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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้ างสื่อจาลองภาพเคลื่อนไหวของการตรวจเอกซเรย์เต้ านม ประเมินความรู้ในขั้นตอนการตรวจเอกซเรย์เต้ า
นม และศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างต่อสื่อจาลองภาพเคลื่อนไหว โดยเครื่องมือที่ใช้ ในการศึกษาคือ สื่อจาลองภาพเคลื่อนไหวของ
การตรวจเอกซเรย์เต้ านม กลุ่มทดลองใช้ จานวน 30 คน รวมทั้งแบบทดสอบเพื่อประเมินความรู้ในขั้นตอนการตรวจ และแบบประเมินความ
พึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างเพศหญิงที่มีการสุ่มอย่างง่าย จานวน 100 คน ในขั้นตอนการสร้ างสื่อเริ่มจาก ก่อนการจัดทาสื่อทาการประเมินความ
ถูกต้ องด้ านเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพ จานวน 3 คน ภายหลังการสร้ างสื่อแล้ วเสร็จ ทาการทดสอบกับกลุ่มทดลองใช้ จานวน 30 คน
และประเมินด้ านกราฟิ กและการออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 คน จากนั้นปรับปรุงแก้ ไข และประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างต่อ
สื่อจาลองภาพเคลื่อนไหวของการตรวจเอกซเรย์เต้ านม รวมทั้งทดสอบวัดความรู้ในขั้นตอนการตรวจก่อน-หลังการรับชมสื่อ ณ โรงพยาบาล
ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ กรุงเทพฯ ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่ างเพศหญิง จานวน 100 คน อายุเฉลี่ย 55.7±9.1 ปี (ช่ วงอายุ 3681 ปี ) ไม่เคยตรวจเอกซเรย์เต้ านม จานวน 26 คน เคยตรวจเอกซเรย์เต้ านม 1 ครั้ง จานวน 21 คน และเคยตรวจเอกซเรย์เต้ านมตั้งแต่ 2
ครั้งขึ้นไป จานวน 53 คน หลังการรับชมสื่อกลุ่มตัวอย่างมีความรู้เพิ่มขึ้น คิดเป็ นร้ อยละ 61.5 (ค่าดัชนีประสิทธิผล มีค่าเท่ากับ .615) และ
กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อสื่อจาลองภาพเคลื่อนไหวของการตรวจเอกซเรย์เต้ านมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 4.49±0.57
โดยสรุป กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อสื่อจาลองภาพเคลื่อนไหวของการตรวจเอกซเรย์เต้ านมในระดับมาก โดยที่ส่อื จาลองภาพเคลื่อนไหว
ของการตรวจเอกซเรย์เต้ านมสามารถช่ วยทาให้ กลุ่มตัวอย่างทราบถึงขั้นตอนการตรวจเอกซเรย์เต้ านม โดยเฉพาะการจัดท่ามาตรฐาน ทั้งนี้
การให้ ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการตรวจเอกซเรย์เต้ านม น่ าจะเป็ นสิ่งที่จะช่ วยสร้ างความรู้ และช่ วยลดความวิตกกังวลก่อนเข้ ารับการตรวจ
เอกซเรย์เต้ านม
2

คาสาคัญ: สื่อจาลองภาพเคลื่อนไหว การตรวจเอกซเรย์เต้ านม ในท่ามาตรฐาน
Abstract
The aims of this study were to create an animation model of mammographic examination, evaluate the mammographic procedure
and study the satisfaction of the animation model. The animation model and 30 Try Out subjects, including pre-post examinations
and satisfaction form were applied for the animation model of 100 randomly sampling female. Before creating this model, the
evaluation of accurate context obtained from 3 professionals was considered. Then evaluation form of satisfaction for the animation
model was tested by 30 Try Out subjects. Evaluation of satisfaction in the graphic design obtained by 3 experts was performed.
Finally, 100 subjects tested the pre-post exams and also evaluated the satisfaction of the animation model at Thammasat University
Hospital, Bangkok. The results showed that an average age of 100 women was 55.7±9.1 years (range 36-81 years). Twenty six
subjects did not get the mammographic examination, 21 subjects got once, and 53 subjects got more than 2 times. After watching
the animation model, subjects have acquired this knowledge up to 61.5% (effectiveness index was .615). In addition, subjects had
the satisfaction of the animation model in good level, average of 4.49±0.57. In conclusion, subjects had the satisfaction of the
animation model in good level. The animation model of mammographic examination would help subjects to know the mammographic
examination procedures, especially in the routine views. Therefore, educational session of mammographic examination should provide
knowledge and reduce anxiety before the mammographic examination procedure.
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บทนา

24 ซึ่ง ส่วนใหญ่ เกิดมาจากความไม่ ทราบในขั้นตอนการ
ตรวจของผู้มารับบริการ และความกลัวต่อรังสีท่มี ากถึงร้ อย
ละ 10 ดังนั้น การที่บุคคลหนึ่งได้ เห็นถึงภาพจาลองของ
การตรวจเอกซเรย์เต้ านมที่มีลักษณะคล้ ายการตรวจจริง
ก่อนการตรวจ น่ าจะช่ วยทาให้ บุคคลนั้น ทราบถึงลักษณะ
และวิ ธีก ารตรวจ ซึ่ ง ในปั จ จุ บัน คอมพิ ว เตอร์ ก ราฟิ กมี
บทบาทที่สาคัญในการสร้ างภาพตามเนื้อหาที่ต้องการ และ
ใช้ ภาพกราฟิ กนาเสนอข้ อมูลต่างๆ เพื่อให้ เกิดความเข้ าใจ
ต่อสิ่งที่ต้องการเรียนรู้อย่างน่าสนใจ และชวนติดตาม

มะเร็งเป็ นโรคหนึ่งของปั ญหาทางด้ านสาธารณสุขที่ทา
ให้ มอี ตั ราการเสียชีวิตเพิ่มขึ้นในทุกปี รวมทั้งค่าใช้ จ่ายที่ใช้
ในการรักษา จากรายงานอัตราการตายด้ วยโรคมะเร็งเต้ า
นมต่ อ ประชากร 100,000 คน ในเพศหญิ ง ตั้ ง แต่ ปี
2556-2558 ทั่วประเทศไทยที่มีอัตราเพิ่มขึ้นในทุกๆ ปี
เท่ากับ 9.97, 10.52 และ 11.04 ตามลาดับ (Bureau of
Non Communicable Disease, Ministry of Public
Health, 2016) นอกจากนี้ มีการรายงานสถิติผ้ ูป่วยใหม่
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
ที่มารับบริการรักษามะเร็งเต้ านมมากที่สุด คิดเป็ นร้ อยละ
30 ของผู้ ป่ วยมะเร็ ง ใหม่ ท่ี ม ารั บ การรั ก ษาทั้ ง หมด
1. เพื่ อสร้ างสื่อจาลองภาพเคลื่อนไหวของการตรวจ
(Therapeutic Radiation and Oncology, King
Chulalongkorn Memorial Hospital, 2015) ซึ่ง จาก เอกซเรย์ เ ต้ านม ในท่ า มาตรฐาน ที่ ส ามารถท าให้
อุ บั ติ ก ารณ์ ข องการเกิ ด มะเร็ง เต้ า นมที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ท าให้ กลุ่มตัวอย่างทราบถึงขั้นตอนการตรวจเอกซเรย์เต้ านม
ประชากรเพศหญิ ง ให้ ค วามสนใจต่ อการตรวจคัด กรอง
2. เพื่อประเมินความรู้ในขั้นตอนการตรวจ และศึกษา
มะเร็งเต้ านมเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการตรวจเอกซเรย์เต้ านม ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง ต่ อ สื่ อ จ า ล อ ง
หรือเรียกว่าแมมโมแกรม สาหรับจุดประสงค์ของการตรวจ ภาพเคลื่ อ นไหวของการตรวจเอกซเรย์ เ ต้ านมในท่ า
คัด กรองมะเร็ง เต้ า นมที่ส าคัญ คือ สามารถค้ น หามะเร็ง มาตรฐาน
แม้ ว่าจะไม่มีอาการแสดง หรือไม่สามารถคลาก้ อนได้ ซึ่ง
การตรวจคัดกรองด้ วยวิธีการตรวจเอกซเรย์เต้ านมจะช่วย
วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
วินิจฉัยมะเร็งในระยะแรกเริ่ม (Early stage) ซึ่งส่งผลให้
โอกาสในการรักษาโรคให้ หายขาดสูงถึงร้ อยละ 90 แต่ใน
โครงกา รวิ จั ย นี้ ได้ รั บ การรั บ รอง เห็ น ชอบจา ก
ความเป็ นจริงของสังคมไทย ส่วนใหญ่มากกว่า ร้ อยละ 70 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เป็ นที่เรียบร้ อย
ผู้ป่วยจะมาพบแพทย์ด้วยความผิดปกติของเต้ านม เช่น มี
เครื่อ งมือ ที่ใช้ ในการศึ กษาวิจัย ได้ แก่ 1) สื่อจ าลอง
อาการเจ็บ หรือพบก้ อนเนื้อ นาไปสู่การวินิจฉัยมะเร็งเต้ า ภาพเคลื่ อ นไหวของการตรวจเอกซเรย์ เ ต้ านมในท่ า
นมตั้งแต่ ระยะ 1 ขึ้นไป สาหรับสาเหตุของการตรวจพบ มาตรฐาน ที่มีข้ันตอนและเนื้อ หาเกี่ย วกับการเตรีย มตัว
โรคที่ล่าช้ า ส่วนหนึ่งอาจจะมาจากทัศนคติและการตัดสินใจ ก่อนการตรวจ และการจัดท่าเต้ านมในท่ามาตรฐานของ
ของผู้ ป่ วยต่ อ การตรวจที่ มี ค วามหลากหลาย รวมทั้ ง การตรวจเอกซเรย์เต้ านม 2) แบบประเมินความถูกต้ อง
พฤติกรรมวิ ถีชี วิต ของคนไทยที่มีค วามกลั ว ความกัง วล ด้ านเนื้อหาของสื่อจาลองภาพเคลื่อนไหว 3) แบบประเมิน
และความอายต่ อการตรวจ จากข้ อมูลของหน่ วยงานรังสี การออกแบบและน าเสนอ 4) แบบทดสอบความรู้การ
วินิจฉัย โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ปี พ.ศ. ตรวจในลักษณะ 4 ตัวเลือกโดยเลือกคาตอบที่ถูกต้ องเพียง
2556 ที่ มี จ านวนผู้ ม ารั บ บริ ก ารตรวจเอกซเรย์ เ ต้ า นม ข้ อเดียว จานวน 10 ข้ อ และ 5) แบบประเมินความพึ ง
เท่ากับ 1,723 คน จากจานวนที่นัดตรวจทั้งหมด 2,473 พอใจของบุคคลต่อสื่อจาลองภาพเคลื่อนไหวของการตรวจ
คน ซึ่งมีจานวนหนึ่งไม่ต้องการตรวจวินิจฉัยจากเหตุผลที่ เอกซเรย์เต้ านม
กล่ าวไว้ ข้ างต้ น สอดคล้ องกั บ การศึ ก ษาที่ ผ่ า นมา
ขั้นตอนดาเนินการสร้ างสื่อจาลองภาพเคลื่อนไหวของ
(Borugian et al., 2009) กล่าวถึงประเด็นความเจ็บของ การตรวจเอกซเรย์เต้ านม แสดงดังรูปที่ 1
เต้ านมผู้หญิงจากการตรวจเอกซเรย์เต้ านมที่มากถึงร้ อยละ
18
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รูปที่ 1 ขั้นตอนการสร้ างสื่อจาลองภาพเคลื่อนไหวของการตรวจเอกซเรย์เต้ านมในท่ามาตรฐาน และการประเมินผล

ในการทดสอบกับกลุ่มทดลองใช้ (Try Out) จานวน 30
คน เพื่อหาค่าความเชื่อมั่นของแบบประเมินความพึงพอใจ
ของบุ ค คลต่ อ สื่ อ จ าลองภาพเคลื่ อ นไหวของการตรวจ
เอกซเรย์เต้ านม โดยให้ กลุ่มทดลองใช้ พิจารณาเกี่ยวกับ
ความเข้ าใจเนื้ อหา การน าเสนอและความต่ อ เนื่ อง
ของเนื้อหา การใช้ ภาษาสื่อความหมาย และความชัดเจน
ของเสี ย งบรรยาย ตามสู ต ร KR-20
ของ Kuder
Richardson พบว่ า มีค่าความเชื่อมั่นของแบบประเมิน
เท่ากับ .94 เมื่อปรับปรุงสื่อจาลองภาพเคลื่อนไหวของการ
ตรวจเอกซเรย์เต้ านมเสร็จสิ้น ทาการทดสอบประสิทธิภาพ
สื่ อ โดยการเปรี ย บเที ย บค่ า คะแนนทดสอบก่ อ นและ
หลั ง รั บ ชมสื่ อ หรื อ ค่ า ดั ช นี ป ระสิ ท ธิ ผ ล (ดั ง สมการ)
คะแนนเฉลี่ย
4.50-5.00
3.50-4.49
2.50-3.49
1.50-2.49
1.00-1.49

พร้ อมทั้งวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย และทดสอบ t-test ในกลุ่ม
ตั ว อย่ า ง เ พ ศ ห ญิ ง ณ โ รง พ ย า บ า ล ธ รร มศ า ส ต ร์
เฉลิ มพระเกียรติ จานวน 100 คน รวมทั้ง การประเมิน
ความพึ ง พอใจของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ไ ด้ รั บ ชมสื่ อ จ าลอง
ภาพเคลื่อนไหวต่อสื่อจาลองภาพเคลื่อนไหวของการตรวจ
เอกซเรย์เต้ านม ทั้งนี้ แบบทดสอบและแบบประเมิน ให้
ผู้เชี่ยวชาญประเมิน และปรับปรุงตามคาแนะนา นอกจากนี้
คะแนนจากแบบประเมิ น ใช้ มาตรวั ด แบบประมาณค่ า
(Rating scale) ตามวิธขี อง Likert 5 ระดับ นาผลคะแนน
ที่ได้ ไปหาค่าเฉลี่ย และแปลความหมายค่าเฉลี่ยตามเกณฑ์
ดังนี้
ระดับความพึงพอใจ
มากที่สดุ
มาก
ปานกลาง
น้ อย
ควรปรับปรุง
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ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง เ พ ศ ห ญิ ง ที่ ไ ด้ รั บ ช ม สื่ อ จ า ล อ ง
ภาพเคลื่ อ นไหวของการตรวจเอกซเรย์ เ ต้ า นม จ านวน
สื่อจาลองภาพเคลื่อนไหวของการตรวจเอกซเรย์เต้ านม 100 คน อายุ เฉลี่ย 55.7±9.1 ปี (ช่ วงอายุ 36-81 ปี )
ที่ส ร้ า งขึ้ นมี ก ารน าเสนอเนื้ อหาเรื่ อ งราวแบบอัต โนมั ติ พบว่ า กลุ่มตัวอย่ างไม่ เคยตรวจเอกซเรย์เต้ านม จานวน
ในระยะเวลา 8 นาที 15 วินาที ความจุ 175 เมกกะไบต์ 26 คน (คิดเป็ นร้ อ ยละ 26) เคยตรวจเอกซเรย์เต้ านม
ที่มีเนื้อหาดังนี้ ความหมายและความสาคัญของการตรวจ 1 ครั้ ง จ านวน 21 คน (คิดเป็ นร้ อยละ 21) และเคย
เอกซเรย์เต้ านม การเตรียมตัวก่อนการตรวจ ขั้นตอนการ ตรวจเอกซเรย์เต้ านมตั้งแต่ 2 ครั้งขึ้นไป จานวน 53 คน
ตรวจและการจัดท่าเต้ านมในท่ามาตรฐานของการตรวจ (คิดเป็ นร้ อยละ 53) ที่มีค่าเฉลี่ยคะแนนทดสอบความรู้
เอกซเรย์ เ ต้ า นม โดยผลการประเมิ น ความถู กต้ องด้ า น ก่ อนและหลั ง การรั บชมสื่อ แตกต่ า งกัน อย่ า งมีนั ย ส าคัญ
เนื้ อหาจากผู้ เชี่ ย วชาญในวิ ช าชี พ จ านวน 3 คน ที่ มี (P<0.001) แสดงดั ง ตารางที่ 1 นอกจากนี้ ค่ า ดั ช นี
ประสบการณ์ ท างานเกี่ย วกับ การตรวจเอกซเรย์ เ ต้ า นม ประสิทธิผลเท่ากับ .615 แสดงให้ เห็นว่ า กลุ่มตัวอย่ างมี
ในระยะเวลาเฉลี่ย เท่ากับ 13 ปี 4 เดือน พบว่า มีค่าเฉลี่ย ความรู้เพิ่ มขึ้น คิดเป็ นร้ อยละ 61.5 และกลุ่มตัวอย่ างที่
ที่เท่ากัน (เท่ากับ 4.67±0.58) ในประเด็นการพิจารณา ได้ รับชมสื่อมีความพึงพอใจต่อสื่อจาลองภาพเคลื่อนไหว
เนื้อหาทั้ง 4 รายการคือ เนื้อหาสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ ของการตรวจเอกซเรย์เต้ านมในท่ามาตรฐานในระดับมาก
ปริ ม าณเนื้ อหา เนื้ อหาเข้ า ใจง่ า ยและเหมาะสมส าหรั บ โดยประเด็นการพิจารณาด้ านเนื้อหาที่มคี วามต่อเนื่อง และ
บุ ค คลทั่ ว ไป และการจั ด ล าดั บ เนื้ อหา นอกจากนี้ ภาษาที่ใ ช้ ส่ ื อ ความหมายชั ด เจน มี ค่ า เฉลี่ ย ที่ ม ากที่ สุ ด
ในประเด็น ความถู ก ต้ อ งของเนื้ อหา มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ เท่ากับ 4.52±0.52 และ 4.52±0.58 ตามลาดับ แสดง
4.33±0.58 โดยให้ มีการปรับเนื้ อหา และภาพบรรยาย ดังตารางที่ 2 ทั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างมีข้อเสนอแนะภายหลังการ
สื่ อ จ าลอง
บางส่วนเพื่อให้ มคี วามสมจริงยิ่งขึ้น สาหรับผลการประเมิน รั บ ชมสื่ อ จ าลองภาพเคลื่ อ นไหว ดั ง นี้
ด้ า น กา รออกแบบแล ะ น า เ ส น อ ที่ มี ค่ า เ ฉ ลี่ ยร ว ม ภาพเคลื่อนไหวของการตรวจเอกซเรย์ เต้ านมเข้ า ใจง่ า ย
ด้ านการออกแบบ และด้ านการ น าเสนอ เท่ า กั บ ทาให้ ผ้ ู ท่ีไ ด้ รั บ ชมสื่อ ทราบถึง การปฏิบัติ ตัว ระหว่ า งการ
4.21±0.30 และ 4.42±0.29 ตามลาดับ โดยให้ ปรับลด ตรวจได้ ดีข้ ึน ลดความตื่นเต้ นก่อนการตรวจ และไม่ร้ ูสึก
ระดั บ เสี ย งเพลงระหว่ างการบรรยาย เพื่ อไม่ เ ป็ น กลัวต่อการตรวจ อย่างไรก็ตาม สถานที่ใช้ ในการรับชมสื่อ
และระดับความดังของเสียงบรรยายในระหว่างการรับชมสื่อ
การรบกวนคุณภาพระหว่างการรับชม
ควรต้ องมีการปรับปรุงให้ เหมาะสมต่อไป
ผลการศึกษา

ตารางที่ 1 ค่าคะแนนทดสอบความรู้ก่อนและหลังรับชมสื่อจาลองภาพเคลื่อนไหวของการตรวจเอกซเรย์เต้ านม
การทดสอบ
n
คะแนนเต็ม
ค่าเฉลี่ย
ก่อนรับชมสื่อ
100
10
6.11±1.87
หลังรับชมสื่อ

100

10

8.57±1.33

p-value
<0.001

ตารางที่ 2 ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่ได้ รับชมสื่อต่อสื่อจาลองภาพเคลื่อนไหวของการตรวจเอกซเรย์เต้ านม
รายการประเมิน
ค่าเฉลี่ย
ระดับความพึงพอใจ
1. การนาเสนอน่าสนใจ
4.49±0.59
มาก
2. เนื้อหามีความต่อเนื่อง
4.52±0.52
มากที่สดุ
3. เนื้อหาเข้ าใจง่าย
4.49±0.54
มาก
4. ภาษาที่ใช้ ส่อื ความหมายชัดเจน
4.52±0.58
มากที่สดุ
5. เสียงบรรยายชัดเจน
4.45±0.63
มาก
โดยเฉลี่ย
4.49±0.57
มาก
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อภิปรายผลการศึกษา
การสร้ างสื่ อ จ าลองภาพเคลื่ อ นไหวของการตรวจ
เอกซเรย์เ ต้ านมในท่ า มาตรฐาน มีการใช้ ภ าพประกอบ
ที่น่าสนใจ ภาษาที่ใ ช้ เข้ าใจง่ าย และการดาเนินเรื่ องราว
ในแบบอัต โนมั ติ ท าให้ สื่อ ที่ไ ด้ มีค วามเสมื อนคล้ า ยกับ
การตรวจเอกซเรย์เต้ านมจริง ภายหลังการรับชมสื่อกลุ่ม
ตั ว อย่ า งได้ ท ราบถึ ง ขั้ น ตอนการตรวจเอกซเรย์ เ ต้ า นม
วิธกี ารปฏิบัติตัว เหตุผลที่ต้องเข้ ารับการตรวจ นอกจากนี้
ยัง ช่ วยลดความตื้นเต้ น ความรู้สึกกลัวต่ อการตรวจ และ
ช่ ว ยลดขั้น ตอนการอธิบายของเจ้ า หน้ าที่ท่ีเ กี่ย วข้ อ งได้
ซึ่งจากการศึกษานี้โดยเฉพาะในกลุ่มตัวอย่างที่ไม่เคยตรวจ
เอกซเรย์ เ ต้ านมมาก่ อ น จะมี ค วามกั ง วลต่ อ ขั้ น ตอน
การตรวจ หรือความเจ็บปวดที่มาจากการตรวจ มากถึงร้ อย
ละ 50 แต่ ส่ ว นใหญ่ ค วามกัง วลที่เ กิด ขึ้น จะหมดไปเมื่ อ
ได้ รั บ ทราบข้ อ มู ล ภายหลั ง การรั บ ชมสื่อ สอดคล้ อ งกับ
การศึ กษาที่ผ่านมา (Lee, Hardesty, Kunzler, &
Rosenkrantz, 2016; Stomper et al., 1988; Van
Goethem et al., 2003) ที่กล่าวว่า ส่วนใหญ่ ผ้ ูท่เี ข้ ารับ
การตรวจเอกซเรย์เต้ านมมีความรู้สกึ เจ็บปานกลางหรือไม่
เจ็บ ที่น่ า จะเป็ นผลมาจากการรั บทราบข้ อมู ล การตรวจ
เอกซเรย์ เ ต้ า นมก่ อ นการตรวจ รวมทั้ ง การสนทนาใน
ระหว่ างการตรวจเอกซเรย์ เต้ านมของผู้ ปฏิบัติง าน เพื่ อ
หักเหความสนใจของผู้ท่เี ข้ ารับการตรวจเอกซเรย์เต้ านม
ผลการเปรียบเทียบค่าคะแนนทดสอบความรู้ก่อนและ
หลังรับชมสื่อจาลองภาพเคลื่อนไหวของการตรวจเอกซเรย์
เต้ านม พบว่ าค่ าคะแนนเฉลี่ยหลังทดสอบ มีค่าที่สูงกว่ า
ก่อนทดสอบอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.001) แสดง
ดังตารางที่ 1 นอกจากนี้จากการสังเกตระหว่างการศึกษา
พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความสนใจและตั้งใจต่อการรับชมสื่อ
ส่ ง ผลท าให้ มี ผ้ ู ท่ี ท าคะแนนเต็ม ภายหลั ง การรั บ ชมสื่ อ
คิดเป็ นร้ อยละ 32 และค่ าดัชนีประสิทธิผลที่มีค่าเท่ากับ
.615 ที่แสดงให้ เห็นว่ ากลุ่มตัวอย่ างมีพัฒนาการที่เพิ่มขึ้น
อย่างน่าเชื่อถือได้ (Kidrakam & Pattiyatane, 2002)
นอกจากนี้ กลุ่ ม ตั ว อย่ า งมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ สื่อ จ าลอง
ภาพเคลื่อนไหวของการตรวจเอกซเรย์เต้ านมในระดับมาก
ที่มคี ่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 4.49±0.57 แสดงดังตารางที่ 2
โดยเฉพาะประเด็นความต่อเนื่องของเนื้อหา และภาษาที่ใช้
ที่มรี ะดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สดุ อันเป็ นผลมา
จากกการใช้ คอมพิวเตอร์กราฟิ กในการนาเสนอเรื่องราว

แบบอัตโนมัติ การใช้ ภาพประกอบที่น่าสนใจ และภาษาที่
เข้ าใจง่ายในการเรียนรู้ผ่านสื่ออย่างเป็ นรูปธรรม อย่างไรก็
ตาม กลุ่ ม ตั ว อย่ า งมีข้ อ เสนอแนะเกี่ย วกับ สถานที่ และ
ระดับความดังของเสีย งบรรยายในระหว่ างการรับชมสื่อ
ทั้งนี้ เนื่องจากเป็ นข้ อจ ากัดของพื้ นที่ท่ีได้ รับ การจัด สรร
จึงไม่ สามารถเพิ่ มระดับความดังของเสียงที่อาจจะส่งผล
กระทบต่อการบริการในด้ านอื่นๆ
ข้ อเสนอแนะจากการศึกษานี้ ที่เป็ นการเก็บข้ อมูล จาก
กลุ่มตัวอย่ างเดียว ทั้งนี้ เพื่อให้ ครอบคลุมความคิดเห็นที่
หลากหลายทั้งจากกลุ่มผู้หญิงที่มีความสนใจด้ านสุขภาพ
และกลุ่มผู้มารับบริการตรวจเอกซเรย์เต้ านมในภูมิภาคที่
แตกต่ า งกั น จึ ง ควรเพิ่ มกลุ่ ม เป้ าหมายให้ กว้ างขึ้ น
ซึ่งนอกจากจะเป็ นการให้ ความรู้เกี่ยวกับการตรวจเอกซเรย์
เ ต้ า น ม แ ล้ ว ยั ง ท า ใ ห้ ท ร า บ ถึ ง คว า มคิ ด เ ห็ น ข อ ง
กลุ่มเป้ าหมายต่อการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้ านมร่วมด้ วย
สรุปผลการศึกษา
สื่อจาลองภาพเคลื่อนไหวของการตรวจเอกซเรย์เต้ านม
ในท่ามาตรฐาน มีการใช้ ภาพประกอบที่น่าสนใจ ภาษาที่ใช้
เข้ าใจง่ าย และนาเสนอเนื้อหาเรื่องราวในแบบอัตโนมัติ
สื่อจาลองภาพเคลื่อนไหวของการตรวจเอกซเรย์เ ต้ านม
มีความเสมือนคล้ ายกับการตรวจเอกซเรย์เต้ านมจริง ทาให้
ทราบถึงขั้นตอนการตรวจเอกซเรย์เต้ านมโดยเฉพาะการจัด
ท่าในท่ามาตรฐาน โดยกลุ่มตัวอย่ างที่ได้ รับชมสื่อมีความ
พึ ง พอใจต่ อ สื่ อ จ าลองภาพเคลื่ อ นไหวของการตรวจ
เอกซเรย์เต้ านมอยู่ ในระดับมาก ทั้งนี้ เพื่ อให้ ครอบคลุม
ความคิดเห็นที่หลากหลายจากกลุ่มผู้หญิงในภูมภิ าคต่าง ๆ
จึงควรเพิ่มกลุ่มเป้ าหมายให้ กว้ างขึ้น
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่ งชาติท่ีให้
ทุ น สนั บสนุ น การท าวิ จั ย คุ ณ ดนุ วั ศ ภาชนะพรรณ์ และ
คุณเติมพงษ์ ทองทุม กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร มหาวิ ทยาลัย นเรศวร ในการผลิ ต สื่อจ าลอง
ภาพเคลื่ อ นไหวการตรวจและให้ ข้ อเสนอแนะที่ เ ป็ น
ประโยชน์ รวมทั้งเจ้ าหน้ าที่และผู้มารับบริการงานรังสีวิทยา
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ที่อานวยความ
สะดวกในการเก็บรวบรวมข้ อมูล จึงทาให้ การศึกษาวิจัย
ครั้งนี้เสร็จสมบูรณ์
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