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บทคัดย่อ

การวิจยั แบบกึง่ ทดลองนี้ เพือ่ ศึกษาเปรียบเทียบการกดจุดเหอกูด่ ว้ ยกระเปาะเย็นและซีแคลมป์กดจุดลดปวดต่อระดับ
ความเจ็บปวดในมารดาหลังผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง กลุ่มตัวอย่างคือ มารดาหลังคลอดในระยะ 8-24 ชั่วโมงหลังผ่าตัด
คลอดทางหน้าท้อง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน ตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561 ถึงเดือนพฤษภาคม
พ.ศ.2564 ยินดีเข้าร่วมการวิจัย จ�ำนวน 159 ราย แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมด้วยวิธีการจับฉลาก 3 กลุ่มๆ ละ
53 ราย กลุ่มควบคุม ได้แก่ กลุ่มที่ไม่ได้รับการกดจุด กลุ่มทดลอง ได้แก่ กลุ่มที่ได้รับการกดจุดเหอกู่ด้วยกระเปาะเย็นและ
ซีแคลมป์กดจุดลดปวด เครื่องมือทดลอง ได้แก่ กระเปาะเย็นและซีแคลมป์กดจุดลดปวด เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่
มาตรวัดความปวดแบบตัวเลข วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เปรียบเทียบค่าเฉลีย่ ของระดับความเจ็บปวดก่อนและหลังทดลองภายในกลุม่ ด้วยสถิติ paired t-test และเปรียบเทียบค่าเฉลีย่
ของระดับความเจ็บปวดระหว่างกลุ่มด้วยสถิติ one-way ANOVA
ผลวิจัยพบว่า ค่าเฉลี่ยระดับความเจ็บปวดหลังทดลองของกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองมีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติ (p<.01) ยกเว้นกลุ่มที่ได้รับการกดจุดเหอกู่ด้วยกระเปาะเย็นและซีแคลมป์กดจุดลดปวดไม่มีความ
แตกต่างกัน ซึ่งกระเปาะเย็นและซีแคลมป์กดจุดลดปวด มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย สามารถลดความเจ็บปวดหลังผ่าตัด
คลอดได้
ค�ำส�ำคัญ: การกดจุด จุดเหอกู่ ระดับความเจ็บปวด มารดาหลังผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง
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Abstract

This research is quasi-experimental, to compare acupressure using a cold tube and a C clamp to reduce pain
after a cesarean section. The sample group is the mother 8-24 hours after a cesarean section at the Sawangdaendin
Crown Prince Hospital from August 2018 to May 2021, by simple random sampling and willing to participate totaling
159 cases. They were divided into an experimental and a control group each of 53. The control group didn’t use
acupressure, the experimental group was 1) received the cold tube at the Hegu point, and 2) received the C clamp
reducing pain at the Hegu point. The instruments used in the experiment, include cold tubes and C-clamps reducing
pain and data collection tools consisting of the Numeric Rating Scale (NRS). The data were analyzed by the
distribution of frequency, percentage, and standard deviation. Compare averages of pain perception before and
after within groups of statistically paired t-test and between groups by statistics one-way ANOVA.
The results showed that the mean perception of pain after the experiments of the control and the experimental
group were significantly different (p< .01), except for those who received cold tubes acupressure and C-clamp
reducing pain. The cold tubes and C-clamp reducing pain are effective and safe, it can use to reduce pain after
cesarean section.
Keywords: acupressure, hegu point, pain perception, cesarean section
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การผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง เป็นการผ่าตัดใหญ่กอ่ ให้
เกิดความทุกข์ทรมานทางด้านร่างกายจากความเจ็บปวด
แผลผ่าตัด ซึง่ เกิดขึน้ อย่างเฉียบพลันและรุนแรงมากในระยะ
24 ชั่วโมงแรกหลังผ่าตัดและทุเลาลงในระยะ 48-72 ชั่วโมง
ต่อมา1 สาเหตุเกิดจากการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อและความ
ปวดที่เกิดจากการหดรัดตัวของมดลูกในระยะหลังคลอด
โดยความเจ็ บ ปวดแผลผ่ า ตั ด เกิ ด จากการบาดเจ็ บ ของ
เนือ้ เยือ่ กล้ามเนือ้ หน้าท้อง และกล้ามเนือ้ มดลูก หลอดเลือด
และเส้นประสาท จะไปกระตุ้นปลายประสาทหรือตัวรับ
บริเวณนั้นให้หลั่งสารเคมีออกมากระตุ้นความปวด ได้แก่
Histamine, Serotonin, Bradykinin, prostaglandin และ
Substance P2 ท�ำให้หลอดเลือดบริเวณที่ได้รับภยันตราย
มีการขยายตัวเป็นผลให้มกี ารคัง่ ของเลือดบริเวณนัน้ ท�ำให้
บริเวณแผลผ่าตัดมีอาการบวม และกดปลายประสาทรับ
ความรูส้ กึ เจ็บปวด จึงท�ำให้มคี วามเจ็บปวดแผลผ่าตัดมาก3
สิง่ เหล่านีท้ ำ� ให้มารดาหลังผ่าตัดคลอดเกิดความไม่สขุ สบาย
ทางด้านร่างกายและจิตใจ คือ กลัวความเจ็บปวด วิตกกังวล
ต่ อ สภาพความเจ็ บ ป่ ว ยของตนเองและกิ จ กรรมการ
เลี้ยงดูบุตร นอกจากนั้นยังท�ำให้ความสามารถในการเลี้ยง
ดูทารกลดลง และอาจท�ำให้มองประสบการณ์การคลอดใน
ทางลบ เกิดทัศนคติที่ไม่ดีต่อการคลอด1 จึงจ�ำเป็นที่มารดา
หลังผ่าตัดคลอดต้องได้รับการช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความ
เจ็บปวดหลังผ่าตัด
วิธีการลดความเจ็บปวดโดยการใช้ยา ท�ำให้เกิดภาวะ
แทรกซ้อนได้ โดยพบบ่อยที่สุดคือ ภาวะความดันโลหิตต�่ำ
รองลงมาคืออาการคลื่นไส้อาเจียน4 การลดความเจ็บปวด
โดยไม่ใช้ยาเป็นบทบาทอิสระทีพ่ ยาบาลผดุงครรภ์ สามารถ
ปฏิบัติเพื่อช่วยเหลือและส่งเสริมให้มารดาสามารถเผชิญ
ความเจ็บปวดได้เหมาะสม ได้แก่ การเคลือ่ นไหว การเปลีย่ น
ท่าทาง การนวด การสะกดจิต การฝังเข็ม การใช้ความร้อน
ความเย็น การกระตุน้ เส้นประสาททีผ่ วิ หนังด้วยกระแสไฟฟ้า
(TENS) การกดจุดสะท้อนที่เท้าการใช้ดนตรีบ�ำบัดและ
การกดจุ ด 2,5,6 ซึ่ ง การกดจุ ด เป็ น ศาสตร์ ก ารแพทย์ แ ผน
จีนโบราณ ช่วยท�ำให้ร่างกายกลับสู่สภาพปกติและสมดุล
บรรเทาอาการปวดได้ จุ ด ที่ ใ ช้ บ ่ อ ยและมี ก ารศึ ก ษา
ประสิทธิภาพอยู่มากคือ จุดเหอกู7่ ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างกระดูก
ฝ่ า มื อ ชิ้ น ที่ ห นึ่ ง และที่ ส องถั ด จากฐานของฝ่ า มื อ ที่ ส อง 8
ตามทฤษฎีควบคุมประตูที่ค้นพบโดยเมลแซกค์และวอลล์9
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การกด การนวด และการใช้ ค วามร้ อ นหรื อ ความเย็ น
เป็นการปรับสัญญาณความเจ็บปวดในระดับไขสันหลัง ช่วย
กระตุ้นเส้นใยประสาทขนาดใหญ่เอ ไฟเบอร์ ซึ่งอยู่บริเวณ
ใต้ผิวหนังให้ถูกกระตุ้นเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะมีผลไปยับยั้งการ
ท�ำงานของ Substantia gelatinosa เพื่อไม่ให้เกิดการหลั่ง
Substance P ทีจ่ ะไปกระตุน้ T cell เป็นการปิดประตู ท�ำให้
การรับรู้ความเจ็บปวดลดลง2 จากการศึกษาผลการกดจุด
HT6 และจุดเหอกู่ต่ออาการปวดหลังผ่าตัดคลอด วัดความ
เจ็บปวดโดยใช้แบบวัดความเจ็บปวดด้วยสายตา พบว่า
ระดับคะแนนความเจ็บปวดภายหลังการผ่าตัดลดลงอย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิต10ิ และการศึกษาในผู้ป่วยหลังผ่าตัดช่อง
ท้องหลังได้รบั การนวดกดจุดสะท้อนฝ่ามือจริงและจุดหลอก
ที่เวลา 0, 30, 90 และ 150 นาทีหลังทดลอง มีค่าเฉลี่ย
คะแนนความปวดน้อยกว่าก่อนทดลองอย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิต11ิ การศึกษาที่ผ่านมาพบว่าเป็นการกดจุดด้วยนิ้ว
หัวแม่มือ12 ความเย็นจากน�้ำแข็งและประยุกต์ใช้อุปกรณ์
แทนนิว้ หัวแม่มอื เช่น คลิปกดจุด13 Ice silicone14 กระเปาะเย็น15
ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น การศึ ก ษาในระยะคลอด แต่ ก ารศึ ก ษา
ในมารดาหลังผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง พบเพียงการกดจุด
เหอกู่ด้วยนิ้วหัวแม่มือและมีแรงกดประมาณ 5 กิโลกรัม
ระยะเวลากดนาน 6 วินาที ปล่อย 2 วินาที5 ดังนั้นผู้วิจัยจึง
ได้ประดิษฐ์นวัตกรรมกดจุดแทนแรงกดด้วยนิว้ หัวแม่มอื คือ
ซีแคลมป์กดจุดลดปวด เพือ่ ช่วยลดความเจ็บปวดหลังผ่าตัด
โดยที่ ม ารดาหลั ง ผ่ า ตั ด คลอดทางหน้ า ท้ อ งหรื อ ผู ้ ดู แ ล
สามารถปฏิบัติเองได้ และต้องการเปรียบเทียบประสิทธิผล
กับการใช้กระเปาะเย็น15 ซึง่ การใช้ความเย็นและแรงกดจาก
การกดจุด เป็นการปรับสัญญาณความเจ็บปวดในระดับ
ไขสันหลังจากทฤษฎีควบคุมประตู9 โดยเพิ่มการกระตุ้น
ใยประสาทขนาดใหญ่ซึ่งอยู่ตามชั้นผิวหนังทั่วร่างกาย ท�ำ
หน้าที่ปิดประตูความเจ็บปวด จึงท�ำให้การรับรู้ความเจ็บ
ปวดลดลง ผลลัพธ์ที่ได้นี้จะใช้เป็นแนวทางในการดูแล
มารดาที่มีความเจ็บปวดจากแผลผ่าตัดทางหน้าท้องต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย

เพื่อเปรียบเทียบระดับความเจ็บปวดหลังทดลองใน
กลุ่มที่ไม่ได้รับการกดจุด กลุ่มที่ได้รับการกดจุดเหอกู่ด้วย
กระเปาะเย็น และกลุม่ ทีไ่ ด้รบั การกดจุดเหอกูด่ ว้ ยซีแคลมป์
กดจุดลดปวดในมารดาหลังผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง
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สมมติฐานการวิจัย

1. มารดาหลังผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องในกลุม่
ที่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ การกดจุ ด กลุ ่ ม ที่ ไ ด้ รั บ การกดจุ ด เหอกู ่ ด ้ ว ย
กระเปาะเย็นและ ซีแคลมป์กดจุดลดปวด มีระดับความ
เจ็บปวดหลังทดลองแตกต่างกัน
2. มารดาหลังผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องในกลุม่
ทีไ่ ด้รบั การกดจุดเหอกูด่ ว้ ยกระเปาะเย็นและซีแคลมป์กดจุด
ลดปวด มีระดับความเจ็บปวดหลังทดลองไม่แตกต่างกัน

กรอบแนวคิดการวิจัย

ผู้วิจัยได้น�ำแนวคิดของทฤษฎีควบคุมประตูที่ค้นพบ
โดยเมลแซกค์และวอลล์9 โดยการเปลี่ยนแปลงการปรับ
สัญญาณความเจ็บปวดในระดับไขสันหลัง ซึ่งการผ่าตัด
คลอดทางหน้าท้องเป็นการกระตุ้นเส้นใยขนาดเล็กอย่าง
รุนแรงและเส้นใยประสาทขนาดใหญ่บางส่วนถูกท�ำลาย2
ท�ำให้ไม่สามารถยับยัง้ การท�ำงานของ T cell ได้ ท�ำให้ประตู
เปิดไปสู่สมอง จึงเกิดการรับรู้ความเจ็บปวดขึ้น การใช้
นวัตกรรมกดจุดที่ผู้วิจัยประดิษฐ์ขึ้นใช้แทนการกดจุดด้วย
นิว้ หัวแม่มอื ทีเ่ รียกว่า ซีแคลมป์กดจุดลดปวด และกระเปาะ
เย็ น ช่ ว ยลดการกระตุ ้ น ใยประสาทขนาดเล็ ก และเพิ่ ม
การกระตุ ้ น ใยประสาทขนาดใหญ่เอ ไฟเบอร์ ในระดับ
ไขสันหลังที่บริเวณ Dorsal horn ของไขสันหลัง ซึ่งจะมีผล
ไปยับยั้งการท�ำงานของ Substantia gelatinosa เพื่อไม่ให้
เกิดการหลั่ง Substance P ที่จะไปกระตุ้น T cell ให้ท�ำ
หน้าที่ปิดประตูความเจ็บปวด จึงไม่มีสัญญาณน�ำขึ้นไปยัง
สมอง ท�ำให้การรับรู้ความเจ็บปวดลดลง นอกจากนี้ยัง
กระตุ้นให้หลั่งสาร Endorphins จากต่อมใต้สมองพิทูอิทารี่
ซึ่งจะไปยับยั้งการท�ำงานของ Substance P ในระดับ
ไขสันหลังและสารสื่อประสาทอื่นๆ ท�ำให้ไม่มีสัญญาณไป
กระตุ้น T cell จึงไม่มีพลังประสาทส่งไปยังสมอง จึงท�ำให้
มารดาหลังผ่าตัดคลอดรู้สึกผ่อนคลายและสุขสบาย

วิธีด�ำเนินการวิจัย

การวิจัยในครั้งนี้ เป็นการวิจัยกึ่งทดลองมีแบบแผน
การวิจัยสามกลุม่ ที่เท่าเทียมกันโดยท�ำการวัดก่อนและหลัง
การทดลอง เพื่อเปรียบเทียบการกดจุดเหอกู่ด้วยกระเปาะ
เย็นและซีแคลมป์กดจุดลดปวดต่อระดับความเจ็บปวดใน
มารดาหลั ง ผ่ า ตั ด คลอดทางหน้ า ท้ อ ง กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งคื อ
มารดาหลังผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องที่ผ่าตัดคลอดแบบ
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ฉุกเฉินและแบบวางแผนอยู่ในระยะ 8-24 ชั่วโมงหลังผ่าตัด
คลอด มีอายุตงั้ แต่ 19-43 ปี ไม่มภี าวะแทรกซ้อนรุนแรงหลัง
การผ่าตัด ได้แก่ ภาวะตกเลือดหลังคลอด ติดเชื้อ และไม่มี
ภาวะแทรกซ้อนรุนแรงจากการได้รับยาระงับความรู้สึก
มีความรู้สึกตัวดี อ่านและฟังภาษาไทยได้และยินดีเข้าร่วม
การวิจัยครั้งนี้ ที่เข้าพักรักษาตัวในหอผู้ป่วยในสูติ-นรีเวช
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน อ�ำเภอสว่างแดนดิน
จังหวัดสกลนคร ตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561 ถึงเดือน
พฤษภาคม พ.ศ.2564
ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง มีการค�ำนวณขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างจากโปรแกรม G*power โดยการค�ำนวณขนาด
ตัวอย่างส�ำหรับการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวหรือสถิติ
One-Way ANOVA โดยเลือก Statistical test เป็น one-way
ANOVA: Fixed effects, omnibus, one-way ก�ำหนด
พารามิเตอร์ ประกอบด้วย Effect size ในระดับกลาง = 0.25
จ�ำนวนกลุ่ม 3 กลุ่ม โดยก�ำหนดค่าก�ำลังทดสอบ (power
analysis) เท่ากับ 0.8016,17 ค่าระดับของความมีนัยส�ำคัญ
เท่ากับ 0.05 ดังนั้นจึงได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง เท่ากับ
159 ราย แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มๆ ละ 53 คน ด้วยวิธีการจับ
ฉลากเพื่อจัดเข้ากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยฉลาก
หมายเลข 1 คือกลุ่มควบคุม เป็นกลุ่มที่ไม่ได้รับการกดจุด
ฉลากหมายเลข 2 คือกลุ่มทดลองที่ 1 เป็นกลุ่มที่ได้รับการ
กดจุดเหอกูด่ ว้ ยกระเปาะเย็นและฉลากหมายเลข 3 คือกลุม่
ทดลองที่ 2 เป็นกลุ่มที่ได้รับการกดจุดเหอกู่ด้วยซีแคลมป์
กดจุดลดปวด
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั มี 2 ประเภท ประกอบด้วย
1. เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ 1) นวัตกรรม
ซีแคลมป์กดจุดลดปวด ซึง่ ผูว้ จิ ยั ได้ประดิษฐ์ขนึ้ เองมีแรงกด
ประมาณ 5 กิโลกรัม จากการทบทวนวรรณกรรมและงาน
วิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีแรงกดที่ประมาณ 5.58 กิโลกรัม13
สามารถลดความเจ็บปวดในระยะคลอดได้ ผูว้ จิ ยั จึงประยุกต์
ใช้อุปกรณ์ที่จัดหาง่ายและสะดวกในการน�ำมาปรับใช้ โดย
ออกแบบอุปกรณ์กดจุดเป็นรูปซีแคลมป์ที่ใช้เครื่องพิมพ์
สามมิติ (3D Printer) ผลิตชิ้นส่วนต่างๆ ของซีแคลมป์ด้วย
วัสดุที่เป็นพลาสติกชนิดโพลีแลคติกแอซิด (PLA) ส่วนหัว
ส�ำหรับกดจุดท�ำจากซิลิโคน ซึ่งหัวกดจะต่อกับแกนดึงที่มี
ขดสปริงดันแกนบรรจุอยู่ภายในกระบอกโลหะที่ยึดติดอยู่
กับปลายด้านหนึ่งของซีแคลมป์ ส่วนปลายด้านหนึ่งของ
ซีแคลมป์เป็นสลักเกลียวมือหมุนที่ติดบ่ารองรับหัวกดจุด

114
ดังภาพที่ 1 (ก) แต่ในขณะที่น�ำมาทดลองใช้พบว่า ไม่
สามารถลดความเจ็บปวดได้และขณะที่ใช้กดจุดนั้นยังเกิด
การเลื่อนออกจากจุดเหอกู่และไม่กระชับ ผู้วิจัยจึงปรับปรุง
โดยตัวโครงท�ำจากเหล็กชนิดเบา หัวกดเป็นพลาสติกชนิด
โพลีแลคติกแอซิดที่ใช้เครื่องพิมพ์สามมิติผลิต ซึ่งรูปทรง
ของหัวกดมีลักษณะกลมมนเพื่อให้กระชับและรวมแรงกด
ลงสู่จุดเหอกู่ได้มากขึ้น หัวกดจะต่อกับแกนดึงที่มีขดลวด
สปริงอยูภ่ ายในกระบอกโลหะ เมือ่ ใช้กดจุดจะดึงแกนขึน้ มา

(ก)
ภาพที่ 1 การออกแบบ “ซีแคลมป์กดจุดลดปวด”
2) นวัตกรรม “กระเปาะเย็น” ซึ่งเกศกัญญา ไชยวงศา
และนวลใย พิศชาติ15 ได้ประดิษฐ์อุปกรณ์กระเปาะเย็นใช้
แทนแรงกดด้วยนิว้ หัวแม่มอื พบว่าสามารถลดความเจ็บปวดได้
(ดังภาพที่ 2 ก) แต่ขณะทีใ่ ช้พบว่ามีหยดน�ำ้ เกาะทีด่ า้ นนอก
ท่อมากเกินไปท�ำให้รบกวนการใช้งาน ผู้วิจัยจึงปรับปรุง
โดยเปลี่ยนจากท่ออะคริลิกมาเป็นท่อพีวีซีอย่างหนาแทน
ซึ่งมีค่าความเป็นฉนวนมากขึ้น เพื่อป้องกันการสูญเสีย
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แล้วปล่อยจะท�ำให้เกิดแรงกดลงทีจ่ ดุ เหอกูพ่ อดี ดังภาพที่ 1
(ข) การวัดแรงกดโดยใช้ตาชั่งสปริงเป็นตัวทดสอบแรงกด
ให้ได้ประมาณ 5 กิโลกรัม5,13 ก่อนน�ำไปใช้จริง ผูว้ จิ ยั น�ำมาท
ดลองใช้กบั มารดาหลังผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องทีม่ ลี กั ษณะ
คล้ายกลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 10 คน วัดความเจ็บปวดด้วย
มาตรวัดความปวดแบบตัวเลข สามารถลดความเจ็บปวดได้
ร้อยละ 60 จึงน�ำไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างจริงต่อไป

(ข)
ความเย็นในขณะทีใ่ ช้ เมือ่ จะน�ำมากดจุดผูว้ จิ ยั ใส่นำ�้ แล้วน�ำ
ไปแช่ในช่องแช่แข็งให้น�้ำกลายเป็นน�้ำแข็ง ซึ่งจะมีอุณหภูมิ
ที่ผิวหัวกดจุดเท่ากับ 1.8 -2.0 oC (ดังภาพที่ 2 ข) น�ำไปใช้
ทดสอบกับมารดาหลังผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง จ�ำนวน
10 คน สามารถลดความเจ็บปวดได้ร้อยละ 60 จึงน�ำไปใช้
กับกลุ่มตัวอย่างจริงต่อไป

(ก)
(ข)
ภาพที่ 2 (ก) กระเปาะเย็นจากท่ออะคริลิก (อันเดิม) (ข) กระเปาะเย็นจากท่อพีวีซี (พัฒนาใหม่)
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่
มาตรวัดความปวดแบบตัวเลข (Numerical rating scale:
NRS) เป็นแบบวัดโดยใช้เส้นตรงยาว 10 เซนติเมตร แบ่ง
เป็น 10 ช่องๆ ละ 1 เซนติเมตร มีตัวเลข 0 ถึง 10 ระบุข้าง

ล่าง โดยด้านซ้ายสุดแทนค่าด้วยเลข 0 หมายถึง ไม่ปวดเลย
ปลายอีกข้างแทนค่าด้วยเลข 10 หมายถึง ปวดรุนแรงมาก
ที่ สุ ด โดยให้ ม ารดาหลั ง ผ่ า ตั ด คลอดทางหน้ า ท้ อ ง ท� ำ
เครื่องหมายบนเส้นตรงที่มีตัวเลขแทนค่าความรุนแรงของ
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ความเจ็บปวด ซึง่ ค่าคะแนนทีน่ า่ เชือ่ ถือเพราะเป็นการบอก
ของมารดาหลังผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องเอง
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ดังนี้ ผู้วิจัย
ได้นำ� กระเปาะเย็นและซีแคลมป์กดจุดลดปวด ทีส่ ร้างขึน้ ให้
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบคุณภาพและความเหมาะสม ความ
ปลอดภัย จ�ำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วยอาจารย์พยาบาล
สาขาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์จ�ำนวน
2 ท่าน อาจารย์ด้านการพัฒนานวัตกรรมจ�ำนวน 1 ท่าน
หลังจากนัน้ จึงน�ำข้อเสนอแนะมาพัฒนาปรับปรุง และน�ำไป
ทดลองใช้กับมารดาหลังผ่าตัดคลอดที่มีคุณสมบัติเหมือน
กลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 10 ราย พบว่ามีระดับความเจ็บปวด
ลดลงร้อยละ 60 จึงน�ำไปใช้จริง
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ จิ ยั คัดเลือกกลุม่ ตัวอย่าง
ตามเกณฑ์คุณสมบัติที่ก�ำหนดไว้ หลังจากนั้นผู้วิจัยแนะน�ำ
ตัวเองและขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูลวิจัยพร้อมทั้ง
ชีแ้ จงวัตถุประสงค์และวิธกี ารเก็บรวบรวมข้อมูล เมือ่ มารดา
หลังผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องตอบตกลงและเซ็นยินยอมเข้า
ร่วมวิจัย จึงท�ำการสุ่มอย่างง่าย (Simple random sample)
โดยวิธกี ารจับฉลาก เพือ่ จัดเข้ากลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม
และด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในแต่ละกลุ่ม ดังนี้
กลุ่มควบคุม ได้แก่ กลุ่มที่ไม่ได้รับการกดจุด ผู้วิจัย
บันทึกข้อมูลทัว่ ไปและเก็บรวบรวมข้อมูลโดยประเมินระดับ
ความเจ็บปวดก่อนทดลองด้วยมาตรวัดความปวดแบบ
ตัวเลข หลังจากนั้นมารดาหลังผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง
ได้รบั การดูแลตามปกติ ได้แก่ การให้คำ� แนะน�ำการปฏิบตั ติ วั
แนะน�ำการลดความความเจ็บปวดเมื่อเคลื่อนไหว โดยยัง
ไม่ได้รับยาลดปวด เมื่อครบระยะเวลา 03 นาที ผู้วิจัย
ประเมินระดับความเจ็บปวดด้วยมาตรวัดความปวดแบบ
ตัวเลข เป็นการวัดหลังทดลอง
กลุ่มทดลองที่ 1 ได้แก่ กลุ่มที่ได้รับการกดจุดเหอกู่
ด้วยกระเปาะเย็น ผูว้ จิ ยั บันทึกข้อมูลทัว่ ไปและเก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยประเมินระดับความเจ็บปวดก่อนทดลองด้วย
มาตรวัดความปวดแบบตัวเลข หลังจากนัน้ ผูว้ จิ ยั ใช้กระเปาะ
เย็นวาง (โดยไม่มีแรงกด) ที่จุดเหอกู่ของมือทั้งสองข้าง
พร้อมกันโดยใช้เวลานาน 60 วินาที แล้วเอากระเปาะเย็น
ออกนาน 10 วินาที (ภาพที่ 3ก) ใช้เวลาปฏิบตั เิ ช่นนี้ 30 นาที
จากนั้นผู้วิจัยประเมินระดับความเจ็บปวดหลังทดลองด้วย
มาตรวัดความปวดแบบตัวเลข เป็นการวัดหลังทดลอง
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กลุ่มทดลองที่ 2 ได้แก่ กลุ่มที่ได้รับการกดจุดเหอกู่
ด้วยซีแคลมป์กดจุดลดปวด ผู้วิจัยบันทึกข้อมูลทั่วไปและ
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยประเมินระดับความเจ็บปวดก่อน
ทดลองด้วยมาตรวัดความปวดแบบตัวเลข หลังจากนั้น
ผูว้ จิ ยั ใช้ซแี คลมป์กดจุดลดปวด กดทีจ่ ดุ เหอกูโ่ ดยใช้เวลากด
นาน 60 วินาที แล้วคลายแรงกดออกนาน 30 วินาที (กดแล้ว
ปล่อย โดยท�ำที่มือทีละข้างๆ ละ 15 นาที) ใช้เวลาปฏิบัติใน
ลักษณะนี้นาน 30 นาที (ภาพที่ 3ข) เมื่อครบระยะเวลา
30 นาที ผูว้ จิ ยั ประเมินระดับความเจ็บปวดหลังทดลองด้วย
มาตรวัดความปวดแบบตัวเลข เป็นการวัดหลังทดลอง

(ก)
(ข)
ภาพที่ 3 (ก) แสดงการกดจุ ด เหอกู ่ ด ้ ว ยกระเปาะเย็ น
(ข) แสดงการกดจุ ด เหอกู ่ ด ้ ว ยซี แ คลมป์ ก ดจุ ด ลดปวด
หลังจากเก็บรวบรวมข้อมูลครบทั้งสามกลุ่ม น�ำมาประเมิน
คะแนนแล้วจึงวิเคราะห์ข้อมูลตามหลักสถิติต่อไป
การวิเคราะห์ขอ้ มูล วิเคราะห์ขอ้ มูลส่วนบุคคลโดยใช้
สถิตพิ รรณนา โดยการแจกแจงความถี่ ร้อยละ และค่าเฉลีย่
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเปรียบเทียบความแตกต่างของ
คุณลักษณะประชากรระหว่างกลุ่มทั้งสามกลุ่มด้วยสถิติ
Chi-square เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับความเจ็บปวดก่อน
และหลั ง ทดลองภายในกลุ ่ ม ด้ ว ยสถิ ติ paired t-test
เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยระดับความเจ็บปวด
ระหว่างกลุ่มหลังทดลองด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว (one-way ANOVA)
จริยธรรมการวิจยั ผูว้ จิ ยั เก็บรวบรวมข้อมูลหลังผ่าน
การพิจารณาจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ โรงพยาบาลสมเด็จ
พระยุพราชสว่างแดนดิน รหัสโครงการ 252/2561 เลขที่
SWDCPH 2018-015 รับรองวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2561
และต่ออายุโครงการเลขที่ SWDCPH 2020-011 รับรองวันที่
4 ธันวาคม พ.ศ. 2563 โดยก่อนด�ำเนินการทดลอง ผู้วิจัย
ได้อธิบายขั้นตอน ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ประโยชน์
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การรักษาความลับ ค่าใช้จ่าย การเข้าร่วมการวิจัยในครั้งนี้
เป็นไปด้วยความสมัครใจ หากไม่ยนิ ดีทจี่ ะเข้าร่วมโครงการ
วิจัยนี้ จะไม่มีผลกระทบใดๆ ถ้ากลุ่มตัวอย่างต้องการใช้
อุปกรณ์กดจุดนี้ต่อไปอีก สามารถปฏิบัติเองได้

ผลการวิจัย

1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มที่ไม่ได้รับการ
กดจุด มีอายุเฉลี่ย 28.06 ปี (SD = 5.27) ส่วนใหญ่อยู่
ระหว่าง 21-30 ปี (ร้อยละ 52.8) รองลงมาอายุ 31- 40 ปี
(ร้อยละ 35.8) ส่วนใหญ่จบระดับชั้นมัธยมศึกษา (ร้อยละ
60.4) และมีอาชีพแม่บา้ น (ร้อยละ 45.3) เป็นมารดาครรภ์หลัง
(ร้อยละ 69.8) ตั้งครรภ์ครบก�ำหนด (ร้อยละ 94.3) ข้อบ่งชี้
ในการผ่าตัดส่วนใหญ่ ได้แก่ การผิดสัดส่วนของศีรษะทารก
และช่องเชิงกราน (ร้อยละ 39.6) รองลงมาคือ ประวัติการ
ผ่าตัดคลอดครรภ์ก่อน (previous C/S) (ร้อยละ 32.1) กลุ่ม
ที่ได้รับการกดจุดเหอกู่ด้วยกระเปาะเย็น มีอายุเฉลี่ย 28.49 ปี
(SD = 5.02) ส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 21- 30 ปี (ร้อยละ 60.4)
รองลงมาอายุ 31-40 ปี (ร้อยละ 32.1) ส่วนใหญ่จบระดับชัน้
มัธยมศึกษา (ร้อยละ 54.7) และมีอาชีพแม่บา้ น (ร้อยละ 39.6)
เป็นมารดาครรภ์หลัง (ร้อยละ 67.9) ตั้งครรภ์ครบก�ำหนด
(ร้ อ ยละ 100) ข้ อ บ่ ง ชี้ ใ นการผ่ า ตั ด ส่ ว นใหญ่ ได้ แ ก่
การผิดสัดส่วนของศีรษะทารกและช่องเชิงกราน (ร้อยละ
49.1) รองลงมาคื อ ประวั ติ ก ารผ่ า ตั ด คลอดครรภ์ ก ่ อ น
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(previous C/S) (ร้อยละ 26.4) กลุ่มที่ได้รับการกดจุดเหอกู่
ด้วยซีแคมป์กดจุดลดปวดอายุเฉลี่ย 30.06 ปี (SD = 6.01)
ส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 21-30 ปี (ร้อยละ 49.1) รองลงมาอายุ
31-40 ปี (ร้อยละ 43.4) ส่วนใหญ่จบระดับชั้นมัธยมศึกษา
(ร้อยละ 60.4) และมีอาชีพแม่บา้ น (ร้อยละ 37.7) เป็นมารดา
ครรภ์หลัง (ร้อยละ 66.1) ตั้งครรภ์ครบก�ำหนด (ร้อยละ
98.1) ข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดส่วนใหญ่ ได้แก่ การผิดสัดส่วน
ของศีรษะทารกและช่องเชิงกราน (ร้อยละ 52.8) รองลงมา
คือ ประวัติการผ่าตัดคลอดครรภ์ก่อน (previous C/S)
(ร้อยละ 26.4) เมื่อทดสอบความแตกต่างของคุณลักษณะ
ของประชากรระหว่างกลุ่มทั้งสามกลุ่ม พบว่าไม่มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p< .05)
2. เปรียบเทียบค่าเฉลีย่ ระดับความเจ็บปวดก่อนและ
หลังทดลองภายในกลุ่ม พบว่าค่าเฉลี่ยของระดับความ
เจ็บปวดประเมินด้วยมาตรวัดความปวดแบบตัวเลข (NRS)
ของกลุม่ ทีไ่ ม่ได้รบั การกดจุดหลังทดลองแตกต่างกันอย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติ (p<.05) กลุม่ ทีไ่ ด้รบั การกดจุดเหอกูด่ ว้ ย
กระเปาะเย็นและกลุม่ ทีไ่ ด้รบั การกดจุดเหอกูด่ ว้ ยซีแคมป์กด
จุดลดปวดมีคา่ เฉลีย่ ของระดับความเจ็บปวดหลังทดลองลด
ลงอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (p<.01) แสดงว่าการกดจุดด้วย
กระเปาะเย็นและซีแคมป์กดจุดลดปวด สามารถลดความ
เจ็บปวดหลังผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องได้ (ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับความเจ็บปวดก่อนและหลังทดลองภายในกลุ่มที่ไม่ได้รับการกดจุด กลุ่มที่ได้รับการ
กดจุดเหอกู่ด้วยกระเปาะเย็น กลุ่มที่ได้รับการกดจุดเหอกู่ด้วยซีแคมป์กดจุดลดปวด
กลุ่ม
ก่อนทดลอง
หลังทดลอง
t
p
SD
SD
กลุ่มที่ไม่ได้รับการกดจุด
4.62
2.13 4.89
2.23
-2.368 .022*
กลุ่มที่ได้รับการกดจุดเหอกู่ด้วยกระเปาะเย็น
5.00
1.74 3.17
1.63
8.578 .001**
กลุ่มที่ได้รับการกดจุดเหอกู่ด้วยซีแคมป์กดจุดลดปวด
4.57
1.46 3.02
1.78
7.320 .001**
*
p< .05, ** p< .01
3. เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับความเจ็บปวดหลัง
ทดลองของมารดาหลังผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง ในกลุ่มที่
ไม่ ไ ด้ รั บ การกดจุ ด กลุ ่ ม ที่ ไ ด้ รั บ การกดจุ ด เหอกู ่ ด ้ ว ย
กระเปาะเย็น และกลุ่มที่ได้รับการกดจุดเหอกู่ด้วยซีแคมป์
กดจุดลดปวด โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
และมีการทดสอบความแปรปรวนของกลุม่ ประชากรทัง้ สาม
กลุม่ เท่ากันตามข้อตกลงเบือ้ งต้น พบว่า ค่าเฉลีย่ ระดับความ

เจ็บปวดประเมินด้วยมาตรวัดความปวดแบบตัวเลข (NRS)
มี ค วามแตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ ทางสถิ ติ (F 2,156 =
15.960, p< .01) เมื่อทดสอบค่าเฉลี่ยรายคู่ตามวิธีการของ
Scheffe พบว่า กลุม่ ทีไ่ ด้รบั การกดจุดเหอกูด่ ว้ ยกระเปาะเย็น
และกลุม่ ทีไ่ ด้รบั การกดจุดเหอกูด่ ว้ ยซีแคมป์กดจุดลดปวดมี
ค่าเฉลีย่ ระดับความเจ็บปวดไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญ
ทางสถิติ (p<.05) (ตารางที่ 2 และ ตารางที่ 3)
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ตารางที่ 2 เปรียบเทียบค่าเฉลีย่ ระดับความเจ็บปวดประเมินด้วยมาตรวัดความปวดแบบตัวเลข (NRS) ระหว่างกลุม่ ทดลอง
และกลุ่มควบคุมหลังทดลองโดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA)
แหล่งความแปรปรวน
SS
df
MS
F
p
ระหว่างกลุ่ม
114.126
2
57.063
15.960
.001*
ภายในกลุ่ม
557.774
156
3.575
รวม
671.899
158
*
p< .01
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับความเจ็บปวดประเมินด้วยมาตรวัดความปวดแบบตัวเลข (NRS) ของทั้งสามกลุ่ม
ภายหลังทดลอง โดยใช้วิธีการทดสอบของ Scheffe
กลุ่มเปรียบเทียบ
Mean
Lower
Upper
Difference P -value Bound
Bound
กลุ่มที่ไม่ได้รับการกดจุด และกลุ่มที่ได้รับการกดจุดเหอกู่
1.717*
.001
.81
2.62
ด้วยกระเปาะเย็น
กลุ่มที่ไม่ได้รับการกดจุด และกลุ่มที่ได้รับการกดจุดเหอกู่
1.868*
.001
.96
2.78
ด้วยซีแคมป์กดจุดลดปวด
กลุ่มที่ได้รับการกดจุดเหอกู่ด้วยกระเปาะเย็น และกลุ่มที่ได้รับ
.151
.919
-.76
1.06
การกดจุดเหอกู่ด้วยซีแคมป์กดจุดลดปวด
*
p< .05

การอภิปรายผล

ภายหลังทดลอง พบว่า กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
มีระดับความเจ็บปวดแตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ
ยกเว้นกลุ่มที่ได้รับการกดจุดเหอกู่ด้วยกระเปาะเย็นและ
ซีแคลมป์กดจุดลดปวด ซึง่ มีระดับความเจ็บปวดไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการ
วิจัย ผู้วิจัยอภิปรายผลตามกรอบแนวคิดทฤษฎีควบคุม
ประตูที่ค้นพบโดยเมลแซกค์และวอลล์9 ซึ่งการใช้แรงกดที่
บริเวณผิวหนังจากการกดจุดด้วยซีแคลมป์กดจุดลดปวด
และการใช้ความเย็นแทนการกดจุดด้วยนิ้วหัวแม่มือนั้น
เป็นการเปลี่ยนแปลงการปรับสัญญาณความเจ็บปวดใน
ระดับไขสันหลัง โดยไปลดการกระตุ้นใยประสาทขนาดเล็ก
ทีท่ ำ� ให้เกิดความเจ็บปวดจากการผ่าตัดและเพิม่ การกระตุน้
ใยประสาทขนาดใหญ่เอ ไฟเบอร์ ซึ่งอยู่ตามชั้นผิวหนังทั่ว
ร่างกาย เมื่อใยประสาทขนาดใหญ่รับสัญญาณจากการกด
จุดด้วยซีแคลมป์กดจุดลดปวดและกระเปาะเย็น สัญญาณ
จะกระตุน้ ให้เซลล์ของ Substantia gelatinosa ท�ำหน้าทีป่ ดิ
ประตูความเจ็บปวด จึงไม่มสี ญ
ั ญาณน�ำขึน้ ไปยังสมอง จึงไม่
ปีที่ 39 ฉบับที่ 3 : กรกฎาคม - กันยายน 2564

เกิดการรับรู้ความเจ็บปวด ขณะเดียวกันใยประสาทน�ำลง
จากสมอง จะปล่อยสารเคมีไปกระตุน้ เซลล์ของ Substantia
gelatinosa ให้หลั่งสาร Endorphins จากต่อมใต้สมอง
พิทูอิทารี่เพิ่มขึ้นในร่างกาย ซึ่งออกฤทธิ์ในการยับยั้งการ
ส่งผ่านสัญญาณความเจ็บปวด ท�ำให้ความรู้สึกเจ็บปวดลด
ลง มารดาหลังผ่าตัดคลอดจึงสุขสบาย ผ่อนคลาย นอกจากนี้
การกดจุดด้วยความเย็นและใช้ซีแคลมป์น�ำมาประยุกต์ใช้
แทนแรงกดด้วยมือ เป็นการเบี่ยงเบนความเจ็บปวดจาก
แผลผ่าตัดมาสนใจการกดจุดที่มือ เป็นการปรับสัญญาณ
ความเจ็บปวดจากเรติคูลาร์ ฟอร์เมชั่นในก้านสมองใน
ทฤษฎีควบคุมประตู เป็นการเพิ่มพลังประสาทน�ำเข้าไม่ว่า
จะเป็นทางหูหรือทางตาให้มจี ำ� นวนมากขึน้ จึงยับยัง้ การส่ง
สัญญาณประสาทไปสู่สมอง ท�ำให้ไม่มีความเจ็บปวดหรือ
รูส้ กึ เจ็บปวดเพียงเล็กน้อย การกดจุดเหอกูด่ ว้ ยซีแคลมป์กด
จุดลดปวด ซึ่งมีแรงกดประมาณ 5 กิโลกรัม เป็นแรงกดที่
เหมาะสม ได้ ผ ลเช่ น เดี ย วกั บ การกดจุ ด เหอกู ่ ป ระมาณ
10 วินาที คลายการกด 2 วินาที ใช้การกดเช่นนี้นาน
20 นาที ความเจ็บปวดลดลงดีกว่าการกดจุดซานหยินเจียว18

118
และการกดจุดเหอกูด่ ว้ ยกระเปาะเย็นได้ผลเช่นเดียวกับการ
ใช้ผา้ รัดหน้าท้องประคบเย็น ซึง่ ช่วยให้ความปวดแผลผ่าตัด
คลอดทางหน้าท้องลดลงอย่างต่อเนือ่ งอย่างมีนยั ส�ำคัญทาง
สถิติ19 แต่ได้ผลแตกต่างจากการศึกษาของ Ramezani,
Hamidzadeh 5 ที่ พ บว่ า การกดจุ ด เหอกู ่ โ ดยใช้ แ รงกด
5 กิโลกรัม ใช้เวลากดนาน 6 วินาทีและปล่อย 2 วินาที ท�ำ
ในลักษณะเช่นนี้นาน 20 นาที ไม่สามารถลดความเจ็บปวด
หลังผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องได้ ทั้งนี้อาจเพราะระยะเวลา
ที่ใช้ในการกดจุดนั้นน้อย เมื่อความเจ็บปวดจากแผลผ่าตัด
ไปกระตุน้ เส้นใยประสาทขนาดเล็กซึง่ มีมากกว่าการกระตุน้
เส้ น ใยประสาทขนาดใหญ่ ท่ี ใ ต้ ผิ ว หนั ง ท� ำ ให้ เ ซลล์ ข อง
Substantia gelatinosa ไม่ยับยั้งการท�ำงานของ T cell ได้
ท�ำให้ประตูเปิดไปสู่สมอง จึงเกิดการรับรู้ความเจ็บปวดขึ้น
ความเจ็บปวดจึงไม่ลดลง ส่วนกลุ่มควบคุมซึ่งเป็นมารดา
หลังผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องที่ไม่ได้รับการกดจุด ท�ำให้
เส้นใยประสาทขนาดเล็กถูกกระตุ้นจากสารเคมีที่หลั่งออก
มาจากการบาดเจ็บของเนือ้ เยือ่ จากแผลผ่าตัด ประกอบกับ
มีการรับรูค้ วามรูส้ กึ ผ่านระบบการท�ำงานของเรติคลู าร์ ฟอร์
เมชัน่ ในก้านสมองน้อยเกินไป เช่น ไม่มกี ารเบีย่ งเบนความ
สนใจจากการกดจุดด้วยกระเปาะเย็น หรือซีแคลมป์กดจุด
ลดปวด จึงไม่มีการยับยั้งการรับความรู้สึกจากภายนอก
จึงท�ำให้เกิดความเจ็บปวด หรือถ้ามีสญ
ั ญาณความเจ็บปวด
ไปถึงระดับสมองเพิ่มขึ้น จึงท�ำให้กลุ่มควบคุมมีระดับความ
เจ็บปวดไม่ลดลง

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในการปฏิบตั กิ ารพยาบาล ควรน�ำวิธี
การกดจุด โดยประยุกต์ใช้อุปกรณ์ที่ท�ำความเย็น หรือ
ประดิษฐ์อุปกรณ์ต่างๆ แทนแรงกดด้วยนิ้วมือไปใช้ในการ
ลดความเจ็บปวดในหลังผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง
2. ข้อเสนอแนะด้านการวิจยั ควรศึกษาผลการกดจุด
ด้วยซีแคลมป์กดจุดลดปวดและกระเปาะเย็นเฉพาะในกลุ่ม
มารดาหลังผ่าตัดอื่นๆ เช่น การผ่าตัดช่องท้อง เป็นต้น
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ขอขอบพระคุณ ผู้อ�ำนวยการ หัวหน้าและเจ้าหน้าที่
แผนกสู ติ - นรี เ วชกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
สว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร รวมทั้งมารดาหลังผ่าตัด
คลอดทางหน้าท้องทุกคนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างที่ได้ให้ความ
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ร่วมมือในการวิจัยจนส�ำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และขอบคุณ
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์วา่ ที่ ร.ต. ไพรทูล ไชยวงศา ทีใ่ ห้ขอ้ เสนอ
แนะในการสร้างนวัตกรรมซีแคลมป์กดจุดลดปวด และ
พัฒนานวัตกรรมกระเปาะเย็น ซึ่งใช้ส�ำหรับทดลองในงาน
วิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่ง
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