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ช่วงเปดเทอมหลังใช้เวลาอยูท
่ ีบ้านมาหลายเดือน เด็กนักเรียนมี
กิจกรรมทีโรงเรียนมากมาย
นอกจากกิจกรรมเกียวกับการ
เรียน การเล่นของเด็กก็เปนอีกกิจกรรมทีเสริมพัฒนาการใน
การเรียนรู ้ บางครังการเล่นของเด็กอาจเกิดอุ บต
ั ิเหตุเปนแผล
ถลอก ในบทความนีจะกล่าวถึงการปฐมพยาบาลเบืองต้นรวม
ถึงทําความรูจ้ ก
ั กับยาสามัญประจําบ้านบางชนิดทีใช้ใส่แผล

ผู้ปฐมพยาบาลต้ องล้ างมือให้สะอาดก่ อนการปฐมพยาบาล
ปฐมพยาบาลมีบาดแผลควรใส่ถุงมือ

หากมือผู้

การปฐมพยาบาลเบืองต้ นกรณีเลื อดออกทําได้โดยการห้ามเลื อดโดยใช้
สําลี หรือผ้าสะอาดกดแผลเบาๆ กรณีทีแผลอยู่บริเวณแขนหรือขา ให้ยก
อวัยวะที มีบาดแผลให้สูงขึน
หากมีสิงแปลกปลอมในแผลต้ องกําจัดสิงแปลกปลอมออก
ชําระล้ าง
บาดแผลจนสะอาดด้วยนําสบู่ นําสะอาด หรือนําเกลื อล้ างแผล แล้ วใช้ทิชชู
สะอาดหรือผ้าก๊ อซเช็ดทําความสะอาดแผล
การทําความสะอาดรอบบาดแผลทําได้โดยนําผ้าก๊ อซชุ บนําเกลื อล้ างแผล
เช็ดบริเวณรอบบาดแผล
ผู้ปฐมพยาบาลอาจใช้สาํ ลี ชุบแอลกอฮอล์ เช็ด
กรณีทีต้ องการฆ่าเชือบริเวณรอบบาดแผล แต่ ไม่ควรใช้แอลกอฮอล์ เช็ด
บาดแผลโดยตรงเพราะทําให้แสบและอาจทําให้เนือเยือบริเวณบาดแผล
เสียหาย
แอลกอฮอล์ ทีใช้ในการเช็ดทําความสะอาดรอบบาดแผล
ได้แก่
เอทิ ลแอลกอฮอล์
(ethyl
alcohol)
ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์
(isopropyl alcohol)

จากนันปดแผลด้วยผ้าก๊ อซหรือพลาสเตอร์ทีปลอดเชือ ก่ อนปดแผลอาจ
ใช้สารระงั บเชือ (antiseptic) ทาบริเวณบาดแผล ในปจจุ บันสารระงั บ
เชือที เปนยาสามัญประจําบ้านแผนปจจุ บันสําหรับใส่แผลซึงใช้โดยทั วไปจะ
เปนยาใส่แผลที มีไอโอดีน (iodine) ได้แก่ ยาใส่แผลทิ งเจอร์ไอโอดีน
(iodine tincture) ยาใส่แผลโพวิโดนไอโอดีน (povidone-iodine)
ไอโอดีนเปนสารที มีฤทธิในการฆ่าจุ ลชีพหลายชนิดเนืองจากไอโอดีน
สามารถเกิ ดปฏิ กิรย
ิ าการเติ มอะตอมไอโอดีนที เรียกว่า ปฏิ กิรย
ิ าไอโอดิเน
ชัน (iodination) และสามารถเกิ ดปฏิ กิรย
ิ าออกซิเดชันกั บส่วนประกอบ
โปรตี นในเซลล์ จุลชีพ ยาใส่แผลทิ งเจอร์ไอโอดีนมีไอโอดีนและโซเดียมไอ
โอไดด์ (sodium iodide) หรือโพแทสเซียมไอโอไดด์ (potassium
iodide) ละลายในตั วทําละลายผสมระหว่างนําและแอลกอฮอล์ ยาใส่แผล
ทิ งเจอร์ไอโอดีนอาจทําให้เกิ ดการระคายเคื องและแสบบริเวณบาดแผล
เพราะแอลกอฮอล์ ทีเปนส่วนประกอบก่ อให้เกิ ดการระคายเคื องต่ อเนือเยือ
ในแผลเปด
ไม่ควรใช้ผ้าก๊ อซชุ บยาใส่แผลทิ งเจอร์ไอโอดีนปดแผลเพราะ
อาจทําให้เกิ ดการทําลายเนือเยือ

โพวิโดนไอโอดีนเปนสารเชิงซ้อนระหว่างไอโอดีนกั บพาหะ (carrier) ที ทํา
หน้าที เปนสารช่วยละลาย (solubilizing agent) คื อ โพวิโดน
(povidone) หรือ polyvinylpyrrolidone ยาใส่แผลโพวิโดนไอโอดีน
จะมีโพวิโดนไอโอดีนความเข้มข้นร้อยละ 10 โดยนําหนักต่ อปริมาตร เที ยบ
เท่ ากั บ available iodine ความเข้มข้นร้อยละ 1 โดยนําหนักต่ อ
ปริมาตร
ยาใส่แผลโพวิโดนไอโอดีนออกฤทธิต้ านจุ ลชีพโดยพาหะปลด
ปล่ อยไอโอดีนออกมา
การใช้ยาใส่แผลโพวิโดนไอโอดีนใส่แผลจะระคาย
เคื องน้อยกว่าการใช้ยาใส่แผลทิ งเจอร์ไอโอดีน คําเตื อนสําหรับการใช้ยาใส่
แผลทิ งเจอร์ไอโอดีนและยาใส่แผลโพวิโดนไอโอดีนคื อ ให้หยุ ดใช้ยาหากมี
การระคายเคื องหรือผืนแดงเกิ ดขึน และ หลี กเลี ยงอย่าให้ยาเข้าตา
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