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คํานํา 

คูมือ “โปรแกรมการเรียนรูและกระบวนการถายทอดความรูดานการแพทย

ฉุกเฉินเชิงสรางสรรคอยางมีสวนรวม” ฉบับน้ีเปนคูมือท่ีจัดทําข้ึนโดยโครงการยอย 

“โครงการการวิจัยและพัฒนาโปรแกรมการเรียนรูและกระบวนการถายทอดความรูดาน

การแพทยฉุกเฉินเชิงสรางสรรคอยางมีสวนรวม จังหวัดเชียงราย (Research and 

development program on educating and sharing knowledge of emergency 

medicine in Chiang Rai)” มีวัตถุประสงคเพ่ือใหผูท่ีสนใจไดใชเปนแนวทางในการ

เรียนรูและกระบวนการถายทอดความรูดานการแพทยฉุกเฉินเชิงสรางสรรคสําหรับ

นักเรียนท้ังในและนอกหองเรียน โดยเน้ือหาประกอบดวย 1) เน้ือหาการเรียนรูดาน

การแพทยฉุกเฉิน 2) แผนการจัดการเรียนรูดานการแพทยฉุกเฉิน และ 3) เว็บไซต 

www.ems4children.com 

ท้ังน้ี โครงการฯ ขอขอบคุณนักวิจัยภายใตโครงการฯ ทุกทานและผูท่ีเก่ียวของ

ท่ีไดมีสวนในการจัดทํา รวมท้ังใหคําปรึกษา ช้ีแนะแนวทาง และขอเสนอแนะในประเด็น

ตาง ๆ เพ่ือใหคูมือฉบับน้ีมีความสมบูรณมากข้ึน และขอขอบคุณสํานักงานการวิจัย

แหงชาติ(วช.) และคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ในการสนับสนุนทุน

วิจัยเพ่ือดําเนินโครงการฯ ภายใตโครงการพัฒนาระบบบริการเพ่ือการดูแลภาวะฉุกเฉิน

ดานการแพทยและสาธารณสุขอยางครบวงจร (พบฉ.) มา ณ ท่ีน้ีดวย  

 

                                                           เกรียงศักดิ์ ยุทโท   
และหนวยจดัการและสงมอบผลลพัธ (ODU) 

                                                             ธันวาคม 2563 
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โปรแกรมการเรียนรูและกระบวนการถายทอดความรูดานการแพทย
ฉุกเฉินเชิงสรางสรรคอยางมีสวนรวม 

 
โครงการการวิจัยและพัฒนาโปรแกรมการเรียนรูและกระบวนการถายทอด

ความรูดานการแพทยฉุกเฉินเชิงสรางสรรคอยางมีสวนรวม จังหวัดเชียงราย ไดพัฒนา
โปรแกรมการเรียนรูและกระบวนการถายทอดความรูดานการแพทยฉุกเฉินเชิงสรางสรรค ท่ี
พัฒนาข้ึนมาจากการมีสวนรวม ประกอบดวย  

1. แผนการจัดการเรียนรูดานการแพทยฉุกเฉิน  
2. เน้ือหาการเรียนรูดานการแพทยฉุกเฉิน  
3. เว็บไซต www.ems4children.com  
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1. แผนการจัดการเรียนรูดานการแพทยฉุกเฉิน 
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1. แผนการจัดการเรียนรูดานการแพทยฉุกเฉิน  
แนวทางการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูเพ่ือเปนตนแบบใหครูในโรงเรียน

สามารถนําไปประยุกตใชเพ่ือใหเหมาะสมกับบริบทโรงเรียนและลักษณะของผูเรียน ซึ่งการ
จัดการเรียนรูดานการแพทยฉุกเฉินประกอบดวย 4 แผนหลัก ดังน้ี  

แผนการเรียนรูท่ี 1  อาการฉุกเฉินท่ีควรโทรแจง 1669 และอาการฉุกเฉิน
วิกฤตท่ีสงผลตอชีวิตและอวัยวะสําคัญ โดยเนนใหนักเรียนมีความรู ความเขาใจอาการ
ฉุกเฉินท่ีควรโทรแจง 1669 และอาการฉุกเฉินวิกฤตท่ีสงผลตอชีวิตใน 6 อาการ 

แผนการเรียนท่ี 2 การแพทยฉุกเฉิน และการแจงเหตุขอความชวยเหลือ 1669 
โดยเนนใหนักเรียนมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับบริการการแพทยฉุกเฉินเบ้ืองตน ตั้งแต
ข้ันตอนและขอมูลสําหรับการแจงขอความชวยเหลือ 1669 และสามารถแจงเหตุขอความ
ชวยเหลือไดอยางถูกตอง ครบถวน 

แผนการเรียนท่ี 3 การชวยฟนคืนชีพข้ันพ้ืนฐาน (CPR) และการใชเครื่อง
กระตุกหัวใจดวยไฟฟาแบบอัตโนมัติ (AED) โดยเนนใหนักเรียนมีความรู ความเขาใจหลักการ 
ข้ันตอน และวิธีการชวยฟนคืนชีพข้ันพ้ืนฐานและการใชเครื่องกระตุกหัวใจดวยไฟฟาแบบ
อัตโนมัติ รวมถึงสามารถปฏิบัติการชวยฟนคืนชีพข้ันพ้ืนฐาน และใชเครื่องกระตุกหัวใจดวย
ไฟฟาแบบอัตโนมัติรายบุคคลได 

แผนการเรียนท่ี 4 การชวยเหลือเบ้ืองตนและการปฐมพยาบาล โดยเนนให
นักเรียนมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับหลักการปฐมพยาบาล ข้ันตอนการเขาชวยเหลือปฐม
พยาบาล การประเมินสถานการณแวดลอมและสภาพผูปวยเพ่ือวางแผนใหการชวยเหลือ
เบ้ืองตน สามารถอธิบายรวมท้ังปฏิบัติการปฐมพยาบาลได 
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แผนการจัดการเรียนรูดานการแพทยฉุกเฉิน 

แนวทางการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูเพ่ือเปนตนแบบใหครูในโรงเรียนสามารถนําไปประยุกตใชเพ่ือใหเหมาะสมกับบริบทโรงเรียน
และลักษณะของผูเรียน ซึ่งการจัดการเรียนรูดานการแพทยฉุกเฉินประกอบดวย 4 แผนหลัก รายละเอียดดังน้ี  

ระยะเวลา แผนการเรียนรู/เนื้อหา
สาระ 

กิจกรรม/วิธีการ สื่อ/อุปกรณ 

4 ช่ัวโมง 
 

1.อาการฉุกเฉินท่ีควรโทร
แจง1669 และอาการ
ฉุกเฉินวิกฤตท่ีสงผลตอ
ชีวิตและอวัยวะสําคัญ 

กิจกรรม/วิธีการ  
- วิทยากรแบงกลุมนักเรียนใหศึกษาคลิปวีดีโอและ
ภาพสไลดจากจอโปรเจคเตอร พรอมทํางานตามใบ
งานหัวขออาการฉุกเฉินและระดับความรุนแรง ใหแต
ละกลุมศึกษาคนควาหาลักษณะของอาการท่ี 
กําหนดแลวนําขอมูลท่ีไดมานําเสนอแลกเปลี่ยน
ความรู 

- ใบงาน และอุปกรณในการ
สืบคนขอมูล(คอมพิวเตอร 
โทรศัพทมือถือ หนังสือ) 
- สื่อการสอน คลิปวีดีโอ พรอม
โปรแกรมนําเสนอ PowerPoint 
เรื่อง CPR และหลักการชวยพ้ืน
คืนชีพ 

4 ช่ัวโมง 
 

2.การแพทยฉุกเฉินและ
การแจงเหตุขอความ
ชวยเหลือ1669 

กิจกรรม/วิธีการ 
- วิทยากรสรางกระบวนการใหผูเรียนไดเกิดความรู
ความเขาใจในเรื่องของความสําคัญของเหตุฉุกเฉินและ
เขาใจข้ันตอนการแจงเหตุขอความชวย เหลือ1669 
และใหนักเรียนแบงกลุม โดยใหโจทยอาการฉุกเฉิน 
เพ่ือวิเคราะหความเขาใจ ของอาการท่ีควรแจงแลว
สรางสถานการณเมื่อเจ็บปวยฉุกเฉินในอาการน้ันๆ

- สื่อการสอน PowerPoint 
เรื่องหลักการชวยพ้ืนคืนชีพ 
- สื่อประสม (ใบความรูเรื่องเลา
ประสบการณตรง 
สื่อเคลื่อนไหว)  
- ใบงาน สื่อบุคคล  
- แบบประเมิน 
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ระยะเวลา แผนการเรียนรู/เนื้อหา
สาระ 

กิจกรรม/วิธีการ สื่อ/อุปกรณ 

จะตองแจงขอความชวยเหลือ 1669 ดวยข้ันตอนและ
ขอมูลอะไรบางท่ีควรปฏิบัติ ใหวิทยากรเปนผูประเมิน
ทราบ 

- วิทยากร 

4 ช่ัวโมง 
 

3.การชวยฟนคืนชีพ ข้ัน
พ้ืนฐาน (CPR) และการใช
เครื่องกระตุกหัวใจดวย
ไฟฟาแบบอัตโนมตัิ (AED) 

กิจกรรม/วิธีการ  
- นักเรียนดูสารคดีการชวยชีวิต 
https://www.youtube.com/watch?v=jLbtIwO2
n1A กอนจะนําสงโรงพยาบาล  
- ใหความรูความเขาใจในเรื่องข้ันตอนของการชวยฟน 
ชีพข้ันพ้ืนฐานและการใชเครื่องกระตุกหัวใจดวยความ 
ถูกตองและวิทยากรผูเช่ียวชาญสาธิตให 
- ใหนักเรียนลองฝกทําทุกคน ทดสอบนักเรียนดวย 
การฝกทํารายบุคคล 

- สื่อประสม สื่อภาพเคลื่อนไหว 
สื่อบุคคล 
- เครื่องกระตุกหัวใจ หุนจําลอง 
 

4 ช่ัวโมง 4.การชวยเหลือเบ้ืองตน
และการปฐมพยาบาล 

กิจกรรม/วิธีการ  
วิทยากรใหความรูความเขาใจ ใหแกนักเรียนในเรื่อง
การชวยเหลือเบ้ืองตน ในการปฐมพยาบาล โดย
อธิบายการข้ันตอนการชวยเหลือ 

สื่อประสม (สื่อเคลื่อนไหว ใบ
ความรู) สื่อบุคคล  
 

https://www.youtube.com/watch?v=jLbtIwO2n1A
https://www.youtube.com/watch?v=jLbtIwO2n1A
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ระยะเวลา แผนการเรียนรู/เนื้อหา
สาระ 

กิจกรรม/วิธีการ สื่อ/อุปกรณ 

อาการบาดเจ็บท่ีเกิด จากน้ันสมมตุิสถานการณให
นักเรียนทุกคนจับฉลากแลวจบัคูเพ่ือศึกษา ข้ันตอน
การชวยเหลือ  การสังเกตอาการท่ีไดแลวออกมาสาธิต 
พรอมสลับกันสาธิตและอธิบาย โดยผูเช่ียวชาญ
ประเมินและใหคาํแนะนํา 

 EMS rally in school - ทบทวนเน้ือหา  
- รวมกันประเมินอาการของผูปวยและสถานการณ
แวดลอม  
- วิเคราะหขอสอบ EMS rally in school  
- จาลองสถานการณเพ่ือใหนักเรยีนรวมกันแกปญหา
และเขาชวยเหลือผูปวยใหถูกตองตามข้ันตอน  
- นักเรียน ครูผูรับผิดชอบ และวิทยากร รวมกัน
ประเมินผลการทากิจกรรม 

 

 การประเมินนักเรียนและ 
การใชเว็บไซต 

ใหนักเรียนทาแบบทดสอบจาก
เว็บไซตems4children.com โดยมีการแขงขันและให
รางวัลกับผูท่ีทาแบบทดสอบไดคะแนนสูงสุด 3 อันดับ
แรก  
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ประโยชนและความคาดหวัง 
1. นักเรียนอธิบายความสําคัญของการชวยฟนคืนชีพข้ันพ้ืนฐานได 
2. นักเรียนมีความรูความเขาใจอาการสําคัญและสามารถประเมินอาการสําคัญ 

และอธิบายการเลือกวิธีการชวยเหลือผูท่ีประสบเหตุในกรณีตางๆ ได 
3. นักเรียนสามารถแจงเหตุขอความชวยเหลือไดอยางถูกตอง 
4. นักเรียนสามารถชวยฟนคืนชีพข้ันพ้ืนฐาน Cardiopulmonary 
5. (Resuscitation:  CPR)  และ ใช เ ค รื่ อ ง  กระตุ กหั ว ใจด วย ไฟฟ า แบบ

อั ต โ น มั ติ Automated(  External Defibrillator:  AED)  ต า ม ข้ั น ต อ น
กระบวนการ ไดอยางถูกตอง 

6. นักเรียนสามารถชวยเหลือเบ้ืองตนและทําการปฐมพยาบาลเบ้ืองตนไดถูกตอง
ตามอาการบาดเจ็บ 

7. นักเรียนนําความรูท่ีไดไปเผยแพรตอนักเรยีน ผูปกครองและชุมชนไดเมื่อเกิด
เหตุการณฉุกเฉิน 
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ตัวอยางแผนการจัดการเรียนรู 
ดานการแพทยฉุกเฉินสําหรับนักเรียน 
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ตัวอยางแผนการจัดการเรียนรูดานการแพทยฉุกเฉินสําหรับนักเรียน 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย 

โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  เชียงราย  
ครูผูรับผิดชอบ นายชุมพล  ใจอุน นายวชิรวิชญ  บุญมาและ  นายนกิร กอนแกว 

ที่อยู/เบอรโทรศัพท 460 หมูที่ 9 ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 053-713014, fax 053-746440 

ที่ปรึกษา นายเจษฎา  สุทธิสาคร  รองผูอํานวยการกลุมบริหารงานวิชาการ 
 

1.) ความสําคัญ 

อุบัติเหตุเปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนโดยไมคาดคิด  โดยเฉพาะอุบัติเหตุฉุกเฉินท่ีจําเปนตอง

ไดรับการชวยเหลืออยางจําเปนเรงดวนและถูกตองถูกวิธี  ซึ่งเหตุการณดังกลาวเรา

สามารถลดการสูญเสียไดดวยการเรียนรูวิธีการชวยใหผูประสบเหตุไดฟนคืนชีพ ซึ่งถือ

เปนการปฐมพยาบาลเบ้ืองตนท่ีมีความสําคัญเปนอยางมาก การมีความรูและทักษะใน

เรื่องน้ีถือเปนเรื่องจําเปนเปนอยางยิ่งในวังคมปจจุบันโดยเฉพาะประเทศท่ีพัฒนาแลวจะ

ถือเปนมาตรฐานอยางหน่ึงท่ีพลเมืองของประเทศจําเปนตองมีทักษะทางการแพทยดาน

น้ี เพราะเปนทักษะท่ีสามารถชวยเหลอืผูอ่ืนและคนใกลตัวไดเมื่อตกอยูในสถานการณท่ี

คับขัน อีกท้ังยังชวยลดความสูญเสียกอนถึงมือแพทยได และนอกจากน้ัน ยังเปนการ

ยกระดับมาตรฐานคุณภาพของสังคมไทยอีกทางหน่ึงดวย  

 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  เชียงราย เปนโรงเรียนท่ีตั้งอยูในตัวเมือง  
มีการจราจรหนาแนนทุกวัน  และจะมากเปนพิเศษในชวงเทศกาลวันหยุดยาวเน่ืองดวย
เปนจังหวัดท่ีประชาชนนิยมเดินทางมาทองเ ท่ียว ท้ังชาวไทยและชาวตางชาติ   
โดยเฉพาะชวงฤดูทองเท่ียว จะมีนักทองเท่ียวเดินทางมาทองเท่ียวและพักผอนเปน
จํานวนมาก จึงมีเหตุอุบัติเหตุทางถนนอยูบอยครั้ง จักรยานยนต รถยนต รถบ๊ิกไบค 
ประสบกับปญหาไดรับบาดเจ็บ ดังน้ันการเรียนรูในเรื่องของอาการฉุกเฉิน การแจง
เหตุการณชวยฟนคืนชีพและการชวยเหลือการพยาบาลเบ้ืองตนจึงเปนเรื่องจําเปนสําคัญ
อยางยิ่งท่ีนักเรียนในโรงเรียนควรไดเรียนรู และสามารถนําความรูท่ีไดไปใชชวยชีวิตของ
ผูอ่ืนได 
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2.) วัตถุประสงค 

1. เพ่ือจัดกระบวนการเรียนรูใหนักเรียนเขาใจระดับอาการและการประเมินระดับ
อาการได 

2. เพ่ือจัดกระบวนการเรียนรูใหนักเรียนสามารถแจงเหตุและขอความชวยเหลือได 
3. เ พ่ือจัดกระบวนการเรียนให นักเรียนสามารถชวยฟนคืนชีพข้ันพ้ืนฐาน

(Cardiopulmonary( Resuscitation: CPR) และ การใชเครื่องกระตุกหัวใจดวยไฟฟา
แบบอัตโนมัติAutomated( External Defibrillator: AED) ได 

4. เพ่ือจัดกระบวนการเรียนรูใหนักเรียนรูจักวิธีการชวยเหลือเบ้ืองตนและการปฐม
พยาบาลได 

5. เพ่ือใหนักเรียนสามารถปฏิบัติการเบ้ืองตน การแจงเหตุจัด การชวยเหลือ
เบ้ืองตนดานการแพทย- ฉุกเฉินได 

 
3.) กลุมเปาหมาย  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3-6 จํานวน 278 คน  
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2. เน้ือหาการเรียนรูดานการแพทยฉุกเฉิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

12 

 

2. เนื้อหาการเรียนรูดานการแพทยฉุกเฉิน  
 ได พัฒนาเน้ือหาการเรียนรูดานการแพทย ฉุกเ ฉิน ข้ึนมาเปน “เอกสาร
ประกอบการเรียนการสอนดานการแพทยฉุกเฉิน สําหรับนักเรียน ภายใตโครงการวิจัย
และพัฒนาโปรแกรมการเรียนรูและกระบวนการถายทอดความรูดานการแพทยฉุกเฉิน
เชิงสรางสรรคอยางมีสวนรวม จังหวัดเชียงราย” ประกอบดวย 4 องคประกอบหลัก คือ  
 1) แนวทางการจัดทําแผนการเรียนรู  
 2) เน้ือหาเบ้ืองตนของแผนการเรียนรู  
 3) การใชเวปไซต http://ems-school9.com เปนแหลงการเรียนรูและทดสอบ
ความเขาใจ  
 4) การทํา EMS rally ท้ังน้ี เน้ือหาสาระสําคัญของแผนการเรียนรูการแพทย
ฉุกเฉิน มี 4 ประเด็นหลัก ไดแก 
 

ประเด็นท่ี 1  อาการฉุกเฉินท่ีควรโทรแจง 1669 และอาการฉุกเฉินวิกฤตท่ี
สงผลตอชีวิตและอวัยวะสําคัญ 

ประเด็นท่ี 2  การแจงเหตุขอความชวยเหลือ 1669  
ประเด็นท่ี 3  การชวยฟนคืนชีพข้ันพ้ืนฐาน (CPR) และการใชเครื่องกระตุก

หัวใจดวยไฟฟาแบบอัตโนมัติ (AED)  
ประเด็นท่ี 4  การชวยเหลือเบ้ืองตนและการปฐมพยาบาล 

 
  นอกจากน้ี ยังมีสื่อท่ีใชในการประกอบการเรียนการสอน ไดแก หุนฝกทดสอบ 
CPR ท่ีนักวิจัยไดพัฒนาข้ึน และเครื่อง AED จําลอง ดังแสดงในภาพท่ี 1 
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ภาพท่ี 1 แสดงเอกสารประกอบการเรยีนการสอนดานการแพทยฉุกเฉิน 
และสื่อประกอบการสอน 
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ภายใตโครงการวิจัยและพัฒนา 
โปรแกรมการเรียนรูและกระบวนการถายทอดความรู 

ดานการแพทยฉุกเฉินเชิงสรางสรรคอยางมีสวนรวม จังหวัดเชียงราย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารประกอบ 
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บทนํา 

 การเจ็บปวยฉุกเฉิน คือ การไดรับบาดเจ็บหรือมีอาการเจ็บปวยกะทันหันท่ีมี

ผลตอชีวิตหรือการทํางานอวัยวะสําคัญ จําเปนตองไดรับการตรวจและรักษาอยาง

ทันทวงที เพ่ือปองกันการเสียชีวิตหรืออาการเจ็บปวย บาดเจ็บรุนแรงข้ึน ซึ่งในระบบ

บริการการแพทยฉุกเฉินจะมีศูนยรับแจงเหตุและสั่งการจังหวัด 1669 รับแจงและคัด

แยกอาการผูปวยฉุกเฉินออกเปน 25 อาการ แบงความรุนแรงเปน 3 ระดับ ไดแก ระดับ

ฉุกเฉิน ระดับฉุกเฉินเรงดวน และระดับฉุกเฉินวิกฤต ซึ่งใน 25 อาการน้ีมี 9 ลักษณะ

อาการท่ีประชาชนควรรูและควรโทรแจงผานหมายเลข 1669 และมี 6 อาการฉุกเฉิน

วิกฤตท่ีสงผลตอชีวิตและอวัยวะสําคัญ และเปนอาการฉุกเฉินท่ีประชาชนทุกกลุมวัยควร

มีความเขาใจ ไดแก  

1. หมดสติ ไมรูสึกตัว ไมหายใจ 

2. หายใจเร็ว หอบเหน่ือยรุนแรง หายใจติดขัด และมเีสียงดัง 

3. ซึมลง เหง่ือแตก ตัวเย็น หรือมีอาการชักรวมดวย  

4. เจ็บหนาอกเฉียบพลันและรุนแรง 

5. แขนขาออนแรงครึ่งซีก พูดไมชัดแบบปจจุบันทันดวน หรือมีอาการชักตอเน่ือง

ไมหยดุ  

6. อาการอ่ืนรวมดวย ซึ่งเปนอาการท่ีมีผลตอการหายใจ ระบบการไหลเวียน

โลหิต และระบบสมองท่ีอาจเปนอันตรายตอชีวิต 

 อาการฉุกเฉินเหลาน้ี หากผูปวยไดรับการชวยเหลือและดูแลอยางเหมาะสม 

จะทําใหผูปวยมีโอกาสไมเสียชีวิตมากกวารอยละ 50 ซึ่งแสดงวาคนท่ีพบเห็นเปนคนแรก 

จะตองเปนผูท่ีมีความรูเบ้ืองตนของอาการ ประเมินอาการความรุนแรงเบ้ืองตนได แจง

เหตุขอความชวยเหลือระบบการแพทยฉุกเฉินเปน และหากผูปวยหมดสติก็สามารถทํา

การนวดหัวใจหรือการชวยฟนคืนชีพข้ันพ้ืนฐาน (CPR) และการใชเครื่องกระตุกหัวใจ

ดวยไฟฟาแบบอัตโนมัติ (AED) ใหเร็วท่ีสุดและทําการชวยเหลือจนกวาหนวยปฏิบัติการ

ฉุกเฉินจะเขามาถึงหรือจนกวาผูปวยรูสึกตัว 
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 ปจจุบันมีความจําเปนมากท่ี “เด็กและเยาวชนวัยเรียน” ตองเขาใจอาการ

ฉุกเฉิน เขาใจและสามารถชวยเหลือ/ปฐมพยาบาล สามารถทําการชวยฟนคืนชีพข้ัน

พ้ืนฐาน (CPR) และการใชเครื่องกระตุกหัวใจดวยไฟฟาแบบอัตโนมัติ (AED)  เพราะเปน

กลุ ม ท่ีมักพบเจอการบาดเจ็บรุนแรงจากอุ บัติ เหตุทางถนน โดยเฉพาะจาก

รถจักรยานยนต อุบัติเหตุการเลนกีฬาหรือการออกกําลัง การหมดสติจากการจมนํ้า การ

สําลักหรือสิ่งอุดตันทางเดินหายใจ นอกจากน้ีแลว เด็กและเยาวชน มักเปนผูท่ีอยูใกลชิด

ผูสูงอายุ ซึ่งเปนผูท่ีเสี่ยงตอการเปนโรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง  

 ดวยเหตุน้ี เอกสารแนวทางประกอบการเรียนการสอนฯ ฉบับน้ีจัดทําข้ึน โดย

มุงหวังใหใชเปนแนวทางปฏิบัติสําหรับบุคลากรครู ในการนําไปประยุกตใชจัดแผนการ

เรียนการสอนท้ังในหองเรียนและนอกหองเรียนตอไป โดยเน้ือหาเอกสารประกอบดวย 4 

สวน ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

  

สว
นที่

 1

แนวทาง
จัดทํา

แผนการ
เรียนรู สว

นที่
 2 เนื้อหาเบ้ืองตน

ของแผนการ
เรียนรู

สว
นที่

 3
 

การใชเวปไซด 
http://ems-
school9.com 
เปนแหลงเรียนรู
และทดสอบความ

เขาใจ

สว
นที่

 4
 

การทํา EMS 
Rally
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สวนที่ 1 

แนวทางจัดทําแผนการจัดการเรียนรู 
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สวนท่ี 1 แนวทางจัดทําแผนการจัดการเรียนรู 
 สําหรับสวนน้ี อธิบายรายละเอียดเบ้ืองตนเพ่ือใหบุคลากรครูใชเปนแนวทางใน

การนําไปปรับเปนแผนการเรียนรูในรายวิชาท่ีเหมาะสมในโรงเรียนน้ันๆ เชน รายวิชาสุข

ศึกษาและพลศึกษา รายวิชาเลือกเสรีภาคบังคับ รายวิชาแนะแนว รายวิชาลูกเสือและ

เนตรนารี เปนตน โดยมีบทเรียนสําหรับการเรียนรู 4 ประเด็น ไดแก 

 

 

อาการฉุกเฉินท่ีควรโทรแจง 1669 และอาการฉุกเฉินวิกฤตท่ี
สงผลตอชีวิตและอวัยวะสําคัญ

การแจงเหตุขอความชวยเหลือ 1669 

การชวยฟนคืนชีพขั้นพ้ืนฐาน (CPR) และการใชเคร่ืองกระตุก
หัวใจดวยไฟฟาแบบอัตโนมัติ (AED)

การชวยเหลือเบ้ืองตนและการปฐมพยาบาล
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แผนการเรียนรูท่ี 1  อาการฉุกเฉินท่ีควรโทรแจง 1669 และอาการฉุกเฉินวิกฤตท่ี

สงผลตอชีวิตและอวัยวะสําคัญ 

จํานวนชั่วโมงการสอน .................ชั่วโมง จํานวนคร้ังของการสอ  ................. คร้ัง 
 
สาระสําคัญ:  

อาการฉุกเฉินเปนการไดรับบาดเจ็บหรือมีอาการเจ็บปวยกะทันหันท่ีมีผลตอ
ชีวิตหรือการทํางานอวัยวะสําคัญ จําเปนตองไดรับการตรวจและรักษาอยางทันทวงที 
เพ่ือปองกันการเสียชีวิตหรืออาการเจ็บปวย บาดเจ็บรุนแรงข้ึน ซึ่งหากผูปวยไดรับการ
ชวยเหลือและดูแลอยางเหมาะสม จะทําใหผูปวยมีโอกาสไมเสียชีวิตไดกวารอยละ 50 
 
วัตถุประสงค: เพ่ือใหนักเรียนมีความรู ความเขาใจอาการฉุกเฉินท่ีควรโทรแจง 1669 
และอาการฉุกเฉินวิกฤตท่ีสงผลตอชีวิตใน 6 อาการ โดยสามารถอธิบายอาการฉุกเฉิน 
แยกแยะหรือประเมินความรุนแรงท่ีตองใหการชวยเหลือและรองขอความชวยเหลือ 
1169 ได 
 
สาระการเรียนรู:  

ความรูเรื่องลักษณะฉุกเฉินท่ีควรโทรแจง 1669 และอาการฉุกเฉินวิกฤตและ
สัญญาณเตือนของอาการฉุกเฉินวิกฤต ใน 6 อาการ ไดแก 1) หมดสติ ไมรูสึกตัว ไม
หายใจ 2) หายใจเร็ว หอบเหน่ือยรุนแรง หายใจติดขัด และมีเสียงดัง 3) ซึมลง เหง่ือ
แตก ตัวเย็น หรือมีอาการชักรวมดวย 4) เจ็บหนาอกเฉียบพลันและรุนแรง 5) แขนขา
ออนแรงครึ่งซีก พูดไมชัดแบบปจจุบันทันดวน หรือมีอาการชักตอเน่ืองไมหยุด และ 6) 
มีอาการอ่ืนรวมดวย ซึ่งเปนอาการท่ีมีผลตอการหายใจ ระบบการไหลเวียนโลหิต และ
ระบบสมองท่ีอาจเปนอันตรายตอชีวิต 
 
จุดเนนเพ่ือใหเกิดการเรียนรู:  

ตองการใหเด็กเรียนรูจากการแสวงหาขอมูลในระดับบุคคล กระบวนการกลุม 
การใชหรือเห็นสื่อประสมท่ีหลากหลายท่ีทําใหเห็นอาการท่ีชัดเจน (ทักษะการแสวงหา
ขอมูล การอาน การจํา การบันทึก) เพ่ือใหเกิดกระบวนการคิดวิเคราะหนําไปสูการ
แลกเปลี่ยนกัน (ทักษะการนําเสนอ การตั้งคําถามและการตอบคําถาม) รวมท้ังการเลา
เรื่องท่ีเห็นจากประสบการณจริงในชีวิตประจําวัน (ทักษะการเลาเรื่อง) 
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แนวทางจัดการเรียนรู 
1. การจัดกระบวนการเรียนรูในหองเรียนเปนรายวิชา สัปดาหละ 1 ช่ัวโมง อยาง

นอย 2 สัปดาห 
2. การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการท่ีเนนกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูของวิทยากร

กับนักเรียน (active learning) 
3. การเรียนรูนอกสถานท่ีในหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

 
เคร่ืองมือ/สื่อการเรียนรู และแหลงเรียนรู:  

1. ใบงานรายบุคคลและรายกลุม  
2. บทเรียนสื่อประสม เชน แผนพับ สื่อเคลื่อนไหว สื่อชาวบาน เรื่องเลา

ประสบการณตรง เปนตน 
3. หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรโรงเรียน 
4. หนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) 

โรงพยาบาล หองสมุดสาธารณะ เปนตน 
5. การเขาเว็บไซตเพ่ือหาขอมูลผานคอมพิวเตอร สมารทโฟน 
6. สื่อบุคคล เชน ปราชญชาวบาน อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) อาสาฉุกเฉิน

ชุมชน (อฉช.) หนวยกูชีพหรือผูปฏิบัติการฉุกเฉิน คนท่ีเคยมีประสบการณ 
เปนตน 

 
ตัวอยางการจัดการเรียนรู 
 วิธีท่ี 1:  

แบงนักเรียนออกเปนกลุมๆ ละ 6 คนตามอาการฉุกเฉินวิกฤตท่ีสงผลตอชีวิต
และอวัยวะสําคัญ แลวใหภายในกลุมแบงประเด็นไปหาขอมูล (ตามเครื่องมือ/สื่อการ
เรียนรู และแหลงเรียนรู) จากน้ันใหแตละคนมานําเสนอภายในกลุมตนเอง โดยใหทุกคน
แลกเปลี่ยนขอมูลท่ีตนหา แลวเติมเต็ม (ใหแตละกลุมสรุปขอมูลท่ีหามาไดในกระดาษ 
หรือใน flip chart) จากน้ันคัดเลือกเรื่องและคนท่ีนําเสนอหนาช้ันเรียน ครูกระตุนให
เกิดการถามตอบ ทดสอบความเขาใจเบ้ืองตน ดวยการใหแตละกลุมเลือกอาการฉุกเฉิน 
แลวแสดงบทบาทสมมติน้ัน ใหแตละกลุมถาม-ตอบ เก็บสะสมคะแนนรายกลุม 
 วิธีท่ี 2: 

วิทยากรแบงกลุมและใหการบานนักเรียนไปหาขอมูลกอนวันอบรมเชิง
ปฏิบัติการ จากน้ันแลกเปลี่ยนในกลุม ใหนําเสนอ แลววิทยากรใหความรู โดยสามารถ
ออกแบบใหมีการเรียนรูแบบเปนฐานตามอาการ หรือใหความรูภาพรวม แตเนนใหเกิด
การแลกเปลี่ยนแบบ active learning ใหมากท่ีสุด (ฝกทักษะการฟง คิด ถาม เขียน)  
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แผนการเรียนท่ี 2 การแพทยฉุกเฉิน และการแจงเหตุขอความชวยเหลือ 1669 
จํานวนชั่วโมงการสอน .................ชั่วโมง จํานวนคร้ังของการสอน...............คร้ัง 

 
สาระสําคัญ :  

การเขาใจบริการการแพทยฉุกเฉินเบ้ืองตน จะชวยใหนักเรียนรับรูผลดีและ
ผลเสียเมื่อผูปวยฉุกเฉินมาหรือไมมาโรงพยาบาลดวยรถพยาบาลหรือรถปฏิบัติการ
ฉุกเฉิน และเมื่อผนวกรวมกับความเขาใจข้ันตอนท่ีเกิดข้ึนในการดูแลชวยเหลือนอก
โรงพยาบาล รับรูขอมูลสําคัญท่ีนักเรียนตองใชเพ่ือการแจงเหตุขอความชวยเหลือ 1669 
และเกิดทักษะทําใหการแจงเหตุขอความชวยเหลือดวยขอมูลท่ีถูกตอง ครบถวนและ
ชัดเจน เปนการสนับสนุนใหการปฏิบัติการฉุกเฉินเพ่ือดูแลรักษาผูปวยมีความเหมาะสม 
และทันทวงที 

 
วัตถุประสงค :  

เพ่ือใหนักเรียนมีความรู ความเขาใจบริการการแพทยฉุกเฉินเบ้ืองตน เขาใจ
ข้ันตอนและขอมูลสําหรับ การแจงขอความชวยเหลือ 1669 และสามารถแจงเหตุขอ
ความชวยเหลือไดอยางถูกตอง ครบถวน 

 
สาระการเรียนรู:  

ความรูเรื่องการแพทยฉุกเฉินท่ีเปนการจัดบริการดูแลรักษาผูปวยกอนถึง
โรงพยาบาลเริ่มตั้งแตการประชาสัมพันธอาการฉุกเฉิน การปองกันการเจ็บปวยท่ีจะ
เกิดข้ึน การมีระบบการแจงเหตุขอความชวยเหลือ 1669        การปฏิบัติการฉุกเฉิน 
การรักษาผูปวยฉุกเฉินระหวางนําสงไปโรงพยาบาลท่ีเหมาะสม 2) ข้ันตอนและขอมูล
สําหรับการแจงเหตุขอความชวยเหลือ 

 
จุดเนนเพ่ือใหเกิดการเรียนรู:  

ตองการให เด็ก เรียนรู แผนการเรียนรู น้ี จนเปนส วนหน่ึงของการใช
ชีวิตประจําวัน ซึ่งความรูดังกลาวเกิดจากการแสวงหาขอมูล การสนับสนุนเพ่ิมเติมจาก
ครูหรือวิทยากร เนนใหนักเรียนเกิดกระบวนการคิดวิเคราะหนําไปสูการแลกเปลี่ยนกัน  
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แนวทางจัดการเรียนรู: 
1. การจัดกระบวนการเรียนรูในหองเรียนเปนรายวิชา สัปดาหละ 1 ช่ัวโมง อยาง

นอย 2 สัปดาห 
2. การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการท่ีเนนกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูของวิทยากร

กับนักเรียน (active learning) 
3. การเรียนรูนอกสถานท่ีในหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

  
เคร่ืองมือ/สื่อการเรียนรู และแหลงเรียนรู:  

1. ใบงานรายบุคคลและรายกลุม  
2. บทเรียนสื่อประสม เชน แผนพับ สื่อเคลื่อนไหว สื่อชาวบาน เรื่องเลา

ประสบการณตรง เปนตน 
3. หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรโรงเรียน หองสมุดโรงเรียน, หองสมุดสาธารณะ 
4. หนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน รพ.สต. โรงพยาบาล องคการบริการสวนตําบล

องคการบริหารสวนจังหวัด  
5. การเขาเว็บไซตเพ่ือหาขอมูลผานคอมพิวเตอร มือถือ 
6. สื่อบุคคล เชน ปราชญชาวบาน อาสาสมัครสาธารณสุข อาสาฉุกเฉินชุมชน 

หนวยกูชีพหรือผูปฏิบัติการฉุกเฉิน      ผูท่ีเคยมีประสบการณ  
 
ตัวอยางการจัดการเรียนรู เชน 
 (1) ใชปญหาเปนฐาน: โดยใชอาการฉุกเฉินในแผนการเรียนท่ี 1 เปนโจทยให
แตละกลุมวิเคราะหหาแนวทางสงเสริมใหเกิดความเขาใจอาการ และไปคนควา เพ่ือทํา
ใหเขาใจความสําคัญท่ีจะตองมีการแพทยฉุกเฉิน ตั้งแตการประชาสัมพันธอาการฉุกเฉิน 
การปองกันการเจ็บปวยท่ีจะเกิดข้ึน การมีระบบการแจงเหตุขอความชวยเหลือ 1669         
การปฏิบัติการฉุกเฉิน การรักษาผูปวยฉุกเฉินระหวางนําสงไปโรงพยาบาลท่ีเหมาะสม 
และใหสรางสถานการณเมื่อเจ็บปวยฉุกเฉินในอาการน้ันๆ จะตองแจงขอความชวยเหลือ 
1669 ดวยข้ันตอนและขอมูลอะไรบาง    
 (2) ใหนักเรียนไปคนหาคนท่ีเคยเรียกใชบริการ 1669 ในชุมชนของตนเอง 
แลวดําเนินการสัมภาษณตามประเด็นท่ีนักเรียนรวมคิดเก่ียวกับข้ันตอนและวิธีการรอง
แจงขอความชวยเหลือ เพ่ือวิเคราะหชองวางหรือปญหาอุปสรรคในการเรียกใชรถ
ปฏิบัติการฉุกเฉิน 1669 และเสนอแนวทางท่ีควรจะเปนในการเรียก 1669 ในโอกาส
ตอไป 
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แผนการเรียนท่ี 3 การชวยฟนคืนชีพขัน้พ้ืนฐาน (CPR) และการใชเคร่ืองกระตุก

หัวใจดวยไฟฟาแบบอัตโนมัติ (AED) 

จํานวนชั่วโมงการสอน .................ชั่วโมง จํานวนคร้ังของการสอน...............คร้ัง 
 

สาระสําคัญ:  

ภาวะท่ีหัวใจหยุดเตนและหยุดหายใจ หัวใจไมสามารถสงเลือดไปเลี้ยงอวัยวะ

ตางๆ และหากสมองคนเราขาดออกซิเจนไปเลี้ยงเกินกวา 4 นาที จะทําใหสูญเสียเซลล

สมองบางสวนไปไดอยางถาวร ดังน้ัน การชวยชีวิตข้ันพ้ืนฐาน หรือ “CPR” เปนหน่ึงใน

วิธีการท่ีจะยื้อชีวิตของผูปวยท่ีมีภาวะหัวใจหยุดเตนกะทันหันได และหากทํา CPR 

รวมกับการใชเครื่องกระตุกหัวใจดวยไฟฟาแบบอัตโนมัติ (AED) จะยิ่งเพ่ิมโอกาสการยื้อ

ชีวิตไดมากกวารอยละ 50   

 

วัตถุประสงค:  

เพ่ือใหนักเรียนมีความรู ความเขาใจเหตุและหลักการชวยฟนคืนชีพข้ันพ้ืนฐาน 

(CPR) และการใชเครื่องกระตุกหัวใจดวยไฟฟาแบบอัตโนมัติ (AED) ข้ันตอนและวิธีทํา 

CPR , AED สามารถอธิบายและปฏิบัติการ CPR และ AED รายบุคคลได 

 

สาระการเรียนรู:  

1) สาเหตุและความจําเปนท่ีตองทํา CPR, AED  

2) หลักการและข้ันตอนการทํา CPR, AED ท่ีถูกวิธี            

3) การปฏิบัติการ CPR และการใชเครื่อง AED รายบุคคล  

4) การประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 

 

จุดเนนเพ่ือใหเกิดการเรียนรู:  

ตองการใหเด็กเรียนรูดวยการฝกปฏิบัติ มีเปาหมายใหนักเรียนทุกคนทํา CPR, 

AED ไดจริง การเรียนเชิงทฤษฎีใหนอยและเนนภาพ (ภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหว 

infographic) ประกอบกับการสอนดวยการสาธิตใหเห็น และตองใหนักเรียนทุกคนฝก
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ทํา CPR, AED ดวยตนเอง สุดทายสอบถามกลับเพ่ือเช่ือมโยงการเรียนการสอนกับการ

นําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน   

 

แนวทางจัดการเรียนรู 

1. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการโดยผูเช่ียวชาญเฉพาะ (ใหโจทยตามจุดเนนเพ่ือให

เกิดการเรียนรู)  

2. เรียนรูนอกสถานท่ี เชน โรงพยาบาล หนวยปฏิบัติการฉุกเฉินของตําบล มูลนิธิ 

รพ.สต. เปนตน 

3. ทํา role play หรือฝกปฏิบัติจริง 

 

เคร่ืองมือ/สื่อการเรียนรู และแหลงเรียนรู:  

1. บทเรียนสื่อประสม เชน แผนพับ สื่อเคลื่อนไหว สื่อชาวบาน เรื่องเลา

ประสบการณตรง เปนตน 

2. หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรโรงเรียน หองสมุดโรงเรียน, หองสมุดสาธารณะ 

3. หนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน รพ.สต. รพ. อบต./อบจ. มูลนิธิ  

4. การเขาเว็บไซตเพ่ือหาขอมูลผานคอมพิวเตอร สมารทโฟน 

5. สื่อบุคคล เชน หนวยกูชีพหรือผูปฏิบัติการฉุกเฉิน ชาวบานท่ีมีประสบการณ

ทํา CPR และ AED  

 

ตัวอยางการจัดการเรียนรู 

 ใหผูเช่ียวชาญเฉพาะ (แพทย พยาบาล ผูปฏิบัติการฉุกเฉิน เวชกิจฉุกเฉิน) เปน

ผูถายทอดความรูเชิงทฤษฎี (เน้ือหานอย เนนสอนดวยภาพ) และใหมีการสาธิต ให

นักเรียนลองฝกทําทุกคน มีเกมหรือของรางวัลสําหรับนักเรียนท่ีเขาใจและสามารถทํา 

CPR, AED ไดถูกตองท่ีสุด นําภาพตางๆ จากการฝกอบรมประชาสัมพันธในวงกวางท้ัง

ในเว็บไซต KM และชองทางอ่ืนๆ 
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แผนการเรียนท่ี 4 การชวยเหลือเบ้ืองตนและการปฐมพยาบาล 
จํานวนชั่วโมงการสอน .................ชั่วโมง จํานวนคร้ังของการสอน...............คร้ัง 

 
สาระสําคัญ: 

การปฐมพยาบาลเปนการใหความชวยเหลือแกผูบาดเจ็บหรือผูปวย ณ สถานท่ี
เกิดเหตุ โดยใชอุปกรณเทาท่ีหาไดขณะน้ัน กอนท่ีผูบาดเจ็บจะไดรับการดูแลรักษาจาก
บุคลากรทางการแพทยหรือสงตอยังโรงพยาบาล เปนการลดความรุนแรงของการ
บาดเจ็บหรือการเจ็บปวย ทําใหบรรเทาความเจ็บปวดทรมานและชวยใหกลับสูสภาพ
เดิมโดยเร็ว รวมท้ังความพิการท่ีจะเกิดข้ึนตามมาภายหลัง 

 
วัตถุประสงค:  

เพ่ือใหนักเรียนมีความรู ความเขาใจหลักการปฐมพยาบาล ข้ันตอนการเขา
ชวยเหลือปฐมพยาบาล     การประเมินสถานการณแวดลอมและสภาพผูปวยเพ่ือ
วางแผนใหการชวยเหลือเบ้ืองตน สามารถอธิบายรวมท้ังปฏิบัติการปฐมพยาบาลได 

 
สาระการเรียนรู:  

1) หลักการและข้ันตอนการเขาชวยเหลือปฐมพยาบาล  
2) การปฐมพยาบาลกรณีมีบาดแผล ไดแก แผลฉีกขาด แผลอวัยวะถูกตัดขาด 

แผลไฟไหม การบาดเจ็บท่ีสมอง แผลจากวัตถุหักคา แผลไหมสารเคมี แผลกระดูกหัก 
ภาวะชอค อุบัติเหตุรุนแรงหรือตกจากท่ีสูง  

3) การปฐมพยาบาลกรณีเจ็บปวยฉุกเฉิน เชน ผูปวยหอบหืด ภาวะกลามเน้ือ
หัวใจตายเฉียบพลัน ผูปวยหลอดเลือดในสมองแตก ตีบ ตัน อาการชัก 

 
จุดเนนเพ่ือใหเกิดการเรียนรู:  

ตองการใหเด็กเรียนรูจากการแสวงหาขอมูลในระดับบุคคล กระบวนการกลุม 
การใชหรือเห็นสื่อประสมท่ีหลากหลาย (ทักษะการแสวงหาขอมูล การอาน การจํา การ
บันทึก) เพ่ือใหเกิดกระบวนการคิดวิเคราะหนําไปสูการแลกเปลี่ยนกัน (ทักษะการ
นําเสนอ การตั้งคําถามและการตอบคําถาม) รวมท้ังการเลาเรื่องท่ีเห็นจากประสบการณ
จริงในชีวิตประจําวัน (ทักษะการเลาเรื่อง) 
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แนวทางจัดการเรียนรู: 
1. การจัดกระบวนการเรียนรูในหองเรียนเปนรายวิชา สัปดาหละ 1 ช่ัวโมง อยาง

นอย 2 สัปดาห 
2. การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการท่ีเนนกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูของวิทยากร

กับนักเรียน (active learning) 
3. การเรียนรูนอกสถานท่ีในหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
4. การทํา role play หรือฝกปฏิบัติจริง 

 
เคร่ืองมือ/สื่อการเรียนรู และแหลงเรียนรู:  

1. ใบงานรายบุคคลและรายกลุม  
2. บทเรียนสื่อประสม เชน แผนพับ สื่อเคลื่อนไหว สื่อชาวบาน เรื่องเลา

ประสบการณตรง เปนตน 
3. หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรโรงเรียน หองสมุดโรงเรียน หองสมุดสาธารณะ 
4. หนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน รพ.สต. รพ. อบต./อบจ.  
5. การเขาเว็บไซตเพ่ือหาขอมูลผานคอมพิวเตอร มือถือ 
6. สื่อบุคคล เชน ปราชญชาวบาน อสม. อฉช. หนวยกูชีพหรือผูปฏิบัติการฉุกเฉิน 

ผูท่ีเคยมีประสบการณ  
 
ตัวอยางการจัดการเรียนรู   

(1) การสอนในหองเรียนผนวกกับใหไปคนควาตามสถานท่ีหรือผูรู โดยการ
มอบหมายรายบุคคลหรือรายกลุม ใหนักเรียนคัดเลือกประเด็นการปฐมพยาบาลอยาง
นอยกลุมละ 3 หัวขอ โดยนักเรียนตองอธิบายเหตุผลของการเลือกประเด็นน้ันๆ จากน้ัน 
ใหไปศึกษาการปฐมพยาบาลท่ีประยุกตอุปกรณเทาท่ีหาไดในชุมชน (พรอมแจงเหตุผล) 
และทํารายงานสง พรอมกับคัดเลือกนําประเด็นนําเสนอแบบสถานการณสมมติ (role 
play) และใหเกิดการถามตอบในช้ันเรียน 
 (2) การอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยครูสอบถามความคิดเห็นประเด็นปฐม
พยาบาลจากนักเรียน แลวใหโจทยแกวิทยากรเพ่ือสรางฐานการเรียนรูตามประเด็น เนน
ใหมีการสาธิตท่ีเช่ือมโยงสาเหตุของการเจ็บปวย การปฏิบัติปฐมพยาบาลจริง โดยให
วิเคราะหวิธีหรืออุปกรณในพ้ืนถ่ินท่ีจะนํามาประยุกตใช 

  



 
 

27 

 

สวนที่ 2  

สาระความรูและเนื้อหาเบื้องตน 

 
https://www2.niems.go.th/th/View/infographicsView.aspx?CateId=118&infoId=620009  

https://www2.niems.go.th/th/View/infographicsView.aspx?CateId=118&infoId=620


 
 

28 

 

สวนท่ี 2 เนื้อหาเบ้ืองตนของแผนการเรียนรู 

1. อาการฉุกเฉินท่ีควรโทรแจง 1669 และอาการฉุกเฉินวิกฤตท่ีสงผลตอชีวิตและ
อวัยวะสําคัญ  

การเจ็บปวยฉุกเฉิน หมายถึง การไดรับบาดเจ็บหรือมีอาการเจ็บปวยกะทันหนั

ท่ีมีผลตอชีวิตหรือการทํางานของอวัยวะสําคัญ จําเปนตองไดรับการตรวจและรักษา

อยางทันทวงทีเพ่ือปองกันการเสียชีวิตหรืออาการเจ็บปวย บาดเจ็บรุนแรงข้ึน ซึ่งอาการ

เจ็บปวยฉุกเฉินท่ีทุกคนควรรูและควรโทรแจง 1669 เมื่อเกิดเหตุข้ึน ไดแก หมดสติช็อค 

เจ็บหนาอก สิ่งแปลกปลอมอุดตันทางเดินหายใจ ปากเบ้ียว ชักเกร็ง ปวดทองรุนแรง ตก

เลือด เจ็บทองคลอด บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ   
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เมื่อโทรแจงไปท่ี 1669 จะมีเจาหนาท่ีรับแจงและสอบถามขอมูลเพ่ือคัดแยก

ความรุนแรงของผูปวยเพ่ือสั่งการใหรถพยาบาลไปรับ แบงความรุนแรงออกเปน 3 ระดบั 

คือ ระดับฉุกเฉิน ระดับฉุกเฉินเรงดวน และระดับฉุกเฉินวิกฤต ซึ่งระดับฉุกเฉินวิกฤตน้ี

เอง ท่ีจําเปนตองสั่งการรถพยาบาลท่ีมีเครื่องมือ บุคลากรท่ีเช่ียวชาญเพ่ือดูแลชวยเหลือ

ระหวางนําสงโรงพยาบาล  

ผูปวยฉุกเฉินวิกฤต คือ บุคคลซึ่งไดรับบาดเจ็บหรอืมีอาการปวยกะทันหัน  ซึ่ง

มีภาวะคุกคามตอชีวิต และหากไมไดรับปฏิบัติการแพทยทันทีเพ่ือแกไขระบบการหายใจ 

ระบบไหลเวียนเลือด หรือระบบประสาทแลว ผูปวยจะมีโอกาสเสียชีวิตไดสูง หรือทําให

การบาดเจ็บหรืออาการปวยของผูปวยฉุกเฉินน้ันรุนแรงข้ึนหรือเกิดภาวะแทรกซอนข้ึน

ไดอยางฉับไว และเมื่อมาถึงสถานพยาบาลแลวผูปวยฉุกเฉินวิกฤตจะตองไดรับการตรวจ

รักษาภายใน 0-4 นาที ท้ังน้ี สัญญาณของอาการฉุกเฉินวิกฤติมี 6 อาการ ไดแก  

1. หัวใจหยุดเตน ไมหายใจ ไมตอบสนองตอการเรียกหรือกระตุน ไมมีชีพจร 
จําเปนตองไดรับการกูชีพทันที 

2. การรับรู สติเปลี่ยนไป บอกเวลา สถานท่ี คนท่ีคุนเคยผิดอยางเฉียบพลัน 
3. ระบบหายใจมีอาการดังน้ี ไมสามารถหายใจไดปกติ หายใจเร็ว แรงและ

ลึก หายใจมีเสียงดังผิดปกติ พูดไดแคสั้น ๆ หรือรองไมออก ออกเสียง
ไมได สําลักอุดทางเดินหายใจกับมีอาการเขียวคล้ํา 

4. ระบบไหลเวียนเลือดวิกฤติอยางนอย 2 ขอ คือ ตัวเย็นและซีด เหง่ือแตก
จนทวมตัว หมดสติช่ัววูบ หรือวูบเมื่อลุกยืนข้ึน 

5. อวัยวะฉีกขาด เสียเลือดมาก เสี่ยงตอการพิการ 
6. อาการอ่ืนๆ ท่ีมีภาวะเสี่ยงตอชีวิตสูง เชน เจ็บหนาอกรุนแรง แขนขาออน

แรงทันทีทันใด หรือกําลังชักขณะแรกรับท่ีจุดคัดแยก 
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2. การแพทยฉุกเฉินและการแจงเหตุขอความชวยเหลือ 1669 
2.1 การแพทยฉุกเฉิน หมายถึง ปฏิบัติการดานการแพทยฉุกเฉินนับตั้งแตการ

รับรู ถึงภาวะการเจ็บปวยฉุกเฉินจนถึงการดําเนินการใหผูปวยฉุกเฉินไดรับการ

บําบัดรักษาใหพนภาวะฉุกเฉิน ซึ่งรวมถึงการประเมิน การจัดการ การประสานงาน    

การควบคุม ดูแล การติดตอสื่อสาร การลําเลียงหรือขนสง การตรวจวินิจฉัย และการ

บําบัดรักษาพยาบาลผูปวยฉุกเฉิน ท้ังนอกสถานพยาบาลและในสถานพยาบาล 

 

 
 จากรูปขางบนเรียกกันวาเปน “หวงโซการรอดชีวิต หรือ Chain of survival” 

เปนเสนทางชวยใหชีวิตประชาชนและผูปวยฉุกเฉินมีความปลอดภัยจากภาวะฉุกเฉิน

ดวยระบบบริการท่ีดี มีมาตรฐาน มีคุณภาพ มีความพรอมตั้งแตการปองกันไมใหเกิด

ภาวะฉุกเฉิน แตเมื่อเกิดข้ึน ผูปวยฉุกเฉินสามารถเรียกใชบริการ 1669 ใหนําสง

โรงพยาบาลอยางรวดเร็วและเหมาะสม เมื่อถึงโรงพยาบาลก็ไดรับการดูแลรักษาท่ีเช่ือม

กันกับการนําสงไดเปนอยางดี ทําใหผูปวยฉุกเฉินไดรับการบําบัดรักษาเฉพาะอาการ 

เฉพาะโรค หากระบบบริการตามหวงโซการรอดชีวิตท่ีกลาวมา มีประสิทธิภาพจะชวยให

การรอดชีวิตของผูปวยฉุกเฉินมีมากกวารอยละ 80  
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 ดวยเหตุน้ี มีความจําเปนท่ีทุกคนตองเขาใจความสําคัญของการแพทยฉุกเฉิน 

เขาใจข้ันตอนการดําเนินงานเพ่ือจะไดชวยกันปองกันตนเอง ครอบครัว คนรอบขางไมให

มีเหตุฉุกเฉิน และหากเกิดข้ึนก็สามารถโทรแจงเหตุ 1669 ดวยความเขาใจระบบบริการ

และข้ันตอน รวมท้ังใหขอมูลท่ีครบถวน ดังแสดงในภาพดานลาง  
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2.2 การปฏิบัติการฉุกเฉิน ข้ันตอนของการปฏิบัติการฉุกเฉิน 6 ระยะ หรือ Star of life 

น้ีเปนหลักการท่ีใชกันอยางแพรหลายในสากลรวมท้ังประเทศไทย มีรายละเอียด ดังน้ี 

 

 
1. การพบเหตุ (Detection) เมื่อเกิดเหตุจะตองทําใหผูเห็นเหตุการณมี

ความรูในการตรวจประเมินสถานการณ สภาพแวดลอม และตัดสินใจดวยขอมูลท่ีจําเปน
สําหรับการแจงเหตุขอความชวยเหลือ 1669  

2. การแจงเหตุขอความชวยเหลือ (Reporting) การแจงเหตุขอความ
ชวยเหลือ 1669 (ตองจําใหได) เปนการแจงเหตุทางโทรศัพท ดังน้ัน ผูแจงเหตุตองมี
ความรูความสามารถในการใหขอมูลท่ีถูกตอง รวมถึงมีความเขาใจและสามารถดูแล
ชวยเหลือข้ันตนได   

>>> ประเทศไทยมีการจดัตั้งศูนยรับแจงเหตุและสั่งการ (Dispatch center) 

ท้ังหมด 80 แหง (อยางนอยจังหวัดละ 1 แหง) และใชหมายเลข 1669 เปนหมายเลข

แจงเหต ุ

3. การออกปฏิบัติการของหนวยการแพทยฉุกเฉิน (Response) การ
ปฏิบัติการฉุกเฉินจะตองเหมาะสมกับความรุนแรงของอาการ (ระดับฉุกเฉิน ฉุกเฉิน
ท่ัวไป และฉุกเฉินวิกฤต) ดวยเหตุน้ี สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ (สพฉ.) ไดกําหนด
มาตรฐานชุดปฏิบัติการท่ีเหมาะสมเพ่ือใหการชวยเหลือ ณ จุดเกิดเหตุ ท่ีตอง
ประกอบดวย บุคคลท่ีอยูบนยานพาหนะลําเลียง ตัวยานพาหนะเพ่ือลําเลียง และ
อุปกรณ เวชภัณฑและเครื่องมือทางการแพทย แบงชุดปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉิน 
ออกเปน  

ชุดปฏิบัติการฉุกเฉินเบ้ืองตน (First Responder Unit : FR) ใชในกรณี
ท่ีผูปวยอาการไมรุนแรง หัวหนาชุดปฏิบัติการเปนผูปฏิบัติการฉุกเฉินเบ้ืองตน (First 
Responder) และทีมปฏิบัติการท่ีเปนผูปฏิบัติการฉุกเฉินเบ้ืองตน รวมอยางนอย 3 คน 
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ชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับตน (Basic Life Support Unit : BLS) 
หัวหนาชุดปฏิบัติการเปนเวชกรฉุกเฉินระดับตน (Emergency Medical Technician – 
Basic : EMT-B) และทีมปฏิบัติการท่ีเปนเวชกรฉุกเฉินระดับตนหรือผูปฏิบัติการฉุกเฉิน
เบ้ืองตน รวมอยางนอย 3 คน  

ชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับกลาง (Intermediate Life Support Unit 
: ILS) จะใชในเหตุการณท่ีไมรายแรงนัก  หัวหนาชุดปฏิบัติการเปนเวชกรฉุกเฉิน
ระดับกลาง (Emergency Medical Technician – Intermediate : EMT-I) และทีม
ปฏิบัติการเปนเวชกรฉุกเฉินระดับกลาง เวชกรฉุกเฉินระดับตน หรือผูปฏิบัติการฉุกเฉิน
เบ้ืองตน รวมอยางนอย 3 คน  

ชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับสูง (Advance Life Support Unit : ALS) 
เปนทีมปฏิบัติการ พรอมรถตู   มีอุปกรณชวยเหลือปฐมพยาบาลเบ้ืองตนครบถวน เปน
การปฏิบัติการช้ันสูง ท่ีใชในกรณีท่ีเกิดเหตุการณท่ีอันตรายมาก คนเจ็บมีอาการหนัก 
หัวหนาชุดปฏิบัติการเปนเวชกรฉุกเฉินระดับสูง (Emergency Medical Technician-
Paramedic : EMT-P) หรือ พยาบาลกูชีพ (Pre Hospital Emergency Nurse : PHEN
) หรือแพทยฉุกเฉิน (Emergency Physician : EP) หรือ แพทย (Physician) และทีม
ปฏิบัติการท่ีเปนเวชกรฉุกเฉินระดับกลาง เวชกรฉุกเฉินระดับตน หรือผูปฏิบัติการฉุกเฉิน
เบ้ืองตน รวมอยางนอย 3 คน  

4. การรักษาพยาบาลฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ (On scene care) เปน
ข้ันตอนสําคัญท่ีตองอาศัยองคความรูท่ีถูกตองในการตัดสินใจท่ีรวดเร็ว ถูกตอง และ
ปลอดภัย ท้ังของผูปวย ผูปฏิบัติการ และประชาชนท่ีอยูในเหตุการณ โดยผูปฏิบัติการ
ตองทําการประเมินสภาพแวดลอมเปนอันดับแรกเพ่ือความปลอดภัยของตนเองและ
คณะผูปฏิบัติการ จากน้ันทําการประเมินสภาพผูปวยเพ่ือใหการดูแลรักษาพยาบาล
ฉุกเฉินตามท่ีไดรับมอบหมายจากแพทยผูควบคุมระบบ โดยไมใชเวลาในการดูแลรักษา 
ณ จุดเกิดเหตุมากเกินไปจนสงผลกระทบตอผูปวย 

5. การลําเลียงขนยายและการดูแลระหวางนําสง (Care in transit) หลัก
ท่ีสําคัญในการลําเลียงขนยายผูปวยคือการไมทําใหเกิดภาวะแทรกซอนและการบาดเจ็บ
ซ้ําเติมตอผูปวย ผูลําเลียงขนยายจะตองผานการฝกอบรมเทคนิควิธีการมาเปนอยางดี
และในขณะขนยายจะตองมีการประเมินสภาพผูเจ็บปวยเปนระยะๆ โดยอาจมีการ
กระทําปฏิบัติการบางอยางในขณะนําสงได เชน การใหสารนํ้า การดามกระดูก เปนตน 

6. นําสงสูสถานพยาบาล (Transfer to definitive care) เมื่อผูปวยฉุกเฉิน
อยูบนรถพยาบาลแลว เจาหนาท่ีบนรถพยาบาลจะตองตัดสินใจเลือกนําสงไปยัง
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สถานพยาบาลท่ีสามารถรักษาผูปวยไดอยางเหมาะสมกับอาการท่ีเกิดข้ึน ตองใช
ระยะเวลาในการนําสงสั้นท่ีสุด เพราะการนําสงดวยเวลาท่ีเสียไปกับความสามารถและ
ความพรอมของสถานพยาบาลน้ันๆ จะมีผลตอการเสียชีวิต พิการหรือภาวะแทรกซอน
ของผูปวยฉุกเฉินได 
 

2.3 ความเขาใจเบ้ืองตนและทัศนคติเกี่ยวกับการเรียกใชบริการการแพทยฉุกเฉิน 

 นักเรียนและประชาชนจะตองเขาใจการเรียกใชบริการการแพทยฉุกเฉิน 1669 

ดังน้ี 

1) หมายเลข 1669 เปนหมายเลขฉุกเฉินท่ีเรียกใชรถพยาบาลฉุกเฉิน  
2) โทรแจงเหตุ 1669 ไมมีคาใชจาย โทรแจงเมื่อมีเหตุเจ็บปวยฉุกเฉินท้ังการ

เจ็บปวยฉุกเฉินและอุบัติเหตุ แตไมควรโทรเลนหรือโทรกอกวน เน่ืองจากอาจ
มีผูปวยฉุกเฉินท่ีตองการความชวยเหลือจริงๆ ในชวงเวลาเดียวกัน  

3) โทรแจงเหตุ 1669 ท่ีจังหวัดใด จะมีศูนยรับแจงเหตุของจังหวัดน้ันรับสาย แต
เน่ืองจากเปนการแจงทางโทรศัพท ดังน้ัน ตองบอกรายละเอียดอยางนอย 3 
อยาง คือ ลักษณะอาการ ตําแหนง/สถานท่ีท่ีผูเจ็บปวยอยู และเบอรโทรศัพท
ญาติท่ีใหขอมูลได 

4) โทร 1669 เรียกใชรถพยาบาลไดตลอด 24 ช่ัวโมง จะมีเจาหนาท่ีบน
รถพยาบาลคอยชวยเหลือระหวางนําสงตามระดับความรุนแรง 

5) บนรถพยาบาลจะมีอุปกรณ เครื่องมือชวยเหลือเบ้ืองตน และมีเจาหนาท่ี
ไดรับการฝกอบรมมาแลวตามระดับความรุนแรง 
 

 นอกจากนั้น นักเรียนตองชวยกันสงเสริมใหประชาชนมีทัศนคติท่ีดีตอ

การแพทยฉุกเฉิน ดังน้ี 

1) การแจงขอมูลเจ็บปวยและบอกสถานท่ีเกิดเหตุ เปนเรื่องจําเปนเพ่ือสง
รถพยาบาลมาเหมาะสมกับอาการและมาถูกท่ี ไมหลงทาง ไมเสียเวลา 

2) เมื่อเกิดเจ็บปวยฉุกเฉินกับคนรอบขาง อยาตื่นตระหนก ใหตั้งสติกอน แลวนึก
ถึง 1669  

3) หากไมแนใจอาการของคนรอบขางวาฉุกเฉิน ใหปรึกษาเจาหนาท่ี รพ.สต.
หรือผูรูในชุมชน เพราะบางอาการอาจเปนสัญญาณเตือนของโรคราย เชน ชา 
แขนขาออนแรง อาจเปนสัญญาณเตือนของโรคหลอดเลือดสมอง 
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4) รถพยาบาลมีอยูท่ีโรงพยาบาลและ อบต. หากรถเหลาน้ีปฏิบัติงานอยูในชวง
ท่ีคนรอบขางเกิดเจ็บปวยฉุกเฉิน ทางเจาหนาท่ีศูนยรับแจงเหตุฯ จะขอ
จัดสรรพ้ืนท่ีใกลเคียงใหปฏิบัติการแทน 

5) รถพยาบาลฉุกเฉินท่ีอยูประจําท่ี อบต. มีหนาท่ีเพ่ือดูแลใหการชวยเหลือแก
ประชาชนโดยสวนรวม ไดรับการฝกอบรมการดูแลชวยเหลือผูปวยฉุกเฉิน ทํา
ดวยหนาท่ีความรับผิดชอบ ไมใชการทําดีเพ่ือหวังผลดานการเมือง  

6) รถพยาบาลฉุกเฉินเปดเสียงไซเรนเพ่ือขอใหผูใชรถใชถนนหลีกทาง การไป
โรงพยาบาลดวยรถพยาบาลจะทําใหไปถึงการรักษาของแพทยไดรวดเร็ว 
ดังน้ันเสียงไซเรนไมใชการแชงหรือเปนลางไมดีแตอยางใด 
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2.4 ขั้นตอนการแจงเหตุขอความชวยเหลือ 1669 
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3. การชวยฟนคืนชีพขัน้พ้ืนฐาน (CPR) และการใชเคร่ืองกระตุกหัวใจดวยไฟฟา 
(AED)   

การกูฟนคืนชีพ (Cardio Pulmonary Resuscitation; CPR) คือ การชวยชีวิต
คนหัวใจหยุดเตนหรือคนท่ีหยุดหายใจกะทันหัน โดยใชเพียงแรงกดหนาอกและการชวย
หายใจเพ่ือใหหัวใจและระบบหายใจกลับมาทํางานอีกครั้ง จะไดผลดี ตองทําภายใน 4 
นาทีหลังผูปวยหยุดหายใจ ท้ังน้ีภาวะหัวใจหยุดเตนหรือหยุดหายใจเกิดไดจากหลาย
สาเหตุ เชน  หัวใจวายเฉียบพลัน  ภาวะกลามเน้ือหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน สําลักควัน
ไฟ  ไดรับยาเกินขนาด สิ่งแปลกปลอมอุดก้ันทางเดินหายใจ ไฟฟาดูด สมองเสียการ
ทํางานจนโคมาจากสาเหตุตางๆ  จมนํ้า อยูในท่ีอับอากาศไดรับบาดเจ็บรุนแรง ฟาผา 
เปนตน 
 

3.1 การชวยฟนคืนชีพขั้นพ้ืนฐาน CPR 
 

 

เมื่อเจอผูประสบเหตุฉุกเฉิน ผูพบเห็นกอนเขาไปชวยเหลือใหปฏิบัติตามหลัก 
คือ Stop = หยุด, Breathe= ตั้งสติ (ควบคุมการหายใจ), Think = คิด, Act = แลวลง
มือทํา ท่ีสําคัญคือหามพรวดพลาดเขาไปเด็ดขาด โดยการชวยเหลือตองคํานึงถึงความ
ปลอดภัยของผูชวยเหลือดวย ข้ันตอนเมื่อเจอผูประสบเหตุฉุกเฉิน มีดังน้ี 

1. การประเมินความปลอดภัย ณ จุดเกิดเหตุ เชน ไฟ ควัน นํ้ามัน แกส พ้ืนไม
เปยกนํ้า สถานการณปลอดภัย 

2. ปลุกเรียกผูปวย/ดูการตอบสนอง ตามองท่ีหนา ตะโกนเรียกผูปวยดวยเสียง
ดังๆ และถามเพ่ือดูการตอบสนอง  
ถาผูปวยไมตอบสนอง ใหใช 2 มือตบท่ีไหลของผูปวย 3 ครั้ง 2 รอบ ถารูช่ือใหเรียกช่ือ... 
ไมรูช่ือเรียก “คุณ” ถาผูปวยยังคงไมตอบสนอง ใหตะโกนขอความชวยเหลือดังๆ ทันที 
(เพ่ือดึงความสนใจของคนบริเวณน้ัน) หามท้ิงผูปวย ท้ังน้ี หามเขยาท่ีไหลหรือลําตัว 

ความสําคัญของการกูชีพ  เมื่อใดก็ตามท่ีหัวใจหยุดเตนหรือหยุดหายใจ หากมีใคร
สักคนรีบชวยชีวิตข้ันพ้ืนฐานตามหลักการท่ีถูกตอง   ก็จะทําใหเกิดการแลกเปลี่ยน
ออกซิเจนท่ีปอด  และมีเลือดไหลเวียนไปเลี้ยงสมองเพียงพอท่ีสมองจะทํางานตอไป
ไดโดยไมเกิดภาวะสมองตาย  คนผูน้ันก็ยังมีโอกาสท่ีจะฟนข้ึนมามีชีวิตเปนปกติได 
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3. ตะโกนรองขอความชวยเหลือ/ถามีคนอยูหลายคน ถาทานอยูคนเดียว ให
โทร 1669 ติดตอระบบการแพทยฉุกเฉิน ทันที โดยแจงขอมูล คือ เกิดเหตุอะไร เกิดเหตุ
ท่ีไหน มีผูปวยก่ีคน สภาพของผูปวยขณะน้ันเปนอยางไร  
กําลังใหการชวยเหลืออยางไรในขณะน้ัน หรืออาจแจงใหนําเครื่อง AED มาดวย 

4. ตรวจดูการหายใจ (5-10 วิ) ใหนับ 1,2,3,…8 (8 วิ) ถาผูปวย ไมลืมตา ไมไอ 
ไมหายใจ หรือหายใจเฮือก ไมเคลื่อนไหวใหประกาศดังๆวา “ผูปวยหมดสติ ไมหายใจ 
ซีพีอาร” 

5. ทําการกดหนาอกทันที ตามข้ันตอนการทํา CPR โดยใหกดหนาอกอยาง
ตอเน่ือง 200 ครั้ง (นับ 1 ถึง 100 จํานวน 2 รอบ หรือประมาณ 2 นาที) ครบแลวให
ประเมินซ้ํา ถาผูปวยยังไมหายใจใหปมตอไปจนกวารถกูชีพจะมาถึง ท้ังน้ีกอนการกด
หนาอกควรจัดใหผูปวยนอนหงายบนพ้ืนราบแข็ง ถาพ้ืนออนนุมใหสอดแผนกระดานแข็ง
ใตลําตัว นอกจากน้ีหากสะดวกใจในการเปาปากใหกดหนาอก 30 ครั้งสลับกับการเปา
ปาก 2 ครั้ง จนครบ 5 รอบ 

6. การจะหยุดกดหนาอกก็ตอเมื่อ 1) มองเห็นสัญญาณของการมีชีวิต เชน 
ผูปวยหายใจ ไอ ลืมตา เคลื่อนไหว      ซึ่งหมายถึงการมีชีวิต 2) หนวยแพทยฉุกเฉินมา
ทําหนาท่ีแทน 3) เหน่ือยมากจนทําตอไปไมไหว 4) แพทยสั่งยุติการชวยชีวิต 

 
 
การทํา CPR เก่ียวของกับความปลอดภัยของท้ังผูทํา CPR และผูปวย โดยอันตรายจาก
การทํา CPR ท่ีผิดวิธีท่ีพบบอยท่ีสุดคือ กระดูกซี่โครงหัก การบาดเจ็บตออวัยวะในชอง
ทอง  ดังน้ันผูทํา CPR จําเปนตองผานการฝกอบรมจากหนวยงานท่ีมีความเช่ียวชาญ 
เพ่ือใหการปฏิบัติเปนไปตามหลักการท่ีถูกตอง 
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3.2 การใชเคร่ืองกระตุนหัวใจดวยไฟฟาแบบอัตโนมัติ (Automated External 
Defibrillator; AED)       

AED เปนเครื่องอัตโนมัติท่ีสามารถอานคลื่นหัวใจขณะท่ีหัวใจหยุดเตน
กะทันหันและสามารถกระตุนใหหัวใจกลับมาเตนเปนปกติ ท้ังน้ีเมื่อเกิดภาวะหัวใจหยุด
เตนกะทันหันหัวใจจะบีบตัวผิดจังหวะอยางรุนแรง หัวใจหองลางสั่นระริกไมสามารถสูบ
ฉีดเลือดได การกระตุนดวยไฟฟาจะทําใหหัวใจกลับมาเตนเปนจังหวะปกติอีกครั้ง 

สําหรับเครื่อง AED เปนเครื่องมือ ท่ีใชระบบปฏิบัติการแบบอิเล็กทรอนิกส
พกพา ซึ่งประชาชนท่ัวไปท่ีไดรับการฝกฝนการใชก็สามารถใชเครื่องน้ีได ภายใต
คําแนะนําของผูปฏิบัติการทางการแพทยฉุกเฉินผานสายดวน 1669 โดยเมื่อมีการเปด
การใชงานของเครื่อง AED เครื่อง ก็จะสามารถวินิจฉัยภาวะหัวใจเตนผิดจังหวะท่ีเปน
อันตรายถึงชีวิตได และสามารถใหการรักษาดวยการช็อกไฟฟากระตุกหัวใจไดโดยใช
กระแสไฟฟาหยุด รูปแบบการเตนของหัวใจท่ีผิดจังหวะ เพ่ือเปดโอกาสใหหัวใจกลับมา
เตนใหมในจังหวะท่ีถูกตองได โดยการรักษาน้ันระบบอิเล็กทรอนิกสในเครื่องจะออก
คําสั่งใหเราเปนผูปฏิบัติตามได  
ขั้นตอนการใชเคร่ือง AED 

1. ผูท่ีทําการชวยเหลือจะตองเปดฝาเครื่อง AED  
2. ฉีกซองบรรจุอิเล็คโทรด โดยแผนอิเล็คโทรดจะมีอยู 2 ช้ิน คือ ช้ินแรก

จะตองนําไปติดบนทรวงอกตอนบนของผูปวย และแผนท่ีสองจะตองติดบนผิวทรวงอก
ตอนลางของผูปวย  

3. เสียบปลั๊กเขากับเครื่อง AED  
4. เครื่อง AED จะ ทําการวิเคราะหจังหวะการเตนของหัวใจ ซึ่งขณะน้ีหามผูท่ี

ชวยเหลือสัมผัสตัวผูปวยเด็ดขาด  
5. จากน้ันเมื่อเครื่องวินิจฉัยเสร็จแลวจะข้ึนสัญญาณใหทําการช็อคไฟฟา ให

ผูชวยเหลือกดท่ีปุมช็อคตามสัญญาณท่ีปรากฏอยูบนตัวเครือ่ง และสลับกับการชวยเหลอื
ฟนคืนชีพผูปวยหรือ CPR อยางตอเน่ือง จนกวาเจาหนาท่ีกูชีพจะมาถึง โดยการ
ชวยเหลือควรทําภายใน 3-5 นาที จะชวยเพ่ิมโอกาสการรอดชีวิตของผูปวยฉุกเฉิน
ไดมากข้ึน แตกรณีถาเครื่องสั่งวา “ไมแนะนําใหทําการช็อก ใหทํา CPR ตอไป” ใหรีบ
กดหนาอกตอทันที 
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4. การชวยเหลือเบ้ืองตนและการปฐมพยาบาล 
 การปฐมพยาบาล หมายถึง การใหความชวยเหลือแกผูบาดเจ็บหรือผูปวย ณ 

สถานท่ีเกิดเหตุ โดยใชอุปกรณเทาท่ีหาไดขณะน้ัน กอนท่ีผูบาดเจ็บจะไดรับการดูแล

รักษาจากบุคลากรทางการแพทยหรือสงตอยังโรงพยาบาล เปนการลดความรุนแรงของ

การบาดเจ็บหรือการเจ็บปวย ทําใหบรรเทาความเจ็บปวดทรมานและชวยใหกลับสู

สภาพเดิมโดยเร็ว รวมท้ังความพิการท่ีจะเกิดข้ึนตามมาภายหลัง  

 โดยการปฐมพยาบาลจะทําเพ่ือชวยชีวิตเปนการลดความรุนแรง ของการ

บาดเจ็บหรือการเจ็บปวยทําใหบรรเทาความเจ็บปวดทรมาน และชวยใหกลับสูสภาพ

เดิมโดยเร็ว รวมท้ังปองกันความพิการท่ีจะเกิดข้ึนตามมาภายหลัง 

 หลักการปฐมพยาบาล ตองคํานึง 2 สวน ไดแก 

1. ตัวเรา “ผูชวยเหลือ” ตั้งมีสติและตองคํานึงวาสถานท่ีท่ีจะไปชวยปฐม
พยาบาลมีความปลอดภัยหรือไม หลังจากน้ันสํารวจระบบสําคัญของ
รางกายผูประสบเหตุ เจ็บปวย เพราะการบาดเจ็บบางอยางหาม
เคลื่อนยาย แตหากไมรุนแรงมากใหพาผูประสบเหตุเจ็บปวยมาท่ี
ปลอดภัยกอนปฐมพยาบาล และตองระมัดระวังตอชวยเหลือ 

2. ตัวผูประสบเหตุเจ็บปวย ตองคํานึงวาเขาอยูในสถานท่ีปลอดภัยหรือไม มี
ความรุนแรงของอาการน้ันมากนอยแคไหนโดยเรียงลําดับอันตรายท่ีจะ
เกิดกับผูประสบเหต ุดังน้ี 1) หยุดหายใจ ทางเดินหายใจอุดตัน หัวใจหยุด
เตน 2) การเสียเลือดมากอยางรวดเร็ว 3) หมดความรูสึก 4) ความ
เจ็บปวด 5) กระดูกหัก 

 การชวยเหลือเบ้ืองตนและการปฐมพยาบาล ท่ีควรรูแบงเปน 2 ลักษณะ 

คือ กรณีมีบาดแผล และ กรณีบาดเจ็บฉุกเฉิน ยกตัวอยางท่ีมักพบบอบคร้ังใน

ชีวิตประจําวัน ไดแก 
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กรณีมีบาดแผล 
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กรณีบาดเจ็บฉุกเฉิน 
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3. เว็บไซต www.ems4children.com 
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3.เว็บไซด www.ems4children.com  
การศึกษาน้ีไดพัฒนาเว็บไซตเพ่ือใหสําหรับการเปนแหลงเรียนรูดานการแพทย

ฉุกเฉิน แลกเปลี่ยนการเรียนการสอน และการทํากิจกรรมตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ ของโรงเรียนท้ัง 
8 แหง รวมถึงเปนแหลงทดสอบความเขาใจดานการแพทยฉุกเฉินใน 4 ประเด็นหลักของ
นักเรียน  
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สวนที่ 3  

การใชเว็บไซต 

www.ems4children.com เปนแหลง

เรียนรูและทดสอบความเขาใจ 
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สวนที่ 3  การใชเว็บไซต www.ems4children.com เปนแหลง
เรียนรูและทดสอบความเขาใจ 

 
 เว็บไซต ems4children จัดทําข้ึนภายใตโครงการวิจัยและพัฒนาโปรแกรม

การเรียนรูและกระบวนการถายทอดความรูดานการแพทยฉุกเฉินเชิงสรางสรรคอยางมี

สวนรวม จังหวัดเชียงราย มีวัตถุประสงคเพ่ือใหนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษามีความรอบ

รูดานการแพทยฉุกเฉิน ท้ังอาการฉุกเฉินท่ีควรโทรแจง 1669 และอาการฉุกเฉินวิกฤตท่ี

สงผลตอชีวิตและอวัยวะสําคัญ การแจงเหตุขอความชวยเหลือสายดวนฉุกเฉิน 1669 

การชวยฟนคืนชีพข้ันพ้ืนฐาน (CPR)/การใชเครื่องกระตุกหัวใจดวยไฟฟา (AED) และการ

ชวยเหลือเบ้ืองตนและการปฐมพยาบาล รวมกับการทดสอบท้ังกอนการเรียนรูและหลงั

การเรียนรู โดยมีเปาหมายท่ีสําคัญคือนักเรียนสามารถประยุกตใชใหเกิดประโยชนเมื่อ

เกิดเหตุฉุกเฉินท้ังกับตัวนักเรียน เพ่ือนๆ ครอบครัว และชุมชน นอกจากน้ียังเปน

ชองทางในการเผยแพรกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการเรียนการสอนดานการแพทยฉุกเฉิน

ของแตละโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการ 

1. ขอมูลเบ้ืองตน 

 หนาแรกของเว็บไซตประกอบไปดวยเมน ู

- หนาหลัก 
- เก่ียวกับเรา 
- เขาสูระบบ 
- กิจกรรม 
- ติดตอเรา 
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2. การสมัครเขาเรียน 

 เขาท่ีเมนู “เขาสูระบบ” 
 

 

 

จากน้ันเขาเขาหนาจอเขาสูระบบ ใหคลิ๊กเลือก “สมัครสมาชกิใหม” ตามรูป 
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เมื่อคลิ๊กเลือกเมนู “สมัครสมาชิกใหม” แลวจะปรากฏหนาตางดังรปู เพ่ือให

กรอกรายละเอียดของผูสมัครเขาเรียนในบทเรียน 

 

ขั้นตอนการใสขอมลู 

ช่ือ-นามสกุล  > ใหผูเรียนใสช่ือและนามสกุลภาษาไทย 

อีเมล          > ใหใสอีเมลท่ีสามารถติดตอได เพ่ือใช Login เขาระบบ 

รหัสผาน > อยางนอย 4 ตัว อะไรก็ได โดยจะเปนตัวอักษรหรือตัวเลขก็ได 

ช้ัน > ใหใสระดับช้ันท่ีผูเรียนกําลังเรยีนอยู ณ ปจจุบัน เชน ม.4 ใหใสเลข 4  

เปนตน 

หอง > ใหใสหองประจําท่ีนักเรียนเรียน เชน ม.4/1 ใหใสเลข 1 เปนตน 

โรงเรียน      > ใสช่ือโรงเรียนข้ึนตนดวย โรงเรยีน ตามดวยช่ือโรงเรียน 
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เมื่อสมคัรแลวใหกดท่ีปุม “SIGN UP” ตามภาพ 

 

ตัวอยา่ง 
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3. การลงชื่อเขาบทเรียน 

  

ใหเขาเมนู “เขาสูระบบ” จากน้ันจะมีหนาใหใสขอมูลตามภาพ 
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ใสอีเมลท่ีนักเรียนสมัครไว และ ใสรหสัผานท่ีนักเรียนสมัครไว 

 
 

จากน้ันใหเลือกปุม “LOG IN” จะไดหนาตางดังรูป 
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4. การเขาเรียนและการทําแบบทดสอบ 

 เมื่อลงช่ือเขาใชงานในระบบแลวจะปรากฏหนาตางบทเรียน 4 บท ดังรูป 

ใหนักเรียนเลือกหนวยการเรียน  

 

 
 

เมื่อเลือกหนวยการเรียนแลวระบบจะใหนักเรียนเขาทําแบบทดสอบกอนเรียน 
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เมื่อทําครบทุกขอแลวใหกดปุม “สง” 

 

 
 

เมื่อกดปุมสงแลวระบบจะปรากฏหนาตางบทความเพ่ือเขาสูบทความ/เน้ือหาการเรียน 
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เมื่อศึกษาขอมูลเรียบรอยแลว ใหนักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน 

 

 
 

เมื่อทําเสร็จเรียบรอยแลวใหกดปุม “สง” จะปรากฏหนาตางการสอบใหนักเรียนทราบ 

วาไดคะแนนก่ีคะแนน 
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5. การเปลี่ยนแปลงขอมลู 

 เมื่อตองการเปลี่ยนแปลงขอมูลของนักเรียนเขาเขาเมนู “แกไขขอมลู” จะ

ปรากฏหนาตางแกไขขอมลูสวนตวั ตามรูป และเมื่อแกไขเรยีบรอยแลวใหกดปุม 

“SAVE” เพ่ือบันทึกขอมูล  

 
 

6. การออกจากระบบ 

 ใหเลือกเมนู “ออกจากระบบ” ก็จะออกจากระบบของการเรียน 
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สวนที่ 4  

  EMS Rally in school 
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EMS Rally หรือ  Emergency Medical Service Rally เปน กิจกรรมการ

ทดสอบความรูความเขาใจดานการแพทยฉุกเฉินท่ีผนวกรวมกับการจัดแขงขัน ถือเปน

กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรดานการแพทยฉุกเฉินท่ีครอบคลุมการปฏิบัติการทุกระยะใน

ระบบบริการการแพทยฉุกเฉินนับตั้งแตการรับรูภาวะการเจ็บปวยฉุกเฉินถึงการ

ดําเนินการใหผูปวยฉุกเฉินไดรับการบําบัดรักษาใหพนภาวะฉุกเฉิน ซึ่งรวมถึงการ

ประเมิน การจัดการ การประสาน การควบคุมดูแล การติดตอสื่อสาร การลําเลียงหรือ

ขนสงผูปวย การตรวจวินิจฉัย และการบําบัดรกัษาพยาบาลผูปวยฉุกเฉินท้ังนอกและใน

สถานพยาบาล     ซึ่งกิจกรรม EMS Rally น้ีจะทําใหผูเรียนไดนําความรูจากการอบรม 

คนควาเพ่ิมเติม ไดเห็นสื่อประกอบ แลวรวมคิดวิเคราะห นําเทคนิคน้ีไปปฏิบัติการใน

สถานการณจําลอง มีผลใหผูเรียนเกิดความจดจําไดมากกวารอยละ 90  

 EMS Rally in school เปนการประยุกตจากกิจกรรม EMS Rally โดยการ

พัฒนาโจทยใหตรงกับเน้ือหาการเรียนการสอนและเหมาะสมกับการรบัรูของเด็กวัยเรยีน 

ตามเน้ือหาของแผนการเรียนรู 4 ดาน น้ันคือ 

1. อาการฉุกเฉินท่ีควรโทรแจง 1669 และอาการฉุกเฉินวิกฤตท่ีสงผลตอ
ชีวิตและอวัยวะสําคัญ 

2. การแจงเหตุขอความชวยเหลือ 1669 
3. การชวยฟนคืนชีพข้ันพ้ืนฐาน (CPR) และการใชเครื่องกระตุกหัวใจดวย

ไฟฟาแบบอัตโนมัติ (AED) 
4. การชวยเหลือเบ้ืองตนและการปฐมพยาบาล 

 

การจัดกิจกรรม EMS Rally in school จะมีองคประกอบสําคัญ 6 ดาน ท่ีทีม

วิทยากรและบุคลากรครูตองวางกรอบสําหรับการดําเนินงาน ดังน้ี 

1) การออกแบบโจทยการแขงขัน ตองเปนเน้ือหาท่ีตรงกับเน้ือหาตามแผนการ
เรียนรูและเหมาะกับเด็กนักเรียน การออกแบบโจทยจะตองระบุเปาและ
ประเด็นท่ีจะใหการเกิดความเขาใจเรื่องน้ันๆ ท่ีสําคัญการออกแบบโจทย
จะตองรวมกันคิดรวมกันทําของทีมวิทยากรและบุคลากรครู 

2) เกณฑการใหคะแนน ตองมีกรอบการใหคะแนนท่ีทีมวิทยากรและบุคลากรครู
ชวยกันคิด ชวยกันออกแบบ ตองเช่ือมกับโจทยการแขงขัน แตละขอจะตองมี
เกณฑใหคะแนนและนํ้าหนักของคะแนน 



 
 

64 
 

3) การคัดเลือกทีม แตละโรงเรียนควรจัดกระบวนการ EMS rally เพ่ือทดสอบ
ความเขาใจของนักเรียนและเปนการคัดเลือกทีมหรือบุคคลท่ีมีความรู ความ
เขาใจ เพ่ือมาแขงขันเปนภาพจังหวัด 

4) การเตรียมฐานปฏิบัติการ ผูจัดกิจกรรมจะตองเตรียมฐานใหสมจริงท่ีสุด เชน 
นักเรียนไดรับอุบัติเหตรุถมอเตอรไซดชน ควรมีผูรับบาดเจ็บท่ีสมจรงิ ประกอบ
กับสภาพแวดลอมท่ีเสมือนมีเหตุการณน้ันเกิดข้ึน เพ่ือวัดความเขาใจและ
แนวทางชวยเหลือท่ีเริ่มตั้งแตการประเมินสถานการณ สภาพแวดลอมและการ
จัดการชวยเหลือ 

5) การจัดกระบวนการแขงขัน กิจกรรมน้ีเปนเทคนิคการเรียนการสอนดวยการ
ฝกปฏิบัติในสถานการณจําลอง มีผลตอการจดจําของนักเรียนสูงมาก แตจะมี
ความซับซอนและมีหลายคนเก่ียวของ เชน 

- ทีมวิทยากรหรือกรรมการในการออกขอสอบสถานการณจําลอง 
- การเตรียมสถานท่ี 
- การสรางสถานการณจําลองของแตละฐาน 
- การกําหนดกติกา 
- การปฐมนิเทศ 
- การกําหนดรายละเอียดการประเมิน 
- การเตรียมผูแสดงใหสมจริง 
- การจัดระบบหมุนเวียนเพ่ือเขาฐาน 
- การควบคุมเวลาและรวบรวมคะแนน-การประมวลผล การเฉลย

ขอความ 
- การสันทนาการและระบบสนับสนุนเพ่ืออํานวยความสะดวก 

6) การตัดสินและใหรางวัล ถือเปนองคประกอบสําคัญท่ีจะเปนแรงจูงใจทําให
กลุมชนะเกิดความภาคภูมิใจและเช่ือมั่นในการปฏิบัติจริง สงผลใหนักเรียน
เกิดการตอยอดคนหาขอมูล ใฝหาความรูสม่ําเสมอ   
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ตัวอยางโจทยสถานการณและการใหคะแนน 

 

โจทยฐานท่ี......การชวยเหลือผูปวยกลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน 
 

เปาประสงคการเรียนรู : นักเรียนสามารถปฏิบัติใหการชวยเหลือเบ้ืองตนตาม
สถานการณจําลองตั้งแตการประเมินสภาพแวดลอม ประเมินสถานการณผูปวยฯ 
ข้ันตอนการแจงเหตุและการทําชวยฟนคืนชีพเบ้ืองตน (CPR) และใชเครื่อง AED  
 
สถานการณจําลอง : เวลา 12.00 น. บริเวณสนามฟุตบอล นายนอย ใจใหญ อายุ 16 ป  
มีโรคประจําตัว คือ เบาหวาน รับประทานยาประจําทุกวัน วันน้ีว่ิงเลนเตะฟุตบอลท่ี
สนาม เกิดอาการเจ็บหนาอกและหมดสติ  
 
ประวัติเพ่ิมเติม : ผูปวยรับประทานยาเบาหวานตอนเชาทุกวัน รับยาท่ี โรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลหวยนํ้าขุน 
วันน้ีตอนเชา  ผูปวยบนเหน่ือย  เจ็บหนาอก  แนนหนาอกมากเหมือนกอนหินทับอก 
 
แบบฟอรมการใหคะแนน 

ฐานท่ี......การชวยเหลือผูปวยกลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน 
 

สถานการณจําลอง : เวลา 12.00 น. บริเวณสนามฟุตบอล นายนอย ใจใหญ อายุ 16 ป  
มีโรคประจําตัว คือ เบาหวาน  รับประทานยาประจําทุกวัน  วันน้ีว่ิงเลนเตะฟุตบอลท่ี
สนาม เกิดอาการเจ็บหนาอก  และหมดสติ  
ใหประวัติเพ่ิมเติม  เมื่อผูแขงขันถามญาติ ดังน้ี 

1. ผูปวยรับประทานยาเบาหวานตอนเชาทุกวัน  รับยาท่ี โรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพหวยนํ้าขุน 

2. วันน้ีตอนเชา  ผูปวยบนเหน่ือย  เจ็บหนาอก  แนนหนาอกมากเหมอืนกอนหิน
ทับอก   
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คําชี้แจง  กรุณาวงกลมรอบชองท่ีประเมินในแตละกจิกรรม   

ลําดับ กิจกรรม 
ทํา

ถูกตอง
ครบถวน 

ทําถูกตอง
แตไม

ครบถวน 

ไม
ถูกตอง/ 
ไมทํา 

1 ประเมินดูความปลอดภยัของสถานที ่    
2 ประเมินความรูสึกตัว โดยการใชมือเขยาที่

หัวไหลผูปวยแรงๆและเรียกเสียงดัง 
   

3 ขอความชวยเหลือ  และใหผูชวยเหลือโทรศัพท
ไปยังหมายเลข 1669 

   

4 ตรวจการหายใจ  โดยวธิีการ ตาดู  หูฟง  แกม
สัมผัส 10 วินาท ี

   

 การกดหนาอก    
5 จัดใหผูปวยนอนหงายบนพื้นแข็ง  โดยผูชวย

เหลือนั่งคุกเขาอยูดานขางของผูปวย 
   

6 วัดตําแหนงการกดหนาอกถกูตอง  ทากด
หนาอกถูกตอง  กดหนาอกลึกอยางนอย 5-6 
ซม. 

   

7 อัตราการกดหนาอกดวยความเร็ว 100-120 
คร้ัง/นาที 

   

8 ผูชวยเหลืออกีหนึ่งคนเปดทางเดินหายใจโดย
การกดหนาผากและเชยคาง 

   

9 ผูชวยเหลือชวยหายใจ 2 คร้ัง     
10 ทําการกดหนาอกสลับกับการชวยหายใจถูกตอง 

30 : 2 
   

11 เปล่ียนผูกดหนาอกทุก 5 รอบ    
12 การส่ือสารกับญาติ  ซักถามอาการสําคัญของ

การหมดสติ  โดยซักถามถึงอาการเจ็บหนาอก 
(เจ็บอยางไร, เจ็บตําแหนงใด,ระยะเวลาเร่ิมเจ็บ
หนาอก)   
โรคประจําตัว ,สังเกตผูปวยวามีเหง่ือออกตัว
เย็น 

   

13 แจงอาการผูปวยใหแกเจาหนาที่ที่มาชวยเหลือ
ได 

   

รวมคะแนน    
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ตัวอยางโจทยฐานท่ี......การชวยเหลือผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง 
 
เปาประสงคการเรียนรู : นักเรียนสามารถสังเกตอาการเตือนของโรคหลอดเลือดสมอง 
การประเมินสภาพแวดลอม ประเมินสถานการณผูปวยฯ และรองขอความชวยเหลือ
รวมท้ังดูแลใหการชวยเหลือบ้ืองตนกอนท่ีชุดปฏิบัติการฉุกเฉินมาถึง 
 
สถานการณจําลอง : เวลา 20.00 น.  บริเวณหองนํ้าบานนางอาหมี หมื่อแล  อายุ 60 
ป  หองนํ้าแคบ พ้ืนมีนํ้าเปยก บานไฟดับ มีโรคประจําตัว คือ ความดันโลหิตสูง ขาดยา 
1 สัปดาหเดินไปเขาหองนํ้า  มีอาการแขน-ขาออนแรง  ผูปวยลมลงท่ีพ้ืนหองนํ้า ศีรษะ
กระแทกขอบอาง มีแผลเลือดออกท่ีศีรษะผูปวยจึงรองขอความชวยเหลือ  แตเสียงพูดไม
ชัดเจน ลูกสาวผูปวยว่ิงไปตามทานท่ีบาน ทานจะทําอยางไร 
 
ประวัติเพ่ิมเติม : ขาดยาความดันโลหิตสูง 1 สัปดาห /ผูปวย พูดดวย  แตมีอาการปาด
เบ้ียว  พูดไมชัด /แขน – ขาขาง ซาย  ออนแรง  ยกไมได 
 
แบบฟอรมการใหคะแนน 

ฐานท่ี......การชวยเหลือผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง 
สถานการณจําลอง  : เวลา 20.00 น.  บริเวณหองนํ้าบานนางอาหมี หมื่อแล  อายุ 60 
ป  หองนํ้าแคบ พ้ืนมีนํ้าเปยก บานไฟดับ มีโรคประจําตัว คือ ความดันโลหิตสงู ขาดยา 
1 สัปดาหเดินไปเขาหองนํ้า  มีอาการแขน-ขาออนแรง  ผูปวยลมลงท่ีพ้ืนหองนํ้า  ศีรษะ
กระแทกขอบอาง  มีแผลเลือดออกท่ีศีรษะผูปวยจึงรองขอความชวยเหลือ  แตเสียงพูด
ไมชัดเจน  ลูกสาวผูปวยว่ิงไปตามทานท่ีบาน ทานจะทําอยางไร 
ใหประวัติเพ่ิมเติม  เมื่อผูแขงขันถามญาติ  ดังน้ี  

1) ขาดยาความดันโลหิตสูง 1 สัปดาห  
2) เมื่อ อฉช.  ไปถึงท่ีบาน  ผูปวย พูดดวย แตมีอาการปาดเบ้ียว พูดไมชัด 
3) แขน – ขาขาง ซาย ออนแรง ยกไมได 
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คําชี้แจง  กรุณาวงกลมรอบชองท่ีประเมินในแตละกจิกรรม   

ลําดับ กิจกรรม 
ทําถูกตอง
ครบถวน 

ทําถูกตอง
แตไม

ครบถวน 

ไม
ถูกตอง 
/ ไมทํา 

1 ประเมินดูความปลอดภยัของสถานที ่    
2 ประเมินความรูสึกตัว โดยการใชมือเขยาที่

หัวไหลผูปวยแรงๆและเรียกเสียงดัง 
   

3 ขอความชวยเหลือ  และใหผูชวยเหลือโทรศัพท
ไปยังหมายเลข 1669 

   

4 เคล่ือนยายผูปวย โดยการใชอุปกรณไดอยาง
เหมาะสม 

   

5 ทําแผลที่ศีรษะ  โดยการประยกุตใชวัสดุที่มีอยู
ไดอยางเหมาะสม 

   

6 สามารถสังเกตเห็นผูปวยม ีอาการปากเบี้ยว พูด
ไมชัด แขน ขา ออนแรง  และถามถึงระยะเวลา
ที่เร่ิมมีอาการดังกลาวได  

   

7 ดูแลใหผูปวยนอนศีรษะสูง 45 องศา    
8 แจงอาการผูปวยใหแกเจาหนาที่ที่มาชวยเหลือ

ได 
   

รวมคะแนน    
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ภาคผนวก  

แบบทดสอบความเขาใจ 

ดานการแพทยฉุกเฉิน 
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แบบทดสอบเร่ือง 1 อาการฉุกเฉินท่ีควรโทรแจง 1669 และอาการฉุกเฉินวิกฤตท่ี
สงผลตอชีวิตและอวัยวะสําคัญ 

คําชี้แจง   ใหนักเรียนคลิกเลือก    หนาขอความท่ีเห็นวาถูกท่ีสดุเพียงขอเดียว 
 
1. การเจ็บปวยฉุกเฉิน ความหมายใดถูกตองมากท่ีสุด 
 1.  การบาดเจ็บเน่ืองจากอุบัติเหตบุนทองถนนเทาน้ัน  

2.  อาการเจ็บปวยเรื้อรัง เชน เบาหวาน ความดันโลหิตสูง 
3.  อาการท่ีแสดงใหเห็นเฉพาะการบาดเจ็บท่ีชัดเจน เชน มีเลือดออกรุนแรง  

              4.  การไดรับบาดเจ็บหรือมีการเจ็บปวยกะทันหันท่ีมีผลตอชีวิตหรือการ
ทํางานของอวัยวะในรางกาย  

2. คนใดตอไปน้ีท่ี “ไมเขาขายอาการเจ็บปวยฉุกเฉิน” 
 1.  มานะถูกรถกระบะขนกระหล่ําปลชีนกระเด็น ขณะท่ีไมขามถนนบนทาง

มาลาย 
  2.  แมของมานีช็อคหมดสติ ภายหลังทํางานเก็บชากลางแจงติดตอกันหลาย

ช่ัวโมง 
 3.  ปติเปนโรคกระเพาะอาหารอักเสบเรื้อรัง ไมหายสักที ตองไปพบแพทย

เปนประจาํ 
 4.  ปูของชูใจมีอาการปากเบ้ียว แขนขาออนแรง วันน้ีไมไดพกยาหอม ยาดม

มาดวย 
3. ขอใดเปนอาการเจ็บปวยฉุกเฉินท้ังหมด 
 1. สิ่งแปลกปลอมอุดตันทางเดินหายใจ, เจ็บแผลท่ีปลายน้ิว, ช็อคหมดสต ิ
  2. หายใจไมออก หนาเขียว, วิงเวียน คลื่นไสเมารถ, ตกเลือด  
 3. ชักเกร็ง, ปากเบ้ียว แขนขาออนแรง, เกร็งตัวเมื่อโกรธ 
 4. ปวดทองรุนแรง, เจ็บทองคลอด, เจ็บหนาอก 
4. ทําไมถึงตองแบงความรุนแรงของอาการออกเปนระดับฉุกเฉิน, ฉุกเฉินเรงดวน และ
ฉุกเฉินวิกฤต  
 1. เพ่ือการแบงจํานวนผูปวยฉุกเฉินใหชุดปฏิบัติการฉุกเฉินบนรถพยาบาล

ฉุกเฉินทํางานเทาๆ กัน  
 2. เพ่ือสั่งการรถพยาบาลฉุกเฉินท่ีมีความพรอมใหตรงกับลักษณะอาการ

ผูปวย 
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 3. เปนขอมูลพ้ืนฐานของจังหวัดเทาน้ัน แตการสั่งการรถพยาบาลฉุกเฉิน
ข้ึนอยูกับหนวยท่ีอยูใกลท่ีสุด 

 4. ถูกทุกขอ 
5. “ผูปวยฉุกเฉินวิกฤต” ขอไดใหความหมายถูกตองท่ีสุด 
 1.  ผูปวยท่ีไดรับบาดเจ็บหรือมีการเจบ็ปวยกะทันหันท่ีมีผลตอชีวิตหรือการ

ทํางานของอวัยวะในรางกาย 
 2.  ผูปวยท่ีตองไดรับการชวยเหลือจากแพทยทันที ท่ีเจ็บปวยในระบบการ

หายใจ ระบบไหลเวียนเลือด  
 3.  ผูปวยท่ีมีลักษณะอาการ เชน ไมสามารถหายใจไดปกติ หายใจเร็ว แรง

และลึก หายใจมีเสียงดังผดิปกติ  
 4.  ถูกทุกขอ 
6.ขอใดตอไปน้ีถือวา “ไมถือเปนผูปวยฉุกเฉินวิกฤตท่ีตองชวยเหลืออยางรวดเร็วเพ่ือ

โอกาสรอดชีวิต”  
1.  อาการหัวใจเตนแรง ตื่นเตน เพ่ือนเรียกหลายครั้งไมไดยิน ตกในพะวง

เมื่อพบดาราเกาหล ี
2.  หายใจเร็ว แรงและลึก เสียงดังผิดปกติ หนาเขียวคล้ํา หลังอมลูกอมท่ี

เพ่ือนซื้อมาฝากจากเกาหล ี
3.  ตัวเย็นและซีด เหง่ือแตกจนทวมตวั วูบเมื่อลุกข้ึนยืนและหมดสติไป 

ขณะท่ีดูซรีี่ยเกาหล ี
4.  เปนผูปวยฉุกเฉินวิกฤตทุกขอ 

7. เมื่อนักเรียนเห็นคนในบานตกบันได เหมือนขาเบ้ียว ผดิรูปกับท่ีเคยเปน มีเลือดออก
มาก นอนน่ิงหมดสติ จะตองปฏิบัติตัวอยางไร 
 1.  ตั้งสติและโทรแจง 191 กอน เพราะตํารวจมีหนาท่ีดูแลประชาชน 

2.  ยืนสังเกตอาการไปกอน เพราะอาจกลบัมาหายได ไมอยากใหเสยีเวลา
คนอ่ืน 

 3.  สังเกตอาการและสิ่งตางๆ รอบตัวเทาท่ีทําได แลวโทรแจง 1669 
 4.  จับประคองตัวพิงผนังบาน รอแมท่ีเปนพยาบาลกลับมากอน 
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8. “นองของเธอจมนํ้าในโองท่ีบาน หมดสติ ไมหายใจ เรยีกหรือเขยาก็ไมรูสึกตัว” 
นักเรียนคิดวาเปนผูปวยฉุกเฉินระดับใด  

1.  ระดับฉุกเฉิน เพราะแคนํ้าในโองท่ีบานไมนาทําใหเสียชีวิตได และมคีน
ฝกอบรมกูชีพมา ชวยไดแนนอน 

2.  ระดับฉุกเฉินวิกฤต เพราะมีคนตื่นตกใจ โวยวาย และคนมุงดูคอนขางม 
3.  ระดับฉุกเฉินเรงดวน เพราะจําเปนอยางเรงดวนมากท่ีตองชวยเหลอื 
4.  ระดับฉุกเฉินวิกฤต เพราะเมื่อเขยาไมรูสึกตัวและหมดสต ิ

9. จากขอมูล “ขอท่ี 8” หากนักเรียนจะตองแจงขอความชวยเหลือ “การแพทยฉุกเฉิน” 
คิดวาสิ่งท่ีนักเรยีนควรทําท่ีสดุ คืออะไรบาง 

1.  มีสติ รูเบอรโทรแจงเหตุการแพทยฉุกเฉิน สังเกตอาการและสถานการณ
แวดลอมรอบตัว 

2.  มีสติ แบงระดับความรุนแรงใหได แจงไปท่ีนายก อบต.  
3.  มีสติ สังเกตอาการ แบงระดับความรุนแรงใหได รูเบอรโทรแจงเหตุ

การแพทยฉุกเฉิน 
4.  มีสติ รูเบอรโทรแจงเหตุการแพทยฉุกเฉิน และแจงเหตุโดยใหคนอ่ืนบอก

อาการแทน 
10. ขอใดถูกตอง 

1.  อาการฉุกเฉินควรเรียนรูใหเขาใจ แตในทางปฏิบัติตองเปนหนาท่ีของ
เจาหนาท่ี อสม. แพทย พยาบาลเทาน้ันในการแจงเหตุ    

2.  อาการฉุกเฉินเกิดไดจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ และการปวยจาก
โรคภยัไขเจ็บ    

3.  เมื่อพบเหตุอาการฉุกเฉินคนในบานใหรีบนําสงโรงพยาบาลดวยตนเองให
เร็วท่ีสุด เพ่ือความปลอดภัย 

4.  ถูกทุกขอ 
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แบบทดสอบเร่ือง 2 การแพทยฉุกเฉิน และการแจงเหตุขอความชวยเหลือ 1669 
คําชี้แจง   ใหนักเรียนคลิกเลือก    หนาขอความท่ีเห็นวาถูกท่ีสดุเพียงขอเดียว 
 
1.  นักเรียนเขาใจ “การแพทยฉุกเฉิน” วาอยางไร 

1.  การรักษาผูปวยในโรงพยาบาลท่ีเปนโรคเฉพาะทางเทาน้ัน 
2.  การแจงเหตุขอความชวยเหลือ การดูแลและนําสงคนท่ีมีอาการฉุกเฉินไป

โรงพยาบาล 
3.  การดูแลคนเจ็บปวยฉุกเฉินเปนหนาท่ีพนักงานในรถพยาบาลและ

โรงพยาบาลเทาน้ัน 
4.  การบริการของรถพยาบาลเพ่ือไปตรวจตามแพทยนัด 

2. ตาม “หวงโซการรอดชีวิต” นักเรียนคดิวาตนเองอยูในสวนใดมากท่ีสุด  
1.  การปองกันไมใหอาการฉุกเฉินรุนแรงข้ึน ดวยการพาผูปวยไปโรงพยาบาล

ทันที  
2.  การปองกันไมใหอาการฉุกเฉินรุนแรงข้ึน โดยใชขอมูลท่ีหาไดในการแจง

เหตุขอความชวยเหลือ 
3.  การนําสงผูปวยฉุกเฉินไปโรงพยาบาล ดวยการฝกอบรมเปนทีมกูชีพ 
4.  การนําสงผูปวยฉุกเฉินไปรงพยาบาล เพราะตองใหกําลังใจผูปวยใหถึง

โรงพยาบาลอยางปลอดภัย 
3. ขอใดถูกตองในการแจงเหตุขอความชวยเหลือ “การแพทยฉุกเฉิน” เมื่อเกิดเหตุ
เจ็บปวยฉุกเฉินวิกฤตท่ี “เชียงราย” 

1.  โทรแจงเหตุ 1669 จะมีเจาท่ีของศูนยรับแจงเหตุและสั่งการท่ี
กรุงเทพมหานครรับสาย 

2.  เมื่อผูปวยฉุกเฉินไปดวยรถพยาบาลของการแพทยฉุกเฉิน จะมคีาใชจาย
เฉพาะคานํ้ามันรถเทาน้ัน  

3.  นําสงโรงพยาบาลอําเภอใกลบานดวยรถยนตหรือมอเตอรไซดใหเร็วท่ีสุด 
ไมควรเสียเวลา  

4.  ศูนยรับแจงเหตุและสั่งการตองไดขอมูลอาการ สถานท่ีเกิดเหตุและเบอร
โทรศัพทติดตอกลับ 
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4. หากมีเพ่ือนสนิทของนักเรียน “ถูกรถชน นอนหมดสติ ขณะไปทัศนศึกษาท่ีอําเภอ
ปากชอง จังหวัดนครราชสีมา” ขอความใด ถูกตองท่ีสุด 

     1.  ไมควรโทรแจง 1669 เพราะอยูคนละจังหวัด จะเปนเรื่องยุงยากและไม
ทันการณ 

     2.  จะมีคาใชจายสําหรับการนําสงดวยรถพยาบาลฉุกเฉิน เพราะอยูในคน
ละเขตใหบริการ 

     3.  รูสึกผดิท่ีไมพาเพ่ือนข้ึนสะพานลอยแตพยายามคุมสติ สังเกตอาการและ
สถานการณแวดลอมรอบตัว โทร1669 

     4.  ประคองเพ่ือนออกจากถนนอยางระมัดระวังใหเร็วท่ีสุดเพ่ือไมใหมี
อุบัติเหตุซ้ํา 

5.  ขอใดตอไปน้ีเก่ียวของกับระบบบริการการแพทยฉุกเฉินทุกขอ 
      1. การปองกันอาการเจ็บปวยฉุกเฉิน, การตรวจลูกนํ้ายุงลาย, การ

ประชาสมัพันธอาการฉุกเฉิน 
      2. การนําสงผูปวยฉุกเฉิน, การดูแลจัดการ ณ จุดเกิดเหตุ, การสั่งการให

เรือออกปฏิบัติการฉุกเฉิน 
     3.  การโทรแจงเหตุ 1669, การประเมินอาการเจ็บปวย, การรบัยาท่ีคลินิก

เบาหวาน 
     4.  การปฐมยาบาลและการทํา CPR, การคัดแยกทางโทรศัพทของศูนยรับ

แจงเหตุฯ, การดูแลผูปวยติดเตียง 
6. ขอใดเปนความเขาใจการแจงเหตุ 1669 ท่ีถูกตอง 

  1.  1669 เปนหมายเลขบําบัดทุกข บํารุงสุขประชาชนสามารถโทรปรึกษา
ไดทุกเรื่อง 

  2.   1669 จะมีคาใชจายชวงกลางคืน ข้ึนอยูกับโปรโมช่ันของเครือขาย
โทรศัพท 

  3.   1669 โทรแจงเหตุฉุกเฉินไดท้ังการเจ็บปวยฉุกเฉินและอุบัติเหตุ  
  4.   1669 มีเจาหนาท่ีรับสายเฉพาะกลางวัน สวนกลางคืนจะเปนเสียงจาก

การบันทึกเทปไว 
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7. เมื่อนักเรียนตองการแจงเหตุกรณีเกิดอุบัติเหตุ จราจร จะตองแจงอะไรเปนลําดับแรก 
1.  ความเสียหายของทรัพยสิน 
2.  ช่ือผูประสบเหต ุ
3.  อาการบาดเจ็บของผูประสบเหตุ สถานท่ีเกิดเหต ุ
4.  แจงขอวิธีการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน 

8. นักเรียนคิดวาเมื่อแจงเหตไุปท่ี ศูนยรับแจงเหตุและสั่งการ จะดําเนินการอยางไร
ตอไปเพ่ือชวยเหลือผูปวยฉุกเฉิน 

1.  สั่งการใหรถปฏิบัติการฉุกเฉินออกไปรับผูปวย ณ จุดเกิดเหต ุ
2.  สั่งการใหตํารวจในพ้ืนท่ีเคลื่อนยายผูปวย 
3.  ประสานให อสม. ดูแลผูปวยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหต ุ
4.  ติดตอ รพ.สต. ใหปฐมพยาบาลผูปวยฉุกเฉิน 

9. ขอใดคือประโยชนท่ีจะไดรับเมือ่ผูปวยฉุกเฉินไปดวยรถพยาบาลฉุกเฉิน 
1. ผูปวยจะไดรับบริการดูแลเบ้ืองตนขณะนําสงไปโรงพยาบาล  
2. ผูปวยจะไดรับการรักษาท่ีโรงพยาบาลอยางทันทวงที และเหมาะสม 
3. ผูปวยไดรับการจัดการท่ีเหมาะสม ณ จดุเกิดเหตุ  
4. ถูกทุกขอ 

10. ขอความใดท่ีนักเรียนคิดวา “ถูกตองมากท่ีสุด” 
1.  เมื่อแจงเหตุ ไมควรใหเบอรโทรศัพทติดตอกับเจาหนาท่ีศูนยรับแจงเหตุ

และสั่งการ เพราะเปนเรื่องสวนตวั 
2.  เจาหนาท่ีบนรถพยาบาลของ อบต./มลูนิธิ ทํางานตามประสบการณยังไม

ผานการอบรมการแพทยฉุกเฉิน  
3.  รถพยาบาลท่ีเปดสัญญาณไฟวับวาบและเสียงไซเรนเพราะตองการขอทาง

เพ่ือจะไดนําผูปวยเขาถึงการรักษาของแพทยไดรวดเร็ว 
4.  การข้ึนรถพยาบาลฉุกเฉินเปนการแชงหรือเปนลางไมดีกับคนท่ีหวงใย 

เพราะสวนใหญมีคนเสยีชีวิตในน้ัน 
 



 
 

77 
 

แบบทดสอบเร่ือง 3 การชวยฟนคืนชีพขัน้พ้ืนฐาน (CPR) และการใชเคร่ืองกระตุก

หัวใจดวยไฟฟา (AED)   

คําชี้แจง   ใหนักเรียนคลิกเลือก    หนาขอความท่ีเห็นวาถูกท่ีสดุเพียงขอเดียว  
 
1. เมื่อนักเรียนเปนผูพบเห็นผูท่ีสงสัยวาจะมีภาวะหมดสติ หัวใจหยุดเตน ไมหายใจ เปน
คนแรก จะเริ่มเขาไปใหการชวยเหลือผูปวยเมื่อใด 

1. หลังจากทานไดตามรถฉุกเฉินหรือบุคลากรทางการแพทยแลว 
2. หลังไดตดิแผนชอกไฟฟาของเครื่องช็อกไฟฟาหัวใจอัตโนมัติและปลอย

กระแสไฟแลว 
3. เมื่อทีมฉุกเฉินไดมาถึงท่ีเกิดเหตุแลว 
4. เมื่อประเมินความปลอดภยัในท่ีเกิดเหตุแลว 

2. ผูปวยรายใดตอไปน้ีตองไดรบัการกดหนาอกและชวยหายใจ (CPR) 
 1. ผูปวยท่ีไมตอบสนองและไมหายใจ 
 2. ผูปวยท่ีไมตอบสนองแตยังหายใจไดอยางเพียงพอ 
 3. ผูปวยท่ียังรูสึกตัวแตมภีาวะหายใจลําบาก 
 4. ผูปวยท่ีมีอาการแนนหนาอกและจุกเสยีดเหมือนอาหารไมยอย 
3. อัตราเร็วในการกดหนาอก สําหรับผูปวยทุกกลุมอายุ เปนเทาใด 
 1. อยางนอย 40-60 ครั้ง/นาที 
 2. อยางนอย 60-80 ครั้ง/นาที 
 3. อยางนอย 80-100 ครั้ง/นาที 
 4. อยางนอย 100-120 ครั้ง/นาที 
4. การกดหนาอกและชวยหายใจ (CPR) มีความสําคญัอยางไร  
 1. เพ่ือใหเลือดไหลเวียนไปเลี้ยงท่ีสมองเพียงพอ 
 2. เพ่ือใหมีอากาศเขาไปในปอดและไดรับออกซิเจนอยางเพียงพอ 
 3. เพ่ือใหหัวใจและระบบหายใจกลับมาทํางานอีกครั้ง 
 4. ถูกทุกขอ  
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5. การกดหนาอกผูปวยผูใหญ ตําแหนงการวางมือท่ีถูกตองคือ  
 1. บนทองสวนบน 
 2. บริเวณหนาอกดานซาย 
 3. ก่ึงกลางกระดูกอกสวนลาง 
 4. ก่ึงกลางกระดูกอกสวนบน 
6. ชายคนหน่ึงใชไฟฟาช็อตปลา แลวถูกไฟฟาช็อตหมดสติ ถาทานเปนผูพบเห็น
เหตุการณ นักเรียนควรทําอะไรกอนเปนอันดับแรก  
 1. ตรวจดูวารูสึกตัวหรือไม 
 2. เรียกรถพยาบาล 
 3. ตัดไฟฟากอน ปองกันไมใหไฟฟาช็อตตนเองและผูอ่ืน 
 4. เริ่มการชวยชีวิตโดยการชวยหายใจและกดหนาอก 
7. หากนักเรียนพบผูปวยหมดสติ เรียกไมตอบสนอง และไมหายใจ ตองชวยกดหนาอก
สลับกับการชวยหายใจ (เปาปาก) ในอัตราสวนเทาใด  
 1. 10 ครั้ง ตอ 2 ครั้ง 
 2. 15 ครั้ง ตอ 2 ครั้ง 
 3. 30 ครั้ง ตอ 2 ครั้ง 
 4. 40 ครั้ง ตอ 2 ครั้ง 
8. เมื่อทานพบผูปวยหมดสติ ไมหายใจ ทานไดขอความชวยเหลือจาก 1669 พรอมขอ
เครื่อง AED จากน้ันทานไดทําการกดหนาอก เมื่อเครื่อง AED มาถึง สิ่งท่ีทานจะแนะนํา
ผูชวยท่ีนําเครื่อง AED มาคือขอใด 

1. ใหผูชวยเปดเครื่องและปดแผนอิเลคโทรดใหเร็วท่ีสุด ขณะท่ีทานยังกด
หนาอกผูปวยแลวทําตามท่ีเครื่องสั่ง 

2. หยุดการกดหนาอกและเปดเครือ่ง AED ดวยตนเอง โดยใหผูท่ีชวยทานน่ังดู
ทานชวยเหลือผูปวยเพราะทาน ไดรับการฝกมา 

3. ท้ังทานและผูชวยสลับกันเปาปากและชวยหายใจคนละ 2 ครั้ง แลวคอย
เปดเครื่อง AED 

4. ไมมีขอใดถูก  
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9. การใชเครื่อง AED ตองติดแผนอิเล็คโทรดท่ีสวนใดของผูปวย 
 1. ติดบนทรวงอกตอนบนของผูปวย และตดิบนผิวทรวงอกตอนลางของผูปวย 
 2. ติดบนทรวงอกตอนบนของผูปวย และตดิบนตนแขนของผูปวย 
 3. ติดบนตนแขนของผูปวย และตดิบนผิวทรวงอกตอนลางของผูปวย 
 4. ไมมีขอใดถูก 
10. เมื่อนักเรียนกดใชเครื่อง AED กับผูปวยครั้งหน่ึงแลว นักเรียนควรทําสิ่งใดเปนลําดับ
ตอไป 
 1. เริ่มชวยหายใจ 2 ครั้งทันที 
 2. เริ่มกดหนาอกตอทันที 
 3. รอเครื่องวิเคราะหครั้งถัดไปกอน 
 4. ปดเครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัตเิพ่ือประหยดัพลังงาน 
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แบบทดสอบเร่ือง 4 การชวยเหลือเบ้ืองตนและการปฐมพยาบาล 
คําชี้แจง   ใหนักเรียนคลิกเลือก    หนาขอความท่ีเห็นวาถูกท่ีสดุเพียงขอเดียว  
 
1. การปฐมพยาบาล หมายถึง 
 1.  การดูแลรักษาจากแพทยเบ้ืองตน 

2.  การชวยเหลือผูปวยตามอาการเรื้อรัง 
3.  การชวยเหลือผูปวยเบ้ืองตน โดยใชอุปกรณเทาท่ีจะหาไดกอน 
4.  การโทรแจงเหตุขอความชวยเหลือ 1669 

2. เมื่อพบผูเพ่ือนถูกงูพิษกัด นักเรยีนตองทําอยางไรเปนลําดบัแรก 
 1. ตรวจดูแผลวาใหญและลึกหรือไม 
 2. แจงเหตุขอความชวยเหลือ 1669 
 3. ดูวางูพิษยังอยูบริเวณน้ันหรือไม  
 4. เริ่มการชวยเหลือปฐมพยาบาลทันที 
3. ขอใดคือหลักเบ้ืองตนกอนการปฐมพยาบาล กรณมีีบาดแผล   

1.  สวมถุงมือเพ่ือปองกันเช้ือโรค 
2.  ใชอุปกรณลางแผลและนํ้ายาฆาเช้ือ 
3.  สังเกตเลือดออก และเตรียมการทําแผล 
4.  ทําการหามเลือด โดยใชผาสะอาดหรือผากอซปดบาดแผล 

 4. ขอใดคือการปฐมพยาบาล กรณีแผลไหมจากสารเคมี   
1.  รีบแจง 1669 เพราะไมรูวาสารเคมีน้ันรุนแรงแคไหน 
2.  ใชนํ้าสะอาดชําระลางหลายๆ ครั้ง เพ่ือลดความเขมขนของสารเคมี 
3.  ใชนํ้าเกลือบริสุทธิลาง 
4.  ทายาแกอาการแพสารเคม ี

 5. ขอใดคือการปฐมพยาบาล “กรณีแผลกระดูกหัก”    
1.  ดันกระดูกกลบัเขาท่ี แลวแจง 1669 
2.  ประคบดวยนํ้าอุนเพ่ือลดอาการเจ็บปวด 
3.  ประคบดวยนํ้าแข็งบรเิวณท่ีปวด ดามกระดูกยดึตรึงสวนท่ีหักใหน่ิงท่ีสุด 
4.  รีบทายาและดามกระดูกท่ีหัก 
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6. ขอใดคือการปฐมพยาบาล “กรณีผูปวยหอบหืด”  
1.  ใหผูปวยน่ังหรือยืนในทาท่ีสบาย ใหอยูในท่ีอากาศถายเทสะดวก ถาผูปวย

มียาพนใหพนยา 
2.  คลายเสื้อใหหลวม นอนราบกับพ้ืนท่ีใหสบายท่ีสุด 
3.  รีบชวยเหลือดวยวิธี CPR เพราะภาวะหัวใจกําลังเริม่ช็อค 
4.  ใชยาพนตลอดเวลา กรณไีมมีใหดื่มนํ้าหรือนํ้าหวานใหมากๆ 

7. อาการเจ็บแนนหนาอก เหมือนมีอะไรมาทับ เจ็บมานานกวา 20 นาที ราวไปท่ี
ใบหนา สะดือ หรือไปแขน คืออาการของอาการเจ็บปวยใด 

1.  ภาวะเลือดตกใน 
2.  ภาวะกลามเน้ือหัวใจตายเฉียบพลัน 
3.  ภาวะหลอดเลือดแตก 
4.  ภาวะหัวใจลมเหลว 

8. อาการออนแรง ชาบรเิวณในหนา แขน ขาออนแรง การพูดผิดปกติ คอือาการของ
อาการเจ็บปวยใด 

1.  ภาวะเลือดตกใน 
2.  ภาวะกลามเน้ือหัวใจตายเฉียบพลัน 
3.  ภาวะหลอดเลือดในสมองแตก 
4.  ภาวะหัวใจลมเหลว 

9. ขอใดคือการปฐมพยาบาล “กรณีผูปวยบาดเจบ็ท่ีศีรษะ” 
1.  ประสานขอความชวยเหลือ 1669 โดยเร็ว จัดใหผูปวยนอนราบ ยกขาสูง 

หมผาใหอบอุน  
2.  รีบนํานํ้าอุนประคบ แลวใชสะอาดพันรอบศีรษะ 
3.  หามเลือดดวยการปดแผลหรือใชผาพัน แลวสังเกตวามีการซมึ สับสน 

ปวดหัวมาก   
4.  ใชนํ้าแข็งประคบเพ่ือใหเลือดแข็งตัว แลวใหนอนตะแคงใหแผลอยูขางบน 

10. ขอใดคือการปฐมพยาบาล “กรณผีูปวยตกจากท่ีสูง” 
1.  ไมควรยกหรือเคลื่อนยายผูปวย 
2.  โทรเรียก 1669 
3.  ตรวจสอบอาการ สงัเกตอาการโดยรอบ 
4.  ถูกทุกขอ
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