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ค ำน ำ 
 

การดูแลรักษาอาการผู้เจ็บป่วยนอกโรงพยาบาลและเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
ฉุกเฉินท่ีมีอาการป่วยหรือบาดเจ็บท่ีเกิดขึ้นฉุกเฉิน เฉียบพลัน พร้อมท้ังการน าส่ง
โรงพยาบาลท่ีเหมาะสม เป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินเพื่อ
ป้องกันไม่ให้ภาวะทุพพลภาพท่ีอาจน าไปสู่การเสียชีวิตตามมาซ่ึงผู้ปฏิบัติการ
จ าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับระบบการแพทย์ฉุกเฉินและ
มาตรฐาน หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ตามท่ี
พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ พ.ศ. 2551 ได้ก าหนดให้มีสถาบัน
การแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติท าหน้าท่ีในการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินของ
ประเทศไทย โดยให้ท้องถิ่นทุกจังหวัดมีหน้าท่ีในการบริหารจัดให้มีบริการความ
ช่วยเหลือท่ีมีมาตรฐานให้บริการแก่ประชาชนในพื้นท่ี ซ่ึงผู้ป่วยฉุกเฉินสามารถ 
ขอใช้บริการความช่วยเหลือได้ท่ีโทร 1669 ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
เป็นระบบการให้บริการรักษาและน าส่งผู้ป่วยฉุกเฉินและผู้ได้รับบาดเจ็บ  

จากการรวบรวมข้อมูลการใช้บริการการแพทย์ฉุกเฉินในโรงพยาบาลฝาง 
พบว่า มีกลุ่มท่ีมีการใช้บริการมากที่สุด คือ กลุ่มผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจร 
อุบัติเหตุท่ัวไป และกลุ่มผู้ป่วยไม่เร่งด่วน โดยในปี พ.ศ. 2561 พบว่า มีผู้รับบริการทาง
การแพทย์ฉุกเฉินท้ังหมด จ านวน 5,337 ราย เป็นผู้ป่วยและผู้บาดเจ็บเร่งด่วนฉุกเฉิน
จ านวน 369 ราย ผู้ป่วยและผู้บาดเจ็บฉุกเฉินจ านวน 4,524 ราย ส่วนจ านวนผู้ป่วยและ
ผู้บาดเจ็บท่ีมารับบริการโรงพยาบาลฝางท่ีมีการคัดกรองตามความเร่งด่วนตั้งแต่ระดับ 
Resuscitation Emergency และ Urgency มีจ านวนท้ังหมด 22,068 ราย  

จากการเปรียบเทียบจ านวนผู้มารับบริการท่ีโรงพยาบาลฝางและ
ผู้ใช้บริการของระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน พบว่า มีผู้รับบริการจ านวนไม่น้อยท่ี
ได้รับการเจ็บป่วยและน าส่งผู้ป่วยมาท่ีโรงพยาบาลด้วยตนเอง ซ่ึงผู้ป่วยในกลุ่มน้ี
อาจจะเสียชีวิตหรือได้รับการบาดเจ็บเพิ่มเติมเน่ืองจากญาติหรือผู้น าส่งอาจจะขาด
ความรู้ในการปฐมพยาบาลท่ีถูกต้อง ดังน้ัน การพัฒนาระบบบริการการฉุกเฉินให้มี
ความเข้าถึงได้ง่ายและขยายองค์ความรู้การปฐมพยาบาลเข้าสู่ชุมชนได้มากขึ้นจึง
เป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยลดอัตราการบาดเจ็บและการเสียชีวิตลงได้  
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บทคัดย่อ 
 

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาแบบวิจัยและพัฒนา มีวัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครฉุกเฉินเพื่อดูแลชุมชนใน
พื้นที่ให้บริการสุขภาพสายเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ กระบวนการในการพัฒนา
โปรแกรมแบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ 1) ระยะวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาและ
ความต้องการในการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 2) ระยะด าเนินการ และ 
3) ระยะประเมินผล ผู้เข้าร่วมการศึกษาเป็นกลุ่มตัวอย่างที่คัดเลือกแบบ
เฉพาะเจาะจง ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจ านวน 46 คน ผู้น าชุมชนจ านวน 5 คน เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารงาน
อุบัติเหตุและฉุกเฉิน จ านวน 10 คน และอาสาสมัครฉุกเฉิน จ านวน 230 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย แนวค าถามในการสนทนากลุ่ม 
แนวค าถามในการสัมภาษณ์เชิงลึก แบบประเมินความรู้เกี่ยวการช่วยฟื้นคืนชีพ
ขั้นพื้นฐานและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และแบบประเมินทักษะการช่วย 
ฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและสถิติทดสอบที 
ที่ไม่เป็นอิสระต่อกัน 

การศึกษาครั้งนี้ท าให้ได้โปรแกรมการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
ฉุกเฉินเพื่อดูแลชุมชนซึ่งมีเนื้อหาสาระส าคัญ 2 ส่วน คือ 1) การให้ความรู้
เรื่องการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ และเทคนิคการเป็นผู้น า 
ที่ดี และ 2) การฝึกทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ได้แก่ การช่วยฟ้ืนคืนชีพ
ขั้นพื้นฐาน การห้ามเลือดและการดาม การยกเคลื่อนย้าย และการสื่อสารกับ
ทีมรักษา ผลลัพธ์จากการน าโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นไปใช้ พบว่า อาสาสมัคร
ฉุกเฉินมีคะแนนเฉลี่ยความรู้ เกี่ยวกับการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานและ 
การปฐมพยาบาลเบื้องต้นสูงขึ้นกว่าก่อนการอบรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
(t= -17.763, p < .001) และมีคะแนนเฉลี่ยทักษะในการช่วยฟื้นคืนชีพขั้น
พื้นฐานสูงขึ้นกว่าก่อนการอบรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (t= -21.215,  
p < .001) 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 

1. ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

 การดูแลรักษาอาการผู้เจ็บป่วยนอกโรงพยาบาลและเคลื่อนย้าย
ผู้ป่วยฉุกเฉินที่มีอาการป่วยหรือบาดเจ็บที่เกิดขึ้นฉุกเฉินเฉียบพลันพร้อมทั้ง
การน าส่งโรงพยาบาลที่เหมาะสม เป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งในการช่วยชีวิตผู้ป่วย
ฉุกเฉินเพื่อป้องกันไม่ให้ภาวะทุพลภาพที่อาจน าไปสู่การเสียชีวิตตามมาซึ่งผู้
ปฏิบัติการจ าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับระบบการแพทย์
ฉุกเฉินและมาตรฐาน หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบการแพทย์
ฉุกเฉินตามที่พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ  พ.ศ. 2551  
ได้ก าหนดให้มีสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติท าหน้าที่ในการพัฒนาระบบ
บริการการแพทย์ฉุกเฉินของประเทศไทย โดยให้ท้องถิ่นทุกจังหวัดมีหน้าที่ใน
การบริหารจัดให้มีบริการความช่วยเหลือท่ีมีมาตรฐานให้บริการแก่ประชาชน
ในพื้นที่ ซึ่งผู้ป่วยฉุกเฉินสามารถขอใช้บริการความช่วยเหลือได้ที่โทร 1669 
ตลอด 24 ช่ัวโมง โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเป็นระบบการให้บริการรักษาและน าส่ง
ผู้ป่วยฉุกเฉินและผู้ได้รับบาดเจ็บ  

ระบบการแพทย์ ฉุ ก เฉิ น จะมี ชุ ดปฏิ บั ติ กา ร  4 ร ะดั บ  คื อ 
ชุดปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น (First responder unit: FR) ชุดปฏิบัติการ
ฉุกเฉินระดับต้น (Basic life support unit: BLS) ชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน
ระดับกลาง ( Intermediate life support unit: ILS) และชุดปฏิบัติการ
ฉุกเฉินระดับสูง (Advance life support unit: ALS) ซึ่งการท างานทั้งหมด
ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ โดยนายแพทย์ 
จะปฏิบัติการเป็นผู้อ านวยการศูนย์และให้ค าปรึกษาในกรณีที่ทีมงานต้องการ
ความช่วยเหลือด้านการปฐมพยาบาล เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยและ
ผู้ปฏิบัติงานร่วมด้วย มีหลักการในการท างาน โดยใช้สัญลักษณ์ คือ "ดาวแห่ง
ชีวิต" (Star of Life) 6 แฉกภายในมีสัญลักษณ์งูพันคทา ซึ่งหมายถึง ภารกิจ
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ส าคัญ 6 ประการคือ 1) DETECTION การวินิจฉัยคัดแยกความรุนแรงอาการ
ของผู้เจ็บป่วย 2) REPORT คือ การแจ้งเหตุและรายงานแพทย์อ านวยการ
ทราบ 3) RESPONSE  การตอบสนองและปฏิบัติการตามค าสั่งในการให้
ความช่วยเหลือ 4) ON SCENE CARE  การให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น ณ จุด
เกิดเหตุอย่างปลอดภัยถูกต้องและเหมาะสม  5)  CARE IN TRANSIT   
การดูแลช่วยเหลือระหว่างการล าเลียง และน าส่ง และ 6) TRANFER TO 
DEFINTIVE CARE การส่งต่อให้ได้รับการดูแลที่เหมาะสม (บริการการแพทย์
ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร, 2562) 

จากการรวบรวมข้อมูลการใ ช้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน ใน
โรงพยาบาลฝาง พบว่า มีกลุ่ มที่มีการใช้บริการมากที่สุด  คือ กลุ่ม
ผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจร อุบัติเหตุทั่วไป และกลุ่มผู้ป่วยไม่เร่งด่วน 
โดยในป ีพ.ศ. 2561 พบว่า มีผู้รับบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินท้ังหมดจ านวน 
5,337 ราย เป็นผู้ป่วยและผู้บาดเจ็บเร่งด่วนฉุกเฉินจ านวน 369 ราย ผู้ป่วย
และผู้บาดเจ็บฉุกเฉินจ านวน 4,524 ราย ส่วนจ านวนผู้ป่วยและผู้บาดเจ็บ
ที่มารับบริการโรงพยาบาลฝางที่มีการคัดกรองตามความเร่งด่วนตั้งแต่ ระดับ 
Resuscitation Emergency และUrgency มีจ านวนทั้งหมด 22,068 ราย 
จากการเปรียบเทียบจ านวนผู้มารับบริการที่โรงพยาบาลฝางและผู้ใช้บริการ
ของระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน พบว่า มีผู้รับบริการจ านวนไม่น้อยที่ได้รับ
การเจ็บป่วยและน าส่งผู้ป่วยมาที่โรงพยาบาลด้วยตนเอง ซึ่งผู้ป่วยในกลุ่มนี้
อาจจะเสียชีวิตหรือได้รับการบาดเจ็บเพิ่มเติมเนื่องจากญาติหรือผู้น าส่ง
อาจจะขาดความรู้ในการปฐมพยาบาลที่ถูกต้อง ดังนั้น การพัฒนาระบบ
บริการการฉุกเฉินให้มีความเข้าถึงได้ง่ายและขยายองค์ความรู้ การปฐม
พยาบาลเข้าสู่ชุมชนได้มากขึ้นจึงเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยลดอัตราการ
บาดเจ็บ และการเสียชีวิตลงได้  
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2. วัตถุประสงค ์
1. เพื่อพัฒนาโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครฉุกเฉิน 

เพื่อดูแลชุมชน 
2. เพื่อเปรียบเทียบคะแนนความรู้เกี่ยวกับการช่วยฟื้นคืนชีพขั้น

พื้นฐานและการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นของอาสาสมัครฉุกเฉิน ก่อนและหลังการ
ใช้โปรแกรมการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครฉุกเฉินเพื่อดูแลชุมชน 

3. เพื่อเปรียบเทียบคะแนนทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานของ
อาสาสมัครฉุกเฉิน ก่อนและหลังการใช้โปรแกรมการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
ฉุกเฉินเพื่อดูแลชุมชน 
 

3. ค ำถำมกำรวิจัย 
 1. โปรแกรมการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครฉุกเฉินเพื่อดูแลชุมชนที่
พัฒนาขึ้นมีลักษณะเป็นอย่างไร 
 2. ค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้เกี่ยวกับการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานและ
การปฐมพยาบาลเบื้องต้นของอาสาสมัครฉุกเฉิน ก่อนและหลังการใช้โปรแกรม
การพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครฉุกเฉินเพื่อดูแลชุมชนเป็นอย่างไร 

3. ค่าเฉลี่ยคะแนนทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานของอาสาสมัคร
ฉุกเฉิน ก่อนและหลังการใช้โปรแกรมการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครฉุกเฉินเพื่อ
ดูแลชุมชนเป็นอย่างไร 

 

4. นิยำมศัพท์ 
 อาสาสมัครฉุกเฉิน หมายถึง บุคคลที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ให้บริการ
สุขภาพสายเหนือที่ไม่ได้ด ารงต าแหน่งเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นและมีส่วนร่วม
ในการบริการสาธารณสุขมาก่อน เช่น ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่ที่ยินดเีข้าร่วมโครงการผลิตต้นแบบอาสาสมัครฉุกเฉินเพื่อดูแลชุมชน 
 พื้นที่ให้บริการสุขภาพสายเหนือ หมายถึง พื้นที่ที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ
การดูแลผู้ป่วยของโรงพยาบาลฝาง โรงพยาบาลไชยปราการ และโรงพยาบาล
แม่อาย 
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บทที่ 2 
กำรทบทวนวรรณกรรม 

  
การศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิจัยและการพัฒนา (Research and 

development) เพื่อพัฒนาโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครฉุกเฉิน
เพื่อดูแลชุมชน โดยแบ่งการศึกษาเป็น 3 ระยะ คือ 1) ระยะวิเคราะห์
สถานการณ์ 2) ระยะด าเนินการ และ 3) ระยะประเมินผล ศึกษาในกลุ่ม
อ าเภอฝาง แม่อาย และไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการทบทวน
วรรณกรรมดังนี้  
 
กำรพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับอำสำสมัครประเภทผู้
ปฏิบัติกำรฉุกเฉินเบื้องต้นในระบบกำรแพทย์ฉุกเฉินของประเทศไทย  

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัญหาด้านการจัด
การศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาส าหรับอาสาสมัครประเภท 
ผู้ปฏิบัติการเบื้องต้นในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน โดยใช้กรอบแนวคิดทฤษฎีเชิง
ระบบของ Ludwig Von Bertalanffy ซึ่ งประกอบด้วย  ปัจจัยน า เข้ า
กระบวนการ ผลผลิตและสิง่แวดลอ้ม มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนารูปแบบการ
จัดการศึกษา โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบงานด้านการจัดการศึกษาส าหรับ
อาสาสมัครประเภทผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้นจากส านักงานระบบบริการ
การแพทย์ฉุกเฉินประจ าจังหวัด และหัวหน้าศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ
ประจ าจังหวัดทั่วประเทศ จ านวน 154 คน จากนั้น น าผลที่ได้มาสังเคราะห์
เป็นรูปแบบการจัดการศึกษาส าหรับอาสาสมัครประเภทผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน
เบื้องต้น และน าไปตรวจสอบยืนยันรูปแบบโดยการสัมภาษณ์เจาะลึก
ผู้เช่ียวชาญด้านการจัดการศึกษาในระบบการแพทย์ฉุกเฉินจากจังหวัดที่ผล
การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินดีเด่นระดับประเทศ 3 จังหวัด ได้แก่ 
ราชบุรี  ยะลา และสุพรรณบุรี  จากนั้นน ารูปแบบที่ ได้จากขั้ นตอน 
การสัมภาษณ์ไปตรวจสอบยืนยันรูปแบบโดยการสนทนากลุ่ม (Focus group 
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discussion) ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 11 ท่าน เพื่อพัฒนารูปแบบการจัด
การศึกษาเหมาะสมและเป็นไปได้ (เสกสรรค์ มานวิโรจน์, 2552) 

ผลการวิจัย พบว่า รูปแบบการจัดการศึกษาส าหรับอาสาสมัคร
ประเภทผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้นควรเป็นรูปแบบผสมผสานระหว่าง
องค์ประกอบ ดังนี้ 1) ปัจจัยน าเข้าประกอบด้วย ทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่ 
วิทยากร ผู้เข้ารับการอบรม ทรัพยากรทางกายภาพ ได้แก่ อาคารและวัสดุ
ส าหรับการจัดการศึกษา ทรัพยากรการเงิน  และระบบสารสนเทศ  
2) กระบวนการประกอบด้วย กระบวนการเรียนการสอน กระบวนการบริการ 
และกระบวนการบริหารผลผลิตและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้  ผลการวิจัยยัง
พบว่า สภาพปัจจุบันและสภาพปัญหาของการจัดการศึกษาที่ควรพัฒนา
รูปแบบเพิ่มเติม ประกอบด้วย 1) การก าหนดจ านวนผู้เข้าอบรมต่อรุ่น  
2) ความเพียงพอของเอกสารส าหรับการศึกษาค้นคว้า 3) การสนับสนุน
งบประมาณอย่างเพียงพอ 4) การสนับสนุนงบประมาณอย่างทันเวลา  
5) การจัดเก็บข้อมูลของวิทยาการผู้สอน 6) การจัดท ารายวิชาด้านการฝึก
ปฏิบัติการด้านช่วยเหลือผู้ป่ วยฉุกเฉิน 7)  การจัดท าแผนการสอน  
8) การประเมินผลการสอนของวิทยากร 9) การบันทึกข้อมูลในการให้
ค าปรึกษา 10) การก าหนดวัตถุประสงค์ในการจัดท าแผนการการศึกษา  
11) การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 12) การติดตามผลการ
ปฏิบัติงานของผู้ส าเร็จการการศึกษา และ 13) การจัดท าแผนการจัด
การศึกษาโดยกระบวนการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ทั้งนี้การด าเนินการจัดการศึกษาตามองค์ประกอบเดิมผสมผสาน
องค์ประกอบท่ีพัฒนาขึ้นใหม่ทั้ง 13 องค์ประกอบจะท าให้การจัดการศึกษามี
ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสภาพปัจจุบันและสภาพปัญหาที่เป็นอยู่  
โดยจัดการศึกษาในอนาคต ควรจัดการศึกษาโดยการผสมผสานระหว่าง
องค์ประกอบท้ัง 13 องค์ประกอบท่ีพัฒนาขึ้น และองค์ประกอบเดิมซึ่งปฏิบัติ
ได้เหมาะสมแล้ว และด าเนินการในรูปแบบของ “ศูนย์การเรียนรู้ส าหรับ
อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ชุมชน เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน  
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กลุ่มเสี่ยงในการเจ็บป่วยฉุกเฉิน และนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ 
โดยการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” เพื่อเตรียมความพร้อมใน
การสร้างความมั่นใจด้านการบริการการแพทย์ฉุกเฉินแก่นักท่องเที่ยวจากการ
เปิดเสรีของประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ. 2558 

 
กำรพัฒนำควำมรู้และทักษะกำรบริกำรกำรแพทย์ฉุกเฉินของอำสำสมัคร 
กู้ชีพ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังแสง อ ำเภอแกด ำ จังหวัดมหำสำรคำม  

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการพัฒนาความรู้และ
ทักษะการบริการการแพทย์ฉุกเฉินของอาสาสมัครกู้ชีพ องค์การบริหารส่วน
ต าบลวังแสง ผู้มีส่วนร่วมในการศึกษาประกอบด้วยตัวแทนอาสาสมัครกู้ชีพ
ต าบล ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลวังแสงและเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล 
วังแสง จ านวน 52 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบประเมิน
ทักษะการปฏิบัติงาน แบบทดสอบความรู้ แนวค าถามในการสนทนากลุ่ม 
สัมภาษณ์เชิงลึก และการสังเกต วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้ สถิติ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบความแตกต่างระหว่าง
ค่าเฉลี่ย ท่ีกลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระจากกัน และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (ผดุงศิษฎ์ ช านาญบริรักษ์, 2562) 

ผลจากการวิจัยพบว่า 

     1. อาสาสมัครกู้ชีพขาดทักษะการบริการการแพทย์ฉุกเฉินและความ
ช านาญเพราะไม่ได้ฝึกอบรมทักษะอย่างต่อ เนื่อง โดยเฉพาะทักษะการช่วย
ฟื้นคืนชีพการปฐมพยาบาลเบื้องต้นการเคลื่อนย้ายและการน าส่งผู้ป่วย 
     2. รูปแบบการพัฒนาความรู้และทักษะการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
ส าหรับอาสาสมัครกู้ชีพ ควรเป็นการฝึกอบรมระยะสั้น อย่างน้อย 2 วัน  
โดยการเพิ่มพูนความรู้และการฝกึปฏิบัต ิครอบคลมุ 4 ทักษะ คือ การยกและ
การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การช่วยฟื้นคืนชีพขั้น
พื้นฐานและการน าส่งผู้ป่วยหลังการฝึกอบรม พบว่า กลุ่มตัวอย่างอาสาสมัคร
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กู้ชีพมีคะแนนเฉลี่ยความรู้เกี่ยวกับการบริการการแพทย์ฉุกเฉินสูงกว่าก่อน
การฝึกอบรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และคะแนนประเมิน
ทักษะหลังการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .001 
     3. การติดตามประเมินผลอาสาสมัครกู้ชีพหลังจากการฝึกอบรม พบว่า 
อาสาสมัครกู้ชีพเข้าใจกระบวนการให้บริการแก่ผู้ป่วย สามารถตัดสินใจใน
การท างานได้อย่างรวดเร็ว มีความรับผิดชอบต่องานท่ีปฏิบัติ สามารถปฏิบัติ
ได้ด้วยตนเอง และสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับอาสาสมัครกู้ชีพคนอื่นได้  

 จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องพบว่า อาสาสมัครฉุกเฉินมี
การฝึกทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพ (Cardiopulmonary resuscitation: CPR) 
แต่ยังขาดการฝึกทักษะเกี่ยวกับการดาม การยกเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บที่
ถูกต้อง การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจ ทั้งนี้  รวมถึงทักษะใน
การสื่อสารและการส่งต่อข้อมูลให้บุคคลอื่นได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง  
 

กรอบแนวคิด 

 การศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาเพื่อโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครฉุกเฉินเพื่อดูแลชุมชน กระบวนการในการพัฒนาแบ่งออกเป็น  
3 ระยะ ได้แก่ คือ 1) ระยะวิเคราะห์สถานการณ์ 2) ระยะด าเนินการ เป็นการ
พัฒนาและน าโปรแกรมโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครฉุกเฉินเพื่อ
ดูแลชุมชนไปใช้ โดยจัดอบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการช่วยฟ้ืนคืน
ชีพขั้นพื้นฐานและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้แก่อาสาสมัครฉุกเฉิน และ  
3) ระยะประเมินผล โดยประเมินความรู้และทักษะของอาสาสมัครฉุกเฉินก่อน
และหลังการใช้โปรแกรมการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครฉุกเฉินเพื่อดูแลชุมชน  
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บทที่ 3 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

  
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาแบบวิจัยและพัฒนา (Research and 

development) มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครฉุกเฉินเพื่อดูแลชุมชน ในอ าเภอฝาง แม่อาย และไชยปราการ ตั้งแต่
เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2563  
 
1. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ แบ่งออกตาม
กระบวนการในการด าเนินการวิจัย ดังนี ้

ระยะที่ 1 ระยะวิเครำะห์สถำนกำรณ์  
 ประชำกร แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย  
1. เจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่

ให้บริการสุขภาพสายเหนือ  
2. ผู้น าชุมชน 
3. เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน (Trauma and 

Emergency Admin Unit: TEA Unit)  
กลุ่มตัวอย่ำง แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย 
1. เจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่

ให้บริการสุขภาพสายเหนือ ได้แก่ โรงพยาบาลฝาง โรงพยาบาลไชยปราการ 
และโรงพยาบาลแม่อาย คัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) 
จ านวน 46 คน โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

1. เป็นเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยที่เคยให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
ก่อนและระหว่างน าส่งโรงพยาบาล 

2. ท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ให้บริการ
สุขภาพสายเหนือ 

3. ยินยอมให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมโครงการวิจัย 
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2. ผู้น าชุมชนในพื้นที่อ าเภอฝาง คัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง 
จ านวน 5 คน โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

 1. เป็นผู้น าชุมชนที่ยังคงด ารงต าแหน่งในพื้นที่กลุ่มตัวอย่าง 
ได้แก่ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 

 2. ยินยอมให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมโครงการวิจัย 
 3. เจ้าหน้าท่ีศูนย์บริหารงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน (Trauma and 

Emergency Admin Unit: TEA Unit) คัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง จ านวน 
10 คน โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

  1. เป็นเจ้าหน้าท่ีที่ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน  
  2. ต้องผ่านงานด้านอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ไม่น้อยกว่า 3 ปี 
  3. ยินยอมให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมโครงการวิจัย 

ระยะที่ 2 ระยะด ำเนินกำร 
 ประชำกร แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ประกอบด้วย  
1. เจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่

ให้บริการสุขภาพสายเหนือ  
2. อาสาสมัครฉุกเฉิน  
กลุ่มตัวอย่ำง แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ประกอบด้วย 
1. เจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่

ให้บริการสุขภาพสายเหนือ ได้แก่ โรงพยาบาลฝาง โรงพยาบาลไชยปราการ 
และโรงพยาบาลแม่อาย คัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง จ านวน 46 คน โดยมี
คุณสมบัติ ดังนี้ 

1. เป็นเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยที่เคยให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
ก่อนและระหว่างน าส่งโรงพยาบาล 

2. ท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ให้บริการ
สุขภาพสายเหนือ 

3. ยินยอมให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมโครงการวิจัย 
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2. อาสาสมัครฉุกเฉินท่ีมาจาก 9 ต าบล 3 อ าเภอ 115 หมู่บ้านของ
อ าเภอฝาง แม่อาย และไชยปราการ คัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง หมู่บ้านละ 
2 คน จ านวน 230 คน โดยมีคุณสมบัติดังนี้ 

1. ไม่เคยผ่านการอบรมหลกัสตูร อสม. อพปร. หรือเป็นผู้น าชุมชน 
2. สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ 
3. ยินยอมให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมโครงการวิจัย 

ระยะที่ 3  ระยะประเมินผล 
 ประชำกร คือ อาสาสมัครฉุกเฉิน 
กลุ่มตัวอย่ำง คือ อาสาสมัครฉุกเฉินที่มาจาก 9 ต าบล 3 อ าเภอ 

115 หมู่บ้านของอ าเภอฝาง แม่อาย และไชยปราการ คัดเลือกแบบ
เฉพาะเจาะจง หมู่บ้านละ 2 คน จ านวน 230 คน โดยมีคุณสมบัติดังนี้ 

1. ไม่เคยผ่านการอบรมหลักสูตร อสม. อพปร. หรือเป็นผู้น าชุมชน 
2. สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ 
3. ยินยอมให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมโครงการวิจัย 
 

2. เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 

1. แนวค าถามในการสนทนากลุ่ม เป็นแนวสัมภาษณ์แบบมีโครงสรา้ง
ที่นักวิจัยได้พัฒนาขึ้นเพื่อประเมินสถานการณ์ปัญหาเกี่ยวกับระบบบริการ
การแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่ให้บริการสุขภาพสายเหนือตามการรับรู้ของผู้น า
ชุมชนและเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย โดยใช้ค าถามปลายเปิดเกี่ยวกับความรู้ขั้นตอน
การให้บริการ และสิ่งที่คาดหวังว่าจะได้รับจากหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 

2. แนวค าถามในการสัมภาษณ์เชิงลึกเป็นแนวสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้างที่นักวิจัยได้พัฒนาขึ้นเพื่อประเมินความรู้ ขั้นตอนการให้บริการและ
ความต้องการในการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่ให้บริการ
สุขภาพสายเหนือตามการรับรู้ของเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย 
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3. แบบประเมินความรู้เกี่ยวการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานและการปฐม
พยาบาลเบื้องต้นส าหรับอาสาสมัครฉุกเฉิน ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นเองโดยประยุกต์
จากการทบทวนวรรณกรรม ลักษณะของแบบประเมินความรู้ประกอบด้วยข้อ
ค าถามทั้งหมด 3 ด้าน ประกอบด้วย ค าถามเกี่ยวกับการใช้หมายเลข 1669  
การช่วยฟ้ืนคืนชีพข้ันพ้ืนฐาน และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ลักษณะค าถาม
เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก เกณฑ์การให้คะแนนคือ ถ้าตอบถูกได้ 1 คะแนน 
ตอบผิดได้ 0 คะแนน มีจ านวน 20 ข้อ คะแนนเต็ม 20 คะแนน ดังแสดงใน
ภาคผนวก ก 

4. แบบประเมินทักษะการช่วยพื้นคืนชีพข้ันพ้ืนฐาน ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น
จากการประชุมเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ประกอบด้วย
ข้อค าถามทั้งหมด 3 ด้าน คือ 1) การประเมินความปลอดภัยของที่เกิดเหตุ   
2) การกดนวดหัวใจอย่างมีประสิทธิภาพ และ 3) การใช้เครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจ
อัตโนมัติ ลักษณะค าถามเป็นการเลือกตอบ 3 ตัวเลือก คือ ปฏิบัติถูกต้อง 
ปฏิบัติไม่ถูกต้อง และไม่ได้ปฏิบัติ เกณฑ์การให้คะแนนคือ หากผู้เข้าร่วมอบรม
ปฏิบัติถูกต้องได้ 5 คะแนน หากปฏิบัติไม่ถูกต้องได้ 3 คะแนน และไม่ได้ปฏิบัติ
ได้ 0 คะแนน มีจ านวนทั้งหมด 10 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน ดังแสดงใน
ภาคผนวก ข  
 
3. ขั้นตอนและวิธีกำรรวบรวมข้อมูล 

ผู้ วิ จั ยแบ่ งขั้ นตอนในการรวบรวมข้อมู ลวิ จั ย เป็น  3  ระยะ 
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

ระยะที่ 1 ระยะวิเครำะห์สถำนกำรณ์  

1. ผู้วิจัยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive 
sampling) ตามคุณสมบัติที่ก าหนดไว้ 

2. จัดประชุมเพื่อสนทนากลุ่มเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารงานอุบัติเหตุ
และฉุกเฉิน ผู้น าชุมชน และเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จ านวน 51 คน เพื่อประเมินสถานการณ์ปัญหาเกี่ยวกับระบบบริการ
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การแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่ให้บริการสุขภาพสายเหนือ โดยใช้แนวค าถามใน
การสนทนากลุ่มที่พัฒนาขึ้น ซึ่งใช้เวลาในการสัมภาษณ์ประมาณ 30 นาที 

3. ด าเนินการสัมภาษณ์เชิงลึกเจ้าหน้าที่กู้ ชีพกู้ภัยขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อประเมินความรู้ ขั้นตอนการให้บริการ และความ
ต้องการในการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่ให้บริการสุขภาพ
สายเหนือ โดยใช้แนวค าถามในการสัมภาษณ์ที่พัฒนาขึ้น ซึ่งใช้เวลาในการ
สัมภาษณ์ประมาณ 40 นาที 

4. ผู้วิจัยท าการสรุปประเด็นที่ได้หลังจากการสนทนากลุ่มและการ
สัมภาษณ์เชิงลึก จากนั้นน าข้อมูลที่ได้ไปพัฒนาโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครฉุกเฉินเพื่อดูแลชุมชน โดยมีเนื้อหาสาระส าคัญประกอบด้วย การ
ให้ความรู้เรื่องการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ ได้แก่ โรคหลอด
เลือดสมองและหัวใจ และการฝึกทักษะเกี่ยวกับการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน 
สิ่งแปลกปลอมอุดกั้นทางเดินหายใจ การห้ามเลือดและการดาม การยก
เคลื่อนย้าย และการสื่อสารกับทีมรักษา 

ระยะที่ 2 ระยะด ำเนินกำร 
1. จัดประชุมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่กู้ ชีพกู้ภัยในการสอน

โปรแกรมการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครฉุกเฉินเพื่อดูแลชุมชน โดยมี
เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน น าโดย พญ.ธนพรรณ วงษา 
เป็นทีมวิทยากรในการอบรม ซึ่งมีเจ้าหน้าที่กู้ชีพเข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 46 
คน ใช้ระยะเวลาการอบรมทั้งหมด 8 ช่ัวโมง เนื้อหาในการอบรมครอบคลุม
ประเด็นส าคัญคือ ภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ การกดนวดหัวใจและการใช้
เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ  (Automatic external defibrillator: 
AED) การดามและการพันแผล การยกและเคลื่อนย้าย และการเป็นวิทยากร
ที่ด ี

 2. คัดเลือกกลุ่มอาสาสมัครฉุกเฉินตามเกณฑ์คุณสมบัติที่ก าหนดไว้ 
3. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครฉุกเฉิน

จ านวน 230 คนจาก 115 หมู่บ้านของอ าเภอฝาง แม่อาย และไชยปราการ 
โดยเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้โดยใช้โปรแกรม
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การพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครฉุกเฉินเพื่อดูแลชุมชนที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น  
ซึ่งใช้ระยะเวลาในการอบรม 1 วัน ดังแสดงในภาคผนวก ค 

 ระยะที่ 3  ระยะประเมินผล 
1. ประเมินความรู้ เกี่ยวกับการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานและ 

การปฐมพยาบาลเบื้องต้นของอาสาสมัครฉุกเฉิน โดยประเมินความรู้ก่อน
และภายหลังการใช้โปรแกรมการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครฉุกเฉินเพื่อดูแล
ชุมชน 6 เดือน 

2. ประเมินทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานของอาสาสมัคร
ฉุกเฉิน โดยประเมินก่อนและภายหลังการใช้โปรแกรมการพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครฉุกเฉินเพื่อดูแลชุมชน 6 เดือน  
 
4. กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
1. ข้อมูลเชิงคุณภาพ น ามาวิเคราะห์เชิงเนื้อหาโดยจัดระเบียบและ

จ าแนกข้อมูลแต่ละส่วนแล้วน ามาสรุปเป็นประเด็นต่าง ๆ 
2. ข้อมูลเชิงปริมาณ ได้มีการน ามาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม

ส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย 

2.1 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่  
การแจกแจงความถี่และร้อยละ 

2.2 วิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้เกี่ยวกับการ
ช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ก่อนและหลังการใช้
โปรแกรมการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครฉุกเฉินเพื่อดูแลชุมชน 6 เดือน  
โดยใช้สถิติทดสอบทีท่ีไม่เป็นอิสระต่อกัน (paired t-test) 

2.3 วิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนทักษะการช่วยฟ้ืนคืน
ชีพขั้นพื้นฐานก่อนและหลังการใช้โปรแกรมการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
ฉุกเฉินเพื่อดูแลชุมชน 6 เดือน โดยใช้สถิติทดสอบทีที่ไม่เป็นอิสระต่อกัน 
(paired t-test) 
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บทที่ 4 
ผลกำรวิจัย 

 
 การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาเพื่อโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครฉุกเฉินเพื่อดูแลชุมชนในพื้นที่ ให้บริการสุขภาพสายเหนือ  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี ้
 ส่วนที่ 1 สถานการณ์ปัญหาและความต้องการเกี่ยวกับการพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัครฉุกเฉิน 
 ส่วนที ่2 โปรแกรมการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครฉุกเฉินเพื่อดูแลชุมชน 
 ส่วนที่ 3 ผลของการใช้โปรแกรมการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครฉุกเฉิน
เพื่อดูแลชุมชน 
 

ส่วนที่ 1 สถำนกำรณ์ปัญหำและควำมต้องกำรเกี่ยวกับกำร
พัฒนำศักยภำพอำสำสมัครฉุกเฉิน 
 จากการสนทนากลุ่มและการสัมภาษณ์เชิงลึก เจ้าหน้าที่ศูนย์
บริหารงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ผู้น าชุมชน และเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย จ านวน 
51 คน พบประเด็นปัญหาและความต้องการเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครฉุกเฉินในพื้นที่ให้บริการสุขภาพสายเหนือ ดังนี้ 

 ปัญหำเกี่ยวกับกำรพัฒนำศักยภำพอำสำสมัครฉุกเฉิน ประกอบด้วย 
  1.  กลุ่มผู้น าชุมชนยังขาดความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับโรค

หรือภาวะความเจ็บป่วย  
  2.  ผู้น าชุมชนยังขาดทักษะในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เช่น 

การดามที่เหมาะสม การกดนวดหัวใจและการห้ามเลือดที่มีประสิทธิภาพ  
  3.  ประชาชนในชุมชนขาดความรู้และทักษะเกี่ยวกับ

อาการของภาวะฉุกเฉิน ได้แก่ การประเมินอาการและอาการแสดงของโรคหลอด
เลือดสมองแบบฉับพลัน ที่เรียกว่า “FAST” ประกอบด้วย Face = ปากเบี้ยว 
Arms = แขนขาอ่อนแรง Speech = ลิ้นแข็ง พูดไม่ชัด พูดล าบาก และ 
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Time = ระยะเวลาเกิดอาการ ระยะเวลาการเกิดโรค หรือ ลักษณะของการชัก
เกร็ง    

4.  ที่ผ่านมายังไม่มีการพัฒนาศักยภาพประชาชนในพื้นที่  
 

ควำมต้องกำรเกี่ยวกับกำรพัฒนำศักยภำพอำสำสมัครฉุกเฉิน ประกอบด้วย 

  1. ควรมีการขยายองค์ความรู้ด้านการใช้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
เช่น ช่องทางการแจ้งเหตุฉุกเฉิน อาการเจ็บป่วยที่เป็นภาวะฉุกเฉินและควรใช้
บริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
  2. ควรมีการให้ความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในชุมชน
มากขึ้น เช่น การดามกระดูก การห้ามเลือด การกดนวดหัวใจ  
 
ส่วนที่ 2 โปรแกรมกำรพัฒนำศักยภำพอำสำสมัครฉุกเฉินเพ่ือดูแลชุมชน 

 จากข้อมูลที่ได้จากการศึกษาสถานการณ์ปัญหาและความต้องการ
เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครฉุกเฉิน ผู้วิจัยได้พัฒนาโปรแกรมการ
พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครฉุกเฉินเพื่อดูแลชุมชน เพื่อใช้ในการถ่ายทอด
ความรู้และทักษะเกี่ยวกับการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานและการปฐมพยาบาล
เบื้องต้นส าหรับอาสาสมัครฉุกเฉินในชุมชน เนื้อหาสาระส าคัญของโปรแกรม
ประกอบด้วย 1. การให้ความรู้เรื่องการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะฉุกเฉินทางการ
แพทย์ ได้แก่ โรคหลอดเลือดสมองและหัวใจ และ 2.การฝึกทักษะการปฐม
พยาบาลเบื้องต้น ได้แก่ การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน การห้ามเลือดและการ
ดาม การยกเคลื่อนย้าย และการสื่อสารกับทีมรักษา โดยได้จัดท าเป็นแผนการ
จัดกิจกรรมให้ความรู้จ านวน 8 แผน เพื่อใช้ในการอบรมเป็นระยะเวลา 1 วัน 
ดังรายละเอียดในตารางที่ 1 
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ตำรำงที่ 1 โปรแกรมกำรพัฒนำศักยภำพอำสำสมัครฉุกเฉินเพ่ือดูแลชุมชน 

แผนกิจกรรม วัตถุประสงค ์ กิจกรรม สื่อที่ใช ้
กิจกรรมที่ 1  
ยิ้มรับมิตร 
(15 นาที) 

1. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
ให้แก่วิทยากรกับผู้เข้าร่วม
ประชุม 
2. เพื่อกระชับความสมัพันธ์
ระหว่างผูเ้ข้าร่วมอบรม 

1. วิทยากรสร้างความสัมพันธ์แก่
ผู้เข้าร่วมประชุมโดยการใช้เพลง 
“แนะน าตัว” เพื่อละลายพฤติกรรม
เพิ่มความใกล้ชิดกันมากขึ้น 
 

- เพลง 
- อุปกรณ์ในการเล่น
เกมส์ เช่น เกมส์กะหล่ าปลี 
ใช้กระดาษในการเขียน
ค าถามแล้วน ามาห่อไว ้

กิจกรรมที่ 2  
กำรดูแลผู้ป่วยที่มี
ภำวะฉุกเฉิน
ทำงกำรแพทย์ 
(75 นาที) 

1. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ
อาการภาวะฉุกเฉินทางการ
แพทย์ ได้แก่ โรคหลอดเลือด
สมองและหัวใจ ภาวะหัวใจ
หยุดเต้น ภาวะการหายใจ
เหนื่อย ภาวะชักเกร็ง 
 

1. วิทยากรแนะน าตัวพร้อมทั้ง
สอบถามพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับ
ภาวะฉุกเฉินทางการแพทย ์
2. วิทยากรอธิบายเกี่ยวกับภาวะ
ฉุกเฉินทางการแพทย์ ได้แก่  
โรคหลอดเลือดสมองและหัวใจ  
ภาวะหัวใจหยดุเต้น ภาวะการหายใจ
เหนื่อย ภาวะชักเกร็ง 

- Power point 
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แผนกิจกรรม วัตถุประสงค ์ กิจกรรม สื่อที่ใช ้
กิจกรรมที่ 3 
กำรปฐมพยำบำล
เบ้ืองต้น  
(120 นาที) 

1. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น ได้แก่ 
การช่วยฟื้นคืนชีพข้ันพ้ืนฐาน 
การประเมินอาการที่มีสิ่ง
แปลกปลอมอุดกั้นทางเดิน
หายใจ การห้ามเลือดและการ
ดาม การยกเคลื่อนยา้ย และ
การสื่อสารกับทีมรักษา 
 

1. วิทยากรสอบถามพื้นฐานความรู้
เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
2. วิทยากรบรรยายเกี่ยวกับการปฐม
พยาบาลเบื้องต้น ได้แก่ การช่วยฟื้น
คืนชีพข้ันพ้ืนฐาน การประเมินอาการ
ที่มีสิ่งแปลกปลอมอุดกั้นทางเดิน
หายใจ การห้ามเลือดและการดาม 
การยกเคลื่อนย้าย และการสื่อสาร
กับทีมรักษา พร้อมให้ชมวิดีทัศน ์

- Power point 
- วิดีทัศน์สาธิตการช่วย
ฟื้นคืนชีพ การท า 
Heimlich maneuvers 
และ การยกและ
เคลื่อนย้าย 

กิจกรรมที่ 4 
เทคนิคกำรเป็น
ผู้น ำที่ดี 
(60 นาที) 

1. เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการเป็นผู้น าท่ีดี  
2. เพื่อฝึกการถ่ายทอด
ความคิดและการสื่อสารที่
ชัดเจนและใช้ค าพูดได้
เหมาะสม 

1. วิทยากรบรรยายเกี่ยวกับ
คุณลักษณะของการเป็นผู้น าที่ดี 
ได้แก่ การรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น การท าให้ผู้อื่นไว้วางใจ 
การมีความเด็ดขาดในการตัดสินใจ 
การมีความกระตือรือร้น 

- Power Point 
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แผนกิจกรรม วัตถุประสงค ์ กิจกรรม สื่อที่ใช ้
การมีความคิดรเิริ่มสรา้งสรรค์และคิด
ต่าง พร้อมให้ผู้เข้าอบรมแลกเปลีย่น
ความคิดเห็น 
2. วิทยากรแบ่งกลุ่มผูเ้ข้าร่วมอบรม
จ านวน 5 กลุ่ม กลุ่มละ 10 คน  
เพื่อฝึกกิจกรรมการสื่อสารโดยการ
เล่าเรื่องจากรูปภาพท่ีจับได้ อธิบาย
ให้เพื่อนกลุ่มเข้าใจในสิ่งที่เราต้องการ
สื่อสารเรื่องราวในรปูภาพท่ีได ้

กิจกรรมที่ 5  
กำรฝึกทักษะ
เกี่ยวกับกำรช่วย
ฟ้ืนคืนชีพขั้น
พ้ืนฐำน 
(30 นาที) 

1. เพื่อฝึกปฏิบัติเกีย่วกับการ
กดนวดหัวใจ (CPR) และการ
ใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ
อัตโนมัติ (AED) 
 

1. วิทยากรสาธิตการช่วยฟ้ืนคืนชีพ
ขั้นพื้นฐาน ได้แก่ การกดนวดหัวใจ 
การใช้เครื่อง AED และการจัดท่าพัก
ฟื้น (Recovery position) 
2. วิทยากรแบ่งกลุ่มผูเ้ข้าร่วมอบรม
จ านวน 5 กลุ่ม กลุ่มละ 10 คน เพื่อ
ฝึกปฏิบัตเิกี่ยวกับช่วยฟ้ืนคืนชีพข้ัน

- หุ่น CPR  
- เครื่อง AED แบบฝึก
เรียน  
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แผนกิจกรรม วัตถุประสงค ์ กิจกรรม สื่อที่ใช ้
พื้นฐาน ได้แก่ การกดนวดหัวใจ การ
ใช้เครื่อง AED และการท่าพักฟ้ืน 
โดยมีวิทยากรผู้ช่วยดูแลในแตล่ะ
กลุ่ม 

กิจกรรมที่ 6 
กำรฝึกทักษะ
เกี่ยวกับสิ่ง
แปลกปลอมอุดกั้น
ทำงเดินหำยใจ 
(30 นาที) 

1. เพื่อฝึกปฏิบัติเกีย่วกับการ
ปฐมพยาบาลในผู้ป่วยท่ีมสีิ่ง
แปลกปลอมอุดกั้นทางเดิน
หายใจอย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ 

1. วิทยากรสาธิตการช่วยเอาสิ่ง
แปลกปลอมอุดกั้นทางเดินหายใจ
ออก (abdominal thrusts หรือ 
Heimlich maneuver) 
2. วิทยากรแบ่งกลุ่มผูเ้ข้าร่วมอบรม
จ านวน 5 กลุ่ม กลุ่มละ 10 คน เพื่อ
ฝึกปฏิบัตเิกี่ยวกับการช่วยเอาสิ่ง
แปลกปลอมอุดกั้นทางเดินหายใจ
ออก โดยมีวิทยากรผู้ช่วยดูแลในแต่
ละกลุม่ 

- Power point 
- หุ่น 
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แผนกิจกรรม วัตถุประสงค ์ กิจกรรม สื่อที่ใช ้
กิจกรรมที่ 7  
กำรฝึกทักษะ
เกี่ยวกับกำรห้ำม
เลือดและกำรดำม 
(30 นาที) 

1. เพื่อฝึกปฏิบัติเกีย่วกับการ
ดามและการหา้มเลือดอย่าง
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 

1. วิทยากรสาธิตเกีย่วกับเกี่ยวกับ
การห้ามเลือดและการดาม 
2. วิทยากรแบ่งกลุ่มผูเ้ข้าร่วมอบรม
จ านวน 5 กลุ่ม กลุ่มละ 10 คน เพื่อ
ฝึกปฏิบัตเิกี่ยวกับการห้ามเลือดและ
การดาม 

- Power Point  
- อุปกรณ์การดามและ
ผ้ายืดพันแผล  

กิจกรรมที่ 8  
กำรฝึกทักษะ
เกี่ยวกับกำรยก
เคลื่อนย้ำย 
(30 นาที) 

1. เพื่อฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ยกและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย 

1. วิทยากรสาธิตเกีย่วกับเกี่ยวกับ
การยกเคลื่อนย้ายผู้ป่วยใน
สถานการณ์ต่าง ๆ  
2. วิทยากรแบ่งกลุ่มผูเ้ข้าร่วมอบรม
จ านวน 5 กลุ่ม กลุ่มละ 10 คน เพื่อ
ฝึกปฏิบัตเิกี่ยวกับการยกเคลื่อนยา้ย 

- Power Point  
- อุปกรณ์การยก
เคลื่อนย้าย ได้แก่ Long 
spinal board เก้าอีแ้ละ
ผ้าห่ม 
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ส่วนที่ 3 ผลของกำรใช้โปรแกรมกำรพัฒนำศักยภำพอำสำสมัครฉุกเฉิน
เพ่ือดูแลชุมชน 

 ภายหลังจากผู้วิจัยจัดอบรมโดยให้เจ้าหน้าที่ กู้ ชีพกู้ภัยเป็นผู้น า
โปรแกรมการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครฉุกเฉินเพื่อดูแลชุมชนไปถ่ายทอด
ความรู้และทักษะให้อาสาสมัครฉุกเฉิน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยคะแนน
ความรู้เกี่ยวกับการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
16.17 คะแนน (S.D=1.63) และค่าเฉลี่ยคะแนนทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพข้ัน
พื้นฐาน 85.02 คะแนน (S.D=10.36) จะเห็นได้ว่า กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ย
คะแนนความรู้และทักษะในการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน สูงกว่าก่อนการ
อบรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ   (t= -17.763, p < .001; t= -21.215,  
p < .001 ตามล าดับ) ดังแสดงในตารางที่ 2 
 
ตำรำงที่ 2 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับคะแนนความรู้ และทักษะของ
อาสาสมัครฉุกเฉิน ก่อนและหลังการอบรม (n = 230)  

ระดับคะแนน 
ค่ำเฉลี่ย (ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน) ค่ำสถิติ 

t 
P-value 

ก่อนกำรอบรม หลังกำรอบรม 
ความรู้เกี่ยวกับการ
ช่วยฟื้นคืนชีพขั้น
พื้นฐานและการ
ปฐมพยาบาล
เบื้องต้น 
ทักษะการช่วยฟื้น
คืนชีพขั้นพื้นฐาน 

11.59 (3.62) 
 
 
 
 

55.61 (17.93) 

16.17 (1.63) 
 
 
 
 
85.02 (10.36) 

-17.763 
 
 
 
 
-21.215 

0.000 
 
 
 
 
0.000 
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บทที่ 5 
สรุปผลกำรวิจัยและข้อเสนอแนะ 

 

1. สรุปผลกำรวิจัย 

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาแบบวิจัยและพัฒนา (Research 
and development)  มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาโปรแกรมการพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัครฉุกเฉินเพื่อดูแลชุมชนในพื้นที่ให้บริการสุขภาพสายเหนือ 
จังหวัดเชียงใหม่  ตั้ งแต่ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือน กันยายน  
พ.ศ. 2563 กระบวนการในการพัฒนาแบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ 1) ระยะ
วิเคราะห์สถานการณ์ 2) ระยะด าเนินการ และ 3) ระยะประเมินผล ผู้เข้าร่วม
การศึกษาเป็นกลุ่มตัวอย่างที่คัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง ประกอบด้วย 
เจ้าหน้าท่ีกู้ชีพกู้ภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ านวน 46 คน ผู้น าชุมชน
จ านวน 5 คน เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน (Trauma and 
Emergency Admin Unit:  TEA Unit) จ านวน 10 คน และอาสาสมัคร
ฉุกเฉิน จ านวน 230 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาประกอบด้วย แนวค าถาม
ในการสนทนากลุ่ม แนวค าถามในการสัมภาษณ์เชิงลึก แบบประเมินความรู้
เกี่ยวการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และแบบ
ประเมินทักษะการช่วยพื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิง
พรรณนาและสถิติทดสอบทีที่ไม่เป็นอิสระต่อกัน (Paired Sample T-test) 
เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้และทักษะ
เกี่ยวกับการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานของอาสาสมัครฉุกเฉิน ก่อนและหลัง
การอบรม 

การศึกษาครั้งนี้ท าให้ได้โปรแกรมการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
ฉุกเฉินเพื่อดูแลชุมชนซึ่งมีเนื้อหาสาระส าคัญ 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 การให้
ความรู้เรื่องการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ ได้แก่ โรคหลอด
เลือดสมองและหัวใจ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และเทคนิคการเป็นผู้น าท่ีดี 
และส่วนที่ 2 การฝึกทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ได้แก่ การช่วยฟื้นคืน
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ชีพขั้นพื้นฐาน การประเมินสิ่งแปลกปลอมอุดกั้นทางเดินหายใจ การห้าม
เลือดและการดาม และการยกเคลื่อนย้าย โดยได้จัดท าเป็นแผนการจดักิจกรรม
ให้ความรู้จ านวน 8 แผน เพื่อใช้ในการอบรมเป็นระยะเวลา 1 วัน ภายหลัง
การจากการน าโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครฉุกเฉินเพื่อดูแล
ชุมชนไปใช้ พบว่า  

1. อาสาสมัครฉุกเฉินมีคะแนนเฉลี่ยความรู้เกี่ยวกับการช่วยฟื้นคืน
ชีพข้ันพ้ืนฐานและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น สูงขึ้นกว่าก่อนการอบรมอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (t= -17.763, p < .001)  

2. อาสาสมัครฉุกเฉินมีคะแนนเฉลี่ยทักษะในการช่วยฟื้นคืนชีพข้ัน
พื้นฐาน สูงขึ้นกว่าก่อนการอบรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (t= -21.215,  
p < .001) 

 
2. ข้อจ ำกัดในกำรด ำเนินกำรวิจัย 
 1. เนื่องจากการจัดอบรมอยู่ ในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตทาง
การเกษตรท าให้ต้องมีการเลื่อนขยายเวลาการจัดอบรมไป 
 2. อาสาสมัครบางท่านไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมตามวันที่
ก าหนดได้เนื่องจากติดภารกิจส่วนตัวจึงท าให้ทางทีมต้องกระชับเนื้อหาใน
การอบรม 
 
3. ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรเลือกช่วงเวลาในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้เหมาะสม 
เช่น ไม่เลือกในช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตร หรือไม่เลือกในช่วง
เทศกาลในท้องถิ่น เนื่องจากจะได้รับความสนใจและได้รับความร่วมมือจาก
ประชาชนลดลง 
 2. ควรน าโปรแกรมไปประยุกต์ใช้ในกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย
มากขึ้นทั้งด้านอายุและกลุ่มอาชีพ เช่น กลุ่มนักเรียนนักศึกษา และกลุ่ม
อาชีพค้าขาย เนื่องจากคนในกลุ่มนี้สามารถเรียนรู้และเข้าใจได้ง่าย อีกทั้ง
เป็นกลุ่มที่มีโอกาสพบผู้ป่วยฉุกเฉินได้มาก 
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 3. องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรน า
โปรแกรมการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครฉุกเฉินเพื่อดูแลชุมชนไปใช้เพื่อ
ขยายเครือข่ายในการดูแลผู้ป่วยฉกุเฉินให้ครอบคลมุพื้นท่ีอ าเภอฝางและ
พื้นที่อ่ืนต่อไป 
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ภำคผนวก ก 
แบบประเมินควำมรู้เกี่ยวกับกำรช่วยฟ้ืนคืนชีพขั้นพ้ืนฐำน 

และกำรปฐมพยำบำลเบื้องต้น 
 

ค าช้ีแจง : จงเลือกข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว โดยการท าเครื่องหมาย X 
บนกระดาษค าตอบ 
 
ข้อที่ 1 ถ้ามีบุคคลในครอบครัวของท่านเกิดเป็นลมไม่รู้สึกตัวอย่างกะทันหัน 
ท่านควรจะท าอย่างไร  
 ก. รีบตามหมอทางไสยศาสตร์มาท าพิธี 

ข. ท าการบีบนวด พร้อมให้กินยาลม  
ค. รีบโทรขอความช่วยเหลือจากศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการใน 

     ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน  
ง. รีบน าส่งโรงพยาบาลโดยเร็วท่ีสุด  
 

ข้อที่ 2 ข้อใดถูกต้องที่สุด เกี่ยวกับการแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือจากระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน  

ก. แจ้งเหตุเมื่อพบคนมีอาการชักเกร็ง กระตุก 
ข. แจ้งเหตุฉุกเฉินทุกชนิด  
ค. แจ้งเหตุเมื่อต้องการรถเพื่อไปโรงพยาบาล  
ง. แจ้งเหตุเมื่อพบคนเป็นแผลอยู่ข้างถนน  
 

ข้อที่ 3 ในการแจ้งเหตุเพื่อขอความช่วยเหลือ จากระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 
ท่านสามารถโทรแจ้งที่หมายเลขใด  

ก. หมายเลข 1699  
ข. หมายเลข 1669 
ค. หมายเลข 1966 
ง. หมายเลข 1996 
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ข้อที่ 4 ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการโทรแจ้งเหต ุ
 ก. โทรแจ้งเหตุ ด้วยโทรศัพท์ทุกระบบ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย  
 ข. โทรแจ้งเหตุ ด้วยโทรศัพท์สาธารณะเท่าน้ัน จึงจะไม่เสีย   

      ค่าใช้จ่าย 
 ค. โทรแจ้งเหตุ ด้วยโทรศัพท์บ้านเท่านั้น จึงจะไมเ่สียค่าใช้จ่าย 
 ง. โทรแจ้งเหตุ ด้วยโทรศัพท์มือถือเท่าน้ัน จึงจะไมเ่สียคา่ใช้จ่าย  
 

ข้อที่ 5 ถ้าเป็นอาสาฉุกเฉินของจังหวัดเชียงใหม่ ขณะที่ท่านเดินทางไป 
จงัหวัดขอนแก่น พบคนถูกรถชนบาดเจ็บ ท่านควรจะโทรแจ้งเหตุอย่างไร  

ก. โทรแจ้งเหตุด้วยเบอร์ตรงที่ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการของ    
                จังหวัดเชียงใหม่ 

ข. โทรแจ้งเหตุด้วยเบอร์ตรงที่ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการของ
     จังหวัดขอนแก่น 

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 ที่ท่านต้องโทรแจ้งเหตุเพื่อขอความช่วยเหลือ
จากระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 

ก. ผู้ป่วยเบาหวาน เป็นลมหมดสต ิ 
ข. ผู้ป่วยมะเร็ง กินอาหารไมไ่ด้  

 ค. ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง  
 ง. ผู้ป่วยเด็กเป็นไข้หวัด 
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ข้อที่ 8 นายโจ ถูกน้ าแกงลวกบริเวณล าตัว ขณะก าลังท ากับข้าว ท่านจะให้
การช่วยเหลือเบื้องต้นอย่างไร 
 ก. ใช้ยาสีฟันยาบริเวณเป็นแผล  

ข. ใช้น้ าปลาล้างท าความสะอาดแผล 
ค. ล้างด้วยน้ าเย็นสะอาด 
ง. ท าแผลด้วยทิงเจอร์ไอโอดีน เพื่อฆ่าเชื้อ 
 

ข้อที่ 9 ถ้าท่านพบผู้ป่วยถูกตัวต่อ/แตนต่อย บ่นหายใจไม่สะดวก ท่านจะแจ้ง
เหตุขอความช่วยเหลือจากระบบการแพทย์ฉุกเฉินหรือไม่และจะให้การ
ช่วยเหลือเบื้องต้นอย่างไร 

ก. ไม่ต้องแจ้งขอความช่วยเหลือ และต าหอมแดงแปะไว้บรเิวณที่     
     ถูกต่อแตน ต่อย เพื่อดูดพิษ 
ข. รีบแจ้งขอความช่วยเหลือ สังเกตอาการเปลี่ยนแปลงอย่าง      

     ใกล้ชิดระหว่างรอชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน  
ค. รีบแจ้งขอความช่วยเหลือ และท าการช่วยฟ้ืนคืนชีพ  
ง. ไม่ต้องแจ้งขอความช่วยเหลือ ให้ดมยาดม รีบน าส่งโรงพยาบาล 

 
ข้อที่ 10 ถ้าท่านเป็นอาสาสมัครฉุกเฉินเพื่อดูแลชุมชน พบเด็กในหมู่บ้านตก
ต้นไม้ ขาบวมผิดรูป ปวด เดินไม่ได้ หลังจากแจ้งขอความช่วยเหลือ ระหว่าง
รอทีมกู้ชีพในระบบการแพทย์ฉุกเฉินมาถึง ท่านจะให้การช่วยเหลือเบื้องต้น
อย่างไร 

 ก. ให้นอนนิ่ง ๆ เคลื่อนไหวให้น้อยที่สุด ทานวดน้ ามัน 
 ข. ให้นอนนิ่ง ๆ เคลื่อนไหวให้น้อยที่สุด แล้วใช้ผ้าพันไว ้
 ค. ใหน้อนนิ่ง ๆ  เคลื่อนไหวให้นอ้ยที่สุด แล้วหาไม้มาดามไว้ช่ัวคราว 
 ง. ตามหมอพื้นบา้นมาบีบนวด เพื่อจัดกระดูกให้เข้าที่ในเบื้องต้นไปก่อน  

 
 



 

30 
 

ข้อที่ 11 เมื่อท่านต้องแจ้งเหตุเพื่อขอความช่วยเหลือจากศูนย์รับแจ้งเหตุและ
สั่งการ ข้อใดต่อไปนี้เป็นข้อมูลที่ ท่านจ าเป็นต้องแจ้ง  

ก. ช่ือ-นามสกุล, เบอรโ์ทรศัพท์ ของผู้แจ้งเหตุ  
ข. จุดที่เกิดเหตุ และสถานท่ีใกล้เคียงท่ีสังเกตเห็นได้ง่าย  
ค. ประเภทเหตุการณ์หรืออาการเจ็บป่วยฉุกเฉินที่ผู้ป่วยเป็น      

    ประมาณจ านวนผู้ป่วย (ถ้ามหีลายราย) 
ง. ต้องแจ้งข้อมูลทั้งข้อ ก, ข และ ค 

 
ข้อที่ 12 ข้อใดต่อไปนี้ เป็นผู้ป่วยฉุกเฉิน 

 ก. นายบุญเชย มีอาการหายใจเหนื่อย นอนราบไมไ่ด้  
 ข. นายบุญช่วย ถูกลิงกัดท่ีนิ้วก้อยมือขวา 
 ค. นายบุญชู เป็นอัมพาตมา 1 ปี มีแผลที่ก้น วันน้ีหมอนัดใหไ้ป

      ตรวจท่ีโรงพยาบาล  
 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 เมื่อต้องการขอความช่วยเหลือเมื่อมผีู้

     เจ็บป่วยฉุกเฉิน  
ค. เป็นศูนย์ที่รับแจ้งเหตุ เมื่อต้องการขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับ

     เหตุฉุกเฉินทุกชนิด 
ง. เป็นศูนย์ที่รับแจ้ง เพื่อขอใช้บริการรถพยาบาล รับ-ส่งผู้ป่วยครบวงจร 
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ข้อที่ 15 ข้อใดเป็นสิทธิประโยชน์ที่ท่านจะไดร้ับเมื่อเป็นอาสาฉุกเฉนิชุมชน 
(อฉช.) 

ก. มีสิทธิรักษาพยาบาลฟรี  
ข. มีสิทธิไดร้ับเข็มเชิดชูเกียรติ ตามหลักเกณฑ์ทีส่ถาบันการแพทย์  

    ฉุกเฉินแห่งชาติก าหนด  
ค. มีสิทธิเข้าร่วมโครงการสร้างหลกัประกันชีวิต ส าหรับผู้    
    ปฏิบัติการในระบบการแพทยฉ์ุกเฉิน 
ง. ข้อ ข และ ค ถูก  

ข้อที่ 16 การช่วยฟื้นคืนชีพจะท าเมื่อใด  
ก. เมื่อพบผู้ป่วยปลุกไมต่ื่น  
ข. เมื่อพบผู้ป่วยเรียกแล้วไมต่อบสนอง ไม่หายใจหรือหายใจเฮือกๆ  
ค. เมื่อพบผู้ป่วย นอนแน่นิ่งอยู ่
ง. เมื่อพบผู้ป่วย นอนคว่ าหน้าอยู่

 
ข้อที่ 17 ข้อใดเป็นสิ่งท่ีอาสาฉุกเฉนิชุมชนสามารถปฏิบัตไิด้เกี่ยวกับการช่วย
ฟื้นคืนชีพข้ันพ้ืนฐาน  

ก. ต้องท าการเป่าปาก จ านวน ๒ ครั้ง และกดหน้าอกจ านวน  
               ๓๐ ครั้ง เสมอ  

ข. การกดหน้าอก สามารถกดด้วยมือเพียงข้างเดียวก็ได ้
ค. ท าการกดหน้าอกเพียงอย่างเดยีวก็ได้ ด้วยอัตราความเร็วอยา่ง  

      น้อย ๑๐๐ ครั้ง/นาท ี
ง. การกดหน้าอก ให้วางมือบริเวณหน้าอกด้านซา้ยตรงต าแหน่ง 

    หัวใจ 
  
ข้อที่ 18 บาดแผลที่มีเลือดออกลักษณะไหลพุ่งแรง สีแดงสด เป็นการเสยี
เลือดจากหลอดเลือดชนิดใด 

ก. หลอดเลือดแดง  
ข. หลอดเลือดด า 

ค. หลอดเลือดฝอย 
ง. หลอดเลือดหัวใจ  
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ข้อที่ 19 ข้อใดเป็นลักษณะของบาดแผลเปิด 
ก. ลักษณะฟกช้ า บวม  

 ข. ลักษณะแผลฉีกขาดมีเลือดไหลตลอดเวลา 
 ค. ลักษณะเป็นรอยนูนแดง  
 ง. ถูกทุกข้อ 
 
ข้อที่ 20 อาการใดต่อไปนี้ให้สงสัยว่าผู้ป่วยอาจมีกระดูกหัก 

 ก. ปวด บวม มีรอยช้ า ลักษณะผดิรูป 
 ข. อวัยวะส่วนน้ันสั้นกว่าอีกข้าง  

 ค. การท าหน้าท่ีของอวัยวะส่วนน้ันผิดไป  
 ง. ถูกทุกข้อ 
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ภำคผนวก ข 
แบบประเมินทักษะกำรช่วยพ้ืนคนืชีพขัน้พื้นฐำน 

 
ช่ือ-สกุล...............................หน่วยงาน.................................วันที่..................... 
 

แนวทำงกำรปฏิบัติกำรช่วยพ้ืนคืน
ชีพขั้นพืน้ฐำน 

ปฏิบัติ
ถูกต้อง 

ปฏิบัติไม่
ถูกต้อง 

ไม่
ปฏิบัติ 

1. ตรวจดูความปลอดภัยของ
สถานท่ีเกิดเหต ุ

   

2. ประเมินผู้ป่วยหมดสติโดยการตบ
ไหลส่องข้าง พร้อมเรียกผู้ป่วยดัง ๆ 

   

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

   

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 ปล่อยหน้าอกให้คืนตัวกลับ
เต็มที่ก่อนกดครั้งต่อไป 

   

 5.4 ไม่หยุดกดหนา้อกเกิน 10 
วินาที 
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แนวทำงกำรปฏิบัติกำรช่วยพ้ืนคืน
ชีพขั้นพืน้ฐำน 

ปฏิบัติ
ถูกต้อง 

ปฏิบัติไม่
ถูกต้อง 

ไม่
ปฏิบัติ 

 5.5 เปลี่ยนคนกดหน้าอกทุก     
5 รอบหรือ 2 นาที 

   

 5.6 เทคนิคการกดหน้าอก  
(การจัดท่าของผู้ช่วยเหลือ, 
การวางมือ, ต าแหน่งกดหน้าอก) 

   

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

   

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

   

8. ใช้เครื่อง AED ทันทีท่ีเครื่องมาถึง    
 8.1 เปิดสวิตช์เครื่อง AED ได้

ถูกต้อง 
   

 8.2 ติดแผ่นช็อกไฟฟ้าใน
ต าแหน่งท่ีถูกต้องและต่อสายเข้า
เครื่อง AED 

   

 8.3 ไม่แตะต้องผู้ป่วยขณะเครื่อง
ที่เครื่องท าการวิเคราะห์จังหวะการ
เต้นของหัวใจ 

   

 8.4 กดช็อกไฟฟ้าได้ถูกต้องโดย
ไม่มีใครสัมผสัตัวผู้ป่วยขณะช็อก 

   

9. ประเมินผู้ป่วยทุก 2 นาทีหรือกด
หน้าอกครบ 5 รอบ 

   

10. จัดท่า Recovery position    
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ข้อเสนอแนะ
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
......................................................................................................................... 
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ภำคผนวก ค 
ก ำหนดกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร “โครงกำรผลิตต้นแบบอำสำสมัครฉุกเฉิน 

เพ่ือดูแลชุมชน” 
  
เวลำ    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 
12.00 – 13.00 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.00 น.   เทคนิคการเป็นผู้น าที่ดี 
14.00 – 16.00 น.   ฝึกปฏิบัติตามฐานต่าง ๆ ฐานละ 30 นาท ี
      การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน 
      สิ่งแปลกปลอมอุดกั้นทางเดินหายใจ 
      การห้ามเลือดและการดาม 
      การยกเคลื่อนย้าย 
 
 
*แบ่งเป็นกลุ่ม ๆ ละ 30 นาทีหรือตามความเหมาะสม 
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