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บทคัดย่อ 
ภาวะเจ็บครรภ์ก่อนก าหนด ส่งผลกระทบอย่างมากต่อภาวะสุขภาพของมารดาและทารกและยังเป็นสาเหตุน าให้
เกิดการคลอดก่อนก าหนด ซึ่งเป็นสาเหตุส าคัญของการตายปริก าเนิดในทารกและภาวะทุพพลภาพของทารก  จาก
ข้อมูลองค์การอนามัยโลก  (  World Health Organization :WHO )  พบว่าทารกไทยเสียชีวิต 13 ราย ต่อทารก
ที่เกิดมีชีพ 1,000 ราย ซึ่งยังถือว่าเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างสูง อุบัติการณ์ของโรงพยาบาลกันตังมารดาคลอดก่อน
ก าหนด มีแนวโน้มสูงขึ้น ดังนั้นการดูแลที่มีประสิทธิภาพเพ่ือลดผลกระทบดังกล่าว จึงมีความจ าเป็นอย่างมาก  
ผู้วิจัยเห็นความส าคัญของการพัฒนาโปรแกรมการให้ความรู้เพ่ือป้องกันการเจ็บครรภ์คลอดก่อนก าหนดที่มี
ประสิทธิภาพ และเฉพาะเจาะจงกับหญิงตั้งครรภ์แต่ละราย เพ่ือส่งเสริมความรู้ ในการดูแลตนเองทัศนคติเชิงบวก
และการปฏิบัติตนที่เหมาะสมเพ่ือป้องกันการเจ็บครรภ์คลอดก่อนก าหนด เพ่ือป้องกันการเกิดภาวะเจ็บครรภ์
คลอดก่อนก าหนดซ้ า หรือเมื่อมีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนก าหนด สามารถดูแลตนเองและสังเกตอาการผิดปกติ
ที่มาโรงพยาบาลได้ทันเวลา และเพ่ือให้การตั้งครรภ์ด าเนินต่อไปจนครรภ์ครบก าหนดคลอด 
ความส าคัญของปัญหา วัตถุประสงค์การวิจัย เพ่ือประเมินประสิทธิผลของโปรแกรมการสอนสุขศึกษาแบบใหม่ 
ด้านความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติของหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนก าหนด ในการป้องกันภาวะเจ็บ
ครรภ์ก่อนก าหนดก่อนและหลังได้รับโปรแกรมก่อนและหลังได้รับโปรแกรมเพ่ือป้องกันภาวะเจ็บครรภ์ก่อนก าหนด 
วิธีการ อธิบายรูปแบบการศึกษา  การวิจัยเป็นการวิจัยเชิงกึ่งทดลอง (Quasi-experimental research) 
ด าเนินการทดลองตามแบบแผนการวิจัยโดยใช้ 1 กลุ่มทดลอง One Group Pretest - Posttest Designกลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 10 ราย ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง โดยใช้เกณฑ์คัดเข้า ( Inclusion criteria) 
และเกณฑ์คัดออก (Exclusion criteria)  
เครื่องมือการวิจัย ประกอบด้วย คือ โปรแกรมการสอนสุขศึกษาแบบใหม่ และเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
ประสิทธิผลของโปรแกรม1.โปรแกรมการสอนสุขศึกษาแบบใหม่ ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย 3 กิจกรรม คือ 



1) การมีส่วนร่วมรับฟังสุขศึกษาของผู้ป่วย สามีและ/หรือญาติ 2) การประเมินความรู้หญิงตั้งครรภ์ก่อนและหลัง
ได้รับโปรแกรมสุขศึกษา และ 3) การติดตามเยี่ยมอาการ 7 วันหลังจ าหน่ายผู้ป่วย  
2.แบบสอบถามประเมินประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาแบบใหม่ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ 
แบบสอบถามความรู้ทัศนคติ และพฤติกรรมของหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนก าหนด ณ โรงพยาบาล
กันตัง จังหวัดตรังที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น และผ่านตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน  
เมื่อได้รับการสอนจากโปรแกรมการให้ความรู้รูปแบบใหม่แล้ว  กลุ่มตัวอย่างจะได้รับการประเมินซ้ าก่อนจ าหน่าย
โดยใช้เครื่องมือชุดเดิมในการประเมิน รวมทั้งมีการติดตามเยี่ยมอาการ 7 วันหลังจ าหน่าย และติดตามการกลับมา
รับบริการด้วยภาวะเจ็บครรภ์ก่อนก าหนดซ้ า 
ประชากร คือ หญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์28 สัปดาห์-36 สัปดาห์ 6 วันที่มีอาการเจ็บครรภ์ก่อนก าหนดที่รับไว้ใน
แผนกห้องคลอด  โรงพยาบาลกันตัง จังหวัดตรัง ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 30 พฤษภาคม 2560 จ านวน  10  ราย  
กลุ่มตัวอย่าง  คือ หญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์28 สัปดาห์-36 สัปดาห์ 6 วัน มีอาการเจ็บครรภ์ก่อนก าหนด   ได้รับ
บริการนอนโรงพยาบาล ณ ห้องคลอด โรงพยาบาลกันตัง ช่วงวันที่ 1 มีนาคม  – 30 พฤษภาคม  2560 จ านวน 
10 ราย 
ผลการศึกษาวิจัยพบว่า  รูปแบบการให้โปรแกรมสุขศึกษาแบบเก่าและแบบใหม่ ในหญิงตั้งครรภ์มีความรู้ไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05  (P>0.05)    รูปแบบการให้โปรแกรมสุขศึกษาแบบเก่าและ
แบบใหม่หญิงตั้งครรภ์มีการปฏิบัติตน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 (P>0.05)  รูปแบบ
การให้โปรมแกรมสุขศึกษาแบบเก่าและแบบใหม่ หญิงตั้งครรภ์มีทัศนคติที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 (P<0.05)  อภิปรายผลในกลุ่มที่หญิงตั้งครรภ์มีความรู้และการปฏิบัติตนที่ไม่แตกต่างกันดังนี้ 
โปรแกรมสุขศึกษาเนื้อหามากเกินไป เนื้อหาไม่ครอบคลุมแบบสอบถาม ใช้ค าที่มีศัพท์แพทย์ หญิงตั้งครรภ์ไม่เข้าใจ 
แบบสอบถามใช้รูปแบบระดับคะแนนของไลเคิร์ท (5 ระดับ) บางครั้งตัดสินใจได้ยาก เก็บแบบสอบถามโดยการ
หว่านแบบสอบถาม  ซึ่งหญิงตั้งครรภ์อาจอยู่ในภาวะเครียด และข้อค าถามอาจมีความหมายก ากวมคือผู้ตอบแต่ละ
คนอาจจะเข้าใจความหมายของข้อความไม่เหมือนกัน มีหญิงตั้งครรภ์  1 ราย อ่านหนังสือได้แต่อ่านช้า ผู้วิจัยได้
อ่านให้หญิงตั้งครรภ์ฟังและตอบค าถาม พบว่า ในข้อค าถามหญิงตั้งครรภ์ตอบได้ถูกต้องแต่เลือกค าตอบไม่ถูกต้อง  
และช่วงเวลาตอบค าถาม Pre test และ Post  test ห่างกันประมาณ  1วันท าให้หญิงตั้งครรภ์ไม่ได้ใส่ใจในข้อ
ค าถามมากนัก พบว่าหญิงตั้งครรภ์ที่อายุ 15 ปีมีภาวะเครียด ตั้งครรภ์ไม่พร้อมต้องอาศัยอยู่กับครอบครัวของสามี
ซึ่งแม่สามีไม่เข้าใจในการดูแลหญิงตั้งครรภ์และสามีทะเลาะกับหญิงตั้งครรภ์ตลอดช่วงเวลาและทุกครั้งที่มานอน
โรงพยาบาล ซึ่งภาวะเครียดน่าจะมีผลต่อการตอบแบสอบถาม 
กลุ่มตัวอย่าง หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเจ็บครรภ์ ที่มีอายุครรภ์ 28 สัปดาห์ ถึง 36 สัปดาห์กับ 6 วัน ที่Admitted ที่
ห้องคลอด โรงพยาบาลกันตัง  ซึ่งใช้เวลาในการนอนโรงพยาบาล 1- 3 วัน /รายพบว่าในช่วงอายุ  15-18 ปี ระดับ
การศึกษา ประถมศึกษา  มีคะแนน ความรู้และการปฏิบัติตนขณะตั้งครรภ์ หลังใช้โปรแกรมสุขศึกษาแบบใหม่



คะแนนน้อยลง และหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุ 38 ปีมีคะแนนความรู้และการปฏิบัติตนขณะตั้งครรภ์น้อยที่สุด   ในหญิง
ตั้งครรภ์ที่มีอายุ 30-35 ปี จบปริญญาตรี พบว่ามีระดับความรู้เพ่ิมขึ้น  น่าจะสรุปได้ว่า ระดับการศึกษาและอายุ มี
ผลต่อ ระดับความรู้และพฤติกรรม ของหญิงตั้งครรภ์ 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป   ควรปรับรูปแบบการสอนสุขศึกษาโดยพิจารณาลดค าศัพท์ทางการแพทย์ลง 
และอาจใช้ภาษาถิ่นให้มากขึ้น เพ่ือท าให้หญิงตั้งครรภ์ที่มีข้อจ ากัดด้านความรู้ ได้เข้าใจเนื้อหาสุขศึกษามากขึ้น 
กลุ่มตัวอย่าง หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเจ็บครรภ์ ที่มีอายุครรภ์ 28 สัปดาห์ ถึง 36 สัปดาห์กับ 6 วัน ที่รับไว้ใน
โรงพยาบาล ที่ห้องคลอด โรงพยาบาลกันตัง  ซึ่งใช้เวลาในการนอนโรงพยาบาล 1- 3 วัน /ราย 
2.ควรศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อ ความรู้และการปฏิบัติตนขณะตั้งครรภ์ หลังใช้ โปรแกรมสุขศึกษาแบบใหม่เพ่ือใช้เป็น
ข้อมูลในการปรับปรุงโปรแกรมการสอนสุขศึกษาให้เหมาะกับหญิงตั้งครรภ์แต่ละรายต่อไป  
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
พัฒนาโปรแกรมการสอนสุขศึกษาที่มีประสิทธิภาพโดยการมีส่วนร่วมของหญิงตั้งครรภ์และครอบครัว เพ่ือขยายผล
การน าโปรแกรมการสอนสุขศึกษาแบบใหม่ ไปใช้ในหญิงตั้งครรภ์ทั้งในแผนกฝากครรภ์ โรงพยาบาลกันตัง และ 
โรงพยาบาล อนามัยต าบล ตั้งแต่ฝากครรภ์ครั้งแรก เพ่ือส่งเสริมความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติตนของหญิง
ตั้งครรภ์เพ่ือป้องกันการคลอดก่อนก าหนด  
 
 


