
แบบจําลองแผลฝเย็บ

กลุมที ่6



นวัตกรรมนวัตกรรม

แบบจําลองแผลฝเย็บแบบจําลองแผลฝเย็บ



ประโยชนที่คาดวาจะไดรับประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1.  ใชเปนสื่อการสอนวิชามารดา ทารก และการผดุง

ครรภได
2.  นักศึกษาพยาบาลศาสตร มีทักษะเย็บแผลฝเย็บได

และผูรับบริการไดรับความปลอดภัย

1.  ใชเปนสื่อการสอนวิชามารดา ทารก และการผดุง
ครรภได

2.  นักศึกษาพยาบาลศาสตร มีทักษะเย็บแผลฝเย็บได
และผูรับบริการไดรับความปลอดภัย



วิธีการประดิษฐวิธีการประดิษฐ
   
Model 1

งบประมาณ      -
ขอเสีย  ไมทนทาน เย็บแลวขาด

      ลักษณะไมคลายกับของจริง



วิธีการประดิษฐวิธีการประดิษฐ
   
Model 2

งบประมาณ      200 บาท/ ชิ้น
ขอดี  มีลักษณะทางกายภาพที่เหมือนจริง 
ขอเสีย  มีลักษณะเหนียว หนา เย็บยาก



วิธีการประดิษฐวิธีการประดิษฐ
   
Model 3

งบประมาณ      200 บาท/ชิ้น
ขอดี  มีความยืดหยุน เย็บงาย มีลักษณะกายภาพเหมือนจริง
ขอเสีย มีความยืดหยุนมากกวาของจริง



วิธีการประดิษฐวิธีการประดิษฐ
    ประดิษฐแบบจําลองแผลฝเย็บจากน้ํายางพารา 

โดยอาจารย มีชัย การรีัตน คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
สอนเทคนิคและใหคําปรึกษาในการประดิษฐ 

    วัสดุอุปกรณ
-  น้ํายางพารา -  ปูนปลาสเตอร
-  ดินเหนียว -  วาสลีน
-  ผากอซ -  กาบมะพราวฝอย
-  พูกัน                         -  ฟองน้ํา
-  ไมอัด                        -  กาวรอน

    ประดิษฐแบบจําลองแผลฝเย็บจากน้ํายางพารา 
โดยอาจารย มีชัย การรีัตน คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
สอนเทคนิคและใหคําปรึกษาในการประดิษฐ 

    วัสดุอุปกรณ
-  น้ํายางพารา -  ปูนปลาสเตอร
-  ดินเหนียว -  วาสลีน
-  ผากอซ -  กาบมะพราวฝอย
-  พูกัน                         -  ฟองน้ํา
-  ไมอัด                        -  กาวรอน



ขั้นตอนการประดิษฐขั้นตอนการประดิษฐ
1.ปนหลอแบบแผลฝเย็บจากดินเหนียว



ขั้นตอนการประดิษฐขั้นตอนการประดิษฐ
2.ผสมปูนปลาสเตอร3/4สวนกับน้ําสะอาด2ถวย แลวนํา
ปูนปลาสเตอรที่ผสมน้ํามาเทใสแบบดินเหนียวที่ปน



3.รอปูนปลาสเตอรแหงแลวจึงนําไปเปนตนแบบ
สําหรับเทยางพารา



4.ทาวาสลีนที่บล็อกตนแบบเพื่องายในการแลกแผน
ยางพาราออกไดงาย
5. นําน้ํายางพารามาผสมกับน้ําสมสายชูเพื่อใหน้ํายาง
แข็งตัวเร็วขึ้น



6. นําน้ํายางที่ผสมแลวมาทาที่บล็อกตนแบบจากนั้น
รอใหน้ํายางแหงแลวทาซ้ําประมาณ2-3รอบ 



7.นําผาก็อซมาแปะรอบๆที่ทายางเพื่อใหยางแข็งตัวดี



8. นํายางมาทาและแปะกอซทําซ้ําๆตามขั้นตอนเดิม
ประมาณ 3-4ครั้ง จากนั้นรอใหแหง แลวจึงคอยๆ
ลอกจากบล็อกตนแบบ



9.หลังจากลอกโมเดลยางออกจากแบบก็จะยัดขางในดวย
ฟองน้ําที่ตัดพอดีกับแบบ



10.นําไมอัดที่ตัดพอดีกับแบบมาทําเปนฐานที่ตั้งเพื่อให
โมเดลสามารถตั้งได



ประชากรที่ใชในการศึกษาคือนักศึกษาพยาบาล
ศาสตรบัณฑิตชั้นปที่ 4 รุนที่ 13 ปการศึกษา 2555 จํานวน 
80 คน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแกน ที่มี
ประสบการณเย็บแผลฝเย็บและยินดีเขารวมในการศึกษาการ
ใชแบบจําลองการเย็บแผลฝเย็บโดยมีกลุมตัวอยางที่ศึกษา
จํานวน 72 คน 

ประชากรและกลุมตัวอยางประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการศึกษาคือนักศึกษาพยาบาล

ศาสตรบัณฑิตชั้นปที่ 4 รุนที่ 13 ปการศึกษา 2555 จํานวน 
80 คน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแกน ที่มี
ประสบการณเย็บแผลฝเย็บและยินดีเขารวมในการศึกษาการ
ใชแบบจําลองการเย็บแผลฝเย็บโดยมีกลุมตัวอยางที่ศึกษา
จํานวน 72 คน 



ผลการนําไปใชผลการนําไปใช

•     กลุมตัวอยางที่ศึกษา สวนใหญมีอายุ 22 ป 
(รอยละ 54.2 )เปนเพศหญิง(รอยละ94.4)มีประสบการณ
ในการเย็บแผลฝเย็บ 3-4 ครั้ง(รอยละ 50)

•     กลุมตัวอยางที่ศึกษา สวนใหญมีอายุ 22 ป 
(รอยละ 54.2 )เปนเพศหญิง(รอยละ94.4)มีประสบการณ
ในการเย็บแผลฝเย็บ 3-4 ครั้ง(รอยละ 50)



ผลการนําไปใชผลการนําไปใช
•ความพึงพอใจตอการใชแบบจําลองการเย็บแผลฝเย็บ

ระดับมากที่สุด
1.ดานคุณคาและประโยชน  สามารถนําไปใชเปนสื่อในการเรียนการสอน
ของนักศึกษาพยาบาลได (X � = 4.61,S.D.= 0.66)
2.ดานการนําไปใช ความสะดวกในการเรียนรูฝกทักษะดวยตนเอง 
(X � = 4.60,S.D.= 0.60)

ระดับมาก
1.ดานการผลิต   ความประณีต สวยงาม (X � = 4.40,S.D.= 0.69)
2.การพัฒนาทักษะ (X � = 4.12,S.D.= 0.69)

•ความพึงพอใจตอการใชแบบจําลองการเย็บแผลฝเย็บ
ระดับมากที่สุด

1.ดานคุณคาและประโยชน  สามารถนําไปใชเปนสื่อในการเรียนการสอน
ของนักศึกษาพยาบาลได (X � = 4.61,S.D.= 0.66)
2.ดานการนําไปใช ความสะดวกในการเรียนรูฝกทักษะดวยตนเอง 
(X � = 4.60,S.D.= 0.60)

ระดับมาก
1.ดานการผลิต   ความประณีต สวยงาม (X � = 4.40,S.D.= 0.69)
2.การพัฒนาทักษะ (X � = 4.12,S.D.= 0.69)



ผลที่ไดจากนวัตกรรมผลที่ไดจากนวัตกรรม
1.พัฒนาทักษะการเย็บแผลฝเย็บสําหรับนักศึกษาพยาบาล เนื่องจาก
แบบจําลองแผลฝเย็บมีลักษณะทางกายวิภาคคลายของจริง เคลื่อนยาย
ไดสะดวกและสามารถฝกไดดวยตนเอง
2. คุมคา  ประหยัด  คงทน  

-ใชได  >10 ครั้ง  เทากับ  เย็บครั้งละ 20 บาท
-ใชได  >20 ครั้ง  เทากับ  เย็บครั้งละ 10 บาท

1.พัฒนาทักษะการเย็บแผลฝเย็บสําหรับนักศึกษาพยาบาล เนื่องจาก
แบบจําลองแผลฝเย็บมีลักษณะทางกายวิภาคคลายของจริง เคลื่อนยาย
ไดสะดวกและสามารถฝกไดดวยตนเอง
2. คุมคา  ประหยัด  คงทน  

-ใชได  >10 ครั้ง  เทากับ  เย็บครั้งละ 20 บาท
-ใชได  >20 ครั้ง  เทากับ  เย็บครั้งละ 10 บาท



ประโยชนและคุณคาของนวัตกรรมประโยชนและคุณคาของนวัตกรรม

ดานการนําไปใช  สามารถนําไปใชเปนสื่อการเรียนการสอน
ของนักศึกษาพยาบาลได  ทั้งนี้เนื่องจากแบบจําลองมีลักษณะ
กายวิภาคที่คลายของจริง เปนแบบจําลองที่มีความสะดวกใน
การเคลื่อนยายผูเรียนใชฝกทักษะไดดวยตนเอง 

ดานการนําไปใช  สามารถนําไปใชเปนสื่อการเรียนการสอน
ของนักศึกษาพยาบาลได  ทั้งนี้เนื่องจากแบบจําลองมีลักษณะ
กายวิภาคที่คลายของจริง เปนแบบจําลองที่มีความสะดวกใน
การเคลื่อนยายผูเรียนใชฝกทักษะไดดวยตนเอง 



ประโยชนและคุณคาของนวัตกรรมประโยชนและคุณคาของนวัตกรรม

ดานคุณคาและประโยชน    แบบจําลองจะเปนสิ่งชวย
กระตุนการฝกทักษะการเย็บแผลฝเย็บใหมีความชํานาญ
มากขึ้น นักศึกษามีความมั่นใจสามารถปฏิบัติใน
สถานการณจริงได  ประหยัดเวลาการสอน Clinic
ทําใหผูรับบริการมั่นใจ

ดานคุณคาและประโยชน    แบบจําลองจะเปนสิ่งชวย
กระตุนการฝกทักษะการเย็บแผลฝเย็บใหมีความชํานาญ
มากขึ้น นักศึกษามีความมั่นใจสามารถปฏิบัติใน
สถานการณจริงได  ประหยัดเวลาการสอน Clinic
ทําใหผูรับบริการมั่นใจ



ลักษณะเดนและองคความรูที่ไดจากนวัตกรรมลักษณะเดนและองคความรูที่ไดจากนวัตกรรม

1. ความรูเกี่ยวกับการสรางแบบจําลองแสดงกายวิภาคของ
แผลฝเย็บ
2.  เกิดทักษะการทํางานเปนทีม การวางแผน มอบหมายงาน 
การแกปญหา และการประเมินผล
3. สงเสริมใหเกิดความคิดสรางสรรคในการพัฒนา
แบบจําลอง

1. ความรูเกี่ยวกับการสรางแบบจําลองแสดงกายวิภาคของ
แผลฝเย็บ
2.  เกิดทักษะการทํางานเปนทีม การวางแผน มอบหมายงาน 
การแกปญหา และการประเมินผล
3. สงเสริมใหเกิดความคิดสรางสรรคในการพัฒนา
แบบจําลอง



ขอจํากัดแบบจําลอง

1. ความเหนียว เย็บยาก
2. ลักษณะสีและการแบงชั้นผิวหนัง,ชั้นกลามเนื้อ
3. แบบจําลองแผลฝเย็บตัดเฉียงขวา(Right Medio-

lateral episiotomy)แบบเดียว

1. ความเหนียว เย็บยาก
2. ลักษณะสีและการแบงชั้นผิวหนัง,ชั้นกลามเนื้อ
3. แบบจําลองแผลฝเย็บตัดเฉียงขวา(Right Medio-

lateral episiotomy)แบบเดียว



ขอเสนอแนะในการพัฒนาตอยอด

1. ความคงทนและความคุมคาในการใชแบบจําลองแผล    
ฝเย็บ

2. การใชแบบจําลองแผลฝเย็บพัฒนาทักษะผูเรียนดานการ
เย็บแผลฝเย็บ

1. ความคงทนและความคุมคาในการใชแบบจําลองแผล    
ฝเย็บ

2. การใชแบบจําลองแผลฝเย็บพัฒนาทักษะผูเรียนดานการ
เย็บแผลฝเย็บ



ขอขอบคุณ

อาจารยมีชัย  การีรัตน
ผูเชี่ยวชาญดานศิลปกรรม

อาจารยที่ปรึกษา
อาจารยรัชนี พจนา

        อาจารยเอมอร  บุตรอุดม

อาจารยมีชัย  การีรัตน
ผูเชี่ยวชาญดานศิลปกรรม

อาจารยที่ปรึกษา
อาจารยรัชนี พจนา

        อาจารยเอมอร  บุตรอุดม



คณะผูจัดทํา
1.นางสาวกนกอร บุญอาจ เลขที่ 4
2.นางสาวปาจรีย ปราณีสอน เลขที่ 53
3.นางสาวภารวี จันทะราช เลขที่ 66
4.นางสาวยลดา ศริิปญญา เลขที่ 68
5.นางสาวเยาวภา โสมา เลขที่ 71
6.นางสาววิภาดา ดีเลิศ เลขที่ 85
7.นางสาวศรัญญา นามี เลขที่ 88

นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปที่ 3

1.นางสาวกนกอร บุญอาจ เลขที่ 4
2.นางสาวปาจรีย ปราณีสอน เลขที่ 53
3.นางสาวภารวี จันทะราช เลขที่ 66
4.นางสาวยลดา ศริิปญญา เลขที่ 68
5.นางสาวเยาวภา โสมา เลขที่ 71
6.นางสาววิภาดา ดีเลิศ เลขที่ 85
7.นางสาวศรัญญา นามี เลขที่ 88

นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปที่ 3



ขอบคุณคะขอบคุณคะ


