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Women’s distress after cesarean section 
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Abstract:
Purpose: To investigate women’s distress at  24, 48  and 72  hours  
after  cesarean  section.   
Design:   Descriptive research   
Methods:The participants were women after cesarean section,  
and consisted  of  200 participants  admitted  in obstetrical  ward at 
a hospital in Bangkok  between July to December 2008. The 
measurement was an interview form, including with  the patient’s 
characteristic form, an operation  record form  and  a distress 
interview form. The reliability of measurement was 0.82 .  The data 
were analyzed by using frequency, percentage, mean, and   
standard deviation. 
Main findings: The results of the study revealed that the 
participants perceived lower distress at 24 hours 84.5 percent, and  
perceived the lowest distress at 48 hours and 72 hours after  
cesarean section at both  83 percent  and 98 percent respectively. 
Conclusion and recommendation: This study suggests that 
nurses at postpartum units should pay attention to, and give 
special care for women after cesarean section. They should also 
assess their distress in order to relieve this complication after  
cesarean section 
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บทคดัยอ่  
วตัถปุระสงค:์ เพือ่ศกึษาระดบัความทกุขท์รมานของสตรหีลงัผา่ตดัคลอดทาง
หนา้ทอ้งในระยะ 24, 48 และ  72  ชัว่โมงหลงัผา่ตดั   
รปูแบบการวจิยั: การวจิยัครัง้นีเ้ปน็การวจิยัเชงิพรรณนา  
วิธีดำเนินการวิจัย: กลุ่มตัวอย่างเป็นสตรีหลังผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง  
ที่พักรักษาตัวในหอผู้ป่วยสามัญสูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลแห่งหนึ่งใน
กรงุเทพมหานครจำนวน 200 คน ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม ถงึเดอืนธนัวาคม 
2551 เครือ่งมอืที่ใช้ในการวจิยัเปน็แบบสอบถามขอ้มลูทัว่ไป ขอ้มลูเกีย่วกบั
การผา่ตดัคลอดทางหนา้ทอ้ง และแบบสมัภาษณค์วามทกุขท์รมาน ซึง่มคีา่
ความเชือ่มัน่ .82  วเิคราะหข์อ้มลูโดยการแจกแจงความถี ่ รอ้ยละ คา่เฉลีย่  
และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน  
ผลการวจิยั: พบวา่กลุม่ตวัอยา่งมคีวามทกุขท์รมานเมือ่ครบ 24 ชัว่โมงหลงั
ผา่ตดัคลอดทางหนา้ทอ้งอยู่ในระดบันอ้ยรอ้ยละ 84.5 ในระยะ 48 ชัว่โมง 
และ 72 ชัว่โมงหลงัผา่ตดัคลอดทางหนา้ทอ้งพบวา่มคีวามทกุขท์รมานอยู่ใน
ระดบันอ้ยทีส่ดุรอ้ยละ 83 และรอ้ยละ98 ตามลำดบั    
สรุปและข้อเสนอแนะ: พยาบาลในหน่วยหลังคลอดควรให้ความสนใจและ
ใหก้ารดแูลเปน็พเิศษแกส่ตรหีลงัผา่ตดัคลอดทางหนา้ทอ้ง และควรประเมนิ
ความรูส้กึทกุขท์รมานเพือ่เปน็แนวทางในการหาวธิบีรรเทาความทกุขท์รมานที่
เกดิภายหลงัผา่ตดัคลอดทางหนา้ทอ้งใหม้ปีระสทิธภิาพตอ่ไป 
 
คำสำคัญ: ความทกุขท์รมาน สตรหีลงัผา่ตดัคลอดทางหนา้ทอ้ง การผา่ตดั
คลอดทางหนา้ทอ้ง 
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