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บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงคุณภาพนี้มวี ัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความทุกข์ทรมานของมารดาที่มที ารกแรกเกิดน�ำ้ หนักน้ อย ผู้ให้
ข้ อมูลเป็ นมารดา จ�ำนวน 24 คน ที่คลอดทารกแรกเกิดน�ำ้ หนักน้ อยและเข้ ารับการรักษาในหอผู้ป่วยทารกแรกเกิดป่ วย
โรงพยาบาลศูนย์สงั กัดกระทรวงสาธารณสุข ในเขตภาคตะวันออก เก็บข้ อมูลด้ วยการสัมภาษณ์เชิงลึก วิเคราะห์ข้อมูล
ทั่วไปด้ วยสถิติพรรณนาและข้ อมูลสัมภาษณ์ใช้ การวิเคราะห์เนื้อหา ผลการศึกษาเสนอ 5 ประเด็นส�ำคัญ คือ
1) ลักษณะความทุกข์ทรมานของมารดา ได้ แก่ ความวิตกกังวล/ความเครียด ความเศร้ าโศกเสียใจ นอนไม่หลับ และ
ไม่อยากรับประทานอาหาร 2) สาเหตุของความทุกข์ทรมาน ได้ แก่ กลัวทารกมีภาวะแทรกซ้ อน และกลัวทารกเสียชีวิต
3) ปัจจัยที่มผี ลต่อความความทุกข์ทรมาน ได้ แก่ ภาวะความเจ็บป่ วยของบุตร และการสนับสนุนจากครอบครัว
4) วิธกี ารบรรเทาความทุกข์ทรมาน ได้ แก่ การสร้ างความหวัง การท�ำบุญ การสวดมนต์ขอพร การท�ำใจยอมรับสภาพของบุตร
และ 5) ผลของการบรรเทาความทุกข์ทรมาน ได้ แก่ การอยู่กบั ความทุกข์ทรมาน ความทุกข์ทรมานเบาบางลง และ
การมีความหวัง ผลการวิจยั นี้ช่วยเพิ่มความเข้ าใจเกี่ยวกับความทุกข์ทรมานของมารดาที่มที ารกแรกเกิดน�ำ้ หนักน้ อย
ที่เข้ ารับการรักษาในหอผู้ป่วยทารกแรกเกิดป่ วยมากขึ้น พยาบาลหรือบุคลากรทางสุขภาพควรใช้ ผลการวิจัยนี้เป็ น
แนวทางในการพัฒนารูปแบบการพยาบาลเพื่อบรรเทาความทุกข์ทรมานของมารดาที่มที ารกแรกเกิดน�ำ้ หนักน้ อย อัน
จะส่งผลให้ มารดาสามารถดูแลทารกได้ อย่างเหมาะสม

ค�ำส�ำคัญ: ความทุกข์ทรมาน; มารดา; ทารกแรกเกิดน�ำ้ หนักน้ อย
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Abstract

This qualitative research study aimed to explore the suffering of mothers who gave birth to low birth
weight infants. The participants consisted of 24 mothers with low birth weight infants who were hospitalized
in newborn care units at regional public hospitals in Eastern Thailand. An in-depth interview with open-ended
questions was used to collect data. Qualitative content analysis was conducted for data analysis. The findings
revealed 5 themes of mother’s suffering including, 1) mother’s suffering characteristics: anxiety/stress, sadness,
sleeplessness, and no appetite; 2) causes of mothers’ suffering: fear of complications and death of infants;
3) factors affecting mothers’ suffering: the health condition of infants, and family support, 4) the means to
reduce suffering: creating hope, making merit, praying, and accepting the infant’s condition; and 5) outcomes of
reducing suffering: living with suffering, reduced suffering, and having hope. The findings enhance understanding
about mother’s suffering. Nurses or other health care providers could develop nursing interventions for reducing
suffering based on these findings.

Keywords: suffering; mothers; low birth weight infants
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ความเป็ นมาและความส�าคัญ

ทารกแรกเกิดน�า้ หนักน้ อยหรือทารกแรกเกิดที่มนี า�้ หนักตัวน้ อยกว่า 2,500 กรัม นับเป็ นปัญหาสาธารณสุขที่สา� คัญ
ของประเทศไทย เนื่องจากทารกแรกเกิดน�า้ หนักน้ อยเป็ นสาเหตุท่ที า� ให้ ทารกเสียชีวิตมากที่สดุ ส�าหรับประเทศไทย
ยังคงมีอบุ ตั กิ ารณ์ทารกแรกเกิดน�า้ หนักน้ อยในอัตราสูงกว่าเป้ าหมายของแผนพัฒนาสาธารณสุข ซึ่งก�าหนดให้ อตั รา
การเกิดทารกแรกเกิดน�า้ หนักน้ อยไม่เกินร้ อยละ 7 แต่ในเขตจังหวัดชลบุรี ในปี พ.ศ. 2557-2559 พบทารกแรกเกิด
ที่มนี า�้ หนักตัวน้ อยกว่า 2,500 กรัม ร้ อยละ 9.83, 8.35 และ 9.61 ตามล�าดับ ทารกแรกเกิดน�า้ หนักน้ อยส่งผลให้
เกิดปัญหาต่อหลายระบบของร่างกาย เช่น ระบบหายใจ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบทางเดินอาหาร ภาวะน�า้ ตาล
ในเลือดต�่า ภาวะติดเชื้อ และภาวะพร่องออกซิเจน เป็ นต้ น ทารกกลุ่มนี้ต้องได้ รับการแก้ ไขและช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน
และยิ่งทารกมีนา้� หนักน้ อยมากยิ่งต้ องได้ รับการดูแลอย่างใกล้ ชิด ต้ องใช้ เครื่องมือและอุปกรณ์พิเศษในหออภิบาล
ทารกแรกเกิด เช่น เครื่องช่วยหายใจหรืออุปกรณ์การให้ ออกซิเจน เครื่องควบคุมอุณหภูมหิ รือตู้อบ อุปกรณ์การให้
สารน�า้ และอาหารทดแทนทางหลอดเลือดด�า นอกจากนี้ทารกแรกเกิดน�า้ หนักตัวน้ อยมีการท�างานของระบบประสาท
กลไกการย่อยและการดูดซึมยังไม่สมบูรณ์ มีผลให้ ทารกเกิดภาวะแทรกซ้ อนและเสียชีวิตได้ ในที่สดุ
ทารกแรกเกิดที่มนี า�้ หนักแรกเกิดน้ อยยังส่งผลต่อครอบครัว ท�าให้ บดิ ามารดาเกิดภาวะเครียด สับสน2 ทารกที่
อายุครรภ์และน�า้ หนักตัวยิ่งน้ อย บิดามารดายิ่งมีความเครียด มารดามีความเครียดมากกว่าบิดา3 มารดาบางรายมี
ความกังวลเกี่ยวกับสุขภาพและพัฒนาการของทารก4 และกลัวว่าทารกจะมีโอกาสติดเชื้อ เจ็บป่ วยหรือเสียชีวิตได้ 5
มารดาที่มีทารกแรกเกิดน�า้ หนักน้ อยมากที่เข้ ารับการรักษาในหอผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด ต้ องเผชิญกับความรู้สกึ
เครียด วิตกกังวลและความกลัว ทั้งในส่วนของความปลอดภัย การรักษาที่ทารกได้ รับ ตลอดจนภาวะแทรกซ้ อนภาย
6,7
หลังการรักษา6-7
สิ่งเหล่านี้ทา� ให้ มารดามีความทุกข์ทรมาน ประกอบกับมารดาที่ดูแลบุตรป่ วยยังต้ องท�าหน้ าที่ในการ
ดูแลสมาชิกครอบครัวคนอื่นๆ ด้ วย และการดูแลบุตรป่ วยยังมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของครอบครัว หากมารดาไม่
สามารถจัดการกับภาระหน้ าที่เหล่านี้ได้ และรู้สกึ ว่าการดูแลบุตรป่ วยเป็ นข้ อจ�ากัดในการด�าเนินชีวิต ก็จะเป็ นสาเหตุ
ที่ทา� ให้ มารดามีความทุกข์ทรมานได้ 8
ความทุกข์ทรมานเป็ นความเจ็บปวดทั้งทางด้ านร่างกายและจิตใจ9 หรือความตึงเครียดทางด้ านร่างกาย จิตใจ
สังคม หรือจิตวิญญาณ10 และความทุกข์ทรมานเป็ นผลของความเครียดหรืออารมณ์ทางด้ านลบ รวมถึงปัญหาส่วน
บุคคล สังคม ความทุกข์ทรมานเกิดจากการรับรู้เหตุการณ์ท่มี าคุกคามชีวติ รับรู้ถงึ การไม่มคี วามสามารถในการเผชิญ
กับภาวะคุกคาม และเกิดความอ่อนล้ าในการเผชิญกับเหตุการณ์น้ัน ความทุกข์ทรมานมีความเป็ นอัตนัยและมีหลาย
มิตทิ ้งั ความทุกข์ทรมานทางกาย อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ11 ซึ่งอาจมีความแตกต่างขึ้นอยู่กบั ลักษณะเฉพาะ
ของแต่ละบุคคล ผลกระทบของความทุกข์ทรมานของบิดามารดาอาจท�าให้ บดิ ามารดาเกิดภาวะซึมเศร้ า อาจมีความ
12-13 มารดาที่มีบุตรแรก
โกรธซึ่งก่อให้ เกิดความรู้สกึ เชิงลบที่จะท�าให้ ไม่สามารถรักษาความสัมพันธ์ท่ดี ีกบั คนอื่นได้ 12,13
เกิดน�า้ หนักตัวน้ อย ต้ องได้ รับการรักษาในหออภิบาลทารกแรกเกิด ท�าให้ มารดามีโอกาสได้ สมั ผัสโอบกอดทารกน้ อยลง
อันเป็ นการขัดขวางสัมพันธภาพระหว่างมารดาและทารก อาจท�าให้ มารดาปฏิเสธทารกได้ อีกทั้งสภาพของทารกไม่น่าดู
ตัวผอม ไม่สมสัดส่วน ผิวหนังเหี่ยวย่น ยิ่งท�าให้ มารดาเกิดความกลัว ความเครียด วิตกกังวลเกี่ยวกับการดูแลบุตร
14-15 เนื่องจากความทุกข์ทรมานเป็ นประสบการณ์
และส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและความผาสุกของมารดาและเด็กได้ 14,15
ของบุคคลที่ตอบสนองอารมณ์ในเชิงลบ ท�าให้ บคุ คลรู้สกึ ความเจ็บปวดทั้งทางกาย อารมณ์ หรือจิตวิญญาณ10 มารดา
ทีค่ ลอดทารกน�า้ หนักน้ อยและต้ องเข้ ารับการรักษาตัวในหอผู้ป่วยทารกแรกเกิดวิกฤติมปี ฏิกริ ยิ าตอบสนองทางอารมณ์
เช่น รู้สกึ เศร้ าโศกสูญเสีย มีความวิตกกังวล เครียด ซึมเศร้ า รู้สกึ ล้ มเหลว เสียใจ และรู้สกึ ผิด ที่ไม่สามารถช่วยเหลือบุตรได้ 16
นอนไม่หลับ เบื่ออาหาร รู้สกึ เครียดที่เห็นรูปร่างหน้ าตาของบุตร และเครียดกับการที่ต้องถูกแยกออกจากบุตร17
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นอกจากนี้ความเครียด วิตกกังวล เศร้ าโศก ความทุกข์ทรมานของมารดายังส่งผลกระทบต่อบุตร เนื่องจากการเข้ ารับการรักษา
ในหอผู้ป่วยทารกแรกเกิด ของทารกส่งผลต่ออุปสรรคในการสร้ างสายสัมพันธ์และความรักใคร่ผกู พันระหว่างมารดาและทารก
ท�าให้ มารดาไม่มคี วามมั่นใจในการดูแลบุตร และยังท�าให้ เกิดปัญหาการสร้ างสัมพันธภาพระหว่างมารดาและบุตรในระยะยาว
18,19
ด้ วย18-19
มารดาที่มีความทุกข์ทรมานมากจะไม่สามารถที่จะจัดการกับภาระหน้ าที่ของตนเองในการดูแลครอบครัว
และบุตรคนอื่นๆ ได้ ดังนั้นมารดาเหล่านี้จึงมีความทุกข์ทรมานและจะส่งผลต่อความทุกข์ทรมานในทารกด้ วย20
การศึกษาเกี่ยวกับทารกแรกเกิดน�า้ หนักน้ อยส่วนใหญ่เป็ นการศึกษาปัจจัยที่ทา� ให้ มารดาคลอดทารกน�า้ หนักน้ อย
แต่สา� หรับการศึกษาความทุกข์ทรมานของมารดาที่ทารกแรกเกิดน�า้ หนักน้ อยและเข้ ารับการรักษาในหอผู้ป่วยทารกแรกเกิด
ในประเทศไทยยังมีค่อนข้ างน้ อย ยังขาดความเข้ าใจที่ชัดเจนในบริบทและปัจจัยที่มีอทิ ธิพลต่อการเพิ่มหรือการลด
ความทุกข์ทรมานของมารดา ดังนั้น ผู้วจิ ยั จึงสนใจที่จะศึกษาความทุกข์ทรมานของมารดาที่มที ารกแรกเกิดน�า้ หนักน้ อย
และเข้ ารับการรักษาในหอผู้ป่วยทารกแรกเกิด ซึ่งจะเป็ นประโยชน์สา� หรับพยาบาลและบุคลากรทางสุขภาพในการดูแล
มารดาที่ทารกแรกเกิดน�า้ หนักน้ อยและเข้ ารับการรักษาในหอผู้ป่วยทารกแรกเกิดป่ วย และเพื่อให้ มารดามีคุณภาพ
ชีวิตที่ดขี ้ นึ สามารถดูแลทารกได้ อย่างเหมาะสมต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจยั

เพื่อศึกษาลักษณะความทุกข์ทรมาน สาเหตุหรือปัจจัย และวิธกี ารเผชิญหรือการลดความทุกข์ทรมานของมารดา
ที่มที ารกแรกเกิดน�า้ หนักน้ อยและเข้ ารับการรักษาในหอผู้ป่วยทารกแรกเกิดป่ วย

วิธีการด�าเนินการวิจยั

การวิจัยครั้งนี้เป็ นการวิจัยเชิงคุณภาพ ด้ วยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth
interview)
in
ประชากรทีศ่ ึกษา ประกอบด้ วย มารดาที่คลอดทารกแรกเกิดน�า้ หนักน้ อยและเข้ ารับการรักษาในหอผูป้ ่ วยทารก
แรกเกิดป่ วย โรงพยาบาลศู
โรงพยาบาลศูนนย์ย์สสงั งั กักัดดกระทรวงสาธารณสุ
กระทรวงสาธารณะสุ
ข ในเขตภาคตะวันนออก
ข ในเขตภาคภาคตะวั
ออกกลุ
กลุ่ม่มตัตัววอย่
อย่าางหรื
งหรืออผูผู้ ใ้ ให้ห้ขข้ อ้ อมูมูลลเป็เป็นนมารดา
ของทารกได้ มาจากการเลือกจากรายชื่อทารกแรกเกิดน�า้ หนักน้ อยทีเ่ ข้ ารับการรักษาในหออภิบาลทารกแรกเกิดป่ วย จ�านวน
24 คน โดยมีเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ให้ ข้อมูลดังนี้ คือ เป็ นมารดาที่คลอดทารกแรกเกิดน�า้ หนักน้ อยกว่า 2,500 กรัม
มีอายุ 20 ปี ขึ้นไป สามารถสื่อสารภาษาไทยทั้งการพูด การอ่าน และการเขียนได้ และยินดีเข้ าร่วมการวิจัย
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย
1) แบบบันทึกข้ อมูลทั่วไปของทารกแรกเกิดน�า้ หนักน้ อย เช่น อายุ น�า้ หนักแรกเกิด ประเภทของทารกแรกเกิด
น�า้ หนักน้ อย การวินิจฉัยโรค ระยะเวลาการนอนโรงพยาบาล และข้ อมูลทั่วไปของบิดามารดา เช่น อายุ การศึกษา
ศาสนา อาชีพ รายได้ ของครอบครัว จ�านวนสมาชิกของครอบครัว
2) แนวค�าถามในการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับความทุกข์ทรมานของมารดาที่ทารกแรกเกิดน�า้ หนักน้ อย ความเชื่อ
เกี่ยวกับการเจ็บป่ วยของทารก สาเหตุของความทุกข์ทรมานของมารดา ปัจจัยที่มอี ทิ ธิพลต่อความทุกข์ทรมานของมารดา
ที่ทารกแรกเกิดน�า้ หนักน้ อยและเข้ ารับการรักษาในหอผู้ป่วยทารกแรกเกิดป่ วย ตัวอย่างแนวค�าถาม เช่น “คุณแม่ร้ สู กึ
อย่างไรที่ลูกน�า้ หนักแรกเกิดน้ อย” “คุณแม่มีความทุกข์เรื่องอะไรบ้ าง” “ความทุกข์ของคุณแม่มีสาเหตุมาจากอะไร”
“คุณแม่มวี ธิ บี รรเทาความทุกข์หรือท่านจัดการความทุกข์อย่างไร” “คุณแม่คาดหวังอย่างไรเกี่ยวกับลูกและผลการรักษา”
เป็ นต้ น แนวค�าถามผ่านการตรวจสอบความเหมาะสมจากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน นอกจากนี้ตวั ผู้วิจัยเป็ นเครื่องมือที่
ส�าคัญในการสัมภาษณ์เชิงลึก ซึ่งผู้วิจัยผ่านการเรียนวิชาการวิจัยเชิงคุณภาพในหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบณ
ั ฑิตและการ
อบรมเกี่ยวกับการท�าวิจัยเชิงคุณภาพ และมีประสบการณ์ในการท�าวิจัยเชิงคุณภาพมากกว่า 3 เรื่อง
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การพิทกั ษ์สิทธิของกลุ่มตัวอย่าง
หลังจากโครงร่างวิจยั ผ่านการพิจารณาจากกรรมการจริยธรรมวิจยั มหาวิทยาลัยบูรพา รหัสจริยธรรม 129/2560
และโรงพยาบาลที่เก็บข้ อมูล รหัสจริยธรรม 75/60/O/h3 ผู้วจิ ยั ติดต่อประสานงานกับโรงพยาบาล เมื่อได้ รบั อนุญาต
จากผู้อา� นวยการโรงพยาบาล หัวหน้ าหอผู้ป่วยทารกแรกเกิดแล้ ว ผู้วิจัยเข้ าพบมารดาที่มที ารกแรกเกิดน�า้ หนักน้ อย
ที่หอผู้ป่วยทารกแรกเกิด โดยชี้แจงวัตถุประสงค์การวิจัย วิธกี ารด�าเนินการวิจัย ประโยชน์หรือความเสี่ยงที่อาจเกิด
ขึ้นจากการวิจัย การเก็บรักษาความลับของข้ อมูล การน�าเสนอข้ อมูลในภาพรวม และสิทธิในการเข้ าร่วมหรือปฏิเสธ
การเข้ าร่ วมวิจัยให้ กับกลุ่มตัวอย่างทราบและกลุ่มตัวอย่างเป็ นผู้ตัดสินใจเข้ าร่ วมการวิจัย ผู้วิจัยจึงให้ ลงชื่อในใบ
ยินยอม
การเก็บรวบรวมข้อมู ล เริ่มกระบวนการเก็บข้ อมูลหลังจากมารดาเสร็จสิ้นจากการเยี่ยมและให้ การดูแลบุตร
เรียบร้ อยแล้ ว โดยใช้ แบบบันทึกข้ อมูลทั่วไปของทารกแรกเกิดน�า้ หนักน้ อยและข้ อมูลของมารดา หลังจากนั้นผู้วิจัย
ท�าการสัมภาษณ์เชิงลึกประมาณ 40-60 นาที ต่อผู้ให้ ข้อมูล 1 ราย ก่อนสัมภาษณ์ผ้ ูวิจัยได้ ขออนุญาตบันทึกข้ อมูล
ด้ วยเครื่องบันทึกเสียง การสัมภาษณ์เชิงลึกด�าเนินการในห้ องประชุมเล็กของหอผู้ป่วยทารกแรกเกิด ผู้วิจัยท�าการ
ถอดเทปแบบค�าต่อค�า วลีต่อวลี ประโยคต่อประโยค พร้ อมทั้งตรวจสอบข้ อความที่ไม่ชัดเจนครบถ้ วน และตั้งค�าถาม
เพิ่มเติมเพื่อใช้ ในการสัมภาษณ์ครั้งต่ อไป ยุติการเก็บรวบรวมข้ อมูลด้ วยการสัมภาษณ์เชิงลึกเมื่อข้ อมูลที่ได้ ถึง
จุดอิ่มตัว (Data saturation) หรือไม่มขี ้ อมูลใหม่เกิดขึ้น

การวิเคราะห์ขอ้ มูล

วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากการศึกษาความทุกข์ทรมานของมารดาเกี่ยวกับลักษณะ สาเหตุและวิธกี ารบรรเทาความทุกข์
ทรมานของมารดาทีท่ ารกแรกเกิดน�า้ หนักน้ อยและเข้ ารับการรักษาในหอผู้ป่วยทารกแรกเกิดป่ วย จากการเก็บข้ อมูลเชิงคุณภาพ
content analysis
โดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content
analysis) โดยประยุกต์วิธกี ารของ Hsieh and
& Shannon21 ประกอบด้ วย 3 ขั้นตอน ได้ แก่
ขั้นแรกเป็ นการอ่านข้ อมูลที่ได้ จากการถอดเทปบันทึกเสียงของผู้ให้ ข้อมูลทั้งหมดหลายครั้งจนมองเห็นภาพของความ
ทุกข์ทรมานของมารดา หลังจากนั้นท�าการจ�าแนกหมวดหมู่ เพื่อก�าหนดเป็ นดัชนีและให้ รหัสข้ อมูล โดยดูความหนา
แน่นของดัชนีและหมวดหมู่ของข้ อมูล และสุดท้ ายเป็ นขั้นการเชื่อมโยงข้ อมูลโดยบูรณาการหมวดหมู่ของข้ อมูลให้
เป็ นเรื่องราวที่มคี วามหมายแล้ วก�าหนดแก่นสาระ โดยผู้วิจัยอภิปรายแก่นสาระจนได้ ข้อตกลงร่วมกัน
ความน่าเชื่อถือของงานวิจยั
ผู้วิจัยตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้ อมูลตามแนวทางการสร้ างความน่าเชื่อถือของ Lincoln and Guba22 ซึ่งประกอบ
ไปด้ วย 1) ความน่าเชื่อถือ (Creditability)
การสร้ างความน่าเชื่อถือกระท�าโดยผู้วจิ ยั มีประสบการณ์ในการท�าวิจยั เชิงคุณภาพ
c
ท�าการคัดเลือกผู้ให้ ข้อมูลซึ่งเป็ นมารดาที่มที ารกแรกเกิดน�า้ หนักน้ อย เพื่อให้ สามารถบอกเล่าประสบการณ์หรือความรู้สกึ ตาม
การรับรู้ของตนเอง การสร้ างสัมพันธภาพที่ดกี บั ผู้ให้ ข้อมูล โดยการแสดงท่าทางที่เป็ นมิตร เป็ นผู้ฟังที่ดี เปิ ดโอกาสให้ ซักถาม
และแสดงความเห็นได้ อย่างอิสระ และมีการใช้ เทคนิคการสะท้อนคิดในกระบวนการเก็บรวบรวมข้ อมูล และการยืนยันข้ อมูล
กับผู้ให้ ข้อมูลภายหลังการเก็บรวบรวมข้ อมูล 2) การน�าข้ อมูลไปใช้ (Transferability)
ผู้วจิ ยั ค�านึงถึงการน�าผลการวิจยั
t
ไปใช้ ในบริบทอื่นๆ จึงบรรยายรายละเอียดต่างๆของการคัดเลือกผู้ให้ ข้อมูล และขั้นตอนต่างๆในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
d
เพื่อให้ ผ้ อู า่ นสามารถประยุกต์ไปใช้ ในบริบทที่คล้ ายคลึงกัน 3) ความคงที่ (Dependability)
ผู้วจิ ยั ถอดเทปการสัมภาษณ์
ผู้ให้ ข้อมูลแต่ละรายและวิเคราะห์ข้อมูลทีไ่ ด้ ทกุ รายอย่างเป็ นอิสระและตรวจสอบผลการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันและบรรยาย
เกี่ยวกับกระบวนการวิจยั และการสรุปผลการวิจัยไว้ อย่างละเอียด เพื่อให้ ผ้ ูอ่านสามารถเข้ าใจ ตรวจสอบและปฏิบตั ติ ามได้
และ 4) การยืนยันข้ อมูล (Confirmability)
ผู้วจิ ยั ได้ รวบรวมเอกสาร และเครื่องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล สามารถ
c
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ตรวจสอบความถูกต้ องย้ อนหลังได้ รวมทั้งผู้วจิ ยั ได้ ตระหนักถึงความน่าเชื่อถือการน�าข้ อมูลไปใช้ และความคงที่ดงั ที่กล่าว
มาแล้ ว ท�าให้ งานวิจัยนี้มคี วามเป็ นกลางหรือการไม่มีความล�าเอียง

ผลการวิจยั

การศึกษาครั้งนี้ผ้ ใู ห้ ข้อมูลเป็ นมารดาที่ทารกแรกเกิดน�า้ หนักน้ อยและเข้ ารับการรักษาในหอผู้ป่วยทารกแรกเกิดป่ วย
จ�านวน 24 คน อายุระหว่าง 20-39 ปี เฉลี่ย 28.46 ปี รายได้ ของมารดา 5,000–25,000 บาทต่อเดือน และรายได้
เฉลี่ยของครอบครัว 28,208.33 บาทต่อเดือน มารดาส่วนใหญ่สถานภาพสมรสคู่ จ�านวน 23 คน (ร้ อยละ 95.80)
จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา จ�านวน 10 คน (ร้ อยละ 41.70) ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้ าง 14 คน (ร้ อยละ 58.30)
เด็กทารกเป็ นเพศชายและหญิง จ�านวนอย่างละ 12 คน (ร้ อยละ 50) เด็กทารกทุกคนได้ รับการวินิจฉัยว่า Preterm
with Low Birth Weight (LBW) ซึ่งในจ�านวนเหล่านี้ มีทารกที่ได้ รับการวินิจฉัยว่า Preterm with Low birth weight
(LBW) with respiratory distress syndrome (RDS) จ�านวน 12 ราย Preterm with LBW with Sepsis จ�านวน 3 ราย
Preterm with LBW with Sepsis with Meningitis จ�านวน 2 ราย และอื่นๆ ที่เป็ นโรคหรืออาการร่วมกับ Preterm
with LBW เช่น Birth Asphyxia (BA) Patient Ductus Arteriosus (PDA) Transient Tachypnea of Newborn
(TTNB) Jaundice Sepsis และ Meningitis เป็ นต้ น ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 จ�านวน ร้ อยละ ของข้ อมูลส่วนบุคคลของมารดาและทารกแรกเกิดน�า้ หนักน้ อย (n = 24) วัตถุประสงค์การวิจัย
จ� ำานวน(คน)
ข้อมูลส่วนบุคคล
23
สถานภาพ:
สมรส
1
หย่าร้ าง/หม้ าย
10
ระดับการศึกษา: มัธยมศึกษา
9
อนุปริญญา
5
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
อาชีพ:
ลูกจ้ าง/รับจ้ าง
14
3
ค้ าขาย
7
แม่บ้าน
12
เพศของทารก: ชาย
หญิง
12
น�าำ้ หนักแรกเกิดของทารก: น้ อยกว่า 1,000 กรัม
2
น�ำา้ หนัก 1,000-1,500 กรัม
8
น�ำา้ หนัก 1,501-2,000 กรัม
6
น�ำา้ หนัก 2,101-2,499 กรัม
8
การวินิจฉัยโรคของทารก: Preterm with LBW with RDS
12
Preterm with LBW with Sepsis
3
Preterm with LBW with Sepsis with Meningitis
2
Preterm with others (PDA TTNB)
7

ร้ร้ออยละ
ยละ
95.80
95.80
4.20
4.20
41.70
41.70
37.50
37.50
20.80
20.80
58.30
58.30
12.50
12.50
29.20
29.20
50.00
50.00
50.00
50.00
8.40
8.40
33.30
33.30
25.00
25.00
33.30
33.30
50.00
50.00
12.50
12.50
8.30
8.30
29.20
29.20
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สาเหตุของความทุกข์ทรมาน
1. กลัวทารกมีภาวะแทรกซ้ อน
2. กลัวทารกเสียชีวิต
ปั จจัยที่มีผลต่ อความทุกข์
ทรมาน
1. ภาวะความเจ็บป่ วยของบุตร
2.การสนับสนุนจากครอบครัว

ลักษณะความทุกข์ทรมาน
1. ความวิตกกังวล/ความเครียด
2. ความเศร้ าโศก เสียใจ
3. นอนไม่หลับ
4. ไม่อยากรับประทานอาหาร

วิธีการบรรเทาความทุกข์ทรมาน
1. การสร้ างความหวัง
2. การท�ำบุญ
3. สวดมนต์ขอพร
4. การท�ำใจยอมรับสภาพของบุตร

ผลของการบรรเทา
ความทุกข์ทรมาน
1. อยู่กบั ความทุกข์ทรมานได้
2. ความทุกข์ทรมานเบาบางลง
3. การมีความหวัง

ภาพที่ 1 แผนผังความทุกข์ทรมานของมารดาที่มที ารกแรกเกิดน�ำ้ หนักน้ อยและเข้ ารับการรักษาในหอผู้ป่วยทารกแรกเกิดป่ วย
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ จากการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับความทุกข์ทรมานของมารดาที่มที ารกแรกเกิดน�ำ้ หนักน้ อย
และเข้ ารับการรักษาในหอผู้ป่วยทารกแรกเกิดป่ วย ได้ สาระส�ำคัญ 5 ประเด็น (ภาพที่ 1) ดังนี้
1. ลักษณะความทุกข์ทรมานของมารดา มารดารู้สกึ มีความทุกข์เมื่อรู้ว่าคลอดก่อนก�ำหนด เมื่อมารดาได้ เห็น
บุตรครั้งแรกที่มนี ำ�้ หนักน้ อย ตัวเล็ก ผิวหนังบอบบาง มารดาแสดงอาการของความทุกข์ทรมาน ได้ แก่ มีความวิตก
กังวล/ความเครียด ความเศร้ า/เสียใจ นอนไม่หลับ และไม่อยากรับประทานอาหาร ดังนี้
1.1 ความวิตกกังวล/ความเครียด มารดาส่วนใหญ่มคี วามวิตกกังวล มีความเครียด เมื่อเห็นบุตรตัว
เล็ก น�ำ้ หนักน้ อย ดูดนมมารดาไม่ได้ หายใจล�ำบาก และต้ องเข้ ารับการรักษาในหอผู้ป่วยทารกแรกเกิดแทนที่จะได้ กลับ
บ้ าน ดังค�ำบอกเล่าของมารดาอายุ 29 ปี บุตรทารกเพศหญิงน�ำ้ หนัก 2,050 กรัม ดังนี้ “เครียดมาก กลัวเขาไม่รอด เห็น
เขามีสายน�ำ้ เกลือระโยงระยางไปหมด คิดว่าลูกคงเจ็บมาก ขนาดเรายังเจ็บ ลูกจะเจ็บขนาดไหน ตัวเขาเล็กนิดเดียว”
มารดาอายุ 33 ปี บุตรทารกเพศชายน�ำ้ หนัก 1,245 กรัม กล่าวว่า “ตอนแรกหนูทงั้ เครียด ทัง้ กังวล เห็นลูกคนอืน่
เขาคลอดมาสมบูรณ์ คลอดมาก็ได้อุม้ เลย แต่ทำ� ไมลูกเราตัวเล็กมาก ยิ่งเห็นเขาใส่สายเต็มไปหมด ต้องให้ออกซิเจน
ยิ่งสงสารเขา” เช่นเดียวกับมารดาอายุ 32 ปี บุตรทารกเพศหญิง น�ำ้ หนัก 1,300 กรัม เล่าว่า “สงสารเขา กังวลว่า
เขาจะเจ็บไหม เมือ่ ไรจะได้ออกมาจากตู้ เมือ่ ไรจะได้กลับบ้าน” ส่วนมารดาอายุ 32 ปี บุตรทารกเพศหญิงน�ำ้ หนัก
675 กรัม เล่าว่า “กังวล เป็ นห่วงลูกมาก มาเยีย่ มแต่ละวันก็จะลุน้ ตลอดว่าลูกจะเป็ นอะไรหรือเปล่า ขอเบอร์โทรพยาบาล
ไว้ดว้ ย ไว้ถามอาการลูกคะ” นอกจากนี้มารดาอายุ 21ปี บุตรทารกเพศชายน�ำ้ หนัก 2,090 กรัม กล่าวว่า “กังวลมาก
เครียดมากกับอาการของเขา กลัวเขาจะจากเราไป ถามหมอทุกครั้ง เมื่อไรลูกจะแข็งแรง เมื่อไรลูกจะได้ กลับบ้ าน”
		 1.2 ความเศร้าโศกเสียใจ มารดาทุกคนรู้สกึ เศร้ า เสียใจ บางรายร้ องไห้ เมื่อเห็นบุตรตนเองน�ำ้ หนักน้ อย
และต้ องเข้ ารับการรักษาในหอผู้ป่วยทารกแรกเกิด ซึ่งพบได้ จากค�ำบอกเล่าของมารดาอายุ 22 ปี บุตรทารกเพศชาย
น�ำ้ หนัก 1,330 กรัม “พอเห็นลูกนะ น�ำ้ ตาไหลเลย กลับมาบ้านนี ่ นัง่ น�ำ้ ตาไหลคนเดียว ไม่อยากให้เขาเป็ นแบบนี้
เห็นเขามีสายเยอะไปหมด เห็นเขาแบบนี้อยากเป็ นแทนเขา เขาคงเจ็บ คงทรมานมาก (น�ำ้ ตาไหล)” มารดาอายุ 39 ปี
บุตรทารกเพศชายน�ำ้ หนัก 1,690 กรัม พูดว่า “ทุกข์ใจ เสียใจ บอกตรงๆเลย พอเห็นเขาใส่สายอะไรต่ออะไรหลายอย่าง
มันตื้อ มันพูดไม่ออก” เช่นเดียวกับมารดาอายุ 21 ปี บุตรทารกเพศชายน�ำ้ หนัก 1,500 กรัม เล่าว่า “พอเห็นลูก
เป็ นแบบนี้ หนูรอ้ งไห้ทกุ วัน หมอบอกลูกคลอดก่อนก�ำหนด ตัวเล็ก ต้องไปอยู่หอ้ งเด็กป่ วย หนูนีร่ อ้ งไห้คาเตียงเลย”
ส่วนมารดาอายุ 22 ปี บุตรทารกเพศชายน�ำ้ หนัก 1,200 กรัม กล่าวว่า “อยู่ดีๆ หนูกป็ วดท้อง พอมาโรงพยาบาล
เขาก็สง่ มาห้องนี้ หนูกค็ ลอดเลย หนูตกใจ ท�ำอะไรไม่ถกู (เริ่มน�ำ้ ตาคลอ เริ่มร้องให้…..) หนูไม่ได้ฝากครรภ์เลย ไม่
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ได้ดแู ลเขาเลย ไม่ได้ทำ� อะไรซักอย่าง พอหมอบอกลูกต้องใส่เครือ่ งช่วยหายใจ หนูได้แต่รอ้ งให้ ” และมารดาอายุ
30 ปี บุตรทารกเพศชายน�ำ้ หนัก 1,900 กรัม กล่าวว่า“ลูกหนูเขาคลอดก่อนก�ำหนด หมอบอกว่าปากมดลูกหนูเปิ ด
แล้วก็น�ำ้ เดิน เขาเลยต้องคลอดออกมาก่อน พอเห็นเขา มัน มันเสียใจ เสียใจว่าท�ำไมต้องมาเกิดกับเรา เราก็พร้อม
ทุกอย่าง ท�ำไมต้องมาเป็ นเรา (เริ่มร้องไห้…)” นอกจากนี้มารดาอายุ 33 ปี บุตรทารกเพศชายน�ำ้ หนัก 1,245 กรัม เล่าว่า
“พอเห็นลูก หนูรอ้ งทัง้ วันเลย นับ 1 2 3 ทุกวัน เวลามาต้องถอนหายใจว่าจะเจออะไรหรือเปล่า นัง่ รถกลับบ้าน
หนูรอ้ งไห้ไม่อายใคร กลับถึงบ้านกินไม่ได้ นอนไม่หลับ”
		 1.3 นอนไม่หลับ มารดาส่วนใหญ่มีอาการนอนไม่หลับ เนื่องจากเป็ นห่วงบุตรและวิตกกังวลเกี่ยวกับ
อาการของบุตร บุตรมีนำ�้ หนักน้ อย ตัวเล็กกว่าเด็กปกติ ต้ องใส่ทอ่ ช่วยหายใจ อยู่ในตู้อบ ดังค�ำบอกเล่าของมารดา
อายุ 22 ปี บุตรทารกเพศชายน�ำ้ หนัก 1,200 กรัม ที่ว่า “กลางคืนมันนอนไม่หลับ มันรูส้ ึกไม่หลับเอง คิดมากคิด
หลายเรือ่ ง เป็ นห่วงเขา” ส่วนมารดาอายุ 32 ปี บุตรทารกเพศหญิง น�ำ้ หนัก 675 กรัม กล่าวว่า “กลับมาถึงบ้าน
คิดถึงแต่หน้าลูก นอนไม่หลับ ก็อยากกินได้ อยากนอนหลับแต่มนั ไม่หลับ เป็ นห่วงเขา รอเวลาจะได้มาเยีย่ มเขาอีก”
เช่นเดียวกับมารดาอายุ 20 ปี บุตรทารกเพศหญิงน�ำ้ หนัก 2,030 กรัม เล่าว่า “2–3 วันแรก กินไม่ได้ นอนไม่หลับ
เลย กลัวเขาจะดึงสายออกเอง กลัวไม่มีใครเห็น กลัวสารพัด” นอกจากนี้มารดาอายุ 30 ปี บุตรทารกเพศหญิงน�ำ้
หนัก 1,400 กรัม เล่าว่า “เห็นลูกเป็ นมาก คลอดออกมาตัวแดง ตัวนิดเดียวหมอให้อยู่ในตู้ ให้ออกซิเจนด้วย หนูก็
เครียด นอนไม่หลับ ยิ่งวันแรกๆ นอนไม่หลับเลย”
		 1.4 ไม่อยากรับประทานอาหาร มารดาส่วนใหญ่มีอาการไม่อยากรับประทานอาหาร เพราะกังวลเกี่ยว
กับบุตร ไม่ร้ วู ่าบุตรจะมีอาการต่อไปอย่างไร ดังค�ำบอกเล่าของมารดาอายุ 32 ปี บุตรทารกเพศหญิงน�ำ้ หนัก 840 กรัม ว่า
“พอเห็นลูกเรากินอะไรไม่ลงเลย ไม่รูส้ ึกหิว ไม่อยากอะไร ทางหมอก็บอกว่าให้เราบ�ำรุงให้ทานอาหารให้ครบ 5 หมู่
จะได้มีน�ำ้ นมให้ลกู ” มารดาอายุ 37 ปี บุตรทารกเพศชายน�ำ้ หนัก 1,400 กรัม กล่าวว่า“เขาน�ำ้ หนักน้อย มันน้อยเกิน
เราก็เสียใจนะทีเ่ ขาเป็ นอย่างนี้ เราเองกินไม่ได้ นอนไม่หลับ” มารดาอายุ 38 ปี บุตรทารกเพศหญิงน�ำ้ หนัก 1,240 กรัม เล่าว่า
“วันไหนทีอ่ าการเขาไม่ดี เราก็เครียด กินไม่ได้ นอนไม่หลับ ในแต่ละวันนี ่ ลุน้ เขาทุกวัน” ส่วนมารดาอายุ 27 ปี บุตรทารก
เพศหญิงน�ำ้ หนัก 1,185 กรัม กล่าวว่า “พอหนูเห็นน้อง หนูโทษตัวเองเลย เสียใจมันเกิดทีเ่ รา เพราะเราท�ำให้นอ้ ง
เป็ นแบบนี้ วันนัน้ หนูกินอะไรไม่ได้เลย รูอ้ ย่างงี้หนูจะบ�ำรุงตัวเองให้ดีกว่านี้” และมารดาอายุ 20 ปี บุตรทารกเพศชาย
น�ำ้ หนัก 1,745 กรัม เล่าว่า “เบือ่ อาหาร ไม่มีกะจิตกะใจจะท�ำอะไร ข้าวนีบ่ างวันไม่กินเลย ยิ่งช่วงแรกๆ นีไ่ ม่กินเลย”
2. สาเหตุของความทุกข์ทรมานของมารดา มารดาที่ทารกมีนำ�้ หนักน้ อยมีความทุกข์ เนื่องจากมารดากลัว
ว่าบุตรจะมีภาวะแทรกซ้ อนและกลัวว่าบุตรจะเสียชีวิต ดังรายละเอียดดังนี้
		 2.1 กลัวบุตรมีภาวะแทรกซ้อน จากการที่มารดาเห็นบุตรตัวเล็ก น�ำ้ หนักน้ อย บางรายต้ องใส่อปุ กรณ์
ช่วยหายใจ ให้ ออกซิเจน ใส่สายยางทางปาก ท�ำให้ มารดาคิดว่าบุตรอาจจะมีภาวะแทรกซ้ อน ดังค�ำบอกเล่าของมารดา
อายุ 32 ปี บุตรทารกเพศหญิงน�ำ้ หนัก 840 กรัม “เราเครียด เราคิดมากทีเ่ ขาน�ำ้ หนักน้อย กลัวเขาไม่แข็งแรง กลัวเขาติดเชื้อ”
มารดาอายุ 32 ปี บุตรทารกเพศหญิงน�ำ้ หนัก 1,950 กรัม เล่าว่า “เขาตัวเหลือง ก็เลยเครียด หนูกไ็ ม่รูว้ า่ ตัวเหลือง
กับน�ำ้ หนักน้อย อันไหนมันอันตรายกว่ากัน กลัวเขาจะมีภาวะแทรกซ้อนอืน่ ๆ” และมารดาอายุ 22 ปี บุตรทารกเพศชาย
น�ำ้ หนัก 1,330 กรัม พูดว่า “หนูกลัวลูกจะมีภาวะแทรกซ้อน เขาตัวเล็ก ดูเขาหายใจหอบเหนือ่ ย อย่างวันแรกนีเ่ ขา
ใส่ท่อช่วยหายใจด้วย” และมารดาอายุ 27 ปี บุตรทารกเพศหญิงน�ำ้ หนัก 1,185 กรัม เล่าว่า “เห็นเขายังให้ออกซิเจน
เราก็ใจคอไม่ดี กลัวเขาเป็ นอะไรอีก แต่ถา้ วันไหนเห็นเขาถอดสายออกซิเจนออก เอาโน่นนีอ่ อก เราก็เออ ใจชื้นขึ้นมาบ้าง”
		 2.2 กลัวบุตรเสียชีวติ มารดาส่วนใหญ่กลัวบุตรเสียชีวติ เนื่องจากแรกคลอดบุตรมีนำ�้ หนักน้ อย ขนาดร่างกาย
เล็กกว่าเด็กปกติ ดังค�ำบอกเล่าของมารดาอายุ 30 ปี บุตรทารกเพศหญิงน�ำ้ หนัก 1,400 กรัม ว่า “กลัวลูกไม่รอด
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น้องเขาตัวเล็ก เขาหายใจแบบจะเฮือกสุดท้าย อย่างตอนใส่ท่อนีห่ นักสุดเลย ทางโรงพยาบาลเขาโทรไปบอกพ่อ ถ้าโทร
มาบอกหนู หนูกค็ งสติแตกแน่ๆ” ส่วนมารดาอายุ 32 ปี บุตรทารกเพศหญิงน�ำ้ หนัก 675 กรัม บอกว่า “กลัวเขาไม่รอด
ตอนออกมาหมอเขาก็บอกเราว่า ลูกอาจจะไม่รอดนะ” เช่นเดียวกับมารดาอายุ 22 ปี บุตรทารกเพศชายน�ำ้ หนัก
2,100 กรัม เล่าว่า“ตอนแรกก็กลัวเขาจะไม่รอด เพราะหมอบอกว่าต้องใส่เครือ่ งช่วยหายใจด้วย” และมารดาอายุ 38 ปี
บุตรทารกเพศหญิงน�ำ้ หนัก 1,240 กรัม บอกว่า “กลัว กลัวเขาจะจากเราไป”
3. ปั จจัยทีม่ ีผลต่อความทุกข์ทรมานของมารดา มารดาส่วนใหญ่ให้ ข้อมูลว่าปัจจัยที่มีผลท�ำให้ ความทุกข์
ทรมานเพิ่มขึ้น คืออาการของบุตร และปัจจัยที่ทำ� ให้ เกิดความทุกข์ทรมานลดลง คือ การได้ รับการสนับสนุนจาก
ครอบครัว มีรายละเอียดดังนี้
		 3.1 อาการของบุตร อาการของบุตรเป็ นปัจจัยที่สำ� คัญที่ส่งผลต่อการเกิดความทุกข์ทรมานของมารดา
ดังเช่นมารดาอายุ 20 ปี บุตรทารกเพศหญิงน�ำ้ หนัก 1,530 กรัม กล่าวว่า “ตกใจที่เห็นเขาใส่เครื่องช่วยหายใจ แล้ ว
ก็ใส่ทอ่ ภาวนาทุกวัน ขอให้ เขาดีข้ นึ เขาตัวเล็ก กลัวเขาจะเป็ นอะไรมาก กลัวไม่หาย เป็ นห่วงเขา” มารดาอายุ 21 ปี
บุตรทารกเพศชายน�ำ้ หนัก 2,090 กรัม เล่าว่า “ เครียดมากกับอาการของเขา คือเรากลัวเขาจะจากเราไป วันไหนมา
แล้วหมอบอกว่าเขาดีข้ ึน หายใจดีข้ ึน เราค่อยโล่งใจหน่อย” นอกจากนี้มารดาอายุ 20 ปี บุตรทารกเพศชายน�ำ้ หนัก
1,745 กรัม เล่าว่า “เครียด ตกใจ เป็ นห่วงเขา ไม่รูว้ า่ เขาจะเป็ นยังไง จะรอดหรือเปล่า”
3.2 การสนับสนุ นจากครอบครัว การที่มารดาต้ องดูแลบุตรน�ำ้ หนักน้ อยที่โรงพยาบาลเป็ นระยะเวลานาน
ท�ำให้ มารดามีความทุกข์ทรมานมากขึ้น การได้ รับการสนับสนุนจากครอบครัวมีสว่ นส�ำคัญในการลดความทุกข์ทรมาน
ของมารดา โดยเฉพาะการให้ กำ� ลังใจ การดูแลเรื่องอาหาร และการช่วยเหลืองานบ้ าน ดังค�ำบอกเล่าของมารดาอายุ
32 ปี บุตรทารกเพศหญิง น�ำ้ หนัก 675 กรัม ว่า “แรกๆจะร้องไห้ทกุ วัน แต่ดีทีท่ างบ้านให้กำ� ลังใจดี มันท�ำให้เราดีข้ ึนนะ
เขาให้เราสู ้ ให้กำ� ลังใจเรา” เช่นเดียวกับมารดาอายุ 20 ปี บุตรทารกเพศชายน�ำ้ หนัก 1,500 กรัม เล่าว่า “พ่อ แม่
แฟน น้า เขาก็ให้กำ� ลังใจ บอกว่าถ้าเราเครียดเราก็จะยิ่งไม่มีน�ำ้ นมให้ลกู เขาบอกเดีย๋ วลูกก็ดีข้ ึน อย่าคิดมาก” ส่วน
มารดาอายุ 33 ปี บุตรทารกเพศชายน�ำ้ หนัก 1,245 กรัม เล่าว่า “ญาติๆเราก็คอยให้กำ� ลังใจ บอกอยู่วา่ เดีย๋ วน้องก็หาย”
มารดาอายุ 30 ปี บุตรทารกเพศหญิง น�ำ้ หนัก 1,900 กรัม กล่าวว่า “ย่า(มารดาแฟน) เขามาช่วยดูแลเรา มาท�ำ
กับข้าวให้กิน ท�ำความสะอาดบ้าน ซักเสื้อผ้าให้” นอกจากนี้มารดาอายุ 29 ปี บุตรทารกเพศชายน�ำ้ หนัก 1,690 กรัม
เล่าว่า “ตัง้ แต่คลอดน้อง แฟนหนูเขาเปลีย่ นไปเลย หาข้าวปลามาให้ จากทีเ่ ขาไม่เคยท�ำงานบ้าน ตอนนี้เขาท�ำหมดเลย
เสื้อผ้าหนูเขาก็ซกั ให้ ข้างปลาก็หาให้” รวมทั้งมารดาอายุ 30 ปี บุตรทารกเพศชาย น�ำ้ หนัก 1,900 กรัม เล่าว่า “ย่ามา
ปลอบใจ บอกว่าเดีย๋ วก็หาย คนอืน่ เป็ นมากกว่าเราอีก แกท�ำกับข้าวมาให้ หาของบ�ำรุงมาให้ทานด้วย”
4. วิธกี ารบรรเทาความทุกข์ทรมานของมารดา มารดามีหลากหลายวิธใี นการบรรเทาความทุกข์ทรมาน เช่น
การสร้ างความหวัง การท�ำบุญ การสวดมนต์ ขอพร และการยอมรับสภาพของบุตร เป็ นต้ น ซึ่งวิธกี ารเหล่านี้สามารถ
ช่วยบรรเทาความทุกข์ของมารดาลงได้
4.1 การสร้ างความหวัง ความหวังเป็ นสิ่งส�ำคัญมากที่ช่วยให้ ความทุกข์ทรมานของมารดาลดลง มารดา
ส่วนใหญ่ท่รี ับรู้ว่าบุตรทารกน�ำ้ หนักน้ อย บางรายอยู่ในภาวะวิกฤต ต้ องใช้ เครื่องช่วยหายใจ ต้ องให้ ออกซิเจน ท�ำให้ มารดา
มีความทุกข์ แต่เมื่อแพทย์อธิบายว่า ต้ องใช้ เวลาอาการของเด็กจะค่อยๆ ดีข้ นึ ท�ำให้ มารดามีความหวังเกี่ยวกับบุตรมากขึ้น
ดังค�ำบอกเล่าของมารดาอายุ 33 ปี บุตรทารกเพศชายน�ำ้ หนัก 1,245 กรัม “บอกตัวเองว่าต้องไม่เครียด ไม่คิดมาก
ถ้าเราเครียด เราจะยิ่งทรุด แล้วลูกเราก็จะแย่ เราต้องสูไ้ ปด้วยกัน พูดกับลูกว่าต้องสูๆ้ ต้องหายไปด้วยกัน คุยกันทุก
วันจับมือลูกด้วย” และมารดาอายุ 32 ปี บุตรทารกเพศหญิงน�ำ้ หนัก 1,000 กรัม กล่าวว่า “ตอนแรกรูส้ ึกแย่มาก
ตกใจ ตอนออกมาหมอเขาบอกว่าลูกอาจจะไม่รอดนะ แต่พอดูมาเรือ่ ยๆ พยาบาลบอกว่าน้องก็ดีข้ ึนเรือ่ ยๆ นะ เรา
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ก็หวังว่าจะได้เอาน้องกลับบ้าน เหมือนคนอืน่ เขา” และมารดาอายุ 20 ปี ปี บุตรทารกเพศหญิงน�ำ้ หนัก 1,400 กรัม
กล่าวว่า “คิดว่าเขาคงค่อยๆดีข้ ึน น่าจะแข็งแรงขึ้น อย่างทีห่ มอบอกต้องใช้เวลา ต้องรอ”
4.2 การท�ำบุญ มารดาที่ให้ ข้อมูลทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ การท�ำบุญ ของมารดาและครอบครัว ช่วยให้
มารดาลดความทุกข์ลงได้ ดังค�ำกล่าวของมารดาอายุ 33 ปี บุตรทารกเพศชายน�ำ้ หนัก 1,330 กรัม “ไปท�ำบุญเพือ่
จะให้เขาดีข้ ึน ใส่บาตรตอนเช้า เกือบทุกวัน แล้วก็ไปไหว้พระทีค่ รอบครัวเรานับถือ” มารดาอายุ 32 ปี บุตรทารกเพศ
หญิงน�ำ้ หนัก 674 กรัม เล่าว่า “ท�ำบุญบ่อยขึ้น ท�ำบุญให้เจ้ากรรมนายเวร ท�ำแล้วท�ำให้สบายใจขึ้น”
		 4.3 การสวดมนต์ขอพร การสวดมนต์ขอพรจากสิ่งศักดิ์สทิ ธิ์ ช่วยให้ มารดาลดความทุกข์ลง ดังมารดาอายุ 31 ปี
บุตรทารกเพศชาย น�ำ้ หนัก 1,148 กรัม เล่าว่า “เดีย๋ วนี้ทงั้ หนูและแฟน เราสวดมนต์ทกุ วัน สวดก่อนนอน อย่างน้อย
มันท�ำให้จติ ใจเราสงบขึ้น” เช่นเดียวกับมารดา อายุ 27 ปี บุตรทารกเพศหญิงน�ำ้ หนัก 1,240 กรัม เล่าว่า “ไปกราบ
หลวงพ่อโสธร ขอให้ลกู สุขภาพดี สมบูรณ์ แข็งแรงขึ้น” และมารดาอายุ 39 ปี บุตรทารกเพศชายน�ำ้ หนัก 1,690 กรัม “ไป
ไหว้พระ สวดมนต์ แล้วก็ขอพรจากพระเกจิชือ่ ดังทีว่ ดั ทีส่ ตั หีบ เป็ นหลวงปู่ เราเรียกว่า หลวงปู่ อี”๋ นอกจากนี้มารดาอายุ 29 ปี
บุตรทารกเพศหญิง น�ำ้ หนัก 2,090 กรัม กล่าวว่า “ไปไหว้พระสวดมนต์ มันสบายใจดีข้ ึน เหมือนมีเครือ่ งช่วยยึดเหนีย่ วจิตใจ”
		 4.4 การท�ำใจยอมรับสภาพของบุตร การยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้น ยอมรับสภาพของบุตร ท�ำให้ มารดาบาง
รายลดความทุกข์ทรมานลง ดังค�ำกล่าวของมารดาอายุ 22 ปี บุตรทารกเพศชายน�ำ้ หนัก 1,330 กรัม ว่า “ได้เห็นลูก
คนอืน่ เขาก็ตวั เล็กเหมือนๆ ลูกเรา บางคนตัวเล็กกว่าลูกเราอีก ก็เออ มาคิดว่าลูกเรายังดี” มารดาอายุ 33 ปี บุตร
ทารกเพศชายน�ำ้ หนัก 1,245 กรัม กล่าวว่า “วันแรก สงสารเขาเพราะเขาตัวนิ๊ดเดียว แต่พอมาเห็นเขาเริ่มขยับเอง
เริ่มยกแขนขาเอง เราก็ดีใจ ถึงตัวเล็กแต่เราจะเอาไปเลี้ยงให้ค่อยๆโตเองก็ได้ ขอแค่อย่าเป็ นอะไรมากกว่านี้”
5. ผลของการบรรเทาความทุกข์ทรมานของมารดา จากการที่มารดามีการบรรเทาความทุกข์ทรมานหลากหลายรูปแบบ
เช่น การสร้ างความหวัง การท�ำบุญ การสวดมนต์ ขอพรจากสิ่งศักดิ์สทิ ธิ์ และการท�ำใจยอมรับสภาพของบุตร สิ่งเหล่านี้ส่งผลต่อ
มารดาที่มคี วามทุกข์ทรมานจากการที่ทารกแรกเกิดน�ำ้ หนักน้ อยและต้ องเข้ ารับการรักษาในหอผู้ป่วยทารกแรกเกิดป่ วย ดังนี้
		 5.1 อยูก่ บั ความทุกข์ทรมานได้ การที่มารดาพยายามที่จะหาวิธกี ารดูแลทารกแรกเกิดและการแลกเปลี่ยนข้ อมูล
เกี่ยวกับอาการและการดูแลรักษาทารกกับแพทย์ พยาบาล หรือกับมารดาที่มที ารกแรกเกิดน�ำ้ หนักน้ อยด้ วยกัน พยายาม
ท�ำความเข้ าใจเกี่ยวกับอาการของบุตร การได้ รับก�ำลังใจจากคนในครอบครัว ท�ำให้ มารดาอยู่กบั ความทุกข์ทรมานได้ ดังค�ำ
บอกเล่าของมารดาอายุ 32 ปี บุตรทารกเพศหญิงน�ำ้ หนัก 840 กรัม ว่า “แม่แฟน แกบอกว่าแกคลอดพีช่ ายแฟนนีแ่ หละ
ตอน 7 เดือน ตัวเล็ก ไม่ถึง 2 โลดี แม่บอกเห็นไหม พีเ่ ขายังตัวโตมาได้ หนูวา่ ลูกหนูกน็ ่าจะโตเหมือนกัน” ส่วนมารดาอายุ
27 ปี บุตรทารกเพศชายน�ำ้ หนัก 1,240 กรัม “แรกๆเห็นเขาตัวเล็ก ก็คิดว่าจะไหวไหม ตัวเขาเล็กนิดเดียวเอง ตอนนั้นอยู่ใน
ตู้อบ ตอนนี้ออกมาแล้ ว กินนมได้ แล้ ว หนูกร็ ้ สู กึ ดีข้ นึ ” นอกจากนี้มารดาอายุ 32 ปี บุตรทารกเพศหญิง น�ำ้ หนัก 675 กรัม
เล่าว่า “วันแรกนี ่ หนูรอ้ งไห้หนักเลย ทางบ้าน ทางครอบครัวเขาให้กำ� ลังใจดี แม่บอกอย่าเครียด อย่าคิดมาก แฟน
เขาก็ไปหาข้อมูลจากกูเกิ้ล ดูวา่ อาการของลูกจะเป็ นยังไง พัฒนาการจะดีไหม ถึงตอนนี้หนูไม่ทกุ ข์มากแล้วคะ”
		 5.2 ความทุกข์ทรมานเบาบางลง การที่มารดาสวดมนต์ ไหว้ พระ การท�ำบุญ ขอพรจากสิ่งศักดิ์สทิ ธิ์
และการท�ำใจยอมรับสภาพของบุตร ท�ำให้ ความทุกข์ของมารดาเบาบางลง ดังมารดาอายุ 33 ปี ปี บุตรทารกเพศชาย
น�ำ้ หนัก 1,245 กรัม เล่าว่า “ช่วงแรกทีเ่ ห็นลูก หนูทกุ ข์ เครียด หนูรอ้ งไห้ บางคืนนอนไม่หลับ แต่ตอนนี้ดๆู แล้วทีน่ ีม่ ีหลายคน
เขาก็เป็ นเหมือนหนู บางคนลูกเขาหนักกว่าลูกหนูอีก ต้องให้ออกซิเจน ใส่สายเยอะกว่าอีก พอคุยกับคนอืน่ ๆ หนูเลยว่าคนอืน่
เขาน่าจะมากกว่าหนู จากทีห่ นูเคยว่ามันหนักหนา ตอนนี้มนั ไม่แล้ว” มารดาอายุ 27 ปี ปี บุตรทารกเพศชายน�ำ้ หนัก 1,240 กรัม
เล่าว่า “หนูกบั แฟนไปไหว้ พระกัน ภาวนาขอให้ ลูกแข็งแรง พอได้ ไปไหว้ หนูร้ สู กึ ว่า เออ หนูสบายใจขึ้นนะคะ” นอกจากนี้มารดา
อายุ 32 ปี บุตรทารกเพศหญิงน�ำ้ หนัก 674 กรัม เล่าว่า “เมือ่ ก่อน ทัง้ หนูและแฟน ไม่ค่อยได้สวดมนต์ แต่พอเป็ นอย่างนี้
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ลูกเป็ นนี ่ แฟนหนูเริ่มก่อน หนูกส็ วดด้วย สวดมนต์ก่อนนอนทุกคืน หนูวา่ ใจหนูมนั สงบขึ้น ไม่คิดมาก เครียดน้อยลง”
5.3 การมีความหวัง มารดาได้ รับก�ำลังใจจากสามี ญาติ เพื่อนและสมาชิกในครอบครัว และการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นประสบการณ์เกี่ยวกับการที่มบี ุตรน�ำ้ หนักน้ อยกับเพื่อน ญาติ ท�ำให้ มารดามีความหวังมีกำ� ลังใจในการดูแลทารก
แรกเกิดที่มนี ำ�้ หนักน้ อยต่อไป ดังค�ำกล่าวของมารดาอายุ 22 ปี บุตรทารกเพศชาย น�ำ้ หนัก 1,450 กรัม ว่า “หนูกค็ ิดว่า
น�ำ้ หนักมันคงค่อยๆ เพิ่มทีละนิด เห็นเขาค่อยๆ ดีข้ ึน ร้องเสียงดัง หมอยังบอกว่าดีข้ ึน เขากินนมได้ หนูนีอ่ ย่างดีใจ
ก็หวังว่าจะได้พาเขากลับบ้าน” ส่วนมารดาอายุ 27 ปี บุตรทารกเพศหญิง น�ำ้ หนัก 1,185 กรัม เล่าว่า “คุยกับพีท่ ีท่ ำ� งาน
เขามาเยีย่ ม เขาบอกว่าลูกเขาตัวเล็ก เล็กกว่าลูกหนูอีก ตอนนี้ลกู เขายังโต หนูกม็ ีความหวังว่าลูกหนูกน็ ่าจะโตเหมือนกัน”
และมารดาอายุ 32 ปี บุตรทารกเพศชาย น�ำ้ หนัก 850 กรัม เล่าว่า “ทัง้ หนูและแฟนให้กำ� ลังใจกัน ก็คิดว่าลูกคงจะหาย
จะแข็งแรงขึ้น เรามาหาลูก มาเยีย่ มทุกวัน…… ลูกจะน�ำ้ หนักขึ้นเรือ่ ยๆ หนูกค็ ิดว่าน�ำ้ หนักมันคงค่อยๆ เพิ่มทีละนิด”
การมีความหวังว่าบุตรจะค่อยๆ น�ำ้ หนักเพิ่มขึ้น อาการจะค่อยๆดีข้ นึ ท�ำให้ ความทุกข์ทรมานของมารดาลดลง

อภิปรายผล

มารดาทีท่ ารกแรกเกิดน�ำ้ หนักน้ อยและเข้ ารับการรักษาในหอผู้ป่วยทารกแรกเกิดป่ วย อธิบายลักษณะความทุกข์ทรมาน
ว่าเป็ นความวิตกกังวล/ความเครียด ความเศร้ าโศกเสียใจ นอนไม่หลับ และไม่อยากรับประทานอาหาร ซึ่งสอดคล้ องกับ
Wright10 ที่อธิบายว่าความทุกข์ทรมานเป็ นความเจ็บปวด ความตึงเครียดทางด้ านร่างกาย จิตใจ สังคม หรือจิตวิญญาณ
และ McCorkle and Young23 กล่าวว่าความทุกข์ทรมานเป็ นความไม่สขุ สบายอย่างมากที่ผ้ ูป่วยสามารถรับรู้ได้ ด้วยตนเอง
ความทุกข์ทรมานด้ านร่างกาย เช่น ความปวด ความไม่สขุ สบายต่างๆ อ่อนเพลีย หายใจล�ำบาก คลื่นไส้ อาเจียน เป็ นต้ น
ส่วนความทุกข์ทรมานด้ านจิตใจ เช่น ความวิตกกังวล เครียด ซึมเศร้ า เสียใจ ความคับข้ องใจ เป็ นต้ น การที่มารดาเห็นสภาพ
ร่างกายทารกที่มลี ักษณะตัวเล็ก ศีรษะโต ผิวหนังเหี่ยวย่น ร้ องเสียงเบา รูปร่างไม่สมสัดส่วน และต้ องเข้ ารับการรักษา
ในหอผู้ป่วยทารกแรกเกิด ท�ำให้ มารดาเกิดความรู้สกึ โศกเศร้ า สูญเสีย วิตกกังวล ตึงเครียด บางรายรู้สกึ ผิด อับอาย และ
เสียใจ16 นอกจากนี้มารดายังรู้สกึ นอนไม่ค่อยหลับ เบื่ออาหาร โกรธ รู้สกึ ผิดและสิ้นหวัง โดยมารดาจะมีความทุกข์
ความเครียดมากในระยะสัปดาห์แรกที่บุตรเข้ ารับการรักษา และคงความทุกข์ความเครียดตลอดระยะเวลาที่บุตรเข้ ารับ
การรักษาในโรงพยาบาล16 สอดคล้ องกับการศึกษาประสบการณ์ของมารดาที่มที ารกคลอดก่อนก�ำหนดและน�ำ้ หนักน้ อย
พบว่าในระยะแรกที่มารดาทราบว่าบุตรทารกน�ำ้ หนักน้ อย มารดามีความรู้สกึ เสียใจ ร้ องไห้ รู้สกึ ผิด ไม่ม่นั ใจ และกังวล
ว่าทารกจะเสียชีวิต5 และสอดคล้ องกับการศึกษาที่พบว่ามารดาที่คลอดทารกน�ำ้ หนักน้ อยและต้ องเข้ ารับการรักษาตัว
ในหอผู้ป่วยทารกแรกเกิดวิกฤติ รู้สกึ เครียดที่เห็นรูปร่างหน้ าตาของบุตร รู้สกึ เศร้ า เสียใจ นอนไม่หลับ และเบื่ออาหาร17
สาเหตุของความทุกข์ทรมานของมารดามาจากการที่มารดากลัวว่าบุตรจะมีภาวะแทรกซ้ อนและกลัวว่าบุตรจะ
เสียชีวติ ทารกที่นำ�้ หนักแรกเกิดน�ำ้ หนักน้ อยมากมีความไม่สมบูรณ์ของโครงสร้ างและการท�ำหน้ าที่ของอวัยวะในร่างกาย
ท�ำให้ มคี วามเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้ อนต่างๆ ได้ ความไม่ร้ เู กี่ยวกับพยาธิสภาพของโรค ความไม่แน่นอนในการรักษา
ท�ำให้ มารดามีความรู้สกึ เครียด วิตกกังวลและกลัว บางรายกลัวทารกจะติดเชื้อ กลัวทารกเกิดภาวะแทรกซ้ อนและเสียชีวิตได้ 5,6,7
นอกจากนี้มารดาที่คลอดบุตรน�ำ้ หนักน้ อยมาก (น�ำ้ หนักน้ อยกว่า 1,500 กรัม)24 ซึ่งทารกยิ่งน�ำ้ หนักน้ อยมาก ยิ่งมีโอกาส
เกิดภาวะแทรกซ้ อนต่อระบบต่างๆ ของร่างกายได้ ง่าย เช่น การท�ำงานของระบบหายใจยังไม่สมบูรณ์ จะส่งผลให้ เกิด
กลุ่มอาการหายใจล�ำบาก หรือภาวะขาดออกซิเจนได้ ง่าย ระบบภูมคิ ้ ุมกันไม่สมบูรณ์ จะท�ำให้ ทารกติดเชื้อได้ ง่าย ระบบ
ทางเดินอาหารยังไม่สมบูรณ์ ท�ำให้ การย่อยการดูดซึมยังไม่ดี อาจเกิดภาวะเนื้อเยื่อตาย หรือภาวะตัวเหลือง จากการที่ตบั
ยังไม่สามารถท�ำงานได้ เต็มที่ เป็ นต้ น สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็ นสาเหตุท่ที ำ� ให้ มารดาเกิดความทุกข์ทรมาน ท�ำให้ มารดามี
ความเครียด25 วิตกกังวล เศร้ าโศก เสียใจ นอนไม่หลับและรับประทานอาหารไม่ได้
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นอกจากนี้ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อความทุกข์ทรมานของมารดาคืออาการของบุตรทีแ่ ย่ลงหรือดีข้ นึ และการได้ รบั การสนับสนุน
จากครอบครัว การที่บุตรมีอาการรุนแรงมากขึ้น ต้ องใส่อปุ กรณ์ช่วยชีวิต ใส่ทอ่ ช่วยหายใจ การให้ ออกซิเจน การให้ สารน�ำ้
สารอาหารทางหลอดเลือดด�ำ ท�ำให้ มารดามีความทุกข์ทรมานมากขึ้น26 เนื่องจากลักษณะอาการเหล่านี้ของทารกท�ำให้ มารดา
กลัวว่าทารกจะมีอาการรุนแรงขึ้น แต่หากบุตรมีอาการทุเลาลง สามารถหายใจได้ เอง ดูดนมได้ เอง มารดารู้สกึ สบายใจขึ้น
ความทุกข์ของมารดาลดลง สอดคล้ องกับการศึกษา27 ที่พบว่าภาวะสุขภาพหรืออาการเจ็บป่ วยที่รนุ แรง มีผลโดยตรงกับ
ความเครียดของมารดา ส่วนการสนับสนุนจากครอบครัว เช่น การแลกเปลี่ยนข้ อมูล การให้ ความรัก ความเอาใจใส่ และ
การช่วยเหลือด้ านวัตถุส่งิ ของ การช่วยเหลือเหล่านี้เป็ นการช่วยแบ่งเบาภาระของมารดา ช่วยให้ มารดามีความหวังมีกำ� ลังใจ
จึงสามารถเผชิญปัญหาได้ ความทุกข์ของมารดาจึงลดลง การสนับสนุนจากคนในครอบครัวและสังคม ช่วยป้ องกันความทุกข์
ทรมานได้ 28 นอกจากนี้การสนับสนุนทางสังคมยังช่วยให้ มารดาสามารถเผชิญปัญหาหลังจากทารกจ�ำหน่ายออกจากโรงพยาบาล29
และมารดาสามารถปรับตัวท�ำหน้ าที่ในครอบครัวได้ ดขี ้ นึ 30
ส่วนวิธกี ารลดความทุกข์ทรมานของมารดาที่ทารกแรกเกิดน�ำ้ หนักน้ อยและเข้ ารับการรักษาในหอผู้ป่วยทารกแรกเกิดป่ วย
ซึ่งมารดาส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ เมื่อมีความทุกข์จึงเยียวยาด้ วยวิธกี ารทางศาสนา เช่น การท�ำบุญ การสวดมนต์ขอพร
การยอมรับสภาพของบุตร และการสร้ างความหวัง เพื่อให้ ทารกหายจากความเจ็บป่ วย วิธกี ารเหล่านี้ช่วยบรรเทาความทุกข์
ทรมานของมารดาลงได้ และเมื่อมารดาได้ รับค�ำอธิบายจากแพทย์หรือพยาบาลว่าอาการของบุตรจะค่อยๆ ดีข้ นึ น�ำ้ หนัก
จะค่อยๆเพิ่มมากขึ้น ท�ำให้ มารดายอมรับสภาพของบุตร และมีความหวังในการดูแลบุตรต่อไป สอดคล้ องกับการศึกษา31
ที่พบเช่นกันว่ามารดาทารกแรกเกิดที่ต้องรักษาตัวในหออภิบาลทารกแรกเกิดพยายามช่วยเหลือทารกด้ วยวิธกี ารต่างๆ
ตามความเชื่อของศาสนา เช่น การสวดมนต์ ไหว้ พระ ท�ำบุญตักบาตร การบนบานสิ่งศักดิ์สทิ ธิ์ ซึ่งเมื่อกระท�ำแล้ วเชื่อว่า
ทารกจะมีอาการดีข้ นึ เป็ นการกระท�ำที่ทำ� ให้ มารดาคลายความทุกข์ ความเครียดลง และเกิดความสบายใจขึ้น
ผลของการบรรเทาความทุกข์ทรมาน จากการที่มารดามีการบรรเทาความทุกข์ทรมานโดยการสร้ างความหวัง
การท�ำบุญ การสวดมนต์ขอพร และการท�ำใจยอมรับสภาพของบุตร สิ่งเหล่านี้ส่งผลให้ มารดาสามารถอยู่กบั ความทุกข์ทรมานได้
ความทุกข์ทรมานเบาบางลง และมารดามีความหวัง สอดคล้ องกับ Velez, Palacio, Moreno & Krikorian8 ที่กล่าวว่า
ความหวังเป็ นสิ่งที่ช่วยในการปกป้ องจากความทุกข์ทรมาน ในขณะที่ความสิ้นหวังจะน�ำไปสู่ความทุกข์ทรมาน นอกจากนี้
สอดคล้ องกับการศึกษา32 ซึ่งพบว่าเวลาสวดมนต์จะท�ำให้ ร้ สู กึ ชุ่มชื่น เบิกบานใจส่งผลให้ จติ ใจสงบ ผ่อนคลายความวิตกกังวล
และในขณะที่กำ� ลังสวดมนต์ ไหว้ พระ จิตใจของผู้สวดมนต์จะแน่วแน่อยู่กบั ค�ำสวดมนต์จงึ ท�ำให้ เกิดสมาธิข้ นึ ขณะที่จติ
มีสมาธิร่างกายจะหลั่งสารเอนดอร์ฟินออกมามากขึ้นก่อให้ เกิดความสุขซึมซาบทัว่ ไปในร่างกายหรือท�ำให้ ร้ สู กึ มีความสุข
มารดาที่มคี วามทุกข์ทรมานจากการที่มที ารกแรกเกิดน�ำ้ หนักน้ อยเหล่านี้เมื่อสวดมนต์จึงส่งผลให้ จิตใจสงบ และคลาย
ความทุกข์ทรมานลง

ข้อเสนอแนะในการน�ำผลการวิจยั ไปใช้

1) พยาบาลและบุคลากรทางสุขภาพที่ดูแลมารดาที่มีทารกแรกเกิดน�ำ้ หนักน้ อยที่เข้ ารับการรักษาในหอผู้ป่วย
ทารกแรกเกิด ควรประเมินลักษณะและปัจจัยที่เกี่ยวข้ องกับความทุกข์ทรมานของมารดา เพื่อท�ำความเข้ าใจความทุกข์
ของมารดาที่มที ารกน�ำ้ หนักน้ อย และช่วยขจัดสาเหตุของความทุกข์ทรมานของมารดา โดยการให้ ข้อมูลเกี่ยวกับความเจ็บป่ วย
ของบุตร การดูแลบุตร และส่งเสริมให้ ครอบครัวให้ การสนับสนุนทางสังคมแก่มารดา นอกจากนี้ควรส่งเสริมให้ กำ� ลังใจ
การสร้ างความหวัง และสนับสนุนการยอมรับสภาพของบุตร เป็ นต้ น ซึ่งจะช่วยบรรเทาความทุกข์ทรมานของมารดาได้
2) ควรใช้ ผลการวิจยั เกี่ยวกับปัจจัยที่สมั พันธ์กบั ความทุกข์และวิธกี ารลดความทุกข์ของมารดา เป็ นแนวทาง
ในการพัฒนารูปแบบการพยาบาลเพื่อบรรเทาความทุกข์ทรมานของมารดาที่ทารกแรกเกิดน�ำ้ หนักน้ อยและเข้ ารับ
การรักษาในหอผู้ป่วยทารกแรกเกิดป่ วย
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ผู้วิจัยขอขอบคุณคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ให้ ทุนอุดหนุนการวิจัยในครั้งนี้ และขอขอบคุณ
มารดาทารกแรกเกิดน�ำ้ หนักน้ อยที่เข้ ารับการรักษาในหอผู้ป่วยทารกแรกเกิดป่ วยทุกท่าน ที่ได้ กรุณาสละเวลาและให้
ความร่วมมือในการท�ำวิจัยในครั้งนี้ จนสามารถส�ำเร็จลุล่วงด้ วยดี
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