
 

แผนการนิเทศวิชาการฝึกปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 2  

แผนการสอนเรื่อง          การอบแผลฝีเย็บ ด้วยดวงไฟอินฟราเรด 

รหัสวิชา/ชื่อวิชา           NUR 3324 วิชาการฝึกปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 2  

หน่วยกิต   3 หนวยกิต 3 (0-12-6) 

จำนวนชั่วโมงสอน         3 ชั่วโมง        

นักศึกษาหลักสูตร          พยาบาลศาสตร์บัณฑิต ช้ันปีที่ 3-4  จำนวนกลุ่มละ  7 - 8  คน 

ปีการศึกษา            ปีการศึกษา 2/2561 

สถานที่                  โรงพยาบาลตากสิน, โรงพยาบาลราชวิถี, โรงพยาบาลกลาง, โรงพยาบาลราชพิพัฒน,์ โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ, 

                                 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า, โรงพยาบาลกระทุ่มแบน, และโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา 

ผู้สอน                         อาจารยม์ารดาทารกและการผดุงครรภ์ 2 

วัตถุประสงค์การเรยีนรู้เชิงพฤติกรรม  เมื่อสิ้นสุดการศึกษาวิชานี้ นักศึกษามีความรู้ความสามารถดังนี ้

                                - นักศึกษาสามารถทำการอบแผลฝีเย็บด้วยแสงอินฟราเรด ในมารดาหลังคลอดได้ถูกต้อง 

 

 

 



การพัฒนาผลการเรียนรู้ตาม มคอ. 4 

1. มีความรู้ความเข้าใจในสาระสำคัญของศาสตร์ทางวิชาชีพการพยาบาลสาระสำคัญของศาสตร์ทาง  วิชาชีพการพยาบาล ระบบสุขภาพ 
                                        และปัจจัยที่มีผลต่อระบบสุขภาพ (LO 2.2) 

2. สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยใช้องค์ความรู้ทางวิชาชีพและที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งใช้ประสบการณ์เป็นฐานเพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ 
     ที่ปลอดภัยและมีคุณภาพในการให้บริการการพยาบาล (LO 3.4) 

                        3.   สามารถประยุกต์ใช้หลักตรรกะ คณิตศาสตร์และสถิติ ในการพยาบาลอย่างเหมาะสม (LO 5.1) 
                        4.   สามารถสื่อสารภาษาไทยได้อย่างสิทธิภาพทั้งการพูดการฟังการอ่านการเขียนและการนำเสนอรวมทั้งสามารถอ่านสารและตำรา 
                             ภาษาอังกฤษอย่างเข้าใจ (LO 5.3) 
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เรื่องการอบแผลฝีเย็บด้วยดวงไฟอินฟราเรด 

 
วัตถุประสงค ์
เชิงพฤติกรรม 

เนื้อหา วิธีการสอน อุปกรณ์/สื่อ วิธีการประเมนิผล 

หลังจากเรียนจบ
บทเรียนนี้แล้ว
นักศึกษาสามารถ 
อธิบายการอบแผล
ฝีเย็บด้วยดวงไฟ
อินฟราเรด ให้
มารดาหลังคลอด
ได้ถูกต้อง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทนำ 
ขั้นนำ อธิบายถึงความสำคัญของการอบแผลฝีเย็บด้วยดวงไฟอินฟราเรด 
วัตถุประสงค์  
- นักศึกษาสามารถทำการอบแผลฝีเย็บด้วยแสงอินฟราเรด ให้มารดาหลังคลอด
ได้ถูกต้อง 
การปฏิบัติ  
- แจ้งมารดาจะทำการอบแผลฝีเย็บด้วยดวงไฟอินฟราเรดให้ 
- แนะนำให้ถ่ายปัสสาวะก่อนอบแผลฝีเย็บ ให้ทำความสะอาดอวัยวะสืบพันธุ์  
ภายนอกและเช็ดให้แห้ง และเปลี่ยนผ้าอนามัยใหม่ 
- ปิดกั้นม่าน 
- จัดท่านอน ให้นอนหงาย หนุนหมอน ชันเข่า ให้แยกเข่าทั้งสองข้าง ปลายเท้า
ออกจากกัน 
- ปิดตามารดาหลังคลอด 
- คลุมผ้าให้ชิดคลุมโคนขาให้เรียบร้อยทั้ง 2 ข้าง  เปิดเฉพาะบริเวณแผลฝีเย็บ
เท่านั้น  
- สอดผ้าอนามัยใหม่ ให้รองใต้ก้น 
- วางดวงไฟห่างจากฝีเย็บ ประมาณ 1 1/2 – 2 ฟุต 
- แนะนำให้มารดาหลังคลอด นอนนิ่งๆ ระหว่างที่ทำการส่องไฟ 
- ถ้าร้อนมาก ให้รีบแจ้งพยาบาล 
- ปิดดวงไฟเมื่อครบเวลาตามคำสั่งการรักษา ประมาณ 15-20 นาที  
- นำผ้าปิดตาออก 
- ใส่ถุงมือ ประเมินแผลฝีเย็บ ตามหลัก REEDA และประเมินระดับความเจ็บปวด   
 

- อาจารยเ์กริ่นนำความสำคัญ
ของการอบแผลฝีเย็บด้วยดวง
ไฟอินฟราเรด 
 
 
- อาจารย์อธิบาย 
- หลักการอบแผลฝีเย็บด้วย
แสงอินฟราเรด  
- การชักถามความเข้าใจ 
- โดยการสื่อสารสองทาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ดวงไฟสำหรับทำ
อินฟราเรด 
2. ผ้าห่ม  
3. ผ้าปิดตา  
4. ถุงมือสะอาด  
5. ผ้าอนามัย  
6. ชุดทำความ
สะอาดอวัยวะ
สืบพันธ์ุภายนอก 
 

- การสังเกต ความสนใจ
ของนักศึกษา 
- การสง่รายงานตาม
กำหนด 



วัตถุประสงค ์
เชิงพฤติกรรม 

เนื้อหา วิธีการสอน อุปกรณ์/สื่อ วิธีการประเมนิผล 

- ใส่ผ้าอนามัยใหม่ให้มารดาหลังคลอด โดยใส่จากหน้าไปหลัง 
- จัดให้มารดาหลังคลอดนอนท่าที่สบาย จัดระเบียบเสื้อผ้า ผ้าถุง พร้อมเก็บ
อุปกรณ์และสถานที่ให้เรียบร้อย 
  - บันทึกในลักษณะแผลฝีเย็บ ลงในฟอร์มปรอท 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                               หัวข้อน้ีเป็นรายวิชากล่าวถึงภาพรวม เรื่องการอบแผลฝีเย็บด้วยดวงไฟอินฟราเรด ประกอบด้วยหัวข้อย่อยต่างๆ  เพื่อให้นักศึกษาสามารถอบแผลฝีเย็บภายหลัง
คลอดได้ถูกต้อง มีการสาธิตการอบแผลฝีเยบ็ด้วยดวงไฟอินฟราเรด ทำให้มองเห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้น ซึ่งทำให้นักศึกษามีความสนใจในการเรียนรู้ มีความกระตือรือร้น มีการชักถาม
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ร่วมกัน 
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