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วาสนา นัยพัฒน์ และคณะ

ความเป็นมาและความสำ�คัญของปัญหา
ทหารกองประจำ�การเป็นกำ�ลังพลหลักที่ทำ�
หน้าทีป่ กป้องอธิปไตยของประเทศชาติ จากสถิตทิ ผ่ี า่ นมา
พบว่า มีการเจ็บป่วยจากความร้อนจากการฝึกและมี
อัตราการป่วยตายของทหารใหม่จากการเจ็บป่วยจาก
ความร้อน1 การเจ็บป่วยจากความร้อน (Heat Related
Illness, HRI) เป็นกลุม่ อาการเจ็บป่วยทีส่ ามารถป้องกัน
ได้ เนือ่ งจากมีการสะสมความร้อนภายในร่างกายอันเกิด
จากการอยูห่ รือออกกำ�ลังกายหรือทำ�งานในสิง่ แวดล้อม
ที่ร้อนจัดเป็นเวลานานที่อาจเป็นเพียงกลุ่มอาการ
ที่ไม่รุนแรง (minor heat related illness) ได้แก่ การ
บวมแดด (heat edema) ผดผื่นคันจากความร้อน
(prickly heat) ลมแดด (heat syncope) ตะคริวแดด
(heat cramps) และ การเกร็งแดด (heat tetany) แต่หาก
กลไกการปรับตัวของร่างกายสูญเสียไป จะส่งผลกระทบ
ต่อระบบการทำ�งานภายในร่างกาย ก่อให้เกิดกลุม่ อาการ
ทีร่ นุ แรง (major heat related illness) ได้แก่ การเพลียแดด
(heat exhaustion) โดยผูป้ ว่ ยจะมีอาการกระหายนา้ํ มาก
อ่อนเพลีย เวียนศีรษะ อาจเป็นลมหมดสติ วัดอุณหภูมิ
ภายในร่างกายทางทวารหนัก พบว่าปกติ หรือสูงกว่า
37 ํC แต่ไม่เกิน 40 ํC และกลุ่มอาการที่รุนแรงที่สุด
คือโรคลมร้อน (heat stroke) โดยผู้ป่วยจะมีอุณหภูมิ
ภายในร่างกายสูงเกิน 40 Cํ ร่วมกับมีอาการผิดปกติทาง
สมอง ได้แก่ สับสน ชัก ซึม โคมา และอาจพบอาการ
ไตวาย ตับวาย และกลไกการแข็งตัวของเลือดผิดปกติ
รุนแรงจนมีเลือดออกง่ายทั่วร่างกายจนเสียชีวิตได้1
ดังนัน้ หัวใจสำ�คัญของการลดการเจ็บป่วยและเสียชีวติ
จากโรคลมร้อน จึงขึน้ อยูก่ บั ความสามารถของผูท้ �ำ การฝึก
ในการค้นหา ประเมินความเสีย่ งและความผิดปกติตง้ั แต่
เริม่ แรก ตลอดจนมีทกั ษะในจัดการดูแลปฐมพยาบาล
ทหารใหม่ที่เกิดการเจ็บป่วยจากความร้อนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

กรมแพทย์ทหารบก2,3 ตระหนักถึงความสำ�คัญ
จึงจัดทำ�แนวทางการเฝ้าระวังป้องกันและการปฐมพยาบาล
การเจ็บป่วยจากความร้อน ประกาศใช้ในปี พ.ศ.2544
เพือ่ ให้หน่วยฝึกจำ�นวน 306 หน่วยทัว่ ประเทศยึดถือ
ปฏิบัติในการฝึกทหารใหม่ แต่จากสถิติของกรมยุทธ
ศึกษาทหารบก4 พบว่า ในปี 2552 มีทหารใหม่ปว่ ยด้วย
โรคลมร้อน รวมจำ�นวน 8 คน เสียชีวิต จำ�นวน 3 คน
คิดเป็นอัตราป่วยตาย ร้อยละ 37.5 และในปี 2553
พบทหารป่วยด้วยโรคลมร้อน รวมจำ�นวน 20 คน
เสียชีวติ จำ�นวน 3 คน คิดเป็นอัตราป่วยตาย ร้อยละ 15
ซึง่ ยังไม่บรรลุเป้าหมายของกองทัพบกทีป่ ระกาศนโยบาย
อย่างชัดเจนว่า อัตราป่วยตายต้องเท่ากับศูนย์ และ
หากมีการตายจากโรคลมร้อนเกิดขึ้นไม่ว่ากรณีใดๆ
ผู้บังคับหน่วยจะต้องรับผิดชอบ4
กองส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพและเวชกรรมป้ อ งกั น
กรมแพทย์ทหารบก5 เป็นหน่วยงานสังกัดกรมแพทย์
ทหารบก มีหน้าที่ในการสนับสนุนให้หน่วยฝึกทหาร
ได้นำ�แนวทางไปสู่การปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและเพื่อ
ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน จึงได้จดั ทำ�และขออนุมตั คิ �ำ สัง่
กองทัพบก (เฉพาะ) ที่ 1006/546 เรือ่ ง การเฝ้าระวัง
และป้องกันการเจ็บป่วยจากความร้อนในการฝึกทหารใหม่
ลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2554 เพื่อใช้ควบคู่กับ
ประกาศกรมแพทย์ทหารบก7 เรือ่ ง คำ�แนะนำ�สำ�หรับ
ผู้บังคับหน่วย ผู้ทำ�การฝึกทหารใหม่และเจ้าหน้าที่ที่
เกีย่ วข้องกับการป้องกันการปฐมพยาบาลการเจ็บป่วย
จากความร้อน ลงวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2552
และได้สร้างหลักสูตรการเฝ้าระวังป้องกันการเจ็บป่วย
จากความร้อนจากการฝึกทหารใหม่สำ�หรับหน่วยฝึก
ทหารใหม่8 เป็นหลักสูตรมาตรฐานจากส่วนกลางเพือ่
ใช้ฝกึ อบรมบุคลากรทีป่ ฏิบตั หิ น้าทีใ่ นการฝึกทหารใหม่
ได้แก่ ผูฝ้ กึ ผูช้ ว่ ยผูฝ้ กึ ครูฝกึ ผูช้ ว่ ยครูฝกึ ครูนายสิบ ครู
ทหารใหม่ และนายสิบพยาบาลประจำ�หน่วยฝึกทหารใหม่
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ทั่วประเทศ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ มกราคม 25558
เป็นต้นมา แต่ยังไม่มีการประเมินการใช้หลักสูตร
มาก่อน โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้บคุ ลากรของหน่วยฝึก
มีความรู้ ความสามารถในการเฝ้าระวัง ทำ�การปฐมพยาบาล
ผู้ป่วยเจ็บจากความร้อนและสามารถส่งต่อผู้ป่วยไป
ยังโรงพยาบาลได้อย่างทันท่วงที ทำ�การฝึกอบรมทั้ง
ภาคทฤษฎีประกอบสื่อจากส่วนกลางและภาคปฏิบัติ
ประกอบการสาธิตและสาธิตย้อนกลับ รวมจำ�นวน
6 ชั่วโมง ผู้ทำ�การฝึกอบรม คือ นายทหารเวชกรรม
ป้องกันหรือบุคลากรของโรงพยาบาลในสังกัดกองทัพบก
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยจัดการอบรม ซึง่
ส่วนใหญ่เป็นพยาบาลประจำ�การที่สำ�เร็จการศึกษา
จากวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ทั้งนี้การประเมินผล
ภาคทฤษฎีจะใช้แบบทดสอบกลางที่ใช้วัดก่อนและ
หลังการอบรม โดยผู้ผ่านการอบรมจะต้องมีคะแนน
ความรูห้ ลังการอบรมไม่ตา่ํ กว่าร้อยละ 80 (16 คะแนน)
จึงจะได้รบั ใบประกาศฯ รับรองการผ่านการอบรม ทีม่ ี
อายุการรับรอง เป็นระยะเวลา 2 ปี8
สำ�หรับการวางแผนเฝ้าระวังและติดตามผล
การฝึกอบรม และการปฏิบตั ติ ามหลักสูตรในระยะของ
การฝึกทหารใหม่นน้ั กรมแพทย์ทหารบกได้ออกแบบ
แบบประเมินและแบบคัดกรองต่างๆ อาทิเช่น แบบ
เฝ้าระวังกลุ่มอาการที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคลมร้อน
ให้ผทู้ �ำ การฝึกบันทึกทุกวันก่อนอาหารเย็น หรือก่อนนอน
แบบบันทึกข้อมูลสภาพแวดล้อมในการฝึก แบบคัดกรอง
ปัจจัยเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยจากความร้อนจากการฝึก
ซึ่งจะดำ�เนินการภายในสัปดาห์แรกของการฝึก แบบ
ฟอร์มการนิเทศหน่วยฝึกทหารใหม่ในการเตรียมการ
และการปฏิบตั ิ “การเฝ้าระวังป้องกันการเจ็บป่วยจาก
ความร้อน” ตารางการฝึกสร้างความเคยชินกับความร้อน
สำ�หรับในระยะ 2 สัปดาห์แรกของการฝึก แบบรายงาน
การสอบสวนโรค หรืออาการเจ็บป่วยจากความร้อน
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และแผนการติดต่อสือ่ สารการดำ�เนินงานศูนย์ปอ้ งกัน
โรคอันเนือ่ งมาจากความร้อน เป็นต้น เพือ่ ให้หน่วยฝึก
และหน่วยจัดการอบรมโรงพยาบาลในสังกัดกองทัพ
บกได้นำ�ไปปฏิบัติตามแบบฟอร์มดังกล่าวโดยจัดให้
มีการประชุมชี้แจงวิธีการปฏิบัติทุกปี5,6
วิ ท ยาลั ย พยาบาลกองทั พ บกในฐานะเป็ น
หน่วยงานด้านการศึกษา ทำ�หน้าทีผ่ ลิตบัณฑิตพยาบาล
ที่มีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพของกำ�ลังพล
และอนุรักษ์กำ�ลังรบ เพื่อเป็นการสนองตอบนโยบาย
ของกองทัพ จึงร่วมกับกองส่งเสริมสุขภาพและเวชกรรม
ป้องกัน กรมแพทย์ทหารบก ทำ�การประเมินผลการ
ใช้หลักสูตรดังกล่าว และศึกษาว่าผูท้ �ำ การฝึกมีความรู้
และความตระหนักแตกต่างจากก่อนการฝึกอบรม
หรือไม่ และเมือ่ อยูร่ ะหว่างทำ�การฝึกทหารใหม่ในห้วง
สัปดาห์ท่ี 8 ผูท้ �ำ การฝึกมีความรูแ้ ละความตระหนักเป็น
อย่างไร และเมือ่ สิน้ สุดการฝึกทหารใหม่ในสัปดาห์ท่ี 10
ผลลัพธ์ของหลักสูตรเป็นอย่างไร กล่าวคือ มีอัตรา
อุบตั กิ ารณ์ของการเกิดการเจ็บป่วยจากความร้อนจาก
การฝึกของทหารใหม่หรือไม่ โดยศึกษาในหน่วยฝึก
ทหารแห่งหนึง่ ในกรุงเทพมหานคร เพือ่ เป็นโครงการ
นำ�ร่องให้กบั หน่วยฝึกทหารใหม่ทว่ั ประเทศในระยะยาว
ต่อไป

กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ประยุกต์ใช้รูปแบบ CIPP Model
ของสตัฟเฟิลบีม9 (Stufflebeam) มาประเมินบริบท
โครงสร้างหลักสูตร (C = Context) ปัจจัยนำ�เข้า (I= Input)
กระบวนการ (P=Process) และผลผลิต (P=Product)
และนำ�ทฤษฎีการเรียนรู้ (social cognitive learning
theory) ของแบนดูรา10 (Bandura) มาเป็นกรอบใน
การอธิบายการเรียนรู้ของผลผลิต กล่าวคือ มนุษย์
เรียนรูผ้ า่ นการสังเกต การเลียนแบบ และการมีปฏิสมั พันธ์
กับสิง่ แวดล้อม แรงขับภายนอก สภาวะจิตใจและแรงขับ
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ภายในของมนุษย์มผี ลต่อกระบวนการเรียนรู้ ทุกอย่าง
ทีม่ นุษย์เรียนรูไ้ ม่ได้มผี ลต่อการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรม
เสมอไป ทัง้ นีข้ น้ึ อยูก่ บั ความตระหนักและการระลึกได้ใน
เนือ้ หาทีผ่ เู้ รียนเห็นว่าสำ�คัญ ในทีน่ ก้ี ารจัดการฝึกอบรม
ตามหลักสูตรถือว่าเป็นการจัดการให้มีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างผูเ้ รียนและสิง่ แวดล้อม ผูเ้ รียนได้มโี อกาสสังเกต
และเลียนแบบจากการสาธิต การสาธิตย้อนกลับ และ
เรียนรูจ้ ากสถานการณ์จริงระหว่างทำ�การฝึกทหารใหม่
ซึ่งน่าจะส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้และความตระหนัก
เพิม่ ขึน้ สำ�หรับการนำ�ไปสูก่ ารเปลีย่ นแปลงพฤติกรรม
ของผู้เรียนด้านความสามารถในการปฐมพยาบาล
คัดกรองและดูแลกลุม่ เสีย่ งนัน้ ขึน้ อยูก่ บั ความสามารถ
ของผู้เรียนที่จะเลือกบันทึก ระลึกได้ในเนื้อหาสาระที่
ผู้เรียนเห็นว่ามีความสำ�คัญ

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพือ่ ประเมินหลักสูตรตามความคิดเห็นของ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
2. เพื่อประเมินและเปรียบเทียบระดับความรู้
และความตระหนักของผู้เข้ารับการฝึกอบรมในการ
เฝ้าระวังป้องกันการเจ็บป่วยจากความร้อนจากการ
ฝึกทหารใหม่ก่อนกับหลังการฝึกอบรม และหลังการ
ฝึ ก อบรมกั บ ระหว่ า งทำ � การฝึ ก ทหารใหม่ ใ นห้ ว ง
สัปดาห์ที่ 8
3. เพื่ อ ศึ ก ษาอั ต ราอุ บั ติ ก ารณ์ ก ารเกิ ด การ
เจ็บป่วยจากความร้อน จากการฝึกของทหารใหม่ตลอด
ระยะเวลา 10 สัปดาห์ของการฝึก
4. เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อคิดเห็น
ของผูท้ �ำ การฝึกในการปฏิบตั เิ พือ่ ป้องกันการเจ็บป่วย
จากความร้อนจากการฝึกทหารใหม่

วิธีดำ�เนินการวิจัย
รูปแบบการวิจัย เป็นการวิจัยเชิงปริมาณร่วม
กับการวิจัยเชิงคุณภาพ

ประชากร คือ ผูท้ �ำ การฝึกทีเ่ ข้ารับการฝึกอบรม
ในหลัก สูตรการเฝ้า ระวังป้อ งกันการเจ็บป่ว ยจาก
ความร้อนจากการฝึกทหารใหม่ของหน่วยฝึกทหาร
แห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร จำ�นวน 3 หน่วยฝึก
ย่อย รวมจำ�นวน 92 นาย
ขนาดตัวอย่าง คำ�นวณขนาดตัวอย่างโดยใช้สตู ร
Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ได้จำ�นวนกลุ่ม
ตัวอย่าง 75 คน
การเลือกกลุม่ ตัวอย่าง กลุม่ ตัวอย่าง คือ ผูเ้ ข้า
รับการอบรม (ผูท้ �ำ การฝึก) ทีอ่ า่ นออกเขียนได้ สมัครใจ
ตอบแบบสอบถามทุกชุดก่อนและหลังการฝึกอบรม
และระหว่างทำ�การฝึกทหารใหม่ในสัปดาห์ที่ 8 และ
เข้าร่วมสนทนากลุ่ม รวมจำ�นวน 66 นาย คิดเป็น
ร้อยละ 88.25 ของขนาดกลุ่มตัวอย่าง

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มี 6 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่
ตำ�แหน่งในหน่วยฝึก อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด
ประสบการณ์ในการฝึกทหารใหม่ และชั้นยศปัจจุบัน
ส่วนที่ 2 แบบประเมินหลักสูตร เป็นแบบประเมิน
ทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ มีขอ้ คำ�ถาม จำ�นวน 36 ข้อเพือ่ ประเมิน
ความความเหมาะสมของหลักสูตร 3 ด้านได้แก่ 1)
บริบทโครงสร้างหลักสูตร จำ�นวน 9 ข้อ 2) ปัจจัยนำ�เข้า
จำ�นวน 19 ข้อ 3) กระบวนการเรียนการสอน จำ�นวน 8 ข้อ
ลักษณะข้อคำ�ถามเป็นมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
(5= เห็นด้วยอย่างยิง่ 4 = เห็นด้วย 3 = ไม่แน่ใจ 2 =
ไม่เห็นด้วย และ 1 =ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ ) เกณฑ์การแปล
ความหมายของคะแนน ดังนี้ คะแนน 3.67-5.00 มี
ความเหมาะสมในระดับสูง คะแนน 2.34-3.66 มี
ความเหมาะสมในระดับปานกลาง และ คะแนน 1.002.33 มีความเหมาะสมในระดับตํ่า

Thai Journal of Nursing Council Vol. 28 No.3 July-September 2013

111
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ส่วนที่ 3 แบบวัดความรู้เรื่องการป้องกัน การ
เจ็บป่วยจากความร้อน2 เป็นแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
จำ�นวน 20 ข้อ ๆ ละ 1 คะแนน คะแนนเต็ม 20
คะแนน เป็นแบบวัดกลาง สร้างโดยผู้เชี่ยวชาญจาก
กองส่งเสริมสุขภาพและเวชกรรมป้องกัน กรมแพทย์
ทหารบก2, 3, 5, 6, 7, 8 ที่กำ�หนดให้ใช้กับหน่วยฝึกทหาร
ทัว่ ประเทศ มีเนือ้ หาเกีย่ วกับความหมาย สาเหตุ ปัจจัย
เสีย่ ง อาการและอาการแสดง การเฝ้าระวังป้องกันและ
การปฏิบตั กิ ารปฐมพยาบาล การแปลความหมายคะแนน
ตามเกณฑ์ผา่ นของกรมแพทย์ทหารบก มีดงั นี้ คะแนน
16-20 (ร้อยละ 80-100) หมายถึง ผ่านเกณฑ์
คะแนน 10-15 (ร้อยละ 50-79) หมายถึง ไม่ผา่ นเกณฑ์
ต้องปรับปรุงคะแนน 0-9 (ร้อยละ 0- 49) หมายถึง
ไม่ผ่านเกณฑ์ ต้องปรับปรุงอย่างมาก
ส่วนที่ 4 แบบวัดความตระหนักต่อการป้องกัน
การเจ็บป่วยจากความร้อนจากการฝึกของทหารใหม่
เป็นแบบวัดทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ จากการทบทวนวรรณกรรม
และประยุกต์ข้อคำ�ถามของมะลิวัลย์ วงศ์บา11 และ
อรุณ รัตนกันทา12 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า
(Likert Scale) 5 ระดับ จำ�นวน 30 ข้อ ประกอบด้วย
ข้อความทางบวก 17 ข้อ (5 = เห็นด้วยอย่างยิ่ง 4 =
เห็นด้วย 3 = ไม่แน่ใจ 2 = ไม่เห็นด้วย และ 1 =
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง) และข้อความทางลบ 13 ข้อ
(ให้คะแนนในทางกลับกัน) มีเกณฑ์การแปลความ
หมายของคะแนน ดังนี้ 3.67-5.00 มีความตระหนัก
ในระดับสูง คะแนน 2.34-3.66 มีความตระหนักใน
ระดับปานกลาง คะแนน 1.00-2.33 มีความตระหนัก
ในระดับตํ่า
ส่วนที่ 5 แบบสนทนากลุม่ เป็นแนวคำ�ถามที่
ผูว้ จิ ยั สร้างขึน้ เพือ่ ใช้ในการสนทนากลุม่ เกีย่ วกับปัญหา
และอุปสรรคในการนำ�ความรูไ้ ปปฏิบตั ิ การมีสง่ิ อำ�นวย
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ความสะดวกอุปกรณ์ในการเฝ้าระวังป้องกัน การได้รบั
ความร่วมมือจากหน่วยฝึก การจัดสิง่ แวดล้อม การส่งต่อ
ผู้ป่วย และข้อเสนอแนะ
ส่วนที่ 6 แบบรายงานการสอบสวนโรค หรือ
อาการเจ็บป่วยจากความร้อน เป็นแบบรายงานกลาง
สร้างโดยผู้เชี่ยวชาญจากกองส่งเสริมสุขภาพและ
เวชกรรมป้องกัน กรมแพทย์ทหารบก8 ที่กำ�หนดให้
ใช้กับหน่วยฝึกทหารทั่วประเทศ เป็นแบบเลือกตอบ
และเขียนบรรยาย แบ่งเป็น 2 ส่วน ๆ ละ 4 ข้อ โดย
ส่วนที่ 1 บันทึกอาการและประวัตกิ ารป่วยโดยผูท้ �ำ การฝึก
ที่เป็นผู้นำ�ส่งทหารป่วยไปโรงพยาบาล และส่วนที่ 2
บันทึกการประเมินและตรวจร่างกาย การวินจิ ฉัย และ
การดูแลรักษาโดยแพทย์ผู้ทำ�การตรวจ

การหาคุณภาพเครื่องมือ
1. ความตรงตามเนือ้ หา (Content validity)
การตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาและความเป็น
ปรนัยของแบบสอบถามทุกชุดจากของผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้ า นการวิ จั ย และด้ า นเวชกรรมป้ อ งกั น ทางทหาร
จำ�นวน 3 ท่าน
2. ความเทีย่ ง (Reliability) นำ�แบบวัดความรู้
แบบวัดความตระหนัก และแบบประเมินหลักสูตรไป
ทดลองใช้ กั บ ผู้ ทำ � การฝึ ก ทหารใหม่ ข องหน่ ว ยฝึ ก
ทหารใหม่แห่งหนึ่งที่ไม่ใช่หน่วยฝึกที่ทำ�วิจัย จำ�นวน
68 คน ได้ผลการวิเคราะห์ดังนี้ แบบวัดความรู้มี
ความเที่ยง (KR-20) เท่ากับ 0.82 และหาค่าอำ�นาจ
จำ�แนกและค่าความยากง่ายรายข้อ ให้ผู้เชี่ยวชาญที่
ออกข้อสอบได้พิจารณาผลการวิเคราะห์และนำ�มา
ปรับปรุงรายข้ออีกครัง้ ก่อนนำ�ไปใช้จริง แบบวัดความ
ตระหนัก มีคา่ ความเทีย่ งเท่ากับ 0.79 และแบบประเมิน
หลักสูตร มีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.94
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การเก็บรวบรวมข้อมูล

กลุ่มละ 8- 10 คนจำ�นวน 3-4 กลุ่มต่อ 1 หน่วยฝึก

1. คณะผูว้ จิ ยั ประสานกับหน่วยตรวจโรคเพื่อร่ วมทาการฝึ กอบรมผูท้ าการฝึ กทั้ง 3 หน่วยฝึ ก ย่อยพร้อมกัน ณ
เพือ่ แลกเปลีย่ นปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ บันทึก
้วิจัยประสานกับหน่วยตรวจโรคเพื่อ
แหล่งชุม1.นุมคณะผู
สโมสรนายทหาร
ดบันทึก ซึง่ มีผทู้ �ำ การฝึกเข้าร่วมตอบ
ร่วมทำ2.�การฝึ
ทั้ง 3และหน่
วยฝึกย่อย ครใจการสนทนาในสมุ
คณะผูกว้ อบรมผู
จิ ยั ชี้แจง ที้ท่มำ�าการฝึ
วัตถุปกระสงค์
สอบถามความสมั
ในการเข้าร่ วมวิจยั และขอให้ ผทู้ าการฝึ ก
แบบสอบถามได้จ�ำ นวน 66 นาย เนือ่ งจากติดราชการ
ทุกอนาย
92 นาย
ดความรู้ และความ ตระหนักในการป้ องกันการเจ็บป่ วยจากความร้อน ก่อนและ
พร้
มกัจนานวน
ณ แหล่
งชุมทนุาแบบวั
มสโมสรนายทหาร
นอกหน่วย
หลังการฝึ2.กอบรมทั
คณะผูน้วทีิจัยชี้แจงที่มา วัตถุประสงค์และ
้ โดย
สุดให้
การฝึ
กทหารใหม่
3. ในห้วงสัปดาห์
ที่ 8 ของการฝึ กาทหารใหม่
ว้ จิ ัยประสานขอเก็บข้อ4.
มูลอีเมืกอ่ครัสิ้ งน
ผทู้ าการฝึ
กตอบ (สัปดาห์ท่ี 10)
สอบถามความสมั
ครใจในการเข้
ร่วมวิจัยคณะผู
และขอให้
คณะผู
ว้ จิ ยั ได้ประสานความร่
อกับหน่วยฝึกทหาร
่ม กลุ่มละ 8-วมมื
ดความรู
กชุดนาย
เดิม ททำาแบบประเมิ
นหลักสู้ ตร และเข้
าร่ วมการสนทนากลุ
10 คน
ผูแบบวั
ท้ �ำ การฝึ
กทุ้กและความตระหนั
นาย จำ�นวน 92
�แบบวัดความรู
ขอบันทึกข้บัอนมูทึลกการสนทนาในสมุ
การเกิดการเจ็บดป่วยจากความร้อน
จานวน 3-4 กลุ่มต่อ ก1 ในการป้
หน่วยฝึ ก อเพืงกั
่อแลกเปลี
่ยนบปัป่
ญหาและอุ
และความตระหนั
นการเจ็
วยจากปสรรคเพืข้อ่ เสนอแนะ
บันทึก ซึ่งมีผทู ้ าการฝึ กเข้าร่ วมตอบแบบสอบถามได้จานวน 66 นาย เนื่อจากการฝึ
งจากติดราชการนอกหน่
วย ตลอดระยะเวลาของการฝึก
กของทหารใหม่
ความร้
อน ก่อนและหลังการฝึกอบรมทันที
4. เมื่อสิ้ นสุ ดการฝึ กทหารใหม่ (สัปดาห์ที่ 10) คณะผูว้ จิ ยั ได้ประสาน
ความร่ วมมือกับหน่วยฝึ กทหารเพื่อขอ ออาการเจ็บป่วย
จากแบบรายงานการสอบสวนโรคหรื
3. ในห้วงสัปดาห์ที่ 8 ของการฝึกทหารใหม่
บันทึก ข้อมูลการเกิดการเจ็บป่ วยจากความร้อนจากการฝึ กของทหารใหม่จากความร้
ตลอดระยะเวลาของการฝึ
จากแบบ
อน นำ�มาคำก�นวณหาอั
ตราอุบัติการณ์การ
คณะผู
ว
้
จ
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ั
ประสานขอเก็
บ
ข้
อ
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การ
รายงานการสอบสวนโรค หรื ออาการเจ็บป่ วยจากความร้อน นามาคานวณหาอั
ต
ราอุ
บ
ต
ั
ิ
ก
ารณ์
ก
ารเกิ
ด
การเจ็
บ
ป่
วย
ดการเจ็บป่วยจากความร้อนของทหารใหม่ ขัน้ ตอน
ฝึจากความร้
กตอบแบบวั
ดความรู้และความตระหนั
เดิม ทำ� มเกิ
อนของทหารใหม่
ขั้นตอนการเก็บข้อมูกลชุดัดงแสดงในแผนภู
ิการเก็
1 บข้อมูลดังแสดงในแผนภูมิ 1

แบบประเมินหลักสูตร และเข้าร่วมการสนทนากลุ่ม

แผนภูมิ 1 ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้ อมูลแผนภูมิ 1 ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล
ก่อนเข้ ารับ
การอบรม

ระหว่างอบรม
ตามหลักสู ตร

หลังการ
อบรมทันที

การเจ็บป่ วย
จากความ
ร้อร้นของ
อน
ทหารใหม่
ความรู้

หลักสูตรการเฝ้ า
ระวั
การ
ระวังงป้ป้ องกั
องกันนการ
เจ็บป่ วยจากความ
เจ็บร้ป่อนจากการ
วยจากความ
ร้ฝึอกทหารใหม่
นจากการฝึ ก
สาหรับหน่วยฝึ ก
ทหารใหม่
ทหารใหม่
กรม
สแพทย์
าหรับทหน่
วยฝึ ก
หารบก
ทหารใหม่ กรม
แพทย์ทหารบก

การเจ็บป่ วยจาก
ความร้อนของ
ทหารใหม่

ความระหนักก
ความตระหนั

การวิเคราะห์ ข้อมูล

ความรู้
ความตระหนัก

ระหว่างทาการ
ฝึ กทหารใหม่
สัปดาห์ ที่ 8
การเจ็บป่ วย
จากความ
ร้อร้นของ
อน
ทหารใหม่
ความรู้
ความตระหนัก
ปัญหา อุปสรรค
ปัญหา อุปสรรค
และข้อคิดเห็น
และข้อคิดเห็น
ของผูท้ าการฝึ ก
ของผู
ท้ าการฝึ
ในการปฏิ
บตั ิเพืก่อ
ในการปฏิ
ตั ิเพื่อ
ป้ องกันบการ
ป้ องกันการ
เจ็บป่ วยจากความ
เจ็บป่ วยจากความ
ร้อนจากการฝึ ก
ร้อนจากการฝึ ก
ผูของทหารใหม่
ท้ าการฝึ กตอบ
ของทหารใหม่
แบบประเมิน
หลักสูตร

บริ
างหลักสู ตร (C=Context) คือ เนื้อหาหลักสูตร
ปัจบจัยทโครงสร้
นาเข้า (Input)
ปั1.จผูจัเ้ ยรี ยนนาเข้2.า (Iผู=ส้ อน
(Input)
้ รี ยน ผูส้ อน /สื่่ ออการสอน
การสอน
3. ได้
หลัแกก่สูตผูเรและเอกสาร/สื
กระบวนการ (P= Process) ได้แก่
ภาคทฤษฎี33ชัชัว่ ว่โมง
โมง(บรรยายประกอบสื
(บรรยายประกอบสื่ อ่ อการสอน
การสอน และ
power
1. ภาคทฤษฎี
VCD)
บตั ิ 3ภาคปฏิ
ชัว่ โมงบ(การสาธิ
ตและสาธิ
นกลับ) ต
point ภาคปฏิ
และ VCD)
ตั ิ 3 ชัว่ โมง
(การสาธิตย้ตอและสาธิ
2. การนิเทศติดตามผล - การคัดกรองปัจจัยเสี่ ยงต่อการเกิดการ
บ)
เจ็ย้บอป่นกลั
วยจากความร้
อนเป็ นรายบุคคลก่อนการฝึ ก การคัดกรอง
รายวั
น
และการดู
กากับ- ตนเองของผู
 การนิเทศติดตามผล
การคัดกรองปัร้ ับจการฝึ
จัยเสี่ ยกงต่- แนวทางปฏิ
อการเกิดการบตั ิ
ในการดู
แ
ลผู
ท
้
่
ี
ม
ี
ค
วามเสี
่
ย
งต่
อ
การเจ็
บ
ป่
วยจากความร้
อนดกรอง
เจ็บป่ วยจากความร้อนเป็ นรายบุคคลก่อนการฝึ ก การคั
ทางการติดตาม/เฝ้ าระวังกลุ่มเสี่ ยง - การบันทึก และรายงาน
รายวับนป่และ
self monitoring
การเจ็
วยจากความร้
อน ของผูร้ ับการฝึ ก - แนวทางปฏิบตั ิ
ในการดูแลผูท้ ี่มีความเสี่ ยงต่อการเจ็บป่ วยจากความร้อน แนวทางการติดตาม/เฝ้ าระวังกลุ่มเสี่ ยง - การบันทึก และ
รายงานการเจ็บป่ วยจากความร้อน
กระบวนการ (P= Process)
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เมื่อสิ้นสุด
การฝึกทหาร
ใหม่
สัสัปปดาห์
ดาห์ ทที่ี่ 10
10
อัตราอัตรา
ิการณ์
อุบอุตั บิกตั ารณ์
การ
การเกิ
เกิดการ ดการ
เจ็บป่ วยจาก
เจ็ความร้
บป่ วยจาก
อนจาก
ความร้
การฝึอกนจาก
ของ
การฝึ
กของ
ทหารใหม่
(Outcomes)
ทหารใหม่
(Outcomes)

ผลลัพธ์
P=Product

113

1. วิเคราะห์ขอ้ มูลส่ วนบุคคล โดยใช้การแจกแจงความถี่และร้อยละ
2.การประเมิ
ประเมินนผลหลั
ระดับกสูคะแนนความรู
การประเมินอหลั
กสู ตร กโดยใช้
ค่าเฉลี
่ย ส่บวหน่นเบี
ตรการเฝ้าระวัง้ ป้ความตระหนั
องกันการเจ็บป่กวยจากความร้
นจากการฝึ
ทหาร ใหม่
สำ�หรั
วยฝึ่ยกงเบน
ทหารใหม่
มาตรฐาน และเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์การแปลความหมายคะแนน
3. เปรี ยบเทียบคะแนนความรู ้และความตระหนักก่อนและหลังการฝึ กอบรม โดยใช้ pair t-test
GCP ตามหนั
งสือรับเนืรองเลขที
่ IRB/RTA
วิเคราะห์
การวิเคราะห์
analysis)929/
้ อหา (content
การวิ4. เคราะห์
ข้อปมูัญลหา อุปสรรค และข้อคิดเห็นของผูท้ าการฝึICHก โดยใช้
2555 รหัสโครงการ No 15q/55_Exp ระยะเวลารับรอง
่ม คคล โดยใช้การแจกแจง
1.จากการสนทนากลุ
วิเคราะห์ขอ้ มูลส่วนบุ
1 ปี ตั้งแต่ 4 กรกฎาคม 2555- 3 กรกฎาคม 2556
ความถี่และร้อยละ
ทั้งนี้คณะผู้วิจัยได้ช้แี จงรายละเอียดและประโยชน์ของ
การพิทกั 2.ษ์ สประเมิ
ิ ทธิของผู
วมวิจัย
นระดั้เข้บาร่คะแนนความรู
้ ความตระหนัก
โครงการวิจัย และสอบถามความสมัครใจในการเข้า
การประเมิ
นหลัการ
กสูวิตจรยั ได้
โดยใช้
ค่าเฉลีรับ่ยรอง
ส่วนเบี
งเบน กรรมการพิ
โครง
ผา่ นการ
จาก ่ยคณะอนุ
โครงการาร่วิวจมวิยั จกรมแพทย์
ทหารบก
ร่วมวิจยั จารณา
การปฏิเสธการเข้
ยั จะไม่มผี ลกระทบใดๆ
มาตรฐาน
ยบเทียงบกั
เกณฑ์การแปลความ
สอดคล้
องกับและเปรี
ปฏิญาณเฮลซิ
กิแบละแนวทางปฏิ
บตั ิ ICH GCPและข้
ตามหนั
อมูงลสืทีอ่ไรัด้บจรองเลขที
ะเก็บไว้เป็่ IRB/RTA
นความลับ929/2555 รหัส
หมายคะแนน
โครงการ
No 15q/55_Exp ระยะเวลารับรอง 1 ปี ตั้งแต่ 4 กรกฎาคม 2555- 3 กรกฎาคม 2556 ทั้งนี้ คณะผูว้ จิ ยั ได้
ผลการวิจัย
3.
เปรียยดและประโยชน์
บเทียบคะแนนความรู
แ้ ละความตระหนั
ก
ชี้แจงรายละเอี
ของโครงการวิ
จยั และสอบ
ถามความสมัครใจ ในการเข้าร่ วมวิจยั การปฏิเสธการ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล
ก่อนและหลังการฝึกอบรม โดยใช้ paired t-test
เข้าร่ วมวิจยั จะไม่มีผลกระทบใดๆ และข้อมูลที่ได้จะเก็บไว้เป็ นความลับ
ผู้ทำ�การฝึกส่วนใหญ่เป็นครูทหารใหม่มาก
4. วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และข้อคิดเห็น
ทีส่ ดุ ร้อยละ 62.1 (41 คน) มีอายุอยูใ่ นช่วง 18 – 25 ปี
ของผู้ทำ�การฝึก โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (content
ผลการวิ
ร้อยละ 86.4 (57คน) มีระดับการศึกษาชัน้ มัธยมศึกษา
analysis)จัยจากการสนทนากลุ่ม
ปีท่ี 3 – มัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า ร้อยละ 54.5
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลส่ วนบุคคล
การพิทักษ์สิทธิของผู้เข้าร่วมวิจัย
ระสบการณ์
ในการฝึ
ผูท้ าการฝึ ก ส่ วนใหญ่ เป็ นครู ทหารใหม่มากที่สุด ร้(36
อยละคน)
62.1มีป(41
คน) มีอายุ
อยูใ่ นช่กวน้งอยกว่
18 –า 125ปีปีร้อร้ยละ
อย
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คน)
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โครงการวิ
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รองจากคณะ
ละ 86.4 (57คน) มีระดับการศึกษาชั้น มัธยมศึกษาปี ที่ 3 – มัธยมศึกษาปี ที่ 6 หรื อเทียบเท่า ร้อยละ 54.5 (36 คน) มี
60.6 (40 คน)
อนุกรรมการพิจารณาโครงการวิจัย กรมแพทย์ทหาร
ประสบการณ์ในการฝึ กน้อยกว่า 1 ปี ร้อยละ 77.3 (51 คน) ระดับชั้นยศ สิ บตรี – จ่าสิ บเอก ร้อยละ 60.6 (40 คน)
ส่วนที่ 2 การประเมินผลหลักสูตร
บกสอดคล้องกับปฏิญาณเฮลซิงกิและแนวทางปฏิบตั ิ
ส่ วนที่ 2 การประเมินผลหลักสู ตร
ตารางที
1 คะแนนเฉลี
่ยและส่
่ยงเบนมาตรฐานของการประเมิ
นผลหลั
กสูาแนกตามรายด้
ตรจำ�แนกตามรายด้
าน (n=66)
ตาราง
1 ่ คะแนนเฉลี
่ยและส่
วนเบีว่ยนเบี
งเบนมาตรฐานของการประเมิ
นผลหลั
กสู ตรจ
าน(n=66)
การประเมินผลหลักสู ตร
ก. ด้านบริ บทโครงสร้างของหลักสู ตร
ข. ด้านปัจจัยนาเข้า
1. ด้านผูเ้ รี ยน
2. ด้านผูส้ อน
3. ด้านคู่มือ เอกสารประกอบการเรี ยน และตารา
4. ด้านอาคาร-สถานที่ สื่ อการสอน
งบประมาณ และ บริ การอื่น ๆ
ค. ด้านกระบวนการเรี ยนการสอน
ภาพรวม

Min
2.89
3.07
3.00
3.00
2.50
2.00

Max
5.00
4.94
4.78
5.00
5.00
5.00

M
4.21
4.05
4.07
4.30
3.95
3.90

SD
.43
.43
.43
.50
.59
.61

ความหมาย
สู ง
สู ง
สู ง
สู ง
สู ง

3.00
3.16

5.00
4.84

4.02
4.07

.50
.40

สู ง
สู ง

สู ง

ผูท้ าการฝึ ก ประเมินหลักสู ตรในภาพรวมอยูใ่ นระดับสู ง (M=4.07, SD=.40) โดยด้านที่มีคะ แนนการ
ประเมินสู งที่สุด คือ ด้านผูส้ อน (M=4.30, SD=.50) รองลงมาคือ ด้านบริ บทโครงสร้างหลักสู ตร (M=4.21,
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SD= .43) และด้านที่ต่าที่สุด แต่ยงั อยูใ่ นระดับสู ง คือ ด้านอาคาร-สถานที่ สื่ อการสอน งบประมาณ และบริ การอื่น
ๆ (M=3.90, SD=.61)

ผู้ทำ�การฝึกประเมินหลักสูตรในภาพรวมอยู่
ด้านอาคาร-สถานที่ สื่อการสอน งบประมาณ และ
ในระดับสูง (M=4.07, SD=.40) โดยด้านทีม่ คี ะแนน
บริการอื่น ๆ (M=3.90, SD=.61)
ส่ การประเมิ
วนที่ 3 นสูความรู
ก ของผู
้ทาการฝึ ก ในการปส่้ วองกั
บป่้ วย
จากความร้ อนจากการฝึ
งทีส่ ดุ คื้ และค
อ ด้านผูวามตระหนั
ส้ อน (M=4.30,
SD=.50)
นที่น3การเจ็
ความรู
และความตระหนั
กของผูท้ �ำ กของ
รองลงมาคือ ด้านบริบทโครงสร้างหลักสูตร (M=4.21,
การฝึกในการป้องกันการเจ็บป่วยจากความร้อนจาก
ทหารใหม่
SD= .43)
และด้า้ขนที
ต่ า่ํ ทที้ ส่ าการฝึ
ดุ แต่ยกงั ก่อยูอใ่ นและหลั
นระดับสูงงการฝึ
คือ กอบรม
การฝึและระหว่
กของทหารใหม่
ตาราง
2 ความรู
องผู
างทาการฝึ กทหารใหม่ ประเมินตามเกณฑ์

ตารางทีก่่ อ2นการฝึ
ความรูกข้ อบรม
องผูท้ �ำ ผูการฝึ
ก ก่อกนและหลั
กอบรม และระหว่
างทำ�การฝึ
ประเมินงการฝึ
ตามเกณฑ์
ท้ าการฝึ
ทุกคนมีงคการฝึ
ะแนนความรู
้ไม่ผา่ นเกณฑ์
(ร้อกทหารใหม่
ยละ 80) ภายหลั
กอบรมและ
ก่อกนการฝึ
กอบรม
้ทำ�การฝึ
ทุกคนมี
คะแนนความรู
้ไม่ผมี่าคนเกณฑ์
(ร้อยละ้ผา่ 80)
ภายหลังการฝึ
ระหว่างทาการฝึ
ทหารใหม่
ผูท้ ผูาการฝึ
กจกานวน
6 นาย
ร้อยละ 9.09
ะแนนความรู
นตามเกณฑ์
(n=66)ก
อบรมและระหว่างทำ�การฝึกทหารใหม่ ผู้ทำ�การฝึกจำ�นวน 6 นาย ร้อยละ 9.09 มีคะแนนความรู้
ผ่านตามเกณฑ์ (n=66)
ระหว่างทาการฝึ ก
คะแนน

(คะแนน
คะแนน (ร้อยละ)
เต็ม(คะแนน
20)
(ร้อยละ)

ระดับคะแนน

ก่อนการฝึ กอบรม

ก่อน
การฝึกร้อบรม
ระดับคะแนน จานวน
อยละ
เต็
ม
20)
จำ0�นวน ร้0อยละ
16 – 20 (80– 100) ผ่านเกณฑ์
16 – 20 (80– 100)
ผ่านเกณฑ์
0
0
ไม่ผา่ นเกณฑ์
10 – 15 (50 – 79)
26
39.4
10 – 15 (50 – 79)
ผ่าบนเกณฑ์
39.4
และต้อไม่งปรั
ปรุ ง และต้อง 26
ปรับปรุง
ไม่ผา่ นเกณฑ์
00––9 9 (0 (0
- 49)- 49) ไม่ผ่านเกณฑ์ และต้อง 40
60.6
40
60.6
และต้องปรับปรุ งอย่างมาก
ปรับปรุงอย่างมาก
รวม
66
100
รวม
66
100

หลังการฝึ กอบรม

หลัง
ระหว่างทำ�ทหารใหม่
การ
การฝึ
จานวนกอบรม
ร้อยละ ฝึกทหารใหม่
จานวน ร้อยละ
จำ�นวน
6 ร้อยละ
9.09 จำ�นวน 6ร้อยละ 9.09
6
9.09 6
9.09
38
57.6
42
63.6
38
57.6 42
63.6
22 22 33.333.3 18
66

66

100

100

66

1827.3

27.3

66

100

100

ตารางที
ยบเที
ยบความรู
้และความตระหนักกฯฯของผู
ของผูท้ ้ทาการฝึ
ำ�การฝึกกก่ก่ออนและหลั
นและหลังงการฝึ
(n=66)
ตาราง
3 ่ 3เปรีเปรี
ยบเที
ยบความรู
้และความตระหนั
การฝึกกอบรม
อบรม(n=66)

หัวข้อประเมิน
1. ความรู้
2. ความตระหนัก

ก่อนการฝึ กอบรม
M
SD
8.62
2.25
3.80
.55

หลังการฝึ กอบรม
M
SD
10.93
3.38
3.83
.62

t (n=66)
-6.30***
-.67

***p < .001

***p < .001
ำ�การฝึกกมีมีคคะแนนความรู
ะแนนความรู้ก้ก่อ่อนและหลั
ก่อนและหลังเข้าางกั
รับนการอบรมไม่
างกันอย่
ผูผูท้ ้ทาการฝึ
นและหลังงเข้เข้าารับการอบรมแตกต่
อย่างมีนยั สแาคัตกต่
ญทางสถิ
ติทางมี
ี่
รับการอบรมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่
นัยสำ�คัญทางสถิติ
ระดับ .001 (t=-6.30) แต่ มีคะแนนความตระหนักก่อนและหลังเข้ารับการอบรมไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทาง
ระดับ .001 (t=-6.30) แต่ มีคะแนนความตระหนัก
สถิติ
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การประเมินผลหลักสูตรการเฝ้าระวังป้องกันการเจ็บป่วยจากความร้อนจากการฝึกทหาร ใหม่สำ�หรับหน่วยฝึกทหารใหม่

ตารางตารางที
4 เปรี่ 4ยบเที
้และความตระหนั
ก ฯกฯของผู
หลังการอบรมและระหว่
ง การอบรมและระหว่
งทาการฝึ
กทหาร
เปรียยบความรู
บเทียบความรู
แ้ ละความตระหนั
ของผูท้ ท้ าการฝึ
�ำ การฝึกหลั
างทำ�าการฝึ
กทหารใหม่
ปดาห์
8 (n=66)
ใหม่ในสัในสั
ปดาห์
ที่ ท8 ี่ (n=66)
หัวข้อประเมิน
1. ความรู้
2. ความตระหนัก

หลังการฝึ กอบรม
M
SD
10.93
3.38
3.83
.62

ระหว่างทาการฝึ กทหารใหม่
M
SD
11.06
3.29
3.89
.44

t
-.301
-.709

ผูท้ �ำ การฝึกมีคะแนนความรู้ และความตระหนัก
4. ระยะเวลาในการฝึกอบรมทีเ่ หมาะสมและเพิม่
าการฝึ
กมีคะแนนความรู
้ และความตระหนั
และระหว่
หลัผูงท้ การฝึ
กอบรม
และระหว่างการฝึ
กทหารใหม่ไม่กหลังการฝึ
การฝึกกอบรม
ซ้อมเสมื
อนจริง างการฝึ กทหารใหม่ไม่
างกัางมี
นอย่
ัยสำทางสถิ
�คัญทางสถิ
ติทบี่ระดั
โดยนำ�เสนอรายละเอียดของข้อมูล ดังนี้
แตกต่าแตกต่
งกันอย่
นยั าสงมีาคันญ
ติที่ระดั
.05บ .05
ส่วนที่ 4 อัตราอุบัติการณ์การเกิดการเจ็บ
1. หลักสูตรทำ�ให้ผทู้ �ำ การฝึกมีความรูเ้ พิม่ ขึน้
ผู้ทำ�การฝึกส่วนใหญ่ (48 นาย) มีความคิด
ป่วยจากความร้อนจากการฝึกของทหารใหม่
ส่ วนที่ 4 อัตราอุบัติการณ์ การเกิดการเจ็บป่ วยจาก ความร้ อนจากการฝึ
กของทหารใหม่
เห็นว่า หลังจากการฝึก อบรมในหลัก สูตรดังกล่า ว
จากแบบรายงานการสอบสวนโรค หรืออาการ
อ นของหน่
วยฝึ ก ไม่ พการคั
บว่า ดมีกรอง
รายงาน
�ให้ได้รับความรู
้ในการสังเกตอาการ
เจ็บจากแบบรายงานการสอบสวน
ป่วยจากความร้อนของหน่วยฝึกไม่โรค
พบว่หรื
า มีอรอาการเจ็
ายงาน บป่ ทำวยจากความร้
กลุ่มแต่
เสี่ยพบทหารใหม่
ง การรักษาพยาบาลเบื
้องต้
ตลอดจนการอน
อุบตั ิการณ์
วยด้บวป่ยโรคลมร้
อนจากการฝึ
กของทหารใหม่
มีอาการเจ็
บป่นวยจากความร้
อุบัตกิการเจ็
ารณ์บกป่ารเจ็
วยด้วยโรคลมร้
อนจากการฝึ
ก
ป้องกันจานวน
เพิ่มขึ้น5 นาย
ดังตัคิวดอย่เป็านงคำอั�ตสนทนาที
่า
มีอาการเจ็
ป่วยจาก ่ งไม่เฝ้
ที่ไม่รุนของทหารใหม่
แรง (minor แต่
heatพบทหารใหม่
related illness)
เป็ นบลมแดดซึ
เป็ านระวั
อันงตราย
ราอุบตั ิก่วารณ์
“การอบรมทำ�ให้ผมมีความรู้และความมั่นใจมากขึ้น
นที่ไม่รุนแรง (minor heat related illness)
เท่ากับความร้
ร้อยละอ1.09
ที่จะช่วยเหลือทหารใหม่ที่เจ็บป่วย” และ “สามารถ
เป็นลมแดดซึง่ ไม่เป็นอันตราย จำ�นวน 5 นาย คิดเป็น
นำ�ความรู้ที่ได้ไปแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้จริง
อัตราอุบัติการณ์เท่ากับร้อยละ 1.09
เพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสียต่อชีวิต”
ส่ วนที่ 5 ปัญส่หา
อคิดเห็และข้
นของผู
วนทีอุ่ ป5สรรค
ปัญหาและข้
อุปสรรค
อคิด้ ทเห็าการฝึ
นของกในการป้ องกันการเจ็บป่ วยจากความร้ อนจาก การฝึ กของ
2. การสนับสนุนอุปกรณ์และการจัดสิง่ แวดล้อม
ผูท้ �ำ ทหารใหม่
การฝึกในการป้องกันการเจ็บป่วยจากความร้อน
ที่เอื้ออำ�นวย
จากการฝึ
กของทหารใหม่
่มเกี่ยวกับปั ญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการป้
จากการสนทนากลุ
นการเจ็
ป่ วยจากคว
ามร้ดอน
ผู้ทำ�การฝึกส่วองกั
นใหญ่
(39บนาย)
มีความคิ
จากการสนทนากลุ
่มเกี่ยเนืวกั้ อบหาน
ปัญาเสนอ
หา อุปสรรค
เห็นกว่าดังอุนีป้ กรณ์ที่ช่วยในการปฐมพยาบาลทหารใหม่
จากการฝึ กของทหารใหม่
วิเคราะห์
4 ประเด็นหลั
และข้ อ เสนอแนะในการป้ อ งกั น การเจ็ บ ป่ ว ยจาก
ในกรณีทเ่ี กิดการเจ็บป่วยจากความร้อน เช่น สเปรย์
1. ความร้
หลักสูอตนจากการฝึ
รทาให้ผทู ้ กาการฝึ
ก
มี
ค
วามรู
้
เ
พิ
ม
ขึ
น
้
่
ของทหารใหม่ วิเคราะห์เนื้อหา
ฉีดพ่นละอองนํ้า ถังนํ้า และ ผ้า มีเพียงพอต่อความ
2. นำการสนั
บ
สนุ
น
อุ
ป
กรณ์
�เสนอ 4 ประเด็นหลักแดัละการจั
งนี้ ดสิ่ งแวดล้อมที่เอื้ออานวย
ต้องการและพร้อมใช้งาน ทัง้ ยังได้รบั ความร่วมมือจาก
3. ผูบ้ งั คับ1.บัหลั
ญชาให้
กาลั
กสูตรทำ
�ให้งใจและให้
ผทู้ �ำ การฝึกกมีารสนั
ความรูบเ้ สนุ
พิม่ นขึน้
ผูบ้ งั คับบัญชา และผูร้ ว่ มงานภายในหน่วยฝึกเป็นอย่างดี
2. การสนับสนุกนอบรมที
อุปกรณ์่เหมาะสมและเพิ
และการจัดสิง่ แวดล้
อม กซ้อดัมเสมื
งคำ�กล่อานจริ
วทีว่ า่ ง“ทางหน่วยฝึกได้จดั เตรียมอุปกรณ์และ
4. ระยะเวลาในการฝึ
่มการฝึ
การปฐมพยาบาลไว้พร้อมและเพียงพอต่อความต้องการ”
ที่เอืาเสนอรายละเอี
้ออำ�นวย
โดยน
ยดของข้อมูล ดังนี้
และ “ทหารใหม่ทุกคนจะมีถังนํ้าและผ้าประจำ�ตัว”
3. ผูบ้ งั คับบัญชาให้ก�ำ ลังใจและให้การสนับสนุน

1. หลักสู ตรทาให้ ผ้ ทู าการฝึ กมีความรู้เพิม่ ขึน้
ที่ 28 ฉบับที่ ก3สูกรกฎาคม-กั
ผูท้ 116
าการฝึ กส่ วนใหญ่ (48 นาย) มีความคิวารสารสภาการพยาบาล
ดเห็นว่าหลัง จากการฝึ กปีอบรมในหลั
ตรดังกล่าวนทยายน
าให้ไ2556
ด้รับ
ความรู้ในการสังเกตอาการ การคัดกรองกลุ่มเสี่ ยง การรักษาพยาบาลเบื้องต้น ตลอดจนการเฝ้ าระวังป้ องกัน
เพิ่มขึ้น ดังตัวอย่างคาสนทนาที่วา่ “การอบรมทาให้ ผมมีความรู้ และความมัน่ ใจมากขึน้ ที่จะช่ วยเหลือทหารใหม่
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นอกจากนี้ยังพบปัญหาเรื่องสถานที่ กล่าวคือ
สถานที่ยังมีความไม่เหมาะสมในบางหน่วยฝึกย่อย
โดยผูท้ �ำ การฝึกส่วนใหญ่ (42 นาย) มีความคิดเห็นว่า
สถานทีท่ เ่ี หมาะสมในการฝึกควรเป็นพืน้ ทีโ่ ล่ง มีลมโกรก
อากาศถ่ายเทสะดวก มีต้นไม้ล้อมรอบสนาม และมี
ร่มไม้สำ�หรับพักประจำ�ชั่วโมง ซึ่งแตกต่างจากสถาน
ทีจ่ ริงในของบางหน่วยฝึก คือเป็นพืน้ ทีโ่ ล่งแจ้ง ต้นไม้
มีจำ�นวนน้อย อีกทั้งการฝึกในผลัดนี้เป็นช่วงฤดูร้อน
ซึง่ เป็นอุปสรรคทีแ่ ก้ไขได้ยาก ดังคำ�กล่าวทีว่ า่ “ถ้าฝึกที่
สนามหญ้าจะดีกว่าพืน้ ปูนเพราะอากาศถ่ายเทได้มากกว่า”
และ “พื้นที่ที่ทำ�การฝึกส่วนใหญ่เป็นที่โล่ง แดดร้อน
ทางที่ดีควรหาสถานที่ที่มีร่มและไม่อับไว้ฝึกทหาร”
3. ผูบ้ งั คับบัญชาให้ก�ำ ลังใจและให้การสนับสนุน
ผู้ทำ�การฝึกส่วนใหญ่ (40 นาย) รับรู้ถึงความ
ห่วงใยและการดูแลเอาใจใส่จากผูบ้ งั คับบัญชาเป็นอย่างดี
กล่าวคือ ผู้บังคับบัญชาของหน่วยฝึกให้ความสำ�คัญ
มาตรวจเยีย่ ม มีระบบการนิเทศติดตาม การประเมิน
การคัดกรองที่เป็นไปตามมาตรฐานของกรมแพทย์
ทหารบก ซึ่งผู้ทำ�การฝึกเห็นว่าเป็นเรื่องสำ�คัญใน
การเตรียมตัวเพือ่ เตรียมรับกับสถานการณ์ทอ่ี าจเกิดขึน้
จริงและเกิดกำ�ลังใจในการทำ�งาน และผู้บังคับบัญชา
สนับสนุนด้านการส่งต่อทหารใหม่ไปยังสถานพยาบาล
หรือโรงพยาบาลทีม่ รี ะยะทางไม่ไกลจากหน่วยฝึก ดังเช่น
คำ�กล่าว “ได้รับการกำ�ชับยํ้าเตือนจากผู้บังคับบัญชา
มีการเตรียมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบือ้ งต้นไว้ลว่ งหน้า
มีนายสิบพยาบาลของหน่วยฝึกคัดกรองทหารใหม่ผทู้ ม่ี ี
ความเสีย่ งต่อการเป็นโรคลมร้อนในแต่ละวันก่อนการฝึก
และมีการเฝ้าระวังสังเกตอาการของทหารใหม่ตลอด
เวลา” จะเห็นได้วา่ ผูบ้ งั คับบัญชามีการให้ก�ำ ลังใจด้วย
การเยี่ยมเยียนและให้ความสนใจ แต่อย่างไรก็ตาม
การส่งต่อผู้ป่วยอาจมีปัญหาเรื่องการจราจรที่ติดขัด
ทัง้ นีผ้ บู้ งั คับบัญชาได้สนับสนุนการติดต่อประสานงาน

อย่างรวดเร็ว ทำ�ให้ผทู้ �ำ การฝึกเกิดความมัน่ ใจในการ
ปฏิบัติหน้าที่แม้จะอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉิน ดัง ผู้ทำ�
การฝึก กล่าวว่า “รู้สึกมั่นใจและมีกำ�ลังใจที่มีผู้บังคับ
บัญชามาเยี่ยมและกำ�ชับเรื่องต่างๆ”
4. ระยะเวลาในการฝึกอบรมทีเ่ หมาะสมและ
เพิ่มการฝึกซ้อมเสมือนจริง
ในด้านการอบรมตามหลักสูตรการเฝ้าระวัง
การเจ็บป่วยจากความร้อนจากการฝึกทหารใหม่นน้ั ผูท้ �ำ
การฝึก มีความคิดเห็นว่า ระยะเวลาในการอบรมน้อย
เกินไป ควรเพิม่ เวลาในการอบรมแต่ละรอบให้มากขึน้
และควรมีการจัดอบรมทุกผลัด เนื่องจากในแต่ละปี
มีนายสิบทีส่ �ำ เร็จการศึกษาใหม่ปลี ะ 2 ผลัด การฝึกซ้อม
เสมือนจริง ดังคำ�กล่าวที่ว่า “ระยะเวลาที่อบรม
ควรมากกว่านี้เพื่อจะได้เข้าใจมากขึ้น” “ในหนึ่งปีจะ
มีนายสิบจบใหม่ 2 ผลัดมาเป็นครูฝึก อยากให้อบรม
ทัง้ 2 ผลัดเลย” ผูท้ �ำ การฝึกมีความคิดเห็นว่า ต้องการ
ให้มีการฝึกซ้อมเสมือนจริงในการส่งต่อผู้เจ็บป่วยไป
โรงพยาบาล 1 ครัง้ ต่อ 2 สัปดาห์รวมเป็น 5 ครัง้ ตลอด
ระยะเวลาของการฝึก 10 สัปดาห์ เพือ่ ทบทวนความรู้
และเนือ่ งจากยังมีผทู้ �ำ การฝึกบางส่วนไม่สามารถแยกแยะ
อาการทีเ่ กิดจากการเจ็บป่วยจากความร้อนได้อย่างชัดเจน
ดังคำ�กล่าวที่ว่า “แต่ทหารใหม่บางคน ผมก็ยังแยก
ไม่ออกอยู่ดีครับว่ามันเป็นจริงๆ หรือแกล้งทำ�” และ
“อยากให้อบรมเรือ่ ยๆ เพราะว่าบางครัง้ อบรมนานๆ ไป
ก็ลมื บ้าง อย่างน้อย 2 อาทิตย์กซ็ อ้ มครัง้ หนึง่ ถ้าทบทวน
และฝึกซ้อมบ่อยๆ ก็จะดี” ทัง้ นีผ้ ทู้ �ำ การฝึกต้องการอบรม
ทุกปีทง้ั ผูท้ ส่ี อบผ่านและไม่ผา่ น และใบประกาศนียบัตร
ควรมีอายุรับรอง 1 ปีตามห้วงเวลาที่อบรม

ข้อเสนอแนะที่ได้จากการทำ�สนทนากลุ่ม
ข้อเสนอแนะทีไ่ ด้จากการสนทนากลุม่ เพือ่ การ
ปรับปรุงหลักสูตรและแนวทางการปฏิบตั ิ สรุปได้ดงั นี้
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การประเมินผลหลักสูตรการเฝ้าระวังป้องกันการเจ็บป่วยจากความร้อนจากการฝึกทหาร ใหม่สำ�หรับหน่วยฝึกทหารใหม่

1. ควรมีการฝึกการปฐมพยาบาลและส่งต่อ
ผู้ป่วยเสมือนจริงจนถึงโรงพยาบาล โดยทำ� 1 ครั้งต่อ
2 สัปดาห์รวม 5 ครั้งตลอดระยะเวลาของการฝึก 10
สัปดาห์ เพือ่ ทบทวนความรู้ และเนือ่ งจากยังมีผทู้ �ำ การ
ฝึกบางส่วนไม่สามารถแยกแยะอาการที่เกิดจากการ
เจ็บป่วยจากความร้อนได้อย่างชัดเจน
2. ใบประกาศนียบัตรของผู้ที่สอบผ่านเกณฑ์
ควรมีอายุการรับรอง 1 ปี เพราะต้องการอบรมทุกปี
ทัง้ ผูท้ ส่ี อบผ่านและสอบไม่ผา่ น สำ�หรับผูท้ ส่ี อบไม่ผา่ น
เจ้าหน้าทีฝ่ กึ อบรมควรมีการเน้นยํา้ เนือ้ หาสาระสำ�คัญ
ให้เข้าใจมากขึ้น และอาจให้ผู้ที่สอบผ่านมาช่วยเป็น
พี่เลี้ยงให้คำ�แนะนำ�กับผู้ที่สอบไม่ผ่านหรือจัดสอน
กลุ่มย่อยเพิ่มเติม
3. ระยะเวลาในการอบรมน้อยเกินไป ควรเพิม่
เวลาในการอบรมแต่ละรอบให้มากขึน้ และควรมีการ
จัดอบรมทุกผลัด เนือ่ งจากในแต่ละปีมนี ายสิบทีส่ �ำ เร็จ
การศึกษาใหม่ปีละ 2 ผลัด
4. ควรให้ความสำ�คัญกับสถานทีท่ ใ่ี ช้ในการฝึก
ควรเป็นพื้นที่โล่ง มีลมโกรก อากาศถ่ายเทสะดวก
มีตน้ ไม้ลอ้ มรอบ และมีรม่ ไม้ส�ำ หรับพักประจำ�ชัว่ โมง
ซึ่งบางหน่วยฝึกมีข้อจำ�กัดในเรื่องนี้
5. ผูบ้ งั คับบัญชาให้การสนับสนุนในทุก ๆ ด้าน
และเป็นกำ�ลังใจให้ผทู้ �ำ การฝึก ซึง่ เป็นสิง่ ทีด่ มี ากและ
ควรปฏิบัติเช่นนี้ต่อไป

การอภิปรายผล
การประเมินหลักสูตรโดยภาพรวม พบว่า มี
ความเหมาะสมอยู่ในระดับสูง ด้านที่มีคะแนนการ
ประเมินสูงทีส่ ดุ คือ ด้านผูส้ อน (M=4.30, SD=.50)
ทั้งนี้เนื่องจากผู้สอนเป็นทีมแพทย์และพยาบาลที่มี
ประสบการณ์ในการสอน ถึงแม้ในการสอนภาค
ทฤษฎีจะใช้การบรรยายประกอบสื่อเป็นหลัก แต่ได้มี
ภาพยนตร์จากส่วนกลางที่เป็นภาพเคลื่อนไหวใช้
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ประกอบการสอน ซึง่ ทฤษฎีของแบนดูรา (Bandura)10
อธิบายว่ากระบวนการเรียนรู้เริ่มต้นจากการกระตุ้น
ความสนใจของผู้เรียนก่อน ดังนั้นการใช้ภาพยนตร์
จึงเป็นสิง่ กระตุน้ ความสนใจ โดยจากการสังเกตพบว่า
ผูเ้ รียนให้ความสนใจเพิม่ มากขึน้ เมือ่ มีการฉายภาพยนตร์
นอกจากนี้การเรียนรู้ต่อไปจะขึ้นอยู่กับความสามารถ
ของผู้เรียนในการจำ�และระลึกได้ ส่วนการที่ผู้เรียน
จะนำ�ไปปฏิบัติได้จริงหรือไม่ขึ้นอยู่กับศักยภาพของ
ผู้เรียนในการดึงข้อมูลเฉพาะในส่วนที่ผู้เรียนคิดว่า
สำ�คัญและจูงใจไปในทางบวก สำ�หรับด้านบริบท
โครงสร้างหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน ผูเ้ รียน
ประเมินว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับสูง แสดงว่า
ผูเ้ รียนพึงพอใจต่อการเข้ารับการอบรมในหลักสูตรนี้
ในภาพรวม
เมื่อเปรียบเทียบความรู้ก่อนการอบรมและ
หลังการอบรม พบว่า มีความแตกต่างกัน โดยความรู้
หลังการฝึกอบรมเพิ่มขึ้นจากก่อนการฝึกอบรมอย่าง
มีนยั สำ�คัญทางสถิติ สอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรูข้ อง
แบนดูรา (Bandura)10 ทีร่ ะบุวา่ การเรียนรูข้ องมนุษย์
เกิดจากการสังเกตหรือการเลียนแบบ ประกอบด้วย
4 กระบวนการ กระบวนการแรก คือ กระบวนการ
ตัง้ ใจ บุคคลจะตัง้ ใจเรียนรูแ้ ละเปลีย่ นแปลงพฤติกรรม
อย่างตัง้ ใจ กระบวนการทีส่ อง คือ กระบวนการเก็บจำ�
บุคคลจะจดจำ�ลักษณะของตัวแบบและแปลงข้อมูล
กระบวนการที่สาม คือ กระบวนการกระทำ� เมื่อจดจำ�
ได้แล้วบุคคลก็เริม่ ทีจ่ ะปรับพฤติกรรมให้ใกล้ตวั แบบ
กระบวนการที่สี่ คือ กระบวนการจูงใจ ถ้าผลที่ได้รับ
จากการกระทำ�นัน้ เป็นไปในทางบวกก็จะจูงใจให้ผเู้ รียน
อยากแสดงพฤติกรรมนัน้ อีก ซึง่ สอดคล้องกับผลการวิจยั
ของปิยฉัตร ลำ�ลึก14 และ กัญธิดา รอดกลาง15 ทีพ่ บว่า
กระบวนการสอนและการจัดการความรูท้ �ำ ให้ผทู้ �ำ การ
ฝึกมีความรู้และทัศนคติท่ดี ีต่อการปฐมพยาบาลและ

วารสารสภาการพยาบาล ปีที่ 28 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2556
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การป้องกันโรคลมร้อน นอกจากนีก้ รมแพทย์ทหารบก
ได้จดั วางหลักสูตรให้มกี ารสอนภาคทฤษฎีและการสาธิต
และการสาธิตย้อนกลับในภาคปฏิบตั ิ ทำ�ให้ผทู้ �ำ การฝึก
มีความรู้เพิ่มขึ้น
สำ�หรับความตระหนักของผู้ทำ�การฝึก พบว่า
อยูใ่ นระดับสูงทัง้ ก่อนและหลังการฝึกอบรมและระหว่าง
ทำ�การฝึกทหารใหม่ และเมือ่ เปรียบเทียบความตระหนัก
ของผู้ทำ�การฝึกในทุกระยะ พบว่า เพิ่มขึ้นเล็กน้อย
(M= 3.80, 3.83, และ 3.89 ตามลำ�ดับ) แต่ไม่มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ ทั้งนี้อาจ
เนือ่ งมาจากการเพิม่ ความตระหนักในเรือ่ งใดเรือ่ งหนึง่
จำ�เป็นต้องอาศัยระยะเวลา สอดคล้องกับคำ�กล่าวของ
ภาณุวิชญ์ พุ่มหิรัญและคณะ1 ที่ระบุว่ากรมแพทย์
ทหารบกจะต้องพยายามและใช้เวลาในการดำ�เนินการ
เพือ่ เพิม่ ความตระหนักของผูท้ �ำ การฝึกและมาตรการ
ต่างๆ จะต้องนำ�ไปสูก่ ารปฏิบตั อิ ย่างเป็นรูปธรรม จะเห็น
ได้จากระยะเวลากว่า 20 ปีที่ผ่านมา (2533-2555)
ที่กรมแพทย์ทหารบกได้กำ�หนดมาตรการต่างๆ นั้น
พบว่า อัตราอุบตั กิ ารณ์การป่วยตายจะมีแนวโน้มลดลง
แต่กลับพบว่าในบางปี (ปี 2553, 2554) มีการป่วยตาย
เพิ่มขึ้น ซึ่งอาจอธิบายได้ตามแนวคิดของแบนดูรา
(Bandura)10 ทีร่ ะบุวา่ ทุกอย่างทีไ่ ด้รบั การเรียนรูไ้ ม่ได้
หมายความว่าจะเกิดผลต่อการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรม
เสมอไป นอกจากนี้ ในระหว่างการฝึกทหารใหม่ของ
การศึ ก ษาครั้ งนี้ ไม่พบเหตุก ารณ์ก ารเจ็บป่ว ยจาก
ความร้อนในกลุม่ อาการทีร่ นุ แรง กล่าวคือไม่เกิดโรค
ลมร้อนในทหารใหม่ ตามทฤษฎีการเรียนรูข้ องแบนดูรา
(Bandura)10 เหตุการณ์ความรุนแรงของโรคลมร้อน
จัดเป็นสิง่ แวดล้อมภายนอกทีม่ อี ทิ ธิพลหรือมีปฏิสมั พันธ์
ที่สำ�คัญที่กระตุ้นสภาพจิตใจภายในของผู้ทำ�การฝึก
ให้ตระหนักถึงความสำ�คัญเพิ่มมากขึ้น เพราะมีผลก
ระทบต่อตนเองและทหารใหม่โดยตรง

สำ�หรับผลลัพธ์ของหลักสูตรที่ประเมินจาก
การคำ�นวณอัตราอุบัติการณ์การเกิดการเจ็บป่วยจาก
ความร้อนนั้น พบว่า ไม่พบการรายงานการเกิดโรค
ลมร้อน มีแต่เพียงการเป็นลมแดดซึ่งไม่เป็นอันตราย
จำ�นวน 5 นาย (จากจำ�นวน 458 นาย) คิดเป็นอัตรา
อุบตั กิ ารณ์เท่ากับร้อยละ 1.09 พบว่าผลการดำ�เนินงาน
เป็นที่น่าพอใจ ทั้งนี้เนื่องจากมีการติดตามนิเทศ
ควบคุมกำ�กับการคัดกรองกลุ่มเสี่ยง ให้คำ�แนะนำ�
เป็นระยะๆ ภายใต้การกำ�กับดูแลของผูท้ �ำ การฝึกอาวุโส
ที่มีประสบการณ์มากกว่า จัดได้ว่าเป็นการถ่ายทอด
ความรูด้ ว้ ยการสังเกตและการเลียนแบบตามทฤษฎีของ
แบนดูรา (Bandura)10 และสอดคล้องกับผลการศึกษา
เชิงคุณภาพเพือ่ หาแนวทางในการป้องกันโรคลมร้อน
ในทหารกองประจำ�การของ มฑิรทุ ธ มุง่ ถิน่ และคณะ13
ทีพ่ บว่า แนวทางการฝึกและการติดตามประเมินผลเป็น
ปัจจัยสำ�คัญในการเฝ้าระวังป้องกันการเกิดการเจ็บป่วย
จากความร้อน การส่งต่อและการรักษาที่เหมาะสม
จะสามารถป้องกันการสูญเสียชีวิตของผู้ป่วยได้
สำ�หรับข้อเสนอแนะต่อหลักสูตรเกี่ยวกับการ
ฝึกซ้อมเสมือนจริง นั้นถือว่าเป็นสิ่งแวดล้อมและ
แรงจูงใจภายนอกตามทฤษฎีของแบนดูรา (Bandura)10
ทีจ่ ะทำ�ให้เกิดการเรียนรูเ้ พิม่ มากขึน้ อย่างไรก็ตามสำ�หรับ
แรงจูงใจภายใน ตลอดจนความเชื่อของผู้ทำ�การฝึกนั้น
ควรให้ ค วามสำ � คั ญ กั บ ทั ศ นคติ ข องผู้ ทำ � การฝึ ก ที่
บางคนยังเชือ่ ว่า ทหารใหม่ แกล้ง อูซ้ มึ ดังคำ�กล่าวทีว่ า่
“มีทหารใหม่ทแ่ี กล้งป่วย ทำ�ให้เราแยกไม่ได้วา่ ป่วยจริง
หรือแกล้งเป็น ทำ�ให้เรารูส้ กึ เหมือนโดนหลอก” ถ้าหาก
ผู้ทำ�การฝึกมีความเชื่อดังกล่าวจะทำ�ให้ทหารใหม่
ลดโอกาสในการรับการบริการทางการแพทย์อย่าง
ทันท่วงที จนอาจเกิดการสูญเสียชีวิตของกำ�ลังพลได้
และการที่ผู้บังคับบัญชาได้ให้ความสนใจ มีการมอบ
ประกาศนียบัตร ข้อเสนอแนะให้มีการจัดพี่เลี้ยงให้
คำ�แนะนำ� และการจัดสอนกลุ่มย่อย นั้นเป็นส่วนหนึ่ง
ของแรงจูงใจภายนอกกระตุน้ ความสามารถจากภายใน
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ตามทฤษฎีแบนดูรา (Bandura)10 ทีท่ �ำ ให้ผทู้ �ำ การฝึก
มีกำ�ลังใจพร้อมที่จะเรียนรู้ และการจัดฝึกอบรมทุก
ปียังมีความจำ�เป็นเพราะเป็นการจัดสิ่งแวดล้อมให้มี
ปฏิสมั พันธ์กบั ผูเ้ รียนอย่างสมา่ํ เสมอ ให้เกิดการเรียนรู้
จากสังเกตและการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องต่อไป

ข้อเสนอแนะในการนำ�ผลการวิจยั ไปประยุกต์ใช้
1. ควรมีการฝึกการปฐมพยาบาลและส่งต่อ
ผู้ป่วยเสมือนจริงอย่างสมํ่าเสมอ
2. การมอบประกาศนียบัตรควรมีอายุการรับรอง
1 ปี เพราะผู้ทำ�การฝึกต้องการอบรมทุกปี สำ�หรับผู้
ที่สอบไม่ผ่านควรมีการเน้นยํ้าเนื้อหาสาระสำ�คัญให้
เข้าใจมากขึ้น และควรจัดพี่เลี้ยงให้คำ�แนะนำ�กับผู้ที่
สอบไม่ผ่าน หรือจัดสอนกลุ่มย่อยเพิ่มเติม
3. ควรให้ความสำ�คัญกับสถานที่ที่ใช้ในการ
ฝึกควรเป็นพื้นที่โล่ง มีลมโกรก อากาศถ่ายเทสะดวก
มีตน้ ไม้ลอ้ มรอบ และมีรม่ ไม้ส�ำ หรับพักประจำ�ชัว่ โมง
4. ผูบ้ งั คับบัญชาให้การสนับสนุนในทุก ๆ ด้าน
และเป็นกำ�ลังใจให้ผทู้ �ำ การฝึก ซึง่ เป็นสิง่ ทีด่ แี ละควร
ปฏิบัติต่อไป
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The Utilization Evaluation of Heat Related Illness Surveillance
and Prevention among Conscripts (HRISPC) Training Program*
Wassana Naiyapatana, RN, Ph.D.(Nursing) **
Mallika Limjittrakorn, RN, BS, M.P.A.***
Patthida Supeesuth, RN, MSN****
Abstract: Objective: To assess the Heat-Related Illness Surveillance and Prevention among
Conscripts (HRISPC) and to study problems and obstacles in order to develop application
guidelines.
Design: Quantitative-qualitative research.
Implementation: The subjects were 66 conscripts receiving military training. The
instruments used to collect data were (a) heat-related illness knowledge form (r = .82); (b)
heat-related illness awareness form (r = .79); (c) training programme assessment form (r = .94);
(d) open-ended questions for group discussion; and (e) conscripts’ throughout-training
heat-related illness report form. Data were collected in the eighth week of training, via group
discussion, in order to obtain in-depth information. Quantitative data was analysed based on
percentage, mean and standard deviation, whilst qualitative data were analysed using thematic
analysis method.
Results: Training programme assessment trainees were identified as highly qualified
(M=4.07, SD =.40). Before the training, none of the trainees had scored higher than the
pass-mark (80%). Although all had scored high on awareness level (M=3.83, SD=.62),
which showed no significant pre- and post-training difference, they displayed different pre- and
post-training knowledge level scores (t=-6.30, p<.001). At the end of conscripts’ training,
there was no report of heat stroke, and only 5 conscripts (1.09%) were reported to suffer
from minor illnesses. According to the trainees, regular first-aid training and patient-transfer
training were recommended. In addition, yearly review training is also recommended, with
proper adjustment to certification evaluation periods. Finally, varying methods were suggested
to help failed trainees improve their skills.
Recommendations: The outcome of this study can be used to develop guidelines,
knowledge, awareness and skills regarding provision of first-aid for conscripts suffering
from heat-related illnesses during training at all military-training bases nationwide.
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Keywords : surveillance; prevention; heat-related illnesses; programme assessment;
conscript training
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