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1. สาระส าคัญ 
 ความส าคัญของการปฐมพยาบาล ในท้องถ่ินที่อยู่หา่งไกลแพทย์หรือโรงพยาบาล การรู้เรือ่งการปฐมพยาบาลมี
ความจ าเป็นมาก อุบัติภัยและการเจ็บป่วยอาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ถ้าผู้ปว่ยได้รับการช่วยเหลืออย่างถูกวิธีในระยะแรก 
จะช่วยลดการเสียชีวิตหรือความพิการทุพพลภาพของผู้ป่วยลงได้ นอกจากน้ียังช่วยป้องกันโรคแทรกซ้อนที่อาจเกิด
ตามมาได้ และยังเป็นการเตรียมผู้ป่วยก่อนถึงมือแพทยอ์ีกด้วย ดังน้ันเราควรเรียนรู้วิธีการปฐมพยาบาล และสามารถ
ปฐมพยาบาลได้อยา่งถูกวิธีเพื่อเป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นด้วย 
 
2. สมรรถนะประจ าหน่วย 
 มีความรู้ความเขา้ใจในทักษะการปฐมพยาบาลในสถานประกอบการ 
 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

3.1 ด้านความรู้ 
3.1.1 ความหมายของการปฐมพยาบาล 
3.1.2 หลักทั่วไปของการปฐมพยาบาล 
3.1.3 การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย 
3.1.4 ขั้นตอนการปฏิบัติการกู้ชีพ (CPR) 
3.1.5 การปฐมพยาบาลผู้ที่ได้รับอันตรายจากสิ่งมีพิษ 
3.1.6 การปฐมพยาบาลผู้ที่ได้รับอันตรายจากสัตว ์
3.1.7 การปฐมพยาบาลผู้ที่ได้รับอันตรายจากพืช 
3.1.8 การปฐมพยาบาลผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ 
3.1.9 การปฐมพยาบาลผู้ที่ได้รับบาดเจ็บที่กระดูก ข้อ และกล้ามเน้ือ 
3.1.10 การปฐมพยาบาลผู้ที่ถูกกระแสไฟฟ้า 
3.1.11 การปฐมพยาบาลผูเ้มื่อมีสิ่งแปลกปลอมเข้าตา 

3.2 ด้านทักษะ 
3.2.1 สามารถบอกความหมายของการปฐมพยาบาลได้ 
3.2.2 สามารถอธิบายหลักทัว่ไปของการปฐมพยาบาลได้ 
3.2.3 สามารถท าการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยได้ 
3.2.4 สามารถบอกขั้นตอนการปฏิบัติการกู้ชีพ (CPR)ได้ 
3.2.5 สามารถปฐมพยาบาลผู้ทีไ่ด้รับอันตรายจากสิ่งมีพิษได้ 
3.2.6 สามารถปฐมพยาบาลผู้ทีไ่ด้รับอันตรายจากสัตว์ได้ 
3.2.7 สามารรถปฐมพยาบาลผู้ทีไ่ด้รับอันตรายจากพืชได้ 
3.2.8 สามารถปฐมพยาบาลผู้ทีไ่ด้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุได้ 
3.2.9 สามารถปฐมพยาบาลผู้ทีไ่ด้รับบาดเจ็บที่กระดูก ข้อ และกล้ามเน้ือ 
3.2.10 สามารถปฐมพยาบาลผูท้ี่ถูกกระแสไฟฟา้ได้ 
3.2.11 สามารถปฐมพยาบาลผูเ้มื่อมีสิ่งแปลกปลอมเขา้ตาได้ 

3.3 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
       3.3.1 รับรู้ ตอบสนอง เห็นคุณค่า จัดระบบคุณค่า และพัฒนาลักษณะนิสัย ในเรื่อง การปฐมพยาบาล
ในสถานประกอบการ 
 
4. เน้ือหาสาระการเรียนรู ้
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 หน่วยที่ 10 การปฐมพยาบาลในสถานประกอบการ ประกอบไปด้วยหัวขอ้หรือเน้ือหาสาระการเรียนรู้ในเรื่อง
ต่อไปน้ี 

4.1 ความหมายของการปฐมพยาบาล 
4.2 หลักทั่วไปของการปฐมพยาบาล 
4.3 การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย 
4.4 ขั้นตอนการปฏิบัติการกู้ชีพ (CPR) 
4.5 การปฐมพยาบาลผู้ทีไ่ด้รับอันตรายจากสิ่งมีพิษ 
4.6 การปฐมพยาบาลผู้ทีไ่ด้รับอันตรายจากสัตว์ 
4.7 การปฐมพยาบาลผู้ทีไ่ด้รับอันตรายจากพืช 
4.8 การปฐมพยาบาลผู้ทีไ่ด้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ 
4.9 การปฐมพยาบาลผู้ทีไ่ด้รับบาดเจ็บที่กระดูก ข้อ และกล้ามเน้ือ 
4.10 การปฐมพยาบาลผู้ที่ถูกกระแสไฟฟา้ 
4.11 การปฐมพยาบาลผู้เมื่อมีสิ่งแปลกปลอมเขา้ตา 

 
5. กิจกรรมการเรียนรู้ 

5.1 การน าเข้าสู่บทเรียน 
5.1.1 ครูน าเสนอข้อมูลเก่ียวกับการปฐมพยาบาลในสถานประกอบการ โดยครอบคลุมถึงเน้ือหาของ   

การเรียนในหน่วยที่ 10 ซึ่งในแต่ละหัวข้อน้ันจะมีการน าเสนอก่อนเขา้สู่บทเรียนทีแ่ตกต่างกันในแต่ละหัวข้อ 
5.1.2 ครูใช้ค าถามน าในการระหว่างการแนะน าเข้าสู่บทเรียน เพือ่ให้ผูเ้รียนเกิดการมีส่วนร่วมในการ 

น าเข้าสู่บทเรียน 
 5.2 การเรียนรู้ 
  5.2.1 ครูให้ผู้เรียนได้ศึกษาและเรียนรู้จากสื่อ ใบงาน และการท ากิจกรรมในชั้นเรียน โดยเน้นการท า  
 กิจกรรมการท าการเรียนรู้แบบกลุ่ม 
  5.2.1 ครูและผู้เรียนร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อการเรียนรู้ในหน่วยที่ 10 
 5.3 การสรุป 
  5.3.1 ครูสรุปสาระการเรียนรู้ ในด้านของทฤษฏี และการปฏิบัติ พร้อมทั้งองค์ความรู้ที่ได้จากการ
เรียนรู้ 
 ในหน่วยที่ 10 
  5.3.2 ครูสังเกตพฤติกรรม ในระหว่างการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียน และผลสัมฤทธิ์จากการท า
กิจกรรม 
กลุ่ม ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นระหว่างเรียน 
6. สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู ้
 6.1 สื่อสิ่งพิมพ์  :  เอกสารประกอบการเรียนรู้ในเรือ่ง การปฐมพยาบาลในสถานประกอบการ จากหนังสือเรียน
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย รหัสวิชา 20001 - 1001 
 6.2 สื่อโสตทัศน์ :  โปรแกรมน าเสนอข้อมูล (Powerpoint) หัวข้อ การปฐมพยาบาลในสถานประกอบการ 

6.3 หุ่นจ าลอง หรอืของจริง (ถ้าม)ี :  - 
 6.4 อื่นๆ (ถ้าม)ี :  - 
 
7. เอกสารประกอบการจัดการเรียนรู้ ( ใบความรู้ ใบงาน ใบมอบหมายงาน ฯลฯ ) 
 7.1 ใบความรู้ในเรื่องดังต่อไปน้ี 

7.1.1 ความหมายของการปฐมพยาบาล 
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7.1.2 หลักทั่วไปของการปฐมพยาบาล 
7.1.3 การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย 
7.1.4 ขั้นตอนการปฏิบัติการกู้ชีพ (CPR) 
7.1.5 การปฐมพยาบาลผู้ที่ได้รับอันตรายจากสิ่งมีพิษ 
7.1.6 การปฐมพยาบาลผู้ที่ได้รับอันตรายจากสัตว ์
7.1.7 การปฐมพยาบาลผู้ที่ได้รับอันตรายจากพืช 
7.1.8 การปฐมพยาบาลผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ 
7.1.9 การปฐมพยาบาลผู้ที่ได้รับบาดเจ็บที่กระดูก ข้อ และกล้ามเน้ือ 
7.1.10 การปฐมพยาบาลผู้ที่ถูกกระแสไฟฟ้า 
7.1.11 การปฐมพยาบาลผูเ้มื่อมีสิ่งแปลกปลอมเข้าตา 

 
8. การบูรณาการ/ความสัมพันธ์กับวิชาอื่น 
 ไม่มี 
 
9. การวัดผลและประเมินผล 
 9.1 ก่อนเรียน : แบบวัดผลประเมินผลความรู้ก่อนเรียน 
 9.2 ขณะเรียน : การสังเกต และพฤติกรรมระหว่างการเรียน 
 9.3 หลังเรียน  : ใบงาน แบบทดสอบเฉพาะหน่วย และแบบวัดผลประเมินความรู้หลังเรียน 
 
 
 
 
 
 
10. บันทึกหลังสอน 
 10.1 ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
                   
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

       
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
       
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
       
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 10.2 ผลการเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษา 
                   
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

       
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
       
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

              
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

10.3 แนวทางการพฒันาคุณภาพการเรียนรู้ 
       

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
       
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
       
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

              
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 


