ผลการดูแลต่อเนื่องต่อความพึงพอใจในการพยาบาล การกลับมารักษาซ้า อายุครรภ์เมื่อคลอด
ของหญิงตังครรภ์ที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนก้าหนดและคะแนนแอปการ์ของทารกแรกเกิด
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ที่ ม า: โรงพยาบาลมหาราช นครศรี ธ รรมราช มี อั ต ราการคลอดก่ อ นก าหนดเพิ่ ม ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
ในปีงบประมาณ 2563 พบร้อยละ 11.01 ซึ่งหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกาหนดจะได้รับ
การดูแลจากแพทย์ และพยาบาลที่ห มุน เวียนตามระบบการมอบหมายงาน การดูแลรักษาพยาบาลมีการ
เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละวัน แต่ละเวร และแต่ละผู้ดูแล เมื่อไม่มีการหดรัดตัว ของมดลู ก แพทย์จะอนุญาต
ให้กลับไปดูแลตัวเองที่ บ้านโดยไม่มีการติดตามเยี่ยม และดูแลอย่างต่อเนื่อง ทาให้ หญิงตั้งครรภ์กลับมารับ
การรักษาซ้าด้วยอาการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกาหนด ส่งผลให้บางรายไม่สามารถยับยั้งได้และคลอดก่อนกาหนด
วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาผลของการดูแลต่อเนื่องต่อความพึงพอใจในการพยาบาล การกลับมารักษาซ้า
อายุครรภ์เมื่อคลอด และคะแนนแอปการ์ของทารกแรกเกิด
วิธีการศึกษา: การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi- experimental design) โดยเริ่มตั้งแต่หญิง
ตั้งครรภ์เข้ามาพักรักษาในห้องคลอดโรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราชด้วยอาการเจ็บครรภ์คลอดก่อน
กาหนดได้รับการดูแลต่อเนื่องจนกระทั่งคลอด และจาหน่ายออกจากโรงพยาบาล ทาการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง
แบบเฉพาะเจาะจง แบ่ งออกเป็ น กลุ่ ม ควบคุ ม 25 ราย ได้รั บ การดูแ ลตามปกติ จ ากพยาบาลห้ อ งคลอด
และกลุ่มทดลอง 25 ราย ได้รับการดูแลตามปกติร่วมกับการดูแลต่อเนื่องจากผู้วิจัย เก็บรวบรวมข้อมูลคะแนน
ความพึงพอใจในการพยาบาลหลังจากคลอดแล้วที่ตึกหลังคลอดหรือตึกพิเศษ ข้อมูล การกลับมารักษาซ้า
อายุครรภ์เมื่อคลอด คะแนนแอปการ์ของทารกแรกเกิดจากบันทึกรายงานการคลอด วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล
โดยการแจกแจงความถี่ หาค่าเฉลี่ ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบคะแนนความพึงพอใจในการ
พยาบาลใช้สถิติ Independent t-test และเปรียบเทียบการกลับมารักษาซ้า อายุครรภ์เมื่อคลอด คะแนน
แอปการ์ของทารกแรกเกิดโดยใช้สถิติไคสแควร์ (Chi-square test)
ผลการศึกษา: กลุ่มทดลองมีระดับคะแนนความพึงพอใจในการพยาบาลสูงกว่ากลุ่ม ควบคุมอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ (t=4.531, p<.001) กลุ่ ม ทดลองมี การกลั บมารักษาซ้าไม่ แตกต่างอย่า งมี นัยส าคัญ ทางสถิ ติ
( 2 = 0.166 sig = .684) กลุ่มทดลองมีอายุครรภ์เมื่อคลอดไม่แตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
(t=1.514, p = 0.136) กลุ่มทดลองมีคะแนนแอปการ์ ของทารกแรกเกิดนาทีที่ 1 ไม่แตกต่างอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ (t=0.826, p = 0.221) และกลุ่มทดลองมีคะแนนแอปการ์ ของทารกแรกเกิดนาทีที่ 5 ไม่แตกต่าง
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (t=0.864, p = 0.392) ผลการวิจัยนี้ชี้ให้เห็นว่าการดูแลต่อเนื่องทาให้หญิงตั้งครรภ์
ที่มีภ าวะเจ็ บ ครรภ์คลอดก่อนกาหนดมีความพึงพอใจในการพยาบาล ดังนั้นโรงพยาบาลควรนาการดูแล
ต่อเนื่องมาใช้ในการดุแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกาหนด

สรุป: การดูแลต่อเนื่องมีผลต่อระดับ ความพึงพอใจของหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกาหนด
การกลับมารักษาซ้า นอกจากนั้นยังช่วยส่งเสริมให้การตั้งครรภ์ดาเนินต่อไปจนครบกาหนดคลอด ช่วยลดอัตรา
การคลอดก่อนกาหนด และช่วยให้คะแนนแอปการ์ของทารกแรกเกิดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
ค้าส้าคัญ: การดูแลต่อเนื่อง, การกลับมารักษาซ้า, คะแนนแอปการ์ของทารกแรกเกิด, ภาวะเจ็บครรภ์คลอด
ก่อนกาหนด
The Effects of a Continuous Care on Satisfaction of Nursing Care, Readmission
and Gestational Age at Birth in Pregnant Women with Preterm Labor
and Neonatal Apgar Score
Nisakorn Nungkala Senior Professional Nurse
Department of nursing, Maharaj Nakhon Si Thammarat Hospital
Abstract
Background: Maharaj Nakhon Si Thammarat Hospital, The preterm labor rate has
continued to increase in the fiscal year 2020 found 11.01%. Pregnant women with preterm
labor will care from doctors and nurses that rotate according to the assignment system.
Nursing care changes from day to day, and to caregivers. When there is no uterine
contraction. Your doctor will allow you to go back and take care of yourself at home
without a follow-up visit. And continuous care causing pregnant women to return for
treatment with preterm labor as a result, some were unable to stop and gave birth
prematurely.
Objectives: To study the effect of continuing care on nursing satisfaction. Recurrence
gestational age at birth and the newborn, s Apgar score.
Method: This study was a quasi-experimental design which started when pregnant
women were admitted to the delivery room at Maharaj Nakhon Si Thammarat hospital with
preterm labor received continuous care until delivery. And discharged from the hospital.
Make a specific sample selection. Divided into a control group, 25 received regular care from
a maternity nurse. And the experimental group of 25 received usual care together with
follow-up care from the investigator. Postpartum nursing satisfaction scores were collected
at the postpartum or special building. Recurrence information gestational age at birth
neonatal Apgar score from birth report record. Personal data were analyzed by frequency
distribution, mean and standard deviation. The nursing satisfaction scores were compared
using the Independent t-test and the recurrence of treatment was compared. Gestational
age at birth neonatal Apgar score using Chi-square test.

Results: The experimental group had a statistically significantly higher nursing
satisfaction score than the control group. (t=4.531, p<.001) The experimental group had no
statistically significant difference in re-admithed. ( 2 = 0.166 sig = .684) The experimental
group had no statistically significant difference in gestational age at birth. (t=1.514, p = 0.136)
The experimental group had no statistically significant difference in the first minute
neonatal,s Apgar score. (t=0.826, p = 0.221) And the experimental group had no statistically
significant difference in the fifth minute neonatal,s Apgar score. (t=0.864, p = 0.392) The
results of this study indicated that continuation of care improved nursing satisfaction among
pregnant women with pre term labor. Therefore hospital should adopt continuous care to
care for pregnant women with preterm labor.
Conclusion: Continuing care had an effect on the satisfaction level of pregnant
women with preterm labor. Recurrence it also helps to encourage pregnancy to continue
until full term. Helps reduce the rate of preterm birth and help the neonatal, s Apgar score
rate to be normal.
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บทน้า
ภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกาหนดเป็นภาวะแทรกซ้อนทางสูติกรรมที่พบได้บ่อย เป็นสาเหตุสาคัญที่ทา
ให้ทารกคลอดก่อนกาหนด ซึง่ อุบัติการณ์ของการคลอดก่อนกาหนดทั่วโลกพบร้อยละ 5-18 (1) ส่วนในประเทศ
ไทยพบร้อยละ10 ของการคลอดทั้งหมด (2) นอกจากนี้การเจ็บครรภ์คลอดก่อนกาหนดยัง ส่งผลกระทบ
ต่อสุขภาพทั้งต่อมารดาและทารก หากไม่สามารถยับยั้งได้จะทาให้เกิดการคลอดก่อนกาหนดซึ่งเป็นปัญหา
สาธารณสุ ขของทั้ง ประเทศที่พัฒ นาแล้ ว และกาลั งพัฒนา ซึ่งอาจทาให้เกิดการเจ็บป่ว ย ทุพพลภาพ และ
การเสีย ชีวิตของทารกแรกเกิด (3) และส่ งผลกระทบต่อ สัมพันธภาพภายในครอบครั ว ภาระทางเศรษฐกิจ
ของครอบครัว สังคม และประเทศชาติ(4) ซึ่งมารดาที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกาหนดที่ได้รับยายับยั้งการ
หดรัดตัวของมดลูกต้องนอนพัก รักษาตัวเป็นเวลานาน เกิดความไม่สุขสบายจากอาการข้างเคียงของยายับยั้ง
การหดรัดตัวของมดลูก เกิดผลกระทบทางด้านจิตใจทาให้สูญเสียความเป็นตัวของตัวเอง เกิดความวิตกกังวล
เกี่ยวกับภาวะสุขภาพทารกในครรภ์(5) หากไม่สามารถยับยั้งการหดรัดตัวของมดลูกได้ จะทาให้เกิดการคลอด
ก่อนกาหนด นามาซึ่งสาเหตุการตาย และภาวะทุพพลภาพของทารกแรกเกิด เนื่องจากระบบอวัยวะต่าง ๆ
ของทารกยังทางานไม่สมบูรณ์โดยเฉพาะระบบหายใจ ระบบไหลเวียนเลือด ระบบประสาทและระบบทางเดิน
อาหาร ท าให้ ท ารกเสี่ ย งต่ อ การเสี ย ชี วิ ต สู ง นอกจากนี้ จ ะเห็ น ได้ ว่ า ทารกแรกเกิ ด ที่ ค ลอดก่ อ นก าหนด
จะมีน้าหนักตัวน้อยประมาณ 1000-2500 กรัม มีวันนอนเฉลี่ย 21-45 วัน ซึ่งในการดูแลต้องมีค่าใช้จ่าย
ประมาณ 175,000 บาทต่ อ ราย และยั ง ไม่ ร วมค่ า ใช้ จ่ า ยในการฟื้ น ฟู ส ภาพ หรื อ การดู แ ลรั ก ษากรณี
มีความพิการ(6) ดังนั้นการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกาหนดจึงเป็นสิ่งสาคัญสาหรับพยาบาลห้องคลอด

การดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกาหนดในปัจจุบันประกอบด้วยการให้นอนพั ก
รักษาในโรงพยาบาล ให้ยายับยั้งการหดรัดตัวของมดลูกตามแผนการรักษา เมื่อจาหน่ายกลับบ้านขาดการดูแล
ต่อเนื่อง(7) สาหรับการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกาหนดห้องคลอดโรงพยาบาลมหาราช
เป็นการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่ 28 สัปดาห์เป็นต้นไป ทั้งที่ฝากครรภ์โรงพยาบาลมหาราช
โรงพยาบาลเอกชน และรับส่งต่อจากโรงพยาบาลต่าง ๆ ภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดใกล้เคียง
ปีงบประมาณ 2561-2563 มีผู้ใช้บริการ 6,241 ราย 9,944 ราย และ5,842 ราย ตามลาดับ มีอัตราการคลอด
ก่อนกาหนดร้อยละ 10.96, 11.66 และ11.01(8) สาหรับการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อน
กาหนด เมื่อแรกรั บหญิงตั้งครรภ์ไว้ ในห้องคลอดพยาบาลทาการซักประวัติรวบรวมข้อมูล ตรวจร่างกาย
ประเมินภาวะสุขภาพและปัจจัยเสี่ยงต่อการคลอดก่อนกาหนด บันทึกข้อมูลในแบบบันทึกข้อมูลหญิงตั้งครรภ์
ที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกาหนด รายงานแพทย์ ให้การพยาบาลตามแผนการรักษา เช่น เจาะเลือดและให้
หญิงตั้งครรภ์เก็บปัสสาวะเพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ให้ยายับยั้งการหดรัดตัวของมดลูก และยากระตุ้น
การทางานของถุงลมปอดตามแผนการรักษาของแพทย์ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกาหนดตาม
แบบการให้ข้อมูลผู้ป่ วยเจ็บครรภ์คลอดก่อนกาหนด ใช้ระยะเวลานอนโรงพยาบาลประมาณ 3 วัน ได้รับ
การดู แ ลจากแพทย์ แ ละพยาบาลที่ ห มุ น เวี ย นตามระบบมอบหมายงาน การดู แ ลรั ก ษาพยาบาล
มีการเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละวัน แต่ละเวร แต่ละผู้ดูแล เมื่อไม่มีการหดรัดตัวของมดลูกแพทย์ จะจาหน่ายกลับ
บ้านโดยไม่ได้ติดตามเยี่ย ม จนกระทั่งหญิงตั้งครรภ์กลับมารับการรักษาซ้าเนื่องจากมดลูกมีการหดรัดตัว
มีอาการเจ็บครรภ์ และคลอดก่อนกาหนด
พยาบาลเป็นส่วนหนึ่งในทีมสุขภาพซึ่งมีบทบาทสาคัญในการดูแล และทาให้หญิงตั้งครรภ์เกิดความ
พึงพอใจต่อการบริการเนื่องจากเป็นผู้ใกล้ ชิดผู้ป่วยมากที่สุด การประเมินความพึงพอใจจึงเป็นเรื่องสาคัญ
ในการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล ความพึงพอใจในการพยาบาลจะเกิดได้เมื่อสิ่งที่ผู้ป่วยคาดหวังว่าจะได้รับ
จากบริการพยาบาลสอดคล้องกับการรับรู้ประสบการณ์ที่ได้รับจริงทั้งจากพฤติกรรม คุณลักษณะของพยาบาล
และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น(9) การพยาบาลจึงเป็นการดูแลที่ใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์มาประกอบกันเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดี
ปัจจุบันมีการศึกษาเกี่ยวกับการป้องกันการคลอดก่อนกาหนดด้วยวิธีการต่าง ๆ แต่ยังไม่พบวิธีใด
ที่เห็นผลได้ชัดเจนจากการจัดการกระทาเพียงวิธีเดียว จากปัญหาดังกล่าวผู้ วิจัยในฐานะพยาบาลซึ่งปฏิบัติงาน
ที่ห้องคลอดจึงมีความสนใจที่จะยกระดับคุณภาพการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกาหนดให้
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงสนใจศึกษาผลการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกาหนดอย่าง
ต่อเนื่องตามแนวคิดการดูแลต่อเนื่องของเอมพร รตินธร (10) ตั้งแต่ระยะพักรักษาในโรงพยาบาล โดยการให้
ความรู้เรื่องภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกาหนดและการดูแลรักษาที่เฉพาะเจาะจงหญิงตั้งครรภ์แต่ละรายและ
สามี/ญาติที่เป็นผู้ดูแล การใช้คู่มือเมื่อมีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกาหนด การโทรศัพท์ติดตามเยี่ยมหลัง
จาหน่าย การประสานกับทีมสหสาขา การติดตามเยี่ยมที่ห้องฝากครรภ์เมื่อมาฝากครรภ์ การติดตามกรณีไม่มา
ฝากครรภ์ตามนัด การติดตามดูแลเมื่อกลับมารักษาซ้า การดูแลในระยะคลอด การติดตามเยี่ยมหลังคลอด
เพื่อให้การดูแลเป็นไปอย่างต่อเนื่องทั้งความต่อเนื่องของข้อมูล ความต่อเนื่องของการจัดการและความต่อเนื่อง
ของสัมพันธภาพ จากการศึ กษาที่ผ่านมาพบว่าหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกาหนดและได้รับ
การดูแลต่อเนื่องมีอัตราการคลอดก่อนกาหนดและอัตราการกลับมารักษาซ้าลดลง(11)

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.เพื่อเปรียบเทียบคะแนนความพึงพอใจในการพยาบาลของหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอด
ก่อนกาหนดที่ได้รับการดูแลตามปกติร่วมกับการดูแลต่อเนื่องและกลุ่มที่ได้รับการดูแลตามปกติ
2.เพื่อเปรียบเทียบการกลับมารักษาซ้าของหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกาหนดที่ได้รับ
การดูแลตามปกติร่วมกับการดูแลต่อเนื่องและกลุ่มที่ได้รับการดูแลตามปกติ
3.เพื่อเปรียบเทียบอายุครรภ์เมื่อคลอดของหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกาหนดที่ได้รับ
การดูแลตามปกติร่วมกับการดูแลต่อเนื่องและกลุ่มที่ได้รับการดูแลตามปกติ
4.เพื่อเปรียบเทียบคะแนนแอปการ์ของทารกแรกเกิดของหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อน
กาหนดที่ได้รับการดูแลตามปกติร่วมกับการดูแลต่อเนื่องและกลุ่มที่ได้รับการดูแลตามปกติ
วัสดุและวิธีการศึกษา
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi- experimental design) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผล
ของการดูแลต่อเนื่องต่อความพึงพอใจในการพยาบาล การกลับมารักษาซ้า อายุครรภ์เมื่อคลอดและคะแนน
แอปการ์ ของทารกแรกเกิด โดยเริ่ มตั้งแต่เข้ามาพักรักษาภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกาหนดในห้ องคลอด
โรงพยาบาลมหาราชได้ รั บ การดู แ ลต่ อ เนื่ อ งจนกระทั่ ง คลอด และจ าหน่ า ยออกจากโรงพยาบาล
ดาเนินการศึกษาระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ถึง กรกฎาคม พ.ศ. 2564
กรอบแนวคิดทฤษฎี
กรอบแนวคิดในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยใช้แนวคิดการดูแลต่อเนื่องของเอมพร รตินธร (10) ประกอบด้วย
1. ความต่อเนื่องของข้อมูลได้แก่ 1) การรวบรวมข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ 2) การใช้ข้อมูลของการดูแลในครั้ง
ก่อนมาใช้ในการติดตาม วางแผนการดูแลในปัจจุบันและในครั้งต่อไป 3) การส่งต่อข้อมูล 2. ความต่อเนื่อง
ของการจัดการ ได้แก่ 1) การดูแลระยะพักรักษาภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกาหนดจนกระทั่งหลังคลอด
จนจาหน่ายออกจากโรงพยาบาล 2) การดูแลที่มีความยืดหยุ่น เฉพาะบุคคล 3. ความต่อเนื่องของสัมพันธภาพ
ตั้งแต่ระยะพักรักษาภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกาหนดในโรงพยาบาล ระยะหลังแพทย์จาหน่าย ระยะคลอด
ระยะหลั งคลอดจนจาหน่ ายออกจากโรงพยาบาล โดยเปรียบเทียบคะแนนความพึงพอใจในการพยาบาล
การกลับมารักษาซ้า อายุครรภ์เมื่อคลอด และคะแนนแอปการ์ของทารกแรกเกิด ระหว่างกลุ่มที่ได้รับการดูแล
ตามปกติ กับกลุ่มที่ได้รับการดูแลตามปกติร่วมกับการดูแลต่อเนื่อง เขียนเป็นกรอบแนวคิดได้ดังนี้
การดูแลต่อเนื่อง

1. ความพึงพอใจ

1.ความต่อเนื่องของข้ อมูล

2.การกลับมารักษาซ ้า

2.ความต่อเนื่องของการจัดการ

3.อายุครรภ์เมื่อคลอด

3.ความต่อเนื่องของสัมพันธภาพ

4.คะแนนแอปการ์ ของทารกแรกเกิด

แผนภูมิที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ท้าการศึกษา
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ คือ หญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่ 28 สัปดาห์ ถึง 36 สัปดาห์ 6
วัน มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกาหนด เข้ารับการรักษาที่ห้องคลอดโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
จนกระทั่งคลอด และจาหน่ายออกจากโรงพยาบาล รวมทั้งเวชระเบียนของมารดาหลังคลอดแต่ละราย ตั้งแต่
เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ถึง กรกฎาคม พ.ศ. 2564 จานวน 50 รายแบ่งเป็นกลุ่มควบคุม 25 ราย และกลุ่ม
ทดลอง 25 ราย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. เครื่องมือที่ใช้ในการดาเนินการวิจัย ได้แก่
1.1 คู่มือสาหรับหญิงตั้งครรภ์เรื่อง เมื่อมีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกาหนด ซึ่งมีเนื้อหา
เกี่ยวกับ ภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกาหนด การสังเกตอาการและอาการแสดงของภาวะเจ็ บครรภ์คลอดก่อน
กาหนด การปฏิบัติตนเมื่อมีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกาหนด การประเมินการหดรัดตัวของมดลูกด้วยตนเอง
การป้องกันการคลอดก่อนกาหนด การสื่อสารกับผู้วิจัยทางโทรศัพท์ผ่านระบบlineหรือช่องทางติดต่อกับสถาน
บริการกรณีมีข้อสงสัยหรือมีภาวะฉุกเฉิน
1.2 คู่มือสาหรั บพยาบาลบันทึกอาการเปลี่ยนแปลง ปัญหา คาแนะนาและรายละเอียด
เฉพาะบุคคลของหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกาหนด
1.3 แผนการสอน เรื่องภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกาหนด ใช้สอนหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเจ็บ
ครรภ์ ค ลอดก่ อ นก าหนดและสามี ห รื อ ผู้ ดู แ ล เมื่ อ เข้ า รั บ การรั ก ษาภาวะเจ็ บ ครรภ์ ค ลอดก่ อ นก าหนด
ในโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช เนื้อหาประกอบด้วย ภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกาหนด การปฏิบัติ
ตนเมื่อมีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกาหนด ผลกระทบจากการคลอดก่อนกาหนด การประเมินการหดรัดตัว
ของมดลูกด้วยตนเอง การป้องกันการคลอดก่อนกาหนด การสื่อสารกับผู้วิ จัยทางโทรศัพท์ผ่านระบบlineหรือ
ช่องทางติดต่อกับสถานบริการกรณีมีข้อสงสัยหรือมีภาวะฉุกเฉิน ใช้เวลาในการสอน 20 นาที
2. เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล
2.1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วย อายุ น้าหนักก่อนตั้งครรภ์ ส่วนสูง ดัชนีมวล
กาย ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ครอบครัว สิทธิการรักษาพยาบาลของการมารับบริการครั้งนี้ จานวนครั้ง
ของการตั้งครรภ์ การกลับมารักษาซ้า อายุครรภ์เมื่อคลอดและคะแนนแอปการ์ของทารกแรกเกิด
2.2 แบบบั นทึ กข้ อมู ล ได้แก่ แบบบั นทึ กผลการดู แลภาวะเจ็ บครรภ์ คลอดก่ อนก าหนด
และการคลอด
2.3 แบบสอบถามความพึงพอใจในการพยาบาล ผู้วิจัยดัดแปลงจากแบบสอบถามความพึง
พอใจของผู้ป่วยต่อบริการพยาบาลของนงลักษณ์ สุวิสิษณ์ และสมจิต หนุเจริญกุล (2555)(8) จานวน 39 ข้อ
ให้คะแนนแบบประมาณค่า 5 ระดับ จาก 1 ถึง 5 คะแนน คือ 1 หมายถึง พึงพอใจน้อยที่สุด 2 หมายถึง
พึงพอใจน้อย 3 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง 4 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง 5 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
ความตรงเชิงเนื้อหา (content validity) ผู้วิจัยนาคู่มือสาหรับหญิงตั้งครรภ์ คู่มือสาหรับ
พยาบาล แผนการสอน แบบสัมภาษณ์ข้อมูลส่วนบุคคล แบบบันทึกข้อมูลผลการติดตามเยี่ยมทางโทรศัพท์
แบบบันทึกผลการดูแลภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกาหนดและการคลอด แบบสอบถามความพึงพอใจในการ
พยาบาลให้ผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 3 ท่านตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาแล้วนาเครื่องมือมาปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
ความเชื่อมั่น (reliability) ผู้วิจัยนาแบบสอบถามความพึงพอใจในการพยาบาลไปทดลองใช้
กับหญิงตั้งครรภ์ที่มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับกลุ่มตัวอย่างจานวน 10 ราย จากนั้นนาไปคานวณหาค่าสัมประสิทธิ์
อัลฟาของครอนบาค (Cronbach’ alpha coefficient) ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .86
การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง
การวิจัยครั้งนี้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของโรงพยาบาล
มหาราช รหั ส โครงการวิจัย ที่ 15/2564 เอกสารรับรองเลขที่ 10/2564ได้พิจารณาเห็ นชอบให้ดาเนินการ
ศึกษาวิจัยดังกล่าว เมื่อวันที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 หลังจากนั้นผู้วิจัยชี้แจงรายละเอียดของการวิจัย
ตลอดจนประโยชน์ที่จะได้รับจากผลการวิจัยโดยไม่ปิดบังซ่อนเร้นสิ่งใด หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยสามารถ
สอบถามผู้วิจัยได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0815354756 และสามารถปฏิเสธการเข้าร่วมการวิจัยนี้เมื่อไหร่ก็ได้โดย
ไม่มีผลกระทบต่อการรักษาที่ ควรได้รับตามมาตรฐานหรือสูญเสียผลประโยชน์ใด ๆ ผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลส่วน
บุคคลไว้เป็นความลับ โดยใส่ลิ้นชัก ล๊อคกุญแจไว้ จะเปิดเผยข้อมูลที่เป็นภาพรวมเพื่อประโยชน์ทางวิชาการ
โดยไม่ระบุข้อมูลที่เป็นข้อมูลส่วนตัวของผู้เข้าร่วมการวิจัย
ขันตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล
หลังได้รับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของโรงพยาบาลมหาราช
แล้ว ผู้วิจัยเข้าพบหัวหน้างานการพยาบาลผู้คลอดและหัวหน้าห้องคลอด ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัยและ
ขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูลโดยผู้วิจัยดาเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเอง ตามขั้นตอนดังนี้
1. ผู้วิจัยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างตามเกณฑ์คัดเข้า เมื่อได้กลุ่มตัวอย่างผู้วิจัยแนะนาตัว ขอความ
ร่วมมือเข้าร่วมการวิจัยชี้แจงวัตถุประสงค์การวิจัยและวิธีดาเนินการวิจัย ให้กลุ่มตัวอย่างลงนามในเอกสาร
ยินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัย โดยดาเนินการเก็บข้อมูลในกลุ่มควบคุมซึ่งได้รับการดูแลตามปกติจากพยาบาล
ห้องคลอดให้ครบ 25 ราย จึงจะดาเนินการเก็บข้อมูลในกลุ่มทดลอง
1.1 กลุ่มควบคุม ได้รับการดูแลตามปกติจากพยาบาลห้องคลอด โดยพยาบาลห้องคลอดจะ
สัมภาษณ์ประวัติหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกาหนดตามแบบบันทึกข้อมูลแรกรับ แบบบันทึก
รายงานการคลอด และแบบบั นทึกข้อมูล หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกาหนด โรงพยาบาล
มหาราชนครศรีธรรมราช ตรวจร่างกายโดยการตรวจทางหน้าท้อง วัดสัญญาณชีพ ติดเครื่องบันทึกสุขภาพ
ทารกในครรภ์และการหดรัดตัวของมดลูก รายงานแพทย์ ตรวจภายในโดยแพทย์เวรประจาวัน ให้คาแนะนา
การปฏิ บั ติ ต น ส่ ง ตรวจเลื อ ดและปั ส สาวะตามแผนการรั ก ษา ให้ ย าตามแผนการรั ก ษาและเฝ้ า ระวั ง
ภาวะแทรกซ้อนจากยายับยั้งการหดรัดตัวของมดลูก แนะนาการปฏิบัติตนขณะได้รับยายับยั้งการหดรัดตัว
ของมดลูกและยากระตุ้นการทางานของถุงลมปอด เมื่อไม่มีการหดรัดตัวของมดลูก จาหน่ายตามแผนการรักษา

เก็บแบบบันทึกข้อมูลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกาหนด โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
ใส่แฟ้มแยกตามรายชื่อพยาบาลที่ได้รับมอบหมาย หากหญิงตั้งครรภ์กลับมารักษาซ้าหรือคลอดจึงนามาเติม
ข้อมูลในแบบบันทึกข้อมูลให้ครบถ้วนแล้วเย็บติดกับแบบบันทึกรายงานการคลอด
1.2 กลุ่ มทดลองได้รั บ การดูแลตามปกติโ ดยพยาบาลห้ องคลอดเช่นเดียวกับกลุ่ มควบคุม
ร่วมกับการดูแลจากผู้ วิจัย โดยการให้ความรู้ตามแผนการสอนหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อน
กาหนด ใช้เวลา 25 นาที พร้อมแจกคู่มือภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกาหนดให้หญิงตั้งครรภ์ไว้อ่านทบทวน
สังเกตอาการและบันทึกการดูแลตนเอง เมื่อจาหน่ายกลับบ้านติดตามเยี่ยมทางโทรศัพท์หรือโปรแกรมไลน์
(Line) บันทึกปัญหาในคู่มือสาหรับพยาบาล ติดตามเยี่ยมเมื่อมาฝากครรภ์ตามนัดทุกครั้ง ติดตามเยี่ยมหาก
ขาดนัดและบันทึกเหตุผลที่ไม่มาตามนัด นาข้อมูลที่ได้มาวางแผนการดูแลครั้งต่อไปที่เฉพาะเจาะจงกับหญิง
ตั้งครรภ์รายนั้น ส่งต่อข้อมูลให้พยาบาลเวรต่อไป ให้การสนับสนุนด้านข้อมูล ให้กาลังใจ ติดตามดูแลเมื่อมา
คลอด ติดตามเยี่ยมหลังคลอดจนจาหน่าย
2. เก็บรวบรวมข้อมูลคะแนนความพึงพอใจในการพยาบาลหลังจากคลอดแล้วที่ตึกหลังคลอด
หรือตึกพิเศษ ข้อมูลการกลับมารักษาซ้า อายุครรภ์เมื่อคลอด คะแนนแอปการ์ของทารกแรกเกิดจากบันทึก
รายงานการคลอด
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลโดยใช้สถิติแจกแจงความถี่ เพื่อคานวณหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. วิเคราะห์ความแตกต่างของข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองด้วยสถิติ
ไคสแควร์ (Chi-square)
3. วิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนความพึงพอใจในการพยาบาลระหว่างกลุ่มที่ได้รับการดูแล
ตามปกติร่วมกับการดูแลต่อเนื่องกับกลุ่มที่ได้รับการดูแลตามปกติ โดยใช้สถิตทิ ีอิสระ (Independent t-test)
4 . วิเคราะห์เปรียบเทียบการกลับมารักษาซ้า อายุครรภ์เมื่อคลอด คะแนนแอปการ์ของ
ทารกแรกเกิดระหว่างกลุ่มที่ได้รับการดูแลตามปกติร่วมกับการดูแลต่อเนื่องกับกลุ่มที่ได้รับการดูแลตามปกติ
โดยใช้สถิติไคสแควร์ (Chi-square test) และก่อนการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยทาการทดสอบข้อตกลงเบื้องต้น
โดยใช้สถิติ F-test พบว่า ความแปรปรวนของ 2 กลุ่มแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ (p < .05)
ผลการศึกษา
1. ข้อมูลส่วนบุคคลของหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกาหนด
กลุ่มที่ได้รับการพยาบาลตามปกติ มีอายุเฉลี่ย 24.92 ปี (Mean = 24.92, SD = 6.79) น้าหนัก
เฉลี่ย 70.38 กิโลกรัม (Mean = 70.38, SD = 11.25) ส่วนสูงเฉลี่ย 157.04 (Mean = 157.04, SD = 2.20)
ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 72 และมีอาชีพแม่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 56 รายได้ของ
ครอบครัวเฉลี่ย 14,940 บาท/เดือน ใช้สิทธิบัตรทอง คิดเป็นร้อยละ 64 ส่วนใหญ่เป็นครรภ์ที่ 2 คิดเป็นร้อยละ
36 และ นับถือศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ 96

กลุ่มที่ได้รับการพยาบาลตามปกติร่วมกับการดูแลต่อเนื่อง มีอายุเฉลี่ย 24.44 ปี (Mean = 24.44,
SD = 5.91) น้าหนักเฉลี่ย 67.16 กิโลกรัม (Mean = 67.16, SD = 11.79) ส่วนสูงเฉลี่ย 158.32 (Mean =
158.32, SD = 6.04) ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 40 มีอาชีพแม่บ้าน คิดเป็นร้อย
ละ 52 รายได้ของครอบครัวเฉลี่ย 15,760 บาท/เดือน ใช้สิทธิบัตรทอง และเบิกจ่ายตรง คิดเป็นร้อยละ 36
ส่วนใหญ่เป็นครรภ์ที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 32 และนับถือศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ 92
เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของข้อมูลส่วนบุคคล กลุ่มที่ได้รับการพยาบาลตามปกติกับ กลุ่มที่ได้รับ
การพยาบาลตามปกติร่วมกับการดูแลต่อเนื่อง จาแนกตาม อายุ น้าหนัก ส่วนสูง ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายได้ของครอบครัว พบว่า ไม่มีความแตกต่าง
2. ความพึงพอใจในการพยาบาล
กลุ่มที่ได้รับการดูแลตามปกติร่วมกับการดูแลต่อเนื่องมีระดับคะแนนความพึงพอใจในการพยาบาล
เฉลี่ย 4.74 (SD=0.30) และกลุ่มที่ได้รับการดูแลตามปกติ มีระดับคะแนนความพึงพอในในการพยาบาลเฉลี่ย
4.23 (SD=0.49) เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนความพึงพอใจในการพยาบาลพบว่ากลุ่ม ที่ได้รับ
การดูแลตามปกติร่วมกับการดูแลต่อเนื่องมีคะแนนความพึงพอใจในการพยาบาลสูงกว่ากลุ่มที่ได้รับการดูแล
ตามปกติอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<.001) ตังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบคะแนนความพึงพอใจในการพยาบาลระหว่างกลุ่มที่ได้รับการดูแลตามปกติ
ร่วมกับการดูแลต่อเนื่องกับกลุ่มที่ได้รับการดูแลตามปกติ
กลุ่มควบคุม (n = 25) กลุ่มทดลอง (n = 25)
ความพึงพอใจในการให้
t
การพยาบาล
M
SD M
SD
คะแนนความพึงพอใจในการให้
4.23
0.49
4.74
0.30 4.531*
การพยาบาล
* p<.001
3. การกลับมารักษาซ้า
กลุ่มที่ได้รับการดูแลตามปกติร่วมกับการดูแลต่อเนื่องมีการกลับมารักษาซ้าจานวน 3 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 12 และกลุ่ มที่ได้รับ การดูแลตามปกติ การกลับมารักษาซ้าจานวน 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 14 เมื่อ
เปรีย บเทียบความแตกต่างของการกลั บมารักษาซ้าระหว่างกลุ่มที่ได้รับ การดูแลตามปกติร่วมกับการดูแล
ต่อเนื่องกับกลุ่มที่ได้รับการดูแลตามปกติพบว่าไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ดังตารางที่
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบการกลับมารักษาซ้าระหว่างกลุ่มที่ได้รับการดูแลตามปกติร่วมกับการดูแล
ต่อเนื่องกับกลุ่มที่ได้รับการดูแลตามปกติ
กลุ่มควบคุม (n = 25)
กลุ่มทดลอง (n = 25)
การกลับมารักษาซ้า
จ้านวน
ร้อยละ
จ้านวน
ร้อยละ
มีการกลับมารักษาซ้า
4
16
3
12
ไม่มีการกลับมารักษาซ้า
21
84
22
88
รวม
25
100
25
100
 2 = 0.166 sig = .684

4. อายุครรภ์เมื่อคลอด
กลุ่มที่ได้รับการดูแลตามปกติร่วมกับการดูแลต่อเนื่องมีอายุครรภ์เมื่อคลอดเฉลี่ย 254.20 (SD=15.52)
และกลุ่มที่ได้รับการดูแลตามปกติมีอายุครรภ์เมื่อคลอดเฉลี่ย 247.12 (SD=17.48) เมื่อเปรียบเทียบความ
แตกต่างของอายุครรภ์เมื่อคลอดระหว่างกลุ่มที่ได้รับการดูแลตามปกติร่วมกับการดูแลต่อเนื่อ งกับกลุ่มที่ได้รับ
การดูแลตามปกติพบว่าไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบอายุครรภ์เมื่อคลอดระหว่างกลุ่มที่ได้รับการดูแลตามปกติร่วมกับการดูแล
ต่อเนื่องกับกลุ่มที่ได้รับการดูแลตามปกติ
อายุครรภ์เมื่อคลอด
อายุครรภ์เมื่อคลอด

กลุ่มควบคุม (n = 25)
M
SD
247.12

กลุ่มทดลอง (n = 25)
t
M
SD

17.48

254.20

Ns
15.52 1.514

Ns = nonsignificant p=0.136
5. คะแนนแอปการ์ของทารกแรกเกิด
กลุ่มที่ได้รับการดูแลตามปกติร่วมกับการดูแลต่อเนื่องมีคะแนนแอปการ์ของทารกแรกเกิดในนาทีที่ 1
เฉลี่ย 8.72 คะแนน (SD=0.74) นาทีที่ 5 เฉลี่ย 9.76 คะแนน (SD=0.60) และกลุ่มที่ได้รับการดูแลตามปกติ มี
คะแนนแอปการ์ของทารกแรกเกิดในนาทีที่ 1เฉลี่ย 8.76 คะแนน (SD=0.52) นาทีที่ 5 เฉลี่ย 9.60 คะแนน
(SD=0.71) เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนแอปการ์ของทารกแรกเกิดระหว่างกลุ่มที่ได้รับการดูแล
ตามปกติร่วมกับการดูแลต่อเนื่องกับกลุ่มที่ได้รับการดูแลตามปกติพบว่าไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติ ตังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 เปรีย บเทียบคะแนนแอปการ์ของทารกแรกเกิด ระหว่างกลุ่มที่ได้รับการดูแลตามปกติ
ร่วมกับการดูแลต่อเนื่องกับกลุ่มที่ได้รับการดูแลตามปกติ
คะแนนแอปการ์ของ กลุ่มควบคุม (n = 25)
ทารกแรกเกิด
M
SD
แอปการ์นาทีที่ 1
8.76
0.52
แอปการ์นาทีที่ 5
9.60
0.71
Ns = nonsignificant

กลุ่มทดลอง (n = 25)
M
SD
8.72
0.74
9.76
0.60

t

p-value

0.826Ns
0.864Ns

0.221
0.392

วิจารณ์
การศึกษาเรื่องผลการดูแลต่อเนื่องต่อความพึงพอใจในการพยาบาล การกลับมารักษาซ้า อายุครรภ์
เมื่อคลอดของหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกาหนด และคะแนนแอปการ์ของทารกแรกเกิด ตาม
แนวคิดการดูแลของเอมพร รติธร (9) ซึ่งผู้วิจัยใช้กระบวนการวิเคราะห์นามาผสมผสาน และออกแบบการดูแล
ต่อเนื่องให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน สามารถนาไปใช้ได้จริง สร้างความมั่นใจและพึงพอใจแก่หญิง
ตั้งครรภ์ที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกาหนด ซึ่งการให้ความรู้แก่หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อน
กาหนดเกี่ย วกับ ภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกาหนด การปฏิ บัติตนเมื่อมีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกาหนด
ผลกระทบจากการคลอดก่อนกาหนด การประเมินการหดรัดตัวของมดลูกด้วยตนเอง การป้องกันการคลอด
ก่อนกาหนด การสื่อสารกับผู้วิจัยทางโทรศัพท์ผ่านระบบline หรือช่องทางติดต่อกับสถานบริการกรณีมีข้อ
สงสัยหรือมีภ าวะฉุกเฉิน พร้อมแจกคู่มือภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกาหนดให้ห ญิงตั้งครรภ์ไว้อ่านทบทวน
สังเกตอาการและบันทึกการดูแลตนเอง เมื่อจาหน่ายกลับบ้านติดตามเยี่ยมทางโทรศัพท์หรือโปรแกรมไลน์ ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาของศีตรา มยูขโชติ และจุฬารัตน์ ห้าวหาญ (12) ที่ใช้สื่อแอปพลิเคชันบนมือถือในการ
ส่งเสริมให้หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกาหนดมีความรู้เกี่ยวกับการคลอดก่อนกาหนดและมี
พฤติกรรมการป้องกันการคลอดก่อนกาหนดที่เหมาะสม
นอกจากนี้ยังการบันทึกปัญหาในคู่มือสาหรับพยาบาล ติดตามเยี่ยมเมื่อมาฝากครรภ์ตามนัดทุกครั้ง
ติดตามเยี่ ย มหากขาดนั ด และบั น ทึกเหตุ ผ ลที่ ไม่ม าตามนั ด น าข้อ มูล ที่ได้ มาวางแผนการดูแ ลครั้ งต่อ ไปที่
เฉพาะเจาะจงกับหญิงตั้งครรภ์รายนั้น ส่งต่อข้อมูลและให้การสนับสนุนด้านข้อมูล ให้กาลังใจ ติดตามดูแลเมื่อ
มาคลอด ติดตามเยี่ยมหลังคลอดจนจาหน่าย ดังการศึกษาของ สุพัตรา ปิ่นแก้ว, เอมพร รตินธร, เยาวลักษณ์
เสรีเสถียร และวิบูลย์ เรืองชัยนิคม(13) ที่ใช้โปรแกรมการดูแลสตรีตั้งครรภ์ที่เสี่ยงต่อภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อน
กาหนด โดยการให้ความรู้ ร่วมกับการติดตามการหดรัดตัวของมดลูก โดยใช้เครื่องบันทึกการหดรัดตัวของ
มดลูก และการติดตามเยี่ยมทางโทรศัพท์ มีประโยชน์ในการช่วยลดอัตราการเกิดภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อน
กาหนด และการคลอดก่อนกาหนดโดยการค้นหาผู้ที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกาหหนด และสามารถให้การ
รักษาตั้งแต่ระยะเริ่มต้นนอกจากนี้ กิจกรรมการดูแลต่อเนื่องซึ่งผู้วิจัยจัดให้หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเจ็บครรภ์
คลอดก่อนกาหนดตั้งแต่มารักษาตัวด้วยอาการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกาหนดจนกระทั่งคลอดและจาหน่าย
กลับบ้าน เป็นการสร้างความรู้สึกที่ดีให้แก่หญิงตั้งครรภ์ ทาให้หญิงตั้งครรภ์รู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของการดูแล
เกิดความมั่นใจ ไว้ว างใจในตนเอง และทีมสุ ขภาพในการดูแ ลประคั บประคองให้ ส ามารถตั้งครรภ์ต่อไป
จนกระทัง่ ครบกาหนดคลอดได้
การให้ความรู้ที่เฉพาะเจาะจง ตรง ตามความต้องการ จะช่วยให้หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอด
ก่อนกาหนดมีแนวทางการดูแลสุขภาพตนเองที่ถูกต้อ งเหมาะสม และช่วยด้านจิตใจแก่หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะ
เจ็บครรภ์คลอดก่อนกาหนด โดยทาให้เกิดความรู้สึกมั่นใจว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ท้าทาย สามารถจัดการได้
มีผลให้ความเครียดลดลง(14) นอกจากนีก้ ารใช้สื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย คู่มือการให้ความรู้สาหรับ
หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกาหนด โดยคู่มือดังกล่าวได้นามาใช้เป็นสื่อประกอบในการให้
ความรู้แก่หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกาหนด ซึ่งหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อน
กาหนดสามารถนามาอ่านทบทวนได้ตลอดเวลาทั้งที่อยู่โรงพยาบาลและกลับไปบ้าน ส่งผลดีต่อหญิงตั้งครรภ์ที่

มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกาหนดที่จะสามารถหยิบมาเปิดอ่านได้ทันทีที่เจอข้ อสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติตัว
ประกอบกับเนื้ อหาในคู่มือใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย รูปแบบน่าสนใจ มีสีสั นที่ส วยงาม มีการระบุวัตถุประสงค์
ขอบเขตของเนื้อหา เนื้อหาถูกต้อง และตรงตามความต้องการสามารถหยิบนามาใช้ได้ตามความจาเป็น และจูง
ใจผู้อ่าน นอกจากนี้ คู่มือสามารถช่วยแก้ปัญหาทางอารมณ์ และหาทางออกของปัญหาที่เผชิญอยู่ กระตุ้นให้
เกิดการเรียนรู้และสามารถปฏิบัติได้จริง สอดคล้องกับการศึกษาของปิยะนุช เมฆฉาย(15) พบว่า คู่มือที่มีเนื้อหา
อ่าน แล้วเข้าใจง่าย รูปแบบน่าอ่าน สีสันสวยงาม ตลอดจนภาษาที่ใช้ในคู่มือเหมาะสม จะช่วยกระตุ้นให้ หญิง
ตั้งครรภ์เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ส่งผลต่อการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันการคลอดก่อนกาหนด
สรุป
การดูแลต่อเนื่องในหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกาหนด ประกอบด้วย การให้ความรู้
เกี่ยวกับภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกาหนด การสังเกตอาการและอาการแสดงของภาวะเจ็บ ครรภ์คลอดก่อน
กาหนด การปฏิบัติตนเมื่อมีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกาหนด การประเมินการหดรัดตัวของมดลูกด้วยตนเอง
การป้องกันการคลอดก่อนกาหนด พร้อมทั้งแจกคู่มือให้ได้อ่านทบทวนเพื่อความเข้าใจยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมี
การสื่อสารผ่านทางโทรศัพท์ ระบบline หรือช่องทางติดต่อกับสถานบริการกรณีมีข้อสงสัยหรือมีภาวะฉุกเฉิน
เมื่อจาหน่ายกลับบ้านติดตามเยี่ยมทางโทรศัพท์หรือโปรแกรมไลน์ (Line) บันทึกปัญหาในคู่มือสาหรับพยาบาล
ติดตามเยี่ ย มเมื่ อมาฝากครรภ์ ตามนั ด ทุกครั้ง ติด ตามเยี่ ยมหากขาดนัดและบันทึ กเหตุผ ลที่ไ ม่ม าตามนั ด
นาข้อมูลที่ได้มาวางแผนการดูแลครั้งต่อไปที่เฉพาะเจาะจงกับหญิงตั้งครรภ์รายนั้น ส่งต่อข้อมูลให้พยาบาลเวร
ต่อไป ให้การสนับสนุนด้านข้อมูล ให้กาลังใจ ติดตามดูแลเมื่อมาคลอด ติดตามเยี่ยมหลังคลอดจนจาหน่าย ซึ่ง
ส่งผลให้หญิงตั้งครรภ์มีความพึงพอใจอยุ่ในระดับที่ดีขึ้น ในส่วนของการกลับมารักษาซ้า อายุครรภ์เมื่อคลอด
และคะแนนแอปการ์ของทารกแรกเกิ ด จากการศึกษาพบว่าไม่มีความแตกต่างกันแต่ผลจากการดูแลหญิง
ตั้งครรภ์ที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกาหนดอย่างต่อเนื่องทาให้อัตราการกลับมารักษาซ้า อัตราการคลอด
ก่อนกาหนดลดลง หญิงตั้งครรภ์สามารถตั้งครรภ์จนครบกาหนดคลอด และทารกแรกเกิดมีคะแนนแอปการ์อยู่
ในเกณฑ์ปกติ
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการน้าผลวิจัยไปใช้ ควรนาความรู้ทักษะและกระบวนการดูแลต่อเนื่องไปใช้ในการ
ดูแลหญิงตั้งครรภ์เพื่อให้การดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกาหนดได้ครอบคลุม เพื่อช่วยให้
หญิงตั้งครรภ์สามารถตั้งครรภ์ไปจนครบกาหนดคลอด และช่วยลดอัตราการคลอดก่อนกาหนด
ข้อเสนอแนะในการท้าวิจัยครังต่อไป ควรมีการศึกษาต่อในระยะยาวเกี่ยวกับการดูแลต่อเนื่องหญิง
ตั้งครรภ์ที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกาหนดเนื่องจากยังมีหญิงตั้งครรภ์ที่กลับมารักษาซ้า และมีการคลอด
ก่อนกาหนด
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