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บทคัดย่อ

ความเข้าใจทีถ่ กู ต้องและการมีทศั นคติทดี่ ขี องญาติเกีย่ วกับภาวะซึมเศร้าหลังคลอดถือเป็นกุญแจสำ�คัญ
ในการป้องกันการเกิดภาวะซึมเศร้าหลังคลอด การวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ สำ�รวจความเข้าใจและทัศนคติเกีย่ ว
กับภาวะซึมเศร้าหลังคลอดในกลุ่มญาติของหญิงหลังคลอด กลุ่มตัวอย่างเป็นญาติของหญิงหลังคลอดที่นอน
พักรักษาตัวในโรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี จำ�นวนทั้งสิ้น 439 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล
ประกอบด้วยแบบสำ�รวจความเข้าใจเกี่ยวกับสาเหตุของการเกิดภาวะซึมเศร้าหลังคลอด แบบสำ�รวจความ
เข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันการเกิดภาวะซึมเศร้าหลังคลอด และแบบสำ�รวจทัศนคติต่อหญิงที่มีภาวะซึมเศร้าหลัง
คลอด ผลการศึกษาพบกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 80 เห็นว่าปัจจัยด้านจิตสังคมเป็นสาเหตุสำ�คัญของการเกิดภาวะซึม
เศร้าหลังคลอด และส่วนใหญ่เห็นว่าการดูแลเอาใจใส่จากคนในครอบครัวจะช่วยป้องกันการเกิดภาวะซึมเศร้า
หลังคลอดได้ ในประเด็นความคิดเห็นต่อหญิงหลังคลอดทีม่ ภี าวะซึมเศร้า พบว่า กลุม่ ตัวอย่างมากกว่าร้อยละ 80
มีทัศนคติที่ดีต่อหญิงหลังคลอดที่มีปัญหาทางจิต อย่างไรก็ตามพบว่ากลุ่มตัวอย่างยังมีความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง
เกีย่ วกับภาวะซึมเศร้าหลังคลอดในบางประเด็น ผลการศึกษาชีใ้ ห้เห็นความจำ�เป็นในการให้สขุ ภาพจิตศึกษาเชิง
รุกแก่ญาติของหญิงหลังคลอดเพื่อป้องกันภาวะซึมเศร้าหลังคลอด
คำ�สำ�คัญ		

การพยาบาลมารดา ภาวะซึมเศร้าหลังคลอด ความฉลาดทางสุขภาพจิต
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Abstract

Good understanding and positive attitude about postpartum depression among relatives play a key
role in the prevention of postpartum depression. This study aimed to survey the understanding and attitudes
about postpartum depression among 439 relatives of postpartum women hospitalized in Phrapokklao Hospital
Chantaburi. Instrument used in this study consisted of questionnaires related to understanding about the causes
of postpartum depression, understanding about the prevention of postpartum depression, and attitude towards
women with postpartum depression. The finding revealed that about 80 % of the subjects considered psychosocial
factors as the causes of postpartum depression. In addition, majority of the subjects reported that family support
can prevent postpartum women from depressive state. Regarding attitudes towards women with postpartum
depression, positive attitudes in overall were reported among over 80% of the subjects. However, there was
some misunderstanding about postpartum depression among the subjects. The findings suggest the provision
of active mental health education for relatives of postpartum women in order to prevent postpartum depression.
Keywords: maternal nursing, postpartum depression, mental health literacy

ความเป็นมาและความสำ�คัญของปัญหา

ภาวะซึ ม เศร้ า หลั ง คลอด (Postpartum
Depression) เป็ น ปั ญ หาสุ ข ภาพจิ ต ที่ พ บได้ บ่ อ ยใน
หญิงหลังคลอด ในต่างประเทศพบรายงานว่าหญิง
หลังคลอดร้อยละ 4-29 เกิดภาวะซึมเศร้าหลังคลอด
(Ghorbanshiroudi, Azari, Khalatbari, Charmchi, &
Keikhayfarzaneh, 2011) ในประเทศไทยมีการศึกษาของ
Limlomwonse & Liabsuetrakul (2006) ที่ศกึ ษาติดตาม
ภาวะสุขภาพจิตของหญิงตั้งครรภ์จ�ำ นวน 610 คนพบ

ว่ากลุ่มตัวอย่างร้อยละ 20.5 มีภาวะซึมเศร้าในระหว่าง
ตั้งครรภ์และร้อยละ 16.8 มีภาวะซึมเศร้าในระยะหลัง
คลอด ผลการศึกษานี้ทำ�ให้ทราบว่าภาวะซึมเศร้าเป็น
ปัญหาที่พบได้ในหญิงตั้งครรภ์ไม่ว่าจะเป็นระยะก่อน
คลอดและหลังคลอด
การที่ ญ าติ มี ค วามเข้ า ใจที่ ถู ก ต้ อ งและมี
ทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับภาวะซึมเศร้าหลังคลอดเป็นปัจจัย
สำ�คัญที่ช่วยป้องกันการเกิดภาวะซึมเศร้าในกลุ่มหญิง
หลั ง คลอด โดยทั่ ว ไปภาวะซึ ม เศร้ า มั ก เกิ ด ในระยะ
4-6 สัปดาห์หลังการคลอดบุตร (Perfetti, Clark, &
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรวิจัยเป็นญาติของหญิงหลังคลอด
ที่นอนพักรักษาตัวในหอผู้ป่วยสูติกรรมหลังคลอด
โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี เนือ่ งจากไม่สามารถ
ระบุจำ�นวนของประชากรที่ศึกษาได้ชัดเจนผู้วิจัยได้
กำ�หนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างไว้ที่ 400 คน เพราะ
จำ�นวนดังกล่าวสามารถเป็นตัวแทนของกลุม่ ประชากร
ที่มีจำ�นวนมากได้ (Yamane 1967 อ้างถึงใน Israel,
2009) อย่างไรก็ตามเพือ่ ป้องกันการสูญหายหรือความ
ไม่สมบูรณ์ของแบบสอบถามผู้วิจัยได้เพิ่มขนาดของ
กลุ่มตัวอย่างอีกร้อยละ 10 รวมเป็น 440 คน
กลุ่มตัวอย่างของการวิจัยได้แก่ญาติของหญิง
หลังคลอดที่นอนพักรักษาตัวในหอผู้ป่วยสูติกรรม
หลังคลอด โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี ระหว่าง
เดือนมีนาคม – มิถุนายน 2555 จำ�นวนทั้งสิ้น 439
คน ผู้วิจัยได้ทำ�การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่ม
อย่างเป็นระบบ (Systematic random sampling) โดย
พิจารณาจาก “ลำ�ดับ” ของการเข้าพักรักษาตัวในหอผู้
ป่วยสูติกรรมหลังคลอด ผู้วิจัยทำ�การเก็บข้อมูลจาก
ญาติของผูป้ ว่ ยทีเ่ ข้ารับการรักษาตัวเป็นลำ�ดับทีล่ งท้าย
ด้วย 3, 5, 7, 9 จนกระทัง่ ครบ 440 คน ผูว้ จิ ยั ได้ก�ำ หนด
เกณฑ์ในการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างดังนี้ (1) เป็นสามี
หรือญาติของหญิงหลังคลอด (2) เป็นบุคคลทีม่ บี ทบาท
ในการดูแลหญิงหลังคลอดหลังออกจากโรงพยาบาล
(3) สามารถอ่านออกเขียนได้ และ (4) มีความยินดี
เข้าร่วมวิจัย ผู้วิจัยทำ�การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการ
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
1. เพื่ อ สำ � รวจความเข้ า ใจของญาติ ห ญิ ง ซักถามข้อมูลเบือ้ งต้นและความสมัครเข้าร่วมวิจยั จาก
นั้นแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างทำ�การตอบและ
หลังคลอดเกี่ยวกับภาวะซึมเศร้าหลังคลอด
2. เพื่ อ สำ � รวจทั ศ นคติ ข องญาติ ห ญิ ง ส่งคืนเมื่อตอบแบบสอบถามเสร็จ
การพิทักษ์สิทธิผู้ให้ข้อมูล
หลังคลอดเกี่ยวกับภาวะซึมเศร้าหลังคลอด
งานวิ จั ย นี้ ไ ด้ ผ่ า นการพิ จ ารณาจากคณะ
กรรมการจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ วิทยาลัยพยาบาล
วิธีดำ�เนินการวิจัย
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ เ ป็ น งานวิ จั ย แบบสำ � รวจ พระปกเกล้า จันทบุรี โดยมีประเด็นสำ�คัญในการพิทกั ษ์
สิทธิแก่กลุม่ ตัวอย่างดังต่อไปนี้ การวิจยั เป็นการสำ�รวจ
(Survey research)

Fillmore, 2001) ระยะดังกล่าวเป็นระยะที่หญิงหลัง
คลอดได้กลับไปใช้ชวี ติ ร่วมกับครอบครัว ในช่วงนีห้ าก
ญาติหรือคนใกล้ชดิ มีความเข้าใจเกีย่ วกับภาวะซึมเศร้า
เขาเหล่านั้นจะช่วยดูแลเอาใจใส่ทั้งทางด้านร่างกาย
และจิตใจ ช่วยสังเกตการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์
และอาการแสดงของภาวะซึมเศร้าในหญิงหลังคลอด
ตลอดจนหากพบว่าหญิงหลังคลอดมีภาวะซึมเศร้า
ก็สามารถให้การช่วยเหลือได้อย่างเหมาะสม (Jorm
et al., 2006)
การสำ�รวจความเข้าใจและทัศนคติเกี่ยวกับ
ภาวะซึมเศร้าหลังคลอดในกลุ่มสามีหรือญาติผู้มีหน้า
ที่ดูแลหญิงหลังคลอดเป็นสิ่งที่จำ�เป็นเพราะจะเป็น
ข้อมูลสำ�หรับบุคลากรในการป้องกันการเกิดภาวะซึม
เศร้าหลังคลอด ในต่างประเทศมีการศึกษาพบว่าญาติ
ของหญิงหลังคลอดยังมีความรู้ความเข้าใจในประเด็น
ดังกล่าวไม่เพียงพอ (Wan, Lin, & Kaewprom, 2013)
ส่วนในประเทศไทยยังไม่มีการศึกษาในลักษณะดัง
กล่าว ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจทีจ่ ะศึกษาความเข้าใจ
และทัศนคติของญาติเกี่ยวกับภาวะซึมเศร้าหลังคลอด
โดยหวังว่าผลการวิจัยจะช่วยให้บุคลากรสาธารณสุข
มีข้อมูลในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจปัญหา
สุขภาพจิตในหญิงหลังคลอดและในการพัฒนากลยุทธ์
การมีส่วนร่วมของครอบครัวเพื่อส่งเสริมสุขภาพจิต
และป้องกันภาวะซึมเศร้าหลังคลอด
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ความคิดเห็นโดยทัว่ ไปจึงไม่มคี วามเสีย่ งในการเข้าร่วม
วิจัย กลุ่มตัวอย่างจะได้รับการชี้แจงข้อมูลการวิจัยและ
สิทธิของผู้ร่วมวิจัย ตลอดจนลงชื่อเพื่อยืนยันการเข้า
ร่วมวิจัย หลังทำ�แบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างจะได้รับ
การสอนสุขภาพจิตศึกษาและแผ่นพับเรื่องภาวะซึม
เศร้าหลังคลอดเพือ่ เสริมสร้างความเข้าใจทีถ่ กู ต้อง ใน
การเผยแพร่ขอ้ มูลเป็นการนำ�เสนอข้อมูลเชิงปริมาณใน
ภาพรวมและไม่มีการระบุชื่อของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลเกี่ยวกับการวิจัยทั้งแบบสอบถาม รายงานการ
วิเคราะห์ข้อมูลและข้อมูลอิเลคทรอนิคส์จะถูกเก็บ
รักษาเป็นความลับ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและการตรวจสอบ
คุณภาพของเครื่องมือ
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น
แบบสอบถามประกอบด้วยข้อมูล 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของ
กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วยอายุ เพศ ระดับการศึกษา
สูงสุด และความเกีย่ วข้องกับหญิงหลังคลอด (เป็นสามี
หรือญาติที่ทำ�หน้าที่ผู้ดูแล)
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามความเข้าใจเกี่ยวกับ
ภาวะซึมเศร้าหลังคลอด เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัย
พัฒนาขึ้นโดยใช้กรอบแนวคิดความฉลาดทางสุขภาพ
จิต (Mental health literacy) ของ Jorm และคณะ (1997)
แบบสอบถามนี้ประกอบด้วย (1) แบบสำ�รวจความ
เข้ า ใจเกี่ ย วกั บ สาเหตุ ข องการเกิ ด ภาวะซึ ม เศร้ า
หลังคลอดจำ�นวน 10 ข้อ (2) แบบสำ�รวจความเข้าใจ
เกี่ยวกับการป้องกันการเกิดภาวะซึมเศร้าหลังคลอด
จำ�นวน 10 ข้อ และ (3) แบบสำ�รวจทัศนคติต่อหญิง
ที่มีภาวะซึมเศร้าหลังคลอดจำ�นวน 15 ข้อการตอบ
แบบสอบถามใช้มาตรวัดแบบ Likert Scale 3 ระดับ
(1 = ไม่เห็นด้วย 2 = เห็นด้วยบางส่วน 3 = เห็นด้วย
อย่างยิ่ง) การแปลผลแบบสำ�รวจทั้งสามพิจารณาจาก
ค่าเฉลี่ย (Mean) โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับดังนี้
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ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง มีความเข้าใจ/
ทัศนคติในประเด็นที่ถามระดับน้อย/ตํ่า
ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง มีความเข้าใจ/
ทัศนคติในประเด็นที่ถามระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 2.51-3.00 หมายถึง มีความเข้าใจ/
ทัศนคติในประเด็นที่ถามระดับดี/สูง
ผู้วิจัยได้ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของ
แบบวัดโดยให้ผทู้ รงคุณวุฒดิ า้ นการพยาบาลสูตศิ าสตร์
จำ�นวน 3 ท่านและด้านสุขภาพจิตจำ�นวน 2 ท่าน ร่วม
กันพิจารณาความตรงเชิงเนื้อหาและคำ�นวณค่าดัชนี
ความเที่ยงตรง (Content validity index: CVI) จาก
ระดับความเห็นพ้องของผู้ทรงคุณวุฒิ (Polit & Back,
2008) พบว่าแบบสำ�รวจความเข้าใจเกี่ยวกับสาเหตุ
ของการเกิดภาวะซึมเศร้าหลังคลอดมีค่า CVI เท่ากับ
.90 แบบสำ�รวจความเข้าใจเกีย่ วกับการป้องกันการเกิด
ภาวะซึมเศร้าหลังคลอดมีคา่ CVI เท่ากับ .80 และแบบ
สำ�รวจทัศนคติตอ่ หญิงทีม่ ภี าวะซึมเศร้าหลังคลอดมีคา่
CVI เท่ากับ .87 จากนัน้ ผูว้ จิ ยั นำ�แบบสำ�รวจทัง้ สามไป
ทดลองใช้กบั กลุม่ ตัวอย่างจำ�นวน 40 คน และวิเคราะห์
หาค่าความเชื่อมั่นภายในโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่า
ของครอนบาคได้เท่ากับ .80 .87 และ .80 ตามลำ�ดับ

การวิเคราะห์ข้อมูล

ก า ร ป ร ะ ม ว ล ผ ล ข้ อ มู ล ใ ช้ โ ป ร แ ก ร ม
คอมพิวเตอร์สำ�เร็จรูป สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย

จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบผลการวิจัยดังนี้
1. กลุ่มตัวอย่างมีจำ�นวนทั้งสิ้น 439 คน
มีอายุตงั้ แต่ 15-64 ปี ( = 32.62, SD = 10.35) ส่วนใหญ่
อยูใ่ นกลุม่ อายุ 21-30 ปีคดิ เป็นร้อยละ 40.3 และเป็นเพศ
ชายคิดเป็นร้อยละ 69.9 เมื่อพิจารณาระดับการศึกษา
พบว่าร้อยละ 40.1 จบการศึกษาระดับประถมศึกษาและ
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ร้อยละ 29.2 จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
2. ผลการสำ�รวจความเข้าใจเกี่ยวกับสาเหตุ
ของการเกิดภาวะซึมเศร้าหลังคลอดพบ กลุ่มตัวอย่าง
มีความเข้าใจโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( = 2.04
SD = .67) โดยกลุ่ ม ตั ว อย่ า งเห็ น ว่ า ภาวะซึ ม เศร้ า
หลังคลอดเกิดจากสาเหตุหลายประการ โดยสาเหตุที่
กลุ่มตัวอย่างให้ความสำ�คัญ 3 อันดับแรก ได้แก่ (1)

สัมพันธภาพในครอบครัวไม่ดี (2) ปัญหาวิกฤติในชีวติ
และ (3) ความไม่พร้อมจะมีบตุ ร นอกจากนีย้ งั มีประเด็น
อื่นๆ ดังแสดงในตารางที่ 1 อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณา
ร้อยละของการตอบพบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 32.57
เชือ่ ว่าภาวะซึมเศร้าหลังคลอดเกิดจากการถูกผีเข้าหรือ
การมีบาปกรรมซึ่งเป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้อง

ตารางที่ 1 ผลการสำ�รวจความเข้าใจเกี่ยวกับสาเหตุของการเกิดภาวะซึมเศร้าหลังคลอด (N = 439)
ความเข้าใจเกี่ยวกับสาเหตุของภาวะซึมเศร้าหลังคลอด

SD

ไม่เห็นด้วย
1. ความสัมพันธ์ในครอบครัวไม่ดี
2.38
.71
13.67
2. ปัญหาวิกฤติในชีวิต
2.33
.67
11.39
3. ความไม่พร้อมที่จะมีบุตร
2.32
.65
10.87
4. การต้องเลี้ยงดูบุตรโดยลำ�พัง
2.28
.70
14.12
5. มีประวัติป่วยด้วยโรคซึมเศร้า
2.24
.70
15.03
6. ทารกไม่แข็งแรงหรือมีปัญหาสุขภาพ
2.21
.67
13.90
7. ขาดความมั่นใจในการเลี้ยงดูบุตร
1.99
.65
21.87
8. เพศบุตรไม่ตรงตามที่คาดหวัง
1.65
.66
45.10
9. กรรมพันธุ์
1.46
.62
60.60
10. การถูกผีเข้าหรือมีบาปกรรม
1.40
.62
67.43
หมายเหตุ 1) ค่าเฉลี่ยความเข้าใจโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( = 2.04 SD = .67)
2) ข้อ 10 เป็นข้อคำ�ถามทางลบ และนำ�เสนอโดยไม่ได้กลับค่าคะแนน
3. ผลการสำ � รวจความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ
กิจกรรมการป้องกันการเกิดภาวะซึมเศร้าหลังคลอด
พบกลุ่มตัวอย่างมีความเข้าใจโดยรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง ( = 2.46 SD = .61) โดยกลุ่มตัวอย่างเห็นว่า
การป้องกันการเกิดภาวะซึมเศร้าสามารถทำ�ได้หลาย
วิธี โดยกิจกรรมทีก่ ลุม่ ตัวอย่างให้ความสำ�คัญ 3 อันดับ
แรก ได้แก่ (1) การช่วยแบ่งเบาภาระให้หญิงหลังคลอด

ร้อยละ
เห็นด้วย
86.33
88.61
89.13
85.88
84.97
86.10
78.13
54.90
39.40
32.57

(2) การเปิดโอกาสให้หญิงหลังคลอดได้พักผ่อนอย่าง
เพียงพอ และ (3) การรับฟังปัญหาหรือความไม่สบายใจ
นอกจากนี้ยังมีประเด็นอื่นๆ ดังแสดงในตารางที่ 2
อย่างไรก็ตามเมือ่ พิจารณาร้อยละของการตอบพบกลุม่
ตัวอย่างร้อยละ 34.17 เชือ่ ว่าการดืม่ ยาดองเหล้าจะช่วย
ป้องกันการเกิดภาวะซึมเศร้าหลังคลอดได้ซงึ่ เป็นความ
เชื่อที่ไม่ถูกต้อง
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ตารางที่ 2 ผลการสำ�รวจความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมการป้องกันการเกิดภาวะซึมเศร้าหลังคลอด (N = 439)
ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมการป้องกันการเกิดภาวะซึมเศร้า
หลังคลอด

ร้อยละ
ไม่เห็นด้วย เห็นด้วย
1. การช่วยแบ่งเบาภาระให้หญิงหลังคลอด
2.73 .53
4.10
95.90
2. การพักผ่อนอย่างเพียงพอ
2.69 .55
4.56
95.44
3. การรับฟังปัญหาหรือความไม่สบายใจ
2.69 .56
5.01
94.99
4. การสร้างความมั่นใจในการเลี้ยงดูทารก
2.61 .58
4.78
95.22
5. การฝึกผ่อนคลายความเครียด
2.61 .59
5.24
94.76
6. การขอรับคำ�ปรึกษาจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
2.60 .59
5.24
94.76
7. การอ่านหนังสือเกี่ยวกับสุขภาพจิตหญิงหลังคลอด
2.50 .60
5.47
94.53
8. การแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับหญิงหลังคลอด
2.44 .67
9.79
90.21
9. การหาโอกาสทำ�กิจกรรมร่วมกัน
2.30 .69
13.21
86.79
10. การดื่มยาดองเหล้า *
1.54 .69
65.83
34.17
หมายเหตุ 1) ค่าเฉลี่ยความเข้าใจโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( = 2.46 SD = .60)
2) ข้อ 10 เป็นข้อคำ�ถามทางลบ และนำ�เสนอโดยไม่ได้กลับค่าคะแนน
5. ผลการสำ�รวจทัศนคติของกลุม่ ตัวอย่างที่
มีต่อหญิงหลังคลอดดังแสดงในตารางที่ 3 พบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างมีทัศนคติโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( =
1.79 SD = .65) เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบกลุ่ม
ตัวอย่างเกินกว่าร้อยละ 80 มีทศั นคติทดี่ ี มีความเห็นอก
เห็นใจและมีความพร้อมที่จะให้การช่วยเหลือแก่หญิง
หลังคลอดทีม่ ภี าวะซึมเศร้า อย่างไรก็ตามเมือ่ พิจารณา
ข้อคำ�ถามทางลบพบว่ากลุ่มตัวอย่างยังมีทัศนคติทาง

SD

ลบและประเมินศักยภาพของหญิงหลังคลอดที่มีภาวะ
ซึมเศร้าตํา่ กว่าทีค่ วรจะเป็น เช่น กลุม่ ตัวอย่างประมาณ
ร้อยละ 40 เห็นว่าภาวะซึมเศร้าหลังคลอดเป็นโรคที่
รักษาไม่หายและหญิงที่มีภาวะซึมเศร้าหลังคลอดไม่
สามารถเป็นแม่ที่ดีได้ หรือกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 30-37
เห็นว่าหญิงทีม่ ภี าวะซึมเศร้าหลังคลอดเป็นคนอ่อนแอ
น่ารำ�คาญ และมีความลำ�บากใจที่จะต้องดูแลหญิงที่มี
ภาวะซึมเศร้าหลังคลอด เป็นต้น
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ตารางที่ 3 ผลการสำ�รวจทัศนคติต่อหญิงที่มีภาวะซึมเศร้าหลังคลอด (N = 439)
SD

ทัศนคติต่อหญิงที่มีภาวะซึมเศร้าหลังคลอด

ไม่เห็นด้วย

1. ฉันพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือหากมีญาติซึมเศร้าหลังคลอด
2. เราควรอดทนและเห็นใจหญิงที่มีภาวะซึมเศร้าหลังคลอด
3. ภาวะซึมเศร้าเป็นสัญญาณขอความช่วยเหลือจากหญิงหลังคลอด
4. หญิงหลังคลอดที่มีภาวะซึมเศร้าเป็นคนน่าเห็นใจ
5. หญิงซึมเศร้าหลังคลอดควรรับการรักษาตัวในโรงพยาบาล
6. หญิงที่มีภาวะซึมเศร้าหลังคลอดไม่ควรปล่อยให้มีบุตรคนต่อไป
7. หญิงหลังคลอดที่มีภาวะซึมเศร้าไม่สามารถตัดสินใจได้
8. หญิงหลังคลอดที่มีภาวะซึมเศร้าไม่สามารถเลี้ยงดูบุตรได้
9. หญิงหลังคลอดที่มีภาวะซึมเศร้าเป็นภาระของครอบครัว
10. หญิงที่มีภาวะซึมเศร้าหลังคลอดไม่สามารถเป็นแม่ที่ดีได้
11. ภาวะซึมเศร้าหลังคลอดเป็นโรคที่รักษาไม่หาย
12. ฉันมีความลำ�บากใจที่จะดูแลหญิงที่มีภาวะซึมเศร้าหลังคลอด
13. หญิงที่มีภาวะซึมเศร้าหลังคลอดเป็นคนอ่อนแอ น่ารำ�คาญ
14. อายและไม่กล้าบอกใครว่ามีญาติป่วยเป็นซึมเศร้าหลังคลอด
15. หญิงที่มีภาวะซึมเศร้าหลังคลอดควรอยู่แต่ในบ้านตนเอง

หมายเหตุ
		

2.56
2.52
2.48
2.47
2.09
1.86
1.79
1.58
1.52
1.49
1.48
1.47
1.37
1.33
1.31

.67
.70
.70
.66
.69
.73
.61
.62
.64
.62
.61
.66
.60
.59
.60

10.25
11.80
12.07
9.60
20.05
35.08
31.44
49.40
56.04
57.40
58.30
62.64
69.50
73.60
74.90

เห็นด้วย
89.75
88.20
87.93
90.40
79.95
64.92
68.56
50.60

43.96
42.60
41.70
37.36
30.50
26.40
25.10

1) ค่าเฉลี่ยทัศนคติโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( = 1.79 SD = .65)
2) ข้อ 6-15 เป็นข้อคำ�ถามทางลบ และนำ�เสนอโดยไม่ได้กลับค่าคะแนน

อภิปรายผลการวิจัย
นี้

ร้อยละ

ผลการศึกษาครัง้ นีพ้ บประเด็นสำ�คัญดังต่อไป

ผลการสำ�รวจความคิดเห็นเกีย่ วกับสาเหตุของ
การเกิดภาวะซึมเศร้าหลังคลอดพบว่า กลุ่มตัวอย่างมี
ความเข้าใจโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( = 2.04
SD = .67) โดยมีความเห็นว่าภาวะซึมเศร้าหลังคลอดเกิด
จากปัจจัยด้านบุคคลซึ่งได้แก่ ความไม่พร้อมจะมีบุตร
การมีประวัติป่วยด้วยโรคซึมเศร้า และการขาดความ
มั่นใจในการเลี้ยงดูบุตร เป็นต้น นอกจากนี้ภาวะดัง

กล่าวยังเกิดจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งได้แก่ ปัญหา
วิกฤติในชีวิต การขาดแรงสนับสนุนทางสังคม และ
ปัญหาสุขภาพของทารก เป็นต้น McCaskill (2012)
อธิบายว่าปัจจัยดังกล่าวข้างต้นเป็นปัจจัยเสีย่ งของการ
เกิดภาวะซึมเศร้าหลังคลอด โดยเฉพาะสัมพันธภาพใน
ครอบครัวที่ไม่ดีและไม่ได้รับการช่วยเหลือจากคนใน
ครอบครัวถือเป็นปัจจัยเสี่ยงสำ�คัญของการเกิดภาวะ
ซึมเศร้าหลังคลอด
ผลการศึกษาครั้งนี้สอดคล้องกับการศึกษา
ของ Nakane และคณะ (2005) ที่สำ�รวจความคิดเห็น
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ของประชาชนในญีป่ นุ่ และออสเตรเลียเกีย่ วกับสาเหตุ
ของการเกิดปัญหาทางจิต ผลการศึกษาก็พบว่าปัจจัย
ด้านบุคคลและปัจจัยด้านสังคมมีสว่ นเกีย่ วข้องกับการ
เกิดปัญหาสุขภาพจิต นอกจากนี้ในการศึกษาของ Lee
และคณะ (2000) ก็พบว่าภาวะซึมเศร้าหลังคลอดเกิด
จากหลายสาเหตุรว่ มกันทัง้ ปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัย
ด้านสิ่งแวดล้อม
ในการศึกษาครั้งนี้ยังพบว่ามีกลุ่มตัวอย่างที่
เชื่อว่าภาวะซึมเศร้าหลังคลอดมีสาเหตุเกี่ยวข้องกับ
การถูกผีเข้าหรือการมีบาปกรรม ความเชื่อดังกล่าว
ถือเป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับสาเหตุของการ
เกิดปัญหาทางสุขภาพจิตรวมถึงภาวะซึมเศร้า ผลการ
การวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Suhail
(2005) ที่ทำ�การสำ�รวจความเข้าใจของประชาชนชาว
ปากีสถานพบกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 15 เชื่อว่าภาวะซึม
เศร้าเกิดจากการถูกอำ�นาจเวทย์มนต์ ในประเทศไทย
จากผลการศึกษาของ Burnard และคณะ (2006) ก็พบ
ว่ายังมีคนไทยบางส่วนทีเ่ ชือ่ ว่าบุคคลทีม่ ปี ญ
ั หาสุขภาพ
จิตเกิดจากการมีบาปกรรมหรือการกระทำ�ในสิง่ ไม่ดตี อ่
ผู้อื่นจึงส่งผลให้มีอาการเจ็บป่วยในที่สุด
ผลการสำ�รวจความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม
การป้องกันการเกิดภาวะซึมเศร้าหลังคลอดพบว่า กลุม่
ตัวอย่างมีความเข้าใจโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง
( = 2.46 SD = .60) โดยกลุม่ ตัวอย่างในฐานะสามีหรือ
ญาติเห็นความสำ�คัญของตนเองในการป้องกันภาวะซึม
เศร้าหลังคลอด กิจกรรมดังกล่าวประกอบด้วย การรับ
ฟังปัญหาหรือความไม่สบายใจจากหญิงหลังคลอด การ
ช่วยแบ่งเบาภาระต่างๆ ให้กบั หญิงหลังคลอด หรือการ
ให้หญิงหลังคลอดได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ เป็นต้น
ผลการศึกษาครั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่าความ
เข้าใจของญาติที่สอดคล้องกับความต้องการของหญิง
หลังคลอด จากการศึกษาของ Bllszta, Ericksen, Buist
และ Mllgram (2010) ทีท่ �ำ การสัมภาษณ์หญิงหลังคลอด
ที่มีภาวะซึมเศร้าจำ�นวน 40 คน พบว่าหญิงหลังคลอด

51

จะประสบปัญหาในการปรับตัวอย่างมาก โดยรู้สึกว่า
หลังคลอดวิถีการดำ�เนินชีวิตเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง
ต้องมีภาระดูแลบุตรจนทำ�ให้ไม่มีเวลาว่างสำ�หรับตัว
เอง ดังนัน้ หากตนมีญาติคอยช่วยแบ่งเบาภาระดังกล่าว
ก็จะช่วยให้สภาพจิตใจดีขึ้น
การที่สามีหรือญาติใส่ใจและช่วยเหลือหญิง
หลังคลอดจะเป็นปัจจัยสำ�คัญที่ช่วยป้องกันการเกิด
ภาวะซึมเศร้าหลังคลอด Zinga, Phillips และ Born (2005)
อธิบายว่าหญิงหลังคลอดจะมีการเปลี่ยนแปลงของ
ระดับฮอร์โมนอย่างรวดเร็วซึ่งทำ�ให้อารมณ์อ่อนไหว
และเกิดภาวะซึมเศร้าได้งา่ ย นอกจากนีห้ ญิงหลังคลอด
ยั ง ต้ อ งมี ก ารปรั บ เปลี่ ย นบทบาทและมี ห น้ า ที่
รับผิดชอบในการดูแลบุตรทำ�ให้พักผ่อนไม่เพียงพอ
อ่อนล้าและเป็นเหตุให้เกิดภาวะซึมเศร้าหลังคลอดได้
ง่าย ในสภาพการณ์ดงั กล่าวหากสามีและญาติชว่ ยดูแล
ทารกหรือแบ่งเบางานบ้านจะช่วยให้หญิงหลังคลอดได้
พักผ่อนอย่างเต็มที่ มีสภาพจิตใจเข้มแข็งและไม่เกิด
ปัญหาสุขภาพจิต
ผลการศึกษาครั้งนี้พบกลุ่มตัวอย่างร้อยละ
34.17 มีความเห็นว่าการดื่มยาดองเหล้าจะช่วยป้องกัน
การเกิดภาวะซึมเศร้าหลังคลอดได้ ทั้งนี้อาจจะเป็น
เพราะความเชื่อที่ว่าการดื่มยาดองเหล้าเป็นการดื่มยา
มากกว่าดื่มเหล้า และในกลุ่มหญิงหลังคลอดก็เชื่อ
ว่าการดื่มยาดองเหล้าจะช่วยบำ�รุงโลหิตและขับนํ้า
คาวปลาได้ จากการศึกษาของสมจิตร วงษาหล้าและ
คณะ (2554) พบหญิงหลังคลอดประมาณร้อยละ 10 ใช้
ยาสตรีหรือยาดองเหล้า ผลการศึกษาดังกล่าวสะท้อน
ถึงความเชือ่ ของหญิงหลังคลอดต่อการดืม่ ยาดองเหล้า
ผลการสำ�รวจทัศนคติของญาติที่มีต่อหญิงหลังคลอด
ที่มีภาวะซึมเศร้าพบว่า ญาติมีทัศนคติโดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง ( = 1.79 SD = .65) เมือ่ พิจารณาราย
ข้อจะเห็นว่าญาติมีทัศนคติที่ดีและพร้อมที่จะให้การ
ช่วยเหลือหญิงทีม่ ภี าวะซึมเศร้าหลังคลอด ผลการศึกษา
สะท้อนให้เห็นว่าปัจจุบันสังคมให้การยอมรับ เข้าใจ
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และเห็นอกเห็นใจบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพจิตมากขึ้น
(Frese, Stanley, Kress, & Vogel-Scibilia, 2001) ทั้งนี้
อาจจะเป็นเพราะว่าการให้ความรู้ด้านสุขภาพจิตแก่
ประชาชนในปัจจุบนั มีมากขึน้ จึงทำ�ให้ความเข้าใจและ
ทัศนคติของประชาชนเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น
อย่างไรก็ตามพบว่ากลุม่ ตัวอย่างมีทศั นคติทาง
ลบกับหญิงทีม่ ภี าวะซึมเศร้าหลังคลอด เช่น การเห็นว่า
หญิงทีม่ ภี าวะซึมเศร้าหลังคลอดไม่สามารถตัดสินใจได้
ไม่สามารถเลีย้ งดูบตุ รได้ และไม่ควรปล่อยให้มบี ตุ รคน
ต่อไป เป็นต้น ทัศนคติดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่ากลุ่ม
ตัวอย่างประเมินว่าหญิงที่มีภาวะซึมเศร้าหลังคลอด
มี ค วามสามารถตํ่ า กว่ า คนทั่ ว ไป ผลการศึ ก ษานี้
สอดคล้องกับการศึกษาของ เชษฐา แก้วพรม โศภิณสิริ
ยุทธวิสุทธิ อรัญญา บุญธรรม และลลนา ประทุม
(2556) ที่พบว่าประชาชนทั่วไปมักมองความสามารถ
ของบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพจิตตํ่ากว่าคนปกติ และ
ยังเห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นภาระสำ�หรับผู้ดูแล และ
ปัญหาการตีตรา (stigma) บุคคลที่มีปัญหาสุขภาพจิต
เป็นสิ่งที่ยังคงมีอยู่ในสังคมไทย

ข้อเสนอแนะ

เพือ่ ป้องกันการเกิดภาวะซึมเศร้า ทัง้ นี้ Zinga, Phillips,
และ Born (2005) อธิบายว่าการให้สุขศึกษาแก่หญิง
หลั ง คลอดและญาติ เ ป็ น สิ่ ง จำ � เป็ น เพราะหากหญิ ง
หลังคลอดและญาติมคี วามรูค้ วามเข้าใจทีถ่ กู ต้องจะช่วย
ลดปัจจัยกระตุ้นที่ทำ�ให้เกิดภาวะซึมเศร้าหลังคลอดได้
3. บุคลากรสาธารณสุขที่มีหน้าที่ในการ
เยี่ยมหญิงหลังคลอดในชุมชนควรได้รับการพัฒนา
ให้มีความรู้ความสามารถในการให้การปรึกษาปัญหา
สุขภาพจิต ผลการศึกษาครั้งนี้พบว่าญาติมีความคาด
หวังว่าบุคลากรดังกล่าวจะเป็นที่พึ่งแก่ครอบครัวที่
มีหญิงหลังคลอดป่วยด้วยภาวะซึมเศร้าหลังคลอด
ดังนั้นการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขชุมชมให้
มี ค วามรู้ ค วามสามารถในให้ คำ � ปรึ ก ษาจะช่ ว ยลด
ความรุนแรงของการเกิดภาวะซึมเศร้าหลังคลอดได้
(Ganasen et al., 2008)
4. หน่วยบริการสุขภาพจิตในชุมชนควร
จัดกิจกรรมปรับทัศนคติของคนในชุมชนที่มีหญิงที่มี
ภาวะซึมเศร้าหลังลอด ถึงแม้ว่าผลการศึกษาในครั้ง
นี้จะพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความเห็นใจและพร้อมจะ
ให้การช่วยเหลือแก่หญิงที่มีภาวะซึมเศร้าหลังคลอด
แต่อย่างไรก็ตามยังมีบางส่วนทีม่ องว่าหญิงทีม่ ภี าวะซึม
เศร้าหลังคลอดเป็นบุคคลที่ไม่มีความสามารถในการ
ตัดสินใจใดๆ และไม่สามารถเลีย้ งดูบตุ รได้ การส่งเสริม
ให้ครอบครัวและชุมชนมีทศั นคติทดี่ ตี อ่ หญิงทีม่ ภี าวะ
ซึมเศร้าหลังคลอดจะช่วยเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่
เกื้อหนุนต่อการฟื้นฟูสภาพจิตใจ

จากผลการศึกษามีข้อเสนอแนะสำ�หรับการ
ปฏิบัติการพยาบาลดังต่อไปนี้
1. พยาบาลที่ปฏิบัติงานในแผนกสูติกรรม
ควรได้ รั บ การพั ฒ นาให้ มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจปั ญ หา
สุขภาพจิตในหญิงตั้งครรภ์และหลังคลอด Chen และ
คณะ (2011) อธิบายว่าการให้บริการสุขภาพจิตไป
พร้อมกับการให้บริการสูติกรรมจะช่วยเพิ่มศักยภาพ เอกสารอ้างอิง
ในการให้บริการที่ครอบคลุมทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ เชษฐา แก้วพรม, โศภิณสิริ ยุทธวิสุทธิ, อรัญญา
และจิตสังคม
บุญธรรม และลลนา ประทุม. (2556). ทัศนคติ
2. บุคลากรที่ปฏิบัติงานในแผนกสูติกรรม
ของประชาชนต่อบุคคลที่ป่วยด้วยโรคทางจิต
โดยเฉพาะแผนกฝากครรภ์และแผนกสูตกิ รรมหลังคลอด
(รายงานการวิจัย). ม.ป.ท.
ควรจัดบริการให้สุขศึกษาเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพจิต
หญิงตั้งครรภ์และหลังคลอดแก่ผู้รับบริการและญาติ
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