โครงการฝึ กอบรมการช่ วยชีวติ ขั้นพืน้ ฐาน สําหรับประชาชนทัว่ ไป ปี ๒๕๖๔
เจ้ าของโครงการ

มูลนิธิหวั ใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชู ปถัมภ์
คณะอนุกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวติ ภายใต้สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย

หน่ วยงานที่รับผิดชอบ มูลนิธิหวั ใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
เริ่มโครงการ

เดือนมกราคม – เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

หลักการและเหตุผล
โครงการฝึ กอบรมการช่วยชี วติ ขั้นพื้นฐาน ภายใต้มูลนิ ธิหวั ใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชู ปถัมภ์ ซึ่ งสมเด็จ
พระกนิ ษฐาธิ ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็ นองค์ประธานมูลนิ ธิฯ ร่ วมมือกับ
คณะกรรมการมาตรฐานการช่ วยชี วิต ภายใต้สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่ งประเทศไทย ในพระบรมราชู ปถัมภ์ จัดทํา “
โครงการฝึ กอบรมการช่ วยชี วิต ขั้นพื้นฐาน สํ าหรั บ ประชาชน ” โดยมี จุดมุ่งหมายเพื่อให้ประชาชนไทยได้ท ราบและ
สามารถปฏิบตั ิการช่วยชี วิตขั้นพื้นฐานให้กบั ผูป้ ระสบภัยเบื้องต้นได้ทนั ท่วงที และปลอดภัย ตลอด ๑๓ ปี ที่ผา่ นมาตั้งแต่
เริ่ มโครงการฯ ปี ๒๕๕๐ – ๒๕๖๓ ประชาชนไทยได้ทราบ และรู ้ถึงวิธีปฏิบตั ิการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานเพิม่ มากยิง่ ขึ้น และ
ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่น่าชื่ นชมและปลื้ มใจเป็ นที่ สุดเมื่ อประชาชนที่ เข้าร่ วมโครงการฯ สามารถนําไปช่ วยผูป้ ่ วยรอดชี วิตได้จริ ง
นับเป็ นสิ่ งดีงามที่มูลนิธิหวั ใจแห่ งประเทศไทยฯ และสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยฯ เล็งเห็นว่าการช่วยชีวติ คน
นั้นเป็ นบุญกุศลอย่างสู งสุ ด หากผูเ้ ข้าร่ วมการฝึ กอบรมได้นาความรู ้ ที่ได้รับไปช่ วยชี วิตคนเพียง ๑ - ๒ คน ก็ถือได้วา่ เป็ น
การถวายพระราชกุศลอย่างลํ้าเลิ ศ ทั้งเป็ นความสําเร็ จอย่างน่าภาคภูมิใจของทุกท่านที่มีส่วนร่ วมในโครงการ และในปี
๒๕๖๓ โครงการฝึ กอบรมการช่ วยชี วิตขั้นพื้ นฐานได้จดั ทําโครงการต่อเนื่ องคื อ โครงการฝึ กอบรมการช่ วยชี วิต ขั้ น
พืน้ ฐาน สํ าหรับประชาชนทัว่ ไป ปี ๒๕๖๔
และตั้งแต่ในปี ๒๕๕๔ จนถึงปั จจุบนั มูลนิธิหวั ใจฯ ได้จดั ทําการผลิตหุ่นฝึ กอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสําหรับ
ประชาชนทัว่ ไปมีชื่อว่า หุ่น “คุณสมชาย” สํ าหรั บการฝึ กปฏิบัติการช่ วยชี วิตขั้นพื้นฐาน เป็ นหุ่ นที่พกพาสะดวก ราคาถู ก
เหมาะในการนํามาใช้ฝึกอบรมการช่ วยชี วิตขั้นพื้นฐานให้กบั ประชาชนทัว่ ไป เพราะช่ วยให้การฝึ กปฏิ บตั ิ ทาํ ได้อย่าง
ถูกต้องมากยิ่งขึ้นเหมือนกับการได้ปฏิบตั ิกบั บุคคลจริ งๆ โดยทางมูลนิธิฯ จะนําหุ่น “คุณสมชาย” ไปจัดฝึ กอบรมฯ ให้กบั
หน่ วยงานต่างๆ ที่เข้าร่ วมโครงการฯ หรื อหากมีผูใ้ ดสนใจต้องการมีไว้เพื่อฝึ กคนภายในครอบครัว หรื อฝึ กบุคลากรใน
หน่ วยงานเอง ก็สามารถทําได้ เพราะในชุ ดหุ่ น “ สมชาย ” จะมีหนังสื อคู่มือการฝึ กฯ และ DVD ช่ วยสอนรวมอยูด่ ว้ ย ซึ่ ง
ง่ายต่อการฝึ กปฏิบตั ิดว้ ยตัวเอง
๑

วัตถุประสงค์
เผยแพร่ ให้ประชาชนไทยได้รู้จกั การช่วยชีวติ ขั้นพื้นฐาน ( BLS ) และการใช้เครื่ องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ
( AED ) มากยิ่ง ขึ้ น และสามารถทําการช่ วยชี วิตขั้น พื้น ฐานอย่างมี ท ัก ษะที่ ถู ก ต้องตามมาตรฐานของคณะกรรมการ
มาตราฐานการช่วยชี วิต ภายใต้สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยฯ และมีประสิ ทธิ ภาพในการช่วยชี วติ กับบุคคลที่
เกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นกะทันหัน อีกทั้งจัดทําการผลิต หุ่น “สมชาย” สํ าหรั บการฝึ กปฏิบัติการช่ วยชี วิตขั้นพื้นฐาน และ
จดลิขสิ ทธิ์ ทางปั ญญาในนามของมูลนิ ธิหวั ใจแห่งประเทศไทยฯ สามารถรับบริ จาคเพื่อสนับสนุ นการจัดทํา หุ่ น “สมชาย”
ในราคาที่ถูกให้กบั เครื อข่ายผูฝ้ ึ กอบรมฯ จากทางมูลนิธิหวั ใจฯ อาทิเช่น โรงเรี ยน โรงพยาบาล หน่วยงาน บริ ษทั ทั้งภาครัฐ
และเอกชน ฯลฯ เพื่อไว้ประจําในหน่ วยงานหรื อองค์กรของตนเอง และฝึ กการช่ วยชี วิตขั้นพื้นฐานให้กบั บุ คลากรของ
ตนเอง ถือเป็ นการยกระดับมาตรฐานบุคลากรให้กบั หน่วยงานนั้นๆ และเพื่อใช้ในการฝึ กอบรมการช่วยชี วิตขั้นพื้นฐาน
ให้กบั ประชาชนทัว่ ไป นักเรี ยน นักศึกษา ให้รู้จกั การช่วยชีวติ ขั้นพื้นฐานมากยิง่ ขึ้นและปฏิบตั ิได้อย่างถูกต้อง
เป้ าหมายทีต่ ้ งั ไว้
๑. ฝึ กอบรมประชาชนทัว่ ไป ให้รู้ข้นั ตอนและวิธีการปฏิบตั ิการช่วยชีวติ ขั้นพื้นฐานร่ วม กับ หุ่น “สมชาย” ได้
ถูกต้องตามมาตรฐานสากล เพราะได้ฝึกกับหุ่นซึ่ งใกล้เคียงกับปฏิบตั ิในบุคคลจริ งๆ
๒. ฝึ กอบรมให้ประชาชนได้รู้จกั และสามารถใช้เครื่ องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ ( AED ) ได้อย่างถูกต้อง
๓. กระตุน้ เตือนให้ประชาชนไทยได้รู้ถึงความจําเป็ นที่จะต้องมีความรู ้การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานมากยิง่ ขึ้น
๔. รับบริ จาคเพื่อสนับสนุ นการจัดทําหุ่ น “สมชาย” เพื่อการฝึ กการช่วยชี วิตขั้นพื้นฐานให้กบั ผูท้ ี่สนใจ และมีหุ่น
“สมชาย” มีไว้ประจําหน่วยงานของตนเอง หรื อจะมีไว้เพื่อฝึ กปฏิ บตั ิภายในครอบครัวก็สามารถทําได้ เพราะในชุ ด หุ่ น
“สมชาย” จะมี ห นังสื อคู่มื อการฝึ กฯ และ DVD ช่ วยสอนรวมอยู่ด้วย ซึ่ งง่ ายต่อการปฏิ บ ัติด้วยตนเอง ทาให้ไ ด้มี ก าร
ทบทวนในความรู ้ และเมื่อประสบเหตุการณ์จริ งก็จะสามารถช่วยได้อย่างถูกต้องและทันท่วงที
ประโยชน์ ทจี่ ะได้ รับ
๑. กระตุน้ เตือนให้ประชาชนไทยตระหนักรู ้และเข้าใจ ในการมีส่วนร่ วมในการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน
๒. สร้างกิจกรรมถวายเป็ นพระราชกุศล
๓. มีเงินบริ จาคในการผลิต หุ่ น “สมชาย” เพื่อมาสนับสนุ นโครงการฝึ กอบรมการช่วยชีวติ ขั้นพื้นฐาน

๒

วิธีการฝึ กอบรม
๑. ฝึ กอบรมโดยทีมวิทยากรของมูลนิ ธิหัวใจแห่ งประเทศไทย ฯ เบื้องต้นแจ้งจํานวนผูเ้ ข้าฝึ กอบรม สถานที่ วัน
และเวลา กับทางมูลนิ ธิฯ มาทางอีเมลล์ thaiheart_fd@hotmail.com เพื่อสอบถามวันเวลามูลนิ ธิฯ สะดวกในวันและเวลา
ที่ จดั ไว้หรื อไม่ ถ้าได้วนั และเวลาที่ แน่ นอนแล้วกรอกรายละเอี ยดใบตอบรั บ เข้าร่ วมโครงการฯ ส่ งกลับ มายังมู ลนิ ธิฯ
พร้ อมจัดเตรี ยมรถมารั บ -ส่ ง อุ ป กรณ์ และที ม วิท ยากรในการฝึ กอบรมฯ ซึ่ งการอบรมแบบหมู่ ค ณะจะเหมาะสําหรั บ
หน่ วยงาน ( โรงเรี ยน และองค์ กรทั้งภาครั ฐและเอกชนต่ างๆ ) ที่ต้องการฝึ กอบรมบุ คลากร ๑๐ คนขึ้นไป ( สามารถ
อบรมได้ รอบละ ๑๐ – ๕๐ คน ( ๑ คน ต่ อหุ่น ๑ ตัว ) ต่ อรอบ ) ลักษณะการฝึ กอบรมเป็ นการบรรยาย ฉายวีดีทศั น์ สาธิ ต
ขั้นตอนและวิธีการทาการปฏิ บตั ิการช่ วยชี วิตขั้นพื้นฐาน ควบคู่กบั ปฏิ บตั ิ จริ งกับหุ่ นฝึ กอบรม ใช้เวลาในการฝึ กอบรม
โดยประมาณ ๓.๐๐ – ๔.๐๐ ชัว่ โมง ทางมูลนิธิหวั ใจฯ จะจัดวิทยากรเข้าไปฝึ กอบรมให้ในหน่วยงาน โดยรบกวนจัดรถ
เพื่อรับ-ส่ งทีมวิทยากร และอุปกรณ์ พร้ อมทั้งในการฝึ กอบรมฯ รบกวนติดป้ ายชื่ อโครงการฯ หรื อขึน้ ชื่ อโครงการฯ ทางจอ
โปรเจคเตอร์ ในการฝึ กอบรมโดยทีมวิทยากรจากมูลนิธิหัวใจฯ ต้ องมีรายชื่ อผู้ผ่านการฝึ กอบรมฯ พร้ อมหมายเลขบัตร
ประชาชน ภาพกิจกรรมการฝึ กอบรมฯ เพื่อนทูลเกล้ าถวายรายงานองค์ ประธานมูลนิธิฯ หลังเสร็จสิ้นโครงการ
๑.๑ หัวข้ อในการฝึ กอบรม
๑.๑.๑ การช่ วยชี วติ ขั้นพืน้ ฐานสํ าหรับประชาชนทัว่ ไป ( BLS -Basic Life Support For Citizen )
๑.๑.๑.๑ ปฏิบัติการช่ วยฟื้ นชี วติ ( CPR - CardioPulmonary Resuscitation )
๑.๑.๑.๒ การช่ วยเหลือในภาวะสํ าลักและทางเดินลมหายใจอุดกั้น (Choking)
๑.๑.๑.๓ การใช้ เครื่ องช็ อกไฟฟ้ าหัวใจอัตโนมัติ (AED - Automatic External Defibrillator )
๑.๒ การจัดสถานทีฝ่ ึ กอบรม
จั ด เป็ นห้ อ งโล่ ง สํ า หรั บ วางหุ่ น ฝึ กอบรม ในส่ วนกลาง ส่ วนด้ า นหน้ า จั ด เตรี ย มโต๊ ะ สํ า หรั บ วาง
คอมพิ วเตอร์ จอภาพ และ เครื่ องฉายโปรเจคเตอร์ ด้ านหลังจั ด เตรี ยมโต๊ ะ 2 ตั ว สํ าหรั บ การจั ด เตรี ยมหุ่ น อุป กรณ์
จัดพิมพ์ ใบประกาศนียบัตร และอุปกรณ์ ฝึกอบรม
๑.๓ สิ่ งทีผ่ ้ ูเข้ าฝึ กอบรมต้ องเตรียตัว
๑.๓.๑ ผู้เข้ าอบรมควรสวมกางเกงเพื่อความคล่ องตัวในการฝึ กอบรม
๑.๓.๔ ไม่ ทาลิปสติกเข้ าอบรมเนื่องจากจะทําให้ หุ่นฝึ กอบรมเลอะไม่ สามารถทําความสะอาดได้
๑.๓.๕ เนื่องจากเป็ นการฝึ กการช่ วยชีวติ ทีต่ ้ องฝึ กแบบใกล้ เคียงสถานการณ์ จริง ผู้เข้ าฝึ กอบรมต้ อง
เตรี ยมร่ างกายและจิตใจมาให้ พร้ อม ควรรั บประทานอาหารก่ อนเข้ าอบรมเพราะจะต้ องใช้ แรงในการกดหุ่นเป็ นจํานวน
มาก และระหว่ างการอบรมไม่ ควรมีพกั ช่ วงเบรกทานของว่ าง เพราะต้ องมีการสอนท่าอาหารติดคอ ซึ่งอาจจะทําให้ ผ้ ูเข้ า
อบรมอาเจี ยนหรื อ จุ ก ท้ อ งได้ ผู้ เข้ าอบรมจะต้ อ งนั่ งพื้ นตลอดระยะเวลาในการฝึ กอบรม หากผู้ เข้ าฝึ กอบรมมี โรค
ประจําตัว บาดเจ็บ กําลังตั้งครรภ์ ต้ องแจ้ งทีมวิทยากรทราบเพื่อความปลอดภัยระหว่ างการฝึ กอบรม

๓

๒. ฝึ กอบรมโดยหน่ วยงานของตนเอง เป็ นการฝึ กอบรมโดยใช้วิทยากรและหุ่ นฝึ กอบรมในหน่วยงานของตนเอง
หรื อขอความอนุ เคราะห์ หุ่ น “คุ ณสมชาย” เพิ่มเติมเพื่อนําไปใช้ในการฝึ กอบรม โดยทําจดหมายเรี ยน ประธานโครงการ
ฝึ กอบรมการช่ วยชี วิตขั้นพื้นฐาน มูลนิธิหัวใจแห่ งประเทศไทย ในพระบรมราชู ปถัมภ์ ขอความอนุ เคราะห์หุ่นฝึ กอบรม
การช่ วยชี วิตขั้นพื้นฐาน ซึ่ งสามารถยืมหุ่ น “สมชาย” ได้ ไม่ เกิน ๓๐ ตัว พร้ อมทั้งในการฝึ กอบรมฯ รบกวนติดป้ ายชื่ อ
โครงการฯ หรื อขึ้นชื่ อโครงการฯ ทางจอโปรเจคเตอร์ ในการฝึ กอบรมโดยหน่ วยงานของตนเองรบกวนส่ งรายงานการ
ฝึ กอบรมส่ งกลับมายังมูลนิธิหัวใจฯ คือ รายชื่ อผู้สอน พร้ อมเลขทะเบียนผู้ฝึกสอน หน่ วยงานและสั งกัดของผู้สอน รายชื่ อ
ผู้ผ่านการฝึ กอบรมฯ พร้ อมหมายเลขบัตรประชาชน ภาพกิจกรรมการฝึ กอบรมฯ เพื่อจะได้ นําทูลเกล้ าถวายรายงานหลัง
เสร็จสิ้นโครงการ
หมายเหตุ : ในกรณี ที่หน่วยงานมีวทิ ยากรฝึ กอบรมเอง และยืม หุ่น “สมชาย” สําหรับการฝึ กอบรมการช่วยชีวิต
ขั้นพื้นฐาน จากทางมูลนิธิหวั ใจฯ ค่ าใช้ จ่ายในการยืมหุ่นฯ : บริจาคเงินเข้ ามูลนิธิฯ ตามจิตศรัทธาเพื่อนําไปเป็ นทุนผลิต
หุ่นฝึ กอบรมในโอกาสต่ อไป และจะมีค่าใช้จ่ายในการทําความสะอาดหุ่นและปอด ๕๐ บาท ต่อหุ่น ๑ ตัว และถ้ าหุ่นมี
คราบของสิ่ งทีไ่ ม่ สามารถทําความสะอาดออกได้ อาทิเช่ น รอยคราบลิปสติก คราบหมึกปากกา เป็ นต้ น ขอความกรุ ณา
บริจาคให้ กบั มูลนิธิฯ จํานวนตัวละ ๕๐๐ บาท เพื่อนําไปรวบรวมทําการผลิตหุ่นฝึ กอบรมต่ อไป
ผู้ทผี่ ่ านการฝึ กอบรมได้ รับ
๑. ประกาศนี ยบัตร จากมูลนิ ธิหวั ใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชู ปถัมภ์ ผูเ้ ข้าอบรมต้องยืนยันการเข้าอบรม
ด้วยเลขบัตรประชาชน ( จะได้ รับเฉพาะผู้ที่ได้ รับการฝึ กอบรมจากทีมวิทยากรของมู ลนิธิหัวใจแห่ งประเทศไทยเท่ านั้ น
และจะต้ องเรียนครบทั้ง ๓ หัวข้ อหลักข้ างต้ นทั้งทฤษฎี และ การปฏิบัติเท่ านั้นถึงจะได้ รับใบประกาศนียบัตร )
๒. รายชื่อและเลขบัตรประจําตัวประชาชนของผูผ้ า่ นการอบรมจะนําทูลเกล้าถวายหลังจากเสร็ จสิ้ นโครงการ

ระยะเวลาในการฝึ กอบรม

๓.๐๐ – ๔.๐๐ ชัว่ โมง / รอบ

สถานที่

ตามสถานที่แต่ละหน่วยงาน

๔

ค่ าใช้ จ่ายในการฝึ กอบรม

- บริจาคเงินเข้ าโครงการฯ ๗,๐๐๐ – ๑๕,๐๐๐ บาท
( ขึน้ อยู่กบั จํานวนผู้เข้ าฝึ กอบรมและรอบการฝึ กอบรมต่ อวัน )
๑.อบรมไม่ เกิน ๓๐ คน ๑ รอบ บริจาค ๗,๐๐๐ บาท
๒.อบรมไม่ เกิน ๕๐ คน ๑ รอบ บริจาค ๘,๐๐๐ บาท
๓.อบรมเกิน ๕๐ คน แต่ ไม่ เกิน ๗๐ คน ๑ รอบ บริจาค ๙,๐๐๐ บาท
๔.อบรม ๒ รอบ เช้ า และ บ่ าย (ผู้เข้ าอบรมคนละกลุ่มผู้เข้ าอบรมไม่ เกิน ๖๐ คน) บริจาค ๑๐,๐๐๐ บาท
๕.อบรมน้ อยกว่ าจนถึง ๖๐ คน ( ผู้เข้ าอบรมกลุ่มเดียวเรียนทั้งวัน ) บริจาค ๑๐,๐๐๐ บาท
๖.อบรมมากกว่ า ๖๐ คน แต่ ไม่ เกิน ๑๐๐ คน ( ผู้เข้ าอบรมกลุ่มเดียวเรียนทั้งวัน ) บริจาค ๑๒,๐๐๐ บาท
๗.อบรมมากกว่ า ๑๐๐ คน แต่ ไม่ เกิน ๑๒๐ คน ( ผู้เข้ าอบรมกลุ่มเดียวเรียนทั้งวัน ) บริจาค ๑๕,๐๐๐ บาท

รูปแบบการบริจาค

- บริจาคโดยเงินสดในวันฝึ กอบรม
- โอนเงินเข้ าบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ชื่ อบัญชี
“ มูลนิธิหัวใจแห่ งประเทศไทยฯ เพื่อโครงการ CPR ” เลขทีบ่ ัญชี
๐๔๑-๐-๐๓๗๕๘-๓
- สั่ งจ่ ายเป็ นเช็ คชื่ อ “มูลนิธิหัวใจแห่ งประเทศไทยฯ เพื่อโครงการ CPR ”

***** ค่ าใช้ จ่ายทั้งหมดเพื่อนําไปต่ อยอดเป็ นค่ าใช้ จ่ายในการฝึ กอบรมและการผลิตหุ่นสมชายให้ กบั ประชาชนไทยต่ อไป ******

อี กทั้งมู ลนิ ธิ หัวใจแห่ งประเทศไทยฯ และสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่ งประเทศไทยฯ มี ความยินดี ที่ จะรับ
บริ จาคเพื่อสนับสนุ นการผลิตหุ่ น “สมชาย” เพื่อการฝึ กการช่ วยชี วิตขั้นพื้นฐาน เป็ นเงินบริ จาค ๑,๒๐๐ บาท ต่อหุ่ น ๑
ตัว ( บริ จาคตั้งแต่ ๒๐ ตัวขึ้นไป หุ่ นราคา ๑,๐๐๐ บาทต่ อตัว ) เพื่อนําเงิ นบริ จาคไปผลิ ตหุ่ นในการใช้ฝึกอบรมใน
โอกาสต่อไป

ปล. ใบเสร็ จบริ จาคเงินเข้ าร่ วมโครงการฯ สามารถนําไปหักลดหย่ อนภาษีได้ ตามกฎหมาย
ขอแสดงความนับถือ
พลเอก
( นายแพทย์ประสาท เหล่าถาวร )
กรรมการบริ หารมูลนิธิหวั ใจแห่งประเทศไทยฯ
ประธานโครงการฝึ กอบรมการช่วยชีวติ ขั้นพื้นฐาน
ผู้ประสานงาน คุณถิรดา เทพยศ
โทร. ๐-๒๗๑๖-๕๖๖๑ หรื อ ๐-๒๗๑๖-๖๖๕๘ มือถือ ๐๘๙-๔๔๔๐๘๔๗
เบอร์ แฟกซ์ ๐-๒๗๑๖-๕๘๑๓ E-mail : thaiheart_fd@hotmail.com
……………………………………………………………………………………………..
๕

ใบตอบรับเข้ าร่ วมโครงการฝึ กอบรมการช่ วยชีวติ ขั้นพืน้ ฐาน สํ าหรับประชาชน ปี ๒๕๖๔
ข้าพเจ้า...........................................................................................ตําแหน่ง.........................................................
ชื่อหน่วยงาน........................................................................... อาคาร..................................................................
เลขที่.........................หมู่...........................ถนน.....................................แขวง/ตําบล..........................................
เขต/อําเภอ.............................................จังหวัด........................................รหัสไปรษณี ย.์ ....................................
หมายเลขโทรศัพท์................................................ต่อ.........................โทรสาร....................................................
E-mail .........................................................................
มีความยินดีเข้าร่ วมโครงการฯ โดยนัดหมายวันเข้าร่ วมฝึ กอบรมกับวิทยากรทางมูลนิธิฯ
-ในวันที่.................... เดือน................................ พ.ศ. ..................... มีผทู ้ ี่เข้ารับการฝึ ก..................... คน
เวลาเริ่ มฝึ กอบรม........................ถึง........................... จํานวนรอบการฝึ กอบรม .....................รอบๆละ...............คน
-ในวันที่.................... เดือน................................ พ.ศ. ..................... มีผทู ้ ี่เข้ารับการฝึ ก..................... คน
เวลาเริ่ มฝึ กอบรม........................ถึง........................... จํานวนรอบการฝึ กอบรม .....................รอบๆละ...............คน
มีความยินดีเข้าร่ วมโครงการฯ โดยฝึ กอบรมฯ กับวิทยากรของหน่วยงานและจัดส่ งรายชื่อพร้อมเลขที่
บัตรประชาชนและชื่อวิทยากรผูท้ าํ การฝึ กอบรมฯ กลับไปยังมูลนิธิหวั ใจฯ
สถานที่จดั การฝึ กอบรม (กรุ ณาแนบแผนที)่
ชื่อหน่วยงาน..........................................................................อาคาร....................................................................
เลขที่.........................หมู่........................ถนน......................................แขวง/ตําบล.............................................
เขต/อําเภอ.............................................จังหวัด.........................................รหัสไปรษณี ย.์ ....................................
หมายเลขโทรศัพท์................................................ต่อ.........................โทรสาร....................................................
ชื่ อผู้ประสานงาน .......................................................... โทรศัพท์ ทสี่ ะดวกติดต่ อ .............................................
E-mail ........................................................................
ลงชื่อ....................................................ผูส้ มัคร
(......................................................................)
หมายเหตุ : ๑. ในกรณีฝึกอบรมโดยมูลนิธิหัวใจฯ รบกวนจัดเตรียมรถรับ-ส่ งอุปกรณ์ การฝึ กอบรมฯ ในวันเวลาทีแ่ จ้ งไว้
๒. จัดเตรียมอุปกรณ์ และสถานที่ ติดป้ายชื่ อโครงการฯ หรื อขึน้ ทางจอโปรเจคเตอร์ / เครื่ องเล่ น DVD หรื อ คอมพิวเตอร์ /
เครื่ องฉายโปรเจคเตอร์ / จอโปรเจคเตอร์ / ไมโครโฟน / สถานทีท่ าํ การฝึ กอบรมบนพืน้ ห้ องโล่ง
วิธีการส่งใบตอบรับ (ใบตอบรับสามารถถ่ายเอกสารได้)

๑. ส่งแฟกซ์ใบสมัครมาทางโทรสารหมายเลข ๐-๒๗๑๖-๕๘๑๓ หรื อ ทาง E-mail : thaiheart_fd@hotmail.com
๒. ส่ งไปรษณี ย ์ มาที่ มูลนิธิหวั ใจแห่ งประเทศไทยฯ ชั้น ๑๑ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ปี ซอยศูนย์วิจยั ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่ บางกะปิ เขตห้วยขวาง
กรุ งเทพฯ ๑๐๓๑๐

๖

ตัวอย่ างภาพการฝึ กอบรมการช่ วยชีวติ ขั้นพืน้ ฐาน ( CPR )
ฝึ กอบรมในสถานศึกษา

ฝึ กอบรมในหน่ วยงานเอกชน

๗

ผลลัพธ์ เชิงคุณภาพในการฝึ กอบรมการช่ วยชีวติ ขั้นพืน้ ฐาน ( CPR )
ผลสําเร็ จในการมุ่งมัน่ ให้ความรู ้เกี่ยวกับการช่วยชีวติ ให้ประชาชนไทยได้รู้และปฏิบตั ิได้

จริ งส่ งผลให้ ผูเ้ ข้าอบรมกับทีมวิทยากรของมูลนิธิหวั ใจแห่งประเทศไทยฯ ได้นาํ ความรู ้ที่เรี ยนช่วยชีวติ ผูป้ ่ วยได้
- นายอรรถชัย ชมภู ตําแหน่ ง Fitness Staff โรงแรมเคปเฮ้าส์ หลังสวน ซึ่ งเป็ นพนักงานของ บริ ษทั
เกษมกิจ จํากัด ได้รับการฝึ ก CPR ปี ๒๕๕๘-๒๕๖๑ เหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่ ๑๐ พค. ๒๕๖๑
เวลาประมาณ ๐๗.๔๐ น. ขณะที่กาํ ลังเดินทาง ไปทํางานโดยรถโดยสารสาย ๗๑ ช่วงระหว่าง
ที่อยูบ่ นรถมีผโู ้ ดยสารผูช้ ายวัยกลางคน มีอาการช็อค หมดสติและมีน้ าํ ลายฟูมปาก
ซึ่ งมีผโู ้ ดยสารผูห้ ญิงพยายามปลุกแต่ผปู ้ ่ วยไ ม่มีการตอบสนอง จึงมีการโทร ๑๖๖๙
เพื่อตามรถฉุ กเฉิ น ในระหว่างนั้นคนขับรถ โดยสารก็ได้จอดรถ บริ เวณใต้ BTS พระโขนง
และได้ทาํ การทํา CPR ผูป้ ่ วยทันทีตรง พื้นรถโดยสาร ทํา CPR ไปประมาณ ๕๐ ครั้ง
ผูป้ ่ วยก็ยงั ไม่รู้สึกตัว จึงมีผโู ้ ดยสารผูห้ ญิง มาเปลี่ยนทํา CPR ต่ออีกประมาณ ๑๐๐ ครั้ง
ผูป้ ่ วยก็ยงั ไม่รู้สึกตัว คุณอรรถชัย ชมภู ที่ เคยผ่านการฝึ กอบรมการช่วยชีวติ ขั้นพื้นฐานที่ถูกต้องมาแล้ว อยูใ่ นเหตุการณ์
ก็ได้เข้าไปทําการ CPR ต่อ โดยทําCPR ไปเกินกว่า ๒๐๐ ครั้ง จนผูป้ ่ วยเริ่ มรู ้สึกตัว ไม่นานรถฉุ กเฉิ นก็มาถึงในเวลาไม่เกิน
๑๐ นาทีต้ งั แต่มีการโทรเรี ยก ขณะนั้นผูป้ ่ วยรู ้สึกตัวดีแล้ว จําชื่อของตัวเองได้และมีการตอบสนองอื่นๆที่ดี จึงมีการส่ งมอบ
ให้กบั รถฉุ กเฉิ นเพื่อดูแลต่อไป
- เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๖๑ นางสาวนลิ นธร ดาลัย ครู ของโรงเรี ยนบ้านเขาไม้เกวียนได้เข้าร่ วม
อบรมกับทีมวิทยากรของมูลนิ ธิหวั ใจแห่ งประเทศไทยฯ ในโครงการฝึ กอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน และ การใช้เครื่ อง
ช็อกไฟฟ้ าหัวใจอัตโนมัติ ( AED ) ที่จงั หวัดสระบุรี คุณครู นลินธร ดาลัย ได้นาํ ความรู ้ที่ได้รับในวันนั้นกลับไปสอนเด็ก
นักเรี ยน และนักเรี ยนของคุ ณครู นางสาวสุ ปราณี- ศรี สุวงค์ นักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ ๓ ได้ช่วยคุ ณแม่ ขณะกลับเยี่ยม
บ้านที่จงั หวัดอํานาจเจริ ญ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๓.๐๐ น. ในขณะที่คุณแม่มีอาการนํ้าลายฟูมปาก หัวใจ
หยุดเต้น ได้ทาํ การปั๊มหัวใจตามที่เรี ยนมาได้ ๑๙ ครั้ง คุณแม่ก็มีอาการตอบสนองหายใจเข้าออก
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- จากการฝึ กอบรมบุคลากรในหน่วยของเครื อเจริ ญโภคภัณฑ์เองนั้น ได้มีบุคคลที่สามารถช่วยชีวิตมารดาตนเองได้เมื่อ
วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๖

คุณรัตนา อุ่นธง ผู้อบรมช่ วยชีวติ ขั้นพืน้ ฐาน
ตําแหน่ ง เสมียน โรงงานแปรสภาพขนไก่ สั งกัด ซีพเี อฟ ประเทศไทย
จ.สระบุรี ช่ วยชี วติ คุณแม่ นางทธิต สรศรี อายุ ๕๓ ปี หมดสติไม่ หายใจ

“ส่ วนตัวคุณแม่ เองมีโรคประจําตัวคือโรคเบาหวานด้ วย ขึน้ รถได้ เรานั่งข้ างหลังกับแม่ นั่ง
กอดแม่ ไว้ และได้ ยินเสี ยงป้ าตะโกนแม่ หายใจขัดๆ ตอนนั้นได้ แต่ นั่งหลับตาและก็นึกถึง
วันที่อบรมว่ าวิทยากรได้ สอนอะไรบ้ าง แต่ ก็นึกไม่ ออกนึกได้ อย่ างเดียวว่ าเอามือวางใต้ อก
และถัดอีกมือหนึ่งลงมา ก็ใช้ มือสองข้ างกดตรงตําแหน่ งนั้นไปเรื่ อยๆและก็สลับดูว่าแม่ ยัง
หายใจอยู่หรื อเปล่ าจนถึงโรงพยาบาล พยาบาลได้ นําแม่ เข้ าห้ องผู้ป่วยฉุ กเฉิ นเพื่ อให้ คุณ
หมอรักษาต่ อไป
ณ ตอนนี้ รู้ สึ ก เสี ย ใจมากในวั น ที่ อ บรมเราก็ ต้ั ง ใจฟั ง วิท ยากรดี แต่ ก ลั บ ให้
ความสําคัญกับการช่ วยเหลือเด็กมากทีส่ ุ ดเพราะตอนนั้นเรานึกแต่ ว่าเรามีลูกเล็กและเคยดูข่าวเกีย่ วกับเด็กเสียชีวติ เนื่องจากมีอาหารติดคออยู่
เป็ นประจํา แต่ ดิฉันกลับไม่ นึกเลยว่ าวันหนึ่งต้ องมาช่ วยเหลือคนที่เป็ นแม่ ของเรา ทําอะไรแทบไม่ ถูกเลย รู้ สึกดีใจที่ได้ มีโอกาสช่ วยเหลือ
คนทีเ่ รารักให้ กลับมามีชีวติ อยู่รอดได้ ตามปกติ
- โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ได้ เข้ าร่ วมโครงการฝึ กอบรมการช่วยชีวิตขันพื
้ ้นฐาน สําหรับประชาชน เฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ โดย
ได้ จัดฝึ กอบรมให้ กับประชาชนเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิ กายน ๒๕๕๔ คุ ณ จริ น ทร์ รั ตนภักดี อายุ ๖๔ ปี เป็ นข้ าราชการ
บํานาญ และเปิ ดสถานพยาบาลในอําเภอท่าแซะ ได้ เข้ ารับฝึ กอบรมการช่วยชีวิตขันพื
้ ้นฐานช่วงบ่าย และในเย็นวันนันมี
้
ผู้ปกครองได้ แบกเด็กจมนํ ้ามาที่คลีนิคของคุณจริ นทร์ และคุณจริ นทร์ ก็นําการทํา CPR ที่พงึ่ ฝึ กอบรมเมื่อตอนบ่ายมาช่วยเด็ก
จนช่วยชีวิตเด็กขึ ้นมาได้ ด้วยการทํา CPR สร้ างความปลาบปลื ้มให้ กบั คุณจริ นทร์ เอง และทีมฝึ กอบรมการช่วยชีวิตขันพื
้ ้นฐาน
โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์เป็ นอย่างยิ่ง
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