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Background : Therefore, it is committed to the develop knowledge and skills of using automate external
defibrillation mode in defibrillator by organizing the training of basic life support for emergency room nurses
of Bhumibol Adulyadej Hospital, because they are often encountering emergency situations.
Objective : To assess knowledge and skill of using automate external defibrillation mode in defibrillator in
emergency room nurses before and after the training, and determine factors associated with ability of basic
life supporting.
Material and Method : The study evaluated data and related factors before and after the training of basic life
support (2015 AHA Guidelines for CPR and ECC) of 92 emergency room nurses. The knowledge assessment
was conducted in the same day.
Results : The score of multiple-choice knowledge before and after training has mean + SD equal to
7.15 + 1.24 points and 9.2 + 0.788 points marks respectively, which were significantly different P-value less
than 0.001. The score of multiple-choice and practice after training compare in each group experience no
significant difference p-value 0.316 and 0.214 marks respectively. The score of multiple-choice and practice
after training compare in frequency of CPR in 1 month, no significant   difference p-value 0.895 and 0.810
marks respectively. The score of multiple-choice and practice after training compare in frequency of using
AED in 1 month, no significant difference P-value 0.055 and 0.107 marks respectively. Rescue workers have
score of multiple-choice before training 8.25 + 0.70 points, nursing have score 7.05 + 1.23 points. Rescue
workers scored significantly higher p-value 0.008 however, multiple choice and practice score after training
no significant difference P-value 0.107 and 0.297 marks respectively.
Conclusion : The result of assessment showed that scores of theoretical knowledge and skill of basic life
support have increased clearly. This basic life-support training improves the capacity of emergency room
nurses. Rescue workers who often have the chance to perform resuscitation and use AED, have basic
knowledge before training better than nursing. In addition, learning and developing basic life support skills
not related to work experience and frequency of resuscitation. Everybody can improve their skills after
training.
Keyword : knowledge and skill, automate external defibrillation mode, defibrillator
Royal Thai Air Force Medical Gazette, Vol. 66  No. 1  January - April  2020



Vol. 66  No. 1  January - April  2020Royal Thai Air Force Medical Gazette12

(นพินธต์น้ฉบบั)

ความรูแ้ละทกัษะการใชร้ะบบกระตกุหวัใจไฟฟ้าอตัโนมติัในเครื�องกระตกุหวัใจดว้ยไฟฟ้า
ก่อนและหลงัอบรมการช่วยชีวิตพื� นฐานในพยาบาลหอ้งฉุกเฉิน

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทยท์หารอากาศ

สุนทรา  บุญชู พบ.

หอ้งฉุกเฉิน กองตรวจโรคผูป่้วยนอก รพ. ภมิูพลอดลุยเดช

ความเป็นมา : เมื�อพบผูป่้วยหมดสต ิ การช่วยชวีติข ั�นพื�นฐานอยา่งถกูตอ้ง และการรบีช็อคไฟฟ้าหวัใจโดยเร็วที�สุด ช่วยเพิ�ม
โอกาสการรอดชวีติใหผู้ป่้วย พยาบาลสามารถใชร้ะบบกระตกุหวัใจไฟฟ้าอตัโนมตัใินเครื�องกระตกุหวัใจไฟฟ้าเพื�อช่วยชวีติผูป่้วยได ้
จึงมคีวามมุ่งม ั �นในการพฒันาความรูแ้ละทกัษะของพยาบาล โดยจดัอบรมการช่วยชวีติข ั�นพื�นฐานและสอนใชร้ะบบกระตกุหวัใจ
ไฟฟ้าอตัโนมตัใินเครื�องกระตกุหวัใจไฟฟ้าใหก้บัพยาบาลหอ้งฉุกเฉิน โรงพยาบาลภูมพิลอดุลยเดช ซึ�งเป็นกลุม่ที�เจอสถานการณ์
ฉุกเฉินไดบ้อ่ย
วตัถปุระสงค ์ : เพื�อประเมนิความรูแ้ละทกัษะการใชร้ะบบกระตกุหวัใจไฟฟ้าอตัโนมตัใินเครื�องกระตกุหวัใจไฟฟ้า ของพยาบาล
หอ้งฉุกเฉินโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ก่อนและหลงัการอบรม และหาปจัจ ัยที�เกี�ยวขอ้งกบัความสามารถในการช่วยชีวติ
ข ั�นพื�นฐาน
วิธีดาํเนินการวิจยั : เป็นการศึกษาเพื�อประเมินความรูแ้ละปจัจยัที�เกี�ยวขอ้งก่อนและหลงัการอบรมการช่วยชีวติข ั�นพื�นฐาน
ตามแนวทางการช่วยชวีติปี ค.ศ. ���� ในพยาบาลหอ้งฉุกเฉิน �� คน แบง่เป็น � กลุม่ โดยทาํการประเมนิความรูก้่อนและหลงั
ในวนัเดยีวกนั
ผลการวิจยั : คะแนนความรูป้ระเภทปรนยัก่อนและหลงัการอบรม มค่ีาเฉลี�ยเทา่กบั �.�� + �.�� คะแนน และ �.� + 0.788
ตามลาํดบั แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญั p-value< 0.001  ผลคะแนนเฉลี�ยปรนยัและคะแนนปฏบิตัหิลงัการอบรมเทยีบในแต่ละ
กลุม่ประสบการณก์ารทาํงาน ไมแ่ตกตา่งอยา่งมนียัสาํคญั P-value เทา่กบั �.��� และ �.��� ตามลาํดบั ผลคะแนนเฉลี�ยปรนยัและ
คะแนนปฏบิตัหิลงัการอบรมเทยีบตามความถี�ในการเจอผูป่้วย CPR ใน � เดอืน ไม่แตกต่างอยา่งมนียัสาํคญั p-value เทา่กบั
�.��� และ �.��� ตามลาํดบั ผลคะแนนเฉลี�ยปรนยัและคะแนนปฏบิตัหิลงัการอบรมเทยีบตามความถี�ในการเจอผูป่้วยใช ้AED
ใน � เดอืน ไม่แตกต่างอยา่งมนียัสาํคญั ค่า p-value เทา่กบั �.��� และ �.��� ตามลาํดบั กลุม่งานกูช้พีมคีะแนนปรนยัก่อน
การอบรม �.�� + �.��  คะแนน กลุม่งานพยาบาล �.�� + �.�� คะแนน ซึ�งงานกูช้พีคะแนนมากกวา่อยา่งมนียัสาํคญั p-value
เทา่กบั �.��� แต่คะแนนปรนยัและคะแนนปฏบิตัหิลงัอบรม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญั p-value เทา่กบั �.��� และ �.���
ตามลาํดบั
สรุป : ผลการประเมินความรูห้ลงัการอบรมการช่วยชีวติข ั�นพื�นฐานเพิ�มขึ�นอย่างชดัเจน การอบรมการช่วยชีวติข ั�นพื�นฐานนี�
ช่วยพฒันาความสามารถของพยาบาลหอ้งฉุกเฉินไดเ้ป็นอยา่งด ี กลุม่งานกูช้พีซึ�งมโีอกาสไดป้ฏบิตัิการกูช้พีและใชเ้ครื�องกระตกุ
หวัใจไฟฟ้าอตัโนมตับิอ่ยครั�ง มคีวามรูพ้ื�นฐานก่อนการอบรมที�ดกีวา่กลุม่งานพยาบาล นอกจากนี�พบวา่การเรยีนรูแ้ละพฒันาทกัษะ
ความสามารถในการช่วยชวีติข ั�นพื�นฐานนั�น ไม่สมัพนัธก์บัประสบการณ์การทาํงาน และความบอ่ยในการปฏบิตักิารกูช้พี ทกุคน
สามารถปรบัเปลี�ยนพฒันาความสามารถหลงัเรยีนไดอ้ยา่งเทา่เทยีมกนั
คาํสาํคญั : ความรูแ้ละทกัษะการใชร้ะบบกระตุกหวัใจไฟฟ้าอตัโนมตัใินเครื�องกระตุกหวัใจไฟฟ้า
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บทนํา
ความเป็นมาและความสาํคญัของปญัหา

ปจัจุบนัการช่วยชวีติผูป่้วยในภาวะวกิฤต ิหรอืหวัใจ
หยุดเตน้นั�นถอืวา่มคีวามสาํคญัเป็นอยา่งมาก และมกีารศึกษา
กนัอยา่งแพร่หลาย จากแนวทางการช่วยชวีติผูป่้วยในสภาวะ
ฉุกเฉินระดบัเบื�องตน้ (basic life support: BLS) และ
การช่วยชีวิตผู ้ป่วยในสภาวะฉุกเฉินข ั�นสูง (Advanced
cardiovascular life support: ACLS) ซึ�งสามารถทาํใหผู้ป่้วย
มีอตัราการรอดชีวติที�สูงมากขึ�น โดยที�ผูป้ระสบเหตุคนแรก
มีความสาํคญัเป็นอย่างมากในการเพิ�มอตัราการรอดชีวติของ
ผูป่้วย

European Resuscitation council Guidelines
for resuscitation 2015(1) ในส่วนของ adult basic life
support and automated external defibrillator นั�น
ระบไุวว้า่ การกระตกุหวัใจดว้ยไฟฟ้า (defibrillation) คร ั�งแรก
ใหไ้ดภ้ายใน �-� นาท ีหลงัจากผูป่้วยไม่รูส้กึตวั สามารถเพิ�ม
อ ัตราการรอดชีวิตในกลุ่มที� มีภาวะห ัวใจหยุดเตน้ที� เป็น
ventricular fibrillation ไดสู้งถงึ ��-�� % The Public
Access Defibrillation Trial Investigator(2) ไดท้าํ
การศึกษาเปรียบเทยีบการกดนวดหวัใจ (CPR) เพียงอย่าง
เดียว เทยีบกบัการ CPR ร่วมกบัการใชเ้ครื�อง AED และ
ติ ดตามผลคื ออัตราการรอดชี วิ ตจนกระท ั � งกล ับจาก
โรงพยาบาล ในกลุ่มที� ผู ช้่วยชีวิตถูกฝึกสอนในการใชก้าร
ช่วยเหลือชีวิต CPR ร่วมกบัการใชเ้ครื�อง AED มีผูร้อด
ชีวติจาํนวน �� คนจาก ��� คน ไดอ้อกจากโรงพยาบาล
กลุ่มที�ไดร้บัการ CPR อย่างเดียวรอดชีวิต �� คน จาก
��� คน Valenzuela TD(3) ไดท้าํการศึกษาไปขา้งหนา้
กรณีหวัใจหยุดเตน้เฉียบพลนัในคาสโิน จากคาสโิน �� แหง่
โดยเจา้หนา้ที�รกัษาความปลอดภยัในคาสโินเป็นผูไ้ดร้บัการสอน
การใช ้Automate External Defibrillator (AED) ซึ�งเครื�อง
AED ถูกเก็บไวใ้นที�ที�สามารถนาํเครื�องมาใชง้านได ้ ภายใน
� นาทหีรอืนอ้ยกวา่นบัตั�งแต่หมดสตจินการชอ็กไฟฟ้าคร ั�งแรก
ตามดว้ยการกดหนา้อก ตดิตามผลการรอดชีวติจนไปถงึการ
ไดก้ลบัจากโรงพยาบาล ผลปรากฏว่ามีการใชเ้ครื�อง AED
กบัผูป่้วยที�ตรวจพบภาวะหวัใจหยุดเตน้ ที�เป็น ventricular
fibrillation จาํนวน ��� คน �� % รอดชวีติจนไดก้ลบับา้น
ผูป่้วย �� คน ที�หมดสตใิชเ้วลา �.�+�.� นาทตี ั�งแต่หมดสติ
จนกระท ั �งไดต้ดิเครื�อง defibrillator 4.4 + 2.9 นาทหีลงัจาก

หมดสตถิงึการชอ็กไฟฟ้าคร ั�งแรก และ �.� + �.� นาท ีหลงัจาก
หมดสติจนบุคลากรทางการแพทยฉุ์กเฉินมาถึง อ ัตราการ
รอดชวีติ �� % สาํหรบัผูท้ี�ไดร้บัการชอ็กไฟฟ้าคร ั�งแรกไม่นาน
กว่า � นาที และอตัรารอดชีวติเป็น �� % ผูท้ี�ไดร้บัการ
ชอ็กไฟฟ้าคร ั�งแรกนานกวา่ � นาที

Theresa MM. และคณะ(4) ไดศ้ึกษาในกลุ่ม
นกัเรยีนมธัยมปลาย จาํนวน ��� คน พบวา่คะแนนก่อนหลงั
การอบรมการกูช้ีพพื�นฐานมีความแตกต่างอย่างมีนยัสาํคญั
คะแนนหลงัการอบรมการกูช้ีพพื�นฐานมีการพฒันาขึ�น

สาํหร ับในโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช อาจจะ
ไม่ไดม้ีการติดตั�งเครื�องกระตุกหวัใจไฟฟ้าอตัโนมตัิ (AED)
ตามจุดต่าง มกัจะใชเ้ครื�องกระตกุหวัใจไฟฟ้า (defibrillator)
ตามหอผูป่้วยและหอ้งฉุกเฉินเป็นหลกั รวมท ั�งเวลาที�ตอ้งออก
หน่วยเคลื�อนที�ของโรงพยาบาล มกัจะตอ้งมีอุปกรณ์เครื�อง
กระตกุหวัใจไฟฟ้า (defibrillator) ตดิต ั�งในรถพยาบาลที�ออก
ไปดว้ย ซึ�งผูใ้ชง้านตอ้งมีความรูค้วามเขา้ใจการใชเ้ครื�องมือ
บางคร ั�งบคุลากรทางการแพทยท์ี�ไมใ่ชแ่พทยโ์ดยเฉพาะพยาบาล
อาจจะเป็นผูป้ระสบเหตุคนแรกที�พบผูป่้วยระยะวกิฤติ เช่น
กรณีผู ้ป่วยห ัวใจหยุดเตน้ คลาํชีพจรไม่ได ,้ พยาบาลที�
ออกหน่วยนอกโรงพยาบาลพบเจอผูห้มดสต ิคลาํชพีจรไม่ได ้
เป็นตน้ ซึ�งบางคร ั�งจาํเป็นตอ้งกระตกุหวัใจดว้ยไฟฟ้า (defibril-
lation) โดยไม่มีแพทยอ์ยู่ดว้ย ซึ�งตามกฎหมายการแพทย์
เทา่นั�นที�สามารถกระตกุหวัใจดว้ยไฟฟ้า (defibrillation) จาก
เครื�องกระตกุหวัใจไฟฟ้า (defibrillator) ได ้จากที�กลา่วมาแลว้
ขา้งตน้วา่ปจัจุบนัเครื�องกระตกุหวัใจไฟฟ้าอตัโนมตั ิหรอื AED
(Automated external defibrillator) ไดถ้กูกาํหนดใหเ้ป็นการ
ปฐมพยาบาลเบื� องตน้ เพราะฉะนั�นพยาบาลจึงสามารถใช ้
ระบบกระตุกหวัใจไฟฟ้าอตัโนมตัใินเครื�องกระตกุหวัใจไฟฟ้า
(mode AED in defibrillator) เพื�อช่วยชวีติผูป่้วยได ้

ทางผูจ้ดัทาํ มีความมุ่งม ั �นในการพฒันาศกัยภาพ
และประสทิธิภาพในการช่วยชวีติข ั�นพื�นฐานและการใชเ้ครื�อง
กระตุกห ัวใจดว้ยไฟฟ้าอัตโนม ัติแก่พยาบาลหอ้งฉุกเฉิน
โรงพยาบาลภูมพิลอดุลยเดช เพื�อเป็นกาํลงัสาํคญัในการช่วย
เหลอืดูแลผูป่้วยเบื�องตน้ เนื�องจากถอืไดว้่าเป็นบคุคลซึ�งจะมี
โอกาสไดพ้บเจอผูป่้วยวกิฤตไิดบ้อ่ย รวมท ั�งยงัถกูกาํหนดให ้
สามารถช่วยเหลอืงานฉุกเฉินนอกโรงพยาบาลไดด้ว้ย (pre-
hospital care) จงึควรมคีวามรูค้วามสามารถที�มากพอ ถกูตอ้ง
และเหมาะสมตามเกณฑ์มาตรฐาน ด ังนั�นจึงพิจารณาจัด
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โครงการอบรมการช่วยชีวติข ั�นพื�นฐานและสอนการใชเ้ครื�อง
กระตกุหวัใจดว้ยไฟฟ้าอตัโนมตัขิึ�น สาํหรบัพยาบาลหอ้งฉุกเฉิน
โรงพยาบาลภูมพิลอดุลยเดช

การอบรม อาศัยแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู ้ของ
Bloom(5) ซึ�งไดก้ลา่ววา่เมื�อบคุคลเกดิการเรียนรูจ้ะทาํใหเ้กดิ
การเปลี�ยนแปลงใน � ดา้น คือ �) ดา้นความรู ้ ความเขา้ใจ
ความคิด (cognitive domain) 2) ดา้นความรูส้กึ ทศันคติ
ค่านิยม (affective domain) และ �) ดา้นความชาํนาญ
(psychomotor domain) ซึ�งหากบคุคลเกดิการเรยีนรูท้าํให ้
เกิดความรู ้ ความเขา้ใจ ความเชื�อม ั �นแลว้ จะทาํใหน้าํสิ�ง
ต่าง ๆ ที�ไดจ้ากการเรยีนรูไ้ปประยุกตใ์ชแ้ละสามารถปฏบิตัไิด ้
อย่างถกูตอ้งและชาํนาญ

ดงันั�น การอบรมที�จดัขึ�นนี� จะมีการใหค้วามรูท้าง
ทฤษฎีและมกีารปฏบิตัิจรงิกบัหุ่นจาํลองรวมท ั�งมกีารประเมนิ
ก่อนและหลงัการอบรมการช่วยชวีติข ั�นพื�นฐานท ั�งเป็นขอ้สอบ
ทฤษฎี ขอ้สอบปฏิบตัิกบัหุ่นจาํลอง ประเมินใหค้ะแนนตาม
เกณฑ ์โดยยดึแนวทางปฏบิตัติามสมาคมหวัใจอเมรกินั ค.ศ.
���� เพื�อใหส้ามารถนาํไปใชช้่วยผูป่้วยในชีวติจริงไดอ้ย่าง
ถกูตอ้งและมีประสิทธิภาพ

วธิีดําเนินการวจิยั
เป็ นการศึ กษาที� มีการประเมิ นก่ อนและหล ัง

ในกลุม่ตวัอยา่งเดยีวกนั (Before-After study) ซึ�งเป็นการ
ศึกษาขอ้มูลก่อนและหลงัการอบรมการใชร้ะบบกระตุกหวัใจ
ไฟฟ้าอตัโนมตัิในเครื�องกระตุกหวัใจไฟฟ้า ในพยาบาลหอ้ง
ฉุกเฉิน โรงพยาบาลภูมพิลอดุลยเดช กรมแพทยท์หารอากาศ
เพื�อเปรยีบเทยีบผลความรูแ้ละทกัษะของพยาบาลหอ้งฉุกเฉิน
ไดจ้ ัดการอบรมโดยแบ่งช่วงอบรมเป็น � รุ่น และทาํการ
ประเมนิในวนัเดียวกนัที�อบรม

ประชากรที�ทําการศกึษา
พยาบาลหอ้งฉุกเฉิน โรงพยาบาลภูมพิลอดุลยเดช

กรมแพทยท์หารอากาศ จาํนวน �� คน โดยการจัดอบรม
การช่วยชีวิตข ั�นพื� นฐานและสอนการใชเ้ครื�องกระตุกหวัใจ
ไฟฟ้า รวมท ั�งมกีารวดัผลสอบทางทฤษฎกีอ่นและหลงัการสอน
ในวนัเดยีวกนั และประเมนิการสอบปฏบิตั ิใหก้บัพยาบาลหอ้ง
ฉุกเฉินทุกคน โดยขอใหท้างหวัหนา้งานพยาบาลหอ้งฉุกเฉิน

จดัแบง่พยาบาลหอ้งฉุกเฉิน ออกเป็น � กลุม่ และไม่รบกวน
การปฏิบตัิหนา้ที�การทาํงานซึ�งเนื� อหาการอบรมของท ั�ง � รุ่น
และทาํขอ้สอบหลงัการอบรม สรุปการสอนโดยรวมอีกคร ั�ง
โดยใหผู้เ้ขา้ร่วมวิจยัซกัถามและตอบขอ้สงสยัในการปฏิบตัิ
รวมถงึเฉลยขอ้สอบก่อนและหลงัการอบรม เพื�อความเขา้ใจ
ที�ถูกตอ้งผูว้ ิจ ัยเก็บรวบรวมขอ้มูลท ั�งจากแบบสอบถามและ
เอกสารประเมินการสอบ โดยขอ้มูลท ั�งหมดจะถูกเก็บไวใ้น
ตู เ้ก็บเอกสารในหอ้งที�มีกุญแจปิดแน่นหนาภายในหอ้งพกั
แพทย ์กองตรวจโรคผูป่้วยนอก ซึ�งมเีพยีงผูว้จิยัเทา่นั�นที�เขา้ถงึ
ขอ้มลูได ้จากนั�นนาํขอ้มูลมาวเิคราะหผ์ล เสนอผล และสรุปผล
การวจิยัต่อไป การวเิคราะหข์อ้มูลทางสถติบินัทกึขอ้มูลที�ได ้
และวิเคราะหข์อ้มูลดว้ยโปรแกรม SPSS program for
windows Version 18 โดยใชก้ารแจกแจงขอ้มูล เป็นความถี�
รอ้ยละ หาค่าเฉลี�ย ค่ามธัยฐาน ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน เสนอ
ขอ้มูลเชิงคุณภาพ (Qualitative data) คือ ประสบการณ์
ทาํงาน จาํนวนครั�งที�พบเหตุการณ์ผู ป่้วยหวัใจหยุดเตน้ใน
� เดอืน จาํนวนครั�งในการเจอผูป่้วยที�ใชเ้ครื�องกระตกุหวัใจ
ไฟฟ้าอตัโนมตัิใน � เดือน จะแสดงเป็นค่าสดัส่วนรอ้ยละ
สถติเิชงิวเิคราะห ์ วเิคราะหห์าความแตกต่างของคะแนนสอบ
ก่อนและหลงัการอบรมการช่วยชีวิตข ั�นพื� นฐาน ใชค่้าการ
ทดสอบ Paired-sample t-test เนื�องจากขอ้มูลที�เปรยีบเทยีบ
ท ั�งสองกลุ่มนี� เป็นขอ้มูลที�ไม่เป็นอิสระต่อกนั (Dependent
samples) และเป็นขอ้มูลสถติทิี�ใชพ้ารามเิตอร ์(Parametric
statistics) วิเคราะหห์าความสมัพนัธ์ระหว่างหน่วยงานที�
ปฏบิตังิาน ประสบการณก์ารทาํงาน ความบอ่ยในการเจอผูป่้วย
หวัใจหยุดเตน้หรอืตอ้งทาํการช่วยชวีติข ั�นพื�นฐานใน � เดอืน
ความบ่อยในการเจอผูป่้วยที�ตอ้งใชเ้ครื�องกระตกุหวัใจไฟฟ้า
อตัโนมตัใิน � เดอืน กบัค่าเฉลี�ยของคะแนนการสอบปฏบิตัิ
คะแนนสอบก่อนเรยีน (pre-test) และคะแนนสอบหลงัเรยีน
(post-test) โดยใช ้One Way ANOVA ในการวเิคราะหข์อ้มลู
เนื�องจากเป็นการเปรยีบเทยีบคะแนนสอบระหวา่งกลุม่หลายกลุม่
วเิคราะหผ์ลความแตกต่างของคะแนนสอบของพยาบาลหอ้ง
ฉุกเฉินแตล่ะหน่วยงานที�ปฏบิตัติงิาน โดยใช ้Unpaired t test
ในการวเิคราะหผ์ลความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี�ยของคะแนน
การสอบปฏบิตัขิองแต่ละกลุม่ ความต่างของคะแนนสอบก่อน
เรยีน (pre-test) ของแต่ละกลุ่ม ความต่างของคะแนนสอบ
หลงัเรยีน (post-test) ของแต่ละกลุม่
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ผลการวจิยั
เป็นการศึ กษาประเมิ นก่ อนและหล ังในกลุ่ ม

ตวัอยา่งเดยีวกนั (Before-After study) ซึ�งเป็นรูปแบบวจิยั
การศึกษาขอ้มูลก่อนและหลงัการอบรมการช่วยชีวิตข ั�น
พื�นฐานของพยาบาลหอ้งฉุกเฉิน โรงพยาบาลภมูพิลอดุลยเดช
เพื�อเปรยีบเทยีบผลความรูแ้ละทกัษะการใชร้ะบบกระตกุหวัใจไฟ
ฟ้าอตัโนมตัใินเครื�องกระตกุหวัใจไฟฟ้าของพยาบาลหอ้งฉุกเฉิน
ไดจ้ดัการอบรมโดยแบง่ช่วงอบรมเป็น � รุ่น จะไดไ้ม่รบกวน
การปฏิบตัิหนา้ที�การทาํงานและประเมินความรู แ้ละทกัษะ
การใชร้ะบบกระตกุหวัใจไฟฟ้าอตัโนมตัใินเครื�องกระตกุหวัใจ
ไฟฟ้าก่อนและหลงัการอบรมการช่วยชีวิตข ั�นพื� นฐาน โดย
ทาํการประเมนิในวนัเดียวกนักบัวนัที�อบรม จากนั�นนาํขอ้มูล
มาวิเคราะหด์ว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ�งจะนาํเสนอเป็น
ส่วนต่าง ๆ ดงันี�

สว่นที� � ขอ้มูลทั �วไปของพยาบาลหอ้งฉุกเฉิน โรงพยาบาล
ภมูิพลอดลุยเดช

พยาบาลหอ้งฉุกเฉิน ของโรงพยาบาลภูมิพล-
อดุลยเดชท ั�งหมด ไม่มทีา่นใดเขา้เกณฑค์ดัออกจากงานวจิยั
รวมจาํนวนท ั�งหมด �� คน คิดเป็นรอ้ยละ ��� ไดเ้ขา้ร่วมการ
อบรมการช่วยชีวิตข ั�นพื� นฐาน โดยมีการเก็บขอ้มูล ด ังนี�
�. ประสบการณ์การทาํงาน (Experience) 2. หน่วยงานที�
ปฏิบตัิงาน �. ความถี�การประสบเหตุผูป่้วยหมดสติ เรียก
ไม่รูส้ึกตวั ตอ้งทาํการช่วยชวีติพื�นฐาน (CPR) ใน � เดือน
โดยความถี� การประสบเหตุผู ้ป่วยหมดสติและใช เ้ครื� อง
Automate external defibrillator (AED) ใน � เดอืน

ตารางที�  � แสดงประสบการณ์การทาํงานของพยาบาล
หอ้งฉุกเฉิน  โรงพยาบาลภมูพิลอดลุยเดชทั�งหมด

 ประสบการณ์การทาํงาน จาํนวน (คน)       รอ้ยละ

   นอ้ยกวา่ � ปี        7             7.6
    �-� ปี       53            57.6
    �-�� ปี       20            21.7
    มากกวา่ �� ปี       12            13
    รวม       92           100

จากตารางที�  �  พบว่ าพยาบาลห ้องฉุ กเ ฉิ น
โรงพยาบาลภูมพิลอดุลยเดชท ั�งหมด �� คน แบง่เป็นกลุม่ที�มี
ประสบการณ์การทาํงานนอ้ยกวา่ � ปี จาํนวน � คน คิดเป็น
รอ้ยละ �.� กลุม่ที�มปีระสบการณ์การทาํงาน �-� ปี มจีาํนวน
�� คน คิดเป็นรอ้ยละ �� กลุม่ที�มปีระสบการณ์การทาํงาน
�-�� ปี มจีาํนวน �� คน คิดเป็นรอ้ยละ ��.� และกลุม่ที�มี
ประสบการณก์ารทางานมากกวา่ �� ปี มจีาํนวน �� คน คิดเป็น
รอ้ยละ ��

จากตารางที�  � พบว่ า พยาบาลห ้องฉุ กเฉิ น
โรงพยาบาลภูมพิลอดุลยเดชท ั�งหมด �� คน แบง่เป็นพยาบาล
ที�ทาํงานกูช้พี � คน คิดเป็นรอ้ยละ �.� ทาํงานพยาบาล ��
คน คิดเป็นรอ้ยละ ��.�

ตารางที�  � แสดงหน่วยงานที� ปฏิบ ัติ งานของพยาบาล
หอ้งฉุกเฉิน โรงพยาบาลภมูพิลอดลุยเดช

     หน่วยงาน       จาํนวน (คน)          รอ้ยละ

   กูช้พี 8          8.7
   งานพยาบาล 84         91.3
   รวม 92        100

ตารางที� � แสดงความถี�ของการประสบเหตุผูป่้วยหมดสติ
ตอ้งทาํการช่วยชีวิตพื�นฐาน (CPR) ในรอบ � เดอืน ของ
พยาบาลหอ้งฉุกเฉิน โรงพยาบาลภมูพิลอดลุยเดช

  ความถี�การเจอผูป่้วยตอ้งทาํ  จาํนวน (คน)     รอ้ยละ
       CPR ใน � เดอืน

     ไม่เคย        9           9.8
     นอ้ยกวา่ � คร ั�ง       41          44.6
     �-�� คร ั�ง       28          30.4
     มากกวา่ �� คร ั�ง       14          15.2
     รวม       92          100

จากตารางที�  �  พบว่ าพยาบาลห ้องฉุ กเ ฉิ น
โรงพยาบาลภูมพิลอดลุยเดชท ั�งหมด �� คน แบง่เป็น กลุม่ที�ไม่
เคยประสบเหตุผูป่้วยหมดสตติอ้งทาํการช่วยชีวติข ั�นพื�นฐาน
(CPR) ในรอบ � เดอืน จาํนวน � คน คิดเป็นรอ้ยละ �.�
เคยประสบเหตุผู ป่้วยหมดสติตอ้งทาํการช่วยชีวิตพื� นฐาน
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จากตารางที�  �  พบว่ าพยาบาลห ้องฉุ กเ ฉิ น
โรงพยาบาลภูมพิลอดุลยเดชท ั�งหมด �� คน แบง่เป็นกลุม่ที�
ไม่เคยประสบเหตุผู ป่้วยหมดสติและใชเ้ครื�อง automate
external defibrillator (AED) ในรอบ � เดือน จาํนวน
�� คน คิดเป็นรอ้ยละ ��.� เคยประสบเหตผูุป่้วยหมดสตแิละ
ใชเ้ครื�อง automate external defibrillator (AED) นอ้ยกวา่
� คร ั�ง ในรอบ � เดอืน จาํนวน �� คน คิดเป็นรอ้ยละ ��.�
เคยประสบเหตุผู ้ป่วยหมดสติและใชเ้ครื� อง automate
external defibrillator (AED) 5-10 คร ั�ง ในรอบ � เดอืน

ตารางที� � แสดงความถี�ของการประสบเหตุผูป่้วยหมดสติ
และใชเ้ครื�อง automate external defibrillator (AED)
ในรอบ � เดอืน ของพยาบาลหอ้งฉุกเฉิน โรงพยาบาลภมูพิล-
อดุลยเดช

  ความถี�การเจอผูป่้วย       จาํนวน (คน)       รอ้ยละ
  ใช ้AED ใน � เดอืน

     ไม่เคย  48        52.2
     นอ้ยกวา่ � คร ั�ง  37        40.2
     �-�� คร ั�ง  7         7.6
     มากกวา่ �� คร ั�ง  0         0
     รวม 92       100

จาํนวน � คน คิดเป็นรอ้ยละ �.� เคยประสบเหตุผูป่้วย
หมดสติและใชเ้ครื�อง automate external defibrillator
(AED) มากกวา่ �� คร ั�ง ในรอบ � เดอืน จาํนวน � คน
คิดเป็นรอ้ยละ �

สว่นที� � ผลการวิเคราะหข์อ้มูลทั�งหมดของการศกึษาวิจยั
วิเคราะหห์าความแตกต่างของคะแนนสอบก่อน

และหล ังการอบรมการช่วยชีวิตข ั�นพื� นฐานของพยาบาล
หอ้งฉุกเฉินโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชท ั�งหมด �� คน
โดยใชค่้าการทดสอบ Paired-sample t-test และวเิคราะห์
หาปจัจัยที�เกี�ยวขอ้งของคะแนนสอบหลงัอบรมและคะแนน
สอบปฏบิตั ิแสดงไดด้งัต่อไปนี�

ตารางที� � แสดงค่าเฉลี�ยคะแนนสอบขอ้สอบปรนัยก่อนและ
หลงัการอบรมการช่วยชีวติขั�นพื�นฐานของพยาบาลหอ้งฉุกเฉิน
โรงพยาบาลภมูพิลอดลุยเดชทั�งหมด �� คน และเปรยีบเทยีบ
ความแตกต่างของคะแนนสอบ

        mean     Std.deviation    P value

  Pretest *        7.15    1.24           <0.001
  Posttest*        9.2    0.788

 *คะแนนเตม็ �� คะแนน

จากตารางที�  � จะเห็นไดว้่าคะแนนสอบปรนัย
หลงัการอบรมการชว่ยชวีติข ั�นพื�นฐานของพยาบาลหอ้งฉุกเฉิน
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช มากกว่าคะแนนสอบก่อนการ
อบรมอยา่งมนียัสาํคญั P value <0.05

ตารางที� �  แสดงการเปรยีบเทยีบค่าเฉลี�ยคะแนนสอบขอ้สอบ ปรนัยและคะแนนสอบขอ้สอบปฏบิตั ิ(OSCE) หลงัการอบรม
การช่วยชีวิตขั�นพื�นฐานของพยาบาลหอ้งฉุกเฉิน  โรงพยาบาลภมูพิลอดลุยเดชแต่ละช่วงประสบการณ์การทาํงาน

  ประสบการณ์การทาํงาน      Post test      OSCE
mean     S.D.       p value  mean      S.D.      p value

  นอ้ยกวา่ � ปี 8.86    0.69
  1 – 5 ปี 9.15    0.77        0.316  13.80     1.19       0.214
  6 – 10 ปี 9.45    0.60  14.05     0.75
  มากกวา่ �� ปี 9.17    1.11  14.45     0.75

 *OSCE คะแนนเตม็ �� คะแนน

(CPR) นอ้ยกวา่ � คร ั�ง ในรอบ � เดอืน จาํนวน �� คน
คิดเป็นรอ้ยละ ��.� เคยประสบเหตุผูป่้วยหมดสติตอ้งทาํ
การช่วยชวีติข ั�นพื�นฐาน (CPR) 5-10 คร ั�ง ในรอบ � เดอืน
จาํนวน �� คน คิดเป็นรอ้ยละ ��.� เคยประสบเหตุผูป่้วย
หมดสตติอ้งทาํการช่วยชวีติข ั�นพื�นฐาน (CPR) มากกวา่ �� คร ั�ง
ในรอบ � เดอืน จาํนวน �� คน คิดเป็นรอ้ยละ ��.�
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ตารางที� � แสดงการเปรยีบเทยีบค่าเฉลี�ยคะแนนสอบขอ้สอบ ปรนัยและคะแนนสอบขอ้สอบปฏบิตั ิ (OSCE) หลงัการอบรม
การช่วยชีวิตขั�นพื�นฐานของพยาบาลหอ้งฉุกเฉิน โรงพยาบาลภูมพิลอดลุยเดช ในแต่ละกลุ่มตามความถี�ที�ประสบเหตผูุป่้วย
หมดสตติอ้งทาํการช่วยชีวิตพื�นฐาน (CPR) ในรอบ � เดอืน

        ความถี�การเจอผูป่้วย  Post test   OSCE
     ตอ้งทาํ CPR ใน � เดอืน mean    S.D.     p value mean    S.D.      P value

  ไม่เคย 9.11   0.60 13.83    1.32
  นอ้ยกวา่ � คร ั�ง 9.22   0.75     0.89 13.91    1.03       0.81
  �-�� คร ั�ง 9.25   0.84 13.83    1.19
  มากกวา่ �� คร ั�ง 9.07   0.91 14.17    0.99

จากตารางที� � แสดงวา่คะแนนสอบขอ้สอบปรนยั
หลงัการอบรมการชว่ยชวีติข ั�นพื�นฐานของพยาบาลหอ้งฉุกเฉิน
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ในแต่ละช่วงประสบการณ์
การทาํงานไม่แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิ P value=

�.��� และคะแนนสอบขอ้สอบปฏบิตั ิ(OSCE) หลงัการอบรม
การช่วยชวีติข ั�นพื�นฐาน ในแต่ละช่วงประสบการณ์การทาํงาน
ไม่แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิP value = 0.214

จากตารางที� � แสดงวา่คะแนนสอบขอ้สอบปรนยั
หลงัการอบรมการชว่ยชวีติข ั�นพื�นฐานของพยาบาลหอ้งฉุกเฉิน
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ในแต่ละกลุ่มตามความถี�ที�
ประสบเหตผูุป่้วย หมดสตติอ้งทาํการช่วยชวีติพื�นฐาน (CPR)
ในรอบ � เดือน ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติ

ตารางที� � แสดงการเปรยีบเทยีบค่าเฉลี�ยคะแนนสอบขอ้สอบปรนัยและคะแนนสอบขอ้สอบปฏิบตั ิ (OSCE) หลงัการอบรม
การช่วยชีวิตขั�นพื�นฐานของพยาบาลหอ้งฉุกเฉิน โรงพยาบาลภมูพิลอดลุยเดช ในแต่ละกลุ่มตามความถี�ของการประสบเหตุ
ผูป่้วยหมดสตแิละใชเ้ครื�อง automate external defibrillator (AED) ในรอบ � เดอืน

     ความถี�การเจอผูป่้วย   Post test     OSCE
  ตอ้งใช ้AED ใน � เดอืน mean    S.D.     p value mean     S.D.      p value

  ไม่เคย 9.27   0.67 13.97    0.97
  นอ้ยกวา่ � คร ั�ง 9.00   0.91      0.055 13.71    1.27       0.107
  �-�� คร ั�ง 9.71   0.48 14.64    0.47
  มากกวา่ �� คร ั�ง 9.20   0.78 13.92    1.09

p-value = 0.89 และคะแนนสอบขอ้สอบปฏิบตัิ (OSCE)
หลงัการอบรมการช่วยชีวิตข ั�นพื� นฐาน ในแต่ละกลุ่มตาม
ความถี�ที�ประสบเหตผูุป่้วยหมดสตติอ้งทาํการช่วยชวีติพื�นฐาน
(CPR) ในรอบ � เดอืน ไมแ่ตกตา่งกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติิ
p-value = 0.810

จากตารางที� � แสดงวา่คะแนนสอบขอ้สอบปรนยั
หลงัการอบรมการชว่ยชวีติข ั�นพื�นฐานของพยาบาลหอ้งฉุกเฉิน
โรงพยาบาลภูมพิลอดุลยเดช ในแต่ละกลุม่ตามความถี�ของการ
ประสบเหตผูุป่้วยหมดสตแิละใชเ้ครื�อง automate external
defibrillator (AED) ในรอบ � เดอืน ไมแ่ตกต่างกนัอยา่งมนียั

สาํคญัทางสถติ ิ p value = 0.055 และคะแนนสอบขอ้สอบ
ปฏบิตั ิ (OSCE) หลงัการอบรมการช่วยชวีติข ั�นพื�นฐานในแต่
ละกลุม่ตามความถี�การประสบเหตผูุป่้วยหมดสตแิละใชเ้ครื�อง
Automate external defibrillator (AED) ในรอบ � เดอืน
ไม่แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิp value = 0.107
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ส่วนใหญ่ไม่ เคยประสบเหตุผู ้ป่วยหมดสติและใช เ้ครื� อง
automate external defibrillator (AED) ในรอบ � เดอืน
จาํนวน �� คน คิดเป็นรอ้ยละ ��.� การอบรมการช่วยชวีติ
ข ั�นพื�นฐานและการใชเ้ครื�องกระตุกหวัใจไฟฟ้าอตัโนมตัิใน
เครื�องกระตกุหวัใจไฟฟ้าแก่พยาบาลหอ้งฉุกเฉิน  โรงพยาบาล
ภูมิพลอดุลยเดช มีการประเมินคะแนนขอ้สอบวดัความรู ้
ทฤษฎ ี เป็นประเภทปรนยั (MCQ) จาํนวน �� ขอ้ คิดเป็น
คะแนนเต็ม �� คะแนน ท ั�งก่อนและหลงัการอบรม โดย
คะแนนก่อนการอบรม มีช่วงคะแนนตั�งแต่ �-� คะแนน
ซึ�งนาํมาคิดค่าเฉลี�ย (mean + SD) เท่ากบั �.�� + 1.24
คะแนน และหลงัการอบรมมชี่วงคะแนนตั�งแต่ �-��  คะแนน
คิดค่าเฉลี�ย (mean + SD) เท่ากบั �.� + .��� คะแนน
จากนั�นหาความแตกต่างทางสถติพิบวา่ค่า p-value < 0.001
ซึ�งค่านอ้ยกว่า �.�� มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคัญ
ซึ�งสนบัสนุนงานวจิยัของ Afzalimoghaddam Mohammad
และคณะ(4) และ Theresa M Meissner(6) และคณะ ที�พบวา่
คะแนนความรู ้ก่อนและหลงัการวิจ ัยมีความแตกต่างกัน
อย่างมนียัสาํคญัเช่นกนั พิจารณาคะแนนสอบหลงัการอบรม
การช่วยชีวิตข ั�นพื�นฐานและการใชเ้ครื�องกระตุกหวัใจไฟฟ้า
อตัโนมตัิในเครื�องกระตุกหวัใจดว้ยไฟฟ้าของพยาบาลหอ้ง
ฉุกเฉิน โรงพยาบาลภูมพิลอดุลยเดช �� คน ท ั�งคะแนนสอบ
ขอ้สอบปรนยัและขอ้สอบปฏิบตัิ เปรียบเทยีบคะแนนเฉลี�ย
(mean + SD) ของแต่ละกลุ่มช่วงประสบการณ์การทาํงาน
พบว่ าคะแนนสอบปรนัยหล ังการอบรมในแต่ ละกลุ่ ม
ไม่แตกต่างกนั ค่าความแตกต่างทางสถติ ิP-value = 0.316
ซึ�งไม่แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติิ

สาํหร ับคะแนนสอบปฏิบ ัติหล ังการอบรมของ

ตารางที� � แสดงค่าเฉลี�ยคะแนนสอบขอ้สอบปรนัยก่อนการอบรม, ขอ้สอบปรนยัหลงัการอบรมขอ้สอบปฏบิตั ิ(OSCE) หลงัการ
อบรมของพยาบาลหอ้งฉุกเฉิน โรงพยาบาลภมูพิลอดลุยเดช เปรยีบเทยีบกลุ่มที�ปฏบิตังิานพยาบาลกบักลุ่มกูชี้พ

งานพยาบาล งานพยาบาล  กูชี้พ กูชี้พ p value
   Mean    S.D. Mean S.D.

  Pretest*   7.05   1.23  8.25 0.70 0.008
  Posttest*   9.15   0.78  9.63 0.74 0.107
  OSCE**  13.88   1.10 14.31 1.03 0.297

 *คะแนนเตม็ �� คะแนน    **คะแนนเตม็ �� คะแนน

จากตารางที�  � คะแนนสอบขอ้สอบปรนัยก่อน
การอบรมการช่วยชีวิตข ั�นพื� นฐานของพยาบาลหอ้งฉุกเฉิน
โรงพยาบาลภูมพิลอดุลยเดช ในกลุม่ที�ปฏบิตังิานพยาบาลกบั
กลุ่มกูช้ีพ พบว่าคะแนนสอบก่อนการอบรมของกลุ่มกูช้ีพ
มากกว่ากลุ่มพยาบาลอย่างมีนยัสาํคญัทางสถติิ p-value <
0.05

คะแนนสอบขอ้สอบปรนยัหลงัการอบรมการช่วย
ชวีติข ั�นพื�นฐานของพยาบาลหอ้งฉุกเฉิน โรงพยาบาลภูมิพล-
อดุลยเดช ในกลุม่ที�ปฏบิตังิานพยาบาลกบักลุม่กูช้พีไม่มคีวาม
แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญั p value = 0.107

คะแนนสอบขอ้สอบปฎบิตั ิ(OSCE) หลงัการอบรม
การช่วยชวีติข ั�นพื�นฐานของพยาบาลหอ้งฉุกเฉิน โรงพยาบาล
ภูมิพลอดุลยเดช ในกลุ่มที�ปฏิบตัิงานพยาบาลกบักลุ่มกูช้ีพ
ไม่มคีวามแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญั p-value = 0.297

อภปิรายผลการวจิยั
พยาบาลหอ้งฉุกเฉิน โรงพยาบาลภูมพิลอดุลยเดช

ที�เขา้อบรม รวมท ั�งสิ�น �� คน พบวา่กลุม่ที�มจีาํนวนมากที�สุด
คือ กลุม่ที�ประสบการณ์การทาํงาน �-� ปี มจีาํนวน �� คน
คิดเป็นรอ้ยละ ��.� พยาบาลหอ้งฉุกเฉิน โรงพยาบาลภูมพิล-
อดุลยเดชที�เขา้อบรม ส่วนใหญ่ทาํงานพยาบาล �� คน คิดเป็น
รอ้ยละ ��.� ทาํงานกูช้พี � คน คิดเป็นรอ้ยละ �.� พยาบาล
หอ้งฉุกเฉิน โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชที�เขา้อบรมท ั�งสิ� น
�� คน แบง่เป็นกลุม่ที�เคยประสบเหตผูุป่้วยหมดสตติอ้งทาํการ
ช่วยชวีติข ั�นพื�นฐาน (CPR) ในรอบ � เดอืนนอ้ยกวา่ � คร ั�ง
จาํนวนมากที�สุด คอื �� คน คิดเป็นรอ้ยละ ��.� พยาบาลหอ้ง
ฉุกเฉิน โรงพยาบาลภูมพิลอดลุยเดชที�เขา้อบรมจาํนวน �� คน
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แต่ละกลุ่มช่วงประสบการณ์การทาํงานพบว่าไม่แตกต่างกนั
ค่าความแตกต่างทางสถติ ิp-value = 0.214  ซึ�งไม่แตกตา่งกนั
อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติ ซึ� งแตกต่างจากงานวิจ ัยของ
Shrestha Roshana และคณะ(7) ที�ไดศ้ึกษาในบคุลากรทาง
การแพทยพ์บวา่คนที�มอีายุการทาํงานมากกวา่ � ปีขึ�นไป จะมี
ความรูค้วามสามารถในการช่วยชีวติลดลงตามอายุการทาํงาน
และพบว่าคนที�มอีายุการทาํงานนอ้ยกวา่ � ปี ไดร้บัคะแนน
การประเมินโดยเฉลี�ยมากที�สุด ส่วนในงานวิจยันี� พบว่าท ั�ง
คะแนนสอบขอ้สอบปรนัยและขอ้สอบปฏิบตัิหลงัการอบรม
แต่ละกลุ่มช่วงประสบการณ์การทาํงาน มีแนวโนม้ว่ากลุ่มที�
ประสบการณ์การทาํงานยิ�งมาก จะไดค้ะแนนสอบที�สูงกว่า
แต่กไ็มม่คีวามแตกตา่งกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิซึ�งอาจเกดิ
จากเป็นการวดัผลหลงัการอบรมทาํใหทุ้ก ๆ คนมีความรู ้
ความสามารถที�ไม่แตกต่างกนัแมว้่าประสบการณ์การทาํงาน
จะแตกต่างกนัก็ตาม พิจารณาคะแนนสอบหลงัการอบรม
การช่วยชีวิตข ั�นพื�นฐานและการใชเ้ครื�องกระตุกหวัใจไฟฟ้า
อตัโนมตัใินเครื�องกระตกุหวัใจไฟฟ้าของพยาบาลหอ้งฉุกเฉิน
โรงพยาบาลภูมพิลอดุลยเดช �� คน ท ั�งคะแนนสอบขอ้สอบ
ปรนยัและขอ้สอบปฏบิตั ิเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลี�ย (mean +
SD) ของแต่ละกลุม่ที�เคยประสบเหตผูุป่้วยหมดสตติอ้งทาํการ
ช่วยชวีติพื�นฐาน (CPR) ในรอบ � เดอืน พบวา่ไม่แตกต่างกนั
ค่าความแตกต่างทางสถติ ิp-value = 0.895  ซึ�งไม่แตกตา่งกนั
อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติิ สาํหรบัคะแนนสอบปฏบิตัหิลงัการ
อบรมของแต่ละกลุ่มที�เคยประสบเหตุผูป่้วยหมดสติตอ้งทาํ
การช่วยชวีติพื�นฐาน (CPR) ในรอบ � เดอืน พบวา่ไม่แตก-
ต่างกนั ค่าความแตกต่างทางสถติ ิ p-value = 0.810 ซึ�งไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติ ซึ� งแตกต่างจากงาน
วจิยัของ Ura Seangnhern และคณะ(8) ที�ไดศ้ึกษาปจัจยั
ที�มีความส ัมพนัธ์กบัความรูแ้ละทกัษะในการช่วยชีวิตของ
พยาบาลพบว่าประสบการณ์ตรงในการช่วยฟื� นคืนชีพมีความ
สมัพนัธก์บัความรูแ้ละทกัษะการช่วยฟื� นคืนชพี ในงานนี�พบวา่
ไม่สมัพนัธ์กนั คะแนนสอบหลงัการอบรมของแต่ละกลุ่มที�
เคยประสบเหตุผูป่้วยหมดสตติอ้งทาํการช่วยชีวติข ั�นพื�นฐาน
(CPR) ในรอบ � เดอืน ไม่แตกต่างกนั ซึ�งอาจเกดิจากทกุคน
มคีวามรูค้วามสามารถในการช่วยฟื� นคืนชพีใกลเ้คียงกนัหลงั
การอบรมการช่วยชีวิตพื� นฐาน แต่สนับสนุนงานวิจ ัยของ
Ura Seangnhern และคณะ(8) ในเรื�องที�ควรมกีารจดัอบรม
เชิงปฏิบตัิการเพื�อฟื� นฟูความรูแ้ละฝึกปฏิบตัิทุกปี พิจารณา

คะแนนสอบหลงัและการใชเ้ครื�องกระตุกหวัใจไฟฟ้าอตัโนมตัิ
ในเครื� องกระตุกหวัใจดว้ยไฟฟ้าของพยาบาลหอ้งฉุกเฉิน
โรงพยาบาลภูมพิลอดุลยเดช �� คน ท ั�งคะแนนสอบขอ้สอบ
ปรนยัและขอ้สอบปฏบิตัเิปรยีบเทยีบคะแนนเฉลี�ย (mean +
SD) ในแต่ละกลุ่มตามความถี�ของการประสบเหตุผู ป่้วย
หมดสติ และใชเ้ครื�อง automate external defibrillator
(AED) ในรอบ � เดอืน พบวา่ไม่แตกต่างกนั ค่าความแตกต่าง
ทางสถติ ิp-value = 0.055  ซึ�งไม่แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญั
ทางสถติ ิสาํหรบัคะแนนสอบปฏบิตัหิลงัการอบรมในแต่ละกลุม่
ตามความถี�ของการประสบเหตุผู ป่้วยหมดสติและใชเ้ครื�อง
automate external defibrillator (AED) ในรอบ � เดอืน
ไม่แตกต่างกนั ค่าความแตกต่างทางสถติ ิp-value = 0.107
ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถติิ ซึ�งแตกต่างจากงาน
วจิยัของ Ura Seangnhern และคณะ(8) ที�ไดศ้ึกษาปจัจยัที�มี
ความสมัพนัธก์บัความรูแ้ละทกัษะในการช่วยชวีติของพยาบาล
พบว่าประสบการณ์ตรงในการช่วยฟื� นคืนชีพมคีวามสมัพนัธ์
กบัความรูแ้ละทกัษะการช่วยฟื� นคืนชพี  แต่ในงานวจิยันี�พบวา่
ไม่สมัพนัธ์ก ัน คะแนนสอบหลงัการอบรมของแต่ละกลุ่ม
ตามความถี�ของการประสบเหตุผู ป่้วยหมดสติและใชเ้ครื�อง
automate external defibrillator (AED) ในรอบ � เดอืน
ไม่แตกต่างกนั ซึ�งอาจเกิดจากทุกคนมีความรูค้วามสามารถ
ในการช่วยฟื� นคืนชพีใกลเ้คียงกนัหลงัการอบรมการช่วยชวีติ
พื�นฐาน สามารถใชเ้ครื�อง automate external defibrilla-
tor (AED) ไดอ้ยา่งถกูตอ้งหลงัการอบรม พยาบาลหอ้งฉุกเฉิน
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช �� คน แบ่งเป็นหน่วยงาน
พยาบาลและหน่วยงานกูช้พี พจิารณาเปรยีบเทยีบคะแนนสอบ
ปรนยัก่อนการอบรมการช่วยชีวติข ั�นพื�นฐาน พบว่ากลุ่มงาน
กูช้พีมคีะแนนเฉลี�ย (mean + SD) 8.25 + �.�� คะแนน
มากกว่ากลุ่มงานพยาบาลซึ�งไดค้ะแนนเฉลี�ย �.�� + 1.23
คะแนน หาค่าความแตกต่างทางสถติิพบว่าค่า p-value =
�.���  ซึ�งถอืวา่กลุม่งานกูช้พีมคีะแนนมากกวา่อยา่งมนียัสาํคญั
ทางสถติิ สนบัสนุนการศึกษาของ Ura Seangnhern และ
คณะ(8) ไดศ้ึกษาปจัจยัที�มคีวามสมัพนัธก์บัความรูแ้ละทกัษะ
ในการช่วยชีวิตของพยาบาลพบว่าประสบการณ์การอบรม
การช่วยฟื� นคืนชีพข ั�นสูง ประสบการณ์ตรงในการช่วยฟื� น
คืนชีพ และหอผูป่้วยที�ปฏิบตังิาน มคีวามสมัพนัธก์บัความรู ้
และทกัษะการช่วยฟื� นคืนชีพ โดยจากงานวิจ ัยนี� พยาบาล
หอ้งฉุกเฉินที�ปฏบิตังิานหน่วยกูช้พีถอืไดว้า่เป็นกลุม่ที�มโีอกาส
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ตอ้งออกไปรบัผูป่้วยฉุกเฉินตอ้งทาํการกูช้ีพ ตอ้งใชเ้ครื�อง
automate external defibrillator (AED) บอ่ยครั�งทาํให ้
มีความรูแ้ละทกัษะในการช่วยชีวติเป็นอยา่งดี

สาํหร ับคะแนนสอบขอ้สอบปรนัยหลงัการอบรม
การช่วยชีวิตข ั�นพื� นฐาน พบว่ากลุ่มงานกู ้ชีพกับกลุ่มงาน
พยาบาลมคีะแนนเฉลี�ยไม่แตกต่างกนั ค่าความแตกต่างทาง
สถติ ิ p-value = 0.107 ซึ�งไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญั
ทางสถติิ และคะแนนสอบขอ้สอบปฏิบตัิหลงัการอบรมการ
ช่วยชีวิตข ั�นพื� นฐานท ั�ง � กลุ่มก็ไม่แตกต่างกนั ค่าความ
แตกต่างทางสถติิ p-value = 0.297 ไม่แตกต่างกนัอยา่งมี
นัยสาํคัญทางสถิติเช่นกนั ซึ� งอาจเป็นเพราะท ั�งสองกลุ่มมี
ความรู ้ความสามารถในการช่ วยฟื� นคืนชีพใกล เ้คียงกัน
หลงัการอบรมการช่วยชีวติพื�นฐาน ซึ�งช่วยสนบัสนุนวา่ควรมี
การจดัอบรมทบทวนความรูก้ารกูช้พีข ั�นพื�นฐานอยูเ่ป็นประจาํ

สรุปผลการวจิยั
การศึกษานี� เป็นการศึกษาเพื�อประเมินความรูแ้ละ

ทกัษะการใชร้ะบบกระตกุหวัใจไฟฟ้าอตัโนมตัใินเครื�องกระตกุ
หวัใจไฟฟ้าก่อนและหลงัอบรมการช่วยชีวิตข ั�นพื� นฐานใน
พยาบาลหอ้งฉุกเฉิน โรงพยาบาลภูมพิลอดุลยเดช กรมแพทย-์
ทหารอากาศ ผลการประเมนิพบวา่คะแนนความรูก้ารช่วยชวีติ
ข ั�นพื� นฐานมีความแตกต่างกนั ซึ�งผลคะแนนเพิ�มขึ�นอย่าง
ช ัดเจนหลงัการอบรม เมื� อพิจารณาความรู ค้วามสามารถ
ในการกู ช้ีพข ั�นพื� นฐานและการใชร้ะบบกระตุกหวัใจไฟฟ้า
อตัโนม ัติในเครื� องกระตุกหวัใจไฟฟ้าก่อนการอบรมพบว่า
ในกลุ่มงานกูช้ีพ ซึ�งมีโอกาสไดอ้อกรบัผูป่้วยฉุกเฉินทาํการ
นวดหวัใจใชแ้ละคุน้เคยกบัระบบกระตกุหวัใจไฟฟ้าอตัโนมตัิ
ในเครื� องกระตุกหวัใจดว้ยไฟฟ้าอยู่ตลอดมีความรู ค้วาม
สามารถในการกูช้ีพข ั�นพื�นฐานและการใชร้ะบบกระตุกหวัใจ
ไฟฟ้าอตัโนมตัิในเครื�องกระตุกหวัใจไฟฟ้ามากกว่ากลุ่มงาน
พยาบาล โดยพจิารณาจากผลคะแนนสอบขอ้สอบปรนยัก่อน
การอบรม

สาํหร ับคะแนนสอบขอ้สอบปรนัยหลงัการอบรม
และขอ้สอบปฏิบตัิหลงัการอบรมการกู ช้ีพข ั�นพื� นฐานของ
แต่ละกลุ่มไม่วา่จะพิจารณาตามประสบการณ์ที�ทาํงานความถี�
ของการประสบเหตผูุป่้วยหมดสติตอ้งทาํการช่วยชวีติพื�นฐาน
(CPR) ในรอบ � เดอืน หรอืความถี�ของการประสบเหตผูุป่้วย

หมดสติและใชเ้ครื�อง automate external defibrillator
(AED) ในรอบ � เดอืน พบวา่คะแนนหลงัการอบรมแต่ละใน
ปัจจัยไม่แตกต่างกนัแสดงใหเ้ห็นว่าการอบรมการช่วยชีวิต
ข ั�นพื�นฐานและสอนการใชร้ะบบกระตุกหวัใจไฟฟ้าอตัโนมตัิ
ในเครื�องกระตกุหวัใจไฟฟ้าสามารถช่วยพฒันาความสามารถ
ของพยาบาลหอ้งฉุกเฉินไดเ้ป็นอย่างดี นอกจากนี� พบว่าการ
เรียนรู ้การพ ัฒนาทกัษะความสามารถในการช่วยชีวิตข ั�น
พื�นฐานนั�นไม่สมัพนัธ์กบัประสบการณ์ทาํงานและความบ่อย
ในการปฏบิตักิารกูช้พี โดยทกุคนสามารถปรบัเปลี�ยน พฒันา
ความสามารถหลงัเรยีนและรบัการอบรมไดอ้ยา่งเทา่เทยีมกนั

ขอ้เสนอแนะ
หากทาํการอบรม ควรทาํการประเมินอีกคร ั� ง

หลงัจากการอบรมไปแลว้ภายหลงั เช่น � เดอืน หรอื � เดอืน
หลงัการอบรม เพื�อวเิคราะหก์ารคงอยูข่องความรูค้วามสามารถ
และตอบคาํถามเกี�ยวกบัปจัจยัที�เกี�ยวขอ้งกบัการเรยีนรูม้ากขึ�น
และจะทาํใหท้ราบวา่ควรจดัการอบรมบอ่ยครั�งมากนอ้ยเพยีงใด
ถา้ความรูแ้ละทกัษะการชว่ยชวีติข ั�นพื�นฐานนั�นเริ�มลดนอ้ยลงไป

หากทาํการอบรมใหแ้ก่พยาบาลหลาย ๆ  แผนก หรอื
บคุลากรทางการแพทยห์ลาย ๆ  กลุม่ อาจจะทาํใหเ้หน็ถงึความ
แตกต่างของปจัจยัที�ส่งเสรมิการพฒันาความรูแ้ละทกัษะการ
อบรมไดม้ากขึ� นหรือผลการอบรมอาจจะเปลี� ยนแปลงไป
ตามกลุ่มตวัอยา่งที�ทาํการวจิยัและอาจจะทาํใหม้ีการปรบัปรุง
เทคนิคในการอบรมใหเ้หมาะสมกบัแต่ละกลุ่มตวัอย่างได ้
เหมาะสมมากขึ�น

งานวจิยันี� ไม่มกีลุม่ควบคุม คือ ไม่ไดม้กีารทดสอบ
ในกลุ่มผูท้ี�ไม่ไดเ้ขา้รบัการอบรม ซึ�งแนวโนม้การทาํขอ้สอบ
เดมิซํ�าอาจจะทาํใหม้คีะแนนเพิ�มขึ�นไดเ้ช่นกนั
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