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ค าน า 

 คู่มือ “โปรแกรมเสริมสร้างความรู้และทักษะอาสาสมัครฉุกเฉินดูแลชุมชน” 
ฉบับนี้เป็นของคู่มือที่จัดท าขึ้นโดยโครงการย่อย “โครงการผลิตต้นแบบอาสาสมัคร
ฉุกเฉินเพื่อดูแลชุมชน (Trainer of the training)” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ใช้
เป็นแนวทางในการเสริมสร้างความรู้และทักษะให้กับอาสาสมัครฉุกฉินเพื่อดูแลชุมชน 
โดยเนื้อหาในหลักสูตรประกอบด้วย 1) การให้ความรู้เรื่องการดูแลผู้ป่วยท่ีมีภาวะฉุกเฉนิ
ทางการแพทย์ 2) การฝึกทักษะเกี่ยวกับการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน 3) การฝึกทักษะ
เกี่ยวกับสิ่งแปลกปลอมอุดกั้นทางเดินหายใจ 4) การฝึกทักษะเกี่ยวกับการห้ามเลือดและ
การดาม 5) การฝึกทักษะเกี่ยวกับการยกเคลื่อนย้าย และ 6) การฝึกทักษะเกี่ยวกับการ
สื่อสารกับทีมรักษา  

ทั้งนี้ โครงการฯ ขอขอบคุณนักวิจัยภายใต้โครงการฯ ทุกท่านและผู้ที่เกี่ยวข้อง

ที่ได้มีส่วนในการจัดท า รวมทั้งให้ค าปรึกษา ช้ีแนะแนวทาง และข้อเสนอแนะในประเด็น

ต่าง ๆ เพื่อให้คู่มือฉบับนี้มีความสมบูรณ์มากขึ้น และขอขอบคุณส านักงานการวิจัย

แห่งชาติ (วช.) และคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการสนับสนุนทุน

วิจัยเพื่อด าเนินโครงการฯ ภายใต้โครงการพัฒนาระบบบริการเพื่อการดูแลภาวะฉุกเฉิน

ด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างครบวงจร (พบฉ.) มา ณ ท่ีนี้ด้วย  

 

                                                          นายแพทย์วิชญ์ สิริโรจน์พร    
    และหน่วยจัดการและส่งมอบผลลัพธ์ (ODU) 

            ธันวาคม 2563 
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โปรแกรมเสริมสร้างความรู้และทักษะอาสาสมัครฉุกเฉินเพื่อดูแลชุมชน 
 
 โปรแกรมเสริมสร้างความรู้และทักษะอาสาสมัครฉุกเฉินดูแลชุมชน มีวัตถุประ

มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะให้กับอาสาสมัครฉุกฉินเพื่อดูแลชุมชน มี

เนื้อหาสาระส าคัญ ประกอบด้วย 1) การให้ความรู้เรื่องการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะฉุกเฉิน

ทางการแพทย์ ได้แก่ โรคหลอดเลือดสมองและหัวใจ 2) การฝึกทักษะเกี่ยวกับการช่วย

ฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน 3) การฝึกทักษะเกี่ยวกับสิ่งแปลกปลอมอุดกั้นทางเดินหายใจ 4) 

การฝึกทักษะเกี่ยวกับการห้ามเลือดและการดาม 5) การฝึกทักษะเกี่ยวกับการยก

เคลื่อนย้าย และ 6) การฝึกทักษะเกี่ยวกับการสื่อสารกับทีมรักษา โดยมีรายละเอียด 

ดังนี ้
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โปรแกรมเสริมสร้างความรู้และทักษะ 
อาสาสมัครฉุกเฉินเพื่อดูแลชุมชน 
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โปรแกรมเสริมสร้างความรู้และทักษะอาสาสมัครฉุกเฉินเพื่อดูแลชุมชน 
มีแผนในการด าเนินกิจกรรม 7 แผนกิจกรรม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
แผนกิจกรรมที่ 1 ยิ้มรับมิตร มีกิจกรรมดังต่อไปนี้ 
 1.1 วิทยากรสร้างความสัมพันธ์แก่ผู้เข้าร่วมประชุมโดยการใช้เพลง “แนะน า
ตัว” เพื่อละลายพฤติกรรมเพิ่มความใก้ลชิดกันมากขึ้น 
แผนกิจกรรมที่ 2 การให้ความรู้เร่ืองการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์  
มีกิจกรรมดังต่อไปนี้ 

2.1 วิทยากรแนะน าตัวพร้อมทั้งสอบถามพื้นฐานองค์ความรู้เกี่ยวกับภาวะ
ฉุกเฉินทางการแพทย์ 

2.2 วิทยากรอธิบายเกี่ยวกับภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ ได้แก่ โรคหลอดเลือด
สมองและหัวใจ ภาวะหัวใจหยุดเต้น ภาวะการหายใจเหนื่อย ภาวะชักเกร็ง 
แผนกิจกรรมที่ 3 การฝึกทักษะเกี่ยวกับการช่วยฟ้ืนคืนชีพขั้นพ้ืนฐาน  
โดยมีกิจกรรมดังต่อไปนี ้

3.1 วิทยากรแนะน าตัวพร้อมทั้งสอบถามพื้นฐานองค์ความรู้เกี่ยวกับช่วยฟื้น
คืนชีพขั้นพื้นฐาน 

3.2 วิทยากรอธิบายเกี่ยวกับช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ได้แก่ การกดนวดหัวใจ 
การใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ (AED) และการท า Recovery position 

3.3 วิทยากรสาธิตเกี่ยวกับช่วยฟ้ืนคืนชีพข้ันพ้ืนฐาน ได้แก่ การกดนวดหัวใจ 
การใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ (AED) และการท า Recovery position 

3.4 วิทยากรแบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมอบรมฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับช่วยฟื้นคืนชีพขั้น
พื้นฐาน ได้แก่ การกดนวดหัวใจ การใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ (AED) และการท า 
Recovery position 
แผนกิจกรรมที่ 4  การฝึกทักษะเกี่ยวกับสิ่งแปลกปลอมอุดกั้นทางเดินหายใจ  
โดยมีกิจกรรมดังต่อไปนี ้

4.1 วิทยากรแนะน าตัวพร้อมทั้งสอบถามพื้นฐานองค์ความรู้เกี่ยวกับสิ่ง
แปลกปลอมอุดกั้นทางเดินหายใจ  
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4.2 วิทยากรอธิบายเกี่ยวกับการช่วยเอาสิ่งแปลกปลอมอุดกั้นทางเดินหายใจ
ออก (abdominal thrusts หรือ Heimlich maneuver) 

4.3 วิทยากรสาธิตเกี่ยวกับเกี่ยวกับการช่วยเอาสิ่งแปลกปลอมอุดกั้นทางเดิน
หายใจออก (abdominal thrusts หรือ Heimlich maneuver) 

4.4 วิทยากรแบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมอบรมฝึกปฏิบัติ เกี่ยวกับการช่วยเอาสิ่ง
แปลกปลอมอุ ดกั้ นทางเดิ นหายใจออก (abdominal thrusts หรื อ  Heimlich 
maneuver) 
แผนกิจกรรมที่ 5 การฝึกทักษะเกี่ยวกับการห้ามเลือดและการดาม  
โดยมีกิจกรรมดังต่อไปนี ้

5.1 วิทยากรแนะน าตัวพร้อมทั้งสอบถามพื้นฐานองค์ความรู้เกี่ยวกบัการห้าม
เลือดและการดาม   

5.2 วิทยากรอธิบายเกี่ยวกับการหา้มเลือดและการดาม 
5.3 วิทยากรสาธิตเกี่ยวกับเกี่ยวกบัการห้ามเลือดและการดาม 
5.4 วิทยากรแบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมอบรมฝึกปฏิบัตเิกี่ยวกับการห้ามเลือดและการ

ดาม 
แผนกิจกรรมที่  6 การฝึกทักษะเกี่ยวกับการยกเคลื่อนย้าย  โดยมีกิจกรรมดังต่อไปนี้ 

6.1 วิทยากรแนะน าตัวพร้อมทั้งสอบถามพื้นฐานองค์ความรู้เกี่ยวกบัยก
เคลื่อนย้าย  

6.2 วิทยากรอธิบายเกี่ยวกับการยกเคลื่อนย้าย   
6.3 วิทยากรสาธิตเกี่ยวกับเกี่ยวกบัการยกเคลื่อนย้าย  
6.4 วิทยากรแบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมอบรมฝึกปฏิบัตเิกี่ยวกับการยกเคลื่อนย้าย   

แผนกิจกรรมที่ 7 การฝึกทักษะเกี่ยวกับการสื่อสารกับทีมรักษา โดยมีกิจกรรมดังต่อไปนี ้
7.1 วิทยากรแนะน าตัวพร้อมทั้งสอบถามพื้นฐานองค์ความรู้เกี่ยวกบัการ

สื่อสารกับทีมรักษา 
7.2 วิทยากรอธิบายเกี่ยวกับการสือ่สารกับทีมรักษา 
7.3 วิทยากรสาธิตเกี่ยวกับเกี่ยวกบัการสื่อสารกับทีมรักษา 
7.4 วิทยากรแบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมอบรมฝึกปฏิบัตเิกี่ยวกับการสื่อสารกับทีมรักษา 
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โปรแกรมเสริมสร้างความรู้และทักษะอาสาสมัครฉุกเฉินเพื่อดูแลชุมชน 
เป็นโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครฉุกเฉินเพื่อดูแลชุมชน ซึ่งมีการจัดอบรมด้วยวิธีการอธิบายให้ความรู้ โดยวิทยากรและ

มีการแบ่งกลุ่มฝึกปฏบิัติจริง โดยใช้ระยะทั้งหมด 1 วัน รายละเอียดของโปรแกรม มดีังนี้ 

ระยะเวลา กิจกรรม เนื้อหากิจกรรม สื่อ/อุปกรณ์ 
15 นาที แผนกิจกรรมที่ 1 ยิ้มรับมิตร  

 
- วิทยากรสร้างความสัมพันธ์แกผู่้เข้าร่วมประชุมโดย
การใช้เพลง “แนะน าตัว” เพื่อละลายพฤติกรรมเพิ่ม
ความใกล้ชิดกันมากขึ้น 

 

 
1 ช่ัวโมง 15 นาที 

แผนกิจกรรมที่ 2 การให้ความรู้
เ รื่ องการดู แลผู้ป่ วยที่ มีภาวะ
ฉุกเฉินทางการแพทย์ 
 

- วิทยากรแนะน าตัวพร้อมทั้งสอบถามพื้นฐานองค์
ความรู้เกี่ยวกับภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ 
- วิทยากรอธิบายเกี่ยวกับภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ 
ได้แก่ โรคหลอดเลือดสมองและหวัใจ 

 

 
30 นาที 

แผนกิจกรรมที่ 3 การฝึกทักษะ
เกี่ยวกับการช่วยฟื้นคืนชีพขั้น
พื้นฐาน  
 

- วิทยากรแนะน าตัวพร้อมทั้งสอบถามพื้นฐานองค์
ความรู้เกี่ยวกับช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน 
 

- แบบทดสอบความรู้
เกี่ยวกับการช่วยฟื้นคืน
ชีพขั้นพื้นฐานและการ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
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ระยะเวลา กิจกรรม เนื้อหากิจกรรม สื่อ/อุปกรณ์ 
แผนกิจกรรมที่ 3 การฝึกทักษะ
เกี่ยวกับการช่วยฟื้นคืนชีพขั้น
พื้นฐาน (ต่อ) 
 

 

- วิทยากรอธิบายเกี่ยวกับช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน 
ได้แก่ การกดนวดหัวใจ การใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้า
หัวใจ (AED) และการท า Recovery position 
- วิทยากรแบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมอบรมฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับ
ช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ได้แก่ การกดนวดหัวใจ การ
ใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ (AED) และการท า 
Recovery position 

เป็นปรนัย จ านวน 20 
ข้อ  

 
30 นาที 

แผนกิจกรรมที่ 4 การฝึกทักษะ
เกี่ยวกับสิ่ งแปลกปลอมอุดกั้น
ทางเดินหายใจ  
  
 
 
 
 

- วิทยากรแนะน าตัวพร้อมทั้งสอบถามพื้นฐานองค์
ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแปลกปลอมอุดกั้นทางเดินหายใจ  
- วิทยากรอธิบายเกี่ยวกับการช่วยเอาสิ่งแปลกปลอม
อุดกั้นทางเดินหายใจออก (abdominal thrusts หรือ 
Heimlich maneuver) 
- วิทยากรสาธิตเกี่ยวกับเกี่ยวกับการช่วยเอาสิ่ง
แปลกปลอมอุดกั้นทางเดินหายใจออก (abdominal 
thrusts หรือ Heimlich maneuver) 
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ระยะเวลา กิจกรรม เนื้อหากิจกรรม สื่อ/อุปกรณ์ 
  - วิทยากรแบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมอบรมฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับ

การช่วยเอาสิ่งแปลกปลอมอุดกั้นทางเดินหายใจออก 
(abdominal thrusts หรือ Heimlich maneuver) 

 

 
30 นาที 

แผนกิจกรรมที่ 5 การฝึกทักษะ
เกี่ยวกับการห้ามเลือดและการ
ดาม  
 
 
 
 

- วิทยากรแนะน าตัวพร้อมทั้งสอบถามพื้นฐานองค์
ความรู้เกี่ยวกับการห้ามเลือดและการดาม 
- วิทยากรอธิบายเกี่ยวกับการห้ามเลือดและการดาม 
- วิทยากรสาธิตเกี่ยวกับเกี่ยวกับการห้ามเลือดและ
การดาม 
- วิทยากรแบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมอบรมฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับ
การห้ามเลือดและการดาม 

 

 
30 นาที 

แผนกิจกรรมที่ 6 การฝึกทักษะ
เกี่ยวกับการยกเคลื่อนย้าย 
  

- วิทยากรแนะน าตัวพร้อมทั้งสอบถามพื้นฐานองค์
ความรู้เกี่ยวกับยกเคลื่อนย้าย  
- วิทยากรอธิบายเกี่ยวกับการยกเคลื่อนย้าย   
- วิทยากรสาธิตเกี่ยวกับเกี่ยวกับการยกเคลื่อนย้าย  
- วิทยากรแบ่งกลุ่มผูเ้ข้าร่วมอบรมฝึกปฏิบัตเิกี่ยวกับ
การยกเคลื่อนย้าย   
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ระยะเวลา กิจกรรม เนื้อหากิจกรรม สื่อ/อุปกรณ์ 
 

30 นาที 
แผนกิจกรรมที่ 7 การฝึกทักษะ
เกี่ยวกับการสื่อสารกับทีมรักษา 

- วิทยากรแนะน าตัวพร้อมทั้งสอบถามพื้นฐานองค์
ความรู้เกี่ยวกับการสื่อสารกับทีมรักษา 
- วิทยากรอธิบายเกี่ยวกับการสื่อสารกับทีมรักษา 
- วิทยากรสาธิตเกี่ยวกับเกี่ยวกับการสื่อสารกับทีม
รักษา 
- วิทยากรแบ่งกลุ่มผูเ้ข้าร่วมอบรมฝึกปฏิบัตเิกี่ยวกับ
การสื่อสารกับทีมรักษา 

 



 
 

9 
 

ก าหนดการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ  
การผลิตต้นแบบอาสาสมัครฉุกเฉินเพื่อดูแลชุมชน 

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 เวลา     หัวข้อ 
 08.00 – 08.30 น.   ลงทะเบียน 
 08.30 – 08.45 น.   กิจกรรม “ยิ้มรับมิตร” 
 08.45 – 10.00 น.   การดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ 
 10.00 – 12.00 น.   การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน 
      สิ่งแปลกปลอมอุดกั้นทางเดินหายใจ 
      การห้ามเลือดและการดาม 
      การยกเคลื่อนย้าย 
      การสื่อสารกับทีมรักษา 
 *แบ่งเป็นกลุ่มๆละ 30 นาทีหรือตามความเหมาะสม 

 12.00 – 13.00 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 13.00 – 14.00 น.   เทคนิคการเป็นผู้น าที่ดี 
 14.00 – 16.00 น.   ฝึกปฏิบัติตามฐานต่างๆฐานละ 30 นาที 
      การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน 
      สิ่งแปลกปลอมอุดกั้นทางเดินหายใจ 
      การห้ามเลือดและการดาม 
      การยกเคลื่อนย้าย 
      การสื่อสารกับทีมรักษา 
 
 หมายเหตุ:  1. ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
           2. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 10.30 – 10.45 น. 
       และ 14.30 – 14.45 น. 
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เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 

ผลโปรแกรมเสรมิสร้างความรู้และทักษะ 
อาสาสมัครฉุกเฉินเพื่อดูแลชุมชน 
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แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน 
และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 

ค าชี้แจง : จงเลือกข้อที่ถูกต้องที่สดุเพียงข้อเดียว โดยการท าเครื่องหมาย X บน
กระดาษค าตอบ 
ข้อที่ 1 ถ้ามีบุคคลในครอบครัวของท่านเกิดเป็นลม ไม่รู้สึกตัว อย่างกะทันหัน ท่านควร
จะท าอย่างไร  
ก. รีบตามหมอทางไสยศาสตร์มาท าพิธี 
ข. ท าการบีบนวด พร้อมให้กินยาลม  
ค. รีบโทรขอความช่วยเหลือจากศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน  
ง. รีบน าส่งโรงพยาบาลโดยเร็วท่ีสุด  
ข้อที่ 2 ข้อใดถูกต้องที่สุด เกี่ยวกับการแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือจากระบบการแพทย์
ฉุกเฉิน  
ก. แจ้งเหตุเมื่อพบคนมีอาการชักเกร็ง กระตุก 
ข. แจ้งเหตุฉุกเฉินทุกชนิด  
ค. แจ้งเหตุเมื่อต้องการรถเพื่อไปโรงพยาบาล  
ง. แจ้งเหตุเมื่อพบคนเป็นแผลอยู่ข้างถนน  
ข้อที่ 3 ในการแจ้งเหตุเพื่อขอความช่วยเหลือ จากระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ท่านสามารถ
โทรแจ้งท่ีหมายเลขใด  

ก. หมายเลข 1699  
ข. หมายเลข 1669 

 ค. หมายเลข 1966 
 ง. หมายเลข 1996 

ข้อที่ 4 ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการโทรแจ้งเหตุ 
ก. โทรแจ้งเหตุ ด้วยโทรศัพท์ทุกระบบ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย  
ข. โทรแจ้งเหตุ ด้วยโทรศัพท์สาธารณะเท่าน้ัน จึงจะไม่เสียค่าใช้จ่าย 
ค. โทรแจ้งเหตุ ด้วยโทรศัพท์บ้านเท่าน้ัน จึงจะไม่เสียค่าใช้จ่าย 
ง. โทรแจ้งเหตุ ด้วยโทรศัพท์มือถือเท่านั้น จึงจะไม่เสียค่าใช้จ่าย 
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ข้อที่ 5 ถ้าเป็นอาสาฉุกเฉินของ จ.เชียงใหม่ ขณะที่ท่านเดินทางไป จ.ขอนแก่น พบคน
ถูกรถชนบาดเจ็บ ท่านควรจะโทรแจ้งเหตุอย่างไร  
ก. โทรแจ้งเหตดุ้วยเบอรต์รงที่ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการของจังหวดัเชียงใหม ่
ข. โทรแจ้งเหตดุ้วยเบอรต์รงที่ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการของจังหวัดขอนแก่น 
ค. โทรแจ้งเหตดุ้วยหมายเลข ๑๖๖๙  
ง. โทรแจ้งต ารวจท้องที่ของจังหวัดขอนแก่น 
ข้อที่ 6 ข้อใดเป็นบทบาทของอาสาฉุกเฉินชุมชน (อฉช.) ในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน  
ก. แจ้งเหตุขอความช่วยเหลือเมื่อพบผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน 
ข. โทรแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือเมื่อมีอุบัติเหตุในหมู่บ้าน 
ค. ให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นระหว่างรอชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน  
ง. ข้อ ก และ ค ถูก 
ข้อที่ 7 เหตุการณ์ใดต่อไปนี้ ที่ท่านต้องโทรแจ้งเหตเุพื่อขอความช่วยเหลือจากระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน 
ก. ผู้ป่วยเบาหวาน เป็นลมหมดสต ิ 
ข. ผู้ป่วยมะเร็ง กินอาหารไมไ่ด้  

ค. ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง  
ง. ผู้ป่วยเด็กเป็นไข้หวัด

ข้อที่ 8 นายโจ ถูกน้ าแกงลวกบริเวณล าตัว ขณะก าลังท ากับข้าว ท่านจะให้การ
ช่วยเหลือเบื้องต้นอย่างไร 
ก. ใช้ยาสีฟันยาบริเวณที่เป็นแผล  
ข. ใช้น้ าปลาล้างท าความสะอาดแผล 
ค. ล้างด้วยน้ าเย็นสะอาด  
ง. ท าแผลด้วยทิงเจอร์ไอโอดีน เพื่อฆ่าเชื้อ
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ข้อที่ 9 ถ้าท่านพบผู้ป่วยถูกตัวต่อ/แตนต่อย บ่นหายใจไม่สะดวก ท่านจะแจ้งเหตุขอ
ความช่วยเหลือจากระบบการแพทย์ฉุกเฉินหรือไม่ และจะให้การชว่ยเหลือเบื้องต้น
อย่างไร 
ก. ไม่ต้องแจ้งขอความช่วยเหลือ และต าหอมแดงแปะไว้บรเิวณที่ถูกต่อ แตน ต่อย เพื่อ
ดูดพิษ  
ข. รีบแจ้งขอความช่วยเหลือ สังเกตอาการเปลี่ยนแปลงอย่างใกล้ชิดระหว่างรอชุด
ปฏิบัติการฉุกเฉิน 
ค. รีบแจ้งขอความช่วยเหลือ และท าการช่วยฟ้ืนคืนชีพ  
ง. ไม่ต้องแจ้งขอความช่วยเหลือ ให้ดมยาดม รีบน าส่งโรงพยาบาล 
 
ข้อที่ 10 ถ้าท่านเป็นอาสาสมัครฉกุเฉินเพื่อดูแลชุมชน พบเด็กในหมูบ่้านตกต้นไม้ ขา
บวมผิดรูป ปวด เดินไมไ่ด้ หลังจากแจ้งขอความช่วยเหลือ ระหว่างรอทีมกู้ชีพในระบบ
การแพทย์ฉุกเฉินมาถึง ท่านจะใหก้ารช่วยเหลือเบื้องต้นอย่างไร 
ก. ให้นอนนิ่งๆ เคลื่อนไหวให้น้อยที่สุด ทานวดน้ ามัน 
ข. ให้นอนนิ่งๆ เคลื่อนไหวให้น้อยที่สุด แล้วใช้ผ้าพันไว ้
ค. ให้นอนนิ่งๆ เคลื่อนไหวให้น้อยที่สุด แล้วหาไมม้าดามไว้ช่ัวคราว 
ง. ตามหมอพื้นบ้านมาบีบนวด เพือ่จัดกระดูกให้เข้าท่ีในเบื้องต้นไปก่อน  
 
ข้อที่ 11 เมื่อท่านต้องแจ้งเหตุเพื่อขอความช่วยเหลือจากศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ ข้อ
ใดต่อไปนี้เป็นข้อมลูที่ ท่านจ าเป็นต้องแจ้ง  
ก. ช่ือ-นามสกุล, เบอรโ์ทรศัพท์ ของผู้แจ้งเหตุ  
ข. จุดที่เกิดเหตุ และสถานท่ีใกล้เคียงท่ีสังเกตเห็นได้ง่าย  
ค. ประเภทเหตุการณ์หรืออาการเจ็บป่วยฉุกเฉินที่ผู้ป่วยเป็น, ประมาณจ านวนผู้ป่วย (ถ้า
มีหลายราย) 
ง. ต้องแจ้งข้อมูลทั้งข้อ ก, ข และ ค 
 
 



 
 

14 
 

ข้อที่ 12 ข้อใดต่อไปนี้ เป็นผู้ป่วยฉุกเฉิน 
ก. นายบุญเชย มีอาการหายใจเหนื่อย นอนราบไมไ่ด้  
ข. นายบุญช่วย ถูกลิงกัดท่ีนิ้วก้อยมือขวา 
ค. นายบุญชู เป็นอัมพาตมา 1 ปี มีแผลที่ก้น วันน้ีหมอนดัให้ไปตรวจที่โรงพยาบาล  
ง. นายบุญเชิญ มีอาการปวดฟัน นอนไม่หลับ 
 
ข้อที่ 13 ข้อใดเป็นคุณสมบัติของ อาสาฉุกเฉินชุมชน (อฉช.) 
ก. อายุ ๗ ปี ข้ึนไป  
ข. อ่านเขียน และเข้าใจภาษาไทย  

ค. มีกลุ่มตัวอย่าง  
ง. ถูกทุกข้อ 

 
ข้อที่ 14 ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวดั 
ก. ตั้งอยู่ที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉนิแห่งชาติ (สพฉ.)  
ข. เป็นศูนย์ที่รับแจ้งเหตุ เมื่อต้องการขอความช่วยเหลือเมื่อมผีู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน  
ค. เป็นศูนย์ที่รับแจ้งเหตุ เมื่อต้องการขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับเหตุฉุกเฉินทุกชนิด 
ง. เป็นศูนย์ที่รับแจ้ง เพื่อขอใช้บริการรถพยาบาล รับ-ส่งผู้ป่วยครบวงจร 
 
ข้อที่ 15 ข้อใดเป็นสิทธิประโยชน์ที่ท่านจะไดร้ับเมื่อเป็นอาสาฉุกเฉนิชุมชน (อฉช.) 
ก. มีสิทธิรักษาพยาบาลฟรี  
ข. มีสิทธิไดร้ับเข็มเชิดชูเกียรติ ตามหลักเกณฑ์ทีส่ถาบันการแพทย์ฉกุเฉินแห่งชาติ
ก าหนด  
ค. มีสิทธิเข้าร่วมโครงการสร้างหลกัประกันชีวิต ส าหรับผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์
ฉุกเฉิน  
ง. ข้อ ข และ ค ถูก  
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ข้อที่ 16 การช่วยฟื้นคืนชีพจะท าเมื่อใด  
ก. เมื่อพบผู้ป่วยปลุกไมต่ื่น   ค. เมื่อพบผู้ป่วย นอนแน่นิ่งอยู่            
ข. เมื่อพบผู้ป่วยเรียกแล้วไมต่อบสนอง  ง. เมื่อพบผู้ป่วย นอนคว่ าหน้าอยู่ 
ไม่หายใจหรือหายใจเฮือกๆ 
  
ข้อที่ 17 ข้อใดเป็นสิ่งที่อาสาฉุกเฉนิชุมชนสามารถปฏิบัตไิด้เกี่ยวกับการช่วยฟื้นคืนชีพ
ขั้นพื้นฐาน  
ก. ต้องท าการเป่าปาก จ านวน ๒ ครั้ง และกดหน้าอกจ านวน ๓๐ ครั้ง เสมอ  
ข. การกดหน้าอก สามารถกดด้วยมือเพียงข้างเดียวก็ได ้
ค. ท าการกดหน้าอกเพียงอย่างเดยีวก็ได้ ด้วยอตัราความเร็วอยา่งน้อย ๑๐๐ ครั้ง/นาที 
ง. การกดหน้าอก ให้วางมือบริเวณหน้าอกด้านซา้ยตรงต าแหน่งหัวใจ 
 
ข้อที่ 18 บาดแผลทีม่ีเลือดออกลกัษณะไหลพุ่งแรง สีแดงสด เป็นการเสยีเลือดจาก
หลอดเลือดชนิดใด 
ก. หลอดเลือดแดง  
ข. หลอดเลือดด า 

ค. หลอดเลือดฝอย 
ง. หลอดเลือดหัวใจ  

 
ข้อที่ 19 ข้อใดเป็นลักษณะของบาดแผลเปิด 
 ก. ลักษณะฟกช้ า บวม  
 ข. ลักษณะแผลฉีกขาด มีเลือดไหล
ตลอดเวลา 

    ค. ลักษณะเป็นรอยนูนแดง  
                ง. ถูกทุกขอ้

 
ข้อที่ 20 อาการใดต่อไปนี้ใหส้งสยัว่าผู้ป่วยอาจมีกระดูกหัก
ก.ปวด บวม มีรอยช้ า ลักษณะผิดรูป 
ข.อวัยวะส่วนน้ันสั้นกว่าอีกข้าง  
ค.การท าหน้าท่ีของอวัยวะส่วนน้ันผิดไป  
ง.ถูกทุกขอ้
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แบบประเมินการช่วยพ้ืนคืนชีพข้ันพื้นฐาน โรงพยาบาลฝาง  
จังหวัดเชียงใหม่ 

ช่ือ-สกุล.......................................หน่วยงาน..............................วันที.่.............................. 
แนวทางการปฏิบัติการช่วยพ้ืน

คืนชีพขัน้พื้นฐาน 
ปฏิบัติ
ถูกต้อง 

ปฏิบัต ิ ไม่ถูกต้อง ไม่ปฏิบัติ 

1. ตรวจดูความปลอดภัยของ
สถานท่ีเกิดเหต ุ

    

2. ประเมินผู้ป่วยหมดสติโดยการ
ตบไหล่สองข้าง พร้อมเรียกผู้ป่วย
ดัง ๆ 

    

3. ขอความช่วยเหลือจากผู้ที่อยู่
ใกล้เคียง/โทร 1669/รีบน า AED 
หรืออุปกรณ์ฉุกเฉินมาใช้ (ถ้าอยู่
บริเวณนั้น) 

    

4. ตรวจคล าชีพจรภายใน 5 -10 
วินาที พร้อม ๆ กับมองดูว่ามีการ
หายใจหรือไม่หรือหายใจเฮือก 

    

5. กดหน้าอก 30 ครั้ง และช่วย
หายใจ 2 ครั้ง 

    

    5.1 กดหน้าอกด้วยอัตราเร็ว 
100-120 ครั้ง/นาที 

    

    5.2 กดหน้าอกด้วยความลึก 5-
6 ซม.(2-2.4 นิ้ว) 

    

    5.3 ปล่อยหน้าอกให้คืนตัว
กลับเตม็ที่ก่อนกดครั้งต่อไป 
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แนวทางการปฏิบัติการช่วยพ้ืน
คืนชีพขัน้พื้นฐาน 

ปฏิบัติ
ถูกต้อง 

ปฏิบัต ิ ไม่ถูกต้อง ไม่ปฏิบัติ 

    5.4 ไม่หยุดกดหน้าอกเกิน 10 
วินาที 

    

    5.5 เปลี่ยนคนกดหน้าอกทุก 5 
รอบหรือ 2 นาที 

    

    5.5 เปลี่ยนคนกดหน้าอกทุก 5 
รอบหรือ 2 นาที 

    

    5.6 เทคนิคการกดหน้าอก 
(การจัดท่าของผู้ช่วยเหลือ,การ
วางมือ,ต าแหน่งกดหน้าอก) 

    

6. จัดท่าเปิดทางเดินหายใจได้
ถูกต้อง (Head tilt-chin lift , 
Jaw thrust) 

    

7. ช่วยหายใจด้วยวิธีท่ีถูกต้อง
เหมาะสม (Self inflating bag , 
Pocket mask) 

    

8. ใช้เครื่อง AED ทันทีท่ีเครื่อง
มาถึง 

    

    8.1 เปิดสวิตซ์เครื่อง AED ได้
ถูกต้อง 

    

    8.2 ติดแผ่นช็อกไฟฟ้าใน
ต าแหน่งท่ีถูกต้องและต่อสายเข้า
เครื่อง AED 

    

    8.3 ไม่แตะต้องผู้ป่วยขณะ
เครื่องที่เครื่องท าการวิเคราะห์
จังหวะการเต้นของหัวใจ 
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แนวทางการปฏิบัติการช่วยพ้ืน
คืนชีพขัน้พื้นฐาน 

ปฏิบัติ
ถูกต้อง 

ปฏิบัต ิ ไม่ถูกต้อง ไม่ปฏิบัติ 

    8.4 กดช็อกไฟฟ้าได้ถูกต้องโดย
ไม่มีใครสัมผสัตัวผู้ป่วยขณะช็อก 

    

9. ประเมินผู้ป่วยทุก 2 นาทีหรือ
กดหน้าอกครบ 5 รอบ 

    

10. จัดท่า Recovery position     

 

ข้อเสนอแนะ
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
........................................................................................................................................... 
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