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คํานํา 

 
 คูมือ “โปรแกรมการอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลและการชวยปฏิบัติ
การแพทยข้ันพ้ืนฐาน (Emergency medical Responder : EMR)” ฉบับน้ี เปนคูมือท่ี
จัดทําข้ึนโดยโครงการยอย “โครงการยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานดานการ
ชวยเหลือผูปวยฉุกเฉินของพนักงานขับรถพยาบาลและสรางความเขมแข็งของเครือขาย
พนักงานขับรถพยาบาล (Capacity building on EMR & network strengthening 
among ambulance drivers)” มีวัตถุประสงคเพ่ือใหผูท่ีสนใจไดใชเปนแนวทางในการ
เรียนรูและพัฒนาการปฐมพยาบาลและการชวยปฏิ บัติการแพทย ข้ันพ้ืนฐาน 
(Emergency medical Responder: EMR) เน้ือหาในหลักสูตรประกอบดวย 1) การ
ชวยเหลือผูปวยฉุกเฉินจากการตกนํ้าจมนํ้า 2) พฤติกรรมบริการของพนักงาน 
ขับรถพยาบาล และ 3) กฎหมายและพรบ.จราจรท่ีเก่ียวของกับรถพยาบาลและรถ
ปฏิบัติการฉุกเฉิน 

 ท้ังน้ี โครงการฯ ขอขอบคุณนักวิจัยภายใตโครงการฯ ทุกทานและผูท่ีเก่ียวของ

ท่ีไดมีสวนในการจัดทํา รวมท้ังใหคําปรึกษา ช้ีแนะแนวทาง และขอเสนอแนะในประเด็น

ตาง ๆ เพ่ือใหคูมือฉบับน้ีมีความสมบูรณมากข้ึน และขอขอบคุณสํานักงานการวิจัย

แหงชาติ(วช.) และคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ในการสนับสนุนทุน

วิจัยเพ่ือดําเนินโครงการฯ ภายใตโครงการพัฒนาระบบบริการเพ่ือการดูแลภาวะฉุกเฉิน

ดานการแพทยและสาธารณสุขอยางครบวงจร (พบฉ.) มา ณ ท่ีน้ีดวย  

 

                                                               คนึงนิตย ปติปุญญพัฒน 
    และหนวยจัดการและสงมอบผลลัพธ (ODU)                                                            

          ธันวาคม 2563
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โปรแกรมการอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลและการชวยปฏิบัติ
การแพทยข้ันพ้ืนฐาน (Emergency medical Responder : EMR) 

 
โครงการยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานดานการชวยเหลือผูปวยฉุกเฉินของ

พนักงานขับรถพยาบาลและสรางความเขมแข็งของเครือขายพนักงานขับรถพยาบาล ได
พัฒนาโปรแกรมการอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลและการชวยปฏิบัติการแพทยข้ัน
พ้ืนฐาน (Emergency medical Responder : EMR) สําหรับพนักงานขับรถพยาบาล โดย
ประยุกตใชหลักสูตรของสถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ (สพฉ.) ซึ่งใชระยะเวลาในการ
อบรม จํานวน 40 ช่ัวโมง และเพ่ิมเติมเน้ือหาท่ีสําคัญและเปนประโยชนในการ
ปฏิบัติงานของกลุมตัวอยาง อีก 4 ช่ัวโมง รวมระยะเวลาในการอบรมท้ังสิ้น จํานวน 44 
ช่ัวโมง ในลักษณะของการบรรยายใหความรู การสาธิตและฝกปฏิบัติ การทํากิจกรรม
กลุม และจัดทําคูมือประกอบการอบรมแจกใหกลุมตัวอยางท่ีเขารวมโครงการ 

ท้ังน้ี โครงการฯไดเพ่ิมเน้ือหาในหลักสูตร 3 ประเด็น ไดแก 1) การชวยเหลือ
ผูปวยฉุกเฉินจากการตกนํ้าจมนํ้า 2) พฤติกรรมบริการของพนักงานขับรถพยาบาล และ 
3) กฎหมายและพรบ.จราจร ท่ีเก่ียวของกับรถพยาบาลและรถปฏิบัติการฉุกเฉิน โดยมี
รายละเอียด ดังน้ี 
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โปรแกรมการอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลและชวยปฏิบัติการแพทยขั้นพ้ืนฐาน (Emergency Medical 
Responder) สําหรับพนักงานขับรถพยาบาล ในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม 

 
ระยะเวลาในการอบรม หลักสูตรของสถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ (สพฉ.)   จํานวน 40 ช่ัวโมง  

เน้ือหาเพ่ิมเติม      จํานวน 4 ช่ัวโมง  
รวมระยะเวลาท้ังสิ้น                                      จํานวน 44 ช่ัวโมง (5 วัน) 

โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
 

หนวยการเรียนท่ี 1 ความรูพ้ืนฐานดานการแพทยฉุกเฉิน  
(ทฤษฎี 8 ชั่วโมง /ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง) 

 
หนวยการเรียน  กิจกรรม/เนื้อหาการสอน สื่อการสอน/วิธีการประยุกตใชทฤษฎ ี การประเมินผล

รายบท 
คาบท่ี 1-1 
ทฤษฎี 1 ช่ัวโมง 
 

นําเขาสูบทเรียน 

1.  ผูเขาอบรมแนะนําตัว 

2.  ช้ีแจงหลักสูตรการอบรม 

3. ระบบการแพทย ฉุกเ ฉินใน
ประเทศไทย 

 ใชเทคนิคกระบวนกร (เกม+เน้ือหา) 
-  เกม “Who are you” 
-  ศิลปะในการและเปลี่ยนเรียนรู 
-  บรรยาย โดย Power point 

-  สังเกตการมี
สวนรวม
ระหวางการ
ฝกอบรม 
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หนวยการเรียน  กิจกรรม/เนื้อหาการสอน สื่อการสอน/วิธีการประยุกตใชทฤษฎ ี การประเมินผล
รายบท 

คาบท่ี 1-2 
ทฤษฎี 1 ช่ัวโมง 
 

ความปลอดภัยและสุขภาพของผู
ปฏิบัติการ 

1. การจัดการกับความเครียด 
2. ระบบปองกันความปลอดภัย

ตามมาตรฐาน IC (Infectious 
control) 

3. สวัสดิภาพอาชีวอนามัย และ
ความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงาน 

-  บรรยาย โดย Power point 
-  ซักถาม/แลกเปลี่ยนประสบการณดาน

ความปลอดภัยกับผูเขารับการอบรม 

-  สังเกตการมี
สวนรวม
ระหวางการ
ฝกอบรม 

คาบท่ี 1-3 
ทฤษฎี 1 ช่ัวโมง 
 

กฎหมายและจริยธรรมทาง
การแพทยฉุกเฉิน 
1.พระราชบัญญัติการแพทย

ฉุกเฉิน พ.ศ.2551และกฎหมาย
ท่ีเก่ียวของกับการแพทยฉุกเฉิน 

2.สิทธิผูปวย การรักษาความลับ 
การปฏิเสธการรักษา 

- บรรยาย โดย Power point - สังเกตการมสีวน
รวมระหวางการ
ฝกอบรม 
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หนวยการเรียน  กิจกรรม/เนื้อหาการสอน สื่อการสอน/วิธีการประยุกตใชทฤษฎ ี การประเมินผล
รายบท 

 3.การเก็บบันทึกหลักฐานทาง 
กฎหมาย 

4. หลักจริยธรรมและขอบังคับ
ทางคดี 

  

คาบท่ี 1-4 
ทฤษฎี 1 ช่ัวโมง 
 

ความรูพ้ืนฐานของรางกายมนุษย
และการการดตูามชวงอาย ุ
1.  ระบบตาง ๆ ของรางกาย 
2.  หนาท่ีการทํางานของอวัยวะ

ตาง ๆ ของรางกาย 

-  บรรยายโดย Power point  
-  หุนแสดงสวนตาง ๆ ของรางกาย

มนุษย 
-  ภาพวาดแสดงสวนตาง ๆ ของรางกาย

มนุษย 
-  โครงกระดูกแสดงสวนตาง ๆ ของ

รางกายมนุษย 

- สังเกตการมสีวน
รวมระหวางการ
ฝกอบรม 

คาบท่ี 1-5 
ทฤษฎี 1 ช่ัวโมง 
 ปฏิบัติ 1 ช่ัวโมง 

สัญญาณชีพ และการเฝาตรวจ
ติดตาม 
1.  ความหมายและความสําคัญ

ของสัญญาณชีพ 

-  บรรยาย โดย Power point  
-  สาธิต การประเมินการหายใจ การ

เตนของชีพจร การวัดอุณหภูมิของ
รางกาย การวัดความดันโลหิตการวัด
การไหลกลับของหลอดเลือดสวน
ปลาย (Capillary refill) และการวัด

- สังเกตการมสีวน
รวมระหวางการ
ฝกอบรม 

- ประเมินทักษะ
จากการฝก
ปฏิบัต ิ
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หนวยการเรียน  กิจกรรม/เนื้อหาการสอน สื่อการสอน/วิธีการประยุกตใชทฤษฎ ี การประเมินผล
รายบท 

2. วิธีการประเมินและนับอัตรา
การหายใจ การหายใจท่ีปกติ
และผิดปกติ 

3.  วิธีการจับชีพจร ตําแหนงท่ีจับ
ชีพจร การเตนชีพจรท่ีปกติ
และผดิปกต ิ

4.  วิธีการวัดอุณหภมูิกาย คาปกติ
และผดิปกต ิ

5.  วิธีการวัดความดันโลหิตโดย
การคลําและฟง คาความดัน
โลหิตท่ีปกติและผดิปกต ิ

6.  วิธีการประเมินการไหลกลับ
ของหลอดเลือดสวนปลาย 
(Capillary refill) คาการไหล
กลับของหลอดเลือดสวน
ปลายปกติและผิดปกต ิ

ความอ่ิมออกซิเจนตามชีพจร (Pulse 
oximetry) 

-  ฝกปฏิบัติการประเมินการหายใจ การ
เตนของชีพจร การวัดอุณหภูมิของ
รางกาย การวัดความดันโลหิต การวัด
การไหลกลับของหลอดเลือดสวน
ปลาย (Capillary refill) และการวัด
ความอ่ิมออกซิเจนตามชีพจร (Pulse 
oximetry) 

 
อุปกรณการฝก 
- ถุงมือ  
- เทอรโมมิเตอร (ทางปาก ทางรักแร) 
- เครื่องวัดความดันโลหติ หูฟง 
- นาฬิกาจับเวลา 
- เครื่องวัด Pulse oximetry 
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หนวยการเรียน  กิจกรรม/เนื้อหาการสอน สื่อการสอน/วิธีการประยุกตใชทฤษฎ ี การประเมินผล
รายบท 

7.  การวัดความอ่ิมออกซิเจนตาม
ชีพจร (Pulse oximetry) 

8.  แนวทางการปฏิบัติสําหรับ
อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย 
เมื่อผูปวยฉุกเฉินมีสญัญาณ
ชีพผิดปกต ิ

คาบท่ี 1-6 
ทฤษฎี 1 ช่ัวโมง 
ปฏิบัติ 1 ช่ัวโมง 

การสื่อสารในระบบการแพทย
ฉุกเฉิน 
1.  ระเบียบการใชวิทยุคมนาคม  
2.  ประเภทของเครื่องวิทยุ

คมนาคม 
3.  ประมวลสัญญาณ ว. 

- บรรยาย โดย Power point 
- วิทยุสื่อสารประเภทตางๆ 
- สาธิต การใชวิทยุสื่อสารประเภทตางๆ 
- ฝกปฏิบัติการใชวิทยุสื่อสาร 

- สังเกตการมสีวน
รวมระหวางการ
ฝกอบรม 

- ประเมินทักษะ
การใชวิทยุ
สื่อสาร 
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หนวยการเรียน  กิจกรรม/เนื้อหาการสอน สื่อการสอน/วิธีการประยุกตใชทฤษฎ ี การประเมินผล
รายบท 

คาบท่ี 1-7 
ทฤษฎี 1 ช่ัวโมง 
 ปฏิบัติ 1 ช่ัวโมง 

การใชยาเบ้ืองตน 
1.  ช่ือยา ช่ือสามัญ ช่ือการคา 
2.  รูปแบบยาชนิดตาง ๆ 
3.  วิธีการใหยา 
4.  การอานฉลากยา 
5.  การติดตามประเมินผูปวยหลัง 

ใหยา 
 
การสื่อสารเพ่ือการดูแลผูปวย
ฉุกเฉิน 
1. หลักการสื่อสารกับผูปวย 
2. เทคนิคการสื่อสารกับผูปวย 
3. แนวทางการสัมภาษณ 
 

- บรรยาย โดย Power point 
- สาธิตการอานฉลากยา 
- ฝกปฏิบัติการอานฉลากยา 
 
 
 
 
 
- บรรยาย โดย Power point 
 

- สังเกตการมสีวน
รวมระหวางการ
ฝกอบรม 

- ประเมินทักษะ
จากการฝก
ปฏิบัต ิ

 
 
- สังเกตการมสีวน

รวมระหวางการ
ฝกอบรม 
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หนวยการเรียนท่ี 2 การดูแลระบบทางเดินหายใจ  

(ทฤษฎี 2 ชั่วโมง / ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง) 
 

หนวยการเรียน กิจกรรม/เนื้อหาการสอน สื่อการสอน/วิธีการประยุกตใชทฤษฎ ี การประเมินผล
รายบท 

คาบท่ี 2-1 
ทฤษฎี 1 ช่ัวโมง 
 ปฏิบัติ 1 ช่ัวโมง 

ทางเดินหายใจและการชวยเหลือ 
1.  กายวิภาคและสรรีะวิทยาของ

ระบบทางเดินหายใจ 
2.  การเปดทางเดินหายใจดวยวิธี  

Head  tilt-chin lift  และ 
Jaw thrust 

3.  วิธีการดูดเสมหะดวยลูกสูบ
ยางใชมือบีบ 

4.  ทางเดินหายใจสวนบนอุดก้ัน
และการทํา Heimlich 
maneuver ผูใหญ (chest 
thrust Abdominal thrust  
finger sweep)  ในเด็ก 
(Back blow) 

-  บรรยาย โดย Power point 
-  สาธิตการเปดทางเดินหายใจดวยวิธี  

Head  tilt-chin lift  และ Jaw 
thrust/ การดดูเสมหะดวยลูกสูบยาง
ใชมือบีบ และการทํา Heimlich 
maneuver ในเด็กและผูใหญ 

-  ฝกปฏิบัติการเปดทางเดินหายใจดวย
วิธี Head tilt-chin lift และ Jaw 
thrust/การดูดเสมหะดวยลูกสูบยาง
ใชมือบีบ และการทํา Heimlich 
maneuver ในเด็กและผูใหญ 

-  สังเกตการมี
สวนรวม 
ระหวางการ
ฝกอบรม 

-  ประเมินทักษะ
จากการฝก
ปฏิบัติเรื่องการ
จัดทาเปด
ทางเดินหายใจ
และการเอาสิ่ง
แปลกปลอม
ออกจาก
ทางเดินหายใจ
สวนบน 
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หนวยการเรียน กิจกรรม/เนื้อหาการสอน สื่อการสอน/วิธีการประยุกตใชทฤษฎ ี การประเมินผล
รายบท 

คาบท่ี 2-2 
ทฤษฎี 1 ช่ัวโมง 
 ปฏิบัติ 1 ช่ัวโมง 

การหายใจและการชวยเหลือ  
1.  วิธีการทํา Mouth to mouth 

and mouth to nose 
2.  วิธีการใช Pocket mask 
3.  วิธีการใชถังออกซิเจน การ

ปรับหัวความดัน การคํานวณ
ปริมาณออกซิเจน  

4.  การใหออกซิเจนดวยวิธีตาง ๆ 

-  บรรยาย โดย Power point 
-  สาธิตวิธีการชวยหายใจแบบไมใช

อุปกรณ Mouth to mouth and 
mouth to nose /วิธีการชวยหายใจ
แบบใชอุปกรณ Mouth to mask/
วิธีการใชถังออกซิเจนหัวปรับความดัน 
และการใหออกซเิจนดวยวิธีตาง ๆ  

-  ฝกปฏิบัติ วิธีการชวยหายใจแบบไมใช
อุปกรณ Mouth to mouth and 
mouth to nose /วิธีการชวยหายใจ
แบบใชอุปกรณ Mouth to mask /
วิธีการใชถังออกซิเจนหัวปรับความดัน 
และการใหออกซเิจนดวยวิธีตาง ๆ 

 
 

-  สังเกตการมี
สวนรวม 
ระหวางการ
ฝกอบรม 

-  ประเมินทักษะ
จากการฝก
ปฏิบัติ เรื่องการ
ชวยหายใจโดย
ใชอุปกรณและ
การให
ออกซเิจน 
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หนวยการเรียนท่ี 3 การประเมินสถานการณและประเมนิสภาพผูปวยฉุกเฉิน 

(ทฤษฎี 1 ชั่วโมง / ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง) 
 

หนวยการเรียน กิจกรรม/เนื้อหาการสอน สื่อการสอน/วิธีการประยุกตใชทฤษฎ ี การประเมินผล
รายบท 

คาบท่ี 3-1 
ทฤษฎี 30 นาที 
 

การประเมินสถานการณ 
หลักในการประเมินสถานการณ  

- บรรยาย โดย Power point 
- สาธิตการประเมินสถานการณ 
- ฝกปฏิบัติการประเมินสถานการณ 

- สังเกตการมีสวน
รวมระหวางการ
ฝกอบรม 

- ประเมินทักษะ
จากการฝก
ปฏิบัติเรื่องการ
ประเมิน
สถานการณ 

คาบท่ี 3-2 
ทฤษฎี 30 นาที 
 

การประเมินสภาพผูปวยฉุกเฉิน
ข้ันตน 
-  หลักการและวิธีการประเมิน

สภาพผูปวยฉุกเฉินข้ันตน 

- บรรยาย โดย Power point 
- สาธิตการประเมินสภาพผูปวยฉุกเฉิน

ข้ันตน 
- ฝกปฏิบัติการประเมินสภาพผูปวย

ฉุกเฉินข้ันตน 

-  สังเกตการมี
สวนรวม 
ระหวางการ
ฝกอบรม 

-  ประเมินทักษะ
จากการฝก
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หนวยการเรียน กิจกรรม/เนื้อหาการสอน สื่อการสอน/วิธีการประยุกตใชทฤษฎ ี การประเมินผล
รายบท 

ปฏิบัติเรื่องการ
ประเมินสภาพ
ผูบาดเจ็บ 
(Trauma)  
และการ
ประเมินสภาพ
ผูปวยฉุกเฉิน 
(Medical) 

คาบท่ี 3-3 
ทฤษฎี 30 นาที 
 ปฏิบัติ 2 ช่ัวโมง 

การประเมินสภาพผูปวยฉุกเฉิน 
1. หลักการในการซักประวัติและ
การตรวจรางกายผูปวยฉุกเฉิน 
2. การตรวจรางกายเฉพาะ
ตําแหนง 
3. หลักการและวิธีการในการ
ติดตามประเมินผูปวยซ้ําเปน
ระยะๆ อยางตอเน่ือง ในระหวาง

- บรรยาย โดย Power point 
- สาธิตการประเมินสภาพผูปวยฉุกเฉิน 

การตรวจรางกายเฉพาะตําแหนง การ
ประเมินสภาพผูปวยอยางตอเน่ือง 

- ฝกปฏิบัติการประเมินสภาพผูปวย
ฉุกเฉิน การตรวจรางกายเฉพาะ
ตําแหนง การประเมินสภาพผูปวย
อยางตอเน่ือง 

 

-  สังเกตการมี
สวนรวม 
ระหวางการ
ฝกอบรม 

-  ประเมินทักษะ
จากการฝก
ปฏิบัติการ
ประเมินสภาพ
ผูปวยฉุกเฉิน/ 
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หนวยการเรียน กิจกรรม/เนื้อหาการสอน สื่อการสอน/วิธีการประยุกตใชทฤษฎ ี การประเมินผล
รายบท 

การนําสงโรงพยาบาลจนกระท่ัง
สงมอบผูปวย ณ หองฉุกเฉิน 
4. เทคนิคการสื่อสารกับผูปวย 

อุปกรณการฝก 
- อุปกรณ PPE , อุปกรณการหามเลือด 

Elastic bandage และไมดาม,ลูกสูบ
ยางแบบมือบีบ 

- อุปกรณการชวยการหายใจ Pocket 
mask 

- ถังออกซิเจนพรอมหัวควบคุมความดัน 
สายออกซิเจนชนิดตาง ๆ 

- ไฟฉาย ตัวอยางยาชนิดตางๆ ท่ีผูปวย
ใชประจํา เครื่องวัดความดันโลหิต
พรอมหูฟง 

การตรวจ
รางกายเฉพาะ
ตําแหนง /การ
ประเมินสภาพ
ผูปวยอยาง
ตอเน่ือง   
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หนวยการเรียนท่ี 4 การชวยฟนคืนชีพ 

(ทฤษฎี 1 ชั่วโมง /ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง) 
 

หนวยการเรียน กิจกรรม/เนื้อหาการสอน สื่อการสอน/วิธีการประยุกตใชทฤษฎ ี การประเมินผล
รายบท 

คาบท่ี 4 
ทฤษฎี 1 ช่ัวโมง 
ปฏิบัติ 2 ช่ัวโมง 
 

การชวยฟนคืนชีพ  
1. การชวยฟนคืนชีพข้ันพ้ืนฐาน
สําหรับผูใหญ  
2. การใชเครื่องช็อคไฟฟาหัวใจ
แบบอัตโนมัติ (AED) 
3. การจัดทาพักฟน 

-  บรรยาย โดย Power point 
-  สาธิตการประเมินสถานการณ 
-  ฝกปฏิบัติการประเมินสถานการณ 
-  สาธิตการชวยฟนคืนชีพข้ันพ้ืนฐานและ

การใชเครื่องช็อกไฟฟาหัวใจอัตโนมัต ิ
-  ฝกปฏิบัติการการชวยฟนคืนชีพข้ัน

พ้ืนฐานและการใชเครื่องช็อกไฟฟา
หัวใจอัตโนมัต ิ

 
อุปกรณการฝก 
- หุนสําหรับใชทํา Chest compression 
- อุปกรณการฝก PPE, Pocket mask,  

ถังออกซิเจนพรอมหัวควบคุมความดัน
สายออกซิเจน, AED 

-  สังเกตการมี
สวนรวม 
ระหวางการ
ฝกอบรม 

-  ประเมินทักษะ
จากการฝก
ปฏิบัติ เรื่องการ
ประเมิน
สถานการณ 
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หนวยการเรียนท่ี 5 ภาวะฉุกเฉินทางการแพทย  

(ทฤษฎี 2 ชั่วโมง /ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง) 
 

หนวยการเรียน กิจกรรม/เนื้อหาการสอน สื่อการสอน/วิธีการประยุกตใชทฤษฎ ี การประเมินผล
รายบท 

คาบท่ี 5 
 ทฤษฎี 2 ช่ัวโมง 
 ปฏิบัติ 2 ช่ัวโมง 
 

การดูแลเบ้ืองตนในผูปวยฉุกเฉิน 
1. ทบทวนกายวิภาคศาสตร
ทางเดินหายใจ ระบบประสาท 
และระบบหลอดเลือด 
2. ผูปวยฉุกเฉินทางระบบทางเดิน
หายใจ,การหายใจลําบาก 

- Stridor, Wheezing 
3. ผูปวยฉุกเฉินระบบหัวใจและ
หลอดเลือด 

- กลุมอาการเจบ็หนาอก  
- กลามเน้ือหัวใจตาย  
 

-  บรรยาย โดย Power point 
-  สาธิตวิธีการพนยา การใช Pulse 

oximeter การใชอุปกรณ การยึดตรึง
ทางกายภาพ การใสชุดปองกัน
สารเคมีระดับซี การชวยคลอด การ
ดูแลมารดาและทารกหลังคลอด การ
ใช Clamp cord การปะคบเย็น 

-  ฝกปฏิบัติการพนยาแบบไมใช
ออกซเิจน การใช Pulse oximeter 
การใชอุปกรณการยึดตรึงทาง
กายภาพ การใสชุดปองกันสารเคมี
ระดับซี การชวยคลอด การดูแล
มารดาและทารกหลังคลอด การใช 
Clamp cord การปะคบเย็น 

-  สังเกตการมี
สวนรวม 
ระหวางการ
ฝกอบรมการฝก
ปฏิบัต ิ

- ประเมินทักษะ
จากการฝก
ปฏิบัติเรื่องการ
พนยาแบบไมใช
ออกซิเจนและ
การคลอดและ
การดูแลทารก 
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หนวยการเรียน กิจกรรม/เนื้อหาการสอน สื่อการสอน/วิธีการประยุกตใช
ทฤษฎ ี

การประเมินผล
รายบท 

 4. การดูแลผูปวยฉุกเฉินท่ีมปีฏิกิริยาแพ
และผูท่ีไดรับสารพิษ 

- อาการและอาการแสดงจากการ
ไดรับสารท่ีทําใหเกิดปฏิกิริยาแพ 

- การดูแลเบ้ืองตนในภาวะภมูิแพ 
- การดูแลเบ้ืองตนในภาวะฉุกเฉิน

สําหรับผูปวยท่ีไดรับสารพิษ  
- สัตวมีพิษ 
- แกสคารบอนมอนอกไซด 
- แอมโมเนีย 
- สารพิษท่ีพบบอยในทองถ่ิน 
- การใสชุดปองกันสารเคมี ระดับซี    

อุปกรณการฝก 
-  Pulse oximeter 
-  เครื่องวัดความดันพรอมหูฟง 
-  นาฬิกา 
-  ยาแบบพนแบบฝอยละออง 

(ท่ีผูปวยใช) 
-  อุปกรณในการฝกตรึงทาง

กายภาพ 
-  ชุดปองกันสารเคมีระดับซ ี
- หุนคลอด อุปกรณท่ีใช Clamp 

cord 
- อุปกรณสําหรับประคบเย็น 
 

-  สังเกตการมี
สวนรวม 
ระหวางการ
ฝกอบรมการฝก
ปฏิบัต ิ

-  ประเมินทักษะ
จากการฝก
ปฏิบัต ิ
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หนวยการเรียน กิจกรรม/เนื้อหาการสอน สื่อการสอน/วิธีการประยุกตใช
ทฤษฎ ี

การประเมินผล
รายบท 

 5. ภาวะฉุกเฉินทางสุขภาพจติ 
- การประเมินพฤติกรรมท่ีกอความ

เสี่ยงแกบุคลากร ตัวผูปวย และ
ผูเก่ียวของ 

- การรายงานผูปวยฉุกเฉินทาง
สุขภาพจิต 

- การถูกทารุณกรรมและถูกทอดท้ิง 
6. ภาวะฉุกเฉินในผูปวยเบาหวาน 

- อาการและอาการแสดงของผูปวย
ท่ีมีระดับความรูสึกตัว
เปลี่ยนแปลงภาวะฉุกเฉินทางการ
แพทย  

7. ผูปวยท่ีมีภาวะฉุกเฉินทางสูตินรีเวช 
- การเปลี่ยนแปลงของรางกายใน

ระยะตั้งครรภ 

 -  สังเกตการมี
สวนรวม 
ระหวางการ
ฝกอบรมการฝก
ปฏิบัต ิ

-  ประเมินทักษะ
จากการฝก
ปฏิบัติ  
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หนวยการเรียน กิจกรรม/เนื้อหาการสอน สื่อการสอน/วิธีการประยุกตใช
ทฤษฎ ี

การประเมินผล
รายบท 

 8. โรคติดเช้ือและโรคอุบัติใหม 
-  โรคระบบภูมิคุมกันบกพรอง 
-  โรคระบาดในชุมชน 
-  การควบคุมการแพร กระจายเช้ือตาม

มาตรฐานการปองกันการตดิเช้ือ 
(Standard precaution) 

9. ภาวะฉุกเฉินท่ีพบบอย 
- การประเมินและดูแลผูปวยท่ีมีเลือด

กําเดาไหล ดวยการประคบเย็น 
- ภาวะเลือดออกในทางเดินอาหาร 
- โรคอุจจาระรวง 

10. การใชเครื่องวัดระดับออกซิเจนในเลือด
และการปฎิบัติเมื่อพบวาผิดปกติ 
11. การพนยาฝอยละอองท่ีผูปวยฉุกเฉินใช
อยูหลังจากไดรับคําสั่งจากแพทยอํานวยการ
ปฏิบัติการฉุกเฉิน รวมถึงการสังเกตุอาการ
ขณะพน 

 -  สังเกตการมีสวน
รวมระหวางการ
ฝกอบรมการฝก
ปฏิบัติ 

-  ประเมินทักษะ
จ า ก ก า ร ฝ ก
ปฏิบัติ 
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หนวยการเรียนท่ี 6 การดูแลเบ้ืองตนในผูท่ีไดรับบาดเจ็บ 

(ทฤษฎี 2 ชั่วโมง /ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง) 
 

หนวยการเรียน กิจกรรม/เนื้อหาการสอน สื่อการสอน/วิธีการประยุกตใช
ทฤษฎ ี

การประเมินผล
รายบท 

คาบท่ี 6 
ทฤษฎี 2 ช่ัวโมง 
ปฏิบัติ 2 ช่ัวโมง 

การดูแลเบ้ืองตนในผูท่ีไดรับบาดเจ็บ  
1.การดูแลผูบาดเจ็บเน้ือเยื่อออน 
-  ภาวะเลือดออก บาดแผลชนิดตาง ๆ 

การหามเลือด การดูแลบาดแผล 
2. ภาวะช็อคและการดูแลผูบาดเจบ็
หลายระบบ 
-  การประเมินภาวะช็อคท่ีเกิดจากการ

เสียเลือด การดูแลผูปวยช็อค กลไก
การบาดเจ็บ 

- การบาดเจ็บท่ีทรวงอก (บาดแผลเปด
ท่ีผนังทรวงอก แผลถูกท่ิมแทงการ
บาดเจ็บจากการถูกกระแทกและวัตถุ
แหลมคม อวัยวะภายในชองทองโผล) 

- บรรยาย โดย Power point 
- สาธิตการทําแผลชนิดตาง ๆ 
- ฝกปฏิบัติการทําแผลชนิดตาง ๆ 
 
อุปกรณการฝก 
- อุปกรณ PPE 
- อุปกรณทําแผลชนิดตาง ๆ 

- สังเกตการมสีวน
รวมระหวางการ
ฝกอบรมการฝก
ปฏิบัต ิ

- ประเมินทักษะ
จากการฝก
ปฏิบัติการทํา
แผลชนิดตาง ๆ 
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หนวยการเรียน กิจกรรม/เนื้อหาการสอน สื่อการสอน/วิธีการประยุกตใช
ทฤษฎ ี

การประเมินผล
รายบท 

 -  การบาดเจ็บกระดูกและกลามเน้ือ 
การประเมินและการดูแลรักษากระ
ดุกและกลามเ น้ือในผูบาดเจ็บท่ีมี
กระดูกหัก ขอเลื่อนหลุด อวัยวะถูก
ตัดท้ิง การดามกระดูกแบบช่ัวคราว
ผูปวยบาดเจ็บท่ีศีรษะ ใบหนา คอ 
และกระดูกสันหลัง 

-  การประเมินการบาดเจ็บท่ีศีรษะ 
ใบหนา คอ กระดูกสันหลัง การดูแล
เบ้ืองตนในผูบาดเจ็บท่ีศีรษะ และ
กระดูกสันหลัง การถอดหมวกนิรภัย
ผูไดรับบาดเจ็บ 

-  การเคลื่อนยายโดยใช Long spinal 
board การยึดตรึงศรีษะท่ีคอ และ
การใสเฝอกดามคอ การพลิกตะแคง
ตัวผูบาดเจ็บ 

 

 -  สังเกตการมีสวน
รวมระหวางการ
ฝกอบรมการฝก
ปฏิบัติ 

-  ประเมินทักษะ
จ า ก ก า ร ฝ ก
ปฏิบัติ 
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หนวยการเรียน กิจกรรม/เนื้อหาการสอน สื่อการสอน/วิธีการประยุกตใช
ทฤษฎ ี

การประเมินผล
รายบท 

 3. ผูบาดเจ็บจากสิ่งแวดลอมและ
ผูบาดเจ็บกลุมเฉพาะ  
การเจ็บปวยจากอุณหภูมิท่ีเปลี่ยนแปลง 
การดูแลผูบาดเจ็บในหญิงตั้งครรภ เด็ก 
และวัยชรา 
4. ผูประสบภัยทางนํ้า การดูแลเบ้ืองตน
ผูประสบเหตุจากการตกนํ้า ความ
ปลอดภัยทางนํ้า วิธีการชวยเหลือ
ผูประสบภยัทางนํ้า 
 

 -  สังเกตการมีสวน
รวมระหวางการ
ฝกอบรมการฝก
ปฏิบัติ 

-  ประเมินทักษะ
จากการฝก
ปฏิบัต ิ
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หนวยการเรียนท่ี 7 การยกและเคลื่อนยาย  

(ทฤษฎี 1 ชั่วโมง /ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง) 
 

หนวยการเรียน กิจกรรม/เนื้อหาการสอน สื่อการสอน/วิธีการประยุกตใชทฤษฎ ี การประเมินผล
รายบท 

คาบท่ี 7 
 ทฤษฎี 1 ช่ัวโมง 
 ปฏิบัติ 3 ช่ัวโมง 
 

การยกและเคลื่อนยาย  
1. กลศาสตรของรางกายในการ
ยกและเคลื่อนยาย 
2. หลักในการยกและเคลื่อนยาย 
3. ประเภทของการเคลื่อนยาย 
ไดแก การเคลื่อนยายแบบเรงดวน 
4. การใชอุปกรณในการยก
เคลื่อนยาย ไดแก การใชเปลน่ัง 
เปลสนาม 
5. การจัดทาเพ่ือเตรียม
เคลื่อนยายผูปวยฉุกเฉิน 
 

- บรรยาย โดย Power point 
- สาธิตการยกและเคลื่อนยายแบบ 

ตาง ๆ การใชสัญญาณมือเพ่ือการ
สื่อสารกับนักบิน 

- ฝกปฏิบัติการยกและเคลื่อนยายแบบ
ตาง ๆ การใชสัญญาณมือเพ่ือการ
สื่อสารกับนักบิน 

 

-  สังเกตการมีสวน
รวมระหวางการ
ฝกอบรมการฝก
ปฏิบัต ิ

-  ประเมินทักษะ
จากการยกและ
เคลื่อนยายแบบ
ตาง ๆ การใช
สัญญาณมือเพ่ือ
การสื่อสารกับ
นักบิน 
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หนวยการเรียน กิจกรรม/เนื้อหาการสอน สื่อการสอน/วิธีการประยุกตใชทฤษฎ ี การประเมินผล
รายบท 

 6. การจัดเตรียมพ้ืนท่ีข้ึนลง
เฮลคิอปเตอรช่ัวคราวและการใช
สัญญาณมือเบ้ืองตน 
7. ชุดแตงกายและอุปกรณเพ่ือ
การปฏิบัตติิหนาท่ี 
8. การใหสัญญาณมือเบ้ืองตนเพ่ือ
การสื่อสารกับนักเฮลคิอปเตอร 
9. ขอปฏิบัติของรถพยาบาล
ฉุกเฉินในการเคลื่อนยายผูปวยกับ
เฮลคิอปเตอร 
 

อุปกรณการฝก 
- อุปกรณ PPE 
- Long spinal board พรอม Head 
immobilizer และ belt Stair chair 
หรือ เกาอ้ีพรอมBelt 
- ผาหมหรือผาปูเตียง 
- stretcher 
- รถปกอัพ 
- Hard collar ขนาดตาง ๆ 
 

-  สังเกตการมีสวน
รวมระหวางการ
ฝกอบรมการฝก
ปฏิบัติ 

-  ประเมินทักษะ
จากการฝก
ปฏิบัต ิ
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หนวยการเรียนท่ี 8 การจัดการทางการแพทยในสถานการณสาธารณภัย  

(ทฤษฎี 2 ชั่วโมง /ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง) 

 

หนวยการเรียน กิจกรรม/เนื้อหาการสอน สื่อการสอน/วิธีการประยุกตใช
ทฤษฎ ี

การประเมินผล
รายบท 

คาบท่ี 8 
ทฤษฎี 2 ช่ัวโมง 
ปฏิบัติ 3 ช่ัวโมง 
 

การจัดการทางการแพทยใน
สถานการณสาธารณภัย 
1.ความหมายของภัยพิบัติ  

สาธารณภัย และสถานการณ 
ฉุกเฉิน 

2. ประเภทของสาธารณภัย 
3. รูปแบบการแบงประเภทของ 

 สาธารณภัยทางการแพทย 
4.ระยะในการตอบโตสาธารณภัย 
5.การเตรียมการเพ่ือรองรับ

สถานการณสาธารณภัย ใน
ระยะกอนเกิดเหตุ ไดแก การ
วางแผน การเตรียมอุปกรณ 
การฝกอบรมบุคลากร 

-  บรรยาย โดย Power point 
-  สาธิตการแจงเหตุดวย METHANE 

การก้ันพ้ืนท่ี การคัดแยกผูปวย
เบ้ืองตน 

-  ฝกปฏิบัติการแจงเหตดุวย 
METHANE การก้ันพ้ืนท่ี การคัด
แยกผูปวยเบ้ืองตน 

- สังเกตการมีสวน
รวมระหวางการ
ฝ ก อ บ ร ม แ ล ะ
การฝกปฏิบัต ิ

- ประเมินทักษะ
จากการแจงเหตุ
ดวย METHANE 
การก้ันพ้ืนท่ี การ
คัดแยกผูปวย
เบ้ืองตน 
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หนวยการเรียน กิจกรรม/เนื้อหาการสอน สื่อการสอน/วิธีการประยุกตใชทฤษฎ ี การประเมินผล
รายบท 

 6. การตอบโตสาธารณภยัในระยะ
เกิดเหตุ ไดแก การควบคุมกํากับ
และสั่งการ การสื่อสาร การคัด
แยก การขนยายผูบาดเจ็บ 

อุปกรณการฝก 
-  อุปกรณ PPE พรอมหมวกนิรภยั รอง

เทาบูท 
-  อุปกรณหามเลือดพรอม Elastic 

bandage 
-  อุปกรณการชวยหายใจ Pocket 

mask 
-  ถังออกซิเจนพรอมหัวควบคุมความ

ดัน สายออกซิเจนตาง ๆ 
-  ไฟฉาย 
-  เครื่องวัดความดันโลหิตพรอมหูฟง 
 
 

-  สังเกตการมีสวน
รวมระหวางการ
ฝกอบรมการฝก
ปฏิบัติ 

-  ประเมินทักษะ
จากการฝก
ปฏิบัต ิ
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หนวยการเรียน กิจกรรม/เนื้อหาการสอน สื่อการสอน/วิธีการประยุกตใชทฤษฎ ี การประเมินผล
รายบท 

 7. การสื่อสาร การคดัแยก การขน
ยายผูบาดเจ็บ 

-  อุปกรณในการยกและเคลื่อนยาย 
-  เสื้อสะทอนแสงท่ีแสดงถึงบุคลากร

ประเภทตาง ๆ 
-  กระเปา Triage พรอมนกหวีด 

ปากกาหรือดินสอ 
- Triage tag  
- วิทยุสื่อสาร 
- เทปก้ันการจราจร 
- กรวยจราจร 
- แผนท่ี 
- Job action sheet 
- ใบรายงานตัว 
- Surge capacity sheet พรอม

รายละเอียดในพ้ืนท่ี 
 

-  สังเกตการมีสวน
รวมระหวางการ
ฝกอบรมการฝก
ปฏิบัติ 

-  ประเมินทักษะ
จากการฝก
ปฏิบัต ิ
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หนวยการเรียนท่ี 9 การจัดการปฏิบัติการฉุกเฉิน  

(ทฤษฎี 2 ชั่วโมง /ปฏิบัติ 4 ชั่วโมง) 
 

หนวยการเรียน กิจกรรม/เนื้อหาการสอน สื่อการสอน/วิธีการประยุกตใชทฤษฎ ี การประเมินผล
รายบท 

คาบท่ี 9-1 
 ทฤษฎี 1 ช่ัวโมง 
 

การจัดการปฏิบัติการฉุกเฉิน 
1. ระยะตางๆ ของการออก
ปฏิบัติการฉุกเฉิน 
2.บทบาทหนาท่ีของอาสาสมัคร
ฉุกเฉินการแพทย ในแตละระยะ
ของการปฏิบัติการ 

- บรรยาย โดย Power point  
 

-  สังเกตการมี
สวนรวม 
ระหวางการ
ฝกอบรม 

คาบท่ี 9-2 
 ทฤษฎี 1 ช่ัวโมง 
 

การเขียนรายงาน 
- แนวทางบันทึกรายงานในแบบ

บันทึกการปฏิบัติการของชุด
ปฏิบัติการฉุกเฉินระดับตนและ
แบบบันทึกการรับแจงเหตุและ
สั่งการ 

-  บรรยาย โดย Power point 
-  ฝกการบันทึกการปฏิบัติการของชุด

ปฏิบัติการฉุกเฉินระดับตน และแบบ
บันทึกการรับแจงเหตุและสั่งการ 

อุปกรณการฝก 
-  แบบบันทึกการปฏิบัติการของชุด

ปฏิบัติการฉุกเฉินระดับตน  
- แบบบันทึกการรับแจงเหตุและสัง่การ 

-  สังเกตการมี
สวนรวม 
ระหวางการ
ฝกอบรมและ
การฝกปฏิบัต ิ
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หนวยการเรียน กิจกรรม/เนื้อหาการสอน สื่อการสอน/วิธีการประยุกตใชทฤษฎ ี การประเมินผล
รายบท 

คาบท่ี 9-3 
ปฏิบัติ 4 ช่ัวโมง 

สถานการณจําลอง 
การประมวลความรู เจตคติ และ
ทักษะในการปฏิบัติการฉุกเฉิน
ตามขีดความสามารถของ
อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทยใน
การฝกสถานการณจําลอง 
 

อุปกรณการฝก 
-  อุปกรณ PPE 
-  อุปกรณเรื่อง Airway management 
-  อุปกรณสําหรับการชวยฟนคืนชีพใน

ผูใหญ และ เครื่องกระตุกไฟฟาหวัใจ
อัตโนมัติ (AED) 

- อุปกรณการยกเคลื่อนยายและยดึตรึง 
- หุนคลอด และอุปกรณการชวยคลอด 
- ยาชนิดตาง ๆ 
- ถังออกซิเจนพรอมหัวควบคุมแรงดัน 

และสายออกซิเจนชนิดตาง ๆ 
- อุปกรณทําแผลชนิดตาง ๆ 
- อุปกรณการดาม 
- หมวกนิรภัย 
- อุปกรณการแตงบาดแผลจําลอง 
- ผูปวยจําลองประมาณ 12 คน 

-  คะแนนจาก
แบบฝกทักษะ
เรื่องการ
ประเมินสภาพ
ผูปวยฉุกเฉิน 
(Medical) และ
แบบฝกทักษะ
เรื่อง การ
ประเมินสภาพ
ผูบาดเจ็บ 
(Trauma) 
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