
  



 
 
 
            ชุดการสอน เรื่อง การปฐมพยาบาลและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย เป็นส่วน
หนึ่งของการเรียนรู้แบบศูนย์การเรียนรู้ รายวิชา พ21102 สุขศึกษา ส าหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งผู้สอนจัดท า
ขึ้นโดยด าเนินการวิเคราะห์หลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 สาระที่ 5 ความปลอดภัยในชีวิต มาตรฐาน พ 5.1 ป้องกันและ
หลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ การใช้ยา สารเสพติด และ
ความรุนแรง 
  ผู้จัดท ามุ่งหวังให้นักเรียนบรรลุประสงค์ เกิดความภาคภูมิใจและเห็น
ความส าคัญในบทบาทผู้น า การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง สามารถเชื่องโยงความรู้สู่
การปฏิบัติในชีวิตจริงได้ จึงจัดการเรียนรู้แบบศูนย์การเรียน ซึ่งการเรียนรู้แบบศูนย์
การเรียนเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เป็นกลุ่มร่วมมือกัน ศึกษาหาความรู้จาก
ศูนย์การเรียนแต่ละศูนย์ นักเรียนต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันภายในกลุ่ม และระหว่าง
กลุ่ม ในการหมุนเวียนศึกษาศูนย์การเรียนจึงส าเร็จ 
 
 
 

 
  

ค ำช้ีแจง 



 
 

นักเรียนอ่ำนค ำแนะน ำก่อนที่จะศึกษำบทเรียนดังต่อไปนี ้
1. นักเรียนอ่านและท าความเข้าใจกับจุดมุ่งหมายของบทเรียนให้เข้าใจ และ

ชัดเจน 
2. บทเรียนส าเร็จรูปน้ีมิใช่ข้อทดสอบ  พยายามศึกษาบทเรียนไปทีละกรอบ

อย่างตั้งใจ 
3. ก่อนที่จะศึกษาให้ท าแบบทดสอบก่อนเรียนพร้อมตรวจค าตอบ และ

ลงคะแนนของตนเองด้วยความซื่อสัตย์ต่อตนเอง 
4. อ่านเนื้อหาในกรอบให้เข้าใจแล้วเขียนค าตอบลงในกระดาษค าตอบ อย่าขีด

เขียนลงในบทเรียนส าเร็จรูปเล่มนี ้
5. เมื่อตอบค าถามเสร็จกรอบหนึ่ง  แล้วจึงเปิดไปดูค าตอบในกรอบต่อไป เพื่อ

ตรวจค าตอบว่าถูกต้องหรือไม่ ถ้าตอบถูกให้ท ากรอบต่อไป 
6. ถ้าผิดให้ย้อนอ่านเนื้อหาในกรอบแล้วตอบค าถามใหม่ 
7. เมื่อศึกษาจนจบทุกกรอบแล้ว ให้ท าแบบทดสอบหลังเรียนลงใน

กระดาษค าตอบที่ ครู แจกให้ เมื่ อท า เสร็จส่ ง ให้ครูตรวจค าตอบ 
เปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนเพื่อดูผลความก้าวหน้าของตนเอง 

8. นักเรียนต้องซื่อสัตย์ต่อตนเอง ไม่ดูค าตอบก่อนที่จะตอบค าถามเสร็จ 
 

 

ค ำแนะน ำส ำหรับนักเรยีน 



แบบทดสอบก่อนเรียน 
เร่ือง  กำรปฐมพยำบำลและกำรเคลื่อนย้ำยผู้ป่วย 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ สุขศึกษำและพลศึกษำ ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 
จ ำนวน 10  ข้อ  10  คะแนน  เวลำ  20  นำท ี

--------------------------------------------------------------------------------- 
ค ำชี้แจง   ให้นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงค าตอบเดียว   

1. ก่อนปฐมพยาบาลควรปฏิบัติอย่างไร 
  ก.   ตรวจสภาพร่างกายของผู้บาดเจ็บก่อน 
  ข. ตรวจชีพจรดูว่าผู้บาดเจ็บเป็นอย่างไร 
  ค. คลายเสื้อผ้าให้หลวม  และอยู่ในอากาศปลอดโปร่ง 
  ง. ตรวจสภาพร่างกาย  ถ้าผู้บาดเจ็บไม่รู้สึกตัวให้ท าการผายปอดทันที 

2. เมื่อผิวหนังพุพอง  ควรปฐมพยาบาลอย่างไร 
 ก.   ประคบด้วยผ้าร้อนๆ 
 ข.   ปล่อยให้หายเอง 
 ค.   ใช้ยาทา ห้ามใช้เข็มเจาะผิวหนัง 
 ง.    บีบให้แผลแตก แล้วทายา 
3. สิ่งแปลกปลอมชนิดใดที่เข้าตามากที่สุด 
 ก.   ใบไม้ 
 ข.   เศษกระจก 
 ค.   ฝุ่นละออง 
 ง.   ควัน เขม่า 
4. อาการของผู้ถูกน้ าร้อนลวก คือข้อใด 

  ก.   ผิวหนังบวมแดง 
  ข. มีความกระหายน้ า 
  ค. ปวดบริเวณท้อง 
  ง. ปวดแสบปวดร้อน 
 5. เมื่อพบผู้ป่วยเป็นลม  หมดสติ  จะมีวิธีการปฐมพยาบาลอย่างไร 
  ก. ใช้ผ้าชุบน้ าเย็น  เช็ดใบหน้าและล าคอ 
  ข. สังเกตอาการโดยการรอให้ฟ้ืน 
  ค. สังเกตอาการตามร่างกายของผู้ป่วย 
  ง. ใช้ให้ผู้อ่ืนไปตามแพทย์มาดูอาการ 
 6. การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโดยผู้ช่วยเหลือคนเดียว  เหมาะสมกับสถานการณ์อย่างไร 
  ก. เคลื่อนย้ายไปส่งที่รถโดยสาร 
  ข. เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังสถานที่ใกล้ๆ 
  ค. เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปพบแพทย์ 
  ง. เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปสถานพยาบาล 
 



 7. การกอดคอขี่หลัง  เป็นวิธีการเคลื่อนย้ายแบบใด 
  ก. แบบผู้ช่วยเหลือสามคน 
  ข. แบบผู้ช่วยเหลือสองคน 
  ค. แบบผู้ช่วยเหลือคนเดียว 
  ง. แบบผู้ช่วยเหลือโดยใช้เก้าอ้ี 
 8. การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโดยให้สัญญาณยืนขึ้นพร้อมๆ กัน แล้วท าการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย  จัดเป็นแบบใด 
  ก. แบบผู้ช่วยเหลือสามคน 
  ข. แบบผู้ช่วยเหลือสองคน 
  ค. แบบผู้ช่วยเหลือหนึ่งคน 
  ง. แบบผู้ช่วยเหลือโดยใช้เปลหาม 
 9. วัสดุใดใช้ท าเป็นเปลหามไม่ได้ 
  ก. บานประตู 
  ข. ผ้าห่ม 
  ค. ผ้าสามเหลี่ยม 
  ง. ผ้าขาวม้า 
 10. อาการของผู้ป่วยที่กระดูกหัก  ข้อเคลื่อน  คือข้อใด 
  ก. ปวด  บวม  ช้ า  บริเวณกระดูกหัก 
  ข. แขนและขามีอาการชา 
  ค. ปวดศีรษะมาก 
  ง. ปวดกระดูกมาก 
 

------------------------------------------------------------------ 
  



 
 

1. ง  2. ค 
3. ค    4. ง 
5. ก  6. ข 
7. ค  8. ก 
9. ค  10. ก 

  

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 
เร่ือง  กำรปฐมพยำบำลและกำร

เคลื่อนย้ำยผู้ป่วย 



 

บัตรเนื้อหำ 
ศูนย์กำรเรียนรู้ที่ 1 : ควำมหมำยและวัตถุประสงค์ 

 
 
 

ควำมหมำยของกำรปฐมพยำบำล 
 
กำรปฐมพยำบำล หมายถึง การช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ หมดสติ เจ็บป่วยรุนแรง

กะทันหัน หรือจากอุบัติ เหตุ โดยต้องท าการปฐมพยาบาลทันทีโดยใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่พอ  
จะหาได้ในบริเวณนั้น เพ่ือช่วยเหลือบรรเทาอาการของผู้ป่วย และมีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างถูกวิธีไปในที่
ปลอดภัย ก่อนที่จะน าส่งโรงพยาบาลเพื่อให้แพทย์รักษาต่อไป 
 
 

วัตถุประสงค์ของกำรปฐมพยำบำล 
 

1. เพ่ือช่วยชีวิตผู้ป่วยหรือผู้ประสบเหตุอย่างทันท่วงที 
2. เพ่ือป้องกันอันตรายที่เกิดขึ้นในระยะต่อไป 

3. บรรเทาอาการและความเจ็บปวดให้ลดลง 

4. ส่งเสริมและช่วยเหลือผู้ป่วยให้คืนสภาพโดยเร็ว 

5. เพ่ือช่วยให้ผู้ป่วยพ้นจากสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมและเป็นอันตราย 

 
 

ลักษณะของผู้ปฐมพยำบำลที่ดี 
 

1. มีความรู้ และได้รับการฝึกเกี่ยวกับวิธีการปฐมพยาบาล 
2. สามารถควบคุมสติตนเองได้ดี 
3. เป็นคนช่างสังเกต รอบคอบ เพ่ือจะได้ข้อมูลของผู้ประสบเหตุรายงานแพทย์ 
4. ตัดสินใจรวดเร็วว่าจะปฐมพยาบาลด้วยวิธีใด และทราบสถานที่ตั้งโรงพยาบาล 

  



 
แนวทำงกำรปฏิบัติระหว่ำงก่อนท ำกำรปฐมพยำบำล 
 

1. ต้องรวบรวมสติ ควบคุมอารมณ์ให้มั่นคง ไม่ตกใจง่าย ไม่ประมาท และต้องใช้จิตวิทยาในการพูด
กับผู้ป่วยที่ยังมีสติเพื่อให้ก าลังใจผู้ป่วย 

2. ต้องสังเกตและทราบอาการของผู้ป่วยว่าเจ็บตรงไหน รุนแรงระดับใด โดยทั่วไปเราทราบอาการ
ของผู้ป่วยจากสิ่งต่างๆ ดังนี้ 
- จากการบอกเล่าของผู้ป่วย กรณีท่ีผู้ป่วยยังพูดได้ 
- จากการสอบถามผู้ที่เห็นเหตุการณ์ 
- จากการสังเกตสิ่งแวดล้อมภายในที่เกิดเหตุ 
- จากการสังเกตอาการของผู้ป่วย 

 
แนวทำงกำรปฏิบัติในขณะท ำกำรปฐมพยำบำล 
 

1. อย่าให้คนมุงล้อมผู้ป่วยในขณะปฐมพยาบาล 
2. พิจารณาอาการของผู้ป่วยอย่างรอบคอบและรวดเร็ว 
3. ถ้ามีเลือดออกให้รีบห้ามเลือด และถ้ากระดูกหักให้รีบเข้าเฝือก 
4. สังเกตและตรวจการเต้นของชีพจรและการหายใจไว้ตลอดเวลา 
5. ถ้าผู้ป่วยหมดสติหรือช็อก อย่าให้ยาหรือเครื่องดื่มใดๆ ทางปาก 
6. ถ้าผู้ป่วยหมดสติ ให้จัดผู้ป่วยนอนคว่ า แล้วตะแคงหน้าไป ด้านใดด้านหนึ่ง เพ่ือช่วยให้ผู้ป่วยหายใจ

สะดวกขึ้นไม่ทาให้ลิ้นตกไปจุกที่คอ 
7. ถ้าผู้ป่วยมีอาการชัก ให้รีบนาผ้าหนาๆที่สะอาด พันช้อนสอดไว้ระหว่างฟันบนและฟันล่าง ป้องกัน

ไม่ให้ผู้ป่วยกัดลิ้นตัวเอง 
8. ไม่ควรเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโดยไม่จ าเป็น 

 
  



 

บัตรกิจกรรม 
ศูนย์กำรเรียนรู้ที่ 1 : ควำมหมำยและวัตถุประสงค์ 

 
ค ำสั่ง ให้นักเรียนอธิบายความหมายและวัตถุประสงค์การปฐมพยาบาลลงในกระดาษค าตอบ 

 

  

 

  
  

อธิบายความหมายและวัตถุประสงค์ 
ของการปฐมพยาบาลมาให้เข้าใจ 

ค ำถำม 

ค ำถำม 

..................................................................................................................... 
.................................................................................................................... 
................................................................................................................... 
.................................................................................................................... 

 

อธิบายแนวทางปฏิบัติในการปฐมพยาบาล 
ผู้ที่ประสบอุบัติเหตุมาให้เข้าใจ 

ค ำถำม 

ค ำถำม 

..................................................................................................................... 
.................................................................................................................... 
................................................................................................................... 
.................................................................................................................... 

 



 

บัตรเนื้อหำ 
ศูนย์กำรเรียนรู้ที่ 2 : กำรปฐมพยำบำลกำรเป็นลม 

 
 
 

กำรปฐมพยำบำลกำรเป็นลม 
 
กำรเป็นลม หมายถึง การหมดสติไปชั่วขณะหนึ่ง  เนื่องจากเลือดไปเลี้ยงสมองลดลง ท าให้เกิด

อาการหน้ามืด  เวียนศีรษะ ใจสั่น มือและเท้าเย็น  และแบ่งลักษณะอาการเป็น 3 ลักษณะ  ได้แก่       
 
(1)  การเป็นลมธรรมดา  เกิดจากร่างกายอ่อนเพลีย  มีอาการหิวหรือเหนื่อย  หรืออยู่ในที่แออัด   

มีการเปลี่ยนแปลงสภาพจิตใจอย่างกะทันหัน  ผู้ป่วยจะเวียนศีรษะ  หน้ามือ  ใบหน้าซีด  เหงื่อออกฝ่ามือ
ฝ่าเท้า  เราต้องให้ผู้ป่วยนอนลงในท่านอนหงาย  จัดให้ศีรษะต่ ากว่าเท้า คลายเสื้อผ้า ให้หลวม ห้ามคนมา
มุง ใช้พัดโบกลมให้ผู้ป่วยรู้สึกสบาย ดมยาดม  ยาหอม  หรือแอมโมเนีย ถ้าอาการไม่ดีขึ้นให้รีบน าตัวส่ง
โรงพยาบาลโดยเร็ว  

 
(2)  การเป็นลมแดด เกิดจากการอยู่กลางแดดเป็นเวลานาน ๆ อาการคล้ายการเป็นลมธรรมดา  

แต่จะกระหายน้ ามาก ผิวหนังร้อน หน้าแดง ให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยมาในที่ร่มและอากาศ ถ่ายเทสะดวก  
ให้ผู้ป่วยนอนหงาย ยกศีรษะและไหล่ให้สูง ให้หายใจยาวๆ คลายเสื้อผ้าให้หลวม ใช้ผ้าชุบน้ าเย็น  
เช็ดบริเวณใบหน้า ศีรษะ และล าตัวเพ่ือระบายความร้อน  ถ้าอาการไม่ดีขึ้นให้รีบน าตัว ส่งโรงพยาบาล
โดยเร็ว  

 
(3)  การเป็นลมร้อน  เกิดจากความเหน็ดเหนื่อย  อาการที่ร้อนอบอ้าว  จะมีอาการเหงื่อออกมาก  

หน้าซีด  ตัวซีด  ชีพจรเต้นเร็ว  และอาจหมดสติ  เราต้องให้ผู้ป่วยนอนลงในท่านอนพักด้วยท่าที่สบายที่สุด  
คลายเสื้อผ้าให้หลวม  หาน้ าเย็นให้ดื่มเพ่ือความสดชื่น  ให้ดื่มน้ าเกลือแร่  ถ้าอาการไม่ดีขึ้นให้รีบน าตัวส่ง
โรงพยาบาล 



บัตรกิจกรรม 
ศูนย์กำรเรียนรู้ที่ 2 : กำรปฐมพยำบำลกำรเป็นลม 

 
ค ำสั่ง  ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมาย หน้าข้อความที่ถูกต้อง  และเขียนเครื่องหมาย                

หน้าข้อความท่ีผิดลงในกระดาษค าตอบ 
 
 1. ความปลอดภัยของสถานท่ีเกิดเหตุ เป็นสิ่งท่ีผู้ปฐมพยาบาลจะต้องค านึงถึง

เป็นอันดับแรก  

 2. การปฐมพยาบาลไม่จ าเป็นต้องมีความรู้  ความเข้าใจถึงหลักและวิธีการ
ปฐมพยาบาลท่ีถูกต้อง  

 3. ป้าแดงมีีอาการหิวและเหนื่อย เวียนศีรษะ หน้ามืด เหงื่อออกฝ่ามือฝ่าเท้า                                 
ป้าแดงเป็นลมแดด  

 4. เด็กชายสุวิทย์ เล่นฟุตบอลอยู่กลางสนามกับเพ่ือนเป็นเวลานาน  ท าให้
คอแห้ง  หิวน้ า  หน้าแดง  เด็กชายสุวิทย์เป็นลมธรรมดา  

 5. วิธีปฐมพยาบาลผู้ป่วยเป็นลมแดด  ไม่ควรยกเท้าผู้ป่วยให้สูง เพราะจะเป็น
การเพิ่มการไหลเวียนเลือดไปท่ีสมอง  ซึ่งอาจท าให้เส้นเลือดในสมองแตกได้  

 
 
  



 

บัตรเนื้อหำ 
ศูนย์กำรเรียนรู้ที่ 3 : กำรปฐมพยำบำลกำรเกิดบำลแผล 

 
 
 

กำรปฐมพยำบำลในกรณีเกิดบำดแผล 
 

บำดแผล (wound) หมายถึง รอยฉีกขาดของผิวหนังหรือเนื้อเยื่อที่อยู่ใต้ผิวหนังอาจเกิดจาก 
ของมีคมหรือไม่มีคมก็ตาม  เมื่อเกิดบาดแผลแล้วมักจะมีเลือดออกจากบาดแผลด้วยเสมอ  แบ่งประเภท
ของบาดแผลออกเป็น 3 ประเภท คือ  

1. ประเภทบำดแผลฟกช้ ำ เป็นบาดแผลที่ไม่มีรอยแยก
ของผิวหนัง เกิดจากการ ถูกของแข็งกระแทกอย่างแรง  ท าให้
เนื้อเยื่อและหลอดเลือดภายใต้ผิวหนังฉีกขาด  เลือดออกมาคั่ง อยู่
ท าให้บริเวณบาดแผลบวม แดง ช้ า และเจ็บปวด  ท าให้ผิวหนัง
เป็นสีแดงคล้ า  การปฐมพยาบาลโดยใช้ความเย็นประคบ  24 
ชั่วโมง  เพราะความเย็นจะช่วยห้ามเลือดและลดอาการเจ็บปวด 
ภายหลัง 24 ชั่วโมง  ให้ประคบด้วยความร้อนเพ่ือท าให้การ
ไหลเวียนเลือดดีขึ้น เลือดเก่าที่ค้างจะถูก ดูดซึมไปท าให้อาการฟก
ช้ าหายเร็วขึ้น  

2. ประเภทบำดแผลแยก  เกิดจากการถูกวัตถุมีคม ของ
แหลม ท าให้ผิวหนังเกิด รอยแยก หรือ ฉีกขาด  เช่น แผลถูกแทง  แผลถูกฟัน  แผลถลอก  ปฐมพยาบาล
โดยการรีบห้ามเลือดก่อน ถ้าเป็นแผลเล็กๆ  ให้ล้างด้วยน้ าเกลือล้างแผล  ทาด้วยยาฆ่าเชื้อโรค  ปิดแผล
ด้วยผ้าก๊อซ  ถ้า เป็นแผลถูกแทงหรือวัตถุปักคาแผลอยู่  อย่าดึงออก  ควรให้ผู้ป่วยนอนนิ่งๆ  แล้วรีบน าส่ง 
โรงพยาบาล  แต่ถ้าเป็นแผลถูกตัดขาดควรห้ามเลือดด้วยวิธีขัน
ชะเนาะแล้วรีบส่งโรงพยาบาล  

3. ประเภทบำดแผลถูกไฟไหม้หรือน้ ำร้อนลวก   
บาดแผลถูกไฟไหม้หรือน้ าร้อนลวก  เกิดจากความร้อนจัดท าให้
ผิวหนัง หรือเนื้อเยื่อถูกท าลาย  ลักษณะของบาดแผล ผิวหนัง
แดงจนถึงผิวหนังพองหลุดลอกและถูกท าลาย  การปฐม
พยาบาล โดยใช้น้ าเย็นนวดบริเวณที่ได้รับบาดเจ็บ  หรือใช้วุ้น
ของว่านหางจระเข้ประคบท าจนกว่าอาการ ปวดแสบปวดร้อน
จะหาย  และถ้าไฟไหม้เสื้อผ้าให้รีบดับไฟก่อน  แล้วใช้ผ้าหนาๆ ชุบน้ าคลุมตัว ผู้บาดเจ็บแล้วส่งแพทย์รักษา
ต่อไป      
  



บัตรกิจกรรม 

ศูนย์กำรเรียนรู้ที่ 3 : กำรปฐมพยำบำลกำรเกิดบำลแผล 
 
 

ค ำสั่ง  จากเหตุการณ์ต่อไปนี้ ให้นักเรียนบอกวิธีการปฐมพยาบาล 

     
 
 
 
 
 

 
 
 
 
     
 
 

 
 
 
 
 
 

  

มำนะถูกน้ ำร้อนลวก 

มำนีเดินชนโต๊ะ 

…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 



 

บัตรเนื้อหำ 
ศูนย์กำรเรียนรู้ที่ 4 :  

กำรปฐมพยำบำลสิ่งแปลกปลอมเข้ำตำ ห ูจมูก 
 

 
สิ่งแปลกปลอมเข้ำตำ 
 

1. สิ่งแปลกปลอมที่เข้ำไปในบริเวณลูกตำ  แต่ไม่ฝังในเปลือกตา เช่น  ฝุ่นละออง  เศษผง   เศษดิน  
เราปฐมพยาบาล โดยอย่าขยี้ตา  ปิดตานิ่งๆ แล้วลืมตาในน้ าสะอาด  กระพริบตาถี่ๆ น้ าจะน าสิ่ง
แปลกปลอมออกจากตา  

2. สิ่งแปลกปลอมที่ฝังลงไปในเปลือกตำ หรือลูกตำ ได้แก่ เศษกระจก  เศษวัสดุเล็กๆ  เราปฐม
พยาบาลโดยอย่าขยี้ตาและอย่าเขี่ยหรือเช็ดตา ใช้ส าลีก้อนแบนๆ หรือผ้านิ่มๆ วางทับ  เปลือกตา
ใช้ผ้าพันทับโดยพันรอบศีรษะ ไม่ให้กระพริบตาหรือลูกตาเคลื่อนไหว รีบน้าส่ง โรงพยาบาลโดยเร็ว  

3. ของเหลวกระเด็นเข้ำตำ เช่น กรด ด่าง น้ ามันที่ใช้ทอดอาหาร เราปฐมพยาบาลโดยให้ลืมตา ใน
น้ าสะอาด หรือจากการเทน้ าขวดช้าระล้างตา  เป็นเวลาอย่างน้อย   5 นาที  ป้ายตาด้วยขี้ผึ้งป้าย
ตา ใช้ส าลีก้อนแบนๆ หรือผ้านิ่มๆ วางทับเปลือกตาแล้วใช้ผ้าพันทับโดยพันรอบศีรษะ ไม่ให้    
กะพริบตาหรือลูกตาเคลื่อนไหว  รีบน าส่งโรงพยาบาลโดยเร็ว 

 

 
 

 



 
สิ่งแปลกปลอมเข้ำหู 

 
 หากเป็นสิ่งมีชีวิต ควรหยอดน้ าเข้าไปในหูจนเต็มเพ่ือให้แมลง
หนี หรือลอยขึ้นมา หรืออาจใช้น้ ามัน เช่น น้ ามันมะกอก  เพ่ือ
ป้องกันไม่ให้แมลงเกาะ หรือกัดแก้วหู ต้องน้าส่งแพทย์  หากเป็น
ของแข็งถ้าสามารถมองเห็นได้ให้ค่อยๆ เขี่ยออก  แต่ถ้าอยู่ลึกให้
รีบน าส่งโรงพยาบาล   
 
 

สิ่งแปลกปลอมเข้ำจมูก 
 

 ให้ใช้มือปิดจมูกอีกข้างหนึ่งแล้วสั่งน้ ามูกอย่างแรง ของนั้นอาจ
ออกมาเองได้  แต่ถ้าในกรณีของเด็กอย่าให้เด็กตกใจและร้องไห้ เพราะ
อาจจะท าให้เกิดอาการส าลักวัตถุแปลกปลอม  อาจตกลงไปใน
หลอดลมเป็นอันตรายได้  ควรรีบน าส่งแพทย์เพ่ือใช้เครื่องมือคีบเอา
ออก  
 
 

สิ่งแปลกปลอมเข้ำคอ 
 
 ให้ดื่มน้ าและกลืนอาหารนิ่มๆ เช่น ข้าวหรือขนมปัง  เพ่ือให้สิ่ ง
แปลกปลอมหลุดลงใน กระเพาะอาหาร  ห้ามใช้มือแกะหรือล้วง  เพราะ
อาจจะท้าให้สิ่งแปลกปลอมปักลึก  ถ้าสิ่งแปลกปลอมไม่ออกให้รีบน าส่ง
โรงพยาบาล    
  



 

บัตรกิจกรรม 
ศูนย์กำรเรียนรู้ที่ 4 :  

กำรปฐมพยำบำลสิ่งแปลกปลอมเข้ำตำ หู จมูก 
 

ค ำสั่ง  ให้นักเรียนศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวกับอาการของโรคที่เกิดข้ึน  และเขียนชื่อโรคที่ก าหนดลงใน
ช่องว่างให้ถูกต้อง 

     
  สิ่งแปลกปลอมเข้ำตำ       สิ่งแปลกปลอมเข้ำหู  

    
  สิ่งแปลกปลอมเข้ำจมูก      สิ่งแปลกปลอมเข้ำคอ  
 

1. ลุงมีพาหลานไปหาหมอ  หมอให้หลานปิดรูจมูกอีกด้าน แล้วสั่ง
น้ ามูกอย่างแรง  แสดงว่า หลานของลุงมีเป็นอะไร   

 

2. พิกุลพาก้อยไปห้องพยาบาล  อาจารย์ให้ก้อยลืมตาในน้ าสะอาด 
และกระพริบถี่ๆ หลายๆ ครั้งแสดงว่าก้อยเป็นอะไร 

 

3. สายใจใช้น้ ามันมะกอกหยอดลงจนเต็ม เพ่ือป้องกันไม่ให้แมลงเกาะ 
หรือกัด  แล้วรีบน าส่ง โรงพยาบาล 

 

4. ครูให้นารีดื่มน้ าและกลืนอาหารนิ่มๆ ห้ามใช้มือแกะหรือล้วง 
 

 

5. คุณหมอใช้เครื่องมือคีบเอาวัตถุออกมาเพราะเด็กตกใจและร้องไห้ 
จนท้าให้วัตถุตกไปใน หลอดลม 

 

  



บัตรเนื้อหำ 
ศูนย์กำรเรียนรู้ที่ 5 : กำรปฐมพยำบำลถูกสัตว์มีพิษกัดต่อย 

 
 

กำรปฐมพยำบำลเมื่อถูกงูกัด 
 

 ประเทศไทยมีงูหลายชนิด มีทั้งงูมีพิษและงูไม่มีพิษ งูมีพิษร้ายแรง มีอยู่ 7 ชนิด   

  
งูเห่า งูจงอาง 

  
งูแมวเซา งูกะปะ 

  
งูสามเหลี่ยม งูเขียวหางไหม้ 

     
งูทะเล 

 



 

 ลักษณะบำดแผลที่ถูกงูพิษและงูไม่มีพิษกัด 
 

  
 
 

 ลักษณะบำดแผลที่ถูกงูพิษและงูไม่มีพิษกัด 
 

1. ใช้เชือก สายยาง สายรัด หรือผ้าผืนเล็กๆ มัดเหนือบาดแผล ประมาณ 5 – 10 
เซนติเมตร  (รัดให้แน่นพอสมควร พอให้ปลายนิ้วก้อยสอดเข้าได้) 

 
2. ล้างแผลด้วยด่างทับทิมแก่ๆ หลายๆ ครั้ง และใช้น้ าแข็งประคบหรือวางไว้บนบาดแผล 

พิษงูจะเข้าสู่ร่างกายได้ช้าลง 
3. ให้ผู้ป่วยอยู่ในท่าท่ีบาดแผลงูกัดอยู่ต่ ากว่าระดับหัวใจ ควรให้ผู้ป่วยอยู่นิ่งๆ พิษงูจะได้

กระจายไปตามร่างกายช้าลง 
4. ไม่ควรให้ผู้ป่วยเสพของมึนเมา เช่น สุรา น้ าชา กาแฟ เพราะจะท าให้หัวใจเต้นแรง อาจ

ท าให้พิษงูกระจายไปท่ัวร่างกายเร็วขึ้น 
5. รีบน าผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลท่ีใกล้ท่ีสุด 

 
 
  



 

 ลักษณะบำดแผลที่ถูกแมลงกัดต่อย 
 

 ควรล้างบริเวณบาดแผล  ถ้ามีเหล็กในฝังอยู่ให้เอาคีบ
ดึงออก  ใช้ส าลีชุบ แอมโมเนียทาบริเวณแผลให้ท่ัว  ถ้าปวด
มากให้ ใช้ ยาระงับปวดและถ้ าอาการไม่ดีขึ้ น ให้ รีบส่ ง 
โรงพยาบาล 

 

 ลักษณะบำดแผลที่ถูกแมลงป่องต่อย ตะขำบ 
หรือแมงมุมกัด 
 

 ให้ใช้สายรัดเหนือบริเวณท่ีถูกต่อย บีบเลือดให้ ไหลออกจากบาดแผลเพ่ือให้พิษออกมา  
ใช้ส าลีชุบแอมโมเนียทาบริเวณแผลให้ท่ัว  ถ้าปวดหรือ บวมมากให้ใช้ถุงน้ าแข็งประคบ  และใน
กรณีท่ีมีอาการรุนแรงให้รีบน้าส่งโรงพยาบาล 

 

 ลักษณะบำดแผลที่ถูกแมงกะพรุนไฟ 
 

 ใช้น้ าล้างบริเวณท่ีถูกพิษ  ใช้แอมโมเนียชุบปิดปากแผลไว้  หรือใช้ ผักบุ้งทะเลขยี้ให้
ละเอียดแล้วพอกไว้  ถ้ามีอาการปวดให้กินยาแก้ปวดและถ้าอาการรุนแรงมากให้  รีบน้าส่ง
โรงพยาบาล 

 
  



 

บัตรกิจกรรม 
ศูนย์กำรเรียนรู้ที่ 5 : กำรปฐมพยำบำลถูกสัตว์มีพิษกัดต่อย 

 
ค ำสั่ง  ให้นักเรียนน้าอักษรหน้าข้อความในกรอบท่ีก าหนดให้มาเติมหน้าข้อความด้านล่างให้             

สัมพันธ์กัน 

ก. แมลงกัดต่อย  

ข. แมลงป่องต่อย ตะขำบ  แมงมมุกัด  

ค. แมงกะพรุนไฟ  

ง. งูมีพิษ  

จ. งูไม่มีพิษ 

 

1. ใช้คีมดึงเหล็กในออก  และใช้ส าลีชุบแอมโมเนียทาบริเวณบาดแผล 
 

2. ใช้ส าลีชุบแอมโมเนียปิดปากแผล หรือ ใช้ผักบุ้งทะเลขยี้พอกบาดแผลไว้ 
 

3. ห้ามให้ผู้ป่วยดื่มสุรา  กาแฟ  เพราะจะท้าให้พิษเข้าสู่กระแสเลือดเร็วขึ้น 
 

4. ใช้สายรัดเหนือบาดแผล บีบเลือดให้ไหลออก ถ้าปวดหรือบวมใช้ถุงน้ าแข็งประคบ 
 

5. ไม่มีรอยกัดเป็นเขี้ยวจุดใหญ่  แต่มี รอยเขี้ยวเป็นจุดเล็กๆ เรียงกันทั้ง 2 ข้าง 
 

 
  



บัตรเนื้อหำ 
ศูนย์กำรเรียนรู้ที่ 6 : กำรเคลื่อนย้ำยผู้ป่วย 

 
 

กำรเคลื่อนย้ำยผู้ป่วยแบบต่ำงๆ 
 

  
การเคล่ือนย้ายโดยผู้ช่วยเหลือคนเดียว การเคล่ือนย้ายโดยผู้ช่วยเหลือ 2 คน 

 
การเคล่ือนย้ายโดยผู้ช่วยเหลือ 3 คน 

 
 

การเคล่ือนย้ายโดยใช้เปลหาม สาธิตการเคล่ือนย้ายโดยใช้เก้าอี้ 
 
 



 

บัตรกิจกรรม 
ศูนย์กำรเรียนรู้ที่ 6 : กำรเคลื่อนย้ำยผู้ป่วย 

 
ค ำสั่ง  ให้นักเรียนพิจารณาว่า ควรใช้การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในลักษณะใด และมีวิธีการ

เคล่ือนย้ายผู้ป่วยอย่างไร จึงจะเหมาะสมและปลอดภัยมากที่สุด 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

เป็นลม 

กระดูกขำหัก 

ข้อเท้ำแพลง 

         . 

 

         . 

 

         . 

 

                 
                 
                 

                  

                 
                 
                 

                  

                 
                 
                 

                  



แบบทดสอบหลังเรียน 
เร่ือง  กำรปฐมพยำบำลและกำรเคลื่อนย้ำยผู้ป่วย 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ สุขศึกษำและพลศึกษำ ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 
จ ำนวน 10  ข้อ  10  คะแนน  เวลำ  20  นำท ี

--------------------------------------------------------------------------------- 
ค ำชี้แจง   ให้นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงค าตอบเดียว   

1. ก่อนปฐมพยาบาลควรปฏิบัติอย่างไร 
  ก.   ตรวจสภาพร่างกายของผู้บาดเจ็บก่อน 
  ข. ตรวจชีพจรดูว่าผู้บาดเจ็บเป็นอย่างไร 
  ค. คลายเสื้อผ้าให้หลวม  และอยู่ในอากาศปลอดโปร่ง 
  ง. ตรวจสภาพร่างกาย  ถ้าผู้บาดเจ็บไม่รู้สึกตัวให้ท าการผายปอดทันที 

2. เมื่อผิวหนังพุพอง  ควรปฐมพยาบาลอย่างไร 
 ก.   ประคบด้วยผ้าร้อนๆ 
 ข.   ปล่อยให้หายเอง 
 ค.   ใช้ยาทา ห้ามใช้เข็มเจาะผิวหนัง 
 ง.    บีบให้แผลแตก แล้วทายา 
3. สิ่งแปลกปลอมชนิดใดที่เข้าตามากที่สุด 
 ก.   ใบไม้ 
 ข.   เศษกระจก 
 ค.   ฝุ่นละออง 
 ง.   ควัน เขม่า 
4. อาการของผู้ถูกน้ าร้อนลวก คือข้อใด 

  ก.   ผิวหนังบวมแดง 
  ข. มีความกระหายน้ า 
  ค. ปวดบริเวณท้อง 
  ง. ปวดแสบปวดร้อน 
 5. เมื่อพบผู้ป่วยเป็นลม  หมดสติ  จะมีวิธีการปฐมพยาบาลอย่างไร 
  ก. ใช้ผ้าชุบน้ าเย็น  เช็ดใบหน้าและล าคอ 
  ข. สังเกตอาการโดยการรอให้ฟ้ืน 
  ค. สังเกตอาการตามร่างกายของผู้ป่วย 
  ง. ใช้ให้ผู้อ่ืนไปตามแพทย์มาดูอาการ 
 6. การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโดยผู้ช่วยเหลือคนเดียว  เหมาะสมกับสถานการณ์อย่างไร 
  ก. เคลื่อนย้ายไปส่งที่รถโดยสาร 
  ข. เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังสถานที่ใกล้ๆ 
  ค. เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปพบแพทย์ 
  ง. เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปสถานพยาบาล 
 



 7. การกอดคอขี่หลัง  เป็นวิธีการเคลื่อนย้ายแบบใด 
  ก. แบบผู้ช่วยเหลือสามคน 
  ข. แบบผู้ช่วยเหลือสองคน 
  ค. แบบผู้ช่วยเหลือคนเดียว 
  ง. แบบผู้ช่วยเหลือโดยใช้เก้าอ้ี 
 8. การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโดยให้สัญญาณยืนขึ้นพร้อมๆ กัน แล้วท าการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย  จัดเป็นแบบใด 
  ก. แบบผู้ช่วยเหลือสามคน 
  ข. แบบผู้ช่วยเหลือสองคน 
  ค. แบบผู้ช่วยเหลือหนึ่งคน 
  ง. แบบผู้ช่วยเหลือโดยใช้เปลหาม 
 9. วัสดุใดใช้ท าเป็นเปลหามไม่ได้ 
  ก. บานประตู 
  ข. ผ้าห่ม 
  ค. ผ้าสามเหลี่ยม 
  ง. ผ้าขาวม้า 
 10. อาการของผู้ป่วยที่กระดูกหัก  ข้อเคลื่อน  คือข้อใด 
  ก. ปวด  บวม  ช้ า  บริเวณกระดูกหัก 
  ข. แขนและขามีอาการชา 
  ค. ปวดศีรษะมาก 
  ง. ปวดกระดูกมาก 
 

------------------------------------------------------------------ 
  



 
 

1. ง  2. ค 
3. ค    4. ง 
5. ก  6. ข 
7. ค  8. ก 
9. ค  10. ก 

 
 

เฉลยแบบทดสอบหลังเรยีน 
เร่ือง  กำรปฐมพยำบำลและกำร

เคลื่อนย้ำยผู้ป่วย 


