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โครงการฝึกอบรมการช่วยชีวติขั้นพืน้ฐาน   สําหรับประชาชนทัว่ไป ปี ๒๕๖๔ 
 

เจ้าของโครงการ   มูลนิธิหวัใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์ 

สมาคมแพทยโ์รคหวัใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์ 

คณะอนุกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวติภายใตส้มาคมแพทยโ์รคหวัใจแห่งประเทศไทย 
 

หน่วยงานที่รับผดิชอบ  มูลนิธิหวัใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์ 
 

เร่ิมโครงการ   เดือนมกราคม – เดือนธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

หลกัการและเหตุผล  

โครงการฝึกอบรมการช่วยชีวติขั้นพื้นฐาน ภายใตมู้ลนิธิหวัใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์ซ่ึงสมเด็จ

พระกนิษฐาธิราชเจา้  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธานมูลนิธิฯ ร่วมมือกบั 

คณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิต ภายใตส้มาคมแพทยโ์รคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ์ จดัทาํ “ 

โครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตข้ันพื้นฐาน สําหรับประชาชน ” โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ประชาชนไทยได้ทราบและ

สามารถปฏิบติัการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานให้กบัผูป้ระสบภยัเบ้ืองตน้ไดท้นัท่วงที  และปลอดภยั ตลอด ๑๓ ปีท่ีผา่นมาตั้งแต่

เร่ิมโครงการฯ ปี ๒๕๕๐ – ๒๕๖๓  ประชาชนไทยไดท้ราบ และรู้ถึงวธีิปฏิบติัการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานเพิ่มมากยิ่งข้ึน และ

ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีน่าช่ืนชมและปล้ืมใจเป็นท่ีสุดเม่ือประชาชนท่ีเขา้ร่วมโครงการฯ สามารถนาํไปช่วยผูป่้วยรอดชีวิตได้จริง 

นบัเป็นส่ิงดีงามท่ีมูลนิธิหวัใจแห่งประเทศไทยฯ และสมาคมแพทยโ์รคหวัใจแห่งประเทศไทยฯ เล็งเห็นวา่การช่วยชีวติคน

นั้นเป็นบุญกุศลอยา่งสูงสุด หากผูเ้ขา้ร่วมการฝึกอบรมไดน้าความรู้ท่ีไดรั้บไปช่วยชีวิตคนเพียง ๑ - ๒ คน ก็ถือไดว้า่เป็น

การถวายพระราชกุศลอย่างลํ้าเลิศ  ทั้งเป็นความสําเร็จอยา่งน่าภาคภูมิใจของทุกท่านท่ีมีส่วนร่วมในโครงการ   และในปี 

๒๕๖๓  โครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานได้จดัทาํโครงการต่อเน่ืองคือ โครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตข้ัน

พืน้ฐาน สําหรับประชาชนทัว่ไป ปี ๒๕๖๔ 
 

และตั้งแต่ในปี ๒๕๕๔ จนถึงปัจจุบนัมูลนิธิหวัใจฯ ไดจ้ดัทาํการผลิตหุ่นฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสําหรับ

ประชาชนทัว่ไปมีช่ือวา่ หุ่น “คุณสมชาย” สําหรับการฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตข้ันพื้นฐาน เป็นหุ่นท่ีพกพาสะดวก ราคาถูก 

เหมาะในการนํามาใช้ฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานให้กบัประชาชนทัว่ไป เพราะช่วยให้การฝึกปฏิบติัทาํได้อย่าง

ถูกตอ้งมากยิ่งข้ึนเหมือนกบัการไดป้ฏิบติักบับุคคลจริงๆ โดยทางมูลนิธิฯ จะนาํหุ่น “คุณสมชาย” ไปจดัฝึกอบรมฯ ให้กบั

หน่วยงานต่างๆ ท่ีเขา้ร่วมโครงการฯ   หรือหากมีผูใ้ดสนใจตอ้งการมีไวเ้พื่อฝึกคนภายในครอบครัว หรือฝึกบุคลากรใน

หน่วยงานเอง ก็สามารถทาํได ้เพราะในชุดหุ่น “ สมชาย ” จะมีหนงัสือคู่มือการฝึกฯ และ DVD ช่วยสอนรวมอยูด่ว้ย ซ่ึง

ง่ายต่อการฝึกปฏิบติัดว้ยตวัเอง  



๒ 

วตัถุประสงค์  
 

เผยแพร่ใหป้ระชาชนไทยไดรู้้จกัการช่วยชีวติขั้นพื้นฐาน ( BLS )     และการใชเ้คร่ืองกระตุกไฟฟ้าหวัใจอตัโนมติั 

( AED )  มากยิ่งข้ึน และสามารถทาํการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานอย่างมีทักษะท่ีถูกต้องตามมาตรฐานของคณะกรรมการ

มาตราฐานการช่วยชีวิต  ภายใตส้มาคมแพทยโ์รคหวัใจแห่งประเทศไทยฯ และมีประสิทธิภาพในการช่วยชีวติกบับุคคลท่ี

เกิดภาวะหวัใจหยุดเตน้กะทนัหนั อีกทั้งจดัทาํการผลิต หุ่น “สมชาย” สําหรับการฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตข้ันพื้นฐาน และ

จดลิขสิทธ์ิทางปัญญาในนามของมูลนิธิหวัใจแห่งประเทศไทยฯ สามารถรับบริจาคเพื่อสนบัสนุนการจดัทาํ หุ่น “สมชาย” 

ในราคาท่ีถูกใหก้บัเครือข่ายผูฝึ้กอบรมฯ จากทางมูลนิธิหวัใจฯ อาทิเช่น โรงเรียน โรงพยาบาล หน่วยงาน บริษทัทั้งภาครัฐ 

และเอกชน ฯลฯ เพื่อไวป้ระจาํในหน่วยงานหรือองค์กรของตนเอง และฝึกการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานให้กบับุคลากรของ

ตนเอง ถือเป็นการยกระดบัมาตรฐานบุคลากรให้กบัหน่วยงานนั้นๆ และเพื่อใชใ้นการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

ใหก้บัประชาชนทัว่ไป นกัเรียน นกัศึกษา ใหรู้้จกัการช่วยชีวติขั้นพื้นฐานมากยิง่ข้ึนและปฏิบติัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

 

เป้าหมายทีต่ั้งไว้  
 

๑. ฝึกอบรมประชาชนทัว่ไป ใหรู้้ขั้นตอนและวธีิการปฏิบติัการช่วยชีวติขั้นพื้นฐานร่วม กบั หุ่น “สมชาย” ได ้

ถูกตอ้งตามมาตรฐานสากล เพราะไดฝึ้กกบัหุ่นซ่ึงใกลเ้คียงกบัปฏิบติัในบุคคลจริงๆ  

๒. ฝึกอบรมใหป้ระชาชนไดรู้้จกัและสามารถใชเ้คร่ืองกระตุกไฟฟ้าหวัใจอตัโนมติั ( AED )  ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

๓. กระตุน้เตือนใหป้ระชาชนไทยไดรู้้ถึงความจาํเป็นท่ีจะตอ้งมีความรู้การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานมากยิง่ข้ึน  

๔. รับบริจาคเพื่อสนบัสนุนการจดัทาํหุ่น “สมชาย” เพื่อการฝึกการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานให้กบัผูท่ี้สนใจ และมีหุ่น 

“สมชาย” มีไวป้ระจาํหน่วยงานของตนเอง หรือจะมีไวเ้พื่อฝึกปฏิบติัภายในครอบครัวก็สามารถทาํได ้เพราะในชุด หุ่น 

“สมชาย” จะมีหนังสือคู่มือการฝึกฯ และ DVD ช่วยสอนรวมอยู่ด้วย ซ่ึงง่ายต่อการปฏิบัติด้วยตนเอง ทาให้ได้มีการ

ทบทวนในความรู้ และเม่ือประสบเหตุการณ์จริงก็จะสามารถช่วยไดอ้ยา่งถูกตอ้งและทนัท่วงที  

 

ประโยชน์ทีจ่ะได้รับ  
 

๑. กระตุน้เตือนใหป้ระชาชนไทยตระหนกัรู้และเขา้ใจ ในการมีส่วนร่วมในการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน  

๒. สร้างกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศล  

๓. มีเงินบริจาคในการผลิต หุ่น “สมชาย” เพื่อมาสนบัสนุนโครงการฝึกอบรมการช่วยชีวติขั้นพื้นฐาน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓ 

วธีิการฝึกอบรม  
 

๑. ฝึกอบรมโดยทีมวิทยากรของมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ฯ เบ้ืองตน้แจง้จาํนวนผูเ้ขา้ฝึกอบรม สถานท่ี วนั

และเวลา กบัทางมูลนิธิฯ มาทางอีเมลล์  thaiheart_fd@hotmail.com   เพื่อสอบถามวนัเวลามูลนิธิฯ สะดวกในวนัและเวลา

ท่ีจดัไวห้รือไม่  ถ้าได้วนัและเวลาท่ีแน่นอนแล้วกรอกรายละเอียดใบตอบรับเขา้ร่วมโครงการฯ ส่งกลบัมายงัมูลนิธิฯ 

พร้อมจดัเตรียมรถมารับ-ส่ง อุปกรณ์และทีมวิทยากรในการฝึกอบรมฯ  ซ่ึงการอบรมแบบหมู่คณะจะเหมาะสําหรับ

หน่วยงาน   ( โรงเรียน และองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนต่างๆ )    ที่ต้องการฝึกอบรมบุคลากร ๑๐ คนขึ้นไป ( สามารถ

อบรมได้รอบละ ๑๐ – ๕๐ คน ( ๑ คน ต่อหุ่น ๑ ตัว ) ต่อรอบ ) ลกัษณะการฝึกอบรมเป็นการบรรยาย  ฉายวีดีทศัน์ สาธิต

ขั้นตอนและวิธีการทาการปฏิบติัการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ควบคู่กบัปฏิบติัจริงกบัหุ่นฝึกอบรม ใช้เวลาในการฝึกอบรม

โดยประมาณ  ๓.๐๐ – ๔.๐๐ ชัว่โมง     ทางมูลนิธิหวัใจฯ จะจดัวทิยากรเขา้ไปฝึกอบรมให้ในหน่วยงาน โดยรบกวนจัดรถ

เพ่ือรับ-ส่งทมีวทิยากร และอุปกรณ์ พร้อมทั้งในการฝึกอบรมฯ รบกวนติดป้ายช่ือโครงการฯ หรือขึน้ช่ือโครงการฯ ทางจอ

โปรเจคเตอร์ ในการฝึกอบรมโดยทีมวิทยากรจากมูลนิธิหัวใจฯ ต้องมีรายช่ือผู้ผ่านการฝึกอบรมฯ   พร้อมหมายเลขบัตร

ประชาชน ภาพกจิกรรมการฝึกอบรมฯ เพ่ือนทูลเกล้าถวายรายงานองค์ประธานมูลนิธิฯ หลงัเสร็จส้ินโครงการ  

๑.๑ หัวข้อในการฝึกอบรม 

 ๑.๑.๑ การช่วยชีวติข้ันพืน้ฐานสําหรับประชาชนทัว่ไป ( BLS -Basic Life Support For Citizen ) 

   ๑.๑.๑.๑  ปฏิบัติการช่วยฟ้ืนชีวติ ( CPR - CardioPulmonary Resuscitation  ) 

  ๑.๑.๑.๒   การช่วยเหลือในภาวะสําลกัและทางเดินลมหายใจอุดกั้น (Choking) 

  ๑.๑.๑.๓    การใช้เคร่ืองช็อกไฟฟ้าหัวใจอตัโนมัติ (AED - Automatic External Defibrillator )  

๑.๒  การจัดสถานทีฝึ่กอบรม 

 จัดเป็นห้องโล่งสําหรับวางหุ่นฝึกอบรม     ในส่วนกลาง  ส่วนด้านหน้าจัดเตรียมโต๊ะสําหรับวาง

คอมพิวเตอร์  จอภาพ และ เคร่ืองฉายโปรเจคเตอร์   ด้านหลังจัดเตรียมโต๊ะ 2 ตัว สําหรับการจัดเตรียมหุ่น อุปกรณ์

จัดพมิพ์ใบประกาศนียบัตร และอุปกรณ์ฝึกอบรม 

๑.๓ ส่ิงทีผู้่เข้าฝึกอบรมต้องเตรียตัว 

๑.๓.๑  ผู้เข้าอบรมควรสวมกางเกงเพ่ือความคล่องตัวในการฝึกอบรม  

๑.๓.๔ ไม่ทาลปิสติกเข้าอบรมเน่ืองจากจะทาํให้หุ่นฝึกอบรมเลอะไม่สามารถทาํความสะอาดได้  

๑.๓.๕ เน่ืองจากเป็นการฝึกการช่วยชีวติทีต้่องฝึกแบบใกล้เคียงสถานการณ์จริง  ผู้เข้าฝึกอบรมต้อง 

เตรียมร่างกายและจิตใจมาให้พร้อม  ควรรับประทานอาหารก่อนเข้าอบรมเพราะจะต้องใช้แรงในการกดหุ่นเป็นจํานวน

มาก   และระหว่างการอบรมไม่ควรมีพกัช่วงเบรกทานของว่าง  เพราะต้องมีการสอนท่าอาหารติดคอ  ซ่ึงอาจจะทาํให้ผู้เข้า

อบรมอาเจียนหรือจุกท้องได้     ผู้ เข้าอบรมจะต้องน่ังพื้นตลอดระยะเวลาในการฝึกอบรม  หากผู้เข้าฝึกอบรมมีโรค

ประจําตัว  บาดเจ็บ  กาํลงัตั้งครรภ์  ต้องแจ้งทมีวทิยากรทราบเพ่ือความปลอดภัยระหว่างการฝึกอบรม      
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๔ 

๒. ฝึกอบรมโดยหน่วยงานของตนเอง เป็นการฝึกอบรมโดยใชว้ิทยากรและหุ่นฝึกอบรมในหน่วยงานของตนเอง 

หรือขอความอนุเคราะห์ หุ่น “คุณสมชาย” เพิ่มเติมเพื่อนาํไปใช้ในการฝึกอบรม โดยทาํจดหมายเรียน ประธานโครงการ

ฝึกอบรมการช่วยชีวิตข้ันพื้นฐาน มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอความอนุเคราะห์หุ่นฝึกอบรม

การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ซ่ึงสามารถยืมหุ่น “สมชาย” ได้ไม่เกิน ๓๐ ตัว พร้อมทั้งในการฝึกอบรมฯ รบกวนติดป้ายช่ือ

โครงการฯ หรือขึ้นช่ือโครงการฯ ทางจอโปรเจคเตอร์ ในการฝึกอบรมโดยหน่วยงานของตนเองรบกวนส่งรายงานการ

ฝึกอบรมส่งกลบัมายงัมูลนิธิหัวใจฯ คือ รายช่ือผู้สอน พร้อมเลขทะเบียนผู้ฝึกสอน หน่วยงานและสังกัดของผู้สอน รายช่ือ

ผู้ผ่านการฝึกอบรมฯ พร้อมหมายเลขบัตรประชาชน ภาพกิจกรรมการฝึกอบรมฯ เพ่ือจะได้นําทูลเกล้าถวายรายงานหลัง

เสร็จส้ินโครงการ     

 

หมายเหตุ :   ในกรณีท่ีหน่วยงานมีวทิยากรฝึกอบรมเอง และยมื หุ่น “สมชาย” สาํหรับการฝึกอบรมการช่วยชีวิต

ขั้นพื้นฐาน จากทางมูลนิธิหวัใจฯ   ค่าใช้จ่ายในการยืมหุ่นฯ : บริจาคเงินเข้ามูลนิธิฯ  ตามจิตศรัทธาเพ่ือนําไปเป็นทุนผลติ

หุ่นฝึกอบรมในโอกาสต่อไป      และจะมีค่าใชจ่้ายในการทาํความสะอาดหุ่นและปอด  ๕๐ บาท  ต่อหุ่น ๑ ตวั และถ้าหุ่นมี

คราบของส่ิงทีไ่ม่สามารถทาํความสะอาดออกได้  อาทเิช่น  รอยคราบลิปสติก  คราบหมึกปากกา เป็นต้น  ขอความกรุณา

บริจาคให้กบัมูลนิธิฯ จํานวนตัวละ ๕๐๐ บาท เพ่ือนําไปรวบรวมทาํการผลติหุ่นฝึกอบรมต่อไป 

 

ผู้ทีผ่่านการฝึกอบรมได้รับ  
 

๑. ประกาศนียบตัร จากมูลนิธิหวัใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์ ผูเ้ขา้อบรมตอ้งยืนยนัการเขา้อบรม

ดว้ยเลขบตัรประชาชน ( จะได้รับเฉพาะผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมจากทีมวิทยากรของมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยเท่าน้ัน  

และจะต้องเรียนครบทั้ง ๓ หัวข้อหลกัข้างต้นทั้งทฤษฎ ีและ การปฏิบัติเท่าน้ันถึงจะได้รับใบประกาศนียบัตร )  
 

๒.  รายช่ือและเลขบตัรประจาํตวัประชาชนของผูผ้า่นการอบรมจะนาํทูลเกลา้ถวายหลงัจากเสร็จส้ินโครงการ 

 

 
        

 

 

 

 

 

ระยะเวลาในการฝึกอบรม  ๓.๐๐ – ๔.๐๐ ชัว่โมง / รอบ  

 

สถานที ่    ตามสถานท่ีแต่ละหน่วยงาน 

 

 



๕ 

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม - บริจาคเงินเข้าโครงการฯ  ๗,๐๐๐ – ๑๕,๐๐๐ บาท  

     ( ขึน้อยู่กบัจํานวนผู้เข้าฝึกอบรมและรอบการฝึกอบรมต่อวนั ) 

๑.อบรมไม่เกนิ ๓๐ คน  ๑ รอบ  บริจาค ๗,๐๐๐ บาท   

๒.อบรมไม่เกนิ ๕๐ คน  ๑ รอบ  บริจาค  ๘,๐๐๐ บาท  

๓.อบรมเกนิ ๕๐ คน แต่ไม่เกนิ ๗๐ คน  ๑ รอบ บริจาค ๙,๐๐๐ บาท   

๔.อบรม ๒ รอบ เช้า และ บ่าย (ผู้เข้าอบรมคนละกลุ่มผู้เข้าอบรมไม่เกนิ ๖๐ คน)  บริจาค ๑๐,๐๐๐ บาท  

๕.อบรมน้อยกว่าจนถึง ๖๐ คน  ( ผู้เข้าอบรมกลุ่มเดียวเรียนทั้งวนั ) บริจาค ๑๐,๐๐๐ บาท 

๖.อบรมมากกว่า ๖๐ คน  แต่ไม่เกนิ ๑๐๐ คน ( ผู้เข้าอบรมกลุ่มเดียวเรียนทั้งวนั ) บริจาค ๑๒,๐๐๐ บาท 

๗.อบรมมากกว่า ๑๐๐ คน  แต่ไม่เกนิ ๑๒๐ คน ( ผู้เข้าอบรมกลุ่มเดียวเรียนทั้งวนั ) บริจาค ๑๕,๐๐๐ บาท 

 

รูปแบบการบริจาค  -     บริจาคโดยเงินสดในวนัฝึกอบรม 

- โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย   สาขาถนนเพชรบุรีตัดใหม่   ช่ือบัญชี 

“ มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยฯ  เพ่ือโครงการ CPR ”  เลขทีบ่ัญชี    

๐๔๑-๐-๐๓๗๕๘-๓ 

- ส่ังจ่ายเป็นเช็คช่ือ  “มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยฯ  เพ่ือโครงการ CPR ” 
 

***** ค่าใช้จ่ายทั้งหมดเพ่ือนําไปต่อยอดเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการผลติหุ่นสมชายให้กบัประชาชนไทยต่อไป ****** 
 

 อีกทั้งมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยฯ และสมาคมแพทยโ์รคหัวใจแห่งประเทศไทยฯ     มีความยินดีท่ีจะรับ

บริจาคเพื่อสนบัสนุนการผลิตหุ่น “สมชาย”    เพื่อการฝึกการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน เป็นเงินบริจาค ๑,๒๐๐ บาท  ต่อหุ่น ๑ 

ตวั ( บริจาคตั้งแต่  ๒๐ ตัวขึ้นไป หุ่นราคา  ๑,๐๐๐ บาทต่อตัว )      เพื่อนาํเงินบริจาคไปผลิตหุ่นในการใช้ฝึกอบรมใน

โอกาสต่อไป   
 

 

ปล. ใบเสร็จบริจาคเงินเข้าร่วมโครงการฯ สามารถนําไปหักลดหย่อนภาษีได้ตามกฎหมาย 
 

ขอแสดงความนบัถือ  
 

พลเอก  

                              ( นายแพทยป์ระสาท   เหล่าถาวร )  

      กรรมการบริหารมูลนิธิหวัใจแห่งประเทศไทยฯ  

            ประธานโครงการฝึกอบรมการช่วยชีวติขั้นพื้นฐาน  

 

ผู้ประสานงาน  คุณถิรดา    เทพยศ  

โทร. ๐-๒๗๑๖-๕๖๖๑  หรือ ๐-๒๗๑๖-๖๖๕๘  มือถือ  ๐๘๙-๔๔๔๐๘๔๗ 

เบอร์แฟกซ์ ๐-๒๗๑๖-๕๘๑๓   E-mail : thaiheart_fd@hotmail.com 

 

…………………………………………………………………………………………….. 

mailto:thaiheart_fd@hotmail.com


๖ 

 

 

 

 
 

ใบตอบรับเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการช่วยชีวติขั้นพืน้ฐาน  สําหรับประชาชน ปี ๒๕๖๔ 
 

ขา้พเจา้...........................................................................................ตาํแหน่ง......................................................... 

ช่ือหน่วยงาน........................................................................... อาคาร.................................................................. 

เลขท่ี.........................หมู่...........................ถนน.....................................แขวง/ตาํบล.......................................... 

เขต/อาํเภอ.............................................จงัหวดั........................................รหสัไปรษณีย.์.................................... 

หมายเลขโทรศพัท.์...............................................ต่อ.........................โทรสาร.................................................... 

E-mail .........................................................................  

        มีความยนิดีเขา้ร่วมโครงการฯ โดยนดัหมายวนัเขา้ร่วมฝึกอบรมกบัวทิยากรทางมูลนิธิฯ  

        -ในวนัท่ี.................... เดือน................................ พ.ศ. .....................     มีผูท่ี้เขา้รับการฝึก..................... คน 

        เวลาเร่ิมฝึกอบรม........................ถึง........................... จาํนวนรอบการฝึกอบรม .....................รอบๆละ...............คน 

        -ในวนัท่ี.................... เดือน................................ พ.ศ. .....................     มีผูท่ี้เขา้รับการฝึก..................... คน 

        เวลาเร่ิมฝึกอบรม........................ถึง........................... จาํนวนรอบการฝึกอบรม .....................รอบๆละ...............คน 

       มีความยนิดีเขา้ร่วมโครงการฯ โดยฝึกอบรมฯ  กบัวทิยากรของหน่วยงานและจดัส่งรายช่ือพร้อมเลขท่ี   

       บตัรประชาชนและช่ือวทิยากรผูท้าํการฝึกอบรมฯ กลบัไปยงัมูลนิธิหวัใจฯ 

สถานท่ีจดัการฝึกอบรม  (กรุณาแนบแผนที)่ 

ช่ือหน่วยงาน..........................................................................อาคาร.................................................................... 

เลขท่ี.........................หมู่........................ถนน......................................แขวง/ตาํบล............................................. 

เขต/อาํเภอ.............................................จงัหวดั.........................................รหสัไปรษณีย.์.................................... 

หมายเลขโทรศพัท.์...............................................ต่อ.........................โทรสาร.................................................... 

ช่ือผู้ประสานงาน ..........................................................  โทรศัพท์ทีส่ะดวกติดต่อ .............................................  

E-mail ........................................................................ 
 

 

ลงช่ือ....................................................ผูส้มคัร 
 

               (......................................................................) 
 

หมายเหตุ : ๑. ในกรณีฝึกอบรมโดยมูลนิธิหัวใจฯ รบกวนจดัเตรียมรถรับ-ส่งอุปกรณ์การฝึกอบรมฯ ในวนัเวลาทีแ่จ้งไว้ 

   ๒. จดัเตรียมอุปกรณ์และสถานที ่ ตดิป้ายช่ือโครงการฯ หรือขึน้ทางจอโปรเจคเตอร์ / เคร่ืองเล่น DVD หรือ คอมพวิเตอร์  / 

เคร่ืองฉายโปรเจคเตอร์   / จอโปรเจคเตอร์    / ไมโครโฟน  /  สถานทีท่าํการฝึกอบรมบนพืน้ห้องโล่ง 

วิธีการส่งใบตอบรับ (ใบตอบรับสามารถถ่ายเอกสารได)้ 

๑.  ส่งแฟกซ์ใบสมคัรมาทางโทรสารหมายเลข ๐-๒๗๑๖-๕๘๑๓   หรือ  ทาง  E-mail : thaiheart_fd@hotmail.com  

๒.  ส่งไปรษณีย ์มาท่ี มูลนิธิหวัใจแห่งประเทศไทยฯ ชั้น ๑๑ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ปี ซอยศูนยวิ์จยั ถนนเพชรบุรีตดัใหม่ บางกะปิ เขตห้วยขวาง   

     กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐ 



๗ 

ตัวอย่างภาพการฝึกอบรมการช่วยชีวติข้ันพืน้ฐาน ( CPR ) 

ฝึกอบรมในสถานศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

ฝึกอบรมในหน่วยงานเอกชน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘ 

ผลลพัธ์เชิงคุณภาพในการฝึกอบรมการช่วยชีวติข้ันพืน้ฐาน ( CPR ) 

ผลสาํเร็จในการมุ่งมัน่ใหค้วามรู้เก่ียวกบัการช่วยชีวติใหป้ระชาชนไทยไดรู้้และปฏิบติัได ้

จริงส่งผลให ้ผูเ้ขา้อบรมกบัทีมวทิยากรของมูลนิธิหวัใจแห่งประเทศไทยฯ ไดน้าํความรู้ท่ีเรียนช่วยชีวติผูป่้วยได ้

  -  นายอรรถชยั ชมภู    ตาํแหน่ง Fitness Staff  โรงแรมเคปเฮา้ส์  หลงัสวน  ซ่ึงเป็นพนกังานของ บริษทั

เกษมกิจ จาํกดั ไดรั้บการฝึก CPR ปี ๒๕๕๘-๒๕๖๑    เหตุการณ์เกิดข้ึนวนัท่ี  ๑๐ พค. ๒๕๖๑ 

เวลาประมาณ ๐๗.๔๐ น. ขณะท่ีกาํลงัเดินทาง ไปทาํงานโดยรถโดยสารสาย ๗๑ ช่วงระหวา่ง 

ท่ีอยูบ่นรถมีผูโ้ดยสารผูช้ายวยักลางคน  มีอาการช็อค หมดสติและมีนํ้าลายฟูมปาก 

ซ่ึงมีผูโ้ดยสารผูห้ญิงพยายามปลุกแต่ผูป่้วยไ ม่มีการตอบสนอง จึงมีการโทร ๑๖๖๙   

เพื่อตามรถฉุกเฉิน ในระหวา่งนั้นคนขบัรถ  โดยสารก็ไดจ้อดรถ บริเวณใต ้BTS พระโขนง 

และไดท้าํการทาํ CPR ผูป่้วยทนัทีตรง  พื้นรถโดยสาร ทาํ  CPR ไปประมาณ ๕๐ คร้ัง 

ผูป่้วยก็ยงัไม่รู้สึกตวั จึงมีผูโ้ดยสารผูห้ญิง  มาเปล่ียนทาํ CPR ต่ออีกประมาณ ๑๐๐ คร้ัง 

ผูป่้วยก็ยงัไม่รู้สึกตวั คุณอรรถชยั ชมภู  ท่ี  เคยผา่นการฝึกอบรมการช่วยชีวติขั้นพื้นฐานท่ีถูกตอ้งมาแลว้  อยูใ่นเหตุการณ์ 

ก็ไดเ้ขา้ไปทาํการ CPR ต่อ โดยทาํCPR ไปเกินกวา่ ๒๐๐ คร้ัง จนผูป่้วยเร่ิมรู้สึกตวั ไม่นานรถฉุกเฉินก็มาถึงในเวลาไม่เกิน 

๑๐ นาทีตั้งแต่มีการโทรเรียก ขณะนั้นผูป่้วยรู้สึกตวัดีแลว้ จาํช่ือของตวัเองไดแ้ละมีการตอบสนองอ่ืนๆท่ีดี จึงมีการส่งมอบ

ใหก้บัรถฉุกเฉินเพื่อดูแลต่อไป  

  -  เม่ือวนัท่ี ๒๒ พฤษภาคม ๖๑  นางสาวนลินธร  ดาลยั   ครูของโรงเรียนบา้นเขาไมเ้กวียนได้เขา้ร่วม

อบรมกบัทีมวทิยากรของมูลนิธิหวัใจแห่งประเทศไทยฯ ในโครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน และ การใชเ้คร่ือง

ช็อกไฟฟ้าหวัใจอตัโนมติั ( AED ) ท่ีจงัหวดัสระบุรี  คุณครูนลนิธร  ดาลยั  ไดน้าํความรู้ท่ีไดรั้บในวนันั้นกลบัไปสอนเด็ก

นกัเรียน  และนกัเรียนของคุณครู   นางสาวสุปราณี-   ศรีสุวงค์ นกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี ๓ ไดช่้วยคุณแม่ ขณะกลบัเยี่ยม

บา้นท่ีจงัหวดัอาํนาจเจริญ  เม่ือวนัท่ี ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๓.๐๐ น. ในขณะท่ีคุณแม่มีอาการนํ้าลายฟูมปาก  หวัใจ

หยดุเตน้  ไดท้าํการป๊ัมหวัใจตามท่ีเรียนมาได ้๑๙ คร้ัง  คุณแม่ก็มีอาการตอบสนองหายใจเขา้ออก   

 

 

 

 

 

 

 

 



๙ 

-  จากการฝึกอบรมบุคลากรในหน่วยของเครือเจริญโภคภณัฑเ์องนั้น  ไดมี้บุคคลท่ีสามารถช่วยชีวิตมารดาตนเองไดเ้ม่ือ

วนัท่ี ๑๐ ธนัวาคม ๒๕๕๖   

คุณรัตนา  อุ่นธง  ผู้อบรมช่วยชีวติข้ันพืน้ฐาน 

ตําแหน่ง เสมียน โรงงานแปรสภาพขนไก่ สังกดั ซีพเีอฟ  ประเทศไทย  

จ.สระบุรี  ช่วยชีวติคุณแม่ นางทธิต  สรศรี อายุ  ๕๓ ปี หมดสติไม่หายใจ 

“ส่วนตัวคุณแม่เองมีโรคประจาํตวัคือโรคเบาหวานด้วย ขึน้รถได้เรานั่งข้างหลังกบัแม่นั่ง

กอดแม่ไว้  และได้ยินเสียงป้าตะโกนแม่หายใจขัดๆ  ตอนนั้นได้แต่นั่งหลับตาและก็นึกถึง

วนัที่อบรมว่าวิทยากรได้สอนอะไรบ้าง แต่ก็นึกไม่ออกนึกได้อย่างเดียวว่าเอามือวางใต้อก

และถัดอีกมือหนึ่งลงมา  ก็ใช้มือสองข้างกดตรงตําแหน่งนั้นไปเร่ือยๆและกส็ลบัดูว่าแม่ยัง

หายใจอยู่หรือเปล่าจนถึงโรงพยาบาล  พยาบาลได้นําแม่เข้าห้องผู้ป่วยฉุกเฉินเพ่ือให้คุณ

หมอรักษาต่อไป  

 

               ณ ตอนนี้ รู้สึกเสียใจมากในวันที่อบรมเราก็ตั้ งใจฟังวิทยากรดี  แต่กลับให้

ความสําคญักบัการช่วยเหลือเดก็มากทีสุ่ดเพราะตอนนั้นเรานกึแต่ว่าเรามลูีกเลก็และเคยดูข่าวเกีย่วกบัเดก็เสียชีวติเน่ืองจากมอีาหารตดิคออยู่

เป็นประจํา  แต่ดิฉันกลับไม่นึกเลยว่าวันหนึ่งต้องมาช่วยเหลือคนที่เป็นแม่ของเรา  ทําอะไรแทบไม่ถูกเลย  รู้สึกดีใจที่ได้มีโอกาสช่วยเหลือ

คนทีเ่รารักให้กลบัมามชีีวติอยู่รอดได้ตามปกต ิ
 

 

- โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศกัดิ์ได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขัน้พืน้ฐาน  สําหรับประชาชน เฉลิมพระ

เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัเน่ืองในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธนัวาคม ๒๕๕๔   โดย

ได้จัดฝึกอบรมให้กับประชาชนเมื่อวนัท่ี  ๒๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๔  คุณจรินทร์  รัตนภักดี  อายุ ๖๔ ปี  เป็นข้าราชการ

บํานาญ   และเปิดสถานพยาบาลในอําเภอท่าแซะ   ได้เข้ารับฝึกอบรมการช่วยชีวิตขัน้พืน้ฐานช่วงบ่าย    และในเย็นวนันัน้มี

ผู้ปกครองได้แบกเด็กจมนํา้มาท่ีคลนิีคของคณุจรินทร์  และคณุจรินทร์ก็นําการทํา CPR  ท่ีพึง่ฝึกอบรมเมื่อตอนบา่ยมาช่วยเด็ก

จนช่วยชีวิตเด็กขึน้มาได้ด้วยการทํา CPR    สร้างความปลาบปลืม้ให้กบัคณุจรินทร์เอง  และทีมฝึกอบรมการช่วยชีวิตขัน้พืน้ฐาน

โรงพยาบาลชมุพรเขตรอดุมศกัดิ์เป็นอยา่งยิ่ง    

 

 

 

 

 

 

 

 

 


