
ผลงานพัฒนาคุณภาพ (CQI) รพ.สต.บ้านพูด 
  

1. ชื่อผลงาน   “การพัฒนาการเย็บแผลโดยใช้เข็มฉีดยา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านพูด"  
 

2. ชื่อเจ้าของผลงาน   นายคอง  พุมนวล  สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  
                    (เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน (ผอ.รพ.สต.) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านพูด) 
    สมาชิกทีม 
     2.1.  นายคอง  พุมนวล   ต าแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 
     2.2.  นายปรีชารีฟ  ยีหรมี  ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
     2.3.  นางเรณู   สะแหละ   ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
     2.4.  นางสาวอาซีซะห์  สันหมาน  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน 
 

3. บทน า  
        ด้วย การปฏิบัติในในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหรือหน่วยบริการปฐมภูมิ เป็นสถาน

บริการสาธารณสุขระดับต้น ซึ่งปัญหาที่พบเจอนอกจากปัญหาบุคลากรไม่เพียงพอ แล้ว ที่ปัญหารองลงไป คือ 
ปัญหาเครื่องวัสดุอุปกรณ์ด้านการแพทย์ไม่เพียงพอ หรือวัสดุอุปกรณ์ไม่พร้อมให้บริการ ดังนั้นในบางกิจกรรม
ทางหน่วยบริการต้องหาทางแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น โดยประยุกต์เครื่องมือที่มีอย่างจ ากัดมาดัดแปลง 
ประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น แต่ทั้งนี้จะต้องมีความปลอดภัย ถูกหลักวิชาการ ไม่มีผลข้างเคียงหรือ
อันตรายเกิดข้ึนต่อผู้รับบริการ และท่ีส าคัญผู้ให้บริการและผู้รับบริการมีความพึงพอใจ  

      ปัญหาที่เจอบ่อย เนื่องเขตรับผิดชอบ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านพูด เป็นชุมชนใหญ่
ที่สุดในอ าเภอกงหรา มีประชากรในเขตรับผิดชอบมาก อีกทั้งในเขตรับผิดชอบมีแหล่งท่องเที่ยวจ านวนหลาย
แห่ง ท าให้ผู้รับบริการมีจ านวนมาก โดยเฉเพาะผู้ป่วยอุบัติเหตุมีมารับบริการเป็นจ านวนมาก ปีงบประมาณ 
๒๕๖๒ มีผู้รับบริการท าแผลเฉลี่ยวันละ ๑๑ ราย ท าให้ชุดท าแผลมีไม่เพียงพอหรือเตรียมเครื่องมือไม่ทัน 
โดยเฉพาะการท าแผลที่จ าเป็นต้องให้บริการโดยการเย็บ เจอปัญหาเครื่องมือไม่พอเพียงบ่อยมาก ทาง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านพูด จึงได้คิดค้นหาวิธีแก้ปัญหา ในการให้บริการเย็บแผล โดยการ
ประยุกต์/ดัดแปลงเข็มฉีดยามาเย็บแผล (ใช้ในกรณีบาดแผลเล็กๆ ขอบแผลเรียบและตรง โดนของมีคมบาด 
บาดแผลไม่อยู่ในต าแหน่งที่เป็นข้อพับ ซอกนิ้วหรือบริเวณซอกอวัยวะต่างๆ) ซึ่งการคิดค้นการเย็บแผลวิธีนี้ได้
จากการสังเกตเห็นร้านทองให้บริการเจาะหูต่างหูแก่ลูกค้า   

                  วัตถุประสงค์ ของการศึกษาพัฒนา 
1. เพ่ือแก้ปัญหาเครื่องมือเย็บแผลไม่เพียงพอ 
2. เพ่ือศึกษาพัฒนาเปรียบเทียบผลการให้บริการเย็บแผลโดยใช้เข็มฉีดยากับการเย็บด้วยเซ็ต

เย็บแผล 
3. พัฒนาการให้บริการเย็บแผลด้วยเข็มฉีดยาให้มีความพึงพอใจทั้งผู้ให้บริการและ

ผู้รับบริการ 
 
 



4. วัสดุและวิธีการ  
                     โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านพูด ได้ด าเนินการพัฒนาการเย็บแผลโดยประยุกต์ใช้
เข็มฉีดยามาเย็บแผล  เกิดจากการสังเกตเห็นร้านทอง รับบริการเจาะหูให้ลูกค้าโดยใช้เข็มฉีดยา จึงได้น ามา
ศึกษาดัดแปลงและประยุกต์ใช้เย็บแผล โดยได้ก าหนดแผนการด าเนินงาน การจัดเก็บข้อมูล การติดตามผลการ
ให้บริการ ตลอดจนการประเมินความพึงพอใจของผู้ให้บริการ และความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

1. อุปกรณ์เย็บแผล โดยใช้เข็มฉีดยาเย็บแผล มีดังนี้ 
1.1. เข็มฉีดยาสเตอริไรซ์แบบส าเร็จรูป ใช้ครั้งเดียวทิ้ง เบอร์ 18 หรือเบอร์ 21 หรือ
เบอร์ 23   จ านวน 1 อัน 
1.2. กรรไกรตัดไหม  จ านวน 1 เล่ม 
1.3. ไหมเย็บแผล (ควรเป็นแบบไนลอน) เบอร์ 3 หรือเบอร์ 4 หรือเบอร์ 5 จ านวน  
      1 เส้น (ม้วน) 
1.4. ฟอร์เซฟมีเข้ียวหรือไม่มีเขี้ยว  จ านวน 1 อัน  (ไม่จ าเป็นต้องใช้นีดเดิลโฮลเดอร์) 
1.5. ถุงมือสเตอร์ไรซ์  จ านวน 1 คู ่
1.6. ผ้าสี่เหลี่ยมเจาะกลาง แนะน าให้ประยุกต์/ดัดแปลงใช้กระดาษห่อถุงมือชั้นในมา  
      เจาะกลางใช้แทน 
1.7. น้ ายาล้างแผลใส่แผล                   

 

                     2. วิธีเย็บแผล ด้วยเข็มฉีดยา  
                        2.1. ล้างแผล ห้ามเลือด ตกแต่งบาดแผล ให้สะอาด  
                        2.2. ใส่ถุงมือ และเอากระดาษห่อถุงมือสเตอริไรซ์ ชั้นใน มาเจาะตรงกลางให้ขนาด
พอเหมาะกับบาดแผลที่จะเย็บ (ใช้แทนผ้าสี่เหลี่ยมเจาะกลาง) ปิดบาดแผล 
                        2.3. เย็บแผลโดยใช้เข็มฉีดยา (แผลที่ไม่ใหญ่มาก แผลไม่ลึกมาก ขอบแผลเรียบ อยู่ใน
ต าแหน่งผิวที่เสมอ) โดยใช้เข็มฉีดยาแทงร้อยขอบแผลจากอีกด้านให้ทะลุงไปอีกด้าน (แทงเข็มเหมือนเย็บแผล
ด้วยเข็มเย็บแผลทั่วไป) แต่เมื่อแทงทะลุไปอีกด้านแล้วให้คาเข็มไว้ แล้เอาไหมสอดในช่องรูเข็ม (ช่อง/ท่อ 
ส าหรับเดินน้ ายาของเข็มฉีดยา) 
                        2.4. เมื่อสอดไหมเย็บแผลเข้าในรูเข็มเรียบร้อยแล้วให้ดึงเข็มฉีดยากลับ เมื่อดึงกลับมาจะมี
เส้นไหมเย็บแผลติดกลับมาด้วย จากนั้นให้ดึงเส้นไหมออกจากรูเข็ม  
                        2.5. ใช้ฟอร์เซฟ จับเส้นดึงให้ขอบแผลให้ติกันหรือชิดกันมากที่สุด แล้วจึงผูกไหมเย็บแผล 
ผูกปมให้แน่น แล้วใช้กรรไกรตัดไหม  
                        2.6. แล้วด าเนินการเย็บแผลเข็มต่อไป (กรณีเย็บหลายเข็ม)ด้วยวิธีดังกล่าวข้างต้น จนเสร็จ 
                        2.7. ใส่ยา ปิดแผล เป็นอันเสร็จการเย็บแผลด้วยเข็มฉีดยา 
 
 
 



                วิธีการศึกษา  
                 เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา  เป็นการศึกษาพัฒนาที่ไม่ใช้งบประมาณ ใช้วิธีการบูรณาการ
ร่วมกับงานประจ า และใช้วัสดุอุปกรณ์ของหน่วยงาน โดยการศึกษาเปรียบเทียบถึงผลส าเร็จของการให้บริการ
ระหว่างการให้บริการเย็บแผลโดยใช้เข็มฉีดยากับการเย็บแผลโดยใช้เซ็ตเย็บแผล   แบ่งการศึกษาออกเป็น 3 
รอบ คือ  
                รอบท่ี 1. การจัดเก็บข้อมูลและศึกษาพัฒนา ในปีวงประมาณ 2561 
                รอบท่ี 2. การจัดเก็บข้อมูลและศึกษาพัฒนา ในปีงบประมาณ 2562 
                รอบท่ี 3.  การจัดเก็บข้อมูลและศึกษาพัฒนา ในปีงบประมาณ 2563 
 

                 กลุ่มตัวอย่าง   
1. คัดเลือกจากผู้รับบริการเย็บแผลโดยใช้เข็มฉีดยาทุกรายที่รับบริการที่อยู่มนเขตรับผิดชอบ 
2. คัดเลือกจากผู้รับบริการที่รับบริการเย็บแผลทุกรายที่รับบริการในวันเวลาราชการและอยู่ใน

เขตรับผิดชอบ 
 
                เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 

1. เวชระเบียนคนผู้รับบริการ 
2. แบบประเมินความพึงพอใจ 
3. ใช้อัตราร้อยละเป็นสถิติในการเก็บรวบรวมและแสดงผลทางสถิติ 

        
5. ผลผลการด าเนินงาน  
 ผลการพัฒนาการบริการโดยการเย็บแผลด้วยเข็มฉีดยาและเย็บแผลด้วยชุดท าเย็บแผล มีดังนี้ 
ตารางที่ 1 ผลการให้บริการการเยบ็แผลด้วยเข็มฉดียา 

ปี จ านวน ผลการรักษา การจา่ยยาปฏิชีวนะ 
หาย ติดเชื้อ จ่าย ไม่จ่าย 

จ านวน % จ านวน % จ านวน หาย % ติดเชื้อ % จ านวน หาย % ติดเชื้อ % 
61 11 11 100 - - 7 7 100 - - 4 4 100 - - 
62 15 14 93.34 1 6.66 9 9 100 - - 6 5 83.33 1 16.67 
63 12 12 100 - - 7 7 100 - - 5 5 100 - - 
รวม 38 37 97.37 1 2.63 27 27 100 - - 15 14 93.33 1 6.67 

            
ตารางที่ 2 ผลการให้บริการเย็บแผลด้วยชุดเย็บแผล 

ปี จ านวน 
ผลการรักษา การจา่ยยาปฏิชีวนะ 

หาย ติดเชื้อ จ่าย ไม่จ่าย 
จ านวน % จ านวน % จ านวน หาย % ติดเช้ือ % จ านวน หาย % ติดเชื้อ % 

61 95 90 94.74 5 5.26 95 90 94.74 5 5.26 - - - - - 
62 76 69 90.79 7 9.21 73 66 90.41 7 9.59 3 3 100 - - 
63 85 83 97.65 2 2.35 80 78 97.50 2 2.50 5 5 100 - - 
รวม 256 242 94.53 14 5.47 248 234 94.35 14 5.65 8 8 100 - - 



       จากตารางที่ 1 และตารางที่ 2  เป็นแสดงให้เห็นถึงผลการให้บริการเย็บแผลโดยวิธีใช้เข็มฉีดยา กับการ
ใช้เซ็ตเย็บแผล  จะเห็นว่าผลการรักษาทั้ง ๒ แบบ ให้ผลการรักษาท่ีไม่แตกต่างกัน ที่ต่างกันถ้าดูตามอัตรา 
ร้อยละการให้ยาปฏิชีวนะ การเย็บแผลโดยใช้เซ็ตเย็บแผลในอัตราที่สูงกว่า คือ ให้ยาปฏิชีวนะร้อยละ 96.88 
ไม่จ่ายยาปฏิชีวนะ ร้อยละ 3.12  ส่วนการเย็บแผลโดยใช้เข็มฉีดยา จ่ายยาปฏิชีวนะ ร้อยละ 60.53  ไม่จ่ายยา
ปฏิชีวนะ ร้อยละ 39.47 ซึ่งจะเห็นว่าการเย็บแผลโดยใช้เข็มฉีดยาได้ผลดีกว่า และทั้งนี้การเย็บแผลด้วยเข็มฉีด
ยาส่วนมากจะเป็นแผลสะอาด แผลเล็กๆ ตื้นๆ จึงท าให้ไม่จ าเป็นต้องใช้ยาปฏิชีวนะ แต่ถ้ามองเฉพาะผลการ
ให้บริการรักษาที่ได้ผลดีไม่ต่างจากการเย็บแผลโดยใช้เซ็ตเย็บแผล แล้ว ถ้าคิดถึงความคุ้มค่าหรือราคาทุนต่อ
การบริการน่าจะคุ้มค่าคุ้มทุนมากกว่า 
 
 

        ตารางที่ 3  การเปรียบเทียบวัสดุและราคาต้นทุนระหว่างการเย็บแผลด้วยเข็มฉีดยากับใช้เซ็ตเย็บแผล 
เย็บด้วยเขม็ฉีดยา เย็บด้วยเซ็ตเย็บแผล หมายเหต ุ

วัสดุที่ใช้ ราคา วัสดุที่ใช้ ราคา 
-เข็มฉีดยา เบอร์ 18 หรือ 21 0.25 -เซ็ตเย็บแผล (ราคาทุนในการ

เตรียมเครื่องมือ) 
150.00  

-ถุงมือสเตอรไิรซ ์ 15.00 -ถุงมือสเตอรไิรซ ์ 15.00  
-ชุดท าแผล(ราคาทุนการจดัเตรียม)  80.00 -ไหมเย็บแผล 20.00  
-ไหมเย็บแผล 20.00 -เข็มเย็บแผล 23.00  
-กรรไกรตัดไหม -    
-น้ ายาล้างแผล 20.00 -น้ ายาล้างแผล 20.00  

รวมราคาทุน 135.25 รวมราคาทุน 228.00  

       จากตารางที่ 3 จะเห็นว่า ราคาทุนในการให้บริการ การเย็บแผลด้วยเข็มฉีดยา มีราคาทุนที่ถูกกว่าอย่าง
เห็นได้ชัด 
 
 
        ตารางที่  4  แสดงความพึงพอใจของผู้ให้บริการ (เจ้าหน้าที่)  
จ านวนเจ้าหน้าท่ีที่รับการประเมิน พึงพอใจ ไม่พึงพอใจพอใจ หมายเหต ุ
จนท.คนท่ี 1 / - เหตุผลเพิ่มเติมความพึงพอใจ 

-การเย็บแผลเย็บง่าย 
-เข็มจะคมกว่าเข็มเย็บแผล การแทงเข็มแทงง่ายไม่
หนืด 
-แผลที่เย็บออกมาสวย ขอบแผลเรียบ 
-สังเกตดูผู้ป่วยจะไม่เจ็บละพึงพอใจ 

จนท.คนท่ี 2 / - 
จนท.คนท่ี 3 / - 
จนท.คนท่ี 4 / - 
จนท.คนท่ี 5 / - 

รวม 5 (100%) - 
 
 
 
 
 



        ตารางที่ 5   แสดงความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ผู้ป่วย) 
จ านวนผู้ป่วยท่ีตอบแบบประเมิน พึงพอใจ ไม่พึงพอใจ หมายเหต ุ

32  คน 27 
(84.38%) 

5 
(15.62%) 

-รู้สึกเจ็บขณะเย็บน้อยกว่าเย็บด้วยเข็มเย็บแผล
(กรณีผู้ป่วยท่ีเคยเย็บแผล) 
-แผลสวย  
-ชอบแนวคิด/วิธีการ ท่ีประยุกต์ใช้ 
-ไม่กลัวเครื่องมือ 

 
6. วิจารณ์  
           จากการศกึษาพัฒนารูปแบบการให้บริการฯ พบว่าการเย็บแผลด้วยเข็มฉีดยาให้ผลการรักษาที่ไม่ต่าง
จากการเย็บแผลด้วยเซ็ตเย็บแผล แต่ที่ต่างกันอย่างชัดเจน คือ ราคาทุน/ความคุ้มทุน การเย็บแผลด้วยเข็มฉีด
ยาราคาทุนต่ ากว่ามาก (ราคาทุนต่ ากว่าการเย็บแผลด้วยเซ็ตเย็บ 59.32%) เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการยังมีความ 
พึงใจ และผู้ป่วยก็มีความพึงพอใจในอัตราที่สูงมาก  
 
7. สรุป  
           1. การพัฒนาแก้ปัญหาการให้บริการบางครั้งเกิดจากการสังเกต แล้วน ามาดัดแปลง ประยุกต์ใช้แก้ไข
ปัญหาได้ โดยอาศัยองค์ความรู้ หรือการบูรณาการร่วมกับงานที่ท าประจ า โดยไม่ต้องใช้งบประมาณ หรือวัสดุ
อุปกรณ์เพ่ิมเติมเพียงแต่รู้จักพัฒนา ดัดแปลง ประยุกต์ใช้แก้ปัญหาการให้บริการที่ได้มาตรฐานมีความความ
ปลอดภัย ภายใต้หลักวิชาการ 
            2. การให้บริการเป็นที่พึงพอใจทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการในระดับที่สูง 
            3. การให้บริการได้ผลการรักษาที่น่าพึงพอใจ มีผลการรักษาหายไม่มีการติดเชื้อระดับที่สูง ไม่
แตกต่างจากการใช้เซ็ตเย็บแผล  
            4. เป็นการให้บริการเย็บแผลที่มีต้นทุนที่ต่ ามาก 
            5. เป็นวิธีการให้บริการที่น่าจะมีการเผยแพร่แก่หน่วยบริการอ่ืนที่ขาดแคลนเครื่องมือเย็บแผลน าไป
ประยุกต์ใช้ 
            6. เห็นควรให้มีการศึกษาพัฒนา หรือวิจัยจากหน่วยในระดับที่สูงขึ้น 
 
8. เอกสารอ้างอิง    - 
 


