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บทคัดย่ อ
การเปลี ยนแปลงอย่ า งมากด้ า นปั ญ หาและระบบการดู แ ลสุ ข ภาพ ลัก ษณะของผู ้ใ ช้ บ ริ การ
ความก้า วหน้า ของเทคโนโลยี รวมทั(ง การเกิ ด โลกาภิ ว ฒ
ั น์ ทํา ให้ พ ยาบาลผดุ ง ครรภ์ต้อ งใช้ห ลัก ฐาน
เชิ งประจักษ์จากการวิจยั มาพัฒนาการให้บริ การมากขึ(น บทความนี( มีวตั ถุ ประสงเพือเสนอผลการทบทวน
วรรณกรรมทางการผดุ งครรภ์ในอดี ต แล้วสรุ ปเป็ นแนวโน้มในการพัฒนาการวิจยั ทางการผดุ งครรภ์ใน
อนาคต ผลการทบทวนพบว่า ในอดีตนั(นการออกแบบงานวิจยั ส่ วนมากเป็ นการวิจยั เชิ งปริ มาณ เช่น การวิจยั
เป็ นเชิ งบรรยาย การสํารวจ หรื อการวิจยั เชิ งทดลอง โดยเน้นทีการดูแลในระยะคลอด ระยะตั(งครรภ์และ
ระยะหลังคลอด ตามลําดับ ส่ วนการดูแลในช่วงก่อนการตั(งครรภ์และหลังภาวะเจริ ญพันธุ์มีน้อยมาก จาก
การที สั ง คมมี ค วามซับ ซ้อนมากขึ( น การวิจยั ในอนาคตควรเปลี ยนจากการวิจ ัย เชิ ง ปริ ม าณไปสู่ ก ารวิจ ัย
เชิ ง คุ ณ ภาพให้มากขึ(น แต่ย งั คงให้ความสําคัญของการวิจยั เชิ ง ทดลองแบบมี ก ลุ่ มควบคุ มและมี การสุ่ ม
ตัวอย่าง เพือทดสอบประสิ ทธิ ผลของการดูแลแบบต่างๆ กลุ่มตัวอย่างทีใช้ควรมีขนาดใหญ่ข( ึน ส่ วนหัวข้อ
ในการทําวิจยั ทียังคงมีความจําเป็ น คือ การศึกษาเกียวกับการติดเชื(อ HIV และการรักษาทางเลือก การค้นคว้า
และพัฒนาเทคโนโลยีเพือพัฒนาการจัดการและการดูแลทางการพยาบาลผดุ งครรภ์ ค่าใช้จ่ายในการดูแล
ทางการพยาบาลผดุงครรภ์ การปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม และการปฏิบตั ิการโดยใช้หลักฐานเชิ งประจักษ์ใน
การดูแลทางการผดุงครรภ์ โดยควรเพิมการศึกษาวิจยั ในช่วงก่อนตั(งครรภ์ให้มากขึ(น
คําสํ าคัญ: การวิจยั ทางการพยาบาลผดุงครรภ์, การวิจยั ในอนาคต
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Looking Backward for Future Research in Midwifery
Abstract
Dramatic changes in health problems, health care delivery system, client demographics, an
explosion of technology, and globalization have increased the use of scientific evidence in the provision of
care in midwifery. The aim of this article is to identify a future vision for midwifery research based on
literature reviews in midwifery research. Results have shown that the majority of research designs in the
past were quantitative approaches such as descriptive, survey, or experimental studies. Most of the studies
focused on intrapartum, antenatal, and postpartum periods respectively. Preconception and post
reproductive stages got much less attention. Due to a constant increase in complexity of the society, future
research designs should be shifted to qualitative or mixed methods. However, randomized controlled trial
is still important to evaluate effectiveness of midwifery interventions; and larger subjects are
recommended. Topics, needed to be explored, are HIV and complementary therapies, development of
advance technology to improve midwifery management and care, cost of midwifery care, collaborative
practices, and evident based-practices. Encouraged research area is preconception stage.
Keywords: future research, research in midwifery

บทนํา
การผดุ งครรภ์เป็ นสาขาหนึ งของวิชาชี พด้านสุ ขภาพทีเกี ยวข้องกับการดู แลสตรี ในระยะตั(งครรภ์
ระยะคลอดและระยะหลังคลอด การวิจยั ด้านการผดุงครรภ์ทาํ ได้ท( งั ในด้านการปฏิบตั ิการพยาบาล การศึกษา
และการบริ หาร แม้ว่ า การผดุ ง ครรภ์ จ ะเป็ นศิ ล ปะโบราณที มี ม าตั(ง แต่ ยุ ค กรี ก และโรมัน (Columbia
Encyclopedia, 2009) แต่ความซับซ้อนและการเปลี ยนแปลงอย่างรวดเร็ วของโลกในปั จจุบนั ทําให้มีความ
จํา เป็ นที จะต้องใช้ผ ลการวิจยั เป็ นหลัก ฐานเชิ ง ประจัก ษ์เพื อพัฒ นาวิธี ก ารดู แลให้ดี ข( ึ น ดัง นั(น พยาบาล
ผดุงครรภ์จาํ เป็ นทีจะต้องทําและใช้งานวิจยั เพือพัฒนางาน
การวิจยั ทางการพยาบาลผดุ ง ครรภ์ไ ด้มี การพัฒนาอย่างมากมาตั(ง แต่ ช่วงกลางทศวรรษที 1980
(Raisler, 2000) นักวิชาการ เช่น Heller, Oros, และ Durney-Crowley (2007) ได้กล่าวถึงบทบาทของการวิจยั
ในการพัฒนาสุ ขภาพแห่ งชาติว่า “การวิจยั ทางการพยาบาลเป็ นส่ วนหนึ งของการลงทุนทางวิทยาศาสตร์
สุ ขภาพของชาติ” โดยเฉพาะในศตวรรษที 21 ทีมีการเปลียนแปลงอย่างมากทั(งด้านปั ญหาสุ ขภาพ ระบบการ
ดูแลสุ ขภาพ โครงสร้ างและลักษณะภูมิหลังของผูเ้ รี ยนและผูใ้ ช้บริ การ ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีต่างๆ
รวมทั(งการเกิ ดโลกาภิ วฒั น์ ดังนั(นการที จะกําหนดทิ ศทางการวิจยั ทางการพยาบาลผดุ งครรภ์ จึ งมี ความ
จําเป็ นทีจะต้องเข้าใจว่าในอดีตได้มีการศึกษาเรื องอะไรบ้าง และอะไรคือแนวโน้มหรื อประเด็นทีสําคัญที
ส่ งผลกระทบต่อการปฏิ บตั ิ การพยาบาลผดุ งครรภ์ บทความฉบับนี( จะนําเสนอการทบทวนและอภิ ปราย
เกี ยวกับ การศึ กษาวิจยั อย่า งเป็ นระบบในอดี ตที เกี ยวกับการพยาบาลผดุ งครรภ์ รวมทั(ง ประเด็นอื น ๆ ที
เกียวข้อง เพือกําหนดทิศทางการวิจยั ในอนาคต
การทบทวนงานวิจัยทางการพยาบาลผดุงครรภ์
Thomson (1986) ได้ทบทวนงานวิจยั ทีศึกษาเกียวกับการให้การดูแลของพยาบาลผดุงครรภ์ จํานวน
50 เรื อง ทีตีพิมพ์ต( งั แต่ ค.ศ 1925 ถึง ค.ศ 1984 พบว่า การศึกษาวิจยั ในระยะแรกๆ นั(นเป็ นการศึกษาทีเน้น
ผลลัพ ธ์ ด้า นความปลอดภัยและประสิ ทธิ ผ ลของการดู แล โดยมี การออกแบบการวิจยั ที มี การเลื อกกลุ่ ม
ตัวอย่าง และไม่มีการควบคุมตัวแปรทีอาจส่ งผลต่อผลลัพธ์การวิจยั เช่น การศึกษาแบบวัดผล “ก่อน-หลัง”
และการเปรี ยบเทียบข้อมูลสถิติชีพในระดับภาคหรื อระดับประเทศ Thomson ได้เสนอแนะว่าควรขยายการ
วิจยั ให้กว้างขวางขึ(น โดยควรเป็ นการวิจยั แบบศึกษาติดตามผลไปข้างหน้า การวิจยั เชิ งทดลอง และการวิจยั
ในระยะยาวให้ม ากขึ( น นอกจากนี( ควรมี ก ารเลื อกกลุ่ ม ตัวอย่างแบบสุ่ ม และจับคู่ เปรี ย บเที ยบ (matched
comparison group) ด้านหัวข้อในการวิจยั ควรครอบคลุ มประเด็นเรื องกระบวนการในการดูแลทางการ
พยาบาลผดุ งครรภ์ ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการและผลลัพธ์ การให้สุขศึกษา การชี( นาํ ตนเอง (selfdetermination) ของผูใ้ ช้บริ การ กลยุทธ์แบบไม่พึงพาการรักษา (noninterventionist strategies) และวิธีการ
สนับสนุนทีมีประสิ ทธิ ภาพสําหรับการดูแลในระยะตั(งครรภ์และระยะคลอด นอกจากนี(ยงั พบว่างานวิจยั ใน
ยุคแรก ๆ มีการใช้กรอบแนวคิดทฤษฎีนอ้ ยมาก และไม่ค่อยมีการทดสอบสมมุติฐาน ดังนั(น Thomson จึงได้
ให้ขอ้ คิดเห็นเพิมเติมว่านักวิจยั ควรพัฒนาและทดสอบทั(งเครื องมือและทฤษฎีสาํ หรับการพยาบาลผดุงครรภ์

Raisler (2000) ได้ทาํ การทบทวนงานวิจยั อย่างเป็ นระบบ (Systematic literature review) เพือสร้าง
และประเมินฐานข้อมูลการวิจยั ทีเกียวกับการพยาบาลผดุงครรภ์ และได้จาํ แนกการทบทวนเป็ น 6 ประเด็น
ได้แก่ หัวข้อในการศึกษา วิธีวิจยั ผลการวิจยั การได้รับทุนสนับสนุ นการวิจยั ข้อมูลด้านการตีพิมพ์ และ
การนําไปประยุกต์ใช้ในการวิจยั ด้านการพยาบาลผดุ งครรภ์ในอนาคต โดยทบทวนงานวิจยั ทีเกี ยวข้องกับ
การดูแลด้านการพยาบาลผดุงครรภ์ ซึ งตีพิมพ์ในสหรัฐอเมริ การะหว่าง ปี ค.ศ. 1984-1998 จํานวนทั(งสิ( น 140
เรื อง ผลการศึกษา พบว่างานวิจยั ที ทบทวนสามารถจัดกลุ่ มได้เป็ น 6 ประเด็น คื อ การจัดการด้านการ
พยาบาลผดุงครรภ์ การศึกษาเชิ งโครงสร้าง ปฏิบตั ิการด้านการพยาบาลผดุงครรภ์ การเปรี ยบเทียบระหว่าง
พยาบาลผดุงครรภ์และแพทย์ สถานทีในการคลอด และ การดูแลกลุ่มประชากรทีเปราะบาง รายละเอียดใน
แต่ละหัวข้อมีดงั ต่อไปนี(
1. การจัดการดูแลทางการพยาบาลผดุงครรภ์
การศึกษาของ Raisler (2000) พบว่า การจัดการดูแลทางการผดุงครรภ์ เป็ นหัวข้อทีมีการศึกษามาก
ทีสุ ด การศึกษาส่ วนใหญ่เน้นทีการจัดการดูแลในคลินิก เช่น การอธิ บายมิติเฉพาะของการดูแลทางการผดุง
ครรภ์ การทดสอบประสิ ทธิ ผลของการดูแล การวัดผลลัพธ์จากการให้การดูแลแบบใหม่ๆ การศึกษาส่ วน
ใหญ่ในกลุ่มนี( (24 เรื อง) เน้นทีการดูแลในระยะคลอด มีเพียง 6 เรื อง ทีเน้นการดูแลในระยะการตั(งครรภ์
และ 3 เรื องทีเน้นการดูแลระยะหลังคลอด ประเด็นทีได้รับความสนใจมากทีสุ ดเป็ นเรื องการเตรี ยมฝี เย็บใน
การคลอด รองลงมาเป็ นเรื องการจัดการความเจ็บปวดในระยะคลอด ท่าผูค้ ลอดในระยะทีสองของการคลอด
และการคลอดทางช่องคลอดในรายทีเคยได้รับการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง ไม่พบการศึกษาเกียวการจัดการ
ด้านการพยาบาลผดุงครรภ์ทีเกียวกับภาวะทางนรี เวชวิทยา หรื อการดูแลระดับปฐมภูมิ
ระเบียบวิธีวิจยั ทีใช้มาก คือ การวิจยั เชิ งทดลองแบบสุ่ มและมีกลุ่มควบคุม (randomized controlled
trial: RCT) Raisler (2000) ได้กล่าวถึงการศึกษาทีน่าสนใจได้แก่การศึกษาของ Avery and Burket (1986,
อ้างใน Raisler, 2000) ทีทดสอบประสิ ทธิ ผลของการนวดฝี เย็บ เพือเปรี ยบเทียบผลลัพธ์ของฝี เย็บระหว่าง
กลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองทีได้รับการนวดฝี เย็บในระยะ 6 สัปดาห์สุดท้ายของการตั(งครรภ์ พบว่า การ
นวดฝี เย็บ สามารถลดอัตราการตัดฝี เย็บ และการเกิ ดการฉี ก ขาดของช่ องทางคลอดได้ Albers และคณะ
(1996) ได้จาํ แนกปั จจัยทีมีผลต่อการบาดเจ็บของฝี เย็บโดยใช้ cohort study ในกลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่ ซึ ง
เป็ นหญิงตั(งครรภ์ทีมีภาวะเสี ยงน้อยจํานวน 3,049 คน ผลการศึกษา พบว่า การบาดเจ็บของฝี เย็บลดลงในราย
ทีมีการประคบด้วยความร้อน การฝึ กกล้ามเนื(อ (flexion counter pressure) เพือทําให้การคลอดช้าลง และการ
คลอดในท่านอนตะแคง ส่ วนการชอกชํ(าของฝี เย็บทีเพิมขึ(นมีความสัมพันธ์กบั การใช้น( าํ มันหรื อสารหล่อลืน
การกระตุน้ ฝี เย็บด้วยการสัมผัส การให้ยาระงับความรู ้ สึกทางไขสันหลัง (epidural anesthesia) และการ
คลอดด้วยท่าขึ(นขาหยัง

ในปี ค.ศ. 1977 Albers และคณะ ได้ท าํ การศึ ก ษาครั( งที 2 และพบว่า การเดิ นในระยะคลอดมี
ความสัมพันธ์กบั อุบตั ิการณ์ของการคลอดด้วยสู ติศาสตร์ หตั ถการ นอกจากนี( จากการศึกษาด้วยวิธีการวิจยั
เชิ งปริ มาณและเชิ งคุณภาพพบว่ามีการให้ยาระงับความรู ้สึกทางไขสันหลังเพิมขึ(นในอัตราเฉลี ยร้อยละ 26
(Graninger & McCool, 1998 อ้างใน Raisler, 2000) มีงานวิจยั จํานวนน้อยทีศึกษาเรื องท่าทีใช้ในระยะที 2
ของการคลอดตัวอย่างการศึกษาทีน่าสนใจได้แก่ Golay, Vedam และ Sorger (1993, อ้างใน Raisler, 2000)
ได้ทบทวนเวชระเบียนและพบว่าหญิงตั(งครรภ์ทีคลอดด้วยท่านังยอง ๆ มีระยะที 2 ของการคลอดสั(นกว่า
ฝี เย็บอยูใ่ นสภาพดีกว่า และมีผลลัพธ์ดา้ นทารกดีกว่ากลุ่มอืน ๆ Hanson (1998, อ้างใน Raisler, 2000) ทําการ
สํารวจและได้รายงานว่าท่า นังและท่านอนตะแคงเป็ นท่า ที หญิ งตั(งครรภ์เลื อกใช้บ่อยที สุ ด ส่ วนท่านอน
ตะแคงและท่านังยอง ๆ เป็ นท่าทีพยาบาลบาลผดุงครรภ์ทีมีใบอนุ ญาต (Certified Nurse-Midwives: CNMs)
ส่ งเสริ มให้หญิงตั(งครรภ์ใช้เพือการเบ่งและการคลอดมากทีสุ ด
Hyde (1989) ได้ออกแบบงานวิจยั แบบสองกลุ่มไขว้กนั (2-group crossover design) เพือศึกษาผล
ของการนวดกดจุดด้วยสายรัดข้อมือ เพือลดอาการคลื นไส้อาเจียน ผลการศึกษา พบว่า การรักษาด้วยวิธีน( ี
มีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจต่อการลดอาการคลืนไส้และความเครี ยดของหญิงตั(งครรภ์อย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติ การศึกษาของ Walker และ Koniak (1997, อ้างใน Raisler, 2000) ซึ งได้ศึกษาการนัดมาฝากครรภ์
แบบลดความถี (a reduced-frequency prenatal visit schedule) ณ ศูนย์การคลอดอิสระ ในกลุ่มตัวอย่าง
หญิงตั(งครรภ์ทีมีความเสี ยงตําจํานวน 81 คน ซึ งได้จากการสุ่ ม ผลการศึกษาพบว่ามีผลลัพธ์ของการตั(งครรภ์
และระดับของความวิตกกังวลไม่แตกต่างจากกลุ่ มทีนัดตามปกติ นอกจากนี( ยงั พบว่าหญิ งตั(งครรภ์กลุ่มที
ได้รับการดูแลแบบนัดมาตรวจครรภ์แบบลดความถีมีความพึงพอใจมากกว่ากลุ่มควบคุม
2. การศึกษาเชิ งโครงสร้ างของวิชาชี พ
การศึกษาเชิ งโครงสร้างของวิชาชี พเป็ นการศึกษาเกียวกับ เครื องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และ
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผูป้ ระกอบวิชาชีพ อุปสรรคในการปฏิบตั ิการพยาบาล ประเด็นการจ้างงาน
การป้ องกันการแพร่ กระจายเชื( อแบบครอบจักรวาล (universal precaution) ข้อมูลสถิติชีพ และการวิเคราะห์
งานของพยาบาลผดุ งครรภ์ ในส่ วนการศึกษาเกียวกับเครื องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลมี 2 เรื อง คืองาน
ของ Hangsleben และ Schamber (1985) ทีศึกษาระบบการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยคอมพิวเตอร์ และ Greener
(1991) ซึ งศึกษาเรื องการพัฒนาและตรวจสอบความตรงของชุดข้อมูลทางคลินิกทางการพยาบาลผดุงครรภ์
(Nurse-Midwifery Clinical Data Set) มี 6 เรื องทีศึกษาสัมพันธภาพระหว่างพยาบาลผดุ งครรภ์ พยาบาล
แพทย์ และผดุงครรภ์ (lay midwives)
การศึกษาอุปสรรคในการปฏิ บตั ิการผดุ งครรภ์ โดยการศึกษาเชิ งสํารวจมี 7 เรื องซึ งเน้นเรื องการ
จ่า ยเงิ นชดเชยค่ ารั ก ษาพยาบาล อภิ สิ ท ธ์ ใ นโรงพยาบาล การประกันการทํา ผิด และสิ งแวดล้อมในการ
ปฏิบตั ิงานในระดับรัฐ การศึกษาเกียวกับสถิติชีพเน้นลักษณะเฉพาะและสถานทีคลอดทีได้รับการดูแลโดย
พยาบาลผดุงครรภ์ การเพิมขึ(นของอัตราการเร่ งและชักนําให้เกิดการคลอด และความเสี ยงจากการปฏิบตั ิงาน

ของพยาบาลผดุงครรภ์ ผลการศึกษาเรื องการป้ องกันการแพร่ กระจายเชื( อแบบครอบจักรวาลพบว่าพยาบาล
ผดุงครรภ์มีอตั ราการสัมผัสกับเลือดและนํ(าครําสู ง (Raisler, 2000)
ปฏิบัติการด้ านการพยาบาลผดุงครรภ์
การออกแบบการวิจยั เพือศึกษาการปฏิบตั ิการพยาบาลผดุงครรภ์ส่วนมากใช้การวิจยั เชิ งสํารวจและ
เชิ งพรรณนา โดยศึกษาคุ ณลักษณะเฉพาะของพยาบาลผดุ งครรภ์ (CNM) การจ้างงาน สถานทีและขอบเขต
ของการปฏิบตั ิงาน การศึกษา และรายได้ ตัวอย่างงานวิจยั ทีน่าสนใจ ได้แก่งานวิจยั ของ Haas และ Rooks
(1986) เรื อง การสํารวจปั จจัยทีสนับสนุนและเป็ นอุปสรรคต่อความสําเร็ จในการปฏิบตั ิงานของพยาบาลผดุง
ครรภ์ ซึ งพบว่า ปั จจัยสนับสนุ นทีสําคัญ คือ ความร่ วมมือทีดีกบั แพทย์ การมีสัมพันธภาพทีดีกบั ทีมสุ ขภาพ
การเข้าถึ งสถานพยาบาล และข้อกําหนดและกฎหมายทีสมเหตุสมผลของแต่ละรัฐ อุปสรรคทีสําคัญทีสุ ด
ได้แก่ การขาดความเข้าใจของชุ ม ชน การไม่ไ ด้รับ การยอมรั บ จากแพทย์ ความสั บสนของสาธารณชน
ระหว่างผดุ งครรภ์ทวไป
ั (lay midwives) กับพยาบาลผดุ งครรภ์ (nurse midwives) กฎหมายเกี ยวกับการ
ปฏิบตั ิงานผิดพลาด การขาดอํานาจในการสังใช้ยา และสภาพการทํางานทียากลําบาก
การศึกษาเชิ งพรรณนาทีน่าสนใจอีกเรื องหนึ งคือการศึกษาของ Bell และ Mills (1989) ซึ งได้ศึกษา
นวัตกรรมของพยาบาลผดุงครรภ์ในเรื องทีมทางสู ติกรรม ในโรงพยาบาลทีเป็ นส่ วนหนึ งขององค์กรสุ ขภาพ
ขนาดใหญ่ (health maintenance organization: HMO) ในแคลิฟอร์ เนี ย ผลการศึกษาพบว่าพยาบาลผดุงครรภ์
ได้รับการยอมรับจากผูค้ ลอดและแพทย์เป็ นอย่างดี และเป็ นผูท้ ีมีส่วนสําคัญในการดูแล โดยเฉพาะการสอน
และการสนับสนุ นทางสังคม และการให้การดูแลเป็ นวิธีทีดี ทีสุ ดที จะทําให้ผูร้ ับบริ การรู ้ จกั พยาบาลผดุ ง
ครรภ์ และการศึกษานี(ยงั พบว่าการให้พยาบาลผดุงครรภ์มาร่ วมทีมทีจัดการด้านการดูแลเป็ นวิธีการหนึ งทีจะ
ลดค่าใช้จ่ายได้ดว้ ย
การเปรียบเทียบระหว่ างพยาบาลผดุงครรภ์ และแพทย์
Raisler (2000) ได้ทบทวนการศึกษาจํานวน 23 เรื อง ทีเปรี ยบเทียบการดูแลโดยพยาบาลผดุงครรภ์
กับการดูแลโดยวิชาชีพอืน เช่น แพทย์ แพทย์ประจําบ้าน และผดุงครรภ์ทวไป
ั ซึ งพบว่าพยาบาลผดุงครรภ์ใช้
หัตถการ เทคโนโลยี และยาน้อยว่าผูใ้ ห้การดูแลกลุ่มอืน ๆ นอกจากนี( ยงั พบว่าผูร้ ับบริ การยังชอบการคลอด
เองทางช่องคลอดมากกว่าการคลอดแบบอืน ๆ แม้วา่ จะอยูใ่ นภาวะทีต้องควบคุมภาวะเสี ยง
สถานทีคJ ลอด
Raisler พบว่ามีงานวิจยั จํานวน 17 เรื อง ทีศึกษาเปรี ยบเทียบผลลัพธ์ของการคลอดในสถานทีคลอด
ทีแตกต่างกัน เช่ น ศูนย์การคลอด บ้าน และโรงพยาบาล การใช้แบบแผนขั(นตอนการดู แลการรักษา และ
เทคโนโลยี การศึกษาทีน่าสนใจได้แก่ การศึกษา 3 เรื อง ของ Scupholme และคณะ (1986, 1987, 1988) ทีทํา
การวิจยั เพือตรวจสอบผลลัพธ์ และแบบแผนขั(นตอนการดู แลของศูนย์การคลอดแห่ งหนึ ง ผลการศึ กษา

พบว่า ศูนย์การคลอดรับผูค้ ลอดไว้ในการดูแลเร็ วกว่าทีอืน และผูค้ ลอดมีระยะเวลาของการคลอดนานกว่า
โดยผูค้ ลอดเหล่านี(ได้รับอนุญาตให้เดิน รับประทานอาหาร และดืมในระยะคลอดโดยไม่พบผลด้านลบใด ๆ
มีการใช้เทคโนโลยีข( นั สู ง เช่ น การติดตามอัตราการเต้นของหัวใจเด็กด้วยเครื องอีเลกโทรนิ คแบบต่อเนื อง
และ การจัด การทางการแพทย์ เช่ น การให้ส ารนํ(า ทางหลอดเลื อดดํา หรื อการให้ย าเร่ ง คลอดน้อยกว่า
แต่พบว่าไม่มีความแตกต่างอย่างมี นยั สําคัญในเรื องกระบวนการหรื อผลลัพธ์ของการคลอดหรื อสุ ขภาวะ
ของทารกแรกเกิด และผูค้ ลอดรู ้สึกพึงพอใจการรับบริ การทีศูนย์การคลอด ผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้อง
กับ การศึ กษาของ Gilson และคณะ (1988) ในแง่ ที ว่าศู นย์ก ารคลอดที มี ท รั พ ยากรจํา กัดสามารถใช้
ผลการวิจยั เป็ นฐานในการให้การดู แลที ปลอดภัย และมี ประสิ ทธิ ภาพ จึ งสรุ ปได้ว่าการใช้วิทยาการทาง
การแพทย์และการจัดการขั(นสู งในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิน( นั ให้ผลลัพธ์ดา้ นการดูแลมารดาและทารกไม่
แตกต่ า งจากสถานพยาบาลที ไม่ ใ ช้เทคโนโลยี ท างการแพทย์ข( นั สู ง นอกจากนี( จากการศึ ก ษายัง พบว่า
โรงพยาบาลมี ก ารใช้ เ ทคโนโยลี ท างการแพทย์ม ากเกิ น จํา เป็ น และยัง คงมี ก ารคลอดที บ้า นอยู่ ใ น
สหรัฐอเมริ กาแม้วา่ จะมีอตั ราลดลง โดยพบได้ประมาณร้อยละ 0.66 ของการคลอดทั(งหมด
การดูแลกลุ่มประชากรทีเJ ปราะบาง
กลุ่มประชากรทีเปราะบาง (vulnerable population)ได้แก่กลุ่ มสตรี ทีมีรายได้น้อย วัยรุ่ น ชนกลุ่ ม
น้อย ผูอ้ พยพ และสตรี ทีใช้สารเสพติ ด การดู แลกลุ่ มประชากรที เปราะบางเป็ นกลุ่ มการศึ กษาสุ ดท้ายที
Raisler ได้จาํ แนกไว้ในปี ค.ศ 2000 จากการทบทวนการศึกษาจํานวน 12 เรื อง พบว่าส่ วนมากเป็ นการวิจยั
เชิ งสํารวจ ตัวอย่างการศึกษาทีน่าสนใจได้แก่การศึกษาของ Scupholme และคณะ (1992) ทีพบว่าพยาบาล
ผดุงครรภ์มีบทบาทสําคัญในการดูแลสตรี ทีอยูใ่ นภาวะเสี ยงต่อการมีผลลัพธ์การคลอดทีไม่ดี จากการทีมีอายุ
น้อย ยากจน อยูใ่ นสถานะผูล้ ( ีภยั หรื อเป็ นชนกลุ่มน้อย การศึกษาของ Piechnik และ Corbett (1985) ซึ งได้
เปรี ย บเที ย บอัต ราการเกิ ดทารกแรกเกิ ดนํ(า หนัก น้อยของมารดาวัย รุ่ น ที ได้รับ การดู แลโดยที ม พยาบาล
ผดุงครรภ์เปรี ยบเทียบกับกลุ่มควบคุมทีได้รับการดูแลโดยทีมทีไม่ใช่พยาบาลผดุงครรภ์ ผลการศึกษา พบว่า
อัตราการเกิดทารกแรกเกิดนํ(าหนักน้อยในกลุ่มทีได้รับการดูแลโดยพยาบาลผดุงครรภ์นอ้ ยกว่ากลุ่มทีได้รับ
การดูแลโดยทีมที ไม่ใช่ พยาบาลผดุ งครรภ์อย่างมี นยั สําคัญ Hueston และ Murray (1992) ได้ทาํ วิจยั
ประเมินผลเกียวกับการเริ มให้พยาบาลผดุงครรภ์และแพทย์ประจําบ้านไปร่ วมทํางานในการดูแลประชากร
ชนบทยากจนที อาศัยอยู่ใน Kentucky และเสนอแนะว่ายังมี ความจําเป็ นที พยาบาลผดุ งครรภ์และแพทย์
ประจําบ้านทํางานในพื(นทีชนบท
งานวิจัยด้ านการพยาบาลผดุงครรภ์ ในประเทศไทย
จากการทบทวนวรรณกรรมในบรรณานุกรมของรายงานการวิจยั และวิทยานิ พนธ์ทีได้รวบรวมและ
ตีพิมพ์โดยสํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ (National Research Council of Thailand, NRCT) ในปี พ.ศ.
2551 พบว่ามีงานวิจยั 195 เรื อง ทีศึกษาประเด็นทีเกียวข้องกับการพยาบาลผดุงครรภ์ ซึ งเป็ นงานทีตีพิมพ์

หรื อรายงานในระหว่าง พ.ศ. 2523-2550 ส่ วนมากเป็ นวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทีต้องทํา
วิทยานิ พนธ์ตามข้อกําหนดของมหาวิทยาลัย การศึกษาทีทําโดยพยาบาลผดุงครรภ์หรื อทีมสุ ขภาพ ทีไม่ใช่
วิทยานิ พนธ์ของมหาวิทยาลัยมีจาํ นวนน้อย และพบว่าเรื องทีนิ ยมทํามากทีสุ ดคือการวิจยั ในระยะคลอด
รองลงมา คือ ระยะตั(งครรภ์ และระยะหลังคลอด ตามลําดับ ส่ วนมากการวิจยั ในระยะคลอดจะเน้นเรื องการ
จัดการความเจ็บปวดในระยะเจ็บครรภ์คลอดและการเตรี ยมหญิงตั(งครรภ์เพือการคลอด การออกแบบการ
วิจยั ทีพบมากทีสุ ดคือการวิจยั กึงทดลองและการวิจยั เชิ งพรรณนา หัวข้ออืนๆ ทีมีการศึกษามากเช่ นกัน คือ
งานวิจยั เกียวกับการผ่าตัดคลอด การตั(งครรภ์ในวัยรุ่ น การเจ็บครรภ์คลอดก่อนกําหนด และหญิงตั(งครรภ์ทีมี
การติดเชื(อไวรัส HIV ส่ วนหัวข้อทีพบได้นอ้ ย คือ การใช้พาโทกราฟ (Pathograph) ภาพลักษณ์ และบทบาท
ของพยาบาลผดุ ง ครรภ์ก ับ คุ ณ ภาพในการดู แ ล บทบาทและการมี ส่ ว นร่ ว มของสามี ท่ า ในการคลอด
เพศสัมพันธ์ของมารดาหลังคลอด และชนกลุ่มน้อย มีการศึกษาเพียง 2 เรื องเท่านั(นทีศึกษาเกียวกับการศึกษา
ทางการพยาบาลผดุ งครรภ์ และการศึ กษาเพียง 1 เรื อง ที ศึกษาค่าใช้จ่ายของการคลอด ประเด็นการวิจยั
เกียวกับการแพทย์ทางเลือก (complementary and alternative care) พบว่ามีนอ้ ยมาก
จากการทบทวนงานวิจยั ทางการพยาบาลผดุ งครรภ์ ทีตีพิมพ์ในวารสารของประเทศสหรัฐอเมริ กา
และงานวิจยั ของไทยทีรวบรวมโดยสํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่ งชาติ พบว่ามีประเด็นทีคล้ายคลึ งการ
หลายประการ เช่ น พบว่าการศึกษาส่ วนใหญ่เน้นทีระยะคลอด และมีการออกแบบการวิจยั โดยวิธีการวิจยั
แบบกึ งทดลองและการวิจยั เชิ งพรรณนาเป็ นส่ วนใหญ่ ประเด็นทีพบว่าแตกต่างกันคือหัวข้อในการศึกษา
โดยพบว่าการศึกษาทีตีพิมพ์ในวารสารของประเทศสหรัฐอเมริ กานั(นเน้นการศึกษาเกียวกับท่าทีใช้ในการ
คลอดขณะที ในประเทศไทยพบว่าการศึ กษาเรื องนี( มีน้อยมาก แต่พ บการศึ กษาเกี ยวกับการผ่าตัดคลอด
จํา นวนมาก ซึ งเนื องมาจากการที อัต ราการผ่ า ตัด คลอดในประเทศไทยสู ง และจากการที กระทรวง
สาธารณสุ ขให้ความสําคัญกับการเลี(ยงลูกด้วยนมแม่ จึงมีการศึกษาในเรื องนี(มากเช่นเดียวกัน
ทิศทางการวิจัยทางการพยาบาลผดุงครรภ์
ในการกําหนดทิ ศทางการวิจยั ในอนาคตควรมี การทบทวนงานวิจยั ทีผ่านมา รวมทั(งบริ บทและ
นโยบายต่างๆ ทีเกียวข้อง ในบทความนี(จะนําเสนอทิศทางการวิจยั จากการแนะนําของผูท้ รงคุณวุฒิ ได้แก่
Raisler (2000) และ Biley & Freshwater (1999) จากเป้ าหมายแห่ งการพัฒนาแห่ งสหัสวรรษ (The
Millennium Development Goals: MDGs) จากรายงานของ Heller, Oros, และ Durney-Crowley (2007)
เกี ยวกับการเปลี ยนแปลง และจากเอกสารทีเกี ยวข้องกับบริ บทของประเทศไทย ในประเด็นทีเกียวกับการ
ดูแลทางการพยาบาลผดุงครรภ์
ทิศทางการวิจัยตามมุมมองของ Raisler
Raisler (2000) ได้เสนอแนะประเด็นในการทําวิจยั ในอนาคตดังนี(

1. ขนาดของกลุ่มตัวอย่ าง การวิจยั ในอนาคตควรใช้กลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่เพือให้สามารถตรวจพบ
ความแตกต่างระหว่างกลุ่มได้ชดั เจน และสามารถใช้ผลการศึกษาไปอธิ บายปรากฏการณ์น( นั ในกลุ่มอืน ๆ
หรื อนําไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิได้ นอกจากนี(ควรใช้วธิ ี การเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้หลักการความน่าจะ
เป็ น หรื อใช้การวิเคราะห์พหุ เพือควบคุ มตัวแปรแทรกซ้อนทีอาจเกิดขึ(นได้ และควรใช้การวิเคราะห์กาํ ลัง
(power analyses) ในการกําหนดกลุ่มตัวอย่างของการวิจยั
2. วิธีการวิจัย วิธีการวิจยั ควรเป็ นแบบการทดลองในคลิ นิกแบบสุ่ มกลุ่มตัวอย่าง (RCT) ในการ
ทดสอบผลของการออกแบบการดูแลต่าง ๆ เพือให้ผลการศึกษาน่าเชื อถือมากยิงขึ(น และแนะนําให้มีการใช้
การวิจยั เชิ งคุ ณภาพ หรื อการวิจยั แบบใช้ท( งั การวิจยั เชิ งปริ มาณและเชิ งคุณภาพร่ วมกันเพราะเป็ นวิธีการที
สําคัญทีจะช่วยในการอธิ บายผลการศึกษา
3. ขอบเขตการวิจัย การวิจยั ทางการผดุงครรภ์ ในอนาคตควรเน้นการใช้กรอบแนวคิด แบบจําลอง
และทฤษฎี ทางการพยาบาลในการทําวิจยั นอกจากนี(ยงั มีความจําเป็ นทีจะต้องพัฒนาตัวบ่งชี( ทีมีความไวต่อ
การประเมิ นคุ ณภาพและผลลัพธ์ ข องการดู แลทางการพยาบาลผดุ ง ครรภ์ อย่างไรก็ตามตัวบ่งชี( เดิ ม เช่ น
นํ(าหนักของทารกแรกเกิดและอัตราการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องก็ยงั คงมีความสําคัญอยู่ Raisler (2000: 32)
ได้พูดถึ ง “ผลลัพธ์เชิ งนามธรรม (soft outcomes)” เช่ น ความพึงพอใจต่อการให้บริ การ ว่า ควรจะได้รับ
ความสนใจเช่ น กัน การวัดคุ ณ ภาพของการดู แลทางการผดุ ง ครรภ์ เช่ น การดู แ ลแบบไม่ ใ ช้ก ารรั ก ษา
การศึ กษา การสนับสนุ นทางอารมณ์ และการเสริ มพลังอํานาจของหญิ งตั(งครรภ์ การพัฒนาฐานข้อมู ล
ระดับชาติทางการดูแลและการปฏิ บตั ิการพยาบาลผดุ งครรภ์เป็ นประเด็นสําคัญเพราะจะช่ วยอํานวยความ
สะดวกแก่ผปู ้ ระกอบวิชาชีพในการดูแลผูป้ ่ วย การวิจยั และนโยบายทางสุ ขภาพ และควรมีการศึกษาวิจยั ใน
หัวข้อทีมีการวิจยั น้อย เช่ น การดูแลวัยรุ่ น การรักษาทางเลื อก ประเด็นทางวัฒนธรรม การคลอดทีบ้าน
การดูแลหญิงตั(งครรภ์ในกลุ่มทีเปราะบาง และประสบการณ์ของหญิงตั(งครรภ์ทีได้รับการดูแลช่วยเหลือการ
คลอดจากพยาบาลผดุงครรภ์
4. การประสานความร่ วมมือ ควรมีการสร้างความร่ วมมือระหว่างพยาบาลผดุงครรภ์ และระหว่าง
ผดุ งครรภ์กบั นักวิจยั อืน ๆ เพราะเป็ นโอกาสในการพัฒนางานวิจยั ควรทําวิจยั แบบสหสาขาวิทยาการกับ
ผูใ้ ห้การดูแลด้านสุ ขภาพอืน ๆ เช่น แพทย์ นักระบาดวิทยา นักชี วสถิติ นักมานุ ษยวิทยาทางการแพทย์ และ
นักสังคมศาสตร์ เพราะสามารถช่วยให้พยาบาลผดุงครรภ์ต( งั คําถามทีสําคัญได้ Raisler (2000, p. 32) กล่าว
ว่า ความร่ วมมือเหล่านี( มีประโยชน์อย่างมากโดยเฉพาะเมื อทําการศึ กษาเฉพาะเรื อง เช่ น การวิจยั เกี ยวกับ
ความคุม้ ทุน (cost-effectiveness) หรื อการวิเคราะห์ขอ้ มูลสถิติชีพ
ทิศทางการวิจัยตามมุมมองของ Biley และ Freshwater
Biley และ Freshwater (1999) ได้ทาํ การทบทวนงานวิจยั ทางการพยาบาลการผดุ งครรภ์ และ
กล่าวถึงแนวโน้มความจําเป็ นในการเปลียนแปลงวิธีดาํ เนินการวิจยั และอภิปรายว่าวิธีดาํ เนิ นการวิจยั ทีใช้ใน
การศึกษาทางการพยาบาลและการผดุ งครรภ์ได้เปลี ยนจากการศึกษาเชิ งปริ มาณเป็ นการศึกษาเชิ งคุ ณภาพ

เช่ น การศึ กษาด้วยวิธีวิทยาการทฤษฎี รากฐาน (Grounded Theory) และวิธี วิท ยาการศึ ก ษาชาติ พ นั ธุ์
(Ethnomethodology) มากขึ(น เพราะสามารถอธิ บายและค้นหาคําตอบเรื องทีซับซ้อนมาก ๆได้ นอกจากนี( ยัง
แนะนําว่า ควรทําการวิจยั เกียวกับการดูแลรักษาแบบทางเลือก โดยใช้ การวิจยั แบบ RCT
ทิศทางการวิจัยตามเป้าหมายการพัฒนาในสหัสวรรษ
เป้ าหมายการพัฒนาแห่ งสหัสวรรษ (The Millennium Development Goals: MDGs) เป็ นเป้ าหมาย 8
ประการของโลกทีหลายประเทศร่ วมกันกําหนด และตั(งเป้ าว่าต้องทําให้สําเร็ จภายในปี ค.ศ. 2015 ซึ ง ได้แก่
1) กําจัดความหิ วโหยและยากจนอย่างรุ นแรง 2) ให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาขั(นพื(นฐานอย่างครอบคลุม
3) ส่ งเสริ มความเท่าเทียมกันทางเพศภาวะและเสริ มพลังอํานาจของสตรี 4) ลดอัตราการตายของเด็ก 5)
พัฒนาสุ ขภาพมารดา 6) ต่อสู ้กบั HIV/AIDS มาลาเรี ย และโรคอืน ๆ 7) รักษาและจัดการสิ งแวดล้อมอย่าง
ยังยืน 8) ส่ งเสริ มความเป็ นหุ ้นส่ วนการพัฒนาในประชาคมโลก (United Nation, 2008) ซึ งจะเห็ นได้ว่า
เป้ าหมายที 3 4 และ 5 นั(น เกียวข้องกับการดูแลทางการพยาบาลผดุงครรภ์ เป้ าหมายที 6 มีส่วนเกียวข้องกับ
การผดุ งครรภ์ในแง่ ของการดู แลหญิงตั(งครรภ์และทารกทีติ ดเชื( อ HIV/AIDS ดังนั(นการศึ กษาเรื องเหล่านี(
ยังคงจําเป็ นทีจะต้องเน้นเพือทําให้ประสบผลสําเร็ จไปสู่ เป้ าหมายในการพัฒนาสหัสวรรษ
ทิศทางการวิจัยจากมุมมองของการเปลียJ นแปลง ของ Heller, Oros, และ Durney-Crowley’s
Heller, Oros, และ Durney-Crowley (2007) ได้สังเกตเห็นการเปลียนแปลงหลายประการทีเกิดขึ(น
จากโลกาภิ วฒั น์ซึงอาจมี ผลต่อการปฏิ บตั ิ และการศึ กษาด้านการพยาบาลผดุ งครรภ์ โดย ได้กล่ าวถึ งการ
แนวโน้ม 10 ประการทีต้องจับตามองดังนี(
1. การเปลียนแปลงของประชากรทางด้านโครงสร้าง และความหลากหลายทีเพิมมากขึ(น
2. การพัฒนาเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด
3. โลกาภิวฒั น์ของเศรษฐกิจและสังคมโลก
4. ยุคของผูบ้ ริ โภคทีมีการศึกษา การรักษาทางเลือก และพันธุ กรรมศาสตร์ และผูป้ ่ วยระยะสุ ดท้าย
5. การก้าวข้ามไปสู่ การดูแลโดยใช้ประชากรเป็ นฐานและการดูแลผูป้ ่ วยทีมีความซับซ้อนมากขึ(น
6. ค่าใช้จ่ายในการดูแลสุ ขภาพและความท้าทายในการจัดการการดูแล
7. ผลกระทบของนโยบาย ทางสุ ขภาพและกฎ ระเบียบทีเกียวข้อง
8. ความต้องการการศึกษาแบบสหวิทยาการเพิมมากขึ(นเพือการปฏิบตั ิการดูแลแบบร่ วมมือกัน
9. การขาดแคลนบุคลากรทางการพยาบาล โอกาสในการเรี ยนรู้ตลอดชีวติ และการพัฒนากําลังคน
10. ความก้าวหน้าอย่างมากในศาสตร์ และการวิจยั ทางการพยาบาล
จากแนวโน้ม ดังกล่ า ว รวมถึ ง ประเด็นของโลกาภิ วฒั น์ การวิจยั ในอนาคตควรศึ ก ษาประเด็ นที
เกี ยวข้องกับการรักษาทางเลื อก ค่าใช้จ่ายในการดูแลสุ ขภาพ การปฏิ บตั ิการดูแลแบบร่ วมมือกัน และการ
ปฏิ บ ตั ิ ก ารดู แลทางการผดุ ง ครรภ์โดยใช้หลัก ฐานเชิ ง ประจัก ษ์ และจากความก้า วหน้า ทางเทคโนโลยี

สารสนเทศ การพัฒนาการพยาบาลทางไกล (tele-nursing) สําหรับการพยาบาลผดุ งครรภ์ เป็ นอีกประเด็น
หนึงทีควรศึกษา
ประเด็นสํ าคัญในการวิจัยทางพยาบาลผดุงครรภ์ ในปะเทศไทย
การกําหนดทิศทางของการวิจยั ทางการพยาบาลผดุ งครรภ์ในประเทศไทย ผูเ้ ขียนได้ทบทวนและ
วิเคราะห์วรรณกรรรมทีเกียวข้องได้แก่ วิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติฉบับที 10 ของ
ประเทศไทย คือ สังคมสี เขียวและความอยู่เย็นเป็ นสุ ขของประชาชน โดยมีปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุ ลยเดช เป็ นรากฐานของแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับนี(ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ ทีสําคัญ 5 ประการ คือ การพัฒนามนุ ษย์และสังคม การสร้าง
ชุ มชนเข้มแข็ง เศรษฐกิ จแห่ งชาติ ประเด็นด้านสิ งแวดล้อม และการบริ หารจัดการที ดี (Office of the
National Economic and Social Development Board, 2008) เพือให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่ งชาติ การวิจยั ทางการพยาบาลผดุ งครรภ์ควรมีประเด็นของการพัฒนามนุ ษย์และสังคม การสร้าง
ชุ ม ชนเข้มแข็ง และสิ งแวดล้อม ทั(งนี( สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่ ง ชาติ ข องประเทศไทยได้แนะนํา
ยุทธศาสตร์ การวิจยั ทีสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติฉบับที 10 โดยยุทธศาสตร์ การ
วิจยั ทีเกียวข้องกับการวิจยั ทางการพยาบาลผดุ งครรภ์ได้แก่ ภูมิปัญญาดั(งเดิมและภูมิปัญญาท้องถิน การเฝ้ า
ระวังพฤติกรรมเสี ยงต่อการติดเชื(อ HIV การสร้างเสริ มสุ ขภาพ และการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน
คณะทํางานของสมาคมพยาบาลนานาชาติ (ICN) ได้กล่าวว่าการจัดลําดับความสําคัญของประเด็น
ในการวิจยั เป็ นยุทธศาสตร์ ทีสําคัญในการแก้ปัญหาสุ ขภาพหลัก ๆ การจัดลําดับความสําคัญของประเด็นการ
วิจยั ทั(งในระดับประเทศและระดับโลกจะทําให้เกิ ดการรวมพลังกันทําวิจยั และช่ วยให้เกิ ดการพัฒนาองค์
ความรู ้ทีใหญ่ข( ึน อันจะนําไปสู่ การพัฒนาสุ ขภาพของประชาชน การวิจยั ทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ตามหัวข้อการวิจยั ทีได้รับการจัดลําดับตามความสําคัญแล้วจะเป็ นวิธีทาํ ให้พยาบาลผดุงครรภ์ได้สร้างและ
ใช้ความรู ้จากการวิจยั (Vonderheid et al, 2000) และ กําหนดเกณฑ์สําคัญ 2 ประการในการพิจารณา คือ
ผลกระทบของปั ญหาสุ ขภาพนั(น ๆในระดับโลก และผลกระทบของประเด็นทีศึกษาทีต่อการพยาบาลผดุ ง
ครรภ์โดยการวิจยั ทีได้รับการจัดลําดับเป็ นลําดับแรก ๆ คือประเด็นทีมีผลกระทบสู งทั(งในระดับโลกและ
และต่อการพยาบาลผดุงครรภ์สูง ซึ งแบ่งได้เป็ น 4 กลุ่ม คือ
- สุ ขภาพและความเจ็บป่ วย ได้แก่ โรคติดเชื( อ ความเจ็บป่ วยทีเนื องมาจากการทํางาน ผูส้ ู งอายุ การ
ส่ งเสริ มการคลอดแบบธรรมชาติ การติดเชื(อ HIV/AIDS
- ระบบสุ ขภาพ ได้แก่การปฏิรูประบบสุ ขภาพ การพัฒนารู ปแบบการดูแลปฐมภูมิในชุ มชน การเพิม
การใช้หลักฐานเชิ งประจักษ์ทางวิทยาศาสตร์ สําหรับการรักษาแบบดั(งเดิ มและการรักษาทางเลื อก
ของไทย การพัฒนารู ปแบบสําหรับสหสาขา การพัฒนารู ปแบบการนําผลการวิจยั ไปใช้ประโยชน์
กําลังคนด้านการพยาบาล คุ ณภาพและความคุม้ ทุนในการดูแล การใช้ชุมชนและบ้านเป็ นฐานใน
การให้การดูแล

- การศึกษา ในด้านการนําผลการวิจยั ไปใช้ประโยช์
- จริยธรรม ในเรื องความไม่เท่าเทียมกันในการเข้าถึงการดูแลสําหรับพื(นทีห่างไกลและพื(นทีชนบท

บทสรุป
จากการทบทวนวรรณกรรมดังทีได้กล่าวมาข้างต้นทั(งในต่างประเทศ และของประเทศไทยสรุ ปได้
ว่าการศึ กษาวิจยั ทางการผดุ งครรภ์ในอดี ตนั(นใช้การวิจยั เชิ งปริ มาณโดยใช้แนวคิ ดของกลุ่ มปฏิ ฐานนิ ยม
(positivism) เป็ นหลัก การออกแบบการวิจยั มักเป็ นเชิ งบรรยาย การสํา รวจ หรื อการวิจยั เชิ งทดลอง แต่
เนื องจากการเปลียนแปลงทางสังคมทีซับซ้อนมากขึ(น การออกแบบการวิจยั ดังกล่าวอาจไม่เพียงพอต่อการ
อธิ บายปรากฏการณ์ ต่า ง ๆ ที เกิ ดขึ( นในปั จจุ บ นั ดัง นั(นจึ งมี ค วามจํา เป็ นที จะต้องเปลี ยนจากการวิจยั เชิ ง
ปริ มาณไปสู่ การวิจยั เชิ งคุ ณภาพ วิธีการวิจยั เชิ งคุ ณภาพที แนะนําให้ใช้ ได้แก่ การศึกษาด้วยวิธีวิทยาการ
ทฤษฎีรากฐาน (Grounded Theory) การศึกษาชาติพนั ธุ์วรรณนา (Ethnography) และการศึกษาแบบผสานวิธี
(mixed-method study) เป็ นต้น อย่างไรก็ตามการวิจยั เชิ งทดลองแบบมีกลุ่มควบคุ มและมีการสุ่ มตัวอย่าง
(RCT) เพือการทดสอบหรื อประเมินผลการบําบัดทางการผดุงครรภ์ ยังคงมีความจําเป็ นอยู่ กลุ่มตัวอย่างที
ใช้ในการวิจยั ควรมีขนาดใหญ่ข( ึนเพือให้สามารถจําแนกความแตกต่างได้ และสามารถนําผลของการวิจยั ไป
พัฒนาการดูแลทางการพยาบาลผดุ งครรภ์ได้ นอกจากนี(ยงั พบว่าการวิจยั ในอดี ตนั(นส่ วนมากจะเน้นทีการ
ดูแลในระยะคลอด รองลงมาเป็ นระยะตั(งครรภ์และระยะหลังคลอด มี การศึกษาวิจยั ในประเด็นก่ อนการ
ตั(งครรภ์นอ้ ยมาก การวิจยั ในอนาคตจึงควรเน้นประเด็นเหล่านี(เพิมมากขึ(น ส่ วนหัวข้อในการทําวิจยั ทียังคงมี
ความจําเป็ น คือ การศึกษาเกียวกับการติดเชื(อ HIV และการรักษาทางเลือก การค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยี
ให้มีความก้าวหน้าเพือพัฒนาการจัดการและการดูแลทางการพยาบาลผดุ งครรภ์ นอกจากนี( ประเด็นเรื อง
ค่าใช้จ่ายในการดูแลทางการพยาบาลผดุ งครรภ์ การปฏิ บตั ิ การแบบมีส่วนร่ วม และการปฏิ บตั ิการโดยใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์ ในการดูแลทางการผดุงครรภ์ควรมีการศึกษาวิจยั เช่นกัน
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