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๑

คําชี้แจงการใชคูมือ

 คูมอืการจัดกจิกรรมลูกเสอืสามญัรุนใหญ ตามโครงการโรงเรียนวถิลีกูเสอื 
ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑ ชุดนี้ จัดทําขึ้น
สําหรับผูกํากับลูกเสือใชเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุนใหญ          
มีจํานวน ๑๑ เลม
 คูมือการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุนใหญ มีเนื้อหาที่สอดคลองกับ
หลักสูตรลูกเสือสามัญรุนใหญ และมีเนื้อหาครบถวน เปนไปตามขอบังคับของ
คณะลูกเสือแหงชาติ
 การเรียงลําดับคูมือการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุนใหญ ตามโครงการ
โรงเรียนวิถีลูกเสือ จัดเรียงลําดับเน้ือหาสาระตามหลักสูตรลูกเสือสามัญรุนใหญ 
ในขอบงัคบัคณะลูกเสอืแหงชาต ิ วาดวยการปกครองหลักสตูรลกูเสอืสามญัรุนใหญ 
การนาํไปใชขึน้กบัดลุยพนิจิของสถานศกึษาในการเลอืกวาแผนการจดักจิกรรมใด 
ควรใชเมื่อใด
 เนื้อหาสาระในแผนการจัดกิจกรรมประกอบดวย
 ๑. บทบาทผูกํากับ
  - ศึกษาคําชี้แจงการใชคูมือใหเขาใจกอนท่ีจะลงมือปฏิบัติกิจกรรม
ในแตละกิจกรรมและปฏิบัติกิจกรรมตามลําดับข้ันตอน
  - การปฏิบัติกิจกรรมเนนการปฏิบัติเปนฐาน โดยใชระบบหมู       
เพื่อสะดวกตอการเรียนการสอน ตลอดจนการควบคุมดูแล ตรวจสอบและ            
ใหคําแนะนําแกไข
 ๒. บทบาทลูกเสือ
  - ศกึษาคาํช้ีแจงการใชเอกสารประกอบการเรียนใหเขาใจกอนท่ีจะ 
ลงมือปฏิบัติกิจกรรมในเอกสารประกอบการเรียน
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๒

 เปนสื่อ อุปกรณ ที่ใชในการจัดกิจกรรม เชน แผนภูมิเพลง เกม ใบงาน 
ใบความรู และเรื่องที่เปนประโยชน ซึ่งมีรายละเอียดอยูในภาคผนวกประกอบ
แผนการจัดกิจกรรม
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 - ถายงัไมฟนตองใหความอบอุน ผายปอด และรบีพาไปพบแพทย 
ทันที
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 ๑) การเคล่ือนยายผูปวยโดยผูชวยคนเดียว
    การเคล่ือนยายผูปวยโดยผูชวยคนเดียว มีอยู ๓ วิธี ดังนี้
  ๑.๑) วิธีพยุงเดิน
  วิธีพยุงเดินเหมาะสําหรับผูปวยท่ีรูสึกตัวดี แตแขนหรือขาขางใด
ขางหน่ึงเจ็บ (เฉพาะสวนลาง)
       วธิเีคลือ่นยาย ผูชวยเหลอืยนืเคยีงขางผูปวย หนัหนาไปทางเดียวกนั 
แขนขางหน่ึงของผูปวยพาดคอ ผูชวยเหลือจับมือผูปวยไว สวนแขนอีกขางหนึ่ง
ของผูชวยเหลือโอบเอวและพยุงเดิน
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  ๑.๒) วิธีการอุม
   วิธีการอุม วิธีนี้ใชกับผูบาดเจ็บท่ีมีนํ้าหนักตัวนอย หรือในเด็กซึ่ง
ไมมีบาดแผลรุนแรงหรือกระดูกหัก
  วิธีเคลื่อนยาย ผูชวยเหลือเอามือขางหน่ึงชอนใตเขาและมือ           
อีกขางหน่ึงประคองดานหลัง หรืออุมทาบหลังก็ได
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  ๑.๓) วิธีลาก
   วิธีลากเหมาะท่ีจะใชในกรณีฉุกเฉิน เชน เกิดไฟไหม ถังแกสระเบิด 
หรือตึกถลม จําเปนตองเคลื่อนยายออกจากที่เกิดเหตุใหเร็วที่สุด
   วิธีเคล่ือนยาย ผูชวยเหลืออาจจะลากโดยใชมือสอดใตรักแร         
ลากถอยหลังหรอืจบัขอเทาลากถอยหลังกไ็ด ไมควรลากไปดานขางของผูบาดเจบ็ 
ตองระวงัไมใหสวนของรางกายโคงงอ โดยเฉพาะสวนของคอและลําตวั การลาก 
จะลดอันตรายลงถาใชผาหมหรือเสื่อหรือแผนกระดานรองลําตัวผูบาดเจ็บ

 ๒) การเคลื่อนยายผูปวยโดยผูชวยสองคน
    การเคล่ือนยายผูปวยโดยผูชวยสองคน มีอยู ๓ วิธี ดังนี้
  ๒.๑) วิธีอุมและยก
  วิธีอุมและยกเหมาะสําหรับผูปวยในรายท่ีไมรูสึกตัว แตไมควรใช      
ในรายที่มีการบาดเจ็บของลําตัวหรือกระดูกหัก
   วิธีเคล่ือนยาย ผูชวยเหลือนั่งยองๆ หลังผูปวย เอามือสอดใตรักแร 
ผูชวยอีกคนน่ังยองๆ ขางผูปวย เอามือจับตนขา แลวยกขึ้นพรอมกัน โดยมี       
ผูชวยเหลือคนหนึ่งคอยใหสัญญาณ
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  ๒.๒) วิธีนั่งบนมือทั้งสี่ที่จับประสานกันเปนแคร
            วิธีนั่งบนมือทั้งสี่ที่จับประสานกันเปนแครเหมาะสําหรับผูปวย         
ในรายที่ขาเจ็บแตรูสึกดีและสามารถใชแขนท้ังสองขางได 
   วิธีเคลื่อนยาย ผูชวยเหลือท้ังสองคนใชมือขวากําขอมือซายของ
ตนเอง ขณะเดียวกันกใ็ชมือซายกํามือขวาซึ่งกันและกัน ใหผูปวยใชแขนท้ังสอง
ยันตัวขึ้นนั่งบนมือทั้งสี่ที่จับประสานกันเปนแคร แขนทั้งสองของผูปวยโอบคอ
ผูชวยเหลอื จากนัน้วางผูปวยบนเขาเปนจงัหวะท่ีหนึง่และอุมยนืเปนจงัหวะท่ีสอง 
แลวจึงเดินไปพรอมๆ กัน
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๒๖

  ๒.๓) วิธีพยุงเดิน
  วิธีพยุงเดิน วิธีนี้ใชในรายที่ไมมีบาดแผลรุนแรงหรือกระดูกหักและ
ผูบาดเจ็บยังรูสึกตัวดี
  วิธีเคลื่อนยาย ผูชวยเหลือทั้งสองคนคุกเขาเรียงกันในทาคุกเขา     
ขางเดียว ทุกคนสอดมือเขาใตตัวผูปวย และอุมพยุงไวตามสวนตางๆ ของ
รางกาย

 ๓) การเคลื่อนยายผูปวยโดยผูชวยสามคน
  การเคล่ือนยายผูปวยโดยผูชวยสามคน มี ๒ วิธี ดังนี้ 
  ๓.๑) วิธีอุมสามคนเรียง
        วิธีอุมสามคนเรียงเหมาะสําหรับผูปวยในรายท่ีไมรูสึกตัว ตองการ
อุมขึ้นวางบนเตียงหรืออุมผานทางแคบๆ 
   วิธีเคลื่อนยาย ผูชวยเหลือทั้งสามคนคุกเขาเรียงกันในทาคุกเขา
ขางเดยีว ทกุคนสอดมือเขาใตตวัผูปวย และอุมพยุงไวตามสวนตางๆ ของรางกาย
           คนที ่๑ สอดมอืทัง้สองเขาใตตวัผูปวยตรงบริเวณคอและหลังสวนบน
           คนที ่๒ สอดมอืทัง้สองเขาใตตวัผูปวยตรงบริเวณหลังสวนลางและกน
           คนที่ ๓ สอดมือทั้งสองเขาใตขา 
ผูชวยเหลือคนที่ออนแอที่สุดควรเปนคนที่ ๓ เพราะรับนํ้าหนักนอยที่สุด
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 เมื่อจะยกผูปวยผูชวยเหลือทั้งสามคนจะตองทํางานพรอมๆ กัน โดย
ใหคนใดคนหน่ึงเปนออกคําสั่ง ขั้นแรกยกผูปวยพรอมกันและวางบนเขา จาก
ทานี้เหมาะสําหรับจะยกผูปวยขึ้นวางบนเปลฉุกเฉินหรือบนเตียง แตถาจะอุม
เคล่ือนที่ผูชวยเหลือทั้งสามคนจะตองประคองตัวผูปวยในทานอนตะแคง และ
อุมยืน เมื่อจะเดินจะกาวเดินไปทางดานขางพรอมๆ กัน และถาจะวางผูปวย  
ใหทําเหมือนเดิมทุกประการ คือ คุกเขาลงกอนและคอยๆ วางผูปวยลง

  ๓.๒) วิธีอุมสามคนสลับ
    วธิอีุมสามคนสลบั  วธินีีใ้ชในรายทีผู่บาดเจ็บนอนหงายหรือนอนควํา่ 
ก็ไดใหคางของผูบาดเจ็บยกสูงเพื่อเปดทางเดินหายใจ



การปฐมพยาบาลการปฐมพยาบาล

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑

๒๘

วิธีเคลื่อนยาย
           ๑. ผูปฐมพยาบาล ๒ คนคุกเขาขางลําตัวผูบาดเจ็บขางหนึ่ง          
อีกขางหน่ึง ผูปฐมพยาบาลอีก ๑ คน คุกเขาขางลําตัวผูบาดเจ็บ
           ๒. ผูปฐมพยาบาลคนท่ี ๑ ประคองท่ีศีรษะและไหลผูบาดเจ็บ        
มืออีกขางหนึ่งรองสวนหลังผูบาดเจ็บ
            ๓.  ผูปฐมพยาบาลคนท่ี ๒ อยูตรงขามคนที่ ๑ ใชแขนขางหนึ่ง       
รองหลังผูบาดเจ็บเอามือไปจับมือคนที่ ๑ อีกมือหนึ่งรองใตสะโพกผูบาดเจ็บ
           ๔.  ผูปฐมพยาบาลคนท่ี ๓ มือหนึ่งอยูใตตนขาเหนือมือคนที่ ๒      
ที่รองใตสะโพกแลวเอามือไปจับกับมือคนท่ี ๒ ที่รองใตสะโพกน้ัน สวนมือ       
อีกขางหน่ึงรองที่ขาใตเขา
           ๕. มือคนที่ ๑ และคนที่ ๒ ควรจับกันอยูระหวางกึ่งกลางลําตัว
สวนบนของผูบาดเจ็บ ผูปฐมพยาบาลจะตองใหสัญญาณลุกขึ้นยืนพรอมๆ กัน



การปฐมพยาบาลการปฐมพยาบาล

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑

๒๙



การปฐมพยาบาลการปฐมพยาบาล

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑

๓๐



การปฐมพยาบาลการปฐมพยาบาล

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑

๓๑



การปฐมพยาบาลการปฐมพยาบาล

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑

๓๒



การปฐมพยาบาลการปฐมพยาบาล

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑

๓๓



การปฐมพยาบาลการปฐมพยาบาล

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑

๓๔



การปฐมพยาบาลการปฐมพยาบาล

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑

๓๑



การปฐมพยาบาลการปฐมพยาบาล

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑

๕๖


