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ABSTRACT

Innovation of Transtibial Stump Bandaging Manikin
Sethasathien S
Physical Medicine and Rehabilitation Department,
Udonthani Hospital, Udonthani Provincial Public Health
Office

Objective:  To invent a new stump bandaging manikin
that more resembles as a real transtibial stump, provides
convenient use and gives more trainee’s satisfaction
than do the previous models.
Study Design:  Innovation of new medical manikin with
an analytical study
Setting:  Rehabilitation department, Udonthani hospital
Subjects:  4th-year medical, nurse and physical-therapist
students attending at the Rehabilitation Department,
Udonthani Hospital during March-September, 2011
Methods:  A new model of transtibial stump bandaging
manikin was invented with available materials and
equipments in the prosthesis unit at Udonthani Hospital,
technically being tested by specialists for remodeling.
This new manikin and the previous rigid-foam and
plaster models were used in stump bandaging practices.
Then the students completed the self-administered
questionnaires for satisfaction and they were collected
for analysis.
Results:  The new transtibial stump bandaging manikin
consisted of 6-inch-length, club-shaped transtibial
stump model, flexion-extension knee joint and lower part
of thigh. Material of the manikin was firm but compressible
and the model had light weight and could be firmly
attached to the edge of a table or chair during use. Data
from the questionnaires showed that the new manikin
gave higher satisfaction scores than both the previous
rigid foam model and the plaster model respectively
in all 6 aspects of satisfaction including shape,
compressibility, ease of bandaging , ease of installation
of the manikin as well as the confidence and overall
satisfaction of trainees after practice (p<0.01).

However, the students’ self determined confidence
scores ranged from fair to high level after training with
any of the models.
Conclusion:  The new model of transtibial stump
bandaging manikin was more satisfactory for stump
bandaging practice .
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บทคัดยอ 
วัตถุประสงค:  สรางหุนจำลองตอขาชนิดใตเขาเพื่อใชฝกทักษะ 
การพันผายืดตอขาที่มีลักษณะเสมือนตอขาผูปวยจริงยิ่งขึ้น 
สะดวกตอการใชงาน ดวยวัสดุที่จัดหาไมยาก และผูใชมีความ 
พึงพอใจมากกวาหุนตอขาแบบเดิม 
รูปแบบการวิจัย:  นวัตกรรมหุนทางการแพทย และ การวิจัย 
เชิงวิเคราะหเปรียบเทียบ 
สถานที่ทำการวิจัย:  กลุมงานเวชกรรมฟนฟู โรงพยาบาล 
อุดรธานี 
กลุมประชากร:  นักศึกษาแพทย นักศึกษาพยาบาล นักศึกษา 
กายภาพบำบัด ชั้นปที่ 4 ที่มาฝกงานที่กลุมงานเวชกรรมฟนฟู 
โรงพยาบาลอุดรธานี ระหวางเดือนมีนาคม-กันยายน 2554 
วิธีการศึกษา:  1) สรางหุนตอขาชนิดใตเขาแบบใหมโดยใชวัสดุ 
และเครื่องมือที่มีอยูเดิมในงานกายอุปกรณ โรงพยาบาลอุดร- 
ธานี ทดสอบการใชงานโดยผูเชี่ยวชาญและปรับปรุง; 2) ใชหุน 

จำลองแบบใหมและหุนจำลองแบบเดิมคือแบบหุนปูนและแบบ 
หุนโฟมแข็งในการฝกทักษะการพันผายืดตอขาใหแกนักศึกษา 
และศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาดวยแบบ 

สอบถามชนิดตอบดวยตนเอง 
ผลการศึกษา:  หุนจำลองตอขาชนิดใตเขาแบบใหม (แบบอุดร
1) ประกอบดวย สวนตอขายาวประมาณ 6 นิ้ว ซึ่งรูปรางสวน 
ปลายของตอขาบานออกเล็กนอย ขอเขาที่พับงอเหยียดได และ 
ตนขาสวนปลาย เนื้อหุนมีความยืดหยุนบีบรัดได ติดตั้งโดยยึด 

เกาะกับขอบโตะ/เกาอี้ระหวางการใชงานและมีน้ำหนักเบา ผล 
การทดสอบความพึงพอใจในการใชฝกทักษะกับนักศึกษา 
จำนวน 68 ราย พบวา คะแนนความพึงพอใจตอหุนแบบอุดร 1 

สูงกวาหุนโฟมแข็งและหุนปูนตามลำดับ ในทั้ง 6 ดาน คือ รูป 
รางลักษณะ ความออนแข็งและยืดหยุนของเนื้อขา ความงาย 
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ในการพันผายืด ความสะดวกในการจับยึดหุนในขณะฝก ความ 
รูสึกมั่นใจของนักศึกษาวาจะสามารถพันขาจริงไดภายหลังการ 
ฝกและความรูสึกพอใจโดยรวมในการฝกกับหุน (p<0.01) โดย 
ที่คะแนนดานความรูสึกมั่นใจของนักศึกษาภายหลังการฝกกับ 
หุนตอขาทั้ง 3 แบบลวนอยูในระดับปานกลางถึงคอนขางดี 
สรุป:  หุนตอขาชนิดใตเขาแบบอุดร 1 สามารถสรางความพึง 
พอใจและความมั่นใจในการฝกทักษะการพันผายืดตอขาได 
มากกวาหุนตอขาแบบหุนปูนและหุนโฟมแข็ง 
คำสำคัญ:  การพันผายืดตอขา, หุนจำลองตอขา 
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บทนำ 
 สิ่งสำคัญอยางหนึ่งในการฟนฟูสมรรถภาพผูปวยหลังการ 
ตัดขา คือการปองกันและการลดการบวมของตอขา ซึ่งการลด 
บวมโดยวิธีการพันตอขาดวยผายืดยังเปนวิธีที่ใชกันบอยที่สุด 
ในผูปวยหลังการผาตัดใหม ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งแผลที่ยังมี 
น้ำเหลืองหรือเลือดซึมมาก หรือมีความเสี่ยงตอการติดเชื้อ(1,2) 
การพันตอขาที่มีประสิทธิภาพจำเปนตองทำอยางถูกวิธี และ 
ตองพันใหมประมาณทุก 4-6 ชั่วโมง เพื่อรักษาระดับความบีบ 
รัดที่พอเหมาะเอาไว และระวังการรัดแนนตรงสวนตนของตอ 
ขาที่อาจมีผลคลายทูนิเกต(tourniquet effect) ซึ่งทำใหเกิด 
ภาวะขาดเลือดของเนื้อเยื่อสวนปลายดวย(3,4) ทักษะการพันผา 
ยืดที่ถูกตอง คือเนนการพันกระชับโดยออกแรงดึงผายืดใหมาก 
ที่สวนปลายและผอนแรงดึงที่สวนบนเพื่อใหแรงกดที่สวนปลาย 
ไลของเหลวจากสวนปลายกลับสูสวนบนทำใหตอขายุบบวมได 
ดีและควรพันขามขอตอสวนตน 1 ขอโดยเวนบริเวณขอ เพื่อ 
ชวยใหยังคงเคลื่อนไหวขอเขาไดสะดวกโดยผายืดไมเลื่อนหลุด 

งาย(5-7) 

 การฝกทักษะโดยใชหุนจำลองจนมีความชำนาญกอนที่จะ 
ปฏิบัติกับผูปวยจริงชวยลดความเสี่ยงตาง ๆ ที่จะเกิดกับผูปวย 
ไดและถือเปนความจำเปนในศตวรรษที่ 20(8) การใชหุนจำลอง 
ใหประสพความสำเร็จควรมีการใหขอมูลยอนกลับแกนักศึกษา 
อยางชัดเจนไมวาจะจากตัวผูสอนที่เฝาสังเกตการณอยูหรือจาก 
ตัวเครื่องเอง(9) 

 ปจจุบันหุนจำลองตอขาชนิดใตเขาที่ใชอยูในหลายสถาบัน 

ไดแก หุนจำลองที่ทำจากปูนยิบซั่ม (plaster model) ,หุนจำลอง 
ซึ่งทำจากโฟมแข็ง (rigid foam model) ที่ผลิตขึ้นเองอยาง 
งาย ๆ และหุนจำลองแบบที่มีจำหนายซึ่งมีลักษณะของลำตัว 
ครึ่งลางและตอขาที่ถูกตัดเหนือเขา 2 ขาง หรือแบบที่มีตอขา 
ตัดเหนือเขา 1 ขางและใตเขา 1 ขาง ผลิตจากวัสดุที่ เปน 
พลาสติกหรือยางทำใหเนื้อขามีความแข็งไมยืดหยุนและ ไมมี 

สวนขอเขาที่เคลื่อนไหวได จึงยังขาดความเสมือนจริงในการใช 
ฝกทักษะและไมสะดวกในการใชงาน 

 ดังนั้นผูวิจัยจึงทำการศึกษาเพื่อพัฒนาหุนตอขาแบบใหม 
ใหมีคุณสมบัติที่ใชในการฝกทักษะไดดียิ่งขึ้น ติดตั้งสะดวก 
โดยใชวัสดุที่จัดหาไดงายในงบประมาณประหยัด และศึกษา 
เปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาตอการฝกทักษะการ 
พันผายืดกับหุนตอขาจำลองที่สรางขึ้นใหม กับหุนตอขารุนเดิม 
 

วิธีการศึกษา 
กลุมประชากร 
 นักศึกษาแพทย, นักศึกษากายภาพบำบัด และนักศึกษา 
พยาบาลชั้นปที่ 4 ที่มาฝกงานที่กลุมงานเวชกรรมฟนฟูในชวง 
ระหวางเดือน มีนาคม – กันยายน 2554 
 
เครื่องมืองานวิจัย 
 หุนตอขา 3 รุนไดแก 
 1. หุนตอขาชนิดใตเขาแบบอุดร 1 ซึ่งสรางขึ้นใหมในงาน 
     วิจยันี้ 
 2. หุนตอขาชนิดใตเขาแบบหุนปูน (plaster model) 

 3. หุนตอขาชนิดใตเขาแบบหุนโฟมแข็ง (rigid foam model) 
 
ขั้นตอนการวิจัย 
 1. ศึกษาคุณสมบัติของหุนตอขาที่เอื้ออำนวยตอการฝก 
ทักษะการพันตอขาไดเสมือนจริงมากที่สุดและดำเนินการสราง 
หุนตอขาจำลองแบบใหมภายในหนวยงานกายอุปกรณ กลุม 
งานเวชกรรมฟนฟู โรงพยาบาลอุดรธานี โดยใชฟองน้ำสำหรับ 
ทำขาเทียม ทออลูมิเนียม ยาง สกรู แผนเหล็ก และถุงนอง 
ขาเทียม แลวทดสอบการใชงานโดยแพทยเวชศาสตรฟนฟู 
นักกายภาพบำบัด พยาบาลหองตรวจเวชกรรมฟนฟู อาจารย 
พยาบาล และทำการปรับปรุงหุนตอขา 
 2. ใชหุนตอขาชนิดใตเขาแบบที่สรางขึ้นใหม และหุนตอขา 
แบบเดิมคือ แบบหุนปูนและแบบหุนโฟมแข็งในการสอนทักษะ 
การพันผายืดตอขาใหแกนักศึกษาแพทย นักศึกษาพยาบาล 
และนักศึกษากายภาพบำบัดชั้นปที่ 4 ที่ฝกปฏิบัติงานที่กลุม 
งานเวชกรรมฟนฟู โรงพยาบาลอุดรธานี ระหวางเดือนมีนาคม- 
กันยายน 2554 โดยใหนักศึกษาทุกคนทดลองพันผายืดกับหุน 

ตอขาทั้ง 3 แบบ โดยการสุมเลือกจะทดลองกับหุนแบบใดกอน 
หลังก็ไดและไมมีการจับเวลา ในระหวางการฝกตัวผูวิจัยหรือ 
อาจารยผูสอนจะทำหนาที่ตรวจสอบและใหคำแนะนำเทคนิค 

วิธีที่ถูกตอง 
 3. หลังจากที่นักศึกษาไดทดลองใชหุนตอขาครบทั้ง 3 แบบ 
แลว ใหนักศึกษาทุกคนตอบแบบประเมินความพึงพอใจดวย 
ตนเอง โดยการใหคะแนน 1-5 แทนระดับความพึงพอใจนอยไป 
ถึงมากตามลำดับ แบบประเมินประกอบดวยคำถามเกี่ยวกับ 

ความพึงพอใจ 6 ขอ คือ 1. รูปรางลักษณะคลายตอขาจริง 
2. ความออนแข็งและความยืดหยุนของเนื้อขา 3. ความงายใน 
การพันผายืด 4. ความสะดวกในการจับยึดหุนขณะที่ฝก 
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5. ความรูสึกมั่นใจวาจะสามารถพันตอขาจริงได 6. ความรูสึก 
พึงพอใจโดยรวมตอการฝกกับหุน 
 
การวิเคราะหทางสถิติ 
- ขอมูลพึ้นฐานใชการแจกแจงความถี่ และ รอยละ 
- ระดับคะแนนความพึงพอใจใชคากลาง (median), 
 interquartile range 
- เปรียบเทียบความแตกตางดวยสถิติเชิงวิเคราะห Kruskal- 
 Wallis test และ Mann-Whitney test 
 

ผลการศึกษา 
 ไดนวัตกรรมหุนตอขาชนิดใตเขาเพื่อใชฝกทักษะการพัน 
ตอขาแบบอุดร 1 (transtibial stump bandaging manikin 
Udon 1) ซึ่งมีคุณลักษณะคือ 1) ตัวหุนประกอบดวยสวนตอขา 
ซึ่งมีปลายบานออกเล็กนอย (club shape) ขอเขา จนถึงตนขา 
2) มีผิวสัมผัสใกลเคียงผิวหนัง 3) เนื้อตอขามีความยืดหยุนใกล 
เคียงเนื้อเยื่อปกติ 4) ขอเขาสามารถงอ-เหยียดได 5) ติดตั้งโดย 
ยึดเกาะกับขอบโตะ เตียง หรือเกาอี้ ระหวางการใชงาน ดัง 
ภาพที่ 1, 2 และ 3 

 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาตอการใชหุนฝก 
ทักษะการพันตอขา นักศึกษาชั้นปที่ 4 รวมทั้งสิ้น 68 ราย เปน 
ชาย 10 ราย หญิง 58 ราย อายุระหวาง 20-22 ป อายุเฉลี่ย 
21.32 ± 0.70 ป ประกอบดวย  นักศึกษาแพทย 21 ราย  

(30.9 %) นักศึกษาพยาบาล 34 ราย (50 %) นักศึกษากายภาพ 
บำบัด 13 ราย (19.1 %) ไดผลระดับคะแนนความพึงพอใจ 

และคานัยสำคัญของความแตกตางของคะแนน ดังตารางที่ 
1, 2 และ 3 ภาพที่ 1 แสดงหุนตอขาชนิดใตเขาแบบอุดร 1: มุมมองดานขางเขางอ 

ภาพที่ 2 แสดงหุนตอขาชนิดใตเขาแบบอุดร 1: มุมมองดานขางเขาเหยียด 

ภาพที่ 3 แสดงหุนตอขาชนิดใตเขาแบบอุดร 1: มุมมองตรง(หลังพันผายืด) 

ตารางที่ 1 แสดงคามัธยฐาน (median) และ interquartile range(I.R.) ของคะแนนความพึงพอใจ 

 จากการสังเกตการณในระหวางการฝกทักษะของนักศึกษา 
ผูวิจัยพบวา ระหวางการฝกกับหุนปูนหรือหุนโฟมแข็ง นักศึกษา 
บางรายใชสวนแกนหุนตั้งที่พื้นเตียงหรือเกาอี้ทำใหปลายตอขา 

ชี้ขึ้นขางบนในแนวดิ่ง สวนโคนคว่ำอยูขางลางซึ่งไมใชทาของ 

ตอขาผูปวยจริงในขณะพันตอขา, นักศึกษาสวนใหญมักดึงผา 
ยืดแนนที่สวนตน (proximal) ของตอขามากกวาที่สวนปลาย 
(distal) ซึ่งขอผิดพลาดนี้จะแสดงใหเห็นไดชัดเจนเมื่อใชหุนแบบ 

อุดร 1 แตกรณีที่ฝกกับหุนปูนหรือหุนโฟมแข็งผูสอนตองใชการ 
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ทดสอบดึงดูความตึงแนนของผา หรือดูลายผาที่ถูกดึงขยายออก 
ซึ่งเปนสิ่งที่ตองอาศัยประสบการณของผูสอนมากกวา, หุน 
ตอขาแบบหุนปูนและหุนโฟมแข็งมีสวนตนขาที่สั้นเกินไปไม 
สามารถใชฝกพันผายืดขึ้นเหนือขอเขาได, ขณะที่นักศึกษาฝก 
พันผายืดกับหุนแบบอุดร 1 นักศึกษาสามารถจัดทาของหุนให 
งอหรือเหยียดในมุมที่แตกตางกันไดเพื่อใหไดประสบการณมาก 
ขึ้นกอนการปฏิบัติกับผูปวยจริง และหลังการพันผายืดกับหุน 
ขาแบบอุดร 1 เรียบรอยแลว นักศึกษาสามารถทดลองขยับขอ 
เขาเพื่อตรวจดูการเคลื่อนไหวของขอเขาและการเลื่อนหลุด 
ของผายืดได 
 

บทวิจารณ 
 คามัธยฐานของคะแนนความมั่นใจของนักศึกษาภายหลัง 
การฝกทักษะกับหุนจำลองแบบหุนปูน หุนโฟมแข็ง และ หุนแบบ 

อุดร 1 มีคาเทากับ 3.00, 3.50 และ 5.00 ตามลำดับ ซึ่งจัดอยู 
ในระดับปานกลางถึงดี ซึ่งแสดงวาหุนตอขาทั้ง 3 แบบนี้นาจะ 
ใชสำหรับการฝกทักษะการพันผายืดใหแกนักศึกษาได 
 ความพึงพอใจตอหุนแบบอุดร 1 อยูในระดับดี (คามัธยฐาน 
=5.0) ทั้ง 6 หัวขอประเมินและมีความแตกตาง อยางมีนัยสำคัญ 

ทางสถิติ (p<0.01) ดังนั้นหุนตอขาแบบอุดร 1 ก็นาจะเปนทาง 
เลือกที่ดีกวาสำหรับการฝกทักษะพันผายืดตอขา 
 ในระหวางการฝกทักษะพันผายืดกับหุนปูนหรือหุนโฟม ผู 

สอนควรแนะนำใหนักศึกษาจัดทาของหุนใหอยูในทาเดียวกับที่ 
ตองปฎิบัติกับผูปวยจริง เพื่อใหนักศึกษาเรียนรูทักษะที่ถูกตอง 

 การที่เนื้อหุนตอขาแบบอุดร 1 มีการยุบตัวไดเมื่อดึงรั้งผายืด 
เปนสิ่งที่ทำใหทั้งผูเรียนและผูสอนเห็นไดชัดเจนทันทีวามีการ 
ใชแรงดึงผายืดถูกวิธีหรือไม ซึ่งอาจถือวาเปนการใหขอมูล 
สะทอนกลับอยางงายจากหุนจำลองและเปนคุณสมบัติที่เดน 

อยางหนึ่งของหุนตอขาที่สรางขึ้นใหม นอกจากนนี้ หุนตอขา 
แบบอุดร 1 มีผิวสัมผัสที่นุมยืดหยุนและมีความฝดเล็กนอย ผู 
เรียนจึงสามารถฝกพันผายืดไดสะดวกโดยที่ผาไมลื่นหลุดงาย 
และมีสวนตนขาที่ยาวเพียงพอตอการฝกพันผายืดขามขอเขา 

ประกอบกับการที่ขอเขาสามารถพับและเหยียดไดจึงเปน 
คุณสมบัติที่ชวยใหผูเรียนไดเรียนรูทักษะการพันผายืดตอขาได 

อยางครบถวนมากขึ้น 
 
กิตติกรรมประกาศ 

 ขอขอบคุณโรงพยาบาลอุดรธานี ที่อนุญาตใหทำการศึกษา 
วิจัยนี้ และสนับสนุนงบประมาณ ขอขอบพระคุณ รศ.นพ. 

เทอดชัย ชีวะเกตุ เลขาธิการมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรี- 

นครินทราบรมราชชนนี ที่กรุณาเปนที่ปรึกษาและใหคำแนะนำ 
เปนอยางดียิ่ง และขอขอบคุณนายประดิษฐ สินลาน ชางกาย- 
อุปกรณโรงพยาบาลอุดรธานี ที่ชวยสรางและปรับปรุงหุนตอขา
ตามขอแนะนำของผูวิจัย 

ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะหหานัยสำคัญของความแตกตางของคะแนนความพึงพอใจดวย Kruskal-Wallis Test 

ตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะหหาคูของขอมูลที่มีความแตกตาง ดวย Mann-Whitney Test 
                * หุน 1-2 หมายถึง หุนปูน กับ หุนโฟมแข็ง, หุน 1-3 หมายถึง หุนปูน กับ หุนแบบอุดร 1 
 หุน 2-3 หมายถึง หุนโฟมแข็ง กับ หุนแบบอุดร 1 
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