
J Nurs Sci   Vol.28  No.4  Oct - Dec  2010

Journal of Nursing Science86

Corresponding author: S. Muenwatzai
E-mail: supapun_fon@yahoo.com

Supapun Muenwatzai  RN MNS  
Registered Nurse, Siriraj Hospital, 
Mahidol University, 
Bangkok, Thailand

Yaowalak Serisathien  RN DNS 
Assistant Professor, Faculty of Nursing, 
Mahidol University, 
Bangkok, Thailand

Rungnapha Panitrat  RN PhD 
Assistant Professor, Faculty of Nursing, 
Mahidol University,
Bangkok, Thailand

Dittakan Boriboonhirunsarn  MD MPH 
PhD (Clinical Epidemiology) 
Associate Professor, Faculty of Medicine, 
Siriraj Hospital, Mahidol University
Bangkok, Thailand

* Master thesis, Faculty of Graduate 
studies, Mahidol University

Abstract:
Purpose: To examine the effects of a nursing care program based on 
Swanson’s Caring Theory on grief of women with spontaneous abortion
Design: Quasi-experimental design.
Methods: The participants were 60 women who were admitted to 
Siriraj Hospital after spontaneous abortion. They were divided into 
control and experimental groups, 30 women in each group. The         
participants in the control group received only routine nursing care, 
whereas those in the experimental group received a nursing care 
program based on Swanson’s Caring Theory coupled with routine 
nursing care. Data were collected using a demographic characteristics 
questionnaire, a perinatal grief scale, and an anecdotal record. Data 
were then analyzed by means of descriptive statistics, Chi-square test, 
t-test, and Repeated-Measures ANOVA.
Main findings: The findings revealed that the mean scores of the    
experimental group concerning grief were significantly lower than 
those of the women in the control group who received only routine 
nursing care (p < .001). These scores were obtained before discharge 
and two-weeks after the end of the experiment.  Also, the mean scores 
of grief of the subjects in the experimental group obtained before 
discharge and two-weeks after the end of the experiment              
examination were significantly lower than those obtained before 
the experiment (p < .001).
Conclusion and recommendations: The results of the study                      
suggested that nurses should provide a nursing care program to 
women with spontaneous abortion to help them through the grieving 
process.  (I have deleted the name of the theory from this section. There 
is no indication in this research that the Theory is responsible for the 
results, rather it may be an effect of the nursing care given).
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บทคดัย่อ:
วตัถปุระสงค์: เพือ่ศกึษาผลของโปรแกรมการพยาบาลโดยใช้ทฤษฎกีาร
ดแูลของแสวนสนัต่อระดบัความเศร้าโศกของหญงิทีส่ญูเสยีบตุรจากการ
แท้งเอง
รปูแบบการวจิยั: การวจิยักึง่ทดลอง
วธิดี�าเนนิการวิจัย: กลุม่ตวัอย่างเป็นหญงิทีส่ญูเสยีบตุรจากการแท้งเองซ่ึง
รบัไว้รกัษาในโรงพยาบาลศิรริาช เลอืกกลุม่ตวัอย่างจากผูท้ีม่คุีณสมบตัิ
ตามเกณฑ์ทีก่�าหนดจ�านวนทัง้หมด 60ราย แบ่งเป็นกลุม่ควบคุม  30 ราย 
และกลุม่ทดลอง 30 ราย โดยกลุม่ควบคมุได้รบัการพยาบาลตามปกตจิาก
พยาบาลประจ�าการ กลุม่ทดลองได้รบัโปรแกรมการพยาบาลโดยใช้ทฤษฎี
การดแูลของแสวนสนัร่วมกบัการพยาบาลตามปกตจิากพยาบาลประจ�า
การ เกบ็รวบรวมข้อมลูโดยใช้แบบสอบถามข้อมลูส่วนบคุคล  แบบวดัความ
เศร้าโศกของหญงิทีส่ญูเสยีบตุรจากการแท้งเอง  แบบบนัทกึข้อมลูในการ
พยาบาล วเิคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถติเิชงิพรรณา การทดสอบ ไคสแควร์ 
ค่าทดสอบทแีละการวเิคราะห์ความแปรปรวนแบบวดัซ�า้
ผลการวจิยั: ผลการวจิยัพบว่าภายหลงัให้โปรแกรมการพยาบาลโดยใช้
ทฤษฎกีารดแูลของแสวนสนัร่วมกบัการพยาบาลตามปกต ิ กลุม่ทดลองมี
คะแนนเฉลีย่ของความเศร้าโศกก่อนกลบับ้านและเมือ่มารบัการตรวจหลงั
แท้ง  2 สปัดาห์ลดต�า่ลงมากกว่ากลุม่ควบคมุอย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิี่
ระดบั p < .001 และกลุม่ทดลองมคีะแนนเฉลีย่ของความเศร้าโศกก่อน
กลบับ้านและเมือ่มารบัการตรวจหลงัแท้ง 2 สปัดาห์ลดต�า่ลงมากกว่าก่อน
ได้รบัการโปรแกรมการพยาบาลโดยใช้ทฤษฎกีารดแูลของแสวนสนัอย่างมี
นยัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั p < .001
สรปุและข้อเสนอแนะ: ควรน�าโปรแกรมการพยาบาลโดยใช้ทฤษฎกีารดแูล
ของแสวนสนัไปใช้ในการดแูลหญงิทีส่ญูเสยีบตุร เพือ่ช่วยลดความเศร้าโศก
และเพือ่ช่วยให้ผ่านกระบวนการเศร้าโศกไปได้ด้วยดโีดยไม่เกดิความเศร้า
โศกทีผ่ดิปกต.ิ
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หญงิทีส่ญูเสยีบตุรจากการแท้งเอง
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