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The relationship between adjustments to maternal role,
sleep disturbance, social support, postpartum fatigue
and stress in advanced maternal age
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การวิจัยเชิงพรรณนานี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวาง การปรับตัวตอบทบาทมารดา
การรบกวนการนอนหลับ การสนับสนุนทางสังคมและความเหนือ่ ยลากับความเครียด และปจจัยทํานายความเครียด
ของมารดาหลังคลอดอายุ 35 ปขึ้นไป ในระยะ 24-48 ชั่วโมง ณ ตึกสูติกรรม 1 และ 2 โรงพยาบาลขอนแกน
จํานวน 127 คน เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลดวยสัมประสิทธิส์ หสัมพันธแบบเพียรสัน และการ
วิเคราะหถดถอยพหุคณ
ู แบบขัน้ ตอน ผลการวิจยั พบวา การปรับตัวตอบทบาทมารดาและการสนับสนุนทางสังคม
มีความสัมพันธทางลบกับความเครียด (r= -0.72 และ -0.67, p< 0.001) การรบกวนการนอนหลับและความ
เหนือ่ ยลามีความสัมพันธทางบวกกับความเครียด (r= 0.52 และ 0.68, p< 0.001) และปจจัยทีส่ ามารถรวมทํานาย
ความเครียด ไดแก การปรับตัวตอบทบาทมารดา ความเหนื่อยลา และการสนับสนุนทางสังคม
คําสําคัญ : การปรับตัวตอบทบาทมารดา การรบกวนการนอนหลับ การสนับสนุนทางสังคม ความเหนื่อยลา
ความเครียด มารดาหลังคลอดอายุมาก

ABSTRACT

The descriptive study aimed to examine the relationship between adjustments to maternal role, sleep
disturbance, social support, postpartum fatigue and stress, and also to investigate predictors of stress in
advanced maternal age. The samples composed of 127 postpartum mothers aged 35 years old and older
during 24-48 hours after childbirth at postpartum wards 1 and 2 of Khon Kaen Hospital. Data were
collected using questionnaires and analyzed by Pearson’s product moment correlation coefﬁcient and stepwise
multiple regression analysis. The results revealed that adjustments to maternal role and social support was
negative correlation with postpartum stress (r= -0.72 and -0.67, p< 0.001). Sleep disturbance and
postpartum fatigue was positive correlation with postpartum stress (r= 0.52 and 0.68, p< 0.001). The
predictors of postpartum stress were adjustments to maternal role, postpartum fatigue, and social support.
keywords: adjustments to maternal role, sleep disturbance, social support, fatigue, stress, advanced maternal age
*Thesis of Master of Nursing Science, Midwifery, Graduate school, Khon Kaen University.
**Student of Master of Nursing Science, Midwifery, Graduate school, Khon Kaen University.
***Associate Professor, Faculty of Nursing, Khon Kaen University.
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¤ÇÒÁà»š¹ÁÒáÅÐ¤ÇÒÁÊíÒ¤ÑÞ¢Í§»˜ÞËÒ
ปจจุบนั การตัง้ ครรภและการคลอดในมารดา
อายุ 35 ปขึ้นไปหรือมารดาอายุมาก มีอัตราเพิ่มขึ้น
จากสถิติสํานักนโยบายและยุทธศาสตร รายงานวา ใน
ป พ.ศ. 2556 มีอตั ราการเกิดมีชพี ในมารดาอายุ 35 ป
ขึ้นไป รอยละ 13.42 ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก รอยละ 9.82 ในป
พ.ศ. 2543 เชนเดียวกับโรงพยาบาลขอนแกน ทีพ่ บวา
อัตราการคลอดในมารดาอายุมากเพิ่มขึ้นจากรอยละ
9.06 ในป พ.ศ. 2548 เปนรอยละ 10.48 ในป พ.ศ.
2557
มารดาหลังคลอดอายุมากเปนประชากรกลุม
หนึ่งที่มีความเปราะบางและเสี่ยงตอการเกิดปญหา
สุขภาพทั้งดานรางกาย จิตอารมณ และสังคม1 ซึ่ง
นอกจากจะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการ
คลอดบุตรแลว ยังมีการเปลีย่ นแปลงจากอายุทเี่ พิม่ ขึน้
ดวย โดยมารดาอายุ ม ากจะมี ค วามเสื่ อ มถอยดาน
รางกายทีท่ าํ ใหประสิทธิภาพการทํางานของระบบตางๆ
ในรางกายลดลง มารดารูสึกวาตนเองมีความแข็งแรง
และความสามารถในการดูแลทารกนอยกวามารดาที่
อายุนอยกวา และกลัววาจะมีปริมาณนํา้ นมไมเพียงพอ
สําหรับทารก2,3 นอกจากนั้น ยังมีแหลงสนับสนุนทาง
สังคมลดลง เนื่องจากสามีมักมีตําแหนงงานสูงขึ้นจึงมี
เวลาดูแลนอย สวนพอแมของมารดาหลังคลอดอายุ
มากก็เสียชีวิตแลวหรืออาจมีอายุมาก3 ในขณะที่ระยะ
24-48 ชัว่ โมงหลังคลอด มารดาจะมีการเปลีย่ นแปลง
ดานรางกาย จิตสังคม และการปรับตัวตอบทบาท
มารดา รวมทั้งอาการไมสุขสบายตางๆ มารดามักมี
ลักษณะพึ่งพาผู อื่นและตองการความชวยเหลือจาก
ผูอื่น แตการมีขอจํากัดดานแหลงสนับสนุนทางสังคม
ของมารดาหลังคลอดอายุมากอาจทําใหไดรับการชวย
เหลือไมเพียงพอ มารดาตองพึง่ พาตนเองเปนสวนใหญ
จึงมีเวลาพักผอนนอยลง สงผลใหเกิดความเหนื่อยลา
และความขัดแยงในจิตใจจนเกิดความเครียด4 การ
ศึกษาที่ผานมา พบวา มารดาหลังคลอดอายุมากมัก
คาดหวังตอบทบาทการเปนมารดาของตนเองสูง แตยัง
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มีความรู สึกยากลําบากในการปรับบทบาทและการ
จัดการชีวติ ในระหวางอยูโรงพยาบาล รูสึกวาการดําเนินชีวติ
สวนตัวและการมีปฏิสมั พันธทางสังคมเปลีย่ นแปลงไป
และกังวลเกี่ยวกับแหลงชวยเหลือสนับสนุนในระยะ
หลั ง คลอด สงผลใหมารดาหลั ง คลอดอายุ ม ากมี
ความเครียดในชวงหลังคลอดสูงกวามารดาชวงอายุ
ปกติ2,3,4 นอกจากนั้นยังมีการศึกษาพบวา มารดาที่
มีอายุ 35 ปขึ้นไปมีความสัมพันธกับการเพิ่มขึ้นของ
ความเครียดอีกดวย5 ซึง่ ความเครียดทีเ่ กิดขึน้ จะสงผล
ใหมารดามีคุณภาพการนอนลดลง6 มีความสามารถ
และความพึงพอใจในบทบาทการเปนมารดาลดลง7
มีความสนใจในการดูแลทารกนอยลง เสี่ยงตอการ
ทํารายรางกายทารกมากขึ้น8 และสงเสริมใหเกิดภาวะ
ซึมเศราหลังคลอดดวย6
งานวิ จั ย ที่ ผ านมา พบวา การปรั บ ตั ว ตอ
บทบาทมารดา การรบกวนการนอนหลับ การสนับสนุน
ทางสั ง คมและความเหนื่ อ ยลามี ค วามสั ม พั น ธกั บ
ความเครียดในมารดาหลังคลอด การศึกษาในตาง
ประเทศมีรายงานวา การปรับตัวตอบทบาทมารดาเปน
ปจจัยหนึง่ ทีม่ คี วามสัมพันธกับความเครียด9,10 ซึง่ การ
ขาดทักษะและความมั่นใจในการดูแลบุตร ไมสามารถ
คาดเดาแบบแผนชีวติ และความตองการของบุตรไดจะ
ทําใหมารดาเกิดความเครียดมากขึ้น10 และยังพบวา
การรบกวนการนอนหลับ เนื่องจากแบบแผนการนอน
ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปในชวงหลังคลอดทําใหมารดามีเวลา
นอนลดลง และรูสึกขาดความเปนสวนตัว เปนสาเหตุ
ใหมารดาเกิดความเครียด9-12 นอกจากนี้ ยังมีรายงานวา
การสนั บ สนุ น ทางสั ง คม เปนสิ่ ง สํ า คั ญ ที่ จ ะชวยให
มารดามีกําลังใจ สรางความมั่นใจ และผอนคลาย
ความเครียดใหกับมารดาหลังคลอด หากมารดาขาด
แหลงสนับสนุนทางสังคมจะสงผลใหขาดความมั่นใจ
ในบทบาทมารดา และเกิ ด ความเครี ย ดมากขึ้ น 13
ในขณะเดียวกัน ก็พบวา ความเหนื่อยลาที่เกิดขึ้นจะ
เปนอุปสรรคตอความสามารถในการทํากิจกรรมตางๆ
ของมารดา รวมทั้งความสามารถในการแสดงบทบาท
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มารดาและการดูแลทารกที่ลดลง ทําใหมารดาเกิด
ความคับของใจและเกิดความเครียดตามมา14
จากการสัมภาษณมารดาหลังคลอดอายุมาก
ในระยะ 24-48 ชั่วโมง จํานวน 6 ราย ที่โรงพยาบาล
ขอนแกน มารดาระบุถึงปญหาและความรูสึกในชวง
หลังคลอด 2 ประเด็น คือ ปญหาดานรางกาย ไดแก
เหนื่อยลามากกวาการคลอดบุตรคนกอน การเลี้ยงดู
บุ ต รยากและตองใชพลั ง งานมากขึ้ น รู สึ ก งวงและ
ออนเพลีย การนอนเปนแบบหลับๆ ตื่นๆ ปวดเมื่อย
หลังและขา สวนปญหาดานอารมณและจิตใจ ไดแก ไม
สามารถจัดการไดเมื่อบุตรรองไห บุตรชอบนอนตอน
กลางวันและตืน่ ตอนกลางคืน นํา้ นมไหลนอยหรือยังไม
มาทําใหกลัวบุตรไมอิ่ม เครียดที่ตองเลี้ยงดูบุตรตาม
ลําพังเมื่อกลับไปอยู บานและตองหาพี่เลี้ยง เครียด
เกี่ยวกับการดูแลบุตรคนกอนเพราะไมมีคนชวยดูแล
รวมทัง้ กังวลเรือ่ งงานและอาชีพ โดยมารดากลุมนีจ้ ะได
รับการดูแลเชนเดียวกับมารดาทั่วไป ซึ่งเนนความ
ปลอดภัย ความสุขสบายดานรางกาย และการสงเสริม
การเลีย้ งลูกดวยนมแม แตยังไมครอบคลุมการประเมิน
เกี่ยวกับความเครียด ความเหนื่อยลา การปรับตัวตอ
บทบาทมารดา การนอนหลับ และการสนับสนุนชวย
เหลือทางสังคม ซึ่งเปนปจจัยที่ทําใหเกิดความเปราะ
บางทางอารมณในมารดาหลังคลอด และสงผลใหเกิด
การเจ็บปวย ขาดความมัน่ ใจในการกระทําบทบาทมารดา
ซึ่งกอใหเกิดความเครียดและปญหาอื่นๆ ตามมา1
การศึกษาเกี่ยวกับความเครียดในชวงหลังค
ลอดที่ผานมาสวนใหญเปนการศึกษาในตางประเทศ
ศึกษาในกลุมมารดาที่มีอายุนอยกวา 35 ป หรือศึกษา
รวมทุกกลุมอายุ แตยังไมมีรายงานวิจัยที่ศึกษาความ
สัมพันธของปจจัยเหลานี้ตอความเครียดของมารดา
หลังคลอดอายุมาก ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาความ
สัมพันธระหวาง การปรับตัวตอบทบาทมารดา การ
รบกวนการนอนหลับ การสนับสนุนทางสังคม และ
ความเหนื่อยลากับความเครียดของมารดาหลังคลอด
อายุมากในระยะ 24-48 ชัว่ โมง เพือ่ ใชเปนแนวทางใน
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การประเมินและวางแผนการดูแลมารดากลุ มนี้ใหมี
ความเหมาะสมตอไป

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ
1. เพื่ อ ศึ ก ษาความสั ม พั น ธระหวางการ
ปรับตัวตอบทบาทมารดา การรบกวนการนอนหลับ
การสนั บ สนุ น ทางสั ง คม และความเหนื่ อ ยลากั บ
ความเครียดของมารดาหลังคลอดอายุมาก
2. เพื่อศึกษาอํานาจการทํานายของการ
ปรับตัวตอบทบาทมารดา การรบกวนการนอนหลับ
การสนั บ สนุ น ทางสั ง คม และความเหนื่ อ ยลาตอ
ความเครียดของมารดาหลังคลอดอายุมาก

¡ÃÍºá¹Ç¤Ô´¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ
การศึ ก ษานี้ ป ระยุ ก ตใชแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ
ความเครียดของ Lazarus and Folkman15 การศึกษา
ความเหนื่ อ ยลาในระยะหลั ง คลอดของ Pugh and
Milligan16 การสนับสนุนทางสังคมของ House17 การ
ปรับตัวตอบทบาทมารดาของ Mercer18 และแนวคิด
การนอนหลับของ Buysse et al.19 เปนแนวทางในการ
ศึกษา โดย Lazarus and Folkman กลาววา ความเครียด
เปนความรูสึกของบุคคล ที่มีสาเหตุมาจากตัวกระตุน
ทั้งภายในและภายนอก ที่บุคคลรับรูวาเปนอันตราย
หรือคุกคามตอตนเอง การคลอดถือเปนเหตุการณ
สําคัญของชีวิตที่กระตุนใหมารดาเกิดความเครียดได
ทัง้ นี้ การปรับตัวตอบทบาทมารดา การรบกวนการนอน
หลับ การสนับสนุนทางสังคม และความเหนื่อยลาเปน
ปจจัยที่สงผลตอความเครียดของมารดาหลังคลอด
การปรับตัวตอบทบาทมารดาประกอบดวย
การมีสัมพันธภาพที่ดีกับบุตร ความสามารถในการ
แสดงพฤติกรรมการเปนมารดา และความพึงพอใจใน
บทบาทการเปนมารดา ซึ่ ง การปรั บ ตั ว ตอบทบาท
มารดาไดไมดีจะสงผลใหมารดามีความเครียดเพิม่ ขึน้ 9
สําหรับการรบกวนการนอนหลับ ซึง่ พบไดบอยในระยะ
หลังคลอด โดยมารดาจะถูกรบกวนการนอนทั้งเชิง
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ปริมาณและคุณภาพ การนอนหลับเชิงปริมาณเกีย่ วของ
กับระยะเวลาที่ใชจนกวาจะนอนหลับ การนอนหลับ
ทั้งหมดและจํานวนครั้งที่ตื่นนอน สวนการนอนหลับ
เชิงคุณภาพ เปนความรูสึกที่เกิดขึ้นหลังจากที่ไดนอน
หลับพักผอนแลว การรบกวนการนอนหลับจะสงผล
ใหมารดารูสึกขาดความเปนสวนตัว จึงเกิดความเครียด
ตามมา20 สวนการสนับสนุนทางสังคม ประกอบดวย
การสนับสนุนดานอารมณ ดานขอมูลขาวสาร ดาน
ทรัพยากร และดานการประเมินเปรียบเทียบ17 หาก
มารดาไดรับการสนับสนุนที่เพียงพอจะสงเสริมให
มารดามีการปรับตัว และเผชิญกับสถานการณทีเ่ กิดขึน้
ไดดี และชวยลดความเครียดได 13 ความเหนื่อยลา
หลั ง คลอดเปนปจจั ย หนึ่ ง ที่ ส งผลตอความเครี ย ด
มีอาการและการแสดงออกทั้งดานรางกาย จิตใจและ
การรูคิด16 ซึ่งเปนอุปสรรคตอความสามารถในการทํา

15

กิจกรรมตางๆ ของมารดา ทําใหมารดาเกิดความคับ
ของใจ และเกิดความเครียดได14 ดังภาพที่ 1

ÇÔ¸Õ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ
ประชากรและกลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยาง คือ มารดาหลังคลอดอายุ 35 ป
ขึ้ น ไปในระยะ 24-48 ชั่ ว โมง ที่ แ ผนกหลั ง คลอด
โรงพยาบาลขอนแกน โดยคลอดบุ ต รครบกํ า หนด
ไมเคยนอนรักษาในโรงพยาบาลขณะตั้งครรภ มารดา
และทารกอยูดวยกันและไมมีภาวะแทรกซอนในระยะ
คลอดและหลังคลอด มารดามี pain score ไมเกิน
7 คะแนน การรับรูปกติ สามารถอานและเขียนภาษา
ไทยได และยินดีเขารวมการวิจยั คํานวณขนาดตัวอยาง
โดยใชสูตรในการทดสอบสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 21
ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 127 คน

การปรับตัวตอบทบาทมารดา
- การมีสัมพันธภาพที่ดีกับบุตร
- ความสามารถในการแสดงพฤติกรรม
การเปนมารดา
- ความพึงพอใจในบทบาทมารดา

การสนับสนุนทางสังคม
- ดานอารมณ
- ดานขอมูลขาวสาร
- ดานทรัพยากร
- ดานการประเมินเปรียบเทียบ

ความเครียด

การรบกวนการนอนหลับ
- เชิงปริมาณ
- เชิงคุณภาพ

ความเหนื่อยลา
- ดานรางกาย
- ดานจิตใจ
- ดานการรูคิด

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

¡ÒÃ¾Ô·Ñ¡ÉÊÔ·¸Ôì¡ÅØ‹ÁµÑÇÍÂ‹Ò§
กลุ มตั ว อยางไดรั บ การพิ ทั ก ษสิ ท ธิ โดย
โครงการวิจัยไดผานการรับรองจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย มหาวิทยาลัยขอนแกน

(HE592243) เมือ่ วันที่ 26 กันยายน 2559 และคณะ
กรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย โรงพยาบาล
ขอนแกน (KE60002) เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2559
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เครื่ อ งมื อ ในการวิ จั ย เปนแบบสอบถาม
ประกอบดวย 6 สวน ไดแก
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปและขอมูลเกี่ยวกับการ
ตั้งครรภและการคลอด
สวนที่ 2 แบบประเมินความเครียดในมารดา
หลังคลอด ดัดแปลงจากแบบวัดความรูสึกเครียด ของ
ณหทัย วงศปการันย และทินกร วงศปการันย22 ซึง่ สราง
จากแนวคิดของ Lazarus and Folkman โดยปรับ
ขอความในประโยคเพื่อใหสื่อถึงการประเมินในระยะ
หลังคลอดที่ผ านมา มี 10 ขอ เปนแบบมาตราสวน
ประมาณคา 5 ระดับ คะแนนรวม 0-40 คะแนน แบง
ความเครียดเปน 3 ระดับ คือ ระดับตํ่า ปานกลาง และ
ระดับสูง
สวนที่ 3 แบบประเมินความเหนื่อยลาหลังค
ลอด ดัดแปลงจากแบบประเมินความเหนื่อยลา ของ
จรัสศรี ธีระกุลชัย23 ทีแ่ ปลและเรียบเรียงจากฉบับภาษา
อังกฤษของ Millligan ผูวิจัยปรับขอคําถามเพื่อใหงาย
ตอการทําความเขาใจมากขึ้น มี 30 ขอ เปนแบบ
มาตราสวนประมาณคา 4 ระดับ คะแนนรวม 30-120
คะแนน แบงความเหนือ่ ยลาเปน 4 ระดับ คือ ไมมีความ
เหนื่อยลา เหนื่อยลาระดับตํ่า ปานกลาง และรุนแรง
สวนที่ 4 แบบประเมินการปรับตัวตอบทบาท
มารดา ดัดแปลงจากแบบวัดความสําเร็จในการดํารง
บทบาทมารดา Form B ของ ศรีสมร ภูมนสกุล และ
คณะ24 ซึง่ สรางจากแนวคิดของ Mercer ผูวิจยั คัดเลือก
เฉพาะขอคําถามทีส่ อดคลองกับมารดาหลังคลอดขณะ
อยูโรงพยาบาล มี 18 ขอ เปนแบบมาตราสวนประมาณ
คา 5 ระดับ คะแนนรวม 18-90 คะแนน แบงความ
สามารถในการปรับบทบาทการเปนมารดาเปน 3 ระดับ
คือ ระดับนอย ปานกลาง และระดับดี
สวนที่ 5 แบบประเมินการสนับสนุนทาง
สังคม ดัดแปลงจากแบบประเมินการสนับสนุนทาง
สังคมของมารดาหลังคลอด ของ นลินี สิทธิบญ
ุ มา25 ซึง่
สรางจากแนวคิดของ House ผูวิจัยคัดเลือกเฉพาะขอ
คําถามที่สอดคลองกับมารดาหลังคลอดขณะอยู โรง
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พยาบาล มี 21 ขอ เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5
ระดับ คะแนนรวม 21-105 คะแนน แบงการไดรับการ
สนับสนุนทางสังคมเปน 3 ระดับ คือ ระดับนอย ปาน
กลาง และมาก
สวนที่ 6 แบบประเมินการนอนหลับ ดัดแปลง
จากแบบสอบถามการนอนหลับ ของ ปลันธน ลิขิต
กําจร26 ซึ่งสรางจากแนวคิดของ Buysse et al. ผูวิจัย
เพิ่มขอคําถามเกี่ยวกับการนอนหลับในชวงกลางวัน 1
ขอ และปรับเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ
มี 8 ขอ คะแนนรวม 8-40 คะแนน แบงการถูกรบกวน
การนอนหลับเปน 3 ระดับ คือ ระดับมาก ปานกลาง
และนอย

¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº¤Ø³ÀÒ¾¢Í§à¤Ã×èÍ§Á×ÍÇÔ¨ÑÂ
แบบประเมินสวนที่ 2-6 ผานการตรวจสอบ
ความตรงตามเนื้อหาโดยผูทรงคุณวุฒิ 5 ทาน ไดคา
Content Validity Index เทากับ 1.00, 0.97, 0.94,
0.95 และ 0.88 ตามลําดับ นําไปทดลองใชในกลุมที่
คลายกับกลุมตัวอยาง จํานวน 20 ราย ไดคาความเชื่อ
มั่น 0.86, 0.94, 0.84, 0.96 และ 0.83 ตามลําดับ

ÇÔ¸Õ¡ÒÃà¡çºÃÇºÃÇÁ¢ŒÍÁÙÅ
ภายหลังไดรับอนุมตั ใิ หดําเนินการเก็บขอมูล
ผูวิจัยเขาพบหัวหนาหอผูปวย พยาบาลวิชาชีพและเจา
หนาที่ เพือ่ ชีแ้ จงเกีย่ วกับโครงการวิจยั หลังจากนัน้ เก็บ
รวบรวมขอมูลดวยตนเอง โดยสํารวจและคัดเลือกกลุม
ตัวอยางตามคุณสมบัติที่กําหนด เขาพบมารดาหลัง
คลอด แนะนําตนเอง ชีแ้ จงโครงการวิจยั และสอบถาม
ความสมัครใจในการเขารวมการวิจัย โดยปฏิบัติตาม
หลักการพิทักษสิทธิของกลุมตัวอยาง เมื่อมารดายินดี
เขารวมการวิจยั จึงใหลงลายมือชือ่ ในใบยินยอมเขารวม
การวิจัยและใหตอบแบบสอบถามดวยตนเอง ซึ่งใช
เวลาประมาณ 30-45 นาที เก็บขอมูลระหวางเดือน
ตุลาคม 2559 ถึง เดือนกุมภาพันธ 2560
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¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË¢ŒÍÁÙÅ
วิเคราะหขอมูลทั่วไป ขอมูลเกี่ยวกับการตั้ง
ครรภและการคลอด ระดับความเครียด ระดับความ
เหนื่อยลา ระดับการปรับตัวตอบทบาทมารดา ระดับ
การสนับสนุนทางสังคม และระดับการรบกวนการนอน
หลับ ดวยคาความถี่ รอยละ คาเฉลีย่ และสวนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน วิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรที่
ศึกษาดวยสถิติสัมประสิทธสหสัมพันธแบบเพียรสัน
วิเคราะหปจจัยทํานายความเครียดดวยการวิเคราะห
ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน

¼Å¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ
ขอมูลทัว่ ไปและขอมูลเกีย่ วกับการตัง้ ครรภ
และการคลอด
มารดาสวนใหญมีอายุอยูในชวง 35-39 ป
รอยละ 82.68 อายุเฉลี่ย 37.40 ป จบการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน รอยละ 35.43 อยูดวยกันกับคู
สมรส รอยละ 85.83 มีอาชีพรับจาง รอยละ 46.46
ครอบครัวมีรายได 10,000-20,000 บาทตอเดือน
รอยละ 49.61 อาศัยอยู ในครอบครัวขยาย รอยละ
59.06 มีผูดูแลชวยเหลือในระยะหลังคลอด รอยละ
92.13 ซึ่งสวนใหญเปนสามี รอยละ 96.67 สวนใหญ
เปนมารดาครรภหลัง รอยละ 84.25 มีบตุ รคนสุดทาย
อายุ 6-12 ป รอยละ 43.31 คลอดบุตรครั้งนี้โดยวิธี
การผาตัดคลอดทางหนาทอง รอยละ 53.54 ปริมาณ
การสูญเสียเลือดจากการคลอดมีคามัธยฐาน 300 มล.
ระดับความเครียด การปรับตัวตอบทบาทมารดา การ
รบกวนการนอนหลับ การสนับสนุนทางสังคม และ
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ความเหนื่อยลา
มารดาสวนใหญมีความเครียดระดับตํา่ (รอย
ละ 96.06) มีความเหนือ่ ยลาระดับตํา่ (รอยละ 68.50)
สามารถปรั บ บทบาทการเปนมารดาไดดี (รอยละ
65.35) ไดรับการสนับสนุนทางสังคมโดยรวมอยูใน
ระดับมาก (รอยละ 52.76) มีการรบกวนการนอน
หลับในระดับปานกลาง (รอยละ 65.35) โดยมีคาเฉลีย่
ดังแสดงในตารางที่ 1
ความสัมพันธระหวางการปรับตัวตอบทบาท
มารดา การรบกวนการนอนหลับ การสนับสนุนทาง
สังคม และความเหนื่อยลากับความเครียด
ผลการศึกษาพบวา การปรับตัวตอบทบาท
มารดา และการสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธทาง
ลบกับความเครียด (r= -0.72 และ -0.67, p< 0.001)
การรบกวนการนอนหลับและความเหนื่อยลามีความ
สัมพันธทางบวกกับความเครียด (r= 0.52 และ 0.68,
p< 0.001) ดังแสดงในตารางที่ 2
ปจจัยทํานายความเครียดของมารดาหลัง
คลอดอายุมาก
ปจจั ย ที่ ส ามารถทํ า นายความเครี ย ดของ
มารดาหลังคลอดอายุมากอันดับแรก คือ การปรับตัว
ตอบทบาทมารดา (Beta=-0.405) รองลงมาคือ ความ
เหนือ่ ยลา (Beta= 0.343) และการสนับสนุนทางสังคม
(Beta=-0.201) ซึง่ รวมกันทํานายความเครียดไดรอย
ละ 65.8 (F= 78.82, P < 0.001) ดังแสดงในตาราง
ที่ 3 สวนการรบกวนการนอนหลับมีความสัมพันธกับ
ความเครียดแตไมสามารถทํานายความเครียดได

ตารางที่ 1 คาเฉลี่ยของความเครียด ความเหนื่อยลา การปรับตัวตอบทบาทมารดา การสนับสนุนทางสังคม และ
การรบกวนการนอนหลับ
ขอมูล
คาเฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ความเครียด
13.84
5.54
ความเหนื่อยลา
53.89
12.46
การปรับตัวตอบทบาทมารดา
73.54
9.83
การสนับสนุนทางสังคม
84.29
11.76
การรบกวนการนอนหลับ
25.44
3.73
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ตารางที่ 2 คาสัมประสิทธิส์ หสัมพันธระหวางการปรับตัวตอบทบาทมารดา การรบกวนการนอนหลับ การสนับสนุน
ทางสังคม และความเหนื่อยลากับความเครียด
ตัวแปร
1
2
3
4
5
1. การปรับตัวตอบทบาทมารดา
1
2. การรบกวนการนอนหลับ
-0.49***
1
***
3. การสนับสนุนทางสังคม
0.64
-0.51***
1
4. ความเหนื่อยลา
-0.53***
0.51***
-0.60***
1
***
***
***
5. ความเครียด
-0.72
0.52
-0.67
0.68***
1
***p < .001
ตารางที่ 3 คาสัมประสิทธิ์การถดถอยระหวางการปรับตัวตอบทบาทมารดา ความเหนื่อยลา และการสนับสนุน
ทางสังคม กับความเครียด (y)
ตัวแปร
B
Beta
R2
Adjusted
t
p-value
2
R
การปรับตัวตอบทบาทมารดา (X1)
-0.228 -0.405 0.513 0.509 -5.73 < 0.001
ความเหนื่อยลา (X2)
0.153
0.343 0.638 0.632 5.04 <0.001
การสนับสนุนทางสังคม (X3)
-0.094 -0.201 0.658 0.649 -2.67 0.009
Constant = 30.372, F= 78.82, SEE= 3.277
จากตารางสามารถเขียนสมการทํานายในรูปคะแนนมาตรฐาน ไดดังนี้
y = - 0.405 (X1) + 0.343 (X2) - 0.201 (X3)

¡ÒÃÍÀÔ»ÃÒÂ¼Å
1. ความสัมพันธระหวางการปรับตัวตอ
บทบาทมารดากับความเครียด พบวา การปรับตัวตอ
บทบาทมารดามีความสัมพันธทางลบกับความเครียด
ของมารดาหลังคลอดอายุมาก โดยมารดาสวนใหญ
สามารถปรับตัวตอบทบาทมารดาไดดี และมีคะแนน
เฉลี่ ย รายขอในแบบสอบถามอยู ในระดั บ สู ง ทั้ ง นี้
อาจเนื่ อ งมาจากส วนใหญ เป นมารดาครรภ หลั ง
มี ป ระสบการณในการดู แ ลบุ ต รมากอนจึ ง สามารถ
ปรับตัวตอบทบาทไดดี ทําใหยอมรับการเปลีย่ นแปลง
ทีเ่ กิดขึน้ ได สงผลใหมีความเครียดในระดับตํา่ ในขณะ
ทีม่ ารดาทีป่ รับตัวตอบทบาทไดไมดี จะขาดความมัน่ ใจ
ในการดูแลทารก รูสึกวาการประเมินและตอบสนอง
ความตองการของทารกเปนเรือ่ งยาก จึงเกิดความเครียด

ตามมา4,10 สอดคลองกับการศึกษาของ Liu et al.10 ที่
พบวา ความสามารถในการแสดงบทบาทมารดามีความ
สัมพันธทางลบกับความเครียดของมารดาหลังคลอด
(r= -0.40, p< 0.001)
2. ความสัมพันธระหวางการสนับสนุน
ทางสังคมกับความเครียด พบวา การสนับสนุนทาง
สั ง คมมี ค วามสั ม พั น ธทางลบกั บ ความเครี ย ดของ
มารดาหลังคลอดอายุมาก โดยมารดาสวนใหญไดรับ
การสนับสนุนทางสังคมอยูในระดับมากทัง้ ดานอารมณ
ดานขอมูลขาวสาร และดานทรัพยากร สวนดานการ
ประเมินเปรียบเทียบอยูในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากมารดาสวนใหญอาศัยอยู ในครอบครัว
ขยาย (รอยละ 59.06) และอยูรวมกันกับสามี (รอยละ
85.83) ทําใหมีผคอยดู
ู
แลชวยเหลือในชวงหลังคลอด
»‚·Õè 40 ©ºÑº·Õè 3 (¡Ã¡®Ò¤Á-¡Ñ¹ÂÒÂ¹) 2560
Volume 40 No.3 (July-September) 2017

¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸ÃÐËÇ‹Ò§¡ÒÃ»ÃÑºµÑÇµ‹Íº·ºÒ·ÁÒÃ´Ò ¡ÒÃÃº¡Ç¹¡ÒÃ¹Í¹ËÅÑº

(รอยละ 92.13) ทั้งจากสามี บิดามารดาของตนเอง
และของสามี ญาติพี่นอง รวมทั้งบุตรของมารดาหลัง
คลอดเอง ซึ่งอยูในชวงวัยรุนและวัยผูใหญตอนตน จึง
สามารถชวยเหลือมารดาในการดูแลทารกได สงผลให
มารดามีการปรับตัวไดดี มีกาํ ลังใจ และผอนคลายความ
ตึงเครียด สอดคลองกับการศึกษาของ Hung et al.13 ที่
พบวา การสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธทางลบ
กับความเครียดของมารดาหลังคลอด (r= -0.13,
p< 0.01) และ Lee and Hung27 ที่พบวา การสนับสนุน
ทางสังคมมีความสัมพันธทางลบกับความเครียดของ
มารดาหลังคลอด (r= -0.47, p< 0.01)
3. ความสัมพันธระหวางการรบกวนการ
นอนหลับกับความเครียด พบวา การรบกวนการนอน
หลั บ มี ค วามสั ม พั น ธทางบวกกั บ ความเครี ย ดของ
มารดาหลังคลอดอายุมาก อธิบายไดวา การรบกวนการ
นอนหลับจะทําใหมารดาพักผอนไมเพียงพอ ซึ่งสงผล
ตอภาวะอารมณ และความรูสึกขาดความเปนสวนตัว
จึงทําใหเกิดความเครียดได ในการศึกษาครั้งนี้ พบวา
มารดาที่มีการรบกวนการนอนหลับนอยจะมีความ
เครียดตํา่ สวนมารดาทีม่ กี ารรบกวนการนอนหลับมาก
ก็ยังคงมีความเครียดอยูในระดับตํ่าถึงปานกลาง โดย
ไมพบผูที่มีความเครียดในระดับสูง ทั้งนี้อาจเนื่องจาก
สวนใหญเปนมารดาครรภหลัง มีประสบการณในชวง
หลังคลอดทําใหเขาใจและยอมรับรูปแบบการนอนใน
ระยะหลังคลอดได มารดาจึงไมรูสึกเครียดมากนักเมือ่
ตองถูกรบกวนการนอน ดังเชนขอมูลจากการสอบถาม
พบวา มารดารับรู วาการตื่นนอนบอยครั้งเปนภาวะ
ปกติทั่วไปในชวงหลังคลอด และคิดวาการนอนหลับ
โดยรวมของตนเปนปกติของมารดาหลังคลอด และยัง
สามารถนอนหลับพักผอนเพิ่มเติมในชวงกลางวันได
นอกจากนัน้ มารดาสวนใหญยังไดรับการสนับสนุนทาง
สังคมอยูในระดับมาก ดังนั้น แมวาจะถูกรบกวนการ
นอนหลับ แตก็ยงั มีความเครียดในระดับตํา่ สอดคลอง
กับการศึกษาของ Sinai and Tikotzky11 ทีพ่ บวา จํานวน
ครั้งในการตื่นนอนตอนกลางคืนมีความสัมพันธทาง
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บวกกับความเครียดของมารดาที่มีบุตรวัย 4-5 เดือน
(r=0.47, p<0.05) และ Clout and Brown12 ที่พบวา
คุณภาพการนอนมีความสัมพันธทางลบกับความเครียด
ของมารดาหลังคลอด (r= -0.32, p<0.01)
4. ความสัมพันธระหวางความเหนื่อยลา
กับความเครียด พบวา ความเหนือ่ ยลามีความสัมพันธ
ทางบวกกับความเครียดของมารดาหลังคลอดอายุมาก
โดยมารดาสวนใหญมีความเหนือ่ ยลาและความเครียด
ในระดับตํา่ ซึง่ อาจเกิดจากมารดาสวนใหญอาศัยอยูใน
ครอบครัวขยาย หรือแมวาจะเปนครอบครัวเดี่ยว แต
ในบริบทของสังคมไทยชนบทที่มักมีบานเรือนอยูใกล
ชิดติดกับญาติ จึงสามารถติดตอและใหการดูแลชวย
เหลือกันไดสะดวก โดยในชวงทีอ่ ยูโรงพยาบาล มารดา
จะมีญาติและบุคคลใกลชิดคอยดูแลและชวยดูแลทารก
อยูตลอด ทําใหมารดามีเวลาพักผอนมากขึ้น สงเสริม
การฟนฟูสภาพของรางกาย และชวยใหมารดามีความ
เหนือ่ ยลานอยลง28 สงผลใหมีความเครียดในระดับตํา่
สอดคลองกับการศึกษาของ Cooklin et al.29 ที่พบวา
ความเหนือ่ ยลามีความสัมพันธทางบวกกับความเครียด
ของมารดาที่มีบุตรวัยแรกเกิดถึงอายุ 5 ป (β= 0.20,
P < 0.005)
5. ปจจัยทํานายความเครียดของมารดา
หลังคลอดอายุมาก
ผลการศึกษาพบวา การปรับตัวตอบทบาท
มารดา เปนปจจัยอันดับแรกที่มีอิทธิพลในการทํานาย
ความเครียดไดรอยละ 51.3 (Beta= -0.405) อธิบาย
ไดวา มารดาทีป่ รับตัวตอบทบาทไดดีจะมีความสามารถ
ในการแสดงพฤติกรรมการเปนมารดาและมีความพึง
พอใจในบทบาทของตน ลดความรู สึ ก ยากลํ า บาก
ในการดูแลทารก และเผชิญกับสถานการณตางๆ ไดดี
จึงเกิดความเครียดไดนอย20 การศึกษาครั้งนี้ พบวา
มารดาสวนใหญสามารถปรับตัวตอบทบาทมารดาไดดี
ดังที่กลาวไปแลว จึงสงผลใหมีความเครียดระดับตํ่า
สอดคลองกับการศึกษาของ Liu et al.10 ที่พบวา ความ
สามารถในการแสดงบทบาทมารดาเปนปจจัยหนึ่งที่
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รวมทํานายการเกิดความเครียดของมารดาหลังคลอด
ไดรอยละ 31
ความเหนือ่ ยลาเปนปจจัยลําดับทีส่ องใน
การทํานายความเครียดรวมกับการปรับตัวตอบทบาท
มารดา โดยรวมทํานายเพิม่ ขึน้ เปนรอยละ 63.8 (Beta=
0.343) อธิบายไดวา ความเหนื่อยลาที่เกิดขึ้นจะเปน
อุปสรรคในการทํากิจกรรมตางๆ ของมารดา ความ
สามารถในการแสดงบทบาทและการดูแลทารกลดลง
ทําใหมารดาเกิดความคับของใจและเกิดความเครียด
ตามมา14 การศึกษาครัง้ นีพ้ บวา มารดาสวนใหญมีความ
เหนื่อยลาระดับตํ่าจึงสงผลใหมีความเครียดตํ่าดวย
สอดคลองกับการศึกษาของ Cooklin et al.29 ที่พบวา
ความเหนือ่ ยลาเปนปจจัยหนึง่ ทีร่ วมทํานายความเครียด
ของมารดาทีม่ บี ตุ รวัยแรกเกิดถึงอายุ 5 ป ไดรอยละ 44
และ Dunning and Giallo14 ที่พบวา ความเหนื่อยลา
สามารถทํานายความเครียดของมารดาทีม่ บี ตุ รวัยทารก
ถึงอายุ 6 ป ไดรอยละ 28
การสนับสนุนทางสังคมเปนปจจัยลําดับที่
สามในการทํานายความเครียดรวมกับการปรับตัวตอ
บทบาทมารดาและความเหนือ่ ยลา โดยรวมทํานายเพิม่
ขึ้นเปนรอยละ 65.8 (Beta= -0.201) อธิบายไดวา
การไดรับการสนับสนุนทางสังคมที่เพียงพอจะชวยให
มารดามีกาํ ลังใจ เสริมสรางความมัน่ ใจในการเผชิญกับ
เหตุการณตางๆ30 และชวยผอนคลายความเครียดให
กับมารดาหลังคลอดได13 การศึกษาครัง้ นี้ พบวา มารดา
สวนใหญไดรับการสนับสนุนทางสังคมอยูในระดับมาก
เนื่องจากเหตุผลตางๆ ดังที่กลาวไปแลว จึงสงผลใหมี
ความเครียดระดับตํ่า สอดคลองกับการศึกษาของ
Hung et al.13 ที่พบวา การสนับสนุนทางสังคมเปน
ปจจัยหนึ่งที่สามารถทํานายความเครียดของมารดา
หลังคลอดไดรอยละ 29 และ Lee and Hung27 ที่พบวา
การสนับสนุนทางสังคมสามารถทํานายความเครียด
ของมารดาหลังคลอดไดรอยละ 26.6
สําหรับการรบกวนการนอนหลับ ซึ่งพบวามี
ความสัมพันธทางบวกกับความเครียด แตไมสามารถ
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รวมทํานายได อาจเกิดจากมารดาสวนใหญเปนครรภ
หลัง มีประสบการณในชวงหลังคลอดมากอนจึงทําให
เขาใจและยอมรับรูปแบบการนอนในระยะหลังคลอด
ได และยังไดรับการสนับสนุนทางสังคมอยางเพียงพอ
ดังที่กลาวไปแลว ดังนั้น การรบกวนการนอนหลับจึง
อาจไมไดสงผลโดยตรงตอความเครียดและไมสามารถ
ทํานายการเกิดความเครียดได ซึ่งแตกตางจากการ
ศึกษาของ Clout and Brown12 ทีก่ ลุมตัวอยางสวนใหญ
เปนมารดาครรภแรก จึ ง พบวา คุ ณ ภาพการนอน
สามารถรวมทํานายการเกิดความเครียดไดรอยละ 19

¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ðã¹¡ÒÃ¹íÒ¼Å¡ÒÃÇÔ¨ÑÂä»ãªŒ
1. ดานการปฏิบัติการพยาบาล
1.1 พยาบาลควรนําแบบประเมินมาใช
ในการประเมินความเครียด ความเหนื่อยลา และการ
ไดรับการสนับสนุนทางสังคมของมารดาในระยะ 48
ชั่วโมงแรกหลังคลอด หากพบวามารดามีความเครียด
สูงควรประเมินสาเหตุและรายงานแพทย รวมทั้งเปด
โอกาสใหครอบครัวมีส วนรวมในการดูแลชวยเหลือ
มารดาหลังคลอด เพื่อปองกันการเกิดความเครียดใน
ระดับรุนแรงตอไป
1.2 ผลการศึกษาพบวา การปรับตัวตอ
บทบาทมารดาเปนปจจัยสําคัญทีส่ งผลตอความเครียด
ซึ่ ง จากแบบประเมิ น การปรั บ ตั ว ตอบทบาทมารดา
พบวา ขอคําถามที่มารดามีคะแนนเฉลี่ยรายขอตํ่ากวา
ขออืน่ ๆ ไดแก การจัดการใหบุตรนอนหลับตามเวลาที่
เหมาะสม และการตอบสนองความตองการของบุตร
ดังนั้น พยาบาลควรประเมินสาเหตุที่ทําใหมารดาไม
สามารถจัดการใหบุตรนอนหลับหรือตอบสนองความ
ตองการของบุตรได และใหความรูมารดาเกี่ยวกับการ
ดูแลทารก ประเมินความสามารถ ปญหา และอุปสรรค
ในการปรับตัวของมารดาแตละคน เพื่อลดปจจัยที่
ทําใหเกิดความเครียด
1.3 ผลการศึกษาพบวา การรบกวนการ
นอนหลับมีความสัมพันธกับความเครียด และจากแบบ
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ประเมินความเหนื่อยลาพบวา ขอที่มารดามีคะแนน
เฉลี่ยรายขอสูงกวาขออื่นๆ ไดแก ความรูสึกงวงเหงา
หาวนอน และรูสึกอยากลมตัวลงนอนพักผอน แสดงให
เห็นวาเปนอาการที่เดนชัดของความเหนื่อยลา ดังนั้น
พยาบาลควรดูแลและชวยลดปจจัยรบกวนการนอน
หลับ เพือ่ ใหมารดาไดนอนหลับพักผอนอยางเพียงพอ
2. ดานการทําวิจัยครั้งตอไป
เนือ่ งจากการศึกษาครัง้ นีเ้ ปนการศึกษา
ในระยะที่ ม ารดาอยู โรงพยาบาล จึ ง อาจทํ า ใหเห็ น
บทบาทของมารดาเกี่ยวกับการดูแลบุตรเทานั้น โดย
มารดายังไมไดปรับบทบาทการดูแลบุตรเขากับบทบาท
เดิมทั้งหมดของตน ดังนั้นจึงควรมีการศึกษาในชวงที่
มารดากลับไปอยูบาน เชน ระยะ 1-2 สัปดาหหลัง
คลอด ซึง่ มารดาไดมีการปรับบทบาทการดูแลทารกเขา
กับบทบาทเดิมของตนเองแลว มารดาตองรับภาระ
หนาที่อยางอื่นภายในบานควบคู กับการดูแลตนเอง
และบุตร รวมทั้งการแกปญหาที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งเปน
สาเหตุที่ทําใหมารดาเกิดความเครียดได

¡ÔµµÔ¡ÃÃÁ»ÃÐ¡ÒÈ
ขอขอบพระคุณเจาหนาทีโ่ รงพยาบาลขอนแกน
กลุมตัวอยางและผูมีสวนเกีย่ วของทีใ่ หความรวมมือใน
การทําวิจัยครั้งนี้จนสําเร็จลุลวงไปดวยดี
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