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บทคัดย่อ
ระยะคลอดบุตรของภรรยา ผู้เป็นบิดาครั้งแรกต้องพบกับความท้าทาย ความกดดันต่างๆ และการ
เปลี่ยนแปลงของอารมณ์เช่นเดียวกับผู้เป็นภรรยา วัตถุประสงค์ของการวิจัยเชิงทฤษฎีจากข้อมูลพื้นฐาน
(grounded theory) ครั้งนี้ เพื่อเข้าใจในกระบวนการเป็นบิดาครั้งแรกของชายไทยในระยะภรรยาคลอด
บุตร ผู้ให้ข้อมูลคือ ชายไทยที่มาส่งภรรยาคลอดบุตร ที่โรงพยาบาลสองแห่งในจังหวัดเชียงใหม่ ภาคเหนือ
ของประเทศไทย ระหว่างเดือนธันวาคม 2555 ถึงมิถุนายน 2556 จ�ำนวน 41 คน รวบรวมข้อมูลโดยการ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการวิจัยเชิงทฤษฏีจากข้อมูลพื้นฐาน
ผลของการวิจัย พบว่า
“การเดินทางสู่ชีวิตการเป็นบิดา” เป็นกระบวนการพื้นฐานทางสังคมซึ่งเป็นหมวดหมู่หลัก (core
category) ของผลการวิจัย   ภายใต้กระบวนการนี้มีสถานการณ์ ความกดดัน และความท้าทายต่างๆ
มากมาย ซึง่ ก่อให้เกิดการเปลีย่ นแปลงของอารมณ์ และความรูส้ กึ ของผูเ้ ป็นบิดา ผูเ้ ป็นบิดาไทยครัง้ แรกได้
พยายามจัดการกับสถานการณ์ตา่ งๆ ทีเ่ กิดขึน้ เพือ่ ก้าวเข้าสูก่ ารเป็นบิดาอย่างสมบูรณ์ในระยะภรรยาคลอด
บุตร กระบวนการนีแ้ บ่งเป็น 2 ระยะคือ  ระยะเจ็บครรภ์คลอด และระยะเบ่งคลอด ส�ำหรับระยะเจ็บครรภ์
คลอด เริ่มตั้งแต่ภรรยามีอาการน�ำเข้าสู่ระยะคลอด จนกระทั่งปากมดลูกเปิด 10 เซนติเมตร ผู้เป็นบิดาได้
ใช้ 5 กลวิธี ได้แก่ การหาข้อมูลเพื่อยืนยันอาการเจ็บครรภ์คลอด การเตรียมตัวส่งภรรยาคลอด การทุ่มเท
ความสนใจไปที่ภรรยา การสนับสนุนช่วยเหลือและให้ก�ำลังใจภรรยา และการรอคอยการคลอดด้วยความ
อดทน เพื่อเผชิญและจัดการกับสถานการณ์และอารมณ์ของตนที่เปลี่ยนแปลง  ส่วนระยะที่ 2 คือ ระยะ
เบ่งคลอด เริ่มตั้งแต่ปากมดลูกเปิดครบ 10 เซนติเมตร จนกระทั่งทารกและรกคลอดออกมาครบ ในระยะ
นี้ความรู้สึกห่วงกังวลของผู้เป็นบิดาต่อภรรยาและบุตร ทวีความรุนแรงขึ้นสูงสุดในขณะภรรยาเบ่งคลอด
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และค่อยสงบลงเมื่อทารกคลอดออกมาครบ ผู้เป็นบิดาใช้ 4 กลวิธี คือ การทุ่มเทความสนใจไปที่
กระบวนการคลอด การสนับสนุนให้ก�ำลังใจภรรยาและช่วยเชียร์เบ่ง มุ่งความสนใจไปที่ทารกและส�ำรวจ
ทารกแรกเกิด เพื่อจัดการกับอารมณ์และความรู้สึกห่วงกังวลของตนเอง
ผลการวิจัยครั้งนี้ให้ความรู้ใหม่เพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้เป็นบิดาไทย ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับความ
เป็นห่วงกังวลและความต้องการของผูเ้ ป็นบิดาไทยขณะทีภ่ รรยาอยูใ่ นระยะคลอด รวมทัง้ กลวิธที ใี่ ช้จดั การ
กับสถานการณ์ ความเป็นห่วงกังวล และความต้องการของตนเอง ซึ่งความรู้ดังกล่าวเป็นประโยชน์อย่าง
มากส�ำหรับพยาบาล/ผดุงครรภ์เพื่อใช้ในการวางแผนให้การช่วยเหลือ สนับสนุนผู้เป็นบิดาในการปรับตัว
ต่อสิ่งที่ต้องเผชิญ และก้าวเข้าสู่การเป็นบิดาได้ประสบความส�ำเร็จ
ค�ำส�ำคัญ: การเป็นบิดา ประสบการณ์ของบิดา  ระยะคลอด

Abstract
During childbirth period, first time fathers experience various challenges, pressures
and emotional changes same as their wife. The purpose of this grounded theory study
was to gain an understanding of the process of becoming a first time father among Thais
during childbirth period. Participants were 41 first time Thai fathers who were voluntarily
recruited from two hospitals in Chiang Mai, Northern Thailand from December 2012 to
June 2013. Data were collected by in-depth interviews, and analyzed based on grounded
theory methodology.
The findings demonstrated that “fatherhood life journey” was the basic social
process, which emerged as the core category. Within this process, there are various
situations, challenges, and pressures which cause many changes of mood and feeling for
the Thai first time fathers. They attempted to deal with these situations and develop
into masterly fathers. During childbirth period, the process was divided into two phases:
labor and delivery phase. Firstly, the labor phase started from the beginning of true labor
pain to 10 centimeters dilatation of cervix. In this phase, the fathers applied five strategies:
seeking information for confirming, preparing to hospital, focusing on wife, supporting and
taking care of their wife, and waiting with patience to face the situations and deal with
their emotional changes. Secondly, delivery phase started since cervix full dilatation until
the baby was born. In this phase, their concerns regarding the well-being of mother and
baby became extremely stronger and then relief when the baby was born. During this
phase, they applied four strategies: focusing on delivery process, supporting and paying
more energy to help wife push the baby, focusing on baby, and exploring the baby to
manage their concerns.
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The findings of this study adds new knowledge about Thai fathers including
information about the concerns and needs of the men during childbirth and postpartum
period and the strategies that they utilized to manage their concerns and needs. Such
knowledge is very useful for nurses/midwives to assist, and support the fathers’ success
in adapting to what they face along with providing care for their wife and child as their
needs.
Key words: fatherhood, Fathers' Espence, Labor   and Delivery Period
ความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหา
การเป็นบิดา ถือว่าเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านที่ส�ำคัญยิ่ง
ช่ ว งหนึ่ ง ของชี วิ ต ผู ้ ช าย ถึ ง แม้ ว ่ า ตนเองจะไม่ มี ก าร
เปลีย่ นแปลงหรืออาการแสดงต่างๆ ทางด้านร่างกายจาก
การตัง้ ครรภ์และการคลอดบุตร ขณะทีภ่ รรยาเข้าสูร่ ะยะ
คลอด ผูเ้ ป็นบิดาได้พบกับความท้าทาย ความกดดันต่างๆ
การเปลีย่ นแปลงของอารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ เช่น
เดียวกัน (Bartlett, 2004; Cooper, 2005; Donovan,
1995) เป็นระยะเวลาอันยาวนาน ที่ผู้เป็นบิดาไม่ได้รับ
ความสนใจหรือท�ำความเข้าใจอย่างลึกซึง้ ถึงประสบการณ์
ความรูส้ กึ และความต้องการทีแ่ ท้จริง ถูกปล่อยให้เผชิญ
กับความรู้สึกกังวล กลัว ความรู้สึกไม่แน่นอน ความไม่
สุขสบาย และการเปลีย่ นแปลงต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ด้วยตนเอง
อย่างโดดเดี่ยว (Shapiro, 1987; Ozgul & Grochulski, 2005)
ในระยะ 30 ปีที่ผ่านมาพบว่า บทบาทของผู้เป็น
บิดามารดาเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ซึ่งเป็นผลมาจาก
เปลีย่ นแปลงทางด้านลักษณะของสังคม วัฒนธรรม และ
เศรษฐกิจที่เกิดขึ้นทั่วโลก (Pruett, 1993; Shapiro,
1995) ครอบครัวส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นครอบครัวเดี่ยว
ผู้เป็นมารดาต้องออกไปท�ำงานนอกบ้านเพื่อช่วยหาราย
ได้ เข้ า สู ่ ค รอบครั ว ผู ้ เ ป็ น บิ ด าถู ก คาดหวั ง จากสั ง คม
ครอบครัว และผู้เป็นภรรยาว่าต้องมีส่วนร่วมในการ
ท�ำงานบ้าน และดูแลช่วยเหลือภรรยาตัง้ แต่ภรรยาเริม่ ตัง้
ครรภ์ จนกระทั่งเข้าสู่ระยะคลอด ระยะหลังคลอด และ
ช่วยเหลือดูแลบุตร (Akepat, 1997) เพือ่ ให้การตัง้ ครรภ์
และการคลอดด�ำเนินไปอย่างปลอดภัย ทั้งมารดาและ
บุตรมีสุขภาพที่สมบรูณ์แข็งแรง ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน
ใด ๆ ขึ้นในระหว่างการตั้งครรภ์ และเมื่อการตั้งครรภ์

ด�ำเนินไปได้อย่างดี มีคุณภาพ ก็จะส่งผลดีอย่างต่อเนื่อง
ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนในระยะคลอด หลังคลอด และได้
ทารกที่สมบูรณ์แข็งแรง ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
อนามัยแม่และเด็กทั้งภาครัฐบาลและเอกชน ได้เล็งเห็น
ถึงความส�ำคัญในประเด็นนี้ จึงสนับสนุนให้ผู้ที่เป็นบิดา
ได้เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่จัด
ขึ้น เช่น โครงการเตรียมตัวเพื่อการคลอด เพื่อให้สามี
สามารถช่วยเหลือดูแลและสนับสนุนภรรยาตัง้ แต่ภรรยา
เริ่มตั้งครรภ์ (Diemer, 1997; Fletcher, Sibrberg, &
Golloway, 2000) และยังสนับสนุนให้สามีเข้ามามีส่วน
ร่วมในการดูแลภรรยาในระยะคลอด ด้วยเชือ่ ว่าเมือ่ สามี
ได้มีโอกาสอยู่ใกล้ชิด ช่วยดูแลภรรยาในระยะคลอดจะ
เป็นการแบ่งปันประสบการณ์การคลอดซึง่ กันและกัน ส่ง
ผลให้สามีเกิดความผูกพันกับภรรยาและทารกมากยิง่ ขึน้
(Condon, 2006; Dellmann, 2004) แต่มีรายงานการ
ศึกษาพบว่า กิจกรรมในโครงการทีจ่ ดั ขึน้ ไม่ตรงกับความ
คาดหวังและความต้องการของผูท้ เี่ ป็นบิดา กิจกรรมส่วน
ใหญ่มุ่งเน้นความส�ำคัญไปที่การเป็นมารดา  ส�ำหรับการ
เป็นบิดากลับถูกละเลย และท�ำให้บดิ ารูส้ กึ ว่าตนมีหน้าที่
เป็นเพียงผู้ช่วยเหลือ ซึ่งส่งผลให้ผู้เป็นบิดาที่เข้าร่วม
โครงการเกิดความรู้สึกเครียด สับสน และกังวลต่อสิ่งที่
จะต้องเผชิญและรับผิดชอบปฏิบตั ติ อ่ ไป นอกจากนัน้ ยัง
ไม่มีโอกาสแสดงความรู้สึก ความคิดเห็น และความ
ต้องการของตนเอง  (Barclay, Donovan, & Genovese,
1996; Hallgren, Kihlgren, Forslin, & Norberg, 1999)
ผูเ้ ป็นบิดามีอารมณ์ ความรูส้ กึ ทัง้ ด้านบวก และลบต่อสิง่
ที่ตนได้เผชิญในระยะคลอดของภรรยา เห็นได้จากการ
ศึกษาของเดลแมน (Dellmann, 2004) ทีท่ ำ� การทบทวน
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