ผลงานประกอบการพิจารณาประเมินบุคคล
เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ

ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพชํานาญการ (ดานการพยาบาล)

เรื่องที่เสนอใหประเมิน
1. ผลงานที่เปนผลการดําเนินงานที่ผานมา
เรื่อง การพยาบาลหญิงตั้งครรภที่เจ็บครรภคลอดกอนกําหนด
2. ขอเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
เรื่อง การสงเสริมความรูในหญิงตั้งครรภเพื่อปองกันการเจ็บครรภคลอด
กอนกําหนดโดยครอบครัวมีสวนรวม

เสนอโดย
นางสาวนุสรา สุนทร
ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
(ตําแหนงเลขที่ รพว. 207)
กลุมภารกิจดานการพยาบาล ฝายการพยาบาล
โรงพยาบาลเวชการุณยรัศมิ์
สํานักการแพทย

ผลงานที่เปนผลการดําเนินงานที่ผานมา
1. ชื่อผลงาน การพยาบาลหญิงตั้งครรภที่เจ็บครรภคลอดกอนกําหนด
2. ระยะเวลาที่ดําเนินการ 4 วัน (ระหวางวันที่ 21 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2556)
3. ความรูทางวิชาการหรือแนวคิดที่ใชในการดําเนินการ
การเจ็บครรภคลอดกอนกําหนด(Preterm labour) คือ การเจ็บครรภคลอดที่เกิดในชวงอายุครรภกอน
37 สัปดาห โดยมีการหดรัดตัวของมดลูกอยางสม่ําเสมอ 4 ครั้งใน 20 นาทีหรือ 8 ครั้งใน 1 ชั่วโมง รวมกับมี
การเปลี่ยนแปลงของปากมดลูกโดยมีการเปดขยายของปากมดลูกมากกวา 1 เซนติเมตร และปากมดลูกมี
ความบางตัวตั้งแต 80 เปอรเซ็นตขึ้นไป
การคลอดกอนกําหนด เปนความผิดปกติทางสูติกรรมอยางหนึ่ง และเปนสาเหตุของการเจ็บปวย
และการตายที่สําคัญอันดับ 1 ของทารกแรกเกิด ที่ทําใหทารกเสียชีวิตและมีความพิการสูง ปญหาของทารก
ที่คลอดกอนกําหนดมีมากมาย การที่ทารกกลุมนี้มีน้ําหนักตัวนอย จึงตองนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลนาน
ซึ่งตองเสียคาใชจายในการดูแลสูงมาก และพบวาแมจะผานชวงที่มีปญหาระยะเฉียบพลันไปแลว ผลหรือ
ภาวะแทรกซอนตอระบบการทํางานตางๆในรางกายทารกในระยะยาว ยังพบไดมากอีกดวย เชน ปญหาดาน
สติปญญา ดานสายตา และทารกมีสุขภาพไมแข็งแรง ทั้งนี้ความรุนแรงของปญหาจะขึ้นกับอายุครรภที่
คลอด ซึ่งจะเปนภาระของทั้งครอบครัวและประเทศชาติ ทําใหหญิงตั้งครรภเกิดความเครียดและวิตกกังวล
ตาง ๆ ดังนั้นพยาบาลจึงควรดูแลเอาใจใสอยางใกลชิด และตองอาศัยความรูความเขาใจถึงสาเหตุ พยาธิ
สรีรวิทยา อาการและอาการแสดง แนวทางการรักษาเพื่อรวบรวมขอมูลนําไปสูการประเมินภาวะสุขภาพ
ของหญิงตั้งครรภ เพื่อสงเสริมความรูความเขาใจเกี่ยวกับโรคและการพยาบาลใหแกหญิงตั้งครรภและญาติ
ปจจัยเสี่ยงของการเจ็บครรภคลอดกอนกําหนด
1. ดานมารดา ไดแก อายุ (อายุนอยกวา 20 ปหรืออายุมากกวา 35 ป) ฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจ
ครรภแรก การสูบบุหรี่และสิ่งเสพติดอื่นๆ เชน โคเคน เฮโรอีน น้ําหนักกอนตั้งครรภและการเพิ่มขึ้นของ
น้ําหนักในระหวางตั้งครรภ การทํางานหนัก ภาวะเครียด ปจจัยทางดานพันธุกรรม
2. ประวัติการตั้งครรภ และการคลอด ไดแก การแทง การคลอดกอนกําหนดในครรภกอน
มีเลือดออกในระหวางการตัง้ ครรภในอดีต
3. การตั้งครรภปจจุบัน ไดแก ครรภแฝด การชวยการเจริญพันธุ การติดเชื้อของระบบทางเดิน
ปสสาวะ ภาวะความดันโลหิตสูงในระหวางตั้งครรภ ภาวะเลือดออกระหวางตั้งครรภ
ปริมาณน้ําคร่ํามากหรือนอยกวาปกติ ทารกพิการ ปากมดลูกผิดปกติ
4. การติดเชื้อของระบบสืบพันธุ เชน หนองใน Bacteria vaginosis Microplasma เปนตน
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อาการและอาการแสดงของภาวะเจ็บครรภคลอดกอนกําหนด
1. การหดรัดตัวของมดลูก ความถี่ในการหดรัดตัวอยางนอย 1-2 ครั้ง ในเวลา 10 นาที หดรัดตัวนาน
30 วินาทีขึ้นไป มีอาการอยางนอย 1 ชั่วโมง ลักษณะการหดรัดตัวของมดลูกมีความรุนแรง ความนานในการ
หดรัดตัวและความถี่ในการหดรัดตัวเพิ่มมากขึ้น โดยทัว่ ไปมักไมเจ็บปวดรุนแรง มีเพียงความรูสึกตึง ๆ
ที่หนาทองเทานั้น
2. การเปลี่ยนแปลงของปากมดลูก ปากมดลูกนุมและบาง ความบางถึง 80 เปอรเซ็นต และ
ปากมดลูกเปด เทากับหรือมากกวา 1 เซนติเมตร
3. ลักษณะความไมสุขสบาย มักมีอาการปวดหลัง มีอาการปวดทองนอยหรืออุงเชิงกราน คลายปวด
ประจําเดือนโดยอาจมีทองเสียรวมดวยหรือไมก็ได
4. สิ่งคัดหลั่งจากชองคลอด ซึ่งอาจพบเปนลักษณะมูกหรือมูกปนเลือดออกมาดวย
การวินจิ ฉัย
บางครั้งมีความลําบากในการแยกการเจ็บครรภจริงกับการเจ็บครรภเตือน โดยเฉพาะกอนที่จะมี
การบางตัวลง หรือการเปดขยายตัวของมดลูก การวินจิ ฉัยโดยการใชการหดรัดตัวของมดลูกอยางเดียวใน
การวินจิ ฉัยภาวะนี้อาจทําใหเกิดความผิดพลาดไดงาย โดยแยกออกจากอาการเจ็บครรภเตือน ซึ่งพบวามี
การหดรัดตัวของมดลูกไมสม่ําเสมอ อาจจะมีการเจ็บปวดเล็กนอยหรือไมมีก็ได
American College of Obstetricians and Gynecologists(ACOG) ไดเสนอกฎเกณฑในการวินิจฉัย
การเจ็บครรภคลอดกอนกําหนดในป พ.ศ.2554 ดังนี้
1. มีการหดรัดตัวของมดลูกอยางสม่ําเสมอ อยางนอย 4 ครั้งใน 20 นาที หรือ 8 ครั้งใน 60 นาที
รวมกับมีการเปลี่ยนแปลงของปากมดลูกอยางตอเนื่อง
2. ปากมดลูกเปดเทากับ 1 เซนติเมตร หรือมากกวา
3. ปากมดลูกบางตัวลดลงเทากับ 80 เปอรเซ็นต หรือมากกวา
แนวทางการรักษาและการพยาบาล
1. ระยะปองกันการเจ็บครรภกอนกําหนด ไดแก
1.1 ดูแลการตัง้ ครรภใหดําเนินไปตามปกติ โดยสงเสริมใหมาฝากครรภตั้งแตเริ่มตั้งครรภ ใหความรู
เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพแกหญิงตั้งครรภ เชน การรับประทานอาหารทีม่ ีประโยชนอยางเพียงพอครบ 5 หมู
และควรรับประทานอาหารครบ 3 มื้อ การพักผอน การแตงกาย การออกกําลังกายที่เหมาะสม เปนตน
1.2 แนะนําใหนอนตะแคงเพือ่ ใหเลือดไหลเวียนไปเลี้ยงมดลูกไดดี
1.3 หญิงตั้งครรภทุกคนควรไดรับการอธิบายใหเขาใจถึงอาการเจ็บครรภกอนกําหนด การปองกัน
การเจ็บครรภกอนกําหนดทําไดโดย ระมัดระวังการเดินทางที่กระทบกระเทือน งดกระตุนหัวนม
รับประทานอาหารที่มีประโยชน พักผอนใหเพียงพอ และรักษาสุขภาพจิตใหดี
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2. ระยะยับยัง้ การเจ็บครรภกอนกําหนด ไดแก การรักษาพยาบาลเมื่อหญิงตั้งครรภมีอาการเจ็บครรภ
กอนกําหนดแลว การยับยั้งการเจ็บครรภกอ นกําหนดจะทําไดในกรณีที่ปากมดลูกเปดไมเกิน 4 เซนติเมตร
ถุงน้ําทูนหัวยังไมแตก และไมมีการติดเชือ้ ในโพรงมดลูก นอกจากนีห้ ากมีภาวะแทรกซอนอื่น เชน ความดัน
โลหิตสูง เลือดออกทางชองคลอด ทารกพิการ เปนตน ตองพิจารณาเปนกรณีไป ในรายที่อายุครรภนอยกวา
34 สัปดาห พิจารณาใหสเตียรอยด โดยใหยา Dexamethasone 6 มิลลิกรัม ฉีดเขากลามเนื้อทุก 12 ชั่วโมง
ให 4 ครั้ง เพื่อกระตุนการพัฒนาของปอดทารกในครรภ
ยาที่ใชยับยั้งการเจ็บครรภคลอดกอนกําหนด ที่นยิ มใชคอื
1. ยากลุม beta-adrenergic receptor aganist ไดแก Ritodrine hydrochoride Terbutaline ( Bricanyl )
Sulbutamol ( Ventolin ) ปกติยากลุมนีใ้ ชรักษาโรคหอบหืด ทําใหกลามเนื้อหลอดลมขยายตัว แตจะมีผลทํา
ใหกลามเนื้อมดลูกคลายตัวดวย จึงมีการนํายานี้มาใชเปนยารักษาภาวะเจ็บครรภคลอดกอนกําหนด เปนยาที่
ใชกันมานานมากและนิยมใชมากที่สุด อาการขางเคียง คือ ใจสั่น มือสั่น คลื่นไส อาเจียน และปวดศีรษะ
อาจเกิดภาวะ pulmonary edema เมื่อเกิดภาวะนี้หยุดยาทันทีและให diuretics
2. ยากลุม Calcium channel blocker ตามปกติยากลุมนี้ใชรักษาโรคความดันโลหิตสูง กลไกการ
ออกฤทธิ์ของยาจะทําใหหลอดเลือดคลายตัว ความดันโลหิตลดลงได และมีผลลดการหดรัดตัวของกลามเนื้อ
มดลูกดวยยาในกลุมนี้ที่นยิ มนํามาใชรักษาการเจ็บครรภกอนกําหนดมี 2 ตัวคือ Nifedipine และ Nicardipine
ขอดีของยานี้เมื่อเทียบกับยายับยั้งการหดรัดตัวของมดลูกกลุมอื่นๆ คือ บริหารยาไดงาย สามารถใหแบบ
รับประทานได ราคายาถูก ผลขางเคียงของยาต่ํากวายากลุมอื่น อาการขางเคียงของยาคือ อาจทําใหเกิดอาการ
คลื่นไส หนาแดง ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ ใจสั่น ความดันโลหิตต่ํา
3. ยา Magnesium sulfate มีการนํามาใชรักษาการคลอดกอนกําหนด กลไกการออกฤทธิ์ที่แทจริงยัง
ไมทราบแนชดั แตเชื่อวาทําใหเซลลกลามเนื้อมดลูกไมหดรัดตัว จึงทําใหมดลูกคลายตัว อาการขางเคียง
อาจจะทําใหเกิดภาวะปวดศีรษะ หนาแดง กลามเนื้อออนแรง ปากแหง คลื่นไส อาเจียน และภาวะ
pulmonary edema ได
การพยาบาลหญิงตั้งครรภที่ไดรับการยับยัง้ การคลอด
1. เตรียมความพรอมดานจิตใจ อธิบายวัตถุประสงคและความสําคัญของการอยูรักษาตอใน
โรงพยาบาล เพื่อลดความรูส ึกคับของใจและใหความรวมมือในการรักษายิ่งขึ้น พรอมทั้งสรางสัมพันธภาพ
ดวยทาทีที่เปนมิตร พูดคุย สอบถาม และรับฟงปญหาของผูปวย เปดโอกาสใหผูปวยและญาติซักถาม
โดยเฉพาะปญหาที่กอใหเกิดความเครียด และวางแผนการแกไขปญหาเพื่อคลายความวิตกกังวล
2. ดูแลใหพักผอนบนเตียง(complete bed rest) โดยใหนอนตะแคงซายและงดตรวจภายใน จัด
สถานที่เตียงใหเหมาะสม ไมพลุกพลาน คอนขางสงบ เพื่อใหผูปวยพักผอนเต็มที่
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3. ดูแลใหรับยาตามแผนการรักษา สังเกตอาการขางเคียงของยาและปองกันอันตราย โดยตรวจ
และบันทึกสัญญาณชีพทุก 4 ชม. กอนและหลังใหยาทุกครั้ง พรอมซักถามอาการขางเคียงของยา ไดแก
อาการใจสั่น มือสั่น คลื่นไส อาเจียน ปวดศีรษะ และหายใจเหนื่อย หากพบหายใจมากกวา 28 ครั้งตอนาที
ชีพจรมากกวา 120 ครั้งตอนาที อัตราการเตนของหัวใจทารกในครรภนอยกวา 110 ครั้งตอนาทีหรือมากกวา
160 ครั้งตอนาที วัดความดันโลหิต หากนอยกวา 90/60 มิลลิเมตรปรอท ควรงดยาและรายงานแพทยทันที
4. ประเมินและบันทึกการหดรัดตัวของมดลูกและฟงเสียงหัวใจทารกในครรภทุก 15-30 นาที
การประเมินการหดรัดตัวของมดลูกตองไมนอยกวา 10 นาทีติดตอกัน ถาพบวามีการหดรัดตัวของมดลูก
อยางสม่ําเสมออยางนอย 1 ครั้ง ทุก 10 นาทีใหรายงานแพทยทราบ
5. ประเมินภาวะแทรกซอนอื่น ๆ เชน การติดเชื้อ ภาวะน้าํ เดิน เลือดออกทางชองคลอด เปนตน
6. ในกรณีที่หญิงตั้งครรภไมมีการเจ็บครรภคลอดกอนกําหนด แพทยอนุญาตใหกลับบานได
พยาบาลควรใหความรูเกีย่ วกับโรคที่เปนอยู และการปฏิบัติตัวของหญิงตั้งครรภที่มีภาวะเจ็บครรภคลอด
กอนกําหนด โดยเนนย้ําการปฏิบัติตัวเกีย่ วกับอาการสําคัญของการเจ็บครรภคลอดกอนกําหนด
การรับประทานยา การสังเกตอาการเจ็บครรภคลอด การนับและบันทึกเด็กดิน้ อาการผิดปกติที่ตอง
พบแพทย การดูแลตนเอง และการมาฝากครรภตามนัด
4. สรุปสาระสําคัญของเรื่องและขั้นตอนการดําเนินการ
สรุปสาระสําคัญของเรื่อง
การคลอดกอนกําหนดถือเปนปญหาทางสาธารณสุขที่สําคัญ เพราะเปนสาเหตุการตายของทารก
แรกเกิดที่พบบอยและมีความพิการสูง สาเหตุแทจริงยังไมแนชัด แตมปี จจัยหลายอยางรวมกันและมีโอกาส
เกิดซ้ําในครรภถัดไป ปญหาของทารกที่คลอดกอนกําหนดมีมากมาย การที่ทารกกลุม นี้มีน้ําหนักตัวนอย
จึงตองนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลนาน ซึง่ ตองเสียคาใชจายในการดูแลสูงมากซึ่งเปนภาระทางเศรษฐกิจ
ตอทั้งครอบครัว สังคม และระบบสาธารณสุขของประเทศ พยาบาลมีบทบาทสําคัญในการชวยปองกัน
การคลอดกอนกําหนดในหญิงตั้งครรภที่มีภาวะเจ็บครรภคลอดกอนกําหนด ตลอดทั้งใหการพยาบาล
หญิงตั้งครรภและครอบครัวอยางมีประสิทธิภาพและเปนองครวม คือ ดูแลครอบคลุมถึงรางกาย จิตใจ
อารมณ สังคม เมื่อหญิงตั้งครรภเขารับการรักษาในโรงพยาบาล โดยใชหลักกระบวนการพยาบาลเพื่อชวย
ใหหญิงตั้งครรภและทารกในครรภปลอดภัย
โดยจากกรณีศกึ ษา หญิงตั้งครรภหญิงไทยอายุ 27 ป ตั้งครรภที่ 3 แทงบุตร 1 คน บุตรมีชีวิต 1 คน
อายุครรภ 33 สัปดาห 5 วัน โดยการตรวจดวยคลื่นความถี่สูง จําประจําเดือนครั้งสุดทายไมได ใหประวัตวิ า
มีอาการเจ็บครรภเวลา 09.00 นาฬิกา ไมมีเลือดออกทางชองคลอด ไมมีนา้ํ เดิน เด็กดิน้ ดี ไดรับการตรวจ
รางกายสภาพรางกายปกติ วัดสัญญาณชีพอุณหภูมิ 36.5 องศาเซลเซียส ชีพจร 98 ครั้งตอนาที หายใจ 18 ครั้ง
ตอนาที ความดันโลหิต 120/70 มิลลิเมตรปรอท ตรวจครรภยอดมดลูกอยูระดับ 3/4 เหนือสะดือ
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ทารกอยูในทาทายทอยอยูดา นหนาขางขวาของชองเชิงกราน( Right Occiput Anterior ) ตรวจการหดรัดตัว
ของมดลูกดวยเครื่องตรวจการหดรัดตัวของมดลูกและสภาวะการเตนของหัวใจทารกในครรภ (Non stress
test) พบวามีการหดรัดตัวของมดลูกอยูในชวง 4 - 5 นาที หดรัดตัวนาน 20 - 30 วินาที ความแรงในการ
หดรัดตัวอยูใ นระดับ +1 แพทยตรวจภายในพบปากมดลูกปด และสงตรวจอายุครรภดว ยคลื่นความถี่สูง
พบอายุครรภ 33 สัปดาห แพทยวนิ ิจฉัยเปนอาการเจ็บครรภคลอดกอนกําหนด จึงรับไวในโรงพยาบาลวันที่
21 ธันวาคม 2556 เวลา 15.31 นาฬิกา เลขที่ผูปวยนอก 15/50 เลขที่ผูปวยใน 4135/56 ระหวางทีพ่ ักรักษาใน
โรงพยาบาล แพทยมีแผนการรักษาโดยใหสารน้ําทางหลอดเลือดดําชนิด 5%D/N/2 1,000 มิลลิลิตร ในอัตรา
40 มิลลิลิตรตอชั่วโมงและให Bricanyl 0.25 กรัม ผสม Sterile Water 10 มิลลิลิตร ทางหลอดเลือดดําโดยให
ชาๆ หลังจากนั้นให 5%/D/W 100 มิลลิลิตร ผสมยา Bricanyl 2 กรัม ในอัตรา 10 มิลลิลิตรตอชั่วโมง เพื่อให
มดลูกคลายตัวหลังจากไมมกี ารหดรัดตัวของมดลูกติดตอกันนานกวา 8 ชั่วโมง ให Bricanyl 0.25 มิลลิกรัม
ฉีดเขาใตผิวหนังทุก 4 ชั่วโมง ใหครบ 6 ครั้ง และยาฉีด Dexamethasone 6 มิลลิกรัมฉีดเขากลามเนือ้ ทุก
12 ชั่วโมงให 4 ครั้ง เพื่อชวยเรงการพัฒนาของปอดทารกในครรภ หญิงตั้งครรภไมเกิดภาวะคลอด
กอนกําหนด ไมเกิดภาวะแทรกซอนจากการไดรับยา และสามารถปฏิบัติตามคําแนะนํา พรอมทั้งใหความ
รวมมือในการรักษาพยาบาลเปนอยางดี รวมระยะเวลาทีห่ ญิงตั้งครรภพักรักษาที่โรงพยาบาล 4 วัน
ขั้นตอนการดําเนินงาน
1. รับผูปวยเขารับการรักษาที่โรงพยาบาลเวชการุณยรัศมิ์ แผนกคลอด วันที่ 21 ธันวาคม 2556
เวลา 15.31 นาฬิกา หญิงตั้งครรภมาดวย มีอาการเจ็บครรภเวลา 09.00 นาฬิกา ไมมีเลือดออกทางชองคลอด
ไมมีน้ําเดิน เด็กดิ้นดี ตรวจการหดรัดตัวของมดลูกดวยเครื่องตรวจการหดรัดตัวของมดลูกและสภาวะ
การเตนของหัวใจทารกในครรภ (Non stress test) พบวามีการหดรัดตัวของมดลูกอยูในชวง 4 - 5 นาที
หดรัดตัวนาน 20 - 30 วินาที ความแรงในการหดรัดตัวอยูใ นระดับ +1 แพทยตรวจภายในพบปากมดลูกปด
และสงตรวจอายุครรภดว ยคลื่นความถี่สูง พบอายุครรภ 33 สัปดาห
2. ไดรับการรักษาโดยใหสารน้ําทางหลอดเลือดดําชนิด 5%D/N/2 1,000 มิลลิลิตร ในอัตรา 40
มิลลิลิตรตอชั่วโมงและให Bricanyl 0.25 กรัม ผสม Sterile Water 10 มิลลิลิตร ทางหลอดเลือดดํา โดยให
ชาๆ หลังจากนั้นให 5%/D/W 100 มิลลิลิตรผสมยา Bricanyl 2 กรัม ในอัตรา 10 มิลลิลิตรตอชั่วโมง เพื่อให
มดลูกคลายตัวหลังจากไมมกี ารหดรัดตัวของมดลูกนาน 8 ชั่วโมง ให Bricanyl 0.25 มิลลิกรัม ฉีดเขา
ใตผิวหนัง ทุก 4 ชั่วโมงใหครบ 6 ครั้ง และยาฉีด Dexamethasone 6 มิลลิกรัมฉีดเขากลามเนื้อทุก 12 ชั่วโมง
ให 4 ครั้ง เพื่อชวยเรงการพัฒนาของปอดทารกในครรภ
3. ใหการพยาบาลที่สอดคลองกับแผนการรักษาโดย ดูแลใหพักผอนบนเตียง(complete bed rest)
โดยใหนอนตะแคงซายและงดตรวจภายใน ใหรับยาตามแผนการรักษา สังเกตอาการขางเคียงของยาและ
ปองกันอันตราย โดยตรวจและบันทึก สัญญาณชีพทุก 4 ชม. กอนและหลังใหยาทุกครั้ง พรอมซักถามอาการ
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ขางเคียงของยา ไดแก อาการใจสั่น มือสั่น คลื่นไส อาเจียน ปวดศีรษะ และหายใจเหนื่อย หากพบการหายใจ
มากกวา 28 ครั้งตอนาที ชีพจรมากกวา 120 ครั้งตอนาที อัตราการเตนของหัวใจทารกในครรภนอยกวา 110
ครั้งตอนาทีหรือมากกวา 160 ครั้งตอนาที และวัดความดันโลหิต หากนอยกวา 90/60 มิลลิเมตรปรอท
ควรงดยาและรายงานแพทยทันที ประเมินและบันทึกการหดรัดตัวของมดลูกและฟงเสียงหัวใจทารกใน
ครรภทุก 15-30 นาที การประเมินการหดรัดตัวของมดลูกตองไมนอยกวา 10 นาทีตดิ ตอกันถามีการหดรัดตัว
ของมดลูกอยางสม่ําเสมออยางนอย 1 ครั้ง ทุก 10 นาที ใหปรับเพิ่มขนาดยาพรอมรายงานแพทยทราบ
4. แพทยอนุญาตใหกลับบานวันที่ 24 ธันวาคม 2556 รวมระยะเวลาทีผ่ ูปวยนอนรักษาใน
โรงพยาบาลทั้งหมด 4 วัน ไมพบภาวะแทรกซอนเกิดขึน้ แนะนําอาการผิดปกติที่ตอ งมาโรงพยาบาล
และมาฝากครรภตามนัด
5. ผูรวมดําเนินการ
-ไมม-ี
6. สวนของงานที่ผูเสนอเปนผูปฏิบัติ
ผูเสนอผลงานเปนผูดําเนินการรอยละ 100
กรณีศึกษา หญิงตั้งครรภหญิงไทยอายุ 27 ป น้ําหนัก 53 กิโลกรัม สวนสูง 155 เซนติเมตร สัญชาติ
ไทย เชื้อชาติไทย นับถือศาสนาพุทธ อาชีพแมบาน มาโรงพยาบาลเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2556 เวลา 15.31
นาฬิกา ใหประวัตวิ าตั้งครรภที่ 3 แทงบุตร 1 คน (แทงบุตรครรภที่ 2 อายุครรภ 24 สัปดาห) บุตรมีชีวิต 1 คน
อายุครรภ 33 สัปดาห 5 วัน โดยการตรวจดวยคลื่นความถี่สูง จําประจําเดือนครั้งสุดทายไมได รับการฝาก
ครรภสม่ําเสมอ ที่ รพ.เวชการุณยรัศมิ์ จํานวน 6 ครั้ง ประวัตกิ ารเจ็บปวย ปฏิเสธโรคประจําตัว การแพยา
และอาหาร ไมเคยไดรับการผาตัด มาดวยมีอาการเจ็บครรภเวลา 09.00 นาฬิกา ไมมเี ลือดออกทางชองคลอด
ไมมีน้ําเดิน เด็กดิ้นดี ไดรับการตรวจรางกายสภาพรางกายปกติ วัดสัญญาณชีพอุณหภูมิ 36.5 องศาเซลเซียส
ชีพจร 98 ครั้งตอนาที หายใจ 18 ครั้งตอนาที ความดันโลหิต 120/70 มิลลิเมตรปรอท ตรวจครรภยอดมดลูก
อยูระดับ 3/4 เหนือสะดือ ทารกอยูในทาทายทอยอยูด านหนาขางขวาของชองเชิงกราน( Right Occiput
Anterior ) ตรวจการหดรัดตัวของมดลูกดวยเครื่องตรวจการหดรัดตัวของมดลูกและสภาวะการเตนของ
หัวใจทารกในครรภ(Non stress test) พบวามีการหดรัดตัวของมดลูกอยูใ นชวง 4 - 5 นาที หดรัดตัวนาน
20 – 30 วินาที ความแรงในการหดรัดตัวอยูใ นระดับ +1 แพทยตรวจภายในพบปากมดลูกปด และสงตรวจ
อายุครรภดว ยคลื่นความถี่สูง พบอายุครรภ 33 สัปดาห แพทยจึงรับผูปวยไวในโรงพยาบาล เลขที่ผูปวยนอก
15/50 เลขที่ผูปวยใน 4135/56
แรกรับไวในโรงพยาบาล แพทยมีแผนการรักษาโดยใหสารน้ําทางหลอดเลือดดําชนิด 5%D/N/2
1,000 มิลลิลิตร ในอัตรา 40 มิลลิลิตรตอชั่วโมงและให Bricanyl 0.25 กรัม ผสม Sterile Water 10 มิลลิลิตร
ทางหลอดเลือดดําโดยใหชาๆ หลังจากนั้นให 5%/D/W 100 มิลลิลิตรผสมยา Bricanyl 2 กรัม ในอัตรา 10
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มิลลิลิตรตอชั่วโมง เพื่อใหมดลูกคลายตัวและยาฉีด Dexamethasone 6 มิลลิกรัมฉีดเขากลามเนื้อทุก
12 ชั่วโมง ให 4 ครั้ง เพื่อชวยเรงการพัฒนาของปอดทารกในครรภ สงเลือดตรวจทางโลหิตวิทยา
ผลการตรวจพบ วีดีอารแอล ปกติ ไวรัสตับอักเสบบี ปกติ ไมพบเชื้อไวรัสเอดส คาฮีมาโตคริต 38 ( คาปกติ
37.0-52 เปอรเซ็นต )และสงปสสาวะตรวจจุลทรรศนวิทยา ผลการตรวจปสสาวะ อัลบูมิน ปกติ (Negative)
ชูการ ปกติ (Negative)
แรกรับในความดูแล วันที่ 21 ธันวาคม 2556 เวลา 15.31นาฬิกา หญิงตัง้ ครรภรูสึกตัวดี แตมีความ
วิตกกังวลเกีย่ วกับการเจ็บครรภคลอดกอนกําหนด สรางสัมพันธภาพที่ดีเปดโอกาสใหหญิงตั้งครรภ และ
ญาติระบายความรูสึกและซักถามขอสงสัย พรอมทั้งใหขอ มูลถึงอาการเจ็บครรภคลอดกอนกําหนดและ
การดําเนินโรค การรักษาทีไ่ ดรับจากแพทย เพื่อใหหญิงตั้งครรภและญาติลดความวิตกกังวล วัดสัญญาณชีพ
อุณหภูมิ 36.5 องศาเซลเซียส ชีพจร 98 ครั้งตอนาที หายใจ 18 ครั้งตอนาที ความดันโลหิต 120/70 มิลลิเมตร
ปรอท ตรวจการหดรัดตัวของมดลูกดวยเครื่องตรวจการหดรัดตัวของมดลูกและสภาวะการเตนของหัวใจ
ทารกในครรภ (Non stress test) พบวามีการหดรัดตัวของมดลูกอยูในชวง 4 - 5 นาที หดรัดตัวนาน
20 – 30 วินาที ความแรงในการหดรัดตัวอยูใ นระดับ +1 หญิงตั้งครรภไมสุขสบายเนื่องการเจ็บครรภคลอด
กอนกําหนด ใหการพยาบาลโดยแนะนําและฝกหญิงตั้งครรภหายใจเพือ่ บรรเทาอาการเจ็บครรภ การนวด
บริเวณกนกบ จัดทานอนตะแคงซาย และใชหมอนหนุนทองเพื่อใหเลือดไหวเวียนสะดวก พรอมทัง้ อยูเปน
เพื่อนและใหกาํ ลังใจ จากแผนการรักษาลดอาการเจ็บครรภคลอดกอนกําหนด ใหสารน้ําทางหลอดเลือดดํา
ชนิด 5%/D/W 100 มิลลิลิตรผสมยา Bricanyl 2 กรัม ในอัตรา 10 มิลลิลิตรตอชั่วโมง หลังไดรับการรักษามี
อาการใจสั่น จับชีพจรหญิงตัง้ ครรภได 106 ครั้งตอนาที(คาปกติ 60-120 ครั้งตอนาที) ฟงเสียงหัวใจทารกใน
ครรภเตน 160 ครั้งตอนาที(คาปกติ 120-160 ครั้งตอนาที) หลังไดรับยายับยั้งการคลอด 30 นาที ตรวจการ
หดรัดตัวของมดลูกดวยเครือ่ งตรวจการหดรัดตัวของมดลูกและสภาวะการเตนของหัวใจทารกในครรภ
(Non stress test) พบวายังมีการหดรัดตัวของมดลูกอยูในชวง 5 - 6 นาที หดรัดตัวนาน 20 - 30 วินาที
ความแรงของการหดรัดตัวอยูในระดับ +1 การเตนของหัวใจทารกในครรภอยูในชวง 150-160 ครั้งตอนาที
แพทยจึงเพิ่มอัตราการใหสารน้ําทางหลอดเลือดดําเปน 15 มิลลิลิตรตอชั่วโมง ติดตามประเมินและบันทึก
การหดรัดตัวของมดลูกและการเตนของหัวใจทารกในครรภทุก 30 นาที จนกระทั่งไมมีการหดรัดตัวของ
มดลูกนานกวา 8 ชั่วโมง จึงลดอัตราการใหสารน้ําทางหลอดเลือดดําเปน 10 มิลลิลิตรตอชั่วโมง ดูแล
พักผอน (Complete bed rest) จัดใหนอนตะแคงซายและลดการทํากิจกรรมตางๆใหนอยลง เชน จํากัดการ
เคลื่อนไหวงดการเดินเขาหองน้ํา จัดแผนการพยาบาลใหรบกวนหญิงตัง้ ครรภนอยทีส่ ุดเพื่อใหหญิงตั้งครรภ
ไดพักผอนมากที่สุดและจัดเตียงใหอยูในทีส่ งบ ดูแลใหไดรับยาตามแผนการรักษาพรอมทั้งอธิบายถึง
แผนการรักษาของแพทย แผนการพยาบาล ผลขางเคียงของยา พรอมทั้งสังเกตอาการและปองกันอันตราย
โดยจับชีพจรและฟงเสียงการเตนของหัวใจทารกในครรภทุก 30 นาที กอนการปรับอัตราการใหสารน้ําทาง
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หลอดเลือดดํา หากชีพจรมากกวา 120 ครั้งตอนาทีหรืออัตราการเตนของหัวใจทารกในครรภมากกวา 160
ครั้งตอนาที รายงานแพทยและหยุดใหยา จากการประเมินพบวา ชีพจร 90-110 ครั้งตอนาที อัตราการเตน
ของหัวใจทารกในครรภ120-160ครั้งตอนาที ดูแลใหไดรบั ยายับยั้งการคลอดตามแผนการรักษา
วันที่ 22 ธันวาคม 2556 หลังไดรับการรักษาและการพยาบาลหญิงตั้งครรภคลายความวิตกกังวลลง
ยังคงเหลือความวิตกกังวลเล็กนอย เขาใจการดําเนินของโรคและการรักษา วัดและบันทึกสัญญาณชีพทุก
4 ชั่วโมง อุณหภูมิรางกายอยูในชวง 36.9-37.4 องศาเซลเซียส ชีพจรอยูในชวง 90-110 ครั้งตอนาที หายใจ
อยูในชวง 18-20 ครั้งตอนาที ความดันโลหิต Systolic อยูในชวง 100-130 มิลลิเมตรปรอท Diastolic อยู
ในชวง 60-70 มิลลิเมตรปรอท ไมมีอาการใจสั่น ไมมีอาการเจ็บครรภ แพทยมีแผนการรักษาโดยใหสารน้ํา
ทางหลอดเลือดดํา 5%/D/W 100 มิลลิลิตรผสมยา Bricanyl 2 กรัม ในอัตรา 10 มิลลิลิตรตอชั่วโมง ติดตาม
ประเมินและบันทึกการหดรัดตัวของมดลูกและการเตนของหัวใจทารกในครรภทกุ 30 นาทีจนกระทั่งไมมี
การหดรัดตัวของมดลูกนานกวา 8 ชั่วโมง จึงลดอัตราการใหสารน้ําทางหลอดเลือดดําเปน 5 มิลลิลิตรตอ
ชั่วโมง ประเมินและบันทึกการหดรัดตัวของมดลูกและการเตนของหัวใจทารกในครรภทุก 30 นาที
จนกระทั่งไมมีการหดรัดตัวของมดลูกนานกวา 8 ชั่วโมง รายงานแพทยเพื่อปรับแผนการรักษา
วันที่ 23 ธันวาคม 2556 หลังไดรับการรักษาและการพยาบาลหญิงตั้งครรภคลายความวิตกกังวลลง
สีหนาสดชื่นขึน้ วัดและบันทึกสัญญาณชีพทุก 4 ชั่วโมง อุณหภูมิรางกายอยูในชวง 36.5-37.2 องศาเซลเซียส
ชีพจรอยูในชวง 96-112 ครั้งตอนาที หายใจอยูในชวง 18-20 ครั้งตอนาที ความดันโลหิต Systolic อยูในชวง
100-130 มิลลิเมตรปรอท Diastolic อยูในชวง 60-70 มิลลิเมตรปรอท ไมมีอาการใจสัน่ ไมรูสึกเจ็บครรภ
ไมมีทองแข็ง เด็กดิ้นดี รายงานแพทยเพื่อปรับแผนการรักษาโดยใหยา Bricanyl 0.25 มิลลิกรัม ฉีดเขาใต
ผิวหนังทุก 4 ชั่วโมง ให 6 ครั้ง ตรวจการหดรัดตัวของมดลูกดวยเครื่องตรวจการหดรัดตัวของมดลูกและ
สภาวะการเตนของหัวใจทารกในครรภ (Non stress test) พบไมมีการหดรัดตัวของมดลูก การเตนของหัวใจ
ทารกในครรภอยูในชวง 120-160 ครั้งตอนาที แพทยจึงงดการใหสารน้าํ ทางหลอดเลือดดํา
วันที่ 24 ธันวาคม 2556 หญิงตั้งครรภไมรูสึกเจ็บครรภคลอดกอนกําหนด ไมมีทองแข็ง เด็กดิน้ ดี
แพทยใหการรักษาโดยให Bricanyl 0.25 มิลลิกรัมฉีดเขาใตผิวหนังทุก 4 ชั่วโมงใหครบ 6 ครั้ง ประเมินและ
บันทึกการหดรัดตัวของมดลูกและการเตนของหัวใจทารกในครรภทกุ 30 นาที พบไมมีการหดรัดตัวของ
มดลูก การเตนของหัวใจทารกในครรภอยูในชวง 120-155 ครั้งตอนาที แพทยจึงอนุญาตใหกลับบานได
ใหยา Ventolin ครั้งละ 1 เม็ด ทุก 6 ชั่วโมง เปนเวลา 10 วัน แนะนําอาการเจ็บครรภเตือนคือ มดลูกจะมีการ
หดรัดตัวระยะสั้นๆไมสม่ําเสมอ และไมมอี าการเจ็บครรภแตจะรูสึกแนนๆหนวงๆ อาการเจ็บครรภจริง คือ
อาการเจ็บครรภรวมกับมดลูกหดรัดตัวทุก 10 นาทีและถีข่ ึ้น ทุก 3-5 นาที บางคนเจ็บราวไปที่หนาขา มีเลือด
หรือน้ําไหลออกทางชองคลอด อาการผิดปกติที่ตองมาพบแพทยทันที คลื่นไสอาเจียนมาก ปวดศีรษะมาก
ทารกดิ้นนอยลงหรือไมดิ้น แนะนําการปฏิบัติตัวเมื่อกลับบาน การรับประทานอาหารอยางเพียงพอ
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ครบ 5 หมูไดแก โปรตีน คารโบไฮเดรต เกลือแร วิตามิน ไขมันและครบ 3 มื้อ ดื่มน้ําอยางนอยวันละ 8 แกว
หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีสารคาเฟอีน แนะนําใหรับประทานยาสม่ําเสมอ การพักผอนอยางเพียงพอ งดการมี
เพศสัมพันธถึงอายุครรภมากกวา 36 สัปดาห แนะนําการฝากครรภตามนัด นัดฝากครรภวันที่ 2 มกราคม
2557 รวมระยะเวลาการรักษาในโรงพยาบาล 4 วัน
7. ผลสําเร็จของงาน
จากกรณีศึกษา ไดใหการพยาบาลพรอมทั้งศึกษาและติดตามประเมินผลทางการพยาบาลเปนระยะ
เวลา 4 วัน หญิงตั้งครรภไดรบั การดูแลทั้งทางดานรางกายและจิตใจ หลังการรักษา หญิงตั้งครรภสีหนา
สดชื่น สัญญาณชีพอยูใ นเกณฑปกติ ตรวจการหดรัดตัวของมดลูกดวยเครื่องตรวจการหดรัดตัวของมดลูก
และสภาวะการเตนของหัวใจทารกในครรภ(Non stress test)พบไมมกี ารหดรัดตัวของมดลูก การเตนของ
หัวใจทารกในครรภ ปกติ อยูใ นชวง 120-155 ครั้งตอนาที ปลอดภัยจากการไดรับยายับยั้งการคลอดและ
ไมพบภาวะแทรกซอนจากการไดรับยาตางๆ ขณะอยูโรงพยาบาลหญิงตั้งครรภสามารถปฏิบัติตัวไดถูกตอง
และใหความรวมมือในการรักษาพยาบาล หญิงตั้งครรภและญาติมีความรูความเขาใจถึงการดําเนินของโรค
แผนการรักษาของแพทยไดอยางถูกตองและสามารถตั้งครรภตอไปได ไมมีอาการเจ็บครรภ และหลังจาก
กลับบานสามารถมาพบแพทยตามนัด วันที่ 2 มกราคม 2557 ได โดยไมมีอาการเจ็บครรภคลอดกอนกําหนด
8. การนําไปใชประโยชน
สามารถนําประสบการณและความรูที่ไดจากกรณีศกึ ษาเปนแนวทางในการฟนฟูความรูและพัฒนา
ตนเองในหนวยงานใหดยี ิ่งขึน้
9. ความยุงยาก ปญหา อุปสรรคในการดําเนินการ
หญิงตั้งครรภมีประวัติเคยแทงบุตรครรภที่ 2 เมื่อมีอาการเจ็บครรภคลอดกอนกําหนด จึงมีภาวะ
วิตกกังวลสูง ทําใหเพิ่มภาวะเจ็บครรภคลอดมากขึ้น รวมทั้งสถานที่ใหการรักษาเปนแผนกคลอด ซึ่งมี
หญิงตั้งครรภ รายอื่นมารับบริการตลอดเวลาทําใหมีเสียงรบกวน จึงทําใหไดรับการพักผอนไมเต็มที่
เพิ่มความวิตกกังวลและมีโอกาสเกิดภาวะเสี่ยงตอการคลอดกอนกําหนดได ดูแลอยางใกลชิดใหขอมูลถึง
แผนการรักษาพยาบาล เปดโอกาสใหหญิงตั้งครรภไดซักถามขอสงสัย พรอมทั้งใหญาติเขาเยีย่ มไดเปนเวลา
จัดแผนการพยาบาลใหรบกวนหญิงตั้งครรภนอยที่สุดและจัดสภาพแวดลอมใหสงบเพื่อใหหญิงตั้งครรภ
ไดพักผอนมากที่สุด ดูแลใหไดรับยาตามแผนการรักษาของแพทย ติดตามประเมินและบันทึกการหดรัดตัว
ของมดลูกและฟงเสียงการเตนของหัวใจทารกในครรภทุก 30 นาที ดูแลใหรับประทานอาหารอยางเพียงพอ
ดูแลและชวยทําความสะอาดรางกาย ดูแลความสะอาดของเสื้อผา ที่นอน และสิ่งแวดลอม
10. ขอเสนอแนะ
ควรมีการติดตามเยี่ยมบาน การสนับสนุนดานจิตใจ โดยเมื่อหญิงตั้งครรภกลับบานแลวควรมีการ
สงตอใหทางกลุมงานเวชศาสตรชุมชนและเวชศาสตรผสู ูงอายุ ติดตามเยี่ยมบานตอไป
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ขอเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ของ นางสาวนุสรา สุนทร
เพื่อประกอบการแตงตั้งใหดาํ รงตําแหนง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ (ดานการพยาบาล)
(ตําแหนงเลขที่ รพว. 207) สังกัดกลุมภารกิจดานการพยาบาล ฝายการพยาบาล
โรงพยาบาลเวชการุณยรัศมิ์ สํานักการแพทย
เรื่อง การสงเสริมความรูในหญิงตั้งครรภเพื่อปองกันการเจ็บครรภคลอดกอนกําหนด
โดยครอบครัวมีสวนรวม
หลักการและเหตุผล
การคลอดกอนกําหนดถือเปนปญหาหนึง่ ของงานสูติกรรม และงานกุมารเวชกรรมในประเทศไทย
การคลอดกอนกําหนดมีผลกระทบตอสุขภาพของมารดา ทารก ครอบครัว ชุมชน และสงผลกระทบตอ
ประเทศชาติโดยรวม ปจจุบนั รัฐบาล ชุมชน และครอบครัว ตองใชจายจํานวนเงินมหาศาลไปในการดูแล
รักษาภาวะคลอดกอนกําหนด จากสถิติของโรงพยาบาลเวชการุณยรัศมิพ์ บวา ป พ.ศ.2554 มีผูคลอดทั้งหมด
499 ราย เปนทารกที่คลอดกอนกําหนด จํานวน 42 ราย คิดเปน 8.42% ป พ.ศ.2555 มีผูคลอดทั้งหมด
434 ราย เปนทารกที่คลอดกอนกําหนด จํานวน 57 ราย คิดเปน 13.13% ป พ.ศ.2556 มีผูคลอดทั้งหมด
344 ราย เปนทารกที่คลอดกอนกําหนดจํานวน 36 ราย คิดเปน 10.47% (สถิติแผนกคลอด ป พ.ศ. 25542556) ดังนั้นพยาบาลจึงมีบทบาทสําคัญในการชวยปองกันการคลอดกอนกําหนดในหญิงตั้งครรภที่มีภาวะ
เจ็บครรภคลอดกอนกําหนด ตลอดทั้งใหการพยาบาลหญิงตั้งครรภและครอบครัวอยางมีประสิทธิภาพและ
เปนองครวม คือ ดูแลครอบคลุมถึงรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม โดยใชหลักกระบวนการพยาบาลเพื่อชวย
ใหหญิงตั้งครรภและทารกในครรภปลอดภัย ผูจดั ทํา จึงไดจัดทําโครงการสงเสริมความรูในหญิงตั้งครรภ
เพื่อปองกันการเจ็บครรภคลอดกอนกําหนดโดยครอบครัวมีสวนรวม ซึ่งสอดคลองกับโครงการทัวรหอง
คลอด เปนนโยบายของแผนกคลอด โรงพยาบาลเวชการุณยรัศมิ์ เพื่อใหหญิงตั้งครรภและญาติมีความรู
ความเขาใจเกีย่ วกับการปองกันการเจ็บครรภคลอดกอนกําหนด และสามารถดูแลตนเองรวมกับครอบครัว
ไดโดยไมเกิดภาวะเจ็บครรภคลอดกอนกําหนด
วัตถุประสงคและหรือเปาหมาย
1. เพื่อใหหญิงตั้งครรภและครอบครัว มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการปองกันการเจ็บครรภคลอด
กอนกําหนด สามารถดูแลสุขภาพของตนเองได
2. หญิงตั้งครรภและญาติเกิดความพึงพอใจและประทับใจในการไดรับบริการที่มีคุณภาพ
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กรอบการวิเคราะห แนวคิด ขอเสนอ
ทฤษฎีแรงสนับสนุนทางสังคม(Social Support Theory)
คาหน (Kahn) ใหคําจํากัดความของแรงสนับสนุนทางสังคมวา เปนปฏิสัมพันธอยางมีจุดมุงหมาย
ระหวางบุคคล ซึ่งจะทําใหเกิดความผูกพันในแงดีจากคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่ง การยืนยันรับรองหรือ
เห็นพองกับพฤติกรรมของผูอื่น การชวยเหลือซึ่งกันและกันดานเงินทองหรือสิ่งของอื่น ๆ
บุญเยี่ยม ตระกูลวงษ กลาววา แรงสนับสนุนทางสังคม หมายถึง สิ่งที่ผูรับแรงสนับสนุนไดรับความ
ชวยเหลือดานขอมูลขาวสาร สิ่งของ หรือการสนับสนุนดานจิตใจจากผูใ หแรงสนับสนุน ซึ่งอาจเปนบุคคล
หรือกลุมบุคคล แลวมีผลทําใหผูรับไดปฏิบัติไปในทางที่ผูรับตองการ แรงสนับสนุนทางสังคมอาจเปน
บุคคลในครอบครัว เชน พอ แม สามี ภรรยา เพื่อนรวมงาน หรือเจาหนาที่สาธารณสุข
หลักสําคัญของการใหแรงสนับสนุนทางสังคมประกอบดวยองคประกอบที่สําคัญดังนี้
1. ตองมีการติดตอสื่อสารระหวางผูใหและผูรับแรงสนับสนุน
2. ลักษณะการสื่อสารตองประกอบไปดวย
2.1 ขาวสารที่มีลักษณะที่ผูรับเชื่อวา มีความสนใจ เอาใจใส มีความรัก ความหวังดีตอตนอยางจริงใจ
2.2 ขาวสารที่มีลักษณะที่ผูรับรูสึกวาตนเองมีคุณคา และเปนที่ยอมรับในสังคม
2.3 ขาวสารที่มีลักษณะที่ผูรับเชื่อวาตนเองเปนสวนหนึ่งของสังคมและสามารถทําประโยชนแก
สังคมได
3. ปจจัยนําเขาของแรงสนับสนุน อาจอยูใ นรูปของขาวสารวัสดุ สิ่งของหรือดานจิตใจ
4. จะตองชวยใหผูรับไดบรรลุถึงจุดมุงหมายที่ตองการ
ดังนั้นการที่หญิงตั้งครรภ สามารถดูแลตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ ตองอาศัยแรงสนับสนุนจาก
ทีมสหสาขาวิชาชีพและแรงสนับสนุนจากครอบครัว เพื่อใหไดมีโอกาสรับขอมูลการปฏิบัติตัว การดูแล
ตนเองขณะตั้งครรภ ซึ่งสงผลใหหญิงตั้งครรภสามารถดูแลตนเองและบุตรไดอยางถูกตอง ผูศึกษาจึงมี
แนวคิ ด ในการจั ด ทํ า โครงการการส ง เสริ ม ความรู ใ นหญิ ง ตั้ ง ครรภ เ พื่ อ ป อ งกั น การเจ็ บ ครรภ ค ลอด
กอนกําหนดโดยครอบครัวมีสวนรวม
ขั้นตอนในการดําเนินการ
1. ศึกษาคนควาขอมูล เกี่ยวกับปจจัยเสี่ยงของการเจ็บครรภคลอดกอนกําหนด อาการและอาการ
แสดงของภาวะเจ็บครรภคลอดกอนกําหนด การปฏิบัติตัวที่ถูกตองในระหวางตั้งครรภ การสังเกตอาการ
ผิดปกติระหวางตั้งครรภ ความสําคัญของการฝากครรภตามนัดและบทบาทของสมาชิกในครอบครัว บิดา
มารดาและสามี ที่มีสวนชวยเหลือหรือสนับสนุน
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