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Abstract:
Purpose: To examine the effect of nursing therapeutics on 
preventive management of preterm labor, readmission and 
gestational age at birth in pregnant women with preterm labor. 
Design: Quasi-experimental design. 
Methods: The participants consisted of 45 pregnant women with 
preterm labor, who were observed in the delivery room at Rajavithi 
Hospital. They were divided into 2 groups. The 22 pregnant women 
in the control group received usual nursing care and 23 pregnant 
women in the experimental group received the usual nursing care 
plus nursing therapeutics. The nursing therapeutics emphasized on 
managing personal conditions and community conditions which 
were composed of the problems and risk factor assessment related to 
preterm labor, instructions for preterm labor, family education, 
coordination with obstetrician, home visit telephone, follow-up at 
the antenatal clinic and revisiting symptoms after readmission. Data 
collection was gathered by The Demographic and Risk Factors of 
Preterm Labor Interviewing Form and The Preventive Management 
of Preterm Labor Questionnaire. Analysis was performed by 
descriptive statistics, Chi-square, t-test, ANCOVA and Fisher’s exact 
probability test. 
Mainfindings: The findings revealed that after the experiment, 
the experimental group had a score of preventive management of 
preterm labor that was significantly higher than that before 
implementation of the nursing therapeutics (p<.001). The scores of 
preventive management of preterm labor and gestational age at 
birth after implementation in the experimental group were 
significantly higher than those in the control group (p<.001, p<.05, 
respectively). However, the readmission rates, in both groups were 
not statistically significantly different (p>.05). 
Conclusion and recommendations: The results of the study 
suggest that nurses in the delivery room should provide nursing 
therapeutics by emphasizing the management of personal 
conditions and community conditions in order to provide 
pregnant women with preterm labor in order to extend their 
pregnancy to close to full term.  
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บทคดัยอ่: 
วตัถปุระสงค:์ เพือ่ศกึษาผลของการบำบดัทางการพยาบาลตอ่การจดัการเพือ่
ปอ้งกนัภาวะเจบ็ครรภค์ลอดกอ่นกำหนด การกลบัมารกัษาซำ้และอายคุรรภ์
เมือ่คลอดในหญงิตัง้ครรภท์ีม่ภีาวะเจบ็ครรภค์ลอดกอ่นกำหนด 
รปูแบบการวจิยั: การวจิยักึง่ทดลอง 
วธิดีำเนนิการวจิยั: กลุม่ตวัอยา่งเปน็หญงิตัง้ครรภท์ีม่ภีาวะเจบ็ครรภค์ลอดกอ่น
กำหนด ทีร่บัไวท้ีห่อ้งคลอดโรงพยาบาลราชวถิ ีจำนวน 45 ราย แบง่เปน็กลุม่
ควบคมุจำนวน 22 ราย และกลุม่ทดลองจำนวน 23 ราย กลุม่ควบคมุไดร้บั
การพยาบาลตามปกต ิกลุม่ทดลองไดร้บัการพยาบาลตามปกตริว่มกบัการบำบดั
ทางการพยาบาลซึง่เนน้การจดัการปจัจยัเงือ่นไขดา้นบคุคลและชมุชน ไดแ้ก ่
การประเมินปัญหาและปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเจ็บครรภ์คลอดก่อน
กำหนด การใหค้วามรูเ้รือ่งภาวะเจบ็ครรภค์ลอดกอ่นกำหนด การใหค้วามรู้
ญาต ิ การประสานกบัแพทย ์ การตดิตามเยีย่มทางโทรศพัท ์ เยีย่มทีห่อ้งฝาก
ครรภแ์ละเยีย่มเมือ่กลบัมารกัษาซำ้ เครือ่งมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ไดแ้ก ่
แบบสมัภาษณข์อ้มลูเกีย่วกบัปจัจยัเสีย่งทีม่ตีอ่การเจบ็ครรภก์อ่นกำหนด และ
แบบสอบถามการจดัการเพือ่ปอ้งกนัภาวะเจบ็ครรภค์ลอดกอ่นกำหนด วเิคราะห์
ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา การทดสอบไคสแควร ์ การทดสอบค่าท ี  
การวเิคราะหค์วามแปรปรวนรว่ม และ การทดสอบฟชิเซอร ์
ผลการวจิยั: ผลการวจิยัพบวา่หญงิตัง้ครรภใ์นกลุม่ทดลองมคีะแนนการจดัการ
เพือ่ปอ้งกนัภาวะเจบ็ครรภค์ลอดกอ่นกำหนดภายหลงัการทดลองมากกวา่การ
กอ่นทดลองอยา่งมนียัสำคญัทางสถติ ิ (p<.001) และเมือ่เปรยีบเทยีบทัง้สอง
กลุม่พบวา่ คะแนนการจดัการเพือ่ปอ้งกนัภาวะเจบ็ครรภค์ลอดกอ่นกำหนด 
และอายคุรรภเ์มือ่คลอดของกลุม่ทดลองมากกวา่กลุม่ควบคมุอยา่งมนียัสำคญั
ทางสถติ ิ (p<.001, p<.05) สำหรบัอตัราการกลบัมารกัษาซำ้ของทัง้สองกลุม่ 
พบวา่แตกตา่งกนัอยา่งไมม่นียัสำคญัทางสถติ ิ(p>.05)   
สรปุและขอ้เสนอแนะ: พยาบาลหอ้งคลอด ควรนำการบำบดัทางการพยาบาล   
ที่เน้นการจัดการแก้ ไขปัจจัยส่วนบุคคลและชุมชนไปใช้ในการดูแลหญิงตั้ง
ครรภท์ีม่ภีาวะเจบ็ครรภค์ลอดกอ่นกำหนด เพือ่ยดืเวลาการตัง้ครรภอ์อกไปให้
ใกลค้รบกำหนดมากทีส่ดุ  
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