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บทคััดย่่อ

	ภาวะซึึมเศร้้ าหลัังคลอดส่่งผลต่่อทารกและครอบครััวของมารดาหลัังคลอด ทั้้�งด้้ านร่่างกายจิิตใจรวมถึึงต้้ องปรัับ
บทบาทการเป็็ นมารดาโดยเฉพาะในมารดาครรภ์์แรก การวิิจัยั ครั้้�งนี้้�มีวัี ตถุ
ั ปุ ระสงค์์เพื่่�อศึกึ ษาปััจจััยทำ�ำ นายภาวะซึึมเศร้้ า
หลัังคลอดในมารดาครรภ์์แรก ได้้ แก่่ สััมพัันธภาพระหว่่างคู่่�สมรส ความรู้้�สึึกมีีคุุณค่่าในตนเอง ความเครีียดจากการ
ดููแลบุุตร ความเครีียดจากเหตุุการณ์์ในชีีวิิต และการสนัับสนุุนทางสัังคม กลุ่่�มตััวอย่่างคืือ มารดาหลัังคลอดครรภ์์แรก
ที่่�มาตรวจสุุขภาพหลัังคลอดบุุตรหรืือพาบุุตรมารัับบริิการที่่�หน่่วยเด็็กสุขุ ภาพดีีในระยะ 4-8 สััปดาห์์หลัังคลอด
จำำ�นวน 164 คน ที่่�แผนกผู้้�ป่่วยนอกสููติ-ิ นรีีเวชกรรม และหน่่วยเด็็กสุขุ ภาพดีีของโรงพยาบาลในจัังหวััดชลบุุรีี ตั้้�งแต่่
เดืือนสิิงหาคมถึึงเดืือนตุุลาคม พ.ศ. 2562 โดยใช้้ แบบสอบถามให้้ กลุ่่�มตััวอย่่างตอบด้้ วยตนเอง ได้้ แก่่ แบบสอบถาม
ข้้ อมููลส่่วนบุุคคล แบบประเมิินภาวะซึึมเศร้้ าหลัังคลอด แบบสอบถามสััมพัันธภาพของคู่่�สมรส แบบประเมิินความรู้้�สึึก
มีีคุณ
ุ ค่่าในตนเอง แบบประเมิินความเครีียดจากการเลี้้�ยงดููบุตุ ร แบบประเมิินเหตุุการณ์์ที่่�ก่อ่ ให้้ เกิิดความเครีียด และ
แบบประเมิินการสนัับสนุุนทางสัังคม วิิเคราะห์์ข้้อมููลโดยใช้้ สถิิติิพรรณนา และการวิิเคราะห์์ถดถอยพหุุคููณแบบ
มาตรฐาน ผลการศึึกษาพบว่่ามารดาหลัังคลอดครรภ์์แรกมีีภาวะซึึมเศร้้ า ร้้ อยละ 33.33 โดยปััจจััย ความเครีียดจาก
การดููแลบุุตร ความเครีียดจากเหตุุการณ์์ในชีีวิิต และการสนัับสนุุนทางสัังคมร่่วมกัันทำำ�นายภาวะซึึมเศร้้ าหลัังคลอด
ในมารดาครรภ์์แรกได้้ ร้้อยละ 16.50 (Adjustt R2=.165, F=7.351, p<.05) โดยความเครีียดจากเหตุุการณ์์ในชีีวิิต
มีีอิทิ ธิิพลต่่อภาวะซึึมเศร้้ าในมารดาครรภ์์แรกมากที่่�สุดุ (β=.379) รองลงมาคืือความเครีียดจากการดููแลบุุตร
(β=.219) ผลการศึึกษาครั้้�งนี้้�มีข้ี ้ อเสนอแนะว่่าพยาบาลควรให้้ ความสำำ�คัญ
ั ในการประเมิินคััดกรองภาวะซึึมเศร้้ าใน
มารดาครรภ์์แรกทุุกราย และควรมีีการจััดโปรแกรมการจััดการความเครีียดที่่�เกิิดขึ้้�นในระยะหลัังคลอดโดยครอบครััว
มีีส่่วนร่่วมในการดููแล เพื่่�อป้้องกัันการเกิิดภาวะซึึมเศร้้ าหลัังคลอดของมารดาหลัังคลอดครรภ์์แรก
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Abstract

Postpartum depression affects both baby and mother after birth, and involves both physical and mental
effects, including maternal role adjustment, and is especially common among first-time mothers. This predictive
study aimed to determine predictive factors of postpartum depression among first postpartum women including
marital satisfaction, self-esteem, childcare stress, life stress and social support. A total of 164 participants
took part in this study. Participants were 4-8 weeks postpartum and visited postpartum clinics or took their
babies to well-baby clinics in the hospitals located in Chonburi province. Simple random sampling was used
to identify these participants. Data collection was conducted during August to October 2019. A set of questionnaires
collected demographic data, Thai Edinburgh Postnatal Depression (EPDS) scale, Thai version of the Dyad
Adjustment Scale, Self-Esteem scale, Thai Childcare Stress Inventory, Life events questionnaire, and Postpartum
support questionnaires were used for data collection. Descriptive statistics and logistic regression analysis were
used to analyze the data. Results showed that 33.33 % of first postpartum women had postpartum depression.
The results showed that taking care of the child, life event stresses, and social support, were likely to predict
the rate of postpartum depression at 16.50% (Adjust R2 .165, F=7.351, p<.05). The most important predictor
was childcare stress (β=.379) followed by life event stress (β=.219) and social support (β=.215). The
findings of this study suggest nurses should pay more attention to the assessment and screening of postpartum
depression for all first postpartum women. A health education program that involves family members regarding
how to overcome stress during the postpartum period should be implemented to prevent postpartum depression
for first postpartum women.
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ความเป็็นมาและความสำำ�คัญ
ั

	การคลอดเป็็ นจุุดเริ่่�มต้้ นของชีีวิติ ซึ่่�งสร้้ างความสุุขความปีี ติิให้้ แก่่ครอบครััว โดยเฉพาะมารดาหลัังคลอดที่่�เป็็ น
ผู้้�ให้้ กำ�ำ เนิิดและเป็็ นผู้้�ดููแลหลัักในการดููแลทารกแรกเกิิด ซึ่่�งในระยะหลัังคลอดมารดาต้้ องปรัับบทบาทในการเป็็ น
มารดา มีีการปรัับเวลาการดํําเนิินกิิจวััตรประจํําวัันต่่างๆให้้ เหมาะสมกัับความต้้ องการของบุุตร การตอบสนองความต้้ องการ
ของตนเอง และการคงไว้้ ซึ่่�งสััมพัันธภาพที่่ดี� รี ะหว่่างสามีี-ภรรยานอกจากนี้้� ยังั คงต้้ องดำำ�เนิินบทบาทหน้้ าที่่อื่่� �นๆ ภายใน
ครอบครััว1 โดยเฉพาะมารดาที่่�มีบุี ุตรคนแรกยัังขาดประสบการณ์์ในการดููแลบุุตร จึึงต้้ องเรีียนรู้้�บทบาทใหม่่ และต้้ องเผชิิญ
กัับการเปลี่่�ยนแปลงครั้้�งใหม่่ของชีีวิิต ต้้ องฝึึ กการแก้้ ไขปััญหาภายหลัังคลอดด้้ วยตนเอง และหากมารดาไม่่สามารถ
สร้้ างความรู้้�สึึกที่่ดี� ต่ี ่อบทบาทใหม่่ได้้ มักั จะเกิิดความขััดแย้้ ง ความคัับข้้ องใจ และความตึึงเครีียดในบทบาทเกิิดเป็็ นความเครีียด
และความวิิตกกังั วลซึ่่�งจะนำำ�มาสู่่�การเกิิดภาวะซึึมเศร้้ าหลัังคลอดได้้ 2-3
ภาวะซึึมเศร้้ าหลัังคลอด (postpartum depression) เป็็ นการเปลี่่�ยนแปลงด้้ านอารมณ์์ของมารดาหลัังคลอดที่่�ไม่่ใช่่
โรคทางจิิตเวช ซึ่่�งมัักจะเกิิดขึ้้�นภายใน 4 สััปดาห์์หลัังคลอด4 เป็็ นผลจากการเปลี่่�ยนแปลงด้้ านร่่างกาย จิิตใจ ฮอร์์โมน
ภายหลัังคลอด ซึ่่�งการเปลี่่�ยนแปลงนี้้�อาจสืืบเนื่่�องมาตั้้�งแต่่ระยะตั้้�งครรภ์์จนถึึงระยะหลัังคลอด5-6 รวมถึึงการปรัับตััว
ต่่อเหตุุการณ์์ต่่างๆ ภายหลัังคลอด ซึ่่�งการปรัับตััวในระยะหลัังคลอดเป็็ นสิ่่�งที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั สำำ�หรัับมารดาหลัังคลอด หากไม่่
สามารถปรัับตััวได้้ อย่่างเหมาะสม ก็็จะส่่งผลให้้ เกิิดภาวะซึึมเศร้้ าหลัังคลอดตามมา มารดาที่่�มีภี าวะซึึมเศร้้ าจะมีีอาการเศร้้ า
รู้้�สึึกหดหู่่� วิิตกกังั วล หงุุดหงิิดง่่าย เบื่่�ออาหาร ท้้ อแท้้ มีีความคิิดอยากฆ่่าตััวตาย โดยจะมีีอาการนาน 2 สััปดาห์์5 การที่่�
มารดาสนใจในตนเอง และสิ่่ง� แวดล้้ อมลดลง รวมทั้้�งความสนใจในการดููแลเอาใจใส่่ต่่อบุตุ รลดลงอาจทำำ�ให้้ บุตุ รมีีพัฒ
ั นา
การล่่าช้้ า และอาจมีีความผิิดปกติิด้้านอารมณ์์ในอนาคต นอกจากผลกระทบต่่อบุุตรแล้้ วยัังพบปััญหาสััมพัันธภาพ
ในครอบครััว โดยเฉพาะสััมพัันธภาพกัับสามีี ซึ่่�งนำำ�ไปสู่่�การเกิิดปััญหาทางด้้ านครอบครััว7
จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่่�ยวกัับความชุุกของภาวะซึึมเศร้้ าในมารหลัังคลอดทั่่ว� ไป ในต่่างประเทศพบร้้ อยละ 21.3026.208-9 ในมารดาหลัังคลอดครรภ์์แรกพบร้้ อยละ 10.70-33.5010-11 สำำ�หรัับประเทศไทยพบว่่าความชุุกของภาวะซึึมเศร้้ า
หลัังคลอดทั่่�วไปพบร้้ อยละ 10.30-23.5012-13 ภาวะซึึมเศร้้ าในมารดาหลัังคลอดครรภ์์แรกพบร้้ อยละ 48.28-57.6514-15
สำำ�หรัับจัังหวััดชลบุุรีีพบการศึึกษาภาวะซึึมเศร้้ าหลัังคลอดในมารดาหลัังคลอดทั่่ว� ไป พบร้้ อยละ 1916 มารดาหลัังผ่่าตััด
คลอดฉุุกเฉิิน 20.2017 อย่่างไรก็็ตามความชุุกของภาวะซึึมเศร้้ าหลัังคลอดพบว่่ามีีความแตกต่่างกัันขึ้้�นอยู่่�กัับเกณฑ์์
ในการวิินิิจฉััย เครื่่�องมืือที่่�ใช้้ ในการประเมิิน ระยะเวลาหลัังคลอดที่่�ทำ�ก
ำ ารศึึกษา และลัักษณะประชากรในแต่่ละพื้้�นที่่�
การศึึกษาที่่�ผ่่านมายัังไม่่มีกี ารศึึกษาภาวะซึึมเศร้้ าหลัังคลอดในมารดาครรภ์์แรกของในจัังหวััดชลบุุรีี หากทราบสาเหตุุ
หรืือปััจจััยที่่�ทำ�ำ ให้้ เกิิดภาวะซึึมเศร้้ าหลัังคลอดในครรภ์์แรก ก็็จะสามารถประเมิินความเสี่่�ยง และหาแนวทางการ
ป้้องกัันเพื่่�อไม้้ ให้้ เกิิดภาวะซึึมเศร้้ าหลัังคลอดในมารดาครรภ์์แรกต่่อไป
ปััจจััยที่่�เป็็ นสาเหตุุของการเกิิดภาวะซึึมเศร้้ าหลัังคลอดยัังไม่่ทราบแน่่ชััด เนื่่�องจากเป็็ นกระบวนการที่่�มีคี วามซัับซ้้ อน
และมีีหลายปััจจััยเข้้ ามาเกี่่�ยวข้้ องโดยไม่่สามารถอธิิบายด้้ วยสาเหตุุใดสาเหตุุหนึ่่�งได้้ ได้้ แก่่ปััจจััยส่ว่ นบุุคคล ปััจจััยด้้านชีีววิิทยา
และปััจจััยด้้านจิิตสังั คม18 จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่่ามารดาหลัังคลอดเกิิดความรู้้�สึึกมีคุี ณ
ุ ค่่าในตนเองลดลง เนื่่�องจาก
ในระยะหลัังคลอดช่่วยเหลืือตนเองได้้ น้้อย ดููแลบุุตรได้้ ไม่่เต็็มที่่� แสดงบทบาทการเป็็ นมารดาไม่่ได้้ ตามที่่�คาดหวัังก็็ทำ�ำ ให้้ เห็็น
คุุณค่่าในตนเองต่ำำ�� ส่่งผลให้้ เกิิดภาวะซึึมเศร้้ าหลัังคลอด16-17,19 นอกจากนี้้�พบว่่า มารดาที่่�มีสัี มั พัันธภาพกัับคู่่�สมรสที่่�ไม่่ดีไี ม่่ได้้ รัับ
การดููแลเอาใจใส่่ภายหลัังคลอด8-9,17 มารดาที่่�มีที ารกที่่�มีลัี กั ษณะเลี้้�ยงยาก ร่่วมกัับภายหลัังคลอดทารกมีีการเปลี่่�ยนแปลง
ค่่อนข้้ างบ่่อยส่่งผลให้้ เกิิดความเครีียดจากการเลี้้�ยงดููบุุตร8,16-17,19 รวมทั้้�งเหตุุการณ์์ที่่�ก่่อให้้ เกิิดความเครีียด8 ในระยะหลัังคลอด
ที่่�มารดาต้้ องเผชิิญทำำ�ให้้ เกิิดภาวะซึึมเศร้้ าหลัังคลอด นอกจากนี้้�พบว่่ามารดาหลัังคลอดที่่�ได้้ รัับการสนัับสนุุนทางสัังคม
ที่่�น้้อยมีโี อกาสที่่�เกิิดภาวะซึึมเศร้้ าหลัังคลอดได้้ สูงู 14,17,20 อย่่างไรก็็ตามผลการศึึกษาที่่�ผ่่านมายัังพบข้้ อขัดั แย้้ งเกี่่�ยวกัับปััจจััย
ทำำ�นายการเกิิดภาวะซึึมเศร้้ าหลัังคลอดโดยไม่่สามารถยืืนยัันผลการทำำ�นายว่่ามีีผลต่่อภาวะซึึมเศร้้ าหลัังคลอดได้้ อย่่างชััดเจน
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จากการศึึกษาภาวะซึึมเศร้้ าหลัังคลอดส่่วนใหญ่่จะศึึกษาในกลุ่่�มมารดาหลัังคลอดทั่่�วไป และการศึึกษาที่่�ผ่่านมา
ในจัังหวััดชลบุุรีียังั ไม่่พบการศึึกษาภาวะซึึมเศร้้ าหลัังคลอดเฉพาะในมารดาครรภ์์แรก ผู้้�วิิจัยจึ
ั งึ สนใจที่่�จะศึึกษาปััจจััย
ทำำ�นายการเกิิดภาวะซึึมเศร้้ าหลัังคลอดในมารดาครรภ์์แรก ได้้ แก่่ สััมพัันธภาพกัับคู่่�สมรส ความรู้้�สึึกมีคุี ณ
ุ ค่่าในตนเอง
ความเครีียดจากการเลี้้�ยงดููบุุตร ความเครีียดจากเหตุุการณ์์ในชีีวิติ และการสนัับสนุุนทางสัังคม ซึ่่�งเป็็ นปััจจััยที่่�น่่าสนใจ
และเป็็ นปัั จจััยที่่�ควรศึึกษาเพิ่่� มเติิมเนื่่�องจากยัังมีีหลายการศึึกษาที่่�พบว่่ามีีสามารถทำำ�นายและไม่่มีีสามารถทำำ�นาย
ภาวะซึึมเศร้้ าหลัังคลอดได้้ โดยคาดหวัังว่่าผลการศึึกษาที่่�ได้้ จะนำำ�ไปเป็็ นแนวทางในการป้้องกัันการเกิิดภาวะซึึมเศร้้ า
และพััฒนาโปรแกรมป้้องกัันการเกิิดภาวะซึึมเศร้้ าหลัังคลอดในมารดาครรภแรกต่่อไป

วััตถุุประสงค์์การวิิจัยั

เพื่่�อศึกึ ษาปััจจััยทำ�ำ นายภาวะซึึมเศร้้ าหลัังคลอดในมารดาครรภ์์แรก ได้้ แก่่ สััมพัันธภาพระหว่่างคู่่�สมรส ความ
รู้้�สึึกมีคุี ุณค่่าในตนเอง ความเครีียดจากการดููแลบุุตร ความเครีียดจากเหตุุการณ์์ในชีีวิิต และการสนัับสนุุนทางสัังคม

สมมติิฐานการวิิจัยั

	สััมพัันธภาพกัับคู่่�สมรส ความรู้้�สึึกมีีคุุณค่่ าในตนเอง ความเครีียดจากการเลี้้�ยงดููบุุตร ความเครีียดจาก
เหตุุการณ์์ในชีีวิติ และการสนัับสนุุนทางสัังคมมีีอิทิ ธิิพลและสามารถร่่วมกัันทำำ�นายภาวะซึึมเศร้้ าหลัังคลอดในมารดา
ครรภ์์แรก

กรอบแนวคิิดในการวิิจัยั

	การวิิจััยครั้้�งนี้้�ใช้้ กรอบแนวคิิดทฤษฎีีภาวะซึึมเศร้้ าหลัังคลอด (Beck’s postpartum depression theory) ของ
Beck6 ซึ่่�งเป็็ นการอธิิบายว่่าภาวะซึึมเศร้้ าหลัังคลอดเกิิดจาการเปลี่่�ยนแปลงปััจจััยด้้านร่่างกาย จิิตใจ อารมณ์์ และ
สัังคมภายหลัังคลอด จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่่าภาวะซึึมเศร้้ าหลัังคลอดในมารดาครรภ์์แรกมีีสาเหตุุจากหลาย
ปััจจััย ได้้ แก่่ สััมพัันธภาพกัับคู่่�สมรส ความรู้้�สึึกมีีคุุณค่่าในตนเอง ความเครีียดจากการเลี้้�ยงดููบุุตร ความเครีียดจาก
เหตุุการณ์์ในชีีวิิต และการสนัับสนุุนทางสัังคม ดัังแสดงในแผนภาพที่่� 1

ภาพที่่� 1 กรอบแนวคิิดการวิิจััย
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วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุุข

วิิธีีดำ�ำ เนิินการวิิจัยั

รููปแบบงานวิิจัยั การวิิจััยบรรยายเชิิงทำำ�นาย (predictive research)
ประชากรและกลุ่่�มตััวอย่่างประชากร คืือ มารดาหลัังคลอดที่่�ได้้ รัับการนััดหมายให้้ ตรวจสุุขภาพหลัังคลอด
บุุตรหรืือพาบุุตรมารัับบริิการที่่�หน่่วยเด็็กสุขุ ภาพดีี ที่่�แผนกผู้้�ป่่วยนอกสููติ-ิ นรีีเวชกรรม และหน่่วยเด็็กสุขุ ภาพดีีของ
โรงพยาบาลในจัังหวััดชลบุุรีีตั้้�งแต่่เดืือนสิิงหาคมถึึงเดืือนตุุลาคม พ.ศ. 2562
	กลุ่่�มตััวอย่่างตามคุุณสมบััติที่่ิ �กำ�ำ หนด ได้้ แก่่ 1) มารดาหลัังคลอดปกติิ ได้้ แก่่ มารดาที่่�คลอดทารกผ่่านทางช่่องคลอด
มีีศีรี ษะเป็็ นส่่วนนำำ� อายุุครรภ์์ครบกำำ�หนด (อายุุครรภ์์ 37-42 สััปดาห์์) ไม่่มีภี าวะแทรกซ้้ อนทั้้�งในระยะตั้้�งครรภ์์ ระยะคลอด
และระยะหลัังคลอด ไม่่ใช้้ สูติู ศิ าสตร์์หััตถการในการช่่วยคลอด ระยะเวลาในการคลอดตั้้�งแต่่ระยะที่่� 1 ถึึง ระยะที่่� 3 ของการ
คลอดรวมกัันไม่่เกิิน 24 ชั่่�วโมงที่่�คลอดบุุตรมีีชีีวิิตครั้้�งแรก 2) ไม่่มีปี ระวััติกิ ารเจ็็บป่่วยทางจิิต 3) มารดาเลี้้�ยงดููบุุตรเอง
หลัังคลอด 4) สามารถสื่่�อสารภาษาไทยได้้ และ 5) มีีสามีีหรืือคู่่�ชีีวิติ คำำ�นวณกลุ่่�มตััวอย่่างด้้ วยโปรแกรม G*Power 3.121
โดยกำำ�หนดความเชื่่�อมั่่�นระดัับนััยสำ�คั
ำ ญ
ั ที่่� .05 มีีค่่าอำำ�นาจการทดสอบ (Power) เท่่ากัับ .95 ค่่าขนาดอิิทธิิพลขนาดกลาง
22
(Effect size) โดยกำำ�หนดที่่� .15 ได้้ ขนาดกลุ่่�มตััวอย่่าง 138 คน และเพื่่�อป้้องกัันการสููญหายของกลุ่่�มตััวอย่่าง ผู้้�วิิจััย
จึึงเพิ่่�มกลุ่่�มตััวอย่่างอีีกร้้อยละ 20 ซึ่่�งเท่่ากัับ 15 ราย กลุ่่�มตััวอย่่างในการศึึกษาทั้้�งหมดจำำ�นวน 164 ราย

เครื่่อ� งมืือที่่ใ� ช้้ในการวิิจัยั

	ส่่วนที่่� 1 แบบสอบถามข้้ อมููลส่่วนบุุคคล ประกอบด้้ วยข้้ อคำ�ถ
ำ ามจำำ�นวน 7 ข้้ อ ได้้ แก่่ ข้้ อมููลการตั้้�งครรภ์์ อายุุ
อาชีีพ รายได้้ ของครอบครััว ระดัับการศึึกษา ผู้้�ช่่วยเหลืือภายหลัังคลอด
	ส่่วนที่่� 2 แบบประเมิินภาวะซึึมเศร้้ าหลัังคลอด โดยใช้้ แบบประเมิิน Edinburgh Postnatal Depression Scale
[EPDS] แปลเป็็ นภาษาไทยโดยโดยกมลรััตน์์ วััชราภรณ์์ และคณะ23 ประกอบด้้ วยคำำ�ถาม 10 ข้้ อ ค่่าคะแนนที่่�เป็็ นไปได้้
อยู่่�ในช่่วง 0-30 คะแนนคะแนนมากกว่่าหรืือเท่่ากัับ 11 คะแนน หมายถึึง มีีภาวะซึึมเศร้้ าหลัังคลอด
	ส่่วนที่่� 3 แบบสอบถามสััมพัันธภาพของคู่่�สมรส แบบสอบถามสััมพัันธภาพคู่่�สมรส Spanier ซึ่่�งแปลเป็็ นภาษาไทย
โดย สุุพรรณีี สุ่่�มเล็็ก24 ประกอบด้้ วยข้้ อคำ�ถ
ำ าม 28 ข้้ อ คำำ�ตอบเป็็ นแบบประมาณค่่า 5 ระดัับ ระดัับค่่าคะแนนที่่�เป็็ น
ไปได้้ อยู่่�ในช่่วง 28-140 คะแนน แบ่่งคะแนนความพึึงพอใจในชีีวิติ สมรสเป็็ น 3 ระดัับ คะแนนรวม 28-56 คะแนน
หมายถึึง มีีความพึึงพอใจในชีีวิิตสมรสระดัับต่ำำ��คะแนนรวม 57–112 คะแนน หมายถึึง มีีความพึึงพอใจในชีีวิิต
สมรสระดัับปานกลาง คะแนนรวม 113-140 คะแนน หมายถึึง มีีความพึึงพอใจในชีีวิิตสมรสระดัับสููง
	ส่่วนที่่� 4 แบบประเมิินความรู้้�สึึกมีีคุุณค่่าในตนเอง โดยใช้้ แบบประเมิิน Rosenberg’s Self-esteem scale
[RSE] แปลเป็็ นภาษาไทยโดยพรทิิพย์์ วงศ์์วิิเศษสิิริิกุุล25 ประกอบด้้ วยคำำ�ถาม 10 ข้้ อคำ�ตอ
ำ บเป็็ นมาตรประมาณค่่า
4 ระดัับ ค่่าคะแนนที่่�เป็็ นไปได้้ อยู่่�ในช่่วง 10-40 คะแนน คะแนนสููงหมายถึึง มีีความรู้้�สึึกมีีคุุณค่่าในตนเองสููง
	ส่่วนที่่� 5 แบบประเมิินความเครีียดจากการเลี้้�ยงดููบุุตร โดยใช้้ แบบประเมิิน Cutrona Childcare Stress Inventory
[CSI] แปลเป็็ นภาษาไทยโดยธััญญมล สุุริิยานิิมิิตรสุุข และคณะ16 ประกอบด้้ วยคำำ�ถาม 16 ข้้ อ คำำ�ตอบเป็็ นมาตร
ประมาณค่่า 5 ระดัับ ค่่าคะแนนที่่�เป็็ นไปได้้ อยู่่�ในช่่วง 16-80 คะแนน คะแนนสููง หมายถึึง มีีความเครีียดจากการเลี้้�ยง
ดููบุุตรสููง
	ส่่วนที่่� 6 แบบประเมิินเหตุุการณ์์ที่่�ก่่อให้้ เกิิดความเครีียด โดยใช้้ แบบประเมิินเหตุุการณ์์ที่่�ก่่อให้้ เกิิดความเครีียด
ดััดแปลงมาข้้ อคำ�ถ
ำ ามในแบบประเมิิน Postpartum depression predictors inventory revise ของ เบค และคณะ และแบบวััด
life events questionnaire-revised ของนอร์์เบคแปลเป็็ นภาษาไทยโดยพัักตร์์พิิไล ศรีีแสง26 ประกอบด้้ วยแบบสอบถาม 24 ข้้ อ
แบ่่งเป็็ นเหตุุการณ์์ที่่�ก่อ่ ให้้ เกิิดความเครีียด 3 ด้้ าน คืือ ครอบครััว การงาน และการเงิิน เป็็ นแบบเลืือกตอบคืือ มีีเหตุุการณ์์
เกิิดขึ้้�น หรืือไม่่มีเี หตุุการณ์์เกิิดขึ้้�น ค่่าคะแนนที่่�เป็็ นไปได้้ อยู่่�ในช่่วง 0-24 คะแนน คะแนนสููงหมายถึึงมีีเหตุุการณ์์ที่่�ก่่อให้้ เกิิด
ความเครีียดสููง
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	ส่่วนที่่� 7 แบบประเมิินการสนัับสนุุนทางสัังคม โดยใช้้ แบบประเมิิน Logdon Postpartum support questionnaires
แปลเป็็ นภาษาไทยโดยพรทิิพย์์ วงศ์์วิิเศษสิิริิกุุล25 ประกอบด้้ วยคำำ�ถาม 34 ข้้ อคำ�ตอ
ำ บเป็็ นมาตรประมาณค่่า 5 ระดัับ
ค่่าคะแนนที่่�เป็็ นไปได้้ อยู่่�ในช่่วง 34-170 คะแนน คะแนนสููงหมายถึึงได้้ รัับการสนัับสนุุนทางสัังคมมาก
กาารตรวจสอบคุุณภาพเครื่่อ� งมืือ
	ผู้้�วิิจััยไม่่ได้้ หาความตรงตามเนื้้�อหาของเครื่่�องมืือเนื่่�องจากแบบประเมิินทั้้�งหมด 6 ชุุด ได้้ แก่่ แบบประเมิิน
ภาวะซึึมเศร้้ าหลัังคลอดฉบัับภาษาไทย แบบสอบถามสััมพัันธภาพของคู่่�สมรส แบบประเมิินความรู้้�สึึกมีีคุุณค่่า
ในตนเอง แบบประเมิินความเครีียดจากการเลี้้�ยงดููบุตุ ร แบบประเมิินเหตุุการณ์์ที่่ก่� อ่ ให้้ เกิิดความเครีียด และแบบประเมิิน
การสนัับสนุุนทางสัังคม เนื่่�องจากเป็็ นเครื่่�องมืือมาตรฐานที่่�เคยใช้้ กับั กลุ่่�มตััวอย่่างที่่�มีีลัักษณะคล้้ ายคลึึงกัันกัับ
กลุ่่�มตััวอย่่าง แต่่การศึึกษาในครั้้�งนี้้�ได้้ นำ�ำ แบบประเมิินทั้้�ง 6 ฉบัับไปทดลองใช้้ กับั กลุ่่�มที่่�มีคุี ณ
ุ สมบััติคิ ล้้ ายกลุ่่�มตััวอย่่าง
จำำ�นวน 30 ราย พบว่่ามีีค่่าความเชื่่�อมั่่�นโดยค่่าสััมประสิิทธิ์์�แอลฟาครอนบาค เท่่ากัับ .80, .82, .93, .84, .80 และ
.82 ตามลำำ�ดับั

การพิิทักั ษ์์สิิทธิิกลุ่่�มตััวอย่่าง

โครงร่่างวิิจัยผ่
ั ่านการรัับรองจากคณะกรรมการจริิยธรรมการวิิจัยั วิิทยาลััยพยาบาลบรมราชชนนีี (รหััส BNC REC
19/2562 ในวัันที่่� 15 สิิงหาคม 2562) คณะกรรมการจริิยธรรมวิิจััยในมนุุษย์์โรงพยาบาลชลบุุรีี และโรงพยาบาล
บางละมุุง ผู้้�วิิจััยชี้้�แจงวััตถุุประสงค์์ วิิธีกี ารดำำ�เนิินการวิิจััย สิิทธิิของกลุ่่�มตััวอย่่างมีีสิทิ ธิิเข้้ าร่่วมโครงการวิิจััยหรืือถอนตััว
ออกจากโครงการวิิจััยโดยไม่่มีผี ลกระทบใดๆ ต่่อการรัักษา ข้้ อมููลที่่�ได้้ จะถููกเก็็บเป็็ นความลัับ การนำำ�เสนอเป็็ นภาพ
รวมและหลัังจากที่่�เผยแพร่่ข้้อมูลู ทั้้�งหมดจะถููกทำ�ำ ลาย เมื่่�อกลุ่่�มตััวอย่่างยิินยอมเข้้ าร่่วมการวิิจัยั ผู้้�วิิจัยั ให้้ กลุ่่�มตััวอย่่าง
ลงนามใบยิินยอมการเข้้ าร่่วมวิิจัยั กรณีีที่่�พบว่่ากลุ่่�มตััวอย่่างมีีคะแนนภาวะซึึมเศร้้ าสููง ผู้้�วิิจัยั แจ้้ งให้้ กลุ่่�มตััวอย่่างทราบ
และอนุุญาตส่่งต่่อผู้้� เชี่่�ยวชาญตามระบบการดููแลของโรงพยาบาล

การเก็็บรวบรวมข้้อมููล

การเก็็บรวบรวมข้้ อมููลในมารดาหลัังคลอดครรภ์์แรกที่่�ได้้ รัับการนััดหมายให้้ ตรวจสุุขภาพหลัังคลอดบุุตรหรืือ
พาบุุตรมารัับบริิการที่่ห� น่่วยเด็็กสุขุ ภาพดีี ที่่แ� ผนกผู้้�ป่่วยนอกสููติ-ิ นรีีเวชกรรม และหน่่วยเด็็กสุขุ ภาพดีีของโรงพยาบาล
ในจัังหวััดชลบุุรีีตั้้�งแต่่เดืือนสิิงหาคมถึึงเดืือนตุุลาคม พ.ศ. 2562 โดยผู้้�วิิจััยดำ�ำ เนิินการเก็็บข้้ อมููลตามขั้้�นตอน ดัังนี้้�
1. ผู้้�วิิจัยั เสนอโครงร่่างวิิจัยั และเครื่่�องมืือการวิิจัยต่
ั ่อคณะกรรมการพิิจารณาโครงร่่างงานวิิจัยั ของวิิทยาลััยพยาบาล
บรมราชชนนีี ชลบุุรีี
2. เมื่่�อโครงร่่างวิิจัยผ่
ั ่านการรัับรองจากคณะกรรมการพิิจารณาโครงร่่างงานวิิจัยั ของวิิทยาลััยพยาบาลบรมราชชนนีี
ชลบุุรีี เรีียบร้้ อยแล้้ ว ผู้้�วิิจัยทำ
ั �ำ หนัังสืือขอรัับการพิิจารณาจริิยธรรมการวิิจัยั จากคณะกรรมการจริิยธรรมการวิิจัยั ในมนุุษย์์
วิิทยาลััยพยาบาลบรมราชชนนีี ชลบุุรีี
3. เมื่่�อโครงร่่างวิิจััยผ่่านการรัับรองจากคณะกรรมการจริิยธรรมวิิจััยในมนุุษย์์ จากวิิทยาลััยพยาบาลบรมราชชนนีี
ชลบุุรีี และคณะกรรมการพิิจารณาจริิยธรรมการวิิจััยในมนุุษย์์โรงพยาบาลในจัังหวััดชลบุุรีีผู้้�วิิจัยั ขอความร่่วมมืือและ
ติิดต่่อประสานงานกัับเจ้้ าหน้้ าที่่�เพื่่�อชี้้�แจงรายละเอีียดของการวิิจัยั และขั้้�นตอนการเก็็บข้้ อมููลที่่�แผนกผู้้�ป่่วยนอกสููติ-ิ
นรีีเวชกรรม และหน่่วยเด็็กสุขุ ภาพดีี
4. ผู้้�วิิจััยจะคััดเลืือกและเตรีียมผู้้�ช่่วยวิิจััย 1 คน ซึ่่�งเป็็ นพยาบาลวิิชาชีีพเพื่่�อช่่วยเก็็บรวบรวมข้้ อมููลที่่�แผนก
ผู้้�ป่่วยนอกสููติ-ิ นรีีเวชกรรมและหน่่วยเด็็กสุขุ ภาพดีี (Well-baby Clinic) โดยผู้้�วิิจััยอบรมเกี่่�ยวกัับวััตถุุประสงค์์ใน
การทำำ�วิิจััย การเลืือกกลุ่่�มตััวอย่่าง การเก็็บรวบรวมข้้ อมููล การพิิทักษ์
ั ์สิทิ ธิ์์�ในการตอบรัับหรืือปฏิิเสธของกลุ่่�มตััวอย่่าง
และจริิยธรรมในการวิิจััยให้้ แก่่ผู้้�ช่่วยวิิจััยในมนุุษย์์โดยใช้้ เวลา 50 นาทีี
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5. ผู้้�วิิจััยเก็็บข้้ อมููลด้้ วยตนเองโรงพยาบาลชลบุุรีีที่่�แผนกผู้้�ป่่วยนอกสููติ-ิ นรีีเวชกรรมในวัันพุุธ และผู้้�ช่่วยวิิจััย
เก็็บรวบข้้ อมูลู ที่่โ� รงพยาบาลบางละมุุงที่่ห� น่่วยเด็็กสุขุ ภาพดีีในวัันพุุธโดยก่่อนการเก็็บข้้ อมูลู ผู้้�วิิจัยั และผู้้�ช่่วยวิิจัยั ขออนุุญาต
กลุ่่�มตััวอย่่าง และให้้ กลุ่่�มตััวอย่่างลงนามในหนัังสืือยินิ ยอมทุุกครั้้�ง โดยกลุ่่�มตััวอย่่างที่่�อ่่าน เขีียนภาษาไทยได้้ จะตอบ
แบบสอบถามด้้ วยตนเอง และกลุ่่�มตััวอย่่างที่่�อ่่าน เขีียนภาษาไทยไม่่ได้้ ผู้้�วิิจััยหรืือผู้้�ช่่วยวิิจััยจะอ่่านแบบสอบถามให้้
กลุ่่�มตััวอย่่างตอบ สำำ�หรัับกลุ่่�มตััวอย่่างที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติภิ าวะต้้ องได้้ รัับการยิินยอมจากผู้้�ปกครองโดยชอบธรรมและ
ให้้ ผู้้� ปกครองโดยชอบธรรมลงนามในหนัังสืือยิินยอม ซึ่่�งใช้้ เวลาในการตอบแบบสอบถามประมาณ 20-30 นาทีี
6. ผู้้�วิิจััยนำ�ำ แบบสอบถามทั้้�งหมดมาตรวจสอบความสมบููรณ์์ วิิเคราะห์์ทางสถิิติิ และสรุุปผลการศึึกษาต่่อไป

การวิิเคราะห์์ข้้อมููล

	วิิเคราะห์์และแปลผลโดยใช้้ โปรแกรมสำำ�เร็็จรููปสำำ�หรัับประมวลผลข้้ อมููลทางสถิิติิ โดยใช้้ สถิิติพิ รรณนา และสถิิติิ
วิิเคราะห์์ถดถอยพหุุคููณแบบมาตรฐาน (standard multiple regression analysis) กำำ�หนดค่่านััยสำ�คั
ำ ญ
ั ทางสถิิติที่่ิ �ระดัับ .05
ก่่อนที่่�จะวิิเคราะห์์ข้้อมููล ผู้้�วิิจัยั ได้้ ทำ�ก
ำ ารทดสอบข้้ อตกลงเบื้้�องต้้ นทางสถิิติิ และพบว่่าเป็็ นไปตามข้้ อตกลงเบื้้�องต้้ นทุุกข้้อ

ผลการวิิจัยั

1. ข้้อมููลส่่วนบุุคคลของกลุ่่�มตััวอย่่าง
	กลุ่่�มตััวอย่่างมารดาหลัังคลอดครรภ์์แรก อายุุครรภ์์อยู่่�ในช่่วง 37-42 สััปดาห์์ อายุุโดยเฉลี่่�ยเท่่ากัับ 25.30 ปีี
(SD=4.91) ระดัับการศึึกษามััธยมศึึกษาตอนปลาย/ปวช. ร้้ อยละ 36 รองลงมาระดัับการศึึกษามััธยมศึึกษาตอนต้้ น
ร้้ อยละ 27.40 มีีอาชีีพรัับจ้้ างทั่่�วไป ร้้ อยละ 32.30 รองลงมาคืืออาชีีพค้้ าขาย/ธุุรกิิจส่่วนตััว ร้้ อยละ 26.20 รายได้้
ต่่อเดืือนของครอบครััวอยู่่�ระหว่่าง 5,001-10,000 บาท ร้้ อยละ 27.40 และระหว่่าง 10,000-20,000 ร้้ อยละ 27.40
เฉลี่่�ย 22,673.47 บาทต่่อเดืือน (SD=15281.15) กลุ่่�มตััวอย่่างส่่วนใหญ่่มีคี วามตั้้�งใจคลอดเองทางช่่องคลอดร้้ อยละ 69.5
และในช่่วงหลัังคลอดมีีพ่่อแม่่ตนเองคอยช่่วยเหลืือเป็็ นส่่วนใหญ่่ ร้้ อยละ 39.60 รองลงมาคืือสามีี ร้้ อยละ 32.30
2. ลัักษณะของกลุ่่�มตััวอย่่างตามปัั จจััยด้้านจิิ ตสังั คม และภาวะซึึมเศร้้าหลัังคลอด
	กลุ่่�มตััวอย่่างมีีสัมั พัันธภาพระหว่่างคู่่�สมรส คะแนนเฉลี่่�ยเท่่ากัับ 86.21 (SD=13.68) ซึ่่�งแสดงถึึงกลุ่่�มตััวอย่่าง
มีีสัมั พัันธภาพระหว่่างคู่่�สมรสสููง ความรู้้�สึึกมีีคุุณค่่าในตนเองมีีคะแนนเฉลี่่�ยเท่่ากัับ 29.76 (SD=4.00) ซึ่่�งแสดงถึึง
กลุ่่�มตััวอย่่างมีีความรู้้�สึึกมีีคุุณค่่าในตนเองสููง ความเครีียดจากการเลี้้�ยงดููบุุตรมีีคะแนนเฉลี่่�ย 34.62 (SD=11.99)
ซึ่่�งแสดงถึึงกลุ่่�มตััวอย่่างมีีความเครีียดจากการเลี้้�ยงดููบุุตรสููง เหตุุการณ์์ที่่�ก่่อให้้ เกิิดความเครีียดมีีคะแนนเฉลี่่�ย 2.63
(SD=3.25) ซึ่่�งแสดงถึึงกลุ่่�มตััวอย่่างมีีเหตุุการณ์์ที่่�ก่่อให้้ เกิิดความเครีียดน้้ อย และการสนัับสนุุนทางสัังคมมีีคะแนน
เฉลี่่�ย เท่่ากัับ 107.20 (SD=21.45) ซึ่่�งแสดงถึึงกลุ่่�มตััวอย่่างได้้ รัับการสนัับสนุุนทางสัังคมสููง ดัังตารางที่่� 1
ตารางที่่� 1 ค่่าเฉลี่่�ยปััจจััยด้้านจิิตสังั คมและภาวะซึึมเศร้้ าหลัังคลอด (n=164)
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ผลการสำำ�รวจภาวะซึึมเศร้้ าหลัังคลอดโดยการใช้้ แบบประเมิินภาวะซึึมเศร้้ าหลัังคลอดฉบัับภาษาไทย (EPDS)
พบกลุ่่�มตััวอย่่างมีีคะแนนเฉลี่่�ยเท่่ากัับ 7.32 (SD=4.87) และพบมารดาครรภ์์แรกหลัังคลอดมีีภาวะซึึมเศร้้ าในระยะ
4-8 สััปดาห์์หลัังคลอด คิิดเป็็ นร้้ อยละ 33.50 ดัังตารางที่่� 2
ตารางที่่� 2 จำำ�นวนและร้้ อยละของภาวะซึึมเศร้้ าหลัังคลอดในมารดาครรภ์์แรกของโรงพยาบาลในจัังหวััดชลบุุรีี (n=164)

3. ปัั จจััยที่่มี� ีอิิทธิิพลต่่อภาวะซึึมเศร้้าหลัังคลอดในมารดาครรภ์์แรก (n=164)
	สััมพัันธภาพกัับคู่่�สมรส ความรู้้�สึึกมีีคุุณค่่ าในตนเอง ความเครีียดจากการเลี้้�ยงดููบุุตร ความเครีียดจาก
เหตุุการณ์์ในชีีวิติ และการสนัับสนุุนทางสัังคมมีีอิทิ ธิิพลและสามารถร่่วมกัันทำำ�นายภาวะซึึมเศร้้ าหลัังคลอดในมารดา
ครรภ์์แรกได้้ ร้้อยละ 16.30 (Adjust R2=1.63, F=7.351, p<.001) โดยเหตุุการณ์์ที่่�ก่อ่ ให้้ เกิิดความเครีียดมีีอิทิ ธิิพล
มากที่่�สุดุ (β=.379, p<.05) รองลงมาคืือ การสนัับสนุุนทางสัังคม (β=.219, p<.05) และความเครีียดจากการ
เลี้้�ยงดููบุุตร (β=.215, p<.05) ดัังตารางที่่� 4 ตามลำำ�ดับั โดยทั้้�ง 3 ตััวแปรร่่วมกัันทำำ�นายภาวะซึึมเศร้้ าหลัังคลอดใน
มารดาครรภ์์แรกได้้ ร้้อยละ 18.90 อย่่างมีีนัยสำ
ั �คั
ำ ญ
ั ทางสถิิติที่่ิ �ระดัับ .05 สามารถสรุุปสมการค่่าสััมประสิิทธิ์์�การถดถอย
ในรููปมาตรฐานได้้ ดังั นี้้�
Y (ภาวะซึึมเศร้้ าหลัังคลอดในมารดาครรภ์์แรก) = 1.15+.87 (ความเครีียดจากการเลี้้�ยงดููบุุตร)
+.56 (เหตุุการณ์์ที่่�ก่่อในเกิิดความเครีียด)
							
+.50 (การสนัับสนุุนทางสัังคม)
ตารางที่่� 3 ผลการวิิเคราะห์์ปััจจััยที่่�มีีอิทิ ธิิพลต่่อภาวะซึึมเศร้้ าหลัังคลอดในมารดาครรภ์์แรก (n=164)

อภิิปราย

จากการศึึกษาพบว่่า ความชุุกของภาวะซึึมเศร้้ าในมารดาครรภ์์แรกในระยะ 4-8 สััปดาห์์หลัังคลอด คิิดเป็็ น
ร้้ อยละ 33.50 (ตารางที่่� 3) ผลการศึึกษาใกล้้ เคีียงกัับการศึึกษาของพรรณพิิไล ศรีีอาภรณ์์ และคณะ14 ที่่�พบว่่ามารดา
หลัังคลอดครรภ์์แรกมีีภาวะซึึมเศร้้ าในระยะ 4-8 สััปดาห์์หลัังคลอด ร้้ อยละ 48.28 และการศึึกษาของนลิินีี สิิทธิิ
บุุญมา กรรณิิการ์์ และคณะ15 ที่่�พบมารดาหลัังคลอดครรภ์์แรกมีีภาวะซึึมเศร้้ าในระยะ 4 สััปดาห์์หลัังคลอด ร้้ อยละ 57.65
และพบความชุุกของภาวะซึึมเศร้้ าหลัังคลอดครรภ์์แรกในต่่างประเทศในอััตราที่่�ใกล้้ เคีียงกััน ประเทศอิินโดนีีเซีีย
ประเทศอิินโดนิิเซีีย 33.50%11 อย่่างไรก็็ตามอาจมีีความแตกต่่างตามบริิบทของภููมิภิ าค วััฒนธรรม ช่่วงเวลาที่่�ทำ�ก
ำ ารศึึกษา
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การเกิิดภาวะซึึมเศร้้ าหลัังคลอดในมารดาครรภ์์แรกสามารถอธิิบายได้้ ว่่าในระยะหลัังคลอดมารดาต้้ องเผชิิญกัับการ
เปลี่่�ยนเปลี่่�ยนด้้ านร่่างกาย จิิตใจ อารมณ์์ ฮอร์์โมน3 รวมทั้้�งการปรัับตััวตััวบทบาทการเป็็ นมารดาที่่�ต้้องดููแลบุุตรตลอดเวลา
ทำำ�ให้้ มีคี วามเครีียดในการดููแลบุุตรเกิิดขึ้้�น หรืือบางครั้้�งเกิิดอาการอ่่อนเพลีียจากการพัักผ่่อนไม่่เพีียงพอ โดยในครรภ์์แรก
อาจจะต้้ องใช้้ เวลาในการปรัับตััวให้้ เข้้ ากัับสภาพแวดล้้ อมใหม่่ๆ การปรัับตััวที่่�เกิิดขึ้้�นอาจทำำ�ให้้ มารดาคาดหวัังต่่อตนเอง
และอาจจะถููกคาดหวัังจากบุุคคลรอบข้้ าง ทำำ�ให้้ เกิิดความรู้้�สึึกกดดััน เกิิดความเครีียด และนำำ�ไปสู่่�การเกิิดภาวะซึึมเศร้้ า
หลัังคลอดได้้ 27
ปััจจััยที่่�สามารถทำำ�นายภาวะซึึมเศร้้ าหลัังคลอดในมารดาครรภ์์แรก ได้้ แก่่ เหตุุการณ์์ที่่�ก่่อให้้ เกิิดความเครีียด
การสนัับสนุุนทางสัังคม และความเครีียดจากการเลี้้�ยงดููบุุตร (β=.379, β=.219 และ β=.215 ตามลำำ�ดับั ) อธิิบาย
ได้้ ดังั นี้้� เหตุุการณ์์ที่่�ก่่อให้้ เกิิดความเครีียดมีีอิทิ ธิิพลต่่อการเกิิดภาวะซึึมเศร้้ าหลัังคลอดในมารดาครรภ์์แรกเนื่่�องจาก
มารดาหลัังคลอดต้้ องเผชิิญกัับการเปลี่่�ยนแปลงและเหตุุการณ์์ต่่างๆที่่�เกิิดขึ้้�นภายหลัังคลอด โดยมารดาส่่วนใหญ่่
เผชิิญกัับเหตุุการณ์์เผชิิญกัับเหตุุการณ์์การเปลี่่�ยนแปลงได้้ การเงิิน/ค่่าใช้้ จ่่ายมากที่่�สุดุ ร้้ อยละ 27.90 รองลงมาคืือ
ด้้ านการงาน ร้้ อยละ 21.20 เนื่่�องจากกลุ่่�มตััวอย่่างส่่วนใหญ่่จบการศึึกษาระดัับการศึึกษามััธยมศึึกษาตอนปลาย/ปวช.
ร้้ อยละ 36 ทำำ�ให้้ ความสามารถในการเลืือกอาชีีพไม่่หลากหลาย โดยกลุ่่�มตััวอย่่างส่่วนใหญ่่มีอี าชีีพรัับจ้้ างทั่่ว� ไป ร้้ อยละ 32.10
มีีรายได้้ ต่่อเดืือนของครอบครััวอยู่่�ระหว่่าง 5,001-10,000 บาท ร้้ อยละ 27.40 และระหว่่าง 10,0001-20,000
ร้้ อยละ 27.40 ซึ่่�งจััดว่่าเป็็ นรายได้้ ที่่�ไม่่ค่่อยสูงู เมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับค่่าใช้้ จ่่ายที่่�เพิ่่�มขึ้้�น การที่่�กลุ่่�มตััวอย่่างต้้ องหยุุดงาน
มาเลี้้�ยงลููกที่่�บ้้านทำำ�ให้้ รายได้้ ลดลงแต่่รายจ่่ายเพิ่่�มมากขึ้้�น ซึ่่�งเป็็ นเหตุุการณ์์ที่่�ส่่งผลกระทบต่่อความรู้้�สึึกของมารดา
หลัังคลอด ทำำ�ให้้ เกิิดความเครีียดสะสมส่่งผลให้้ เกิิดภาวะซึึมเศร้้ าหลัังคลอดได้้ สอดคล้้ องกัับการศึึกษาที่่�พบว่่า
เหตุุการณ์์ที่่�ก่่อให้้ เกิิดความเครีียดมีีอิทิ ธิิพลต่่อการเกิิดภาวะซึึมเศร้้ าหลัังคลอด6,16,19
การสนัับสนุุนทางสัังคมมีีอิทิ ธิิพลต่่อภาวะซึึมเศร้้ าหลัังคลอดในมารดาครรภ์์แรก อธิิบายได้้ ว่่าถึึงแม้้ ว่่ากลุ่่�ม
ตััวอย่่างส่่วนใหญ่่จะมีีผู้้� คอยดููแลในระยะหลัังคลอดเป็็ นอย่่างดีี โดยผู้้�ที่่�คอยดููแลจะเป็็ นบิิดามารดาของตนเอง และสามีี
(ร้้ อยละ 39.60, 32.30 ตามลำำ�ดับั ) ซึ่่�งเป็็ นผู้้�ที่่�มีคี วามใกล้้ ชิิดและเป็็ นที่่�ไว้้ วางใจ สามารถทำำ�ให้้ มารดาหลัังคลอดได้้ รัับ
การสนัับสนุุนทางสัังคมที่่�เพีียงพอ และพร้้ อมสำำ�หรัับปฏิิบัติั หิ น้้ าที่่�หลัังคลอดได้้ อย่่างรวดเร็็ว28 แต่่อย่่างไรก็็ตาม แม้้ ว่่า
กลุ่่�มตััวอย่่างจะได้้ รัับการสนัับสนุุนทางสัังคมที่่�เพีียงพอ ยัังไม่่สามารถทำำ�นายได้้ ว่่ามารดาหลัังคลอดจะมีีภาวะซึึมเศร้้ า
หลัังคลอดหรืือไม่่ เนื่่�องจากมีีข้้อค้้นพบครั้้�งนี้้� ที่่พ� บว่่ามารดาหลัังคลอดที่่ไ� ด้้ รับั การสนัับสนุุนทางสัังคมที่่สู� งู มีีความสััมพัันธ์์
กัับการมีีโอกาสเกิิดภาวะซึึมเศร้้ าหลัังคลอด อธิิบายได้้ ว่่า การที่่�กลุ่่�มตััวอย่่างได้้ รัับการดููแล และคำำ�แนะนำำ�ที่่�มากเกิินไป
อาจทำำ�ให้้ มารดาหลัังคลอดเกิิดความรู้้�สึึกขัดั ข้้ องใจ รู้้�สึึกเหมืือนถููกบังั คัับ และไม่่มีอิี สิ ระในการตััดสิินใจเกี่่�ยวกัับการดููแลตนเอง
และบุุตรหลัังคลอด18 ซึ่่�งกลุ่่�มตััวอย่่างส่่วนใหญ่่มีีอายุุเฉลี่่�ยเท่่ากัับ 25-30 ปีี ซึ่่�งอยู่่�ในวััยผู้้� ใหญ่่ที่่�มีคี วามรู้้�สึึกนึึกคิิด
ในการตััดสิินใจได้้ ด้้วยตนเอง ยอมรัับในความเป็็ นตััวของตััวเองทั้้�งข้้ อดีแี ละข้้ อบกพร่่อง ยอมรัับอารมณ์์ของตนเอง29
แต่่เนื่่�องจากขนบธรรมเนีียมประเพณีีไทยซึ่่�งส่่วนใหญ่่นับั ถืือศาสนาพุุทธิิได้้ มีหี ลัักคำ�ำ สอนให้้ มีกี ารเคารพเชื่่�อฟัังผู้้�ใหญ่่
โดยเฉพาะบิิดามารดาผู้้�ให้้ กำ�ำ เนิิด30 ทำำ�ให้้ การตััดสิินใจต่่างๆในการปฏิิบัติั ตัิ วั หลัังคลอดอยู่่�ภายใต้้ คำ�ำ แนะนำำ�ของผู้้�เป็็ น
บิิดามารดาหรืือญาติิผู้้� ใหญ่่ที่่�นับั ถืือไม่่สามารถปฏิิบัติั กิ ารดููแลตนเองและบุุตรที่่�ความคาดหวัังหรืือความตั้้�งใจของตนเอง
ส่่งผลให้้ เกิิดความเครีียด และเกิิดภาวะซึึมเศร้้ าหลัังคลอดได้้ สอดคล้้ องกัับการศึึกษาส่่วนใหญ่่ที่่�พบว่่าการสนัับสนุุนทางสัังคม
มีีอิทิ ธิิพลต่่อภาวะซึึมเศร้้ าหลัังคลอด14,19 อย่่างไรก็็ตามข้้ อค้้นพบจากการศึึกษาก็็มีคี วามแตกต่่างจากการศึึกษาภาวะซึึม
เศร้้ าหลัังคลอดในมารดาครรภ์์แรกในจัังหวััดทางภาคเหนืือที่่�พบว่่ามารดาหลัังคลอดที่่�ได้้ รัับการสนัับสนุุนทางสัังคมต่ำำ��
เกิิดภาวะซึึมเศร้้ าหลัังคลอดสููงกว่่ามารดาที่่�ได้้ รัับการสนัับสนุุนทางสัังคมที่่�สูงู 15 ซึ่่�งสอดคล้้ องกัับการศึึกษาภาวะซึึมเศร้้ า
ในเขตจัังหวััดกรุุงเทพมหานครพบว่่ามารดาหลัังคลอดที่่�ได้้ รัับการสนัับสนุุนทางสัังคมต่ำำ��เกิิดภาวะซึึมเศร้้ าหลัังคลอด
สููงกว่่ามารดาที่่�ได้้ รัับการสนัับสนุุนทางสัังคมที่่�สูงู 14 และผลการศึึกษาภาวะซึึมเศร้้ าหลัังคลอดในต่่างประเทศพบว่่า
มารดาหลัังคลอดที่่�ได้้ รัับการสนัับสนุุนทางสัังคมต่ำำ��เกิิดภาวะซึึมเศร้้ าหลัังคลอดสููงกว่่ามารดาที่่�ได้้ รัับการสนัับสนุุน
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ทางสัังคมที่่�สูงู 8 ที่่�เป็็ นเช่่นนี้้�เนื่่�องจากลัักษณะบริิบททางสัังคมที่่�มีคี วามแตกต่่างกััน ซึ่่�งจัังหวััดชลบุุรีีเป็็ นลัักษณะชุุมชน
เมืืองกึ่่�งชนบท ที่่�มีีลัักษณะครอบครััวเป็็ นครอบครััวขยายมีีญาติิพี่่�น้้องอาศััยอยู่่�ด้้วยกัันเป็็ นครอบครััวใหญ่่ ซึ่่�งแสดง
ให้้ เห็็นถึึงบริิบทของสัังคมไทยเป็็ นว่่าบุุคคลในครอบครััวมีีส่่วนสำำ�คัญ
ั ในการช่่วยเหลืือและให้้ การสนัับสนุุนทางสัังคมแก่่
31
กลุ่่�มตััวอย่่างในระยะหลัังคลอด ซึ่่�งกลุ่่�มตััวอย่่างในการศึึกษาครั้้�งนี้้�อาศััยอยู่่�ในครอบครััวขยายจึึงทำำ�ให้้ กลุ่่�มตััวอย่่าง
ได้้ รัับการดููแลเอาใจใส่่จากครอบครััว หรืือคำ�ำ แนะนำำ�ที่่�มากเกิินไป ทำำ�ให้้ เกิิดความรู้้�สึึกขัดั ข้้ องใจ ส่่งผลให้้ เกิิดภาวะซึึมเศร้้ า
หลัังคลอดได้้
ความเครีียดจากการเลี้้�ยงดููบุุตรมีีอิทิ ธิิพลต่่อภาวะซึึมเศร้้ าหลัังคลอดในมารดาครรภ์์แรก (β=.21, p<.05)
อธิิบายได้้ ว่่า เนื่่�องจากระยะหลัังคลอดมารดาต้้ องเผชิิญกัับการเปลี่่�ยนแปลงพฤติิกรรม ความต้้ องการของบุุตรซึ่่�งมีี
การเปลี่่�ยนแปลงตลอดเวลาและไม่่แน่่นอน ดัังนั้้�นมารดาหลัังคลอดครรภ์์แรกซึ่่�งขาดประสบการณ์์ในการดููแลทารกแรกเกิิด
เช่่น การดููแลในชีีวิติ ประจำำ�วันั การให้้ นม การอุ้้�ม การปลอบประโลมเวลาที่่�บุุตรร้้ องไห้้ รวมถึึงการไม่่เข้้ าใจในพฤติิกรรม
ที่่�บุุตรแสดงออกมา ซึ่่�งเหตุุการณ์์เหล่่านี้้�ทำ�ำ ให้้ มารดาครรภ์์แรกต้้ องเผชิิญกัับความเครีียดจากการดููแลบุุตรอย่่างต่่อเนื่่�อง
ทำำ�ให้้ เกิิดความวิิตกกัังวล2-3 นำำ�มาสู่่�การการภาวะซึึมเศร้้ าหลัังคลอดได้้ ซึ่่�งมีีความสอดคล้้ องกัับการศึึกษาที่่�พบว่่า
ความเครีียดจากการดููแลบุุตรมีีอิทิ ธิิต่่อการเกิิดภาวะซึึมเศร้้ าหลัังคลอด19-20
	สำำ�หรัับสััมพัันธภาพระหว่่างคู่่�สมรสและความรู้้�สึึกมีีคุุณค่่าในตนเองไม่่มีีอิทิ ธิิพลต่่อการเกิิดภาวะซึึมเศร้้ าหลัังค
ลอดในมารดาครรภ์์แรกซึ่่�งไม่่สอดคล้้ องกัับทฤษฎีีและผลการศึึกษาที่่�ผ่่านมาที่่�พบว่่าสััมพัันธภาพระหว่่างคู่่�สมรส6,8-10,12,20
และความรู้้�สึึกมีคุี ุณค่่าในตนเอง16,19-20 มีีอิทิ ธิิพลต่่อภาวะซึึมเศร้้ าหลัังคลอด อาจเนื่่�องจากข้้ อมููลแต่่ละตััวแปรมีีความเป็็ น
เอกพัันธ์์ (homogenenity) ทำำ�ให้้ ลักั ษณะของข้้ อมูลู มีีความแปรปรวนน้้ อย ส่่งผลให้้ ไม่่สามารถวิิเคราะห์์อำ�ำ นาจการทำำ�นาย
ทางสถิิติไิ ด้้ การเพิ่่�มจำำ�นวนกลุ่่�มตััวอย่่างอาจทำำ�ให้้ ข้้อมูลู ของแต่่ละตััวแปรมีีความหลากหลายมากขึ้้�นและสามารถนำำ�ข้้อมูลู
มาวิิเคราะห์์หาอำำ�นาจการทำำ�นายทางสถิิติไิ ด้้ ชััดเจน

ข้้อเสนอแนะ

1. พยาบาลควรให้้ ความสำำ�คัญ
ั ในการประเมิินคััดกรองภาวะซึึมเศร้้ าในมารดาครรภ์์แรกทุุกราย โดยใช้้ แบบประเมิิน
ภาวะซึึมเศร้้ าหลัังคลอดฉบัับภาษาไทย (EPDS)
2. พยาบาลวิิชาชีีพและบุุคลากรทางด้้ านสาธารณสุุขควรนำำ�ผลการวิิจััยไปใช้้ ในการจััดกิิจกรรมกลุ่่�มโดยเน้้ น
กระบวนการการจััดการความเครีียดจากการเลี้้�ยงดููบุตุ ร การจััดการความเครีียดจากเหตุุการณ์์ที่่�ก่อ่ ให้้ เกิิดความเครีียด
และกิิจกรรมการสนัับสนุุนทางสัังคมในมารดาหลัังคลอดครรภ์์แรก
3. นำำ�ผลการศึึกษาวิิจัยั ไปพััฒนาต่่อยอดเพื่่�อพััฒนาโปรแกรมป้้องกัันการเกิิดภาวะซึึมเศร้้ าในมารดาครรภ์์แรก
การจััดการความเครีียดที่่�เกิิดขึ้้�นในระยะหลัังคลอดโดยครอบครััวมีีส่ว่ นร่่วมเพื่่�อป้้องกัันการเกิิดภาวะซึึมเศร้้ าหลัังคลอด
ในมารดาหลัังคลอดครรภ์์แรก
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