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การขอความช่วยเหลอืเมือ่เกดิอบัุติเหตุ 
 

 1.1  การขอความช่วยเหลอืจากต ารวจและรถพยาบาล 
 การขอความช่วยเหลือกรณีท่ีลูกเสือประสบกบัเหตุการณ์เฉพาะหนา้ท่ีเป็นอุบติัเหตุ  การให้
ความช่วยเหลือเป็นเร่ืองส าคญั  แต่ลูกเสือจะตอ้งไม่ตกใจ  พยายามท าใจให้เป็นปกติและพิจารณาวา่
ขณะนั้นก าลงัเกิดอะไรข้ึน  ควรให้ความช่วยเหลืออยา่งไรท่ีลูกเสือจะไม่ไดรั้บอนัตราย  ซ่ึงลูกเสือ
ควรปฏิบติัดงัน้ี 
 1.  ส ารวจวา่มีเหตุอะไรเกิดข้ึน  จะให้ความช่วยเหลือดว้ยตนเองไดห้รือไม่ถา้ไม่ไดค้วรท า
อยา่งไร 
 2.  รีบแจง้ใหผู้ใ้หญ่ท่ีอยูใ่กลชิ้ดตวัไดท้ราบเหตุการณ์  เพื่อขอความช่วยเหลือถา้หากอยูใ่กล้
ต ารวจใหแ้จง้ใหต้ ารวจทราบ 
 3.  ในการขอความช่วยเหลือให้บอกชัดเจน  ไม่ร้อนรน  เช่น  เกิดอะไรข้ึน  ท่ีไหน  
เม่ือไหร่  อย่างไร  จะตอ้งขอรถพยาบาลเพื่อเคล่ือนยา้ยผูบ้าดเจ็บไปโรงพยาบาลหรือไม่  เม่ือขอ
ความช่วยเหลือแลว้ลูกเสือจ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบวา่ลูกเสือช่ืออะไร  อยูท่ี่ไหน  ขณะแจง้อยูท่ี่ใด 
 4.  เม่ือขอความช่วยเหลือไปแลว้  ถา้ลูกเสือยงัอยูใ่นเหตุการณ์และมีการให้ความช่วยเหลือ
อย่างไร  เม่ือกลบัไปยงักองลูกเสือโรงเรียนควรบนัทึกเหตุการณ์แลว้รายงานให้ผูก้  ากบัลูกเสือได้
ทราบดว้ย 
  

1.2  การขอความช่วยเหลอืเมื่อเกดิเพลงิไหม้ 
 เม่ือลูกเสือประสบกบัเหตุการณ์เกิดเพลิงไหม ้ ให้รีบแจง้ให้เจา้หนา้ท่ีไดท้ราบเพื่อจะไดใ้ห้
ความช่วยเหลือโดยเร็ว  ลูกเสือควรปฏิบติัดงัน้ี 
 1.  ใหรี้บแจง้ใหเ้จา้หนา้ท่ีต ารวจหรือผูใ้หญ่ท่ีอยูใ่กลไ้ดท้ราบโดยเร็ว 
 2.  พยายามให้ความช่วยเหลือผูท่ี้ติดอยูใ่นท่ีเกิดเพลิงไหม ้ ซ่ึงลูกเสือตอ้งค านึงดว้ยวา่จะมี
อนัตรายกบัตนเองหรือไม่ดว้ย 
 3.  ใหค้วามช่วยเหลือกบัเจา้หนา้ท่ีในการดบัไฟและอยา่เกะกะการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ี 
 4.  ใหค้วามช่วยเหลือในการขนของออกจากบา้นท่ีถูกไฟไหมแ้ละช่วยดูแลมิใหสู้ญหาย 
  



1.3  การให้ความช่วยเหลอืเมื่อพบคนจมน า้ 
 เม่ือลูกเสือประสบเหตุเห็นคนจมน ้า  ส่ิงท่ีลูกเสือตอ้งค านึงคือลูกเสือวา่ยน ้ าเป็นหรือไม่  ถา้
ไม่เป็นจะใหค้วามช่วยเหลืออยา่งไร กรณีท่ีคนจมน ้ าอยูไ่ม่ห่างจากฝ่ังหรือขอบบ่อมากนกัให้ปฏิบติั
ดงัน้ี 
 1.  ถา้อยูใ่กลข้อบบ่อท่ีสามารถใหค้วามช่วยเหลือได ้ ให้ยื่นเส้ือหรือกางเกงให้คนจมน ้ าจบั  
ขอ้ส าคญัทรงตวัใหดี้มิฉะนั้นลูกเสือจะตกน ้าตามไปดว้ย 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

2.  ให้โยนเชือกหรือทุ่นให้คนจมน ้ าเกาะ  วิธีการน้ีค่อนขา้งล าบากมากเพราะเม่ือโยนไป
แลว้อาจไม่ตรงกบัท่ีคนจมน ้าจะจบัได ้ จึงตอ้งใชค้วามสามารถเป็นพิเศษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่ิงทีลู่กเสือต้องค านึงถึง 
 การลงไปช่วยคนในน ้า 
 1.  ตอ้งวา่ยน ้าเป็น 
 2.  ตอ้งใส่เส้ือผา้ใหน้อ้ยท่ีสุด 
 3.  คนจมน ้าตอ้งไม่อยูห่่างเกินไป  และอยูใ่นน ้าลึก  เพราะคนไปช่วยอาจไดรั้บอนัตราย 
 4.  ถา้ไม่แน่ใจใหข้อความช่วยเหลือจากผูใ้หญ่ดว้ย 
  



1.4  การช่วยเหลอืคนถูกไฟฟ้าดูด 
 เม่ือลูกเสือประสบเหตุคนถูกไฟฟ้าดูด  ควรปฏิบติัดงัน้ี 
 1.  ใหลู้กเสือยกสะพานไฟโดยเร็ว  (คตัเอาต)์ 
 2.  ใหแ้จง้ผูใ้หญ่ท่ีอยูใ่กลเ้หตุการณ์  หรือแจง้เจา้หนา้ท่ี 
 3.  กรณีท่ีตดัสะพานไฟไดแ้ลว้  ใหรี้บน าผูป่้วยไปหาหมอโดยเร็ว 
 ข้อควรระวงั 
 เน่ืองจากลูกเสือยงัไม่มีความรู้เก่ียวกบัไฟฟ้า  การเขา้ไปช่วยเหลือท่ีมากกว่าน้ี  อาจเป็น
อนัตรายแก่ลูกเสือได ้ จึงตอ้งระมดัระวงัใหม้าก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.5  การปฏิบัติตนเมื่อแก๊สร่ัว 
 เม่ือลูกเสือประสบเหตุแก๊สร่ัวโดยเฉพาะในบา้นใหรี้บปฏิบติัดงัน้ี 
 1.  ใหรี้บปิดหวัถงัแก๊สโดยเร็ว 
 2.  เปิดประตูหนา้ต่างใหอ้ากาศถ่ายเทโดยเร็ว 
 3.  หา้มกระท าการใด ๆ ใหเ้กิดประกายไฟ  เช่น  เปิดสวติช์ไฟฟ้า สูบบุหร่ี  เปิดพดัลม 
 4.  ใหทุ้ก ๆ คนในเหตุการณ์ออกไปอยูใ่นท่ีอากาศถ่ายเท 
 
2.  การปฐมพยาบาล 
 

 2.1  การตกเลือด  คือ  มีเลือดไหลออกมานอกเส้นโลหิต  ตามธรรมชาติของร่างกายเลือด
เม่ือไหลออกมาแลว้จะหยดุ  โดยการแขง็ตวัของเมด็เลือด 
 การปฐมพยาบาลการตกเลอืดภายนอก 
 1.  ถา้แผลเล็กใชผ้า้สะอาดวางบนแผลแลว้ใชมื้อกดเบา ๆ 
 2.  ใหผู้ป่้วยยกส่วนท่ีเป็นแผลใหสู้งข้ึน 
 3.  ใชน้ ้าแขง็วางลงบริเวณแผล 



 4.  ถา้เป็นแผลใหญ่ใหใ้ชผ้า้พนัแผลขนาดใหญ่พนัรอบหลาย ๆ คร้ัง อยา่ใหแ้น่นจนเกินไป 
 5.  ใชมื้อกดบนเส้นโลหิตแดงใหญ่ท่ีมาสู่บริเวณนั้น 
 6.  น าส่งแพทยโ์ดยเร็ว 
 7.  การขนัชะเนาะไม่ควรใช ้ เพราะถา้ไม่ช านาญจะท าใหผู้ป่้วยไดรั้บบาดเจบ็มากยิง่ข้ึน 
 

 2.2  ช็อค  เป็นสภาวะอยา่งหน่ึงของร่างกายท่ีขาดเลือดไปสู่สมอง  มีอาการคลา้ยเป็นลมแต่
รุนแรงกวา่  สาเหตุอาจเน่ืองมาจากความเจบ็ปวดมาก  การไดย้นิข่าวร้ายหรือโลหิตออกมาก 
 อาการ  มีดงัน้ี 
 1.  เหง่ือออก  ตวัเยน็  หนา้ซีด  ตาลอย  การหายใจไม่สม ่าเสมอ 
 2.  อาจไม่รู้สติ  ถา้รู้จะบ่นวา่เวยีนศีรษะ  ตาลอย  กระหายน ้า  คล่ืนไส้และอาจมีอาเจียน 
 3.  ใจสั่น  ชีพจรเบา 
 4.  ความดนัโลหิตต ่า 
 

การปฐมพยาบาล  กระท าดงัน้ี 
1.  หา้มเลือดกรณีมีการตกเลือด 
2.  พยายามให้ผูป่้วยไดพ้กัในท่าสบาย

ท่ีสุด 
3.  ห่มผา้ใหค้วามอบอุ่นแก่ร่างกาย 
4.  ใหผู้ป่้วยนอนศีรษะต ่ากวา่ปลายเทา้ 
5.  น าส่งแพทย ์

 
  

2.3  การผายปอด  เป็นการปฏิบติัให้ร่างกายไดรั้บออกซิเจนอยา่งเพียงพอ  เป็นการป้องกนั
มิใหส้มองขาดออกซิเจน  ซ่ึงอาจเป็นสาเหตุใหเ้กิดความพิการหรือเสียชีวติได ้
 การผายปอดมีหลายวิธี  แต่ท่ีจะให้ลูกเสือได้ฝึกปฏิบติัเป็นวิธีท่ีง่ายและทุกคนสามารถ
ปฏิบติัไดคื้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 วธีิกดหลงั – ยกแขน  มีวธีิปฏิบติัดงัน้ี 



 

 
 

 

 

1.  ให้ผูป่้วยนอนคว  ่า  ศีรษะต ่ากวา่เทา้ขอ้ศอกทั้ง  2  
ข้างงอ  ให้มือข้างหน่ึงวางทับมืออีกข้างหน่ึง  
ศีรษะเอียงไปขา้งใดขา้งหน่ึงและวางอยูบ่นมือ 

 
 
 
2.  คุกเข่าทั้ง 2 ขา้งหนัหน้าไปทางผูป่้วย   และอยู่

เหนือศีรษะของผูป่้วย  วางมือคว  ่าลงบนหลงัผูป่้วย
ทั้ง  2  ขา้งต ่ากวา่สะบกัเล็กนอ้ย  หัวแม่มือทั้ง  2  
ขา้งจรดกนั  น้ิวท่ีเหลือแยกออก 

 
 
 
 
3.  จงัหวะกด  โยกตวัไปขา้งหนา้จนแขนทั้งสองตั้ง

ตรงบนหลังผูป่้วย  โดยให้แขนทั้งสองข้างทีละ
น้อยลงบนหลัง  เพื่อเป็นการไล่อากาศออกจาก
ปอด 

 
 
 
4.  จงัหวะผอ่น  นบัจงัหวะกดแลว้ค่อย ๆ ผอ่น  โดย

โยกตวักลบัไปด้านหลงัช้า ๆ ขณะท่ีโยกกลบัให้
จบัตรงเหนือขอ้ศอกผูป่้วย  แล้วดึงเขา้หาตวั  ดึง
พอประมาณให้แขนตึง  แขนของผูป่้วยท่ีตึงมา
ขา้งหนา้จะยกข้ึนเล็กนอ้ย  จากนั้นค่อย ๆ วางแขน
ลงเป็นการครบรอบการหายใจ 

5.  ท า  2  จงัหวะ  ผลดักนัใหมี้อตัราเท่ากบัการหายใจ
จริง  คือประมาณ  20  คร้ังต่อนาที 

6.  ถา้เหน่ือยใหเ้ปล่ียนคนได ้ แต่อยา่ใหข้าดจงัหวะ 
 

2.4  การเคลือ่นย้ายผู้ป่วย 



 ความจ าเป็นในการเคล่ือนยา้ยผูป่้วยมีอาการไม่มากนกั  มีความส าคญัเพื่อให้ผูป่้วยไดอ้ยูใ่น
ท่ีอนัควรเพื่อพกัหรือเพื่อการรักษาของหมอ  ลูกเสือจ าเป็นจะตอ้งเรียนรู้การเคล่ือนยา้ยท่ีเหมาะสม
และสามารถน าไปใชไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้ง  คือ 
 

                     
 

                   
 

                        
 
 

 
การพยุงเดิน  เป็นการช่วยผูป่้วยบาดเจ็บท่ีขา  เช่น  

ขอ้เทา้เคล็ด  เทา้แพลง  การช่วยด้วยการให้มือขา้ง
หน่ึงของผูป่้วยพาดบ่าของผูช่้วยเหลือผูช่้วยเหลือใช้
มือขา้งชิดกบัผูป่้วยโอบบริเวณเอวผูป่้วย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อุ้มประสานแคร่  ผูช่้วยเหลือ  2  คนจบัมือ

ประสานกันดัง รูป  ให้ผู ้ป่วยนั่งบนแคร่  (มือท่ี
ประสานกัน)  คนไข้ใช้แขนทั้ งสองกอดคอผู ้
ช่วยเหลือ 

 


