
 

 

 

 

แผนการสอนหน่วยการเรียน ภาคปฏิบัต ิ

รหัสวิชา/ชื่อวิชา  NSG3305  ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ 1 
จำนวนหน่วยกิต  4  หน่วยกิต  ( 0-12-6 ) 
เร่ืองที่สอน  การดูแลแผลฝีเย็บหลังคลอด  
จำนวนชั่วโมง  30 นาที 
นักศึกษาหลักสูตร             พยาบาลศาสตรบณัฑติ ช้ันปีท่ี 3 จำนวนนักศึกษา 6 - 8 คน 
ภาคการศึกษา  ภาคการศึกษาที ่ 2  
สถานที่สอน   หอผู้ป่วยหลังคลอด    
ผู้สอน   อาจารย์นิเทศ 
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม เมื่อสิ้นสุดการศึกษาวิชานี้แล้ว นักศึกษามีความรูค้วามสามารถดังนี ้
   1. อธิบายหลักการประเมินแผลฝเีย็บมารดาหลังคลอดได้ (LO 3.6) 
   2. สาธิตย้อนกลับการประเมินแผลฝีเย็บมารดาหลังคลอดได้ (LO6.2) 
 
การพัฒนาผลการเรียนรู้ตาม มคอ.4     

1. สามารถปฏิบัติทักษะการพยาบาลผดุงครรภ์ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
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แผนการสอนมารดาหลังคลอดในคลินกิหลังคลอด 

หัวข้อเร่ือง การประเมินแผลฝีเย็บมารดาหลังคลอด 

วัตถุประสงค ์
เชิงพฤติกรรม 

เนื้อหา กิจกรรมการสอน อุปกรณ์/สื่อ วิธีการประเมินผล 

หลังจากเรยีนจบบทเรียนนี้
แล้วนักศึกษาสามารถอธิบาย 
หลักการประเมินแผลฝเีย็บ
มารดาหลังคลอดโดยใช้ 
REEDA Score ตรวจแผลฝี
เย็บมารดาหลังคลอด 
(LO๖.๒) 

 
 
 
 
 
 

 

ขั้นนำ  
       แผลฝีเย็บจะพบได้ในมารดาหลังคลอดทุกราย ลักษณะของแผล
ที่เกิดขึ้นจากการตัดช่องคลอดเพื่อให้กว้างขึ้นทารกสามารถคลอด
ผ่านทางช่องคลอดได้ แต่ระยะเวลาในการคลอด, ขนาดตัวเด็ก, ฯ 
ล้วนมีผลต่อการคลอด ย่อมมผีลขา้เคียงต่อแผลฝเีย็บ ดังนั้นการ
ประเมินแผลฝีเย็บจึงมีความจำเปน็เพื่อช่วยลดภาวะแทรกซ้อนที่จะ
เกิดขึ้นได้ และช่วยให้มารดกลับบา้นได้ตามกำหนดเวลา 3วัน 
 

เนื้อหา 
         การประเมินแผลฝเีย็บมารดาหลังคลอดโดยใช้หลักการดู คลำ 
บริเวณแผลฝีเย็บ ประเมินความผดิปกติที่อาจเกิดขึ้น  การบวม จาก
การฉีดยาชา,  การบวมแดง กดเจบ็ จากการมีเลือดคั่งบรเิวณแผลฝี
เย็บ (hematoma), การบวมแดง อักเสบจากการติดเชื้อที่แผลฝีเย็บ 
ซึ่งนักศึกษาที่ฝึกปฏิบัติงาน ตึกหลงัคลอดจะต้องประเมินลักษณะของ
แผลฝีเย็บหลังคลอดได้ โดยใช้หลกั REEDA score ในการประเมิน 
R (redness): อาการแดงบริเวณขอบแผล 
E (edema): อาการบวมที่บรเิวณแผล 
E (ecchymosis): อาการห้อเลือด 
D (discharge): สิ่งคัดหลั่งที่ไหลออกจากแผล 
A (approximation): ลักษณะการชิดกันของบาดแผล 
คะแนนท่ีให้  0,1,2,และ3 ดังตารางแสดง แบบประเมินลักษณะแผลฝี
เย็บหลังคลอด 

นำเข้าสู่บทเรียน โดยกล่าวถึง
แผลฝีเย็บมารดาหลังคลอด 
 
 
 
 
 
 
 
ทบทวนเกี่ยวกับความรู้การ
ประเมินแผลฝีเย็บหลังคลอด 

  
จากความสนใจของ
นักศึกษา 
 
 
 
 
 
 
การถามตอบของนักศึกษา
ในการประเมินบาดแผลฝี
เย็บ 
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แบบประเมินลักษณะแผลฝีเย็บหลังคลอด ( REEDA  scale )  หลังเย็บแผลฝีเย็บ 

คะแนน อาการแดง 
(Reedness ) 

อาการบวม 
(Oedema ) 

อาการห้อเลือด 
( Ecchymosis) 

สิ่งคัดหลั่งที่ไหลออก
จากแผล 

( Discharge ) 

ลักษณะการชิดกันของ
ขอบแผล 

( Approximation) 
0 อาการแดง 

 
ไม่มีอาการบวม ไม่มีอาการห้อเลือด ไม่มีสิ่งคัดหลั่งไหลออก

จากแผล 
แผลติดดี 

1  มีอาการแดง วัดได้ไม่เกิน 
2.5 มม. ทั้งสองข้างของ

ขอบแผลฝีเย็บ 

มีอาการบวมบริเวณแผลฝีเย็บ 
น้อยกว่า 1 ซม. จากขอบแผล

ด้านด้านหนึ่ง 

มีอาการห้อเลือดทั้ง 2 ข้างของขอบแผลฝีเย็บขนาด
น้อยกว่า 2.5 มม. หรือมีอาการห้อเลือดข้างใดข้าง

หนึ่งของขอบแผลฝีเย็บ ขนาดไม่เกิน 0.5 ซม. 

มีน้ำเหลืองไหลออก
จากแผล (serum) 

แผลแยกบริเวณผิวหนัง
กว้างไม่เกิน 3 มม. 

2 มีอาการแดงวัดได้ไม่เกิน 
0.5 ซม. ทั้งสองข้างของ

ขอบแผล 

มีอาการบวมบริเวณแผลฝีเย็บ
และ / หรือปากช่องคลอด 

(vulva) ขนาดมากกว่า 2 ซม. 
จากขอบแผลด้านด้านหนึ่ง 

 มีอาการห้อเลือดทั้ง 2 ข้างของขอบแผลฝีเย็บขนาด
มากกว่า 2.5-1 ซม. หรือมีอาการห้อเลือดข้างใดข้าง
หนึ่งของขอบแผลฝีเย็บขนาดมากกว่า 0.5-2 ซม. 

มีน้ำเหลืองปน
เลือดไลออกจากแผล  
( serosan-guinous) 

แผลแยกบริเวณชั้นผิวหนัง
กว้างมากกว่า 3 มม.และ/

หรือลึกถึงชั้นไขมันใต้
ผิวหนัง (subcutaneous 

fat ) 
3 มีอาการแดง วัดได้

มากกว่า 0.5 ซม. ทั้งสอง
ข้างของขอบแผลฝีเย็บ 

มีอาการบวมบริเวณฝีเย็บ
และ/หรือปากช่องคลอด 

(vulva) ขนาดมากกว่า 2 ซม. 
จากขอบแผลด้านใดด้านหนึ่ง  

อาการห้อเลือดทั้ง 2 ข้างของขอบแผลฝีเย็บขนาด
มากกว่า 1 ซม. หรือมีอาการห้อเลือดข้างใดข้างหนึ่ง

ของขอบแผลฝีเย็บขนาดมากกว่า 2 ซม. 

มีเลือด หนองหรือ
หนองปนเลือดไหล
ออกมาจากแผล  

( Bloody, purulent) 

แผลแยกถึงชั้นพังผืด  
( fascial layer) 

คะแนน      
 
 
          คะแนนรวม............................คะแนน 
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วัตถุประสงค ์
เชิงพฤติกรรม 

เนื้อหา กิจกรรมการสอน อุปกรณ์/สื่อ วิธีการประเมินผล 

สาธิตย้อนกลับการประเมินแผล
ฝีเย็บมารดาหลังคลอดได ้
( LO 3.6) 
 

 
 
 
 

 

มอบหมายให้นักศึกษาประเมิน ผูป้่วยหลังคลอดที่คลอดปกติที่มีแผลฝี
เย็บบริเวณช่องคลอด  ที่อาจารยน์ิเทศน์เลือกให้ แล้วนำข้อมลูที่ได้
มาร่วมอภิปราย โดยใช้ REEDA scale ในการประเมิน 
 
 
 
สรุป  
การประเมินบาดแผลฝเีย็บมารดาหลังคลอดเป็นสิ่งจำเป็นในการดูแล
มารดาหลังคลอดที่มีแผลฝีเย็บ เพ่ือ 

1. ประเมินความผิดปกติที่อาจเกิดขึน้ได้หลังคลอด  
2. ป้องกันภาวะแทรกซ้อนท่ีอาจเกิดขึ้นได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักศึกษาประเมินแผลฝเีย็บ
มารดาหลังคลอดด้วยตนเอง
และนำข้อมลูจากการประเมิน
แผลมาร่วมอภิปรายกับ
อาจารย์นิเทศน์ 
 
 
ถามนศ.ว่าได้อะไรบ้างจาก
การอภิปรายและร่วมกันหา
ข้อสรุป 

มารดาหลังคลอดปกติ
(normal labor) ที่มีแผลฝี
เย็บ(episiotomy) 
 
 
 
 
สรุปจากการปฏิบตัิจริง 

นักศึกษาประเมินแผลฝเีย็บ
มารดาหลังคลอดโดยใช้ 
REEDA scaleได ้
 
 
 
 
นักศึกษาสรุปได้ตาม
วัตถุประสงค์ 

 
บันทึกหลังสอน 

ประเมินติดตามนักศึกษาในการรบัย้ายมารดาหลังคลอด ในการประเมินแผลฝีเย็บ ซึ่งนักศึกษาควรทำได้ถูกต้อง และครอบคลุม 
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