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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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ความสำคัญของปัญหา
 การผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง เป็นวิธีการคลอดที่
จำเป็นในรายที่สตรีตั้งครรภ์มีภาวะแทรกซ้อนทางด้าน
สูติกรรม เช่น การผิดสัดส่วนระหว่างศีรษะทารกกับ  
เชงิกรานมารดา ภาวะรกเกาะตำ่ มีโรคแทรกซอ้นทางอายรุ
กรรม เช่น เบาหวาน หรือมีข้อบ่งชี้ทางด้านทารก เช่น  
ภาวะขาดออกซเิจน ทารกอยู่ในทา่ผดิปกต ิ เปน็ตน้1 ทัง้นี้
เพื่อช่วยให้มารดาและทารกปลอดภัย ในปัจจุบันความ
กา้วหนา้ทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีางดา้นการแพทย์
มมีากขึน้ แพทยส์ามารถวนิจิฉยัภาวะทีม่ารดาและทารกใน
ครรภจ์ะไดร้บัอนัตรายจากการคลอดทางชอ่งคลอดไดเ้รว็ขึน้  
จงึทำใหก้ารคลอด โดยการผา่ตดัเอาทารกออกทางหนา้ทอ้ง
มแีนวโนม้เพิม่สงูขึน้ อตัราการผา่ตดัคลอดทีเ่พิม่ขึน้นีส้ว่น
หนึง่มสีาเหตมุาจากสตรตีัง้ครรภท์ีเ่คยผา่ตดัคลอดทางหนา้
ทอ้งมาแลว้การตัง้ครรภค์รัง้ตอ่ไปจงึจำเปน็ตอ้งผา่ตดัซำ้อกี
เนื่องจากแพทย์มักจะลงความเห็นว่าการคลอดทางช่อง
คลอดสำหรบัผูท้ีเ่คยผา่ตดัคลอดทางหนา้ทอ้งมาแลว้อาจจะ
ทำใหเ้กดิอนัตรายและปอ้งกนัการเกดิภาวะแทรกซอ้นทีอ่าจ
เกิดขึ้นขณะคลอดได้ยากแพทย์จึงมักตัดสินใจผ่าตัดคลอด
ทางหน้าท้องซ้ำในการตั้งครรภ์ครั้งต่อไป โดยเฉพาะใน  
โรงพยาบาลที่มีเครื่องมือที่ทันสมัยและมีบุคลากรทาง  
การแพทยท์ีเ่ชีย่วชาญและพรอ้มเพรยีง ดงัเชน่ โรงพยาบาล
จฬุาลงกรณ ์มอีตัราการผา่ตดัคลอดทางหนา้ทอ้งเพิม่ขึน้จาก
รอ้ยละ 34.39 ในป ี พ.ศ. 2546 เปน็รอ้ยละ 37.20 ในป ี
พ.ศ. 2548 และเพิม่เปน็รอ้ยละ 40.91 ในป ี พ.ศ. 2549 
สำหรบัโรงพยาบาลตำรวจพบวา่ อตัราการผา่ตดัคลอดทาง
หนา้ทอ้งเพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 16.74 ในป ีพ.ศ. 2546 เพิม่ขึน้
เปน็รอ้ยละ 33.51 ในป ี พ.ศ. 2547 และเพิม่เปน็รอ้ยละ 
34.23  ในป ี พ.ศ. 2549 ทั้งนี้เป็นผลสืบเนื่องจาก  
โรงพยาบาลตำรวจได้มีการนำเอาวิธีการชักนำการคลอด 
(Induction of  labor)  โดยวธิเีจาะถงุนำ้ครำ่รว่มกบัการให้
ยากระตุน้การหดรดัตวัของมดลกูหยดทางหลอดเลอืดดำ ซึง่
ถา้การชกันำการคลอดลม้เหลว แพทยจ์ะพจิารณาตดัสนิให้
ผา่ตดัคลอดทางหนา้ทอ้ง นอกจากนีม้กีารนำเอาเครือ่งมอืที่
ทนัสมยัมาใชเ้ฝา้ระวงัภาวะอนัตรายของมารดาและทารกใน
ครรภท์กุราย ไดแ้ก ่เครือ่งมอื Electronic Fetal Monitoring 
(EFM) จงึทำใหแ้พทยส์ามารถวนิจิฉยัภาวะทารกในครรภ์
ขาดออกซเิจนไดเ้รว็ขึน้ อนัจะทำให้โอกาสในการตดัสนิใจที่
จะใหม้ารดาเขา้รบัการผา่ตดัคลอดทางหนา้ทอ้งเพิม่ขึน้ดว้ย  
เหตผุลอกีสว่นหนึง่กค็อืแพทยจ์ะผา่ตดัคลอดทางหนา้ทอ้งซำ้

ใหก้บัมารดาทีเ่คยไดร้บัการผา่ตดัคลอดทางหนา้ทอ้งมาแลว้
ทกุราย   
 การคลอดโดยการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องเป็นการ
ผา่ตดัใหญ ่ มคีวามเสีย่งตอ่การผา่ตดัมาก เนือ่งจากใชเ้วลา
นานในการทำผา่ตดั มกีารไดร้บัยาระงบัความรูส้กึทัว่ไปหรอื
ยาระงบัความรูส้กึเฉพาะสว่น มกีารสญูเสยีเลอืด รว่มกบัมี
การรบกวนการทำงานของกระเพาะอาหารและลำไสข้ณะ
ผ่าตัด ทำให้ลำไส้หยุดทำงานชั่วคราวหลังผ่าตัด2 มีผล
กระทบตอ่ความสขุสบายทางดา้นรา่งกายและจติสงัคมของ
สตรหีลงัผา่ตดัคลอดอยา่งมาก โดยเฉพาะใน 24 ชัว่โมงถงึ 
72 ชัว่โมงแรกหลงัผา่ตดั3 สตรหีลงัผา่ตดัคลอดตอ้งเผชญิ  
กบัความทกุขท์รมานจากปญัหาหรอือาการตา่งๆทัง้ทางดา้น
รา่งกายและจติใจ ความทกุขท์รมานทางดา้นรา่งกาย ไดแ้ก ่   
อาการเจ็บปวดแผลผ่าตัดซึ่งเกิดขึ้นอย่างเฉียบพลันและ
รนุแรงมากในระยะ 24 ชัว่โมง ถงึ 48 ชัว่โมงแรกหลงัผา่ตดั  
เกดิจากการทีเ่นือ้เยือ่ไดร้บัภยนัตรายจากการผา่ตดั ความ
เจ็บปวดจะรุนแรงเพิ่มมากขึ้นจากการเคลื่อนไหวร่างกาย  
ทำใหก้ระทบกระเทอืนแผลผา่ตดัและการทีม่สีาย/ทอ่ระบาย
ตา่งๆเขา้ไปในรา่งกาย เชน่ สายสวนปสัสาวะ สายนำ้เกลอื
เข้าทางหลอดเลือดดำ จะทำให้สตรีหลังผ่าตัดคลอดรู้สึก
รำคาญและมคีวามรูส้กึถกูผกูยดึดว้ยอปุกรณต์า่งๆ ทางการ
แพทย ์ และเมือ่มกีารเคลือ่นไหวรา่งกายสายหรอืทอ่ระบาย
อาจเกดิการดงึรัง้ มกีารกระทบกระเทอืนแผลผา่ตดั กอ่ให้
เกดิความทกุขท์รมานจากอาการเจบ็ปวดแผลผา่ตดัมากขึน้
ซึง่เบยีรแีละไมเยอร4์ กลา่ววา่ การใสค่าสายสวนปสัสาวะ
หรอืมทีอ่ระบายยอ่มทำใหเ้นือ้เยือ่ที่ใสค่าเกดิระคายเคอืงได้
และอาจดงึรัง้ทำใหผู้ป้ว่ยรูส้กึทกุขท์รมานได ้ สตรหีลงัผา่ตดั
คลอดสว่นใหญจ่งึมกันอนเกรง็ตวั ไมก่ลา้ขยบัเขยือ้นและมกั
นอนในท่าเดียวนานๆทำให้เกิดอาการปวดเมื่อยและการ
ออ่นลา้ในการทำงานของระบบตา่งๆของรา่งกาย5 อาจทำให้
เกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆตามมาได้แก ่ ท้องอืด คลื่นไส้
อาเจยีน ปวดแนน่ทอ้ง2 

 นอกจากนีก้ารนอนไมห่ลบัจากอาการปวดแผลผา่ตดั
และจากสภาพแวดล้อมต่างๆที่รบกวนการพักผ่อน เช่น 
เสียงต่างๆ สภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าว ลักษณะของเตียง
นอนและทีน่อน เปน็ตน้ และการผา่ตดัคลอดทางหนา้ทอ้ง
ยังทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่อสตรีหลังคลอดสูงกว่าการ
คลอดปกตหิลายประการ เชน่ การตดิเชือ้ในมดลกู การตดิ
เชื้อที่แผลผ่าตัด เป็นต้น1 จากการศึกษาของเชียร์เรอ6   
พบวา่ มารดาทีผ่า่ตดัคลอดทางหนา้ทอ้งจะมกีารตดิเชือ้สงู

J Nurs Sci_S1.indd   30 11/21/09   11:29:56 AM





J Nurs Sci   Vol.27  No.2  S1  May-Aug  2009 

Journal of Nursing Science (Supplement)	 �1

กวา่มารดาทีค่ลอดปกตถิงึ 4 เทา่ ซึง่ภาวะแทรกซอ้นทีเ่กดิ
ขึน้นีจ้ะทำใหส้ตรหีลงัผา่ตดัคลอดตอ้งใชเ้วลาในการปรบัตวั
เพื่อให้ร่างกายกลับคืนสู่สภาพปกตินานขึ้นและต้องอยู ่ 
โรงพยาบาลเปน็เวลานาน7 สิง่ตา่งๆเหลา่นีจ้ะทำใหส้ตรหีลงั
ผา่ตดัคลอดรูส้กึไมส่ขุสบายอยา่งมากและเกดิความรูส้กึทกุข์
ทรมานเพิม่ขึน้ 
 การผา่ตดัคลอดทางหนา้ทอ้งไมเ่พยีงแตเ่กดิความทกุข์
ทรมานดา้นรา่งกายเทา่นัน้ยงัทำใหเ้กดิความทกุขท์รมานทาง
ดา้นจติใจแกส่ตรหีลงัผา่ตดัคลอดโดยเฉพาะในรายที่ไมเ่คยมี
ประสบการณ์ในการผา่ตดัใหญม่ากอ่นหรอืไม่ไดเ้ตรยีมตวั
เตรยีมใจทีจ่ะเผชญิกบัภาวะนี ้ จะเกดิความกลวัและความ
วิตกกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของตนเองและทารกใน
ครรภ ์ กลวัความเจบ็ปวดแผลผา่ตดั กลวัตาย กลวัเกีย่วกบั
การหายของแผล กลวัเปน็แผลเปน็นา่เกลยีด กลวัผลกระทบ
ของการผา่ตดัตอ่รา่งกาย1,8 ซึง่อฟัฟอนโซและสตชิเลอร์10 

พบวา่ มารดาที่ไดร้บัการผา่ตดัคลอดทางหนา้ทอ้ง รอ้ยละ 
80 จะมีความวิตกกังวล กลัวอันตรายในด้านต่างๆ เช่น 
กลวัความเจบ็ปวด กลวัการเปลีย่นแปลงในสมัพนัธภาพกบั
สาม ี กลัวเกี่ยวกับความปลอดภัยของตนเองและบุตร ซึ่ง
ความกลวัและความวติกกงัวลเหลา่นีจ้ะทำใหส้ตรหีลงัผา่ตดั
คลอดมองประสบการณก์ารคลอดในทางลบ11 โดยเฉพาะใน
สตรคีรรภแ์รกและมคีวามตัง้ใจทีจ่ะมบีตุรอาจจะรูส้กึผดิและ
ผดิหวงัทีก่ารคลอดไมเ่ปน็ไปตามความคาดหวงัประกอบกบั
การสญูเสยีการควบคมุตนเองจากฤทธิย์าสลบหรอืยาระงบั
ความรูส้กึ ความไมส่ขุสบาย และอาการปวดแผลผา่ตดั ทำให้
ขดัขวางตอ่กระบวนการสรา้งสมัพนัธภาพระหวา่งมารดากบั
ทารกในระยะหลังผ่าตัดใหม่ๆ เนื่องจากสภาพร่างกายยัง  
ไมพ่รอ้มทีจ่ะเอือ้อำนวยตอ่การปฏบิตับิทบาทการเปน็มารดา
ในการใหน้มและเลีย้งดบูตุรได ้ซึง่จะทำใหค้วามรูส้กึมคีณุคา่
ในตนเองลดลง11,12 และยิ่งสตรีหลังผ่าตัดคลอดรู้สึกว่า
คุณค่าในตนเองลดลงมากเท่าใดก็จะยิ่งมีผลให้เกิดความ  
ลม้เหลวในการแสดงบทบาทการเปน็มารดามากขึน้เทา่นัน้12 

สตรีหลังผ่าตัดคลอดจะรู้สึกทุกข์ทรมานใจเพิ่มขึ้น ซึ่งม ี 
การศกึษาพบวา่ผูป้ว่ยทีม่คีวามวติกกงัวลสงูเปน็สาเหตหุนึง่
ของการเกิดความทุกข์ทรมานทางด้านจิตใจสูง และเป็น
เวลานาน13 จะมีผลกระตุ้นให้ร่างกายมีการหลั่งฮอร์โมน
กลคูอรต์คิอยดแ์ละแคทีโคลามนีออกมามากกวา่ปกต ิ และจะ
ไปยับยั้งการสังเคราะห์คอลลาเจนซึ่งเป็นสาระสำคัญ ใน  
การสมานเนื้อเยื่อที่ได้รับอันตราย ทำให้แผลหายช้าและ
เสีย่งตอ่การตดิเชือ้ไดง้า่ย2,4 

 ความทกุขท์รมานทางดา้นรา่งกายและจติใจทีเ่กดิขึน้ 
ทำใหส้ตรหีลงัผา่ตดัคลอดทางหนา้ทอ้งมปีฏกิริยิาหรอืแสดง
อาการตอบสนองออกมาทัง้ทางรา่งกายและจติใจ มากหรอื
นอ้ยตา่งกนัไป ขึน้กบัระดบัความทกุขท์รมานทีเ่กดิขึน้ เชน่ 
นอนไม่หลับ ปวดศีรษะ ซึมเศร้า ไม่รับรู้ต่อสิ่งแวดล้อม
เปน็ตน้13 ผลจากความทกุขท์รมานทีย่งัคงอยูแ่ละไม่ไดร้บั
การแก้ไข จะทำใหร้ะดบัความทกุขท์รมานเพิม่ขึน้ตามลำดบั  
อาจทำใหส้ตรหีลงัผา่ตดัคลอดมองประสบการณก์ารคลอด
ในทางลบ12 สง่ผลใหเ้กดิความลม้เหลวในการปรบัตวัและ
การแสดงบทบาทการเป็นมารดา11.12 พยาบาลเป็นบุคคล
สำคญัในทมีสขุภาพทีจ่ะชว่ยใหส้ตรหีลงัผา่ตดัคลอดทางหนา้
ท้องได้รับความสุขสบายและช่วยลดความทุกข์ทรมานที ่ 
เกดิขึน้ ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาความทกุขท์รมาน
ของสตรหีลงัผา่ตดัคลอดทางหนา้ทอ้งในระยะ 24 ชัว่โมง  
48 ชัว่โมง และ 72 ชัว่โมงวา่มคีวามทกุขท์รมานในแตล่ะ
ระยะแตกตา่งกนัอยา่งไร เพือ่นำผลการศกึษาไปใช้ในการ
วางแผนให้การดูแลแก่สตรีหลังผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง  
ใหเ้กดิประสทิธภิาพสงูสดุตอ่ไป 
 
วัตถุประสงค์ ในการวิจัย
 เพือ่ศกึษาระดบัความทกุขท์รมานของสตรหีลงัผา่ตดั
คลอดทางหนา้ทอ้งในระยะ 24 ชัว่โมง 48 ชัว่โมง และ 72 
ชัว่โมง หลงัผา่ตดั 
 
วิธีดำเนินการวิจัย
 การวจิยัครัง้นีเ้ปน็การวจิยัเชงิพรรณนา (Descriptive  
research) คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง 
(purposive sampling) จากสตรหีลงัผา่ตดัคลอดทางหนา้
ท้องที่นอนพักรักษาตัวในหอผู้ป่วยสามัญสูตินรีเวชกรรม  
โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง ในกรุงเทพมหานคร ในช่วงเดือน 
กรกฎาคม ถงึเดอืนธนัวาคม 2551 ซึง่มอีายตุัง้แต ่ 18 ปี
บรบิรูณข์ึน้ไป สามารถสือ่สารไดด้ว้ยภาษาไทย ไมม่ปีญัหา
ในการมองเหน็และการไดย้นิ กำหนดขนาดกลุม่ตวัอยา่งโดย
ใชว้ธิกีารประมาณจากรอ้ยละ 25 ของจำนวนประชากรหลกั
รอ้ย14 ไดก้ลุม่ตวัอยา่งจำนวน  200  ราย   
 เครือ่งมอืที่ใช้ในการวจิยั ประกอบดว้ย แบบสอบถาม
ขอ้มลูทัว่ไปไดแ้ก ่ อาย ุ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา  
รายได ้อาชพี ประวตักิารไดร้บัการผา่ตดัใหญ ่แบบสอบถาม
ข้อมูลเกี่ยวกับการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องและการรักษา
พยาบาลไดแ้ก ่วนัที่ไดร้บัการผา่ตดั การวนิจิฉยัโรคกอ่นและ
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หลงัผา่ตดั แนวการทำผา่ตดั ระยะเวลาที่ใช้ในการผา่ตดั  
การใสส่ายสวนปสัสาวะ การไดร้บัสารนำ้ทางหลอดเลอืดดำ  
ภาวะแทรกซอ้นทีพ่บและยาทีไ่ดร้บัหลงัผา่ตดัและแบบสอบถาม
ความทกุขท์รมานของสตรหีลงัผา่ตดัคลอดทางหนา้ทอ้งเปน็
แบบสอบถามความทกุขท์รมานของผูป้ว่ยหลงัผา่ตดัใหญข่อง 
นนัทา เลก็สวสัดิ ์ และคณะ15 ซึง่มคีา่ความเชือ่มัน่เทา่กบั 
.85 ประกอบดว้ยคำถามจำนวน 28 ขอ้เปน็คำถามเกีย่วกบั
ความทกุขท์รมานดา้นรา่งกาย เชน่ อาการปวดแผลผา่ตดั  
การเคลื่อนไหวร่างกาย ความสามารถในการทำกิจวัตร  
ประจำวัน เป็นต้น และความทุกข์ทรมานด้านจิตใจ เช่น 
ความวิตกกังวลเกี่ยวกับสภาพเจ็บป่วย แต่ละคำถามเป็น
มาตราสว่นประมาณคา่ 5 ระดบั โดยใหค้ะแนน 0-4 คะแนน 
ตัง้แตท่กุขท์รมานมากทีส่ดุถงึไมม่คีวามทกุขท์รมาน คะแนน
ของแบบสอบถามอยูร่ะหวา่ง 0-112 คะแนน แบง่ระดบั
ความทกุขท์รมานโดยรวมในแตล่ะระยะแบบองิเกณฑโ์ดยใช ้
คะแนนสงูสดุ – คะแนนตำ่สดุ หารดว้ย จำนวนชัน้ เปน็ 5 
ระดบั ไดแ้ก ่ทกุขท์รมานมากทีส่ดุ (คะแนน 92-112) ทกุข์
ทรมานมาก (คะแนน 69-91) ทุกข์ทรมานปานกลาง 
(คะแนน 46-68) ทกุขท์รมานนอ้ย (คะแนน 23-45) และ
ทกุขท์รมานนอ้ยทีส่ดุ (คะแนน 0-22) ทดสอบหาความเชือ่
มัน่โดยนำไปทดลองใชก้บัสตรหีลงัผา่ตดัคลอดทีม่ลีกัษณะ
คลา้ยกบักลุม่ตวัอยา่งจำนวน 30 ราย ไดค้า่ความเชือ่มัน่ 
.82 
 การพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่าง 
 การวิจัยครั้งนี้ผ่านการอนุมัติการเก็บรวบรวมข้อมูล
จากคณะกรรมการพจิารณาจรยิธรรมการวจิยัในมนษุยข์อง
หน่วยงานที่ทำการวิจัยที ่ 0037(อกพ)/31 โดยก่อนเก็บ
รวบรวมขอ้มลูผูว้จิยัแจง้วตัถปุระสงคข์องการศกึษาพรอ้มทัง้
การเซน็ยนิยอมในการทำวจิยัของกลุม่ตวัอยา่ง ชีแ้จงถงึการ
พิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่าง โดยกลุ่มตัวอย่างมีสิทธิที่จะ
ตอบรบัหรอืปฏเิสธในการเขา้รว่มการศกึษาครัง้นี ้ และเมือ่
เขา้รว่มการศกึษาแลว้สามารถยตุกิารเขา้รว่มการศกึษาใน
ชว่งใดก็ได้โดยไมต่อ้งแจง้เหตผุล ทัง้นีจ้ะไมม่ผีลกระทบใดๆ
ตอ่กลุม่ตวัอยา่งและตอ่การรกัษาพยาบาล ขอ้มลูที่ไดจ้าก
การตอบแบบสอบถาม ผูว้จิยัจะเกบ็ไวเ้ปน็ความลบัและใช้
ประโยชนเ์ฉพาะสำหรบัการวจิยัเทา่นัน้   
 การเกบ็รวบรวมขอ้มลู โดยดำเนนิการตามระเบยีบ
ราชการ จากนัน้ผูว้จิยัพบหวัหนา้หอผูป้ว่ยชีแ้จงวตัถปุระสงค์
การศกึษาและและขัน้ตอนการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ดำเนนิ

การเกบ็รวบรวมขอ้มลูไดแ้ก ่ ขอ้มลูทัว่ไป ขอ้มลูเกีย่วกบัการ
ผา่ตดัคลอดทางหนา้ทอ้งและการรกัษาพยาบาลจากรายงาน
ประวตัขิองผูป้ว่ย ผูว้จิยัพบกลุม่ตวัอยา่งโดยสมัภาษณข์อ้มลู
ทั่วไปเพิ่มเติมและสัมภาษณ์จากแบบสอบถามความทุกข์
ทรมานของสตรีหลังผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องในระยะ 24 
ชัว่โมง 48 ชัว่โมง และ 72 ชัว่โมงหลงัผา่ตดัคลอดทาง  
หนา้ทอ้ง โดยระยะเวลาที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ตัง้แต่
เดอืนกรกฎาคมถงึเดอืนธนัวาคม 2551 รวมเปน็เวลา 6 เดอืน 
 การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ โปรแกรมสำเร็จรูป   
โดยนำขอ้มลูทัว่ไป ขอ้มลูเกีย่วกบัการผา่ตดัคลอดทางหนา้
ทอ้งและการรกัษาพยาบาล คะแนนความทกุขท์รมานของ
สตรหีลงัผา่ตดัคลอดทางหนา้ทอ้งครบ 24 ชัว่โมง 48 ชัว่โมง 
และ 72 ชัว่โมง นำมาแจกแจงความถี ่ คำนวณหา รอ้ยละ   
 คา่เฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
 
ผลการวิจัย
 1. ขอ้มลูทัว่ไป กลุม่ตวัอยา่งจำนวน 200 คน มอีายอุยู่
ในช่วง 21-35 ปีมากที่สุด (ร้อยละ 77) ส่วนใหญ่มี
สถานภาพสมรสคูแ่ละอยูร่ว่มกนั (รอ้ยละ 91) และจบการ
ศกึษาชัน้ประถมศกึษามากทีส่ดุ (รอ้ยละ 35) มอีาชพีรบัจา้ง 
(ร้อยละ 61.5) มีรายได้ของครอบครัวต่อเดือนมากกว่า 
17,000 บาท (รอ้ยละ 43) และมรีายไดต้อ่เดอืนระดบัพอใช ้
(ร้อยละ 66.5) กลุ่มตัวอย่างตั้งครรภ์ครั้งนี้เป็นครรภ์แรก 
(รอ้ยละ 61) และมคีวามตัง้ใจในการมบีตุร (รอ้ยละ 75)  
กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ ่(รอ้ยละ 70.5) ไมเ่คยไดร้บัการผา่ตดั
คลอดทางหนา้ทอ้งมากอ่น  
 2. ข้อมูลเกี่ยวกับการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง  
กลุม่ตวัอยา่งมขีอ้บง่ชี้ในการผา่ตดัคลอดทางหนา้ทอ้งพบมาก
ที่สุดคือภาวะศีรษะทารกผิดสัดส่วนกับเชิงกรานมารดา   
(CPD) (ร้อยละ 26) รองลงมาคือ เคยผ่าตัดคลอดทาง  
หนา้ทอ้ง (Previous C/S) (รอ้ยละ 21) และภาวะทารก  
ขาดออกซเิจน (Fetal distress) (รอ้ยละ 19) ระยะเวลาทีใ่ช้ใน
การผา่ตดัโดยเฉลีย่เทา่กบั 40 นาท ี กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ ่ 
มแีนวผา่ตดั  Low midline (รอ้ยละ 82) ทกุคนไดร้บัการใส ่ 
คาสายสวนปัสสาวะและได้รับสารน้ำทางหลอดเลือดดำ   
(รอ้ยละ 100) ไดร้บัยาแกป้วดหลงัผา่ตดั คอื Pethidine หรอื 
Morphine 50 mg ฉดีเขา้กลา้ม ทกุ 4-6 ชัว่โมง ตามทีต่อ้งการ 
และยา paracetamol 500 mg 2 เมด็ ทกุ 4-6 ชัว่โมง 
 3. ระดบัความทกุขท์รมาน พบวา่ ในระยะ 24 ชัว่โมง
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แรกหลงัผา่ตดัคลอดทางหนา้ทอ้งกลุม่ตวัอยา่งมรีะดบัความ
ทกุขท์รมานโดยรวมอยู่ในระดบันอ้ยรอ้ยละ 84.5 ในระยะ 
48 ชัว่โมงและ 72 ชัว่โมงหลงัผา่ตดัคลอดคลอดทางหนา้
ท้องกลุ่มตัวอย่างมีความทุกข์ทรมานอยู่ในระดับน้อยที่สุด
รอ้ยละ 83 และรอ้ยละ 98 ตามลำดบั (ตารางที ่1)    
 ดา้นความทกุขท์รมานรายขอ้พบวา่ อนัดบัของความ
ทกุขท์รมานของกลุม่ตวัอยา่งในระยะ  24  ชัว่โมงหลงัผา่ตดั
ที่มีคะแนนสูงสุด 5 อันดับแรก อยู่ในระดับมาก ได้แก ่  
การเคลือ่นไหวรา่งกาย อาการปวดแผลผา่ตดั ความสามารถ
ในการทำกจิวตัรประจำวนั ความรนุแรงของการปวดแผล
ผ่าตัด และการถูกพันธนาการด้วยอุปกรณ์ทางการแพทย์
ตา่งๆ (ตารางที ่2)  
 และความทกุขท์รมานในระยะ 48 ชัว่โมงหลงัผา่ตดั

พบคะแนนสงูสดุ 5 อนัดบัแรก คอื การเคลือ่นไหวรา่งกาย  
อาการปวดแผลผ่าตัด ความรุนแรงของอาการปวดแผล
ผา่ตดั ซึง่มคีวามทกุขท์รมานอยู่ในระดบัปานกลาง ความ
วิตกกังวลต่อสภาพเจ็บป่วย และอุณหภูมิภายในห้องซึ่งมี
ความทกุขท์รมานอยู่ในระดบันอ้ย (ตารางที ่3)      
 สำหรับความทุกข์ทรมานของกลุ่มตัวอย่างในระยะ  
72 ชั่วโมงหลังผ่าตัดพบคะแนนสูงสุด 5 อันดับแรก คือ  
ความสามารถในการทำกจิวตัรประจำวนัและเสยีงรบกวน
ต่างๆ ซึ่งมีความทุกข์ทรมานอยู่ในระดับมาก ความทุกข์
ทรมานจากอุณหภูมิภายในห้อง ความวิตกกังวลต่อสภาพ
เจบ็ปว่ย และการเคลือ่นไหวรา่งกายอยู่ในระดบัปานกลาง  
(ตารางที ่4)  

ตารางที ่1 ชว่งคะแนน ระดบัความทกุขท์รมานและรอ้ยละของกลุม่ตวัอยา่งโดยรวมใน ระยะ 24  ชัว่โมง 48 ชัว่โมงและ    
   72  ชัว่โมงหลงัผา่ตดัคลอดทางหนา้ทอ้ง 

24  ชัว่โมง 0-112 12-57 92 -112 มากทีส่ดุ - 

   69 -91 มาก - 

   46 -68 ปานกลาง 9 .0  (18) 

   23 -45 นอ้ย 84 .50 (169) 

   0 -22 นอ้ยทีส่ดุ 6 .50 (13) 

  X = 33.65 S. D. = 7.97 

48   ชัว่โมง 0-112 6-34 92 -112 มากทีส่ดุ - 

   69 -91 มาก - 

   46 -68 ปานกลาง - 

   23 -45 นอ้ย 17 .0  (34) 

   0 -22 นอ้ยทีส่ดุ 83 .0  (166) 

  X = 17.65 S. D. =  5.47 

72  ชัว่โมง 0-112 1-28 92 -112 มากทีส่ดุ - 

   69 -91 มาก - 

   46 -68 ปานกลาง  - 

   23 -45 นอ้ย 2. 0  (4) 

   0 -22 นอ้ยทีส่ดุ 98. 0  (196) 

  X = 10.75 S. D. =  4.68 

ชว่งคะแนน ระดบัความทกุขท์รมาน รอ้ยละ 
(จำนวนคน) แบบวดั กลุม่ตวัอยา่ง คะแนน การแปลผล 

ระยะเวลาหลงั 

ผา่ตดั 
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ตารางที ่2 จำนวน รอ้ยละ คา่เฉลีย่ คา่เบีย่งเบนมาตรฐานและระดบัความทกุขท์รมานของกลุม่ตวัอยา่ง ในระยะ 24 ชัว่โมง  
   หลงัผา่ตดั ทีม่คีะแนนสงูสดุ 5 อนัดบัแรกโดยจำแนกตามรายขอ้   

ขอ้มลูเกีย่วกบัความทกุขท์รมาน 
ความรูส้กึทกุขท์รมาน รอ้ยละ (จำนวน) (n =  200) (เตม็ 4) ระดบัความ 

ทกุข ์
ทรมาน 

มากทีส่ดุ มาก ปานกลาง นอ้ย ไมท่กุขท์รมาน X S.D 

1. การเคลือ่นไหวรา่งกาย 8. 0 (16)  55. 5 (111)  33. 0 (66)  2. 5 (5)  1. 0 (2)  2. 67  0. 70 มาก 

  พลกิตวั 1. 5 (3)  5. 5 (11)  6. 0 (12)  1. 0 (2)  -   

  ลกุนัง่ 6. 5 (13)  45. 5 (91)  20. 5 (41)  1. 5 (3)  -   

  เดนิ -    4. 5 (9)  6. 5 (13)  -   -  

2. อาการปวดแผลผา่ตดั 7. 0 (14)  41. 5 (83)  46. 5 (93)  5. 0 (10)  -   2. 53  0. 88 มาก 

3. ความสามารถในการทำกจิวตัรฯ 4. 5 (9)  61. 5 (123)  20. 5 (41)  9. 5 (19)  4. 0 (8)  2. 5 1  0. 70 มาก 

4. ความรนุแรงของอาการปวดแผล 7. 0 (14)  41. 0 (82)  47. 0 (94)  5. 0 (10)  -   2. 50  0. 70 มาก 

5. การถกูพนัธนาการดว้ยอปุกรณ ์ 5. 5 (11)  56. 0 (112)  21. 5 (43)  11. 5 (23)  5. 5 (11)  2. 45  0.96 มาก 

 ทางการแพทยต์า่งๆ 

    สายสวนปสัสาวะ 5. 5 (11)  43. 5 (87)  13. 0 (26)  10. 0 (20)  - 

    สายนำ้เกลอื  -  12. 5 (25)  8. 5 (17)  1. 5 (3)  - 

ตารางที ่3 จำนวน รอ้ยละ คา่เฉลีย่ คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัความทกุขท์รมานของกลุม่ตวัอยา่ง ในระยะ 48 ชัว่โมง  
   หลงัผา่ตดั ทีม่คีะแนนสงูสดุ 5 อนัดบัแรกโดยจำแนกตามรายขอ้ 

ขอ้มลูเกีย่วกบัความทกุขท์รมาน 
ความรูส้กึทกุขท์รมาน รอ้ยละ (จำนวน) (n =  200) (เตม็ 4) ระดบัความ 

ทกุข ์
ทรมาน 

มากทีส่ดุ มาก ปานกลาง นอ้ย ไมท่กุขท์รมาน X S.D 

1. การเคลือ่นไหวรา่งกาย 

  พลกิตวั 

  ลกุนัง่ 

  เดนิ 

2. อาการปวดแผลผา่ตดั 

3. ความรนุแรงของอาการปวดแผล 

4. ความวติกกงัวลตอ่สภาพเจบ็ปว่ย 

  กลวัแผลอกัเสบ 

  กลวัแผลแยก 

  กลวัเลีย้งลกูไม่ได ้

  ไมท่ราบการปฏบิตัติวั 

5. อณุหภมูภิายในหอ้ง 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

14.5(29) 

1.0(2) 

10.0(20) 

3.5(7) 

14.0(28) 

13.5(27) 

12.0(24) 

6.5(13) 

2.0(4) 

2.0(4) 

1.5(3) 

11.5(23) 

66.0(132) 

5.0(10) 

49.0(98) 

12.0(24) 

64.0(128) 

65.0(130) 

38.5(77) 

16.0(32) 

4.5(9) 

14.0(28) 

4.0(8) 

33.5(67) 

19.0(38) 

7.0(14) 

9.5(19) 

2.5(5) 

22.0(44) 

21.5(43) 

25.5(51) 

10.0(20) 

3.0(6) 

7.5(15) 

5.0(10) 

34.0(68) 

0.5 (1) 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

24.0(48) 

1.95 

 

 

 

1.92 

1.92 

1.39 

 

 

 

 

1.36 

0.60 

 

 

 

0.60 

0.59 

0.98 

 

 

 

 

0.94 

ปานกลาง 

 

 

 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

นอ้ย 

 

 

 

 

นอ้ย 
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ตารางที ่4 จำนวน รอ้ยละ คา่เฉลีย่ คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัความทกุขท์รมานของกลุม่ตวัอยา่งใน ระยะ 72 ชัว่โมง  
   หลงัผา่ตดั ทีม่คีะแนนสงูสดุ 5 อนัดบัแรกโดยจำแนกตามรายขอ้                 

ขอ้มลูเกีย่วกบัความทกุขท์รมาน 
ความรูส้กึทกุขท์รมาน รอ้ยละ (จำนวน) (n =  200) (เตม็ 4) ระดบัความ 

ทกุข ์
ทรมาน 

มากทีส่ดุ มาก ปานกลาง นอ้ย ไมท่กุขท์รมาน X S.D 

1. ความสามารถในการทำกจิวตัร.. 

2.เสยีงรบกวนตา่งๆ 

3. อณุหภมูภิายในหอ้ง 

4. ความวติกกงัวลตอ่สภาพเจบ็ปว่ย 

  กลวัแผลอกัเสบ 

  กลวัแผลแยก 

  กลวัเปน็แผลเปน็นา่เกลยีด 

  กลวัเลีย้งลกูไม่ได ้

  ไมท่ราบการปฏบิตัติวั 

5. การเคลือ่นไหวรา่งกาย 

  พลกิตวั 

   ลกุนัง่ 

  เดนิ 

5.5(11) 

- 

- 

1.5(3) 

- 

- 

- 

0.5(1) 

1.0(2) 

- 

- 

- 

- 

61.5(123) 

56.0(112) 

35.5 (71) 

29.5(59) 

4.5(9) 

7.0(14) 

2.0(4) 

4.5(9) 

11.5(23) 

26.0(52) 

- 

16.0(32) 

10.0(20) 

20.5(41) 

21.5(43) 

32.0(64) 

34.5 (69) 

4.5(9) 

10.0(20) 

3.0(6) 

5.0(10) 

12.0(24) 

25.0(50) 

- 

18.5(37) 

6.5(13) 

9.5(19) 

11.5(23) 

17.0(34) 

15.0(30) 

1.0(2) 

3.5(7) 

- 

4.0(8) 

6.5(13) 

26.0(52) 

- 

19.5(39) 

6.5(13) 

4.0(8) 

5.5(11) 

13.0(26) 

19.0(38) 

- 

- 

- 

- 

- 

20.5(41) 

2.5(5) 

12.0(24) 

6.0(12) 

2.5 

2.45 

1.98 

1.81 

 

 

 

 

 

1.64 

 

0.70 

0.96 

1.07 

1.12 

 

 

 

 

 

1.15 

 

มาก 

มาก 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

 

 

 

 

 

ปานกลาง 

 

การอภิปรายผล
 จากผลการศกึษา พบวา่ในระยะ 24 ชัว่โมงหลงัผา่ตดั
คลอดทางหน้าท้องในภาพรวม กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ ่  
(รอ้ยละ 84.5) มคีวามทกุขท์รมานอยู่ในระดบันอ้ย ทัง้ระยะ   
48 ชัว่โมง และ 72 ชัว่โมงหลงัผา่ตดัคลอดทางหนา้ทอ้ง 
กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญม่คีวามทกุขท์รมานอยู่ในระดบันอ้ย
ทีส่ดุ (รอ้ยละ 83 และรอ้ยละ 98 ตามลำดบั) ทัง้นีอ้ธบิาย
ไดว้า่ กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ ่(รอ้ยละ 87) มอีายมุากกวา่ 20 
ปขีึน้ไป ซึง่เปน็ชว่งอายทุีเ่หมาะสมตอ่การมคีรอบครวัและ
การมีบุตร เพราะมีความพร้อมทั้งด้านร่างกายและด้าน  
วฒุภิาวะทางอารมณเ์พยีงพอทีจ่ะสามารถอดทนและปรบั
ตวัตอ่การเปลีย่นแปลงของเหตกุารณห์รอืสภาพแวดลอ้มได้
อยา่งเหมาะสม16 และผลการวจิยัพบวา่ กลุม่ตวัอยา่งทกุคน
ไดร้บัยาบรรเทาอาการปวดแผลผา่ตดั ภายหลงัผา่ตดัคลอด 
โดยในระยะ 24 ชั่วโมงแรกจะได้รับยา Pethidine หรือ 
Morphine 50 mg ฉดีเขา้กลา้ม ทกุ 4-6 ชัว่โมงตามตอ้งการ 
และในระยะ 48 - 72 ชัว่โมงหลงัผา่ตดั เมือ่กลุม่ตวัอยา่งเริม่
รบัประทานอาหารได ้ แพทยจ์ะเปลีย่นเปน็ยา paracetamol 

500 mg 2 เมด็ ทกุ 4-6 ชัว่โมง ซึง่ยาจะชว่ยใหค้วามทกุข์
ทรมานจากอาการปวดแผลผา่ตดัลดนอ้ยลง นอกจากนีก้ารที่
กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ ่(รอ้ยละ 75) มคีวามตัง้ใจทีจ่ะมบีตุร 
ซึง่การมบีตุรสำหรบับางครอบครวั จะถอืวา่เปน็ยอดปรารถนา
ของครอบครวั เพือ่การดำรงวงศส์กลุของครอบครวัไว ้ ผูท้ี่
ตอ้งการมบีตุรจะมคีวามรกั ความผกูพนัในตวับตุร ซึง่การที่
กลุม่ตวัอยา่งมคีวามรกัในตวับตุรนี ้ จะกระตุน้ใหส้มองเกดิ
การหลั่งสารเอ็นโดฟิน และสารนี้จะไปจับกับ ตัวรับ 
(receptor) ในสมองทำใหม้กีารหลัง่สารโดปามนี (Dopamine)  
มากขึน้ ซึง่กอ่ใหเ้กดิผลดตีอ่รา่งกาย เชน่ ชว่ยบรรเทาความ
เจ็บปวด และส่งเสริมการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันของ
ร่างกาย17 ด้วยเหตุผลดังที่กล่าวมาทำให้ความรู้สึกทุกข์
ทรมานของกลุ่มตัวอย่างหลังผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง  
เมือ่ครบ 24 ชัว่โมงอยู่ในระดบันอ้ย และนอ้ยทีส่ดุเมือ่ครบ 
48 ชัว่โมง และ72  ชัว่โมงหลงัผา่ตดัคลอดทางหนา้ทอ้ง    
 เมือ่พจิารณาคะแนนเฉลีย่ความทกุขท์รมานเปน็ราย
ขอ้ ของกลุม่ตวัอยา่งทีม่คีะแนนสงูสดุ 5 อนัดบัแรกในระยะ  
24 ชัว่โมง 48 ชัว่โมง และ 72 ชัว่โมงหลงัผา่ตดัคลอดทาง
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หนา้ทอ้ง พบวา่ ในระยะ 24 ชัว่โมง (ตารางที ่ 2) กลุม่
ตัวอย่างมีความทุกข์ทรมานจากการเคลื่อนไหวร่างกาย 
อาการปวดแผลผ่าตัด ความสามารถในการทำกิจวัตร  
ประจำวนั ความรนุแรงของอาการปวดแผลผา่ตดัและการ
ถูกพันธนาการด้วยอุปกรณ์การแพทย์ต่างๆ อยู่ในระดับ  
มาก ในระยะ 48 ชัว่โมงหลงัผา่ตดั (ตารางที ่ 3) พบวา่   
กลุม่ตวัอยา่งมคีวามทกุขท์รมานจากการเคลือ่นไหวรา่งกาย  
อาการปวดแผลหลงัผา่ตดั ความรนุแรงของอาการปวดแผล
ผา่ตดั อยู่ในระดบัปานกลาง มคีวามทกุขท์รมานจากความ
วติกกงัวลตอ่สภาพเจบ็ปว่ยและอณุหภมูภิายในหอ้ง อยู่ใน
ระดบันอ้ย สำหรบัในระยะ 72 ชัว่โมงหลงัผา่ตดั (ตาราง  
ที ่ 4) พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความทุกข์ทรมานจากความ
สามารถในการทำกิจวัตรประจำวันและจากเสียงรบกวน
ต่างๆอยู่ในระดับมาก มีความทุกข์ทรมานจากอุณหภูมิ
ภายในหอ้ง ความวติกกงัวลตอ่สภาพเจบ็ปว่ย และจากการ
เคลือ่นไหวรา่งกาย อยู่ในระดบันอ้ย ทัง้นีอ้ธบิายไดว้า่ ใน
ระยะหลังผ่าตัด 12-24 ชั่วโมงแรกเป็นช่วงเวลาที่กลุ่ม
ตัวอย่างจะมีความรู้สึกเจ็บปวดแผลผ่าตัดอย่างเฉียบพลัน
และรนุแรงจะรูส้กึไมส่ขุสบายอยา่งมากในระยะ 24 ชัว่โมง
หลงัผา่ตดั ซึง่เกดิจากการทีส่ตูแิพทยใ์ชม้ดีกรดีหนา้ทอ้งและ
กล้ามเนื้อมดลูก ทำให้กล้ามเนื้อหน้าท้องและกล้ามเนื้อ
มดลกูยดืขยายดงึรัง้และบอบชำ้ ผวิหนงัหรอืเนือ้เยือ่บรเิวณ
นัน้ไดร้บัภยนัตราย สง่ผลใหป้ลายประสาทรบัความรูส้กึเจบ็
ปวดบรเิวณผวิหนงั หลอดเลอืด เนือ้เยือ่ใตผ้วิหนงั เนือ้เยือ่
พงัผดืถกูกระตุน้รว่มกบัการทีเ่นือ้เยือ่ที่ไดร้บัภยนัตรายมกีาร
หลั่งสารต่างๆได้แก่โปตัสเซียม (potussium) ฮีสตามีน 
(histamine) ซีโรโทนนิ (serotonin) เบรดีไคนนิ (bradykinin) 
และกรดอะแรคซิโดนิค (arachidonic acid)18 ร่วมกับ
เปน็การผา่ตดับรเิวณหนา้ทอ้งซึง่จะทำใหเ้กดิความเจบ็ปวด
มากทีส่ดุเพราะเปน็บรเิวณทีม่เีสน้ประสาททอดผา่นจำนวน
มาก ส่วนใหญ่เป็นเส้นประสาท ที่มีความซับซ้อนและมี
ความเกีย่วขอ้งกบัการรบัรูค้วามรูส้กึเจบ็ปวดบรเิวณอวยัวะ
ภายใน จึงก่อให้เกิดความปวดระดับมากหลังผ่าตัด 24 
ชัว่โมงได1้9 จากความเจบ็ปวดทีเ่กดิขึน้มากดงักลา่วเมือ่กลุม่
ตวัอยา่งมกีารเคลือ่นไหวรา่งกายหรอืทำกจิวตัรประจำวนัจะ
ทำใหม้คีวามรูส้กึทกุขท์รมานมากและทำกจิวตัรประจำวนัได้
ลดลงกว่าที่เคยปฏิบัติได ้ ทั้งนี้เนื่องจากการเคลื่อนไหว
ร่างกาย เช่น การลุกนั่ง พลิกตะแคงตัว หรือทำกิจวัตร
ประจำวนัตา่งๆ จะทำใหม้กีารหดเกรง็ ของกลา้มเนือ้หนา้

ทอ้งซึง่จะไปจะกระตุน้ใยประสาทขนาดเลก็ใหส้ง่สญัญาณ
ประสาทความเจบ็ปวดไปยงัสมอง กอ่ใหเ้กดิความเจบ็ปวด
มากขึ้น สอดคล้องกับการศึกษาของของกู๊ด20 ที่ศึกษา
ผลลพัธข์องความปวดหลงัผา่ตดัลำไส ้ พบวา่ ขณะทีม่กีาร
ลกุเดนิระดบัความเจบ็ปวดจะเพิม่ขึน้เมือ่เทยีบกบักอ่นและ
หลงัลกุเดนิ นอกจากนัน้กลุม่ตวัอยา่งมคีวามทกุขท์รมานจาก
การถกูพนัธนาการจากอปุกรณท์างการแพทย ์เชน่ สายสวน
ปสัสาวะ การไดร้บัสารนำ้ทางหลอดเลอืดดำ อยู่ในระดบัมาก 
จงึเปน็เปน็ขอ้จำกดัทีท่ำให้ไมส่ามารถทำกจิวตัรประจำวนัได ้
จึงต้องพึ่งพาผู้อื่นมากขึ้นและเนื่องจากกลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่อยู่ในช่วงอายุที่มีความเป็นตัวของตัวเองสูง ไม่ชอบ
พึง่พาผูอ้ืน่ จะทำใหรู้ส้กึวา่ตนเองสญูเสยีพลงัหรอือำนาจใน
ตนเองไป อาจทำใหม้อีารมณห์งดุหงดิ นอนไมห่ลบัและซมึ
เศรา้ได2้1 ซึง่เบยีรแีละไมเยอร4์ กลา่ววา่ การใสค่าสายสวน
ปสัสาวะหรอืมทีอ่ระบายยอ่มทำใหเ้นือ้เยือ่ที่ใสค่าเกดิระคาย
เคอืงไดแ้ละอาจดงึรัง้ทำใหผู้ป้ว่ยรูส้กึทกุขท์รมานได ้ 
  สำหรบัในระยะ 48 ชัว่โมงหลงัผา่ตดัทีพ่บวา่กลุม่
ตัวอย่างมีความทุกข์ทรมานจากการเคลื่อนไหวร่างกาย  
อาการปวดแผลผ่าตัดและความรุนแรงจากความเจ็บปวด
แผลผา่ตดัอยู่ในระดบัปานกลางนัน้อาจเนือ่งจากอาการปวด
แผลและความรนุแรงจากความเจบ็ปวดแผลผา่ตดัจะลดลง
ในระยะ 48 ชั่วโมงถึง 72 ชั่วโมงหลังผ่าตัดเนื่องจาก 
กระบวนการหายของแผลผา่ตดั ซึง่จะเริม่ตัง้แต ่ 2-3 วนั
แรกหลงัเกดิบาดเจบ็หรอืเกดิแผล19 จงึทำใหก้ลุม่ตวัอยา่ง
สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้ดีขึ้นและมีอาการปวดแผล
ผา่ตดัอยู่ในระดบัปานกลาง   
 ในระยะ 72 ชั่วโมงหลังผ่าตัด พบว่ากลุ่มตัวอย่าง  
มีความทุกข์ทรมานจากความสามารถในการทำกิจวัตร
ประจำวนัและจากเสยีงรบกวนอยู่ในระดบัมาก มคีวามวติก
กงัวลตอ่สภาพเจบ็ปว่ยอณุหภมูหิอ้งและจากการเคลือ่นไหว
ร่างกายอยู่ในระดับปานกลาง ที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องจาก   
โดยทัว่ไปเมือ่ผา่ตดัครบ 48 ชัว่โมงหรอืเมือ่มารดาสามารถ  
ทำกิจวัตรประจำวันได้แล้วพยาบาลจะนำบุตรมาให้กลุ่ม
ตวัอยา่งใหน้มและเลีย้งดเูพือ่เสรมิสรา้งสมัพนัธภาพระหวา่ง
มารดาและทารก กลุม่ตวัอยา่งซึง่ยงัออ่นเพลยีและมอีาการ
ปวดแผลผา่ตดัอยูก่จ็ะเกดิความออ่นลา้และถา้มเีสยีงรบกวน
ภายในหอผู้ป่วย เช่น เสียงร้องของเด็ก ร่วมกับอุณหภูมิ
ภายในห้องที่ร้อนอบอ้าว จะทำให้กลุ่มตัวอย่างนอนหลับ  
พกัผอ่นไมเ่พยีงพอ โดยเฉพาะกลุม่ตวัอยา่งทีเ่ปน็ครรภแ์รก
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และไมม่ปีระสบการณ์ในการเลีย้งดบูตุรมากอ่น ดงันัน้ใน
ระยะ 72 ชัว่โมงหลงัผา่ตดัตอ่มา กลุม่ตวัอยา่งจงึไมส่ามารถ
ปฏบิตักิจิวตัรประจำวนัหรอืปฏบิตัไิดน้อ้ยลงและไมส่ามารถ
เลีย้งดบูตุรได ้พยาบาลจงึตอ้งดแูลแทน ทำใหค้วามรูส้กึทกุข์
ทรมานเพิม่มากขึน้ ซึง่กลอรี ่ คนินีแ่ละเมอรเ์รย2์2 กลา่ววา่ 
มารดาหลังคลอดที่นอนหลับหรือพักผ่อนไม่เพียงพอจะ  
อ่อนล้า ขาดความกระตือรือร้นและมีความลำบากที่จะ
ให้การเลี้ยงดูบุตร นอกจากนั้นการที่กลุ่มตัวอย่างมีความ
วิตกกังวลเกี่ยวกับสภาพเจ็บป่วยอยู่ ในระดับปานกลาง   
อาจเนื่องจากเมื่อเข้าสู่ระยะ 72 ชั่วโมงหลังผ่าตัดคลอด  
กลุ่มตัวอย่างจะต้องช่วยเหลือตนเองมากขึ้นรวมทั้งต้อง  
เลีย้งดบูตุรทำใหอ้าจเกดิความวติกกงัวลกลวัวา่การทำกจิวตัร
ประจำวนัตา่งๆ จะมผีลตอ่แผลผา่ตดั เชน่ กงัวลวา่แผลผา่ตดั
จะอักเสบ กลัวแผลแยก กลัวว่าจะเลี้ยงดูบุตรไม่ ได ้  
กลวัทำงานไม่ไดเ้ตม็ที ่ เปน็ตน้ ซึง่จะทำใหก้ลุม่ตวัอยา่งเกดิ
ความรูส้กึวา่ตนเองไมส่ามารถแสดงบทบาทของมารดาในการ
เลีย้งดบูตุรได9้ 

 
ข้อเสนอแนะในการนำผลวิจัยไป ใช้
 1. พยาบาลควรมกีารประเมนิความทกุขท์รมานทีเ่กดิขึน้
ในสตรีหลังผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องในระยะ 24 ชั่วโมง   
ถงึ 72 ชัว่โมงหลงัผา่ตดั เพือ่ใหก้ารดแูลไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 2. พยาบาลควรดูแลความสุขสบายด้านร่างกายและ
จติใจของสตรหีลงัผา่ตดัคลอดทางหนา้ทอ้งและควรนำบตุร
มาใหเ้ลีย้งเมือ่ผูป้ว่ยมคีวามพรอ้มทัง้ทางดา้นรา่งกายและ
จติใจ   
 3. ควรใหค้ำแนะนำแกส่ตรทีีต่อ้งการผา่ตดัคลอดทาง
หนา้ทอ้งโดยไมม่ขีอ้บง่ชี ้ ถงึความทกุขท์รมานภายหลงัผา่ตดั 
เพือ่ชว่ยใหส้ตรตีัง้ครรภเ์ลอืกทีจ่ะคลอดตามปกตแิละชว่ยลด
อตัราสีย่งทีจ่ะเกดิอนัตรายจากการผา่ตดัคลอดทางหนา้ทอ้ง 
 4. นำผลการวิจัยไปสอนนักศึกษาเกี่ยวกับความทุกข์
ทรมานของสตรีหลังผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง เพื่อช่วยให ้ 
นกัศกึษาสามารถประเมนิและวางแผนการพยาบาลในการ
ดแูลผูป้ว่ยไดอ้ยา่งถกูตอ้งเหมาะสม 
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