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บทคัดย่อ
จากทฤษฎีทางการพยาบาลของคอลคาบา (Kolcaba) อธิบายแนวคิดความสุขสบายว่าสามารถเกิดขึ้นได้ แม้ บคุ คล
ก�ำลังเผชิญภาวะคุกคามทางสุขภาพ ความสุขสบายในระยะคลอดเช่นกัน เป็ นความรู้สกึ ด้ านบวกที่เกิดขึ้นได้ และหากได้
รับการส่งเสริมที่เหมาะสมจะท�ำให้ ผ้ ูคลอดรับรู้ความสุขสบายได้ มากยิ่งขึ้น แม้ ในภาวะเจ็บปวดที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้
ความรู้สกึ สุขสบายเกิดขึ้นได้ โดยตัวผู้คลอดเอง จากการเตรียมตัวในการเผชิญการคลอด รวมทั้งการดูแลจากบุคลากรทาง
สุขภาพ จากการตอบสนองความต้ องการด้ านร่างกาย จิตวิญญาณ สังคม สิ่งแวดล้ อมในขณะรอคลอด บทความฉบับนี้
เป็ นการน�ำเสนอแนวคิดความสุขสบาย เครื่องมือประเมินความสุขสบายในระยะคลอด การส่งเสริมความสุขสบาย
ประสบการณ์ของผู้เขียน เพื่อใช้ เป็ นแนวทางในการดูแลผู้คลอดในระยะคลอด
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Abstract

Kolcaba’s Nursing Theory explains concepts about comfort, stating that comfort can occur, even when
people are faced with health-threatening situations. The same is true for comfort during childbirth in which
positive feelings can occur. And if comfort during childbirth is properly promoted, women in labor can
perceive greater comfort. Even when pain is unavoidable, feelings of comfort can originate with the woman
in labor as a result of preparation for childbirth and care from health providers based on physical, psychospiritual, social and environmental needs met during childbirth. This paper proposes concepts on comfort as
it applies to childbirth. The instrumentation employed evaluated comfort during childbirth, promotion of
comfort and the experiences of the author as a guideline for the care of women during labor and childbirth.
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ความเป็ นมาและความส�ำคัญ

การคลอดเป็ นเหตุการณ์สำ� คัญในชีวิตของผู้คลอดทุกคน แต่จะเป็ นเหตุการณ์ท่มี คี ุณค่าและมีความหมายใน
ชีวิตทั้งต่อผู้คลอดเอง ครอบครัว และบุคคลรอบข้ าง หากผู้คลอดสามารถผ่านพ้ นกระบวนการคลอดไปได้ และเกิด
ผลลัพธ์ท่ดี ขี องการคลอด การคลอดเป็ นกระบวนการที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติท่ผี ้ คู ลอดต้ องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง
หลายอย่างพร้ อมกัน เมื่อกล่าวถึงการคลอดบุคคลส่วนใหญ่จะนึกถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้ านร่างกายที่ก่อให้ เกิด
ความไม่สขุ สบาย คือ ความปวดที่เกิดจากการหดรัดตัวของมดลูกที่เป็ นผลจากการหลั่งฮอร์โมนออกซิโทซิน (oxytocin
hormone) เมื่อมดลูกหดรัดตัวจะท�ำให้ ผ้ ูคลอดรู้สกึ เจ็บปวดแม้ การให้ ยาแก้ ปวดก็ไม่สามารถท�ำให้ ความเจ็บปวดหาย
ไปได้ แต่ความเจ็บปวดนี้จะหายไปเมื่อทารกคลอดแล้ ว1 ในปัจจุบนั การคลอดส่วนใหญ่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลผู้คลอด
ต้ องอยู่ในสถานที่ท่ไี ม่ค้ ุนเคยมีเพียงบางโรงพยาบาลที่อนุญาตให้ สามีหรือญาติเข้ าไปดูแลผู้คลอดในระยะคลอดได้
การที่ต้องอยู่ในห้ องรอคลอดและห้ องคลอดโดยไม่มญ
ี าติทำ� ให้ ผ้ ูคลอดรู้สกึ ว่าตัวเองต้ องเผชิญกับความทุกข์ทรมาน
เพียงล�ำพังเกิดความกลัวและความวิตกกังวล หากความกังวลหรือกลัวมีระดับสูงร่ างกายจะหลั่งสารแคทิโคลามีน
(catecholamine) เป็ นผลท�ำให้ มดลูกมีการหดรัดตัวที่รนุ แรงแบบไม่ประสานกัน (incoordinate uterine contraction)
ผู้คลอดจึงรู้สกึ เจ็บปวดและไม่สขุ สบายเพิ่มมากขึ้น เกิดเป็ นวงจรต่อเนื่องของ ความกลัว ความเครียด และความเจ็บ
ปวด (fear-tension-pain-cycle)2 แต่อย่างไรก็ตามภายใต้ ความปวดจากการเจ็บครรภ์คลอดนั้นผู้คลอดยังสามารถ
สัมผัสได้ ถงึ ความรู้สกึ สุขสบายในด้ านอื่นๆ ทั้งจากการให้ การสนับสนุนการคลอดจากบุคลากรและตัวผู้คลอดเอง และ
เนื่องจากความสุขสบายยังเป็ นความต้ องการพื้นฐานของบุคคลเมื่อร่างกายเผชิญภาวะคุกคามด้ านสุขภาพและเป็ นหนึ่งใน
เป้ าหมายที่สำ� คัญของการดูแลผู้คลอด จึงมีนักวิชาการได้ เสนอทฤษฎีความสุขสบาย (comfort theory) และใช้ เป็ น
แนวทางในการศึกษาวิจัยอย่างกว้ างขวางเรื่อยมา บทความวิชาการนี้จึงน�ำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริม
ความสุขสบายในระยะคลอด ประสบการณ์ความสุขสบายในระยะคลอดของผู้เขียน และเพื่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุด
แก่ผ้ ูอ่านจึงมีการน�ำเสนอทฤษฎีความสุขสบายพร้ อมทั้งเครื่องมือในการประเมินความสุขสบาย เพื่อใช้ เป็ นแนวทาง
ในการส่งเสริมและศึกษาเกี่ยวกับความสุขสบายของหญิงที่อยู่ในระยะคลอดต่อไป

ทฤษฎีความสุขสบาย (Comfort Theory)

คอลคาบา (Kolcaba)3 ได้ เสนอ “ทฤษฎีความสุขสบาย (comfort theory)” โดยอธิบายว่าความสุขสบายเป็ น
ภาวะและประสบการณ์ท่เี กิดขึ้นทันทีเมื่อบุคคลได้ รับการตอบสนองความต้ องการทั้งทางด้ านร่างกาย จิต-วิญญาณ
สังคม และสิ่งแวดล้ อม ท�ำให้ บุคคลมีความสุขสงบ พึงพอใจและเกิดความรู้สกึ ว่าสามารถควบคุมปัญหาได้ คอลคาบา
(Kolcaba) มองว่าบุคคลมีลักษณะเป็ นองค์รวมมีการตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นที่มคี วามสลับซับซ้ อน และเกี่ยวข้ องกับ
สิ่งแวดล้ อมซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา บุคคลต่างมุ่งหวังที่จะได้ รับความสุขสบายขั้นพื้นฐาน เมื่อใดที่บุคคล
ไม่สามารถตอบสนองความสุขสบายได้ ด้วยตนเองบุคคลก็จะต้ องการการดูแล และความต้ องการความสุขสบายจะ
เป็ นแรงผลักดันให้ บุคคลค้ นหาพฤติกรรมสุขภาพที่เป็ นทางเลือกให้ กบั ตนเอง3
โครงสร้ างของความสุขสบาย ประกอบไปด้ วยความสุขสบายใน 2 มิติ ดังนี้
มิตทิ ่ี 1 ระดับความรู้สกึ ถึงความสุขสบาย ประกอบด้ วยความรู้สกึ 3 ระดับ ดังนี้
			
ระดับที่ 1 การบรรเทา (relief) คือ ความรู้สกึ ว่าความต้ องการของตนได้ รับการตอบสนองเพื่อ
การกลับคืนสู่ภาวะปกติของความสุขสบาย
			
ระดับที่ 2 ผ่อนคลาย (ease) คือ ความรู้สกึ สงบ (calm) มีความสุขและพึงพอใจ (contentment)
ซึ่งเป็ นสภาวะที่จำ� เป็ นส�ำหรับการแสดงสมรรถนะของตนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยความรู้สกึ นี้ไม่สามารถแยกออก
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จากความรู้สกึ บรรเทาได้ อย่างชัดเจน
			
ระดับที่ 3 ภาวะเหนือปัญหา (transcendence) คือ ความรู้สกึ ว่าตนเองอยู่เหนือความทุกข์ทรมาน
หรือความเจ็บป่ วยที่เกิดขึ้น เข้ าใจและไม่หวาดหวั่นต่อความทุกข์ทรมาน หรือความเจ็บปวด และสามารถควบคุม
ความรู้สกึ ให้ ออกห่างจากความทุกข์ทรมานหรือความเจ็บปวดได้
มิตทิ ่ี 2 การตอบสนองเพื่อความสุขสบาย ประกอบด้ วย 4 ด้ าน ดังนี้
1. ด้ านร่างกาย (physical comfort) เป็ นความรู้สกึ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงด้ านชีวภาพ เช่น การรักษาสมดุล
การท�ำหน้ าที่ของร่างกาย การได้ รับน�ำ้ อาหาร อิเล็กโตรไลต์ การเผาผลาญ การไหลเวียนเลือด การขับถ่าย ตลอดจน
ผลจากการวินิจฉัย การรักษาพยาบาล เป็ นต้ น
2. ด้ านจิต-วิญญาณ (psychospiritual comfort) เป็ นความรู้สกึ สุขสบายที่เกี่ยวกับ จิตใจ (mental) อารมณ์
(emotional) และจิตวิญญาณ (spiritual) เช่น ตระหนักรู้ถงึ ตัวตนของบุคคล ความรู้สกึ มีคุณค่าในตนเอง อัตมโน
ทัศน์แห่งตน เพศสัมพันธ์ และความหมายในชีวิต ความสัมพันธ์กบั สิ่งที่อยู่เหนือตัวตน เช่น ศาสนา และความเชื่อต่าง ๆ
3. ด้ านสังคม (sociocultural comfort) เป็ นความรู้สึกสุขสบายที่เกี่ยวกับ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
ครอบครัว สังคม และวัฒนธรรม รวมถึงการได้ รับการสนับสนุนจากสังคมในด้ านต่างๆ ที่มผี ลต่อการด�ำรงชีวิตอยู่
ในสังคม เช่น การเงิน การศึกษา เป็ นต้ น
4. ด้ านสิ่งแวดล้ อม (environmental comfort) เป็ นความรู้สึกสุขสบายที่เกี่ยวกับ สิ่งแวดล้ อมภายนอก
สถานการณ์ และปัจจัยที่เกี่ยวข้ องทั้งสิ่งที่เป็ นธรรมชาติและสิ่งที่สร้ างขึ้นมา เช่น สถานที่ เสียง แสง เป็ นต้ น

ความสุขสบายในระยะคลอด

จากแนวคิดความสุขสบายของคอลคาบา (Kolcaba) สามารถอธิบายในบริบทของผู้คลอดได้ ว่า ความสุขสบาย
ในระยะคลอดเกิดจากการที่ผ้ ูคลอด ได้ รับการตอบสนองตามความต้ องการไม่ว่าจะเป็ นการได้ รับการบรรเทาปวด
จากการหดรัดตัวของมดลูก การได้ รับสารน�ำ้ สารอาหารอย่างเพียงพอ การที่ผ้ ูคลอดยังสามารถขับถ่ายได้ ตามปกติ
ท�ำให้ ผ้ ูคลอดรู้สกึ บรรเทา (relief) เกิดความสุขสบายด้ านร่างกาย (physical comfort) การได้ รับการปฏิบตั อิ ย่างให้
เกียรติ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับแผนการรักษา การมีโอกาสได้ ปฏิบตั ติ นตามความเชื่อของตน การได้
รับการดูแลอย่างใกล้ ชิด การได้ รับก�ำลังใจและค�ำชมเชยเมื่อผู้คลอดปฏิบตั ติ นได้ ถูกต้ อง การได้ รับข้ อมูลที่เพียงพอ
ช่วยลดความกลัวและความวิตกกังวลท�ำให้ ผ้ คู ลอดรู้สกึ พึงพอใจ (contentment) เกิดความรู้สกึ สุขสบายในด้ านจิต-วิญญาณ
(psychospiritual comfort) การที่ผ้ ูคลอดได้ มปี ฏิสมั พันธ์กบั บุคคลที่มคี วามหมายในชีวติ เช่น สามี มารดา บุตรและญาติ
ตลอดจนการได้ รบั การสนับสนุนจากพยาบาลในการเป็ นตัวแทนทีด่ ใี นการสื่อสารระหว่างผู้คลอดกับสมาชิกในครอบครัว
และทีมสุขภาพ ท�ำให้ ผ้ ูคลอดเกิดความสุขสบายทางด้ านสังคม (sociocultural comfort) และการที่ผ้ ูคลอดได้ อยู่ในสถานที่
ที่สะอาดเตียงรอคลอดไม่เปี ยกชื้น มีม่านกั้นเมื่อต้ องการความเป็ นส่วนตัว ห้ องคลอดมีแสงสว่างที่เพียงพอ สถานที่
มีความสงบสิ่งเหล่านี้จะท�ำให้ ผ้ ูคลอดเกิดความสุขสบายในด้ านสิ่งแวดล้ อม (environmental comfort) เมื่อผู้คลอด
รับรู้ได้ ถงึ ความรู้สกึ สุขสบายโดยรวมจะท�ำให้ ผ้ ูคลอดสามารถควบคุมตนเองให้ ผ่านพ้ นกระบวนการคลอดไปได้ ด้วยดี
เกิดความรู้สกึ ที่ดตี ่อการคลอดและมองว่าการคลอดเป็ นเหตุการณ์ท่มี คี ุณค่าและสร้ างความแข็งแกร่งให้ กบั ชีวิต4

แบบประเมินความสุขสบาย

จากแนวคิดทฤษฎี คอลคาบา (Kolcaba) มีการพัฒนาแบบประเมินความสุขสบายขึ้นมา 3 ฉบับ โดยใช้ ตาราง
จ�ำแนกโครงสร้ างของความสุขสบาย (taxonomic structure of comfort) ที่สะท้ อนความสุขสบายใน 2 มิติ (มิตริ ะดับ
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ความสุขสบายและมิตกิ ารตอบสนองเพื่อความสุขสบาย) โดยให้ ข้อเสนอแนะว่าแนวคิดความสุขสบายนี้เป็ นความสุข
สบายแบบองค์รวม ในการสร้ างแบบประเมินจึงไม่จำ� เป็ นต้ องแยกข้ อค�ำถามออกเป็ นชนิดใดในแต่ละมิติของความ
สุขสบาย เพียงแต่เสนอแนะว่าการใช้ ตารางนี้ในการสร้ างข้ อค�ำถามจะท�ำให้ ได้ ข้อค�ำถามที่ครอบคลุมความสุขสบาย
ทุกมิต3ิ ดังนี้
1. แบบประเมินความรู้สกึ สุขสบายทั่วไป (general comfort questionnaire: GCQ)5 สร้ างขึ้นโดยใช้ ตาราง
จ�ำแนกโครงสร้ าง (taxonomic structure of comfort) ที่สะท้ อนถึงมิตขิ องความสุขสบาย (มิตริ ะดับความสุขสบาย
และมิตกิ ารตอบสนองเพื่อความสุขสบาย) แบบประเมินนี้ประกอบไปด้ วยข้ อค�ำถามทั้งหมด 48 ข้ อ เป็ นข้ อค�ำถาม
เชิงบวก 24 ข้ อ และข้ อค�ำถามเชิงลบ 24 ข้ อ ลักษณะค�ำตอบเป็ นแบบประมาณค่า (likert type) 6 ระดับ คะแนน
รวมมาก หมายถึง ผู้ป่วยมีความสุขสบายมาก คอลคาบาใช้ เครื่องมือนี้ในการประเมินความสุขสบายของผู้ป่วยทั้งผู้ป่วย
อายุรกรรม-ศัลยกรรมและผู้ป่วยมะเร็งเต้ านมที่ได้ รับการรักษาด้ วยรังสี หลังจากที่เครื่องมือถูกเผยแพร่ ทำ� ให้ มี
พยาบาลในหลากหลายสาขาสนใจใช้ เครื่องมือเพื่อประเมินความสุขสบายของผู้ป่วย เช่น การดูแลแผลไฟไหม้ การดูแล
ผู้ป่วยระยะยาว การดูแลด้ วยรังสีบำ� บัด การดูแลผู้ป่วยวิกฤต เป็ นต้ น
2. แบบประเมินความสุขสบายทั่วไปแบบย่อ (shortened general comfort questionnaire)6 เป็ นแบบประเมิน
ที่เลือกข้ อค�ำถามมาจากแบบประเมิน GCQ โดยเลือกข้ อที่เหมาะสมในการประเมินความสุขสบายโดยรวม ประกอบไปด้ วย
ข้ อค�ำถามทั้งหมด 28 ข้ อ แบบประเมินนี้ปรากฎในการวิจัยเรื่อง ผลของการนวดมือต่อความสุขสบายของผู้สงู อายุท่มี ี
ปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและระบบประสาทที่ได้ รับการดูแลในสถานบริบาล6
3. มาตรวัดความสุขสบายของคอลคาบา3 มีลักษณะเป็ นเส้ นตรงแนวตั้งยาว 10 เซนติเมตร ปลายเส้ นตรง
ด้ านล่าง คือ ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง ส่วนปลายเส้ นตรงด้ านบน คือ เห็นด้ วยอย่างยิ่ง คอลคาบาใช้ วัดความสุขสบายใน
ภาพรวมด้ วยข้ อค�ำถามที่ว่า “I feel as comfortable as possible right now.” ใช้ วดั ความสุขสบายในระดับของการบรรเทา
(relief) ด้ วยข้ อค�ำถามที่ว่า “I have many discomforts right now.” ใช้ วัดความสุขสบายในระดับของการผ่อนคลาย
(ease) ด้ วยข้ อค�ำถามที่ว่า “I am feeling content and at ease right now.” และใช้ วัดความสุขสบายในระดับของ
ภาวะเหนือปัญหา (transcendence) ด้ วยข้ อค�ำถามที่ว่า “I feel motivated and strengthened right now.” มาตรวัด
ความสุขสบายนี้คอลคาบาใช้ ควบคู่ไปกับแบบประเมินความรู้สกึ สุขสบายทั่วไป (GCQ)
จากแบบประเมินความสุขสบายทัว่ ไปของคอลคาบาเป็ นการประเมินความสุขสบายแบบองค์รวม จึงได้ มนี กั วิชาการ
ในหลากหลายสาขาวิชาชีพน�ำไปประยุกต์ใช้ ให้ เหมาะสมกับแต่ละบริบท ในทางสูตศิ าสตร์มนี กั วิชาการสร้ างแบบประเมิน
ความสุขสบายตามแนวคิดของคอลคาบา ดังนี้
1. แบบประเมินความสุขสบายในระยะคลอดที่สร้ างโดย ชูวลิ่ง7 เป็ นแบบประเมินที่พัฒนามาจากแบบประเมิน
ความสุขสบายทั่วไป (GCQ) ของคอลคาบา ประกอบด้ วยข้ อค�ำถามทั้งหมด 14 ข้ อโดยเลือกมาจาก GCQ จ�ำนวน 8 ข้ อ
และข้ อค�ำถามที่ปรับปรุงจาก GCQ เพื่อให้ เหมาะส�ำหรับการประเมินความสุขสบายในระยะคลอด มีข้อค�ำถามทั้งหมด
จ�ำนวน 14 ข้ อ คะแนนรวมอยู่ระหว่าง 14-70 คะแนน คะแนนรวมมาก หมายถึง ผู้คลอดมีความรู้สกึ สุขสบายมาก
แบบประเมินนี้ถูกใช้ แพร่หลายในการศึกษาความสุขสบายในบริบทของการคลอด7
2. แบบสอบถามความสุขสบายในระยะคลอดของ ทรงพร จันทรพัฒน์8 ซึ่งดัดแปลงมาจากแบบประเมิน
ความสุขสบายทั่วไป (GCQ) ของคอลคาบา แบบสอบถามประกอบไปด้ วยข้ อค�ำถามทั้งหมด 35 ข้ อ คะแนนรวมมาก
หมายถึงผู้คลอด มีความรู้สกึ สุขสบายมาก แบบประเมินนี้ถูกใช้ ในงานวิจัยเรื่อง ผลของโปรแกรมโยคะในระยะตั้งครรภ์ ต่อ
ความสุขสบายของมารดา ความปวด และผลลัพธ์ของการคลอด และการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการได้ รับยาบรรเทาปวด
การควบคุมตนเอง การรับรู้การสนับสนุนการคลอดจากพยาบาลกับความรู้สกึ สุขสบายในระยะคลอดของผู้คลอดครรภ์แรก9
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3. มาตรวัดความสุขสบายโดยรวมด้ วยสายตา (visual analogue scale to total comfort : VASTC) ของ ทรงพร
จันทรพัฒน์8 ใช้ วดั ความสุขสบายของผู้คลอดทั้งในระยะตั้งครรภ์และระยะคลอดถูกพัฒนาขึ้นจากมาตรวัดความสุขสบายทัว่ ไป
(GCQ) ของคอลคาบา มาตรวัดมีลักษณะเป็ นเส้ นตรงยาว 100 มิลลิเมตร โดยปลายเส้ นตรงด้ านซ้ ายเป็ นค�ำว่าเห็นด้ วย
อย่างยิ่ง (strongly agree) ส่วนปลายด้ านขวาเป็ นค�ำว่าไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง (strongly disagree) โดยทรงพร จันทรพัฒน์
ใช้ มาตรวัดความสุขสบายโดยรวมด้ วยสายตา (VASTC) นี้ควบคู่ไปกับแบบสอบถามความสุขสบายในระยะคลอด
แบบประเมินที่ใช้ ในการประเมินความสุขสบายในระยะคลอดนั้น พัฒนามาจากแบบประเมินความสุขสบาย
ของคอลคาบา ซึ่งตามแนวคิดของคอลคาบาแล้ วความสุขสบายเป็ นความรู้สกึ ที่เกิดขึ้นทันทีทนั ใด ณ ขณะนั้น ดังนั้น
หากต้ องการประเมินความสุขสบายในระยะคลอดควรมีการประเมินเมื่อผู้คลอดอยู่ในระยะคลอดจริง แต่อย่างไร
ก็ตามในระยะคลอดนั้นผู้คลอดมีความเจ็บปวด และทุกข์ทรมาน ในการประเมินความสุขสบายของผู้คลอดจึงควรมี
การพิจารณาถึงข้ อดีข้อเสียที่จะเกิดขึ้นกับผู้คลอดอย่างรอบคอบ และค�ำนึงถึงประโยชน์ของผู้คลอดเป็ นหลัก

จากแนวคิดทฤษฎีสู่การปฏิบตั ิ

ความสุขสบายเป็ นความรู้สกึ ที่สามารถเกิดขึ้นได้ ในทุกๆ สถานการณ์ ไม่ว่าบุคคลนั้นก�ำลังเผชิญอยู่กบั ภาวะ
คุกคามด้ านสุขภาพก็ตาม ความสุขสบายในระยะคลอดก็สามารถเกิดขึ้นได้ เช่นกัน ทั้งนี้การส่งเสริมความสุขสบายนั้น
เกิดได้ ท้งั จากตัวผู้คลอดเองและกิจกรรมการพยาบาลในระยะคลอด โดยอาศัยความรู้และความเข้ าใจเกี่ยวกับพื้นฐาน
ของทฤษฎีความสุขสบายสอดแทรกในกิจกรรมการดูแลซึ่งมีแนวทางดังต่อไปนี้
การส่งเสริมความสุขสบายโดยผูค้ ลอด
จากทฤษฎีการพยาบาลของคอลคาบา ซึ่งอธิบายหนึ่งในมิตขิ องความรู้สกึ สุขสบายทีป่ ระกอบไปด้ วยความรู้สกึ บรรเทา
ผ่อนคลาย และอยู่ในภาวะเหนือปัญหา ความรู้สกึ เหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ หากผู้คลอดได้ รับการเตรียมคลอด มีความรู้สกึ
ทางบวกต่อการคลอด สามารถควบคุมความกลัวและความวิตกกังวลตลอดจนสามารถควบคุมตนเองเมื่อต้ องเผชิญ
ความเจ็บปวดในระยะคลอดได้ ในทางกลับกันหากผู้คลอดมีความรู้สกึ ต่อการคลอดทางลบ มีความกลัวและความ
วิตกกังวล มีความคิดจดจ่อต่อความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมานที่จะเกิดขึ้น ซึ่งถือเป็ นความคิดที่ไม่เหมาะสมเกี่ยวกับ
ความปวด (pain catastrophizing)10 สิง่ นี้จะน�ำมาซึ่งความเจ็บปวดที่มากขึ้นและขัดขวางความรู้สกึ สุขสบาย การจัดการ
กับความคิดที่ไม่เหมาะสมเหล่านี้เป็ นรูปแบบหนึ่งของการลดความปวดโดยไม่ใช้ ยา ที่มุ่งเน้ นการควบคุมตนเองจนอยู่ได้
ในภาวะเหนือปัญหาที่กำ� ลังเผชิญและเกิดความรู้สกึ สุขสบาย ซึ่งมีแนวทางการส่งเสริมผู้คลอด ดังนี้
1. ลดความกลัวและวิตกกังวล เนื่องจากความกลัว ความวิตกกังวล และความปวดเป็ นสิง่ ที่ผ้ คู ลอดไม่ต้องการเผชิญ
ผู้คลอดจึงมุ่งหาแนวทางเพื่อลดความรู้สกึ นั้นโดยการสอบถามประสบการณ์จากเพื่อนหรือญาติท่ใี กล้ ชดิ รวมทั้งการศึกษา
หาข้ อมูลผ่านสังคมออนไลน์และตัดสินใจด้ วยตนเอง แนวทางการตัดสินใจอาจมี 2 ทางคือผู้คลอดบางรายตัดสินใจ
ผ่าท้องคลอดเพื่อหลีกเลี่ยงความเจ็บปวด และบางรายตัดสินใจคลอดเอง ชี้ให้ เห็นว่าการลดความกลัวและความวิตกกังวล
ผู้คลอดควรได้ รับข้ อมูลและแนวทางที่ถกู ต้ อง ดังนั้นการให้ ข้อมูลแก่ผ้ คู ลอดตั้งแต่ในระยะตั้งครรภ์เพื่อเตรียมความพร้ อม
ด้ านจิตใจต่อการเผชิญการคลอดที่เหมาะสมจึงมีความส�ำคัญ สามารถท�ำได้ โดยแนวทางการปฏิบตั หิ รือรูปแบบของ
โปรแกรมต่างๆ ที่ถูกพัฒนาเรื่อยมาจากการศึกษาวิจัย เช่น การที่ผ้ ูคลอดได้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์การคลอด การได้ รับ
แนวทางการปฏิบัติตัว เมื่อเข้ าสู่ระยะคลอด การเยี่ยมชมห้ องคลอด การให้ ผ้ ูคลอดได้ รับการสนับสนุนโดยสามีใน
ระยะคลอด เป็ นต้ น4,11-15
2. ลดความสนใจต่อความปวด ซึ่งการที่บุคคลมีจิตใจจดจ่อต่อความปวด จะยิ่งเป็ นการเพิ่มความเจ็บปวด
16
ตามมา ในระยะคลอดก็เช่นกัน มีแนวคิดอธิบายไว้ ว่า ความปวดนั้นสามารถบรรเทา และเบี่ยงเบนไม่ให้ สนใจได้
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รูปแบบการดูแลในปัจจุบนั จึงเน้ นให้ ผ้ ูคลอดได้ รับการเบี่ยงเบนความสนใจ เช่น การเพ่งความสนใจต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
การตั้งใจฟังเสียงเพลง จะท�ำให้ ความสนใจต่อความปวดลดลง รวมถึงการที่ผ้ ูคลอดจิตนาการต่อการคลอดในเชิงบวก
สมองจะส่งกระแสระงับความปวดไปยังไขสันหลัง17 ดังนั้น หากตัวผู้คลอดเองสามารถปฏิบตั ิได้ จะเป็ นการบรรเทา
ความปวดที่กำ� ลังเผชิญและรับรู้ถงึ ความรู้สกึ สุขสบายขณะเจ็บครรภ์คลอดได้
3. การควบคุมตนเองในระยะคลอด หากผู้คลอดเข้ าใจกลไกความเจ็บปวดที่เกิดขึ้น จากการหดรัดตัวของมดลูก
ที่ประกอบด้ วยระยะมดลูกบีบตัวและระยะพัก และฝึ กฝนการควบคุมความเจ็บปวดอย่างสม�่ำเสมอ เช่น การฝึ กการ
หายใจเพื่อบรรเทาความเจ็บปวด จนผู้คลอดสามารถควบคุมตนเองได้ อย่างเหมาะสม ผู้คลอดจะสามารถรับรู้ความ
สุขสบายในระดับภาวะเหนือปัญหา (transcendence) คือ สามารถก้ าวข้ ามความเจ็บปวดได้ ด้วยตนเองมีการศึกษา
พบว่าความสุขสบายของผู้คลอดมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการควบคุมตัวเอง9 สอดคล้ องกับผลการวิจัยในรูปแบบ
ที่เน้ นผู้คลอดเป็ นส�ำคัญ คือ การเสริมสร้ างพลังอ�ำนาจของผู้คลอดด้ วยการกระตุ้นให้ ผ้ ูคลอดแสดงทัศนคติท่มี ีต่อ
การคลอดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้มปี ระสบการณ์ และการฝึ กทักษะในการเผชิญความเจ็บปวดด้ วยตนเอง
จากสื่อประกอบตั้งแต่ ในระยะตั้งครรภ์ เมื่อเข้ าสู่ระยะคลอดพบว่ าผู้คลอดที่ได้ รับการเสริมสร้ างพลังอ�ำนาจมี
พฤติกรรมการเผชิญความเจ็บปวดดีกว่าและมีประสบการณ์ในการคลอดทางบวกมากกว่ากลุ่มที่ไม่ได้ รับ แสดงให้ เห็น
ว่าผู้คลอดที่มคี วามตระหนักในการควบคุมตนเอง มีความเชื่อมั่นในตนเอง สามารถปรับตัวอยู่เหนือความเจ็บปวด
เกิดความรู้สกึ สุขสบายและผ่านพ้ นกระบวนการคลอดไปได้ ด้วยดี4,18

การส่งเสริมความสุขสบายโดยบุคลากรทางสุขภาพ

บุคลากรทางสุขภาพเป็ นบุคคลส�ำคัญที่จะส่งเสริมให้ ผ้ ูคลอดเกิดความสุขสบายได้ ทา่ มกลางความเจ็บปวดที่ไม่
สามารถหลีกเลี่ยงได้ หากระยะเวลาของการเผชิญความรู้สกึ ดังกล่าวไม่สามารถระบุเวลาได้ ยิ่งเพิ่มความรู้สกึ ทุกข์
ทรมานของผู้คลอด จากการศึกษาการประเมินความสุขสบายของผู้คลอด เมื่อผ่านพ้ นเหตุการณ์ในห้ องคลอดไปแล้ วนั้น
พบว่าความสุขสบายมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการรับรู้การสนับสนุนจากพยาบาลในขณะคลอด9 จะเห็นได้ ว่าบทบาท
ของผู้ดูแลมีส่วนส�ำคัญอย่างยิ่งต่อการส่งเสริมให้ ผ้ ูคลอดเกิดความสุขสบายขึ้น โดยการตอบสนองแบบองค์รวม
ประกอบด้ วย ร่างกาย จิต-วิญญาณ สังคม และสิ่งแวดล้ อม ดังต่อไปนี้
1. ด้ านร่างกาย (physical Comfort)
การส่งเสริมความสุขสบายด้ านร่างกายมุ่งเน้ นการบรรเทาปวดและให้ ผ้ ูคลอดพร้ อมเผชิญกับความเจ็บปวด
และการคลอดอย่างเหมาะสม รวมทั้งการตอบสนองความต้ องการพื้นฐานของผู้คลอด จะท�ำให้ ผ้ คู ลอดรับรู้ความสุขสบาย
เกิดขึ้นได้ ซึ่งมีกจิ กรรมการพยาบาลดังต่อไปนี้
		 1.1 ควรดูแลให้ ได้ รับน�ำ้ และอาหารเพื่อเพิ่มพลังงานให้ กบั ร่างกาย เนื่องจากในภาวะที่ร่างกายได้ รับน�ำ้
และอาหารอย่างเพียงพอจะท�ำให้ การไหลเวียนของเลือดดี เลือดไปเลี้ยงมดลูกได้ อย่างเพียงพอท�ำให้ มดลูกหดรัดตัวดี
จึงช่วยลดการเกิดความล่าช้ าในการคลอดได้ ในโรงพยาบาลบางแห่งผู้คลอดได้ รับการงดน�ำ้ งดอาหารในระยะคลอด
ซึ่งหากการคลอดยาวนานจะท�ำให้ ผ้ ูคลอดต้ องเผชิญกับความเจ็บปวดนานขึ้นและมีอาการเหนื่อยอ่อนเพลียได้ 19
		 1.2 ควรดูแลให้ ผ้ ูคลอดได้ ทำ� กิจวัตรประจ�ำวันด้ วยตนเอง ถ้ าเป็ นไปได้ ในระยะเจ็บครรภ์ควรให้ ผ้ ูคลอด
ได้ อาบน�ำ้ สระผมด้ วย เพื่อให้ ร่างกายสะอาด สดชื่น และป้ องกันการติดเชื้อระหว่างคลอด แต่ถ้าไม่สามารถปฏิบตั ไิ ด้
พยาบาลควรช่วยเหลือโดยการดูแลความสะอาดส่วนบุคคล เช่น เช็ดหน้ า เช็ดตัว แปรงฟัน เป็ นต้ น ในรายที่มมี ูกเลือด
หรือนํา้ เดินควรทําความสะอาดช่องคลอดด้ วยนํา้ ยาฆ่าเชื้อ ดูแลเสื้อผ้ าไม่ให้ เปี ยกชื้น ผ้ าปูท่นี อนควรสะอาด แห้ งตึง
เพื่อลดความเสียดทานระหว่างผิวหนังกับผ้ าปูท่นี อน เพื่อให้ ผ้ ูคลอดสุขสบายขึ้น
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วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข

		 1.3 ไม่ควรจ�ำกัดการเคลื่อนไหวของผู้คลอด หากผู้คลอดไม่มภี าวะเสี่ยงที่จะเกิดภาวะแทรกซ้ อนต่างๆ
เช่น การเกิดสายสะดือย้ อย หรือความดันโลหิตสูง เป็ นต้ น การเคลื่อนไหวหรือลุกเดินของผู้คลอดนอกจากจะท�ำให้
ผู้คลอดเกิดความสุขสบายแล้ ว การเดินยังช่วยท�ำให้ เส้ นผ่านศูนย์กลางหน้ าหลังของทางออกของช่องเชิงกรานขยาย
กว้ างได้ เล็กน้ อยจากการเคลื่อนของข้ อต่อกระดูกสะโพกกับเชิงกราน (sacrococcygeal joint) และทําให้ ศรี ษะทารก
เคลื่อนตํ่าลงไปกดปมประสาทที่คอมดลูกให้ กระตุ้นมดลูกหดรัดตัวดีข้ นึ 1
		 1.4 ดูแลระบบขับถ่าย การดูแลกระเพาะปัสสาวะให้ ว่างนอกจากจะเป็ นการรักษาสมดุลของอิเล็กโทร
ไลต์แล้ ว ยังเป็ นการช่วยให้ สว่ นน�ำของทารกมีการเคลื่อนต�่ำได้ ดี การคลอดมีความก้ าวหน้ าดี จึงช่วยลดระยะเวลาของ
การคลอด ผู้คลอดจึงอยู่ในภาวะที่ไม่สขุ สบายทางด้ านร่างกายจากการเจ็บครรภ์คลอดสั้นลง
		 1.5 ดูแลให้ ได้ รับการบรรเทาปวดทั้งการใช้ ยาและไม่ใช้ ยา ซึ่งความปวด เป็ นประสบการณ์ของบุคคลที่
แสดงออกถึงความไม่สขุ สบายทั้งความรู้สกึ และอารมณ์ท่มี คี วามสัมพันธ์กบั การถูกท�ำลายของเนื้อเยื่อ หรือถูกอธิบาย
เสมือนว่ามีการถูกท�ำลายของเนื้อเยื่อ ซึ่งมีความแตกต่างกันออกไปตามปัจเจกบุคคล20 ในระยะคลอดสาเหตุหลักที่
ท�ำให้ ผ้ ูคลอดเกิดความปวดและความไม่สขุ สบายในระยะคลอด คือ การหดรัดตัวของมดลูกที่เป็ นผลจากร่างกายมี
การหลั่งฮอร์โมนออกซิโทซิน (oxytocin hormone) ดังนั้นผู้คลอดจึงควรได้ รับยาบรรเทาปวดทั้งการใช้ ยาและไม่ใช้
ยาอย่างเหมาะสม1
2. ด้ านจิต-วิญญาณ (psychospiritual comfort)
การดูแลที่จะช่วยส่งเสริมผู้คลอดให้ สามารถรับรู้ถงึ ความรู้สกึ สุขสบายในระยะคลอดอีกด้ านที่สำ� คัญอย่างยิ่ง
คือ การให้ ความส�ำคัญกับด้ านจิต-วิญญาณ ดังนี้
		 2.1 การปฏิบตั อิ ย่างให้ เกียรติกบั ผู้คลอด ให้ ผ้ ูคลอดได้ มสี ่วนร่วมในการตัดสินใจในการรักษาที่จะได้ รับ
อย่างต่อเนื่อง ให้ ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระยะคลอด และแผนการรักษาแก่ผ้ ูคลอดในทุกระยะของการคลอด
เพื่อให้ ผ้ ูคลอดเกิดความรู้สกึ มีคุณค่าและศักดิ์ศรีในตนเอง
		 2.2 การสนับสนุนการคลอดจากพยาบาล เช่น การให้ ข้อมูลการดูแลแบบต่อเนื่องในระยะคลอด การพูดคุย
ให้ กำ� ลังใจ เพื่อให้ ผ้ ูคลอดเกิดประสบการณ์การคลอดในด้ านบวก ลดความกลัว และความวิตกกังวลในระยะคลอดได้
จากการศึกษาพบว่า การสนับสนุนการคลอดจากพยาบาลมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสุขสบายในระยะคลอด9
3. ด้ านสังคม (sociocultural comfort)
การดูแลด้ านสังคมนั้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ครอบครัว สังคม และวัฒนธรรม ในระยะคลอดนั้น
ผู้คลอดจะรับรู้ความสุขสบายได้ หากได้ รับการตอบสนองที่ดี จากบุคคลที่ใกล้ ชิด ดังนั้นจึงควรเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูคลอด
สามารถคงไว้ ซ่ึงปฏิสมั พันธ์ระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้ องและส�ำคัญกับตน เช่น สามี บุตร มารดา และญาติ โดยให้ มสี ่วนร่วม
ในการส่งเสริมการคลอดตลอดระยะเวลาของการคลอด เช่น การจับมือ การชื่นชม และการกระตุ้นให้ ผ้ ูคลอดได้ ใช้
เทคนิคการผ่อนคลายความเจ็บปวดและการควบคุมตนเองอย่างถูกต้ อง21 รวมถึงบุคลากรด้ านสุขภาพ ควรให้ การ
สนับสนุนด้ านความรู้ในการปฏิบตั ติ วั ในระยะคลอด เป็ นตัวแทนที่ดใี นการประสานงานระหว่างผู้คลอดกับสมาชิกใน
ครอบครัว และ/หรือทีมสุขภาพ จากหลายๆการศึกษาพบว่า ผู้คลอดที่ได้ รับการสนับสนุนทางสังคมทั้งจากสามี ญาติ
ผู้ใกล้ ชดิ หรือจากบุคลากรท�ำให้ ผ้ คู ลอดสามารถผ่านพ้ นการคลอดไปได้ ด้วยดีและเกิดผลลัพธ์ทด่ ี ขี องการคลอดหลาย
ประการ เช่น ท�ำให้ ผ้ ูคลอดมีความเครียด ความกลัว และความวิตกกังวล ความเจ็บปวดในระยะคลอดลดลง ซึ่งความ
รู้สกึ เหล่านี้สะท้ อนว่าผู้คลอดเกิดความสุขสบายในภาพรวมทั้งมิตดิ ้ านความรู้สกึ และมิตดิ ้ านบริบท อย่างไรก็ตามใน
บริบทของประเทศไทยการสนับสนุนการคลอดจากญาติยังไม่ได้ รับการยอมรับให้ เป็ นแนวทางปฏิบตั อิ ย่างจริงจัง ซึ่ง
เป็ นเรื่องที่ควรผลักดัน ให้ เกิดตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัว11-15
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4. ด้ านสิ่งแวดล้ อม (environmental comfort)
ความสุขสบายด้ านสิ่งแวดล้ อม (environmental comfort) เป็ นความรู้สกึ สุขสบายที่เกิดจากปัจจัยภายนอกที่
อยู่รอบๆ ตัวทั้งสิ่งที่เป็ นธรรมชาติและสิ่งที่ถูกสร้ างขึ้นมาที่เข้ ามากระทบต่อสุขภาพ เช่น สถานที่ส่วนบุคคล เสียง
แสง กลิ่น อุปกรณ์ช่วยเหลือต่างๆ เป็ นต้ น โดยกิจกรรมการพยาบาลผู้คลอดควรได้ รับการส่งเสริมความสุขสบาย ดังนี้
		 4.1 ผู้คลอดควรได้ อยู่ในสถานที่ท่เี ป็ นสัดส่วนหรือมีผ้าม่านปิ ดเมื่อต้ องการความเป็ นส่วนตัว ดูแลให้ ไม่มแี สงจ้ า
จนเกินไป เนื่องจากอาจเป็ นการรบกวนการพักผ่อน ภายในห้ องคลอดควรมีความสงบ สะอาด และบรรยากาศถ่ายเทได้ สะดวก
		 4.2 จัดสิ่งแวดล้ อมให้ มีความสะดวกสบาย และจัดหาสิ่งอ�ำนวยความสะดวกที่จำ� เป็ นส�ำหรับผู้คลอด
เช่น ตู้เก็บของขณะนอนพักที่โรงพยาบาล ห้ องน�ำ้ และมุมพักผ่อน เป็ นต้ น
		 4.3 ควรติดเครื่องมือแพทย์ในระยะทีผ่ ้ คู ลอดรอคลอดเท่าทีจ่ ำ� เป็ น จากการศึกษาพบว่า นอกจากการเปลี่ยนแปลง
ทางด้ านร่างกายแล้ วผู้คลอดอาจเกิดความไม่สขุ สบายจากกิจกรรมการรักษาและการพยาบาลบางอย่าง เช่น การตรวจภายใน
การติดอุปกรณ์ประเมินสภาพทารกในครรภ์ในระยะคลอดอย่างต่อเนื่อง การให้ นำ�้ เกลือในระยะคลอด เป็ นต้ น19

ประสบการณ์

หนึ่งในผู้เขียนเคยผ่านประสบการณ์การคลอดมาแล้ ว 2 ครั้ง เมื่อนึกย้ อนถึงการคลอดที่ผ่านมาท�ำให้ ร้ สู กึ มี
ความสุขมาก เป็ นเหตุการณ์ท่นี ่าจดจ�ำและมีความหมายในชีวติ ณ ที่น้ ผี ้ ูเขียนขอเล่าถึงประสบการณ์การคลอดครั้งแรก
ในช่วงที่อายุครรภ์ครบก�ำหนดรู้สกึ รอคอยว่าการเจ็บครรภ์คลอดจะเกิดขึ้นเมื่อใด เกิดความรู้สกึ กลัวและวิตกกังวล
ในเรื่องต่างๆ แต่เนื่องจากผู้เขียนมีความคุ้นเคยกับบุคลากรและสิ่งแวดล้ อมภายในหน่วยงานห้ องคลอด มีโอกาสได้
สอนนักศึกษาพยาบาลเมื่อฝึ กปฏิบตั งิ านที่ห้องคลอด จึงสามารถที่จะเรียนรู้และเตรียมตัวคลอดด้ วยตนเองได้ เมื่อเข้ าสู่
ระยะคลอดครอบครัวและรุ่นพี่พาไปที่ห้องคลอด ซึ่งได้ รับการต้ อนรับเป็ นอย่างดีจากบุคลากร เมื่อตรวจร่างกายแรกรับ
พบว่า การคลอดอยู่ในระยะปากมดลูกเปิ ดเร็วแล้ ว มดลูกมีการหดรัดตัวถี่และรุนแรงอยู่ในเกณฑ์ดี แต่ทว่าผู้เขียน
ไม่ร้ สู กึ ถึงความเจ็บปวดเลย รุ่นพี่ถามว่า “ไม่ร้ สู กึ เจ็บหรอ” ในตอนนั้นผู้เขียนรับรู้ทุกครั้งเมื่อมดลูกมีการหดรัดตัว
แต่กลับไม่ร้ สู กึ ว่าเจ็บปวด ในขณะนอนรอคลอดนั้นจะมีร่นุ พี่ รุ่นน้ องแวะเวียนเข้ ามาพูดคุยบ่อยครั้งท�ำให้ ผ้ ูเขียนรู้สกึ
อบอุ่นใจมาก ไม่มีความวิตกกังวลใดๆเลย จนกระทั่งความก้ าวหน้ าของการคลอดเข้ าสู่ช่วงท้ ายของระยะที่ 1 ของ
การคลอด และเข้ าสู่ระยะเบ่งคลอดผู้เขียนรับรู้ถงึ ความเจ็บปวดมาก เป็ นความเจ็บปวดที่ไม่เคยรับรู้มาก่อนในชีวิต
ผู้เขียนได้ รวบรวมสติและควบคุมตนเองในการเบ่งคลอดจนสิ้นสุดกระบวนการคลอด ในวินาทีท่ไี ด้ สมั ผัสและโอบกอด
ทารกเพศชายตัวน้ อยนั้น ความรู้สกึ เจ็บปวดและความเหนื่อยล้ าจากการคลอดก็ได้ แปลเปลี่ยนเป็ นความปิ ติในจิตใจ
จากประสบการณ์การคลอด เมื่อผู้เขียนได้ ศกึ ษาทฤษฎีความสุขสบาย ท�ำให้ รับรู้ว่าผู้เขียนสัมผัสได้ ถงึ ความรู้สกึ
สุขสบายตลอดระยะเวลาของการคลอดและรับรู้ถงึ ความสุขสบายในทุกมิติ ซึ่งในมิตดิ ้ านความรู้สกึ นั้น เมื่อเจ็บครรภ์คลอด
ผู้เขียนสามารถที่จะบรรเทาและควบคุมความเจ็บปวดได้ ด้วยตนเอง จนกระทั่งระยะเวลารอคลอดผ่านพ้ นไปด้ วย
ความรู้สกึ สงบและเกิดความพึงพอใจในการคลอดมาก ทั้งนี้เนื่องจากขณะรอคลอดได้ รับการสนับสนุนที่ดใี นทุกๆ ด้ าน
โดยด้ านร่างกายผู้เขียนได้ รับการบรรเทาปวดและได้ รับสารน�ำ้ สารอาหารอย่างเพียงพอ ส่วนด้ านจิต-วิญญาณนั้น ได้
รับก�ำลังใจจากบุคคลรอบข้ างและการดูแลอย่างให้ เกียรติ ด้ านสังคมผู้เขียนได้ รับการสื่อสารที่ดีจากบุคลากร ได้ มี
ปฏิสมั พันธ์กบั บุคคลที่ไว้ วางใจ รวมไปถึงในด้ านสิ่งแวดล้ อมที่มคี วามคุ้นเคยกับสถานที่เป็ นอย่างดี และบรรยากาศ
ในห้ องคลอดมีความสงบ อุณหภูมเิ หมาะสม จากประสบการณ์ท่กี ล่าวมานี้ ผู้เขียนต้ องการแสดงให้ เห็นว่าหากผู้คลอด
ได้ รับการดูแลและตระหนักรู้ในตนเองจะท�ำให้ ผ้ คู ลอดสามารถสัมผัสได้ ถงึ ความรู้สกึ สุขสบายแม้ ขณะนั้นอยู่ทา่ มกลาง
ความเจ็บปวดในระยะคลอดก็ตาม
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ความสุขสบายเป็ นความต้ องการพื้นฐานในชีวติ ของบุคคลรวมถึงผู้คลอดซึ่งต้ องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง
ในระยะคลอด น�ำมาซึ่งความไม่สขุ สบายและทุกข์ทรมาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้สกึ เจ็บปวดจากการหดรัดตัวของมดลูก
การส่งเสริมความสุขสบายในระยะคลอดทั้งจากตัวผู้คลอดเองและจากบุคลากรโดยอาศัยแนวคิดทฤษฎีความสุขสบายจึงเป็ น
เป้ าหมายทีส่ ำ� คัญในระยะคลอด ทัง้ นี้เพื่อให้ ผ้ คู ลอดรับรู้ถงึ ความรู้สกึ สุขสบายทัง้ ด้ านความรู้สกึ และด้ านบริบทท่ามกลาง
ความเจ็บปวดทีไ่ ม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ สามารถผ่านพ้ นกระบวนการคลอดไปได้ ด้วยดีและเกิดผลลัพธ์ทด่ี ขี องการคลอด
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