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Introduction

Postpartum depression (PPD) is a common and 
serious mental health disorder for mothers after birth 
and becomes a community mental health problem.1  

The most common symptoms of PPD are extreme 
sadness, feelings of hopelessness and inadequacy, 
being gloomy, inability to feel joy with the baby, severe 
anxiety, loss of appetite, poor concentration and 
memory, sleep disturbances, prolonged tiredness, 
social isolation, and suicidal thoughts.2  This depression 
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Abstract: Postpartum depression is a serious mental disorder that affects 10%-20% 
mothers and occurs mostly within the first three months after birth. The purpose of this 
study was to explore the changes in postpartum depression over three months and to 
investigate selected predictors including childcare stress, marital satisfaction, self-esteem, 
life stress, social support, family income, and baby gender preference on changes in 
depression over three months’ postpartum. A prospective longitudinal study was carried 
out in a sample of 283 mothers at 1, 2 and 3 months postpartum. The participants were 
recruited by cluster sampling during January – June 2016 from four public health centers 
in Indonesia.  Postpartum depression was assessed using the Indonesian version of the Edinburg 
Postnatal Depression Scale.  Data were collected at home visits.  A one-way repeated 
measure ANOVAand Multilevel Linear Modeling wereperformedfor statistical analysis.
 Results showed that the prevalence of postpartum depression was 18.37%, 15.19%, 
and 26.15% at one, two and three months, respectively. The mean scores using the 
Scale increased significantly during the first 3 months postpartum. Predicting factors that 
affected the change in postpartum depression over the 3 months werechildcare stress, 
marital satisfaction, life stress, and non-acceptance of baby gender.  These findings 
emphasize the need for nurses to screen for maternal depressive symptoms and design  
intervention programs to alleviate postpartum depression.
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การเปลี่ยนแปลงของภาวะซึมเศร้าในช่วงสามเดือนภายหลังคลอดและ
ปัจจัยท�านาย ในมารดาอินโดนีเซีย

Irma Nurbaeti  วรรณี เดียวอิศเรศ* ภรภัทร เฮงอุดมทรัพย์

บทคัดย่อ: ภาวะซึมเศร้าหลังคลอดเป็นปัญหาสุขภาพจิตที่ส�าคัญ พบได้ร้อยละ 10-20 ของมารดา
หลังคลอดและส่วนใหญ่เกิดข้ึนในช่วงสามเดือนแรกหลังคลอด การศึกษาแบบไปข้างหน้าระยะยาว 
ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงระดับภาวะซึมเศร้าในช่วงสามเดือนภายหลังคลอดที่วัด
ด้วยแบบวัดภาวะซึมเศร้าหลังคลอดของ Edinburgh Postnatal Depression Scale และศึกษาปัจจัย
ท�านายการเปลีย่นแปลงภาวะซมึเศร้าหลงัคลอด ได้แก่ ความเครยีดในเลีย้งบตุร ความพงึพอใจในชวีติสมรส
ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง ความเครียดในชีวิต การสนับสนุนทางสังคมรายได้ของครอบครัว และตาม
ความต้องการเพศของบุตร กลุ่มตัวอย่างเป็นมารดาหลังคลอด 283 คน ที่มีคุณสมบัติตามที่ก�าหนด 
และได้จากการสุ่มแบบกลุ่ม เก็บรวบรวมข้อมูลจากมารดาที่ศูนย์บริการสุขภาพ 4 แห่งใน ประเทศ
อินโดนีเซีย จ�านวน 3 ครั้งคือเมื่อ 1 เดือน 2 เดือน และ 3 เดือนหลังคลอด วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวแบบวัดซ�้าและการวิเคราะห์โมเดลปัจจัยพหุระดับ ผลวิจัยพบว่า คะแนน
ภาวะซึมเศร้าเพ่ิมข้ึนในแต่ละเดือนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ โดยเดือนที่3 มีระดับสูงสุดผลการ
วิเคราะห์โมเดลปัจจัยพหุระดับ พบว่าความเครียดในเลี้ยงบุตรและความเครียดในชีวิตส่งผลทางบวก
ต่อการเปล่ียนแปลงภาวะซึมเศร้าหลังคลอดนขณะที่ความพึงพอใจในชีวิตสมรสและความรู้สึกมีคุณค่า
ในตนเองส่งผลทางลบต่อการเปลี่ยนแปลงภาวะซึมเศร้าหลังคลอดทั้ง 3 ช่วงเวลา และทัศนคติต่อเพศ
ของบุตรส่งผลทางบวกต่อการเปล่ียนแปลงภาวะซึมเศร้าหลังคลอดผลวิจัยเสนอแนะให้มีการคัดกรอง
ภาวะซึมเศร้าหลังคลอดในมารดาภายในเดือนแรกและให้การดูแลเพื่อลดระดับภาวะซึมเศร้าโดยเน้น
แก้ไขปัจจัยที่ท�านาย
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ค�ำส�ำคัญ : ความเครียดในการเลี้ยงบุตร ความเครียดหลังคลอดบุตร มารดาอินโดนีเซีย ความพึงพอใจ

ในชีวิตสมรสความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง ความเครียดในชีวิต 


