แผนการสอน
รหัสวิชา/ชื่อวิชา
จำนวนหน4วยกิต
เรื่องที่สอน
จำนวนชั่วโมง

NUR 2230 ชื่อวิชา การพยาบาลมารดาทารก 1
3 หน;วยกิต 3 (3-0-6)
การพยาบาลมารดาในระยะที่2 ของการคลอด
3 ชั่วโมง

นักศึกษาหลักสูตร
พยาบาลศาสตรKบัณฑิต ชั้นปPที่ 2
ปDการศึกษา
ปPการศึกษา 2/2563
ผูEสอน
อาจารยK กฤษณา โชติชื่น
วัตถุประสงคJเชิงพฤติกรรม
เมื่อสิ้นสุดการศึกษาวิชานี้แลZว นักศึกษามีความรูZความสามารถดังนี้
1.อธิบายการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาและจิตสังคมในระยะที่ 2ของการคลอดไดZถูกตZอง
2.อธิบายการประเมินสภาพผูZคลอดในระยะที่2 ของการคลอดไดZถูกตZอง
3.วางแผนการพยาบาลผูZคลอดในระยะที่ 2ของการคลอดไดZถูกตZอง
4.อธิบายขั้นตอนการทำคลอดปกติไดZถูกตZอง
5.ตระหนักถึงความสำคัญของการใหZการพยาบาลดZวยความเอื้ออาทร มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
การพัฒนาผลการเรียนรูEตาม มคอ.3
1. มีความรูZความเขZาใจในหลักศาสนา หลักจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนสิทธิมนุษยชน สิทธิเด็ก สิทธิผูZบริโภค สิทธิผูZปfวย ตลอดจนสิทธิของผูZ
ประกอบวิชาชีพการพยาบาลที่มีความสัมพันธKต;อการปฏิบัติการพยาบาล (1.1)
2.เคารพในคุณค;าและศักดิ์ศรีของความเปiนมนุษยK (1.3)
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3.มีความรับผิดชอบต;อการกระทำของตนเอง (1.4)
4.มีระเบียบวินัย และซื่อสัตยK (1.5)
5.มีความรูZและความเขZาใจในศาสตรKที่เปiนพื้นฐานของชีวิตและพื้นฐานทางวิทยาศาสตรKสุขภาพ (2.1)
6.มีความรูZความเขZาใจในสาระสำคัญของศาสตรKทางวิชาชีพการพยาบาล ระบบสุขภาพและปlจจัยที่มีผลต;อการเปลี่ยนแปลงของสังคมและต;อระบบสุขภาพ (2.2)
7.มีความรูZความเขZาใจในสาระสำคัญของกระบวนพยาบาลและการนำไปใชZ (2.3)
8.สามารถนำขZอมูล และหลักฐานไปใชZในการอZางอิง และแกZไขปlญหาอย;างมีวิจารณญาน (3.3)
9.มีความรับผิดชอบในงานที่ไดZรับมอบหมาย (4.1)
10.ปรับตัวและทำงานร;วมกับผูZอื่น (4.2)
11.สามารถวางแผนและรับผิดชอบการเรียนรูZและพัฒนาตนเองอย;างต;อเนื่อง(4.4)
12. สามารถประยุกตKใชZหลักตรรกะ คณิตศาสตรKและสถิติ ในการพยาบาลอย;างเหมาะสม (5.1)
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แผนการสอน
การพยาบาลมารดาในระยะที่2 ของการคลอด
วัตถุประสงคJ
เชิงพฤติกรรม
เพื่อสรZางสัมพันธภาพกับ
ผูZเรียนและเกริ่นนำเขZาสู;
เนื้อหาโดยทบทวนความรูZ
เรื่อง กลไกการคลอดและ
การเปลี่ยนแปลงผูZคลอด
ในระยะที่1 ของการคลอด

เนื้อหา

กิจกรรมการสอน

อุปกรณJ/สื่อ

วิธีการประเมินผล

บทนำ
ระยะที่2ของการคลอด (second stage of labour)
เริ่มตั้งแต; ปากมดลูกเป•ด 10 เซนติเมตร จนถึงทารกคลอด
ครรภKแรกเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ไม;ควรเกิน 2ชั่วโมง ครรภKหลังเฉลี่ย
30 นาที ไม;ควรเกิน 1ชั่วโมง
แบ;งเปiน 3 ระยะ ไดZแก; ระยะพัก ( latent หรือ resting
phase) เปiนระยะที่มีแรงเบ;งนZอย ระยะกZาวหนZา
(active phase) หรือระยะเคลื่อนต่ำ มีแรงเบ;งมากขึ้น
ส;วนนำกดกลZามเนื้อเชิงกราน เกิด Ferguson reflex
และระยะเปลี่ยนผ;าน (transition)เมื่อเห็นส;วนนำของทารก
ในระยะที่2 ของการคลอด พยาบาลจำเปiนตZองมีความรูZความ
เขZาใจการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาและจิตสังคม การ
ประเมินสภาพผูZคลอด การวางแผนและปฏิบัติการพยาบาล
และการทำคลอดปกติ เพื่อใหZการคลอดดำเนินไปดZวยดี ผูZ
คลอดและทารกปลอดภัย ไม;มีภาวะแทรกซZอน

ขั้นนำ
1.กล;าวทักทายนักศึกษา
2.ทบทวนบทเรียนที่ผ;าน
มา เรื่อง กลไกการคลอด
และการเปลี่ยนแปลงผูZ
คลอดในระยะที่1 ของ
การคลอด โดยใหZดูVDO
และตอบคำถาม Quiz
เพื่อโยงเขZาสู;เนื้อหาระยะ
ที่2 ของการคลอด
3.กล;าวนำใหZนักศึกษา
ทราบนิยามของระยะที่2
ของการคลอด ขอบเขต
เนื้อหาที่จะเรียนและใหZ
ตระหนักเห็นความสำคัญ

1.VDO กลไกการคลอด
7 ขั้นตอน ภาพประกอบ
คำอธิบาย
2. คำถาม Quiz 5 ขZอ
การเปลี่ยนแปลง ใน
ระยะที่1ของการคลอด
และกลไกการคลอดก;อน
เขZาสู;เนื้อหาระยะที่2
ของการคลอด
3. Power pointเรื่อง
การพยาบาลมารดาและ
ทารกในระยะที่ 2 ของ
การคลอด

- คะแนน Quiz 5 ขZอ
- สังเกตความมีส;วน
ร;วมของผูZเรียนจาก
การร;วมอธิบาย/ตอบ
คำถาม และการ
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นระหว;าง
ทบทวนความรูZเรื่อง
กลไกการคลอด และ
การเปลี่ยนแปลงผูZ
คลอดในระยะที่1
ของการคลอด
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วัตถุประสงคJ
เชิงพฤติกรรม

ผูZเรียนสามารถอธิบายการ
เปลี่ยนแปลงสรีรวิทยา จิต
สังคมในระยะที่2ของการ
คลอดไดZ

เนื้อหา

เนื้อหา
การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาและจิตสังคมในระยะที่ 2ของ
การคลอด
1.การหดรัดตัวของมดลูก
2.การหดรัดตัวของกลZามเนื้อหนZาทZองและกระบังลม
3.การเป•ดขยายปากมดลูก
4.การเคลื่อนต่ำส;วนนำ
5.ระบบการไหลเวียนโลหิต
6.ระบบขับถ;าย
7.การเผาผลาญสารอาหาร
8.ระบบทางเดินอาหาร
9. การรับความรูZสึก (ความเจ็บปวด )
10.การเปลี่ยนแปลงดZานจิตสังคม

ผูZเรียนสามารถประเมิน เนื้อหา
อาการแสดงว;าใกลZคลอด อาการแสดงทีบ่ -งบอกว-า ใกล2คลอด
และประเมินสภาพผูZคลอด 1. ลักษณะการหดรัดตัวของมดลูก ถี่ นานและรุนแรงมากขึ้น

กิจกรรมการสอน

อุปกรณJ/สื่อ

ของการพยาบาลมารดา
ทารกในระยะที่2ของการ
คลอด
ขั้นสอน
1.บรรยายและอภิปราย
เรื่อง การเปลี่ยนแปลง
1.เอกสารประกอบการ
ทางสรีรวิทยาและจิต
สังคมในระยะที่ 2ของ สอนเรื่อง การ
เปลี่ยนแปลงทาง
การคลอด
สรีรวิทยาและจิตสังคม
ในระยะที่ 2ของการ
คลอด
2.Power pointเรื่อง
การพยาบาลมารดาและ
ทารกในระยะที่ 2 ของ
การคลอด
ขั้นสอน
1.บรรยายและอภิปราย 1.เอกสารประกอบการ
เรื่อง อาการแสดงว;าใกลZ สอน และPower point

วิธีการประเมินผล

-สังเกตความมีส;วน
ร;วมของผูZเรียนจาก
การร;วมอธิบาย/
ซักถามปlญหา

-คะแนน Quiz 5 ขZอ
- อภิปราย ซักถาม
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วัตถุประสงคJ
เนื้อหา
เชิงพฤติกรรม
ในระยะที่2 ของการคลอด คือ หดรัดตัวนาน 60-90 วินาที ทุก 2-3นาที
ไดZถูกตZอง
2. ปวดเบ;ง หรือบ;นว;าอยากเบ;งทุกครั้งที่มดลูกหดรัดตัวปวด
ถ;วงบริเวณทวารหนักคลZายอยากถ;ายอุจจาระ
3. มีสารคัดหลั่งออกจากช;องคลอดเพิ่มมากขึ้นลักษณะ
Show หรือ Bloody show
4.ขณะเบ;งจะเห็นฝPเย็บโปfงนูน บางใส จากทีท่ ารกเคลื่อนต่ำลง
ผูZเรียนสามารถวางแผน มาถ-างขยายปากช-องคลอด
เนื้อหา
การพยาบาลผูZคลอดใน
ระยะที่ 2ของการคลอดไดZ การส;งเสริมความกZาวหนZาของการคลอดระยะที่2
1.การแนะนำวิธีเบ;งที่ถูกตZอง
ถูกตZอง
2.การจัดท;านอนขณะเบ;งคลอด
3.การดูแลความสุขสบาย
4.การดูแลกระเพาะปlสสาวะใหZว;าง
5.การดูแลสภาพจิตใจ
6.การดูแลใหZไดZรับสารน้ำเพียงพอ
7.ดูแลใหZพักผ;อนเพียงพอ
8.การประเมินความกZาวหนZาของการคลอดและสภาวะของ
ทารกในครรภK
ผูZเรียนสามารถอธิบาย
ขั้นตอนการเตรียมก;อนทำ เนื้อหา

กิจกรรมการสอน

อุปกรณJ/สื่อ

คลอดและประเมินสภาพ
ผูZคลอดในระยะที่2 ของ
การคลอด
2.สะทZอนกลับผูZเรียน
เพื่อประเมินความเขZาใจ
โดยใหZตอบคำถาม Quiz
ขั้นสอน
1.บรรยายและอภิปราย
เรื่อง การส;งเสริม
ความกZาวหนZาของการ
คลอดระยะที่2
2.เป•ด VDO ดูสาธิตการ
เบ;งคลอด

เรื่องการพยาบาลมารดา
และทารกในระยะที่ 2
ของการคลอด
2. คำถาม Quiz การ
เปลี่ยนแปลงสรีรวิทยา
จิตสังคมในระยะที่2
1.เอกสารประกอบการ
สอนเรื่อง การส;งเสริม
ความกZาวหนZาของการ
คลอดระยะที่2
2. วีดีโอ การเบ;งคลอด

ขั้นสอน
1.บรรยายและอภิปราย

1.เอกสารประกอบการ

วิธีการประเมินผล

-สังเกตความมีส;วน
ร;วมของผูZเรียนจาก
การร;วมอธิบาย/
ซักถามปlญหา

-คะแนน Quiz 5 ขZอ
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วัตถุประสงคJ
เชิงพฤติกรรม
คลอดปกติไดZถูกตZอง

ผูZเรียนสามารถอธิบาย
และลำดับขั้นตอนการทำ
คลอดปกติไดZถูกตZอง

เนื้อหา

กิจกรรมการสอน

อุปกรณJ/สื่อ

1.การเตรียมอุปกรณKทำคลอด
2.การเตรียมสิ่งแวดลZอม
3. การเตรียมรับทารก
4. การเตรียมผูZคลอด
5.การเตรียมผูZทำคลอด ( วิธีลZางมือ ใส;เสื้อกาวนKและใส;ถุงมือ)

เรื่อง ขั้นตอนการเตรียม
ก;อนทำคลอดปกติ
2.สะทZอนกลับผูZเรียน
เพื่อประเมินความเขZาใจ

สอนและPower point
เรื่องการพยาบาลมารดา
และทารกในระยะที่ 2
ของการคลอด
2.วีดีโอ การจัด Set ทำ
คลอด และ ใส;เสื้อกาวนK
3.คำถาม Quizการ
เตรียมก;อนทำคลอดปกติ
จำนวน 5 ขZอ

เนื้อหา

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

ขั้นสอน
1.บรรยายและอภิปราย
เรื่อง การช;วยคลอดปกติ
2. เป•ดวีดีโอ การทำ
คลอดปกติ
3. เป•ดโอกาสใหZอภิปราย
หลังชม VDO
4.สรุปขั้นตอนการทำ
คลอด
5..สะทZอนกลับผูZเรียน

1.เอกสารประกอบการ
สอนและ Power point
เรื่องการพยาบาลมารดา
และทารกในระยะที่ 2
ของการคลอด
2.วีดีโอ การทำคลอด
3.คำถาม Quiz ขั้นตอน
การทำคลอดจำนวน 5
ขZอ

วิธีการประเมินผล

-สังเกตความมีส;วน
ร;วมของผูZเรียนจาก
การร;วมอภิปราย
ซักถามปlญหา
-คะแนน Quiz 5 ขZอ
- ขZอสอบ MCQ
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วัตถุประสงคJ
เชิงพฤติกรรม

เนื้อหา

กิจกรรมการสอน

8. วิธีตัดสายสะดือทารก และ การเช็ดสะดือ
9. วิธีอุZมทารกใหZผูZคลอดดูหนZาและเพศทารก
ขั้นสรุป
การคลอดแมZจะเปiนกระบวนการตามธรรมชาติ แต;ก็ตZอง
อาศัยองคKประกอบหลายประการ ดังนั้นผูZที่จะใหZการ
ช;วยเหลือดูแลผูZคลอด จำเปiนตZองมีความรูZพื้นฐานเปiนอย;าง
มาก เพื่อนำไปใชZในการดูแลและช;วยเหลือมารดาทารกใน
ระยะคลอด

เพื่อประเมินความเขZาใจ
ขั้นตอนการเตรียมก;อน
ทำคลอดและขั้นตอน
การทำคลอด โดยใหZ
ตอบคำถาม Quiz

อุปกรณJ/สื่อ

วิธีการประเมินผล

บันทึกหลังสอน
1. ดZานคุณธรรมและจริยธรรม มีระเบียบวินัยและซื่อสัตยK
นักศึกษามีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมาย โดยเตรียมความพรZอมดZานความรูZก;อนวันเรียนโดยทบทวนเนื้อหาที่ผูZสอนมอบใหZ ไม;มีนักศึกษาขาดเรียน
2. ดZานความรูZ
- มีความรูZและความเขZาใจในสาระสำคัญของศาสตรKที่เปiนพื้นฐานชีวิตและพื้นฐานทางวิทยาศาสตรKสุขภาพที่ครอบคลุม
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ทั้งวิทยาศาสตรK มนุษยศาสตรK สังคมศาสตรK กฎหมายและการปกครองระบอบประชาธิปไตย
- มีความรูZและความเขZาใจในสาระสำคัญของศาสตรKทางวิชาชีพการพยาบาลระบบสุขภาพและปlจจัยที่มีผลต;อการเปลี่ยนแปลงของสังคมและต;อระบบสุขภาพ
- มีความรูZและความเขZาใจในสาระสำคัญของกระบวนการพยาบาลและการนำไปใชZ
จากสถานการณKที่ผูZสอนกำหนดใหZ นักศึกษาสามารถวิเคราะหKปlญหาของมารดาในระยะที่ 2 ของการคลอดไดZ และสามารถใชZกระบวนการพยาบาลในการวางแผน
และปฏิบัติการพยาบาลใหZมารดาทารกปลอดภัย และ การวางแผนการพยาบาลครอบคลุมไปถึงครอบครัวของผูZคลอด
3. ดZานทักษะทางปlญญา
- ตระหนักรูZในศักยภาพและสิ่งที่เปiนจุดอ;อนของตนเพื่อพัฒนาตนเองใหZมีความสามารถเพิ่มมากขึ้น สามารถนำไปสู;การปฏิบัติการพยาบาล
การสอน การแสวงหาความรูZที่มีประสิทธิภาพ และการเปiนผูZนำที่เขZมแข็ง
นักศึกษามีการพัฒนาตนเองโดยแสวงหาความรูZ คZนควZาเพิ่มเติม และ นำมาแลกเปลี่ยนเรียนรูZในกลุ;ม เพิ่มความกระตือรือรZน สนุกสนานในชั้นเรียน
4. ทักษะวิเคราะหKเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชZเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สามารถประยุกตKใชZหลักตรรกะคณิตศาสตรKและสถิติ ในการพยาบาลอย;างเหมาะสม
ผูZสอน สมมุติกรณีศึกษาใหZวิเคราะหK ระยะเวลาในการคลอดทั้ง 4 ระยะ เพื่อเปรียบเทียบกับทฤษฎีและ วินิจฉัยภาวะปกติ และผิดปกติของการดำเนินการคลอด
นักศึกษาสามารถปฏิบัติไดZ หลังจากผูZสอน อธิบายวิธีการคิด
แนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการสอนครั้งต4อไป

ลงชื่อ

อาจารยKผูZสอน

( นางกฤษณา โชติชื่น )
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