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Comparison of Basic Life Support Training Methods
for Caregivers of Pediatric Patients at Risk for
Cardiopulmonary Arrest*
Ladawan Ubol, RN, MNS1, Jintana Chonpracha, RN, BNS1,
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Abstract
Purpose: The purpose of this experimental study was to compare the results of two training
methods of Basic Life Support (video with nurse instruction and nurse instruction only) on
knowledge and performance of caregivers of pediatric patients at risk for cardiopulmonary arrest.
Design: Experimental research.
Methods: The 98 participants were primary caregivers of pediatric patients at risk for
cardiopulmonary arrest who were admitted at Siriraj hospital. Data were collected by a
demographic information interview form, knowledge of basic life support questionnaire, and
checklist form for assessing performance in pediatric basic life support. Statistical analysis included
descriptive statistics, Mann - Whitney U test, Chi - square and, Fisher’s exact test.
Main findings: The differences of knowledge and performance of basic life support between
the group taught by using video with nurse instruction and the other one using nurse instruction
only were not statistically significant (p > .05). However, nurses in the group using video with nurse
instruction spent less time to educate and teach the caregivers, compared to those in their
counterpart group (Z = -7.43, p < .05).
Conclusion and recommendations: Either using video with nurse instruction or nurse
instruction only as a teaching method yields similar effectiveness on caregivers’ knowledge and
practice skills of basic life support. Thus, the use of video with nurse instruction should be
encouraged in nursing practice as it consumes less time from nurses. Moreover, the video should
be given to caregivers for review at home so that their skills would be sustainable.
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การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการสอนช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำ�หรับผู้ดูแล
ผู้ป่วยเด็กที่เสี่ยงต่อการเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้น*
ลดาวรรณ อุบล, พย.ม.1 จินตนา ชนประชา, พย.บ.1 นวลจันทร์ อุดมพงศ์ลักขณา, พย.บ.1
ประคัลภ์ จันทร์ทอง, พ.บ.1
บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: เพือ่ เปรียบเทียบผลของวิธกี ารสอนช่วยชีวติ ขัน้ พืน้ ฐาน ระหว่างวิธกี ารสอนด้วยวีดทิ ศั น์และฝึกปฏิบตั ิ
กับพยาบาล และวิธีการสอนและฝึกปฏิบัติโดยพยาบาล ต่อความรู้และการปฏิบัติในการช่วยชีวิตเด็กขั้นพื้นฐาน
ของผูด้ แู ลผูป้ ว่ ยเด็กทีเ่ สีย่ งต่อการเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้น
รูปแบบการวิจยั : การวิจยั เชิงทดลอง
วิธดี �ำ เนินการวิจยั : กลุม่ ตัวอย่างเป็นผูด้ แู ลหลักของผูป้ ว่ ยเด็กทีเ่ สีย่ งต่อการเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นในโรงพยาบาล
ศิรริ าช จำ�นวน 98 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ขอ้ มูลทัว่ ไป แบบประเมินความรู้ และแบบประเมินการปฏิบตั ิ
ในการช่วยชีวิตเด็กขั้นพื้นฐาน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา การทดสอบแมน-วิทนีย์ ยู การทดสอบ
ไคร์สแควร์ และการทดสอบฟิชเชอร์
ผลการวิจยั : ผูด้ แู ลผูป้ ว่ ยเด็กกลุม่ ทีส่ อนด้วยวีดทิ ศั น์และฝึกปฏิบตั กิ บั พยาบาลมีคะแนนรวมเฉลีย่ หลังเรียน และ
การปฏิบตั ใิ นภาพรวมของการช่วยชีวติ เด็กขัน้ พืน้ ฐาน ไม่แตกต่างจากกลุม่ ทีส่ อนและฝึกปฏิบตั ดิ ว้ ยพยาบาลทีน่ ยั สำ�คัญ
.05 (p > .05) แต่ใช้ระยะเวลาทีพ่ ยาบาลต้องสอนน้อยกว่ากลุม่ ทีส่ อนและฝึกปฏิบตั โิ ดยพยาบาลอย่างมีนยั สำ�คัญทาง
สถิติ (Z = -7.43, p < .05)
สรุปและข้อเสนอแนะ: วิธีการสอนเพื่อให้ความรู้และทักษะการปฏิบัติในการช่วยชีวิตเด็กขั้นพื้นฐานแก่ผ้ดู ูแล
ไม่ว่าจะใช้วิธีสอนด้วยวีดิทัศน์และฝึกปฏิบัติกับพยาบาลหรือวิธีสอนโดยพยาบาลให้ผลไม่แตกต่างกัน ดังนั้น จึงควร
สนับสนุนให้น�ำ วิธกี ารสอนด้วยวีดทิ ศั น์และฝึกปฏิบตั กิ บั พยาบาลมาใช้ในทางปฏิบตั ิ เนือ่ งจากวิธนี ใ้ี ช้เวลาของพยาบาล
น้อยกว่า ยิง่ กว่านัน้ ควรให้วดี ทิ ศั น์แก่ผดู้ แู ลนำ�กลับไปทบทวนทีบ่ า้ นเพือ่ ให้ทกั ษะการช่วยเหลือคงทน
คำ�สำ�คัญ: การช่วยชีวติ ขัน้ พืน้ ฐาน การเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้น ผูด้ แู ล ผูป้ ว่ ยเด็ก
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ความสำ�คัญของปัญหา
สิ่งสำ�คัญที่สุดเมื่อเด็กเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้น คือ
การช่ ว ยชี วิ ต ทั น ที โ ดยผู้ เ ห็ น เหตุ ก ารณ์ ด้ ว ยวิ ธี ก าร
กดหน้าอก และการช่วยหายใจ เพื่อช่วยให้เด็กรอดชีวิต
และลดโอกาสการเกิดภาวะสมองพิการ1-2 สำ�หรับเด็ก
ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้น เช่น เด็ก
โรคหัวใจ เด็กภายหลังผ่าตัดหัวใจ เด็กคลอดก่อนกำ�หนด
และเด็กทีจ่ �ำ เป็นต้องใช้ออกซิเจนเมือ่ กลับบ้าน ผูด้ แู ลเด็ก
ซึ่ ง เป็ น บุ ค คลที่ อ ยู่ กั บ เด็ ก ตลอดเวลา และมี โ อกาส
พบเหตุการณ์เด็กเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นเป็นคนแรก3
มีความจำ�เป็นต้องสามารถทำ�การช่วยชีวติ เด็กขัน้ พืน้ ฐาน
ได้ การให้ความรู้แก่บิดามารดา และผู้ดูแลเด็กจึงมีความ
จำ�เป็น เพื่อให้พวกเขาสามารถทำ�การช่วยชีวิตเด็กเมื่อ
เกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นได้4 ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา
ในประเทศสหรัฐอเมริกาของ Higgins, Hardy และ
Higashino5 ที่เปรียบเทียบการรอดชีวิตของผู้ป่วยเด็ก
ทีเ่ กิดภาวะหัวใจหยุดเต้นทีบ่ า้ นพบว่า เด็กจากโรงพยาบาล
ที่ ส อนการช่ ว ยชี วิ ต ขั้ น พื้ น ฐานก่ อ นกลั บ บ้ า นให้ บิ ด า
มารดา เกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นจำ�นวน 41 ราย ได้รบั การ
ช่วยชีวติ ก่อนนำ�ส่งโรงพยาบาลจำ�นวน 28 ราย และมีเด็ก
รอดชีวติ จำ�นวน 13 ราย ส่วนเด็กจากโรงพยาบาลทีไ่ ม่ได้
สอนการช่วยชีวติ ขัน้ พืน้ ฐานก่อนกลับบ้านให้บดิ ามารดา
เกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นจำ�นวน 24 ราย ในจำ�นวนนี้ไม่มี
เด็กที่ได้รับการช่วยชีวิตก่อนนำ�ส่งโรงพยาบาล และไม่มี
เด็กรอดชีวติ ผลจากการศึกษานีท้ �ำ ให้เห็นว่า การให้ความ
รูเ้ รือ่ งการช่วยชีวติ เด็กขัน้ พืน้ ฐานแก่ผดู้ แู ลผูป้ ว่ ยเด็กเป็น
สิ่งจำ�เป็น โดยเฉพาะผู้ดูแลผู้ป่วยเด็กในประเทศไทย
เนื่องจากยังขาดความรู้เรื่องการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ซึ่ง
สังเกตได้จากเหตุการณ์นํ้าท่วมในปี พ.ศ. 2554 ที่มีเด็ก
จมนํ้ า เสี ย ชี วิ ต โดยไม่ ไ ด้ รั บ การช่ ว ยเหลื อ ในเบื้ อ งต้ น
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จำ�นวนมาก หรือจากการศึกษาของ ลดาวรรณ อุบล และ
คณะ6 ที่สอบถามความรู้ และประวัติการฝึกอบรมการ
ช่วยชีวติ เด็กขัน้ พืน้ ฐานของผูด้ แู ลผูป้ ว่ ยเด็กทีม่ คี วามเสีย่ ง
ต่อการเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้น ทีเ่ ข้าร่วมการวิจยั จำ�นวน
64 รายพบว่า ร้อยละ 82.8 ไม่เคยได้รับการฝึกอบรม
และร้อยละ 70.3 ไม่เคยได้รับความรู้
ปัจจุบันการสอนช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำ�หรับผู้ดูแล
ผู้ป่วยเด็กที่เสี่ยงต่อการเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้น ที่เข้า
รับการรักษาภายในงานการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
โรงพยาบาลศิริราช ไม่สามารถทำ�ได้ทั่วถึงสำ�หรับผู้ดูแล
ผู้ป่วยเด็กที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้น
ทุกคน เนื่องจากภาวะการขาดแคลนพยาบาล ทำ�ให้การ
สอนครอบครัวหรือญาติเป็นกิจกรรมไม่สามารถทำ�ได้
ทัว่ ถึง ยิง่ กว่านัน้ ยังเกิดจากปัญหาการขาดแคลนพยาบาล
ทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถในการสอน และช่วงเวลาในการ
ปฏิบัติงานของพยาบาลผู้สอนและเวลาว่างของผู้ดูแล
ผู้ป่วยไม่ตรงกัน นอกจากนี้ยังพบปัญหาเรื่องวิธีการสอน
ที่แตกต่างกันตามประสบการณ์ของพยาบาลแต่ละคน
รวมทั้งเนื้อหาการสอนที่ไม่คงที่ ปัจจุบันจึงได้นำ�วีดิทัศน์
สอนช่วยชีวิตเด็กขั้นพื้นฐานเข้ามาใช้ในการสอนผู้ดูแล
ผูป้ ว่ ย เนือ่ งจากการสอนด้วยวีดทิ ศั น์ท�ำ ให้ผเู้ รียนมองเห็น
ภาพการฝึกปฏิบตั ไิ ด้จริง สามารถเรียนรูไ้ ด้ดว้ ยตนเองใน
ช่วงเวลาทีส่ ะดวก7 นำ�กลับมาทบทวนซํา้ ได้ตามต้องการ4
นอกจากนี้ยังช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องความแตกต่างกันของ
วิ ธี ก ารสอน และทำ � ให้ เ นื้ อ หาการสอนคงที่ ทุ ก ครั้ ง8
ซึง่ จากการศึกษาในต่างประเทศพบว่าผูด้ แู ลผูป้ ว่ ยทีเ่ รียน
การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานจากวีดิทัศน์ สามารถทำ�การช่วย
ชีวติ เด็กเมือ่ เกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นทีบ่ า้ นได้จริง4 และยัง
พบว่ า ทำ � ให้ ผู้ เรี ย นมี ค วามรู้ และสามารถปฏิ บั ติ ก าร
ช่ ว ยชี วิ ต ขั้ น พื้ น ฐานได้ ไม่ แ ตกต่ า งจากการสอนโดย
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วิทยากร9-10 บางการศึกษาพบว่า การสอนด้วยวีดิทัศน์
ดีกว่าการสอนโดยวิทยากร11-15 และยังมีบางการศึกษา
ที่พบว่า การสอนด้วยวีดิทัศน์และฝึกปฏิบัติกับวิทยากร
ดีกว่าการสอนด้วยวีดิทัศน์และฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง 16
แต่ สำ � หรั บ การศึ ก ษาในประเทศไทยพบว่ า การสอน
ด้ ว ยวี ดิ ทั ศ น์ แ ละฝึ ก ปฏิ บั ติ ด้ ว ยตนเองทำ � ให้ ผู้ เรี ย น
สามารถทำ�การช่วยชีวติ เด็กขัน้ พืน้ ฐานได้ไม่แตกต่างจาก
การสอนด้วยวีดทิ ศั น์โดยมีพยาบาลแนะนำ�การฝึกปฏิบตั ิ
แต่การดูวีดิทัศน์โดยมีพยาบาลแนะนำ�การฝึกปฏิบัติ
ทำ�ให้ทักษะที่สำ�คัญของการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานในเรื่อง
ตำ�แหน่งการวางมือขณะกดหน้าอก และความลึกใน
การกดหน้าอกดีกว่า6 ดังนัน้ งานการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
โรงพยาบาลศิ ริร าช จึ ง เลื อ กวิ ธีก ารสอนช่ ว ยชี วิต เด็ ก
ขัน้ พืน้ ฐานด้วยวีดทิ ศั น์รว่ มกับพยาบาลแนะนำ�การฝึกปฏิบตั ิ
เข้ามาใช้ในการสอนผูด้ แู ลผูป้ ว่ ยเด็ก เพือ่ ใช้ขอ้ ดีจากวีดทิ ศั น์
แก้ไขปัญหาในเรือ่ งการขาดแคลนพยาบาลผูส้ อน ทักษะ
การสอนที่แ ตกต่ า งกั น ของพยาบาล เนื้อ หาการสอน
ไม่คงที่ และช่วงเวลาว่างของผู้ดูแลผู้ป่วยและพยาบาล
ไม่ตรงกัน ช่วยทำ�ให้การสอนสะดวก และสามารถทำ�ได้
ครอบคลุมมากขึน้ สำ�หรับผูด้ แู ลผูป้ ว่ ยเด็กทีเ่ สีย่ งต่อการเกิด
ภาวะหัวใจหยุดเต้นทุกคน นอกจากนีก้ ารแนะนำ�เพิม่ เติม
จากพยาบาลจะช่วยให้ผเู้ รียนสามารถปฏิบตั ทิ กั ษะทีส่ �ำ คัญ
สำ�หรับการช่วยชีวติ ขัน้ พืน้ ฐานได้ดขี น้ึ และเป็นการเรียนรู้
ทีเ่ น้นให้ผเู้ รียนเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง โดยผูส้ อนทำ�หน้าทีเ่ พียง
แนะนำ�เพิม่ เติมตามทฤษฎีการเรียนรูผ้ ใู้ หญ่และการเรียนรู้
ด้วยการชีน้ �ำ ตนเอง17 อย่างไรก็ตาม ยังมีพยาบาลส่วนหนึง่
ทีม่ คี วามเชือ่ ว่าการให้ผดู้ แู ลผูป้ ว่ ยเรียนด้วยตนเองจากวีดทิ ศั น์
และมีพยาบาลแนะนำ�การฝึกปฏิบตั เิ พิม่ เติมในจุดทีผ่ เู้ รียน
ยังไม่เข้าใจหรือไม่มน่ั ใจนัน้ ไม่สามารถทำ�ให้ผเู้ รียนปฏิบตั กิ าร
ช่วยชีวิตเด็กขั้นพื้นฐานได้ดีเท่ากับการสอนและสาธิต

โดยพยาบาลตัง้ แต่ตน้ จนจบในการสอนช่วยชีวติ ขัน้ พืน้ ฐาน
ให้ผดู้ แู ลผูป้ ว่ ย ซึง่ วิธกี ารแบบหลังนีไ้ ม่ชว่ ยแก้ปญ
ั หาในเรือ่ ง
การขาดแคลนพยาบาลผูส้ อน และในทางปฏิบตั จิ ริงยังคง
ทำ�ให้การสอนช่วยชีวติ เด็กขัน้ พืน้ ฐานไม่ครอบคลุมสำ�หรับ
ผูด้ แู ลผูป้ ว่ ยเด็กทีม่ คี วามเสีย่ งต่อการเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้น
ทุกราย
ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของ
วิธกี ารสอนช่วยชีวติ เด็กขัน้ พืน้ ฐาน 2 รูปแบบ ได้แก่ วิธกี าร
สอนด้วยวีดทิ ศั น์และฝึกปฏิบตั กิ บั พยาบาล และวิธกี ารสอน
และฝึกปฏิบตั โิ ดยพยาบาล เพือ่ หาวิธกี ารสอนทีเ่ หมาะสม
และดีท่สี ุดสำ�หรับผู้ดูแลผู้ป่วยเด็กในโรงพยาบาลศิริราช
โดยนำ�วีดิทัศน์ท่ีใช้ในการศึกษาของ ลดาวรรณ อุบล
และคณะ6 ซึง่ เป็นวีดทิ ศั น์ทม่ี คี วามเหมาะสมทัง้ ในเรือ่ งภาษา
นักแสดง บริบทของสถานการณ์ และสภาพสิง่ แวดล้อมที่
สะท้อนความเป็นบริบทของคนไทย มาปรับปรุงเนือ้ หาเพือ่
ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติการช่วยชีวิตเด็กขั้นพื้นฐานของ
American Heart Association ปี ค.ศ. 201518 พร้อมทัง้
ปรับปรุงภาพและวิธกี ารนำ�เสนอให้มคี วามชัดเจนมากยิง่ ขึน้
ตามทีผ่ ผู้ ลิตวีดทิ ศั น์ได้แนะนำ�ไว้ ผลจากการศึกษาในครัง้ นี้
จะทำ�ให้เกิดหลักฐานเชิงประจักษ์เกีย่ วกับรูปแบบการสอน
ช่วยชีวติ ขัน้ พืน้ ฐานสำ�หรับผูด้ แู ลผูป้ ว่ ยเด็กในโรงพยาบาล
ศิรริ าช ทีท่ �ำ ให้ผดู้ แู ลผูป้ ว่ ยสามารถปฏิบตั กิ ารช่วยชีวติ เด็กเมือ่
เกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นได้จริง ซึง่ จะเป็นประโยชน์ตอ่ การดูแล
ผูป้ ว่ ยเด็กต่อไป รวมถึงการนำ�ความรูแ้ ละทักษะทีไ่ ด้รบั ไปใช้
ในภาวะทีป่ ระสบเหตุการณ์ทต่ี อ้ งช่วยเหลือชีวติ ผูป้ ว่ ยเด็ก
อืน่ ด้วย
วัตถุประสงค์ของการวิจยั
เพื่อเปรียบเทียบผลของวิธีการสอนช่วยชีวิตเด็ก
ขัน้ พืน้ ฐาน ระหว่างวิธกี ารสอนด้วยวีดทิ ศั น์และฝึกปฏิบตั ิ
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กับพยาบาล และวิธีการสอนและฝึกปฏิบัติโดยพยาบาล ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะรุนแรง โรคกล้ามเนื้อหัวใจ
ต่อความรู้และการปฏิบัติในการช่วยชีวิตเด็กขั้นพื้นฐาน ผูป้ ว่ ยภายหลังผ่าตัดหัวใจ ผูป้ ว่ ยทีต่ อ้ งการออกซิเจนหรือ
ของผูด้ แู ลผูป้ ว่ ยเด็กทีเ่ สีย่ งต่อการเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้น
เครื่องช่วยหายใจภายหลังจำ�หน่ายกลับบ้าน ผู้ป่วยที่
คลอดก่อนกำ�หนด และผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อนภาย
สมมติฐานการวิจยั
หลังคลอด และ 3) ผู้ป่วยเด็กจะต้องมีอาการคงที่ โดย
1. ความรู้ ในการช่วยชีวติ เด็กขัน้ พืน้ ฐานภายหลังเรียน ประเมินจากสัญญาณชีพ เกณฑ์การคัดออกกลุม่ ตัวอย่าง
ของผู้ดูแ ลผู้ป่ว ยเด็ ก ที่ไ ด้ รับ การสอนด้ ว ยวี ดิทัศ น์ แ ละ (exclusion criteria) คือ ผู้ดูแลเคยได้รับการฝึกอบรม
ฝึ ก ปฏิ บัติกับ พยาบาล แตกต่ า งจากผู้ดูแ ลผู้ป่ว ยเด็ ก การช่วยชีวิตทุกประเภทภายในระยะเวลา 2 ปีก่อนเข้า
ที่ ได้รบั การสอนและฝึกปฏิบตั โิ ดยพยาบาล
ร่วมการวิจัย และมีปัญหาสุขภาพที่เป็นอุปสรรคต่อการ
2. การปฏิ บั ติ ใ นการช่ ว ยชี วิ ต เด็ ก ขั้ น พื้ น ฐาน เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตเด็กขั้นพื้นฐาน เช่น
ของผู้ดูแ ลผู้ป่ว ยเด็ ก ที่ไ ด้ รับ การสอนด้ ว ยวี ดิทัศ น์ แ ละ ปัญหาการมองเห็น ปัญหาการได้ยิน และปัญหาการ
ฝึ ก ปฏิ บัติกับ พยาบาล แตกต่ า งจากผู้ดูแ ลผู้ป่ว ยเด็ ก เคลื่อนไหวร่างกาย เป็นต้น
ที่ได้รบั การสอนและฝึกปฏิบตั โิ ดยพยาบาล
กำ�หนดขนาดกลุม่ ตัวอย่าง จากงานวิจยั ในอดีตของ
ผู้วิจัย6 พบว่าผู้ดูแลที่ได้รับการสอนช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน
ด้วยวิธกี ารดูวดี ทิ ศั น์รว่ มกับฝึกปฏิบตั กิ บั พยาบาลประสบ
วิธดี �ำ เนินการวิจยั
รูปแบบการวิจยั เป็นการวิจยั เชิงทดลอง (experimental ความสำ�เร็จในการปฏิบัติช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานร้อยละ 95
research) เก็บข้อมูลภายในหอผูป้ ว่ ย งานการพยาบาล และจากการศึกษานำ�ร่อง (pilot study) โดยผู้วิจัย
กุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลศิรริ าช ระหว่างเดือนมีนาคม- พบว่า การสอนช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานโดยพยาบาลซึ่งเป็น
วิธีการสอนที่ปฏิบัติในปัจจุบันมีผู้เรียนที่ประสบความ
เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561
สำ�เร็จในการปฏิบตั ชิ ว่ ยชีวติ ขัน้ พืน้ ฐานร้อยละ 75 ดังนัน้
ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
ประชากร คือ ผู้ดูแลผู้ป่วยเด็กที่มีความเสี่ยงต่อ ในการศึกษานี้จึงใช้วิธีการคำ�นวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง
การเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้น ที่เข้ารับการรักษาภายใน จากค่าสัดส่วน19 โดยกำ�หนดค่า α = .05, Z = 1.96
หอผู้ป่วยงานการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาล (2 tailed) กำ � หนดค่ า β = .2, Z = .84 โดยค่ า
(p1+p2) ่อแทนค่าในสูตร
ศิริราช โดยมีเกณฑ์การคัดเข้ากลุ่มตัวอย่าง (inclusion P =                เมื
2
criteria) ดังนี้ ผู้ดูแลผู้ป่วย 1) ต้องเป็นบิดา มารดา หรือ
ผูด้ แู ล ซึง่ เป็นบุคคลหลักในการดูแลผูป้ ว่ ยเด็กตลอดเวลา
2
2) อาศัยอยู่บ้านเดียวกันกับผู้ป่วยเด็กภายหลังจำ�หน่าย
กลับบ้าน และ 3) ต้องสามารถอ่าน และสือ่ สารภาษาไทย
1.96
.7 5
ได้ ส่วนผู้ป่วยเด็ก 1) อายุแรกเกิด - 8 ปี 2) มีโอกาสเกิด
ภาวะหัวใจหยุดเต้นสูง ได้แก่ มีภาวะหัวใจพิการแต่ก�ำ เนิด
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จึงได้ขนาดกลุม่ ตัวอย่างกลุม่ ละ 49 คน แบ่งเป็น 2 กลุม่
ดังนัน้ ในการศึกษานีจ้ งึ มีจ�ำ นวนกลุม่ ตัวอย่าง 98 คน
กลุม่ ตัวอย่างได้รบั การประชาสัมพันธ์โครงการวิจยั โดย
พยาบาลภายในหอผูป้ ว่ ย หลังจากนัน้ ผูว้ จิ ยั และผูร้ ว่ มวิจยั
จำ � นวน 2 คน จะทำ � หน้ า ที่ใ ห้ ข้อ มู ล การวิ จัย และ
ให้กลุม่ ตัวอย่างลงนามยินยอมการเข้าร่วมการวิจยั จากนัน้
กลุ่ม ตั ว อย่ า งจะถู ก สุ่ม เข้ า สู่ก ลุ่ม ที่ศึก ษา (random
assignment) โดยผูว้ จิ ยั หรือผูร้ ว่ มวิจยั หยิบซองทึบปิดผนึก
ทีม่ หี มายเลขหน้าซองตรงกับหมายเลขของผูด้ แู ลผูป้ ว่ ยเด็ก
ทีเ่ ข้าร่วมการวิจยั ภายในซองมีกระดาษเขียนระบุวธิ กี ารสอน
ช่วยชีวติ เด็กขัน้ พืน้ ฐานทีผ่ ดู้ แู ลผูป้ ว่ ยจะได้รบั ซึง่ ถูกจัดเตรียม
โดยผูท้ ไ่ี ม่มสี ว่ นเกีย่ วข้องกับการวิจยั และใช้คอมพิวเตอร์
ช่วยสุม่ (computer randomization) ซึง่ แบ่งการสอน
ออกเป็น กลุม่ ที่ 1 สอนด้วยวีดทิ ศั น์และฝึกปฏิบตั กิ บั พยาบาล
กลุม่ ที่ 2 สอนและฝึกปฏิบตั โิ ดยพยาบาล
เครือ่ งมือการวิจยั ประกอบด้วย 2 ชุด ดังนี้
1. เครือ่ งมือทีใ่ ช้ด�ำ เนินการทดลองประกอบด้วย
1.1 แนวปฏิบัติการดำ�เนินการสอนช่วยชีวิตเด็ก
ขัน้ พืน้ ฐานสำ�หรับผูด้ แู ลผูป้ ว่ ยเด็ก ปรับปรุงจากแนวปฏิบตั ิ
การดำ�เนินการสอนช่วยชีวติ เด็กขัน้ พืน้ ฐานของ ลดาวรรณ
อุบล และคณะ6
1.2 วีดทิ ศั น์ส�ำ หรับสอนการช่วยชีวติ เด็กขัน้ พืน้ ฐาน
โดยปรับปรุงจากวีดทิ ศั น์สอนการช่วยชีวติ เด็กขัน้ พืน้ ฐาน
ของ ลดาวรรณ อุบล และคณะ6 เพือ่ ให้มเี นือ้ หาสอดคล้อง
กับ American Heart Association Guidelines for
Cardiopulmonary Resuscitation 2015 โดยมีเนือ้ หา
ประกอบด้วย 1) การประเมินการตอบสนองของเด็ก
2) ตำ�แหน่งการวางมือขณะกดหน้าอก 3) ความลึกในการ
กดหน้าอก 4) การปล่อยมือให้ผนังทรวงอกคืนตัวเต็มที่
5) อัตราเร็วในการกดหน้าอก 6) การช่วยหายใจให้ได้

ปริมาตรอากาศเพียงพอ 7) อัตราส่วนของการช่วยหายใจ
และการกดหน้าอก และ 8) การโทรศัพท์ขอความช่วยเหลือ
วีดทิ ศั น์มจี �ำ นวน 2 ชุด ความยาวชุดละ 20 นาที ชุดที่ 1
สำ�หรับผูด้ แู ลผูป้ ว่ ยเด็กอายุ 1 เดือน-1 ปี ชุดที่ 2 สำ�หรับ
ผูด้ แู ลผูป้ ว่ ยเด็กอายุ 1-8 ปี วีดทิ ศั น์ทง้ั สองชุดมีเนือ้ หาส่วน
ใหญ่ เ หมื อ นกั น ยกเว้ น เรื่อ งตำ � แหน่ ง การวางมื อ ขณะ
กดหน้าอก ซึง่ แตกต่างกันตามวัยของเด็ก
1.3 หุ่น สอนการช่ ว ยชี วิต เด็ ก ผลิ ต โดยบริ ษัท
Laerdal จากประเทศนอรเวย์มี 2 ขนาด ได้แก่ 1) หุน่ ขนาด
อายุ 1-8 ปี รุน่ Resusci Junior Cat. No. 180011 และ
2) หุน่ ขนาดอายุ 1 เดือน - 1 ปี รุน่ Baby Anne Cat. No.
050000 โดยหุน่ ได้ผา่ นการตรวจสอบจากบริษทั ผูผ้ ลิต และ
ได้ รับ การตรวจสอบซํ้า จากหน่ ว ยอุ ป กรณ์ ก ารแพทย์
โรงพยาบาลศิริราช ว่ามีความพร้อมสำ�หรับการใช้งาน
ก่อนนำ�ไปใช้จริงกับกลุม่ ตัวอย่าง
แนวปฏิบัติการดำ�เนินการสอนฯ และวีดิทัศน์ฯ ที่
ปรับปรุงแล้วได้ผา่ นการตรวจสอบความถูกต้องและความ
เหมาะสมของเนือ้ หา ภาพ และเสียง จากผูท้ รงคุณวุฒทิ ม่ี ี
ความเชีย่ วชาญด้านการสอนช่วยชีวติ ในเด็กจำ�นวน 5 คน
และผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคนิคการผลิตสื่อจำ�นวน 1 คน
โดยเชิญผูท้ รงคุณวุฒมิ าประชุมพร้อมกันสองครัง้ และร่วม
ปรับแก้เครือ่ งมือจนทุกคนมีความเห็นสอดคล้องกัน จาก
นัน้ นำ�ไปทดลองใช้กบั ผูด้ แู ลเด็กจำ�นวน 10 คน เพือ่ ประเมิน
ความเข้าใจในเนื้อหาความชัดเจนของภาพ และภาษา
ซึง่ พบว่าทุกคนเข้าใจเนือ้ หา มองเห็นภาพ และได้ยนิ เสียง
ได้ชดั เจน ไม่มปี ระเด็นต้องแก้ไข
2. เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล นำ�มาจาก
เครือ่ งมือของ ลดาวรรณ อุบล และคณะ6 ประกอบด้วย
2.1 แบบสัมภาษณ์ขอ้ มูลทัว่ ไปของผูป้ ว่ ยเด็กและ
ผูด้ แู ลเด็ก
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2.2 แบบประเมินความรู้ในการช่วยชีวิตเด็กขั้น
พืน้ ฐานจำ�นวน 10 ข้อ ลักษณะคำ�ตอบเป็นแบบเลือกตอบ
(multiple choice) 3 ตัวเลือก มีค�ำ ตอบทีถ่ กู ต้องเพียงข้อ
เดียว พิสยั คะแนนอยูร่ ะหว่าง 0-10 คะแนน การแปลผล
คะแนนรวมสูงแสดงว่ามีความรูม้ าก คะแนนรวมตํา่ แสดง
ว่ามีความรูน้ อ้ ย ในการศึกษาครัง้ นีม้ กี ารปรับข้อ 7 ในแบบ
ประเมินต้นฉบับ โดยปรับคำ�ตอบข้อ ค ให้อตั ราการเร็วของ
การกดหน้าอกเป็น 100-120 ครัง้ ต่อนาที
2.3 แบบประเมินการปฏิบัติในการช่วยชีวิตเด็ก
ขัน้ พืน้ ฐาน ซึง่ มีหวั ข้อในการประเมินจำ�นวน 8 หัวข้อ ได้แก่
1) การประเมินการตอบสนองของเด็ก 2) ตำ�แหน่ง
การวางมือขณะกดหน้าอก 3) ความลึกในการกดหน้าอก
4) การปล่อยมือให้ผนังทรวงอกคืนตัวเต็มที่ 5) อัตราเร็วใน
การกดหน้าอก 6) การช่วยหายใจให้ได้ปริมาตรอากาศ
เพี ย งพอ 7) อั ต ราส่ ว นของการช่ ว ยหายใจ และ
การกดหน้าอก และ 8) การโทรศัพท์ขอความช่วยเหลือ
แต่ละข้อมีคะแนนกำ�กับ เป็น 0 (ไม่ผา่ น) 1 (ต้องปรับปรุง)
และ 2 (ผ่าน) โดยในการศึกษาครัง้ นีม้ กี ารปรับเกณฑ์การ
ให้คะแนนในหัวข้ออัตราเร็วของการกดหน้าอก สำ�หรับการ
ประเมินการปฏิบตั ใิ นภาพรวมของการช่วยชีวติ เด็กขัน้ พืน้
ฐาน แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้ ผ่าน คือ ผูเ้ รียนได้คะแนน
ทักษะการปฏิบัติรายข้อทุกข้อ เท่ากับ 2 ผ่านแต่ต้อง
แนะนำ�เพิม่ คือ ผูเ้ รียนได้คะแนนทักษะการปฏิบตั ริ ายข้อ
ในข้อที่ 1 ถึงข้อที่ 7 เท่ากับ 2 หรือ 1 ไม่ผา่ น คือ ผูเ้ รียน
ได้คะแนนทักษะการปฏิบตั ริ ายข้อในข้อที่ 1 ถึงข้อที่ 7 เพียง
ข้อใดข้อหนึง่ เท่ากับ 0
2.4 แบบประเมินความคิดเห็นต่อการเรียนรู้เรื่อง
การช่วยชีวติ เด็กขัน้ พืน้ ฐาน ประกอบด้วยหัวข้อประเมิน
2 ส่ ว น ได้ แ ก่ 1) ความคิ ด เห็ น ต่ อ วิ ธีก ารสอน และ
2) ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอืน่ ๆ ลักษณะคำ�ตอบเป็น
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แบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ตัง้ แต่ 1 (เห็นด้วยน้อยทีส่ ดุ )
ถึง 5 (เห็นด้วยมากทีส่ ดุ ) และการเขียนความคิดเห็น
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้ผ่านการ
ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิท่มี ีความ
เชีย่ วชาญด้านการสอนช่วยชีวติ ในเด็ก ซึง่ เป็นชุดเดียวกับ
ที่ตรวจเครื่องมือที่ใช้ในการดำ�เนินการทดลองโดยเชิญ
ผูท้ รงคุณวุฒมิ าประชุมพร้อมกัน และร่วมปรับแก้เครือ่ งมือ
จนทุกคนมีความเห็นสอดคล้องกัน จากนัน้ นำ�แบบประเมิน
ความรู้การช่วยชีวิตเด็กขั้นพื้นฐานไปทดลองใช้กับผู้ดูแล
ทีม่ ลี กั ษณะคล้ายกลุม่ ตัวอย่างจำ�นวน 30 คน เพือ่ ทดสอบ
ค่าความเทีย่ งแบบวัดซํา้ (test – retest reliability) ได้คา่
สัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์ของเพียร์สนั เท่ากับ .71 (p < .001)
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล และหุน่ สอน
การช่วยชีวติ เด็ก ใช้เหมือนกันสำ�หรับการเก็บข้อมูลทัง้ 2
กลุม่ ส่วนวีดทิ ศั น์และแนวปฏิบตั กิ ารดำ�เนินการสอนช่วย
ชีวติ เด็กขัน้ พืน้ ฐาน สร้างขึน้ ตามหลักการช่วยชีวติ เด็กขัน้
พืน้ ฐานของ American Heart Association Guidelines
for Cardiopulmonary Resuscitation 2015 ซึง่ อ้างอิง
จากทฤษฎี Cardiac Pump20 จึงทำ�ให้หลักการให้ความรู้
ของทัง้ 2 กลุม่ เหมือนกัน แตกต่างกันเพียงกลุม่ ควบคุมที่
สอนและฝึกปฏิบตั โิ ดยพยาบาล ไม่ได้ใช้วดี ทิ ศั น์ในการสอน
3. การเตรียมตัวผูว้ จิ ยั ผูร้ ว่ มวิจยั และผูช้ ว่ ยนักวิจยั
ผูว้ จิ ยั และผูร้ ว่ มวิจยั จำ�นวน 2 คน เป็นผูส้ อน สาธิต
และให้คำ�แนะนำ�ในการฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตเด็กขั้น
พื้นฐานกับกลุ่มตัวอย่างซึ่งทุกคนเคยผ่านการฝึกอบรม
เสริมทักษะการปฏิบตั กิ ารช่วยชีวติ ผูป้ ว่ ยเด็กภายในระยะ
เวลาไม่เกิน 5 ปี และเป็นผูร้ บั ผิดชอบในการสอนช่วยชีวติ เด็ก
ขัน้ พืน้ ฐานสำ�หรับผูด้ แู ลผูป้ ว่ ยเด็กภายในหอผูป้ ว่ ย โดยทัง้
3 คนได้ท�ำ การฝึกซ้อมเพือ่ ให้มวี ธิ กี ารสอนทีเ่ ป็นมาตรฐาน
เดียวกันตามแนวปฏิบัติการดำ�เนินการสอนช่วยชีวิตขั้น
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พืน้ ฐานสำ�หรับผูด้ แู ลผูป้ ว่ ยเด็ก โดยแต่ละคนจะมีสดั ส่วน
ในการสอนกลุม่ ตัวอย่างทัง้ 2 กลุม่ กลุม่ ละเท่าๆ กัน
ผู้ช่วยนักวิจัยจำ�นวน 1 คน เป็นพยาบาลที่ได้รับ
ประกาศนียบัตรรับรองการผ่านการอบรมการช่วยชีวิต
ขัน้ สูง และมีประสบการณ์เป็นวิทยากรหรือผูช้ ว่ ยวิทยากร
ในการสอนช่วยชีวติ เด็กขัน้ พืน้ ฐานสำ�หรับบุคลากรทางการ
แพทย์ ทำ�หน้าที่ประเมินความรู้และการปฏิบัติของกลุ่ม
ตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ โดยผู้ช่วยนักวิจัยจะไม่ทราบ
วัตถุประสงค์ของการวิจยั (blind) และไม่ทราบวิธกี ารสอน
เรื่องการช่วยชีวิตเด็กขั้นพื้นฐานที่กลุ่มตัวอย่างได้รับเพื่อ
ป้องกันการเกิดความลำ�เอียงในการประเมินผล (detection
bias) ผลการเปรียบเทียบความเที่ยงระหว่างผู้ประเมิน
(inter-rater reliability) โดยให้ผู้ช่วยนักวิจัยทำ�การ
ประเมินการปฏิบตั ใิ นการช่วยชีวติ เด็กขัน้ พืน้ ฐานของอาสา
สมัครจำ�นวน 10 คน เปรียบเทียบกับการประเมินด้วยหุน่
CPR รุน่ Resusci Baby QCPR No. 16101250 ผลิตโดย
บริษทั Laerdal ประเทศนอรเวย์ ซึง่ เป็นโมเดลทีส่ ามารถ
ประมวลผลการปฏิบตั ิ CPR ได้ ระหว่างทำ�การประเมิน
ผู้ช่วยนักวิจัยไม่สามารถมองเห็นผลการประเมินจากหุ่น
CPR ที่แสดงในเครื่องบันทึกได้ โดยค่าความเที่ยงก่อน
ดำ�เนินการทดลองระหว่างผู้ประเมินที่เป็นผู้ช่วยนักวิจัย
และผูป้ ระเมินทีเ่ ป็นหุน่ เท่ากับ 0.8 และเมือ่ ดำ�เนินการ
ทดลองกับกลุ่มตัวอย่างได้ครึ่งหนึ่ง คือ 49 ราย ได้มี
การทดสอบความเทีย่ งซา้ํ อีกครัง้ ระหว่างผูช้ ว่ ยนักวิจยั และ
หุน่ CPR ได้คา่ ความเทีย่ งเท่ากับ 0.8 เช่นเดิม
การพิทกั ษ์สทิ ธิก์ ลุม่ ตัวอย่าง
โครงการและเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้ผ่านการ
พิจารณาและได้รบั การรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจยั ในคน คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล [COA
no. Si 031/2018 รหัสโครงการ 818/2560 (EC3)]

โดยกลุ่มตัวอย่างได้รับการชี้แจงวัตถุประสงค์ รูปแบบ
การวิจัย สิ่งที่กลุ่มตัวอย่างจะต้องปฏิบัติ การเข้าร่วม
การวิจยั เป็นไปตามความสมัครใจและกลุม่ ตัวอย่างสามารถ
ออกจากโครงการวิจยั ได้ตลอดเวลาโดยไม่ตอ้ งชีแ้ จงเหตุผล
วิธเี ก็บรวบรวมข้อมูล
เมือ่ ผูด้ แู ลผูป้ ว่ ยทีม่ คี ณ
ุ สมบัตติ รงตามเกณฑ์ทก่ี �ำ หนด
นำ�ผูป้ ว่ ยเด็กเข้ารับการรักษาภายในหอผูป้ ว่ ย และผูป้ ว่ ย
เด็กมีอาการทางคลินิกคงที่โดยประเมินจากสัญญาณชีพ
ผูว้ จิ ยั ได้แนะนำ�ตัวและเชิญชวนเข้าร่วมโครงการ จากนัน้
เมือ่ ผูด้ แู ลผูป้ ว่ ยลงนามในเอกสารยินยอมการเข้าร่วมวิจยั
แล้ว ผูว้ จิ ยั หรือผูร้ ว่ มวิจยั สัมภาษณ์ขอ้ มูลทัว่ ไปของผูด้ แู ล
ผู้ป่วยเป็นรายบุคคล จากนั้นประเมินความรู้ของผู้ดูแล
ผูป้ ว่ ยก่อนการศึกษา (pretest) โดยให้ผดู้ แู ลผูป้ ว่ ยตอบ
แบบประเมินความรู้ในการช่วยชีวิตเด็กขั้นพื้นฐานด้วย
ตนเองจำ�นวน 10 ข้อ ใช้เวลา 15 นาที จากนัน้ ทำ�การสุม่
กลุม่ ตัวอย่างเข้าสูก่ ลุม่ ทีศ่ กึ ษา (random assignment)
และทำ�การสอนช่วยชีวติ ขัน้ พืน้ ฐานให้กบั ผูด้ แู ลผูป้ ว่ ยเป็น
รายบุคคล ภายในห้องสอนสุขศึกษาของแต่ละหอผู้ป่วย
ตามกลุม่ ทีศ่ กึ ษา ดังนี้
กลุม่ ทดลอง: การสอนด้วยวีดทิ ศั น์และฝึกปฏิบตั กิ บั
พยาบาล
ภายหลังแนะนำ�อุปกรณ์ และวิธกี ารเรียน พยาบาล
เปิดวีดิทัศน์ในการสอนช่วยชีวิตเด็กขั้นพื้นฐานให้กลุ่ม
ตัวอย่างดู โดยกลุม่ ตัวอย่างฝึกปฏิบตั กิ บั หุน่ สอนการช่วย
ชีวติ ขัน้ พืน้ ฐานไปพร้อมวีดทิ ศั น์ ซึง่ มีความยาวประมาณ 20
นาที จากนัน้ ให้ฝกึ ปฏิบตั เิ พิม่ เติมหรือย้อนดูวดี ทิ ศั น์ในส่วน
ทีต่ อ้ งการได้ตามความต้องการ 10 นาที จากนัน้ พยาบาล
จะให้กลุม่ ตัวอย่างทำ�การช่วยชีวติ เด็กขัน้ พืน้ ฐานให้ดู และ
แนะนำ�เพิ่มเติมในส่วนที่กลุ่มตัวอย่างปฏิบัติไม่ถูกต้อง
ประมาณ 10 นาที
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กลุม่ ควบุคม: การสอนและฝึกปฏิบตั โิ ดยพยาบาล
ภายหลังแนะนำ�อุปกรณ์และวิธกี ารเรียน พยาบาลเป็น
ผู้ให้ความรู้และสาธิตการช่วยชีวิตเด็กขั้นพื้นฐานให้กลุ่ม
ตัวอย่างดู ตามความรู้และประสบการณ์ของพยาบาล
ผูท้ �ำ การสอน กลุม่ ตัวอย่างฝึกปฏิบตั กิ ารช่วยชีวติ ขัน้ พืน้ ฐาน
กับหุ่นสอนการช่วยชีวิต โดยระหว่างการฝึกปฏิบัติจะมี
พยาบาลคอยแนะนำ�  และสอนเพิม่ ในส่วนทีก่ ลุม่ ตัวอย่าง
ยังปฏิบตั ไิ ม่ถกู ต้อง ใช้เวลา 40 นาที
โดยทัง้ 2 กลุม่ ใช้ระยะเวลาในการเรียนไม่เกิน 40 นาที
และไม่จ�ำ เป็นต้องเรียนครบทัง้ 40 นาที ทัง้ นีข้ น้ึ อยูก่ บั ความ
ต้องการ และความพร้อมรับการประเมินภายหลังเรียนของ
กลุม่ ตัวอย่างแต่ละคน  
ภายหลังเรียนเสร็จ กลุม่ ตัวอย่างจะได้รบั การประเมิน
ความรู้ภายหลังเรียน (posttest) ด้วยแบบประเมินชุด
เดียวกันกับก่อนเรียน จำ�นวน 10 ข้อ ใช้เวลา 15 นาที ซึง่
กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ตอบแบบประเมินความรู้ด้วยตนเอง
จากนัน้ จะได้รบั การประเมินการปฏิบตั ใิ นการช่วยชีวติ เด็ก
ขั้นพื้นฐานในสถานการณ์จำ�ลองเป็นรายบุคคล โดยให้
ทำ�การช่วยชีวติ เด็กกับหุน่ สอนการช่วยเด็ก ใช้เวลาในการ
ประเมินประมาณ 5 นาที จากผู้ประเมินที่ไม่เกี่ยวข้อง
กับงานวิจัย และผู้ประเมินไม่ให้ข้อมูลใดๆ เพิ่มเติมกับ
ผู้รับการทดสอบ นอกจากการอ่านโจทย์ และถ้าผู้รับ
การทดสอบสอบถามเพิ่มเติม ผู้ประเมินจะต้องตอบว่า
ให้ปฏิบตั ติ ามทีค่ ณ
ุ เห็นสมควร
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�ำ เร็จรูป
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กำ�หนดระดับนัยสำ�คัญทางสถิตทิ ่ี .05 โดยวิเคราะห์ขอ้ มูล
ลักษณะทัว่ ไปของกลุม่ ตัวอย่างด้วยสถิตเิ ชิงพรรณนา และ
เนือ่ งจากการแจกแจงข้อมูลของตัวแปรตามไม่เป็นโค้งปกติ
จึงวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้ภายหลัง
เรียน และค่าเฉลีย่ คะแนนทักษะการปฏิบตั ริ ายข้อของทัง้
2 กลุ่มด้วยสถิติอ้างอิงชนิดนอนพาราเมตริก (Mann–
Whitney U test) และวิเคราะห์เปรียบเทียบการปฏิบตั ใิ น
ภาพรวมของการช่วยชีวติ เด็กขัน้ พืน้ ฐานด้วยการทดสอบ
ไคร์สแควร์ และการทดสอบฟิชเชอร์
ผลการวิจยั
1. ลักษณะทัว่ ไปของกลุม่ ตัวอย่าง
เมือ่ เปรียบเทียบข้อมูลลักษณะทัว่ ไปของกลุม่ ตัวอย่าง
ซึง่ เป็นผูด้ แู ลผูป้ ว่ ย พบว่า กลุม่ ทดลองไม่แตกต่างจากกลุม่
ควบคุมทีน่ ยั สำ�คัญ .05 (p > .05) ดังแสดงในตารางที่ 1
ส่วนผูป้ ว่ ยเด็กทีเ่ สีย่ งต่อการเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้น
ซึง่ อยูใ่ นความดูแลของกลุม่ ตัวอย่างจำ�นวน 79  คน มีอายุ
ระหว่าง 1 เดือน – 7 ปี โดยมีอายุเฉลีย่ 9.90 เดือน (SD =
17.36) หรือผูป้ ว่ ยเด็กทีอ่ ายุ 1 เดือนเป็นกลุม่ ทีม่ จี �ำ นวน
มากทีส่ ดุ ร้อยละ 51 เป็นเพศชาย ร้อยละ 35.7 เป็นเด็ก
คลอดก่อนกำ�หนดที่มีภาวะแทรกซ้อนในระบบทางเดิน
หายใจ เมื่อเปรียบเทียบลักษณะทั่วไปของผู้ป่วยเด็ก
ในความดูแลของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม พบว่า
ไม่แตกต่างกันทีน่ ยั สำ�คัญ .05 (p > .05)
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ตารางที่ 1 คุณลักษณะของผูด้ แู ลผูป้ ว่ ยเด็กทีเ่ สีย่ งต่อการเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้น (N = 98)
คุณลักษณะ
อายุเป็นปี (X ± SD)
เพศ
ชาย
หญิง
ระดับการศึกษาเป็นปี (X ± SD)
อาชีพ
รับจ้าง
พนักงานบริษทั /ข้าราชการ
แม่บา้ น
อืน่ ๆ
ประวัตกิ ารฝึกอบรมการช่วยชีวติ
เคย
ไม่เคย
จำ�นวนครัง้ ของการฝึกอบรมการช่วยชีวติ
1 ครัง้
2 ครัง้
ระยะเวลาทีอ่ บรมการช่วยชีวติ ครัง้ ล่าสุด (ปี)
2-5 ปี
> 5-12 ปี
ประวัตกิ ารได้รบั ความรูเ้ รือ่ งการช่วยชีวติ
เคย
ไม่เคย
แหล่งความรู้
อินเตอร์เน็ต
อืน่ ๆ
ก

กลุม่ ทดลอง
n (%)
32.35 ± 7.65

กลุม่ ควบคุม
n (%)
34.41 ± 8.79

15 (30.6)
34 (69.4)
12.43 ± 3.85

10 (20.4)
39 (79.6)
12.16 ± 4.59

10 (20.4)
20 (40.8)
14 (28.6)
5 (10.2)

10 (20.4)
14 (28.6)
15 (30.6)
10 (20.4)

p-value
  .219ก
  .247ข

  .898ค
  .430ข

  .749ข
5 (10.2)
44 (89.8)
1.2 ± 0.45
4 (80)
1 (20)

6 (11.2)
43 (88.8)
1 ± 0.00
6 (100)
0 (0)

  .273ค
  .455ง
1.000ง

3 (60)
2 (40)

4 (66.7)
2 (33.3)
  .460ข

9 (18.4)
40 (81.6)

12 (24.5)
37 (75.5)
  .397ง

4 (44.4)
5 (55.6)

3 (25)
9 (75)

Independent t – test, ข Chi squared test, ค Mann-Whitney Test, ง Fisher’s exact test
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2. ผลการทดสอบสมมติฐาน
เมื่อประเมินความรู้ในการช่วยชีวิตเด็กขั้นพื้นฐาน
ก่อนเรียนและหลังเรียนพบว่า ผูด้ แู ลผูป้ ว่ ยเด็กทัง้ 2 กลุม่ มี
คะแนนความรูเ้ พิม่ ขึน้ โดยกลุม่ ทดลองมีคะแนนรวมเฉลีย่
ก่อนเรียน 4.98 (SD 1.59) และคะแนนรวมเฉลีย่ หลังเรียน
9.41 (SD 0.79) ส่วนกลุม่ ควบคุมมีคะแนนรวมเฉลีย่ ก่อนเรียน
4.88 (SD 1.67) และคะแนนรวมเฉลี่ยหลังเรียน 9.08

(SD 1.08) เมือ่ วิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลีย่ คะแนนรวมภาย
หลังเรียนพบว่า กลุ่มที่สอนด้วยวีดิทัศน์และฝึกปฏิบัติกับ
พยาบาล (กลุ่มทดลอง) กลุ่มทดลองมีคะแนนรวมเฉลี่ย
หลังเรียนไม่แตกต่างจากกลุม่ ควบคุมทีน่ ยั สำ�คัญ .05 (p >
.05) และไม่พบความแตกต่างของคะแนนเฉลีย่ ภายหลังเรียน
รายข้อทุกข้อ (ตารางที่ 2)

ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ ความรูภ้ ายหลังเรียนการช่วยชีวติ เด็กขัน้ พืน้ ฐานระหว่างกลุม่ ทีส่ อนด้วย
วีดทิ ศั น์และฝึกปฏิบตั กิ บั พยาบาล (กลุม่ ทดลอง) และกลุม่ ทีส่ อนและฝึกปฏิบตั กิ บั พยาบาล (กลุม่ ควบคุม)
กลุม่ ทดลอง
หัวข้อทีป่ ระเมิน
(n = 49)
X ± SD
1.00 ± 0.00
1. สิง่ ทีท่ �ำ เป็นอันดับแรกเมือ่ พบเด็กหมดสติ
0.98 ± 0.14
2. อาการของเด็กทีต่ อ้ งได้รบั การปัม๊ หัวใจ
0.94 ± 0.24
3. ลำ�ดับขัน้ ตอนในการช่วยเหลือ
0.92 ± 0.28
4. ตำ�แหน่งการวางมือกดหน้าอก
0.96 ± 0.20
5. ความลึกในการกดหน้าอก
0.90 ± 0.31
6. การปล่อยให้หน้าอกคืนตัว
0.92 ± 0.27
7. อัตราเร็วในการกดหน้าอก
8. วิธสี งั เกตเมือ่ เด็กได้รบั อากาศเพียงพอจากการช่วยหายใจ 0.82 ± 0.39
1.00 ± 0.00
9. อัตราส่วนการกดหน้าอก: การช่วยหายใจ
0.98 ± 0.14
10. เบอร์โทรศัพท์ขอความช่วยเหลือ
4.98 ± 1.59
คะแนนรวมเฉลีย่ ก่อนเรียน
9.41 ± 0.79
คะแนนรวมเฉลีย่ หลังเรียน
ก

กลุม่ ควบคุม
(n = 49)
Z p-value
X ± SD
0.98 ± 0.14 -1.00   .317
0.94 ± 0.24 -1.02   .310
0.94 ± 0.24      .000 1.000
0.78 ± 0.42 -1.95   .051
0.94 ± 0.24   -.46   .648
0.90 ± 0.31      .000 1.000
0.84 ± 0.37 -1.23   .220
0.82 ± 0.39      .000 1.000
0.98 ± 0.14 -1.00   .317
0.98 ± 0.14      .000 1.000
4.88 ± 1.67       .310ก     .757ก
9.08 ± 1.08 -1.54   .125

Independent t – test

เมือ่ ประเมินการปฏิบตั ใิ นภาพรวมของการช่วยชีวติ ก็ตามจำ�นวนคนที่ผ่านหรือไม่ผ่านการประเมินไม่มีความ
เด็กขั้นพื้นฐานพบว่า กลุ่มทดลองมีคนผ่านการประเมิน แตกต่างกันที่นัยสำ�คัญ .05 (X2 = 0.703, p > .05)
จำ�นวน 33 คน (ร้อยละ 67.3) ซึง่ มากกว่ากลุม่ ควบคุมทีม่ ี สรุปว่าสมมติฐานไม่ได้รบั การสนับสนุน (ตารางที่ 3)
เมือ่ วิเคราะห์รายข้อทีป่ ระเมินโดยเปรียบเทียบจำ�นวน
คนผ่านการประเมินจำ�นวน 29 คน (ร้อยละ 59.2) อย่างไร
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และร้อยละของคนทีผ่ า่ นการปฏิบตั ริ ายข้อของทัง้ 2 กลุม่ มีจ�ำ นวนคนทีผ่ า่ นการปฏิบตั ขิ องทัง้ 2 กลุม่ ไม่แตกต่างกัน
พบว่า การปฏิบัติช่วยชีวิตเด็กขั้นพื้นฐานรายข้อทุกข้อ ทีน่ ยั สำ�คัญ .05 (p > .05) (ตารางที่ 3)
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบการประเมินรายข้อและผลการปฏิบตั กิ ารช่วยชีวติ เด็กขัน้ พืน้ ฐานระหว่างกลุม่ ทีส่ อนด้วยวีดทิ ศั น์
และฝึกปฏิบตั กิ บั พยาบาล (กลุม่ ทดลอง) และกลุม่ ทีส่ อนและฝึกปฏิบตั โิ ดยพยาบาล (กลุม่ ควบคุม)
กลุม่ ทดลอง
n (%)

หัวข้อทีป่ ระเมิน

ผ่าน
44 (89.8)
1. การประเมินการตอบสนองของผูป้ ว่ ย
43 (87.8)
2. ตำ�แหน่งการวางมือขณะกดหน้าอก
45 (91.8)
3. ความลึกในการกดหน้าอก
44 (89.8)
4. การกลับคืนตัวของผนังทรวงอก
49 (100)
5. อัตราเร็วในการกดหน้าอก
6. การช่วยหายใจได้ปริมาตรอากาศทีเ่ พียงพอ 47 (95.9)
7. อัตราส่วนของการกดหน้าอก : การช่วยหายใจ 47 (95.9)
47 (95.9)
8. การโทรศัพท์ขอความช่วยเหลือ
33 (67.3)
ผลการปฏิบตั ชิ ว่ ยชีวติ
ก
ข
Chi-squared test, Fisher’s exact test
นอกจากนีเ้ มือ่ วิเคราะห์เปรียบเทียบระยะเวลาในการ
สอนช่วยชีวติ เด็กขัน้ พืน้ ฐาน พบว่ากลุม่ ทดลองใช้ระยะเวลา
เรียนเฉลีย่ ทัง้ หมด 34.61 นาที (SD 5.19) แต่เมือ่ นับเฉพาะ
ระยะเวลาเฉลี่ยที่พยาบาลต้องสอนเท่ากับ 14.61 นาที

กลุม่ ควบคุม
n (%)

p-value

ผ่าน
ไม่ผา่ น
ไม่ผา่ น
5 (10.2) 43 (87.8) 6 (12.2)
6 (12.2) 43 (87.8) 6 (12.2)
46 (93.9) 3 (6.1)
4 (8.2)
5 (10.2) 49 (100)
0 (0)
46 (93.9) 3 (6.1)
0 (0)
43 (87.8) 6 (12.2)
2 (4.1)
49 (100)
2 (4.1)
0 (0)
42 (85.7) 7 (12.2)
2 (4.1)
16 (32.7) 29 (59.2) 20 (40.8)

  .749ก
1.000ก
1.000ข
  .056ข
  .242ข
  .268ข
  .495ข
  .159ข
.402ก

(SD 5.19) ซึง่ น้อยกว่ากลุม่ ควบคุมทีใ่ ช้ระยะเวลาเรียนเฉลีย่
ทั้งหมด (ต้องมีพยาบาลสอนตลอดเวลา) 28.35 นาที
(SD 7.91) อย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ (Z = -7.43, p < .05)
ดังแสดงในตารางที่ 4

ตารางที่ 4 ผลการเปรียบเทียบระยะเวลาเรียนเฉลีย่ และระยะเวลาเรียนทีพ่ ยาบาลต้องสอนเฉลีย่ ระหว่างกลุม่ ทีส่ อน
ด้วยวีดทิ ศั น์และฝึกปฏิบตั กิ บั พยาบาล (กลุม่ ทดลอง) และกลุม่ ทีส่ อนและฝึกปฏิบตั ดิ ว้ ยพยาบาล (กลุม่ ควบคุม)
หัวข้อทีป่ ระเมิน
1. ระยะเวลาทีใ่ ช้ในการเรียน
2. ระยะเวลาเรียนทีพ่ ยาบาลต้องสอน

กลุม่ ทดลอง
(n = 49)
X ± SD
34.61 ± 5.19
14.61 ± 5.19

กลุม่ ควบคุม
(n = 49)
X ± SD
28.35 ± 7.91
28.35 ± 7.91

Z

p-value

-4.04
-7.43

< .001
< .001
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เมื่อวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อวิธีการสอนด้วยสถิติ
Mann-Whitney Test (จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน)
พบว่าผู้เรียนกลุ่มทดลองให้คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย
4.61 (SD = 0.53) ซึง่ น้อยกว่ากลุม่ ควบคุมทีใ่ ห้คะแนน
ความพึงพอใจเฉลีย่ 4.86 (SD = 0.35) อย่างมีนยั สำ�คัญ
ทางสถิติ (Z = -2.57, p = .01)
การอภิปรายผล
ผลจากการวิจยั แสดงให้เห็นว่าวิธกี ารสอนด้วยวีดทิ ศั น์
และฝึกปฏิบตั กิ บั พยาบาล และวิธกี ารสอนและฝึกปฏิบตั ิ
โดยพยาบาล ทำ�ให้ผเู้ รียนมีความรูใ้ นการช่วยชีวติ เด็กขัน้
พืน้ ฐานเพิม่ มากขึน้ จากก่อนเรียน แต่ความรูภ้ ายหลังเรียน
ของทั้ง 2 กลุ่ม ไม่ แ ตกต่ า งกั น ทั้ง นี้อ าจเนื่อ งมาจาก
ข้อคำ�ถามในแบบประเมินความรู้ท้ัง 10 ข้อ ล้วนเป็น
ประเด็นสำ�คัญสำ�หรับการสอนช่วยชีวิตเด็กขั้นพื้นฐานที่
ผู้เรียนต้องรู้ ดังนั้นไม่ว่าจะได้รับการสอนด้วยวิธีการใด
ผูเ้ รียนจึงได้รบั ความรูไ้ ม่แตกต่างกัน อีกทัง้ ผูเ้ รียนจากทัง้ 2
กลุม่ ตัวอย่างเคยผ่านการทำ�แบบประเมินความรูก้ อ่ นเรียน
ด้วยข้อสอบชุดเดียวกัน ย่อมทำ�ให้สนใจประเด็นทีต่ นเอง
เคยตอบคำ�ถามมาก่อนจึงตั้งใจจดจำ�ประเด็นเหล่านี้เป็น
พิเศษ ส่งผลให้คะแนนความรูภ้ ายหลังเรียนไม่แตกต่างกัน
แม้วา่ จะไม่มกี ารศึกษาก่อนหน้าทีท่ �ำ การเปรียบเทียบกลุม่
ที่ศึกษาเหมือนกับการศึกษาในครั้งนี้ แต่ผลการศึกษา
สอดคล้องกับการศึกษาของ Todd และคณะ12 ทีพ่ บว่า
ความรูภ้ ายหลังเรียนของผูเ้ รียนทีไ่ ด้รบั การสอนช่วยชีวติ ขัน้
พืน้ ฐานด้วยวีดทิ ศั น์ ไม่แตกต่างจากการสอนโดยวิทยากร
ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ อรุณรัตน์ และคณะ21
ทีพ่ บว่า ความรูภ้ ายหลังเรียนในการดูแลผูป้ ว่ ยเด็กทีเ่ ข้ารับ
การสวนหัวใจของมารดากลุ่มที่ได้รับความรู้ผ่านวีดิทัศน์
และกลุม่ ทีไ่ ด้รบั ความรูต้ ามปกติไม่แตกต่างกัน
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สำ�หรับการปฏิบัติในภาพรวมของการช่วยชีวิตเด็ก
ขัน้ พืน้ ฐาน และทักษะการปฏิบตั ริ ายข้อของการช่วยชีวติ เด็ก
ขัน้ พืน้ ฐาน ระหว่างวิธกี ารสอนด้วยวีดทิ ศั น์และฝึกปฏิบตั ิ
กับพยาบาล และวิธีการสอนและฝึกปฏิบัติโดยพยาบาล
ไม่แตกต่างกัน ทัง้ นีอ้ าจเนือ่ งมาจากการช่วยชีวติ ขัน้ พืน้ ฐาน
เป็นทักษะปฏิบตั ทิ ต่ี อ้ งอาศัยการฝึกฝนจนเกิดความชำ�นาญ
(psychomotor skill) การได้รบั ความรู้ และฝึกปฏิบตั เิ ป็น
ครัง้ แรกด้วยเวลาเพียง 40 นาที แล้วต้องสอบปฏิบตั กิ าร
ช่วยชีวติ ขัน้ พืน้ ฐานทันทีในสถานการณ์จ�ำ ลองทีค่ ล้ายคลึง
กับสถานการณ์จริงเมื่อเด็กเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้น อาจ
ทำ�ให้กลุ่มตัวอย่างเกิดความตื่นเต้นจนหลงลืมทักษะการ
ปฏิบัติบางอย่าง และไม่ผ่านการทดสอบ ดังนั้นไม่ว่าจะ
เรียนรูด้ ว้ ยวิธกี ารใดผูเ้ รียนก็มกี ารปฏิบตั ชิ ว่ ยชีวติ ขัน้ พืน้ ฐาน
ไม่แตกต่างกัน ซึง่ จากข้อมูลพืน้ ฐานของกลุม่ ตัวอย่างทำ�ให้
เห็ น ได้ ว่า การช่ ว ยชี วิต ขั้น พื้น ฐานเป็ น การเรี ย นรู้ใ หม่
เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
เคยผ่านการอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานเพียงร้อยละ
10.2 และ 11.2 ตามลำ�ดับ แม้วา่ กลุม่ ทีส่ อนด้วยวีดทิ ศั น์
และฝึกปฏิบตั กิ บั พยาบาล จะเป็นวิธกี ารสอนทีพ่ ยายามปิด
จุดอ่อนทีเ่ กิดขึน้ จากการเรียนรูด้ ว้ ยตนเองโดยการดูวดี ทิ ศั น์
และฝึกปฏิบตั ติ ามด้วยเทคนิค practice while watching
ซึง่ อาจมีการปฏิบตั บิ างหัวข้อทีผ่ เู้ รียนไม่สามารถปฏิบตั ไิ ด้
เทียบเท่าการสอนด้วยพยาบาล เช่น ตำ�แหน่งการวางมือ
ขณะกดหน้าอก และความลึกในการกดหน้าอก6,9 แต่เมือ่
เพิม่ การฝึกปฏิบตั กิ บั พยาบาลเข้าไปหลังดูวดี ทิ ศั น์จะทำ�ให้
ผูเ้ รียนได้รบั คำ�แนะนำ�เพิม่ เติม และแก้ไขจากพยาบาลซา้ํ
อีกครัง้ จนทำ�ให้ผเู้ รียนสามารถปฏิบตั ไิ ด้ถกู ต้องแล้วก็ตาม
แต่เมือ่ พบกับความตืน่ เต้นจากการสอบปฏิบตั ิ ก็ไม่สามารถ
ทำ�ให้จ�ำ นวนผูส้ อบผ่านการปฏิบตั ชิ ว่ ยชีวติ เด็กขัน้ พืน้ ฐาน
แตกต่างจากกลุ่มที่สอนและฝึกปฏิบัติด้วยพยาบาลได้
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ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาก่อนหน้าที่พบว่า การปฏิบัติ
ในภาพรวมของการช่วยชีวติ ขัน้ พืน้ ฐานของกลุม่ ทีไ่ ด้รบั การ
สอนด้วยวิทยากร ไม่แตกต่างจากวิธกี ารสอนด้วยวีดทิ ศั น์
โดยได้รับคำ�แนะนำ�เพิ่มเติมจากผู้ท่เี คยผ่านการอบรมมา
ก่อน15 หรือการชมวีดิทัศน์สอนการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน
ก่อนที่จะเรียนกับวิทยากร22 สำ�หรับความพึงพอใจต่อวิธี
การสอนพบว่า ผูเ้ รียนกลุม่ ทีไ่ ด้รบั การสอนและฝึกปฏิบตั ิ
ด้วยพยาบาลมีความพึงพอใจต่อวิธกี ารสอนมากกว่าผูเ้ รียน
กลุม่ ทีไ่ ด้รบั การสอนด้วยวีดทิ ศั น์และฝึกปฏิบตั กิ บั พยาบาล
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการสอนช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานด้วย
วีดทิ ศั น์เป็นวิธกี ารสอนแบบใหม่ท�ำ ให้ผเู้ รียนไม่คนุ้ เคย และ
อาจรู้สึกว่าทำ�ให้ต้องใช้เวลาในการเรียนเพิ่มขึ้น อย่างไร
ก็ตามการนำ�วีดทิ ศั น์มาใช้ในการสอนเป็นอีกทางเลือกหนึง่
ทีช่ ว่ ยให้ผดู้ แู ลผูป้ ว่ ยสามารถนำ�กลับมาทบทวนซํา้ 4 และ
สามารถเข้าถึงการเรียนช่วยชีวติ เด็กขัน้ พืน้ ฐานได้มากขึน้
ภายใต้ขอ้ จำ�กัดการขาดแคลนพยาบาลผูส้ อน และยังช่วย
แก้ปญ
ั หาเรือ่ งวิธกี ารสอนทีแ่ ตกต่างกัน และความไม่คงที่
ของเนื้อ หา8 ผลจากการวิจัยในครั้งนี้แ สดงให้เห็น ว่ า
การสอนด้วยวีดทิ ศั น์ และฝึกปฏิบตั กิ บั พยาบาลสามารถ
ช่วยลดระยะเวลาทีพ่ ยาบาลต้องสอนได้ประมาณ 14 นาที
โดยทีผ่ เู้ รียนสามารถปฏิบตั กิ ารช่วยชีวติ เด็กขัน้ พืน้ ฐานได้
ไม่แตกต่างจากการสอนและฝึกปฏิบตั ดิ ว้ ยพยาบาล ดังนัน้
การนำ�วีดิทัศน์มาใช้ในการสอนสามารถช่วยแก้ไขปัญหา
เรือ่ งระยะเวลาการสอนทีม่ จี �ำ กัดของพยาบาล เนือ่ งจาก
ภาระงานจำ�นวนมาก และช่วงเวลาในการปฏิบตั งิ านของ
พยาบาลกับเวลาว่างของผูด้ แู ลผูป้ ว่ ยทีไ่ ม่ตรงกัน เนือ่ งจาก
ผูเ้ รียนสามารถดูวดี ทิ ศั น์ และฝึกปฏิบตั ดิ ว้ ยตนเองได้ตาม
ความต้องการในช่วงเวลาทีส่ ะดวก7 หลังจากนัน้ จะใช้เวลา
อีกไม่ถงึ 15 นาที ในการรับคำ�แนะนำ�การปฏิบตั เิ พิม่ เติม
จากพยาบาลเพื่อให้ทักษะการปฏิบัติดีข้นึ สอดคล้องกับ

การศึกษาก่อนหน้าที่พบว่าเทคนิคการปฏิบัติช่วยชีวิต
ขัน้ พืน้ ฐานจะดีขน้ึ เมือ่ ได้รบั คำ�แนะนำ�เพิม่ เติมทันที23
สรุปและข้อเสนอแนะ
ผลการศึกษาสรุปได้ว่าการสอนช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน
ด้วยวีดิทัศน์ และฝึกปฏิบัติกับพยาบาล ทำ�ให้ผู้เรียนมี
ความรู้ และการปฏิบัติในการช่วยชีวิตเด็กขั้นพื้นฐานไม่
แตกต่างจากการสอนด้วยพยาบาล แต่สามารถช่วยลด
ระยะเวลาการสอนของพยาบาลได้ ควรนำ�วีดิทัศน์ให้
ผูเ้ รียนนำ�กลับไปทบทวนทีบ่ า้ นเพือ่ ช่วยให้ผเู้ รียนสามารถ
จดจำ�ทักษะในการช่วยชีวิตเด็กขั้นพื้นฐานได้ เนื่องจาก
ผูเ้ รียนอาจจดจำ�ความรู้ และมีความสามารถในการปฏิบตั ิ
ช่วยชีวติ ขัน้ พืน้ ฐานลดลงได้ภายหลังเรียน10,14
กิตติกรรมประกาศ
งานวิ จั ย นี้ ไ ด้ รั บ ทุ น สนั บ สนุ น การวิ จั ย จากทุ น
พัฒนาการวิจยั บริหารจัดการโดยหน่วยพัฒนางานประจำ�
สู่งานวิจัย (R2R) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
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