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บทคัดย่อ
การตรวจติดตามการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์อย่างต่อเนื่อง มีโอกาสท�าให้สตรีตั้งครรภ์เกิดภาวะความดัน
โลหิตต�่าจากการนอนหงายซึ่งมีผลท�าให้การไหลเวียนโลหิตไปยังมดลูกลดลง และเป็นความเสี่ยงของความผิดปกติ
ของอัตราการเต้นหัวใจทารกในครรภ์ การวิจยั นีเ้ ป็นแบบกึง่ ทดลอง ชนิด 2 กลุม่ แบบวัดผลซ�า้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่
ศึกษาผลของการจัดท่า และการใช้หมอนหนุนต่อระดับความดันโลหิตของสตรีตั้งครรภ์ อัตราการเต้นของหัวใจของ
ทารกในครรภ์ และความสุขสบายของสตรีทไี่ ด้รบั การตรวจติดตามสภาวะทารกในครรภ์ กลุม่ ตัวอย่างคือ สตรีตงั้ ครรภ์
ที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่ 36 สัปดาห์ขึ้นไป ไม่มีภาวะแทรกซ้อนขณะตั้งครรภ์ มารับบริการตรวจด้วยเครื่องตรวจติดตาม
สภาวะทารกในครรภ์ ในโรงพยาบาลระดับอ�าเภอสองแห่งในจังหวัดเชียงราย สุ่มตัวอย่างอย่างง่ายจ�านวน 70 คน
แบ่งเป็นกลุ่มทดลองจ�านวน 35 คน และกลุ่มควบคุม จ�านวน 35 คน กลุ่มทดลองได้รับการปฏิบัติรูปแบบใหม่ด้วย
การจัดท่านอนศีรษะสูงเล็กน้อย ร่วมกับการใช้หมอนหนุนในขณะตรวจติดตามสภาวะทารกในครรภ์ ส่วนกลุม่ ควบคุม
ให้การดูแลตามปกติโดยการจัดท่านอนตามปกติไม่ได้ใช้หมอนหนุนในขณะตรวจติดตามสภาวะทารกในครรภ์ เก็บ
รวบรวมข้อมูล ค่าความดันโลหิต ชีพจร อัตราการเต้นของหัวใจทารก และแบบประเมินความสุขสบายของกลุม่ ตัวอย่าง
วิเคราะห์ข้อมูลหาค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบทีอิสระ และสถิติวิเคราะห์ความ
แปรปรวนแบบทางเดียว
ผลการวิจยั พบว่า เมือ่ เสร็จสิน้ การทดลอง กลุม่ ทดลองมีคา่ เฉลีย่ ระดับความดันโลหิต และอัตราการเต้นหัวใจ
ทารกในครรภ์ เพิ่มขึ้นจากก่อนทดลอง และสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p <.01) กลุ่มทดลองมีค่า
เฉลี่ยการรับรู้ความสุขสบายโดยรวม สูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p< .05)
ผลการวิจัยครั้งนี้เสนอแนะว่า การจัดท่านอนร่วมกับการใช้หมอนหนุนในขณะตรวจติดตามสภาวะทารกใน
ครรภ์ ช่วยป้องกันภาวะความดันโลหิตต�่าจากการนอนหงาย ลดความเสี่ยงของความผิดปกติของอัตราการเต้นหัวใจ
ทารกในครรภ์ และเพิ่มการรับรู้ความสุขสบายขณะตรวจได้ จึงสามารถน�าวิธีปฏิบัติดังกล่าวไปใช้ในการให้บริการได้
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Effect of Position and Pillow Support on Maternal Blood Pressure and Fetal
Heart Rate Among Pregnant Women During Continuous Monitor Cardiotocography

Abstract
During continuous monitor cardiotocography pregnant woman have risk for supine
hypotension that effect for utero placenta blood flow and risk for abnormal fetal heart rate pattern.
This quasi-experimental research with two groups and repeated measurement design, aimed to
determine the effect of position and pillow support on blood pressure level and fetal heart rate
among pregnant women during continuous monitor cardiotocography, Chiang Rai Province. In this
study, purposive sampling technique was used, seventy pregnant women with gestational age
more than 36 weeks without complications during continuous monitor cardiotocography in two
community hospitals, Chiang Rai Province were recruited. The samples were equally divided into
an experimental group and control group, with 35 subjects in each group. The experimental group
participated in the new intervention, semi-fowler’s position and pillow support, while the control
group received routine care by adopting the normal position without pillow support during
continuous monitor cardiotocography. Data were collected using a questionnaire to assess blood
pressure level, pulse rate, fetal heart rate, and perception of comfort during continuous monitor
cardiotocography. Data analysis was performed using descriptive statistics, independent t-test and
one-way ANOVA.
The results showed that after the intervention, the experimental group had higher mean
blood pressure, and fetal heart rate than the pre-test and a higher value than the control group
(p < .01). According to the continuous monitor cardiotocography, the experimental group had
greater perceived comfortable than that of the control group (p < .05).
The results of this study suggest that the change of new position and the pillow support
during continuous monitor cardiotocography may prevent supine hypotension reduce the risk of
abnormal fetal heart rate and increase perceived comfortable. Therefore, this intervention could
promote during prenatal care.
Keywords: Continuous monitor cardiotocography, Semi-fowler's position, Pillow support, Pregnancy
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ผลของโปรแกรมการสร้างแรงจู งใจต่อพฤติกรรมบริโภคอาหารและ
ระดับนํ�าตาลในเลือดในผู ้ท่ีมีภาวะเบาหวานที่ควบคุมไม่ได้

ความเปนมาและความส�าคัญของปัญหา
การด� า เนิ น การตามแนวปฏิ บั ติ ก ารดู แ ลสตรี
ตัง้ ครรภ์เพือ่ ให้เกิดความปลอดภัยแก่ทารกในครรภ์ทงั้ ใน
ระยะตั้งครรภ์ และการคลอดนั้น สตรีตั้งครรภ์จะได้รับ
การตรวจสุขภาพทารกในครรภ์ทุกราย ตั้งแต่อายุครรภ์
มากกว่า 32 สัปดาห์ ขึ้นไป และในระยะคลอดจะมีการ
เฝ้าระวังสุขภาพทารกในครรภ์อย่างต่อเนือ่ ง โดยการน�า
เครื่องมือติดตามอัตราการเต้นของหัวใจและการหด
รัดตัวของมดลูกอย่างต่อเนือ่ ง (continuous cardiotocography: CTG) หรือการตรวจสุขภาพทารกในครรภ์
(electronic fetal monitoring: EFM) สตรีตั้งครรภ์
เหล่านี้จะได้รับการเตรียมโดยจัดให้อยู่ในท่านอนหงาย
เป็นระยะเวลา 20-40 นาที เมื่อสตรีตั้งครรภ์นอนหงาย
เป็นเวลานานๆ จึงมักมีอาการหน้ามืด วิงเวียนศีรษะ จะ
เป็นลม ในที่สุดอาจพบมีความดันเลือดต�่าจากการนอน
หงาย (supine hypotension) เนือ่ งจากมดลูกทีม่ ขี นาด
ใหญ่มากขึ้นกดหลอดเลือดด�าใหญ่ (inferior vena
cava) ในช่องท้อง จนท�าให้ปริมาณเลือดไหลกลับสูห่ วั ใจ
ได้ลดลง และท�าให้ปริมาณเลือดไปเลี้ยงร่างกายลดลง
(Cunningham et al., 2018) นอกจากนัน้ ผลการศึกษา
พบว่า สตรีตงั้ ครรภ์ทนี่ อนตะแคงขวา หรือนอนหงายใน
ช่วงก่อนคลอด มีแนวโน้มที่จะท�าให้ทารกเสียชีวิตใน
ครรภ์ เนื่องจากท่านอนดังกล่าวกดทับเส้นเลือดด�าส่วน
ล่าง ส่งผลให้ร่างกายล�าเลียงออกซิเจนไปยังทารกใน
ครรภ์ได้จ�ากัด ท�าให้อัตราการเต้นของหัวใจทารกลดต�่า
ลงด้วย (Ibrahim, Elgzar, & Saied, 2021) ผลของภาวะ
ความดันโลหิตต�่าที่รุนแรงอาจส่งผลให้มารดาเสียชีวิต
และทารกเกิดภาวะขาดออกซิเจน (Thongsong, 2021)
การป้ อ งกั น ภาวะความดั น โลหิ ต ต�่ า ในระยะ
ตั้งครรภ์ หรือระยะรอคลอด เมื่อสตรีตั้งครรภ์ได้รับการ
ตรวจสุขภาพทารกในครรภ์จงึ เป็นบทบาทของพยาบาล
ในการจัดการปัญหาดังกล่าว จากการศึกษาพบว่ามี
หลากหลายวิธี เช่น การจัดท่านอนศีรษะสูง หรือการจัด
ท่านอนตะแคง (Monga, & Mastrobattista, 2014)
การจั ด ท่ า นอนตะแคงซ้ า ย ท่ า ศี ร ษะสู ง เล็ ก น้ อ ย
(semi-fowler’s position) ช่วยป้องกันความดันโลหิต
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ต�่า และส่งผลให้อัตราการเต้นของหัวใจทารกเพิ่มสูงขึ้น
ขณะตรวจสุขภาพทารกในครรภ์ (Ibrahim et al.,
2021) ดังผลการศึกษาของ ผ่องพิศ มุกดาสกุลภิบาล
และ บุบผา ธรรมานุภาพ (Mukdasakunpiban, &
Thammanupab, 2019) ที่มีการจัดท่านอนผู้คลอด
ขณะผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องโดยจัดท่านอนหงาย และ
หนุนบริเวณสะโพกขวา สามารถช่วยป้องกันภาวะความ
ดันโลหิตต�่าได้ งานวิจัยที่มีการทดลองใช้ฟองน�้าหนุน
บริเวณด้านหลังส่วนล่างด้านขวาของสตรีตั้งครรภ์ ร่วม
กับการจัดท่าศีรษะสูง หนุนข้อสะโพกซ้ายยกสูงขึ้นเล็ก
น้อย ส่งผลให้สามารถลดภาวะความดันต�่าในท่านอน
หงายได้ (Kim et al., 2011) วิธีการหนุนบริเวณใต้
เชิงกรานด้านขวาของสตรีตั้งครรภ์หรือผู้คลอด ในการ
ผ่าตัดคลอดบุตรทางหน้าท้อง สามารถป้องกันภาวะ
ความดันโลหิตต�่าที่รุนแรงขณะนอนหงายได้อย่างมีนัย
ส�าคัญ (Khalifa, 2019) เมือ่ มีการจัดท่าโดยหนุนสะโพก
ขวาให้ทอ้ งเอียงไปทางซ้าย พบว่าอุบตั กิ ารณ์ภาวะความ
ดันโลหิตลดต�่าลง (Anusorntanawat, 2015)
ถึงแม้วา่ การจัดท่านอนให้สตรีตงั้ ครรภ์นอนหงาย
ศีรษะสูงหรือนอนตะแคงขณะรับการตรวจสุขภาพทารก
ในครรภ์จะช่วยป้องกันภาวะความดันโลหิตต�า่ ได้ แต่จาก
ประสบการณ์ของผู้วิจัยในการปฏิบัติ พบว่าการนอน
หงายศีรษะสูงหรือนอนตะแคงเป็นเวลานาน ท�าให้สตรี
ตัง้ ครรภ์เกิดความเมือ่ ยล้า ไม่สขุ สบาย และเมือ่ อยูใ่ นท่า
นอนตะแคง ขณะท�าหัตถการตรวจสุขภาพทารกในครรภ์
ต้องติดเครื่องมือเป็นระยะเวลาที่นานขึ้น เนื่องจาก
สัญญาณอาจขาดหายไปเมื่อสตรีตั้งครรภ์ขยับตัว การ
อ่านค่ากราฟขาดหายเป็นช่วงๆ ขณะตรวจ ส่งผลให้การ
จัดท่าดังกล่าวไม่ค่อยมีประสิทธิภาพ (Kunsiripunyo,
2019) แม้ว่าการนอนตะแคงซ้ายจะช่วยท�าให้สุขสบาย
มากขึ้น ช่วยลดอาการหน้ามืด ตาลาย วิงเวียนศีรษะ
หรือภาวะความดันโลหิตต�่าในท่านอนหงาย แต่ท่านอน
ตะแคงหากน�ามาใช้ในการตรวจสุขภาพทารกในครรภ์
ส่งผลให้ประสิทธิภาพของผลการตรวจคลื่นหัวใจทารก
ในครรภ์ ต�าแหน่งของการตรวจอัตราการเต้นหัวใจทารก
เลื่อนหรือหลุดได้ง่าย (Thanafai et al., 2019) ดังนั้น
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การจั ด ท่ า นอนของสตรี ตั้ ง ครรภ์ ข ณะรั บ การตรวจ
สุ ข ภาพของทารกในครรภ์ โ ดยใช้ เ ครื่ อ งมื อ ต่ า ง ๆ
ดังกล่าวจึงควรค�านึงถึงการป้องกันความดันโลหิตต�่า
ประสิทธิภาพของการตรวจ และความสุขสบายของสตรี
ตั้งครรภ์ด้วย
คณะผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเปรียบเทียบ การ
จัดท่านอนนอนตะแคงหรือการจัดท่าปกติทั่วไป กับวิธี
การรูปแบบใหม่โดยจัดท่านอนหงายศีรษะสูงเล็กน้อย
ร่วมกับการใช้หมอนหนุนบริเวณสะโพกหรือใต้เข่าขวา
ซึ่งคณะผู้วิจัยได้ประดิษฐ์ “หมอนหนุน” ขึ้นมาเพื่อลด
อาการกดทับของมดลูกต่อเส้นเลือดด�าที่ไหลกลับเข้าสู่
หัวใจ ส่งเสริมการไหลเวียนเลือดไปเลี้ยงทารกในครรภ์
ในขณะตรวจติดตามการเต้นของหัวใจและการหดรัดตัว
ของมดลูก และเพื่อให้การตรวจมีประสิทธิภาพ รวมถึง
สตรีตงั้ ครรภ์เกิดความสุขสบายขณะตรวจสุขภาพทารก
ในครรภ์
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพือ่ เปรียบเทียบค่าเฉลีย่ ระดับความดันโลหิต

ของสตรีตั้งครรภ์ ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
ภายหลังการตรวจสุขภาพทารกในครรภ์
2. เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยอัตราการเต้นของ
หั ว ใจทารกในครรภ์ ระหว่ า งกลุ ่ ม ทดลองและกลุ ่ ม
ควบคุม ภายหลังการตรวจสุขภาพทารกในครรภ์
3. เพื่อเปรียบเทียบความสุขสบาย ระหว่างกลุ่ม
ทดลองและกลุม่ ควบคุม ภายหลังการตรวจสุขภาพทารก
ในครรภ์
สมมติฐานการวิจัย
1. ค่าเฉลีย่ ระดับความดันโลหิตของสตรีตงั้ ครรภ์
ภายหลังการตรวจสุขภาพทารกในครรภ์ ระหว่างกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุมแตกต่างกัน
2. ค่าเฉลีย่ อัตราการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์
ภายหลังการตรวจสุขภาพทารกในครรภ์ ระหว่างกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุมแตกต่างกัน
3. การรับรู้ความสุขสบายภายหลังการตรวจ
สุขภาพทารกในครรภ์ ของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่ม
ควบคุม

กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย
รูปแบบการปองกันภาวะความดันโลหิตต�่าจากท่า
นอนหงาย
- ท่านอนหงายศีรษะสูงเล็กน้อยจัดปลายเท้าให้
สูงเล็กน้อยประมาณ 30 องศา
- หมอนหนุน 2 รูปแบบส�าหรับหนุนหลัง และ
หนุนบริเวณสะโพกจนถึงใต้เข่าขวา

- ค่าเฉลี่ยระดับความดันโลหิต
- ค่าเฉลี่ยอัตราการเต้นของหัวใจทารก
- การรับรูค้ วามสุขสบายของผูร้ บั บริการ

กรอบแนวคิดการวิจัย
วิธีด�าเนินการวิจัย
การวิจัยเป็นแบบการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasiexperimental research) ชนิดสองกลุ่มอิสระ (two
group independent) วัดผลซ�า้ ระหว่างตรวจ และหลัง
การตรวจสุขภาพทารกในครรภ์

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ศึกษา สตรีตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์
ตั้ ง แต่ 36 สั ป ดาห์ ขึ้ น ไป ที่ ม ารั บ บริ ก ารฝากครรภ์
โรงพยาบาลเชียงแสน และโรงพยาบาลแม่จัน จังหวัด
เชียงราย
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ผลของโปรแกรมการสร้างแรงจู งใจต่อพฤติกรรมบริโภคอาหารและ
ระดับนํ�าตาลในเลือดในผู ้ท่ีมีภาวะเบาหวานที่ควบคุมไม่ได้

กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา สตรีตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์
ตั้งแต่ 36 สัปดาห์ขึ้นไป ไม่มีภาวะแทรกซ้อนขณะ
ตั้งครรภ์ จ�านวน 70 คน ได้มาโดยการสุ่มจับสลากเข้า
กลุม่ ชนิดการสุม่ จ�าแนกกลุม่ (Random Assignment)
การสุ่มกลุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple Random
Sampling) ค�านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ โดย
ก�าหนดขนาดอ�านาจของการทดสอบ (power) ที่ .80
ความคลาดเคลื่อน ประเภทที่ 1 (alpha) ที่ .05 และ
ประมาณการขนาดอิทธิพล (effect size) เป็น 0.3
(medium) ค� า นวณกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งโดยใช้ โ ปรแกรม
ส�าเร็จรูป โปรแกรม G*power ได้ขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง
ส� า หรั บ การวิ จั ย แบบทดลองชนิ ด สองกลุ ่ ม กลุ ่ ม ละ
28 คน (Faul, 2014) เพือ่ ป้องกันการสูญหายของข้อมูล
และเพื่อความครบถ้วนของข้อมูลจึงเพิ่มขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างอีกร้อยละ 25 ซึ่งจะได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มละ 35 คน โดยการสุ่มแบ่งกลุ่มสตรีตั้งครรภ์ออก
เป็น 2 กลุ่ม กลุ่มทดลอง 35 คน และกลุ่มควบคุม
จ� า นวน 35 คน โดยท� า การศึ ก ษาในโรงพยาบาล
เชียงแสน และโรงพยาบาลแม่จัน ทั้งกลุ่มควบคุมและ
กลุ่มทดลอง
เกณฑ์การคัดเข้า (inclusion criteria) คือ สตรี
ตั้ ง ครรภ์ ที่ ม ารั บ บริ ก ารตรวจสุ ข ภาพทารกในครรภ์
(Non-stress test [NST]) ทุกกรณี (ทั้งครรภ์แรกและ
ครรภ์หลัง) มีอายุระหว่าง 20-35 ปี อายุครรภ์ตั้งแต่ 36
สัปดาห์เป็นต้นไป และเป็นการตั้งครรภ์เดี่ยว
เกณฑ์การคัดออก คือ มีภาวะแทรกซ้อน มีภาวะ
อ้วน (Obesity) (BMI > 30 kg/m2) ทารกในครรภ์มี
ความผิดปกติ (Fetal anomalies) และปฏิเสธเข้าร่วม
โครงการ
โดยการวิจัยครั้งนี้ไม่มีกลุ่มตัวอย่างที่ออกจาก
การวิจัยก่อนการทดลองเสร็จสิ้น
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. เครื่องมือในการเก็บข้อมูล ประกอบด้วย
1.1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป ได้แก่ อายุ
อาชีพ ระดับการศึกษา จ�านวนครัง้ ของการตัง้ ครรภ์ อายุ
ครรภ์ปัจจุบัน ส่วนสูง น�้าหนัก ดัชนีมวลกาย และระดับ
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ยอดมดลูก
1.2 แบบบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการได้รับการ
ดูแลขณะตรวจสุขภาพทารกในครรภ์ ด้วยเครือ่ งมือ NST
ประกอบด้วย การได้รับรูปแบบการจัดท่าใหม่ร่วมกับ
การใช้หมอนหนุน (ได้รับ, ไม่ได้รับ) ค่าความดันโลหิต
และอัตราการเต้นของหัวใจทารก โดยบันทึก 3 ช่วงเวลา
ก่อนตรวจ ขณะตรวจ (10 นาที) และหลังตรวจ NST
และรวมระยะเวลาที่ท�าการตรวจ NST
1.3 แบบประเมินความสุขสบายของผู้รับ
บริการ เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยพัฒนา ตามแนวคิด
ของ Kolcaba (2003) จ�านวน 10 ข้อค�าถาม มีลักษณะ
เป็นมาตรวัดแบบลิเกิรต์ (Likert scale) จ�านวน 5 ระดับ
โดยให้กลุ่มตัวอย่างแสดงความคิดเห็นว่ามีความรู้สึก
สุขสบายที่เกิดขึ้นขณะตรวจ ตั้งแต่ มากที่สุด (5) มาก
(4) ปานกลาง (3) น้อย (2) และไม่พึงพอใจ (1) ใน
ระหว่างการตรวจและภายหลังการตรวจติดตาม NST
2. เครื่องมือในการด�าเนินการวิจัยประกอบด้วย
หมอนหนุน (pillow support) ซึง่ ประดิษฐ์ขนึ้ โดยคณะ
ผู้วิจัย ลักษณะของหมอนหนุนที่ใช้ในการทดลอง มีการ
ออกแบบรูปร่างของหมอนจากการทบทวนวรรณกรรม
และรูปทรงที่เหมาะสมกับการใช้งาน จ�านวน 2 ใบ
ใบที่ 1 หมอนหนุนหลัง ประดิษฐ์โดยใช้หมอน
ฟองน�า้ อัดแน่นห่อด้วยผ้า cotton รูปร่างคล้ายตัวไอ (I)
หนุนแนวยาวตามกระดูกสันหลัง
ใบที่ 2 หมอนหนุนสะโพกจนถึงใต้เข่าขวา
ประดิษฐ์โดยใช้หมอนฟองน�า้ อัดแน่นห่อด้วยผ้า cotton
รูปร่างคล้ายขวดน�้า เพื่อควบคุมองศาคงที่ ให้เอียงท�า
มุม 30 องศา
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บข้อมูล ผ่านการพิจารณา
ด้าน ความชัดเจน ความครอบคลุมของเนือ้ หา และความ
เหมาะสมจากผูท้ รงคุณวุฒจิ า� นวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
สูติแพทย์ 1 ท่าน อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมารดา ทารก
และการผดุงครรภ์ และระเบียบวิธีวิจัย 1 ท่าน และ
พยาบาลผู้ปฏิบัติการขั้นสูงด้านการผดุงครรภ์ (APN) 1
ท่าน ได้ค่าดัชนีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (content
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validity index) เท่ากับ 0.90
จากนั้นน�าเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล และ
เครื่องมือในการด�าเนินการวิจัย ทดลองใช้ในสตรีตั้ง
ครรภ์จา� นวน 10 ราย โดยใช้เกณฑ์การคัดเลือกลักษณะ
เช่นเดียวกับการวิจยั จริง ในโรงพยาบาลทีม่ ลี กั ษณะการ
ให้บริการใกล้เคียงกันกับสถานทีท่ ที่ า� การทดลองปฏิบตั ิ
จริงในการวิจยั และประเมินรูปแบบสิง่ ประดิษฐ์เกีย่ วกับ
ความเป็ น ไปได้ ความยากง่ า ยในการใช้ ง าน ความ
ปลอดภัยและประโยชน์ของสิ่งประดิษฐ์ โดยพยาบาล
วิชาชีพผู้ปฏิบัติงานในคลินิกฝากครรภ์ ซึ่งรับผิดชอบให้
บริการตรวจ NST จ�านวน 5 ราย ผูว้ จิ ยั ใช้เครือ่ งวัดองศา
ดิจติ อล โดยวัดมุมองศาของเตียงและหมอนหนุนสะโพก
เพื่อให้ได้องศาที่ตรงตามการประดิษฐ์หมอน หลังการ
ทดลองใช้ เ สร็ จ สิ้ น มี ก ารประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลของการใช้หมอนหนุนและการจัดท่านอน
โดยใช้เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บข้อมูล และน�ามาวิเคราะห์
ค่ า ความเชื่ อ มั่ น (reliability) ด้ ว ยวิ ธี วิ เ คราะห์ ค ่ า
สัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นของ Cronbach’s alpha ได้
ค่ า ความเชื่ อ มั่ น ของแบบวั ด การรั บ รู ้ ค วามสุ ข สบาย
เท่ากับ 0.87
การพิทักษ์สิทธิกลุ่มตัวอย่าง
การวิจัยนี้ได้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เอกสารรั บ รองเลขที่ EC 20208-19 เมื่ อ วั น ที่ 24
ธันวาคม 2563 โดยก่อนด�าเนินการวิจยั ผูว้ จิ ยั ชีแ้ จงตาม
เอกสารการชีแ้ จงผูเ้ ข้าร่วมการวิจยั กลุม่ ตัวอย่างมีอสิ ระ
ในการตัดสินใจตอบรับหรือปฏิเสธการเข้าร่วม และ
สามารถถอนตัวได้ตลอดการวิจยั โดยไม่มผี ลใดๆ ต่อการ
รับบริการและการตรวจรักษา กลุม่ ตัวอย่างรับทราบและ
เข้าร่วมการวิจัยด้วยความสมัครใจ โดยลงนามเข้าร่วม
การวิจัย ข้อมูลจะได้รับการเก็บรักษาเป็นความลับและ
น�ามาใช้ ในการวิจัยครั้งนี้เท่านั้น โดยจะน�าเสนอข้อมูล
ในภาพรวม
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ด�าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล โดย
การสุ่มจับสลากเข้ากลุ่มตัวอย่าง อย่างง่าย (Simple

Random Sampling) แต่เนื่องจากประชากรมีจ�านวน
ไม่มากนัก กลุ่มตัวอย่างจึงมีโอกาสอย่างเท่าเทียมกันใน
การสุ่ม โดยท�าการเก็บข้อมูลในกลุ่มควบคุมให้เสร็จสิ้น
ตามจ�านวนที่ก�าหนด จากนั้นจึงท�าการศึกษาในกลุ่ม
ทดลอง โดยกลุม่ ตัวอย่างจะไม่ทราบว่าตนเองอยูใ่ นกลุม่
ใด การด�าเนินการวิจยั ระหว่างกลุม่ ตัวอย่างกลุม่ ควบคุม
และกลุ่มทดลองจัดกระท�าในคนละช่วงเวลา
กลุ่มทดลอง ได้รับการจัดท่านอนหงายศีรษะสูง
30 องศา (semi-fowler’s position) และใช้หมอนหนุน
จ�านวน 2 ใบ ใบแรกวางหนุนบริเวณแนวกระดูกสันหลัง
(Lumbar 4-lumbar 5) ตามแนวยาวของล�าตัว หมอน
ใบทีส่ อง หนุนสะโพกจนถึงใต้เข่าด้านขวาเอียง 30 องศา
เพื่อลดการกดทับของมดลูกต่อหลอดเลือดด�า ตรวจวัด
ความดันโลหิต ชีพจร และอัตราการเต้นหัวใจทารกใน
ท่านอนหงาย ก่อนเริ่มท�าการตรวจ NST ขณะท�าการ
ตรวจ NST ไปแล้ว 10 นาที (เป็นการตรวจประเมินครั้ง
ที่ 2) และหลังตรวจ NST เสร็จสิ้น ประเมินความสุข
สบายโดยใช้แบบสอบถามหลังกิจกรรมเสร็จสิ้น
กลุ่มควบคุม ให้การดูแลตามปกติโดยการจัดท่า
ตามปกติทวั่ ไป (ท่านอนตะแคง หรือท่านอนหงายศีรษะ
สูง >45 องศา) ไม่มีการหนุนหมอน เป็นระยะเวลา ไม่
น้อยกว่า 20 นาที ตรวจวัดความดันโลหิต ชีพจร และ
อัตราการเต้นหัวใจทารกในท่านอนหงาย ก่อนเริม่ ท�าการ
ตรวจ NST ขณะท�าการตรวจ NST ไปแล้ว 10 นาที และ
หลังตรวจ NST เสร็จสิ้น ประเมินความสุขสบายโดยใช้
แบบสอบถามหลังกิจกรรมเสร็จสิ้น
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปด้วยสถิติเชิงพรรณนา
ความถี่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และสถิติ chi square ในการ
เปรียบเทียบความแตกต่างของคุณลักษณะทั่วไปของ
กลุ่มตัวอย่าง ด้วยสถิติ independent t-test และ
ทดสอบการแจกแจงของข้อมูลด้วยสถิติ KolmogorovSmirnov Test ข้อมูลมีการกระจายเป็นโค้งปกติ ซึง่ เป็น
ไปตามข้อตกลงเบื้องต้น
2. เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความดันโลหิต ระหว่าง
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม หลังท�าการตรวจติดตาม
Nursing Journal Volume 48 No.4 October-December 2021

235

ผลของโปรแกรมการสร้างแรงจู งใจต่อพฤติกรรมบริโภคอาหารและ
ระดับนํ�าตาลในเลือดในผู ้ท่ีมีภาวะเบาหวานที่ควบคุมไม่ได้

สภาวะทารกในครรภ์ ด้วยสถิติ Independent t-test
และวิ เ คราะห์ ค วามแตกต่ า งระหว่ า งกลุ ่ ม ด้ ว ยสถิ ติ
วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way
ANOVA)
3. เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยอัตราการเต้นของหัวใจ
ทารก ระหว่างกลุม่ ทดลองและกลุ่มควบคุม หลังท�าการ
ตรวจติ ด ตามสภาวะทารกในครรภ์ ด้ ว ยสถิ ติ
Independent t - test และวิเคราะห์ความแตกต่าง
ระหว่างกลุ่มด้วยสถิติวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ
ทางเดียว (One-way ANOVA)
4. เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยการรับรู้ความสุขสบาย
ของการรับบริการ ระหว่างกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม
หลังการตรวจติดตามสภาวะทารกในครรภ์ ด้วยสถิติ
Independent t-test
ผลการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้จ�านวน 70
ราย แบ่งเป็นกลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดท่าและการใช้
หมอนหนุ น ขณะตรวจติ ด ตามสภาวะทารกในครรภ์

จ�านวน 35 ราย และกลุ่มควบคุม คือกลุ่มที่ได้รับการ
ดูแลตามปกติขณะตรวจติดตามสภาวะทารกในครรภ์
จ�านวน 35 ราย จากการเปรียบเทียบโดยใช้สถิติไคสแคว์ (Chi-square) และสถิติทีอิสระ (independent
t-test) เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของคุณสมบัติ
ระหว่ า งกลุ ่ ม ทดลองและกลุ ่ ม ควบคุ ม พบว่ า กลุ ่ ม
ตัวอย่างไม่มีความแตกต่างกันในด้านลักษณะประชากร
ดังนี้ กลุ่มทดลอง อายุเฉลี่ย 26.66 ปี (SD = 7.80) กลุ่ม
ควบคุม อายุเฉลี่ย 26.49 ปี (SD = 5.92) ทั้งสองกลุ่ม
ประกอบอาชีพแม่บ้านมากที่สุด กลุ่มทดลอง ส่วนใหญ่
จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 37.17
กลุ่มควบคุมส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา
ร้อยละ 34.29 ทัง้ สองกลุม่ ส่วนใหญ่เป็นการตัง้ ครรภ์ครัง้
แรก กลุ ่ ม ทดลองมี อ ายุ ค รรภ์ ป ั จ จุ บั น เฉลี่ ย 37.46
สัปดาห์ (S.D = 1.40) กลุ่มควบคุมมีอายุครรภ์ปัจจุบัน
เฉลี่ย 38.14 สัปดาห์ (S.D = 1.14) เมื่อเปรียบเทียบ
ความแตกต่างของคุณลักษณะทั่วไป ของกลุ่มตัวอย่าง
ด้วยสถิติ independent t-test ไม่มีความแตกต่างกัน
ดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 จ�านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง (n=70)
กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคล
ค่าสถิติ
จ�านวน (ร้อยละ)
จ�านวน (ร้อยละ)
3.863ns
ช่วงอายุ (ปี)
9 (25.71)
4 (11.43)
16-20
8 (22.86)
15 (42.85)
21-25
7 (20.00)
7 (20.00)
26-30
5 (14.29)
5 (14.29)
31-35
4 (11.43)
4 (11.43)
36-40
2 (5.71)
0
> 41
2.341ns
อาชีพ
17 (48.58)
17 (48.58)
แม่บ้าน/ไม่ได้ประกอบอาชีพ
7 (20.00)
5 (14.28)
เกษตรกร
ค้าขาย
3 (8.57)
4 (11.43)
รับจ้าง/พนักงานบริษัท
6 (17.14)
8 (22.86)
ข้าราชการ
2 (5.71)
1 (2.85)
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ข้อมูลส่วนบุคคล
ระดับการศึกษา
ไม่ได้เรียน
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
จ�านวนการตั้งครรภ์
ครรภ์แรก
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
ครั้งที่ 4
มากกว่า 5 ครั้ง
อายุครรภ์ ปัจจุบัน

กลุ่มทดลอง
จ�านวน (ร้อยละ)
5 (14.29)
4 (11.43)
13 (37.15)
9 (25.71)
2 (5.71)
2 (5.71)

กลุ่มควบคุม
จ�านวน (ร้อยละ)
5 (14.29)
12 (34.29)
8 (22.86)
7 (20.00)
2 (5.71)
1 (2.85)

12 (34.29)
19 (54.29)
14 (40.00)
9 (25.71)
4 (11.43)
6 (17.14)
2 (5.71)
3 (8.57)
0
1 (2.86)
M = 38.14
M = 37.46
(S.D = 1.40)
(S.D = 1.14)
M = 29.17
M = 28.11
BMI ปัจจุบนั (M = 28.64, S.D = .45)
(S.D = 3.72)
(S.D = 3.81)
ns=not significant, chi-square, t-test for independent sample
เมือ่ เปรียบเทียบค่าเฉลีย่ ระดับความดัน systolic,
diastolic ชีพจร และอัตราการเต้นของหัวใจทารกใน
ครรภ์ ในช่วงก่อนท�าการตรวจติดตามสภาวะทารกใน
ครรภ์ ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยการ
วิเคราะห์สถิตทิ อี สิ ระ (independent t-test) พบว่าไม่มี

ค่าสถิติ
.089ns

3.516ns

3.516ns
.105ns

ความแตกต่างกันทางสถิติ (p > .05) เพื่อให้มั่นใจว่า
ความแตกต่างที่เกิดขึ้นภายหลังการทดลองเป็นผลจาก
การจัดท่านอนและใช้หมอนหนุน ไม่ใช่เพราะความแตก
ต่างกันของตัวแปรก่อนท�าการทดลอง ดังแสดงในตาราง
ที่ 2

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบค่าเฉลีย่ ระดับความดัน systolic, diastolic ชีพจร และอัตราการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์
ก่อนและหลังตรวจติดตามสภาวะทารกในครรภ์ ระหว่างกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม ด้วยสถิติ independent
t-test (n = 70)
กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม
กลุ่มตัวอย่าง
t
p


SD
SD
Systolic
118.69
13.16
120.60
12.52
-.623
.535ns
ก่อนตรวจ
.001
หลังตรวจ
120.11
9.75
112.31
8.19
-96.198
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กลุ่มตัวอย่าง
Diastolic
ก่อนตรวจ
หลังตรวจ
Fetal heart rate
ก่อนตรวจ
หลังตรวจ
ns = non-significant

กลุ่มทดลอง

SD

กลุ่มควบคุม

SD

t

p

69.00
74.46

8.73
7.33

77.09
68.66

7.13
6.69

-4.244
-75.490

.537ns
.001

146.60
148.09

8.01
6.94

147.63
135.00

8.26
8.24

-.529
10.351

.599ns
.000

เมื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระดับค่า
ความดัน systolic ระหว่างกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม
ภายหลังการตรวจสุขภาพทารกในครรภ์ โดยใช้สถิติ
ทดสอบ one way ANOVA พบว่า มีความแตกต่างของ
ค่าเฉลีย่ ความดัน systolic ระหว่างกลุม่ ทดลองและกลุม่
ควบคุมอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p < .01) ดังแสดงใน
ตารางที่ 3 โดยกลุ่มทดลองมีค่าความดัน systolic
สูงขึน้ กว่าก่อนท�าการตรวจ NST และสูงกว่ากลุม่ ควบคุม
กลุ่มควบคุมที่มีค่าเฉลี่ยความดัน systolic ลดลงกว่า
ก่อนท�าการตรวจ NST ดังแสดงในตารางที่ 2
เมื่อเปรียบเทียบระดับค่าความดัน diastolic
ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ภายหลังตรวจ
ติดตามสภาวะทารกในครรภ์ โดยใช้สถิติทดสอบ one
way ANOVA พบว่า มีความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความ
ดัน diastolic ระหว่างกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุมอย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติ (p < .01) ดังแสดงในตารางที่ 3
หลังท�าการตรวจ NST กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยความดัน
diastolic สูงขึ้นกว่าก่อนท�าการตรวจ NST และสูงกว่า
กลุ่มควบคุม ดังแสดงในตารางที่ 2
เมือ่ เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ อัตรา
การเต้นของหัวใจทารกในครรภ์ (fetal heart rate)
ระหว่างกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม ภายหลังการตรวจ
สุขภาพทารกในครรภ์ โดยใช้สถิติทดสอบ one way
ANOVA พบว่า มีความแตกต่างของค่าเฉลี่ยอัตราการ
เต้นของหัวใจทารกในครรภ์ ระหว่างกลุ่มทดลองและ
กลุม่ ควบคุมอย่างมีนยั ส�าคัญทางสถิติ (p < .01) ดังแสดง
ในตารางที่ 3 หลังการตรวจ NST ของกลุ่มทดลองมีค่า
เฉลี่ยอัตราการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์ สูงกว่าก่อน
การตรวจ และสูงกว่ากลุม่ ควบคุม ดังแสดงในตารางที่ 2

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย systolic, diastolic, Fetal heart rate ระหว่างกลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุม ภายหลังตรวจสุขภาพทารกในครรภ์ (n = 70)
แหล่งความแปรปรวน
df
Mean Square
F
p
Systolic
ระหว่างกลุ่ม
.001**
1
1064.700
13.132
ภายในกลุ่ม
68
81.075
Diastolic
ระหว่างกลุ่ม
1
588.700
11.948
.001**
ภายในกลุ่ม
68
49.273
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แหล่งความแปรปรวน
Fetal heart rate
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
** p< .01

df

Mean Square

F

p

1
68

2996.629
58.011

51.656

.000**

เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย การรับรู้ความรู้สึก
ความสุขสบายโดยรวม ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุม ใช้สถิติทดสอบค่าทีอิสระ (independent
t-test) พบว่า ภายหลังการตรวจสุขภาพทารกในครรภ์

กลุม่ ทดลองมีคา่ เฉลีย่ ความสุขสบายโดยรวมสูงกว่ากลุม่
ควบคุ ม การรั บ รู ้ ค วามสุ ข สบายแตกต่ า งกั น อย่ า งมี
นัยส�าคัญทางสถิติ (p <.05) ดังแสดงในตารางที่ 4

ตารางที่ 4 เปรียบเทียบความสุขสบาย ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ภายหลังตรวจตรวจสุขภาพทารกใน
ครรภ์ (n = 70)
กลุ่มควบคุม
กลุ่มทดลอง
(35 คน)
(35 คน)
ตัวแปร
t
p


SD
SD
ความสุขสบายโดยรวม
33.00
2.11
29.37
1.42
3.89
0.05*
* p < .05
การอภิปรายผล
จากการศึกษาพบว่า การจัดท่าและการใช้หมอน
หนุนมีผลต่อค่าเฉลี่ยความดัน systolic และ diastolic
ภายหลังการทดลองสูงกว่ากลุม่ ควบคุมอย่างมีนยั ส�าคัญ
ทางสถิติ (p < .01) อธิบายได้ว่า การจัดท่านอนหงาย
ศีรษะสูง 30 องศา (semi-fowler’s position) จัดปลาย
เท้าให้สงู เล็กน้อยประมาณ 30 องศา ร่วมกับสอดหมอน
หนุ น ใบแรกบริ เ วณแนวกระดู ก สั น หลั ง (Lumbar
4-lumbar 5) ตามแนวยาวของล�าตัว หมอนใบที่สอง
หนุนสะโพกจนถึงใต้เข่าด้านขวาเอียง 30 องศา ลดการ
กดทับของมดลูกต่อหลอดเลือดด�าใหญ่ (inferior vena
cava) จนท�าให้ปริมาณเลือดไปเลี้ยงร่างกาย ลดลง
(Cunningham et al., 2018) สอดคล้องกับการศึกษา
ของ ผ่องพิศ มุกดาสกุลภิบาล และ บุบผา ธรรมานุภาพ
(Mukdasakunpiban & Thammanupab, 2019) ที่มี
การจัดท่านอนผูค้ ลอดขณะผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องโดย
จัดท่านอนหงาย โดยใช้หมอนฟองน�า้ หนุนบริเวณสะโพก

ขวา เพือ่ ป้องกันภาวะความดันโลหิตต�า่ เมือ่ เปรียบเทียบ
กับกลุ่มควบคุมมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทาง
สถิติ และงานวิจยั ของ คิม และคณะ (Kim et al., 2011)
ที่มีการทดลองใช้ฟองน�้าหนุนบริเวณด้านหลังส่วนล่าง
ด้านขวา ของสตรีตั้งครรภ์ ร่วมกับการจัดท่าศีรษะสูง
หนุนข้อสะโพกซ้ายยกสูงขึ้นเล็กน้อย ส่งผลให้สามารถ
ลดภาวะความดันต�า่ ในท่านอนหงายได้ เช่นเดียวกับการ
ศึกษาของ รติกร อนุสรธนาวัฒน์ (Anusorntanawat,
2015) ทีพ่ บว่าการจัดท่าขณะนอนหงายในสตรีตงั้ ครรภ์
และมีการหนุนสะโพกขวาให้ทอ้ งเอียงไปทางซ้าย มีอบุ ตั ิ
การณ์ภาวะความดันโลหิตลดต�า่ ลง อย่างมีนยั ส�าคัญทาง
สถิติ ทั้งนี้ คาร์ลิฟา (Khalifa, 2019) อธิบายว่าวิธีการ
หนุนบริเวณใต้เชิงกรานด้านขวาของสตรีตั้งครรภ์หรือ
ผูค้ ลอดในการการผ่าตัดคลอดบุตรทางหน้าท้อง สามารถ
ป้องกันภาวะความดันโลหิตต�่าที่รุนแรงขณะนอนหงาย
ได้อย่างมีนัยส�าคัญ
ผลการศึกษาพบว่าค่าเฉลี่ยอัตราการเต้นของ
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หัวใจทารกในครรภ์ หลังการตรวจ NST ของกลุม่ ทดลอง
เพิ่มสูงกว่าก่อนการตรวจ และสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่าง
มีนัยส�าคัญทางสถิติ (p < .01) ทั้งนี้เพราะการใช้หมอน
หนุนไว้ใต้เข่าและหนุนหลังของสตรีตงั้ ครรภ์ ช่วยให้หญิง
ตั้งครรภ์สามารถนอนตะแคงซ้ายได้สุขสบายมากขึ้น
ช่วยลดอาการหน้ามืด ตาลาย วิงเวียนศีรษะและจะเป็น
ลม เลือดจะไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย รวมทั้ง
กล้ามเนื้อมดลูกได้ตามปกติ (Lee, Khaw, Ngan Kee,
Leung, & Critchley 2012) ส่งผลให้การไหลเวียนเลือด
ไปยังมดลูกได้ดี อัตราการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์ใน
กลุ ่ ม ทดลองจึ ง สู ง กว่ า กลุ ่ ม ควบคุ ม ผลการศึ ก ษานี้
สอดคล้องกับการศึกษาของ อภิญญา แถวนาฝาย และ
คณะ (Thanafay et al., 2019) และ การศึกษาของ
ชลาล์เลียไล และคณะ (Shahriari et al., 2014) ที่
พบว่า ไม่มี fetal distress และ supine hypotension
เพราะการจัดท่านอนดังกล่าว เพิม่ ปริมาตรเลือดไหลคืน
กลับสูห่ วั ใจได้ดขี นึ้ ท�าให้สามารถป้องกันภาวะความดัน
โลหิตต�า่ จากการนอนหงาย และสอดคล้องกับการศึกษา
ของ อัปบราฮิม และคณะ (Ibrahim et al., 2021) ที่
พบว่าการจัดท่านอนตะแคงซ้ายของสตรีตงั้ ครรภ์ในขณะ
ติดตามอัตราการเต้นของหัวใจและการหดรัดตัวของ
มดลูกอย่างต่อเนื่อง ท�าให้ความดันโลหิตของผู้คลอดไม่
ลดต�่าลง อัตราการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์จึงไม่ผิด
ปกติ ดังนั้นการหนุนใต้เข่าผู้คลอดหรือสตรีตั้งครรภ์ให้
สูงขึ้นหรือการเอียงเตียงไปด้านซ้าย ขณะเข้ารับการ
ตรวจสุขภาพทารกในครรภ์อย่างต่อเนื่องนั้น สามารถ
ป้องกันภาวะความดันโลหิตต�่าในสตรีตั้งครรภ์ ช่วยลด
การกดของมดลูกต่อเส้นเลือดด�าที่ไหลกลับเข้าสู่หัวใจ
(inferior vena cava) ส่งเสริมการไหลเวียนเลือดไป
เลี้ยงทารกในครรภ์ (Lee et al., 2012)
เมื่อเปรียบเทียบความสุขสบาย ระหว่างกลุ่ม
ทดลองและกลุม่ ควบคุมภายหลังการตรวจสุขภาพทารก
ในครรภ์ พบว่ากลุม่ ทดลองมีคา่ เฉลีย่ ความสุขสบายโดย
รวม สูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p <
.05) ทั้งนี้สามารถอธิบายได้ว่า การจัดท่านอนหงาย
ศีรษะสูง 30 องศา (semi-flower position) จัดปลาย
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เท้าให้สงู เล็กน้อยประมาณ 30 องศา ร่วมกับสอดหมอน
หนุนบริเวณแนวกระดูกสันหลังและหนุนใต้เข่าขวา
ท�าให้สตรีตั้งครรภ์ ไม่เกิดการกดทับต่อแนวกระดูกสัน
หลัง ท�าให้ไม่เกิดอาการปวดหลัง เอว หมอนที่ใช้ในการ
หนุน วัสดุทา� มาจากฟองน�า้ อัดแน่นร่วมกับห่อหุม้ ด้วยผ้า
cotton ญี่ปุ่น ที่มีความนิ่มเวลาสัมผัส จึงท�าให้สตรีตั้ง
ครรภ์รู้สึกนุ่มสบายไม่เกิดการกดทับของมดลูกกับเตียง
ตรวจ รู้สึกสุขสบายมากขึ้นนั่นเอง การปฏิบัติดังกล่าว
สอดคล้องกับการศึกษาที่ผ่านมา ของอภิญญา แถวนา
ฝาย และคณะ (Thanafay et al., 2019) ที่ใช้ท่านอน
ตะแคงซ้ายและใช้หมอนหนุนรูปพระจันทร์เสี้ยวหนุน
ด้านหลังสตรีตงั้ ครรภ์ ส่งผลให้เกิดความสุขสบายเพิม่ ขึน้
กว่าก่อนการทดลอง ลดอาการปวดหลังได้ ซึ่งเป็นการ
ประเมินในขณะรอคลอด ไม่ได้ติดเครื่องมือตรวจ NST
แตกต่ า งจากการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ที่ ไ ม่ ใ ช้ ก ารจั ด ท่ า นอน
ตะแคง เพราะจะท�าให้การตรวจสุขภาพทารกในครรภ์
ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ และใช้ระยะเวลาการตรวจ
นานขึ้น
ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้
ควรมีการน�าวิธกี ารจัดท่าและหมอนหนุนไปใช้ใน
การตรวจหรือหัตถการอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการให้บริการ
สตรีตั้งครรภ์ เช่น ขณะตรวจอัลตร้าซาวน์ การเจาะน�้า
คร�่า การเจาะเลือดจากสายสะดือทารกในครรภ์ หรือ
ผูค้ ลอดขณะรอคลอดทีต่ อ้ งได้รบั การตรวจติดตามอัตรา
การเต้นของหัวใจและการหดรัดตัวของมดลูกอย่างต่อ
เนื่อง เพื่อช่วยป้องกันการเกิดภาวะความดันโลหิตต�่า
ขณะท�าหัตถการต่างๆ เพิ่มประสิทธิภาพการไหลเวียน
โลหิตไปยังทารกในครรภ์ และเพิ่มประสิทธิภาพการ
ตรวจและเกิดความสุขสบาย ในขณะท�าหัตถการในสตรี
ตั้งครรภ์
ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงทดลองแบบสุ่มและ
มีกลุ่มควบคุม (randomized controlled trial: RCT)
2. ควรศึกษาถึงประสิทธิภาพการจัดท่านอน

Effect of Position and Pillow Support on Maternal Blood Pressure and Fetal
Heart Rate Among Pregnant Women During Continuous Monitor Cardiotocography

หงายศีรษะสูงเล็กน้อยร่วมกับการใช้หมอนหนุน ขณะ
ท�าหัตถการที่ใช้ระยะเวลานาน ในสตรีตั้งครรภ์ หรือ
ผู้คลอดขณะรอคลอด เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลของ
การปฏิบัติต่อไป

กิตติกรรมประกาศ
งานวิ จั ย นี้ ไ ด้ รั บ งบประมาณสนั บ สนุ น จาก
มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง ประจ�าปี 2564 ขอขอบพระคุณ
เป็นอย่างสูง
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