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ชื่อเรื่อง พัฒนาการดูแลภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนก าหนด 
ผู้น ำเสนอ  นางเรวดี  แป้นย้อย, นางสาวทิพยาภรณ์ เจ้ยชุม, นางสาวภรณ์จุรีย์ พูนช่วย, และ
นางสาวจุวัยนีย์ ข าทิพย์   
หน่วยงำน งานห้องคลอด กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลควนขนุน อ ำเภอ ควนขนุน จังหวัด พัทลุง 
มือถือ  0840693194  E-mail redeezee12@gmail.com  
 เนื้อหำโดยย่อ จากการเก็บข้อมูลของงานห้องคลอด ปีงบประมาณ 25๖๐-25๖๑ พบว่า 
หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนก าหนดมารับบริการทั้งหมดจ านวน 126 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 10.89 ของผู้มารับบริการทั้งหมด โดยรับไว้รักษาเป็นผู้ป่วยในจ านวน 89 ราย คิดเป็นร้อย
ละ 70.63 ได้รับการส่งต่อไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลพัทลุงจ านวน 37 ราย คิดเป็นร้อยละ 
37.76  ซึ่งมากเป็นล าดับที่ 1 ของผู้รับบริการที่ส่งต่อทั้งหมด และพบทารกคลอดก่อนก าหนด
จ านวน 59 ราย คดิเป็นร้อยละ 46.83  

จากปัญหาดังกล่าวจึงได้จัดท ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ เรื่องพัฒนาการดูแลภาวะเจ็บครรภ์
คลอดก่อนก าหนด เพ่ือให้หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนก าหนดได้มีความรู้ ความเข้าใจ
ในการป้องกันภาวะเสี่ยงและสามารถดูแลตนเองได้อย่างเหมาะสม อีกท้ังยังเป็นแนวทางให้เจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องได้มีการติดตาม ดูแลหญิงตั้งครรภ์อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้หญิงตั้งครรภ์สามารถด าเนินการ
ตั้งครรภ์จนอายุครรภ์ครบก าหนดได้อย่างปลอดภัย โดยจัดกิจกรรม 1) ให้ความรู้กับหญิงตั้งครรภ์
เกี่ยวกับการป้องกันภาวะเสี่ยงและการดูแลตนเองเพ่ือป้องกันการคลอดก่อนก าหนด 2) ให้อ่านคู่มือ
และแจกแผ่นพับเกี่ยวกับการเจ็บครรภ์คลอดก่อนก าหนด 3)วางแผนจ าหน่ายตามแบบบันทึกการ
วางแผนจ าหน่ายหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนก าหนด 4) ประสานแผนกฝากครรภ์ 
เพ่ือนัดติดตามอาการและฝากครรภ์ให้ถี่ขึ้น 5) โทรติดตามอาการหลังจ าหน่าย 1 วัน 6) สร้างกลุ่ม
ไลน์ เพ่ือเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารระหว่างหญิงตั้งครรภ์กับเจ้าหน้าที่งานห้องคลอด และเป็น
ช่องทางในการให้ความรู้กับหญิงตั้งครรภ์ 
 ผลการด าเนินการพบว่าหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนก าหนดที่เข้าร่วม
โครงการตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 25๖๑-กันยายน พ.ศ. 256๒ ทั้งหมด ๓๑ คน พบว่ามีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันภาวะเสี่ยงและการดูแลตนเอง คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๕๕ และสามารถ
ตั้งครรภ์จนอายุครรภ์ครบก าหนด ไม่เกิดการคลอดก่อนก าหนด คิดเป็นร้อยละ 8๙.๗๒ จากผลการ
ด าเนินงานสรุปไดว้่ากิจกรรมพัฒนาการดูแลหญิงภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนก าหนดนี้สามารถช่วยลด
อัตราการคลอดก่อนก าหนดได้ จึงควรน าไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเพ่ือลดอัตราการคลอดก่อนก าหนด 
ส่งเสริมให้ทารกปลอดภัยและพัฒนาการเด็กสมวัยต่อไป 
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กิจกรรมพัฒนำคุณภำพ  
 

ชื่อเรื่อง พัฒนำกำรดูแลภำวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนก ำหนด 
หลักกำรและเหตุผล 
 การคลอดก่อนก าหนดเป็นปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญระดับประเทศ เนื่องจากทารกคลอดก่อนก าหนด
มีความไม่สมบูรณ์ของอวัยวะทุกระบบ โดยเฉพาะระบบทางเดินหายใจ ปอดยังท างานไม่เต็มที่ จึงมีความเสี่ยง
ต่อการเกิดการเจ็บป่วย ความพิการและตายปริก าเนิดได้  ซึ่งจากการเก็บข้อมูลของงานห้องคลอด โรงพยาบาล
ควนขนุน ปีงบประมาณ 25๖๐-25๖๑ พบว่า หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนก าหนดมารับบริการ
ทั้งหมดจ านวน 126 ราย คิดเป็นร้อยละ 10.89 ของผู้มารับบริการทั้งหมด โดยรับไว้รักษาเป็นผู้ป่วยใน
จ านวน 89 ราย คิดเป็นร้อยละ 70.63 ได้รับการส่งต่อไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลพัทลุงจ านวน 37 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 37.76  ซึ่งมากเป็นล าดับที่ 1 ของผู้รับบริการที่ส่งต่อทั้งหมด และพบทารกคลอดก่อนก าหนด
จ านวน 59 ราย คิดเป็นร้อยละ 46.83  
 จากปัญหาดังกล่าวงานห้องคลอดจึงได้จัดท ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ เรื่องพัฒนาการดูแลภาวะเจ็บ
ครรภ์คลอดก่อนก าหนด เพ่ือให้หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนก าหนดได้มีความรู้ ความเข้าใจใน
การป้องกันภาวะเสี่ยงและสามารถดูแลตนเองได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งยังเป็นแนวทางให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ได้มีการติดตาม ดูแลหญิงตั้งครรภ์อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้สามารถด าเนินการตั้งครรภ์จนอายุครรภ์ครบก าหนดได้
อย่างปลอดภัย 
วัตถุประสงค์  
 1. เพ่ือให้หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนก าหนดมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกัน
ภาวะเสี่ยงและการดูแลตนเองได้อย่างเหมาะสม สามารถด าเนินการตั้งครรภ์จนอายุครรภ์ครบก าหนด 
 2. เพ่ือพัฒนาระบบการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนก าหนด 
กลุ่มเป้ำหมำย 

หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนก าหนดที่สามารถยับยั้งการเจ็บครรภ์คลอดได้ และหญิง
ตั้งครรภ์ที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนก าหนดคุกคามทุกราย ที่มารับการรักษาในหน่วยงานห้องคลอด 
โรงพยาบาลควนขนุนจังหวัดพัทลุงตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๑-กันยายน ๒๕๖๒ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 

เดือนตุลาคม 25๖๑ – เดือนกันยายน ๒๕๖๒ 
สถำนที ่
 งานห้องคลอด โรงพยาบาลควนขนุน 
ตัวช้ีวัด 

 1. หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนก าหนดมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันภาวะ
เสี่ยงและการดูแลตนเอง ร้อยละ 80 
 2. หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนก าหนด สามารถตั้งครรภ์จนอายุครรภ์ครบก าหนด ไม่
เกิดการคลอดก่อนก าหนด ร้อยละ 80 
 
 
 



2 
 
กำรด ำเนินงำน 
Act 1 : วิเครำะห์หำสำเหตุ พบปัญหำ คือ 

มีหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนก าหนดและเจ็บครรภ์คลอดก่อนก าหนดคุกคามมารับการ
รักษาที่ห้องคลอด และส่งต่อไปรับการรักษาท่ีโรงพยาบาลพัทลุง มากเป็นอับดับที่ 1 ของผู้รับบริการคลอดและ
ส่งต่อท้ังหมด เนื่องจาก 
 1. ปัญหาการเกิดภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนก าหนดส่วนใหญ่เกิดจากการปฏิบัติตัวไม่ถูกต้อง เช่น การ
มีเพศสัมพันธ์ที่ไม่เหมาะสม การยกของหนัก การติดเชื้อทางเดินปัสสาวะเนื่องจากการกลั้นปัสสาวะและดื่มน้ า
น้อยเป็นต้น  

๒. ขาดความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติตัวเกี่ยวกับการป้องกันภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนก าหนด 
 ๓. ไม่มีสื่อเอกสาร/คู่มือในการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนก าหนดที่ชัดเจน 
 ๔. ไม่มีแบบบันทึกการวางแผนจ าหน่ายหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนก าหนด 
Plan 1 : วำงแผนด ำเนินงำน โดย 
 1. ประชุม/ชี้แจงเจ้าหน้าที่ห้องคลอด 
 2. จัดท าเอกสารคู่มือ/แผ่นพับเกี่ยวกับหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนก าหนด 
 3. ให้ความรู้กับหญิงตั้งครรภ์ตามเอกสารให้ความรู้ 
 4. จัดท าแบบบันทึกการวางแผนจ าหน่ายหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนก าหนด 
 5. ประสานเจ้าหน้าที่แผนกฝากครรภ์รับทราบโครงการ 
Do 1 : ด ำเนินกำรตำมแผน โดย 
          1. ให้ความรู้กับหญิงตั้งครรภ์เกี่ยวกับการเจ็บครรภ์คลอดก่อนก าหนดและเจ็บครรภ์คลอดก่อนคุกคาม
ที่มารับการักษาในหน่วยงานห้องคลอด เกี่ยวกับภาวะเสี่ยงและการดูแลตนเองเพ่ือป้องกันการคลอดก่อน
ก าหนด 
 2. แจกเอกสารคู่มือ/แผ่นพับเกี่ยวกับภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนก าหนดกับหญิงตั้งครรภ์ พร้อมทั้งให้
หญิงตั้งครรภ์อ่าน/เอกสารแผ่นพับ 
 3. วางแผนจ าหน่ายตามบันทึกการวางแผนจ าหน่ายหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อน
ก าหนด  
 4. ประสานแผนกฝากครรภ์ เพ่ือนัดติดตามอาการ/ฝากครรภ์ให้ถี่ข้ึน (1 สัปดาห์)  
Check 1 : ผลลัพธ์กำรพัฒนำ 
 จากการเก็บรวบรวมข้อมูลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนก าหนดและเจ็บครรภ์คลอดก่อน
ก าหนดคุกคามที่มารับบริการในหน่วยงานห้องคลอด ตั้งแต่เดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 25๖๑ พบว่า 

ตำรำงสรุปผลลัพธ์กำรคลอดหลังกำรพัฒนำ รอบที่ 1 
เดือน จ ำนวนหญิงตั้งครรภ์

ที่เข้ำร่วมโครงกำร 
ผลกำรคลอด หมำยเหตุ 

คลอด Term คลอดPreterm 
ตุลาคม 3 3 0  
พฤศจิกายน 2 1 1  

รวม 5 4 1  
คิดเป็นร้อยละ 80.00 20.00  
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 สรุป : หญิงตั้งครรภ์ที่เข้าร่วมโครงการช่วงเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 25๖๑ ทั้งหมด 5 ราย
สามารถตั้งครรภ์จนอายุครรภ์ครบก าหนด ไม่เกิดการคลอดก่อนก าหนดจ านวน 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 80.๐๐ 
Act 2 : วิเครำะห์ปัญหำจำกผลลัพธ์ของกำรพัฒนำพบว่ำ 

1. มีหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนก าหนดและเจ็บครรภ์คลอดก่อนก าหนดคุกคามมารับ
การรักษาซ้ าด้วยอาการเดิม และพบว่ามีการคลอดก่อนก าหนด จ านวน 1 ราย  
 2. หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนก าหนดและเจ็บครรภ์คลอดก่อนก าหนดคุกคาม ยังขาด
ความตระหนักในการปฏิบัติตัวเกี่ยวกับการป้องกันการเจ็บครรภ์คลอดก่อนก าหนดของตนเอง 
Plan 2 : วำงแผนด ำเนินงำน โดย 
 1. ประชุม/ชี้แจงเจ้าหน้าที่ห้องคลอด 
 2. ขอเบอร์โทรศัพท์หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนก าหนดและเจ็บครรภ์คลอดก่อน
คุกคามทีม่ารับการรักษาในหน่วยงานห้องคลอด พร้อมทั้งให้เบอร์โทรศัพท์ของห้องคลอด 
Do 2 : ด ำเนินกำรตำมแผน โดย 
          1. ประชุม/ชี้แจงเจ้าหน้าที่ห้องคลอด เพ่ือปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ 
 2. โทรติดตามอาการหลังจ าหน่าย 1 วัน เพ่ือสอบถามอาการ การปฏิบัติตัวและปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะ
เป็นสาเหตุท าให้เกิดภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนก าหนดของแต่ละราย 
 3. แนะน าให้หญิงตั้งครรภ์โทรสอบถามอาการและการปฏิบัติตัวเกี่ยวกับการป้องกันภาวะภาวะเจ็บ
ครรภ์คลอดก่อนก าหนด ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 
Check 2 : ผลลัพธ์กำรพัฒนำ  
 จากการเก็บรวบรวมข้อมูลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนก าหนดและเจ็บครรภ์คลอดก่อน
ก าหนดคุกคามที่มารับบริการในหน่วยงานห้องคลอด ตั้งแต่เดือนธันวาคม 25๖๑ - มกราคม 256๒ พบว่า 

ตำรำงสรุปผลลัพธ์กำรคลอดหลังกำรพัฒนำรอบท่ี 2 
เดือน จ ำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่

เข้ำร่วมโครงกำร 
ผลกำรคลอด หมำยเหตุ 

คลอด Term คลอดPreterm 
ธันวาคม 2 1 1  
มกราคม 2 2  0  

รวม 4 3 1  
คิดเป็นร้อยละ 75.๐๐ 25.๐๐  

 

 สรุป : หญิงตั้งครรภ์ที่เข้าร่วมโครงการช่วงเดือนธันวาคม 25๖๑ - มกราคม 256๒ ทั้งหมด 4 ราย 
สามารถตั้งครรภ์จนอายุครรภ์ครบก าหนด ไม่เกิดการคลอดก่อนก าหนดจ านวน 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 75 .๐๐ 
Act 3 : วิเครำะห์ปัญหำจำกผลลัพธ์ของกำรพัฒนำพบว่ำ 
 1. หญิงตั้งครรภ์กลุ่มเป้าหมายยังมีการคลอดก่อนก าหนด จ านวน 1 ราย 
 2. หญิงตั้งครรภ์ไม่กล้าที่จะโทรสอบถามอาการผิดปกติของตนเอง (ไม่กล้าพูดคุยกับเจ้าหน้าที่) จึงท า
ให้ไม่มีช่องทางการสื่อสารเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวเมื่อเกิดปัญหา หรือช่องทางที่จะให้ความรู้ใหม่ ๆ เกี่ยวกับการ
ป้องกันการเจ็บครรภ์คลอดก่อนก าหนดกับหญิงตั้งครรภ์ 
Plan 3 : วำงแผนด ำเนินงำน โดย 
 1. ประชุม/ชี้แจงเจ้าหน้าที่ห้องคลอด 



4 
 
 2. สร้างกลุ่มไลน์ เพ่ือเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารระหว่างหญิงครรภ์กับเจ้าหน้าที่งานห้องคลอด 
และเป็นช่องทางในการให้ความรู้กับหญิงตั้งครรภ์ 
Do 3 : ด ำเนินกำรตำมแผน โดย 
          1. ประชุม/ชี้แจงเจ้าหน้าที่ห้องคลอด เพ่ือปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ 
 2. ให้ความรู้ด้านการปฏิบัติตัวในการป้องกันการคลอดก่อนก าหนดและตอบค าถาม ข้อสงสัยของหญิง
ตั้งครรภ์ในกลุ่มไลน์ 
Check 3 : ผลลัพธ์กำรพัฒนำ  
 จากการเก็บรวบรวมข้อมูลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนก าหนดและเจ็บครรภ์คลอดก่อน
ก าหนดคุกคามที่มารับบริการในหน่วยงานห้องคลอด ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 256๒ พบว่า 

ตำรำงสรุปผลลัพธ์กำรคลอดหลังกำรพัฒนำรอบท่ี 3 
เดือน จ ำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่

เข้ำร่วมโครงกำร 
ผลกำรคลอด หมำยเหตุ 

คลอด Term คลอด Preterm 
กุมภาพันธ์ 4 4 0  
มีนาคม 3 3 0  

รวม 7 7 0  
คิดเป็นร้อยละ 100 0  

สรุป : หญิงตั้งครรภ์ที่เข้าร่วมโครงการช่วงเดือน กุมภาพันธ์ – มีนาคม 256๒ จ านวน 7 ราย ทั้งหมดสามารถ
ตั้งครรภ์จนอายุครรภ์ครบก าหนด ไม่เกิดการคลอดก่อนก าหนด คิดเป็นร้อยละ 100 
Act ๔ : วิเครำะห์ปัญหำจำกผลลัพธ์ของกำรพัฒนำพบว่ำ 

- ไม่มีผู้รับผิดชอบหลักในการตอบค าถามในกลุ่มไลน์ 
Plan ๔ : วำงแผนด ำเนินงำน โดย 
 1. ประชุม/ชี้แจงเจ้าหน้าที่ห้องคลอด 
 2. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการตอบค าถามและให้ความรู้กับหญิงตั้งครรภ์ในกลุ่มไลน์ 
Do ๔ : ด ำเนินกำรตำมแผน โดย 
          1. ประชุม/ชี้แจงเจ้าหน้าที่ห้องคลอด เพ่ือปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ 
 2. มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการตอบค าถามและให้ความรู้ใหม่ ๆ เกี่ยวกับการป้องกันการเจ็บ
ครรภ์คลอดก่อนก าหนดกับหญิงตั้งครรภ์ในกลุ่มไลน์ โดยจัดเป็นตารางผู้รับผิดชอบประจ าสัปดาห์ 
Check ๔ : ผลลัพธ์กำรพัฒนำ  
 จากการเก็บรวบรวมข้อมูลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนก าหนดและเจ็บครรภ์คลอดก่อน
ก าหนดคุกคามที่มารับบริการในหน่วยงานห้องคลอด ตั้งแต่เดือนเมษายน – พฤษภาคม 256๒ พบว่า 

ตำรำงสรุปผลลัพธ์กำรคลอดหลังกำรพัฒนำรอบท่ี ๔ 
เดือน จ ำนวนหญิงตั้งครรภ์

ที่เข้ำร่วมโครงกำร 
ผลกำรคลอด หมำยเหตุ 

คลอด Term คลอดPreterm 
เมษายน 4 3 1  
พฤษภาคม ๒ ๒ ๐  

รวม ๖ ๕ 1  
คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๓๓ ๑๖.๖๗  
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สรุป : หญิงตั้งครรภ์ที่เข้าร่วมโครงการช่วงเดือนเมษายน – พฤษภาคม 256๒ จ านวน ๖ ราย ทั้งหมดสามารถ
ตั้งครรภ์จนอายุครรภ์ครบก าหนด ไม่เกิดการคลอดก่อนก าหนดจ านวน ๕ ราย คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๓๓ 
Act 5 : วิเครำะห์ปัญหำจำกผลลัพธ์ของกำรพัฒนำพบว่ำ 
 - เจ้าหน้าที่จ าข้อมูลของหญิงตั้งครรภ์กลุ่มเป้าหมายไม่ได้ จึงไม่กล้าตอบค าถามหรือตอบค าถามไม่ตรง
กับปัญหาของแต่ละบุคคล 
Plan 5 : วำงแผนด ำเนินงำน โดย 
 1. ประชุม/ชี้แจงเจ้าหน้าที่ห้องคลอด 
 2. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบดูแลหญิงตั้งครรภ์กลุ่มเป้าหมายเป็นรายบุคคล 
Do 5 : ด ำเนินกำรตำมแผน โดย 
          1. ประชุม/ชี้แจงเจ้าหน้าที่ห้องคลอด เพ่ือปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ 
 2. ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดูแลหญิงตั้งครรภ์กลุ่มเป้าหมายในวันที่จ าหน่าย เป็นผู้รับผิดชอบดูแล
หญิงตั้งครรภ์รายนั้น ดังนี้ 

- โทรติดตามอาการเป็นระยะ คือ ๑ วันหลังจ าหน่าย และทุก ๑ สัปดาห์ จนอายุครรภ์ครบ
ก าหนด 

- ตอบค าถามหญิงตั้งครรภ์ที่ตนเองรับผิดชอบในกลุ่มไลน์ เมื่อมีการสอบถามปัญหาหรือข้อ
สงสัย 
Check 5 : ผลลัพธ์กำรพัฒนำ  
 จากการเก็บรวบรวมข้อมูลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนก าหนดและเจ็บครรภ์คลอดก่อน
ก าหนดคุกคามที่มารับบริการในหน่วยงานห้องคลอด ตั้งแต่เดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 256๒ พบว่า 

ตำรำงสรุปผลลัพธ์กำรคลอดหลังกำรพัฒนำรอบท่ี ๕ 
เดือน จ ำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่

เข้ำร่วมโครงกำร 
ผลกำรคลอด หมำยเหตุ 

คลอด Term คลอดPreterm 
มิถุนายน ๓ ๓ ๐  
กรกฎาคม ๒ ๒ ๐  

รวม ๕ ๕ ๐  
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ๐  

 

สรุป : หญิงตั้งครรภ์ที่เข้าร่วมโครงการช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 256๒ จ านวน ๕ ราย ทั้งหมดสามารถ
ตั้งครรภ์จนอายุครรภ์ครบก าหนด ไม่เกิดการคลอดก่อนก าหนด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
Act ๖ : วิเครำะห์ปัญหำจำกผลลัพธ์ของกำรพัฒนำพบว่ำ 
 - ขาดการดูแลจัดการต่อเนื่องเมื่อหญิงตั้งครรภ์คลอด (การออกจากกลุ่มไลน์ และการดูแลหลังคลอด) 
Plan ๖ : วำงแผนด ำเนินงำน โดย 
 1. ประชุม/ชี้แจงเจ้าหน้าที่ห้องคลอด 
 2. วางแผนการจัดการกลุ่มไลน์เมื่อหญิงตั้งครรภ์คลอด และการจัดตั้งกลุ่มไลน์หลังคลอด 
Do ๖ : ด ำเนินกำรตำมแผน โดย 
          1. ประชุม/ชี้แจงเจ้าหน้าที่ห้องคลอด เพ่ือปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ 
 2. เมื่อหญิงตั้งครรภ์กลุ่มเป้าหมายคลอด จะท าการเชิญหญิงตั้งครรภ์คนนั้นออกจากจากไลน์กลุ่มเจ็บ
ครรภ์คลอดก่อนก าหนด และเชิญเข้ากลุ่มไลน์มารดาหลังคลอด ซึ่งจะแบ่งเป็นกลุ่มที่คลอดก่อนก าหนด และ
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กลุ่มที่คลอดครบก าหนด ซึ่งจะได้ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการดูแลตนเองหลังคลอด และการดูแลบุตรได้ตาม
ปัญหาของแต่ละคน  
Check ๖ : ผลลัพธ์กำรพัฒนำ  
 จากการเก็บรวบรวมข้อมูลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนก าหนดและเจ็บครรภ์คลอดก่อน
ก าหนดคุกคามที่มารับบริการในหน่วยงานห้องคลอด ตั้งแต่เดือนสิงหาคม-กันยายน 256๒ พบว่า 

ตำรำงสรุปผลลัพธ์กำรคลอดหลังกำรพัฒนำรอบท่ี ๖ 
เดือน จ ำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่

เข้ำร่วมโครงกำร 
ผลกำรคลอด หมำยเหตุ 

คลอด Term คลอดPreterm 
สิงหาคม ๒ ๒ ๐  
กันยายน ๒ ๒ ๐  

รวม ๔ ๔ ๐  
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ๐  

สรุป : หญิงตั้งครรภ์ที่เข้าร่วมโครงการช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน 256๒ จ านวน ๔ ราย ทั้งหมดสามารถ
ตั้งครรภ์จนอายุครรภ์ครบก าหนด ไม่เกิดการคลอดก่อนก าหนด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 
สรุปผลกำรพัฒนำตำมตัวชี้วัด 
 จากการด าเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๑-กันยายน ๒๕๖๒ พบมหีญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเจ็บครรภ์
คลอดก่อนก าหนดและเจ็บครรภ์คลอดก่อนก าหนดคุกคามที่มารับบริการในหน่วยงานห้องคลอดทั้งหมด ๓๑ 
ราย สามารถสรุปผลการพัฒนาตามตัวชี้วัดได้ดังนี้ 
 1. หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนก าหนดและเจ็บครรภ์คลอดก่อนก าหนดคุกคาม มี
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันภาวะเสี่ยงและการดูแลตนเอง คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๕๕ 

ตำรำงสรุปผลกำรประเมินควำมรู้เรื่องกำรเจ็บครรภ์คลอดก่อนก ำหนด 
จ ำนวนผู้เข้ำร่วม

โครงกำร 
ผ่ำน ไม่ผ่ำน หมำยเหตุ 

๓1 ๒๙ 2 ผ่าน=คะแนนมากกว่าร้อยละ 80 
คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๕๕ ๖.๔๕  

  
2. หญิงตั้งครรภ์ที่เข้าร่วมโครงการสามารถตั้งครรภ์จนอายุครรภ์ครบก าหนด ไม่เกิดการคลอดก่อน

ก าหนด คิดเป็นร้อยละ 8๙.๗๒ 
ตำรำงสรุปผลลัพธ์กำรคลอดหลังกำรพัฒนำ 

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์
รอบท่ี 1 

ผลลัพธ์
รอบท่ี 2 

ผลลัพธ์
รอบท่ี 3 

ผลลัพธ์
รอบท่ี ๔ 

ผลลัพธ์
รอบท่ี ๕ 

ผลลัพธ์
รอบท่ี ๖ 

หญิงตั้งครรภ์ที่เข้าร่วมโครงการ
สามารถตั้งครรภ์จนอายุครรภ์
ครบก าหนด ไม่เกิดการคลอด
ก่อนก าหนด ร้อยละ 80 

80 75 100 ๘๓.๓๓ ๑๐๐ ๑๐๐ 

รวม  (ร้อยละ) ๘๙.๗๒ 
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โอกำสพัฒนำ   

1. เสริมความรู้การปฏิบัติตัวขณะตั้งครรภ์และการป้องกันความเสี่ยงต่อการคลอดก่อนก าหนดแก่หญิง
ตั้งครรภ์ขณะมาทัวร์ห้องคลอดทุกราย 
 2. ประสานงานกับแผนกฝากครรภ์เพ่ือให้ความรู้การปฏิบัติตัวขณะตั้งครรภ์และการป้องกันความ
เสี่ยงต่อการคลอดก่อนก าหนดแก่หญิงตั้งครรภ์ทุกราย / ด าเนินงานคัดกรองหญิงตั้งครรภ์เสี่ยงการคลอดก่อน
ก าหนดและให้การดูแลตามนบายของกระทรวงสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง 
 3. ส่งเสริมให้แผนกฝากครรภ์จัดท ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพการดูแลป้องกันการเจ็บครรภ์คลอดก่อน
ตั้งแต่แผนกฝากฝากครรภ์ และชุมชน 
 
  


