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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  
 
 
คำสำคัญ: การบำบัดทางการพยาบาล ภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด   
การจดัการเพือ่ปอ้งกนั การกลบัมารกัษาซำ้ อายคุรรภเ์มือ่คลอด 
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ความสำคัญของปัญหา
 การเจบ็ครรภค์ลอดกอ่นกำหนด เปน็ภาวะทีม่กีารเจบ็
ครรภ์เกิดขึ้นก่อนอายุครรภ์ครบ 37 สัปดาห ์ เป็นสาเหตุ
สำคญัทีท่ำใหท้ารกคลอดกอ่นกำหนด ถงึรอ้ยละ 50-801,2 
จากรายงานของหน่วยเวชสถิต ิ ภาควิชาสูติศาสตร์-
นรเีวชวทิยาของโรงพยาบาลราชวถิ ีป ีพ.ศ. 2547 พบอตัรา
การคลอดก่อนกำหนดร้อยละ 9.4 สำหรับสถิติของ  
โรงพยาบาลศริริาช ป ี พ.ศ. 2551 พบอตัราการคลอดกอ่น
กำหนดถงึรอ้ยละ 12.983  
 การเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด ถือเป็นภาวะ
แทรกซอ้นทางสตูกิรรมทีส่ง่ผลกระทบตอ่ ภาวะสขุภาพทัง้
ต่อมารดาและทารก สำหรับผลกระทบที่มีต่อสุขภาพของ
มารดาในดา้นรา่งกาย พบวา่ การรกัษาโดยการนอนพกัเปน็
เวลานานจะทำใหร้า่งกายออ่นเพลยี นำ้หนกัลด ปวดเมือ่ย
กลา้มเนือ้สว่นหลงั แขน ขาไมม่แีรง สว่นผลกระทบดา้น
จติใจ ทำใหห้ญงิตัง้ครรภส์ญูเสยีความเปน็ตวัของตวัเองเกดิ
ความกลวัและวติกกงัวลเกีย่วกบัทารกในครรภ4์ ทำใหเ้กดิ
ภาวะกดดนัและซมึเศรา้5 และถา้ไมส่ามารถยบัยัง้การเจบ็
ครรภ ์ จะทำใหม้กีารคลอดกอ่นกำหนด ซึง่พบวา่การคลอด
กอ่นกำหนด เปน็สาเหตขุองการตายและภาวะทพุพลภาพ
ของทารกแรกเกิดในประเทศที่กำลังพัฒนา โดยพบอุบัติ
การณป์ระมาณรอ้ยละ 6-7 ของการคลอดในโรงพยาบาล
ศริริาช6 ภาวะทพุพลภาพทีพ่บบอ่ยในทารกแรกเกดิ ไดแ้ก ่
กลุ่มอาการหายใจลำบาก ภาวะเลือดออกในโพรงสมอง   
โรคปอดเรือ้รงั และภาวะลำไสเ้นา่ นอกจากนีย้งัทำใหเ้กดิ
ภาวะทพุพลภาพในระยะยาว เชน่ สมองพกิารหรอืความ
สามารถในการมองเหน็ผดิปกต ิ จากการไดร้บัออกซเิจนเพือ่
ช่วยหายใจเป็นเวลานาน ทารกเกิดก่อนกำหนดเร็วเท่าไร   
จะทำใหอ้ตัราการเสยีชวีติเพิม่ขึน้เทา่นัน้7,8 ยิง่กวา่นัน้ การที่
ทารกตอ้งรกัษาตวัเปน็เวลานาน อาจมผีลตอ่สมัพนัธภาพ
ระหวา่งมารดาและทารก9 และยงัทำใหเ้กดิปญัหาทางดา้น
เศรษฐกจิ10 โดยเฉพาะคา่ใชจ้า่ยในการดแูลทารกคลอดกอ่น
กำหนดในหออภบิาลทารก ในสหรฐัอเมรกิาพบวา่ ตอ้งเสยี
ค่าใช้จ่ายในการดูแลประมาณ 20,000-100,000 เหรียญ
สหรัฐต่อราย11 สำหรับในประเทศไทยพบว่าค่ารักษา
พยาบาลของทารกเกดิกอ่นกำหนดเฉลีย่ 175,000 บาทตอ่
ราย12 

 แนวทางการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเจ็บครรภ์
คลอดก่อนกำหนดในปัจจุบัน โดยทั่วไป จะให้นอนพักใน  
โรงพยาบาลและใหย้ายบัยัง้การหดรดัตวัของมดลกู2 การดแูล

สว่นใหญจ่ะเปน็การดแูลทางดา้นรา่งกาย เนน้การรกัษาโดย
ให้ยายับยั้งการหดรัดตัวของมดลูก เมื่อจำหน่ายกลับบ้าน
แลว้ สว่นใหญย่งัขาดการดแูลทีต่อ่เนือ่ง สำหรบัอายคุรรภท์ี่
พบวา่มกีารเจบ็ครรภค์ลอดกอ่นกำหนดมาก อยู่ในชว่งอายุ
ครรภ ์ 28-32 สปัดาห1์3,14,15 ดงันัน้หญงิตัง้ครรภจ์งึตอ้งใช้
เวลาประมาณ 5-9 สปัดาห ์ ทีต่อ้งจดัการดแูลตนเองเพือ่
ปอ้งกนัภาวะเจบ็ครรภค์ลอดกอ่นกำหนด ซึง่อาจจะจดัการ
ดูแลตนเองได้ ไม่ด ี จนบางรายต้องกลับมารักษาซ้ำ จาก
รายงานของหนว่ยเวชสถติ ิ ภาควชิาสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา 
ของโรงพยาบาลราชวิถ ี พบว่า มีการกลับมารักษาซ้ำ  
ของหญงิตัง้ครรภท์ีม่ภีาวะเจบ็ครรภค์ลอดกอ่นกำหนด ในป ี  
พ.ศ. 2545 - 2547 ถงึรอ้ยละ 61.7, 73.7 และ 62.2 ตาม
ลำดบั สำหรบัการดแูลหญงิตัง้ครรภท์ีม่ภีาวะเจบ็ครรภค์ลอด
ก่อนกำหนด ในโรงพยาบาลราชวถิ ี เนน้การพยาบาลตาม
แผนการรกัษา และใหก้ารดแูลตามอาการ ยงัไมม่แีนวทาง
ปฏบิตักิารพยาบาลทีเ่ปน็มาตรฐาน 
 จากปญัหาดงักลา่วผูว้จิยัในฐานะพยาบาลทีป่ฏบิตังิาน
ในห้องคลอด จึงมีความสนใจที่จะพัฒนาแนวทางการ
พยาบาลหญงิตัง้ครรภท์ีม่ภีาวะเจบ็ครรภค์ลอดกอ่นกำหนด 
โดยศึกษาผลของการบำบัดทางการพยาบาลตามหลักการ
ของทฤษฎีการเปลี่ยนผ่านของเมลิสและคณะ16 ซึ่งการ
บำบัดทางการพยาบาลประกอบด้วย การประเมินปัญหา
และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อน
กำหนด การใหค้วามรูเ้รือ่งภาวะเจบ็คลอดกอ่นกำหนดและ
การจัดการเพื่อป้องกันภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดที่
เฉพาะเจาะจงกับหญิงตั้งครรภ์แต่ละราย การแจกคู่มือ   
การติดตามเยี่ยมอาการขณะรักษาในโรงพยาบาล การให้
ความรูก้บัญาต ิ การประสานกบัแพทย ์ การโทรศพัทต์ดิตาม
เยี่ยมที่บ้าน การติดตามเยี่ยมที่ห้องฝากครรภ์ภายหลัง
จำหน่าย และการติดตามเยี่ยมเมื่อกลับมารักษาซ้ำ เพื่อ
ใหก้ารดแูลอยา่งตอ่เนือ่ง โดยคาดหวงัวา่ภายหลงัสิน้สดุการ
ศกึษาจะได ้ แนวทางในการบำบดัทางการพยาบาลเพือ่นำไป
ใช้ในการให้การพยาบาลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเจ็บครรภ์
คลอดกอ่นกำหนด เพือ่การปอ้งกนัการกลบัมารกัษาซำ้ และ
ช่วยให้หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด
สามารถตัง้ครรภต์อ่ไดจ้นครบกำหนด 
 
กรอบทฤษฎีการวิจัย
 การศึกษาครั้งนี้ ใช้ทฤษฎีการเปลี่ยนผ่านของเมลิส
และคณะ16 ซึ่งชิคและเมลิส17 ได้ ให้ความหมายของ   
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การเปลีย่นผา่น วา่เปน็กระบวนการเคลือ่นผา่น จากสภาวะ
หนึ่งไปสู่อีกสภาวะหนึ่งของชีวิต ซึ่งเกิดจากการที่บุคคลม ี 
ปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม สำหรับแนวคิดหลักในทฤษฎี
ประกอบด้วย 4 ประเด็นหลักที่มีความสัมพันธ์กัน ได้แก ่  
1. ธรรมชาตขิองการเปลีย่นผา่น 2. ปจัจยัเงือ่นไขของการ
เปลี่ยนผ่าน 3. รูปแบบการตอบสนองต่อการเปลี่ยนผ่าน   
4. การบำบัดทางการพยาบาล16 โดย ธรรมชาติของการ
เปลีย่นผา่น แบง่เปน็ 3 สว่น ไดแ้ก ่ ชนดิของการเปลีย่น
ผา่น รปูแบบของการเปลีย่นผา่นและคณุลกัษณะของการ
เปลีย่นผา่น สำหรบัปจัจยัเงือ่นไขการเปลีย่นผา่น ซึง่เปน็ทัง้
ปัจจัยเอื้อประโยชน์และยับยั้ง ประกอบไปด้วย 3 ปัจจัย
ไดแ้ก ่ ปจัจยัดา้นบคุคล ปจัจยัดา้นชมุชน และปจัจยัดา้น
สังคม สำหรับรูปแบบการตอบสนองต่อการเปลี่ยนผ่าน  
แบง่เปน็ 2 สว่นไดแ้ก ่ตวัชีว้ดัทางกระบวนการ และตวัชีว้ดั
ทางผลลพัธ ์สว่นการบำบดัทางการพยาบาล ชเูมคเคอรแ์ละ
เมลสิ18 กลา่ววา่ เปน็วธิกีารตา่งๆ ทีพ่ยาบาลจะสามารถ
จดัการชว่ยเหลอืใหบ้คุคลสามารถเปลีย่นผา่นเขา้สูส่ภาวะ
ใหม่ได้อย่างสมบูรณ์และง่ายขึ้น ซึ่งบทบาทของพยาบาล
ประกอบดว้ย การสง่เสรมิสขุภาพ การปอ้งกนัการเกดิภาวะ
แทรกซอ้นตา่งๆ จากโรคและการรกัษา และการใหก้ารชว่ย
เหลอื โดยบทบาทของพยาบาลเริม่ตัง้แตก่ารประเมนิความ
พร้อมของบุคคลในการเปลี่ยนผ่าน ซึ่งต้องประเมิน  
ทุกเงื่อนไขของการเปลี่ยนผ่าน มีการเตรียมสำหรับการ
เปลีย่นผา่นเขา้สูส่ภาวะใหม ่ ไดแ้ก ่ การใหค้วามรู ้ การจดั  
สิง่แวดลอ้มและการใชบ้ทบาทเสรมิ ซึง่การบำบดัทางการ
พยาบาลมคีวามเกีย่วขอ้งสมัพนัธก์บัเงือ่นไขการเปลีย่นผา่น 
ธรรมชาตขิองการเปลีย่นผา่น และรปูแบบการตอบสนอง 
 การศกึษาครัง้นี ้ เปน็การศกึษาหญงิตัง้ครรภท์ีม่ภีาวะ
เจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด ซึ่งธรรมชาติของการเปลี่ยน
ผา่นจะเปน็การเปลีย่นผา่นตามระยะพฒันาการของการตัง้
ครรภแ์ละการเปลีย่นผา่นตามภาวะสขุภาพและการเจบ็ปว่ย
จากการทีม่ภีาวะเจบ็ครรภค์ลอดกอ่นกำหนด ทีเ่กดิขึน้พรอ้ม
กันจึงยากที่จะเปลี่ยนผ่านไปโดยง่าย ดังนั้นการบำบัด
ทางการพยาบาลที่ใช้ในการศกึษาครัง้นี ้ จงึเนน้ทีก่ารจดัการ
กับปัจจัยเงื่อนไขการเปลี่ยนผ่านด้านบุคคลและชุมชน   
โดยปัจจัยเงื่อนไขด้านบุคคล ประกอบด้วย การประเมิน
ปญัหาและปจัจยัเสีย่งของหญงิตัง้ครรภท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
เจบ็ครรภค์ลอดกอ่นกำหนด และการเตรยีมหญงิตัง้ครรภ์
โดยให้ความรู้เรื่องภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดและ  

การจัดการเพื่อป้องกันภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดที่
เฉพาะเจาะจงในแตล่ะราย สำหรบัปจัจยัเงือ่นไขดา้นชมุชน 
ประกอบด้วย การแจกคู่มือการปฏิบัติตน การติดตาม  
เยี่ยมขณะรักษาในโรงพยาบาล การให้ความรู้กับญาต ิ  
การประสานงานกบัแพทย ์ การโทรศพัทต์ดิตามเยีย่มระยะ
หลังจำหน่าย ติดตามเยี่ยมที่ห้องฝากครรภ ์ และติดตาม
เยีย่มเมือ่กลบัมารกัษาซำ้ 
 รปูแบบการตอบสนองตอ่การเปลีย่นผา่นในงานวจิยั
ครัง้นี ้ จะใชต้วัชีว้ดัทัง้ทางกระบวนการและผลลพัธ ์ ตวัชีว้ดั
ทางกระบวนการ ได้แก ่ การจัดการเพื่อป้องกันภาวะเจ็บ
ครรภ์คลอดก่อนกำหนด และตัวชี้วัดทางผลลัพธ์ในที่นี ้
ไดแ้ก ่การกลบัมารกัษาซำ้และอายคุรรภเ์มือ่คลอด โดยคาด
หวงัวา่หญงิตัง้ครรภท์ีม่ภีาวะเจบ็ครรภค์ลอดกอ่นกำหนดที่
ได้รับการบำบัดทางการพยาบาล จะมีความรู้ความเข้าใจ
สามารถจดัการกบัภาวะเจบ็ครรภค์ลอดกอ่นกำหนดไดเ้ปน็
อย่างด ี ซึ่งคาดว่าจะส่งผลให้ ไม่กลับมารักษาซ้ำ และ
สามารถยดือายคุรรภใ์ห้ใกลค้รบกำหนดได ้
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพื่อเปรียบเทียบคะแนนการจัดการเพื่อป้องกัน
ภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด ก่อนและหลังทดลอง   
ของกลุม่ทดลอง  
 2. เพื่อเปรียบเทียบคะแนนการจัดการเพื่อป้องกัน
ภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดระหว่างกลุ่มทดลองกับ
กลุม่ควบคมุ 
 3. เพือ่เปรยีบเทยีบอตัราการกลบัมารกัษาซำ้ของกลุม่
ตวัอยา่งระหวา่งกลุม่ทดลองกบักลุม่ควบคมุ 
 4. เพือ่เปรยีบเทยีบอายคุรรภเ์มือ่คลอดระหวา่งกลุม่
ทดลองกบักลุม่ควบคมุ 
 
สมมติฐานการวิจัย
 1. หญงิตัง้ครรภท์ีม่ภีาวะเจบ็ครรภค์ลอดกอ่นกำหนด
ในกลุ่มทดลองมีคะแนนการจัดการเพื่อป้องกันภาวะเจ็บ
ครรภค์ลอดกอ่นกำหนด ภายหลงัการทดลองมากกวา่กอ่น
การทดลอง 
 2. หญงิตัง้ครรภท์ีม่ภีาวะเจบ็ครรภค์ลอดกอ่นกำหนด
ในกลุ่มทดลอง มีคะแนนการจัดการเพื่อป้องกันภาวะเจ็บ
ครรภค์ลอดกอ่นกำหนดมากกวา่กลุม่ควบคมุ 
 3. หญงิตัง้ครรภท์ีม่ภีาวะเจบ็ครรภค์ลอดกอ่นกำหนด
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ในกลุ่มทดลองมีอัตราการกลับมารักษาซ้ำน้อยกว่ากลุ่ม
ควบคมุ 
 4. หญงิตัง้ครรภท์ีม่ภีาวะเจบ็ครรภค์ลอดกอ่นกำหนด
ในกลุม่ทดลอง มอีายคุรรภเ์มือ่คลอดมากกวา่กลุม่ควบคมุ 
 
วิธีดำเนินการวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง(Quasi- 
experimental design) 
 ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
 ประชากร คอื หญงิตัง้ครรภท์ีม่อีายคุรรภร์ะหวา่ง 28 
สปัดาห ์ถงึ 36 สปัดาห ์ที่ไดร้บัการวนิจิฉยัจากสตูแิพทยว์า่
มภีาวะเจบ็ครรภค์ลอดกอ่นกำหนด และเขา้รบัการรกัษาเพือ่
สงัเกตอาการทีห่อ้งคลอดโรงพยาบาลราชวถิ ี
 กลุม่ตวัอยา่งคดัเลอืกตามเกณฑท์ีก่ำหนด คอื หญงิ  
ตัง้ครรภเ์ดีย่ว ทีม่กีารเจบ็ครรภค์ลอดกอ่นกำหนดและมารบั
การรักษาครั้งแรกโดยตรวจพบอาการใดอาการหนึ่งดังนี ้  
1) มกีารหดรดัตวัของมดลกูสมำ่เสมอมากกวา่ 4 ครัง้ ใน 
20 นาท ีหรอื ตัง้แต ่8 ครัง้ใน 1 ชัว่โมง หรอืทกุ 10 นาท ี
รว่มกบัมกีารเปลีย่นแปลงของปากมดลกู 2) ปากมดลกูเปดิ
ขยายมากกวา่ 1 เซนตเิมตร และ 3) มคีวามบางของปาก
มดลูกมากกว่า 80% มีอายุครรภ์แน่นอนจากการตรวจ  
อลัตรา้ซาวน ์ หรอืการตรวจครรภพ์บวา่ขนาดของทารกใกล้
เคยีงกบัอายคุรรภ ์ และไมม่ภีาวะแทรกซอ้นอืน่ๆในการตัง้
ครรภป์จัจบุนั คำนวณกลุม่ตวัอยา่งดว้ย Power analysis 
โดยกำหนดคา่ effect size = 0.5, power = .80, p < .05 
และนำไปเปิดตารางหาค่าขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากการ
ทดสอบ t-test for dependent means แบบ One-tailed 
ไดจ้ำนวนกลุม่ตวัอยา่งกลุม่ละ 26 ราย19 มกีลุม่ตวัอยา่งที่ไม่
มาคลอดที่โรงพยาบาลราชวถิ ี 7 ราย ดงันัน้มจีำนวนกลุม่
ตวัอยา่งเพือ่การวเิคราะห ์ จำนวน 45 ราย โดยแยกเปน็  
กลุม่ควบคมุ 22 ราย ไดร้บัการพยาบาลตามปกต ิและกลุม่
ทดลอง 23 ราย ไดร้บัการบำบดัทางการพยาบาลรว่มกบั  
การพยาบาลตามปกต ิ
 เครือ่งมอืที่ใช้ในการวจิยัครัง้นี ้แบง่เปน็ 
 1. เครือ่งมอืที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ประกอบ
ดว้ย แบบสมัภาษณข์อ้มลูสว่นบคุคลและปจัจยัเสีย่งทีม่ผีล
ต่อการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด ประกอบด้วยคำถาม
ทัง้หมด 36 ขอ้ และแบบสอบถามการจดัการเพือ่ปอ้งกนั
ภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นจาก  

รปูแบบการตอบสนองตอ่การเปลีย่นผา่น ในดา้นตวัชีว้ดัทาง
กระบวนการ ตามแนวคดิของเมลสิและคณะ16 ประกอบ
ดว้ยคำถามทัง้หมด 38 ขอ้ ครอบคลมุเรือ่งการดแูลตนเอง
และการจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อน
กำหนด ลักษณะคำตอบเป็นมาตราส่วนประมาณค่าของ
ลเิกติ 4 อนัดบั ไดแ้ก ่ ไมเ่คยปฏบิตัเิลย ปฏบิตัเิปน็บางครัง้ 
ปฏบิตับิอ่ยครัง้ ปฏบิตัเิปน็ประจำ คา่คะแนน 1 ถงึ 4 ตาม
ลำดบั โดยไดร้บัการตรวจสอบความเทีย่งตรงของเนือ้หาจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 5 ท่านและตรวจสอบความเชื่อมั่น  
ของเครือ่งมอืกบัหญงิตัง้ครรภท์ีม่ภีาวะเจบ็ครรภค์ลอดกอ่น
กำหนด จำนวน 10 ราย คำนวณคา่สมัประสทิธอ์ลัฟาของ  
ครอนบาช ไดเ้ทา่กบั .80 
 2. เครือ่งมอืที่ใช้ในการดำเนนิการวจิยั ประกอบดว้ย 
แผนการสอนสำหรบัหญงิตัง้ครรภท์ีม่ภีาวะเจบ็ครรภค์ลอด
กอ่นกำหนด แนวทางการบำบดัทางการพยาบาล ใน 3 ระยะ 
ได้แก ่ ระยะพักรักษาในโรงพยาบาล ระยะหลังจำหน่าย  
กลบับา้น และระยะทีก่ลบัมารกัษาซำ้ คูม่อื “การปฏบิตัติน
สำหรบัหญงิตัง้ครรภท์ีม่ภีาวะเจบ็ครรภค์ลอดกอ่นกำหนด” 
และสมุดบันทึกสำหรับผู้วิจัย เพื่อบันทึกเกี่ยวกับอาการ
เปลีย่นแปลง ปญัหา คำแนะนำและรายละเอยีดทีเ่ฉพาะ
สำหรบัหญงิตัง้ครรภแ์ตล่ะราย  
 การพทิกัษส์ทิธิก์ลุม่ตวัอยา่ง 
 เมือ่ผา่นการพจิารณาจากคณะกรรมการสทิธมินษุยชน
เกีย่วกบัการทดลองในมนษุย ์ ของมหาวทิยาลยัมหดิล และ
โรงพยาบาลราชวิถ ี และได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการ  
โรงพยาบาลราชวิถีให้เก็บข้อมูลแล้ว ผู้วิจัยแนะนำตัวกับ
หวัหนา้หอ้งคลอด และหนว่ยฝากครรภเ์พือ่ขออนญุาตเกบ็
ขอ้มลูและชีแ้จงรายละเอยีดเกีย่วกบัวตัถปุระสงคก์ารวจิยั 
และขัน้ตอนในการเกบ็ขอ้มลูกบัผูเ้ขา้รว่มวจิยั เพือ่ขอความ
รว่มมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู  
 วธิเีกบ็รวบรวมขอ้มลู ดำเนนิการเกบ็ขอ้มลูกบักลุม่
ตวัอยา่ง โดยมขีัน้ตอนดงันี ้
 1.1 กลุ่มควบคุม: สมัภาษณห์ญงิตัง้ครรภเ์กีย่วกบั
ข้อมูลส่วนบุคคล ปัจจัยเสี่ยงต่อการเจ็บครรภ์คลอดก่อน
กำหนดและให้หญิงตั้งครรภ์ตอบแบบสอบถามการจัดการ
เพื่อป้องกันการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด หลังจากนั้น
หญงิตัง้ครรภ์ไดร้บัการพยาบาลตามปกต ิซึง่ประกอบไปดว้ย 
การดูแลให้ ได้รับยายับยั้งการหดรัดตัวของมดลูกตาม
แผนการรกัษา ดแูลตามอาการทีเ่ปลีย่นแปลง ดแูลความ
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สะอาดทางดา้นรา่งกายและสิง่แวดลอ้ม และกอ่นจำหนา่ย
ให้คำแนะนำการปฏิบัติตนขณะตั้งครรภ ์ ภายหลังการ
ทดลองขอความรว่มมอืตอบสอบถามการจดัการเพือ่ปอ้งกนั
การเจบ็ครรภค์ลอดกอ่นกำหนดอกีครัง้ 
 1.2 กลุม่ทดลอง: ดำเนนิการสมัภาษณแ์ละใหก้ลุม่
ตัวอย่างตอบแบบสอบถามเช่นเดียวกับกลุ่มควบคุม หลัง
จากนัน้หญงิตัง้ครรภจ์ะไดร้บัการพยาบาลตามปกตริว่มกบั
การบำบัดทางการพยาบาล โดยผู้วิจัยจะดำเนินการให้
กิจกรรมการพยาบาล ตามแนวทางการบำบัดทางการ
พยาบาล ทีก่ำหนดไวด้งันี ้
  1.2.1 ระยะพกัรกัษาในโรงพยาบาล กจิกรรมการ
บำบดัทางการพยาบาลทีก่ำหนดไว ้ คอื ใหค้วามรูเ้กีย่วกบั
การเจบ็ครรภค์ลอดกอ่นกำหนด และการจดัการเพือ่ปอ้งกนั
การเจบ็ครรภค์ลอดกอ่นกำหนด ตามสภาพปญัหาและปจัจยั
เสีย่งทีม่ตีอ่การเจบ็ครรภค์ลอดกอ่นกำหนดกบัหญงิตัง้ครรภ์
แต่ละราย การติดตามเยี่ยมอาการเพื่อประเมินอาการ 
ทบทวนความรู้และให้คำปรึกษาเพิ่มเติมตามปัญหาที่พบ 
การใหค้วามรูก้บัญาต ิ เพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจและใหก้ารชว่ย
เหลอืแกห่ญงิตัง้ครรภ ์ การแจกคูม่อื “การปฏบิตัตินสำหรบั
หญงิตัง้ครรภท์ีม่ภีาวะเจบ็ครรภค์ลอดกอ่นกำหนด” ใชเ้วลา
ครัง้ละประมาณ 20-30 นาท ี และการประสานกบัแพทย์
เพือ่ทราบแนวทางการรกัษาและวางแผนกอ่นจำหนา่ยกลบั
บา้น 
  1.2.2 ระยะหลังจำหน่ายกลับบ้าน กิจกรรมการ
บำบัดทางการพยาบาลที่กำหนดไว ้ คือ การติดตามเยี่ยม
หญงิตัง้ครรภท์างโทรศพัท ์ สปัดาหล์ะ 1 ครัง้ เพือ่ประเมนิ
อาการเจ็บครรภ ์ วิธีการจัดการที่หญิงตั้งครรภ์ปฏิบัติเพื่อ
ปอ้งกนัการเจบ็ครรภค์ลอดกอ่นกำหนดและใหค้ำปรกึษาตาม
ปญัหาทีพ่บ และการตดิตามเยีย่มทีห่อ้งฝากครรภ ์
  1.2.3 ระยะทีก่ลบัมารกัษาซำ้  กจิกรรมการบำบดั
ทางการพยาบาลที่กำหนดไว้คือ การติดตามเยี่ยมเพื่อ
ประเมนิปญัหาและทบทวนความรูเ้พิม่เตมิตามความเหมาะ
สมเกีย่วกบัภาวะเจบ็ครรภค์ลอดกอ่นกำหนด  
การวเิคราะหข์อ้มลู โดยใช้โปรแกรมคอมพวิเตอรส์ำเรจ็รปู  
 1. ขอ้มลูสว่นบคุคลทัว่ไป วเิคราะหด์ว้ยการแจกแจง
ความถี ่ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย  และเปรียบเทียบข้อมูล
ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ด้วยการวิเคราะห ์
Chi-square test และ Fisher’s Exact test 
 2. เปรียบเทียบคะแนนการจัดการเพื่อป้องกันการ  

เจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดในกลุ่มทดลองก่อนและหลัง
ใหก้ารบำบดัทางการพยาบาล โดยใชส้ถติทิดสอบ Dependent 
t-test  
 3. เปรียบเทียบคะแนนการจัดการเพื่อป้องกันการ  
เจบ็ครรภค์ลอดกอ่นกำหนด ระหวา่งกลุม่ทดลองและกลุม่
ควบคมุ โดยใชส้ถติทิดสอบ ANCOVA 
 4. เปรียบเทียบอายุครรภ์เมื่อคลอด ระหว่างกลุ่ม
ทดลองและกลุม่ควบคมุ โดยใชส้ถติทิดสอบ Independent 
t-test 
 5. เปรยีบเทยีบอตัราการกลบัมารกัษาซำ้ระหวา่งกลุม่
ทดลองและกลุม่ควบคมุโดยใชส้ถติทิดสอบ Fisher’s exact 
test 
 
ผลการวิจัย
 ในการวจิยัครัง้นี ้ มจีำนวนหญงิตัง้ครรภท์ีม่ภีาวะเจบ็
ครรภค์ลอดกอ่นกำหนด จำนวน 45 ราย โดยแบง่เปน็กลุม่
ทดลอง จำนวน 23 รายคน และกลุม่ควบคมุจำนวน 22 
ราย หญงิตัง้ครรภใ์นกลุม่ทดลอง จำนวน 23 ราย มอีายุ
เฉลีย่  25.8 ป ี มคีา่เฉลีย่ของ BMI กอ่นการตัง้ครรภค์รัง้นี ้
20.9 กโิลกรมั /เมตร2 มอีายคุรรภโ์ดยเฉลีย่ขณะเริม่ทำการ
ศกึษา 33.4 สปัดาห ์ รอ้ยละ 52.2 ไมเ่คยผา่นการคลอด 
ร้อยละ 69.6 ไม่ ได้รับยา MgSO4 ขณะเข้ารักษาใน  
โรงพยาบาล ระยะเวลาเฉลี่ยที่เข้ารับการรักษา 2.5 วัน   
รอ้ยละ 91.3 มสีถานภาพสมรสคู ่รอ้ยละ 39.1 มกีารศกึษา
ระดบัมธัยมศกึษา รอ้ยละ 52.2 มอีาชพีเปน็พนกังานบรษิทั 
รายไดเ้ฉลีย่ 17,391.30 บาทตอ่เดอืน รอ้ยละ 60.9 เปน็
ครอบครัวเดี่ยว หญิงตั้งครรภ์ในกลุ่มควบคุม มีอายุเฉลี่ย  
27.8 ป ี  มคีา่เฉลีย่ของ BMI กอ่นการตัง้ครรภค์รัง้นี ้ 19.4 
กโิลกรมั /เมตร2 มอีายคุรรภโ์ดยเฉลีย่ขณะเริม่ทำการศกึษา 
33.4 สปัดาห ์รอ้ยละ 50 ไมเ่คยผา่นการคลอด รอ้ยละ 66.7 
ไม่ไดร้บัยา MgSO4 ขณะเขา้รกัษาในโรงพยาบาล ระยะ
เวลาเฉลีย่ทีเ่ขา้รบัการรกัษา 2.1 วนั มสีถานภาพสมรสคู ่
ร้อยละ100 มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ร้อยละ 50   
มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัท ร้อยละ 36.4 รายได้เฉลี่ย 
15,613.60 บาทตอ่เดอืน เปน็ครอบครวัเดีย่ว รอ้ยละ 81.8 
เมือ่เปรยีบเทยีบลกัษณะสว่นบคุคลของกลุม่ตวัอยา่งทัง้สอง
กลุม่ดว้ยคา่สถติไิคสแควร ์ พบวา่มคีวามแตกตา่งกนัอยา่ง
ไมม่นียัสำคญัทางสถติ ิ(p > .05)  
 ภายหลังการทดลองพบว่า ในกลุ่มทดลองมีคะแนน
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การจดัการเพือ่ปอ้งกนัภาวะเจบ็ครรภค์ลอดกอ่นกำหนดมาก
กว่าการก่อนทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิต ิ (p<.001) 
และมคีะแนนการจดัการเพือ่ปอ้งกนัภาวะเจบ็ครรภค์ลอด
กอ่นกำหนด และอายคุรรภเ์มือ่คลอดมากกวา่กลุม่ควบคมุ

อยา่งมนียัสำคญัทางสถติ ิ(p<.001, p<.05) แสดงในตารางที ่
1-2 แต่พบว่าอัตราการกลับมารักษาซ้ำของทั้งสองกลุ่ม  
แตกตา่งกนัอยา่งไมม่นียัสำคญัทางสถติ ิ (p>.05) แสดงใน
ตารางที ่3 

ตารางที ่1 เปรยีบเทยีบคะแนนการจดัการเพือ่ปอ้งกนัภาวะเจบ็ครรภค์ลอดกอ่นกำหนดระหวา่งกอ่นและหลงัการทดลองใน 
   กลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ และเปรยีบเทยีบอายคุรรภเ์มือ่คลอดของทัง้สองกลุม่ ดว้ยสถติทิ ี

ตวัแปร 

การจดัการเพือ่ปอ้งกนัภาวะเจบ็ครรภค์ลอดกอ่นกำหนด 

      กลุม่ทดลอง (23 คน) 

  หลงัการทดลอง  

  กอ่นการทดลอง  

      กลุม่ควบคมุ (22 คน) 

  หลงัการทดลอง  

  กอ่นการทดลอง  

 อายคุรรภเ์มือ่คลอด 

  กลุม่ทดลอง  

  กลุม่ควบคมุ 

ชว่งคะแนน 

 

 

93-144 

89-129 

 

99-137 

98-135 

 

36-42 

34-40 

X 

 

 

128.65 

111.65 

 

119.36 

117.23 

 

38.52 

37.55 

SD 

 

 

11.410 

12.990 

 

10.510 

10.730 

 

1.675 

1.896 

t 

 

 

7.451 

 

 

1.687 

 

 

1.833 

 

p-value 

 

 

.001 

 

 

.053 

 

 

.037 

 

ตารางที ่2 เปรยีบเทยีบความแตกตา่งของคะแนนการจดัการเพือ่ปอ้งกนัภาวะเจบ็ครรภค์ลอดกอ่นกำหนดระหวา่งกลุม่ 
   ทดลองและกลุม่ควบคมุดว้ยการวเิคราะหค์วามแปรปรวนรว่ม (ANCOVA) โดยใชค้ะแนนการจดัการเพือ่ปอ้งกนั 
   ภาวะเจบ็ครรภค์ลอดกอ่นกำหนดกอ่นการทดลองเปน็ตวัแปรรว่ม (Covariate) 

คะแนนการจดัการเพือ่ปอ้งกนัภาวะเจบ็ครรภค์ลอดกอ่นกำหนด 

กอ่นการทดลอง (Covariate) 

ระหวา่งกลุม่ 

ความคลาดเคลือ่น 

รวม 
 

df 

1 

1 

42 

44 
 

SS MS F 

41.311 

  28.440*** 

 

 

 

ตารางที ่3 เปรยีบเทยีบอตัราการกลบัมารกัษาซำ้ระหวา่งกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ ดว้ยสถติฟิชิเชอร ์

การกลบัมารกัษาซำ้ 

ไมก่ลบัมารกัษาซำ้ 

กลบัมารกัษาซำ้ 

กลุม่ทดลอง  

จำนวน  รอ้ยละ 

 20  87.0 

 3  13.0 

กลุม่ควบคมุ 

จำนวน  รอ้ยละ 

 16  72.7 

 6  27.0 

รวม 

จำนวน  รอ้ยละ 

 36  80.0 

 9  20.0 

p-value 

 

.207 

 

***p < .001 

2570.717 

1770.013 

62.228 
 

2570.717 

1770.013 

2613.592 

6154.44 
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การอภิปรายผล
 จากการศึกษาครั้งนี้พบว่า คะแนนการจัดการเพื่อ
ปอ้งกนัภาวะเจบ็ครรภค์ลอดกอ่นกำหนด ของหญงิตัง้ครรภ์
ทีม่ภีาวะเจบ็ครรภค์ลอดกอ่นกำหนดในกลุม่ทดลอง หลงัจาก
ไดร้บัการบำบดัทางการพยาบาลมากกวา่กอ่นไดร้บัการบำบดั
ทางการพยาบาลอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 
(ตารางที ่ 1) ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ้ สามารถ
อธิบายได้ว่า หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อน
กำหนดในกลุม่ทดลองซึง่ไดร้บัการพยาบาลตามปกตริว่มกบั
การบำบดัทางการพยาบาล ซึง่การบำบดัทางการพยาบาล   
ทีก่ลุม่ทดลองไดร้บั เปน็การใหก้ารพยาบาลตามสถานการณ์
ของหญงิตัง้ครรภแ์ตล่ะราย มกีารปฏสิมัพนัธแ์ละตดิตาม
อยา่งตอ่เนือ่ง ทำใหห้ญงิตัง้ครรภส์ามารถจดัการเพือ่ปอ้งกนั
การเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด ได้ดีกว่าก่อนได้รับการ
บำบดัทางการพยาบาล ทำใหค้ะแนนการจดัการเพือ่ปอ้งกนั
การเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด มากกว่าก่อนได้รับการ
บำบัดทางการพยาบาล ซึ่งผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับ  
งานวิจัยของกนกอร วงศ์ทองเจริญ17 ที่ศึกษาผลของ  
การพยาบาลระบบสนบัสนนุและใหค้วามรูต้อ่ความสามารถ
ในการดแูลตนเอง และผลลพัธข์องการตัง้ครรภใ์นหญงิเจบ็
ครรภค์ลอดกอ่นกำหนดซึง่พบวา่ หญงิเจบ็ครรภค์ลอดกอ่น
กำหนดที่ได้รับการพยาบาลระบบสนับสนุนและให้ความรู ้  
มคีวามสามารถในการดแูลตนเองเพิม่ขึน้อยา่งมนียัสำคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .001    
 ผลการวิจัยครั้งนี้พบว่า กลุ่มทดลองซึ่งได้รับการ
พยาบาลตามปกติร่วมกับการบำบัดทางการพยาบาล มี
คะแนนการจัดการเพื่อป้องกันภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อน
กำหนดมากกว่ากลุ่มควบคุมที่ได้รับการพยาบาลตามปกติ
เพยีงอยา่งเดยีว อยา่งมนียัสำคญัทีร่ะดบั .001 (ตารางที ่2) 
ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ้ สามารถอธิบายได้ว่า   
การพยาบาลตามปกติที่หญิงตั้งครรภ์ในกลุ่มควบคุมได้รับ
ขณะทีอ่ยู่ในโรงพยาบาล อาจยงัไมค่รอบคลมุเพยีงพอทีจ่ะ
ทำใหก้ลุม่ควบคมุปฏบิตัตินในการดแูลตนเองปอ้งกนัตนเอง
จากภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด ในขณะที่หญิงตั้ง
ครรภ์ในกลุ่มทดลองซึ่งได้รับการพยาบาลตามปกติร่วมกับ
การบำบัดทางการพยาบาล ที่เพิ่มกิจกรรมการบำบัดทาง  
การพยาบาล มคีะแนนมากกวา่หญงิตัง้ครรภใ์นกลุม่ควบคมุ 
แมจ้ะไดร้บัการประเมนิปญัหาและปจัจยัเสีย่งดว้ยกต็ามแต่
การที่ไดร้บัความชว่ยเหลอืเฉพาะเมือ่อยู่โรงพยาบาลอยา่ง

เดยีวและไมม่กีารตดิตามอยา่งตอ่เนือ่ง จงึทำใหป้ญัหานัน้ยงั
คงอยู ่ ไม่ไดร้บัการแก้ไข คะแนนการจดัการเพือ่ปอ้งกนัการ
เจบ็ครรภค์ลอดกอ่นกำหนดของหญงิตัง้ครรภใ์นกลุม่ทดลอง
จึงมากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิต ิ ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัการศกึษาของกนกอร วงศท์องเจรญิ15 ทีพ่บวา่ 
หญงิเจบ็ครรภค์ลอดกอ่นกำหนดที่ไดร้บัการพยาบาลระบบ
สนบัสนนุและใหค้วามรู ้ มคีวามสามารถในการดแูลตนเอง
มากกวา่กลุม่ที่ไดร้บัการพยาบาลตามปกตอิยา่งมนียัสำคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .001  
 ผลการวิจัยครั้งนี้พบว่า อัตราการกลับมารักษาซ้ำ 
หญิงตั้งครรภ์ในกลุ่มทดลองที่ได้รับการพยาบาลตามปกติ
รว่มกบัการบำบดัทางการพยาบาล นอ้ยกวา่กลุม่ควบคมุที่ได้
รับการพยาบาลตามปกต ิ อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิต ิ
(ตารางที ่ 3) ซึง่ไมเ่ปน็ไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ สามารถ
อธิบายได้ว่า หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อน
กำหนดที่มารับการรักษาในโรงพยาบาลราชวิถ ี ทั้งกลุ่ม
ทดลองและกลุม่ควบคมุ จะไดร้บัการรกัษาเพือ่ยบัยัง้การเจบ็
ครรภ์คลอดก่อนกำหนดตามแผนการรักษาของแพทย ์ 
ในแนวทางเดยีวกนั คอื หญงิตัง้ครรภท์ีม่อีายคุรรภ ์ > 34 
สปัดาห ์ ไดร้บัการรกัษาแบบประคบัประคอง หากมอีาการ
เจบ็ครรภเ์พิม่ขึน้จะดแูลใหค้ลอดตามความเหมาะสม และ
หญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ ์ ≤ 34 สัปดาห ์ จะได้รับยา   
MgSO4 เพือ่ยบัยัง้การหดรดัตวัของมดลกู และภายหลงัจาก
อาการดขีึน้สามารถทีจ่ะจดัการกบัภาวะเจบ็ครรภค์ลอดกอ่น
กำหนดได ้จงึจะจำหนา่ยกลบับา้น จากการทีพ่บวา่อตัราการ
กลับมารักษาซ้ำของทั้งสองกลุ่มแตกต่างกันอย่างไม่มีนัย
สำคญัทางสถติ ิอาจเนือ่งจาก ในกลุม่ทดลองจำนวน 3 ราย
ที่กลับมารักษาซ้ำด้วยภาวะเจ็บครรภ์ก่อนกำหนดนั้น มี
ปญัหาและปจัจยัเสีย่งที่ไมส่ามารถจดัการได ้ เชน่ มปีระวตัิ
แทง้ซำ้และคลอดกอ่นกำหนด ประวตักิารผา่ตดัคลอดและ  
มนีำ้เดนิ ซึง่เปน็พยาธสิภาพทีเ่ปน็ความเสีย่งจากปญัหาที่
เกิดขึ้น ทำให้ต้องกลับมารักษาซ้ำที่ โรงพยาบาลจึงทำให้
อตัราการกลบัมารกัษาซำ้ของกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ
แตกตา่งกนัอยา่งไมม่นียัสำคญัทางสถติ ิ
 ผลการวจิยัครัง้นีพ้บวา่ อายคุรรภเ์มือ่คลอดของหญงิ
ตัง้ครรภท์ีม่ภีาวะเจบ็ครรภค์ลอดกอ่นกำหนดในกลุม่ทดลอง 
ที่ ได้รับการพยาบาลตามปกติร่วมกับการบำบัดทางการ
พยาบาล มอีายคุรรภเ์มือ่คลอด มากกวา่กลุม่ควบคมุที่ได ้ 
รับการพยาบาลตามปกติอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05   
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(ตารางที ่ 1) ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ้ สามารถ
อธิบายได้ว่า การบำบัดทางการพยาบาลที่ให้ร่วมกับการ
พยาบาลตามปกต ิ โดยใช้ทฤษฎีการเปลี่ยนผ่านของเมลิส
และคณะ18 ซึง่เนน้การดแูลในชว่งการเปลีย่นผา่นของหญงิ
ตัง้ครรภท์ีม่ภีาวะเจบ็ครรภค์ลอดกอ่นกำหนด การเปลีย่นผา่น
ที่เกิดขึ้นเป็นการเปลี่ยนผ่านในระยะพัฒนาการของการ  
ตัง้ครรภ ์และการเจบ็ปว่ยจากการเจบ็ครรภค์ลอดกอ่นกำหนด   
ทีม่คีวามซบัซอ้นซึง่ยากทีจ่ะเปลีย่นผา่นไปได้โดยงา่ย เริม่จาก
ระยะที่รักษาในโรงพยาบาล ระยะหลังจำหน่ายกลับบ้าน   
และเมื่อกลับมารักษาซ้ำ ซึ่งการบำบัดทางการพยาบาลนี ้  
จะจดัการกบัปจัจยัเงือ่นไขการเปลีย่นผา่นดา้นบคุคลและดา้น
ชมุชนทีเ่ฉพาะเจาะจงสำหรบัหญงิตัง้ครรภแ์ตล่ะรายและมี
การตดิตามเยีย่มอยา่งตอ่เนือ่งโดยผูว้จิยั ทำใหห้ญงิตัง้ครรภ์
ในกลุ่มทดลอง สามารถนำความรู้ ไปใช้ในการจัดการเพื่อ
ปอ้งกนัภาวะเจบ็ครรภค์ลอดกอ่นกำหนดไดด้กีวา่โดยพบวา่
คะแนนการจัดการเพื่อป้องกันภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อน
กำหนดในกลุ่มทดลองมากกว่ากลุ่มควบคุม ทำให้หญิงตั้ง
ครรภท์ีม่ภีาวะเจบ็ครรภค์ลอดกอ่นกำหนดเปลีย่นผา่นจาก
ภาวะเจบ็ครรภค์ลอดกอ่นกำหนดและสามารถตัง้ครรภต์อ่ไป
จนใกลห้รอืครบกำหนด และมอีายคุรรภเ์มือ่คลอดมากกวา่
กลุม่ควบคมุ ซึง่อายคุรรภเ์มือ่คลอดนี ้ เปน็ผลลพัธข์องการ
ตอบสนองตอ่การเปลีย่นผา่น ทีบ่ง่บอกถงึประสทิธภิาพของ
การบำบดัทางการพยาบาลวา่มคีณุภาพและสนองตอบความ
ต้องการของหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อน
กำหนด สอดคลอ้งกบัการศกึษาของกนกอร วงศท์องเจรญิ15 
ที่พบว่า การพยาบาลระบบสนับสนุนและให้ความรู ้ ซึ่งมี
ลักษณะเนื้อหากิจกรรมในทำนองเดียวกับการศึกษาครั้งนี ้
ทำใหห้ญงิตัง้ครรภท์ีเ่จบ็ครรภค์ลอดกอ่นกำหนด คลอดเมือ่
อายคุรรภใ์กลห้รอืครบกำหนด (37-42 สปัดาห)์ มจีำนวน
มากกวา่หญงิตัง้ครรภท์ี่ไดร้บัการพยาบาลตามปกตอิยา่งมี
นยัสำคญัทีร่ะดบั .001  
 
สรุปและข้อเสนอแนะ
 สรุปได้ว่า การบำบัดทางการพยาบาล ที่เน้นการ
จดัการปจัจยัเงือ่นไขดา้นบคุคลและดา้นชมุชน สามารถเพิม่
คะแนนการจัดการเพื่อป้องกันการเจ็บครรภ์คลอดก่อน
กำหนด และยดือายคุรรภเ์มือ่คลอดได ้ ดงันัน้พยาบาลใน
หอ้งคลอดและพยาบาลสตูกิรรม ควรนำการบำบดัทางการ
พยาบาลมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับหน่วยงาน และใน

ดา้นการวจิยัควรศกึษาผลของการบำบดัทางการพยาบาลใน
เชงิปอ้งกนัการเจบ็ครรภค์ลอดกอ่นกำหนด โดยทำการศกึษา
ในหญิงตั้งครรภ์ที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเจ็บครรภ์คลอดก่อน
กำหนดตอ่ไป 
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