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บทคัดยอ 

 
การมีสวนรวมของสามีในการดูแลภรรยาในระยะคลอดสามารถตอบสนองความ

ตองการท้ังดานรางกายและจิตใจของภรรยา และมีสวนรวมในการแบงปนประสบการณการคลอด 
สงผลใหสามีเกิดสัมพันธภาพกับภรรยาและบุตรมากขึ้น การวิจัยแบบกึ่งทดลองครั้งนี้ มี
วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาผลของโปรแกรมการสงเสริมบทบาทสามีตอพฤติกรรมของสามีในการดูแล
ภรรยาในระยะท่ีหนึ่งของการคลอด กลุมตัวอยางจํานวน 44 รายเปนสามีท่ีภรรยาตั้งครรภครั้งแรก 
มาฝากครรภและคลอดท่ีโรงพยาบาลทามวง จังหวัดกาญจนบุรี ระหวางเดือนเมษายน ถึง เดือน
กันยายน พ.ศ. 2553 เลือกกลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจงตามคุณสมบัติท่ีกําหนดแบงเปนกลุม
ควบคุม และกลุมทดลอง กลุมละ 22 ราย โดยกลุมทดลองไดรับการพยาบาลตามปกติและโปรแกรม
การสงเสริมบทบาทสามี สวนกลุมควบคุมไดรับการพยาบาลตามปกติ เครื่องมือในการศึกษา 
ประกอบดวย  1) โปรแกรมการสงเสริมบทบาทสามีท่ีผูวิจัยพัฒนาตามกรอบแนวคิดของแชปแมน 
(Chapman, 1992) รวมกับการทบทวนวรรณกรรม 2) คูมือบทบาทสามีในการดูแลภรรยาในระยะท่ี
หนึ่งของการคลอด 3) แบบสอบถามขอมูลท่ัวไป และ 4) แบบสังเกตการแสดงพฤติกรรมของสามี
ในการดูแลภรรยาในระยะท่ีหนึ่งของการคลอด ท่ีผูวิจัยดัดแปลงมาจากแบบวัดพฤตกิรรมการแสดง
บทบาทบิดาในระยะคลอดของนันทิญา ทองชัย (2540) วิเคราะหขอมูลดวยสถิติพรรณนาและ
ทดสอบสมมุติฐานดวยสถิตทิดสอบคาเฉล่ียของประชากร 2 กลุมท่ีเปนอิสระตอกัน (independent t- test)  
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ผลการวิจัยพบวา คะแนนเฉล่ียพฤติกรรมของสามีในการดูแลภรรยาในระยะท่ีหนึ่งของ
การคลอดของกลุมทดลองท่ีไดรับโปรแกรมการสงเสริมบทบาทสามีสูงกวากลุมควบคุมท่ีไดรับการ
พยาบาลตามปกตอิยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

ผลการศึกษาช้ีใหเห็นถึงประสิทธิผลของโปรแกรมการสงเสริมบทบาทสามีในการดูแล
ภรรยาในระยะท่ีหนึ่งของการคลอด ดังนั้นพยาบาลผดุงครรภจึงควรนําไปใชในการปฏิบัติการ
พยาบาลตอไปได 
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ABSTRACT 

 
Participation of husbands in caring during first stage of  labor could serve both physical 

and emotional needs of their wives, and also take part in sharing labor experiences. This could result 
in increasing the relationship between father, mother and newborn baby.  The purpose of this quasi-
experimental research was to examine the effects of enhancing a husband’s role program in caring 
behaviors for wives during the first stage of labor. The subjects included 44 husbands of women 
undergoing their first pregnancy and who attended antenatal care clinic and delivered at Tha Muang 
hospital, Kanchanaburi province during April to September 2010.  They were purposively selected 
and randomly assigned equally in number into the control group and the experimental group with 
twenty-two cases in each group. The experimental group received the enhancing husband’s role 
program while the control group received the routine nursing care. The research instruments 
included 1) the Enhancing Husband’s Role Program, developed by the researcher based on the 
concept of Chapman (1992) and a literature review, 2) the Handbook of Husband’s Role on Caring 
for Wives during the First Stage of labor, 3) the Demographic Data Questionnaire, and 4) the 
Observation form for Husband’s Behaviors in Caring for Wives During the First Stage of Labor 
which was adapted from the Father’s Role Performance During Labor Questionnaires by Nuntaya  
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Thongchai (2540). Data were analyzed using descriptive statistics and hypothesis was tested by 
independent t-test. 

The results of this study revealed that the mean score of husband’s behaviors in caring 
for their wives during the first stage of labor of the experimental group was statistically significantly 
higher than  the mean score of the control group (p<.05). 

The findings of the study indicate the effectiveness of the enhancing a husband’s role 
program on husband’s behaviors in caring for wives during the first stage of labor. Therefore, the 
nurse-midwives should use the program as a guide in nursing practice. 


