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การพัฒนาและประเมินผลนวัตกรรมเต้ านมเสมือน
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บทคัดย่ อ

วันที่รับบทความ : 28/12/2561
วันแก้ไขบทความ : 31/01/2562
วันตอบรับบทความ : 13/03/2562

การวิจยั และพัฒนานี้ มีวตั ถุ ประสงค์ เพื่อพัฒนาและประเมิ นประสิ ทธิ ผ ลของนวัตกรรมเต้านม
เสมือนสําหรับสอนสตรี ในการตรวจเต้านมด้วยตนเอง กระบวนการวิจยั ครอบคลุม 3 ระยะดังนี้ ระยะที่ 1
ศึกษาสภาพปั จจุบนั ของการใช้นวัตกรรมการสอนตรวจเต้านมด้วยตนเองจากนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ช้ นั ปี
ที่ 3 และการพัฒนานวัตกรรมการสอน มี 2 ขั้นตอน ประกอบด้วย 1) ศึกษาความต้องการใช้นวัตกรรม
2) ศึกษาหลักฐานเชิ งประจักษ์การพัฒนานวัตกรรมเต้านม ระยะที่ 2 สร้ างและพัฒนารู ปแบบนวัตกรรม
ตามวงรอบการพัฒนา 5 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 กําหนดองค์ประกอบ ขั้นตอนที่ 2 ร่ างต้นแบบ ขั้นตอน
ที่ 3 ทดสอบต้นแบบ ขั้นตอนที่ 4 ประเมินและปรับปรุ งต้นแบบ ขั้นตอนที่ 5 ผูท้ รงคุณวุฒิประเมินต้นแบบ
ระยะที่ 3 ทดสอบประสิ ทธิ ผลนวัตกรรมเต้านมเสมือนในสตรี กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 60 คน ประกอบด้วย
กลุ่มสตรี วยั เจริ ญพันธุ์ 30 คน อาสาสมัครสาธารณสุ ขจํานวน 30 คน ด้วยวิธีการศึกษากึ่งทดลองแบบหนึ่ ง
กลุ่ม ทดสอบก่ อนและหลัง การใช้นวัตกรรมเต้านมเสมื อน วิเคราะห์ ขอ้ มู ลด้วยสถิ ติเชิ งพรรณนา และ
ทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ ยทักษะการดูและการคลําก่อนและหลังได้รับการสอนของกลุ่มตัวอย่างด้วย
สถิติ Pair-t-test และ Independent t-test ผลการวิจยั พบว่า ภายหลังการทดลองใช้นวัตกรรมเต้านมเสมือน
ทําให้กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนทักษะการดูและทักษะการคลําเพื่อการตรวจคัดกรองเต้านมด้วยตนเองเพิ่มขึ้น
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ p < 0.05 แสดงว่านวัตกรรมเต้านมเสมือนที่พฒั นาขึ้นมีประสิ ทธิ ผลตามเกณฑ์
และสามารถนําไปใช้เป็ นสื่ อการสอนสําหรับสตรี ในการตรวจคัดกรองเต้านมด้วยตนเองได้
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Development and evaluation of an innovative artificial breast
for teaching women in breast self-examination
Kullapungha Chosivakul* Sumlee Saleekul*

Abstract
This Research and Development aimed to develop and evaluate the effectiveness of an Innovative
Artificial Breast for teaching women in Breast self-examination (BSE). The research methodology
covered three phases. Phase 1: Study of the current state and need to use innovations for teaching BSE;
there are 2 steps: 1) Study and use of innovation 2) Reviewed evidence-based literature. Phase 2: Creating
and developing 5 steps to Innovative Artificial Breast; step1: Defining the elements of innovative artificial
breast; step 2: Drafting Innovative Artificial Breast model; step 3: Testing the model; step 4: Evaluating
and improving prototype and step 5: Evaluating this Innovation by experts. Phase 3: Evaluating the
effectiveness of the innovative artificial breast with 60 samples were tested with a quasi-experimental one
group pre and post-test. Data were analysed by using descriptive statistics and test different average skills
inspection and palpation before and after the teaching of the samples by using Pair t-test and Independent
t-test.
The results showed that after using Innovative Artificial Breast model there were significant
increasing skills of inspection and palpation (p < .05). Innovative Artificial Breast for Teaching Breast
Self-Examination is effective and can be used for teaching women in Breast Self-Examination.
Note: Innovative Artificial Breast for teaching breast self-examination was registered for petty
patents with the Department of Intellectual Property, the Ministry of Commerce, number 11633, 17 June
2016.
Keywords. innovative artificial breast, breast self-examination, research and development
*Lecturer, Boromarajonani College of Nursing Bangkok, E-mail: kallapungha.c@bcn.ac.th
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บทนํา

จากรายงานข้ อ มู ล ในปี พ.ศ. 2560 ของ
ประเทศสหรัฐอเมริ กาพบว่า สตรี ที่เข้ารับการตรวจ
มะเร็ งเต้านมจํานวน 252,710 ราย มีจาํ นวน 63,410 ราย
เป็ นผูป้ ่ วยมะเร็ งรายใหม่ และจํานวน 40,610 ราย
ได้เสี ยชี วิตด้วยโรคมะเร็ งเต้านม1 สอดคล้องกับ
ข้ อ มู ล ของประเทศไทยที่ พ บว่ า อัต ราตายจาก
โรคมะเร็ งเต้านมต่ อแสนประชากรตั้งแต่ ปี พ.ศ.
2553-2557 มี จ ํา นวนเพิ่ ม ขึ้ นจาก 3.95 เป็ น 4.24
4.54 5.07 และ 5.35 ตามลําดับ2 นอกจากนี้ ขอ้ มูลปี
พ.ศ. 2554 ถึงปี พ.ศ. 2556 พบว่าโรคมะเร็ งเต้านมมี
อุ บ ัติ การณ์ มากที่ สุ ดในช่ วงอายุ 45-50 ปี ร้ อยละ
80.00 เป็ นมะเร็ งระยะแรก (ระยะที่ 1-3) ร้ อยละ
10.00 เป็ นมะเร็ งระยะกระจาย (ระยะที่ 4)3 การ
ตรวจคัดกรองเต้านมด้วยตนเองเบื้องต้นจะสามารถ
ช่ วยให้สตรี พบก้อนที่ ผิดปกติ ในระยะแรกได้ ถ้า
ประเมินได้เร็ วขึ้นมีโอกาสรักษาหายมากขึ้น ถ้าพบ
ขนาดก้อนอยู่เฉพาะที่เต้านมยังไม่แพร่ กระจายไป
ที่ต่อมนํ้าเหลืองการรักษาได้เร็ วจะช่วยให้มีชีวิตได้
เกิ น 5 ปี ถึ ง ร้ อ ยละ 98.00 แต่ ถ้า ก้ อนมะเร็ ง ได้
แพร่ กระจายไปตามอวัยวะอื่น ๆ แล้วโอกาสที่จะมี
ชี วิ ตเกิ น 5 ปี จะเหลื อเพี ยงร้ อยละ 23.004 ดังนั้น
การตรวจเต้านมด้วยตนเองจึงเป็ นแนวทางสําคัญที่
ช่วยทําให้ตรวจพบความผิดปกติได้เร็ วลดอัตราการ
เสี ยชีวติ และลดค่าใช้จ่าย5
ประเทศไทยให้ความสําคัญกับการส่ งเสริ ม
การตรวจเต้า นมด้วยตนเองเนื่ องจากมี ข ้อจํา กัด
เกี่ ย วกับ จํา นวนเครื่ องแมมโมแกรมที่ ย ัง มี ก าร
กระจายไม่ทวั่ ถึ งทุกหน่วยบริ การ ต้นทุนต่อหน่วย
ค่าใช้จ่ายสู ง ถึ ง 4,142.21 บาทต่อคน6 นอกจากนี้
พบว่ า การตรวจคัด กรองโรคมะเร็ ง เต้า นมด้ ว ย
เครื่ องแมมโมแกรมมีความคลาดเคลื่อนกับผูห้ ญิงที่

มี ภาวะความหนาแน่ นของเนื้ อเยื่อเต้านม7 และมี
ความแม่ นยําในการทํานายการเกิ ดมะเร็ งเต้านม
น้อยกว่าการใช้เครื่ องอัลตราซาวด์8 จากข้อจํากัด
กล่ าวข้างต้นจึ งมี ความจําเป็ นในการส่ งเสริ มให้
สตรี วยั เจริ ญพันธุ์ได้รับการพัฒนาทักษะการตรวจ
เต้านมด้วยตนเองเพิ่มมากขึ้น9
การสอนให้ ส ตรี ว ยั เจริ ญ พันธุ์ มี ค วามรู้
และเกิดทักษะปฏิบตั ิในการตรวจเต้านมด้วยตนเอง
ได้ น้ ั น หากใช้ ก ารสอนแบบบรรยายหรื อการ
อธิ บายอาจไม่เพียงพอ ที่จะช่ วยทําให้สตรี วยั เจริ ญ
พันธุ์ มีทกั ษะการตรวจที่ดีข้ ึนและสามารถคลําหา
ก้ อ นผิ ด ปกติ ที่ เต้ า นมได้ การมี นวั ต กรรม
ประกอบการสอนสาธิ ตจะสามารถช่วยให้เกิดการ
เข้าใจที่ง่ายขึ้น และช่วยให้การฝึ กทักษะการตรวจ
เต้านมด้วยตนเองถู กต้องมากขึ้น จากการทบทวน
หลักฐานเชิ งประจักษ์การพัฒนาสื่ อการสอนตรวจ
เต้านมด้วยตนเองพบว่ามี การผลิ ตที่ หลากหลาย
เช่ น โมเดลเต้านมจําลอง หุ่ นเต้านมจําลองทําจาก
ถุ ง น่ อง10-12 สื่ อการสอนดัง กล่ า วใช้ ส อนเฉพาะ
พื้นที่ ไม่ ปรากฏหลักฐานการศึ กษาวิจยั วัสดุ การ
ผลิตสื่ อยังไม่เสมือนเต้านมจริ ง ไม่สามารถสวมใส่
สอนแทนการเปิ ดร่ างกายได้ และสําหรับสื่ อที่ผลิ ต
จากบริ ษัท ที่ มี ค วามเสมื อ นจริ งทํา จากซิ ลิ โ คน
หรื อยางพาราจะมี น้ ําหนักมากเคลื่ อนย้ายลําบาก
และมี ราคาสู งถึ งประมาณ 4,990 บาทต่ อ 1 ชุ ด13
จากปั ญหาดังกล่าวข้างต้นผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจใน
การพัฒ นา และประเมิ น ผลนวัต กรรมเต้ า นม
เสมือนสําหรั บสอนการตรวจเต้านมด้วยตนเองที่
ต่ อ ยอดของเดิ มแต่ ใ ห้ เ กิ ดความแตกต่ า ง มี
รู ปลักษณะเสมื อนจริ ง สะดวกต่ อการเคลื่ อนย้าย
และมีราคาถูก
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วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่ อศึ กษาสภาพปั จจุ บ นั เกี่ ยวกับ ความ
ต้องการมีและใช้นวัตกรรมเต้านมเสมือน
2. เพื่อพัฒนารู ปแบบนวัตกรรมเต้านมเสมือน
3. เพื่อประเมินประสิ ทธิ ผลของนวัตกรรม
เต้านมเสมือน
วิธีการดําเนินการวิจัย
การวิจยั และพัฒนา (Research and Development)
ผ่านการรั บรองจากคณะกรรมการจริ ยธรรมการ
วิจยั วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุ งเทพ เลขที่
038/2556 ดําเนิ นการวิจยั ตั้งแต่ 15 ตุลาคม 2558
ถึง มิถุนายน 2561 มี 3 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 ศึ กษาสภาพปั จจุ บนั ถึ งความ
ต้อ งการมี แ ละใช้ น วัต กรรม เพื่ อ ประกอบการ
ตัด สิ นใจการพัฒ นา จากการสอนภาคปฏิ บ ั ติ
รายวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุ มชน 1 พบว่า
นั ก ศึ ก ษาพยาบาลยัง ขาดทัก ษะการสอนตรวจ
เต้านมด้วยตนเอง และขาดสื่ อการสอนที่จะช่วยทํา
ให้กลุ่มเป้ าหมายสามารถปฏิบตั ิทกั ษะการตรวจได้
ง่ า ยขึ้ น ผู ้วิ จ ัย จึ ง วางแผนการพัฒ นานวัต กรรม
ประกอบด้วย 2 ขั้นตอนดังนี้ 1) ศึกษาข้อมูลความ
ต้อ งการใช้ น วัตกรรม 2) ทบทวนหลัก ฐานเชิ ง
ประจักษ์การพัฒนานวัตกรรม กลุ่ มตัวอย่างที่ ให้
ข้อมู ล คื อ ตัวแทนจากนั ก ศึ ก ษาพยาบาลศาสตร์
ชั้ นปี ที่ 3 ที่ ฝึ กภาคปฏิ บั ติ วิ ช าการพยาบาล
ครอบครัวและชุ มชน 1 จํานวน 32 คน โดยมีเกณฑ์
คัดเข้าดังนี้ 1) ฝึ กภาคปฏิ บตั ิ ในอําเภอพุทธมลฑล
2) ยินดี ที่จะให้ข ้อมูล และกลุ่ มสตรี วยั เจริ ญพันธุ์
อําเภอพุทธมลฑล จังหวัดนครปฐม จํานวน 20 คน
มีเกณฑ์คดั เข้าดังนี้ 1)ไม่เคยมีประสบการณ์ที่ได้รับ
การสอนการตรวจเต้ า นมด้ ว ยตนเองมาก่ อ น
2) อ่านออกเขียนได้ 3) ยินดีที่จะให้ขอ้ มูล

ระยะที่ 2 สร้างและพัฒนารู ปแบบนวัตกรรม
ตามวงรอบการพั ฒ นา 5 ขั้ นตอน 14-15 ผู้วิ จ ั ย
ดําเนิ นการ ดังนี้ 1) กําหนดองค์ประกอบ 2) ร่ าง
ต้นแบบ 3) ทดสอบต้นแบบ 2 ครั้งกับนักศึกษา
พยาบาลศาสตร์ และสตรี วยั เจริ ญพันธุ์ 4) ประเมิน
ปรั บปรุ ง 5) ประเมิ นต้นแบบนวัตกรรมครั้ งที่ 1
กับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ช้ นั ปี ที่ 3 และ 4 สุ่ ม
ชั้นปี ละ 10 คน ครั้งที่ 2 กับสตรี วยั เจริ ญพันธุ์ สุ่ ม
ได้ พ้ื น ที่ ต ํา บลลานตากฟ้ า อํา เภอนครชั ย ศรี
จังหวัดนครปฐม จํานวน 10 คน
ระยะที่ 3 ทดสอบประสิ ทธิ ผลนวัตกรรม
เต้านมเสมื อน กลุ่ มตัวอย่างคื อสตรี วยั เจริ ญพันธุ์
สุ่ มได้พ้ืนที่อาํ เภอหัวรอ จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
จํา นวน 60 คน มี คุ ณ สมบั ติ ต ามเกณฑ์ ค ั ด เข้ า
(Inclusion criteria ) ดังนี้ 1) อายุ 30 ปี ขึ้นไป 2) ไม่
มี ก้อนหรื อได้รับการวินิจฉัยว่าเป็ นมะเร็ งเต้านม
มาก่อน เกณฑ์คดั ออก (Exclusion criteria) ได้แก่
มี ปั ญหาสุ ขภาพจิ ต ซึ มเศร้ า หรื อวิ ต กกั ง วล
การศึ ก ษาครั้ งนี้ อาจมี ปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ คํา ตอบ
การวิจยั (Confounding variable) คือความรู ้ และ
ประสบการณ์เดิมของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่ งสตรี วยั เจริ ญพันธุ์
ที่ อ าศั ย อยู่ ใ นชุ มชนคื อ ผู ้ ป ฏิ บั ติ หน้ า ที่ เป็ น
อาสาสมัครประจําหมู่บา้ น (อสม.) และสตรี ทว่ั ไป
ที่ ไม่ใช่ อสม. ซึ่ ง อสม.เป็ นกลุ่ มที่ มี โอกาสได้รับ
ความรู ้ และฝึ กทักษะการตรวจเต้านมด้วยตนเองมา
ก่ อน ดัง นั้นเพื่ อควบคุ มปั จจัยดังกล่ าว ผูว้ ิ จ ัยจึ ง
คัดเลื อกสตรี ตามเกณฑ์การคัดเลื อกกลุ่มตัวอย่าง
ข้างต้น กําหนดสัดส่ วนของสตรี ที่เป็ นอสม. และ
สตรี ท่ีไม่ เป็ นอสม. เป็ น 1:1 ซึ่ งเมื่ อกําหนดขนาด
กลุ่ มตัวอย่างที่ ต้องการให้ มี จ าํ นวนมากพอที่ จะ
นํ า ไปสู่ การวิ เ คราะห์ เ ปรี ยบเที ย บแยกกลุ่ ม
(Subgroup analysis ) โดยมีโอกาสที่จะได้ชุดข้อมูล
ที่มีการ แจกแจงปกติ (Normally distributed data)
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คือกลุ่มละไม่ต่ าํ กว่า 30 คน ต้องการกลุ่มตัวอย่าง
ทั้งหมด 60 คน16
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือวิจัยระยะที่ 1 แบบสัมภาษณ์
ความต้ อ งการใช้ น วัต กรรม เป็ นแบบมาตร
ประเมินค่า 3 ระดับ คือ มาก ปานกลาง และน้อย
เนื้ อหา 4 ด้ า น ได้ แ ก่ 1)ความต้ อ งการใช้
นวัตกรรม 2) ความสําคัญของการมีนวัตกรรม 3)
ป ร ะ โ ย ช น์ ที่ ไ ด้ รั บ จ า ก น วั ต ก ร ร ม แ ล ะ
4) ข้อเสนอแนะการพัฒนานวัตกรรม ตรวจสอบ
คุ ณ ภาพของเครื่ องมื อ จากผู ้ เ ชี่ ยวชาญด้ า น
นวัตกรรมและการศึ กษาจํานวน 3 ท่าน ได้ค่า
ดัช นี ค วามตรงเชิ ง เนื้ อ หา 0.88 ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์
แอลฟาของครอนบาค 0.77
เครื่ อ งมื อ วิ จั ยระยะที่ 2 แบบประเมิ น
นวัตกรรมเต้านมเป็ นแบบมาตรประเมินค่า 5 ระดับ
คือ มากที่สุดถึงน้อยที่สุด รวม 10 ข้อ เนื้อหา 4 ด้าน
ได้แก่ 1) กระบวนการพัฒนา 2) ด้านการออกแบบ
3) ด้านวัสดุ อุปกรณ์ และ 4) คุ ณค่ าของนวัตกรรม
ผ่า นการตรวจสอบคุ ณภาพจากผู ้เชี่ ย วชาญด้ า น
นวัตกรรมและการศึ กษาจํานวน 3 ท่ าน ค่ าดัชนี
ความตรงเชิ งเนื้ อหา 0.92 ค่ าสั มประสิ ทธิ์ แอลฟา
ของครอนบาค 0.89
เครื่ อ งมื อ วิ จั ย ระยะที่ 3 การประเมิ น
ประสิ ทธิ ผลของนวัตกรรม มี 2 ส่ วน
ส่ วนที่ 1 เครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้ อมูล ประกอบด้วย
1) แบบสอบถามข้อมูลส่ วนบุคคล ที่ผวู ้ ิจยั
พัฒนาขึ้น ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส
การศึ กษา อาชี พ รายได้ การวางแผนครอบครั ว
และการเคยได้รับการอบรมตรวจเต้านม

2) แบบสังเกตทักษะการตรวจเต้านมด้วย
ตนเอง ผูว้ ิจยั พัฒนาจากคู่ มื อการคัดกรองตรวจ
เต้า นมสถาบันมะเร็ ง แห่ งชาติ ปี พ.ศ.2555 และ
คู่ มื อ การคัด กรองตรวจเต้า นมศู น ย์อ นามัย ที่ 4
ราชบุรี ปี พ.ศ.2556 เป็ นแบบตรวจสอบรายการ
ซึ่ งถ้ า ปฏิ บ ั ติ ใ นข้ อ ความนั้ นๆได้ ถู ก ต้ อ งให้
คะแนน 1 คะแนน ถ้าปฏิ บตั ิ ไม่ถู กให้คะแนน 0
แบบสังเกตนี้ ประกอบด้วย 2 ด้าน ดังนี้ ด้านที่ 1
แบบประเมิ น ทั ก ษะการดู เ ต้ า นมด้ ว ยตนเอง
จํา นวน 6 ข้อ 1) การเปลี่ ย นแปลงสี ผิว 2) การ
เปลี่ ย นแปลงของขนาดเต้านม 3) ลัก ษณะความ
แตกต่างของเต้านม 4) การเปลี่ ยนแปลงผิวหนัง
การดึ ง รั้ งของผิ ว หนัง หรื อ มี ผิ ว หนัง ขรุ ข ระ 5)
การดึ ง รั้ งของหั ว นมหรื อมี หั ว นมบุ๋ ม 6) การ
เปลี่ ยนแปลงของขนาดเต้านม 2 ข้าง ผ่านการ
ตรวจสอบคุ ณภาพของเครื่ องมื อจากผูเ้ ชี่ ยวชาญ
จํานวน 3 ท่าน ได้ค่า ดัชนี ความตรงเชิ งเนื้ อหา
0.81 ค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟาของครอนบาค 0.83
ด้านที่ 2 แบบประเมินทักษะการคลําเต้านมด้วย
ตนเองจํานวน 10 ข้อ ดังนี้1) สังเกตลักษณะทัว่ ไป
2) จัด ท่ า การตรวจ 3) วางตํา แหน่ ง นิ้ ว 3 นิ้ ว 4)
คลําเต้านมจากฐานเต้านมไปถึงไหปลาร้า 5) การ
เลือกคลําเต้านมที่ถูกต้อง เช่น แบบก้นหอย แบบ
ดาวกระจาย 6) เคลื่อน 3 นิ้วคือนิ้วชี้ นิ้วกลาง และ
นิ้วนางอย่างต่อเนื่องโดยไม่ยกนิ้ว 7) กดลงบนเต้า
นม 3 ระดับ เบา กลาง หนัก 8) บีบที่หัวนมเบาๆ
ดูวา่ สารคัดหลัง่ และ 9) คลําต่อมนํ้าเหลืองบริ เวณ
รักแร้ท้ งั สองข้าง และ10) ประเมินก้อนที่ผิดปกติ
ได้ ผ่านการตรวจสอบคุ ณภาพของเครื่ องมือจาก
ผูเ้ ชี่ ยวชาญจํานวน 3 ท่าน ค่าดัชนี ความตรงเชิ งเนื้อหา
0.84 ค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟาของครอนบาค 0.86
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ส่ วนที่ 2 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการทดลอง
1. นวัตกรรมเต้านมเสมื อนสําหรับสอน
การตรวจเต้านมด้วยตนเอง ผูว้ ิจยั ประดิษฐ์ข้ ึนเอง
จากร่ างต้ น แบบร่ วมกั บ ผู ้ เ ข้ า รั บ การอบรม
หลัก สู ต รพยาบาลเวชปฏิ บ ัติ รุ่ น ที่ 8 วิ ท ยาลั ย
พ ย า บ า ล บ ร ม ร า ช ช น นี ก รุ ง เ ท พ ต า ม
กระบวนการวิจยั และพัฒนา โดยใช้วสั ดุที่หาง่าย
ราคาถูก นํ้าหนักเบามาประดิษฐ์นวัตกรรม วัสดุมี
ดังนี้ 1) เสื้ อชั้นใน 2) เต้าฟองนํ้าสําเร็ จรู ป 3) ใย
สั ง เคราะห์ 4) ผ้ า ใยบั ว 5) สี ชอล์ ค 6) ด้ า ย
7) เข็มเย็บผ้า และ 8) ก้อนยางพารา ขั้นตอนการ
เย็บ ประกอบด้วย 1) นํา เสื้ อ ชั้นในตัดส่ วนหน้า
เต้านมออกขนาดเท่ ากับเต้า นมฟองนํ้า สําเร็ จรู ป
2) นําเต้านมฟองนํ้าสําเร็ จรู ปใส่ ใยสังเคราะห์ให้มี
ความยืดหยุน่ เสมือนเนื้อเต้านมจริ งเย็บลงบนเสื้ อ
ชั้นในแทนส่ วนที่ตดั ออกไป 3) นําผ้าใยบัวกว้าง
7 ซม. ยาว 7 ซม. ใส่ ใ ยสั ง เคราะห์ จดั รู ป ทรง
เส้ นผ่าศู นย์กลาง 0.5 ซม. เย็บติ ดบนเต้า นมเป็ น
หั ว นมระบายสี น้ ําตาลอ่ อ น 2 ข้า ง 4) นํา ก้อ น
ยางพาราสํ า เร็ จรู ป เส้ นผ่า ศู นย์ก ลาง 0.5 ซม.ใส่
ใยสังเคราะห์ ใ ห้มีความยืดหยุ่นคล้ายก้อนเนื้ อที่
ผิ ด ปกติ และนํา ก้อ นยางพาราวางบริ เ วณด้า น
บนขวาด้านนอก 1 ข้าง เสมือนก้อนเนื้ อที่ผิดปกติ
ที่พบในเต้านม นําเต้านมเสมือนที่มีความสมบูรณ์
ตรวจคุ ณภาพจากผูเ้ ชี่ ยวชาญจํา นวน 3 ท่ าน คื อ
แพทย์ผเู ้ ชี่ ยวชาญด้านศัลยกรรมกรรมด้านมะเร็ ง
เต้า นม แพทย์ส าขาเวชศาสตร์ ค รอบครั ว และ
พยาบาลผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านการตรวจคัดกรองมะเร็ ง
เต้านม ตามแบบประเมินนวัตกรรม 4 ด้าน ดังนี้
1) ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 2) กระบวนการ
พัฒนา 3) ความเสมือนจริ ง และ 4) การนําไปใช้
ประโยชน์ แบบประเมินนวัตกรรมแต่ละด้านเป็ น

มาตรการประเมินค่า 5 ระดับ 5 คือดีมาก ถึง 1 คือ
ปรับปรุ งได้ค่าดัชนีความตรงเชิงเนื้อหาได้ค่า 0.86
2.คู่ มื อ การสอนตรวจคัด กรองมะเร็ ง
ด้ ว ยตนเองผ่ า นการประเมิ น จากผู ้เ ชี่ ย วชาญ
จํานวน 3 ท่าน ค่าดัชนีความตรงเชิงเนื้อหา 0.91
3. แบบสังเกตการตรวจเต้านมด้วยตนเอง
ตามรายการ (Check list) การดู แ ละการคลํ า หา
ความเที่ยง (Reliability) จากประเมินการให้คะแนน
ระหว่างผูว้ ิจ ัยและผูช้ ่ วยวิจ ัย ทดลองกับสตรี ใน
พื้นที่ ใกล้เคียง 10 คน ประเมินความเข้าใจในการ
ให้คะแนนที่ตรงกัน (Inter-Rater Reliability: IRRTesting)
การเก็บข้ อมูลวิจัย
ผูว้ ิ จ ัย เป็ นผู ้เ ก็ บ ข้อ มู ล และมี ผู้ช่ ว ยวิ จ ัย
2 คน คือ อาจารย์พยาบาล และนักศึกษาพยาบาล
ศาสตร์ ช้ ัน ปี ที่ 4 ผ่า นกระบวนการเตรี ย มความ
พร้ อ มการเก็ บ ข้อ มู ล จากผู ้วิ จ ัย ดัง นี้ ระยะที่ 1
ศึ ก ษาสภาพปั จ จุ บ ั น ความต้ อ งการมี แ ละใช้
นวัตกรรมผูว้ ิจยั เก็บ ข้อมูล ระยะที่ 2 สร้ า งและ
พัฒนารู ป แบบนวัตกรรม 5 ขั้น ตอน ผูว้ ิจยั และ
อาจารย์ พ ยาบาลเก็ บ ข้ อ มู ล ระยะที่ 3 ประเมิ น
ประสิ ทธิ ผลของนวัตกรรม ผูว้ ิจยั อาจารย์พยาบาล
และนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ช้ นั ปี ที่ 4 เก็บข้อมูลใน
ชุ มชนหัวรอ จังหวัดพระนครศรี อยุธยา โดยชี้ แจง
แนวทางการเก็บ ข้อมู ลตามแบบประเมิ นทัก ษะ
การดู เ ต้า นม จํา นวน 6 ข้อ และแบบประเมิ น
ทักษะการคลําเต้า นมด้วยตนเอง จํา นวน 10 ข้อ
ผูว้ ิจยั และผูช้ ่วยวิจยั 2 คนต่างคนต่างประเมินให้
คะแนน เมื่ อให้คะแนนไม่ตรงกันจะสื่ อสารกัน
จนกระทัง่ สามารถประเมินการให้คะแนนตรงกัน
ในแต่ละคน เมื่อเกิดความเข้าใจที่ตรงกันสรุ ปการ
ให้ ค ะแนนร่ วมกั น เกิ ด ความเชื่ อ มั่น ระหว่ า ง
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ผู ้ป ระเมิ น ทั้ง ผู ้วิ จ ัย และผู ้ช่ ว ยวิ จ ัย จากนั้ นลง
บันทึกในแบบประเมิน
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป ประกอบด้วย 1)
ข้อ มู ล ทั่ว ไป วิ เ คราะห์ ด้ ว ยสถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา
ได้ แ ก่ ความถี่ ร้ อ ยละค่ า เฉลี่ ย ค่ า เบี่ ย งเบน
มาตรฐานและพิ สั ย 2) ทดสอบความแตกต่ า ง
ค่า เฉลี่ ย ทัก ษะการดู แ ละการคลํา ก่ อ นและหลัง
ได้ รั บ การสอนของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งด้ ว ยสถิ ติ
Pair-t-test และ 3) ทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ย
ทักษะการดู และการคลําก่อนและหลังได้รับการ
สอนของกลุ่มตัวอย่างใช้สถิติ Independent t-test
ผลการวิจัย
ระยะที่ 1 ศึกษาข้ อมูลความต้ องการมีและ
ใช้ นวัตกรรมเต้ านม ประกอบด้วย 2 ขั้นตอนดังนี้
ขั้น ตอนที่ 1 ความต้อ งการมี แ ละใช้
นวัตกรรมข้อมูลจากนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ และ
สตรี วยั เจริ ญพันธุ์อยูร่ ะดับมากที่สุดร้ อยละ 85.00
และร้อยละ 95.00 ตามลําดับ การเห็นความสําคัญ
ของการมีสื่ออยูร่ ะดับมากร้อยละ 90.00 และร้ อยละ
95.00 ตามลํา ดับ และการเห็ น ประโยชน์ ข อง
นวัตกรรมพบว่าอยู่ระดับมากร้ อยละ 85.00 และ
ร้ อ ยละ 95.00 ตามลํา ดับ ข้อ เสนอแนะในการ
ปรับปรุ งให้มีลกั ษณะที่ใช้ง่าย ไม่มีข้ นั ตอนยุง่ ยาก
ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาหลักฐานเชิ งประจักษ์
การพัฒ นาสื่ อ พบว่า มี ก ารผลิ ต เพื่ อสอนเฉพาะ
พื้ น ที่ แต่ ไ ม่ ส ามารถสวมใส่ ส อนแทนการเปิ ด
ร่ างกายได้ วัสดุ ไม่เสมื อนจริ ง เช่ น ทําจากหุ่ น
โครงพลาสติ ก ก้อนเต้า นมทํา จากใยสัง เคราะห์
สําหรั บสื่ อที่ มีความเสมื อนจริ งผลิ ตจากซิ ลิโคน
หรื อยางพารายังมีราคาแพง

ระยะที่ 2 การสร้ างและพัฒนานวัตกรรม
เต้ านมเสมือนตามวงรอบการพัฒนา 5 ขั้นตอน
ขั้น ตอนที่ 1 กํา หนดองค์ ป ระกอบของ
นวัตกรรม ดังนี้ 1) มีความเสมือนจริ ง 2) ใส่ สอน
แทนการเปิ ดบริ เวณทรวงอกของผู ้ถู ก ตรวจ
3) นํ้าหนั ก เบาเคลื่ อ นย้า ยสะดวก 4) ราคาถู ก
5) วัสดุหาง่ายในพื้นที่ และ 6) กําหนดโครงสร้าง
ทําจากเสื้ อชั้นในราคาประมาณ 100-150 บาท
ขั้นตอนที่ 2 ร่ างต้นแบบนวัตกรรม เลือก
วัสดุเสื้ อชั้นใน เต้านมฟองนํ้าสําเร็ จรู ป ใช้กระดุม
เย็บเป็ นลักษณะหัวนม ใส่ ลูกแก้วในเต้านม เย็บ
ประดิษฐ์ได้ตน้ แบบเต้านมเสมือนชุดที่ 1
ขั้นตอนที่ 3 ทดสอบต้นแบบนวัตกรรม
2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ทดสอบกับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์
ชั้นปี ที่ 3 และ 4 ครั้งที่ 2 ทดสอบกับกลุ่มสตรี วยั
เจริ ญพันธุ์กลุ่มละ 10 คน พบว่าทักษะการดู และ
ทัก ษะการคลํา เต้า นมด้ว ยตนเองของนัก ศึ ก ษา
พยาบาล ผ่านการประเมิน ร้อยละ 95.00 และกลุ่ม
สตรี วยั เจริ ญพันธุ์ ผ่านการประเมิ นร้ อยละ 80.00
นําข้อเสนอแนะมาปรับปรุ งและพัฒนาได้เต้านม
เสมือนชุดที่ 2
ขั้นตอนที่ 4 ประเมินและปรับปรุ งนวัตกรรม
4 ด้านจากตัวแทนนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ดังนี้ 1)
ด้านกระบวนการพัฒนา 2) ด้านการออกแบบ 3)
ด้านวัสดุอุปกรณ์ และ 4) ด้านคุณค่าของนวัตกรรม
ผ่านการประเมินระดับดี ทุกด้าน มีขอ้ เสนอแนะให้
ปรับปรุ งเต้านมให้ยืดหยุ่นไม่แข็งเกินไป ปรับปรุ ง
ตามข้อเสนอแนะได้เต้านมเสมือนชุ ดที่ 3
ขั้นตอนที่ 5 นําเต้านมเสมื อนชุ ดที่ 3 ส่ ง
ผู ้ เ ชี่ ยวชาญจํ า นวน 3 ท่ า นทํ า การประเมิ น
คุ ณลักษณะของนวัตกรรม 4 ด้านเหมื อนขั้นตอน
ที่ 4 ผลการประเมิ นคะแนนอยู่ในระดับดีถึงดีมาก
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และมีขอ้ เสนอแนะปรับปรุ งลักษณะก้อนเนื้ อที่ใส่
ในเต้านมควรมี ล ักษณะยื ดหยุ่น ผูว้ ิ จ ัยปรั บปรุ ง
ก้อนจากเดิมใส่ ลูกแก้วเปลี่ยนเป็ นก้อนยางพาราที่มี
ความยื ดหยุ่น มี ขนาดและรู ปลักษณะคล้ายก้อน
เนื้ อที่ผิดปกติ ได้นวัตกรรมเต้านมเสมือนชุ ดที่ 4 ที่
พร้อมนําไปทดสอบประสิ ทธิ ผล

ระยะที่ 3 การทดสอบประสิ ทธิผลนวัตกรรม
เต้ านมเสมื อนสํ าหรั บสอนการตรวจเต้ านมด้ วย
ตนเอง
นํานวัตกรรมเต้านมเสมือนชุ ดที่ 4 ไปทดสอบ
กับ ตัว แทนสตรี วัย เจริ ญพัน ธุ์ และอสม.ได้ ผ ล
ดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบคะแนนทักษะการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้ านมด้ วยตนเองด้ วยการดูและการคลํา
เต้ านมด้ วยตนเองของกลุ่มตัวอย่ างก่ อนและหลังการสอน
ตัวแปร
ก่ อนการสอน
หลังการสอน
(30 คน)
(30 คน)
t
p-value
SD
SD
x�
x�
กลุ่มสตรีวยั เจริญพันธ์
ทักษะการดู
2.03
2.43
5.60
.89
7.855
.000***
ทักษะการคลํา
1.73
2.35
9.43
1.45
16.914
.000***
กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุ ข
4.10
2.17 5.67
.48
3.756
.001**
ทักษะการดู
6.63
2.67 9.63
.81
6.135
.000***
ทักษะการคลํา
**p< .01 ***p< .001
คะแนนเฉลี่ ยทักษะการดู และทักษะการ
คลําหลังการสอนมีคะแนนเฉลี่ ยทักษะทั้ง 2 ด้าน
สู งกว่าก่ อนสอนทักษะอย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติ
(p < 0.00) หลังการสอนกลุ่มอสม.มีคะแนนเฉลี่ย

ทัก ษะการดู เ ต้า นมด้วยตนเองสู ง กว่า ก่ อนสอน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิ ติ (p = 0.00) และมีคะแนน
เฉลี่ ยทัก ษะการคลํา เต้ า นมด้ ว ยตนเองสู ง กว่ า
การสอนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p < 0.00)
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ตารางที่ 2 เปรียบเทียบความแตกต่ างของคะแนนทักษะการดูและทักษะการคลําเต้ านมด้ วยตนเองก่ อนและ
หลังการใช้ นวัตกรรมระหว่ างกลุ่มสตรีวยั เจริญพันธุ์และกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุ ข
ตัวแปร
กลุ่มสตรีวยั เจริ ญพันธุ์ กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุ ข
(30 คน)
(30 คน)
t
p-value
x�
x�
SD
SD
ทักษะการดู
2.03
2.42
4.1
0.88
4.38
.000***
ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง
5.6
0.89
5.6
0.66
0.32
.464
ทักษะการคลํา
1.73
2.34
6.63
1.27
10.05
.000***
ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง
9.43
1.45
9.63
0.66
0.68
.095
***p < .001
ประสิ ทธิ ภาพ และสามารถนําไปใช้ในการจัดการ
จากตารางที่ 2 พบว่าก่ อนการทดลองใช้
เรี ยนการสอนได้
นวัตกรรม ทั้งสตรี ว ยั เจริ ญพันธุ์ และกลุ่ มอสม.มี
ค่ า เฉลี่ ย คะแนนทัก ษะการดู เ ต้ า นมด้ ว ยตนเอง
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิ ติ (p < 0.000)
อภิปรายผล
ในขณะที่กลุ่มอสม. มีคะแนนเฉลี่ยสู งกว่ากลุ่มสตรี
การพัฒนานวัตกรรมเต้านมเสมือนสําหรับ
วัยเจริ ญพันธุ์ แต่ภายหลังการทดลองใช้นวัตกรรม
สอนการตรวจเต้ า นมด้ ว ยตนเองในครั้ งนี้ ผ่ า น
พบว่าทั้ง 2 กลุ่ มมี คะแนนทักษะการดู เต้านมด้วย
กระบวนการวิจยั และพัฒนา 3 ขั้นตอนภายใต้การ
ตนเองไม่ แตกต่ างกัน (p =0.46) ค่ าเฉลี่ ยคะแนน
ทดลอง ปรั บปรุ งนวัตกรรม ทดสอบประสิ ทธิ ผล
ทักษะการคลําเต้านมด้วยตนเองระหว่างกลุ่มสตรี วยั
ทํ า ให้ มี คุ ณภาพ 17 ผ่ า นกระบวนการทดสอบ
เจริ ญพันธุ์ และกลุ่ มอสม.พบว่าก่ อนการทดลองมี
ประสิ ทธิ ผลนวัตกรรมจากกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม คื อ
ค่ าเฉลี่ ยคะแนนทักษะการคลําเต้านมด้วยตนเอง
สตรี วยั เจริ ญพันธุ์ และอสม. โดยเฉพาะกลุ่มตัวอย่าง
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิ ติ (p < 0.000)
ที่ เป็ น อสม.มี ความรู ้ และประสบการณ์ เดิ มในการ
ในขณะที่กลุ่มอสม. มีคะแนนเฉลี่ยสู งกว่ากลุ่มสตรี
ตรวจเต้านมด้วยตนเอง ในขณะที่สตรี วยั เจริ ญพันธุ์
วัยเจริ ญพันธุ์ แต่ภายหลังการทดลองใช้นวัตกรรม
ไม่ มี ค วามรู ้ แ ละประสบการณ์ เ ดิ ม มาก่ อ น แต่
พบว่ า ทั้ งสองกลุ่ ม มี คะแนนทั ก ษะการคลํ า
ภายหลังการทดลองใช้ นวัตกรรมเต้านมเสมื อน
ไม่แตกต่างกัน (p < 0.95) กลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่ม
พบว่าทั้งสองกลุ่มมีคะแนนทักษะการดูและคลําไม่
มีคะแนนทักษะการดูและทักษะการคลําเต้านมด้วย
แตกต่างกันตามผลการวิจยั ตารางที่ 2 แสดงให้เห็ น
ตนเองสู ง เพิ่ ม ขึ้ นทั้ง สองกลุ่ ม โดยที่ ไ ม่ มี ค วาม
ถึ งประสิ ทธิ ภาพของนวัตกรรมเต้านมเสมือนชุ ดนี้
แตกต่ างกัน จึ งสรุ ปว่านวัตกรรมเต้านมเสมื อนที่
สามารถใช้สอนตรวจเต้านมด้วยตนเอง ทําให้กลุ่ม
ผลิ ตขึ้ นตามกระบวนการวิ จ ั ย และพั ฒ นามี
สตรี วยั เจริ ญพันธุ์ที่ไม่มีประสบการณ์ ในการตรวจ
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เต้านมมาก่ อนมี ท กั ษะการตรวจเต้านมด้วยตนเอง
เพิ่มขึ้น เกิดความมัน่ ใจในการฝึ กปฏิบตั ิเพิ่มมากขึ้น
เนื่ องจากได้มี การฝึ กทักษะการตรวจเต้านมจาก
นวัตกรรมสื่ อการสอนที่ มี ความสเมื อนจริ ง ที่ ช่วย
ทําให้ เกิ ดการเรี ยนรู ้ ที่ ช่ วยทําให้ เกิ ดความเข้าใจ
ง่ า ยขึ้ น และตอบวัต ถุ ป ระสงค์ ข องการพัฒ นา
นวัตกรรมที่มีความเสมือนจริ ง ใส่ สอนแทนการเปิ ด
บริ เวณทรวงอกของผู ้ ถู ก ตรวจ นํ้ าหนั ก เบา
เคลื่ อนย้ายสะดวก ราคาถูก และวัสดุที่ใช้ประดิ ษฐ์
สามารถหาง่ ายในพื้ นที่ นอกจากนี้ นวัตกรรมที่
ประดิ ษฐ์ข้ ึนมาเป็ นสื่ อการสอนที่สามารถนําไปใช้
สอนทักษะการปฏิ บ ตั ิ ที่ ดีกว่าการสอนแบบเดิ มที่
ไม่ได้ใช้สื่อการสอนร่ วมกับการฝึ กปฏิ บตั ิ จริ ง ซึ่ ง
การจัดการเรี ยน การสอนที่ ผ่านการปฏิ บตั ิจริ งเปิ ด
โอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้ลงมือปฏิ บตั ิ เรี ยนรู ้ผ่านการฝึ ก
ทักษะด้วยตนเอง โดยมี ครู เป็ นผู ้ช้ ี แนะ กระตุ ้น
สนั บ สนุ นให้ ผู ้เ รี ยนเกิ ด การเรี ยนรู ้ ช่ วยพัฒนา
ทักษะและช่ วยอํานวยความสะดวกให้ ผูเ้ รี ยนเกิ ด
การเรี ยนรู ้ผา่ นกระบวนการฝึ กทักษะการปฏิบตั ิจริ ง
ด้ ว ยนวัต กรรมเต้ า นมที่ ป ระดิ ษ ฐ์ ข้ ึ นใหม่ จ าก
ออกแบบการวิจยั และทดลองใช้ ส่ งผลให้ผเู ้ รี ยนเกิด
การพัฒนาการเรี ยนรู ้ อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพตรงตาม
เป้ าหมายของรายวิ ช า การเรี ยนการสอนมี
ประสิ ทธิ ภาพที่ ดี ยิ่ งขึ้ น ผู ้เรี ยนสามารถเกิ ดการ
เรี ยนรู ้ได้อย่างรวดเร็ ว ประสิ ทธิ ผลการเรี ยนรู ้สูงขึ้น
กว่าเดิ ม ช่ วยให้ ผูเ้ รี ยนเกิ ดแรงจู งใจในการเรี ยน
มากขึ้ น ตลอดจนช่ วยประหยัดเวลาในการเรี ยน
สอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาวิ จ ั ย เรื่ องการพั ฒ นา
หุ่ นจําลองเต้านมเพื่อการสอนการเลี้ ยงบุตรด้วยนม
มารดาพบว่ าเป็ นสื่ อการเรี ยนรู ้ ใหม่ ที่ ท ําให้ เพิ่ ม
ความเข้าใจและสามารถฝึ กทักษะการดู แลเต้านม
มารดาหลังคลอดได้ดีย่งิ ขึ้นมีความเหมาะสมในการ
นํามาใช้เป็ นสื่ อการสอนได้ 18 และสอดคล้องกับ

ผลการวิจยั ที่พบว่าผลการใช้นวัตกรรมในการสอน
การตรวจเต้านมด้วยตนเองทําให้สตรี มีความรู ้ และ
ทักษะการตรวจเต้านมด้วยตนเองดี ข้ ึน19-20 ตลอดจน
สอดคล้องกับการศึ กษาวิ จ ัยปั จจัยที่ มี ผลต่ อการ
เรี ยนรู้ของนักศึกษาพยาบาลในการปฏิบตั ิ ซึ่ งพบว่า
ปั จ จั ย ที่ ส่ งผลให้ เ กิ ด การเรี ยนรู ้ ข องนั ก ศึ ก ษา
พยาบาลที่ ดี คื อการที่ ผูเ้ รี ยนมี ความสนใจใฝ่ รู ้ ได้
ลงมือปฏิบตั ิดว้ ยตนเอง ประกอบกับการที่มีสื่อการ
สอนและอุปกรณ์ อย่างเพียงพอ จะช่ วยส่ งเสริ มการ
เรี ยนรู ้ ของนักศึ กษาพยาบาลดี ยิ่งขึ้ น21 การจัดการ
เรี ยนรู ้ โดยใช้สถานการณ์ เสมือนจริ งด้วยนวัตกรรม
เต้านมเสมื อนนี้ เป็ นวิธี การจัดการเรี ยนรู ้ ที่ จาํ ลอง
สถานการณ์ ทางคลิ นิ ก เพื่ อ ให้ ผู ้ เ รี ยนได้ มี
ประสบการณ์ที่เกิ ดจากการปฏิบตั ิการพยาบาลด้วย
ตนเองที่สามารถทําให้การเรี ยนการสอนบรรลุ ตาม
วัตถุประสงค์ที่ดีข้ ึน
ข้ อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้
1. ด้านการวิจยั ทางการพยาบาลควรมี การ
ศึกษาวิจยั การนํานวัตกรรมสื่ อการสอนการตรวจคัด
กรองมะเร็ งเต้านมด้วยตนเองไปทดลองใช้ในพื้นที่
อื่ น ๆ เพื่ อ เป็ นการประเมิ น ประสิ ทธิ ผลของ
นวัตกรรมอย่างต่อเนื่ อง
2. ด้านการนําผลการวิ จ ัยไปใช้ ประโยชน์
ควรมีการการศึกษาวิจยั ติดตามผลการใช้นวัตกรรม
เต้านมเสมื อนเปรี ยบเที ยบกับการคัดกรองมะเร็ ง
เต้านมในระยะแรก เพื่ อทดสอบความแม่นยําของ
การใช้นวัตกรรมต่อไป
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