
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ 
เรื่อง พัฒนาการดูแลและป้องกันแผลฝีเย็บแยก 

 
ผู้รับผิดชอบ 
 1. นางเรวดี  แป้นย้อย  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ งานห้องคลอด กลุ่มงานการพยาบาล 

๒. นางสาวทิพยาภรณ์ เจ้ยชุม    พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ งานห้องคลอด กลุ่มงานการพยาบาล 
 ๓. นางนลพรรณ ศิริรักษ์          พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ งานห้องคลอด กลุ่มงานการพยาบาล 
 ๔. นางอดิศร อมรเดโช             พยาบาลวิชาชีพ งานห้องคลอด กลุ่มงานการพยาบาล 
 
หลักการและเหตุผล 
 การแยกของแผลฝีเย็บถือเป็นปัญหาส าคัญในการให้บริการผู้คลอด ซึ่งมสีาเหตุต่างๆมากมายที่ท าให้
มารดาหลังคลอดเกิดแผลฝีเย็บแยกได้ จากการเก็บรวบรวมข้อมูลของงานห้องคลอด โรงพยาบาลควนขนุน  
ปีงบประมาณ 2561 - 2562 พบว่า อัตราการเกิดแผลฝีเย็บแยก คิดเป็นร้อยละ 1.18 , 3.26  ตามล าดับ 
ซึ่งมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น ซึ่งจากการวิเคราะห์ปัจจัยส่งเสริมที่อาจเป็นสาเหตุของการเกิดแผลฝีเย็บแยก ได้แก่ 
วิธีการดูแลแผลฝีเย็บที่ไม่ถูกต้อง เช่น การดูแลสุขอนามัยบริเวณแผลฝีเย็บ , การขาดประสบการณ์ในการดูแล

แผลฝีเย็บหลังคลอด และความช านาญในเทคนิคการเย็บแผลฝีเย็บของเจ้าหน้าที่ 

 จากปัญหาดังกล่าวงานห้องคลอดจึงได้จัดท าโครงการพัฒนาคุณภาพ เรื่องพัฒนาระบบการดูแลและ
ป้องกนัแผลฝีเย็บแยก เพ่ือให้มารดาหลังคลอดมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลและป้องกันแผลฝีเย็บแยก 
รวมถึงสังเกตอาการผิดปกติที่สามารถมาพบแพทย์ก่อนเกิดแผลฝีเย็บแยกได้ อีกท้ังยังเป็นแนวทางให้เจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องได้มีการติดตามดูแลมารดาหลังคลอดที่มีแผลฝีเย็บเพ่ือลดการแยกของแผลฝีเย็บและพัฒนาระบบ
การดูแลและป้องกันแผลฝีเย็บแยกไปในทิศทางเดียวกัน 
 
วัตถุประสงค์  
 1. เพ่ือให้มารดาหลังคลอดมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลและป้องกันแผลฝีเย็บแยก 
 2. เพ่ือลดอัตราการเกิดแผลฝีเย็บแยกในมารดาหลังคลอด 
 3. เพ่ือพัฒนาระบบการดูแลและป้องกันแผลฝีเย็บแยก  
 
กลุ่มเป้าหมาย 

มารดาหลังคลอดที่มีแผลฝีเย็บ ทีม่ารับการรักษาในหน่วยงานห้องคลอด โรงพยาบาลควนขนุนจังหวัด
พัทลุงตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 25๖3 – เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖4 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 

เดือนกรกฎาคม 25๖3 – เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖4 
 
สถานที ่
 งานห้องคลอด โรงพยาบาลควนขนุน 
 



  



ตัวช้ีวัด 
 1. มารดาหลังคลอดที่มีแผลฝีเย็บมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลและป้องกันแผลฝีเย็บแยก 
ร้อยละ 80 
 2. มารดาหลังคลอดมีแผลฝีเย็บแยกไม่เกิน ร้อยละ 5  
 
การด าเนินงาน 
Act 1 : วิเคราะห์หาสาเหตุ พบปัญหา คือ 

จากการเก็บข้อมูลปีงบประมาณ 2561 - 2562 อัตราการเกิดแผลฝีเย็บแยก คิดเป็นร้อยละ 1.18 , 
3.26  ตามล าดับ มารดาหลังคลอดเกิดแผลฝีเย็บแยกมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น พบว่าสาเหตุ/ปัจจัยที่มีผลต่อการ
เกิดแผล episiotomy แยก มีดังนี้ 
 1. ขาดความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติตัวเกี่ยวกับการดูแลแผลฝีเย็บ 
 2. แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลมารดาหลังคลอดที่มีแผลฝีเย็บทีย่ังไมช่ัดเจนและครอบคลุม 
 3. มีเจ้าหน้าที่พยาบาลปฏิบัติงานใหม่ ท าให้ไม่ช านาญในเทคนิคการเย็บแผลฝีเย็บ 

 Plan 1 : วางแผนด าเนินงาน โดย 
 1. ประชุม/ชี้แจงเจ้าหน้าที่ห้องคลอด 
 2. จัดท าเอกสารคู่มือ/แผ่นพับเกี่ยวกับการดูแลแผลฝีเย็บ 
 3. วางแผนการนิเทศเทคนิคการเย็บแผลแก่เจ้าหน้าที่พยาบาลห้องคลอดปฏิบัติงานใหม่อย่างต่อเนื่อง 
Do 1 : ด าเนินการตามแผน โดย 
          1. ให้ความรู้กับมารดาหลังคลอดที่มีแผลฝีเย็บตามเอกสารให้ความรู้ 
 2. แจกเอกสารคู่มือ/แผ่นพับเกี่ยวกับการดูแลแผลฝีเย็บ และอาการผิดปกติที่ต้องมาพบแพทย์  
 3. สอน/นิเทศเทคนิคการเย็บแผลแก่เจ้าหน้าที่พยาบาลห้องคลอดปฏิบัติงานใหมอ่ย่างต่อเนื่อง 
Check 1 : ผลลัพธ์การพัฒนา 
 จากการเก็บรวบรวมข้อมูลมารดาหลังคลอดที่มีแผลฝีเย็บทุกรายที่มาคลอดที่ห้องคลอด โรงพยาบาล
ควนขนุน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2563-กันยายน 2563 

 

ตารางสรุปผลลัพธ์แผลฝีเย็บแยก รอบที่ 1 
เดือน จ านวนมารดาหลัง

คลอดที่เข้าร่วม 
โครงการ 

ผลการติดตาม หมายเหตุ 
แผลฝีเย็บแยก แผลฝีเย็บไม่แยก 

กรกฎาคม 2563 17 2 15  
สิงหาคม 2563 19 1 18  
กันยายน 2563 21 1 20  

รวม 57 4 53  
คิดเป็นร้อยละ 7.01 92.98  

 

 สรุป : มารดาหลังคลอดที่เข้าร่วมโครงการช่วงเดือนกรกฎาคม 2563-กันยายน 2563 ทั้งหมด 57 
ราย พบมีแผลฝีเย็บแยก 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 7.01 
 



Act 2 : วิเคราะห์ปัญหาจากผลลัพธ์ของการพัฒนาพบว่า 
1. มีมารดาหลังคลอดที่มีแผลฝีเย็บยังขาดความตระหนักในการปฏิบัติตัวเกี่ยวกับการดูแลแผลฝีเย็บ 

และอาการผิดปกติที่ต้องมาพบแพทย์ก่อนแผลฝีเย็บแยก  
 2. พบว่ายังมีเจ้าหน้าที่พยาบาลปฏิบัติงานใหม่ที่ยังขาดทักษะในการเย็บแผลฝีเย็บ 
 และจากปัญหาดังกล่าวยังพบว่ายังมีมารดาหลังคลอดมีแผลฝีเย็บแยก จ านวน 4 ราย 
Plan 2 : วางแผนด าเนินงาน โดย 
 1. ประชุม/ชี้แจงเจ้าหน้าที่ห้องคลอด 
 2. จัดท าเบอร์โทรเพ่ือเป็นช่องทางให้มารดาโทรสอบถามอาการ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการดูแลแผลฝี
เย็บและอาการผิดปกติที่ต้องมาพบแพทย์ก่อนวันนัด 
 3. วางแผนสอน/นิเทศ เจ้าหน้าที่พยาบาลปฏิบัติงานใหม่อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งมอบหมายให้
เจ้าหน้าที่พยาบาลในเวรที่มีความช านาญตรวจเช็คการเย็บแผลฝีเย็บซ้ าทุกรายทั้งก่อนเย็บแผล ขณะเย็บแผล 
และหลังเย็บแผล 
Do 2 : ด าเนินการตามแผน โดย 
          1. ประชุม/ชี้แจงเจ้าหน้าที่ห้องคลอด เพ่ือปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ 
 2. แจ้งเบอร์โทรศัพท์แก่มารดาหลังคลอดที่มีแผลฝีเย็บเพ่ือให้มารดาโทรสอบถามอาการหากมีข้อ
สงสัยเกี่ยวกับการดูแลแผลฝีเย็บและอาการผิดปกติที่ต้องมาพบแพทย์ก่อนวันนัด 
 3. สอน/นิเทศ เจ้าหน้าที่พยาบาลปฏิบัติงานใหม่อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่

พยาบาลในเวรที่มีความช านาญตรวจเช็คการเย็บแผลฝีเย็บซ้ าทุกรายทั้งก่อนเย็บแผล ขณะเย็บแผล และหลัง

เย็บแผล หรือในกรณีที่มีแผลฝีเย็บฉีกขาดเยอะหรือพบว่าลักษณะแผลบริเวณฝีเย็บเนื้อยุ่ยง่าย ให้เจ้าหน้าที่

พยาบาลในเวรที่มีความช านาญกว่าเป็นผู้เย็บแผลฝีเย็บ 

Check 2 : ผลลัพธ์การพัฒนา  
 จากการเก็บรวบรวมข้อมูลมารดาหลังคลอดที่มีแผลฝีเย็บทุกรายที่มาคลอดที่ห้องคลอด โรงพยาบาล
ควนขนุน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 – ธันวาคม 25๖3 พบว่า 
 

ตารางสรุปผลลัพธ์แผลฝีเย็บแยก รอบที่ 2 
เดือน จ านวนมารดาหลัง

คลอดที่เข้าร่วม 
โครงการ 

ผลการติดตาม หมายเหตุ 
แผลฝีเย็บแยก แผลฝีเย็บไม่แยก 

ตุลาคม 2563 17 0 17  
พฤศจิกายน 2563 23 1 22  
ธันวาคม 25๖3 13 1 12  

รวม 53 2 51  
คิดเป็นร้อยละ 3.77 96.22  

 

 สรุป : มารดาหลังคลอดที่เข้าร่วมโครงการช่วงเดือน ตุลาคม 2563 – ธันวาคม 25๖3 ทั้งหมด 53 
ราย พบมีแผลฝีเย็บแยก 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.77 



Act 3 : วิเคราะห์ปัญหาจากผลลัพธ์ของการพัฒนาพบว่า 
 1. มารดาหลังคลอดกลุ่มเป้าหมายยังมีแผลฝีเย็บแยก จ านวน 2 ราย 
 2. หญิงตั้งครรภ์ไม่กล้าที่จะโทรสอบถามอาการผิดปกติของตนเอง 
 3. เจ้าหน้าที่พยาบาลปฏิบัติงานใหม่ ยังขาดความช านาญในเทคนิคการเย็บแผลฝีเย็บ อีกทั้งในขณะ
ปฏิบัติงานในเวรมีเคสยุ่งท าให้พยาบาลที่ช านาญกว่าไม่ได้ตรวจเช็คการเย็บแผลอย่างละเอียด 
Plan 3 : วางแผนด าเนินงาน โดย 
 1. ประชุม/ชี้แจงเจ้าหน้าที่ห้องคลอด 
 2. ขอเบอร์โทรศัพท์มารดาหลังคลอดที่มีแผลฝีเย็บที่รับการรักษาในหน่วยงานห้องคลอด เพ่ือโทร
ติดตามการดูแลแผลฝีเย็บหลังกลับบ้าน 1 สัปดาห์  
 3. มอบหมายเจ้าหน้าที่พยาบาลที่ให้การดูแลมารดาหลังคลอดในเวรนั้นตรวจเยี่ยมดูแผลฝีเย็บหลัง
คลอด 1 วัน และก่อนจ าหน่ายออกจากโรงพยาบาล 
Do 3 : ด าเนินการตามแผน โดย 
          1. ประชุม/ชี้แจงเจ้าหน้าที่ห้องคลอด เพ่ือปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ 
 2. โทรสอบถามอาการของมารดาหลังคลอดที่มีแผลฝีเย็บและติดตามการดูแลแผลฝีเย็บหลังกลับบ้าน 
1 สัปดาห์ พร้อมเน้นย้ าอาการผิดปกติที่ต้องมาพบแพทย์ก่อนวันนัด 
 3. ให้เจ้าหน้าที่พยาบาลที่ให้การดูแลมารดาหลังคลอดในเวรนั้นตรวจเยี่ยมดูแผลฝีเย็บหลังคลอด 1 
วัน และก่อนจ าหน่ายออกจากโรงพยาบาล 
Check 3 : ผลลัพธ์การพัฒนา  
 จากการเก็บรวบรวมข้อมูลมารดาหลังคลอดที่มีแผลฝีเย็บทุกรายที่มาคลอดที่ห้องคลอด โรงพยาบาล
ควนขนุน ตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 – กุมภาพันธ์ 25๖4 พบว่า 
 

ตารางสรุปผลลัพธ์แผลฝีเย็บแยก รอบที่ 3 
เดือน จ านวนมารดาหลัง

คลอดที่เข้าร่วม 
โครงการ 

ผลการติดตาม หมายเหตุ 
แผลฝีเย็บแยก แผลฝีเย็บไม่แยก 

มกราคม 2564 16 1 15  
กุมภาพันธ์ 25๖4 13 1 12  

รวม 29 2 27  
คิดเป็นร้อยละ 6.89 93.10  

 

 สรุป : มารดาหลังคลอดที่เข้าร่วมโครงการช่วงเดือนตุลาคม 2562 – มีนาคม 25๖3 ทั้งหมด 29 
ราย พบมีแผลฝีเย็บแยก 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 6.89 
 

 
 
 
 
 



สรุปผลการพัฒนาตามตัวชี้วัด 
 จากการด าเนินงานตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 25๖3 – กุมภาพันธ์ ๒๕๖4 พบมมีารดาหลังคลอดที่มีแผล
ฝีเย็บที่มารับบริการในหน่วยงานห้องคลอดทั้งหมด 139 ราย สามารถสรุปผลการพัฒนาตามตัวชี้วัดได้ดังนี้ 
 1. มารดาหลังคลอดที่มีแผลฝีเย็บ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลและป้องกันแผลฝีเย็บแยก 
คิดเป็นร้อยละ ๙2.08 

 
ตารางสรุปผลการประเมินความรู้เรื่องการเจ็บครรภ์คลอดก่อนก าหนด 

จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ผ่าน ไม่ผ่าน หมายเหตุ 

139 128 11 ผ่าน=คะแนนมากกว่าร้อยละ 80 
คิดเป็นร้อยละ ๙2.08 7.91  

  
2.  มารดาหลังคลอดมีแผลฝีเย็บแยก คิดเป็นร้อยละ 5.75 

 
ตารางสรุปผลลัพธ์แผลฝีเย็บแยกหลังการพัฒนา 

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์รอบที่ 1 ผลลัพธ์รอบที่ 2 ผลลัพธ์รอบที่ 3 

มารดาหลังคลอดที่เข้าร่วม
โครงการมีแผลฝีเย็บแยก 
ไม่เกินร้อยละ8 

7.01 3.77 6.89 

รวม  (ร้อยละ) 5.75 
 
โอกาสพัฒนา   

1. จัดท ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพการดูแลและป้องการแผลฝีเย็บแยกต่อเนื่อง โดยเพ่ิมการให้ความรู้
และการสอบถามอาการผิดปกติผ่านกลุ่มไลน์ส าหรับมารดาหลังคลอดที่มีแผลฝีเย็บทุกรายที่ผ่านการคลอดที่
ห้องคลอด โรงพยาบาลควนขนุน 
 2. ประสานงานกับ รพ.สต.ในเขตรับผิดชอบ เพ่ือตรวจเยี่ยมอาการและดูแลแผลฝีเย็บของมารดาหลัง
คลอดทุกราย 
 3. ตามแผนโครงการของ HNA เครือข่ายพัทลุงจะมีการให้เจ้าหน้าที่พยาบาลปฏิบัติงานใหม่ของ
โรงพยาบาลชุมชนไปฝึกทักษะการเย็บแผลกับโรงพยาบาลพัทลุง เพ่ือเพ่ิมทักษะ ความช านาญในการเย็บแผล
เพ่ิมข้ึน 
 
 
 
  



  
 
 
 
 
 


