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ผลการใช้ท่านั่งมณีเวชต่อระดับความทุกข์ทรมานและระยะเวลาการคลอดในผู้คลอดปกติ 
ที่โรงพยาบาลสุโขทัย 

  ศิริลักษณ์  นิธิธารากูล 
โรงพยาบาลสุโขทัย 

บทคัดย่อ 
บทน า: ความทุกข์ทรมานในการคลอดส่งผลกระทบต่อระยะเวลาในการคลอดและประสบการณ์ในการคลอด 
วัตถุประสงค:์เพ่ือศึกษาค่าเฉลี่ยความทุกข์ทรมานในการเจ็บครรภ์  ระยะเวลาการคลอด ระหว่าง การใช้ท่านั่ง
มณีเวชร่วมกับการพยาบาลปกติ กับการพยาบาลตามปกต ิ
วิธีการวิจัย :การวิจัยนี้ เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-experimental research) แบบสองกลุ่ม กลุ่มตัวอย่าง
เป็นหญิงครรภ์ที่มาคลอด ณ โรงพยาบาลสุโขทัย ระหว่างเดือน สิงหาคม 2563 ถึง มกราคม 2564   ที่มี
คุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ก าหนดและมารับบริการการคลอด ณ โรงพยาบาลสุโขทัย  การสุ่มตัวอย่างตามเกณฑ์
คัดเข้าทั้งสองกลุ่ม  ไม่แตกต่างกัน กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 30 คน เก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้
แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล แบบบันทึกข้อมูลการตั้งครรภ์และการคลอด แบบวัดความทุกข์ทรมานจากการ
เจ็บครรภ์คลอด   และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยด้วยสถิติทดสอบทีอิสระ 
(independent t-test) 
ผลการวิจัย: 
 ผู้คลอดที่ได้รับการใช้ท่านั่งมณีเวชร่วมกับการพยาบาลปกติ มีความทุกข์ทรมานจากการเจ็บครรภ์
คลอด ( X =5.74, SD=.78 ) น้อยกว่าผู้คลอดที่ได้รับการพยาบาลตามมาตรฐานการคลอดปกติ( X =6.81, 

SD=.78 ) ระยะเวลาในระยะที่1 ของการคลอด( X =5.56,SD=1.14 ) น้อยกว่าผู้คลอดที่ได้รับการพยาบาล

ตามมาตรฐานการคลอดปกติ ( X =6.42, SD=1.10) มีระยะเวลาการคลอดทั้งหมด( X =350.6, SD= 66.31)  

น้อยกว่าผู้คลอดที่ได้รับการพยาบาลตามมาตรฐานการคลอดปกติ  ( X  =396.6 , SD= 66.82)  อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ p- value .01  สรุปได้ว่าผู้คลอดที่ได้รับการใช้ท่านั่งมณีเวชร่วมกับการพยาบาล
ปกติ มีความทุกข์ทรมานจากการเจ็บครรภ์คลอด มีระยะเวลาที่1 และมีค่าเฉลี่ยระยะการคลอดทั้งหมด น้อย
กว่า ผู้คลอดทีไ่ด้รับการพยาบาลตามปกติ โดยใช้ระยะเวลาในการคลอดลดลง  46 นาท ี
สรุปและข้อเสนอแนะ 
ผลการวิจัยครั้งนี้ พบว่า การใช้ท่านั่งมณีเวชร่วมกับการพยาบาลตามปกติ ช่วยให้เกิดความก้าวหน้าใน 
การคลอด และส่งผลให้ความทุกข์ทรมานจากการเจ็บครรภ์คลอดลดลง ดังนั้น ควรน าการใช้ท่านั่งมณีเวช มา
ใช้ตั้งแต่ระยะฝากครรภ์โดยน ามาผสมผสานกับโรงเรียนพ่อแม่ ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมให้ผู้คลอดได้น า
การใช้ท่านั่งมณีเวชมาช่วยเผชิญความทุกข์ทรมานและการเจ็บครรภ์คลอด ช่วยลดระยะเวลาของการคลอดให้
สั้นลง  
ค าส าคัญ: การใช้ท่านั่งมณีเวช ,การคลอดปกติ,ความทุกข์ทรมาน ระยะเวลาการคลอด 
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1.ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
การคลอดเป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติของผู้คลอดจะด าเนินไปด้วยดี ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบส าคัญ 

คือ 1) แรงผลักดัน (Powers) เป็นแรงจากการรัดตัวของมดลูก เพ่ือขับไล่ทารกออกสู่ภายนอก แรงนี้ไม่อยู่ใน
อ านาจจิตใจ จึงไม่สามารถควบคุมได้และแรงเบ่งเป็นแรงที่เกิดจากการหดรัดตัวของกล้ามเนื้อหน้าท้องและ
กระบังลมจะท าให้ผู้คลอดเกิดความรู้อยากเบ่ง  2) ช่องทางคลอด (Passage)   ที่ทารกเคลื่อนผ่านออกมา  3) 
สิ่งที่คลอดออกมา (passengers) ได้แก่ ทารก รก เยื่อหุ้มทารกและน้ าคร่ า สิ่งส าคัญที่สุดคือ ทารก เนื่องจาก
ขนาดและรูปร่างทารกต้องเหมาะสมกับช่องทางคลอด การคลอดจึงด าเนินไปตามปกติ ถ้าเกิดความผิดปกติ
ส่วนใดส่วนหนึ่งหรือภาวะความไม่สมดุล จะท าให้เกิดภาวะแทรกซ้อน ไม่ปลอดภัยแก่มารดาและทารกได้ 
กล่าวคืออาจท าให้มีระยะเวลาการคลอดที่ยาวนาน   ท าให้ตกเลือดหลังคลอดได้ หรือท าให้ทารกขาด
ออกซิเจนในครรภ์ น าไปสู่การช่วยคลอดที่ต้องใช้หัตถการ ซึ่งการด าเนินการคลอดจะมีภาวะวิกฤติ
เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา โดยเฉพาะการเจ็บปวดจากการคลอด จากการหดรัดตัวของมดลูก เป็นปัญหาที่
ส าคัญของผู้คลอดทุกราย ซึ่งสภาพจิตใจของผู้คลอด (Psychological condition) ผู้คลอดที่มีความวิตกกังวล
สูง หวาดกลัวต่อการคลอดไม่สามารถเผชิญความเจ็บปวดได้ จะมีความทุกข์ทรมานเป็นเวลานานกว่าจะพ้น
และสิ้นสุดกระบวนการคลอด ซึ่งช่วงการเจ็บครรภ์ (Latent phase เป็นช่วงเวลาตั้งแต่ True labor pain 
จนถึงจุดเริ่มต้นของ active phase เป็นช่วง ที่ยาวนานกว่าปกติ ครรภ์แรกไม่เกิน 20 ชั่วโมง และในครรภ์หลัง
ไม่เกิด 14 ชั่วโมง 

การเจ็บครรภ์คลอด เป็นการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาระยะคลอด ท าให้เกิดความทุกข์ทรมาน
ทางด้านร่างกายและอารมณ์ของผู้คลอด ที่ท าให้เกิดความเครียดแก่ผู้คลอด (Robert, Gulliver, Fisher& 
Cloyes, 2010) ผู้คลอดส่วนใหญ่ รับรู้ว่าการเจ็บครรภ์คลอดเป็นความทุกข์ทรมานมาก (Siriarunrat, 
Suppasri,& Ross, 2014) และกลัวการเจ็บปวดจากการคลอด (อุษา เชื้อหอมและคณะ, 2550) ความกลัวการ
คลอด ท าให้เกิดความตึงเครียดและยิ่งเพ่ิมความเจ็บปวด ส่งผลให้ยับยั้งการหลั่งฮอร์โมน Oxytocin ท าให้การ
คลอดล่าช้าคลอดยาวนานขึ้น ท าให้มีอาการและอาการแสดง   มีความอ่อนเพลีย ดิ้นร้น หรือร้อนเอะอะ 
โวยวาย เกิดความกลัว ความเครียด รู้สึกเจ็บปวดมากขึ้น ตลอดจนความรับรู้ ความไม่เข้าใจถึงขั้นตอนหรือ
กระบวนการคลอดลดลงและสับสน ซึ่งบางครั้งการคลอดเกิดขึ้นเร็วหรือช้ากว่าก าหนดได้ ส่งผลให้
ภาวะแทรกซ้อนและอันตรายแก่มารดาและทารกได้ 

สถิติการคลอดของโรงพยาบาลสุโขทัย  ปี 2560- 2563 มีจ านวนการคลอดปกติ 605, 492และ467 
ราย คิดเป็นร้อยละ 34.81, 32.20 และ 35.84 ตามล าดับ คลอดผิดปกติ จ านวน 1,148, 1,051 และ 876 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 65.19, 67.80 และ 64.16 ตามล าดับ และจ านวนการคลอดผิดปกติ พบว่าการผ่าท้องคลอด 
คิดเป็นร้อยละ 88.51, 89.53 และ 86.18 ตามล าดับ และพบว่า อัตราการขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิด (ต่อ
พันการเกิดมีชีพ) 12.06, 9.74, และ12.16  จะเห็นได้ว่า แนวโน้มการผ่าท้องคลอดเพ่ิมมากขึ้น การคลอดปกติ
น้อยลง  ซึ่งอาจจะเกิดจากประสบการณ์การคลอดที่ทุกข์ทรมาน หรือการได้รับข้อมูลการคลอดที่เป็นเชิงลบ 
ท าให้จ านวนของการผ่าท้องคลอดเพ่ิมมากขึ้น  ดังนั้น การช่วยเหลือดูแลให้ผู้คลอดได้มีประสบการณ์ในการ
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เผชิญการคลอดในระยะคลอดด้วยการลดความทุกข์ทรมานจากการเจ็บครรภ์  และลดระยะเวลาในระยะเจ็บ
ครรภ์ให้เร็วที่สุด จะช่วยให้ผู้คลอดสามารถเผชิญและม่ันใจในการผ่านการคลอดไปได้ด้วยดี     

มณีเวชเป็นหนึ่งในศาสตร์ของการปรับสมดุลโครงสร้างร่างกาย ซึ่งคิดค้นขึ้นโดยอาจารย์ประสิทธิ์ มณี
จิระประการ โดยเน้นการปรับโครงสร้างร่างกายให้อยู่ในสมดุล เพ่ือใช้ในการบ าบัดรักษาตั้ งแต่อาการเจ็บปวด
กล้ามเนื้อจนถึงโรคต่างๆ ที่มีสาเหตุมาจากความผิดปกติของโครงสร้างร่างกาย  ในปัจจุบันได้มีน ามาใช้ในการ
ปรับสมดุลร่างกายให้กับหญิงตั้งครรภ์และในขณะคลอด โดยการใช้ท่านั่งมณีเวช  เมื่อปากมดลูกมีการเปิด
ขยาย 3 ซม. ด้วยการนั่งกางขาทั้งสองข้างให้ฝ่าเท้าทั้งสองข้างมาชนกันด้านหน้า ผู้คลอดใช้มือตนเองหรือ
ผู้ช่วยกดท่ีเข่าท้ังสองข้างให้แนบชิดกับพ้ืนให้มากที่สุด ซึ่งจะช่วยให้เกิดการขยายของเชิงกราน เกิดแรงผลักดัน
ให้ทารกเคลื่อนต่ าลงปากมดลูกมีการเปิดขยายเร็วขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ระยะเวลาการคลอดเร็วขึ้น จากการศึกษา
ของวนิดา วงศ์มุณีวรณ์  พบว่าการใช้ท่านั่งมณีเวช ปากมดลูกมีการเปิดขยาย 1 ซม.ใช้เวลา 19.6 นาที ขณะที่
กลุ่มนอนรอคลอดปกติ ใช้เวลานานกว่า 29.4นาที  และการศึกษาของอาลี แซ่เจียว พบว่าระยะเวลาคลอด
ตั้งแต่ระยะ active phase จนถึง second stage พบว่ากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีระยะเวลาคลอดเฉลี่ย 
227.17 และ 292.73 นาที ตามล าดับ มีความแตกต่างกันทางสถิติ ในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยมีความสนใจในการ
น าการใช้ท่านั่งมณีเวชต่อระดับความทุกข์ทรมาน ระยะเวลาการคลอดในผู้คลอดปกติ ที่โรงพยาบาลสุโขทัย 
เพ่ือช่วยลดระยะเวลาการเจ็บท้องคลอดและเกิดความทุกข์ทรมานลดลง และน ามาใช้ในการบริหารร่างกายท่า
มณีเวช ในโปรแกรมของโรงเรียนพ่อ-แม่ เพ่ือให้สตรีตั้งครรภ์ที่มาคลอดบุตรมีความพร้อมทั้งด้านร่างกายและ
จิตใจ ส่งผลให้ลดค่าใช้จ่าย ลดระยะเวลาการคลอดที่ยาวนานและป้องกันภาวะแทรกซ้อนขณะคลอด ส่งผลให้
ลูกเกิดรอดแมป่ลอดภัยเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของมารดาและเด็กต่อไป  
2.วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

ผลการใช้ท่านั่งมณีเวชต่อระดับความทุกข์ทรมานและระยะเวลาการคลอดในผู้คลอดปกติที่
โรงพยาบาลสุโขทัย 
3.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

3.1. ได้ทราบถึงความทุกข์ทรมาน ระยะเวลาการคลอด ระหว่างกลุ่มที่นอนรอคลอดปกติกับการใช้ท่า

นั่งมณีเวชในผู้คลอดปกติ 

3.2. น ากิจกรรมท่ีได้น าไปขยายผลในการปฏิบัติการพยาบาล น าท่านั่งมณีเวชใช้ในผู้คลอดในระยะ

คลอดให้เหมาะสม ช่วยให้ระยะเวลาการคลอดลดลง ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนหลังคลอด ท าให้ลูกเกิดรอดแม่

ปลอดภัย มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป 

4.ขอบเขตของการวิจัย 
ขอบเขตเชิงพื้นที่ ศึกษาในแผนกห้องคลอด โรงพยาบาลสุโขทัย  
ขอบเขตเชิงประชากรกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หญิงคลอดที่มารับบริการที่ห้องคลอดในโรงพยาบาล

สุโขทัย โดยไม่จ ากัด อายุ การศึกษา เชื้อชาติและศาสนา 
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กลุ่มตัวอย่าง หญิงคลอดที่มารับบริการที่ห้องคลอดในโรงพยาบาลสุโขทัย ในช่วงเดือน กันยายน2563 
ถึง มกราคม 2564   ขนาดกลุ่มตัวอย่างเพ่ือป้องกันการสูญหาย จึงได้เพ่ิมขนาดตัวอย่างเป็นจ านวน 60 ราย   
ใช้เลือกเฉพาะเจาะจง (Perspective sampling) แบ่งเป็น กลุ่มทดลอง 30 ราย กลุ่มควบคุม 30 ราย  

ตัวแปรในการวิจัย  ตัวแปรต้น ได้แก่ หญิงตั้งครรภ์ที่มาคลอด 
ตัวแปรตาม ได้แก่ความรู้สึกทุกข์ทรมาน (Johnson’s two component scale) ,ระยะเวลาการคลอด  

5.นิยามศัพท์เฉพาะ 
5.1 การใช้ท่านั่งมณีเวช หมายถึง การจัดท่านั่งให้ผู้คลอดเริ่มท าเมื่อปากมดลูกเปิด 3 ซม. โดยให้ 

ผู้คลอดนั่งกางขาทั้งสองข้างให้ฝ่าเท้าทั้งสองข้างมาชนกันด้านหน้า เมื่อมดลูกหดรัดตัวให้สูดลมหายใจเข้าให้
เต็มปอด โน้มตัวไปข้างหน้า ผู้คลอดหรือผู้ดูแลใช้มือกดเข่าทั้งสองข้างให้ลงไปชิดกับพ้ืนให้มากที่สุดกดบนเข่า
นิ่งไว้ นับ 1-20 ผ่อนมือออกพร้อมกับผ่อนลมหายใจออกทางปากช้าๆ ท าซ้ า3 ครั้งนับเป็น1รอบและให้ท ารอบ
ต่อไปทุก 20 นาที คือ 3 รอบ ใน 1ชั่วโมงและจะยุติการนั่งท่ามณีเวชเมื่อปากมดลูกเปิด 10 ซม.(ระยะที่ 1) 

5.2 ระยะการคลอด หมายถึง ระยะเวลาการคลอด แบ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่ 
ระยะที่ 1 ระยะเวลาจากปากมดลูกเปิด 3 ซม - 10 ซม. เป็น ชม. และ นาที       

 ระยะที่ 2 ระยะเวลาจากปากมดลูกเปิด 10 ซม. ถึงทารกคลอด เป็นนาที 
           ระยะที่ 3 ระยะเวลาจากทารกคลอดถึงรกคลอด เป็นนาที 

5.3 ความทุกข์ทรมาน หมายถึง ความรู้สึกไม่สุขสบายทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจที่เกิดขึ้นขณะ
มดลูกหดรัดตัวโดยผู้คลอดประเมินตามการรับรู้ของตนเองขณะที่มดลูกคลายตัว ด้วยแบบวัดความทุกข์ทรมาน
ที่ประยุกต์มาจากแบบวัดความรู้สึกทุกข์ทรมาน (Johnson’s two component scale) ของ Johnson 
(1973) มีคะแนน 0 คือไม่ทุกข์ทรมาน ถึง 10 คือทุกข์ทรมานมากที่สุด  
6.วิธีด าเนินการวิจัย 
 รูปแบบการวิจัย   วิจัยเชิงก่ึงทดลอง    (Quasi – Experimental Research)  แบบสองกลุ่ม
วัดผลก่อน-หลังการทดลอง (two group pretest – posttest design) 
 6.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร  ได้แก่ เป็นหญิงคลอดที่มารับบริการที่ห้องคลอดในโรงพยาบาลสุโขทัย โดยไม่ 
จ ากัด อายุ การศึกษา เชื้อชาติและศาสนา 

กลุ่มตัวอย่าง หญิงคลอดท่ีมารับบริการที่ห้องคลอดในโรงพยาบาลสุโขทัย ในช่วงเดือน  
กันยายน 2563 ถึง มกราคม 2564 คลอดที่ห้องคลอดโรงพยาบาลสุโขทัย คุณสมบัติของกลุ่มตัวอย่าง 
(Inclusion Criteria) คือ 1) หญิงคลอดอายุ 18 ปีขึ้นไป  2) ไม่มีประวัติผ่าท้องคลอดออกทางหน้าท้องมาก่อน  
3) คลอดผ่านทางช่องคลอด  สมัครใจเข้าร่วมวิจัย และ สื่อสารรู้เรื่อง  เกณฑ์การคัดอาสาสมัครออกจาก
การศึกษา (exclusion criteria) ดังนี้  1)ผู้คลอดไม่สามารถนั่งท่ามณีเวชได้ 2) ผู้คลอดที่ไม่สามารถสื่อสารให้รู้
เรื่องเข้าใจ 3) ผู้คลอดที่มีภาวะเจ็บป่วยร่วม ได้แก่ โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ครรภ์เป็นพิษ รกเกาะต่ า 
เป็นต้น  การค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง หญิงคลอดที่มารับบริการที่ห้องคลอดในโรงพยาบาลสุโขทัย ในช่วง
เดือน สิงหาคม 2563 ถึง มกราคม 2563  กลุ่มตัวอย่าง ใช้เกณฑ์(Cohen, 1969) ขนาดกลุ่มตัวอย่าง  จ านวน 
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60 ราย   แบ่งเป็น กลุ่มทดลอง 30 ราย กลุ่มควบคุม 30 ราย ใช้เลือกเฉพาะเจาะจง (Perspective 
sampling) ที่มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ ที่ก าหนด โดยเก็บข้อมูลจนกว่าจะครบตามขนาดตัวอย่างที่ค านวณได้ 

6.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
1) เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ แผนการสอน “คู่มือการสอน การใช้ท่านั่งมณีเวชขณะ 

รอคลอด” ส าหรับผู้คลอดกลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม ที่ผู้วิจัยประยุกต์มาจากคู่มือส าหรับเจ้าหน้าที่ ใช้ในการ

สอน/แนะน าในการการปรับสมดุลร่างกายด้วยมณีเวช และท่านั่งมณีเวชในระยะคลอด ของ กุลรัตน์  บริรักษ์

วาณิชย์ (2560) เก็บข้อมูล โดยใช้แบบวัดความทุกข์ทรมาน ในระยะท่ี 1 ของการคลอด ทุก 1 ชั่วโม 

2) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
1) แบบวัดความรู้สึกทุกข์ทรมาน (Johnson’s two component scale) ของ Johnson 
(1973) มีคะแนน 0 คือไม่ทุกข์ทรมาน ถึง 10 คือทุกข์ทรมานมากที่สุด  
2) แบบบันทึกข้อมูลผู้คลอด ประกอบด้วย  ข้อมูลทั่วไป  อายุ  อายุครรภ์ ล าดับที่ของการ 

ตั้งครรภ์ ระดับการศึกษา ระยะการคลอด  โดยคัดจากเวชระเบียน 
 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย  

1. การตรวจสอบความตรงของเครื่องมือ (Validity) การตรวจสอบความตรงของ 
เครื่องมือทีใ่ช้ในการวิจัย โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 ท่าน ได้แก่ สูติแพทย์ 1 ท่าน อาจารย์ทางการพยาบาล
สูติศาสตร์ 1 ท่าน และพยาบาลวิชาชีพและผดุงครรภ์ที่มีประสบการณ์ด้านการดูแลผู้คลอด 10 ปีขึ้นไป 1 ท่าน 
ตรวจสอบความตรงของแผนการสอน “คู่มือการใช้ท่านั่งมณีเวชขณะรอคลอด”โดยทดสอบความตรงของ
เนื้อหา ได้แก่ ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา และภาษาที่ใช้ในบทการสอน  ส่วนแบบวัดความทุกข์ทรมาน
ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้น าปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือดูความเหมาะสมและความตรงของเครื่องมือ มีค่า
ดัชนีความตรงตามเนื้อหาเท่ากับ 1.002  

2. การตรวจสอบความเที่ยงของเครื่องมือ (Reliability) แบบวัดความทุกข์ทรมานจาก 
การเจ็บครรภ์คลอด เป็นแบบวัดที่วัดเป็นตัวเลขเดียว มีการใช้กันอย่างแพร่หลาย และเป็นเครื่องมือมาตรฐาน   

6.3  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเตรียมผู้ช่วยวิจัย  ได้แก่ พยาบาลวิชาชีพประจ าที่ห้องคลอด ที่มีหญิงตั้งครรภ์มาคลอดไว้

ในการดูแล โดยการจัดอบรมผู้ช่วยวิจัย ซึ่งเป็นพยาบาลวิชาชีพหัวหน้าทีมการพยาบาลประจ าแผนกห้อง
คลอด รวม 10 คน เพื่อท าความเข้าใจ เกี่ยวกับ คู่มือส าหรับเจ้าหน้าที่ ใช้ในการสอน/แนะน าในการการปรับ
สมดุลร่างกายด้วยมณีเวช และท่านั่งมณีเวชในระยะคลอด ของ กุลรัตน์ บริรักษ์วาณิชย์ (2560) แบบบันทึก
การวัดความรู้สึกทุกข์ทรมาน (Johnson’s two component scale) ของ Johnson (1973) วิธีการ
ประเมินให้เข้าใจตรงกันก่อนท าการเก็บรวบรวมข้อมูล มีการเตรียมความพร้อมท าความเข้าใจในข้อค าถาม 
การไม่อธิบายหรือแปลความหมายให้กลุ่มตัวอย่าง  วิธีการจัดท่านั่งมณีเวชให้ผู้คลอด  และให้ผู้ช่วยวิจัย
ทดลองใช้กับผู้วิจัยก่อนด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจริง มีวิธีการเก็บข้อมูล  ดังนี้ 

6.3.1 ขั้นเตรียมการ เขียนโครงร่างการวิจัย ด าเนินการขอจริยธรรมการวิจัยจาก 
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คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรม  การวิจัยในมนุษย์ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ขออนุญาตการวิจัย
ถึงผู้อ านวยการโรงพยาบาล เพ่ือขอเก็บข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ประสานกับหัวหน้าห้องคลอด และพยาบาล
ประจ าการ เพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค์ในการวิจัย และขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูลและผู้วิจัย ให้ความรู้ สอน
ฝึกทักษะทา่นั่งมณีเวชให้แก่พยาบาลห้องคลอด ในการดูแลช่วยเหลือผู้คลอดกลุ่มตัวอย่าง 

        6.3.2 ขั้นด าเนินการ ผู้วิจัย คัดเลือกผู้คลอด ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ก าหนดและ
ยินยอมเข้าร่วมวิจัยเป็นกลุ่มตัวอย่างในระยะเวลาที่ศึกษาวิจัย พร้อมทั้งแนะน าตัวผู้วิจัย และชี้แจงการวิจัย
ตามเอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมวิจัย ตามขั้นตอนการพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่างจนกลุ่มตัวอย่างเข้าใจดี   ท าการ
ทดลอง และเก็บรวบรวมข้อมูล โดย 

  1.กลุ่มทดลอง เมื่อรับผู้คลอดไว้ในห้องคลอด ผู้วิจัยขอความร่วมมือเข้าร่วมวิจัย เมื่อผู้คลอด
ยินยอมเข้าร่วมวิจัย และลงนามแสดงความยินยอมเข้าร่วมการวิจัยแล้ว  น าคู่มือการปรับสมดุลร่างกายด้วย
มณีเวช ก่อนเข้าสู่ระยะคลอด เมื่อเข้าสู่ระยะปากมดลูกเปิดเร็ว (พยาบาลห้องคลอดดูแลช่วยเหลือผู้คลอดใช้
ท่านั่งมณีเวช ทุก 20 นาที คือ 3 รอบ ใน 1 ชั่วโมงและบันทึกระดับความทุกข์ทรมานทุก  1 ชั่วโมง จนกระทั่ง 
ปากมดลูกเปิดหมด 10 ซม.(ระยะที่ 1 ) จะยุติการนั่งท่ามณีเวชและการบันทึกระดับความทุกข์ทรมาน และผู้
คลอดจะเบ่งคลอดทารก จนกระทั่งคลอดรก บันทึกระยะเวลาการคลอด ทั้ง 3 ระยะ ในระหว่างการใช้ท่านั่ง
มณีเวช กรณีที่ผู้คลอดได้รับการใช้ท่านั่งมณีเวช 3 ชั่วโมงๆละ 3 รอบ รอบละ 20 นาที แต่ไม่มีความก้าวหน้า
ในการคลอด จะยุติการวิจัยและรายงานแพทย์ เพ่ือวินิจฉัยและให้การรักษาให้ด าเนินการคลอดตามแผนการ
รักษาของแพทย์   

 2. กลุ่มควบคุม จะได้รับการดูแลตามปกติจากทีมแพทย์และพยาบาลห้องคลอด ซึ่งการดูแล
นั้นจะเป็นไปตามมาตรฐานการดูแลรักษาพยาบาลของโรงพยาบาล และได้รับการบันทึกแบบวัดความทุกข์
ทรมานในทุก 1 ชั่วโมง เมื่อเข้าสู่ระยะที่ 1 ของการคลอดปากมดลูกเปิด 3 ซม จนถึงปากมดลูกเปิด 10 ซม
จะยุติการบันทึกระดับความทุกข์ทรมานและบันทึกระยะเวลาการคลอด  

6.4  การวิเคราะห์ข้อมูล 
1) วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ อาชีพ  ระดับการศึกษา ครรภ์ที่ วิธีการคลอด อายุ 

ครรภ์ขณะคลอด ใช้ จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
  2) เปรียบเทียบความทุกข์ทรมาน ระยะเวลาคลอด จะใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   
น ามาเปรียบเทียบ ก่อนและหลังได้รับการใช้ท่านั่งมณีเวช ใช้ในการคลอด  โดยใช้สถิติ Independent t-test 
7.ผลการวิเคราะห์ข้อมูลและอภิปรายผล 
 1) ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลการตั้งครรภ์และการคลอดของกลุ่มตัวอย่าง  

กลุ่มทดลอง มีค่าเฉลี่ยของอายุเท่ากับ  24.4 ปี  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 4.36  มีอายุต่ าสุด- 
สูงสุด 18-32 ปี  ล าดับการตั้งครรภ์ที่ 1 มีจ านวน 12 ราย คิดเป็นร้อยละ 40 มีค่าเฉลี่ยของอายุครรภ์ 39.53 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .43    ส่วนกลุ่มควบคุมมีค่าเฉลี่ยของอายุเท่ากับ 25.53 ปี  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เท่ากับ 4.71  มีอายุต่ าสุด- สูงสุด 18-35 ปี ล าดับการตั้งครรภ์ที่ 1และที่ 2 มีจ านวน 11 ราย คิดเป็นร้อยละ 
36.67 เท่ากัน  ค่าเฉลี่ยของอายุครรภ์ 39.63  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .43  
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2 ผลการเปรียบเทียบระยะคลอดในระยะที่ 1 และระยะการคลอดทั้งหมด 
ตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบจ านวน ร้อยละ ค่าต่ าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐานของ ข้อมูลระยะเวลาในระยะท่ี 1 ของการคลอด  และระยะเวลาของการคลอดท้ังหมด  
ระยะการคลอด กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม t2 P=value 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ระยะเวลาในระยะที่ 1 ของการคลอด (ชม.)    

 
-2.64 

 
 
.01* 

< 6 ชั่วโมง 24 80  11 36.67 
>6  ชั่วโมง 6 20  19 63.33  
 X  = 5.56, SD= 1.14  

Min -Max = 3.55- 8.15   

X  = 6.42, SD= 1.10 

Min-  Max =5.00-9.45  
ระยะเวลาทั้งหมดในระยะที่ 1-3 ของการคลอด (นาท.ี)    
< 6 ชั่วโมง  17 56.67  7 23.33  

-2.67 
 
.01* >6 ชั่วโมง  13 43.33  23 76.67 

 X  =350.6 , SD= 66.31   

Min- Max =235-495  

X  =396.6 , SD= 66.82  

Min- Max =300-585 
พบว่า การทดสอบค่าเฉลี่ยระยะเวลาการคลอดทั้งหมด  ของกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มที่ได้รับการใช้ท่านั่ง

มณีเวชมีระยะเวลาการคลอดเฉลี่ยทั้งหมด 350.6 นาที และกลุ่มที่ไม่ได้รับการใช้ท่านั่งมณีเวช มีระยะเวลาการ
คลอดเฉลี่ยทั้งหมด เท่ากับ 396.63  เมื่อเปรียบเทียบ ระหว่างการได้รับการใช้ท่านั่งมณีเวชกับการคลอดปกติ  
พบว่า ค่าเฉลี่ยระยะเวลาการคลอดทั้งหมด ที่ได้รับการใช้ท่านั่งมณีเวช มีระยะเวลาการคลอดทั้งหมดน้อยกว่า
การรอคลอดปกติ  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  โดยเวลาเฉลี่ยน้อยกว่า 46 นาที  

สรุปได้ว่า กลุ่มท่ีได้รับการใช้ท่านั่งมณีเวช  มีระยะเวลาการคลอดเฉลี่ยทั้งหมด น้อยกว่า  46 นาที ซึ่ง
น้อยกว่ากลุ่มที่นอนรอคลอดตามปกติ ตรงตามสมมุติฐานการวิจัยที่ 2 ที่ว่า ระยะเวลาการคลอดระหว่างการ
นอนรอคลอดปกติกับการใช้ท่านั่งมณีเวชในผู้คลอดปกติ  แตกต่างกัน 
ส่วนที่ 2 ความทุกข์ทรมานจากการเจ็บครรภ์คลอดของผู้คลอด 
ตารางที่ 2  แสดงการเปรียบเทียบ ค่าเฉลี่ยความทุกข์ทรมานจากการเจ็บครรภ์คลอด ของกลุ่มทดลองกับกลุ่ม
ควบคุม  (n=60) 
ความทุกข์ทรมาน Mean S.D. ค่าเฉลี่ย

ผลต่าง 
t df    Sig 

(2-tailed) 
การใช้ท่านั่งมณีเวช  5.74 .78  

-1.06 
 

 
-5.37 

 
58 

 
.00**  

การนอนรอคลอดปกติ  
 
6.81 

 
.73 
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จากตารางที่ 2 พบว่า การทดสอบค่าเฉลี่ยระดับความทุกข์ทรมานจากการเจ็บครรภ์คลอด  ของกลุ่ม
ตัวอย่าง มีระดับคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มหญิงคลอดที่ใช้ท่านั่งมณีเวช เท่ากับ  5.74 และมีระดับค่าเฉลี่ยความ
ทุกข์ทรมานของหญิงนอนรอคลอดปกติ เฉลี่ยเท่ากับ 6.81 เมื่อเปรียบเทียบระหว่างระดับความทุกข์ทรมาน 
ทั้งสองกลุ่ม พบว่า มีระดับความทุกข์ทรมาน หลังใช้ท่านั่งมณีเวช สั้นกว่ากลุ่มที่หญิงนอนรอคลอดปกติ  อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

สรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างหลังได้รับการใช้ท่านั่งมณีเวช มีระดับความทุกข์ทรมานสั้นกว่ากลุ่มที่หญิงนอน
รอคลอดปกต ิอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
การอภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยอภิปรายผลการวิจัยตามล าดับการทดสอบสมมติฐาน ดังนี้  
สมมติฐานที่ 1 ความทุกข์ทรมานจากการเจ็บครรภ์คลอด ผลการวิจัย พบว่า ผู้คลอดมีค่าเฉลี่ยระดับความทุกข์ 
ทรมานจากการเจ็บครรภ์คลอด  ของกลุ่มทดลอง น้อยกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่    ระดับ p 
- value <.01 สอดคล้องกับกิตติมา ด้วงมณี  (2558) ที่ศึกษาผลของการจัดท่าผีเสื้อประยุกต์ (มณีเวช) ต่อ
ความปวดบริเวณท้อง ความเจ็บปวดบริเวณหลังส่วนล่าง และเวลาในระยะปากมดลูกเปิดเร็ว ในโรงพยาบาล
ชุมชน พบว่าหญิงคลอดที่ได้รับการจัดท่าผีเสื้อประยุกต์ (มณีเวช) มีระยะเวลาเจ็บครรภ์คลอดเฉลี่ยในระยะ
ปากมดลูกเปิดเร็วเท่ากับ 155.17 นาที (S.D.= 71.98) ซึ่งน้อยกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติซึ่งมี
ระยะเวลาเจ็บครรภ์คลอดเฉลี่ยในระยะปากมดลูกเปิดเร็วเท่ากับ 207.05 นาที (S.D.= 101.80 )  ไม่สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ชาลินี เจริญสุข (2561) ซึ่งกลุ่มทดลองมีความพึงพอใจต่อประสบการณ์การคลอดมากกว่า
กลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (p=.006) แต่มีความทุกข์ทรมานและการเผชิญการเจ็บครรภ์
คลอดไม่แตกต่างจากผู้คลอดกลุ่มควบคุม (p=.098 และ p=.065) ซึ่งการวิจัยเป็นไปตามสมมติฐาน ทั้งนี้
อธิบายได้ว่า ความทุกข์ทรมานเป็นความรู้สึกไม่สุขสบายทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจที่เกิดขึ้นขณะมดลูกหด
รัดตัวโดยผู้คลอดประเมินตามการรับรู้ของตนเองขณะที่มดลูกคลายตัว เป็นความรู้สึกเฉพาะบุคคลที่
ประกอบด้วย ประสาทสัมผัส และอารมณ์ (สุกัญญา ปริสัญญกุลและนันทพร แสนศิริพันธ์, 2550) ผู้คลอดจะมี
ความทุกข์ทรมานตอ่การเจ็บครรภ์คลอดเพ่ิมขึ้นตามระยะเวลาและมีความรุนแรงเพ่ิมขึ้นตามการเปลี่ยนแปลง
ทางสรีระวิทยาของการคลอดยิ่งปวดมากข้ึนผู้คลอดจะรู้สึกกลัว เกิดความตึงเครียด เมื่อเกิดความตึงเครียด จะ
ท าให้เจ็บปวด ทุกข์ทรมานในระยะคลอดมากยิ่งขึ้น (Lowe,2002) จึงมีความทุกข์ทรมานในระยะคลอดเกิดขึ้น 
การสนับสนุนในการใช้ท่านั่งมณีเวช การเข้าไปปฏิบัติการพยาบาลให้การช่วยเหลือและเข้าไปประเมินความ
ทุกข์ทรมานในผู้คลอดของพยาบาลทุก 1 ชั่วโมง สิ่งเหล่านี้ ท าให้ผู้คลอดเกิดความมั่นใจในการได้รับการดูแล
เอาใจใส่ในการคลอด ส่งผลให้ความเครียด วิตกกังวล ลดลงและความเผชิญความทุกข์ทรมานได้ดียิ่งขึ้น ท าให้
การใช้ท่านั่งมณีเวชของกลุ่มทดลอง แตกต่างกับกลุ่มที่นอนรอคลอดปกติ  
 

สมมติฐานที่ 2 ระยะเวลาการคลอดระหว่างการนอนรอคลอดปกติกับการใช้ท่านั่งมณีเวชในผู้คลอด 
ปกติ  ผลการวิจัย พบว่า ผู้คลอดมีค่าเฉลี่ยระยะเวลาการคลอดจากการเจ็บครรภ์คลอด  ของกลุ่มทดลอง น้อย
กว่ากลุ่มควบคุม โดยพบว่า ระยะเวลาในระยะที่ 1 ของการคลอด กลุ่มทดลอง มีค่าเฉลี่ย5.56 ชั่วโมง กลุ่ม
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ควบคุม มีค่าเฉลี่ย 6.42 ชั่วโมง และค่าเฉลี่ยในระยะการคลอดทั้งหมด น้อยกว่ากลุ่มควบคุม  46 นาที  อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ p-value <.01  ระยะเวลาการคลอดระหว่างการนอนรอคลอดปกติกับการใช้ท่านั่ง
มณีเวชในผู้คลอดสอดคล้องกับงานวิจัยของ สอดคล้องกับพยุงศรี อุทัยรัตน์ และอาลี แซ่เจียว (2561) ที่ศึกษา
เปรียบเทียบระหว่างการใช้ศาสตร์มณีเวชกับยาเร่งคลอดในระยะเจ็บครรภ์คลอดของหญิงครรภ์แรก 
โรงพยาบาลสุราษฏร์ธานี พบว่ากลุ่มที่ใช้ศาสตร์มณีเวชมีระยะเวลาการคลอดเฉลี่ยในระยะปากมดลูกเปิดเร็ว
เท่ากับ 194.6 นาที ในขณะที่กลุ่มใช้ยาเร่งคลอดมีเท่ากับ 261.17 นาที กล่าวคือการดูแลด้วยศาสตร์มณีเวช
สามารถลดระยะเวลาการคลอดเฉลี่ยในระยะปากมดลูกเปิดเร็วของกลุ่มที่ใช้ศาสตร์มณีเวชได้มากถึง 66.57 
นาที สอดคล้องกับจงสฤษฏ์ มั่นศิล ศิริวรรณ แสงอินทร์ และ พิริยา ศุภศรี (2561)  ที่ศึกษาผลของโปรแกรม
การจัดท่าโดยศาสตร์มณีเวชต่อระยะเวลาปากมดลูกเปิดเร็วและความพึงพอใจต่อการคลอดในผู้ครรภ์แรก 
พบว่ากลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยระยะเวลาปากมดลูกเปิดเร็วเท่ากับ 226.40 นาที ซึ่งสั้นกว่ากลุ่มควบคุมที่มีเท่ากับ 
370.4 นาที  กล่าวคือสั้นกว่ามากถึง 144 นาที  ซึ่งหมายถึงผู้คลอดมีระยะเวลาการคลอดที่สั้นลง นอกจากนี้
กลุ่มท่ีได้รับโปรแกรมการจัดท่านั่งมณีเวชต่อระยะเวลาในระยะการคลอดมากกว่ากลุ่มที่นอนรอคลอดปกติ ซึ่ง
เป้าหมายของการคลอดทางช่องคลอดควรมีระยะเวลาในระยะที่ 1 ของการคลอดไม่เกิน 6-8 ชั่วโมง หรือ 
360-480 นาที  สรุปได้ว่าผลการทดลองครั้งนี้พบว่ากลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยระยะเวลาในระยะที่ 1 ของการ
คลอด เท่ากับ 5.56  ชั่วโมง  ซึ่งไม่เกินก าหนด ส่วนกลุ่มควบคุมมีค่าเฉลี่ยระยะเวลาการคลอดเท่ากับ 6.42 
ชั่วโมง ซึ่งไมเ่กินเป้าหมาย เช่นกัน 
8.สรุปและข้อเสนอแนะ 

การศึกษาผลของการใช้ท่านั่งมณีเวช ในโรงพยาบาลสุโขทัย โดยเปรียบเทียบ ค่าเฉลี่ยความทุกข์
ทรมานจากการเจ็บครรภ์คลอด  ระยะเวลาการคลอด ระหว่างการใช้ท่านั่งมณีเวชร่วมกับการพยาบาล
ตามปกติ กับการนอนรอคลอดตามปกติของผู้คลอด   ข้อค้นพบจากการวิจัยครั้งนี้ คือ การน าการใช้ท่านั่งมณี
เวชร่วมกับการดูแลการคลอดตามปกติ ช่วยให้ระยะเวลาการคลอดท้ังหมดและความทุกข์ทรมานสั้นลง  ดังนั้น
จึงควรมีการเตรียมความพร้อมของผู้คลอดก่อนที่จะเข้าสู่ระยะคลอด เพราะว่าการเตรียมตัวคลอดจะช่วยให้ผู้
คลอดเผชิญและอดทนต่อความทุกข์ทรมานในระยะคลอดได้ดีขึ้น  
9.การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

จัดให้มีการบริการเตรียมความพร้อมเพ่ือการคลอดแก่ผู้คลอดการเตรียมความพร้อมในการคลอดท่ีมี 
คุณภาพ โดยน ามาผสมผสานกับโรงเรียนพ่อแม่ โดยมีวิธีการด าเนินงานดังนี้ 1) ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย 2) 
ประชาสัมพันธ์ 3) จัดท าโปรแกรมการสอนการจัดสมดุลร่ายกายด้วยท่ามณีเวช 4) จัดท าสื่อเอกสารแผ่นพับ วี
ดีทัศน์ ท่ามณีเวช 5) ให้ความรู้และฝึกทักษะเกี่ยวกับการจัดสมดุลร่ายกายด้วยท่ามณีเวช ในกรณีของผู้คลอดที่
ไม่ได้รับการฝากครรภ์หรือไม่ได้รับการเตรียมตัวคลอด ควรรับผู้คลอดไว้ ในระยะใกล้เจ็บครรภ์จริง หรือระยะ
ปากมดลูกเปิดไม่เกิน 3 เซนติเมตร และจัดให้มีบริการเตรียมความพร้อมของผู้คลอดในห้องคลอดในขณะที่ผู้
คลอดเริ่มเจ็บครรภ์ และผู้คลอดพอมีเวลาส าหรับการปรับตัว ปรับอารมณ์ ในการดูแลผู้คลอดก่อนที่ผู้คลอดจะ
เข้าสู่ระยะปากมดลูกเปิดเร็ว ซึ่งจะมีการเจ็บครรภ์มากขึ้น  
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