ไฮไลต์

จากว ทิ ยาศาสตร์การศ กึ ษาการก ชู้ พี
คำ�ช แี ้ จงทางว ทิ ยาศาสตร์

สรุปเก ีย่ วกับการค้นพบท สี ่ �ำ คัญ

ในปี 2018 American Heart Association (AHA) ได้ตีพิมพ์ค�ำชี้แจงทางวิทยาศาสตร์ในหัวข้อ "วิทยาศาสตร์การศึกษาการกู้ชีพ: กลยุทธ์ทางการศึกษาเพื่อปรับปรุงผลลัพธ์จากภาวะหัวใจวาย" หลักฐานจากการประกาศดังกล่าวแสดง
ให้เห็นว่า เมื่อผู้ให้การช่วยชีวิตได้เข้าเรียนหลักสูตรการช่วยชีวิตมาตรฐานทั้งแบบออนไลน์ หรือแบบตัวต่อตัว ทักษะดังกล่าวจะค่อย ๆ ลดลงเมื่อเวลาผ่านไป นี่อาจน�ำไปสู่การดูแลทางการแพทย์และเป็นผลลัพธ์เกี่ยวกับการรอดชีวิตของ
ผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้นที่ไม่ดี นอกจากนี้ องค์กรด้านสาธารณสุขไม่ได้ริเริ่มตามแนวทางจากหลักสูตรเหล่านี้อย่างที่ต้องการเสมอไป ทาง AHA ได้พบว่า การประยุกต์ใช้แนวความคิดที่สรุปไว้ตามนี้ สามารถปรับปรุงวิธีการที่ผู้ให้
ความช่วยเหลือเรียนรู้และรักษาทักษะที่จ�ำเป็นเหล่านี้ได้เป็นอย่างดี

การเรียนจนเชีย่ วชาญและ
การปฏิบตั อิ ย่างรอบคอบ

เพื่อเพิ่มความเป็นไปได้ที่ผู้เรียนจะได้รับทักษะการช่วยเหลือที่ส�ำคัญอย่าง
แท้จริง ผู้สอนจะขอให้ผู้เรียนด�ำเนินการฝึกฝนต่อไปจนกระทั่งแสดงให้
เห็นว่ามีความเชี่ยวชาญ ที่รู้จักกันในนาม การเรียนรู้จนเชี่ยวชาญ (mas-

tery learning)

• การฝ ึกฝนอย่างสมบูรณ์แบบท�ำให้ปฏิบตั ไิ ด้อย่างไร้ทตี่ ิ
ใช้
โมเดลการเรียนรูจ้ นเชีย่ วชาญ ซึง่ จ�ำเป ็นต้องให้ผูเ้ รียนแสดงทักษะที่
ส�ำคัญ และตัง้ มาตรฐานการเรียนรูต้ ำ� สุดทีแ่ สดงถึงความเชีย่ วชาญ
• วัดผลการเรียนเพือ่ กระตุ น้ ผู เ้ รียน ตัง้ มาตรฐานผลการเรียนตาม
พฤติกรรมทีส่ งั เกตเห็น ก�ำหนดเกณฑ์ทสี ำ� คัญทีส่ ดุ ส�ำหรับผลลัพธ์ของ
ผู ้ ปว่ ยและมาตรฐานกระบวนการ ดังเช่น เวลา ความถูกต้อง และการ
ปฏิบตั ทิ ดี่ ที สี่ ดุ
• ท�ำการปฏิบตั อิ ย่างรอบคอบ ท�ำการปฏิบตั ติ ามทักษะแบบซ�ำ้ ๆ
ควบคูก่ บั ผลตอบรับและแบบฝ ึกหัด ทีร่ ูจ้ กั ในนาม การปฏิบตั อิ ย่าง
รอบคอบ (deliberate practice) เพือ่ สอนเกีย่ วกับพฤติกรรมที่
ฝ ึกฝนให้เชีย่ วชาญได้ยาก หรือควรให้ ปฏิบตั ไิ ด้ โดยอัตโนมัติ
• ท�ำการเรียนรู เ้ พิม่ ขึน้ เพือ่ เพิม่ การจดจ�ำ ฝ ึกฝนผูเ้ รียนให้มคี วาม
สามารถเกินมาตรฐานต�ำ่ สุด ทีร่ ูจ้ กั กันในนาม การเรียนรูเ้ พิม่ เติม
(overlearning) ส�ำหรับพฤติกรรมทีม่ แี นวโน้มจะลดลง และต้องใช้
ความพยายามในการรักษาระดับความเชีย่ วชาญของบุคคลใดบุคคลหนึง่

การเรียนรูอ้ ย่างซ�ำ้ กันเป ็นช่วง ๆ

ในการเรียนรู้ระยะสั้น ก�ำหนดการฝึกฝนการช่วยชีวิตในขณะนั้นเป็นเวลา
1 ถึง 2 วันต่อระยะเวลาไม่กี่ปีถือว่าประสบผลส�ำเร็จ อย่างไรก็ตาม ผู้เรียน
มักจะไม่สามารถรักษาทักษะเหล่านี้ได้ในระยะยาว การเรียนรู้ในเซสชั่นที่
มีระยะเวลาน้อยกว่าทุก ๆ ระยะเวลาไม่กี่เดือน อาจจะช่วยเพิ่มผลลัพธ์
จากการเรียนรู้
• ละทิง้ สิง่ เก่า และน�ำสิง่ ใหม่ทดี่ กี ว่ามาใช ้ พยายามทีจ่ ะจัดตารางการ
เรียนรู ้ ในระยะเวลาทีส่ นั้ ลง และถีม่ ากกว่าเดิม (เช่น การฝ ึกฝนเป ็นเวลา
1 ถึง 2 ชัว่ โมงทุก ๆ 3 ถึง 6 เดือน) เพือ่ ให้ผูเ้ รียนรับรูข้ อ้ มูลใหม่แทนที่
ข้อมูลเก่าทีถ่ กู ลืมไปแล้วเมือ่ เวลาผ่านไป
• ใช ป้ ระโยชน์จากการเรียนรู ้ ในสภาพการท�ำงานเชิงคลีนกิ เพิม่
การเรียนรู น้ อกจากการฝ ึกฝนที่มีการก�ำหนดไว้ โดยท�ำการสอบถามผู ้
ปฏิบตั อิ ย่างละเอียดหลังเหตุการณ์ หรือการจ�ำลองสถานการณ์ทางคลี
นิกทีอ่ าจเกิดขึน้ ในสภาพการท�ำงานเชิงคลีนกิ
• ท�ำให้ปฏิบตั ไิ ด้งา่ ย โดยท�ำการฝ ึกฝนให้ผู เ้ รียน สร้างโอกาสในการ
เรียนรู ้ ในสถานทีป่ ฏิบตั งิ านผ่านทาง สถานีเรียนรู ้ eLearning อีเวนท์
และการจ�ำลองแบบโรลลิง่ รีเฟรชเชอร์
• วิธกี ารเดียวกันอาจไม่เหมาะกับบางคน ก�ำหนดช่วงเวลาระหว่างอี
เวนท์การเรียนรู ้ ให้เหมาะสมกับหน้าที่และความคาดหวังในการปฏิบัติ
งานทางคลีนกิ

การเรียนรูด้ า้ นบริบท

แนวความคิดหลักในการฝึกฝนการช่วยชีวิตคือ ใช้ประสบการณ์จากการ
ฝึกฝนมาประยุกต์ใช้กับขอบเขตการปฏิบัติงานจริงของผู้เรียนรู้
• พิจารณาว่าผู เ้ รียนแต่ละคนจะเห็นว่าเรื่องแต่ละเรื่องส�ำคัญไม่
เหมือนกัน ให้เป ็นไปตามประสบการณ์การเรียนรูต้ ามประเภทของผู ้
เรียน สภาวะ และทรัพยากรทีม่ ตี ามสภาพการท�ำงานของพวกเขา
• รู ว้ า่ การใช ห้ ุน่ ทีส่ มจริงยังไม่เพียงพอ ยามจ�ำลองการช่วยชีวติ ใช้
หุน่ ทีม่ คี ณ
ุ ลักษณะเหมาะสมในการจ�ำลองดังกล่าว คุณลักษณะเหล่านี้
ควรเหมาะสมกับผูเ้ รียนและเกีย่ วข้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู ้
• เพิม่ ความสมจริงในการฝ ึกฝนแบบทีม แน่ใจได้วา่ ส่วนประกอบ
บทบาท และบริบทของทีมเหมาะสมกับกลุม่ ผูเ้ รียนของคุณ
• อย่ากลัวทีจ่ ะกดดันผู เ้ รียนของคุณ (ในบางขอบเขต) ความเครียด
และการรับรู ้ ในระดับทีเ่ หมาะสมจะช่วยเพิม่ ประสบการณ์การเรียนรู ้ โดย
เพิม่ การมีสว่ นร่วมของผูเ้ รียนให้สงู สุด
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เมือ่ ผู ้ ให้บริการทางการแพทย์ ได้เข้าเรียนหลักสูตรการช่วยชีวติ
มาตรฐานแล้ว ทักษะของเขาจะลดลงเมือ่ เวลาผ่านไป ซึง่ อาจน�ำ
ไปสูก่ ารดูแลทางการแพทย์และเป ็นผลลัพธ์เกีย่ วกับการรอดชีวติ
ของผู ป้ ่วยทีม่ ภี าวะหัวใจหยุดเต้นทีไ่ ม่ดี
ความคิดเห็นและการซักถาม

กลยุทธ์การศึกษาทีเ่ ป ็นนวัตกรรม

การประเมิน

การพัฒนาอาจารย์

การเตรียมความพร้อม ผลตอบกลับ และการสอบถามอย่างรอบคอบจะ
สามารถพัฒนาการศึกษาเกี่ยวกับการช่วยชีวิตได้
• การเตรียมความพร้อมเพือ่ ความส�ำเร็จ การเตรียมความพร้อม
อย่างมีประสิทธิภาพก่อนอีเวนท์การเรียนรู ้ ทีร่ ูจ้ กั กันในนาม การเตรี
ยมความพร้อม (prebriefing) จะช่วยสรัางสภาพในการเรียนรูท้ ี่
ปลอดภัย
• ให้การตอบรับข้อมูลเพือ่ พัฒนาผลการปฏิบตั ิ ใช้ขอ้ มูลการปฏิบตั ิ
การช่วยชีวติ โดยการนวดด้วยหัวใจเชิงคุณภาพจากอุปกรณ์ตอบรับ เพือ่
ช่วยผูเ้ รียนในการแสวงหาโอกาสเพือ่ การพัฒนา
• ปรับเปลี่ยนวิธีการสอบถามอย่างรอบคอบตามความต อ้ งการ
และบริบท ผูส้ อนควรใช้วธิ กี ารสอบถามอย่างรอบคอบและเนือ้ หา
ตามความต้องการของผูเ้ รียน
• ใช ส้ คริปต์ส�ำหรับการสอบถามอย่างละเอียดเพื่อสนับสนุนผู ้
สอน ใช้สคริปต์หรือเครือ่ งมือส�ำหรับการสอบถามอย่างละเอียดทีม่ ี
เนื้อหาตามทีแ่ นะน�ำ เพือ่ ช่วยในการพัฒนาผลลัพธ์จากการเรียนรู ้
การประเมินระดับความสามารถของผู้เรียน ถือเป็นส่วนที่ส�ำคัญในการ
พัฒนาทีมช่วยชีวิตที่มีคุณภาพสูง
• ตรวจวัดในสิง่ ทีส่ �ำคัญ ไม่ใช่แค่ในสิง่ ทีท่ ำ� ได้งา่ ย ตรวจวัดในสิง่ ที่
ส�ำคัญต่อผลลัพธ์ของผู ้ ปว่ ยอย่างแท้จริง - พัฒนาเครือ่ งมือทีเ่ หมาะสม
เพือ่ คัดเลือกและฝ ึกฝนผูท้ จี่ ะประเมินผลการปฏิบตั ขิ องผูเ้ รียน
• ให้ความส�ำคัญกับการประเมินทีม่ คี ณ
ุ ภาพสูงเป ็นล�ำดับแรก ผู ้
สอนเรื่องการช่วยชีวิตทั้งหมดต้องท�ำการตัดสินเกี่ยวกับระดับความ
สามารถของผูเ้ รียนของตน การทีจ่ ะท�ำเช่นนัน้ ได้ ผูส้ อนต้องมีการ
ประเมินทีม่ คี ณ
ุ ภาพสูง
• เพิม่ รูปแบบการประเมินให้มากขึน้ การประเมินในแต่ละเรือ่ งจะ
เป ็นเพียงชิน้ ส่วนหนึง่ เท่านัน้ การประเมินความรูแ้ ละทักษะในหลาก
หลายรูปแบบจะสามารถแสดงให้ผูส้ อนเห็นถึงความสามารถของผู เ้ รียน
ในภาพรวมทีก่ ว้างขึน้
• การประเมินช่วยขับเคลือ่ นการเรียนรู ้ การประเมินไม่ควรเป ็น
ส่วนทีเ่ พิม่ เติมเมือ่ เรียนจบหลักสูตร ในทางกลับกัน ควรมีการสอด
แทรกเข้าไปในการออกแบบการสอน และมีการด�ำเนินการตลอดทัง้
หลักสูตร

การขยายผลความรูส้ ูก่ ารปฏิบตั แิ ละการ
ด�ำเนินงาน

วิธีการใหม่และแพลตฟอร์มดิจิตอล จะสามารถช่วยพัฒนาความต้องการ
ของบุคคลทั่วไปที่จะแสดงออก ผลการปฏิบัติของผู้ให้การช่วยเหลือ และ
การรอดชีวิตจากภาวะหัวใจหยุดเต้น
• ท�ำให ก้ ารฝ กึ ฝนการช ่ว ยชี วิ ต เป น็ การเรี ย นรู ้ โดยใช ้เ กม
ประยุกต์ ใช แ้ ละกระตุ น้ ด้วยการใช เ้ กมอยูเ่ สมอเพื่อพัฒนาการมีส ว่ น
ร่วมและการจดจ�ำทักษะของผูเ้ รียน
• ใช่โซเชียลมีเดียและปรับปรุงให้ทนั สมัย ใช้ โซเชียลมีเดียเพือ่ เผย
แพร่ความรูแ้ ละมีสว่ นร่วมในประชาคมการศึกษาด้านการช่วยชีวติ
• เลือกบล็อกและพ็อดคาสต์ ในป จั จุบนั มากกว่าหนังสือเรียนจาก
เมือ่ วาน บล็อกและพ็อดคาสต์จะช่วยเติมเต็มการศึกษาแบบดัง้ เดิม
โดยเป ็นแหล่งทีส่ ามารถเข้าถึงได้งา่ ย
• คราวซอสเพือ่ วิทยาการศึกษา
การรับข้อมูลจากหลายบุคคล
โดยมากมักผ่านทางอินเตอร์เน็ต ทีร่ ูจ้ กั กันในนาม คราวซอสซิง
(crowdsourcing) วิธกี ารนีจ้ ะช่วยให้จดั ท�ำหลักสูตรการช่วยชีวติ
ได้
ควรท�ำการพัฒนาบุคลากรของคณะโดยใช้วิทยาการศึกษา และฝึกฝน
ทักษะที่จ�ำเป็นเพื่อความส�ำเร็จให้แก่ผู้สอน
• เข้าใจถึงศาสตร์เพือ่ การเรียนรู ้ ผูส้ อนต้องเข้าในทฤษฎีการสอน
และการเรียนรูข้ นั้ พืน้ ฐาน รวมถึงแสดงทักษะการสอนก่อนทีจ่ ะเริม่ ต้น
สอนหลักสูตรการช่วยชีวติ
• รับรู ถ้ งึ ความส�ำคัญของการฝ ึกฝนผู ส้ อนในเบือ้ งต้น
เพือ่ ให้
ปฏิบตั งิ านได้อย่างมีประสิทธิผล ควรมีการเรียนรูจ้ ากประสบการณ์ ผล
ตอบรับ และใช้บคุ คลรอบข้างเป ็นโมเดลตามบทบาทในการฝ ึกฝนผู ้
สอนเบือ้ งต้น
• ด�ำเนินการพัฒนาผู ส้ อนการช่วยชีวติ ต่อไป ใช้การสะท้อนคิด
เพือ่ นช่วยเพือ่ น ชุมชนนักปฏิบตั ิ และการศึกษามุง่ ผลลัพธ์เพือ่ เพิม่ พูน
การฝ ึกฝน
• จ�ำไว้วา่ บริบทคือทุกสิง่ ทุกอย่าง ผูส้ อนทีเ่ ป ยี ่ มไปด้วยประสิทธิผล
ควรสร้างบริบทจากข้อมูลให้กระจ่าง เพือ่ ให้นกั เรียนมีหลักการในการ
ประยุกต์ ใช้แนวทาง
• ตัง้ ใจทีจ่ ะเป ็นผู ส้ อนทีย่ อดเยีย่ ม เพือ่ พัฒนาผลลัพธ์ ในการช่วยชีวติ
ผูส้ อนต้องตัง้ ใจทีจ่ ะเรียนรูต้ ลอดชีวติ

ควรรับรู้หลักการจากการน�ำความรู้จากผลงานวิจัยและการริเริ่มน�ำความ
รู้ไปใช้ (เช่น การประยุกต์ใช้การวิจัยเชิงประจักษ์ในการปฏิบัติงานทาง
คลีนิก) ในระดับเฉพาะที่
• เพิ่มพูนการน�ำความรู จ้ ากผลงานวิจัยไปใช ้ ในเชิงรั บโดยใช ้
เทคนิคเชิงรุก องค์กรควรใชเทคนิคการน�ำความรูจ้ ากผลงานวิจยั ไป
ใช้ทงั้ แบบเชิงรับและเชิงรุก เพือ่ พัฒนาความตระหนักและการรับเอา
แนวทางทางวิทยาศาสตร์ ไปใช้
• รับเอากระบวนการคิดเพื่อท�ำความเข า้ ใจป ญั หาอย่างลึกซึ่งไป
ใช ้ องค์กรควรค�ำนึงถึงป จั จัยด้านมนุษย์ การยศาตร์ และพืน้ ทีเ่ ชิง
กายภาพขณะทีก่ ำ� ลังวางแผนการฝ ึกฝน ด้วยหนทางนี้ จึงเป ็นการ
สนับสนุนบุคคลในองค์กรโดยท�ำให้สงิ่ ทีถ่ กู ต้องกลายเป ็นสิง่ ทีท่ ำ� ได้งา่ ย
• ริเริม่ การวัดผลการปฏิบตั ิ องค์กรควรมีสว่ นร่วมในโครงการวัดผล
การปฏิบตั ิ ประกอบด้วย เบนซ์มาร์ค ผลตอบรับ และการรายงานต่อ
สาธารณะ การร่วมกันท�ำงานและการแบ่งป นั ข้อมูลจะช่วยให้ระบบการ
สาธารณสุขแข็งแกร่งมากขึน้
• ใช ก้ ารปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนือ่ ง องค์กรควรน�ำเอาโครงการ
การปรับปรุงคุณภาพอย่างเป ็นทางการและต่อเนื่อง ซึง่ มีรายละเอียด
เกีย่ วกับความรับผิดชอบว่าใครจะรับผิดชอบเรือ่ งภาวะหัวใจหยุดเต้น
• พิจารณาเรือ่ งรางวัลตอบแทนและการลงโทษ ระบบควรท�ำการ
พิจารณา หากรางวัลตอบแทนและการลงโทษมีบทบาทต่อมาตรวัดผล
การปฏิบตั งิ านของแต่ละบุคคล ทีม หรือองค์กร
• ประยุกต์ ใช ก้ ลยุทธ์การน�ำออกไป องค์กรควรมีกลยุทธ์เฉพาะเพือ่
ยุตหิ รือ น�ำ วิธกี ารรักษาทีว่ ทิ ยาศาสตร์ ไม่รองรับออกไปอย่างรวดเร็ว
• ใช ก้ ารตลาดเชิงจิตวิทยา กลยุทธ์ทางการตลาดสามารถเข้าถึงผูร้ ับ
ในท้องถิน่ และประเทศเพือ่ ใช้เป ็นวิธกี ารส�ำหรับชุมชน เช่น การช่วย
ชีวติ โดยการนวดหัวใจโดยผูเ้ ห็นเหตุการณ์ และแชมเป ี ้ยนสามารถ
ช่วยส่งเสริมวิธกี ารในท้องถิน่ ซึง่ จะดึงดูดความสนใจต่อความเชือ่ และ
อารมณ์ของผู ้ ให้ความช่วยเหลือโดยตรง
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