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บทคดัยอ่ 

วตัถปุระสงค์: เพื่อประเมนิผลของโปรแกรมการใหค้วามรูแ้ละการสนับสนุนของ
ครอบครวัตอ่อารมณ์เศรา้ในมารดาหลงัคลอด วิธีการการศึกษา: เป็นการวจิยักึ่ง
ทดลองแบบสองกลุม่วดัก่อนและหลงัการทดลอง กลุม่ตวัอยา่งเป็นมารดามอีารมณ์
เศรา้หลงัคลอดทีพ่กัฟ้ืนหลงัคลอดทีห่อผูป่้วยสูตนิรเีวชกรรม โรงพยาบาลสมเดจ็
พระนางเจ้าสริกิิติ ์จงัหวดัชลบุร ีเลอืกกลุ่มตวัอย่างแบบสะดวกจ านวน 60 ราย 
โดย 30 รายแรกเป็นกลุ่มควบคุมและ 30 รายหลงัเป็นกลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม
ได้รบัการพยาบาลตามปกติ กลุ่มทดลองได้รบัทัง้การพยาบาลตามปกติและ
โปรแกรมบรกิารดงักลา่ว เครือ่งมอืรวบรวมขอ้มลูเป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัขอ้มลู
สว่นบุคคลและอารมณ์เศรา้หลงัคลอดของ Kennerley แบบสอบถามอารมณ์เศรา้มี
คา่สมัประสทิธิแ์อลฟาของครอนบาคเทา่กบั 0.85 วเิคราะห์ขอ้มลูดว้ยการแจกแจง
ความถี่พรอ้มรอ้ยละ ค่าพสิยั และคา่เฉลีย่พรอ้มส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ทดสอบ
ความแตกต่างระหว่างกลุ่มโดยใช้ t-test ส าหรบัคะแนนอารมณ์เศร้า และ chi-
square test ส าหรบัการมอีารมณ์เศรา้ ทดสอบความแตกตา่งก่อนและหลงัทดลอง
ภายในกลุ่มดว้ย paired t-test ผลการศึกษา: กลุ่มทดลองมคีา่เฉลีย่อารมณ์เศรา้
หลงัคลอดที่หลงัทดลองน้อยกว่าก่อนทดลอง ( t29 = -5.87, P < 0.001) ที่หลัง
ทดลองกลุ่มทดลองมคีา่เฉลีย่ของความแตกต่างของคะแนนอารมณ์เศรา้ก่อนและ
หลงัทดลองมากกวา่กลุม่ควบคุม (t58 = -2.57, P < 0.01) โดยกลุม่ทดลองมคีะแนน
เฉลี่ยอารมณ์เศรา้หลงัคลอดลดลง 15.23 คะแนน (SD = 14.22) ในขณะที่กลุ่ม
ควบคุมลดลง 6.50 คะแนน (SD = 11.97) และหลงัทดลองกลุ่มทดลองมสีดัส่วน
ของผู้มอีารมณ์เศร้าหลงัคลอด (30.0%) น้อยกว่ากลุ่มควบคุม (56.7%) อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติ ิ(2 = -4.34, df = 1, P = 0.02) สรปุ: โปรแกรมการใหค้วามรู้
และการสนับสนุนของครอบครวัช่วยลดอารมณ์เศร้าในมารดาหลังคลอดได้ 
พยาบาลทีดู่แลมารดาควรคดักรองหาอารมณ์เศรา้ในมารดาทัง้ในระยะตัง้ครรภ์
และระยะหลงัคลอด  

ค าส าคญั: โปรแกรมการใหค้วามรูแ้ละการสนับสนุนของครอบครวั, อารมณ์เศรา้
หลงัคลอด, มารดาหลงัคลอด 

 

 

Abstract 

Objective: To assess the effects of the education and family support 
program on postpartum women with blues. Methods: In this quasi-
experimental study, the pre-test and post-test of maternity blues in the 
experimental and control groups were performed. Participants selected by 
convenience sampling were 60 postpartum women with blues who stayed on 
the obstetrics-gynecology ward of Queen Sirikit Hospital, Chonburi Province. 
The first 30 cases were allocated to a control group and the rest to an 
experimental group. In addition to the routine nursing care provided for both 
groups, participants in the experimental group also received the program 
service. The participants’ demographic information and Kennerley’s Blues 
scores were collected using the questionnaires. The Blues questionnaire had 
a Cronbach’s alpha coefficient of 0.85. Data were analyzed and presented 
as frequencies with percentages, ranges, and means with standard 
deviations. The mean blues scores between groups were tested by a t-test, 
and having the blues symptom by a chi-square test. The within-group 
changes of mean blues scores were tested by a paired t-test. Results: In 
the experimental group, the post-test maternity blues mean score was 
significantly lower than the pre-test score ( t29 = -5.87, P < 0.001). After the 
experiment, the decrease in the mean difference of post-test and pre-test 
blues scores of the experimental group (15.23  14.22) was significantly 
more than the decrease of 6.50  11.97 in the control (t58 = -2.57, P < 0.01). 
The experimental group had a lower proportion of women with postpartum 
blues than the control (30.0% vs. 56.7%; 2  = -4.34, df = 1, P = 0.02). 
Conclusion: The education and family support program could decrease 
blues in postpartum mothers. Nurses responsible for caring mothers should 
screen for blues in women during pregnancy and postpartum.  

Keywords: Education and family support program, maternity blues, 
postpartum women  

Introduction 

Postpartum, maternity, or baby blues usually occurs within 
24 - 72 hours after delivery.1 Blues is normally attributable to 
physiological and psychological changes during postpartum. It 
can return to normal within a week. This problem has been 
usually unrecognized. Thus, postpartum mothers are not 
routinely screened for maternity blues. As a consequence, 
they do not receive attention and appropriate care. Their blues 

symptoms might aggravate to postpartum depression or 
psychosis that could seriously endanger their own and their 
family’s health which needs to be cured urgently.2 A previous 
study reported that there were maternity blues cases up to 
two-thirds of all postpartum women.3 One-fifth of postpartum 
depression cases persisted within one year after giving birth.1  


