
 

 

ผ้ามหัศจรรยล์ดปวดตรวจแผล 
 
๑.ชื่อผลงาน : ผ้ามหัศจรรย์ลดปวดตรวจแผล 
 

๒. ค าส าคัญ  : ผ้ามหัศจรรย์ลดปวดตรวจแผล 
 

๓. สรุปผลงานโดยย่อ :  ผ้ามหัศจรรย์ลดปวดตรวจแผล เป็นการปรับปรุงรูปแบบของผ้าพันหน้าท้อง
ส าหรับผู้ป่วยผ่าตัดใหญ่โดยเฉพาะการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง ช่วยลดปวด ท าให้ผู้ป่วย early 
ambulation ได้เร็ว ส่งผลให้ผู้ป่วยฟ้ืนหาย และป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

๔. ชื่อและท่ีอยู่ขององค์กร: งานผู้ป่วยในหญิงและหลังคลอด   กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาล 
 

๕. สมาชิกทีม :    
1. น.ส. อเทตยา  สิงห์แก้ว  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
2. นางยุพาวรรณ  เมืองแก้ว พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

               

๖. เป้าหมาย  
๑. ความพึงพอใจต่อการบรรเทาอาการปวดของผู้ป่วยร้อยละ 90 

 ๒. ความพึงพอใจของเจ้าหน้าทีร่้อยละ ๙0 
 

๗. ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ : 
หอผู้ป่วยในหญิงและหลังคลอด ให้การดูแลมารดาหลังคลอดซึ่งมีทั้งคลอดเอง (Normal labor)

และผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง (Cesarean Section) ซึ่งการผ่าตัดคลอดถือเป็นการผ่าตัดใหญ่ มีแผลขนาด
ใหญ่ ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะเจ็บแผลมากเมื่อมีการเคลื่อนไหว เนื่องจากการตั้งครรภ์จะมีการยืดขยายของ
มดลูกและผนังหน้าท้อง หลังผ่าตัดคลอดเอาทารกออกมา หน้าท้องยุบลง ผนังหน้าท้องจะโยนตัวไปมา
ระหว่างเคลื่อนไหวล าตัว หรือท ากิจกรรมต่างๆ ซึ่งร่างกายต้องใช้เวลา 2-3 สัปดาห์ จึงจะฟ้ืนตัวเต็มที่ 
หลังผ่าตัดคลอดผู้ป่วยต้องเคลื่อนไหวตัว ลุกเดิน  (Early Ambulation) ตามแผนการรักษาพยาบาล   
เพ่ือช่วยลดปัญหาแทรกซ้อนหลังผ่าตัดและให้ผู้ป่วยฟ้ืนหายจากการผ่าตัด สามารถกลับบ้านได้อย่าง
รวดเร็ว ปลอดภัย การใช้ผ้ารัดหน้าท้องไว้ จะช่วยพยุงกล้ามเนื้อ/หน้าท้องและแผลผ่าตัด ช่วยให้ผู้ป่วย
หลังผ่าตัดคลอดเคลื่อนไหวตัวเองได้ดีขึ้น ซ่ึงหอผู้ป่วยในหญิงและหลังคลอดได้จัดไว้ให้บริการ แต่พบว่าทั้ง
ผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ไม่พึงพอใจ เนื่องจากหลุดง่าย ผู้ป่วยบางรายรู้สึกอึดอัดไม่สุขสบาย และพยาบาล  
ต้องเปิดผ้าพันหน้าท้องทุกเวรเพ่ือประเมินแผลผ่าตัด ส่งผลให้รบกวนผู้ป่วยและการลดปวดไม่ได้ผล
เท่าท่ีควร 

จากปัญหาดังกล่าวหอผู้ป่วยในหญิงและหลังคลอด จึงได้ปรับรูปแบบของผ้าพันหน้าท้องใหม่  
เพ่ือให้ใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้น ผ้าพันหน้าท้องมีความยืดหยุ่น ผู้ป่วยสามารถปรับระดับความแน่นของ    
ผ้าพันหน้าท้องไดเ้อง ท าให้ไมอึ่ดอัดและสามารถประเมินแผลผ่าตัดได้สะดวกยิ่งขึ้น โดยไม่จ าเป็นต้องแกะ
ผ้าพันหน้าท้องออก ผู้ป่วยมีความพึงพอใจในการใช้งานมากขึ้น 

 
 
 
 
 



 

 
 

๘.การเปลี่ยนแปลง : ครั้งที่ 1 
     

๑. ทบทวนอุบัติการณ์และวิเคราะห์ปัญหา 
๒.  ออกแบบผ้าพันหน้าท้องจัดหาและเตรียมอุปกรณ์ ได้แก่ ผ้าท าเป็นแผ่นรองหลัง    
     และผ้าที่ท าเป็นริ้ว 2 ชิ้นเพื่อเย็บด้านข้างทั้ง 2 ข้าง ดังรูป 
 

                           
 

๓. น ามาทดลองใช้จริงกับผู้ป่วยหลังผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง 
๔. ประเมินผลการใช้ โดยสอบถามความพึงพอใจของผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ 
๕. เก็บรวบรวมข้อมูลน ามาวิเคราะห์และปรับปรุงแก้ไข                            

      

๙.การวัดผลและผลของการเปลี่ยนแปลง : ครั้งที่ 1 (ม.ค. – มี.ค. 2561) 
     ประเมินผลโดยประเมินความพึงพอใจของผู้ป่วย 10 ราย เจ้าหน้าที่ 12 ราย  ได้ผลดังนี้ 
     ๑. 1.อัตราการปวดลดลงหลังใช้ผ้าพัน ร้อยละ 80 
     2. ความพึงพอใจของผู้ป่วยร้อยละ 82.5 

      3. ความพึงพอใจของเจ้าหน้าทีร่้อยละ 87.5       
 

10.การเปลี่ยนแปลง : ครั้งที่ 2   ( พ.ค. – ก.ค. 2561) 
      1. วิเคราะห์ปัญหา พบ 
                    1.1  หลังส่งซัก ผ้าที่เป็นริ้วทั้ง 2 ด้าน ม้วนกลม ไม่สะดวกในการใช้ 
                    1.2  ผ้าที่ผ่านการซักหลายรอบ เมื่อน ามาผ้าพันหน้าท้องให้ผู้ป่วยจะหลุดง่ายไม่กระชับ  
                    1.3  เมื่อผ้าหลุดผู้ป่วยปฏิเสธการใช้งานต่อ ท าให้การกระตุ้นการเคลื่อนไหวยากกว่าเดิม 

 2. ออกแบบผ้าพันหน้าท้องใหมจ่ัดหาและเตรียมอุปกรณ์ โดยใช้ผ้ายืดกับตีนตุ๊กแกดังรูป 
 

                           
 

 3. น ามาทดลองใช้จริงกับผู้ป่วยหลังผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง 
      4. ประเมินผล โดยสอบถามความพึงพอใจของผู้ป่วยและเจ้าหน้าที ่

 5. เก็บรวบรวมข้อมูลน ามาวิเคราะห์และปรับปรุงแก้ไข                            



 

 
      

 
11. การวัดผลและผลของการเปลี่ยนแปลง : ครั้งที่ 2 

    ประเมินผลโดยประเมินความพึงพอใจของผู้ป่วย 10 ราย เจ้าหน้าที่ 14 ราย ได้ผลดังนี้ 
     ๑. อัตราการปวดลดลงหลังใช้ผ้าพัน ร้อยละ 70 
     2. ความพึงพอใจของผู้ป่วยร้อยละ 83.5 

      3. ความพึงพอใจของเจ้าหน้าทีร่้อยละ 89.28 
 

12.การเปลี่ยนแปลง : ครั้งที่ 3 (ต.ค. –ธ.ค. 2561) 
      1. วิเคราะห์ปัญหา พบ 
                    1.1 ลักษณะผ้าที่รองแผ่นหลังยืดมากเกินไป เมื่อน ามาใช้หากไม่ใช้แรงดึงจะหลวมไม่
กระชับ แต่ถ้าใช้แรงดึงมาก ผู้ป่วยจะรู้สึกไม่สุขสบาย 
                    1.2 พยาบาลประเมินแผลผ่าตัดไม่สะดวก ต้องเปิดผ้าพันออกทุกครั้ง ท าให้ผู้ป่วยรู้สึกถูก
รบกวน 
               2. ออกแบบผ้าพันหน้าท้องใหม่ จัดหาและเตรียมอุปกรณ์ ได้แก่ ผ้า cotton บุด้วยฟองน้ า
บางๆ  ตีนตุ๊กแก ซิป ผ้ายืด elastic จัดท าดังรูป 

 

                                
 

 

3. น ามาทดลองใช้จริงกับผู้ป่วยหลังผ่าตัด (ใช้ซิปเพ่ือสะดวกในการเปิดดูแผล) 

        
 

      4. ประเมินผล โดยสอบถามความพึงพอใจของผู้ป่วยและเจ้าหน้าที ่
 5. เก็บรวบรวมข้อมูลน ามาวิเคราะห์และปรับปรุงแก้ไข              
 
 
 
 
 
 

               
 



 

 

13. การวัดผลและผลของการเปลี่ยนแปลง : ครั้งที่ 3 
     ประเมินผลโดยประเมินความพึงพอใจของผู้ป่วย  10 ราย เจ้าหน้าที่  15 ราย ได้

ผลเปรียบเทียบแบบที่ 1, 2 และ 3 ดังนี้ 
 

ตัวชี้วัด แบบที่ 1 แบบที่ 2 แบบที่ 3 
1.อัตราการปวดลดลง
หลังใช้ผ้าพัน 

80 % 70 % 100 % 

2. ความพึงพอใจ     
ของผู้ป่วย 

82.5 % 83.5 % 97.5 % 

3. ความพึงพอใจของ
เจ้าหน้าที ่

87.5 % 89.28 % 96.66 % 

 

๑4. บทเรียนที่ได้รับและแผนการด าเนินงานต่อไป 
     ๑.  การน าปัญหาที่พบในการปฏิบัติงานมาคิดพัฒนาเพ่ือเพ่ิมคุณภาพการบริการและช่วยให้ผู้ป่วย
ปลอดภัยจะส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ป่วยและญาติ  

๒. การวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นร่วมกันจะน าไปสู่การพัฒนางานที่มีคุณภาพและ 
ได้มาตรฐานยิ่งขึ้น 
     ๓.น าผลสรุปนวตกรรมผ้ามหัศจรรย์ลดปวดตรวจแผลมาใช้ในหอผู้ป่วยต่อไป 
15. ภาคผนวก - 
       
 
 
 
 


