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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง เพื่อศึกษาผลของการใช้แอปพลิเคชันในการส่งเสริมการรับรู้
สมรรถนะแห่งตนในการคลอดต่อการเผชิญความเจ็บปวดระยะคลอดและการรับรูป้ ระสบการณ์การคลอด
ของสตรีวยั รุน่ ครรภ์แรก คัดเลือกกลุม่ ตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง อายุ 13-19 ปี อายุครรภ์ 34-35
สัปดาห์ทม่ี ารับบริการ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จำ�นวน 80 คน แบ่งเป็น
กลุม่ ทดลอง 40 คน ทีไ่ ด้ใช้แอปพลิเคชันในการส่งเสริมการรับรูส้ มรรถนะแห่งตนในการคลอด ซึง่ ผูว้ จิ ยั
สร้างขึน้ ตามทฤษฎีการรับรูส้ มรรถนะแห่งตนของแบนดูรา (Bandura, 1997) และกลุม่ ควบคุม 40 คน
ได้รบั การพยาบาลตามปกติ เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสังเกตพฤติกรรมการเผชิญความเจ็บปวดในระยะ
คลอด และแบบสัมภาษณ์การรับรูป้ ระสบการณ์การคลอด วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิตเิ ชิงพรรณนา และสถิติ
Independent T-test
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ผลการวิจยั พบว่า กลุม่ ทดลองมีคะแนนเฉลีย่ การเผชิญความเจ็บปวดในระยะคลอดและคะแนน
เฉลีย่ การรับรูป้ ระสบการณ์การคลอดมากกว่ากลุม่ ควบคุมอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ (t = 5.968, p < .001;
t = 8.075, p < .001 ตามลำ�ดับ) แสดงให้เห็นว่า แอปพลิเคชันในการส่งเสริมการรับรูส้ มรรถนะแห่งตนใน
การคลอดสามารถนำ�ไปประยุกต์ใช้ เพือ่ ช่วยเพิม่ ความสามารถในการเผชิญความเจ็บปวดในระยะคลอด
และการรับรูป้ ระสบการณ์การคลอดทีด่ ี
คำ�สำ�คัญ: แอปพลิเคชัน การรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการคลอด การเผชิญความเจ็บปวด วัยรุ่น
ประสบการณ์การคลอด

Abstract
This Quasi-experimental research (two group posttest only design) aimed to
evaluate the effect of using an application for enhancing childbirth self-efficacy to cope
with the labor pain and perception of the childbirth experience of nulliparous pregnant
adolescents. Participants were 13-19 year old nulliparous pregnant women with a gestational
age of between 34 and 35 weeks that attended the Antenatal Care Unit of the Queen
Savang Vadhana Memorial Hospital. There were 80 mothers, 40 each in the control group
and experimental group. Participants in the experimental group were assigned to use the
application, whereas the control group received routine standard care. The application was
used as an instrument in conducting the study, which was based on Bandura’s selfefficacy theory. The labor pain coping behavior observation form and perception of
childbirth experience questionnaire, which had Cronbach’s alpha coefficient at .92 and .90
respectively, were used to collect the data. Descriptive statistics and Independent T-test
were used for analyzing the data.
The results reveal that mothers in the experimental group had significantly higher
mean scores on coping with the labor pain and perception of childbirth experience than
mothers in the control group (t = 5.968, p < .001; t = 8.075, p < .001 respectively).
This demonstrates that the application could effectively be used to increase childbirth
self-efficacy to cope with the labor pain and perception of childbirth experience among
nulliparous pregnant adolescents.
Keywords: application, childbirth self-efficacy, labor pain coping, adolescent, childbirth
experience
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ความเป็นมาและความสำ�คัญของปัญหา
ปัจจุบันปัญหาการตั้งครรภ์ในมารดากลุ่ม
วัยรุ่นเป็นปัญหาระดับชาติ เนื่องจากมีการเพิ่ม
จำ�นวนของมารดากลุม่ นีอ้ ย่างต่อเนือ่ ง จากข้อมูล
ของสำ�นักอนามัยเจริญพันธุ์ กรมอนามัย พบว่า
การคลอดของวัยรุ่นในประเทศไทยยังคงมีอัตรา
เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงระหว่างปี พ.ศ.
2546-2555 โดยอัตราการคลอดของวัยรุน่ ทีม่ อี ายุ
15-19 ปี เพิ่มจาก 39.2 เป็น 53.4 ต่อวัยรุ่น
1,000 คน อายุ 10-14 ปี เพิ่มจาก 0.7 เป็น 1.8
ต่อวัยรุ่น 1,000 คน หลังจากนั้นในช่วงปี พ.ศ.
2556-2558 อัตราการคลอดของวัยรุ่นทั้ง 2 กลุ่ม
อายุมีอัตราลดลงเล็กน้อย เท่ากับ 44.8 และ 1.5
ต่อวัยรุ่น 1,000 คนตามลำ�ดับ1 รัฐบาลเห็นความ
สำ�คัญของปัญหาตั้งครรภ์ในวัยรุ่นดังกล่าว จึงมี
การรณรงค์ปอ้ งกันการตัง้ ครรภ์ในประชากรกลุม่ นี้
ซึง่ สอดคล้องกับองค์การสหประชาชาติ ได้ก�ำ หนด
ให้การลดอัตราคลอดในวัยรุ่นช่วงอายุ 15-19 ปี
เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดของเป้าหมายการพัฒนาแห่ง
สหั ส วรรษ และเป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น
อย่างไรก็ตามจากแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์วัยรุ่นระดับชาติ พ.ศ.
2560-2569 พบว่า อัตราการตัง้ ครรภ์ของวัยรุน่ ใน
ประเทศไทยยังคงสูงเกินเกณฑ์เป้าหมายทีก่ �ำ หนด
ไว้ในแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหา
การตั้งครรภ์วัยรุ่นระดับชาติ2
เมื่อเข้าสู่ระยะคลอด สตรีวัยรุ่นต้องเผชิญ
กับความเจ็บปวดที่เกิดจากมดลูกมีการหดรัดตัว
เพือ่ ให้ปากมดลูกมีการยืดขยายบางตัวลงและเปิด
ออกเพื่อให้ทารกเคลื่อนต่ำ�ลงมาในช่องทางคลอด
และเกิดการคลอดในที่สุด กลไกความเจ็บปวดนี้
เกิดจากการหดรัดตัวของมดลูกทำ�ให้กล้ามเนื้อ

มดลูกเกิดภาวะขาดออกซิเจน (Hypoxia) และใน
ขณะที่ มี ก ารยื ด ขยายปากมดลู ก ปมประสาท
(nerve ganglia) ในปากมดลูกและมดลูกส่วนล่าง
ถูกกด ทำ�ให้มีความเจ็บปวดเกิดขึ้น3 โดยเฉพาะ
ในระยะที่ปากมดลูกเปิดเร็ว (active phase) ซึ่ง
เป็นระยะทีป่ ากมดลูกเปิด 4 เซนติเมตรจนถึงปาก
มดลูกเปิดหมดคือ 10 เซนติเมตร มดลูกจะหด
รัดตัวแรง ถี่และนานขึ้น ทำ�ให้เกิดความปวด
มากขึ้น ความปวดจะยิ่งทำ�ให้ร่างกายสตรีวัยรุ่น
เกิดความตึงเครียด ประกอบกับการเป็นครรภ์แรก
สตรีวยั รุน่ มักรับรูว้ า่ การคลอดเป็นประสบการณ์ที่
น่ากลัว4 เป็นสถานการณ์ที่ไม่เคยเผชิญหรือมี
ประสบการณ์มาก่อน ทำ�ให้มีความเครียดยิ่งขึ้น
ส่งผลให้ความเจ็บปวดทวีความรุนแรงขึ้นเป็น
วงจรต่อเนื่องของความกลัว-ความเครียด-ความ
เจ็บปวด (Fear–Tension–Pain Cycle)5 การเกิด
วงจรนี้ไปเรื่อย ๆ จะส่งผลให้มีการกระตุ้นระบบ
ประสาทซิมพาเทติก (sympathetic nervous
system) ทำ�ให้มกี ารเพิม่ ระดับของฮอร์โมนแคททิ
โคลามีน (catecholamine levels) ซึ่งฮอร์โมนนี้
จะทำ�ให้หลอดเลือดในกล้ามเนือ้ มดลูกมีการหดตัว
การไหลเวี ย นเลื อ ดบริ เ วณนี้ ล ดลง ส่ ง ผลให้
ปริมาณเลือดและออกซิเจนไปสู่ทารกในครรภ์ไม่
เพียงพอ ทารกในครรภ์อาจมีภาวะขาดออกซิเจน
ได้6 นอกจากนีย้ งั ทำ�ให้การหดรัดตัวของกล้ามเนือ้
มดลูกส่วนบนและส่วนล่างไม่สัมพันธ์กัน ทำ�ให้
ความก้าวหน้าของการคลอดล่าช้า และเป็นต้นเหตุ
ของการคลอดด้วยการผ่าตัดทางหน้าท้องเพิ่มขึ้น
เมือ่ มีความเจ็บปวดเกิดขึน้ สตรีจะเลือกใช้วธิ กี าร
เผชิญความเจ็บปวดในระยะคลอดทัง้ ทางบวกและ
ทางลบ โดยแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ เช่น การแสดง
สีหน้า การเคลือ่ นไหวร่างกาย การร้องไห้ การพูด
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การหายใจ7แต่ในสตรีวัยรุ่นครรภ์แรกเมื่อเข้าสู่
ระยะคลอดมักไม่สามารถใช้วธิ กี ารเผชิญกับความ
เจ็บปวดจากการคลอดในทางบวกได้ เนื่องจากมี
การรั บ รู้ ส มรรถนะแห่ ง ตนต่ำ � ลง (low selfefficacy)8 มีความกลัวต่อการคลอด ทำ�ให้มีการ
แสดงออกของพฤติกรรมการเผชิญความเจ็บปวด
ที่ไม่เหมาะสม เช่น กรีดร้อง ร้องไห้ โวยวาย
ควบคุมตนเองไม่ได้ เกิดประสบการณ์ทไี่ ม่ดตี อ่ การ
คลอด4 การมีประสบการณ์การคลอดที่ไม่ดี อาจ
นำ�ไปสู่ภาวะเครียด ซึมเศร้าหลังคลอด9 ซึ่งมีผล
ทางลบต่อบทบาทของการเป็นมารดาและการ
เลี้ยงบุตรรวมถึงสัมพันธภาพระหว่างมารดาและ
ทารกในอนาคตและนำ�ไปสู่การตัดสินใจเลือกการ
ผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องในครรภ์ต่อไป4
จะเห็นได้ว่า การรับรู้สมรรถนะแห่งตน
(Self-efficacy) เป็นปัจจัยสำ�คัญทีจ่ ะทำ�ให้ผคู้ ลอด
สามารถเผชิญต่อความเจ็บปวดระหว่างคลอดได้
งานวิจยั พบว่า ผูค้ ลอดทีม่ รี ะดับการรับรูส้ มรรถนะ
ของตนเองสูง จะมีความกลัวน้อยลง มีความมัน่ ใจ
ในตนเองมากขึ้น เชื่อว่าตนเองสามารถเผชิญต่อ
ความเจ็บปวดและควบคุมต่อการคลอดได้ ทำ�ให้
มีพฤติกรรมที่ดี มีการรับรู้ความปวดน้อยลง10
ทำ�ให้มกี ารประเมินประสบการณ์การคลอดในทาง
บวกเพิ่มขึ้น และมีความพึงพอใจภายหลังการ
คลอด11 คณะผู้วิจัยจึงสนใจพัฒนาโปรแกรมการ
ส่งเสริมการรับรูส้ มรรถนะแห่งตนในการคลอดแก่
สตรีวยั รุน่ ครรภ์แรก ตามแนวคิดของการสร้างเสริม
การรับรูส้ มรรถนะตนเองของแบนดูรา (Bandura)
ค.ศ. 199712 โดยจัดทำ�เป็นสื่อแอปพลิเคชันให้
สามารถใช้ ง านบนสมาร์ทโฟนได้อ ย่า งรวดเร็ว
สะดวก ในทุกสถานที่ เหมาะสมกับวัยรุ่นในยุค
ดิจิทัล13 เนื่องจากสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่นเป็นวัยที่มี
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ลักษณะเฉพาะแตกต่างจากสตรีวยั ผูใ้ หญ่ตงั้ ครรภ์
ทั่วไป วัยรุ่นยุคใหม่เป็นวัยที่ชอบเทคโนโลยี การ
ออกแบบสือ่ ทีจ่ ะช่วยให้เกิดการเรียนรูท้ ดี่ ใี นวัยรุน่
ควรมีลักษณะสวยงาม ทันสมัย เข้าถึงได้ง่าย
สามารถกระตุ้นประสาทสัมผัสหลายด้าน เช่น
ตา หู14,15 เพื่อเพิ่มการรับรู้สมรรถนะแห่งตนของ
วัยรุ่นที่จะสามารถเผชิญกับความเจ็บปวดในการ
คลอดได้ดังที่คาดหวัง มีความพึงพอใจต่อการ
คลอด ส่งผลต่อการมีประสบการณ์ที่ดีต่อการ
คลอด ซึง่ จะช่วยให้สามารถปรับตัวกับบทบาทของ
การเป็นมารดาและการเลี้ยงดูบุตรต่อไป

กรอบแนวคิดการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ใช้แนวคิดการรับรู้สมรรถนะ
แห่งตน (Self-efficacy) ในทฤษฎีการเรียนรู้ทาง
สังคม (Social Cognitive Theory) ของแบน
ดูรา (Bandura) ค.ศ. 199712 โดยแบนดูรา กล่าว
ว่า สมรรถนะแห่งตน (Self-efficacy) เป็นความ
เชื่อมั่นในความสามารถของตนเองที่จะจัดการ
เหตุ ก ารณ์ ที่ ป ระสบให้ บ รรลุ เ ป้ า หมายภายใต้
สถานการณ์นั้น ๆ ได้ การส่งเสริมให้บุคคลมีการ
รับรู้สมรรถนะแห่งตน ประกอบด้วย 4 องค์
ประกอบ ได้แก่ 1) การมีประสบการณ์ความ
สำ�เร็จด้วยตนเอง 2) การได้เห็นประสบการณ์
ความสำ�เร็จจากผูอ้ นื่ 3) การชักจูงด้วยคำ�พูด และ
4) การสร้างความพร้อมด้านร่างกายและอารมณ์
งานวิจยั นีไ้ ด้ประยุกต์ใช้แนวคิดดังกล่าวในการจัด
ทำ�แอปพลิเคชันให้เป็นสือ่ ทีท่ นั สมัย สามารถใช้งาน
ได้งา่ ย บนอุปกรณ์เคลือ่ นที่ (mobile application)
มีสีสันสดใส เพื่อให้เหมาะกับสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่น
ในการเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน ส่งเสริมให้มีการ
รับรู้สมรรถนะแห่งตนในการคลอดมากขึ้น โดย

ผลของการใช้แอปพลิเคชันในการส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการคลอดต่อการเผชิญความเจ็บปวดระยะคลอดและ
การรับรู้ประสบการณ์การคลอดของสตรีวัยรุ่นครรภ์แรก / Effect of Using an Application for Enhancing
Childbirth Self-efficacy to Cope with Labor Pain and Perception of The Childbirth Experience of Nulliparous Pregnant Adolescents

ผ่านการเรียนรู้จาก 4 แหล่ง ในแอปพลิเคชัน
ประกอบด้วย ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าสู่การคลอด
ความเจ็ บ ปวดที่ ต้ อ งเผชิ ญ การดู แ ลและการ
พยาบาลที่จะได้รับ มีการ์ตูนแอนนิเมชันในการ
ปฏิบัติเพื่อผ่อนคลายความเจ็บปวดในระยะคลอด
ด้วยตนเอง ได้แก่ การลูบหน้าท้อง การหายใจ
สำ�หรับสตรีวัยรุ่นสามารถดูสื่อแอปพลิเคชันและ
ฝึกทักษะอย่างต่อเนื่องตามที่ต้องการ ถือเป็นการ
เรียนรู้ให้มีประสบการณ์ที่สำ�เร็จด้วยตนเอง และ
ยังให้สตรีวัยรุ่นได้รับรู้ประสบการณ์ความสำ�เร็จ
จากผูอ้ นื่ ผ่านบทสัมภาษณ์ตน้ แบบสตรีวยั รุน่ ครรภ์
แรกทีเ่ คยผ่านการคลอดและมีประสบการณ์ความ
สำ�เร็จในการเผชิญความเจ็บปวดในระยะคลอด
ของตนเองทีผ่ า่ นมา มีการให้ขอ้ มูลแนะนำ�สตรีวยั
รุ่นเกี่ยวกับการเตรียมตัวคลอด การสังเกตอาการ
เจ็บครรภ์จริง อาการเจ็บครรภ์เตือน การสังเกต
อาการผิดปกติของตนเองและทารกในครรภ์ การ
นับลูกดิ้น ร่วมกับการมีหน้าต่างคำ�พูด (pop up)
ให้กำ�ลังใจ จูงใจให้ปฏิบัติแก่สตรีวัยรุ่นครรภ์แรก
ทีเ่ ป็นกลุม่ ตัวอย่าง ซึง่ ถือเป็นการชักจูงด้วยคำ�พูด
นอกจากนั้นยังมีการทบทวนการปฏิบัติ การถาม
ตอบปัญหาในการปฏิบัติและการนำ�แอปพลิเคชัน
ไปใช้ ทั้ ง หมดนี้ เ พื่ อ สร้ า งความพร้ อ มทั้ ง ด้ า น
ร่างกายและอารมณ์ให้แก่สตรีวัยรุ่นครรภ์แรก
ตั้งแต่ระยะตั้งครรภ์ ซึ่งจะช่วยให้บุคคลเกิดการ
รับรูส้ มรรถนะแห่งตนในการคลอดหรือมีความเชือ่
มัน่ ในความสามารถของตนเองทีจ่ ะปฏิบตั กิ จิ กรรม
ในการคลอดให้ประสบผลสำ�เร็จ ลดความกลัว
วิ ต กกั ง วลสามารถควบคุ ม ตนเองในการเผชิ ญ
ความเจ็ บ ปวดในระยะคลอดได้ เกิ ด การรั บ รู้
ประสบการณ์ที่ดีในการคลอด

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพือ่ ศึกษาผลของการใช้แอปพลิเคชันในการ
ส่งเสริมการรับรูส้ มรรถนะแห่งตนในการคลอดต่อ
การเผชิญความเจ็บปวดระยะคลอดและการรับรู้
ประสบการณ์การคลอดของสตรีวัยรุ่นครรภ์แรก

สมมติฐานการวิจัย
1. สตรีวยั รุน่ ครรภ์แรกทีใ่ ช้แอปพลิเคชันใน
การส่งเสริมการรับรูส้ มรรถนะแห่งตนในการคลอด
มีคะแนนเฉลี่ยการเผชิญความเจ็บปวดในระยะ
คลอดมากกว่าสตรีวัยรุ่นครรภ์แรกที่ได้รับการ
พยาบาลตามปกติ
2. สตรีวยั รุน่ ครรภ์แรกทีใ่ ช้แอปพลิเคชันใน
การส่ ง เสริ ม การรั บ รู้ ส มรรถนะแห่ ง ตนในการ
คลอดมีคะแนนเฉลี่ยการรับรู้ประสบการณ์การ
คลอดมากกว่าสตรีวัยรุ่นครรภ์แรกที่ได้รับการ
พยาบาลตามปกติ

วิธีดำ�เนินการวิจัย
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (quasiexperimental research) แบบ two group
posttest only design เพื่อศึกษาผลของการใช้
แอปพลิเคชันในการส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะ
แห่งตนในการคลอดต่อการเผชิญความเจ็บปวด
ระยะคลอดและการรับรู้ประสบการณ์การคลอด
ของสตรีวัยรุ่นครรภ์แรก
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ สตรีวัยรุ่น
ครรภ์แรกที่มารับบริการ ณ โรงพยาบาลสมเด็จ
พระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา คัดเลือกกลุม่ ตัวอย่าง
แบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) โดย
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มีเกณฑ์การคัดเลือก ดังนี้ 1) อายุ 13-19 ปี
2) อายุครรภ์ระหว่าง 34-35 สัปดาห์ 3) ไม่มีโรค
ทางอายุรกรรมหรือภาวะแทรกซ้อนขณะตัง้ ครรภ์
4) ทารกในครรภ์อยู่ในท่าปกติ มีขนาดเหมาะสม
กับอายุครรภ์ และไม่มอี าการผิดปกติ 5) สามารถ
สื่อสารด้วยการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาไทย
ได้ และ 6) มีโทรศัพท์ smart phone สำ�หรับ
เกณฑ์การยุตกิ ารวิจยั (discontinuation criteria)
คือ 1) ได้รับยาระงับความเจ็บปวดหรือยาเร่ง
คลอดในระยะรอคลอด 2) มีภาวะแทรกซ้อน
ระหว่างรอคลอดและการคลอด 3) สิ้นสุดการ
คลอดด้วยการใช้สูติศาสตร์หัตถการ
คำ�นวณขนาดกลุม่ ตัวอย่างสำ�หรับการทดลอง
แบบ 2 กลุ่มอิสระต่อกัน ใช้การวิเคราะห์อำ�นาจ
การทดสอบ (power analysis) ที่ .80 มีขนาด
อิทธิพลปานกลาง (medium effect) ที่ .50 และ
มีระดับนัยสำ�คัญทางสถิติ .0516 ได้ขนาดกลุ่ม
ตัวอย่าง 64 คน และเพื่อป้องกันการถอนตัวหรือ
ออกจากการทดลองของกลุ่มตัวอย่าง จึงเพิ่ม
จำ�นวนกลุ่มตัวอย่างอีกร้อยละ 2016 ของขนาด
กลุ่มตัวอย่างที่คำ�นวณ รวมเป็นกลุ่มตัวอย่าง 77
คน ดังนัน้ งานวิจยั นีใ้ ช้กลุม่ ตัวอย่างทัง้ สิน้ 80 คน
แบ่งเป็นกลุม่ ทดลอง 40 คน และกลุม่ ควบคุม 40
คน เก็บข้อมูลระหว่างเดือนพฤษภาคม 2562 ถึง
เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 2
ส่วน คือ
1. เครื่องมือที่ใช้ในการดำ�เนินการวิจัย
ได้ แ ก่ แอปพลิ เ คชั นในการส่ ง เสริ ม การรั บ รู้
สมรรถนะแห่งตนในการคลอด ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้น
ตามทฤษฎีการรับรูส้ มรรถนะแห่งตนของแบนดูรา
(Bandura) ค.ศ. 1997 และจากการทบทวน
246...
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วรรณกรรม โดยเริ่มจากผู้วิจัยเขียนกรอบแสดง
เรื่องทั้งหมด (Story board) ทั้งรูปแบบ เนื้อหา
ภาพการ์ตูน รูปภาพจริง และนำ�ไปตรวจสอบ
ความตรงตามเนือ้ หาจากผูท้ รงคุณวุฒิ จากนัน้ นำ�
ไปพัฒนาเป็น mobile application ชนิด Hybrid
application ให้เป็นแอปพลิเคชันที่มีสีสันสดใส
มีแอนนิเมชันการ์ตูนเคลื่อนไหว มีรูปภาพจริง
ภาพการ์ตูนประกอบ เพื่อเพิ่มความน่าสนใจและ
เหมาะกับวัยรุน่ แอปพลิเคชันประกอบด้วยเนือ้ หา
ดังนี้ 1) การเข้าสู่การคลอด เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับ
เหตุการณ์และการดูแลที่จะได้รับในการคลอด
2) การบรรเทาความเจ็บปวดในระยะคลอดโดยไม่
ใช้ยา เป็นการ์ตูนแอนนิเมชันเกี่ยวกับการหายใจ
และการลูบหน้าท้องเพื่อบรรเทาความเจ็บปวด
จากการที่มดลูกหดรัดตัวในระยะคลอด 3) แชร์
ประสบการณ์ เป็นการเล่าประสบการณ์ของสตรี
วัยรุน่ ต้นแบบทีป่ ระสบความสำ�เร็จในการบรรเทา
อาการปวดในระยะคลอดทีผ่ า่ นมา พร้อมกับแสดง
คำ � พู ดให้ กำ � ลั งใจสตรี วั ย รุ่ นในการปฏิ บั ติ ต าม
คำ�แนะนำ�ในการผ่อนคลายอาการปวดในระยะ
คลอด 4) เนื้อหาเกี่ยวกับการสังเกตอาการเจ็บ
ครรภ์เตือน อาการเจ็บครรภ์จริง การสังเกตอาการ
ผิดปกติของตนเองและทารกในครรภ์ที่ต้องรีบมา
โรงพยาบาล การจัดกระเป๋าเตรียมคลอด การนับ
ลูกดิน้ และสามารถบันทึกได้ในแต่ละวัน นอกจาก
นี้ยังมีเมนูถาม-ตอบ หน้าต่างคำ�พูด (pop up)
ชักจูงหรือให้ก�ำ ลังใจแก่สตรีวยั รุน่ แสดงขึน้ มาเป็น
ระยะ ๆ
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ได้แก่
		 2.1 แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบ
ด้วยอายุ อายุครรภ์ ระยะเวลาในการเปิดขยาย
ของปากมดลูก

ผลของการใช้แอปพลิเคชันในการส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการคลอดต่อการเผชิญความเจ็บปวดระยะคลอดและ
การรับรู้ประสบการณ์การคลอดของสตรีวัยรุ่นครรภ์แรก / Effect of Using an Application for Enhancing
Childbirth Self-efficacy to Cope with Labor Pain and Perception of The Childbirth Experience of Nulliparous Pregnant Adolescents

		 2.2 แบบสังเกตพฤติกรรมการเผชิญ
ความเจ็บปวดในระยะคลอดของ ฉวี เบาทรวง17
ที่ แ ปลมาจากแบบสั ง เกตพฤติ ก รรมการเผชิ ญ
ความเจ็ บ ปวดในระยะคลอดของสเตอร์ ร็ อ ค
(Sturrock) ค.ศ. 1972 ซึ่งผู้วิจัยนำ�มาใช้ในการ
ประเมินการเผชิญความเจ็บปวดในระยะคลอด
โดยประเมินจากตัวบ่งชี้พฤติกรรม (behavioral
indicators) ต่าง ๆ ในระหว่างทีม่ คี วามเจ็บปวดใน
ระยะคลอด7 แบบสังเกตพฤติกรรมมีทง้ั หมด 5 ด้าน
คื อ ด้ า นการแสดงออกของเสี ย ง ด้ า นการ
เคลื่อนไหวร่างกาย ด้านการควบคุมการหายใจ
ด้านการแสดงออกทางใบหน้า และการแสดงออก
ด้านคำ�พูด จำ�นวนทั้งหมด 5 ข้อ
การให้คะแนนเป็นมาตราส่วนประเมินค่า
(Rating scale) 3 ระดับ คือ 0, 1 และ 2
คะแนน คะแนน 0 หมายถึ ง พฤติ ก รรมที่
แสดงออกถึงลักษณะทีผ่ คู้ ลอดควบคุมตัวเองไม่ได้
เช่น ร้องเสียงดัง คะแนน 1 หมายถึง พฤติกรรม
ที่แสดงออกถึงลักษณะที่ผู้คลอดควบคุมตัวเองได้
ปานกลาง เช่น ร้องครางเบา ๆ คะแนน 2 หมายถึง
พฤติกรรมทีแ่ สดงออกถึงลักษณะทีผ่ คู้ ลอดควบคุม
ตัวเองได้ดี เช่น ไม่ส่งเสียงร้องคะแนนรวมอยู่
ระหว่าง 0-10 คะแนน คะแนนมาก หมายถึง
ผูค้ ลอดสามารถเผชิญความเจ็บปวดในระยะคลอด
ได้ดี คะแนนน้อย หมายถึงผูค้ ลอดเผชิญความเจ็บ
ปวดในระยะคลอดได้ไม่ดี
2.3 แบบสัมภาษณ์การรับรู้ประสบการณ์
การคลอด ผูว้ จิ ยั ได้ดดั แปลงมาจากแบบสัมภาษณ์
ของยุวดี ทรัพย์ประเสริฐ18 ซึ่งแปลและดัดแปลง
มาจากแบบประเมินของ Marut & Mercer ค.ศ.
1979 มี 6 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านความสำ�เร็จใน
การควบคุมตนเองในระยะคลอด 2) ด้านความ

รูส้ กึ วิตกกังวลต่อสุขภาพของบุตรในครรภ์ในระยะ
คลอด 3) ด้านความรู้สึกกลัวที่เกิดขึ้นในระยะ
คลอด 4) ด้านความคาดหวังต่อประสบการณ์การ
คลอด 5) ด้านความรูส้ กึ เจ็บปวดทีเ่ กิดขึน้ ในระยะ
คลอด และ 6) ด้านความรู้สึกพึงพอใจในความ
สำ�เร็จของตนเองต่อการคลอด มีขอ้ คำ�ถามทัง้ หมด
40 ข้อ เป็นข้อคำ�ถามด้านบวก 26 ข้อ และคำ�ถาม
ด้านลบ 14 ข้อ การให้คะแนนเป็นมาตราส่วน
ประเมินค่า (Rating scale) 1-4 ระดับ โดย 1
หมายถึง ไม่เป็นความจริงเลย 2 หมายถึง เป็น
ความจริงบางส่วน 3 หมายถึง เป็นความจริงเป็น
ส่วนมาก และ 4 หมายถึง เป็นความจริงมากทีส่ ดุ
คะแนนรวมอยูร่ ะหว่าง 40-160 คะแนน คะแนน
รวมสูง หมายถึง รับรู้ว่าเป็นประสบการณ์การ
คลอดที่ดีมาก คะแนนรวมต่ำ� หมายถึง รับรู้ว่า
เป็นประสบการณ์การคลอดที่ดีน้อย
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
1. แอปพลิเคชันในการส่งเสริมการรับรู้
สมรรถนะแห่งตนในการคลอด ผู้วิจัยนำ�กรอบ
แสดงเรื่องทั้งหมด (story board) ไปตรวจสอบ
ความตรงตามเนื้อหา โดยผู้ทรงคุณวุฒิจำ�นวน 3
ท่าน ประกอบด้วย อาจารย์พยาบาลผู้เชี่ยวชาญ
เกี่ ย วกั บ ทฤษฎี ก ารรั บ รู้ ส มรรถนะแห่ ง ตนและ
การพยาบาลสตรีในระยะคลอด 1 คน พยาบาล
ผูเ้ ชีย่ วชาญการพยาบาลสตรีในระยะคลอด 1 คน
และผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการพัฒนาแอปพลิเคชัน 1 คน
ภายหลังปรับเนื้อหาแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
ผูท้ รงคุณวุฒิ ผูว้ จิ ยั ได้น�ำ ไปสร้างแอปพลิเคชันและ
ทดลองใช้ กั บ สตรี วั ย รุ่ น ตั้ ง ครรภ์ ที่ มี คุ ณ สมบั ติ
คล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างจำ�นวน 3 ราย เพื่อ
ประเมินความเข้าใจในเนือ้ หา ความเหมาะสมของ
ภาษาที่ ใ ช้ แ ละนำ � มาปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขให้ มี ค วาม
สมบูรณ์ก่อนนำ�ไปใช้ในการวิจัย
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2. แบบสังเกตพฤติกรรมการเผชิญความ
เจ็บปวดในระยะคลอด ตรวจสอบความตรงตาม
เนื้อหาเช่นเดียวกับข้อ 1 และทดสอบความเชื่อ
มั่นของเครื่องมือ (reliability) โดยผู้วิจัยนำ�แบบ
สังเกตนี้ไปทดลองใช้กับผู้คลอดที่เป็นสตรีวัยรุ่น
ครรภ์แรกที่มีลักษณะคล้ายกลุ่มตัวอย่างจำ�นวน
30 คน คำ�นวณค่าสัมประสิทธิอ์ ลั ฟาของครอนบาค
ได้เท่ากับ .92 และผูว้ จิ ยั ได้มกี ารเตรียมผูช้ ว่ ยวิจยั
จำ�นวน 1 คน ซึ่งเป็นพยาบาลวิชาชีพประจำ�ห้อง
คลอดทีม่ ปี ระสบการณ์การปฏิบตั งิ านมากกว่า 3 ปี
และหาความเชื่อมั่นระหว่างผู้สังเกต (interrater
reliability) ของแบบสังเกตพฤติกรรมการเผชิญ
ความเจ็บปวดในระยะคลอด ด้วยสถิติแคปปา
(Kappa statistics) เพือ่ ดูความสอดคล้องระหว่าง
ผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยในการสังเกตพฤติกรรมการ
เผชิญความเจ็บปวดในระยะคลอดของสตรีวัยรุ่น
ครรภ์แรก จำ�นวน 10 คน ซึ่งในงานวิจัยนี้มีค่า
ความเชื่อมั่นของการสังเกตในระดับดี คือ .89
3. แบบสัมภาษณ์การรับรูป้ ระสบการณ์การ
คลอด ผูว้ จิ ยั นำ�ไปตรวจสอบความตรงตามเนือ้ หา
โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำ�นวน 3 คน ประกอบด้วย
อาจารย์พยาบาลผู้เชี่ยวชาญการพยาบาลสตรีใน
ระยะคลอด 2 คน พยาบาลผู้เชี่ยวชาญการ
พยาบาลสตรีในระยะคลอด 1 คน ซึ่งคำ�นวณหา
ค่าดัชนีความตรงเชิงเนื้อหา (CVI) ได้เท่ากับ .88
ผูว้ จิ ยั นำ�ไปทดลองใช้กบั สตรีวยั รุน่ หลังคลอดครรภ์
แรกที่ มี คุ ณ สมบั ติ ค ล้ า ยคลึ ง กั บ กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง
จำ�นวน 3 ราย เพื่อประเมินความเข้าใจในเนื้อหา
และความเหมาะสมของภาษา และนำ�ไปปรับปรุง
แก้ไขให้มคี วามสมบูรณ์ จากนัน้ นำ�ไปทดลองใช้กบั
สตรีวยั รุน่ ครรภ์แรกในระยะหลังคลอดทีม่ ลี กั ษณะ
คล้ายกลุ่มตัวอย่างจำ�นวน 30 คน แล้วนำ�มา
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คำ�นวณหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาคได้
เท่ากับ .90
การพิทักษ์สิทธิของกลุ่มตัวอย่าง
งานวิจัยครั้งนี้ผ่านการพิจารณารับรองจาก
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน สถาบัน
การพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เอกสาร
รับรองเลขที่โครงการวิจัย IRB-STIN 2561/
05.30.04 วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2561 และคณะ
กรรมการพิจารณาจริยธรรมงานวิจยั โรงพยาบาล
สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา เอกสาร
รับรองเลขที่ 038/2561 วันที่ 21 มกราคม 2562
ก่อนดำ�เนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยพิทักษ์
สิทธิข์ องกลุม่ ตัวอย่าง โดยชีแ้ จงวัตถุประสงค์ของ
การวิจัย ขั้นตอนและวิธีดำ�เนินการและสิทธิใน
การถอนตัวออกจากโครงการ โดยไม่มีผลกระทบ
ใด ๆ ต่อผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้วิจัยได้อธิบายราย
ละเอียดโครงการวิจัยตามเอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วม
การวิจัย การเก็บความลับของข้อมูลและจะนำ�
เสนอข้อมูลในภาพรวม หลังจากนั้นเปิดโอกาสให้
กลุ่มตัวอย่างซักถามข้อสงสัย เมื่อกลุ่มตัวอย่าง
ยินดีให้ความร่วมมือในการวิจัย จึงให้ลงนามใน
เอกสารยินยอมเข้าร่วมการวิจยั ทัง้ นีก้ ลุม่ ตัวอย่าง
มีสิทธิปฎิเสธการเข้าร่วมการวิจัยและสามารถ
ถอนตัวได้ตลอดเวลา

การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้ วิ จั ย ดำ � เนิ น การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ตาม
ขั้นตอน ดังนี้
1. ภายหลังโครงการวิจัยได้รับการรับรอง
จริยธรรมการวิจัยในคนแล้ว ผู้วิจัยทำ�หนังสือขอ
อนุญาตเก็บข้อมูลเสนอต่อผูอ้ �ำ นวยการโรงพยาบาล
สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา เมื่อได้รับ

ผลของการใช้แอปพลิเคชันในการส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการคลอดต่อการเผชิญความเจ็บปวดระยะคลอดและ
การรับรู้ประสบการณ์การคลอดของสตรีวัยรุ่นครรภ์แรก / Effect of Using an Application for Enhancing
Childbirth Self-efficacy to Cope with Labor Pain and Perception of The Childbirth Experience of Nulliparous Pregnant Adolescents

อนุมัติแล้ว ผู้วิจัยเข้าพบหัวหน้าหอผู้ป่วยหน่วย
ฝากครรภ์ และห้องคลอดเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์
และขั้ น ตอนในการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล และขอ
อนุญาตเก็บข้อมูล และเตรียมผู้ช่วยวิจัยจำ�นวน
1 คน โดยชี้แจงรายละเอียดของการทำ�วิจัย
2. ผู้ วิ จั ย ติ ด ประกาศใบประชาสั ม พั น ธ์
โครงการไว้ทหี่ น่วยฝากครรภ์ ผูส้ นใจทีม่ คี ณ
ุ สมบัติ
ตามที่กำ�หนดโทรศัพท์ติดต่อผู้วิจัยหรือผู้ช่วยวิจัย
ผู้วิจัย/ผู้ช่วยวิจัยนัดพบที่หน่วยฝากครรภ์เป็นราย
บุคคลเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์และขั้นตอนในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลและสอบถามความสมัครใจ
ในการเข้าร่วมการวิจัย กรณีที่กลุ่มตัวอย่างอายุ
<18 ปี จะติดต่อชีแ้ จงรายละเอียดและขออนุญาต
จากผูป้ กครอง/ผูอ้ ปุ การะโดยชอบด้วยกฎหมายใน
การเข้าร่วมการวิจยั เมือ่ กลุม่ ตัวอย่างยินดีเข้าร่วม
การวิจัย ให้ลงนามในใบยินยอม ผู้วิจัยได้ดำ�เนิน
การเก็บข้อมูลในกลุม่ ควบคุมให้เสร็จสิน้ ก่อน แล้ว
จึงดำ�เนินการในกลุ่มทดลอง
3. ดำ�เนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
		 3.1 กลุ่มทดลอง ครั้งที่ 1: เมื่ออายุ
ครรภ์ 34-35 สัปดาห์ ผู้วิจัย/ผู้ช่วยวิจัย ให้เข้า
ร่วมกิจกรรมการพยาบาลตามปกติ และเข้าร่วม
กิจกรรมเป็นรายบุคคลในการใช้แอปพลิเคชันใน
การส่ ง เสริ ม การรั บ รู้ ส มรรถนะแห่ ง ตนในการ
คลอดที่ห้องสอนแสดงในหน่วยฝากครรภ์ โดยให้
ศึกษาวิธกี ารใช้แอปพลิเคชันถึงการเรียนรูใ้ นหัวข้อ
ต่าง ๆ หลังจากนั้นเปิดโอกาสให้กลุ่มทดลองซัก
ถามข้อสงสัยในการใช้แอปพลิเคชัน และกระตุ้น
ให้กลุ่มทดลองนำ�กลับไปเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ ใช้
เวลาประมาณ 45 นาที ครั้งที่ 2: เมื่ออายุครรภ์
35-36 สัปดาห์ ผู้วิจัย/ผู้ช่วยวิจัยโทรศัพท์ติดตาม
สอบถามปัญหาในการใช้แอปพลิเคชัน ใช้เวลา

ประมาณ 5-10 นาที ในกรณีมีคำ�ถาม ผู้วิจัย/
ผูช้ ว่ ยวิจยั ตอบคำ�ถามและอธิบายเพิม่ เติม ครัง้ ที่ 3:
เมื่ออายุครรภ์ 36-37 สัปดาห์ ผู้วิจัย/ผู้ช่วยวิจัย
มาพบกลุ่ ม ทดลองที่ ห น่ ว ยฝากครรภ์ ใช้ เ วลา
ประมาณ 15 นาที โดยให้กลุ่มทดลองแสดงการ
บรรเทาความเจ็บปวดด้วยการหายใจและการลูบ
หน้าท้องตามแอปพลิเคชัน หากไม่สามารถปฏิบตั ิ
ได้ถกู ต้อง ผูว้ จิ ยั /ผูช้ ว่ ยวิจยั ทบทวนเนือ้ หาและการ
ปฏิบตั ใิ นแอปพลิเคชันให้ถกู ต้อง พร้อมให้ก�ำ ลังใจ
เมื่อเข้าสู่ระยะคลอด ผู้วิจัย/ผู้ช่วยวิจัยประเมิน
กลุม่ ทดลองโดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการเผชิญ
ความเจ็บปวดในระยะคลอดทุก 1 ชั่วโมง ตั้งแต่
ปากมดลูกเปิดมากกว่าหรือเท่ากับ 4 เซนติเมตร
จนถึงปากมดลูกเปิดหมด คือ 10 เซนติเมตร จาก
นั้นจะได้รับการทำ�คลอดตามปกติ เมื่อหลังคลอด
ครบ 2 ชั่วโมงแล้ว ผู้วิจัย/ผู้ช่วยวิจัยสัมภาษณ์
กลุ่ ม ทดลอง โดยใช้ แ บบสั ม ภาษณ์ ก ารรั บ รู้
ประสบการณ์การคลอด
		 3.2 กลุม่ ควบคุม จะได้รบั การพยาบาล
ตามปกติ โดยครั้ ง ที่ 1 เริ่ ม ตั้ ง แต่ อ ายุ ค รรภ์
34-35 สัปดาห์ และครั้งที่ 2 อายุครรภ์ 36-37
สั ป ดาห์ กลุ่ ม ควบคุ ม จะเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมการ
พยาบาลตามปกติที่หน่วยฝากครรภ์และได้รับคำ�
แนะนำ�ต่าง ๆ เมื่อเข้าสู่ระยะคลอด กลุ่มควบคุม
จะได้รับการพยาบาลตามปกติ และผู้วิจัย/ผู้ช่วย
วิ จั ย ประเมิ นโดยใช้ แ บบสั ง เกตพฤติ ก รรมการ
เผชิญความเจ็บปวดในระยะคลอดทุก 1 ชั่วโมง
จนคลอด และหลั ง คลอดสั ม ภาษณ์ ก ารรั บ รู้
ประสบการณ์การคลอดเช่นเดียวกับกลุ่มทดลอง
การวิเคราะห์ข้อมูล
เมือ่ ได้รบั ข้อมูลครบถ้วน ผูว้ จิ ยั ใช้โปรแกรม
สำ�เร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล
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ของกลุ่มตัวอย่างด้วยสถิติเชิงพรรณนา โดยการ
แจกแจงความถี่ (frequency) ร้อยละ (percentage)
ค่าเฉลี่ย (mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(standard deviation) และวิเคราะห์ความแตก
ต่างของคะแนนเฉลี่ยการเผชิญความเจ็บปวดใน
ระยะคลอดและคะแนนเฉลีย่ การรับรูป้ ระสบการณ์
การคลอดระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
ด้วยสถิติ Independent T-test

ผลการวิจัย
1. ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่ม
ทดลองมีอายุเฉลี่ย 18.15 ปี (SD = 0.89 ) กลุ่ม
ควบคุมมีอายุเฉลี่ย 17.85 ปี (SD = 0.95) เมื่อ
เปรียบเทียบข้อมูลอายุระหว่างกลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุมด้วยสถิติทดสอบที (t-test) พบว่า
ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ
(p > .05)
ระยะเวลาในการเปิดขยายของปากมดลูก

ตั้ ง แต่ ป ากมดลู ก เปิ ด มากกว่ า หรื อ เท่ า กั บ 4
เซนติ เ มตรจนถึ ง ปากมดลู ก เปิ ด หมด คื อ 10
เซนติเมตร กลุ่มทดลองมีระยะเวลาเฉลี่ยเท่ากับ
4.73 ชั่วโมง (SD = 1.89) กลุ่มควบคุมเท่ากับ 4
ชั่วโมง (SD = 1.80) เมื่อเปรียบเทียบระยะเวลา
ในการเปิดขยายของปากมดลูกระหว่างกลุม่ ทดลอง
และกลุ่มควบคุมด้วยสถิติทดสอบที (t-test) พบ
ว่าไม่มคี วามแตกต่างกันอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ
(p > .05)
2. การเผชิญความเจ็บปวดในระยะคลอด
ผลการศึกษาพบว่า กลุม่ ทดลองมีคะแนนเฉลีย่ การ
เผชิญความเจ็บปวดในระยะคลอดมากกว่ากลุ่ม
ควบคุ ม อย่ า งมี นั ย สำ � คั ญ ทางสถิ ติ (p < .001)
ดังแสดงในตารางที่ 1
3. การรับรูป้ ระสบการณ์การคลอด ผลการ
ศึกษาพบว่า กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยการรับรู้
ประสบการณ์การคลอดมากกว่ากลุม่ ควบคุมอย่าง
มีนยั สำ�คัญทางสถิติ (p < .001) ดังแสดงในตารางที่ 2

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนการเผชิญความเจ็บปวดในระยะคลอดระหว่างกลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุม
กลุ่ม
กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม
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n
40
40

การเผชิญความเจ็บปวดในระยะคลอด
Min-Max
Mean
SD
3.75-9.50
7.75
1.33
2.40-9.50
5.45
2.10
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t-test
-5.968

p-value
0.000*

ผลของการใช้แอปพลิเคชันในการส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการคลอดต่อการเผชิญความเจ็บปวดระยะคลอดและ
การรับรู้ประสบการณ์การคลอดของสตรีวัยรุ่นครรภ์แรก / Effect of Using an Application for Enhancing
Childbirth Self-efficacy to Cope with Labor Pain and Perception of The Childbirth Experience of Nulliparous Pregnant Adolescents

ตารางที่ 2 เปรี ย บเที ย บค่ า เฉลี่ ย คะแนนการรั บ รู้ ป ระสบการณ์ ก ารคลอดระหว่ า งกลุ่ ม ทดลองและ
กลุ่มควบคุม
กลุ่ม
กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม

n
40
40

การรับรู้ประสบการณ์การคลอด
Min-Max
Mean
SD
t-test
82-150
128.15
15.53
-8.075
81-126
106.30
9.12		

การอภิปรายผล
จากการศึกษาพบว่า กลุ่มทดลองมีคะแนน
เฉลี่ยการเผชิญความเจ็บปวดในระยะคลอดมาก
กว่ า กลุ่ ม ควบคุ ม อย่ า งมี นั ย สำ � คั ญ ทางสถิ ติ
(p < .001) แสดงว่า สตรีตั้งครรภ์วัยรุ่นครรภ์แรก
ทีใ่ ช้แอปพลิเคชันในการส่งเสริมการรับรูส้ มรรถนะ
แห่งตนในการคลอดสามารถเผชิญความเจ็บปวด
ในระยะคลอดได้ดีก ว่า กลุ่ม ควบคุม ที่ไ ด้รับการ
พยาบาลตามปกติ สอดคล้องกับการศึกษาของ
สุริศาฐ์ พานทองชัยและคณะ19 ที่ศึกษาผลของ
โปรแกรมการเสริมสร้างการรับรู้ความสามารถ
ของตนเองในระยะคลอดต่อพฤติกรรมการเผชิญ
ความเจ็บปวดของผู้คลอดครรภ์แรก โดยกลุ่ม
ทดลองได้ รั บโปรแกรมการเสริ ม สร้ า งการรั บ รู้
ความสามารถของตนเองในระยะคลอด พบว่ามี
คะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมการเผชิญความเจ็บ
ปวดในระยะคลอดมากกว่ากลุม่ ควบคุมทีไ่ ด้รบั การ
พยาบาลปกติอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ (p < .05)
ทั้ ง นี้ เ นื่ อ งจากผู้ วิ จั ยใช้ แ อปพลิ เ คชั น เป็ น สื่ อใน
การเตรียมสตรีวยั รุน่ ครรภ์แรกตัง้ แต่ระยะตัง้ ครรภ์
ซึ่งจะช่วยเพิ่มการรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการ
คลอด โดยผ่านการเรียนรู้ 4 แหล่ง คือ การมี
ประสบการณ์ความสำ�เร็จด้วยตนเอง การได้เห็น

p-value
0.000*

ประสบการณ์ความสำ�เร็จของผูอ้ นื่ การชักจูงด้วย
คำ�พูด และการสร้างความพร้อมด้านร่างกายและ
จิตใจ โดยในแอปพลิเคชันจะเป็นการรวมข้อมูล
ความรู้ต่าง ๆ ที่จะช่วยให้สตรีวัยรุ่นได้เรียนรู้ถึง
เหตุการณ์ต่าง ๆ ในระยะคลอด ความเจ็บปวดที่
ต้องเผชิญ การดูแลและการพยาบาลทีจ่ ะได้รบั มี
การ์ตนู แอนนิเมชันแสดงวิธกี ารบรรเทาความเจ็บ
ปวดในขณะที่มดลูกหดรัดตัวด้วยการหายใจและ
การลูบหน้าท้อง สำ�หรับให้สตรีวัยรุ่นได้ฝึกปฏิบัติ
และสามารถกลับไปทบทวนได้หลายครั้งเพื่อให้มี
ประสบการณ์ความสำ�เร็จด้วยตนเอง ทำ�ให้สตรี
วัยรุ่นครรภ์แรกรับรู้ว่าตนเองจะต้องเผชิญกับ
สิ่งแวดล้อมใดบ้าง จะจัดการสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
อย่างไร แอปพลิเคชันยังมีหวั ข้อแชร์ประสบการณ์
ซึง่ เป็นคำ�บอกเล่าประสบการณ์การคลอดของสตรี
วัยรุน่ ทีเ่ คยผ่านการคลอดและประสบความสำ�เร็จ
ในการเผชิญความเจ็บปวดในระยะคลอดโดยใช้วธิ ี
การหายใจและการลูบหน้าท้องเช่นเดียวกัน รวม
ทัง้ ให้ก�ำ ลังใจในการปฏิบตั ิ ช่วยให้สตรีวยั รุน่ ครรภ์
แรกได้เรียนรู้จากประสบการณ์ความสำ�เร็จของ
ผูอ้ นื่ ทีเ่ ป็นตัวแบบทีม่ ลี กั ษณะคล้ายคลึงกับตนเอง
และยังมีการใช้คำ�พูดชักจูง โดยมีหน้าต่างคำ�พูด
(pop up) ที่แสดงขึ้นมาเป็นระยะ ๆ ชักจูงและให้
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กำ�ลังใจในการฝึกปฏิบัติ เช่น “วันนี้คุณฝึกการ
หายใจแล้วหรือยัง” นอกจากนัน้ ยังมีการให้ความรู้
ต่ า ง ๆ ได้ แ ก่ การสั ง เกตอาการเจ็ บ ครรภ์ จ ริ ง
อาการเจ็บครรภ์เตือน การสังเกตอาการผิดปกติ
ของตนเองและทารกในครรภ์ การนับลูกดิ้น และ
การเตรียมตัวคลอด มีการติดตาม ทบทวนการ
ปฏิบัติ การถาม-ตอบปัญหาและให้สตรีวัยรุ่นได้
ฝึกปฏิบัติทักษะการเผชิญความเจ็บปวดในระยะ
คลอดด้วยการหายใจและการลูบหน้าท้องอย่างต่อ
เนื่อง เป็นการสร้างความคุ้นชิน ช่วยสร้างความ
พร้อมด้านร่างกายตั้งแต่ระยะตั้งครรภ์ ช่วยลด
ความกลัว ความวิตกกังวลต่อการคลอด มีความ
พร้อมทางจิตใจ อารมณ์ เพิ่มความรู้สึกว่าตนเอง
มีความมั่นใจว่าจะสามารถควบคุมตนเองในการ
คลอดได้ ทำ�ให้เพิ่มการรับรู้สมรรถนะแห่งตนใน
การคลอด20 เมื่อเข้าสู่ระยะคลอดจะเชื่อมั่นใน
ความสามารถของตนเองและแสดงพฤติกรรมการ
เผชิญความเจ็บปวดได้อย่างเหมาะสม ซึ่งการที่
ผู้วิจัยเลือกใช้สื่อแอปพลิเคชัน เพื่อให้เหมาะสม
กับกลุ่มตัวอย่าง เนื่องจากสามารถใช้งานได้ง่าย
สะดวกทุ ก เวลาตามที่ ต้ อ งการ ผ่ า นโทรศั พ ท์
เคลือ่ นที่ (mobile phone) มีสสี นั สดใส มีการ์ตนู
แอนนิเมชันสำ�หรับกระตุน้ การเรียนรูแ้ ละฝึกทักษะ
การบรรเทาความเจ็บปวด ซึ่งเหมาะสมกับวัยรุ่น
ในยุคปัจจุบนั ทีเ่ ป็นเด็กรุน่ ใหม่ (new generation)
ทีร่ กั เทคโนโลยีและจะยอมรับการใช้งานได้อย่างมี
ความสุข14 และจะเลือกเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีที่มี
ลักษณะสวยงาม ทันสมัย ใช้งานง่าย15 การเข้า
ถึงได้ง่ายจะจูงใจให้ผู้เรียนสนใจในกระบวนการ
เรี ย นรู้ 14 สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของโฮวาร์ ด
และสเวน (Howarth & Swain)21 ที่ศึกษาการ
เตรียมการคลอดเชิงทักษะต่อการรับรู้สมรรถนะ
252...
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แห่งตนในการคลอดของมารดาครรภ์แรก โดยให้
โปรแกรมเตรี ย มทั ก ษะในการคลอด ซึ่ ง เป็ น
มัลติมีเดีย (multimedia) สำ�หรับการเรียนรู้ด้วย
ตนเองให้แก่มารดาครรภ์แรกที่เป็นกลุ่มทดลอง
ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการฝึกการบรรเทาความปวด
ด้วยการหายใจ การลดความตึงเครียด การให้คำ�
แนะนำ�เกีย่ วกับระยะต่าง ๆ ของการคลอด วิธกี าร
คลอด และเมื่อใดจะใช้ทักษะใด ผลการวิจัยพบ
ว่าเมือ่ อายุครรภ์ 36 สัปดาห์กลุม่ ทดลองมีคะแนน
เฉลี่ยการรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการคลอดสูง
กว่ากลุ่มควบคุมที่ได้รับหนังสือเกี่ยวกับการคลอด
และกลุ่ ม ควบคุ ม ที่ ไ ด้ รั บ การพยาบาลตามปกติ
อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ (p < .01)
และผลการวิ จั ย ยั ง พบว่ า กลุ่ ม ทดลองมี
คะแนนเฉลี่ ย การรั บ รู้ ป ระสบการณ์ ก ารคลอด
มากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ
(p < .001) แสดงว่ากลุ่มทดลองรับรู้ว่าการคลอด
ครัง้ นีเ้ ป็นประสบการณ์การคลอดทีด่ มี ากกว่ากลุม่
ควบคุม ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากการใช้แอปพลิเคชันเป็นการ
เตรียมพร้อมร่างกายและจิตใจของสตรีวยั รุน่ ครรภ์
แรกตัง้ แต่ระยะตัง้ ครรภ์ ทำ�ให้มกี ารรับรูส้ มรรถนะ
แห่งตน (self-efficacy) เพิ่มขึ้น ส่งผลให้สตรี
วัยรุน่ ครรภ์แรกรับรูป้ ระสบการณ์การคลอดในทาง
บวก สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของทาแบงเดฮี
(Tabaghdehi) และคณะ ที่ศึกษาถึงการให้ความ
หมายของประสบการณ์การคลอดในทางบวกของ
สตรี พบว่าสตรีที่ผ่านการคลอดและมีความรู้สึก
ว่าการคลอดเป็นประสบการณ์ทางบวก เนือ่ งจาก
รับรู้ว่าตนเอง 1) มีความสามารถในการควบคุม
(control) จากการได้รบั การเตรียมทัง้ ด้านร่างกาย
และจิตใจให้รู้สึกคุ้นเคยต่อสิ่งที่จะต้องเผชิญและ
สามารถจัดการกับความปวดในขณะเจ็บครรภ์ได้
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เช่น การหายใจเพื่อบรรเทาปวดในระยะคลอด
2) มีความรูส้ กึ ว่ามีพลังอำ�นาจในตนเอง (empowerment)
ซึ่งได้จากการรับรู้ว่าตนเองมีสมรรถนะแห่งตน
(self-efficacy) และมีคุณค่าในตนเอง (selfesteem) เพิ่มขึ้น22 ซึ่งการมีพลังอำ�นาจในตนเอง
(empowerment) ได้จากความรูส้ กึ มัน่ ใจว่าตนเอง
สามารถเผชิญกับความปวดในระยะคลอดได้ รูส้ กึ
ว่าตนเองเข้มแข็ง (strength) เป็นปัจจัยหนึ่งที่
ทำ�ให้ผู้ที่เป็นมารดาครั้งแรกมีประสบการณ์การ
คลอดในทางบวก23 นอกจากนั้นการช่วยให้สตรี
วัยรุน่ สามารถเผชิญต่อความปวดในระยะคลอด เป็น
พฤติกรรมการสนับสนุน (supportive behavior)
ลำ�ดับแรกที่สตรีวัยรุ่นตอนกลาง (อายุ 15-16 ปี)
และวัยรุน่ ตอนปลาย (อายุ 17-19 ปี) ต้องการมาก
ที่สุดในระยะคลอด ซึ่งการลดความปวดจะมีผล
ทำ�ให้วยั รุน่ รับรูป้ ระสบการณ์การคลอดในทางบวก
เพิ่มขึ้น4

ข้อเสนอแนะในการนำ�ผลการวิจัยไปใช้
1. ด้านการปฏิบัติการพยาบาล พยาบาล
หน่วยฝากครรภ์ สามารถนำ�แอปพลิเคชันในการ
ส่งเสริมการรับรูส้ มรรถนะแห่งตนในการคลอดไป
จัดกิจกรรมในการเตรียมตัวเพื่อการคลอดให้สตรี

วัยรุ่น ซึ่งช่วยให้สตรีวัยรุ่นครรภ์แรกสามารถ
เผชิ ญ ความเจ็ บ ปวดในระยะคลอดได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ และมีการรับรู้ประสบการณ์การ
คลอดที่ดี
2. ด้ า นการศึ ก ษาพยาบาล อาจารย์
พยาบาลสามารถนำ�หลักการในแอปพลิเคชันไป
สอนนักศึกษา เพือ่ ให้นกั ศึกษาสามารถนำ�สือ่ ทีท่ นั
สมัยไปประยุกต์ใช้ในการดูแลสตรีวยั รุน่ ครรภ์แรก
ให้สามารถเผชิญความเจ็บปวดในระยะคลอดและ
มีประสบการณ์การคลอดที่ดี รวมทั้งได้แนวคิดใน
การจัดทำ�สือ่ เพือ่ พัฒนารูปแบบการให้ความรูท้ าง
การพยาบาล

ข้อเสนอแนะในการทำ�วิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาวิจยั โดยนำ�แอปพลิเคชันไปใช้
ในสตรีตั้งครรภ์กลุ่มอื่น เช่น สตรีตั้งครรภ์อายุ
มากกว่า 35 ปี เนื่องจากการทำ�วิจัยครั้งนี้จำ�กัด
เฉพาะในสตรีตั้งครรภ์แรกที่เป็นวัยรุ่นเท่านั้น
2. ควรศึ ก ษาวิ จั ย เพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ สื่ อ
เทคโนโลยีอื่น ๆ ที่สามารถนำ�มาประยุกต์ใช้ เพื่อ
ให้สตรีตงั้ ครรภ์มกี ารรับรูส้ มรรถนะแห่งตนในการ
คลอดเพิ่มขึ้น
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