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บทน ำ 
“ชุดจ ำลองกำรตัง้ครรภ ์เพื่อกำรเรียนรู ้ดแูลครรภค์ณุภำพ” จดัท ำ
เพือ่เป็นสือ่กำรเรยีนกำรสอนทำงดำ้นกำรพยำบำลมำรดำทำรกและ                         
กำรผดงุครรภจ์ำกวสัดทุีห่ำง่ำยและมตีน้ทุนต ่ำ ประยกุตใ์ชไ้ดก้บันิสติ
พยำบำลศำสตร ์กำรท ำโครงกำรกำรป้องกนักำรตัง้ครรภใ์นวยัรุน่ และ                              
ในกลุ่มอื่นๆ เชน่ คูส่มรสทีเ่ตรยีมมบีตุร สำมขีองหญงิตัง้ครรภ ์เป็นตน้  

ซึง่ชดุจ ำลองกำรตัง้ครรภน์ี้จะท ำใหผู้ส้วมไดร้บัรูถ้งึกำรเปลีย่นแปลง
ของน ้ำหนกัครรภต์ำมไตรมำสต่ำงๆ กำรฟังเสยีงกำรเตน้ของหวัใจ
ทำรก กำรเตรยีมตวัเพือ่กำรเลีย้งลกูดว้ยนมแม ่เพือ่ใหเ้ขำ้ใจกำรดแูล
ครรภค์ณุภำพได ้ 



วตัถปุระสงค ์
เพือ่พฒันำสือ่กำรเรยีนกำรสอนทำงดำ้นกำรพยำบำลมำรดำ
ทำรกและกำรผดุงครรภ ์เรือ่ง กำรดแูลครรภค์ุณภำพจำกวสัดุ 
ทีห่ำงำ่ยและมตีน้ทุนต ่ำ 



วิธีกำรพฒันำ 
ขัน้ตอนกำรท ำ  

1. ท ำโครงเปเปอรม์ำเช่ โดยน ำกระดำษหนงัสอืพมิพท์ีแ่ช่น ้ำมำ
ผสมกบักำวลำเทก็ซ ์น ำมำปัน้ขึน้โครงรปูตำมแบบโดยจะปัน้เป็น
ลกัษณะครึง่วงกลม น ำไปตำกแดดใหแ้หง้ ตกแต่งใหส้วยงำม  



วิธีกำรพฒันำ 
ขัน้ตอนกำรท ำ  

2. ท ำโครงผำ้ โดยน ำผำ้ดบิ และใยสงัเครำะหแ์บบแผน่ มำวดั
ขนำด น ำมำเยบ็ตดิกบัตนีตุ๊กแก แลว้ตดิกบัตวัเสือ้ดำ้นใน เยบ็
ผำ้ดบิใหม้ขีนำดพอเหมำะเพือ่ทีจ่ะใสโ่ครงเปเปอรม์ำเช่ ท ำเป็น
ช่องทอ้ง จำกนัน้น ำเสือ้ชัน้ในสตรมีำเยบ็ตดิเป็นสว่นของเตำ้นม 



วิธีกำรพฒันำ 
2. ท ำโครงผำ้ 



วิธีกำรพฒันำ 
เยบ็โมเดลเตำ้นมจำกถุงน่อง และใยสงัเครำะหแ์บบแผน่หลำยแบบ 
ไดแ้ก่ เตำ้นมหวันมปกต ิหวันมสัน้ หวันมยำว หวันมบุ๋ม หวันมแบน 
และหวันมบอด และเยบ็ชดุคลุมทอ้งจำกผำ้ cotton สสีนัสวยงำม  



น ้ำหนักท่ีควรเพ่ิมขึน้ขณะตัง้ครรภ ์





ผลกำรศึกษำ 

น ำชดุจ ำลองกำรตัง้ครรภไ์ปทดลองใชก้บักลุ่ม
นิสติพยำบำลศำสตรช์ัน้ปีที ่2 ขณะฝึก
ปฏบิตังิำน ณ แผนกฝำกครรภ ์จ ำนวน 8 คน 
วยัรุน่หญงิ 4 คน วยัรุน่ชำย 4 คน และสำมี
ของหญงิตัง้ครรภจ์ ำนวน 4 คน รวมทัง้หมด 
20 คน โดยใหก้ลุ่มตวัอยำ่ง สวมชดุพรอ้มกบั
เปลีย่นอริยิำบถในท่ำต่ำงๆ เชน่ นัง่ นอน ยนื 
เดนิ เป็นตน้ เป็นเวลำ 30 นำท ี



ผลกำรศึกษำ 
น ำชดุจ ำลองกำรตัง้ครรภไ์ปทดลองใชก้บักลุ่มนิสติพยำบำลศำสตรช์ัน้ปีที ่2 
ขณะฝึกปฏบิตังิำน ณ แผนกฝำกครรภ ์



ผลกำรศึกษำ 
น ำชดุจ ำลองกำรตัง้ครรภไ์ปทดลองใชก้บัวยัรุ่นหญงิ และวยัรุน่ชำย 



ผลกำรศึกษำ 
น ำชดุจ ำลองกำรตัง้ครรภไ์ปทดลองใชก้บัสำมขีองหญงิตัง้ครรภ ์



ผลกำรศึกษำ 
ภำพรวมพบว่ำกลุ่มตวัอย่ำงมีควำมพึงพอใจมีค่ำเฉล่ียในระดบัมำก
ท่ีสดุ  (      = 4.57, S.D.= .49) และรำยขอ้ ด้ำนคณุภำพของ 
ส่ือกำรสอน กำรประกอบรปูทรงชดุจ ำลองกำรตัง้ครรภเ์หมำะสมได้
สดัสว่น คำ่เฉลีย่สงูสดุในระดบัมำกทีส่ดุ (    = 4.62, S.D.= .62)  
ด้ำนควำมรูสึ้ก กำรรบัรูก้ำรตัง้ครรภ ์กำรรบัรูถ้งึควำมผกูพนัทำรกใน
ครรภจ์ำกกำรฟังเสยีงหวัใจทำรก มคีำ่เฉลีย่สงูสดุในระดบัมำกทีส่ดุ   
(    = 4.63, S.D. = .48) รูส้กึล ำบำกขณะเปลีย่นอริยิำบถ (     = 4.40 , 
S.D. = .57) ส ำหรบัด้ำนกำรน ำไปใช้มีคล้ำยคลึงกบักำรตัง้ครรภจ์ริง 
มคีำ่เฉลีย่สงูสดุ ในระดบัมำก (     = 4.46 , S.D. = .55) และสำมำรถ
ประยกุตใ์หไ้ดห้ลำกหลำยกลุ่ม  (     = 4.32, S.D. = .52) รำยละเอยีด 
ดงัตำรำงต่อไปนี้ 



ผลกำรศึกษำ 



สรปุ 

          กลุ่มตวัอยำ่งทีไ่ดท้ดลองสวมชุดจ ำลองกำรตัง้ครรภ ์                               
มคีวำมพงึพอใจมคีำ่เฉลีย่ในระดบัมำก อกีทัง้มขีอ้เสนอแนะ                                 
เรือ่งควำมน่ำสนใจทีชุ่ดนวตักรรมนี้ สำมำรถฟังเสยีงหวัใจทำรก
ในครรภไ์ด ้เป็นกำรสรำ้งควำมผกูพนักบัทำรกในครรภ ์อกีทัง้ยงั
มโีมเดลเตำ้นมทีม่คีวำมหลำกหลำย สำมำรถใหค้วำมรูเ้รือ่ง                    
กำรเตรยีมตวัเพือ่กำรเลีย้งลกูดว้ยนมแมไ่ดด้ ี
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