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การพฒันารูปแบบการดูแลหญงิตั้งครรภ์ทีม่ีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนก าหนด 
บทคัดย่อ 
 กำรวิจยัคร้ังน้ีเป็นกำรวิจยัและพฒันำ เพื่อพฒันำรูปแบบกำรดูแลหญิงตั้งครรภ์ท่ีมีภำวะเจ็บครรภ์
คลอดก่อนก ำหนด เปรียบเทียบอตัรำกำรกลับเข้ำรักษำซ ้ ำภำยใน 28 วนั และอำยุครรภ์เม่ือคลอด กลุ่ม
ตวัอย่ำง 2 กลุ่มคือ กลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง กลุ่มละ 32 รำย โดยจ ำนวน 32 รำยแรกจดัให้เข้ำกลุ่ม
ควบคุม ได้รับกำรดูแลตำมปกติ และจ ำนวน 32 รำยหลัง จดัให้เขำ้กลุ่มทดลอง ใช้รูปแบบกำรดูแลหญิง
ตั้ งครรภ์ท่ีมีภำวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนก ำหนด เคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย
แบบสอบถำมขอ้มูลส่วนบุคคล แบบสอบถำมประวติักำรตั้งครรภ์และภำวะเส่ียงต่อกำรคลอดก่อนก ำหนด
แบบบนัทึกขอ้มูลกำรกลบัรักษำซ ้ ำภำยใน 28 วนั และแบบบนัทึกอำยุครรภเ์ม่ือคลอด ส่วนเคร่ืองมือท่ีใชใ้น
กำรด ำเนินกำรวิจยั คือรูปแบบกำรดูแลหญิงตั้งครรภ์ท่ีมีภำวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนก ำหนด วิเครำะห์ขอ้มูล
โดยใชส้ถิติพรรณนำ สถิติไคสแควร์ และ ค่ำ t-test ผลกำรวจิยัพบวำ่ 

1. รูปแบบกำรดูแลหญิงตั้งครรภท่ี์มีภำวะเจบ็ครรภค์ลอดก่อนก ำหนดท่ีพฒันำข้ึน ประกอบขั้นตอน 
ดงัน้ี 

2. กลุ่มทดลองมีอตัรำกำรกลับมำรักษำซ ้ ำ (ร้อยละ 31.25) น้อยกว่ำกลุ่มควบคุม (ร้อยละ 56.25) 
อยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติ (2 =0.38, p<.05)  
 3. กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉล่ียอำยคุรรภเ์ม่ือคลอด (M=38.74, SD=1.69) มำกกวำ่กลุ่มควบคุม 

(M=37.52, SD= 1.88) อยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติ (p < .05) 

ผลกำรศึกษำคร้ังน้ีสรุปไดว้่ำรูปแบบกำรดูแลหญิงตั้งครรภท่ี์มีภำวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนก ำหนดน้ี 
ท ำให้หญิงตั้งครรภไ์ดรั้บกำรดูแลอยำ่งมีประสิทธิภำพเป็นมำตรฐำนเดียวกนั ส่งผลให้อตัรำกำรกลบัมำรักษำ
ซ ้ ำลดลง และช่วยยดือำยคุรรภใ์หค้รบก ำหนดคลอดมำกข้ึน 
 

ค าส าคัญ: เจบ็ครรภค์ลอดก่อนก ำหนด, กำรกลบัรักษำซ ้ ำ, อำยคุรรภเ์ม่ือคลอด  



การพฒันารูปแบบการดูแลหญงิตั้งครรภ์ทีม่ีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนก าหนด 
 

บทน า 
 กำรคลอดก่อนก ำหนดเป็นปัญหำสำธำรณสุขท่ีส ำคญัระดับประเทศ เน่ืองจำกทำรกคลอดก่อน
ก ำหนดมีควำมไม่สมบูรณ์ของอวยัวะทุกระบบ โดยเฉพำะระบบทำงเดินหำยใจ ปอดยงัท ำงำนไม่เต็มท่ี จึงมี
ควำมเส่ียงต่อกำรเกิดกำรเจ็บป่วย ควำมพิกำรและตำยปริก ำเนิด (สำยฝน, 2553)  จำกสถิติในประเทศไทย
พบวำ่มีกำรคลอดก่อนก ำหนดร้อยละ 5-15 ของกำรคลอด และเป็นสำเหตุกำรตำยของทำรกแรกเกิดร้อยละ 
75-80 ของกำรตำยของทำรกแรกเกิด (ปิยะพร, 2550) ส ำหรับโรงพยำบำลควนขนุน ปี 2560-2561 พบว่ำ 
หญิงตั้งครรภท่ี์มีภำวะเจบ็ครรภค์ลอดก่อนก ำหนดมำรับบริกำรทั้งหมดจ ำนวน 126 รำย คิดเป็นร้อยละ 10.89 
ของผูม้ำรับบริกำรทั้งหมด โดยรับไวรั้กษำเป็นผูป่้วยในจ ำนวน 89 รำย คิดเป็นร้อยละ 70.63 ไดรั้บกำรส่ง
ต่อไปรับกำรรักษำท่ีโรงพยำบำลพทัลุงจ ำนวน 37 รำย คิดเป็นร้อยละ 37.76  ซ่ึงมำกเป็นล ำดับท่ี 1 ของ
ผูรั้บบริกำรท่ีส่งต่อทั้งหมด และพบทำรกคลอดก่อนก ำหนดจ ำนวน 59 รำย คิดเป็นร้อยละ 46.83 (รำยงำน
กำรคลอดโรงพยำบำลควนขนุน)  
 อำยุครรภ์ท่ีพบว่ำมีกำรเจ็บครรภ์คลอดก่อนก ำหนดมำกท่ีสุด อยู่ในช่วง 28-32 สัปดำห์ (ชลดำ, 
2551) หญิงตั้งครรภจึ์งตอ้งใชเ้วลำประมำณ 5-9 สัปดำห์ ในกำรดูแลตนเองเพื่อป้องกนัภำวะเจ็บครรภค์ลอด
ก่อนก ำหนด ซ่ึงในปัจจุบนัแนวทำงในกำรดูแลหญิงตั้งครรภท่ี์มีภำวะเจ็บครรภค์ลอดก่อนก ำหนด โดยปกติ
จะให้นอนพกัในโรงพยำบำลและให้ยำยบัย ั้งกำรหดรัดตวัของมดลูก (ชเนนทร์, 2551) กำรดูแลส่วนใหญ่จะ
เป็นกำรดูแลทำงดำ้นร่ำงกำย และเนน้กำรรักษำโดยให้ยำยบัย ั้งกำรหดรัดตวัของมดลูก เม่ือจ ำหน่ำยกลบับำ้น 
ส่วนใหญ่ยงัขำดกำรดูแลต่อเน่ือง ซ่ึงอำจจะจดักำรดูแลตนเองไดไ้ม่ดี จนบำงรำยตอ้งกลบัมำรักษำซ ้ ำ โดย
จำกรำยงำนของงำนห้องคลอด โรงพยำบำลควนขนุน พบวำ่ อตัรำกำรกลบัมำรักษำซ ้ ำของหญิงตั้งครรภท่ี์มี
ภำวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนก ำหนด ในปีพ.ศ. 2560 - 2561 มีถึงร้อยละ 61.7 และ 62.2 ส ำหรับกำรดูแลหญิง
ตั้งครรภท่ี์มีภำวะเจ็บครรภค์ลอดก่อนก ำหนด ในโรงพยำบำลควนขนุน เน้นกำรพยำบำลตำมแผนกำรรักษำ 
และใหก้ำรดูแลตำมอำกำร ยงัไม่มีแนวทำงปฏิบติักำรพยำบำลท่ีเป็นมำตรฐำน  

จำกปัญหำดงักล่ำวผูว้ิจยัในฐำนะพยำบำลท่ีปฏิบติังำนในห้องคลอด จึงมีควำมสนใจท่ีจะพฒันำ
รูปแบบกำรดูแลหญิงตั้งครรภ์ท่ีมีภำวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนก ำหนด โดยใช้กรอบแนวคิดทฤษฎีกำรเปล่ียน
ผำ่นของเมลิสและคณะ (Meleis et.,al, 2000) ซ่ึงกิจกรรมประกอบดว้ย 1)กำรประเมินปัญหำและปัจจยัเส่ียง
ของหญิงตั้งครรภ์เก่ียวกบักำรเจ็บครรภ์คลอดก่อนก ำหนด 2) กำรเตรียมหญิงตั้งครรภ์โดยให้ควำมรู้เร่ือง
ภำวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนก ำหนด และกำรจัดกำรเพื่อป้องกันภำวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนก ำหนดท่ี
เฉพำะเจำะจงในแต่ละรำย 3) กำรแจกคู่มือกำรปฏิบติัตน 4) กำรนดัติดตำมอำกำร/ฝำกครรภถ่ี์ข้ึน 5) กำรโทร
ติดตำมอำกำรหลังจ ำหน่ำยเป็นระยะ และ 6) กำรสร้ำงกลุ่มไลน์ เพื่อเป็นเคร่ืองมือในกำรติดต่อส่ือสำร
ระหวำ่งหญิงตั้งครรภก์บัเจำ้หน้ำท่ีเป็นรำยบุคคล ทั้งน้ีเพื่อให้ไดแ้นวทำงในกำรดูแลหญิงตั้งครรภ์ท่ีมีภำวะ



เจ็บครรภ์คลอดก่อนก ำหนด ป้องกนักำรกลบัมำรักษำซ ้ ำ และช่วยให้หญิงตั้งครรภท่ี์มีภำวะเจ็บครรภ์คลอด
ก่อนก ำหนดสำมำรถตั้งครรภต่์อไดจ้นอำยคุรรภค์รบก ำหนด 
 
วตัถุประสงค์  
 1. เพื่อพฒันำรูปแบบกำรดูแลหญิงตั้งครรภท่ี์มีภำวะเจบ็ครรภค์ลอดก่อนก ำหนด ของงำนหอ้งคลอด 
โรงพยำบำลควนขนุน 

2. เพื่อเปรียบเทียบอตัรำกำรกลบัมำรักษำซ ้ ำภำยใน 28 วนั ระหวำ่งกลุ่มทดลองกบักลุ่มควบคุม 
3. เพื่อเปรียบเทียบอำยคุรรภเ์ม่ือคลอด ระหวำ่งกลุ่มทดลองกบักลุ่มควบคุม 

สมมุติฐานการวจัิย 
1. หลงักำรใชรู้ปแบบกำรดูแลหญิงตั้งครรภท่ี์มีภำวะเจบ็ครรภค์ลอดก่อนก ำหนด อตัรำกำรกลบัมำ

รักษำซ ้ ำภำยใน 28 วนั ในกลุ่มทดลองนอ้ยกวำ่กลุ่มควบคุม 
2. หลงักำรใชรู้ปแบบกำรดูแลหญิงตั้งครรภท่ี์มีภำวะเจบ็ครรภค์ลอดก่อนก ำหนด กลุ่มทดลองมีอำยุ

ครรภเ์ม่ือคลอดมำกกวำ่กลุ่มควบคุม 
 
กรอบแนวคิดการวจัิย 
 กำรศึกษำคร้ังน้ี ใช้ทฤษฎีกำรเป ล่ียนผ่ำนของเมลิสและคณะ (Meleis et.,al, 2000) ซ่ึ ง เป็น
กระบวนกำรเคล่ือนผำ่น จำกสภำวะหน่ึงไปสู่อีกสภำวะหน่ึงของชีวิต เกิดจำกกำรท่ีบุคคลมีปฏิสัมพนัธ์กบั
ส่ิงแวดลอ้ม ส ำหรับแนวคิดหลกัในทฤษฎี ประกอบดว้ย 4 ประเด็นท่ีมีควำมสัมพนัธ์กนั ไดแ้ก่ 1) ธรรมชำติ
ของกำรเปล่ียนผำ่น 2)ปัจจยัเง่ือนไขของกำรเปล่ียนผำ่น 3) รูปแบบกำรตอบสนองต่อกำรเปล่ียนผำ่น และ 4) 
กำรบ ำบดัทำงกำรพยำบำล ส ำหรับปัจจยัเง่ือนไขกำรเปล่ียนผ่ำน ซ่ึงเป็นทั้งปัจจยัเอ้ือประโยชน์และยบัย ั้ง 
ประกอบไปดว้ย 3 ปัจจยั ไดแ้ก่ ปัจจยัดำ้นบุคคล ปัจจยัดำ้นชุมชน และปัจจยัดำ้นสังคม ส ำหรับรูปแบบกำร
ตอบสนองต่อกำรเปล่ียนผ่ำนแบ่งเป็น 2 ส่วนไดแ้ก่ ตวัช้ีวดัทำงกระบวนกำร และตวัช้ีวดัทำงผลลพัธ์ โดย
บทบำทของพยำบำลคือกำรประเมินควำมพร้อมของบุคคลในกำรเปล่ียนผำ่น มีกำรเตรียมส ำหรับกำรเปล่ียน
ผำ่นเขำ้สู่สภำวะใหม่ ไดแ้ก่ กำรให้ควำมรู้ กำรจดัส่ิงแวดลอ้มและกำรใช้บทบำทเสริม โดยกำรศึกษำคร้ังน้ี 
เป็นกำรศึกษำในหญิงตั้งครรภท่ี์มีภำวะเจ็บครรภค์ลอดก่อนก ำหนด ซ่ึงธรรมชำติของกำรเปล่ียนผำ่นจะเป็น
กำรเปล่ียนผ่ำนตำมระยะพฒันำกำรของกำรตั้งครรภ์และกำรเปล่ียนผ่ำนตำมภำวะสุขภำพจำกกำรท่ีมีภำวะ
เจ็บครรภ์คลอดก่อนก ำหนด เกิดข้ึนพร้อมกันจึงยำกท่ีจะเปล่ียนผ่ำนไปได้ง่ำย ดังนั้นกำรบ ำบดัทำงกำร
พยำบำลท่ีใช้ในกำรศึกษำคร้ังน้ี จึงเน้นท่ีกำรจดักำรกบัปัจจยัเง่ือนไขกำรเปล่ียนผ่ำนดำ้นบุคคลและชุมชน
โดยปัจจยัเง่ือนไขดำ้นบุคคล ประกอบดว้ย กำรประเมินปัญหำและปัจจยัเส่ียงของหญิงตั้งครรภเ์ก่ียวกบักำร
เจ็บครรภ์คลอดก่อนก ำหนด และกำรเตรียมหญิงตั้งครรภ์ โดยให้ควำมรู้เร่ืองภำวะเจ็บครรภ์คลอดก่อน
ก ำหนด และกำรจดักำรเพื่อป้องกนัภำวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนก ำหนดท่ีเฉพำะเจำะจงในแต่ละรำย ส ำหรับ
ปัจจยัเง่ือนไขดำ้นชุมชนประกอบดว้ย กำรแจกคู่มือกำรปฏิบติัตน กำรนดัติดตำมอำกำร/ฝำกครรภถ่ี์ข้ึน กำร



โทรติดตำมอำกำรหลังจ ำหน่ำยเป็นระยะ และกำรสร้ำงกลุ่มไลน์ เพื่อเป็นเคร่ืองมือในกำรติดต่อส่ือสำร
ระหวำ่งหญิงตั้งครรภก์บัเจำ้หนำ้ท่ีเป็นรำยบุคคล รูปแบบกำรตอบสนองต่อกำรเปล่ียนผำ่นในงำนวิจยัคร้ังน้ี 
จะใชต้วัช้ีวดัทั้งทำงกระบวนกำรและผลลพัธ์ ตวัช้ีวดัทำงกระบวนกำร ไดแ้ก่ กำรจดักำรเพื่อป้องกนัภำวะเจ็บ
ครรภ์คลอดก่อนก ำหนด และตวัช้ีวดัทำงผลลพัธ์ได้แก่ กำรกลบัมำรักษำซ ้ ำและอำยุครรภ์เม่ือคลอด โดย
คำดหวงัวำ่หญิงตั้งครรภท่ี์มีภำวะเจ็บครรภค์ลอดก่อนก ำหนดท่ีไดรั้บกำรบ ำบดัทำงกำรพยำบำลโดยรูปแบบ
กำรดูแลน้ี จะมีควำมรู้ควำมเขำ้ใจสำมำรถจดักำรกบัภำวะเจ็บครรภค์ลอดก่อนก ำหนดไดเ้ป็นอยำ่งดี และจะ
ส่งผลใหไ้ม่กลบัมำรักษำซ ้ ำ และสำมำรถยดือำยคุรรภใ์หค้ลอดครบก ำหนดได ้
 
ระเบียบวธีิวจัิย 

กำรวจิยัคร้ังน้ีเป็นกำรวจิยัและพฒันำ (Research and Development) ในลกัษณะกำรท ำงำนประจ ำสู่
งำนวจิยั (Routine to Research: R2R) มีขั้นตอนกำรวจิยัดงัน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1 พฒันำรูปแบบกำรดูแลหญิงตั้งครรภท่ี์มีภำวะเจบ็ครรภค์ลอดก่อนก ำหนด ของงำนห้อง
คลอด โรงพยำบำลควนขนุน 

1. ใชรู้ปแบบกำรวจิยัเชิงส ำรวจ (Survey Research) โดยส ำรวจรูปแบบกำรดูแลหญิงตั้งครรภท่ี์เจบ็
ครรภค์ลอดก่อนก ำหนดในเดือนมกรำคม – มีนำคม ปี พ.ศ.2562 จ ำนวน 21 ฉบบั จำกจ ำนวนทั้งส้ิน 28 ฉบบั 
คิดเป็นร้อยละ 75 เคร่ืองมือท่ีใชป้ระกอบดว้ย 1) แบบบนัทึกขอ้มูลทัว่ไป 2) แบบบนัทึกประวติักำรตั้งครรภ์
และภำวะเส่ียงต่อกำรคลอดก่อนก ำหนด 3) แบบบนัทึกกิจกรรมกำรดูแล พบวำ่ มีควำมหลำกหลำยของกำร
วำงดูแลหญิงตั้งครรภ ์ และมีอตัรำกำรกลบัเขำ้รักษำซ ้ ำภำยใน 28 วนั ร้อยละ 61.90 ซ่ึงส่วนใหญ่ร้อยละ 
61.54 กลบัเขำ้รักษำซ ้ ำภำยใน 1 สัปดำห์ หลงัจ ำหน่ำย และพบวำ่อำยคุรรภเ์ม่ือคลอดเฉล่ียเท่ำกบั 36.20 
สัปดำห์ 
 2.พฒันำรูปแบบกำรดูแลหญิงตั้งครรภท่ี์มีภำวะเจบ็ครรภค์ลอดก่อนก ำหนด โดยกำรทบทวนวรรณ 
กรรมตำมกรอบแนวคิดทฤษฎีกำรเปล่ียนผำ่นของเมลิสและคณะ (Meleis et.,al, 2000) ประกอบดว้ย  1)กำร
ประเมินปัญหำและปัจจยัเส่ียงของหญิงตั้งครรภเ์ก่ียวกบักำรเจบ็ครรภค์ลอดก่อนก ำหนด 2) กำรเตรียมหญิง
ตั้งครรภโ์ดยใหค้วำมรู้เร่ืองภำวะเจบ็ครรภค์ลอดก่อนก ำหนด และกำรจดักำรเพื่อป้องกนัภำวะเจบ็ครรภ์
คลอดก่อนก ำหนดท่ีเฉพำะเจำะจงในแต่ละรำย 3) กำรแจกคู่มือกำรปฏิบติัตน 4) กำรนดัติดตำมอำกำร/ฝำก
ครรภถ่ี์ข้ึน 5) กำรโทรติดตำมอำกำรหลงัจ ำหน่ำยเป็นระยะ และ 6) กำรสร้ำงกลุ่มไลน์ เพื่อเป็นเคร่ืองมือใน
กำรติดต่อส่ือสำรระหวำ่งหญิงตั้งครรภก์บัเจำ้หนำ้ท่ีเป็นรำยบุคคล 

ขั้นตอนท่ี 2 เปรียบเทียบตวัช้ีวดัทำงผลลพัธ์ 
1. เปรียบเทียบอตัรำกำรกลบัมำรักษำซ ้ ำภำยใน 28 วนั ระหวำ่งกลุ่มทดลองกบักลุ่มควบคุมโดยกำร

ติดตำมและบนัทึกข้อมูลคร้ังท่ี 1 ติดตำมภำยหลงัจ ำหน่ำย 1 สัปดำห์ คร้ังท่ี 2 ติดตำมภำยหลงัจ ำหน่ำย 2 
สัปดำห์ คร้ังท่ี 3 ติดตำมภำยหลงัจ ำหน่ำย 4 สัปดำห์ และสรุปอตัรำกำรกลบัมำรักษำซ ้ ำเม่ือครบ 28 วนั 
 2. เปรียบเทียบอำยคุรรภเ์ม่ือคลอดระหวำ่งกลุ่มทดลองกบักลุ่มควบคุม 



 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชำกรในกำรศึกษำคร้ังน้ี คือ หญิงตั้งครรภท่ี์มีอำยคุรรภร์ะหวำ่ง 24 ถึง 36 สัปดำห์ไดรั้บกำร
วนิิจฉยัวำ่มีภำวะเจบ็ครรภค์ลอดก่อนก ำหนด ท่ีเขำ้รับบริกำรงำนห้องคลอด โรงพยำบำลควนขนุน  ระหวำ่ง
เดือนเมษำยน 2562 ถึงมีนำคม 2563 คดัเลือกกลุ่มตวัอยำ่งตำมเกณฑท่ี์ก ำหนดคือ 

เกณฑ์การคัดเลอืกกลุ่มตัวอย่าง  (Inclusion criteria) 
1. อำย2ุ0-34 ปี  
2. ตั้งครรภแ์รก  
3. ตั้งครรภเ์ด่ียว  
4. มีกำรเจบ็ครรภค์ลอดก่อนก ำหนดและมำรับกำรรักษำคร้ังแรก  
5. ไม่มีภำวะแทรกซอ้นระหวำ่งตั้งครรภ ์ทำรกอยูใ่นท่ำปกติ  
6. ไม่มีปัญหำในกำรพูด ฟัง อ่ำน เขียน และฟังภำษำไทยได้ มีสติสัมปชญัญะเป็นปกติ ยินดีและ

สมคัรใจเขำ้ร่วมในกำรวจิยัคร้ังน้ี 
7. มีโทรศพัทส์ำมำรถติดต่อไดส้ะดวกและสำมำรถเขำ้กลุ่มไลน์ได ้

เกณฑ์ในการคัดเลอืกตัวอย่างออกจากการศึกษา (Exclusion criteria) 
1. ไม่สำมำรถยบัย ั้งกำรเจบ็ครรภค์ลอดก่อนก ำหนดได ้
2. มีภำวะแทรกซอ้นอ่ืน ๆ ในระหวำ่งกำรศึกษำ 
3. ไม่ไดม้ำคลอดท่ีโรงพยำบำลควนขนุน 
ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 

ค ำนวณขนำดของกลุ่มตวัอย่ำงโดยใช้กำรวิเครำะห์อ ำนำจกำรวิจยัจำกตำรำงของโพลิส
และฮงัเกอร์ (Polit &Hunger, 1996) ก ำหนดควำมเช่ือมัน่ท่ีระดบั .05 ค่ำ Power Analysis เท่ำกบั .80 
ไดก้ลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 32 รำย โดยจ ำนวน 32 รำยแรกจดัให้เขำ้กลุ่มควบคุม และ
จ ำนวน 32 รำยหลงั จดัใหเ้ขำ้กลุ่มทดลอง  

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

1. แบบสอบถำมขอ้มูลส่วนบุคคล แบบสัมภำษณ์ขอ้มูลส่วนบุคคล แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ขอ้มูลส่วน
บุคคล ประกอบดว้ยขอ้ค ำถำมจ ำนวน 5 ขอ้ และขอ้มูลประวติักำรตั้งครรภแ์ละภำวะเส่ียงต่อกำรคลอดก่อน
ก ำหนดประกอบดว้ยค ำถำมจ ำนวน 12 ขอ้ 

2. แบบบนัทึกขอ้มูลก่อน – หลงัจ ำหน่ำยและกำรกลบัมำรักษำซ ้ ำภำยใน 28 วนั ลกัษณะค ำถำมเป็น
แบบเลือกตอบ 0 = ไม่กลบัรักษำ และ 1= กลบัรักษำซ ้ ำ จ ำนวน 5 ขอ้ 

3. แบบบนัทึกอำยคุรรภเ์ม่ือคลอด 



 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการด าเนินการวจัิย  

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นกำรด ำเนินกำรวิจยั คือ รูปแบบกำรดูแลหญิงตั้งครรภท่ี์มีภำวะเจบ็ครรภค์ลอดก่อน
ก ำหนด สร้ำงข้ึนจำกกำรทบทวนวรรณกรรมตำมกรอบแนวคิดทฤษฎีกำรเปล่ียนผ่ำนของเมลิสและคณะ 
(Meleis et.,al, 2000) ประกอบดว้ย  1)กำรประเมินปัญหำและปัจจยัเส่ียงของหญิงตั้งครรภ์เก่ียวกบักำรเจ็บ
ครรภ์คลอดก่อนก ำหนด 2) กำรเตรียมหญิงตั้งครรภ์โดยให้ควำมรู้เร่ืองภำวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนก ำหนด 
และกำรจดักำรเพื่อป้องกนัภำวะเจบ็ครรภค์ลอดก่อนก ำหนดท่ีเฉพำะเจำะจงในแต่ละรำย 3) กำรแจกคู่มือกำร
ปฏิบติัตน 4) กำรนดัติดตำมอำกำร/ฝำกครรภ์ถ่ีข้ึน 5) กำรโทรติดตำมอำกำรหลงัจ ำหน่ำยเป็นระยะ และ 6) 
กำรสร้ำงกลุ่มไลน์ เพื่อเป็นเคร่ืองมือในกำรติดต่อส่ือสำรระหวำ่งหญิงตั้งครรภก์บัเจำ้หนำ้ท่ีเป็นรำยบุคคล 

วธีิปฏิบัติ (กลุ่มทดลอง) 
    1. ผูว้จิยัหรือผูช่้วยวิจยัแนะน ำตนเอง ช้ีแจงวตัถุประสงค ์และขอควำมร่วมมือในกำรวิจยั 

2. ผูว้จิยัหรือผูช่้วยวิจยับนัทึกขอ้มูลทัว่ไปและขอ้มูลประวติักำรตั้งครรภแ์ละภำวะเส่ียงต่อกำรคลอด
ก่อนก ำหนด 

3. ผูว้จิยัหรือผูช่้วยวิจยัน ำรูปแบบกำรดูแลหญิงตั้งครรภท่ี์มีภำวะเจบ็ครรภค์ลอดก่อนก ำหนด ซ่ึง
ประกอบดว้ย 
  3.1 ใหค้วำมรู้เร่ืองภำวะเจบ็ครรภค์ลอดก่อนก ำหนด และกำรจดักำรเพื่อป้องกนัภำวะเจ็บ
ครรภค์ลอดก่อนก ำหนดท่ีเฉพำะเจำะจงในแต่ละรำยตำมท่ีประเมินได ้ใชเ้วลำ 30 นำที 

3.2 แจกคู่มือกำรปฏิบติัตน และตอบค ำถำมขอ้สงสัยของหญิงตั้งครรภ ์ใชเ้วลำ 15 นำที 
3.3 กำรนดัติดตำมอำกำร/ฝำกครรภห์ลงัจ ำหน่ำย 1 สัปดำห์  
3.4. โทรติดตำมอำกำรหลงัจ ำหน่ำยสัปดำห์ท่ี 2 และ สัปดำห์ท่ี 4 
3.5 ตอบค ำถำมขอ้สงสัยของหญิงตั้งครรภร์ำยบุคคล และใหค้วำมรู้เก่ียวกบักำรปฏิบติัตวัใน

กำรป้องกนักำรคลอดก่อนก ำหนดในกลุ่มไลน์ 
 4. ผูว้จิยัหรือผูช่้วยวิจยับนัทึกขอ้มูลกำรกลบัมำรักษำซ ้ ำภำยใน 28 วนั และขอ้มูลอำยคุรรภเ์ม่ือคลอด 

วธีิปฏิบัติ (กลุ่มควบคุม) 
1. ผูว้จิยัหรือผูช่้วยวิจยัแนะน ำตนเอง ช้ีแจงวตัถุประสงค ์และขอควำมร่วมมือในกำรวิจยั 
2. ผูว้จิยัหรือผูช่้วยวิจยับนัทึกขอ้มูลทัว่ไปและขอ้มูลประวติักำรตั้งครรภแ์ละภำวะเส่ียงต่อกำรคลอด

ก่อนก ำหนด 
 3. ให้กำรดูแลตำมแนวทำงปกติของห้องคลอด และบนัทึกขอ้มูลกำรกลบัมำรักษำซ ้ ำภำยใน 28 วนั 
และขอ้มูลอำยคุรรภเ์ม่ือคลอด 
 
 
 



การพทิกัษ์สิทธ์ิกลุ่มตัวอย่าง 
กำรศึกษำคร้ังน้ีไดด้ ำเนินกำรภำยหลงัไดรั้บกำรรับรองจำกคณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวจิยัในคน 

ของโรงพยำบำลควนขนุน อ ำเภอควนขนุน จงัหวดัพทัลุง  
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 

1. ขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยำ่ง ใชส้ถิติควำมถ่ี ร้อยละ ค่ำเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน 

2. เปรียบเทียบอตัรำกำรกลบัมำรักษำซ ้ ำของหญิงตั้งครรภท่ี์มีภำวะเจบ็ครรภค์ลอดก่อนก ำหนด
ระหวำ่งกลุ่มทดลองกบักลุ่มควบคุมดว้ยสถิติไคสแควร์  

3. เปรียบเทียบอำยคุรรภเ์ม่ือคลอดของหญิงตั้งครรภท่ี์มีภำวะเจบ็ครรภค์ลอดก่อนก ำหนดระหวำ่ง
กลุ่มทดลองกบักลุ่มควบคุมดว้ยสถิติค่ำที (Independent t-test) 

 
ผลการศึกษา 

1. กลุ่มตวัอยำ่งหญิงตั้งครรภท่ี์มีภำวะเจบ็ครรภค์ลอดก่อนก ำหนดมีอำยุระหวำ่ง 20-34 ปี กลุ่มอำยุท่ี

พบมำกท่ีสุดคือ อำยุระหว่ำง 20-25 ปี (ร้อยละ 82.10) ส่วนใหญ่นับถือศำสนำพุทธ (ร้อยละ75.10) จบ

กำรศึกษำระดบัชั้นมธัยมศึกษำตอนตน้ (ร้อยละ 48.50) สถำนภำพสมรสคู่ แต่ไม่ไดจ้ดทะเบียนสมรส (ร้อย

ละ 87.40) ไม่มีอำชีพ (ร้อยละ 39.20) ลกัษณะกำรอยูอ่ำศยัส่วนใหญ่อยูก่บัสำมีและพ่อแม่ของสำมี (ร้อยละ 

36.90) มีรำยได้ต่อเดือนอยู่ระหว่ำง 5,001-10,000 บำท (ร้อยละ 53.10) โดยรำยได้ส่วนใหญ่เป็นของสำมี 

(ร้อยละ 35.40) ซ่ึงมีควำมเพียงพอใชจ่้ำยในครอบครัว (ร้อยละ 66.20)  

ส ำหรับขอ้มูลเก่ียวกบักำรตั้งครรภ์ พบว่ำกลุ่มตวัอยำ่งส่วนใหญ่มำฝำกครรภค์ร้ังแรกเม่ืออำยุครรภ์

น้อยกว่ำหรือเท่ำกบั 12 สัปดำห์ ร้อยละ 51.50 และมำรับกำรฝำกครรภ์จ  ำนวน 4-6 คร้ัง ร้อยละ 35.90 อำยุ

ครรภ์ท่ีพบมำกท่ีสุด อยูใ่นช่วง 33-36 สัปดำห์ ร้อยละ 45.60  ภำวะเส่ียงต่อกำรคลอดก่อนก ำหนดท่ีพบมำก

ท่ีสุดคือ มีภำวะซีด ร้อยละ 57.14 รองลงมำคือ กำรติดเช้ือทำงเดินปัสสำวะ ร้อยละ 28.57 

 
 
 
 
 
 
 
 



2. รูปแบบกำรดูแลหญิงตั้งครรภท่ี์เจบ็ครรภค์ลอดก่อนก ำหนด ของงำนห้องคลอด โรงพยำบำลควน
ขนุน ดงัน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

ภำพท่ี 1 แสดงรูปแบกำรดูแลหญิงตั้งครรภท่ี์เจบ็ครรภค์ลอดก่อนก ำหนด ของงำนหอ้งคลอด โรงพยำบำล

ควนขนุน 

ADMIT 

1. กำรประเมินปัญหำและปัจจยัเส่ียงของหญิงตั้งครรภ์
เก่ียวกบักำรเจบ็ครรภค์ลอดก่อนก ำหนด  
2. ใหค้วำมรู้เร่ืองภำวะเจบ็ครรภค์ลอดก่อนก ำหนด และ
กำรจดักำรเพื่อป้องกนัภำวะเจบ็ครรภค์ลอดก่อนก ำหนด
ท่ีเฉพำะเจำะจงในแต่ละรำย  
3. แจกคู่มือกำรปฏิบติัตน 

วนั D/C นดัติดตำมอำกำร/ฝำกครรภห์ลงัจ ำหน่ำย 1 
สัปดำห์ 

โทรติดตำมอำกำรหลงัจ ำหน่ำยสัปดำห์ท่ี 2 และ สัปดำห์
ท่ี 4 

ค ำถำมขอ้สงสัยของหญิงตั้งครรภร์ำยบุคคล และให้
ควำมรู้เก่ียวกบักำรปฏิบติัตวัในกำรป้องกนักำรคลอด
ก่อนก ำหนดในกลุ่มไลน์ 

บนัทึกขอ้มูลกำรกลบัมำรักษำซ ้ ำภำยใน 28 วนั และ
ขอ้มูลอำยคุรรภเ์ม่ือคลอด 



3. เปรียบเทียบอตัรำกำรกลบัมำรักษำซ ้ ำภำยใน 28 วนั ระหวำ่งกลุ่มทดลองกบักลุ่มควบคุม 
กลุ่มทดลองมีอตัรำกำรกลบัมำรักษำซ ้ ำ (ร้อยละ 31.25) นอ้ยกวำ่กลุ่มควบคุม (ร้อยละ 56.25) อยำ่งมี

นยัส ำคญัทำงสถิติ (2 =0.38, p<.05) (ตำรำงท่ี 1) 

 ตารางที ่ 1 จ ำนวนร้อยละ อตัรำกำรกลบัรักษำซ ้ ำของหญิงตั้งครรภท่ี์มีภำวะเจบ็ครรภค์ลอดก่อนก ำหนด
ระหวำ่งกลุ่มควบคุมกบักลุ่มทดลอง ดว้ยสถิติไควสแควร์ (N = 64 รำย) 

คะแนนความปวด กลุ่มควบคุม กลุ่มทดลอง 2 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

        ไม่กลบัมำรักษำซ ้ ำ 14 43.75 22 68.75 0.38* 

         กลบัมำรักษำซ ้ ำ 18 56.25 10 31.25  
* มีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .05 
 
4. เปรียบเทียบอำยคุรรภเ์ม่ือคลอด ระหวำ่งกลุ่มทดลองกบักลุ่มควบคุม 

กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉล่ียอำยุครรภ์เม่ือคลอด (M=38.74, SD=1.69) มำกกว่ำกลุ่มควบคุม 

(M=37.52, SD= 1.88) อยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติ (p < .05) (ตำรำงท่ี 2) 

 ตารางที ่2 เปรียบเทียบค่ำเฉล่ียอำยคุรรภเ์ม่ือคลอดของกลุ่มตวัอยำ่ง (N = 64 รำย) 

อายุครรภ์เมื่อคลอด M SD t p 

         กลุ่มควบคุม 38.74 1.69 1.873 0.38 

         กลุ่มทดลอง 37.52 1.88   

 

อภิปรายผล 

 กำรพฒันำรูปแบบกำรดูแลหญิงตั้งครรภท่ี์มีภำวะเจบ็ครรภค์ลอดก่อนก ำหนดท่ีจดัท ำข้ึนโดยใช้
กรอบแนวคิดทฤษฎีกำรเปล่ียนผำ่นของเมลิสและคณะ (Meleis et.,al, 2000) ช่วยใหพ้ยำบำลมีแนวทำงใน
กำรปฏิบติัในกำรดูแลท่ีเป็นมำตรฐำนเดียวกนั ในกำรดูแลอยำ่งต่อเน่ือง โดยจุดเด่นของรูปแบบกำรดูแลหญิง
ตั้งครรภท่ี์มีภำวะเจบ็ครรภค์ลอดก่อนก ำหนดน้ี เป็นกำรสร้ำงมำตรฐำนกำรบริกำรหญิงตั้งครรภท่ี์เจบ็ครรภ์
คลอดก่อนก ำหนดเป็นแนวทำงใหพ้ยำบำลประจ ำงำนหอ้งคลอดไดน้ ำมำปฏิบติัในแนวทำงเดียวกนั 
สอดคลอ้งกบักำรศึกษำของ ทิพสุดำ (2548) ท่ีศึกษำผลของโปรแกรมกำรสร้ำงเสริมพลงัอ ำนำจต่อ
พฤติกรรมกำรป้องกนักำรคลอดก่อนก ำหนดในหญิงตั้งครรภว์ยัรุ่นมุสลิม พบวำ่ คู่มือกำรป้องกนักำรคลอด
ก่อนก ำหนดท่ีมีเน้ือหำควำมหมำย สำเหตุ และวธีิกำรป้องกนักำรคลอดก่อนก ำหนด ท ำใหห้ญิงตั้งครรภ์
วยัรุ่นมุสลิมไดรั้บควำมรู้อยำ่งละเอียดลึกซ้ึงและเขำ้ใจ จนส่งผลต่อกำรเปล่ียนแปลงพฤติกรรมท ำใหป้ฏิบติั



ตวัไดถู้กตอ้งหมำะสม กำรดูแลท ำใหเ้กิดควำมชดัเจนในกำรประเมินปัญหำควำมตอ้งกำร มีกิจกรรมหลงักำร
จ ำหน่ำยต่อเน่ืองและมีแนวทำงกำรใหข้อ้มูลไม่ซ ้ ำซอ้น ช่วยใหที้มสำมำรถประเมินปัญหำไดค้รอบคลุม 
(พนิดำ, 2543) ส่งผลใหม้ำรดำท่ีไดรั้บกำรดูแลมีควำมรู้ทกัษะในกำรดูแลทำรกคลอดก่อนก ำหนดสูงข้ึน เพิ่ม
ควำมพึงพอใจต่อบริกำรท่ีไดรั้บ และลดอตัรำกำรรักษำซ ้ ำในโรงพยำบำล (สุพรรณี, 2549) และพบวำ่ หญิง
ตั้งครรภท่ี์เจบ็ครรภค์ลอดก่อนก ำหนดกลุ่มทดลองมีอตัรำกำรกลบัเขำ้รับกำรรักษำซ ้ ำนอ้ยกวำ่กลุ่มควบคุม
อยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติ (p<.05)  และสอคลอ้งกบักำรศึกษำผลของกำรบ ำบดัทำงกำรพยำบำลต่อกำรจดักำร
เพื่อป้องกนัภำวะเจบ็ครรภค์ลอดก่อนก ำหนด ท่ีพบวำ่กลุ่มทดลองมีกำรกลบัมำรักษำซ ้ ำนอ้ยกวำ่กลุ่มควบคุม
และอำยคุรรภเ์ม่ือคลอดมำกกวำ่กลุ่มควบคุมอยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติ (p<.05) (รุ้งตวรรณ์, เยำวลกัษณ์, เอม
พร และ เอกชยั, 2552)  
 
ข้อเสนอแนะด้านการปฏิบัติการพยาบาล 

จำกกำรวจิยัและพฒันำคร้ังน้ีสำมำรถน ำรูปแบบกำรดูแลหญิงตั้งครรภท่ี์มีภำวะเจบ็ครรภค์ลอดก่อน
ก ำหนด มำใชเ้ป็นแนวทำงกำรปฏิบติัใหก้บัพยำบำลงำนหอ้งคลอดท่ีเป็นมำตรฐำนเดียวกนั ช่วยลดอตัรำกำร
กลบัเขำ้รักษำซ ้ ำภำยใน 28 วนัและช่วยยดือำยคุรรภใ์หค้รบก ำหนดคลอดมำกข้ึน ซ่ึงจะส่งผลต่อกำรลดอตัรำ
ทำรกแรกเกิดคลอดก่อนก ำหนด ทำรกน ้ำหนกันอ้ย รวมทั้งลดค่ำใชจ่้ำยในกำรดูแลทำรกท่ีคลอดก่อนก ำหนด
ได ้  
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