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Abstract: 
 Invasive prenatal diagnosis is the most common method of diagnosis of fetal congenital disease 
and anomaly, especially thalassemia, which is a major public health problem in Thailand. 
 Invasive prenatal diagnosis affects both physical and psychosocial aspects of pregnant women. 
Beside the complication of invasive method, pregnant women also feel fear and anxiety about the 
procedure and the test result since they received information of the procedure until the test was 
given. Nurses who take care of those pregnant women must aware the effect of the invasive  
prenatal diagnosis of thalassemia and give proper physical and psychosocial nursing care. The  
appropriate nursing care can increase effectiveness of the invasive procedure, decrease complications 
during and after the procedure, and alleviate the psychosocial effect. 
 The objective of this article was to present guideline of effective nursing care of pregnant 
women with invasive prenatal diagnosis of thalassemia both physical and psychosocial aspects: 
before, during, and after procedure.
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หัตถการตรวจวินิจฉัยโรคธาลัสซีเมียก่อนคลอด: 
หลักการและแนวทางการพยาบาล
ประคอง ชื่นวัฒนา, ปร.ด.1 ฉวีวรรณ อยู่สำาราญ, PhD2

บทคัดย่อ: 

	 หัตถการตรวจวินิจฉัยก่อนคลอดเป็นวิธีการวินิจฉัยโรคหรือความผิดปกติของทารกในครรภ์วิธีการหน่ึงท่ีทำาบ่อย 

ในสตรีต้ังครรภ์และมีแนวโน้มเพ่ิมมากข้ึน	 โดยเฉพาะการวินิจฉัยโรคธาลัสซีเมียซ่ึงเป็นปัญหาทางสาธารณสุขท่ีสำาคัญ 

ของประเทศไทย	

	 หัตถการตรวจวินิจฉัยโรคธาลัสซีเมียก่อนคลอดไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบทางด้านร่างกายของสตรีต้ังครรภ์	 เช่น	 

อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนภายหลังการทำาหัตถการ	 ได้แก่	 ถุงนำา้ครำา่ร่ัว	 การติดเช้ือ	 การแท้ง	 เป็นต้น	 แต่หัตถการตรวจ

วินิจฉัยก่อนคลอดยังส่งผลกระทบต่อภาวะจิตสังคมของสตรีต้ังครรภ์ด้วย	 โดยสตรีต้ังครรภ์มักรู้สึกกลัวและวิตกกังวล 

เก่ียวกับการทำาหัตถการ	ภาวะแทรกซ้อนท่ีอาจเกิดข้ึน	รวมถึงกลัวว่าทารกในครรภ์จะเป็นโรคธาลัสซีเมีย	ตลอดช่วงเวลา

นับต้ังแต่ได้รับข้อมูลเก่ียวกับการตรวจวินิจฉัยก่อนคลอดจนกระท่ังได้รับผลการตรวจวินิจฉัย	พยาบาลผู้ดูแลสตรีต้ังครรภ์

ท่ีจะต้องได้รับการทำาหัตถการเพ่ือวินิจฉัยก่อนคลอดจึงควรตระหนัก	และให้การดูแลสตรีต้ังครรภ์ท่ีครอบคลุมท้ังทางด้าน

ร่างกายและจิตสังคม	ซ่ึงนอกจากจะช่วยให้สตรีต้ังครรภ์ได้รับการทำาหัตถการตรวจวินิจฉัยก่อนคลอดอย่างมีประสิทธิภาพ	

ช่วยลดภาวะแทรกซ้อนท่ีอาจเกิดข้ึนได้แล้ว	 การพยาบาลท่ีเหมาะสมยังจะสามารถช่วยลดผลกระทบทางด้านจิตสังคม 

ท่ีจะเกิดกับสตรีต้ังครรภ์ได้ด้วย

	 บทความน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสนอแนวทางการพยาบาลสตรีต้ังครรภ์ท่ีจะได้รับการทำาหัตถการตรวจวินิจฉัย 

โรคธาลัสซีเมียก่อนคลอดท่ีมีประสิทธิภาพท่ีครอบคลุมท้ังด้านร่างกาย	จิตใจ	และสังคมในระยะต่างๆ	ต้ังแต่ได้รับข้อมูล

เก่ียวกับการตรวจวินิจฉัยก่อนคลอด	ก่อนทำาหัตถการ	ระหว่างการทำาหัตถการ	และภายหลังการทำาหัตถการ
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