
สาํเนาที�   
วธีิปฏิบติังาน 

โรงพยาบาลแก่งคอย 
เลขที�       CPG-PCT-014                    ฉบบัร่าง        
แกไ้ขครั) งที�    01                                  หนา้   2      ของ    3 

   

สถานะเอกสาร  
 
 
วนัที�บงัคบัใช ้   10  ตุลาคม  2560 

จดัทาํโดย …………………………….……… วนัที�    10  ตุลาคม  2560
ตาํแหน่ง   รองประธานคณะกรรมการ  PCT 
อนุมติั………………………………………… วนัที�    10  ตุลาคม  2560 
ตาํแหน่ง   ประธานคณะกรรมการ  PCT 

F-QMR-012 

เรื�อง  การดูแลผู้ป่วยที�มีบาดแผล 

1. Abrasion Wound   -  Scrub ดว้ย  Hibiscrub 
-  wet D/S paint ดว้ย Povidine solution 

 ยาแกป้วด  -  Para  10 mg/kg/dose (0-8 ปี) 
    -  Para 500 mg 2 tab  prn g 4 hr. (ผูใ้หญ่) 
 ยา  Antibiotic -  Dicloxa Syr 10 mg/kg/does  qid ac, hs (0-8 ปี)  ถา้แผลตื)น ๆ  ไม่จาํเป็นตอ้งให ้ 
     -  Dicloxa (500)  1 tab  ac, hs (ผูใ้หญ่)   or / 
      Dicloxa (250) 1 tab  ac, hs (ในบาดแผลเล็กนอ้ย)  or / 
      Dicloxa (500) 1 tab  ac, hs 

2. Puncture wound -  ลา้งใหถึ้งกน้แผลให ้ wet D/S ถา้ไม่ถึงให ้Open wound เปิดแผล 1ขีดใส่  Drain 
 ยาแกป้วด  -  เหมือนเดิม 
 ยา  Antibiotic -  Dicloxa Syr 10 mg/kg/does  qid ac, hs (0-8 ปี)  
     -  Dicloxa (500)  1 cap  ac, hs (ผูใ้หญ่)  or /  
      Dicloxa (250) 2 tab  ac, hs 

3. Cut wound  1.   ไม่ลึกถึง Tendon 

2. Function ดี 
- Suture 
- ATB เหมือน  Puncture wound 
- ยาแกป้วด 

3. นอกจาก 1,2 ใหร้ายงานแพทย ์
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4. Lacerated wound 1.    Consult  ในจุดอนัตราย  เช่น  ที�ใบหนา้  ความกวา้ง  ความลึก  เลือดออกมาก 

2. Scrub  ใหส้ะอาดมากที�สุด 

3. ตกแต่งบาดแผลก่อน  Suture 

4. ถา้สุนขัหรือสัตวก์ดัใหต้าม  CPG 

5. ATB  เหมือน  Puncture wound 

6. ยาแกป้วด  เหมือน  Puncture wound 

5. Burn 

1 1.    Scrub ดว้ย  Hibiscrub  แลว้  Paint  ดว้ย  Silver sulfudiazine 

2. ถา้เป็นใบหนา้  Scrub  ดว้ย  Hibiscrub  แลว้  Paint  ดว้ย  Terra  eyeointment  ใหย้าแกป้วด,  

ATB  เหมือน  Abrasion wound 

2 1.   Scrub  ดว้ย  Hibiscrub แลว้  Silver sulfudiazine  ใหย้าแกป้วด  ATB  เหมือน  Abrasion 

wound 

2. ถา้มากกวา่  25%  รายงานแพทย ์

3. ผูป่้วยเด็กใหร้ายงานเลย 

3 รายงานแพทย ์

6. Gun shot wound                รายงานแพทย ์

 

หมายเหตุ  :  ถา้แพ ้ Penicillin  ให ้ Erythromycin 

 


