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Assist in childbirth is one of important nursing skill. Assist in Childbirth rely on self-confidence
and good assist in childbirth skill. Teaching and learning process about assist in childbirth for nursing
students is needed. This article aims to present about the first time assists in childbirth potential develop-
ment strategy of the Air Force Student Nurses. The strategy based on feeling or view point from learning
process through the first-time experience to assist in childbirth of the Air Force Student Nurses. It can be
guide to develop the effective teaching and learning process about assist in childbirth for nursing student
in the future.
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(บทความฟื� นฟูวิชาการ)

กลยุทธก์ารพฒันาศกัยภาพการทําคลอดครั�งแรกของนกัเรียนพยาบาลทหารอากาศ

  นิตยา  สขุแสน พย.ม.(สาขาการพยาบาลมารดาและทารกแรกเกิด)

วทิยาลยัพยาบาลทหารอากาศ

การทาํคลอด เป็นทกัษะที�มคีวามสาํคญัในการปฏิบตัพิยาบาล การทาํคลอดตอ้งอาศยัความม ั �นใจและทกัษะการ
ทาํคลอดที�ด ี จงึจาํเป็นตอ้งมกีารจดัการเรียนการสอนในเรื�องการทาํคลอดใหแ้ก่นกัเรียนพยาบาล บทความนี�มวีตัถปุระสงค์
เพื�อนาํเสนอกลยทุธก์ารพฒันาศกัยภาพการทาํคลอดคร ั�งแรกของนกัเรยีนพยาบาลทหารอากาศ เป็นกลยุทธท์ี�มาจากความรูส้กึ
หรอืมมุมองเกดิจากการเรยีนรูผ้า่นประสบการณก์ารทาํคลอดคร ั�งแรกของนกัเรยีนพยาบาลทหารอากาศ  เพื�อใชเ้ป็นแนวทางในการ
จดัการเรยีนการสอนในดา้นการทาํคลอดของนกัเรยีนพยาบาลอย่างมปีระสทิธภิาพต่อไป
คาํสาํคญั : กลยุทธก์ารทาํคลอดนกัเรียนพยาบาลทหารอากาศ

บทนํา
การฝึกปฏิบ ัติการพยาบาลบนหอผู ้ป่ วยของ

นกัศึกษาพยาบาลเป็นหวัใจสาํคญัของการศึกษาพยาบาลซึ�ง
เป็นการนาํความรูท้ี�ไดจ้ากช ั�นเรยีนและการฝึกทกัษะในหอ้งฝึก
ปฏบิตักิารไปสู่การปฏบิตัใินสถานการณจ์รงิซึ�งในการฝึกปฏบิตัิ

กบัผูป่้วยจรงิคร ั�งแรกของนกัศึกษาพยาบาลนั�นย่อมทาํใหน้กัศึกษา
มีความตื�นเตน้ เครียดและวิตกกงัวลเป็นอย่างมากจนอาจ
ทาํใหก้ารฝึกทกัษะต่างผดิพลาดไดแ้มจ้ะไดร้บัการฝึกฝนทกัษะ
มาเป็นอย่างดแีลว้ก็ตาม
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วิทยาล ัยพยาบาลทหารอากาศจ ัดใหม้ีการฝึก
ปฏิบตัิงานหน่วยหอ้งคลอดในการเรียนการสอนหลกัสูตร
พยาบาลศาสตรบณัฑิต รายวชิาปฏบิตัิการพยาบาลมารดา-
ทารกและการผดงุครรภ ์� ในช ั�นปีที� � ซึ�งระยะเวลาในการฝึก
ปฏบิตังิานในหน่วยหอ้งคลอดมจีาํกดั และการฝึกปฏบิตังิานใน
หน่วยหอ้งคลอดนบัว่ามีรายละเอียดมาก มีความซบัซอ้น
รวมท ั�งความตอ้งการในการพยาบาลที�รวดเรว็ มกีารตดัสนิใจ
และมีทกัษะการทาํคลอดที�ดีเป็นที�ไวว้างใจของผูร้บับริการ
รวมถงึผูร้บับรกิารซึ�งก็คอื มารดาและทารก ไดร้บัการพยาบาล
ที�มีคุณภาพตามมาตรฐานและมีความปลอดภยั สาํหร ับ
นกัเรยีนพยาบาลทหารอากาศการฝึกทกัษะการทาํคลอดจะเริ�ม
ฝึกในช ั�นปีที� � ภาคเรียนที� � เป็นทกัษะเฉพาะที�ตอ้งฝึก
กบั “การเกดิของชวีติใหม”่ เป็นคร ั�งแรกของนกัเรยีนพยาบาล
ทหารอากาศที� จะได ้ทาํ คลอด ทาํ ให น้ ักเรี ยนพยาบาล
ทหารอากาศตื�นเตน้ เครยีดและวติกกงัวลเป็นอย่างมาก แมจ้ะ
ไดร้บัการฝึกประสบการณก์บัผูป่้วยท ั �วไปและฝึกทาํคลอดกบั
หุน่มาแลว้กต็าม เนื�องจากการทาํคลอดเป็นทกัษะที�ตอ้งอาศยั
ความชาํนาญเฉพาะทางที� มีความซ ับซอ้นทาํใหน้ ักเรียน
พยาบาลส่วนใหญ่เกิดความเครียดและประเมินตนเองว่า
ยงัขาดความชาํนาญ ขาดความเชื�อม ั �นและมีความตื�นเตน้
ขณะทาํคลอด(1) นอกจากนี� การที� น ักเรียนพยาบาลตอ้ง
เผชิญกบับุคลากรและสิ�งแวดลอ้มที�แปลกใหม่ย่อมทาํให ้
นกัศึกษาพยาบาลเกิดความกลวั ความวติกกงัวลและความ
เครียด ซึ�งอาจทาํใหเ้กิดการลืมข ั�นตอนในการปฏิบตัิการ
พยาบาล และอาจเกิดการผิดพลาดในการฝึกทกัษะในบาง
ข ั�นตอนได ้(2,3,4) ถึงแมน้กัเรียนพยาบาลจะไดร้บัการเตรียม
ความพรอ้มก่อนขึ� นฝึกปฏิบตัิเพื�อเสริมสรา้งความม ั �นใจ
ของนักเรียนเองแล ว้ก็ตามเนื� องจากในห อ้งคลอดเป็น
สถานการณ์ที� ไม่สามารถควบคุมได ้ และการคลอดเป็น
สถานการณ์ที� ต ้องการการช่ วยเหลือที� รวดเร็ ว และมี
ประสทิธภิาพเพื�อความปลอดภยัของมารดาและทารก(5)

จากประสบการณ์การสอนนักเรี ยนพยาบาล
ทหารอากาศที�ทาํคลอดเป็นคร ั�งแรกพบว่า “นกัเรยีนพยาบาล
ทหารอากาศสว่นใหญ่มคีวามเครยีดในระดบัมาก ทาํใหต้ื�นเตน้
หลงลมื สลบัข ั�นตอนในการทาํคลอด สอดคลอ้งกบัการศึกษา
ของ Kasamanon and colleagues(6) ที�ทาํการศึกษาใน
นกัศึกษาพยาบาลชั�นปี ที� � ที�ฝึกปฏบิตัใินแผนกหอ้งคลอด

พบว่านกัศึกษารอ้ยละ ��.�, ��.� และ �.� มคีวามเครยีดใน
ระดบัปานกลาง นอ้ยและรุนแรงตามลาํดบั ท ั�งนี�จงึตอ้งมกีาร
ปรบักลยุทธใ์นการจดัการเรียนการสอนเพื�อพฒันาศกัยภาพ
การทาํคลอดคร ั�งแรกของนกัเรียนพยาบาลเพื�อลดความกลวั
ความวติกกงัวลและความเครยีด รวมถงึเพื�อพฒันาทกัษะ และ
ส่งเสริมความม ั �นใจในการทาํคลอดใหแ้ก่นกัเรียนพยาบาล
ซึ� งการปร ับกลยุทธ์ที�มีประสิทธิภาพส่วนหนึ� งตอ้งมาจาก
ความรูส้กึหรอืมมุมองหรอืการสะทอ้นคดิที�เกดิจากการเรยีนรู ้
ผา่นประสบการณก์ารทาํคลอดคร ั�งแรกของนกัเรยีนพยาบาลเอง

บทความนี�มวีตัถปุระสงคเ์พื�อนาํเสนอกลยุทธก์าร
พฒันาศกัยภาพการทาํคลอดคร ั�งแรกของนกัเรียนพยาบาล
ทหารอากาศ ซึ�งเป็นผลมาจากความรูส้กึหรอืมมุมองเกดิจาก
การเรยีนรูผ้า่นประสบการณก์ารทาํคลอดคร ั�งแรกของนกัเรยีน
พยาบาลทหารอากาศ อนัจะส่งผลใหก้ารจดัการเรยีนการสอน
เพื�อพฒันาทกัษาการพยาบาลในดา้นการทาํคลอดของนกัเรยีน
พยาบาลเป็นไปอย่างมคีณุภาพและเกดิความปลอดภยัต่อผูร้บั
บรกิาร สถาบนัการศึกษาและอาจารยท์ี�ทาํหนา้ที�นิเทศการฝึก
ทาํคลอด สามารถนาํไปเป็นแบบอย่างหรือประยุกตใ์ชใ้นการ
จดัการเรยีนการสอนได ้

ความรูส้กึหรือมมุมองที�เกดิจากการเรียนรูผ่้านประสบการณ์
การทาํคลอดคร ั�งแรก

ความรูส้ึกหรือมุมมองที�เกิดจากการเรียนรูผ้่าน
ประสบการณก์ารทาํคลอดคร ั�งแรกของนกัเรยีนพยาบาล มดีงันี�
     �. ความรูส้กึที�รบัรูว้า่ไดท้าํคลอด

นักเรียนพยาบาลทหารอากาศรูส้ึกว่าตนเองนั�น
จะทาํใหค้นอื�นเกดิมา ไมน่่าเชื�อวา่ตนจะทาํได ้ไมม่คีวามม ั �นใจ
เช่น

“ไม่เชื�อว่าตนจะทาํได ้ตื�นเตน้ด ีไม่คดิว่าตวัเองจะ
ทาํคลอดจะทาํใหค้นอื�นเกดิมานี�นะ คนอย่างฉนันี�นะ”

“คร ั�งแรกจริงๆที�ไดท้าํ รูส้ึกไม่ม ั �นใจ ไม่ไหลลื�น
เหมอืน Demons กบัหุ่น ความรูส้กึต่างกนัมาก”

“รูส้กึดใีจที�ไดท้าํคลอดคร ั�งแรกกบัอาจารยเ์พราะ
กลวั และไม่ม ั �นใจว่าจะทาํได ้รูส้กึอุ่นใจที�มอีาจารยอ์ยู่ขา้ง ๆ”
       “ไม่สามารถอธิบายความรูส้กึที�เป็นอยู่ขณะนั�นได ้
มนัสบัสนปนเปไปหมด ท ั�งกลวัท ั�งตื�นเตน้ มอืส ั �น ที�ท่องจาํมา
ลมืหมด คดิอะไรไมอ่อกเมื�อเจอกบัเหตกุารณท์ี�กาํลงัเผชญิอยู่
ตรงหนา้”
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       “รู ส้ึกตื�นเตน้มาก สติหายไปไหนไม่รู  ้ ท ั�ง ๆ ที�
ก่อนจะทาํคลอดก็เตรยีมตวัไปอย่างด”ี
       “รู ้สึกตื� นเต น้ ทาํอะไรไม่ถูก พอรู ้ว่ า Fully
ก็ลนลานลมืหมดทกุอย่างที�ซอ้มมา”

“พอพี�บอก Fully ความตื�นเตน้บวกกับความ
เครยีดเขา้ครอบงาํในตอนนั�นสมองเริ�มคดิวา่ตอ้งทาํอะไรก่อน
อะไรต่อไป เริ�มสบัสนไปหมด”
     �. ความรูส้กึที�ไดท้าํคลอดสาํเร็จ

นกัเรียนพยาบาลไดบ้อกถงึความรูส้กึที�ทาํคลอด
สาํเรจ็วา่เป็นความภาคภมูใิจ รูส้กึเหน็คณุค่าตนเอง มคีวามสขุ
มากที�เหน็แมแ่ละลูกปลอดภยั เป็นความทรงจาํที�ไมอ่าจลมืและ
รูส้กึผอ่นคลายจากการเผชญิความเครยีด รวมท ั�งรูส้กึขอบคณุ
บคุคลสาํคญัในเหตกุารณแ์ละในชวีติของตนเองที�มสี่วนช่วย
ใหต้นผ่านประสบการณก์ารทาํคลอด ท ั�งนี� เป็นเพราะว่าก่อน
ทาํคลอดนกัเรียนพยาบาลมคีวามคาดหวงัวาตนจะทาํคลอด
ได ้ สาํเร็จเมื�อเป็นไปตามคาดหวงัจึงทาํใหม้ีความรูส้ึกที�ดี
การไดเ้ห็นไดป้ระสบถึงความทุกขย์ากทรมานจากการเจ็บ
ครรภค์ลอดทาํใหน้กัเรยีนพยาบาลไดส้มัผสัถงึเหตกุารณจ์รงิ
และสามารถเชื�อมโยงกระบวนการคิด(7) ที�ทาํใหน้ึกถงึบคุคล
ที� ใหก้าํ เนิดตนมาด ังเช่นที� น ักเรียนพยาบาลกล่าว ด ังนี�

“แค่เห็นรอยยิ�มของแม่ ไดย้ินเสียงรอ้งของเด็ก
ที�เราทาํคลอดออกมา ความรูส้กึภาคภูมใิจก็ก่อตวัขึ�น รูส้กึ
ภูมใิจและดใีจที�วนันี� เราไดช่้วยชวีติคน � คนใหส้ามารถลมืตา
ดูโลกได”้

“ในชีวิตนี� ไม่ เคยคิดมาก่อนเลยว่ าจะสามารถ
ทาํอะไรแบบนี� ได  ้ รู ้สึกภูมิใจในตนเองเล็กที� ไดม้ีโอกาส
นบั � และจะนบั � และ � และต่อไปเรื�อย ขอบคุณจรงิค่ะ
ที�ทาํใหห้นูไดม้โีอกาสทาํสิ�งดแีบบนี�”

“ดใีจที�ไดเ้หน็ภาพแห่งความประทบัใจนั�น ภาพนั�น
ยงัคงตดิตาจนถงึตอนนี� ทาํใหน้ึกยอ้นถงึแม่ตนเองว่าท่านคง
ลาํบากและทรมานมากกว่าจะคลอดเรามาได”้

“ขอบคุณที� เกิดมาเป็นครูใหก้ ับหนู ขอบคุณที�
แข็งแรงและปลอดภยั ขอบคุณที�ทาํใหเ้ราไดร้บัความสุข
จากการเป็นผูช่้วยเหลอื”

“ขอบคุณอาจารย์ที�คอยช่วยทุกวินาที มือของ
อาจารยค์อยประคอง คอยดูแลทกุการกระทาํ ขอบคณุผูค้ลอด
ที�เป็นครูสอนใหป้ระสบการณ ์ขอบคุณที�ท ั�งคู่ไม่เป็นอะไร และ
ปลอดภยั”

“รูส้กึขอบคุณอาจารยท์ี�คอยสอน ขอบคณุที�พี�ยอม
เสี�ยงคุม Demons ขอบคุณเพื�อน ๆ ที�คอยใหก้าํลงัใจ
และที�สาํคญัตอ้งขอขอบคณุคณุแมท่ี�เชื�อม ั �นในตวัเรา ไมป่ฏเิสธ
ใหเ้ราทาํคลอดได”้

“การที�ไดล้องทาํคลอดจริงจงึทาํใหค้วามคิดตวัเอง
เปลี�ยนไป คิดว่ามนัยากน่ากลวัแน่เลย แต่พอไดท้าํจริงมนั
ไม่ไดอ้ย่างที�คิด ขอใหเ้รามีสติ ไม่ประมาททุกอย่างมนัจะ
ผา่นไปไดด้ว้ยด ีทกุอย่างมนัขึ�นกบัตวัเราจรงิ หนูจะจดจาํวนันี�
ไปตลอดชวีติเลย”
     �. มุมมองของนักเรียนที� ได ้จากประสบการณ์ทาํ
คลอดคร ั�งแรก

นักเรี ยนพยาบาลได ้บอกถึ งการเรี ยนรู ้ผ่ าน
ประสบการณท์ี�เยี�ยมยอดกบัการทาํคลอดครั�งแรกในชวีติ ดงันี�
        “ขอบคุณประสบการณด์ดีทีี�ผ่านเขา้มาใหไ้ดเ้รยีนรู ้
และเป็นประสบการณใ์นช่วงชวีติหนึ�ง”

“การทาํคลอดคร ั�งแรกนี� เป็นประสบการณ์ที�ดมีาก
เพราะทาํใหเ้รารูจุ้ดบกพร่องของตนเองเพื�อจะนาํไปฝึกซอ้ม
ทาํกบัหุน่ใหม้ากกวา่นี�เพื�อ ใหเ้กดิความชาํนาญในการทาํคลอด
คร ั�งต่อไป”

“ขอบคุณอาจารยแ์ละพี� ๆ ที�เขม้งวดกบัฉนัเสมอ
เพราะอยากใหก้ารพยาบาลของนักเรียนพยาบาลสามารถ
ช่วยเหลอืผูป่้วยได ้อาจารยท์าํใหฉ้นัรูส้กึวา่มคีวามรูม้ากมายที�
พยาบาลตอ้งมีเพื� อใหก้ารดูแลคนไขอ้ย่างดีที� สุดและเรา
สามารถเรยีนรูไ้ดจ้ากหลายสถานที�จากทกุสิ�งรอบตวั”
        “หลงัจากนี�ฉนัมคีวามต ั�งใจว่าจะหาความรูเ้พิ�มเตมิ
และปฏิบตัิการพยาบาลดว้ยหวัใจความเป็นมนุษยใ์หส้มกบั
ที�คนไขไ้วว้างใจใหน้กัเรียนพยาบาลไดป้ฏิบตัิการพยาบาล
เป็นครูของนกัเรยีน เพื�อใหค้นไขไ้ดร้บัความสขุจากการปฏบิตัิ
การพยาบาลท ั�งใจและกายและปลอดภยัไมเ่กดิภาวะแทรกซอ้น”

ดงันั�น การคน้หาวธิกีารปฏบิตัเิพื�อพฒันาศกัยภาพ
ในการทาํคลอดเป็นคร ั�งแรกของนกัเรยีนพยาบาลทหารอากาศ
จงึเป็นสิ�งทา้ทายและจาํเป็นสาํหรบั “ครูพยาบาล” ท ั�งนี�เพื�อทาํให ้
นกัเรียนพยาบาลทหารอากาศมคีวามม ั �นใจในการทาํคลอด
เป็นคร ั�งแรกเพิ�มมากขึ�นเพราะนอกจากจะทาํใหก้ระบวนการ
ทาํคลอดเป็นไปอย่างราบรื�น มารดาและทารกปลอดภยัแลว้
ยงัสง่ผ ลใหน้กัเรยีนพยาบาลทหารอากาศรูส้กึวา่ตนเองมคีณุค่า
มคีวามภาคภูมใิจที�มสี่วนในการช่วย “กาํเนิดชวีติใหม”่ แลว้
ยงัเป็นแรงเสรมิที�ช่วยใหน้กัเรยีนพยาบาลทหารอากาศพฒันา
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ตามตวัแบบที�ถูกตอ้ง สามารถเกิดขึ�นไดจ้ากการเรียนรูโ้ดย
ผ่านตวัแบบ และรบัรู ก้ารกระทาํนั�นโดยผ่านตวัแบบและ
การรบัรูก้ารกระทาํนั�นเก็บไวใ้นกระบวนการคดิ เมื�อเสร็จสิ�น
จากการสอบทาํคลอดกบัหุ่นอาจารยแ์ละนกัเรียนพยาบาล
พดูคยุแลกเปลี�ยนขอ้คดิเหน็หรอืขอ้ความรู ้ตลอดจนความรูส้กึ
ความคดิเหน็จากการดูคลอดปกตแิละการลงมอืทาํคลอดกบัหุน่
เพื�อสรา้งเจตคตทิี�ดต่ีอการดูแลและการทาํคลอดของนกัเรยีน
พยาบาลทหารอากาศ
     �. สรา้งความรูส้กึการมีคณุคา่ในตนเอง
          การรบัรูคุ้ณค่าในตนเอง ทาํใหบ้คุคลเกดิความเชื�อม ั �น
ม ั �นใจในการปฏิบตัิงานของตนเอง บุคคลจะมีความเคารพ
ในตนเองมองเหน็ตนเองเป็นคนมค่ีา มคีวามสามารถ และมี
สมรรถภาพที�จะทาํสิ�งต่างใหส้าํเร็จ นอกจากนั�นบคุคลที�รบัรู ้
คณุค่าในตนเองสูง จะมแีรงจงูใจและกระตอืรอืรน้ในการทาํงาน
มพีลงัและมเีป้าหมายในการทาํงาน บคุคลจงึมแีรงจูงใจที�จะ
ทาํงานต่างใหส้าํเร็จตามความเชื�อม ั �น หรอืม ั �นใจในคุณค่าและ
ความสามารถของตน การสรา้งความรูส้ึก การมีคุณค่าใน
ตนเองของนกัเรยีนพยาบาลในการทาํคลอด ดงันี�

�.� จดัสภาพแวดลอ้มและบรรยากาศที�ผอ่นคลาย
ด ้วยการชี� แจงให เ้จ ้าหน ้าที� ประจาํหอผู ้ป่ วย เข า้ใจถึง
วตัถปุระสงคใ์นการฝึกปฏบิตัขิองนกัเรยีนพยาบาล ท ั�งนี� เพื�อ
ส่งเสริมบรรยากาศที�เอื�อต่อการเรียนรูแ้ละสมัพนัธภาพที�ดี
ระหว่างเจา้หนา้ที�และนกัเรยีนพยาบาล บรรยากาศการเรยีนรู ้
ในแหลง่ฝึกที�ส่งเสรมิประสบการณก์ารเรยีนรูใ้นคลนิกิ ไดแ้ก่
การตอ้นรบัและการมีปฏิสมัพนัธท์ี�ดี บุคลากรในแหล่งฝึก
ยอมรบันกัศึกษาวา่เป็นสว่นหนึ�งของทมีสขุภาพ ทาํใหน้กัศึกษา
รูส้กึมคีณุค่า ช่วยสรา้งแรงจงูใจใหเ้กดิการเรยีนรูแ้ละเกดิความ
ม ั �นใจ(10) การไดร้บัความไวว้างใจ อาจารย ์พี�พยาบาลใหโ้อกาส
ในการทาํหตัถการและการพยาบาลที�อยู่ภายใตส้ถานการณท์ี�
หลากหลาย ไดค้ิดและตดัสินใจโดยมีพยาบาลพี�เลี�ยงเป็น
ที�ปรกึษาใหค้าํแนะนาํหรอืช่วยเหลอืในการปฏบิตัอิย่างใกลช้ดิ
จงึเป็นบรรยากาศการทาํงานในแหลง่ฝึกที�ดี(11)

�.� เขา้ใจ ยอมรบัความสามารถของนักเรียน
แต่ละคน  อาจารยน์ิเทศหรอืพยาบาลพี�เลี�ยงควรยอมรบัว่า
ผูเ้รยีนแต่ละคนมคีวามแตกต่างกนัดา้นศกัยภาพในการเรยีนรู ้
อาจารยพ์ยาบาลใหก้ารสนบัสนุนการเรยีนรูด้ว้ยตนเองจะช่วย
ใหน้กัเรียนพยาบาลที�ยงัขาดความม ั �นใจและไม่ม ั �นใจในการ
ตอ้งไปฝึกปฏิบตัิการพยาบาลในสถานการณ์จริงไดม้ีการ

เตรยีมความพรอ้มและปรบัแนวทางการเรยีนรูข้องตนเอง
นอกจากนี� อาจารยพ์ยาบาลไดใ้หก้ารยอมรบัและ

เขา้ใจในตวัของ นกัเรยีนพยาบาลจากการเพิ�มช่องทางในการ
สื�อสารกบันักเรียนพยาบาลทหารอากาศดว้ยการใหเ้ขียน
บนัทกึความรูส้กึที�ไดท้าํคลอดคร ั�งแรก และบนัทกึประจาํวนัสง่
มกีารสะทอ้นกลบั ใหก้าํลงัใจ ชมเชย คอยชี�แนะ กระตุน้ให ้
นกัเรียนพยาบาลเกิดการเรียนรู ้ และเห็นคุณค่าในตนเอง
การใหก้ารยอมรบัความรูส้ึกของบุคคลตามความเป็นจริง
ใหค้วามสาํคญัต่อการนบัถอืตนเอง การยอมรบั ความลม้เหลว
หรอืความผดิพลาดนั�นจะช่วย สง่เสรมิใหบ้คุคลเกดิความรูส้กึ
มคีณุค่าในตนเองเพิ�มขึ�นได ้(12)  ทาํใหน้กัเรยีนพยาบาลสามารถ
ผา่นพน้อปุสรรคต่างไดแ้ละปฏบิตักิารพยาบาลไดอ้ย่างมคีณุภาพ
ดงัคาํกล่าวของนกัเรียนพยาบาลคนหนึ�ง “หลงัจากนี� ฉันมี
ความต ั�งใจว่าจะหาความรูเ้พิ�มเติมและปฏิบตัิการพยาบาล
ดว้ยหวัใจความเป็นมนุษยใ์หส้มกบัที�คนไขไ้วว้างใจใหน้กัเรยีน
พยาบาลไดป้ฏบิตักิารพยาบาล เป็นครูของนกัเรียน เพื�อให ้
คนไขไ้ดร้บัความสุขจากการปฏบิตักิารพยาบาลท ั�งใจและกาย
และปลอดภยัไม่เกดิภาวะแทรกซอ้น”
     �. เปิดโอกาสใหแ้สวงหาความรูด้ว้ยตนเองและสง่เสริม
ใหนํ้าความรูแ้ละทกัษะการทาํคลอดมาใชอ้ยา่งตอ่เนื�อง

การเปิดโอกาสใหผู้ เ้รียนไดล้องผิดลองถูกดว้ย
ตนเองบา้ง จะเป็นการช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรูใ้นการ
แกไ้ขปญัหา โดยสามารถจดจาํผลจากการเรยีนรูไ้ดด้ ีรวมท ั�ง
เกดิความภาคภูมใิจในการทาํสิ�งต่าง ๆ ดว้ยตนเอง ปจัจบุนั
ภาควชิาการพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ ์ ไดจ้ดั
หอ้งสาธติสูตศิาสตรใ์หม้คีวามพรอ้มในการศึกษาดว้ยตนเอง
ที�เนน้ใหน้กัเรยีนพยาบาลทหารอากาศมกีารเรยีนรูไ้ดอ้สิระและ
บ่อยตามที�ตนเองตอ้งการ โดยเฉพาะในการฝึกทกัษะการทาํ
คลอด มกีารจดัเตรยีมอปุกรณก์ารทาํคลอด สื�อการสอนไวใ้ห ้
นกัเรยีนพยาบาลฝึกทกัษะการทาํคลอดไดต้ลอดเวลา ซึ�งช่วย
สง่เสรมิพฤตกิรรมการใฝ่เรยีนรู ้การจดัการเรยีนการสอนเพื�อ
ส่งเสริมการเรียนรูม้ีความสาํคญั เพราะทาํใหผู้เ้รียนมีการ
เรยีนรูท้ี�อสิระ ไดค้ดิ ไดก้ระทาํ สามารถคน้หาขอ้มลูการเรยีนรู ้
ไดด้ว้ยตนเอง รวมท ั�งไดเ้รียนรูค้วามกา้วหนา้ของตนเองอกี
ดว้ย สอดคลอ้งกบัความรูส้กึที�นกัเรยีนพยาบาลคนหนึ�งบนัทกึ
“พี�พยาบาลกลา้ที�จะปล่อยใหท้าํสุดความสามารถก่อน ถา้ทาํ
ไมไ่ดจ้งึช่วย ทาํใหเ้กดิความกลา้และม ั �นใจในการทาํคร ั�งต่อไป”
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หากตอ้งการใหผู้เ้รียนเกิดทกัษะในเรื�องใดแลว้
ตอ้งใหผู้เ้รยีนมคีวามรูแ้ละความเขา้ใจในเรื�องนั�นอย่างถ่องแท ้
และใหผู้เ้รียนฝึกฝนอย่างต่อเนื�องและสมํ �าเสมอ เมื�อผูเ้รียน
เกิดการเรียนรูแ้ลว้ ควรใหผู้เ้รียนฝึกนาํการเรียนรูน้ ั�นไปใช ้
วทิยาลยัพยาบาลทหารอากาศนาํกฎแหง่การฝึกหดัมาใชใ้นการ
พฒันาศกัยภาพการทาํคลอด การดูแลท ั�งผูค้ลอดและทารกใน
ครรภใ์หค้ลอดอย่างปลอดภยั ตอ้งใชก้ารเตรยีมความพรอ้ม
ในการฝึกทาํคลอดกบัหุน่เพื�อใหเ้กดิความชาํนาญในทกัษะการ
ทาํคลอดอนัเกิดจากการฝึกทาํคลอดบ่อยและทดสอบความ
สามารถตนเองดว้ยการทาํคลอดกบัคนคร ั�งแรก ดงันั�นนกัเรยีน
พยาบาลตอ้งไดร้บัการทบทวนการทาํคลอดกบัหุ่นดว้ยตนเอง
ก่อนการขึ�นฝึกในแต่ละวนั
     �. การเป็นแบบอย่างที�ดีของอาจารยนิ์เทศ/พยาบาล
พี�เลี�ยง

วิทยาลยัพยาบาลทหารอากาศมีการนาํโครงการ
พี�ที�ปรกึษานอ้งในหอ้งคลอดมาใชเ้ป็นกลยุทธส์าํคญัในการให ้
พี�พยาบาลในหอ้งคลอดมสีว่นร่วม ดว้ยการเป็นผูส้อนนกัเรยีน
พยาบาลใหม้ีความรูแ้ละเกิดทกัษะการทาํคลอดบนพื�นฐาน
ของความรกัและเมตตา โดยแบง่นกัเรยีนพยาบาลเป็น � กลุม่
ตามจาํนวนลอ็คเวรของพยาบาลในหอ้งคลอด ใชป้้ายชื�อตามสี
ที�พี�ลอ็คเวรเลอืกเป็นการแสดงตน จดัวนัพี�พบนอ้งใหน้กัเรยีน
พยาบาลและพยาบาลพี�ที�ปรกึษามกีารสรา้งสมัพนัธภาพซึ�งกนั
และกนั แลกเปลี�ยนความคดิเหน็ ใหค้าํแนะนาํในการเตรยีม
พรอ้มฝึกปฏิบตัิการพยาบาล การนิเทศดว้ยระบบพี�เลี�ยง
การสนับสนุนการเรียนรู  ้ และการเสริมแรงที�ดีลว้นทาํให ้
น ักศึกษาได ฝึ้กท ักษะการปฏิบ ัติการพยาบาลอย่างเต็ม
ศกัยภาพ(13,14)  นอกจากนี�ในการฝึกปฏบิตัเิวรบ่าย และ เวรดกึ
มกีารพบปะหรอืสอบถาม-รบัฟงัปญัหา พี�ที�ปรกึษาจะแสดงออก
ซึ�งพฤตกิรรมการเอื�ออาทรแบบพี�ดูแลนอ้ง ภาคภูมใิจที�ตนได ้
มสี่วนในการพฒันาวชิาชพี

อาจารยน์ิเทศหรือพยาบาลพี�เลี�ยงเป็นปจัจยัหนึ�ง
ที�มผีลต่อการรบัรูส้มรรถนะและความเชื�อม ั �นของนกัเรยีนใน
การปฏบิตักิารพยาบาล(15) อาจารยแ์ละพยาบาลพี�เลี�ยงในแหลง่
ฝึกที�มคีวามพงึพอใจต่อการปฏบิตังิานจงึทาํใหเ้กดิความพรอ้ม
ในการทาํงาน มคีวามสขุในงาน สง่ผลใหม้คีวามเชื�อม ั �นในการ
ถ่ายทอดวชิาความรูเ้พื�อพฒันานกัเรียนพยาบาลใหส้ามารถ
ฝึกปฏิบตัิใหก้ารพยาบาลครอบคลุมกาย จิต จิตวิญญาณ
ภายใตม้าตรฐานวชิาชพี หากไดท้าํคลอดกบัอาจารยน์ิเทศที�มี

คุณลกัษณะใจดี ใจเย็นคอยช่วยเหลอืก็เป็นโชคดี แต่รูส้กึ
กดดนัหากถูกซกัถามมากขณะทาํคลอด หรือการที�อาจารย์
ไมเ่ปิดโอกาสใหช่้วยทาํคลอดในทกุข ั�นตอนกจ็ะทาํใหเ้กดิความ
เครยีด อาจารยน์ิเทศที�มกีารสื�อสารที�ดแีละใหค้วามช่วยเหลอื
อย่างใกลช้ิดจะส่งผลใหเ้กิดความสาํเร็จหนึ�งในการทาํคลอด
ดงัการศึกษาของ วรรณวดี(16) พบวา่นกัศึกษามปีระสบการณว์า่
หากอาจารยน์เิทศทาํคลอดมกีารสื�อสารที�ดกีบัท ั�งตวันกัศึกษาและ
มารดาในขณะคลอด โดยการใชน้ํ �าเสยีงและคาํพูดที�อ่อนโยน
ค่อย ๆ  อธบิายด ีๆ  เป็นข ั�นตอนจะทาํใหม้ารดาใหค้วามร่วมมอื
เป็นอย่างด ีนอกจากนี�การสอนและบอกใหท้าํอะไรตามข ั�นตอน
ดว้ยนํ�าเสยีงที�นุ่มนวลไมเ่ร่งรดัทาํใหน้กัศึกษาที�ทาํคลอดคร ั�งแรก
สามารถควบคุมสตไิดด้ขีึ�น ไมล่นลาน ไมต่กใจ และลดอาการ
ตื�นเตน้ลง ไมรู่ส้กึวา่ถกูกดดนัดว้ยคาํถามต่าง ๆ   สอดคลอ้งกบั
การศึกษาของแมคคอลสิเตอร ์อา้งถงึใน มณฑา และ สภุาพ(17)

พบวา่นกัเรยีนพยาบาลตอ้งการการสนบัสนุนและเอาใจใส่ขณะ
ที�ฝึกปฏิบตัิการพยาบาลในหอผูป่้วย ซึ�งจะเอื�ออาํนวยและ
เปิดโอกาสใหพ้ฒันาการเป็นพยาบาลที�ดใีนอนาคต รวมถงึใน
กระบวนการผลติพยาบาลวชิาชพีใหม้คีวามเอื�ออาทร จาํเป็น
อย่างยิ�งที�นกัเรยีนตอ้งมตีน้แบบในการแสดงออกซึ�งความเอื�ออาทร
แผนการนเิทศของอาจารยพ์ยาบาลดว้ยการสรา้งสมัพนัธภาพ
การช่วยเหลอืไวว้างใจและการประคบัประคองสนบัสนุนและ
แกไ้ขสิ�งแวดลอ้มดา้นกายภาพ จติใจ สงัคม และจติวญิญาณ

สรุป
การทาํคลอด เป็นท ักษะเฉพาะในการปฏิบ ัติ

ทางการพยาบาลที�มสี่วนเกี�ยวขอ้งกบั “การเกดิของชวีติใหม”่
พยาบาลที�จะทาํคลอดตอ้งมีความม ั �นใจ และมีทกัษะการ
ทาํคลอดที�ด ีเพื�อใหม้ารดาและทารกมคีวามปลอดภยั ซึ�งทกัษะ
การทาํคลอดที�ดีตอ้งอาศัยการฝึกฝนทกัษะอย่างต่อเนื� อง
จงึตอ้งมกีารจดัเรยีนการสอนเรื�องการทาํคลอดขึ�น เริ�มต ั�งแต่
ขณะที�ยงัเป็นนักเรียนพยาบาล เพื�อใหน้ ักเรียนพยาบาล
มทีกัษะในการทาํคลอดที�ดรีวมถงึมคีวามม ั �นใจในการทาํคลอด
กลยุทธใ์นการจดัการเรียนการสอนเรื�องการทาํคลอดจงึเป็น
สิ�งสาํคญั ซึ�งกลยุทธท์ี�มีประสิทธิภาพส่วนหนึ�งตอ้งมาจาก
ความรูส้กึหรอืมมุมองหรอืการสะทอ้นคดิที�เกดิจากการเรยีนรู ้
ผ่านประสบการณก์ารทาํคลอดคร ั�งแรกของนกัเรยีนพยาบาล
เอง ดงันั�นกลยุทธเ์พื�อพฒันาศกัยภาพการทาํคลอดคร ั�งแรก
ของนกัเรียนพยาบาลทหารอากาศท ั�ง � กลยุทธน์ี�  จะเป็น
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กลยุทธ์สาํคญัที�จะช่วยใหน้ ักเรียนพยาบาลมีทศันคติที�ดี
ต่อการทาํคลอด ไม่เกดิความกลวัหรอืวติกกงัวล มคีวามสุข
ที�จะไดฝึ้กทาํคลอด ตลอดจนเกดิความม ั �นใจในการนาํความรู ้
และทกัษะในการทาํคลอดมาใชก้บัผูค้ลอดจรงิ
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