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บทคัดย่อ
สตรีทมี่ ภี าวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนก�ำหนดทีเ่ ข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจะได้รบั ผลกระทบ ท�ำให้เกิด
ความเครียด ซึง่ ความเครียดจะส่งผลกระทบต่อภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนก�ำหนดและภาวะสุขภาพของทารก
ขณะอยู่ในครรภ์ ดังนั้นสตรีที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนก�ำหนด จ�ำเป็นต้องได้รับการจัดการความเครียดที่มี
ประสิทธิภาพ การทบทวนอย่างเป็นระบบครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสรุปวิธีการและผลลัพธ์ของการจัดการ
ความเครียดในสตรีที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนก�ำหนด จากรายงานการวิจัยปฐมภูมิตั้งแต่ปีพ.ศ. 2546 ถึง
2556 โดยใช้กระบวนการทบทวนอย่างเป็นระบบของสถาบันโจแอนนาบริกส์ (The Joanna Briggs Institute
for Evidence Based Nursing & Midwifery [JBI], 2011) ผลการสืบค้น พบงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับการ
จัดการความเครียดในสตรีที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนก�ำหนดตามค�ำส�ำคัญที่ระบุไว้ทั้งหมด 40 เรื่อง
งานวิจัยจ�ำนวน 7 เรื่อง ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกโดยใช้แบบคัดกรองรายงานการวิจัย งานวิจัยจ�ำนวน 1 เรื่อง
ถูกคัดออกเนื่องจากไม่สามารถติดตามเอกสารฉบับสมบูรณ์ และงานวิจัยจ�ำนวน 2 เรื่อง ถูกคัดออกเนื่องจาก
เอกสารฉบับเต็มตีพิมพ์เป็นภาษาอื่น ที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ ได้งานวิจัยจ�ำนวน 4 เรื่องผ่านเกณฑ์การคัดเลือก
เพื่อเข้าสู่การทบทวน ซึ่งเป็นการศึกษาเชิงทดลองจ�ำนวน 1 เรื่อง และแบบกึ่งทดลองจ�ำนวน 3 เรื่อง ผู้วิจัยใช้
วิธีการวิเคราะห์โดยการสรุปเชิงเนื้อหา เนื่องจากผลการศึกษาไม่สามารถน�ำมาวิเคราะห์เมต้าได้
ผลการจัดการความเครียด พบว่า 1) การใช้เทคนิคการหายใจ ได้แก่ การใช้เทคนิคควบคุมลมหายใจ
แบบโยคะ และการใช้เทคนิคการหายใจร่วมกับการให้ข้อมูล 2) การผ่อนคลาย และ 3) การสนับสนุนทาง
สังคม มีผลในการลดระดับความเครียดในสตรีที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนก�ำหนด
จากผลการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะว่า ควรมีการแนะน�ำเทคนิคควบคุมลมหายใจแบบโยคะ
การใช้เทคนิคการหายใจร่วมกับการให้ข้อมูล โปรแกรมการฝึกการผ่อนคลาย และการสนับสนุนทางสังคมมา
ใช้ในการดูแลสตรีที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนก�ำหนด เพื่อให้สตรีตั้งครรภ์สามารถจัดการความเครียดด้วย
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ตนเองอย่างเหมาะสม ส�ำหรับด้านการวิจัย ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงทดลองเกี่ยวกับการจัดการความเครียดใน
สตรีที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนก�ำหนดเพิ่มเติม หรือท�ำวิจัยซ�้ำ เพื่อยืนยันความน่าเชื่อถือ ขยายองค์ความรู้
และเพิ่มเติมข้อมูลส�ำหรับการวิเคราะห์เมต้าในอนาคตต่อไป
ค�ำส�ำคัญ: การทบทวนอย่างเป็นระบบ การจัดการความเครียด เจ็บครรภ์คลอดก่อนก�ำหนด

Abstract
Women hospitalized with preterm labor will be affected with stress. It is the most
common effect of preterm labor and fetal complications. Therefore, women with preterm
labor need  effective stress management. The purpose of this systematic review was to
summarize and determine the effectiveness of stress management in women with preterm
labor from the primary research that were conducted between 2003 to 2013. The systematic
review process followed the guidelines developed by the Joanna Briggs Institute (JBI, 2011).
Systematic searching by key words identified a total of 40 studies regarding stress management
among women with preterm labor. Seven studies met the inclusion criteria: one study was
excluded because the full text could not be accessed and two studies were excluded as the
full texts were not published in English. Four studies meeting the review criteria were selected
for analysis: One randomize controlled trial study and 3 quasi-experimental studies were
synthesized by narrative summarization because the studies were not suitable for metaanalysis.
The results of stress management revealed that 1) breathing technique related to yoga
breathing control technique and breathing technique with providing information 2) relaxation
and 3) social support were effective in reducing stress among women with preterm labor.
Based on these results, it is recommended to provide yoga breathing control technique,
breathing technique, and provide information. Relaxation training program and social support
should be used to care for the women with preterm labor so that they can manage their
stress appropriately. For the research, experimental studies should be done to confirm
evidence in the stress management among women with preterm labor to expand the
knowledge and more evidence for available a summary of meta-analysis.
Key words: Systematic Review, Stress management, Preterm labor
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ความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหา
ภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนก�ำหนด เป็นภาวะทีส่ ตรี
ตัง้ ครรภ์มกี ารเจ็บครรภ์คลอดตัง้ แต่สปั ดาห์ที่ 20 ไปจนถึง
ก่อนครบสัปดาห์ที่ 37 นับจากวันแรกของประจ�ำเดือน
ครั้งสุดท้าย เกณฑ์วินิจฉัยภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อน
ก�ำหนดใช้การหดรัดตัวของมดลูกอย่างน้อย 4 ครั้งใน
20 นาที หรือ 8 ครั้งใน 60 นาที ร่วมกับมีการเปิดขยาย
ของปากมดลูกอย่างน้อย 2 เซนติเมตร และปากมดลูก
บางตัวอย่างน้อยร้อยละ 80 หากไม่สามารถยับยั้งภาวะ
เจ็บครรภ์คลอดก่อนก�ำหนดได้ จะน�ำไปสูก่ ารคลอดก่อน
ก�ำหนด (Cunningham et al., 2010) จากสถิติของ
องค์การอนามัยโลก (World Health Organization
[WHO], 2012) พบว่า ในแต่ละปีมีจ�ำนวนทารกที่คลอด
ก่อนก�ำหนดเฉลี่ยสูงถึง 12 ล้านคน และมีแนวโน้มที่สูง
ขึน้ ส�ำหรับประเทศไทย พบว่า มีทารกคลอดก่อนก�ำหนด
สูงถึง 80,000 รายต่อปี (เครือข่ายสุขภาพมารดาและ
ทารกฯ, 2554)
การคลอดก่อนก�ำหนดเป็นสาเหตุทสี่ ำ� คัญของการ
เสียชีวติ ของทารก โดยพบการเสียชีวติ ของทารกแรกเกิด
มากกว่า 1 ล้านรายต่อปี คิดเป็นร้อยละ 36 ของทารกที่
คลอดก่อนก�ำหนดทั้งหมด (WHO, 2012) ส�ำหรับทารก
คลอดก่อนก�ำหนดทีร่ อดชีวติ มักมีโอกาสเกิดความพิการ
ได้มากกว่าทารกครบก�ำหนด (Cunningham et al.,
2010) อีกทั้งยังมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการช้า
เกิดความเจ็บป่วยบ่อยและเรื้อรัง ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพ
ประชากรของประเทศ (ประภัทร วานิชพงษ์พนั ธุ,์ 2554)
ภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนก�ำหนดจึงเป็นภาวะแทรกซ้อน
ทีส่ ตรีตงั้ ครรภ์จำ� เป็นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
(Renzo et al., 2011) เพื่อยืดระยะเวลาการตั้งครรภ์
ออกไปให้ทารกมีสภาวะที่เหมาะสม ลดความเสี่ยงและ
อันตรายจากภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากการคลอดก่อน
ก�ำหนด (Schleussner, 2013)
การเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลของสตรีที่มี
ภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนก�ำหนดจะท�ำให้เกิดผลกระทบ
ทั้งทางด้านร่างกายและจิตสังคม ส�ำหรับผลกระทบทาง
ด้านร่างกาย สตรีตั้งครรภ์อาจได้รับผลกระทบจากฤทธิ์
ข้างเคียงของยายับยั้งการหดรัดตัวของมดลูก ท�ำให้มี

อาการใจสั่น มือสั่น ปวดศีรษะ (วรพงศ์ ภู่พงศ์, 2551)
ผลกระทบจากการถูกจ�ำกัดกิจกรรม เช่น เกิดภาวะกล้าม
เนื้ออ่อนแรง น�้ำหนักลด (Bigelow & Stone, 2011)
มีอาการปวดหลังและสะโพก อาหารไม่ย่อย ท้องผูก
เป็นต้น (Maloni, Alexander, Schluchter, Shah, &
Park, 2004) ส่วนผลกระทบด้านจิตสังคม พบว่าสตรี
ตัง้ ครรภ์จะเกิดความเบือ่ หน่าย มีแบบแผนการนอนหลับ
เปลีย่ นแปลง สูญเสียความสามารถในการควบคุมตนเอง
เกิดความเครียด (Rubarth, Schoening, Cosimano, &
Sandhurst, 2012) และมีภาวะซึมเศร้า (Sciscione, 2010)
ความเครียดที่เกิดขึ้นในสตรีที่มีภาวะเจ็บครรภ์
คลอดก่อนก�ำหนดในขณะทีเ่ ข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
เกิดจากหลายปัจจัย เช่น การถูกแยกจากครอบครัว การ
สูญเสียความเป็นส่วนตัว การถูกจ�ำกัดกิจกรรม แบบแผน
การด� ำ เนิ น กิ จ วั ต รประจ� ำ วั น เปลี่ ย นแปลง เป็ น ต้ น
(Freda, 2003)  มีการศึกษาเกีย่ วกับปัจจัยก่อความเครียด
(stressor) ของสตรีทมี่ ภี าวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนก�ำหนด
ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลโดยส่วนใหญ่ พบว่า
ปัจจัยหลักที่ท�ำให้สตรีตั้งครรภ์เกิดความเครียด ได้แก่
สภาพแวดล้อมที่ไม่คุ้นเคย ความไม่เป็นส่วนตัว การถูก
จ�ำกัดกิจกรรม แบบแผนการด�ำเนินกิจวัตรประจ�ำวัน
เปลี่ยนแปลง และความวิตกกังวลเกี่ยวกับสุขภาพของ
ตนเองและทารกในครรภ์ (Maloni, 2011) รวมทั้งระยะ
เวลาการรักษาที่ยาวนาน (วิภาภรณ์ ติ๊บปาละ, 2548)
นอกจากนี้การเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลท�ำให้สตรี
ตั้งครรภ์จ�ำเป็นต้องหยุดงาน ส่งผลกระทบต่อสถานภาพ
ทางเศรษฐกิจของครอบครัว ท�ำให้สตรีตั้งครรภ์เกิด
ความเครียดได้ (Sciscione, 2010)
ความเครียดเป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
สิง่ แวดล้อมทีม่ อี ทิ ธิพลซึง่ กันและกัน เกิดจากการประเมิน
ทางสติปญ
ั ญาของบุคคล หากบุคคลประเมินว่าสิง่ แวดล้อม
หรือสถานการณ์นั้น ท�ำให้ต้องใช้ความพยายามในการ
ปรับตัวมากเกินก�ำลังความสามารถ จะส่งผลให้เกิด
ความเครียด (Lazarus & Folkman, 1984) เมื่อสตรีที่
มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนก�ำหนดเกิดความเครียด
จะท�ำให้เกิดการเปลีย่ นแปลงของฮอร์โมน ซึง่ ส่งผลกระทบ
ต่อภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนก�ำหนด และภาวะสุขภาพ
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ของทารกในครรภ์ เนื่องจากฮอร์โมนจากความเครียดที่
เกิดในสตรีต้ังครรภ์ สามารถส่งผ่านทางรกเข้าสู่กระแส
โลหิตของทารกได้ (Sandman, Davis, & Glynn, 2012)
ผลกระทบจากการตอบสนองของฮอร์โมนจาก
ความเครียดทีม่ ตี อ่ ภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนก�ำหนด จะ
ท�ำให้มกี ารหลัง่ แคทธีโคลามีน (catecholamine) สูงขึน้
ส่งผลกระตุน้ ระบบประสาทซิมพาเทติก (sympathetic)
เพิ่มความเสี่ยงต่อการคลอดก่อนก�ำหนด (Holzman
et al., 2009) นอกจากนี้ความเครียดยังมีผลกระตุ้นการ
ท�ำงานของไฮโปทาลามิค พิทูอิตารี แอดรีนอล แอกซิส
(hypothalamic pituitary adrenal axis) ทีค่ วบคุมการ
หลัง่ ของฮอร์โมนคอร์ตโิ คโทรฟิน-รีลซี ซิง่ (corticotrophinreleasing hormone [CRH]) ท�ำให้สตรีตั้งครรภ์มี
ฮอร์โมนดังกล่าวเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้เกิดการเจ็บครรภ์
และน�ำไปสู่การคลอดก่อนก�ำหนด (Schetter, 2009)
โดยการกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนคอร์ติซอล ส่งผลยับยั้ง
การผลิตฮอร์โมน   โพรเจสเตอโรน (progesterone)
ที่รก ในขณะเดียวกัน ฮอร์โมนเอสโตรเจน (estrogen)
จะเพิ่มการผลิตมากขึ้น กระตุ้นให้เกิดการหดรัดตัวของ
มดลูก และคลอดก่อนก�ำหนดในที่สุด (Romero et al.,
2006) ส�ำหรับผลกระทบต่อทารก ฮอร์โมนคอร์ติซอลที่
เพิม่ ขึน้ ในสตรีตงั้ ครรภ์ จะท�ำให้ทารกมีอตั ราการเต้นของ
หัวใจที่เพิ่มขึ้น และมีกราฟแสดงการเต้นของหัวใจที่
แปรปรวน (variation) (Fink et al., 2010)
ความเครียดเป็นภาวะทางจิตสังคมทีเ่ กิดขึน้ ในสตรี
ที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนก�ำหนดในขณะเข้ารับการ
รักษาในโรงพยาบาล และส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาวะ
เจ็บครรภ์คลอดก่อนก�ำหนดของสตรีตั้งครรภ์ และภาวะ
สุ ข ภาพของทารกขณะอยู ่ ใ นครรภ์ ดั ง นั้ น พยาบาล
ผดุงครรภ์จึงมีบทบาทหน้าที่ในการจัดการความเครียด
ในสตรีทมี่ ภี าวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนก�ำหนดทีเ่ ข้ารับการ
รั ก ษาในโรงพยาบาล เพื่ อ ลดผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพ
ดังกล่าว จากการสืบค้นรายงานวิจัยเบื้องต้น ผู้วิจัยพบ
การศึกษาเกี่ยวกับการจัดการความเครียดในสตรีที่มี
ภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนก�ำหนด โดยสามารถแบ่งการ
จัดการออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ การใช้เทคนิคการหายใจ
การผ่อนคลาย และการจัดการแบบอื่นๆ ส�ำหรับการใช้
36
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เทคนิคการหายใจ พบงานวิจัยจ�ำนวน 3 เรื่อง ได้แก่
1) การใช้ เ ทคนิ ค การหายใจส่ ว นท้ อ งโดยวิ ธี เ มสั น
(Mason’s breathing technique) (Yu & Song, 2010)
2) การใช้เทคนิคควบคุมลมหายใจแบบโยคะ (รจนา
ปราณีตพลกรัง, 2551) และ 3) การใช้เทคนิคการหายใจ
ร่วมกับการให้ข้อมูล (จุฑามาศ ขุมทอง, 2550) ในกลุ่ม
ของการผ่อนคลาย พบงานวิจัยจ�ำนวน 2 เรื่อง ได้แก่
1) การใช้โปรแกรมการฝึกการผ่อนคลาย (Chuang
et al., 2012) และ 2) การบ�ำบัดโดยการผ่อนคลาย
(relaxation therapy) กลุม่ ของการจัดการแบบอืน่ ๆพบ
งานวิจยั 2 เรือ่ งได้แก่ 1) การจินตนาการอย่างมีแบบแผน
(guide imagery) (Jallo & Cozens, 2011) และ 2) การ
สนับสนุนทางสังคมจากสามี (สุภาพร ชุณหปราณ, 2554)
การจัดการที่พบมีความหลากหลาย และให้ผลลัพธ์การ
ศึกษาทีแ่ ตกต่างกัน อีกทัง้ ยังไม่พบการทบทวนอย่างเป็น
ระบบ (systematic review) และการวิเคราะห์เมต้า
(meta-analysis) ท�ำให้ไม่สามารถระบุวิธีการจัดการ
ความเครียดที่ดีที่สุด บุคลากรทางสุขภาพจึงไม่สามารถ
ตัดสินใจเลือกวิธีการจัดการความเครียดในสตรีที่มีภาวะ
เจ็บครรภ์คลอดก่อนก�ำหนด รวมทั้งไม่มีข้อมูลที่จะน�ำ
ผลลัพธ์ของการศึกษาไปพัฒนาเป็นแนวปฏิบตั ทิ างคลินกิ
ได้ ผูว้ จิ ยั จึงท�ำการศึกษาโดยการทบทวนอย่างเป็นระบบ
เพื่อสังเคราะห์และสรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการ
ความเครียดในสตรีทมี่ ภี าวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนก�ำหนด
ที่มีประสิทธิภาพ โดยเลือกใช้วิธีการทบทวนอย่างเป็น
ระบบตามแนวทางของสถาบันโจแอนนาบริกส์ (JBI,
2011) ซึง่ เป็นการวิเคราะห์และประเมินคุณภาพงานวิจยั
ทีล่ ดการเกิดอคติ มีขนั้ ตอนทีท่ ำ� ให้ได้ผลลัพธ์ทคี่ รอบคลุม
และน่าเชื่อถือ ผลการศึกษาสามารถน�ำไปใช้เพื่อพัฒนา
แนวปฏิบัติทางการพยาบาล ซึ่งเป็นบทบาทที่ส�ำคัญของ
พยาบาลผดุงครรภ์ ในการปฏิบตั กิ ารพยาบาลตามหลักฐาน
ความรูเ้ ชิงประจักษ์ อันเป็นประโยชน์ในการดูแลสตรีทมี่ ี
ภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนก�ำหนดอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่ อ สรุ ป วิ ธี ก ารและผลลั พ ธ์ ข องการจั ด การ
ความเครียดในสตรีทมี่ ภี าวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนก�ำหนด
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กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย
การศึกษานี้เป็นการทบทวนอย่างเป็นระบบ เพื่อ
หาข้อสรุปเกี่ยวกับการจัดการความเครียดในสตรีที่มี
ภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนก�ำหนด โดยใช้กระบวนการ
ทบทวนงานวิจัยอย่างเป็นระบบของสถาบันโจแอนนา
บริกส์ (JBI, 2011) ประกอบด้วยการก�ำหนดค�ำถามและ
วัตถุประสงค์ การก�ำหนดเกณฑ์การคัดเลือกงานวิจยั การ
สืบค้นและการคัดเลือกงานวิจยั การประเมินคุณภาพงาน
วิจัย การสกัดข้อมูล การสังเคราะห์ผล และการเขียน
รายงาน โดยคุณสมบัตขิ องงานวิจยั ปฐมภูมทิ นี่ ำ� มาศึกษา
ได้แก่ เป็นงานวิจยั ทีศ่ กึ ษาในประชากรสตรีทมี่ ภี าวะเจ็บ
ครรภ์คลอดก่อนก�ำหนด มีการจัดการความเครียดโดย
บุคลากรทางสุขภาพหรือพยาบาลวิชาชีพเป็นตัวแปร
จัดกระท�ำ มีตวั แปรผลลัพธ์เป็นระดับคะแนนความเครียด
เป็นงานวิจัยที่มีการเปรียบเทียบผลลัพธ์ระหว่างกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุม หรือก่อนและหลังการทดลอง
ที่ท�ำการศึกษาทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ทั้งที่
ได้รับการตีพิมพ์และไม่ได้ตีพิมพ์และน�ำเสนอรายงาน
เฉพาะที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตั้งแต่เดือน
มกราคม พ.ศ. 2546 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2556
วิธีด�ำเนินการวิจัย
การศึกษานี้เป็นการทบทวนอย่างเป็นระบบตาม
แนวทางของสถาบันโจแอนนาบริกส์ (JBI, 2011) ซึ่ง
ประกอบด้วยขั้นตอน ดังนี้
1. การก�ำหนดค�ำถามและวัตถุประสงค์ เพื่อเป็น
แนวทางและระบุจุดมุ่งหมายของการทบทวน
2. การก�ำหนดเกณฑ์การคัดเลือกงานวิจัย ได้แก่
รายงานการวิ จั ย ปฐมภู มิ ที่ ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การจั ด การ
ความเครียดในสตรีทมี่ ภี าวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนก�ำหนด
ที่มีลักษณะครอบคลุมตามหลัก PICO ดังนี้
2.1 กลุม่ ประชากร (population) เป็นรายงาน
การวิจัยที่มีกลุ่มตัวอย่างเป็นสตรีที่มีภาวะเจ็บครรภ์
คลอดก่อนก�ำหนดอายุครรภ์ระหว่าง 20 สัปดาห์ถึงก่อน
37 สัปดาห์

2.2 วิธีการจัดกระท�ำ  (intervention) เป็น
รายงานการวิจัยที่มีการจัดการความเครียดเป็นการจัดกระท�ำ
2.3 การเปรียบเทียบ (comparison) เป็น
รายงานการวิจยั ทีม่ กี ารเปรียบเทียบผลลัพธ์ระหว่างกลุม่
ทดลองและกลุ่มควบคุม หรือก่อนและหลังการทดลอง
2.4 ตัวแปรผลลัพธ์ (outcome) เป็นรายงาน
การวิจัยที่มีผลลัพธ์คือระดับคะแนนความเครียด
3. การสืบค้นข้อมูล โดยมีรายละเอียด ดังนี้
3.1 ก�ำหนดค�ำส�ำคัญในการสืบค้นทัง้ ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย
3.1.1 กลุม่ ประชากร ได้แก่ สตรีตงั้ ครรภ์ สตรี
ที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนก�ำหนด pregnancy with
preterm labor, women with preterm labor,
women with premature contraction
3.1.2 วิธกี ารจัดกระท�ำ  ได้แก่ วิธกี ารจัดการ
ความเครียด การหายใจ การผ่อนคลาย การสนับสนุน
ทางสังคม การให้ข้อมูล stress management, social
support, relaxation, abdominal breathing
3.1.3 การเปรี ย บเที ย บ ได้ แ ก่ RCTs,
randomize controlled trial, experimental, quasi
experimental, cohort study, pilot study
3.1.4 ตัวแปรผลลัพธ์ (outcome) ได้แก่
ความเครียด stress
3.2 ก�ำหนดแหล่งสืบค้น ทั้งจากฐานข้อมูล
อิเลคโทรนิคส์และการสืบค้นด้วยมือจากห้องสมุด
3.3 สื บ ค้ น ข้ อ มู ล โดยผู ้ วิ จั ย สื บ ค้ น รายงาน
การวิจัยตามค�ำส�ำคัญที่ก�ำหนดทั้งจากฐานข้อมูลและ
การสื บ ค้ น ด้ ว ยมื อ จากห้ อ งสมุ ด ส� ำ หรั บ ฐานข้ อ มู ล
ที่ท�ำการสืบค้น ได้แก่ PubMed, CINAHL, ProQuest
Medical Library, Wiley Online Library, Science
Direct, Springer Link, Cochrane systematic
reviews database, Scopus และฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์
ในประเทศไทย รวมทั้งสืบค้นจากเอกสารอ้างอิงและ
บรรณานุกรมของงานวิจยั ทีค่ น้ ได้ โดยผลการสืบค้นแสดง
ดังแผนภาพที่ 1
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ProQuest Medical Library, Wiley Online Library, Science Direct, Springer Link, Cochrane systematic
reviews
database,
Scopus
และฐานข้
อมูลทวิี่มทีภาวะเจ็
ยานิบพครรภ์
นธ์ ในประเทศไทย
้ บค้ นจากเอกสารอ้ างอิง
การทบทวนอย่
างเป็นระบบเกี
่ยวกับการจั
ดการความเครี
ยดในสตรี
คลอดก่อนก�ำหนดรวมทังสื
และบรรณานุกรมของงานวิจยั ที่ค้นได้ โดยผลการสืบค้ นแสดงดังแผนภาพที่ 1
งานวิจัย 40 เรื่องจากการสืบค้นตามคําสําคัญที่กําหนด
งานวิจัย 33 เรื่อง ถูกคัดออก เนื่องจากมี
คุณสมบัติไม่ตรงตามเกณฑ์การคัดเข้า
งานวิจัย 7 เรื่องผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ที่คัดเข้า
งานวิจัย 1 เรื่อง ถูกคัดออก เนื่องจากไม่สามารถติดตามเอกสาร
ฉบับสมบูรณ์ และไม่สามารถติดต่อผู้เขียน

งานวิจัย 4 เรื่อง ถูกคัดเลือกเข้าสู่
กระบวนการประเมินคุณภาพงานวิจัย

งานวิจัย 2 เรื่อง ถูกคัดออก เนื่องจากเอกสารฉบับสมบูรณ์ไม่ได้
ตีพิมพ์ด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

งานวิจัย 4 เรื่อง ถูกคัดเลือกเข้าสู่การทบทวนอย่างเป็นระบบ
แผนภาพที่ 1. แสดงผลการสืบค้ นข้ อมูล

แผนภาพที่ 1 แสดงผลการสืบค้นข้อมูล

4. การคัดเลือกงานวิจัย โดยผู้วิจยั อ่านรายงานการวิจัยที่สืบค้ นได้ จากชื่อเรื่ องและบทคัดย่อ
วคัดเลื
กรองรายงานการวิ
จยั ที่พฒ
ั นาขึ ้นตามเกณฑ์
ดเลือก
4.แล้การคั
ดเลือกตามแบบคั
อกงานวิจยั ดโดยผู
ว้ จิ ยั อ่านรายงานการ
ประเมินกคุารคั
ณภาพของรายงานการวิ
จัย ผู้วิจัยใช้แบบ
นคุณภาพงานวิ
จยั วโดยผู
จ
ย
ั
และประเมิ
น
คุ
ณ
ภาพตามรายการใน
วิจัยที่สืบค้นได้5. จากชืการประเมิ
่อเรื่องและบทคั
ดย่อ แล้
คัดเลื้ วิจอยั กอ่านรายงานวิ
ประเมินคุณภาพส�ำหรับงานวิจยั เชิงทดลอง (JBI Critical
แบบประเมิ
น
คุ
ณ
ภาพงานวิ
จ
ย
ั
แล้
ว
สรุ
ป
ลงในแบบฟอร์
ม
การประเมิ
นคุณภาพ
ตามแบบคัดกรองรายงานการวิจยั ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ตามเกณฑ์ Appraisal
Checklist for Experimental Studies) ของ
6.
การสกั
ด
ข้
อ
มู
ล
โดยผู
้
ว
ิ
จ
ั
ย
สกั
ด
ข้
อ
มู
ล
และลงบั
น
ทึ
ก
รายละเอี
ยดข้ อมูกลส์ของรายงานวิ
การคัดเลือก
สถาบันโจแอนนาบริ
(JBI, 2011)จัยซึตาม
่งเป็นเครื่องมือที่มี
แบบบั
น
ทึ
ก
การสกั
ด
ข้
อ
มู
ล
ประกอบด้
ว
ยข้
อ
มู
ล
ทั
ว
่
ไปของรายงานการวิ
จ
ย
ั
และเนื
้อหาสาระของงานวิ
จ
ย
ั
5. การประเมินคุณภาพงานวิจัย โดยผู้วิจัยอ่าน มาตรฐาน ไม่จ�ำเป็นต้องตรวจสอบคุณภาพ

รายงานวิจัยและประเมินคุณภาพตามรายการในแบบ
3. แบบบันทึกการสกัดข้อมูล (data extraction
เครื
่
อ
งมื
อ
ที
่
ใ
ช้
ใ
นการวิ
จ
ย
ั
ประเมินคุณภาพงานวิจัย แล้วสรุปลงในแบบฟอร์มการ form) เป็นเครื่องมือเพื่อบันทึกรายละเอียดของรายงาน
เครื่ องมือที่ใช้ ในการทบทวนอย่างเป็ นระบบครัง้ นี ้ ได้ แก่
ประเมินคุณภาพ
การวิจัย ผู้วิจัยใช้แบบบันทึกการสกัดข้อมูลส�ำหรับงาน
1. แบบคัดกรองรายงานการวิจยั (inclusion criteria form) เป็ นเครื่ องมือที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้น
6. การสกัดข้อมูล โดยผู้วิจัยสกัดข้อมูลและลง วิจัยเชิงทดลองหรือสังเกต (JBI Data Extraction Form
เพื่อกํ าหนดเกณฑ์ ในการคัดเลือกงานวิจัยที่ครอบคลุมตามหลักของ PICO มีลกั ษณะเป็ นรายการตาม
บันทึกรายละเอียดข้อมูลของรายงานวิจยั ตามแบบบันทึก for Systematic Review of Experimental/
เกณฑ์ การคัดเลือก ไม่จําเป็ นต้ องตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือ โดยรายงานการวิจัยที่คดั เลือกเข้ าสู่การ
การสกัดข้อมูล ประกอบด้วยข้อมูลทัว่ ไปของรายงานการ Observational Studies) ของสถาบันโจแอนนาบริกส์
ทบทวนต้ องผ่านเกณฑ์ที่กําหนดไว้ ทกุ ข้ อ
วิจัย และเนื้อหาสาระของงานวิจัย
(JBI, 2011)
ซึง่ เป็form)
นเครือ่ เป็งมืนแบบประเมิ
อทีม่ มี าตรฐาน
2. แบบประเมินคุณภาพรายงานการวิจยั (critical
appraisal
นเพื่อ ไม่จำ� เป็นต้อง
ณภาพ
วิเคราะห์ และประเมินคุณภาพของรายงานการวิจัย ผู้วิจตรวจสอบคุ
ัยใช้ แบบประเมิ
นคุณภาพสําหรั บงานวิจัยเชิง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการทบทวนอย่างเป็นระบบครัง้ นี7้ การควบคุมคุณภาพการทบทวน
ได้แก่
การควบคุมคุณภาพการทบทวนอย่างเป็นระบบ
1. แบบคั ด กรองรายงานการวิ จั ย (inclusion ครั้ ง นี้ ด� ำ เนิ น การโดยผู ้ วิ จั ย และอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา
criteria form) เป็นเครือ่ งมือทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ เพือ่ ก�ำหนด รวบรวมข้อมูลจากรายงานการวิจัยโดยใช้แบบคัดกรอง
เกณฑ์ในการคัดเลือกงานวิจัยที่ครอบคลุมตามหลักของ งานวิจยั แบบประเมินคุณภาพรายงานการวิจยั และแบบ
PICO มีลักษณะเป็นรายการตามเกณฑ์การคัดเลือก บันทึกการสกัดข้อมูล โดยแยกกันประเมินอย่างอิสระ
ไม่จ�ำเป็นต้องตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ โดยรายงาน และน�ำข้อมูลจากการรวบรวมมาเปรียบเทียบเพื่อตรวจ
การวิจัยที่คัดเลือกเข้าสู่การทบทวนต้องผ่านเกณฑ์ที่ สอบความตรงของเนื้อหาที่รวบรวมได้ ซึ่งผู้วิจัยและ
ก�ำหนดไว้ทุกข้อ
อาจารย์ที่ปรึกษามีความเห็นตรงกันในทุกขั้นตอนของ
2. แบบประเมินคุณภาพรายงานการวิจยั (critical การควบคุมคุณภาพของการทบทวนอย่างเป็นระบบ
appraisal form) เป็นแบบประเมินเพื่อวิเคราะห์ และ
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การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยน�ำข้อมูลที่ได้จากแบบสรุปรายงานการวิจัย
มาวิเคราะห์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ลักษณะทัว่ ไปและคุณลักษณะของรายงานวิจยั
วิเคราะห์โดยสถิติพรรณนา
2. ผลลัพธ์ของการจัดการความเครียดในสตรีที่มี
ภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนก�ำหนด พบงานวิจัยที่มีข้อมูล
ทางสถิติที่เพียงพอจ�ำนวน 4 เรื่อง แต่ไม่พบรายงานการ
วิจัยที่สามารถน�ำมาวิเคราะห์ผลลัพธ์ของการจัดการ

ความเครียดด้วยการวิเคราะห์เมต้าได้ ผู้วิจัยจึงใช้การ
วิเคราะห์โดยการสรุปเชิงเนื้อหา
สรุปผลการวิจัย
1. ลักษณะทัว่ ไปของรายงานการวิจยั ผลการสืบค้น
พบงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการความเครียดใน
สตรีที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนก�ำหนดที่ผ่านเกณฑ์
การคัดเลือกโดยใช้แบบคัดกรองรายงานการวิจัยและ
แบบประเมินคุณภาพรายงานการวิจยั จ�ำนวน 4 เรือ่ ง ราย
ละเอียดดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 จ�ำนวนและร้อยละของงานวิจัย จ�ำแนกตามลักษณะทั่วไปของงานวิจัย (n=4)
ลักษณะข้อมูลทั่วไปของงานวิจัย
ระเบียบวิธีวิจัย
         งานวิจัยเชิงทดลอง (RCTs)                       
         งานวิจัยกึ่งทดลอง (quasi-experimental)
การตีพิมพ์
         รายงานการวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
         รายงานการวิจัยที่ไม่ได้รับการตีพิมพ์
สถานที่ท�ำการวิจัย
         ประเทศไทย
         ต่างประเทศ
ปีที่ได้รับการตีพิมพ์
         พ.ศ. 2551 – 2555 (ค.ศ. 2008 – 2012)
จ�ำนวนกลุ่มตัวอย่าง
         กลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่ (n>30)
วิธีการจัดการความเครียด
         การใช้เทคนิคการหายใจ
         การผ่อนคลาย
         การสนับสนุนทางสังคม

จ�ำนวน

ร้อยละ

1
3

25.00
75.00

2
2

50.00
50.00

3
1

75.00
25.00

2

50.00

4

100.00

2
1
1

50.00
25.00
25.00
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2. วิธีการจัดการความเครียดและผลลัพธ์ของการ
จัดการความเครียดในสตรีที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อน
ก�ำหนด สามารถจ�ำแนกวิธกี ารจัดการความเครียด ได้แก่
การใช้เทคนิคการหายใจ การผ่อนคลาย และการสนับสนุน
ทางสังคม แสดงผลลัพธ์ที่ดีในการจัดการความเครียดใน
สตรีที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนก�ำหนด และมีระดับ
ความน่าเชื่อถือของหลักฐานเชิงประจักษ์ระดับ 2 ตามการ
จ�ำแนกของสถาบันโจแอนนาบริกส์ (JBI, 2011)
การอภิปรายผล
ผู ้ วิ จั ย ได้ อ ภิ ป รายผลการวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล จาก
รายงานการวิจัยจ�ำนวน 4 เรื่อง ดังนี้
1. ลั ก ษณะทั่ ว ไปของงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
การจัดการความเครียดในสตรีที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอด
ก่อนก�ำหนด
งานวิจยั ทีศ่ กึ ษาเกีย่ วกับการจัดการความเครียด
ในสตรีที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนก�ำหนด ที่คัดเลือก
ในการทบทวนอย่างเป็นระบบครั้งนี้ ส่วนใหญ่เป็นงาน
วิ จั ย ที่ ท� ำ ในประเทศไทย ตี พิ ม พ์ เ ผยแพร่ ใ นช่ ว งปี
พ.ศ. 2550-2555 ซึ่งผู้วิจัยสืบค้นได้จากการสืบค้นด้วย
ฐานข้อมูลอิเลคโทรนิคส์จ�ำนวน 2 เรื่อง และการสืบค้น
ด้วยมือจากห้องสมุดจ�ำนวน 2 เรื่อง ส่วนใหญ่เป็นการ
ศึกษาแบบกึ่งทดลองที่มีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างเข้ารับการ
ทดลอง ซึ่งถือว่ามีคุณภาพในเชิงระเบียบวิธีวิจัย ด้าน
ความตรงภายในและความน่าเชื่อถือ (JBI, 2011) และ
งานวิจัยทุกเรื่องศึกษาในกลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่ โดยมี
จ�ำนวนกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 30 ราย ด้านเครื่องมือที่ใช้
ในการวัดผลลัพธ์ของรายงานการวิจัยแต่ละเรื่อง เป็น
เครื่องมือที่มีคุณภาพทั้งด้านความเที่ยงตรงและความ
เชือ่ มัน่ ส�ำหรับวิธกี ารจัดการความเครียด พบว่างานวิจยั
ทัง้ 4 เรือ่ ง มีวธิ กี ารจัดกระท�ำ ระยะเวลาและวิธกี ารวัดผล
ลัพธ์ที่แตกต่างกัน
2. วิธีการและผลลัพธ์ของการจัดการความเครียด
ในสตรีที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนก�ำหนด
วิ ธี ก ารจั ด การความเครี ย ดในสตรี ที่ มี ภ าวะ
เจ็บครรภ์คลอดก่อนก�ำหนด ที่พบจากการทบทวนอย่าง
เป็นระบบในครั้งนี้ สามารถจ�ำแนกออกได้เป็น 3 หมวด
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ได้แก่ การใช้เทคนิคการหายใจ การผ่อนคลาย และการ
สนับสนุนทางสังคม โดยในแต่ละหมวดมีรายละเอียดของ
วิธีการจัดกระท�ำและผลลัพธ์ ดังนี้
2.1 การใช้เทคนิคการหายใจ
เทคนิคการหายใจ เป็นวิธีการที่มุ่งให้สตรีที่มี
ภาวะเจ็ บ ครรภ์ ค ลอดก่ อ นก� ำ หนดสามารถจั ด การ
ความเครียดได้ดว้ ยตนเอง โดยการสอนและการฝึกปฏิบตั ิ
ได้แก่ เทคนิคควบคุมลมหายใจแบบโยคะ และการใช้
เทคนิคการหายใจร่วมกับการให้ข้อมูล ประกอบด้วย
ปัจจัยที่ท�ำให้เกิดความเครียดและการดูแลสุขภาพของ
สตรีที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนก�ำหนดในขณะที่อยู่
โรงพยาบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งลดปัจจัยที่ท�ำให้
สตรี ตั้ ง ครรภ์ เ กิ ด ความเครี ย ด ควบคู ่ กั บ การจั ด การ
อารมณ์เครียด
ผลลัพธ์ของการจัดการความเครียดโดยการใช้
เทคนิคการหายใจ จากผลการวิจัยจ�ำนวน 2 เรื่อง แสดง
ผลลัพธ์ชัดเจนว่า สตรีที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อน
ก�ำหนดทีใ่ ช้เทคนิคการหายใจมีระดับคะแนนความเครียด
ต�่ำกว่ากลุ่มที่ได้รับการพยาบาลตามปกติ แม้ว่าวิธีการ
จัดการทีพ่ บจะมีรปู แบบของการหายใจทีแ่ ตกต่างกัน แต่
มีหลักการที่ใกล้เคียงกัน คือ การหายใจที่มีลักษณะ
ช้า นิง่ ลึก และสม�ำ่ เสมอ ลักษณะการหายใจดังกล่าว จะ
ส่งผลต่อเนื่องกับระบบประสาทอัตโนมัติ โดยลดการ
กระตุน้ ระบบประสาทซิมพาเทติก ท�ำให้รา่ งกายมีปฏิกริ ยิ า
การตอบสนองที่ เ กิ ด จากความเครี ย ดลดลง ในขณะ
เดียวกันจะส่งผลกระตุน้ ระบบประสาทพาราซิมพาเทติก
ท�ำให้ระบบประสาทด้านการผ่อนคลายท�ำงานเพิ่มขึ้น
ลดความกดดั น ทางอารมณ์ ท� ำ ให้ รู ้ สึ ก เครี ย ดลดลง
(Jerath & Barnes, 2009) นอกจากนี้ การหายใจแบบ
โยคะ ยังเป็นการหายใจทีม่ งุ่ เน้นการใช้กล้ามเนือ้ ส่วนท้อง
(abdominal breathing) หรือกล้ามเนื้อกระบังลม
(diaphragmatic breathing) มากกว่าการหายใจโดยใช้
กล้ามเนื้อหน้าอก (chest breathing) ท�ำให้ลดการเกร็ง
และความตึงเครียดของกล้ามเนือ้ ทีใ่ ช้ในการหายใจ และ
ช่วยให้ระบบของร่างกายที่ตอบสนองต่อความเครียด
กลับคืนสู่ภาวะปกติ ท�ำให้รู้สึกผ่อนคลาย และรู้สึกมี
ความเครียดลดลง (Varvogli & Darviri, 2011)
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2.2 การผ่อนคลาย
การผ่อนคลาย เป็นวิธีการจัดการที่มุ่งให้สตรี
ตั้ ง ครรภ์ มี ค วามรู ้ แ ละความสามารถในการจั ด การ
ความเครียดด้วยตนเองโดยใช้โปรแกรมการฝึกการผ่อน
คลาย ด้วยการฟังเสียงเพลงที่มีจังหวะและท่วงท�ำนองที่
นุ่มนวลในสภาพแวดล้อมที่เงียบสงบวันละ 13 นาที
ผลลัพธ์ของวิธีการจัดการความเครียดในสตรีที่
มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนก�ำหนดโดยการผ่อนคลาย
จากผลการวิจัยจ�ำนวน 1 เรื่อง พบว่า สตรีที่มีภาวะเจ็บ
ครรภ์คลอดก่อนก�ำหนดที่ได้รับโปรแกรมการฝึกการ
ผ่อนคลายมีระดับคะแนนความเครียดต�ำ่ กว่ากลุม่ ทีไ่ ด้รบั
การพยาบาลตามปกติ เนือ่ งจากการผ่อนคลายมีผลยับยัง้
การท�ำงานของระบบประสาทซิมพาเทติก ท�ำให้ปฏิกริ ยิ า
การตอบสนองต่อความเครียดลดลง ส่งผลให้อัตราการ
เต้นของหัวใจช้าลง หลอดเลือดขยาย ปริมาณเลือดใน
ระบบไหลเวียนเพิ่มมากขึ้น ความดันโลหิตลดลง และ
อุณหภูมกิ ายอุน่ ขึน้ (Peek, 2003) นอกจากนีก้ ารผ่อนคลาย
ยังมีผลต่อการรับรูข้ องสมองส่วนลิมบิค (limbic system)
ท� ำ ให้ บุ ค คลเกิ ด การเบี่ ย งเบนความสนใจจากสิ่ ง ก่ อ
ความเครียด และเกิดการรับรู้เชื่อมโยงถึงประสบการณ์
ด้านบวก ทีท่ ำ� ให้บคุ คลเกิดความสงบและรูส้ กึ ผ่อนคลาย
(Payne & Donaghy, 2010) นอกจากนี้ การผ่อนคลาย
ยังสามารถยืดระยะเวลาการตัง้ ครรภ์ในสตรีทมี่ ภี าวะเจ็บ
ครรภ์คลอดก่อนก�ำหนดอีกด้วย (อมรเลิศ ไทยแหลมทอง,
เทียมศร ทองสวัสดิ์ และพันทวี เชื้อขาว, 2550)  
2.3 การสนับสนุนทางสังคม
การสนับสนุนทางสังคมของสามี เป็นการจัด
กระท�ำต่อสตรีตงั้ ครรภ์และสามี เพือ่ มุง่ เน้นให้สามีมสี ว่ น
ร่วมในการดูแลช่วยเหลือ และช่วยลดความเครียดในสตรี
ที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนก�ำหนดโดยการให้ความรู้
แก่สตรีตั้งครรภ์และสามี เกี่ยวกับภาวะเจ็บครรภ์คลอด
ก่อนก�ำหนด ความเครียดของสตรีที่มีภาวะเจ็บครรภ์
คลอดก่อนก�ำหนด และการสนับสนุนทางสังคม พร้อมทัง้
ได้รับการแจกแผ่นพับตามหัวข้อดังกล่าว
ผลลัพธ์ของวิธีการจัดการความเครียดในสตรีที่
มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนก�ำหนดโดยการสนับสนุนทาง
สังคมของสามี จากผลการศึกษาจ�ำนวน 1 เรื่อง พบว่า

ระดับคะแนนความเครียดเฉลี่ยของสตรีที่มีภาวะเจ็บ
ครรภ์คลอดก่อนก�ำหนดภายหลังได้รบั การสนับสนุนทาง
สังคมของสามี 1 วัน มีความแตกต่างกับระดับคะแนน
ความเครียดก่อนได้รับการทดลอง โดยมีระดับคะแนน
ความเครียดที่ลดลง ซึ่งการสนับสนุนทางสังคมสามารถ
จัดการความเครียดของบุคคลได้โดยท�ำหน้าที่เปรียบ
เสมือนกันชน ช่วยให้บุคคลมีความสามารถในการเผชิญ
และจัดการกับความเครียด โดยท�ำให้บุคคลประเมิน
สถานการณ์ว่ามีความรุนแรงลดลง และมีทางเลือกหรือ
มีบคุ คลทีพ่ ร้อมให้ความช่วยเหลือ ช่วยลดปฏิกริ ยิ าทีเ่ กิด
จากความเครียด ท�ำให้บคุ คลมีสขุ ภาพจิตทีด่ ี และช่วยให้
บุคคลได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ มีความเข้าใจและ
สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ดีขึ้น (House, 1981)
โดยสรุป การทบทวนอย่างเป็นระบบครั้งนี้ แสดง
ให้เห็นว่า การใช้เทคนิคควบคุมลมหายใจแบบโยคะ
การใช้เทคนิคการหายใจร่วมกับการให้ข้อมูล โปรแกรม
การฝึกการผ่อนคลาย และการสนับสนุนทางสังคมจาก
สามี สามารถให้ผลลัพธ์ของการจัดการความเครียดใน
สตรีทมี่ ภี าวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนก�ำหนด โดยมีหลักฐาน
การวิจยั ทีน่ า่ เชือ่ ถือ สามารถเป็นแนวทางให้บคุ ลากรทาง
สุขภาพเลือกน�ำไปใช้ในการดูแลสตรีที่มีภาวะเจ็บครรภ์
คลอดก่ อ นก� ำ หนดโดยพิ จ ารณาตามความเหมาะสม
อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาทัง้ หมด มาจากรายงานการวิจยั
จ�ำนวนน้อย และต้องการการศึกษาวิจัยปฐมภูมิเพิ่มเติม
ข้อเสนอแนะในการน�ำผลวิจัยไปใช้
การเลือกใช้วธิ กี ารจัดการความเครียด ควรพิจารณา
ถึงความเหมาะสมกับลักษณะ และความต้องการของสตรี
ที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนก�ำหนดแต่ละราย
ข้อเสนอแนะในการท�ำวิจัยครั้งต่อไป
ควรมีการวิจัยเชิงทดลองเกี่ยวกับวิธีการจัดการ
ความเครียดในสตรีทมี่ ภี าวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนก�ำหนด
เพิ่มเติม และท�ำการวิจัยซ�้ำ  โดยท�ำการศึกษาในกลุ่ม
ตัวอย่างขนาดใหญ่ มีวิธีการวัดผลลัพธ์ที่เหมาะสม เพื่อ
น�ำมาใช้เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ที่น่าเชื่อถือ และเพียง
พอในการน�ำข้อมูลมาวิเคราะห์เมต้าในอนาคตต่อไป
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