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Background : Cardiac arrest is the most life-threatening condition that may occur in dental surgery setting.
Cardiopulmonary resuscitation (CPR) with effective chest compression must be required. However, there
are few reports described about the efficacy of CPR in a dental chair. Objective: To comparethe efficacy of
chest compression in the dental chair in comparison with on the floor.
Material and Methods : This research is an analytic study. Of the 70 participants (14 males and 56 females,
with a mean age of 32.50 + 17.67 years) enrolled to learn 2 hours basic life support course launched by
emergency department staffs and residents of Bhumiboladulyadej hospital. They were divided into 2 groups
and perform handsonly CPR in 1 minute on the resuscitation manikin in two situations; in a dental chair
with stool under horizontal backboard and on the floor. Rest for 30 minutes and switch group to preform CPR
in different situation in 1 minute. Overall data was analyzed by SPSS statistics.
Result : 70 participants were performed hands-only CPR in two situations. The effectiveness of chest
compression was evaluated by adequate compression depth 5-6 cm., compression rate 100-120/minute and
complete release. more than 50 % of overall chest compression with correct hand position. There were 56
participants (80 %) who successful effective chest compression in a dental chair and 59 participants (84 %)
who successful effective chest compression on the floor. That was no significant differences between two
groups. (p = 0.508)
Conclusion : Chest compression in a dental chair with stool under horizontal backboard can be perform
effectively, should not move the patient from the dental chair in order to start CPR because of the risk of
injury to the patient and rescuers and the limited space for any resuscitative procedures.
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ความเป็ นมา : ภาวะหัวใจหยุดเต้นขณะทําฟันอาจเกิดขึนได้ และเป็ นอันตรายต่อชีวติ การกูช้ ีพด้วยการกดหน้าอกอย่างมี
ประสิทธิ ภาพจึ งมีความสําคัญในการช่ วยเหลือผู ป้ ่ วย ปัจจุ บนั ยังไม่ มีข อ้ สรุ ปแน่ ช ดั เกี ยวกับการกดหน้าอกบนเตียงทําฟัน
ว่ามีประสิทธิภาพเพียงพอหรือไม่
วัตถุประสงค์ : เพือเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการกดหน้าอกระหว่างบนเตียงทําฟันกับบนพืน
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และห้องทําฟันมักมีขนาดเล็ก อาจทําให้ไม่มีพืนทีในการกด
หน้าอกหรือทําหัตถการมากเพียงพอ(3,4,7)
ทางผูจ้ ดั มีความมุ่งมันในการพัฒนาศักยภาพ และ
ประสิทธิภาพในการช่วยชีวติ ขันพืนฐาน โดยต้องการศึ กษา
ประสิทธิภาพการกดหน้าอกบนเตียงทําฟัน เปรียบเทียบกับ
การกดหน้าอกบนพืนราบ เพือนําไปใช้เป็ นมาตรฐานการดูแล
รักษาผูป้ ่ วยต่อไป
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correct) ในทัง วิธีไม่แตกต่างกัน โดยความลึกเฉลียของ
การกดหน้าอกบนเตียงทําฟันได้ . + 2.9 mm. และ
การกดหน้าอกบนพืนได้ . + 3.0 mm. ความถูกต้องของ
ความลึกในการกดหน้าอกบนเตียงทําฟันได้ + 17 %
และบนพืน + 11 %
T. yokoyama และคณะ ได้ทาํ การศึกษาเปรียบ
เทียบประสิทธิ ภาพการกดหน้าอกบนเตียง ทําฟันเทียบกับ
บนพืนในปี ค.ศ.
โดยใช้ผูเ้ ข้าร่วมวิจยั เป็ นเจ้าหน้าทีห้อง
ทําฟัน ทีไม่เคยมีประสบการณ์ในการกูช้ พี ด้วยการกดหน้าอก
คําถามการวิจยั
การกดหน้าอกบนเตียงทําฟัน มีประสิทธิภาพแตก มาก่อน จํานวน คน เข้ารับการอบรมเกียวกับการ CPR
ทังทางทฤษฎีและปฏิบตั ิ จากนันทดสอบด้วยการกดหน้าอกทัง
ต่างกับการกดหน้าอกบนพืนหรือไม่
วิธี อย่างละ cycle (2 นาที) พบว่าความถูกต้องของการ
กดหน้าอกบนเตี ยงทํา ฟั น เหมาะสมกว่ าบนพื น แต่ ไ ม่ มี
คําจํากัดความ
Basic life support การช่วยเหลือผู ป้ ่ วยหัวใจ นัยสําคัญทางสถิติ (P = 0.088) โดยความลึกเฉลียของการ
กดหน้าอกบนเตียงทําฟันได้ . + 5.9 mm. และการกด
หยุดเต้นขันต้น หมายถึง ระดับการดูแลทางการแพทย์ซงใช้
ึ
สําหรับผู ป้ ่ วยทีมีความเจ็บป่ วยทีอาจถึงแก่ชีวติ หรือการบาด หน้าอกบนพืนได้ . + 7.2 mm. ความถูกต้องของความลึก
เจ็บรุนแรงถึงชีว ิตเบืองต้น จนกว่าผู ป้ ่ วยจะได้รบั การรักษา ในการกดหน้าอกบนเตียงทําฟันได้ . + . % และบนพืน
37.8 + . % แบบสอบถามหลังการทดสอบพบว่าการกด
อย่างเต็มรูปแบบ
Cardiopulmonary resuscitation (CPR) การ หน้าอกบนเตียงทําฟันสามารถทําได้ถนัดและสะดวกกว่า
G. Papakitsos, A. Kapsali และ T.Papakitsou
ช่วยฟื นคืนชีพ หมายถึง การช่ วยเหลือผู ท้ ีหยุ ดหายใจหรือ
หัวใจหยุดเต้น ให้มีการหายใจและการไหลเวียนกลับคื นสู่ ได้ทาํ การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิ ภาพการกดหน้าอกบน
โดยใช้ผูเ้ ข้าร่วม
สภาพเดิ ม เพื อป้ องกันเนื อเยือได้ร บั อันตรายจากการขาด เตียงทําฟันเทียบกับบนพืนในปี ค.ศ.
วิจ ัยเป็ นทันตแพทย์ คน และพยาบาล คน ซึงเคยมี
ออกซิเจนอย่างถาวร
ประสบการณ์ในการ CPR มาก่ อน ทําการกดหน้าอก ทัง
วิธี อย่างละ cycles พบว่าความถูกต้องของการกดหน้าอก
ทบทวนวรรณกรรม
บนพืนเหมาะสมกว่าบนเตียงทําฟัน แต่ไม่มนี ยั สําคัญทางสถิติ
PJ Chapman และ HW Penkeyman ทันตแพทย์
(P = 0.079) โดยความลึกเฉลียของการกดหน้าอกบนเตียง
ของมหาวิทยาลัย Queensland สามารถช่ ว ยชี ว ิตผู ป้ ่ วย
ทําฟันได้ . + 6.9 mm. และการกดหน้าอกบนพืนได้
โรคหัวใจขาดเลือดได้สําเร็จบนเตียงทําฟันในปี ค.ศ.
และ
39.8 + 8.2 mm. ความถูกต้องของความลึกในการกดหน้าอก
ให้คาํ แนะนําว่าไม่ควรเคลือนย้ายผู ป้ ่ วยออกจากเตียงทําฟัน
บนเตียงทําฟันได้ . + . % และบนพืน . + 48.8 %
เนืองจากต้องใช้เวลานานและอาจเกิดอันตรายจากการเคลือน
แบบสอบถามหลังการทดสอบพบว่าการกดหน้าอกบนเตียงพืน
ย้ายได้
สามารถทําได้สะดวกมากกว่า
AJ. Lepere, J. Finn และ I. Jacob ได้ทาํ การ
Satoshi Horita และคณะ ได้ทาํ การเปรียบเทียบ
ศึ กษาเปรี ย บเที ยบประสิ ทธิ ภ าพการกดหน้าอกบนเตี ยง
ประสิทธิ ภาพการกดหน้าอกบนพื นเทียบกับบนเตียงทําฟัน
ทําฟันเทียบกับบนพืนในปี ค.ศ.
โดยใช้ผูเ้ ข้าร่วมการวิจยั
และบนเตียงนอนในปี ค.ศ.
โดยแพทย์ คน พบว่าการ
คน (ประกอบด้วย ทันตแพทย์ พยาบาล และนักปฏิบตั กิ าร
กดหน้าอกบนพื นสามารถทํา ได้ล ึกกว่ าบนเตี ยงทําฟันและ
ฉุกเฉินการแพทย์) ทําการกดหน้าอกทัง วิธีี พบว่าความลึก
บนเตียงนอนอย่างมีน ัยสําคัญทางสถิติ (P < 0.01) โดย
เฉลียและความถูกต้องของการกดหน้าอก (%compression
ความลึกเฉลียของการกดหน้าอกบนพืนได้ . + 6.5 mm.
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บนเตียงทําฟันได้ . + 7.6 mm. และบนเตียงนอนได้
33.8 + 9.1 mm. เมือใช้ CPR backboard วางรองบนเตียง
ทําฟันและบนเตียงนอน ทําให้ความลึกในการกดหน้าอกมาก
ขึนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (P < 0.01) โดยความลึกเฉลีย
ของการกดหน้าอกบนเตียงทําฟันเพิมเป็ น . + 7.3 mm.
และบนเตียงนอนได้ . + 10.0 mm. และเมือนําเก้าอีแข็ง
รองเตี ย งทํา ฟั น บริ เ วณแผ่ นหลั ง ร่ วมกั บ การใช้ CPR
backboard จะทําให้ความลึกในการกดหน้าอกเพิมขึนเป็ น
36.5 + 7.7 mm. ซึงเพิมขึนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ

วัตถุประสงค์ของการวิจยั
วัตถุประสงค์หลัก
เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการกดหน้าอก ระหว่าง
บนเตียงทําฟันกับบนพืน
วัตถุประสงค์รอง
. เปรียบเทียบความถูกต้องของความลึกในการ
กดหน้าอกระหว่างบนเตียงทําฟันกับบนพืน
. เปรียบเทียบความถูกต้องของอัตราเร็วในการ
กดหน้าอกระหว่างบนเตียงทําฟันกับบนพืน
. เปรียบเทียบความถูกต้องในการปล่อยให้หน้าอก
คืนตัวระหว่างบนเตียงทําฟันกับบนพืน
. เปรียบเทียบความถูกต้องของการวางตําแหน่ ง
มือในการกดหน้าอกระหว่างบนเตียงทําฟันกับบนพืน

ระเบียบวิธีวจิ ยั
รูปแบบการศึกษา
Analytic study
ประชากร
ทันตแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ เจ้าหน้าทีของกอง
ทัน ตกรรมและแพทย์ประจํา บ้าน กองเวชศาสตร์ฉุ กเฉิ น
โรงพยาบาลภูมพิ ลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
เกณฑ์การคัดเลือกประชากรเข้าร่วมวิจยั
ทันตแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ เจ้าหน้าทีของกอง
ทัน ตกรรม และแพทย์ประจําบ้าน กองเวชศาสตร์ฉุ กเฉิ น
โรงพยาบาลภู มิ พ ลอดุ ลยเดช กรมแพทย์ ทหารอากาศ
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ทีเข้าร่วมการอบรม Basic Life support ตามคอร์สท์ จัี ด
สอนโดยผู ท้ าํ วิจยั
เกณฑ์การคัดเลือกประชากรออกจากงานวิจยั
. ไม่ยนิ ยอมเข ้าร่วมการวิจยั
. มีอาการบาดเจ็บบริเวณ มือ แขน หัวไหล่ หัวเข่า
หรือบริเวณอืนทีทําให้ไม่สามารถกดหน้าอกได้อย่างต่อเนือง
อย่างน้อย นาที
การคํานวณกลุ่มตัวอย่าง
การศึ กษานี เป็ นการเปรี ยบเที ย บอั ต ราความ
ถู กต้องในการกดหน้าอกระหว่ างบนเตียงทําฟันกับบนพื น
จึงใช้ Testing two independent proportion คํานวณ
ขนาดตัวอย่างสําหรับ กลุม่ ทีเป็ นอิสระต่อกัน

เมือกําหนดให้
n คือ จํานวนประชากรทีศึกษา
Z คือ ค่าสถิตมิ าตรฐานใต้โค้งปกติทแทนระดั
ี
บของความคลาด
เคลือนทีผูว้ จิ ยั ยอมรับได้ โดยกําหนดให้
Z= 95 % confidence interval และ Z = Power
= 80 %
p คือ (p1+p2)/2
p1 คือ Proportion of group 1,
p2 คือ Proportion of group 2
q คือ (q1+q2)/2
q1 คือ 1-p1, q2 คือ 1-p2
ผู ้ว ิจ ัยได้ทาํ pilot study โดยเก็ บข้อมู ล จาก
เจ้าหน้าทีของโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช จํานวน คน
เข้ารับการอบรม Basic life support จากนันประเมินการ
กดหน้าอกบนเตียงทําฟันและบนพื น พบว่ามีผู ท้ ี ผ่ านการ
ประเมินการกดหน้าอกบนเตียงทําฟัน คน ไม่ผ่าน คน
และผูท้ ผ่ี านการประเมินการกดหน้าอกบนพืน คน ไม่ผ่าน
คน ดังนัน
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p1 = 0.93 p2 = 0.67
Z1-/2 = . เมือ = % และเป็ นการศึกษา
แบบ two-sided test
Z1-= . เมือ  = % โดยการศึกษาจะมี
power = 80 %
เมือนําไปแทนค่าในสมการ จะต้องใช้ผูเ้ ข้าร่วมวิจยั
ทังหมด คน เพือให้ได้ความเชือมัน % และ Power
% (แต่ เ นื องจากงานวิจ ัยนี สามารถรวบรวมผู ้เข้าร่ วม
การวิจยั ได้ คน จึงใช้กลุม่ ตัวอย่างทังหมด คน)
คําจํากัดความ
ผู ผ้ ่านการประเมินประสิทธิภาพในการกดหน้าอก
ประกอบด้วย
. ความลึ ก ในการกดหน้า อกเหมาะสม คื อ
กดหน้าอกด้วยความลึก - ซม. มากกว่า % ของการ
กดหน้าอกทังหมด
. ความเร็ ว ในการกดหน้า อกเหมาะสม คื อ
กดหน้าอกด้วยความเร็ว - ครัง/นาที มากกว่า %
ของการกดหน้าอกทังหมด
. การปล่ อ ยให้ห น้าอกคื น ตั ว เหมาะสม คื อ
กดหน้าอกและปล่อยให้หน้าอกคืนตัวเหลือน้อยกว่า มม.
มากกว่า % ของการกดหน้าอกทังหมด
. ตําแหน่งการวางมือถูกต้องขณะกดหน้าอก
เครืองมือในการสังเกตและวัด
- เอกสารอธิ บายงานวิจ ั ยและเอกสารยิ น ยอม
เข้าร่วมงานวิจยั
- แบบบันทึกข้อมูลพืนฐานและข้อมูลวิจยั
- หุ่นผู ป้ ่ วยจําลองเพือใช้ในการนอน
- เครือง CPRmeter (ใช้สาํ หรับเก็บข้อมู ลการ
กดหน้าอก)
วิธดี าํ เนิ นการวิจยั
. ผู ว้ ิจยั ทบทวนวรรณกรรมและเขียนโครงการ
เสนอคณะกรรมการวิจยั
. ผู ว้ ิจ ัยให้ข อ้ มู ลทันตแพทย์ พยาบาล ผู ช้ ่ วย
และเจ้าหน้าทีทีปฏิบตั งิ าน ณ กองทันตกรรม เกียวกับงานวิจยั
และวิธีการเก็บข้อมูลของงานวิจยั (ข้อมูลพืนฐานของผู ้เข้าร่วม
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วิจ ัย ได้แก่ เพศ อายุ ตํา แหน่ ง ประสบการณ์การ CPR
และการเรียนกูช้ พี ขันพืนฐาน)
. ทีมผู ด้ าํ เนินงานวิจยั สอนการกูช้ ีพขันพืนฐาน
ให้แก่ผูเ้ ข้าร่วมงานวิจยั ทังทางทฤษฎี และฝึ กปฏิบตั จิ ริงกับหุน่
เป็ นระยะเวลา ชัวโมง
. เก็บข้อมูลงานวิจยั โดยแบ่งกลุ่มผู เ้ ข้าร่วมงาน
วิจ ัยเป็ น กลุ่ ม คื อกลุ่ มทดสอบการกดหน้าอกบนเตียง
ทําฟันและกลุม่ ทดสอบการกดหน้าอกบนพืน โดยการสุ่มแบ่ง
ตามหมายเลขด้านหลังแบบบันทึกข้อมูลทีทําไว้เป็ น และ
จากนันให ้ผูเ้ ข้าร่วมงานวิจยั ในแต่ละกลุม่ กดหน้าอกหุน่ จําลอง
เป็ นระยะเวลา นาที ต่อเนืองกัน โดยจะให้เวลาพักในการกด
หน้าอกเป็ นเวลา นาที จากนันให ้ทังสองกลุม่ สลับกลุม่ กัน
และทดสอบการกดหน้าอกอีกครัง ข้อมูลทีได้คือ ความถูกต้อง
ของความลึกในการกดหน้าอก ความถู กต้องของความเร็ว
ในการกดหน้าอก การปล่อยให้หน้าอกคืน ตัวอย่างเหมาะสม
และการวางตําแหน่งมือเหมาะสม
. การเก็บข้อมูลจะใช้เครือง CPRmeter (ปัจจุบนั
ใช้เ ป็ นอุ ปกรณ์ ช่ วยฝึ กสอนการกดหน้าอกอย่ างถู กวิ ธี ใ น
หลายประเทศ) จํานวน เครือง (ตามรูป) เครืองนีจะแสดงผล
เป็ น ร้อยละความถู กต้องของการกดหน้าในด้านความลึก
ความเร็วและการปล่อยให้ทรวงอกคื นตัวจากการกดหน้าอก
ทังหมด
. วิจ ัยเก็ บรวบรวมข้อมู ล ทังจากแบบสอบถาม
และเอกสารประเมินการสอบ สรุปการสอนกูช้ ีพขันพื นฐาน
อีกครัง และให้ผู เ้ ข้าร่วมวิจยั ซักถามและตอบข ้อสงสัยในการ
นําไปใช้ในชีวติ จริง

การวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ
. ข้อมู ล พื นฐานของผู ้ ป่ วย แสดงโดยสถิ ติ
เชิงพรรณนาได้แก่ จํานวน (ร้อยละ) ค่าเฉลีย (mean, SD)
หรือ ค่ามัธยฐาน (median, interquartile range)
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. การวิเคราะห์ข ้อมูล
. วิ เ คราะห์ ข อ้ มู ล เปรี ย บเที ย บ
ผู ท้ ผ่ี านการประเมินประสิทธิภาพในการกดหน้าอก ระหว่าง
สองกลุม่ โดยใช้ Chi-square test
. วิ เ คราะห์ ข ้อ มู ลเปรี ยบเที ย บ
จํานวนผูผ้ ่านการประเมินความถูกต้องของความลึก ความเร็ว
การปล่อยให้หน้าอกคืนตัวเหมาะสม และการวางตําแหน่ งมือ
ทีถูกต้องระหว่างทังสองกลุม่ โดย ใช้ Chi-square test
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% ของการกดหน้าอกทังหมด และจํานวนผู ท้ ีตําแหน่ ง
การวางมือถูกต้องขณะกดหน้าอก

ข้อมูลทัวไป (Baseline characteristics)
ในงานวิจยั นีมีผู ้เข้าร่วมการวิจยั คน ไม่มผี ู ้ทีถูก
คัดออก จากการวิจยั มีข ้อมูลพืนฐานดังนี (ตารางที )
- แบ่งตามเพศ เป็ นเพศชาย คน เพศหญิง
คน
- แบ่งตามช่วงอายุได้แก่ ช่วง - ปี คน
อายุ - ปี คน และ - ปี คน โดยมีอายุเฉลีย
ผลการศึกษา
การวิ จ ั ยนี เป็ นการศึ ก ษาประสิ ทธิ ภ าพในการ 32.50 + . ปี
- แบ่งตามอาชีพ ทันตแพทย์ คน พยาบาล
กดหน้าอกภายหลังจากการฝึ กอบรม Basic life support
วันที สิงหาคม
โดยจะนําเสนอข้อมูลของผูเ้ ข้าร่วม คน ผู ้ช่วย คน เจ้าหน้าทีอืน ๆ คน และแพทย์ประจําบ้าน
คน
ในงานวิจยั ดังนี
- แบ่งตามประการณ์เรียนกูชี้ พขันพืนฐาน มีจาํ นวน
. ข้อมูลทัวไปของผูเ้ ข้าร่วมวิจยั ได้แก่ เพศ อายุ
ตําแหน่ง ประสบการณ์การ CPR และการเรียนกูชี้ พขันพืนฐาน ผู ้ไม่เคยเรียน คน เคยเรียน ภายใน ปี คน และเคยเรียน
. ข้อมูลเกียวกับผลการวิจยั ในแต่ละกลุม่ ได้แก่ มากกว่า ปี คน
- แบ่งตามประสบการณ์กชู ้ พี ในชีวติ จริง มีจาํ นวน
จํานวนผู ผ้ ่ านการประเมิน ประสิทธิ ภาพในการกดหน้าอก
ี เคยกูช้ พี จริง คน เคยกูช้ พี ภายใน ปี คน และ
จํา นวนผู ้ที กดหน้าอกด้ว ยความลึกเหมาะสม ( - ซม.) ผูท้ ไม่
ความเร็วในการกดหน้าอกเหมาะสม ( - ครัง/นาที) เคยกูช้ พี มากกว่า ปี คน
การปล่อยให้หน้าอกคื นตัวเหมาะสม (< มม.) มากกว่า
ตารางที แสดงคุณลักษณะทัวไปของผูท้ เข้
ี าร่วมการวิจยั
ข้อมูลพืนฐานของผูเ้ ข้าร่วมวิจยั

จํานวน (คน)

ร้อยละ

ชาย
หญิง

14
56

20.0
80.0

19 – 32 ปี
33 – 45 ปี
46 – 58 ปี
อายุเฉลีย (mean + SD)

34
22
14
32.50 + 17.67

48.6
31.4
20.0

ทันตแพทย์
พยาบาล
ผู ช้ ่วย
เจ้าหน้าทีอืน ๆ
แพทย์ประจําบ้าน

23
2
32
5
8

32.9
2.9
45.7
7.1
11.4

เพศ
อายุ

อาชีพ
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ตารางที (ต่อ)
ข้อมูลพืนฐานของผูเ้ ข้าร่วมวิจยั

จํานวน (คน)

ร้อยละ

3
31
36

4.3
44.3
51.4

56
11
3

80.0
15.7
4.3

ประสบการณ์เรียนกูช้ ีพขันพืนฐาน
ไม่เคย
< ปี
> ปี
ประการณ์กูช้ พี ในชีวติ จริง
ไม่เคย
< ปี
> ปี

ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทังหมดของการศึกษา
ผลการศึกษาแบ่งเป็ น ส่วน ได้แก่
. จํานวนผู ผ้ ่านการประเมินประสิทธิภาพในการ

กดหน้าอกเปรียบเทียบกันใน วิธี โดยการกดหน้าอกบนเตียง
ทําฟันและการกดหน้าอกบนพืน พบว่าไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ (P value = 0.508) ดังตารางที

ตารางที แสดงการเปรียบเทียบจํานวนผูผ้ ่านการประเมินประสิทธิภาพในการกดหน้าอก
กลุ่ม

การประเมินประสิทธิภาพ
ในการกดหน้าอก
ผ่าน
ไม่ผ่าน

กดหน้าอกบนเตียงทําฟัน
(N = 70)

56 (80 %)

กดหน้าอกบนพืน
(N = 70)

59 (84 %)

14 (20 %)

95 %CI

P value

71 % - 89 %
0.508

. เปรียบเทียบจํานวนผูท้ กดหน้
ี
าอกด้วยความลึก
เหมาะสม ( - ซม.) ความเร็งในการกดหน้าอกเหมาะสม ( ครัง/นาที) การปล่อยให้ทรวงอกคืนตัวเหมาะสม (< มม.)

11 (16 %)

75 % - 93 %

มากกว่า % ของการกดหน้าอกทังหมด และจํานวนผู ท้ ี
ตําแหน่งการวางมือถูกต้องขณะกดหน้าอก พบว่าไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ดังตารางที -

ตารางที แสดงการเปรียบเทียบจํานวนผูท้ กดหน้
ี
าอกด้วยความลึกเหมาะสม
กลุ่ม

ความลึกเหมาะสม ( - ซม.)
ผ่าน
ไม่ผ่าน

กดหน้าอกบนเตียงทําฟัน
(N = 70)

56 (80 %)

กดหน้าอกบนพืน
(N = 70)

60 (86 %)

14 (20 %)

95 %CI

P value

71 % - 89 %
0.370

10 (14 %)

78 % - 94 %

Vol. 65 No. 1 January - April 2019

Royal Thai Air Force Medical Gazette 35

ตารางที แสดงการเปรียบเทียบจํานวนผูท้ กดหน้
ี
าอกด้วยความเร็วเหมาะสม
กลุ่ม

ความเร็วในการกดหน้าอก
เหมาะสม ( - ครัง/ นาที)
ผ่าน
ไม่ผ่าน

กดหน้าอกบนเตียงทําฟัน
(N = 70)

66 (94 %)

กดหน้าอกบนพืน
(N = 70)

66 (94 %)

4 (6)

95 %CI

P value

89 % - 99 %
1.000

4 (6)

89 % - 99 %

ตารางที แสดงการเปรียบเทียบจํานวนผูท้ ปล่
ี อยให้หน้าอกคืนตัวเหมาะสม
กลุ่ม

การปล่อยให้หน้าอกคืนตัว
เหมาะสม (< มม.)
ผ่าน
ไม่ผ่าน

กดหน้าอกบนเตียงทําฟัน
(N = 70)

64 (91 %)

กดหน้าอกบนพืน
(N = 70)

66 (94 %)

6 (9 %)

95 %CI

P value

84 % - 98 %
0.512

4 (6)

89 % - 99 %

ตารางที แสดงการเปรียบเทียบจํานวนผูท้ ตํี าแหน่ งการวางมือถูกต้องขณะกดหน้าอก
ตําแหน่ งการวางมือถูกต้อง
กลุ่ม

95 %CI

P value
-

ผ่าน

ไม่ผ่าน

กดหน้าอกบนเตียงทําฟัน
(N = 70)

70 (100 %)

0 (0 %)

100 %

กดหน้าอกบนพืน
(N = 70)

70 (100 %)

0 (0 %)

100 %

อภิปรายผลการศึกษา

จากผลการศึกษาพบว่าจํานวนผูท้ ผ่ี านการประเมิน
การศึกษานีเป็นการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพ ประสิทธิ ภ าพของการกดหน้าอกบนเตียงทําฟัน และบนพื น
ในการกดหน้าอกบนเตียงทําฟันกับการกดหน้าอกบนพืนราบใน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ และเมือเปรียบเทียบ
กลุม่ ประชากรเดียวกัน ซึงประชากรส่วนใหญ่เป็ นทันตแพทย์ ผลการวิจยั ด้านต่าง ๆ ได้แก่ จํานวนผูผ้ ่านการประเมินและ
และเจ้าหน้าทีทีทํางานในกองทันตกรรม โรงพยาบาลภูมิพล ค่ าเฉลียความถูกต้องด้านความลึก ความเร็ว การปล่อยให้
อดุลยเดช และส่วนใหญ่ไม่เคยทําการกูช้ พี หรือกดหน้าอกใน ทรวงอกคืนตัวอย่างเหมาะสม และตําแหน่งการวางมือของทัง
กลุ่มแล ว้ พบว่าไม่แตกต่ างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
สถานการณ์ผูป้ ่ วยหัวใจหยุดเต้นจริง
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เช่นเดียวกัน ดังนัน จึงสรุปได้วา่ การกดหน้าอกบนเตียงทําฟัน
โดยมีเก้าอีแข็งรองเตียงทําฟันบริเวณแผ่นหลัง มีประสิทธิภาพ
เท่ากับการกดหน้าอกบนพืนราบ
การศึ ก ษานี มุ่ งเน้น การประเมิ น ประสิ ทธิ ภ าพ
การกดหน้าอกในทุกด้าน ได้แก่ ความลึกในการกดหน้าอก
ความเร็ วในการกดหน้าอก การปล่ อยให้ทรวงอกคื น ตัว
อย่างเหมาะสม และตําแหน่งการวางมือถูกต้อง ซึงแตกต่างจาก
การศึกษาข้างต้นของ AJ. Lepere และคณะ(5), T. yokoyama
และคณะ(6), G. Papakitsos และคณะ(7) ทีศึกษาเฉพาะความ
ถูกต้องของความลึกในการกดหน้าอกเพียงอย่างเดียว และ
รู ปแบบการศึกษาแตกต่างออกไปเล็กน้อยคือไม่มีเก้าอีหนุ น
บริเวณทีทําการกดหน้าอก การศึกษาดังกล่าวให้ผลสอดคล ้อง
กับการศึกษาของผู ้วิจยั คือไม่มคี วามแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติ ของความถูกต้องของการกดหน้าอกในทัง วิธี
จากการศึกษาของ Satoshi Horita และคณะ(10)
สนับสนุ นว่าการใช้ CPR backboard ร่วมกับการใช้เก้าอีแข็ง
รองเตียงทําฟันบริเวณแผ่นหลังจะช่วยให้กดหน้าอกได้ลกึ กว่า
การกดหน้าอกบนเตียงทําฟันเพียงอย่างเดียว แต่ยงั ไม่สามารถ
ทําให้การกดหน้าอกนันลึกเทียบเท่าการกดหน้าอกบนพืนราบ
ได้ ซึงการศึกษาดังกล่าวเป็ นการศึกษาความลึกเฉลียของการ
กดหน้าอกเท่านัน ไม่ใช่ศึกษาความถูกต้องของการกดหน้าอก
จึงไม่สามารถนํามาเปรียบเทียบกับการศึกษาของผูว้ จิ ยั และการ
ศึกษาข้างต้นได้
ในหลายการศึ กษาสนับสนุ นว่ าการเคลื อนย้าย
ผู ป้ ่ วยลงจากเตียงทําฟันอาจทําได้ไม่สะดวกนักเนืองจากห้อง
ทันตกรรมส่วนใหญ่มกั มีขนาดเล็ก และมีอุปกรณ์ทนั ตกรรม
วางอยูจ่ าํ นวนมาก หากเคลือนย้ายไม่เหมาะสมจะทําให้ผูป้ ่ วย
และผูช้ ่วยเหลือได้รบั บาดเจ็บได้ หัตถการต่าง ๆ จะทําได้ยาก
เมือผู ป้ ่ วยนอนอยูบ่ นพืนเนืองจากมีพนที
ื ไม่เพียงพอ(3,4,8)

ข้อจํากัดของการศึกษา
. การศึกษานีเป็นการเก็บข้อมูลจากการกดหน้าอก
ในหุน่ ทดลอง ไม่สามารถเก็บข้อมูลจากผู ้ป่ วยจริงได้ เนืองจาก
มีจาํ นวนผู ป้ ่ วยทีมีภาวะหัวใจหยุดเต้นขณะทําฟันน้อย
. เตี ยงทํา ฟัน ที ใช้ในการศึ กษาคื อเตี ยงทํา ฟัน
ระบบไฮโดรลิ ค ของโรงพยาบาลภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชเท่ านั น
ไม่ สามารถนําผลการศึ กษาไปใช้กบั การกดหน้าอกบนเตียง
ทําฟันชนิดอืนได้
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ข้อเสนอแนะ
หากมีการศึกษาวิจยั ต่อไปในอนาคต ควรเก็บรวบ
รวมข้อมู ลการกู ช้ ีพด้ว ยการกดหน้าอกบนเตี ยงทําฟัน ชนิ ด
ต่าง ๆ เพิมเติม นอกจากนีอาจรวบรวมขอ้ มูลการกูช้ ีพด้วย
การกดหน้าอกกับผู ป้ ่ วยจริงรวมถึงข้อมูลอัตราการรอดชีวติ
(Survival rate) และประเมินระบบประสาทภายหลังการรอด
ชีว ิต (Neurological outcome) เพื อเป็ นข้อมู ลเพิมเติม
ในการประเมินประสิทธิภาพในการกดหน้าอกบนเตียงทําฟัน

สรุปผลการวิจยั
การกดหน้าอกบนเตี ยงทํา ฟัน โดยมี เ ก้าอี แข็ ง
รองเตียงทําฟันบริเวณแผ่ นหลัง มีประสิทธิภาพเท่ากับการ
กดหน้าอกบนพื นราบ ลดระยะเวลาและอัตราการบาดเจ็ บ
จากการเคลือนย า้ ยผู ป้ ่ วย และทําให้มีพืนทีเพียงพอต่อการ
ทําหัตถการต่าง ๆ บนเตียงทําฟันได้ ดังนันหากพบผู ป้ ่ วย
มีภาวะหัวใจหยุดเต้นขณะทําฟัน จึงแนะนําให้ปรับเตียงทําฟัน
เป็ นแนวราบ ใช้เก้าอีแข็งรองเตียงทําฟันบริเวณแผ่นหลัง และ
เริมกดหน้าอกผู ป้ ่ วยได้ทนั ที

กิตติกรรมประกาศ
การวิจยั นีได้รบั การสนับสนุ นจากอาจารย์ทปรึ
ี กษา
คือ นาวาอากาศเอกหญิงกรรณยิการ์ วรรณวิมลสุข อาจารย์
ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุ กเฉิ น ได้ช่ วยให้คาํ ปรึ กษาตังแต่ การ
ตังคําถามการวิจยั รูปแบบการเก็บข้อมูล และจัดคอร์สสอนการ
กูช้ พี ขันพืนฐาน และให้ผูว้ จิ ยั เข้าไปมีส่วนร่วมมีโอกาสในการ
ฝึ กสอน ให้ความรู เ้ กียวกับการกดหน้าอกช่วยชีวติ อย่างสมํา
เสมอ รวมถึงให้คาํ ปรึกษาและแนะนําเรื องการแปลผลการ
สรุปข ้อมูลจนงานวิจยั สําเร็จลุลว่ ง
ขอขอบคุ ณ นาวาอากาศเอกหญิ ง ปิ ยธิ ดา
เนียมประดิษฐ์ ทันตแพทย์กองทันตกรรม ทีให้ความช่วยเหลือ
ในการเก็บรวบรวมข ้อมูลวิจยั ให้สาํ เร็จไปไดด้ ว้ ยดี
ขอขอบคุ ณ นาวาอากาศเอกหญิ ง สุ ภ าภรณ์
กฤษณี ไพบูลย์ ทีช่วยเหลือเรืองโครงร่างงานวิจยั สถิติและ
การวิเคราะห์ข ้อมูลการศึกษาวิจยั
ขอขอบคุณ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาล
ภูมพิ ลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ ทีให้โอกาสในการ
ทําการวิจยั
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