ชื่อโครงการ
ลักษณะโครงการ
รหัสแผนงาน
หน่วยงานรับผิดชอบ

โครงการสนับสนุนการอบรมอาสายุวกาชาดเรื่อง “การปฐมพยาบาลเบื้องต้น”
โครงการต่อเนื่อง
30701
ฝุายวิชาการ สานักงานยุวกาชาด

1. หลักการและเหตุผล
ในสังคมปัจจุบันเกิดเหตุการณ์ต่างๆขึ้นมากมายในแต่ละวัน เช่น อุบัติเหตุ ภัยพิบัติ หรือสถานการณ์
ความไม่สงบในบ้านเมือง ซึ่งเราไม่สามารถคาดเดาได้เลยว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นจะทวีความรุนแรงมากน้อย
เพียงใดหรือขยายวงกว้างมากขึ้นเท่าใดแต่อย่างไรก็ตามย่อมส่งผลให้ประชาชนและเยาวชนได้รับผลกระทบ
จากเหตุการณ์ต่างๆไม่มากก็น้อยทั้งที่เป็นผู้ประสบเหตุเองหรือเป็นผู้พบเห็นเหตุการณ์ ด้วยเหตุผลดังกล่าวทา
ให้หลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเล็งเห็น และตระหนักถึงความสาคัญของการสร้างพลเมืองที่ดีหรือ
อาสาสมัครที่ทาการช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนหน่วยงานทางการแพทย์จะมาถึง ให้เป็นผู้มีความรู้
ความเข้าใจ มีจิตอาสาที่จะช่วยรับมือและช่วยเหลือผู้ บาดเจ็บจากเหตุการณ์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง ทันท่วงที
อันเป็นการลดความสูญเสียและปูองกันความพิการ ที่อาจเกิดขึ้นได้
สาหรับปี 2561 สานักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ได้มอบหมายให้ฝุายวิชาการจัดโครงการสนับสนุน
การอบรมอาสายุวกาชาดเรื่อง “การปฐมพยาบาลเบื้องต้น” ขึ้น โดยบรรจุเนื้อหาวิชาและกิจกรรมที่ฝึกทักษะ
ความชานาญในเรื่องการช่วยเหลื อปฐมพยาบาลเบื้องต้นในกรณีภ าวะเร่งด่วนซึ่งเนื้อหาต่างๆเป็นไปตาม
มาตรฐานที่ส ภากาชาดไทยกาหนดไว้ เพื่ อพัฒนาเยาวชนให้เป็นที่พึ่งของครอบครัว ชุมชน สั งคม รวมทั้ง
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกาชาดให้แก่อาสายุวกาชาด ให้สามารถสร้างและขยายเครือข่ายการ
ช่วยเหลือปฐมพยาบาลภายในชมรมของตนเอง ชุมชนของตนเอง รวมถึงพื้นที่ภูมิภาคของตนเอง อันเป็นการเพิ่ม
อาสาสมัครที่เป็นคนดี คนเก่ง และมีคุณภาพให้กับประเทศในอนาคตต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อสร้างอาสายุวกาชาดที่มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
2.2 เพื่อสร้างจิตสานึกแก่อาสายุวกาชาดในการช่วยเหลือด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับคนใน
ครอบครัว ชุมชน สังคม
3. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ อาสายุวกาชาดที่ผ่านการอบรมเรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้น จานวน 1,500 คน
เชิงคุณภาพ อาสายุวกาชาดที่มีความรู้และทักษะเรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้นซึ่งจะเป็นกาลัง
สาคัญในการขยายเครือข่ายอาสายุวกาชาดเรื่องปฐมพยาบาลเบื้องต้นไปสู่ชุมชนในทุกภูมิภาคของประเทศ
4. ขั้นตอนการดาเนินการ
ที่

กิจกรรม

2561
ต.ค. พ.ย

1
2
3

ขออนุมัติโครงการฯ
ออกหนังสือเชิญชวนชมรม
อาสายุวกาชาด
เปิดรับคาร้องขอการสนับสนุน

ระยะเวลาปีงบประมาณ 2561
2561
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 2561
2561
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 2560 - กันยายน 2561
สถานที่ : หน่วยงานพัฒนาเยาวชน ชมรมอาสายุวกาชาด ที่ดาเนินการจัดการอบรมอาสายุวกาชาด
เป็นผู้กาหนด
6. โครงสร้างของหลักสูตร
 กรอบเนื้อหาการอบรมอาสายุวกาชาดเรื่อง “การปฐมพยาบาลเบื้องต้น”
เนื้อหา
เวลา
1) รู้จักกาชาด
15 นาที
2) หลักการปฐมพยาบาล
15 นาที
3) ภาวะหมดสติ
60 นาที
4) การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน CPR
90 นาที
5) ภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
10 นาที
6) โรคหลอดเลือดสมอง
10 นาที
7) การชัก
10 นาที
8) การสาลัก
25 นาที
9) เลือดออกและการห้ามเลือด
40 นาที
10) กระดูกหักและการเข้าเฝือก
60 นาที
11) การเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ
25 นาที
 ตารางการอบรม
09.00 - 12.00 น.

13.00 - 16.00 น.

- รู้จักกาชาด
- หลักการปฐมพยาบาล
- ภาวะหมดสติ
- การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน CPR
- ภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
- โรคหลอดเลือดสมอง

รับประทาน - การชัก
อาหารกลางวัน - การสาลัก
- เลือดออกและการห้ามเลือด
12.00 น.
- กระดูกหักและการเข้าเฝือก
- การเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ

ก.ย.

7. หน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
7.1 หน่วยงานพัฒนาเยาวชน ชมรมอาสายุวกาชาด ที่มี ครู อาจารย์ บุคลากร หรือเครือข่ายวิทยากร
ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรวิทยากรยุวกาชาด เรื่องการปฐมพยาบาล
7.2 รพ.ประจาตาบล
7.3 สานักงานยุวกาชาด
8. งบประมาณ
สนับสนุนการจัดอบรมโดยให้การสนับสนุนแก่หน่วยงานที่จัดอบรม หน่วยงานละ 2,500 บาท (สองพันห้า
ร้อยบาท) (1 วัน) จานวน 30 หน่วยงาน
หลักเกณฑ์การสนับสนุนการอบรม
1. หน่วยงาน ชมรมอาสายุวกาชาด ที่ประสงค์จะจัดการอบรมอาสายุวกาชาด เสนอโครงการอบรมฯ
ที่ได้รับการอนุมัติตามขั้นตอนจากผู้บริหารของหน่วยงาน ส่งไปยังสานักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ภายใน
วันที่ 12 เมษายน 2561 โดยสานักงานยุวกาชาดขอพิจารณาตามลาดับก่อน-หลังของการส่งโครงการ
2. ขอความอนุเคราะห์ ให้ส่งโครงการฯก่อนกาหนดการดาเนินงานจริงอย่างน้อย 40 วัน นับจากวันที่
ลงเลขรับหนังสือของสานักงานยุวกาชาด เพื่อการเตรียมความพร้อมและให้การสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพ
ทันเวลา และเกิดประโยชน์สูงสุดสาหรับการอบรม
3. โครงการอบรมฯจะต้องมีกลุ่มเปูาหมายไม่ต่ากว่า 30 คนและไม่เกิน 80 คนต่อการอบรม 1 ครั้ง
4. เนื้อหาสาระในการจัดการอบรม ต้องเป็นไปตามตารางอบรมอาสายุวกาชาดเรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
5. ควรมีวิทยากรผู้ให้การอบรมที่ผ่านการอบรมวิทยากรยุวกาชาดเรื่องการปฐมพยาบาล ตามมาตรฐาน
สภากาชาดไทย หรือวิทยากรยุวกาชาดเรื่องการปฐมพยาบาล จากสานักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย
6. การให้การสนับสนุนการจัดการอบรมอาสายุวกาชาดเรื่อง“การปฐมพยาบาลเบื้องต้น”
1. วุฒิบัตรพร้อมเลขที่รุ่น
2. คู่มือปฐมพยาบาลสาหรับเยาวชน (เท่าจานวนกลุ่มเปูาหมาย)
3. งบประมาณ 2,500 บาท (ต่อหน่วยงาน)
หมายเหตุ กรณีได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสานักงานยุวกาชาด
 ขอความร่วมมือระบุชื่อที่สามารถออกดร๊าฟได้อย่างถูกต้อง ให้ระบุมาในหัวข้อ
งบประมาณสนับสนุน
 เมื่อได้รับดร๊าฟสนับสนุนแล้วโปรดออกใบเสร็จรับเงินจากหน่วยงานของท่านที่
ดาเนินการอบรมและส่งกลับมายังสานักงานยุวกาชาด ภายหลังดาเนินการแล้ว
15 วันด้วย
9. ประเมินผล
9.1 การประเมินตนเองก่อนและหลังการเรียนรู้โดยใช้แบบทดสอบขั้นต้น-ปลายสาหรับผู้เข้ารับการอบรม
9.2. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการอบรม
9.3. ประเมินระดับความพึงพอใจต่อบริบทของโครงการฝึกอบรมโดยใช้แบบสอบถาม
หมายเหตุ สานักงานยุวกาชาดมีคู่มือ ข้อสอบ และเอกสารการประเมิน สามารถดาวน์โหลดได้ที่
http://thaircy.redcross.or.th

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 อาสายุวกาชาด มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
10.2 สานักงานยุวกาชาดและชมรมอาสายุวกาชาด มีอาสายุวกาชาดทีม่ ีจิตสานึกในการช่วยเหลือ
ด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่คนในครอบครัว ชุมชน และสังคมได้
11. ผู้รับผิดชอบโครงการ
11.1 นายธราธร
ประคองสุข วิทยาจารย์ 4 ฝุายวิชาการ โทรศัพท์ 090 646 3889
11.2 นางสาวนวพร รอดพิทักษ์ วิทยาจารย์ 4 ฝุายวิชาการ โทรศัพท์ 083 553 5634
11.3 นางสาวศรัญญา จอมแปง วิทยาจารย์ 4 ฝุายวิชาการ โทรศัพท์ 093 194 9326
ฝุายวิชาการ
สานักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย
E-mail : wichakantrcy0504@gmail.com
โทร : 0-2252-5002-3 โทรสาร : 0-2252-5004

รายละเอียดประมาณการ
โครงการสนับสนุนการอบรมอาสายุวกาชาดเรื่อง “การปฐมพยาบาลเบื้องต้น”
ที่

รายการ

1 เงินสนับสนุนการจัดการอบรม 30 รุ่น รุ่นละ 2,500 บาท
2 ค่าใช้สอยในโครงการ

จานวนเงิน (บาท)
75,000
5,000

- ค่าใช้สอยในการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่เป็นวิทยากร
- ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (ค่าถ่ายเอกสาร ค่าส่งไปรษณีย์ ฯลฯ)
รวม

80,000
(แปดหมื่นบาทถ้วน)

***หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ

