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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.ิ

ค�าส�าคัญ: โปรแกรมการพยาบาล ทฤษฎกีารดแูลของแสวนสนั ความเศร้าโศก 
หญงิทีส่ญูเสยีบตุรจากการแท้งเอง

ผลของโปรแกรมกำรพยำบำลโดยใช้ทฤษฎีกำรดูแลของแสวนสันต่อระดับ
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ควำมส�ำคัญของปัญหำ
 การตั้งครรภ์โดยทั่วไปเป็นสิ่งที่น�าความยินดีมาสู่  
ผูท้ีเ่ป็นบดิามารดาและสมาชกิอืน่ๆ ในครอบครวัซึง่ต้องมกีาร
ประคับประคองให้การต้ังครรภ์ด�าเนินไปจนถึงการคลอด    
แต่ถ้าการตัง้ครรภ์สิน้สุดลงก่อนการคลอดหรอืก่อนทีท่ารกจะ
สามารถมีชีวิตอยู ่ภายนอกได้เรียกว่าเป็นการแท้งบุตร  
ส�าหรับอุบัติการณ์ของการแท้งเองในประเทศไทยพบได้
ประมาณร้อยละ 10–15 ของการตัง้ครรภ์ทัง้หมด1 การแท้ง
เองเป็นการสญูเสยีสิง่ทีค่าดหวงัหรอืจนิตนาการ2  เป็นเหมอืน
การสญูเสยีส่วนหนึง่ของตนสญูเสยีสายสมัพนัธ์ทีไ่ด้พฒันามา
ตลอดการตัง้ครรภ์ และน�ามาซึง่ผลกระทบด้านจติใจแก่หญงิ
ทีส่ญูเสยีบตุรและบคุคลในครอบครวั เกดิความรูส้กึว่าตนเป็น
คนผดิท่ีท�าให้เกดิการแท้งขึน้3  มคีวามรูส้กึผดิคดิว่าตนเป็นต้น
เหตุของการสญูเสยีนีแ้ละท�าให้เกิดความรูส้กึเศร้าโศกตามมาได้4 

ความรู้สึกเศร้าโศกเป็นปฏิกิริยาที่มีต่อการสูญเสียเป็นกระ
บวนการตามธรรมชาติที่เกิดจากการต้องสูญเสียสิ่งอันเป็น
ทีร่กั  การสญูเสยีสิง่ทีค่าดหวงัหรอืจนิตนาการไว้  เป็นความ
รูส้กึของแต่ละบคุคลทีผู่อ้ืน่ไม่สามารถทราบได้  หญงิสญูเสยี
บตุรทีม่อีาการเศร้าโศกจะอยูใ่นระยะต่างๆ และมปีฏกิริยิา
ตอบสนองทางด้านอารมณ์ต่างๆ กัน เช่น อาการตกใจ  อาการชอ็ก  
ซึง่ปฏิกริยิาต่างๆ นัน้อาจจะคงอยูช่ัว่ระยะเวลาหนึง่หรอืหลาย
วนัหรอืหลายเดอืนกไ็ด้ หากความรูส้กึเศร้าโศกไม่ได้รบัการ
ดแูลหรือตอบสนองอย่างเข้าใจและเหมาะสมอาจจะน�ามาซึง่
ผลกระทบต่อสุขภาพหรือความผาสุกในชีวิตของหญิงที่     
สญูเสยีบตุร ซึง่ความรูส้กึเศร้าโศกนีเ้ป็นสิง่ทีย่ากต่อการแก้ไข
ความรูส้กึโดยปราศจากการช่วยเหลอื5 ความรูส้กึเศร้าโศกจะ
เด่นชัดในระยะเริ่มแรกของการสูญเสียและยังคงมีอยู่อย่าง   
ต่อเนือ่งเป็นเวลาหลายเดอืนแล้วจงึค่อยๆ ลดลง6 ระดบัความ
รนุแรงของการแสดงออกของแต่ละบคุคลจะไม่เหมอืนกนัขึน้
อยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น การให้ความส�าคัญของสิ่งที่    
สญูเสยีและความผกูพนัทางจติใจ ความรูส้กึต่อสิง่ทีส่ญูเสยี 
ประสบการณ์การสูญเสีย บุคคลที่เคยมีประสบการณ์การ   
สญูเสยีและสามารถปรบัตวัได้ดย่ีอมมโีอกาสปรบัตวัต่อการ
สญูเสยีได้ดกีว่าผูท้ีไ่ม่เคยประสบกบัการสญูเสยีมาก่อน7 หรอื
ถ้ามอีปุสรรคบางประการทีม่ารบกวนกระบวนการเศร้าโศก
อาจท�าให้เกดิปฏิกริยิาตอบสนองล่าช้า ยาวนาน หรอืมอีาการ
มากผดิปกตแิละกลายเป็นประสบการณ์เลวร้ายซ�า้เตมิการ

สญูเสยีในครัง้ต่อๆ ไป จนอาจท�าให้เกดิเป็นโรคจติประสาท
ภายหลงัได้  ซึง่อตัราการเกดิโรคจติประสาทหลงัจากการแท้ง
บตุรนัน้พบได้ร้อยละ 10.98 ดงันัน้หญงิทีส่ญูเสยีบตุรจากการ
แท้งเองจึงควรได้รบัการดแูลช่วยเหลอืทีเ่หมาะสมตัง้แต่ระยะ
เริ่มแรกของความเศร ้าโศกเพื่อช ่วยส ่งเสริมให้ผ ่าน
กระบวนการเศร้าโศกไปได้ด้วยด ี สามารถปรบัตวัให้ยอมรบั
การสญูเสยีน้ี ลดอบุตักิารณ์ของการเกดิโรคจิตประสาททีอ่าจ
เกดิขึน้ภายหลงัความเศร้าโศกได้
        จากการศกึษาความเศร้าโศกและความต้องการการ
ดูแลของหญิงที่สูญเสียบุตรจากการแท้งเองของกันยรักษ์     
เงยเจรญิ9 พบว่าหญงิทีส่ญูเสยีบตุรจากการแท้งเองมคีวาม
เศร้าโศกอยูใ่นระดบัค่อนข้างมาก ซึง่สอดคล้องกบัการศกึษา
ของพรรณวด ี ตนัเลศิ10 ทีพ่บว่าหญงิทีส่ญูเสยีทารกในครรภ์
มคีวามเศร้าโศกอยูใ่นระดบัค่อนข้างมาก และจากการศกึษา
ความเศร้าโศกในหญงิหลงัแท้งบตุรของ Prommanart11 พบว่า
ร้อยละ 5.3 มคีวามเศร้าโศกในระดบัรนุแรง ร้อยละ 37.9   
มีความเศร้าโศกอยู่ในระดับปานกลาง และร้อยละ 56.8      
มคีวามเศร้าโศกอยูใ่นระดบัไม่รนุแรง ดงัน้ันจึงจ�าเป็นอย่างยิง่
ทีห่ญงิทีส่ญูเสยีบตุรจากการแท้งเองควรได้รบัการพยาบาล
ทัง้ทางด้านร่างกาย  จติใจ  อารมณ์ สงัคม จติวญิญาณ เพือ่
ช่วยรกัษาดลุยภาพให้คงอยูต่ามปกตแิละสามารถเผชญิกบั
ความเศร้าโศกได้    
 จากทีก่ล่าวมาแล้วข้างต้นจะเหน็ได้ว่าความเศร้าโศก 
ของหญิงที่สูญเสียบุตรจากการแท้งเองถือได้ว่าเป็นภาวะ
วกิฤตทีม่ผีลต่อสขุภาพของหญงิทีส่ญูเสยีบตุรจากการแท้งเอง
จงึควรได้รบัการดแูลและช่วยเหลอืเพือ่ให้คงความสมดลุของ
ภาวะสขุภาพโดยเรว็ โดยเป้าหมายหลกัของการช่วยเหลอื   
ผูท้ีม่คีวามเศร้าโศกคือช่วยให้ผูท้ีม่คีวามเศร้าโศกได้มโีอกาส
ระบายความรูส้กึออกมา และมกีารประคับประคองให้อารมณ์
เศร้าโศกเสยีใจทัง้หลายลดลงเพือ่การเตรยีมตวัรบักบัความ
จรงิและกลบัสูส่งัคมได้โดยเรว็12  ในฐานะทีผู่วิ้จัยเป็นพยาบาล
วิชาชีพซึ่งปฏิบัติงานอยู่ในหอผู้ป่วยที่ให้การดูแลหญิงที่      
สูญเสียบุตรจากการแท้งเอง ผู ้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา
แนวทางการให้การพยาบาลเพือ่ลดความเศร้าโศกของหญงิที่
สญูเสยีบตุรจากการแท้งเองโดยใช้แนวทางการพยาบาลตาม
กรอบทฤษฎกีารดแูล (Thoery of caring) ของแสวนสนั13 

มาใช้เป็นพืน้ฐานในการจดัโปรแกรมการพยาบาลซึง่ประกอบ
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ด้วยกระบวนการดแูล  5 ด้าน ได้แก่  การคงไว้ซ่ึงความเชือ่ 
(Maintaining belief) การท�าความเข้าใจ (Knowing) การอยูเ่ฝ้า
ดแูล (Being with) การปฏบิติัช่วยเหลอื (Doing for) และการ
สนบัสนนุ (Enabling) ซ่ึงแนวทางการพยาบาลตามกรอบ
ทฤษฎีของแสวนสันจะคลอบคลุมการดูแลทั้งด้านร่างกาย 
จติใจ อารมณ์สงัคมและจติวญิญาณ ซึง่จะช่วยให้หญงิทีส่ญู
เสียบุตรจากการแท้งเองได้รับการดูแลแบบองค์รวมอย่าง
แท้จรงิ โดยคาดหวงัว่าผลของการพยาบาลจะช่วยลดความ
เศร้าโศกในหญิงท่ีสูญเสียบุตรจากการแท้งเองและช่วยให้
สามารถปรบัตวัต่อภาวะเศร้าโศกทีเ่กดิขึน้รวมทัง้สามารถน�า
มาเป็นแนวทางในการปรบัปรงุคณุภาพการพยาบาลโดยการ
ส่งเสรมิให้หญงิท่ีสญูเสยีบตุรจากการแท้งเองสามารถฟ้ืนฟู
สขุภาพกายภายหลงัการแท้งบตุร เผชญิกบัความเศร้าโศกมี
การปรบัตวัและฟ้ืนหายจากความเศร้าโศกได้ต่อไป 
  
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
 1.เปรียบเทียบความเศร้าโศกของหญิงที่สูญเสีย
บตุรจากการแท้งเอง ก่อนและหลงัได้รบัการพยาบาลระหว่าง 
กลุ ่มที่ได้รับการพยาบาลตามปกติและกลุ่มที่ได้รับการ
พยาบาลตามโปรแกรมการพยาบาลโดยใช้ทฤษฎกีารดูแลของ
แสวนสนัร่วมกบัการพยาบาลตามปกต ิ
 2.เปรียบเทียบความเศร้าโศกของหญิงที่สูญเสีย
บตุรจากการแท้งเอง ก่อนและหลงัได้รบัการพยาบาลตาม
โปรแกรมการพยาบาลโดยใช้ทฤษฎกีารดแูลของแสวนสนัร่วม
กบัการพยาบาลตามปกติ

สมมตฐิำนกำรวิจยั
 1.คะแนนเฉลีย่ของความเศร้าโศกของหญงิทีส่ญูเสยี
บตุรจากการแท้งเองหลังได้รบัการพยาบาลตามโปรแกรมการ
พยาบาลโดยใช้ทฤษฎีการดูแลของแสวนสันร่วมกับการ
พยาบาลตามปกตลิดต�า่ลงมากกว่ากลุม่ทีไ่ด้รบัการพยาบาล
ตามปกตเิพยีงอย่างเดยีว
 2.คะแนนเฉลีย่ของความเศร้าโศกของหญงิทีส่ญูเสยี
บุตรจากการแท้งเองหลงัได้รบัการพยาบาลตามโปรแกรมการ
พยาบาลโดยใช้ทฤษฎกีารดแูลของแสวนสนัร่วมกบัการพยาบาลตาม
ปกตลิดต�า่ลงกว่าก่อนได้รบัการพยาบาลตามโปรแกรมการพยาบาล
โดยใช้ทฤษฎีการดแูลของ แสวนสนัร่วมกับการพยาบาลตามปกติ

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย
 การวจิยัครัง้นีเ้ป็นการวจิยัเชงิกึง่ทดลอง (Quasi-
experimental design) 
 ประชากรและกลุม่ตวัอย่าง
 ประชากรทีใ่ช้ในการศกึษาครัง้นีเ้ป็นหญงิทีส่ญูเสยี
บตุรจากการแท้งเองซ่ึงรบัไว้รกัษาพยาบาลในโรงพยาบาลศิรริาช 
กลุม่ตวัอย่างคดัเลอืกตามเกณฑ์ทีก่�าหนดคอื มอีาย ุ18 ปี ขึน้ไป 
อายคุรรภ์ไม่เกนิ 20 สปัดาห์ ไม่เคยมปีระวตักิารท�าแท้ง มคีวาม
ตัง้ใจในการมบีตุร ไม่เคยมปีระวัตป่ิวยเป็นโรคทางจิตมาก่อน 
สามารถตดิต่อสือ่สารด้านการพดู การฟัง การมองเหน็ได้ ยนิดี
เข้าร่วมการศึกษาและสามารถมารบัการตรวจรกัษาตามนัดที2่  
สปัดาห์หลงัแท้งได้ มโีทรศพัท์ทีส่ามารถตดิต่อได้ มรีะดบัความ
เศร้าโศกต้ังแต่ระดบัปานกลางข้ึนไป) คะแนนความเศร้าโศกเฉลีย่
จากการท�าแบบวดัความเศร้าโศกของหญงิทีส่ญูเสยีบตุรจากการ
แท้งเอง ≥   2.50 คะแนน) ไม่มโีรคประจ�าตวัทางอายรุกรรม 
เช่น โรคเอสแอลอ ี โรคเบาหวาน ตดิเชือ้เอชไอว ี โรคความดนั
โลหติสงู  โรคหวัใจ ค�านวณกลุม่ตวัอย่างด้วย Power analysis 
โดยก�าหนดค่า effect size = 0.5, power = .80, p < .05  โดย
น�าผลการทดลองของปารชิาต ิ เพง็คาสคุนัโธ14 มาแทนค่าได้
จ�านวนกลุม่ตวัอย่างกลุม่ละ 25 ราย เพือ่เป็นการป้องกนัการ
สญูหายของกลุม่ตวัอย่างผูวิ้จัยจึงเพิม่จ�านวนกลุม่ตวัอย่างอกี     
ร้อยละ  20 จงึได้กลุม่ตวัอย่างเพิม่เป็นกลุม่ละ 30 คน

 เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยั 
 เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยัแบ่งเป็น 2 ส่วนดงันี้
 1. เครือ่งมอืในการด�าเนนิการวจิยั เป็นเครือ่งมอืที่
ผูวิ้จัยสร้างข้ึนเพือ่ใช้กบักลุม่ทดลองคือหญงิทีส่ญูเสยีบตุรจาก
การแท้งเอง ประกอบด้วย แผนการให้การพยาบาลตาม
โปรแกรมการพยาบาลโดยใช้ทฤษฎีการดูแลของแสวนสัน  
แผนการสอนเรื่องการแท้งบุตรและการปฏิบัติตนหลังแท้ง
บตุรส�าหรบัหญงิทีส่ญูเสยีบตุรจากการแท้งเอง  แผนการสอน
เรื่องการแท้งบุตรและความเศร้าโศกส�าหรับสมาชิกใน
ครอบครวัของหญงิทีส่ญูเสยีบตุรจากการแท้งเอง คูม่อืการ
ปฏิบัติตัวหลังแท้งบุตรและการจัดการกับความเศร้าโศก
ส�าหรบัหญงิทีส่ญูเสยีบตุรจากการแท้งเอง คูม่อืการช่วยเหลอื
สนบัสนนุหญงิหลงัแท้งบตุรส�าหรบัสมาชกิในครอบครวัของ
หญงิทีส่ญูเสยีบตุรจากการแท้งเอง  
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  2. เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลู ประกอบ
ด้วย แบบสอบถามข้อมลูส่วนบคุคล  แบบบนัทกึข้อมลูทัว่ไป
ทีไ่ด้จากการให้การพยาบาล (Anecdotal Record) แบบวดั
ความเศร้าโศกของหญิงที่สูญเสียบุตรจากการแท้งเองเป็น
แบบสอบถามความเศร้าโศกของหญงิทีส่ญูเสยีบตุรจากการ
แท้งเอง (The perinatal grief scale) ของโทดเตอร์ ลาสเกอร์ 
และอลัฮาเดฟ ซึง่กนัยรกัษ์  เงยเจรญิ9 แปลเป็นภาษาไทย
และปรับแก้ตามข้อเสนอของผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย
ข้อความท่ีให้ผู้ตอบประเมินตนเองตามความคิดของผู้ตอบ
จ�านวน 82 ข้อ ลกัษณะค�าตอบเป็น มาตราส่วนประมาณค่า
ของลเิกติ 5 อนัดบั คอื ไม่เหน็ด้วยอย่างยิง่ ไม่เหน็ด้วย ไม่แน่ใจ  
เหน็ด้วย เห็นด้วยอย่างยิง่ ข้อค�าถามเป็นข้อความให้ตอบตาม
ความคดิเหน็ เป็นข้อความเชงิลบจ�านวน 25 ข้อ หมายถงึ
เหตกุารณ์นัน้ๆ ก่อให้เกดิความเศร้าโศก หากตอบเหน็ด้วย
อย่างยิง่จนถงึไม่เหน็ด้วยอย่างยิง่ให้คะแนน 5 ถึง 1 ตามล�าดับ 
และเป็นข้อความเชงิบวกจ�านวน 3 ข้อ หมายถงึเหตกุารณ์
นัน้ๆ ไม่ก่อให้เกดิความเศร้าโศก หากตอบเหน็ด้วยอย่างยิง่
จนถงึไม่เห็นด้วยอย่างย่ิงให้คะแนน 1 ถงึ 5 ตามล�าดบั การ
ก�าหนดเกณฑ์ระดบัความเศร้าโศก 
เศร้าโศกมาก หมายถงึ มคีะแนนเฉลีย่ 4.50-5.00 
เศร้าโศกค่อนข้างมาก หมายถงึ มคีะแนนเฉลีย่ 3.50-4.49 
เศร้าโศกปานกลาง หมายถงึ มคีะแนนเฉลีย่ 2.50-3.49 
เศร้าโศกค่อนข้างน้อย หมายถงึ มคีะแนนเฉลีย่ 1.50-2.49 
เศร้าโศกน้อย หมายถงึ มคีะแนนเฉลีย่ 1.00-1.49
 
 การพทัิกษ์สทิธิข์องกลุม่ตวัอย่าง
        การท�าวจิยันีผ่้านการอนมุตัใินการพทิกัษ์สทิธิข์อง
กลุม่ตวัอย่างในการท�าวจิยัจากคณะกรรมการจรยิธรรมการวจิยั
ในคนคณะแพทยศาสตร์ศริริาชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหดิล 
เลขที ่Si 007/2008 ผูว้จิยัเข้าพบกลุม่ตวัอย่าง แนะน�าตนเอง 
ช้ีแจงวตัถปุระสงค์ของการวจัิย การด�าเนนิการวจิยั ขัน้ตอนการ
เกบ็ข้อมลู เปิดโอกาสให้ซกัถามข้อสงสยัก่อนการตดัสนิใจเข้าร่วม
การวิจยัหรอืปฏิเสธการเข้าร่วมการวจิยั เคารพสทิธคิวามเป็น
ส่วนตวั  การเกบ็รักษาข้อมลูไว้เป็นความลบั การเข้าร่วมหรอืไม่
เข้าร่วมการวิจยัจะไม่มผีลต่อการรกัษาพยาบาลทีจ่ะได้รบัจาก
โรงพยาบาลแต่อย่างใด ในระหว่างทีเ่ข้าร่วมการวจัิยหากกลุม่
ตวัอย่างเปลีย่นใจสามารถถอนตวัจากการวจิยัได้ตลอดเวลา

 วธิเีกบ็รวบรวมข้อมลู
 ภายหลงัได้รบัอนมุตัใินการเกบ็รวบรวมข้อมลูตาม
สายการบงัคบับญัชาของหน่วยงาน  เข้าพบกลุม่ควบคมุโดย
ขณะกลุ่มตัวอย่างนอนพักหลังแท้งในหอผู้ป่วยจะได้รับการ
พยาบาลตามปกติจากพยาบาลประจ�าการ ผู้วิจัยให้กลุ่ม
ตวัอย่างตอบแบบวดัความรูส้กึเศร้าโศกจากการสญูเสยีบตุร
อกีครัง้หน่ึงก่อนกลบับ้าน  และเมือ่มารบัการตรวจ  2 สปัดาห์
หลังแท้ง เมื่อเสร็จสิ้นการศึกษาผู้วิจัยแจ้งให้กลุ่มตัวอย่าง
ทราบ เปิดโอกาสให้ซกัถามข้อสงสยัต่างๆ รวมทัง้แจกคูม่อื
ปฏบิตัติวัหลงัแท้งบตุรและความเศร้าโศก  และกล่าวขอบคณุ
ทีเ่ข้าร่วมการวจิยั ส่วนในกลุม่ทดลองขณะกลุม่ตวัอย่างนอน
พกัหลงัแท้งในหอผูป่้วยจะได้รบัการพยาบาลตามปกตจิาก
พยาบาลประจ�าการเช่นกนัและด�าเนนิการทดลองดงันี้
  ระยะที ่1 ขณะกลุม่ตวัอย่างนอนพกัหลงัแท้งในหอ
ผูป่้วย  ผูว้จิยัให้การพยาบาลตามโปรแกรมการพยาบาลโดย
ใช้ทฤษฎกีารดแูลของแสวนสนัเป็นรายบคุคลเมือ่กลุม่ตวัอย่าง
รูส้กึตวัด ี โดยผูว้จิยัสร้างสมัพนัธภาพกบัหญงิทีส่ญูเสยีบตุร
จากการแท้งเองเพื่อให้หญิงที่สูญเสียบุตรจากการแท้งเกิด
ความไว้วางใจ ผูว้จิยัท�าความเข้าใจ (Knowing)  ความหมาย
ของการสญูเสยีบตุรจากการแท้งเองโดยยดึหญงิทีส่ญูเสยีบตุร
เป็นศนูย์กลางของการดแูล  ด้วยการพดูคยุและใช้ค�าถามใน
เรือ่งการแท้งบตุรและความหมายของการสญูเสยีบตุรในครัง้นี้  
และใช้ทักษะการสังเกตท่าทางระหว่างการท�าความเข้าใจ  
อยูเ่ฝ้าดแูล (Being with) ซึง่เป็นการทีผู่ว้จิยัให้การช่วยเหลอื
สนับสนุนทางด้านอารมณ์แก่หญิงที่สูญเสียบุตร เสนอตัว     
อยูเ่ป็นเพือ่น ใช้ค�าถามและเปิดโอกาสให้หญงิทีส่ญูเสยีบตุร
จากการแท้งเองได้ระบายความรูส้กึจากการสญูเสยีบตุรโดย
ไม่ขดัขวางการแสดงความรูส้กึ รวมทัง้การให้เบอร์โทรศพัท์ของ  
ผูว้จิยัเพือ่ให้หญงิทีส่ญูเสยีบตุรโทรหาผูว้จิยัเมือ่มปัีญหาหรอื
ต้องการค�าปรกึษา ให้การปฏบิตัช่ิวยเหลอื (Doing for) โดย
การช่วยท�ากจิกรรมต่างๆ ให้แก่หญงิทีส่ญูเสยีบตุรให้ได้รบั
ความสขุสบาย ความปลอดภยั การพกัผ่อน การรบัประทาน
อาหาร  ความสะอาดของสิง่แวดล้อม ตามความคาดหวงัและ
ความต้องการ อย่างมทีกัษะและเตม็ความสามารถ รวมทัง้
ให้การสนบัสนนุ (Enabling) โดยการช่วยเหลอืให้หญงิทีส่ญู
เสยีบตุรสามารถผ่านเหตกุารณ์ทีแ่ท้งบตุร ฟ้ืนฟคูวามสามารถ
ในการดแูลตนเองได้อย่างเหมาะสม โดยแบ่งเป็น 3 ด้าน คอื 
การสนับสนุนและช่วยเหลือให้สามารถเผชิญกับปัญหา     



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

Journal of Nursing Science 91

การสนบัสนนุด้านข้อมลู โดยการให้ความรูแ้ก่หญงิทีส่ญูเสยี
บตุรจากการแท้งเองในเรือ่ง กระบวนการเศร้าโศก การแท้ง
บตุร  ข้อมลูตามท่ีหญงิทีส่ญูเสยีบตุรจากการแท้งเองต้องการ 
ให้คู่มือการปฏิบัติตัวหลังแท้งบุตรและการจัดการกับความ
เศร้าโศกส�าหรับหญงิทีส่ญูเสยีบตุรจากการแท้งเอง และส่ง
เสรมิสนบัสนนุให้ครอบครวัมส่ีวนร่วมในการดแูลหญงิทีส่ญู
เสียบุตรจากการแท้งเองโดยการให้ความรู ้ เ ก่ียวกับ
กระบวนการเศร้าโศก การแท้งบตุร การดแูลหญงิทีส่ญูเสยี
บตุรแก่สมาชกิในครอบครวั ให้คูม่อืการช่วยเหลอืสนบัสนนุ
หญิงหลังแท้งบุตร ส�าหรับสมาชิกในครอบครัวของหญิงท่ี   
สญูเสยีบตุรจากการแท้งเอง ผูว้จิยัเข้าพบกลุม่ตวัอย่างเป็น
เวลาอย่างน้อย 2 ครัง้ คอืเมือ่แรกรบัหลงัแท้ง และวนัรุง่ขึน้
หลังแท้งบุตรจนกว่าจะจ�าหน่ายกลับบ้าน ซึ่งเฉลี่ยอยู ่         
โรงพยาบาลนาน 1 วนัหลงัแท้ง และให้กลุม่ตวัอย่างตอบ
แบบวดัความรู้สกึเศร้าโศกจากการสญูเสยีบตุรก่อนกลบับ้าน
 ระยะท่ี  2 โทรศพัท์ตดิตามเย่ียมทีบ้่านเมือ่กลบั
บ้านได้  1 สปัดาห์ โดยมขีัน้ตอนในการช่วยเหลอืสนบัสนนุ
ด้านอารมณ์เช่นเดียวกับกับระยะที่  1 ยกเว้นการปฏิบัติ     
ช่วยเหลอื (Doing for)
  ระยะที่ 3 เมื่อกลุ่มตัวอย่างมารับการตรวจ 2  
สปัดาห์หลงัแท้ง ผูวิ้จยัให้การพยาบาลตามโปรแกรมฯ แก่กลุม่ 
ตวัอย่างเป็นรายบคุคลเหมอืนกบัระยะที ่ 1 รวมทัง้การช่วย
เหลอือยูเ่ป็นเพือ่นเมือ่รบัการตรวจภายในและฟังผลชิน้เนือ้  
ให้กลุม่ตวัอย่างตอบแบบวดัความรูส้กึเศร้าโศกจากการสญู
เสยีบตุรชดุเดมิอกีครัง้หนึง่ เปิดโอกาสให้ซกัถามข้อสงสยัต่างๆ 
ผูว้จิยักล่าวขอบคณุท่ีเข้าร่วมการวจิยั

 การวเิคราะห์ข้อมลู
 วเิคราะห์ข้อมลูโดยใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์ ดงันี้
 แจกแจงความถี ่ ร้อยละ  ของลกัษณะส่วนบคุคล 
รวมทัง้ล�าดบัทีข่องการตัง้ครรภ์ ระยะเวลาการสมรส การรบั
ทราบว่าตนเองตัง้ครรภ์ก่อนการแท้ง การปรกึษาแพทย์เรือ่ง
มีบุตร การคุมก�าเนิด การวินิจฉัยของแพทย์ อายุครรภ์ 
ค�านวณค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของอาย ุรายได้เฉลีย่
ของครอบครัวต่อเดือน ระยะเวลาการสมรส อายุครรภ์ 
คะแนนความเศร้าโศกก่อนการศกึษาและหลงัการศกึษาของ
กลุม่ควบคมุและกลุม่ทดลอง ทดสอบความแตกต่างของข้อมลู

ลกัษณะส่วนบคุคลระหว่างกลุม่ควบคมุและกลุม่ทดลองโดย
ใช้สถติ ิChi-square ทดสอบความแตกต่างของคะแนนความ
เศร้าโศกระหว่างกลุม่ควบคมุและกลุม่ทดลองโดยใช้สถติ ิt-test  
independent ทดสอบความแตกต่างของคะแนนความเศร้า
โศกภายในกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุด้วย Repeated–
Measure ANOVA (เพือ่ลดค่าความคลาดเคลือ่นชนดิที ่ 1 
จากการทดสอบ t-test ทลีะคู่) และก�าหนดระดบันัยส�าคัญที ่.05

ผลกำรวิจัย
 การศกึษาข้อมลูส่วนบคุคล ผลการวจิยัพบว่าอายุ
เฉลีย่ในกลุม่ทดลองคอื 27.80 ปี กลุม่ควบคมุมอีายเุฉลีย่ 28 ปี  
กลุม่ทดลองมกีารศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น ระดบัมธัยม 
ศกึษาตอนปลายและระดบัอาชวีศกึษาร้อยละ 23.3 เท่ากนั 
ในขณะทีก่ลุม่ควบคมุมรีะดบัการศกึษาในระดบัอาชวีศกึษา
มากทีส่ดุร้อยละ 30 กลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุอาศยัอยูใ่น
กรงุเทพฯ และปรมิณฑลร้อยละ 73.3 และ 80 ตามล�าดบั     
มอีาชพีรบัจ้างมากทีส่ดุร้อยละ 46.7 และ 36.7 ตามล�าดบั 
รายได้เฉลีย่ของครอบครวัต่อเดอืนในกลุม่ทดลองใกล้เคยีงกนั
กบัในกลุม่ควบคมุ กลุม่ตวัอย่างทัง้ 2 กลุม่ทกุคนมสีถานภาพ
สมรสคู่ (ร้อยละ100) นับถือศาสนาพุทธร้อยละ 96.7      
และ 93.3  ตามล�าดบั เมือ่เปรยีบเทยีบลกัษณะส่วนบคุคล
ของกลุม่ตวัอย่างทัง้สองกลุม่ด้วยค่าสถติ ิ ไคสแควร์ พบว่ามี
ความแตกต่างกนัอย่างไม่มนียัส�าคญัทางสถติ ิ(p > .05) กลุม่
ทดลองต้ังครรภ์เป็นครรภ์ครั้งหลังร้อยละ  56.7 ส่วนกลุ่ม
ควบคมุมกีารตัง้ครรภ์เป็นครรภ์แรกและครรภ์หลงั ร้อยละ 50 
เท่ากัน ทั้งสองกลุ่มมีระยะเวลาการสมรสน้อยกว่า 5  ปี           
ร้อยละ 63.3 และ 66.7 ตามล�าดบั รบัทราบว่าตนเองตัง้ครรภ์ 
ร้อยละ 93.3 และ 86.7 ตามล�าดบั กลุม่ทดลองทกุคน (ร้อยละ 
100) และกลุม่ควบคมุร้อยละ 96.7 ไม่เคยปรกึษาแพทย์เรือ่ง
มบีตุรยาก  ส่วนการคมุก�าเนดิพบว่าทัง้ 2 กลุม่ทกุคนไม่ได้
คุมก�าเนิดก่อนการตั้งครรภ์ครั้งนี้ (ร้อยละ100) ได้รับการ
วินิจฉัยของแพทย์ว่าเป็นการแท้งไม่ครบต้องท�าการรักษา
ด้วยการขูดมดลูกร้อยละ 63.3 และ 66.7 ตามล�าดบั มอีายุ
ครรภ์ขณะแท้งบตุรน้อยกว่า 21 สปัดาห์  ร้อยละ 73.3  และ 
80 ตามล�าดบั  เมือ่เปรยีบเทยีบลกัษณะส่วนบคุคลของกลุม่
ตวัอย่างทัง้สองกลุม่ด้วยค่าสถติไิคสแควร์ พบว่า มคีวามแตก
ต่างกนัอย่างไม่มนียัส�าคญัทางสถติ ิ(p > .05) 
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 จากการเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ความเศร้าโศก
ของหญิงที่สูญเสียบุตรจากการแท้งเองในกลุ่มทดลองและ
กลุม่ควบคมุท้ังก่อนและหลงัได้รบัการพยาบาลตามโปรแกรม
การพยาบาลโดยใช้ทฤษฎีการดูแลของแสวนสันพบว่า      
กลุ่มทดลองมีคะแนนความเศร้าโศกในระยะก่อนได้รับการ

พยาบาลแตกต่างกบักลุม่ควบคมุอย่างไม่มนียัส�าคญัทางสถติิ  
และพบว่าคะแนนความเศร้าโศกของกลุม่ทดลองในระยะก่อน
กลบับ้านและเมือ่มารบัการตรวจหลงัแท้ง 2 สปัดาห์ ลดลง
มากกว่ากลุม่ควบคมุอย่างมนียัส�าคญัทางสถติ ิ ซึง่เป็นไปตาม
สมมตฐิานที ่1 ดงัแสดงไว้ในตารางที ่1

ตารางที ่1 เปรียบเทยีบคะแนนเฉลีย่ของความเศร้าโศกของกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุตามระยะ ของการทดลอง

    คะแนนความ   
       เศร้าโศก   
ระยะ       
การทดลอง             

t p-value

Min Max X  
(SD)

ระดบัความ
เศร้าโศก

Min Max X  
(SD)

ระดบัความ
เศร้าโศก

ก่อนได้รับการ
พยาบาล

2.86
4.11

3.56
(0.29)

ค่อนข้างมาก 3.18
3.39

3.52
(0.19)

ค่อนข้าง
มาก

-0676. 502. 

ก่อนกลบับ้าน 2.25
3.64

2.75
(0.25)

ปานกลาง 2.54
3.68

3.36
(0.24)

ปานกลาง 9.581 < .001

มาตรวจหลงั    
แท้ง 2 สปัดาห์

1.68
3.11

2.06
(0.31)

ค่อนข้างน้อย 2.29
3.32

2.63
(0.21)

ปานกลาง 8.423 < .001

 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความเศร้าโศกของ
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมโดยการวัดซ�้า  3 ช่วงเวลาใน
แต่ละกลุม่ โดยใช้สถติ ิRepeated - Measure  ANOVA  
พบว่าคะแนนเฉลีย่ความเศร้าโศกของทัง้กลุม่ทดลองและกลุม่
ควบคมุแตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญัทางสถิต ิ(F

1,58 
= 61.16 ; 

p < .001) ซึง่สนบัสนนุผลจากการใช้สถติ ิ Independent 
t-test ดงัแสดงไว้ในตารางที ่1 ทีพ่บว่าคะแนนเฉลีย่ความ
เศร้าโศกของกลุม่ทดลองลดลงมากกว่ากลุม่ควบคมุอย่างมนียั
ส�าคญั ส่วนคะแนนเฉลีย่ความเศร้าโศกในช่วงเวลาทีว่ดัก่อน
ได้รบัการพยาบาล  ก่อนกลบับ้าน และเมือ่มารบัการตรวจ
หลงัแท้ง  2 สปัดาห์ แตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญัทางสถติิ 
(F

2,58
 = 517.88 ; p < .001) และปฎสิมัพนัธ์ระหว่างกลุม่

และช่วงเวลาทีว่ดัมผีลต่อคะแนนเฉลีย่ความเศร้าโศกอย่างมี
นยัส�าคญัทางสถติ ิ(F

 2,116
 = 47.48; p < .001)

 เนือ่งจากช่วงเวลาทีว่ดั  3 ช่วงเวลามอีทิธพิลต่อ
ระดบัความเศร้าโศกทีแ่ตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญัทางสถติิ  
จงึท�าการเปรียบเทยีบพห ุ (Multiple Comparisons) ของ
กลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุพบว่าทกุคูเ่วลาทีว่ดัแตกต่างกัน

อย่างมนียัส�าคญัทางสถติดิงัแสดงไว้ในตารางที ่2  
 ผลการศกึษาทีไ่ด้สนบัสนนุสมมตฐิานการวจิยัที ่1 
คอืคะแนนเฉลีย่ของความเศร้าโศกของหญงิทีส่ญูเสยีบตุรจาก
การแท้งเองหลงัได้รบัการพยาบาลตามโปรแกรมการพยาบาล
โดยใช้ทฤษฎกีารดแูลของแสวนสนัร่วมกบัการพยาบาลตาม
ปกตลิดต�า่ลงมากกว่ากลุม่ทีไ่ด้รบัการพยาบาลตามปกตเิพยีง
อย่างเดยีว
 เมือ่น�าคะแนนเฉลีย่ความเศร้าโศกมาเปรยีบเทยีบ
ภายในกลุม่ทดลองและภายในกลุม่ควบคมุโดยการวดัซ�า้ 3  
ช่วงเวลา คอืก่อนได้รบัการพยาบาล ก่อนกลบับ้าน และเมือ่
มารบัการตรวจหลงัแท้ง 2 สปัดาห์ โดยใช้สถติ ิRepeated - 
Measure  ANOVA พบว่าคะแนนเฉลีย่ความเศร้าโศกภายใน
กลุ่มทดลองแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (F

2,58
= 

379.108 ; p < .001) และคะแนนเฉลีย่ความเศร้าโศกภายใน
กลุม่ควบคุมพบว่าแตกต่างกนัอย่างมนัียส�าคัญทางสถติเิช่น
กนั (F

 2, 58
=172.517; p< .001)  ซึง่จากการเปรยีบเทยีบ

พหุ คะแนนเฉลี่ยความเศร้าโศกในแต่ละเวลาที่วัดภายใน
กลุม่ทดลองและภายในกลุม่ควบคมุในตารางที ่ 2 แสดงว่า 

(กลุ่มทดลอง 30 ราย) (กลุ่มควบคมุ 30 ราย)
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คะแนนเฉลี่ยความเศร้าโศกของกลุ่มทดลองเมื่อมารับการ
ตรวจหลงัแท้ง 2 สปัดาห์ ลดลงมากกว่าก่อนกลบับ้านและ
ก่อนได้รับการพยาบาล ผลการศึกษาที่ได้จึงสนับสนุน
สมมตฐิานการวจิยัที ่2 

กำรอภิปรำยผล
 ผลการศกึษาครัง้นีแ้สดงถงึคะแนนเฉลีย่ของความ
เศร้าโศกของหญงิท่ีสญูเสยีบตุรจากการแท้งเองหลงัได้รบัการ
พยาบาลตามโปรแกรมการพยาบาลโดยใช้ทฤษฎกีารดูแลของ
แสวนสนัร่วมกบัการพยาบาลตามปกตลิดต�า่ลงมากกว่ากลุม่
ทีไ่ด้รับการพยาบาลตามปกตเิพยีงอย่างเดยีวอย่างมนียัส�าคญั
ทางสถติทิัง้ในระยะก่อนกลบับ้านและเมือ่มารบัการตรวจหลงั
แท้ง  2 สปัดาห์  ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ สามารถ
อธิบายได้ว่า  เมื่อเริ่มต้นการใช้โปรแกรมฯผู้วิจัยมีการปรับ
ทศันคตใิห้มกีารคงไว้ซึง่ความเชือ่ต่อหญงิทีส่ญูเสยีบตุรจาก
การแท้งทุกคนเองว่า มคีวามสามารถในการผ่านกระบวนการ
เศร้าโศก และสามารถเผชญิหน้ากบัอนาคตได้อย่างมคีวาม
หมาย รวมทั้งการผ่านไปสู่การตั้งครรภ์ครั้งใหม่ได้ ผู้วิจัย
ท�าความเข้าใจความหมายของการสูญเสียโดยยึดหญิงที่    
สญูเสยีบตุรเป็นศนูย์กลางของการดแูล โดยการพดูคยุและใช้
ค�าถามในเรือ่งการแท้งบตุรและการให้ความหมายของการ
สูญเสียบุตร และใช้ทักษะการสังเกตท่าทางระหว่างการ
ท�าความเข้าใจ ท�าให้ผูว้จิยัสามารถเข้าใจความรูส้กึ ความ
ต้องการของหญงิทีส่ญูเสยีบตุรแต่ละคนได้อย่างแท้จรงิซ่ึงจะ
น�าข้อมูลมาใช้เป็นพื้นฐานในการให้การพยาบาลอย่างถูก

แนวทางและตรงกับความรู้สึกสูญเสียของแต่ละคนได้อย่าง
แท้จรงิ  มกีารอยูเ่ฝ้าดแูลซึง่เป็นการทีผู่ว้จิยัให้การช่วยเหลอื
สนบัสนนุทางด้านอารมณ์แก่หญงิทีส่ญูเสยีบตุร โดยการเสนอ
ตวัอยูเ่ป็นเพือ่น ใช้ค�าถามเพือ่ให้หญงิทีส่ญูเสยีบตุรจากการ
แท้งเองได้เข้าใจถงึอารมณ์และความรูส้กึของตนเองในขณะนัน้ 
เข้าใจถงึสถานการณ์ทีเ่กดิขึน้ สามารถระบายความรูส้กึจาก
การสญูเสยีบตุรซึง่จะช่วยให้ผ่านพฒันกจิของความเศร้าโศก
ไปได้ด้วยการช่วยให้หญงิทีส่ญูเสยีบตุรยอมรบัความเจ็บปวด
จากการสญูเสยีนัน้15 ท�าให้ไม่รูส้กึโดดเดีย่ว เหงา  เนือ่งจาก
ต้องเข้ารบัการรกัษาตวัในโรงพยาบาลทีไ่ม่คุน้เคยกบัทัง้สถานที่ 
บคุลากร เพือ่นผูป่้วยเตยีงข้างเคยีง เมือ่ผูว้จิยัอยูเ่ป็นเพือ่น
แม้จะไม่ใช่ตลอดเวลาแต่เป็นระยะเวลาทีม่คีณุค่าเพราะผูว้จิยั
เสนอตัวอยู่เป็นเพ่ือนด้วยความจริงใจ เต็มใจที่จะสร้าง
สมัพนัธภาพ การแสดงออกด้วยค�าพดู ท่าทาง การสมัผสั 
อาจท�าให้หญงิทีส่ญูเสยีบตุรจากการแท้งเองสามารถแสดง
อารมณ์และความรูส้กึได้อย่างเตม็ที ่การได้ระบายความรูส้กึ
ทีเ่กดิขึน้เป็นแนวทางการดแูลทีจ่ะช่วยป้องกนัความเศร้าโศก
ทีผ่ดิปกตไิด้ รวมทัง้การได้ระบายความรูส้กึกเ็ป็นหนึง่ในหลกั
การช่วยเหลอืผูท้ีม่คีวามเศร้าโศก16 ท�าให้สามารถค้นหาความ
หมายและค�าตอบของชวิีตได้เอง17 รวมทัง้การสนับสนุนให้
ยอมรบัความจรงิเกีย่วกบัการสญูเสยี ซึง่การศกึษาครัง้นีพ้บ
ว่ากลุม่ตวัอย่างบางคนในระยะแรกจะยงัไม่ยอมรบัการสญูเสยี 
เช่น หญงิทีส่ญูเสยีบตุรบางคนบอกว่ายงัรูส้กึว่าเหมอืนบตุร
ยังอยู่ในครรภ์ บางคนบอกว่าบุตรยังดิ้นอยู่ เมื่อผู้วิจัยใช้
ค�าถามให้ผู้ป่วยนึกถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาในห้องคลอดและ

ตารางที ่2  เปรียบเทยีบผลต่างของคะแนนเฉลีย่ความเศร้าโศกของกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุในแต่ละระยะของการ  
   ทดลองโดยใช้ Bonferroni correction

กลุม่ ช่วงเวลาทีเ่ปรยีบเทยีบ
ผลต่างของค่าเฉลีย่ความเศร้าโศก

ความคลาด
เคลือ่น

p-value

ก่อน หลงั (ก่อน - หลงั)
กลุม่ทดลอง ครัง้ที ่1 ครัง้ที ่2 0.81 1.039 < .001

ครัง้ที ่1 ครัง้ที ่3 5.10 2.045 < .001
ครัง้ที ่2 ครัง้ที ่3 0.69 1.325 < .001

กลุม่ควบคมุ ครัง้ที ่1 ครัง้ที ่2 0.16 0.993 < .001
ครัง้ที ่1 ครัง้ที ่3 0.89 1.315 < .001
ครัง้ที ่2 ครัง้ที ่3 0.73 1.851 < .001
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สะท้อนความคดิหญงิทีส่ญูเสยีบตุรกเ็ริม่ยอมรบัว่าตนเองแท้ง
ไปแล้วจรงิๆ ผูวิ้จยัให้การสนบัสนนุด้านข้อมลูโดยการให้ความรู้
ในเรือ่ง กระบวนการเศร้าโศก การแท้งบตุร และข้อมลูตาม
ทีห่ญงิท่ีสญูเสยีบตุรจากการแท้งเองต้องการทกุคน รวมทัง้
ส่งเสริมสนบัสนนุให้ครอบครวัมส่ีวนร่วมในการดแูลหญงิทีส่ญู
เสยีบตุรจากการแท้งเอง โดยการให้ความรูเ้ก่ียวกับกระบวนการ
เศร้าโศก การแท้งบตุร การดแูลหญงิทีส่ญูเสยีบตุรแก่สมาชกิ
ในครอบครัว ซึง่อาจมส่ีวนท�าให้ครอบครวัสามารถให้การดูแล
หญิงท่ีสญูเสยีบตุรจากการแท้งเองเมือ่กลบัไปอยู่บ้านได้อย่าง
เหมาะสม นอกจากนัน้ในระยะทีห่ญงิทีส่ญูเสยีบตุรจากการ
ตัง้ครรภ์ยงัไม่สามารถดแูลตนเองได้เหมอืนในภาวะปกต ิอนั
เป็นผลมาจากการแท้ง หรอืการฉดียาแก้ปวดและยานอนหลบั
ผูว้จัิยจะให้การปฏิบตัช่ิวยเหลอืในการท�ากจิกรรมต่างๆ แก่
หญิงทีส่ญูเสยีบตุรซึง่ตรงกบัความต้องการและความคาดหวงั
ของหญงิท่ีสญูเสยีบตุรจากการแท้งเอง9 อาจท�าให้เกดิความ
รูส้กึมัน่ใจในการบรกิาร และรูส้กึปลอดภยั รวมทัง้ตดิตาม
เย่ียมทางโทรศพัท์หลงัจ�าหน่าย 1 สปัดาห์ และการอยู่เป็นเพือ่น
เมือ่มารบัการตรวจหลงัแท้ง 2 สปัดาห์ โดยมขีัน้ตอนในการให้การ
พยาบาลเช่นเดยีวกนัท�าให้หญงิทีส่ญูเสยีบตุรจากการแท้งเองได้
มกีารพดูคยุระบายความรูส้กึอย่างต่อเนือ่ง รบัทราบว่ามคีนที่
เข้าใจ และพร้อมท่ีจะให้การช่วยเหลอือยูเ่ป็นเพือ่นเมือ่รูส้กึ       
ไม่มัน่ใจหรอืไม่คุน้เคย หรอืเมือ่ต้องการความช่วยเหลอื รวมทัง้
การมส่ีวนร่วมของครอบครวัในการดแูลอย่างเหมาะสมจึงช่วย
ท�าให้ความรูส้กึเศร้าโศกลดลงตามล�าดับ ส่วนในกลุม่ควบคมุได้
รับการพยาบาลตามปกติจากพยาบาลประจ�าการ คอืได้รบัการ
ให้ความรู้ในเร่ืองการแท้งบตุรเป็นแบบรายบคุคลหรอืแบบรายกลุม่ 
1-3 คน ตามจ�านวนของหญิงทีส่ญูเสยีบตุรจากการต้ังครรภ์ใน
ขณะนัน้  โดยยงัไม่มกีารเน้นการดูแลด้านจิตใจหรอืการให้ความ
รู้แก่สามหีรอืญาต ิ จงึท�าให้คะแนนเฉลีย่ของความเศร้าโศกของ
หญิงท่ี สญูเสยีบตุรจากการแท้งเองหลงัได้รบัการพยาบาลตาม
โปรแกรมการพยาบาลโดยใช้ทฤษฎกีารดแูลของแสวนสนัร่วม
กับการพยาบาลตามปกติในระยะก่อนกลับบ้านลดต�่าลง
มากกว่ากลุม่ทีไ่ด้รบัการพยาบาลตามปกตเิพยีงอย่างเดียว
 
ข้อเสนอแนะ
 จากผลการศกึษาครัง้นีพ้บว่าการให้การพยาบาล
โดยใช้ทฤษฎีการดูแลของแสวนสันสามารถท�าให้หญิงท่ี    

สูญเสียบุตรจากการแท้งเองมีความเศร้าโศกลดลงได้มาก  
ดงันัน้ พยาบาลจงึควรน�าโปรแกรมการพยาบาลโดยใช้ทฤษฎี
การดแูลของแสวนสนัไปใช้ในการดแูลหญงิทีส่ญูเสยีบตุรจาก
การแท้งเองเหล่านี ้รวมทัง้ในกลุม่ทีส่ญูเสยีบตุรจากสาเหตอุืน่ๆต่อไป
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