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บทคัดย่อ

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาหุ่นฝึก

ทกัษะการดดูเสมหะ “RTAFNC Suction Model” และศกึษาเปรยีบเทียบความพงึพอใจของนกัเรยีน

พยาบาลทหารอากาศช้ันปีท่ี 2 ต่อการใช้หุ่นฝึกทักษะการดูดเสมหะตามมาตรฐานทางการแพทย์ 

กับหุ่นฝึกทักษะการดูดเสมหะ “RTAFNC Suction Model” ข้ันตอนการสร้างประกอบด้วย 5 ข้ันตอน 

ได้แก่ 1) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ 2) สร้างหุ่นฝึก

ทักษะ 3) ตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ 4) ทดลองใช้ 5) พัฒนาหุ่นฝึกทักษะ ตัวอย่าง คือ นักเรียน

พยาบาลทหารอากาศชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2556 จำานวน 49 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยวิเคราะห์

เนื้อหา คำานวณค่าความถี่ และค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เครื่องมือที่ใช้เก็บ

รวบรวมข้อมูลเป็นแบบประเมินคุณสมบัติหุ่นฝึกทักษะการดูดเสมหะ RTAFNC Suction Model 

และแบบประเมินความพึงพอใจท่ีผู้วิจัยพัฒนาข้ึน โดยวิเคราะห์ค่าความเช่ือมั่นผ่านการตรวจสอบ

ของเนือ้หาโดยผูเ้ช่ียวชาญ ได้ค่าความเช่ือมัน่เทา่กับ 0.875 ทำาการวิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถิติบรรยาย 

และค่าสถิติ paired Sample t-test

 ผลการวิจัย พบว่า 1) หุ่นฝึกทักษะการดูดเสมหะ ที่พัฒนาตามขั้นตอน มีคุณสมบัติในการ

ใชเ้ป็นหุ่นฝกึทกัษะได้ตามวัตถุประสงค ์สามารถใสส่ายในตำาแหนง่ทีถู่กตอ้งตามกายวิภาค มสีญัญาณ

เป็นไฟกระพริบในตำาแหน่งที่กำาหนดให้ นักเรียนพยาบาลสามารถฝึกทักษะได้ด้วยตนเอง และ  

2) เปรียบเทียบความพึงพอใจของนักเรียนพยาบาลทหารอากาศช้ันปีท่ี 2 ต่อการใช้หุ่นฝึกทักษะ 

การดูดเสมหะมาตรฐานทางการแพทย์กับหุ่นฝึกทักษะการดูดเสมหะ “RTAFNC Suction Model” 

พบว่าค่าเฉล่ียความพึงพอใจต่อหุ่นฝึกทักษะการดูดเสมหะ “RTAFNC Suction Model” เท่ากับ 4.01 

มากกว่า ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อหุ่นฝึกทักษะการดูดเสมหะท่ีใช้ในห้องสาธิตปฏิบัติการพยาบาล

เท่ากับ 3.43 อย่างมีนัยสำาคัญ (t = 6.374; p <.05)

คำาสำาคัญ : นวัตกรรมทางการพยาบาล หุ่นฝึกทักษะการดูดเสมหะ

* อาจารย์วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ
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Abstract

 The purposes of an innovative research and development were 1) to create 

and develop a training suctioning model called “RTAFNC Suction Model” and 2) to 

compare satisfaction of using RTAFNC suction model to classical suctioning model. 

The samples were 49 Air Force Student Nurse of the second year, academic  

year 2013. The suction training model “RTAFNC Suction Model” was created under 

5 steps: 1) studying related theory and research paper, 2) constructing RTAFNC 

suction model, 3) consulting experts, 4) experimenting, and 5) developing the model. 

Questionnaires of satisfaction and Model Quality Assessment reliability were 0.875. 

Data were analyzed using descriptive statistics and paired t-test.

 The results were as follows: 

 1) RTAFNC suction model was developed by the process of which the  

characteristics itself meet the objective of suction training skill. The model shows 

right anatomy position of carina bifurcation where the sensor was located and the 

light blink when the student nurses self -practiced correctly. 

 2. Comparison of Air Force Student Nurses ‘satisfaction toward “RTAFNC 

Suction Model” and classical model. It was found the satisfaction was significantly 

different at 0.05 levels (t = 6.374; p <.05)

Keywords : Nursing intervention, RTAFNC Suction Model
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ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา

 หุ่นจำาลองหรือรูปจำาลอง เป็นสื่อวัสดุสามมิติประเภทหนึ่งซ่ึงนิยมใช้ในการเรียนการสอน 

ดา้นวิทยาศาสตร์ ทีม่นษุย์สรา้งข้ึนมาเพือ่ช่วยสนบัสนนุความคิดและจนิตนาการ การสร้างมโนภาพ

ทั้งในอดีตและปัจจุบันจากลักษณะท่ีเป็นนามธรรม (abstract) ให้เกิดเป็นภาพหรือรูปลักษณะที ่

มองเห็นในลักษณะที่เป็นรูปธรรม (concrete) หุ่นจำาลองทางการแพทย์นั้น ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อ

ประโยชนใ์นการใช้เป็นสือ่เสรมิทกัษะในการเรยีนการสอนของนกัศกึษาแพทย์ พยาบาล วิทยาศาสตร์

การแพทย์ และทางด้านสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งใช้เป็นสื่อประกอบการให้ข้อมูลของพยาบาล 

หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขต่อผู้ป่วยและญาติ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องในเร่ืองของโรค 

และแนวทางการรักษาท่ีจะได้รับ การใช้หุ่นจำาลองประกอบการสอนจะทำาให้ผู้เรียนหรือผู้รับข้อมูล

เกิดความเข้าใจได้ง่าย เพราะเรียนรู้จากส่ิงท่ีเหมือนจริงเพ่ือทดแทนข้อจำากัดในกรณีท่ีผู้สอนไม่สามารถ

นำาของจริงมาใช้ได้ (กัลยา เตชาเสถียร และ สถาพร กลางคาร, 2556) การใช้หุ่นจำาลองจึงช่วยให้

เกิดความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องมากย่ิงข้ึน จนเกิดเป็นทักษะและเกิดเป็นปัญญาในการนำาความรู้ไปใช้

ปฏิบัติได้จริง

 สำาหรับผู้ป่วยท่ีไม่สามารถขับเสมหะออกจากทางเดินหายใจได้ด้วยตนเอง ต้องเจาะหลอดลมคอ 

เมื่อมีข้อบ่งชี้ผู้ป่วยควรได้รับการดูดเสมหะ พยาบาลต้องเตรียมผู้ป่วยแบบองค์รวม คำานึงถึงความ

ปลอดภัยของผู้ป่วย เตรียมอุปกรณ์ดูดเสมหะถูกต้องด้วยเทคนิคสะอาดปราศจากเช้ือ ปฏิบัติการพยาบาล 

ดูดเสมหะตามลำาดับข้ันตอนอย่างถูกวิธี เพื่อไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนหลังการดูดเสมหะ ผู้ป่วย 

หายใจได้สะดวก ทางเดินหายใจโล่ง มีการแลกเปลี่ยนก๊าซอย่างมีประสิทธิภาพ สัญญาณชีพปกติ 

เกิดความสขุสบาย เสมหะจำานวนลดลงไมเ่กิดการติดเช้ือระบบทางเดนิหายใจ ดงันัน้นกัเรยีนพยาบาล

จำาเป็นต้องมีทักษะในการดูดเสมหะอย่างมีประสิทธิภาพ หากดูดเสมหะอย่างไม่มีประสิทธิภาพ 

จะทำาให้เกิดภาวะแทรกซ้อนจากการดูดเสมหะได้ จากงานวิจัยการดูดเสมหะในผู้ป่วยท่ีใส่ท่อช่วยหายใจ 

พบว่าสามารถทำาให้เกิดภาวะแทรกซ้อนจากการดูดเสมหะ เช่น ภาวะพร่องออกซิเจนในเลือด  

(Hypoxemia) ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ (Cardiac arrhythmias) ภาวะความดันโลหิตต่ำา  

(Hypotension) ภาวะความดันโลหิตสูง (Hypertension) หลอดลมหดเกร็ง (Bronchospasm) 

ภาวะปอดแฟบ (Atelectasis) การบาดเจ็บของเยื่อบุทางเดินหายใจ (Tracheobronchial mucosa 

trauma) การติดเช้ือ (Infection) และการเพิ่มข้ึนของความดันในกะโหลกศีรษะ (Increased  

intracranial pressure) (สิริรัตน์ เปรมประวัติ, 2551; สิริรัตน์ ฉัตรชัยสุขา และคณะ, 2553;  

สุปราณี เสนาดิสัย และ วรรณา ประไพพาณิช, 2554; อภิญญา เพียรพิจารณ์, 2553)
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 ในปัจจุบันประเทศไทยมีการเปล่ียนแปลงทางด้านเศรษฐกิจสังคมและเทคโนโลยีต่าง ๆ  ซ่ึงมี

ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะสื่อประเภทหุ่นช่วยฝึกทักษะปฏิบัติทางการพยาบาลรูปแบบ 

ต่างๆ ส่วนใหญ่ต้องนำาเข้ามาจากต่างประเทศ ซึ่งมีราคาอยู่ที่ 70,000-100,000 บาท นับว่ามีราคา

ค่อนข้างสูงในสถาบันการศึกษาของรัฐท่ีมีข้อจำากัดด้วยงบประมาณ ปัจจุบันห้องสาธิตปฏิบัติการ

พยาบาลของวิทยาลยัพยาบาลทหารอากาศ มหุ่ีนฝกึทกัษะการดูดเสมหะ จำานวน 14 ตัวต่อนกัเรยีน

พยาบาล จำานวน 49 คน ทำาให้ไม่สามารถตอบสนองต่อผู้เรียนได้อย่างทั่วถึง จากการสัมภาษณ์

นักเรียนพยาบาลที่ข้ึนฝึกปฏิบัติทางการพยาบาลบนหอผู้ป่วย พบว่า การปฏิบัติทางการพยาบาล 

ดูดเสมหะกับผู้ป่วยท่ีเจาะหลอดลมคอ มักเกิดความไม่มั่นใจ เนื่องจากการฝึกทักษะการดูดเสมหะ

เป็นการฝึกกับหุ่นยางที่ไม่เหมือนกับการปฏิบัติกับผู้ป่วยจริง 

  การพฒันานวัตกรรมมคีวามสำาคญัในกระบวนการจดัการศกึษาทกุระดับทีม่คุีณภาพสำาหรบั

ศตวรรษที่ 21 เพื่อให้ทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป 

ช่วยแก้ไขปัญหาทางด้านการศึกษา เช่น ปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับจำานวนผู้เรียนที่มากขึ้น การพัฒนา

หลักสูตรให้ทันสมัย การผลิตและพัฒนาส่ือใหม่ ๆ  เพ่ือตอบสนองการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เพ่ิมมากข้ึน

ด้วยระยะเวลาท่ีสั้นลง จึงทำาให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะสร้างและพัฒนาหุ่นฝึกทักษะการดูดเสมหะ 

“RTAFNC Suction Model” ที่มีคุณสมบัติ ได้แก่ เซนเซอร์แสงและเสียงเตือนบอกตำาแหน่ง 

carina ไฟกระพริบตำาแหน่งที่เหมาะสมในการดูดเสมหะ ราคาถูก สามารถใช้ฝึกทักษะดูดเสมหะ 

ได้จริง ขนาดกะทัดรัดสะดวกต่อการเคลื่อนย้าย เพื่อช่วยให้การใช้ทรัพยากรการเรียนรู้เป็นไปอย่าง

มีประสิทธิภาพ และศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการใช้หุ่นจำาลองดูดเสมหะมาตรฐานทาง 

การแพทย์กับหุ่นฝกึทกัษะการดูดเสมหะ “RTAFNC Suction Model” เพือ่ใชฝ้กึทักษะการดดูเสมหะ

ของนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1. เพือ่สร้างและพฒันาหุ่นฝกึทักษะการดูดเสมหะ “RTAFNC Suction Model” ท่ีสามารถ

นำาไปใช้ฝึกทักษะการพยาบาลด้วยตนเอง 

 2. เพือ่เปรยีบเทียบความพงึพอใจตอ่การใช้หุ่นจำาลองดูดเสมหะมาตรฐานทางการแพทย์กับ

หุ่นฝกึทกัษะการดูดเสมหะ “RTAFNC Suction Model” เพือ่ใช้ฝกึทกัษะการดูดเสมหะของนกัเรยีน

พยาบาลทหารอากาศ
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กรอบแนวคิดการวิจัย

ตัวแปรต้น

หุ่นจำาลองดูดเสมหะ

หุ่นฝึกทักษะดูดเสมหะ

RTAFNC suction

ตัวแปรตาม

ความพึงพอใจต่อการใช้หุ่นฝึกทักษะ

การดูดเสมหะมาตรฐานทางการแพทย์

ความพึงพอใจต่อการใช้หุ่นฝึกทักษะ

การดูดเสมหะ

“RTAFNC Suction Model”

วิธีการดำาเนินการวิจัย

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Research)

 ประชากร นักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ชั้นปีที่ 2 จำานวน 49 คน ที่กำาลังศึกษาหลักสูตร

พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ 

 ตัวอย่าง นักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ชั้นปีที่ 2 จำานวน 49 คน ในช่วงเดือน มิ.ย. ถึง 

ก.ค. พ.ศ. 2557

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 1. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการทดลอง ได้แก่ หุ่นฝึกทักษะการดูดเสมหะ “RTAFNC Suction 

Model”
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  ขั้นตอนการสร้างหุ่นฝึกทักษะการดูดเสมหะ

  1) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ 

  2) สร้างหุ่นฝึกทักษะ 

  3) ตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ 

  4) ทดลองใช้ 

  5) พัฒนาหุ่นฝึกทักษะการดูดเสมหะ ที่มีคุณสมบัติ ได้แก่ เซนเซอร์แสงและเสียงเตือน

บอกตำาแหน่ง carina ไฟกระพริบตำาแหน่งท่ีเหมาะสมในการดูดเสมหะ ราคาถูก สามารถใช้ฝึกทักษะ

ดูดเสมหะได้จริง ขนาดกะทัดรัดสะดวกต่อการเคลื่อนย้าย 

  2. เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นเป็นแบบสอบถาม 2 ส่วน 

  ส่วนท่ี 1 แบบประเมินคุณสมบัติหุ่นฝึกทักษะการดูดเสมหะ “RTAFNC Suction Model” 

เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับด้านการผลิต ด้านการนำาไปใช้ และด้านคุณค่าและประโยชน์ซ่ึงตรงกับ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ จำานวน 8 ข้อ 

  ส่วนที่ 2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้หุ่นฝึกทักษะการดูดเสมหะ “RTAFNC 

Suction Model” เพ่ือฝึกทักษะการดูดเสมหะจำานวน 6 ด้านได้แก่ ด้านความคิดค้นพัฒนาข้ึนมาใหม่ 

ดา้นความคิดสรา้งสรรค์ ความเหมาะสม ด้านการออกแบบการเลอืกใช้วัสด ุมปีระสทิธภิาพสามารถ

ทำางานได้จริง ด้านคู่มือการใช้งาน และความพึงพอใจโดยรวม

 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 

 ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน ได้แก่ พยาบาลวิชาชีพ วิศวกร 

และอาจารย์พยาบาล นำาไปทดลองใช้กับนักเรียนพยาบาลทหารอากาศชั้นปีที่ 3 จำานวน 30 ราย 

คำานวณหาค่าความเชื่อมั่นแบบสอบถามความพึงพอใจได้แก่ ความสะดวกต่อการนำามาใช้ สามารถ

เป็นสื่อการสอนได้จริง ความสะดวกต่อการเก็บรักษา ความสะดวกต่อการเคลื่อนย้าย ประหยัด 

ค่าใช้จ่าย ลักษณะรูปร่าง ความแม่นยำาของสัญญาณ (Sensor) โดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา  

(α - Coefficient) เท่ากับ 0.875

 วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล

 ผู้วิจัยมีข้ันตอนการดำาเนินการวิจัยดังน้ี 1) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการสร้าง

หุ่นฝึกทักษะในการดูดเสมหะ 2) ปรึกษาผู้เช่ียวชาญด้านวิศวกรรมเครื่องกล โรงพยาบาลภูมิพล

อดุลยเดช 3) เขียนโครงร่างวิจัย นวัตกรรมหุ่นฝึกทักษะการดูดเสมหะ “RTAFNC Suction Model” 

4) พัฒนาฝึกทักษะการดูดเสมหะ “RTAFNC Suction Model” 5) ตรวจสอบคุณสมบัติของหุ่นฝึก
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ทักษะการดูดเสมหะ และแบบสอบถามความพึงพอใจโดยผู้เช่ียวชาญ หาค่าดัชนีความสอดคล้อง

และให้นักเรียนพยาบาลทหารอากาศชั้นปีที่ 3 จำานวน 30 คนทดลองใช้และพัฒนาปรับปรุงตาม 

ข้อเสนอแนะ 6) ประเมินแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ชั้นปีที่ 2 

ปีการศึกษา 2556 จำานวน 49 คน ฝึกปฏิบัติดูดเสมหะจากหุ่นฝึกทักษะ “RTAFNC Suction 

Model” และหุ่นจำาลองดูดเสมหะในห้องสาธิตปฏิบัติการพยาบาล 

 วิเคราะห์ข้อมูล โดยการวิเคราะห์เนือ้หา ความถ่ี รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

และใช้สถิติ Independent pair T-test (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2550)

ผลการวิจัย

 1. ได้นวัตกรรมหุ่นฝึกทักษะการดูดเสมหะ “RTAFNC Suction Model” เมื่อใส่สายดูด

เสมหะลงไปถึงตำาแหน่งที่เหมาะสมในการดูดเสมหะจะมีไฟกระพริบเตือน และเมื่อสายดูดเสมหะ

ผ่านลงไปถึงจุด carina จะมีไฟสีแดงและเสียงเตือนดังขึ้น 

 2. เปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการใช้หุ่นฝึกทักษะการดูดเสมหะ “RTAFNC Suction  

Model” และหุ่นจำาลองดดูเสมหะมาตรฐานทางการแพทย์ ในการฝกึทกัษะการดูดเสมหะของนกัเรียน

พยาบาลทหารอากาศ พบว่าค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจต่อการใช้หุ่นฝึกทักษะการดูดเสมหะ 

“RTAFNC Suction Model” (X– = 4.01, S.D. = 0.46) มากกว่าหุ่นจำาลองดูดเสมหะมาตรฐาน

ทางการแพทย์ (X– = 3.43, S.D. = 0.43) แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานว่าความพึงพอใจของนักเรียนพยาบาลทหารอากาศช้ันปีท่ี 2 ต่อการใช้

หุ่นฝึกทักษะการดูดเสมหะ “RTAFNC Suction Model” มากกว่าหุ่นจำาลองดูดเสมหะมาตรฐาน

ทางการแพทย์ ดังแสดงในตารางที่ 1  

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่และสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานความพงึพอใจของการหุ่นฝกึทักษะ

การดูดเสมหะ “RTAFNC Suction Model” กับหุ่นจำาลองดูดเสมหะที่ใช้ในห้องสาธิต

ปฏิบัติการพยาบาล ของนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ชั้นปีที่ 2 

การฝึกปฏิบัติการดูดเสมหะ X– S.D. t df Sig(2-tailed)

1. หุ่น RTAFNC Suction Model

2. หุ่นจำาลองที่ใช้ในห้องสาธิตปฏิบัติการ

พยาบาล

4.01

3.43

0.46

0.43

-6.374 96 0.000

*P < 0.05
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การอภิปรายผล

 จากการเปรยีบเทียบความพงึพอใจต่อการใช้หุ่นฝกึทกัษะการดดูเสมหะ “RTAFNC Suction 

Model” และหุ่นจำาลองดูดเสมหะมาตรฐานทางการแพทย์ โดยวิธีการนำาคุณสมบัติต่าง ๆ มา 

เปรียบเทียบกัน มีผลการวิจัยที่สำาคัญและอภิปรายได้ดังนี้ 

 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการใช้หุ่นฝึกทักษะการดูดเสมหะ “RTAFNC Suction Model”  

(X– = 4.01,0.46) แตกตา่งกันกับหุ่นจำาลองดดูเสมหะตามมาตรฐานทางการแพทย์ (X– = 3.43, 0.43) 

อย่างมนียัสำาคัญทางสถิติท่ีระดบั .05 อภปิรายได้ว่าการใช้หุ่นจำาลองดดูเสมหะ “RTAFNC Suction 

Model” สามารถใช้ในการฝึกทักษะการดูดเสมหะของนักเรียนพยาบาลทหารอากาศได้ สอดคล้องกับ

นวัตกรรมของชลฏา ไชยศรีปาน (2552) ที่จัดทำาหุ่นจำาลองการดูดเสมหะสอนญาติหรือผู้ดูแล 

จากหุ่นโชว์เสื้อผ้า ทำาให้ญาติหรือผู้ดูแลมีความมั่นใจในการดูแลผู้ป่วยเจาะคอและสามารถปฏิบัติ 

ได้อย่างถูกต้อง และวิจัยของ ปฐมามาศ โชติบัณ, กิตติพร เนาว์สุวรรณ, ธารินี นนทพุทธ, และ 

จรูญรัตน์ รอดเนียม (2556) ได้ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาลต่อการใช้ชุดหุ่นช่วยฝึก

ทักษะการปฏิบัติการพยาบาลที่ผลิตจากยางพาราที่มีราคาย่อมเยาเมื่อเทียบกับหุ่นฝึกทักษะที่ซือ้จาก

ต่างประเทศ นำาไปฝึกใช้นักศึกษาพยาบาลหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตจากสถาบัน การศึกษา

พยาบาลในเขตภาคใต้ จำานวน 7 แห่ง ผลจากการฝึกการใช้หุ่นฝึกทักษะบ่อย ๆ ซึ่งเป็นหุ่นที่ราคา

ไม่สูงไม่ต้องกังวลเร่ืองการเสียหายหลังการใช้ สามารถเคล่ือนย้ายได้สะดวก ตลอดจนสามารถเรียนรู้

ดว้ยตนเองนอกห้องเรยีนจะช่วยจงูใจให้ผูเ้รยีนอยากเรยีนรู ้ทา้ทายต่อความสามารถของแต่ละบุคคล 

ทำาให้นกัศึกษามกีำาลงัใจอยากเรียนรู้ จะทำาให้ผูเ้รียนมคีวามพรอ้มและพอใจต่อการปฏบัิติการพยาบาล

ในทักษะต่าง ๆ ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้อย่างรวดเร็ว 

 โดยหุ่นฝึกทักษะการดูดเสมหะ “RTAFNC Suction Model” แตกต่างจากหุ่นจำาลอง 

ดูดเสมหะมาตรฐานทางการแพทย์ ได้แก่ ประหยัดงบประมาณในการจัดซ้ือ ช่วยทำาให้เข้าใจ

กระบวนการในการดดูเสมหะมากย่ิงข้ึน สามารถทดสอบก่อนข้ึนปฏบิติัจรงิ มคีวามมัน่ใจในการปฏบัิติ

มากขึ้น และเคลื่อนย้ายสะดวก ข้อเสนอแนะที่ควรพัฒนาปรับปรุง เช่น หุ่นโดยรวมยังไม่ค่อยสวย 

ลักษณะของตัวหุ่นไม่ค่อยแข็งแรงและไฟแสดงยังไม่ชัดเจน 

ข้อเสนอแนะ

 1. ควรพัฒนาให้มีลักษณะเสมือนจริงเช่นเดียวกับหุ่นนำาเข้าจากต่างประเทศ (Simulation 

Model)
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 2. วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ ควรส่งเสริมและสนับสนุนการมี 

นวัตกรรมการเรียนการสอนในทุกรายวิชา

 3. ควรเพิ่มกลุ่มเป้าหมายในการศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการใช้หุ่นฝึกทักษะ 

การดูดเสมหะ “RTAFNC Suction Model” เช่น พยาบาลวิชาชีพ ญาติผู้ป่วย เป็นต้น

 4. ควรศกึษาเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์กัษะการดดูเสมหะต่อการใช้หุ่นฝกึทกัษะการดดูเสมหะ 

“RTAFNC Suction Model” กับหุ่นจำาลองดูดเสมหะที่ใช้ในปัจจุบันของนักเรียนพยาบาล

 3. ใช้เป็นแนวทางพฒันาหุ่นสือ่การสอนทางการแพทย์ตอ่ไป เช่น การใส ่NG Tube เป็นตน้
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