
ผศ.ดร.นพ.บวร  วิทยชาํนาญกุล                ภาควิชาเวชศาสตรฉ์ุกเฉิน
                                                             คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พญ.มารสิา  ทองนอก                              โรงพยาบาลนครพิงค์
พญ.ธนพรรณ  วงษา                               โรงพยาบาลฝาง
พญ.ประภา  บุตรต๊ะ                                 โรงพยาบาลจอมทอง
นางหทัยกาญจน์  การกะสัง                      โรงพยาบาลสันทราย
นางปรญิญาลักษณ์  ไตรสัตยกุล               โรงพยาบาลสันป�าตอง
อาจารย์นพ.ชานนท์  ช่างรตันกร                ภาควิชาเวชศาสตรฉ์ุกเฉิน
                                                             คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นพ.ชโนดม  เพียรกุศล                             ภาควิชาเวชศาสตรชุ์มชน
                                                             คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นายวีรพล  แก้วแปงจันทร ์                       ฝ�ายการพยาบาลผู้ป�วยนอกและฉุกเฉิน
                                                             โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
น.ส.รดัเกล้า  สายหรา่ย                             ภาควิชาเวชศาสตรฉ์ุกเฉิน
                                                             คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการสรา้งพื�นฐานการช่วยฟ�� นคืนชีพให้ฝ�งรากลึก
ในระดับประชาชน

รายงานฉบับสมบูรณ์รายงานฉบับสมบูรณ์

จัดทําโดย
Basic life support implementation for lay rescuer

สนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย แผนงานยุทธศาสตรเ์ป�าหมาย (Spearhead)

ด้านสังคม : แผนงานระบบบรกิารสุขภาพ โดย สาํนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)



ชื่อวิจัย:    โครงการสร้างพื้นฐานการช่วยฟื้นคืนชีพให้ฝังรากลึกในระดับประชาชน 
   Basic life support implementation for lay rescuer 

ISBN:   978-616-398-532-3 

ผู้วิจัย:   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์บวร  วิทยช านาญกุล  
แพทย์หญิงมาริสา  ทองนอก   
แพทย์หญิงธนพรรณ  วงษา   
แพทย์หญิงประภา  บุตรต๊ะ   
นางหทัยกาญจน์  การกะสัง  
นางปริญญาลักษณ์  ไตรสตัยกุล 
อาจารย์ นายแพทยช์านนท์  ช่างรัตนกร  
นายแพทยช์โนดม  เพียรกุศล   
นายวีรพล  แก้วแปงจันทร์  
นางสาวรัดเกล้า  สายหร่าย   

บรรณาธิการ:  รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์  บุญเชียง 
   ดร.เสาวลักษณ์  เศรษฐีกุล 
   นางสาวสุรภี  ทานเคหาสน์ 
   นางสาวสุณิสา  เสนาหวาน 

ออกแบบและพิมพ์: นางสาวอรุณวดี  กรรมสิทธิ ์

เจ้าของและผู้จัดพิมพ์: หน่วยบริหารจัดการและส่งมอบผลลัพธ์ (ODU) 
   คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 
   239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
   โทรศัพท์ 0 5394 2504 

พิมพ์ครั้งแรก:  มกราคม 2564 

พิมพ์ที่:   บริษัทสยามพิมพ์นานา จ ากัด โทรศัพท์ 0 5321 6962 

สนับสนนุโดย:  ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
 



ก 
 

ค ำน ำ 
 
 รายงานฉบับนี้ เป็นรายงานที่จัดท าขึ้นเพื่อประกอบการท าโครงการวิจัย เรื่อง “โครงการสร้าง
พื้นฐานการช่วยฟื้นคืนชีพให้ฝังรากลึกในระดับประชาชน” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับ
การช่วยฟื้นคืนชีพและพร้อมที่จะท าการช่วยเหลือผู้อื่นได้ โดยมีเนื้อหาประกอบด้วยการพัฒนาชุดการสอน
การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานส าหรับประชาชนด้วยหลักสูตรระยะสั้น แต่ให้มีความรู้เท่าเทียมกับการอบรม
มาตรฐานทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้สอนจากโรงพยาบาลแกนน าและผู้เรียน
แกนน าในการช่วยฟ้ืนคืนชีพผู้อื่น 
 ทั้งนี้ โครงการวิจัยฯ ขอขอบคุณโรงพยาบาลแกนน าใน 6 อ าเภอของจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ 
โรงพยาบาลสันป่าตอง โรงพยาบาลสันทราย โรงพยาบาลฝาง โรงพยาบาลนครพิงค์ โรงพยาบาลจอมทอง 
และโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ทุกท่านที่เห็นความส าคัญของการช่วยฟื้นคืนชีพและร่วมสมัครมาเป็น
ผู้สอนในโรงพยาบาลแกนน า (ครู ก) และผู้เรียนแกนน า (ครู ข ) รวมทั้งคณะท างาน และผู้เกี่ยวข้องที่ได้มี
ส่วนในการให้ค าปรึกษา ช้ีแนะแนวทาง และข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ และขอขอบคุณโครงการวิจัยการ
พัฒนาระบบบริการ การดูแลภาวะฉุกเฉิน ด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่ครบวงจร คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  (Smart Emergency Care Serviced Integration; SECSI) ที่ ได้ ให้งบ
สนับสนุนในการท าวิจัย มา ณ ที่น้ีด้วย 
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บทคัดย่อ 
 
ควำมส ำคัญ การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งในการช่วยผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้น
กะทันหันให้สามารถรอดชีวิตได้ การช่วยที่รวดเร็วและถูกต้องตั้งแต่ที่เกิดเหตุนั้นเป็นหัวใจส าคัญของห่วงโซ่
ของการรอดชีวิต อย่างไรก็ตาม ความรู้ของประชาชนไทยในการท าการช่วยฟื้นคืนชีพยังไม่ถูกบรรจุใน
หลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ การเรียนการสอนจึงเป็นบทบาทของบุคลากรทางการแพทย์ท าให้ความรู้ไม่
สามารถส่งต่อไปถึงประชาชนได้อย่างทั่วถึง ดังนั้น การเสริมสร้างศักยภาพบุคคลให้สามารถถ่ายทอดความรู้
และทักษะได้จึงจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการให้ความรู้เกี่ยวกับการการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานแก่ประชาชนในวง
กว้าง 

วิธีด ำเนินกำร การวิจัยนี้เป็นการศึกษาแบบวิจัยและพัฒนามีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาชุดการสอนการช่วยฟื้น
คืนชีพขั้นพื้นฐานส าหรับประชาชน และศักยภาพบุคคลในการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการช่วยฟื้นคืนชีพขั้น
พื้นฐานในชุมชน การศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ 1) ระยะวิเคราะห์สถานการณ์ 2) ระยะด าเนินการ 
และ 3) ระยะประเมินผล ผู้เข้าร่วมการศึกษาเป็นกลุ่มตัวอย่างที่คัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง ประกอบด้วย 
อาจารย์แพทย์จ านวน 10 คน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการในโรงพยาบาลจ านวน 69 คน และประชาชนที่อาศัยใน
จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 362 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป  
แนวค าถามในการสนทนากลุ่ม แบบประเมินความรู้เกี่ยวกับการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน แบบประเมิน
ทักษะในการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน และแบบประเมินความพึงพอใจ มีการวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิง
พรรณนาและใช้สถิติการทดสอบทีแบบกลุ่มสัมพันธ์ 

ผลกำรศึกษำ การวิจัยนี้ท าให้ได้ชุดการสอนการช่วยคืนชีพข้ันพ้ืนฐานส าหรับประชาชนซึ่งประกอบด้วย คู่มือ
การสอนการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน และวิดีทัศน์ในการฝึกปฏิบัติการช่วยคืนชีพขั้นพื้นฐานและการเรียกใช้
บริการการแพทย์ฉุกเฉิน (1669) ผลลัพธ์จากการน าชุดการสอนไปใช้ พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้เกี่ยวกับ
การช่วยฟ้ืนคืนชีพข้ันพ้ืนฐานของเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติการในโรงพยาบาลหลังการอบรม สูงขึ้นกว่าก่อนการอบรม
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิต (t = 1.66, p < 0.01) และประชาชนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพจากเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล มีค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้เกี่ยวกับการช่วยฟื้นคืนชีพข้ันพ้ืนฐานหลังการอบรม สูงข้ึน
กว่าก่อนการอบรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิต (t = 1.64, p < 0.01) และร้อยละ 95.6 ของประชาชนสามารถ
ปฏิบัติการฟื้นคืนชีพข้ันพ้ืนฐานได้อย่างถูกต้องครบถ้วน  

สรุปผลกำรวิจัย ประชาชนท่ีได้รับการพัฒนาศักยภาพมีความรู้และทักษะในการช่วยฟื้นคืนชีพและสามารถ
น าไปถ่ายทอดต่อในชุมชนได้  
 
 



1 
 

บทที่ 1 

บทน ำ 
 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

การเสียชีวิตจากหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน (Sudden cardiac arrest) เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้
ในชีวิตประจ าวันท้ังในเด็กและผู้ใหญ่ โดยสาเหตุหลักในเด็กเกิดจากภาวะจมน้ าและในผู้ใหญ่เกิดจากภาวะ
หัวใจขาดเลือด ดังนั้น การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพ้ืนฐานจึงเป็นทางออกที่ส าคัญที่สุดในการท าให้ผู้ที่เกิดภาวะ
ดังกล่าวมีชีวิตรอดได้ ในประเทศไทย อัตราการรอดชีวิตของผู้ที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้นภายนอกโรงพยาบาล
นั้นค่อนข้างต่ าเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ (1) จากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่าปัจจัยที่น าไปสู่อัตราการ
เสียชีวิตจากภาวะหัวใจหยุดเต้นท่ีไม่จ าเป็น ได้แก่ ไม่ได้รับการช่วยเหลืออย่างถูกต้อง ไม่มีการเรียกระบบ
บริการการแพทย์ฉุกเฉิน ไม่มีการน าส่งอย่างถูกต้อง รวมถึงได้รับการช่วยเหลืออย่างผิดวิธี ซึ่งสิ่งเหล่านี้
สะท้อนให้เห็นว่า ประชาชนไทยมีความรู้และทักษะในการช่วยเหลือผู้ที่ เกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นค่อนข้าง
น้อย จากการทดสอบความรู้ของนักศึกษามหาวิทยาลัยที่เข้าเรียนใหม่ พบว่าร้อยละ 40 ที่จบการศึกษา
ภาคบังคับเท่านั้นท่ีจะเข้าใจการช่วยเหลืออย่างถูกต้อง (2) แต่ยังไม่ได้ประเมินว่าจะสามารถช่วยฟื้นคืนชีพ
ได้ถูกต้องและเหมาะสมหรือไม่  

ปัจจุบันประเทศไทยได้เริ่มมีการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการช่วยฟ้ืนคืนชีพข้ันพ้ืนฐานในโรงเรียน
และชุมชน โดยมีการน าเอาความรู้เกี่ยวกับการช่วยฟื้นคืนชีพเข้าบรรจุในหลักสูตรการเรียนการสอนใน
ระดับช้ันมัธยมศึกษา อย่างไรก็ตาม กลับพบว่าเนื้อหาในหลักสูตรที่น ามาใช้บางส่วนไม่ถูกต้อง อีกทั้ง ครูที่
ท าหน้าที่ในการถ่ายทอดความรู้ส่วนใหญ่สอนเพียงแต่ความรู้ในตามหลักทฤษฎีเท่านั้น ไม่ได้สอนให้
นักเรียนสามารถน าไปปฏิบัติใช้ได้จริง เนื่องจากครูไม่มีความเข้าใจและทักษะในการช่วยฟื้นคืนชีพขั้น
พื้นฐานอย่างท่องแท้ ส่งผลให้นักเรียนไม่มีทักษะในการช่วยฟื้นคืนชีพเพียงพอ ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อ
การเข้าช่วยเหลือเมื่อเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นน้อย (3) ส าหรับประชาชนท่ัวไปในชุมชน ส่วนใหญ่การอบรม
ให้ความรู้เกี่ยวกับการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานเกิดขึ้นจากเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทางสาธารณสุขเป็นผู้ให้
ความรู้ ซึ่งจ ากัดการถ่ายทอดความรู้เฉพาะประชาชนท่ีให้ความสนใจเท่านั้น เนื่องจากการเข้าถึงประชาชน
ในพื้นที่เป็นไปได้ยาก อีกทั้งระยะเวลาที่ใช้ในการอบรมนานถึง 4 ช่ัวโมง (4) และต้องเสียค่าใช้จ่ายในการ
เข้าอบรม ท าให้การกระจายความรู้ ทัศนคติ และทักษะที่จ าเป็นในการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพ้ืนฐานเป็นไปได้
ในวงแคบเท่านั้น 

ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาชุดการสอนการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานส าหรับ
ประชาชนให้มีความเหมาะสมกับบริบทและข้อจ ากัดทางด้านเวลา รวมถึงพัฒนาศักยภาพของประชาชน 
เช่น ครูในโรงเรียน อาจารย์ในสถาบันการศึกษา อาสาสมัครชุมชน ผู้น าหมู่บ้าน โค้ชนักกีฬา บุคลากรที่
ประจ าในสถานที่ท่องเที่ยว และบุคลากรในสถานที่ที่มีคนอยู่อาศัยเป็นจ านวนมาก ให้สามารถถ่ายทอด



2 
 

ความรู้แก่บุคคลที่จะน าไปใช้ในการช่วยเหลือผู้อื่นต่อไปได้ โดยเป้าหมายสูงสุดของการวิจัยคือเพื่อให้
ประชาชนในวงกว้างมีความรู้และทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานในที่เกิดเหตุได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม อันจะส่งผลต่ออัตราการรอดชีวิตของผู้ที่ประสบเหตุและมีภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันเพิ่มขึ้น
ต่อไป 

 
วัตถุประสงค์กำรวิจัย  

1. เพื่อพัฒนาชุดการสอนการช่วยฟื้นคืนชีพข้ันพ้ืนฐานส าหรับประชาชน  
2. เพื่อเปรียบเทียบคะแนนความรู้เกี่ยวกับการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานก่อนและหลังการใช้ชุดการ

สอนการช่วยฟื้นคืนชีพข้ันพ้ืนฐานส าหรับประชาชน 
 

ค ำถำมกำรวิจัย 
1. ชุดการสอนการช่วยฟื้นคืนชีพข้ันพ้ืนฐานส าหรับประชาชนมีลักษณะอย่างไร 
2. ความรู้เกี่ยวกับการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานก่อนและหลังการใช้ชุดการสอนการช่วยฟื้นคืนชีพ

ขั้นพื้นฐานส าหรับประชาชนเป็นอย่างไร 
3. ทักษะเกี่ยวกับการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานก่อนและหลังการใช้ชุดการสอนการช่วยฟื้นคืนชีพ

ขั้นพื้นฐานส าหรับประชาชนเป็นอย่างไร 
 

สมมติฐำน 
1. คะแนนความรู้เกี่ยวกับการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานหลังได้รับการอบรมโดยใช้ชุดการสอนการ

ช่วยฟ้ืนคืนชีพข้ันพ้ืนฐานส าหรับประชาชนสูงกว่าก่อนได้รับการอบรม 
2. คะแนนทักษะเกี่ยวกับการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานหลังได้รับการอบรมโดยใช้ชุดการสอนการ

ช่วยฟ้ืนคืนชีพข้ันพ้ืนฐานส าหรับประชาชนสูงกว่าก่อนได้รับการอบรม 
 

นิยำมศัพท ์

การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน หมายถึง พื้นฐานในการช่วยชีวิตผู้ที่เกิดภาวะหัวใจหยุดเต้น  
ประกอบด้วย การรับรู้และขอความช่วยเหลือจากระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน การช่วยชีวิตอย่างมี
ประสิทธิภาพทันที และการช็อกฟ้าหัวใจด้วยเครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจแบบอัตโนมัติอย่างรวดเร็ว 

การพัฒนาศักยภาพประชาชน หมายถึง กระบวนการเปลี่ยนแปลงความรู้ ความสามารถ และ
ทัศนคติเพื่อให้ประชาชนเกิดความรู้และทักษะภายได้จากการเข้าร่วมการอบรม 
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ครู ก หมายถึง บุคลากรทางการแพทย์ ได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ พนักงานเวช
กิจฉุกเฉิน นักวิชาการสาธารณสุข  เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญการ นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
ของโรงพยาบาลใน 6 อ าเภอของจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ โรงพยาบาลสันป่าตอง โรงพยาบาลสันทราย 
โรงพยาบาลฝาง โรงพยาบาลนครพิงค์ โรงพยาบาลจอมทอง และโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ท่ีมี
ความสนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมการช่วยคืนชีพขั้นพื้นฐานและสามารถน าความรู้ที่ได้ถ่ายทอดด้วยการสอน
ให้กับบุคคลอื่นได้ 

ครู  ข หมายถึง บุ คคลทั่ วไปที่ เป็นผู้ น าในชุมชน เช่น คุณครูในโรงเรียน อาจารย์ ใน
สถาบันการศึกษา อาสาสมัครชุมชน ผู้น าหมู่บ้าน โค้ชนักกีฬา บุคลากรที่ประจ าในสถานที่ท่องเที่ยว และ
บุคลากรในสถานที่ที่มีคนอยู่จ านวนมาก เป็นต้น ในแต่ละพื้นที่ 6 อ าเภอของจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ 
อ าเภอสันป่าตอง อ าเภอฝาง อ าเภอสันทราย อ าเภอแม่ริม และอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ท่ีมีความสนใจเข้า
ร่วมการฝึกอบรมการช่วยคืนชีพข้ันพ้ืนฐานและสามารถน าความรูท้ี่ไดถ้่ายทอดด้วยการสอนให้กับบุคคลอื่น
ได้ 
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บทที่ 2 
กำรทบทวนวรรณกรรม 

 
การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยและการพัฒนา (Research and development) เพื่อพัฒนาชุด

การสอนการช่วยฟื้นคืนชีพข้ันพ้ืนฐานส าหรับประชาชน และศักยภาพบุคคลในการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ
การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานในชุมชน โดยแบ่งการศึกษาเป็น 3 ระยะ คือ 1) ระยะวิเคราะห์สถานการณ์ 
2) ระยะด าเนินการ และ 3) ระยะประเมินผล ศึกษาใน 6 อ าเภอในจังหวัดเชียงใหม่ การทบทวน
วรรณกรรมครอบคลุมเนื้อหาที่เกี่ยวข้องดังนี้  

1. สถานการณ์ปัญหาเกี่ยวกับการช่วยฟื้นคืนชีพ 
2. การให้ความรู้เกี่ยวกับการช่วยฟื้นคืนชีพข้ันพ้ืนฐาน 

สถำนกำรณ์ปัญหำเกี่ยวกับกำรช่วยฟื้นคืนชีพ 

ภาวะหัวใจหยุดเต้น (Cardiac arrest) เป็นภาวะที่หัวใจไม่มีการบีบตัว ท างานผิดปกติ หรือ
ท างานช้าลง ท าให้ไม่มีการไหลเวียนของเลือดและออกซิเจนไปเลี้ยงร่างกายส่วนต่าง ๆ ส่งผลให้เกิดอวัยวะ
ต่าง ๆ (5) ในร่างกายท างานผิดปกติและหยุดการท างานในที่สุด ปัจจุบัน ภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน
เป็นสาเหตุการเสียชีวิตมากที่สุดทั่วโลก (6) จากการศึกษาที่ผ่านมา พบว่าสาเหตุหลักของการเกิดภาวะ
หัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน  คือ ภาวะหัวเต้นผิดจังหวะ  (Ventricular fibrillation and ventricular 
tachycardia) ที่ท าให้ไม่มีเลือดสูบฉีดออกจากหัวใจ โรคหัวใจขาดเลือด การได้รับสารพิษ และโรคหัวใจที่
เป็นมาแต่ก าเนิด (7) 

การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (Basic life support: BLS) เป็นหัตถการส าคัญที่สุดในการท าให้ผู้
ที่เกิดภาวะภาวะหัวใจหยุดเต้นมีชีวิตรอดได้ จากการศึกษาพบว่า ผู้ที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้นภายนอก
โรงพยาบาลหากได้รับการช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐาน โดยการกดหน้าอก จะมีอัตราการรอดชีวิตสูงกว่าผู้ที่ไม่ได้รับ
การช่วยเหลือด้วยวิธีการกดหน้าอก 2-3 เท่า (8) อย่างไรก็ตาม หลักการทั่วไปในการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานผู้
ที่อยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉินต้องค านึงถึงปัจจัยหลายประการ ได้แก่ การขอความช่วยเหลือ การกดหน้าอก 
และการใช้เครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (Automated external defibrillator: AED) (9) 

กำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรช่วยฟ้ืนคืนชีพข้ันพื้นฐำน 

ที่ผ่านมา ได้มีการส่งเสริมการให้ความรู้เกี่ยวกับการช่วยฟ้ืนคืนชีพข้ันพ้ืนฐานทั่วโลกโดยใช้วิธีการ
ที่หลากหลาย แต่ส่วนใหญ่ได้มีการน าเอาความรู้เกี่ยวกับการฟื้นคืนชีพขั้นพ้ืนฐานบรรจุเข้าสู่หลักสูตรเพื่อ
ใช้ในการสอนให้กับนักเรียนและนักศึกษาเพื่อปลูกฝังการเกิดความมั่นใจและมีทักษะในการช่วยฟื้นคืนชีพ
ที่ถูกต้องอย่างยั่งยืน ดังเห็นได้จากการการศึกษาในประเทศนอร์เวย์พบว่า มีการน าเอาความรู้เกี่ยวกับการ
ฟื้นคืนชีพข้ันพ้ืนฐานบรรจุเข้าสู่หลักสูตรภาคบังคับในทุกโรงเรียน ท าให้นักเรียนส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับ
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การฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (10) อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาด้านความรู้เกี่ยวกับการฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานใน
นักศึกษามหาวิทยาลัย ในประเทศสหรัฐอเมริกา (11–14) พบว่า ส่วนใหญ่ยังมีความรู้ไม่เพียงพอที่จะ
ช่วยชีวิตผู้ป่วยได้ แม้ว่ามีการเพิ่มหลักสูตรการฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานในระดับมัธยมศึกษาแล้ว นอกจากนี้
การศึกษาในประเทศญี่ปุ่น (15,16) ประเทศบราซิล (17) และประเทศนิวซีแลนด์ (18) ที่แสดงให้เห็นว่า
ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับการการฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานในเกณฑ์ต่ าเนื่องจากยังไม่มีหลักสูตรบังคับการ
เรียนฟื้นคืนชีพข้ันพ้ืนฐาน  

ประเทศไทย แม้ว่าจะเริ่มมีการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานในโรงเรียน
และชุมชน โดยมีการน าเอาความรู้เกี่ยวกับการช่วยฟื้นคืนชีพเข้าบรรจุในหลักสูตรการเรียนการสอนใน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาแล้ว แต่การเรียนการสอนการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานในแต่ละสถานการศึกษายัง
ไม่ได้มาตรฐานที่ชัดเจน เนื่องจากแต่ละสถาบันมีหลักสูตรการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานที่ต่างกัน โดยบาง
แห่งมีเพียงการเรียนภาคทฤษฎี และบางแห่งมีการสอนในภาคปฏิบัติร่วมด้วย อย่างไรก็ตามจากการศึกษา
น าร่องของผู้วิจัยพบว่า ประสิทธิภาพของการเรียนการสอนไม่ว่าจะมีทั้งทฤษฎีและปฏิบัติยังไม่สามารถ
สะท้อนว่าการศึกษาภาคบังคับสามารถท าให้เด็กไทยมีความรู้เพียงพอในการเรยีนได้ จะมีก็เพียงหลักสูตรที่
เป็นมาตรฐานที่จะท าให้นักเรียนสามารถคงความรู้เพื่อการน าไปใช้เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินได้ (2)   

ในปัจจุบัน หลักสูตรมาตรฐานในการอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานของประเทศไทยคือ 
หลักสูตรของคณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิตแห่งประเทศไทย สมาคมโรคหัวใจในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ซึ่งได้รับการดัดแปลงหลักสูตรมาจากสมาคมโรคหัวใจแห่งประเทศสหรัฐอเมริ กา (American Heart 
Association: AHA) ซึ่งใช้ระยะเวลาในการจัดอบรม 4 ช่ัวโมง ประกอบด้วยเนื้อหาสาระส าคัญได้แก่  
1) การประเมินผู้ป่วยและเรียกขอความช่วยเหลือหรือเรียกบริการการแพทย์ฉุกเฉินทันที 2) การท าการกด
หน้าอกอย่างถูกต้องและทันท่วงที 3) การท าการช็อกไฟฟ้าหัวใจทันทีเมื่อมีข้อบ่งช้ี 4) การช่วยฟื้นคืนชีพ
ขั้นสูงอย่างมีประสิทธิภาพ และ 5) การดูแลภายหลังการช่วยฟื้นคืนชีพ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ครอบคลุมการ
ช่วยฟ้ืนคืนชีพขั้นพื้นฐานท้ังผู้ใหญ่ เด็ก และเด็กทารก โดยการอบรมจะแบ่งเป็นการอบรมส าหรับบุคลากร
ทางการแพทย์และส าหรับประชาชนทั่วไป อย่างไรก็ตาม ในปี พ.ศ. 2558 คณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน
ได้มีประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เรื่องก าหนดให้มีการใช้เครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (Automated 
external defibrillator: AED) เป็นการปฐมพยาบาลที่ประชาชนไทยทุกคนสามารถใช้ได้ และในปี  
พ.ศ. 2560 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสถาบัน
การแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้ให้ความส าคัญกับการด าเนินงานด้านการปฐมพยาบาลการช่วยฟื้นคืนชีพด้วย
การใช้เครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ ท าให้เกิดความร่วมมือในการจัดท าหลักสูตร “ปฐมพยาบาล-ฟื้นคืน
ชีพ และการใช้เครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ” เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และ
นักศึกษาในสถานศึกษาทุกระดับมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการปฐมพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน 
และน าไปจัดการการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกท้ังเพื่อให้สามารถน าทักษะที่ได้น าไปปฏิบัติเมื่อต้อง
เผชิญกับสถานการณ์ฉุกเฉินได้จริง อันจะส่งผลต่อการเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตก่อนถึงโรงพยาบาล  
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กรอบแนวคิด 
 

การศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาเพื่อพัฒนาชุดการสอนการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานส าหรับ
ประชาชน และศักยภาพบุคคลในการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานในชุมชน 
กระบวนการในการพัฒนาแบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ 1) ระยะวิเคราะห์สถานการณ์ 2) ระยะด าเนินการ  
และ 3) ระยะประเมินผล โดยน าชุดการสอนการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานไปให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ทาง
การแพทย์จากโรงพยาบาลใน 6 อ าเภอของจังหวัดเชียงใหม่เพื่อให้มีศักยภาพในการถ่ายทอดความรู้และ
ทักษะเกี่ยวกับการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานในกลุ่มประชาชนทั่วไปในพื้นที่ 6 อ าเภอในจังหวัดเชียงใหม่ 
(ภาพที่ 1) 
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แกนน ำประชมุวำงแผน 
 ออกแบบการจัดอบรม คอนเซปต ์
 แนวทางการเลือกคนอบรม 
 สื่อและอุปกรณ์ 
 วิธีการเก็บคะแนน 
 ระบบเก็บผู้ท า BLS เป็น 

อบรมครูแกนน ำ (บุคลำกรทำงกำรแพทย์) 
อ าเภอละ 10 คน  

 อบรมเพื่อให้ท าการช่วยชีวิตเป็น 
 อบรมความเป็นครู 
 อบรมการควบคุมคอร์ส 

ประชำชน 
อ ำเภอละอย่ำงน้อย 1000 คน 

 อบรมเพื่อให้ท าการช่วยชีวิตเป็น 

อบรมครูประชำชน 
อ ำเภอละ 60 - 61 คน 

 อบรมเพื่อให้ท าการช่วยชีวิตเป็น 
 อบรมความเป็นครู 
 อบรมการควบคุมคอร์ส 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย 
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บทที่ 3 
วิธีด ำเนนิกำรวิจัย 

 
 การศึ กษาครั้ งนี้ เป็ นการศึ กษาแบบวิ จั ยและพั ฒ นา (Research and development)  

มีวัตถุประสงคเ์พื่อพัฒนาชุดการสอนการช่วยฟ้ืนคืนชีพข้ันพ้ืนฐานส าหรับประชาชน และศักยภาพบุคคลใน
การถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานในชุมชน ในพื้นที่ 6 อ าเภอในจังหวัดเชียงใหม่ 
ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 
 
ลักษณะประชำกรและกำรเลือกกลุ่มตัวอย่ำง  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้  แบ่งออกตามกระบวนการในการ
ด าเนินการวิจัย ดังนี้  
 

ระยะที่ 1 ระยะวิเครำะห์สถำนกำรณ์ 

ประชากร  คือ อาจารย์แพทย์ที่เกี่ยวข้องและมีความรู้ในงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินจากโรงพยาบาล 

กลุ่มตัวอย่าง คือ อาจารย์แพทย์ที่ เกี่ยวข้องและมีความรู้ในงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินจาก
โรงพยาบาลใน 6 อ าเภอของจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ โรงพยาบาลสันป่าตอง โรงพยาบาลสันทราย โรงพยาบาล
ฝาง โรงพยาบาลนครพิงค์ โรงพยาบาลจอมทอง และโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คัดเลือกแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) จ านวน 10 คน โดยมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ คือ 

1. เป็นผู้มีประสบการณ์เกี่ยวกับระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 
2. เคยผ่านหลักสูตรการอบรมการช่วยคืนชีพขั้นพื้นฐาน  
3. มี instructor BLS training certification ที่ไม่หมดอายุ 
4. มีความสมัครใจในการเข้าร่วมการวิจัยครั้งนี้ 

 
ระยะที่ 2  ระยะด ำเนินกำรและกำรประเมินผล 

ประชากร แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ประกอบด้วย  

1.  บุคลากรทางการแพทย์ คือ เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการทางแพทย์ในโรงพยาบาล ประกอบด้วย 
แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ พนักงานเวชกิจฉุกเฉิน นักวิชาการสาธารณสุข เจ้าพนักงาน
สาธารณสุขช านาญการ และนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ของโรงพยาบาล 
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2.  บุคคลทั่วไป คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ 6 อ าเภอของจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ อ าเภอสัน
ป่าตอง อ าเภอฝาง อ าเภอสันทราย อ าเภอแม่ริม และอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 

กลุ่มตัวอย่าง แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ประกอบด้วย  
1.  บุคลากรทางการแพทย์ (ครู ก) ประกอบด้วย แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ พนังงานเวช

กิจฉุกเฉิน นักวิชาการสาธารณสุข เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญการ และนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
ของโรงพยาบาลใน 6 อ าเภอของจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ โรงพยาบาลสันป่าตอง โรงพยาบาลสันทราย 
โรงพยาบาลฝาง โรงพยาบาลนครพิงค์ โรงพยาบาลจอมทอง และโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คัดเลือก
แบบเฉพาะเจาะจง จากโรงพยาบาล 6 แห่ง จ านวน 69 คน ตามเกณฑ์คุณสมบัติดังนี ้

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

2.  บุคคลทั่วไป (ครู ข) คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ 6 อ าเภอของจังหวัดเชียงใหม่ คัดเลือก
แบบเฉพาะเจาะจง โดยรับสมัครผู้ที่สนใจ จากท้ัง 6 อ าเภอ อ าเภอละ 60-61 คน รวม 362 คน โดยก าหนด
คุณสมบัติของกลุ่มตัวอย่าง ดังนี ้

1) เป็นประชาชนทั่วไปที่มีโอกาสสอนการช่วยคืนชีพขั้นพื้นฐานให้กับผู้อื่นได้  
2) สามารถเข้าร่วมการฝึกอบรมการช่วยคืนชีพขั้นพืน้ฐาน  
3)   มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคคลอื่นได้ 
4)   สามารถเข้าใจและสื่อสารด้วยภาษาไทยได้ดี 
5)   มีความสมัครใจในการเข้าร่วมการวิจัยครั้งนี้ 

 
เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี ้ประกอบด้วย 

1.  แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วยค าถามเกี่ยวกับ อายุ ต าแหน่ง ที่อยู่หน่วยงาน ซึ่งอยู่ใน
รูปแบบออนไลน ์

2.  แนวค าถามที่ใช้ในการสนทนากลุ่ม ผู้วิจัยสร้างแนวค าถามเพื่อประเมินความต้องการเกี่ยวกับ
การพัฒนาชุดการสอนการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ได้แก่ รายละเอียดของเนื้อหา กระบวนการและเทคนิคใน
การอบรม ตัวช้ีวัดเพื่อแสดงผลสัมฤทธิ์ของชุดการสอน และการติดตามผลการจัดอบรม โดยแนวค าถามมี
ลักษณะเป็นค าถามปลายเปิด 



10 
 

3.  แบบประเมินความรู้เกี่ยวกับการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นเองโดยประยุกต์จาก
หลักสูตรมาตรฐาน Basic Life Support ของสมาคมโรคหัวใจแห่งสหรัฐอเมริกา (19) ลักษณะของแบบ
ประเมินความรู้ประกอบด้วยข้อค าถามทั้งหมด 3 ด้าน ประกอบด้วย ค าถามเกี่ยวกับการกดหน้าอก (วิธีการ 
ความลึก อัตราการกด ต าแหน่งในการกดหน้าอก) การใช้หมายเลข 1669 และการใช้เครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจ
อัตโนมัติ ลักษณะค าถามเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก เกณฑ์การให้คะแนนคือ ถ้าตอบถูกได้ 1 คะแนน ตอบผิด
ได้ 0 คะแนน มีจ านวน 10 ข้อ ดังแสดงในภาคผนวก ข 

ก าหนดเกณฑ์การประเมิน คือ 

0 – 8   คะแนน  หมายถึง   ไม่ผ่านเกณฑ์ที่โครงการก าหนด 
8 – 10  คะแนน  หมายถึง   มีความรู้ความเข้าใจตามเกณฑ์ที่โครงการก าหนด 

4.  แบบประเมินทักษะในการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน เป็นการประเมินความสามารถทางการ
ปฏิบัติในการช่วยเหลือและฟื้นคืนชีพ โดยให้ทีมวิจัยในโครงการเป็นผู้ประเมินโดยใช้หุ่น AED ผู้วิจัยพัฒนา
แนวค าถามขึ้นตามหลักการในการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วยข้อค าถามทั้งหมด 4 ด้าน คือ  
1) การประเมินความปลอดภัยของที่เกิดเหตุ 2) การประเมินว่าหมดสติจริง 3) การกดนวดหัวใจอย่างมี
ประสิทธิภาพ และ 4) การใช้เครื่องช็อกไฟฟ้าอัตโนมัติ ลักษณะค าถามเป็นการเลือกตอบ 3 ตัวเลือก คือ 
ปฏิบัติถูกต้อง ปฏิบัติไม่ถูกต้อง และไม่ได้ปฏิบัติ เกณฑ์การให้คะแนนคือ หากผู้เข้าร่วมอบรมปฏิบัติจะได้ 1 
คะแนน หากไม่ได้ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องจะได้ 0 คะแนน มีจ านวนทั้งหมด 18 ข้อ ดังแสดงใน ภาคผนวก 
ค ทั้งนี้ ได้ก าหนดเกณฑ์การประเมิน คือ ผู้เข้าร่วมจะต้องปฏิบัติให้ผ่านทุกขั้นตอนทั้ง 4 ด้าน จึงจะผ่านเกณฑ์ที่
โครงการวิจัยก าหนด  

5.  แบบประเมินความพึงพอใจ เป็นแบบความประเมินความพึงพอใจในการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานส าหรับผู้เรียนการช่วยชีวิตเพื่อน าไปถ่ายทอดต่อ ประกอบด้วยความพึงพอใจในการ
เข้าร่วมอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน 5 ด้าน คือ 1) ด้านวิทยากร 2) ด้านสถานที่ ระยะเวลา และอาหาร  
3) ด้านการบริการของเจ้าหนาท่ี 4) ด้านความเข้าใจ และ 5) ด้านการน าความรู้ไปใช้ โดยลักษณะของแบบ
ประเมินจะตอบด้วยระดับความพึงพอใจทั้งหมด 5 ระดับ ได้แก่  

ระดับ 5   คือ  พอใจอย่างมาก 
ระดับ 4   คือ  พอใจ  
ระดับ 3   คือ  พอใจปานกลาง 
ระดับ 2   คือ  ไม่พอใจ  
ระดับ 1   คือ  ไม่พอใจอย่างมาก  

โดยมีข้อค าถามส าหรับการประเมินความพึงพอใจทั้งหมด 17 ข้อ และมีค าถามเกี่ยวกับความ
คิดเห็นเพิ่มเติมในการจัดการอบรมและข้อเสนอแนะในการจัดอบรมร่วมด้วย ดังแสดงในภาคผนวก จ
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ขั้นตอนและวิธีกำรรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยแบ่งขั้นตอนในการรวบรวมข้อมูลวิจัยเป็น 3 ระยะ ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
 
ระยะที่ 1 ระยะวิเครำะห์สถำนกำรณ์  

1. หัวหน้าโครงการวิจัยเข้าร่วมประชุมช้ีแจงและพิจารณาแนวทางการด าเนินงานในโครงการย่อย 
ภายใต้ “ชุดโครงการพัฒนาติดตามประเมินผลโครงการย่อย ภายใต้การศึกษาวิจัย การพัฒนาระบบบริการ
เพื่อการดูแลภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างครบวงจร” ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยกล่าวถึงแนวทางการจัดท ารายงานผลการด าเนิน ก าหนดการ
จัดส่งรายงานผลการด าเนินการ และการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการบันทึกรายงานผลการด าเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
2.  จัดประชุมอาจารย์แพทย์ที่เกี่ยวข้องและมีความรู้ในงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินจ านวน 10 คน 

จากโรงพยาบาลใน 6 อ าเภอของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาชุดการสอน
การช่วยฟื้นคืนชีพข้ันพ้ืนฐานส าหรับประชาชน และการจัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคคลในการถ่ายทอด
ความรู้เกี่ยวกับการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานในชุมชน ทั้งรายละเอียดก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับก าหนดการ 
เนื้อหาสาระส าคัญ เทคนิคในการจัดอบรม อุปกรณ์การสอน สื่อการสอน การประชาสัมพันธ์และการคัดเลือก 
รวมถึงวิธีการประเมินผลเพื่อติดตามและประเมินผลผู้เข้าร่วมอบรม 
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3.  ผู้วิจัยพัฒนาคู่มือการสอนการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน และสื่อการสอน โดยจัดท าเป็นรูปแบบ
สื่อวิดีทัศน์เพื่ออธิบายถึงขั้นตอนในการช่วยคืนชีพขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ 
หลังจากนั้น ได้พัฒนาแบบสอบถามในรูปแบบออนไลน์เพื่อใช้ในการประเมินผลการน าชุดการสอนการช่วยฟื้น
คืนชีพขั้นพื้นฐานส าหรับประชาชนไปใช้ในการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคคลอย่างเป็นระบบ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระยะที่ 2 ระยะด ำเนินกำร 
1.  คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างตามคุณสมบัติที่ก าหนดไว้ และเตรียมสถานที่ในการอบรมบุคลากร

ทางการแพทย์ (ครู ก)  
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2.  ผู้วิจัยจัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ ครู ก จ านวน 62 คน จากโรงพยาบาล 6 แห่งในจังหวัด
เชียงใหม่ ได้แก่ โรงพยาบาลสันป่าตอง โรงพยาบาลสันทราย โรงพยาบาลฝาง โรงพยาบาลนครพิงค์ 
โรงพยาบาลจอมทอง และโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เพื่อเรียนรู้วิธีการสอนการช่วยคืนชีพขั้นพื้นฐาน 
(BLS Instructor) ในวันที่  25 ตุลาคม 2563 พร้อมแจกประกาศนียบัตรภายหลังจากการจัดอบรม  
(ภาคผนวก ง) 
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3.  ผู้วิจัยร่วมกับคณะสื่อสารมวลชนด าเนินการประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนในวงกว้างเพื่อสร้าง
ความตระหนักและเห็นถึงความส าคัญของการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน พร้อมทั้งคัดเลือกบุคลากรทั่วไปตาม
คุณสมบัติที่ก าหนดไว้เพื่อเข้าร่วมอบรมเป็นแกนน าชุมชน (ครู ข) อย่างน้อยอ าเภอละ 60 คน จ านวน 6 
อ าเภอของจังหวัดเชียงใหม่ 

4.  ครู ก ในแต่ละอ าเภอจัดอบรมการสอนการช่วยคืนชีพขั้นพื้นฐานให้แก่แกนน าชุมชน (ครู ข)  
โดยที่ผู้วิจัยท าหน้าที่ เป็นผู้ ช่วยในการประสานงานทั่วไปเท่านั้น ทั้งนี้  ได้แบ่งการจัดอบรมเป็น 6 ครั้ง  
ตามโรงพยาบาลเป้าหมาย ดังนี้ 
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1) โรงพยาบาลสันป่าตอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2) โรงพยาบาลสันทราย 
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3) โรงพยาบาลฝาง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4) โรงพยาบาลนครพิงค ์
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5) โรงพยาบาลจอมทอง 
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6) โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระยะที่ 3 ระยะประเมินผล  

1.  ประเมินความรู้เกี่ยวกับการช่วยฟื้นคืนชีพข้ันพ้ืนฐานของ ครู ก และครู ข โดยประเมินความรู้
ก่อนการใช้ชุดการสอนการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานส าหรับประชาชน (Pre-test) และภายหลังการใช้ชุด
การสอนการช่วยฟื้นคืนชีพข้ันพ้ืนฐานส าหรับประชาชน (Post-test) 

2.  ประเมินทักษะในการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานของ ครู ก และครู ข โดยประเมินความรู้ภายหลัง
การใช้ชุดการสอนการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานส าหรับประชาชน 

3.  ประเมินผลความพึงพอใจของ ครู ก และครู ข ภายหลังการใช้ชุดการสอนการช่วยฟื้นคืนชีพขั้น
พื้นฐานส าหรับประชาชน 
 
กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

 ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

1.  ข้อมูลเชิงคุณภาพ น ามาวิเคราะห์เชิงเนื้อหาโดยจัดระเบียบและจ าแนกข้อมูลแต่ละส่วนแล้ว
น ามาสรุปเป็นประเด็นต่าง ๆ 
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2.  ข้อมูลเชิงปริมาณ ได้มีการน ามาวิเคราะห์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ 
ประกอบด้วย 

2.1 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลทักษะการปฏิบัติ และความพึงพอใจ โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 
ได้แก่ การแจกแจงความถี ่และร้อยละ 

2.2 วิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้ เกี่ยวกับการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน  
ก่อนและหลังการใช้ชุดการสอนการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานส าหรับประชาชนโดยใช้สถิติ
การทดสอบทีแบบกลุ่มสัมพันธ์ (Paired Sample T-test) 
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บทที่ 4 
ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

 
การศึกษานี้เป็นการศึกษาเพื่อพัฒนาชุดการสอนการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานส าหรับประชาชน 

และศักยภาพบุคคลในการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการช่วยฟื้นคืนชีพข้ันพื้นฐานในชุมชน ผลการวิเคราะห์
ข้อมูลแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
ส่วนท่ี 2 ชุดการสอนการช่วยฟื้นคืนชีพข้ันพ้ืนฐานส าหรับประชาชน 
ส่วนที่ 3 ผลการพัฒนาศักยภาพบุคคลในการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการช่วยฟื้นคืนชีพขั้น

พื้นฐานในชุมชน 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่ำง 

 กลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการช่วยฟื้น
คืนชีพข้ันพ้ืนฐานในชุมชนแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 

กลุ่มที่ 1 บุคลากรทางการแพทย์ (ครู ก) จากโรงพยาบาลใน 6 อ าเภอของจังหวัดเชียงใหม่ 
จ านวน 62 คน จากตารางที่ 1 กลุ่มตัวอย่างส่วนมากเป็นเพศหญิงจ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 76.8  
มีอายุเฉลี่ย 35.0 ปี (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 8.5) ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเป็นพยาบาลร้อยละ 68.1 
รองลงมาคือ เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน ร้อยละ 14.5 และมาจากสถานปฏิบัติการในโรงพยาบาลในจ านวน
ใกล้เคียงกัน 

 
ตำรำงที่ 1 จ ำนวนและร้อยละข้อมูลทั่วไปของบุคลำกรทำงกำรแพทย์ (ครู ก) (n = 69) 
 

ข้อมูล จ ำนวน (ร้อยละ) 
เพศ 

หญิง  
ชำย 

 
53 (76.8) 
16 (23.2) 

อำชีพ   
พยำบำล 47 (68.1) 
เจ้ำพนักงำนเวชกจิฉุกเฉิน 10 (14.5) 
แพทย์ 2 (2.9) 
เจ้ำพนักงำนสำธำรณสขุ 4 (5.8) 
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ข้อมูล จ ำนวน (ร้อยละ) 
นักปฏิบัตกิำรฉุกเฉินกำรแพทย์ 3 (4.3) 
นักวิชำกำรสำธำรณสขุ 2 (2.9) 
ทันตแพทย์ 1 (1.4) 

สถำนที่ปฏบิัติกำร   
โรงพยำบำลจอมทอง 12 (17.4) 
โรงพยำบำลนครพิงค์ 12 (17.4) 
โรงพยำบำลฝำง 10 (14.5) 
โรงพยำบำลมหำรำชนครเชียงใหม่ 12 (17.4) 
โรงพยำบำลสันทรำย 12 (17.4) 
โรงพยำบำลสันป่ำตอง 11 (15.9) 

 

กลุ่มที่  2 บุคคลทั่วไป (ครู ข) จากพื้นที่  6 อ าเภอของจังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 362 คน  
จากตารางที่ 2 จะเห็นได้ว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 53.4 มีอายุเฉลี่ย 34.2 ปี 
(ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 12.3) ส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านและพยาบาล
วิชาชีพกู้ชีพในจ านวนที่เท่ากัน คือ ร้อยละ 11.4  ทั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในอ าเภอสันป่าตอง
จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 19.3 รองลงมาคือ อ าเภอสันทราย จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 16.9  

 

ตำรำงที่ 2 จ ำนวนและร้อยละข้อมูลทั่วไปของบุคคลทั่วไป (ครู ข) (n = 362) 
 

ข้อมูล จ ำนวน (ร้อยละ) 
เพศ 

หญิง  
ชำย 

 
188 (53.4) 
174 (46.6) 

อำชีพ   
อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน 40 (11.4) 

พยำบำลวิชำชีพ 40 (11.4) 
กู้ชีพ 31 (8.8) 
นักเรียน 21 (6.0) 
พนักงำนรำชกำร 15 (4.3) 
พนักงำนดับเพลิง 13 (3.7) 
พนักงำนทั่วไป 12 (3.4) 
เจ้ำหน้ำที่รำชกำร 12 (3.4) 
พนักงำนพิทักษ์ป่ำ เจ้ำหน้ำที่อุทยำน 11 (3.1) 
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ข้อมูล จ ำนวน (ร้อยละ) 
ครู 9 (2.6) 
นักศึกษำ 8 (2.3) 
ต ำรวจอำสำ 8 (2.3) 
เจ้ำพนักงำนเวชกจิฉุกเฉิน 6 (1.7) 
พนักงำนบริษัท 6 (1.7) 
ต ำรวจ 5 (1.4) 
พนักงำนขับรถ 5 (1.4) 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำน 4 (1.1) 
พนักงำนสัญญำจ้ำง 4 (1.1) 
นักวิชำกำรสำธำรณสขุ 4 (1.1) 
เจ้ำพนักงำนรำชทัณฑ ์ 4 (1.1) 
เทรนเนอร ์ 4 (1.1) 
วิศวกร 4 (1.1) 
อื่น ๆ 64 (18.2) 
ไม่ระบ ุ 32 (9.1) 

พ้ืนที่อำศัย  
อ ำเภอสันป่ำตอง 70 (19.3) 
อ ำเภอสันทรำย 61 (16.9) 
อ ำเภอจอมทอง 60 (16.6) 
อ ำเภอฝำง 59 (16.3) 
อ ำเภอแม่ริม 57 (15.7) 
อ ำเภอเมืองเชียงใหม่ 55 (15.2) 

 
การเริ่มอบรมมีความล่าช้าเนื่องจากมีโรคระบาดโควิด-19 เกิดขึ้นจึงท าให้การอบรมเลื่อนออก

มาถึงห้าเดือนจากก าหนดการเดิมคือเดือนกุมภาพันธ์ จึงเริ่มอบรมครั้งแรกวันที่ 18 กรกฎาคม 2563 และ
อบรมสะสมภายในระยะเวลาประมาณ 3 เดือนวันสุดท้ายที่มีการอบรมคือ 1 ตุลาคม 2563 ดังแสดงใน
ภาพที่ 2 
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ภาพที่ 2 แสดงความก้าวหน้าของการด าเนินงานอบรมบุคคลทั่วไป (ครู ข) 
 
ส่วนที่ 2 ชุดกำรสอนกำรช่วยฟ้ืนคืนชีพขั้นพื้นฐำนส ำหรับประชำชน 

 หลังจากการระดมสมอง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาชุดการสอนการช่วยฟื้นคืน
ชีพขั้นพื้นฐานส าหรับประชาชน และการจัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคคลในการถ่ายทอดความรู้
เกี่ยวกับการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานในชุมชน ทีมวิจัยได้พัฒนาชุดการสอนการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน
ส าหรับประชาชน ประกอบด้วย  1) คู่มือการสอนการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน 2) สื่อประกอบสอน ได้แก่ 
วิดีทัศน์ในการฝึกปฏิบัติการช่วยคืนชีพขั้นพื้นฐาน วิดีทัศน์การใช้เครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ และ  
PowerPoint และ 3) แบบประเมินผลออนไลน์ ได้แก่ ประเมินความรู้เกี่ยวกับการช่วยฟื้นคืนชีพขั้ น
พื้นฐาน (ภาคผนวก ก) และแบบประเมินทักษะในการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (ภาคผนวก ข)  
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
  

คู่มือกำรสอนกำรช่วยฟ้ืนคืนชีพขั้นพื้นฐำน 

เป็นคู่มือที่ใช้ส าหรับการสอนเพื่อถ่ายทอดความรู้และทักษะการช่วยฟ้ืนคืนชีพข้ันพ้ืนฐานส าหรับ
ประชาชนสู่ประชาชน โดยออกแบบเนื้อหาเพื่อใช้ส าหรับการสอนในระยะเวลา 120 นาที ซึ่งมีเนื้อหา
สาระส าคญั 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การประเมิน ณ ท่ีเกิดเหตุและการใช้เครื่อง AED 2) วิธีการช่วยชีวิต
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ขั้นพื้นฐาน และ 3) การฝึกปฏิบตักิารช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐาน โดยเน้นให้ผู้อบรมไดฝ้ึกการกดหน้าอกกับหุน่
สาธิตการช่วยฟ้ืนคืนชีพ และสามารถใช้เครื่อง AED ได้ถูกต้องทุกคน ทัง้นี้ กลยุทธ์ที่ใช้ในการสอน คือ 
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้สอนและผู้เข้าอบรม ดังแสดงในตารางที่ 3                           
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ตำรำงที่ 3 แผนกำรสอนกำรช่วยฟ้ืนคืนชีพขั้นพื้นฐำน 
 

เนื้อหำ/สำระ กิจกรรม สื่อที่ใช้/ระยะเวลำ 
การประเมิน ณ ท่ีเกดิเหตุและการ
ใช้เครื่อง AED 

1. วิทยากรชี้แจงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม 
2. บรรยายการเกีย่วกับการประเมินความปลอดภัยของ

ผู้ป่วยท่ีจุดเกดิเหตุ และการใช้เครือ่ง AED ได้แก่ 
 การประเมินความปลอดภัยของผูป้่วยท่ีจุด

เกิดเหตุ  
 การประเมินความรูส้ึกตัวของผู้ป่วย  
 การขอความช่วยเหลือจากคนรอบข้าง 
 การเรยีกใช้บริการการแพทย์ฉุกเฉนิด้วยการ

โทร 1669  
 การหาเครื่อง AED ที่ใกล้ที่สุดและน ามาใช้กับ

ผู้ป่วย  
 วิธีการกดหน้าอกและการใช้เครื่อง AED 

- เวลา 15 นาที 
- PowerPoint 
- Video clip 

วิธีการชว่ยชีวิตขั้นพ้ืนฐาน 1. บรรยายการเกีย่วกับวิธีการช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐาน ได้แก ่
 การสังเกตการณ์หายใจของผู้ป่วย 
 ต าแหน่งในการกดหน้าอก  
 วิธีการกดหน้าอกท่ีถูกต้อง  
 ความถี่ในการกดหน้าอก  
 ระยะเวลาในการกดหน้าอก 
 วิธีการใช้เครื่อง AED สลับกับการกดหน้าอก  
 การปฏิบัตตินเมื่อทีมแพทย์ฉุกเฉินมาถึง 

- เวลา 15 นาที 
- PowerPoint 
- Video clip 
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เนื้อหำ/สำระ กิจกรรม สื่อที่ใช้/ระยะเวลำ 
การฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้น
พื้นฐาน  
 

1. วิทยากรแบ่งผู้เข้าร่วมอบรมเป็นกลุ่ม กลุม่ละ 6 คน 
เพื่อให้เข้าฐานฝึกปฏิบตัิ โดยแตล่ะฐานแบ่งได้ ดังนี ้
1.1 ฐานท่ี 1 การกดหน้าอก 
1.2 ฐานท่ี 2 การใช้เครื่อง AED 
1.3 ฐานท่ี 3 การปฏิบัติการช่วยฟื้นคนืชีพใน

สถานการณ์ต่าง ๆ 
ซึ่งแต่ละฐานมีเวลา 20 นาที แล้วใหส้ลับกันจนครบทุก
ฐาน 

2. วิทยากรแต่ละฐานท าการสอนและสาธิตการกดหนา้อก
โดยใช้หุ่นสาธติการช่วยฟ้ืนคืนชีพและการใช้เครื่อง 
AEC ร่วมกบัการแลกเปลีย่นประสบการณร์ะหว่าง
วิทยากรและผู้เข้าร่วมอบรม 

3. ผู้เข้าอบรมจับคู่เพื่อฝึกปฏิบัติกดหน้าอกกับหุ่นสาธิต
การช่วยฟื้นคืนชีพ การเป่าปาก การสลับการกดหน้าอก 
การใช้เครื่อง AED การโทรขอความช่วยเหลือจาก 
1669 โดยวิทยากรจะเป็นผู้ก าหนดสถานการณต์่าง ๆ 
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมไดฝ้ึกปฏิบตัเิสมือนอยู่ใน
สถานการณ์จริง 

- เวลา 60 นาที 
- เครื่อง AED 
- หุ่นสาธิตการช่วยฟ้ืนคืนชีพ 

ทดสอบความรู้หลังจากเข้ารับการ
อบรม 

4. สอบข้อเขียน 
5. สอบปฏิบัต ิ

เวลา 30 นาท ี
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สื่อประกอบกำรสอนกำรช่วยฟ้ืนคืนชีพขัน้พื้นฐำน  

ในชุดการสอนการช่วยฟื้นคืนชีพข้ันพ้ืนฐานส าหรับประชาชนจะมสีื่อที่ใช้ประกอบสอน ได้แก่ 

1. คู่มือการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและเครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (เออีดี :AED) ส าหรับประชาชน  
พ.ศ. 2561 ของสมาคมแพทย์โรคหัวใจในพระบรมราชนูปถัมภ์ สามารถ download เอกสารได้ฟรี 
ผ่าน application meb  

 



 

28 
 

2. วิดีทัศน์ในการฝึกปฏิบัติการช่วยคืนชีพขั้นพื้นฐาน มีเนื้อหาเกี่ยวกับขั้นตอนในการช่วยเหลือหากพบ
เหตุการณ์บุคคลหมดสติ เช่น การประเมินสถานที่เกิดเหตุว่ามีอันตรายต่อผู้ป่วยหรือไม่ การประเมิน
ความรู้สึกผู้ป่วย การขอความช่วยเหลือ การโทรหมายเลขฉุกเฉิน 1669 การหาเครื่อง AED ที่ใกล้ที่สุด 
การประเมินการหายใจของผู้ป่วย การกดหน้าอก และการใช้เครื่อง AED โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที ่
https://drive.google.com/file/d/121CYQB6Ao8Ou65wPyBYCmkl4frxeV_HB/view?u
sp=sharing  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
3. วิดีทัศน์การเรียกใช้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน (1669) มีเนื้อหาเกี่ยวกับการโทรแจ้งเหตุฉุกเฉิน เช่น  

การตอบค าถามเกี่ยวกับอาการของผู้ป่วย สถานที่เกิดเหตุ ช่ือและหมายเลขโทรศัพท์ของผู้แจ้งเหตุ 
และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้แจ้งเหตุ  โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่  
https://drive.google.com/file/d/1BrDBJrhRoZa4UVYVA9QynH9hmes8pXce/view?usp=sh
aring 

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
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4. PowerPoint มีเนื้อหาเกี่ยวกับขั้นตอนในการช่วยเหลือผู้ป่วยท่ีมีภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน วิธีการ

กดหน้าอก วิธีการใช้เครื่อง AED รวมทั้งระบุสถานที่ที่มีเครื่อง AED ในจังหวัดเชียงใหม่ และการโทร 
1669 เพื่อแจ้งเหตุ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดได้ที่  
https://drive.google.com/file/d/11raA-j8IvJ0DNyOCTP5vUOq8g2x_YwIW/view 
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ส่วนที่ 3 ผลกำรพัฒนำศักยภำพบุคคลในกำรถ่ำยทอดควำมรู้เกี่ยวกับกำรช่วยฟ้ืนคืนชีพขั้นพ้ืนฐำนใน
ชุมชน 

1. ผลกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรทำงกำรแพทย์ (ครู ก) 
ภายหลังจากผู้วิจัยจัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ (ครู ก) พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี

ค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้เกี่ยวกับการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานสูงขึ้นกว่าก่อนการอบรมอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิต (t = 1.66, p < 0.01)  (ตารางที่ 4) นอกจากนี้ เมื่อเปรียบเทียบจ านวนกลุ่มตัวอย่างท่ีผ่านเกณฑ์การ
อบรม (ได้คะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ 8 คะแนน) พบว่า กลุ่มตัวอย่างสอบผ่านเกณฑ์เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 
90.9 เป็นร้อยละ 98.1 ดังแสดงให้เห็นในภาพที่ 3 และภายหลังการอบรม กลุ่มตัวอย่างทั้ง 69 คน  
(ร้อยละ 100) ผ่านเกณฑ์การประเมินทักษะในการช่วยชีวิตทั้ง 4 ด้าน 
 
ตำรำงที่ 4 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยควำมรู้เกี่ยวกับกำรช่วยฟ้ืนคืนชีพขัน้พื้นฐำนของครู ก ก่อนและ
หลังกำรอบรม (n =69) 
 

ระดับคะแนน 
ค่ำเฉลี่ย (ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน) 

ค่ำสถิติ t P-value 
ก่อนกำรอบรม หลังกำรอบรม 

ความรู้เกี่ยวกับการช่วยฟ้ืนคืน
ชีพข้ันพ้ืนฐาน 

9.02 (1.01) 9.87 (0.47) 1.66 <0.01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 กราฟแสดงจ านวนกลุม่ตวัอย่างท่ีผ่านเกณฑด์้านความรู้ ก่อนและหลังการอบรม (n = 69) 
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ทั้งนี้ เมื่อประเมินผลความพึงพอใจภายหลังการอบรม พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนมากพึงพอใจใน
การจัดอบรมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก โดยส่วนมากเห็นความส าคัญของการอบรมและแนะน าว่าการอบรม
เพิ่มความมั่นใจให้กับผู้เข้าอบรมในการช่วยชีวิตผู้อื่นมากข้ึน มีเพียงความเข้าใจก่อนอบรมที่มีคะแนนน้อย
กว่าส่วนอื่น อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากการอบรมมีผู้ให้ความเข้าใจในการอบรมสูงขึ้น ดังแสดงในตารางที่ 
5 

ตำรำงที่ 5  จ ำนวนและร้อยละของคะแนนควำมพึงพอใจของครู ก (n =69) 
 

หัวข้อ 

จ ำนวน (ร้อยละ) 

ค่ำเฉลี่ย ระดับ 
ควำมพึงพอใจมำก 
(4 – 5 คะแนน) 

ระดับ 
ควำมพึงพอใจน้อย 
(1 – 3 คะแนน) 

1. การเตรียมตัวและความพร้อม
ของวิทยากร 

68 (98.6) 1 (1.4) 4.8 

2. สามารถอธิบายเนื้อหาได้
ชัดเจนตรงประเด็นเข้าใจง่าย 

68 (98.6) 1 (1.4) 4.8 

3. การตอบค าถามของวิทยากร 67 (97.1) 2 (2.9) 4.8 
4. เอกสารประกอบการบรรยาย

เหมาะสม 
67 (97.1) 2 (2.9) 4.8 

5. สถานท่ีมีความสะอาดและ
เหมาะสม 

67 (97.1) 2 (2.9) 4.7 

6. ความพร้อมของอุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ ์

65 (94.2) 4 (5.8) 4.6 

7. ระยะเวลาในการอบรมมีความ
เหมาะสม 

66 (95.7) 3 (4.3) 4.8 

8. การบริการของเจ้าหน้าท่ี 67 (97.1) 2 (2.9) 4.8 
9. การอ านวยความสะดวกของ

เจ้าหน้าท่ี 
67 (97.1) 2 (2.9) 4.8 

10. การให้ค าแนะน าตอบข้อ
ซักถามของเจ้าหน้าท่ี 

67 (97.1) 2 (2.9) 4.8 

11. ความเข้าใจในเรื่องนี้ก่อน
อบรม 

58 (84.1) 11 (15.9) 4.4 

12. ความเข้าใจในเรื่องนี้หลัง
อบรม 

68 (98.6) 1 (1.4) 4.9 
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หัวข้อ 

จ ำนวน (ร้อยละ) 

ค่ำเฉลี่ย ระดับ 
ควำมพึงพอใจมำก 
(4 – 5 คะแนน) 

ระดับ 
ควำมพึงพอใจน้อย 
(1 – 3 คะแนน) 

13. สามารถอธิบายความรู้และท า 
CPR ได ้

68 (98.6) 1 (1.4) 4.8 

14. สามารถอธิบายความรู้และใช้
เครื่อง AED ได ้

68 (98.6) 1 (1.4) 4.8 

15. สามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
ได ้

66 (95.7) 3 (4.3) 4.8 

16. สามารถน าความรู้ไปเผยแพร่
ถ่ายทอดต่อให้กับชุมชน 

68 (98.6) 1 (1.4) 4.8 

17. มีความมั่นใจและสามารถน า
ความรู้ที่ได้ไปใช้จริง 

68 (98.6) 1 (1.4) 4.9 

 
นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างยังมีการแสดงความคิดเห็นต่อการจัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการ

ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการช่วยฟ้ืนคืนชีพข้ันพ้ืนฐานในชุมชน ดังนี้  

1 เมื่อเข้าร่วมการอบรมท าให้มีทักษะ ความรู้ และความมั่นใจในการท า CPR มากยิ่งขึ้น เนื่องจาก
มีการสอนท่ีสามารถเข้าใจได้ง่าย รวมทั้งสื่อท่ีใช้ในการอบรมใช้ภาษาที่เข้าใจได้ง่าย ซึ่งหากมีการ
จัดการอบรมดังกล่าวต่อไปเรื่อย ๆ จะส่งผลที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในแต่ละชุมชน
มากมาย 

2 ควรเพิ่มระยะเวลาในการอบรม โดยเฉพาะเวลาในการฝึกปฏิบัติ เนื่องจากเป็นการอบรมเพียง 
180 นาที จึงท าให้มีเวลาในการท าความรู้จักภายในกลุ่มไม่เพียงพอ รวมถึงก่อนเริ่มการอบรม
ของให้ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะใช้ให้พร้อมใช้ด้วย 

3 ขอให้เสริมบทเรียนการสอนการปฐมพยาลในการอบรมดังกล่าวด้วย 
4 ควรระบุการอบรมดังกล่าวในหลักสูตรการศึกษาของประเทศ เช่น ในวิชาสุขศึกษา ลูกเสือ  

เป็นต้น 
5 ควรมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดอบรมดังกล่าวให้แพร่หลายในระดับชุมชน นักเรียน และ

นักศึกษา 
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2. ผลกำรพัฒนำศักยภำพบุคคลทั่วไป (ครู ข) 

ภายหลังการจัดอบรมเสร็จสิ้น บุคลากรทางการแพทย์ (ครู ก) ที่ได้รับพัฒนาศักยภาพแล้วได้มี
การน าชุดการสอนการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานในชุมชนไปใช้ในการจัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคคล
ทั่วไปในชุมชน (ครู ข) ในการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานในชุมชน ผลจากการ
ประเมินคะแนนความรู้เกี่ยวกับการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานในกลุ่ม ครู ข พบว่า มีค่าคะแนนเฉลี่ยหลัง
การอบรมสูงกว่าก่อนการอบรมความรู้เกี่ยวกับการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิต  
(t = 1.64 , p < 0.01) (ตารางที่  6) และเมื่อเปรียบจ านวนของกลุ่มตัวอย่างที่ผ่านเกณฑ์การอบรม  
(ได้คะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ 8) พบว่า กลุ่มตัวอย่างสอบผ่านเกณฑ์เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 29.3 เป็นร้อยละ 
87.1 ดังแสดงให้เห็นในภาพท่ี 4 

 
ตำรำงที่ 6 เปรียบเทียบค่ำเฉลี่ยระดับคะแนนควำมรู้เกี่ยวกับกำรช่วยฟ้ืนคืนชีพขั้นพ้ืนฐำนของครู ข 
ก่อนและหลังกำรอบรม (n = 362)  

ระดับคะแนน 
ค่ำเฉลี่ย (ส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน) 

ค่ำสถิติ t P-value 
ก่อนกำรอบรม หลังกำรอบรม 

ความรู้เกี่ยวกับการช่วยฟ้ืนคืนชีพ
ขั้นพื้นฐาน 

6.19 (2.3) 8.96 (1.3) 1.64 <0.01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4 กราฟแสดงจ านวนกลุม่ตวัอย่างท่ีผ่านเกณฑด์้านความรู้ ก่อนและหลังการอบรม (n = 362) 
 

เมื่อประเมินทักษะในการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานของกลุ่มครู ข พบว่า มีกลุ่มตัวอย่างที่ผ่าน
เกณฑ์การประเมินโดยครูผู้สอนตั้งแต่รอบแรกจ านวน 346 คน (ร้อยละ 95.6) และเมื่อสอบครั้งที่สอง 
กลุ่มตัวอย่างทั้ง 16 คนก็สามารถสอบผ่านเกณฑ์การประเมินทักษะได้ เมื่อพิจารณาทักษะในการช่วยฟื้น
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คืนชีพข้ันพื้นฐานรายด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีทักษะในการปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐาน
ในเรื่องของความเร็วในการกดหน้าอก การกดหน้าอกต่อการปล่อย และการใช้เครื่อง AED ยกเว้นความลึก
ในการกดหน้าอก และการกดหน้าอกแล้วปล่อยคืนสุด ที่มีค่าเฉลี่ยการกดต่ ากว่ามาตรฐาน คือ 4.77 และ 
63.13 ตามล าดับ ดังแสดงในตารางที่ 7 
 
ตำรำงที่ 7 ค่ำเฉลี่ยของคะแนนทกัษะในกำรช่วยฟ้ืนคนืชีพขั้นพืน้ฐำนของครู ข ภำยหลังกำรอบรม  
(n = 362 คน) 
 

หัวข้อ ค่ำเฉลี่ย (ช่วงควำมเชื่อมั่น 95%) 
การกดหน้าอก  

กดลึก > 5 เซนติเมตร1 4.77 (4.43 - 5.17) 
กดเร็ว 100 – 120 ครั้งต่อนาที2 104.47 (100.38 - 115.48) 
กดปล่อยคนืสุด > ร้อยละ 803 63.13 (20.73 - 100) 
การกดหน้าอกต่อการปล่อย > ร้อยละ 604 98.45 (92.41 - 99.91) 

การใช้เครื่อง AED ถูกต้อง 96.57 (88.44 - 100) 
หมายเหตุ 1 มาตรฐานของการกดหน้าอกลึก คือ กดลึก > 5 เซนติเมตร 

2 มาตรฐานของการกดหน้าอกเร็ว คือ กดเร็ว 100 – 120 ครัง้ต่อนาที 
3 มาตรฐานของการกดหน้าอกแล้วปล่อยคืนสุด คือ การปล่อยคืนสุด > ร้อยละ 80 

4 มาตรฐานของการกดหน้าอกต่อการปล่อย คือ การกดต่อการปล่อย > ร้อยละ 60 

 
ทั้งนี้ เมื่อประเมินผลความพึงพอใจภายหลังการอบรมของ ครู ข พบว่า มีจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่

ตอบแบบสอบถามเพียงร้อยละ 51.1 โดยส่วนใหญ่ของกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจทั้งในด้านเนื้อหา
วิทยากร สถานท่ี และอุปกรณ์ รวมทั้งผลที่ได้รับจากการอบรม ได้แก่ ความรู้การน าไปใช้การถ่ายทอดต่อ 
ดังแสดงในตารางที่ 8 
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ตำรำงที่ 8 จ ำนวนและร้อยละของคะแนนควำมพึงพอใจของครู ข (n = 362) 
 

หัวข้อ 

จ ำนวน (ร้อยละ) 

ค่ำเฉลี่ย ระดับ 
ควำมพึงพอใจมำก 
(4 – 5 คะแนน) 

ระดับ 
ควำมพึงพอใจน้อย 
(1 – 3 คะแนน) 

1. การเตรียมตัวและความพร้อม
ของวิทยากร 

182 (98.4) 3 (1.6) 4.7 

2. สามารถอธิบายเนื้อหาได้ชัดเจน
ตรงประเด็นเข้าใจง่าย 

184 (99.5) 1 (0.5) 4.8 

3. การตอบค าถามของวิทยากร 183 (98.9) 2 (1.1) 4.8 
4. เอกสารประกอบการบรรยาย

เหมาะสม 
183 (98.9) 2 (1.1) 4.8 

5. สถานท่ีมีความสะอาดและ
เหมาะสม 

183 (98.9) 2 (1.1) 4.8 

6. ความพร้อมของอุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ ์

179 (96.8) 6 (3.2) 4.6 

7. ระยะเวลาในการอบรมมีความ
เหมาะสม 

180 (97.3) 5 (2.7) 4.7 

8. การบริการของเจ้าหน้าที ่ 182 (98.4) 3 (1.6) 4.8 
9. การอ านวยความสะดวกของ

เจ้าหน้าท่ี 
181 (97.8) 4 (2.2) 4.8 

10. การให้ค าแนะน าตอบข้อซักถาม
ของเจ้าหน้าท่ี 

182 (98.4) 3 (1.6) 4.8 

11. ความเข้าใจในเรื่องนี้ก่อนอบรม 156 (84.3) 29 (15.7) 4.5 
12. ความเข้าใจในเรื่องนี้หลังอบรม 184 (99.5) 1 (0.5) 4.9 
13. สามารถอธิบายความรู้และท า 

CPR ได ้
183 (98.9) 2 (1.1) 4.7 

14. สามารถอธิบายความรู้และใช้
เครื่อง AED ได ้

183 (98.9) 2 (1.1) 4.8 

15. สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติงานได ้

181 (97.8) 4 (2.2) 4.8 
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หัวข้อ 

จ ำนวน (ร้อยละ) 

ค่ำเฉลี่ย ระดับ 
ควำมพึงพอใจมำก 
(4 – 5 คะแนน) 

ระดับ 
ควำมพึงพอใจน้อย 
(1 – 3 คะแนน) 

16. สามารถน าความรู้ไปเผยแพร่
ถ่ายทอดต่อให้กับชุมชน 

183 (98.9) 2 (1.1) 4.7 

17. มีความมั่นใจและสามารถน า
ความรู้ที่ได้ไปใช้จริง 

183 (98.9) 2 (1.1) 4.8 

 
อย่างไรก็ตาม ภายหลังได้รับการอบรม ครู ข สามารถจัดการอบรมการสอนการช่วยฟื้นคืนชีพ

ขั้นพื้นฐานเพื่อสอนประชาชนทั่วไปในชุมชนต่อไปได้ โดยผู้วิจัยได้สนับสนุนหุ่นสาธิตการช่วยฟื้นคืนชีพ 
เครื่อง AED และสื่อการสอนทั้ง PowerPoint และวิดีทัศน์ต่าง ๆ โดยก าหนดให้ครู ข แต่ละกลุ่ม (10 คน) 
ต้องท าการสอนให้ประชาชนทั่วไปกลุ่มละ 60 คน อย่างน้อย 1 ครั้ง รวมผู้เรียนท้ังสิ้นประมาณ 2,160 คน 
โดยมีการส่งเสริมโดยครูต้นแบบให้ค าแนะน าและให้รางวัลเป็นใบประกาศนียบัตร 

นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่างยังมีการแสดงความคิดเห็นต่อการจัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการ
ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการช่วยฟ้ืนคืนชีพข้ันพ้ืนฐานในชุมชนโดย ครู ก ดังนี้  

1 วิทยากรบรรยายได้ชัดเจน รวมทั้งการอบรมดังกล่าวมีเนื้อหาท่ีกระชับ เข้าใจง่าย ท าให้ผู้เข้าร่วม
อบรมได้รับความรู้และสามารถน าไปถ่ายทอดต่อได้ง่าย ซึ่งหากมีการจัดการอบรมดังกล่าวต่อไป
เรื่อย ๆ จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ประชาชนภายนอกต่อไป 

2 ควรเพิ่มระยะเวลาในการอบรม เนื่องจากเป็นการอบรมเพียง 120 นาที จึงท าให้มีเวลาในการท า
ความรู้จักภายในกลุ่มไม่เพียงพอ รวมถึงก่อนเริ่มการอบรมขอให้ตรวจสอบความพร้อมของ
อุปกรณ์ เช่น หุ่นสาธิตการช่วยฟื้นคืนชีพ และเครื่อง AED ให้พร้อมใช้ด้วย 

3 ขอให้เสริมบทเรียนการสอนการปฐมพยาลในการอบรมดังกล่าวด้วย 
4 ขอใหต้รวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะใช้ให้พร้อมด้วย 
5 ควรมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดอบรมดังกล่าวให้แพร่หลายในระดับชุมชน เช่น อสม  

ในแต่ละชุมชน องค์กรหรือในบริษัทต่าง ๆ ในแต่ละชุมชน 
6 ระหว่างการอบรบควรมีน้ าดื่มให้บริการด้วย 
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บทที่ 5 
สรุปผลกำรวิจัยและข้อเสนอแนะ 

 
 การศึ ก ษ าค รั้ งนี้ เป็ น ก ารศึ ก ษ าแ บ บ วิ จั ย แ ละพั ฒ น า  (Research and development)  
มีวตัถุประสงค์เพื่อพัฒนาชุดการสอนการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานส าหรับประชาชน และศักยภาพบุคคล
ในการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานในชุมชน ในพ้ืนท่ี 6 อ าเภอในจังหวัดเชียงใหม่ 
ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 กระบวนการในการพัฒนาแบ่งออกเป็น  
3 ระยะ คือ 1) ระยะวิเคราะห์สถานการณ์ 2) ระยะด าเนินการ และ 3) ระยะประเมินผล ผู้เข้าร่วม
การศึกษาเป็นกลุ่มตัวอย่างที่คัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง ประกอบด้วย อาจารย์แพทย์จ าวน 10 คน 
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการในโรงพยาบาลจ านวน 62 คน และประชาชนท่ีอาศัยในจังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 362 
คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป แนวค าถามในการสนทนากลุ่ม 
แบบประเมินความรู้เกี่ยวกับการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน แบบประเมินทักษะในการช่วยฟื้นคืนชีพขั้น
พื้นฐาน และแบบประเมินความพึงพอใจ มีการวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และใช้สถิติการทดสอบที
แบบกลุ่มสัมพันธ์ (Paired Sample T-test) เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยคะแนน 
ความรู้เกี่ยวกับการช่วยฟื้นคืนชีพข้ันพ้ืนฐานก่อนและหลังการอบรมพัฒนาศักยภาพฯ 

การศึกษาครั้งนี้ได้ชุดการสอนการช่วยคืนชีพขั้นพื้นฐานส าหรับประชาชน ประกอบด้วย คู่มือ
การสอนการช่วยฟ้ืนคืนชีพข้ันพ้ืนฐาน และสื่อประกอบการสอน ได้แก่ วิดีทัศน์ในการฝึกปฏิบัติการช่วยคืน
ชีพขั้นพื้นฐาน วิดีทัศน์การเรียกใช้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน (1669) และ PowerPoint และภายหลังจาก
การน าชุดการสอนที่ได้พัฒนาขึ้นไปใช้ในการจัดอบรมเพื่อศักยภาพบุคคลในการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ
การช่วยฟื้นคืนชีพข้ันพ้ืนฐานในชุมชน พบว่า  

1. ครู ก มีค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้เกี่ยวกับการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานหลังการอบรม สูงขึ้นกว่า
ก่อนการอบรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิต (t = 1.66, p < 0.01) และภายหลังการอบรม ครู ก ท้ังหมด 69 
คน (ร้อยละ 100) ผ่านเกณฑ์การประเมินทักษะในการช่วยชีวิตทั้ง 4 ด้าน 

2. ครู ข มีค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้เกี่ยวกับการช่วยฟื้นคืนชีพข้ันพ้ืนฐานหลังการอบรม สูงขึ้นกว่า
ก่อนการอบรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิต (t = 1.64, p < 0.01) และภายหลังการอบรม มีจ านวนครู ข  
ทีผ่่านเกณฑ์การประเมินทักษะในการฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานในรอบแรก 346 คน คิดเป็นร้อยละ 95.6 ของ
จ านวนครู ข ทั้งหมด เมื่อเปรียบเทียบรายด้าน พบว่า ครู ข มีทักษะในการปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตาม
มาตรฐานในเรื่องของความเร็วในการกดหน้าอก การกดหน้าอกต่อการปล่อย  และการใช้เครื่อง AED 
ส าหรับความลึกในการกดหน้าอกและการปล่อยมือสุดยังมีมีค่าเฉลี่ยกดต่ ากว่ามาตรฐานเล็กน้อย  
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ปัญหำและอุปสรรค 

1. ผู้มาร่วมอบรมแต่ละรุ่นมีจ านวนน้อยกว่าที่ลงรายช่ือไว้ อาจเป็นเพราะเป็นการอบรมตาม
ความสมัครใจ 

2. การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ท าให้การท า
การอบรมมีความล่าช้า ครู ก ที่วางแผนไว้ไม่ได้น าความรู้ไปสอนตามวันเวลาที่เคยก าหนดเดิม 

3. ครู ข ท่ีสอน มีความกังวลในการน าความรู้ไปถ่ายทอดต่อ ต้องมีการกระตุ้นเพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือ 
 
แนวทำงแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 

1. มีการอบรมเพิ่มเติมเพื่อให้จ านวนครู ข มีความเพียงพอ 
2. เร่งการอบรมในช่วงหลังและพยายามปรับการอบรมให้เป็นรูปแบบการกดหน้าอกเท่านั้นแทน

การเป่าปาก 
3. มีการเพิ่มเครื่องมือการสอน วีดีโอท่ีอธิบายการให้สื่อการสอน รวบรวมค าถามที่เจอจากผู้เรียน

ได้บ่อย เพิ่มเอกสารการสอนฟรีให้ได้อ่านโดยอนุเคราะห์จากคณะกรรมการการช่วยชีวิต สมาคมโรคหัวใจ
แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมป์ (ตามลิ้งค์ https://www.mebmarket.com/ebook-135875-) 
เพื่อให้ผู้จัดอบรมและครูผู้สอนสามารถน าเอกสารต่าง ๆ ไปใช้ได้อย่างถูกต้องและมั่นใจ รวมถึงทาง
โครงการเพิ่มใบประกาศให้กับครู ข ที่มาช่วยสอนในครั้งแรกเพื่อกระตุ้นการมาช่วยสอน (ภาคผนวก ค) 
นอกจากน้ียังมีเหรียญตรา Heart saver teacher ให้หากมาร่วมสอนถึง 3 รอบ 
         4. มีการพัฒนาและขยายผลไปใช้ในพื้นที่อ่ืน ๆ เช่น โรงเรียน โรงแรม สถานประกอบการ 
         5. น าไปใช้ร่วมกับแผนท่ี MAP AED 
 
ข้อเสนอแนะในกำรน ำผลกำรวิจัยไปใช้ 

1. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน (สพฉ.) ควรน าชุดการสอนการช่วยคืนชีพขั้นพื้นฐานส าหรับ
ประชาชนเผยแพร่ในวงกว้าง พร้อมทั้งผลักดันนโยบายให้เกิดการน าไปใช้ในพื้นที่ 

2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ควรน าชุดการสอนการช่วยคืนชีพขั้นพื้นฐานส าหรับ
ประชาชนไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเพื่อให้เกิดการขยายผลการให้ความรู้และ
ทักษะในประชาชนในพ้ืนท่ีต่อไป 

3. ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินควรน าชุดการสอนการช่วยคืนชีพข้ันพ้ืนฐานส าหรับประชาชนไปประยุกตใ์ช้
ในการให้ความรู้และทักษะแก่ บุคลากร นักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษา บุคลากรในโรงเรียน สถาน
ประกอบการ วัด สถานท่ีท่องเที่ยวส าคัญ ฯลฯ 
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เอกสำรส ำหรับให้ผูจ้ัดกำรอบรม 
 
slide สื่อการสอน  

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

Video การท า CPR 
https://drive.google.com/file/d/121CYQB6Ao8Ou65wPyBYCmkl4frxeV_HB/view?usp=s
haring 
 

Video การใช้ 1669 
https://drive.google.com/file/d/1BrDBJrhRoZa4UVYVA9QynH9hmes8pXce/view?usp=s
haring 
 

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

แบบทดสอบก่อนเรยีน (Pre test) - online       
https://docs.google.com/forms/d/194EB16SrKeidWCO4TqmEjW8aWhPoS-
hOmuma6kAkexQ/edit 
 

แบบทดสอบหลังเรียน (Post test) – online  
https://docs.google.com/forms/d/1vA6i2DZ0IAxvJdIXfaEFq6j5Slg6W2DV4ko-
30PI4SM/edit?usp=sharing 
 

แบบรายงานผลคะแนน pre-post test 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wh8xKc1W1sGw1eh_p4WUtMDcdwqxcyrk1
LXcy3M8MX8/edit?usp=sharing  
 

แบบประเมินความพึงพอใจ  
https://docs.google.com/forms/d/1mYOTSWNI9HrypGw8Mb4cKK9oscd6PQxlc3KS6oz
7OCA/edit?usp=sharing 
 

แบบรายงานความพึงพอใจ 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RUC4TPC5FDDt2_TZcoigKCfuGYAyYUelFaB
CBFcF4B4/edit?usp=sharing 

ภาคผนวก ก 

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://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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ข้อสอบ Basic Life Support for Lay Rescuer 
 
1. ประชาชนท่ัวไปควรมสี่วนร่วมในการช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐานตั้งแต่ขั้นตอนใดเป็นอันดับแรก? 

ก. หลังจากท่านได้ตามรถฉุกเฉิน (EMS 1669) 
ข. หลังจากปล่อยกระแสไฟฟ้าช็อกไฟฟ้าจากเครื่องเออีดทีี่ได้ติดแผ่นไว้แล้ว 
ค. เมื่อทีมฉุกเฉินได้มาถึงที่เกิดเหต ุ
ง. เมื่อท่านพบผู้ป่วยที่แน่นิ่งไม่หายใจ  

ตอบ ง 
 

2. ผู้ป่วยรายใดต่อไปนี้ต้องไดร้ับการปั๊มหัวใจ ? 
ก. ผู้ป่วยท่ีไมต่อบสนอง ไม่หายใจ  
ข. ผู้ป่วยไม่ตอบสนอง แต่ยังหายใจได้อย่างพอเพียง 
ค. ผู้ป่วยท่ีรู้ตัว แต่มีภาวะส าลักสิ่งแปลกปลอม 
ง. ผู้ป่วยท่ีมีอาการแน่นหน้าอก เหมอืนอาหารไมย่่อย 

ตอบ ก 
 
3. ในการกดหน้าอกผู้ใหญ่ แนะน าใหก้ดหน้าอกด้วยความลึกอย่างน้อยเท่าใด ? 

ก. อย่างน้อย 1 นิ้ว (2.5 เซนติเมตร) 
ข. อย่างน้อย 2 นิว้ (5.0 เซนติเมตร) 
ค. อย่างน้อย 3 นิ้ว (7.5 เซนติเมตร) 
ง. อย่างน้อย 4 นิ้ว (10  เซนติเมตร) 

ตอบ ข 
 

ภาคผนวก ข 
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4. อัตราส่วนในการกดหน้าอกต่อการช่วยหายใจ ในการท าปั๊มหัวใจคือ ? 
ก.  5 : 1 
ข. 15 : 2 
ค. 20 : 2 
ง. 30 : 2 

ตอบ ง 
 
5. ระหว่างการปัม๊หัวใจเมื่อมผีู้น าเครือ่งเออีดมีาถึง ข้ันตอนแรกในการเริ่มใช้เครื่องเออีดี คืออะไร? 

ก. ช่วยหายใจ 2 ครั้งก่อนเริ่มใช้เครื่องเออีดี 
ข. กดหน้าอกและช่วยหายใจให้ครบ 5 รอบก่อนเริ่มใช้เครื่องเออีด ี
ค. ติดแผ่นช็อกไฟฟ้าเออดีีบนผนังหน้าอกผู้ป่วย 
ง. เปิดสวิทซเ์ครื่องเออีด ี

ตอบ ง 
 

6. ต าแหน่งท่ีเหมาะสมของการท าการกดหน้าอกคือ 
ก. อกด้านซ้าย 
ข. กระดูกลิ้นปี ่
ค. กึ่งกลางด้านล่างของกระดูกอก 
ง. กลางกระดูกหน้าอก 

ตอบ ค 
 

7. เหตุผลใดท่ีท่านต้องโทร 1669 เมือ่พบผู้ไมรู่้สึกตัว 
ก. เพื่อร้องขอเออีด ี
ข. เพื่อให้การช่วยเหลือโดยขอคนบริเวณไกล้เคียงมาช่วยเพิ่ม 
ค. เพื่อแจ้งให้ทราบเพื่อให้โรงพยาบาลเตรียมรับเคส 
ง. เพื่อจะได้ใหค้ าแนะน าและส่งความช่วยเหลือทางการแพทยม์ายังที่เกิดเหต ุ

ตอบ ง 
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8. ด้วยเหตุใดท่านถึงจะพิจารณาเคลือ่นย้ายผู้ป่วยท่ีมคีวามจ าเป็นต้องท าการปั๊มหัวใจ ? 
ก. เมื่อต้องใช้เวลาเดินทางจากจุดเกดิเหตไุปถึงสถานพยาบาลที่จะให้ความช่วยเหลือ ใช้เวลามากกว่า 

15 นาที 
ข. เมื่อผู้ป่วยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นอันตรายต่อผู้ป่วย (และผู้ให้การช่วยเหลือ) 
ค. ย้ายไปจดุที่มีเครื่องเออีดกีรณีที่ไมม่ีเครื่องเออีดอียู่ท่ีจดุเกิดเหต ุ
ง. เคลื่อนย้ายเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้ หลังจากพบว่าผู้ป่วยมีหัวใจหยดุเต้น 

ตอบ ข 
 
9. ความส าคญัของการกดหน้าอกคืออะไร ? 

ก. ให้เลือดยังคงไปเลีย้งอวัยวะต่าง ๆ 
ข. เพิ่มอากาศไหลเวียนไปปอด 
ค. ท าให้หัวใจได้พักการท างานหนักยาวนานขึ้น 
ง. กระตุ้นใหผู้้ป่วยหายใจไดเ้อง 

ตอบ ก 
 

10. ท่านจะท าการกดปุม่ปล่อยกระแสไฟฟ้าเพื่อช็อกไฟฟ้าจากเครื่องเออดีีเมื่อใด ? 
ก. หลังท าการประเมินว่าหมดสต ิ
ข. หลังจากเครื่องแจ้งว่าก าลังวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจ 
ค. หลังท าการกดหนา้อกและช่วยหายใจไปแล้ว  
ง. สั่งให้ทุกคนถอยและเครื่องเออีดีสัง่ให้กดปุ่มเพื่อช็อกไฟฟ้า 

ตอบ ง 
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ข้อสอบ Basic Life Support for Lay Rescuer ออนไลน์ 
 

1. แบบทดสอบก่อนเรียน 
สามารถท าข้อสอบออนไลนไ์ด้ที ่
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2wq3XqOG3t_1oSpAgK7zK6sHoiv_VgSzh
7pHOomd80CiuHA/viewform 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2wq3XqOG3t_1oSpAgK7zK6sHoiv_VgSzh7pHOomd80CiuHA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2wq3XqOG3t_1oSpAgK7zK6sHoiv_VgSzh7pHOomd80CiuHA/viewform
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2. แบบทดสอบหลังเรียน 
สำมำรถท ำข้อสอบออนไลน์ได้ที ่
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/forms/d/1vA6i2DZ0IAxvJdIXfaEFq6j5Slg6W2DV4ko-30PI4SM/edit?usp=sharing
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แบบประเมิน Basic life support 2015 : Lay 2-rescuer (2017) จับคู่สลับกันท ำ 
ผู้สอบ ก BLS  AED ชื่อผู้ถกูประเมนิ......................................................... เลขที่ ..........................  ผ่ำน  ไมผ่่ำน 
ผู้สอบ ข AED  BLS ชื่อผู้ถูกประเมิน......................................................... เลขที่ ..........................  ผ่ำน  ไมผ่่ำน  
ผู้ควบคุม.................................................... 

กิจกรรม 
ปฏิบัต ิ

ไม่ปฏิบตั ิ หมายเหต ุ SC 
ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง 

ผู้สอบ ก ประเมนิความปลอดภัยของทีเ่กิดเหตุว่า
สามารถท าการช่วยเหลือผู้ป่วยได้อย่างปลอดภัย 

     

ผู้สอบ ก ประเมินวำ่หมดสติจริง 
-  ตะโกนเรียกเสียงดัง ๆ ตบหัวไหล่ผู้ป่วย เพือ่  
  ตรวจสอบการตอบสนอง 

     

-  สังเกตการณ์หายใจว่าไม่หายใจ หายใจเฮือก   
  หายใจผิดปกติหรอืไม ่

     

-  เรียกขอความช่วยเหลอื และโทร 1669      
-  เรียกเครือ่ง AED      

ผู้สอบ ก กำรกดนวดหัวใจอย่ำงมีประสิทธิภำพ  
- วางมือที่ต าแหน่ง Lower half ของ sternum 

(กึ่งกลางหน้าอก) 

     

- แขนเหยียดตรง ตั้งฉากกับตัวผู้ป่วย      
- กดโดยใช้ส้นมือ ลึกอย่างน้อย 5 ซม      
- กดในอัตราเร็วอย่างนอ้ย 100 –120ครั้ง/นาท ี      
- มีการกลับคืนของทรวงอกเตม็ทีทุ่กครั้ง มือไม่

หลุดออกจากอก 
     

- ไม่หยุดกดหน้าอกโดยไม่จ าเป็น      
- กดหน้าอกอย่างต่อเนือ่งเป็นเวลา 2 นาท ีหรือ

จนกว่าเครื่อง AED จะมา 
     

ภาคผนวก ค 
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กิจกรรม 
ปฏิบัต ิ

ไม่ปฏิบตั ิ หมายเหต ุ SC 
ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง 

ผู้สอบ ข เคร่ืองช็อกไฟฟ้ำอัตโนมัต ิกำรท ำต้องไม่
รบกวนกำรท ำ chest compression เกนิ 10 
วินำท ี 
- เปิดเครือ่ง AED และท าตามทีเ่ครือ่งบอก 

     

- เปิดเสื้อแล้วติดแผ่นอิเลคโทรด (ติด pads กับ
ผู้ป่วย) ในต าแหน่งทีถู่กต้อง โดยที่หน้าอกผูป่้วย
ต้องแห้ง หากมีสิ่งแปลกปลอมบนหน้าอกให้น า
ออกห้ามติด pad โดยตรงในต าแหน่งของ 
pacemaker  

     

- ห้ามแตะตอ้งผู้ป่วยขณะเครือ่งท าการวิเคราะห์  
(ต้องพูดและมองไปรอบ ๆ ดว้ย) 

     

- เตรียมท าการช็อก โดยยก/โบกมือห้ามสัมผสั
ผู้ป่วยเพื่อ Clear ผู้ป่วย “หนึ่งฉันถอย สองเธอ
ถอย สามทุกคนถอยและมองไปรอบ ๆ ผู้ป่วย 
ก่อนกดปุ่ม shock) หลังจากนัน้กดปุ่ม shock 

     

- ให้เริ่มกลับมากดหน้าอกทันที โดยผู้ช่วยเหลือที่
เป็นคนเอา AED มา 

     

- เปลีย่นผู้กดหน้าอกหลังครบ 2 นาที หรือมี
สัญญานแจ้งจากเครือ่ง AED 
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สลับบทบำทกนัก่อนสอบ 
 

กิจกรรม 
ปฏิบัต ิ

ไม่ปฏิบตั ิ หมายเหต ุ SC 
ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง 

ผู้สอบ ข ประเมินความปลอดภยัของที่
เกิดเหตุว่าสามารถท าการช่วยเหลอืผู้ป่วย
ได้อย่างปลอดภยั 

     

ผู้สอบ ข ประเมินว่ำหมดสติจริง 
-  ตะโกนเรียกเสียงดัง ๆ ตบหวัไหล่  
  ผู้ป่วย เพือ่ตรวจสอบการตอบสนอง 

     

-  สังเกตการหายใจวา่ไม่หายใจ หายใจ    
  เฮือก หายใจผิดปกติหรือไม ่

     

-  เรียกขอความช่วยเหลือ และโทร  
  1669 

     

-  เรียกเครื่อง AED      
ผู้สอบ ข กำรกดนวดหัวใจอย่ำงมี
ประสิทธภิำพ  
- วางมือที่ต าแหน่ง Lower half ของ 

sternum (กึ่งกลางหน้าอก) 

     

- แขนเหยียดตรง ตั้งฉากกับตวัผู้ป่วย      
- กดโดยใช้ส้นมือ ลกึอยา่งน้อย 5 ซม      
- กดในอัตราเร็วอยา่งน้อย 100 –120

ครั้ง/นาที 
     

- มีการกลับคืนของทรวงอกเต็มที่ทุก
ครั้ง มือไม่หลุดออกจากอก 

     

- ไม่หยุดกดหน้าอกโดยไม่จ าเป็น      
- กดหน้าอกอยา่งต่อเนื่องเป็นเวลา 2 

นาที หรือจนกวา่เครื่อง AED จะมา 
     

ผู้สอบ ก เครื่องช็อกไฟฟ้ำอัตโนมัติ  
กำรท ำต้องไม่รบกวนกำรท ำ chest 
compression เกิน 10 วินำท ี 
- เปิดเครื่อง AED และท าตามที่เครื่อง

บอก 

     

- เปิดเส้ือแล้วติดแผ่นอิเลคโทรด  
(ติด pads กับผู้ป่วย) ในต าแหน่งที่
ถูกต้อง โดยทีห่น้าอกผู้ป่วยต้องแห้ง 
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กิจกรรม 
ปฏิบัต ิ

ไม่ปฏิบตั ิ หมายเหต ุ SC 
ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง 

หากมีสิ่งแปลกปลอม 
บนหน้าอกให้น าออก   
ห้ามติด pad โดยตรงในต าแหน่ง
ของ pacemaker  
- ห้ามแตะต้องผู้ปว่ยขณะเครื่องท า

การวิเคราะห ์(ต้องพูดและมองไป
รอบ ๆ ดว้ย) 

     

- เตรียมท าการช็อก โดยยก/โบกมอื
ห้ามสัมผัสผู้ป่วยเพือ่ Clear ผู้ป่วย 
“หนึ่งฉันถอย สองเธอถอย สามทุก
คนถอยและมองไปรอบ ๆ ผู้ปว่ย 
ก่อนกดปุ่ม shock) หลังจากนั้นกด
ปุ่ม shock 

     

- ให้เร่ิมกลับมากดหน้าอกทันทีโดยผู้
ช่วยเหลือที่เป็นคนเอา AED มา 

     

- เปลี่ยนผู้กดหน้าอกหลังครบ 2 นาท ี
หรือมีสัญญานแจ้งจากเครื่อง AED 
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ตัวอย่ำงใบประกำศนียบัตรรับรอง 

กำรเป็นครูผู้สอนกำรช่วยชีวิตขั้นพื้นฐำนและกำรใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้ำ เอ.อี.ดี 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก ง 
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แบบประเมินควำมพึงพอใจ 
 
สำมำรถท ำข้อสอบออนไลน์ได้ที ่
https://docs.google.com/forms/d/1mYOTSWNI9HrypGw8Mb4cKK9oscd6PQxlc3KS6oz7OC
A/edit?usp=sharing 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
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