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คํานํา 

 
 คูมือ “ชุดกิจกรรมการมีสวนรวมของชุมชนดานการชวยเหลือฉุกเฉิน จังหวัด
เชียงใหม” ฉบับน้ีเปนคูมือท่ีจัดทําข้ึนโดยโครงการยอย “โครงการการมีสวนรวมของ
ชุมชนดานการชวยเหลือฉุกเฉิน จังหวัดเชียงใหม” มีวัตถุประสงคเพ่ือใหผูท่ีสนใจไดใช
เพ่ือนํามาเปนแนวทางในการพัฒนากิจกรรมการมีสวนรวมของชุมชนในการชวยเหลือ
ผูปวยฉุกเฉินเบ้ืองตน โดยเน้ือหาประกอบดวย 1) ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับระบบการแพทย
ฉุกเฉิน 2) ทักษะการประเมินสถานการณ (Scene Size Up) 3) ทักษะการประเมิน
สภาพผูปวย และ 4) ทักษะการหามเลือดและทําแผล  

ท้ังน้ี โครงการฯ ขอขอบคุณนักวิจัยภายใตโครงการฯ ทุกทานและผูท่ีเก่ียวของ
ท่ีไดมีสวนในการจัดทํา รวมท้ังใหคําปรึกษา ช้ีแนะแนวทาง และขอเสนอแนะในประเด็น
ตาง ๆ เพ่ือใหคูมือฉบับน้ีมีความสมบูรณมากข้ึน และขอขอบคุณสํานักงานการวิจัย
แหงชาติ(วช.) และคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ในการสนับสนุนทุน
วิจัยเพ่ือดําเนินโครงการฯ ภายใตโครงการพัฒนาระบบบริการเพ่ือการดูแลภาวะฉุกเฉิน
ดานการแพทยและสาธารณสุขอยางครบวงจร (พบฉ.) มา ณ ท่ีน้ีดวย  

 
                                                    พัชรากาญจน  คงทวีพันธ 

และหนวยจดัการและสงมอบผลลพัธ (ODU) 
                                                                 ธันวาคม 2563 
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ชุดกิจกรรมการมีสวนรวมของชุมชนดานการชวยเหลือฉุกเฉิน 
จังหวัดเชียงใหม 

 
โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนดานการชวยเหลือผูปวยฉุกเฉินเบ้ืองตน ของ

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม นํามาเปนแนวทางในการพัฒนากิจกรรมการมีสวน
รวมของชุมชนในการชวยเหลือผูปวยฉุกเฉินเบ้ืองตน ท้ังในเชิงทฤษฎีท่ีมุงใหความรูชุมชน
ในการชวยเหลือผูปวยฉุกเฉินเบ้ืองตน ตามเกณฑมาตรฐานของคณะกรรมการแพทย
ฉุกเฉิน และกิจกรรมเชิงปฏิบัติ ท่ีมุงสงเสริมใหชุมชนไดเรียนรู ฝกปฏิบัติดวยตนเอง จาก
เหตุการณจําลองการชวยเหลือผูปวยฉุกเฉินเบ้ืองตน ซึ่งสามารถสรุปชุดกิจกรรมได 4 
กิจกรรม ดังน้ี 

1. ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับระบบการแพทยฉุกเฉิน  
2. ทักษะการประเมินสถานการณ (Scene Size Up)  
3. ทักษะการประเมินสภาพผูปวย 
4. ทักษะการหามเลือดและทําแผล  

โดยมรีายละเอียดแตละกิจกรรมดงัน้ี 
กิจกรรมท่ี 1 : ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับระบบการแพทยฉุกเฉิน ไดแก  ระบบ

การแพทยฉุกเฉิน ศูนยรับแจงเหตุและการแจงขอความชวยเหลือ 1669 
กิจกรรมท่ี 2 : ทักษะการประเมินสถานการณ (Scene Size Up) ไดแก การ

ใสอุปกรณปองกันตนเอง ประเมินความปลอดภัยของสถานการณ ประเมินกลไกการ
บาดเจ็บ ประเมินจํานวนผูบาดเจ็บ และประเมินเพ่ือขอความชวยเหลือเพ่ิมเติม 

กิจกรรมท่ี  3  :  ทักษะการประ เมินสภาพผู ป วย  ผู ป วย  (Primary 
Assessment) ไดแก บอกลักษณะท่ัวไปของผูปวยท่ีพบเห็น (General impression) ยึด
ตรึงศีรษะ (Manual in line) ในกรณีท่ีสงสัยมีการบาดเจ็บท่ีกระดูกคอการประเมิน
ความรูสึกตัว (Level of consciousness: LOC) การแจงศูนยสั่งการเพ่ือเรียกชุด
ปฏิบัติการระดับสูงและตามเครื่อง AED (ภายใตการขอคําสั่งจากศูนย) ตรวจชีพจรท่ีคอ

พรอมกับการประเมินการหายใจอยางรวดเร็ว การทําการกดหนาอกผูปวย การจัดทา
เปดทางเดินหายใจและดูแลทางเดินหายใจใหโลง ชวยหายใจโดยปากเปาผานหนากาก 
(mouth to mask include mouth to mouth, pocket mask) สังเกตการเคลื่อนไหว
ของหนาอกขณะชวยหายใจ การกดหนาอกตอ และการจัดทาพักฟนผูปวยฉุกเฉิน กรณี
กลับมามีชีพจรและหายใจเองได  
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กิจกรรมท่ี 4 : ทักษะการหามเลือดและทําแผล ไดแก การประเมิน
สถานการณ  (Scene Size Up)  การประ เมินสภาพผู ป วย เ บ้ือ งต น  (Primary 
assessment) การแจงผูปวยรับทราบ การเตรียมอุปกรณสําหรับการหามเลือดและทํา
แผล เตรียมอุปกรณปองกันตนเอง ปฏิบัติการหามเลือด และการดูแลบาดแผลเฉพาะ    
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ชุดกิจกรรมการมีสวนรวมของชุมชนดานการชวยเหลือผูปวยฉุกเฉิน จังหวัดเชียงใหม 
 พัฒนาข้ึนเพ่ือมุงใหความรูชุมชนในการชวยเหลือผูปวยฉุกเฉินเบ้ืองตนตามเกณฑมาตรฐานของคณะกรรมการแพทยฉุกเฉิน สามารถ
สรุปกิจกรรมได 4 กิจกรรม รายละเอียดของแตละกิจกรรม ดังตอไปน้ี 
 

กิจกรรมท่ี 1 ความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับระบบการแพทยฉุกเฉิน ไดแก  ระบบการแพทยฉุกเฉิน ศูนยรับแจงเหตุและการแจงขอความ
ชวยเหลือ 1669 ระยะเวลาในการทํากิจกรรม 1 ช่ัวโมง 30 นาที โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
 

ระยะเวลา กิจกรรม การใหความรูและการมีสวนรวมในกิจกรรม ส่ือ/อุปกรณ 
30 นาที 

 
1) การใหความรูและ
ประสบการณ 

- วิทยากรนําเขาสูบทเรียน เรื่อง ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับระบบ
การแพทยฉุกเฉิน 
 ระบบการแพทยฉุกเฉิน  
 ศูนยรับแจงเหตุและการแจงขอความชวยเหลือ 1669 

-  วิทยากรตั้งคําถามเพ่ือกระตุนแกนนําชุมชนแสดงความคิดเห็น
เก่ียวกับระบบการแพทยฉุกเฉิน รางกายมนุษย ศูนยรับแจงเหตุ
และการแจงขอความชวยเหลือ 1669 

- วิทยากรพูดคุย แลกเปลีย่นประสบการณกับแกนนําชุมชน 

- PPT ความรูพ้ืนฐาน
เก่ียวกับระบบการแพทย
ฉุกเฉิน 

- แบบบันทึกแสดงความ
คิดเห็นตอกิจกรรมท่ี 1 

15 นาที 2) สะทอนคิดและ
อภิปราย 

- เปดโอกาสใหแกนนําชุมชนสอบถามแสดงความคิดเห็น 
- วิทยากรรวมกับแกนนําชุมชนอภิปรายสรุปความรูพ้ืนฐานท่ีไดรับ 
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ระยะเวลา กิจกรรม การใหความรูและการมีสวนรวมในกิจกรรม ส่ือ/อุปกรณ 
15 นาที 3) ความคิดรวบ

ยอด/ทบทวน 
- วิทยากรสรุปเน้ือหาเพ่ิมเติม  

30 นาที 
 

4) การทดลอง
ประยุกตแนวคิด/
การปฏิบัตจิริงใน
เหตุการณจําลอง  

- จัดกลุมยอยแกนนําชุมชน ออกเปนกลุมยอย 4-5 คน 
- วิทยากรใหแตละกลุมสรุปรวมกันระบุระบบการแพทยฉุกเฉินท่ี

มีในพ้ืนท่ี 
- ฝกจําลองเหตุการณการแจงขอความชวยเหลือจากศูนยแจงเหตุ 

และการใชเบอรฉุกเฉิน 1669 
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กิจกรรมท่ี 2 ทักษะการประเมินสถานการณ (Scene Size Up) ไดแก การใสอุปกรณปองกันตนเอง ประเมินความปลอดภัยของ
สถานการณ ประเมินกลไกการบาดเจ็บ ประเมินจํานวนผูบาดเจ็บ และประเมินเพ่ือขอความชวยเหลือเพ่ิมเติม ระยะเวลาในการทํากิจกรรม 1 
ช่ัวโมง 30 นาที โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
 

ระยะเวลา กิจกรรม การใหความรูและการมีสวนรวมในกิจกรรม ส่ือ/อุปกรณ 
30 นาที 

 
 

1) การใหความรู
และประสบการณ  

- วิทยากรนําเขาสูบทเรียน เรื่อง ทักษะ การประเมินสถานการณ 
(Scene Size Up) ไดแก  
 การใสอุปกรณปองกันตนเอง  
 ประเมินความปลอดภยัของสถานการณ  
 ประเมินกลไกการบาดเจ็บ  
 ประเมินจํานวนผูบาดเจ็บ  
 ประเมินเพ่ือขอความชวยเหลือเพ่ิมเติม 

- วิทยากรตั้งคําถามเพ่ือกระตุนแกนนําชุมชนแสดงความคิดเห็น
เก่ียวกับการประเมินสถานการณ 

- วิทยากรพูดคุย แลกเปลีย่นประสบการณกับแกนนําชุมชน 

- PPT ทักษะการประเมิน
สถานการณ 

- แบบบันทึกแสดงความ
คิดเห็นตอกิจกรรมท่ี 2 

15 นาที 2) สะทอนคิดและ
อภิปราย  

- เปดโอกาสใหแกนนําชุมชนสอบถามแสดงความคิดเห็นตอทักษะ
การประเมินสถานการณ  

- วิทยากรรวมกับแกนนําชุมชนอภปิรายสรุปทักษะการประเมิน
สถานการณ 
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ระยะเวลา กิจกรรม การใหความรูและการมีสวนรวมในกิจกรรม ส่ือ/อุปกรณ 
15 นาที 3) ความคิดรวบ

ยอด/ทบทวน 
- วิทยากรสรุปเน้ือหาเพ่ิมเติม  

30 นาที 
 

 

4) การทดลอง
ประยุกตแนวคิด/
การปฏิบัตจิริงใน
เหตุการณจําลอง 

- จัดกลุมยอยแกนนําชุมชน ออกเปนกลุมยอย 4-5 คน 
- วิทยากรใหแตละกลุมรวมกันฝกปฏิบัติทักษะการประเมิน

สถานการณ  
- วิทยากรเปนพ่ีเลี้ยง คอยใหคําแนะนํา เพ่ือใหการปฏิบัติถูกตอง 
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กิจกรรมท่ี 3 ทักษะการประเมินสภาพผูปวย ระยะเวลาในการทํากิจกรรม 1 ชั่วโมง 45 นาที โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ระยะเวลา กิจกรรม การใหความรูและการมีสวนรวมในกิจกรรม ส่ือ/อุปกรณ 

45 นาที 1) การใหความรูและ
ประสบการณ 

- วิทยากรนําเขาสูบทเรียน เรื่องทักษะการประเมินสภาพผูปวย 
(Primary Assessment) ไดแก  
1. บอกลักษณะท่ัวไปของผูปวยท่ีพบเห็น (general 

impression) 
2. ยึดตรึงศรีษะ (manual in line) ในกรณีท่ีสงสัยมีการ

บาดเจ็บท่ีกระดูกคอ 
3. ประเมินความรูสึกตัว (Level of consciousness: LOC) 
4. แจงศูนยสั่งการเพ่ือเรียกชุดปฏิบัตกิารระดับสูงและตาม

เครื่อง AED (ภายใตการขอคําสั่งจากศูนย) 
5. ตรวจชีพจรท่ีคอพรอมกับการประเมินการหายใจอยาง

รวดเร็ว (ไมตองทํา ตาดู หูฟง แกมสัมผัส ไมเกิน 10 
วินาที) โจทยกําหนด : ไมหายใจหรือหายใจเฮือก 

6. ทําการกดหนาอก 30 ครั้ง (อัตรา-120100 ครั้ง/นาที) 
 วาง 2 มือลงบนครึ่งลางของกระดกูหนาอกlower 

half( of the sternum) 
 ทาทางในการวางเขาเหยียดแขนตงึ ตรง ในลักษณะ

ตั้งฉากกับลําตัวผูปวย 

- PPT ทักษะทักษะการ
ประเมินสภาพผูปวย 

- แบบบันทึกแสดงความ
คิดเห็นตอกิจกรรมท่ี 3 
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ระยะเวลา กิจกรรม การใหความรูและการมีสวนรวมในกิจกรรม ส่ือ/อุปกรณ 
 ความลึกในการกด 2-2.4 น้ิว (5-6 ซม.) 
 ปลอยใหมีการขยายของทรวงอกกลับคืนจนสุด 

(Fully recoil) 
7. จัดทาเปดทางเดินหายใจและดูแลทางเดินหายใจใหโลง 
8. ชวยหายใจโดยปากเปาผานหนากาก (mouth to mask 

include mouth to mouth, pocket mask) ติดตอกัน 
2 ครั้ง (ครั้งละ 1 วินาที) 

9. สังเกตการเคลื่อนไหวของหนาอกขณะชวยหายใจ 
10. ทําการกดหนาอกตอ (อัตราการกดหนาอกตอการชวย

หายใจ 30: 2) 
11. ทําการกดหนาอกตอ (อัตราการกดหนาอกตอการชวย

หายใจ 30: 2) 
12. เมื่อกดหนาอกและชวยหายใจครบ 5 รอบ ทําการตรวจ

ชีพจรท่ีคอถาไมมีชีพจรหรือไมแนใจใหกดหนาอกเพ่ือชวย
ฟนคืนชีพรอบตอไป  
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ระยะเวลา กิจกรรม การใหความรูและการมีสวนรวมในกิจกรรม ส่ือ/อุปกรณ 

  

13. หากผูปวยฉุกเฉินกลับมามีชีพจรและหายใจเองได ใหจัด
ทาพักฟน (ไมมีสาเหตุจากอุบัติเหตุ) 

- วิทยากรตั้งคําถามเพ่ือกระตุนแกนนําชุมชนแสดงความคิดเห็น
เก่ียวกับการประเมินสภาพผูปวย 

- วิทยากรพูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณกับแกนนําชุมชน 

 

15 นาที 
2) สะทอนคิดและ
อภิปราย 

- เปดโอกาสใหแกนนําชุมชนสอบถามแสดงความคิดเห็นตอ
ทักษะการประเมินสภาพผูปวย 

- วิทยากรรวมกับแกนนําชุมชนอภปิรายสรุปทักษะการประเมิน
สภาพผูปวย 

 

15 นาที 3) ความคิดรวบยอด/
ทบทวน 

- วิทยากรสรปุเน้ือหาเพ่ิมเตมิ 
 

30 นาที 4) การทดลอง
ประยุกตแนวคิด/การ
ปฏิบัติจริงใน
เหตุการณจําลอง 

- จัดกลุมยอยแกนนําชุมชน ออกเปนกลุมยอย 4-5 คน 
- วิทยากรใหแตละรวมกันฝกปฏิบัตทัิกษะการประเมินสภาพ

ผูปวย 
- วิทยากรเปนพ่ีเลี้ยง คอยใหคําแนะนํา เพ่ือใหการปฏิบัติ

ถูกตอง 
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กิจกรรมท่ี 4 ทักษะการหามเลือดและทําแผล ไดแก การประเมินสถานการณ (Scene Size Up) การประเมินสภาพผูปวยเบ้ืองตน 
(Primary assessment) การแจงผูปวยรับทราบ การเตรียมอุปกรณสําหรับการหามเลือดและทําแผล เตรียมอุปกรณปองกันตนเอง 
ปฏิบัติการหามเลือดและการดูแลบาดแผลเฉพาะ ระยะเวลาในการทํากิจกรรม 1 ช่ัวโมง 45 นาที โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
 
ระยะเวลา กิจกรรม การใหความรูและการมีสวนรวมในกิจกรรม ส่ือ/อุปกรณ 

45 นาที 1) การใหความรูและ
ประสบการณ 

- วิทยากรนําเขาสูบทเรียน เรื่อง ทักษะการหามเลือดและทํา
แผล ไดแก  
1. ทบทวนความรูการประเมินสถานการณ  
2. ทบทวนความรูการประเมินสภาพผูปวยเบ้ืองตน 
3. แจงผูปวยรับทราบ 
4. เตรียมอุปกรณสําหรับการหามเลือดและทําแผล 
5. เตรียมอุปกรณปองกันตนเอง  
6. ปฏิบัติการหามเลือด   
 หามเลือดโดยวิธีกดแผลโดยตรง 
 หามเลือดโดยใชวัสดุรดัแนน (Pressure)  

7. การดูแลบาดแผลเฉพาะ  
 แผลเปดบรเิวณทรวงอ 
 แผลเปดบรเิวณชองทอง 
 แผลวัสดุหักคา  

- PPT ทักษะการหามเลือด
และทําแผล 

- อุปกรณสาํหรับการหาม
เลือดและทําแผล 

- แบบบันทึกแสดงความ
คิดเห็นตอทักษะการหาม
เลือดและทําแผล 
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ระยะเวลา กิจกรรม การใหความรูและการมีสวนรวมในกิจกรรม ส่ือ/อุปกรณ 
 แผลอวัยวะตัดขาด  
 แผลถูกความรอน ไฟไหม 
 แผลบริเวณศีรษะ   

- วิทยากรตั้งคําถามเพ่ือกระตุนแกนนําชุมชนแสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกับการหามเลือดและทําแผล 

- วิทยากรพูดคุย แลกเปลีย่นประสบการณกับแกนนําชุมชน 
15 นาที 2) สะทอนคิดและ

อภิปราย 
 

- เปดโอกาสใหแกนนําชุมชนสอบถามแสดงความคิดเห็นตอ
ทักษะการหามเลือดและทําแผล 

- วิทยากรรวมกับแกนนําชุมชนอภปิรายสรุปทักษะการหาม
เลือดและทําแผล 

 

15 นาที 3) ความคิดรวบยอด/
ทบทวน 

- วิทยากรสรปุเน้ือหาเพ่ิมเตมิ  

30 นาที 4) การทดลอง
ประยุกตแนวคิด/การ
ปฏิบัติจริงใน
เหตุการณจําลอง 
 

- จัดกลุมยอยแกนนําชุมชน ออกเปนกลุมยอย 4-5 คน 
- วิทยากรใหแตละกลุมรวมกันฝกปฏิบัติการหามเลือดและทํา

แผล 
- วิทยากรเปนพ่ีเลี้ยง คอยใหคําแนะนํา เพ่ือใหการปฏิบัติ

ถูกตอง 

 



 
 

12 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เครื่องมือท่ีใชในการประเมินกิจกรรม 
การมีสวนรวมของชุมชนดานการชวยเหลือผูปวยฉุกเฉิน 
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แบบสอบถามการวิจัย  
เร่ือง การมีสวนรวมของชุมชนดานการชวยเหลือผูปวยฉุกเฉิน จังหวัดเชียงใหม 

 
 

คําชี้แจง แบบสอบถาม ฉบับน้ีใชเพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล ความรูและทักษะ
การชวยเหลือผูปวยฉุกเฉินเบ้ืองตน การมีสวนรวมในกิจกรรมฯ ความพึงพอใจตอ
กิจกรรมฯ ของประชาชน แกนนําชุมชนท่ีเขารวมกิจกรรมการมีสวนรวมของชุมชนดาน
การชวยเหลือผูปวยฉุกเฉิน จังหวัดเชียงใหม โดยแบบสอบถามมี 4 สวน ดังน้ี 

สวนท่ี 1  ขอมูลสวนบุคคล 
สวนท่ี 2  แบบประเมินความรูและทักษะการชวยเหลือผูปวยฉุกเฉินเบ้ืองตน 
สวนท่ี 3  การมีสวนรวมในกิจกรรมการชวยเหลือผูปวยฉุกเฉินเบ้ืองตน  
สวนท่ี 4   ความพึงพอใจตอกิจกรรมการมีสวนรวมของชุมชนดานการ

ชวยเหลือผูปวยฉุกเฉินเบ้ืองตน  
 

สวนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคล 
คําช้ีแจง:  โปรดอานขอความแลวทําเครื่องหมาย  ลงในชอง  หนาขอความ โดย

เลือกขอความท่ีตรงกับขอมูลสวนบุคคลของทานเพียงคําตอบเดียว และเติม
ขอความในชองวางใหสมบูรณ 

 
1. เพศ :    ชาย         หญิง 

2. อายุ :   

 ต่ํากวา 20 ป        20 -  30 ป       31 – 40 ป     

 41 – 50 ป     51- 60 ป    60 ปข้ึนไป 

3. ระดับการศึกษา   

    ประถมศึกษา       มัธยมตน            มัธยมปลาย           

   อนุปริญญา          ปริญญาตรี          สูงกวาปริญญา            

   อ่ืน ๆ ระบุ........................................ 

4. อาชีพ   

   รับจาง             นักเรียน/นักศึกษา    ขาราชการ            

   พนักงานของรัฐ   เกษตรกร          ธุรกิจสวนตัว              

   อ่ืน ๆ ระบุ...........................  
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5. รายไดตอเดือน  

           1000 – 3,000 บาท    3,001 – 5,000 บาท            

   5,001 – 7,000 บาท  7,001 – 9,000 บาท           

   9,001- 11,000 บาท       11,001 บาทข้ึนไป 

6. บทบาทในชุมชน 
 ผูนําชุมชน          ผูนําทองถ่ิน       
 อสม.          จิตอาสา       
 ผูนําศาสนา          อ่ืน ๆ ระบุ................... 

7. ประสบการณการชวยเหลือผูปวยฉุกเฉินเบ้ืองตน 
             เคยอบรม            เคยชวยเหลือคนในครอบครัว                          

   เคยชวยเหลือคนในชุมชน          
   ไมเคยอบรม        ไมมีทักษะการชวยเหลือผูปวยฉุกเฉินเบ้ืองตน            
   อ่ืนๆ ระบุ........................................ 

8. ไดรับขอมลูขาวสารเก่ียวกับการชวยเหลือผูปวยฉุกเฉินเบ้ืองตน 
             ไมเคย 
             เคย         แหลงท่ีมา   (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)      

 เสียงตามสายในชุมชน 
 การประชุม/อบรมในชุมชนหรือหนวยงาน 
 วิทยุ/โทรทัศน 
 ปายประกาศตางๆ 
 อ่ืนๆ ระบุ........................................ 

9. ในชุมชนท่ีทานอยูมีการฝกอบรม/ทักษะเก่ียวกับการชวยเหลือผูปวยฉุกเฉินเบ้ืองตน       
             มี                       ไมมี             
10. ในชุมชนท่ีทานอยูมีหนวยงาน/กลุมบุคคล ดาํเนินเก่ียวกับการชวยเหลือผูปวย
ฉุกเฉินเบ้ืองตน       
             มี                       ไมมี             
ความคิดเห็นดานการชวยเหลือผูปวยฉุกเฉินเบ้ืองตน 
...........................................................................................................................................
................................………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………..……...............................………………..… 
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สวนท่ี 2 ความรูและทักษะการชวยเหลือผูปวยฉุกเฉินเบ้ืองตน 
คําช้ีแจง: จงเลือกคําตอบท่ีถูกตองเพียงคําตอบเดยีว และใหทําเครื่องหมาย (x) ลงใน

กระดาษคําตอบ  
 
1. การปฐมพยาบาลเบ้ืองตนหมายถึง 
   ก. ชวยเหลือผูไดรับบาดเจ็บ ณ สถานท่ีน้ัน ๆ โดยใชอุปกรณเทาท่ีมีในตอนน้ัน 
   ข. ชวยเหลือผูประสบภยัทางนํ้า 
   ค. ชวยเหลือผูประสบภัยทางอากาศ 
   ง. ชวยใหผูปวยไมเสยีคาใชจายมากข้ึน 
2. ขอใดคือการปฐมพยาบาลอาการเปนลมหรือหมดสติ 
   ก. นําเขาพักในท่ีรม มีอากาศถายเทไดสะดวก ใหนอนราบ และคลายเสื้อผาใหหลวม 
   ข. ใหผูบาดเจ็บอยูน่ิง ๆ ประคองและจับสวนท่ีบาดเจ็บอยางมั่นคง 
   ค. ชะลางแผลและทําความสะอาดรอบ ๆ แผลถาแผลสกปรกมากควรลางดวยนํ้า
สะอาดและสบู 
   ง. ใชนํ้าแข็งหรือถุงนํ้าเย็นประคบ 
3. การปฐมพยาบาลเบ้ืองตนใชไมไดกับคนสภาพใด 
   ก. คนสูงอายุ      ข. คนพิการ 
   ค. คนตาย      ง. คนตางชาติ 
4. ขอใดคือการปฐมพยาบาลบาดแผลสด 
   ก. ใชนํ้าแข็งหรือถุงนํ้าเย็นประคบ 
   ข. ใหผูบาดเจ็บอยูน่ิง ๆ ประคองและจับสวนท่ีบาดเจ็บอยางมั่นคง 
   ค. ชะลางแผลและทําความสะอาดรอบ ๆ แผล ถาแผลสกปรกมาก ควรลางดวยนํ้า

สะอาดและสบู 
   ง. ถาผูปวยหยุดหายใจ ใหทําการเปาปาก ชวยหายใจทันที 
5. ขอใดตอไปนี้ เปนผูปวยฉุกเฉิน 
   ก. นายบุญชวย ถูกลิงกัดท่ีน้ิวกอยมือขวามาแลว 2 วัน 
   ข. บุญชู เปนอัมพาตมา 1 ป มีแผลท่ีกน วันน้ีหมอนัดใหไปตรวจท่ีโรงพยาบาล 
   ค. นายบุญเชย มีอาการหายใจเหน่ือย นอนราบไมได 
   ง. นายบุญเชิญ มีอาการปวดฟน นอนไมหลับ  
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6. บุคคลใดตอไปนี้ เปนผูปวยฉุกเฉิน ท่ีทานคิดวาตองนําสงโรงพยาบาล โดยทีมกูชีพ
ในระบบการแพทยฉุกเฉิน 
   ก.  สมทรง มีอาการปวดทองประจําเดือนเปนประจําทุกเดือน 
   ข.  สมหมาย ถูกมีดพราบาดมือ เลือดไหลพุงไมหยุด 
   ค.  สมหวัง ถูกสุนัขกัดท่ีนองซาย มีเลือดซึมๆ 
   ง.  สมศรีเปนอัมพาตมา 3 ป มีแผลกดทับท่ีกน วันน้ีแพทยนัดใหไปตรวจท่ี

โรงพยาบาล   แตไมมรีถไปสง 
7. ขณะท่ีทานกําลังขับรถอยู แลวพบเห็นอุบัติเหตุรถชนกัน มีผูบาดเจ็บ ทานจะ
ปฏิบัติอยางไร 
   ก. ใหการชวยเหลือเบ้ืองตน พรอมท้ังโทรแจง 1669 
   ข. โทรแจงตํารวจเพราะเปนคดคีวาม 
   ค. โทรแจงตํารวจทางหลวง เพราะเหตุเกิดบนทางหลวง 
   ง.  ใหการชวยเหลือและรีบนําสงโรงพยาบาล 
8. เมื่อทานตองแจงเหตุ เพ่ือขอความชวยเหลือจากศูนยรับแจงเหตุและสั่งการ 
(1669) ขอใดตอไปนี้เปนขอมลูท่ีจําเปนตองแจง 
   ก. ช่ือ-นามสกุล, เบอรโทรศัพท ของผูแจงเหต ุ
   ข. จุดท่ีเกิดเหตุ และสถานท่ีใกลเคียงท่ีสังเกตเห็นไดงาย 
   ค. ประเภทเหตุการณ หรืออาการเจ็บปวยฉุกเฉินท่ีผูปวยเปน, ประมาณจํานวนผูปวย 

(ถามีหลายราย) 
   ง. ตองแจงขอมูลท้ังขอ ก, ข และ ค 
9. อาการใดตอไปนี้ ท่ีไมถือวาเปนการปวยฉุกเฉิน ท่ีตองขอความชวยเหลือจาก
ระบบการแพทยฉุกเฉิน 
   ก. มีดบาดขอมือ เลือดออกมาก             ข. หายใจเหน่ือยหอบ 
   ค. เปนไขหวัดมา 3 วัน        ง. เจ็บครรภใกลคลอด 
10. ขอใดคือการปฐมพยาบาลผูบาดเจ็บมีแผลฟกช้ําและบวม 
   ก. ใชนํ้าแข็งหรือถุงนํ้าเย็นประคบ          ข. ใชถุงนํ้ารอนประคบ 
   ค. ใชยานวดทาบริเวณท่ีฟกชํ้าและบวม    ง. ใชสมุนไพรชนิดรอนทาท่ีฟกชํ้าและบวม 
11. หากพบผูไดรับอุบัติเหตุแขนหักควรปฐมพยาบาลอยางไร 
   ก. ไมตองทําอะไร แจงญาติพาไปหาหมอ   ข. ใสยาท่ีแผล 
   ค. รีบพาไปหาหมอทันที                       ง. ดามช่ัวคราวดวยอุปกรณท่ีมีอยู 
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12. บาดแผลมี 2 ชนิด ไดแก 
   ก. บาดแผลถลอก และบาดแผลฉีกขาด   
   ข. บาดแผลฟกชํ้า และบาดแผลตัดขาด 
   ค. บาดแผลภายนอก และบาดแผลภายใน    
   ง.  บาดแผลเปด และบาดแผลปด 
13. ถาพบคนถูกของมีคมบาด แผลฉีกขาด ยาว 1 คืบ และเลือดไหลตลอด ทานจะ
ชวยเหลือเบ้ืองตนอยางไร 
   ก. ใชเชือกรัดเหนือบาดแผล เพ่ือทําการหามเลือด     
   ข. ใชยาเสนอุดปากแผลไว เพ่ือมิใหเลือดออก 
   ค. ใชฝามือกดปากแผลไว เพ่ือหามเลือด      
   ง. ใชผาสะอาดปดทับ และพันแผลไวใหแนน 
14. การชวยเหลือคนถูกแทงบริเวณหนาทอง จนเห็นลําไสทะลกัออกมา ทานจะ
ปฏิบัติอยางไร 
   ก. รีบโทรแจงเหตุท่ีศูนยรับแจงเหตุและสั่งการ 1669 และใหผูปวยกุมสวนของลําไสไว 

ไมใหทะลักออกมา 
   ข. รีบโทรแจงเหตุท่ีศูนยรับแจงเหตุและสั่งการ 1669 และหาผาสะอาดชุบนํ้าปดสวน

ของลําไสท่ีโผลออกมา 
   ค. รีบโทรแจงเหตุท่ีศูนยรับแจงเหตุและสั่งการ 1669 และรีบนําสงโรงพยาบาล 
   ง. รีบโทรแจงท่ีศูนยรับแจงเหตแุละสั่งการ 1669 และหาผาสะอาดดันลําไสสวนท่ีโผล

ออกมาใหกลับเขาไป 
15. หากผูปวยประสบอุบัติเหตุ เพ่ือปองกันไมใหผูปวยสําลักน้ําลาย ควรใหผูปวย
นอนลกัษณะใด 
   ก. นอนควํ่า       ข. นอนหงาย 
   ค. นอนตะแคง       ง. นอนใกลๆหนาตาง 
16. ขอใดคือความหมายของการชวยฟนคืนชีพ 
   ก. การชวยเหลือผูท่ีหยดุหายใจหรือหัวใจหยุดเตน     
   ข. การชวยเหลือผูปวยท่ีไมรูสึกตัว 
   ค. การชวยเหลือโดยการผายปอด       
   ง. การชวยเหลือโดยการเปาปาก  
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17. ผูปวยประเภทใดบาง มีโอกาสสูงท่ีจะเกิดภาวะหัวใจหยุดเตน 
   ก. จมนํ้า, สูดดมควันไฟเขาไปมาก 
   ข. ไฟฟาช็อต, กลามเน้ือหัวใจตายเฉียบพลัน 
   ค. มีสิ่งแปลกปลอมอุดก้ันทางเดินหายใจ, ไดรับยาเกินขนาด 
   ง. ถูกทุกขอ 
18. ขอใดคือการชวยฟนคืนชีพขัน้พ้ืนฐาน 
   ก. ตองทําการเปาปาก จํานวน 2 ครั้ง และกดหนาอกจํานวน 30 ครั้ง เสมอ 
   ข. ทําการกดหนาอกเพียงอยางเดียวก็ได ดวยอัตราความเร็วอยางนอย 100 ครั้ง/นาที 
   ค. การกดหนาอก สามารถกดดวยมือเพียงขางเดียวก็ได 
   ง. การกดหนาอก ใหวางมือบริเวณหนาอกดานซายตรงตําแหนงหวัใจ 
19. หากทานพบผูปวยหมดสติ และจําเปนตองทําการชวยฟนคืนชีพขั้นพ้ืนฐาน ขอ
ใดเปนลําดับการปฏิบัติท่ีถูกตอง 
   ก. ตรวจดูความรูสึกตัวแลวพบวาไมตอบสนอง ไมหายใจ หรือหายใจเฮือก, เรียกขอ

ความชวยเหลือ, กดนวดหัวใจ,เปดทางเดินหายใจ, ชวยการหายใจ 
   ข. ตรวจดูความรูสึกตัวแลวพบวาไมตอบสนอง ไมหายใจ หรือหายใจเฮือก, เปด

ทางเดินหายใจ, กดนวดหัวใจ, ชวยการหายใจ, เรียกขอความชวยเหลือ 
   ค. เรียกขอความชวยเหลือ, ตรวจดูความรูสึกตัวแลวพบวาไมตอบสนอง ไมหายใจ 

หรือหายใจเฮือก, เปดทางเดินหายใจ, กดนวดหัวใจ 
   ง. ตรวจดูความรูสึกตัวแลวพบวาไมตอบสนอง, ไมหายใจ หรือหายใจเฮือก, เรียกขอ

ความชวยเหลือ, เปดทางเดินหายใจ, กดนวดหัวใจ, ชวยการหายใจ 
20. การชวยฟนคืนชีพจะตองทําทันทีหลังจากผูปวยหยุดหายใจหรือหัวใจหยุดเตน
ภายในเวลาไมเกินกี่นาที 
    ก. 4 นาที               ข. 6 นาที           ค. 8 นาที            ง. 10 นาที       
 

เฉลยคําถามความรูและทักษะการชวยเหลือผูปวยฉุกเฉินเบ้ืองตน 

ขอท่ี ขอท่ี ขอท่ี ขอท่ี 
1. ก 6. ข 11. ง 16. ก 
2. ก 7. ก 12. ง 17. ง 
3. ค 8. ง 13. ง 18. ข 
4. ค 9. ค 14. ข 19. ก 
5 ค 10. ก 15. ค 20. ก 
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สวนท่ี 3 การมีสวนรวมในกิจกรรมการชวยเหลือผูปวยฉุกเฉิน จังหวัดเชียงใหม 
คําชี้แจง: โปรดอานขอความแลวทําเครื่องหมาย  ลงในชอง  หนาขอความระดับ

การมีสวนรวมในกิจกรรมการชวยเหลือผูปวยฉุกเฉิน จังหวัดเชียงใหม ดังน้ี 
 

การมีสวนรวมในกิจกรรมการชวยเหลือผูปวย
ฉุกเฉิน 

ระดับการมสีวนรวม 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

1) การมีสวนรวมในการวิเคราะหปญหา  
1.1 ทานไดเสนอปญหา อุปสรรค หรือ
จํากัดของชุมชนในการชวยเหลือผูปวย
ฉุกเฉินเบ้ืองตน 

     

1.2 ทานไดรวมวิเคราะหปญหาการเขาถึง
ระบบบริการการแพทยฉุกเฉินในพ้ืนท่ี/ชุมชน 

     

1.3 ทานไดพูดคุยแลกเปลีย่น
ประสบการณปญหาการชวยเหลือผูปวย
ฉุกเฉินเบ้ืองตน 

     

1.4 ทานเสนอความตองการของชุมชน 
เพ่ือใหหนวยงานดานสาธารณสุขเขามา
สนับสนุนในเรื่องการชวยเหลือผูปวย
ฉุกเฉินเบ้ืองตน 

     

2) การมีสวนรวมในการวางแผน 

2.1 ทานเสนอและจดัทําโครงการ หรือ
กิจกรรมท่ีเก่ียวกับการชวยเหลือผูปวย
ฉุกเฉินเบ้ืองตนในชุมชน 

     

2.2 ทานไดรวมคดิ วางแผนการแนว
ทางการทํากิจกรรมการชวยเหลือผูปวย
ฉุกเฉินเบ้ืองตน 

     

3) การมีสวนรวมในการดําเนินงาน/กิจกรรม 
3.1 ทานมีสวนรวมในการฝกปฏิบัติระบบ
บริการการแพทยฉุกเฉิน และข้ันตอนการ
แจงเหตเุมื่อมีผูปวยฉุกเฉิน 
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การมีสวนรวมในกิจกรรมการชวยเหลือผูปวย
ฉุกเฉิน 

ระดับการมสีวนรวม 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

3.2 ทานมีสวนรวมในการฝกปฏิบัติการ
ประเมินสถานการณ เมื่อพบเจอผูปวย
ฉุกเฉิน 

     

3.3 ทานมีสวนรวมในการฝกปฏิบัติการ
ประเมินอาการผูปวย เชน การชวยฟนคืน
ชีพผูปวยฉุกเฉินข้ันพ้ืนฐาน (CPR), การใช
เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟาอัตโนมัติ AED   

     

3.4 ทานมีสวนรวมในการฝกปฏิบัติการ
หามเลือดและทําแผล 

     

4) การมีสวนรวมในการติดตามประเมินผลและการนําไปใชประโยชนในชุมชน 

4.1 ทานมีสวนรวมในการเผยแพรขอมูล
ตางๆ ในการชวยเหลือผูปวยฉุกเฉิน
เบ้ืองตนในชุมชน เชน การพูดคุยกับเพ่ือน
บาน สมาชิกในชุมชน การแจงผานเสียง
ตามสาย การประชุมหมูบาน เปนตน 

     

4.2 ทานนําความรู ประสบการณ และ
การฝกทักษะการชวยเหลือผูปวยฉุกเฉิน
ไปใชประโยชนไดในชุมชน 

     

4.3 ทานไดใหขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะการ
ปรับปรุงและพัฒนาการทํากิจกรรมการ
ชวยเหลือผูปวยฉุกเฉินเบ้ืองตน 

     

4.4 ทานไดสงเสริมและสนับสนุนใหชุมชน
มีการรวมกลุมเครือขาย ภาคีท่ีเก่ียวของ 
เพ่ือรวมกันดําเนินงานหรือกิจกรรมการ
ชวยเหลือผูปวยฉุกเฉินเบ้ืองตน 
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สวนท่ี 4 ความพึงพอใจตอกิจกรรมการมีสวนรวมของชุมชนดานการชวยเหลือผูปวย

ฉุกเฉิน   

คําชี้แจง:  โปรดอานขอความแลวทําเครื่องหมาย  ลงในชอง  หนาขอความระดับ
ความพึงพอใจของทานท่ีมีตอกิจกรรมการมีสวนรวมของชุมชนดานการ
ชวยเหลือผูปวยฉุกเฉิน จังหวัดเชียงใหม ดังน้ี 

   กิจกรรม 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

1. วันและเวลาในการจดัประชุม (1 วัน)      

2. ความเหมาะสมของสถานท่ีในการจัด
ประชุม 

     

3. การถายทอดความรู และ
ประสบการณของวิทยากรใน
กิจกรรมความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับระบบ
การแพทยฉุกเฉิน การประเมิน
สถานการณ การประเมินสภาพผูปวย 
การหามเลือดและทําแผล  

     

4. ความชัดเจนและเขาใจงายของ
เน้ือหาการบรรยายและสาธิต เรื่อง
ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับระบบ
การแพทยฉุกเฉิน ทักษะการประเมิน
สถานการณ การประเมินสภาพผูปวย 
การหามเลือดและทําแผล  

     

5. การฝกปฏิบัติการชวยเหลือผูปวย
ฉุกเฉินเบ้ืองตน ท้ังในเรื่อง การแจง
เหตุ  การประเมินสถานการณ การ
ประเมินสภาพผูปวย การหามเลือด
และทําแผล 

     

6. การตั้งคําถามเพ่ือกระตุนผูเขารวม
กิจกรรมแสดงความคิดเห็น 
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   กิจกรรม 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

7. การเปดโอกาสใหผูเขารวมกิจกรรม
ไดแสดงความคดิเห็น 

     

8. การพูดคุย ใหคําแนะนํา คําปรึกษา 
และการเปนพ่ีเลี้ยงฝกทักษะการ
ปฎิบัติการชวยเหลือผูปวยฉุกเฉิน
เบ้ืองตน 

     

9. การประชาสัมพันธโครงการ หรือ
กิจกรรมการมสีวนรวมของชุมชน
ดานการชวยเหลือผูปวยฉุกเฉิน 

     

10. ความรูท่ีไดเขารวมกิจกรรมการ
ชวยเหลือผูปวยฉุกเฉินเบ้ืองตน
สามารถนําไปใชประโยชนไดใน
ชุมชน 

     

 
ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 

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

 

-ขอขอบพระคุณผูตอบแบบสอบถามเปนอยางสูงท่ีใหขอมูลอันเปนประโยชนตอการวิจัยน้ี- 




	10 [C5] ชุดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชน_cover
	10 [C5] ชุดกิจกรรมการมีส่วนร่วม สสจ. (Kพัชรากาญจน์)_cover

	10 ชุดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชน_พัชรากาญจน์ คงทวีพันธ์
	10 [C5] ชุดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชน_cover
	ปกหลัง C5


