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Abstract            
 Purpose: To compare chloral hydrate utilization for transthoracic echocardiogram in pediatric patients whom receive 
cooperative protocol and whom receive routine nursing care. 
 Designs: Experiment randomized controlled trial. 
 Methods: We included 133 patients aged between 6 months to 3 years who underwent echocardiogram at Siriraj 
Hospital. The patients were randomized into 2 groups. The control group (n = 66) received routine nursing care. Displaying 
dramatic play and distracting pediatric patients appropriated with their ages was used as the cooperative protocol in the 
intervention group (n = 67). Cardiologists evaluated patients if they needed chloral hydrate sedation to complete  
examination. The using chloral hydrate sedation, processing times; satisfaction of responsible cardiologists, nurses and the 
parents were collected. Pearson’s Chi-Square test was used for data analysis.
 Main findings: In the interventional group, there were lower using rate of chloral hydrate sedation and shorter  
overall processing times (both p < .01). The satisfaction scores from cardiologists, nurses and parents in the interventional 
group were higher compared to the control group (p < .01).
 Conclusion and recommendations: The cooperative protocol is useful to reduce chloral hydrate sedation in children. 
Not only reducing the risk of sedation, but it also provides more time and staff efficiency than standard practice. In addition, 
the cooperative protocol could provide the necessary echocardiographic information. Reduced risk and more efficient  
utility will allow the better quality of care especially in hospitals with limited human resources. 
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บทคัดย่อ

 วัตถุประสงค์: เพ่ือเปรียบเทียบอัตราการใช้ยานอนหลับ chloral hydrate ในผู้ป่วยเด็กกลุ่มท่ีได้รับรูปแบบการส่งเสริมความร่วม

มือในการตรวจหัวใจด้วยคล่ืนเสียงสะท้อนความถ่ีสูงผ่านผนังทรวงอกกับกลุ่มท่ีได้รับการดูแลตามมาตรฐาน

 รูปแบบการวิจัย:  การวิจัยเชิงทดลอง

 วิธีดำาเนินการวิจัย: กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยเด็กอายุ 6 เดือน ถึง 3 ปี ท่ีมารับการตรวจหัวใจด้วยคล่ืนเสียงสะท้อนความถ่ีสูงผ่าน

ผนังทรวงอกท่ีโรงพยาบาลศิริราช เลือกกลุ่มตัวอย่างตามเกณฑ์ท่ีกำาหนด จำานวน 133 ราย สุ่มเข้าศึกษาแบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มควบคุม

จำานวน 66 ราย ได้รับการดูแลตามมาตรฐาน กลุ่มทดลองจำานวน 67 ราย ได้รับรูปแบบการส่งเสริมความร่วมมือในการตรวจหัวใจ

ด้วยคล่ืนเสียงสะท้อนความถ่ีสูงผ่านผนังทรวงอกโดยการให้ข้อมูลเสมือนการตรวจจริงผ่านกิจกรรมการเล่นและการเบ่ียงเบนความ

สนใจผู้ป่วยเด็ก แพทย์ผู้ตรวจเป็นผู้ประเมินผู้ป่วยเด็กในการได้รับยา chloral hydrate การวัดผลโดยเปรียบเทียบอัตราผู้ท่ีได้รับยานอน

หลับ ร่วมกับการประเมินเวลารวมท่ีใช้ในการตรวจ ความพึงพอใจของแพทย์ พยาบาล และผู้ปกครอง วิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบ

ทางสถิติด้วย Pearson’s Chi-Square test 

 ผลการวิจัย: พบว่าผู้ป่วยเด็กกลุ่มทดลองมีอัตราการใช้ยานอนหลับ chloral hydrate และมีระยะเวลารวมในการตรวจหัวใจด้วย

คล่ืนเสียงสะท้อนความถ่ีสูงผ่านผนังทรวงอกน้อยกว่าอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ (p < .01) คะแนนความพึงพอใจในรูปแบบการส่งเสริม

ความร่วมมือในการตรวจหัวใจด้วยคล่ืนเสียงสะท้อนความถ่ีสูงผ่านผนังทรวงอกของแพทย์ พยาบาล และผู้ปกครองในกลุ่มทดลองสูง

กว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ  (p < .01) 

 สรุปและข้อเสนอแนะ: รูปแบบการส่งเสริมความร่วมมือในการตรวจหัวใจด้วยคล่ืนเสียงสะท้อนความถ่ีสูงผ่านผนังทรวงอก 

ไม่เพียงช่วยลดการใช้ยานอนหลับ chloral hydrate แต่ยังช่วยให้บุคลากรมีเวลาและมีประสิทธิภาพการดูแลมากกว่าตามมาตรฐานเดิม 

นอกจากน้ีรูปแบบการส่งเสริมความร่วมมือดังกล่าวยังสามารถให้ข้อมูลการตรวจท่ีจำาเป็น ลดความเส่ียงจากการใช้ยา และใช้ทรัพยากร

อย่างคุ้มค่ามากข้ึน  ส่งผลให้คุณภาพการดูแลดีข้ึนโดยเฉพาะอย่างย่ิงในโรงพยาบาลท่ีมีทรัพยากรบุคคลจำากัด   

คำาสำาคัญ: รูปแบบการส่งเสริมความร่วมมือ การตรวจหัวใจเด็กด้วยคล่ืนเสียงสะท้อนความถ่ีสูงผ่านผนังทรวงอก ผู้ป่วยเด็ก  

   ยา Chloral Hydrate


