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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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