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คํานํา 

 
คูมือ “ชุดการสอนการชวยฟนคืนชีพข้ันพ้ืนฐานสําหรับประชาชน” ฉบับน้ีเปน

คูมือท่ีจัดทําข้ึนโดยโครงการยอย “โครงการสรางพ้ืนฐานการชวยฟนคืนชีพใหฝงรากลึก
ในระดั บประชาชน  (Basic life support implementation for lay rescuer) ”มี
วัตถุประสงคเพ่ือใหผูท่ีสนใจไดใชเปนแนวทางพัฒนาการสอนการชวยฟนคืนชีพข้ัน
พ้ืนฐานสําหรับประชาชน และศักยภาพบุคคลในการถายทอดความรูเก่ียวกับการชวยฟน
คืนชีพข้ันพ้ืนฐาน โดยเน้ือหาในหลักสูตรประกอบดวย 1) คูมือการสอนการชวยฟนคืน
ชีพข้ันพ้ืนฐาน 2) สื่อประกอบสอน และ 3) แบบประเมินผลออนไลน  

ท้ังน้ี โครงการฯ ขอขอบคุณนักวิจัยภายใตโครงการฯ ทุกทานและผูท่ีเก่ียวของ

ท่ีไดมีสวนในการจัดทํา รวมท้ังใหคําปรึกษา ช้ีแนะแนวทาง และขอเสนอแนะในประเด็น

ตาง ๆ เพ่ือใหคูมือฉบับน้ีมีความสมบูรณมากข้ึน และขอขอบคุณสํานักงานการวิจัย

แหงชาติ(วช.) และคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ในการสนับสนุนทุน

วิจัยเพ่ือดําเนินโครงการฯ ภายใตโครงการพัฒนาระบบบริการเพ่ือการดูแลภาวะฉุกเฉิน

ดานการแพทยและสาธารณสุขอยางครบวงจร (พบฉ.) มา ณ ท่ีน้ีดวย  

 

                  นายแพทยบวร  วิทยชํานาญกุล 
และหนวยจดัการและสงมอบผลลพัธ (ODU) 

                 ธันวาคม 2563 
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ชุดการสอนการชวยฟนคืนชีพข้ันพ้ืนฐานสําหรับประชาชน 
 

โครงการสรางพ้ืนฐานการชวยฟนคืนชีพใหฝงรากลึกในระดับประชาชน (Basic 
life support implementation for lay rescuer) มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาชุดการ
สอนการชวยฟนคืนชีพข้ันพ้ืนฐานสําหรับประชาชน และศักยภาพบุคคลในการถายทอด
ความรูเก่ียวกับการชวยฟนคืนชีพข้ันพ้ืนฐานในชุมชนในพ้ืนท่ี 6 อําเภอ ในจังหวัด
เชียงใหม ไดพัฒนาชุดการสอนการชวยฟนคืนชีพข้ันพ้ืนฐานสําหรับประชาชน 
ประกอบดวย  

1. คูมือการสอนการชวยฟนคืนชีพข้ันพ้ืนฐาน  
 2. สื่อประกอบสอน ไดแก วิดีทัศนในการฝกปฏิบัติการชวยคืนชีพข้ันพ้ืนฐาน 
วิดีทัศนการใชเครื่องช็อกไฟฟาหัวใจอัตโนมัติ และ PowerPoint  

3. แบบประเมินผลออนไลน ไดแก ประเมินความรูเก่ียวกับการชวยฟนคืนชีพ
ข้ันพ้ืนฐาน แบบประเมินทักษะในการชวยฟนคืนชีพข้ันพ้ืนฐาน และแบบประเมินความ
พึงพอใจ 
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1.คูมือการสอนการชวยฟนคืนชีพข้ันพ้ืนฐาน  
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1. คูมือการสอนการชวยฟนคืนชีพข้ันพ้ืนฐาน 
เปนคูมือท่ีใชสําหรับการสอนเพ่ือถายทอดความรูและทักษะการชวยฟนคืนชีพ

ข้ันพ้ืนฐานสําหรับประชาชนสูประชาชน โดยออกแบบเน้ือหาเพ่ือใชสําหรับการสอนใน
ระยะเวลา 120 นาที ซึ่งมีเน้ือหาสาระสําคัญ 4 องคประกอบ ไดแก  

1. การประเมิน ณ ท่ีเกิดเหตุและการใชเครื่อง AED  
2. วิธีการชวยชีวิตข้ันพ้ืนฐาน  
3. วิธีการใชอุปกรณการสอน ไดแก การสาธิตวิธีการกดหนาอกโดยใชหุนสาธิต

การชวยฟนคืนชีพ และการใชเครื่อง AED ในสถานการณตาง ๆ   
4. การฝกปฏิบัติการชวยชีวิตข้ันพ้ืนฐาน โดยเนนใหผูอบรมไดฝกการกด

หนาอกกับหุนสาธิตการชวยฟนคืนชีพ และสามารถใชเครื่อง AED ไดถูกตองทุกคน  
ท้ังน้ีกลยุทธท่ีใชในการสอน คือ การแลกเปลี่ยนประสบการณระหวางผูสอน

และผูเขาอบรม 
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คูมือการสอนการชวยฟนคืนชีพข้ันพ้ืนฐาน 
 เปนคูมือท่ีใชสําหรับการสอนเพ่ือถายทอดความรูและทักษะการชวยฟนคืนชีพข้ันพ้ืนฐานสําหรับประชาชนสูประชาชน ใชระยะเวลา 
120 นาที ซึ่งมีเน้ือหาสาระสําคัญในแตละกิจกรรม ดังน้ี 
 

ระยะเวลา เนื้อหาสาระ กิจกรรม ส่ือ/อุปกรณ 
30 นาที 

 
วิธีการชวยชีวิตข้ัน
พ้ืนฐาน 

1. วิทยากรช้ีแจงวัตถุประสงคของการจัดกิจกรรม 
2. บรรยายการเก่ียวกับการชวยชีวิตข้ันพ้ืนฐานสําหรับประชาชน ซึ่ง

ประกอบดวย  
2.1 การประเมินความปลอดภัยของผูปวยท่ีจุดเกิดเหตุ และการใช

เครื่อง AED ไดแก 
-  การประเมินความปลอดภัยของผูปวยท่ีจุดเกิดเหตุ  
-  การประเมินความรูสึกตัวของผูปวย  
-  การขอความชวยเหลือจากคนรอบขาง 

            -  การเรียกใชบริการการแพทยฉุกเฉินดวยการโทร 1669 
-  การหาเครื่อง AED ท่ีใกลท่ีสุดและนํามาใชกับผูปวย  
-  วิธีการกดหนาอกและการใชเครือ่ง AED 

- PowerPoint 
- Video clip 
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ระยะเวลา เนื้อหาสาระ กิจกรรม ส่ือ/อุปกรณ 
 วิธีการชวยชีวิตข้ัน

พ้ืนฐาน (ตอ) 
2.2 วิธีการชวยชีวิตข้ันพ้ืนฐาน ไดแก 

- การสังเกตการณหายใจของผูปวย  
- ตําแหนงในการกดหนาอก  
- วิธีการกดหนาอกท่ีถูกตอง  
- ความถ่ีในการกดหนาอก  
- ระยะเวลาในการกดหนาอก 
- วิธีการใชเครื่อง AED สลับกับการกดหนาอก 
- การปฏิบัตตินเมื่อทีมแพทยฉุกเฉินมาถึง 

- PowerPoint 

- Video clip 

60 นาที 
  

 

การฝกปฏิบัติการ
ชวยชีวิตข้ันพ้ืนฐาน  

 

3. วิทยากรแบงผูเขารวมอบรมเปนกลุม กลุมละ 6 คน เพ่ือใหเขาฐาน
ฝกปฏิบัติ โดยแตละฐานแบงได ดงัน้ี 

ฐานท่ี 1 การกดหนาอก 
ฐานท่ี 2 การใชเครื่อง AED 
ฐานท่ี 3 การปฏิบัติการชวยฟนคนืชีพในสถานการณตาง ๆ  

(แตละฐานมีเวลา 20 นาที แลวใหสลับกันจนครบทุกฐาน) 
 

- เครื่อง AED 
- หุนสาธิตการชวย
ฟนคืนชีพ 
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ระยะเวลา เนื้อหาสาระ กิจกรรม ส่ือ/อุปกรณ 
 
 

การฝกปฏิบัติการ
ชวยชีวิตข้ันพ้ืนฐาน
(ตอ) 

 

4.  วิทยากรแตละฐานทําการสอนและสาธิตการกดหนาอกโดยใชหุน
สาธิตการชวยฟนคืนชีพและการใช เครื่อง AEC รวมกับการ
แลกเปลี่ยนประสบการณระหวางวิทยากรและผูเขารวมอบรม 

5.  เขาอบรมจับคูเพ่ือฝกปฏิบัติกดหนาอกกับหุนสาธิตการชวยฟนคืนชีพ
การเปาปาก การสลับการกดหนาอก การใชเครื่อง AED การโทรขอ
ความชวยเหลือจาก 1669 โดยวิทยากรจะเปนผูกําหนดสถานการณ 
ตาง ๆ เพ่ือใหผูเขารวมอบรมไดฝกปฏิบัติเสมือนอยูในสถานการณ
จริง 

- เครื่อง AED 
- หุนสาธิตการชวย
ฟนคืนชีพ 

30 นาที ทดสอบความรู
หลังจากเขารบัการ
อบรม 

6. สอบขอเขียน 
7. สอบปฏิบัติ 
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2. สื่อประกอบการสอนการชวยฟนคืนชีพข้ันพ้ืนฐาน 
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2. ส่ือประกอบการสอนการชวยฟนคืนชีพข้ันพ้ืนฐาน  
ในชุดการสอนการชวยฟนคืนชีพข้ันพ้ืนฐานสําหรับประชาชน ประกอบดวยสื่อ

ท่ีใชประกอบสอน ดังตอไปน้ี 
 

1. คูมือการชวยชีวิตข้ันพ้ืนฐานและเครื่องช็อกไฟฟาหัวใจอัตโนมัติ (เออีดี:AED) สําหรับ
ประชาชน พ.ศ. 2561 โดยสามารถ download เอกสารไดฟรี ผาน application 
meb ทางเว็บไซต https://www.mebmarket.com/ 

 

  

https://www.mebmarket.com/
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2. วิดีทัศนในการฝกปฏิบัติการชวยคืนชีพข้ันพ้ืนฐาน มีขอแนะนําเก่ียวกับข้ันตอนใน
การชวยเหลือหากพบเหตุการณบุคคลหมดสติ เชน การประเมินสถานท่ีเกิดเหตุวามี
อันตรายตอผูปวยหรือไม การประเมินความรูสึกผูปวย การขอความชวยเหลือ การ
โทรหมายเลขฉุกเฉิน 1669 การหาเครื่อง AED ท่ีใกลท่ีสุด การประเมินการหายใจ
ของผูปวย การกดหนาอก การใชเครื่อง AED เปนตน 
 
2.1 วิดีทัศนในการฝกปฏิบัติการชวยคืนชีพข้ันพ้ืนฐาน มีขอแนะนําเก่ียวกับข้ันตอน

ในการชวยเหลือหากพบเหตุการณบุคคลหมดสติ เชน การประเมินสถานท่ีเกิด
เหตุวามีอันตรายตอผูปวยหรือไม การประเมินความรูสึกผูปวย การขอความ
ชวยเหลือ การหาเครื่อง AED ท่ีใกลท่ีสุด การประเมินการหายใจของผูปวย 
การกดหนาอก การใชเครื่อง AED เปนตน 
 

 
สามารถดาวนโหลดคลิปวิดีทัศน ไดท่ี 
https://drive.google.com/file/d/121CYQB6Ao8Ou65wPyBYCmkl4frx
eV_HB/view?usp=sharing   

 
 

 

https://drive.google.com/file/d/121CYQB6Ao8Ou65wPyBYCmkl4frxeV_HB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/121CYQB6Ao8Ou65wPyBYCmkl4frxeV_HB/view?usp=sharing
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2.2 วิดีทัศนการเรียกใชบริการการแพทยฉุกเฉิน (1669) มีขอแนะนําสําหรับ 
ผูโทรแจงเหตุ เชน การตอบคําถามเก่ียวกับอาการของผูปวย สถานท่ีเกิดเหตุ 
ช่ือและหมายเลขโทรศัพทของผูแจงเหตุและหมายเลขโทรศัพทของผูแจงเหตุ   
 

 
สามารถดาวนโหลดคลิปวิดีทัศน ไดท่ี 
https://drive.google.com/file/d/1BrDBJrhRoZa4UVYVA9QynH9hme
s8pXce/view?usp=sharing   

 
3. สไลดสื่อการสอน (PowerPoint) เรื่อง “การชวยฟนคืนชีพข้ันพ้ืนฐาน (Basic Life 

Support for Lay Rescuer)” มีเน้ือหาเก่ียวกับข้ันตอนในการชวยเหลือผูปวยท่ีมี
ภาวะหัวใจหยุดเตนเฉียบพลันวาควรปฏิบัติตนอยางไร วิธีการกดหนาอก วิธีการใช
เครื่อง AED รวมท้ังระบุสถานท่ีท่ีมีเครื่อง AED ในจังหวัด เชียงใหม และการโทร 
1669 เพ่ือแจงเหตุ  

 
สามารถดาวนโหลดไดท่ี 

https://drive.google.com/file/d/11raA-
j8IvJ0DNyOCTP5vUOq8g2x_YwIW/view 

 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1BrDBJrhRoZa4UVYVA9QynH9hmes8pXce/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BrDBJrhRoZa4UVYVA9QynH9hmes8pXce/view?usp=sharing
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3.แบบประเมินผลออนไลน 
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3. แบบประเมินผลออนไลน  
แบบประเมินผลออนไลนใชสําหรับประเมินความรู และทักษะในการชวยฟน

คืนชีพข้ันพ้ืนฐานของผูเขารับการอบรม ประกอบดวย 

 
3.1 แบบประเมินความรูเก่ียวกับการชวยฟนคืนชีพข้ันพ้ืนฐาน 
3.2 แบบประเมินทักษะในการชวยฟนคืนชีพข้ันพ้ืนฐาน 
3.3 แบบประเมินความพึงพอใจการอบรม "การชวยชีวิตข้ันพ้ืนฐานสําหรับ

ผูเรียนการชวยชีวิตเพ่ือนําไปถายทอดตอ (ครู ข)" 
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3.1 แบบประเมนิความรูเก่ียวกับ 

การชวยฟนคืนชีพข้ันพ้ืนฐาน
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3.1 แบบประเมินความรูเกี่ยวกับการชวยฟนคืนชีพข้ันพ้ืนฐาน 
  ใหผูเขารับการอบรมทําแบบประเมินความรูเก่ียวกับการชวยฟนคืนชีพข้ัน

พ้ืนฐาน (Basic Life Support for Lay Rescuer) กอนและหลังการอบรม โดยทํา
แบบประเมินดวยตนเองแบบออนไลน ตาม link ตอไปน้ี 

1. แบบทดสอบกอนการอบรม สามารถทําขอสอบออนไลนไดท่ี 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2wq3XqOG3t_
1oSpAgK7zK6sHoiv_VgSzh7pHOomd80CiuHA/viewform 

 
 

2. แบบทดสอบหลังการอบรม สามารถทําขอสอบออนไลนไดท่ี 

https://docs.google.com/forms/d/1vA6i2DZ0IAxvJdIXfaEFq6j5
Slg6W2DV4ko-30PI4SM/edit?usp=sharing 

 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2wq3XqOG3t_1oSpAgK7zK6sHoiv_VgSzh7pHOomd80CiuHA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2wq3XqOG3t_1oSpAgK7zK6sHoiv_VgSzh7pHOomd80CiuHA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1vA6i2DZ0IAxvJdIXfaEFq6j5Slg6W2DV4ko-30PI4SM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1vA6i2DZ0IAxvJdIXfaEFq6j5Slg6W2DV4ko-30PI4SM/edit?usp=sharing
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แบบประเมินความรูเกี่ยวกับการชวยฟนคืนชีพข้ันพ้ืนฐาน 
(Basic Life Support for Lay Rescuer) 

 
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของทาน 
คําช้ีแจง โปรดกรอกขอมลูของทานใหครบถวน กอนเริ่มตนทําขอสอบ 
 
1. เลขประจําตัวประชาชน ……………………………………………… 
2. ช่ือ............................................... นามสกุล …………………………………..…………………. 
3. อายุ...................ป 
4. ตําแหนงของทาน……………………………………………………………………………..……………. 
5. ท่ีอยูหนวยงานของทาน………………………………………………………………………………….. 
6. สวนมากทานอาศัยในอําเภออะไร หากไมใชเชียงใหมกรุณาระบุจังหวัดดวย 

  กัลปยาณิวัฒนา    จอมทอง 
  แมแจม     เชียงดาว 
  แมแตง     แมริม 
  สะเมิง     ฝาง 
  แมอาย     พราว 
  สันปาตอง     สันกําแพง 
  สันทราย     หางดง 
  ฮอด     ดอยเตา 
  อมกอย     สารภี 
  ไชยปราการ     แมวาง 
  แมออน     ดอยหลอ 
  เมืองเชียงใหม    ดอยสะเก็ด 
  เวียงแหง     อ่ืน ๆ ระบุ................................. 

7. อีเมล (หากมีโปรดระบุ)………………………………………………………………..………………..
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สวนท่ี 2 ขอสอบ Basic Life Support for Lay Rescuer 
คําช้ีแจง ขอสอบมีจํานวน จํานวน 10 ขอ โปรดทําขอสอบใหครบทุกขอ 
 
1. ประชาชนท่ัวไปควรมสีวนรวมในการชวยชีวิตข้ันพ้ืนฐานตั้งแตข้ันตอนใดเปน

อันดับแรก? 
ก. หลังจากทานไดตามรถฉุกเฉิน (EMS 1669) 
ข. หลังจากปลอยกระแสไฟฟาช็อกไฟฟาจากเครื่องเออีดท่ีีไดติดแผนไวแลว 
ค. เมื่อทีมฉุกเฉินไดมาถึงท่ีเกิดเหต ุ
ง. เมื่อทานพบผูปวยท่ีแนน่ิงไมหายใจ  

ตอบ ง 
2. ผูปวยรายใดตอไปน้ีตองไดรับการปมหัวใจ ? 

ก. ผูปวยท่ีไมตอบสนอง ไมหายใจ  
ข. ผูปวยไมตอบสนอง แตยังหายใจไดอยางพอเพียง 
ค. ผูปวยท่ีรูตัว แตมีภาวะสําลักสิ่งแปลกปลอม 
ง. ผูปวยท่ีมีอาการแนนหนาอก เหมอืนอาหารไมยอย 

ตอบ ก 
3. ในการกดหนาอกผูใหญ แนะนําใหกดหนาอกดวยความลึกอยางนอยเทาใด ? 

ก. อยางนอย 1 น้ิว (2.5 เซนติเมตร) 
ข. อยางนอย 2 น้ิว (5.0 เซนติเมตร) 
ค. อยางนอย 3 น้ิว (7.5 เซนติเมตร) 
ง. อยางนอย 4 น้ิว (10  เซนติเมตร) 

ตอบ ข 
4. อัตราสวนในการกดหนาอกตอการชวยหายใจ ในการทําปมหัวใจคือ ? 

ก.  5 : 1  ข.  15 : 2 
ค.    20 : 2  ง.  30 : 2 

ตอบ ง  
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5. ระหวางการปมหัวใจเมื่อมผีูนําเครือ่งเออีดมีาถึง ข้ันตอนแรกในการเริ่มใชเครื่องเอ
อีดี คืออะไร? 

ก. ชวยหายใจ 2 ครั้งกอนเริ่มใชเครื่องเออีด ี
ข. กดหนาอกและชวยหายใจใหครบ 5 รอบกอนเริ่มใชเครื่องเออีด ี
ค. ติดแผนช็อกไฟฟาเออีดบีนผนังหนาอกผูปวย 
ง. เปดสวิทซเครื่องเออีด ี

ตอบ ง 

6. ตําแหนงท่ีเหมาะสมของการทําการกดหนาอกคือ  
ก. อกดานซาย 
ข. กระดูกลิ้นป 
ค. ก่ึงกลางดานลางของกระดูกอก 
ง. กลางกระดูกหนาอก 

ตอบ ค 

7. เหตุผลใดท่ีทานตองโทร 1669 เมือ่พบผูไมรูสึกตัว 
ก. เพ่ือรองขอเออีด ี
ข. เพ่ือใหการชวยเหลือโดยขอคนบริเวณไกลเคียงมาชวยเพ่ิม 
ค. เพ่ือแจงใหทราบเพ่ือใหโรงพยาบาลเตรียมรับเคส 
ง. เพ่ือจะไดใหคําแนะนําและสงความชวยเหลือทางการแพทยมายังท่ีเกิด

เหต ุ
ตอบ ง 

8. ดวยเหตุใดทานถึงจะพิจารณาเคลือ่นยายผูปวยท่ีมคีวามจําเปนตองทําการปม
หัวใจ ? 

ก. เมื่อตองใชเวลาเดินทางจากจุดเกิดเหตไุปถึงสถานพยาบาลท่ีจะใหความชวยเหลือ 
ใชเวลามากกวา 15 นาที 

ข. เมื่อผูปวยอยูในสภาพแวดลอมท่ีเปนอันตรายตอผูปวย (และผูใหการชวยเหลือ) 
ค. ยายไปจดุท่ีมีเครื่องเออีดกีรณีท่ีไมมีเครื่องเออีดอียูท่ีจดุเกิดเหต ุ
ง. เคลื่อนยายเร็วท่ีสุดเทาท่ีจะทําได หลังจากพบวาผูปวยมีหัวใจหยดุเตน 

ตอบ ข  
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9. ความสําคญัของการกดหนาอกคืออะไร ? 
ก. ใหเลือดยังคงไปเลีย้งอวัยวะตาง ๆ 
ข. เพ่ิมอากาศไหลเวียนไปปอด 
ค. ทําใหหัวใจไดพักการทํางานหนักยาวนานข้ึน 
ง. กระตุนใหผูปวยหายใจไดเอง 

ตอบ ก 
10. ทานจะทําการกดปุมปลอยกระแสไฟฟาเพ่ือช็อกไฟฟาจากเครื่องเออีดเีมื่อใด ? 

ก. หลังทําการประเมินวาหมดสต ิ
ข. หลังจากเครื่องแจงวากําลังวิเคราะหคลื่นไฟฟาหัวใจ 
ค. หลังทําการกดหนาอกและชวยหายใจไปแลว  
ง. สั่งใหทุกคนถอยและเครื่องเออีดีสัง่ใหกดปุมเพ่ือช็อกไฟฟา 

ตอบ ง 
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3.2 แบบประเมินทักษะในการชวยฟนคืนชีพข้ันพ้ืนฐาน
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3.2 แบบประเมินทักษะในการชวยฟนคืนชีพข้ันพ้ืนฐาน  

แบบประเมิน Basic life support 2015 : Lay 2-rescuer (2017) จับคูสลับกันทํา 

ผูสอบ ก BLS  AED ชื่อผูถกูประเมนิ................................... เลขท่ี ...............  ผาน  ไมผาน 

ผูสอบ ข AED  BLS ชื่อผูถูกประเมิน.................................. เลขท่ี ...............  ผาน  ไมผาน  
ผูควบคุม.......................... 

กิจกรรม 
ปฏิบัติ ไมปฏิบัติ หมาย

เหตุ 
SC 

ถูกตอง 
ไม

ถูกตอง 
ผูสอบ ก ประเมินความ
ปลอดภัยของท่ีเกิดเหตุวา
สามารถทําการชวยเหลือผูปวย
ไดอยางปลอดภัย 

     

ผูสอบ ก ประเมินวาหมดสติ
จริง 
- ตะโกนเรยีกเสยีงดัง ๆ ตบ
หัวไหลผูปวย เพ่ือตรวจสอบ
การตอบสนอง 

     

- สังเกตการหายใจวาไมหายใจ 
หายใจเฮือก หายใจผิดปกติ
หรือไม 

     

- เรียกขอความชวยเหลือ และ
โทร 1669 

     

- เรียกเครื่อง AED      
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กิจกรรม 
ปฏิบัติ ไมปฏิบัติ หมาย

เหตุ 
SC 

ถูกตอง 
ไม

ถูกตอง 
ผูสอบ ก การกดนวดหัวใจ
อยางมีประสิทธิภาพ  
- วางมือท่ีตําแหนง Lower 
half ของ sternum (ก่ึงกลาง
หนาอก) 

     

- แขนเหยียดตรง ตั้งฉากกับตัว
ผูปวย 

     

- กดโดยใชสนมือ ลึกอยางนอย 
5 ซม 

     

- กดในอัตราเร็วอยางนอย 
100 –120ครั้ง/นาที 

     

- กดหนาอกอยางตอเน่ืองเปน
เวลา 2 นาที หรือจนกวาเครื่อง 
AED จะมา 

     

ผูสอบ ข เคร่ืองช็อกไฟฟา
อัตโนมัติ การทําตองไมรบกวน
การทํา chest compression 
เกิน 10 วินาที  
- เปดเครื่อง AED และทําตามท่ี
เครื่องบอก 

     

- เปดเสื้อแลวติดแผนอิเลคโท
รด (ติด pads กับผูปวย) ใน
ตําแหนงท่ีถูกตอง 
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กิจกรรม 
ปฏิบัติ ไมปฏิบัติ หมาย

เหตุ 
SC 

ถูกตอง 
ไม

ถูกตอง 
โดยท่ีหนาอกผูปวยตองแหง 
หากมีสิ่งแปลกปลอม 
บนหนาอกใหนําออก   
หามติด pad โดยตรงใน
ตําแหนงของ pacemaker  

     

- หามแตะตองผูปวยขณะ
เครื่องทําการวิเคราะห  
(ตองพูดและมองไปรอบ ๆ 
ดวย) 

     

- เตรียมทําการช็อก โดยยก/
โบกมือหามสัมผัสผูปวยเพ่ือ 
Clear ผูปวย “หน่ึงฉันถอย 
สองเธอถอย สามทุกคนถอย
และมองไปรอบ ๆ ผูปวย กอน
กดปุม shock) หลังจากน้ันกด
ปุม shock 

     

- ใหเริ่มกลับมากดหนาอกทันที 
โดยผูชวยเหลือท่ีเปนคนเอา 
AED มา 

     

- เปลี่ยนผูกดหนาอกหลังครบ 2 
นาที หรือมีสญัญานแจงจาก
เครื่อง AED 
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สลับบทบาทกันกอนสอบ 

กิจกรรม 
ปฏิบัติ ไมปฏิบัติ หมาย

เหตุ 
SC 

ถูกตอง 
ไม

ถูกตอง 
ผูสอบ ข ประเมินความ
ปลอดภัยของท่ีเกิดเหตุวา
สามารถทําการชวยเหลือ
ผูปวยไดอยางปลอดภัย 

     

ผูสอบ ข ประเมินวาหมดสติ
จริง 
- ตะโกนเรยีกเสยีงดัง ๆ ตบ
หัวไหลผูปวย เพ่ือตรวจสอบ
การตอบสนอง 

     

- สังเกตการหายใจวาไม
หายใจ หายใจเฮือก หายใจ
ผิดปกตหิรือไม 

     

- เรียกขอความชวยเหลือ 
และโทร 1669 

     

- เรียกเครื่อง AED      
ผูสอบ ข การกดนวดหัวใจ
อยางมีประสิทธิภาพ  
- วางมือท่ีตําแหนง Lower 
half ของ sternum 
(ก่ึงกลางหนาอก) 

     

- แขนเหยียดตรง ตั้งฉากกับ
ตัวผูปวย 
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กิจกรรม 
ปฏิบัติ ไมปฏิบัติ หมาย

เหตุ 
SC 

ถูกตอง 
ไม

ถูกตอง 
- กดโดยใชสนมือ ลึกอยาง
นอย 5 ซม 

     

- กดในอัตราเร็วอยางนอย 
 100–120ครั้ง/นาที 

     

- มีการกลับคืนของทรวงอก
เต็มท่ีทุกครั้ง มือไมหลุดออก
จากอก 

     

- ไมหยุดกดหนาอกโดยไม
จําเปน 

     

- กดหนาอกอยางตอเน่ือง
เปนเวลา 2 นาที หรือจนกวา
เครื่อง AED จะมา 

     

ผูสอบ ก เคร่ืองช็อกไฟฟา
อัตโนมัติ การทําตองไม
รบกวนการทํา chest 
compression เกิน 10 
วินาที  
- เปดเครื่อง AED และทํา
ตามท่ีเครื่องบอก 

     

- เปดเสื้อแลวติดแผนอิเลคโท
รด (ติด pads กับผูปวย) ใน
ตําแหนงท่ีถูกตอง โดยท่ี
หนาอกผูปวยตองแหงหากมี
สิ่งแปลกปลอมบนหนาอก 
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กิจกรรม 
ปฏิบัติ ไมปฏิบัติ หมาย

เหตุ 
SC 

ถูกตอง 
ไม

ถูกตอง 
ใหนําออกหามติด pad โดยตรง
ในตําแหนงของ pacemaker 

  
   

- หามแตะตองผูปวยขณะ
เครื่องทําการวิเคราะห  
(ตองพูดและมองไปรอบ ๆ 
ดวย) 

     

- เตรียมทําการช็อก โดยยก/
โบกมือหามสัมผัสผูปวยเพ่ือ 
Clear ผูปวย “หน่ึงฉันถอย 
สองเธอถอย สามทุกคนถอย
และมองไปรอบ ๆ ผูปวย กอน
กดปุม shock) หลังจากน้ันกด
ปุม shock 

     

- ใหเริ่มกลับมากดหนาอกทันที 
โดยผูชวยเหลือท่ีเปนคนเอา 
AED มา 

     

- เปลี่ยนผูกดหนาอกหลังครบ 2 
นาที หรือมีสญัญานแจงจาก
เครื่อง AED 

     

กดหนาอกอยางตอเน่ืองเปน
เวลา 2 นาที หรือจนกวาเครื่อง 
AED จะมา 
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3.3 แบบประเมนิความพึงพอใจการอบรม 

"การชวยชีวิตข้ันพ้ืนฐานสําหรับผูเรียนการชวยชีวิต 

เพ่ือนําไปถายทอดตอ (ครู ข)"
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3.3 แบบประเมินความพึงพอใจการอบรม "การชวยชีวิตข้ันพ้ืนฐานสําหรับ
ผูเรียนการชวยชีวิตเพ่ือนําไปถายทอดตอ (ครู ข)" 
 ใหผูเขารับการอบรมทําแบบแบบประเมินความพึงพอใจการอบรม "การ
ชวยชีวิตข้ันพ้ืนฐานสําหรับผูเรยีนการชวยชีวิตเพ่ือนําไปถายทอดตอ (ครู ข)" หลังการ
อบรม โดยทําแบบประเมินดวยตนเองแบบออนไลน ตาม link ตอไปน้ี 

สามารถทําแบบประเมินความพึงพอใจออนไลนไดท่ี 
https://docs.google.com/forms/d/1mYOTSWNI9HrypGw8Mb4cKK9oscd6PQxlc
3KS6oz7OCA/edit?usp=sharing 
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แบบประเมินความพึงพอใจการอบรม "การอบรมเชิงปฏิบัติการการชวยชีวิต 
ขั้นพ้ืนฐาน สําหรับผูเรียนการชวยชีวิตเพ่ือนําไปถายทอดตอ (ครู ข)” 

 

ภายใตโครงการสรางพ้ืนฐานการชวยฟนคืนชีพใหฝงรากลึกในระดับประชาชน (Basic 
life support implementation for lay rescuer) ของภาควิชาเวชศาสตรฉุกเฉิน 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม 
 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูทําแบบประเมิน 
1. ทานมีสวนเก่ียวของในงานอยางไร 

 เปนผูเขาอบรม   เปนทีมงานจัดอบรม 
 
สวนท่ี 2 แบบประเมินความพึงพอใจ  

 ระดับความพึงพอใจ 
พอใจ

อยางมาก 
 

พอใจ
มาก 

ปาน
กลาง 

ไม
พอใจ 

ไมพอใจ
อยางมาก 

2.1 ดานวิทยากร      
2.2 ดานสถานท่ี ระยะเวลา 

อาหาร 
     

2.3 ดานการใหบริการของ
เจาหนาท่ี *** (ใหทีมงาน 
ขามไปทําขอถัดไป) 

     

2.4 ดานความเขาใจ      

2.5 ดานการนําความรูไปใช      

 
ทานมีความคิดเห็นเพ่ิมเติมเก่ียวกับการจัดงานในครั้งน้ีหรือไม อยางไร ?  
(ถามี โปรดระบุ) ……………………………………………………………………………………………… 
 
ทานมีขอเสนอแนะเในครั้งตอไปหรือไม อยางไร ?  
(ถามี โปรดระบุ) ……………………………………………………………………………………………… 
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ภาคผนวก 
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ตัวอยางใบประกาศนียบัตรรับรอง 
การเปนครูผูสอนการชวยชีวิตขั้นพ้ืนฐานและการใชเคร่ืองกระตุกหัวใจไฟฟา เอ.อี.ดี 
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สไลดส่ือการสอน (PowerPoint)  
“การชวยฟนคืนชีพขั้นพ้ืนฐาน (Basic Life Support for Lay Rescuer)” 
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เอกสารสําหรับใหผูจัดการอบรม 
 

ผูจัดการอบรมสามารถดาวนโหลดเอกสารไดท่ี link ดังตอไปน้ี 
สไลดสื่อการสอน (PowerPoint)  

https://drive.google.com/file/d/11raA-
j8IvJ0DNyOCTP5vUOq8g2x_YwIW/view 

Video การทํา CPR 
https://drive.google.com/file/d/121CYQB6Ao8Ou65wPyBYCmkl4frxe
V_HB/view?usp=sharing 

Video การใช 1669 
https://drive.google.com/file/d/1BrDBJrhRoZa4UVYVA9QynH9hmes8
pXce/view?usp=sharing 

เอกสารคูมือการสอน (ขอสอบ) 
https://drive.google.com/drive/folders/1JlhjBRBcu_NBh9vVTc74wru-
NF495vzA?usp=sharing 

แบบทดสอบกอนเรียน (Pre-test) - online       
https://docs.google.com/forms/d/194EB16SrKeidWCO4TqmEjW8aW
hPoS-hOmuma6kAkexQ/edit 

แบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) – online  
https://docs.google.com/forms/d/1vA6i2DZ0IAxvJdIXfaEFq6j5Slg6W2D
V4ko-30PI4SM/edit?usp=sharing 

แบบรายงานผลคะแนน Pre-Post Test  
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wh8xKc1W1sGw1eh_p4W

UtMDcdwqxcyrk1LXcy3M8MX8/edit?usp=sharing  
แบบประเมินความพึงพอใจ  

https://docs.google.com/forms/d/1mYOTSWNI9HrypGw8Mb4cKK9
oscd6PQxlc3KS6oz7OCA/edit?usp=sharing 

แบบรายงานความพึงพอใจ 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RUC4TPC5FDDt2_TZcoig
KCfuGYAyYUelFaBCBFcF4B4/edit?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/121CYQB6Ao8Ou65wPyBYCmkl4frxeV_HB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/121CYQB6Ao8Ou65wPyBYCmkl4frxeV_HB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BrDBJrhRoZa4UVYVA9QynH9hmes8pXce/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BrDBJrhRoZa4UVYVA9QynH9hmes8pXce/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1JlhjBRBcu_NBh9vVTc74wru-NF495vzA?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1JlhjBRBcu_NBh9vVTc74wru-NF495vzA?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/194EB16SrKeidWCO4TqmEjW8aWhPoS-hOmuma6kAkexQ/edit
https://docs.google.com/forms/d/194EB16SrKeidWCO4TqmEjW8aWhPoS-hOmuma6kAkexQ/edit
https://docs.google.com/forms/d/1vA6i2DZ0IAxvJdIXfaEFq6j5Slg6W2DV4ko-30PI4SM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1vA6i2DZ0IAxvJdIXfaEFq6j5Slg6W2DV4ko-30PI4SM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wh8xKc1W1sGw1eh_p4WUtMDcdwqxcyrk1LXcy3M8MX8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wh8xKc1W1sGw1eh_p4WUtMDcdwqxcyrk1LXcy3M8MX8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1mYOTSWNI9HrypGw8Mb4cKK9oscd6PQxlc3KS6oz7OCA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1mYOTSWNI9HrypGw8Mb4cKK9oscd6PQxlc3KS6oz7OCA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RUC4TPC5FDDt2_TZcoigKCfuGYAyYUelFaBCBFcF4B4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RUC4TPC5FDDt2_TZcoigKCfuGYAyYUelFaBCBFcF4B4/edit?usp=sharing
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