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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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ผลของรูปแบบการส่งเสริมความร่วมมือในการตรวจหัวใจด้วย
คลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงผ่านผนังทรวงอกในผู้ป่วยเด็กอายุ
6 เดือน - 3 ปี ต่อการใช้ยา Chloral Hydrate*
วิภาวิน วัฒนะประการชัย กจ.ม.1 ปวีณา จึงสมประสงค์ พบ.1 กาญจนา หวานสนิท พย.บ.1
สุธีรา พฤทธิ์ไพศาล วท.บ.1 ศิรินธร ถือแก้ว บธ.ม.1 อัครินทร์ นิมมานิตย์ พบ.1
บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: เพือ่ เปรียบเทียบอัตราการใช้ยานอนหลับ chloral hydrate ในผูป้ ว่ ยเด็กกลุม่ ทีไ่ ด้รบั รูปแบบการส่งเสริมความร่วม
มือในการตรวจหัวใจด้วยคลืน่ เสียงสะท้อนความถีส่ งู ผ่านผนังทรวงอกกับกลุม่ ทีไ่ ด้รบั การดูแลตามมาตรฐาน
รูปแบบการวิจยั : การวิจยั เชิงทดลอง
วิธดี �ำ เนินการวิจยั : กลุม่ ตัวอย่างเป็นผูป้ ว่ ยเด็กอายุ 6 เดือน ถึง 3 ปี ทีม่ ารับการตรวจหัวใจด้วยคลืน่ เสียงสะท้อนความถีส่ งู ผ่าน
ผนังทรวงอกทีโ่ รงพยาบาลศิรริ าช เลือกกลุม่ ตัวอย่างตามเกณฑ์ทก่ี �ำ หนด จำ�นวน 133 ราย สุม่ เข้าศึกษาแบ่งเป็น 2 กลุม่ กลุม่ ควบคุม
จำ�นวน 66 ราย ได้รบั การดูแลตามมาตรฐาน กลุม่ ทดลองจำ�นวน 67 ราย ได้รบั รูปแบบการส่งเสริมความร่วมมือในการตรวจหัวใจ
ด้วยคลืน่ เสียงสะท้อนความถีส่ งู ผ่านผนังทรวงอกโดยการให้ขอ้ มูลเสมือนการตรวจจริงผ่านกิจกรรมการเล่นและการเบีย่ งเบนความ
สนใจผูป้ ว่ ยเด็ก แพทย์ผตู้ รวจเป็นผูป้ ระเมินผูป้ ว่ ยเด็กในการได้รบั ยา chloral hydrate การวัดผลโดยเปรียบเทียบอัตราผูท้ ไ่ี ด้รบั ยานอน
หลับ ร่วมกับการประเมินเวลารวมทีใ่ ช้ในการตรวจ ความพึงพอใจของแพทย์ พยาบาล และผูป้ กครอง วิเคราะห์ขอ้ มูลเปรียบเทียบ
ทางสถิตดิ ว้ ย Pearson’s Chi-Square test
ผลการวิจยั : พบว่าผูป้ ว่ ยเด็กกลุม่ ทดลองมีอตั ราการใช้ยานอนหลับ chloral hydrate และมีระยะเวลารวมในการตรวจหัวใจด้วย
คลืน่ เสียงสะท้อนความถีส่ งู ผ่านผนังทรวงอกน้อยกว่าอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ (p < .01) คะแนนความพึงพอใจในรูปแบบการส่งเสริม
ความร่วมมือในการตรวจหัวใจด้วยคลืน่ เสียงสะท้อนความถีส่ งู ผ่านผนังทรวงอกของแพทย์ พยาบาล และผูป้ กครองในกลุม่ ทดลองสูง
กว่ากลุม่ ควบคุมอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ (p < .01)
สรุปและข้อเสนอแนะ: รูปแบบการส่งเสริมความร่วมมือในการตรวจหัวใจด้วยคลืน่ เสียงสะท้อนความถีส่ งู ผ่านผนังทรวงอก
ไม่เพียงช่วยลดการใช้ยานอนหลับ chloral hydrate แต่ยงั ช่วยให้บคุ ลากรมีเวลาและมีประสิทธิภาพการดูแลมากกว่าตามมาตรฐานเดิม
นอกจากนีร้ ปู แบบการส่งเสริมความร่วมมือดังกล่าวยังสามารถให้ขอ้ มูลการตรวจทีจ่ �ำ เป็น ลดความเสีย่ งจากการใช้ยา และใช้ทรัพยากร
อย่างคุม้ ค่ามากขึน้ ส่งผลให้คณ
ุ ภาพการดูแลดีขน้ึ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในโรงพยาบาลทีม่ ที รัพยากรบุคคลจำ�กัด
คำ�สำ�คัญ: รูปแบบการส่งเสริมความร่วมมือ การตรวจหัวใจเด็กด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงผ่านผนังทรวงอก ผู้ป่วยเด็ก
			 ยา Chloral Hydrate
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ความสำ�คัญของปัญหา
การตรวจหัวใจในผูป้ ว่ ยเด็กด้วยคลืน่ เสียงสะท้อนความถีส่ งู
ผ่านผนังทรวงอก (transthoracic echocardiography, TTE)
การตรวจวิธนี ส้ี ามารถประเมินและติดตามความผิดปกติของหัวใจ
ทีเ่ ป็นมาแต่ก�ำ เนิด เป็นการตรวจหัวใจภายนอกซึง่ ไม่มอี นั ตราย
และไม่มคี วามเจ็บปวดใดๆ จากสถิตกิ ารตรวจทีห่ น่วยตรวจพิเศษ
หัวใจและหลอดเลือด คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล ปี พ.ศ.
2550 2551 และ 2552 มีจ�ำ นวน 1,438 1,493 และ 1,715 ราย
ตามลำ�ดับ และมีแนวโน้มสูงขึน้ พบปัญหาสำ�คัญในการตรวจคือ
กลุม่ ผูป้ ว่ ยเด็กอายุนอ้ ยกว่า 3 ปีมกั ไม่ให้ความร่วมมือในการตรวจ
ร้องไห้และไม่อยูน่ ง่ิ จำ�เป็นต้องใช้ยานอนหลับทำ�ให้ผปู้ ว่ ยเด็กหลับ
หรือสงบ เพือ่ ให้การตรวจประสบผลสำ�เร็จ ในปัจจุบนั หน่วยงาน
มีการเตรียมผูป้ ว่ ยเด็กกลุม่ นีใ้ ห้หลับหรือสงบ โดยวิธใี ห้ผปู้ ว่ ยเด็ก
รับประทานยานอนหลับ chloral hydrate แต่ยานีม้ ผี ลข้างเคียง
ได้แก่ ผลต่อระบบไหลเวียนโลหิตและระบบการหายใจ เช่น ภาวะ
ความดันโลหิตต่ำ�และหัวใจเต้นช้าลง หยุดหายใจและทางเดิน
หายใจอุดตัน บางรายอาจหลับนาน1 ยังพบว่าผูป้ ว่ ยเด็กบางราย
มีอาการร้องงอแง ดิน้ ไปมา หงุดหงิด เดินเซ อาจต้องให้ยาเพิม่
ผูป้ ว่ ยเด็กจึงมีความเสีย่ งจากผลข้างเคียงของยาและการพลัดตก
หกล้มมากขึน้ 2 ผูป้ กครองผูป้ ว่ ยเด็กไม่สบายใจ อีกทัง้ เป็นยาทีม่ ี
รสชาติทร่ี บั ประทานยาก การให้ยาแก่ผปู้ ว่ ยเด็กจึงทำ�ได้ยาก มัก
มีอาการคลืน่ ไส้อาเจียนหลังได้รบั ยา เนือ่ งจากยาอาจทำ�ให้มี
ปัญหาทีร่ ะบบการหายใจ จึงจำ�เป็นต้องให้ผปู้ ว่ ยเด็กงดน้�ำ งดนม
หรืออาหาร 2 ชัว่ โมง ผูป้ ว่ ยเด็กมักหิว ทนไม่ไหว ร้องกวน จาก
การทบทวนวรรณกรรมพบว่า มีการใช้กจิ กรรมการเล่นผสมผสาน
กับกิจกรรมการพยาบาลที่มีการดูแลผู้ป่วยเด็กแบบองค์รวม
สามารถส่งเสริมให้ผปู้ ว่ ยเด็กร่วมมือ ลดความกลัว และความวิตก
กังวล จนเกิดความสำ�เร็จในการตรวจรักษา3-7 แต่ยงั ไม่พบว่ามี
การศึกษาในการตรวจหัวใจด้วยคลืน่ เสียงสะท้อนความถีส่ งู ผ่าน
ผนังทรวงอกในผูป้ ว่ ยเด็ก ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงได้พฒ
ั นารูปแบบการ
ส่งเสริมความร่วมมือทีอ่ าจเหมาะสมกับผูป้ ว่ ยเด็กกลุม่ นี้ เพือ่ ให้
เกิดความร่วมมือ และประสบผลสำ�เร็จในการตรวจโดยไม่ตอ้ งใช้
ยานอนหลับ chloral hydrate เพือ่ ลดโอกาสเกิดผลข้างเคียง
จากการใช้ยา ลดระยะเวลาการให้บริการ ลดภาระงาน ลดการใช้
ทรัพยากร อีกทัง้ แพทย์ พยาบาล และผูป้ กครองของผูป้ ว่ ยเด็ก
มีความพึงพอใจเพิม่ ขึน้
		
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. วัตถุประสงค์หลัก (primary objective) เพือ่ เปรียบเทียบ
อัตราการใช้ยานอนหลับ chloral hydrateในผูป้ ว่ ยเด็กกลุม่ ทีไ่ ด้รบั
รูปแบบการส่งเสริมความร่วมมือในการตรวจหัวใจด้วยคลืน่ เสียง
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สะท้อนความถีส่ งู ผ่านผนังทรวงอก (รูปแบบการส่งเสริมความร่วม
มือในการตรวจ TTE) กับกลุม่ ทีไ่ ด้รบั การดูแลตามมาตรฐาน
2. วัตถุประสงค์รอง (secondary objectives)
		 2.1 เปรียบเทียบระยะเวลารวมในการตรวจระหว่างกลุม่
ทีไ่ ด้รบั รูปแบบการส่งเสริมความร่วมมือในการตรวจ TTE กับกลุม่
ทีไ่ ด้รบั การดูแลตามมาตรฐาน
		 2.2 เปรียบเทียบความพึงพอใจของผูป้ กครองระหว่าง
กลุม่ ทีไ่ ด้รบั รูปแบบการส่งเสริมความร่วมมือในการตรวจ TTE กับ
กลุม่ ทีไ่ ด้รบั การดูแลตามมาตรฐาน
		 2.3 เปรียบเทียบความพึงพอใจของแพทย์และพยาบาล
ระหว่างกลุม่ ทีไ่ ด้รบั รูปแบบการส่งเสริมความร่วมมือในการตรวจ
TTE กับกลุม่ ทีไ่ ด้รบั การดูแลตามมาตรฐาน
วิธีดำ�เนินการวิจัย
รูปแบบการวิจยั เป็นการวิจยั แบบทดลอง (experimental
clinical research: randomized controlled trial)
ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
ประชากรคือผูป้ ว่ ยเด็กอายุ 6 เดือน ถึง 3 ปี ทีม่ ารับการ
ตรวจ TTE ทีโ่ รงพยาบาลศิรริ าชในเวลาราชการ กลุม่ ตัวอย่างคือ
ผูป้ ว่ ยเด็กอายุระหว่าง 6 เดือน ถึง 3 ปี โรค atrial septal defect
(ASD) หรือventricular septal defect (VSD) หรือ patent ductus
arteriosus (PDA) หรือ Kawasaki disease ทีแ่ พทย์ผรู้ กั ษาส่งตรวจ
TTE ที่หน่วยตรวจพิเศษหัวใจและหลอดเลือด ศูนย์โรคหัวใจ
สมเด็จพระบรมราชินนี าถ คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล
ระหว่างเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2554 ถึงเดือนมิถนุ ายน พ.ศ. 2555
กำ�หนดขนาดของกลุม่ ตัวอย่างโดยคำ�นวณจากโปรแกรม nQuery
ได้กลุ่มตัวอย่างกลุ่มละ 65 คน เกณฑ์ไม่รับเข้าในการศึกษา
(exclusion criteria) คือ 1) ผูป้ ว่ ยเด็กโรคหัวใจพิการแต่ก�ำ เนิดชนิด
เขียว 2) ผูป้ ว่ ยเด็กทีม่ คี วามบกพร่องทางสติปญ
ั ญา 3) ผูป้ ว่ ยเด็ก
ทีม่ ภี าวะหัวใจล้มเหลวทีร่ นุ แรง หรือมีภาวะความดันในปอดสูง
4) ผูป้ ว่ ยเด็กทีม่ คี วามผิดปกติของโรคระบบอืน่ ๆ ร่วมด้วย และ 5)
ผูป้ ว่ ยเด็กทีเ่ ป็นโรคติดต่อ เช่น หัด อีสกุ อีใส สุม่ เข้ากลุม่ ทดลอง
และกลุ่ม ควบคุ ม โดยใช้ เ ทคนิ ค การสุ่ม ด้ ว ยวิ ธี stratified
randomization โดย stratified กลุม่ ผูป้ ว่ ยเด็กเป็น 2 ช่วงอายุ คือ
กลุม่ อายุ 6 เดือน ถึง น้อยกว่า 1 ปี และ 1 ปี ถึง 3 ปี และมี
การดำ�เนินการวิจยั พร้อมกัน
เครือ่ งมือการวิจยั
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการทดลอง ได้แก่
1. รูปแบบการส่งเสริมความร่วมมือในการตรวจ TTE
ประกอบด้วยกิจกรรมการเล่นบูรณาการกับกิจกรรมการพยาบาล
ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยศึกษาแนวคิดการเล่นเพื่อเตรียมผู้ป่วยเด็ก
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ก่อนทำ�หัตถการ และการเล่นเพือ่ เบีย่ งเบนความสนใจของผูป้ ว่ ย
เด็ ก ขณะทำ � หั ต ถการ และประยุ ก ต์ ใช้ แ นวคิ ด ของ Sonja
Haeberli และคณะ8 โดยพัฒนาการให้ขอ้ มูลการตรวจเป็นสมุด
นิทานรูปแบบการ์ตนู รวมทัง้ ประยุกต์ใช้ โปรแกรมการเล่น (play
program) ในระหว่างรอตรวจและขณะตรวจ นอกจากนี้ได้
ประยุกต์ใช้แนวคิดความคาดหวังของเด็กต่อพยาบาล กิจกรรม
การพยาบาล และสิง่ แวดล้อม จากงานวิจยั ของ Tiina Pelander
and Helena Leino-Kilp9 ทัง้ นีร้ ปู แบบการส่งเสริมความร่วมมือใน
การตรวจ TTE มีเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการดำ�เนินการวิจยั ดังนี้
		 1.1 รถของเล่นเคลือ่ นทีไ่ ด้ “Toy Cart” ออกแบบโดยผูว้ จิ ยั
แบ่งเป็นชัน้ ต่างๆ เพือ่ จัดแบ่งประเภทของเล่นตามวัย สามารถ
นำ�มาใช้ได้สะดวกและรวดเร็ว รถมีความแข็งแรง ทนทาน มีลอ้
สามารถเข็นไปตามห้องตรวจทีต่ อ้ งการ และมีสะพานไฟทีร่ ถ
เพือ่ ให้ใช้ได้สะดวกกับของเล่นทีต่ อ้ งใช้ไฟบ้าน
		 1.2 ของเล่นตามวัยช่วงอายุ 6 เดือน ถึง < 1 ปี และช่วง
อายุ 1 ปี ถึง 3 ปี แบ่งของเล่นตามช่วงอายุ เน้นแสง สี เสียง จัด
วางไว้ทร่ี ถของเล่น (toy cart) รวมทัง้ ไฟส่องเพดาน 7 ลาย
		 1.3 สมุดนิทานรูปแบบการ์ตนู สำ�หรับให้ขอ้ มูลการตรวจ
TTE ผูว้ จิ ยั สร้างขึน้ โดยศึกษาจากคูม่ อื ปฏิบตั กิ ารพยาบาล เรือ่ ง
การช่วยแพทย์และการดูแลผูป้ ว่ ยเด็กทีไ่ ด้รบั การตรวจหัวใจด้วย
คลืน่ เสียงสะท้อนความถีส่ งู ผ่านผนังทรวงอก10
		 1.4 หัวนมปลอม มีการล้างทำ�ความสะอาดและฆ่าเชือ้
ก่อนนำ�ไปใช้กบั ผูป้ ว่ ยเด็กแต่ละรายทีย่ งั ดูดนมจากขวด
		 1.5 เครือ่ ง echocardiography (รุน่ iE33 ของบริษทั Philips)
โดยใช้เครือ่ งรุน่ เดียวกันในผูป้ ว่ ยเด็กทุกราย เครือ่ งวัดค่าออกซิเจน
ในเลือด (pulse oximeter) และนาฬิกาสำ�หรับจับเวลา
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบบันทึกใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วยข้อมูลทัว่ ไปของผูป้ ว่ ยเด็ก
การวินจิ ฉัยโรคเบือ้ งต้น ระยะเวลาทีใ่ ช้ในการดำ�เนินการ (ได้แก่
เวลาที่เริ่มสุ่มผู้ป่วยเด็ก เวลาที่เริ่มให้รูปแบบการดูแล เวลา
ทีเ่ ริม่ ตรวจ TTE เวลาทีเ่ ริม่ กินยานอนหลับ chloral hydrate เวลา
ทีต่ รวจ TTE เสร็จ เวลาทีเ่ ริม่ ให้ค�ำ แนะนำ� เวลาทีก่ ลับบ้าน) ระดับ
ความสำ�เร็จในการตรวจ ภาวะไม่พงึ ประสงค์ ความพึงพอใจของ
ผูป้ กครอง แพทย์ และพยาบาล ต่อรูปแบบการส่งเสริมความร่วม
มือในการตรวจ TTE การใช้ยานอนหลับ chloral hydrate และ
การวินจิ ฉัยโรคขัน้ สุดท้าย
การหาคุณภาพเครือ่ งมือ
1. รูปแบบการส่งเสริมความร่วมมือในการตรวจ TTE ได้รบั
การประเมินคุณภาพจากแพทย์เฉพาะทางสาขาโรคหัวใจเด็ก และ
พยาบาลผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการเล่น รวม 4 คน ได้ปรับแก้ไขตามข้อ
เสนอแนะ มีการฝึกพยาบาลทีร่ บั ผิดชอบในโครงการในการใช้

รูปแบบการส่งเสริมความร่วมมือในการตรวจ TTE ก่อนดำ�เนิน
การวิจยั ได้น�ำ มาทดลองใช้กบั ผูป้ ว่ ยเด็กทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมือนกับ
กลุม่ ตัวอย่างจำ�นวน 20 รายพบว่ารูปแบบการส่งเสริมความร่วม
มือในการตรวจ TTE นำ�ไปใช้ส�ำ หรับการตรวจ TTE ได้เหมาะสม
มีความปลอดภัย สามารถทำ�ความสะอาดได้งา่ ย และมีความ
สะดวกในการนำ�ไปใช้ ส่วนแบบบันทึกในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ซึ่งผู้วิจัยผลิตขึ้นได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากคณะ
กรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล
2. เกณฑ์การประเมินความสามารถในการตรวจ TTE ทีใ่ ช้
ในโครงการ ได้ผ่านการพิจารณาจากแพทย์และพยาบาล
เชีย่ วชาญ รวมทัง้ เคยมีการใช้ในงานวิจยั มาก่อน11
การพิทกั ษ์สทิ ธ์กลุม่ ตัวอย่าง
โครงการวิ จัย ได้ รับ อนุ มัติใ ห้ ดำ� เนิ น การวิ จัย จากคณะ
กรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล รหัสโครงการ 143/2554 (EC1)
วิธเี ก็บรวบรวมข้อมูล
ขัน้ เตรียมการ					
1) ผูว้ จิ ยั จัดทำ�แนวทางปฏิบตั สิ �ำ หรับแพทย์ พยาบาล และ
เจ้าหน้าทีท่ เ่ี กีย่ วข้องในการดูแลผูป้ ว่ ยเด็กทีม่ ารับการตรวจ TTE
ได้ทราบถึงสิง่ ทีจ่ ะให้กบั กลุม่ ตัวอย่าง (intervention) เปรียบเทียบ
ผลทีไ่ ด้รบั กับกลุม่ กลุม่ ทีไ่ ด้รบั การดูแลตามมาตรฐาน 		
2) ผูว้ จิ ยั ได้ฝกึ พยาบาลทีม่ หี น้าทีร่ บั ผิดชอบของโครงการให้
มีการปฏิบตั เิ ป็นมาตรฐานเดียวกัน ในการดูแลผูป้ ว่ ยเด็กทีม่ ารับ
การตรวจ TTE ทัง้ กลุม่ ควบคุมและกลุม่ ทดลอง นับตัง้ แต่กอ่ นตรวจ
การดูแลขณะตรวจ และติดตามอาการของผูป้ ว่ ยเด็กขณะได้รบั ยา
chloral hydrate รวมทัง้ การดูแลผูป้ ว่ ยเด็กหลังเสร็จการตรวจ
จนหมดฤทธิข์ องยา
ขัน้ ตอนการรวบรวมข้อมูล
- พยาบาลทีม่ หี น้าทีร่ บั ผิดชอบของโครงการชีแ้ จงโครงการ
วิจยั และขอความยินยอมผูป้ กครองของผูป้ ว่ ยเด็กทีม่ เี กณฑ์ตามที่
กำ�หนดเข้าร่วมโครงการวิจยั โดยผูว้ จิ ยั ขอให้ผปู้ กครองทีย่ นิ ยอม
ให้เด็กในปกครองเข้าร่วมการวิจยั และลงลายมือชือ่ ในหนังสือ
แสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจยั
- ผูป้ ว่ ยเด็กทีเ่ ข้าร่วมโครงการวิจยั แบ่งเป็น 2 กลุม่ ตามช่วง
อายุคอื กลุม่ อายุ 6 เดือนถึงน้อยกว่า 1 ปี และกลุม่ อายุ 1 ปี ถึง
3 ปี พยาบาลทีม่ หี น้าทีร่ บั ผิดชอบของโครงการทำ�การสุม่ ผูป้ ว่ ย
เด็กในแต่ละกลุม่ เพือ่ เข้ากลุม่ ควบคุมและกลุม่ ทดลอง
- หลังจากทำ�การสุม่ แล้ว ผูป้ ว่ ยเด็กทัง้ สองกลุม่ ได้รบั การ
ดูแลจากพยาบาลตามรูปแบบของการดูแลในแต่ละกลุม่ ตามช่วง
อายุของผูป้ ว่ ยเด็ก
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1) กลุม่ ควบคุมได้รบั การดูแลตามมาตรฐานจากพยาบาลที่
รับผิดชอบของโครงการ ซึง่ มีการปฏิบตั ดิ งั นีค้ อื ก่อนตรวจพยาบาล
ให้ขอ้ มูลคำ�แนะนำ�เกีย่ วกับขัน้ ตอนการตรวจ ความจำ�เป็น และ
ประโยชน์ทจ่ี ะได้รบั จากการตรวจให้บดิ ามารดาหรือผูป้ กครองของ
ผูป้ ว่ ยเด็กทราบ การงดนม งดน้�ำ หรืออาหารก่อนตรวจ 2 ชัว่ โมง
การเตรียมหัวนมปลอมเพือ่ ให้ผปู้ ว่ ยเด็กใช้ดดู ระหว่างการตรวจ
การเตรียมเจลสำ�หรับการตรวจให้อนุ่ ก่อนใช้งาน ในขณะตรวจให้
บิดามารดาหรือผูป้ กครองอยูด่ ว้ ยตลอดเวลา และแนะนำ�ให้มกี าร
พูดคุยกับผูป้ ว่ ยเด็กเพือ่ ให้เกิดความอบอุน่ ใจระหว่างแพทย์ท�ำ การ
ตรวจ ถ้าผูป้ ว่ ยเด็กร้องหรือดิน้ พยาบาลและบิดามารดาหรือ
ผูป้ กครองช่วยปลอบโยนผูป้ ว่ ยเด็ก และในกรณีทผ่ี ปู้ ว่ ยเด็กยัง
ดูดนมจากขวด พยาบาลทีช่ ว่ ยแพทย์จะให้ผปู้ ว่ ยเด็กดูดหัวนม
ปลอม
2) กลุม่ ทดลองใช้รปู แบบการส่งเสริมความร่วมมือในการ
ตรวจ TTE ผูป้ ว่ ยเด็กได้รบั การดูแลจากพยาบาลทีร่ บั ผิดชอบของ
โครงการทัง้ ก่อนตรวจและขณะตรวจ TTE ดังนี้
ก่อนการตรวจ ผูป้ ว่ ยเด็กในแต่ละกลุม่ ได้รบั การปฏิบตั ดิ งั นี้
ผูป้ ว่ ยเด็กกลุม่ อายุ 6 เดือน ถึง น้อยกว่า 1 ปี
1. พยาบาลให้ขอ้ มูลคำ�แนะนำ�แก่บดิ ามารดาหรือผูป้ กครอง
เกีย่ วกับขัน้ ตอนการตรวจ ความจำ�เป็น และประโยชน์ทจ่ี ะได้รบั
จากการตรวจ TTE รวมทัง้ การดูแลผูป้ ว่ ยเด็กขณะได้รบั การตรวจ
ประเมินลักษณะนิสยั ของผูป้ ว่ ยเด็กและความชอบของเล่นจาก
บิดามารดาหรือผูป้ กครอง เพือ่ ใช้เป็นข้อมูลในการจัดการเล่น
ให้ผปู้ ว่ ยเด็ก
2. พยาบาลแนะนำ�ให้บิดามารดาหรือผู้ปกครองเตรียม
หัวนมปลอมเพื่อให้ผ้ปู ่วยเด็กดูดระหว่างการตรวจ อาจช่วย
ให้ผปู้ ว่ ยเด็กหยุดร้องและอยูน่ ง่ิ ได้ ถ้าบิดามารดาหรือผูป้ กครอง
ไม่ได้เตรียมมา จะใช้หวั นมปลอมของโรงพยาบาล
3. พยาบาลแนะนำ�บิดามารดาหรือผูป้ กครองให้ดแู ลผูป้ ว่ ย
เด็กทุกรายให้งดนม งดน้�ำ หรืออาหารก่อนตรวจ 2 ชัว่ โมงเตรียม
ไว้ก่อน เนื่องจากถ้าผู้ป่วยเด็กต้องรับประทานยานอนหลับ
chloral hydrate ยาจะดูดซึมได้ดี รวมทัง้ ออกฤทธิใ์ ห้เด็กหลับอย่าง
มีประสิทธิภาพ
4. พยาบาลพาบิดามารดาหรือผู้ปกครองและผู้ป่วยเด็ก
เข้ามาในห้องตรวจ TTE เพือ่ ให้ผปู้ กครองและผูป้ ว่ ยเด็กคุน้ เคยกับ
สภาพแวดล้อมของห้องตรวจ ได้มโี อกาสเห็นเครือ่ งตรวจหัวใจ
ด้วยคลืน่ เสียงสะท้อนความถีส่ งู หัวตรวจ และเตียงตรวจ ก่อนได้
รับการตรวจจริง
5. พยาบาลทดลองตรวจผู้ป่วยเด็กในสถานการณ์จริง
(dramatic play) โดยจัดให้เด็กนัง่ หรือนอนบนเตียงและให้บดิ า
มารดาหรือผู้ปกครองทดลองจับหัวตรวจ แล้ววางที่หน้าอก
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ผูป้ ว่ ยเด็ก ทีส่ ายหัวตรวจนำ�ตุก๊ ตาสัตว์นา่ รักๆ มาติดไว้เพือ่ ให้
ผูป้ ว่ ยเด็กไม่รสู้ กึ กลัว รูส้ กึ ต้องการให้น�ำ หัวตรวจมาวางทีห่ น้าอก
ของตนเอง
6. ระหว่างรอตรวจ พยาบาลให้ผปู้ ว่ ยเด็กได้เล่นของเล่น
ตามวัย ตามความชอบ และตามพัฒนาการ เพือ่ ลดความกลัว
ความวิตกกังวล และเกิดความสนุกสนาน โดยให้ผปู้ ว่ ยเด็กมีอสิ ระ
ในการเล่นและเลือกของเล่นเอง ให้เล่นทีละอย่าง โดยไม่จ�ำ กัด
หรือขัดขวางการเล่นของผูป้ ว่ ยเด็กและป้องกันอันตรายโดยสังเกต
เด็กอย่างใกล้ชดิ
ผูป้ ว่ ยเด็กกลุม่ อายุ 1 ถึง 3 ปี
พยาบาลปฏิบตั เิ ช่นเดียวกับกลุม่ ผูป้ ว่ ยเด็กอายุ 6 เดือนถึง
น้อยกว่า 1 ปี แต่เพิม่ เติมในเรือ่ งการให้ขอ้ มูลการตรวจแก่ผปู้ ว่ ย
เด็กและบิดามารดาหรือผูป้ กครอง พยาบาลให้ขอ้ มูลโดยการเล่า
นิทานจากสมุดนิทานทีม่ ภี าพประกอบ ตัวละครเป็นการ์ตนู มีสสี นั
สวยงาม เนือ้ หาเกีย่ วกับการมาตรวจ TTE ซึง่ ผูว้ จิ ยั จัดทำ�ขึน้ เพือ่
ให้ผ้ปู ่วยเด็กเกิดจินตนาการ สนุกสนาน และช่วยสร้างความ
สัมพันธ์อันดีกับเด็ก โดยการเล่านิทาน ใช้เสียงและจังหวะที่
น่าติดตามและไม่นา่ เบือ่ นอกจากนีใ้ นขณะทีแ่ พทย์ก�ำ ลังตรวจ
ผู้ป่วยเด็กรายอื่น พยาบาลจะนำ�ผู้ป่วยเด็กมาดูการตรวจใน
สถานการณ์จริง เพือ่ ให้เกิดความคุน้ เคยมากขึน้ ลดความกลัวและ
ความวิตกกังวล
ขณะตรวจผูป้ ว่ ยเด็กทัง้ สองกลุม่ ได้รบั การปฏิบตั ดิ งั นี้
1. พยาบาลจัดเตรียมห้องตรวจ เครือ่ งมือ และอุปกรณ์
ต่าง ๆ พร้อมใช้งาน เช่น เครือ่ งตรวจหัวใจด้วยคลืน่ เสียงสะท้อน
ความถีส่ งู เจลทีอ่ นุ่ ก่อนนำ�มาใช้ เพราะจะทำ�ให้เจลสำ�หรับการ
ตรวจมีอณ
ุ หภูมใิ กล้เคียงกับร่างกาย เมือ่ นำ�มาใช้จะไม่ท�ำ ให้เด็ก
สะดุง้ หรือตกใจ
2. พยาบาลจัดท่าตรวจโดยให้บดิ ามารดาหรือผูป้ กครองที่
เด็กคุน้ เคยมากทีส่ ดุ นัง่ บนเตียงตรวจและอุม้ ผูป้ ว่ ยเด็กไว้บนตัก
ศีรษะผูป้ ว่ ยเด็กอยูท่ ข่ี อ้ ศอกขวา ใช้หมอนรองทีข่ อ้ ศอก ถ้าผูป้ ว่ ย
เด็กไม่ยอมนอน แนะนำ�ให้บดิ ามารดาหรือผูป้ กครองอุม้ ผูป้ ว่ ยเด็ก
นัง่ บนเตียงตรวจแทน
3. พยาบาลแนะนำ�ให้บดิ ามารดาหรือผูป้ กครองมีสว่ นร่วม
และอยูเ่ คียงข้างผูป้ ว่ ยเด็กตลอดเวลา เพือ่ ลดความวิตกกังวลจาก
การแยกจาก (separation anxiety) แนะนำ�ให้พดู คุยหรือเล่าเรือ่ ง
ราวต่างๆ ทีผ่ ปู้ ว่ ยเด็กสนใจ เพือ่ ให้ผปู้ ว่ ยเด็กเกิดความอบอุน่ ใจ
4. ระหว่างการตรวจพยาบาลใช้ของเล่นจากรถของเล่น ซึง่
เป็นของเล่นตามวัย ตามความชอบ และตามพัฒนาการ เน้น แสง
สี เสียง เพือ่ เบีย่ งเบนความสนใจของผูป้ ว่ ยเด็กจากหัวตรวจที่
แพทย์ก�ำ ลังตรวจภาพหัวใจ ให้มาสนใจและมีสมาธิกบั ของเล่น
แทน ถ้าผูป้ ว่ ยเด็กเบือ่ ของเล่นชิน้ นัน้ พยาบาลนำ�ของเล่นชิน้ ใหม่
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ให้ทนั ที นอกจากนีย้ งั ใช้ไฟรูปพลุ รูปดาวส่องไปทีเ่ พดานห้องเพือ่
ให้ผปู้ ว่ ยเด็กสนใจมอง กระตุน้ ให้เด็กเกิดจินตนาการและเกิดความ
เพลิดเพลิน
กรณีผปู้ ว่ ยเด็กเล็กอายุ 6 เดือนถึงน้อยกว่า 1 ปี นอกจาก
ให้ของเล่นตามวัยแล้ว ถ้าผูป้ ว่ ยเด็กร้องไห้และยังดูดนมจากขวด
พยาบาลจะให้ผปู้ ว่ ยเด็กดูดหัวนมปลอมทีเ่ ตรียมไว้ดว้ ย
5. แพทย์ผตู้ รวจประเมินเกณฑ์ความสามารถในการตรวจ
TTE (the ability to complete echocardiogram)11 โดยมีเกณฑ์
ดังนี้
Level
0
1
2
3

คำาจำากัดความ
ไม่สามารถตรวจได้
ตรวจได้เฉพาะส่วนสำาคัญ
ตรวจสำาเร็จโดยมีการคะยัน้ คะยอ ปลอบโยน
ตรวจสำาเร็จอย่างง่ายดาย

ถ้าผูป้ ว่ ยเด็กอยูใ่ น level 0-1 เป็นเวลา 5 นาที แพทย์ตดั สิน
ให้ยานอนหลับ chloral hydrate เมือ่ ผูป้ ว่ ยเด็กหลับแล้ว แพทย์
จะตรวจผูป้ ว่ ยเด็กต่อจนเสร็จ
6. พยาบาลจะให้ขนม เช่น ช็อกโกแลต ขนมปังรูปหมี วิตามิน
ซีชนิดเม็ด แก่ผปู้ ว่ ยเด็กทีร่ บั ประทานได้และแพทย์ไม่มขี อ้ ห้ามเพือ่
เป็นรางวัลผูป้ ว่ ยเด็กทีใ่ ห้ความร่วมมือจนตรวจเสร็จ
ผูป้ ว่ ยเด็กทัง้ 2 กลุม่ ทีไ่ ด้รบั ยานอนหลับ chloral hydrate
ผูป้ ว่ ยเด็กจะได้รบั การดูแลโดยพยาบาลทีไ่ ด้รบั การฝึกอบรมในการ
ดูแลผูป้ ว่ ยเด็กทีไ่ ด้รบั ยา chloral hydrate พยาบาลจะแนะนำาให้
ผูป้ กครองดูแลผูป้ ว่ ยเด็กอย่างใกล้ชดิ โดยเฉพาะในผูป้ ว่ ยเด็กทีเ่ ดิน
ได้แล้ว ต้องระมัดระวังอุบตั เิ หตุจากการหกล้ม แนะนำาให้บดิ า
มารดาหรือผูป้ กครองอุม้ ผูป้ ว่ ยเด็กไว้ ระวังไม่ให้ผปู้ ว่ ยเด็กเดินเอง
เมื่อผู้ป่วยเด็กหลับแล้วจึงนำาผู้ป่วยเด็กมารับการตรวจต่อ เมื่อ
แพทย์ตรวจผูป้ ว่ ยเด็กเสร็จแล้ว แพทย์จะแจ้งผลการตรวจและ
แนวทางการรักษาตลอดจนการนัดหมายแก่ผ้ปู กครอง โดย
ผูป้ กครองและพยาบาลจะร่วมดูแลจนผูป้ ว่ ยเด็กตืน่ ดีจากฤทธิย์ า
นอนหลับ จึงสามารถกลับบ้านได้
พยาบาลประจำาห้องตรวจทีไ่ ม่ได้อยูใ่ นโครงการวิจยั เป็น
ผูบ้ นั ทึกข้อมูลเวลาในแบบบันทึกข้อมูล เพือ่ ป้องกันอคติทอ่ี าจเกิด
ขึ้น โดยพยาบาลจะได้รับการฝึกและทำาความเข้าใจจากผู้วิจัย
จนสามารถปฏิบตั ไิ ด้เป็นอย่างดี จะติดตามบันทึกเวลาเป็นระยะๆ
ตามระยะเวลาในการดำาเนินการ สำาหรับการประเมินความ
พึงพอใจต่อการใช้รปู แบบการส่งเสริมความร่วมมือ ประเมินโดย
พยาบาลประจำาห้องตรวจทีไ่ ม่ได้อยูใ่ นโครงการวิจยั คนเดียวกัน
โดยประเมินความพึงพอใจของแพทย์หลังจากแพทย์ตรวจผูป้ ว่ ย
เด็กเสร็จ แจ้งผลการตรวจ และให้คาำ แนะนำาแก่ผปู้ กครองแล้ว

การประเมินความพึงพอใจของพยาบาลทีช่ ว่ ยแพทย์ ประเมิน
ทันทีหลังจากแพทย์ตรวจผูป้ ว่ ยเด็กเสร็จ และการประเมินความ
พึงพอใจของผูป้ กครอง ประเมินก่อนผูป้ กครองผูป้ ว่ ยเด็กกลับบ้าน
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ผลลัพธ์หลัก คือ การได้รบั ยา chloral hydrate แสดงผลเป็น
ร้อยละของผูป้ ว่ ยเด็กทีไ่ ด้รบั ยา chloral hydrate ในแต่ละกลุม่ และ
เปรียบเทียบทางสถิตดิ ว้ ย Pearson’s Chi-Square test กำาหนด
ให้ p-value < .05 จึงนับว่ามีนยั สำาคัญทางสถิติ
ผลลัพธ์รอง คือ 1) ระยะเวลารวมทัง้ หมดทีใ่ ช้ในการตรวจ
เริม่ ตัง้ แต่ randomized จนจำาหน่ายจากหน่วยตรวจ และ 2) ความ
พึงพอใจของผูใ้ ห้บริการ ได้แก่ แพทย์และพยาบาลผูช้ ว่ ยแพทย์
รวมทัง้ ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการ ได้แก่ บิดา หรือมารดา หรือ
ผูป้ กครองต่อการใช้รปู แบบการส่งเสริมความร่วมมือในการตรวจ
TTE ใช้คา่ เฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานและวิเคราะห์เปรียบ
เทียบความแตกต่างระหว่างกลุม่ ด้วย Student’ s t-test
ผลการวิจัย
ผูป้ ว่ ยเด็กเข้าร่วมการวิจยั ทัง้ หมด 133 คน เป็นกลุม่ ควบคุม
66 คน และกลุม่ ทดลอง 67 คนข้อมูลทัว่ ไปของผูป้ ว่ ยเด็กกลุม่
ควบคุมพบว่า มีอายุเฉลีย่ 16.7 เดือน เป็นเพศชายร้อยละ 42.4
เพศหญิงร้อยละ 57.6 น้าำ หนักตัวเฉลีย่ 9.7 กิโลกรัม ส่วนสูงเฉลีย่
77.7 เซนติเมตร สำาหรับกลุม่ ทดลองมีอายุเฉลีย่ 19.9 เดือน เป็น
เพศชายร้อยละ 53.7 เพศหญิงร้อยละ 46.3 น้าำ หนักตัวเฉลีย่ 10.3
กิโลกรัม ส่วนสูงเฉลีย่ 80.9 เซนติเมตร ทัง้ สองกลุม่ ไม่มคี วามแตก
ต่างกันทางสถิติ
เมือ่ เปรียบเทียบอัตราการได้รบั ยานอนหลับ chloral hydrate
พบว่ากลุม่ ควบคุมผูป้ ว่ ยเด็กร้อยละ 50 จำาเป็นต้องใช้ยา ส่วนใน
กลุม่ ทดลองผูป้ ว่ ยเด็กร้อยละ 2.9 จำาเป็นต้องใช้ยา ดังนัน้ ผลการ
ศึกษาในกลุ่มควบคุมจะใช้ยามากกว่ากลุ่มทดลองอย่างมีนัย
สำาคัญทางสถิติ (p < .001) ดังแสดงในภาพที่ 1

ภาพที่ 1 อัตราการได้รบั ยานอนหลับ chloral hydrate ใน
ผูป้ ว่ ยเด็กระหว่างกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม
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หากเปรียบเทียบระยะเวลารวมทั้งหมดที่ใช้ในการตรวจ
ซึง่ เริม่ ตัง้ แต่ท�ำ การสุม่ ผูป้ ว่ ยเด็กในแต่ละช่วงอายุกอ่ นเข้ารับการ
ตรวจว่าอยูใ่ นกลุม่ ใด จนถึงผูป้ ว่ ยเด็กกลับบ้านพบว่า กลุม่ ควบคุม
ใช้เวลารวมเฉลีย่ 73.5 นาที มากกว่ากลุม่ ทดลองทีใ่ ช้รวมเวลา

เฉลีย่ 34.18 นาที เวลาลดลงอย่างชัดเจน จึงมีความแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ (p < .001) คะแนนความพึงพอใจของ
แพทย์ พยาบาล และผู้ปกครองในกลุ่มทดลองมากกว่ากลุ่ม
ควบคุมอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ ดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบระยะเวลารวมทีใ่ ช้ในการตรวจและความพึงพอใจระหว่างกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม
ผลลัพธ์
ระยะเวลารวมทีใ่ ช้ในการตรวจ (นาที)
ความพึงพอใจของแพทย์ (คะแนน)
ความพึงพอใจของพยาบาล (คะแนน)
ความพึงพอใจของผูป้ กครอง (คะแนน)

กลุม่ ควบคุม (n = 66 ราย)
Mean ± SD
73.5 ± 47.3
3.08 ± .95
2.41 ± .70
4.71 ± .51

การอภิปรายผล
ผลการศึกษาพบว่า กลุม่ ผูป้ ว่ ยเด็กทีไ่ ด้รบั รูปแบบการส่งเสริม
ความร่วมมือในการตรวจ TTE มีการใช้ยานอนหลับ chloral
hydrate ระยะเวลาการบริการน้อยกว่า ความพึงพอใจของผูใ้ ห้
บริการและผูใ้ ช้บริการสูงกว่าอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ สามารถ
อธิบายผลการศึกษาตามขัน้ ตอนการบริการหลักคือ ก่อนการ
ตรวจผูว้ จิ ยั ใช้แนวคิดการเล่นเพือ่ เตรียมผูป้ ว่ ยเด็กก่อนทำ�หัตถการ
และการเล่นเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจของผู้ป่วยเด็กขณะทำ�
หัตถการ ดังมีรายละเอียดดังนี้
ก่อนการตรวจ ในผูป้ ว่ ยเด็กช่วงอายุ 6 เดือนถึงน้อยกว่า
1 ปี ผูว้ จิ ยั ประยุกต์ใช้แนวคิดการเล่นเพือ่ เตรียมความพร้อมของ
ผูป้ ว่ ยเด็กและบิดามารดาหรือผูป้ กครองก่อนทำ�หัตถการ โดยการ
ให้ขอ้ มูลผ่านกิจกรรมการเล่นเพือ่ ลดความกลัว ลดความวิตกกังวล
ของผูป้ ว่ ยเด็กลงก่อนทำ�ให้เกิดความร่วมมือ ไม่ขดั ขืน12 สอดคล้อง
กับหลายการศึกษาทีผ่ า่ นมาทีใ่ ช้กจิ กรรมการเล่นในโรงพยาบาล
ซึง่ ส่งผลดีกบั เด็กทำ�ให้เกิดความร่วมมือ ลดความกลัว ลดความ
วิตกกังวล3-8 เพราะการมาโรงพยาบาลทำ�ให้ผปู้ ว่ ยเด็กต้องพบกับ
สิง่ แวดล้อมทีไ่ ม่คนุ้ เคย ได้รบั การดูแลจากแพทย์และพยาบาลซึง่
เป็นคนแปลกหน้า ล้วนกระตุน้ ให้ผปู้ ว่ ยเด็กเกิดความกลัว13 เพราะ
ไม่ทราบว่าจะเกิดอะไรขึน้ การได้รบั ข้อมูลไม่ถกู ต้องหรือไม่ครบ
ถ้วนอาจทำ�ให้ผปู้ ว่ ยเด็กกลัวอย่างไม่สมเหตุผล หลักสำ�คัญในการ
ป้องกันหรือบรรเทาความกลัวของผูป้ ว่ ยเด็กคือการให้ขอ้ มูลการ
รักษาพยาบาลแก่ผปู้ ว่ ยเด็ก14 ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงให้ขอ้ มูลเพือ่ เตรียม
ผูป้ ว่ ยเด็กก่อนตรวจ โดยพยาบาลทีร่ บั ผิดชอบของโครงการนำ�
ผูป้ ว่ ยเด็กและบิดามารดาหรือผูป้ กครองเข้าห้องตรวจ เพือ่ ให้
คุน้ เคยกับสภาพห้อง เครือ่ งมือ และทดลองตรวจในสถานการณ์
จริง โดยให้บดิ ามารดาหรือผูป้ กครองนำ�หัวตรวจวางบนหน้าอก
ของผูป้ ว่ ยเด็กเหมือนกับการตรวจจริง เป็นการเล่นแบบบทบาท
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กลุม่ ทดลอง (n = 67 ราย)
Mean ± SD
34.18 ± 16.6
4.39 ± .79
4.85 ± .43
4.93 ± .26

P value
.001
.001
.001
.030

สมมุติ ซึง่ เป็นวิธกี ารทีส่ ามารถให้ขอ้ มูลแก่ผปู้ ว่ ยเด็กโดยสิง่ ทีเ่ ป็น
รูปธรรม15 ผูป้ ว่ ยเด็กได้เรียนรูจ้ ากประสบการณ์จริงและรับรูไ้ ด้ดว้ ย
ประสาทสัมผัสของตนเอง จึงเข้าใจการรักษาได้ชดั เจน แก้ไขความ
เข้าใจผิด และลดจินตนาการทีน่ า่ กลัว16 นอกจากนีผ้ วู้ จิ ยั ยังให้บดิ า
มารดา หรือผูป้ กครองเข้าร่วมในกิจกรรมการเล่นเพือ่ ช่วยให้ขอ้ มูล
ตามทีพ่ ยาบาลได้แนะนำ�ไว้ ทำ�ให้กบั ผูป้ ว่ ยเด็กสนใจในการเล่น
มากกว่าทีจ่ ะเล่นกับคนแปลกหน้าอย่างพยาบาลตามลำ�พัง13
นอกจากนีร้ ะหว่างรอตรวจพยาบาลได้สร้างสัมพันธภาพกับ
ผูป้ ว่ ยเด็กเพือ่ ให้เกิดความคุน้ เคย ช่วยลดความกลัว เพิม่ ความรูส้ กึ
ปลอดภัย และไว้วางใจพยาบาลทีจ่ ะดูแลมากขึน้ 9 มีการประเมิน
ผูป้ ว่ ยเด็กก่อนว่าผูป้ ว่ ยเด็กมีความกลัวหรือวิตกกังวลมากน้อย
เพียงใด มีการซักถามและประเมินลักษณะนิสยั ของผูป้ ว่ ยเด็ก
และความชอบของเล่นจากบิดามารดาหรือผูป้ กครอง เพือ่ ใช้เป็น
ข้อมูลในการจัดการเล่นช่วงก่อนตรวจและขณะตรวจ หลังจากนัน้
พยาบาลนำ�บิดามารดาหรือผูป้ กครองและผูป้ ว่ ยเด็กเข้าห้องตรวจ
แล้วจัดกิจกรรมการเล่นให้ผปู้ ว่ ยเด็กได้เล่นของเล่นตามวัยตาม
ความสนใจและตามพัฒนาการ เพราะนอกจากจะทำ�ให้เด็ก
คุน้ เคยกับสภาพแวดล้อมแล้ว การเล่นยังเป็นเครือ่ งมือช่วยให้เด็ก
ลดความกลัว มีความคุน้ เคยกับเจ้าหน้าทีท่ างการแพทย์ ผูป้ ว่ ย
เด็กจะให้ความร่วมมือในการรักษาพยาบาลมากขึน้ 12
ในผูป้ ว่ ยเด็กช่วงอายุ 1 ถึง 3 ปีมกี ารปฏิบตั เิ ช่นเดียวกับผูป้ ว่ ย
เด็กช่วงอายุ 6 เดือนถึงน้อยกว่า 1 ปี แต่เพิม่ การให้ขอ้ มูลการ
ตรวจ TTE แก่ผปู้ ว่ ยเด็ก โดยพยาบาลเล่านิทานจากสมุดนิทาน
แนะนำ�การตรวจทีท่ มี งานจัดทำ�ขึน้ ซึง่ มีภาพประกอบตัวละคร
เป็นการ์ตนู มีสสี นั สวยงาม พยาบาลใช้เสียงและจังหวะทีน่ า่ ติดตาม
ไม่นา่ เบือ่ เพราะนอกจากจะทำ�ให้เกิดความสนุกสนานและช่วย
สร้างความสัมพันธ์อนั ดีกบั ผูป้ ว่ ยเด็กแล้ว นิทานยังสามารถเข้าถึง
จิตใจผูป้ ว่ ยเด็กได้งา่ ย และเป็นส่วนหนึง่ ของต้นแบบ (modeling)
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ทีม่ อี ทิ ธิพลมาก ตัวละครในนิทานสามารถโน้มน้าวให้เด็กสนใจรับ
รู้และเลือกลักษณะพฤติกรรมจากตัวละครในนิทานมาใช้ปรับ
พฤติกรรมตนเองในภายหลัง17 สอดคล้องกับการศึกษาของ
Sonja Haeberli และคณะ8 ทีม่ กี ารใช้สมุดภาพประกอบการให้
ข้อมูลวิธกี ารฉายแสงแก่ผปู้ ว่ ยเด็กโรคมะเร็งวัยก่อนเข้าเรียนและ
ผูป้ กครอง ผลการวิจยั พบว่าสามารถลดการได้รบั ยาสลบ ผูป้ ว่ ย
เด็กมีความร่วมมือมากขึน้ ในระหว่างการฉายแสง และยังลดค่าใช้
จ่ายลงอีกด้วย
ขณะตรวจ ผูว้ จิ ยั ประยุกต์ใช้แนวคิดการเล่นเพือ่ เบีย่ งเบน
ความสนใจขณะที่แพทย์กำ�ลังตรวจ TTE เพื่อลดความกลัว
ลดความวิตกกังวลของผูป้ ว่ ยเด็ก เพราะการหันเหความสนใจของ
เด็กให้จดจ่ออยูก่ บั สิง่ ทีต่ นสนใจ หรือสนใจสิง่ ทีม่ ากระตุน้ แทนการ
มุง่ ไปสนใจความไม่สขุ สบาย เป็นการนำ�ผูป้ ว่ ยเด็กออกจากความ
คิดซ้�ำ ๆ เกีย่ วกับความกลัว และสร้างความรูส้ กึ พึงพอใจ มีผลทำ�ให้
เด็กรับรูต้ อ่ ความกลัวลดลง18 รวมทัง้ ยังให้ผปู้ กครองทีผ่ ปู้ ว่ ยเด็ก
คุน้ เคยมากทีส่ ดุ มีสว่ นร่วมโดยอยูก่ บั ผูป้ ว่ ยเด็กตลอดเวลาทีแ่ พทย์
ตรวจ เพื่อลดความวิตกกังวลจากการแยกจาก (separation
anxiety) ดังนัน้ ในการศึกษานีผ้ วู้ จิ ยั จึงให้บดิ ามารดาหรือผูป้ กครอง
อยูเ่ คียงข้างผูป้ ว่ ยเด็กตลอดเวลาและมีสว่ นร่วม ขณะแพทย์ตรวจ
มีการใช้ของเล่นตามวัยตามความชอบและตามพัฒนาการ ซึง่ มี
การประเมินไว้ก่อนแล้วเพื่อหาสิ่งดึงดูดความสนใจที่ดี และมี
ประสิทธิภาพมากทีส่ ดุ เน้น แสง สี เสียง เพือ่ เบีย่ งเบนความสนใจ
ของผูป้ ว่ ยเด็กจากหัวตรวจทีแ่ พทย์ก�ำ ลังตรวจหัวใจให้มาสนใจ
เพลิดเพลินและมีสมาธิกับของเล่นจนลืมนึกถึงสิ่งที่หวาดกลัว
ถ้าผู้ป่วยเด็กเบื่อของเล่นชิ้นนั้นพยาบาลนำ�ของเล่นชิ้นใหม่ให้
เด็กทันที นอกจากนีย้ งั ใช้ไฟรูปพลุ รูปดาวส่องไปทีเ่ พดานห้องเพือ่
ให้ผปู้ ว่ ยเด็กสนใจมองเพือ่ กระตุน้ ให้เด็กเกิดจินตนาการ และเกิด
ความเพลิดเพลิน มีการจัดของเล่นไว้ในรถของเล่นทีท่ มี ผูว้ จิ ยั
ประดิษฐ์ขน้ึ ซึง่ มีของเล่นหลายชนิดจัดไว้ตามช่วงอายุ เพือ่ ความ
สะดวกและรวดเร็วในการนำ�มาให้ผปู้ ว่ ยเด็กเล่น สอดคล้องกับการ
ศึกษาของ Hsu HM4 ได้ศกึ ษาวิธลี ดความกลัวของผูป้ ว่ ยเด็ก
วัยก่อนเข้าเรียนระหว่างการตรวจร่างกาย โดยมีการประเมินผูป้ ว่ ย
เด็ก เปลีย่ นเครือ่ งแบบของพยาบาล และนำ�ของเล่นมาใช้ระหว่าง
การตรวจ พบว่าสามารถลดความกลัวของผูป้ ว่ ยเด็กได้ 37%
นอกจากนีย้ งั พบว่า ระยะเวลารวมทัง้ หมดทีใ่ ช้ในการตรวจ
ซึง่ เริม่ ตัง้ แต่ท�ำ การสุม่ ผูป้ ว่ ยเด็กในแต่ละช่วงอายุกอ่ นเข้ารับการ
ตรวจสิน้ สุดเมือ่ ผูป้ ว่ ยเด็กกลับบ้านพบว่า กลุม่ ควบคุมใช้เวลารวม
มากกว่ากลุม่ ทดลอง เวลาลดลงอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ ทัง้ นี้

เพราะหากผูป้ ว่ ยเด็กได้รบั ยานอนหลับ chloral hydrate จะใช้เวลา
รวมในการตรวจมากขึน้ เนือ่ งจากก่อนตรวจต้องรอให้ผปู้ ว่ ยเด็ก
หลับก่อน และเมือ่ แพทย์ตรวจเสร็จแล้วยังต้องรอให้ผปู้ ว่ ยเด็ก
ตืน่ ดีจากฤทธิย์ านอนหลับจึงสามารถกลับบ้านได้ เมือ่ ทีมผูว้ จิ ยั
นำ�รูปแบบการส่งเสริมความร่วมมือในการตรวจ TTE ซึ่งมี
ประสิทธิผลดีมาใช้กบั ผูป้ ว่ ยเด็ก สามารถช่วยให้ผปู้ ว่ ยเด็กร่วมมือ
แพทย์ตรวจสำ�เร็จโดยไม่ตอ้ งใช้ยานอนหลับ chloral hydrate
จึงไม่ต้องเสียเวลารอให้ผ้ปู ่วยเด็กหลับและรอให้ผ้ปู ่วยเด็กตื่น
ซึง่ ต้องยอมรับว่ารูปแบบการส่งเสริมความร่วมมือนีช้ ว่ ยลดเวลา
การทำ�งานของแพทย์ โดยที่สามารถตรวจได้ภาพเหมือนกัน
วินจิ ฉัยได้เหมือนกัน ลดภาระงานของพยาบาลทีต่ อ้ งติดตาม
สังเกตอาการติดตามอัตราการหายใจ และ oxygen saturation
ของผูป้ ว่ ยเด็กหลังได้รบั ยา ลดการใช้ทรัพยากร ได้แก่ ห้องตรวจ
เครือ่ งตรวจหัวใจด้วยคลืน่ เสียงสะท้อนความถีส่ งู และเครือ่ งมือ
monitor จึงส่งผลให้ค่าคะแนนความพึงพอใจทั้งของแพทย์
พยาบาล และผูป้ กครองในกลุม่ ทดลองมากกว่ากลุม่ ควบคุม อย่าง
มีนยั สำ�คัญทางสถิติ (p < .05)
ข้อเสนอแนะ
1. รูปแบบการส่งเสริมความร่วมมือในการตรวจ TTE ช่วย
ลดการใช้ยานอนหลับ chloral hydrate จึงลดโอกาสเกิดผล
ข้างเคียงของยา ลดระยะเวลาการให้บริการ ลดภาระงาน
ลดการใช้ทรัพยากร และเพิม่ ความพึงพอใจของผูใ้ ห้บริการและ
ผู้ใช้บริการ ดังนั้นจึงควรนำ�ไปใช้กับผู้ป่วยเด็กกลุ่มนี้ท่มี ารับ
การตรวจ TTE เพือ่ แก้ปญ
ั หางานประจำ�และลดความสูญเปล่า
ในขัน้ ตอนการให้บริการ
2. ผูบ้ ริหารและทีมควรส่งเสริมสนับสนุน โดยกำ�หนดเป็น
นโยบายของหน่วยงานเพือ่ ให้มกี ารนำ�ผลงานวิจยั ไปใช้ประโยชน์
ในการตรวจ TTE โดยใช้รปู แบบการส่งเสริมความร่วมมือในกลุม่
ผูป้ ว่ ยเด็กและกลุม่ ผูต้ รวจกลุม่ เดียวกันกับโครงการวิจยั นี้ ซึง่ ทาง
หน่วยตรวจฯ ได้ด�ำ เนินการตัง้ แต่เดือนกรกฎาคม 2555 เป็นต้น
มา รวมทัง้ ขยายผลไปในกลุม่ ผูต้ รวจ เช่น แพทย์ประจำ�บ้าน ทัง้ นี้
ได้กำ�หนดให้มีแนวทางปฏิบัติท่ชี ัดเจนในวิธีปฏิบัติงาน (work
instruction, WI) และสือ่ สารให้ทมี ผูป้ ฏิบตั งิ านประจำ�ห้องตรวจ
TTE ทราบอย่างทัว่ ถึง เพิม่ การฝึกพยาบาลในทีมให้มคี วามรูแ้ ละ
ทักษะการใช้รปู แบบการส่งเสริมความร่วมมือนี้ นอกจากนีอ้ าจนำ�
ผลการศึกษานีไ้ ปใช้เป็นแนวทางในการตรวจผูป้ ว่ ยเด็กในหัตถการ
อืน่ ๆ ทีม่ คี วามคล้ายคลึงกับการตรวจ TTE ในอนาคต
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