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กลุ่มการสอน การพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ 
ปีการศึกษา 2557 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา 



วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เวที KM สู่การพัฒนาองค์กรเรียนรู้ 

 
ชื่อเรื่อง  การพัฒนาการเรียนรู้จากการสอนโดยใช้ฐานการเรียนรู้ 

 
1. ขั้นการวิเคราะห์ปัญหา/ความต้องการ 

 
การจัดการศึกษาพยาบาล ในยุคปัจจุบัน ใช้หลักการของการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น 

ส าคัญ โดยรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสม ยืดหยุ่น ตลอดจนมีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ค านึงถึงความแตกต่าง
เฉพาะตัวของนักศึกษาเป็นเรื่องส าคัญ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนได้รับการตอบสนองต่อการเรียนรู้ที่สูงสุด   ระบบการเรียนการสอนจึงต้องมี
คุณภาพได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ทางวิชาการระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ กับนักศึกษา
ด้วยกัน ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้อย่างกระตือรือร้น มีการจัดรูปแบบการจัดการเรียน
การสอนที่มีคุณภาพ ยืดหยุ่น หลากหลาย และติดตามผลการเรียนเพ่ือน ามาสู่การพัฒนาคุณภาพการสอน สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้
การพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ 

วิชาชีพพยาบาลเป็นวิชาชีพที่ให้บริการทางสุขภาพแก่มนุษย์ เพ่ือช่วยให้บุคคลมีภาวะสุขภาพที่ดี ในการปฏิบัติการ
พยาบาล เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้รับบริการ นักศึกษาพยาบาลต้องได้รับการฝึกฝนเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติจริง อันจะท า
ให้เกิดความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติการพยาบาล และให้การพยาบาลได้อย่างมีคุณภาพ ภายใต้การเคารพสิทธิผู้ป่วย ที่จ าเป็นต้อง
ได้รับการคุ้มครองในความเป็นมนุษย์ การเตรียมความพร้อมนักศึกษาพยาบาล ก่อนฝึกภาคปฏิบัติ และการเตรียมความสามารถด้าน
การปฏิบัติการพยาบาลให้แก่นักศึกษาก่อนส าเร็จเป็นพยาบาลวิชาชีพ โดยการสอนโดยใช้ฐานการเรียนรู้ จึงมีความจ าเป็นมากเพ่ือ
พัฒนาความรู้และทักษะเพ่ือจะน าไปสู่การให้การพยาบาลอย่างเหมาะสมและเกิดความปลอดภัยแก่ผู้รับบริการ กลุ่มงานวิชาการและ
กลุ่มการสอนการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์  จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาการเรียนรู้ จากการสอนโดยใช้ฐานการเรียนรู้ 
แก่นักศึกษาพยาบาลให้มีทักษะทางการพยาบาลที่จ าเป็นและพร้อมต่อการดูแลผู้รับบริการต่อไป 

 
2. ขั้นก าหนดเป้าหมาย 
3.1  ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และพึงพอใจต่อการพัฒนาทักษะโดยใช้ฐานการเรียนรู้ 
3.2  ผู้เรียนทุกคนผ่านเกณฑ์การประเมินผลการพัฒนาทักษะจากฐานการเรียนรู้ เกินร้อยละ 80  
3.3 ได้แนวปฏิบัติที่ดีส าหรับการเรียนการสอน  

 
3. ขั้นด าเนินการ 

 4.1   การประสานงานและการวางแผน 
1. ประชุมคณะกรรมการวิชาการ เพื่อก าหนดทักษะที่จ าเป็น  และก าหนดระยะเวลาในการเตรียมความพร้อม

ทักษะก่อนฝึกปฏิบัติ 
2. หัวหน้ากลุ่มวิชา ประชุมกลุ่มวิชา เพื่อเตรียมทักษะที่เกี่ยวข้องในรายวิชา และจัดเตรียมเอกสาร ใบประเมิน

ส าหรับการด าเนินการการพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้ฐานการเรียนรู้ 
3. ประชุมอาจารย์ เพ่ือสร้างข้อตกลงร่วม เตรียมความพร้อมส าหรับด้านวัสดุอุปกรณ์ และซักซ้อมแนวทาง

ด าเนินการและสรุปเป็นแนวทางการปฏิบัติการในการ ตรวจครรภ์  การท าคลอด และการช่วยเหลือทารกแรกคลอด   
 
 



โดยมีการด าเนินการ ดังนี้ 
3.1 ผู้รับผิดชอบประชุมทีมอาจารย์ผู้สอนเพ่ือวางแผนการด าเนินงานร่วมกัน ก าหนดวัตถุประสงค์ และ

แนวทางการด าเนินงาน ร่วมก าหนดฐานการเรียนรู้ส าหรับการพัฒนาการเรียนการสอน 
3.2 ผู้รับผิดชอบก าหนดตารางการด าเนินการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบฐานการเรียนรู้  เพ่ือชี้แจง

รายละเอียดการสอบและติดตามนักศึกษาในการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้ฐานการเรียน 
3.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบประจ าฐานการเรียนรู้ ประเมินนักศึกษาเป็นรายบุคคล และให้ข้อคิดเห็นเพื่อการ

พัฒนาแก่นักศึกษา 
3.4 ติดตามความพึงพอใจของนักศึกษาในการเรียนโดยใช้ฐานการเรียนรู้ 
 

4. การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาจากรอบปีก่อน 
ปีการศึกษา 2556 ปีการศึกษา 2557 

วิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารก ผดุงครรภ์ 
1. มีการพัฒนาทักษะทางการพยาบาลด้านการ
พยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ โดย
จัดท า Preclinic ก่อนการฝึกภาคปฏิบัติ 
2. ไม่มีการจัดสอบประเมินทักษะทางการ
พยาบาล 
 

วิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารก ผดุงครรภ์ 
1. มีการพัฒนาทักษะทางการพยาบาลด้านการ
พยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ โดย
จัดท า Preclinic ก่อนการฝึกภาคปฏิบัติ 

 เรื่องเพิ่มเติม 
-จัดสอบประเมินทักษะทางการพยาบาล 

 
5. ขั้นการประเมินผล:ผลลัพท์ที่ได้ 

5.1  การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ฐานการเรียนรู้ในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ 1  
ชั้นปี 3 รุ่น 23 ภาคเรียนที่ 1 มีผลการประเมินดังนี้ 
5.2 การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ฐานการเรียนรู้ ในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ 1 
ชั้นปี 3 รุ่น 23 ภาคเรียนที่ 3 มีผลการประเมินดังนี้ 
5.3 การพัฒนาทักษะทางการพยาบาลโดยใช้ฐานการเรียนรู้ ในการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ ชั้นปี 4 
รุ่น 22  มีผลการประเมินดังนี้ 
1) ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาทักษะทางการพยาบาลก่อนส าเร็จการศึกษา ในประเด็น การช่วยเหลือ
ทารกแรกคลอด  ในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 100 (ค่าเฉลี่ย 4.47, SD .80)) 

   2) ผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินผล การพัฒนาทักษะการช่วยเหลือทารกแรกคลอด ดังนี้ 
  1)  ฐานการช่วยเหลือทารกปกติ  
          -  ผ่านเกณฑ์ ระดับ ดี  ร้อยละ 93.10 (54 คน) 
      -  ผ่านเกณฑ์แบบมีเงื่อนไข ร้อยละ 6.90  (4 คน) (ให้สอบซ่อมเสริม) 
      2)  ฐานการช่วยเหลือทารกที่มีภาวะขาดอออกซิเจนระดับปานกลาง 
          -  ผ่านเกณฑ์ ระดับ ดี  ร้อยละ 91.38 (53 คน) 



     -  ผ่านเกณฑแ์บบมีเงื่อนไข ร้อยละ 8.62 (5 คน) 
      3)  ฐานการช่วยเหลือทารกที่มีภาวะขาดอออกซิเจนระดับรุนแรง 
          -  ผ่านเกณฑ์ ระดับ ดี  ร้อยละ 91.38 (53 คน) 
     -  ผ่านเกณฑ์แบบมีเงื่อนไข ร้อยละ 8.62 (5 คน) 
  
6.  ได้แนวปฏิบัติที่ดีส าหรับการเรียนการสอน ดังนี้ 

 6.1  แนวปฏิบัติที่ดี ส าหรับการตรวจครรภ์ และการพัฒนาแบบประเมินการตรวจครรภ์ส าหรับอาจารย์ในการ
จัดการเรียนการสอน 

    6.2 แนวปฏิบัติที่ดี ส าหรับการท าคลอด และการพัฒนาแบบประเมินการท าคลอดส าหรับอาจารย์ในการ
จัดการเรียนการสอน 
     6.3  แนวปฏิบัติที่ดี ส าหรับการช่วยเหลือทารกแรกคลอดที่ขาดออกซิเจนในประเด็นเทคนิคการนวดหัวใจ
ส าหรับนักศึกษาพยาบาล  
7. ข้อคิดเห็นอ่ืน ๆ ในการพัฒนาการเรียนรู้จากการสอนโดยใช้ฐานความรู้ 

        7.1 สถานการณ์การสอบทักษะเป็นประโยชน์และสอดคล้องกับการน าไปใช้จริง 
        7.2 ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจภายหลังพัฒนาการเรียนรู้จากการสอนโดยใช้ฐานการเรียนรู้ 
        7.3 สาระที่ได้จากการพัฒนาการเรียนรู้จากการสอนโดยใช้ฐานการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะทางการพยาบาลมี
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานจริง 
        7.4  ผู้เรียนมีความมั่นใจต่อการน าทักษะทางการพยาบาลไปใช้ในการดูแลมารดาทารก 

 
รายละเอียดของผลการประเมินการพัฒนาการเรียนรู้จากการสอนโดยใช้ฐานการเรียนรู้  : ฐานการตรวจครรภ์ 

แนวทางการจัดการเรียน 

การสอน 

ผลการศึกษา 

 ค่าเฉล่ีย SD การแปลผล 
1.หวัขอ้ในการจดัเตรียมฐานการเรียนรู้  3.41 0.60 ดี 
2.ความรู้ท่ีไดรั้บมีประโยชน์ต่อการข้ึนฝึก 3.41 0.60 ดี 
3.ความรู้ท่ีไดรั้บนั้นนกัศึกษาสามารถน าไปปฏิบติั
จริงในการฝึกปฏิบติัได ้

3.48 0.59 ดี 

4.การไดฝึ้ก ฐานการเรียนรู้ ก่อนการฝึกปฏิบติั ช่วย
ใหน้กัศึกษาลดความเครียดและวติกกงัวลก่อนข้ึนฝึก
ได ้

3.34 0.61 ดี 

5.การไดฝึ้ก ฐานการเรียนรู้ ก่อนการฝึกปฏิบติั ช่วย
ส่งเสริมใหน้กัศึกษามีความเช่ือมัน่ใจในตนเองมาก
ข้ึน 

3.36 0.59 ดี 

6.การไดฝึ้ก ฐานการเรียนรู้ ก่อนการฝึกปฏิบติั ช่วย
ใหน้กัศึกษามีการเตรียมความพร้อมก่อนข้ึนฝึกไดดี้

3.35 0.59 ดี 



แนวทางการจัดการเรียน 

การสอน 

ผลการศึกษา 

 ค่าเฉล่ีย SD การแปลผล 
ข้ึน 

7.การน าไปประยกุตใ์ชใ้นสถานการณ์อ่ืน ๆ หรือ
วชิาอ่ืน ๆ 

3.35 0.59 ดี 

8.รูปแบบการสอนและกิจกรรมเหมาะสม 3.26 0.58 ดี 
9.สถานท่ีและอุปกรณ์ในการฝึกฐานการเรียนรู้ 
พร้อมและเหมาะสม 

3.22 0.58 ดี 

10.ระยะเวลาในการจดัเหมาะสม 3.27 0.60 ดี 
11.ผูส้อนมีการเตรียมความพร้อม และมีความรู้ใน
การสอน 

3.42 0.58 ดี 

12.ควรมีการด าเนินการเตรียมความพร้อมก่อนการ
ฝึกปฏิบติัเช่นน้ีอีกในรุ่นต่อไป 

3.40 0.56 ดี 

รวม 3.35 0.60 ดี 
 
 
 
 

รายละเอียดของผลการประเมินการพัฒนาการเรียนรู้จากการสอนโดยใช้ฐานการเรียนรู้ : ฐานการท าคลอด 
 

แนวทางการจัดการเรียน 

การสอน 

ผลการศึกษา 

 ค่าเฉล่ีย SD การแปลผล 
1.หวัขอ้ในการจดัเตรียมฐานการเรียนรู้  4.00 0.60 ดี 
2.ความรู้ท่ีไดรั้บมีประโยชน์ต่อการข้ึนฝึก 4.41 0.70 ดี 
3.ความรู้ท่ีไดรั้บนั้นนกัศึกษาสามารถน าไปปฏิบติั
จริงในการฝึกปฏิบติัได ้

4.41 0.70 ดี 

4.การไดฝึ้ก ฐานการเรียนรู้ ก่อนการฝึกปฏิบติั ช่วย
ใหน้กัศึกษาลดความเครียดและวติกกงัวลก่อนข้ึนฝึก
ได ้

4.51 0.59 ดีมาก 

5.การไดฝึ้ก ฐานการเรียนรู้ ก่อนการฝึกปฏิบติั ช่วย 4.51 0.59 ดีมาก 



แนวทางการจัดการเรียน 

การสอน 

ผลการศึกษา 

 ค่าเฉล่ีย SD การแปลผล 
ส่งเสริมใหน้กัศึกษามีความเช่ือมัน่ใจในตนเองมาก
ข้ึน 

6.การไดฝึ้ก ฐานการเรียนรู้ ก่อนการฝึกปฏิบติั ช่วย
ใหน้กัศึกษามีการเตรียมความพร้อมก่อนข้ึนฝึกไดดี้
ข้ึน 

4.51 0.59 ดีมาก 

7.การน าไปประยกุตใ์ชใ้นสถานการณ์อ่ืน ๆ หรือ
วชิาอ่ืน ๆ 

4.00 0.60 ดี 

8.รูปแบบการสอนและกิจกรรมเหมาะสม 4.00 0.60 ดี 
9.สถานท่ีและอุปกรณ์ในการฝึกฐานการเรียนรู้ 
พร้อมและเหมาะสม 

4.41 0.70 ดี 

10.ระยะเวลาในการจดัเหมาะสม 4.41 0.70 ดี 
11.ผูส้อนมีการเตรียมความพร้อม และมีความรู้ใน
การสอน 

4.51 0.59 ดีมาก 

12.ควรมีการด าเนินการเตรียมความพร้อมก่อนการ
ฝึกปฏิบติัเช่นน้ีอีกในรุ่นต่อไป 

4.51 0.59 ดีมาก 

รวม 3.35 0.60 ดี 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

รายละเอียดของผลการประเมินการพัฒนาการเรียนรู้จากการสอนโดยใช้ฐานการเรียนรู้ 
: การช่วยเหลือทารกแรกคลอด 

 
แนวทางการจัดการเรียน 

การสอน 
ผลการศึกษา 

 ค่าเฉลี่ย SD การแปลผล 



แนวทางการจัดการเรียน 
การสอน 

ผลการศึกษา 

 ค่าเฉลี่ย SD การแปลผล 
1. การแจ้งให้นักศึกษาทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับ

ก าหนดเวลาการสอบทักษะ 
 

4.14 0.80 ดี 

2. มีอุปกรณ์ฝึกปฏิบัติการพยาบาลสอดคล้อง
กับการปฏิบัติในสถานการณ์จริง 

 

4.47 0.50 ดี 

3. มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการฝึกปฏิบัติทักษะการ
พยาบาล 

 

4.36 0.52 ดี 

4. สถานการณ์การสอบทักษะเป็นประโยชน์และ
สอดคล้องกับการน าไปใช้ 

 

4.62 0.56 ดีมาก 

5. ความรู้ความเข้าใจภายหลังการประเมิน
ทักษะทางการพยาบาล 

4.57 0.53 ดีมาก 

6. สาระที่ได้จากการประเมินทักษะทางการ
พยาบาลมีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานจริง 

4.59 .56 ดีมาก 

7. เวลาที่ใช้ในการประเมินทักษะทางการ
พยาบาลเหมาะสม 
 

4.31 063 ดี 

8. อาจารย์มีความสามารถในการอ านวยความ
สะดวกและกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ 

 

4.67 .51 ดีมาก 

9. โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจในการ
ประเมินทักษะทางการพยาบาล 

4.52 .50 ดีมาก 

 4.47 .80 ดี 
 
7.ประโยชน์ที่นักศึกษาได้รับและข้อเสนอแนะ  
 

รายการ 
1. มีความรู้ มีทกัษะในการปฏิบติัท่ีดีและความมัน่ใจในการปฏิบติั 
2. ฝึกใหค้  าแนะน าหญิงตั้งครรภก์บัเพื่อน เพื่อเพิ่มความมัน่ใจมากข้ึน 

3. อ่านหนงัสือคน้ควา้เพิ่มเติม ในหวัขอ้ท่ียงัไม่เขา้ใจ 
4. ความขยนัและความกระตือรือร้น 

5. การแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง 



รายการ 
6. ทกัษะการปฏิบติัท่ีทุกตอ้ง 

 

7. ขาดความมัน่ใจในการปฏิบติัท าใหข้าดทกัษะ 
8. มองภาพรวมของการตรวจครรภไ์ม่ออก 

9. ไม่ไดฝึ้กตรวจกบัหญิงตั้งครรภจ์ริง จึงท าใหเ้กิดความไม่ชดัเจน 

 
10. ในการฝึกในฐานควรใหมี้การดูและสอน บนัทึกลงในสมุดสีชมพจูริง เพื่อฝึกให้

นกัศึกษาท าได ้
11. ระยะเวลาในการฝึกนอ้ย จึงล าดบัขั้นตอนไม่ได ้

12. ควรเนน้ความรู้ท่ีจะน าไปใชไ้ดจ้ริงในการข้ึนฝึกปฏิบติังาน 

13. ควรมีการจ าลองสถานการณ์ใหใ้กลเ้คียงกบัสถานการณ์จริงบนสถานท่ีฝึก เช่น การใช้
อุปกรณ์ต่างๆ เคร่ืองฟัง FHS 

14. ควรมีการเตรียมทกัษะการปฏิบติัการเตรียมความพร้อมใหน้กัศึกษาก่อนข้ึนฝึกทุกคร้ัง 
15. ควรมีการเรียนรู้เก่ียวกบัการใชเ้คร่ือง NST เพิ่ม 

16. ควรมีการสอบวนัละ 3 ฐานและจ านวนนกัศึกษาไม่ควรมากจนเกินไป 

 
 
8. ข้อคิดเห็นของอาจารย์ผู้สอน/ผู้นิเทศต่อการพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้ฐานความรู้  

1. การเตรียมนักศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะการแจ้งวัตถุประสงค์ของการสอบทักษะ  ประเด็นในการสอบ
ทักษะ เอกสารความรู้ เพ่ือเตรียมความพร้อมล่วงหน้าก่อนการสอบทักษะ ท าให้นักศึกษามีการเตรียมความ
พร้อมก่อนสอบที่ดี 

2. การเตรียมความพร้อมของอาจารย์ผู้เกี่ยวข้อง เป็นสิ่งจ าเป็น ควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และก าหนดแนว
ปฏิบัติที่ชัดเจน ก าหนดการประเมินที่ชัดเจน รวมถึง ทดลองซักซ้อม การปฏิบัติตามแนวทาง ซักซ้อมการ
ประเมินตามแบบประเมินที่ก าหนด ล่วงหน้าก่อนด าเนินการสอบทักษะกับนักศึกษาจริง ท าให้การด าเนินการ
เรียบร้อยและมีความพร้อม  

3. ฐานความรู้แต่ละฐานควรสรุปขั้นตอนการปฏิบัติทักษะ อย่างชัดเจน และครบทุกฐาน 
4. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นสิ่งที่ดี ควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในทุกระยะ ตั้งแต่ ขั้นเตรียมความพร้อมก่อนสอบ

ทักษะ  ระหว่างการสอบ และหลังการสอบทักษะ ท าให้ได้แนวทางการปฏิบัติที่ดี ส าหรับการพัฒนาการเรียน
การสอน 

5. ควรจัดให้มีการพัฒนาทักษะการเรียนรู้จากการสอนโดยใช้ฐานการเรียนรู้ อย่างต่อเนื่อง และมีการพัฒนาทักษะ
ก่อนส าเร็จ เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ ความม่ันใจ  

 
9. บทเรียนที่ได้รับ :  

 



1. จุดเริ่มต้นของการเพิ่มคุณค่าการจัดการเรียนการสอนที่สามารถพัฒนาทักษะทางการพยาบาลคือ พัฒนาการ
เรียนรู้โดยใช้ฐานการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาทักษะทางการพยาบาล ทั้งก่อนฝึกภาคปฏิบัติ และก่อนส าเร็จการศึกษา เพ่ือ
ตอบสนองการบรรลุเป้าหมายและพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน และเพ่ือให้ตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ ที่มีกลยุทธคือ
การสร้างและพัฒนาบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติการทางการพยาบาลที่มีคุณภาพ และตอบสนองต่อระบบบริการสุขภาพ 
โดยมีการก าหนดแนวทางในการพัฒนาและสอบทักษะอย่างชัดเจน  
 2. การออกแบบการจัดการเรียนการสอน และวางแผนพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้ฐานการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาทักษะ
ทางการพยาบาลอย่างเป็นล าดับ  โดย ก าหนดตารางการด าเนินงาน และก าหนดรายชื่ออาจารย์และนักศึกษาที่ต้อง
รับผิดชอบ ต้องประสานผู้เกี่ยวข้องล่วงหน้า เช่น การเตรียมห้องปฏิบัติการ การเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ทักษะและสอบทักษะทางการพยาบาล 
 4. การด าเนินการตามแผน และควรมีการประชุมกลุ่มเพ่ือหาแนวทางการแก้ไขปัญหาเป็นระยะ และอาจารย์
ผู้เกี่ยวข้องมีการฝึกซ้อมการใช้สถานการณ์ การปฏิบัติการช่วยเหลือ  และการใช้แบบประเมิน  ล่วงหน้าก่อนน าไปใช้
จริง ท าให้การด าเนินการ เป็นไปอย่างเรียบร้อย 
 5. พัฒนาการเรียนรู้โดยใช้ฐานการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาทักษะทางการพยาบาล ท าให้อาจารย์ได้เตรียมความ
พร้อมและร่วมกันพัฒนาเรียบเรียงแนวทางการปฏิบัติการพยาบาล ส าหรับการสอนนักศึกษาได้อย่างเหมาะสม และ
นักศึกษามีความพึงพอใจมาก ที่ได้พัฒนาทักษะและปฏิบัติตามแนวทางที่เป็นมาตรฐาน โดยเฉพาะก่อนส าเร็จการศึกษา
ท าให้ นักศึกษามีความมั่นใจในการปฏิบัติ และสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง ท าให้นักศึกษามีความพร้อมและสามารถ
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างทันท่วงที เป็นผลดีต่อผู้รับบริการ  
         6.  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการถอดบทเรียนจากการพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้ฐานการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนา
ทักษะทางการพยาบาลเป็นสิ่งที่จ าเป็น ท าให้ได้แนวทางปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาการเรียนการสอนส าหรับนักศึกษา 
 
10.สิ่งท่ีควรน าไปใช้ในรุ่นต่อไป จากผลการเรียนรู้ 
 

1. ควรมีการพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้ฐานการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาทักษะทางการพยาบาลในรุ่นต่อไป  และน าสิ่งที่ได้
จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการถอดบทเรียนมาใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในครั้งต่อไป 

2. ควรมีการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติ และแจกเอกสารเพ่ือการเตรียมความพร้อมส าหรับการสอบภาคปฏิบัติของ
นักศึกษาอย่างเหมาะสม  

3. ควรปรับเพิ่มเติมการวิเคราะห์สถานการณ์ในฐาน โดยเพิ่มสถานการณ์ ให้หลากหลายเพิ่มมากขึ้น  
4. จัดให้มีเอกสารสรุปขั้นตอนส าหรับแนวทางปฏิบัติในแต่ละฐานความรู้ 

 
 
11 สรุปแนวปฏิบัติที่ดีจากการท าโครงการเตรียมความพร้อมในการฝึกภาคปฏิบัติรายวิชาปฏิบัติการพยาบาล

มารดาทารก  
1. จัดเตรียมความพร้อมอาจารย์ในกลุ่มวิชา ประชุมร่วม วางแผนการด าเนินการ และเตรียมความพร้อมในการ

ด าเนินการก่อนให้พร้อม เช่น การเตรียมผู้สอน การซักซ้อมการด าเนินการขั้นตอนการปฏิบัติทักษะให้เป็นไป
ตามแนวปฏิบัติที่เป็นมาตรฐาน  การเตรียมแบบประเมินทักษะ  และการเตรียมผู้เรียนให้พร้อมส าหรับ
พัฒนาการเรียนรู้โดยใช้ฐานการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะทางการพยาบาล จัดเตรียมเอกสารส าหรับฐานความรู้ 
ให้พร้อมทุกฐานการเรียนรู้ 

2. จัดเตรียมอุปกรณ์ส าหรับฐานความรู้ 



 
 

  12. . สิ่งท่ีได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรุ้และถอดบทเรียนจากการพัฒนาการเรียนรู้  
  12.1  ฐานการเรียนรู้ : การพัฒนาทักษะการตรวจครรภ์ 
แนวปฏิบัติส าหรับการตรวจครรภ์ ดังนี้ 

1. เตรียมอุปกรณ์ สถานที่ พร้อมใช้ได้ 
2. อธิบายให้หญิงตั้งครรภ์ทราบวัตถุประสงค์ของการตรวจเพื่อความเข้าใจและให้ความร่วมมือ  
3. สอบถามเกี่ยวกับการถ่ายปัสสาวะก่อนตรวจ (ดูแลกระเพาะปัสสาวะว่างก่อนตรวจ) 
4. จัดให้นอนหงายราบคลุมผ้าให้มิดชิด 
5. 5.  ตรวจร่างกาย/ตรวจสอบในเรื่องต่อไปนี้ได้ถูกต้อง 

5.1 น้ าหนัก และ ส่วนสูง 
5.2 ความดันโลหิต 
5.3 การตรวจความซีดบริเวณเยื่อบุตา และให้ค าแนะน า 
5.4 ตรวจช่องปากและคอ ไทรอยด์ และให้ค าแนะน า 
5.5 ตรวจหัวนม เต้านม และให้ค าแนะน าตรวจครรภ์ด้วยการดู สังเกตลักษณะรูปร่างท้อง การเคลื่อนไหวของ
ทารก  

 7.  ตรวจครรภ์ด้วยการคล า 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
  7.1 คล าระดับความสูงของยอดมดลูก และสามารถคะเนอายุครรภ์ได้ และหาส่วนน าที่อยู่ยอดมดลูก 
  7.2 คล าด้านข้างมดลูก เพ่ือหาส่วนหลังของทารกในครรภ์ 
  7.3 คล าส่วนล่างของมดลูก เพ่ือหาส่วนน าและระดับส่วนน า 
  7.4 คล าเพ่ือตรวจยืนยันการเข้าช่องเชิงกรานของส่วนน า 

8. สามารถบอกท่าทารกในครรภ์ได้ถูกต้อง 
9. สามารถฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ได้ถูกต้องตรงกับต าแหน่งที่สอดคล้องกับท่าของทารกในครรภ์ 
10. ตรวจการบวมของขาและเท้า/ เส้นเลือดขอด 
11. สอบถามอาการผิดปกติ/ อาการไม่สุขสบาย  
12. ปฏิบัติอย่างนุ่มนวล/มีความเป็นกันเอง /ให้ข้อมูลผลการตรวจ/ให้ค าแนะน า แก่หญิงตั้งครรภ์ 
13. นัดตรวจครั้งต่อไปได้ 

 
  12.2   ฐานการเรียนรู้ : การพัฒนาทักษะการท าคลอด 
แนวปฏิบัติส าหรับการคลอด  ดังนี้ 

1. ประเมินอาการที่ต้องย้ายเข้าห้องคลอด 
2. เตรียมเครื่องมือการท าคลอดให้ครบถ้วนและถูกหลักสะอาดปราศจากเชื้อ  
3. เตรียมผู้คลอดโดยบอกขั้นตอนการท าคลอดให้ผู้คลอดเข้าใจเพื่อให้ความร่วมมือ 
• จัดท่าผู้คลอดให้อยู่ในท่าท่ีเหมาะสมส าหรับการคลอด 
• แนะน าวิธีการเบ่งคลอด พร้อมทั้งเชียร์เบ่งในระยะเวลาที่เหมาะสม 
4. ท าความสะอาดอวัยวะสืบพันธุ์และอวัยวะใกล้เคียงของผู้คลอด (Scrub perineum) 

 5.  ผู้ท าคลอดเตรียมตัวได้ถูกต้อง ดังนี้ 
  5.1 แต่งตัวเพื่อท าคลอดได้ทันเวลา 



  5.2 แต่งตัวเพื่อท าคลอดตามล าดับ ดังนี้ 
• ผูกผ้าปิดปาก ปิดจมูก 
• ล้างมือ (Scrub) 
• ใส่เสื้อกาวน์ 
• ใส่ถุงมือ 

 6.  เตรียมผู้คลอดตามขั้นตอน ดังนี้ 
  6.1 ปูผ้าและปูผ้ารองคลอดได้ถูกต้อง 
  6.2 จัดวางเครื่องมือในลักษณะที่หยิบง่าย สะดวกแก่การใช้ตามล าดับก่อน หลัง 
 7. ท าคลอดศีรษะทารกได้ถูกต้องและปลอดภัย ดังนี้ 

• 7.1 ประเมินว่าผู้คลอดควรได้รับการตัดฝีเย็บ 
• 7.2 ตัดฝีเย็บได้ถูกต้อง 
• 7.3 ป้องกันการฉีกขาดของฝีเย็บและคลีตอรีส โดยพยายามพยุงและรวบบริเวณฝีเย็บเพ่ือให้ศีรษะเงยขึ้น 
• 7.4 บอกให้ผู้คลอดหยุดเบ่ง 
• 7.5 ดูดน้ าเมือกและเลือดในปากและจมูก 
• 7.6. เช็ดตาทารก 
• 8.  ท าคลอดไหล่และล าตัวทารกได้ถูกต้อง ดังนี้ 
• 8.1 ตรวจสายสะดือพันคอ 
• 8.2 ท าคลอดไหล่บนก่อนไหล่ล่าง 
• 8.3 ท าคลอดล าตัวและวางทารกให้ปลอดภัย 
• 8.4 ดูดน้ าเมือกและเลือดออกจากปาก จมูก ล าคอ เพื่อให้ทางเดินหายใจโล่ง 
• 8.5 แจ้งเวลาให้เจ้าหน้าที่ทราบเมื่อทารกคลอด 
9.  ตัดสายสะดือได้ถูกต้อง 
10.  ประเมินสภาพทารกแรกคลอด (APGAR score) 
11.  สังเกตความผิดปกติทั่วไปอย่างรวดเร็วและอุ้มทารกให้มารดาดู บอกเพศและให้ทารกนอนกับมารดาโดยเร็ว 

   12.  ท าคลอดรกได้ถูกวิธีและปลอดภัย ดังนี้ 
  12.1 ตรวจให้กระเพาะปัสสาวะว่าง 
  12.2 ตรวจอาการและอาการแสดงของการลอกตัวของรก 
  12.3 ท าคลอดรกอย่างถูกวิธี 
  12.4 ตรวจดูสภาพของรกว่าลอกออกมาครบถ้วนสมบูรณ์ ปกติ/ผิดปกติ หรือไม่ 

13.  ตรวจดูการฉีกขาดของฝีเย็บ ช่องคลอดและปากมดลูก 
14.  ให้ค าแนะน ามารดาหลังคลอดใหม่ได้ถูกต้อง 
15.  คาดคะเนจ านวนการเสียเลือดจากการคลอดได้ถูกต้อง 

 
  12.3 ฐานการเรียนรู้ : การพัฒนาทักษะการช่วยเหลือทารกแรกคลอด คือ 
       แนวปฏิบัติที่ดีส าหรับการช่วยเหลือทารกแรกคลอด คือ 
 

1) แนวปฏิบัติส าหรับการช่วยเหลือทารกแรกคลอดปกติ มีดังนี้ 



1. Suction clear airway ให้โล่ง 
2. เช็ดตัวทารกให้แห้ง (โดยการเช็ดบริเวณหลังทารกให้หันหน้าทารกออกจาก vulva มารดา) ทิ้งผ้าเช็ดตัว

ทารกให้ห่างตัวทารก 
3. กระตุ้นทารกให้ร้อง(ประเมินการร้องของทารก) 
4. ประเมิน APGAR Score  
5. Clamp Cord และตัด Umbilical Cord โดยทารกปกติควรรออย่างน้อย 1-3 นาทีแล้วจึง Clamp Cord และตัด

สายสะดือ 
6. วางทารกท่ีหน้าอกมารดาเพื่อส่งเสริมสัมพันธภาพมารดาทารก ( Skin to skin ) และกระตุ้น Breast Feeding (จน

ครบตามเวลาที่ก าหนด ) พยาบาลสังเกตและช่วยเหลือขณะส่งเสริมสัมพันธภาพ 
7. น าทารกไปดูแลที่ Radiant warmer และดูแลดังต่อไปนี้ 

7.1 ดูแลทางเดินหายใจ Clear airway  กรณีมีเสมหะในล าคอ 
7.2 Keep warm 
7.3 ตรวจสอบการรัดของสายสะดือ 
7.4 เช็ดตาทารกด้วย N.S.S. และป้ายตาด้วย Terramycin Ointment 
7.5 ตรวจสอบอุณหภูมิของทารกทาง rectum เพื่อประเมินภาวะ Hypothermia และภาวะ Imperforate anus 

พร้อมประเมิน HR และ RR 
7.6 วัดสัดส่วนของทารก ได้แก่ รอบศีรษะ  รอบอก  และความยาวทารก 

8. ตรวจประเมินทารกตามแนวทาง Ballard’s Score   
8.1  การตรวจประเมินจากลักษณะภายนอก 
8.2  การตรวจประเมินระบบประสาท 
 
หมายเหตุ: กรณีไม่ได้วางทารกที่หน้าอกมารดาในระยะหลังคลอดทันที  เมื่อดูแลทารกและพบทารก
ปกติ ไม่มีภาวะแทรกซ้อน ให้น าทารกไปดูดนมมารดาและกระตุ้นการส่งเสริมสัมพันธภาพ 

 
 

2.) แนวปฏิบัติส าหรับ การประเมินและการช่วยเหลือทารกแรกคลอดที่มีภาวะขาดออกซิเจนระดับปานกลาง  มี
ดังนี้ 

การช่วยเหลือทารกแรกคลอดทันที 
1. Suction clear airway ให้โล่ง 
2. เช็ดตัวทารกให้แห้ง 
3. กระตุ้นทารกให้ร้อง  (ประเมินการร้องของทารก) 

ประเมินพบทารกมีภาวะขาดออกซิเจนปานกลาง (APGAR 4-6 คะแนน) รีบช่วยเหลือ ดังต่อไปนี้ 
1. Position  the  head และ Clear  the  airway 

1.1  ดูดเสมหะในปากและจมูกด้วยลูกสูบยางแดง หรือ 
1.2 ดูดเสมหะในปากและจมูกด้วยสายดูดเสมหะ      (ในปากควรใส่สายลึกไม่เกิน 5  ซม.  ส่วนในจมูก
ควรใส่สายลึก  1-2  ซม.จนถึงปกีจมูก ) หรือ 
1.3 ดูดเสมหะในปากและจมูกด้วยเครื่องดูดเสมหะ 

2. Stimulate  breathing 
3. ประเมินการหายใจของทารกและช่วยเหลือดังนี้ 



3.1 หายใจปกติ  :  ให้สังเกตการหายใจต่อไป  ตามด้วยการตกแต่ง cord  และส่งเสริม  Breast Feeding 
3.2 หายใจไม่ปกติ (หายใจเฮือก  หรือไม่หายใจ)  :   ช่วยหายใจด้วย  bag  and  mask  (PPV) วาง  
mask  บนปลายคางก่อนแล้วค่อยวางครอบปากและจมูกบีบอัตรา  40  ครั้ง/นาที  นับดังๆขณะช่วย
หายใจ 

4. ประเมินทารกขณะช่วยหายใจ  และช่วยเหลือดังนี้ 
4.1  หายใจปกติ  :  หยุดการช่วยหายใจ  ให้สังเกตการหายใจต่อไป (หายใจมีเสียง  grunting  หรือ อกมี  
retraction)  ตามด้วยการตกแต่ง cord  และส่งเสริม  Breast Feeding 

4.2 หายใจไม่ปกติ  (หายใจเฮือก  หรือไม่หายใจ)  :   ช่วยหายใจด้วย  bag  and  mask  (PPV)  ต่ออีก        
1  นาท ี

5. หลังจากช่วยหายใจ (PPV) ไป  1  นาที  ทารกยังไม่หายใจ  ให้ประเมิน  Heart  rate  โดยคล าชีพจรจาก
สายสะดือ       แต่ถ้าไม่สามารถคล าได้ต้องฟังด้วย  แนวทางการปฏิบัติมีดังนี้ 
5.1 HR  ≥  100  ครั้ง/นาที  PPV  ต่อไปจนกระทั่งพบว่าทารกหายใจเองได้ดี  แล้วค่อยๆลดอัตราการบีบ  
bag  ให้ช้าลง  (HR  > 100  ครั้ง/นาที        ทารกหายใจเองได้ดี***หยุดช่วยหายใจ) 
5.2 HR  <  100  ครั้ง/นาที  ต้องใส่ท่อช่วยหายใจและให้ออกซิเจน หรือกดหน้าอก (Chest  
compression) และให้ยา (Medication)   

 
3.) การช่วยเหลือทารกแรกคลอดที่มีภาวะขาดออกซิเจนระดับรุนแรง (Severe Asphyxia): เทคนิคการนวดหัวใจ 

มีดังนี้ 
 

เทคนิคการนวดหัวใจ ส าหรับทารกแรกคลอด 
 

ต าแหน่งการวางนิ้วที่ถูกต้อง คือ 1 ใน 3  ด้านล่าง ต าแหน่งระหว่าง Xyphoid และราวนม 
1.2 ความแรงของแรงกด ต้องไม่แรงมากเกินไป  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทคนิ
คการ

นวดหัวใจ ส าหรับทารกแรกคลอด (เทคนิคที่นักศึกษามีความมั่นใจในการปฏิบัติ) 
 



1. Thumb finger technigue 
มีวิธีปฏิบัติคือ  
1.1  ใช้นิ้วหัวแม่มือ 2 ข้าง กดลงบนกระดูกกลางหน้าอกบริเวณต่ ากว่าราวนม 
และเหนือลิ้นปี่ ตรวจสอบต าแหน่งให้ถูกต้อง (ต าแหน่งการวางนิ้วที่ถูกต้อง คือ 1 ใน 3  ด้านล่าง ต าแหน่ง
ระหว่าง Xyphoid และราวนม ) 
1.3 นิ้วที่เหลือโอบประคองส่วนหลังของทารก ใช้แรงกดให้กระดูกลางหน้าอกยุบ ½-3/4 นิ้วแล้วปล่อยให้

กระดูกเคลื่อนตัวกลับเอง 
1.4 ความแรงของแรงกด ต้องไม่แรงมากเกินไป เป็นการกดนิ้วหัวแม่มือลงไปให้ยุบลง ไม่แรงเปิดไป ระวังการ

ชอกช้ าและกระดูกหัก 
1.5 กดในอัตรา 100-120 ครั้ง/นาที โดยที่นิ้วมือยังวางอยู่ที่เดิมโดยไม่ต้องยกนิ้วออก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


