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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
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บทคัดย่อ: 

 วัตถุประสงค์: เพ่ือพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลในการสนับสนุนด้านจิตใจของสตรีต้ังครรภ์ท่ีได้รับการวินิจฉัยว่าทารกในครรภ์

มีความผิดปกติโดยต้องได้รับการผ่าตัดภายหลังคลอด

 รูปแบบการศึกษา: การใช้รูปแบบหลักฐานเชิงประจักษ์ 

 วิธีดำาเนินการศึกษา: ใช้รูปแบบการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ทางการพยาบาลของซูคัพ เป็นกรอบแนวคิดในการพัฒนาซ่ึงมี 4 

ระยะ คือ 1) การค้นหาปัญหา 2) การสืบค้นหลักฐานเชิงประจักษ์ 3) การพัฒนาแนวปฏิบัติและนำาไปทดลองใช้ และ 4) การนำาแนว

ปฏิบัติท่ีปรับปรุงแล้วไปใช้จริงในหน่วยงาน โดยการศึกษาคร้ังน้ีได้เร่ิมศึกษาจากระยะท่ี 1 ถึงระยะท่ี 3 มีงานวิจัยท้ังหมด 10 เร่ือง 

ประกอบด้วย การทบทวนงานวิจัยอย่างเป็นระบบ 1 เร่ือง งานวิจัยแบบศึกษาไปข้างหน้า จำานวน 2 เร่ือง งานวิจัยแบบการศึกษาย้อน

หลัง จำานวน 3 เร่ือง และงานวิจัยเชิงคุณภาพ จำานวน 5 เร่ือง รวมท้ังการประเมินความน่าเช่ือถือ และความเป็นไปได้ของแนวปฏิบัติ

 ผลการศึกษา: ผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัยดังกล่าวมี 3 ประเด็นหลัก คือ 1) การประเมินภาวะทางด้านจิตใจและ

ความต้องการการสนับสนุน 2) เทคนิกการสนับสนุนจิตใจด้านอารมณ์และด้านข้อมูล และ 3) การดูแลท่ีละเอียดอ่อนต่อความรู้สึก 

และได้นำาผลมาพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลและได้ผ่านการตรวจสอบเน้ือหาจากผู้ทรงคุณวุฒิจำานวน 5 ท่าน และนำามาปรับปรุง

แก้ไขให้มีความเหมาะสม

 สรุปและข้อเสนอแนะ: การนำาแนวปฏิบัติการพยาบาลน้ีไปใช้ควรมีการศึกษานำาร่องเพ่ือประเมินผลท้ังด้านกระบวนการและ

ผลลัพธ์ ควรมีการปรับแนวปฏิบัติให้เหมาะสมกับบริบทของคลีนิก นอกจากน้ีบูรณาการเข้าไว้เป็นส่วนหน่ึงของการพัฒนาคุณภาพ

อย่างต่อเน่ืองและมีกระบวนการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง 

คำาสำาคัญ: แนวปฏิบัติการพยาบาล การสนับสนุนด้านจิตใจ ทารกในครรภ์ผิดปกติโดยต้องได้รับการผ่าตัดภายหลังคลอด


