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บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินหลักสูตรพยาบาลกู้ชีพของคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัย
นวมินทราธิราช ในด้านบริบท ปัจจัยน�ำเข้า กระบวนการ และผลผลิต โดยกลุ่มตัวอย่างคือ ผู้เข้ารับการอบรมรุ่นที่ 1 และ 2 ในปี
พ.ศ. 2557 จ�ำนวน 62 คน เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกีย่ วกับหลักสูตรพยาบาลกูช้ พี ของคณะพยาบาล
ศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (content validity) โดยค�ำนวณหาค่า
IOC (Index of Item Objective Congruence) ได้ค่า = 0.67 - 1 น�ำมาหาความเชื่อมั่น (reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้
สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้ค่าความเชื่อมั่น = 0.81 ส่วนแบบวัดความรู้เกี่ยวกับการพยาบาล
กู้ชีพเป็นข้อสอบแบบเลือกตอบน�ำมาค�ำนวณหาค่าความเชื่อมั่นโดยใช้สูตร KR-20 ของรุ่นที่ 1 และ 2 ได้ค่า = 0.57, 0.66 จากนั้น
วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติ t-test แบบ dependent
ผลการวิจัยพบว่าความคิดเห็นต่อหลักสูตรพยาบาลกู้ชีพของผู้เข้ารับการอบรมรุ่นที่ 1 และ 2 ในปี พ.ศ. 2557 ทุกด้าน
คือ ด้านบริบท ปัจจัยน�ำเข้า กระบวนการ และผลผลิตอยู่ในระดับมาก โดยด้านกระบวนการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( = 4.69,
SD = 0.56 และ = 4.54, SD = 0.50) รองลงมาคือ ด้านบริบท ( = 4.51, SD = 0.47 และ = 4.36, SD = 0.41) ผลผลิต
( = 4.28, SD = 0.55 และ = 4.33, SD = 0.45) และปัจจัยน�ำเข้าตามล�ำดับ ( = 3.97, SD = 0.37 และ = 3.99,
SD = 0.45) ส�ำหรับความรู้เกี่ยวกับการพยาบาลกู้ชีพพบว่าหลังการอบรมผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับการพยาบาลกู้ชีพสูง
กว่าก่อนเข้ารับการอบรมอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 อย่างไรก็ตามผู้เข้ารับการอบรมได้เสนอแนะว่าควรเพิ่มระยะเวลา
การอบรม ความรู้และทักษะการพยาบาลกู้ชีพในเด็ก ซึ่งผู้รับผิดชอบหลักสูตรควรน�ำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรให้มี
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Abstract

The purpose of this research was for evaluated the Emergency medical service nursing course of
Kuakarun Faculty of Nursing, Navamindradhiraj University in context, input, process and product. The sample
were 62 course participants class 1 & 2 in 2014. The research instruments used in this study were questionnaire
about opinions on EMS Nursing course and knowledge of EMS Nursing. They were validated by 3 experts, the
result of index of Item objective congruence (IOC) were 0.67 - 1, reliability of cronbach’s Alpha coefficient were
0.81 and 0.86 respectively and KR -20 were 0.57 and 0.66 respectively. Data analysis was using frequency,
percentage, mean, standard deviation and Dependent t-test.
This research found that opinion among course participants class 1 & 2, 2014 in the EMS Nursing
course, every term: context, input, process and product had the high mean. First was the process ( = 4.69,
SD = 0.56 and = 4.54, SD = 0.50) Second, Third and fourth were the context ( = 4.51, SD = 0.47 and
= 4.36, SD = 0.41) product ( = 4.28, SD = 0.55 and = 4.33, SD = 0.45) and input ( = 3.97, SD = 0.37 and
= 3.99, SD = 0.45) respectively. The knowledge of the EMS Nursing among the course participants showed
that post learning EMS Nursing course were significantly higher than pre learning that course (p < 0.001).
However, the course participants suggested increasing course period, improving knowledge and skills related
to care in babies, So that the course managers should take the evaluation result for improving the curriculum
to more effectiveness.
Keywords: Course evaluation, Emergency Medical Service Nursing Course

ความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหา

การเจ็บป่วยฉุกเฉินเป็นภาวะวิกฤตของชีวิตของ
แต่ละบุคคล หากไม่ได้รบั การแก้ไขทีเ่ หมาะสมทันเวลาแล้วอาจ
จะท�ำให้เกิดการสูญเสียชีวิต อวัยวะหรือเกิดความบกพร่อง
ในการท�ำงานของอวัยวะส�ำคัญ รวมทั้งท�ำให้การบาดเจ็บหรือ
อาการรุนแรงเกิดขึ้นโดยไม่สมควรหรือการตายก่อนวัยอัน
สมควร เกิดความทุกข์ทรมาน และอาจจะมีผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศได้ (สถาบันการ
แพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ, 2555) ดังนั้น เพื่อลดอัตราการเสียชีวิต
การบาดเจ็บและความพิการที่จะเกิดขึ้นจึงก�ำหนดให้มีสถาบัน
การแพทย์ ฉุ ก เฉิ น เพื่ อ ก� ำ หนดมาตรฐาน หลั ก เกณฑ์ และ
ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉิน และส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองท้องถิ่นเข้ามามีบทบาทในการบริหารจัดการ อันจะ
ท�ำให้ผปู้ ว่ ยฉุกเฉินได้รบั การคุม้ ครองสิทธิ โดยได้รบั การช่วยเหลือ
และการรักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพและทันต่อเหตุการณ์
มากขึ้น (สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ, 2555)
ส�ำหรับส�ำนักการแพทย์ซงึ่ มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในด้าน
การจัดบริการสาธารณสุขทุกประเภท ได้มีแนวความคิดในการ
จัดบริการให้ความช่วยเหลือด้านการแพทย์ในภาวะวิกฤติฉกุ เฉิน
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ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบ
อุบัติเหตุและเจ็บป่วยขั้นวิกฤตซึ่งได้เริ่มมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537
โดยได้จดั ตัง้ ศูนย์เอราวัณขึน้ เพือ่ เป็นศูนย์กลางการประสานการ
จัดบริการด้านการแพทย์ประเภทวิกฤติฉกุ เฉินทุกประเภทพร้อม
ทัง้ จัดบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน เพือ่ ให้ความช่วยเหลือเบือ้ งต้น
แก่ผู้บาดเจ็บ และผู้ป่วย พร้อมการเคลื่อนย้ายไปยังสถาน
พยาบาลที่เหมาะสม ทั้งนี้เพื่อเป็นการอ�ำนวยความสะดวก
และสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ป่วย และผู้บาดเจ็บ (ศูนย์
เอราวัณ, 2557) ทั้งนี้ส�ำนักการแพทย์กรุงเทพมหานครได้มี
แผนพั ฒ นาพยาบาลวิ ช าชี พ ในด้ า นความรู ้ แ ละทั ก ษะการ
พยาบาลกูช้ พี ขัน้ สูง และเล็งเห็นศักยภาพของวิทยาลัยพยาบาล
เกื้อการุณย์ซึ่งในปัจจุบันคือคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์
ในการเป็นศูนย์กลางจัดการอบรม และโครงการบริการวิชาการ
ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาพยาบาลวิชาชีพให้มีความรู้ ความสามารถ
เฉพาะทางขั้นสูงต่อไปได้ ส�ำนักการแพทย์กรุงเทพมหานครจึง
ได้ประสานความร่วมมือกับ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์
ด�ำเนินการจัดการอบรมพยาบาลวิชาชีพสังกัดกรุงเทพมหานคร
และพยาบาลวิชาชีพทีป่ ฏิบตั งิ านในโรงพยาบาลเอกชนในเขต 9
โซนโดยมุง่ หวังให้พยาบาลวิชาชีพทีผ่ า่ นการอบรมมีความรูแ้ ละ
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สมรรถนะการพยาบาลกู้ชีพขั้นสูง พร้อมที่จะปฏิบัติงานใน
หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน และเพื่อให้กรุงเทพมหานครมี
จ�ำนวนพยาบาลวิชาชีพที่มีสมรรถนะการพยาบาลกู้ชีพขั้นสูง
เพียงพอต่อความต้องการของสังคม โดยโครงสร้างหลักสูตร
ประกอบด้วยภาคทฤษฎีและฝึกปฏิบตั ิ รวมระยะเวลาการอบรม
ตลอดหลักสูตร 5 วัน (40 ชั่วโมง) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม
สามารถให้การพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ส่งผลให้ผู้ประสบภัยมีคุณภาพชีวิตที่ดี ศูนย์บริการการแพทย์
ฉุ ก เฉิ น กรุ ง เทพมหานคร (เอราวั ณ ) ส� ำ นั ก การแพทย์
กรุงเทพมหานคร และคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์จึงได้
ด�ำเนินการจัดอบรมหลักสูตรพยาบาลกู้ชีพอย่างต่อเนื่องมา
ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2549 จนกระทั่งปัจจุบันโดยด�ำเนินการเสร็จสิ้น
ไปแล้วจ�ำนวน 14 รุ่น
การประเมินหลักสูตร เป็นกระบวนการในการตรวจ
สอบคุณภาพหลักสูตร อีกทั้งการประเมินหลักสูตร ยังเป็น
กระบวนการศึ ก ษาหลั ก สู ต รอย่ า งเป็ น ระบบโดยวิ เ คราะห์
องค์ประกอบที่ส�ำคัญของหลักสูตร ได้แก่ จุดหมาย หลักการ
โครงสร้าง จุดประสงค์ของหลักสูตร จุดประสงค์ของการเรียนรู้
เนื้อหาสาระของวิชาหรือกลุ่มประสบการณ์หรือของหน่วยการ
เรียนรูท้ ตี่ อ้ งการให้ผเู้ รียนได้เรียนรูท้ งั้ ด้านความรู้ ทักษะ ค่านิยม
และคุณภาพหลังจากเรียนจบรายวิชานั้น ๆ การจัดการเรียน
การสอน และการวัดและประเมินผล ซึ่งจุดมุ่งหมายของการ
ประเมินหลักสูตรโดยทั่วไปแบ่งออกเป็น 2 ประการคือ 1) เพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ และ 2) เพือ่ ประเมินหลักสูตรทีจ่ ะน�ำไปสูก่ าร
ปรับปรุงหรือเปลีย่ นแปลงตัวหลักสูตร อีกทัง้ ผลจากการประเมิน
หลักสูตรยังสามารถช่วยตัดสินคุณค่าของหลักสูตรได้อีกด้วย
(Tyler, 1969; Taba, 1962; วสันต์ ทองไทย, 2552; ธีรชัย
เนตรถนอมศักดิ,์ 2550; ไชยยศ ไพวิทยศิรธิ รรม, 2550) ในการ
วิจยั ครัง้ นีผ้ วู้ จิ ยั ได้ใช้วธิ กี ารประเมินตามรูปแบบ CIPP เนือ่ งจาก
มีจุดมุ่งหมายที่จะประเมินหลักสูตรทั้ง 4 องค์ประกอบคือ
ด้านของบริบท เช่นวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ความสอดคล้อง
กับบริบทเมืองหลวง ฯลฯ ด้านปัจจัยน�ำเข้า เช่น โครงสร้างและ
เนือ้ หาของหลักสูตร บุคลากรทีท่ ำ� หน้าทีส่ อน และปฏิบตั หิ น้าที่
สนับสนุนการเรียนการสอน สื่อ และอุปกรณ์การเรียนการสอน
และอาคารสถานที่ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ด้านกระบวนการ เช่น กระบวนการเรียนการสอน และการวัด
และประเมินผล และด้านผลผลิต เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลอย่างรอบด้าน
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อันเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจในการด�ำเนินโครงการอบรม
ครัง้ ต่อไป หรือน�ำข้อมูลทีไ่ ด้ไปพัฒนา ปรับปรุงการจัดการอบรม
ในรุ่น ๆ ต่อไป และจากการศึกษาของปราณี อ่อนศรี, แอน
ไทยอุดม, และผกากรอง ประทุมแก้ว (2556) ที่ประเมิน
หลักสูตรพยาบาลกู้ชีพ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า พบว่า
หลักสูตรพยาบาลกูช้ พี เป็นหลักสูตรทีม่ คี วามส�ำคัญมาก เพราะ
พยาบาลกู้ชีพจะเป็นกลไกหนึ่งที่มีความส�ำคัญต่อการพัฒนา
ระบบการบริการการแพทย์ฉกุ เฉิน ท�ำให้การดูแลฉุกเฉินเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
จากความส�ำคัญที่กล่าวมาในข้างต้นผู้วิจัยจึงสนใจ
ที่จะประเมินหลักสูตรพยาบาลกู้ชีพของคณะพยาบาลศาสตร์
เกื้อการุณย์ เพื่อน�ำข้อมูลที่ได้จากการประเมินไปใช้ในการ
พัฒนาการจัดหลักสูตรฝึกอบรมให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม และสังคมต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อประเมินหลักสูตรพยาบาลกู้ชีพของคณะ
พยาบาลศาสตร์เกื้อการุณ ย์ มหาวิทยาลัยนวมิ น ทราธิ ราช
ในด้านบริบท (context) ปัจจัยน�ำเข้า (input) กระบวนการ
(process) และผลผลิต (product)
2. เพื่อเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับการพยาบาล
กู ้ ชี พ ของผู ้ เ ข้ า รั บ การอบรมหลั ก สู ต รพยาบาลกู ้ ชี พ ของ
คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
หลังเข้ารับการอบรมกับก่อนเข้ารับการอบรม

สมมติฐาน

ความรู้เกี่ยวกับการพยาบาลกู้ชีพของผู้เข้ารับการ
อบรมหลั ก สู ต รพยาบาลกู ้ ชี พ ของคณะพยาบาลศาสตร์
เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชหลังเข้ารับการอบรม
สูงกว่าก่อนเข้ารับการอบรม

กรอบแนวคิดในการวิจัย

ผู ้ วิ จั ย ใช้ ก รอบแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ ระบบการแพทย์
การพยาบาลฉุกเฉินและการกูช้ พี และการประเมินหลักสูตรตาม
รูปแบบ CIPP (Stufflebeam, 1971, อ้างถึงใน ไชยยศ
ไพวิทยศิริธรรม, 2550) โดยแสดงเป็นแผนภาพดังนี้
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มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

การประเมินรูปแบบ CIPP
(CIPP Model)
 การประเมินบริบท
(context evaluation)
 การประเมินปัจจัยน�ำเข้า
(input evaluation)
 การประเมินกระบวนการ
(process evaluation)
 การประเมินผลผลิต
(product evaluation)
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คุณภาพของหลักสูตรพยาบาลกู้ชีพ
ของคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
ความรู้เกี่ยวกับการพยาบาลกู้ชีพ
ของผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร
พยาบาลกู้ชีพของคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัย
นวมินทราธิราช

แผนภาพที่ 1 : กรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธีด�ำเนินการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) เพื่อประเมินหลักสูตรพยาบาลกู้ชีพของคณะ
พยาบาลศาสตร์ เ กื้ อการุณย์ มหาวิท ยาลัยนวมินทราธิราช
ในด้านบริบท (context) ปัจจัยน�ำเข้า (input) กระบวนการ
(process) และผลผลิต (product) และเปรียบเทียบความรู้
เกี่ ย วกั บ การพยาบาลกู ้ ชี พ ของผู ้ เ ข้ า รั บ การอบรมหลั ก สู ต ร
พยาบาลกูช้ พี ของคณะพยาบาลศาสตร์เกือ้ การุณย์ มหาวิทยาลัย
นวมินทราธิราช หลังเข้ารับการอบรมกับก่อนเข้ารับการอบรม

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร

การวิจัยครั้งนี้ ประชากรคือ ผู้เข้ารับการอบรม
หลักสูตรพยาบาลกู้ชีพของคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
กลุ่มตัวอย่าง
กลุม่ ตัวอย่างเป็นผูเ้ ข้ารับการอบรมหลักสูตรพยาบาล
กู ้ ชี พ ของคณะพยาบาลศาสตร์ เ กื้ อ การุ ณ ย์ มหาวิ ท ยาลั ย
นวมินทราธิราช รุ่นที่ 1 และ 2 ในปี พ.ศ. 2557 ทุกคน จ�ำนวน
ทัง้ สิน้ 62 คน เนือ่ งจากเป็นผูเ้ ข้ารับการอบรมปีลา่ สุด เพือ่ ให้ได้
ข้อมูลทีท่ นั สมัย สามารถน�ำข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร
ณ บริบทที่เป็นปัจจุบันได้ต่อไป ด�ำเนินการวิจัย และเก็บข้อมูล
โดยผูว้ จิ ยั ได้สง่ เอกสารทางไปรษณีย์ เพือ่ ชีแ้ จงวัตถุประสงค์การ
วิจัย การพิทักษ์สิทธิของกลุ่มตัวอย่าง และขอความร่วมมือ
ในการให้ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จากนั้นผู้วิจัยติดตามเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามที่กลุ่มตัวอย่างส่งกลับคืนมา
ทางไปรษณีย์ ตรวจสอบความครบถ้วนในการตอบแบบสอบถาม
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แล้วน�ำไปวิเคราะห์ขอ้ มูลทัง้ นีข้ อ้ มูลบางส่วนได้จากการทดสอบ
และประเมินผล หลังสิ้นสุดการอบรม

เครื่องมือในการท�ำวิจัย และคุณภาพของเครื่องมือ

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม
ที่ผู้วิจัยดัดแปลงมาจากเครื่องมือของปราณี อ่อนศรี, แอน
ไทยอุดม, และผกากรอง ประทุมแก้ว (2556) คณะนิสิตระดับ
ปริญญาเอกสาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร (2553)
และจากการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับระบบ
การแพทย์ การพยาบาล ฉุกเฉินและการกู้ชีพ และการประเมิน
หลักสูตรตามรูปแบบ CIPP (Stufflebeam, 1971, อ้างถึงใน
ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม, 2550) แบบสอบถามประกอบด้วย
4 ส่วน คือส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นลักษณะค�ำถาม
ปลายปิด และปลายเปิดเพื่อเติมค�ำในช่องว่าง ส่วนที่ 2 เป็น
แบบสอบถามเพื่อประเมินหลักสูตรพยาบาลกู้ชีพของคณะ
พยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ในด้านบริบท ปัจจัยน�ำเข้า และ
กระบวนการ มีลักษณะเป็น Likert scale แบบมาตราส่วน
ประเมินค่า 5 ระดับ ส่วนที่ 3 แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ แบบวัด
ด้ า นผลผลิ ต เป็ น แบบวั ด ความรู ้ เ กี่ ย วกั บ การพยาบาลกู ้ ชี พ
เป็นข้อสอบแบบเลือกตอบมี 4 ตัวเลือก จ�ำนวน 40 ข้อ โดย
อาจารย์ ผู ้ ส อนเป็ น ผู ้ อ อกข้ อ สอบตามขอบเขตเนื้ อ หาของ
อาจารย์แต่ละท่าน และแบบประเมินด้านทักษะเกี่ยวกับการ
พยาบาลกู้ชีพ ซึ่งเป็นแบบสอบถามที่มีลักษณะเป็น Likert
scale แบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ โดยเกณฑ์ในการ
แปลผลคือ คะแนนเฉลี่ย 3.68 - 5.00 หมายถึง ความคิดเห็น
เกี่ยวกับหลักสูตรพยาบาลกู้ชีพอยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย
2.34 - 3.67 คือระดับปานกลาง และคะแนนเฉลี่ย 1.00 - 2.33

An Evaluation of Emergency Medical Service Nursing Course of Kuakarun
Faculty of Nursing, Navamindradhiraj University

คือระดับน้อย ส่วนที่ 4 ค�ำถามปลายเปิดเพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่ม
ตัวอย่างได้แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่าง ๆ เกีย่ วกับ
ปัจจัยส่งเสริม และปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาความรู้ และ
ทักษะการพยาบาลกูช้ พี ในการตรวจสอบคุณภาพของเครือ่ งมือ
ผู้วิจัยน�ำไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นอาจารย์พยาบาลที่มีความรู้
และประสบการณ์เกี่ยวกับการพยาบาลกู้ชีพ 2 ท่าน และ
พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพยาบาลฉุกเฉิน และ
การกู้ชีพ 1 ท่าน ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (content
validity) ของแบบสอบถามโดยค�ำนวณหาค่า IOC (Index of
Item Objective Congruence) ได้ค่า = 0.67 - 1 แล้วน�ำมา
หาความเชื่อมั่น (reliability) ของแบบสอบถามในพยาบาล
วิชาชีพที่เคยผ่านการอบรมหลักสูตรพยาบาลกู้ชีพ จ�ำนวน
20 คน ซึ่ ง มี คุ ณ สมบั ติ ใ กล้ เ คี ย งกั บ กลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง โดยน� ำ
แบบสอบถาม ส่วนที่ 2 และ 3 เฉพาะส่วนที่เป็นแบบสอบถาม
ทีม่ ลี กั ษณะเป็น Likert scale แบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ
มาค�ำนวณหาค่าความเชื่อมั่นด้วยสัมประสิทธิ์แอลฟา (Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้ค่าความเชื่อมั่น = 0.81
ส่วนที่เป็นข้อสอบแบบตัวเลือกน�ำมาใช้กับผู้เข้ารับการอบรม
รุ่นที่ 1 และ 2 ค�ำนวณหาค่าความเชื่อมั่นโดยใช้สูตร KR-20
ได้ค่า = 0.57 และ 0.66 ตามล�ำดับ
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล
ภายหลั ง ผ่ า นการพิ จ ารณาของคณะกรรมการ
พิ จ ารณา และควบคุ ม วิ จั ย ในคนของคณะพยาบาลศาสตร์
เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รหัสโครงการ KFN
10.2014 ลงวันที่ 8 เมษายน 2557 และคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยในคนกรุงเทพมหานคร รหัสโครงการ N52q/57 ลง
วันที่ 20 สิงหาคม 2557 เพื่อขออนุญาตท�ำวิจัย และเก็บข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้สง่ เอกสารทางไปรษณียซ์ งึ่ ประกอบด้วยจดหมายชีแ้ จง
เกี่ยวกับโครงการวิจัยการประเมินหลักสูตรพยาบาลกู้ชีพของ
คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
เอกสารชี้แจงข้อมูลหนังสือให้ความยินยอมเข้าร่วมโครงการ
วิจัย และแบบสอบถามที่ใช้เป็นเครื่องมือในการวิจัย เพื่อชี้แจง
วัตถุประสงค์การวิจัย การพิทักษ์สิทธิของกลุ่มตัวอย่าง และ
ขอความร่วมมือในการให้ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้เข้ารับ
การอบรมพยาบาลกู้ชีพ รุ่นที่ 1 และ 2 ประจ�ำปี พ.ศ. 2557
โดยแบบสอบถามแต่ละฉบับใช้เวลาในการตอบประมาณ 45 นาที
ถึง 1 ชั่วโมง ทั้งนี้ผู้วิจัยได้แจ้งให้กลุ่มตัวอย่างทราบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างมีสิทธิที่จะปฏิเสธการเข้าร่วมโครงการวิจัยโดยไม่มีผล
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ใด ๆ ต่อหน้าที่การปฏิบัติงาน และข้อมูลที่ผู้วิจัยได้รับจะถูกน�ำ
เสนอในภาพรวมเท่านั้น จะไม่มีการน�ำเสนอเป็นรายบุคคล
แต่อย่างใด ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยสามารถเก็บรวบรวมข้อมูล
จากผู้เข้ารับการอบรมพยาบาลกู้ชีพ รุ่นที่ 1 และ 2 ทั้ง 62 คน
ได้ครบถ้วนคิดเป็นร้อยละ 100 เนื่องจากมีการประสานงาน
ที่ดีและมีที่อยู่ของผู้เข้ารับการอบรม และหน่วยงานที่ชัดเจน
สามารถติดต่อได้สะดวก
ข้อพิจารณาด้านจริยธรรม
กลุม่ ตัวอย่างทีศ่ กึ ษาได้รบั การอธิบายถึงวัตถุประสงค์
ของการท�ำวิจยั อย่างชัดเจนและได้รบั การชีแ้ จงว่า กลุม่ ตัวอย่าง
มีสิทธิที่จะตอบรับหรือปฏิเสธการเข้าร่วมโครงการวิจัยได้โดย
ไม่มีผลใด ๆ ต่อการปฏิบัติงานของกลุ่มตัวอย่าง นอกจากนี้
ข้อมูลที่รวบรวมมาจะถูกเก็บเป็นความลับ การน�ำเสนอผลการ
วิจัยจะเสนอในภาพรวมเท่านั้น
การวิเคราะห์ข้อมูล
วิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล โดยข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลวิ เ คราะห์
โดยหาค่าความถี่ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
วิ เ คราะห์ ค ะแนนจากการตอบแบบสอบถามเกี่ ย วกั บ การ
ประเมินหลักสูตรพยาบาลกู้ชีพโดยหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยง
เบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบคะแนนที่ได้จากการตอบแบบ
วัดความรูก้ อ่ นและหลังการอบรมหลักสูตรพยาบาลกูช้ พี ซึง่ เป็น
คะแนนที่ได้จากการสอบในกระบวนการของโครงการอบรม
หลักสูตรพยาบาลกูช้ พี โดยการทดสอบค่า Dependent t-test
ส่ ว นข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากแบบสอบถามปลายเปิ ด เกี่ ย วกั บ ปั จ จั ย
ส่งเสริมให้มีความสามารถเกี่ยวกับการพยาบาลกู้ชีพได้มากขึ้น
ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาความรูแ้ ละทักษะการพยาบาล
กู้ชีพ รวมทั้งข้อเสนอแนะอื่น ๆ เกี่ยวกับหลักสูตรการพยาบาล
กู้ชีพน�ำไปวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา

ผลการวิจัย

1. ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพยาบาลกู้ชีพรุ่นที่ 1
เป็นเพศชาย ร้อยละ 22.58 เพศหญิง ร้อยละ 77.42 ส่วนใหญ่
มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 96.77 ปริญญาโท
ร้อยละ 3.23 ทุกคนปฏิบัติงานอยู่ที่แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน
คิดเป็น ร้อยละ 100 เคยอบรมหลักสูตร EMS ร้อยละ 64.52
ไม่เคยอบรม ร้อยละ 35.48 เคยอบรมหลักสูตร BLS ร้อยละ
29.03 ไม่เคยอบรม ร้อยละ 70.97 เคยอบรมหลักสูตร ACLS
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ร้อยละ 29.03 ไม่เคยอบรม ร้อยละ 70.97 และเคยอบรม
หลักสูตร Trauma and Emergency Nursing ร้อยละ 58.06
ไม่เคยอบรม ร้อยละ 41.94
ส�ำหรับผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพยาบาลกู้ชีพ
รุ่นที่ 2 เป็นเพศชาย ร้อยละ 22.58 เพศหญิง ร้อยละ 77.42
ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 90.32
ปริ ญ ญาโท ร้ อ ยละ 9.68 ปฏิ บั ติ ง านอยู ่ ที่ ห อผู ้ ป ่ ว ยทั่ ว ไป
ร้อยละ 6.45 หออภิบาลผู้ป่วย ร้อยละ 12.90 แผนกอุบัติเหตุ
ฉุกเฉิน ร้อยละ 77.42 อื่นๆ ร้อยละ 3.23 เคยอบรมหลักสูตร
EMS ร้อยละ 90.32 ไม่เคยอบรม ร้อยละ 9.68 เคยอบรม
หลักสูตร BLS ร้อยละ 29.03 ไม่เคยอบรม ร้อยละ 70.97
เคยอบรมหลักสูตร ACLS ร้อยละ 29.03 ไม่เคยอบรม ร้อยละ
70.97 เคยอบรมหลักสูตร Trauma and Emergency Nursing
ร้อยละ 70.97 ไม่เคยอบรม ร้อยละ 29.03 ดังตารางที่ 1
2. ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพยาบาลกู้ชีพรุ่นที่ 1
มีอายุอยู่ระหว่าง 23 - 41 ปี คิดเป็นอายุเฉลี่ย 29.29 ปี
( = 29.29, SD = 4.19) และมีประสบการณ์ท� ำงานเป็น
พยาบาลกู้ชีพอยู่ระหว่าง 0 - 8 ปี คิดเป็นค่าเฉลี่ย 1.67 ปี
( = 1.67, SD = 2.19) ส่วนผูเ้ ข้ารับการอบรมหลักสูตรพยาบาล

กู้ชีพรุ่นที่ 2 มีอายุอยู่ระหว่าง 21 - 50 ปี คิดเป็นอายุเฉลี่ย
30.48 ปี ( = 30.48, SD = 6.47 ) และมีประสบการณ์ท�ำงาน
เป็นพยาบาลกู้ชีพ อยู่ระหว่าง 0 - 10 ปี คิดเป็นค่าเฉลี่ย
2.18 ปี ( = 2.18, = 2.97) ดังตารางที่ 2
3. ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพยาบาลกู้ชีพรุ่นที่ 1
และ 2 มีความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรการพยาบาลกู้ชีพทั้ง
4 ด้านอยูใ่ นระดับมาก โดยด้านบริบทมีคา่ เฉลีย่ อยูใ่ นระดับมาก
( = 4.51, SD = 0.47 และ = 4.36, SD = 0.41 ตามล�ำดับ)
ปัจจัยน�ำเข้ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 3.97, SD = 0.37
และ = 3.99, SD = 0.45 ตามล�ำดับ) กระบวนการมีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมาก ( = 4.69, SD = 0.56 และ = 4.54,
SD = 0.50 ตามล�ำดับ) และผลผลิตมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
( = 4.28, SD = 0.55 และ = 4.33, SD = 0.45 ตามล�ำดับ)
ดังตารางที่ 3
4. ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพยาบาลกู้ชีพรุ่นที่ 1
และ 2 มีความรูเ้ กีย่ วกับการพยาบาลกูช้ พี หลังเข้ารับการอบรม
สูงกว่าก่อนเข้ารับการอบรมอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ
.001 ดังตารางที่ 4 และ 5

46

ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้ารับการอบรม รุ่นที่ 1 และ 2 (n =31, 31)
ข้อมูลทั่วไป

รุ่นที่ 1
จำ�นวน (คน)
ร้อยละ

รุ่นที่ 2
จำ�นวน (คน)
ร้อยละ

เพศ				
		 ชาย		
7
22.58
7
22.58
		 หญิง		
24
77.42
24
77.42
ระดับการศึกษา				
		 ปริญญาตรี
30
96.77
28
90.32
		 ปริญญาโท
1
3.23
3
9.68
		 สูงกว่าปริญญาโท
สถานที่ปฏิบัติงาน				
		 หอผู้ป่วยทั่วไป
2
6.45
		 หออภิบาลผู้ป่วย
4
12.90
		 แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน
31
100
24
77.42
		 อื่น ๆ
1
3.23
การอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง				
		 EMS				
			 เคย
20
64.52
28
90.32
			 ไม่เคย
11
35.48
3
9.68
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ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้ารับการอบรม รุ่นที่ 1 และ 2 (n =31, 31) (ต่อ)
ข้อมูลทั่วไป

รุ่นที่ 1
จำ�นวน (คน)
ร้อยละ

รุ่นที่ 2
จำ�นวน (คน)
ร้อยละ

		 BLS				
			 เคย
9
29.03
9
			 ไม่เคย
22
70.97
22
		 ACLS				
			 เคย
9
29.03
9
			 ไม่เคย
22
70.97
22
		 Trauma and Emergency Nursing				
			 เคย
18
58.06
22
			 ไม่เคย
13
41.94
9

29.03
70.97
29.03
70.97
70.97
29.03

ตารางที่ 2 อายุและประสบการณ์ท�ำงานเป็นพยาบาลกู้ชีพของผู้เข้ารับการอบรม รุ่นที่ 1 และ 2 (n =31, 31)
ตัวแปร
			

min
รุ่นที่ 1

รุ่นที่ 2

23
0

21
0

อายุ (ปี)
ประสบการณ์ทำ�งาน
เป็นพยาบาลกู้ชีพ (ปี)

max
รุ่นที่ 1
รุ่นที่ 2
41
8

50
10

SD
รุ่นที่ 1

รุ่นที่ 2

รุ่นที่ 1

รุ่นที่ 2

29.29
1.67

30.48
2.18

4.19
2.19

6.47
2.97

ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินหลักสูตรพยาบาลกู้ชีพจ�ำแนก
เป็นรายด้านของผู้เข้ารับการอบรมรุ่นที่ 1 และ 2 (n = 31, 31)
คุณภาพของหลักสูตร
ด้านบริบท
ด้านปัจจัยนำ�เข้า
ด้านกระบวนการ
ด้านผลผลิต

รุ่นที่ 1
SD

แปลผล

0.47
0.37
0.56
0.55

มาก
มาก
มาก
มาก

4.51
3.97
4.69
4.28

4.36
3.99
4.54
4.33

รุ่นที่ 2
SD

แปลผล

0.41
0.45
0.50
0.45

มาก
มาก
มาก
มาก

ตารางที่ 4 ผลการเปรียบเทียบคะแนนความรู้เกี่ยวกับการพยาบาลกู้ชีพของผู้เข้ารับการอบรมรุ่นที่ 1 (n = 31, 31)
ความรู้

รุ่นที่ 1
SD

ก่อนอบรม
หลังอบรม
***p< .001

19.73
27.93

รุ่นที่ 2
t

p-value

3.83			
3.45 12.11*** .000

SD
21.03
29.45

t

3.65		
2.98 11.35***

p-value
.000
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5. จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามปลาย
เปิดเกี่ยวกับ 1) ปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรม
หลักสูตรพยาบาลกู้ชีพของคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช มีความสามารถเกี่ยวกับการ
พยาบาลกู้ชีพได้มากขึ้น 2) ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนา
ความรู้และทักษะการพยาบาลกู้ชีพ และ 3) ข้อเสนอแนะ
อืน่ ๆ ผูว้ จิ ยั ขอน�ำเสนอผลการวิเคราะห์ โดยแบ่งเป็น 3 ประเด็น
ดังนี้
		 5.1 ปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรม
หลักสูตรพยาบาลกู้ชีพของคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์
มีความสามารถเกี่ยวกับการพยาบาลกู้ชีพได้มากขึ้น คือ การได้
รับความรูเ้ พิม่ เติม รวมทัง้ ความรูใ้ หม่ ๆ ทีท่ นั สมัยจากการอบรม
ทั้งในภาคทฤษฎี และปฏิบัติ ประสบการณ์ในการปฏิบัติจริง
และความพร้อมของผู้เข้ารับการอบรมทั้งด้านร่างกาย และ
เจตคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน และวิชาชีพ อย่างไรก็ตามผู้เข้ารับ
การอบรมควรมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนือ่ ง มีการฝึกปฏิบตั ิ
อย่างสม�่ำเสมอ และมีอุปกรณ์เพียงพอพร้อมใช้งาน
		 5.2 ปัญหา และอุปสรรคในการพัฒนาความรู้
และทักษะการพยาบาลกู้ชีพของผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร
พยาบาลกู้ชีพของคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ พบว่า
ประเด็นที่ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่มองว่า เป็นอุปสรรคที่มี
ความส� ำ คั ญ มากที่ สุ ด คื อ ประสบการณ์ ใ นการปฏิ บั ติ ก าร
พยาบาลกูช้ พี มีไม่เพียงพอ นอกจากนีก้ ารขาดความรู้ ไม่คนุ้ เคย
กับอุปกรณ์ และขาดการสนับสนุนจากหน่วยงานในเรื่องการ
ขอเวลาเพื่อเข้ารับการอบรมเนื่องจากงานประจ�ำขาดบุคลากร
ก็นับว่าเป็นปัญหา และอุปสรรคที่ส�ำคัญเช่นกัน
5.3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการอบรมหลักสูตร
พยาบาลกู้ชีพของคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ พบว่า
ประเด็นที่ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่เสนอแนะ คือ ควรมีการ
จัดอบรมหลักสูตรพยาบาลกู้ชีพอย่างต่อเนื่องในรุ่นต่อ ๆ ไป
เนือ่ งจากการฝึกอบรมการพยาบาลกูช้ พี ช่วยส่งเสริมให้ผเู้ ข้ารับ
การอบรมมีความสามารถเกี่ยวกับการพยาบาลกู้ชีพ สามารถ
ท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความมัน่ ใจในการปฏิบตั งิ าน
นอกจากนี้ควรเพิ่มระยะเวลาการฝึกอบรมเนื่องจากมีเนื้อหา
มากและต้องการฝึกทักษะการปฏิบัติมากกว่านี้ อย่างไรก็ตาม
ต้องการให้มีอุปกรณ์ที่ทันสมัย และพร้อมใช้งานมากกว่านี้
อีกทั้งต้องการเพิ่มการฝึกทักษะการช่วยชีวิตในเด็กทั้งในเรื่อง
ของ ACLS และ Trauma and Emergency Nursing
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สรุปและอภิปรายผล

ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการประเมินหลักสูตรการ
พยาบาลกูช้ พี ของคณะพยาบาลศาสตร์เกือ้ การุณย์ มหาวิทยาลัย
นวมินทราธิราชในด้านบริบท (context) ปัจจัยน�ำเข้า (input)
กระบวนการ (process) และผลผลิต (product) จึงอภิปราย
ผลในแต่ละด้าน ดังนี้
ผูเ้ ข้ารับการอบรมหลักสูตรพยาบาลกูช้ พี รุน่ ที่ 1 และ
2 มีความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรการพยาบาลกู้ชีพทั้ง 4 ด้าน
เป็นไปในทางเดียวกัน กล่าวคือ ด้านบริบท ปัจจัยน�ำเข้า
กระบวนการ และผลผลิต มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ซึ่งพบว่า
ด้านกระบวนการมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดโดยเฉพาะในเรื่องของ
อาจารย์ได้สอดแทรกจริยธรรมในขณะมีการเรียนการสอน
กระบวนการเรียนการสอนเน้นให้ผเู้ ข้ารับการอบรมคิดวิเคราะห์
และใช้ปัญญาในการแก้ปัญหา รวมทั้งสามารถน�ำความรู้ไป
ประยุกต์ใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์จริงได้ นอกจากนี้ผู้เข้ารับ
การอบรมยังให้คะแนนในเรือ่ งของการวัดและประเมินผลอยูใ่ น
ระดับมากทุกหัวข้อทั้งวิธีการประเมินผลที่มีความหลากหลาย
ชัดเจน เหมาะสมและยุติธรรม รองลงมาคือด้านบริบท ในส่วน
ที่มีค่าเฉลี่ยสูงในล�ำดับแรก ๆ คือ คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน
สอดคล้ อ งกั บ หลั ก สู ต ร และการฝึ ก ประสบการณ์ ที่ จั ด ให้
สอดคล้องกับการพัฒนาประสิทธิภาพของผู้เข้าอบรมเพื่อให้
บริการสุขภาพกับประชากรในสังคมเมือง ถัดมาคือด้านผลผลิต
โดยผูเ้ ข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจในการฝึกปฏิบตั มิ ากทีส่ ดุ
รองลงมาคือ มีทักษะปฏิบัติการพยาบาลกู้ชีพมากขึ้นท�ำให้เกิด
ความมัน่ ใจมากขึน้ ส่วนด้านปัจจัยน�ำเข้ามีคา่ เฉลีย่ น้อยทีส่ ดุ โดย
เฉพาะอย่างยิง่ ด้านวัสดุอปุ กรณ์ หุน่ จ�ำลอง และเครือ่ งมือเครือ่ งใช้
แสดงให้เห็นว่าควรมีการปรับปรุงโดยบริหารจัดการให้มีวัสดุ
อุปกรณ์ หุน่ จ�ำลอง และเครือ่ งมือเครือ่ งใช้ทที่ นั สมัย อยูใ่ นสภาพ
ที่พร้อมใช้งานและเพียงพอ อย่างไรก็ตามด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูง
ในล�ำดับแรก ๆ ของด้านปัจจัยน�ำเข้า คือ อาจารย์มีคุณวุฒิและ
มีประสบการณ์ในการสอน มีความเชี่ยวชาญและตั้งใจสอนซึ่ง
สอดคล้องกับผลการประเมินด้านบริบทที่พบว่าคุณสมบัติของ
อาจารย์ผู้สอนสอดคล้องกับหลักสูตร ทั้งนี้เนื่องจากในการ
จัดการบริหารหลักสูตรพยาบาลกู้ชีพได้เชิญอาจารย์ผู้ซึ่งมีทั้ง
ความรู้ และความเชีย่ วชาญเฉพาะสาขามาให้ความรูแ้ ก่ผเู้ ข้ารับ
อบรม ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี
จากงานวิจัยของปราณี อ่อนศรี, แอน ไทยอุดม,
และผกากรอง ประทุมแก้ว (2556) ในการประเมินหลักสูตร
พยาบาลกู้ชีพโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าพบว่าปัจจัยน�ำเข้า
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กระบวนการและผลผลิ ต มี ค ่ า เฉลี่ ย อยู ่ ใ นระดั บ ดี เ ช่ น กั น
วิทยากรมีคุณวุฒิและความสามารถ และมีสิ่งสนับสนุนการ
เรี ย นรู ้ คื อ อุ ป กรณ์ แ ละเครื่ อ งช่ ว ยฝึ ก ที่ มี ค วามเหมาะสม
เนื่องจากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเป็นโรงพยาบาลระดับ
ตติ ย ภู มิ จึ ง มี ศั ก ยภาพในการสนั บ สนุ น อุ ป กรณ์ แ ละเครื่ อ ง
ช่วยฝึกในการฝึกปฏิบตั หิ ลักสูตรพยาบาลกูช้ พี ได้อย่างเพียงพอ
เหมาะสม และผู้เข้ารับการอบรมต้องการเพิ่มระยะเวลาการ
อบรมเป็น 2 สัปดาห์ จะเห็นได้ว่าแม้ว่าโรงพยาบาลในสังกัด
ส�ำนักการแพทย์จะมีถึง 10 แห่ง ซึ่งมีขนาดแตกต่างกันทั้ง
โรงพยาบาลในระดับทุติยภูมิ และตติยภูมิ แต่ยังคงมีความ
ไม่พร้อมเท่าที่ควรในการบริหารจัดการให้มีวัสดุอุปกรณ์ หุ่น
จ�ำลอง และเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยอยู่ในสภาพที่พร้อม
ใช้งาน และเพียงพอในการฝึกปฏิบัติหลักสูตรพยาบาลกู้ชีพ
ซึ่งจะมีการแก้ไขจัดการในรุ่นต่อ ๆ ไป และผู้เข้ารับการอบรม
ต้องการเพิ่มระยะเวลาการอบรมเป็น 2 สัปดาห์ เช่นกัน
ส่วนความรู้เกี่ยวกับการพยาบาลกู้ชีพของผู้เข้ารับ
การอบรมหลักสูตรพยาบาลกู้ชีพรุ่นที่ 1 และ 2 พบว่า หลังการ
อบรมมีความรูส้ งู กว่าก่อนเข้ารับการอบรมอย่างมีนยั ส�ำคัญทาง
สถิตทิ รี่ ะดับ .001 อธิบายได้วา่ การอบรมหลักสูตรการพยาบาล
กู ้ ชี พ มี ก ารจั ด กระบวนการเรี ย นรู ้ แ ละมวลประสบการณ์ ที่
สามารถท�ำให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้เพิ่มขึ้นจากก่อนเข้า
รับการอบรม ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมได้แสดงความคิดเห็นว่า
ในการอบรมครั้งนี้ท�ำให้ได้รับความรู้เพิ่มเติม และได้ฝึกปฏิบัติ
จากสถานการณ์ตามที่ผู้สอนจัดการเรียนรู้ให้ท�ำให้เกิดความ
มั่นใจในการปฏิบัติงานมากขึ้น
ข้อเสนอแนะส�ำหรับการน�ำผลการวิจัยไปใช้
1. หลักสูตรการพยาบาลกู้ชีพ ควรพิจารณาเพิ่ม
ระยะเวลาในการฝึกอบรม เพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับ การฝึกทักษะ
การช่วยชีวิตในเด็กทั้งในเรื่องของ ACLS และ Trauma and
Emergency Nursing ควรบริหารจัดการให้มีหุ่น และอุปกรณ์
ที่มีความทันสมัย พร้อมใช้ และเพียงพอต่อการฝึกปฏิบัติ
2. ควรมี ก ารประเมิ น และพั ฒ นาหลั ก สู ต รการ
พยาบาลกูช้ พี อย่างต่อเนือ่ งทุกปีเพือ่ ให้มคี วามทันสมัย สามารถ
น�ำไปใช้กับสถานการณ์ของสังคม และโลกที่เปลี่ยนแปลงไป
ตลอดเวลา
ข้อเสนอแนะในการท�ำวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรท�ำการศึกษาติดตามสมรรถนะพยาบาลกูช้ พี
ภายหลังการฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลกู้ชีพ
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2. ควรท�ำการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อสามารถ
เข้าถึงในเชิงลึกเกีย่ วกับปรากฏการณ์ทเี่ กิดขึน้ ขณะปฏิบตั กิ าร
พยาบาลกู้ชีพในสถานการณ์จริง
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