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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยแบบกึ่งทดลอง มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของการเตรียมความพรอมกอนขึ้น
ฝกปฏิบัติตอความรูและทักษะการปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และผดุงครรภ ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร
บัณฑิต ชั้นปที่ 3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม กลุมตัวอยางคือนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นป
ที่ 3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม ปการศึกษา 2560 จํานวน 62 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยมี 4 ชุด
ประกอบดวย 1) แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคล 2) แบบวัดความพรอมดานความรู วิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดา
ทารกและผดุงครรภ 1 3) แบบประเมินความพรอมดานทักษะการปฏิบัติการพยาบาล 4) รูปแบบการเตรียมความ
พรอมกอนขึ้นฝกปฏิบัติรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และผดุงครรภ 1 ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา
โดยผูทรงคุณวุฒิ 3 ทาน หาคาความเที่ยงโดยใชสูตรสัมประสิ ทธิ์แอลฟาคอนบราค ไดคาความเที่ยงเทากับ .82
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบความความแตกตางกอนและ
หลังในกลุมตัวอยางไมเปนอิสระตอกัน โดยใช One sample pair t-test
ผลการวิจัยพบวา ความพรอมดานความรูและทั กษะการปฏิบัติการพยาบาลกอนและหลังการเขารวม
รูปแบบการเตรียมความพรอมกอนขึ้นฝกปฏิบัติงานของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปที่ 3 พบวา ความรู
เกี่ยวกับการพยาบาลในระยะตั้งครรภ ระยะคลอด และระยะหลังคลอดปกติ กอนและหลังเตรียมความพรอมมี
ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และความพรอมดานทักษะการปฏิบัติการพยาบาลกอนและ
หลังเขารวมการเตรียมความพรอมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่รี ะดับ .01
คําสําคัญ : รูปแบบการเตรียมความพรอมกอนขึ้นฝกปฏิบัติ นักศึกษาพยาบาล
การพยาบาลมารดา ทารกและผดุงครรภ
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The Results of Pre-Clinic Program on Knowledge and Nursing Practical Skill Preparation in
Maternal-Child Nursing and Midwifery of the Third Year Nursing Students at
Boromarajonani College of Nursing, Chiang Mai
Poonsab Lapchiem, M.S.N. *
Abstract
This quasi experimental research aimed to study the results of pre-clinic programs on
knowledge and nursing practical skill preparation in Maternal-Child Nursing and Midwifery
Practicum I of the third year Nursing Students at Boromarajonani College of Nursing, Chiang Mai.
Samples were the third year nursing students of Bachelor of nursing Science degree programs in
2016, Boromarajonani College of Nursing, Chiang Mai. The research instruments comprised of
nursing practical skill preparation program in Maternal-Child Nursing and Midwifery Practicum I
and the instruments for collecting data were 1) the Personal Data Questionnaire, 2) the
Knowledge Assessment Questionnaire, 3) the Performance Assessment Tool for Clinical Practice
in Obstetrics Nursing, 4) the Pre-clinic Program on Knowledge and Nursing Skill Preparation in
Maternal-Child Nursing and Midwifery Practicum I. Content validity was approved by three
experts. The reliability of the questionnaires was analyzed by using Cronbrach’s alpha
coefficiency. Data were analyzed by mean, standard deviation and one sample pair t-test
The results were as follows 1) there were statistically significant differences between the
knowledge in antenatal care clinic and the delivery room before and after the preparation at .01
level. However, the knowledge in postpartum ward before and after the program were not
different. There were statistically significant differences between the nursing practical skills in
obstetrics nursing at antenatal care clinic, the delivery room and postpartum ward before and
after the program preparation at .01 level.
Keywords : The Knowledge and nursing practical skill preparation, nursing students,
Maternal-Child Nursing and Midwifery
*

Instructor nurse of Maternal-Newborn Nursing and Midwifery, Boromarajonani College of Nursing,
Chiang Mai; correspond e-mail: poonsab@bcnc.ac.th

ราชาวดีสาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร ปที่ 9 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2562)

หนา 43

บทนํา
การจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร เปนการจัดการเรียนการสอนที่มุงเนนใหนักศึกษามี
ความรู เ รื่องทฤษฎีทางการพยาบาลและทักษะการปฏิ บัติการพยาบาลตามลั ก ษณะของวิช าชี พ ซึ่งการเรี ย น
ภาคปฏิบัติเปนการนําความรูมาประยุกตใชในการดูแลผูปวย ทํา ใหนักศึกษาเกิดความเครียดไดสูง และเมื่อเกิด
ความเครียดแลวไมสามารถปรับตัวตอความเครียดที่เกิดขึ้นจะสงผลกระทบตอผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่ต่ําลงได
โดยการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการพยาบาลมารดา ทารกและผดุงครรภ ประกอบดวย การเรียนภาคทฤษฎี และ
การฝกภาคปฏิบัติ ภายหลังจากการเรียนรูในภาคทฤษฎีแลว นักศึกษาจะไดรับการฝกภาคปฏิบัติในการดูแลมารดา
และทารก ในระยะตั้งครรภ ระยะคลอด และระยะหลังคลอดปกติ ซึ่งการขึ้นฝกภาคปฏิบัติของรายวิชาปฏิบัติการ
พยาบาลมารดา ทารก และผดุงครรภ ถือเปนสถานการณใหมที่นักศึกษาตองเผชิญ ซึ่งไมเหมือนหอผูปวยที่เคยมี
ประสบการณ สถานการณตางๆ ที่ ไมอาจคาดคิด (ชุติกาญจน แซตั้น และศศิธร คําพันธ, 2557) เหตุการณที่ตอง
เผชิญทั้งหญิงตั้งครรภ ทารกในครรภ หญิงรอคลอด ความเจ็บปวดจากการคลอด และการดูแลมารดาหลังคลอด
และทารกแรกเกิด เปนตน สงผลใหนักศึกษาเกิดความเครียดมาก ซึ่งสงผลใหไมสามารถปฏิบัติการพยาบาลไดดี
และสงผลตอการเรียนรูและความมั่นใจของนักศึกษา และอาจเกิดความกลัวการฝกปฏิบัติ สงผลตอการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน ทําใหประสิทธิภาพของการเรียนและการฝกปฏิบัติลดต่ําลง (พวงผกา อินทรเอี่ยม, จําลอง ชูโต และ
สุนทรี ภานุทัต, 2560)
ในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และผดุงครรภ 1 เปนรายวิชาที่มีความเฉพาะและแตกตาง
จากการปฏิบัติการพยาบาลในหอผูปวยทั่วไป คือ การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ เปนการดูแลชีวิต
2 ชีวิตไปพรอมๆ กัน ทั้งประเมินสุขภาพ สงเสริมสุขภาพ และดูแลใหปลอดภัยทั้งมารดาและทารกในครรภ รวมไป
ถึ ง การทํ า คลอดหญิ ง ตั้ ง ครรภ ใ ห ส ามารถคลอดทารกอย า งปลอดภั ย สุ ข ภาพทารกแข็ ง แรง และหากเกิ ด
ภาวะแทรกซอนขึ้นก็สามารถแกไขปญหาที่เกิดขึ้นไดอยางถูกตองปลอดภัย ซึ่งลวนแลวแตเปนสถานการณที่ฉุกเฉิน
ตองการการตัดสินใจที่รวดเร็วและรอบคอบในระยะเวลาที่จํากัด จึงอาจทําให นักศึกษาพยาบาลเกิดความเครียดได
เนื่องจากตองเผชิญกับการตั้งครรภและการคลอดของมารดาที่มารับบริการที่แผนกฝากครรภ แผนกหองคลอด
และแผนกหลังคลอด ซึ่งเปนสถานที่ที่มีความแตกตางกัน การพยาบาลในระยะตั้งครรภเปนความตื่นเตนในเรื่อง
การตรวจครรภเปนครั้งแรก และการฟงเสียงหัวใจทารกในครรภของหญิงตั้งครรภ การพยาบาลในระยะคลอดเปน
ภาวะที่คอนขางวิกฤตและสรางความตื่นเตนใหกับนักศึกษาพยาบาลในการทําคลอดครั้งแรกเปนอยางมาก ลักษณะ
ความเครียดของนั กศึกษาพยาบาลที่เ กิดขึ้นจากการฝ กปฏิบัติง านในห องคลอด มั กเกี่ ย วของกั บความกลั ว ที่
เฉพาะเจาะจงคือ กลัวความลมเหลว กลัวการประเมินของอาจารยนิเทศ กลัวอันตรายที่จะเกิดกับผูคลอด (วัจมัย
สุขวนวัฒน, ดวงหทัย ศรีสุจริต และจิรภัค สุวรรณเจริญ , 2553) และพบวานักศึกษาพยาบาลมีความเครียดที่เกิด
จากความรูสึกตื่นเตน วิตกกังวล และกลัวการฝกปฏิบัติในหองคลอด ดังการศึกษาที่ผานมาของสุมาลี จูมทอง,
ดุษฎี โยเหลา, งามตา วนินทานนท และสธญ ภูคง (2552) ที่พบวาลักษณะความเครียดของนักศึกษาพยาบาลมี
ความเกี่ย วของกับ ความกลั ว ที่ เฉพาะเจาะจง ได แก กลั ว ความล มเหลว กลั ว การประเมิ นของอาจารย ผู ส อน
ภาคปฏิบัติ กลัวอันตรายที่ผูคลอดจะไดรับ กลัวการมีปฏิสัมพันธกับผูคลอดและญาติของผูคลอด นอกจากนี้การ
กลัวการทําคลอด ทําใหขาดความมั่นใจในการพยาบาลและเกิดความวิตกกังวลกับการฝกทักษะปฏิบัติตางๆ เชน
การฉีดยา การทําคลอด เปนตน สิ่งเหลานี้กอใหเกิดความเครียดแกนักศึกษาพยาบาลในขณะขึ้ นฝกปฏิบัติงานได
นอกจากนี้อาจเปนเพราะนักศึกษาพยาบาลมีความกดดันในตนเอง จากการมีความรูไมเพียงพอ ไมสามารถนํา
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ความรูจากทฤษฎีมาปรับใชได ซึ่งตองปฏิบัติงานทุกอยางใหถูกตองและรวดเร็ว ทําใหมีความวิตกกังวลกอนขึ้น
ปฏิบัติ และการไดรับฟงขอมูลมาจากรุนพี่ ในขณะที่ยังมองไมเห็นภาพการฝกปฏิบัติจึงทําใหเมื่อขึ้นฝกปฏิบัติใน
สถานการณจริงแลวเกิดความเครียดในระดับสูง ซึ่งถาไมไดรับการแกไขอาจสงผลใหเกิดเปนความเครียดในระดับ
รุนแรงเกิดอาการทางดานรางกายและจิตใจ และสงผลตอความสามารถในการเรียนรู การตัดสินใจ การแกปญหา
และการฝกประสบการณของนักศึกษาพยาบาล (กัญญชิสา สุนทรมาลัย, 2560) โดยจะสงผลตอการเรียนรูและความ
มั่นใจของนักศึกษา สาเหตุที่กอใหเกิดความเครียดในการปฏิบัติงานจะเกี่ยวของกับงานที่ไดรับมอบหมาย ความ
คาดหวัง สัมพันธภาพกับอาจารย บุคลากร เพื่อน ลักษณะอุปนิสัยสวนบุคคล สิ่งแวดลอม และการประเมิน ผลการ
ปฏิบัติงาน (มาลีวัล เลิศสาครศิริ, 2558) และการพยาบาลในระยะหลังคลอด ที่สรางความวิตกกังวลใหกับนักศึกษา
พยาบาลคือ การอาบน้ําทารกแรกเกิด ซึ่งสถานการณดังกลาวเปนสถานการณที่ตองการผูที่มีความรู ความชํานาญ
ทักษะการปฏิบัติและความวองไวในการตัดสินใจตางๆ เปนอยางดี ในขณะที่นักศึกษายังขาดประสบการณ และ
ตองการการเรียนรู ตลอดจนการฝกฝนทักษะตางๆ (วรรณวดี เนียมสกุล, 2560) เพื่อเตรียมความพรอมในการเผชิญ
สถานการณที่จะเกิดขึ้นในการฝกปฏิบัติงาน โดยเฉพาะประสบการณในการทําคลอดครั้งแรกของนักศึกษา ถือเปน
สถานการณที่ทําใหเกิดความรูสึกที่หลากหลาย ความตกใจ กลัว ประหมา งุนงง ทําอะไรไมถูก และตื่นเตน และ
เปนสิ่งที่คาดการณลวงหนาไมได เนื่องจากมีปจจัยเกี่ยวของทั้งตนเอง หญิงตั้งครรภ ทารกในครรภ อาจารยนิเทศ
และบุคลากรในหองคลอด ซึ่งลวนมีผลกระทบตอกระบวนการพยาบาลทั้งสิ้น
จากการสํ า รวจความคิ ด เห็ น ของนั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต รพยาบาลศาสตรบั ณ ฑิ ต ชั้ น ป ที่ 3 ในขณะเรี ย น
ภาคทฤษฎี พบวา รูสึกกังวลใจในการขึ้นฝกปฏิบัติงาน กลัวและเครียดในการตรวจครรภครั้งแรก ไมแนใจวาตนเอง
จะตรวจครรภและฟงเสี ยงหัวใจของทารกในครรภไดหรือไม กลัวกับการทําคลอดครั้งแรก ไมแนใจวาตนเองจะ
สามารถหมุนศีรษะทารกไดถูกทางหรือไม ตื่นเตนกับการทําคลอดครั้งแรก ไมรูวาตนเองจะตองเตรียมตัว อยางไรถึง
จะพรอมและดี กังวลกับการอุมทารกแรกเกิด และจากผลการประเมินจากอาจารยนิเทศประกอบกับผลการ
ประเมินการปฏิบัติงานจากแหลงฝกพบวานักศึกษาไมมีความพรอมที่เพียงพอตอการฝกปฏิบัติทั้งแผนกฝากครรภ
หองคลอด และแผนกหลังคลอด สอดคลองกับการศึกษาของ Kaneko & Momino (2015) ที่พบวาความเครียดของ
นักศึกษาพยาบาลในการฝกปฏิบัติหองคลอดเกิดจากการขาดทั กษะการปฏิบัติการพยาบาล การขาดความรูทาง
ทฤษฎีที่เพียงพอ กลัวการประเมินอาการ การวิเคราะหผูปวย กลัวอาจารยนิเทศใหไมผาน และมีความเครียดใน
การสรางสัมพันธภาพกับเพื่อน อาจารยนิเทศ พยาบาลพี่เลี้ยง บุคลากรทีมสุขภาพ รวมทั้งกลัวการถูกตําหนิจาก
ผูปวยและญาติผูปวย (ภัททิยา จันทเวช, 2561) ซึ่งความเครียด ความวิตกกังวลตอการฝกปฏิบัติ สงผลตอความ
มั่นใจในการปฏิบัติการพยาบาล จากการวิเคราะหรูปแบบการเตรียมความพรอมที่ผานมาพบวา ลักษณะการ
เตรียมความพรอมกอนขึ้นฝกประกอบดวย การสาธิต การทดลองปฏิบัติกอนขึ้นฝกปฏิบัติโดยรวมไมมีแบบแผนที่
ชัดเจนและเปนรูปธรรม และมุงเนนในสวนของการฝกปฏิบัติเพื่อเตรียมตัวในการทําคลอดเพียงอยางเดียว แตใน
สวนของแผนกฝากครรภ และแผนกหลังคลอดไมไดมีวิธีการเตรียมความพรอมของนักศึกษาที่ชัดเจน ซึ่งในการ
ปฏิบัติการพยาบาลในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และผดุงครรภ 1 การพยาบาลในระยะตั้งครรภ
ระยะคลอด และระยะหลั งคลอดมีความเชื่อมโยงและสอดคลองกัน หากนักศึกษามีการเตรียมความพรอมที่
ครอบคลุมและเชื่อมโยงกันจะเปนผลดีตอการฝกปฏิบัติการพยาบาลของนักศึกษาเปนอยางมาก
การเตรียมความพรอมกอนการขึ้นฝกปฏิบัติการพยาบาลในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และ
ผดุงครรภ 1 ไดพัฒนารูปแบบการเตรียมความพรอมในปการศึกษา 2559 จากเดิมที่มุงเนนในเรื่องการทําคลอด
ราชาวดีสาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร ปที่ 9 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2562)
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เพียงอยางเดียว และเปนสอนโดยอาจารยนิเทศประจํากลุม และใหนักศึกษาปฏิบัติตาม เปนวิธีการสอนแบบทาง
เดียวและไมมีการพัฒนาศักยภาพของสมอง รางกาย และจิตใจของนักศึกษาพยาบาล จึงมีการวิเคราะหผลลัพธที่
ไดผานมาจากการเตรียมความพรอมของนักศึกษาจากอาจารยนิเทศ พี่เลี้ยงจากแหลงฝก และนักศึกษาพยาบาล
พบวา นักศึกษายังขาดความรูความเขาใจในบทบาทการพยาบาลแตละระยะ ทั้งระยะตั้งครรภ ระยะคลอด และ
ระยะหลังคลอด ขาดการทดลองการปฏิบัติการตรวจครรภ ทําคลอด และการดูแลทารกหลังคลอด ที่ครบถวน และ
ขาดกระบวนการคิดแกไขปญหา รูปแบบการเตรียมความพรอมเดิมไมกระตุนการเรียนรูของนักศึกษา ซึ่งจากการ
วิเคราะหขอมูลและปจจัยตางๆ นํามาสูการพัฒนาปรับเปลี่ยนรูปแบบการเตรียมความพรอมของนักศึกษากอนการ
ขึ้นฝกปฏิบัติ เพื่อใหสอดคลองกับรูปแบบการฝกปฏิบัติและบริบทของแหลงฝก โดยการนําแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู
ของกาเย (Robert Gagne) (Gagne, 1985) โดยทฤษฎีการเรียนรูของกาเยจัดอยูในกลุม ผสมผสาน (Gagne’s eclecticism) ซึ่ง
เชื่อวาความรูมีหลายประเภท บางประเภทสามารถเขาใจไดอยางรวดเร็วไมตองใชความคิดที่ลึกซึ้ง บางประเภทมี
ความซับซอนจําเปนตองใชความสามารถในขั้นสูง ทฤษฎีการเรียนรูของกาเย อธิบายวาการเรียนรูมี องคประกอบ 3
สวน คือ 1 ) หลักการและแนวคิด ประกอบดวย ผลการเรียนรูหรือความสามารถดานตางๆ ของมนุษย และกระบวนการ
เรียนรูและจดจําของมนุษย ควรมีการจัดสภาพการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับการเรียนรูแตละประเภท ซึ่งมี
ลักษณะเฉพาะที่แตกตางกัน และสง เสริมกระบวนการเรียนรูภายในสมอง โดยการจัดสภาพภายนอกใหเอื้อตอ
กระบวนการเรียนรูภายในของผูเรียน 2) วัตถุประสงค เพื่อชวยใหผูเรียนสามารถเรียนรู เนื้อหาสาระตางๆ ไดอยาง
ดี รวดเร็ ว และสามารถจดจํ าสิ่ งที่เรียนไดนาน 3) กระบวนการเรียนการสอน ประกอบดวย หลั กการสอน 9
ประการ ไดแก 1) เรงเราความสนใจ (Gain Attention) 2) บอกวัตถุประสงค (Specify Objective) 3) ทบทวน
ความรูเดิม (Activate Prior Knowledge) 4) นําเสนอเนื้อหาใหม (Present New Information) 5) ชี้แนะแนวทาง
การเรียนรู (Guide Learning) 6) กระตุนการตอบสนองบทเรียน (Elicit Response) 7) ใหขอมูลยอนกลับ (Provide Feedback)
8) ทดสอบความรูใหม (Assess Performance) และ 9) สรุปและนําไปใช (Review and Transfer) (Gagne, 1985; Wikipedia, 2018)
โดยผูวิจัยไดนําแนวคิดทฤษฎีการเรียนรูของกาเย (Robert Gagne) มาปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการเตรียมความพรอม
กอนขึ้นฝกปฏิบัติการพยาบาลในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และผดุงครรภ 1 โดยนําหัวขอและ
รูปแบบการเตรียมความพรอมเดิมมาพัฒนาปรับเปลี่ยนหัวขอการเตรียมความพรอมกอนขึ้นฝกทั้งแผนกฝากครรภ
เรื่องของการตรวจครรภ และการฟงเสียงหัวใจทารก ระยะคลอด เรื่องการเตรียมตัวผูทําคลอด การเตรี ยมสถานที่
อุปกรณ และการทําคลอด ระยะหลังคลอด การอุม การอาบน้ําทารก และการตรวจรางกายทารก มีการเตรียม
สิ่ ง แวดล อ ม สถานที่ ใ นการจั ด กิ จ กรรมเตรี ย มความพร อ มนั ก ศึ ก ษาที่ เ หมาะสมกั บ สถานการณ มี ก ารสร า ง
สถานการณจําลองเสมือนจริง การใชหุนทําคลอดเสมือนจริง เพื่อเรงเราความสนใจของนักศึกษา เมื่อผูเรียนเกิด
ความสนใจและตั้งใจที่จะเรียนแลว ผูสอนแจงวัตถุประสงคในการเรียนใหแกผูเรียนโดยพยายามเชื่อมโยงความรู
เดิมที่ไดเรียนมากอนหนากับความรูใหมใหเขากันได จากนั้นก็เสนอบทเรียนใหม มีการแนะนําชี้แนวทางในการ
เรียนเพื่อจะใหเ กิดการเรียนรู สรางกิจกรรมใหผูเรียนไดมีกิจกรรมที่ไดปฏิบัติ จริงและแจงผลการปฏิบัติงานให
ผูเรียนทราบเปนระยะเพื่อเปนการประเมิน และมีการสรุปเสริมบทเรียนเพื่อสรางความแมนยําและการถายโยง
ความรูไปใชกับสิ่งอื่นๆ
การเตรียมความพรอมกอนการขึ้นฝกปฏิบัติการพยาบาลในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และ
ผดุงครรภ 1 ดําเนินการกับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปที่ 3 โดยนักศึกษาในกลุมดังกลาวเรียนภาคทฤษฎี
รายวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และผดุงครรภ 1 และกําลังขึ้นฝกปฏิบัติในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดา
ราชาวดีสาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร ปที่ 9 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2562)
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ทารก และผดุงครรภ 1 ปการศึกษา 2560 ซึ่งไมเคยไดรับการเตรียมความพรอมกอนการขึ้นฝกปฏิบัติในรายวิชามา
กอน โดยการเตรี ย มความพรอมกอ นการขึ้ นฝ ก ปฏิ บัติ ครั้ง นี้ จะเป น การเตรี ย มทั้ง ในส วนของความรู ทั กษะ
ปฏิบัติการพยาบาลที่เฉพาะเจาะจงกับรายวิชา โดยนักศึกษาจะไดฝกปฏิบัติรายบุคคล โดยอาจารยคอยดูแลและให
คําแนะนําอยางใกลชิด การจัดตารางการเตรียมความพรอมจัดเปนลําดับขั้นตอนในคูมือนักศึกษา เพื่อใหนักศึกษา
ไดเตรียมตัวลวงหนา ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาการเตรียมความพรอมของนักศึกษาในหอผูปวยหนัก เชนเดียวกับ
หองคลอด โดยการเตรียมความพรอมกอนขึ้นฝกปฏิบัติสงผลใหนักศึกษามีความมั่นใจกอนการขึ้นฝกปฏิบัติมากขึ้น
เพราะการเตรียมความพรอมช วยพัฒนาทางดานความรูทางทฤษฎี และทักษะการปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาล
(นงณภัทร รุงเนย และจันทรจิรา สีสวาง, 2559) สอดคลองกับการศึกษาของพวงผกา อินทรเอี่ ยม, จําลอง ชูโต
และสุนทรี ภานุทัต (2560) พบวา ภายหลังการการจัดโครงการเตรียมความพรอมกอนขึ้นฝกปฏิบัติ นักศึกษามี
ความพรอมเพิ่มมากขึ้นในทุกทักษะอยูในระดับมาก ทําใหนักศึกษามีความรู มั่นใจมากขึ้นและรูถึงสถานการณที่จะ
พบทําใหเกิดการเตรียมตัว และเตรียมใจกอ นการขึ้นฝกปฏิบัติจริง และยังทําใหระดับความเครียดของนักศึกษา
พยาบาลลดลง สอดคลองกับการศึกษาของศิริจิตร จันทร และธัญลักษณ บรรลิขิตกุล (2555) วา การปฏิบัติการ
พยาบาลทําใหนักศึกษาพยาบาลเกิดความเครียด ลืมขั้นตอนในการปฏิบัติการพยาบาล การพยาบาลไมถูกเทคนิค
และหลักการ ความไมมั่นใจในการปฏิบัติการพยาบาล ไมมีความรูเรื่องโรคผูปวย และการพยาบาล เปนตน เมื่อ
แกไขสาเหตุเหลานี้ไดโดยการเตรียมความพรอมกอนการขึ้นฝกปฏิบัติใหกับนักศึกษาพยาบาลยอมลดความเครียด
ของนักศึกษาพยาบาลได
ผูวิจัยในฐานะอาจารยในสาขาการพยาบาลมารดา ทารก และผดุงครรภ และเปนอาจารยนิเทศในรายวิชา
ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และผดุงครรภ 1 เห็นความสําคัญของการเตรียมความพรอมของนักศึกษากอน
ขึ้นฝกปฏิบัติงาน เพื่อใหนักศึกษาเกิดความมั่นใจในการปฏิบัติการพยาบาล มีความพรอมทางดานความรู และ
ทักษะการปฏิบัติทางการพยาบาล ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่ศึกษาผลของการเตรียมความพรอมกอนขึ้นฝกปฏิบัติงาน
ตอความรู และทักษะการปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และผดุงครรภ ของนักศึก ษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ชั้นปที่ 3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม ในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และผดุงครรภ 1
ปการศึกษา 2560 เพื่อเปนแนวทางในการเตรียมความพรอมนักศึกษากอนขึ้นฝกปฏิบัติงาน ใหนักศึกษาสามารถ
ใหการพยาบาลไดอยางมีประสิทธิภาพ มีเจตคติที่ดีตอการฝกปฏิบัติการพยาบาล อันจะชวยใหนักศึกษาพยาบาล
สามารถปรับตัวตอการฝกปฏิบัติทางแผนกฝากครรภ หองคลอด และแผนกหลังคลอดไดดียิ่งขึ้นตอไป
วัตถุประสงคการวิจัย
เพื่อศึกษาผลของการเตรียมความพรอมกอนขึ้นฝกปฏิบัติตอความรู และทักษะการปฏิบัติการพยาบาล
มารดา ทารก และผดุงครรภ
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยแบบกึ่งทดลอง แบบ One group pre-post test
กลุมประชากรที่ศึกษา คือ นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปที่ 3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
เชียงใหม ที่กําลังฝกปฏิบัติในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และผดุงครรภ 1 ปการศึกษา 2560
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กลุมตัวอยาง เลือกกลุมตัวอยางโดยวิธีการสุมตัวอย างแบบแบงกลุม (Cluster Random Sampling) คือ
นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปที่ 3 หอง 2 จํานวน 62 คน กําลังฝกปฏิบัติในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาล
มารดา ทารก และผดุงครรภ 1 ปการศึกษา 2560 ระหวางเดือนมกราคม - เดือนเมษายน 2561
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคล ประกอบดวย คะแนนเฉลี่ยสะสม คะแนนรายวิชาการพยาบาลมารดา
ทารกและผดุงครรภ 1 (ภาคทฤษฎี)
2. แบบวัดความพรอมดานความรู วิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และผดุงครรภ 1 ซึ่งประกอบดวย
ความรูเกี่ยวกับการพยาบาลในระยะตั้งครรภ ระยะคลอด และระยะหลังคลอดปกติ สรางขึ้นตามหัวขอเนื้อหา
รายวิชาที่กําหนดตามหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ของสถาบันพระบรมราชชนก
สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ขอคําถาม จํานวน 50 ขอ เปนแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก เกณฑ
การประเมินผลผานรอยละ 60
3. แบบประเมินความพรอมดานทักษะการปฏิบัติการพยาบาล ประเมินจากการสังเกต ซึ่งประกอบดวย
ความพรอมดานทักษะการปฏิบัติการพยาบาลในระยะตั้งครรภ ระยะคลอด และระยะหลังคลอดปกติ ที่ปรับปรุง
มาจากแบบประเมินการปฏิบัติการพยาบาลดานทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ วิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก
และผดุงครรภ 1 รวมกับรายละเอียดของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตของสถาบันพระบรมราชชนก สํานักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ในหมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล โดยแบงเปน
1) การประเมินความพรอมดานทักษะการปฏิบัติการพยาบาลในระยะตั้งครรภ เปนการตรวจครรภ 4 ทา จํานวน 6
ขอ 2) การประเมินความพรอมดานทักษะการปฏิบัติการพยาบาลในระยะคลอด เปนการทําคลอด จํานวน 27 ขอ
3) การประเมินความพรอมดานทักษะการปฏิบัติการพยาบาลในระยะหลังคลอด เปนการพยาบาลระยะหลังคลอด
จํานวน 14 ขอ รวมทั้งสิ้น 47 ขอ
4. รูปแบบการเตรียมความพรอมกอนขึ้นฝก ปฏิบัติรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และผดุง
ครรภ 1 โดยนําแนวคิดทฤษฎีการเรียนรูของกาเย (Robert Gagne) (Gagne, 1985) มาเปนแนวทางในการพัฒนา
รูปแบบการเตรียมความพรอมกอนขึ้นฝกปฏิบัติรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และผดุงครรภ 1 ตาม
กระบวนการเรียนการสอน ประกอบดวย หลักการสอน 9 ประการ ไดแก 1) เรงเราความสนใจ (Gain Attention)
2) บอกวัตถุประสงค (Specify Objective) 3) ทบทวนความรูเดิม (Activate Prior Knowledge) 4) นําเสนอ
เนื้อหาใหม (Present New Information) 5) ชี้แนะแนวทางการเรียนรู (Guide Learning) 6) กระตุนการตอบสนองบทเรียน (Elicit
Response) 7) ใหขอมูลยอนกลับ (Provide Feedback) 8) ทดสอบความรูใหม (Assess Performance) และ 9) สรุปและ
นําไปใช (Review and Transfer) ขั้นตอนประกอบดวย
4.1 ขั้นตอนการพัฒนารูปแบบการเตรียมความพรอมกอนขึ้นฝก ปฏิบัติ ประกอบดวย การวิเคราะห
และสังเคราะหขอมูลที่เกี่ยวของ การกําหนดกรอบแนวคิดในการพัฒนารูปแบบการเตรียมความพรอมกอนขึ้นฝก
ปฏิบัติ กําหนดวัตถุประสงค หัวขอการสอนแผนกฝากครรภ เรื่องของการตรวจครรภ และการฟงเสียงหัวใจทารก
หองคลอด เรื่องการเตรียมตัวผูทําคลอด การเตรียมสถานที่ อุปกรณ การทําคลอด การชวยเหลือผูทําคลอด การ
ดูแ ลทารกแรกเกิด ระยะหลั ง คลอด การอุ ม การอาบน้ํ า ทารก และการตรวจร า งกายทารก รู ป แบบการฝ ก
ปฏิบัติการพยาบาลโดยใชหุนเสมือนจริงในการฝกปฏิบัติ วางแผนการเตรียมความพรอมของนักศึกษาตามขั้นตอน
การสอน 9 ประการ ของกาเย (Robert Gagne) และการประเมินรูปแบบการเตรียมความพรอมกอนขึ้นฝกปฏิบัติ
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รายวิช าปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และผดุงครรภ 1 โดยผู ทรงคุณวุฒิ 3 ทาน ประกอบดวย อาจารย
พยาบาลที่มีประสบการณการสอนและนิเทศนักศึกษา สาขาการพยาบาลมารดา ทารกและผดุงครรภ จํานวน 2
ทาน และอาจารยที่มีคุณวุฒิดานการศึกษาและการวิจัย 1 ทาน
4.2 ขั้ น ตอนการศึ ก ษาผลของการเตรี ย มความพร อ มก อนขึ้ น ฝ ก ปฏิบั ติ ต อความรู และทั ก ษะการ
ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และผดุงครรภ โดยการทดสอบความรูและทักษะการปฏิบั ติการพยาบาลแผนก
ฝากครรภ หองคลอด และหลังคลอด แลวดําเนินการขั้นตอนการเตรียมความพรอมกอนขึ้นฝกปฏิบัติรายบุคคล
ประกอบดวย 1) เรงเราความสนใจ (Gain Attention) โดยการจัดสภาพแวดลอมใหดึงดูดความสนใจ 2) บอกวัตถุประสงค
(Specify Objective) 3) ทบทวนความรูเดิม (Activate Prior Knowledge) ผูสอนใหผูเรียนทบทวน อภิปราย
สรุปเนื้อหาที่เคยไดเรียนมาทั้งแผนกฝากครรภ หองคลอด และแผนกหลังคลอด 4) นําเสนอเนื้อหาใหม (Present
New Information) ผูสอนพิจารณาลักษณะของผูเรียนเปนสําคัญเพื่อใหการนําเสนอบทเรียนเหมาะสมกับผูเรียน
มากที่สุด ทั้งแผนกฝากครรภ หองคลอด และแผนกหลังคลอด ทั้งในสวนความรูและทักษะการปฏิบัติ ตามหัวขอที่
กําหนด 5) ชี้แนะแนวทางการเรียนรู (Guide Learning) การชี้แนะใหผูเรียนสามารถนําความรูที่ไดเรียนใหม
ผสมผสานกับความรูเกาที่เคยไดเรียนไปแลว เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูที่รวดเร็วและมีความแมนยํามากยิ่งขึ้น 6)
กระตุนการตอบสนองบทเรียน (Elicit Response) ผูสอนสามารถติดตอสื่อสารกับผูเรีย นไดโดยตรงอยางใกลชิด
รายบุคคล 7) ใหขอมูลยอนกลับ (Provide Feedback) 8) ทดสอบความรูใหม (Assess Performance) เปนการทดสอบ
ภายหลังการเตรียมความพรอมเสร็จสิ้น และ 9) สรุปและนําไปใช (Review and Transfer)
การหาคุณภาพเครื่องมือ
การประเมินความเหมาะสม และความสอดคลองของรูปแบบการเตรียมความพรอมกอนขึ้นฝกปฏิบัติงาน
โดยวิเคราะหหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Congruence: IOC) แบบวัดความพรอมดานความรูวิชาปฏิบัติการ
พยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ 1 จากผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งเปนอาจารยที่มีประสบการณดานการสอน การวิจัย
และมีความเชี่ยวชาญในสาขาการพยาบาลมารดา ทารกและผดุงครรภ จํานวน 3 ทาน ไดคาดัชนีความตรงของ
เนื้อหาเทากับ 0.87 และ 0.89 ตามลําดับ
แบบวัดความพรอมดานความรู วิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และผดุงครรภ 1 นําไปทดลองกับนักศึกษา
พยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปที่ 3 จํานวน 20 คน ที่สุมมาจากกลุมตัวอยาง เพื่อหาสัมประสิทธิ์แอลฟาคอนบราค
ไดคาความเที่ยงเทากับ .82
การพิทักษสิทธิ์กลุมตัวอยาง
งานวิจัยครั้งนี้ไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี เชียงใหม (BCNC 04/2560) ผูวิจัยดําเนินการพิทักษสิทธิ์กลุมตัวอยางโดยการชี้แจงวิธีและขั้นตอนการวิจัย
กับกลุ มตัว อยาง ระบุวาขอมูล ที่ไดจะเก็บเปนความลั บ ไมสามารถระบุถึงตัว บุ คคลได จะนํ าเสนอขอมูล เป น
ภาพรวมเทา นั้ น นอกจากนี้ ก ารเข า ร ว มวิ จัย ขึ้ น อยู กั บ ความสมั ค รใจ สามารถถอนตั ว ได ต ลอดเวลาโดยไม มี
ผลกระทบใดๆ กับการเรียนการสอนและการประเมินผลของวิชาแตอยางใด ภายหลังชี้แจงใหนักศึกษาเซ็นยินยอม
เขารวมวิจัย (Informed consent) โดยคะแนนที่ไดจากแบบวัดดานความรูและแบบประเมินความพร อมดานทักษะ
การปฏิบัติการพยาบาล ไมมีผลตอคะแนนการฝกปฏิบัติในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารก และผดุงครรภ
1
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การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยนําแบบสอบถามขอมูลส วนบุคคล แบบวัดความพรอมด านความรูวิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดา
ทารก และผดุงครรภ 1 และแบบประเมินความพรอมดานทักษะการปฏิบัติการพยาบาล ประเมินกลุมตัวอยางกอน
เขารวมการเตรียมความพรอมกอนขึ้นฝกปฏิบัติงาน แลวจัดรูปแบบการเตรียมความพรอมกอนขึ้นฝกปฏิบัติงานใน
ระยะตั้งครรภ ระยะคลอด และระยะหลังคลอด ใหกับกลุมตัวอยาง ภายหลังเขารวมการเตรียมความพรอมเสร็จ
สิ้น ผูวิจัยไดดําเนินการประเมินกลุมตัวอยา งดวยแบบวัดความพรอมดานความรู วิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก
และผดุงครรภ 1 และแบบประเมินความพรอมดานทักษะการปฏิบัติการพยาบาล เก็บขอมูลก อนที่กลุมตัวอยางจะขึ้น
ฝกปฏิบัติงานจริงในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารกและผดุงครรภ 1 ซึ่งระยะเวลาในการเก็บขอมูล
ประมาณ 45 - 60 นาที
การวิเคราะหขอมูล
วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป SPSS for Window ดังนี้
1. วิเคราะหขอมูลสวนบุคคลโดยใชคาเฉลี่ย (Mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) แจก
แจงคาสูงสุด-ต่ําสุด
2. วิเคราะห คะแนนความพรอมดานความรูและทักษะการปฏิบัติการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล
ศาสตรบัณฑิต ชั้นปที่ 3 กอนและหลัง การเขารวมรูปแบบการเตรียมความพรอมกอนขึ้นฝกปฏิบัติ งานรายวิชา
ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และผดุงครรภ 1 โดยใชคาเฉลี่ย (Mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
การทดสอบคา t ไมเปนอิสระตอกัน โดยใช One sample pair t-test
ผลการวิจัย
คะแนนความรูวิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และผดุงครรภ 1 ซึ่งประกอบดวย ความรูเกี่ยวกับการ
พยาบาลในระยะตั้งครรภ ระยะคลอด และระยะหลังคลอดปกติ คะแนนเต็ม 50 คะแนน กอนเขารวมการเตรียม
ความพรอม นักศึกษามีคะแนนต่ําสุดเทากับ 18 คะแนน คะแนนสูงสุดเทากับ 43 คะแนน คะแนนเฉลี่ยเทากับ 33
คะแนน (M = 32.47, SD = 5.515) ภายหลังการเตรียมความพรอมฯ นักศึกษามีคะแนนต่ําสุดเทากับ 34 คะแนน
คะแนนสูงสุดเทากับ 49 คะแนน คะแนนเฉลี่ยเทากับ 43 คะแนน (M = 42.87, SD = 3.102) เมื่อประเมินคะแนน
ที่ผานเกณฑการประเมินผลรอยละ 60 พบวา กอนเขารวมโครงการมีนักศึกษามีคะแนนความรูเกินรอยละ 60
เทากับ 44 คน คิดเปนรอยละ 70.97 หลังเขารวมโครงการมีคะแนนความรูเกินรอยละ 60 เทากับ 62 คน คิดเปน
รอยละ 100
ความพรอมดานทักษะการปฏิบัติการพยาบาลกอนและหลังเข ารวมการเตรียมความพรอมแบงเปน 3
แผนกคือ แผนกฝากครรภ แผนกหองคลอด และแผนกหลังคลอด พบวา 1) แผนกฝากครรภ กอนเตรียมความ
พรอมนักศึกษาปฏิบัติถูกตองทั้งหมด จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 9.7 ปฏิบัติถูกตองบางสวน จํานวน 48 คน คิด
เปนรอยละ 77.4 และปฏิบัติไมถูกตอง จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 12.9 หลังเตรียมความพรอม นักศึกษาปฏิบัติ
ถูกตองทั้ง หมด จํานวน 49 คน คิ ดเป น รอยละ 79 ปฏิบัติถูกตองบางส วน จํานวน 13 คน คิดเป นรอยละ 21
2) แผนกหองคลอด กอนเตรียมความพรอมนักศึกษา ปฏิบัติถูกตองบางสวน จํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ 80.6
และปฏิบัติไมถูกตอง จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 19.4 หลังเตรียมความพรอม นักศึกษาปฏิบัติ ถูกตองทั้งหมด
จํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 61.3 ปฏิบัติถูกตองบางสวน จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 38.7 3) แผนกหลัง
คลอด กอนเตรียมความพรอมนักศึกษาปฏิบัติถูกตองบางสวน จํานวน 41 คน คิดเปนรอยละ 66.1 และปฏิบัติไม
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ถูกตอง จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 33.9 หลังเตรียมความพรอมนักศึกษาปฏิบัติถูกตองทั้งหมด จํานวน 50 คน
คิดเปนรอยละ 80.6 ปฏิบัติถูกตองบางสวน จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 19.4
ความพรอมดานความรูและทักษะการปฏิบัติการพยาบาลกอนและหลังการเขารวมรูปแบบการเตรียม
ความพรอมกอนขึ้นฝกปฏิบัติงานของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปที่ 3 พบวา ความรูเกี่ยวกับการพยาบาลใน
ระยะตั้งครรภ ระยะคลอด และระยะหลังคลอดปกติ กอนและหลังเตรียมความพรอมมีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .01 (ดังแสดงในตารางที่ 1) และความพรอมดานทักษะการปฏิบัติการพยาบาลกอนและ
หลังเขารวมการเตรียมความพรอมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (ดังแสดงในตารางที่ 2)
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบความรูเกี่ยวกับการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภกอนและหลังการเตรียมความ
พรอม
ความรูการพยาบาลมารดาทารกฯ
กอนเตรียมความพรอม
หลังเตรียมความพรอม

n
62
62

M
32.47
42.87

SD
5.515
3.102

t
-13.55*

p
.000

*p<.01
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบทักษะการปฏิบัติการพยาบาลกอนและหลังการเตรียมความพรอม
ทักษะการปฏิบัติการพยาบาล
แผนกฝากครรภ
กอนเตรียมความพรอม
หลังเตรียมความพรอม
แผนกหองคลอด
กอนเตรียมความพรอม
หลังเตรียมความพรอม
แผนกหลังคลอด
กอนเตรียมความพรอม
หลังเตรียมความพรอม

n

M

SD

t

p

62
62

.97
1.79

.478
.410

-11.59*

.000

62
62

.81
1.61

.398
.491

-15.94*

.000

62
62

.66
1.81

.477
.398

-15.12*

.000

*p<.01
การสรุปและอภิปรายผล
การวิจัย เรื่องผลของการเตรียมความพรอมกอนขึ้นฝ กปฏิบั ติงานตอความรูและทักษะการปฏิบั ติการ
พยาบาลมารดา ทารก และผดุงครรภ ของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปที่ 3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี เชียงใหม มีประเด็นการอภิปรายผลคือ ผลของการเตรียมความพรอมกอนขึ้นฝกปฏิบัติงานตอความรูและ
ทักษะการปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และผดุงครรภ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
คะแนนความรูวิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และผดุงครรภ 1 กอนและหลังเขา รวมการเตรียม
ความพรอมแบงเปน 3 แผนกคือ แผนกฝากครรภ แผนกหองคลอด และแผนกหลังคลอด พบวามีคะแนนเพิ่มขึ้น
โดยหลังเขารวมการเตรียมความพรอมคะแนนความรูวิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และผดุงครรภ 1 ผาน
ระดับรอยละ 60 ผานทั้งหมด ซึ่งกลาวไดวาคะแนนความรูเพิ่มขึ้น และเมื่อประเมินความพรอมดานทักษะการ
ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และผดุงครรภ กอนและหลังเขารวมการเตรียมความพรอมแบงเปน 3 แผนกคือ
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แผนกฝากครรภ แผนกหองคลอด และแผนกหลังคลอด พบวานักศึกษามีความพรอมเพิ่มสูงขึ้นในแตละแผนกการ
ฝกปฏิบัติ ซึ่งสรุปโดยภาพรวมไดวา ความพรอมดานความรูและทักษะการปฏิบัติการพยาบาลกอนและหลังการเขา
รวมรูปแบบการเตรียมความพรอมกอนขึ้นฝกปฏิบัติงานของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปที่ 3 พบวา
ความรูเกี่ยวกับการพยาบาลในระยะตั้งครรภ ระยะคลอด และระยะหลังคลอดปกติ กอนและหลังเตรียมความ
พรอมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และการประเมินความรูและทัก ษะการปฏิบัติกอน
และหลังการเตรียมความพรอม เพื่อใหทราบวานักศึกษาตองมีการวางแผน และพัฒนาตนเองอยางไร เพื่อปรับปรุง
ใหมีความรูและทักษะอยางเพียงพอในการฝกปฏิบัติ (ภัททิยา จันทเวช, 2561) การประเมินความรูและทักษะปฏิบัตินี้
ชวยทําใหทราบวานักศึกษามีความพรอมในการขึ้นฝกปฏิบัติมากนอยเพียงใด โดยใชขอสอบที่อาจารยจัดทําขึ้น ที่
สามารถวัดความรูและทักษะการปฏิบัติไดอยางครอบคลุม และหลังเตรียมความพรอมทั้งโปรแกรมแลว ประเมิน
ความรู และทักษะของนักศึกษาอีกครั้ง เพื่อเปรียบเทียบพัฒนาการของนักศึกษาแตละคน (นงณภัทร รุ งเนย และ
จันทรจิรา สีสวาง, 2559; ยุวดี วัฒนานนท, วาสนา จิติมา และวชิรา วรรณสถิตย, 2553) ซึ่งสอดคลองกับวิธีการ
เตรียมความพรอมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาดานวิชาชีพการพยาบาลของอาภากร เปรี้ยวนิ่ม (2557) วาดวย
วิธีการเตรียมความพรอมใหนักศึกษาพยาบาลในระดับบัณฑิตศึกษาเปนสิ่งสําคัญยิ่ง เพื่อไมใหสมองของนักศึกษา
พยาบาลเกิดความเครียดและพัฒนาศักยภาพของสมอง รวมทั้งการพัฒนารางกายและจิตใจ ซึ่งวิธีการสอนที่ผูสอน
ควรคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล (Macneil, 2001) ผูสอนควรใชวิธีการสอนที่นาสนใจ ไมทําใหผูเรียนเบื่ อ
หนาย เพราะกิจกรรมการเรียนรูถือเปนกิจกรรมที่สนุกสนาน เปนการสรางความสุขและเจตคติที่ดีตอวิชาชีพ และ
การปฏิบัติการพยาบาล และควรสรางสถานการณเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู และสอดคลองกับการศึกษารูปแบบ
การเตรียมความพรอมกอนการขึ้นฝกปฏิบัติหองคลอดของภัททิยา จันทเวช (2561) รูปแบบการเตรียมความพรอม
ที่เปนแนวทางปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพในการลดความเครียด และสรางความเชื่อมั่นใหกับนักศึกษาพยาบาลกอน
การขึ้นฝกปฏิบัติงานหองคลอด คือ การประเมินความเครียด การประเมินความรูและทักษะการปฏิบัติกอนและ
หลังการเตรียมความพรอมเพื่อประเมินความพรอมของนักศึ กษา การจัดปฐมนิเทศแนะนํารายวิชา บรรยายสรุป
เนื้อหาทฤษฎีเพราะเนื้อหาการคลอดมีความละเอียดและหลายขั้นตอน การสอนโดยใชสื่อวีดิทัศ นหรือสถานการณ
เสมือนจริง เพราะสื่อวีดิทัศนหรือสถานการณเสมือนจริง มีผลตออารมณ ความรูสึก และเห็ นกระบวนการที่ชัดเจน
สามารถประเมินตนเองไดชัดเจน และการสอนในหองฝกปฏิบัติทักษะทางการผดุงครรภ หองเรียนเสมือนจริง โดย
มีสถานการณจํ าลอง และอุปกรณที่เสมือนจริง เพื่อให นักศึกษาเกิดความมั่นใจในการฝ กปฏิบัติจริงมากยิ่งขึ้น
(สายลม เกิดประเสริฐ และศรีสมร ภูมนสกุล, 2556)
ขอเสนอแนะในการนําไปใชและการทําวิจัย
1. การวิจัยครั้งตอไปควรเพิ่มการพัฒนาเสริมสรางพลังอํานาจของนักศึกษาพยาบาลกอนขึ้นฝกปฏิบัติ
งานวิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และผดุงครรภ 1 เพื่อใหเกิดความมั่นใจในการปฏิบัติการพยาบาล
2. จากงานวิจัยพบวา นักศึกษาพยาบาลมีความเครียดในการขึ้นฝกปฏิบัติงานวิชาปฏิบัติการพยาบาล
มารดา ทารก และผดุงครรภ 1 จึงควรพัฒนารูปแบบวิธีการลดความเครียดในการฝกปฏิบัติงานวิชาปฏิบัติการ
พยาบาลมารดา ทารก และผดุงครรภ 1 เพื่อใหนักศึกษามีความสุขและอาจสงผลตอผลการฝกปฏิบัติในรายวิชาที่มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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