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1. บาดแผลถลอก เกิดจากการ
พลัดตก หกลม เกิดแผลที่
แขน ขา

เราจึงเราควรรูวิธกีารปฐมพยาบาล
บาดแผลตาง ๆ ดังนี้



1. ลางแผลดวยน้ําสะอาดและ
สบูใหสะอาด เอาเศษผง
เศษดินที่มีอยูในแผลออก
ใหหมด



2. เช็ดรอบแผลดวยแอลกอฮอล
3. ทาแผลดวยทิงเจอรใสแผลสด

หรือยาแดง ไมตองปดแผล



2. ฟกช้ํา หอเลือด เปนอาการ
ที่มีเลือดออกใตผิวหนัง โดย
ไมมีบาดแผล แตผิวหนังบริเวณ
ที่เปนบาดแผลจะบวมช้ํา 
และมีสีมวง



1. ใชน้ําเย็นหรอืน้ําแข็งประคบ
และทายาลดอาการบวมช้ํา

2. ถาเกิน 1 วัน ใชผาชุบ
น้ํารอนประคบและคลึง
วันละ 2 – 3 ครั้ง 



แผนผังการ
ปฐมพยาบาล
บาดแผลฟกช้ํา



3. บาดแผลตัด เกิดจากการ
ถูกของมีคม เชน มีด แกว 
สังกะสี บาดแผลเรียบแคบ
แตยาว



1. หามเลือด โดยเอามือกดที่รอย
แผลจนกวาเลือดจะหยุดไหล

2. ตองลางฝุนผงหรือสิ่งสกปรก
ออกดวยน้ําสะอาด และสบู



3. ใสยา เชน ทิงเจอรใส
แผลสด ยาแดง

4. พันแผลใหรอยแยกที่แผล
ตดิกัน อยาใหแผลถูกน้ํา





โทษของบุหรี่
1. ควันบุหรีท่ําใหเกิดการ
ระคายเคืองตอตาและ
หลอดลมทําใหน้ําตาไหล
และไอ



ถาไดรับควันบุหรีบ่อยครั้ง
อาจทาํใหเปนโรคตางๆ ได



2. การสูบบุหรี่ทําใหเปนโรค
ตางๆ มากมาย เชน 
โรคหัวใจ โรคมะเร็งปอด
โรคถุงลมโปงพอง
โรคแผลในกระเพาะอาหาร



- ทําใหระบบการ
หายใจลมเหลว 



- ออกฤทธิ์ทําลาย
 ระบบทางเดินหายใจ 
 ทําใหหลอดลมอักเสบ
 มีเลือดออกที่เยื่อบุจมกู
 และเปนมะเร็งปอด



แบบทดสอบ
วิชาสุขศึกษา



คําชี้แจง  ใหนักเรียนทําใหนักเรียนทํา
เครื่องหมายเครื่องหมาย  X X ขอความที่ถูกขอความที่ถูก
ที่สุดที่สุด  ลงในกระดาษคําตอบลงในกระดาษคําตอบ



1. ขอใด  คอื อุบัติเหตุ
ก. บอยตอยกับเอก
ข. ออยเปนไขหวัด
ค. รถยนตชนกัน



2. อะไรเปนสาเหตขุองการ
เกิดอุบัติเหตุ

ก. ความประมาท
ข. ความรอบคอบ
ค. ความมีน้ําใจ



3. บาดแผลลักษณะใดที่มี
เลือดคั่งอยูใตผิวหนัง

ก. บาดแผลตัด
ข. บาดแผลฟกช้ํา
ค. บาดแผลถลอก



4. บาดแผลที่เกิดจากมีดบาด
เปนบาดแผลชนิดใด

ก. บาดแผลตัด
ข. บาดแผลถลอก
ค. บาดแผลฟกช้ํา



5. ขอใดเปนสารเสพยติด
ก. น้ําอัดลม
ข. หมากฝรั่ง
ค. บุหรี่



6. วันงดสูบบุหรี่โลกตรง
กับวันใด

ก. 11 เมษายน
ข. 28 มีนาคม
ค. 31 พฤษภาคม



7. ขอใดเปนโรคที่เกิดจาก
การสูบบุหรี่

ก. ไขเลือดออก
ข. ไขหวัด
ค. มะเร็งปอด



8. ใครเปนคนอารมณดี
ก. แอล ทําหนางอ
ข. ออย กําลังหัวเราะ
ค. เปย ทําทาหงดุหงิด



9. เราควรนอนหลับอยางนอย
วันละกี่ชั่วโมง

ก. 7 ชั่วโมง
ข. 8 ชั่วโมง
ค. 9 ชั่วโมง



10. เราสามารถปองกนัอุบัติเหตุ
ไดโดยวิธีใด

ก. แยงกนัขึ้น ลง รถโดยสาร
ข. ขามถนนดวยสะพานลอย
ค. เลนบนถนน
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