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บทคดัย่อ   
 การวิจัยเชิงคุณภาพน้ีมวัีตถุประสงค์เพ่ือศกึษาความทุกขท์รมานของมารดาที่มทีารกแรกเกดิน�า้หนักน้อย ผู้ให้

ข้อมูลเป็นมารดา จ�านวน 24 คน ที่คลอดทารกแรกเกดิน�า้หนักน้อยและเข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยทารกแรกเกดิป่วย 

โรงพยาบาลศนูย์สงักดักระทรวงสาธารณสขุ ในเขตภาคตะวันออก เกบ็ข้อมูลด้วยการสมัภาษณเ์ชิงลึก วิเคราะห์ข้อมูล

ทั่วไปด้วยสถิติพรรณนาและข้อมูลสัมภาษณ์ใช้การวิเคราะห์เน้ือหา ผลการศึกษาเสนอ 5 ประเดน็ส�าคัญ คือ               

1) ลักษณะความทุกขท์รมานของมารดา ได้แก่ ความวิตกกงัวล/ความเครียด ความเศร้าโศกเสยีใจ นอนไม่หลับ และ

ไม่อยากรับประทานอาหาร  2) สาเหตขุองความทุกขท์รมาน ได้แก่ กลัวทารกมภีาวะแทรกซ้อน และกลัวทารกเสยีชีวิต  

3) ปัจจัยที่มผีลต่อความความทุกขท์รมาน ได้แก่ ภาวะความเจบ็ป่วยของบุตร และการสนับสนุนจากครอบครัว 

4) วิธกีารบรรเทาความทุกขท์รมาน ได้แก่ การสร้างความหวัง การท�าบุญ การสวดมนตข์อพร การท�าใจยอมรับสภาพของบุตร  

และ 5) ผลของการบรรเทาความทุกขท์รมาน ได้แก่ การอยู่กบัความทุกขท์รมาน ความทุกขท์รมานเบาบางลง และ

การมคีวามหวัง ผลการวิจัยน้ีช่วยเพ่ิมความเข้าใจเกี่ยวกบัความทุกขท์รมานของมารดาที่มทีารกแรกเกดิน�า้หนักน้อย

ที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยทารกแรกเกดิป่วยมากขึ้น พยาบาลหรือบุคลากรทางสขุภาพควรใช้ผลการวิจัยน้ีเป็น

แนวทางในการพัฒนารปูแบบการพยาบาลเพ่ือบรรเทาความทุกขท์รมานของมารดาที่มทีารกแรกเกดิน�า้หนักน้อย อนั

จะส่งผลให้มารดาสามารถดูแลทารกได้อย่างเหมาะสม
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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.
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