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บทคัดย่อ : การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพจิตของหญิงหลัง
คลอด กลุ่มตัวอย่างเป็นหญิง 400 คน มาตรวจหลังคลอดที่โรงพยาบาลศิริราช เครื่องมือ
ที่ใช้คือ แบบบันทึกส่วนบุคคล และแบบประเมินสุขภาพจิตของคนไทย วิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้ร้อยละ ความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบความสัมพันธ์ด้วย
การวิเคราะห์ความแปรปรวน เมื่อพบความแตกต่างของปัจจัยจะทำการทดสอบภายหลัง
ผลการวิจยั พบว่า หญิงหลังคลอดมีสขุ ภาพจิตโดยรวมอยูใ่ นเกณฑ์ปกติ ร้อยละ 61.8
และมีปญ
ั หาสุขภาพจิตร้อยละ 38.2 ส่วนปัจจัยทีม่ ผี ลต่อสุขภาพจิตหญิงหลังคลอด ได้แก่
ระดับการศึกษา (p < .05) ปัญหาสุขภาพ (p < .001) จำนวนครัง้ ของการคลอด (p < .01)
ความรูก้ ารปฏิบตั ติ นหลังคลอด (p < .01) บุคคลทีอ่ าศัยด้วย (p <.05) และสุขภาพของบุตร
(p < .05)
ข้อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้คือ ควรมีการประเมินสุขภาพจิตหญิงหลังคลอด
ตัง้ แต่ระยะแรก โดยเฉพาะกลุม่ เสีย่ งต่อปัญหาสุขภาพจิตทีม่ ารดาและบุตรมีปญ
ั หาสุขภาพ
มารดาที่มีบุตรคนแรกและมีการศึกษาน้อย ควรมีการให้การปรึกษา เยี่ยมบ้าน โทรศัพท์
ติดตามหญิงหลังคลอดที่มีปัญหาอย่างต่อเนื่อง และส่งต่อบุคคลที่มีแนวโน้มมีปัญหา
สุขภาพจิตสูงกว่าปกติ
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ความสำคัญของปัญหา

กรอบแนวคิดของการวิจัย

หญิงหลังคลอดเป็นช่วงมีการเปลี่ยนแปลง
ทั้งร่างกาย จิตใจและสังคม อีกทั้งต้องรับหน้าที่จาก
ภรรยามาเป็นมารดาในการดูแลบุตร ซึง่ เป็นช่วงวิกฤต
ทีส่ ำคัญครัง้ หนึง่ ของชีวติ ในช่วงแรกหลังคลอด มารดา
จะมีอาการเบื่ออาหาร คลื่นไส้ อาเจียน ร้องไห้ไม่มี
เหตุผล หงุดหงิด นอนไม่หลับเป็นผลทำให้เกิดความเครียด
และความผิดปกติทางอารมณ์1-6 จากการศึกษาของ
Pornsri1 พบหญิงหลังคลอดมี อาการซึมเศร้า ร้อยละ
2.8 และอาการวิตกกังวลร้อยละ 6.1 และ Pinkaew4
ได้ศกึ ษาพบหญิงหลังคลอดมีอาการซึมเศร้า ร้อยละ 2
และอาการวิตกกังวลร้อยละ 4 จากการสังเคราะห์
งานวิจยั แบบการวิเคราะห์เชิงอภิมาน (meta – analysis)
จำนวน 59 เรื่องของ Dennis7 พบหญิงหลังคลอดมี
อาการซึมเศร้า ร้อยละ 13 อาการซึมเศร้าที่ไม่ได้รับ
การช่วยเหลืออาจนำไปสู่อาการทางจิต ซึ่งมีความ
เสี่ยงสูงที่หญิงหลังคลอดอาจทำร้ายตนเอง และบุตร
ได้8 จากการศึกษาที่ผ่านมาจะมีการประเมินอาการ
ซึมเศร้าและอาการวิตกกังวล ยังไม่มีการประเมิน
สุขภาพจิตทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ อาการทางกาย อาการ
ซึมเศร้า อาการวิตกกังวล อาการทางจิต และการ
ปรับตัวทางสังคม ซึง่ อาการทางกายทีป่ ระเมินเนือ่ งจาก
ความผิดปกติทางจิต (somatic) จะเป็นอาการนำมา
ก่อนที่จะเกิดปัญหาสุขภาพจิตและมักพบอาการทาง
จิตในผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงแล้ว9
ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยจึงเลือกการประเมิน
สุขภาพจิตทั้ง 5 ด้าน และ ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพ
จิตของหญิงหลังคลอด จะทำให้เกิดความเข้าใจใน
การป้องกัน หาแนวทางช่วยเหลือ ลดปัญหาสุขภาพจิต
ที่จะเกิดขึ้น และลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล
อาการทางจิตที่ตามมาได้ทันท่วงทีในปัจจุบันและ
อนาคตตามนโยบายของรัฐบาลได้ต่อไป10

การวิจัยครั้งนี้ใช้กรอบแนวคิดของ Beck11
และจากการทบทวนวรรณกรรม สรุปได้ว่า อาการไม่
สบายใจ/ปัญหาสุขภาพจิต ได้รับอิทธิพลจากหลาย
ปัจจัยที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งร่างกาย จิตใจ
และสังคม เป็นช่วงภาวะวิกฤตหนึ่งของชีวิต ซึ่งหญิง
หลังคลอดก็เป็นช่วงมีการเปลี่ยนแปลงทั้งร่างกาย
จิตใจและสังคมนั้น ทำให้เกิดอารมณ์แปรปรวนหรือ
ความผิดปกติทางอารมณ์ของหญิงหลังคลอด ที่จะ
นำไปสูอ่ าการซึมเศร้า ซึง่ เป็นกระบวนการเกิดระยะยาว
แล้วเกิดซ้ำๆที่เกิดความเครียดในชีวิตและฮอร์โมน
ที่ก่อให้เกิดสารเคมีภาวะซึมเศร้า จึงมีความเสี่ยงที่
จะทำให้เกิดอาการซึมเศร้าซึ่งอาจจะทำร้ายตนเอง
และผู้อื่นได้6,8 ส่วนCorwin5 ได้ศึกษาพบว่าปัจจัย
การเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจและสถานการณ์
จะเพิม่ ความเสีย่ งให้เกิดอาการซึมเศร้า ได้แก่ อาการ
เหนือ่ ยล้าและร่างกายทางสรีรวิทยา มีการเปลีย่ นแปลง
ฮอร์โมนของหญิงหลังคลอดจะพัฒนาไปสู่อาการ
ซึมเศร้าได้ Meighan12 ได้ศกึ ษาปัจจัยเพิม่ เติมทีท่ ำให้
เกิดอาการซึมเศร้าของหญิงหลังคลอด ได้แก่อายุของ
หญิงคลอดบุตรครัง้ แรก ประสบการณ์คลอด ความเครียด
การถูกแยกจากบุตรทันทีทันใด และบุคคลที่หญิง
หลังคลอดอาศัยอยูด่ ว้ ย และจากการศึกษาของPornsri1,
Pinkaew4 และการศึกษาอืน่ ๆ5-7,11,13-14 พบว่า ปัจจัย
สำคัญที่จะมีทั้งปัจจัยที่สัมพันธ์และไม่สัมพันธ์กั บ
อาการซึมเศร้า อาการวิตกกังวล และความเครียดของ
หญิงหลังคลอด ได้แก่อายุ ระดับการศึกษา ฐานะ
ทางเศรษฐกิจ สุขภาพของมารดาและบุตร การดูแล
บุตร ความรูใ้ นการปฏิบตั ติ น ประสบการณ์การคลอด
จำนวนครั้งของการคลอด วิธีการคลอด บุคคลที่
อาศัยด้วย ซึ่งมีปัจจัยหลากหลายในการศึกษาปัจจัย
ที่มีผลต่อสุขภาพจิตครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงเลือกตัวแปรและ
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ได้จัดตัวแปรเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล
และปัจจัยหลังคลอดเพื่อในการประเมินสุขภาพจิต
และเมื่อทราบปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพจิตของหญิง
หลังคลอด จะได้นำไปส่งเสริมป้องกันในการพยาบาล
ช่วยเหลือดูแลสุขภาพจิตและจิตเวชหญิงหลังคลอด
เชิงรุกต่อไป	

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. ศึกษาสุขภาพจิตของหญิงหลังคลอด
2. ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยหลังคลอด
ที่มีผลต่อสุขภาพจิตของหญิงหลังคลอด

สมมติฐานการวิจัย
1. ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ สถานภาพสมรส
อาชีพ รายได้ การศึกษา ภูมลิ ำเนาปัญหาสุขภาพกาย
มีผลต่อสุขภาพจิตของหญิงหลังคลอดแตกต่างกัน
2. ปัจจัยหลังคลอด ได้แก่ จำนวนครั้งของ
การคลอด บุคคลที่อาศัยด้วย การฝากครรภ์ การได้
รับความรูก้ ารปฏิบตั ติ นหลังคลอด ประสบการณ์คลอด
วิธีการคลอด ภาวะแทรกซ้อน สุขภาพบุตร ผู้ช่วย
เหลือดูแลบุตรหลังคลอด มีผลต่อสุขภาพจิตหญิง
หลังคลอดแตกต่างกัน

วิธีดำเนินการวิจัย
การศึกษาครัง้ นีเ้ ป็นการวิจยั เชิงอธิบาย (Exploratory
descriptive research) ประชากรที่ใช้ในการศึกษา
ครั้งนี้คือ หญิงหลังคลอดบุตร และมาตรวจรักษา
หลั ง คลอดที่ แ ผนกสู ติ ศ าสตร์ โ รงพยาบาลศิ ริ ร าช
กลุ่มตัวอย่าง ได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ
(Accident random) 2โดยใช้สูตรคำนวณขนาดกลุ่ม
ตัวอย่าง15 คือ np = Z EPQ
2 = 173.79 ราย การวิจัย
ครั้งนี้ใช้กลุ่มตัวอย่าง 400 ราย ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
1) หญิงหลังคลอดที่สามารถติดต่อสื่อสารได้ 2)
ยินดีให้ความร่วมมือในการตอบแบบสัมภาษณ์ เกณฑ์
90

การคัดออกคือ หญิงหลังคลอดทีม่ อี าการทางจิตชัดเจน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลคือ 1) ปัจจัย
ส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ สถานภาพสมรส อาชีพ รายได้
การศึกษา ภูมิลำเนา ปัญหาสุขภาพกาย 2) ปัจจัย
หลังคลอด ได้แก่ จำนวนครั้งของการคลอด บุคคล
ที่ อ าศั ย ด้ ว ย การฝากครรภ์ การได้ รั บ ความรู้
การปฏิบัติตนหลังคลอด ประสบการณ์การคลอด
วิธีคลอด ภาวะแทรกซ้อน สุขภาพบุตร ผู้ช่วยเหลือ
ดูแลบุตรหลังคลอด
2. แบบประเมินสุขภาพจิต เป็นแบบวัดสุขภาพ
ในคนไทย สร้างโดย สุชีรา ภัทรายุตวรรตน์ และ
คณะ16 ตามเกณฑ์การวินิจฉัยของ DSM. IV ที่มี
ประสิทธิภาพในเชิงโครงสร้างอำนาจการจำแนกระหว่าง
คนปกติ และกลุ่มผู้มีปัญหาทางจิตอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .001
ความเที่ยงตรงสัมประสิทธิ์แอลฟาทั้งฉบับ
0.87 มีความตรงเชิงโครงสร้าง สามารถแยกความ
ผิดปกติได้ครอบคลุม 5 ด้านคือ 1) กลุ่มอาการทาง
กายเนือ่ งจากความผิดปกติทางจิต (Somatic) 10 ข้อ
ค่าความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟ่า 0.94 2) กลุ่ม
อาการซึมเศร้า (Depression) จำนวน 20 ข้อ ค่า
ความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟ่า 0.82 3) กลุ่ม
อาการวิตกกังวล (anxiety) จำนวน 15 ข้อ ค่าความ
เชือ่ มัน่ สัมประสิทธิแ์ อลฟ่า 0.84 4) กลุม่ อาการทางจิต
(Psychotic) จำนวน 10 ข้อ ค่าความเชื่อมั่น
สัมประสิทธิ์แอลฟ่า 0.87 5) การปรับตัวทางสังคม
(Social function) จำนวน 15 ข้อ มีความเชื่อมั่น
สัมประสิทธิ์แอลฟ่า 0.85
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การตอบแบบสอบถาม ให้ผตู้ อบการสัมภาษณ์
สำรวจอาการ/ความรู้สึกในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมาว่า
อยู่ในระดับใด คำตอบจะแบ่งเป็น 5 ระดับคือไม่มี
หมายถึงไม่เคยมีอาการเลย, เล็กน้อย หมายถึง เคย
มีอาการประมาณ 1-2 ครั้ง,ปานกลาง หมายถึง เคย
มีอาการ ประมาณสัปดาห์ละครัง้ , ค่อนข้างมาก หมายถึง
เคยมีอาการหลายๆ ครัง้ ใน 1 สัปดาห์, มากหมายถึง
เคยมีอาการ เกือบทุกวัน
การให้คะแนนแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้กลุ่ม
ที่ 1 ได้แก่ 2-9, 11-21, 31-38, 40-43, 46-54,
57, 59-62 การให้คะแนน ไม่มี = 0 คะแนน จนถึง
มาก = 4 คะแนน ตามลำดับ กลุ่มที่ 2 ได้แก่ 1, 10,
22-30, 39, 44, 45, 55, 56, 58, 63-70 การให้
คะแนน ตรงข้ามกันคือ ไม่มี = 4 คะแนน จนถึงมาก
= 0 คะแนน ตามลำดับ
การแปลความหมายของคะแนน โดยรวมคะแนน
แต่ละกลุม่ อาการแล้วหารด้วยจำนวนข้อคำถาม นำค่า
คะแนนที่ได้ในแต่ละกลุ่มไปเทียบกับค่า T-Score
ของคนปกติ ซึ่งอยู่ในคะแนน T-Score ที่ 65

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
1. ความตรงตามเนื้อหา แบบวัดสุขภาพจิต
ชุดนี้ ได้ผ่านตรวจสอบความตรงของเนื้อหา ความ
ถูกต้องและความเหมาะสมของภาษาโดยผูท้ รงคุณวุฒิ
ได้แก่ จิตแพทย์ นักจิตวิทยา แพทย์สูตินรีเวช
พยาบาลสูตินรีเวช จากนั้นจึงทำการปรับปรุงแบบ
สัมภาษณ์ตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิ โดยปรับ
แบบวัดในข้อ 22-30 เป็นทางบวก
2. ความเชื่อมั่น นำเครื่องมือนี้ไปทดลองใช้
กับหญิงหลังคลอด จำนวน 30 คน แล้วคำนวณ
หาความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha –
coefficient) = 0.94.

การพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่าง
		 โครงร่างการวิจัย ในเรื่องนี้ได้ผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัย
มหิดล ก่อนดำเนินการวิจัย มีการชี้แจงวัตถุประสงค์
ของการวิจยั โดยชีแ้ จงรายละเอียดของการพิทกั ษ์สทิ ธิ
ให้กลุม่ ตัวอย่างรับทราบ หลังจากนัน้ จึงให้กลุม่ ตัวอย่าง
ที่ยินยอมเข้าร่วมในการวิจัยให้ลงนามยินยอมด้วย
ความสมัครใจ ขณะทำการสัมภาษณ์ถ้ากลุ่มตัวอย่าง
มีอาการผิดปกติ การสัมภาษณ์จะหยุดทันที และ
ผูว้ จิ ยั จะช่วยเหลือเบือ้ งต้นโดยให้การปรึกษาในทันที
และถ้ามีอาการมากจะส่งปรึกษาแพทย์จิตเวชต่อไป

การเก็บรวบรวมข้อมูล		
ผูว้ จิ ยั ทำหนังสือขออนุมตั คิ ณบดีคณะแพทยศาสตร์
ศิรริ าชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และผูอ้ ำนวยการ
โรงพยาบาลศิริราช เพื่อขอความร่วมมือการเก็บ
รวบรวมข้อมูล หลังจากได้รับอนุมัติแล้ว ผู้วิจัยเข้า
พบหัวหน้าหน่วยสูตนิ รีเวชวิทยา เพือ่ ชีแ้ จงรายละเอียด
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเลือกกลุม่ ตัวอย่างทีม่ าตรวจ
รักษาตึกผูป้ ว่ ยนอกโรงพยาบาลศิรริ าช ทีม่ คี ณ
ุ สมบัติ
ตามที่กำหนด จากนั้นผู้วิจัยชี้แจงวัตถุประสงค์ใน
การทำวิจัย อธิบายวิธีการตอบแบบสอบถามให้กลุ่ม
ตัวอย่างเข้าใจ หลังจากนั้นจึงดำเนินการสัมภาษณ์
ข้อมูลส่วนบุคคล และแบบสอบถามใช้เวลาสัมภาษณ์
ประมาณ 20 นาที

การวิเคราะห์ข้อมูล
1. แจกแจงความถี่และหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสูงสุด ค่าต่ำสุด ของ
ข้อมูลด้านปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยหลังคลอดของ
ข้อมูลส่วนบุคคลของหญิงหลังคลอด
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2. เปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งสุ ข ภาพจิ ต
โดยรวมและรายด้าน
3. ทดสอบความสัมพันธ์ด้วยการวิเคราะห์
ความแปรปรวน (Analysis of variance, One-way
ANOVA) และทดสอบความมีนัยสำคัญที่ระดับ .05
และเมื่ อ พบกลุ่ ม ที่ แ ตกต่ า งของปั จ จั ย จะทำการ
ทดสอบภายหลัง (Post Hoc Comparisons)

ผลการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นหญิง
หลังคลอดจำนวน 400 คน มีอายุระหว่าง 13-43 ปี
อายุเฉลี่ย 24.6 ปี (SD = 5.58) ส่วนใหญ่มีอาชีพ
รับจ้าง ร้อยละ 41.2 สถานภาพสมรส คู่ ร้อยละ
95.3 รายได้ไม่เกิน 5,000 บาท ร้อยละ 42.8 การ
ศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 43.5 มีภูมิลำเนา
อยูต่ า่ งจังหวัด ร้อยละ 68.2 ไม่มปี ญ
ั หาสุขภาพ ร้อยละ
86.5 	
ส่วนปัจจัยหลังคลอดของกลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่
พบว่า เป็นหญิงคลอดบุตรครั้งแรกมากที่สุด ร้อยละ
59.5 ปัจจุบันอาศัยอยู่กับสามี ร้อยละ 75.3 มีการ
ฝากครรภ์ ร้อยละ 97 ไม่เคยได้รับความรู้เกี่ยวกับ
การปฏิบัติตนหลังคลอด ร้อยละ 55.5 คลอดบุตร
ปกติ ร้อยละ 86 ไม่มีภาวะแทรกซ้อนร้อยละ 83
สุขภาพบุตรมีความแข็งแรง ร้อยละ 88.5 และมี
ผู้ช่วยเหลือดูแลบุตรหลังคลอด ร้อยละ 64.8 เป็นที่
น่าสังเกตว่าในกลุ่มหญิงหลังคลอดที่มีอายุน้อยคือ
อายุ 13-15 ปี พบร้อยละ 0.9 ซึ่งเป็นช่วงวัยรุ่น
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ตอนต้นที่ยังไม่มีรายได้ ขาดประสบการณ์ในการ
ดูแลบุตร และเป็นหญิงหลังคลอดที่ไม่ได้ฝากครรภ์
ร้อยละ 3 แม้ว่ามีจำนวนน้อย แต่มิได้เตรียมตัวและ
วางแผนการมีบุตร จึงควรเอาใจใส่ช่วยเหลือดูแล
ใกล้ชิดพร้อมทั้งติดตามหญิงหลังคลอดด้วย

สุขภาพจิตหญิงหลังคลอด
หญิงหลังคลอดมีสขุ ภาพจิตโดยรวมอยูใ่ นเกณฑ์
ปกติร้อยละ 61.8 (247 คน) และมีปัญหาสุขภาพ
จิตร้อยละ 38.2 (153คน) โดยพบ อาการทางกาย
ร้อยละ 20 (X= 1.75, SD = 0.33) อาการวิตกกังวล
ร้อยละ 15.3 (X = 1.72, SD = 0.30) อาการซึม
เศร้า ร้อยละ 14.3 (X = 1.74, SD = 0.39) การปรับ
ตัวทางสังคม ร้อยละ 8.3 (X = 2.66, SD = 0.16)
และ อาการทางจิต ร้อยละ 4 (X = 1.63, SD =
0.25) (ตารางที่ 1)
ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพจิตโดยรวมของหญิง
หลังคลอด ได้แก่ ปัญหาสุขภาพ ระดับการศึกษา
จำนวนครั้งของการคลอด ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตนหลังคลอด บุคคลทีอ่ าศัยด้วย และสุขภาพของบุตร
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ส่ ว นปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ สุ ข ภาพจิ ต รายด้ า นทั้ ง
5 ด้านของหญิงหลังคลอด พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อ
สุขภาพจิตเพิม่ เติม คือ อายุ อาชีพ ประสบการณ์
คลอด ภาวะแทรกซ้อนและวิธีการคลอด อย่างมีนัย
สำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (ตารางที่2)

วารสารสภาการพยาบาล ปีที่ 25 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2553

วรรณา คงสุริยะนาวิน และคณะ

การอภิปรายผล
1. สุขภาพจิตโดยรวมของหญิงหลังคลอดอยู่
ในเกณฑ์ปกติร้อยละ 61.8 (247 คน) และมีปัญหา
สุขภาพจิตร้อยละ 38.2 (153 คน) วิเคราะห์
สุขภาพจิตรายด้าน พบว่า หญิงหลังคลอดมีปญ
ั หาด้าน
อาการทางกาย ความวิตกกังวล อาการซึมเศร้า การ
ปรับตัวทางสังคม และอาการทางจิต จำนวนร้อยละ
20, 15.3, 14.3, 8.3 และ 4 ตามลำดับ (ตารางที่
1) ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Beck11 และ
Corwin5 พบว่า หญิงหลังคลอดจะมีอารมณ์แปรปรวน
หงุดหงิดง่าย เนื่องจากเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่าง
มากทางร่างกาย มีความอ่อนเพลียจากการเสียเลือด
ปวดเมือ่ ยกล้ามเนือ้ มีความไม่สขุ สบายเจ็บแผลฝีเย็บ/
แผลผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง มีน้ำคาวปลาไหล
ตลอดเวลา ปวดมดลูก คัดตึงเต้านม เหงื่อออกมาก
ปัสสาวะบ่อย ท้องผูก Grag และคณะ21 ได้ศึกษา
พบว่าการเปลี่ยนบทบาทจากสาวโสดมาเป็นมารดา
เลี
้ยงดูบตุ รทำให้รปู แบบการนอนเปลีย่ นไป ทัง้ ยังขาด
	

ความเป็นส่วนบุคคล ขาดการมีเพศสัมพันธ์กับสามี
ขาดการงานอาชีพ ขาดการออกสังคมกับเพือ่ น ขาด
ความสัมพันธ์กบั ผูอ้ นื่ ซึง่ เป็นเรือ่ งปกติทจี่ ะเกิดได้ใน
1, 4, 8 สัปดาห์ หลังคลอด บางรายอาจจะถึง 6 เดือน
ถึง 1 ปี ทีส่ ำคัญถ้าไม่ได้รบั การวินจิ ฉัยจะส่งผลกระทบ
ต่อหญิงหลังคลอดและครอบครัวได้7 โดยธรรมชาติ
ปกติ ทั่ ว ไปส่ ว นใหญ่ ห ญิ ง หลั ง คลอดจะมี ค วามสุ ข
เนื่องจากมีทายาทใหม่และได้รับการสนับสนุนจาก
ครอบครัว12,19 ซึ่งอาจจะมีหญิงหลังคลอดที่มีอาการ
ซึมเศร้าและไม่มอี าการซึมเศร้า เนือ่ งจากหญิงหลังคลอด
มีความรูส้ กึ ผิดว่า การมีความคิดทางด้านลบไม่เหมาะสม
ในระยะนี้ เพราะสังคมคาดหวังว่าการมีบุตรจะเป็น
ชีวิตที่มีความสุขและเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์จึงมัก
ไม่กล้าแสดงออก8
2. ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ สุ ข ภาพจิ ต โดยรวมของ
หญิงหลังคลอด คือ ปัญหาสุขภาพ (X= 5.75, SD =
2.08 )และจำนวนครั้งของการคลอด(X= 8.14, SD
= 5.98) มีผลต่ออาการทางกายจำนวนร้อยละ 20

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบสุขภาพจิตปกติ-ผิดปกติของหญิงหลังคลอด โดยแสดงจำนวน ร้อยละ คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสุขภาพจิตโดยรวมของหญิงหลังคลอดและรายด้าน (n=400)
สุขภาพจิตโดยรวม/
ปกติ
ผิดปกติ	
รายด้าน
n ร้อยละ X SD
n ร้อยละ
X
SD	
t
สุขภาพจิตโดยรวม
247 61.8 1.9 0.29 153 38.2 0.83 0.37 38.54***
สุขภาพจิตรายด้าน										
- อาการทางกาย
320 80.0 0.80 0.30 80 20.0 1.75 0.33 24.81***	
- อาการซึมเศร้า
343 85.7 0.58 0.37 57 14.3 1.74 0.39 21.69***	
- ความวิตกกังวล
339 84.7 0.77 0.32 61 15.3 1.72 0.30 21.90***
- อาการทางจิต
384 96.0 0.46 0.31 16 4.0 1.63 0.25 14.88***	
- การปรับตัวทางสังคม 367 91.7 1.56 0.56 33 8.3 2.66 0.16 11.18***
***p < .0001
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ตารางที่ 2 เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง ปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยหลังคลอดที่มีผลต่อสุขภาพจิตของ
หญิงหลังคลอดโดยรวมและรายด้าน
ปัจจัยส่วนบุคคล/สุขภาพจิต
- สุขภาพจิตโดยรวม						
- ปัญหาสุขภาพ
- ระดับการศึกษา

F
18.23
2.59

p-value
0.001***
0.026*

					
- สุขภาพจิตรายด้าน					
* อาการทางกาย			
- ปัญหาสุขภาพ
11.03 .001***	
* อาการซึมเศร้า			
- ระดับการศึกษา
4.30
0.001***
- ปัญหาสุขภาพ
19.55 3.18
- สถานภาพสมรส
0.001*** 0.043*
				
				
				
* ความวิตกกังวล			
- อายุ
3.18
.008**
- ปัญหาสุขภาพ
7.36
.007**
- อาชีพ
2.10
.043*
-ระดับการศึกษา
2.37
0.39*
				
* อาการทางจิต			
- ปัญหาสุขภาพ
9.16
.003**
				
				
* การปรับตัวทางสังคม			
- อาชีพ
2.92
.005**
				

ปัจจัยหลังคลอด/สุขภาพจิต

F

p-value

- สุขภาพจิตโดยรวม
- ความรู้การปฏิบัติตนหลังคลอด 4.69
3.85
- จำนวนครั้งของการคลอด
0.003** 0.004**
- บุคคลที่อาศัยด้วย
2.88
0.036*
- สุขภาพของบุตร
4.40
0.013*
- สุขภาพจิตรายด้าน
* อาการทางกาย
- จำนวนครัง้ ของการคลอด
4.95
0.001***
- สุขภาพของบุตร
8.89
0.001***
* อาการซึมเศร้า		
- จำนวนครัง้ ของการคลอด
5.87
0.001***
- ความรูก้ ารปฏิบตั ติ นหลังคลอด 12.44 3.45
- ประสบการณ์คลอด
0 .000** 0.005**		
- ภาวะแทรกซ้อน
2.96
0. 005**
* ความวิตกกังวล							
- สุขภาพบุตร
6.58
. .002**
* ความวิตกกังวล
- ความรูก้ ารปฏิบตั ติ นหลังคลอด 5.30
.001***
- บุคคลที่อาศัยด้วย
4.83
.003**
- ประสบการณ์คลอด
3.78
.002**
- วิธีการคลอด
4.12
.007**
- สุขภาพบุตร
3.97
.020*
* อาการทางจิต		
- บุคคลที่อาศัยด้วย
2.86
.037*
- ความรู้การปฏิบัติตนหลังคลอด 3.22
0.23*
- ภาวะแทรกซ้อน
2.67
.011*
* การปรับตัวทางสังคม		
- ความรู้การปฏิบัติตนหลังคลอด 19.85 .001***
- ประสบการณ์คลอด
4.87
.001***

p* < .05, p** < .01, p*** < .001
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ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ปราณี พงศ์ไพบูลย์3
Pinkaew4Corwin5 Beck&Indman17 และ Rychovsky18
พบว่า หญิงหลังคลอดเสียเลือดมากทำให้เกิดอาการ
อ่อนเพลีย ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ความไม่สุขสบาย
จากการเจ็บแผลฝีเย็บ หรือบางรายมีแผลผ่าตัดคลอด
ทางหน้าท้อง มีนำ้ คาวปลาไหลตลอดเวลา ปวดมดลูก
คัดตึงเต้านม เหงื่อออกมาก ปัสสาวะบ่อย ท้องผูก
และการลดลงทั น ที ข องฮอร์ โ มนเอสโตรเจนและ
โปรเจสเตอโรนในช่วง 72 ชัว่ โมงแรกหลังคลอดทำให้
มีอารมณ์แปรปรวน หงุดหงิดง่าย และถ้ามีคลอดบุตร
หลายครั้งก็จะยิ่งทำให้เกิดอาการเหล่านีซ้ ำ้ แล้วซ้ำอีก
ตามจำนวนครัง้ ของการคลอด ซึง่ อาการเหล่านี้มิควร
มองข้ามไป เพราะถ้าไม่ได้รบั การเข้าใจและการช่วยเหลือ
ก็จะยิง่ เพิม่ ความวิตกกังวลอาจนำไปสูอ่ าการซึมเศร้า
ได้4,18 และมักพบอาการทางจิตในผู้ป่วยที่มีอาการ
รุนแรงแล้ว9
ระดับการศึกษา มีผลต่ออาการวิตกกังวลและ
อาการซึ ม เศร้ า ของหญิ ง หลั ง คลอดที่ มี ก ารศึ ก ษา
น้อยโดยเฉพาะกลุ่มที่ไม่เคยเรียน (X= 5.94, SD.
= 2.99 ) เนือ่ งจากไม่มคี วามรูไ้ ม่กล้าถาม ไม่รวู้ ธิ กี าร
ปรับตัวซึง่ สอดคล้องกับการศึกษาของ Pinkaew3 และ
ดาราวรรณ กำเสียงใส19 พบว่า หญิงหลังคลอดที่มี
การศึกษาสูงกว่าจะมีการปรับตัว มีการเตรียมตัวก่อน
การเป็นมารดา การเผชิญปัญหา และแก้ปญ
ั หาต่างๆ
ที่เกิดขึ้น ได้ดีกว่าระดับการศึกษาที่น้อยกว่า และใน
ทางทฤษฎี 12 ระดั บ การศึ ก ษาที่ สู ง กว่ า จะช่ ว ยให้
บุคคลเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลังคลอด
รู้จักแสวงหาความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ในการ
ปรับตัวและการดูแลตนเอง
ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนหลังคลอด มี
ผลต่ออาการวิตกกังวล อาการซึมเศร้า อาการทางจิต
และการปรับตัวทางสังคมของหญิงหลังคลอด โดย
เฉพาะกลุ่มที่ไม่เคยได้รับความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติ

ตนหลังคลอดมากที่สุด (X= 5.76, SD. = 1.63 )
เนื่องจากจะกลัวและวิตกกังวลกับสิ่งที่เกิดขึ้น เมื่อ
เกิดอาการจะไม่ทราบว่าจะต้องปฏิบัติตนอย่างไร
ซึง่ สอดคล้องกับการศึกษาของ Liu- Chiang20 พบว่า
มารดาที่มีบุตรคนแรกมีความวิตกกังวลเนื่องจาก
ขาดความรู้ ซึ่ง Grag และคณะ21 ได้ศึกษาและ
สนับสนุนว่าควรมีการให้ความรู้มารดาวัยรุ่นที่มีบุตร
คนแรก และกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสุขภาพจิต
นอกจากนี้การ ศึกษาของ McIntosh13 ยังพบว่า
หญิงหลังคลอดที่ไม่มีความรู้ คิดว่าอาการซึมเศร้า
เป็นเรือ่ งปกติ ไม่มคี วามจำเป็นต้องขอความช่วยเหลือ
จึงไม่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาการของตนเองแก่บุคลากร
ทางการแพทย์ เพราะมีความรู้สึกอาย กลัวจะกลาย
เป็นผู้ป่วยจิตเวช ถูกตีตราว่าเจ็บป่วยทางจิต ไม่
เหมาะสมที่จะเป็นมารดา และถ้าแสดงว่า มีความ
รู้สึกซึมเศร้า กลัวจะถูกแยกบุตรจากมารดา จึงไม่
กล้าบอกความจริงและขอความช่วยเหลือ ทำให้ไม่
ได้รบั การช่วยเหลือหรือได้รบั การช่วยเหลือช้าเกินไป
จำนวนครั้ ง ของการคลอดที่ มี ผ ลต่ อ อาการ
ซึมเศร้า โดยเฉพาะกลุ่มหญิงที่คลอดบุตรครั้งแรก
สูงสุด (X= 4.98, SD = 1.74) มารดาจะมีความ
วิตกกังวล เนือ่ งจากไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนและ
ถ้าไม่ได้รบั การช่วยเหลืออาจนำไปสูอ่ าการซึมเศร้าได้
จะเห็นได้ว่าหญิงหลังคลอดบุตรกลุ่มนี้มีอายุน้อย
ที่สุด 13-15 ปี ร้อยละ 0.9 เป็นมารดาวัยรุ่น และ
ไม่มีอาชีพบางคนอยู่ในวัยเรียน ยังไม่มีรายได้ ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาของ Secco และคณะ23 พบว่า
มารดาวัยรุน่ คลอดบุตรคนแรกมีความเสีย่ งต่ออาการ
ซึมเศร้าหลังคลอด และจากการศึกษาของ Somphit26
สนับสนุนว่ามารดาวัยรุ่นคลอดบุตรคนแรก มีอาการ
ซึมเศร้าหลังคลอดจำนวนถึงร้อยละ 26 นอกจากนี้
ยังมีการศึกษาของ Koniak-Griffin25 และDennis27
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ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพจิตของหญิงหลังคลอด

พบว่ามารดาอายุนอ้ ยและอายุมาก ทีค่ ลอดบุตรครัง้ แรก
มีอาการวิตกกังวลและอาการซึมเศร้าเช่นเดียวกัน
ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของ Robertson และคณะ14
Olshansky และคณะ22 Secco และคณะ23พบว่ายิ่ง
หญิงที่มีบุตรยากและอายุมาก และหญิงหลังคลอด
วัยรุ่นที่มีอายุน้อย จะมีผลต่อสุขภาพจิตอย่างมาก
เนือ่ งจากการคลอดครัง้ แรก ขาดความรู้ ไม่มปี ระสบการณ์
ในการเลี้ยงดูบุตร และการต้องปรับตัวให้มีบทบาท
เป็นมารดาทีด่ 24-25
ี จึงมีผลต่ออาการซึมเศร้าของมารดา
20-21
วัยรุ่น
ปัญหาสุขภาพของบุตรมีผลต่ออาการทางกาย
อาการวิตกกังวลและอาการซึมเศร้า พบว่า ปัญหา
สุขภาพของบุตรมีผลต่อสุขภาพจิตของหญิงหลังคลอด
มากกว่ากลุม่ ทีไ่ ม่มปี ญ
ั หาสุขภาพของบุตร (X= 5.63,
SD = 1.70) ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Beck11
และ Ho & Holroyd28 พบว่าการที่มีบุตรไม่สบาย
และมีไข้ ส่งผลต่อมารดาทีต่ อ้ งคอยดูแลบุตร เนือ่ งจาก
มารดามีความวิตกกังวล นอนไม่หลับทำให้พักผ่อน
ไม่เพียงพอ และมารดายังต้องปรับตัว ในการดูแล
การเจ็บป่วยของบุตร และกลัวว่าอาจจะทำให้บุตร
เสียชีวิตได้ ยังมีการศึกษาของ Hung & Chung29
สนับสนุนว่า เมือ่ บุตรไม่สบายจะร้องไห้รบกวนมารดา
จนทำให้มารดานอนไม่หลับ มารดาจะกังวล กลัว
บุตรจะเป็นอันตราย ทำให้เกิดความเครียดและวิตก
กังวล ส่วน Hodgkinson & Lester30 ได้ศึกษา
สนั บ สนุ น เพิ่ ม เติมว่ามารดาจะมีความเครียดมาก
ทำให้มปี ญ
ั หาสุขภาพจิตเมือ่ บุตรเจ็บป่วย เพราะกลัว
บุตรเสียชีวติ และBeck11 ศึกษา พบว่า อาการเจ็บป่วย
ของบุตรมีผลต่ออาการซึมเศร้าของหญิงหลังคลอด
เนื่องจากมารดากังวลมากเมื่อไม่ได้รับการช่วยเหลือ
จะนำไปสู่ ปัญหาสุขภาพจิตได้
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บุคคลที่หญิงหลังคลอดอาศัยอยู่ด้วย ที่มีผล
ต่ออาการวิตกกังวล และอาการทางจิตได้มากที่สุด
คือ บิดามารดาฝ่ายชาย (X = 5.59, SD = 2.16)
ซึ่งไม่ใช่ครอบครัวเดิมของตนทำให้หญิงหลังคลอด
กลัวและวิตกกังวลไม่สบายใจที่จะอยู่ด้วย การได้รับ
การสนับสนุนช่วยเหลือจากคนอื่นไม่ดีเท่ากับได้รับ
จากสามี ก ารที่ ห ญิ ง หลั ง คลอดได้ อ ยู่ กั บ สามี จ ะมี
สุขภาพจิตดีมากที่สุด(X = 4.70, SD = 1.69) ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาของ Chan และ คณะ6 Hung
& Chung29 พบว่าการได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือ
จากสามีจะช่วยลดอาการวิตกกังวล และอาการทาง
จิตได้ รองลงมาคือ บิดามารดาฝ่ายหญิง (X = 4.90,
SD = 1.73) ซึ่งมีผลใกล้เคียงกับอยู่สามี แต่ในทาง
ตรงกันข้าม Dennis & Ross31 ศึกษาพบว่าถ้าอยู่กับ
สามีแล้วมีความขัดแย้งก็จะมีผลทำให้เกิดอาการซึม
เศร้าได้เช่นกัน

ข้อเสนอแนะ
การปฏิบัติการพยาบาล ควรมีการประเมิน
สุขภาพทัง้ ร่างกายและจิตใจของหญิงหลังคลอดทุกราย
เพื่ อ เป็น การป้ อ งกั นปั ญหาสุ ขภาพจิต ที่จ ะเกิ ด ขึ้น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาดาและบุตรที่มีปัญหาสุขภาพ
ทางกายที่สามารถสังเกตได้ หญิงที่มีการศึกษาน้อย
หรือไม่เคยเรียน และมาดาทีม่ บี ตุ รคนแรกทีอ่ ายุนอ้ ย
อายุมากและที่มีบุตรยาก ควรมีการสนับสนุนให้
ครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลบุตรเพื่อช่วย
ลดปัญหาในการเลี้ยงดูบุตร ลดความวิตกกังวลของ
หญิงหลังคลอด และควรมีการติดตามประเมินผล
สุขภาพจิตโดยมีการเยีย่ มบ้าน โทรศัพท์ เพือ่ เป็นการ
ป้องกันปัญหาสุขภาพจิตทีจ่ ะเกิดขึน้ ได้อย่างต่อเนือ่ ง
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การวิ จั ย ครั้ ง ต่ อ ไปควรมี ก ารศึ ก ษาเปรี ย บ
เที ย บก่ อ นและหลั ง การให้ ค วามรู้ ใ นหญิ ง ที่ มี บุ ต ร
ครั้งแรกมีผลต่อสุขภาพจิตอย่างไร และการศึกษาเชิง
คุณภาพ เช่น การเปรียบเทียบหญิงหลังคลอดใน
กลุ่ ม ที่ มี ปั ญ หาสุ ข ภาพและที่ ไ ม่ มี ปั ญ หาสุ ข ภาพ
กลุม่ ทีม่ ปี ญ
ั หาสุขภาพและทีไ่ ม่มปี ญ
ั หาสุขภาพของบุตร
ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันเพื่อหาข้อมูลในการ
ส่ ง เสริ ม และป้ อ งกั น ปั ญ หาทั้ ง สุ ข ภาพกายและ
สุขภาพจิตตรงกับกลุ่มเป้าหมายในเชิงลึกได้

กิตติกรรมประกาศ
ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์
ดร.สุชีรา ภัทรายุตวรรตน์ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ได้กรุณาอนุญาตให้ใช้แบบวัดสุขภาพจิตในคนไทย
และการให้ ก ารปรึ ก ษาทางสถิ ติ แ ละข้ อ เสนอแนะ
ต่างๆ อย่างดียิ่ง และขอขอบคุณ คุณอารีย์ จงวนิชย์
และคุณสุพรรณี จันทวานิช ที่ได้กรุณาอำนวยความ
สะดวกในการเก็บข้อมูล และผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน
ทีใ่ ห้ความอนุเคราะห์ในการวิจารณ์งานวิจยั ให้มคี ณ
ุ ภาพ
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วรรณา คงสุริยะนาวิน และคณะ

Factors Affecting Postpartum Women’s Mental Health
				

Wanna Kongsuriyanavin, Ed.D*
Benjawan Kunrattanaporn, M.N.S. **
Kitirat Techatraisak, M.D., Ph.D. ***

Abstract : The purpose of this study was to examine factors affecting
postpartum women’s mental health. The subjects were 400 postpartum
women who followed up the postpartum clinic at Siriraj Hospital. The
subjects were interviewed by using questionnaires, including personal
questionnaire and Thai Mental Health Questionaire (TMHQ.). The data were
analyzed by descriptive statistics ( e.g. freguenay mean, SD., max, min),
analysis of variance, and Post Hoc Comparisons.
The results revealed that 61.8 percent postpartum of women had
normal mental health, whereas 38.2 percent had mental health problems. The
factors that affected the postpartum women’s mental health were educational
level (p <.05), health problems (p < .001), numbers of delivery (p < .01),
women’s knowledge ( p <.01), the company (p < .05), and the baby’s health
(p <.05).
The results suggested that nurses should early detect postpartum
women who were at risk of mental health problems, especially women who
had physical health problems, first-time mothers, low education, and the
baby’s health problems. Furthermore, the nurses should continuously provide
them, consultation, home visit, and telephone follow up. Moreover, the nurse s
should refer the cases who were at risk for further diagnosis and early
treatment.
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