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Objective : The objective was to examine the effect of Simulation-Based used on the Scores of Knowledge
related to Elementary Flight Nurse among Nurse Instructors, Royal Thai Air Force Nursing College.
Materials and methods: This research was a quasi-experiment research design. Samples were 30 Nurse
Instructors. Pre-test related to knowledge of Elementary Flight Nurse was done and post -test after simulation-Based used which involved adult nursing, paediatrics nursing, psychiatric nursing and pregnant women
was examined. Research instrument was examination questions with 40 items which were verified content
validity by 3 senior flight nurses. Reliability was calculated by KR-20 = 0.61. Data were analyzed by
arithmetic mean and t-test.
Results : The results showed that the average scores of knowledge related to Elementary Flight Nurse
pre-test before Simulation base used was x = 22.4, post -test after simulation-Based used x = 35.23. It was
found scores of knowledge after simulation-based used statistically significant higher than before simulation-based used at 0.05 level (t = 13.46, p < 0.05). The research result revealed.
Conclusion : Simulation-Based used affected on the development of knowledge related Elementary Flight to
the nurse instructors.
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ผลของการใช้สถานการณ์จําลองต่อคะแนนความรูด้ า้ น
การพยาบาลเวชศาสตร์การบินเบืองต้นของอาจารย์วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ
วัชราภรณ์ เปาโรหิตย์ พย.ด.
วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ

วัตถุประสงค์ : มีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาผลของการเรียนรูโ้ ดยใช้สถานการณ์จาํ ลอง ต่อความรูด้้ านการพยาบาลเวชศาสตร์การบิน
เบืองต้นของอาจารย์วทิ ยาลัยพยาบาลทหารอากาศ
วัสดุและวิธีการ : วิจยั นีเป็ นวิจยั กึงทดลองโดยมีกลุ่มตัวอย่างคือ อาจารย์วทิ ยาลัยพยาบาลทหารอากาศ ทีสอนหลักสู ตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต จํานวน คน โดยทําการวัดความรู ้ ด้านการพยาบาลเวชศาสตร์การบินเบืองต้นก่อนและหลังการใช้
สถานการณ์จาํ ลองทีครอบคลุมเนือหาการพยาบาลผูป้ ่ วยผูใ้ หญ่ ผูป้ ่ วยเด็ก ผูป้ ่ วยจิตเวช และผูป้ ่ วยตังครรภ์
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วัสดุและวิธีการ : เครืองมือทีใช้ในการวิจยั คือ แบบวัดความรู ้ จํานวน ข้อ ผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนือหาจาก
ผู ้ทรงคุณวุฒิ คือพยาบาลเวชศาสตร์การบินอาวุโส คน และหาค่าความเชือมันโดยใช้ KR-20 ได้ค่าความเชือมันทังฉบับเท่ากับ
. วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยหาค่าเฉลีย และการทดสอบด้วยสถิตคิ ่าที (t-test)
ผลการวิจยั : คะแนนเฉลียความรู ด้ า้ นการพยาบาลเวชศาสตร์การบินเบืองต้นของอาจารย์ ก่ อนการใช้สถานการณ์จาํ ลอง
x = 22.4 คะแนน ภายหลังการใช้สถานการณ์จาํ ลอง x = 35.23 คะแนน เมือทดสอบด้วยสถิติ t พบว่ามีความแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทีระดับ . (t = 13.46, p < 0.05)
สรุป : จากผลการวิจยั พบว่าการเรียนรูโ้ ดยใช้สถานการณ์จาํ ลองด้านการพยาบาลเวชศาสตร์การบินเบืองต้น ช่วยให้เกิดการพัฒนา
การเรียนรูท้ ดีี และเป็ นวิธที เหมาะสมเพื
ี
อการสอนทางการพยาบาล
คําสําคัญ : สถานการณ์จาํ ลองการพยาบาลเวชศาสตร์การบินเบืองต้น

บทนํ า

การพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ อาจารย์ตอ้ งมี
วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศมีหน้าทีหลักในการ ความรู ้ ใ นการเตรี ย มผู ้ ป่ วยสํา หรั บ ลํา เลี ย งทางอากาศ
ผลิตบัณทิตทางการพยาบาลทีมีคุณลักษณะทางทหาร พร้อม ซึงเป็ นความรับผิดชอบร่ วมกันระหว่างแพทย์และพยาบาล
เป็ นนายทหารสัญญาบัตรทีดีและมีความรู ด้ า้ นการพยาบาล สุวสิ าส์ สุขตระกูล(1) กล่าวว่า ก่อนการลําเลียงผูป้ ่ วยต้องได้
เวชศาสตร์การบินเบื องต้นซึ งเป็ นเอกลักษณ์ ของสถาบัน รับการการประเมินการเตรียมด้านร่ างกาย จิตใจ และด้าน
ในกระบวนการผลิตบัณทิตทางการพยาบาล อาจารย์จาํ เป็ น ธุ รการ นอกจากนันยังต้องมีความรู ข้ ณะลําเลียงผู ป้ ่ วยทาง
ต้องพัฒนาความรู เ้ พือการสอนทีหลากหลาย ทังภาคทฤษฏี อากาศ ได้แก่ เรื องการส่ งเสริมความสุ ขสบาย การให้ยา
และภาคปฏิบตั ิ อาจารย์พยาบาลมีบทบาทสําคัญในการจัด การให้ของเหลวทางเส้นเลือด การใส่ท่อต่าง ๆ เช่น การเจาะ
การเรียนการสอนทีทําให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของหลักสูตรและ ปอด การใส่ N-G tube การใส่สายสวนปัสสาวะ การให้
รายวิชา โดยนอกจากต้องสอนวิชาแกนในหลักสู ตรแล้วยัง ออกซิเจนและการดู ดเสมหะ เนืองจากความจํากัดของพืนที
ต้องเชือมโยงและผสมผสานการพยาบาลเวชศาสตร์การบิน บนอากาศยาน การเปลี ยนแปลงของความกดดัน ของ
เบื องต้นเข้าไว้ในรายวิชาที ทํา การสอนด้วย การพยาบาล บรรยากาศส่งผลทางสรีรวิทยา(2) ประกอบกับความจํากัดของ
เวชศาสตร์การบินเบืองต้นเป็ นศาสตร์ทีมีความเฉพาะทีต้อง อุปกรณ์ทางการแพทย์ทีส่งผลต่ อการให้การรักษาพยาบาล
ใช้ความรูเกี้ ยวกับสรีรวิทยาการบิน การเปลียนแปลงของความ ก่ อนการสอนอาจารย์จึ งจํา เป็ นต้องมีก ารเตรี ยมการด้าน
กดดันบรรยากาศทีระดับความสูงต่าง ๆ กฎของก๊าซทีมีผล ความรูแ้ ละทักษะอย่างถูกต้อง การพัฒนาอาจารย์ให้เป็ นผูม้ ี
ต่อระบบการหายใจและการไหลเวียนโลหิต ผลทางสรีรวิทยา ความรูด้ า้ นการพยาบาลเวชศาสตร์การบินเบืองต้นจึงมีความ
ี
เมือความกดดันของบรรยากาศเปลียนแปลง ส่งผลให้การ จําเป็ นอย่างยิง โดยการใช้วธิ ีการพัฒนาความรูท้ หลากหลาย
เจ็บป่ วยด้วยโรคระบบต่ าง ๆ และการบาดเจ็บของอวัยวะ ทีผ่านขันตอนคือ พัฒนาจากไม่รวู ้ า่ ไม่รู ้ ไปสูร่ ูว้ า่ ไม่รู ้ ปฏิบตั ไิ ด้
ต่าง ๆ เกิดการเปลียนแปลงทีแตกต่างจากภาคพืนขณะลําเลียง โดยต้องตังใจทําไปสูท่ าํ หรือปฏิบตั ไิ ด้โดยอัตโนมัต(3)ิ การเรียนรู ้
ผูป้ ่ วยในอากาศยาน อาจารย์จงึ ต้องมีความรูแ้ ละความเข้าใจ โดยใช้สถานการณ์จาํ ลอง สามารถทําให้ผูเ้ รียนเกิดการเรียนรู ้
ในการสอนให้น กั เรียนตระหนักถึงอาการและอาการแสดง และเพิมความระมัดระวังในการปฏิบตั เิ พือให้ผู ้ป่ วยปลอดภัย
เพือการดูแลให้การพยาบาลอย่างเหมาะสม การเฝ้ าระวังการ และลดความผิดพลาดทางการแพทย์
การพัฒนาระบบการดู แลผู ป้ ่ วยด้วยกระบวนการ
เปลียนแปลงทีอาจเกิดขึนในระหว่างการลําเลียง รวมทังการ
ด้าน คือ ) กระบวนการด้านการศึกษา (Education)
แยกประเภทผูป้ ่ วย และรูห้ ลักการดูแลรักษาพยาบาลผูป้ ่ วย
โดยการแปลงองค์ ค วามรู ้ ไ ปสู่ การปฏิ บ ั ติ ใ นชี วิ ต จริ ง
ทางอากาศ
จากการวิเคราะห์ความรูท้ จํี าเป็ นเพือใช้ในการสอน ) กระบวนการด้านการประเมิน (Assessment) โดยการ
เชื อมโยงการพยาบาลเวชศาสตร์การบินเบืองต้นในรายวิชา ประเมิ น เพื อควบคุ มคุ ณภาพและปรั บ ปรุ งคุ ณภาพ
ทางการพยาบาลผูใ้ หญ่ การพยาบาลเด็ก การพยาบาลจิตเวช ) กระบวนการด้านการบู รณาการระบบสุขภาพ (Health

Vol. 64 No. 3 September - December 2018

System Integration) โดยการพัฒนาและฝึ กการทํา งาน
เป็ นทีม บริหารทรัพยากรอย่างเหมาะสมในสถานการณ์จริง
และ ) กระบวนการด้านการวิจยั (Research)(4) Marie,
Kathei, David &Jonathan(5) ได้ศึ กษาการปฏิบ ตั ิการ
พยาบาลโดยใช้ผู ป้ ่ วยจําลองกับนักศึ กษาพยาบาลทีเริมฝึ ก
ปฏิบตั กิ ารพยาบาลพบว่า นักศึกษาร้อยละ บอกว่ามีความ
มันใจในทักษะการตรวจร่างกาย Cant & Cooper(6) พบว่า
การใช้สถานการณ์จาํ ลองในการสอนทํา ให้ผู เ้ รียนมีความรู ้
เพิมขึนและมีความคิดวิจารณญาณมากขึน ทิศนา แขมมณี(7)
กล่าวว่าวิธสี อนโดยใช้สถานการณ์จาํ ลอง คือกระบวนการทีช่วย
ให้ผูเ้ รียนเกิดการเรียนรู ต้ ามวัตถุประสงค์ทกํี าหนด โดยใน
สถานการณ์มบี ทบาท ข้อมูล และกติกา ทีสะท้อนความเป็ นจริง
และมีปฏิสมั พันธ์กบั สิงต่าง ๆ ทีอยู่ในสถานการณ์นนั โดยใช้
ข้อมู ลที มีสภาพคล้ายกับข้อมู ลในความเป็ นจริง เพื อการ
ตัดสินใจและแก้ปญั หาต่าง ๆ ซึงการตัดสินใจนันจะส่งผลถึง
ผูเ้ รียนให้เข้าใจสถานการณทีเกิดขึนจริง ชาญชัย ยมดิษฐ์(8)
อธิบายว่า จุดเด่นของการสอนโดยใช้สถานการณ์จาํ ลอง คือ
การทําให้เข้าใจสถานการณ์จริงได้ก่อนปฏิบตั งิ านจริง ส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์และการกล้าแสดงออกของผู ้เรียน ฝึ กการ
ปฏิบตั ิงานร่ วมกันระหว่างผู เ้ รียนกับผู เ้ รียน และผู เ้ รียนกับ
ผู ้สอน ช่วยนําสถานการณ์ทมีี ข ้อจํากัดในการปฏิบตั จิ ริงมาฝึ ก
ก่อน เสริมศรี ลักษณศิร(9)ิ กล่าวว่า จุดเด่นของการสอนโดยใช้
สถานการณ์จาํ ลอง คือ การถ่ ายทอดความรู อ้ ย่ างมีระบบ
เป็ นประโยชน์ต่อการใช้เป็ นแนวทางในการตัดสินปัญหาอืน ๆ
ช่วยให้ผูเ้ รียนได้เผชิญปัญหามากมายในระยะเวลาอันจํากัด
ช่ วยพัฒนาทักษะในการแก้ปญั หาและการตัดสินใจ ช่วยให้
ปัญหาทียุ่งยากเป็ นปัญหาทีง่ายขึน การตัดสินปัญหาแม้จะ
ผิดพลาดก็ไม่ทาํ ให้เกิดผลเสียหาย ช่ วยให้ผูเ้ รียนได้พบกับ
สภาพการณ์ก่อนทีจะเกิดในชีวติ จริง
การพัฒนาความรูเ้ กียวกับการพยาบาลเวชศาสตร์
การบินเบืองต้นให้แก่อาจารย์ก่อนทีจะนําความรู ไ้ ปเชือมโยง
ในการสอนรายวิชาด้วยวิธกี ารใช้สถานการณ์จาํ ลองทีเกียวกับ
ผู ป้ ่ วยด้วยโรคระบบต่าง ๆ ทีเป็ นผูป้ ่ วยผูใ้ หญ่ ผูป้ ่ วยเด็ก
ผูป้ ่ วยจิตเวช และผูป้ ่ วยตังครรภ์ ซึงมีอาการทีเป็ นปัญหาและ
มีความจําเป็ นต้องลําเลียงทางอากาศ ได้ถูกนํามาใช้เพือช่วย
พัฒนาทักษะในการวางแผน การแก้ปญั หาและการตัดสินใจ
ช่วยทําให้เข้าใจสถานการณ์จริงก่อนการลําเลียง ระหว่างอยูใ่ น
อากาศยานและเมือถึงปลายทางเมือนําผู ้ป่ วยกลับลงสูภ่ าคพืน
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ต้องวางแผนการดูแลอย่างต่อเนือง

วัตถุประสงค์การวิจยั
เพื อศึ กษาผลของการเรี ยนรู โ้ ดยใช้สถานการณ์
จําลองต่อคะแนนความรู ด้ า้ นการพยาบาลเวชศาสตร์การบิน
เบืองต้น ของอาจารย์วทิ ยาลัยพยาบาลทหารอากาศ

สมมติฐานการวิจยั
อาจารย์พยาบาลทีได้รับการสอนโดยใช้สถานการณ์
จําลองมีคะแนนความรู ด้ า้ นการพยาบาลเวชศาสตร์การบิน
เบื องต้น เพิ มขึ นมากกว่ า ก่ อ นได้ร ับ การสอนโดยการใช้
สถานการณ์จาํ ลอง

กรอบแนวคิดการวิจยั
การใช้สถานการณ์จาํ ลอง ช่ วยให้เกิดแนวทางใน
การตัดสินใจแก้ปญั หาทีอาจเกิดกับผูป้ ่ วยระหว่างการลําเลียง
ช่ วยในการเผชิญปัญหาในระยะเวลาอันจํา กัด ช่ วยพัฒนา
ทักษะการตัดสินใจปัญหาทียุ่งยาก และช่วยให้เกิดการเรียนรู ้
ทีดีขนึ โดยกลุม่ ตัวอย่างคืออาจารย์ทาํ แบบวัดความรูเ้ กียวกับ
การพยาบาลเวชศาสตร์การบินเบืองต้น การสร้างสถานการณ์
จําลองผู ้ป่ วยผู ้ใหญ่ ผู ้ป่ วยเด็ก ผู ้ป่ วยจิตเวช และผู ้ป่ วยตังครรภ์
ทีจําเป็ นต้องลําเลียงทางอากาศ เพือฝึ กการคิด การตัดสินใจ
โดยใช้ความรู ท้ ีถูกต้องตามหลักการดู แลผู ป้ ่ วยทุกขันตอน
การลําเลียง
สรางสถานการณจําลอง ผูปวยผูใหญ ผูปวยเด็ก ผูปวยจิตเวช และผูปวยตั้งครรภ ที่ตองลําเลียงทางอากาศ

แบงกลุมศึกษาผูปวยผูใหญ ผูปวยเด็ก ผูปวยจิตเวช และผูปวย
ตั้งครรภ
1. ทุกกลุมศึกษาสถานการณจําลองตามประเภทของผูปวยที่ไดรับ
มอบหมาย
2. ฝกคิดวิเคราะห สถานการณจําลอง ดานวางแผนการดูแลผูปวย
กอนการลําเลียง ระหวางการลําเลียงและการดูแลตอเนื่องเมื่อถึง
ปลายทาง
3. อภิปรายการวิเคราะห การวางแผนการดูแล กอนการลําเลียง
ระหวางลําเลียง และการดูแลเมื่อถึงปลายทาง รวมกับอาจารยประจํา
กลุม

ทําแบบวัดความรูเกี่ยวกับการ
พยาบาลเวชศาสตรการบิน
เบื้องตนหลังการศึกษา
สถานการณจําลองการลําเลียง
ผูปวยทางอากาศ

4. นําเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนความรูระหวางกลุม

วิธีการดําเนิ นการวิจยั
การวิจยั ครังนี เป็ นการวิจยั เชิงกึงทดลอง (QuasiExperimental Research)
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ประชากรคือข้าราชการ/ อาจารย์ วิทยาลัยพยาบาล
ทหารอากาศ
กลุม่ ตัวอย่างคือ อาจารย์ วพอ.พอ. จํานวน คน
กลุ่ มตัวอย่ างถูกแบ่ งเป็ น กลุ่ ม จํา แนกตาม
ประเภทผู ป้ ่ วย คือผู ป้ ่ วยผู ใ้ หญ่ ผู ป้ ่ วยเด็ก ผู ป้ ่ วยจิตเวช
และผูป้ ่ วยตังครรภ์

การวิจยั โดยไม่มผี ลกระทบใด ๆ
. กลุม่ ตัวอย่างทําแบบวัดความรูก้ ารลําเลียงผู ้ป่ วย
ทางอากาศก่อนศึกษาสถานการณ์จาํ ลอง
. แบ่งกลุม่ ตัวอย่าง กลุม่ คือ กลุม่ ผูป้ ่ วยผูใ้ หญ่
กลุ่มผูป้ ่ วยเด็ก กลุ่มผูป้ ่ วยจิตเวช และกลุ่มผูป้ ่ วยตังครรภ์
กลุม่ ศึกษาสถานการณ์จาํ ลอง
. แต่ละกลุม่ ฝึ กคิดวิเคราะห์ ด้านวางแผนการดูแล
ผู ป้ ่ วยก่ อนการลําเลียง ระหว่ างการลําเลียงและ การดู แล
เครืองมือทีใช้ในการวิจยั
ประกอบด้วยเครื องมือทีใช้ในการทดลอง และ ต่อเนืองเมือถึงปลายทาง
. อภิปรายการวิเคราะห์ การวางแผนการดูแลก่อน
เครืองมือทีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี
การลําเลียง และการดูแลภาคพืนต่อเมือถึงปลายทางร่วมกับ
. เครืองมือทีใช้ในการทดลอง
. . สถานการณ์จาํ ลองผู ป้ ่ วยเรืองการพยาบาล อาจารย์ประจํากลุม่
. นําเสนอเพือแลกเปลียนความรูร้ ะหว่างกลุม่
ผูป้ ่ วยผูใ้ หญ่ ผูป้ ่ วยเด็ก ผูป้ ่ วยจิตเวช และผูป้ ่ วยตังครรภ์
. กลุม่ ตัวอย่างทําแบบวัดความรูด้ า้ นการลําเลียง
ทีต้องลําเลียงทางอากาศ
. . แบบวัดความรู ้ กับการพยาบาลเวชศาสตร์ ผูป้ ่ วยทางอากาศเบืองต้นหลังการศึกษาสถานการณ์จาํ ลอง
การบิน ข้อ

การวิเคราะห์ขอ้ มูล

การตรวจสอบคุณภาพของเครืองมือ

. วิเคราะห์ขอ้ มูลทัวไปของกลุ่มตัวอย่างโดยการ
หาค่าความถีและร้อยละค่าเฉลียและร้อยละ
. วิเคราะห์ เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนน
ความรูด้ า้ นการลําเลียงผู ้ป่ วยทางอากาศเบืองต้น โดยทดสอบ
ด้วยสถิตคิ ่าที (Paired t-test)

. สถานการณ์จาํ ลองตรวจสอบคุณภาพ ดังนี
ตรวจสอบคุณภาพสถานการณ์จาํ ลอง ความตรง
ด้านเนือหา (Content Validity) โดยพยาบาลลําเลียงทาง
อากาศอาวุโส ท่าน และปรับปรุงแก้ไขความถูกต้องของภาษา
ตามข้อเสนอแนะ
. แบบวัดความรูห้ ลังการลําเลียงผู ้ป่ วยทางอากาศ ผลการวิจยั
จํานวน ข้อ วิเคราะห์ความเชือมันโดย KR-20 ได้ค่าความ
ข้อมูลทัวไปของกลุม่ ตัวอย่างทังหมด คน เป็ น
เชือมันทังฉบับเท่ากับ = .
อาจารย์ภาควิ ช าการพยาบาลผู ้ใ หญ่ ก ารพยาบาลมารดา
และทารก การพยาบาลจิตเวช การพยาบาลเด็กและวัยรุ่ น
การพยาบาลอนามัยชุ มชน อาจารย์แผนกปกครอง และ
การเก็บรวบรวมข้อมูล
อาจารย์ประจําอํานวยการศึกษา อาจารย์ตอ้ งนําความรู ด้ า้ น
ขันที เตรียมการ
. เตรียมสถานการณ์จาํ ลองและแบบวัดความรู ้ การลําเลียงผู ้ป่ วยทางอากาศเบืองต้นไปเชือมโยงและถ่ายทอด
ให้นักเรียน โดยพบว่ายังไม่ได้เริมสอนเชือมโยงและผสมผสาน
ก่อนและหลังการลําเลียงผูป้ ่ วยทางอากาศ
. เตรียมอาจารย์ประจํากลุ่มทีมีความเชียวชาญ ความรูเ้ ลย = ร้อยละ เริมสอนเชือมโยงและผสมผสาน
ความรูบ้างแล้ว
้
= ร้อยละ . สอนเชือมโยงและผสมผสาน
ตรงตามประเภทผูป้ ่ วย
ความรูป้ านกลาง = ร้อยละ สอนเชือมโยงและผสมผสาน
ขันที ดําเนิ นการทดลอง
ชีแจงวัตถุประสงค์เกียวกับขันตอนทีกลุม่ ตัวอย่าง ความรู ค้ ่ อนข้างมาก = ร้อยละ . สอนเชือมโยงและ
ต้องปฏิบตั ขิ อความร่วมมือในการรวบรวมข้อมูล และชีแจง ผสมผสานความรูม้ าก = ร้อยละ
สิทธิของกลุ่มตัวอย่างในการตอบรับหรือปฏิเสธการเข้าร่ วม
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ตารางที แสดงจํา นวนปี ประสบการณ์ การได้ร บั ความรู ้ ตารางที แสดงการเปรียบเทียบคะแนนความรู เ้ กียวกับ
เกียวกับประสบการณ์การลําเลียงผูป้ ่ วยทางอากาศเบืองต้น การลําเลียงผูป้ ่ วยทางอากาศเบืองต้นก่อนและหลังการศึกษา
สถานการณ์จาํ ลองการลําเลียงผูป้ ่ วยทางอากาศ
ประสบการณ์เกียวกับ
การลําเลียงผูป้ ่ วย
จํานวน
ร้อยละ
คะแนนความรู ้
x
t p-value
ทางอากาศเบืองต้น
n=30
ก่อนการการศึกษาสถานการณ์จาํ ลอง . คะแนน
ปี
- ปี
- ปี
- ปี ขนไป
ึ
รวม

13
5
10
2

43.33
16.67
33.33
6.67

30

100

จากตารางที พบว่าจํานวนปี ประสบการณ์การ
ได้ร บั ความรู เ้ กี ยวกับประสบการณ์ การลํา เลียงผู ป้ ่ วยทาง
อากาศเบืองต้น มากทีสุดคือ ปี = ร้อยละ . (n=13)
รองลงมาคือ - ปี = ร้อยละ . (n=10) และ - ปี =
ร้อยละ . (n=5) น้อยทีสุดคือ - ปี = ร้อยละ .
(n=2)

การลําเลียงผูป้ ่ วยทางอากาศ
ก่อนการการศึกษาสถานการณ์จาํ ลอง
การลําเลียงผูป้ ่ วยทางอากาศ

.

< .

. คะแนน

จากตารางที เมือเปรียบเทียบคะแนนความรูด้ า้ น
การลําเลียงผูป้ ่ วยทางอากาศเบืองต้นก่อนและหลังการศึกษา
สถานการณ์จาํ ลองการลําเลียงผูป้ ่ วยทางอากาศ พบว่ามีความ
แตกต่ างกันอย่ างมีน ัยสํา คัญทางสถิติที . (t=13.46,
p<0.05)

อภิปรายผล

จากการศึกษาพบว่าจํานวนปี ประสบการณ์การได้
รับความรู แ้ ละประสบการณ์ การลํา เลียงผู ป้ ่ วยทางอากาศ
เบืองต้นของอาจารย์จาํ นวน ปี = ร้อยละ . (n=13)
ตารางที แสดงแหล่งประสบการณ์การได้รบั ความรูเ้ กียวกับ
มากทีสุด รองลงมาคือ - ปี = ร้อยละ . (n=10)
ประสบการณ์การลําเลียงผูป้ ่ วยทางอากาศเบืองต้น
อาจกล่าวได้ว่าการสอนเชือมโยงการลําเลียงผูป้ ่ วยทางอากาศ
แหล่งประสบการณ์
ในรายวิชาโดยอาจารย์ทีมีประสบการณ์นอ้ ย อาจส่งผลต่ อ
การลําเลียงผูป้ ่ วย
จํานวน ร้อยละ การวางแผนเพือการแก้ปญั หาผูป้ ่ วยทีต้องลําเลียงทางอากาศ
ทางอากาศเบืองต้น
n=30
ทํา ให้การสอนเชื อมโยงในรายวิชาเกิดขึ นได้ไม่ ครอบคลุม
ความรูสํ้ าคัญทีเกียวข้องกับการลําเลียงผู ้ป่ วยทางอากาศเบืองต้น
การฟังบรรยายพิเศษ
25
83.33
จึงจําเป็ นต้องพัฒนาความรูข้ องอาจารย์โดยการใช้สถานการณ์
อ่านหนังสือ
17
56.66
จําลองเพือช่วยส่งเสริมกระบวนการคิด การตัดสินใจ และการ
ศึกษาทางอินเตอร์เน็ต
6
20
แก้ปญั หาผูป้ ่ วยในระยะก่ อน ระหว่าง และเมือการลําเลียง
การพูดคุยกับเพือนร่วมงาน
18
60
ถึงภาคพืน
เข้าเรียนหลักสูตรเวชสาสตร์การบิน
.
ความรู แ้ ละประสบการณ์ การลํา เลียงผู ป้ ่ วยทาง
จากตารางที แหล่งประสบการณ์การได้รบั ความรู ้ อากาศเบืองต้นของอาจารย์พบว่าเกิดจากการฟังบรรยายพิเศษ
เกียวกับประสบการณ์การลําเลียงผู ป้ ่ วยทางอากาศเบืองต้น มากทีสุด = ร้อยละ . (n=25) รองลงมาคือ การพูดคุยกับ
มากที สุ ด คื อ การบรรยาย ร้อ ยละ . รองลงมาคื อ เพือนร่วมงาน = ร้อยละ (n=18) อ่านหนังสือ ร้อยละ .
อ่านหนังสือ ร้อยละ . และการพูดคุยกับเพือนร่วมงาน (n=17) แสดงว่าอาจารย์มคี วามรูค้ วามรูแ้ ละประสบการณ์การ
ลําเลียงผู ้ป่ วยทางอากาศเบืองต้นมาก่อนแล้ว การพัฒนาความรู ้
ร้อยละ
ของอาจารย์โดยการใช้สถานการณ์จาํ ลองจึงช่ วยให้เกิดการ

6

Royal Thai Air Force Medical Gazette

เชื อมโยงความรู ้สู่ ก ระบวนการคิ ดเพื อการวางแผนและ
การปฏิบตั ใิ นการแก้ปญั หาผูป้ ่ วยระหว่างการลําเลียงได้ดขี นึ
จากสมติฐานทีว่าอาจารย์พยาบาลทีได้รบั การสอน
โดยใช้สถานการณ์จาํ ลองมีคะแนนความรูเกี้ ยวกับการพยาบาล
เวชศาสตร์การบินเบืองต้นเพิมขึนมากกว่าก่อนได้รบั การสอน
โดยการใช้สถานการณ์จาํ ลองเป็ นจริง เมือเปรียบเทียบคะแนน
ความรูเ้ กียวกับการลําเลียงผู ้ป่ วยทางอากาศเบืองต้นก่อนและ
หลังการศึกษาสถานการณ์จาํ ลองการลําเลียงผูป้ ่ วยทางอากาศ
พบว่ามีความแตกต่ างกันอย่ างมีนยั สําคัญทางสถิติที .
(t=13.46, p<0.05) การสร้างสถานการณ์จาํ ลองในการศึกษา
ครังนีประกอบด้วย ผูป้ ่ วยผูใ้ หญ่ ผูป้ ่ วยเด็ก ผูป้ ่ วยจิตเวช
และผู ้ป่ วยตังครรภ์ทมีี อาการและอาการแสดงทีเป็ นปัญหาและ
มีแนวโน้มจะรุนแรงมากขึนในระหว่างการลําเลียงผู ้ป่วยทางอากาศ
จํา เป็ นต้องวางแผนปฏิ บ ตั ิ งานร่ วมกันในลักษณะของทีม
โดยสมาชิกทีมต้องร่วมกันคิดเพือการตัดสินใจ การป้ องกันและ
การแก้ปญั หา ซึงการวางแผนด้วยความคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
ทีต้องครอบคลุมก่อนการลําเลียง ระหว่างการลําเลียง และการ
ดูแลต่อเนืองเมือการลําเลียงผู ้ป่ วยถึงปลายทางซึงสอดคล้องกับ
พลพันธ์ บุญมาก และสุหทั ยา บุญมาก(10) กล่าวว่าการสอน
โดยใช้สถานการณ์จาํ ลองทําให้เพิมความสามารถในการทํางาน
เป็ นทีม ส่งเสริมกระบวนการคิด การตัดสินใจ และการแก้
ปัญหาให้กบั ผูเ้ รียน Marie, Kathei, David & Jonathan(5)
ศึ กษาการปฏิบ ตั ิโดยใช้ผู ป้ ่ วยจํา ลองกับนักศึ กษาพยาบาล
เริมฝึ กปฏิบตั กิ ารพยาบาลพบว่านักศึกษา ร้อยละ บอกว่า
ประสบการณ์การฝึ กสถานการณ์จาํ ลองทําให้เกิดความมันใจ
ในทักษะการปฏิบตั มิ ากขึน Lewis, Strachan & Smith(11)
ศึ กษาผลของการใช้หุ่ นจํา ลองสมรรถนะสู งต่ อการพัฒนา
ทักษะทีไม่ใช่ ท กั ษะทางคลินิ กในนักศึ กษาพยาบาล พบว่ า
สถานการณ์จาํ ลองมีผลทางบวกในการพัฒนาผูเ้ รียนในเรือง
การติดต่อสือสารกับผู ้ป่ วย การทํางานเป็ นทีม ความสามารถใน
การบริหารจัดการในสถานการณ์วิกฤต ทักษะการเป็ นผู น้ าํ
การคิดอย่างมีวจิ ารณญาณและการใช้เหตุผลทางคลินกิ ในการ
ดูแลผู ้ป่ วยในสถานการณ์ทซัี บซ้อนได้ซึงสนับสนุนการศึกษาของ
ตรีภพ เลิศบรรณพงษ์(12) ทีว่าการใช้สถานการณ์จาํ ลองในการ
จัดการเรียนรูผ้ า่ นการสร้างสถานการณ์หรือจัดสภาพแวดล้อม
เสมือนจริง เพือให้ผูเ้ รียนได้แสดงบทบาทตามสถานการณ์
จําลอง ได้ฝึ กปฏิบตั ิ และมีปฏิสมั พันธ์ในสถานการณ์ ได้เรียนรู ้
สัมผัส และฝึ กฝนประสบการณ์อย่างเหมาะสมก่อนปฏิบตั กิ บั
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ผู ป้ ่ วยจริงส่งผลให้โอกาส เกิดอันตรายจากการดู แลรักษา
ผูป้ ่ วยลดลง ลดความผิดพลาดความเสียหายแก่ผูป้ ่ วยทีเกิด
จากการกระทํา ของบุ ค ลากรผู ้ใ ห้บ ริ ก าร ซึ งสนั บ สนุ น
Khalaila(13) ทีได้ศึกษาการใช้สถานการณ์จาํ ลองในการศึกษา
พยาบาล โดยประเมินจากผลลัพธ์ ทางการเรียนรูของนั
้ กศึกษา
ที ฝึ กปฏิบ ตั ิ ทางคลินิ กครังแรกโดยใช้สถานการณ์ จาํ ลอง
ผลการศึ กษาพบว่ าหลังการสอนโดยใช้สถานการณ์จาํ ลอง
นักศึกษาพยาบาลมีความสามารถในการดูแลเพิมขึน

การนํ าผลการวิจยั ไปใช้
จากผลการวิจยั โดยใช้สถานการณ์จาํ ลองสามารถ
ช่วยพัฒนาความรู ด้ า้ นการลําเลียงผูป้ ่ วยทางอากาศเบืองต้น
โดยผ่านกระบวนการคิด การตัดสินใจ และการแก้ปญ
ั หา
ผูป้ ่ วยในระหว่างการลําเลียงได้ดขี นึ การพัฒนาความรูโ้ ดยใช้
สถานการณ์จาํ ลองร่ วมกับทดลองปฏิบตั ิภายใต้สถานการณ์
ทีหลากหลาย สามารถช่วยเพิมความสามารถด้านการเรียนรู ้
และการปฏิบตั ไิ ด้ดขี นึ

ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครังต่อไป
ควรวิ จ ัยวิ ธี การสอนโดยใช้สถานการณ์ จาํ ลอง
เปรียบเทียบกับวิธกี ารสอนแบบต่าง ๆ เพือให้ได้รูปแบบการ
จัดการเรียนทีดีและสามารถพัฒนาความรูแ้ ละทักษะทางด้าน
การพยาบาลทีต้องใช้กระบวนการคิดและตัดสินใจ เพือให้
ผูป้ ่ วยได้รบั การดูแลอย่างเหมาะสมและปลอดภัย
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