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บทคัดย่อ 
 
 ความเจ็บปวดในการคลอดเป็นประสบการณ์ท่ีทุกข์ทรมาน ก่อให้เกิดความไม่สุขสบาย   
ในผูค้ลอดทุกคน การจดัการความเจบ็ปวดในระยะคลอด จึงตอ้งอาศยัหลกัฐานเชิงประจกัษ์ เพื่อให้
เกิดผลลัพธ์ท่ีดีการศึกษาเชิงปฏิบัติการคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการใช้     
แนวปฏิบติัทางคลินิกส าหรับการจดัการความเจ็บปวดในผูค้ลอดปกติ ในหน่วยงานห้องคลอด
โรงพยาบาลล าพูน กลุ่มตวัอย่างประกอบด้วย ผูค้ลอดท่ีได้รับการดูแลตามปกติ ระหว่างเดือน
มกราคมถึงเดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2555 จ านวน 40 คน และผูค้ลอดท่ีไดรั้บการดูแลโดยใช้แนว
ปฏิบติัทางคลินิก ระหวา่งเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2555 จ  านวน 40 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้น
การศึกษาคือ แนวปฏิบติัทางคลินิกส าหรับการจดัการความเจ็บปวดในผูค้ลอดปกติ ท่ีพฒันาโดย
จุฑามาศ  บุพสุวรรณ์ พ.ศ. 2551 ด าเนินการศึกษาโดยใชก้รอบแนวคิดการน าแนวปฏิบติัทางคลินิก
ไปใชข้องสมาคมพยาบาลออนทาริโอ ปี ค.ศ 2002 เคร่ืองมือท่ีใชร้วบรวมขอ้มูลคือ มาตรวดัความ
เจ็บปวดชนิดท่ีเป็นตวัเลข วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และสถิติทดสอบค่าทีชนิด         
2 กลุ่มอิสระต่อกนั 

ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มผูค้ลอดท่ีไดรั้บการดูแลตามแนวปฏิบติัทางคลินิก มีความเจ็บปวด
ในระยะปากมดลูกเปิดเร็ว (p<.001) และในระยะเปล่ียนผา่นต ่ากวา่ (p<.05) กลุ่มผูค้ลอดท่ีไดรั้บการ
ดูแลตามปกติ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  
 



จ 
 
 

การศึกษาคร้ังน้ียืนยนัว่าการใช้แนวปฏิบติัทางคลินิกส าหรับการจดัการความเจ็บปวดใน   
ผูค้ลอดปกติ สามารถลดความเจ็บปวดได้ จึงควรน าแนวปฏิบัติทางคลินิกน้ีไปใช้ เพื่อพฒันา
คุณภาพการดูแลผูค้ลอดต่อไป 
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ABSTRACT 
 
 Labor pain is a distressing experience which induces discomfort in every parturient.      
To manage such pain, scientific evidence is needed to gain positive outcome. This operational 
study aimed to determine the effectiveness of implementing clinical practice guidelines (CPGs) 
for pain management among normal parturients in the labor room, Lamphun Hospital. Subjects 
consisted of 40 normal parturients who received usual nursing care between January and February 
2012 and 40 normal parturients who received care based on the CPGs between March and April 
2012. The instrument was the CPGs for pain management in normal parturients developed by 
Buppasuwan (2008). The implementation of the CPGs model of the Registered Nurse Association 
of Ontario (2002) was used as a framework for this study. Data collection tool consisted of the 
numeric rating pain scale. Data were analyzed using descriptive statistics and independent t-test. 

The result indicated that the normal parturients in the CPGs group had significantly lower 
pain scores in the active (p<.001) and the transitional labor phases (p<.05) than those who 
received usual nursing care.  

This study confirms that implementation of CPGs for pain management among normal 
parturients reduces pain, suggesting that CPGs for pain management should be implemented in 
order to improve quality of care for parturients. 
 


