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บทคัดยอ
งานวิจัยแบบกึ่งทดลองนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ
เปรียบเทียบความพึงพอใจตอการสวมกางเกงหลังคลอด
กับการสวมผาถุงของสตรีหลังคลอดขณะนอนพักใน
โรงพยาบาล ความพึงพอใจของแพทยตอการตรวจแผล
ฝเย็บของสตรีหลังคลอดที่สวมกางเกงหลังคลอดกับสวม
ผาถุง และความพึงพอใจของเจาหนาที่พยาบาลตอการ
ดูแลแผลฝเย็บของสตรีหลังคลอดทีส่ วมกางเกงหลังคลอด
กับสวมผาถุง กลุม ตัวอยางจํานวน 90 คน เปนสตรีหลังคลอด
แพทย และเจาหนาที่พยาบาล กลุมละ 30 คน เลือกแบบ
บังเอิญ เครื่องมือวิจัย เปนแบบสอบถามความพึงพอใจ
ของสตรีหลังคลอดตอการสวมกางเกงหลังคลอดกับการ
สวมผาถุง แบบสอบถามความพึงพอใจตอการตรวจแผล
ฝเย็บของแพทย และแบบสอบถามความพึงพอใจตอการ

ดูแลแผลฝเย็บของเจาหนาที่พยาบาล แบบสอบถามทั้ง
3 ฉบับหาความเที่ยงไดคาเทากับ 0.75 0.80 และ 0.79
ตามลําดับ วิเคราะหขอมูลดวยการหาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยง
เบนมาตรฐาน และ t- test
ผลการวิจัยพบวาสตรีหลังคลอดที่สวมกางเกง
หลังคลอดมีความพึงพอใจสูงกวาสตรีหลังคลอดที่สวม
ผาถุง แพทยทตี่ รวจสตรีหลังคลอดทีส่ วมกางเกงหลังคลอด
มีความพึงพอใจตอการตรวจแผลฝเย็บสูงกวาแพทยทตี่ รวจ
สตรีที่สวมผาถุงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001
สวนเจาหนาทีพ่ ยาบาลทีด่ แู ลสตรีหลังคลอดทีส่ วมกางเกง
หลังคลอดมีความพึงพอใจตอการดูแลแผลฝเย็บไมแตก
ตางจากเจาหนาที่พยาบาลที่ดูแลสตรีหลังคลอดที่สวม
ผาถุง
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Abstract
The purposes of this quasi-experimental research were to compare the satisfaction of post vaginal
delivery women who wore postpartum pant and Sarong, the Obstetricians’ satisfaction on episiotomy wound
examination and the staff nurses’ satisfaction on perineum care. A sample consisted of 30 post vaginal
delivery women, 30 Obstetricians and 30 staff nurses. Research tools were the satisfaction questionnaires
on wearing pants or Sarongs, episiotomy wound examination and perineum care. The reliability of tools were
0.75, 0.80 and 0.79 respectively. Mean, standard deviation and t-test were used in data analysis.
The results showed that the post vaginal delivery women who wore a postpartum pant had higher
satisfaction than those who wore a Sarong. The Obstetricians who examined episiotomy wound in the
women who wore a postpartum pant had higher satisfaction on episiotomy wound examination than those
who wore a Sarong at p < .001. The staff nurses who cared for women in the two groups had no differences
in satisfaction on perineum care.

ความสําคัญของปญหา
ระยะหลังคลอดเปนชวงเวลาสําคัญทีส่ ตรีหลังคลอด
ควรไดรบั ความชวยเหลือทัง้ ดานรางกายและจิตใจ เนือ่ งจาก
ออนเพลียจากการคลอดและมีโอกาสเสีย่ งตอภาวะแทรกซอน
เชน ภาวะตกเลือดหลังคลอดซึ่งพบได 2-11% (Tamizian
& Arulkumaran, 2002) ของการคลอด อีกทั้งเปนปญหา
สําคัญทางสูตศิ าสตรทอี่ าจรุนแรงถึงขัน้ เสียชีวติ ได จําเปน
ตองไดรับการดูแลอยางใกลชิด การพยาบาลสตรีในระยะ
หลังคลอดจะชวยปองกันภาวะแทรกซอนที่อาจเกิดขึ้น
สงเสริมใหสตรีหลังคลอดสามารถดูแลตนเองไดถูกตอง
และชวยฟน ฟูสขุ ภาพใหกลับคืนสูส ภาพปกติ การประเมิน
สุขภาพสตรีในระยะหลังคลอด พยาบาลตองประเมินดวย
การรวบรวมขอมูลของประวัติครอบครัว การเจ็บปวย การ
ตั้งครรภ การคลอด ตรวจดูลักษณะทั่วไป ตรวจรางกาย
คือ ประเมินสัญญาณชีพ การหดรัดตัวของมดลูก ตรวจ
เตานม แผลฝเย็บ ปริมาณและลักษณะของนํ้าคาวปลา
นอกจากนี้ยังตองดูแลใหสตรีหลังคลอดขับถายปสสาวะ
อุจจาระ และชวยบรรเทาความปวดบริเวณแผลฝเย็บ
(Pilliteri, 2007)

การตัดแผลฝเย็บในสตรีที่คลอดทางชองคลอด
กระทําเพือ่ ลดการฉีกขาดของชองคลอด ปองกันการฉีกขาด
ถึงหูรดู บริเวณกน (Anal sphincter) และชวยใหสะดวกตอ
การเย็บแผลฝเย็บ ในตางประเทศการตัดแผลฝเย็บมี
แนวโนมลดลง สหรัฐอเมริกา ป 1979 – 2004 อัตราการ
ตัดแผลฝเย็บ ลดลงจากรอยละ 60.9 เปน 24.5 และการ
ตัดแผลฝเย็บไมจาํ เปนตองทําทุกราย (Frankman, Wang,
Bunker, & Lowder, 2009) แตในบางประเทศที่พัฒนา
แลวก็ยังมีการตัดแผลฝเย็บถึงรอยละ 65 (Hedayati,
Parsons, & Crowther, 2003) โรงพยาบาลรามาธิบดี
สวนใหญยงั มีการตัดแผลฝเย็บ ยกเวนการคลอดกอนการ
อยูโรงพยาบาล หรือในผูคลอดครรภหลังๆ ที่กลามเนื้อ
หนทางคลอดยืดหยุนดี
ผูร บั บริการสวนใหญในปจจุบนั มีความคาดหวังสูง
ตอการไดรบั การบริการพยาบาลทีม่ คี ณ
ุ ภาพจากผูใ หบริการ
เชนเดียวกับการบริการสุขภาพอืน่ ๆ ทําใหพยาบาลวิชาชีพ
จําเปนตองมีการติดตามตรวจวัดและประเมินคุณภาพการ
พยาบาลอยางตอเนื่องเพื่อตอบสนองความตองการของ
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ผูรับบริการ (อารี ชีวเกษมสุข และจินตนา ยูนิพันธุ, 2005)
ในดานคุณภาพการบริการ Parasuraman, Zeithaml และ
Berry (1988) ไดพบวา การประเมินคุณภาพบริการพิจารณา
จากเกณฑสําคัญดังนี้ 1) เปนสิ่งที่สัมผัสไดอยางเปน
รูปธรรม เชน วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือตาง ๆ ภาพลักษณ
ของบุคลากร 2) ความนาเชือ่ ถือทีผ่ ใู หบริการมีความสามารถ
ปฏิบัติไดถูกตองแมนยํา 3) การตอบสนองความตองการ
ของผูร บั บริการ ผูใ หบริการตัง้ ใจชวยเหลือผูร บั บริการอยาง
ทันทวงทีดวยความเต็มใจ 4) ความมั่นใจ ผูใหบริการมี
ความรูและปฏิบัติตอผูรับบริการอยางสุภาพ สรางความ
เชื่อมั่นและเกิดความไววางใจ 5) ความเขาใจความรูสึก
ของผูรับบริการที่มีความเอื้ออาทรและดูแลเอาใจใสผูรับ
บริการเปนรายบุคคล
ปจจุบนั ยังไมพบการพัฒนากางเกงสวมหลังคลอด
แตมีงานวิจัยที่พัฒนากางเกงสําหรับตรวจ Pap smear
โดยตัดเย็บเหมือนกางเกงชาวเล แตไดผาตรงเปากางเกง
ดานหนายาว 10 นิว้ ดานหลังยาว 4 นิว้ มีผา สีเ่ หลีย่ มขนาด
กวาง 10 นิ้ว ยาว 22 นิ้ว มาเย็บปดดานหนาของกางเกง
และนําเวลโกมาเย็บติดดานหลังของกางเกง เมือ่ ตรวจก็ดงึ
ผาสีเ่ หลีย่ มขึน้ ทําใหเห็นเฉพาะสวนทีจ่ ะตรวจ เปนผลงาน
ของอุบลวรรณา เรือนทองดี สิริกร เรืองเดชและจุลจราพร
สินศิริ (2551) โดยนําไปใชแทนผาถุงทีใ่ ชอยูใ นโรงพยาบาล
ผลการวิจัยพบวา ผูรับบริการรอยละ 90.53 พึงพอใจมาก
ตอการใชกางเกง ทางโรงพยาบาลจึงไดนาํ กางเกงวิเศษมา
ใชแทนผาถุงสําหรับการตรวจภายในของแผนกผูป ว ยนอก
การตรวจแผลฝเย็บและประเมินปริมาณและลักษณะ
ของนํ้าคาวปลา ในสตรีหลังคลอด เปนกิจกรรมที่จําเปน
ของแพทยและพยาบาลในการดูแลมารดาระยะหลังคลอด
ซึ่งการตรวจนี้สตรีหลังคลอดที่สวมผาถุง ขณะชันเขาขึ้น
ทําใหรางกายถูกเปดเผยบริเวณหนาขาถึงอวัยวะสืบพันธุ
ภายนอก เกิดความรูสึกอาย ศักดิ์ศรีคุณคาแหงความเปน
มนุษยลดลง สตรีหลังคลอดบางรายไมเคยสวมผาถุงทําให
ไมสะดวก และหลุดบอย ดังนั้นผูวิจัยจึงตองการพัฒนา

กางเกงหลังคลอดที่สามารถตรวจดูแผลฝเย็บและนํ้า
คาวปลาโดยไมเปดเผยรางกายมากไปและสตรีหลังคลอด
พอใจ

วัตถุประสงคการวิจัย
1. เปรียบเทียบความพึงพอใจตอการสวมกางเกง
หลังคลอดและการสวมผาถุง ขณะนอนพักในโรงพยาบาล
ของสตรีหลังคลอด
2. เปรียบเทียบความพึงพอใจของแพทยตอการ
ตรวจแผลฝเย็บของสตรีหลังคลอดทีส่ วมกางเกงหลังคลอด
กับสวมผาถุง
3. เปรียบเทียบความพึงพอใจของเจาหนาทีพ่ ยาบาล
ตอการดูแลแผลฝเย็บของสตรีหลังคลอดที่สวมกางเกง
หลังคลอดกับสวมผาถุง

สมมติฐานการวิจัย
1. สตรีหลังคลอดทีส่ วมกางเกงหลังคลอดมีความ
พึงพอใจสูงกวาสตรีหลังคลอดที่สวมผาถุง
2. แพทยที่ตรวจสตรีหลังคลอดที่สวมกางเกง
หลังคลอดมีความพึงพอใจตอการตรวจแผลฝเย็บสูงกวา
แพทยที่ตรวจสตรีหลังคลอดที่สวมผาถุง
3. เจาหนาทีพ่ ยาบาลทีด่ แู ลสตรีหลังคลอดทีส่ วม
กางเกงมีความพึงพอใจตอการดูแลแผลฝเย็บสูงกวา
เจาหนาที่พยาบาลที่ดูแลสตรีหลังคลอดที่สวมผาถุง

วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เปนวิจัยแบบกึ่งทดลอง (Quasiexperimental research)
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร มี 3 กลุม ไดแก 1) สตรีหลังคลอดที่
คลอดทางชองคลอดและมีแผลฝเย็บในหอผูป ว ย สูตกิ รรม
โรงพยาบาลรามาธิบดี 2) แพทย ไดแกอาจารยแพทย
แพทยประจําบานและแพทยฝกหัดที่ปฏิบัติงานในหอ
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ผูปวยสูติกรรมโรงพยาบาลรามาธิบดี และ 3) เจาหนาที่
พยาบาลไดแกพยาบาลและผูช ว ยพยาบาลทีป่ ฏิบตั งิ านใน
หอผูปวยสูติกรรมโรงพยาบาลรามาธิบดี
กลุมตัวอยาง จํานวน 90 ราย เลือกแบบบังเอิญ
เปนสตรีหลังคลอด จํานวน 30 ราย แพทย จํานวน 30 ราย
และเจาหนาที่พยาบาล จํานวน 30 ราย
เครื่องมือวิจัย และอุปกรณ
1. อุปกรณ ที่ใชเปนกางเกงหลังคลอด ผูวิจัยได
นํากางเกงของผูป ว ยชายมาเปนแบบในการตัดเย็บโดยเพิม่
ความกวางของเปากางเกงขนาด 6 นิ้วและดัดแปลงให
สามารถเปดเปาได นําไปใชกบั สตรีหลังคลอดเพือ่ หาความ
กวางใหเพียงพอในการตรวจแผลฝเย็บ ใชแผนผามาเย็บ
ปดบริเวณทีเ่ ปดเปากางเกงโดยใชแผนกาวเวลโกยึดติดอีก
ขางหนึง่ เอาไว และใหแพทยลองใชในการตรวจแผลฝเย็บ

ดานหนา

ซึ่งไดเสนอแนะวาใหปรับการเปดแผนผาที่ใชปดเปาจาก
ดานขางเปนดานหนาเพื่อความสะดวกในการเปดดูแผล
ฝเย็บ ผูวิจัยจึงปรับรูปแบบ กางเกงใหม โดยขยายความ
กวางของรอยเปดทางดานหลังของกางเกงใหกวาง 8 นิ้ว
ใชแผนผาปดรอยเปดของเปากางเกงกวาง 20 นิ้วและติด
แผนเวลโกทางดานหนาเพื่อสามารถเปดดูแผลฝเย็บทาง
ดานหนาและกวางพอ นําไปใชในสตรีหลังคลอด และให
แพทยตรวจแผลฝเย็บ พบวา แผนผาทีใ่ ชปด เปากางเกงไม
สามารถปกปดไดมดิ ชิดขณะทีส่ ตรีหลังคลอดนอนหรือนัง่
ใหทารกดูดนมมารดา แตแพทยมคี วามสะดวกตอการเปด
ดูแผลฝเย็บและมีความพึงพอใจกับการเปดแผนผาที่ปด
เปาทางดานหนา
กางเกงหลังคลอด ที่สามารถเปดเปาได ดังภาพ

ดานหลัง

2. อุปกรณ ผาถุงเปนผาสี่เหลี่ยมผืนผามีขนาด
กวาง 35 นิ้วและยาว 41 นิ้วที่มีใชอยูในโรงพยาบาล
เครือ่ งมือวิจยั เปนแบบสอบถาม 3 ชิน้ ทีผ่ วู จิ ยั สราง
ขึ้นไดแก
1. แบบสอบถามความพึงพอใจตอการสวมกางเกง
หลังคลอดและการสวมผาถุง ขณะนอนพักในโรงพยาบาล

เมื่อเปดเปากางเกงจะพบผาสามเหลี่ยม 2 ผืน
ประกบกันสามารถเปดตรวจดูแผลฝเย็บ

มีจํานวน 11 ขอ ประกอบดวยดานรูปแบบ ความสะดวก
และการเปดเผยรางกาย
2. แบบสอบถามความพึงพอใจตอการตรวจแผล
ฝเย็บ มีจํานวน 5 ขอ ประกอบดวยความสะดวกและการ
เปดเผยรางกายในการตรวจแผลฝเย็บ
3. แบบสอบถามความพึงพอใจตอการดูแลแผล
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ฝเย็บ มีจํานวน 5 ขอ ประกอบดวยความสะดวกและการ
เปดเผยรางกายในการดูแลแผลฝเย็บ
การตอบใชมาตรประมาณคา 5 ระดับ คือ พอใจ
มากที่สุด ถึงพอใจนอยที่สุด ใหคะแนน 5 ถึง 1 ตามลําดับ
แปลผลระดับความพึงพอใจโดยใชคา เฉลีย่ ดังนี้ พอใจมาก
ที่สุด มีคาเฉลี่ยระหวาง 4.50-5.00 พอใจมาก มีคาเฉลี่ย
ระหวาง 3.50-4.49 พอใจปานกลาง มีคาเฉลี่ยระหวาง
2.50-3.49 พอใจนอย มีคา เฉลีย่ ระหวาง 1.50- 2.49 พอใจ
นอยที่สุด มีคาเฉลี่ยระหวาง 1.00-1.49
แบบสอบถามทั้งสาม ไดรบั การตรวจสอบความตรง
เชิงเนื้อหา โดยกลุมผูทรงคุณวุฒิ 3 ทาน และนําไปใชกับ
สตรีหลังคลอด แพทย และเจาหนาที่พยาบาลกลุมละ
30 รายเพื่อหาความเที่ยงไดคาสัมประสิทธิ์อัลฟาของ
Cronbach เทากับ 0.75, 0.80 และ 0.79 ตามลําดับ
วิธเี ก็บรวบรวมขอมูล ระหวางเดือน พฤศจิกายน
– ธันวาคม พ.ศ. 2554
การพิทักษสิทธิ์กลุมตัวอยาง งานวิจัยนี้ไดรับ
การอนุมตั จิ ากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในคนของ
คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัย
มหิดล เลขทีโ่ ครงการ ID 11-54-10ว ผูว จิ ยั หรือผูช ว ย ชีแ้ จง
ขอมูลการเขารวมวิจยั แกกลุม ตัวอยางทุกกลุม โดยใชเอกสาร
สตรีหลังคลอดทีย่ นิ ยอมเขารวมวิจยั ไดลงนามเปนลายลักษณ
อักษรตามหนังสือใหการยินยอม แลวจึงดําเนินการดังนี้
1. สตรีหลังคลอดทั้ง 30 ราย ไดรับการสวมทั้ง
กางเกงหลังคลอดและผาถุงโดยใชการสุม อยางงายในการ
เริ่มตนการสวม โดยสตรีหลังคลอดที่ไดสวมกางเกงกอน
เปนเวลา 1 วันแลวจึงสลับเปนสวมผาถุง 1 วัน สวนกลุม
ทีส่ วมผาถุงกอนเปนเวลา 1 วันแลวจึงสลับเปนสวมกางเกง
หลังคลอด 1 วัน หลังจากนัน้ จึงใหตอบแบบสอบถามความ
พึงพอใจตอการสวมกางเกงหลังคลอดกับการสวมผาถุง
2. แพทยผตู รวจแผลฝเย็บของสตรีหลังคลอดทีไ่ ด
รับการสวมกางเกงหลังคลอดและผาถุง เมือ่ ตรวจเสร็จ ให
แพทยตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการตรวจแผลฝเย็บ

3. เจาหนาทีพ่ ยาบาลผูด แู ลสตรีหลังคลอดทีส่ วม
กางเกงหลังคลอด และผาถุง เมื่อสิ้นสุดการดูแลใหตอบ
แบบสอบถามความพึงพอใจในการดูแลแผลฝเย็บในสตรี
หลังคลอด
การวิเคราะหขอ มูล ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรหา
คาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
t-test

ผลการวิจัย
สตรีหลังคลอดเปนสตรีครรภแรก รอยละ 56.7
ครรภหลัง รอยละ 43.3 คาเฉลี่ยของอายุ 28.17 ป (SD =
7.42) นํ้าหนัก 61.42 กิโลกรัม (SD = 9.37) และสวนสูง
156.43 เซนติเมตร (SD = 6.82) แพทย เปนอาจารยแพทย
รอยละ 6.67 แพทยประจําบาน รอยละ 13.33 และนักศึกษา
แพทย รอยละ 80 อายุเฉลีย่ เทากับ 25.50 ป (SD = 7.58)
เจาหนาทีพ่ ยาบาล เปนพยาบาล รอยละ 40 ผูช ว ยพยาบาล
รอยละ 60 อายุเฉลี่ย เทากับ 31.93 ป (SD = 9.38)
1. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจตอการสวม
ผาถุงและกางเกงหลังคลอดของสตรีหลังคลอด ความพึง
พอใจตอการตรวจแผลฝเย็บของแพทยและความพึงพอใจ
ตอการดูแลแผลฝเย็บของเจาหนาที่พยาบาลพบวา สตรี
หลังคลอดมีความพึงพอใจตอการสวมผาถุงโดยรวมอยูใ น
ระดับปานกลาง (M = 2.89, SD = 0.36) ในดานการเปด
เผยรางกายอยูใ นระดับนอย สวนในดานความสะดวกและ
ดานรูปแบบอยูในระดับปานกลาง ความพึงพอใจตอการ
สวมกางเกงหลังคลอดโดยรวมอยูใ นระดับมาก (M = 4.18,
SD = 0.33) ในดานการเปดเผยรางกายอยูในระดับ
ปานกลาง (M = 3.28, SD = 0.77) ในดานความสะดวก
อยูในระดับมากที่สุด (M = 4.51, SD = 0.45) ในดาน
รูปแบบอยูในระดับมาก (M = 4.48, SD = 0.48)
สตรีหลังคลอดมีความพึงพอใจตอการสวมกางเกง
หลังคลอดสูงกวาการสวมผาถุงอยางมีนยั สําคัญทางสถิติ
ทีร่ ะดับ .001 แพทยมคี วามพึงพอใจตอการตรวจแผลฝเย็บ
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ในสตรีหลังคลอดทีส่ วมกางเกงหลังคลอดอยูใ นระดับมาก
(M = 4.18, SD = 0.49) และสูงกวาแพทยทตี่ รวจแผลฝเย็บ
ในสตรีหลังคลอดที่สวมผาถุงที่อยูในระดับปานกลาง
(M = 3.18, SD = 0.39) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.001 สวนเจาหนาที่พยาบาลมีความพึงพอใจตอการดูแล

แผลฝเย็บของสตรีหลังคลอดทีส่ วมผาถุงอยูใ นระดับปานกลาง
(M = 3.26, SD = 0.47) และสตรีหลังคลอดที่สวมกางเกง
หลังคลอดอยูในระดับปานกลาง (M = 3.27, SD = 0.51)
และไมมีความแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05
(ตาราง 1)

ตาราง 1 เปรียบเทียบความพึงพอใจของสตรีหลังคลอด แพทย และเจาหนาทีพ่ ยาบาล จําแนกตามกลุม สตรีหลังคลอด
ที่สวมผาถุงและกางเกงหลังคลอด (n = 90)
ผาถุง
สตรีหลังคลอด
โดยรวม
ดานการเปดเผยรางกาย
ดานความสะดวก
ดานรูปแบบ
แพทย
เจาหนาที่พยาบาล

M

SD

กางเกงหลังคลอด
M
SD

2.89
1.69
3.03
3.84
3.18
3.26

0.36
0.61
0.59
0.70
0.39
0.47

4.18
3.28
4.51
4.48
4.18
3.27

0.33
0.77
0.45
0.48
0.49
0.51

t

-13.39***
-8.35***
-10.14***
-4.45***
-7.78***
-0.05ns

*** p<.001, ns: not significant

การอภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจัยพบวาสตรีหลังคลอดมีความพึงพอใจ
ตอการสวมกางเกงหลังคลอดสูงกวาการสวมผาถุง และแพทย
มีความพึงพอใจตอการตรวจแผลฝเย็บในสตรีหลังคลอดทีส่ วม
กางเกงหลังคลอดสูงกวาแพทยที่ตรวจแผลฝเย็บในสตรี
หลังคลอดที่สวมผาถุงซึ่งเปนไปตามสมมติฐานการวิจัย
และสนับสนุนประโยชนของกางเกงหลังคลอดทีไ่ ดพฒ
ั นา
ขึ้นและสอดคลองกับ อุบลวรรณา เรือนทองดี และคณะ
(2551) ที่พบวาผูรับบริการพึงพอใจมากตอการใชกางเกง
วิเศษในการตรวจ Pap smear สวนเจาหนาที่พยาบาลมี
ความพึงพอใจตอการดูแลแผลฝเย็บในสตรีหลังคลอดที่
สวมผาถุงกับกางเกงหลังคลอดไมแตกตางกัน ซึง่ ไมสนับสนุน

สมมติฐานการวิจัย เนื่องจากการใชกางเกงหลังคลอดยัง
ไมสะดวกในการสอดหมอนอนและทําความสะอาดอวัยวะ
สืบพันธุหลังขับถายปสสาวะบนเตียง

ขอเสนอแนะ
1. ควรนํากางเกงหลังคลอดไปใชซงึ่ สามารถเพิม่
ความพึงพอใจในผูใหบริการและผูรับบริการ
2. ควรปรับปรุงกางเกงหลังคลอดใหสะดวกตอ
การสอดหมอนอนเพือ่ ทําความสะอาด อวัยวะสืบพันธุห ลัง
ขับถายปสสาวะและจับผาเปดดูแผลในกรณีที่ผาเปอน
เลือด
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