
ก ำหนดกำรกำรสอนช่วยชีวติข้ันพืน้ฐำนหลกัสูตร วทิยำกรอำสำสมัครส ำหรับประชำชน 
 

วนัแรก/เวลำ หัวข้อกำรอบรม 
08.00-08.30 น. ลงทะเบียน พร้อมรับเอกสาร 
08.30-09.30  น. บรรยาย : การช่วยฟ้ืนชีวติพื้นฐานและแนวทางปฏิบติัล่าสุดและวดิีทศัน์ 
09.30-09.45  น. พกัรับประทานอาหารวา่งพร้อมเคร่ืองด่ืม 
09.45-11.15  น. 
 
 
 
 
 

ฝึกปฏิบัติกำรช่วยชีวติข้ันพื้นฐำนในผู้ใหญ่ 
ฝึกการปลุก  ประเมินอาการ และการขอความช่วยเหลือ 
ฝึกการกดหนา้อก  ฝึกการเป่าปาก  ฝึกการกดหนา้อกสลบัดว้ยการเป่าปาก  
สอบการช่วยชีวติขั้นพื้นฐานในผูใ้หญ่ครบทุกขั้นตอน จ านวน 1 รอบ 
ฝึกปฏิบัติกำรใช้เคร่ือง AED    ฝึกการใชเ้คร่ือง AED พร้อมดว้ยการช่วยชีวติขั้นพื้นฐาน 
ประเมินและสรุปกำรฝึกปฏิบัติ 

11.15-12.00  น. ฝึกกำรช่วยชีวติขั้นพืน้ฐำนในเด็กโตและเด็กทำรก 
ฝึกการปลุก  ประเมินอาการ และการขอความช่วยเหลือ 
ฝึกการกดหนา้อก  ฝึกการเป่าปาก   ฝึกการกดหนา้อกสลบัดว้ยการเป่าปาก  
ประเมินและสรุปกำรฝึกปฏิบัติ 

12.00-13.00  น. พกัรับประทำนอำหำรกลำงวัน 
13.00-14.00  น. ฝึกกำรส ำลกั (Choking) 

ฝึกการเอาส่ิงแปลกปลอมท่ีอุดกลั้นทางเดินหายใจออก ในผูใ้หญ่และเด็กทารก 
ประเมินและสรุปกำรฝึกปฏิบัติ 

14.00-15.00  น. บรรยาย : เทคนิคการสอนการช่วยชีวติขั้นพื้นฐาน 
15.00-15.15  น. พกัรับประทานอาหารวา่ง พร้อมเคร่ืองด่ืม 
15.15-16.30  น. ฝึกการสอนการช่วยชีวติขั้นพื้นฐานในผูใ้หญ่ เด็กทารก การใชเ้คร่ือง AED และการส าลกั 

ท ำข้อสอบกำรช่วยชีวติขั้นพื้นฐำน 

หมำยเหตุ 

- ผูเ้ขา้อบรมตอ้งลงทะเบียนสมคัรสมาชิกใน Website TRC และยนืยนักลบัใหเ้รียบร้อย ใน 1 สัปดาห์ล่วงหนา้ก่อน
วนัอบรม 

- เป็นบุคคลท่ีไม่มีโรคประจ าตวั ไม่มีปัญหาเจบ็ขอ้มือและเข่า ไม่มีปัญหาในการนัง่คุกเข่ากบัพื้นเป็นเวลานาน 

- การแต่งกายของผูเ้ขา้รับการอบรมใหส้วมกางเกงและเส้ือท่ีมีความสะดวกต่อการฝึกอบรม 

- ผูเ้ขา้อบรมในวนัแรก จ านวน 60 คน เพื่อเป็น Instructor 

 



ก ำหนดกำรกำรสอนช่วยชีวติข้ันพืน้ฐำนหลกัสูตร วทิยำกรอำสำสมัครส ำหรับประชำชน 
 

วนัทีส่อง/เช้ำ หัวข้อกำรอบรม 
08.00-08.30 น. ลงทะเบียน 

-ผูผ้า่นการอบรมวนัแรก 20 คน ลงทะเบียนเพื่อสอบสอนการช่วยชีวติขั้นพื้นฐาน 

-ผูเ้ขา้รับการอบรมผูช่้วยวทิยากร จ านวน 60 คน ลงทะเบียน ฝึกและสอนโดย 20 คนจากวนัแรก 

08.30-09.30  น. บรรยาย : การช่วยฟ้ืนชีวติพื้นฐานและแนวทางปฏิบติัล่าสุดและวดิีทศัน์ 
09.30-09.45  น. พกัรับประทานอาหารวา่งพร้อมเคร่ืองด่ืม 
09.45-10.45  น. 
 
 
 
 
 

ฝึกปฏิบัติกำรช่วยชีวติข้ันพื้นฐำนในผู้ใหญ่ 
ฝึกการปลุก  ประเมินอาการ และการขอความช่วยเหลือ 
ฝึกการกดหนา้อก  ฝึกการเป่าปาก  ฝึกการกดหนา้อกสลบัดว้ยการเป่าปาก  
สอบการช่วยชีวติขั้นพื้นฐานในผูใ้หญ่ครบทุกขั้นตอน จ านวน 1 รอบ 
ฝึกปฏิบัติกำรใช้เคร่ือง AED    ฝึกการใชเ้คร่ือง AED พร้อมดว้ยการช่วยชีวติขั้นพื้นฐาน 
ประเมินและสรุปกำรฝึกปฏิบัติ 

10.45-11.00  น. พกัรับประทานอาหารวา่ง พร้อมเคร่ืองด่ืม 

11.00-12.00  น. ฝึกกำรช่วยชีวติขั้นพืน้ฐำนในเด็กโตและเด็กทำรก 
ฝึกการปลุก  ประเมินอาการ และการขอความช่วยเหลือ 
ฝึกการกดหนา้อก  ฝึกการเป่าปาก   ฝึกการกดหนา้อกสลบัดว้ยการเป่าปาก  
ฝึกกำรส ำลกั (Choking) 
ฝึกการเอาส่ิงแปลกปลอมท่ีอุดกลั้นทางเดินหายใจออก ในผูใ้หญ่และเด็กทารก 
ประเมินและสรุปกำรฝึกปฏิบัติ 
ท ำข้อสอบกำรช่วยชีวติขั้นพื้นฐำน 

12.00-13.00  น. พกัรับประทำนอำหำรกลำงวัน 

หมำยเหตุ 

- ผูเ้ขา้อบรมตอ้งลงทะเบียนสมคัรสมาชิกใน Website TRC และยนืยนักลบัใหเ้รียบร้อย ใน 1 สัปดาห์ล่วงหนา้ก่อน
วนัอบรม 

- เป็นบุคคลท่ีไม่มีโรคประจ าตวั ไม่มีปัญหาเจบ็ขอ้มือและเข่า ไม่มีปัญหาในการนัง่คุกเข่ากบัพื้นเป็นเวลานาน 

- การแต่งกายของผูเ้ขา้รับการอบรมใหส้วมกางเกงและเส้ือท่ีมีความสะดวกต่อการฝึกอบรม 

- ผูเ้ขา้อบรมในวนัแรกสอบสอน จ านวน 20 คน เพื่อเป็น Instructor , ผูรั้บการอบรมผูช่้วยวทิยากร จ านวน 60 คน 

 

 



ก ำหนดกำรกำรสอนช่วยชีวติข้ันพืน้ฐำนหลกัสูตร วทิยำกรอำสำสมัครส ำหรับประชำชน 

 

วนัทีส่อง/บ่ำย หัวข้อกำรอบรม 
11.30-12.00 น. ลงทะเบียน 

-ผูผ้า่นการอบรมวนัแรก 20 คน ลงทะเบียนเพื่อสอบสอนการช่วยชีวติขั้นพื้นฐาน 
-ผูเ้ขา้รับการอบรมผูช่้วยวทิยากร จ านวน 120 คน ลงทะเบียน ฝึกและสอนโดย 40 คนจากวนัแรก 

- 20 คน จากภาคเชา้ ปฏิบติัหนา้ท่ี Instructor คุมการสอบสอนของ 40 คน ภาคบ่าย และเก็บแตม้ 

12.00-13.00  น. รับประทำนอำหำรกลำงวนั 
13.00-14.00  น. บรรยาย : การช่วยฟ้ืนชีวติพื้นฐานและแนวทางปฏิบติัล่าสุดและวดิีทศัน์ 
14.00-15.00  น. 
 
 
 
 
 

ฝึกปฏิบัติกำรช่วยชีวติข้ันพื้นฐำนในผู้ใหญ่ 
ฝึกการปลุก  ประเมินอาการ และการขอความช่วยเหลือ 
ฝึกการกดหนา้อก  ฝึกการเป่าปาก  ฝึกการกดหนา้อกสลบัดว้ยการเป่าปาก  
สอบการช่วยชีวติขั้นพื้นฐานในผูใ้หญ่ครบทุกขั้นตอน จ านวน 1 รอบ 
ฝึกปฏิบัติกำรใช้เคร่ือง AED    ฝึกการใชเ้คร่ือง AED พร้อมดว้ยการช่วยชีวติขั้นพื้นฐาน 
ประเมินและสรุปกำรฝึกปฏิบัติ 

15.00-15.15  น. พกัรับประทานอาหารวา่ง พร้อมเคร่ืองด่ืม 

15.15-16.30  น. ฝึกกำรช่วยชีวติขั้นพืน้ฐำนในเด็กโตและเด็กทำรก 
ฝึกการปลุก  ประเมินอาการ และการขอความช่วยเหลือ 
ฝึกการกดหนา้อก  ฝึกการเป่าปาก   ฝึกการกดหนา้อกสลบัดว้ยการเป่าปาก  
ฝึกกำรส ำลกั (Choking) 
ฝึกการเอาส่ิงแปลกปลอมท่ีอุดกลั้นทางเดินหายใจออก ในผูใ้หญ่และเด็กทารก 
ประเมินและสรุปกำรฝึกปฏิบัติ 
ท ำข้อสอบกำรช่วยชีวติขั้นพื้นฐำน 

หมำยเหตุ 

- ผูเ้ขา้อบรมตอ้งลงทะเบียนสมคัรสมาชิกใน Website TRC และยนืยนักลบัใหเ้รียบร้อย ใน 1 สัปดาห์ล่วงหนา้ก่อน
วนัอบรม 

- เป็นบุคคลท่ีไม่มีโรคประจ าตวั ไม่มีปัญหาเจบ็ขอ้มือและเข่า ไม่มีปัญหาในการนัง่คุกเข่ากบัพื้นเป็นเวลานาน 

- การแต่งกายของผูเ้ขา้รับการอบรมใหส้วมกางเกงและเส้ือท่ีมีความสะดวกต่อการฝึกอบรม 

- ผูเ้ขา้อบรมในวนัแรกสอบสอน จ านวน 40 คน เพื่อเป็น Instructor , ผูรั้บการอบรมผูช่้วยวทิยากร จ านวน 120 คน 

              ผูส้อบสอนภาคเชา้ 20 คน ผา่นเป็น Instructor แลว้ใหม้าท าหนา้ท่ีสอบสอนภาคบ่ายเป็นการเก็บแตม้ 

 
 


