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Pain in labor is pain that all mothers giving birth is unavoidable because it is a symptom that
occurs naturally from the contraction of the uterus. In order to propel the fetal, placenta and placenta
membranes from the uterus. Motherhood Maternity has been suffering from pain in all phases of delivery.
The first Stage of labor is the longest distance compared to other means of delivery. Pain causes stress may
result in babies with oxygen deficiency, so the first stage of pain management method is important. Only
medication for pain may not be enough. And also due to the side effects of medications on mothers and
babies. So how to reduce the pain without drugs is important. This relieves pain without drugs techniques
are often discussed and put into practice. 1. Relaxation 2. Cutaneous stimulation 3. Mental stimulation
4. Breathing. This will depend on the pains and needs of each individual. It may take several methods. This
article aims to give readers a way to nonpharmacological pain management methods of mothers during the
first stage of labor. And understand manage pain. And can help mothers give birth safely.
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การจัดการความปวดโดยไม่ใช้ยาของมารดาในระยะทีหนึงของการคลอด
สุฑารัตน์ ชูรส, พย.ม.
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท

ความปวดในระยะคลอดถือเป็ นความปวดทีมารดาคลอดบุตรทุกคนหลีกเลียงไม่ได้เพราะเป็ นอาการทีเกิดขึนตาม
ธรรมชาติจากการหดรัดตัวของมดลูก เพือจะขับเคลือนทารก รก และเยือหุมรกออกจากโพรงมดลู
้
ก มารดาคลอดบุตรจะได้รบั
ความทุกข์ทรมาน จากความเจ็บปวดในทุกระยะของการคลอด ซึงระยะทีหนึงนับว่าเป็ นระยะทีนานทีสุดเมือเทียบกับระยะ
อืน ๆ ของการคลอด ความปวดจะทําให้เกิดความเครียดทีส่งผลทําให้ทารกอาจมีภาวะขาดออกซิเจนได้ ดังนัน การจัดการ
ความปวดในระยะทีหนึงของการคลอดจึงมีความสําคัญ การใช้ยาลดปวดอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ และยังเกิดอาการข้างเคียง
ของยาต่อมารดาและทารก ดังนันการใช้วธิ กี ารลดปวดโดยไม่ใช้ยาจึงสําคัญ ซึงเทคนิคการบรรเทาความปวดโดยไม่ใช้ยาทีมีการ
กล่าวถึงและนํามาปฏิบตั บิ ่อยครังมีดงั นี คือ . การผ่อนคลาย . การกระตุน้ สัมผัสทางผิวหนัง . การกระตุน้ ด้านจิตใจ
. การหายใจ ซึงจะขึนอยู่ ก บั ความปวดและความต้องการของแต่ ละบุคคล อาจใช้มากกว่าหนึ งวิธีร่วมกัน บทความนี
มีวตั ถุประสงค์เพือให้ผูอ้ ่านใช้เป็ นแนวทางในการจัดการความปวดโดยไม่ใช้ยาของมารดาในระยะทีหนึงของการคลอด และ
มีความเข้าใจ ในการจัดการความปวด และสามารถช่วยเหลือมารดาให้คลอดบุตรได้อย่างปลอดภัย
คําสําคัญ : การเจ็บครรภ์, การจัดการความปวด, มารดาในระยะทีหนึ งของการคลอด
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. ทฤษฎี การกระตุ น้ ฮอร์โมนพรอสตาเกนดิ น
(Prostaglandin theory) ระยะใกล้คลอดฮอร์โมน prostaglandin เพิมสูง โดยต่อมหมวกไตจะหลังสารกระตุน้ เยือหุม้
ทารกชัน chorion และ amnion หลังสาร prostaglandin
ทําให้มดลูกหดรัดตัว
. ทฤษฎีฮอร์โมนคอร์ติซอลของทารก (Fetal
cortisol theory) เมือทารกในครรภ์โตเต็มที adrenocorticotropic hormone จะกระตุน้ ต่อมหมวกไตให้สร้าง cortisol มากขึน มีฤทธิทําให้รกผลิตฮอร์โมน progesterone ช้าลง
แต่ไปกระตุนฮอร์
้ โมน prostaglandin มีผลให้มดลูกหดรัดตัว
. ทฤษฎีความดัน (Pressure theory) การเคลือน
ตําของส่วนนําของทารกจะกระตุน้ ตัวรับรู ค้ วามดันทีบริเวณ
มดลูกส่วนล่าง ส่งสัญญาณไปทีต่อมใต้สมองให้หลัง oxytocin ทําให้มดลูกหดรัดตัว
. ทฤษฎีอายุของรก (Placental aging theory)
หลังอายุครรภ์ สัปดาห์ การไหลเวียนเลือดบริเวณรกลดลง
ทําให้รกเสือม และผลิต progesterone ลดลง
. ทฤษฎีการเปลียนแปลงอัตราส่วนระหว่าง estrogen/progesterone (Changes in the estrogen/
progesterone ratio) ระยะต้น ๆ ของการตังครรภ์มี progesterone มาก กระตุน้ beta-receptor ทําให้มดลูกคลายตัว
ระยะท้ายของการตังครรภ์ estrogen เพิมสู งขึน กระตุน้
alpha-receptor ทําให้มดลูกหดรัดตัว
ทฤษฎีต่าง ๆ ดังกล่าว สามารถร่ วมกันอธิบาย
ปรากฏการณ์ความปวดทีเกิดขึนแก่มารดาในระยะคลอด ซึง
ความปวดระยะคลอดไม่ว่าจะอธิบายด้วยกลไกตามทฤษฎี
ข้างต้น สิงหนึงทีเกิดขึนร่วมกันคือ การมีสงเร้
ิ า ความปวด
(noxious stimuli) คือ การบีบรัดตัวของมดลูกเป็ นตัวเริมต้น
ของเส้นทางส่ งผ่ านกระแสความปวด (pain pathway)

บทบาทพยาบาลในการจัดการความปวดโดยไม่ใช้ยาของ
มารดาในระยะทีหนึ งของการคลอด
การจัดการความปวดในระยะทีหนึงของการคลอด
เป็นสิงสําคัญและเป็นบทบาทอิสระของพยาบาลในการจัดการดูแล
เพือให้ผูค้ ลอดและทารกในครรภ์ปลอดภัย พยาบาลจะเป็ น
บุคคลทีสําคัญอย่างยิงในการช่วยบรรเทาความปวดของมารดา
คลอดบุตร ซึงการจัดการความปวดอย่างปลอดภัยโดยวิธกี าร
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ไม่ใช้ยามีหลายวิธี ซึงแต่ละวิธีจะเหมาะสมกับมารดาคลอด
บุตรแตกต่างกัน บางครังมารดาคลอดบุตรอาจจะเลือกวิธที ใช้
ี
มากกว่าหนึงวิธี เทคนิคการบรรเทาความเจ็บปวดโดยไม่ใช้ยา
ทีมีการกล่าวถึงและนํามาปฏิบตั บิ ่อยครัง มีดงั ต่อไปนี(8)
. การผ่อนคลาย (Relaxation) การผ่อนคลาย
เป็ นวิธีททํี าให้มารดาทนต่อความปวดได้มากขึนขณะทีทารก
มีการเคลือนลงตําของส่วนนํามากขึนทารกได้รับออกซิเจนมากขึน
ซึงเทคนิคทีใช้คอื
. การจัดสิงแวดลอ้ มให้ได้รบั ความ
สะดวกสบาย (Environmental comfort) โดยการปรับ
อุณหภูมหิ อ้ ง เสียงทีเหมาะสม การใช้กลินหอมระเหยบําบัด
(Aromatherapy) ในระยะคลอด มีรายงานวิจยั ในหญิงระยะ
คลอด , ราย ในประเทศอังกฤษโดยการใช้นามั
ํ นทีมี
กลิ นหอม เช่ น กลิ น lavender กลิ น frankincense
กลินยูคาลิปตัส (eucalyptus) กลินส้มแมนดาริน (mandarin) และกลินมะนาว โดยการทาผิวหนัง หรือการสูดดม พบว่า
ช่วยลดความวิตกกังวลและความกลัวการคลอดได้ ส่งเสริม
ความรูส้ กึ สุขกายสุขใจ (sense of well-being) ลดอาการ
คลืนไส้อาเจียน ซึงเกิดจากการได้รบั ยาลดปวด และสามารถ
ลดการใช้ยาลดปวดได้(9) โดยพบว่าร้อยละ ในมารดาครรภ์
แรกและร้อยละ ในมารดาครรภ์หลังไม่ตอ้ งใช้ยาลดปวด
ในระยะคลอด(10) อย่ างไรก็ ตามนักวิจยั สรุ ปว่ า นํามันทีมี
กลินหอมและกลินรสมิน (clary sage) และนํามันทีทําจาก
สมุนไพร (charmomile) ลดความปวดแก่มารดาได้ดี การใช้
ดนตรีผ่อนคลาย (relaxing music) มีงานวิจยั ทีใช้ผลของ
ดนตรีรว่ มกับการสร้างจินตภาพต่อความเจ็บปวดและพฤติกรรม
การเผชิญความเจ็บปวดในระยะที ของการคลอดในผู ้คลอด
ครรภ์แรก พบว่ากลุ่ มทดลอง รายมีคะแนนเฉลียของ
พฤติกรรมการเผชิญความเจ็บปวดสูงกว่ากลุม่ ควบคุมอย่างมี
นัยสําคัญ(11) ลักษณะดนตรีทใช้
ี ในการลดปวดคือดนตรีทมีี
ความไพเราะเป็ นธรรมชาติ ช่วยทําให้เกิดการสงบง่วงทําให้
ผู ฟ้ งั เพลงเกิดการเคลิบเคลิมและผ่อนคลายของกล้ามเนื อ
มากกว่าการใช้ดนตรีในลักษณะเร่งเร้า(12) ดนตรีทีควรใช้ใน
การลดปวดคือดนตรีบรรเลงเสียงอยู่ในระดับเดียวกัน และไป
ด้วยกัน ซึงทําให้เกิดการผ่อนคลายได้มากกว่าการใช้เพลงทีมี
ทํานองร้อง(13) จากการศึกษาของนักวิจยั (14,15) อาจกล่าวได้ว่า
หูดา้ นซ้ายรับเสียงเพลงบรรเลงได้ดกี ว่าเพลงทีมีเนือร้องหรือ
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. การนวดกดจุด (Acupressure)
เป็ นการนวดทีประยุกต์นาํ การนวดมาเน้นเฉพาะทีโดยจะใช้มอื
หรือเครืองมือช่วยก็ได้ เช่น การใช้แรงกดกับมารดาทีมีอาการ
ปวดหลังมาก ทําโดยใช้สน้ มือกดบริเวณหลัง เชือว่าอาจช่วย
ต้านการตึงของเอ็นยึดต่อกระดูก sacrum และกระดูก ilium
(sacroiliac ligament) จากการกดของส่วนนําในท่าทารก
ศีรษะหงาย (occipital posterior position) และอาจช่วย
เกียวกับการเคลือนของกระดู ก sacrum ได้ เล็กน้อยเพือ
ให้อยู่ในแนวตามปกติกบั กระดูก ilium(29) ซึงช่วยเกียวกับ
การเคลือนตําของทารก(31) และการหมุนของส่วนนําทําให้การ
ก้าวหน้าของการคลอดดีขึน ซึงมีงานวิจยั ในการนวดกดจุด
โดยทําในกลุม่ ทดลอง คน พบว่ากลุม่ ทดลองทีได้รบั การ
กดจุด มีคะแนนความเจ็บปวดลดลงมากทีสุด(33) ส่วนการใช้
หัวแม่มอื และนิวกดบริเวณฝ่ าเท้าในตําแหน่งต่าง ๆ (reflexology) เชือว่าการกดบริเวณเท้าและฝ่ าเท้าหรือกลางฝ่ าเท้า
ซึงเป็ นตําแหน่งทีมีประสาททําให้เกิดรีเฟล็กซ์ไปยังมดลูกและ
ปากมดลู กและต่ อมใต้สมอง โดยจะมีผลต่ อการเพิ มการ
ไหลเวียนของพลังงาน เลือด และนําเหลืองในร่ างกายและ
กระตุนการหลั
้
งฮอร์โมนจากต่อมพิทอู ติ ารี ช่วยลดความเครียด
ลดปวด และคลอดได้เร็ว(31)
. การกระตุน้ ด้านจิตใจ (Mental stimulation)
. การจินตภาพ (Imagery) ทําให้
มารดาคลอดบุตรผ่อนคลาย มีผลงานวิจยั ศึกษาโปรแกรม
เตรียมคลอด โดยใช้แนวคิดจิตประภัสสรตังแต่ทารกนอนอยู่
ในครรภ์ต่อผลลัพธ์การคลอดในผู ค้ ลอดครรภ์แรก พบว่า
ผู ้คลอดในกลุม่ ทดลอง คน ทีได้รบั โปรแกรมเตรียมคลอด
โดยใช้แนวคิดจิตประภัสสรตังแต่ ทารกนอนอยู่ ในครรภ์มี
ระดับความเจ็บปวดในระยะคลอดลดลงอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิต(34)
ิ
. การเพ่งจุดสนใจ (Focal point) ใน
ระยะคลอดสามารถลดปวดโดยการเพ่ งความสนใจ เช่ น
การเพ่งมอง ตังใจ ฟังเสียง หรือการเพ่งความสนใจในสิงใด
สิงหนึง ซึงจะทําให้เกิดการเบียงเบนความสนใจต่อความปวด
ตามมา นอกจากนีการสร้างจินตนาการและใช้ทกั ษะผ่อนคลาย
ร่วมด้วยก็เป็ นวิธที ลดปวดที
ี
มีการทํางานในระดับสมองในการ
ระงับการส่งข้อมูลความปวดจากไขสันหลังได้เช่นกัน อย่างไร
ก็ตามการเบียงเบนความสนใจ จะใช้สมาธินอ้ ยกว่าการเพ่ง
ความสนใจ(29)
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. การใช้นาบํ
ํ าบัด (Hydrotherapy)
เป็ นการช่วยในการผ่อนคลายโดยจะให้มารดาแช่ในนําธรรมดา
หรือนําอุ่น ตามหลักกฏของอาคีมดี สี (Archimedes) เชือว่า
เมือจุม่ วัตถุลงนําจะมีแรงต้านจากนําไม่วา่ จะจมทังหมดหรือจม
บางส่วนเพือต้านแรงโน้มถ่วงของโลกสุดท้ายจะทําให้วตั ถุนนั
เหมือนกับนําหนักลดลง และนําหนักทีลดลงจะเท่ากับปริมาณ
นําทีถูกแทนที(35) ดังนัน มารดาจะรูส้ กึ ตัวเบาสบาย ผ่อนคลาย
ลดความตึงเครียดด้านจิตใจ(36,37) และการแช่นายั
ํ งช่วยให้มีการ
เคลือนไหวทีอิสระ ซึงสิงเหล่านีจะช่ วยในการลดความปวด
ในระยะคลอดได้ และเชื อว่าเมือบุคคลอยู่ ในนําระดับของ
catecholamine จะตําลงเกิดการผ่อนคลายของกล้ามเนือและ
ข้อ(38,39) และลดแรงกดจากกล้ามเนือหน้าท้องต่อมดลูก ทําให้
มดลู กได้รบั ออกซิเจนมากขึน อุณหภูมิของนําทีควรใช้คือ
- องศาเซลเซียส(31,40) ขนาดของอ่างควรมีความกว้าง
และยาว 4x8 ฟุต ความลึก นิวเพือให้นาสั
ํ มผัสร่างกาย
(41)
มารดา ควรเริมให้มารดาแช่ในอ่างเมือมารดาอยู่ ในระยะ
ก้าวหน้า (active phase) ไม่ควรใช้ในระยะปากมดลูกเปิ ดช้า
(latent phase) เพราะอาจทําให้การคลอดล่าช้า(42) มีงานวิจยั
ได้ศึกษาเรืองผลการใช้นาบํ
ํ าบัดต่อความวิตกกังวล ความปวด
การตอบสนอง ระบบประสาท และกลไกการหดรัดตัวของ
มดลูก โดยให้มารดาระยะทีหนึงของการคลอดจํานวน ราย
แช่ ในนําอุ่ น เป็ นเวลาหนึ งชั วโมง พบว่ ามารดามีอาการ
ผ่อนคลาย สบาย ช่วยทุเลาอาการปวด การไหลเวียนโลหิตดีขนึ
มีการหลังของฮอร์โมน oxytocin มากขึน(43)
. การหายใจ (Breathing) การหายใจเป็ นเทคนิค
ทีใช้ได้ทงการบรรเทาการปวดโดยไม่
ั
ใช้ยาและใช้ยา ซึงการ
หายใจจะเริมต้นด้วยการหายใจแบบ Cleansing breath
เป็ นการหายใจเข้าลึก ๆ แล้วค่ อยๆ ผ่ อนลมหายใจออก
เป็ นการหายใจทีเริมต้นและจบขบวนการหายใจในระยะทีหนึง
ของการคลอด วิธกี ารหายใจมี ดังนี ) การหายใจ แบบช้า
(Slow deep chest breathing) ในระยะปากมดลูกเปิดไม่เกิน
ซม. โดยหายใจเข้าทางจมูกช้า ๆ นับ - แล้วหายใจออกทาง
ปากช้า ๆ นับ ) การหายใจ แบบเร็ว ตืน และเบา
(Shallow accelerant decelerated breathing) ในระยะ
ปากมดลูกเปิ ด - ซม. ขณะมดลูกเริมหดรัดตัว ให้หายใจ
แบบช้าก่อน เมือมดลูกหดรัดตัวเต็มทีจึงเปลียนเป็ นการหายใจ
แบบเร็ว ตืน และเบาจนมดลูกคลายตัวจึงกลับไปเป็ นแบบช้า
) การหายใจ แบบเร็ว ตืน เบา และเป่ าออก (Shallow breath-
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