
 

 

 
 
ชื่อโครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Basic Cardiovascular Life Support ส าหรับประชาชนท่ัวไป 
หลักการและเหตุผล 

เราทุกคนมโีอกาสเผชิญกับสถานการณ์ฉุกเฉินที่ก าลังหรือมโีอกาสคกุคามชีวิตไดต้ลอดเวลา หากมีความรู้ ความสามารถและทักษะ
ในการประเมิน วินิจฉัยและจัดการช่วยฟ้ืนชีวิตกับภาวะฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ จะช่วยให้ผู้ป่วยสามารถรอดชีวิตและ
ปลอดจากความพิการได้ ปัจจุบันความรู้ใหม่ท่ีเป็น Evidenced based  ด้านการช่วยฟ้ืนชีวิตได้มีการพัฒนาก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงอย่างมาก
ทั้งในด้านการประเมิน การแกไ้ขและช่วยเหลือผู้ป่วย ต้องตระหนักเห็นความส าคัญในการพัฒนาศักยภาพของความรู้ ความสามารถในการ
ช่วยฟ้ืนชีวิตที่น าสมัย จึงไดม้ีนโยบายให้คณะอนุกรรมการปฏบิัติการช่วยฟ้ืนชีวิตจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การช่วยฟื้นชีวิตส าหรับ
ประชาชนท่ัวไป ซึ่งเป็นหลักสูตรทีอ่ิงมาตรฐานสากลป2ี015ของสามาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาและสมาคมแพทย์
โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ที่มีรูปแบบการเรยีนการสอนที่เน้นให้ผูม้เีรียนได้เรียนรู้และฝึกทักษะกับสถานการณ์จ าลองกับหุ่นสาธิตการเรยีนที่
มีศักยภาพดา้นสรีรวิทยาเหมือนคนจริงๆ รวมทั้งความรู้ใหม่ดา้นการช่วยฟ้ืนชีวิตก็มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการประกัน
คุณภาพด้านความปลอดภยัส าหรบัผู้ใช้บริการของระบบบริการสุขภาพ การช่วยฟื้นชีวิตที่น าสมัยและได้มาตรฐานสากลจะเป็นมาตรการเชิง
รุกในด้านการป้องกันความเสี่ยงท่ีมีคุณภาพส าหรับยุคปฏิรูประบบบริการสุขภาพ 
วัตถุประสงค์  เมื่อสิ้นสดุการอบรมฯ ผู้เข้าอบรมจะสามารถ 

1. อธิบายถึงความก้าวหน้าเกี่ยวกับความรู้ใหม่ท่ีเป็น Evidenced based Practice ด้าน Basic Life Support   
2. อธิบายอาการและแสดงการประเมินวินิจฉัย ภาวะระบบหัวใจหรือหายใจหยุด และประเมินวินิจฉัย อาการแสดงที่ก าลังหรือมโีอกาส

เสี่ยงต่อการเกิดภาวะฉุกเฉินที่จะเป็นอันตรายแกผู่้ป่วยผู้ใหญ่และเดก็ได้อธิบายและแสดงวิธีการประเมิน  
3. วินิจฉัยระบบหายใจและหัวใจหยดุเต้นได้ รวมทั้งขั้นตอนการช่วยฟ้ืนชีวิตเบื้องต้นได ้
4. อธิบายอาการ วิธีการประเมิน วินจิฉัย ส าลักในผู้ใหญ่หรือเด็ก ทั้งชนิดรู้สึกตัวและหมดสติ รวมถึงการช่วยภาวะส าลักได้อย่างถูกต้อง 
5. อธิบายและใช้อุปกรณแ์ละเครื่องมอืด้านการช่วยฟ้ืนชีวิตที่น าสมยัได ้ซึ่งได้แก ่Pocket mask and resuscitatiang bag, Automatic 

Exernal Defibrillator (AED) ไดอ้ย่างถูกต้อง 
6. อธิบายกลไกการท างานของอุปกรณ์และเครื่องมือที่จ าเป็นต้องใช้ในภาวะฉุกเฉิน 

หลักสูตรการฝึกอบรม 
ผู้เข้ารับการการอบรมฯสามารถแสดงบทบาทและการช่วยฟ้ืนชีวิตขัน้เบื้องต้นด้วยเครื่อง AED ได้อย่างถูกต้อง 4-8 สถานการณ์ 

และ ช่วยฟ้ืนชีวิตขั้นสูงกับสถานการณ์จ าลองกับหุ่นสาธติการเรียนขัน้พ้ืนฐานได้อย่างถูกต้อง 
วิธีด าเนินการ 
1. การบรรยาย เรื่อง 
 แนวคิดสมยัใหม่เกี่ยวกับการช่วยฟื้นชีวิตเบื้องต้นด้วยเครื่อง AED และการช่วยฟื้นชีวิตขั้นพื้นฐานส าหรับประชาชนท่ัวไป 
 การช่วยหายใจ และ การช่วยผู้ป่วยส าลัก การร้องขอความช่วยเหลอื  

2. ฝึกทักษะการใช้เครื่อง AED 
3. ฝึกปฏิบัติทักษะการช่วยฟ้ืนชีวิตขัน้พ้ืนฐานกับสถานการณ์จ าลอง ส าหรับหลักสูตร Basic Life Support and AEDs 
4. ฝึกปฏิบัติทักษะการช่วยฟ้ืนชีวิตดว้ยเครื่องAEDกับสถานการณจ์ าลอง 4-8 สถานการณ ์
5. ฝึกปฏิบัติการช่วยฟ้ืนชีวิตเด็กท่ีส าลักและหัวใจหยุดเต้น และผู้ใหญ่ ที่ส าลัก 
คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ส าหรับประชาชนท่ัวไป 
ระยะเวลาฝึกอบรม  ใช้เวลารุ่นละ ครึ่งวัน  
สถานที ่ ตามทีผู่้จัดก าหนด 
วิทยากร วิทยากรทุกคนต้องผา่นการอบรมการเป็นวิทยากรการช่วยฟ้ืนชีวิต หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากสมาคมแพทย์โรคหัวใจแหง่
ประเทศไทยใน พระบรมราชูปถัมภ์ 



 

 

ตารางเวลา 
07.30-08.00 น. ลงทะเบียนเรียน 

08.00-08.30 น. บทน า  : BLS & AED Science Update /  Organization 

08.30-0915 น. ภาค ทฤษฏี : VDO BLS  &  AED Surveys 

แบ่งกลุ่มเข้า ฐานฝึกปฏิบัต ิ

 บทที ่1 CPR บทที ่2 การหายใจ บทที ่3 AED บทที ่4 CPR in Child 

09.15-09.45 น. กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม 3 กลุ่ม 4 

09.45-10.15 น. กลุ่ม 4 กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม 3 

10.15-10.30 น. Coffee Break 

10.30-11.00 น. กลุ่ม 3 กลุ่ม 4 กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 

11.00-11.30 น. กลุ่ม 2 กลุ่ม 3 กลุ่ม 4 กลุ่ม 1 

11.30-12.15 น. 
BLS & AED Written Test (≥ 80 % ScorePass) 

CPR & AED Skill Test 

 จ านวนผู้เรียน 

จ านวนผู้เรียน 20 30 40 

จ านวน ฐาน* 2 3 4 

จ านวนผู้สอน 2 3 5 

AED จ าลอง 2 4 6 

หุ่นผู้ใหญ ่ 2 4 6 

หุ่นเด็ก 2 4 4 

หุ่นสาธิตการส าลัก 1 2 2 

แผ่นช่วยหายใจ 20 30 40 

หน้ากากช่วยหายใจ 20 30 40 

*หากผู้เรยีน 20 ท่าน ฐาน 1 เป็น CPR+AED ฐาน 2 เป็น ช่วยหายใจ และ ช่วยเด็ก 
*หากผู้เรยีน 30 ท่าน ฐาน 1 จะรวมกับ ฐาน 2 
ดัชนีชี้วัด 
1. ผู้เข้าอบรมฯต้องผา่นการสอบข้อเขียน ซึ่งเป็นข้อสอบ ซึ่งประกอบดว้ยข้อสอบ BLS 20ข้อ โดยต้องสอบผ่านเกณฑ์ขั้นต่ า 80 % 
2. ผู้เข้าอบรมต้อง ผ่านการรับรองจากวิทยากรฝึกทักษะและความสามารถในการช่วยฟ้ืนชีวิต 
3. ผู้เข้าอบรมฯทุกคนได้มีโอกาสฝึกการช่วยฟ้ืนชีวิตขั้นพ้ืนฐานและการช่วยฟ้ืนชีวิตด้วยเครื่อง AED กับสถานการณ์จ าลองการช่วยฟื้นชีวิตที่

เป็นหุ่น Electronic 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ช่วยให้ผู้เข้ารับการอบรมไดร้ับความรู้เชิงประจักษ์ท่ีน าสมยัเกี่ยวกับการช่วยฟื้นชีวิตในยุคปัจจุบัน และสามารถให้การปฏิบัติการแก่
ผู้ใช้บริการโดยเน้นการป้องกันความเสีย่งแบบเชิงรุก รวมทั้งมีทักษะในการช่วยฟ้ืนชีวิตที่มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
การติดตามประเมินผล  ประเมินโดยใช้แบบสอบถามหลังเสร็จสิ้นการอบรม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    
  



 

 

สอบปฏิบัติ ปั๊มหัวใจ และ การใช้ AED 
 
ขื่อนักเรียน       วันที่สอบ 
 
สถานะการณ์ เมื่อท่านพบ คนที่นอนนิ่งไม่ขยับ ไม่พบว่ามีคนอยู่ข้างๆ ท่านประเมินว่าสถานะการณ์ว่าปลอดภัยแล้ว ท่าน
ควรท าอย่างไรต่อไป  

1. ประเมินความรู้สึกตัว ปลุกเรียก ขอความช่วยเหลือหรือโทร 1669  เปิดเสื้อตรวจสอบการหายใจ 

ขณะนักเรียนขอความช่วยเหลือ ผู้สอนให้หน้ากากหรือแผ่นช่วยหายใจ แล้วจึงโทรแจ้ง 1669 ไปตาม AED ให้ 
2. กดหน้าอกปั๊มหัวใจ/เป่าปอด รอบท่ี 1 (ควรใช้ JiaWatch) 

a.  กดหน้าอก กดลึก 30 ครั้ง ที่กลางหน้าอกระหว่างหัวนมทั้ง 2 ข้าง ให้เร็ว 15-18 วินาที กดลึก 5 

เซ็นติเมตร และปล่อยให้สุด 

b.  ช่วยหายใจ 2 ครั้ง ด้วยหน้ากากหรือแผ่นช่วยหายใจ ครั้งละประมาณ 1 วินาที ให้หน้าอกขยับ ไม่

ควรนานกว่า 10 วินาที 

3. กดหน้าอกปั๊มหัวใจ/เป่าปอด รอบท่ี 2 

 กดหน้าอกอีก 30 ครั้ง   ช่วยหายใจ 2 ครั้ง 

ผู้สอน บอกว่า น า“ AED มาแล้ว พร้อมยื่น ”AED ให้ 
4. AED (ท าตามข้ันตอนของAED) 

 เปิดเครื่อง   กดแผ่นแปะแนบหน้าอก  เสียบขั้วแผ่นแปะ  
 รอเครื่องวิเคราะห์   ช็อกได้อย่างถูกต้องปลอดภัย   กดหน้าอกต่อทันที  

5. กดหน้าอกปั๊มหัวใจ/เป่าปอด รอบท่ี 3 

 กดหน้าอกอีก 30 ครั้ง   ช่วยหายใจ 2 ครั้ง 

จบการสอบ 
ค าแนะน าผู้สอน 

 ให้ผู้สอน เขียน เครื่องหมายลงในช่องที่นักเรียนท าได้ถูกต้อง 

 ถ้าช่องไหนที่ไม่ได้ เขียนแสดงว่าไม่ถูกต้อง นักเรียนต้องซ่อม เพื่อให้ท าได้อย่างถูกต้อง 

 
ผลการสอบ    ผ่าน   ไม่ผ่าน   ควรได้รับการซ่อม 
 
ชี่อผู้สอน      เลขผู้สอน 
 
วันที่สอบ 


