
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาศักยภาพการดูแลและป้องกันเต้านมคัดในมารดาหลังคลอด 
๑. ชื่อผลงาน : การพัฒนาศักยภาพการดูแลและป้องกันเต้านมคัดในมารดาหลังคลอด 
๒. ค าส าคัญ  : การดูแลป้องกันเต้านมคัดตึงและหัวนมแตก 
๓. สรุปผลงานโดยย่อ : ภาวะแทรกซ้อนที่ส าคัญของมารดาหลังคลอดใน 48 ชม.แรก คืออาการเต้านมคัด
และหัวนมแตกเป็นแผล การป้องกันโดยการให้นมบุตรอย่างถูกวิธีจะช่วยป้องกันหัวนมแตกและเต้านมคัด การ
บีบระบายน  านมออกจะช่วยให้เต้านมไม่คัดตึง และการช่วยเหลือเมื่อเกิดเต้านมคัดอย่างถูกวิธี พยาบาลผู้ดู แล
ต้องมีความรู้ทักษะและมีความมั่นใจในการช่วยเหลือดูแลให้มารดามีความมั่นใจสามารถให้นมบุตรได้อย่าง
ถูกต้องและมีความรู้ในการป้องกันเต้านมคัดและหัวนมแตกได้ 

๔. ชื่อและท่ีอยู่ขององค์กร: งานผู้ป่วยในหญิงและหลังคลอด  กลุ่มการพยาบาล  โรงพยาบาลควนขนุน 

๕. สมาชิกทีม :๑. นางจุรี             กลับแก้ว      พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
                 ๒. นางอิงอร           แสงเกิด       พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
                 ๓. นางสาวสุธารัตน์   ทองแก้ว       พยาบาลวิชาชีพ 
๖. เป้าหมาย : ๑. ลดอุบัติการณ์เต้านมคัดตึงในมารดาหลังคลอดใน 48 ชม.แรก 

         ๒. เพ่ิมความรู้และทักษะการช่วยเหลือมารดาเต้านมคัดและหัวนมแตกแก่พยาบาลผู้ดูแล
มารดาหลังคลอด 

7.ตัวชี้วัด : -อุบัติการณ์เต้านมคัดของมารดาหลังคลอดน้อยกว่าร้อยละ 10 

              -พยาบาลมีความรู้และทักษะในการช่วยเหลือมารดาเต้านมคัดและหัวนมแตกคิดเป็นร้อยละ 80 

8. ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ  
          หอผู้ป่วยในหญิงและหลังคลอดให้บริการดูแลมารดาหลังคลอดทุกรายที่คลอดในโรงพยาบาลควนขนุน 
ภาวะแทรกซ้อนที่ส าคัญของมารดาหลังคลอดใน 48 ชม.แรกคือ อาการเต้านมคัดและหัวนมแตกท าให้เกิด
ความเจ็บปวดทรมานที่สามารถป้องกันได้ด้วยการให้นมบุตรอย่างถูกวิธีและระบายน  านมออกให้หมดเกลี ยงเต้า 
จากการรวบรวมข้อมูลรายงานเดือนมิถุนายน-เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 มีมารดาหลังคลอด 57 ราย พบว่า
มีอาการปวดตึงเต้านมจ านวน 16 ราย คิดเป็นร้อยละ 28.07 และในปี พ.ศ. 2563 มีมารดาเต้านมคัด    คิด
เป็นร้อยละ 33.34 และหัวนมแตกคิดเป็นร้อยละ 11.73 การดูแลและป้องกันจึงเป็นหน้าที่ส าคัญของ
พยาบาลเพ่ือไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนนี  และให้การช่วยเหลือเมื่อเกิดเต้านมคัดหัวนมแตกแก่มารดาหลังคลอด 
อย่างมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

9. การเปลี่ยนแปลง 
9.1 การเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 : ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563 

พบว่ามีอุบัติการณ์เต้านมคัดคิดเป็นร้อยละ 36.84 
ทบทวนแนวทางปฏิบัติในการดูแลมารดาหลังคลอดดังนี้ 

-  ประชุมทีมเพ่ือวางแผนการด าเนินงาน  
-  ชี แจงในที่ประชุมหน่วยงานเกี่ยวกับการดูแลมารดาหลังคลอดรายบุคคลโดยใช้แบบฟอร์ม Check 

list การให้บริการมารดาและทารกหลังคลอด 
-  ติดตามเยี่ยมมารดาหลังคลอดในช่วง 48 ชม.แรกคลอด เกี่ยวกับปัญหาการเลี ยงบุตรด้วยนมแม่ 
-  ประเมินผล ทบทวนอุบัติการณ์มารดาให้นมบุตรไม่ถูกวิธีและการบีบน  านมตนเองของมารดา 
-  เก็บรวบรวมข้อมูลน ามาวิเคราะห์และปรับปรุงแก้ไข 



9.1 การวัดผลและผลของการเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 : จากการสุ่มตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
พยาบาลภายในหอผู้ป่วยในหญิงและหลังคลอดพบว่ามีปัญหาในการช่วยเหลือมารดาในการให้นมบุตรที่ถูกวิธี
และการบีบน  านมตนเองของมารดา พยาบาลขาดความรู้และทักษะในการช่วยเหลือมารดาคิดเป็นร้อยละ 
76.92           
10. การเปลี่ยนแปลง ครั้งที่2 : เมษายน 2563 – กันยายน 2563 
  พบว่ามีอุบัติการณ์เต้านมคัดคิดเป็นร้อยละ 30.27   และพยาบาลขาดความรู้และทักษะในการ
ช่วยเหลือมารดาคิดเป็นร้อยละ 70 ของผู้ปฏิบัติ       

- ทบทวนอุบัติการณใ์นทีมและร่วมหาแนวทางแก้ไข 
- ชี แจงที่ประชุมหน่วยงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการช่วยเหลือมารดาให้นมบุตรโดยการ

จัดท าแผนนิเทศพยาบาลเรื่องการช่วยเหลือมารดาในการให้นมบุตรที่ถูกวิธีและการบีบน  านมตนเองของมารดา        
- ติดตามนิเทศพยาบาลในหน่วยงานอย่างใกล้ชิดเมื่อมี อุบัติการณ์เต้านมคัดและหัวนมแตกตาม

แผนการนิเทศ 
- ประเมินผล ทบทวนอุบัติการณ์เต้านมคัดและหัวนมแตกเป็นแผล 
- เก็บรวบรวมข้อมูลน ามาวิเคราะห์และปรับปรุงแก้ไข 
10.1 การวัดผลและผลของการเปลี่ยนแปลง ครั้งที่2 
  ประเมินผลโดยการเก็บข้อมูลมารดาหลังคลอดที่มีอาการปวดคัดตึงเต้านม พบว่าอุบัติการณ์เต้านม

คัดตึงไม่ลดลง พยาบาลยังมีปัญหาการติดตามการบีบน  านมออกเกลี ยงเต้าของมารดา เป็นผลให้มีอุบัติการณ์
เต้านมคัดของมารดาเท่าเดิม  พยาบาลมีความรู้และเพ่ิมความมั่นใจในทักษะการช่วยเหลือมารดาให้นมบุตรที่
ถูกวิธีคิดเป็น ร้อยละ 81.81  
11. การเปลี่ยนแปลง ครั้งที ่3 : ตุลาคม 2563 – กุมภาพันธ์ 2564 

พบว่าอุบัติการณ์เต้านมคัดตึงไม่ลดลง  
- ทบทวนอุบัติการณม์ารดาหลังคลอดปวดคัดตึงเต้านมไม่ลดลงเพ่ือร่วมหาแนวทางแก้ไข 
- แจ้งในที่ประชุมหน่วยงานเรื่องอุบัติการณ์มารดาหลังคลอดปวดคัดตึงเต้านมไม่ลดลงและจัดท าแผน

นิเทศพยาบาลเรื่องการช่วยเหลือมารดาเต้านมคัดตึงและหัวนมแตก พร้อมทั งน านวัตกรรมการประคบร้อน
และประคบเย็น (Cool bra) มาใช้ 

- จัดให้มีการนิเทศการช่วยเหลือมารดาเต้านมคัดตึงและหัวนมแตกเป็นแผลที่หน้างานอย่างใกล้ชิด 
11.1 การวัดผลและผลของการเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 
ประเมินผลโดยการสุ่มตรวจสอบการปฏิบัติงานของพยาบาลในหอผู้ป่วยในหญิงและหลังคลอดพบว่ามี

มีทักษะและความมั่นใจเพ่ิมขึ น เอาใจใส่และเพ่ิมความระมัดระวังป้องกันเต้านมคัดและหัวนมแตกมากขึ น 
อุบัติการณ์เต้านมคัดตึงลดลงคิดเป็นร้อยละ 10.41                                                                                                                                                                                                                     
๑2. บทเรียนที่ได้รับ  
         การคิดพัฒนาเพ่ือเพ่ิมคุณภาพการบริการ การร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่าย จะช่วยให้ภาวะแทรกซ้อน
ลดลง เป็นผลให้ผู้ดูแลและผู้รับบริการมีความพึงพอใจ และช่วยให้การส่งเสริมการเลี ยงลูกด้วยนมมารดา
ประสบความส าเร็จ  
๑3. แผนการด าเนินงานต่อไป 

จัดให้มีการนิเทศและติดตามอย่างต่อเนื่อง เก็บอุบัติการณ์และหาแนวทางการปรับปรุงช่วยเหลือ
ต่อไป 
 



14. ภาคผนวก 
แบบนิเทศการพยาบาลมารดาหลังคลอดเรื่องการให้นมลูกและการบีบน  านมที่ถูกวิธี 

งานผู้ป่วยใน กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลควนขนุน 
วัตถุประสงค์  1. เพ่ือช่วยให้มารดาให้นมลูกและบีบน  านมได้อย่างถูกต้อง 
            2. เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากการเลี ยงลูกด้วยนมมารดา 
ล าดับ กิจกรรม การปฏิบัติ หมายเหตุ 
  yes no  
1 สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับมารดาหลังคลอด    
2 ประเมินการให้นมลูกและการบีบน  านม    
3 ให้ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติ    
 3.1 ประเมินความพร้อมในการรับรู้ หากมารดาไม่พร้อม 

ให้แนะน าญาต ิ
   

 3.2 สอนโดยอธิบายให้มารดารู้จักท่าทางการอุ้มลูก  การ
ให้ลูกอมหัวนมเพ่ือให้ลูกดูดนมแม่และการบีบน  านม 

   

 3.3 สอนและสาธิตท่าอุ้มให้นมลูก    
 3.4 แจ้งลักษณะการอมหัวนมของลูกที่ถูกต้อง    
 3.5 สอนและสาธิตวิธีใช้มือบีบน  านมแก่มารดา    
4 การบันทึกกิจกรรมการพยาบาลครบถ้วน ถูกต้อง    
              รวมคะแนน    

สรุปผลการนิเทศ จุดเด่น............................................โอกาสพัฒนา.......................................................  
ลงชื่อผู้รับการนิเทศ........................................................................วันเดือนปี....................... ............... 
ลงชื่อผู้นิเทศ.................................................................................  วันเดือนปี..................................... 

ผลสรุปการนิเทศเรื่องการให้นมบุตรที่ถูกวิธีและการบีบน้ านมตนเองของมารดา 
 

ล าดับ กิจกรรม 
การปฏิบัติ 
ผ่าน (%) ไม่ผ่าน (%) 

๑ สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับมารดาหลังคลอด ๑๐๐  
๒ ประเมินการให้นมลูกและการบีบน  านม ๑๐๐  
๓ ให้ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติ   
 ๓.๑ ประเมินความพร้อมในการรับรู้ หากมารดาไม่พร้อม 

ให้แนะน าญาต ิ
๑๐๐  

 ๓.๒ สอนโดยอธิบายให้มารดารู้จักท่าทางการอุ้มลูก      
การให้ลูกอมหัวนมที่ถูกต้องและการบีบน  านม 

๗๒.๗๓ ๒๗.๒๗ 

 ๓.๓ สอนและสาธิตท่าอุ้มให้นมลูก ๗๒.๗๓ ๒๗.๒๗ 
 ๓.๔ แจ้งลักษณะการอมหัวนมของลูกที่ถูกต้อง ๕๔.๕๕ ๔๕.๔๕ 
 ๓.๕ สอนและสาธิตวิธีใช้มือบีบน  านมแก่มารดา ๗๒.๗๓ ๒๗.๒๗ 
๔ การบันทึกกิจกรรมการพยาบาลครบถ้วน ถูกต้อง ๕๔.๕๕ ๔๕.๔๕ 



แบบนิเทศการพยาบาลมารดาหลังคลอดเรื่องการช่วยเหลือมารดาหัวนมแตกและเต้านมคัดตึง 
งานผู้ป่วยใน กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลควนขนุน 

วัตถุประสงค์  1. เพื่อช่วยเหลือมารดาในภาวะหัวนมแตกและเต้านมคัดตึง 
                 2. เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากการเลี้ยงลูกด้วยนมมารดา 
 
ล าดับ กิจกรรม การปฏิบัติ หมายเหตุ 
  yes no  
1 สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับมารดาหลังคลอดเพ่ือให้ก าลังใจและสร้าง

ความมั่นใจแก่มารดา  
   

2 ตรวจเต้านมและหัวนม ประเมินท่าอุ้ม การดูดนมของลูก    
3 ให้ความรู้และการช่วยเหลือมารดาหัวนมแตกและเต้านมคัดตึง    
 3.1 อธิบายสาเหตุที่ท าให้หัวนมแตกและเต้านมคัดตึง 

ประเมินการให้นมลูกและการบีบน  านม 
   

 3.2 การช่วยเหลือ 
3.2.1 การช่วยเหลือภาวะหัวนมเจ็บและแตก 
- กรณีที่มารดาหัวนมแตกไม่ชัดเจน แก้ไขโดยการปรับท่าอุ้ม     
และให้ลูกอมลึกถึงลานหัวนม  
- กรณีท่ีมารดาเจ็บหัวนมมากหรือหัวนมแตก ไม่จ าเป็นต้องงดการ
ให้นมลูก แต่ ให้ งดการใช้สบู่  ยาทาหรือสารเคมีทาหัวนม           
โดยให้ยาแก้ปวด และปฏิบัติดังนี  
1) ให้ลูกดูดนมข้างที่เจ็บน้อยกว่า เปลี่ยนท่าอุ้มที่ท าให้มารดา      
ไม่รู้สึกเจ็บ 
2) ถ้าเต้านมคัดตึงมากให้บีบน  านมออกก่อน 
3) ถ้าเจ็บหัวนมมากจนให้นมลูกไม่ได้ ให้ทิ งช่วงข้างที่เจ็บแต่ต้อง
บีบน  านมออกบ่อยครั ง  
4) ใช้น  านมส่วนหลังทาหัวนมที่เป็นแผล จะช่วยให้หัวนมหายเร็ว
ขึ น 
3.2.2 การช่วยเหลือภาวะเต้านมคัดตึง 
- ให้มารดานั่งที่สุขสบาย เป็นส่วนตัว ให้ผ่อนคลายจิตใจ 
- ให้ยาลดอาการปวด 
- ประคบเต้านมด้วยน  าอุ่นนาน 5-10 นาที เพื่อให้น  านมไหลดีขึ น   

   

 
 
 
 
 
 
 



 
 
ล าดับ กิจกรรม การปฏิบัติ หมายเหตุ 
  yes no  
 - ระบายน  านมออกจากเต้า โดยถ้าลูกดูดได้ ให้ท าการ

นวดลานนมจนลานนมนุ่มลง หรือบีบน  านมออกด้วยมือ
บางส่วนก่อนให้ลูกดูด  ถ้าลูกดูดนมไม่ได้ เช่น แม่แยกกับ
ลูก 
หรือแม่เจ็บเต้านมมาก ให้บีบน  านมออกด้วยมือ 
หรือใช้เครื่องปั้ม และป้อนนมแม่ด้วยถ้วยแก้ว 
แล้วประคบเย็นเพื่อลดการมีเลือดค่ัง บวม และลดปวด 
- เสร็จแล้วให้มารดาพักผ่อนเต็มที่ 

   

              รวมคะแนน    
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