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บทคัดยอ  

การวิจัยนี้เปนวิจัยเชิงพรรณนา เพ่ือพัฒนานวัตกรรมหุนฝกฉีดยาเขากลามเนื้อตนขา และเจาะเลือด
บริเวณสนเทาของทารกแรกเกิด และศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาลตอหุนฝกฉีดยาเขากลามเนื้อ
ตนขา และเจาะเลือดบริเวณสนเทาของทารกแรกเกิด กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาล
ศาสตร มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยการใชสูตรของเครซ่ีและมอร
แกน (Krejcie& Morgan) ไดกลุมตัวอยางจํานวน 194 คน โดยเลือกตัวอยางแบบแบงชั้น(Stratified  
Accidental  sampling) จากนักศึกษาพยาบาลแตละชั้นป วิธีดําเนินการวิจัย แบงเปน 2 ข้ันตอน คือ ตอนท่ี 
1 การพัฒนาหุนฝกฉีดยาเขากลามเนื้อตนขา และเจาะเลือดบริเวณสนเทาของทารกแรกเกิด ตอนท่ี 2 
การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาลตอการใชหุนฝกฉีดยาเขากลามเนื้อตนขา และเจาะเลือดบริเวณ
สนเทาของทารก เครื่องมือเปนแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาลตอหุนฝกฉีดยาเขากลามเนื้อ
ตนขา และเจาะเลือดบริเวณสนเทาของทารกแรกเกิด ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยหาคาความตรงเชิง
เนื้อหา (Content validity) ไดคา IOC 0.71 และหาคาความเท่ียงของเครื่องมือ(Reliability) ได 0.92 
วิเคราะหขอมูลโดยหาคาความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    

ผลการวิจัย พบวา นวัตกรรมหุนฝกฉีดยาเขากลามเนื้อตนขา และเจาะเลือดบริเวณสนเทาของทารก
แรกเกิดท่ีสรางและพัฒนาข้ึนมานั้น ดานนอกผลิตจากยางพารา สวนดานในเปนฟองน้ํา และมีอุปกรณท่ีชวย
ระบายน้ําท่ีอยูภายในหุนเวลาฉีดยา สามารถใชงานไดจริง และราคาประหยัดกวาเม่ือเทียบกับหุนฝกทักษะ
ปฏิบัติการพยาบาลท่ีซ้ือจากบริษัทท่ัวไป สวนระดับความพึงพอใจในการใชนวัตกรรมภาพรวม อยูในระดับมาก 

( X�=4.30; S.D= 0.74) ในรายดานระดับความพึงพอใจอยูในระดับมากทุกดาน คือ ความสะดวกในการใชงาน  

( X�= 4.19;S.D=0.74) , ความเสมือนจริง (X�=4.10;S.D= 0.76) ดานการใชงานไดจริงในการฝกทักษะ 

(X�=4.09; S.D=0.85)  และดานความคงทนของวัสดุ (X�=4.08; S.D=0.77) ขอเสนอแนะ:นวัตกรรมนี้สามารถ
นําไปใชใหเกิดประโยชนไดจริง จึงควรสนับสนุนในการผลิตชิ้นนวัตกรรม และนําไปใชเปนหุนฝกทักษะฯ ใน
หองปฏิบัติการพยาบาลท้ังในสถาบัน และเผยแพรใหสถาบันอ่ืนไดใช 
คําสําคัญ:  นวัตกรรมทางการพยาบาล, ทารกแรกเกิด , ฉีดยา, เจาะเลือด  
  



   การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชธานวีิชาการ คร้ังที่ 4  
  “การวิจยัเพื่อการพัฒนาทีย่ั่งยืน”                                               

ห น า  | 802 

Abstract  
 This descriptive research was to development of the innovation’s model for injection 
into muscles of the thigh and blood collection at the heel of neonatal, and evaluate the 
satisfaction of nursing students at faculty of nursing Ratchathani University, Udon Thani 
Campus. Determine the sample size by used the formula of Krejcie & Morgan. There were 194 
nursing students who were the sample which was selected stratified accidental sampling 
technique from nursing students each year.  The study was divided into two parts included. 
Part I development of the model for injection into muscles of the thigh and blood collection 
at the heel of neonatal. Part II was evaluation of satisfaction on used the model among nursing 
students. The research tool was satisfaction questionnaire of nursing students towards the 
model.  The content analysis was used to qualify the instrument which was IOC at 0. 71, and 
reliability was 0. 92 by using Cronbach’ s alpha.  Data were analyzed by using frequency, 
percentage, mean and standard deviation. 
 The results of this study revealed that the innovation’ s model for injection into 
muscles of the thigh and blood collection at the heel of neonatal was created and developed. 
The outside of innovation was rubber and inside was sponge.  There is the drainage way for 
the solution.in the model after used it, can actually use and cheaper than the model that are 
ordered from general company.  The level of satisfaction in using the overall image of the 

innovation at the high level (X�=4.30; S.D= 0.74), by the aspect of satisfaction level is at a high 

level in all aspects, Convenient for using (X�= 4.19;S.D=0.74),  virtual reality (X�=4.10;S.D= 0.76), 

Actual use in skills training (X�=4. 09; S. D=0. 85)  and material durability (X�=4. 08; S. D=0. 77) . 
Suggestions:  this innovation can be used for real benefits should support the production of 
innovative pieces and used as the model in the nursing laboratory, both in the institution and 
publish to other institutions to use. 
Keywords:  Nursing Innovation, Neonatal, Injection, Blood collection 
 
บทนํา 
 การจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติเปนหัวใจสําคัญของการศึกษาสาขาวิชาชีพพยาบาล ซ่ึงผูเรียนจะ
เรียนรูจากประสบการณตรง โดยการนําความรูทางทฤษฎีมาประยุกตในการปฏิบัติการพยาบาล อันจะ
กอใหเกิดการเรียนรูท้ังดานทักษะทางปญญา การปฏิบัติและทัศนะคติท่ีดีตอวิชาชีพ แมวาการจัดใหผูเรียนได
ฝกประสบการณตรงในสถานบริการจัดเปนสิ่งท่ีดีตอการเรียนรู แตเม่ือคํานึงถึงสิทธิผูปวยแลว  การปลอยให
ผูเรียนไดลองผิดลองถูกกับผูบริการท่ีเปนบุคคลไมใชวัตถุ จึงเปนเรื่องท่ีจะตองพิจารณาใหรอบคอบ (สุสัณหา 
ยิ้มแยม, 2556) นอกจากนี้การจัดสถานการณในแตละกิจกรรมเพ่ือใหผูเรียนมีโอกาสฝกปฏิบัติจริงบนหอผูปวย 
ผูปวยยังมีขอจํากัดและไมสามารถจะกระทําไดทุกครั้งไป ดังนั้นการฝกปฏิบัติในสถานการณจําลองใน
หองปฏิบัติการจึงเปนประสบการณท่ีสําคัญและจําเปนเพ่ือใหผูเรียนไดมีโอกาสฝกทักษะเพ่ิมพูนความรู ความ
เขาใจและสรางความม่ันใจใหแกผูเรียนกอนท่ีจะปฏิบัติจริงกับผูปวย กิจกรรมการพยาบาลบางอยางเชน การ
วัดสัญญาณชีพ นักศึกษาสามารถฝกปฏิบัติไดโดยอาศัยเพ่ือนผูเรียนเปนสื่อการเรียนรูท่ีเปนตัวแทนผูปวย แต
กิจกรรมการพยาบาลบางอยางเปนเรื่องอันตรายหรือทําใหเกิดความเจ็บปวดเชน การฉีดยา กิจกรรมเหลานี้ไม
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เหมาะสมฝกปฏิบัติในหุนท่ีชีวิตจริงได ดังนั้นการฉีดยาทางกลามเนื้อในเด็กทารกแรกเกิดนั้นเปนการปฏิบัติ
พยาบาลท่ีตองใชความสามารถ และมีความสําคัญตอความปลอดภัยของผูปวยท่ีนกัศึกษาตองไดฝกปฏิบัติจริง 
ตองใชทักษะการฝกฝน ความชํานาญเฉพาะบุคคล เพ่ือความถูกตองแมนยําการฝกปฏิบัติการฉีดยาเด็กของ
นักศึกษาบนหุนจําลองถือวาเปนแหลงฝกท่ีดี ไดฝกทดลองการฉีดยาผานเขาทางกลามเนื้อเทียม และยังชวยฝก
ในเรื่องของการฝกทาทางในการจับเด็กฉีดยาขณะเด็กดิ้น (พัชรี ตันศิริ, 2557) โดยเฉพาะผูปวยเด็กทารกแรก
เกิดซ่ึงเปรียบเสมือนแกวตาดวงใจของบิดามารดา การท่ีนักศึกษาพยาบาลศาสตรจะไป ปฏิบัติการพยาบาลจริง
ท่ีจะทําใหเด็กเกิดความเจ็บปวด เชน การฉีดยา หรือการเจาะเลือด นักศึกษาพยาบาลจะตองมีความชํานาญใน
ทักษะปฏิบัตินั้นๆ รวมถึงเปนการคํานึงถึงสิทธิผูปวย เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยกับผูปวยเด็กทารกแรกเกิด และ
เกิดความพึงพอใจตอการใหกิจกรรมการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล  
  หุนฝกทักษะเปนสื่อวัสดุสามมิติประเภทหนึ่งซ่ึงนิยมใชในการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรท่ีมนุษย
สรางข้ึนมา เพ่ือชวยสนับสนุนความคิดและจินตนาการใหเกิดเปนภาพหรือรูปลักษณะท่ีมองเห็นในลักษณะท่ี
เปนรูปธรรม การใชหุนฝกทักษะประกอบการสอนจะทําใหผูเรียนเกิดความเขาใจไดงายเพราะเรียนรูจากสิ่งท่ี
เหมือนจริงเพ่ือทดแทนขอจํากัดกรณีท่ีผูสอนไมสามารถนําของจริงมาใชได การใชหุนจําลองจึงชวยใหเกิด
ความรู ความเขาใจท่ีถูกตองมากยิ่งข้ึนจนเกิดเปนทักษะและเกิดปญญาในการนําความรูไปใชปฏิบัติไดจริง 
(กัลยา เตชาเสถียร ,2556) ท้ังนี้เนื่องจากขณะเรียนภาคทฤษฎีนักศึกษาไมสามารถฝกทดลองปฏิบัติไดจาก
ผูปวยจริง การสอนสาธิตของอาจารยในสถานการณจําลอง การสังเกต การสาธิตของอาจารยทําใหนักศึกษาไม
สามารถเรียนรูไดอยางเต็มท่ี นอกจากนี้ในสวนของหองปฏิบัติการพยาบาลคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี ประสบกับปญหาจํานวนนักศึกษาเพ่ิมข้ึนทําใหมีอุปกรณในการฝกทักษะคอนขาง
จํากัด สงผลใหการฝกปฏิบัติไมท่ัวถึง นักศึกษาขาดโอกาสในการฝกปฏิบัติและการเรียนรูดวยตนเอง 

คณะผูวิจัยเห็นความสําคัญในการพัฒนาหุนฝกทักษะฉีดยาเขากลามเนื้อและการเจาะเลือดบริเวณสน
เทาของทารกเพ่ือท่ีจะใหนักศึกษาพยาบาลคณะศาสตรฝกปฏิบัติการฉีดยาทางกลามเนื้อและการเจาะเลือด
บริเวณสนเทาสําหรับทารกใหเกิดทักษะความชํานาญและความเขาใจในการฝกปฏิบัติการกับหุนฝกทักษะและ
มีความสะดวกในการสอนและสาธิตเทคนิคการฉีดยาเขากลามเนื้อและการเจาะเลือดบริเวณสนเทาของทารก
ในหองฝกปฏิบัติการพยาบาล และมีความคงทนสามารถนาไปใชกับนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตรรุนตอๆ ไป
ได คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี ไดมีหุนฝก ฉีดยาท่ีกลามเนื้อตนขา และเจาะ
เลือดบริเวณสนเทาของเด็กทารกแรกเกิดท่ีใชในหองปฏิบัติการพยาบาลพ้ืนฐานท่ีสั่งซ้ือจากบริษัทเอกชนใน
ราคาท่ีสูง และมีจํานวนไมเพียงพอตอจํานวนนักศึกษา ถึงแมในปจจุบันจะมีการสรางนวัตกรรมหุนฝกจากวัสดุ
ตางๆไวบางแลว แตชิ้นงานนวัตกรรมบางชิ้นยังไมมีความคงทนตอการใชงาน ไมสะดวกตอการใชงานจริง และ
ยังไมมีการพัฒนาหุนฝกทักษะการพยาบาลการฉีดยาเขากลามเนื้อตนขา และการเจาะเลือดสนเทาบริเวณใน
ทารกแรกเกิด คณะผูจัดทําจึงไดพัฒนานวัตกรรมชิ้นนี้ข้ึนหวังผลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาดาน
การพยาบาล และวิทยาศาสตรสุขภาพตอไป 
 
วัตถุประสงคการวิจัย 
   1 เพ่ือพัฒนาหุนฝกฉีดยาเขากลามเนื้อตนขา และเจาะเลือดบริเวณสนเทาของทารกแรกเกิด 

2.เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาลตอหุนฝกฉีดยาเขากลามเนื้อตนขา และ เจาะเลือด 
บริเวณสนเทาของทารกแรกเกิด 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
แผนผังท่ี 1 แสดงกรอบกรอบแนวคิดในการวิจยั 

 
วิธีดําเนินการวิจัย  

การวิจัยนี้เปนวิจัยเชิงพรรณนา(Descriptive Research)ดําเนินการวิจัยเปน 2 ข้ันตอน ดังนี้ 
ตอนท่ี 1 การสรางและพัฒนาหุนฝกฉีดยาเขากลามเนื้อตนขา และเจาะเลือดบริเวณสนเทาของทารก

แรกเกิด 
ตอนท่ี 2 ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาลตอการใชหุนฝกฉีดยาเขากลามเนื้อตนขา และ

เจาะเลือดบริเวณสนเทาของทารกแรกเกิด 
 
ตอนท่ี 1 การสรางและพัฒนาหุนฝกฉีดยาเขากลามเนื้อตนขา และเจาะเลือดบริเวณสนเทาของ

ทารกแรกเกิด ผูวิจัยไดดําเนินการเปน 5 ข้ันตอน ดังนี้ 
ข้ันตอนท่ี 1 ทบทวนงานวิจัยท่ีเก่ียวของ :ศึกษาเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของ แลวนําผลมารวบรวม 

วิเคราะห กําหนดคุณสมบัติของหุนฝกฉีดยาเขากลามเนื้อตนขา และเจาะเลือดบริเวณสนเทาของทารกแรกเกิด 
ข้ันตอนท่ี 2 สรางหุนฝกฉีดยาเขากลามเนื้อตนขา และเจาะเลือดบริเวณสนเทาของทารกแรกเกิด : 

ผูวิจัยสรางหุนฝกฉีดยาเขากลามเนื้อตนขา และเจาะเลือดบริเวณสนเทาของทารกแรกเกิดในระยะท่ี 1 โดย
กําหนดคุณสมบัติหุนฝก และรางรูปแบบหุนจากงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

ข้ันตอนท่ี 3 ใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบหลังจากผูวิจัยไดสรางหุนฝกฉีดยาเขากลามเนื้อตนขา และเจาะ
เลือดบริเวณสนเทาของทารกแรกเกิดในระยะท่ี 1 และไดขอเสนอแนะจากอาจารยพยาบาลผูเชี่ยวชาญแลว 
ผูวิจัยไดนําชุดหุนฝกดังกลาวมาปรับปรุงพัฒนาในระยะท่ี 2 โดยไดปรับปรุงพัฒนาลักษณะภายนอก ลักษณะ
ภายในและเปลี่ยนแปลงการใชวัตถุดิบแลวจึงนําไปใหผูเชี่ยวชาญวิพากษอีกครั้ง  

ข้ันตอนท่ี 4 ทดสองใชหุนฝกฉีดยาเขากลามเนื้อตนขา และเจาะเลือดบริเวณสนเทาของทารกแรกเกิด 
: ในข้ันตอนนี้ผูวิจัยนําหุนฝกฉีดยาเขากลามเนื้อตนขา และเจาะเลือดบริเวณสนเทาของทารกแรกเกิดไป
ทดลองใชกับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี จํานวน 30 คน 
หลังจากไดทดลองใชหุนฝกฉีดยาเขากลามเนื้อตนขา และเจาะเลือดบริเวณสนเทาของทารกแรกเกิด พบวา 
ความพึงพอใจในการใชงานไดจริง, ความคงทนของวัสดุ,ความสมจริง,ความสะดวกในการใชงาน มีคาเฉลี่ย

ภาพรวมอยูในระดับมาก (X�=4.00, S.D = 0.60) นอกจากนี้ไดนําขอเสนอแนะเชิงคุณภาพมาพัฒนาชุดหุนฝก
ในระยะตอไป 

ข้ันตอนท่ี 5 พัฒนาหุนฝกฉีดยาเขากลามเนื้อตนขา และเจาะเลือดบริเวณสนเทาของทารกแรกเกิด : 
ภายหลังการทดลองใชแลวผูวิจัยไดพัฒนาหุนฝกฉีดยาเขากลามเนื้อตนขา และเจาะเลือดบริเวณสนเทาของ
ทารกแรกเกิด ตอโดยไดปรับปรุง และพัฒนาตามขอเสนอแนะเพ่ือใหมีประสิทธิภาพ นาใชมากข้ึน 

การสรางและพัฒนาหุนฝก
ฉีดยาเขากลามเน้ือตนขา 
และเจาะเลือดบรเิวณสน
เทาของทารกแรกเกิด 

ความพึงพอใจของนักศึกษา

พยาบาลตอนวัตกรรมหุนฝก

ฉีดยาเขากลามเน้ือตนขา 

และเจาะเลือดบรเิวณสน

เทาของทารกแรกเกิด 

นวัตกรรมหุนฝกฉีดยา

เขากลามเน้ือตนขา และ

เจาะเลือดบริเวณสนเทา

ของทารกแรกเกิด 
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ตอนท่ี 2 ศกึษาความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาลตอการใชหุนฝกฉีดยาเขากลามเนื้อตนขา 
และเจาะเลือดบริเวณสนเทาของทารกแรกเกิด 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชาการท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้คือ นักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชธานี 
วิทยาเขตอุดรธานี ท่ีกําลังศึกษาในภาคการศึกษาท่ี 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 391 คน กําหนดขนาดกลุม
ตัวอยางโดยการใชสูตรของเครซ่ีและมอรแกน (Krejcie& Morgan) ไดกลุมตัวอยางจํานวน 194  คน โดยเลือก
ตัวอยางแบบแบงชั้น(Stratified  Accidental sampling) ไดกลุมตัวอยาง ดังนี้ นักศึกษาพยาบาล ชั้นปท่ี 2 
จํานวน 63 คน,นักศึกษาพยาบาล ชั้นปท่ี 3 จํานวน 59 คน และนักศึกษาพยาบาล ชั้นปท่ี 3 จํานวน 72 คน 
เก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางข้ึนจากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
ประกอบดวย 2 ตอน คือ ตอนท่ี 1.แบบสอบถามขอมูลท่ัวไป และตอนท่ี 2. แบบสอบถามความพึงพอใจของ
นักศึกษาพยาบาลตอหุนฝกฉีดยาเขากลามเนื้อตนขา และเจาะเลือดบริเวณสนเทาของทารกแรกเกิด จํานวน 
11 ขอ เปนแบบประเมินคา (Rating Scale) 5 ระดับ โดยแบงเปน 5 ดาน คือ 1.ดานการใชงานในการฝก
ทักษะ , 2.ดานความคงทนของวัสดุ, 3.ดานความเสมือนจริง, 4. ดานความสะดวกในการใชงาน และ 5. ดาน
ความพึงพอใจในภาพรวมของหุน 
 
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
 มีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้  โดย 
แบบสอบถามความพึงพอใจ และ แบบสอบถามความม่ันใจ ไดผานการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา 
(Content validity) โดยอาจารยพยาบาลผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ทาน โดยนํามาหาคาดัชนีความตรงตาม
เนื้อหา (Index of Item Objective Congruence : IOC) ได 0.71 และนําเครื่องมือมาทดลองใชและหาคา
ความเท่ียงของเครื่องมือ(Reliability) โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha 
coefficient ) ได 0.92 
 
การพิทักษสิทธิ์ผูเขารวมวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ไดผานการพิจารณาและรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ของ
มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี และจากนั้นผูวิจัยไดแจงวัตถุประสงคของการทําวิจัยข้ันตอนในการ
เก็บขอมูลใหกลุมตัวอยางโดยละเอียดกลุมตัวอยางมีสทิธิ์ในการตัดสินใจท่ีจะเขารวมหรือไมเขารวมในการวิจัย 
และสิทธิ์ท่ีจะขอถอนตัวจากการเขารวมในการวิจัยเม่ือใดก็ไดโดยไมมีผลกระทบใดๆตอกลุมตัวอยาง  ท้ังนี้
ขอมูลท่ีไดจากการวิจัยจะถูกเก็บเปนความลับ ผลการวิจัยจะรายงานขอมูลในภาพรวม ไมระบุชื่อหรือขอมูล
เปนรายบุคคล 
 
การวิเคราะหขอมูล 

วิเคราะหขอมูลโดยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) คือ การแจกแจงความถ่ี รอยละ 
คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบน มาตรฐาน 
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ผลการวิจัย  
ตอนท่ี 1 การสรางและพัฒนาหุนฝกฉีดยาเขากลามเนื้อตนขา และเจาะเลือดบริเวณสนเทาของทารก

แรกเกิดลักษณะภายนอก หุนฝกฉีดยาเขากลามเนื้อตนขา และเจาะเลือดบริเวณสนเทาของทารกแรกเกิด เนื้อ
หุนมีความออนนิ่ม สีเหลืองกวาสีผิวปกติเล็กนอย ขามีความยาว 24 เซนติเมตร ขนาดรอบตนขา26 เซนติเมตร 
ซ่ึงมีขนาดเทากับขาทารกแรกเกิดท่ีคลอดครบกําหนด ยึดหุนไวกับแถบหนามเตยสีดํา บนแทนไมอัดสีขาวทํา
เปนฐานขนาดกวาง 20 เซนติเมตร ยาว 30 เซนติเมตร และสูง 13.5 เซนติเมตร เพ่ือความสะดวกในการใชงาน 
และมีชองดานลางฐานไมอัดสีขาวใสขวดน้ําเพ่ือระบายน้ําเม่ือฉีดยาเขาไปในหุนเพ่ือปองกันความอับชื้น และ
เปนเชื้อราดานในลักษณะภายใน ภายในหุนฝกฉีดยาเขากลามเนื้อตนขา และเจาะเลือดบริเวณสนเทาของ
ทารกแรกเกิดจะเปนฟองน้ํา และบริเวณกลามเนื้อท่ีฉีดยาจะมีลูกสูบยางแดง ตอกับชุดใหน้ําเกลือ  ขวดน้ําเพ่ือ
ระบายน้ําท่ีฉีดเขาไปในหุน งบประมาณในการผลิตตอหุนฝกฉีดยาเขากลามเนื้อตนขา และเจาะเลือดบริเวณ
สนเทาของทารกแรกเกิด เปนจํานวนเงิน 300 บาท ตอ 1 ชิ้น ซ่ึงราคาถูกมากเม่ือเทียบกับการซ้ือหุนฝกฉีดยา
กับทางบริษัทตาง ๆ 
 

 
ภาพท่ี 1  ภาพแสดง หุนฝกฉีดยาเขากลามเนื้อตนขา และเจาะเลือดบริเวณสนเทาของทารกแรกเกิด 

 
ตอนท่ี 2 ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาลตอการใชหุนฝกฉีดยาเขากลามเนื้อตนขา 

และเจาะเลือดบริเวณสนเทาของทารกแรกเกิด 
 2.1 นักศึกษาพยาบาลมีความพึงพอใจของตอหุนฝกฉีดยาเขากลามเนื้อตนขา และเจาะเลือดบริเวณ

สนเทาของทารกแรกเกิด ภาพรวมอยูในระดับมาก (x�= 4.30; S.D= 0.74)   
 2.2 นักศึกษาพยาบาลมีความพึงพอใจของตอหุนฝกฉีดยาเขากลามเนื้อตนขา และเจาะเลือดบริเวณ

สนเทาของทารกแรกเกิด ดานการใชงานไดจริงในการฝกทักษะ อยูในระดับมาก (x� = 4.09; S.D= 0.85) เม่ือ

พิจารณาเปนรายขอ ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ “สามารถฉีดยาเขากลามเนื้อไดจริง” (x� =4.14; S.D= 0.77) 

สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยรองลงมาคือ “สามารถเจาะเลือดบริเวณสนเทาไดจริง” (x =4.03; S.D= 0.92) 
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 2.3 นักศึกษาพยาบาลมีความพึงพอใจของตอหุนฝกฉีดยาเขากลามเนื้อตนขา และเจาะเลือดบริเวณ

สนเทาของทารกแรกเกิด ดานความคงทนของวัสดุ อยูในระดับมาก (x� =4.08; S.D= 0.77) 
ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ “ภายหลังการเขากลามเนื้อและการเจาะเลือดบริเวณสนเทาสําหรับทารกคงสภาพ

เหมือนเดิม” ( x� = 4.13; S.D= 0.80) สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ “หุนฝกฉีดยาเขากลามเนื้อสําหรับทารกมี

ความคงทนตอการใชงาน” (x�  =4.04; S.D= 0.74) 
 2.4 นักศึกษาพยาบาลมีความพึงพอใจของตอหุนฝกฉีดยาเขากลามเนื้อตนขา และเจาะเลือดบริเวณ

สนเทาของทารกแรกเกิด ดานความสมจริง อยูในระดับมาก ( x�  =4.10; S.D= 0.76)ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ 

“มีความยึดหยุนสมจริงเม่ือใชงาน” ( x�  =4.12; S.D= 0.75) สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยรองลงมาคือ “มีสีใกลเคียงกับ

สีผิวของทารกจริง” ( x�  =4.10; S.D= 0.75) และ “ทารกมีขนาดใกลเคียงของจริง” ( x� =4.10; S.D= 0.78) 
 2.5 นักศึกษาพยาบาลมีความพึงพอใจของตอหุนฝกฉีดยาเขากลามเนื้อตนขา และเจาะเลือดบริเวณ

สนเทาของทารกแรกเกิด ดานความสะดวกในการใชงาน อยูในระดับมาก (x�  =4.19; S.D= 0.74) ขอท่ีมี

คาเฉลี่ยสูงสุดคือ “มีความสะดวกตอการเคลื่อนยาย” ( x� =4.19; S.D= 0.72) สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยรองลงมาคือ 

“สะดวกตอการใชงาน” ( x�= 4.18; S.D= 0.76) 
 
อภิปรายผล 

ผลการวิจัย พบวา นวัตกรรมหุนฝกทักษะการฉีดยาเขากลามเนื้อตนขา และการเจาะเลือดบริเวณสน
เทาของทารกแรกเกิดท่ีไดสรางและพัฒนาข้ึนนั้น ดานนอกผลิตจากยางพารา  สวนดานในเปนฟองน้ํา และมี
อุปกรณท่ีชวยระบายน้ําเพ่ือปองกันการเกิดน้ํายาท่ีใชฉีดขังอยูภายในหุน ใชเพ่ือฝกทักษะในการฉีดยาเขา
กลามเนื้อตนขา (Vastus Lateraris) ของทารกแรกเกิด เชน ฝกฉีดวัคซีนปองกันไวรัสตับอักเสบ บี, วิตามินเค 
ซ่ึงตองฉีดในเด็กทารกแรกเกิดทุกราย และการเจาะเลือดบริเวณสนเทาของทารกแรกเกิดก็มีความจําเปนตอง
ทําเกือบทุกรายเชนเดียวกัน หุนนี้สารมารถใหนกัศึกษาพยาบาลฝกทักษะการเจาะเลือดท่ีบริเวณสนเทาไดจริง 
และราคาประหยัดกวาเม่ือเทียบกับหุนฝกทักษะปฏิบัติการพยาบาลท่ีสั่งจากบริษัทท่ัวไป เนื่องจากมีตนทุนการ
ผลิตเพียง 300 บาท ตอหุน 1 ชิ้น   

ความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาลตอการใชหุนฝกฉีดยาเขากลามเนื้อตนขา และเจาะเลือดบริเวณ
สนเทาของทารกแรกเกิดท้ังภาพรวม และรายดาน อยูในระดับมากท้ังหมด โดยความพึงพอใจในภาพรวม มี
คาเฉลี่ยสูงท่ีสุด รองลงมา คือ ดานความสะดวกในการใชงาน และดานความสมจริง ตามลําดับ สอดคลอง
กับปฐมามาศ โชติบัณและคณะ (2556) ท่ีศึกษานวัตกรรมชุดหุนฝกทักษะการปฏิบัติการพยาบาล พบวา ความ
พึงพอใจของนักศึกษาพยาบาลตอการใชชุดหุนชวยฝกทักษะการปฏิบัติการพยาบาลในภาพรวมแตละหุนฝก มี
ความพึงพอใจอยูในระดับมากทุกขอ  
 เม่ือพิจารณาคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจตอการใชหุนฝกทักษะการฉีดยาเขากลามเนื้อ และเจาะเลือด
บริเวณสนเทาของทารกแรกเกิด จําแนกเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ  คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ
สูงท่ีสุด ไดแก ความสะดวกตอการเคลื่อนยาย คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ  รองลงมา ไดแก มีความสะดวกตอ
การใชงาน  สอดคลองกับปฐมามาศ โชติบัณ (2556) ท่ีพบวา ดานท่ีมีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ การนําไปใช 
โดยเฉพาะความสะดวกในการใชงาน, การเก็บรักษา และการเคลื่อนยาย ,เหมาะกับการเรียนรูดวยตนเอง งาย
ในการเก็บรักษา และการเคลื่อนยาย ท่ีเปนเชนนั้นอาจเนื่องมาจากสวนมากหุนจําลองท่ีใชในการฉีดยาหรือ
เจาะเลือดจะมาขนาดใหญและหนัก ประกอบกับมีอุปกรณเสริมสําหรับการฝก  จึงทําใหยากตอการใชงานใน
แงของการเคลื่อนยาย และการยืมกลับไปฝกปฏิบัติการท่ีหอพัก  สวนคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจตอหุนตอ
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การใชหุนฝกทักษะการฉีดยาเขากลามเนื้อ และเจาะเลือดบริเวณสนเทาของทารกแรกเกิด นอยท่ีสุด คือ ดาน
ความคงทนของวัสดุ อาจเนื่องมาจากเนื้อสัมผัสของยางพาราบริเวณท่ีเปนผิวหนังของทารกแรกเกิดมีลักษณะ
บางเพราะผูวิจัยตองการใหเหมือนผิวของทารกแรกเกิด จึงทําใหผูใชเกิดความรูสึกวาจะไมคงทน จึงมีระดับ
ความพึงพอใจท่ีนอยท่ีสุด อยางไรก็ตามการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการเรียนรูเพ่ือเตรียมการฝกปฏิบัติของ
นักศึกษาพยาบาลและไดมาซ่ึง สื่อการเรียนรูท่ีใชงานไดจริง เคลื่อนยายงาย ราคาประหยัด ยอมเปนการ
สงเสริมการเรียนรู ซ่ึงเปนสิ่งกระตุนใหนักศึกษาพยาบาลนําสื่อกลับไปใชไดบอยครั้งโดยไมตองกังวลวาจะ
เสียหายเนื่องจากตนทุนมีราคาไมสูงเหมือนหุนท่ีมีอยูในหองปฏิบัติการพยาบาล ซ่ึงการฝกปฏิบัติไดบอยครั้ง
ยอมสงผลใหเกิดความม่ันใจ และความชํานาญในทักษะนั้นๆ สอดคลองกับพัชรี ตันศิริ และคณะ(2557) ท่ี
ศึกษาประสิทธิผลของการเรียนสอนเทคนิคการฉีดยาเด็กโดยการใชหุนจําลองท่ีผลิตข้ึนใหม เม่ือพิจารณาใน
ดานความพึงพอใจ คือชวยใหนิสิตมีความม่ันใจในการฉีดยาเด็ก เกิดความชํานาญในการฉีดยาเด็ก และนิสิต
รับรูการฉีดยาเด็กสูงข้ึน กอนฝกปฏิบัติกับผูปวยจริง 
 
ขอเสนอแนะ 

อาจารยพยาบาล หรือเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของสามารถผลิตสื่อการสอนในหองปฏิบัติการพยาบาลอยาง
อ่ืนดวยน้ํายางพาราได เนื่องจากเปนวัสดุท่ีมีราคาถูก และมีมากในประเทศ ซ่ึงสามารถนํามาผลิตสื่อเพ่ือฝก
ปฏิบัติใหเกิดทักษะทางการพยาบาลไดเชนเดียวกับ อุปกรณท่ีนําเขาจากตางประเทศซ่ึงมีราคาแพง และมี
คุณภาพท่ีใกลเคียงกัน   
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