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Factors Predicting Postpartum Depression in
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Abstract:
Purpose: This study was to determine the predictive power of age, perception of maternal
competency, child care stress, and social support on postpartum depression in adolescent mothers.
Design: Correlational predictive design.
Methods: The participants consisted of 84 adolescent mothers who came to postpartum clinics or
well baby clinics for the vaccinations during the postpartum period of 6-8 weeks in hospitals affiliated to
the Ministry of Defense. Data were collected by using five questionnaires comprising of the
Demographic Data Questionnaire, Parenting Sense of Competence Scale, Child Care Stress
Questionnaire, the Multidimensional Scale of Perceived Social Support, and the Center for
Epidemiologic Studies-Depression Scale. Multiple regression was used for data analysis. According to an
initial analysis, 5 cases with outliers found in child care stress score were deleted. Thus, the total number
of subjects included in the data analysis was 79.
Main findings: The study results indicated that 41.67% of the adolescent mothers had postpartum
depression. Age, perception of maternal competency, child care stress, and social support could explain
50% of the variance of postpartum depression in adolescent mothers (R2 = .50, p < .001). The factors
that significantly predicted postpartum depression in adolescent mothers were perception of maternal
competency ( β = - .39, t (78) = -4.45, p < .001) and child care stress ( β = .41, t (78) = 4.29, p < .001),
while age and social support did not.
Conclusion and recommendations: The research findings indicate perception of maternal
competency and child care stress as factors influencing postpartum depression in adolescent mothers.
Therefore, nurses should assess maternal competency and child care stress in adolescent mothers. When
risks to postpartum depression are found, proper care should be given to prevent the depression.
Keywords: adolescent mothers, postpartum depression
J Nurs Sci 2011;29(4):61-69
Corresponding Author: Assistant Professor Chaweewan Yusamran, Faculty of Nursing, Mahidol University, Bangkok
10700, Thailand; e-mail: nscys@mahidol.ac.th
* Faculty of Nursing, Mahidol University, Bangkok, Thailand
Journal of Nursing Science

61

J Nurs Sci Vol 29 No 4 October-December 2011

ปัจจัยทำนายภาวะซึมเศร้าหลังคลอดในมารดาวัยรุ่น
กินรี ชัยสวรรค์, พย.ม.,* เยาวลักษณ์ เสรีเสถียร, พย.ด.,*
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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: เพือ่ ศึกษาอำนาจการทำนายของ อายุ การรับรูค้ วามสามารถในการเป็นมารดา ความเครียดจากการเลีย้ ง
ดูบตุ ร การสนับสนุนทางสังคมต่อภาวะซึมเศร้าหลังคลอดในมารดาวัยรุน่
รูปแบบการวิจยั : การศึกษาความสัมพันธ์เชิงทำนาย (correlational predictive design)
วิธดี ำเนินการวิจยั : กลุม่ ตัวอย่างเป็นมารดาวัยรุน่ ทีม่ ารับบริการตรวจสุขภาพหรือพาบุตรมารับวัคซีนในระยะ 6 ถึง 8
สัปดาห์หลังคลอด แผนกผูป้ ว่ ยนอก โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม จำนวน 84 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม
จำนวน 5 ชุด ประกอบด้วย แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล แบบสอบถามการรับรู้ความสามารถในการเป็นมารดา
แบบสอบถามความเครียดจากการเลี้ยงดูบุตร แบบสอบถามการรับรู้การสนับสนุนทางสังคม และแบบวัดภาวะซึมเศร้า
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุคณ
ู การพบค่าคะแนนความเครียดสูงผิดปกติทำให้เหลือกลุม่ ตัวอย่างสำหรับ
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเพียง 79 คน
ผลการวิจยั : อายุ การรับรูค้ วามสามารถในการเป็นมารดา ความเครียดจากการเลีย้ งดูบตุ รและการสนับสนุนทางสังคม
สามารถร่วมกันอธิบายความผันแปรของภาวะซึมเศร้าหลังคลอดได้รอ้ ยละ 50 (R2 = .50, F = 18.67, p < .001) โดยมีเพียง
2 ปัจจัยทีส่ ามารถทำนายภาวะซึมเศร้าหลังคลอดในมารดาวัยรุน่ อย่างมีนยั สำคัญทางสถิติ คือ การรับรูค้ วามสามารถในการ
เป็นมารดา ( β = - .39, t (78) = -4.45, p < .001) และความเครียดจากการเลี้ยงดูบุตร ( β = .41, t (78)
= 4.29, p < .001)
สรุปผลและข้อเสนอแนะ: จากผลการศึกษาชี้ ให้เห็นว่า การรับรูค้ วามสามารถในการเป็นมารดา และความเครียด
จากการเลีย้ งดูบตุ รเป็นปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อภาวะซึมเศร้าหลังคลอดในมารดาวัยรุน่ ดังนัน้ พยาบาลควรประเมินปัจจัยดังกล่าว
ในกลุม่ ารดาวัยรุน่ และช่วยเหลือหากพบว่ามีความเสีย่ ง เพือ่ ป้องกันภาวะซึมเศร้าหลังคลอดในกลุม่ มารดาวัยรุน่ ต่อไป
คำสำคัญ : มารดาวัยรุน่ ภาวะซึมเศร้าหลังคลอด
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ความสำคัญของปัญหา
ภาวะซึมเศร้าหลังคลอดเป็นความผิดปกติทางอารมณ์
ทีพ่ บได้บอ่ ยในระยะ 1 ปีแรกหลังคลอด1 จากการศึกษาพบ
ว่ามารดาวัยรุน่ มีความชุกของภาวะซึมเศร้าหลังคลอดมาก
กว่ามารดาวัยผู้ ใหญ่ โดยในต่างประเทศพบความชุกของ
ภาวะซึมเศร้าหลังคลอดในมารดาวัยรุน่ สูงถึงร้อยละ 26.92
สำหรับประเทศไทยพบความชุกของภาวะนี้ ในมารดาวัยรุน่
ร้อยละ 26- 54.63-4 ภาวะซึมเศร้าตามแนวคิดของ Radloff5
เป็นการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจและร่างกาย กล่าวคือ
มีอารมณ์ซมึ เศร้า รูส้ กึ ผิดและรูส้ กึ ไม่มคี า่ รูส้ กึ สูญสิน้ ความ
หวังและหมดหวัง การเคลื่อนไหวเชื่องช้า ความอยาก
อาหารลดลง และมีการเปลีย่ นแปลงรูปแบบการนอน ดังนัน้
มารดาที่มีความทุกข์ทรมานจากอาการของภาวะซึมเศร้า
หลังคลอดจะรบกวนการทำหน้าทีก่ ารเป็นมารดาและภาวะ
สุขภาพของมารดา จากการศึกษาทีผ่ า่ นมาพบว่า มารดาทีม่ ี
ภาวะซึมเศร้าหลังคลอด จะมีพฤติกรรมการดูแลตนเอง
สนใจสิง่ แวดล้อมและมีการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมลดลง
การแสดงออกทางอารมณ์ในทางลบ เช่น มีความรูส้ กึ โดด
เดีย่ ว การแยกตัวจากสังคม6 ถ้าหากต้องเผชิญกับภาวะซึม
เศร้าหลังคลอดอย่างเรื้อรังอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการมี
อาการของโรคซึมเศร้าในอนาคตได้7 นอกจากนี้ภาวะซึม
เศร้าหลังคลอดในมารดายังมีอิทธิพลต่อบุคคลใกล้ชิดใน
ครอบครัว โดยส่งผลทางลบต่อกระบวนการสร้างสัมพันธภาพ
ระหว่างมารดาและบุตร6 ทำให้พฒ
ั นาการทางด้านต่างๆ ของ
บุตรเป็นไปอย่างล่าช้าหรือมีความผิดปกติ โดยเฉพาะด้านการ
เรียนรู้ และการมีปฏิสมั พันธ์กบั สังคม8-9 และภาวะนีย้ งั ส่งผล
กระทบต่อปัญหาสุขภาพจิตของสามีอกี ด้วย10
สำหรับสาเหตุที่แท้จริงของภาวะซึมเศร้าหลังคลอด
นัน้ ยังไม่ทราบอย่างชัดเจน แต่จากการศึกษาเกีย่ วกับปัจจัยที่
มีความเกีย่ วข้องกับภาวะซึมเศร้าหลังคลอดทีผ่ า่ นมาพบว่า
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะซึมเศร้าหลังคลอดในมารดา
วัยรุ่นจะมีความคล้ายคลึงกับในมารดาวัยผู้ ใหญ่ ได้แก่
การเปลี่ยนแปลงรูปร่างและน้ำหนัก ทำให้มารดาวัยรุ่นมี
ความรูส้ กึ ไม่พงึ พอใจ เครียดและกังวลกับภาพลักษณ์ของ
ตนทีเ่ ปลีย่ นไป การขาดความรู้ ประสบการณ์ และทักษะใน
การดูแลบุตร ร่วมกับการเผชิญกับบทบาทใหม่ที่ ไม่คนุ้ เคย
ส่งผลต่อการรับรูค้ วามสามารถในการเป็นมารดา ซึง่ มีความ
สัมพันธ์กบั ภาวะซึมเศร้าหลังคลอด11 และจากการทีว่ ยั รุน่
เป็นช่วงวัยที่ยังไม่บรรลุวุฒิภาวะทางอารมณ์ มองตนเอง

เป็นศูนย์กลาง อาจทำให้ ไม่สามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการของบุตรได้ เมือ่ เกิดปัญหาทีเ่ กีย่ วข้องกับบุตรมารดา
วัยรุน่ อาจเกิดความเครียดได้งา่ ยกว่ามารดาวัยผู้ใหญ่ ซึง่ จาก
ผลการศึกษาในมารดาทัว่ ไปพบว่าความเครียดจากการเลีย้ ง
ดูบตุ รมีความสัมพันธ์กบั ภาวะซึมเศร้าหลังคลอด12 นอกจาก
นี้ยังพบว่า มารดาที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี มีความเสี่ยงต่อ
ภาวะซึมเศร้าหลังคลอดมากกว่ามารดาวัยรุ่นที่มีอายุมาก
กว่า13 ซึง่ ปัจจัยดังกล่าวยังไม่มผี ลการศึกษาทีย่ นื ยันได้แน่ชดั
และจากความไม่พร้อมในด้านต่างๆ ทำให้มผี ลต่อการปรับ
ตัวในระยะหลังคลอดของมารดาวัยรุ่นซึ่งต้องการการ
สนับสนุนช่วยเหลือมากกว่ามารดาวัยผู้ ใหญ่14 จากการ
ศึกษาทีผ่ า่ นมาพบว่า มารดาวัยรุน่ ที่ได้รบั การสนับสนุนทาง
สังคมต่ำหรือขาดการสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์ตอ่
ภาวะซึมเศร้าหลังคลอด11 แต่ ในบางการศึกษาพบว่าการ
ให้การสนับสนุนทีม่ ากเกินไปอาจทำให้มารดาวัยรุน่ รูส้ กึ ว่า
ตนเองไม่มีความสามารถ ส่งผลต่อความรู้สึกมีคุณค่าใน
ตนเองลดลงจนอาจทำให้เกิดอาการซึมเศร้าได้งา่ ย15
เนื่องจากการศึกษาในประเทศไทยเกี่ยวกับปัจจัย
ทำนายภาวะซึ ม เศร้ า หลั ง คลอดในกลุ่ ม มารดาวั ย รุ่ น มี
น้อยมาก และผลการศึกษาทีผ่ า่ นมายังพบข้อขัดแย้งเกีย่ ว
กับอำนายการทำนายของการสนับสนุนทางสังคมต่อภาวะ
ซึมเศร้าหลังคลอดในมารดาวัยรุน่ ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจทีจ่ ะ
ศึกษาอำนาจการทำนายของปัจจัยบางประการได้แก่ อายุ
การรับรูค้ วามสามารถในการเป็นมารดา ความเครียดจาก
การเลีย้ งดูบตุ ร และการสนับสนุนทางสังคม ต่อภาวะซึม
เศร้าหลังคลอด ซึง่ ความรูท้ ี่ได้จากการศึกษาครัง้ นีผ้ วู้ จิ ยั คาด
หวังว่าจะเป็นข้อมูลที่ใช้เป็นแนวทางในการดูแลมารดาวัย
รุน่ หลังคลอดเพือ่ ป้องกันหรือช่วยบรรเทาความรุนแรงของ
ภาวะซึมเศร้าหลังคลอดและส่งเสริมให้มารดาวัยรุน่ สามารถ
ดำรงชีวติ ในสังคมได้อย่างเป็นปกติสขุ ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพือ่ ศึกษาอำนาจการทำนายของ อายุ การรับรูค้ วาม
สามารถในการเป็นมารดา ความเครียดจากการเลีย้ งดูบตุ ร
การสนับสนุนทางสังคมต่อภาวะซึมเศร้าหลังคลอดในมารดา
วัยรุน่

สมมุติฐานการวิจัย
อายุ การรั บ รู้ ค วามสามารถในการเป็ น มารดา
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ความเครียดจากการเลี้ยงดูบุตร การสนับสนุนทางสังคม
เป็นปัจจัยที่สามารถทำนายภาวะซึมเศร้าหลังคลอดใน
มารดาวัยรุน่ ได้
วิธกี ารดำเนินการวิจยั
การวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นการศึกษาความสัมพันธ์เชิงทำนาย
(correlational predictive design)
ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
ประชากรในการวิจยั เป็นมารดาวัยรุน่ ทีม่ บี ตุ รคนแรก
และมีอายุไม่เกิน 19 ปี ที่มารับบริการตรวจสุขภาพหลัง
คลอด 6 สัปดาห์ หรือพาบุตรมารับบริการตรวจสุขภาพและ
รับวัคซีนในระยะ 8 สัปดาห์หลังทารกเกิด ทีแ่ ผนกผูป้ ว่ ย
นอกของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม ทัง้ 3 เหล่าทัพ
ในกรุงเทพมหานคร คัดเลือกกลุม่ ตัวอย่างแบบตามสะดวก
(convenience sampling) ตามคุณสมบัตทิ กี่ ำหนดไว้ ดังนี้
เป็นมารดาวัยรุน่ ที่ ไม่มภี าวะแทรกซ้อนทีร่ นุ แรงในระหว่าง
การตั้งครรภ์และหลังคลอด ไม่มีประวัติความผิดปกติทาง
ด้านจิตเวชในระยะตั้งครรภ์ เลี้ยงดูบุตรด้วยตนเอง และ
สามารถอ่านและเขียนภาษาไทยได้ ส่วนทารกเป็นบุตรคน
แรกและมีชวี ติ อยู่ ไม่มภี าวะแทรกซ้อนในระยะแรกเกิดหรือ
ถ้าเจ็บป่วยต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลหลังเกิด
ไม่เกิน 7 วัน และไม่มคี วามพิการแต่กำเนิด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างได้จากการวิเคราะห์อำนาจการ
ทดสอบ (power analysis) จากการทบทวนวรรณกรรมผู้
วิจยั ไม่พบการศึกษาในประเทศไทยที่ได้ศกึ ษาเกีย่ วกับความ
สัมพันธ์หรืออิทธิพลของตัวแปรอิสระต่อภาวะซึมเศร้าหลังค
ลอดในมารดาวัยรุ่น และเนื่องจากผลการวิจัยทางการ
พยาบาลส่วนใหญ่มีค่าอิทธิพลขนาดปานกลาง16 ผู้วิจัยจึง
กำหนดขนาดอิทธิพลขนาดปานกลาง ค่าความเชื่อมั่น
α = .05 กำหนด power of test = .80 ในการศึกษาครัง้ นี้
มีตัวแปรทำนาย 4 ตัวแปร ใช้ค่าเหล่านี้ ไปเปิดตาราง
ได้ขนาดกลุม่ ตัวอย่าง 84 คน17
เครือ่ งมือที่ใช้ในการวิจยั
1. แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วยข้อมูล
เกีย่ วกับมารดาและทารก ได้แก่ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้ ความพร้อมในการมีบตุ ร จำนวนครัง้
ของการตั้งครรภ์ ประวัติการแท้งบุตร วิธีการคลอดบุตร
น้ำหนักบุตรแรกเกิด สุขภาพของบุตรตอนแรกเกิด
2. แบบสอบถามการรับรู้ความสามารถในการเป็น
มารดา (Parenting Sense of Competence Scale,
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PSOC)18 แปลเป็นภาษาไทยโดยสุพรรณี สุ่มเล็ก19 เป็น
แบบสอบถามที่ใช้ประเมินความรูส้ กึ ของมารดาถึงคุณค่าใน
การเป็นมารดาหรือความพอใจในบทบาทการเป็นมารดาของ
ตนเอง (valuing/comfort) และความสามารถในทักษะหรือ
ความรู้ในการเป็นมารดา (skill/knowledge) มีจำนวน17 ข้อ
ลักษณะคำตอบเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จาก 1
(ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ ) ถึง 5 (เห็นด้วยอย่างยิง่ ) พิสยั อยู่ใน
ช่วง 17 - 85 คะแนน ผูท้ ี่ได้คะแนนมากแสดงว่ามีการรับรู้
ความสามารถในการเป็นมารดามากกว่าผูท้ ี่ได้คะแนนน้อย
3. แบบสอบถามความเครียดจากการเลี้ยงดูบุตร
ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง20-21
เป็นข้อคำถามเกีย่ วกับความเครียดทีเ่ กิดขึน้ จากเหตุการณ์ที่
เกีย่ วข้องกับการดูแลบุตร 3 ด้าน ได้แก่ 1) ภาวะสุขภาพ
ของบุตร 2) พฤติกรรมของบุตร และ 3) การไม่ได้รบั การ
สนับสนุนจากสามีและครอบครัวในการดูแลบุตร มีจำนวน
27 ข้อ ลักษณะคำตอบเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 6 ระดับ
จาก 0 (ไม่มเี หตุการณ์เกิดขึน้ ) และ1 (มีเหตุการณ์เกิดขึน้ ซึง่
ทำให้ ไม่มีความเครียดหรือเครียดน้อยที่สุด) ถึง 5 (มี
เหตุการณ์เกิดขึน้ แล้วทำให้มคี วามเครียดมากทีส่ ดุ ) พิสยั อยู่
ในช่วง 0-135 คะแนน ผูท้ ี่ได้คะแนนมากแสดงว่ามีระดับ
ความเครียดจากการเลีย้ งดูบตุ รสูงกว่าผูท้ ี่ได้คะแนนน้อย
4. แบบสอบถามการรับรู้การสนับสนุนทางสังคม
ผูว้ จิ ยั ใช้แบบวัดความช่วยเหลือทางสังคมแบบพหุมติ ิ (The
Multidimensional Scale of Perceived Social Support:
MSPSS)22 แปลเป็นภาษาไทยโดย พิทกั ษ์พล บุณยมาลิก23
เป็นแบบสอบถามที่ประเมินการรับรู้การสนับสนุนจาก
ครอบครัว เพื่อน และบุคคลสำคัญ มีจำนวน 12 ข้อ
ลักษณะคำตอบเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 7 ระดับจาก 1
(ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง) ถึง 7 (เห็นด้วยอย่างยิ่ง) พิสัยอยู่
ในช่วง 12-84 คะแนน ผูท้ ี่ได้คะแนนมากแสดงว่ามีการรับรู้
การสนับสนุนทางสังคมสูงกว่าผูท้ ี่ได้คะแนนน้อย
5. แบบวัดภาวะซึมเศร้า ผูว้ จิ ยั ใช้แบบประเมินภาวะ
ซึมเศร้า (The Center for Epidemiologic StudiesDepression (CES-D) Scale)5 แปลเป็นภาษาไทยโดย
อุมาพร ตรังคสมบัตแิ ละคณะ24 เป็นการประเมินระดับความ
รูส้ กึ ทีเ่ กีย่ วข้องกับอาการและอาการแสดงของภาวะซึมเศร้า
ในช่วง 1 สัปดาห์ทผี่ า่ นมา ซึง่ ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ
อารมณ์ซมึ เศร้า อารมณ์ในด้านบวก อาการทางกาย และ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มีจำนวน 20 ข้อ ลักษณะ
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คำตอบเป็ น มาตราส่ ว นประมาณค่ า 4 ระดั บ จาก 0
(ไม่เลย) ถึง 3 (ประจำ) พิสยั อยู่ในช่วง 0-60 คะแนน ถ้ามี
คะแนนอยู่ ใ นช่ ว ง 0-15 คะแนน ไม่ มี ภ าวะซึ ม เศร้ า
ถ้าคะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ 16 มีขอ้ บ่งชีว้ า่ มีภาวะซึม
เศร้า5 เครือ่ งมือนี้ ได้รบั การแปลเป็นภาษาไทยและมีการนำ
ไปใช้อย่างแพร่หลายในมารดาวัยรุ่นแล้วพบว่ามีค่าความ
เชือ่ มัน่ ทีด่ 4ี
แบบสอบถามความเครียดจากการเลีย้ งดูบตุ ร ทีผ่ วู้ จิ ยั
สร้างขึน้ ได้รบั การทดสอบความตรงเชิงเนือ้ หา โดยผูท้ รงคุณ
วุฒิ 5 ท่าน ค่าดัชนีความตรงเชิงเนือ้ หารายข้อ (item-level
CVI) ได้ เ ท่ า กั บ .80 ส่ ว นเครื่ อ งมื อ ชุ ด อื่ น ๆ เป็ น
แบบสอบถามที่ ได้รับการแปลด้วยวิธีแปลย้อนกลับและมี
การนำไปใช้อย่างกว้างขวาง ผู้วิจัยนำเครื่องมือวิจัยไป
ทดลองใช้ ในมารดาวัยรุน่ หลังคลอดทีม่ คี ณ
ุ สมบัตใิ กล้เคียง
กับกลุ่มตัวอย่างจำนวน 25 ราย คำนวณค่าสัมประสิทธิ์
อัลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) ของ
แบบสอบถามการรับรู้ความสามารถในการเป็นมารดา
แบบสอบถามความเครียดจากการเลีย้ งดูบตุ ร แบบสอบถาม
การรับรูก้ ารสนับสนุนทางสังคม แบบวัดภาวะซึมเศร้า ได้คา่
เท่ากับ .72, .94, .88 และ .88 ตามลำดับ
การพิทกั ษ์สทิ ธิข์ องกลุม่ ตัวอย่าง
การวิจยั ครัง้ นีผ้ า่ นการพิจารณาและได้รบั การรับรอง
จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในคนของมหาวิทยาลัย
มหิดล ชุด C สายพยาบาลศาสตร์ (COA.NO.MU-IRB/C
2010/68.1211) และจากคณะกรรมการพิจารณาด้าน
จริยธรรมในการศึกษาวิจยั ในคน ของโรงพยาบาลทัง้ 3 แห่ง
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองทีแ่ ผนก
ผูป้ ว่ ยนอกโดยให้กลุม่ ตัวอย่างตอบแบบสอบถามจำนวน 5
ชุด ใช้เวลาในการตอบประมาณ 20-30 นาที
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
โดยใช้ โปรแกรมสำเร็จรูป คำนวณความถี่ ร้อยละ
ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์ถดถอย
พหุคณ
ู (multiple regression) โดยกำหนดค่านัยสำคัญทาง
สถิตเิ ท่ากับ .05

ผลการวิจัย
กลุม่ ตัวอย่างจำนวน 84 คน ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 75
มีอายุอยู่ในช่วง 17-19 ปี โดยมีอายุเฉลีย่ 17.39 ปี (SD =
1.42) ร้อยละ 83.33 มีสภาพสมรสคู่ จำนวนปีได้รบั การ
ศึกษาสูงสุดโดยเฉลีย่ 9.67 ปี (SD = 1.67) ร้อยละ 60.71
ของกลุ่มตัวอย่างไม่ ได้ประกอบอาชีพหรือมีอาชีพแม่บ้าน
ร้อยละ 47.62 มีรายได้ 5,000-10,000 บาทต่อเดือน ซึง่
ร้อยละ 86.90 ระบุวา่ มีรายได้พอใช้ ประวัตกิ ารตัง้ ครรภ์
พบว่า ร้อยละ 70.24 ของกลุม่ ตัวอย่างเป็นการตัง้ ครรภ์ที่
ไม่พร้อม และร้อยละ 90.48 ระบุวา่ เป็นการตัง้ ครรภ์ครัง้
แรก ด้านภาวะสุขภาพของบุตรพบว่า ร้อยละ 46.43 ของ
กลุม่ ตัวอย่างมีนำ้ หนักบุตรแรกเกิดมากกว่า 3,000 กรัม แต่
ร้อยละ 9.25 มีนำ้ หนักบุตรแรกเกิดน้อยกว่า 2,500 กรัม
นอกจากนีพ้ บว่า ร้อยละ 27.38 มีบตุ รทีม่ ภี าวะสุขภาพผิด
ปกติตั้งแต่แรกเกิด ในจำนวนนี้มีภาวะตัวเหลืองร้อยละ
78.26 และคลอดก่อนกำหนดร้อยละ 13.04
การรับรูค้ วามสามารถในการเป็นมารดามีคะแนนอยู่
ในช่วง 37-74 คะแนน หรือเฉลีย่ เท่ากับ 52.27 (SD =
7.03) ความเครียดจากการเลีย้ งดูบตุ รมีคะแนนอยู่ในช่วง 378 คะแนน หรือเฉลีย่ เท่ากับ 24.58 (SD = 19.04) การ
สนับสนุนทางสังคมมีคะแนนอยู่ ในช่วง 17-84 คะแนน
หรือเฉลี่ยเท่ากับ 60.82 (SD = 12.97) ภาวะซึมเศร้ามี
คะแนนอยู่ในช่วง 2-45 คะแนน หรือเฉลีย่ เท่ากับ 15.99
(SD = 8.64) โดยร้อยละ 41.67 ของกลุม่ ตัวอย่างมีภาวะ
ซึมเศร้า (มีคะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ 16)
จากการทดสอบข้อตกลงเบื้องต้นการใช้สถิติถดถอย
พหุ คู ณ พบว่ า มี ค่ า ผิ ด ปกติ (outlier) ของคะแนน
ความเครียดจากการเลีย้ งดูบตุ ร จำนวน 5 คน จึงแก้ ไขโดย
ไม่นำค่าดังกล่าวมาวิเคราะห์และเมือ่ นำข้อมูลกลุม่ ตัวอย่างที่
เหลือจำนวน 79 คน มาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรอิสระกับภาวะซึมเศร้า พบว่า การรับรูค้ วามสามารถ
ในการเป็นมารดา (r = - .55, p < .001) ความเครียดจาก
การเลีย้ งดูบตุ ร (r = .57, p < .001) และการสนับสนุนทาง
สังคม (r = - .35, p < .001) มีความสัมพันธ์กับภาวะ
ซึมเศร้า ดังแสดงในตาราง 1
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ตาราง 1 สัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระทีศ่ กึ ษากับภาวะซึมเศร้า (n = 79)
ตัวแปร
1. อายุ
2. การรับรูค้ วามสามารถในการเป็นมารดา
3. ความเครียดจากการเลีย้ งดูบตุ ร
4. การสนับสนุนทางสังคม
5. ภาวะซึมเศร้า
*p < .001

1
2
3
4
5
1				
.09
1			
.20
-.32*
1		
-.06
.15
-.37*
1	
-.06
-.55*
.57*
-.35*
1

การวิเคราะห์อำนาจการทำนายด้วยสถิติถดถอย
พหุคณ
ู พบว่า อายุ การรับรูค้ วามสามารถในการเป็นมารดา
ความเครียดจากการเลี้ยงดูบุตร และการสนับสนุนทาง
สังคม สามารถร่วมกันอธิบายความผันแปรของภาวะซึม
เศร้าหลังคลอดในกลุ่มตัวอย่างได้ร้อยละ 50 อย่างมีนัย

สำคัญทางสถิติ (R2 = .50, F = 18.67, p < .001)
โดยปัจจัยที่สามารถทำนายภาวะซึมเศร้าหลังคลอดใน
มารดาวัยรุน่ อย่างมีนยั สำคัญทางสถิติ คือ ความเครียดจาก
การเลีย้ งดูบตุ รและการรับรูค้ วามสามารถในการเป็นมารดา
ดังแสดงในตาราง 2

ตาราง 2 การวิเคราะห์ถดถอยพหุคณ
ู (Multiple Regression Analysis) หาอำนาจการทำนายของตัวแปรอิสระกับภาวะ
ซึมเศร้าหลังคลอดของมารดาวัยรุน่ (n = 79)
ปัจจัยทำนาย		β
ค่าคงที่ (constant)		
อายุ
-.11
การรับรูค้ วามสามารถในการเป็นมารดา
-.39
ความเครียดจากการเลีย้ งดูบตุ ร
.41
การสนับสนุนทางสังคม
-.14
2
R = .71, R = .50, Overall F = 18.67, p < .001

การอภิปรายผล
จากผลการศึกษาพบว่า อายุ การรับรูค้ วามสามารถใน
การเป็นมารดา ความเครียดจากการเลีย้ งดูบตุ ร และการ
สนับสนุนทางสังคมสามารถร่วมกันอธิบายความผันแปรของ
ภาวะซึมเศร้าหลังคลอดในมารดาวัยรุน่ ได้รอ้ ยละ 50 อย่าง
มีนยั สำคัญทางสถิติ (R2 = .50, F = 18.67, p < .001)
โดยมีเพียง 2 ปัจจัยเท่านัน้ ทีส่ ามารถทำนายภาวะซึมเศร้า
หลังคลอดในมารดาวัยรุ่นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ คือ
ความเครียดจากการเลีย้ งดูบตุ รและการรับรูค้ วามสามารถ
ในการเป็นมารดา ซึง่ สามารถอภิปรายได้ดงั นี้
ความเครียดจากการเลี้ยงดูบุตรเป็นปัจจัยที่สามารถ
ทำนายภาวะซึมเศร้าหลังคลอดในมารดาวัยรุ่นอย่างมีนัย
สำคัญทางสถิติ ( β = .41, t (78) = 4.29, p < .001) ทัง้ นี้
อาจเป็นไปได้ว่า มารดาวัยรุ่นถึงร้อยละ 70.24 ตั้งครรภ์
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SEb
10.35
.50
.11
.05
.06

B
52.90
-.65
-.48
.23
-.10

t
p -value
5.10	
-1.30
.198
-4.45
.000
4.29
.000
-1.60
.112

โดยไม่มคี วามพร้อม และร้อยละ 90.48 เป็นการตัง้ ครรภ์
ครัง้ แรก มารดาจึงต้องปรับตัวต่อบทบาทที่ไม่คนุ้ เคยและไม่
เข้าใจพฤติกรรมทีบ่ ตุ รแสดงออกเนือ่ งจากมีบตุ รเป็นคนแรก
ร่วมกับมีมารดาจำนวนหนึง่ ทีบ่ ตุ รมีปญ
ั หาด้านสุขภาพตัง้ แต่
แรกเกิดด้วย เหตุการณ์เหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยที่กระตุ้นให้
มารดาวัยรุน่ เกิดความเครียดได้งา่ ย และการทีม่ ารดาวัยรุน่
ต้องเผชิญกับเหตุการณ์ทกี่ อ่ ให้เกิดความเครียดต่อเนือ่ งเป็น
ระยะเวลายาวนานก็จะก่อให้เกิดความเครียดสะสม บุคคลที่
ต้องเผชิญกับความเครียดแบบเรือ้ รังจนเกิดเป็นความเครียด
สะสมจะก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าได้25 ซึง่ สอดคล้องกับผลการ
ศึกษาในครั้งนี้ และสอดคล้องกับผลการศึกษาที่ผ่านมาที่
พบว่า ความเครียดจากการเลี้ยงดูบุตรมีความสัมพันธ์กับ
ภาวะซึมเศร้าหลังคลอดและสามารถทำนายภาวะซึมเศร้า
หลังคลอดได้26
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การรับรูค้ วามสามารถในการเป็นมารดาเป็นปัจจัยที่
สามารถทำนายภาวะซึมเศร้าหลังคลอดในมารดาวัยรุน่ อย่าง
มีนยั สำคัญทางสถิติ (β = - .39, t (78) = -4.45, p < .001)
ทัง้ นีอ้ าจอธิบายได้วา่ มารดาวัยรุน่ ทีข่ าดความรู้ ทักษะและ
ประสบการณ์ ในการปรับบทบาทการเป็นมารดา อาจเกิด
ความไม่มนั่ ใจในการแสดงพฤติกรรมการเป็นมารดา ซึง่ ย่อม
ส่งผลต่อการรับรูว้ า่ ตนเองไม่สามารถแสดงบทบาทการเป็น
มารดาทีด่ ี และถ้าหากถูกตำหนิจะทำให้รสู้ กึ ว่าสิง่ ทีท่ ำลงไป
ไร้คณ
ุ ค่า บุคคลอืน่ ไม่ยอมรับ ทำให้ผดิ หวังในตนเอง อาจจะ
โทษตนเองจนทำให้เกิดความรูส้ กึ ท้อแท้ ได้ บุคคลทีม่ คี วาม
คิดด้านลบต่อตนเอง (negative view of self) จะกระตุน้ ให้
เกิดภาวะซึมเศร้าได้27 ซึง่ สอดคล้องกับผลการศึกษาในครัง้ นี้
และสอดคล้องกับผลการศึกษาทีผ่ า่ นมาพบว่า การรับรูค้ วาม
สามารถในการเป็นมารดามีความสัมพันธ์กบั ภาวะซึมเศร้า
หลังคลอดและสามารถทำนายภาวะซึมเศร้าหลังคลอดได้28
ส่วนปัจจัยอื่นๆ ได้แก่ อายุ และการสนับสนุนทาง
สังคม เป็นปัจจัยที่ ไม่สามารถทำนายภาวะซึมเศร้าหลังค
ลอดในมารดาวัยรุน่ ได้ ซึง่ อาจอภิปรายได้ดงั นี้
การสนับสนุนทางสังคมที่มารดาวัยรุ่นได้รับในการ
ศึกษาในครั้งนี้ถึงแม้จะไม่ ได้มีอิทธิพลโดยตรงกับภาวะซึม
เศร้าหลังคลอด แต่กอ็ าจมีอทิ ธิพลทางอ้อม (ซึง่ ไม่ได้ศกึ ษา
ในการวิจัยครั้งนี้) เนื่องจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า
การสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์เชิงลบกับความเครียด
จากการเลี้ยงดูบุตร (r = - .37, p < .01) และจาก
การทบทวนวรรณกรรมพบว่า ความเครียดมีอทิ ธิพลโดยตรง
ต่อภาวะซึมเศร้า29 สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Cheng
และ Yusooff30 ทีพ่ บว่า การสนับสนุนทางสังคมมีอทิ ธิพล
ต่อภาวะซึมเศร้าโดยอ้อมโดยผ่านตัวแปรส่งผ่าน จากเหตุผล
ดังกล่าวจึงอาจทำให้การศึกษาครัง้ นี้ ไม่พบอิทธิพลของการ
สนับสนุนทางสังคมต่อภาวะซึมเศร้าหลังคลอดในมารดา
วัยรุน่
กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่หรือร้อยละ 75 เป็นมารดาวัย
รุน่ ทีม่ อี ายุอยู่ในช่วงวัยรุน่ ตอนปลาย ทีเ่ หลืออีกร้อยละ 75
เป็นวัยรุน่ ตอนกลาง โดยไม่พบวัยรุน่ ตอนต้นในการศึกษา
ครัง้ นี้ ช่วงของอายุทเี่ กาะกลุม่ กันเช่นนีท้ ำให้ขอ้ มูลมีความ
เป็นเอกพันธ์ (homogeneity) สูง ทำให้ลกั ษณะข้อมูลของ
ตัวแปรอายุมคี วามแปรปรวนน้อย ส่งผลให้ ไม่สามารถพบ
อำนาจการทำนายได้จากการวิเคราะห์ จำนวนขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างทีเ่ พิม่ มากขึน้ และการสุม่ จากหลายโรงพยาบาลจะ

ทำให้กลุ่มตัวอย่างมีความหลากหลายของช่วงอายุมากขึ้น
และเป็นตัวแทนทีด่ ขี องประชากรทีศ่ กึ ษา
ผลการศึกษาในครัง้ นีส้ รุปได้วา่ มารดาวัยรุน่ ทีม่ กี ารรับรู้
ความสามารถในการเป็นมารดาต่ำและมีความเครียดจาการ
เลีย้ งดูบตุ รสูง จะมีโอกาสเกิดภาวะซึมเศร้าหลังคลอดได้สงู

ข้อเสนอแนะ  
1. พยาบาลควรมีการคัดกรองภาวะซึมเศร้าหลังคลอด
ในมารดาวัยรุน่ ทีม่ ารับบริการตรวจสุขภาพหลังคลอดทุกราย
เพื่อให้มารดาวัยรุ่นที่มีภาวะนี้ ได้รับการช่วยเหลือได้ทัน
ท่วงที นอกจากนีพ้ ยาบาลควรจัดโปรแกรมหรือหาแนวทาง
ในการส่งเสริมให้มารดามีการรับรูค้ วามสามารถในการเป็น
มารดาเพิม่ มากขึน้ รวมถึงการป้องกันหรือลดความเครียดใน
การเลีย้ งดูบตุ ร เพือ่ เป็นการป้องกันและลดภาวะซึมเศร้าใน
ระยะหลังคลอดในมารดาวัยรุน่ ต่อไป
2. ในการศึกษาครัง้ ต่อไป ควรเพิม่ ขนาดกลุม่ ตัวอย่าง
และแหล่งเก็บข้อมูล รวมถึงการใช้วธิ สี มุ่ ตัวอย่างเพือ่ ให้ ได้
ตัวแทนทีด่ ขี องประชากรมารดาวัยรุน่ หลังคลอด และควร
ศึกษาอิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อมของปัจจัยที่สนใจ
ศึกษาต่อภาวะซึมเศร้า เพื่อจะได้ผลการศึกษาที่แสดงถึง
โยงใยของสาเหตุภาวะซึมเศร้าในมารดาวัยรุน่ หลังคลอดได้
อย่างชัดเจน
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