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สนับสนุนการอบรมอาสายุวกาชาด เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
โครงการต่อเนื่อง
30701
ฝ่ายวิชาการ สานักงานยุวกาชาด

1. หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบันวิถีการใช้ชีวิตของผู้คนในสังคมมีความเร่งรีบ รวดเร็ว บางครั้งทาให้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด
เกิดขึ้น รวมถึงภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ส่งผลต่อชีวิตและทรัพย์สินมากมายโดยไม่เลือกว่าจะเกิด
ขึ้น กับ ใคร เวลาใด สถานที่ใด ดังนั้ น การมีทักษะเรื่องการปฐมพยาบาลจึงมีความส าคัญและจาเป็นต่อการ
ช่วยชีวิตได้อย่างทันท่วงที ด้วยเหตุผลดังกล่าวทาให้หลายหน่ วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตระหนักและเล็งเห็น
ถึงความสาคัญของการสร้างพลเมืองที่ดีหรืออาสาสมัครที่สามารถทาการช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อน
หน่วยงานทางการแพทย์จะมาถึง ให้เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถพึ่งพาได้ มีจิตอาสาที่จะช่วยรับมือและ
ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง อันเป็นการลดความสูญเสียและป้องกันความพิการที่อาจ
เกิดขึ้น
สาหรับปี 2562 สานักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ได้มอบหมายให้ฝ่ายวิชาการจัดโครงการสนับสนุนการ
อบรมอาสายุวกาชาด เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ขึ้น โดยบรรจุเนื้อหาวิชาและกิจกรรมที่ฝึกทักษะความชานาญ
ในเรื่ อ งการช่ ว ยเหลื อ ปฐมพยาบาลเบื้ อ งต้ น ในกรณี ภ าวะเร่ ง ด่ ว น ซึ่ ง เนื้ อ หาต่ า งๆเป็ น ไปตามมาตรฐานที่
สภากาชาดไทยกาหนด เพื่อพัฒนาเยาวชนให้เป็นที่พึ่งของครอบครัว ชุมชน สังคม รวมทั้งเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการกาชาดให้แก่อาสายุวกาชาดให้สามารถสร้าง พัฒนาและขยายเครือข่ายการช่วยเหลือในการปฐม
พยาบาลภายในชมรม ชุมชน รวมถึงพื้นที่ภูมิภาคของตนเองกับทั้งสอดรับกับภารกิจแก่นหลักของสภากาชาดไทยใน
ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต อันเป็นการเพิ่มอาสาสมัครที่เป็นคนดี คนเก่ง และมีคุณภาพให้กับประเทศในอนาคต
ต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อสร้างอาสายุวกาชาดที่มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
2.2 เพื่อสร้างจิตสานึกแก่อาสายุวกาชาดในการช่วยเหลือด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับคนใน
ครอบครัว ชุมชน สังคม
3. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ อาสายุวกาชาดที่ผ่านการอบรม เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น จานวน 3,500 คน
เชิงคุณภาพ อาสายุวกาชาดที่มีความรู้และทักษะเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นซึ่งจะเป็นกาลังสาคัญ
ในการขยายเครือข่ายอาสายุวกาชาดเรื่องปฐมพยาบาลเบื้องต้นไปสู่ชุมชนในทุกภูมิภาคของประเทศ
4. ขั้นตอนการดาเนินการ
ที่

กิจกรรม

2561
ต.ค. พ.ย

1
2

ขออนุมัติโครงการฯ
ออกหนังสือเชิญชวนชมรม
อาสายุวกาชาด

3

เปิดรับคาร้องขอการสนับสนุน

ระยะเวลาปีงบประมาณ 2562
2562
ธ.ค. ม.ค

ก.พ มี.ค. เม.ย พ.ค

มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย

ที่

กิจกรรม

2561
ต.ค. พ.ย.

4
5
6

ระยะเวลาปีงบประมาณ 2562
2562
ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ปิดรับคาร้องขอการ
สนับสนุน
ดาเนินการด้านต่างๆเพื่อให้
การสนับสนุนการจัดอบรม
อาสายุวกาชาด
สรุปประเมินผลโครงการ
และเสนอตามลาดับขั้นตอน

5. ระยะเวลาและสถานที่
ระยะเวลา : เดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562
สถานที่ : หน่วยงานพัฒนาเยาวชน ชมรมอาสายุวกาชาด ที่ดาเนินการจัดการอบรมอาสายุวกาชาด
เป็นผู้กาหนด
6. โครงสร้างของหลักสูตร
กรอบเนื้อหาการอบรมอาสายุวกาชาด เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
เนื้อหา
เวลา
บรรยาย
1) รู้จักกาชาด
15 นาที
15 นาที
2) หลักการปฐมพยาบาล
15 นาที
15 นาที
3) ภาวะหมดสติ
60 นาที
45 นาที
4) การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน CPR
90 นาที
30 นาที
5) ภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
10 นาที
10 นาที
6) โรคหลอดเลือดสมอง
10 นาที
10 นาที
7) การชัก
10 นาที
10 นาที
8) การสาลัก
25 นาที
10 นาที
9) เลือดออกและการห้ามเลือด
40 นาที
10 นาที
10) กระดูกหักและการเข้าเฝือก
60 นาที
20 นาที
11) การเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ
25 นาที
10 นาที
ตารางการอบรม
09.00 - 12.00 น.
- รู้จักกาชาด
- หลักการปฐมพยาบาล
- ภาวะหมดสติ
- การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน CPR
- ภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
- โรคหลอดเลือดสมอง

ปฏิบัติจริง
15 นาที
60 นาที

15 นาที
30 นาที
40 นาที
15 นาที

13.00 - 16.00 น.
- การชัก
รับประทาน - การสาลัก
อาหารกลางวัน - เลือดออกและการห้ามเลือด
12.00 น.
- กระดูกหักและการเข้าเฝือก
- การเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ
- อาสายุวกาชาดลงทะเบียนอาสาสมัคร
ออนไลน์ (VTRIS)

ก.ย.

7. หน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
7.1 หน่วยงานพัฒนาเยาวชน ชมรมอาสายุวกาชาด ที่มี ครู อาจารย์ บุคลากร หรือเครือข่ายวิทยากรที่
ผ่านการอบรมหลักสูตรวิทยากรยุวกาชาด เรื่องการปฐมพยาบาล
7.2 โรงพยาบาลประจาตาบล
7.3 อาสาสมัครกู้ภัย
7.4 สานักงานยุวกาชาด
8. งบประมาณ
- จากสภากาชาดไทย หมวดเงินอุดหนุนเป็นเงินสนับสนุนการจัดอบรมอาสายุวกาชาด เรื่องการปฐมพยาบาล
เบื้องต้น โดยให้การสนับสนุนแก่หน่วยงานที่จัดอบรม หน่วยงานละ 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน)
หลักเกณฑ์การสนับสนุนการอบรม
1. หน่วยงาน ชมรมอาสายุวกาชาด ที่ประสงค์จะจัดการอบรมอาสายุวกาชาด เสนอโครงการอบรมฯ ที่
ได้รับการอนุมัติตามขั้นตอนจากผู้บริหารของหน่วยงาน ส่งถึงสานักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย โดยสานักงาน
ยุวกาชาดขอพิจารณาตามลาดับก่อน-หลังของการส่งโครงการ
2. ขอความอนุเคราะห์ ให้ส่งโครงการฯก่อนกาหนดการดาเนินงานจริงอย่างน้อย 40 วัน นับจากวันที่ลง
เลขรับหนังสือของสานักงานยุวกาชาด เพื่อการเตรียมความพร้อมและให้การสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพทันเวลา
และเกิดประโยชน์สูงสุดสาหรับการอบรม
3. โครงการอบรมฯจะต้องมีกลุ่มเป้าหมายไม่ต่ากว่า 40 คนและไม่เกิน 80 คนต่อการอบรม 1 ครั้ง
4. เนื้อหาสาระในการจัดการอบรม ให้เป็นไปตามตารางอบรมอาสายุวกาชาด เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
(1 วัน)
5. ควรมี วิทยากรผู้ให้การอบรมที่ผ่ านการอบรมวิทยากรยุวกาชาดเรื่องการปฐมพยาบาล ตามมาตรฐาน
สภากาชาดไทย หรือวิทยากรยุวกาชาดเรื่องการปฐมพยาบาล จากสานักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย
6. การให้การสนับสนุนการจัดการอบรมอาสายุวกาชาด เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
1. วุฒิบัตรพร้อมเลขที่รุ่น
2. คู่มือปฐมพยาบาลสาหรับเยาวชน (เท่าจานวนกลุ่มเป้าหมาย)
3. งบประมาณ 2,000 บาท ต่อหน่วยงาน โดยขอความกรุณาให้หน่วยงานระบุชื่อที่สามารถ
ออกดร๊ า ฟได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง ในหั ว ข้ อ งบประมาณสนั บ สนุ น ในโครงการที่ เสนอเข้ า มา เพื่ อ จะได้ ด าเนิ น การ
จัดทาดร๊าฟได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องต่อไป ทั้งนี้ให้หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจัดส่งใบเสร็จรับเงิน
ที่ออกโดยหน่วยงานของท่านคืนสานักงานยุวกาชาดหลังจากที่ได้รับดร๊าฟแล้ว 7 วัน
9. ประเมินผล
9.1 การประเมินตนเองก่อนและหลังการเรียนรู้โดยใช้แบบทดสอบขั้นต้น-ปลายสาหรับผู้เข้ารับการอบรม
9.2. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการอบรม
9.3. ประเมินระดับความพึงพอใจต่อบริบทของโครงการฝึกอบรมโดยใช้แบบสอบถาม
9.4 ชมรมอาสายุวกาชาดจะต้องรายงานผลการดาเนินโครงการฯ ภายใน 15 วันหลังจากการอบรม
ในรูปแบบรูปเล่มรายงานส่งทางไปรษณีย์ หรือ รูปเล่มรายงานส่งทางอีเมลล์ หรือ ในรูปแบบบันทึกลงแผ่นซีดี
ฯลฯ เพื่อที่สานักงานยุวกาชาดจะลงสถิติการดาเนินโครงการประจาปี 2562 ให้กับหน่วยงานของท่านต่อไป
หมายเหตุ สานักงานยุวกาชาดมีคู่มือ ข้อสอบ และเอกสารการประเมิน สามารถดาวน์โหลดได้ที่
http://thaircy.redcross.or.th

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 อาสายุวกาชาด มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
10.2 สานักงานยุวกาชาดและชมรมอาสายุวกาชาด มีอาสายุวกาชาดทีม่ ีจิตสานึกในการช่วยเหลือด้าน
การปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่คนในครอบครัว ชุมชน และสังคมได้
11. ผูร้ ับผิดชอบโครงการ
11.1 นายธนกร
ชีวะโกเศรษฐ วิทยาจารย์ 3 ฝ่ายวิชาการ โทรศัพท์ 087 590 4949
11.2 นางสาวปารนันทน์ พุม่ พวง
วิทยาจารย์ 4 ฝ่ายวิชาการ โทรศัพท์ 092 615 5323
11.3 นางธารารัตน์
จาปาวัตตะ วิทยาจารย์ 4 ฝ่ายวิชาการ โทรศัพท์ 064 987 9364
ฝ่ายวิชาการ
สานักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย
E-mail : wichakan0504@gmail.com
โทร. 0-2252-5002 – 3 ต่อ 2017 โทรสาร 0-2252-5004

