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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.
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(นิพนธ์ตน้ ฉบับ)

ความรูและทั
้ กษะการใช้ระบบกระตุกหัวใจไฟฟ้ าอัตโนมัตใิ นเครืองกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้ า
ก่อนและหลังอบรมการช่วยชีวิตพืนฐานในพยาบาลห้องฉุ กเฉิน
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
สุนทรา บุญชู พบ.
ห้องฉุกเฉิน กองตรวจโรคผูป้ ่ วยนอก รพ. ภูมิพลอดุลยเดช

ความเป็ นมา : เมือพบผู ป้ ่ วยหมดสติ การช่วยชีวติ ขันพืนฐานอย่างถูกต้อง และการรีบช็อคไฟฟ้ าหัวใจโดยเร็วทีสุด ช่วยเพิม
โอกาสการรอดชีวติ ให้ผู ้ป่ วย พยาบาลสามารถใช้ระบบกระตุกหัวใจไฟฟ้ าอัตโนมัตใิ นเครืองกระตุกหัวใจไฟฟ้ าเพือช่วยชีวติ ผู ้ป่ วยได้
จึงมีความมุ่งมันในการพัฒนาความรูแ้ ละทักษะของพยาบาล โดยจัดอบรมการช่วยชีวติ ขันพืนฐานและสอนใช้ระบบกระตุกหัวใจ
ไฟฟ้ าอัตโนมัตใิ นเครืองกระตุกหัวใจไฟฟ้ าให้กับพยาบาลห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลภูมพิ ลอดุลยเดช ซึงเป็ นกลุม่ ทีเจอสถานการณ์
ฉุกเฉินได้บอ่ ย
วัตถุประสงค์ : เพือประเมินความรูแ้ ละทักษะการใช้ระบบกระตุกหัวใจไฟฟ้ าอัตโนมัตใิ นเครืองกระตุกหัวใจไฟฟ้ า ของพยาบาล
ห้องฉุ กเฉิ นโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ก่อนและหลังการอบรม และหาปัจจัยทีเกียวข้องกับความสามารถในการช่วยชีวติ
ขันพืนฐาน
วิธีดาํ เนิ นการวิจยั : เป็ นการศึ กษาเพือประเมินความรู แ้ ละปัจจัยทีเกียวขอ้ งก่อนและหลังการอบรมการช่วยชีวติ ขันพืนฐาน
ตามแนวทางการช่วยชีวติ ปี ค.ศ.
ในพยาบาลห้องฉุกเฉิน คน แบ่งเป็ น กลุม่ โดยทําการประเมินความรูก้ ่อนและหลัง
ในวันเดียวกัน
ผลการวิจยั : คะแนนความรูป้ ระเภทปรนัยก่อนและหลังการอบรม มีค่าเฉลียเท่ากับ . + . คะแนน และ . + 0.788
ตามลําดับ แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ p-value< 0.001 ผลคะแนนเฉลียปรนัยและคะแนนปฏิบตั หิ ลังการอบรมเทียบในแต่ละ
กลุม่ ประสบการณ์การทํางาน ไม่แตกต่างอย่างมีนยั สําคัญ P-value เท่ากับ . และ . ตามลําดับ ผลคะแนนเฉลียปรนัยและ
คะแนนปฏิบตั หิ ลังการอบรมเทียบตามความถีในการเจอผูป้ ่ วย CPR ใน เดือน ไม่แตกต่างอย่างมีนยั สําคัญ p-value เท่ากับ
. และ . ตามลําดับ ผลคะแนนเฉลียปรนัยและคะแนนปฏิบตั หิ ลังการอบรมเทียบตามความถีในการเจอผูป้ ่ วยใช้ AED
ใน เดือน ไม่แตกต่างอย่างมีนยั สําคัญ ค่า p-value เท่ากับ . และ . ตามลําดับ กลุม่ งานกูช้ พี มีคะแนนปรนัยก่อน
การอบรม . + . คะแนน กลุม่ งานพยาบาล . + . คะแนน ซึงงานกูช้ พี คะแนนมากกว่าอย่างมีนยั สําคัญ p-value
เท่ากับ . แต่คะแนนปรนัยและคะแนนปฏิบตั หิ ลังอบรม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ p-value เท่ากับ . และ .
ตามลําดับ
สรุป : ผลการประเมินความรู ห้ ลังการอบรมการช่วยชีวติ ขันพืนฐานเพิมขึนอย่างชัดเจน การอบรมการช่วยชีวติ ขันพืนฐานนี
ช่วยพัฒนาความสามารถของพยาบาลห้องฉุกเฉินได้เป็ นอย่างดี กลุม่ งานกูช้ พี ซึงมีโอกาสได้ปฏิบตั ิการกูช้ พี และใช้เครืองกระตุก
หัวใจไฟฟ้ าอัตโนมัตบิ อ่ ยครัง มีความรู ้พืนฐานก่อนการอบรมทีดีกว่ากลุม่ งานพยาบาล นอกจากนีพบว่าการเรียนรู ้และพัฒนาทักษะ
ความสามารถในการช่วยชีวติ ขันพืนฐานนัน ไม่สมั พันธ์กบั ประสบการณ์การทํางาน และความบ่อยในการปฏิบตั กิ ารกูช้ พี ทุกคน
สามารถปรับเปลียนพัฒนาความสามารถหลังเรียนได้อย่างเท่าเทียมกัน
คําสําคัญ : ความรูแ้ ละทักษะการใช้ระบบกระตุกหัวใจไฟฟ้ าอัตโนมัตใิ นเครืองกระตุกหัวใจไฟฟ้ า

Vol. 66 No. 1 January - April 2020

บทนํ า

Royal Thai Air Force Medical Gazette 13

หมดสติถงึ การช็อกไฟฟ้ าครังแรก และ . + . นาที หลังจาก
หมดสติ จนบุคลากรทางการแพทย์ฉุ กเฉิ นมาถึง อัตราการ
ความเป็ นมาและความสําคัญของปัญหา
ี รบั การช็อกไฟฟ้ าครังแรกไม่นาน
ปัจจุบนั การช่วยชีวติ ผูป้ ่ วยในภาวะวิกฤติ หรือหัวใจ รอดชีวติ % สําหรับผูท้ ได้
หยุดเต้นนันถือว่ามีความสําคัญเป็ นอย่างมาก และมีการศึกษา กว่า นาที และอัตรารอดชีวติ เป็ น % ผู ท้ ีได้ร บั การ
กันอย่างแพร่หลาย จากแนวทางการช่วยชีวติ ผู ป้ ่ วยในสภาวะ ช็อกไฟฟ้ าครังแรกนานกว่า นาที
Theresa MM. และคณะ(4) ได้ศึ กษาในกลุ่ ม
ฉุ กเฉิ นระดับเบืองต้น (basic life support: BLS) และ
การช่ วยชี ว ิตผู ้ป่ วยในสภาวะฉุ กเฉิ น ขันสู ง (Advanced นักเรียนมัธยมปลาย จํานวน คน พบว่าคะแนนก่อนหลัง
cardiovascular life support: ACLS) ซึงสามารถทําให้ผู ้ป่ วย การอบรมการกู ช้ ีพพืนฐานมีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญ
มีอตั ราการรอดชีวติ ทีสู งมากขึน โดยทีผู ป้ ระสบเหตุคนแรก คะแนนหลังการอบรมการกูช้ ีพพืนฐานมีการพัฒนาขึน
สํา หรับในโรงพยาบาลภู มิ พลอดุ ลยเดช อาจจะ
มีความสําคัญเป็ นอย่างมากในการเพิมอัตราการรอดชีวติ ของ
ไม่ได้มีการติดตังเครืองกระตุกหัวใจไฟฟ้ าอัตโนมัติ (AED)
ผูป้ ่ วย
European Resuscitation council Guidelines ตามจุดต่าง มักจะใช้เครืองกระตุกหัวใจไฟฟ้ า (defibrillator)
for resuscitation 2015(1) ในส่วนของ adult basic life ตามหอผูป้ ่ วยและห้องฉุกเฉินเป็ นหลัก รวมทังเวลาทีต้องออก
support and automated external defibrillator นัน หน่ วยเคลือนทีของโรงพยาบาล มักจะต้องมีอุปกรณ์เครือง
ระบุไว ้ว่า การกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้ า (defibrillation) ครังแรก กระตุกหัวใจไฟฟ้ า (defibrillator) ติดตังในรถพยาบาลทีออก
ให้ได้ภายใน - นาที หลังจากผูป้ ่ วยไม่รูส้ กึ ตัว สามารถเพิม ไปด้วย ซึงผู ใ้ ช้งานต้องมีความรู ค้ วามเข้าใจการใช้เครืองมือ
ี ใช่แพทย์โดยเฉพาะพยาบาล
อัตราการรอดชี ว ิ ตในกลุ่ ม ที มี ภ าวะหัว ใจหยุ ด เต้นที เป็ น บางครังบุคลากรทางการแพทย์ทไม่
ventricular fibrillation ได้สูงถึง - % The Public อาจจะเป็ นผู ป้ ระสบเหตุคนแรกทีพบผู ป้ ่ วยระยะวิกฤติ เช่น
Access Defibrillation Trial Investigator(2) ได้ทาํ กรณี ผู ้ป่ วยหัว ใจหยุ ด เต้น คลํา ชี พจรไม่ ไ ด้, พยาบาลที
การศึกษาเปรียบเทียบการกดนวดหัวใจ (CPR) เพียงอย่าง ออกหน่วยนอกโรงพยาบาลพบเจอผูห้ มดสติ คลําชีพจรไม่ได้
เดียว เทียบกับการ CPR ร่วมกับการใช้เครือง AED และ เป็นต้น ซึงบางครังจําเป็นต้องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้ า (defibrilติ ดตามผลคื ออั ต ราการรอดชี วิ ต จนกระทั งกลั บ จาก lation) โดยไม่มีแพทย์อยู ่ด ว้ ย ซึงตามกฎหมายการแพทย์
โรงพยาบาล ในกลุ่ มที ผู ช้ ่ วยชี ว ิตถูกฝึ กสอนในการใช้การ เท่านันทีสามารถกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้ า (defibrillation) จาก
ช่ วยเหลือชีว ิต CPR ร่ วมกับการใช้เครือง AED มีผู ร้ อด เครืองกระตุกหัวใจไฟฟ้ า (defibrillator) ได้ จากทีกล่าวมาแล้ว
ชีวติ จํานวน คนจาก
คน ได้ออกจากโรงพยาบาล ข้างต้นว่าปัจจุบนั เครืองกระตุกหัวใจไฟฟ้ าอัตโนมัติ หรือ AED
กลุ่ มทีได้ร บั การ CPR อย่ างเดียวรอดชีว ิต คน จาก (Automated external defibrillator) ได้ถูกกําหนดให้เป็นการ
คน Valenzuela TD(3) ได้ทาํ การศึ กษาไปข้างหน้า ปฐมพยาบาลเบื องต้น เพราะฉะนันพยาบาลจึ งสามารถใช้
กรณีหวั ใจหยุดเต้นเฉียบพลันในคาสิโน จากคาสิโน แห่ง ระบบกระตุกหัวใจไฟฟ้ าอัตโนมัตใิ นเครืองกระตุกหัวใจไฟฟ้ า
โดยเจ้าหน้าทีรักษาความปลอดภัยในคาสิโนเป็นผู ้ได้รับการสอน (mode AED in defibrillator) เพือช่วยชีวติ ผูป้ ่ วยได้
ทางผู จ้ ดั ทํา มีความมุ่งมันในการพัฒนาศักยภาพ
การใช้ Automate External Defibrillator (AED) ซึงเครือง
AED ถูกเก็บไวใ้ นทีทีสามารถนําเครืองมาใช้งานได้ ภายใน และประสิทธิภาพในการช่วยชีวติ ขันพืนฐานและการใช้เครือง
นาทีหรือน้อยกว่านับตังแต่หมดสติจนการช็อกไฟฟ้ าครังแรก กระตุ กหัว ใจด้ว ยไฟฟ้ าอัตโนมัติ แ ก่ พ ยาบาลห้องฉุ กเฉิ น
ตามด้วยการกดหน้าอก ติดตามผลการรอดชีวติ จนไปถึงการ โรงพยาบาลภูมพิ ลอดุลยเดช เพือเป็ นกําลังสําคัญในการช่วย
ได้กลับจากโรงพยาบาล ผลปรากฏว่ามีการใช้เครือง AED เหลือดู แลผูป้ ่ วยเบืองต้น เนืองจากถือได้ว่าเป็ นบุคคลซึงจะมี
กับผู ป้ ่ วยทีตรวจพบภาวะหัวใจหยุดเต้น ทีเป็ น ventricular โอกาสได้พบเจอผูป้ ่ วยวิกฤติได้บอ่ ย รวมทังยังถูกกําหนดให้
fibrillation จํานวน คน % รอดชีวติ จนได้กลับบ้าน สามารถช่วยเหลืองานฉุ กเฉิ นนอกโรงพยาบาลได้ดว้ ย (preผูป้ ่ วย คน ทีหมดสติใช้เวลา . + . นาทีตงแต่
ั หมดสติ hospital care) จึงควรมีความรู ้ความสามารถทีมากพอ ถูกต้อง
จนกระทังได้ตดิ เครือง defibrillator 4.4 + 2.9 นาทีหลังจาก และเหมาะสมตามเกณฑ์ม าตรฐาน ดัง นั นจึ งพิ จ ารณาจัด
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โครงการอบรมการช่วยชีวติ ขันพืนฐานและสอนการใช้เครือง
กระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้ าอัตโนมัตขิ นึ สําหรับพยาบาลห้องฉุกเฉิน
โรงพยาบาลภูมพิ ลอดุลยเดช
การอบรม อาศัยแนวคิ ด ทฤษฎี การเรี ยนรู ้ของ
(5)
Bloom ซึงได้กล่าวว่าเมือบุคคลเกิดการเรียนรู จ้ ะทําให้เกิด
การเปลียนแปลงใน ด้าน คือ ) ด้านความรู ้ ความเข้าใจ
ความคิด (cognitive domain) 2) ด้านความรูส้ กึ ทัศนคติ
ค่ านิยม (affective domain) และ ) ด้านความชํานาญ
(psychomotor domain) ซึงหากบุคคลเกิดการเรียนรูท้ าํ ให้
เกิดความรู ้ ความเข้าใจ ความเชื อมันแล ว้ จะทําให้นาํ สิ ง
ต่าง ๆ ทีได้จากการเรียนรูไ้ ปประยุกต์ใช้และสามารถปฏิบตั ไิ ด้
อย่างถูกต้องและชํานาญ
ดังนัน การอบรมทีจัดขึนนีจะมีการให้ความรู ท้ าง
ทฤษฎีและมีการปฏิบตั ิจริงกับหุ่นจําลองรวมทังมีการประเมิน
ก่อนและหลังการอบรมการช่วยชีวติ ขันพืนฐานทังเป็ นขอ้ สอบ
ทฤษฎี ข้อสอบปฏิบตั ิกบั หุ่นจําลอง ประเมินให้คะแนนตาม
เกณฑ์ โดยยึดแนวทางปฏิบตั ติ ามสมาคมหัวใจอเมริกนั ค.ศ.
เพือให้สามารถนําไปใช้ช่วยผู ป้ ่ วยในชีวติ จริงได้อย่าง
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

วิธีดําเนิ นการวิจยั
เป็ นการศึ กษาที มี ก ารประเมิ น ก่ อ นและหลั ง
ในกลุม่ ตัวอย่างเดียวกัน (Before-After study) ซึงเป็ นการ
ศึกษาข้อมูลก่อนและหลังการอบรมการใช้ระบบกระตุกหัวใจ
ไฟฟ้ าอัตโนมัติในเครืองกระตุกหัวใจไฟฟ้ า ในพยาบาลหอ้ ง
ฉุกเฉิน โรงพยาบาลภูมพิ ลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
เพือเปรียบเทียบผลความรูแ้ ละทักษะของพยาบาลห้องฉุกเฉิน
ได้จ ัดการอบรมโดยแบ่งช่ วงอบรมเป็ น รุ่ น และทําการ
ประเมินในวันเดียวกันทีอบรม

ประชากรทีทําการศึกษา
พยาบาลห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลภูมพิ ลอดุลยเดช
กรมแพทย์ทหารอากาศ จํานวน คน โดยการจัดอบรม
การช่ วยชีว ิตขันพื นฐานและสอนการใช้เครื องกระตุกหัวใจ
ไฟฟ้ า รวมทังมีการวัดผลสอบทางทฤษฎีกอ่ นและหลังการสอน
ในวันเดียวกัน และประเมินการสอบปฏิบตั ิ ให้กับพยาบาลห้อง
ฉุ กเฉิ นทุกคน โดยขอให้ทางหัวหน้างานพยาบาลห้องฉุ กเฉิ น
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จัดแบ่งพยาบาลห้องฉุกเฉิน ออกเป็ น กลุม่ และไม่รบกวน
การปฏิบตั ิหน้าทีการทํางานซึงเนือหาการอบรมของทัง รุ่น
และทําข้อสอบหลังการอบรม สรุ ปการสอนโดยรวมอีกครัง
โดยให้ผู เ้ ข้าร่ วมวิจยั ซักถามและตอบข้อสงสัยในการปฏิบตั ิ
รวมถึงเฉลยข้อสอบก่อนและหลังการอบรม เพือความเข้าใจ
ทีถูกต้องผู ว้ ิจ ัยเก็บรวบรวมข้อมู ลทังจากแบบสอบถามและ
เอกสารประเมินการสอบ โดยข้อมูลทังหมดจะถูกเก็บไวใ้ น
ตู เ้ ก็ บเอกสารในห้องทีมีกุ ญแจปิ ดแน่ น หนาภายในห้องพัก
แพทย์ กองตรวจโรคผู ้ป่ วยนอก ซึงมีเพียงผูว้ จิ ยั เท่านันทีเข้าถึง
ข้อมูลได้ จากนันนําข้อมูลมาวิเคราะห์ผล เสนอผล และสรุปผล
การวิจยั ต่อไป การวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิตบิ นั ทึกข้อมูลทีได้
และวิเ คราะห์ข อ้ มู ลด้วยโปรแกรม SPSS program for
windows Version 18 โดยใช้การแจกแจงข ้อมูล เป็ นความถี
ร้อยละ หาค่าเฉลีย ค่ามัธยฐาน ค่าเบียงเบนมาตรฐาน เสนอ
ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative data) คือ ประสบการณ์
ทํางาน จํานวนครังทีพบเหตุการณ์ผู ป้ ่ วยหัวใจหยุดเต้นใน
เดือน จํานวนครังในการเจอผูป้ ่ วยทีใช้เครืองกระตุกหัวใจ
ไฟฟ้ าอัตโนมัติใน เดือน จะแสดงเป็ นค่ าสัดส่ วนร้อยละ
สถิตเิ ชิงวิเคราะห์ วิเคราะห์หาความแตกต่างของคะแนนสอบ
ก่อนและหลังการอบรมการช่ วยชี ว ิตขันพื นฐาน ใช้ค่ าการ
ทดสอบ Paired-sample t-test เนืองจากข้อมูลทีเปรียบเทียบ
ทังสองกลุ่มนี เป็ นข้อมูลทีไม่เป็ นอิสระต่อกัน (Dependent
samples) และเป็ นข ้อมูลสถิตทิ ใช้
ี พารามิเตอร์ (Parametric
statistics) วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างหน่ วยงานที
ปฏิบตั งิ าน ประสบการณ์การทํางาน ความบ่อยในการเจอผู ้ป่ วย
หัวใจหยุดเต้นหรือต้องทําการช่วยชีวติ ขันพืนฐานใน เดือน
ความบ่อยในการเจอผู ป้ ่ วยทีต้องใช้เครืองกระตุกหัวใจไฟฟ้ า
อัตโนมัตใิ น เดือน กับค่าเฉลียของคะแนนการสอบปฏิบตั ิ
คะแนนสอบก่อนเรียน (pre-test) และคะแนนสอบหลังเรียน
(post-test) โดยใช้ One Way ANOVA ในการวิเคราะห์ข ้อมูล
เนืองจากเป็นการเปรียบเทียบคะแนนสอบระหว่างกลุม่ หลายกลุม่
วิเคราะห์ผลความแตกต่างของคะแนนสอบของพยาบาลห้อง
ฉุกเฉินแต่ละหน่วยงานทีปฏิบตั ติ งิ าน โดยใช้ Unpaired t test
ในการวิเคราะห์ผลความแตกต่างระหว่างค่าเฉลียของคะแนน
การสอบปฏิบตั ขิ องแต่ละกลุม่ ความต่างของคะแนนสอบก่อน
เรียน (pre-test) ของแต่ละกลุ่ม ความต่างของคะแนนสอบ
หลังเรียน (post-test) ของแต่ละกลุม่
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ผลการวิจยั
เป็ นการศึ กษาประเมิ น ก่ อ นและหลั ง ในกลุ่ ม
ตัวอย่างเดียวกัน (Before-After study) ซึงเป็ นรูปแบบวิจยั
การศึ กษาข้อมู ล ก่ อนและหลัง การอบรมการช่ ว ยชี ว ิ ตขั น
พืนฐานของพยาบาลห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลภูมพิ ลอดุลยเดช
เพือเปรียบเทียบผลความรู ้และทักษะการใช้ระบบกระตุกหัวใจไฟ
ฟ้ าอัตโนมัตใิ นเครืองกระตุกหัวใจไฟฟ้ าของพยาบาลห้องฉุกเฉิน
ได้จดั การอบรมโดยแบ่งช่วงอบรมเป็ น รุ่น จะได้ไม่รบกวน
การปฏิ บตั ิ หน้าที การทํา งานและประเมิน ความรู แ้ ละทักษะ
การใช้ระบบกระตุกหัวใจไฟฟ้ าอัตโนมัตใิ นเครืองกระตุกหัวใจ
ไฟฟ้ าก่อนและหลังการอบรมการช่ วยชีว ิตขันพื นฐาน โดย
ทําการประเมินในวันเดียวกันกับวันทีอบรม จากนันนําข้อมูล
มาวิเคราะห์ด ว้ ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึงจะนําเสนอเป็ น
ส่วนต่าง ๆ ดังนี
ส่วนที ข้อมูลทัวไปของพยาบาลห้องฉุกเฉิ น โรงพยาบาล
ภูมิพลอดุลยเดช
พยาบาลห้องฉุ กเฉิ น ของโรงพยาบาลภู มิ พ ลอดุลยเดชทังหมด ไม่มที า่ นใดเข้าเกณฑ์คดั ออกจากงานวิจยั
รวมจํานวนทังหมด คน คิดเป็นร้อยละ ได้เข้าร่วมการ
อบรมการช่ วยชี ว ิตขันพื นฐาน โดยมีการเก็ บข้อมู ล ดังนี
. ประสบการณ์การทํางาน (Experience) 2. หน่วยงานที
ปฏิบตั ิงาน . ความถีการประสบเหตุผู ป้ ่ วยหมดสติ เรียก
ไม่รูส้ ึกตัว ต้องทําการช่วยชีวติ พืนฐาน (CPR) ใน เดือน
โดยความถี การประสบเหตุ ผู ้ ป่ วยหมดสติ แ ละใช้เ ครื อง
Automate external defibrillator (AED) ใน เดือน
ตารางที แสดงประสบการณ์ ก ารทํา งานของพยาบาล
ห้องฉุกเฉิ น โรงพยาบาลภูมพิ ลอดุลยเดชทังหมด
ประสบการณ์การทํางาน
น้อยกว่า ปี
- ปี
- ปี
มากกว่า ปี
รวม

จํานวน (คน)

ร้อยละ

7
53
20
12
92

7.6
57.6
21.7
13
100

จากตารางที พบว่ าพยาบาลห้อ งฉุ กเฉิ น
โรงพยาบาลภูมพิ ลอดุลยเดชทังหมด คน แบ่งเป็ นกลุม่ ทีมี
ประสบการณ์การทํางานน้อยกว่า ปี จํานวน คน คิดเป็ น
ร้อยละ . กลุม่ ทีมีประสบการณ์การทํางาน - ปี มีจาํ นวน
คน คิดเป็ นร้อยละ กลุม่ ทีมีประสบการณ์การทํางาน
- ปี มีจาํ นวน คน คิดเป็ นร้อยละ . และกลุม่ ทีมี
ประสบการณ์การทางานมากกว่า ปี มีจาํ นวน คน คิดเป็น
ร้อยละ
ตารางที แสดงหน่ วยงานที ปฏิ บ ัติ งานของพยาบาล
ห้องฉุกเฉิ น โรงพยาบาลภูมพิ ลอดุลยเดช
หน่ วยงาน

จํานวน (คน)

ร้อยละ

กูช้ พี
งานพยาบาล
รวม

8
84
92

8.7
91.3
100

จากตารางที พบว่ า พยาบาลห้องฉุ กเฉิ น
โรงพยาบาลภูมพิ ลอดุลยเดชทังหมด คน แบ่งเป็ นพยาบาล
ทีทํางานกูช้ พี คน คิดเป็ นร้อยละ . ทํางานพยาบาล
คน คิดเป็ นร้อยละ .
ตารางที แสดงความถีของการประสบเหตุผู ป้ ่ วยหมดสติ
ต้องทําการช่ วยชีวิตพืนฐาน (CPR) ในรอบ เดือน ของ
พยาบาลห้องฉุกเฉิ น โรงพยาบาลภูมพิ ลอดุลยเดช
ความถีการเจอผูป้ ่ วยต้องทํา จํานวน (คน)
CPR ใน เดือน
ไม่เคย
น้อยกว่า ครัง
- ครัง
มากกว่า ครัง
รวม

9
41
28
14
92

ร้อยละ
9.8
44.6
30.4
15.2
100

จากตารางที พบว่ าพยาบาลห้อ งฉุ กเฉิ น
โรงพยาบาลภูมพิ ลอดุลยเดชทังหมด คน แบ่งเป็ น กลุม่ ทีไม่
เคยประสบเหตุผูป้ ่ วยหมดสติตอ้ งทําการช่วยชีวติ ขันพืนฐาน
(CPR) ในรอบ เดือน จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ .
เคยประสบเหตุ ผู ป้ ่ วยหมดสติ ตอ้ งทําการช่ วยชีว ิตพื นฐาน
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(CPR) น้อยกว่า ครัง ในรอบ เดือน จํานวน คน
คิ ดเป็ นร้อยละ . เคยประสบเหตุผู ป้ ่ วยหมดสติตอ้ งทํา
การช่วยชีวติ ขันพืนฐาน (CPR) 5-10 ครัง ในรอบ เดือน
จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . เคยประสบเหตุผูป้ ่ วย
หมดสติต ้องทําการช่วยชีวติ ขันพืนฐาน (CPR) มากกว่า ครัง
ในรอบ เดือน จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ .
ตารางที แสดงความถีของการประสบเหตุผู ป้ ่ วยหมดสติ
และใช้เครือง automate external defibrillator (AED)
ในรอบ เดือน ของพยาบาลห้องฉุกเฉิ น โรงพยาบาลภูมพิ ลอดุลยเดช
ความถีการเจอผูป้ ่ วย
ใช้ AED ใน เดือน
ไม่เคย
น้อยกว่า ครัง
- ครัง
มากกว่า ครัง
รวม

จํานวน (คน)

จํานวน คน คิ ดเป็ นร้อยละ . เคยประสบเหตุผู ป้ ่ วย
หมดสติและใช้เครือง automate external defibrillator
(AED) มากกว่า ครัง ในรอบ เดือน จํานวน คน
คิดเป็ นร้อยละ
ส่วนที ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทังหมดของการศึกษาวิจยั
วิเ คราะห์หาความแตกต่ างของคะแนนสอบก่ อน
และหลัง การอบรมการช่ ว ยชี ว ิ ตขั นพื นฐานของพยาบาล
ห้องฉุ กเฉิ น โรงพยาบาลภู มิ พลอดุ ลยเดชทังหมด คน
โดยใช้ค่าการทดสอบ Paired-sample t-test และวิเคราะห์
หาปัจจัยทีเกียวข้องของคะแนนสอบหลังอบรมและคะแนน
สอบปฏิบตั ิ แสดงได้ดงั ต่อไปนี

ร้อยละ

48
37
7
0
92

ตารางที แสดงค่าเฉลียคะแนนสอบข้อสอบปรนัยก่อนและ
หลังการอบรมการช่วยชีวติ ขันพืนฐานของพยาบาลห้องฉุกเฉิน
โรงพยาบาลภูมพิ ลอดุลยเดชทังหมด คน และเปรียบเทียบ
ความแตกต่างของคะแนนสอบ

52.2
40.2
7.6
0
100

mean
Pretest *
Posttest*

Std.deviation P value

7.15
9.2

1.24
0.788

<0.001

จากตารางที พบว่ าพยาบาลห้อ งฉุ กเฉิ น
โรงพยาบาลภูมพิ ลอดุลยเดชทังหมด คน แบ่งเป็ นกลุม่ ที *คะแนนเต็ม คะแนน
ไม่ เคยประสบเหตุผู ป้ ่ วยหมดสติและใช้เครื อง automate
external defibrillator (AED) ในรอบ เดือน จํานวน
คน คิดเป็ นร้อยละ . เคยประสบเหตุผูป้ ่ วยหมดสติและ
จากตารางที จะเห็น ได้ว่ าคะแนนสอบปรนัย
ใช้เครือง automate external defibrillator (AED) น้อยกว่า
ครัง ในรอบ เดือน จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . หลังการอบรมการช่วยชีวติ ขันพืนฐานของพยาบาลห้องฉุกเฉิน
เคยประสบเหตุ ผู ้ป่ วยหมดสติ และใช้เ ครื อง automate โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช มากกว่าคะแนนสอบก่อนการ
external defibrillator (AED) 5-10 ครัง ในรอบ เดือน อบรมอย่างมีนยั สําคัญ P value <0.05
ตารางที แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลียคะแนนสอบข้อสอบ ปรนัยและคะแนนสอบข้อสอบปฏิบตั ิ (OSCE) หลังการอบรม
การช่ วยชีวิตขันพืนฐานของพยาบาลห้องฉุกเฉิ น โรงพยาบาลภูมพิ ลอดุลยเดชแต่ละช่ วงประสบการณ์การทํางาน
ประสบการณ์การทํางาน
น้อยกว่า ปี
1 – 5 ปี
6 – 10 ปี
มากกว่า ปี
*OSCE คะแนนเต็ม

คะแนน

mean

Post test
S.D.
p value

mean

OSCE
S.D.

8.86
9.15
9.45
9.17

0.69
0.77
0.60
1.11

13.80
14.05
14.45

1.19
0.75
0.75

0.316

p value
0.214
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จากตารางที แสดงว่าคะแนนสอบข้อสอบปรนัย . และคะแนนสอบข้อสอบปฏิบตั ิ (OSCE) หลังการอบรม
หลังการอบรมการช่วยชีวติ ขันพืนฐานของพยาบาลห้องฉุกเฉิน การช่วยชีวติ ขันพืนฐาน ในแต่ละช่วงประสบการณ์การทํางาน
โรงพยาบาลภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช ในแต่ ละช่ ว งประสบการณ์ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ P value = 0.214
การทํางานไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ P value=
ตารางที แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลียคะแนนสอบข้อสอบ ปรนัยและคะแนนสอบข้อสอบปฏิบตั ิ (OSCE) หลังการอบรม
การช่ วยชีวิตขันพืนฐานของพยาบาลห้องฉุกเฉิ น โรงพยาบาลภูมพิ ลอดุลยเดช ในแต่ละกลุ่มตามความถีทีประสบเหตุผูป้ ่ วย
หมดสติตอ้ งทําการช่ วยชีวิตพืนฐาน (CPR) ในรอบ เดือน
ความถีการเจอผูป้ ่ วย
ต้องทํา CPR ใน เดือน
ไม่เคย
น้อยกว่า ครัง
- ครัง
มากกว่า ครัง

mean

Post test
S.D.
p value

mean

OSCE
S.D.

9.11
9.22
9.25
9.07

0.60
0.75
0.84
0.91

13.83
13.91
13.83
14.17

1.32
1.03
1.19
0.99

จากตารางที แสดงว่าคะแนนสอบข้อสอบปรนัย
หลังการอบรมการช่วยชีวติ ขันพืนฐานของพยาบาลห้องฉุกเฉิน
โรงพยาบาลภู มิพลอดุ ล ยเดช ในแต่ละกลุ่ มตามความถีที
ประสบเหตุผูป้ ่ วย หมดสติตอ้ งทําการช่วยชีวติ พืนฐาน (CPR)
ในรอบ เดือน ไม่ แตกต่างกันอย่างมีน ัยสําคัญทางสถิติ

0.89

P value
0.81

p-value = 0.89 และคะแนนสอบขอ้ สอบปฏิบตั ิ (OSCE)
หลังการอบรมการช่ วยชีว ิตขันพื นฐาน ในแต่ล ะกลุ่ มตาม
ความถีทีประสบเหตุผูป้ ่ วยหมดสติตอ้ งทําการช่วยชีวติ พืนฐาน
(CPR) ในรอบ เดือน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
p-value = 0.810

ตารางที แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลียคะแนนสอบข้อสอบปรนัยและคะแนนสอบข้อสอบปฏิบตั ิ (OSCE) หลังการอบรม
การช่ วยชีวิตขันพืนฐานของพยาบาลห้องฉุกเฉิ น โรงพยาบาลภูมพิ ลอดุลยเดช ในแต่ละกลุ่มตามความถีของการประสบเหตุ
ผูป้ ่ วยหมดสติและใช้เครือง automate external defibrillator (AED) ในรอบ เดือน
ความถีการเจอผูป้ ่ วย
ต้องใช้ AED ใน เดือน
ไม่เคย
น้อยกว่า ครัง
- ครัง
มากกว่า ครัง

mean

Post test
S.D.
p value

mean

OSCE
S.D.

9.27
9.00
9.71
9.20

0.67
0.91
0.48
0.78

13.97
13.71
14.64
13.92

0.97
1.27
0.47
1.09

จากตารางที แสดงว่าคะแนนสอบข้อสอบปรนัย
หลังการอบรมการช่วยชีวติ ขันพืนฐานของพยาบาลห้องฉุกเฉิน
โรงพยาบาลภูมพิ ลอดุลยเดช ในแต่ละกลุม่ ตามความถีของการ
ประสบเหตุผูป้ ่ วยหมดสติและใช้เครือง automate external
defibrillator (AED) ในรอบ เดือน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั

0.055

p value
0.107

สําคัญทางสถิติ p value = 0.055 และคะแนนสอบข้อสอบ
ปฏิบตั ิ (OSCE) หลังการอบรมการช่วยชีวติ ขันพืนฐานในแต่
ละกลุม่ ตามความถีการประสบเหตุผูป้ ่ วยหมดสติและใช้เครือง
Automate external defibrillator (AED) ในรอบ เดือน
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ p value = 0.107
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ตารางที แสดงค่าเฉลียคะแนนสอบข้อสอบปรนัยก่อนการอบรม, ข้อสอบปรนัยหลังการอบรมข้อสอบปฏิบตั ิ (OSCE) หลังการ
อบรมของพยาบาลห้องฉุกเฉิ น โรงพยาบาลภูมพิ ลอดุลยเดช เปรียบเทียบกลุ่มทีปฏิบตั งิ านพยาบาลกับกลุ่มกูช้ ีพ
งานพยาบาล
Mean
Pretest*
Posttest*
OSCE**
*คะแนนเต็ม

งานพยาบาล
S.D.

7.05
9.15
13.88
คะแนน **คะแนนเต็ม

1.23
0.78
1.10

กูช้ ีพ
Mean

กูช้ ีพ
S.D.

p value

8.25
9.63
14.31

0.70
0.74
1.03

0.008
0.107
0.297

คะแนน

จากตารางที คะแนนสอบข้อสอบปรนัยก่ อน
การอบรมการช่ วยชี ว ิตขันพื นฐานของพยาบาลห้องฉุ กเฉิ น
โรงพยาบาลภูมพิ ลอดุลยเดช ในกลุม่ ทีปฏิบตั งิ านพยาบาลกับ
กลุ่ มกู ช้ ี พ พบว่าคะแนนสอบก่อนการอบรมของกลุ่ มกู ช้ ีพ
มากกว่ากลุ่มพยาบาลอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ p-value <
0.05
คะแนนสอบข้อสอบปรนัยหลังการอบรมการช่วย
ชีวติ ขันพืนฐานของพยาบาลห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ในกลุม่ ทีปฏิบตั งิ านพยาบาลกับกลุม่ กูช้ พี ไม่มคี วาม
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ p value = 0.107
คะแนนสอบข้อสอบปฎิบตั ิ (OSCE) หลังการอบรม
การช่วยชีวติ ขันพืนฐานของพยาบาลห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาล
ภูมิพลอดุลยเดช ในกลุ่มทีปฏิบตั ิงานพยาบาลกับกลุ่มกู ช้ ีพ
ไม่มคี วามแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ p-value = 0.297

อภิปรายผลการวิจยั
พยาบาลห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลภูมพิ ลอดุลยเดช
ทีเข้าอบรม รวมทังสิน คน พบว่ากลุม่ ทีมีจาํ นวนมากทีสุด
คือ กลุม่ ทีประสบการณ์การทํางาน - ปี มีจาํ นวน คน
คิดเป็ นร้อยละ . พยาบาลห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลภูมพิ ลอดุลยเดชทีเข้าอบรม ส่วนใหญ่ทาํ งานพยาบาล คน คิดเป็ น
ร้อยละ . ทํางานกูช้ พี คน คิดเป็ นร้อยละ . พยาบาล
ห้องฉุ กเฉิ น โรงพยาบาลภูมิพลอดุ ลยเดชทีเข้าอบรมทังสิน
คน แบ่งเป็นกลุม่ ทีเคยประสบเหตุผูป้ ่ วยหมดสติตอ้ งทําการ
ช่วยชีวติ ขันพืนฐาน (CPR) ในรอบ เดือนน้อยกว่า ครัง
จํานวนมากทีสุด คือ คน คิดเป็นร้อยละ . พยาบาลห้อง
ฉุกเฉิน โรงพยาบาลภูมพิ ลอดุลยเดชทีเข้าอบรมจํานวน คน

ส่ ว นใหญ่ ไ ม่ เ คยประสบเหตุ ผู ้ป่ วยหมดสติ แ ละใช้เ ครื อง
automate external defibrillator (AED) ในรอบ เดือน
จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . การอบรมการช่วยชีวติ
ขันพืนฐานและการใช้เครื องกระตุกหัวใจไฟฟ้ าอัตโนมัติใน
เครืองกระตุกหัวใจไฟฟ้ าแก่พยาบาลห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาล
ภู มิ พลอดุ ลยเดช มีการประเมินคะแนนข้อสอบวัดความรู ้
ทฤษฎี เป็ นประเภทปรนัย (MCQ) จํานวน ข้อ คิดเป็ น
คะแนนเต็ม คะแนน ทังก่อนและหลังการอบรม โดย
คะแนนก่ อนการอบรม มีช่ วงคะแนนตังแต่ - คะแนน
ซึงนํามาคิดค่าเฉลีย (mean + SD) เท่ากับ . + 1.24
คะแนน และหลังการอบรมมีช่วงคะแนนตังแต่ - คะแนน
คิดค่าเฉลีย (mean + SD) เท่ากับ . + . คะแนน
จากนันหาความแตกต่างทางสถิตพิ บว่าค่า p-value < 0.001
ซึ งค่ าน้อยกว่า . มีความแตกต่ างกันอย่างมีน ัยสําคัญ
ซึงสนับสนุ นงานวิจยั ของ Afzalimoghaddam Mohammad
และคณะ(4) และ Theresa M Meissner(6) และคณะ ทีพบว่า
คะแนนความรู ้ก่ อนและหลัง การวิ จ ัยมี ค วามแตกต่ างกัน
อย่างมีนยั สําคัญเช่นกัน พิจารณาคะแนนสอบหลังการอบรม
การช่ วยชีว ิตขันพืนฐานและการใช้เครืองกระตุกหัวใจไฟฟ้ า
อัตโนมัติในเครื องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้ าของพยาบาลห้อง
ฉุกเฉิน โรงพยาบาลภูมพิ ลอดุลยเดช คน ทังคะแนนสอบ
ข้อสอบปรนัยและข้อสอบปฏิบตั ิ เปรียบเทียบคะแนนเฉลีย
(mean + SD) ของแต่ละกลุ่มช่วงประสบการณ์การทํางาน
พบว่ าคะแนนสอบปรนั ย หลั ง การอบรมในแต่ ล ะกลุ่ ม
ไม่แตกต่างกัน ค่าความแตกต่างทางสถิติ P-value = 0.316
ซึงไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
สํา หรั บคะแนนสอบปฏิ บ ัติ หลัง การอบรมของ
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แต่ละกลุ่มช่วงประสบการณ์ การทํางานพบว่าไม่ แตกต่ างกัน
ค่าความแตกต่างทางสถิติ p-value = 0.214 ซึงไม่แตกต่างกัน
อย่ างมี น ั ยสํา คั ญทางสถิ ติ ซึ งแตกต่ างจากงานวิ จ ั ยของ
Shrestha Roshana และคณะ(7) ทีได้ศึกษาในบุคลากรทาง
การแพทย์พบว่าคนทีมีอายุการทํางานมากกว่า ปี ขนไป
ึ จะมี
ความรูค้ วามสามารถในการช่วยชีวติ ลดลงตามอายุการทํางาน
และพบว่าคนทีมีอายุการทํางานน้อยกว่า ปี ได้รบั คะแนน
การประเมินโดยเฉลียมากทีสุด ส่ วนในงานวิจยั นี พบว่าทัง
คะแนนสอบข้อสอบปรนัยและข้อสอบปฏิบตั ิหลังการอบรม
แต่ละกลุ่มช่วงประสบการณ์การทํางาน มีแนวโน้มว่ากลุ่มที
ประสบการณ์การทํางานยิงมาก จะได้คะแนนสอบทีสู งกว่า
แต่กไ็ ม่มคี วามแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ซึงอาจเกิด
จากเป็ นการวัดผลหลังการอบรมทํา ให้ทุก ๆ คนมีความรู ้
ความสามารถทีไม่แตกต่างกันแม้ว่าประสบการณ์การทํางาน
จะแตกต่ างกันก็ ตาม พิ จารณาคะแนนสอบหลังการอบรม
การช่ วยชีว ิตขันพืนฐานและการใช้เครืองกระตุกหัวใจไฟฟ้ า
อัตโนมัตใิ นเครืองกระตุกหัวใจไฟฟ้ าของพยาบาลห้องฉุกเฉิน
โรงพยาบาลภูมพิ ลอดุลยเดช คน ทังคะแนนสอบข้อสอบ
ปรนัยและข้อสอบปฏิบตั ิ เปรียบเทียบคะแนนเฉลีย (mean +
SD) ของแต่ละกลุม่ ทีเคยประสบเหตุผูป้ ่ วยหมดสติตอ้ งทําการ
ช่วยชีวติ พืนฐาน (CPR) ในรอบ เดือน พบว่าไม่แตกต่างกัน
ค่าความแตกต่างทางสถิติ p-value = 0.895 ซึงไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ สําหรับคะแนนสอบปฏิบตั หิ ลังการ
อบรมของแต่ ละกลุ่มทีเคยประสบเหตุผู ป้ ่ วยหมดสติตอ้ งทํา
การช่วยชีวติ พืนฐาน (CPR) ในรอบ เดือน พบว่าไม่แตกต่างกัน ค่าความแตกต่างทางสถิติ p-value = 0.810 ซึงไม่
แตกต่างกันอย่างมีน ัยสําคัญทางสถิติ ซึ งแตกต่ างจากงาน
วิจยั ของ Ura Seangnhern และคณะ(8) ทีได้ศึกษาปัจจัย
ทีมี ความสัมพันธ์ กบั ความรู แ้ ละทักษะในการช่ วยชีว ิตของ
พยาบาลพบว่าประสบการณ์ตรงในการช่วยฟื นคืนชีพมีความ
สัมพันธ์กบั ความรูแ้ ละทักษะการช่วยฟื นคืนชีพ ในงานนีพบว่า
ไม่ส มั พันธ์กนั คะแนนสอบหลังการอบรมของแต่ละกลุ่ มที
เคยประสบเหตุผูป้ ่ วยหมดสติตอ้ งทําการช่วยชีวติ ขันพืนฐาน
(CPR) ในรอบ เดือน ไม่แตกต่างกัน ซึงอาจเกิดจากทุกคน
มีความรู ค้ วามสามารถในการช่วยฟื นคืนชีพใกล้เคียงกันหลัง
การอบรมการช่ วยชีว ิตพื นฐาน แต่ สนับสนุ น งานวิจ ัยของ
Ura Seangnhern และคณะ(8) ในเรืองทีควรมีการจัดอบรม
เชิงปฏิบตั ิการเพือฟื นฟูความรู แ้ ละฝึ กปฏิบตั ิทุกปี พิจารณา
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คะแนนสอบหลังและการใช้เครืองกระตุกหัวใจไฟฟ้ าอัตโนมัติ
ในเครื องกระตุ กหัวใจด้ว ยไฟฟ้ าของพยาบาลห้องฉุ กเฉิ น
โรงพยาบาลภูมพิ ลอดุลยเดช คน ทังคะแนนสอบข้อสอบ
ปรนัยและข้อสอบปฏิบตั เิ ปรียบเทียบคะแนนเฉลีย (mean +
SD) ในแต่ ล ะกลุ่ ม ตามความถี ของการประสบเหตุ ผู ป้ ่ วย
หมดสติ และใช้เครือง automate external defibrillator
(AED) ในรอบ เดือน พบว่าไม่แตกต่างกัน ค่าความแตกต่าง
ทางสถิติ p-value = 0.055 ซึงไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติ สําหรับคะแนนสอบปฏิบตั หิ ลังการอบรมในแต่ละกลุม่
ตามความถีของการประสบเหตุผู ป้ ่ วยหมดสติและใช้เครือง
automate external defibrillator (AED) ในรอบ เดือน
ไม่แตกต่างกัน ค่าความแตกต่างทางสถิติ p-value = 0.107
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ซึงแตกต่างจากงาน
วิจยั ของ Ura Seangnhern และคณะ(8) ทีได้ศึกษาปัจจัยทีมี
ความสัมพันธ์กบั ความรู ้และทักษะในการช่วยชีวติ ของพยาบาล
พบว่าประสบการณ์ตรงในการช่วยฟื นคืนชีพมีความสัมพันธ์
กับความรูแ้ ละทักษะการช่วยฟื นคืนชีพ แต่ในงานวิจยั นีพบว่า
ไม่ ส มั พัน ธ์ก ัน คะแนนสอบหลัง การอบรมของแต่ล ะกลุ่ ม
ตามความถีของการประสบเหตุผู ป้ ่ วยหมดสติและใช้เครือง
automate external defibrillator (AED) ในรอบ เดือน
ไม่แตกต่างกัน ซึงอาจเกิดจากทุกคนมีความรู ค้ วามสามารถ
ในการช่วยฟื นคืนชีพใกล้เคียงกันหลังการอบรมการช่วยชีวติ
พืนฐาน สามารถใช้เครือง automate external defibrillator (AED) ได้อย่างถูกต้องหลังการอบรม พยาบาลห้องฉุกเฉิน
โรงพยาบาลภู มิ พลอดุ ล ยเดช คน แบ่ง เป็ นหน่ ว ยงาน
พยาบาลและหน่วยงานกูชี้ พ พิจารณาเปรียบเทียบคะแนนสอบ
ปรนัยก่อนการอบรมการช่วยชีวติ ขันพืนฐาน พบว่ากลุ่มงาน
กูช้ พี มีคะแนนเฉลีย (mean + SD) 8.25 + . คะแนน
มากกว่ากลุ่มงานพยาบาลซึงได้คะแนนเฉลีย . + 1.23
คะแนน หาค่ าความแตกต่างทางสถิติพบว่าค่ า p-value =
. ซึงถือว่ากลุม่ งานกูชี้ พมีคะแนนมากกว่าอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติ สนับสนุ นการศึกษาของ Ura Seangnhern และ
คณะ(8) ได้ศึกษาปัจจัยทีมีความสัมพันธ์กบั ความรูแ้ ละทักษะ
ในการช่ วยชี ว ิตของพยาบาลพบว่าประสบการณ์ การอบรม
การช่ ว ยฟื นคื นชี พขันสู ง ประสบการณ์ตรงในการช่ ว ยฟื น
คืนชีพ และหอผู ป้ ่ วยทีปฏิบตั งิ าน มีความสัมพันธ์กบั ความรู ้
และทักษะการช่ วยฟื นคื นชีพ โดยจากงานวิจ ัยนี พยาบาล
ห้องฉุกเฉินทีปฏิบตั งิ านหน่วยกูชี้ พถือได้วา่ เป็ นกลุม่ ทีมีโอกาส
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ต้องออกไปรับผู ป้ ่ วยฉุ กเฉิ นต้องทําการกูช้ ีพ ต้องใช้เครือง
automate external defibrillator (AED) บ่อยครังทําให้
มีความรูแ้ ละทักษะในการช่วยชีวติ เป็ นอย่างดี
สําหรับคะแนนสอบข้อสอบปรนัยหลังการอบรม
การช่ วยชี ว ิตขันพื นฐาน พบว่ ากลุ่ มงานกู ้ชีพ กับกลุ่ มงาน
พยาบาลมีคะแนนเฉลียไม่แตกต่างกัน ค่ าความแตกต่างทาง
สถิติ p-value = 0.107 ซึงไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติ และคะแนนสอบข้อสอบปฏิบตั ิหลังการอบรมการ
ช่ วยชีว ิตขันพื นฐานทัง กลุ่ มก็ ไม่ แตกต่างกัน ค่ าความ
แตกต่างทางสถิติ p-value = 0.297 ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ เช่ นกัน ซึ งอาจเป็ นเพราะทังสองกลุ่ มมี
ความรู ้ค วามสามารถในการช่ ว ยฟื นคื น ชี พ ใกล เ้ คี ยงกัน
หลังการอบรมการช่วยชีวติ พืนฐาน ซึงช่วยสนับสนุ นว่าควรมี
การจัดอบรมทบทวนความรูก้ ารกูช้ พี ขันพืนฐานอยูเ่ ป็ นประจํา

สรุปผลการวิจยั

หมดสติและใช้เครือง automate external defibrillator
(AED) ในรอบ เดือน พบว่าคะแนนหลังการอบรมแต่ละใน
ปัจจัยไม่แตกต่างกันแสดงให้เห็นว่าการอบรมการช่วยชีว ิต
ขันพืนฐานและสอนการใช้ระบบกระตุกหัวใจไฟฟ้ าอัตโนมัติ
ในเครืองกระตุกหัวใจไฟฟ้ าสามารถช่วยพัฒนาความสามารถ
ของพยาบาลหอ้ งฉุ กเฉิ นได้เป็ นอย่างดี นอกจากนี พบว่าการ
เรี ยนรู ้การพัฒ นาทักษะความสามารถในการช่ ว ยชี ว ิตขัน
พืนฐานนันไม่สมั พันธ์กบั ประสบการณ์ทาํ งานและความบ่อย
ในการปฏิบตั กิ ารกูช้ พี โดยทุกคนสามารถปรับเปลียน พัฒนา
ความสามารถหลังเรียนและรับการอบรมได้อย่างเท่าเทียมกัน

ข้อเสนอแนะ
หากทํา การอบรม ควรทํา การประเมิ น อี ก ครั ง
หลังจากการอบรมไปแล ้วภายหลัง เช่น เดือน หรือ เดือน
หลังการอบรม เพือวิเคราะห์การคงอยูข่ องความรู ้ความสามารถ
และตอบคําถามเกียวกับปัจจัยทีเกียวข้องกับการเรียนรู ้มากขึน
และจะทําให้ทราบว่าควรจัดการอบรมบ่อยครังมากน้อยเพียงใด
ถ้าความรู ้และทักษะการช่วยชีวติ ขันพืนฐานนันเริมลดน้อยลงไป
หากทําการอบรมให ้แก่พยาบาลหลาย ๆ แผนก หรือ
บุคลากรทางการแพทย์หลาย ๆ กลุม่ อาจจะทําให้เห็นถึงความ
แตกต่างของปัจจัยทีส่งเสริมการพัฒนาความรู แ้ ละทักษะการ
อบรมได้มากขึ นหรื อผลการอบรมอาจจะเปลี ยนแปลงไป
ตามกลุ่มตัวอย่างทีทําการวิจยั และอาจจะทําให้มีการปรับปรุง
เทคนิ คในการอบรมให้เหมาะสมกับแต่ละกลุ่ ม ตัวอย่างได้
เหมาะสมมากขึน
งานวิจยั นีไม่มกี ลุม่ ควบคุม คือ ไม่ได้มกี ารทดสอบ
ในกลุ่มผู ท้ ไม่
ี ได้เข้ารับการอบรม ซึงแนวโน้มการทําข้อสอบ
เดิมซําอาจจะทําให้มีคะแนนเพิมขึนได้เช่นกัน

การศึกษานี เป็ นการศึกษาเพือประเมินความรู แ้ ละ
ทักษะการใช้ระบบกระตุกหัวใจไฟฟ้ าอัตโนมัตใิ นเครืองกระตุก
หัวใจไฟฟ้ าก่ อนและหลังอบรมการช่ ว ยชี ว ิตขันพื นฐานใน
พยาบาลห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลภูมพิ ลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ ผลการประเมินพบว่าคะแนนความรูก้ ารช่วยชีวติ
ขันพื นฐานมีความแตกต่างกัน ซึ งผลคะแนนเพิ มขึนอย่าง
ชัดเจนหลัง การอบรม เมื อพิ จ ารณาความรู ค้ วามสามารถ
ในการกู ช้ ีพ ขันพื นฐานและการใช้ร ะบบกระตุ กหัว ใจไฟฟ้ า
อัตโนมัติในเครื องกระตุ กหัว ใจไฟฟ้ าก่ อนการอบรมพบว่า
ในกลุ่มงานกูช้ ีพ ซึงมีโอกาสได้ออกรับผู ป้ ่ วยฉุ กเฉิ นทําการ
นวดหัวใจใช้และคุน้ เคยกับระบบกระตุกหัวใจไฟฟ้ าอัตโนมัติ
ในเครื องกระตุ กหัว ใจด้วยไฟฟ้ าอยู ่ ตลอดมี ความรู ค้ วาม
สามารถในการกูช้ ีพขันพืนฐานและการใช้ระบบกระตุกหัวใจ
ไฟฟ้ าอัตโนมัติในเครืองกระตุกหัวใจไฟฟ้ ามากกว่ากลุ่มงาน เอกสารอ้างอิง
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