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Abstract 

 Purpose: The objective of this study was to review and perform meta -synthesis of studies to 
study experiences, coping and care needs of infertile women. 
 Design: This study is a systematic review and synthesis of qualitative studies by searching for 
studies published in January 2015 to May 2020 from the PubMed, MEDLINE, Academic Search Complete, 
Nursing & Allied Health Database (ProQuest), Scopus and Web of Science databases. The main search    
keywords were “experience”, “infertility”, “qualitative study” and “women”. Two authors independently 
assessed article quality, analyzed to identify themes and synthesize to obtain new meaning. 
 Research findings: Out of 17 qualitative studies, experiences of women with infertility were 
found to have five issues:  the nature of being infertile women, coping and managing infertility problems,        
negative reactions from surrounding people perceived by women, effects on relationships and health care 
needs. 
 Conclusion and recommendations: Infertile women experience unseen feelings of loss, self-blame, 
perceived negative reactions from family and the people around them, lack adequate support from 
healthcare professionals, particularly in the psychological area. Therefore, families, friends and healthcare 
professionals are essential to providing support and empowerment for women to enable infertile women 
to properly overcome this suffering.  
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บทคัดย่อ 

วัตถุประสงค์: การทบทวนและสังเคราะห์งานวิจัยเชิงอภิมาน (meta synthesis) เพื่อศึกษาประสบการณ์ การเผชิญ
ปัญหาและความต้องการของผู้หญิงที่มีภาวะมีบุตรยาก 

 รูปแบบการศึกษา: เป็นการทบทวนและสังเคราะห์งานวิจัยเชิงคุณภาพอย่างเป็นระบบ โดยสืบค้นงานวิจัยที่ตีพิมพ์
ตั้งแต่เดือนมกราคม ค.ศ. 2015 ถึงเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2020 จากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ [PubMed, MEDLINE, 
Academic Search Complete, Nursing & Allied Health Database (ProQuest), Scopus and Web of Science]    
ค าส าคญัหลกัทีใ่ช้ในการสบืคน้ คอื “ประสบการณ”์ “ภาวะมบีตุรยาก” “งานวจิยัเชงิคณุภาพ” และ “ผู้หญงิ” โดยผู้เขยีน 2 คน
แยกกันท าการประเมินคุณภาพของบทความ วิเคราะห์เพื่อหาประเด็นหลักและสังเคราะห์เพ่ือให้ได้ความหมายใหม่ 

ผลการศึกษา: จากงานวิจัยเชิงคุณภาพ ทั้งหมด 17 เรื่อง พบประสบการณ์ของผู้หญิงมีบุตรยากที่ส าคัญทั้งหมด          
5 ประเด็น ได้แก่ ธรรมชาติของผู้หญิงมีบุตรยาก การเผชิญและรับมือกับปัญหา ปฏิกิริยาเชิงลบของบุคคลรอบข้างตามการรับรู้
ของผู้หญิง ผลกระทบต่อสัมพันธภาพ และความต้องการด้านสุขภาพ 

 สรุปและข้อเสนอแนะ: ผู้หญิงมีบุตรยากต้องเผชิญกับความรู้สึกสูญเสียที่ไม่มีใครมองเห็น โทษตัวเอง รับรู้ปฏิกิริยา    
เชิงลบจากครอบครัวและบุคคลรอบข้าง ขาดการสนับสนุนที่เพียงพอจากบุคลากรทางการแพทย์โดยเฉพาะด้านจิตใจ ดังนั้น
ครอบครัว คนรอบข้างและบุคลากรทางการแพทย์คือบุคคลส าคัญในการสนับสนุนและเสริมสร้างพลังอ านาจ เพื่อให้ผู้หญิง     
มีบุตรยากสามารถก้าวผ่านความทุกข์ทรมานนี้ไปได้อย่างเหมาะสม                        
                          
ค าส าคัญ: ประสบการณ์ ภาวะมีบุตรยาก การสังเคราะห์งานวิจัยเชิงอภิมาน งานวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้หญิง  
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