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º·¤Ñ´Â‹Í
ความกลัวการคลอดสามารถเกิดขึน้ ตัง้ แตระยะไตรมาสแรกของการตัง้ ครรภไปจนถึงไตรมาสทีส่ ามและ
ตอเนื่องถึงระยะคลอดและระยะหลังคลอด ความกลัวการคลอดมีหลายระดับตั้งแตระดับที่ไมมีความกลัวเลยไป
จนถึงมีความกลัวในระดับที่รุนแรง ความกลัวการคลอดมี 2 ลักษณะคือ ความกลัวในสิ่งที่ยังไมเกิดขึ้นและ
ความกลัวในสิ่งที่เคยเกิดขึ้นแลว ความกลัวการคลอดสงผลกระทบตอชีวิตประจําวันของหญิงตั้งครรภและสง
ผลกระทบตอผลของการคลอด บทบาทของพยาบาลเพื่อลดความกลัวการคลอดจึงควรเริ่มตนตั้งแตในระยะ
ตั้งครรภจนถึงระยะคลอดและหลังคลอด โดยมีการประเมินระดับความกลัว การใหความรูที่ถูกตองเกี่ยวกับการ
ตั้งครรภและการคลอด รวมทั้งการสงเสริมการดูแลจากบุคคลในครอบครัว
คําสําคัญ: การคลอด ความกลัว การพยาบาล

Abstract
Fear of childbirth can occurs since the ﬁrst trimester of pregnancy until the third trimester and
continues through labor stage and postpartum. Fear of childbirth occurs in many levels, from fearlessness to
severe fear. There are two features: prospective fear and retrospective fear. It affects daily life of pregnant
women and effect to birth outcomes. The role of nurses to reduce fear of childbirth should begin from the
beginning of pregnancy to the labor stage and postpartum. Assessing the level of fear, providing accurate
knowledge about pregnancy and childbirth, including the promotion of care from family members are the
crucial rofe of nurses to minimine fear of childbirth.
keywords: childbirth, fear, nursing

º·¹íÒ
ความกลัว เปนปฏิกิริยาการตอบสนองทาง
อารมณ ที่เกิดจากการรับรู ตอสิ่งที่มากระตุ นทั้งจาก
ภายในและภายนอกตัวบุคคล เปนสิ่งที่บุคคลรับรูวา
เปนภัยคุกคามและอาจจะเปนอันตรายตอตนเอง ซึ่ง
ความกลัวเปนสาเหตุทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
สมองและการทํางานของอวัยวะตางๆ รวมทั้งการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เชน การวิ่งหนี การหลบซอน
หรือการช็อกจากเหตุการณที่ทํารายจิตใจ ความกลัว
เปนการตอบสนองตอตั ว กระตุ นที่ เ กิ ด ขึ้ น ไดในทั้ ง
สถานการณปจจุบนั หรือในอนาคต ซึง่ บุคคลรับรูวาเปน
ความเสีย่ งตอสุขภาพหรือชีวติ สถานภาพ อํานาจ ความ
ปลอดภัย ความมัน่ คงหรือสิง่ มีคา1 ความกลัวการคลอด
ทําใหเกิดความวิตกกังวล ซึง่ อาจแสดงออกโดยการฝน
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ราย ปญหาในการทํางานหรือการทํากิจกรรมตางๆ มี
ความผิดปกติทางรางกายหรือมีความตองการผาตัด
คลอดทางหนาทอง2 ความกลัวการคลอดเกิดขึน้ ไดทุก
ระยะของการตัง้ ครรภ ตัง้ แตระยะไตรมาสแรกของการ
ตั้งครรภ ไปจนถึงไตรมาสที่สามและตอเนื่องถึงระยะ
คลอดและหลังคลอด ซึง่ พบวาหญิงตัง้ ครรภในไตรมาส
แรกมีความกลัวการคลอดถึงรอยละ 303-4 และพบวา
จะเริ่ม มี ค วามกลั วการคลอดไดตั้ ง แตอายุครรภ 7
สัปดาห4-5 โดยความกลัวการคลอดมีหลายระดับ ตัง้ แต
ระดับทีไ่ มมีความกลัวเลย ไปจนถึงมีความกลัวในระดับ
ทีร่ นุ แรง และระดับความกลัวการคลอดจะเพิม่ มากขึน้
ตามอายุครรภที่มากขึ้น ยิ่งอายุครรภมากขึ้น ระดับ
ความกลัวก็จะเพิม่ มากขึน้ และมีระดับสูงทีส่ ดุ ในระยะคลอด
โดยพบวาในไตรมาสที่ 2 และ 3 มีความกลัวการคลอด
รอยละ 35-44 และในระยะคลอดมีระดับความกลัว
การคลอดรุนแรงถึงรอยละ 504-5 นอกจากนี้ ความกลัว
การคลอดจะเกิดขึ้นตอเนื่องไปจนถึงระยะหลังคลอด
แตในระยะหลังคลอด ระดับความกลัวจะลดลง 5-6
ความกลัวการคลอดที่รุนแรงกอใหเกิดผล
กระทบตอหญิงตัง้ ครรภ ทําใหหญิงตัง้ ครรภมีความเครียด
ระดับสูง ทําใหเกิดอาการนอนไมหลับ ฝนราย หงุดหงิด
หวาดระแวง ขาดสมาธิ และไมสามารถทํางานไดตาม
ปกติ และมีผลตอการคลอด ทําใหความตองการการใช
ยาบรรเทาความเจ็บปวดมากขึน้ อัตราการผาตัดคลอด
ทางหนาทองเพิ่มขึ้น และมีอัตราการใชเครื่องมือชวย
คลอดเพิ่มขึ้น7-10 นอกจากนี้ ยังสงผลกระทบตอการ
เลี้ยงลูกดวยนมแมดวย11 ซึ่งมีการศึกษาพบวา มารดา
ที่มีความกลัวการคลอดในระดับสูงจะมีปญหาในการ
ใหนมบุตรหลังคลอด เนื่องจากมารดาที่มีความกลัว
การคลอดจะมีความทนตอความเจ็บปวดตํา่ กวามารดา
ที่ไมมีความกลัว สงผลใหมีการใชยาบรรเทาความเจ็บ
ปวดมากขึ้น มีการใชสูติศาสตรหัตถการมากขึ้น ดังที่
กลาวมาแลว ทําใหอาจมีผลตอ APGAR Score ของ
ทารกแรกเกิด และเพิม่ ความเสีย่ งตอการขาดออกซิเจน
ของทารกแรกเกิด ทําใหมารดาและทารกสรางสัมพันธภาพ
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ไดลาชา มารดาไดฝกทักษะการใหนมแมชา และทารก
แรกเกิดก็มีปญหาในการดูดนมมารดา เชน ทารกไม
ยอมอมหัวนมและดูดนมไมถูกวิธี เนือ่ งจากการเริม่ ให
นมแมชากวาทารกอื่นๆที่ไดดูดนมแมทันทีแรกเกิด4
ดังนั้น พยาบาลจึงควรทําความเขาใจปจจัยที่ทําให
เกิดความกลัวการคลอด ลักษณะของความกลัว และ
ผลกระทบของความกลัวการคลอด เพื่อจะไดสามารถ
ประเมิน คนหา และวางแผนเพื่อลดความกลัวการ
คลอดได ซึ่งผูเขียนจะไดนําเสนอในหัวขอตอไป

»˜¨¨ÑÂ·Õàè ¡ÕÂè Ç¢ŒÍ§¡Ñº¤ÇÒÁ¡ÅÑÇ¡ÒÃ¤ÅÍ´ (Factors
associated with fear of childbirth)
ความกลัวเกีย่ วกับการคลอดในหญิงตัง้ ครรภ
แตละคนมีสาเหตุและปจจัยที่เกี่ยวของแตกตางกันไป
ซึง่ สาเหตุและปจจัยทีเ่ กีย่ วของกับความกลัวการคลอด
สามารถแบงออกไดเปน 5 ดาน ไดแก ปจจัยดาน
คุณลักษณะทางจิตสังคม ปจจัยดานคุณลักษณะสวน
บุคคล ปจจัยดานประวัติทางสูติกรรม ปจจัยดานภาวะ
สุขภาพ และปจจัยดานการสนับสนุนทางสังคมของ
หญิงตั้งครรภ ซึ่งสามารถอธิบายได ดังนี้
1. ปจจัยดานลักษณะทางจิตสังคมของหญิง
ตั้งครรภ มีการศึกษาพบวาลักษณะทางจิตสังคมของ
หญิงตัง้ ครรภ เปนปจจัยสําคัญทีเ่ กีย่ วของกับความกลัว
การคลอด โดยสามารถจําแนกลักษณะทางจิตสังคม
ของหญิงตั้งครรภที่เกี่ยวของกับความกลัวการคลอด
ออกเปน 3 กลุม12-13 คือ 1) ดานบุคลิกภาพ หญิงตั้ง
ครรภที่มีบุคลิกภาพไดแก การเห็นคุณคาในตนเองตํ่า
การเปนคนมองโลกในแงลบ และการขาดความมั่นใจ
ในตัวเอง ซึ่งหญิงตั้งครรภกลุมนี้มักจะคิดกังวลและ
กลัววาจะเกิดสิ่งไมดีขึ้นกับตนเองและบุตร12 2) ดาน
ปญหาสุขภาพจิต หญิงตั้งครรภที่มีปญหาสุขภาพจิต
ไดแก มีความวิตกกังวล มีภาวะซึมเศรา และมีปญหา
โรคจิตประสาท เนื่องจากหญิงตั้งครรภที่มีความวิตก
กั ง วลหรื อ มี ภ าวะซึ ม เศรา มี แ นวโนมที่ จ ะประเมิ น
ศักยภาพของตนเองตํ่า มีความสามารถในการเผชิญ
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ภาวะคุกคามลดลง ทําใหเกิดความกลัวการคลอดมากขึน้
จากการศึ ก ษาปจจั ย ทํ า นายความกลั ว เกี่ ย วกั บ การ
คลอดในหญิงตัง้ ครรภครรภแรกประเทศเดนมารก พบวา
หญิงตัง้ ครรภทีม่ คี วามวิตกกังวลในระดับสูง จะมีความ
กลัวการคลอดเพิ่มขึ้นถึง 5 เทาเมื่อเปรียบเทียบกับ
กลุมที่ไมมีความวิตกกังวล และหญิงตั้งครรภที่มีภาวะ
ซึมเศราจะมีความกลัวการคลอดมากกวาหญิงตัง้ ครรภ
ปกติถึง 2 เทา14 การศึกษาในหญิงตั้งครรภที่มีภาวะ
โรคจิตประสาท ก็พบวามีความสัมพันธทางบวกกับ
ความกลัวการคลอดทางชองคลอด4 สอดคลองกับการ
ศึกษาในหญิงตัง้ ครรภไตรมาสที่ 3 ทีม่ คี วามวิตกกังวล
ความออนลา และสูญเสียการนอนหลับ พบวามีความ
สัมพันธทางบวกกับความกลัวการคลอดในระดับสูง15
เชนกัน และ 3) ดานทัศนคติและความเชือ่ เกีย่ วกับการ
คลอด การศึกษาเกี่ยวกับความกลัวการคลอดในหญิง
ตัง้ ครรภครรภแรกชาวเติรก พบวาความเชือ่ สวนบุคคล
เปนปจจัยที่มีความสัมพันธกับความกลัวการคลอด
โดยเฉพาะความเชือ่ ในประเด็นทางดานสุขภาพดานลบ
ที่เคยเกิดขึ้นมากอน เชน ผูคลอดที่มารดาของตนเอง
เคยมีการสูญเสียบุตรในระยะคลอดมากอน มีความเชือ่
วา ตนเองจะมีโชคชะตาเหมือนกับมารดาของตนเอง
เชนเดียวกัน16 ความเชื่อสวนบุคคลของหญิงตั้งครรภ
เอง ที่เชื่อวาตนเองเคยโชคไมดีในอดีต และกลัววาจะ
มีสิ่งไมดีเกิดขึ้นในระหวางตั้งครรภหรือระหวางการ
คลอด13 เปนตน
2. ปจจัยดานลักษณะสวนบุคคลของหญิง
ตัง้ ครรภ ไดแก ความแตกตางของอายุ อาชีพ ระดับการ
ศึกษา และสถานภาพสมรส เปนปจจัยทีส่ งผลตอความ
กลั ว การคลอดที่ แ ตกตางกั น เชน การศึ ก ษาของ
Laursen et al14 พบวาหญิงตั้งครรภที่อายุนอย มีความ
เสี่ยงที่จะมีความกลัวการคลอดมากกวาหญิงตั้งครรภ
ทั่วไป เพราะยังไมมีวุฒิภาวะทางอารมณที่สมบูรณ
ทําใหขาดการคิดอยางมีเหตุมผี ล การตัง้ ครรภยังทําให
ตองดูแลสุขภาพมากขึ้น หญิงตั้งครรภตองมีคาใชจาย
เกี่ยวกับอาหาร เสื้อผา รวมทั้งตองเตรียมคาใชจาย
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สําหรับการคลอดดวย ทําใหหญิงตัง้ ครรภทีไ่ มมีงานทํา
ซึ่งขาดรายได ขาดความมั่นใจ มีความวิตกกังวลและ
กลัวการคลอดมากกวาคนทีป่ ระกอบอาชีพ และยังพบ
วาหญิงตัง้ ครรภทีม่ กี ารศึกษาในระดับตํา่ จะมีความกลัว
การคลอดมากกวาหญิงตัง้ ครรภทีม่ กี ารศึกษาระดับสูง
เนื่ อ งจากขาดความรู ความสามารถในการแสวงหา
ขอมูล และความสามารถในการรับรูขอมูลขาวสารทีถ่ กู
ตองตํา่ กวา สวนหญิงตัง้ ครรภทีม่ กี ารศึกษาระดับสูงจะ
มี ก ารคิ ด อยางเปนระบบโดยการใชเหตุ ผ ลในการ
พิจารณาเหตุการณ รวมทัง้ มีความสามารถในการแสวงหา
และการเขาถึงขอมูลขาวสารเกีย่ วกับการดูแลตัวเองได
ดีกวาหญิงตั้งครรภที่มีการศึกษาในระดับตํ่า14 สวน
หญิงตั้งครรภที่ไมมีคูสมรสจะขาดการสนับสนุนหรือ
ความชวยเหลือทีเ่ หมาะสม ทําใหมีความกลัวการคลอด
มากกวาหญิงตั้งครรภที่มีคูสมรส13
3. ปจจัยดานประวัติทางสูติกรรม ไดแก
อายุครรภ และจํานวนครั้งของการตั้งครรภ เปนปจจัย
ที่มีผลตอความกลัวการคลอด ซึ่งมีการศึกษาพบวา
หญิงตั้งครรภที่มีอายุครรภมากขึ้นจะมีความกลัวการ
คลอดมากกวาหญิงตัง้ ครรภทีม่ อี ายุครรภนอยกวา เมือ่
อายุครรภเขาสูระยะใกลคลอดหญิงตัง้ ครรภจะมีความ
กลัวการคลอดบุตรเพิ่มสูงขึ้น17 โดยหญิงตั้งครรภที่
มีอายุครรภมากกวา 20 สัปดาห จะมีระดับความกลัว
มากกวาหญิงตัง้ ครรภทีม่ อี ายุครรภนอยกวา 20 สัปดาห5
หญิงตั้งครรภที่มีอายุครรภระหวาง 33-40 สัปดาห
จะมีความกลัวการคลอดมากกวาหญิงตัง้ ครรภทีม่ อี ายุ
ครรภระหวาง 16-32 สัปดาห13 สวนจํานวนครั้งของ
การตั้งครรภ พบวา ความกลัวการคลอดสามารถเกิด
ขึ้นไดทั้งในครรภแรกและครรภหลัง เนื่องจากการ
คลอดนัน้ มีลกั ษณะเฉพาะในแตละบุคคลซึง่ ไมสามารถ
ทํานายเหตุการณลวงหนาได18 สาเหตุของความกลัว
การคลอดในมารดาครรภแรกจะแตกตางจากมารดา
ครรภหลัง ความกลัวในมารดาครรภแรกจะเกิดจากการ
ขาดประสบการณในการคลอด จึงไมสามารถที่จะคาด
เดาเหตุการณเกี่ยวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับตนเองและ
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ทารกในขณะคลอดได และเกิดการจินตนาการการตั้ง
ครรภและการคลอดไปตามการรับรูของตนเอง ซึง่ บาง
ครั้งอาจเกินความเปนจริง หรือเกิดความกลัวจากการ
รับฟงเรือ่ งราวการคลอดดานลบจากบุคคลใกลชิด14,19
สวนมารดาครรภหลังนั้น ความกลัวการคลอดจะเกิด
จากประสบการณจากการคลอดดานลบที่ผานมา ซึ่งมี
การวิจัยพบวา มารดาครรภหลังที่มีประวัติการผาตัด
คลอดฉุกเฉินและมีการใชเครือ่ งมือชวยคลอดในครรภ
กอน จะมีความกลัวการคลอดมากกวามารดาทีม่ ปี ระวัติ
การคลอดปกติ20
4. ปจจั ย ดานภาวะสุ ข ภาพของผู คลอด
หญิงตั้งครรภที่มีภาวะสุขภาพไมดี ไดแก การมีโรค
ประจําตัว และการมีนาํ้ หนักมากกวาปกติ มักจะมีความ
กลัวการคลอด จากการศึกษาปจจัยทํานายความกลัว
การคลอดในหญิ ง ตั้ ง ครรภครรภแรกในประเทศ
เดนมารก พบวาหญิงตั้งครรภที่มีภาวะสุขภาพอยูใน
ระดับตํ่า เปนปจจัยเสี่ยงที่ทําใหเกิดความกลัวการ
คลอด14 และการศึกษาความกลัวการคลอดของหญิง
ตั้งครรภอายุครรภตั้งแต 16-40 สัปดาห พบวา หญิง
ตั้งครรภที่มีปญหาในระยะตั้งครรภ หรือมีโรคประจํา
ตัว จะมีความกลัวการคลอดมากกวาหญิงตัง้ ครรภทีไ่ ม
เคยมีปญหาในระยะตั้งครรภและไมมีโรคประจําตัว13
นอกจากนี้ การศึกษาความกลัวการคลอดในหญิงตั้ง
ครรภครรภแรกชาวเติรก พบวานํา้ หนักตัวของหญิงตัง้
ครรภมีความสัมพันธทางบวกกับระดับความกลัว หญิง
ตั้งครรภที่มีนํ้าหนักตัวมากจะมีความกลัวการคลอด
มากกวาหญิงตั้งครรภที่มีนํ้าหนักนอยกวา16
5. ปจจัยดานการสนับสนุนทางสังคม ไดแก
สัมพันธภาพของคูสมรส การสนับสนุนขอมูลขาวสาร
และความรูเกี่ยวกับการตั้งครรภและการคลอด ตลอด
จนสิ่งแวดลอมในหองคลอด เปนปจจัยที่ส งผลตอ
ความกลัวการคลอด มีการวิจัยพบวาหญิงตั้งครรภที่มี
ความพึงพอใจในชีวิตสมรส จะมีความกลัวการคลอด
ทางชองคลอดนอยกวาคนทีไ่ มมีความพึงพอใจในชีวติ
สมรส4 และยังมีการศึกษาพบวา การไดรับขอมูลดาน
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ลบเกีย่ วกับการคลอดจากเพือ่ นหรือบุคคลในครอบครัว
หรือการรับรูดานลบเกี่ยวกับการคลอดจากสื่อตางๆ
รวมทั้งการไดรับคําเตือนจากเจาหนาที่ด านสุขภาพ
หรือการพบเห็นคนอื่นที่มีความเจ็บปวย หรือมีทารก
พิการ และหรือทารกตายจากการคลอด จะทําใหหญิง
ตัง้ ครรภกลัวการคลอดมากขึน้ 13 นอกจากนัน้ การเตรียม
ความรูกอนคลอด (prenatal class) ก็เปนปจจัยสําคัญ
ทีม่ ผี ลตอความกลัวการคลอด หญิงตัง้ ครรภทีไ่ มไดรับ
การเตรียมความรูกอนคลอดจะมีความกลัวการคลอด
มากกวาหญิงตั้งครรภที่เคยไดรับการเตรียมความรู
กอนคลอด16 สวนปจจัยดานสิ่งแวดลอมในหองคลอด
ที่สงผลใหเกิดความกลัวการคลอด ไดแก การมีเสียง
กรีดรองของผูคลอดคนอื่นๆ และบุคลิกภาพที่ไมนา
เชื่อถือของเจาหนาที่ จะทําใหหญิงตั้งครรภกลัวการ
คลอดมากขึ้นเชนกัน16

ÅÑ¡É³Ð¢Í§¤ÇÒÁ¡ÅÑÇ¡ÒÃ¤ÅÍ´
ความกลัวการคลอด แบงไดเปน 2 ลักษณะ
คือ ความกลัวในสิ่งที่ยังไมเกิดขึ้น (prospective fear)
และความกลัวในสิ่งที่เคยเกิดขึ้นแลว (retrospective
fear)21
ความกลัวในสิ่งที่ยังไมเกิดขึ้น เปนความ
กลัวของหญิงตัง้ ครรภทีร่ สึู กกลัวเกีย่ วกับบางสิง่ ทีย่ งั ไม
เคยเกิดขึ้นกับตนเอง ความกลัวนี้เกิดขึ้นเนื่องจากการ
จินตนาการจากขอมูลที่หญิงตั้งครรภเคยรับรูมากอน
เปนการรับรูจากการไดยินไดฟงเรื่องราวเกี่ยวกับการ
ตั้งครรภและการคลอดดานลบหรือไดเห็นเรื่องราวที่
นากลัวจากบุคคลอืน่ หรือสือ่ ตางๆ ความกลัวในสิง่ ทีย่ งั
ไมเกิดขึ้น มีดังนี้
1. ความกลั ว เกี่ ย วกั บ สุ ข ภาพของทารก
หญิงตั้งครรภมักจะมีความกลัวเกี่ยวกับทารกไดแก
กลัวทารกไดรับบาดเจ็บระหวางคลอด กลัวทารกไม
แข็งแรง มีความเจ็บปวยหรือความพิการ และกลัวทารก
เสียชีวิต16,20,22 ซึ่งความกลัวเกี่ยวกับสุขภาพของทารก
นีจ้ ะเกิดขึน้ ตัง้ แตระยะตัง้ ครรภและยังคงอยูจนกระทัง่
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หลังคลอด แตความกลัวจะลดลงในระยะหลังคลอด6
2. ความกลัวเกี่ยวกับกระบวนการคลอด
และกระบวนการรักษา ความกลัวเกีย่ วกับกระบวนการ
คลอดไดแก กลัวการคลอดกะทันหัน กลัวการคลอดที่
ยาวนาน16,18,23 สวนความกลัวเกี่ยวกับกระบวนการ
รักษาไดแก กลัวการใชเครื่องมือชวยคลอดตางๆ เชน
การใช forceps หรือ vacuum กลัวการผาตัดคลอด
ฉุกเฉิน กลัวการตรวจภายใน และกลัวการตัดฝเย็บ
มีการศึกษาพบวามารดาหลังคลอดมีความกลัวเกีย่ วกับ
กระบวนการคลอดและกระบวนการรักษาในระดับรุนแรง
ถึงรอยละ 50 ซึ่งความกลัวที่พบไดแก กลัวการคลอด
ที่ยาวนานรอยละ 19 กลัวการถูกแทรกแซงทางการ
แพทยในการคลอดรอยละ 10 และกลัวการคลอดที่
รวดเร็วหรือการคลอดกะทันหันรอยละ 2 ตามลําดับ23
3. ความกลัวเกีย่ วกับเจาหนาที่ มีการศึกษา
พบวา ผูคลอดสวนหนึ่งมีความกลัวเกี่ยวกับเจาหนาที่
ซึง่ จะกลัวเกีย่ วกับความสามารถและพฤติกรรมของเจา
หนาที่ ไดแก กลัวไมไดรับการดูแลจากเจาหนาที่ กลัว
เจาหนาทีท่ อดทิง้ ใหอยูคนเดียว กลัวเจาหนาทีใ่ ชคําพูด
ที่หยาบคายหรือไมเหมาะสม กลัวเจาหนาที่จะตะโกน
ใส กลัวไดรับการรักษาทีต่ นเองไมตองการ และกลัวได
รับการดูแลอยางไมเปนมิตร 16,23 กลัวเจาหนาทีท่ าํ อะไร
ผิดพลาดในระหวางการคลอด และกลัวไมไดรับการ
ดูแลอยางเพียงพอในระยะคลอด5 นอกจากนี้ยังกลัว
เจาหนาทีไ่ มอนุญาตใหมีสวนรวมในการตัดสินใจเกีย่ ว
กับการคลอดของตนเอง และกลัวการถามคําถามแลว
เจาหนาที่จะคิดวาตนเองโง13
4. ความกลัวเกีย่ วกับชีวติ ครอบครัว เนือ่ งจาก
การตั้งครรภและการคลอดนับเปนเหตุการณสําคัญที่
มีการเปลี่ยนแปลงและทําใหเกิดการเปลี่ยนผานจาก
การเปนหนุ มสาวไปสู การเปนพอแม และทําใหเกิด
ภาระที่ตองรับผิดชอบมากขึ้นรวมทั้งตองมีทักษะใหม
เพิ่มขึ้นดวย แตเนื่องจากลักษณะทางสังคมวัฒนธรรม
ที่เปลี่ยนแปลงไป ทําใหผู หญิงตองทํางานนอกบาน
มีหนาที่ความรับผิดชอบมากกวาเดิม รวมทั้งการแยก
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ตัวออกมาอยูนอกครอบครัว ทําใหขาดตนแบบทีด่ ขี อง
การเปนมารดาและไมรูวาตนเองจะปฏิบตั ติ วั ในการเปน
มารดาทีด่ ไี ดอยางไร จึงขาดความมัน่ ใจในความสามารถ
ของตนเองที่จะดูแลบุตร ทําใหกลัวการเปนพอแมใน
อนาคตและกลั ว มี ป ญหาในการดู แ ลเลี้ ย งดู ท ารก 2
นอกจากนี้ หญิงตั้งครรภจํานวนมากมีความคิดวาการ
คลอดทําใหสรีระหรือโครงสรางของชองคลอดเปลีย่ นแปลง
ไปมากและอาจสงผลตอการมีเพศสัมพันธกับคูสมรส
จึงทําใหมีความกลัวเกีย่ วกับสัมพันธภาพในครอบครัว
กลัวมีปญหาสัมพันธภาพกับคูสมรส กลัวมีปญหาเพศ
สัมพันธ กลัวฝเย็บเปลีย่ นแปลงไปและดูไมดีทาํ ใหไมมี
ความสุขในการมีเพศสัมพันธ และกลัวความผิดปกติ
ในการมีเพศสัมพันธกับคูสมรส 16,22
5. ความกลัวความเจ็บปวด ความเจ็บปวด
เปนเปนสิ่งที่หญิงตั้งครรภกลัวมากที่สุด21 โดยพบวา
หญิงตั้งครรภมักจะมีความกลัวความเจ็บปวดจากการ
หดรัดตัวของมดลูก และมีความกลัวความเจ็บปวดใน
ขณะเบงคลอด21
6. ความกลัวเกีย่ วกับภาวะสุขภาพของตนเอง
หญิงตัง้ ครรภมักจะเกิดความกลัวเกีย่ วกับปญหาตางๆ
ในระยะคลอด ไดแก กลัวการเกิดภาวะแทรกซอนใน
ระหวางการคลอด กลัวการไดรับบาดเจ็บหรือเจ็บปวย
จากการคลอด กลัวการฉีกขาดของฝเย็บ กลัวการสูญ
เสียเลือด กลัวมดลูกแตก และกลัวตาย5,7,12 ซึ่งพบวา
รอยละ 19 ของหญิงตั้งครรภที่มีความกลัวการคลอด
อยางรุนแรง รายงานวากลัวการฉีกขาดในระหวางการ
เบงคลอด และกลัวการเสียเลือดมาก20
7. ความกลัวการสูญเสียการควบคุมตนเอง
และการไรพลังอํานาจ เปนความกลัวเกี่ยวกับสภาพ
รางกายของตนเองจะไมพรอมในการคลอด กลัวสูญ
เสียการควบคุมตนเอง กลัวไมสามารถควบคุมรางกาย
และอารมณของตนเองได กลัววาตนเองจะปฏิบตั ไิ มถูก
ตองในระยะคลอด กลัววาตนเองจะไมสามารถหายใจ
หรือเบงคลอดไดอยางถูกตอง กลัวไมสามารถทําตาม
ทีแ่ พทยหรือพยาบาลตองการได กลัวปสสาวะราดหรือ
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ทําเสือ้ ผารกรุงรัง กลัวการกรีดรองหรือรองไห และกลัว
ไมสามารถคลอดเองได 16,18,23
ความกลัวในสิง่ ทีเ่ คยเกิดขึน้ แลว เปนความ
กลัวของหญิงตั้งครรภครรภหลังที่มีประสบการณการ
คลอดมาแลว เปนความกลัวทีเ่ กิดจากการมีประสบการณ
การคลอดดานลบในครรภกอน (previous horror birth)
ซึง่ ประสบการณการคลอดดานลบทีท่ าํ ใหหญิงตัง้ ครรภ
กลัว ไดแก กลัวความเจ็บปวดที่รุนแรง กลัวการไดรับ
บาดเจ็บจากการคลอดบุตร กลัวระยะเวลาในการคลอด
ซึ่งอาจเนื่องจากการคลอดที่รวดเร็วเกินไป (precipitated labor)) หรือการคลอดที่ชานานเกินไป (prolonged labor) โดยมารดาทีม่ ปี ระวัตกิ ารคลอดยากหรือ
การคลอดยาวนาน จะกลัววาตนเองจะคลอดยากหรือ
คลอดยาวนานซํา้ อีก หรือมารดาทีเ่ คยคลอดบุตรอยาง
กะทันหัน ก็กลัววาตนเองจะคลอดอยางกะทันหันใน
สถานที่ที่ไมเหมาะสม ตลอดจน กลัวการเกิดภาวะ
แทรกซอนรุนแรงซํ้าอีก เชน การตกเลือด หรือทารก
เสียชีวิต เปนตน18

¼Å¡ÃÐ·º¢Í§¤ÇÒÁ¡ÅÑÇ¡ÒÃ¤ÅÍ´
ความกลัวการคลอดสงผลกระทบตอคุณภาพ
ชีวิตของหญิงตั้งครรภในทุกระยะที่มีความกลัวการ
คลอด โดยผลกระทบของความกลัวการคลอดขึ้นกับ
ระดับความรุนแรงของความกลัวและระยะเวลาที่เกิด
ความกลัว ความกลัวการคลอดทีเ่ กิดขึน้ ในระยะตัง้ ครรภ
จะสงผลกระทบทํ า ใหหญิ ง ตั้ ง ครรภมี ค วามเครี ย ด
รบกวนการดําเนินชีวิตประจําวัน เชน ทําใหคิดมาก
นอนไมหลับ ฝนราย หวาดระแวง ปรับเปลี่ยนกิจวัตร
ประจําวัน หงุดหงิด พักผอนไมได ขาดสมาธิ ไมสามารถ
ทํางานไดตามปกติ วิตกกังวล มีภาวะซึมเศรา มีทศั นคติ
ดานลบในการตั้งครรภและการคลอด การเห็นคุณคา
ในตนเองลดลง และสูญเสียความเชือ่ มัน่ ในตนเอง 20,24-25
ความกลัวการคลอดที่เกิดขึ้นในระยะคลอด
จะสงผลใหมารดาที่มีความกลัวการคลอด มีระดับ
ความเจ็บปวดในระยะคลอดสูงกวามารดาทั่วไป26 มี
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ความตองการใชยาแกปวดเพื่อบรรเทาการเจ็บครรภ
ในระยะคลอดมากขึน้ 19 มีการคลอดยาก และการคลอด
ยาวนานมากขึ้น20 นอกจากนี้ ความกลัวการคลอด ยัง
ทําใหมารดาตองการหลีกเลีย่ งการคลอดทางชองคลอด
โดยมีความตองการการผาตัดคลอดทางหนาทองมาก
ขึน้ ความกลัวการคลอดสงผลทําใหอุบตั กิ ารณของการ
ผาตัดคลอดฉุกเฉินสูงขึ้นเชนกัน27 มีการศึกษาความ
สัมพันธระหวางระดับความกลัวการคลอดและวิธีการ
คลอด พบวาหญิงตั้งครรภที่มีความกลัวการคลอดใน
ระดับปานกลางถึงระดับมาก มีความสัมพันธกับการ
ผาตัดคลอดฉุกเฉินมากขึ้น และความตองการผาตัด
คลอดทางหนาทองมากขึน้ ดวย ซึง่ การคลอดทีผ่ ดิ ปกติ
และการใชยาเพิม่ ขึน้ ในระยะคลอดนี้ ทําใหมารดาตอง
นอนโรงพยาบาลนานขึน้ และสงผลใหมีการใชงบประมาณ
และคาใชจายในการคลอดมากขึ้นดวย 24,28
สวนมารดาทีม่ คี วามกลัวตอเนือ่ งมาจนถึงใน
ระยะหลังคลอด พบวามารดาทีม่ คี วามกลัวเกีย่ วกับการ
คลอดมีความสัมพันธทางบวกกับความเหนื่อยลาหลัง
คลอด26 สงผลใหเกิดปญหาในการใหนมบุตรตามมา
เพราะหลังคลอดในระยะแรกมารดาและทารกตองใช
เวลานานในการเรียนรูการเริม่ ตนดูดนมแมทีถ่ กู วิธี ทัง้
ในเรือ่ งการอุมทารก การจัดทาดูดนม และการใหทารก
ดูดนมอยางถูกวิธี มารดาที่เหนื่อยออนลา ทําใหมี
ปญหาในการเรียนรูการใหนมแม การเรียนรูในการให
นมแมทีถ่ กู ตองจะชา จึงเกิดปญหาในการนําทารกแรก
เกิดดูดนม ทําใหทารกไมสามารถอมหัวนมมารดาได
การดูดและการกลืนชากวาปกติ11 นอกจากนี้ ความกลัว
การคลอดยังทําใหมารดาหลังคลอดมีความวิตกกังวล
และเกิดภาวะซึมเศราหลังคลอดได จากการวิจัยพบวา
มารดาที่มีความกลัวการคลอดมีภาวะซึมเศราหลัง
คลอดมากถึงรอยละ 6-17 และในจํานวนนี้ตองไดรับ
การบําบัดทางจิตมากถึงรอยละ 28 ซึ่งภาวะซึมเศรา
หลังคลอดทําใหมารดามีปฏิสัมพันธกับบุตรนอยลง
สงผลตอความสามารถในการใหนมแมและการเลีย้ งดู
บุตรในเวลาตอไป ซึ่งจะทําใหบุตรมีการเจริญเติบโต
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และพัฒนาการลาชาได 29
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ความกลัวการคลอดสงผลกระทบตอทัง้ มารดา
ทารกและผลของการคลอด มีการศึกษาเปรียบเทียบ
ระหวางหญิงตัง้ ครรภทีม่ คี วามกลัวการคลอดและไดรับ
การดูแลอยางใกลชิด เปรียบเทียบกับหญิงตั้งครรภที่
มีความกลัวการคลอดและไดรับการดูแลตามปกติ ผล
การศึกษาพบวา หญิงตั้งครรภที่ไดรับการดูแลอยาง
ใกลชิด มีระยะเวลาในการคลอดตัง้ แตเริม่ เจ็บครรภไป
จนถึงเวลาคลอด สัน้ กวาหญิงตัง้ ครรภทีไ่ ดรับการดูแล
ตามปกติ แสดงใหเห็นวา หญิงตั้งครรภที่มีความกลัว
การคลอด ถาไมไดรับการดูแลอยางเหมาะสม จะทําให
มีการคลอดยาก และการคลอดยาวนานได14,20 ดังนั้น
พยาบาลหรือผดุงครรภควรทําความเขาใจและตระหนัก
ถึงความกลัวการคลอดของหญิงตั้งครรภแตละคน
เปาหมายทีส่ าํ คัญในการพยาบาลเพือ่ ลดความกลัวการ
คลอด เพือ่ สงเสริมภาวะสุขภาพจิตทีด่ แี กหญิงตัง้ ครรภ
สงเสริมใหเกิดการคลอดปกติ และลดคาใชจายของ
ระบบบริการสุขภาพ ดังนั้น การพยาบาลเพื่อลดความ
กลัวการคลอดจึงควรเริ่มตั้งแตในระยะตั้งครรภจนถึง
ระยะคลอด เพื่อสงเสริมใหหญิงตั้งครรภและมารดา
หลังคลอดมีทัศนคติและประสบการณคลอดที่ดี ดังนี้
1. ประเมินระดับความกลัวในหญิงตัง้ ครรภ
ที่มาฝากครรภทุกรายในครั้งแรกที่มาฝากครรภ และ
ประเมินอีกครัง้ ในทุกไตรมาสของการตัง้ ครรภ หากพบ
วามีความกลัวตองคนหาสาเหตุของความกลัว เพื่อจะ
ไดใหการพยาบาลไดอยางเหมาะสม และหากพบวามี
ระดับความกลัวรุนแรง จะตองสงปรึกษาสูตแิ พทยหรือ
พยาบาลทีไ่ ดรับการฝกอบรมการใหคําปรึกษาหรือการ
ทําจิตบําบัดแลว ความกลัวเปนความรูสึกและการรับรู
ของแตละบุคคล แตสามารถวัดและประเมินไดจากการ
บอกเลาและการแสดงออกของหญิ ง ตั้ ง ครรภหรื อ
ผูคลอดแตละคน โดยใชเครือ่ งมือประเมิน ซึง่ เครือ่ งมือ
ทีน่ าํ มาใชวัดหรือประเมินความกลัวเกีย่ วกับการคลอด
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ทีน่ าํ มาใชบอย และพบวามีความเชือ่ มัน่ ในการประเมิน
ความกลัวสูง ไดแก VAS (Visual analogue scale)3,5
W-DEQ (Wijma delivery expectancy questionnaire)30
DFS (Delivery fear scale)19 Screening question4 และ
Childbirth related fear scale31
2. ใหความรู และคําแนะนําเกี่ยวกับการ
เปลีย่ นแปลงทางสรีรวิทยาของการตัง้ ครรภทุกไตรมาส
ของการตัง้ ครรภ รวมทัง้ การคลอดและหลังคลอด รวม
ทั้งความผิดปกติตางๆที่อาจพบไดและวิธีการปองกัน
และแกไขปญหาตางๆเหลานัน้ และแนะนําชองทางใน
การติดตอสื่อสารกับเจาหนาที่เมื่อมีปญหา
3. ใหความรูเฉพาะสําหรับการเตรียมตัว
เพื่อคลอด เชน ความรูเรื่องกระบวนการคลอด การ
สังเกตอาการผิดปกติ อาการนํากอนคลอด ตลอดจน
อาการเจ็บครรภจริงและวิธีการบรรเทาความเจ็บปวด
ในระยะคลอด โดยพยาบาลเนนการใหขอมูลในเชิง
บวกแกหญิงตั้งครรภในไตรมาสที่ 3 ของการตั้งครรภ
และสงเสริมใหครอบครัวเขารวมกิจกรรมการเตรียม
ตัวเพื่อชวยเหลือผูคลอดดวย เชน การจัดชั้นเรียนรวม
กับหญิงตั้งครรภ (mother class) หรือการจัดชั้นเรียน
แยกสําหรับครอบครัว เปนตน
4. สงเสริมใหหญิงตั้งครรภและครอบครัว
ไดเขารวมกิจกรรมโรงเรียนพอแม การจัดใหเยี่ยมชม
หองคลอดในไตรมาสที่ 3 ของการตัง้ ครรภ รวมทัง้ การ
ฝกทักษะตางๆที่จําเปนในไตรมาสที่ 3 ของการตั้ง
ครรภเพื่อเตรียมตัวใหพรอมสําหรับการคลอด เชน
การออกกําลังกาย การนวด วิธีการควบคุมการหายใจ
และวิธผี อนคลายความเจ็บปวดในระยะคลอด โดยการ
จัดโปรแกรมสอนทักษะตางๆ ใหกับครอบครัวหรือ
ญาติ เพื่อใหครอบครัวหรือญาตินําไปใชในการลด
ความกลัวและบรรเทาความเจ็บปวดใหกับหญิงตั้ง
ครรภและผูคลอด
5. สงเสริมการดูแลจากครอบครัว เชน สามี
หรือมารดา หรือญาติพนี่ อง ตัง้ แตในระยะตัง้ ครรภโดย
แนะนําใหครอบครัวเขาใจวาหญิงตั้งครรภเปนบุคคล
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ที่เปราะบาง เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงของฮอรโมน
ในระยะตัง้ ครรภ ทําใหหญิงตัง้ ครรภมีการเปลีย่ นแปลง
ทางจิตอารมณมากและอาจเกิดความวิตกกังวลหรือ
ภาวะเครียดไดงาย ดังนั้น จึงควรใหความสนใจและ
ดูแลหญิงตั้งครรภอยางใกลชิดตั้งแตระยะตั้งครรภ
ระยะคลอดไปจนถึงระยะหลังคลอดดวย เพื่อชวยให
หญิงตั้งครรภมีภาวะทางจิตอารมณที่ดี ซึ่งจะสงผลให
หญิงตั้งครรภกลัวการคลอดนอยลงหรือไมกลัวการ
คลอดเลย และแนะนําครอบครัวใหคําแนะนําหรือเลา
เรื่องราวและประสบการณการคลอดที่ดีใหหญิงตั้ง
ครรภฟงและงดการเลาถึงประสบการณการคลอดดาน
ลบ เพือ่ สงเสริมใหหญิงตัง้ ครรภมีความมัน่ ใจในตนเอง
มากขึน้ และมีทศั นคติทดี่ ตี อการตัง้ ครรภและการคลอด
จัดทําเอกสารหรือสื่อตางๆเพื่อเผยแพรขอมูลและ
ประสบการณการตั้งครรภและการคลอดดานบวกใน
สื่อตางๆที่หลากหลาย เชน แผนพับใหความรู การจัด
บอรดใหความรูที่แผนกฝากครรภและหองคลอด การ
สรางเรื่องราวเกี่ยวกับการตั้งครรภและการคลอดดาน
บวกเผยแพรในสือ่ ตางๆ เปนตน เนือ่ งจากสาเหตุหนึง่
ที่ทําใหหญิงตั้งครรภกลัวการคลอดคือการรับรูขอมูล
เกี่ยวกับการตั้งครรภและการคลอดดานลบจากสื่อ
ตางๆ13,16
7. การดูแลในระยะคลอด ควรใหการดูแล
ผูคลอดเพื่อลดความกลัว ดังนี้
7.1 ควรเริม่ ตัง้ แตการทบทวนประวัตกิ าร
ตั้งครรภและการคลอด การทบทวนประวัติความกลัว
ในระยะตั้งครรภและการคลอดในอดีต การประเมิน
ความกลัวการคลอดในปจจุบนั โดยเลือกใชแบบประเมิน
ความกลัว ดังที่กลาวมาแลว เพื่อหาสาเหตุของความ
กลัวและวางแผนกิจกรรมการลดความกลัวตอไป
7.2 ใหความรูและขอมูลทีถ่ กู ตองเกีย่ ว
กับกระบวนการคลอด กลไกการคลอด ขัน้ ตอนการชวย
เหลือ และวิธีการเบงคลอดที่ถูกตอง สงเสริมการใช
เทคนิคการบรรเทาความเจ็บปวดในรายทีเ่ จ็บปวดมาก
เพื่อลดความกลัวตอการคลอดดวย เชน การควบคุม
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การหายใจ การนวดหลัง การลูบหนาทอง เปนตน
7.3 แจงผลการตรวจและความกาวหนา
ของการคลอดใหผูคลอดไดรับรูทุกครั้ง เชน การเปด
ขยายของปากมดลูก เสียงหัวใจทารกในครรภ เพือ่ ชวย
ใหผูคลอดมีความรูสึกวาไมไดถูกทอดทิ้ง และไดรับ
การเอาใจใสดูแลจากพยาบาลอยางใกลชิด
7.4 ใหการพยาบาลอยางนุมนวล เปน
กันเอง มีทาทีทเี่ ปนมิตร การสรางความคุนเคย และให
กําลังใจกับผูคลอด พรอมกับเปดโอกาสใหซักถามและ
ใหมีส วนรวมในการตัดสินใจเกี่ยวกับการดูแลรักษา
เพื่อการลดความเครียดและความกลัวในสิ่งที่ยังไม
มั่นใจ
7.5 จัดสถานที่ สิง่ แวดลอมและบรรยากาศ
32
ใหผอนคลาย อาจใชเสียงดนตรีที่ผ อนคลาย กลิ่น
นํ้ามันหอมระเหย หรือใชแสงที่พอเหมาะกับการพัก
ผอน เพือ่ ลดความเครียดขณะอยูในหองคลอด ซึง่ จะมี
ผลตอความกลัว33

ÊÃØ»
ความกลัวการคลอด เกิดขึ้นไดทุกระยะของ
การตั้งครรภ ตั้งแตระยะไตรมาสแรกของการตั้งครรภ
ไปจนถึงไตรมาสทีส่ ามและตอเนือ่ งถึงระยะคลอดและ
หลั ง คลอด โดยความกลั ว การคลอดมี ห ลายระดั บ
ตั้งแตระดับที่ไมมีความกลัวเลย ไปจนถึงมีความกลัว
ในระดับทีร่ นุ แรง ระดับความกลัวการคลอดจะเพิม่ มาก
ขึ้นตามอายุครรภที่มากขึ้น ยิ่งอายุครรภมากขึ้น ระดับ
ความกลัวก็จะเพิม่ มากขึน้ และมีระดับสูงทีส่ ดุ ในระยะ
คลอด สาเหตุและปจจัยที่เกี่ยวของกับความกลัวการ
คลอดเกิดขึ้นทั้งจากตัวหญิงตั้งครรภหรือผูคลอดเอง
สิง่ แวดลอม และการสนับสนุนทางสังคม สวนผลกระทบ
ของความกลัวการคลอดทําใหเกิดความเครียด การ
คลอดลาชา ทารกมีโอกาสขาดออกซิเจน และมีผลตอ
การใหนมใหแม บทบาทพยาบาลที่สําคัญจึงควรเริ่ม
ตั้งแตการประเมินความกลัวในระยะตั้งครรภทุกๆ
ไตรมาสของการตัง้ ครรภและในระยะคลอด เพือ่ วางแผน
»‚·Õè 40 ©ºÑº·Õè 3 (¡Ã¡®Ò¤Á-¡Ñ¹ÂÒÂ¹) 2560
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และใหการพยาบาลเพื่อลดความกลัว ตลอดจนการ
สงเสริมกิจกรรมการพยาบาลตั้งแตในระยะตั้งครรภ
จนถึงระยะคลอด เพื่อปองกันความกลัวการคลอด
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