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บทคัดย่อ:
การวิจยั การออกแบบและพัฒนาในการศึกษานี้ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ พัฒนาแบบจ�ำลอง
ทวารเทียมให้มีลักษณะทางกายวิภาคคล้ายกับผู้ป่วยที่มีทวารเทียม ส�ำหรับให้นักศึกษาพยาบาล
ใช้ฝึกทักษะการท�ำความสะอาดทวารเทียม การเปลี่ยนและล้างถุงรองรับอุจจาระในห้องฝึกทักษะ
หัตถการ การศึกษาแบ่งเป็น 2 ระยะคือ ระยะที่ 1 การออกแบบและพัฒนาแบบจ�ำลองทวารเทียม
และระยะที่ 2 การประเมินประสิทธิผลของแบบจ�ำลองทวารเทียมที่พัฒนาขึ้น โดยเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง คือ นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาปฏิบัติการพยาบาล
ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี จ�ำนวน 110 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
คือ แบบสอบถามคะแนนความคิดเห็นของผูใ้ ช้ตอ่ ประสิทธิผลของแบบจ�ำลองทวารเทียม วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้สถิติบรรยาย ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ใช้แบบจ�ำลองทวารเทียมให้คะแนน
ความคิดเห็นต่อประสิทธิผลต่อแบบจ�ำลองทวารเทียมโดยรวมในทุกด้านเฉลี่ยอยู่ในระดับเห็น
ด้วยมากทีส่ ดุ ผลการศึกษานี้ แสดงให้เห็นว่าแบบจ�ำลองทวารเทียมทีผ่ วู้ จิ ยั พัฒนาขึน้ ให้ความรูส้ กึ
สมจริง และมีคณ
ุ ค่าเหมาะส�ำหรับให้นกั ศึกษาพยาบาลน�ำไปใช้ในฝึกทักษะการดูแลทวารเทียมได้
แต่อย่างไรก็ตาม การที่จะช่วยให้นักศึกษาเกิดความมั่นใจพร้อมที่จะปฏิบัติจริงกับผู้ป่วยได้นั้น
นอกจากจะมีหุ่นฝึกทักษะและวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้ในการฝึกที่เพียงพอแล้ว ควรเปิด
โอกาสให้นกั ศึกษาได้ฝกึ ทักษะซ�ำ้ ๆ เพือ่ ให้เกิดความช�ำนาญและความมัน่ ใจในหัตถการได้ดยี งิ่ ขึน้
ค�ำส�ำคัญ: หุน่ ฝึกทักษะเฉพาะส่วน แบบจ�ำลองทวารเทียม หัตถการดูแลทวารเทียม การฝึกทักษะ
ปฏิบัติ ประสิทธิผลของแบบจ�ำลองทวารเทียม
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Design and Development of a Colostomy Model for Practicing
Colostomy Care Skills
Nuchanad Sutti* Ph.D. (Nursing)
Natthacha Chiannilkulchai** Ph.D. (Nursing)
Abstract:

This design and development research study aimed to develop a colostomy
model based on anatomy of patients with colostomy for nursing students to practice
procedures of cleaning colostomy, changing, and washing colostomy bag in a nursing
skill training room. The study was conducted in two phases. Phase 1 of the study included
designing and developing a colostomy model, In Phase 2, the effectiveness of the
developed colostomy model was evaluated by a sample of 110 third-year nursing
students in a practicum course at Ramathibodi School of Nursing who were purposively
selected to participate the study. The instrument for collecting data was a questionnaire
with rating scales on their opinions toward the effectiveness of the developed colostomy
model. Data were analyzed using descriptive statistics. The results showed that nursing
students who practiced colostomy care with the developed colostomy model expressed
their opinions toward the effectiveness of the colostomy model at the “strongly agree”
level in all aspects. The finding indicates that the developed colostomy model conveys
realistic feeling and being valuable to be used for training nursing students in colostomy
care. However, improving students’ self-confidence in performing colostomy care with
the patients should not only have a sufficient number of training models and medical
equipment, but also should provide the opportunity for students to train several times to
achieve mastery and enhance individual confidence in unskilled procedures.
Keywords: Part-task trainers, Colostomy model, Colostomy care procedures,
Psychomotor skill, Effectiveness of developed colostomy model
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ความส�ำคัญของปัญหา
พยาบาลเป็นวิชาชีพทีเ่ น้นการปฏิบตั เิ พือ่ ตอบสนอง
ความต้องการการดูแลของผู้ป่วย นักศึกษาพยาบาลจึง
ต้องมีการฝึกดูแลผูป้ ว่ ยภาคปฏิบตั บิ นหอผูป้ ว่ ยระหว่าง
เรียน เพือ่ ฝึกฝนตนเองให้มสี มรรถนะในการปฏิบตั กิ าร
พยาบาล และเพื่ อ ป้ อ งกั น ความเสี่ ย งในการเกิ ด
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ในระหว่างการฝึก การเตรียม
ความพร้อมให้นกั ศึกษาก่อนขึน้ ฝึกปฏิบตั จิ ริงกับผูป้ ว่ ย
จึงเป็นส่วนส�ำคัญของกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ทางการพยาบาล การเลือกรูปแบบการสอนมีความ
ส�ำคัญต่อการพัฒนาขีดความสามารถของนักศึกษาใน
การท�ำทักษะหัตถการ การสอนฝึกทักษะในห้องปฏิบัติ
การทางการพยาบาล จึงเป็นกลยุทธ์การสอนวิธีหนึ่งที่
จะช่วยให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจในการท�ำหัตถการ
เพราะมี ค วามใกล้ เ คี ย งกั บ สิ่ ง ที่ นั ก ศึ ก ษาจะพบใน
คลินิก1,2 ทั้งนี้การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
เหมือนกับที่ใช้จริงในหอผู้ป่วย หรือการใช้แบบจ�ำลอง
ทีม่ คี วามคล้ายของจริงในการฝึกทักษะทดแทนข้อจ�ำกัด
จากการฝึกทักษะกับผูป้ ว่ ยในสถานการณ์จริง จึงมีความ
ส�ำคัญส�ำหรับการจัดการเรียนการสอนทีม่ กี ารฝึกปฏิบตั ิ
ทักษะหัตถการ3-5
ทักษะการดูแลผู้ป่วยที่มีทวารเทียม (colostomy
care) เป็ น ทั ก ษะทางการพยาบาลหนึ่ ง ที่ นั ก ศึ ก ษา
พยาบาลจ� ำ เป็ น ต้ อ งได้ รั บ การฝึ ก ทั ก ษะให้ มี ค วาม
มั่นใจสามารถน�ำไปปฏิบัติเพื่อให้การดูแลผู้ป่วยที่มี
ทวารเทียมได้ ผูป้ ว่ ยทีม่ ที วารเทียม คือ ผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั การ
ผ่าตัดน�ำส่วนของล�ำไส้ใหญ่มาเปิดทางหน้าท้องเพื่อ
ระบายอุจจาระแทนการขับถ่ายทางทวารหนัก เป็นการ
เปลี่ยนทางระบายของอุจจาระใหม่6 ทวารเทียมมีทั้ง
แบบถาวร (permanence colostomy) และแบบชั่วคราว
(temporary colostomy)7 พบในผูป้ ว่ ยทีม่ ารับการผ่าตัด
จากสาเหตุ เ ป็ น มะเร็ ง ล� ำ ไส้ ใ หญ่ แ ละล� ำ ไส้ ต รง
(colorectal cancer) ล�ำไส้ติดเชื้อแล้วเกิดเนื้อตาย
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(ulcerative colitis and crohn’s disease) ล�ำไส้ใหญ่
โป่งพองร่วมกับมีการอักเสบ (diverticulitis) มีปัญหา
การอุดตันของล�ำไส้ใหญ่จากล�ำไส้กลืนกัน (volvulus)
ผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บบริเวณล�ำไส้ใหญ่และทวารหนัก
และผู้ป่วยที่มีการอักเสบของล�ำไส้ใหญ่จากการได้รับ
รังสีรักษา6,8 ผู้ที่มีทวารเทียมจะไม่สามารถควบคุมการ
ขับถ่ายอุจจาระได้ เนือ่ งจากทวารเทียมไม่มหี รู ดู เหมือน
ทวารปกติ จึงมีความจ�ำเป็นต้องติดถุงรองรับอุจจาระไว้
ตลอดเวลาเพือ่ ช่วยป้องกันกลิน่ และอุจจาระไหลเปรอะ
เปือ้ นทีจ่ ะเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชวี ติ ประจ�ำวันและการ
เข้ า สั ง คม 8-10 การดู แ ลทวารเที ย มที่ ถู ก ต้ อ งจะช่ ว ย
ป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากการอักเสบระคายเคืองหรือ
บวมของผิ ว หนั ง รอบทวารเที ย มหรื อ ช่ อ งเปิ ด ล� ำ ไส้
(peristomal irritation) ที่สัมผัสกับอุจจาระ11,12 ซึ่งมี
สาเหตุ ม าจากการตั ด แป้ น หรื อ แผ่ น ปกป้ อ งผิ ว หนั ง
ส�ำหรับติดกับถุงรองรับอุจจาระกว้างเกินไปไม่พอดีกับ
ขนาดของทวารเทียม13 ส่วนในระยะแรกหลังผ่าตัด
อาจมีภาวะแทรกซ้อนจากแผลผ่าตัดติดเชือ้ 14 ทีเ่ กิดจาก
การปิดถุงรองรับอุจจาระเกินเข้าไปถึงแผลผ่าตัด หรือ
ปิดถุงรองรับอุจจาระไม่แนบสนิทกับผิวหนัง ท�ำให้เกิด
รอยรั่วซึมของอุจจาระซึมออกมาเปื้อนแผลผ่าตัด เป็น
สาเหตุหนึง่ ทีท่ ำ� ให้เกิดการติดเชือ้ ทีแ่ ผลผ่าตัดได้ ดังนัน้
การดูแลทวารเทียมอย่างถูกต้อง จึงเป็นทักษะหัตถการ
ที่ส�ำคัญที่นักศึกษาพยาบาลจะต้องฝึกปฏิบัติให้เกิด
ความช�ำนาญเพือ่ ให้การดูแลผูป้ ว่ ยได้อย่างถูกต้อง และ
สามารถสอนผู้ป่วยและญาติในการดูแลทวารเทียมได้
การใช้แบบจ�ำลองทวารเทียมในการฝึกทักษะการ
ดูแลทวารเทียมด้านการท�ำความสะอาด การเปลีย่ นและ
ล้างถุงรองรับอุจจาระเป็นกลยุทธ์การสอนที่จะช่วยให้
นักศึกษาท�ำหัตถการเหล่านีไ้ ด้ แต่เนือ่ งจากแบบจ�ำลอง
ทวารเทียมทีใ่ ช้อยูม่ ขี อ้ จ�ำกัดในเรือ่ งความคล้ายของจริง
ความรู้สึกสมจริงในการฝึก และมีจ�ำนวนน้อยไม่สมดุล
กับจ�ำนวนนักศึกษา ท�ำให้ไม่สามารถใช้ฝึกทักษะได้ทั้ง
3 หัตถการในครั้งเดียว นักศึกษาต้องต่อคิวเพื่อฝึกท�ำ
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หัตถการให้ครบ ท�ำให้ขาดโอกาสท�ำซ�้ำในหัตถการที่ยัง
ไม่คล่อง จากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงคิดพัฒนาแบบ
จ�ำลองทวารเทียมนี้ขึ้น
แบบจ� ำ ลองทวารเที ย มที่ ผู ้ วิ จั ย พั ฒ นาขึ้ น มี
จุดเด่นคือ มีการออกแบบให้มีโครงสร้างและลักษณะ
ทางกายวิภาคเหมือนจริง ทั้งทวารเทียมที่มีกลไกการ
ไหลของอุจจาระออกมาได้จริง และมีแผลผ่าตัดเปิดท้อง
หน้าท้อง ส�ำหรับใช้ฝึกการตัดและเปลี่ยนถุงรองรับ
อุจจาระได้ในระยะที่ต้องดูแลแผลผ่าตัดด้วย ซึ่งการ
ออกแบบให้มีลักษณะใกล้เคียงกับของจริงนั้น จะช่วย
ให้นกั ศึกษาได้รสู้ กึ ถึงความสมจริงเหมือนกับปฏิบตั กิ บั
ผูป้ ว่ ยจริงมากขึน้ นอกจากนีย้ งั สามารถฝึกการท�ำความ
สะอาด ล้างและเปลี่ยนถุงรองรับอุจจาระได้ในคราว
เดียวกัน ซึง่ จะเป็นการลดข้อจ�ำกัดความไม่เพียงพอของ
แบบจ�ำลองทีใ่ ช้ในการฝึกได้ แบบจ�ำลองในการศึกษานี้
ท�ำด้วยวัสดุทหี่ าได้ไม่ยาก ใช้งบประมาณไม่มาก ท�ำเพิม่
ได้เองจนเพียงพอกับจ�ำนวนนักศึกษา ท�ำให้นกั ศึกษามี
โอกาสฝึกฝนซ�้ำๆ ในห้องฝึกทักษะทางการพยาบาลจน
เกิดความเชื่อมั่นได้ว่าสามารถปฏิบัติกับผู้ป่วยจริงได้

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อออกแบบและพัฒนาแบบจ�ำลองทวาร
เทียม ส�ำหรับนักศึกษาพยาบาลใช้ฝึกดูแลผู้ป่วยทวาร
เทียมในห้องฝึกทักษะทางการพยาบาล
2. เพือ่ ประเมินประสิทธิผลของแบบจ�ำลองทวาร
เทียมที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น

การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
การออกแบบและพัฒนาแบบจ�ำลองทวารเทียม
ของการศึ ก ษานี้ ไ ด้ จ ากการทบทวนวรรณกรรม 5,15
แบ่งเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย การศึกษาต้นแบบและ
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วัสดุเพื่อใช้สร้างแบบจ�ำลองที่ต้องการ และการศึกษา
ประสิทธิผลของแบบจ�ำลองที่สร้างขึ้น
การศึ ก ษาต้ น แบบและวั ส ดุ เ พื่ อ ใช้ ส ร้ า งแบบ
จ�ำลองที่ต้องการ ประกอบด้วย
ขั้นตอนที่ 1 การค้นหาต้นแบบเพื่อใช้สร้างแบบ
จ�ำลอง เป็นการศึกษารวบรวมข้อมูลทีส่ ำ� คัญเกีย่ วกับการ
สร้างแบบจ�ำลอง ซึง่ การศึกษานีต้ น้ แบบทวารเทียมรวบรวม
มาจาก ภาพถ่ายของผูป้ ว่ ยจริงและภาพถ่ายในอินเทอร์เนต
เกณฑ์ทใี่ ช้ในการคัดเลือกภาพถ่ายทีจ่ ะน�ำมาท�ำเป็นต้น
แบบทวารเทียมคือ ต้นแบบต้องมีลักษณะรูปร่าง สี
ขนาด และองค์ประกอบอื่นๆ ที่ใช้ในการฝึกทักษะการ
ท�ำความสะอาดทวารเทียม การเปลีย่ นและล้างถุงรองรับ
อุจจาระ ได้แก่ แผลผ่าตัดหน้าท้องเย็บปิดด้วยแม็กซ์
กลไกการท�ำให้มีอุจจาระไหลออกมาทางทวารเทียมได้
ขั้นตอนที่ 2 การค้นหาวัสดุส�ำหรับใช้สร้างเป็น
แบบจ�ำลอง เกณฑ์ คือ เป็นวัสดุที่หาง่ายและต้นทุนต�่ำ 
ในการศึกษานีว้ สั ดุทนี่ ำ� มาสร้างเป็นแบบจ�ำลอง ประกอบด้วย
5 ส่วนหลัก คือ ส่วนล�ำตัวของผู้ป่วย ผิวหนังหน้าท้อง
ทวารเทียม แผลผ่าตัดเปิดหน้าท้องเย็บแม็กซ์ และกลไก
การขับถ่ายอุจจาระออกทางทวารเทียม โดยก�ำหนด
ความต้องการในการเลือกวัสดุดังนี้ ส่วนที่จะท�ำเป็นล�ำ
ตัวของผู้ป่วย เลือกวัสดุที่มีน�้ำหนักเบา สะดวกในการ
เคลื่ อ นย้ า ย และมี ที่ แ ขวนส� ำ หรั บ จั ด เก็ บ หลั ง เลิ ก
ใช้งานได้
ขั้นตอนที่ 3 การสร้างแบบจ�ำลองทวารเทียมตาม
ต้นแบบ และขั้นตอนที่ 4 การทดลองใช้เพื่อตรวจสอบ
คุณภาพและพัฒนาแบบจ�ำลองก่อนน�ำไปใช้จริง
การหาประสิทธิผลของแบบจ�ำลอง เป็นการน�ำ
แบบจ�ำลองทีส่ ร้างจากแนวคิดแรกไปให้กลุม่ ตัวอย่างใช้
จริง เพื่อประเมินว่าได้ผลตามที่ต้องการหรือไม่ มีราย
ละเอี ย ดอะไรที่ ค วรปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขและพั ฒ นาแบบ
จ�ำลองต่อไป โดยแบบประเมินประสิทธิผลของแบบ
จ�ำลองในการศึกษานี้ ได้แนวคิดมาจากการทบทวน
วรรณกรรมที่ผ่านมา เกี่ยวกับการประเมินประสิทธิผล
Rama Nurs J • May-August 2019

นุชนาฏ สุทธิ และณัฏฐชา เจียรนิลกุลชัย
ของชุดฝึกทักษะทางการพยาบาล3-5,16-19 มีประเด็น
หลักๆ ที่ใช้ในการประเมิน ประกอบด้วย ความคิด
สร้างสรรค์และการประยุกต์ใช้ในเรือ่ งความเหมือนจริง
ของชุดฝึกทักษะ ความรู้สึกสมจริงเหมือนฝึกกับผู้ป่วย
จริง ความมีคณ
ุ ค่าในเรือ่ งการช่วยให้บรรลุวตั ถุประสงค์
ในการฝึกทักษะ การช่วยให้เกิดความมั่นใจในการฝึก
ปฏิ บั ติ มี ค วามปลอดภั ย และความคุ ้ ม ทุ น หรื อ การ
ประหยัดค่าใช้จ่ายในการผลิต ความสะดวกและความ
ทนทานในการใช้งาน เช่น สะดวกต่อการเคลื่อนย้าย
สะดวกต่อการเก็บรักษา คงสภาพเดิมภายหลังการใช้
งาน มีความคงทนต่อการใช้งาน สามารถน�ำกลับมาใช้
ใหม่ได้หลายครัง้ เป็นต้น ส�ำหรับการศึกษานีผ้ วู้ จิ ยั เลือก
ประเมินประสิทธิผลของแบบจ�ำลองทวารเทียมทีพ่ ฒ
ั นา
ขึน้ โดยประเมินจากความคิดเห็นของผูใ้ ช้ใน 4 ด้าน คือ
1) ด้านความเหมือนจริง 2) ด้านความรู้สึกสมจริง 3)
ด้านความมีคณ
ุ ค่า และ 4) ด้านความรูส้ กึ มัน่ ใจว่าจะท�ำ
หัตถการได้ในผู้ป่วยจริง

วิธีด�ำเนินการวิจัย
การศึกษานีเ้ ป็นการวิจยั การออกแบบและพัฒนา
(design and development research) แบบจ�ำลองทวาร
เทียมส�ำหรับนักศึกษาพยาบาลใช้ฝกึ ทักษะการท�ำความ
สะอาดทวารเทียม การเปลีย่ นและล้างถุงรองรับอุจจาระ
ในห้องฝึกทักษะหัตถการทางการพยาบาล แบ่งการ
ศึกษาออกเป็น 2 ระยะคือ 1) การออกแบบและพัฒนา
แบบจ�ำลองทวารเทียม และ 2) การประเมินประสิทธิผล
ของแบบจ�ำลองทวารเทียม โดยมีรายละเอียดของการ
ด�ำเนินงานในแต่ละระยะดังนี้
ระยะที่ 1 การออกแบบและพัฒนาแบบจ�ำลอง
ทวารเทียม มี 4 ขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาต้นแบบของแบบจ�ำลอง
ทวารเทียม จากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่าหุ่นจ�ำลอง
ทวารเทียมที่ผลิตขึ้นจะมีลักษณะหลากหลายขึ้นกับ
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วัตถุประสงค์ในการน�ำไปใช้ แต่ไม่พบหุน่ จ�ำลองทีม่ แี ผล
ผ่ า ตั ด เปิ ด หน้ า ท้ อ ง ซึ่ ง เหมาะส� ำ หรั บ ใช้ ฝ ึ ก ตั ด และ
เปลีย่ นถุงรองรับอุจจาระ ขณะเดียวกันสามารถดูแลแผล
ผ่าตัดไปพร้อมกัน แบบจ�ำลองทวารเทียมในการศึกษา
นีจ้ งึ มีแผลผ่าตัดเปิดหน้าท้องด้วย โดยผูว้ จิ ยั ได้กำ� หนด
แบบร่างที่จะน�ำมาสร้างเป็นแบบจ�ำลองทวารเทียมไว้
ดังนี้  
1. ประเภทของทวารเทียมหรือส่วนของล�ำไส้ที่
น�ำมาเปิดทางหน้าท้อง (stoma) ส�ำหรับการศึกษานี้
เลือกแบบจ�ำลองทวารเทียมเป็นประเภททวารเทียม
ล�ำไส้ใหญ่ (colostomy) ซึง่ พบได้บอ่ ยในหอผูป้ ว่ ยทวารเทียม
ประเภทนีส้ ว่ นใหญ่อยูบ่ ริเวณหน้าท้องด้านซ้ายอาจอยูไ่ ด้
หลายต�ำแหล่งขึน้ อยูก่ บั ส่วนของล�ำไส้ใหญ่ เช่น transverse
colostomy หรือ sigmoid colostomy  อุจจาระลักษณะ
เป็นเนื้อนิ่มจนถึงก้อนเหมือนปกติ มีกลิ่นและแก๊ส20
2. โครงสร้างของทวารเทียม จะมีหลายลักษณะ20
ส�ำหรับการศึกษานีเ้ ลือกทวารเทียมแบบ end stoma คือ
ทวารเทียมที่มีรูเปิดรูเดียว ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นทวาร
เทียมแบบถาวรที่พบได้บ่อยและต้องการการดูแลที่
ถูกต้อง
3. ลักษณะและความสูงของทวารเทียม เลือก
ทวารเทียมทีม่ ลี กั ษณะของ สี ขนาด และรูปร่างเป็นแบบ
ปกติ เพื่อให้นักศึกษาใช้ฝึกประเมินล�ำไส้เปิดทางหน้า
ท้องได้ด้วย โดยก�ำหนดให้ทวารเทียมมีลักษณะดังนี้ สี
ของทวารเทียมล�ำไส้ใหญ่เลือกที่เป็นสีแดง ขนาดของ
ทวารเทียมเลือกที่พอเหมาะคือ มีเส้นผ่าศูนย์กลาง
ประมาณ 1-1.5 นิ้ว20 หรือมีขนาดได้เท่ากับเหรียญห้า
บาทจนถึงเหรียญสิบบาท ส่วนรูปร่างของทวารเทียม
เลือกที่มีรูปร่างกลม มีความสูงเหนือระดับผิวหนังหน้า
ท้องประมาณ 1.5-2.5 เซนติเมตร21 เพือ่ ช่วยให้อจุ จาระ
ไหลลงถุงรองรับอุจจาระได้สะดวก มองเห็นได้ง่ายและ
ท�ำให้การติดแป้นถุงรองรับอุจจาระแล้วมีโอกาสอยู่ได้
นานขึ้น
4. ลักษณะของแผลผ่าตัด เลือกเป็นแผลผ่าตัด
231

การออกแบบและพัฒนาแบบจ�ำลองทวารเทียมส�ำหรับฝึกทักษะหัตถการดูแลทวารเทียม
เปิดทางหน้าท้องตามแนวยาวกลางล�ำตัว เป็นแผลผ่าตัด
ที่เย็บปิดด้วยแม็กซ์ เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการ
ท�ำความสะอาดทวารเทียมและเปลีย่ นถุงรองรับอุจจาระ
ขณะเดียวกันต้องดูแลแผลผ่าตัดหน้าท้องด้วย เพื่อ
ป้องกันการติดเชือ้ ทีแ่ ผลผ่าตัดจากการปนเปือ้ นอุจจาระ
5. ต�ำแหน่งของทวารเทียม เลือกต�ำแหน่งหน้าท้อง
ด้านซ้าย ซึ่งเป็นบริเวณที่มีการท�ำศัลยกรรมทวารเทียม
ล�ำไส้ใหญ่ที่พบบ่อย โดยให้มีระยะห่างจากแผลผ่าตัด
ออกมาทางหน้ า ท้ อ งด้ า นซ้ า ยประมาณ 2-2.5 นิ้ ว
ให้เพียงพอกับการติดแป้นถุงรองรับอุจจาระ22-23
ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาวัสดุที่ใช้ในการประดิษฐ์
แบบจ�ำลองทวารเทียม เพื่อให้มีลักษณะใกล้เคียงกับ
ต้นแบบที่คัดเลือกมา โดยวัสดุและอุปกรณ์ที่น�ำมาใช้
ประกอบด้วย
1. หุ่นโชว์เสื้อพลาสติกหญิงครึ่งซีกท่อนบนมี
ตัง้ แต่สว่ นคอจนถึงเอว คอตัดแบบมีตะขอแขวน ท�ำเป็น
ล�ำตัวของผู้ป่วย
2. แผ่นหนังเทียมซิลิโคนสีเนื้อขนาดกว้าง 19.5
เซนติเมตร × ยาว 29 เซนติเมตร × หนา 1.2 มิลลิเมตร
ท�ำเป็นผิวหนังหน้าท้อง
3. วัสดุและอุปกรณ์สำ� หรับยึดแผ่นหนังเทียมกับ
หุ่น มีดังนี้ เทปหนามเตยขนาดหน้ากว้าง 1 นิ้ว ความ
ยาว 19.5 เซนติเมตร เท่ากับส่วนด้านกว้างของแผ่นหนัง
เทียม จ�ำนวน 2 ชิ้น และกาวร้อน
4. คัตเตอร์เจาะรูหุ่นและกรีดแผ่นหนังเทียม
ส�ำหรับท�ำต�ำแหน่งติดทวารเทียม
5. ฟองน�ำ้ ละเอียดสีแดงขนาด 4×4 นิว้ ท�ำลักษณะ
รูปร่างของทวารเทียม
6. ลูกโป่งกลมสีแดงขนาด 12 นิว้ ท�ำเป็นผิวทวาร
เทียม
7. วัสดุและอุปกรณ์ส�ำหรับท�ำแผลผ่าตัดเย็บ
แม็กซ์ มีดังนี้ แผ่นหนังเทียมตัดขนาดกว้าง 1 นิ้ว × ยาว
6 นิ้ว ลวดเย็บกระดาษ No.10-1M ดินสอสีแดงและ
สีน�้ำตาลเข้ม ส�ำหรับวาดลายเส้นแผลผ่าตัด และกาว
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สองหน้า ส�ำหรับติดแผลผ่าตัดเทียมกับแผ่นหนังเทียม
ที่ใช้ท�ำผิวหนังหน้าท้อง
8. วัสดุส�ำหรับท�ำกลไกการขับถ่ายอุจจาระออก
ทางทวารเทียม มีดังนี้ สายยางซิลิโคนใสขนาดเส้นผ่า
ศูนย์กลาง 5 มิลลิเมตร ยาวประมาณ 30 เซนติเมตร ท�ำ
เป็นท่อล�ำเลียงอุจจาระเทียมไปที่รูทวารเทียม กระบอก
ฉีดยาขนาด 20 มิลลิลติ รใช้สำ� หรับบรรจุและดันอุจจาระ
เทียมผ่านทางสายยางไปออกที่รูทวารเทียม   และแถบ
ผ้ า ยางยื ด หน้ า กว้ า งครึ่ ง นิ้ ว ส� ำ หรั บ ท� ำ เป็ น ห่ ว งเก็ บ
กระบอกฉีดยาหลังเลิกใช้งาน
9. วัสดุที่ใช้ส�ำหรับท�ำอุจจาระเทียม มีดังนี้ แป้ง
มันส�ำปะหลัง ผงกาแฟ และสีโปสเตอร์สีเหลือง
10. วัสดุส�ำหรับท�ำแท่นยึดติดทวารเทียมกับ
หุ่นด้านหลัง มีดังนี้ แกนเทปกาวสองหน้าขนาดเส้นผ่า
ศูนย์กลาง 1.5 นิว้ ฝาเกลียวพลาสติกปิดขวดน�ำ้ ดืม่ และ
ฟองน�้ำตัดเป็นวงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 นิ้ว
ส�ำหรับท�ำแท่นยึดสายยางล�ำเลียงอุจจาระเทียม
ขัน้ ตอนที่ 3 การสร้างแบบจ�ำลองทวารเทียมตาม
แบบร่างที่ก�ำหนด น�ำวัสดุและอุปกรณ์ที่จัดหาไว้มา
ประดิ ษ ฐ์ เ ป็ น แบบจ� ำ ลองทวารเที ย มตามต้ น แบบที่
ก�ำหนดไว้ ตามขั้นตอนดังนี้
1. ใช้คตั เตอร์เจาะรูขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 นิว้
ที่หน้าท้องด้านซ้ายของตัวหุ่น ติดเทปหนามเตยที่แผ่น
หนังเทียม ทางด้านกว้างทัง้ 2 ด้าน และบริเวณข้างล�ำตัว
ด้านหลังของตัวหุ่นทั้ง 2 ข้างด้วยกาวร้อน ขึงแผ่นหนัง
เทียมบริเวณหน้าท้องของตัวหุ่นให้ตึงและยึดให้ติดกัน
ด้วยเทปหนามเตย ใช้คัตเตอร์กรีดแผ่นหนังเทียมตรง
รูที่เจาะไว้เป็นเครื่องหมายบวก (+) ความยาว 1 นิ้วทั้ง
แนวตั้งและแนวนอน
2. น�ำฟองน�้ำละเอียดสีแดงขนาด 4×4 นิ้ว เจาะรู
ตรงกลางให้สอดลูกโปร่งสีแดงเข้าไปได้ จากนัน้ กางปาก
ลูกโปร่งหุม้ ฟองน�ำ้ ทัง้ ก้อน ก็จะได้เป็นทวารเทียมขนาด
ประมาณ 1.5 นิ้ว  
3. น�ำทวารเทียมที่ท�ำไว้ในข้อ 2 มาวางบนรูแผ่น
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หนังเทียมที่กรีดไว้ โดยให้แผ่นหนังเทียมส่วนที่กรีดไว้
พับไปด้านหลัง ใช้กาวร้อนยึดติดทวารเทียมเข้ากับด้าน
หลังของหุ่นเพื่อไม่ให้น�้ำซึมผ่านได้
4. สอดสายยางซิลิโคนเข้าทางฐานของรูทวาร
เทียมท�ำเป็นทางระบายอุจจาระเทียม ติดด้วยกาวร้อน
ไม่ให้มีการรั่วซึม
5. ท�ำที่บรรจุฐานของทวารเทียมด้านหลังหุ่นให้
เรียบร้อยสวยงามด้วยแกนเทปกาวสองหน้า ปิดแกนไม่
ให้เห็นฐานทวารเทียมด้วยฝาขวดน�้ำดื่มที่เจาะรูให้สาย
ยางซิลิโคนที่ติดไว้กับรูทวารเทียมลอดออกมาได้ จาก
นั้นน�ำสายยางซิลิโคนลอดรูที่มีอยู่ที่ฐานหุ่น โดยสอด
ผ่านจุดกึ่งกลางฟองน�้ำวงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
1.5 นิว้ ก่อนแล้วทากาวให้ฟองน�ำ้ ยึดติดกับฐานหุน่ ส่วน
ของสายยางซิลิโคนที่ยื่นออกมานอกตัวหุ่นใช้ต่อกับ
กระบอกฉีดยาที่บรรจุอุจจาระเทียม
6. ท�ำอุจจาระเทียมโดยการน�ำแป้งมันส�ำปะหลัง
มาละลายในน�้ำอุ่น ผสมผงกาแฟ และสีโปสเตอร์สี
เหลือง คนให้เข้ากันจนคล้ายสีอุจจาระเหลว น�ำเข้า
ไมโครเวฟ 10 วินาที เพื่อให้มีความหนืดเล็กน้อย
7. ใช้ ก ระบอกฉี ด ยาดู ด อุ จ จาระเที ย มต่ อ กั บ
สายยางซิลิโคน แล้วทดลองดันให้อุจจาระไหลออกมา
ทางรูทวารเทียม ทดสอบระบบไม่ให้พบปัญหาการรัว่ ซึม
หากมีการรั่วซึมให้แก้ไขด้วยการยารอยรั่วด้วยกาวร้อน
8. เย็บแถบผ้ายางยืดหน้ากว้างครึ่งนิ้วเป็นห่วง
ส�ำหรับใส่กระบอกฉีดยา ติดด้วยกาวร้อนไว้ดา้ นหลังตัว
หุ่น เพื่อเอาไว้เก็บกระบอกฉีดยาหลังเลิกใช้งาน
9. ท�ำแผลผ่าตัดเปิดหน้าท้องเย็บแม็กซ์ โดยใช้
แผ่นหนังเทียมที่ตัดไว้ขนาดกว้าง 1 นิ้ว × ยาว 6 นิ้ว มา
วาดลายเส้นของแผลผ่าตัดด้วยดินสอสีแดงและน�ำ้ ตาล
ตามแบบ แกะลวดเย็บกระดาษออกทีละอัน ใช้มอื กดลง
บนแผ่นหนังเทียมให้ตลอดแนวแผลผ่าตัด และตกแต่ง
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แผลให้สมจริงด้วยดินสอสี จากนั้นน�ำไปติดที่หน้าท้อง
ตามแนวยาวกลางล�ำตัวของหุ่นด้วยเทปกาวสองหน้า
โดยให้มีระยะห่างจากทวารเทียม 2 นิ้ว ก็จะได้แบบ
จ�ำลองทวารเทียมที่พร้อมจะน�ำไปทดลองใช้
ขั้นตอนที่ 4 การทดลองใช้เพื่อตรวจสอบและ
ปรับปรุงคุณภาพก่อนน�ำไปใช้จริงผู้วิจัยน�ำแบบจ�ำลอง
ทวารเทียมทีส่ ร้างขึน้ ไปทดลองใช้กบั นักศึกษาพยาบาล
ชัน้ ปีที่ 4 ทีม่ ปี ระสบการณ์การดูแลผูป้ ว่ ยทีม่ ที วารเทียม
จ�ำนวน 13 ราย หลังจากนั้นสนทนากลุ่ม (focus group)
ได้ข้อเสนอแนะที่ควรปรับปรุงแก้ไข 3 ข้อดังนี้ 1) แผ่น
หนังเทียมที่ยึดติดกับตัวหุ่นด้วยเทปหนามเตยที่ใช้กาว
ร้อนติด มีแนวโน้มหลุดง่ายหากมีการใช้ซ�้ำในระยะยาว
จึงปรับแก้โดยเปลี่ยนมาใช้แม็กซ์เย็บกระดาษยึดฐาน
หนามเตยที่ด้านข้างซ้ายขวาของตัวหุ่น และใช้เข็มกับ
ด้ายเย็บส่วนที่เป็นตีนตุ๊กแกติดกับแผ่นหนังเทียมด้าน
กว้างทั้งสองด้าน แทนการทากาวร้อนที่เทปหนามเตย
เพือ่ ให้แผ่นหนังเทียมยึดติดกับตัวหุน่ อย่างคงทน ท�ำให้
ใช้งานได้นานขึ้น 2) กระบอกฉีดยาที่ต่อกับสายยาง
ซิลโิ คนโดยตรง หากใช้ซำ�้ หลายครัง้ ข้อต่อมีโอกาสหลวม
ท�ำให้เวลาดันอุจจาระเทียมเกิดการรัว่ ได้ จึงปรับแก้โดย
การใช้ท่อปิดเปิดสามทาง (three way stopcock) มาต่อ
เพิ่มระหว่างสายยางซิลิโคนและกระบอกฉีดยา ซึ่งจะ
ท�ำให้ไม่เกิดการหลวมของข้อต่อในระยะยาว และยัง
สามารถควบคุมการปิดเปิดทางไปของอุจจาระเทียมได้
ด้วย และ 3) อุจจาระเทียมจะสมจริงมากขึ้นหากท�ำให้
มีกลิ่นด้วย จึงน�ำอุจจาระเทียมที่ท�ำเสร็จมาใส่กระป๋อง
ปิดฝาหมักทิ้งไว้ประมาณ 1 สัปดาห์ให้อุจจาระเทียมมี
กลิ่นก่อนน�ำไปใช้ หลังทดลองใช้และมีการปรับปรุง
แก้ไขแบบจ�ำลองตามข้อเสนอแนะข้างต้น แบบจ�ำลอง
ทวารเที ย มที่ พั ฒ นาเสร็ จ พร้ อ มที่ จ ะน� ำ ไปใช้ จ ริ ง มี
ลักษณะดังรูปที่ 1
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การออกแบบและพัฒนาแบบจ�ำลองทวารเทียมส�ำหรับฝึกทักษะหัตถการดูแลทวารเทียม

ด้านหน้า

ด้านหลัง

รูปที่ 1  ลักษณะของแบบจ�ำลองทวารเทียมหลังพัฒนาเสร็จพร้อมที่จะน�ำไปใช้จริง
ระยะที่ 2 การประเมินประสิทธิผลของแบบ
จ�ำลองทวารเทียมเมื่อน�ำไปใช้จริง เป็นการประเมิน
ความคิ ด เห็ น ของนั ก ศึ ก ษาพยาบาลต่ อ การใช้ แ บบ
จ�ำลองทวารเทียมในการฝึกทักษะการท�ำความสะอาด
ทวารเทียม การเปลี่ยนและล้างถุงรองรับอุจจาระ โดยมี
รายละเอียดการเลือกกลุม่ ตัวอย่าง การพิทกั ษ์สทิ ธิกลุม่
ตัวอย่าง เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิธกี าร
เก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือ นักศึกษาพยาบาลชัน้ ปีที่ 3 หลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัย
มหิดล ปีการศึกษา 2561 ทั้งหมดจ�ำนวน 222 ราย
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3
หลั ก สู ต รพยาบาลศาสตรบัณ ฑิต โรงเรียนพยาบาล
รามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2561 ที่ลงทะเบียน
เรียนแบบเต็มเวลาในรายวิชาปฏิบตั กิ ารพยาบาลผูใ้ หญ่
และผูส้ งู อายุ ใช้วธิ กี ารคัดเลือกกลุม่ ตัวอย่างแบบเจาะจง
มี เ กณฑ์ คั ด เข้ า คื อ เป็ น ผู ้ ที่ ยั ง ไม่ เ คยฝึ ก ทั ก ษะการ
ท�ำความสะอาดทวารเทียม การเปลีย่ นและล้างถุงรองรับ
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อุจจาระกับผู้ป่วยที่มีทวารเทียมในคลินิก และสมัครใจ
เข้าร่วมโครงการ โดยมีกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้
จ�ำนวน 110 ราย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลของการ
ศึกษานี้ คือ แบบประเมินประสิทธิผลต่อการใช้แบบ
จ� ำ ลองทวารเที ย มที่ ผู ้ วิ จั ย พั ฒ นาขึ้ น ประกอบด้ ว ย
ข้อค�ำถามจ�ำนวน 18 ข้อ ประเมิน 4 ด้าน คือ 1) ความ
เหมื อ นจริ ง ของแบบจ� ำ ลองทวารเที ย มที่ พั ฒ นา
ขึน้ 2) ความรูส้ กึ สมจริงในการใช้แบบจ�ำลองทวารเทียม
ในการฝึกทักษะหัตถการ 3) ความมีคุณค่าของแบบ
จ�ำลองทวารเทียม และ 4) ความรู้สึกมั่นใจว่าจะท�ำ
หั ต ถการได้ ใ นผู ้ ป ่ ว ยจริ ง แบบประเมิ น เป็ น แบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตั้งแต่
1 คือ เห็นด้วยน้อยที่สุด  ถึง  5 คือ เห็นด้วยมากที่สุด
โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดับตามเกณฑ์ดังนี้ ค่าคะแนน
เฉลีย่ 1.00-1.50 หมายถึง เห็นด้วยน้อยทีส่ ดุ ค่าคะแนน
เฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง เห็นด้วยน้อย ค่าคะแนน
เฉลี่ ย 2.51-3.50 หมายถึ ง เห็ น ด้ ว ยปานกลาง
ค่าคะแนนเฉลีย่ 3.51-4.50 หมายถึง เห็นด้วยมาก และ
ค่าคะแนนเฉลีย่ 4.51-5.00 หมายถึง เห็นด้วยมากทีส่ ดุ
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การตรวจสอบความตรง (validity) ของแบบ
ประเมิน โดยผู้ทรงคุณวุฒิจ�ำนวน 3 ท่าน เป็นอาจารย์
พยาบาลประจ� ำ หอผู ้ ป ่ ว ยศั ล ยกรรมชาย อาจารย์
พยาบาลประจ�ำหอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง และพยาบาล
ประจ�ำการหอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิงที่มีความเชี่ยวชาญ
ในการดูแลผู้ป่วยที่มีทวารเทียม ได้ค่าดัชนีความตรง
เชิงเนื้อหาทั้งฉบับ (content validity index: CVI)
เท่ากับ .85 โดยมีการปรับภาษาและเนือ้ หาให้เหมาะสม
และสอดคล้องกับสิ่งที่ต้องการประเมิน หลังจากมีการ
ปรับแก้ไขรายการประเมินในแบบประเมินตามข้อเสนอ
แนะของผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว จึงน�ำแบบประเมินมาตรวจ
สอบความเที่ยง (reliability) โดยนักศึกษาพยาบาลชั้น
ปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิ บ ดี มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล ที่ มี
ประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยที่มีทวารเทียมในคลินิก
ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 13 ราย ประเมินภายหลัง
ทดลองใช้แบบจ�ำลองทวารเทียมทีผ่ วู้ จิ ยั พัฒนา จากนัน้
น�ำคะแนนการประเมินมาหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของ
ครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) ได้ค่าความ
เที่ยงของแบบประเมินเท่ากับ .87 ส�ำหรับในการศึกษา
ครัง้ นีไ้ ด้คา่ สัมประสิทธิอ์ ลั ฟาของครอนบาคเท่ากับ .91
การพิทักษ์สิทธิกลุ่มตัวอย่าง
การศึกษาครัง้ นีไ้ ด้ผา่ นการพิจารณาและอนุมตั ใิ ห้
ด�ำเนินการโดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัย
มหิดล ตามเอกสารรับรองโครงการวิจัยหมายเลข ID
2559/445 เมือ่ ได้รบั การอนุญาตให้ทำ� การวิจยั ได้แล้ว
ผูว้ จิ ยั เข้าพบกลุม่ ตัวอย่าง แนะน�ำตนเอง พร้อมทัง้ ชีแ้ จง
ให้ ก ลุ ่ ม ตั ว อย่ า งทราบถึ ง วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการวิ จั ย
ขั้นตอนและกิจกรรมที่จะท�ำในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย พร้อมทั้งบอก
ถึงสิทธิของผู้เข้าร่วมวิจัย โดยผู้เข้าร่วมวิจัยมีสิทธิ์ที่จะ
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ปฏิเสธหรือถอนตัวจากการวิจัยเมื่อใดก็ได้ โดยไม่มี
ผลกระทบใดๆ ต่อผลการเรียน ข้อมูลทีไ่ ด้จากการตอบ
แบบสอบถามจะถูกเก็บเป็นความลับและจะไม่มีการ
เปิดเผยชือ่ ผูเ้ ข้าร่วมวิจยั แต่จะมีการสรุปเป็นผลการวิจยั
และน�ำเสนอในภาพรวม มีการเปิดโอกาสให้กลุม่ ตัวอย่าง
สอบถามข้อสงสัย ก่อนที่จะขอความร่วมมือให้เข้าร่วม
การวิจัย โดยให้กลุ่มตัวอย่างมีสิทธิ์ในการตัดสินใจ
เพื่ อ เข้ า ร่ ว มการวิ จั ย อย่ า งเป็ น อิ ส ระ ในกรณี ที่ ก ลุ ่ ม
ตัวอย่างยินดีเข้าร่วมโครงการวิจัย ผู้วิจัยให้ลงชื่อในใบ
ยินยอมการเข้าร่วมโครงการวิจัย ก่อนเริ่มด�ำเนินการ
ท�ำการวิจัย
การเก็บรวบรวมข้อมูล
เมื่อผู้วิจัยได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ
จริ ย ธรรมการวิ จั ย ในคนของคณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดีให้ทำ� การเก็บข้อมูลวิจยั ได้ ผูว้ จิ ยั
ด�ำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ผูว้ จิ ยั ท�ำการนัดหมายและเข้าพบกลุม่ ตัวอย่าง
ผ่านทางประธานวิชาแนะน�ำตัว ชี้แจงวัตถุประสงค์ วิธี
ด�ำเนินการวิจัย กิจกรรมที่จะท�ำในการวิจัย ประโยชน์
ที่คาดว่าจะได้รับ และการพิทักษ์สิทธิของผู้เข้าร่วมวิจัย
พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัย หลังจากนั้นจึง
ขอความยินยอมจากกลุม่ ตัวอย่างในการเข้าร่วมการวิจยั
โดยให้กลุ่มตัวอย่างมีสิทธิ์ในการตัดสินใจเพื่อเข้าร่วม
การวิจัยอย่างเป็นอิสระ
2. ให้ ผู ้ ที่สมั ค รใจเข้ าร่ วมโครงการวิ จั ย ลงชื่ อ
ยินยอมเป็นลายลักษณ์อกั ษรในหนังสือยินยอมเข้าร่วม
โครงการวิจัย
3. ผูว้ จิ ยั น�ำรูปภาพผูป้ ว่ ยทีม่ ที วารเทียมและแผล
ผ่าตัดเปิดหน้าท้องเย็บแม็กซ์มาให้กลุ่มตัวอย่างดู เพื่อ
เปรียบเทียบกับแบบจ�ำลองทวารเทียมทีผ่ วู้ จิ ยั พัฒนาขึน้
จากนัน้ ผูว้ จิ ยั สาธิตวิธกี ารท�ำความสะอาดทวารเทียม วิธี
การเปลี่ยนและล้างถุงรองรับอุจจาระให้กลุ่มตัวอย่างดู
พร้อมกับการท�ำสาธิตกลับ
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การออกแบบและพัฒนาแบบจ�ำลองทวารเทียมส�ำหรับฝึกทักษะหัตถการดูแลทวารเทียม
4. ให้กลุ่มตัวอย่างท�ำการฝึกทักษะการท�ำความ
สะอาด ล้างและเปลีย่ นถุงรองรับอุจจาระจนท�ำได้ถกู ต้อง
5. ภายหลังการฝึกทักษะเสร็จสิ้น ผู้วิจัยให้กลุ่ม
ตัวอย่างตอบแบบประเมินความคิดเห็นต่อประสิทธิผล
ของแบบจ�ำลองทวารเทียมที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น พร้อมทั้ง
ระบุปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้งานหากมีข้อเสนอแนะ
6. ผูว้ จิ ยั ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม
ทุกฉบับหลังกลุ่มตัวอย่างส่งแบบสอบถามคืน
7. หลังจากเก็บรวบรวมข้อมูลครบแล้ว ผูว้ จิ ยั น�ำ
ข้อมูลทั้งหมดไปท�ำการวิเคราะห์ทางสถิติ

การวิเคราะห์ข้อมูล
การศึกษานี้ใช้สถิติบรรยาย (ค่าต�่ำสุด ค่าสูงสุด
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) ในการวิเคราะห์
ข้อมูลคะแนนความคิดเห็นของผู้ใช้ต่อประสิทธิผลของ
แบบจ�ำลองทวารเทียม ซึง่ ท�ำการประมวลผลโดยการใช้
เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรมส�ำเร็จรูป SPSS/FW

ผลการวิจัย
การประเมินประสิทธิผลของการใช้แบบจ�ำลอง
ทวารเทียม โดยนักศึกษาพยาบาลจ�ำนวน 110 ราย ซึ่ง
ใช้แบบจ�ำลองทวารเทียมในการฝึกทักษะการท�ำความ
สะอาดทวารเทียม การล้างและเปลีย่ นถุงรองรับอุจจาระ
พบว่า นักศึกษาให้คะแนนประเมินประสิทธิผลต่อการ
ใช้แบบจ�ำลองทวารเทียมที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นโดยรวมทุก
ด้านเฉลี่ยเท่ากับ 4.66  (SD = .51) จากคะแนนเต็ม 5
คะแนน ซึง่ อยูใ่ นระดับเห็นด้วยมากทีส่ ดุ โดยให้คะแนน
ประเมินเฉลี่ยในด้านความเหมือนจริงของแบบจ�ำลอง
ทวารเทียมเท่ากับ 4.56  (SD = .42) อยู่ในระดับเห็น
ด้วยมากที่สุด โดยรายการประเมินข้อที่มีคะแนนเฉลี่ย
มากที่สุดในด้านนี้คือ กลไกการขับถ่ายอุจจาระทาง
ทวารเทียมเหมือนจริง (Mean = 4.74, SD = .52)
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รองลงมา ได้แก่ ลักษณะของแบบจ�ำลองทวารเทียมและ
แผลผ่าตัดเปิดหน้าท้องดูเหมือนจริง (Mean = 4.72,
SD = .49) ขนาดและรูปร่างของทวารเทียมเหมือนจริง
(Mean = 4.59, SD = .53) สีของทวารเทียมเหมือนจริง
(Mean = 4.48, SD = .59) และความยืดหยุน่ ของทวารเทียม
เหมือนจริง (Mean = 4.25, SD = .68) ตามล�ำดับ
ด้านความรู้สึกสมจริงในการใช้แบบจ�ำลองทวาร
เทียมในการฝึกทักษะ ได้คะแนนประเมินเฉลี่ยเท่ากับ
4.61 (SD = .49) ทักษะที่นักศึกษาฝึกแล้วรู้สึกสมจริง
มากที่สุด คือ การท�ำความสะอาดทวารเทียม รองลงมา
คือ การล้างและการเปลีย่ นถุงรองรับอุจจาระ โดยแต่ละ
ข้อมีคะแนนประเมินเฉลีย่ มากกว่า 4.50 ซึง่ อยูใ่ นระดับ
เห็นด้วยมากทีส่ ดุ ในด้านความมีคณ
ุ ค่าของแบบจ�ำลอง
ทวารเทียม นักศึกษาให้คะแนนประเมินเฉลี่ยเท่ากับ
4.65 (SD = .41) อยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด โดย
รายการประเมินข้อที่ได้คะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับเห็น
ด้วยมากทีส่ ดุ ในด้านนี้ ได้แก่ ช่วยให้เกิดการเรียนรูแ้ ละ
พัฒนาทักษะการท�ำความสะอาดทวารเทียม (Mean =
4.81, SD = .42) การล้างถุงรองรับอุจจาระ (Mean =
4.80, SD = .45) และการเปลี่ยนถุงรองรับอุจจาระ
(Mean = 4.75, SD = .47) รวมทั้งมีความสะดวกใน
การเคลือ่ นย้ายอุปกรณ์ไปใช้ฝกึ ในสถานทีต่ า่ งๆ (Mean
= 4.66, SD = .55)
รายการประเมินข้อที่มีคะแนนประเมินเฉลี่ยอยู่
ในระดับเห็นด้วยมากในด้านความมีคุณค่า ได้แก่ ช่วย
ให้สามารถประเมินลักษณะทวารเทียมได้ (Mean =
4.47, SD = .65) และมีความคงทนในการใช้ซำ �้ (Mean
= 4.38, SD = .80) โดยความคงทนในการใช้ซ�้ำ  เป็น
ข้อที่ได้คะแนนประเมินเฉลี่ยน้อยที่สุดในด้านความมี
คุณค่าของแบบจ�ำลองทวารเทียม ส�ำหรับด้านการใช้
แบบจ�ำลองทวารเทียมที่พัฒนาขึ้นจะช่วยให้เกิดความ
รู้สึกมั่นใจว่าจะสามารถท�ำหัตถการได้ในผู้ป่วยจริงนั้น
พบว่ า เป็ น ด้ า นที่ ไ ด้ ค ะแนนประเมิ น เฉลี่ ย น้ อ ยที่ สุ ด
(Mean = 4.35, SD = .57) โดยรายการประเมินทุกข้อ
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นุชนาฏ สุทธิ และณัฏฐชา เจียรนิลกุลชัย
ในด้านนี้ ได้คะแนนประเมินเฉลี่ยอยู่ในระดับเห็นด้วย
มาก เมื่อเรียงล�ำดับคะแนนความคิดเห็นเฉลี่ยตามราย
ด้าน พบว่าด้านทีน่ กั ศึกษาให้คะแนนความคิดเห็นเฉลีย่
มากที่สุด ต่อประสิทธิผลของแบบจ�ำลองทวารเทียมที่

ผูว้ จิ ยั พัฒนาขึน้ คือ ด้านความมีคณ
ุ ค่า  ดา้ นทีไ่ ด้คะแนน
เฉลีย่ รองลงมาตามล�ำดับคือ ด้านความรูส้ กึ สมจริง ด้าน
ความเหมือนจริง และด้านความรู้สึกมั่นใจว่าจะท�ำ
หัตถการได้ในผู้ป่วยจริง ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ค่าต�ำ่ สุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และระดับคะแนนความคิดเห็นของกลุม่ ตัวอย่างต่อ
ประสิทธิผลของแบบจ�ำลองทวารเทียมที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น (N = 110)
รายการประเมินประสิทธิผลของแบบจำ�ลองทวารเทียม
ความเหมือนจริงของแบบจำ�ลองทวารเทียม
• ลักษณะของแบบจำ�ลองทวารเทียมและแผลผ่าตัดเปิดหน้าท้องดูเหมือนจริง
• ขนาดและรูปร่างของทวารเทียมเหมือนจริง
• สีของทวารเทียมเหมือนจริง
• ความยืดหยุ่นของทวารเทียมเหมือนจริง
• กลไกการขับถ่ายอุจจาระทางทวารเทียมเหมือนจริง
ความรู้สึกสมจริงในการใช้แบบจำ�ลองทวารเทียมที่พัฒนาขึ้นในการฝึกทักษะ
• มีความรู้สึกสมจริงในการทำ�ความสะอาดทวารเทียม
• มีความรู้สึกสมจริงในการล้างถุงรองรับอุจจาระ
• มีความรู้สึกสมจริงในการเปลี่ยนถุงรองรับอุจจาระ
ความมีคุณค่าของแบบจำ�ลองทวารเทียม
• ช่วยให้สามารถประเมินลักษณะทวารเทียมได้
• ช่วยให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาทักษะการทำ�ความสะอาดทวารเทียมได้
• ช่วยให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาทักษะการล้างถุงรองรับอุจจาระได้
• ช่วยให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาทักษะการเปลี่ยนถุงรองรับอุจจาระได้
• มีความคงทนในการใช้ซ้ำ�
• มีความสะดวกในการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ไปใช้ฝึกในสถานที่ต่างๆ
แบบจำ�ลองทวารเทียมช่วยทำ�ให้เกิดความรูส้ กึ มัน่ ใจว่าจะทำ�หัตถการได้ในผูป้ ว่ ยจริง
• ฉันมีความมั่นใจว่าสามารถประเมินลักษณะทวารเทียมของผู้ป่วยได้ด้วยตนเอง
• ฉันมีความมัน่ ใจว่าสามารถทำ�ความสะอาดทวารเทียมให้กบั ผูป้ ว่ ยได้ดว้ ยตนเอง
• ฉันมีความมั่นใจว่าสามารถล้างถุงรองรับอุจจาระให้กับผู้ป่วยได้ด้วยตนเอง
• ฉันมีความมั่นใจว่าสามารถเปลี่ยนถุงรองรับอุจจาระให้กับผู้ป่วยได้ด้วยตนเอง
ความคิดเห็นโดยรวมต่อความพึงพอใจในประสิทธิผลของแบบจำ�ลองทวารเทียม
หมายเหตุ  *Possible Min-Max = 3-5

Vol. 25 No. 2

ความคิดเห็น
Actual
ระดับความ
Min- Mean SD
คิดเห็น
Max*
4.56 .42 เห็นด้วยมากที่สุด
3-5 4.72 .49 เห็นด้วยมากที่สุด
3-5 4.59 .53 เห็นด้วยมากที่สุด
3-5 4.48 .59
เห็นด้วยมาก
1-5 4.25 .68
เห็นด้วยมาก
3-5 4.74 .52 เห็นด้วยมากที่สุด
4.61 .49 เห็นด้วยมากที่สุด
3-5 4.68 .52 เห็นด้วยมากที่สุด
2-5 4.58 .61 เห็นด้วยมากที่สุด
2-5 4.57 .58 เห็นด้วยมากที่สุด
4.65 .41 เห็นด้วยมากที่สุด
3-5 4.47 .65
เห็นด้วยมาก
3-5 4.81 .42 เห็นด้วยมากที่สุด
3-5 4.80 .45 เห็นด้วยมากที่สุด
3-5 4.75 .47 เห็นด้วยมากที่สุด
1-5 4.38 .80
เห็นด้วยมาก
3-5 4.66 .55 เห็นด้วยมากที่สุด
4.35 .57
เห็นด้วยมาก
3-5 4.36 .63
เห็นด้วยมาก
3-5 4.38 .66
เห็นด้วยมาก
3-5 4.33 .64
เห็นด้วยมาก
3-5 4.32 .63
เห็นด้วยมาก
3-5 4.66 .51 เห็นด้วยมากที่สุด
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การออกแบบและพัฒนาแบบจ�ำลองทวารเทียมส�ำหรับฝึกทักษะหัตถการดูแลทวารเทียม

การอภิปรายผล
จากการศึกษาความคิดเห็นของผู้ใช้แบบจ�ำลอง
ทวารเทียมที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น พบว่า นักศึกษาผู้ใช้แบบ
จ� ำ ลองทวารเที ย มให้ ค ะแนนความคิ ด เห็ น ต่ อ
ประสิทธิผลของแบบจ�ำลองทวารเทียมโดยรวมทุกด้าน
เฉลีย่ อยูใ่ นระดับเห็นด้วยมากทีส่ ดุ แสดงว่าแบบจ�ำลอง
ทวารเที ย มที่ ผู ้ วิ จั ย พั ฒ นาขึ้ น มี คุ ณ ภาพในระดั บ ที่
สามารถน�ำไปใช้สำ� หรับฝึกทักษะการดูแลทวารเทียมให้
กับนักศึกษาพยาบาลได้ โดยนักศึกษาให้คะแนนความ
มีประสิทธิผลในด้านความมีคณ
ุ ค่าอยูใ่ นระดับเห็นด้วย
มากที่สุด ทั้งนี้เป็นเพราะแบบจ�ำลองทวารเทียมช่วย
ท�ำให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้และพัฒนาทักษะการ
ท�ำความสะอาดทวารเทียม การล้างและเปลีย่ นถุงรองรับ
อุจจาระได้  สอดคล้องกับการศึกษาของ อนุชา ไทยวงษ์
และคณะ 24 ที่ พ บว่ า การใช้ สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ หุ ่ น โมเดล
ทวารเทียม ประกอบการสอนและสาธิตย้อนกลับ ก่อให้
เกิดประโยชน์และคุณค่าในการพยาบาล ช่วยให้ผู้เรียน
มีความรู้และมีทักษะในการดูแลผู้ป่วยทวารเทียมได้
อย่างมั่นใจ
ลักษณะเด่นของแบบจ�ำลองทวารเทียม คือ มี
ความสะดวกในการน�ำไปใช้ สามารถเคลื่อนย้ายน�ำ
อุปกรณ์ไปใช้ฝึกตามสถานที่ต่างๆ ได้ง่าย เนื่องจาก
น�้ำหนักเบา มีตะขอส�ำหรับถือเวลาเคลื่อนย้ายจัดเก็บ
เข้าที่ได้เป็นระเบียบหลังจากเลิกใช้งาน สอดคล้องกับ
แนวคิดการประเมินแบบจ�ำลอง ที่พบว่าความสะดวก
ง่ า ยในการน� ำ ไปใช้ เป็ น ลั ก ษณะของแบบจ� ำ ลองที่
ผูพ้ ฒ
ั นาควรค�ำนึงถึง เพราะคะแนนทีไ่ ด้จากการประเมิน
ของผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถรับประกันถึงความมีคุณค่า
ในการน�ำไปใช้ได้25 ในรายข้อช่วยให้ผู้เรียนสามารถ
ประเมินลักษณะทวารเทียมได้ นักศึกษาให้ขอ้ เสนอแนะ
ว่า แบบจ�ำลองทวารเทียมควรท�ำให้มีลักษณะที่มีความ
ผิดปกติดว้ ย จะได้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างทวารเทียม
ปกติและผิดปกติ เช่น ทวารเทียมปกติจะมีลักษณะเป็น
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สีแดง ส่วนทวารเทียมที่ผิดปกติจะมีสีคล�้ำจากการขาด
เลือดมาเลี้ยง ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาสามารถประเมิน
ลักษณะของทวารเทียมได้ถกู ต้องมากขึน้ ส�ำหรับคะแนน
ประเมินทีไ่ ด้ดา้ นความคงทนในการใช้ซำ�้ ของแบบจ�ำลอง
ทวารเทียมนั้น อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก พบปัญหาจาก
การใช้แบบจ�ำลอง คือ ผิวทวารเทียมมีการปริฉีกขาด
เกิดขึ้นระหว่างการฝึกปฏิบัติ จากขอบคมของแผ่น
พลาสติกใสในขั้นตอนของการลอกและตัดแบบตาม
ขนาดของทวารเทียม ปัญหาที่พบนี้ท�ำให้เห็นโอกาส
พัฒนาแบบจ�ำลองในส่วนล�ำไส้ทที่ ำ� ทวารเทียมสอดคล้อง
กับหลักการที่ว่าเมื่อมีปัญหาจากการใช้งานจ�ำเป็นต้อง
มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ รวมทั้งวัสดุที่ใช้เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้26 จึงเป็นโอกาสในการพัฒนา
ด้านการปรับใช้วัสดุที่มีความยืดหยุ่นเพื่อให้เกิดความ
คงทนในการใช้งานรวมถึงปรับให้มีลักษณะเสมือนจริง
มากขึ้น
การประเมินประสิทธิผลด้านความเหมือนจริง ใน
รายข้อกลไกการขับถ่ายอุจจาระทางทวารเทียม นักศึกษา
ให้คะแนนประเมินประสิทธิผลอยูใ่ นระดับเห็นด้วยมาก
ที่สุด เนื่องจากแบบจ�ำลองมีอุจจาระออกมาทางทวาร
เทียม ทัง้ สีและกลิน่ ท�ำให้เห็นภาพและเข้าใจการขับถ่าย
ทางทวารเทียมได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงช่วยท�ำให้เกิดความ
สมจริงมากขึน้ เวลาฝึกล้างถุงรองรับอุจจาระ สอดคล้อง
กับการศึกษาทีผ่ า่ นมาซึง่ ระบุวา่ อุปกรณ์หรือแบบจ�ำลอง
เสมือนจริงสามารถช่วยพัฒนาทักษะในการท�ำหัตถการ
ให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนได้3-5,16-19,27
การประเมินประสิทธิผลด้านช่วยให้เกิดความ
รู้สึกมั่นใจว่าจะท�ำหัตถการได้ในผู้ป่วยจริง มีคะแนน
ประเมินน้อยกว่าด้านอื่นๆ อธิบายได้ว่า อาจเป็นเพราะ
นักศึกษาพบปัญหาจากการน�ำแบบจ�ำลองทวารเทียมไป
ใช้ฝึกทักษะ ปัญหาที่พบคือ นักศึกษาไม่สามารถติดถุง
อุจจาระให้แนบสนิทไปกับผิวหนังรอบทวารเทียมได้
สาเหตุจากวัสดุทใี่ ช้ทำ� เป็นผิวหนังหน้าท้องมีลกั ษณะมัน
และลืน่ อีกถุงรองรับอุจจาระทีน่ ำ� มาใช้ฝกึ ไม่ได้คณ
ุ ภาพ
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นุชนาฏ สุทธิ และณัฏฐชา เจียรนิลกุลชัย
กาวของแป้นถุงรองรับอุจจาระไม่เหนียว ท�ำให้ในขั้น
ตอนการล้างถุงรองรับอุจจาระมีปญ
ั หาน�ำ้ รัว่ จากการติด
ถุงรองรับอุจจาระไม่แน่น นอกจากนี้นักศึกษายังให้
ความเห็นเพิ่มเติมว่าล�ำตัวของหุ่นสั้นไป ท�ำให้การติด
ถุงพลาสติกข้างล�ำตัวหุ่น ส�ำหรับใช้รองรับน�้ำทิ้งในขั้น
ตอนล้างถุงรองรับอุจจาระมีความไม่สะดวก ข้อเสนอ
แนะนีท้ ำ� ให้เห็นโอกาสพัฒนาแบบจ�ำลองถึงการเลือกใช้
ความยาวของตัวหุ่นว่าควรให้มีความเหมาะสมกับการ
ใช้งานที่สะดวกด้วย
นอกจากปัญหาที่พบจากการใช้งานแบบจ�ำลอง
แล้ว แต่ละหัตถการยังมีขนั้ ตอนในการฝึกหลายขัน้ ตอน
ทั้งขั้นตอนการเตรียมถุงรองรับอุจจาระและการติดถุง
รองรับอุจจาระ ให้พอดีกับขนาดของทวารเทียม โดยที่
ไม่คับจนเกินไป และไม่ควรให้ใหญ่กว่าทวารเทียม
มากกว่า 1-2 มิลลิเมตร20 ขั้นตอนการติดถุงรองรับ
อุจจาระก็ต้องมีเทคนิคโดยเริ่มติดจากด้านล่างทวาร
เทียมขึ้นด้านบน จากด้านในออกด้านนอกโดยให้ส่วน
ของแป้นถุงรองรับอุจจาระทัง้ หมดแนบสนิทกับผิวหนัง
รอบทวารเทียม ไม่ให้มีช่องว่างที่จะสัมผัสกับอุจจาระ
ได้10 และในขั้นตอนการล้างถุงรองรับอุจจาระก็ต้องใช้
ความระมั ด ระวั ง ไม่ ใ ห้ มี ก ารไหลเปรอะเปื ้ อ นของ
อุจจาระ รวมถึงการรัดปากถุงรองรับอุจจาระด้วยเทคนิค
ยางวง นักศึกษาหลายคนฝึกท�ำอยู่นานจึงจะมัดปากถุง
รองรับอุจจาระได้ ดังนัน้ การเรียนรูห้ ตั ถการทีม่ หี ลายขัน้
ตอนและต้องใช้ทักษะในการปฏิบัติ นักศึกษาควรมี
โอกาสได้ฝึกทักษะซ�้ำๆ ในแต่ละขั้นตอน จนท�ำให้เกิด
ความคล่องแคล่ว และมั่นใจ เพื่อที่จะสามารถปฏิบัติ
หัตถการนัน้ ได้อย่างถูกต้องเป็นอัตโนมัต28  
ิ แต่ทงั้ นีค้ วาม
รู้สึกมั่นใจว่าสามารถท�ำหัตถการได้นั้นต้องขึ้นอยู่กับ
จ�ำนวนครั้งในการฝึกซ�้ำๆ ด้วย28 ซึ่งเป็นข้อจ�ำกัดของ
การศึกษานี้ ทีพ่ บว่ากลุม่ ตัวอย่างใช้แบบจ�ำลองฝึกแต่ละ
หัตถการให้ถูกต้องด้วยจ�ำนวนครั้งที่ไม่เท่ากัน บางคน
มีการฝึกซ�ำ้ หลายครัง้ ในส่วนทีย่ งั ท�ำไม่ถกู ต้อง บางคนที่
ท�ำถูกต้องแล้วก็จะฝึกเพียงครั้งเดียวแล้วเก็บข้อมูล
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จึ ง ส่ ง ผลต่ อ การประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ลแบบจ� ำ ลองที่
พัฒนาขึ้น
โดยสรุปจากผลการศึกษาประสิทธิผลของแบบ
จ�ำลองทวารเทียมในแต่ละด้านที่กล่าวมา ชี้ให้เห็นว่า
การออกแบบและผลิตแบบจ�ำลองใช้เองในสถาบัน ด้วย
การใช้วสั ดุทหี่ าได้งา่ ยและใช้กระบวนการผลิตทีไ่ ม่ยงุ่ ยาก
สามารถท�ำให้นักศึกษามีแบบจ�ำลองที่ใช้ในการฝึก
ทักษะที่ดีขึ้น เป็นการช่วยแก้ปัญหาอุปกรณ์ในการฝึก
ทักษะไม่เพียงพอได้ โดยไม่ต้องเสียเงินงบประมาณสั่ง
ซื้อแบบจ�ำลองในราคาที่แพง ส่วนข้อเสนอแนะที่เกิด
จากปัญหาการใช้แบบจ�ำลองทวารเทียมในการฝึกทักษะ
ช่วยท�ำให้เห็นว่าแบบจ�ำลองยังมีสว่ นใดทีค่ วรต้องมีการ
ปรับเปลีย่ นรูปแบบหรือวัสดุทใี่ ช้ในการผลิตอีกบ้าง เพือ่
ท�ำให้ได้แบบจ�ำลองที่มีคุณภาพตามที่ต้องการ

ข้อเสนอแนะในการน�ำผลการวิจัยไปใช้
แบบจ�ำลองทวารเทียมที่พัฒนาขึ้นสามารถน�ำไป
ใช้สอนลักษณะทางกายวิภาคของทวารเทียมและน�ำไป
ฝึกทักษะปฏิบัติการดูแลทวารเทียมขั้นพื้นฐานให้กับ
นักศึกษา ผูป้ ว่ ย หรือญาติผดู้ แู ลทีไ่ ม่เคยมีประสบการณ์
การดูแลผู้ป่วยที่มีทวารเทียมมาก่อนได้ โดยน�ำแบบ
จ�ำลองทวารเทียมไปใช้สอน การประเมินลักษณะทวาร
เทียมแบบปกติ การท�ำความสะอาดทวารเทียม การ
เปลีย่ นถุงรองรับอุจจาระ และการล้างถุงรองรับอุจจาระ
ได้ในคราวเดียวกัน รวมทั้งยังสามารถน�ำไปใช้ฝึกดูแล
ทวารเทียมทีม่ คี วามซับซ้อนมากขึน้ โดยเฉพาะการดูแล
ทวารเทียมในระยะที่ต้องดูแลแผลผ่าตัดเปิดหน้าท้อง
ของผู้ป่วยไม่ให้มีการติดเชื้อด้วย โดยเน้นการตัดและ
ติดแป้นถุงรองรับอุจจาระไม่ให้เกินไปที่แผลผ่าตัด
ป้องกันแผลผ่าตัดติดเชื้อจากการปนเปื้อน และการที่
แบบจ�ำลองทวารเทียมมีน�้ำหนักเบา จึงสามารถเคลื่อน
ย้ายไปใช้ฝึกในสถานที่ต่างๆ ได้สะดวก
อย่ า งไรก็ ต ามแบบจ� ำ ลองทวารเที ย มที่ ผู ้ วิ จั ย
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การออกแบบและพัฒนาแบบจ�ำลองทวารเทียมส�ำหรับฝึกทักษะหัตถการดูแลทวารเทียม
พัฒนาขึ้นนี้ ยังมีส่วนที่สามารถพัฒนาต่อไปได้ทั้งใน
ส่วนของรูปแบบและประสิทธิผลในการใช้งาน มีข้อ
เสนอแนะ 4 ข้อดังนี้ 1) ให้ใช้หุ่นที่ช่วงเอวมีความขอด
น้อย และมีพ้ืนที่บริเวณหน้าท้องกว้างส�ำหรับจัดวาง
ต�ำแหน่งทวารเทียมและแผลผ่าตัดเปิดหน้าท้องให้มี
ระยะห่างที่เหมาะสมเพียงพอในการติดแป้นถุงรองรับ
อุจจาระ และติดถุงพลาสติกข้างล�ำตัวหุน่ ส�ำหรับใช้รองรับ
น�้ำทิ้งในขั้นตอนล้างถุงรองรับอุจจาระ 2) ปรับเปลี่ยน
วัสดุทใี่ ช้ทำ� ทวารเทียมให้มคี วามยืดหยุน่ สัมผัสนุม่ คล้าย
ของจริงมากกว่านี้ และให้มีความคงทนในการใช้ซ�้ำ 
ไม่ เ กิ ด การฉี ก ขาดช� ำ รุ ด หากต้ อ งใช้ ซ�้ ำ หลายๆ ครั้ ง
3) ปรับเปลี่ยนวัสดุที่ใช้ท�ำผิวหนังหน้าท้องให้สามารถ
ติดแน่นกับแป้นถุงรองรับอุจจาระที่ใช้ฝึก จะได้ไม่หลุด
รัว่ ง่ายในขัน้ ตอนฝึกล้างถุงรองรับอุจจาระ และ 4) ปรับ
รูปแบบทวารเทียมเป็นลักษณะต่าง ๆ เช่น loop colostomy,
loop colostomy with removable bridge, double barrel
colostomy, ileostomy เป็นต้น ทัง้ แบบทีม่ ลี กั ษณะปกติ
และผิดปกติ โดยทวารเทียมแต่ละลักษณะสามารถท�ำให้
มีอจุ จาระไหลออกมาได้ดว้ ย ซึง่ จะเพิม่ ความเหมือนจริง
มากขึน้ หากสามารถท�ำกลไกให้มอี จุ จาระไหลออกมาได้
เป็นระยะๆ เรื่อยๆ ผลการศึกษาที่ได้จะช่วยให้มีการ
พัฒนาการผลิตสือ่ การสอนประเภทแบบจ�ำลองหรือหุน่
จ�ำลองส�ำหรับใช้ฝึกทักษะหัตถการที่มีคุณภาพมากขึ้น
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