




คํานํา

 สาํนกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถมศึกษาพจิติร เขต ๑ ไดดาํเนนิงานโครงการ

โรงเรียนวิถลีกูเสอื โดยใหโรงเรียนจัดกิจกรรมลูกเสอืในหลกัสตูรตามคูมอืการจดักจิกรรม

ลูกเสือสํารอง วิชาอนามัย

 กิจกรรมการเรียนรู ดาวดวงท่ี ๑ วิชาอนามัย มีจํานวน ๔ ชม. 

  (การแปรงฟน-๑ /โรคหวัด-๑ /การหายใจอยางถูกวิธี-๑ /อุบัติเหตุ-๑/)

 กิจกรรมการเรียนรู ดาวดวงท่ี ๒ วิชาอนามัย มีจํานวน ๔ ชั่วโมง  

  (การนอนหลับ-๑ /การปฐมพยาบาล เมื่อมีเลือดกําเดาออก-๑ /

  การขอความชวยเหลือเมื่อเกิดอุบัติเหตุ-๒) 

 กิจกรรมการเรียนรู ดาวดวงท่ี ๓ วิชาอนามัย มีจํานวน ๔ ชั่วโมง 

  (การขอความชวยเหลือจากผูใหญ -๑ /การจัดทําถุงหรืออุปกรณ -๑/ 

  การปฐมพยาบาลเม่ือถกูแมลงกัดหรือตอย -๑ /การปฐมพยาบาลเม่ือถกู

  ไฟไหมหรือนํ้ารอนลวก -๑)

 ในการจัดทําคูมือดังกลาว มีคณะอนุกรรมการ ไดระดมความคิด ความรู            

ในการดาํเนนิงานจนสาํเรจ็ลลุวงดวยความเรยีบรอยโดยมุงหวงัเผยแพรใหสถานศกึษา

ใชเปนคูมือในการจัดกิจกรรมลูกเสือสํารอง จํานวน ๑๓ เลม ไดอยางถูกตอง และ           

มีคุณภาพตอไป

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑



สารบัญ

 คํานํา

 สารบัญ

 คําชี้แจง   

ดาวดวงท่ี ๑   

 การแปรงฟน ๒

 โรคหวัด ๔

 การหายใจอยางถูกวิธี ๕

 อุบัติเหตุ ๕

ดาวดวงท่ี ๒ 

 การนอนหลับ ๗

 การปฐมพยาบาล เมื่อมีเลือดกําเดา ๘

 การขอความชวยเหลือเมื่อเกิดอุบัติเหตุ ๙

ดาวดวงท่ี ๓ 

 การขอความชวยเหลือจากผูใหญ ๑๑

 การจัดทําถุงหรือที่เก็บอุปกรณ ๑๒

 การปฐมพยาบาลเม่ือถูกแมลงกัดหรือตอย ๑๔

 การปฐมพยาบาลเม่ือถูกไฟไหมหรือนํ้ารอนลวก ๑๕

บรรณานุกรม ๑๖



คําชี้แจงการใชคูมือ

 คูมือการจัดกิจกรรมลูกเสือสํารอง   วิชากิจกรรมอนามัย ตามโครงการ

โรงเรียนวิถีลูกเสือ  ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑ 

จดัทาํขึน้สาํหรับสาํหรบัผูกาํกบัลกูเสอื ใชเปนแนวทางในการจดักจิกรรมมเีนือ้หา

ที่สอดคลอง ครบถวนเปนไปตามขอบังคับของคณะลูกเสือแหงชาติ การนําไปใช

ขึ้นอยูกับดุลพินิจของสถานศึกษาในการเลือกวาแผนกิจกรรมใด ควรใชเมื่อใด

เน้ือหาสาระในแผนการจัดกจิกรรม จะประกอบดวยเนือ้หาทีจ่ะใหผูเรยีนไดเรยีนรู 

ในแตละครั้ง มีแนวทางการจัดกิจกรรมวิธีเรียนรูตามเนื้อหา

 บทบาทผูกํากับ

 ๑. ผูกํากับตองศึกษาและทําความเขาใจเกี่ยวคําชี้แจงการใชคูมือ และ

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสํารอง  เพื่อใหผูกํากับสามารถนํากิจกรรมไปใชจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ

 ๒. ผูกาํกบัตองเตรยีมสือ่การสอนสาํหรบัใชจดัการเรยีนการสอนใหพรอม

และเพียงพอสําหรับใชจัดการเรียนการสอน

 ๓. กอนดําเนินการปฏิบัติกิจกรรม  ครูตองชี้แจงจุดประสงคใหกับ       

ลูกเสอืทราบเกี่ยวกับการเรียนและนําเขาสูกิจกรรมการเรียนรู

 สิ่งที่ผูกํากับตองเตรียม

 ๑. จัดเตรียมอุปกรณสําหรับทํากิจกรรมใหเพียงพอตอลูกเสือ

 ๒. จัดเตรียมสื่อการสอนใหเพียงพอและพรอมใชงาน

 ๓. จัดเตรียมเนื้อหาท่ีจะใชสอน



 บทบาทลูกเสือ

 ๑. กอนการปฏิบัติกิจกรรม  ลูกเสือตั้งใจฟงคําชี้แจงจากผูกํากับ

 ๒. ขณะปฏิบัติกรรม ควรปฏิบัติตามขั้นตอนในการจัดการเรียนรู             

หากไมเขาใจหรือมีขอสงสัยใหถามจากผูกํากับ

 ๓. ลูกเสือตองมีความรับผิดชอบ ความสามัคคี และความซื่อสัตย              

ในการปฏิบัติกิจกรรม



ดาวดวงที่ ๑

อนามัย (๔ ชั่วโมง)

สาระสําคัญ

 การดูแลสุขภาพอนามัยเพื่อใหมีสุขภาพแข็งแรง

จุดประสงคการเรียนรู

 ๑. แปรงฟนไดอยางถูกวิธี 

 ๒. ปองกันตนเองจากโรคหวัดได

 ๓. รูวิธีหายใจอยางถูกตอง

 ๔. รูวิธีปองกันอุบัติเหตุตาง ๆ ได

สาระการเรียนรู

 ๑. การแปรงฟน 

 ๒. การปองกันโรคหวัด

 ๓. การหายใจอยางถูกวิธี

 ๔. อุบัติเหตุ

๑



๒

การแปรงฟน

 รางกายคนเราประกอบดวยอวัยวะตาง ๆ ที่มีความสําคัญและทําหนาที่              

แตกตางกัน เชน ตําใช สําหรับดู จมูกใชหายใจ ฟนใชบดเคี้ยวอาหาร มือใชหยิบจับ

สิ่งของ เทาใชเดินและยืน เปนตน อวัยวะเหลานี้ไมสามารถใชทําหนาที่แทนกันได         

เราจึงตองรักษาอวัยวะทุกสวนของรางกายใหสะอาดและแข็งแรงอยูเสมอ

ฟน
 ฟนเปนอวัยวะยอยอาหารท่ีสําคัญอันดับแรกของระบบยอยอาหาร ฟนมี 

หนาที่ บดเค้ียวอาหารใหละเอียด หากไมรักษาฟนใหสะอาดอาจทําใหเกิดโรคฟนผุ 

เหงือกอักเสบและเกิดแผลในชองปากไดฟนคนเรามี 2 ชุดคือ

 -  ฟนนํ้านมเปนฟนชุดแรก มี ๒๐ ซี่ ฟนนํ้านมจะเริ่มขึ้นเมื่ออายุประมาณ 

๒ ปครึง่ และจะเริม่หลดุเมือ่อายปุระมาณ ๖ ป ฟนนํา้นมจะหลดุหมดเม่ืออาย ุ๘–๑๐ ป

 -  ฟนแทเปนฟนชุดท่ีสอง มี ๓๒ ซี่ ฟนแทจะเริ่มขึ้นมาแทนท่ีฟนนํ้านม            

ที่หลุดไป เมื่ออายุ ประมาณ ๖-๘ ป และจะขึ้นครบ ๓๒ ซี่เมื่ออายุประมาณ ๒๕ ป 

ฟนแทหากผุและหักจะไมมีฟนชุดใหม งอกออกมาแทนที่อีก

วิธีรักษาฟนใหสะอาด

 ๑. แปรงฟนอยางนอยวันละ ๒ ครั้ง คือ ตื่นนอนตอนเชาและกอนเขานอน

 ๒. หลังรับประทานอาหารทุกครั้ง ควรบวนปากใหสะอาด

 ๓. รบัประทานอาหารทีม่ปีระโยชนตอฟน เชน ผกัสด ผลไม หลีกเล่ียงอาหาร

ที่รสหวานจัด หรือเปรี้ยวจัด

 ๔. ควรแปรงฟนใหถูกวิธี

 ๕. ควรใหทันตแพทยตรวจฟนอยางนอยป ๒ ครั้ง



๓

การแปรงฟนอยางถูกวิธี

 ๑. การแปรงฟนดานนอก ใหวางแปรงดานท่ีมขีนแนบบริเวณเหงือกและฟน

กดแปรงเบา ๆ บิดขอมือปดแปรง ถํ้าแปรงฟนบนใหปดขนแปรงลงลาง แตถา              

แปรงฟนลางใหปดขนแปรงขึ้นบนให ทําหลาย ๆ ครั้ง

 ๒. การแปรงฟนดานในของฟนบน  ใหหงายแปรงขึน้  สอดแปรงในชองปาก

ดานเพดานบนดานขางของแปรงแนบฟนบนดานในกดแปรงเบา ๆ และบิดขอมือ           

ใหขนแปรงปดลงลางผานซอกฟน ใหทําหลาย ๆ ครั้ง

 ๓. การแปรงฟนดานในของฟนลาง ใหควํา่แปรงลง โดยใหดานขางของแปรง

แนบฟนลาง ดานนอก กดแปรงเบา ๆ และบิดขอมือใหขนแปรงปดข้ึน ผานซอกฟน

ใหทําหลาย ๆ ครั้ง

 ๔. การแปรงฟนดานบดเค้ียวของฟนบนและฟนลาง  ใหขนแปรงแตะฟน

ดานบดเคีย้วแปรงเขา-ออกเบา ๆ  ทาํหลาย ๆ  ครัง้  เมือ่แปรงฟนเสร็จแลวควรบวนปาก 

ใหสะอาด



๔

 โรคหวัด เกิดจากการไดรับเช้ือไวรัส  เปนโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินทายใจ 

ตดิตอไดงาย จากการไอหรอืจามของคนทีเ่ปนหวดั  โดยการสมัผสักบันํา้มกูหรอืนํา้ลาย

ของผูปวยบางคร้ังอาจติดตอทางออมโดยการใชของรวมกับผูปวย เชน ผาเช็ดหนา  

เสื้อผาอาการของโรคหวัด  ผูปวยจะมีอาการไอ  จาม นํ้ามูกไหล  คัดจมูก  ระคายคอ  

และอาจมีไขดวย

วิธีการปองกันไมใหเปนโรคหวัด 

 ๑. พักผอนใหเพียงพอ

 ๒. ออกกําลังกายพอเหมาะเพ่ือใหรางกายเพ่ือใหรางกายแข็งแรง

 ๓. ไมอยูในที่อับช้ืนนาน ๆ 

 ๔. เมือ่ตวัหรอืศรีษะเปยก ใหรบีเช็ดใหแหงและสวมเสือ้ผาใหรางกายอบอุน

 ๕. ไมคลุกคลีใกลชิดคนเปนหวัด

วิธีการรักษาโรคหวัด

 ๑. เม่ือมีอาการไอควรรบัประทานยาแกไอ  เมือ่มไีขกค็วรรบัประทานยาลดไข

 ๒. ดื่มนํ้ามาก ๆ และพักผอนใหเพียงพอ

 ๓. รักษารางกายใหอบอุนอยูเสมอ

 ๔. เมื่อรับประทานยาแลวอาการไมดีขึ้น ควรไปพบแพทย

วิธีปองกันไมใหโรคหวัดแพรออกไป

 ๑. ไมใชสิ่งของรวมกับผูอื่น

 ๒. ไมไอหรือจามรดผูอื่น  ควรใชผาปดปากและจมูกเวลาไอหรือจาม

 ๓. สิ่งของเคร่ืองใชของผูปวยควรแยกทําความสะอาด  ไมปะปนกัน

 ๔. ไมควรเขาไปอยูในชุมชนหรือบริเวณที่มีคนหนาแนน

โรคหวัด



๕

 การหายใจ คือการที่คนเราสูดอากาศบริสุทธิ์  เชน กาซออกซิเจนเขาสูปอด

และหายใจเอาอากาศเสยีออก เชน กาซคารบอนไดออกไซดออกจากรางกาย ปกตเิรา

หายใจทางจมูกเวนแตกรณีที่ไมสามารถหายใจทางจมูกได  เชน  เปนหวัด  คัดจมูก  

หรือมีเลือดกําเดาใหหายใจทางปากแทนขณะ

การหายใจที่ถูกวิธี

 ๑. หายใจทางจมกู เพราะภายในรจูมกูมขีนชวยกรองฝุนละอองและเชือ้โรค

ไมใหเชื้อโรคเขาสูรางกายไดงาย

 ๒. หายใจทางจมูก  เพราะโพรงจมูกชวยควบคุมอุณหภูมิและความช้ืนของ

อากาศท่ีจะเขาสูปอด เสนเลือดฝอยภายในจมูกจะชวยใหอากาศอบอุนขึน้ และในจมูก

ยังมีนํ้าเมือกที่จะทําใหอากาศมีความชื้นพอเหมาะ

 ๓. ควรอยูในท่ีโลงแจงและมีอากาศบริสุทธิ์ หลีกเลี่ยงการอยูในที่แออัด

อากาศถายเทไมสะดวก

อุบัติเหตุ
 อุบัติเหตุคือเหตุการณหรืออันตรายที่เกิดขึ้นโดยไมไดคาดคิดมากอนเมื่อมี

การบาดเจ็บเกิดขึ้นถาเปนแผลขนาดเล็กลูกเสือสามารถชวยปฐมพยาบาลได แตถา

เปนอันตรายซึ่งเกินความสามารถของลูกเสือแลว จะตองรีบขอความชวยเหลือจาก

ผูใหญ  เพื่อขอคําแนะนําและนําสงหมอทันที

การหายใจอยางถูกวิธี



๖

ดาวดวงที่ ๒

อนามัย (๔ ชั่วโมง)

สาระสําคัญ

 การดูแลสุขภาพและปฐมพยาบาลเบ้ืองตน

จุดประสงคการเรียนรู

 ๑. อธิบายการนอนหลับตอนกลางคืนได 

 ๒. รูวิธีปฏิบัติตนเมื่อจมูกมีเลือดกําเดาไหล

 ๓. สามารถขอความชวยเหลือเมื่อเกิดอุบัติเหตุได

สาระการเรียนรู

 ๑. การนอนหลับตอนกลางคืน

 ๒. ปฏิบัติตนเมื่อจมูกมีเลือดกําเดาไหล

 ๓. การขอความชวยเหลือเมื่อเกิดอุบัติเหตุ



๗

 การนอนหลับ  เปนการพักผอนที่ดีที่สุดเพราะอวัยวะทุกสวนของรางกาย          

จะทํางานชาลงและเปนเวลาที่รางกายจะไดมีโอกาสซอมแซมสวนตางๆ ที่สึกหรอ         

คนทีไ่ดนอนหลับอยางเพยีงพอจะชวยใหสขุภาพรางกายแขง็แรง จติใจแจมใสเบกิบาน  

การนอนหลับที่รางกายจะไดพักผอนนอนหลับใหสนิทและนอนหลับใหนานเพียงพอ

กับความตองการของรางกาย

ขอควรปฏิบัติในการนอนหลับ คือ

 ๑. จัดหองใหถูกสุขลักษณะ  มีอากาศถายเทไดสะดวก ปราศจากแสง สี  

และเสียงตาง ๆ รบกวน

 ๒.  ควรดูแลทําความสะอาดอุปกรณและเคร่ืองนอน  เชน ผาปูที่นอน

ปลอกหมอน  ผาหมอยางสมํ่าเสมอ

 ๓.  ควรแปรงฟน และอาบน้ําใหรางกายสดช่ืนและสะอาดทุกคร้ังกอนเขานอน

 ๔.  ควรดื่มนํ้าอุน ๆ หนึ่งแกวกอนเขานอน

การนอนหลับ



๘

 เลอืดกาํเดา  คอื  เลอืดทีไ่หลออกทางจมูก  เนือ่งจากเสนเลือดฝอยเสนเล็กๆ 

ในชองจมูกแตก ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุ  เชน จมูกไปชนกับศีรษะเพื่อน หกลมจมูกไป

กระแทกพื้น เปนตน  หรือเกิดจากความผิดปกติบางอยางภายในรางกายก็ได  ผูที่มี

เลือดกําเดาออกเลือดมักจะไหลอกทางรูจมูกทั้งสองขางก็ได

การปฐมพยาบาลเม่ือมีเลือดกําเดาออก  ควรปฏิบัติดังนี้

 ๑. ใหผูปวยยืนหรือนั่งกมหนาเล็กนอยเพื่อปองกันไมใหเลือดไหลลงคอ

 ๒. ใชมอืกดตรงปกจมกูทัง้สองขางประมาณ ๕ นาท ีโดยบอกใหผูปวยหายใจ

ทางปาก

 ๓. ใชนํ้าแข็งหรือผาชุบนํ้าเย็นวางบนหนาผาก  สันจมูก  จนกระท่ังเลือด

หยุดไหล

 ๔. ถาเลือดยังไมหยุดไหล ควรขอความชวยเหลือจากผูใกลชิดหรือแจงให

ผูใหญทราบเพื่อจะไดชวยเหลือไดถูกตองกอนเหตุการณจะรุนแรงมาก

 

การปฐมพยาบาลเมื่อมีเลือดกําเดาออก

    ใชมือกดตรงปกจมูกทั้งสองขาง      ใชนํ้าแข็งหรือผาชุบนาเย็นวางบนหนาผาก



๙

 ตามปกตลิกูเสอืสาํรองยังอยูในวยัเด็กการใหความชวยเหลอืผูประสบอุบตัเิหตุ

จะกระทําไดไมมากนัก  ดังนั้น  การชวยเหลือสวนใหญจะเปนการขอใหบุคคลอื่น            

มาชวย  สิ่งสําคัญก็คือ 

 ๑.  ตองควบคุมสติของตนเองไมใหตื่นเตน

 ๒.  เลาเหตุการณที่เกิดขึ้น  เชน เกิดอะไร  ที่ไหน  มีผูที่ไดรับอันตรายหรือ

ทรัพยสินเสียหายอยางไร  จะใหชวยเหลืออยางไร

 ๓.  ตองการความชวยเหลืออะไร

 ๔.  ขณะพูดตองพูดใหชัดเจน  เขาใจงาย

 อุบัติเหตุ คือ เหตุการณที่เกิดขึ้นโดยไมไดคาดคิดมากอน ซึ่งกอใหเกิดความ

เสียหายตอชีวิตและทรัพยสินมากนอยแลวแตความรุนแรงของอุบัติเหตุนั้นๆ 

 เมื่อมีอุบัติเหตุเกิดข้ึนและลูกเสืออยูใกลกับเหตุการณนั้นจําเปนตองให         

ความชวยเหลือกรณีที่เปนเร่ืองเล็กนอยท่ีลูกเสือสามารถกระทําไดแตถาเปนเร่ือง         

รายแรงจําเปนทีล่กูเสอืจะตองแจงใหผูใหญหรือเจาหนาท่ีบานเมืองใหทราบและสามารถ

ชวยเหลือไดรวดเร็ว

สิ่งที่ลูกเสือจะตองปฏิบัติในการขอความชวยเหลือ

การขอความชวยเหลือเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้น



๑๐

ดาวดวงที่ ๓

อนามัย (๔ ชั่วโมง)

สาระสําคัญ

 การปฐมพยาบาลเบ้ืองตน

จุดประสงคการเรียนรู

 ๑. สามารถขอความชวยเหลือจากผูใหญเมื่อเกิดอุบัติเหตุได

 ๒. ทําถุงหรือที่เก็บอุปกรณได

 ๓. รูวิธีปฏิบัติตนเมื่อถูกแมลงกันหรือตอย

 ๔. รูวิธีปฏิบัติตนเมื่อถูกนํ้ารอนลวก

สาระการเรียนรู

 ๑. การขอความชวยเหลือจากผูใหญเมื่อเกิดอุบัติเหตุ

 ๒. ทําถุงหรือที่เก็บอุปกรณได

 ๓. การปฏิบัติตนเมื่อถูกแมลงกันหรือตอย

 ๔. การปฏิบัติตนเมื่อถูกนํ้ารอนลวก



๑๑

 อุบัติเหตุ คือ เหตุการณหรืออันตรายที่เกิดขึ้นโดยไมไดคาดคิดมากอน  เมื่อ

มีการบาดเจ็บเกิดขึ้นถาเปนบาดแผลขนาดเล็กลูกเสือสามารถชวยปฐมพยาบาลได  

แตถาเปนบาดแผลขนาดใหญหรือเปนอันตราย ซึ่งเกินความสามารถของลูกเสือแลว

จะตองรีบขอความชวยเหลือจากผูใหญเพื่อขอคําแนะนําและนําสงหมอทันที

วิธีขอความชวยเหลือจากผูใหญเมื่อเกิดอุบัติเหตุ

 ๑. ใหรีบขอความชวยเหลือจากผูใหญที่อยูใกลชิดท่ีสุด

 ๒. บอกเหตุการณหรือสิ่งท่ีตองการขอความชวยเหลือ เชน เกิดอะไรข้ึน         

เหตุเกิดที่ไหน ผูบาดเจ็บมีสภาพอยางไร และตองการใหชวยเหลืออยางไร

 ๓. ถาไมสามารถขอความชวยเหลือจากผูใหญไดดวยตนเอง  ใหบอกเพื่อน

หรือผูที่พบเห็นแจงใหผูใหญทราบ เพื่อขอความชวยเหลือทันที

การขอความชวยเหลือจากผูใหญ



๑๒

การจัดทําถุงหรือที่เก็บอุปกรณ

วิธีการทําถุง

 ในการปฏิบัติกิจกรรมของลูกเสือตองทําในโรงเรียนหรือออกนอกสถานที่  

กจิกรรมท่ีลกูเสอืตองปฏบิตับิางคร้ังกเ็สีย่งอนัตราย เพราะจําเปนตองใชของมคีมหรือ

บางครั้งอาจตองอยูในที่โลงแจงเปนเวลานาน  ดังนั้นลูกเสือจึงจําเปนตองมีอุปกรณ

ปจจบุนัพยาบาลตดิตวัไปดวย  อาจเปนการใหความชวยเหลือกบัเพือ่นลูกเสอืดวยกนั  

หรือตัวลูกเสือเอง

 ถงุหรอือปุกรณจะประกอบไปดวย  ผาพนัแผล  สาํล ี นํา้ยาลางแผล  ยาทาแผล  

แอมโมเนีย  กรรไกร



๑๓

วิธีการทําถุง

 เนือ่งจากลกูเสอืจะตองปฏบิตักิจิกรรม ฉะนัน้ถงุจึงเปนอปุกรณทีจ่ะใสบรรจุ

อปุกรณปจจุบนัพยาบาลท่ีดทีีส่ดุ เพราะสะดวกตอการพกพา  ซึง่ลูกเสอืจะตองปฏบิตัิ

ดังนี้

๑. นําผาสี่เหลี่ยมผืนผายาว 40 ซม. พับขอบบนลง

 ประมาณ ๑ นิ้วเย็บตามรอยตลอดแนว

๒.  พบัชายผาทัง้สองเขาหากัน ใหตะเข็บทีเ่ยบ็อยูดานใน

 เย็บขอบดาน  ประกอบขอบผาดานขางและดานลาง

๓.  กลับถุงเอาดานในออกดานนอก

๔. สอดเชือกในชองเย็บไวใหโผลออกมาทั้งสองดาน

 เทาๆกัน

๕. ใสอปุกรณปจจบุนัพยาบาลทีจ่าํเปนในถงุแลวรดูเชอืก

 ปากถุงนําติดตัวเมื่อประกอบกิจกรรม



๑๔

การปฐมพยาบาลเมื่อถูกแมลงกัดหรือตอย

 เมื่อลูกเสือพบเห็นหรือถูกแมลงมีพิษกัดหรือตอย แมลงเหลานั้นจะปลอย

เหล็กในและพิษที่ติดกับเข้ียวฝงเขาไปในผิวหนัง ทาใหเกิดอาการเจ็บปวดตรงบริเวณ

ที่ถูกกัดหรือตอย บางคนอาจหมดสติ หรือเสียชีวิตไดถามีอาการแพมากๆ

ลักษณะอาการ

 ๑.  เจ็บปวดบริเวณที่ถูกกัดหรือตอย

 ๒.  ปวด บวม แดงตรงบริเวณนั้น

 ๓.  ถาแพพษิอาจมีอาการแวดศีรษะ คลืน่ไสอาเจียนหรือมอีาการมากกวานี้



๑๕

การปฐมพยาบาลเมื่อถูกแมลงกัดหรือตอย

 ๑. ใชกุญแจที่มีรูหรือปลายปากกาวางครอบบาดแผลแลวกดแรง ๆ เพื่อให

เลือดไหลพาเอาพิษออกมา  และเอาปากคีบดึงเหล็กในออก

  ๒.  ใชแอมโมเนียหรือโซดาไบคารบอเนต  หรือนํ้าเกลือหรือนํ้าปูนใสหรือ   

ดางทับทิมหรือทิงเจอรไอโอดีน  ทาบริเวณแผลใหทั่ว

     ๓.  ใชนํ้าเข็งประคบตรงบริเวณแผลจะชวยบรรเทาอาการปวดได

     ๔.  ถาอาการปวดยังไมลดลง  ควรนําไปพบแพทย

การปฐมพยาบาลเมื่อถูกไฟไหมหรือน้ํารอนลวก
 เม่ือถูกไฟไหมหรือนํ้ารอนลวก ผูไดรับอุบัติเหตุจะมีอาการเจ็บปวดมาก 

เน่ืองจากผิวหนังถูกทําลายลึกลงไปเปนบริเวณกวาง  จําเปนตองรับความชวยเหลือ

โดยทันที กรณีเปนอันมากอาจทําใหผูปวยเสียชีวิตไดโดยเฉพาะผิวหนังที่ถูกไฟไหม

ลักษณะอาการ

 ๑. บาดแผลจะมีรอยไหมเกรียมหรือพองบริเวณผิวหนัง

 ๒. มีอาการปวดแสบ  ปวดรอนบริเวณผิวหนังท่ีเปนแผลและโดยรอบ  ถา

เปนบริเวณกวางผูปวยอาจหมดสติ

การปฐมพยาบาลควรปฏิบัติดังนี้

 ๑.  ใหทาขี้ผึ้ง  วาสลินบริสุทธิ์  หรือนํ้ามันพืชทาที่บาดแผลแลวปดดวยผา

พันแผล

 ๒.  ถามียาแกไฟไหม  นํ้ารอนลวกก็ใหใชยานั้นทาบริเวณแผลใหทั่ว  แลวจึง

พันแผล

 ๓.  ใหรีบสงแพทย



๑๖

บรรณานุกรม

กวี  พันธมีเชาวน และคณะ.  (๒๕๓๕).  คูมือลูกเสือ - เนตรนารีสํารอง  สามัญ 

 สามัญรุนใหญ และวิสามัญ.  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว.

เขมชาติ  อมาตยกุล และคณะ.  (๒๕๕๙).  หนังสือกิจกรรมพัฒนาผูเรียน                

 กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารีสํารอง ดาวดวงที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓.  

 กรุงเทพฯ : เอมพันธ.

วิชาการ กรม, กระทรวงศึกษาธิการ.  (๒๕๓๓).  คูมือการจัดกิจกรรมลูกเสือ 

 เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑  กรุงเทพฯ : คุรุสภาลาดพราว.

วินัย  เรืองขาว และคณะ.  (๒๕๔๘).  หนังสือกิจกรรมพัฒนาผูเรียน                

  กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารีสํารอง ดาวดวงที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑.

 กรุงเทพฯ : เอมพันธ.



๑๗

คณะผูจัดทํา

ที่ปรึกษา

 ๑. ดร.ผกาภรณ  พลายสังข ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

   ประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑

 ๒.  วาที่รอยเอกไพบูลย  ยกให รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

   ประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑ 

 ๓.  นายถิรวัฒน  สุดจิตต ผูทรงคุณวุฒิดานลูกเสือ

 ๔.  นายนเรศ  ศรีประเสริฐ ผูทรงคุณวุฒิดานลูกเสือ

คณะทํางาน

 ๑.  นายกมล  สุมาลา ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลพิจิตร 

   ประธานคณะทํางาน

 ๒.  นายภิญโญ  แกวแดง ผูอํานวยการโรงเรียนบานสวนแตง  

   รองประธานคณะทํางาน

 ๓.  นายทวิช  สายทอง ผูอํานวยการโรงเรียนบานหัวดง คณะทํางาน

 ๔.  นายธีราสิทธิ์  วิไลรุจิกรณ ผูอํานวยการโรงเรียนบานเนินยาว คณะทํางาน

 ๕.  นางปาริฉัตร  หมอนทอง ผูอํานวยการโรงเรียนวัดเขารูปชาง คณะทํางาน

 ๖.  นางกรวิกา  อนโต ผูอํานวยการโรงเรียนวัดคลองโนน   คณะทํางาน

 ๗.  นายวิทยา  สวนกุหลาบ ผูอํานวยการโรงเรียนวัดโรงชางฯ คณะทํางาน

 ๘.  นางสาวอุบลวรรณ เปรมโสตร   รองผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลพิจิตร  

    คณะทํางาน

 ๙.  นายจักรพันธ  ศรีภิรมย ครูโรงเรียนอนุบาลพิจิตร คณะทํางาน

 ๑๐.  นางสาวจิรพรรณ  มั่งแพง ครูโรงเรียนอนุบาลพิจิตร คณะทํางาน

 ๑๑.  นางสาวเบญจวรรณ  ภูรักษ ครูโรงเรียนอนุบาลพิจิตร คณะทํางาน

 ๑๒.  นางสาวนภัสวรรณ ราตรีสวัสดิ์  ครูโรงเรียนอนุบาลพิจิตร คณะทํางาน

 ๑๓.  นางลัคคณา  ถาวรพันธ ครูโรงเรียนอนุบาลพิจิตร คณะทํางาน

 ๑๔.  นางสาวอริศตรา  ดีอุดม ครูโรงเรียนอนุบาลพิจิตร คณะทํางาน



๑๘

 ๑๕.  นางสาวดุษฎี  พัดผล ครูโรงเรียนอนุบาลพิจิตร คณะทํางาน

 ๑๖.  นางสาวสุดใจ  กกมาศ ครูโรงเรียนอนุบาลพิจิตร คณะทํางาน

 ๑๗.  นางนพวรรณ  วิจิตรเนตร ครูโรงเรียนบานสวนแตง คณะทํางาน

 ๑๘.  นางสมทรง  ทองสวาง ครูโรงเรียนบานหัวดง คณะทํางาน

 ๑๙.  นายฤทธิพร  ชมพู ครูโรงเรียนบานหัวดง คณะทํางาน

 ๒๐.  นางสาวสมพิศ  ฑีฆะภรณ ครูโรงเรียนบานเนินยาว คณะทาํงาน

 ๒๑.  นางนิตยา  นากแนม ครูโรงเรียนวัดเขารูปชาง คณะทํางาน

 ๒๒.  วาที่รอยตรีปริญญา  เถื่อนช่ืน  ครูโรงเรียนวัดเขารูปชาง คณะทํางาน

 ๒๓.  นางสาวปราณี  สุขาภิรมย ครูโรงเรียนบานเมืองเกา คณะทํางาน

 ๒๔.  นายวุฒิศักดิ์  คํามา ครูโรงเรียนเนินหัวโลหนองยางพิทยาคม   

    คณะทํางาน

 ๒๕.  นางสาวธนาธิ  เหรียญวิลาศ รองผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลพิจิตร    

   คณะทาํงานและเลขานุการ

 ๒๖.  นายวิษณุ  สนป ครูโรงเรียนบานสวนแตง                  

   คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ

 ๒๗.  นางรัตนา  สนป ครูโรงเรียนบานสวนแตง                  

   คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ

บรรณาธิการกิจ

  นางสาวธนาธิ  เหรียญวิลาศ

ออกแบบปก

        นายจักรพันธ  ศรีภิรมย
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