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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
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ความสำาคัญของปัญหา

 การตรวจหัวใจในผู้ป่วยเด็กด้วยคล่ืนเสียงสะท้อนความถ่ีสูง

ผ่านผนังทรวงอก (transthoracic echocardiography, TTE)  

การตรวจวิธีน้ีสามารถประเมินและติดตามความผิดปกติของหัวใจ

ท่ีเป็นมาแต่กำาเนิด เป็นการตรวจหัวใจภายนอกซ่ึงไม่มีอันตราย

และไม่มีความเจ็บปวดใดๆ จากสถิติการตรวจท่ีหน่วยตรวจพิเศษ

หัวใจและหลอดเลือด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ปี พ.ศ. 

2550  2551 และ 2552 มีจำานวน 1,438  1,493 และ 1,715 ราย

ตามลำาดับ และมีแนวโน้มสูงข้ึน พบปัญหาสำาคัญในการตรวจคือ 

กลุ่มผู้ป่วยเด็กอายุน้อยกว่า 3 ปีมักไม่ให้ความร่วมมือในการตรวจ 

ร้องไห้และไม่อยู่น่ิง จำาเป็นต้องใช้ยานอนหลับทำาให้ผู้ป่วยเด็กหลับ

หรือสงบ เพ่ือให้การตรวจประสบผลสำาเร็จ ในปัจจุบัน หน่วยงาน

มีการเตรียมผู้ป่วยเด็กกลุ่มน้ีให้หลับหรือสงบ โดยวิธีให้ผู้ป่วยเด็ก

รับประทานยานอนหลับ chloral hydrate แต่ยาน้ีมีผลข้างเคียง 

ได้แก่ ผลต่อระบบไหลเวียนโลหิตและระบบการหายใจ เช่น ภาวะ

ความดันโลหิตต่ำาและหัวใจเต้นช้าลง หยุดหายใจและทางเดิน

หายใจอุดตัน บางรายอาจหลับนาน1 ยังพบว่าผู้ป่วยเด็กบางราย

มีอาการร้องงอแง ด้ินไปมา หงุดหงิด เดินเซ อาจต้องให้ยาเพ่ิม  

ผู้ป่วยเด็กจึงมีความเส่ียงจากผลข้างเคียงของยาและการพลัดตก

หกล้มมากข้ึน2 ผู้ปกครองผู้ป่วยเด็กไม่สบายใจ อีกท้ังเป็นยาท่ีมี

รสชาติท่ีรับประทานยาก การให้ยาแก่ผู้ป่วยเด็กจึงทำาได้ยาก มัก

มีอาการคล่ืนไส้อาเจียนหลังได้รับยา เน่ืองจากยาอาจทำาให้มี

ปัญหาท่ีระบบการหายใจ จึงจำาเป็นต้องให้ผู้ป่วยเด็กงดน้ำา งดนม

หรืออาหาร 2 ช่ัวโมง ผู้ป่วยเด็กมักหิว ทนไม่ไหว ร้องกวน จาก

การทบทวนวรรณกรรมพบว่า มีการใช้กิจกรรมการเล่นผสมผสาน

กับกิจกรรมการพยาบาลท่ีมีการดูแลผู้ป่วยเด็กแบบองค์รวม 

สามารถส่งเสริมให้ผู้ป่วยเด็กร่วมมือ ลดความกลัว และความวิตก

กังวล จนเกิดความสำาเร็จในการตรวจรักษา3-7 แต่ยังไม่พบว่ามี 

การศึกษาในการตรวจหัวใจด้วยคล่ืนเสียงสะท้อนความถ่ีสูงผ่าน

ผนังทรวงอกในผู้ป่วยเด็ก ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงได้พัฒนารูปแบบการ 

ส่งเสริมความร่วมมือท่ีอาจเหมาะสมกับผู้ป่วยเด็กกลุ่มน้ี เพ่ือให้

เกิดความร่วมมือ และประสบผลสำาเร็จในการตรวจโดยไม่ต้องใช้

ยานอนหลับ chloral hydrate เพ่ือลดโอกาสเกิดผลข้างเคียง 

จากการใช้ยา ลดระยะเวลาการให้บริการ ลดภาระงาน ลดการใช้

ทรัพยากร อีกท้ังแพทย์ พยาบาล และผู้ปกครองของผู้ป่วยเด็ก 

มีความพึงพอใจเพ่ิมข้ึน

  

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1. วัตถุประสงค์หลัก (primary objective) เพ่ือเปรียบเทียบ

อัตราการใช้ยานอนหลับ chloral hydrateในผู้ป่วยเด็กกลุ่มท่ีได้รับ

รูปแบบการส่งเสริมความร่วมมือในการตรวจหัวใจด้วยคล่ืนเสียง

สะท้อนความถ่ีสูงผ่านผนังทรวงอก (รูปแบบการส่งเสริมความร่วม

มือในการตรวจ TTE) กับกลุ่มท่ีได้รับการดูแลตามมาตรฐาน

 2. วัตถุประสงค์รอง (secondary objectives)

  2.1 เปรียบเทียบระยะเวลารวมในการตรวจระหว่างกลุ่ม

ท่ีได้รับรูปแบบการส่งเสริมความร่วมมือในการตรวจ TTE กับกลุ่ม

ท่ีได้รับการดูแลตามมาตรฐาน

  2.2 เปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองระหว่าง

กลุ่มท่ีได้รับรูปแบบการส่งเสริมความร่วมมือในการตรวจ TTE กับ

กลุ่มท่ีได้รับการดูแลตามมาตรฐาน

  2.3 เปรียบเทียบความพึงพอใจของแพทย์และพยาบาล 

ระหว่างกลุ่มท่ีได้รับรูปแบบการส่งเสริมความร่วมมือในการตรวจ 

TTE กับกลุ่มท่ีได้รับการดูแลตามมาตรฐาน

วิธีดำาเนินการวิจัย

 รูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัยแบบทดลอง (experimental 

clinical research: randomized controlled trial)

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 ประชากรคือผู้ป่วยเด็กอายุ 6 เดือน ถึง 3 ปี ท่ีมารับการ

ตรวจ TTE ท่ีโรงพยาบาลศิริราชในเวลาราชการ กลุ่มตัวอย่างคือ 

ผู้ป่วยเด็กอายุระหว่าง 6 เดือน ถึง 3 ปี โรค atrial septal defect 

(ASD) หรือventricular septal defect (VSD) หรือ patent ductus 

arteriosus (PDA) หรือ Kawasaki disease ท่ีแพทย์ผู้รักษาส่งตรวจ 

TTE ท่ีหน่วยตรวจพิเศษหัวใจและหลอดเลือด ศูนย์โรคหัวใจ

สมเด็จพระบรมราชินีนาถ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2554 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555 

กำาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยคำานวณจากโปรแกรม nQuery 

ได้กลุ่มตัวอย่างกลุ่มละ 65 คน เกณฑ์ไม่รับเข้าในการศึกษา  

(exclusion criteria) คือ 1) ผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำาเนิดชนิด

เขียว 2) ผู้ป่วยเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 3) ผู้ป่วยเด็ก

ท่ีมีภาวะหัวใจล้มเหลวท่ีรุนแรง หรือมีภาวะความดันในปอดสูง  

4) ผู้ป่วยเด็กท่ีมีความผิดปกติของโรคระบบอ่ืนๆ ร่วมด้วย และ 5) 

ผู้ป่วยเด็กท่ีเป็นโรคติดต่อ เช่น หัด อีสุกอีใส สุ่มเข้ากลุ่มทดลอง

และกลุ่มควบคุมโดยใช้เทคนิคการสุ่มด้วยวิธี stratified  

randomization โดย stratified กลุ่มผู้ป่วยเด็กเป็น 2 ช่วงอายุ คือ 

กลุ่มอายุ 6 เดือน ถึง น้อยกว่า 1 ปี และ 1 ปี ถึง 3 ปี และมี 

การดำาเนินการวิจัยพร้อมกัน  

 เคร่ืองมือการวิจัย

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการทดลอง ได้แก่

 1. รูปแบบการส่งเสริมความร่วมมือในการตรวจ TTE 

ประกอบด้วยกิจกรรมการเล่นบูรณาการกับกิจกรรมการพยาบาล 

ผู้วิจัยสร้างข้ึนโดยศึกษาแนวคิดการเล่นเพ่ือเตรียมผู้ป่วยเด็ก 
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ก่อนทำาหัตถการ และการเล่นเพ่ือเบ่ียงเบนความสนใจของผู้ป่วย

เด็กขณะทำาหัตถการ และประยุกต์ใช้แนวคิดของ Sonja  

Haeberli และคณะ8 โดยพัฒนาการให้ข้อมูลการตรวจเป็นสมุด

นิทานรูปแบบการ์ตูน รวมท้ังประยุกต์ใช้ โปรแกรมการเล่น (play 

program) ในระหว่างรอตรวจและขณะตรวจ นอกจากน้ีได้

ประยุกต์ใช้แนวคิดความคาดหวังของเด็กต่อพยาบาล กิจกรรม

การพยาบาล และส่ิงแวดล้อม จากงานวิจัยของ Tiina Pelander 

and Helena Leino-Kilp9 ท้ังน้ีรูปแบบการส่งเสริมความร่วมมือใน

การตรวจ TTE มีเคร่ืองมือท่ีใช้ในการดำาเนินการวิจัย ดังน้ี

  1.1 รถของเล่นเคล่ือนท่ีได้ “Toy Cart” ออกแบบโดยผู้วิจัย 

แบ่งเป็นช้ันต่างๆ เพ่ือจัดแบ่งประเภทของเล่นตามวัย สามารถ 

นำามาใช้ได้สะดวกและรวดเร็ว รถมีความแข็งแรง ทนทาน มีล้อ 

สามารถเข็นไปตามห้องตรวจท่ีต้องการ และมีสะพานไฟท่ีรถ 

เพ่ือให้ใช้ได้สะดวกกับของเล่นท่ีต้องใช้ไฟบ้าน

  1.2 ของเล่นตามวัยช่วงอายุ 6 เดือน ถึง < 1 ปี และช่วง

อายุ 1 ปี ถึง 3 ปี แบ่งของเล่นตามช่วงอายุ เน้นแสง สี เสียง จัด

วางไว้ท่ีรถของเล่น (toy cart) รวมท้ังไฟส่องเพดาน 7 ลาย

  1.3 สมุดนิทานรูปแบบการ์ตูนสำาหรับให้ข้อมูลการตรวจ 

TTE ผู้วิจัยสร้างข้ึนโดยศึกษาจากคู่มือปฏิบัติการพยาบาล เร่ือง 

การช่วยแพทย์และการดูแลผู้ป่วยเด็กท่ีได้รับการตรวจหัวใจด้วย

คล่ืนเสียงสะท้อนความถ่ีสูงผ่านผนังทรวงอก10

  1.4 หัวนมปลอม มีการล้างทำาความสะอาดและฆ่าเช้ือ

ก่อนนำาไปใช้กับผู้ป่วยเด็กแต่ละรายท่ียังดูดนมจากขวด

  1.5 เคร่ือง echocardiography (รุ่น iE33 ของบริษัท Philips) 

โดยใช้เคร่ืองรุ่นเดียวกันในผู้ป่วยเด็กทุกราย เคร่ืองวัดค่าออกซิเจน

ในเลือด (pulse oximeter) และนาฬิกาสำาหรับจับเวลา

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบบันทึกใน

การเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วยข้อมูลท่ัวไปของผู้ป่วยเด็ก 

การวินิจฉัยโรคเบ้ืองต้น ระยะเวลาท่ีใช้ในการดำาเนินการ (ได้แก่ 

เวลาท่ีเร่ิมสุ่มผู้ป่วยเด็ก เวลาท่ีเร่ิมให้รูปแบบการดูแล เวลา 

ท่ีเร่ิมตรวจ TTE เวลาท่ีเร่ิมกินยานอนหลับ chloral hydrate เวลา

ท่ีตรวจ TTE เสร็จ เวลาท่ีเร่ิมให้คำาแนะนำา เวลาท่ีกลับบ้าน) ระดับ

ความสำาเร็จในการตรวจ ภาวะไม่พึงประสงค์ ความพึงพอใจของ

ผู้ปกครอง แพทย์ และพยาบาล ต่อรูปแบบการส่งเสริมความร่วม

มือในการตรวจ TTE  การใช้ยานอนหลับ chloral hydrate และ

การวินิจฉัยโรคข้ันสุดท้าย

 การหาคุณภาพเคร่ืองมือ 

 1. รูปแบบการส่งเสริมความร่วมมือในการตรวจ TTE ได้รับ

การประเมินคุณภาพจากแพทย์เฉพาะทางสาขาโรคหัวใจเด็ก และ

พยาบาลผู้เช่ียวชาญด้านการเล่น รวม 4 คน ได้ปรับแก้ไขตามข้อ

เสนอแนะ มีการฝึกพยาบาลท่ีรับผิดชอบในโครงการในการใช้ 

รูปแบบการส่งเสริมความร่วมมือในการตรวจ TTE ก่อนดำาเนิน

การวิจัยได้นำามาทดลองใช้กับผู้ป่วยเด็กท่ีมีคุณสมบัติเหมือนกับ

กลุ่มตัวอย่างจำานวน 20 รายพบว่ารูปแบบการส่งเสริมความร่วม

มือในการตรวจ TTE นำาไปใช้สำาหรับการตรวจ TTE ได้เหมาะสม  

มีความปลอดภัย สามารถทำาความสะอาดได้ง่าย และมีความ

สะดวกในการนำาไปใช้  ส่วนแบบบันทึกในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ซ่ึงผู้วิจัยผลิตข้ึนได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากคณะ

กรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะแพทยศาสตร์ศิริราช

พยาบาล

 2. เกณฑ์การประเมินความสามารถในการตรวจ TTE ท่ีใช้

ในโครงการ ได้ผ่านการพิจารณาจากแพทย์และพยาบาล

เช่ียวชาญ รวมท้ังเคยมีการใช้ในงานวิจัยมาก่อน11 

  การพิทักษ์สิทธ์กลุ่มตัวอย่าง

 โครงการวิจัยได้รับอนุมัติให้ดำาเนินการวิจัยจากคณะ

กรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะแพทยศาสตร์ศิริราช

พยาบาล รหัสโครงการ 143/2554 (EC1)

 วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ข้ันเตรียมการ     

 1) ผู้วิจัยจัดทำาแนวทางปฏิบัติสำาหรับแพทย์ พยาบาล และ

เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องในการดูแลผู้ป่วยเด็กท่ีมารับการตรวจ TTE 

ได้ทราบถึงส่ิงท่ีจะให้กับกลุ่มตัวอย่าง (intervention) เปรียบเทียบ

ผลท่ีได้รับกับกลุ่มกลุ่มท่ีได้รับการดูแลตามมาตรฐาน   

 2) ผู้วิจัยได้ฝึกพยาบาลท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบของโครงการให้

มีการปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน ในการดูแลผู้ป่วยเด็กท่ีมารับ

การตรวจ TTE ท้ังกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง นับต้ังแต่ก่อนตรวจ 

การดูแลขณะตรวจ และติดตามอาการของผู้ป่วยเด็กขณะได้รับยา 

chloral hydrate รวมท้ังการดูแลผู้ป่วยเด็กหลังเสร็จการตรวจ 

จนหมดฤทธ์ิของยา

 ข้ันตอนการรวบรวมข้อมูล

 - พยาบาลท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบของโครงการช้ีแจงโครงการ

วิจัยและขอความยินยอมผู้ปกครองของผู้ป่วยเด็กท่ีมีเกณฑ์ตามท่ี

กำาหนดเข้าร่วมโครงการวิจัย โดยผู้วิจัยขอให้ผู้ปกครองท่ียินยอม

ให้เด็กในปกครองเข้าร่วมการวิจัยและลงลายมือช่ือในหนังสือ

แสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย

 - ผู้ป่วยเด็กท่ีเข้าร่วมโครงการวิจัยแบ่งเป็น 2 กลุ่มตามช่วง

อายุคือ กลุ่มอายุ 6 เดือนถึงน้อยกว่า 1 ปี และกลุ่มอายุ 1 ปี ถึง 

3 ปี พยาบาลท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบของโครงการทำาการสุ่มผู้ป่วย

เด็กในแต่ละกลุ่มเพ่ือเข้ากลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง

 - หลังจากทำาการสุ่มแล้ว ผู้ป่วยเด็กท้ังสองกลุ่มได้รับการ

ดูแลจากพยาบาลตามรูปแบบของการดูแลในแต่ละกลุ่มตามช่วง

อายุของผู้ป่วยเด็ก
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 1) กลุ่มควบคุมได้รับการดูแลตามมาตรฐานจากพยาบาลท่ี

รับผิดชอบของโครงการ ซ่ึงมีการปฏิบัติดังน้ีคือ ก่อนตรวจพยาบาล

ให้ข้อมูลคำาแนะนำาเก่ียวกับข้ันตอนการตรวจ ความจำาเป็น และ

ประโยชน์ท่ีจะได้รับจากการตรวจให้บิดามารดาหรือผู้ปกครองของ

ผู้ป่วยเด็กทราบ การงดนม งดน้ำาหรืออาหารก่อนตรวจ 2 ช่ัวโมง 

การเตรียมหัวนมปลอมเพ่ือให้ผู้ป่วยเด็กใช้ดูดระหว่างการตรวจ 

การเตรียมเจลสำาหรับการตรวจให้อุ่นก่อนใช้งาน ในขณะตรวจให้

บิดามารดาหรือผู้ปกครองอยู่ด้วยตลอดเวลา และแนะนำาให้มีการ

พูดคุยกับผู้ป่วยเด็กเพ่ือให้เกิดความอบอุ่นใจระหว่างแพทย์ทำาการ

ตรวจ ถ้าผู้ป่วยเด็กร้องหรือด้ิน พยาบาลและบิดามารดาหรือ 

ผู้ปกครองช่วยปลอบโยนผู้ป่วยเด็ก และในกรณีท่ีผู้ป่วยเด็กยัง 

ดูดนมจากขวด พยาบาลท่ีช่วยแพทย์จะให้ผู้ป่วยเด็กดูดหัวนม

ปลอม  

 2) กลุ่มทดลองใช้รูปแบบการส่งเสริมความร่วมมือในการ

ตรวจ TTE ผู้ป่วยเด็กได้รับการดูแลจากพยาบาลท่ีรับผิดชอบของ

โครงการท้ังก่อนตรวจและขณะตรวจ TTE ดังน้ี

 ก่อนการตรวจ ผู้ป่วยเด็กในแต่ละกลุ่มได้รับการปฏิบัติดังน้ี

 ผู้ป่วยเด็กกลุ่มอายุ 6 เดือน ถึง น้อยกว่า 1 ปี 

 1. พยาบาลให้ข้อมูลคำาแนะนำาแก่บิดามารดาหรือผู้ปกครอง

เก่ียวกับข้ันตอนการตรวจ ความจำาเป็น และประโยชน์ท่ีจะได้รับ

จากการตรวจ TTE รวมท้ังการดูแลผู้ป่วยเด็กขณะได้รับการตรวจ 

ประเมินลักษณะนิสัยของผู้ป่วยเด็กและความชอบของเล่นจาก

บิดามารดาหรือผู้ปกครอง เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการจัดการเล่น 

ให้ผู้ป่วยเด็ก

 2. พยาบาลแนะนำาให้บิดามารดาหรือผู้ปกครองเตรียม

หัวนมปลอมเพ่ือให้ผู้ป่วยเด็กดูดระหว่างการตรวจ อาจช่วย 

ให้ผู้ป่วยเด็กหยุดร้องและอยู่น่ิงได้ ถ้าบิดามารดาหรือผู้ปกครอง

ไม่ได้เตรียมมา จะใช้หัวนมปลอมของโรงพยาบาล

 3. พยาบาลแนะนำาบิดามารดาหรือผู้ปกครองให้ดูแลผู้ป่วย

เด็กทุกรายให้งดนม งดน้ำา หรืออาหารก่อนตรวจ 2 ช่ัวโมงเตรียม

ไว้ก่อน เน่ืองจากถ้าผู้ป่วยเด็กต้องรับประทานยานอนหลับ  

chloral hydrate ยาจะดูดซึมได้ดี รวมท้ังออกฤทธ์ิให้เด็กหลับอย่าง

มีประสิทธิภาพ

 4. พยาบาลพาบิดามารดาหรือผู้ปกครองและผู้ป่วยเด็ก 

เข้ามาในห้องตรวจ TTE เพ่ือให้ผู้ปกครองและผู้ป่วยเด็กคุ้นเคยกับ

สภาพแวดล้อมของห้องตรวจ ได้มีโอกาสเห็นเคร่ืองตรวจหัวใจ

ด้วยคล่ืนเสียงสะท้อนความถ่ีสูง หัวตรวจ และเตียงตรวจ ก่อนได้

รับการตรวจจริง

 5. พยาบาลทดลองตรวจผู้ป่วยเด็กในสถานการณ์จริง  

(dramatic play) โดยจัดให้เด็กน่ังหรือนอนบนเตียงและให้บิดา

มารดาหรือผู้ปกครองทดลองจับหัวตรวจ แล้ววางท่ีหน้าอก 

ผู้ป่วยเด็ก ท่ีสายหัวตรวจนำาตุ๊กตาสัตว์น่ารักๆ มาติดไว้เพ่ือให้ 

ผู้ป่วยเด็กไม่รู้สึกกลัว รู้สึกต้องการให้นำาหัวตรวจมาวางท่ีหน้าอก

ของตนเอง

 6. ระหว่างรอตรวจ พยาบาลให้ผู้ป่วยเด็กได้เล่นของเล่น 

ตามวัย ตามความชอบ และตามพัฒนาการ เพ่ือลดความกลัว 

ความวิตกกังวล และเกิดความสนุกสนาน โดยให้ผู้ป่วยเด็กมีอิสระ

ในการเล่นและเลือกของเล่นเอง ให้เล่นทีละอย่าง โดยไม่จำากัด

หรือขัดขวางการเล่นของผู้ป่วยเด็กและป้องกันอันตรายโดยสังเกต

เด็กอย่างใกล้ชิด 

 ผู้ป่วยเด็กกลุ่มอายุ 1 ถึง 3 ปี  

 พยาบาลปฏิบัติเช่นเดียวกับกลุ่มผู้ป่วยเด็กอายุ 6 เดือนถึง

น้อยกว่า 1 ปี แต่เพ่ิมเติมในเร่ืองการให้ข้อมูลการตรวจแก่ผู้ป่วย

เด็กและบิดามารดาหรือผู้ปกครอง พยาบาลให้ข้อมูลโดยการเล่า

นิทานจากสมุดนิทานท่ีมีภาพประกอบ ตัวละครเป็นการ์ตูนมีสีสัน

สวยงาม เน้ือหาเก่ียวกับการมาตรวจ TTE ซ่ึงผู้วิจัยจัดทำาข้ึน เพ่ือ

ให้ผู้ป่วยเด็กเกิดจินตนาการ สนุกสนาน และช่วยสร้างความ

สัมพันธ์อันดีกับเด็ก โดยการเล่านิทาน ใช้เสียงและจังหวะท่ี 

น่าติดตามและไม่น่าเบ่ือ นอกจากน้ีในขณะท่ีแพทย์กำาลังตรวจ 

ผู้ป่วยเด็กรายอ่ืน พยาบาลจะนำาผู้ป่วยเด็กมาดูการตรวจใน

สถานการณ์จริง เพ่ือให้เกิดความคุ้นเคยมากข้ึน ลดความกลัวและ

ความวิตกกังวล

 ขณะตรวจผู้ป่วยเด็กท้ังสองกลุ่มได้รับการปฏิบัติดังน้ี

 1. พยาบาลจัดเตรียมห้องตรวจ เคร่ืองมือ และอุปกรณ์ 

ต่าง ๆ  พร้อมใช้งาน เช่น เคร่ืองตรวจหัวใจด้วยคล่ืนเสียงสะท้อน

ความถ่ีสูง เจลท่ีอุ่นก่อนนำามาใช้ เพราะจะทำาให้เจลสำาหรับการ

ตรวจมีอุณหภูมิใกล้เคียงกับร่างกาย เม่ือนำามาใช้จะไม่ทำาให้เด็ก

สะดุ้งหรือตกใจ

 2. พยาบาลจัดท่าตรวจโดยให้บิดามารดาหรือผู้ปกครองท่ี

เด็กคุ้นเคยมากท่ีสุดน่ังบนเตียงตรวจและอุ้มผู้ป่วยเด็กไว้บนตัก 

ศีรษะผู้ป่วยเด็กอยู่ท่ีข้อศอกขวา ใช้หมอนรองท่ีข้อศอก ถ้าผู้ป่วย

เด็กไม่ยอมนอน แนะนำาให้บิดามารดาหรือผู้ปกครองอุ้มผู้ป่วยเด็ก

น่ังบนเตียงตรวจแทน

 3. พยาบาลแนะนำาให้บิดามารดาหรือผู้ปกครองมีส่วนร่วม

และอยู่เคียงข้างผู้ป่วยเด็กตลอดเวลา เพ่ือลดความวิตกกังวลจาก

การแยกจาก (separation anxiety) แนะนำาให้พูดคุยหรือเล่าเร่ือง

ราวต่างๆ ท่ีผู้ป่วยเด็กสนใจ เพ่ือให้ผู้ป่วยเด็กเกิดความอบอุ่นใจ  

 4. ระหว่างการตรวจพยาบาลใช้ของเล่นจากรถของเล่น ซ่ึง

เป็นของเล่นตามวัย ตามความชอบ และตามพัฒนาการ เน้น แสง 

สี เสียง เพ่ือเบ่ียงเบนความสนใจของผู้ป่วยเด็กจากหัวตรวจท่ี

แพทย์กำาลังตรวจภาพหัวใจ ให้มาสนใจและมีสมาธิกับของเล่น

แทน ถ้าผู้ป่วยเด็กเบ่ือของเล่นช้ินน้ัน พยาบาลนำาของเล่นช้ินใหม่
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ให้ทันที นอกจากน้ียังใช้ไฟรูปพลุ รูปดาวส่องไปท่ีเพดานห้องเพ่ือ

ให้ผู้ป่วยเด็กสนใจมอง กระตุ้นให้เด็กเกิดจินตนาการและเกิดความ

เพลิดเพลิน

 กรณีผู้ป่วยเด็กเล็กอายุ 6 เดือนถึงน้อยกว่า 1 ปี นอกจาก

ให้ของเล่นตามวัยแล้ว ถ้าผู้ป่วยเด็กร้องไห้และยังดูดนมจากขวด 

พยาบาลจะให้ผู้ป่วยเด็กดูดหัวนมปลอมท่ีเตรียมไว้ด้วย

 5. แพทย์ผู้ตรวจประเมินเกณฑ์ความสามารถในการตรวจ 

TTE (the ability to complete echocardiogram)11 โดยมีเกณฑ์

ดังน้ี

Level

0

1

2

3

คำาจำากัดความ

ไม่สามารถตรวจได้

ตรวจได้เฉพาะส่วนสำาคัญ

ตรวจสำาเร็จโดยมีการคะย้ันคะยอ ปลอบโยน

ตรวจสำาเร็จอย่างง่ายดาย

 ถ้าผู้ป่วยเด็กอยู่ใน level 0-1 เป็นเวลา 5 นาที แพทย์ตัดสิน

ให้ยานอนหลับ chloral hydrate เม่ือผู้ป่วยเด็กหลับแล้ว แพทย์

จะตรวจผู้ป่วยเด็กต่อจนเสร็จ

 6. พยาบาลจะให้ขนม เช่น ช็อกโกแลต ขนมปังรูปหมี วิตามิน

ซีชนิดเม็ด แก่ผู้ป่วยเด็กท่ีรับประทานได้และแพทย์ไม่มีข้อห้ามเพ่ือ

เป็นรางวัลผู้ป่วยเด็กท่ีให้ความร่วมมือจนตรวจเสร็จ

 ผู้ป่วยเด็กท้ัง 2 กลุ่มท่ีได้รับยานอนหลับ chloral hydrate 

ผู้ป่วยเด็กจะได้รับการดูแลโดยพยาบาลท่ีได้รับการฝึกอบรมในการ

ดูแลผู้ป่วยเด็กท่ีได้รับยา chloral hydrate พยาบาลจะแนะนำาให้

ผู้ปกครองดูแลผู้ป่วยเด็กอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะในผู้ป่วยเด็กท่ีเดิน

ได้แล้ว ต้องระมัดระวังอุบัติเหตุจากการหกล้ม แนะนำาให้บิดา

มารดาหรือผู้ปกครองอุ้มผู้ป่วยเด็กไว้ ระวังไม่ให้ผู้ป่วยเด็กเดินเอง 

เม่ือผู้ป่วยเด็กหลับแล้วจึงนำาผู้ป่วยเด็กมารับการตรวจต่อ เม่ือ

แพทย์ตรวจผู้ป่วยเด็กเสร็จแล้ว แพทย์จะแจ้งผลการตรวจและ

แนวทางการรักษาตลอดจนการนัดหมายแก่ผู้ปกครอง โดย

ผู้ปกครองและพยาบาลจะร่วมดูแลจนผู้ป่วยเด็กต่ืนดีจากฤทธ์ิยา

นอนหลับ จึงสามารถกลับบ้านได้

  พยาบาลประจำาห้องตรวจท่ีไม่ได้อยู่ในโครงการวิจัยเป็น

ผู้บันทึกข้อมูลเวลาในแบบบันทึกข้อมูล เพ่ือป้องกันอคติท่ีอาจเกิด

ข้ึน โดยพยาบาลจะได้รับการฝึกและทำาความเข้าใจจากผู้วิจัย

จนสามารถปฏิบัติได้เป็นอย่างดี จะติดตามบันทึกเวลาเป็นระยะๆ 

ตามระยะเวลาในการดำาเนินการ สำาหรับการประเมินความ

พึงพอใจต่อการใช้รูปแบบการส่งเสริมความร่วมมือ ประเมินโดย

พยาบาลประจำาห้องตรวจท่ีไม่ได้อยู่ในโครงการวิจัยคนเดียวกัน 

โดยประเมินความพึงพอใจของแพทย์หลังจากแพทย์ตรวจผู้ป่วย

เด็กเสร็จ แจ้งผลการตรวจ และให้คำาแนะนำาแก่ผู้ปกครองแล้ว 

การประเมินความพึงพอใจของพยาบาลท่ีช่วยแพทย์ ประเมิน

ทันทีหลังจากแพทย์ตรวจผู้ป่วยเด็กเสร็จ และการประเมินความ

พึงพอใจของผู้ปกครอง ประเมินก่อนผู้ปกครองผู้ป่วยเด็กกลับบ้าน

 การวิเคราะห์ข้อมูล

 ผลลัพธ์หลัก คือ การได้รับยา chloral hydrate แสดงผลเป็น

ร้อยละของผู้ป่วยเด็กท่ีได้รับยา chloral hydrate ในแต่ละกลุ่ม และ

เปรียบเทียบทางสถิติด้วย Pearson’s Chi-Square test กำาหนด

ให้ p-value < .05 จึงนับว่ามีนัยสำาคัญทางสถิติ

 ผลลัพธ์รอง คือ 1) ระยะเวลารวมท้ังหมดท่ีใช้ในการตรวจ 

เร่ิมต้ังแต่ randomized จนจำาหน่ายจากหน่วยตรวจ  และ 2) ความ

พึงพอใจของผู้ให้บริการ ได้แก่ แพทย์และพยาบาลผู้ช่วยแพทย์  

รวมท้ังความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ได้แก่ บิดา หรือมารดา หรือ

ผู้ปกครองต่อการใช้รูปแบบการส่งเสริมความร่วมมือในการตรวจ 

TTE ใช้ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและวิเคราะห์เปรียบ

เทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่มด้วย Student’ s t-test

ผลการวิจัย

 ผู้ป่วยเด็กเข้าร่วมการวิจัยท้ังหมด 133 คน เป็นกลุ่มควบคุม 

66 คน และกลุ่มทดลอง 67 คนข้อมูลท่ัวไปของผู้ป่วยเด็กกลุ่ม

ควบคุมพบว่า มีอายุเฉล่ีย 16.7 เดือน เป็นเพศชายร้อยละ 42.4 

เพศหญิงร้อยละ 57.6 น้ำาหนักตัวเฉล่ีย 9.7 กิโลกรัม ส่วนสูงเฉล่ีย 

77.7 เซนติเมตร สำาหรับกลุ่มทดลองมีอายุเฉล่ีย 19.9 เดือน เป็น

เพศชายร้อยละ 53.7 เพศหญิงร้อยละ 46.3 น้ำาหนักตัวเฉล่ีย 10.3 

กิโลกรัม ส่วนสูงเฉล่ีย 80.9 เซนติเมตร ท้ังสองกลุ่มไม่มีความแตก

ต่างกันทางสถิติ

 เม่ือเปรียบเทียบอัตราการได้รับยานอนหลับ chloral hydrate 

พบว่ากลุ่มควบคุมผู้ป่วยเด็กร้อยละ 50 จำาเป็นต้องใช้ยา ส่วนใน

กลุ่มทดลองผู้ป่วยเด็กร้อยละ 2.9 จำาเป็นต้องใช้ยา ดังน้ัน ผลการ

ศึกษาในกลุ่มควบคุมจะใช้ยามากกว่ากลุ่มทดลองอย่างมีนัย

สำาคัญทางสถิติ (p < .001) ดังแสดงในภาพท่ี 1

ภาพท่ี 1 อัตราการได้รับยานอนหลับ chloral hydrate ใน

  ผู้ป่วยเด็กระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
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 หากเปรียบเทียบระยะเวลารวมท้ังหมดท่ีใช้ในการตรวจ  

ซ่ึงเร่ิมต้ังแต่ทำาการสุ่มผู้ป่วยเด็กในแต่ละช่วงอายุก่อนเข้ารับการ

ตรวจว่าอยู่ในกลุ่มใด จนถึงผู้ป่วยเด็กกลับบ้านพบว่า กลุ่มควบคุม

ใช้เวลารวมเฉล่ีย 73.5 นาที มากกว่ากลุ่มทดลองท่ีใช้รวมเวลา

เฉล่ีย 34.18 นาที เวลาลดลงอย่างชัดเจน จึงมีความแตกต่างกัน

อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ (p < .001) คะแนนความพึงพอใจของ

แพทย์ พยาบาล และผู้ปกครองในกลุ่มทดลองมากกว่ากลุ่ม

ควบคุมอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ ดังแสดงในตารางท่ี 1

ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบระยะเวลารวมท่ีใช้ในการตรวจและความพึงพอใจระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม

ผลลัพธ์

ระยะเวลารวมท่ีใช้ในการตรวจ (นาที)

ความพึงพอใจของแพทย์ (คะแนน)

ความพึงพอใจของพยาบาล (คะแนน)

ความพึงพอใจของผู้ปกครอง (คะแนน)

กลุ่มควบคุม (n = 66 ราย)

 Mean ± SD

 73.5 ± 47.3

 3.08 ± .95

 2.41 ± .70

 4.71 ± .51

กลุ่มทดลอง (n = 67 ราย)

 Mean ± SD

 34.18 ± 16.6

 4.39 ± .79

 4.85 ± .43

 4.93 ± .26

P value

.001

.001

.001

.030

การอภิปรายผล

 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มผู้ป่วยเด็กท่ีได้รับรูปแบบการส่งเสริม

ความร่วมมือในการตรวจ TTE มีการใช้ยานอนหลับ chloral  

hydrate ระยะเวลาการบริการน้อยกว่า ความพึงพอใจของผู้ให้

บริการและผู้ใช้บริการสูงกว่าอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ สามารถ

อธิบายผลการศึกษาตามข้ันตอนการบริการหลักคือ ก่อนการ

ตรวจผู้วิจัยใช้แนวคิดการเล่นเพ่ือเตรียมผู้ป่วยเด็กก่อนทำาหัตถการ 

และการเล่นเพ่ือเบ่ียงเบนความสนใจของผู้ป่วยเด็กขณะทำา

หัตถการ ดังมีรายละเอียดดังน้ี

 ก่อนการตรวจ ในผู้ป่วยเด็กช่วงอายุ 6 เดือนถึงน้อยกว่า  

1 ปี ผู้วิจัยประยุกต์ใช้แนวคิดการเล่นเพ่ือเตรียมความพร้อมของ

ผู้ป่วยเด็กและบิดามารดาหรือผู้ปกครองก่อนทำาหัตถการ โดยการ

ให้ข้อมูลผ่านกิจกรรมการเล่นเพ่ือลดความกลัว ลดความวิตกกังวล

ของผู้ป่วยเด็กลงก่อนทำาให้เกิดความร่วมมือ ไม่ขัดขืน12 สอดคล้อง

กับหลายการศึกษาท่ีผ่านมาท่ีใช้กิจกรรมการเล่นในโรงพยาบาล 

ซ่ึงส่งผลดีกับเด็กทำาให้เกิดความร่วมมือ ลดความกลัว ลดความ

วิตกกังวล3-8 เพราะการมาโรงพยาบาลทำาให้ผู้ป่วยเด็กต้องพบกับ

ส่ิงแวดล้อมท่ีไม่คุ้นเคย ได้รับการดูแลจากแพทย์และพยาบาลซ่ึง

เป็นคนแปลกหน้า ล้วนกระตุ้นให้ผู้ป่วยเด็กเกิดความกลัว13 เพราะ

ไม่ทราบว่าจะเกิดอะไรข้ึน การได้รับข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่ครบ

ถ้วนอาจทำาให้ผู้ป่วยเด็กกลัวอย่างไม่สมเหตุผล หลักสำาคัญในการ

ป้องกันหรือบรรเทาความกลัวของผู้ป่วยเด็กคือการให้ข้อมูลการ

รักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยเด็ก14 ดังน้ันผู้วิจัยจึงให้ข้อมูลเพ่ือเตรียม 

ผู้ป่วยเด็กก่อนตรวจ โดยพยาบาลท่ีรับผิดชอบของโครงการนำา 

ผู้ป่วยเด็กและบิดามารดาหรือผู้ปกครองเข้าห้องตรวจ เพ่ือให้ 

คุ้นเคยกับสภาพห้อง เคร่ืองมือ และทดลองตรวจในสถานการณ์

จริง โดยให้บิดามารดาหรือผู้ปกครองนำาหัวตรวจวางบนหน้าอก

ของผู้ป่วยเด็กเหมือนกับการตรวจจริง เป็นการเล่นแบบบทบาท

สมมุติ ซ่ึงเป็นวิธีการท่ีสามารถให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วยเด็กโดยส่ิงท่ีเป็น

รูปธรรม15 ผู้ป่วยเด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงและรับรู้ได้ด้วย

ประสาทสัมผัสของตนเอง จึงเข้าใจการรักษาได้ชัดเจน แก้ไขความ

เข้าใจผิด และลดจินตนาการท่ีน่ากลัว16 นอกจากน้ีผู้วิจัยยังให้บิดา 

มารดา หรือผู้ปกครองเข้าร่วมในกิจกรรมการเล่นเพ่ือช่วยให้ข้อมูล

ตามท่ีพยาบาลได้แนะนำาไว้ ทำาให้กับผู้ป่วยเด็กสนใจในการเล่น

มากกว่าท่ีจะเล่นกับคนแปลกหน้าอย่างพยาบาลตามลำาพัง13

 นอกจากน้ีระหว่างรอตรวจพยาบาลได้สร้างสัมพันธภาพกับ

ผู้ป่วยเด็กเพ่ือให้เกิดความคุ้นเคย ช่วยลดความกลัว เพ่ิมความรู้สึก

ปลอดภัย และไว้วางใจพยาบาลท่ีจะดูแลมากข้ึน9 มีการประเมิน

ผู้ป่วยเด็กก่อนว่าผู้ป่วยเด็กมีความกลัวหรือวิตกกังวลมากน้อย

เพียงใด มีการซักถามและประเมินลักษณะนิสัยของผู้ป่วยเด็ก 

และความชอบของเล่นจากบิดามารดาหรือผู้ปกครอง เพ่ือใช้เป็น

ข้อมูลในการจัดการเล่นช่วงก่อนตรวจและขณะตรวจ หลังจากน้ัน

พยาบาลนำาบิดามารดาหรือผู้ปกครองและผู้ป่วยเด็กเข้าห้องตรวจ 

แล้วจัดกิจกรรมการเล่นให้ผู้ป่วยเด็กได้เล่นของเล่นตามวัยตาม

ความสนใจและตามพัฒนาการ เพราะนอกจากจะทำาให้เด็ก 

คุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมแล้ว การเล่นยังเป็นเคร่ืองมือช่วยให้เด็ก

ลดความกลัว มีความคุ้นเคยกับเจ้าหน้าท่ีทางการแพทย์ ผู้ป่วย

เด็กจะให้ความร่วมมือในการรักษาพยาบาลมากข้ึน12

 ในผู้ป่วยเด็กช่วงอายุ 1 ถึง 3 ปีมีการปฏิบัติเช่นเดียวกับผู้ป่วย

เด็กช่วงอายุ 6 เดือนถึงน้อยกว่า 1 ปี แต่เพ่ิมการให้ข้อมูลการ

ตรวจ TTE แก่ผู้ป่วยเด็ก โดยพยาบาลเล่านิทานจากสมุดนิทาน

แนะนำาการตรวจท่ีทีมงานจัดทำาข้ึน ซ่ึงมีภาพประกอบตัวละคร

เป็นการ์ตูนมีสีสันสวยงาม พยาบาลใช้เสียงและจังหวะท่ีน่าติดตาม 

ไม่น่าเบ่ือ เพราะนอกจากจะทำาให้เกิดความสนุกสนานและช่วย

สร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ป่วยเด็กแล้ว นิทานยังสามารถเข้าถึง

จิตใจผู้ป่วยเด็กได้ง่าย และเป็นส่วนหน่ึงของต้นแบบ (modeling) 
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ท่ีมีอิทธิพลมาก ตัวละครในนิทานสามารถโน้มน้าวให้เด็กสนใจรับ

รู้และเลือกลักษณะพฤติกรรมจากตัวละครในนิทานมาใช้ปรับ

พฤติกรรมตนเองในภายหลัง17 สอดคล้องกับการศึกษาของ 

Sonja Haeberli และคณะ8 ท่ีมีการใช้สมุดภาพประกอบการให้

ข้อมูลวิธีการฉายแสงแก่ผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็งวัยก่อนเข้าเรียนและ 

ผู้ปกครอง ผลการวิจัยพบว่าสามารถลดการได้รับยาสลบ ผู้ป่วย

เด็กมีความร่วมมือมากข้ึนในระหว่างการฉายแสง และยังลดค่าใช้

จ่ายลงอีกด้วย

 ขณะตรวจ ผู้วิจัยประยุกต์ใช้แนวคิดการเล่นเพ่ือเบ่ียงเบน

ความสนใจขณะท่ีแพทย์กำาลังตรวจ TTE เพ่ือลดความกลัว  

ลดความวิตกกังวลของผู้ป่วยเด็ก เพราะการหันเหความสนใจของ

เด็กให้จดจ่ออยู่กับส่ิงท่ีตนสนใจ หรือสนใจส่ิงท่ีมากระตุ้นแทนการ

มุ่งไปสนใจความไม่สุขสบาย เป็นการนำาผู้ป่วยเด็กออกจากความ

คิดซ้ำาๆ เก่ียวกับความกลัว และสร้างความรู้สึกพึงพอใจ มีผลทำาให้

เด็กรับรู้ต่อความกลัวลดลง18 รวมท้ังยังให้ผู้ปกครองท่ีผู้ป่วยเด็ก 

คุ้นเคยมากท่ีสุดมีส่วนร่วมโดยอยู่กับผู้ป่วยเด็กตลอดเวลาท่ีแพทย์

ตรวจ เพ่ือลดความวิตกกังวลจากการแยกจาก (separation  

anxiety) ดังน้ันในการศึกษาน้ีผู้วิจัยจึงให้บิดามารดาหรือผู้ปกครอง

อยู่เคียงข้างผู้ป่วยเด็กตลอดเวลาและมีส่วนร่วม ขณะแพทย์ตรวจ

มีการใช้ของเล่นตามวัยตามความชอบและตามพัฒนาการ ซ่ึงมี

การประเมินไว้ก่อนแล้วเพ่ือหาส่ิงดึงดูดความสนใจท่ีดี และมี

ประสิทธิภาพมากท่ีสุด เน้น แสง สี เสียง เพ่ือเบ่ียงเบนความสนใจ

ของผู้ป่วยเด็กจากหัวตรวจท่ีแพทย์กำาลังตรวจหัวใจให้มาสนใจ

เพลิดเพลินและมีสมาธิกับของเล่นจนลืมนึกถึงส่ิงท่ีหวาดกลัว  

ถ้าผู้ป่วยเด็กเบ่ือของเล่นช้ินน้ันพยาบาลนำาของเล่นช้ินใหม่ให้ 

เด็กทันที นอกจากน้ียังใช้ไฟรูปพลุ รูปดาวส่องไปท่ีเพดานห้องเพ่ือ

ให้ผู้ป่วยเด็กสนใจมองเพ่ือกระตุ้นให้เด็กเกิดจินตนาการ และเกิด

ความเพลิดเพลิน มีการจัดของเล่นไว้ในรถของเล่นท่ีทีมผู้วิจัย

ประดิษฐ์ข้ึน ซ่ึงมีของเล่นหลายชนิดจัดไว้ตามช่วงอายุ เพ่ือความ

สะดวกและรวดเร็วในการนำามาให้ผู้ป่วยเด็กเล่น สอดคล้องกับการ

ศึกษาของ Hsu HM4 ได้ศึกษาวิธีลดความกลัวของผู้ป่วยเด็ก 

วัยก่อนเข้าเรียนระหว่างการตรวจร่างกาย โดยมีการประเมินผู้ป่วย

เด็ก เปล่ียนเคร่ืองแบบของพยาบาล และนำาของเล่นมาใช้ระหว่าง

การตรวจ พบว่าสามารถลดความกลัวของผู้ป่วยเด็กได้ 37%

 นอกจากน้ียังพบว่า ระยะเวลารวมท้ังหมดท่ีใช้ในการตรวจ 

ซ่ึงเร่ิมต้ังแต่ทำาการสุ่มผู้ป่วยเด็กในแต่ละช่วงอายุก่อนเข้ารับการ

ตรวจส้ินสุดเม่ือผู้ป่วยเด็กกลับบ้านพบว่า กลุ่มควบคุมใช้เวลารวม

มากกว่ากลุ่มทดลอง เวลาลดลงอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ ท้ังน้ี

เพราะหากผู้ป่วยเด็กได้รับยานอนหลับ chloral hydrate จะใช้เวลา

รวมในการตรวจมากข้ึน เน่ืองจากก่อนตรวจต้องรอให้ผู้ป่วยเด็ก

หลับก่อน และเม่ือแพทย์ตรวจเสร็จแล้วยังต้องรอให้ผู้ป่วยเด็ก 

ต่ืนดีจากฤทธ์ิยานอนหลับจึงสามารถกลับบ้านได้ เม่ือทีมผู้วิจัย 

นำารูปแบบการส่งเสริมความร่วมมือในการตรวจ TTE ซ่ึงมี

ประสิทธิผลดีมาใช้กับผู้ป่วยเด็ก สามารถช่วยให้ผู้ป่วยเด็กร่วมมือ 

แพทย์ตรวจสำาเร็จโดยไม่ต้องใช้ยานอนหลับ chloral hydrate  

จึงไม่ต้องเสียเวลารอให้ผู้ป่วยเด็กหลับและรอให้ผู้ป่วยเด็กต่ืน  

ซ่ึงต้องยอมรับว่ารูปแบบการส่งเสริมความร่วมมือน้ีช่วยลดเวลา

การทำางานของแพทย์ โดยท่ีสามารถตรวจได้ภาพเหมือนกัน 

วินิจฉัยได้เหมือนกัน ลดภาระงานของพยาบาลท่ีต้องติดตาม

สังเกตอาการติดตามอัตราการหายใจ และ oxygen saturation 

ของผู้ป่วยเด็กหลังได้รับยา ลดการใช้ทรัพยากร ได้แก่ ห้องตรวจ 

เคร่ืองตรวจหัวใจด้วยคล่ืนเสียงสะท้อนความถ่ีสูง และเคร่ืองมือ 

monitor จึงส่งผลให้ค่าคะแนนความพึงพอใจท้ังของแพทย์ 

พยาบาล และผู้ปกครองในกลุ่มทดลองมากกว่ากลุ่มควบคุม อย่าง

มีนัยสำาคัญทางสถิติ (p < .05)  

ข้อเสนอแนะ

 1. รูปแบบการส่งเสริมความร่วมมือในการตรวจ TTE ช่วย

ลดการใช้ยานอนหลับ chloral hydrate จึงลดโอกาสเกิดผล 

ข้างเคียงของยา ลดระยะเวลาการให้บริการ ลดภาระงาน  

ลดการใช้ทรัพยากร และเพ่ิมความพึงพอใจของผู้ให้บริการและ 

ผู้ใช้บริการ ดังน้ันจึงควรนำาไปใช้กับผู้ป่วยเด็กกลุ่มน้ีท่ีมารับ 

การตรวจ TTE เพ่ือแก้ปัญหางานประจำาและลดความสูญเปล่า 

ในข้ันตอนการให้บริการ

 2. ผู้บริหารและทีมควรส่งเสริมสนับสนุน โดยกำาหนดเป็น

นโยบายของหน่วยงานเพ่ือให้มีการนำาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

ในการตรวจ TTE โดยใช้รูปแบบการส่งเสริมความร่วมมือในกลุ่ม

ผู้ป่วยเด็กและกลุ่มผู้ตรวจกลุ่มเดียวกันกับโครงการวิจัยน้ี ซ่ึงทาง

หน่วยตรวจฯ ได้ดำาเนินการต้ังแต่เดือนกรกฎาคม 2555 เป็นต้น

มา รวมท้ังขยายผลไปในกลุ่มผู้ตรวจ เช่น แพทย์ประจำาบ้าน ท้ังน้ี

ได้กำาหนดให้มีแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจนในวิธีปฏิบัติงาน (work  

instruction, WI) และส่ือสารให้ทีมผู้ปฏิบัติงานประจำาห้องตรวจ 

TTE ทราบอย่างท่ัวถึง เพ่ิมการฝึกพยาบาลในทีมให้มีความรู้และ

ทักษะการใช้รูปแบบการส่งเสริมความร่วมมือน้ี นอกจากน้ีอาจนำา

ผลการศึกษาน้ีไปใช้เป็นแนวทางในการตรวจผู้ป่วยเด็กในหัตถการ 

อ่ืนๆ ท่ีมีความคล้ายคลึงกับการตรวจ TTE ในอนาคต
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