
 

 

แผนการสอน 

รหัสวิชา/ช่ือวิชา NUR 2230  ช่ือวิชา  การพยาบาลมารดาทารก 1 

จำนวนหน4วยกิต  3 หน;วยกิต 3 (3-0-6) 

เร่ืองท่ีสอน  การพยาบาลมารดาในระยะท่ี2 ของการคลอด 

จำนวนช่ัวโมง  3 ช่ัวโมง 

นักศึกษาหลักสูตร พยาบาลศาสตรKบัณฑิต ช้ันปPท่ี 2 

ปDการศึกษา  ปPการศึกษา 2/2563 

ผูEสอน   อาจารยK กฤษณา โชติช่ืน 

วัตถุประสงคJเชิงพฤติกรรม เม่ือส้ินสุดการศึกษาวิชาน้ีแลZว นักศึกษามีความรูZความสามารถดังน้ี 

   1.อธิบายการเปล่ียนแปลงทางสรีรวิทยาและจิตสังคมในระยะท่ี 2ของการคลอดไดZถูกตZอง 

2.อธิบายการประเมินสภาพผูZคลอดในระยะท่ี2 ของการคลอดไดZถูกตZอง 

3.วางแผนการพยาบาลผูZคลอดในระยะท่ี 2ของการคลอดไดZถูกตZอง 

4.อธิบายข้ันตอนการทำคลอดปกติไดZถูกตZอง 

5.ตระหนักถึงความสำคัญของการใหZการพยาบาลดZวยความเอ้ืออาทร มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ  

การพัฒนาผลการเรียนรูEตาม มคอ.3    

  1. มีความรูZความเขZาใจในหลักศาสนา หลักจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนสิทธิมนุษยชน สิทธิเด็ก สิทธิผูZบริโภค สิทธิผูZปfวย ตลอดจนสิทธิของผูZ

ประกอบวิชาชีพการพยาบาลท่ีมีความสัมพันธKต;อการปฏิบัติการพยาบาล (1.1) 

  2.เคารพในคุณค;าและศักด์ิศรีของความเปiนมนุษยK (1.3) 
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  3.มีความรับผิดชอบต;อการกระทำของตนเอง (1.4) 

  4.มีระเบียบวินัย และซ่ือสัตยK (1.5) 

 5.มีความรูZและความเขZาใจในศาสตรKท่ีเปiนพ้ืนฐานของชีวิตและพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรKสุขภาพ (2.1) 

 6.มีความรูZความเขZาใจในสาระสำคัญของศาสตรKทางวิชาชีพการพยาบาล ระบบสุขภาพและปlจจัยท่ีมีผลต;อการเปล่ียนแปลงของสังคมและต;อระบบสุขภาพ (2.2) 

 7.มีความรูZความเขZาใจในสาระสำคัญของกระบวนพยาบาลและการนำไปใชZ (2.3) 

  8.สามารถนำขZอมูล และหลักฐานไปใชZในการอZางอิง และแกZไขปlญหาอย;างมีวิจารณญาน (3.3) 

  9.มีความรับผิดชอบในงานท่ีไดZรับมอบหมาย (4.1) 

  10.ปรับตัวและทำงานร;วมกับผูZอ่ืน (4.2) 

  11.สามารถวางแผนและรับผิดชอบการเรียนรูZและพัฒนาตนเองอย;างต;อเน่ือง(4.4) 

  12. สามารถประยุกตKใชZหลักตรรกะ คณิตศาสตรKและสถิติ ในการพยาบาลอย;างเหมาะสม (5.1) 
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แผนการสอน 

การพยาบาลมารดาในระยะท่ี2 ของการคลอด 

วัตถุประสงคJ 

เชิงพฤติกรรม 

เน้ือหา กิจกรรมการสอน อุปกรณJ/ส่ือ วิธีการประเมินผล 

เพ่ือสรZางสัมพันธภาพกับ

ผูZเรียนและเกร่ินนำเขZาสู;

เน้ือหาโดยทบทวนความรูZ

เร่ือง กลไกการคลอดและ

การเปล่ียนแปลงผูZคลอด

ในระยะท่ี1 ของการคลอด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทนำ 

      ระยะท่ี2ของการคลอด (second stage of labour) 

เร่ิมต้ังแต; ปากมดลูกเป�ด 10 เซนติเมตร จนถึงทารกคลอด 

ครรภKแรกเฉล่ีย 1 ช่ัวโมง ไม;ควรเกิน 2ช่ัวโมง ครรภKหลังเฉล่ีย 

30 นาที ไม;ควรเกิน 1ช่ัวโมง 

แบ;งเปiน 3 ระยะ ไดZแก; ระยะพัก ( latent หรือ resting 

phase) เปiนระยะท่ีมีแรงเบ;งนZอย ระยะกZาวหนZา 

(active phase) หรือระยะเคล่ือนต่ำ มีแรงเบ;งมากข้ึน 

ส;วนนำกดกลZามเน้ือเชิงกราน เกิด Ferguson reflex 

และระยะเปล่ียนผ;าน (transition)เม่ือเห็นส;วนนำของทารก 

ในระยะท่ี2 ของการคลอด พยาบาลจำเปiนตZองมีความรูZความ

เขZาใจการเปล่ียนแปลงทางสรีรวิทยาและจิตสังคม  การ

ประเมินสภาพผูZคลอด การวางแผนและปฏิบัติการพยาบาล 

และการทำคลอดปกติ เพ่ือใหZการคลอดดำเนินไปดZวยดี ผูZ

คลอดและทารกปลอดภัย ไม;มีภาวะแทรกซZอน 

 

ข้ันนำ 

1.กล;าวทักทายนักศึกษา 

2.ทบทวนบทเรียนท่ีผ;าน

มา เร่ือง กลไกการคลอด 

และการเปล่ียนแปลงผูZ

คลอดในระยะท่ี1 ของ

การคลอด โดยใหZดูVDO

และตอบคำถาม Quiz 

เพ่ือโยงเขZาสู;เน้ือหาระยะ

ท่ี2 ของการคลอด  

3.กล;าวนำใหZนักศึกษา

ทราบนิยามของระยะท่ี2

ของการคลอด ขอบเขต

เน้ือหาท่ีจะเรียนและใหZ

ตระหนักเห็นความสำคัญ

 

1.VDO กลไกการคลอด 

7 ข้ันตอน ภาพประกอบ

คำอธิบาย 

2. คำถาม Quiz 5 ขZอ

การเปล่ียนแปลง ใน

ระยะท่ี1ของการคลอด 

และกลไกการคลอดก;อน

เขZาสู;เน้ือหาระยะท่ี2 

ของการคลอด  

3. Power pointเร่ือง

การพยาบาลมารดาและ

ทารกในระยะท่ี 2 ของ

การคลอด 

 

 

 

- คะแนน Quiz 5 ขZอ 

- สังเกตความมีส;วน

ร;วมของผูZเรียนจาก

การร;วมอธิบาย/ตอบ

คำถาม และการ

แลกเปล่ียนความ

คิดเห็นระหว;าง

ทบทวนความรูZเร่ือง 

กลไกการคลอด และ

การเปล่ียนแปลงผูZ

คลอดในระยะท่ี1 

ของการคลอด 
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วัตถุประสงคJ 

เชิงพฤติกรรม 

เน้ือหา กิจกรรมการสอน อุปกรณJ/ส่ือ วิธีการประเมินผล 

 

 

 

ผูZเรียนสามารถอธิบายการ

เปล่ียนแปลงสรีรวิทยา จิต

สังคมในระยะท่ี2ของการ

คลอดไดZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูZเรียนสามารถประเมิน

อาการแสดงว;าใกลZคลอด

และประเมินสภาพผูZคลอด

 

 

 

เน้ือหา 

การเปล่ียนแปลงทางสรีรวิทยาและจิตสังคมในระยะท่ี 2ของ

การคลอด 

1.การหดรัดตัวของมดลูก 

2.การหดรัดตัวของกลZามเน้ือหนZาทZองและกระบังลม 

3.การเป�ดขยายปากมดลูก 

4.การเคล่ือนต่ำส;วนนำ 

5.ระบบการไหลเวียนโลหิต 

6.ระบบขับถ;าย 

7.การเผาผลาญสารอาหาร 

8.ระบบทางเดินอาหาร 

9. การรับความรูZสึก (ความเจ็บปวด ) 

10.การเปล่ียนแปลงดZานจิตสังคม 

เน้ือหา 

อาการแสดงท่ีบ-งบอกว-า ใกล2คลอด 

1. ลักษณะการหดรัดตัวของมดลูก ถ่ี นานและรุนแรงมากข้ึน 

ของการพยาบาลมารดา 

ทารกในระยะท่ี2ของการ

คลอด 

ข้ันสอน 

1.บรรยายและอภิปราย

เร่ือง การเปล่ียนแปลง

ทางสรีรวิทยาและจิต

สังคมในระยะท่ี 2ของ

การคลอด 

 

 

 

 

 

 

 

ข้ันสอน 

1.บรรยายและอภิปราย

เร่ือง อาการแสดงว;าใกลZ

 

 

 

 

 

 

1.เอกสารประกอบการ

สอนเร่ือง การ

เปล่ียนแปลงทาง

สรีรวิทยาและจิตสังคม

ในระยะท่ี 2ของการ

คลอด 

2.Power pointเร่ือง

การพยาบาลมารดาและ

ทารกในระยะท่ี 2 ของ

การคลอด 

 

1.เอกสารประกอบการ

สอน และPower point

 

 

 

-สังเกตความมีส;วน

ร;วมของผูZเรียนจาก

การร;วมอธิบาย/

ซักถามปlญหา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-คะแนน Quiz 5 ขZอ 

- อภิปราย ซักถาม 
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วัตถุประสงคJ 

เชิงพฤติกรรม 

เน้ือหา กิจกรรมการสอน อุปกรณJ/ส่ือ วิธีการประเมินผล 

ในระยะท่ี2 ของการคลอด

ไดZถูกตZอง 

 

 

 

 

ผูZเรียนสามารถวางแผน 

การพยาบาลผูZคลอดใน

ระยะท่ี 2ของการคลอดไดZ

ถูกตZอง 

 

 

 

 

 

 

 

ผูZเรียนสามารถอธิบาย

ข้ันตอนการเตรียมก;อนทำ

คือ หดรัดตัวนาน 60-90 วินาที ทุก 2-3นาที 

2. ปวดเบ;ง หรือบ;นว;าอยากเบ;งทุกคร้ังท่ีมดลูกหดรัดตัวปวด

ถ;วงบริเวณทวารหนักคลZายอยากถ;ายอุจจาระ 

3. มีสารคัดหล่ังออกจากช;องคลอดเพ่ิมมากข้ึนลักษณะ 

Show หรือ Bloody show 

4.ขณะเบ;งจะเห็นฝPเย็บโปfงนูน บางใส จากท่ีทารกเคล่ือนต่ำลง

มาถ-างขยายปากช-องคลอด 

เน้ือหา 

การส;งเสริมความกZาวหนZาของการคลอดระยะท่ี2 

1.การแนะนำวิธีเบ;งท่ีถูกตZอง 

2.การจัดท;านอนขณะเบ;งคลอด 

3.การดูแลความสุขสบาย 

4.การดูแลกระเพาะปlสสาวะใหZว;าง 

5.การดูแลสภาพจิตใจ 

6.การดูแลใหZไดZรับสารน้ำเพียงพอ 

7.ดูแลใหZพักผ;อนเพียงพอ 

8.การประเมินความกZาวหนZาของการคลอดและสภาวะของ

ทารกในครรภK 

เน้ือหา 

คลอดและประเมินสภาพ

ผูZคลอดในระยะท่ี2 ของ

การคลอด 

2.สะทZอนกลับผูZเรียน

เพ่ือประเมินความเขZาใจ

โดยใหZตอบคำถาม Quiz 

ข้ันสอน 

1.บรรยายและอภิปราย

เร่ือง การส;งเสริม

ความกZาวหนZาของการ

คลอดระยะท่ี2 

2.เป�ด VDO ดูสาธิตการ

เบ;งคลอด 

 

 

 

 

ข้ันสอน 

1.บรรยายและอภิปราย

เร่ืองการพยาบาลมารดา

และทารกในระยะท่ี 2 

ของการคลอด 

2. คำถาม Quiz การ

เปล่ียนแปลงสรีรวิทยา 

จิตสังคมในระยะท่ี2 

1.เอกสารประกอบการ

สอนเร่ือง การส;งเสริม

ความกZาวหนZาของการ

คลอดระยะท่ี2 

2. วีดีโอ การเบ;งคลอด 

 

 

 

 

 

 

 

1.เอกสารประกอบการ

 

 

 

 

 

 

-สังเกตความมีส;วน

ร;วมของผูZเรียนจาก

การร;วมอธิบาย/

ซักถามปlญหา 

 

 

 

 

 

 

 

 

-คะแนน Quiz 5 ขZอ 
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วัตถุประสงคJ 

เชิงพฤติกรรม 

เน้ือหา กิจกรรมการสอน อุปกรณJ/ส่ือ วิธีการประเมินผล 

คลอดปกติไดZถูกตZอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูZเรียนสามารถอธิบาย

และลำดับข้ันตอนการทำ

คลอดปกติไดZถูกตZอง 

 

1.การเตรียมอุปกรณKทำคลอด 

2.การเตรียมส่ิงแวดลZอม 

3. การเตรียมรับทารก 

4. การเตรียมผูZคลอด 

5.การเตรียมผูZทำคลอด ( วิธีลZางมือ ใส;เส้ือกาวนKและใส;ถุงมือ) 

 

 

 

 

 

 

เน้ือหา 

1.ทำความสะอาดอวัยวะสืบพันธุKผูZคลอด 

2.ปูผZาทำคลอดและการใส;ถุงเทZาทำคลอด 

3.การตัดฝPเย็บ 

4.การช;วยทำคลอดศีรษะและ  Safe Perineum 

5. การเช็ดตา และ Suction ดZวยลูกสูบยางแดง 

6. การช;วยหมุนศีรษะภายหลังศีรษะคลอด 

7. การช;วยทำคลอดไหล; ลำตัว แขนและขา 

เร่ือง ข้ันตอนการเตรียม

ก;อนทำคลอดปกติ 

2.สะทZอนกลับผูZเรียน

เพ่ือประเมินความเขZาใจ 

 

 

 

 

 

ข้ันสอน 

1.บรรยายและอภิปราย

เร่ือง การช;วยคลอดปกติ 

2. เป�ดวีดีโอ การทำ

คลอดปกติ  

3. เป�ดโอกาสใหZอภิปราย

หลังชม VDO  

4.สรุปข้ันตอนการทำ

คลอด 

5..สะทZอนกลับผูZเรียน

สอนและPower point

เร่ืองการพยาบาลมารดา

และทารกในระยะท่ี 2 

ของการคลอด 

2.วีดีโอ การจัด Set ทำ

คลอด และ ใส;เส้ือกาวนK 

3.คำถาม Quizการ

เตรียมก;อนทำคลอดปกติ

จำนวน 5 ขZอ 

 

1.เอกสารประกอบการ

สอนและ Power point

เร่ืองการพยาบาลมารดา

และทารกในระยะท่ี 2 

ของการคลอด 

2.วีดีโอ การทำคลอด 

3.คำถาม Quiz ข้ันตอน

การทำคลอดจำนวน 5 

ขZอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-สังเกตความมีส;วน

ร;วมของผูZเรียนจาก

การร;วมอภิปราย

ซักถามปlญหา 

-คะแนน Quiz 5 ขZอ 

- ขZอสอบ MCQ 
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วัตถุประสงคJ 

เชิงพฤติกรรม 

เน้ือหา กิจกรรมการสอน อุปกรณJ/ส่ือ วิธีการประเมินผล 

8. วิธีตัดสายสะดือทารก และ การเช็ดสะดือ 

9. วิธีอุZมทารกใหZผูZคลอดดูหนZาและเพศทารก 

ข้ันสรุป 

     การคลอดแมZจะเปiนกระบวนการตามธรรมชาติ  แต;ก็ตZอง

อาศัยองคKประกอบหลายประการ ดังน้ันผูZท่ีจะใหZการ

ช;วยเหลือดูแลผูZคลอด  จำเปiนตZองมีความรูZพ้ืนฐานเปiนอย;าง

มาก เพ่ือนำไปใชZในการดูแลและช;วยเหลือมารดาทารกใน

ระยะคลอด 

เพ่ือประเมินความเขZาใจ

ข้ันตอนการเตรียมก;อน

ทำคลอดและข้ันตอน

การทำคลอด โดยใหZ

ตอบคำถาม Quiz 

 

 

 

 

 

 

บันทึกหลังสอน 

1. ดZานคุณธรรมและจริยธรรม   มีระเบียบวินัยและซ่ือสัตยK   

 นักศึกษามีความรับผิดชอบในงานท่ีมอบหมาย โดยเตรียมความพรZอมดZานความรูZก;อนวันเรียนโดยทบทวนเน้ือหาท่ีผูZสอนมอบใหZ ไม;มีนักศึกษาขาดเรียน 

2. ดZานความรูZ 

 -  มีความรูZและความเขZาใจในสาระสำคัญของศาสตรKท่ีเปiนพ้ืนฐานชีวิตและพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรKสุขภาพท่ีครอบคลุม 
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 ท้ังวิทยาศาสตรK มนุษยศาสตรK สังคมศาสตรK กฎหมายและการปกครองระบอบประชาธิปไตย  

 - มีความรูZและความเขZาใจในสาระสำคัญของศาสตรKทางวิชาชีพการพยาบาลระบบสุขภาพและปlจจัยท่ีมีผลต;อการเปล่ียนแปลงของสังคมและต;อระบบสุขภาพ  

 - มีความรูZและความเขZาใจในสาระสำคัญของกระบวนการพยาบาลและการนำไปใชZ    

 จากสถานการณKท่ีผูZสอนกำหนดใหZ นักศึกษาสามารถวิเคราะหKปlญหาของมารดาในระยะท่ี 2 ของการคลอดไดZ และสามารถใชZกระบวนการพยาบาลในการวางแผน

และปฏิบัติการพยาบาลใหZมารดาทารกปลอดภัย และ การวางแผนการพยาบาลครอบคลุมไปถึงครอบครัวของผูZคลอด 

 3. ดZานทักษะทางปlญญา  

 - ตระหนักรูZในศักยภาพและส่ิงท่ีเปiนจุดอ;อนของตนเพ่ือพัฒนาตนเองใหZมีความสามารถเพ่ิมมากข้ึน สามารถนำไปสู;การปฏิบัติการพยาบาล  

การสอน การแสวงหาความรูZท่ีมีประสิทธิภาพ และการเปiนผูZนำท่ีเขZมแข็ง 

  นักศึกษามีการพัฒนาตนเองโดยแสวงหาความรูZ คZนควZาเพ่ิมเติม และ นำมาแลกเปล่ียนเรียนรูZในกลุ;ม เพ่ิมความกระตือรือรZน สนุกสนานในช้ันเรียน 

4. ทักษะวิเคราะหKเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใชZเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 - สามารถประยุกตKใชZหลักตรรกะคณิตศาสตรKและสถิติ ในการพยาบาลอย;างเหมาะสม 

   ผูZสอน สมมุติกรณีศึกษาใหZวิเคราะหK ระยะเวลาในการคลอดท้ัง 4 ระยะ เพ่ือเปรียบเทียบกับทฤษฎีและ วินิจฉัยภาวะปกติ และผิดปกติของการดำเนินการคลอด 

นักศึกษาสามารถปฏิบัติไดZ หลังจากผูZสอน อธิบายวิธีการคิด 

แนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการสอนคร้ังต4อไป 

 

                                                           ลงช่ือ     อาจารยKผูZสอน 

                   (  นางกฤษณา  โชติช่ืน ) 
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