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การเรยีนจนเช่ียวชาญและ  
การปฏบิตัอิยา่งรอบคอบ 
เพ่ือเพิ่มความเป็นไปได้ที่ผู้เรียนจะได้รับทักษะการช่วยเหลือท่ีส�าคัญอย่าง
แท้จริง ผู้สอนจะขอให้ผู้เรียนด�าเนินการฝึกฝนต่อไปจนกระทั่งแสดงให้
เห็นว่ามีความเชี่ยวชาญ ที่รู้จักกันในนาม การเรียนรู้จนเชี่ยวชาญ (mas-
tery learning)
• การฝ กึฝนอยา่งสมบรูณแ์บบทำาใหป้ฏบิตัไิดอ้ยา่งไรท้ีต่ ิ ใช ้

โมเดลการเรยีนรูจ้นเชีย่วชาญ ซึง่จ�าเป น็ตอ้งใหผู้เ้รยีนแสดงทกัษะที่

ส�าคญั และตัง้มาตรฐานการเรยีนรูต้�าสดุทีแ่สดงถงึความเชีย่วชาญ

• วดัผลการเรยีนเพือ่กระตุน้ผู เ้รยีน ต้ังมาตรฐานผลการเรยีนตาม

พฤตกิรรมทีส่งัเกตเหน็ ก�าหนดเกณฑท์สี�าคญัทีส่ดุส�าหรับผลลพัธข์อง

ผู ้ปว่ยและมาตรฐานกระบวนการ ดงัเชน่ เวลา ความถกูตอ้ง และการ

ปฏบิตัทิีด่ทีีส่ดุ

• ทำาการปฏบิตัอิยา่งรอบคอบ ท�าการปฏบิตัติามทกัษะแบบซ�า้ ๆ 

ควบคูก่บัผลตอบรับและแบบฝ กึหดั ทีรู่จ้กัในนาม การปฏบิตัอิยา่ง

รอบคอบ (deliberate practice) เพือ่สอนเกีย่วกบัพฤตกิรรมที่

ฝ กึฝนใหเ้ชีย่วชาญไดย้าก หรอืควรให้ปฏบิตัไิด้โดยอตัโนมตัิ

• ทำาการเรยีนรู เ้พิม่ขึน้เพือ่เพิม่การจดจำา ฝ กึฝนผูเ้รยีนใหม้คีวาม

สามารถเกนิมาตรฐานต�า่สดุ ทีรู่จ้กักนัในนาม การเรยีนรูเ้พิม่เตมิ 

(overlearning) ส�าหรับพฤตกิรรมทีม่แีนวโนม้จะลดลง และตอ้งใช ้

ความพยายามในการรกัษาระดบัความเชีย่วชาญของบคุคลใดบคุคลหนึง่

การเรยีนรูอ้ยา่งซำา้กนัเปน็ชว่ง ๆ
ในการเรียนรู้ระยะสั้น ก�าหนดการฝึกฝนการช่วยชีวิตในขณะนั้นเป็นเวลา 
1 ถึง 2 วันต่อระยะเวลาไม่กี่ปีถือว่าประสบผลส�าเร็จ อย่างไรก็ตาม ผู้เรียน
มักจะไม่สามารถรักษาทักษะเหล่านี้ได้ในระยะยาว การเรียนรู้ในเซสชั่นที่
มีระยะเวลาน้อยกว่าทุก ๆ ระยะเวลาไม่กี่เดือน อาจจะช่วยเพิ่มผลลัพธ์
จากการเรียนรู้

• ละทิง้สิง่เกา่ และนำาสิง่ใหมท่ีด่กีวา่มาใช  ้พยายามทีจ่ะจดัตารางการ

เรยีนรู ้ในระยะเวลาทีส่ัน้ลง และถีม่ากกวา่เดมิ (เชน่ การฝ กึฝนเป น็เวลา 

1 ถงึ 2 ชัว่โมงทกุ ๆ 3 ถงึ 6 เดอืน) เพือ่ใหผู้เ้รยีนรับรูข้อ้มลูใหมแ่ทนที่

ขอ้มลูเกา่ทีถ่กูลมืไปแลว้เมือ่เวลาผา่นไป 

• ใชป้ระโยชนจ์ากการเรยีนรู ้ในสภาพการทำางานเชงิคลนีกิ เพิม่

การเรียนรูน้อกจากการฝ กึฝนที่มีการก�าหนดไว ้ โดยท�าการสอบถามผู ้

ปฏบิตัอิยา่งละเอยีดหลงัเหตกุารณ ์ หรอืการจ�าลองสถานการณท์างคลี

นกิทีอ่าจเกดิขึน้ในสภาพการท�างานเชงิคลนีกิ

• ทำาใหป้ฏบิตัไิดง้า่ย โดยทำาการฝ กึฝนใหผู้ เ้รยีน สรา้งโอกาสในการ

เรยีนรู ้ในสถานทีป่ฏบิตังิานผา่นทาง สถานเีรยีนรู  ้ eLearning อเีวนท์

และการจ�าลองแบบโรลลิง่รเีฟรชเชอร์

• วธิกีารเดยีวกนัอาจไมเ่หมาะกบับางคน ก�าหนดชว่งเวลาระหวา่งอี

เวนทก์ารเรียนรู ้ ใหเ้หมาะสมกับหนา้ที่และความคาดหวังในการปฏิบัติ

งานทางคลนีกิ

การเรียนรูด้า้นบรบิท
แนวความคิดหลักในการฝึกฝนการช่วยชีวิตคือ ใช้ประสบการณ์จากการ
ฝึกฝนมาประยุกต์ใช้กับขอบเขตการปฏิบัติงานจริงของผู้เรียนรู้

• พิจารณาวา่ผู เ้รียนแตล่ะคนจะเห็นวา่เรื่องแตล่ะเรื่องสำาคัญไม ่

เหมอืนกนั ใหเ้ป น็ไปตามประสบการณก์ารเรยีนรูต้ามประเภทของผู ้

เรยีน สภาวะ และทรัพยากรทีม่ตีามสภาพการท�างานของพวกเขา

• รูว้า่การใชหุ้น่ทีส่มจรงิยงัไมเ่พยีงพอ ยามจ�าลองการชว่ยชวีติ ใช ้

หุน่ทีม่คีณุลกัษณะเหมาะสมในการจ�าลองดงักลา่ว คณุลกัษณะเหลา่นี้

ควรเหมาะสมกบัผูเ้รยีนและเกีย่วขอ้งกบัวตัถปุระสงคก์ารเรยีนรู ้

• เพิม่ความสมจรงิในการฝ กึฝนแบบทมี แน่ใจไดว้า่สว่นประกอบ 

บทบาท และบริบทของทมีเหมาะสมกบักลุม่ผูเ้รียนของคณุ

• อยา่กลวัทีจ่ะกดดนัผู เ้รยีนของคณุ (ในบางขอบเขต) ความเครยีด

และการรับรู ้ ในระดบัทีเ่หมาะสมจะชว่ยเพิม่ประสบการณก์ารเรยีนรู ้โดย

เพิม่การมสีว่นรว่มของผูเ้รยีนใหส้งูสดุ

สรปุเก ีย่วกบัการค้นพบท ีส่ ำาคญั
ในปี 2018 American Heart Association (AHA) ได้ตีพิมพ์ค�าชี้แจงทางวิทยาศาสตร์ในหัวข้อ "วิทยาศาสตร์การศึกษาการกู้ชีพ: กลยุทธ์ทางการศึกษาเพื่อปรับปรุงผลลัพธ์จากภาวะหัวใจวาย" หลักฐานจากการประกาศดังกล่าวแสดง
ให้เห็นว่า เมื่อผู้ให้การช่วยชีวิตได้เข้าเรียนหลักสูตรการช่วยชีวิตมาตรฐานทั้งแบบออนไลน์ หรือแบบตัวต่อตัว ทักษะดังกล่าวจะค่อย ๆ ลดลงเมื่อเวลาผ่านไป นี่อาจน�าไปสู่การดูแลทางการแพทย์และเป็นผลลัพธ์เกี่ยวกับการรอดชีวิตของ
ผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้นที่ไม่ดี นอกจากนี้ องค์กรด้านสาธารณสุขไม่ได้ริเริ่มตามแนวทางจากหลักสูตรเหล่านี้อย่างที่ต้องการเสมอไป ทาง AHA ได้พบว่า การประยุกต์ใช้แนวความคิดที่สรุปไว้ตามนี้ สามารถปรับปรุงวิธีการที่ผู้ให้
ความช่วยเหลือเรียนรู้และรักษาทักษะที่จ�าเป็นเหล่านี้ได้เป็นอย่างดี



ความคดิเหน็และการซกัถาม
การเตรียมความพร้อม ผลตอบกลับ และการสอบถามอย่างรอบคอบจะ
สามารถพัฒนาการศึกษาเกี่ยวกับการช่วยชีวิตได้ 

• การเตรยีมความพรอ้มเพือ่ความสำาเรจ็ การเตรยีมความพรอ้ม

อยา่งมปีระสทิธภิาพกอ่นอเีวนทก์ารเรยีนรู  ้ ทีรู่จ้กักนัในนาม การเตรี

ยมความพรอ้ม (prebriefing) จะชว่ยสรัางสภาพในการเรยีนรูท้ี่

ปลอดภยั

• ใหก้ารตอบรับขอ้มลูเพือ่พฒันาผลการปฏบิตั ิใชข้อ้มลูการปฏบิตัิ

การชว่ยชวีติโดยการนวดดว้ยหวัใจเชงิคณุภาพจากอปุกรณต์อบรับ เพือ่

ชว่ยผูเ้รียนในการแสวงหาโอกาสเพือ่การพฒันา

• ปรับเปลี่ยนวิธีการสอบถามอยา่งรอบคอบตามความตอ้งการ

และบริบท ผูส้อนควรใชว้ธีิการสอบถามอยา่งรอบคอบและเนือ้หา

ตามความตอ้งการของผูเ้รียน

• ใช ส้คริปตส์ำาหรับการสอบถามอยา่งละเอียดเพื่อสนับสนุนผู ้

สอน ใชส้คริปตห์รอืเครือ่งมอืส�าหรับการสอบถามอยา่งละเอยีดทีม่ี

เนื้อหาตามทีแ่นะน�า เพือ่ชว่ยในการพฒันาผลลพัธจ์ากการเรยีนรู ้

การประเมิน 
การประเมินระดับความสามารถของผู้เรียน ถือเป็นส่วนที่ส�าคัญในการ
พัฒนาทีมช่วยชีวิตที่มีคุณภาพสูง

• ตรวจวดัในสิง่ทีส่ำาคญั ไม่ใชแ่ค่ในสิง่ทีท่�าไดง้า่ย ตรวจวดัในสิง่ที่

ส�าคญัตอ่ผลลพัธข์องผู ้ปว่ยอยา่งแทจ้ริง - พฒันาเครือ่งมอืทีเ่หมาะสม

เพือ่คดัเลอืกและฝ กึฝนผูท้ีจ่ะประเมนิผลการปฏบิตัขิองผูเ้รยีน

• ใหค้วามสำาคญักบัการประเมนิทีม่คีณุภาพสงูเปน็ลำาดบัแรก ผู ้

สอนเรื่องการชว่ยชีวิตทั้งหมดตอ้งท�าการตัดสินเกี่ยวกับระดับความ

สามารถของผูเ้รยีนของตน การทีจ่ะท�าเชน่นัน้ได ้ ผูส้อนตอ้งมกีาร

ประเมนิทีม่คีณุภาพสงู

• เพิม่รูปแบบการประเมนิใหม้ากขึน้ การประเมินในแตล่ะเรือ่งจะ

เป น็เพยีงชิน้สว่นหนึง่เทา่นัน้ การประเมนิความรูแ้ละทกัษะในหลาก

หลายรูปแบบจะสามารถแสดงใหผู้ส้อนเหน็ถงึความสามารถของผูเ้รยีน

ในภาพรวมทีก่วา้งขึน้

• การประเมนิชว่ยขบัเคลือ่นการเรยีนรู  ้ การประเมนิไมค่วรเป น็

สว่นทีเ่พิม่เตมิเมือ่เรยีนจบหลกัสตูร ในทางกลบักนั ควรมกีารสอด

แทรกเขา้ไปในการออกแบบการสอน และมกีารด�าเนนิการตลอดทัง้

หลักสตูร

กลยทุธก์ารศกึษาทีเ่ปน็นวตักรรม
วิธีการใหม่และแพลตฟอร์มดิจิตอล จะสามารถช่วยพัฒนาความต้องการ
ของบุคคลทั่วไปที่จะแสดงออก ผลการปฏิบัติของผู้ให้การช่วยเหลือ และ
การรอดชีวิตจากภาวะหัวใจหยุดเต้น

• ทำาให ก้ารฝ กึฝนการช ่วยชีวิตเป น็การเรียนรู ้ โดยใช ้เกม 

ประยุกต์ ใช แ้ละกระตุน้ดว้ยการใช เ้กมอยูเ่สมอเพื่อพัฒนาการมีสว่น

รว่มและการจดจ�าทกัษะของผูเ้รยีน

• ใช ่โซเชยีลมเีดยีและปรับปรงุใหท้นัสมยั ใช ้โซเชยีลมเีดยีเพือ่เผย

แพรค่วามรูแ้ละมสีว่นรว่มในประชาคมการศกึษาดา้นการชว่ยชวิีต

• เลอืกบลอ็กและพอ็ดคาสต ์ในปจัจบุนัมากกวา่หนงัสอืเรยีนจาก

เมือ่วาน บลอ็กและพอ็ดคาสตจ์ะชว่ยเตมิเตม็การศกึษาแบบดัง้เดมิ 

โดยเป น็แหลง่ทีส่ามารถเขา้ถึงไดง้า่ย

• คราวซอสเพือ่วทิยาการศกึษา การรับขอ้มลูจากหลายบคุคล 

โดยมากมกัผา่นทางอนิเตอรเ์น็ต ทีรู่จ้กักนัในนาม คราวซอสซงิ 

(crowdsourcing) วธิกีารนีจ้ะชว่ยใหจ้ดัท�าหลกัสตูรการชว่ยชวีติ

ได้

การพฒันาอาจารย ์ 
ควรท�าการพัฒนาบุคลากรของคณะโดยใช้วิทยาการศึกษา และฝึกฝน
ทักษะที่จ�าเป็นเพื่อความส�าเร็จให้แก่ผู้สอน

• เขา้ใจถงึศาสตรเ์พือ่การเรยีนรู  ้ ผูส้อนตอ้งเขา้ในทฤษฎกีารสอน

และการเรยีนรูข้ัน้พืน้ฐาน รวมถงึแสดงทกัษะการสอนกอ่นทีจ่ะเริม่ตน้

สอนหลกัสตูรการชว่ยชวีติ

• รับรูถ้งึความสำาคญัของการฝ กึฝนผูส้อนในเบือ้งตน้ เพือ่ให้

ปฏบิตังิานไดอ้ยา่งมปีระสทิธผิล ควรมกีารเรยีนรูจ้ากประสบการณ ์ผล

ตอบรับ และใชบุ้คคลรอบขา้งเป น็โมเดลตามบทบาทในการฝ กึฝนผู ้

สอนเบือ้งตน้

• ดำาเนนิการพฒันาผูส้อนการชว่ยชวีติตอ่ไป ใชก้ารสะทอ้นคดิ 

เพือ่นชว่ยเพือ่น ชมุชนนกัปฏบิตั ิ และการศกึษามุง่ผลลพัธเ์พือ่เพิม่พนู

การฝ กึฝน

• จำาไวว้า่บริบทคอืทกุสิง่ทกุอยา่ง ผูส้อนทีเ่ป ีย่มไปดว้ยประสทิธผิล

ควรสรา้งบริบทจากขอ้มลูใหก้ระจา่ง เพือ่ใหน้กัเรยีนมหีลกัการในการ

ประยกุต์ใชแ้นวทาง 

• ตัง้ใจทีจ่ะเป น็ผูส้อนทีย่อดเยีย่ม เพือ่พฒันาผลลพัธ์ในการชว่ยชวีติ 

ผูส้อนตอ้งตัง้ใจทีจ่ะเรยีนรูต้ลอดชวีติ

การขยายผลความรูสู้ก่ารปฏบิตัแิละการ
ดำาเนนิงาน
ควรรับรู้หลักการจากการน�าความรู้จากผลงานวิจัยและการริเริ่มน�าความ
รู้ไปใช้ (เช่น การประยุกต์ใช้การวิจัยเชิงประจักษ์ในการปฏิบัติงานทาง
คลีนิก) ในระดับเฉพาะที่

• เพิ่มพูนการนำาความรู จ้ากผลงานวิจัยไปใช ้ ในเชิงรับโดยใช ้

เทคนคิเชงิรกุ องคก์รควรใชเทคนิคการน�าความรูจ้ากผลงานวจิยัไป

ใชท้ัง้แบบเชงิรับและเชงิรกุ เพือ่พฒันาความตระหนกัและการรับเอา

แนวทางทางวทิยาศาสตร์ไปใช ้

• รับเอากระบวนการคิดเพื่อทำาความเขา้ใจปญัหาอยา่งลกึซึ่งไป

ใช  ้ องคก์รควรค�านงึถงึป จัจยัดา้นมนษุย ์ การยศาตร ์ และพืน้ทีเ่ชงิ

กายภาพขณะทีก่�าลงัวางแผนการฝ กึฝน ดว้ยหนทางนี ้ จงึเป น็การ

สนบัสนนุบคุคลในองคก์รโดยท�าใหส้ิง่ทีถ่กูตอ้งกลายเป น็สิง่ทีท่�าไดง้า่ย

• รเิริม่การวดัผลการปฏบิตั ิ องคก์รควรมสีว่นรว่มในโครงการวดัผล

การปฏบิตั ิ ประกอบดว้ย เบนซม์ารค์ ผลตอบรับ และการรายงานตอ่

สาธารณะ การรว่มกนัท�างานและการแบง่ป นัขอ้มลูจะชว่ยใหร้ะบบการ

สาธารณสขุแขง็แกรง่มากขึน้

• ใชก้ารปรับปรงุคณุภาพอยา่งตอ่เนือ่ง องคก์รควรน�าเอาโครงการ

การปรับปรงุคณุภาพอยา่งเป น็ทางการและตอ่เนื่อง ซึง่มรีายละเอยีด

เกีย่วกบัความรับผดิชอบวา่ใครจะรับผดิชอบเรือ่งภาวะหวัใจหยดุเตน้

• พจิารณาเรือ่งรางวลัตอบแทนและการลงโทษ ระบบควรท�าการ

พิจารณา หากรางวัลตอบแทนและการลงโทษมบีทบาทตอ่มาตรวดัผล

การปฏบิตังิานของแตล่ะบคุคล ทมี หรอืองคก์ร

• ประยุกต์ใชก้ลยทุธก์ารนำาออกไป องคก์รควรมกีลยทุธเ์ฉพาะเพือ่

ยตุหิรอื น�า วธิกีารรกัษาทีว่ทิยาศาสตร์ไมร่องรับออกไปอยา่งรวดเร็ว

• ใชก้ารตลาดเชิงจติวทิยา กลยทุธท์างการตลาดสามารถเขา้ถงึผูร้ับ

ในทอ้งถิน่และประเทศเพือ่ใชเ้ป น็วธิกีารส�าหรับชมุชน เชน่ การชว่ย

ชวีติโดยการนวดหวัใจโดยผูเ้หน็เหตกุารณ ์ และแชมเป ีย้นสามารถ

ชว่ยสง่เสรมิวธิกีารในทอ้งถิน่ ซึง่จะดงึดดูความสนใจตอ่ความเชือ่และ

อารมณข์องผู ้ใหค้วามชว่ยเหลอืโดยตรง 

หากตอ้งการดาวน์โหลดเวอรช์ันเตม็ของค�าชีแ้จงดา้นการศกึษา 2018 โปรดไปที่ 
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หรือดาวน์โหลดแอปเครื่องอา่นคิวอาร ์โคด้และสแกนคิวอาร ์โคด้นี้ดว้ยสมารท์โฟนของคุณ

เมือ่ผู ้ ใหบ้รกิารทางการแพทย ์ไดเ้ขา้เรยีนหลกัสตูรการชว่ยชวีติ
มาตรฐานแลว้ ทกัษะของเขาจะลดลงเมือ่เวลาผา่นไป ซึง่อาจนำา
ไปสูก่ารดแูลทางการแพทยแ์ละเปน็ผลลพัธเ์กีย่วกบัการรอดชวีติ
ของผูป้ว่ยทีม่ภีาวะหวัใจหยดุเตน้ทีไ่มด่ี


