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การศึกษาฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาระบบบริการเพื่อ 
การดูแลภาวะฉุกเฉิน ด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างครบวงจร (พบฉ) 
ซึ่งผู้ค้นคว้าได้ศึกษาในเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพชุมชนในการช่วยฟื้นคืนชีพ
เบื้องต้น” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนมคีวามรูเ้กี่ยวกับการช่วยฟ้ืนคนื
ชีพเบื้องต้นและสามารถให้การช่วยเหลือผู้ที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้นนอก
โรงพยาบาลได้ 

ทั้งนี้โครงการวิจัยฉบับนี้ขอขอบพระคุณ ผู้ ช่วยศาสตราจารย์  
ดร. นายแพทยบ์วร วิทยช านาญกุล อาจารย์ประจ าภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉนิ 
คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้กรุณาให้ความร่วมมือในการให้
ความช่วยเหลืออุปกรณ์ สื่อการสอนต่าง ๆ ให้แก่ผู้ค้นคว้าอันเป็นประโยชน์
และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการศึกษาค้นคว้าอิสระในครั้งนี้และ
ขอขอบพระคุณ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์ 
คณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่ปรึกษางานค้นคว้าอิสระที่กรุณาให้ค าปรึกษา และข้อเสนอแนะอัน เป็น
ประโยชน์ส าหรับงานวิจัย จนส าเร็จด้วยดีตามวัตถุประสงค์ทุกประการ 
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บทคัดย่อ 
 

ควำมส ำคัญ การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งในการ
ช่วยผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้นกะทันหันให้สามารถรอดชีวิตได้ การช่วยที่
รวดเร็วและถูกต้องตั้งแต่ที่เกิดเหตุนั้นเป็นหัวใจส าคัญของห่วงโซ่ของการรอด
ชีวิต อย่างไรก็ตามพบว่าการช่วยฟื้นคืนชีพผู้ที่เกิดภาวะหัวใจหยุดเต้น
กะทันหันภายนอกโรงพยาบาลไม่ได้ท าโดยผู้พบเหตุคนแรก ดังนั้นจึงมีความ
จ าเป็นในการเสริมสร้างความรู้และทักษะในการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน 
แก่ประชาชนในชุมชน 
 วิธีด ำเนินกำร การวิจัยนี้ เป็นการศึกษาแบบวิจัยและพัฒนามี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพคนในชุมชนในการช่วยฟ้ืนคืนชีพข้ันพื้นฐาน
ในชุมชน การศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ 1) ระยะวิเคราะห์สถานการณ์  
2) ระยะด าเนินการ และ 3) ระยะประเมินผล ผู้เข้าร่วมการศึกษาเป็นกลุ่ม
ตัวอย่างที่คัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง ประกอบด้วย บุคลากรสาธารณสุข
จ านวน 43 คน และประชาชนที่อาศัยในอ าเภอสันป่าตอง จ านวน 390 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลประกอบด้วยแบบสอบถามข้อมูลทั่วไป 
แนวค าถามในการสนทนากลุ่ม แบบประเมินความรู้เกี่ยวกับการช่วยฟื้นคืนชีพ
ขั้นพื้นฐานและแบบประเมินทักษะในการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานมีการ
วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและใช้สถิติการทดสอบทีแบบกลุ่มสัมพันธ์ 

ผลกำรศึกษำ พบว่า คะแนนความรู้เกี่ยวกับการช่วยฟื้นคืนชีพขั้น
พื้นฐานในบุคลากรสาธารณสุข (ครู ก) หลังได้รับการอบรมพัฒนาศักยภาพสูง
กว่าก่อนได้รับการอบรมพัฒนาศักยภาพอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (t = 8.603,  
p < 0.01) และเมื่อน าความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดให้แก่บุคคลในชุมชน (ครู ข) 
พบว่า คะแนนความรู้เกี่ยวกับการช่วยฟ้ืนคืนชีพข้ันพ้ืนฐานใน ครู ข ภายหลัง
ได้รับการอบรมพัฒนาศักยภาพสูงกว่าก่อนได้รับการอบรมพัฒนาศักยภาพ
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (t = 34.058, p < 0.01) และภายหลังการอบรม  
มีจ านวนครู ข ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินทักษะในการฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานใน
รอบแรก 378 คน คิดเป็นร้อยละ 96.9 ของจ านวนครู ข ท้ังหมด
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บทที่ 1  
บทน ำ 

 

1. ควำมเปน็มำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
ภาวะหัวใจหยุดเต้นนอกโรงพยาบาล (Out-of-Hospital Cardiac arrest ; 

OHCA) เป็นภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ที่จ าเป็นต้องได้รับการช่วยฟ้ืนคืนชีพ
ในทันที ความส าเร็จของการช่วยฟื้นคืนชีพนั้นข้ึนอยู่กับองค์ประกอบที่ส าคัญ  
5 ประการ ทีเ่รียกว่า “ห่วงโซ่การรอดชีวิต (Chain of survival)” ได้แก่ การรับรู้
และเข้าถึงโดยเร็ว (Early access) การช่วยชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพทันที 
(Immediate Cardiopulmonary resuscitation [CPR]) การช็อกไฟฟ้าหัวใจ
อย่างรวดเร็ว (Early defibrillation) การช่วยชีวิตขั้นสูงอย่างรวดเร็ว (Early 
advance care) และการดูแลภาวะหลังหัวใจหยุดเต้นแบบสหสาขาวิชาชีพ 
(Advance life support and Post-arrest care) (คณะกรรมการมาตรฐานการ
ช่วยชีวิตสภาแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2558)  
ซึ่งการปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพที่มีประสิทธิภาพนั้น ผู้ช่วยเหลือจะต้องเป็นผู้ที่
สามารถประเมินได้ว่าผู้ป่วยมีภาวะหัวใจหยุดเต้น พร้อมทั้งด าเนินการให้  
การช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีและถูกต้อง ภาวะหัวใจหยุดเต้นสามารถเกิดขึ้นที่
ใดก็ได้ซึ่งบุคคลแรกที่พบผู้ป่วยอาจเป็นใครก็ได้ จากการศึกษาของ แอนเดอร์สัน 
และคณะ (Anderson, Holmberg, Berg, Donnino, & Grandfelt, 2019) พบว่า  
ในสหรัฐอเมริกามีผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้นนอกโรงพยาบาลประมาณ 359,800 ราย 
และมีผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้นในโรงพยาบาล (In-hospital cardiac arrest: IHCA) 
209,000 ราย ผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้นในโรงพยาบาลได้รบการช่วยฟื้นคืนชีพจนมี
การกลับมาท างานของระบบไหลเวียนโลหิต (Return of Spontaneous 
Circulation: ROSC) ร้อยละ 45 และรอดชีวิตร้อยละ 25 (Bircher, Chan, & Xu, 
2019)  

โรงพยาบาลสันป่าตองเป็นโรงพยาบาลชุมชนระดับ M2 สามารถรองรับ
ผู้ป่วยได้ 120 เตียง จากรายงานสถิติของโรงพยาบาลพบว่า ในปี พ.ศ. 2562  
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มีผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้นที่ต้องท าการช่วยฟื้นคืนชีพจ านวน 68 ราย โดยใน
จ านวนนี้เป็นผู้ที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้นภายนอกโรงพยาบาลจ านวน 48 ราย 
ซึ่งผู้ป่วยเหล่านี้ได้รับการช่วยฟื้นคืนชีพ ณ จุดเกิดเหตุจากทีมปฏิบัติการแพทย์
ฉุกเฉินคิดเป็นร้อยละ 89.58 ท าให้ผู้ป่วยที่ได้รับการช่วยฟื้นคืนเหล่านี้กลับมามี
หัวใจเต้นอีกครั้ งก่อนมาถึ งโรงพยาบาลจ านวน 13 ราย คิดเป็นอัตรา 
การมีการกลับมาของการไหลเวียนเลือดได้เองร้อยละ 30.23 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าที่
ผ่านมาเมื่อเกิดเหตุการณ์ภาวะหัวใจหยุดเต้นภายนอกโรงพยาบาล ผู้ พบ
เหตุการณ์คนแรกไม่สามารถให้การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานได้ ดังนั้น เพื่อลด
การสูญเสียและเพิ่มโอกาสรอดชีวิตของผู้ป่วยภายนอกโรงพยาบาลการเสริมสร้าง
ความตระหนักไปพร้อมกับการให้ความรู้และทักษะเกี่ยวกับการช่วยฟื้นคืนชีพขั้น
พื้นฐานส าหรับประชาชนทั่วไปจึงเป็นสิ่งส าคัญยิ่ง 

ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาศักยภาพคนในชุมชนให้มี
ความรู้ และทักษะ รวมทั้งสามารถถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับเกี่ยวกับการช่วยฟื้นคืน
ชีพขั้นพื้นฐานให้แก่บุคคลอื่นต่อไปได้ โดยเป้าหมายสูงสุดของการวิจัยคือ เพื่อให้
ประชาชนในวงกว้างมีความรู้และทักษะที่ถูกต้องเกี่ยวกับการช่วยฟื้นคืนชีพ  
อันจะส่งผลต่ออัตราการรอดชีวิตของผู้ที่ประสบเหตุภาวะหัวใจหยุดเต้น
เฉียบพลันเพิ่มขึ้นต่อไป 

 
2. วัตถุประสงค์กำรวิจัย  

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพคนในชุมชนในการช่วยฟื้นคืนชีพข้ันพ้ืนฐาน 
2. เพื่อเปรียบเทียบคะแนนความรู้เกี่ยวกับการช่วยฟ้ืนคืนชีพข้ันพ้ืนฐาน 

ก่อนและหลังการอบรมพัฒนาศักยภาพคนในชุมชน 
3. เพื่อเปรียบเทียบคะแนนทักษะเกี่ยวกับการช่วยฟื้นคืนชีพข้ันพ้ืนฐาน 

ก่อนและหลังการอบรมพัฒนาศักยภาพคนในชุมชน 
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3. ค ำถำมกำรวิจยั 
1. กระบวนการพัฒนาศักยภาพคนในชุมชนในการช่วยฟื้นคืนชีพขั้น

พื้นฐานเปน็อย่างไร  
2. ความรู้ เกี่ยวกับการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานของคนในชุมชน 

ระหว่างก่อนและหลังการอบรมพัฒนาศักยภาพคนในชุมชนเป็นอย่างไร 
3. ทักษะเกี่ยวกับการช่วยฟื้นคืนชีพข้ันพ้ืนฐานของคนในชุมชน ระหว่าง

ก่อนและหลังการอบรมพัฒนาศักยภาพคนในชุมชนเป็นอย่างไร 
 

4. นิยำมศัพท์ 
การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน หมายถึง พื้นฐานในการช่วยชีวิตผู้ที่เกิด

ภาวะหัวใจหยุดเต้นประกอบด้วย การรับรู้และการขอความช่วยเหลือจาก
ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน การช่วยชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพทันทีและ 
การช็อกไฟฟ้าหัวใจด้วยเครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจแบบอัตโนมัติอย่างรวดเร็ว 

การพัฒนาศักยภาพ หมายถึง กระบวนการเปลี่ยนแปลงความรู้ 
ความสามารถ และทัศนคติเพื่อให้คนในชุมชนเกิดความรู้และทักษะเกี่ยวกับ
การช่วยฟื้นคืนชีพข้ันพ้ืนฐานที่ได้จากการเข้าร่วมการอบรม 

ครู ก หมายถึง บุคลากรสาธารณสุข ประกอบด้วย พยาบาลวิชาชีพ 
พนักงานเวชกิจฉุกเฉิน นักวิชาการสาธารณสุข เจ้าพนักงานสาธารณสุข
ช านาญการ นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ และอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน ของเครือข่ายโรงพยาบาลสันป่าตอง ที่มีความสนใจเข้าร่วม
การฝึกอบรมการช่วยคืนชีพข้ันพ้ืนฐานและสามารถถ่ายทอดความรู้ที่ได้ไปยัง
บุคคลอื่นในชุมชนได้ 

ครู ข หมายถึง บุคคลที่อยู่ในชุมชนอ าเภอสันป่าตอง ที่มีความสนใจเข้า
ร่วมการฝึกอบรมการช่วยคืนชีพขั้นพื้นฐาน ได้แก่ ครูในโรงเรียน อาจารย์ใน
สถาบันการศึกษา อาสาสมัครชุมชน ผู้น าหมู่บ้าน โค้ชนักกีฬา และบุคลากรที่
ประจ าในสถานท่ีท่องเที่ยว  
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บทที่ 2  
กำรทบทวนวรรณกรรม 

 
การศึกษาครั้งนี้เป็นการด าเนินการขยายของ โครงการสร้างพื้นฐานการช่วย

ฟื้นคืนชีพให้ฝังรากลึกในระดบัประชาชน ซึ่งเป็นการวิจัยและการพัฒนา (Research 
and development) เพื่อพัฒนาศักยภาพคนในชุมชนในการช่วยฟื้นคืนชีพ 
ขั้นพ้ืนฐาน โดยแบ่งการศึกษาเป็น 3 ระยะ คือ 1) ระยะวิเคราะห์สถานการณ์  
2) ระยะด าเนินการ และ 3) ระยะประเมินผล ศึกษาในอ าเภอสันป่าตอง จังหวัด
เชียงใหม่ การทบทวนวรรณกรรมครอบคลุมเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง ดังนี ้

1. สถานการณ์ปัญหาเกี่ยวกับการช่วยฟื้นคืนชีพ 
2. การให้ความรู้เกี่ยวกับการช่วยฟ้ืนคืนชีพข้ันพ้ืนฐาน 

 
1. สถำนกำรณ์ปญัหำเกี่ยวกับกำรช่วยฟ้ืนคืนชีพ 

ภาวะหัวใจหยุดเต้น (Cardiac arrest) เป็นภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ 
ที่จ าเป็นต้องได้รับการช่วยฟื้นคืนชีพในทันที ความส าเร็จของการช่วยฟื้นคืนชีพนั้น
ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบที่ส าคัญ 5 ประการ ท่ีเรียกว่า “ห่วงโซ่การรอดชีวิต  
(Chain of survival)” ได้แก่ การรับรู้และเข้าถึงโดยเร็ว (Early access) การช่วยชีวิต
อย่างมีประสิทธิภาพทันที (Early Cardiopulmonary resuscitation) การช็อกไฟฟ้า
หัวใจอย่างรวดเร็ว (Early defibrillation) และการช่วยชีวิตขั้นสูงอย่างรวดเร็ว  
(Early advance care)  ซึ่งการปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพที่มีประสิทธิภาพนั้น ผู้ช่วย
เหลือจะต้องเป็นผู้ที่สามารถประเมินได้ว่าผู้ป่วยมีภาวะหัวใจหยุดเต้น พร้อมทั้ง
ด าเนินการให้การช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีและถูกต้อง จากการศึกษาของ  
แอนเดอร์สัน และคณะ (Anderson et al., 2019) พบว่า ในสหรัฐอเมริกามีผู้ป่วย
หัวใจหยุดเต้นนอกโรงพยาบาลประมาณ 359,800 ราย และมีผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้นใน
โรงพยาบาล 209,000 ราย ผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้นในโรงพยาบาลได้รบการช่วยฟื้นคืน
ชีพจนมีการกลับมาท างานของระบบไหลเวียนโลหิต (ROSC) ร้อยละ 45 และรอด
ชีวิตร้อยละ 25 (Bircher et al., 2019)  
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ในประเทศไทยนั้น ยังไม่พบข้อมูลสถิติการเกิดภาวะหัวใจล้มเหลว
กะทันหันภายนอกโรงพยาบาลที่ชัดเจน แต่ประมาณการได้ว่ามีแนวโน้มสูงขึน้
เนื่องจากสถิติการเจ็บป่วยและการเสียชีวิตด้วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
เฉียบพลันมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น (สุภามาศ ผาติประจักษ์, 2548) การช่วยฟื้นคืน
ชีพขั้นพื้นฐาน (Basic life support: BLS) เป็นหัตถการส าคัญที่สุดในการท า
ให้ผู้ที่เกิดภาวะภาวะหัวใจหยุดเต้นมีชีวิตรอดได้ จากการศึกษาพบว่า ผู้ที่มี
ภาวะหัวใจหยุดเต้นภายนอกโรงพยาบาลหากได้รับการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน 
โดยการกดหน้าอกจะมีอัตราการรอดชีวิตสูงกว่าผู้ที่ไม่ได้รับการช่วยเหลือ 
ด้วยวิธีการกดหน้าอก 2-3 เท่า (Roger et al., 2011) อย่างไรก็ตาม หลักการ
ทั่วไปในการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานผู้ที่อยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉินต้องค านึงถึง
ปัจจัยหลายประการ ได้แก่ การขอความช่วยเหลือ การกดหน้าอก และการใช้
เครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัต ิ(Automated external defibrillator [AED]) 
(McMurray, Petrie, Mudoch, & David, 1998) 
 
2. กำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรช่วยฟ้ืนคืนชีพขั้นพื้นฐำน 

ในประเทศสหรัฐอเมริกา แบบแผนการกู้ชีพขั้นพื้นฐานและการดูแล
ผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือดในปี พ.ศ. 2555 มุ่งเน้นที่คุณภาพและความถูกต้อง
ของการกู้ชีพขั้นพื้นฐานในผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน โดยมี
องค์ประกอบที่ส าคัญ 5 อย่าง คือ หลีกเลี่ยงการพิงหน้าอกระหว่างการกด 
การกดหน้าอกด้วยอัตราที่เหมาะสม ความลึกในการกดหน้าอก การละเว้น
ระยะในการกดหน้าอกและการระบายลมมากเกินไป ซึ่งเห็นได้ว่า การช่วยฟื้น
คืนชีพ (Cardiopulmonary resuscitation:  CPR) เป็นส่วนประกอบขั้น
พื้นฐานที่มีผลต่อการรอดชีวิตของผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 
และเป็นสิ่งส าคัญของการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานในปัจจุบัน บ่อยครั้งที่
ผู้ป่วยไม่ได้รับการช่วยเหลือที่มีคุณภาพเพราะผู้ท าการช่วยเหลือมีการ
จัดล าดับความส าคัญของขั้นตอนในการช่วยเหลือที่ไม่เป็นระบบ และยังเป็น
ตัวขัดขวางในการพัฒนาคุณภาพการช่วยฟื้นคืนชีพด้วยการช่วยฟื้นคืนชีพ
ประกอบด้วย ขั้นตอนการช่วยเหลือ การก าหนดอัตราการปั๊มหัวใจ ผลลัพธ์ 
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ที่ได้และการตอบสนองต่อการช่วยเหลือของผู้ป่วย การท างานเป็นทีม และ
การพัฒนาขั้นตอนในการกู้ชีพอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น การให้ความรู้บุคลากร
สาธารณสุขและประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานจึงเป็น
สิ่งจ าเป็นที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพของการช่วยฟื้นคืนชีพ อันจะน าไปสูก่ารรอด
ชีวิตของผู้ประสบเหตุในอนาคตต่อไป (พรรณวิไล ตั้งกุลพาณิชย์, 2562) 

ประเทศไทย แม้ว่าจะเริ่มมีการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการช่วยฟื้น
คืนชีพขั้นพื้นฐานในโรงเรียนและชุมชน โดยมีการน าเอาความรู้เกี่ยวกับ
การช่วยฟื้นคืนชีพเข้าบรรจุในหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับชั้น
มัธยมศึกษาแล้ว แต่การเรียนการสอนการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานในแต่
ละสถานการศึกษายังไม่ได้มาตรฐานที่ชัดเจน เนื่องจากแต่ละสถาบันมี
หลักสูตรการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานที่ต่างกัน โดยบางแห่งมีเพียงการ
เรียนภาคทฤษฎีและบางแห่งมีการสอนในภาคปฏิบัติร่วมด้วย อย่างไรก็
ตามจากการศึกษาน าร่องของผู้วิจัยพบว่า ประสิทธิภาพของการเรียนการ
สอนไม่ว่าจะมีทั้งทฤษฎีและปฏิบัติยังไม่สามารถสะท้อนว่าการศึกษาภาค
บังคับสามารถท าให้เด็กไทยมีความรู้เพียงพอในการเรียนได้จะมีก็เพียง
หลักสูตรที่เป็นมาตรฐานที่จะท าให้นักเรียนสามารถคงความรู้เพื่อการ
น าไปใช้เมื ่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินได้ (บวร วิทยช านาญกุล และคณะ, 
2564) 

ในปัจจุบัน หลักสูตรมาตรฐานในการอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานของ
ประเทศไทยคือ หลักสูตรของคณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิตแห่งประเทศ
ไทย สมาคมโรคหัวใจในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งได้รับการดัดแปลงหลักสูตรมาจาก
สมาคมโรคหัวใจแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งใช้ระยะเวลาในการจัดอบรม  
4 ช่ัวโมง ประกอบด้วยเนื้อหาสาระส าคัญได้แก่ 1) การประเมินผู้ป่วยและเรียกขอ
ความช่วยเหลือหรือเรียกบริการการแพทย์ฉุกเฉินทันที 2) การท าการกดหน้าอก
อย่างถูกต้องและทันท่วงที 3) การท าการช็อกไฟฟ้าหัวใจทันทีเมื่อมีข้อบ่งช้ี  
4) การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงอย่างมีประสิทธิภาพ และ 5) การดูแลภายหลงัการช่วย
ฟื้นคืนชีพ ซึ่งเป็นหลักสตูรที่ครอบคลมุการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานทั้งผู้ใหญ่ เดก็ 
และเด็กทารก โดยการอบรมจะแบ่งเป็นการอบรมส าหรับบุคลากรทางการแพทย์
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และส าหรับประชาชนทั่วไป อย่างไรก็ตาม ในปี พ.ศ. 2558 คณะกรรมการ
การแพทย์ฉุกเฉินได้มีประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เรื่องก าหนดให้มีการใช้
เครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (AED) เป็นการปฐมพยาบาลที่ประชาชนไทยทุกคน
สามารถใช้ได้ และในปี พ.ศ. 2560 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ  
ได้ให้ความส าคัญกับการด าเนินงานด้านการปฐมพยาบาลการช่วยฟื้นคืนชีพด้วย
การใช้เครื่อง AED ท าให้เกิดความร่วมมือในการจัดท าหลักสูตร “ปฐมพยาบาล- 
ฟื้นคืนชีพ และการใช้เครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ” เพื่อสนับสนุนให้บุคลากร
ทางการศึกษา นักเรียน และนักศึกษาในสถานศึกษาทุกระดับมคีวามรู้ ความเข้าใจ 
และทักษะการปฐมพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน และน าไปจัดการการเรียนรู้ได้
อย่างมีประสทิธิภาพ อีกทั้งเพื่อให้สามารถน าทักษะที่ไดน้ าไปปฏิบัตเิมือ่ต้องเผชิญ
กับสถานการณ์ฉุกเฉินได้จริง อันจะส่งผลต่อการเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตก่อนถึง
โรงพยาบาล  

ในจังหวัดเชียงใหม่ ได้เกิดความร่วมมือกันระหว่างบุคลากรทางการแพทย์
ที่มาจากโรงพยาบาลในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ อ าเภอสันป่าตอง อ าเภอฝาง อ าเภอ
สันทราย และอ าเภอแม่ริม ภายใต้การสนับสนุนของโครงการวิจัยการพัฒนาระบบ
บริการ การดูแลภาวะฉุกเฉิน ด้านการแพทย์และสาธารณสุขท่ีครบวงจร คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อพัฒนาชุดการสอนการช่วยฟื้นคืน
ชีพขั้นพื้นฐานส าหรับประชาชนประกอบด้วย คู่มือการสอนการช่วยฟื้นคืนชีพขั้น
พื้นฐาน และสื่อประกอบสอน ได้แก่ วิดีทัศน์ในการฝึกปฏิบัติการช่วยคืนชีพขั้น
พื้นฐาน วิดีทัศน์การใช้เครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ และ PowerPoint เพื่อใช้
ส าหรับการสอนประชาชนเกี่ยวกับ 1) การประเมิน ณ ที่เกิดเหตุและการใช้เครื่อง 
AED  2) วิธีการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน และ 3) การฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน
ในระยะเวลา 120 นาที ผลการวิจัยพบว่า เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการในโรงพยาบาลที่
ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้วยชุดการสอน มีค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้เกี่ยวกับ 
การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานสูงขึ้นกว่าก่อนการอบรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
(t = 1.66, p < 0.01) (บวร วิทยช านาญกุล และคณะ, 2564) 
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3. กรอบแนวคิด 
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพคนในชุมชนในเรื่อง

ความรู้ในการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน กระบวนการพัฒนาแบ่งออกเป็น  
3 ระยะ คือ 1) ระยะวิเคราะห์สถานการณ์ 2) ระยะด าเนินการ และ 3) ระยะ
ประเมินผล โดยน าชุดการสอนการช่วยฟื้นคืนชีพข้ันพ้ืนฐานส าหรับประชาชน
ที่พัฒนาขึ้นโดย บวร วิทยช านาญกุล และคณะ (2564) ไปให้ความรู้ 
แก่บุคลากรสาธารณสุขในเครือข่ายโรงพยาบาลสันป่าตอง อ าเภอสันป่าตอง 
จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้มีศักยภาพในการถ่ายทอดความรู้และทักษะเกี่ยวกับ
การช่วยฟื้นคืนชีพข้ันพ้ืนฐานในกลุ่มประชาชนท่ัวไปในพ้ืนท่ีอ าเภอสันป่าตอง 
จังหวัดเชียงใหม่ 
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บทที่ 3 
วิธีด ำเนนิกำรวิจัย 

 
 การศึกษาครั้งนี้เป็นการด าเนินการขยายของ โครงการสร้างพื้นฐาน
การช่วยฟื้นคืนชีพให้ฝังรากลึกในระดับประชาชน ซึ่งเป็นการวิจัยและ 
การพัฒนา (Research and development) มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา
ศักยภาพคนในชุมชนในการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ในอ าเภอสันป่าตอง 
จังหวัดเชียงใหม่ โดยท าการศึกษาตั้งแต่เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือน 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  
 
1. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ แบ่งออกตาม
กระบวนการในการด าเนินการวิจัยดังนี ้

 ระยะที ่1 ระยะวิเครำะห์สถำนกำรณ์ 
 ประชากร คือ บุคลากรสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับการการแพทย์ฉุกเฉิน  
 กลุ่มตัวอย่างคือ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ประกอบด้วย พยาบาลวิชาชีพ 
พนักงานเวชกิจฉุกเฉิน นักวิชาการสาธารณสุข เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญ
การ และอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ของโรงพยาบาล 
สันป่าตองและเครือข่าย คัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) 
จ านวน 10 คน โดยมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ คือ 
 1. เคยผ่านหลักสูตรการอบรมการช่วยคืนชีพขั้นพื้นฐาน 
 2. เป็นผู้มีประสบการณ์และเคยให้ความรู้เกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉิน 
 3. มีความสมัครใจในการเข้าร่วมการวิจัยครั้งนี้ 

 ระยะที ่2 และ 3 ระยะด ำเนินกำรและระยะประเมินผล 
 ประชากร แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ประกอบด้วย 
 1. บุคลากรสาธารณสุข คือ เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการทางสาธารณสุขใน
โรงพยาบาลสันป่าตองและเครือข่าย ประกอบด้วย พยาบาลวิชาชีพ พนักงาน
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เวชกิจฉุกเฉิน นักวิชาการสาธารณสุข เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญการ และ 
อสม. 
 2. บุคคลทั่วไป คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อ าเภอสันป่าตอง 

 กลุ่มตัวอย่าง แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ประกอบด้วย 
 1. บุคลากรสาธารณสุข (ครู ก) ประกอบด้วย พยาบาลวิชาชีพ พนักงาน
เวชกิจฉุกเฉิน นักวิชาการสาธารณสุข เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญการและ 
อสม. ของโรงพยาบาลสันป่าตองและเครือข่าย คัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง 
จ านวน 43 คน ตามเกณฑ์คุณสมบัติดังนี ้

  1) เป็นบุคลากรทางสาธารณสุข 
  2) สามารถเข้าร่วมการฝึกอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน 
  3) มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคคลอื่นได้ 
  4) มีความสมัครใจในการเข้าร่วมการวิจัยครั้งนี้ 

 2. บุคคลทั่วไป (ครู ข) คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อ าเภอสันป่าตอง 
คัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง จ านวน 390 คน ตามเกณฑ์คุณสมบัติ ดังนี ้

  1) อาศัยอยู่ในพื้นที่อ าเภอสันป่าตอง 
  2) สามารถเข้าร่วมการฝึกอบรมการช่วยคืนชีพขั้นพื้นฐาน 
  3) มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคคลอื่นได้ 
  4) สามารถเข้าใจและสื่อสารด้วยภาษาไทยได้ดี 
  5) มีความสมัครใจในการเข้าร่วมการวิจัยครั้งนี้ 
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2. เคร่ืองมอืที่ใช้ในกำรศกึษำ 
 เครื่องมอืท่ีใช้ในการศึกษาแบ่งออกเปน็ 2 ประเภทคอื  

1. เครื่องมือท่ีใช้ในการด าเนินการวิจัย คือ ชุดการสอนการช่วยฟืน้
คืนชีพขั้นพื้นฐานส าหรับประชาชนของ บวร วิทยช านาญกุล และคณะ 
(2564) ประกอบด้วย 1) คู่มือการสอนการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน 
ประกอบด้วยความรู้เกี่ยวกับการประเมิน ณ ที่เกิดเหตุ และการใช้เครือ่ง AED 
วิธีการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน และ  การฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน และ 
2) สื่อประกอบสอน ได้แก่ วิดีทัศน์ในการฝึกปฏิบัติการช่วยคืนชีพขั้นพื้นฐาน 
วิดีทัศน์การใช้เครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ และ PowerPoint  

2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 
  2.1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วยข้อค าถาม
เกี่ยวกับเพศ อายุ ที่อยู่หน่วยงาน ประสบการณ์การผ่านการอบรมช่วยฟื้นคืน
ชีพข้ันพ้ืนฐานซึ่งอยู่ในรูปแบบออนไลน์ 
  2.2 แนวค าถามที่ใช้ในการสนทนากลุ่ม ผู้วิจัยพัฒนาแนว
ค าถามเพื่อประเมินความต้องการเกี่ยวกับการปรบัปรุงชุดการสอนการช่วยฟืน้
คืนชีพข้ันพ้ืนฐานเพื่อใหเ้หมาะสมกับบริบทพ้ืนท่ีสนัป่าตอง ได้แก่ รายละเอยีด
ของเนื้อหา กระบวนการ และเทคนิคในการจัดอบรม โดยแนวค าถามมี
ลักษณะเป็นค าถามปลายเปิด 
 3. แบบประเมินความรู้ เกี่ยวกับการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน  
สร้างโดย บวร วิทยช านาญกุล และคณะ (2564) ประกอบด้วยข้อค าถาม
ทั้งหมด 3 ด้าน ได้แก่ ค าถามเกี่ยวกับการกดหน้าอก (วิธีการ ความลึก อัตรา
การกด ต าแหน่งในการกดหน้าอก) การใช้หมายเลข 1669 และการใช้เครื่อง 
AED ลักษณะค าถามเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก เกณฑ์การให้คะแนน คือ  
ถ้าตอบถูกได้ 1 คะแนน ตอบผิดได้ 0 คะแนน มีจ านวน 10 ข้อ ดังแสดงใน
ภาคผนวก ก 
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ก าหนดเกณฑ์การประเมิน คอื 
    0 – 7    คะแนน หมายถึง  ไม่ผ่านเกณฑ์ที่โครงการก าหนด 
    8 – 10  คะแนน  หมายถึง  มีความรู้ความเข้าใจตามเกณฑ์ที่โครงการก าหนด 

 4. แบบประเมินทักษะในการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน สร้างโดย  
บวร วิทยช านาญกุล และคณะ (2564) เป็นการประเมินความสามารถทางการ
ปฏิบัติในการช่วยเหลือและฟื้นคืนชีพ โดยให้ทีมวิจัยในโครงการเป็นผูป้ระเมนิ
โดยใช้หุ่น AED ประกอบด้วย ข้อค าถามทั้งหมด 4 ด้าน คือ 1) การประเมิน
ความปลอดภัยของที่เกิดเหตุ 2) การประเมินว่าหมดสติจริง 3) การกดนวด
หัวใจอย่างมีประสิทธิภาพ และ 4) การใช้เครื่องช็อกไฟฟ้าอัตโนมัติ ลักษณะ
ค าถามเป็นการเลือกตอบ 3 ตัวเลือก คือ ปฏิบัติถูกต้อง ปฏิบัติไม่ถูกต้อง และ
ไม่ได้ปฏิบัติ เกณฑ์การให้คะแนน คือ หากผู้เข้าร่วมอบรมปฏิบัติจะได้  
1 คะแนน หากไม่ได้ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องจะได้ 0 คะแนน มีจ านวน
ทั้งหมด 18 ข้อ ดังแสดงในภาคผนวก ข ทั้งนี้ ได้ก าหนดเกณฑ์การประเมิน 
คือ ผู้เข้าร่วมจะต้องปฏิบัติให้ผ่านทุกขั้นตอนทั้ง  4 ด้าน จึงจะผ่านเกณฑ์ 
ที่โครงการวิจัยก าหนด 
  
3. กำรพิทกัษ์สิทธิข์องกลุ่มตัวอย่ำง 
 ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยพิทักษ์สิทธ์ิกลุ่มตัวอย่าง โดยน าโครงร่างการ
วิจัยนี้ขอการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมของโรงพยาบาลสันป่าตอง 
(เลขที่ 011/2563) หลังจากได้รับอนุญาตให้ด าเนินการรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัย
เข้าพบกลุ่มตัวอย่างตามคุณสมบัติที่ก าหนดเพื่ออธิบายวัตถุประสงค์ของการ
วิจัย ประโยชน์ของการวิจัย ขั้นตอนในการศึกษาและรวบรวมข้อมูลแก่กลุ่ม
ตัวอย่าง โดยกลุ่มตัวอย่างมีอิสระและมีเวลาในการตัดสินใจเข้าร่วมงานวิจัย 
หากยินยอมให้กลุ่มตัวอย่างลงนามเข้าร่วมการวิจัยก่อนเริ่มการวิจัย ซึ่งใน
ระหว่างเข้าร่วมการวิจัยหากกลุ่มตัวอย่างต้องการจะถอนตัวออกจากงานวิจัย
ก่อนที่การด าเนินการจะสิ้นสุดก็สามารถกระท าได้ โดยไม่ต้องช้ีแจงเหตุผลใด ๆ 
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4. ขั้นตอนและวิธีกำรรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยแบ่งขั้นตอนในการรวบรวมข้อมลูวิจัยเป็น 3 ระยะ ดังรายละเอยีด
ต่อไปนี ้

ระยะที่ 1 ระยะวิเครำะห์สถำนกำรณ์ 
1. ท าหนังสือจากโรงพยาบาลสันป่าตองถึงโรงพยาบาลและ

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อขออนุญาตเข้าด าเนินการวิจัยกับกลุ่มตัวอย่าง พร้อม
คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงตามคุณสมบัติที่ก าหนดไว้ 

2. จัดประชุมบุคลากรสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับระบบการแพทย์
ฉุกเฉินจ านวน 10 คน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงชุด
การสอนการช่วยฟื้นคืนชีพข้ันพ้ืนฐานส าหรับประชาชน และการจัดอบรมเพือ่
พัฒนาศักยภาพคนในชุมชนให้สามารถถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการช่วยฟื้น
คืนชีพขั้นพื้นฐานในชุมชน โดยครอบคลุมถึงการประชาสัมพันธ์และ 
การคัดเลือกคนในชุมชน 

3. จัดเตรียมความพร้อมในการจัดอบรม พร้อมทั้งแบบสอบถามท่ี
ใช้ในการอบรม 

 ระยะที่ 2 ระยะด ำเนินกำร 
1. คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างตามคุณสมบัติที่ก าหนดไว้ และเตรียม

สถานท่ีในการอบรมบุคลากรทางการแพทย์ (ครู ก) 
2. ผู้วิจัยจัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ ครู ก จ านวน 43 คน เพื่อให้

สามารถถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการช่วยฟ้ืนคืนชีพข้ันพ้ืนฐานในชุมชนในวนัที่ 
13 สิงหาคม พ.ศ. 2563 (ภาพท่ี 1) 
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ภาพท่ี 1 แสดงการจดักจิกรรมอบรม ครู ก 

3. ผู้วิจัยร่วมกับคณะสื่อสารมวลชนด าเนินการประชาสัมพันธ์ 
แก่ประชาชนในวงกว้างเพื่อสร้างความตระหนักและเห็นถึงความส าคัญของ
การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน พร้อมทั้งคัดเลือกคนในชุมชนตามคุณสมบัติที่
ก าหนดไว้เพื่อเข้าร่วมอบรมเป็นแกนน าชุมชน (ครู ข) จ านวน 390 คน 
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4. ครู ก จัดอบรมการสอนการช่วยคืนชีพขั้นพื้นฐานให้แก่แกนน า
ชุมชน (ครู ข) โดยที่ผู้วิจัยท าหน้าท่ีเป็นผู้ช่วยในการประสานงานท่ัวไปเท่าน้ัน 
ทั้งนี้ ได้แบ่งการจัดอบรมเป็น 13 ครั้ง (ภาพท่ี 2) ดังนี ้

ครั้งที่ 1 วันที่ 8 ตุลาคม 2563 ณ สถานีต ารวจภูธรสันป่าตอง 
อ าเภอสันป่าตอง 

ครั้งที่  2 วันที่  20 ตุลาคม 2563 ณ วัดดงก  า ต าบลทุ่งสะโตก  
อ าเภอสันป่าตอง 

ครั้งที่ 3 วันที่ 21 ตุลาคม 2563 ณ รพ.สต. แม่ก๊า ต าบลแม่ก๊า 
อ าเภอสันป่าตอง 

ครั้ งที่  4 วันที่  28 ตุลาคม 2563 ณ เทศบาลต าบลสันกลาง  
ต าบลสันกลาง อ าเภอสันป่าตอง 

ครั้ งที่  5 วันที่  7 พฤศจิกายน 2563 ณ รพ.สต. มะขุนหวาน  
ต าบลมะขุนหวาน อ าเภอสันป่าตอง 
 ครั้งที่ 6 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ณ ส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอสันป่าตอง  อ าเภอสันป่าตอง 
 ครั้งที่  7 วันที่  22 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาล 
บ้านแม ต าบลบ้านแม อ าเภอสันป่าตอง 
 ครั้ งที่  8 วันที่  11 มกราคม 2564 ณ โรงเรียนกีฬาเชียงใหม่   
อ าเภอสันป่าตอง 
 ครั้ งที่  9 วันที่  12 มกราคม 2564 ณ โรงเรียนกีฬาเชียงใหม่   
อ าเภอสันป่าตอง 
 ครั้งที่ 10 วันที่ 18 มกราคม 2564 ณ อาคารรวมใจ โรงพยาบาล 
สันป่าตอง อ าเภอสันป่าตอง 
 ครั้งที่ 11 วันที่ 19 มกราคม 2564 ณ อาคารรวมใจ โรงพยาบาล 
สันป่าตอง อ าเภอสันป่าตอง  
 ครั้งที่ 12 วันที่ 20 มกราคม 2564 ณ อาคารรวมใจ โรงพยาบาล 
สันป่าตอง อ าเภอสันป่าตอง 
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ภาพท่ี 2 แสดงการจดักจิกรรมอบรม ครู ข 

 
ระยะที่ 3 ระยะประเมนิผล 
1. ประเมินความรู้เกี่ยวกับการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานของ ครู ก 

และครู ข โดยประเมินความรู้ก่อน และภายหลังการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพ 
2. ประเมินทักษะในการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานของ ครู ก และ 

ครู ข โดยประเมินความรู้ก่อน และภายหลังการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพ 
 

5. กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 

ทางคอมพิวเตอร์ ดังนี้ 
1. วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปและคะแนนทักษะในการช่วยฟ้ืนคืนชีพขั้น

พื้นฐาน โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาดว้ยการแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และสว่น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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2. วิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้เกี่ยวกับการช่วยฟื้นคืน
ชีพขั้นพื้นฐานก่อนและหลังการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพ โดยใช้สถิติการทดสอบที
แบบกลุ่มสัมพันธ์ (Paired Sample T-test) 
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บทที่ 4  
ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

 
 การศึกษานี้เป็นการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพคนในชุมชนในการช่วย
ฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ในอ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ผลการวิเคราะห์
ข้อมูลแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี ้

 ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
 ส่วนท่ี 2 ผลการพัฒนาศักยภาพบุคคลในการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกบั
การช่วยฟื้นคืนชีพข้ันพ้ืนฐานในชุมชน 
 
ส่วนที่ 1 ขอ้มลูทั่วไปของกลุ่มตัวอย่ำง 
 กลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการถ่ายทอด
ความรู้เกี่ยวกับการช่วยฟ้ืนคนืชีพข้ันพ้ืนฐานในชุมชนแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 
 กลุ่มที่ 1 บุคลากรสาธารสุข (ครู ก) จากโรงพยาบาลสันป่าตองและ
เครือข่ายจ านวน 43 คน โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน  
36 คน คิดเป็นร้อยละ 83.70 และประกอบอาชีพเป็นอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้านจ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 53.48 รองลงมาคือ พยาบาล
วิชาชีพจ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 23.25 ดังแสดงในตารางที่ 1 

  



 

19 
 

ตำรำงที่ 1 จ านวนและร้อยละข้อมลูทั่วไปของบุคลากรสาธารณสุข (ครู ก) (n = 43)  

ข้อมลูทั่วไป จ ำนวน ร้อยละ 
เพศ   

ชาย 7 16.30 
หญิง 36 83.70 

อำชีพ   
พยาบาล   10 23.25 
อาสาสมัครกู้ชีพ    2 4.65 
เจ้าพนักงานสาธารณสุข    5 11.62 
นักวิชาการสาธารณสุข    2 4.65 
แพทยแ์ผนไทย 
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ า

หมู่บา้น                                     

1 
 

23 

                2.32 
                
               53.48 

 
กลุ่มที่ 2 บุคคลทั่วไป (ครู ข) ในพื้นที่อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 

จ านวน 390 คน จากตารางที่ 2 จะเห็นได้ว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
คิดเป็นร้อยละ 51.30 มีอายุเฉลี่ย 30.20 ปี(ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 1.59) 
ส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นนักเรียน คิดเป็นร้อยละ 40.25 รองลงมาเป็น บุคลากรทาง
สาธารณสุขคิดเป็นร้อยละ 20.00 ทั้งนี้ เป็นผู้ที่ไม่เคยผ่านการอบรมกู้ชีพ 
ขั้นพื้นฐานถึง 74.60 
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ตำรำงที่ 2 จ านวนและร้อยละข้อมูลทั่วไปของบุคคลทั่วไป (ครู ข) (n = 390)  

ข้อมลูทั่วไป จ ำนวน ร้อยละ 
เพศ   

ชาย 190 48.70 
หญิง 200 51.30 

อำยุ (ป)ี   
0-15 91 23.30 
16-29 130 33.33 
30-44 69 17.70 
45-59 95 24.40 
60 ขึ้นไป                                                                                        1.30 

เคยผ่ำนกำรอบรม
ช่วยฟ้ืนคนืชีพขัน้
พ้ืนฐำน 

  

ไมเ่คยผ่าน 291           74.60 
ผ่านการอบรม

น้อยกว่า 1 เดอืน 
2 0.50 

ผ่านการอบรมได้ 
1 - 3 เดอืน 

ผ่านการอบรมได้ 
3 - 6 เดอืน 

ผ่านการอบรม
มากกว่า 6 เดอืน                                

2 
4 
91 

           0.50 
           1.00 
           91.00 

อำชีพ   
อาสาสมัครกู้ชีพ            19 4.87 
พนักงานปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 
ผู้น าชุมชน 

           52 
           66 

 13.33 
 16.90 
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ข้อมลูทั่วไป จ ำนวน ร้อยละ 
บุคลากรทาง

สาธารณสุข                                   
          78            20.00 

นักเรียน 
ต ารวจ 

         157 
          18 

 40.25 
   4.61 

 
ส่วนที่ 2 ผลกำรพัฒนำศักยภำพบุคคลในกำรถ่ำยทอดควำมรู้เกี่ยวกับ 
กำรช่วยฟ้ืนคืนชีพขั้นพื้นฐำนในชุมชน 

1. ผลกำรพัฒนำศกัยภำพบคุลำกรสำธำรณสขุ (ครู ก) 
ภายหลังจากผู้วิจัยจัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข 

(ครู ก) พบว่า กลุ่มตัวอย่างมคี่าเฉลีย่คะแนนความรู้เกี่ยวกับการช่วยฟื้นคืนชีพ
ขั้นพื้นฐานสูงขึ้นกว่าก่อนการอบรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ( t =8.603,  
p < 0.01) ดังแสดงในตารางที่ 3  
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ตำรำงที่ 3 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรู้เกี่ยวกับการช่วยฟื้นคืนชีพ 
ขั้นพื้นฐานของครู ก ก่อนและหลังการอบรม (n =43) 

ระดับคะแนน 

ค่ำเฉลี่ย (ส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำน) 

ค่ำสถิติ t 
P-

value ก่อนกำร
อบรม 

หลังกำร
อบรม 

ความรู้เกีย่วกบั
การช่วยฟ้ืนคืน
ชีพข้ันพ้ืนฐาน 

6.11(2.16) 
 

8.37(1.44) 8.603 <0.01 

 
นอกจากนี้ เมื่อเปรียบเทียบจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ผ่านเกณฑ์ 

การอบรมระหว่างก่อนและหลังการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพ พบว่า จ านวน
กลุ่มตัวอย่างที่สอบผ่านเกณฑ์ด้านความรู้เกี่ยวกับการช่วยฟื้นคืนชีพขั้น
พื้นฐานเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 32.55 เป็นร้อยละ 74.41 (ภาพท่ี 1) และภายหลงั
การอบรม กลุ่มตัวอย่างทั้ง 43 คน (ร้อยละ 100) ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ทักษะในการช่วยชีวิตทั้ง 4 ด้าน 
 

 
ภาพที่ 3 กราฟแสดงจ านวนกลุ่มตัวอย่าง (ครู ก) ที่ผ่านเกณฑ์ด้านความรู้  
ก่อนและหลังการอบรม (n = 43) 
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2. ผลกำรพัฒนำศกัยภำพบคุคลทั่วไป (ครู ข) 
ภายหลังการจัดอบรมเสร็จสิ้น บุคลากรสาธารณสุข (ครู ก) ที่ได้รับ

การพัฒนาศักยภาพแล้วได้มีการจัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคคลทั่วไปใน
ชุมชน (ครู ข) ในการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการช่วยฟ้ืนคืนชีพขั้นพื้นฐานใน
ชุมชน ผลจากการประเมินคะแนนความรู้เกี่ยวกับการช่วยฟื้นคืนชีพขั้น
พื้นฐานในกลุ่ม ครู ข พบว่า มีค่าคะแนนเฉลี่ยความรู้เกี่ยวกับการช่วยฟื้นคืน
ชีพขั้นพื้นฐานภายหลังการอบรมสูงกว่าก่อนการอบรมอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ (t = 34.058, p < 0.01) (ตารางที่ 4) และเมื่อเปรียบจ านวนของกลุ่ม
ตัวอย่างที่ผ่านเกณฑ์การอบรม (ได้คะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ 8) พบว่า  
กลุ่มตัวอย่างสอบผ่านเกณฑ์เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 8.71 เป็นร้อยละ 71.28 

 
ตำรำงที่ 4 เปรยีบเทียบค่าเฉลีย่ระดบัคะแนนความรูเ้กี่ยวกับการช่วยฟื้นคืน
ชีพข้ันพ้ืนฐานของครู ข กอ่นและหลังการอบรม (n = 390) 

ระดับคะแนน 

ค่ำเฉลี่ย (ส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำน) 

ค่ำสถิติ t 
P-

value ก่อนกำร
อบรม 

หลังกำร
อบรม 

ความรู้เกีย่วกบั
การช่วยฟ้ืนคืน
ชีพข้ันพ้ืนฐาน 

4.68(2.04) 

 

8.17(1.77) 34.058 <0.01 
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ภาพที่ 4 กราฟแสดงจ านวนกลุ่มตัวอย่าง (ครู ข) ที่ผ่านเกณฑ์ด้านความรู้ 
ก่อนและหลังการอบรม (n = 390) 

 นอกจากนี้ เมื่อประเมินทักษะในการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานของ
กลุ่มครู ข พบว่า มีจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ผ่านเกณฑ์การประเมินโดยครูผู้สอน
ตั้งแต่รอบแรกจ านวน 378 คน คิดเป็นร้อยละ 96.9 และเมื่อสอบครั้งที่สอง 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้ง 12 คน ก็สามารถสอบผ่านเกณฑ์การประเมินทักษะได้  
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บทที่ 5 
สรุปผลกำรวิจัยและข้อเสนอแนะ 

  
 การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาแบบวิจัยและพัฒนา (Research and 
development) มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคคลในการถ่ายทอด
ความรู้เกี่ยวกับการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานในชุมชน อ าเภอสันป่ าตอง 
จังหวัดเชียงใหม่ โดยท าการศึกษาตั้งแต่เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือน 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 กระบวนการในการพัฒนาแบ่งออกเป็น3 ระยะ คือ  
1) ระยะวิเคราะห์สถานการณ์ 2) ระยะด าเนินการ และ 3) ระยะประเมินผล 
ผู้ เข้าร่วมการศึกษาเป็นกลุ่มตัวอย่างที่คัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง 
(Purposive sampling) ประกอบด้วย บุคลากรสาธารณสุขจากโรงพยาบาล
สันป่าตองและเครือข่ายจ านวน 43 คน และประชาชนที่อาศัยอยู่ในอ าเภอ 
สันป่าตอง จ านวน 390 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย 
แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป แนวค าถามในการสนทนากลุม่ แบบประเมนิความรู้
เกี่ยวกับการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน และแบบประเมินทักษะในการช่วยฟ้ืน
คืนชีพขั้นพื้นฐานมีการวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาด้วยการแจกแจง
ความถี่ และร้อยละ และใช้สถิติการทดสอบทีแบบกลุ่มสัมพันธ์ (Paired 
Sample T-test) เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยคะแนน
ความรู้เกี่ยวกับการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานก่อนและหลังการอบรมพัฒนา
ศักยภาพ 
 ผลการศึกษาพบว่า คะแนนความรู้เกี่ยวกับการช่วยฟื้นคืนชีพขั้น
พื้นฐานในบุคลากรสาธารณสขุ (ครู ก) หลังได้รับการอบรมพัฒนาศักยภาพสงู
กว่าก่อนได้รับการอบรมพัฒนาศักยภาพอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (t = 8.603, 
p < 0.01) และเมื่อน าความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดให้แก่บุคคลในชุมชน (ครู ข) 
พบว่า คะแนนความรู้เกี่ยวกับการช่วยฟ้ืนคืนชีพข้ันพ้ืนฐานใน ครู ข ภายหลัง
ได้รับการอบรมพัฒนาศักยภาพสูงกว่าก่อนได้รับการอบรมพัฒนาศักยภาพ
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (t = 34.058, p < 0.01) และภายหลังการอบรม  
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มีจ านวนครู ข ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินทักษะในการฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานใน
รอบแรก 378  คน คิดเป็นร้อยละ 96.9 ของจ านวนครู ข ทั้งหมด 
 
1. ปัญหำและอุปสรรคในกำรด ำเนินกำรวิจัย 
 1. จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ท าให้การจัดอบรมมีความล่าช้า และไม่
เป็นไปตามก าหนดวันและเวลาเดิม 
 2. เนื่องจากงานวิจัยนี้จ าเป็นต้องใช้หุ่นในการฝึกปฏิบัติซึ่งจ าเป็นต้อง
ใช้ร่วมกันระหว่าง 6 โรงพยาบาลในจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ โรงพยาบาล 
สันป่าตอง โรงพยาบาลสันทราย โรงพยาบาลฝาง โรงพยาบาลนครพิงค์ 
โรงพยาบาลจอมทอง และโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ท าให้มีปัญหา
ในการจัดสรรการใช้ทรัพยากรร่วมกันส่งผลให้มีการเลื่อนการจัดอบรมเป็น
บางครั้ง 
 
2. แนวทำงแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 
 1. มีการอบรมเพิ่มเติมเพื่อให้จ านวนครู ข มีความเพียงพอ 
 2. เร่งการอบรมในช่วงหลังและพยายามปรับการอบรมให้เป็นรูปแบบ
การกดหน้าอกเท่าน้ันแทนการเป่าปาก 
 3. ผลักดันให้ครู ก ในแต่ละชุมชนเป็นผู้น าในการอบรมของแต่ละ
ชุมชนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับคนในชุมชน 
 4. ใช้หุ่นในการฝึกปฏิบัติจากหน่วยงานอื่นและให้วิทยากรเป็นผู้
ประเมินทักษะในการช่วยฟ้ืนคืนชีพแทน 
 
3. ข้อเสนอแนะในกำรน ำผลกำรวิจัยไปใช้ 

1. ควรมีการเสริมสร้างความเช่ือมั่นในคนในชุมชนในการน าความรู้ 
ที่ได้ไปถ่ายทอดต่อในชุมชน 

2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลควรน าชุดการสอนการช่วยคืนชีพข้ันพ้ืนฐานส าหรับประชาชนไปปรับใช้
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เป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพคนในชุมชนเพื่อให้เกิดการขยายผลการให้
ความรู้และทักษะเกี่ยวกับการช่วยคืนชีพขั้นพื้นฐานในพื้นที่อย่างแพร่หลาย 
ทั้งในกลุ่มบุคลากรทางสาธารณสุข นักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษา บุคลากร
ในโรงเรียน แกนน าชุมชน และเจ้าหน้าที่ในสถานท่ีท่องเที่ยวส าคัญ 
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ภำคผนวก 

 

ข้อสอบ Basic Life Support for Lay Rescuer 
 

1. ประชาชนท่ัวไปควรมีสว่นร่วมในการช่วยชีวิตขัน้พ้ืนฐานตั้งแต่ขัน้ตอนใด
เป็นอันดับแรก? 

ก. หลังจากท่านไดต้ามรถฉกุเฉนิ (EMS 1669) 
ข. หลังจากปล่อยกระแสไฟฟ้าช็อกไฟฟ้าจากเครือ่งเออีดีทีไ่ด้ตดิ

     แผ่นไวแ้ล้ว 
ค. เมือ่ทีมฉกุเฉนิไดม้าถึงทีเ่กดิเหต ุ
ง. เมื่อท่านพบผู้ปว่ยท่ีแน่น่ิงไมห่ายใจ 
 

2. ผูป้่วยรายใดต่อไปนี้ต้องได้รบัการปัม๊หวัใจ? 
ก. ผู้ป่วยทีไ่มต่อบสนอง ไม่หายใจ 
ข. ผู้ป่วยไมต่อบสนอง แตย่ังหายใจได้อยา่งพอเพยีง 
ค. ผู้ป่วยที่รูต้ัว แต่มภีาวะส าลกัสิ่งแปลกปลอม 
ง. ผู้ปว่ยท่ีมีอาการแน่นหน้าอก เหมือนอาหารไม่ยอ่ย 
 

3. ในการกดหนา้อกผู้ใหญ่ แนะน าให้กดหนา้อกด้วยความลกึอยา่งนอ้ย
เท่าใด? 

ก. อย่างน้อย 1 น้ิว (2.5 เซนตเิมตร) 
ข. อย่างน้อย 2 น้ิว (5.0 เซนตเิมตร) 
ค. อย่างนอ้ย 3 น้ิว (7.5 เซนตเิมตร) 
ง. อยา่งน้อย 4 น้ิว (10 เซนตเิมตร) 
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4. อัตราส่วนในการกดหนา้อกต่อการช่วยหายใจในการท าปัม๊หัวใจคือ? 
ก. 5 : 1 
ข. 15 : 2 
ค. 20 : 2 
ง. 30 : 2 
 

5. ระหวา่งการปั๊มหวัใจเมื่อมผีู้น าเครื่องเออดีีมาถึง ข้ันตอนแรกในการเริม่ใช้
เครื่องเออีด ีคืออะไร? 

ก. ช่วยหายใจ 2 ครั้งก่อนเริม่ใช้เครื่องเออีด ี
ข. กดหน้าอกและช่วยหายใจให้ครบ 5 รอบก่อนเริม่ใช้เครื่องเออีด ี
ค. ติดแผน่ช็อกไฟฟ้าเออีดีบนผนังหน้าอกผู้ปว่ย 
ง. เปิดสวทิซ์เครือ่งเออีด ี

 
6. ต าแหน่งทีเ่หมาะสมของการท าการกดหน้าอกคือ 

ก. อกดา้นซา้ย 
ข. กระดกูลิน้ปี ่
ค. ก่ึงกลางด้านลา่งของกระดูกอก 
ง. กลางกระดกูหนา้อก 
 

7. เหตผุลใดที่ท่านต้องโทร 1669 เมื่อพบผูไ้ม่รูส้ึกตัว 
ก. เพื่อรอ้งขอเออดี ี
ข. เพื่อใหก้ารช่วยเหลือโดยขอคนบรเิวณไกลเ้คียงมาช่วยเพิม่ 
ค. เพื่อแจ้งให้ทราบเพื่อให้โรงพยาบาลเตรยีมรับเคส 
ง. เพื่อจะไดใ้ห้ค าแนะน าและส่งความช่วยเหลือทางการแพทยม์ายัง

    ที่เกดิเหตุ
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8. ดว้ยเหตุใดท่านถึงจะพจิารณาเคลื่อนยา้ยผู้ป่วยที่มคีวามจ าเป็นตอ้งท าการ
ปั๊มหัวใจ? 

ก. เมื่อต้องใช้เวลาเดินทางจากจดุเกิดเหตไุปถึงสถานพยาบาลที่ 
     จะให้ความช่วยเหลอื ใช้เวลามากกว่า 15 นาท ี

ข. เมื่อผู้ป่วยอยูใ่นสภาพแวดล้อมที่เป็นอันตรายต่อผู้ปว่ย  
     (และผู้ใหก้ารช่วยเหลือ) 

ค. ย้ายไปจดุที่มเีครื่องเออดีีกรณีที่ไมม่ีเครือ่งเออีดีอยู่ที่จดุเกดิเหตุ 
ง. เคลื่อนย้ายเร็วท่ีสดุเทา่ที่จะท าได้ หลังจากพบวา่ผู้ปว่ยมีหัวใจ

    หยดุเตน้ 
 

9. ความส าคญัของการกดหนา้อกคืออะไร? 
ก. ใหเ้ลือดยังคงไปเลี้ยงอวัยวะต่าง ๆ 
ข. เพิ่มอากาศไหลเวยีนไปปอด 
ค. ท าให้หวัใจได้พักการท างานหนกัยาวนานขึน้ 
ง. กระตุน้ใหผู้้ป่วยหายใจได้เอง 
 

10. ท่านจะท าการกดปุ่มปลอ่ยกระแสไฟฟ้าเพื่อช็อกไฟฟ้าจากเครื่องเออีดี
เมื่อใด? 

ก. หลังท าการประเมินวา่หมดสต ิ
ข. หลังจากเครื่องแจ้งว่ากฎลังวเิคราะหค์ลืน่ไฟฟ้าหัวใจ 
ค. หลงัทฎการกดหนา้อกและช่วยหายใจไปแล้ว 
ง. สัง่ให้ทุกคนถอยและเครื่องเออีดีสั่งใหก้ดปุ่มเพื่อช็อกไฟฟ้า 
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แบบประเมนิ Basic life support 2015 : Lay 2-rescuer (2017) จับคู่
สลบักนัท ำ 

ผู้สอบ ก BLS  AED ช่ือผู้ถูกประเมนิ................................ เลขที่ ..............  

 ผ่ำน  ไม่ผ่ำน 

ผู้สอบ ข AED  BLS ช่ือผู้ถูกประเมนิ................................ เลขที่ ..............  

 ผ่ำน  ไม่ผ่ำน  ผู้ควบคมุ.......................... 

กิจกรรม 
ปฏิบัต ิ

ไมป่ฏิบตั ิ
หมาย
เหต ุ

SC 
ถูกต้อง 

ไม่
ถูกต้อง 

ผู้สอบ ก ประเมนิ
ความปลอดภยัของที่
เกิดเหตุว่าสามารถท า
การช่วยเหลือผูป้่วยได้
อย่างปลอดภัย 

     

ผู้สอบ ก ประเมนิว่ำ
หมดสตจิริง 
- ตะโกนเรยีกเสยีงดัง ๆ   
ตบหัวไหล่ผู้ป่วยเพื่อ
ตรวจสอบการตอบสนอง 

     

- สังเกตการหายใจ
ว่าไม่หายใจ หายใจ
เฮอืก หายใจผดิปกติ
หรือไม ่

     

แบบประเมินทักษะในกำรช่วยฟื้นคืนชีพข้ันพืน้ฐำน 
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กิจกรรม 
ปฏิบัต ิ

ไมป่ฏิบตั ิ
หมาย
เหต ุ

SC 
ถูกต้อง 

ไม่
ถูกต้อง 

- เรียกขอความช่วย 
เหลือและโทร 1669 

     

- เรียกเครือ่ง AED      
ผู้สอบ ก กำรกด
นวดหัวใจอย่ำงมี
ประสิทธภิำพ  
- วางมือท่ีต าแหน่ง 
Lower half ของ 
sternum (ก่ึงกลาง
หน้าอก) 

     

- แขนเหยยีดตรง ตั้ง
ฉากกับตวัผู้ป่วย 

     

- กดโดยใช้สน้มือ ลึก
อย่างน้อย 5 ซม 

     

- กดในอัตราเรว็
อย่างน้อย 100 –120 
ครั้ง/นาท ี

     

- มีการกลับคืนของ
ทรวงอกเต็มที่ทุกครั้ง 
มือไม่หลุดออกจากอก 

     

- ไม่หยุดกดหนา้อก
โดยไม่จ าเป็น 

     

- กดหนา้อกอย่าง
ต่อเนือ่งเปน็เวลา 2 
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กิจกรรม 
ปฏิบัต ิ

ไมป่ฏิบตั ิ
หมาย
เหต ุ

SC 
ถูกต้อง 

ไม่
ถูกต้อง 

นาที หรือจนกว่า
เครื่อง AED จะมา 
ผู้สอบ ข เคร่ืองชอ็ก
ไฟฟ้ำอัตโนมัต ิกำร
ท ำต้องไม่รบกวน
กำรท ำ chest 
compression เกนิ 
10 วินำที  
- เปดิเครื่อง AED 
และท าตามที่เครื่อง
บอก 

     

- เปดิเสือ้แล้วตดิ
แผ่นอเิลคโทรด  
(ติด pads กับผู้ป่วย) 
ในต าแหน่งที่ถูกต้อง 
โดยทีห่น้าอกผู้ปว่ย
ต้องแห้ง หากมีสิ่ง
แปลกปลอม 
บนหนา้อกให้นออก   
ห้ามตดิ pad 
โดยตรงในต าแหน่ง
ของ pacemaker  

     

- ห้ามแตะตอ้งผู้ปว่ย
ขณะเครื่องท าการ
วิเคราะห์  
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กิจกรรม 
ปฏิบัต ิ

ไมป่ฏิบตั ิ
หมาย
เหต ุ

SC 
ถูกต้อง 

ไม่
ถูกต้อง 

(ต้องพดูและมองไป
รอบ ๆ ดว้ย) 
- เตรยีมท าการช็อก
โดยยก/โบกมือห้าม
สัมผสัผู้ปว่ยเพื่อ 
Clear ผู้ป่วย “หนึ่ง
ฉันถอย สองเธอถอย 
สามทุกคนถอยและ
มองไปรอบ ๆ ผู้ป่วย 
ก่อนกดปุม่ shock 
หลังจากนั้นกดปุม่ 
shock 

     

- ใหเ้ริม่กลับมากด
หน้าอกทันที โดย
ผู้ช่วยเหลือท่ีเป็นคน
เอา AED มา 

     

- เปลีย่นผู้กดหน้าอก
หลังครบ 2 นาที 
หรือมีสญัญาณแจ้ง
จากเครือ่ง AED 
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สลบับทบำทกนักอ่นสอบ 

กิจกรรม 
ปฏิบัต ิ

ไม่
ปฏิบัต ิ

หมาย
เหต ุ

SC 
ถูกต้อง 

ไม่
ถูกต้อง 

ผู้สอบ ข ประเมิน
ความปลอดภยัของ
ที่เกิดเหตุวา่
สามารถท าการ
ช่วยเหลือผู้ปว่ยได้
อย่างปลอดภยั 

     

ผู้สอบ ข  
ประเมนิว่ำหมดสติ
จริง 
- ตะโกนเรยีกเสยีง
ดัง ๆ ตบหัวไหล่
ผู้ป่วยเพื่อตรวจสอบ
การตอบสนอง 

     

- สังเกตการหายใจ
ว่าไม่หายใจ หายใจ
เฮอืก หายใจ
ผดิปกติหรือไม ่

     

- เรียกขอความ
ช่วยเหลือ และโทร 
1669 

     

- เรียกเครือ่ง AED      
ผู้สอบ ข  
กำรกดนวดหัวใจ
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กิจกรรม 
ปฏิบัต ิ

ไม่
ปฏิบัต ิ

หมาย
เหต ุ

SC 
ถูกต้อง 

ไม่
ถูกต้อง 

อย่ำงมี
ประสิทธภิำพ  
- วางมือท่ีต าแหน่ง 
Lower half ของ 
sternum (ก่ึงกลาง
หน้าอก) 
- แขนเหยยีดตรง 
ตั้งฉากกับตัวผู้ป่วย 

     

- กดโดยใช้สน้มือ 
ลึกอยา่งน้อย 5 ซม 

     

- กดในอัตราเรว็
อย่างน้อย 10 –120 
ครั้ง/นาท ี

     

- มีการกลบัคนืของ
ทรวงอกเตม็ที่ทุก
ครั้ง มือไมห่ลดุออก
จากอก 

     

- ไม่หยุดกดหนา้อก 
โดยไม่จ าเป็น 

     

- กดหนา้อกอย่าง
ต่อเนือ่งเป็นเวลา 2 
นาที หรือจนกว่า
เครื่อง AED จะมา 
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กิจกรรม 
ปฏิบัต ิ

ไม่
ปฏิบัต ิ

หมาย
เหต ุ

SC 
ถูกต้อง 

ไม่
ถูกต้อง 

ผู้สอบ ก เคร่ือง
ช็อกไฟฟ้ำ
อัตโนมัติ กำรท ำ
ต้องไม่รบกวนกำร
ท ำ chest 
compression 
เกิน 10 วนิำท ี 
- เปดิเครื่อง AED 
และท าตามที่เครื่อง
บอก 

     

- เปดิเสือ้แล้วตดิ
แผ่นอเิลคโทรด 
(ติด pads กับ
ผู้ป่วย) ในต าแหน่ง
ที่ถูกต้อง โดยที่
หน้าอกผู้ปว่ยต้อง
แห้ง หากมีสิ่ง
แปลกปลอมบน
หน้าอกให้น าออก 
ห้ามตดิ pad 
โดยตรงในต าแหน่ง
ของ pacemaker  

  
 

 

   

- ห้ามแตะตอ้ง
ผู้ป่วยขณะเครือ่ง
ท าการวเิคราะห์ 
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กิจกรรม 
ปฏิบัต ิ

ไม่
ปฏิบัต ิ

หมาย
เหต ุ

SC 
ถูกต้อง 

ไม่
ถูกต้อง 

(ต้องพดูและมองไป
รอบ ๆ ดว้ย) 
- เตรยีมท าการ
ช็อก โดยยก/โบก
มือห้ามสัมผสัผู้ปว่ย
เพื่อ Clear ผู้ปว่ย 
“หนึ่งฉันถอย สอง
เธอถอย สามทุกคน
ถอยและมองไป
รอบ ๆ ผู้ปว่ย กอ่น
กดปุม่ shock 
หลังจากนั้นกดปุม่ 
shock 

     

- ใหเ้ริม่กลับมากด
หน้าอกทันที โดย
ผู้ช่วยเหลือท่ีเป็น
คนเอา AED มา 

     

- เปลีย่นผู้กด
หน้าอกหลังครบ 2 
นาที หรือมี
สัญญาณแจง้จาก
เครื่อง AED 
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ตัวอยา่งใบประกาศนยีบตัรผูผ้่านการอบรม 
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