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การสอนช่วยชีวติขั้นพืน้ฐานด้วยวดีทิศัน์สําหรับผู้ดูแลผู้ป่วย

เดก็ทีเ่ส่ียงต่อการเกดิภาวะหัวใจหยุดเต้น 

Basic life support training via video CD for caregivers of pediatric 

patients at risk for cardiopulmonary arrest. 

 

(ลดาวรรณ อุบล, ทัศนี ประสบกติติคุณ, อรุณรัตน์ ศรีจันทรนิตย์, และ 

ชดชนก วิจารสรณ์, 2559)  

 

 



Routine Innovation Research Nursing 

การสอน  

CPR 

VDO สอน 

CPR  

การสอนช่วยชีวิต

ขั้นพืน้ฐานด้วยวีดิ

ทัศน์สําหรับผู้ดูแล

ผู้ป่วยเด็กที่ เ ส่ียง

ต่อการเกิดภาวะ

หัวใจหยุดเต้น 

การสอน 

CPR 



Routine: การสอน CPR 
ความจําเป็นในการสอน CPR 

 การเกิดภาวะหวัใจหยดุเตน้ในเด็ก เป็น

ปัญหาสุขภาพท่ีคุกคามชีวติและส่งผล

ใหเ้กิดความพกิารทางสมอง 

 การช่วยชีวติท่ีรวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพเป็นส่ิงสาํคญัต่อการรอด

ชีวติและลดภาวะแทรกซอ้นทางสมอง 

 ผูดู้แลเด็กท่ีเส่ียงต่อการเกิดภาวะหวัใจ

หยดุเตน้ควรไดรั้บการฝึกอบรม 

 
 

ปัญหา/ อุปสรรคในการสอน CPR 

 วธีิการสอนไม่เป็นมาตรฐานเดียวกนั 

 ขาดแคลนบุคลากรในการสอน 

 ภาระงาน/ ไม่มีเวลาในการสอน 

 การสอน CPR ใหผู้ดู้แลผูป่้วยในงานการ

พยาบาลกมุารเวชศาสตร์ยงัไม่

ครอบคลุมสาํหรับผูดู้แลผูป่้วยท่ีมีความ

เส่ียงทุกคน 



Innovation: วีดิทัศน์สําหรับสอน CPR 
ข้อดีของวีดิทัศน์ 

 วธีิการสอนเป็นมาตรฐานเดียวกนั 

 สามารถทบทวนซํ้าไดต้ามความตอ้งการ 

 สามารถเรียนรู้ไดต้ามความตอ้งการและ

เวลาท่ีสะดวก 

 ช่วยลดระยะเวลาในการสอน 

 ช่วยแกปั้ญหาเร่ืองการขาดพยาบาลสอน 

 สามารถทาํใหผู้เ้รียนมีความรู้เพิม่ข้ึน 

 สามารถทาํใหผู้เ้รียนปฏิบติัการช่วยชีวติ

ขั้นพื้นฐานได ้

ทําไมไม่ใช้ของ AHA 

 ไม่เขา้กบับริบทของผูเ้รียนในประเทศ

ไทย 

 ภาษาพดู/ ภาษาเขียนท่ีใชมี้ความแตกต่าง 

 ตวันกัแสดง 

 ราคา 

 
 
 



ตัวอย่างวดีทิศัน์ 



Research: 

 

การสอนช่วยชีวติขั้นพืน้ฐานด้วยวดีทิศัน์สําหรับ

ผู้ดูแลผู้ป่วยเดก็ทีเ่ส่ียงต่อการเกดิภาวะหัวใจหยุดเต้น 

(Basic life support training via video CD for 

caregivers of pediatric patients at risk for 

cardiopulmonary arrest.) 



วตัถุประสงค์ 

เพื่อเปรียบเทียบวิธีการสอนช่วยชีวิตเดก็ขั้นพื้นฐาน ระหวา่ง

การใชว้ีดิทศัน์และฝึกปฏิบติัดว้ยตนเอง กบัการใชว้ีดิทศัน์

และฝึกปฏิบติักบัพยาบาล ต่อความรู้และการปฏิบติัในการ

ช่วยชีวิตเดก็ขั้นพื้นฐานของผูดู้แลผูป่้วยเดก็ท่ีเส่ียงต่อการเกิด

ภาวะหวัใจหยดุเตน้ 

 



สมมุตฐิานการวจิัย 

ผูดู้แลผูป่้วยเดก็ท่ีไดรั้บการสอนดว้ยวีดิทศัน์และฝึกปฏิบติั

ดว้ยตนเอง มีความรู้ในการช่วยชีวิตเดก็ขั้นพื้นฐาน แตกต่าง

จากผูดู้แลผูป่้วยท่ีไดรั้บการสอนดว้ยวีดิทศัน์และฝึกปฏิบติั

กบัพยาบาล 

ผูดู้แลผูป่้วยเดก็ท่ีไดรั้บการสอนดว้ยวีดิทศัน์และฝึกปฏิบติั

ดว้ยตนเอง สามารถปฏิบติัการช่วยชีวิตเดก็ขั้นพื้นฐาน 

แตกต่างจากผูด้แูลผูป่้วยท่ีไดรั้บการสอนดว้ยวีดิทศัน์และฝึก

ปฏิบติักบัพยาบาล 



ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ผูดู้แลเดก็ท่ีเส่ียงต่อการเกิดภาวะหวัใจหยดุเตน้ ท่ีเขา้รับการ

รักษาในหอผูป่้วยเดก็ ภาควิชากมุารเวชศาสตร์ โรงพยาบาล      

ศิริราช ตั้งแต่เดือน กนัยายน – ธนัวาคม พ.ศ. 2558 ท่ีมี

คุณสมบติัตรงตามเกณฑท่ี์กาํหนด จาํนวน 64 คน  

 



วิธีดําเนินการวิจัย 
ผู้ดูแลผู้ป่วยเดก็ที่เส่ียงต่อการเกดิภาวะหัวใจหยุดเต้น (N = 64) 

 

กลุ่มตวัอย่างตอบแบบประเมนิความรู้การช่วยชีวติเดก็ขั้นพืน้ฐาน (pretest) 
 

กลุ่มที่ 1 (n = 32 ) 
ดูวดิีทศัน์ความยาว 20 นาที  

และฝึกปฏิบติัดว้ยตนเอง 

กลุ่มที่ 2 (n = 32 ) 
ดูวดิีทศัน์ความยาว 20 นาที  

และฝึกปฏิบติักบัพยาบาล (ผูว้จิยั) 

ผู้ช่วยนักวิจัยให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบประเมินความรู้การช่วยชีวิตเด็กขั้นพืน้ฐาน  (posttest) 
 

ผู้ช่วยนักวจิัยประเมนิการปฏิบัตโิดยใช้สถานการณ์จําลอง 
ด้วยแบบประเมนิการปฏิบัตช่ิวยชีวติเดก็ขั้นพืน้ฐาน (posttest) 

 
กลุ่มตวัอย่างตอบแบบประเมนิความคดิเห็นต่อการเรียนรู้ เร่ืองการช่วยชีวติเดก็ขั้นพืน้ฐาน 

สุ่มเข้ากลุ่มที่ศึกษา 
 



 

ผลการวิจัย: The analysis of covariate compare to the mean score for 

knowledge after basic life support training ( N = 64) 
 Sources of  Variation SS df MS F p -value 

Instruction method 

(Independent variable) 

1.266 1 1.266 1.140 .290 

Mean score of pretest on 

knowledge (Covariate) 

5.616 1 5.616 5.058 .028 

Error 67.728 61 1.110 

Total (Corrected Total) 74.609 63 

R Square = .092 (Adjusted R Squared = .062) 



 

ผลการวิจัย: The comparative analysis of resuscitation 

performance between two groups 
 

Performance to 

resuscitation 

Group 1  

n (%) 

Group 2  

n (%) 

Total p -valuea 

- Can resuscitate 2 (6.3) 4 (12.5) 6 .672 

-Cannot resuscitate 30 (93.7) 28 (87.5) 58 

Total 32 32 64 



ผลการวิจัย: The comparative analysis of the individual 

skills performance between two groups 

 

Item 

Group1 

(n = 32) 

Group 2 

(n = 32) 

 

t 

 

p - value 

M (SD) M (SD) 

1. Assess responsiveness 1.63 (.751) 1.84 (.369) -1.48 .146 

2. Chest compression position 1.38 (.707) 1.78 (.420) -2.79 .007 

3. Chest compression depth 1.00 (.762) 1.50 (.568) -2.98 .004 

4. Fully recoil 1.34 (.701) 1.47 (.507) -.82 .417 

5. Chest compression rate 1.72 (.457) 1.63 (.554) .74 .463 

6. Adequate ventilation volume 1.69 (.644) 1.84 (.369) -1.190 .240 

7. Ratio of chest compression : ventilation 1.56 (.759) 1.78 (.491) -1.369 .177 

8. Call 1669 1.94 (.354) 1.91 (.296) .383 .703 



การนํางานวจิัยไปใช้ในการปฏิบตังิาน 

วิธีสอนการช่วยชีวิตเดก็ขั้นพื้นฐานดว้ยวีดิทศัน์ร่วมกบัมี

พยาบาลแนะนาํการฝึกปฏิบติั 

ผลลพัธ์ 

– ผูเ้รียนมีความรู้เพ่ิมข้ึน 

– ผูเ้รียนสามารถปฏิบติัการช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐานไดอ้ยูใ่นระดบัดี – 

ตอ้งปรับปรุงบางทกัษะ 

– ผูเ้รียนมีความพึงพอใจต่อวิธีการสอน 



ปัญหาทีพ่บจากการนํางานวจัิยไปใช้ในการปฏิบตัิงาน 
ภาพในวีดิทศัน์ยงัขาดความชดัเจนในบางจุด 

ตอ้งปรับเปล่ียนวีดิทศัน์ตาม AHA guideline 2015 

พยาบาลยงัใชเ้วลาในการสอนค่อนขา้งมาก 

ยงัมีขอ้ขดัแยง้เร่ืองประสิทธิภาพของการสอน เม่ือเทียบกบั

การสอนโดยพยาบาลทุกขั้นตอน 

 
 



การแก้ไขและพฒันา 

ปรับปรุงวีดิทศัน์ 

ปรับปรุงวิธีการสอน 

ทาํวิจยัซํ้ า 
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ผู้สนับสนุนทุนสําหรับการทําวจิัยบางส่วน 

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย 

สมาคมพยาบาลกมุารเวชศาสตร์ประเทศไทย 

กองทุนพระราชทานพฒันาศิริราช 

ศนูยป์ฏิบติัการฝึกทกัษะระบบจาํลอง คณะแพทยศาสตร์ศิริ-

ราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล 

 
 



Thank You  
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