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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นวิจัยกึ่งทดลอง เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้ชุดเต้านมจ าลองสามมิติ “Check Your 
Breast” ของนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ และเปรียบเทียบทักษะการตรวจเต้านมด้วยตนเองของนักเรียนพยาบาล
ทหารอากาศ ก่อนและหลังการใช้ชุดเต้านมจ าลองสามมิติ “Check Your Breast” ตัวอย่างคือ นักเรียนพยาบาล
ทหารอากาศชั้นปีที่ 3 ที่ผ่านการเรียนในวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ 3 จ านวน 54 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ชุด
เต้านมจ าลอง 3 มิติ “Check Your Breast” แบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้ชุดเต้านมจ าลอง และแบบประเมิน
ทักษะการตรวจเต้านมด้วยตนเอง วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ร้อยละ และเปรียบเทียบคะแนนทักษะการตรวจ
เต้านมด้วยตนเองก่อนและหลังการใช้ชุดเต้านมจ าลองสามมิติ “Check Your Breast” ด้วยสถิติ Paired t-test โดย
ก าหนดระดับนัยส าคัญที่ .05 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนพยาบาลทหารอากาศมีความพึงพอใจต่อการใช้ชุดเต้านม
จ าลองสามมิติ “Check Your Breast” ระดับมากที่สุด ด้านการใช้เป็นสื่อการสอน ( X =4.90) ความสะดวกในการใช้
งานและการเก็บรักษา ( X =4.73) และการออกแบบ ( X =4.81) และพบว่าค่าเฉลี่ยคะแนนทักษะการตรวจเต้านม
ด้วยตนเองของนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ  ก่อนและหลังการใช้ชุดเต้านมจ าลองสามมิติ  แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ ที่ระดับ .05 (t=16.224, p=.000) โดยสรุปชุดเต้านมจ าลองสามิติ “Check Your Breast” นี้สามารถไปใช้
เป็นสื่อการเรียนรู้ใหม่ที่ท าให้เพิ่มความเข้าใจและสามารถฝึกทักษะในการตรวจเต้านมด้วยตนเองได้ดี 
 
ค าส าคัญ : เต้านมจ าลองสามมิติ, ตรวจเต้านมด้วยตนเอง, นักเรียนพยาบาลทหารอากาศ 
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Abstract 
The purposes of this quasi-experimental study were to examine the level of satisfaction of 

“Check Your Breast” model for the Air Force student Nurses and to compare breast self-examination 
skill before and after using the “Check Your Breast” model. Samples were 54, 3rd year Air Force 
student Nurses took course Adult Nursing 3. The research instruments used to collect data were: 
“Check Your Breast” model, satisfaction questionnaire and breast self-examination assessment form. 
Data were analyzed by frequency, percentage and compared breast self-examination skill with paired 
t-test. The findings of this study were as follows: 1) the satisfaction level of “Check Your Breast” 
model were high in teaching media use ( X =4.90), design ( X =4.81), and 3) easy use and storage 
( X = 4.73). 2) The scores of breast self-examination skill after using the “Check Your Breast” model 
of air force student nurses were significantly higher than those before using it at .05 levels (t=16.224, 
p<.05). As a result, the “Check Your Breast” model could be used as a supporting media to make 
the student easily understood to practice on breast self-examination skill. 
 
Keywords : “CHECK YOUR BREAST” model, breast self-examination, air force student nurses 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  

โรคมะเร็งเต้านมเป็นโรคที่เป็นปัญหาด้าน
สาธารณสุขที่ส าคัญของทุกประเทศทั่วโลก โดยมี
ผู้ป่วยทั่วโลกราว 6,255,000 ราย และในทุก ๆ 1 
นาที จะมีผู้เสียชีวิตจากโรคมะเร็งเต้านม 1 ราย 
ส าหรับประเทศไทย โรคมะเร็งเต้านมกลายเป็น
โรคมะเร็งอันดับหนึ่งของผู้หญิง โดยมีผู้ป่วยเป็น
โรคมะเร็งเต้านมรายใหม่ ประมาณ 20,000 คนต่อ
ปี หรือ 55 คนต่อวัน และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นทุก
ปี ซึ่งโรคมะเร็งเต้านมสามารถพบได้ตั้งแต่อายุ 20 
ปี โดยมีช่วงอายุที่พบบ่อยที่สุด คือ 35 -55 ปี  

(National Cancer Institute,  2 0 15 )  แ ละ ใน
ปัจจุบันยังไม่มีการศึกษาวิจัยใดที่สรุปแน่ชัดถึง
สาเหตุของการเกิดมะเร็งเต้านม แต่วิธีที่ป้องกัน
การเกิดมะเร็งเต้านมที่ดีที่สุด คือการค้นพบมะเร็ง
เต้านมให้เร็วที่สุด (Metha, 2014) โดยวิธีการที่ท า
ได้ ง่ าย สะดวก ประหยัดเวลาและประหยัด
ค่าใช้จ่ายที่ดีที่สุด คือ การตรวจเต้านมด้วยตนเอง 

การตรวจเต้านมด้วยตนเอง (breast self-
examination) เป็นการตรวจที่ง่าย สามารถปฏิบัติ
ได้ด้วยตนเอง โดยสตรีที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป ควร

ตรวจเต้านมด้วยตนเองเดือนละ 1 ครั้ง ในช่วงหลัง
ประจ าเดือนหมด 7-10 วัน หรือในช่วงที่รู้สึกว่า 
เต้านมนิ่มลง โดยผู้ป่วยมะเร็งเต้านมส่วนใหญ่   
ร้อยละ 90 มักจะมาด้วยการคล าพบก้อนบริเวณ
เต้านม โดยก้อนที่คล าได้มักจะมีลักษณะที่เป็นก้อน
แข็งเดี่ยว ๆ ไม่เคลื่อนที่ และอีกร้อยละ 10 จะมา
ด้วยอาการปวด เจ็บ คัดตึง เต้านม (Wiraphol, 
2014) ซึ่งทักษะการตรวจเต้านมด้วยตนเอง เป็น
ทักษะที่จะต้องฝึกฝนอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้เกิด
ความถูกต้องและความช านาญ ท าให้สามารถคล า
ก้อนที่มีขนาดเล็กในบริเวณต่าง ๆ ของเต้านม รวม
ไปถึงบริเวณรักแร้ได ้

วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ ได้จัดการ
เรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
ผลิตบุคลากรทางด้านการพยาบาลที่มีความรู้
ความสามารถในวิชาชีพการพยาบาล เพื่ อ
ตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพของประชาชน 
ในรายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ 3 จัดให้มีการเรียน
การสอนในหัวข้อเรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยที่มี
ปัญหาเกี่ยวกับเต้านม ซึ่งจะศึกษาสาเหตุ กลไก
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การเกิดโรค พยาธิสรีวิทยา อาการและอาการแสดง 
การตรวจวินิจฉัย การรักษา และการพยาบาล
ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเต้านม ซึ่งการจัดการเรียน
การสอนเป็นการบรรยายทฤษฎีเพียงอย่างเดียว
ให้กับนักพยาบาลทหารอากาศ ซึ่งผู้เรียนไม่ได้มี
การฝึกปฏิบัติทักษะการตรวจเต้านมด้วยตนเอง 
เพื่อที่จะน าไปให้ความรู้กับผู้รับบริการ หรือผู้ที่มี
ความสนใจการตรวจเต้านมด้วยตนเองเพื่อค้นหา
มะเร็งเต้านม ท าให้เวลาที่จะต้องปฏิบัติจริง เกิด
ความไม่มั่นใจหรือปฏิบัติได้ไม่ถูกต้อง ดังนั้นการฝึก
ปฏิบัติตรวจเต้านมด้วยตนเองให้กับนักเ รียน
พยาบาลทหารอากาศ จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดทักษะ  
มีความมั่นใจ และสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
การใช้โมเดลหุ่นจ าลอง ประเภทวัสดุสามมิติ เป็น
สื่อการเรียนการสอนที่มีประโยชน์อย่างมาก
ส าหรับการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพ เพราะจะช่วยให้ผู้สอนเกิดประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้นในการสอน ผู้ เรียนเกิดความเข้าใจ
เนื้อหาและมองเห็นภาพได้ดี พร้อมทั้งได้ลงมือ
ปฏิบัติจริง ท าให้เกิดความสนใจ และความมั่นใจใน
การฝึกปฏิบัติเพิ่มมากขึ้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่
จะน าชุดเต้านมจ าลองสามมิติ  “Check Your 
Breast” ที่พัฒนาขึ้นโดยนักเรียนพยาบาลทหาร
อากาศชั้นปีที่ 4 โดยเป็นหุ่นจ าลองเต้านมที่มีการ
ติดตั้งระบบไฟฟ้าในเต้านมด้านขวา โดยจะเป็นไฟ
แสดงลักษณะท่าที่ใช้ในการตรวจเต้านมด้วยตนเอง 
จ านวน 3 ท่า ได้แก่ ท่าก้นหอย ท่ารูปลิ่ม และท่า
ขึ้นลง เต้านมด้านซ้ายจะใส่ก้อนเนื้อจ าลอง พร้อม
กับติดตั้งระบบเสียง เมื่อคล าสัมผัสถูกต าแหน่งของ
ก้อนจะท าให้มี เสียงเตือน และต้องการน ามา
ทดลองใช้กับนักเรียนพยาบาลทหารอากาศชั้นปีที่ 
3 ในการฝึกทักษะตรวจเต้านมด้วยตนเอง พร้อม
กับการเรียนในภาคทฤษฎี เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ 
ความเข้าใจ มีทักษะและความช านาญในการตรวจ

เต้านมด้วยตนเอง และมีความมั่นใจในการปฏิบัติ
และถ่ายทอดความรู้ดังกล่าวไปสู่ผู้รับบริการต่อไป 
 
วัตถุประสงค์วิจัย    

1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้ชุด
เต้านมจ าลองสามมิติ “Check Your Breast” ของ
นักเรียนพยาบาลทหารอากาศ 
 2. เพื่อเปรียบเทียบทักษะการตรวจเต้านม
ด้วยตนเองของนักเรียนพยาบาลทหารอากาศก่อน
และหลังการใช้ชุดเต้านมจ าลองสามมิติ “Check 
Your Breast” 
 
วิธีด าเนินการวิจัย  

ประชากร เป็นนักเรียนพยาบาลทหาร
อากาศ ปีการศึกษา 2560 

ตัวอย่าง เป็นนักเรียนพยาบาลทหาร
อากาศชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 54 คน  
 เกณฑ์การคัดเลือกตัวอย่าง ผ่านการเรียน
การสอนในรายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ 3 และมี
ความยินดีที่จะเข้าร่วมโครงการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
1. ชุด เต้ านมจ าลองสามมิติ  “Check 

Your Breast” เป็นชุดเต้านมจ าลองที่พัฒนาขึ้น
โดยนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ชั้นปีที่ 4 โดยมี
คุณสมบัติ ดังน้ี  

   1) เต้านมด้านซ้าย ติดตั้งระบบไฟฟ้า
แสดงลักษณะท่าที่ใช้ในการคล าเต้านม จ านวน 3 
ท่า ได้แก่ ท่าก้นหอย ท่ารูปลิ่ม และท่าขึ้นลง  

   2) เต้านมด้านขวา ใส่ก้อนเนื้อจ าลอง
พร้อมกับติดตั้งระบบเสียง เตือนเมื่อสัมผัสถูก
ต าแหน่งของก้อน  

2. แบบประเมินทักษะการตรวจเต้านม
ด้วยตนเอง เป็นแบบสอบถามจ านวน 12 ข้อ ได้มี
การหาคุณภาพเครื่องมือโดยท าการตรวจสอบ
ความตรงตามเนื้อหา (content validity) โดยน า
แบบประเมินทักษะการตรวจเต้านมด้วยตนเอง มา
ค านวณดัชนีความตรงตามเนื้อหา (content 
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validity index: CVI) โดยผู้ เชี่ยวชาญจ านวน 3 
ท่าน ได้ค่า CVI เท่ากับ 1.00 จากนั้นน าเครื่องมือ
ไปทดสอบทดสอบหาความเชื่อมั่น ( reliability) 
โดยน าเครื่องมือไปทดลองใช้ในกลุ่มที่มีลักษณะ
คล้ายกลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน ได้ค่าความ
เชื่อมั่นของแบบประเมินทักษะการตรวจเต้านม
ด้วยตนเอง เท่ากับ .78 

3. แบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้
ชุดเต้านมจ าลองสามมิติ “Check Your Breast” 
เป็นแบบสอบถามถึงความพึงพอใจในการชุดเต้า
นมจ าลองสามมิติ “Check Your Breast” โดยท า
การทดสอบหาความเชื่อมั่น (reliability) โดยไป
ทดลองใช้ในกลุ่มที่มีลักษณะคล้ายกลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 30 คน ได้ค่าความเช่ือมั่นของแบบประเมิน
ความพึงพอใจต่อการใช้ชุดเต้านมจ าลองสามมิติ 
“Check Your Breast” เท่ากับ .72 

การพิทักษ์สิทธิ์ โครงการวิจัย ได้รับอนุมัติ
ให้ด าเนินการวิจัย ตามเอกสารเลขที่  IRB 92/61 
โดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ รพ.
ภูมิพลอดุลยเดช พอ. 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล หลังจากผ่านการ
พิจารณาจริยธรรมการวิจัยและได้รับอนุมัติให้เก็บ
รวบรวมข้อมูล และผู้ร่วมวิจัยที่มีคุณสมบัติตรงตาม
เกณฑ์ และยินดีเข้าร่วมโครงการวิจัย ผู้วิจัยจะให้
รายละเอียดและขั้นตอนที่ผู้ร่วมวิจัยจะได้รับการ
ปฏิบัติ ผู้ร่วมวิจัยจะได้รับการชี้แจงวัตถุประสงค์ 
และกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยผู้เข้าร่วม
วิจัยจะต้องท าแบบประเมินทักษะการตรวจเต้านม
ด้วยเอง ผู้เข้าร่วมวิจัยจะต้องตรวจเต้านมด้วย
ตนเองตามที่เรียนจากในห้องเรียน จากนั้นให้ฝึก
ปฏิบัติการตรวจเต้านมด้วยตนเอง โดยใช้ชุดเต้านม
จ าลองสามมิ ติ  “Check Your Breast” ให้ ฝึ ก
ปฏิบัติจนผู้ เข้าร่วมวิจัยมั่นใจ และมาท าแบบ
ประเมินทักษะการตรวจเต้านมด้วยตนเองอีกครั้ง 
พร้อมทั้งท าแบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้
ชุดเต้านมจ าลองสามมิติ “Check  Your  Breast” 

ผู้ร่วมวิจัยไม่ต้องกรอกชื่อ-นามสกุล และใช้เวลา
ประมาณ 30-40 นาที/ราย 
 การวิเคราะห์ข้อมูล  

1. หาค่าเฉลี่ย ร้อยละ และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานของคะแนนจากแบบประเมินความพึง
พอใจต่อการใช้ ชุดเต้านมจ าลองสามมิติ “Check  
Your  Breast”  
 2. เปรียบเทียบคะแนนทักษะการตรวจ
เต้านมด้วยตนเองก่อนและหลังการใช้ ชุดเต้านม
จ าลองสามมิ ติ  “Check  Your  Breast” ด้ วย 
Paired t-test โดยก าหนดระดับนัยส าคัญที่ .05 
 
ผลการวิจัย 
 การฝึ กทั กษะการตรวจ เต้ านมของ
นักเรียนพยาบาลทหารอากาศจ านวน 54 คน ท า
โดยการฝึกใช้ชุดเต้านมจ าลองสามมิติ “Check 
Your Breast” มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด 
ได้แก่ ด้านการใช้เป็นสื่อการสอน ( X =4.90) ด้าน
ความสะดวกในการใช้งานและการเก็บรักษา ( X =
4.73) และด้านการออกแบบ ( X = 4.81) มีระดับ
ความพึงพอใจมาก ได้แก่ ด้านความเสมือนจริงของ
เต้านมจ าลอง ( X =4.46) และมีค่าเฉลี่ยโดยรวม
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.79) ดัง
แสดงในตาราง 1 
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ตาราง 1  ความพึงพอใจต่อการใช้ชุดเต้านมจ าลองสามมิติ “Check  Your  Breast” ของนักเรียนพยาบาล  

 ทหารอากาศ (n=54) 
 

ประเด็นค าถาม X  S.D. ระดับความพึงพอใจ 
การใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน    
1. สามารถฝึกทักษะการตรวจเต้านมด้วยตัวเองได้
อย่างถูกต้อง 

4.81 .39 มากที่สุด 

2. ได้รับความรู้และประโยชน์จากการฝึกปฏิบัต ิ 4.98 .14 มากที่สุด 
3. มีความมั่นใจในการตรวจเต้านมด้วยตนเองมากขึ้น 4.85 .36 มากที่สุด 
4. ใช้ในการประเมินทักษะการตรวจเต้านมด้วยตนเอง
ของผู้เรียนได ้

4.94 .23 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยในการใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน 4.90 .07 มากที่สุด 
ความเสมือนจริงของเต้านมจ าลอง    
5. ผิวสัมผัสของเต้านมจ าลองเสมือนเต้านมจริง 4.46 .54 มาก 
ความสะดวกในการใช้งานและการเก็บรักษา    
6. การมีคู่มืออธิบายวิธีการใช้งานและการเก็บรักษา 4.76 .43 มากที่สุด 
7. สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก 4.76 .43 มากที่สุด 
8. ง่ายต่อการใช้งานและการเก็บรักษา 4.69 .47 มากที่สุด 
ค่าเฉลี่ยความสะดวกในการใช้งานและการเก็บรักษา 4.74 .15 มากที่สุด 
การออกแบบ    
9. ความสวยงาม 4.67 .48 มากที่สุด 
10. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์ 4.96 .19 มากที่สุด 
ค่าเฉลี่ยการออกแบบ 4.82 .20 มากที่สุด 
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวม 4.79 .16 มากที่สุด 

 
ขั้นตอนการปฏิบัติการตรวจเต้านมด้วย

ตนเองของตัวอย่าง ก่อนการใช้หุ่นเต้านมจ าลอง
สามมิติ “Check Your Breast” ปฏิบัติได้ถูกต้อง
มากที่สุดคือ ขั้นตอนที่ 7 การคล าเต้านมในแนวก้น
หอยในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา หรือตามเข็ม
นาฬิกา ร้อยละ 92.6 และขั้นตอนที่ปฏิบัติได้
ถูกต้องน้อยที่สุด คือขั้นตอนที่ 12 การบีบรอบ ๆ 

หัวนมทั้ง 2 ข้าง ร้อยละ 24.1 และเมื่อตัวอย่างได้
ทดลองใช้เต้านมจ าลองสามมิติ “Check Your 
Breast” แล้ว ตัวอย่างสามารถปฏิบัติขั้นตอนการ
ตรวจเต้านมด้วยตนเองได้ถูกต้อง ร้อยละ 100 
เกือบทุกขั้นตอน ยกเว้นขั้นตอนที่ 12 การบีบรอบ 
หัวนมทั้ง 2 ข้าง ตัวอย่างปฏิบัติได้ถูกต้อง ร้อยละ 
92.6 ดังแสดงในตาราง 2
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ตาราง 2 การเปรียบเทียบทักษะการตรวจเต้านมด้วยตนเองของนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ก่อนและหลัง 
 การใช้ชุดเต้านมจ าลองสามมิติ “Check Your Breast” ของนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ 

 

การปฏิบัติ 
ก่อนการใช้ 

เต้านมจ าลอง 
หลังการใช ้

เต้านมจ าลอง 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ขั้นตอนที่ 1 การดู : ยืนตรงมือแนบล าตัว สังเกตลักษณะของ 
เต้านม ลักษณะของผิวหนัง ของเต้านมทั้ง 2 ข้าง 

32 53.9 54 100 

ขั้นตอนที่ 2 การดู : ยกมือขึน้ทั้ง 2 ข้าง สังเกตรอยบุ๋มของ
ผิวหนังบริเวณเต้านม 

25 46.3 54 100 

ขั้นตอนที่ 3 การดู : มือทั้ง 2 ข้างท้าวสะเอวและโน้มตัวไป
ข้างหน้าสังเกตรอยดึงรั้งของผิวหนัง 

19 35.2 54 100 

ขั้นตอนที่ 4 วิธีการตรวจเต้านม : ใชม้ือด้านตรงกันข้ามคล า 
เต้านม 

37 68.5 54 100 

ขั้นตอนที่ 5 วธิีการตรวจเต้านม : คล าให้ทั่วบริเวณพื้นที่ของ 
เต้านมทั้งหมด วนไปถึงบริเวณกระดูกไหปลาร้า  

21 38.9 54 100 

ขั้นตอนที่ 6 วธิีการตรวจเต้านม : วิธีการวางนิ้ว 3 นิ้ว  
(นิ้วชี้ นิ้วกลาง นิ้วนาง) เคลื่อนที่อย่างต่อเนื่องโดยไม่ยกนิ้ว  

34 63.0 54 100 

ขั้นตอนที่ 7 วธิีการตรวจเต้านม : คล าเต้านมในแนวก้นหอย 
ในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา หรือตามเข็มนาฬิกา 

50 92.6 54 100 

ขั้นตอนที่ 8 วิธีการตรวจเต้านม : คล าเต้านมในแนวดิ่ง โดยคล า
จากใต้เต้านมจนถึงกระดูกไหปลาร้า คล าจากบนลงล่าง 

32 59.3 54 100 

ขั้นตอนที่ 9 วธิีการตรวจเต้านม : คล าเต้านมในแนวรูปลิม่ 
โดยคล าทิศทางเป็นเส้นตรงรัศมีในออกนอก หรือนอกเข้าใน 

25 46.3 54 100 

ขั้นตอนที่ 10 วิธีการตรวจเต้านม : กด 3 ระดับ 
(เบา กลาง หนกั)  

44 81.5 54 100 

ขั้นตอนที่ 11 วิธีการตรวจเต้านม : คล าต่อมน้ าเหลือง 
บริเวณรักแร้  

35 64.8 54 100 

ขั้นตอนที่ 12 วิธีการตรวจเต้านม : บีบรอบ ๆ หัวนมทั้ง 2 ข้าง 13 24.1 50 92.6 
 
คะแนนทักษะการตรวจเต้านมด้วยตนเอง

ของนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ก่อนการใช้หุ่น
เต้านมจ าลองสามมิติ “Check Your Breast” มี
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 6.80 และภายหลังฝึกการใช้
หุ่นเต้านมจ าลองสามมิติ “Check Your Breast” 

มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 11.93 เมื่อเปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ยคะแนนทักษะการตรวจเต้านมด้วยตนเอง
ของนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ  มีความ
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 (t=
16.224, p=.000)  ดังแสดงในตาราง 3
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ตาราง 3 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยทักษะการตรวจเต้านมด้วยตนเองของนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ  
 ก่อนและหลังการใช้ชุดเต้านมจ าลองสามมติิ “Check  Your  Breast” ของนักเรียนพยาบาล 
ทหารอากาศ 

ทักษะการตรวจเต้านมด้วยตนเอง X  df t p 
ก่อนการใช้หุ่นจ าลอง   6.80 53 16.224 .000 
ภายหลังการใช้หุ่นจ าลอง 11.93 

การอภิปรายผลการวิจัย 
ความพึงพอใจต่อการใช้ชุด เต้านม

จ าลองสามมิติ “Check Your Breast”  
จากการศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้ชุด

เต้านมจ าลองสามมิติ “Check Your Breast” โดย
ศึกษาในคุณสมบัติของเต้านมจ าลองสามมิติ ใน
ด้านการใช้เป็นสื่อการสอน พบว่าตัวอย่างมีระดับ
ความพึงพอใจมากที่สุด เนื่องจากชุดเต้านมจ าลอง
ส า ม มิ ติ  “Check Your Breast” มี ลั ก ษ ณ ะ
โครงสร้างและระบบภายในที่มีวงจรไฟฟ้า แสดงท่า
ในการคล า มีผิวสัมผัสที่ท าจากซิลิโคน และมีการ
ฝังก้อนมะเร็งจ าลอง ท าให้มีความน่าสนใจ ไม่เกิด
ความเบื่อหน่ายในการฝึก และช่วยให้เกิดการ
เรียนรู้เพิ่มมากขึ้น สอดคล้องกับผลการศึกษาของ 
ชมพูนุช โสภาจารีย์ และ สุชาดา รัชชุกูล (2006) 
ซึ่งพบว่า การฝึกทักษะในการตรวจเต้านมด้วย
ตนเองกับหุ่นจ าลองช่วยให้เกิดความรู้สึกเสมือนได้
ตรวจเต้านมจริง ปัจจัยดังกล่าวอาจส่งผลให้
นักเรียนพยาบาลทหารอากาศ มีการเรียนรู้ในการ
ตรวจเต้านมเพิ่มขึ้น และสามารถปฏิบัติได้ในช่วง
ระยะเวลานานขึ้นโดยไม่ลืม (Sompoch, 2013) 
และสอดคล้องกับแนวทางในการใช้หุ่นจ าลองอื่น 
เช่น รวิภา บุญชูช่วย (2015) ที่จัดท าหุ่นฝึกทักษะ
การดูดเสมหะ “RTAFNC Suction Model” ใน
การฝึกทักษะการดูดเสมหะของนักเรียนพยาบาล
ทหารอากาศ พบว่าค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจ
ต่อการใช้หุ่นฝึกทักษะการดูดเสมหะ “RTAFNC 
Suction Model” มากกว่าหุ่นจ าลองดูดเสมหะ

มาตรฐาน ทางการแพทย์ และจากการศึกษาความ
พึงพอใจในการใช้สื่ออิ เล็กทรอนิกส์ เรื่องการ
พยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดหัวใจแบบเปิด ของนักศึกษา
พยาบาล ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ พบว่า 
มีระดับความพึงพอใจในระดับมากในการใช้สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ในการเรียนการสอน และการใช้สื่อ
อิ เ ล็ กทรอนิ กส์ ช่ วย ให้ ก าร เ รี ยนการสอนมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (Songsri, Sureewan, 
Araya, Chailai, & Kandamanee, 2015) 

การประเมินความพึงพอใจต่อหุ่นจ าลอง 
มีค่าเฉลี่ยด้านความสะดวกในการใช้งานและการ
เก็บรักษา มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด แสดงให้
เห็นว่าการผลิตหุ่นฝึกทักษะส าหรับนักศึกษา
พยาบาลนั้นควรเป็นหุ่นฝึกที่มีราคาถูก สามารถ
เคลื่อนย้ายได้ ง่าย สะดวกต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ทั้งอยู่ในขณะเรียนและนอกเวลาเรียน ส่งผลให้เกิด
ความพร้อมและความมั่นใจก่อนขึ้นฝึกปฏิบัติจริง
บนหอผู้ป่ วยซึ่ งสอดคล้องกับทฤษฎีสัมพันธ์
เชื่อมโยงของ ธอร์นไดค์ (Thorndike, as cited in 
Somchai, 2013) ที่กล่าวถึงการเชื่อมโยงระหว่าง
สิ่งเร้ากับการตอบสนอง โดยมีหลักพื้นฐานว่า 
“การเรียนรู้เกิดจากการเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้ากับ
การตอบสนองที่มักจะออกมาในรูปแบบต่าง ๆ 
หลายรูปแบบ โดยการลองถูก ลองผิด (trial and 
error) จนกว่าจะพบรูปแบบที่ดีหรือเหมาะสมที่สุด 
ผ่านกฎการเรียนรู้ ได้แก่ 1) กฎแห่งความพร้อม 
( law of readiness) หากบุ คคลพร้ อมแล้ ว ได้
กระท า ก็จะท าให้เกิดความพึงพอใจ และเกิดการ
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เรียนรู้  แต่หากบุคคลพร้อมที่จะท า แล้วไม่ได้
กระท าก็ท าให้ไม่เกิดความพอใจและไม่ท าให้เกิด
การเรียนรู้ ในขณะที่บุคคลไม่พร้อม ไม่ท าให้เกิด
การ เ รี ยนรู้  2 )  กฎแห่ ง ก ารฝึ กหั ด  ( law of 
exercise) การที่ผู้เรียนได้ฝึกหัดหรือกระท าซ้ า ๆ 
บ่อย ๆ ย่อมจะท าให้เกิดความสมบูรณ์ถูกต้อง 
เช่นเดียวกันหากไม่ได้ฝึกฝนหรือไม่ได้ใช้ ไม่ได้ท า
บ่อย ย่อมท าให้ความมั่นคงระหว่างสิ่งเร้ากับการ
ตอบสนองอ่อนก าลังลง เมื่อบุคคลได้เกิดการเรียนรู้
แล้ว แต่ไม่ได้น าความรู้ไปใช้หรือไม่เคยใช้ ย่อมท า
ให้การท ากิจกรรมนั้นไม่ดีเท่าที่ควร และ 3) กฎ
แห่งความพอใจ (law of effect) เป็นผลที่ท าให้
เกิดความพอใจ กล่าวคือ หากบุคคลได้รับความ
พอใจจากผลของการกระท ากิจกรรม ก็จะเกิดผลดี
กับการเรียนรู้ ท าให้อยากเรียนรู้เพิ่มมากขึ้นอีก 
และในทางตรงกันข้ามหากบุคคลได้รับผลที่ไม่
พอใจ จะท าให้ไม่อยากเรียนรู้หรือเบื่อหน่ายและ
เป็นผลเสียต่อการเรียนรู้ ซึ่งชุดเต้านมจ าลองสาม
มิติ “Check Your Breast” มีแตกต่างจากชุดเต้า
นมจ าลองที่ใช้ฝึกทั่วไป ได้แก่ ช่วยให้มีทักษะที่ใช้
ในการตรวจเต้านมด้วยตนเองมากยิ่งขึ้น เนื่องจาก
ติดตั้งระบบไฟฟ้าในลักษณะท่าที่ใช้ในการคล าเต้า
นม จ านวน 3 ท่า รวมทั้งมีการฝังก้อนมะเร็งไว้ ท า
ให้สามารถฝึกทักษะการตรวจหาก้อนมะเร็งได้ดี
ยิ่งขึ้น และเกิดความมั่นใจในการตรวจเต้านมด้วย
ตนเอง สามารถน าไปใช้กับผู้ป่วยได้ การออกแบบ
สวยงาม ลักษณะคล้ายเต้านมจริง และมีคู่มือ
วิธีการใช้งาน ท าให้ง่ายต่อการน าไปใช้ และจาก
การศึกษาความพึงพอใจในด้านความเสมือนจริง
ของเต้านมจ าลองพบว่า มีระดับความพึงพอใจใน
ระดับมาก เพียงด้านเดียว อาจเนื่องมาจากวัสดุที่
ใช้ ท ามาจากซิลิโคนที่ใช้เสริมหน้าอกภายนอก ที่มี
จ าหน่ายอยู่ ในท้องตลาด ท าให้คุณสมบัติของ
ซิลิโคนยังไม่มีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะคล้ายกับ
เต้านมจริ งที่ภายในจะยืดหยุ่นจากชั้นไขมัน 

นอกจากนี้ผิวสัมผัสด้านนอกของเต้านมจ าลองสาม
มิ ติ  “Check Your Breast” ที่ ท า จ า กซิ ลิ โ คน
อาจจะยังไม่ลื่นเหมือนกับผิวหนังด้านนอกของเต้า
นมสตร ี

การเปรียบเทียบทักษะการตรวจเต้านม
ด้วยตนเอง 

การเปรียบเทียบทักษะการตรวจเต้านม
ด้วยตนเองของตัวอย่าง ภายหลังการใช้ชุดเต้านม
จ าลองสามมิติ  “Check Your Breast” พบว่ า 
คะแนนทักษะการตรวจเต้านมด้วยตนเองมีคะแนน
เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ เนื่องมาจากการ
เรียนรู้ที่เน้นบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้เรียน 
(active learning) ท าให้ผู้เรียนสามารถรักษาผล
ก า ร เ รี ย น รู้ ใ ห้ ค ง ท น ไ ด้ ม า ก แ ล ะ น า น ก ว่ า
กระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นฝ่ายรับความรู้  
(passive learning) เพราะกระบวนการเรียนรู้
แบบ active learning สอดคล้องกับการท างาน
ของสมองที่เกี่ยวข้องกับความจ า โดยสามารถเก็บ
และจ าสิ่ งที่ผู้ เรียน เรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม มี
ปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน ผู้สอน สิ่งแวดล้อม การเรียนรู้
ที่ได้ผ่านการปฏิบัติจริง จะสามารถเก็บความจ าใน
ระบบความจ าระยะยาว (long term memory) 
ท าให้ผลการเรียนรู้  ยั งคงอยู่ ได้ ในปริมาณที่
มากกว่า ระยะยาวกว่า และการจัดการเรียนการ
สอน โดยเฉพาะการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจะช่วย
ให้ผู้เรียนการเกิดความรู้ความเข้าใจที่ชัดเจน จาก
แนวคิดของเรแวน (Revans) ที่เชื่อว่า “ไม่มีการ
เรียนรู้โดยปราศจากการปฏิบัติและไม่มีการปฏิบัติ
โดยปราศจาการเรียนรู้” การเรียนรู้จากการปฏิบัติ
ท าให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและ
สามารถจัดการกับความยุ่งยากในสถานการณ์จริง
ในเวลาเดียวกัน (Vorawan, 2010) สอดคล้องกับ
ผลการศึกษาของ ชมพูนุช โสภาจารีย์ และ สุชาดา 
รัชชุกูล (2006) ซึ่งพบว่า การฝึกทักษะในการตรวจ
เต้านมด้วยตนเองกับหุ่นจ าลองช่วยท าให้เกิด 
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ความรู้สึกเสมือนได้ตรวจเต้านมจริง จากปัจจัย 
ดังกล่าวอาจส่งผลให้สตรีมีการเรียนรู้ในการตรวจ
เต้านม และมีทักษะในการตรวจเต้านมเพิ่มขึ้น 
และสามารถปฏิบัติได้ในช่วงระยะเวลานานขึ้นโดย
ไม่ลืม (Sompoch, 2013) 
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