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Obiective : The obiective was to examine the effect of Simulation-Based used on the Scores of Kno!', edqe

related to Elementary Flight Nurse among Nurse InsEuctors, Royal Thai Air Force Nulsing College.

Materia.ls and methods: This research was a quasiexPriment research design. Samples were 30 Nurse

Instructors. Pre-test rclat€d to loowledge of Elementary tr1ight Nuse was done and post -test alter simula-

tion-Based used which involved adult rlulsing, paediatrics nwsing, psychiatric nulsing and pregnant women

was examined. Research instrument was examination questions with 40 ltems which were verified content

validity by 3 senior flight nurses. Reliability was calculated by KR20 = 0.61. Data were analyzed by

arithmetic mean and t-test.

Results : The results showed t}Iat ttle average scores oI knowledge related to Elementary Flight Nurse

pre-test before Simulation base used was x = 22.4, post -test aJter simulation-Based used x = 35.23. It was

found scores of linowledge after simulailon-based used statisticaly sigrfficant higher than before simula

tion based used at 0.05 level (t = 13,,16. p < 0.05). The research reult revealed.

Conclusioo : Simulation-Based used atrected on the development of knowledge related Elementary Flight to

t}re nuse instructors.
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บทนํา
วทิยาลยัพยาบาลทหารอากาศมหีนา้ที�หลกัในการ

ผลติบณัทติทางการพยาบาลที�มคีุณลกัษณะทางทหาร พรอ้ม
เป็นนายทหารสญัญาบตัรที�ดีและมคีวามรูด้า้นการพยาบาล
เวชศาสตร์การบินเบื� องตน้ซึ� งเป็นเอกลกัษณ์ของสถาบนั
ในกระบวนการผลติบณัทติทางการพยาบาล อาจารยจ์าํเป็น
ตอ้งพฒันาความรูเ้พื�อการสอนที�หลากหลาย ท ั�งภาคทฤษฏี
และภาคปฏิบตัิ อาจารยพ์ยาบาลมบีทบาทสาํคญัในการจดั
การเรยีนการสอนที�ทาํใหบ้รรลวุตัถปุระสงคข์องหลกัสูตรและ
รายวชิา โดยนอกจากตอ้งสอนวิชาแกนในหลกัสูตรแลว้ยงั
ตอ้งเชื�อมโยงและผสมผสานการพยาบาลเวชศาสตรก์ารบนิ
เบื� องตน้เขา้ไวใ้นรายวิชาที�ทาํการสอนดว้ย การพยาบาล
เวชศาสตรก์ารบนิเบื�องตน้เป็นศาสตรท์ี�มคีวามเฉพาะที�ตอ้ง
ใชค้วามรูเ้กี�ยวกบัสรรีวทิยาการบนิ การเปลี�ยนแปลงของความ
กดดนับรรยากาศที�ระดบัความสูงต่าง ๆ กฎของกา๊ซที�มผีล
ต่อระบบการหายใจและการไหลเวยีนโลหติ ผลทางสรรีวทิยา
เมื�อความกดดนัของบรรยากาศเปลี�ยนแปลง ส่งผลใหก้าร
เจ็บป่วยดว้ยโรคระบบต่าง ๆ และการบาดเจ็บของอวยัวะ
ต่าง ๆ  เกดิการเปลี�ยนแปลงที�แตกต่างจากภาคพื�นขณะลาํเลยีง
ผูป่้วยในอากาศยาน อาจารยจ์งึตอ้งมคีวามรูแ้ละความเขา้ใจ
ในการสอนใหน้กัเรียนตระหนกัถึงอาการและอาการแสดง
เพื�อการดูแลใหก้ารพยาบาลอย่างเหมาะสม การเฝ้าระวงัการ
เปลี�ยนแปลงที�อาจเกิดขึ�นในระหว่างการลาํเลยีง รวมท ั�งการ
แยกประเภทผูป่้วย และรูห้ลกัการดูแลรกัษาพยาบาลผูป่้วย
ทางอากาศ
                 จากการวเิคราะหค์วามรูท้ี�จาํเป็นเพื�อใชใ้นการสอน
เชื�อมโยงการพยาบาลเวชศาสตรก์ารบินเบื�องตน้ในรายวิชา
ทางการพยาบาลผูใ้หญ่ การพยาบาลเดก็ การพยาบาลจติเวช

วสัดุและวิธีการ : เครื�องมอืที�ใชใ้นการวจิยัคือ แบบวดัความรู ้ จาํนวน �� ขอ้ ผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื�อหาจาก
ผูท้รงคุณวฒุ ิคอืพยาบาลเวชศาสตรก์ารบนิอาวโุส � คน และหาค่าความเชื�อม ั �นโดยใช ้KR-20 ไดค่้าความเชื�อม ั �นท ั�งฉบบัเท่ากบั
�.�� วเิคราะหข์อ้มลูโดยหาค่าเฉลี�ย และการทดสอบดว้ยสถติค่ิาท ี(t-test)
ผลการวิจยั : คะแนนเฉลี�ยความรูด้า้นการพยาบาลเวชศาสตรก์ารบินเบื�องตน้ของอาจารย ์ ก่อนการใชส้ถานการณ์จาํลอง
x = 22.4 คะแนน ภายหลงัการใชส้ถานการณจ์าํลอง x = 35.23 คะแนน เมื�อทดสอบดว้ยสถติ ิt พบว่ามคีวามแตกต่างกนั
อย่างมนียัสาํคญัที�ระดบั �.�� (t = 13.46, p < 0.05)
สรปุ : จากผลการวจิยัพบวา่การเรยีนรูโ้ดยใชส้ถานการณจ์าํลองดา้นการพยาบาลเวชศาสตรก์ารบนิเบื�องตน้ ช่วยใหเ้กดิการพฒันา
การเรยีนรูท้ี�ดแีละเป็นวธิทีี�เหมาะสมเพื�อการสอนทางการพยาบาล
คาํสาํคญั : สถานการณ์จาํลองการพยาบาลเวชศาสตรก์ารบนิเบื�องตน้

การพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ ์ อาจารยต์อ้งมี
ความรู ้ในการเตรียมผู ้ป่ วยสาํหร ับลาํ เลียงทางอากาศ
ซึ�งเป็นความรบัผิดชอบร่วมกนัระหว่างแพทยแ์ละพยาบาล
สุวสิาส ์ สุขตระกูล(1) กลา่วว่า ก่อนการลาํเลยีงผูป่้วยตอ้งได ้
รบัการการประเมนิการเตรียมดา้นร่างกาย จิตใจ และดา้น
ธุรการ นอกจากนั�นยงัตอ้งมคีวามรูข้ณะลาํเลยีงผูป่้วยทาง
อากาศ ไดแ้ก่ เรื�องการส่งเสริมความสุขสบาย การใหย้า
การใหข้องเหลวทางเสน้เลอืด การใส่ท่อต่าง ๆ เช่น การเจาะ
ปอด การใส่ N-G tube การใส่สายสวนปสัสาวะ การให ้
ออกซเิจนและการดูดเสมหะ เนื�องจากความจาํกดัของพื�นที�
บนอากาศยาน การเปลี� ยนแปลงของความกดด ันของ
บรรยากาศส่งผลทางสรรีวทิยา(2) ประกอบกบัความจาํกดัของ
อุปกรณ์ทางการแพทยท์ี�ส่งผลต่อการใหก้ารรกัษาพยาบาล
ก่อนการสอนอาจารย์จึงจาํเป็นตอ้งมีการเตรียมการดา้น
ความรูแ้ละทกัษะอย่างถกูตอ้ง การพฒันาอาจารยใ์หเ้ป็นผูม้ี
ความรูด้า้นการพยาบาลเวชศาสตรก์ารบนิเบื�องตน้จงึมคีวาม
จาํเป็นอย่างยิ�ง โดยการใชว้ธิีการพฒันาความรูท้ี�หลากหลาย
ที�ผา่นข ั�นตอนคอื พฒันาจากไมรู่ว้า่ไมรู่ ้ไปสู่รูว้า่ไมรู่ ้ ปฏบิตัไิด ้
โดยตอ้งต ั�งใจทาํไปสู่ทาํหรอืปฏบิตัไิดโ้ดยอตัโนมตัิ(3) การเรยีนรู ้
โดยใชส้ถานการณจ์าํลอง สามารถทาํใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรู ้
และเพิ�มความระมดัระวงัในการปฏบิตัเิพื�อใหผู้ป่้วยปลอดภยั
และลดความผดิพลาดทางการแพทย์

การพฒันาระบบการดูแลผูป่้วยดว้ยกระบวนการ
� ดา้น คือ �) กระบวนการดา้นการศึกษา (Education)
โดยการแปลงองค์ความรู ้ ไปสู่ การปฏิ บ ัติ ในชี วิ ตจริ ง
�) กระบวนการดา้นการประเมนิ (Assessment) โดยการ
ประเมิ น เพื� อควบคุ มคุ ณภาพและปร ับปรุ งคุ ณภาพ
�) กระบวนการดา้นการบูรณาการระบบสุขภาพ (Health
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System Integration) โดยการพฒันาและฝึกการทาํงาน
เป็นทมี บริหารทรพัยากรอย่างเหมาะสมในสถานการณ์จริง
และ �) กระบวนการดา้นการวจิยั (Research)(4) Marie,
Kathei, David &Jonathan(5) ไดศึ้กษาการปฏิบตัิการ
พยาบาลโดยใชผู้ป่้วยจาํลองกบันกัศึกษาพยาบาลที�เริ�มฝึก
ปฏบิตักิารพยาบาลพบว่า นกัศึกษารอ้ยละ �� บอกว่ามคีวาม
ม ั �นใจในทกัษะการตรวจร่างกาย Cant & Cooper(6) พบว่า
การใชส้ถานการณ์จาํลองในการสอนทาํใหผู้ เ้รียนมีความรู ้
เพิ�มขึ�นและมคีวามคดิวจิารณญาณมากขึ�น ทศินา แขมมณี(7)

กลา่ววา่วธิสีอนโดยใชส้ถานการณจ์าํลอง คอืกระบวนการที�ช่วย
ใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรูต้ามวตัถปุระสงคท์ี�กาํหนด โดยใน
สถานการณม์บีทบาท ขอ้มลู และกตกิา ที�สะทอ้นความเป็นจรงิ
และมปีฏสิมัพนัธก์บัสิ�งต่าง ๆ ที�อยู่ในสถานการณน์ั�น โดยใช ้
ขอ้มูลที�มีสภาพคลา้ยกบัขอ้มูลในความเป็นจริง เพื�อการ
ตดัสนิใจและแกป้ญัหาต่าง ๆ ซึ�งการตดัสนิใจนั�นจะส่งผลถงึ
ผูเ้รียนใหเ้ขา้ใจสถานการณที�เกดิขึ�นจรงิ ชาญชยั  ยมดษิฐ์(8)

อธบิายว่า จดุเด่นของการสอนโดยใชส้ถานการณจ์าํลอง คอื
การทาํใหเ้ขา้ใจสถานการณจ์รงิไดก่้อนปฏบิตังิานจรงิ  สง่เสรมิ
ความคดิสรา้งสรรคแ์ละการกลา้แสดงออกของผูเ้รยีน  ฝึกการ
ปฏิบตัิงานร่วมกนัระหว่างผูเ้รียนกบัผูเ้รียน และผูเ้รียนกบั
ผูส้อน ช่วยนาํสถานการณท์ี�มขีอ้จาํกดัในการปฏบิตัจิรงิมาฝึก
ก่อน  เสรมิศร ี ลกัษณศิริ(9) กลา่ววา่ จดุเด่นของการสอนโดยใช ้
สถานการณ์จาํลอง คือ การถ่ายทอดความรูอ้ย่างมีระบบ
เป็นประโยชนต่์อการใชเ้ป็นแนวทางในการตดัสนิปญัหาอื�น ๆ
ช่วยใหผู้เ้รียนไดเ้ผชิญปญัหามากมายในระยะเวลาอนัจาํกดั
ช่วยพฒันาทกัษะในการแกป้ญัหาและการตดัสนิใจ ช่วยให ้
ปญัหาที�ยุ่งยากเป็นปญัหาที�ง่ายขึ�น การตดัสนิปญัหาแมจ้ะ
ผดิพลาดก็ไม่ทาํใหเ้กิดผลเสยีหาย ช่วยใหผู้เ้รียนไดพ้บกบั
สภาพการณก่์อนที�จะเกดิในชวีติจรงิ

การพฒันาความรูเ้กี�ยวกบัการพยาบาลเวชศาสตร์
การบนิเบื�องตน้ใหแ้ก่อาจารยก่์อนที�จะนาํความรูไ้ปเชื�อมโยง
ในการสอนรายวชิาดว้ยวธิกีารใชส้ถานการณจ์าํลองที�เกี�ยวกบั
ผูป่้วยดว้ยโรคระบบต่าง ๆ ที�เป็นผูป่้วยผูใ้หญ่ ผูป่้วยเด็ก
ผูป่้วยจติเวช และผูป่้วยต ั�งครรภ ์ซึ�งมอีาการที�เป็นปญัหาและ
มคีวามจาํเป็นตอ้งลาํเลยีงทางอากาศ ไดถู้กนาํมาใชเ้พื�อช่วย
พฒันาทกัษะในการวางแผน การแกป้ญัหาและการตดัสนิใจ
ช่วยทาํใหเ้ขา้ใจสถานการณจ์รงิก่อนการลาํเลยีง ระหวา่งอยู่ใน
อากาศยานและเมื�อถงึปลายทางเมื�อนาํผูป่้วยกลบัลงสู่ภาคพื�น

ตอ้งวางแผนการดูแลอย่างต่อเนื�อง

วตัถปุระสงคก์ารวิจยั
เพื�อศึกษาผลของการเรียนรู โ้ดยใชส้ถานการณ์

จาํลองต่อคะแนนความรูด้า้นการพยาบาลเวชศาสตรก์ารบนิ
เบื�องตน้ ของอาจารยว์ทิยาลยัพยาบาลทหารอากาศ

สมมตฐิานการวิจยั
                 อาจารยพ์ยาบาลที�ไดร้บัการสอนโดยใชส้ถานการณ์
จาํลองมีคะแนนความรูด้า้นการพยาบาลเวชศาสตรก์ารบิน
เบื� องตน้เพิ� มขึ� นมากกว่ าก่อนไดร้ ับการสอนโดยการใช ้
สถานการณจ์าํลอง

กรอบแนวคดิการวิจยั
การใชส้ถานการณ์จาํลอง ช่วยใหเ้กิดแนวทางใน

การตดัสนิใจแกป้ญัหาที�อาจเกดิกบัผูป่้วยระหว่างการลาํเลยีง
ช่วยในการเผชิญปญัหาในระยะเวลาอนัจาํกดั ช่วยพฒันา
ทกัษะการตดัสนิใจปญัหาที�ยุ่งยาก และช่วยใหเ้กดิการเรยีนรู ้
ที�ดขีึ�น โดยกลุม่ตวัอย่างคอือาจารยท์าํแบบวดัความรูเ้กี�ยวกบั
การพยาบาลเวชศาสตรก์ารบนิเบื�องตน้ การสรา้งสถานการณ์
จาํลองผูป่้วยผูใ้หญ่ ผูป่้วยเดก็ ผูป่้วยจติเวช และผูป่้วยต ั�งครรภ์
ที�จาํเป็นตอ้งลาํเลยีงทางอากาศ เพื�อฝึกการคดิ การตดัสนิใจ
โดยใชค้วามรูท้ี�ถูกตอ้งตามหลกัการดูแลผูป่้วยทุกข ั�นตอน
การลาํเลยีง

 
สรางสถานการณจําลอง ผูปวยผูใหญ ผูปวยเด็ก ผูปวยจิตเวช และผูปวยตั้งครรภ ที่ตองลําเลียงทางอากาศ  

แบงกลุมศึกษาผูปวยผูใหญ ผูปวยเด็ก ผูปวยจิตเวช และผูปวย
ตั้งครรภ 

1. ทุกกลุมศึกษาสถานการณจําลองตามประเภทของผูปวยที่ไดรับ
มอบหมาย  

2. ฝกคิดวิเคราะห สถานการณจําลอง ดานวางแผนการดูแลผูปวย
กอนการลําเลียง ระหวางการลําเลียงและการดูแลตอเนื่องเมื่อถึง
ปลายทาง 

3. อภิปรายการวิเคราะห การวางแผนการดูแล กอนการลําเลียง 
ระหวางลําเลียง และการดูแลเมื่อถึงปลายทาง รวมกับอาจารยประจํา
กลุม  

4. นําเสนอเพื่อแลกเปล่ียนความรูระหวางกลุม 

 

ทําแบบวัดความรูเกี่ยวกับการ
พยาบาลเวชศาสตรการบิน
เบื้องตนหลังการศึกษา
สถานการณจําลองการลําเลียง
ผูปวยทางอากาศ 

วธิีการดําเนินการวจิยั
การวจิยัคร ั�งนี� เป็นการวจิยัเชงิกึ�งทดลอง (Quasi-

Experimental Research)
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ประชากรคอืขา้ราชการ/ อาจารย ์วทิยาลยัพยาบาล
ทหารอากาศ

กลุม่ตวัอย่างคอื อาจารย ์วพอ.พอ. จาํนวน �� คน
กลุ่มตวัอย่างถูกแบ่งเป็น � กลุ่ม จาํแนกตาม

ประเภทผูป่้วย คือผูป่้วยผูใ้หญ่ ผูป่้วยเด็ก ผูป่้วยจิตเวช
และผูป่้วยต ั�งครรภ์

เครื�องมือที�ใชใ้นการวิจยั
ประกอบดว้ยเครื�องมือที�ใชใ้นการทดลอง และ

เครื�องมอืที�ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลู ดงันี�
     �. เครื�องมอืที�ใชใ้นการทดลอง

�.�. สถานการณ์จาํลองผูป่้วยเรื�องการพยาบาล
ผูป่้วยผูใ้หญ่ ผูป่้วยเด็ก ผูป่้วยจิตเวช และผูป่้วยต ั�งครรภ์
ที�ตอ้งลาํเลยีงทางอากาศ

�.�. แบบวดัความรู ้ กบัการพยาบาลเวชศาสตร์
การบนิ �� ขอ้

การตรวจสอบคุณภาพของเครื�องมือ
�. สถานการณจ์าํลองตรวจสอบคุณภาพ ดงันี�
ตรวจสอบคุณภาพสถานการณ์จาํลอง ความตรง

ดา้นเนื�อหา (Content Validity) โดยพยาบาลลาํเลยีงทาง
อากาศอาวโุส � ทา่น และปรบัปรงุแกไ้ขความถกูตอ้งของภาษา
ตามขอ้เสนอแนะ

�. แบบวดัความรูห้ลงัการลาํเลยีงผูป่้วยทางอากาศ
จาํนวน �� ขอ้ วเิคราะหค์วามเชื�อม ั �นโดย KR-20 ไดค่้าความ
เชื�อม ั �นท ั�งฉบบัเท่ากบั = �.��

การเกบ็รวบรวมขอ้มูล
ขั�นที� � เตรียมการ

�. เตรียมสถานการณ์จาํลองและแบบวดัความรู ้
ก่อนและหลงัการลาํเลยีงผูป่้วยทางอากาศ

�. เตรียมอาจารยป์ระจาํกลุ่มที�มคีวามเชี�ยวชาญ
ตรงตามประเภทผูป่้วย
ขั�นที� � ดาํเนินการทดลอง

ชี�แจงวตัถปุระสงคเ์กี�ยวกบัข ั�นตอนที�กลุม่ตวัอย่าง
ตอ้งปฏบิตัขิอความร่วมมอืในการรวบรวมขอ้มูล และชี�แจง
สทิธิของกลุ่มตวัอย่างในการตอบรบัหรือปฏิเสธการเขา้ร่วม

การวจิยัโดยไม่มผีลกระทบใด ๆ
�. กลุม่ตวัอย่างทาํแบบวดัความรูก้ารลาํเลยีงผูป่้วย

ทางอากาศก่อนศึกษาสถานการณจ์าํลอง
�. แบ่งกลุม่ตวัอย่าง � กลุม่ คอื กลุม่ผูป่้วยผูใ้หญ่

กลุ่มผูป่้วยเด็ก กลุ่มผูป่้วยจติเวช และกลุ่มผูป่้วยต ั�งครรภ์
กลุม่ศึกษาสถานการณจ์าํลอง

�.  แต่ละกลุม่ฝึกคดิวเิคราะห ์ดา้นวางแผนการดูแล
ผูป่้วยก่อนการลาํเลียง ระหว่างการลาํเลียงและ การดูแล
ต่อเนื�องเมื�อถงึปลายทาง

�. อภปิรายการวเิคราะห ์การวางแผนการดูแลก่อน
การลาํเลยีง และการดูแลภาคพื�นต่อเมื�อถงึปลายทางร่วมกบั
อาจารยป์ระจาํกลุม่

�. นาํเสนอเพื�อแลกเปลี�ยนความรูร้ะหว่างกลุม่
�. กลุม่ตวัอย่างทาํแบบวดัความรูด้า้นการลาํเลยีง

ผูป่้วยทางอากาศเบื�องตน้หลงัการศึกษาสถานการณจ์าํลอง

การวเิคราะหข์อ้มลู
�. วเิคราะหข์อ้มลูท ั �วไปของกลุ่มตวัอย่างโดยการ

หาค่าความถี�และรอ้ยละค่าเฉลี�ยและรอ้ยละ
�. วเิคราะห ์เปรยีบเทยีบความแตกต่างของคะแนน

ความรูด้า้นการลาํเลยีงผูป่้วยทางอากาศเบื�องตน้ โดยทดสอบ
ดว้ยสถติค่ิาท ี(Paired t-test)

ผลการวจิยั
ขอ้มลูท ั �วไปของกลุม่ตวัอย่างท ั�งหมด �� คน เป็น

อาจารย์ภาควิชาการพยาบาลผู ้ใหญ่การพยาบาลมารดา
และทารก การพยาบาลจิตเวช การพยาบาลเด็กและวยัรุ่น
การพยาบาลอนามยัชุมชน อาจารย์แผนกปกครอง และ
อาจารยป์ระจาํอาํนวยการศึกษา อาจารยต์อ้งนาํความรูด้า้น
การลาํเลยีงผูป่้วยทางอากาศเบื�องตน้ไปเชื�อมโยงและถา่ยทอด
ใหน้กัเรยีน โดยพบวา่ยงัไมไ่ดเ้ริ�มสอนเชื�อมโยงและผสมผสาน
ความรูเ้ลย = รอ้ยละ �� เริ�มสอนเชื�อมโยงและผสมผสาน
ความรูบ้า้งแลว้ = รอ้ยละ ��.��  สอนเชื�อมโยงและผสมผสาน
ความรูป้านกลาง = รอ้ยละ �� สอนเชื�อมโยงและผสมผสาน
ความรูค่้อนขา้งมาก = รอ้ยละ ��.�� สอนเชื�อมโยงและ
ผสมผสานความรูม้าก = รอ้ยละ ��
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จากตารางที� � พบว่าจาํนวนปีประสบการณ์การ
ไดร้บัความรู เ้กี�ยวกบัประสบการณ์การลาํเลียงผู ป่้วยทาง
อากาศเบื�องตน้ มากที�สุดคอื � ปี = รอ้ยละ ��.�� (n=13)
รองลงมาคอื �-� ปี = รอ้ยละ ��.�� (n=10) และ �-� ปี =
รอ้ยละ ��.�� (n=5) นอ้ยที�สุดคอื ��-��ปี = รอ้ยละ �.��
(n=2)

ตารางที�  � แสดงจาํนวนปีประสบการณ์การไดร้บัความรู ้
เกี�ยวกบัประสบการณ์การลาํเลยีงผูป่้วยทางอากาศเบื�องตน้

    ประสบการณ์เกี�ยวกบั
    การลาํเลยีงผูป่้วย จาํนวน       รอ้ยละ
    ทางอากาศเบื�องตน้  n=30

        � ปี   13        43.33
       �-� ปี    5        16.67
       �-� ปี   10        33.33
   ��-�� ปีขึ�นไป    2         6.67

        รวม   30       100

จากตารางที� � แหลง่ประสบการณก์ารไดร้บัความรู ้
เกี�ยวกบัประสบการณ์การลาํเลยีงผูป่้วยทางอากาศเบื�องตน้
มากที� สุดคือการบรรยาย ร อ้ยละ ��.�� รองลงมาคือ
อ่านหนงัสอื รอ้ยละ ��.�� และการพูดคุยกบัเพื�อนร่วมงาน
รอ้ยละ ��

ตารางที� � แสดงแหลง่ประสบการณ์การไดร้บัความรูเ้กี�ยวกบั
ประสบการณ์การลาํเลยีงผูป่้วยทางอากาศเบื�องตน้

           แหลง่ประสบการณ์
           การลาํเลยีงผูป่้วย         จาํนวน     รอ้ยละ
          ทางอากาศเบื�องตน้          n=30

  การฟงับรรยายพเิศษ           25        83.33
  อ่านหนงัสอื           17        56.66
  ศึกษาทางอนิเตอรเ์น็ต            6        20
  การพูดคุยกบัเพื�อนร่วมงาน           18        60
  เขา้เรยีนหลกัสูตรเวชสาสตรก์ารบนิ      �        ��.��

จากตารางที� � เมื�อเปรยีบเทยีบคะแนนความรูด้า้น
การลาํเลยีงผูป่้วยทางอากาศเบื�องตน้ก่อนและหลงัการศึกษา
สถานการณจ์าํลองการลาํเลยีงผูป่้วยทางอากาศ พบวา่มคีวาม
แตกต่างกนัอย่างมีน ัยสาํคญัทางสถิติที�  �.�� (t=13.46,
p<0.05)

อภปิรายผล
จากการศึกษาพบว่าจาํนวนปีประสบการณ์การได ้

รบัความรู แ้ละประสบการณ์การลาํเลียงผู ป่้วยทางอากาศ
เบื�องตน้ของอาจารยจ์าํนวน � ปี = รอ้ยละ ��.�� (n=13)
มากที�สุด รองลงมาคือ �-� ปี = รอ้ยละ ��.�� (n=10)
อาจกลา่วไดว้่าการสอนเชื�อมโยงการลาํเลยีงผูป่้วยทางอากาศ
ในรายวิชาโดยอาจารยท์ี�มีประสบการณ์นอ้ย อาจส่งผลต่อ
การวางแผนเพื�อการแกป้ญัหาผูป่้วยที�ตอ้งลาํเลยีงทางอากาศ
ทาํใหก้ารสอนเชื�อมโยงในรายวิชาเกิดขึ� นไดไ้ม่ครอบคลุม
ความรูส้าํคญัที�เกี�ยวขอ้งกบัการลาํเลยีงผูป่้วยทางอากาศเบื�องตน้
จงึจาํเป็นตอ้งพฒันาความรูข้องอาจารยโ์ดยการใชส้ถานการณ์
จาํลองเพื�อช่วยส่งเสรมิกระบวนการคดิ การตดัสนิใจ และการ
แกป้ญัหาผูป่้วยในระยะก่อน ระหว่าง และเมื�อการลาํเลยีง
ถงึภาคพื�น

ความรู แ้ละประสบการณ์การลาํเลียงผู ป่้วยทาง
อากาศเบื�องตน้ของอาจารยพ์บวา่เกดิจากการฟงับรรยายพเิศษ
มากที�สดุ = รอ้ยละ ��.�� (n=25) รองลงมาคอื การพดูคยุกบั
เพื�อนร่วมงาน = รอ้ยละ �� (n=18) อ่านหนงัสอื รอ้ยละ ��.��
(n=17) แสดงวา่อาจารยม์คีวามรูค้วามรูแ้ละประสบการณก์าร
ลาํเลยีงผูป่้วยทางอากาศเบื�องตน้มาก่อนแลว้ การพฒันาความรู ้
ของอาจารยโ์ดยการใชส้ถานการณ์จาํลองจึงช่วยใหเ้กิดการ

ตารางที� � แสดงการเปรียบเทียบคะแนนความรูเ้กี�ยวกบั
การลาํเลยีงผูป่้วยทางอากาศเบื�องตน้กอ่นและหลงัการศึกษา
สถานการณ์จาํลองการลาํเลยีงผูป่้วยทางอากาศ

            คะแนนความรู ้                     x             t      p-value

  ก่อนการการศึกษาสถานการณจ์าํลอง  ��.� คะแนน
  การลาํเลยีงผูป่้วยทางอากาศ                              ��.��    < �.��
  ก่อนการการศึกษาสถานการณจ์าํลอง  ��.�� คะแนน

  การลาํเลยีงผูป่้วยทางอากาศ
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เชื� อมโยงความรู ้สู่ กระบวนการคิดเพื� อการวางแผนและ
การปฏบิตัใินการแกป้ญัหาผูป่้วยระหว่างการลาํเลยีงไดด้ขีึ�น

จากสมตฐิานที�ว่าอาจารยพ์ยาบาลที�ไดร้บัการสอน
โดยใชส้ถานการณจ์าํลองมคีะแนนความรูเ้กี�ยวกบัการพยาบาล
เวชศาสตรก์ารบนิเบื�องตน้เพิ�มขึ�นมากกว่าก่อนไดร้บัการสอน
โดยการใชส้ถานการณจ์าํลองเป็นจรงิ เมื�อเปรยีบเทยีบคะแนน
ความรูเ้กี�ยวกบัการลาํเลยีงผูป่้วยทางอากาศเบื�องตน้ก่อนและ
หลงัการศึกษาสถานการณจ์าํลองการลาํเลยีงผูป่้วยทางอากาศ
พบว่ามีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติที� �.��
(t=13.46, p<0.05) การสรา้งสถานการณจ์าํลองในการศึกษา
คร ั�งนี�ประกอบดว้ย ผูป่้วยผูใ้หญ่ ผูป่้วยเด็ก ผูป่้วยจติเวช
และผูป่้วยต ั�งครรภท์ี�มอีาการและอาการแสดงที�เป็นปญัหาและ
มแีนวโนม้จะรนุแรงมากขึ�นในระหวา่งการลาํเลยีงผูป่้วยทางอากาศ
จาํเป็นตอ้งวางแผนปฏิบตัิงานร่วมกันในลกัษณะของทีม
โดยสมาชกิทมีตอ้งร่วมกนัคดิเพื�อการตดัสนิใจ การป้องกนัและ
การแกป้ญัหา ซึ�งการวางแผนดว้ยความคดิอย่างมวีจิารณญาณ
ที�ตอ้งครอบคลมุก่อนการลาํเลยีง ระหวา่งการลาํเลยีง และการ
ดูแลต่อเนื�องเมื�อการลาํเลยีงผูป่้วยถงึปลายทางซึ�งสอดคลอ้งกบั
พลพนัธ ์ บญุมาก และสุหทัยา  บญุมาก(10) กลา่วว่าการสอน
โดยใชส้ถานการณจ์าํลองทาํใหเ้พิ�มความสามารถในการทาํงาน
เป็นทมี ส่งเสริมกระบวนการคิด การตดัสนิใจ และการแก ้
ปญัหาใหก้บัผูเ้รยีน  Marie, Kathei, David & Jonathan(5)

ศึกษาการปฏิบตัิโดยใชผู้ป่้วยจาํลองกบันกัศึกษาพยาบาล
เริ�มฝึกปฏบิตักิารพยาบาลพบว่านกัศึกษา รอ้ยละ �� บอกว่า
ประสบการณก์ารฝึกสถานการณจ์าํลองทาํใหเ้กิดความม ั �นใจ
ในทกัษะการปฏบิตัมิากขึ�น  Lewis, Strachan & Smith(11)

ศึกษาผลของการใชหุ้่นจาํลองสมรรถนะสูงต่อการพฒันา
ทกัษะที�ไม่ใช่ทกัษะทางคลนิิกในนกัศึกษาพยาบาล พบว่า
สถานการณ์จาํลองมผีลทางบวกในการพฒันาผูเ้รียนในเรื�อง
การตดิต่อสื�อสารกบัผูป่้วย การทาํงานเป็นทมี ความสามารถใน
การบริหารจดัการในสถานการณ์วิกฤต ทกัษะการเป็นผูน้าํ
การคดิอย่างมวีจิารณญาณและการใชเ้หตผุลทางคลนิกิในการ
ดูแลผูป่้วยในสถานการณท์ี�ซบัซอ้นไดซ้ึ�งสนบัสนุนการศึกษาของ
ตรภีพ เลศิบรรณพงษ์(12) ที�ว่าการใชส้ถานการณจ์าํลองในการ
จดัการเรยีนรูผ้า่นการสรา้งสถานการณห์รอืจดัสภาพแวดลอ้ม
เสมือนจริง เพื�อใหผู้เ้รียนไดแ้สดงบทบาทตามสถานการณ์
จาํลอง  ไดฝึ้กปฏบิตั ิและมปีฏสิมัพนัธใ์นสถานการณ ์ไดเ้รยีนรู ้
สมัผสั และฝึกฝนประสบการณอ์ย่างเหมาะสมก่อนปฏบิตักิบั

ผูป่้วยจริงส่งผลใหโ้อกาส เกิดอนัตรายจากการดูแลรกัษา
ผูป่้วยลดลง ลดความผดิพลาดความเสยีหายแก่ผูป่้วยที�เกดิ
จากการกระทาํ ของบุคลากรผู ้ให บ้ริ การ ซึ� งสนับสนุน
Khalaila(13) ที�ไดศึ้กษาการใชส้ถานการณจ์าํลองในการศึกษา
พยาบาล โดยประเมนิจากผลลพัธ ์ทางการเรยีนรูข้องนกัศึกษา
ที� ฝึกปฏิบตัิทางคลินิกคร ั�งแรกโดยใชส้ถานการณ์จาํลอง
ผลการศึกษาพบว่าหลงัการสอนโดยใชส้ถานการณ์จาํลอง
นกัศึกษาพยาบาลมคีวามสามารถในการดูแลเพิ�มขึ�น

การนําผลการวจิยัไปใช้
จากผลการวจิยัโดยใชส้ถานการณ์จาํลองสามารถ

ช่วยพฒันาความรูด้า้นการลาํเลยีงผูป่้วยทางอากาศเบื�องตน้
โดยผ่านกระบวนการคิด การตดัสินใจ และการแกป้ญัหา
ผูป่้วยในระหว่างการลาํเลยีงไดด้ขีึ�น การพฒันาความรูโ้ดยใช ้
สถานการณ์จาํลองร่วมกบัทดลองปฏิบตัิภายใตส้ถานการณ์
ที�หลากหลาย สามารถช่วยเพิ�มความสามารถดา้นการเรียนรู ้
และการปฏบิตัไิดด้ขีึ�น

ขอ้เสนอแนะในการวจิยัคร ั�งต่อไป
ควรวิจ ัยวิธีการสอนโดยใชส้ถานการณ์จาํลอง

เปรยีบเทยีบกบัวธิกีารสอนแบบต่าง ๆ  เพื�อใหไ้ดรู้ปแบบการ
จดัการเรยีนที�ดแีละสามารถพฒันาความรูแ้ละทกัษะทางดา้น
การพยาบาลที�ตอ้งใชก้ระบวนการคิดและตดัสินใจ เพื�อให ้
ผูป่้วยไดร้บัการดูแลอย่างเหมาะสมและปลอดภยั
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