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บทคัดย่อ

 ภาวะซึมเศร้าหลังคลอดเป็นการเปล่ียนแปลงที่

วิกฤติทางอารมณ์ของมารดาหลังคลอด มีผลกระทบทั้งต่อ

มารดาหลังคลอด ทารกและครอบครัว การวิจัยคร้ังน้ี 

มวีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษาปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อภาวะซมึเศร้า

หลงัคลอดในมารดาทีผ่่าตดัคลอดแบบฉกุเฉนิ กลุม่ตวัอย่าง

เป็นมารดาในระยะ 4-8 สัปดาห์หลังคลอด ที่คลอดโดย 

การผ่าตดัคลอดแบบฉกุเฉนิ และมารบับรกิารตรวจสขุภาพ

หลงัคลอดบตุรหรือพาบตุรมารบับริการทีห่น่วยเดก็สขุภาพดี 

ที่โรงพยาบาลระยอง โรงพยาบาลบางละมุง หรือคลินิก

เอกชน/โรงพยาบาลเอกชน กรณี จ�านวน 98 คน คัดเลือก

กลุ่มตัวอย่างแบบสะดวก เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม 

ที่ให้กลุ่มตัวอย่างตอบเอง ได้แก่ แบบสอบถามข้อมูลส่วน

บคุคล แบบประเมนิภาวะซึมเศร้าหลงัคลอด แบบสอบถาม

ความเครียดจากการดูแลบุตร แบบสอบถามความรู้สึก 

มคุีณค่าในตนเอง และแบบสอบถามการสนบัสนนุทางสงัคม 

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา และการวิเคราะห์ 

การถดถอยพหุคูณแบบมาตรฐาน

 ผลการวิจัยพบมารดาที่ผ่าตัดคลอดแบบฉุกเฉิน 

มีภาวะซึมเศร้าหลังคลอด คิดเป็นร้อยละ 20.20 อาย ุ

ของมารดา รายได้ของครอบครวั ระยะเวลาของบตุรทีต้่อง

รับการรักษาที่หออภิบาลทารกแรกเกิด ความรู้สึกมีคุณค่า

ในตนเอง ความเครียดจากการดูแลบุตรและการสนับสนุน

ทางสงัคมร่วมกนัท�านายภาวะซึมเศร้าหลงัคลอดในมารดา

ที่ผ่าตัดคลอดแบบฉุกเฉินได้ร้อยละ 56 (Adjusted R2 = 

.53, F
6, 91

 = 19.307, p < .05) โดยความรู้สึกมีคุณค่า 

ในตนเองมีอิทธิพลต่อภาวะซึมเศร้าหลังคลอดมากที่สุด  

(β = -.59, p < .05) รองลงมาคือความเครียดจากการดูแล

บุตร (β = .20, p < .05) และระยะเวลาของบุตรที่ต้อง 

เข้ารบัการรกัษาท่ีหออภิบาลทารกแรกเกดิ (β = .17, p < .05) 

 ผลการศึกษามีข้อเสนอแนะว่าพยาบาลผดุงครรภ์

ควรมีการจัดโปรแกรมส่งเสริมความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง

และการจัดการความเครียดจากการดูแลบุตรหลังคลอด 

โดยเฉพาะในรายที่บุตรต้องรักษาตัวที่หออภิบาลทารก 

แรกเกิดเป็นเวลานาน เพื่อป้องกันภาวะซึมเศร้าหลังคลอด

ในมารดากลุ่มนี้

ค�าส�าคัญ: มารดา ผ่าตัดคลอดแบบฉุกเฉิน ภาวะซึมเศร้า

หลังคลอด

Abstract

 Postpartum depression is an emotional 

change of the mothers after birth that affect the 

mothers themselves, infants, and family. This 

study aimed to determine predicting factors of 

postpartum depression among women with  

emergency cesarean section. A convenience  

sample of 98 mothers during their 4 to 8 weeks 

postpartum who gave a birth by emergency  

cesarean section and visited postpartum clinic  
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or took their babies to well-baby clinic Rayong 

regional hospital, Banglamoung hospital, or private 

clinic/hospital were recruited in this study. Data 

were collected by self-report questionnaires  

including demographic questionnaire, Thai  

Edinburgh Postnatal Depression (EPDS) scale, 

Self-Esteem Scale, Thai Childcare Stress Inventory, 

and Postpartum Support questionnaires. Descriptive 

statistics and standard multiple regression  

analysis were used to analyze data.

 Results of the study revealed that 20.20 % 

of mothers with emergency cesarean section 

experienced postpartum depression. Maternal age, 

family income, duration of infant hospitalized in 

neonatal intensive care unit (NICU), self-esteem, 

childcare stress, and social support altogether 

explained 56% of variance in postpartum  

depression (Adjusted R2 = .53, F
6, 91

 = 19.307,  

p < .05). The most important predictor was  

self-esteem (β = -.59, p < .05) followed by  

childcare stress (β = .20, p < .05) and duration of 

infant hospitalized in NICU (β = .17, p < .05).  

Findings of the study suggest that nurse-midwives 

should design interventions to promote  

self-esteem and to help management of child 

care stress especially mothers with infants  

hospitalized in NICU to prevent postpartum  

depression among this group of mothers.

Key words: women, emergency cesarean section, 

postpartum depression  

ความส�าคัญของปัญหา

 อตัราการผ่าตดัคลอดทางหน้าท้องทัว่โลกสูงกว่าที่

องค์การอนามัยโลกก�าหนดไว้คือไม่เกินร้อยละ 15 ของ

อัตราการคลอดทั้งหมด (World Health Organization,  

2015) จากรายงานอัตราการผ่าตัดคลอดทั่วโลกพบ 

ร้อยละ 18.60 (Betran et al., 2016) สถิตกิารผ่าตดัคลอด

ทางหน้าท้องกล่าวในภาพรวมโดยไม่ได้แยกสถติกิารผ่าตดั

คลอดแต่ละแบบชัดเจน ซึ่งการผ่าตัดคลอดแบบฉุกเฉิน 

พบผลกระทบต่อมารดาและทารกมากว่าการผ่าตัดคลอด

แบบวางแผนล่วงหน้า

 การผ่าตดัคลอดแบบฉกุเฉนิเป็นสตูศิาสตร์หตัถการ

ทีแ่พทย์จ�าเป็นต้องพจิารณาสิน้สุดการตัง้ครรภ์เพือ่ช่วยเหลอื 

มารดาและทารกให้ปลอดภัย ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เร่งด่วน 

มารดาอาจได้รบัการเตรยีมด้านร่างกายและจติใจไม่เพยีงพอ  

ท�าให้มารดาปรบัตวัต่อเหตกุารณ์ได้ไม่ด ีเกดิความวติกกงัวล 

ต่อความปลอดภัยของตนเองและทารกในครรภ์และส่งผล

ให้เกิดความผิดปกติทางอารมณ์เกิดขึ้นภายหลังคลอดได้ 

การผ่าตัดคลอดแบบฉุกเฉินส่งผลกระทบต่อด้านร่างกาย

และจิตใจ กล่าวคือได้รับความเจ็บปวดจากแผลผ่าตัด  

ช่วยเหลือตนเองในระยะหลังคลอดได้น้อย เกิดความรู้สึก

ด้านลบต่อประสบการณ์การผ่าตดัคลอดแบบฉุกเฉนิ ผิดหวัง 

เห็นคุณค่าในตนเองลดลง ส่งผลให้เกิดภาวะซึมเศร้า 

หลังคลอด (Yokote, 2008) โดยภาวะซึมเศร้าหลังคลอด

เป็นการเปลี่ยนแปลงด้านอารมณ์ของมารดาหลังคลอด 

ที่มักเริ่มขึ้นภายใน 4 สัปดาห์แรกหลังคลอด (American 

Psychiatric Association [DSM-IV-TR], 2000) มารดา 

ที่มีภาวะซึมเศร้าหลังคลอดจะมีอาการเศร้า วิตกกังวล  

ไม่สนใจตนเอง นอนหลับยาก น�้าหนักลด ท้อแท้ เกิด 

ความรู้สึกผิด ส้ินหวังมีความคิดฆ่าตัวตาย และฆ่าตัวตาย

ส�าเร็จ (Lindahl, Pearson, & Colpe, 2005)

 การศึกษาทีผ่่านมาพบว่าความชุกของภาวะซมึเศร้า

หลังคลอดทั้งในและต่างประเทศมีความแตกต่างกันตาม

บริบทของแต่ละการศึกษา การศึกษาในประเทศไทย 

ส่วนใหญ่จะศึกษาในบริบทของมารดาหลังคลอดทั่วไป 

ส�าหรับการศึกษาในมารดาที่ผ่าตัดคลอดพบน้อย ส่วน 

การศึกษาในต่างประเทศ พบว่ามารดาที่ผ่าตัดคลอด 

แบบฉกุเฉินมภีาวะซมึเศร้าหลงัคลอดสงูกว่ามารดาทีค่ลอด

ด้วยวิธีอื่น ๆ (Goker et al., 2012; Yang, Shen, Ping, 

Wang & Chien, 2011) 

 การเกิดภาวะซึมเศร้าหลังคลอดพบว่ามีกลไก 

การเกิดที่ซับซ้อน เบค (Beck, 2001) กล่าวว่า ปัญหา

สุขภาพจิตที่เกิดขึ้นกับมารดาหลังคลอดที่จ�าน�าไปสู่ภาวะ

ซึมเศร้าหลังคลอดได้รับอิทธิพลจากการเปล่ียนแปลง 

ด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม โดยพบว่าปัจจัยส่วนบุคคล

และปัจจัยด้านจิตสังคมมีความสัมพันธ์ต่อภาวะซึมเศร้า


