
NURS SCI J THAIL   Vol. 37 No. 3  July - September  2019

Nursing Science Journal of Thailand46

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, 

Nuanchan Udomponglakkana, RN, BNS1, Prakul Chanthong, MD1

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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การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการสอนช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำาหรับผู้ดูแล
ผู้ป่วยเด็กที่เสี่ยงต่อการเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้น*
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บทคัดย่อ

 วัตถุประสงค์: เพ่ือเปรียบเทียบผลของวิธีการสอนช่วยชีวิตข้ันพ้ืนฐาน	ระหว่างวิธีการสอนด้วยวีดิทัศน์และฝึกปฏิบัติ

กับพยาบาล	 และวิธีการสอนและฝึกปฏิบัติโดยพยาบาล	 ต่อความรู้และการปฏิบัติในการช่วยชีวิตเด็กข้ันพ้ืนฐาน	 

ของผู้ดูแลผู้ป่วยเด็กท่ีเส่ียงต่อการเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้น

 รูปแบบการวิจัย:	การวิจัยเชิงทดลอง	

 วิธีดำาเนินการวิจัย:	กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ดูแลหลักของผู้ป่วยเด็กท่ีเส่ียงต่อการเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นในโรงพยาบาล

ศิริราช	จำานวน	98	คน	 เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ข้อมูลท่ัวไป	แบบประเมินความรู้	และแบบประเมินการปฏิบัติ 

ในการช่วยชีวิตเด็กข้ันพ้ืนฐาน	 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา	 การทดสอบแมน-วิทนีย์	 ยู	 การทดสอบ 

ไคร์สแควร์	และการทดสอบฟิชเชอร์

 ผลการวิจัย: ผู้ดูแลผู้ป่วยเด็กกลุ่มท่ีสอนด้วยวีดิทัศน์และฝึกปฏิบัติกับพยาบาลมีคะแนนรวมเฉล่ียหลังเรียน	 และ 

การปฏิบัติในภาพรวมของการช่วยชีวิตเด็กข้ันพ้ืนฐาน	ไม่แตกต่างจากกลุ่มท่ีสอนและฝึกปฏิบัติด้วยพยาบาลท่ีนัยสำาคัญ	

.05	 (p	>	 .05)	 แต่ใช้ระยะเวลาท่ีพยาบาลต้องสอนน้อยกว่ากลุ่มท่ีสอนและฝึกปฏิบัติโดยพยาบาลอย่างมีนัยสำาคัญทาง

สถิติ	(Z	=	-7.43,	p	<	.05)

 สรุปและข้อเสนอแนะ: วิธีการสอนเพ่ือให้ความรู้และทักษะการปฏิบัติในการช่วยชีวิตเด็กข้ันพ้ืนฐานแก่ผู้ดูแล	 

ไม่ว่าจะใช้วิธีสอนด้วยวีดิทัศน์และฝึกปฏิบัติกับพยาบาลหรือวิธีสอนโดยพยาบาลให้ผลไม่แตกต่างกัน	 ดังน้ัน	 จึงควร

สนับสนุนให้นำาวิธีการสอนด้วยวีดิทัศน์และฝึกปฏิบัติกับพยาบาลมาใช้ในทางปฏิบัติ	 เน่ืองจากวิธีน้ีใช้เวลาของพยาบาล

น้อยกว่า	ย่ิงกว่าน้ันควรให้วีดิทัศน์แก่ผู้ดูแลนำากลับไปทบทวนท่ีบ้านเพ่ือให้ทักษะการช่วยเหลือคงทน

คำาสำาคัญ: การช่วยชีวิตข้ันพ้ืนฐาน	การเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้น	ผู้ดูแล	ผู้ป่วยเด็ก
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ความสำาคัญของปัญหา

	 สิ่งสำาคัญที่สุดเม่ือเด็กเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้น	 คือ	

การช่วยชีวิตทันทีโดยผู้ เห็นเหตุการณ์	 ด้วยวิธีการ 

กดหน้าอก	และการช่วยหายใจ	เพื่อช่วยให้เด็กรอดชีวิต

และลดโอกาสการเกิดภาวะสมองพิการ1-2	 สำาหรับเด็ก 

ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้น	 เช่น	 เด็ก 

โรคหวัใจ	เดก็ภายหลงัผ่าตดัหวัใจ	เดก็คลอดก่อนกำาหนด	

และเดก็ทีจ่ำาเปน็ตอ้งใชอ้อกซเิจนเมือ่กลบับา้น	ผูด้แูลเด็ก

ซึ่งเป็นบุคคลที่อยู่ กับเด็กตลอดเวลา	 และมีโอกาส 

พบเหตุการณ์เด็กเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นเป็นคนแรก3  

มคีวามจำาเป็นตอ้งสามารถทำาการช่วยชวีติเดก็ขัน้พืน้ฐาน

ได้	การให้ความรู้แก่บิดามารดา	และผู้ดูแลเด็กจึงมีความ

จำาเป็น	 เพื่อให้พวกเขาสามารถทำาการช่วยชีวิตเด็กเมื่อ

เกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นได้4	 ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา 

ในประเทศสหรัฐอเมริกาของ	 Higgins,	 Hardy	 และ	 

Higashino5	 ที่เปรียบเทียบการรอดชีวิตของผู้ป่วยเด็ก 

ท่ีเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นท่ีบ้านพบว่า	เด็กจากโรงพยาบาล

ที่สอนการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานก่อนกลับบ้านให้บิดา

มารดา	เกดิภาวะหวัใจหยดุเตน้จำานวน	41	ราย	ไดร้บัการ

ชว่ยชวีติกอ่นนำาสง่โรงพยาบาลจำานวน	28	ราย	และมเีดก็

รอดชวีติจำานวน	13	ราย	สว่นเดก็จากโรงพยาบาลท่ีไมไ่ด้

สอนการชว่ยชวีติขัน้พืน้ฐานกอ่นกลบับา้นให้บดิามารดา	

เกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นจำานวน	24	ราย	ในจำานวนนี้ไม่มี

เด็กที่ได้รับการช่วยชีวิตก่อนนำาส่งโรงพยาบาล	และไม่มี

เดก็รอดชวีติ	ผลจากการศกึษานีท้ำาใหเ้หน็วา่	การใหค้วาม

รูเ้รือ่งการชว่ยชีวติเดก็ขัน้พืน้ฐานแกผู่ด้แูลผูป้ว่ยเดก็เปน็

สิ่งจำาเป็น	 โดยเฉพาะผู้ดูแลผู้ป่วยเด็กในประเทศไทย	

เนื่องจากยังขาดความรู้เรื่องการช่วยชีวิตข้ันพื้นฐาน	 ซึ่ง

สังเกตได้จากเหตุการณ์นำ้าท่วมในปี	พ.ศ.	2554	ที่มีเด็ก

จมนำ้าเสียชีวิตโดยไม่ได้รับการช่วยเหลือในเบื้องต้น

จำานวนมาก	หรอืจากการศึกษาของ	ลดาวรรณ	อบุล	และ

คณะ6	 ที่สอบถามความรู้	 และประวัติการฝึกอบรมการ

ชว่ยชวีติเดก็ขัน้พืน้ฐานของผูดู้แลผูป้ว่ยเดก็ทีม่คีวามเสีย่ง

ตอ่การเกดิภาวะหวัใจหยดุเตน้	ทีเ่ขา้รว่มการวจิยัจำานวน	

64	 รายพบว่า	 ร้อยละ	 82.8	 ไม่เคยได้รับการฝึกอบรม	

และร้อยละ	70.3	ไม่เคยได้รับความรู้

	 ปัจจุบันการสอนช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำาหรับผู้ดูแล 

ผู้ป่วยเด็กที่เสี่ยงต่อการเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้น	 ที่เข้า 

รับการรักษาภายในงานการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์	 

โรงพยาบาลศิริราช	 ไม่สามารถทำาได้ทั่วถึงสำาหรับผู้ดูแล

ผู้ป่วยเด็กที่มีความเส่ียงต่อการเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้น

ทุกคน	เนื่องจากภาวะการขาดแคลนพยาบาล	ทำาให้การ

สอนครอบครัวหรือญาติเป็นกิจกรรมไม่สามารถทำาได้ 

ทัว่ถงึ	ยิง่กวา่นัน้ยังเกดิจากปญัหาการขาดแคลนพยาบาล

ทีม่คีวามรูค้วามสามารถในการสอน	และชว่งเวลาในการ

ปฏิบัติงานของพยาบาลผู้สอนและเวลาว่างของผู้ดูแล 

ผู้ป่วยไม่ตรงกัน	นอกจากนี้ยังพบปัญหาเรื่องวิธีการสอน

ที่แตกต่างกันตามประสบการณ์ของพยาบาลแต่ละคน	

รวมทั้งเนื้อหาการสอนที่ไม่คงที่	ปัจจุบันจึงได้นำาวีดิทัศน์

สอนช่วยชีวิตเด็กขั้นพื้นฐานเข้ามาใช้ในการสอนผู้ดูแล 

ผูป้ว่ย	เนือ่งจากการสอนดว้ยวดีทิศันท์ำาใหผู้เ้รยีนมองเหน็

ภาพการฝกึปฏบิตัไิดจ้รงิ	สามารถเรยีนรูไ้ดด้้วยตนเองใน

ชว่งเวลาทีส่ะดวก7	นำากลับมาทบทวนซำา้ไดต้ามตอ้งการ4 

นอกจากนี้ยังช่วยแก้ไขปัญหาเร่ืองความแตกต่างกันของ

วิธีการสอน	 และทำาให้เน้ือหาการสอนคงที่ทุกครั้ง8  

ซึง่จากการศกึษาในตา่งประเทศพบวา่ผูด้แูลผูป้ว่ยทีเ่รยีน

การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานจากวีดิทัศน์	สามารถทำาการช่วย

ชวีติเดก็เมือ่เกิดภาวะหวัใจหยดุเตน้ทีบ่า้นไดจ้รงิ4	และยงั

พบว่าทำาให้ผู้เรียนมีความรู้	 และสามารถปฏิบัติการ 

ช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานได้	 ไม่แตกต่างจากการสอนโดย
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วิทยากร9-10	 บางการศึกษาพบว่า	 การสอนด้วยวีดิทัศน์ 

ดีกว่าการสอนโดยวิทยากร11-15	 และยังมีบางการศึกษา 

ที่พบว่า	 การสอนด้วยวีดิทัศน์และฝึกปฏิบัติกับวิทยากร

ดีกว่าการสอนด้วยวีดิทัศน์และฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง16  

แต่สำาหรับการศึกษาในประเทศไทยพบว่า	 การสอน 

ด้วยวีดิทัศน์และฝึกปฏิบัติด้วยตนเองทำาให้ผู้ เรียน

สามารถทำาการชว่ยชีวติเดก็ขัน้พืน้ฐานไดไ้มแ่ตกตา่งจาก

การสอนดว้ยวดีทิศันโ์ดยมพียาบาลแนะนำาการฝกึปฏบิตั	ิ

แต่การดูวีดิทัศน์โดยมีพยาบาลแนะนำาการฝึกปฏิบัติ	

ทำาให้ทักษะที่สำาคัญของการช่วยชีวิตข้ันพื้นฐานในเรื่อง

ตำาแหน่งการวางมือขณะกดหน้าอก	 และความลึกใน 

การกดหน้าอกดีกว่า6	ดังน้ันงานการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์	

โรงพยาบาลศิริราช	 จึงเลือกวิธีการสอนช่วยชีวิตเด็ก 

ข้ันพ้ืนฐานด้วยวีดิทัศน์ร่วมกับพยาบาลแนะนำาการฝึกปฏิบัติ

เข้ามาใช้ในการสอนผู้ดูแลผู้ป่วยเด็ก	 เพ่ือใช้ข้อดีจากวีดิทัศน์

แก้ไขปัญหาในเร่ืองการขาดแคลนพยาบาลผู้สอน	 ทักษะ 

การสอนท่ีแตกต่างกันของพยาบาล	 เน้ือหาการสอน 

ไม่คงท่ี	 และช่วงเวลาว่างของผู้ดูแลผู้ป่วยและพยาบาล 

ไม่ตรงกัน	 ช่วยทำาให้การสอนสะดวก	 และสามารถทำาได้

ครอบคลุมมากข้ึนสำาหรับผู้ดูแลผู้ป่วยเด็กท่ีเส่ียงต่อการเกิด

ภาวะหัวใจหยุดเต้นทุกคน	นอกจากน้ีการแนะนำาเพ่ิมเติม 

จากพยาบาลจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติทักษะท่ีสำาคัญ

สำาหรับการช่วยชีวิตข้ันพ้ืนฐานได้ดีข้ึน	 และเป็นการเรียนรู้ 

ท่ีเน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง	 โดยผู้สอนทำาหน้าท่ีเพียง

แนะนำาเพ่ิมเติมตามทฤษฎีการเรียนรู้ผู้ใหญ่และการเรียนรู้

ด้วยการช้ีนำาตนเอง17	 อย่างไรก็ตาม	 ยังมีพยาบาลส่วนหน่ึง 

ท่ีมีความเช่ือว่าการให้ผู้ดูแลผู้ป่วยเรียนด้วยตนเองจากวีดิทัศน์	

และมีพยาบาลแนะนำาการฝึกปฏิบัติเพ่ิมเติมในจุดท่ีผู้เรียน 

ยังไม่เข้าใจหรือไม่ม่ันใจน้ัน	ไม่สามารถทำาให้ผู้เรียนปฏิบัติการ

ช่วยชีวิตเด็กข้ันพ้ืนฐานได้ดีเท่ากับการสอนและสาธิต 

โดยพยาบาลต้ังแต่ต้นจนจบในการสอนช่วยชีวิตข้ันพ้ืนฐาน

ให้ผู้ดูแลผู้ป่วย	 ซ่ึงวิธีการแบบหลังน้ีไม่ช่วยแก้ปัญหาในเร่ือง

การขาดแคลนพยาบาลผู้สอน	และในทางปฏิบัติจริงยังคง

ทำาให้การสอนช่วยชีวิตเด็กข้ันพ้ืนฐานไม่ครอบคลุมสำาหรับ 

ผู้ดูแลผู้ป่วยเด็กท่ีมีความเส่ียงต่อการเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้น

ทุกราย

	 ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของ

วิธีการสอนช่วยชีวิตเด็กข้ันพ้ืนฐาน	2	รูปแบบ	ได้แก่	วิธีการ

สอนด้วยวีดิทัศน์และฝึกปฏิบัติกับพยาบาล	และวิธีการสอน

และฝึกปฏิบัติโดยพยาบาล	 เพ่ือหาวิธีการสอนท่ีเหมาะสม

และดีท่ีสุดสำาหรับผู้ดูแลผู้ป่วยเด็กในโรงพยาบาลศิริราช	 

โดยนำาวีดิทัศน์ท่ีใช้ในการศึกษาของ	 ลดาวรรณ	 อุบล	 

และคณะ6	ซ่ึงเป็นวีดิทัศน์ท่ีมีความเหมาะสมท้ังในเร่ืองภาษา	

นักแสดง	บริบทของสถานการณ์	 และสภาพส่ิงแวดล้อมท่ี

สะท้อนความเป็นบริบทของคนไทย	มาปรับปรุงเน้ือหาเพ่ือ

ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติการช่วยชีวิตเด็กข้ันพ้ืนฐานของ	

American	Heart	Association	ปี	ค.ศ.	201518	พร้อมท้ัง

ปรับปรุงภาพและวิธีการนำาเสนอให้มีความชัดเจนมากย่ิงข้ึน

ตามท่ีผู้ผลิตวีดิทัศน์ได้แนะนำาไว้	 ผลจากการศึกษาในคร้ังน้ี 

จะทำาให้เกิดหลักฐานเชิงประจักษ์เก่ียวกับรูปแบบการสอน

ช่วยชีวิตข้ันพ้ืนฐานสำาหรับผู้ดูแลผู้ป่วยเด็กในโรงพยาบาล

ศิริราช	ท่ีทำาให้ผู้ดูแลผู้ป่วยสามารถปฏิบัติการช่วยชีวิตเด็กเม่ือ

เกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นได้จริง	ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการดูแล

ผู้ป่วยเด็กต่อไป	รวมถึงการนำาความรู้และทักษะท่ีได้รับไปใช้

ในภาวะท่ีประสบเหตุการณ์ท่ีต้องช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วยเด็ก 

อ่ืนด้วย	

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

	 เพ่ือเปรียบเทียบผลของวิธีการสอนช่วยชีวิตเด็ก 

ข้ันพ้ืนฐาน	 ระหว่างวิธีการสอนด้วยวีดิทัศน์และฝึกปฏิบัติ 
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กับพยาบาล	 และวิธีการสอนและฝึกปฏิบัติโดยพยาบาล	 

ต่อความรู้และการปฏิบัติในการช่วยชีวิตเด็กข้ันพ้ืนฐาน	 

ของผู้ดูแลผู้ป่วยเด็กท่ีเส่ียงต่อการเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้น	

สมมติฐานการวิจัย

	 1.	ความรู้ในการช่วยชีวิตเด็กข้ันพ้ืนฐานภายหลังเรียน	

ของผู้ดูแลผู้ป่วยเด็กท่ีได้รับการสอนด้วยวีดิทัศน์และ 

ฝึกปฏิบัติกับพยาบาล	 แตกต่างจากผู้ดูแลผู้ป่วยเด็ก 

ท่ีได้รับการสอนและฝึกปฏิบัติโดยพยาบาล

	 2.	การปฏิบัติในการช่วยชีวิต เ ด็ก ข้ัน พ้ืนฐาน	 

ของผู้ดูแลผู้ป่วยเด็กท่ีได้รับการสอนด้วยวีดิทัศน์และ 

ฝึกปฏิบัติกับพยาบาล	 แตกต่างจากผู้ดูแลผู้ป่วยเด็ก 

ท่ีได้รับการสอนและฝึกปฏิบัติโดยพยาบาล

วิธีดำาเนินการวิจัย

	 รูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงทดลอง	(experimental	

research)	 เก็บข้อมูลภายในหอผู้ป่วย	 งานการพยาบาล 

กุมารเวชศาสตร์	 โรงพยาบาลศิริราช	ระหว่างเดือนมีนาคม-

เดือนสิงหาคม	พ.ศ.	2561

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

	 ประชากร	 คือ	 ผู้ดูแลผู้ป่วยเด็กท่ีมีความเส่ียงต่อ 

การเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้น	 ท่ีเข้ารับการรักษาภายใน 

หอผู้ป่วยงานการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์	 โรงพยาบาล

ศิริราช	 โดยมีเกณฑ์การคัดเข้ากลุ่มตัวอย่าง	 (inclusion	

criteria)	ดังนี้	ผู้ดูแลผู้ป่วย	1)	ต้องเป็นบิดา	มารดา	หรือ

ผูด้แูล	ซึง่เปน็บคุคลหลกัในการดแูลผูป้ว่ยเดก็ตลอดเวลา	

2)	 อาศัยอยู่บ้านเดียวกันกับผู้ป่วยเด็กภายหลังจำาหน่าย

กลบับา้น	และ	3)	ตอ้งสามารถอา่น	และสือ่สารภาษาไทย

ได้	ส่วนผู้ป่วยเด็ก	1)	อายุแรกเกิด	-	8	ปี	2)	มีโอกาสเกิด

ภาวะหวัใจหยดุเตน้สงู	ไดแ้ก	่มภีาวะหวัใจพกิารแตก่ำาเนดิ	

ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะรุนแรง	 โรคกล้ามเนื้อหัวใจ	 

ผูป้ว่ยภายหลงัผา่ตดัหวัใจ	ผูป้ว่ยทีต่อ้งการออกซเิจนหรอื

เครื่องช่วยหายใจภายหลังจำาหน่ายกลับบ้าน	 ผู้ป่วยที่

คลอดก่อนกำาหนด	 และผู้ป่วยท่ีมีภาวะแทรกซ้อนภาย

หลังคลอด	 และ	 3)	 ผู้ป่วยเด็กจะต้องมีอาการคงที่	 โดย

ประเมนิจากสัญญาณชีพ	เกณฑ์การคัดออกกลุ่มตวัอยา่ง	

(exclusion	 criteria)	 คือ	 ผู้ดูแลเคยได้รับการฝึกอบรม

การช่วยชีวิตทุกประเภทภายในระยะเวลา	 2	 ปีก่อนเข้า

ร่วมการวิจัย	 และมีปัญหาสุขภาพท่ีเป็นอุปสรรคต่อการ

เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตเด็กขั้นพื้นฐาน	 เช่น	

ปัญหาการมองเห็น	 ปัญหาการได้ยิน	 และปัญหาการ

เคลื่อนไหวร่างกาย	เป็นต้น

	 กำาหนดขนาดกลุม่ตวัอยา่ง	จากงานวจิยัในอดตีของ

ผู้วิจัย6	 พบว่าผู้ดูแลที่ได้รับการสอนช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

ดว้ยวธิกีารดวูดีทัิศนร่์วมกับฝกึปฏบิตักิบัพยาบาลประสบ

ความสำาเร็จในการปฏิบัติช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานร้อยละ	 95	

และจากการศึกษานำาร่อง	 (pilot	 study)	 โดยผู้วิจัย 

พบว่า	 การสอนช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานโดยพยาบาลซึ่งเป็น

วิธีการสอนที่ปฏิบัติในปัจจุบันมีผู้เรียนที่ประสบความ

สำาเรจ็ในการปฏบิตัช่ิวยชีวิตขัน้พืน้ฐานรอ้ยละ	75	ดงันัน้

ในการศึกษานี้จึงใช้วิธีการคำานวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง 

จากค่าสัดส่วน19	 โดยกำาหนดค่า	α	 =	 .05,	 Z	 =	 1.96	 

(2	 tailed)	 กำาหนดค่า	 β	 =	 .2,	 Z	 =	 .84	 โดยค่า	 

P	=																เมื่อแทนค่าในสูตร
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	 จึงได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างกลุ่มละ	49	คน	แบ่งเป็น	2	กลุ่ม	

ดังน้ันในการศึกษาน้ีจึงมีจำานวนกลุ่มตัวอย่าง	98	คน

	 กลุ่มตัวอย่างได้รับการประชาสัมพันธ์โครงการวิจัยโดย

พยาบาลภายในหอผู้ป่วย	หลังจากน้ันผู้วิจัย	และผู้ร่วมวิจัย

จำานวน	 2	 คน	 จะทำาหน้าท่ีให้ข้อมูลการวิจัย	 และ 

ให้กลุ่มตัวอย่างลงนามยินยอมการเข้าร่วมการวิจัย	จากน้ัน

กลุ่มตัวอย่างจะถูกสุ่มเข้าสู่กลุ่มท่ีศึกษา	 (random	 

assignment)	 โดยผู้วิจัยหรือผู้ร่วมวิจัยหยิบซองทึบปิดผนึก 

ท่ีมีหมายเลขหน้าซองตรงกับหมายเลขของผู้ดูแลผู้ป่วยเด็ก 

ท่ีเข้าร่วมการวิจัย	ภายในซองมีกระดาษเขียนระบุวิธีการสอน

ช่วยชีวิตเด็กข้ันพ้ืนฐานท่ีผู้ดูแลผู้ป่วยจะได้รับ	ซ่ึงถูกจัดเตรียม

โดยผู้ท่ีไม่มีส่วนเก่ียวข้องกับการวิจัย	 และใช้คอมพิวเตอร์ 

ช่วยสุ่ม	 (computer	 randomization)	 ซ่ึงแบ่งการสอน 

ออกเป็น	กลุ่มท่ี	1	สอนด้วยวีดิทัศน์และฝึกปฏิบัติกับพยาบาล	

กลุ่มท่ี	2	สอนและฝึกปฏิบัติโดยพยาบาล	

 เคร่ืองมือการวิจัย ประกอบด้วย	2	ชุด	ดังน้ี

	 1.	เคร่ืองมือท่ีใช้ดำาเนินการทดลองประกอบด้วย

	 	 1.1	แนวปฏิบัติการดำาเนินการสอนช่วยชีวิตเด็ก 

ข้ันพ้ืนฐานสำาหรับผู้ดูแลผู้ป่วยเด็ก	ปรับปรุงจากแนวปฏิบัติ

การดำาเนินการสอนช่วยชีวิตเด็กข้ันพ้ืนฐานของ	ลดาวรรณ	

อุบล	และคณะ6

	 	 1.2	วีดิทัศน์สำาหรับสอนการช่วยชีวิตเด็กข้ันพ้ืนฐาน	

โดยปรับปรุงจากวีดิทัศน์สอนการช่วยชีวิตเด็กข้ันพ้ืนฐาน

ของ	ลดาวรรณ	อุบล	และคณะ6	เพ่ือให้มีเน้ือหาสอดคล้อง

กับ	 American	Heart	 Association	 Guidelines	 for	

Cardiopulmonary	Resuscitation	2015	โดยมีเน้ือหา

ประกอบด้วย	 1)	 การประเมินการตอบสนองของเด็ก	 

2)	ตำาแหน่งการวางมือขณะกดหน้าอก	3)	ความลึกในการ

กดหน้าอก	 4)	 การปล่อยมือให้ผนังทรวงอกคืนตัวเต็มท่ี	 

5)	 อัตราเร็วในการกดหน้าอก	 6)	 การช่วยหายใจให้ได้

ปริมาตรอากาศเพียงพอ	7)	อัตราส่วนของการช่วยหายใจ	

และการกดหน้าอก	และ	8)	การโทรศัพท์ขอความช่วยเหลือ	

วีดิทัศน์มีจำานวน	2	ชุด	ความยาวชุดละ	20	นาที	ชุดท่ี	1	

สำาหรับผู้ดูแลผู้ป่วยเด็กอายุ	1	เดือน-1	ปี	ชุดท่ี	2	สำาหรับ 

ผู้ดูแลผู้ป่วยเด็กอายุ	1-8	ปี	วีดิทัศน์ท้ังสองชุดมีเน้ือหาส่วน

ใหญ่เหมือนกันยกเว้นเร่ืองตำาแหน่งการวางมือขณะ 

กดหน้าอก	ซ่ึงแตกต่างกันตามวัยของเด็ก

	 	 1.3	หุ่นสอนการช่วยชีวิตเด็ก	 ผลิตโดยบริษัท	

Laerdal	จากประเทศนอรเวย์มี	2	ขนาด	ได้แก่	1)	หุ่นขนาด

อายุ	1-8	ปี	รุ่น	Resusci	Junior	Cat.	No.	180011	และ	

2)	หุ่นขนาดอายุ	1	เดือน	-	1	ปี	รุ่น	Baby	Anne	Cat.	No.	

050000	โดยหุ่นได้ผ่านการตรวจสอบจากบริษัทผู้ผลิต	และ

ได้รับการตรวจสอบซำ้าจากหน่วยอุปกรณ์การแพทย์	 

โรงพยาบาลศิริราช	 ว่ามีความพร้อมสำาหรับการใช้งาน	 

ก่อนนำาไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่าง

	 แนวปฏิบัติการดำาเนินการสอนฯ	 และวีดิทัศน์ฯ	 ท่ี

ปรับปรุงแล้วได้ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องและความ

เหมาะสมของเน้ือหา	ภาพ	และเสียง	จากผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมี

ความเช่ียวชาญด้านการสอนช่วยชีวิตในเด็กจำานวน	5	คน	

และผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคนิคการผลิตส่ือจำานวน	 1	 คน	 

โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาประชุมพร้อมกันสองคร้ัง	และร่วม

ปรับแก้เคร่ืองมือจนทุกคนมีความเห็นสอดคล้องกัน	 จาก

น้ันนำาไปทดลองใช้กับผู้ดูแลเด็กจำานวน	10	คน	เพ่ือประเมิน

ความเข้าใจในเน้ือหาความชัดเจนของภาพ	 และภาษา	 

ซ่ึงพบว่าทุกคนเข้าใจเน้ือหา	มองเห็นภาพ	และได้ยินเสียง

ได้ชัดเจน	ไม่มีประเด็นต้องแก้ไข

	 2.	เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล	 นำามาจาก

เคร่ืองมือของ	ลดาวรรณ	อุบล	และคณะ6 ประกอบด้วย

	 	 2.1	แบบสัมภาษณ์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ป่วยเด็กและ 

ผู้ดูแลเด็ก
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	 	 2.2	แบบประเมินความรู้ในการช่วยชีวิตเด็กข้ัน 

พ้ืนฐานจำานวน	10	ข้อ	ลักษณะคำาตอบเป็นแบบเลือกตอบ	

(multiple	choice)	3	ตัวเลือก	มีคำาตอบท่ีถูกต้องเพียงข้อ

เดียว	พิสัยคะแนนอยู่ระหว่าง	0-10	คะแนน	การแปลผล	

คะแนนรวมสูงแสดงว่ามีความรู้มาก	คะแนนรวมตำา่แสดง

ว่ามีความรู้น้อย	ในการศึกษาคร้ังน้ีมีการปรับข้อ	7	ในแบบ

ประเมินต้นฉบับ	โดยปรับคำาตอบข้อ	ค	ให้อัตราการเร็วของ

การกดหน้าอกเป็น	100-120	คร้ังต่อนาที	

	 	 2.3	แบบประเมินการปฏิบัติในการช่วยชีวิตเด็ก 

ข้ันพ้ืนฐาน	ซ่ึงมีหัวข้อในการประเมินจำานวน	8	หัวข้อ	ได้แก่	

1)	 การประเมินการตอบสนองของเด็ก	 2)	 ตำาแหน่ง 

การวางมือขณะกดหน้าอก	3)	 ความลึกในการกดหน้าอก	 

4)	การปล่อยมือให้ผนังทรวงอกคืนตัวเต็มท่ี	5)	อัตราเร็วใน

การกดหน้าอก	 6)	 การช่วยหายใจให้ได้ปริมาตรอากาศ 

เพียงพอ	 7)	 อัตราส่วนของการช่วยหายใจ	 และ 

การกดหน้าอก	 และ	 8)	 การโทรศัพท์ขอความช่วยเหลือ	

แต่ละข้อมีคะแนนกำากับ	เป็น	0	(ไม่ผ่าน)	1	(ต้องปรับปรุง)	

และ	2	(ผ่าน)	โดยในการศึกษาคร้ังน้ีมีการปรับเกณฑ์การ

ให้คะแนนในหัวข้ออัตราเร็วของการกดหน้าอก	สำาหรับการ

ประเมินการปฏิบัติในภาพรวมของการช่วยชีวิตเด็กข้ันพ้ืน

ฐาน	แบ่งออกเป็น	3	ระดับ	ดังน้ี	ผ่าน	คือ	ผู้เรียนได้คะแนน

ทักษะการปฏิบัติรายข้อทุกข้อ	 เท่ากับ	 2	 ผ่านแต่ต้อง

แนะนำาเพ่ิม	คือ	ผู้เรียนได้คะแนนทักษะการปฏิบัติรายข้อ

ในข้อท่ี	1	ถึงข้อท่ี	7	เท่ากับ	2	หรือ	1	ไม่ผ่าน	คือ	ผู้เรียน

ได้คะแนนทักษะการปฏิบัติรายข้อในข้อท่ี	1	ถึงข้อท่ี	7	เพียง

ข้อใดข้อหน่ึงเท่ากับ	0	

	 	 2.4	แบบประเมินความคิดเห็นต่อการเรียนรู้เร่ือง

การช่วยชีวิตเด็กข้ันพ้ืนฐาน	ประกอบด้วยหัวข้อประเมิน	 

2	 ส่วน	 ได้แก่	 1)	 ความคิดเห็นต่อวิธีการสอน	 และ	 

2)	ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอ่ืนๆ	ลักษณะคำาตอบเป็น

แบบมาตรประมาณค่า	5	ระดับ	ต้ังแต่	1	(เห็นด้วยน้อยท่ีสุด)	

ถึง	5	(เห็นด้วยมากท่ีสุด)	และการเขียนความคิดเห็น

	 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้ผ่านการ

ตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหาจากผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความ

เช่ียวชาญด้านการสอนช่วยชีวิตในเด็ก	 ซ่ึงเป็นชุดเดียวกับ 

ท่ีตรวจเคร่ืองมือท่ีใช้ในการดำาเนินการทดลองโดยเชิญ 

ผู้ทรงคุณวุฒิมาประชุมพร้อมกัน	และร่วมปรับแก้เคร่ืองมือ

จนทุกคนมีความเห็นสอดคล้องกัน	จากน้ันนำาแบบประเมิน

ความรู้การช่วยชีวิตเด็กข้ันพ้ืนฐานไปทดลองใช้กับผู้ดูแล 

ท่ีมีลักษณะคล้ายกลุ่มตัวอย่างจำานวน	30	คน	เพ่ือทดสอบ

ค่าความเท่ียงแบบวัดซำา้	(test	–	retest	reliability)	ได้ค่า

สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สันเท่ากับ	.71	(p	<	.001)

	 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล	 และหุ่นสอน

การช่วยชีวิตเด็ก	 ใช้เหมือนกันสำาหรับการเก็บข้อมูลท้ัง	 2	

กลุ่ม	 ส่วนวีดิทัศน์และแนวปฏิบัติการดำาเนินการสอนช่วย

ชีวิตเด็กข้ันพ้ืนฐาน	 สร้างข้ึนตามหลักการช่วยชีวิตเด็กข้ัน

พ้ืนฐานของ	American	Heart	Association	Guidelines	

for	Cardiopulmonary	Resuscitation	2015	ซ่ึงอ้างอิง

จากทฤษฎี	Cardiac	Pump20	จึงทำาให้หลักการให้ความรู้

ของท้ัง	2	กลุ่มเหมือนกัน	แตกต่างกันเพียงกลุ่มควบคุมท่ี

สอนและฝึกปฏิบัติโดยพยาบาล	ไม่ได้ใช้วีดิทัศน์ในการสอน	

	 3.	การเตรียมตัวผู้วิจัย	ผู้ร่วมวิจัย	และผู้ช่วยนักวิจัย

	 ผู้วิจัย	และผู้ร่วมวิจัยจำานวน	2	คน	เป็นผู้สอน	สาธิต	

และให้คำาแนะนำาในการฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตเด็กข้ัน 

พ้ืนฐานกับกลุ่มตัวอย่างซ่ึงทุกคนเคยผ่านการฝึกอบรม 

เสริมทักษะการปฏิบัติการช่วยชีวิตผู้ป่วยเด็กภายในระยะ

เวลาไม่เกิน	5	ปี	และเป็นผู้รับผิดชอบในการสอนช่วยชีวิตเด็ก

ข้ันพ้ืนฐานสำาหรับผู้ดูแลผู้ป่วยเด็กภายในหอผู้ป่วย	โดยท้ัง	

3	คนได้ทำาการฝึกซ้อมเพ่ือให้มีวิธีการสอนท่ีเป็นมาตรฐาน

เดียวกันตามแนวปฏิบัติการดำาเนินการสอนช่วยชีวิตข้ัน 
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พ้ืนฐานสำาหรับผู้ดูแลผู้ป่วยเด็ก	 โดยแต่ละคนจะมีสัดส่วน

ในการสอนกลุ่มตัวอย่างท้ัง	2	กลุ่ม	กลุ่มละเท่าๆ	กัน

	 ผู้ช่วยนักวิจัยจำานวน	 1	 คน	 เป็นพยาบาลท่ีได้รับ

ประกาศนียบัตรรับรองการผ่านการอบรมการช่วยชีวิต 

ข้ันสูง	และมีประสบการณ์เป็นวิทยากรหรือผู้ช่วยวิทยากร

ในการสอนช่วยชีวิตเด็กข้ันพ้ืนฐานสำาหรับบุคลากรทางการ

แพทย์	 ทำาหน้าท่ีประเมินความรู้และการปฏิบัติของกลุ่ม

ตัวอย่างในการศึกษาคร้ังน้ี	 โดยผู้ช่วยนักวิจัยจะไม่ทราบ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย	(blind)	และไม่ทราบวิธีการสอน

เร่ืองการช่วยชีวิตเด็กข้ันพ้ืนฐานท่ีกลุ่มตัวอย่างได้รับเพ่ือ

ป้องกันการเกิดความลำาเอียงในการประเมินผล	(detection	

bias)	 ผลการเปรียบเทียบความเท่ียงระหว่างผู้ประเมิน	

(inter-rater	 reliability)	 โดยให้ผู้ช่วยนักวิจัยทำาการ

ประเมินการปฏิบัติในการช่วยชีวิตเด็กข้ันพ้ืนฐานของอาสา

สมัครจำานวน	10	คน	เปรียบเทียบกับการประเมินด้วยหุ่น	

CPR	รุ่น	Resusci	Baby	QCPR	No.	16101250	ผลิตโดย

บริษัท	Laerdal	ประเทศนอรเวย์	ซ่ึงเป็นโมเดลท่ีสามารถ

ประมวลผลการปฏิบัติ	 CPR	 ได้	 ระหว่างทำาการประเมิน 

ผู้ช่วยนักวิจัยไม่สามารถมองเห็นผลการประเมินจากหุ่น	

CPR	 ท่ีแสดงในเคร่ืองบันทึกได้	 โดยค่าความเท่ียงก่อน

ดำาเนินการทดลองระหว่างผู้ประเมินท่ีเป็นผู้ช่วยนักวิจัย

และผู้ประเมินท่ีเป็นหุ่น	 เท่ากับ	 0.8	 และเม่ือดำาเนินการ

ทดลองกับกลุ่มตัวอย่างได้คร่ึงหน่ึง	 คือ	 49	 ราย	 ได้มี 

การทดสอบความเท่ียงซำา้อีกคร้ังระหว่างผู้ช่วยนักวิจัยและ

หุ่น	CPR	ได้ค่าความเท่ียงเท่ากับ	0.8	เช่นเดิม

 การพิทักษ์สิทธ์ิกลุ่มตัวอย่าง

	 โครงการและเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยได้ผ่านการ

พิจารณาและได้รับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรม

การวิจัยในคน	 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	 [COA	

no.	 Si	 031/2018	 รหัสโครงการ	 818/2560	 (EC3)]	 

โดยกลุ่มตัวอย่างได้รับการช้ีแจงวัตถุประสงค์	 รูปแบบ 

การวิจัย	 ส่ิงท่ีกลุ่มตัวอย่างจะต้องปฏิบัติ	 การเข้าร่วม 

การวิจัยเป็นไปตามความสมัครใจและกลุ่มตัวอย่างสามารถ

ออกจากโครงการวิจัยได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องช้ีแจงเหตุผล

 วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล

	 เม่ือผู้ดูแลผู้ป่วยท่ีมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ท่ีกำาหนด	

นำาผู้ป่วยเด็กเข้ารับการรักษาภายในหอผู้ป่วย	 และผู้ป่วย

เด็กมีอาการทางคลินิกคงท่ีโดยประเมินจากสัญญาณชีพ	 

ผู้วิจัยได้แนะนำาตัวและเชิญชวนเข้าร่วมโครงการ	จากน้ัน

เม่ือผู้ดูแลผู้ป่วยลงนามในเอกสารยินยอมการเข้าร่วมวิจัย

แล้ว	 ผู้วิจัยหรือผู้ร่วมวิจัยสัมภาษณ์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ดูแล 

ผู้ป่วยเป็นรายบุคคล	 จากน้ันประเมินความรู้ของผู้ดูแล 

ผู้ป่วยก่อนการศึกษา	 (pretest)	 โดยให้ผู้ดูแลผู้ป่วยตอบ

แบบประเมินความรู้ในการช่วยชีวิตเด็กข้ันพ้ืนฐานด้วย

ตนเองจำานวน	10	ข้อ	ใช้เวลา	15	นาที	จากน้ันทำาการสุ่ม

กลุ่มตัวอย่างเข้าสู่กลุ่มท่ีศึกษา	 (random	assignment)	

และทำาการสอนช่วยชีวิตข้ันพ้ืนฐานให้กับผู้ดูแลผู้ป่วยเป็น

รายบุคคล	 ภายในห้องสอนสุขศึกษาของแต่ละหอผู้ป่วย

ตามกลุ่มท่ีศึกษา	ดังน้ี	

 กลุ่มทดลอง:	 การสอนด้วยวีดิทัศน์และฝึกปฏิบัติกับ

พยาบาล

	 ภายหลังแนะนำาอุปกรณ์	 และวิธีการเรียน	พยาบาล

เปิดวีดิทัศน์ในการสอนช่วยชีวิตเด็กข้ันพ้ืนฐานให้กลุ่ม

ตัวอย่างดู	 โดยกลุ่มตัวอย่างฝึกปฏิบัติกับหุ่นสอนการช่วย

ชีวิตข้ันพ้ืนฐานไปพร้อมวีดิทัศน์	ซ่ึงมีความยาวประมาณ	20	

นาที	จากน้ันให้ฝึกปฏิบัติเพ่ิมเติมหรือย้อนดูวีดิทัศน์ในส่วน

ท่ีต้องการได้ตามความต้องการ	10	นาที	จากน้ันพยาบาล

จะให้กลุ่มตัวอย่างทำาการช่วยชีวิตเด็กข้ันพ้ืนฐานให้ดู	และ

แนะนำาเพ่ิมเติมในส่วนท่ีกลุ่มตัวอย่างปฏิบัติไม่ถูกต้อง

ประมาณ	10	นาที
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 กลุ่มควบุคม:	การสอนและฝึกปฏิบัติโดยพยาบาล

	 ภายหลังแนะนำาอุปกรณ์และวิธีการเรียน	พยาบาลเป็น

ผู้ให้ความรู้และสาธิตการช่วยชีวิตเด็กข้ันพ้ืนฐานให้กลุ่ม

ตัวอย่างดู	 ตามความรู้และประสบการณ์ของพยาบาล 

ผู้ทำาการสอน	กลุ่มตัวอย่างฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตข้ันพ้ืนฐาน

กับหุ่นสอนการช่วยชีวิต	 โดยระหว่างการฝึกปฏิบัติจะมี

พยาบาลคอยแนะนำา	 และสอนเพ่ิมในส่วนท่ีกลุ่มตัวอย่าง

ยังปฏิบัติไม่ถูกต้อง	ใช้เวลา	40	นาที

	 โดยท้ัง	2	กลุ่มใช้ระยะเวลาในการเรียนไม่เกิน	40	นาที	

และไม่จำาเป็นต้องเรียนครบท้ัง	40	นาที	ท้ังน้ีข้ึนอยู่กับความ

ต้องการ	และความพร้อมรับการประเมินภายหลังเรียนของ

กลุ่มตัวอย่างแต่ละคน		

	 ภายหลังเรียนเสร็จ	กลุ่มตัวอย่างจะได้รับการประเมิน

ความรู้ภายหลังเรียน	 (posttest)	 ด้วยแบบประเมินชุด

เดียวกันกับก่อนเรียน	จำานวน	10	ข้อ	ใช้เวลา	15	นาที	ซ่ึง

กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ตอบแบบประเมินความรู้ด้วยตนเอง	 

จากน้ันจะได้รับการประเมินการปฏิบัติในการช่วยชีวิตเด็ก

ข้ันพ้ืนฐานในสถานการณ์จำาลองเป็นรายบุคคล	 โดยให้

ทำาการช่วยชีวิตเด็กกับหุ่นสอนการช่วยเด็ก	 ใช้เวลาในการ

ประเมินประมาณ	 5	 นาที	 จากผู้ประเมินท่ีไม่เก่ียวข้อง 

กับงานวิจัย	 และผู้ประเมินไม่ให้ข้อมูลใดๆ	 เพ่ิมเติมกับ 

ผู้รับการทดสอบ	 นอกจากการอ่านโจทย์	 และถ้าผู้รับ 

การทดสอบสอบถามเพ่ิมเติม	 ผู้ประเมินจะต้องตอบว่า 

ให้ปฏิบัติตามท่ีคุณเห็นสมควร

 การวิเคราะห์ข้อมูล

	 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำาเร็จรูป	

กำาหนดระดับนัยสำาคัญทางสถิติท่ี	.05	โดยวิเคราะห์ข้อมูล

ลักษณะท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่างด้วยสถิติเชิงพรรณนา	และ

เน่ืองจากการแจกแจงข้อมูลของตัวแปรตามไม่เป็นโค้งปกติ	

จึงวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉล่ียคะแนนความรู้ภายหลัง

เรียน	 และค่าเฉล่ียคะแนนทักษะการปฏิบัติรายข้อของท้ัง	

2	 กลุ่มด้วยสถิติอ้างอิงชนิดนอนพาราเมตริก	 (Mann–	

Whitney	U	test)	และวิเคราะห์เปรียบเทียบการปฏิบัติใน

ภาพรวมของการช่วยชีวิตเด็กข้ันพ้ืนฐานด้วยการทดสอบ

ไคร์สแควร์	และการทดสอบฟิชเชอร์

ผลการวิจัย

 1. ลักษณะท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง

	 เม่ือเปรียบเทียบข้อมูลลักษณะท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง

ซ่ึงเป็นผู้ดูแลผู้ป่วย	พบว่า	กลุ่มทดลองไม่แตกต่างจากกลุ่ม

ควบคุมท่ีนัยสำาคัญ	.05	(p	>	.05)	ดังแสดงในตารางท่ี	1

	 ส่วนผู้ป่วยเด็กท่ีเส่ียงต่อการเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้น

ซ่ึงอยู่ในความดูแลของกลุ่มตัวอย่างจำานวน	79		คน	มีอายุ

ระหว่าง	1	เดือน	–	7	ปี	โดยมีอายุเฉล่ีย	9.90	เดือน	(SD	=	

17.36)	 หรือผู้ป่วยเด็กท่ีอายุ	 1	 เดือนเป็นกลุ่มท่ีมีจำานวน

มากท่ีสุด	ร้อยละ	51	เป็นเพศชาย	ร้อยละ	35.7	เป็นเด็ก

คลอดก่อนกำาหนดท่ีมีภาวะแทรกซ้อนในระบบทางเดิน

หายใจ	 เม่ือเปรียบเทียบลักษณะท่ัวไปของผู้ป่วยเด็ก 

ในความดูแลของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม	 พบว่า 

ไม่แตกต่างกันท่ีนัยสำาคัญ	.05	(p	>	.05)
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ตารางท่ี 1 คุณลักษณะของผู้ดูแลผู้ป่วยเด็กท่ีเส่ียงต่อการเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้น	(N	=	98)

อายุเป็นปี (X ± SD)

เพศ

	 ชาย

	 หญิง

ระดับการศึกษาเป็นปี (X ± SD)

อาชีพ

	 รับจ้าง

	 พนักงานบริษัท/ข้าราชการ

	 แม่บ้าน

	 อ่ืนๆ

ประวัติการฝึกอบรมการช่วยชีวิต

	 เคย

	 ไม่เคย	

จำานวนคร้ังของการฝึกอบรมการช่วยชีวิต

	 1	คร้ัง

	 2	คร้ัง

ระยะเวลาท่ีอบรมการช่วยชีวิตคร้ังล่าสุด (ปี)

	 2-5	ปี

	 >	5-12	ปี

ประวัติการได้รับความรู้เร่ืองการช่วยชีวิต

	 เคย

	 ไม่เคย

แหล่งความรู้

	 อินเตอร์เน็ต

	 อ่ืนๆ

กลุ่มทดลอง

n (%)

32.35	±	7.65

15	(30.6)

34	(69.4)

12.43	±	3.85

10	(20.4)

20	(40.8)

14	(28.6)

5	(10.2)

5	(10.2)

44	(89.8)

1.2	±	0.45

4	(80)

1	(20)

3	(60)

2	(40)

9	(18.4)

40	(81.6)

4	(44.4)

5	(55.6)

กลุ่มควบคุม

n (%)

34.41	±	8.79

10	(20.4)

39	(79.6)

12.16	±	4.59

10	(20.4)

14	(28.6)

15	(30.6)

10	(20.4)

6	(11.2)

43	(88.8)

1	±	0.00

6	(100)

0	(0)

4	(66.7)

2	(33.3)

12	(24.5)

37	(75.5)

3	(25)

9	(75)

		.219ก

		.247ข

		.898ค

		.430ข

		.749ข

		.273ค

		.455ง

1.000ง

		.460ข

		.397ง

ก	Independent	t	–	test,	ข	Chi	squared	test,	ค	Mann-Whitney	Test,	ง	Fisher’s	exact	test

คุณลักษณะ p-value
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ตารางท่ี 2	 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียความรู้ภายหลังเรียนการช่วยชีวิตเด็กข้ันพ้ืนฐานระหว่างกลุ่มท่ีสอนด้วย

	 	 วีดิทัศน์และฝึกปฏิบัติกับพยาบาล	(กลุ่มทดลอง)	และกลุ่มท่ีสอนและฝึกปฏิบัติกับพยาบาล	(กลุ่มควบคุม)	

1.	ส่ิงท่ีทำาเป็นอันดับแรกเม่ือพบเด็กหมดสติ

2.	อาการของเด็กท่ีต้องได้รับการป๊ัมหัวใจ

3.	ลำาดับข้ันตอนในการช่วยเหลือ

4.	ตำาแหน่งการวางมือกดหน้าอก

5.	ความลึกในการกดหน้าอก

6.	การปล่อยให้หน้าอกคืนตัว

7.	อัตราเร็วในการกดหน้าอก

8.	วิธีสังเกตเม่ือเด็กได้รับอากาศเพียงพอจากการช่วยหายใจ

9.	อัตราส่วนการกดหน้าอก:	การช่วยหายใจ

10.	เบอร์โทรศัพท์ขอความช่วยเหลือ

คะแนนรวมเฉล่ียก่อนเรียน	

คะแนนรวมเฉล่ียหลังเรียน	

หัวข้อท่ีประเมิน

กลุ่มทดลอง

(n = 49)

X ± SD

1.00	±	0.00

0.98	±	0.14

0.94	±	0.24

0.92	±	0.28

0.96	±	0.20

0.90	±	0.31

0.92	±	0.27

0.82	±	0.39

1.00	±	0.00

0.98	±	0.14

4.98	±	1.59

9.41	±	0.79

กลุ่มควบคุม

(n = 49)

X ± SD

0.98	±	0.14

0.94	±	0.24

0.94	±	0.24

0.78	±	0.42

0.94	±	0.24

0.90	±	0.31

0.84	±	0.37

0.82	±	0.39

0.98	±	0.14

0.98	±	0.14

4.88	±	1.67

9.08	±	1.08

Z

-1.00

-1.02

					.000

-1.95

		-.46

					.000

-1.23

					.000

-1.00

					.000

						.310ก

-1.54

p-value

		.317	

		.310	

1.000	

		.051	

		.648	

1.000	

		.220	

1.000	

		.317	

1.000	

				.757ก

		.125

ก	Independent	t	–	test

	 เม่ือประเมินการปฏิบัติในภาพรวมของการช่วยชีวิต

เด็กข้ันพ้ืนฐานพบว่า	 กลุ่มทดลองมีคนผ่านการประเมิน

จำานวน	33	คน	(ร้อยละ	67.3)	ซ่ึงมากกว่ากลุ่มควบคุมท่ีมี

คนผ่านการประเมินจำานวน	29	คน	(ร้อยละ	59.2)	อย่างไร

ก็ตามจำานวนคนท่ีผ่านหรือไม่ผ่านการประเมินไม่มีความ

แตกต่างกันท่ีนัยสำาคัญ	 .05	 (X2	 =	 0.703,	 p	 >	 .05)	 

สรุปว่าสมมติฐานไม่ได้รับการสนับสนุน	(ตารางท่ี	3)	

	 เม่ือวิเคราะห์รายข้อท่ีประเมินโดยเปรียบเทียบจำานวน	

 2. ผลการทดสอบสมมติฐาน

	 เม่ือประเมินความรู้ในการช่วยชีวิตเด็กข้ันพ้ืนฐาน 

ก่อนเรียนและหลังเรียนพบว่า	 ผู้ดูแลผู้ป่วยเด็กท้ัง	2	กลุ่มมี

คะแนนความรู้เพ่ิมข้ึน	 โดยกลุ่มทดลองมีคะแนนรวมเฉล่ีย

ก่อนเรียน	4.98	(SD	1.59)	และคะแนนรวมเฉล่ียหลังเรียน	

9.41	(SD	0.79)	ส่วนกลุ่มควบคุมมีคะแนนรวมเฉล่ียก่อนเรียน	

4.88	 (SD	 1.67)	 และคะแนนรวมเฉล่ียหลังเรียน	 9.08	 

(SD	1.08)	เม่ือวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉล่ียคะแนนรวมภาย

หลังเรียนพบว่า	 กลุ่มท่ีสอนด้วยวีดิทัศน์และฝึกปฏิบัติกับ

พยาบาล	 (กลุ่มทดลอง)	 กลุ่มทดลองมีคะแนนรวมเฉล่ีย 

หลังเรียนไม่แตกต่างจากกลุ่มควบคุมท่ีนัยสำาคัญ	 .05	 (p	>	

.05)	และไม่พบความแตกต่างของคะแนนเฉล่ียภายหลังเรียน

รายข้อทุกข้อ	(ตารางท่ี	2)
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ตารางท่ี 3	เปรียบเทียบการประเมินรายข้อและผลการปฏิบัติการช่วยชีวิตเด็กข้ันพ้ืนฐานระหว่างกลุ่มท่ีสอนด้วยวีดิทัศน์

	 และฝึกปฏิบัติกับพยาบาล	(กลุ่มทดลอง)	และกลุ่มท่ีสอนและฝึกปฏิบัติโดยพยาบาล	(กลุ่มควบคุม)

หัวข้อท่ีประเมิน

1.	การประเมินการตอบสนองของผู้ป่วย

2.	ตำาแหน่งการวางมือขณะกดหน้าอก

3.	ความลึกในการกดหน้าอก

4.	การกลับคืนตัวของผนังทรวงอก

5.	อัตราเร็วในการกดหน้าอก

6.	การช่วยหายใจได้ปริมาตรอากาศท่ีเพียงพอ

7.	อัตราส่วนของการกดหน้าอก	:	การช่วยหายใจ

8.	การโทรศัพท์ขอความช่วยเหลือ

ผลการปฏิบัติช่วยชีวิต

ผ่าน

44	(89.8)

43	(87.8)

45	(91.8)

44	(89.8)

49	(100)

47	(95.9)

47	(95.9)

47	(95.9)

33 (67.3)

ผ่าน

43	(87.8)

43	(87.8)

46	(93.9)

49	(100)

46	(93.9)

43	(87.8)

49	(100)

42	(85.7)

29 (59.2)

ไม่ผ่าน

5	(10.2)

6	(12.2)

4	(8.2)

5	(10.2)

0	(0)

2	(4.1)

2	(4.1)

2	(4.1)

16 (32.7)

ไม่ผ่าน

6	(12.2)

6	(12.2)

3	(6.1)

0	(0)

3	(6.1)

6	(12.2)

0	(0)

7	(12.2)

20 (40.8)

p-value

		.749ก

1.000ก

1.000ข

		.056ข

		.242ข

		.268ข

		.495ข

		.159ข

  .402ก

กลุ่มทดลอง

n (%)

กลุ่มควบคุม

n (%)

ก	Chi-squared	test,	ข	Fisher’s	exact	test

	 นอกจากน้ีเม่ือวิเคราะห์เปรียบเทียบระยะเวลาในการ

สอนช่วยชีวิตเด็กข้ันพ้ืนฐาน	พบว่ากลุ่มทดลองใช้ระยะเวลา

เรียนเฉล่ียท้ังหมด	34.61	นาที	(SD	5.19)	แต่เม่ือนับเฉพาะ

ระยะเวลาเฉล่ียท่ีพยาบาลต้องสอนเท่ากับ	 14.61	 นาที	 

(SD	5.19)	ซ่ึงน้อยกว่ากลุ่มควบคุมท่ีใช้ระยะเวลาเรียนเฉล่ีย

ท้ังหมด	 (ต้องมีพยาบาลสอนตลอดเวลา)	 28.35	 นาที	 

(SD	7.91)	อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ	(Z	=	-7.43,	p	<	.05)	

ดังแสดงในตารางท่ี	4

ตารางท่ี 4	ผลการเปรียบเทียบระยะเวลาเรียนเฉล่ีย	และระยะเวลาเรียนท่ีพยาบาลต้องสอนเฉล่ีย	ระหว่างกลุ่มท่ีสอน

	 ด้วยวีดิทัศน์และฝึกปฏิบัติกับพยาบาล	(กลุ่มทดลอง)	และกลุ่มท่ีสอนและฝึกปฏิบัติด้วยพยาบาล	(กลุ่มควบคุม)

หัวข้อท่ีประเมิน

1.	ระยะเวลาท่ีใช้ในการเรียน

2.	ระยะเวลาเรียนท่ีพยาบาลต้องสอน	

กลุ่มทดลอง

(n = 49)

X ± SD

34.61	±	5.19

14.61	±	5.19

กลุ่มควบคุม

(n = 49)

X ± SD

28.35	±	7.91

28.35	±	7.91

Z

-4.04

-7.43

p-value

<	.001

<	.001

และร้อยละของคนท่ีผ่านการปฏิบัติรายข้อของท้ัง	2	กลุ่ม

พบว่า	 การปฏิบัติช่วยชีวิตเด็กข้ันพ้ืนฐานรายข้อทุกข้อ 

มีจำานวนคนท่ีผ่านการปฏิบัติของท้ัง	2	กลุ่ม	ไม่แตกต่างกัน 

ท่ีนัยสำาคัญ	.05	(p	>	.05)	(ตารางท่ี	3) 
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	 เม่ือวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อวิธีการสอนด้วยสถิติ	

Mann-Whitney	 Test	 (จากคะแนนเต็ม	 5	 คะแนน)	 

พบว่าผู้เรียนกลุ่มทดลองให้คะแนนความพึงพอใจเฉล่ีย	

4.61	 (SD	=	 0.53)	 ซ่ึงน้อยกว่ากลุ่มควบคุมท่ีให้คะแนน

ความพึงพอใจเฉล่ีย	4.86	(SD	=	0.35)	อย่างมีนัยสำาคัญ

ทางสถิติ	(Z	=	-2.57,	p	=	.01)	

การอภิปรายผล

	 ผลจากการวิจัยแสดงให้เห็นว่าวิธีการสอนด้วยวีดิทัศน์

และฝึกปฏิบัติกับพยาบาล	และวิธีการสอนและฝึกปฏิบัติ

โดยพยาบาล	ทำาให้ผู้เรียนมีความรู้ในการช่วยชีวิตเด็กข้ัน

พ้ืนฐานเพ่ิมมากข้ึนจากก่อนเรียน	แต่ความรู้ภายหลังเรียน

ของท้ัง	 2	 กลุ่มไม่แตกต่างกัน	 ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจาก 

ข้อคำาถามในแบบประเมินความรู้ท้ัง	 10	 ข้อ	 ล้วนเป็น

ประเด็นสำาคัญสำาหรับการสอนช่วยชีวิตเด็กข้ันพ้ืนฐานท่ี 

ผู้เรียนต้องรู้	 ดังน้ันไม่ว่าจะได้รับการสอนด้วยวิธีการใด 

ผู้เรียนจึงได้รับความรู้ไม่แตกต่างกัน	อีกท้ังผู้เรียนจากท้ัง	2	

กลุ่มตัวอย่างเคยผ่านการทำาแบบประเมินความรู้ก่อนเรียน

ด้วยข้อสอบชุดเดียวกัน	 ย่อมทำาให้สนใจประเด็นท่ีตนเอง

เคยตอบคำาถามมาก่อนจึงต้ังใจจดจำาประเด็นเหล่าน้ีเป็น

พิเศษ	ส่งผลให้คะแนนความรู้ภายหลังเรียนไม่แตกต่างกัน	

แม้ว่าจะไม่มีการศึกษาก่อนหน้าท่ีทำาการเปรียบเทียบกลุ่ม

ท่ีศึกษาเหมือนกับการศึกษาในคร้ังน้ี	 แต่ผลการศึกษา

สอดคล้องกับการศึกษาของ	Todd	 และคณะ12	 ท่ีพบว่า	

ความรู้ภายหลังเรียนของผู้เรียนท่ีได้รับการสอนช่วยชีวิตข้ัน

พ้ืนฐานด้วยวีดิทัศน์	 ไม่แตกต่างจากการสอนโดยวิทยากร	

ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของ	 อรุณรัตน์	 และคณะ21  

ท่ีพบว่า	ความรู้ภายหลังเรียนในการดูแลผู้ป่วยเด็กท่ีเข้ารับ

การสวนหัวใจของมารดากลุ่มท่ีได้รับความรู้ผ่านวีดิทัศน์	

และกลุ่มท่ีได้รับความรู้ตามปกติไม่แตกต่างกัน

	 สำาหรับการปฏิบัติในภาพรวมของการช่วยชีวิตเด็ก 

ข้ันพ้ืนฐาน	และทักษะการปฏิบัติรายข้อของการช่วยชีวิตเด็ก

ข้ันพ้ืนฐาน	 ระหว่างวิธีการสอนด้วยวีดิทัศน์และฝึกปฏิบัติ

กับพยาบาล	 และวิธีการสอนและฝึกปฏิบัติโดยพยาบาล	 

ไม่แตกต่างกัน	ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากการช่วยชีวิตข้ันพ้ืนฐาน

เป็นทักษะปฏิบัติท่ีต้องอาศัยการฝึกฝนจนเกิดความชำานาญ	

(psychomotor	skill)	การได้รับความรู้	และฝึกปฏิบัติเป็น

คร้ังแรกด้วยเวลาเพียง	 40	นาที	 แล้วต้องสอบปฏิบัติการ

ช่วยชีวิตข้ันพ้ืนฐานทันทีในสถานการณ์จำาลองท่ีคล้ายคลึง

กับสถานการณ์จริงเม่ือเด็กเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้น	 อาจ

ทำาให้กลุ่มตัวอย่างเกิดความต่ืนเต้นจนหลงลืมทักษะการ

ปฏิบัติบางอย่าง	 และไม่ผ่านการทดสอบ	 ดังน้ันไม่ว่าจะ

เรียนรู้ด้วยวิธีการใดผู้เรียนก็มีการปฏิบัติช่วยชีวิตข้ันพ้ืนฐาน

ไม่แตกต่างกัน	ซ่ึงจากข้อมูลพ้ืนฐานของกลุ่มตัวอย่างทำาให้

เห็นได้ว่าการช่วยชีวิตข้ันพ้ืนฐานเป็นการเรียนรู้ใหม่	

เน่ืองจากกลุ่มตัวอย่างท้ังกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม	 

เคยผ่านการอบรมการช่วยชีวิตข้ันพ้ืนฐานเพียงร้อยละ	

10.2	และ	11.2	ตามลำาดับ	แม้ว่ากลุ่มท่ีสอนด้วยวีดิทัศน์

และฝึกปฏิบัติกับพยาบาล	จะเป็นวิธีการสอนท่ีพยายามปิด

จุดอ่อนท่ีเกิดข้ึนจากการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยการดูวีดิทัศน์	

และฝึกปฏิบัติตามด้วยเทคนิค	practice	while	watching	

ซ่ึงอาจมีการปฏิบัติบางหัวข้อท่ีผู้เรียนไม่สามารถปฏิบัติได้

เทียบเท่าการสอนด้วยพยาบาล	 เช่น	 ตำาแหน่งการวางมือ

ขณะกดหน้าอก	และความลึกในการกดหน้าอก6,9	แต่เม่ือ

เพ่ิมการฝึกปฏิบัติกับพยาบาลเข้าไปหลังดูวีดิทัศน์จะทำาให้

ผู้เรียนได้รับคำาแนะนำาเพ่ิมเติม	 และแก้ไขจากพยาบาลซำา้

อีกคร้ัง	จนทำาให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติได้ถูกต้องแล้วก็ตาม	

แต่เม่ือพบกับความต่ืนเต้นจากการสอบปฏิบัติ	ก็ไม่สามารถ

ทำาให้จำานวนผู้สอบผ่านการปฏิบัติช่วยชีวิตเด็กข้ันพ้ืนฐาน

แตกต่างจากกลุ่มท่ีสอนและฝึกปฏิบัติด้วยพยาบาลได้	 
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ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาก่อนหน้าท่ีพบว่า	 การปฏิบัติ 

ในภาพรวมของการช่วยชีวิตข้ันพ้ืนฐานของกลุ่มท่ีได้รับการ

สอนด้วยวิทยากร	 ไม่แตกต่างจากวิธีการสอนด้วยวีดิทัศน์

โดยได้รับคำาแนะนำาเพ่ิมเติมจากผู้ท่ีเคยผ่านการอบรมมา

ก่อน15	 หรือการชมวีดิทัศน์สอนการช่วยชีวิตข้ันพ้ืนฐาน 

ก่อนท่ีจะเรียนกับวิทยากร22	 สำาหรับความพึงพอใจต่อวิธี

การสอนพบว่า	 ผู้เรียนกลุ่มท่ีได้รับการสอนและฝึกปฏิบัติ

ด้วยพยาบาลมีความพึงพอใจต่อวิธีการสอนมากกว่าผู้เรียน

กลุ่มท่ีได้รับการสอนด้วยวีดิทัศน์และฝึกปฏิบัติกับพยาบาล	

ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากการสอนช่วยชีวิตข้ันพ้ืนฐานด้วย 

วีดิทัศน์เป็นวิธีการสอนแบบใหม่ทำาให้ผู้เรียนไม่คุ้นเคย	และ

อาจรู้สึกว่าทำาให้ต้องใช้เวลาในการเรียนเพ่ิมข้ึน	 อย่างไร

ก็ตามการนำาวีดิทัศน์มาใช้ในการสอนเป็นอีกทางเลือกหน่ึง

ท่ีช่วยให้ผู้ดูแลผู้ป่วยสามารถนำากลับมาทบทวนซำา้4	 และ

สามารถเข้าถึงการเรียนช่วยชีวิตเด็กข้ันพ้ืนฐานได้มากข้ึน	

ภายใต้ข้อจำากัดการขาดแคลนพยาบาลผู้สอน	และยังช่วย

แก้ปัญหาเร่ืองวิธีการสอนท่ีแตกต่างกัน	 และความไม่คงท่ี

ของเน้ือหา8	 ผลจากการวิจัยในคร้ังน้ีแสดงให้เห็นว่า	 

การสอนด้วยวีดิทัศน์	 และฝึกปฏิบัติกับพยาบาลสามารถ

ช่วยลดระยะเวลาท่ีพยาบาลต้องสอนได้ประมาณ	14	นาที	

โดยท่ีผู้เรียนสามารถปฏิบัติการช่วยชีวิตเด็กข้ันพ้ืนฐานได้

ไม่แตกต่างจากการสอนและฝึกปฏิบัติด้วยพยาบาล	ดังน้ัน

การนำาวีดิทัศน์มาใช้ในการสอนสามารถช่วยแก้ไขปัญหา

เร่ืองระยะเวลาการสอนท่ีมีจำากัดของพยาบาล	 เน่ืองจาก

ภาระงานจำานวนมาก	 และช่วงเวลาในการปฏิบัติงานของ

พยาบาลกับเวลาว่างของผู้ดูแลผู้ป่วยท่ีไม่ตรงกัน	เน่ืองจาก

ผู้เรียนสามารถดูวีดิทัศน์	 และฝึกปฏิบัติด้วยตนเองได้ตาม

ความต้องการในช่วงเวลาท่ีสะดวก7	หลังจากน้ันจะใช้เวลา

อีกไม่ถึง	15	นาที	 ในการรับคำาแนะนำาการปฏิบัติเพ่ิมเติม

จากพยาบาลเพ่ือให้ทักษะการปฏิบัติดีข้ึน	 สอดคล้องกับ

การศึกษาก่อนหน้าท่ีพบว่าเทคนิคการปฏิบัติช่วยชีวิต 

ข้ันพ้ืนฐานจะดีข้ึนเม่ือได้รับคำาแนะนำาเพ่ิมเติมทันที23 

สรุปและข้อเสนอแนะ

	 ผลการศึกษาสรุปได้ว่าการสอนช่วยชีวิตข้ันพ้ืนฐาน

ด้วยวีดิทัศน์	 และฝึกปฏิบัติกับพยาบาล	 ทำาให้ผู้เรียนมี 

ความรู้	 และการปฏิบัติในการช่วยชีวิตเด็กข้ันพ้ืนฐานไม่ 

แตกต่างจากการสอนด้วยพยาบาล	 แต่สามารถช่วยลด

ระยะเวลาการสอนของพยาบาลได้	 ควรนำาวีดิทัศน์ให้ 

ผู้เรียนนำากลับไปทบทวนท่ีบ้านเพ่ือช่วยให้ผู้เรียนสามารถ

จดจำาทักษะในการช่วยชีวิตเด็กข้ันพ้ืนฐานได้	 เน่ืองจาก 

ผู้เรียนอาจจดจำาความรู้	และมีความสามารถในการปฏิบัติ

ช่วยชีวิตข้ันพ้ืนฐานลดลงได้ภายหลังเรียน10,14
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