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The Development of a Clinical Nursing Practice
Guideline to Psychological Support in Pregnant Women
with Antenatal Diagnosis of Surgically Correctable
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Abstract
Purpose: To examine the development of a clinical nursing practice guideline (CNPG) to psychologically support in
pregnant women antenatal diagnosed of surgically correctable fetal anomalies.
Design: Evidences-based practice design.
Methods: Research evidences-based practice design using the Soukup model was selected as a conceptual framework
for the development of CNPG. An EBP model had four phases which consisted of 1) Evidence triggered phase, 2) Evidence
supported phase, 3) Evidence observed phase, and 4) Evidence based phase. This study was conducted from phase 1 to phase
3 of the EBP model. A total of 10 research studies which comprised of 1 systematic review, 2 prospective studies, 3
retrospective studies, and 5 qualitative studies were used to develop this CNPG. The credibility and the feasibility of
implementation were performed.
Main findings: The findings of analyses and syntheses all the literatures were 3 clinical issues such as 1) psychology
assessment and support need assessment, 2) psychological support techniques with emotion and information support, and
3) sensitive nursing care. The content of this CNPG was validated by 5 experts and adjusted for the appropriation.
Conclusion and recommendations: A pilot study of CNPG use needs to be done to evaluate for process and outcomes
of this CNPG. The implementation of the CNPG should be adjusted for the appropriateness for using in the clinic context.
In addition, the integration of CNPG as a part of Continuous Quality Improvement (CQI) and the process of improvement
should be continued.
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การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลในการสนับสนุนด้านจิตใจของ
สตรีตั้งครรภ์ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าทารกในครรภ์มีความผิดปกติ
โดยต้องได้รับการผ่าตัดภายหลังคลอด
ประคอง ชื่นวัฒนา, PhD1 ฉวีวรรณ อยู่สำ�ราญ, PhD2 อัมประภา เผ่าพันธ์, พย.บ.1
บทคัดย่อ:
วัตถุประสงค์: เพือ่ พัฒนาแนวปฏิบตั กิ ารพยาบาลในการสนับสนุนด้านจิตใจของสตรีตง้ั ครรภ์ทไ่ี ด้รบั การวินจิ ฉัยว่าทารกในครรภ์
มีความผิดปกติโดยต้องได้รบั การผ่าตัดภายหลังคลอด
รูปแบบการศึกษา: การใช้รปู แบบหลักฐานเชิงประจักษ์
วิธดี �ำ เนินการศึกษา: ใช้รปู แบบการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ทางการพยาบาลของซูคพั เป็นกรอบแนวคิดในการพัฒนาซึง่ มี 4
ระยะ คือ 1) การค้นหาปัญหา 2) การสืบค้นหลักฐานเชิงประจักษ์ 3) การพัฒนาแนวปฏิบตั แิ ละนำ�ไปทดลองใช้ และ 4) การนำ�แนว
ปฏิบตั ทิ ป่ี รับปรุงแล้วไปใช้จริงในหน่วยงาน โดยการศึกษาครัง้ นีไ้ ด้เริม่ ศึกษาจากระยะที่ 1 ถึงระยะที่ 3 มีงานวิจยั ทัง้ หมด 10 เรือ่ ง
ประกอบด้วย การทบทวนงานวิจยั อย่างเป็นระบบ 1 เรือ่ ง งานวิจยั แบบศึกษาไปข้างหน้า จำ�นวน 2 เรือ่ ง งานวิจยั แบบการศึกษาย้อน
หลัง จำ�นวน 3 เรือ่ ง และงานวิจยั เชิงคุณภาพ จำ�นวน 5 เรือ่ ง รวมทัง้ การประเมินความน่าเชือ่ ถือ และความเป็นไปได้ของแนวปฏิบตั ิ
ผลการศึกษา: ผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจยั ดังกล่าวมี 3 ประเด็นหลัก คือ 1) การประเมินภาวะทางด้านจิตใจและ
ความต้องการการสนับสนุน 2) เทคนิกการสนับสนุนจิตใจด้านอารมณ์และด้านข้อมูล และ 3) การดูแลทีล่ ะเอียดอ่อนต่อความรูส้ กึ
และได้น�ำ ผลมาพัฒนาแนวปฏิบตั กิ ารพยาบาลและได้ผา่ นการตรวจสอบเนือ้ หาจากผูท้ รงคุณวุฒจิ �ำ นวน 5 ท่าน และนำ�มาปรับปรุง
แก้ไขให้มคี วามเหมาะสม
สรุปและข้อเสนอแนะ: การนำ�แนวปฏิบตั กิ ารพยาบาลนีไ้ ปใช้ควรมีการศึกษานำ�ร่องเพือ่ ประเมินผลทัง้ ด้านกระบวนการและ
ผลลัพธ์ ควรมีการปรับแนวปฏิบตั ใิ ห้เหมาะสมกับบริบทของคลีนกิ นอกจากนีบ้ รู ณาการเข้าไว้เป็นส่วนหนึง่ ของการพัฒนาคุณภาพ
อย่างต่อเนือ่ งและมีกระบวนการปรับปรุงอย่างต่อเนือ่ ง
คำ�สำ�คัญ: แนวปฏิบตั กิ ารพยาบาล การสนับสนุนด้านจิตใจ ทารกในครรภ์ผดิ ปกติโดยต้องได้รบั การผ่าตัดภายหลังคลอด
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ความสำ�คัญของปัญหา
การตัง้ ครรภ์ถอื ว่าเป็นเหตุการณ์ทน่ี �ำ มาซึง่ ความยินดีและ
ความสุขแก่สตรีผตู้ ง้ั ครรภ์และครอบครัว โดยสตรีตง้ั ครรภ์และ
ครอบครัวต่างคาดหวังว่าทารกทีจ่ ะเกิดมานัน้ มีรา่ งกายทีส่ มบูรณ์
และสุขภาพแข็งแรง อย่างไรก็ตาม สตรีตง้ั ครรภ์บางคนอาจต้อง
ผิดหวังเนือ่ งจากทารกทีเ่ กิดมานัน้ มีความผิดปกติ โดยอุบตั กิ ารณ์
ของทารกแรกเกิดทีม่ คี วามผิดปกติประมาณร้อยละ 2-31-4
ด้วยความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ ปัจจุบนั
เครือ่ งตรวจด้วยคลืน่ เสียงความถีส่ งู เป็นเครือ่ งมือสำ�คัญในการ
ตรวจและดูแลสตรีตง้ั ครรภ์ของสูตแิ พทย์ โดยเครือ่ งตรวจด้วยคลืน่
เสียงความถีส่ งู สามารถช่วยให้สตู แิ พทย์วนิ จิ ฉัยได้วา่ ทารกในครรภ์
มีชวี ติ อยูห่ รือไม่ การตัง้ ครรภ์เป็นครรภ์เดีย่ วหรือครรภ์แฝด อายุ
ครรภ์เท่าใด รกอยูต่ �ำ แหน่งไหน และทารกในครรภ์มคี วามผิดปกติ
หรือไม่ โดยทีค่ วามผิดปกติของทารกในครรภ์สว่ นมากสามารถ
วินจิ ฉัยได้กอ่ นอายุครรภ์ 24 สัปดาห์
การตรวจพบว่าทารกในครรภ์มคี วามผิดปกติมผี ลกระทบต่อ
จิตใจของสตรีตง้ั ครรภ์ ทำ�ให้สตรีตง้ั ครรภ์มภี าวะทางจิตใจด้านลบ
ลักษณะต่างๆ เกิดขึน้ ได้แก่ ความเสียใจ ความเศร้า ความวิตก
กังวล ความกลัว เป็นต้น โดยที่ระดับและลักษณะของภาวะ
ทางจิตใจด้านลบดังกล่าวนีม้ กี ารเปลีย่ นแปลงตลอดการตัง้ ครรภ์
นับตัง้ แต่สตรีตง้ั ครรภ์ได้รบั ข้อมูลความผิดปกติของทารกในครรภ์
จากแพทย์จนกระทัง่ คลอด5
จากการปฏิบตั งิ านทีห่ น่วยเวชศาสตร์มารดาและทารกใน
ครรภ์ โรงพยาบาลศิรริ าช ซึง่ ให้บริการด้านตรวจวินจิ ฉัยทารกใน
ครรภ์ดว้ ยคลืน่ เสียงความถีส่ งู พบว่าการดูแลสตรีตง้ั ครรภ์ทไ่ี ด้รบั
การวินจิ ฉัยว่าทารกในครรภ์มคี วามผิดปกติยงั ไม่มแี นวทางการ
ดูแลทางด้านจิตใจของสตรีตง้ั ครรภ์ทช่ี ดั เจน การปฏิบตั พิ ยาบาล
ในปัจจุบนั มักเน้นการดูแลทางด้านร่างกายซึง่ เป็นวิธกี ารทีใ่ ช้ใน
การดูแลสตรีตง้ั ครรภ์ปกติทว่ั ไป ทำ�ให้สตรีตง้ั ครรภ์ทไ่ี ด้รบั การ
วินจิ ฉัยว่าทารกในครรภ์มคี วามผิดปกติไม่ได้รบั การดูแลทางด้าน
จิตใจที่เหมาะสม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของทั้งสตรี
ตัง้ ครรภ์และทารกในครรภ์ โดยเฉพาะสตรีตง้ั ครรภ์ทต่ี รวจพบว่า
ทารกในครรภ์มคี วามผิดปกติ โดยต้องได้รบั การรักษาภายหลัง
คลอดด้วยวิธกี ารผ่าตัด ซึง่ จะต้องตัง้ ครรภ์ตอ่ ไปอีกอย่างน้อย 3
เดือน โดยสตรีตง้ั ครรภ์ทต่ี รวจพบว่าทารกในครรภ์มคี วามผิดปกติ
มักมีอาการนอนไม่ค่อยหลับ เบื่ออาหาร และอ่อนเพลีย6,7
ในขณะทีม่ กี ารวิจยั พบว่าภาวะทางจิตใจด้านลบ เป็นปัจจัยทีท่ �ำ ให้
สตรีต้งั ครรภ์คลอดก่อนกำ�หนดและทารกมีนำ�้ หนักตัวต่ำ�กว่า
เกณฑ์ 8-11
เพือ่ เป็นการพัฒนาคุณภาพการดูแลสตรีตง้ั ครรภ์ทไ่ี ด้รบั การ
วินจิ ฉัยว่าทารกในครรภ์มคี วามผิดปกติโดยต้องได้รบั การผ่าตัด

ภายหลังคลอด ผูศ้ กึ ษาจึงมีความสนใจในการพัฒนาแนวปฏิบตั ิ
การพยาบาลในการสนับสนุนด้านจิตใจของสตรีตง้ั ครรภ์กลุม่ นี้
โดยมุง่ หวังว่าจะช่วยให้สตรีตง้ั ครรภ์สามารถปรับตัวผ่านช่วงเวลา
การตัง้ ครรภ์ทเ่ี หลือได้อย่างเหมาะสม โดยภาวะทางสุขภาพของ
สตรีตง้ั ครรภ์และทารกในครรภ์อยูใ่ นเกณฑ์ปกติและมีความพร้อม
ในการคลอด
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
เพือ่ พัฒนาแนวปฏิบตั กิ ารพยาบาลในการสนับสนุนด้าน
จิตใจของสตรีตง้ั ครรภ์ ทีไ่ ด้รบั การวินจิ ฉัยว่าทารกในครรภ์มคี วาม
ผิดปกติโดยต้องได้รบั การผ่าตัดภายหลังคลอด
วิธดี �ำ เนินการศึกษา
การพัฒนาแนวปฏิบตั กิ ารพยาบาลนี้ ผูศ้ กึ ษาใช้รปู แบบการ
ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (evidence-based practice model) ของ
ซูคพั ปี ค.ศ. 200012 เป็นกรอบแนวคิดในการพัฒนาแนวปฏิบตั ิ
การพยาบาล ซึง่ มีขน้ั ตอนดำ�เนินการ 4 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 การค้นหาปัญหาทางคลินกิ (evidence triggered
phase) ซึง่ ได้ปญ
ั หาจากหลักฐาน 2 แหล่ง คือ
1.1. การปฏิบตั งิ าน (practice triggers) จากประสบการณ์การ
ปฏิบตั งิ าน พบว่าหน่วยงานยังไม่มแี นวทางปฏิบตั ใิ นการสนับสนุน
สตรีตง้ั ครรภ์ทไ่ี ด้รบั การวินจิ ฉัยว่าทารกในครรภ์ผดิ ปกติโดยต้องได้
รับการผ่าตัดหลังคลอด การปฏิบตั ขิ องพยาบาลอาจทำ�ให้สตรี
ตัง้ ครรภ์มคี วามเครียดมากขึน้ หากไม่ได้รบั การดูแลอย่างใกล้ชดิ
หรือเหมาะสมต่อไป การปฏิบตั งิ านของพยาบาลมักดำ�เนินไปตาม
วิ ธีก ารที่ใช้ ใ นการดู แ ลสตรี ต้ัง ครรภ์ ป กติ ท่ัว ไปอื่น ๆ เช่ น
การผลัดเปลี่ยนพยาบาลที่ทำ�หน้าที่ดูแลสตรีต้งั ครรภ์ แต่สตรี
ตัง้ ครรภ์ทไ่ี ด้รบั การวินจิ ฉัยว่าทารกในครรภ์ผดิ ปกติมกั เกิดความ
วิตกกังวลและความเครียด ต้องการให้พยาบาลดูแลเอาใจใส่
ทางด้านจิตใจอย่างต่อเนื่องโดยพยาบาลคนเดียว การใช้
สรรพนาม “คนไข้” แทนการเรียกชือ่ อาจทำ�ให้สตรีตง้ั ครรภ์ รูส้ กึ
ว่าตนเองไม่มเี กียรติ8 เป็นต้น
1.2. แหล่งความรู้ (knowledge triggers) จากการทบทวน
วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้องพบว่า การสนับสนุนทางด้านจิตใจของสตรี
ตั้งครรภ์ท่ีทารกในครรภ์ได้รับการวินิจฉัยว่ามีความผิดปกติ
โดยต้องได้รบั การผ่าตัดภายหลังคลอดนัน้ ยังไม่มแี นวทางปฏิบตั ิ
ทีช่ ดั เจน ซึง่ อาจเกิดจากการทีย่ งั ไม่ได้มกี ารนำ�ผลการวิจยั หรือ
ศึกษาวิจยั ถึงวิธกี ารสนับสนุนทางด้านจิตใจสตรีตง้ั ครรภ์ทไ่ี ด้รบั
การวินจิ ฉัยว่าทารกในครรภ์มคี วามผิดปกติโดยตรง การวิจยั ที่
เกีย่ วข้องต่างๆ มักศึกษาด้านผลกระทบทางด้านจิตใจ การปรับตัว
และประสบการณ์ โดยทีว่ ธิ กี ารปฏิบตั เิ พือ่ สนับสนุนทางด้านจิตใจ
ของสตรีตง้ั ครรภ์นน้ั มักจะสอดแทรกอยูใ่ นส่วนต่างๆ ของรายงาน
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การวิจยั ได้แก่ ผลการวิจยั การอภิปรายผล และการสรุปผลการ
วิจยั โดยทีว่ ธิ กี ารสนับสนุนจิตใจสตรีตง้ั ครรภ์ในแต่ละงานวิจยั
มีท้งั ความคล้ายคลึงและแตกต่างกัน ทั้งนี้ข้นึ อยู่กับประเด็น
การวิจยั
กล่าวโดยสรุป การได้รบั การวินจิ ฉัยว่าทารกในครรภ์มคี วาม
ผิดปกติโดยต้องได้รบั การผ่าตัดภายหลังคลอด ทำ�ให้สตรีตง้ั ครรภ์
มีความทุกข์ใจ ไม่สบายใจตลอดการตัง้ ครรภ์ทเ่ี หลือภายหลังการ
วินจิ ฉัย โดยอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของทัง้ สตรีตง้ั ครรภ์และ
ทารกในครรภ์ถา้ ไม่ได้รบั การดูแลด้านจิตใจทีเ่ หมาะสม ดังนัน้
การสนับสนุนทางด้านจิตใจจึงเป็นกิจกรรมการพยาบาลสำ�คัญ
ทีส่ ตรีตง้ั ครรภ์ควรได้รบั
ระยะที่ 2 การค้นหาหลักฐานเชิงประจักษ์ทเ่ี กีย่ วข้องกับ
ประเด็นทางคลินกิ (evidence supported phase) โดยมีขน้ั ตอน
ดังนี้
2.1 การตัง้ วัตถุประสงค์ของการสืบค้น เพือ่ กำ�หนดขอบเขต
ของการค้นคว้าข้อมูล ทำ�ให้ได้งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับการสนับสนุน
ทางด้านจิตใจของสตรีตง้ั ครรภ์ วัตถุประสงค์ของการสืบค้นครัง้ นี้
คือ
		 2.1.1 ความผิดปกติของทารกในครรภ์ท่ีต้องได้รับ
การผ่าตัดภายหลังคลอด
		 2.1.2 เป็นงานวิจยั ทีต่ พี มิ พ์เผยแพร่ตง้ั แต่ปี ค.ศ. 19952014 ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2.2 กำ�หนดคำ�สำ�คัญในการสืบค้น คำ�สำ�คัญที่ใช้ในการ
สืบค้นครัง้ นี้ คือ Fetal anomaly and psychological effect, Fetal
anomaly and experience, Fetal anomaly and adaptation, Fetal
anomaly and psychological support, Fetal anomaly and need
2.3 กำ�หนดแหล่งสืบค้นข้อมูล การศึกษาครัง้ นีส้ บื ค้นหลัก
ฐานเชิงประจักษ์จากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ฐานข้อมูล
OVID, Cochrane Library, ScienceDirect, PubMed, SpringerLink,
CINAHL, Wiley InterScience และการสืบค้นด้วยมือ
2.4 กำ�หนดเกณฑ์ในการสืบค้น โดยการสืบค้นตามกรอบ
PICO ของเคร็กและสมิทซ์4 คือ
P (Population) : สตรีตง้ั ครรภ์ทไ่ี ด้รบั การวินจิ ฉัยว่าทารกใน
ครรภ์มคี วามผิดปกติโดยต้องได้รบั การผ่าตัดภายหลังคลอด
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I (Intervention) : การสนับสนุนสตรีตง้ั ครรภ์
C (Comparison) : ไม่มี
O (Outcome) : ภาวะทางจิตใจด้านลบลดลง เช่น ความ
เสียใจ ความวิตกกังวล ความเครียด เป็นต้น
2.5 กำ � หนดเกณฑ์ ใ นการประเมิ น ระดั บ ของงานวิ จัย
การศึกษานีใ้ ช้เกณฑ์การประเมินระดับของหลักฐานเชิงประจักษ์
ของเมลนิคและไฟน์เอาท์13 จากการสืบค้นได้หลักฐานเชิงประจักษ์
ทัง้ หมด 10 เรือ่ ง ประกอบด้วย งานวิจยั ระดับ 1 (systematic
review) จำ�นวน 1 เรื่อง งานวิจัยระดับ 4 (retrospective,
prospective observation) จำ�นวน 4 เรือ่ ง และงานวิจยั ระดับ 6
(qualitative description) จำ�นวน 5 เรือ่ ง
2.6 การประเมินความเป็นไปได้เพือ่ การนำ�ไปใช้ โดยนำ�งาน
วิจยั ทีส่ บื ค้นได้มาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการนำ�ไปปฏิบตั ติ าม
กรอบแนวคิดของโพลิทและเบค14 ดังนี้ 1) ความสอดคล้องกับ
ประเด็นปัญหาทางคลินกิ พบว่างานวิจยั ทีส่ บื ค้นได้ทง้ั 10 เรือ่ ง
ทำ�วิจยั ในประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับปัญหาทางคลินกิ คือ ผลกระทบ
ทางด้านจิตใจ ประสบการณ์ และความต้องการของสตรีตง้ั ครรภ์
ทีไ่ ด้รบั วินจิ ฉัยว่าทารกในครรภ์มคี วามผิดปกติโดยทารกจะต้องได้
รับการรักษาภายหลังคลอด 2) การมีความหมายเชิงศาสตร์ งาน
วิจยั ทัง้ หมดมีความน่าเชือ่ ถืออยูใ่ นระดับปานกลาง การออกแบบ
งานวิจยั มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับชือ่ งานวิจยั ตัวแปร
วัตถุประสงค์ การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูล ผลการวิจยั การ
อภิปรายผล และการสรุปผลการวิจยั 3) แนวโน้มความเป็นไปได้
ในการนำ�ไปใช้ปฏิบตั ิ นำ�งานวิจยั ทัง้ หมดมาพิจารณาในประเด็น
ต่อไปนี้ คือ การถ่ายทอด/การนำ�ไปสูก่ ารปฏิบตั ิ (transferability)
ความเป็นไปได้ (feasibility) และความคุม้ ค่า-คุม้ ทุน (cost-benefit
ratio) การสนับสนุนทางด้านจิตใจสตรีตง้ั ครรภ์เป็นบทบาทของ
พยาบาลทีส่ ามารถปฏิบตั ไิ ด้โดยอิสระ ไม่ตอ้ งใช้เครือ่ งมือหรือ
อุปกรณ์พเิ ศษ ไม่สน้ิ เปลืองงบประมาณ
2.7. การวิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจยั นำ�งานวิจยั ทัง้ หมด
มาวิเคราะห์และสังเคราะห์เป็นประเด็นเกีย่ วกับการสนับสนุนด้าน
จิตใจสตรีตง้ั ครรภ์ทไ่ี ด้รบั การวินจิ ฉัยว่า ทารกในครรภ์มคี วามผิด
ปกติโดยต้องได้รบั การผ่าตัดภายหลังคลอด ดังรายละเอียดใน
ตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 การวิเคราะห์และการสังเคราะห์งานวิจยั เกีย่ วกับการสนับสนุนด้านจิตใจสตรีตง้ั ครรภ์ ทีไ่ ด้รบั การวินจิ ฉัยว่าทารกในครรภ์
		 มีความผิดปกติโดยต้องได้รบั การรักษาภายหลังคลอด
Number
Author/Year
1. Gagnon et al., 2009

Design/Level
of evidence
- Systemic review
- Level: 1

2. Kemp, Davenport, &
Pernet, 1998

- Prospective study
- Level: 4

Sample/Setting

Finding

- ทบทวนหลักฐานเชิงประจักษ์เกีย่ วกับ
การดูแลสตรีตง้ ั ครรภ์ทไ่ ี ด้รบั วินจิ ฉัยว่า
ทารกในครรภ์มคี วามผิดปกติ

- สตรีตง้ ั ครรภ์ควรได้รบั การดูแลอย่างครอบคลุมทัง้ ด้านคลินกิ และจิตใจ
โดยประกอบด้วย
1. การตรวจยืนยันความผิดปกติของทารกในครรภ์ดว้ ยวิธกี ารต่างๆ
2. การตรวจติดตามภายหลังการวินจิ ฉัย
3. การให้ค�ำ ปรึกษาแนะนำ�และข้อมูลทีเ่ หมาะสม
4. สิง่ แวดล้อมและบรรยากาศการบริการทีม่ คี วามเป็นส่วนตัว
5. การแสดงท่าทียอมรับและเห็นอกเห็นใจสตรีตง้ ั ครรภ์
- การให้ค�ำ ปรึกษาแนะนำ�สามารถลดระดับความวิตกกังวลของสตรีตง้ ั ครรภ์ได้

- สตรีตง้ ั ครรภ์ทไ่ ี ด้รบั การวินจิ ฉัยว่า
ทารกในครรภ์มคี วามผิดปกติ และได้
รับคำ�ปรึกษาแนะนำ�เกีย่ วกับความผิด
ปกติของทารกในครรภ์
3. Rey-Bellet & Hoblfeld, - Retrospective study - สตรีและสามี ทีบ่ ตุ รเคยได้รบั การ
- การให้ขอ้ มูลโดยมีอปุ กรณ์ประกอบการให้ขอ้ มูลทีม่ ปี ระสิทธิภาพ และการมี
2004
- Level: 4
วินจิ ฉัยก่อนคลอดว่ามีความผิดปกติ
ช่องทางการให้ค�ำ ปรึกษาแนะนำ�ทางโทรศัพท์สามารถช่วยให้สตรีและสามี
ปากแหว่ง เพดานโหว่ และได้รบั คำ�
รูส้ กึ เครียดน้อยลง
ปรึกษาแนะนำ� ในระหว่างการตัง้ ครรภ์ - การฟังและการแสดงท่าทีทแ่ ี สดงถึงความเห็นอกเห็นใจ (empathy)
ทีเ่ หมาะสมเป็นสิง่ ทีส่ ตรีและสามีตอ้ งการ
4. Alkazaleh et al., 2004 - Retrospective study - สตรีทบ่ ี ตุ รเคยได้รบั การวินจิ ฉัยก่อน
- ต้องการให้สามี ญาติหรือเพือ่ นเข้าร่วมรับฟังข้อมูลต่างๆ ด้วย
- Level: 4
คลอดว่ามีความผิดปกติ
- ต้องการได้รบั การสนับสนุนทางอารมณ์ เช่น การแสดงท่าทีเห็นอกเห็นใจ
หรือการเสนอการให้ความช่วยเหลือ เป็นต้น
- ต้องการให้สง่ ิ แวดล้อมและบรรยากาศการบริการมีความเป็นส่วนตัว
- ต้องการได้รบั บริการทีล่ ะเอียดอ่อนต่อความรูส้ กึ
5. Aite et al., 2006
- Retrospective study - สตรีตง้ ั ครรภ์ทไ่ ี ด้รบั การวินจิ ฉัยว่าทารก - สตรีตง้ ั ครรภ์รส้ ู กึ เครียดตลอดการตัง้ ครรภ์ นับตัง้ แต่ได้รบั การวินจิ ฉัยว่าทารก
- Level: 4
ในครรภ์มคี วามผิดปกติ
ในครรภ์มคี วามผิดปกติ
- การให้ขอ้ มูลและคำ�ปรึกษาแนะนำ�สามารถลดความเครียดของสตรีตง้ ั ครรภ์
ได้
6. Hedrick, 2005
- Qualitative study
- สตรีตง้ ั ครรภ์ทไ่ ี ด้รบั การวินจิ ฉัยว่าทารก - การได้รบั ข้อมูลเกีย่ วกับความผิดปกติของทารกในครรภ์มากเกินไปทำ�ให้สตรี
- Level: 6
ในครรภ์มคี วามผิดปกติ
ตัง้ ครรภ์สบั สน และเครียด
- สตรีตง้ ั ครรภ์ตอ้ งการการสนับสนุนทางด้านจิตใจจากบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง
- พยาบาลสามารถให้การสนับสนุนทางด้านจิตใจได้ดว้ ยการตัง้ ใจฟัง
การบอกเล่าหรือระบายความรูส้ กึ ของสตรีตง้ ั ครรภ์
7. Chaplin, Schweitzer, - Qualitative study
- สตรีทบ่ ี ตุ รเคยได้รบั การวินจิ ฉัย
- การให้ขอ้ มูลโดยไม่ค�ำ นึงถึงความรูส้ กึ และความต้องการของสตรีตง้ ั ครรภ์
& Perkoulidis, 2005 - Level: 6
ก่อนคลอดว่ามีความผิดปกติ
ทำ�ให้สตรีตง้ ั ครรภ์รส้ ู กึ เสียใจ
- สามีและครอบครัวสามารถช่วยสนับสนุนทางด้านจิตใจของสตรีตง้ ั ครรภ์ได้
8. Lalor et al., 2007
- Qualitative study
- สตรีตง้ ั ครรภ์ทไ่ ี ด้รบั การวินจิ ฉัยว่าทารก - การให้ขอ้ มูล ต้องประกอบด้วย
- Level: 6
ในครรภ์มคี วามผิดปกติ
1. สือ่ สารด้วยภาษาทีเ่ ข้าใจง่าย และหลีกเลีย่ งการใช้ศพั ท์ทางการแพทย์
2. ควรมีอปุ กรณ์ประกอบคำ�อธิบาย เช่น รูปภาพ ภาพวาด เอกสารแผ่นพับ
		 เป็นต้น
3. ให้ขอ้ มูลมากเพียงพอตามความต้องการ
- การให้บริการต้องมีความละเอียดอ่อนต่อความรูส้ กึ
- บุคลากรผูด้ แู ลควรเป็นบุคคลคนเดียวตลอดการตัง้ ครรภ์
9. Nusbaum et al., 2008 - Qualitative study
- สตรีตง้ ั ครรภ์ทไ่ ี ด้รบั การวินจิ ฉัยว่าทารก - การประเมินภาวะทางจิตใจของสตรีตง้ ั ครรภ์มปี ระโยชน์ โดยทำ�ให้สามารถ
- Level: 6
ในครรภ์ปากแหว่ง เพดานโหว่ และ
ให้การสนับสนุนสตรีตง้ ั ครรภ์ได้อย่างเหมาะสม
สตรีทค่ ี ลอดบุตรเป็นปากแหว่ง
- ต้องการให้ผใ้ ู ห้ขอ้ มูลให้ขอ้ มูลความผิดปกติของทารกด้วยท่าทีทใ่ ี ห้เกียรติและ
เพดานโหว่
ละเอียดอ่อนต่อความรูส้ กึ
- ต้องการข้อมูลทีอ่ ยูใ่ นรูปแบบเอกสาร
10. Asplin et al., 2012 - Qualitative study
- สตรีตง้ ั ครรภ์ทไ่ ี ด้รบั การวินจิ ฉัยว่าทารก - สตรีตง้ ั ครรภ์มกั ไม่เข้าใจเกีย่ วกับความผิดปกติของทารกในครรภ์ และต้องการ
- Level: 6
ในครรภ์มคี วามผิดปกติ
สอบถามข้อมูลเพิม่ เติม
- ข้อมูลทีไ่ ด้รบั ควรต้องมีเนือ้ หาในทิศทางเดียวกัน
- ต้องการได้รบั การดูแลด้วยท่าทีทแ่ ี สดงถึงความเห็นอกเห็นใจ
- ต้องการเอกสารให้ความรูเ้ กีย่ วกับความผิดปกติของทารกในครรภ์ทเ่ ี ข้าใจง่าย
- ต้องการให้การดูแลมีความต่อเนือ่ งและละเอียดอ่อนต่อความรูส้ กึ
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จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจยั พบว่า มีประเด็น
หลัก 3 ประเด็น ดังนี้
ประเด็นที่ 1 การประเมินภาวะทางด้านจิตใจ และความ
ต้องการการสนับสนุน5,16-20 เนือ่ งจากภาวะทางจิตใจและความ
ต้องการการสนับสนุนของสตรีตง้ั ครรภ์ทไ่ี ด้รบั การวินจิ ฉัยว่า ทารก
ในครรภ์มีความผิดปกติมีการเปลี่ยนแปลงตลอดการตั้งครรภ์
ดังนัน้ การประเมินภาวะทางจิตใจและความต้องการการสนับสนุน
ของสตรีตง้ั ครรภ์กลุม่ นีจ้ งึ จำ�เป็นต้องดำ�เนินการทุกครัง้ ซึง่ มี 2 วิธี
คือ การประเมินความวิตกกังวลด้วยแบบประเมินความวิตกกังวล
ขณะเผชิญ (State-Trait Anxiety Inventory-State Anxiety Score
หรือ STAI-S) ของสปิลเบอร์เกอร์และคณะ15 จากงานวิจยั ของ
วิทยา ถิฐาพันธ์ และประคอง ชืน่ วัฒนา5 และการสังเกตพฤติกรรม
และคำ�บอกเล่าของสตรีตง้ั ครรภ์16-20 เพือ่ ประเมินภาวะทางด้าน
จิตใจต่างๆ เช่น ความผิดหวัง ความเสียใจ ความเศร้า เป็นต้น
รวมทัง้ เพือ่ รวบรวมข้อมูลเกีย่ วกับความต้องการการสนับสนุนของ
สตรีตง้ั ครรภ์
ประเด็นที่ 2 การสนับสนุนด้านจิตใจ16-25 เพือ่ ช่วยให้สตรี
ตัง้ ครรภ์สามารถปรับตัวด้านจิตใจผ่านช่วงการตัง้ ครรภ์ได้อย่าง
เหมาะสม ไม่มภี าวะแทรกซ้อนทางด้านสุขภาพของสตรีตง้ั ครรภ์
และทารกในครรภ์ พยาบาลซึ่งเป็นบุคลากรที่ใกล้ชิดกับสตรี
ตัง้ ครรภ์มากทีส่ ดุ จึงควรให้การสนับสนุนทางด้านจิตใจ ซึง่ สามารถ
ปฏิบตั ไิ ด้ดว้ ยวิธกี ารให้การสนับสนุนด้านอารมณ์16,18,21-24 และ
การสนับสนุนด้านข้อมูล16-20,25 แก่สตรีตง้ั ครรภ์
ประเด็นที่ 3 การดูแลทีล่ ะเอียดอ่อนต่อความรูส้ กึ 16-19,23-25
ประกอบด้วย 1) การดูแลทีม่ คี วามต่อเนือ่ ง19,25 โดยสตรีตง้ั ครรภ์
ควรได้รบั การดูแลด้วยพยาบาลคนเดียวกันทุกครัง้ ทีม่ ารับการตรวจ
2) พฤติกรรมการบริการที่ละเอียดอ่อนต่อความรู้สึก17-19,23-25
โดยการให้บริการด้วยความนุ่มนวล อ่อนโยน และให้เกียรติ
3) การมีสว่ นร่วมของบุคคลทีม่ คี วามสำ�คัญ18,19,23 โดยเปิดโอกาส
ให้สามีและญาติได้รบั ข้อมูลการตรวจทารกในครรภ์ การให้ค�ำ
ปรึกษาแนะนำ�ร่วมกับสตรีต้งั ครรภ์ 4) ความเป็นส่วนตัว23-25
โดยควรให้ขอ้ มูลและคำ�ปรึกษาแนะนำ�ในห้องทีเ่ ป็นสัดส่วนและ
มิดชิด เพื่อให้สตรีต้งั ครรภ์ร้สู ึกมั่นใจว่าข้อมูลต่างๆ ของสตรี
ตัง้ ครรภ์เป็นความลับ รวมทัง้ สามารถระบายความรูส้ กึ ต่างๆ ได้
โดยอิสระ 5) การจัดช่องทางการติดต่อพิเศษ16,22 โดยสตรีตง้ั ครรภ์
สามารถขอรับการสนับสนุนด้านอารมณ์และข้อมูลได้ตลอดเวลา
เพือ่ ให้สตรีตง้ั ครรภ์ไม่รสู้ กึ โดดเดีย่ วหรือไร้คณ
ุ ค่า
ระยะที่ 3 การพัฒนาแนวปฏิบตั พิ ยาบาลและนำ�ไปทดลอง
ใช้ (evidence observed phase)
เป็นขัน้ ตอนการนำ�ประเด็นทีไ่ ด้จากหลักฐานเชิงประจักษ์
มาสร้างแนวปฏิบตั พิ ยาบาล ตรวจสอบความตรงของเนือ้ หา และ
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นำ�ไปทดลองใช้ โดยมีรายละเอียด คือ
3.1 การสร้างแนวปฏิบตั กิ ารพยาบาล ควรจะใช้แนวปฏิบตั ิ
ภายหลังจากแพทย์ตรวจทารกในครรภ์ดว้ ยคลืน่ เสียงความถีส่ งู
และแจ้งผลการตรวจให้สตรีตง้ั ครรภ์ทราบทุกครัง้ ซึง่ แนวปฏิบตั ิ
การพยาบาลในการสนับสนุนทางด้านจิตใจนี้ ประกอบด้วย 3 ส่วน
ดังแสดงในแผนภูมทิ ่ี 1 และ 2
ส่วนที่ 1 การประเมินภาวะทางจิตใจและความต้องการการ
สนับสนุน ประเมินภาวะทางจิตใจและความต้องการการสนับสนุน
ของสตรีตง้ั ครรภ์ ดังนี้ 1) การประเมินภาวะทางจิตใจ ด้วยแบบ
ประเมินความวิตกกังวลขณะเผชิญของ สปิลเบอร์เกอร์และคณะ15
จากงานวิจยั ของวิทยา ถิฐาพันธ์ และประคอง ชืน่ วัฒนา5 เพือ่
ประเมินระดับความวิตกกังวลเกีย่ วกับความผิดปกติของทารก
ในครรภ์ของสตรีตง้ั ครรภ์ โดยขอให้สตรีตง้ั ครรภ์ท�ำ แบบประเมิน
ภายหลังการตรวจติดตามทุกครัง้ ซึง่ ถ้าคะแนนความวิตกกังวล
ขณะเผชิญมากกว่า 40 ต้องรายงานแพทย์ให้ทราบ เพือ่ ให้สตรี
ตั้งครรภ์ได้รับการดูแลที่เหมาะสมต่อไป และ 2) การสังเกต
พฤติกรรมและคำ�บอกเล่าของสตรีตง้ั ครรภ์ เพือ่ ประเมินภาวะทาง
จิตใจด้านลบและความต้องการความช่วยเหลือของสตรีตง้ั ครรภ์
โดยประเมินทุกครัง้ ภายหลังจากสตรีตง้ั ครรภ์ได้รบั การตรวจด้วย
คลืน่ เสียงความถีส่ งู
ส่วนที่ 2 การสนับสนุนด้านจิตใจ ด้วยการสนับสนุนด้าน
อารมณ์และด้านข้อมูล ดังนี้ 1) การสนับสนุนด้านอารมณ์
โดยการเปิดโอกาสให้สตรีต้งั ครรภ์บอกเล่าถึงความรู้สึกและ
เรือ่ งราวต่างๆ ทีต่ อ้ งการ เพือ่ ให้สตรีตง้ั ครรภ์ไม่รสู้ กึ โดดเดีย่ ว
ไร้คณ
ุ ค่า หรือท้อแท้ และเพือ่ ให้ก�ำ ลังใจแก่สตรีตง้ั ครรภ์ ด้วยวิธี
การซึ่งประกอบด้วย การฟัง โดยการตั้งใจฟังด้วยกริยาสงบ
ไม่แสดงอารมณ์รว่ ม การใช้ค�ำ พูด โดยเป็นคำ�พูดทีแ่ สดงความ
เข้าใจ ห่วงใย และพร้อมจะให้ความช่วยเหลือ เช่น “ดิฉนั เสียใจ
ด้วยค่ะ” “อยากจะบอกอะไรกับดิฉนั ไหมค่ะ” “มีอะไรทีด่ ฉิ นั จะช่วย
คุณได้บา้ งไหมค่ะ” โดยไม่แสดงความคิดเห็นหรือใช้ค�ำ พูดตัดสิน
เช่น “ดิฉนั คิดว่าไม่มอี ะไรร้ายแรงนะค่ะ” “ชีวติ มันก็เป็นอย่างนี้
แหละค่ะ” เป็นต้น การแสดงกริยาท่าทาง แสดงความเป็นมิตร
นุ่มนวล อ่อนโยน เข้าใจ และให้กำ�ลังใจสตรีต้งั ครรภ์ เช่น
การพยักหน้าแสดงการรับรู้ การมองหน้าสตรีตง้ั ครรภ์ดว้ ยสายตา
ทีแ่ สดงความเข้าใจ การสัมผัสหลังมือเบาๆ เป็นต้น และการสร้าง
บรรยากาศ ควรเป็นบรรยากาศทีผ่ อ่ นคลาย ไม่เร่งรีบ และไม่มี
สิง่ รบกวน เช่น เสียงโทรศัพท์ เสียงพูดคุยจากห้องข้างๆ เป็นต้น
โดยมีเวลามากเพียงพอสำ�หรับการรับฟังและตอบคำ�ถามต่างๆ
2) การสนับสนุนด้านข้อมูล โดยประกอบด้วย เนือ้ หาของข้อมูล
ต้องสอดคล้องกับข้อมูลทีแ่ พทย์แจ้งให้สตรีตง้ั ครรภ์ทราบ และเป็น
ข้อมูลทีส่ ตรีตง้ั ครรภ์ตอ้ งการทราบ วิธกี ารให้ขอ้ มูล โดยใช้ภาษาที่
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เข้าใจง่าย และหลีกเลีย่ งการใช้ค�ำ ศัพท์ทางการแพทย์ และสือ่
ประกอบการให้ขอ้ มูล ได้แก่ รูปภาพแสดงความผิดปกติของทารก
ในครรภ์ เอกสารแผ่นพับให้ความรูเ้ กีย่ วกับความผิดปกติของทารก
ในครรภ์ เป็นต้น
ส่วนที่ 3 การดูแลทีล่ ะเอียดอ่อนต่อความรูส้ กึ ประกอบด้วย
1) การดูแลทีม่ คี วามต่อเนือ่ ง ด้วยวิธกี ารดูแลแบบพยาบาลเจ้าของ
ไข้ (case management) โดยให้สตรีตง้ั ครรภ์ได้รบั การดูแลด้วย
พยาบาลคนเดียวกันต่อเนือ่ งกันทุกครัง้ ทีม่ ารับตรวจ 2) พฤติกรรม
การบริการทีล่ ะเอียดอ่อนต่อความรูส้ กึ โดยการให้บริการด้วย
ความนุม่ นวล อ่อนโยน และให้เกียรติ 3) การมีสว่ นร่วมของบุคคล
ทีม่ คี วามสำ�คัญ โดยการเปิดโอกาสให้สามีและญาติอยูร่ ว่ มกับสตรี
ตัง้ ครรภ์ในขณะให้ค�ำ ปรึกษาแนะนำ�และให้ขอ้ มูล โดยขึน้ อยูก่ บั
ความต้องการของสตรีตง้ั ครรภ์ 4) ความเป็นส่วนตัว โดยการจัด

แบ่งสถานที่ให้บริการให้เป็นห้องที่มีสัดส่วนมิดชิด ไม่เปิดเผย
(expose) ต่อสตรีต้งั ครรภ์หรือบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องคนอื่นๆ
5) การจัดช่องทางการติดต่อพิเศษ โดยจัดให้มบี ริการโทรศัพท์สาย
ด่วนเพือ่ ให้สตรีตง้ั ครรภ์สามารถขอรับการสนับสนุนด้านอารมณ์
และข้อมูลได้ตลอดเวลา ซึง่ จะช่วยให้สตรีตง้ั ครรภ์ไม่รสู้ กึ โดดเดีย่ ว
หรือไร้คณ
ุ ค่า
3.2 การตรวจสอบความตรงของเนือ้ หา โดยการนำ�แนว
ปฏิบตั กิ ารพยาบาลทีส่ ร้างขึน้ ไปตรวจสอบความตรงด้านเนือ้ หา
(content validity) จากผูท้ รงคุณวุฒิ 5 ท่าน คือ อาจารย์แพทย์
ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการดูแลสตรีตง้ั ครรภ์ทไ่ี ด้รบั การวินจิ ฉัยว่าทารก
ในครรภ์มคี วามผิดปกติ 3 ท่าน และพยาบาลผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการ
พยาบาลมารดาและทารก 2 ท่าน และปรับปรุงแก้ไขแนวปฏิบตั ิ
การพยาบาลตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผูท้ รงคุณวุฒิ

การพยาบาลทีล่ ะเอียดอ่อนต่อความรูส้ กึ
แพทย์ตรวจพบความผิดปกติ
ของทารกในครรภ์และแจ้งให้
สตรีตง้ั ครรภ์ทราบ

เปิดโอกาสให้สตรีตง้ั ครรภ์และครอบครัวอยูต่ ามลำ�พัง

เปิดโอกาสให้สตรีตง้ั ครรภ์ระบายความรูส้ กึ
สังเกตพฤติกรรมและคำ�บอกเล่าของสตรีตง้ั ครรภ์
เพือ่ ประเมินความต้องการการสนับสนุน
ให้การสนับสนุนด้านอารมณ์และด้านข้อมูล
ให้ขอ้ มูลการนัดหมายการตรวจติดตามครัง้ ต่อไป
และเบอร์โทรศัพท์ทส่ี ตรีตง้ั ครรภ์สามารถติดต่อ
มาขอรับการสนับสนุนได้ตลอดเวลา (hotline)
บันทึกข้อมูลลงในแบบบันทึกข้อมูลการประเมิน
และการสนับสนุนทางด้านจิตใจ
แผนภูมทิ ่ี 1 : แนวปฏิบตั กิ ารพยาบาลในการสนับสนุนด้านจิตใจของสตรีตง้ั ครรภ์ทไ่ี ด้รบั การวินจิ ฉัยว่าทารกในครรภ์มคี วามผิดปกติ
			
โดยต้องได้รบั การผ่าตัดภายหลังคลอด (ระยะการวินจิ ฉัย)
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การพยาบาลทีล่ ะเอียดอ่อนต่อความรูส้ กึ

ภายหลังการตรวจติดตาม
ความผิดปกติของทารกในครรภ์

ให้สตรีตง้ั ครรภ์ท�ำ แบบประเมิน
ความวิตกกังวลขณะเผชิญ
(STAI-S)

ให้การดูแลตามแผนการรักษา
รายงานแพทย์เพือ่ ให้การดูแล
ทีเ่ หมาะสม

ใช่

มากกว่า 40 คะแนน
ไม่ใช่
เปิดโอกาสให้สตรีตง้ั ครรภ์
ระบายความรูส้ กึ

ใช่

สังเกตพฤติกรรมและคำ�บอกเล่า
ของสตรีตง้ั ครรภ์เพือ่ ประเมิน
ความต้องการการสนับสนุน
ให้การสนับสนุนด้านอารมณ์
และด้านข้อมูล
ให้ขอ้ มูลการนัดหมายการตรวจ
ติดตามครัง้ ต่อไปและเบอร์โทรศัพท์
ทีส่ ามารถติดต่อมาขอรับการสนับสนุน
ได้ตลอดเวลา (hotline)
บันทึกข้อมูลลงในแบบบันทึกข้อมูล
การประเมินและการสนับสนุน
ทางด้านจิตใจ

แผนภูมทิ ่ี 2 : แนวปฏิบตั กิ ารพยาบาลในการสนับสนุนด้านจิตใจของสตรีตง้ั ครรภ์ทไ่ี ด้รบั การวินจิ ฉัยว่าทารกในครรภ์มคี วามผิดปกติ
		
โดยต้องได้รบั การผ่าตัดภายหลังคลอด (ระยะการตรวจติดตาม)
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3.3 การนำ�ไปทดลองใช้ การศึกษาครัง้ นีด้ �ำ เนินการศึกษาถึง
ระยะที่ 3 ยังไม่ได้มกี ารนำ�แนวปฏิบตั กิ ารพยาบาลนีไ้ ปทดลองใช้
ศึกษานำ�ร่องในหน่วยงาน โดยผูศ้ กึ ษาได้วางแผนว่าจะนำ�แนว
ปฏิบตั กิ ารพยาบาลทีส่ ร้างขึน้ นีไ้ ปทดลองใช้ และประเมินผลของ
แนวปฏิบตั กิ ารพยาบาลทัง้ ในด้านกระบวนการและด้านผลลัพธ์
ดังนี้ 1) ด้านกระบวนการ โดยให้พยาบาลทีใ่ ช้แนวปฏิบตั กิ าร
พยาบาลประเมินถึงปัญหาและอุปสรรคของการใช้แนวปฏิบตั กิ าร
พยาบาล และความเป็นไปได้ในการนำ�แนวปฏิบตั กิ ารพยาบาล
ไปใช้จริง 2) ด้านผลลัพธ์ โดยให้สตรีตง้ั ครรภ์และครอบครัวทีไ่ ด้รบั
การดูแลตามแนวปฏิบตั พิ ยาบาลประเมินความพึงพอใจในการ
พยาบาลทีไ่ ด้รบั
ระยะที่ 4 การนำ�แนวปฏิบัติท่ปี รับปรุงแล้วไปใช้จริงใน
หน่วยงาน (evidence based phase)
เป็นระยะของการผสมผสานแนวการปฏิบตั กิ ารพยาบาลที่
ปรับปรุงแล้วเข้าสูก่ ารปฏิบตั จิ ริง ผูศ้ กึ ษาวางแผนการดำ�เนินงาน
เพือ่ ให้การนำ�แนวปฏิบตั กิ ารพยาบาลไปใช้จริงในหน่วยงานดำ�เนิน
การได้อย่างต่อเนือ่ งและมีประสิทธิภาพ ดังนี้
1. นำ�เสนอแนวปฏิบัติการพยาบาลที่ปรับปรุงแล้วในที่
ประชุมบริหารการพยาบาลและทีมดูแลสตรีตง้ั ครรภ์ทไ่ี ด้รบั การ
วินจิ ฉัยว่าทารกในครรภ์มคี วามผิดปกติ และจัดทำ�เป็นกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนือ่ งในการดูแลสตรีตง้ั ครรภ์ทไ่ี ด้รบั การ
วินจิ ฉัยว่าทารกในครรภ์มคี วามผิดปกติ
2. จัดให้มกี ารอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารแก่พยาบาลเพือ่ ให้สามารถ
ใช้แนวปฏิบตั กิ ารพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. นำ�แนวการปฏิบตั กิ ารพยาบาลทีป่ รับปรุงแล้วไปศึกษา
วิจยั เชิงผลลัพธ์ (outcome research) เพือ่ ติดตามประสิทธิผลของ
แนวปฏิบตั กิ ารพยาบาล
ข้อเสนอแนะ
เนือ่ งจากแนวปฏิบตั กิ ารพยาบาลทีส่ ร้างขึน้ นีย้ งั ไม่ได้น�ำ ไป
ศึกษานำ�ร่อง ผูศ้ กึ ษาจึงมีขอ้ เสนอแนะสำ�หรับผูท้ ส่ี นใจจะนำ�แนว
ปฏิบตั กิ ารพยาบาลนีไ้ ปใช้ ดังนี้
1. ควรมีการแนวปฏิบตั นิ ไ้ี ปทดลองใช้ และประเมินผลทัง้ ทาง
ด้านกระบวนการและผลลัพธ์ รวมทัง้ ปรับแนวปฏิบตั ใิ ห้เหมาะสม
กับบริบทของหน่วยงานก่อนนำ�ไปใช้จริง
2. ควรมีการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของแนวปฏิบตั กิ าร
พยาบาลอย่างต่อเนือ่ ง โดยให้มคี วามเหมาะสมและสอดคล้องกับ
สิง่ แวดล้อมและบริบทของการให้บริการของหน่วยงาน และผล
งานวิจยั ทีเ่ กิดขึน้ ใหม่
3. ควรมีการทำ�วิจยั เชิงผลลัพธ์ เพือ่ ทดสอบประสิทธิผลของ
การใช้แนวปฏิบตั กิ ารพยาบาล
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