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Introduction 

 

ชีทชุดนี'จดัทาํขึ'นเนื0องจาก นอ้งๆที0กาํลงัจะขึ'นปฏิบติังานเป็น extern และต่อไปจะเติบโตเป็นแพทย ์อาจไปใชทุ้นอยูต่าม

โรงพยาบาลต่างๆ ถา้นอ้งๆไม่ลาออกก่อน ยงัไงกค็งจะตอ้งเจอผูบ้าดเจบ็อยูแ่ลว้ ยิ0งตอนกลางคืน อยูเ่วรคนเดียว ผอ. ไม่เคยเห็น

หนา้ รุ่นพี0กเ็ปิดคลินิก ไม่รู้จะ consult ใคร อยา่งนอ้ยกพ็อมีความรู้ไวบ้า้ง พี0จึงรวบรวมความรู้ใน part ต่างๆที0คิดวา่สาํคญั และอาจ

พบเจอทั'งในชีวติจริงและในหอ้งสอบ เพื0อใหน้อ้งๆไดเ้อาตวัรอด บางอยา่งอาจไม่เหมือนกบัที0สถาบนัอื0นๆเคา้สอนกนั คือ

พยายามจะอิงหลกัความเป็นจริงที0นอ้งๆสามารถ manage ได ้ใหม้ากที0สุด จะไม่พยายามสอนเนื'อหาที0เวอ่วงัอลงัการ เพราะเอาไป

ใชไ้ม่ไดจ้ริง  

ชีทนี' เป็น version ที0 5 แลว้ ซึ0 งโดยปกติจะพยายาม update ทุกๆปี พี0ไม่รับค่าสอน ค่าเขียนใดๆ ตั'งใจจะใหเ้พราะวา่เวลา

ในการวนหน่วย trauma นั'นมีจาํกดั ในขณะที0เนื'อหาที0อยากสอนกมี็มากมายเหลือเกิน ดงันั'น ไม่วา่จะถ่ายเอกสาร หรือเผยแพร่ 

เพื0อใหเ้พื0อนแพทยห์รือนกัศึกษาแพทยไ์ดมี้ความรู้ในการดูแลผูบ้าดเจบ็ สามารถทาํได ้โดยไม่ตอ้งขออนุญาตครับ ไม่ไดค้าดหวงั

วา่ตอ้งจาํไดทุ้กอยา่งในนี'  แค่ใหน้อ้งรู้ไว ้วา่จะมาเปิดหาขอ้มูลไดที้0ไหน น่าจะพอนะ 

 

พี0ป๊อป 

นพ.ภาณุ ธีรตกลุพิศาล 

 
“ถา้ไฟลนตูดใกลส้อบ จะหมดเวลาแลว้ ใหอ่้านตวัหนงัสือสีดาํ และ สีแดง 

ส่วนตวัหนงัสือสีเหลืองและสีนํ'าเงิน ขา้มไปก่อน มนัเป็น basic science กบั pathophysiology ค่อยมาอ่านทวนทีหลงั” 
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Stop the BLEED 
 

 

Introduction 

 เมื0อพดูถึงการดูแลผูบ้าดเจบ็ หลายๆคนกจ็ะนึกถึง การดูแลผูบ้าดเจบ็แบบ ABCDEs ที0เราคุน้เคยกนั .. ใช่ สิ0งนั'นคือการ

ดูแลรักษาผูบ้าดเจบ็ในโรงพยาบาล (In hospital trauma patient care) เป็นหลกัการรักษาที0เป็น basic principles หลกัของเรา 

ปัญหามีอยูว่า่ .. ไอที้0เรารักษากนันี0 มนัแค่ครึ0 งเดียว พอเกบ็ data ทั0วโลก

ทั'งหมด พบวา่ .. ไอสี้แดงๆ 50% ขา้งๆเนี0ย คือผูบ้าดเจบ็ที0เสียชีวติใน

ช่วงเวลาก่อนที0จะมาถึงโรงพยาบาล 

เราจึงแบ่งการเสียชีวติของผูบ้าดเจบ็เป็น 3 phases คือ 

1) Immediate death พวกนี' คือตายเป็นหลกันาทีหลงั injury หรือ

ที0ชาวบา้นเรียกวา่ “ตายคาที0” มีปริมาณมากเป็น 50%ของ

จาํนวนทั'งหมด .. เดี]ยวเราจะมาลงรายละเอียดในกลุ่มนี'กนั 
 

2) Early death พวกนี'มาตายที0 รพ. มกัเกิดจาก severe organ injury เช่น liver injury, massive hemothorax, hemoperitoneum 

บลาๆๆ หรือที0ชาวบา้นเรียกวา่ “ทนพิษบาดแผลไม่ไหว” 

3) Late death พวกนี' คือรอดตายจาก injury แลว้ แต่มาตายจาก complications ต่างๆ เช่น pneumonia, multi-organ failure 

เป็นตน้ 

ที0วา่มาเนี0ย พอเรามา focus ไอแ้ท่งสีแดง คือ immediate death ที0เสียชีวติในหลกันาทีซึ0งมีจาํนวนมากเนี0ย พบวา่ ส่วนมากเกิดจาก

การเสียเลือด (hemorrhage) ที0เราสามารถรักษาได ้หากเรามีความรู้ในการ stop the bleed ไดดี้ มนัจึงเป็นที0มาของการดูแล

ผูบ้าดเจบ็ในช่วงก่อนถึงโรงพยาบาล (pre-hospital trauma care) ที0 update ใหม่ จาก ‘ABCDE’ เป็น ‘XABCDE’ 

 

“ที$กล่าวมานี$ เฉพาะ pre-hospital นะ ที$เปลี$ยนเป็น ‘XABCDE’ .. ในส่วนของ in-hospital ยงัคงใช้ ‘ABCDE’ เหมือนเดิม” 

 

หลกัการสําคญัในการดูแลผู้บาดเจ็บ  

ในการดูแลรักษาผูป่้วยทั0วๆไปที0ไม่ใช่การบาดเจบ็ เช่น ปวดทอ้ง ไขห้วดั DM, hypertension มกัเริ0มจากการซกัประวติั 

การตรวจร่างกายโดยละเอียด การใหก้ารวนิิจฉยัแยกโรค การส่งตรวจทางหอ้งปฏิบติัการและการตรวจทางรังสีวทิยา แลว้จึงนาํสู่

การวนิิจฉยัขั'นสุดทา้ยและใหก้ารรักษา ซึ0 งจะใชเ้วลาช่วงหนึ0งก่อนที0ผูป่้วยจะไดรั้บการรักษา แต่ในการดูแลผูบ้าดเจบ็นั'นมีความ

แตกต่างกนั เนื0องจากผูบ้าดเจบ็ที0รุนแรงมีโอกาสเสียชีวติไดอ้ยา่งรวดเร็ว จึงตอ้งการความรวดเร็วในการคน้หาปัญหาและทาํการ

แกไ้ข ซึ0 งมีหลกัการดงันี'  
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1. ภาวะใดที0ทาํใหเ้สียชีวติเร็วกวา่ ใหรั้กษาภาวะนั'นก่อน เช่น airway obstruction ทาํใหเ้สียชีวติเร็วกวา่ภาวะ bleeding  

แต่จากการเกบ็ขอ้มูลการบาดเจบ็ปัจจุบนั พบวา่ การเสียเลือดที0รยางคอ์ยา่งมาก (exsanguinating hemorrhage) เป็น

ภาวะที0ทาํใหเ้สียชีวติที0ป้องกนัได ้จึงจาํเป็นที0จะตอ้งหา้มเลือด ณ จุดเกิดเหตุใหเ้ร็ว ซึ0 งจะกล่าวต่อไป 

2. ใหท้าํการรักษาไดเ้ลยโดยไม่ตอ้งรอการวนิิจฉยัขั'นสุดทา้ย เช่น หากประเมินเบื'องตน้พบวา่ผูบ้าดเจบ็มี BP drop ซีด 

ปวดทอ้ง น่าจะมีการเสียเลือดในช่องทอ้ง สามารถให ้IV ไดเ้ลย โดยไม่ตอ้งรอผลการตรวจทางรังสีวทิยาวา่

เลือดออกจากระบบใด 

3. การซกัประวติัโดยละเอียดไม่มีความจาํเป็นในระยะแรก ควรเนน้เรื0องการประเมินและการช่วยชีวติก่อน และไปทาํ

การซกัประวติัโดยละเอียดในช่วงของการทาํ secondary survey เมื0อผูบ้าดเจบ็มีอาการดีขึ'นแลว้ 

4. การประเมินและช่วยชีวติตอ้งทาํอยา่งรวดเร็ว แต่ตอ้งระวงัภาวะแทรกซอ้นที0เกิดจากความรีบเร่งหรือการกระทาํ
ที0มากเกินไป เช่น การเปิด airway หากกระทาํโดยเร็วและแรงเกินไป อาจส่งผลต่อการบาดเจบ็ของ C-spine หรือการ

ใส่ ET-tube โดยไม่มีความจาํเป็น อาจส่งผลใหผู้บ้าดเจบ็เกิดภาวะ tension pneumothorax จากการเพิ0มความดนัใน

ช่องอกมากขึ'นได ้หากผูบ้าดเจบ็รายนั'นมีภาวะ pneumothorax อยูเ่ดิม 

 

 

Pre-Hospital Trauma Care 

 

 เมื0อทราบถึงปัจจยัต่างๆที0ทาํใหผู้บ้าดเจบ็เสียชีวติแลว้นั'น ทาํใหเ้กิดแนวทางในการประเมินและรักษาผูบ้าดเจบ็ในหว้ง

ก่อนถึงโรงพยาบาล โดยเรียงลาํดบัดงันี'  

 The Primary Survey in Pre-Hospital Trauma Setting – The “XABCDE” Concept 

  X eXanguinating hemorrhage (control of severe external hemorrhage) 

  A Airway management and cervical spine stabilization 

  B Breathing (ventilation and oxygenation) 

  C Circulation (perfusion and other hemorrhage) 

  D Disability 

  E Exposure / environment 

  

 

หลกัการของลาํดบัการรักษาผูบ้าดเจบ็แบบ “XABCDE” นี'ความเป็นจริงถือกาํเนิดมาชา้นานแลว้ แต่ใชใ้นยทุธวธีิทาง

การทหารซึ0งพบวา่การเสียชีวติที0ป้องกนัได ้(preventable death) ในสงครามซึ0งส่งผลใหท้หารเสียชีวติในสนามรบไดร้วดเร็วเกิด

จากการเสียเลือดในปริมาณที0มาก และไดมี้การคิดคน้ลาํดบัการรักษาแบบ “MARCH” ขึ'นเพื0อใชใ้นสงคราม และไดป้ระยกุตม์า

ใชก้บัภาคพลเรือนในปัจจุบนั 
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ตารางเปรียบเทียบ XABCDE และ MARCH 

XABCDE MARCH 

X eXanguinate hemorrhage M Massive bleeding 

A Airway and C-spine protection A Airway 

B Breathing R Respirations 

C Circulation C Circulation 

D Disability H Head injury / hypothermia 

E Exposure / environment   

 

X-Exsanguinating Hemorrhage (Control of Severe External Bleeding) 

 ในการประเมินและรักษาผูบ้าดเจบ็ ณ จุดเกิดเหตุ การจดัการหา้มเลือดที0ออกอยา่งรวดเร็วปริมาณมากเป็นสิ0งสาํคญัที0พึง

กระทาํก่อนหรือควบคู่ไปพร้อมๆกนักบัการเปิดทางเดินหายใจ ซึ0 งภาวะเลือดออกปริมาณมากและรวดเร็วนี'มกัจะเกิดจากการฉีก

ขาดของหลอดเลือดแดง (arterial bleeding)  

 ภาวะ exsanguinate bleeding มีดงันี'  

- เลือดพุง่ออกจากแผล (Blood spurting from wound) 

- เลือดออกจากแผลโดยไม่มีทีท่าจะหยดุ (Blood won’t stop coming out) 

- เลือดนองที0พื'นปริมาณมาก (Blood pooling on the ground) 

- เสื'อหรือกางเกงชุ่มไปดว้ยเลือด (Clothing soaked with blood) 

- เลือดออกชุ่มผา้ปิดแผล (Bandage soaked with blood) 

- รยางคข์าด (Amputated of arm or leg) 

- ผูบ้าดเจบ็เสียเลือดมากจนมีการรับรู้สติที0เปลี0ยนแปลงไป (Bleeding in patient with confused or 

unconscious) 

7 ขอ้นี' เท่านั'น ที0เราจะทาํการรักษา ใน X ก่อนการเปิดทางเดินหายใจ นอกเหนือจาก 7 ขอ้นี'  (เช่นพวก แผล laceration 

with bleeding เอื0อยๆ) จะอยูใ่น C เหมือนเดิม .. ไม่สบัสนนะ 

โดยการรักษาภาวะ bleeding นี'  มี key สาํคญั คือ “เร็ว และ 

effective” ไม่ควรใชเ้วลาเกิน 60 วนิาที  

การจดัการประกอบไปดว้ย 3 steps คือ 

1. ใชมื้อกด 

2. Pressure dressing 

3. Tourniquet 

พี0จะขอขา้มการใชมื้อกดไปเพราะวา่ชาวบา้นเคา้คงกดแลว้หล่ะ 

แลว้มนัไม่อยู ่คนไขเ้ลยมาถึงมือเรา .. ดงันั'น นอ้งๆตอ้งรู้จกัการ apply 

pressure dressing ใหถู้กวธีิ และ effective 
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 เริ0มตน้ดว้ยการสวมถุงมือก่อนทุกครั' ง จากนั'นนาํก๊อซมาคลี0ออก แลว้ยดัลงไปใหลึ้กที0สุด ไปใหถึ้งกน้แผล แผลพวกนี'มนั 

bleed ออกมาจาก vessels ดงันั'น ตอ้งอุดตอมนัใหไ้ด ้ยดัก๊อซลงไปจนเตม็แผล แลว้สุดทา้ยค่อยเอามือเรากดทบัหรือพนั elastic 

bandage กแ็ลว้แต่สะดวก .. หากทาํไดต้ามนี'  .. 99% จะหยดุหมด แทบไม่ไดใ้ช ้tourniquet เลย (tourniquet จะไดใ้ชต่้อเมื0อเรา pack 

ลงไปไม่ถึงกน้แผล เช่น laceration ที0มนัลึกมากๆ หรือจมลงไปในขอ้ อะไรประมาณนั'น)  

 

“ปัญหาสาํคัญที$เรา stop bleeding ได้ไม่ effective คือเรา 

pack ไม่ถึงก้นแผล แล้วผลที$ตามมา คือ complications จาก 

bleeding ซึ$งมนัแก้ยาก” 

 

 หลงัจากนั'นผูใ้หก้ารรักษา สามารถทาํการประเมิน primary survey ในส่วนของ A, B, C และ D อยา่งคร่าวๆ (ภายใน 10 

วนิาที) ไดโ้ดยการถามชื0อผูบ้าดเจบ็และเหตุการณ์คร่าวๆพร้อมทั'งใหผู้ช่้วยทาํการประคองคอ (manual in line maneuver) ไปดว้ย 

เช่น เมื0อเขา้ไปถึงผูบ้าดเจบ็และทาํการประคองคอแลว้ จึงถามวา่ “ผมเป็นแพทยผ์ูใ้หก้ารรักษานะครับ คุณชื0ออะไร เกิดเหตุการณ์

อะไรขึ'น” หากผูบ้าดเจบ็ตอบชื0อและคาํถามไดเ้หมาะสม แปลวา่ ทางเดินหายใจไม่มีการอุดกั'น (สามารถเปล่งเสียงไดดี้) ระบบ

หายใจยงัพอทาํงานได ้(สามารถขยบักลา้มเนื'อซี0โครงและกะบงัลมเพื0อใหล้มผา่นออกมาได)้ ผูบ้าดเจบ็ยงัมีการรับรู้สติอยูใ่น

ระดบัพอใชไ้ด ้(สามารถอธิบายเหตุการณ์คร่าวๆไดเ้หมาะสม) เป็นตน้ 

 การ resuscitation คือการใหก้ารรักษาและแกปั้ญหาที0ตรวจพบ โดยมุ่งเนน้ปัญหาสาํคญัที0อาจทาํใหเ้สียชีวติ เช่น การ

แกไ้ขภาวะลมคั0งในช่องปอด การแกไ้ขภาวะช็อคจากการเสียเลือด เป็นตน้ 

 การทาํ primary survey และ resuscitation เป็นส่วนสาํคญัในการดูแลผูบ้าดเจบ็ที0รุนแรงและมกัจะตอ้งทาํควบคู่กนั เพื0อ

แกปั้ญหาที0ตรวจพบอยา่งทนัท่วงที เช่น เมื0อตรวจพบปัญหาของ airway กใ็หท้าํการรักษาทนัที ไม่ตอ้งใหต้รวจถึง environmental 

control แลว้จึงมาเริ0มรักษา airway เพราะหากทาํเช่นนั'นจะทาํใหก้ารแกปั้ญหาล่าชา้และไม่สามารถช่วยชีวติไดท้นั 

 แลว้จึงนาํผูบ้าดเจบ็ส่งโรงพยาบาล เพื0อทาํการรักษาต่อไป 

 

“ที$กล่าวมานี$ เฉพาะ pre-hospital นะ ที$เปลี$ยนเป็น ‘XABCDE’ .. ในส่วนของ in-hospital ยงัคงใช้ ‘ABCDE’ เหมือนเดิม” 
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Traumatic Brain Injury 
 
 

 พยายามเลิกใช้คาํว่า “head injury” กันนะ มนัเป็นเหมือนภาษาชาวบ้าน ฟังดูไม่ค่อยมคีวามรู้ ใช้คาํว่า TBI ดีกว่า 

 

ปัจจุบนัการบาดเจบ็ทางสมองเป็นเรื0องที0พบเจอไดบ่้อยมาก ยิ0งเป็นแพทยจ์บใหม่ ออกไป รพช. ที0มี ผอ. ผูซึ้0 งประชุม

ตลอดเวลาและไม่เคยมาหารเวรดว้ย จะปรึกษาใครกไ็ม่ไดเ้พราะมีเราเป็นหมออยูค่นเดียวคืนนั'น เราจึงตอ้งมีความรู้ วา่เคสแบบ

ไหนที0สามารถ admit observe ได ้หรือรายไหนตอ้งรีบ refer ใหไ้วและไม่โดนด่า 

ATLS edition 10 แนะนาํวา่  - ถา้ไม่ไดอ้ยูใ่น center การ early refer สาํคญักวา่การทาํ CT  

- การซกัประวติัใน secondary survey ควรซกัเรื0อง anticoagulant เสมอ 

- การ monitor GCS มนัมีการปรับเปลี0ยนเลก็นอ้ย 

 

Anatomy 

 เอา basic ไปกินก่อนเลก็ๆนอ้ยๆ 
 

 

             Scalp มีอยู ่5 ชั'น ไดแ้ก่ skin, connective tissue, galea aponeurosis, 

loose areolar tissue และ pericranium  

ชั'นที0แขง็แรงที0สุดคือ galea ถา้ขาด ใหใ้ช ้absorbable suture เยบ็ทุกครั' ง 

ส่วนชั'นที0 bleed หนกัที0สุดเป็น connective tissue (subcutaneous) ใช ้nylon 

เยบ็คาํใหญ่ๆเพื0อ stop bleeding ใหอ้ยู ่ไม่ตอ้งประดิดประดอย คนไขจ้ะเสีย

เลือดเยอะ ถึงเวลาผมกง็อกออกมาคลุมแผลเป็นของเราอยูดี่ 

            Subgaleal hematoma (หวัโน) หมายถึงการมีเลือดคั0งอยูใ่ต ้loose areolar tissue เหนือชั'น pericranium .. เขียนเพราะ เดก็ตก

เตียงหวัโนมา นอ้งบางคนไม่รู้จะเขียน diag ลงบน OPD card วา่อะไร กใ็หใ้ชค้าํนี'   

            Scalp มีเลือดมาเลี'ยงเยอะ ระวงัเดก็กบัคนแก่ หวัแตกอาจ bleed จน shock ได ้
 

Brain  

1. Cerebrum : แบ่งโดย Falx cerebri เป็น left กบั right hemisphere  

2. Cerebellum : มีหนา้ที0คอยควบคุม coordination กบั balance  

 

Meninges: มี 3 ชั'น 

1. Dura mater : นอกจากจะหุม้เนื'อสมองแลว้ dura ยงัทบตวัเป็นแผน่ ช่วยกั'นเนื'อสมอง แบ่งออกเป็น compartment  

   1.1 Falx cerebri แบ่งสมองในแนวตั'ง (sagittal) ออกเป็น ซา้ยกบัขวา  
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1.2 Tentorium cerebelli แบ่งเนื'อสมองในแนวนอน ออกเป็น 2 compartment คือ supratentorial กบั 

infratentorial compartment  

2. Arachnoid : ตรงดา้นใตห้รือ subarachroid จะมี CSF กบั blood vessel เลก็ๆอยู ่ 

3. Pia mater :  ใตช้ั'นนี'กจ็ะเป็นเนื'อสมอง 

 
 

CSF Circulation  

 ถา้พวกลื'อยงัจาํกนัไดน้ะ 
 

           Choroid plexus ใน lateral ventricle จะสร้าง CSF ประมาณ 20 ml/h แลว้

ไหลผา่น foramen of Monro เขา้ third ventricle ผา่น aqueduct of Sylvius เขา้ 

fourth ventricle เขา้ subarachnoid space ที0อยูบ่นเนื'อ brain กบั cord และจะมีการ 

reabsorb เขา้ venous circulation ได ้เพราะฉะนั'นถา้มี bleeding กจ็ะรบกวนการ 

absorption ของ CSF 

 
 

Neurological Examination 

 พี0ขอระบายความในใจหน่อย นอ้งๆไม่ใหค้วามสาํคญักบัการตรวจ neurological examination ในผูบ้าดเจบ็ traumatic 

brain injury เลย .. ทีเวลาอยู ่OPD med คนไขเ้ดินมา บอกวา่ “คุณหมอ ดิฉนัปวดหวัตุบ๊ๆ” พวกมึงแม่งตรวจ neuro ซะ complete 

ทุก sign ทุก tract กลา้มเนื'อทุกมดั เพราะอาจารย ์med แม่งดุไง พวกลื'อกลวัโดนด่า คนไขเ้ป็นแค่ tension headache สุดทา้ยจ่าย 

para ไปแดกแม่งกห็าย .. แต่พอคนไขร้ถชนมา สลบ .. สลบเลยนะเวย้!! รุนแรงกวา่ไอป้วดหวัตุบ๊ๆเยอะ ลื'อเสือกเขียนแค่ 

E4V5M6 + Neuro grossly intact จบ .. คือนอ้งคิดดูสิ วา่อะไรมนัรุนแรงกวา่กนั และน่าโดนฟ้องร้องกวา่กนั ถา้เราตรวจไม่ 

complete .. ดงันั'น ผูบ้าดเจบ็ศีรษะกระแทกสลบมา ตรวจ complete neurological examination ทุกรายนะครับ อยา่งนอ้ยถา้อาการ

แยล่ง จะไดมี้อะไรไปสู้เคา้ในชั'นศาลไดบ้า้ง 
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Level of Conscious แบ่งเป็น 5 ระดบั 

 1. Alert   : ตื0นดี คุยรู้เรื0อง 

2. Confusion  : สบัสน วุน่วาย พดูภาษาคนไม่รู้เรื0อง โคตรจะเบื0อกบัพวกนี'  

3. Drowsiness  : หลบั ซึม พอปลุกตื0นอยูบ่า้ง แต่ปลุกเสร็จ แม่งกห็ลบัต่อ  

4. Stuporous  : หมดสภาพ นอนเงียบ เวลาเราทาํ deep pain นา้เคา้ยงัพอมีปฏิกิริยาตอบสนองอยูบ่า้ง เช่น เอามือปัด  

5. Comatose  : ไม่มี respond ต่อ deep pain หรือมี decerebrate posture ออกแนวนี'คงตอ้งใส่ tube แลว้ 

 

 

Eyes Examination 

- Raccoon eye ตาเหมือนหลินปิง (นั0นแพนดา้ป่ะ) สงสยัวา่อาจมี base of skull fracture แถวๆ anterior fossa 

- Pupil ใหต้รวจก่อนที0นอ้งๆใหย้าอะไรกต็ามที0มีฤทธิe  sedate โดยเฉพาะตอนจะใส่ tube 

Dilated pupil นึกถึง uncal herniation กด CN3  

Pinpoint pupil นึกถึง lesion แถวๆ pons  

- Eye movement 

Conjugated deviation: ตามอง ฟ้อง lesion .. เหล่ไปดา้นไหน แสดงวา่ lesion น่าจะอยูท่างนั'น 

ตาเหล่ขา้งเดียว : CN 3, 4, 6 injury ขา้งนั'น 

Doll’s eyes: เป็นผกัแน่ เตรียม advice ญาติได ้

- ถา้ยงัไม่ได ้exclude C-spine injury .. หา้ม!! ตรวจ doll’s eyes กบั stiff neck นะ 
 
 
 

Signs & Symptoms of Increased ICP (จาํ) 

- Conscious แยล่ง เป็น most common initial symptom 

- Progressive headache 

- Projectile vomiting 

- Cushing’s response เกิดจาก ICP สูงจนกด brainstem ผูป่้วยจะมี BP สูง, HR ชา้, pulse pressure กวา้ง, หายใจชา้ แต่

ลึก และไม่สมํ0าเสมอ 

- Pyramidal tract signs: hemiplegia, hyperreflexia 
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Brain Herniation 

 เมื0อมี ICP ที0สูงขึ'น เช่นจาก bleeding, hematoma, สมองบวม หรือกอ้นต่างๆ เช่น abscess หรือ tumor สมองจะสามารถ 

herniate ลงมาได ้3 ทิศทาง คือ 
 

 
1. Transtentorial herniation 

          1.1. Central herniation เกิดจาก swelling หรือ bleed กลางสมอง  

                 พอดี ดนัสมองลงตรงกลางตรงๆ ผา่น tentorial hiatus ไปกด  

                 Brainstem .. ผูป่้วยจะมีอาการคือ 

                       - Cheyne-Stroke respiration 

                       - Posture จาก decorticate -> decerebrate 

                       - Pin point pupil  

                 เจอครบ 3 อาการแลว้ไม่รีบรักษา ตายชวัร์ 

          1.2. Uncal herniation เกิดจาก lesion อยูด่า้นขา้ง มกัเป็นที0 

                 temporal กดเนื'อสมองลงมา ดนั uncus (ส่วนล่างของ  

                 temporal lobe) ลงมากด CN3 ถา้ไม่ treat กจ็ะกด medulla  

                    แลว้ผูป่้วยกจ็ะหยดุหายใจ โดยลกัษณะของผูป่้วยคือ pupil โตขา้งเดียวกนั และ hemiplegia ดา้นตรงขา้ม 

 1.3. Kernohan herniation แทนที0เนื'อสมองจะ herniate ลงดา้นล่าง กลบัเลื0อนไปกดทบักะโหลกในฝั0งตรงขา้ม ทาํใหมี้  

                   pupil โตขา้งเดียวกนั และ weakness ขา้งเดียวกนัดว้ย 

2. Tonsilar herniation 

อีกชื0อคือ Cerebella herniation หรือ Foramen Magnum herniation เกิดจาก bleeding บริเวณ posterior fossa ซึ0 งมี 

space แคบมาก ดงันั'น มีเลือดออกติgดเดียวกจ็ะดนั cerebella tonsil ลงมากด medulla ผูป่้วยจะหมดสติ หยดุหายใจ และ

ตายอยา่งรวดเร็ว .. ถือเป็น herniation ที0ชั0วร้ายมาก 

3. Cingular / Falcine herniation 

 เกิดจาก brain บวมที0 lobe ใด lobe หนึ0ง ไม่ใช่ทั'งหมดของเนื'อสมอง แลว้สมองมนัเลื0อนไปกดดา้นตรงขา้ม ไม่ไดล้งมา

ดา้นล่าง ผูป่้วยกจ็ะมีแค่ weakness ของแขนขาดา้นตรงขา้มแค่นั'น 
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Glasgow Coma Scale 

 

 เริ0มใชที้0 University of Glasgow (Scotland) ตีพิมพใ์น Lancet เพื0อใชป้ระเมิน severity ของการบาดเจบ็ทางสมอง ใชง่้าย 

ชดัเจน สะดวก จึงเป็นที0นิยมจนถึงปัจจุบนั 

 

 แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 

1. Eye opening (E) เอาง่ายๆถา้ลืมตาไดเ้อง ผูป่้วยตื0นดี แสดงวา่ brainstem ทาํงานไดดี้  

2. Verbal response (V) การตอบสนองโดยการพดู 

3. Motor response (M) ซึ0 ง M score นี'สาํคญัที0สุดในการบอก outcome ทั'ง survival กบั functional status การประเมิน 

ศลัยแพทยส่์วนใหญ่บอกวา่เชื0อไดม้ากกวา่ E กบั V  

 

 ปัจจุบนัมีการปรับคาํศพัทใ์หม่ แต่หลกัการและ clinical ในการประเมินยงัเหมือนเดิม ตามตารางดา้นล่างนะ 
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จะสงัเกตเห็นวา่  - ถา้ตรวจไม่ได ้ใหใ้ช ้NT 

  - ไม่มี decorticate หรือ decerebrate posture อีกต่อไป (ใครยงัใชอ้ยูคื่อโบราณมาก โคตรเชย แนะนาํใหก้ลบัไป

ใชโ้ทรศพัท ์blackberry เถอะ) เปลี0ยนเป็น abnormal flexion และ extension ทั'งๆที0ความจริงการแปลผลกเ็หมือนกนันั0นแหละ  

 

 หลกัการตรวจ GCS ในผูบ้าดเจบ็ แบ่งเป็น 4 ขั'นตอน ดงันี'  

1. Check: ตรวจสอบวา่ผูบ้าดเจบ็มีปัจจยัต่างๆที0ทาํให ้GCS drop หรือไม่ เช่น BP drop หรือโดนยา sedative เป็นตน้ แลว้ก ็

note ไว ้วา่ตอนตรวจมีปัจจยันั'นๆอยู ่

2. Observe: ก่อนการตรวจทั'งหมด เอาผา้ห่มที0ห่มผูบ้าดเจบ็ออกใหห้มด เพราะเคา้อาจขยบัแค่นิ'วเทา้ เราตอ้งใหค้ะแนนให้

ดูก แลว้ดูการขยบัการพดูจา ทั'ง E, V และ M โดยที0เรายงัไม่กระตุน้ใดๆ 

3. Stimulate: กระตุน้ผูบ้าดเจบ็ เริ0มตน้ดว้ยเสียงก่อน แลว้ค่อยกระตุน้ pain ทีหลงั 

การกระตุน้ pain มี 3 วธีิ (ไม่มีการบีบ/หยกิหวันม หรือเอามะเหงกไปกด sternum แลว้นะ) 

คือ 1.กดเลบ็ 2.บีบ trapezius และ 3.กดที0 supraorbital เป็นเวลา 10 วนิาที 

4. Rate: ใหค้ะแนน GCS 

 
 

Classification of Traumatic Brain Injury (TBI) 
 

แบ่งเป็น 

Primary TBI  

หมายถึง injury ที0เกิดขึ'นจาก impact moment โดนเขา้ที0 brain โดยตรง การบาดเจบ็ของสมองเกิดขึ'นทนัทีตั'งแต่แรก  

Secondary TBI 

หมายถึง injury ที0เกิดขึ'นภายหลงั ซึ0 งส่งผลใหเ้กิดภาวะ brain hypoxia โดยมากมกัเกิดตามหลัง primary TBI หรือมีสาเหตุ

อื0นๆที0ทาํใหส้มองขาด oxygen เช่น shock, infection, hypoxia, hyponatremia, hypoglycemia เป็นตน้ 

 

Primary Traumatic Brain Injury 

แบ่งตาม biomechanism of injury ได ้2 แบบ คือ 

1. Focal brain damage เกิดจากเนื'อสมองไดรั้บแรงกระแทกโดยตรง แบ่งเป็น  

 1.1. Vascular injury เช่น epidural, subdural, intracerebral, subarachnoid hemorrhage  

 1.2. Parenchymal injury เช่น cerebral contusion, cerebral laceration  

2. Diffuse brain injury เป็นพยาธิสภาพที0สมองไดรั้บความกระทบกระเทือนจากแรงเหวี0ยง ทาํใหเ้กิดการดึงรั' ง หรือมีการฉีกของ 

axon ทาํใหเ้สียการทาํงานของ axon transport ถา้ความรุนแรงของแรงกระแทกต่อเนื'อสมองมีนอ้ยกเ็ป็นแค่ concussion  

ซึ0 งมีการฟื' นตวัของสมองได ้แต่ถา้ severe มากจนเกิด diffuse axon injury (DAI) มีสิทธิe นอนเป็นผกั  
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แบ่งตาม severity อาศยั GCS จะแบ่ง primary TBI ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 

1. Mild traumatic brain injury (GCS 13-15) หรือที0เรียกวา่ Cerebral concussion 

2. Moderate traumatic brain injury (GCS 9-12) 

3. Severe traumatic brain injury (GCS 3-8) 

 

 

 

Mild Traumatic Brain Injury (MTBI) 

 

 ภาวะนี' เป็น the most common condition ของ trauma ในทุกๆโรงพยาบาลทั0วไทยและทั0วโลก พี0เลยเอาขึ'นมาเป็น 

condition แรก มี case ให ้admit ทุกคืน ทุกโรงพยาบาล ยงัไงจบไปนอ้งกจ็ะไดเ้จอ ดงันั'น criteria ตอ้งแม่น 

 ผูบ้าดเจบ็อาจมีอาการหมดสติ อาจเป็นเพียงเสี' ยววนิาทีหรือนาที หรือจาํเหตุการณ์ยอ้นหลงัไม่ได ้แต่เมื0อมาถึง

โรงพยาบาล GCS 13-15 

ปัจจุบนั Guideline ในปี 2019 ออกมาใหม่ ในการ diagnosis ภาวะ MTBI หรือ Cerebral concussion ดงันี'  

Criteria for identification (จาํ) 

1. มีอาการอยา่งใดอยา่งหนึ0งดงัต่อไปนี'  

       - Confusion หรือ disorientation 

       - Loss of conscious ไม่เกิน 30 นาที 

       - Post-traumatic amnesia ไม่เกิน 24 ชั0วโมง 

       - Transient neurological abnormalities 

2. Glasgow Coma Scale 13-15 คะแนน หลงัการบาดเจบ็ 30 นาที 

3. อาการขา้งตน้ไม่ไดเ้กิดจากการใหย้าเพื0อรักษาภาวะอาการอื0น และไม่ไดเ้กิดจาก penetrating brain injury 

 

เราอาจซกัประวติั loss of conscious ของผูบ้าดเจบ็ไดไ้ม่ชดัเจน เนื0องจากส่วยมากผูบ้าดเจบ็มกัมี alcohol/drug 

intoxication ร่วมดว้ย 

     และมีผูบ้าดเจบ็ประมาณ 3% ที0อาการแยล่งหลงัจากเขา้รับการรักษาที0โรงพยาบาล จึงตอ้งมีการประเมินความเสี0ยงต่อ 

Neurosurgical intervention อยา่งเหมาะสม 

     ในกลุ่ม Low risk คือผูป่้วยที0 GCS 15 อาจมีเพียงอาการปวดศีรษะบริเวณที0ถูกกระทบ (และไม่เขา้เกณฑใ์ดๆ) ตรวจ

ร่างกายมีเพียงแผลหรือรอยชํ'าบริเวณที0ถูกกระทบ ซึ0 งกลุ่มนี'  อาจใหก้ลบับา้นได ้แต่จาํเป็นตอ้งใหค้าํแนะนาํเพื0อปฏิบติัและสงัเกตุ

อาการผดิปกติที0อาจเกิดขึ'นได ้ 
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เราแบ่งผูบ้าดเจบ็ MTBI ออกเป็น 3 กลุ่มตามตารางดา้นล่าง เพื0อ management ต่อไป (จาํ) 
 

 
 

       ขอ้ที0น่าสงัเกตุคือ ใน High risk นั'น อายมุากกวา่ 65 ปี ร่วมกบัศีรษะกระแทกตอ้งมีประวติัสลบหรือจาํเหตุการณ์ไม่ได้

ดว้ย หากไม่มี LOC หรือ amnesia อาจไม่หนกัแน่นเพียงพอที0จะเป็น high risk 

      อีกขอ้คือ การที0ผูบ้าดเจบ็ on Antiplatelets อยู ่อาจเป็นแค่ moderate risk ไม่ใช่ high risk อีกต่อไป 

      การดูแลรักษาผูป่้วย Mild Traumatic Brain injury with moderate risk และ high risk ควรจะตอ้ง admit ผูบ้าดเจบ็ไวใ้น

โรงพยาบาล โดยแบ่งแนวทางการรักษา ดงันี'  

 

MTBI – Low risk 

กลุ่ม low risk คือที0ไม่เขา้ criteria ใดๆ เราสามารถ discharge ผูบ้าดเจบ็ และใหญ้าติ observe อาการที0บา้นได ้

 

MTBI – Moderate risk 

Moderate risk พวกนี' มีความเสี0ยงที0จะเกิด delayed bleeding ใน 6-24 ชั0วโมงหลงับาดเจบ็ เห็นควรที0จะตอ้ง admit เพื0อ 

observe neuro signs ที0โรงพยาบาลอยา่งนอ้ยๆ 6 ชั0วโมง ซึ0 งจะเลือก observe เฉยๆ หรือจะทาํ CT brain ร่วมดว้ยนั'นขึ'นกบัดุลพินิจ

ของแพทยที์0ทาํการรักษาวา่ดูแลว้รุนแรงหรือไม่ 

1. กรณีเลือกที0จะสงัเกตุอาการ 

      - ควรอธิบายใหผู้บ้าดเจบ็และญาติเขา้ใจถึงความจาํเป็นที0ตอ้งนอนโรงพยาบาล 

      - Observe vital signs, GCS และ pupil ทุก 30 นาที เป็นเวลา 2 ชั0วโมง และทุก 1 ชั0วโมงเป็นเวลา 4 ชั0วโมง  

จากนั'น ทุก 2 ชั0วโมงจนครบ 24 ชั0วโมง 

      - ระหวา่งสงัเกตุอาการ หากมีภาวะดงัต่อไปนี'  ใหส่้งทาํ CT scan หรือส่งตวัเขา้โรงพยาบาลที0มีศกัยภาพ 

             1) Agitation, abnormal behavior 

             2) GCS drop > 2 คะแนน 

             3) ปวดศีรษะมาก หรือ อาเจียนมาก 

             4) New neurological symptoms 
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2. กรณีเลือกส่ง CT scan 

      - CT แลว้ไม่พบความผดิปกติ ใหส้งัเกตุอาการต่ออีกอยา่งนอ้ย 6 ชั0วโมง และอาจใหก้ลบับา้นไดต้ามแต่ดุลยพินิจ 

ของแพทย ์

      - CT พบความผดิปกติ consult นิวโรศลัยเ์ถอะ อยา่ดองเคสไวเ้องเลยๆ 

 

MTBI - High risk 

      ผูบ้าดเจบ็ในกลุ่มนี'  ควรไดรั้บการทาํ CT brain ทุกราย เนื0องจากมีความเสี0ยงต่อความผดิปกติทางสมอง ดงันั'นถา้นอ้งอยู ่

รพ.ช. ที0ไม่มี CT ก ็refer เถอะนะ .. โดยหาก CT แลว้ไม่พบความผดิปกติ ใหส้งัเกตุอาการต่ออีกอยา่งนอ้ย 24 ชั0วโมง โดยหากมี

อาการต่อไปนี'  ใหส่้ง CT ซํ' า 

           1) Agitation, abnormal behavior 

           2) GCS drop > 2 คะแนน 

           3) ปวดศีรษะมาก หรือ อาเจียนมาก 

           4) New neurological symptoms 

      เมื0อสงัเกตุอาการครบ 24 ชั0วโมง อาจใหก้ลบับา้นไดต้ามแต่ดุลยพินิจของแพทย ์หาก CT พบความผดิปกติ ใหส่้งปรึกษา

ประสาทศลัยแพทย ์

 

 อีกคาํหนึ0งที0ตอ้งรู้จกัคือ Cerebral concussion ซึ0 ง definition คือ ภาวะกระทบกระเทือนของสมองโดยตรง ทาํใหส้มองนั'น 

loss of function (หมดสติ) ไปชั0วขณะ แลว้กลบัมา (reversible) fully recovery และไม่มี pathology ใหเ้ห็น (CT ไม่พบความ

ผดิปกติ)  

โดยคาํวา่ concussion นี'  ไม่สนใจ GCS แรกรับ ผูบ้าดเจบ็อาจมาดว้ย moderate TBI กไ็ด ้แต่ CT normal และหลงัจาก 

observe แลว้อาการกลบัมาปกติ ไม่มี neurological deficit  

 ซึ0 งสมยัก่อน คาํวา่ cerebral concussion มกัจะใชใ้นกรณีที0เกี0ยวขอ้งกบั sport injury แต่ในปัจจุบนั ใชร้วมกนัหมด นั0นคือ 

ถา้เป็น traumatic brain injury แลว้ CT ไม่พบความผดิปกติ หรือหากเป็นแค่ MTBI โดยที0เรา admit observe neurological sign 

(ไม่ไดท้าํ CT) กใ็หเ้ขียน diagnosis วา่ Cerebral concussion ไดเ้ลย 

 

Traumatic Brain Injury in Children 

 ไม่ออกสอบหรอก แต่วา่ชีวติจริง จบไป พวกนอ้งเจอแน่ๆ ไม่วา่จะเป็น เดก็ลม้หวัฟาด ตกโตะ๊ ตกซา เกา้อี'  เปลญวณ ตก

บนัได บลาๆๆ แลว้แม่กจ็ะอุม้มาเพื0อ force ใหเ้ราทาํ CT .. ถา้นอ้งไม่มีความรู้ เถียงกบัใครกไ็ม่ชนะหรอก ดงันั'น อยา่งนอ้ยรู้ไวซึ้ก

นิดนึงวา่จะเปิด search คาํวา่อะไร 

 ปัจจุบนั Guideline ที0เป็นมาตรฐานที0ใชใ้นบา้นเรามีชื0อวา่ Pediatric Emergency Care Applied Research Network 

(PECARN) ใหน้อ้ง search คาํวา่ “PECARN head injury” เดี]ยวมนัขึ'นมาเอง 



 
 
Common Trauma Problems – May, 2021 

Trauma Unit, Faculty of Medicine, Khon Kaen University - 15 

แบ่งเป็น 2 ช่วงอาย ุ

 

อาย ุ< 2 ปี 

 
 

  

อาย ุ< 2 ปี 

 
  

 

- ให ้follow ตาม guideline นี'  เพื0อพิจารณาวา่จะ observe หรือจะส่ง CT ดี 

- ประวติั LOC > 5s นี0ใหซ้กัดีๆ เพราะเวลาลูกสลบไป ความรู้สึกของคนเป็นแม่นั'น 1 วนิาทีมนันานเหมือนเป็นปี 

- ในกรณีที0ไปจบดา้นขวาล่าง คือ Observe vs CT แลว้ใหเ้ราพิจารณา .. ใหร้ะวงัขอ้สุดทา้ย “Parental preference” 

เนื0องจากวา่หากพอ่แม่ดึงดนั แลว้ซวย เราแพแ้น่ในชั'นศาล 

- ถา้มนัไม่เขา้เกณฑใ์ดๆเลย อยา่งนอ้ยนอ้งกจ็ะมีตวัเลขไปอา้งกบัพอ่แม่ได ้วา่มนัมี % ที0จะ bleed ในหวั <0.02% หรือ 

<0.05% .. เทียบกบัการโดนรังสีแลว้ลูกชายจะเป็นหมนัในอนาคตมนัไม่คุมกนั ระหวา่งนี'หมอจะดูแลใหอ้ยา่งดี กว็า่

กนัไป 

 

“ไม่ได้คาดหวงัให้จาํได้ แต่ให้รู้ไว้ว่า ถ้าเจอเคสแล้วจะ search ว่าอะไร จะได้รักษาได้ถกู”  



 
 
Common Trauma Problems – May, 2021 

Trauma Unit, Faculty of Medicine, Khon Kaen University - 16 

Cerebral Contusion 

อาการคลา้ยกบั concussion แต่อาการหมดสติจะนานกวา่ (อาจถึง 24 ชั0วโมง) บาง

รายมี focal loss of function ของเนื'อสมองในส่วนนั'น เนื'อสมองจะชํ'า บวม มีจุดเลือดออก

เป็นหยอ่มๆที0 white mater  

ในช่วงแรกจะเห็นรอยชํ'าเป็นปื' นขาวๆ แต่พอตามไปพบวา่ 20% ไอร้อยที0เราสงสยั

วา่เป็น contusion มนักลบัเป็น intracerebral hematoma ซึ0 งการรักษาต่างกนั พวกเลือดออก

อาจตอ้งผา่ตดั จึงแนะนาํใหท้าํ CT scan ซํ' าอีกครั' ง หลงัจาก initial scan 12-24 ชั0วโมง 

(โดยมากบา้นเราก ็CT ซํ' าที0 24 ชั0วโมง ทั'งนี'  ขึ'นกบั clinical ของผูบ้าดเจบ็) 

 

 

Skull fracture 

 Indication for surgery (จาํ) 

1. Gross wound contamination  

2. Depressed fracture 8-10 mm. ขึ'นไป โดยมากหาก depress มากกวา่ความหนาของ skull กเ็อาไปผา่ได ้

3. Depressed fracture with significant underlying intracranial hematoma, pneumocephalus,  

    frontal sinus involvement, focal neurological deficit result from compression of brain parenchyma  

4. Persistent CSF leakage  

5. Gross cosmetic deformity  

 

Epidural hematoma 

 เลือดออกจาก fractured temporal bone และมีการฉีกขาดของ middle meningeal artery ผูบ้าดเจบ็จะ loss of conscious 

ชั0วคราว หรือมี lucid interval (สลบจงัหวะ่แรกทนัทีหลงัเกิด injury จาก cerebral concussion จากนั'น gain conscious กลบัมา) 

จากนั'นกจ็ะเริ0มโวยวาย กระวนกระวาย แลว้กซึ็ม ตาโต (pupil) ขา้งเดียวกนั ในขณะที0มี hemiplegia, hyperreflexia และ positive 

Babinski ดา้นตรงขา้ม แสดงวา่มี uncal herniation แลว้ (ระวงั Kernohan herniation ดว้ย) .. ระวงันะ ถา้เกิดอาการนี'  แปลวา่เหลือ

เวลาไม่เยอะ จะทาํอะไรกรี็บทาํ 

 

         CT เห็นเงาเลือดเป็นสีขาวๆ เหมือนเลนส์นูน เรียกวา่ biconvex หรือ lenticular shape 

Indication for surgery คือ (จาํ) 

    - อาการเลวลง 

    - Mass effect:    - Midline shift > 5 mm. 

                              - Thickness of hematoma > 15 mm 

                              - Supratentorial hematoma > 30 ml. 

                              - Infratentorial hematoma > 10 ml. 
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Subdural Hemorrhage 

พบไดบ่้อยกวา่ epidural เกิดจากการฉีกขาดของ bridging vein ระหวา่ง inner layer ของ dura กบั arachnoid mater เลือดที0

ออกจะกระจายไปทั0ว hemisphere ไม่ค่อย localize เหมือน epidural  

prognosis เลวกวา่ epidural เยอะ เพราะมกัจะมี cerebral contusion ร่วมดว้ย  

Presentation มี 3 ระยะ 

        1. Acute: เกิดภายใน 72 ชั0วโมงหลงั injury มกัรุนแรงและมีโอกาสตายสูง CT เห็นเป็น 

hyperdensity lesion 

        2. Subacute: เกิดหลงั 72 ชั0วโมง จนถึง 3 สปัดาห์ คนไขม้กับ่นวา่ปวดหวัไม่หายซกัที 

CT เห็นเป็น isodense 

        3. Chronic: เกิดหลงั 3 สปัดาห์ classic คือมกัเป็นคนแก่ ขี' เมา อาจมีแค่ minor trauma เอา

ไปทาํ CT เจอเป็น hypodense lesion 
 

CT เห็นเงาเลือด เป็นปื' นแถบสีขาวๆเหมือนเลนส์เวา้ (concave) หรือเหมือนพระจนัทร์เสี' ยว (crescent shape) และเห็น 

brain contusion ที0เป็นรอยชํ'าๆเป็นจุดๆหรือปื' นขาวเลก็ๆกระจดักระจายทั0วไป แต่พบมากหน่อยตรง frontal กบั temporal tip ทาง

ดา้นล่างๆ  

 Treatment: เอาไปผา่เมื0อมีอาการของ mass effect 

 Indication ในการผา่ตดั คือ (จาํ) 

1. Hematoma หนามากกวา่ 10 mm. 

2. Midline shift > 5 mm. 

3. Hematoma < 10 mm. หรือ midline shift < 5 mm. แต่พบร่วมกบั 

- GCS < 8 หรือ drop ลงเรื0อยๆ 

- ICP > 20 mm.Hg. 

- Dilated pupils 

 

 

Traumatic subarachnoid hemorrhage 

 เริ0ม common ขึ'นเรื0อยๆในบา้นเรา อาจจะเกิดจากการที0คนในสงัคมเมืองมีอายทีุ0มากขึ'น เกิด atherosclerosis จึงเกิดการฉีก

ขาดของ vein ใน subarachnoid space ซึ0 งมี CSF circulation อยู ่เลือดมนัจึงไม่ clot 

 ถา้ดูตามสถิติการเกิด SAH นี0 เกิดจาก trauma มากกวา่ non-trauma (ruptured aneurysm) 
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อาการ จะเกิดจากการที0มี meningeal irritation 

1. ปวดหวั ปวดชิบหาย ปวดมากที0สุดในชีวติ เกิดจากการที0มี RBC ไปอุดตนัรู

เลก็ๆในชั'น subarachnoid ทาํให ้CSF ดูดซึมไม่ดี ICP กเ็พิ0ม ร่วมกบั RBC อาจ

ไประคายเคืองทาํใหเ้กิด arachnoiditis 

2. ปวดตน้คอ คอแขง็ (nuchal rigidity) 

3. กลวัแสง (photophobia) 

4. บางรายจะมาดว้ย increased ICP และ neurological deficit  
CT จะเห็น hyperdensity area ของเลือดฉาบไปตามรอยหยกัของสมอง แทรกไปตาม cerebral salci ถา้ typical คือแทรก

ตาม Circle of Willis เป็นรูปดาว 5 แฉก 

Treatment คงตอ้งส่งไป observe ในที0ๆมี neurosurgeons พร้อมที0จะทาํการ definite treatment ได ้แต่อยา่งไรกต็าม เรา

สามารถ stabilize เบื'องตน้หลงัจากการทาํ primary survey แลว้ผูบ้าดเจบ็ stable ดี ตาม ARACHNOID protocol 

A Admit     ตอ้ง admit ในที0ๆมีศกัยภาพในการ definitive treatment ได ้

R absolute bed Rest   นอนนิ0งๆ เพราะวา่ยิ0งมี activities จะทาํให ้ICP สูงขึ'น 

A Analgesic    ลดอาการปวดหวั 

C Cath     เพื0อ monitor urine output 

H Hypertensive control   ใชต้วัที0เราถนดั Nicardipine / Nimodipine / Hydralazine ไดห้มด 

N NPO     แหงอยูแ่ลว้ 

O Observe neurological signs  Observe ใหถี้0มากที0สุดเท่าที0จะทาํได ้

I IV     RLS ตามถนดัไดเ้ลย (maintenance) 

D Dilantin     ที0จริงใช ้antiepileptic agent IV ตวัไหนกไ็ด ้

 

 

หลกัทั9วๆไปในการ Management ผู้บาดเจ็บ Traumatic Brain Injury 
 

- เริ0มจากทาํการ Initial assessment & management (ABCDEs) ที0พี0พรํ0าสอนตั'งแต่ยงัเป็น นศพ.ปี 4 จากนั'นดูวา่ ถา้ผูบ้าดเจบ็พดู

ภาษาคนรู้เรื0อง ใหซ้กัประวติั mechanism of injury เพื0อประเมิน risk ต่างๆ 

- ตรวจร่างการเพื0อหา serious / severe injury ก่อน แลว้ค่อยมาตรวจทาง neuro ต่อ 

- หากผูบ้าดเจบ็ตื0นดี ให ้exclude C-spine injury หลงัทาํ secondary survey เสร็จ 

- แบ่งผูบ้าดเจบ็เป็น 3 กลุ่มตาม severity (GCS) 

- ดู criteria ในการ admit และส่ง CT brain 

- ในผูบ้าดเจบ็ TBI ที0มีอาการ shock ใหห้าสาเหตุที0ทาํให ้shock ก่อน อาจมีเลือดออกใน chest, abdomen, pelvis หรือ long bone 

fracture 
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- ถา้ resuscitate ดว้ย IV fluid แลว้ยงั shock อยูด่ว้ยสาเหตุอื0นๆ เช่น เลือดออกในช่องทอ้ง ให ้consult ศลัย ์มาผา่ทอ้งก่อน CT 

brain เอาไวที้หลงั .. นอ้งค่อยมาส่ง CT brain หลงัผา่ทอ้งเสร็จยงัได ้

- แต่ถา้ resuscitate แลว้ response หรือ partial response นอ้งส่ง CT brain เหมารวมๆไปกบั CT part อื0นๆ แบบนี'โอเค 

- จาํไว ้ในผูบ้าดเจบ็ TBI ตวัที0บอก outcome ไดด้ที0สุดคือ persistent of shock ยิ0ง shock นาน โอกาสที0จะนอนเป็นผกัยิ0งมาก 

 

 

Moderate Traumatic Brain Injury (GCS 9-12) 

 จะมาแนวก่งก๊ง งงๆ แต่ยงัพอพดูภาษาคนได ้อาจมี hemiparesis แบบจิgบๆขาํ แต่ระวงั 10% จะ turn เป็น severe นะ 

ตอ้ง admit ทุกราย หลงัจาก primary survey แลว้ ปลุกพี0เดน้ทศ์ลัยม์าดูดว้ย แต่ถา้อยู ่รพ.ช. ที0แยเ่ยนิหน่อย กอ็าจเป็นนอ้งๆที0ตอ้ง

เฝ้าเอง 

 ส่ง CT brain ทุกราย และอาจตอ้ง F/U CT ใน 12-24 ชั0วโมงหรือเมื0อมีอาการแยล่ง 

 การรักษา คลา้ยๆ severe TBI แต่ยงัไม่ตอ้ง intubate พี0จะพดูรวมๆไปเลย 

 

 

Severe Traumatic Brain Injury (GCS 3-8) 

 หลงัจาก primary survey แลว้ ให ้intubate เพราะผูบ้าดเจบ็คง maintain airway ตวัเองไม่ไหว รีบบอกพี0ๆใหม้าดู ลาก

คนไขไ้ป CT ถา้เจอ lesion ใน brain กเ็อาไปผา่ซะ .. ย ํ'านะ ย ํ'า!! Severe TBI ตอ้ง intubate ทุกราย มนัเป็นกฎหมาย ไม่มีมาบอกวา่ 

GCS 8 แบบดูดีอยู ่ขอ observe ก่อน .. ไม่มี!! .. GCS 8 กคื็อ 8 กต็อ้งใส่ tube (นอกจากพวกลือประเมิน GCS ผดิ) 

 ย ํ'าอีกที หากไม่มี indication อื0นที0ตอ้ง intubate .. ใหป้ระเมิน ABCDE ก่อน แลว้ค่อยมา intubate  

 แต่ก่อนที0จะเอาผูป่้วยเขา้ตู ้CT สิ0งที0นอ้งตอ้งรีบทาํก่อนคือ hyperventilate อาจร่วมกบัให ้Mannitol 1 g/kg เพื0อลดความ

ดนัในกะโหลกอยา่งรวดเร็ว 

 การ intubate ผูบ้าดเจบ็ severe TBI อาจทาํค่อนขา้งยาก เพราะมนัจะเกร็งสู้ ตามตาํราบอกใหเ้ราทาํ rapid sequence 

intubation with C-spine protection กรณีนี'นอ้งทาํไดห้ากอยูใ่น รพ.ใหญ่ๆ ที0มี back up หรือตามคนมาช่วยได ้แต่หากอยู ่รพ.ช. 

คนเดียวในคืนเหงาๆ ถา้นอ้ง rapid sequence ฉีดยา muscle relaxant ไปแลว้ แต่ดนัใส่ tube ไม่ไดอี้กกต็วัใครตวัมนั พี0แนะนาํวา่

หากอยูค่นเดียวไม่มี back up ใหพ้ยายามดนัทุรังต่อสู้กบัผูป่้วยเกร็งๆดิ'นๆ ดีกวา่ เดี]ยวมนักห็มดแรงแพเ้ราไปเอง 

ส่วนตวัพี0ไม่เคยแมแ้ต่จะใหย้า sedate เพื0อใส่ tube .. ใชแ้รงกรรมกรของเรานี0แหละสู้มนั พยายามหน่อย เดี]ยวกใ็ส่ไดเ้อง 

 Keep PaCO2 32-35 mmHg และ PaO2 > 100 mmHg เป็นเพราะ CO2 เหมือน lactic acid ที0ทาํใหเ้กิด cerebral 

vasodilatation จึงเพิ0ม intracranial blood volume สมองยิ0งบวม  

ในรายที0 ICP สูง อาจใชว้ธีิ hyperventilate ให ้PaCO2 อยูใ่นระดบั 30-35 mmHg. เพื0อทาํใหเ้กิด vasoconstriction ช่วยลด

ความดนัในสมอง แต่ระวงัอยา่ใหต้ํ0ากวา่ 30 เพราะจะเกิด cerebral vasoconstriction มากเกินความจาํเป็น จนเกิดอนัตรายจากการ

ลดลงของ cerebral blood flow (secondary brain injury) 

 ใหผู้บ้าดเจบ็นอนยกหวัสูงประมาณ 20-30 องศา อาจช่วยลด venous pressure ในสมองได ้
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 การใหย้าแกป้วดเพื0อลด agitation อาจสามารถทาํได ้แต่ขอ้เสียคือจะทาํใหป้ระเมิน GCS ลาํบาก 

ใหย้าลดไข ้เพราะไขมี้ผลทาํใหเ้กิด vasodilate เพิ0ม cerebral blood flow และเพิ0ม ICP จึงควรให ้Paracetamol หรือใช ้

cooling blanket ช่วย 

Fluid สาํหรับ TBI ควรใหใ้นรูป isotonic solution อยา่ให ้hyper/hypotonic saline หรือ glucose เพราะจะส่งเสริมทาํให้

สมองบวมมากขึ'น 

 Keep SBP 90-100 mmHg อยา่สูง เดี]ยวสมองบวม 

Anticonvulsant เช่น Phenytoin หรือ Dilantin กย็งัใหก้นัใน 7 วนัแรก เพื0อป้องกนั early seizure แต่ยากนัชกั ไม่สามารถ

ป้องกนั late seizure ได ้และกเ็ริ0มมีการเตือนแลว้วา่ การใหย้ากนัชกัในระยะแรก ควรใหเ้มื0อจาํเป็น เพราะอาจทาํใหส้มองฟื' นตวั

ชา้  

Antibiotic ช่วยลด pneumonia ได ้แต่ในภาพรวมไม่ไดล้ดอตัราตายและระยะเวลาของการนอนในโรงพยาบาล จึงไม่

แนะนาํใหใ้ชเ้ป็น routine  

 ใส่ Foley cath และ NG เพื0อ decompress ในช่วงแรก และเพื0อ feed ในระยะต่อมา 

ยาที0ไม่ไดเ้รื0องและไม่ควรใหเ้ลยคือ Steroid เพราะไม่ไดล้ด ICP แต่กลบัมี complication จาก steroid มากมาย ปัจจุบนัถือ

วา่ไม่ควรใช ้steroid ใน TBI 

 

 

สรุปสิ0งที0ไม่ควรทาํในการ Management TBI 

1. ตรวจ stiff neck โดยยงัไม่ได ้exclude C-spine injury 

2. Routine X-ray skull หรือ routine CT brain 

3. ให ้hypotonic saline หรือ glucose 

4. ให ้IV steroid 

5. Systemic heparinization 

6. Prophylactic hyperventilation 

7. Prophylactic hypothermia 

8. Prophylactic antibiotic 

9. ให ้muscle relaxant เพื0อรักษาอาการเกร็ง .. ยามนัจะไปบดบงัอาการชกั โดยที0ปัญหาทางสมองยงัไม่ไดรั้บการแกไ้ข สิ0งที0

ถูกตอ้งคือใหย้ากนัชกัก่อน ถา้ไม่ไหวนอ้ง consult ดีกวา่ 
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How to Exclude C-Spine Injury 
 

 สิ0งสาํคญัของการดูแลผูบ้าดเจบ็ คือการ Protect C-spine ใหดี้ เพื0อที0จะไดล้ด complication ที0จะเกิดขึ'น เนื0องจาก 

ผูบ้าดเจบ็ 5-10% เริ0มมีอาการแขนขาอ่อนแรงขึ'นมาใหม่ หรือมีอาการแยล่งหลงัจากเขา้รับการรักษาที0โรงพยาบาล แสดงวา่ 

มาตรฐานในการประคองคอ c-spine ของเรายงัไม่ดีเท่าไหร่นกั 

 และ 10% ขางผูบ้าดเจบ็ที0มี C-spine fracture นั'น จะพบ lesion อีกที0หนึ0งได ้เป็น associate fracture 

 การ screening ปัจจุบนัเราใช ้X-ray C-spine lateral cross table จะสามารถเห็น lesion ไดป้ระมาณ 85% และสามารถใช ้

AP หรือ odontoid view จะเพิ0ม sensitivity ไดม้ากขึ'น แต่ถา้ถามถึง gold standard investigation คงตอ้งยกให ้CT-scan นะ 

 การตรวจเพื0อที0จะ exclude C-spine มี criteria จากหลายค่าย เช่น Canadian C-spine rule หรือ NEXUS criteria ใครขยนัก็

ไปเปิดหาดูเอา พี0จะสรุปใหฟั้งวา่ เราจะเริ0ม rule out C-spine หลงัจากทาํ secondary survey เสร็จไปแลว้ เนื0องจากตอ้งแน่ใจวา่ไม่

มี neurological deficit ดงันั'น ตลอดการทาํ primary survey ให ้protection ไวก้พ็อ แลว้หากผูบ้าดเจบ็ตื0นดี ไม่มี neuro deficit กท็าํ

การ exclude c-spine injury ตามนี'  
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Neck Injury 
 

 คอเป็นส่วนของร่างกายที0มีพื'นที0ไม่มาก แต่มีอวยัวะสาํคญัหลายระบบ โดยเฉพาะ vascular และ aerodigestive system 

โดย mechanism นั'นเกิดจาก penetrating 95% ส่วน blunt มีนอ้ยมาก (แต่ common ในขอ้สอบ) 

 

มาทาํความรู้จกั Zone on Neck กนัหน่อย  

 - Zone I: เริ0มจาก clavicle จนถึง thoracic outlet 

                 ในนี'จะมี upper mediastinum, great vessel, lung apex, thoracic duct 

 - Zone II: จาก thoracic outlet จนถึง angle of mandible 

                  ครอบคลุมพื'นที0ส่วนใหญ่ มีโอกาสบาดเจบ็มากสุด 

                  มี Carotid arteries, Jugular veins, esophagus, larynx 

 - Zone III: angle of mandible จนถึง skull base  

                   มี distal internal carotid a., Vertebral a. เป็น zone ที0ผา่ตดัยาก 

Clinical Presentations 

จากประวติัและตรวจร่างกายคร่าวๆ น่าจะพอบอกไดง่้ายๆ วา่โดนอวยัวะสาํคญัรึเปล่า 

- ใน asymptomatic case กคื็อรายที0พบแค่แผลหรือรอยชํ'าเท่านั'น โดยไม่พบ symptoms and signs ของ injury ต่อ 

aerodigestive tract, vascular หรือ spine กบั spinal cord เลย 

- Vascular injury ใหน้อ้งหา heard signs และ soft signs .. สาํหรับ Carotid artery คือ hemiplegia กบั aphasia ซึ0 งถา้ใหเ้ลือก 

investigation พี0เลือก CT neck+chest 

- Larynx & trachea จะมีอาการของ upper airway obstruction เช่น เสียงแหบ หายใจลาํบาก dysphonia ไอเป็นเลือด หรืออาจมี 

subcutaneous emphysema ถา้ตอ้งเลือก investigation พี0เลือก laryngoscopy / bronchoscopy 

- Pharynx & esophagus กลืนเจบ็ กลืนลาํบาก มีนํ'าลายไหลออกจากแผล คลาํดูกเ็ห็น subcutaneous emphysema ไดเ้หมือนกนั 

.. ถา้ film ดู น่าจะเห็น prevertebral air หรือ pneumomediastenum แต่ investigation of choice คงเป็น esophagography 

รองลงมาเป็น esophagoscopy 

- ขอ้สงัเกตคือ subcutaneous emphysema ที0มีสาเหตุจาก injury ต่อ airway จะเพิ0มขนาดเร็วกวา่จาก GI เนื0องจากทุกครั' งที0 ไอ 

หรือ หายใจเขา้ ลมจะรั0ว เผลอแป๊บเดียว หนา้ อก คอ บวมมากเลย 

 

Initial Management 

- ใชห้ลกัการ initial assessment (ABCDEs) ถา้มีคอบวม stridor หายใจลาํบาก เขียว ยิ0งถา้มี bleeding ร่วมดว้ย จะยิ0งอนัตราย 

เพราะ airway obstruction จะมาเร็ว นอ้งอาจตอ้งใส่ ET-tube เพื0อ protect airway ไวก่้อน .. แต่ถา้ซวย ใส่ tube ไม่เขา้นี0อาจ

ตอ้งคิดถึง cricrothyroidotomy แนะนาํใหรี้บ consult ตั'งแต่เนิ0นๆ 
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- อยา่ลืม restriction of C-spine motion ตลอดเวลานะ 

- ถา้เห็น trachea ขาด มีรูโบ๋ นอ้งจบั tube ยดัขา้ไปก่อน เรื0อง 

repair เอาไวที้หลงั 

- ระวงั penetrating neck zone I จะไปโดน apex ของปอด อาจมี 

pneumothorax ได ้.. ใหฟิ้ลม์แลว้ใส่ ICD 

- พอผา่น A กบั B ถึงช่วง C (Circulation) อาจเห็นเลือดพุง่จู๊ด ให้

เอาผา้กด (direct pressure) ไวที้0แผล .. ในหนงัสือบอกวา่ zone I 

และ zone III ใหเ้อา Foley ใส่แลว้ blow balloon เพื0อ 

tamponade แผล .. แต่เชื0อพี0เถอะ เอานิ'วเรานี0แหละจกลงไป 

direct pressure ถา้กดถูกจุด เลือดมนัหยดุได ้

 

 

ห้ามทาํ 

- Blind clamp หรือเอา tourniquet ไปรัดคอ 

- หา้มเอา probe แยง หรือ local wound exploration เดี]ยวซวยไปโดน vessel แลว้เลือดพุง่ 

- ถา้มีมีดปักอยูที่0คอ หา้มดึงออกที0 ER 

- หา้มใส่ NG tube เดี]ยวนา้แกไอแคก๊เดียว clot หลุด จะ bleed ท่วมขึ'นมาใหม่  

- หา้มนอนหวัสูง ใหน้อนหวัตํ0าจะดีกวา่ เพิ0มเลือดไปเลี'ยงสมองไดดี้ขึ'น และยงัป้องกนั venous air emboli จาก internal 

jugular vein injury ไดด้ว้ย 

- หา้มให ้IV ที0แขนขา้งเดียวกนักบั injury ที0คอ 

- หา้ม overresuscitation ให ้IV พอให ้SBP 80-90 mmHg พอ .. ถา้ BP สูง มนัจะไปกระแทก clot หลุด bleed อีก ยิ0งทาํให้

นา้แกตายเร็วขึ'น 

 

Signs of Neck Injuries 
 

 Hard signs: พวกนี' มีแนวโนม้ตอ้งเขา้ OR (จาํ) 

  - Airway compromise 

  - Shock 

  - Active pulsatile bleeding, rapidly expanding hematoma 

  - Diminished / absent pulse 

  - ฟังได ้bruit หรือคลาํได ้thrill 

  - Massive hemoptysis 

  - Extensive subcutaneous emphysema หรือ sucking neck wound 
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 Soft signs : พวกนี'คงตอ้ง investigation ก่อน 

  - เสียยงแหบ, hoarseness, dysphonia 

  - Non-massive hemoptysis 

  - Dysphagia กลืนเจบ็ กลืนลาํบาก 

  - Widening mediastinum 

  - Stable hematoma 

  - Venous bleeding 

  - Subcutaneous emphysema (ที0ไม่ extensive) 

 

 

Management in Penetrating Neck Injury 

 

 
 

- ในรายที0 hemodynamic ไม่ stable หรือมี hard signs เช่น massive hemoptysis, rapid expanding hematoma หรือเลือดพุง่

ปรู๊ดๆ ออกแนวนี'ไม่ตอ้ง investigation ใหส่้งไป OR ไม่ใช่ส่งไปหอ้ง CT 

- รายที0 hemodynamic stable ร่วมกบัมีอาการของ soft signs หากถาม investigation ใหต้อบ CTA neck chest แต่ละ zone 

รายละเอียดจะต่างกนัตรงที0 ... 

- Zone I อาจตอ้งทาํ esophagogram, bronchoscope ร่วมดว้ย เพื0อดู aerodigestive tract 

- Zone II หลงั CT กล็ากคนไขไ้ป OR 

- Zone III การผา่ตดัมนัยาก ผา่นาน เขา้ไปผา่ที นอ้งอาจตอ้งยนืดึง retractor กนัจนไข่เหี0ยวเหงือกแหง้ ทางที0ดี ปรึกษา

พวกป้าๆ X-ray เอาไป embolization ดีกวา่ และ complication นอ้ยกวา่ 
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- พวกที0 hemodynamic stable และไม่มีอาการหรือ signs ต่างๆ 

- Zone I พี0ขอ CTA neck chest และอาจทาํ esophagogram กบั bronchoscope ร่วมดว้ย 

- Zone II และ zone III พี0ขอลอง observe อาการก่อน ยกเวน้ถา้แผลโดนยงิมา อาจตอ้งขอ CTA neck chest ใหส้มศกัดิe

ศรีหน่อย 

- สมยัก่อนเราอาจเคยไดย้นิมาวา่ zone II หากแผลทะลุผา่นชั'น platysma ใหเ้ขา้ OR หมด แต่ปัจจุบนั เรามี investigation ที0ดี 

รวดเร็ว ทนัสมยั สามารถลดการผา่ตดัที0ไม่จาํเป็น (negative exploration) ไดถึ้ง 30% 

 

 

Laryngeal Trauma 
 

 ชีวติจริงเจอนอ้ย แต่ไม่รู้ทาํไม ขอ้สอบ NL แม่งออกทุกปี .. สงสยัเพราะวา่มนัมี triad ชดัเจนมั'ง 

ส่วนมากเกิดจาก blunt injury และมกัมีปัญหาคือทาํใหเ้กิด upper airway obstruction ไดง่้าย 

มี clinical triad คือ - Hoarseness 

   - Subcutaneous emphysema 

   - palpable fracture (crepitation) 

เจอพวกนี' ในหอ้งสอบนอ้งอาจตอ้งใส ET-tube ไปก่อน เพื0อ protect airway เนื0องจากวา่ปล่อยไว ้คอจะบวม มาใส่ tube ที

หลงัจะลาํบาก .. แต่ในชีวติจริง laryngeal injury หากไม่มีอาการของ upper airway obstruction หรือ secretion นอ้งอาจให ้oxygen 

mask แลว้รอดูอาการไปก่อนได ้แต่ observe ดีๆนะ ถา้มี signs ของ upper airway obstruction กต็อ้ง secure airway 
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Indication for Definitive Airway in Trauma Patients 
 

 เรื0องนี'จะไม่พดูกไ็ม่ได ้เนื0องจากเจอนอ้งหมอจบใหม่หลายคน ชอบคุยโมว้า่ “ผมใส่ทิ'วมาเป็นร้อยแลว้คบั ชิวๆ” แต่พอ

ถามวา่ ใส่ดว้ย indication อะไรบา้ง แม่งดนัใบแ้ดกกนัทุกคน .. พี0เลยอยากบอกนอ้งๆวา่ บางที “การ intubation มนัไม่ใช่คาํตอบ

ทุกอย่าง ไม่ใช่ว่าดู clinical แย่ๆแล้วจับ tube ยดัไปก่อนแล้วมนัจะดีขึUน บ่อยครัUงที$ถ้าหากน้องทาํโดยผิด indication หรือทาํไม่ถกู

เวลา อาจส่งผลเสียให้กับคนไข้ได้” 

 มาพดูถึง Definitive airway กนัก่อน .. definitive airway คือ การที0เราเอาท่อใส่เขา้ไปใน trachea แลว้ blow balloon จึงจะ

เรียกวา่ definitive airway เช่น Orotracheal intubation, nasotracheal intubation, tracheostomy หรือ surgical cricothyroidotomy 

จะสงัเกตเห็นวา่ LMA หรือพวก supraglottic airway device นั'นไม่ใช่ definitive airway นะ 

 

Indication for Definitive airway (จํา) 

A  Need for airway protection, potential airway compromise (e.g. laryngeal injury, inhalation injury, 

retropharyngeal injury) or need to protect lower airway from active bleeding/vomitus that inadequate by 

suctioning 

B  Need mechanical ventilation, inability to maintain adequate oxygenation by face mask or apnea 

C  CPR 

D  GCS 8 or less, head injury requiring assist ventilation or hyperventilation, sustained seizure 

 

ขอ้สงัเกต 

- จะเห็นวา่ maxillofacial injury (กระดูกหนา้หกั) ไม่ใช่ indication for definitive airway แต่ถา้มนัหกัแลว้มีเลือดไหล

ออกมาไม่หยดุ เรา suction ไม่ทนั เนี0ยเขา้ข่ายตอ้ง definitive airway 

- เวลาประเมินผูบ้าดเจบ็ (ตาม ABCDEs) ถา้มนัเขา้ indication ตอน step ไหน ค่อยใส่ ETT ตอน step นั'น ยกตวัอยา่ง

เช่น คนไขร้ายหนึ0ง รถชนมา หมดสติ นอ้งดูโหงวเฮง้แลว้วา่ GCS 3 แน่นอน แลว้ intubate ตั'งแต่เริ0มตน้ หากคนไขมี้ 

tension pneumothorax ร่วมดว้ย ลื'อซวยแน่ เพราะ intubate แลว้บีบ ambu bag ซกั 2-3 ครั' ง แม่ง arrest คามือเลย .. 

กลบักนั หากนอ้งทดใวใ้นใจก่อน (วา่ GCS 3) แลว้ประเมิน A ให ้oxygen ดู B เห็นวา่มี tension pneumothorax 

จดัการ release ลมออกตามดว้ยใส่ ICD ตรวจ C แลว้พอมาถึง D นี0ไง GCS 3 จบั intubate จงัหวะ่นี'  คนไขอ้าจรอด .. 

เห็นมั'ยวา่ถา้เรามีศิลปะในการรักษา มีหลกัการในใจ outcome มนัจะดีกวา่   
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Chest Injury 
 

- Chest injury เป็นเรื0องที0ระดบั GP อยา่งเราจะไม่รู้ไม่ได ้และขอ้สอบกช็อบเล่นเรื0องนี'อยูบ่่อยๆ 

- ผูบ้าดเจบ็ที0 severe ถึงขั'นโดนลากเขา้ OR ไปเปิด chest (thoracotomy) มีเพียงไม่ถึง 10% .. แปลวา่ อีก 90% แค่ใหย้าแก้

ปวด ให ้oxygen ใส่ ICD ระดบั GP อยา่งเราๆกเ็อาอยู ่

- Mechanism of injury มีทั'ง blunt และ penetrating trauma 

- Penetrating ดา้นหนา้ระหวา่ง nipple line (cardiac box) มีโอกาสจะโดน heart และ great vessels 

- หา้ม!! ทาํ local wound exploration ใน penetrating chest injury นะ .. ถา้ผูบ้าดเจบ็ stable ดี ฟัง breath sounds เท่ากนั 2 ขา้ง 

ส่งฟิลม์กดู็ปกติ ไม่มี pneumothorax กอ็ยา่เพิ0ง discharge นะ .. ให ้admit observe แลว้ repeat CXR อีก 6 ชั0วโมงใหห้ลงั ทั'ง

ท่า inspire และ expire .. ลมหรือเลือดอาจค่อยๆรั0วออกมาจนมี pneumo หรือ hemothorax เกิดขึ'นตามหลงั 

- หลกัการดูแลผูบ้าดเจบ็ทั0วไป เริ0มจาก ABCDEs หา life threatening problem แลว้จดัการแกไ้ขก่อน เช่น airway 

obstruction, tension pneumothorax, open pneumothorax, flail chest, massive hemothorax และ cardiac tamponade 

 

“หลกัสาํคัญในการประเมินและรักษาภาวะ chest injury คือ เราจาํเป็นที$จะต้องตรวจร่างกาย “ดู คลาํ เคาะ ฟัง” ให้ครบถ้วน เพื$อ

ดึง information ออกมาให้ครบ ไม่ใช่ฟังได้ decrease breath sound อย่างเดียวแล้วดีใจ diagnosis เลย น้องอาจจะผิดทัUงในชีวิตจริง

และในห้องสอบ” 

 

Neck veins: การดู neck veins จะช่วยบอกสาเหตุของ shock ได ้

- Prominent / distended neck vein : ที0คอโป่ง ตึง อึ]ม ใหนึ้กถึง 

- Tension pneumothorax 

- Cardiac tamponade 

- Collapse / flat neck vein น่าจะเป็น hypovolemic shock 
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Simple Pneumothorax 

 

 Injury แลว้ทาํใหเ้กิดการฉีกขาดของเนื'อปอดหรือผนงัช่องปอด ซึ0 งรูอาจมีขนาดเลก็ pressure ใน pleural space เท่ากบั

หรือตํ0ากวา่ความดนับรรยากาศ อาการจะนอ้ย แต่สามารถ progress ไปเป็น tension pneumothorax ได ้ใหร้ะวงัดีๆ 

 ในภาวะนี'  หาก hemodynamic stable นอ้งตอ้งมี CXR ก่อนทาํหตัถการ ไม่แนะนาํใหใ้ชแ้ค่ clinical diagnosis เนื0องจากที0

เราฟังปอกไดเ้บาและเคาะโปร่ง อาจจะเกิดจาก ปอดขา้งนั'นปกติ แต่อีกขา้งนึงมี consolidation แลว้ increase breath sound + เคาะ

ทึบกวา่กไ็ด ้.. ดงันั'น หมอที0ดี ควรจะรอฟิลม์ก่อนถา้คนไข ้stable ยกเวน้ถา้ BP drop (tension) กว็า่ไปอยา่ง 

 

การรักษา 

1. Observation: ใชก้บัรายที0 เป็น spontaneous pneumothorax เท่านั'น!!! จาํไว ้ถา้ trauma ใส่ ICD ทุกราย!!!  

   (พวก spontaneous pneumothorax ดูวา่มี pneumothorax นอ้ยกวา่ 25% ถา้ดูจาก film chest จะเห็น apex ของ

ปอดถูกกดลงมาไม่เกิน 4 cm. หรือ lateral margin of lung edge ห่างจาก chest wall ไม่เกิน 1 cm. ซึ0 ง air 

สามารถ absorb ไดด้ว้ย rate 1.25% ต่อวนั) 

 2. Indication for ICD 

  - Traumatic pneumothorax   - มีอาการ dyspnea, SpO2 drop 

  - Spontaneous pneumothorax > 25%  - ตอ้งดมยาหรือใส่ ventilator 

  - ตอ้ง refer ผูป่้วยทางอากาศ 

 

 

Tension pneumothorax 

 

เป็น pneumothorax แลว้มี one way valve mechanism พอหายใจเขา้ valve เปิด ลมกจ็ะรั0วเขา้ไปอยูใ่น pleural cavity 

ในขณะที0หายใจออก valve มนัดนัปิด ทาํใหล้มคา้งอยูใ่น pleural cavity มากขึ'นเรื0อยๆ มากจน pressure ใน pleural cavity เปลี0ยน 

จาก negative pressure กลายเป็น positive pressure เมื0อความดนัสูงกวา่ความดนัของ

บรรยากาศ กจ็ะเกิด tension กดปอดจนแฟบ mediastinum กจ็ะถูกดนัไปดา้นตรงขา้ม 

เมื0อเกิด mediastinal shift ลองนึงภาพวา่ SVC กะ IVC มนักเ็หมือนท่อนํ'า พอเคลื0อน

มากๆ ท่อมนักห็กั (kinking of SVC & IVC) (ใครนึกภาพไม่ออกดูรูปขา้งๆประกอบ) ทาํ

ให ้venous return ลดลงอยา่งรวดเร็ว cardiac output กล็ดตาม เกิด tachycardia และ 

shock ในที0สุด  
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Signs & symptoms 

- หอบ เขียว กระสบักระส่าย บ่นหายใจไม่ได ้.. ถา้นอ้ง detect ไม่ไดห้รือไม่แกไ้ข แต่ดนัไปใส่ ET-tube คนไข ้พอบีบ 

bag จะรู้สึกมนัแน่น บีบไม่เขา้ airway pressure สูง บีบไปอีก 2-3 ทีเท่านั'นแหละ arrest คามือแน่ๆ 

- Distended neck vein 

- Heart rate เบา เร็ว, BP drop 

- Trachea shift จาก midline ไปฝั0งตรงขา้ม .. ขอ้นี' ค่อนขา้งจะตรวจยาก เนื0องจากมนั shift ใน chest ไม่ใช่ที0คอ 

- เคาะปอดไดเ้สียงโปร่ง ฟังปอดขา้งนั'นไม่ไดย้นิ (tympanic on percussion and absent breath sound) 

- ค่า oxygen saturation ค่อยๆลดลงเรื0อยๆต่อหนา้ต่อตา 

 

Diagnosis 

อาศยั clinical เป็นหลกั เนื0องจากภาวะนี' ฉุกเฉินเหี' ยๆ ขืนไปรอส่ง film chest คนไขจ้ะ arrest ตรงหนา้ และจาํเอาไว ้

ในขณะที0เราทาํ primary survey หาก detect ไม่ได ้เสือกไปใส่ tube บีบ bag ไม่กี0ที แทนที0คนไขจ้ะดีขึ'น แมร่งจะเขียว แลว้ arrest 

คามือเรา 

 

Managements 

 หวัใจสาํคญัคือการ decompress ตวั tension ใหไ้ด ้เมื0อ pressure ใน pleural space ลดลง ผูบ้าดเจบ็จะมีอาการดีขึ'นอยา่ง 

dramatic .. ซึ0 งในปัจจุบนั การ decompress tension pneumothorax แนะนาํใหป้ฏิบติัตาม step ต่อไปนี'  

1. Needle thoracocenthesis ที0บริเวณ 5th-intercostal space anterior axillary line คือตาํแหน่งที0เราจะใส่ ICD นั0นแหละ 

พบวา่ไดป้ระโยชน์และมี success rate ที0มากกวา่ตาํแหน่งเก่า (2nd ICS mid-clavicular line) 

2. และหากใชเ้ขม็แทงแลว้ release ไม่เพียงพอ ใหท้าํ Finger decompression คือการลงมีด เปิดแผลที0บริเวณ 5th-

intercostal space anterior-mid axillary line เหมือนเราจะใส่ ICD แลว้กเ็อา clamp เสียบ pleura เพื0อ release ลม

ออกมา 

3. ใน case เดก็ แนะนาํใหท้าํ needle thoracocenthesis ที0ตาํแหน่ง 2nd ICS mid-clavicular line เหมือนเดิม เพื0อไม่ใหเ้กิด 

injury ที0 mediastinum 

เมื0อ release tension ออกแลว้ อยา่รีรอ ใหใ้ส่ ICD ตามไป ไม่งั'นลมจะรั0วออกมาอีก แลว้จะเกิด clinical tension ขึ'นมา

ใหม่ และอยา่ลืมให ้oxygen supplement ดว้ย 

 

ดงันั'นในผูบ้าดเจบ็ tension pneumothorax ฟิลม์ CXR ใบแรกที0เราจะเห็นกคื็อภาพของ CXR ที0มี ICD เสียบอยูใ่น chest 

แลว้ .. ผูใ้ดกต็ามที0ดนัเอาคนไข ้tension pneumothorax ที0 hemodynamic unstable มี mediastinal shift ไปฟิลม์ ถา้ไม่โง่เท่า

นกัการเมือง กค็งบาปหนามาก ถา้พี0เห็นจะตบแม่งใหก้ะโหลกสั0นเลย .. เรื$ องตลกของ extern เมืองไทย คือ case simple 

pneumothorax ไม่ยอม film CXR บอกจะใช้ clinical แต่พอเจอ case tension pneumothorax เสือกอยากเอาไปฟิล์ม กหุล่ะปวดหัว 
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มาดูความแตกต่างระหว่าง simple กบั tension pneumothorax กนั 

 

 
  

จะสงัเกตเห็นวา่ Tension pneumothorax กบั simple pneumothorax แยกกนัจงัๆที0 Hemodynamics และการ management 

แยกกนัชดัเจน คือถา้ BP ไม่ drop ส่ง film ก่อน เพื0อใหเ้รามั0นใจวา่ clinical เรา diag ถูกชวัร์ๆ (เนื0องจากมี differential diagnosis 

อื0นอยู)่ .. แต่ถา้หากวา่ BP drop แลว้ ถามวา่เราวนิิจฉยัได ้100% มั'ย .. กไ็ม่ .. แต่ถา้ไม่ทาํอะไร ผูบ้าดเจบ็อาจจะตายตรงหนา้เรา ก็

ใหรี้บ decompress ซะ 
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Open Pneumothorax / Open Chest Wound 

 
 

 เกิดจากแผลที0 chest wall ทะลุไปถึง pleura มนัมีขนาดใหญ่

กวา่ 2/3 ของ tracheal diameter ลมมนัจะถูก suck เขา้มาทางนี'ไดง่้าย 

และหากปล่อยไว ้อาจกลายเป็น tension pneumothorax ตามมาได ้

             เรามกัจะเห็น prehospital personnel ทาํการปฐมพยาบาล

เบื'องตน้มาดว้ย 3-sided occlusive dressing เพื0อใหเ้กิด valve 

mechanism ป้องกนัลมเขา้ แต่สามารถ release ลมออกได ้ซึ0 งหากเรา

ไปเจอผูบ้าดเจบ็ที0 scene เองแลว้นั'น ถา้เตรียมอุปกรณ์ที0จะทาํ  
 

 

3-sided dressing ไม่ทนั อาจใชมื้อ หรือแผน่พลาสติก เช่น ซองห่อก๊อซมาปิดไปเลยกไ็ด ้

เนื0องจากปัจจุบนั ยงัไม่มีงานวจิยัใดๆที0รองรับวา่การทาํ 3-sided หรือ 4-sided dressing 

นั'น อนัไหนดีกวา่กนั 

            และอยา่ใหเ้ห็นวา่เอาก๊อซ หรือวาสลีนก๊อสมาทาํ 3-sided dressing นะ มนั seal 

แผลกนัลมรั0วไม่ได ้มนัมีไอโ้ง่บางคนถ่ายรูปโชวใ์น internet แต่ไม่รู้วา่มนัใช่ไม่ไดจ้ริง .. 

เอาพลาสติกหรืออะไรกไ็ดที้0กนัลมและสามารถกระพือเป็น valve ได ้

เมื0อ seal แผลแลว้ open pneumothorax กจ็ะกลายเป็น close pneumothorax เรากรั็กษา

เช่นเดียวกบั pneumothorax ธรรมดา แต่สิ0งสาํคญัคือ หา้ม!! ใส่ ICD เขา้ไปทางแผล 

chest wound อนันี'  เพราะบาดแผลมนัมกัจะสกปรก เป็นการนาํ infection เขา้ไปใน chest 

และเราไม่สามารถรู้ไดเ้ลยวา่แผล open chest wound นั'นๆ มนัอยูใ่นตาํแหน่งที0 proper ที0

จะใส่ ICD ไดห้รือไม่ .. ดงันั'น ใหเ้ปิดแผลใหม่ แลว้ใส่ ICD แบบปกติ 
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Flail Chest 
 

           เกิดจากการมี segmental rib fracture มากกวา่หรือเท่ากบั 3 ซี0ที0อยูติ่ดกนั จึงเกิด

เป็น floating segment ของ chest wall 

           ลกัษณะที0 classic คือ paradoxical chest movement โดย เวลาหายใจเขา้ negative 

pressure ในช่องปอดมากขึ'น จาก chest wall ที0ขยายตวัออก แต่ flail segment กลบัยบุ

ลง และเมื0อหายใจออก chest wall ยบุลง ตวั flail segment กลบัขยายออกไป ทาํให้

แทนที0ผูบ้าดเจบ็จะแลกเปลี0ยนก๊าซไดดี้ กลบัแยล่ง   
 

 

Respiratory failure จาก flail chest เกิดจาก 4Ps คือ 

1. Pulmonary contusion พบร่วมกบั flail chest มากที0สุด เป็นสาเหตุที0สาํคญัที0สุด 

2. Paradoxical movement ทาํใหมี้การแลกเปลี0ยนก๊าซลดลง แต่มี work of breathing ที0สูงขึ'น 

3. Pain ทาํใหเ้กิด hypoventilation ตามมาดว้ย hypoxia และ hypercarbia 

4. Pneumothorax อาจพบร่วมดว้ยได ้

 

Treatments แกไ้ขภาวะ hypoxia และ hypoventilation 

- ใหย้าแกป้วดใหเ้พียงพอ บางรายอาจตอ้งทาํ 
intercostal nerve block 

- IV resuscitation แต่อยา่ overresuscitation 

- กายภาพบาํบดั เคาะปอด ดูดเสมหะ 

- Monitor oxygen, blood gas, CXR เป็นระยะ  
- ประมาณ 20-40% ของผูบ้าดเจบ็ จะมีอาการของ respiratory failure คือ หายใจเร็ว > 35, shock, flaring alar nasi, PaO2 < 

60 หรือ PaCO2 > 50 mmHg พวกนี'จาํเป็นที0จะตอ้ง intubate ร่วมกบั positive pressure ventilation ช่วย 

- ช่วงหลงัๆตามงานประชุมวชิาการต่างๆเริ0มมีคนพดูถึงการ operative fixation ของ flail segment แต่ปัจจุบนัมนัยงัไม่

เป็น standard เรากร็อดูกนัต่อไป 

 

ดงันั'น สิ0งที0ไม่ควรทาํในการดูแลผูบ้าดเจบ็ที0มี flail chest คือ 

- Prophylaxis endotracheal intubation 

- Chest wall stabilization เช่น เอามือกด นอนทบั เอาไมม้าดาม เอาเทปเหนียวมาแปะ หรือเอา towel clip มาดึง เพราะ

จะยิ0งทาํใหเ้กิด lung restriction และยิ0ง hypoventilation ไปกนัใหญ่ 
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Massive Hemothorax 

 

 ก่อนจะไปถึงการวนิิจฉยั นอ้งตอ้งเขา้ใจก่อนวา่ การที0เราตรวจร่างกายได ้

dullness on percussion + decrease breath sound ในขา้งเดียวกนันั'น มนัมี 

differential diagnosis ที0 common กวา่ hemothorax กคื็อ pulmonary contusion ซึ0 ง

ถา้พวกลื'อใชแ้ต่ clinical diagnosis อยา่งเดียวไม่ยอมส่ง CXR กอ็าจจะใส่ ICD เขา้

ไปโดนเนื'อปอดที0มนัชอกชํ'าอยู ่และเกิด complication ตามมาได ้.. อีกอยา่งนึง คือ

เรารู้ๆกนัอยูว่า่คนไข ้massive hemothorax มนั shock จาก hypovolemic ถึงนอ้งใส่ 

ICD เร็วแค่ไหนกไ็ม่ไดช่้วยเรื0อง BP (ไม่เหมือน tension pneumothorax) เพราะงั'น 

concept หลกัๆของการรักษา hemothorax คือการ resuscitation 

 

  

ภาวะ Massive hemothorax หมายถึงการที0มีเลือดออกภายใน chest ขา้งนั'นๆเป็นปริมาณมาก 

กล่าวคือ  - ใส่ ICD แลว้เลือดออกมามากกวา่ 1500 ml ในพรวดเดียว 

- หรือมากกวา่ 1/3 ของ total blood volume  

- หรือ ICD มนั ongoing ออกมาเรื0อยๆมากกวา่ 200 ml/hr เกิน 3 ชั0วโมงติดกนั 

 เห็นแบบนี'  หา้ม!! Clamp สาย ICD เดี]ยวพี0ตบดิ'นเลย เลือดมนัไม่ไดห้ยดุ เราแค่มองไม่เห็น ใหรี้บไปเรียกพี0เดน้ทห์รือ

อาจารยม์าลากคนไขเ้ขา้ OR โดยเร็ว 

 ในระหวา่งที0เรา กใ็ห ้resuscitation ให ้IV, push เลือด อยา่ใหข้าดมือ พวกนี'สาเหตุอนัดบัหนึ0งมกัเกิดจาก intercostal 

vessels มนัฉีกขาด 

 

ร่ายมาจนถึงจุดนี'  ใส่ ICD ไปหลายราย โดนใชใ้หร้าวน์ทุกวนั ควรจะรู้บา้งวา่เราจะ off ICD เมื0อไหร่ 

1. ในผูป่้วย hemothorax จะ off ICD เมื0อ 

 - ปอดขยายตวัเตม็ที0 

 - Drainage ไม่ active แลว้ บางที0เอา < 50 ml/วนั โดยส่วนตวัพี0รอใหเ้ลือดหยดุซกั 24 ชั0วโมง 

2. ในผูป่้วย pneumothorax  

 - ปอดขยายตวัเตม็ที0 

  - ไม่มี air leak แลว้ .. ส่วนใหญ่รอให ้air bubble หมดประมาณ 48 ชั0วโมง กน่็าจะโอเค 
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Rib Fractures 

 

- ซี0โครงหกั จะเสียเลือดไดป้ระมาณ 50-100 ml ต่อการหกั 1 ตาํแหน่ง 

- มกัจะเกิด pulmonary contusion ร่วมดว้ยเสมอ 

- อาการปวด จะทาํใหเ้กิด hypoventilation เสมหะคั0งคา้ง อาจเกิด pneumonia ตามมาได ้

- ระวงั ribs ที0 1 และ 2 มนัอยูลึ่ก ถา้หกัได ้แสดงวา่ mechanism รุนแรงมาก ระวงั great vessel ดีๆ 

- Ribs 8-12 หกั ระวงั ตบั และมา้มแตก 

 

การรักษา 

- ใหย้าแกป้วดใหพ้อ บอกคนไขไ้ดเ้ลยวา่ อาการจะดีขึ'นประมาณ 2-3 สปัดาห์ และกระดูกจะติดประมาณหนึ0งเดือน 

- ถา้ยากิน ยาฉีดเอาไม่อยู ่ใหท้าํ intercostal nerve block 

- Breathing exercise เพื0อ clear secretion 

- ระวงัพวก pneumothorax และ hemothorax ที0แอบแฝงมา นอ้งอาจตอ้ง F/U CXR เป็นระยะ 

- ไดมี้โอกาสไปฟังงานประชุมจาก Professor ชั'นนาํที0เขียนหนงัสือ textbook ใหเ้ราอ่าน .. trend ใหม่ เริ0มมีการ suggest วา่ 

ถา้ rib fracture > 5 ribs อาจมีความจาํเป็นตอ้ง intubate แลว้ support ventilation เนื0องจากผูบ้าดเจบ็จะปวดมากจนไม่ยอม

หายใจเองแลว้เกิด respiratory failure .. ซึ0 งยงัไม่เป็น standard treatment ในบา้นเรา .. อยา่งไรกต็าม ดูตาม indication กแ็ลว้

กนั วา่จาํเป็นที0จะตอ้ง intubate หรือไม่ เช่น หากมี ventilatory failure เป็นตน้ 

 

เวลาอ่าน film ใหน้อ้งๆ correlate กบั clinical ดว้ยเสมอ วา่ 

injury อยูต่รงไหน มี crepitation มี tenderness หรือมีรอยชํ'า

ตรงไหน ดา้น anterior, lateral หรือ posterior ribs จะไดไ้ม่

พลาดเวลาอ่าน 
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Pulmonary Contusion 

 

 Lung contusion หรือ ภาวะปอดชํ'า เป็น most common chest injury ที0มกัถูกแพทยส่์วนใหญ่ละเลย หากมีแรงกระแทกมา

ที0 chest wall กจ็ะส่งผลใหเ้กิด pulmonary contusion ได ้จึงไม่แปลกที0จะพบร่วมกบั rib fracture 

          การวนิิจฉยั ไดจ้ากการตรวจพบไดจ้ากการฟังเสียงหายใจไดเ้บาลง 

(decrease breath sound) ร่วมกบั oxygen saturation ที0ลดตํ0าลง ซึ0 งมีอาการ

และอาการแสดงคลา้ยกบัภาวะ pneumothorax หรือ hemothorax ดงันั'น หาก

ผูบ้าดเจบ็ยงัมีสญัญาณชีพที0ปกติ (hemodynamic stable) แนะนาํใหท้าํการส่ง 

CXR ก่อนทาํหตัถการเสมอ เพื0อลดอตัราการเกิดภาวะแทรกซอ้นจากการทาํ

หตัถการที0ไม่จาํเป็น          

          เมื0อเกิด contusion มนักคื็อเลือดออกในชั'น interstitial ของปอด ดงันั'น 

CXR เรากจ็ะเห็นมี infiltration ใน interstitial คลา้ยๆ pneumonia นั0นแหละ 

เพียงแค่มนัเกิดจาก contusion ไม่ใช่ infection 

 

 การรักษากคื็อการ supportive ให ้oxygen, pain control และ observe respiration .. ระวงัใน severe contusion ผูบ้าดเจบ็

อาจแลกเปลี0ยนก๊าซไดไ้ม่ดีจนถึงขั'น respiratory failure ไดใ้ส่ tube กมี็ไดบ่้อยๆ 

 

 อ่านมาถึงจุดนี'  จะสงัเกตเห็นวา่ ภาวะ chest injury ที0เราจะทาํ invasive procedure ก่อนที0จะเห็น CXR มีเพียงภาวะเดียว 

นั0นคือ tension pneumothorax ส่วนภาวะอื0นๆถา้นอ้งพยายามที0จะทาํหตัถการก่อนเห็นฟิลม์ แปลวา่ท่านกาํลงัไปผดิทางแลว้หล่ะ 

 จาํเอาไว ้case trauma หรือ injury มกัจะตรงไปตรงมาเสมอ ไม่เคยหลอก clinical เขา้ไดก้บัภาวะใด management มนัจะ

ตามมาเองแบบไม่ตอ้งตดัสินใจกํ'ากึ0ง ดงันั'นเวลารักษาผูบ้าดเจบ็ ถามตวัเองเสมอ วา่เราคิดถึงภาวะอะไร เราจะรักษาคนไขไ้ดอ้ยา่ง

ถูกวธีิ 
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Cardiac Tamponade 

 

- มกัเกิดจาก penetrating มากกวา่ blunt 

- อาการมนัชวนสงสยัเมื0อถูกยงิหรือแทง บริเวณ nipple คนไข ้shock แต่ neck vein แทนที0จะ collapse มนักบัโป่งตึง และ

การที0มี breath sound เท่ากนัทั'ง 2 ขา้ง แสดงวา่ไม่ใช่ tension pneumothorax 

- Beck’s triad พบแค่ 10-30% (จาํ) 

1. Hypotension โดยที0 pulse pressure แคบ 

2. Muffled heart sound / distant heart sound ฟังแม่งกย็าก เนื0องจาก ER ทุกโรงพยาบาลกเ็สียงดงัยงักะตลาดแตก 

3. Neck vein distension 

- Pulsus paradoxus คือเวลาหายใจเขา้ SBP ของผูป่้วย cardiac tamponade จะลดลงไป 10 mmHg 

- EKG เป็น low voltage ใน chest leads 

- CXR ในผูบ้าดเจบ็ หรือช่วง acute จะเห็นปกติ เพราะ pericardium นั'นหนา มนัยดืยาก (ไอพ้วกที0เห็นวา่ heart โตๆ เป็น 

flask shape นั'นเกิดจาก chronic นะ) 

- ถา้จะตอบใหอ้าจารยชื์0นใจ พี0เอาแค่ประวติั ตรวจร่างกาย แลว้กคิ็ดถึง FAST ก่อนที0จะไป investigation อื0น กพ็อจะให้

การวนิิจฉยัได ้

 

Management 

 

- รีบ consult หรือติดต่อ refer ใหไ้ว ปล่อยทิ'งไว ้เลือดมนัไม่หยดุ 

- ตอบตามหนงัสือใหท้าํ Needle pericardiocenthesis โดยการเอาเขม็

ที0ใชแ้ทง spinal เบอร์ใหญ่ๆ (18G) แทงลงไปทางดา้นซา้ยของ 

xyphoid ทาํมุม 45o กบั skin ชี'ไปทางไหล่ซา้ย .. apply negative 

pressure ไว ้แลว้ค่อยๆเดินเขม็ไปเรื0อยๆ จะได ้unclotted blood 

- ระหวา่งทาํให ้monitor EKG ไวด้ว้ย 

- ทาํได ้คนไขจ้ะดีขึ'นอยา่ง dramatic .. แต่ชีวติจริงมนัไม่ไดส้วยหรู

แบบที0คิด แทงวดื แทงไม่โดน หรือเขา้ LV กมี็บ่อย 

- ดงันั'น ถา้นอ้งคิดวา่ใจยงัไม่นิ0งพอ หรือวา่หากเกิด complication 
 

 นอ้งจะ hold ไวไ้ม่อยู ่ใหรี้บ consult / refer .. ระหวา่งที0รอก ็load IV เพื0อเพิ0ม preload สู้ tamponade มนัไปก่อน 
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Principles of Abdominal Trauma 
 

- ประมาณ 20% ของผูบ้าดเจบ็ ที0ช่วงแรกๆ อาจดูปกติ เจบ็ทอ้งไม่มาก ตรวจดูมีแค่รอย seat belt หรือรอยชํ'าที0ผวิหนงันิด

หน่อย แต่ถา้ประวติั หรือ mechanism ค่อนขา้งรุนแรง นอ้งอยา่ประมาท ให ้admit observe, serial physical examination 

เป็นระยะ 

- PR ทุกรายนะ โดยเฉพาะพวกที0มี pelvic fracture ร่วมดว้ย บางครั' ง มีการฉีกขาดของ rectal mucosa ดว้ย 

 

มารู้จกั Abdominal area กนัหน่อย 
 

 
Anterior abdomen 

- ดา้นบน คือเส้นที0ลากจาก level of nipple (T4) 

- ดา้นล่าง คือ inguinal canal และ pubic symphysis 

- ดา้นขา้ง คือ anterior axillary line 

Flank 

- ดา้นบน คือ 6th ICS (scapula tip) 

- ดา้นล่าง คือ iliac crest 

- ดา้นขา้ง คือ anterior จนถึง posterior axillary line 

Back 

- ดา้นบน คือ level of scapula tips 

- ดา้นล่าง คือ iliac crest 

- ดา้นขา้ง คือ posterior axillary line ทั'งสองขา้ง 
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Blunt Abdominal Injury 
 

- เกิดจากการถูกกระแทกโดยตรง หรือ deceleration injury เช่น รถชน, seat belt หรือตกจากที0สูง 

- ถา้มีขอ้บ่งชี'ในการผา่ตดัชดัเจน เช่น peritonitis, ทอ้งอืดแน่นตึงเปรีgยะร่วมกบั shock โดยไม่มี bleeding ที0อื0น ใหล้าก

เขา้ไป OR for emergency exploratory 
 

ในรายที0ไม่มี obvious indication 

- ผูบ้าดเจบ็ ไม่ stable .. ให ้FAST ดู ถา้ FAST ไม่ work กท็าํ DPL ถา้มี free fluid ซึ0 งมกัจะเป็นเลือดหรือไม่ก ็GI 

content กไ็ปผา่ตดัใหไ้ว แต่ถา้ไม่มี free fluid กใ็หไ้ปหาสาเหตุอื0นที0ทาํให ้shock ต่อไป 

- ผูบ้าดเจบ็ hemodynamic stable ดี .. ถา้ถาม one best พี0เลือก CT แต่ถา้อยากใช ้US หรือ FAST เป็นการ screening 

ก่อนกส็ามารถทาํไดเ้นื0องจากเป็น non-invasive 

 

 
 

จาํยากใช่มั'ยหล่ะ แผนภูมิขา้งบน .. เอาแบบสรุปง่ายๆนะ ดูดา้นล่าง ตามนี'  
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- ส่วนการ approach รายละเอียดการผา่ตดัหรือ management ในแต่ละ organ นั'น เอาไวน้อ้งมาเรียนศลัย ์หรือผา่นหน่วย

ของพี0ค่อยมาลงรายละเอียดกนั 

- เรารู้แค่วา่ แนวทางในการ management ของผูบ้าดเจบ็ (trauma patient) ปัจจุบนัแบ่งออกเป็น 2 ทางใหญ่ๆ คือ 

1. Operative Management (OM) คือการลากผูบ้าดเจบ็เขา้ไปผา่ตดัใน OR ส่วนมากมีเป้าหมายคือ stop bleeding 

หรือ ลด GI contamination โดยจะสงัเกตเห็นวา่ มกัจะใชใ้นรายที0 hemodynamic นั'นไม่ stable 

2. Non-Operative Management (NOM) กาํลงัมาแรงในยคุนี'  คือการทาํทุกๆอยา่ง ที0ไม่ใช่การเอาผูบ้าดเจบ็เขา้ไป

ผา่ตดั เช่น bed rest, ICD, angio-embolization, การใหย้าต่างๆ .. จะสงัเกตเห็นวา่ เรามกัจะใชใ้นรายที0 

hemodynamic stable  

- ซึ0 งมีขอ้ควรระมดัระวงัคือ ในรายที0เราทาํ NOM นั'น .. ผูบ้าดเจบ็ อาจมีอาการแยล่งไดต้ลอดเวลา .. ถา้โรงพยาบาลไม่

พร้อม ไม่มี ICU หรือ ศลัยแพทยไ์ม่ available ตลอดเวลา ไม่มีหมอที0จะอดหลบัอดนอนมาเฝ้าคนไขไ้ด ้พี0แนะนาํวา่

อยา่ทาํ เพราะหากผูป่้วย run down ลง นอ้งอาจรับมือไม่ทนั และเป็นเหตุใหเ้สียชีวติได ้(วธีินี' จึงนิยมทาํในโรงเรียน

แพทยห์รือ รพ.ศูนย ์เนื0องจากมีหมอเยอะ ผลดักนัเฝ้าผูบ้าดเจบ็ไดต้ลอดเวลา) 

 

 

Seat Belt Signs (Abdominal Tell Tale Sign) 

 

          รอยชํ'าบริเวณหนา้ทอ้งที0เกิดจากการคาดเขม็ขดันิรภยั ถา้เห็น signs 

นี'  นอ้งอยา่นิ'งดูดาย มนัอาจเกิด delayed intraabdominal bleeding ได ้

          ลองนึกภาพตาม หากผูบ้าดเจบ็นั0งรัดเขม็ขดันิรภยัแลว้เกิดรถชน 

สิ0งที0ตามมาคือ ร่างกายเราจะเคลื0อนที0ไปดา้นหนา้ต่อดว้ยแรงเฉื0อย แต่พอ

มี seat belt รัดไว ้ตวัเรากติ็ดกบัเบาะรถ ดงันั'น สิ0งที0เคลื0อนที0ต่อดว้ยแรง

เฉื0อยต่อไปกคื็ออวยัวะภายในที0หอ้ยโทงเทงอยู ่นั0นคือลาํไส้ ถา้เห็น sign 

นี'  มนับอกเล่าเรื0องราวของ injury (tell tale) วา่อาจเกิด mesenteric tear 

ได ้.. กต็อ้งจดัการ admit ผูบ้าดเจบ็ ไป work up หรือ serial abdominal 

examination ต่อไป 
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Penetrating Abdominal Injury 
 

- ส่วนมากกเ็กิดจาก stab และ gun shot 

- หลกัสาํคญัในการตดัสินใจในการเลือกวธีิการรักษา คือเราตอ้งรู้วา่แผลนั'น มนัเขา้ไปใน peritoneal cavity หรือไม่ 
 

Indication for Emergency Exploratory Laparotomy in Penetrating Abdominal Injury (จาํ) 

- Hemodynamic unstable / shock 

- Peritonitis 

- Evisceration 

- Hematemesis / gross blood via NG tube 

- Hematuria 

- Bleeding per rectum 

- มีดปักคาอยูห่นา้ทอ้ง 
- GSW ที0แนวกระสุนผา่นช่องทอ้งแน่ๆ 

 

- ถา้มีกระเพาะอาหาร ลาํไส้ หรือ omentum ทะลกัออกมาทางปากแผล หรือมาจุกอยูป่ากแผล นอ้งไม่ตอ้งยดัมนักลบัเขา้

ไปนะ แค่เอาก๊อซชุบ NSS ชุ่มๆมาห่อไว ้แลว้ลากผูบ้าดเจบ็เขา้ OR 

 

Stab Wound 

- ถา้มีขอ้บ่งชี'ใหผ้า่ตดั กผ็า่เลย  

- พวกที0ยงัไม่เขา้ indication กขึ็'นอยูก่บัวา่โดนเสียบตรงตาํแหน่งไหน 

- Anterior abdominal stab wound 

- ใหท้าํ local wound exploration โดยการฉีดยาชา แลว้ค่อยๆแหวกแผลแบบนุ่มนวล เหมือนเวลาสมัผสัมือ 

พริตตี'มอเตอร์โชว ์เราเป็นแพทยน์ะไม่ใช่คนขายหมู .. ค่อยดูและประมาณความลึกของแผล 

- ถา้ LWE แลว้แผลมนัลึกถึงชั'น peritoneum เราอนุมานวา่มนัน่าจะเขา้ peritoneal cavity .. ใหน้อ้ง admit 

แลว้ serial physical examination อยา่งนอ้ยทุก 2 ชั0วโมงใน 6 ชั0วโมงแรก และทุก 6 ชั0วโมง เป็นเวลา 24-48 

ชั0วโมง ถา้มี clinical peritonitis อาการแยล่ง หรือมี indication กไ็ปผา่ตดั 

- โดยการ serial abdominal examination เนี0ย ตอ้งเป็นแพทยท์าํเท่านั'น!! มนัคือการตรวจร่างกายประเมิน 

clinical วา่ทอ้ง soft / guarding หรือ มี abdominal distension หรือไม่ .. ซึ0 งพี0พยาบาลไม่สามารถทาํแทนเรา

ได ้(ไม่เหมือน GCS ที0มี scale คะแนนชดัเจน) และหากนอ้งอยูเ่วรหลายคนหรือตอ้งส่งเวรใหเ้พื0อน .. พี0

แนะนาํใหพ้าเพื0อนไปตรวจพร้อมๆกนัรอบนึงก่อน จะได ้progress หรือเขา้ใจ clinical ไดต้รงกนั ไม่งั'น 

พวกเอง็ลากกนัไปติดคุกขี'ไก่แน่ 
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- ตรวจร่างกายอยา่งนอ้ยทุก 2 ชั0วโมงใน 6 ชั0วโมงแรก ตามดว้ยทุก 6-12 ชั0วโมง เป็นเวลา 24-48 ชั0วโมง 

ร่วมกบัเจาะ Hb หรือ Hct ทุก 6-8 ชั0วโมง หากทอ้งแขง็ (peritonitis) หรือ distension มากขึ'นร่วมกบั 

Hct/Hb drop ลง ใหไ้ปปลุกพี0เดน้ทม์า set OR เอาคนไขไ้ปผา่ แลว้ส่งไลน์บอกกิgกวา่คืนนี'ยาว นอนไปก่อน

เลย ไม่ตอ้งรอ 

- แต่ถา้ LWE แลว้มนัอยูแ่ค่ชั'น subcutaneous นอ้งกเ็ยบ็แผล ใหค้นไขก้ลบับา้นไป 

- Back / flank wound  

- ตรวจร่างกาย หากอาการกํ'ากึ0ง ไม่แน่ใจ ใหส่้ง CT chest + abdomen 

- หา้ม probe หา้มเอาอะไรไปแยง หา้มทาํ LWE .. เพราะแถวๆ rib 11-12 เราไม่รู้วา่แผลมนัเขา้ chest หรือเขา้

ทอ้ง เกิดแผลมนัเขา้ chest แลว้นอ้งเอาอะไรไปคุย้มนั กลายเป็นหมอทาํใหเ้กิด pneumothorax ขึ'นมากซ็วย

พอดี 

- Thoracoabdominal wound 

- พวกนี'  approach ยาก .. พี0วา่ consult ดีกวา่ (ไม่สอนละกนั) 
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Gun Shot Wound 

- แนวโนม้โดนผา่ซะส่วนใหญ่ ถา้แผลดา้น anterior abdomen แลว้แนวกระสุนมนัผา่นทอ้งแน่ๆ ใหต้ามพี0เดน้ทม์าเอา

คนไขไ้ปผา่ นอ้งไม่ไดน้อนแน่คืนนี'  คงตอ้งยนืดึง retractor กนัจนหาํยาน 

- แต่ถา้เขา้ back / flank หรือไม่แน่ใจวา่แนวกระสุนมนัไปทางไหน ใหน้อ้งเอาคนไขไ้ป CT ดูก่อน 
 

 
 

Investigation ที0ไม่ควรใชแ้ลว้ในปัจจุบนั 

 ถา้เจอในขอ้สอบ choice ใหก้าผดิออกไปก่อนเลย 

- Four quadrant tapping : คือการลอง tap ทอ้งดูทีละ quadrant .. ปัจจุบนัเรามี FAST มาทาํใหชี้วติเราดีขึ'นเยอะ ไม่ตอ้ง

มาทาํหตัถการแบบนี'  

- Sinugram : คือการฉีดสีหรือลมเขา้ไปในรู stab wound ดูวา่ contrast หรือลมมนัเขา้ไปในช่องทอ้งหรือไม่ 

 

ปัจจุบนันี'  investigation กา้วไกลไปมาก จะเห็นวา่ CT เริ0มเขา้มามีบทบาทเยอะ ยิ0งเครื0องรุ่นใหม่ๆ หมุนตั'งแต่คอถึงเข่า ใช้

เวลาแค่ 15 วนิาที ตดยงัไม่หายเหมน็ก ็CT เสร็จแลว้ .. แต่อยา่งไรกต็าม เราหา้มลืม clinical signs เพราะ judgement ส่วนมากใน

ชีวติจริง มนัมาจากตาดู มือคลาํ สมัผสั แลว้ตดัสินใจวธีิรักษาอยู ่
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Diagnostic Modalities in Abdominal Injuries 

 

เราส่งตรวจต่างๆ เพื0อช่วยใจการวนิิจฉยัการบาดเจบ็ในช่องทอ้ง ดู severity และช่วยวางแผนการรักษา โดยมีหลกัสาํคญัอยูว่า่  

 1. การส่งตรวจนั'นๆ ตอ้งไดป้ระโยชน์ ช่วยวนิิจฉยัได ้

2. ตอ้งมีผลต่อการตดัสินใจวางแผนการรักษา ไอพ้วกที0 ส่งไปก่อน ผลเป็นยงัไงกไ็ม่เปลี0ยน management ไม่ตอ้งส่ง 

3. ปลอดภยักบัคนไข ้ไม่ทาํให ้hemodynamic แยล่ง 

4. ไม่ delay การ transfer .. ถา้ตอ้งส่งต่อคนไขไ้ป definite อยูแ่ลว้ อาจไม่จาํเป็นตอ้งประเมิน severity ในตอนนั'น 

จะเขียนเท่าที0จาํเป็นละกนันะ 

 

Plain Film Abdomen 

 มีตั'งแต่ plain film ธรรมดา ไปจนถึง acute abdomen series 

 ตามทฤษฎี ไม่ตอ้งส่ง sensitivity มนัตํ0ามาก ยิ0งรายที0 hemodynamic ไม่ดี รีบส่งไป ลื'อถูกตีเนื'อแตกแน่ๆ 

 แต่ถา้ hemodynamic ดี .. สิ0งที0อาจจะไดป้ระโยชน์จาก film นี'  คือ พวกที0เราสงสยั hollow viscous organ rupture อาจจะ

เห็น free air บา้ง หรือในเคส penetrating injury เราเอาคลิปหนีบกระดาษแปะรูเขา้ หรือเห็นกระสุน อาจจะพอบอก trajectory 

ของ injury ได ้

 แต่ถา้พวกลื'ออ่านมาถึงตรงนี'ได ้ลองยอ้นกลบัไปดูตอนตน้บท จะเห็นวา่ ไม่มี plain film อยูใ่น algorithm ของ 

abdominal injury เลย ทั'ง blunt ทั'ง penetrating injury เนื0องจากวา่ ปัจจุบนันี'  CT มนัทาํง่าย ทาํเร็ว (บางโรงพยาบาลแม่งเร็วกวา่ 

acute abdomen series อีก) แถม sensitivity & specificity ดีกวา่เป็นไหนๆ ประเมิน organ injury และ grading ไดค้รบถว้น plain 

film มนัจึงค่อยๆหายไปจากระบบ 

 ส่วนนอ้งๆที0อยู ่รพ.ช. ที0ไม่มี CT ไม่ตอ้งนอ้ยใจ ไม่ตอ้งเสียเวลาทาํหรอก refer ไปใหอ้าจารยค์นที0เคา้ด่าเราเยอะๆเป็นคน

ขอ CT แลว้กแ็ปลผลเองง่ายกวา่ ไม่โดนด่าดว้ย 
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Focused Assessment Sonography in Trauma – FAST 

 เป็น adjunct to the primary survey ที0มีแทบจะทุกโรงพยาบาล ทาํที0 ER ขา้งเตียง ไม่ตอ้งยา้ยผูบ้าดเจบ็ เห็นผลทนัที 

รวดเร็ว non-invasive เหมาะกบัรายที0 hemodynamic unstable 

 ใช ้detect intraperitoneal free fluid (ส่วนใหญ่ใน trauma กเ็ป็นเลือด

แหละ) เหมาะแก่การ screening ใน case ที0 shock จาก blunt abdominal injury 

โดยเฉพาะ solid organ injury 

 

ตาํแหน่งในการตรวจ มี 4 ตาํแหน่ง คือ 

1. Pericardium 

2. Perihepatic 

3. Perisplenic 

4. Pelvic 

 
 

ขอ้จาํกดัของ FAST คือ 

- Operator dependent คนที0เคยทาํเกิน 30-50 เคสขึ'นไป จะเรียกวา่พวกมือเทพ พวกนี'  accuracy อาจสูงไดถึ้ง 90% ส่วน

พวก นศพ. Resident ที0เล่นแต่เกม up story IG TikTok ส่องเฟสเรื0องชาวบา้น มกัจะแปลผลมั0ว sensitivity & 

specificity จะตํ0ามาก บวกกบัเจอเครื0อง US เก่าๆตาม รพ.ช. จะยิ0งมั0วไปใหญ่ 

- ดู free air กบั hollow viscous organ ไดไ้ม่ดี 

- ดู diaphragm ไม่ได ้

- มนั detect เลือดออกใน peritoneal cavity ได ้แต่วา่บอกยากวา่เลือดออกจาก organ อะไร 

- มีตวักวนเยอะ เช่น ทอ้งอืด ลมเยอะ ผา้ก๊อสปิดแผล subcutaneous emphysema เคยผา่ทอ้งมาก่อน 

- Penetrating injury จะดูยาก 

- บอก severity หรือ grading ไม่ได ้

 

Extended Focused Assessment Sonography in Trauma – eFAST 

 เป็นการตรวจเพิ0มจาก FAST มา 2 ตาํแหน่ง คือ ที0ช่องอกทั'ง 2 ขา้ง ซึ0 งเพิ0มการ detection พวก pneumothorax และ 

hemothorax ได ้
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CT Abdomen 

 เหมาะใน case ที0 hemodynamic stable และผา่นการ screening โดย FAST แลว้ไม่ชวัร์วา่ positive หรือ negative  

 Case ที0จะ investigation พวกนี'  ไม่ควรจะมี obvious indication ในการผา่ตดั เช่น peritonitis (แหงหล่ะ ถา้ peritonitis แลว้ 

ผล investigation เป็นอยา่งไรกค็งตอ้งเปิดอยูดี่) 

ขอ้ดีของ CT 

- Non-invasive 

- Sensitivity 97-98%, specificity 98% สูงมาก 

- บอก grading บอก severity ได ้

- บอกแนวกระสุน ช่วยวางแผนการรักษาได ้

- ใชเ้วลาในการทาํไม่นาน (ในทางทฤษฎีนะ .. ของจริงอีกเรื0องนึง) 

- บอกปริมาณเลือดได ้

- มีประโยชน์ใน penetrating injury ที0 back/flank 

ขอ้เสียของ CT 

- ตอ้งเขน็ผูบ้าดเจบ็ไปยงัหอ้ง CT ซึ0 งมกัจะไม่มีอุปกรณ์ใหเ้รา resuscitation มากมายนกั ดงันั'น case ที0จะไปทาํตอ้งมี 

hemodynamic stable 

- Radiation สูง 

- แพ ้contrast + nephrotoxicity จาก contrast 

 

Diagnostic Peritoneal Lavage – DPL 

 เป็น investigation ที0นิยมในปี 1970-2000 เนื0องจากเป็นวธีิที0 invasive จึงไม่ทาํกนัแลว้ (เดี]ยวนี' มี CT และ Ultrasound ที0

ใหผ้ลค่อนขา้งชวัร์ 

 หลกัการ คือการเปิดทอ้งเลก็ แลว้ใส่สาย (NG tube) เขา้ไปใน peritoneal cavity แลว้ลอง irrigate ออกมาตรวจดูวา่มี 

RBC, WBC หรือ food particle มั'ย .. การแปลผลกค่็อนขา้งยาก เอาเป็นวา่ ในปัจจุบนัมีที0ใชน้อ้ยลงไปทุกที 
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Local Wound Exploration – LWE 

 ใชก้บั stab wound ที0 anterior abdomen ซึ0 งตรงนี'กลา้มเนื'อไม่หนา ไม่ควรใชก้บั คนอว้นมากๆ คนที0ไม่ใหค้วามร่วมมือ 

แผลแนวเฉียงๆ แผล chest หรือ back/flank 

วธีิทาํ 

1. Paint ยา ปูผา้ sterile 

2. ฉีดยาชา แลว้หาไฟฉายสวา่งๆมารอ 
3. กรีด skin ขยายแผลนิดนึง 

4. เอา Army-Navy retractor แหวกดู หาจุดที0ลึกที0สุดของแผล ดูเอานะ หา้มแยงเขา้ไปมากขึ'น มนัจะ injury 

การแปลผล  

- หากแผลทะลุ posterior rectus sheath ถือวา่ positive ใหป้ระเมินต่อไป วา่มี intraabdominal organ injury มั'ย อยา่ง

นอ้ยตอ้ง admit observe abdominal signs อาจทาํ investigation ต่างๆเพื0อประเมิน แลว้แต่อาการของผูบ้าดเจบ็ 

- แต่ถา้ไม่ถึง โดยทางทฤษฎี ใหเ้ยบ็แผล แลว้ discharge กลบับา้นได ้.. แต่พี0วา่ admit observe abdominal signs ซึก

วนันึง ไม่น่ามีปัญหาอะไร ปลอดภยัดี  

 

Hematocrit / Hemoglobin level 

 ขอเขียนหน่อยเพราะวา่เห็นนอ้งๆชอบส่งกนั .. คือ 

1. ใน acute blood loss มนัไม่ไดบ้อกอะไร .. กวา่ที0 Hct จะ drop กต็อ้งหลงัจากที0เรา resuscitation ไปตั'งนาน 

2. ถา้จะบอกวา่ใชเ้ป็น baseline เรากเ็จาะ lab ไปแลว้ รอดูใน CBC กไ็ด ้

3. อยูใ่น รพ. ใหญ่ๆ ยงัไม่เท่าไหร่ ถา้ลื'ออยูใ่น รพ.ช. ที0มีคนนอ้ยๆ .. นอ้งจะเสียพยาบาลคนนึงมาปั0น Hct ซึ0 งนอกจากคน

ช่วยจะลดลงแลว้ บางที ป้าพยาบาลจะด่าเอาวา่ส่งอะไรไม่เขา้เรื0อง เสียเวลา 

4. สรุปคือไม่มีประโยชน์ในช่วง primary survey ไม่ตอ้งส่ง 

 

Dextrose level – DTX 

  มาคู่กนักบั Hct เลย .. คือใน trauma นี0มี cortisol adrenaline หลั0งเยอะชิบหาย ยงัไงมนักสู็งอยูแ่ลว้ ไม่ไดบ้อกอะไร

เกี0ยวกบั management เราเลย 
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สรุปหลักสําคัญในการรักษา Abdominal trauma 

 

1. ทาํให ้hemodynamic หรือ vital function กลบัมา normal ใหเ้ร็วที0สุด 

2. หาจุดที0เลือดออก แลว้ส่งไป stop bleeding ใหไ้ว 

3. ตรวจร่างกายอยา่งละเอียด และนุ่มนวล (พวกมือกรรมกร ใหเ้พลาๆลงหน่อย) 

4. เลือก investigation ใหเ้หมาะสมกบั hemodynamic และ mechanism of injury แต่ละราย 

5. อยา่เอาผูบ้าดเจบ็นอนแช่ที0 ER นาน .. รีบส่งไป definite treatment ใหเ้ร็ว 

6. การทาํ investigation ไม่ควรจะ delay การส่งต่อ 

7. ระวงั contamination พวกที0มีแผลเปิด 

8. ใน case ที0มี combine head + abdominal injury ที0ตอ้งเขา้ OR แน่ๆ การตดัสินใจวา่จะส่ง CT brain ก่อนหรือหลงัผา่ตดั 

ใหพิ้จารณาดงันี'  

- ถา้ hemodynamic stable แลว้ GCS >12 with localizing signs ใหส่้ง CT brain ก่อน ค่อยไปเปิดทอ้ง แต่ถา้ GCS <12 

และมี localizing signs ดูแลว้ มีสิทธิe โดนเปิดกะโหลกแน่ๆ ใหส่้ง CT brain ก่อน ตามดว้ยเปิดทอ้งไป stop bleed แลว้

ค่อยเปิดหวั 

- ใน hemodynamic unstable แลว้ GCS <9 ร่วมกบัมี localizing signs ดูท่าทางส่งไปเขา้ตู ้CT ไม่ไหว กใ็หส่้งไปเปิด

ทอ้ง stop bleeding ก่อน แลว้ค่อยมาวดัใจกนัตอนหลงัจากเปิดทอ้งแลว้ วา่จะเปิดหวัต่อไหวมั'ย ถา้ไหว กเ็ปิดหวัต่อ 

แลว้ค่อยมา CT brain post-op 

- แต่ถา้ GCS >9 และยงัไม่มี localizing signs กเ็อสไปเปิดทอ้งก่อน แลว้ค่อย post-op CT brain 

 

Abdominal Trauma During Pregnancy 

- ทางทฤษฎี คือ safe แม่ เพราะลูก ทาํเอาใหม่ได ้.. แต่ส่วนตวัพี0 ขอ safe ลูก แลว้ไปหาแม่เอาใหม่ (ลอ้เล่นนะๆ หา้ๆๆ) 

- พยายามหลีกเลี0ยง CT .. แต่ถา้จาํเป็น ทาํ กต็อ้งทาํ 

- Indications for cesarian section during EL for trauma 

1. Persistence maternal shock + near term pregnancy (GA > 34 wk) 

2. Threatening condition for mother’s life 

3. Fetal distress 

4. Direct uterine rupture from trauma 



 
 
Common Trauma Problems – May, 2021 

Trauma Unit, Faculty of Medicine, Khon Kaen University - 48 

Bladder Injury 
 

 
 

- 90% ของ lower tract injury เกิดจาก blunt trauma และใน blunt trauma นั'น 90% จะพบร่วมกบั pelvic fracture, 10-

20% จะมี associated injury ร่วมกบัการบาดเจบ็ของ posterior urethra 

-  10-20% ของ pelvic fracture จะมี bladder injury 

 

Urinary bladder rupture แบ่งเป็น 3 รูปแบบ 

1. Extraperitoneal rupture พบไดม้ากสุด (ประมาณ 60%) และมีความสมัพนัธ์กบั pelvic fractured .. type นี' ดีตรงที0มนัไม่ 

peritonitis จึงสามารถ NOM ไดเ้ป็นส่วนใหญ่ 

2. Intraperitoneal rupture พบไดป้ระมาณ 30% เกิดไดท้ั'งจาก blunt และ penetrating โดยมกัแตกที0 dome of bladder ซึ0 งเป็น

ส่วนที0อ่อนแอที0สุด โดยจะสมัพนัธ์กบั full bladder จะแตกง่าย (พวกเมาแลว้ลืมฉี0) .. type นี'  มนัจะเกิด urine peritonitis 

ทาํใหม้กัจะโดนผา่ตดัซะส่วนใหญ่ ดงันั'น ใครที0กินเหลา้มา ก่อนขบัรถกลบัพี0แนะนาํไป empty bladder ก่อนเสมอ เพื0อ

ลดความเสี0ยงในการโดน explore นะ 

3. Mixed type พบได ้10% 

 

Clinical Presentations 

- ประวติั lower abdominal pain, fractured pelvis 

- Gross hematuria 95%, microscopic hematuria 5% 

- เยี0ยวไม่ออก หรือไม่มีเยี0ยวเหลือใน bladder เลย 
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Diagnostic evaluation 

 

Retrograde cystography 

 

 

วธีิทาํ 

1. ใส่ Foley เขา้ไปก่อน 

2. จากนั'นใส่ iodinated contrast ผสมกบั NSS 2:1 ใหไ้หลตาม gravity 

เขา้ไปประมาณ 300-400 ml. หรือจนคนไขบ่้นปวดฉี0 

3. Clamp Foley cath 

4. ส่ง film 3 ครั' ง ครั' งแรกก่อนทาํ ครั' งที0สองตอนใส่ contrast เตม็ และ

สุดทา้ยตอน post-voiding 

 

ลกัษณะที0พบไดจ้าก retrograde cystography 

 

Extraperitoneal rupture จะเห็น contrast leakage ไปอยูร่อบๆ 

bladder มกัอ่านผลเป็น flame shape หรือ star-burst  

Intraperitoneal rupture จะมี contrast leak ไปอยูใ่นช่อง

ทอ้ง เคลือบลาํไส้ หรือไปกองอยูต่าม paracolic gutter 

หรือ cal-de-sac 

 
 

CT-cystography  

     นิยมทาํกนัมากขึ'น ปัจจุบนัเป็น best diagnostic technique ในการวนิิจฉยั blunt 

traumatic bladder injury มีทั'ง sensitivity 95-99% และ specificity 95-100% และยงั

สามารถเห็น injury จากอวยัวะอื0นๆในช่องทอ้งไดด้ว้ย 

     แต่ขอ้เสียของวธีินี' คือ ผูบ้าดเจบ็ตอ้งมี hemodynamic stable พอที0จะเขา้ตู ้CT ได ้

เนื0องจาก study นี'  ตอ้งใชเ้วลานานกวา่ CT ธรรมดา เพราะตอ้งฉีด contrast และรอ 

excretion  
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Managements of Urinary bladder injuries 

1. Extraperitoneal bladder พวกนี'  select case มา NOM ได ้โดย 

- ใส่ Foley เบอร์โตๆ (18-20 Fr) ไม่ให ้clot มาอุด แลว้คาสายไว ้10-14 วนั ร่วมกบัให ้ATB 

- ครบ 2 สปัดาห์ ให ้repeat cystogram เพื0อดู healing 

 - ถา้ไม่มี contrast leak ก ็off Foley ได ้

 - ถา้ยงัไม่ contrast leak อยู ่ใหค้า Foley ต่อ 2 สปัดาห์แลว้ดู imaging ซํ' า พี0แนะนาํใหน้ดั  

CT-cystogram ไปเลย มนัอาจมี FB หรือกระดูกหกัทิ0มอยู ่

  ขอ้บ่งชี'ในการผา่ตดั operative repair ใน extraperitoneal bladder injury 

   - Persistent hematuria 

   - พวกรูทะลุใหญ่ๆ เช่น GSW, pelvic fracture กระดูกทิ0ม มีกระสุนคาอยู ่เป็นตน้ 

   - Combined type with intraperitoneal rupture 

   - Combined with posterior urethral injury 

   - Persistent urine leak 

   - ตอ้งเขา้ไปผา่ pelvic fracture อยูแ่ลว้ กซ่็อม bladder ไปดว้ยเลย 

   - Inability to maintain bladder drainage from clot retention 

     2.   Intraperitoneal bladder ruptured พวกนี'มกัโดนผา่ตดั เพราะมี peritonitis อยูแ่ลว้ 

 

จําไว้  Urinary bladder แตก มี 2 ประเภท คือ “แตกนอก” กบั “แตกใน” (peritoneal cavity) แตกนอกยงัไม่เท่าไหร่ ถา้

แตกใน ซวยแน่ .. พี0พดูถึงกระเพาะเยี0ยวนะ อยา่นึกเป็นอยา่งอื0น 
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Urethral Injury 
 

- พบนอ้ยในผูห้ญิง เพราะ urethra จะสั'น และไม่คดเคี'ยว ถา้มีกเ็ป็นจากตอนคลอดลูก 

- ดงันั'นเรื0องนี'  จะเนน้หนกัไปทางของผูช้ายซะส่วนใหญ่ 

 

เอา Basic anatomy ไปกินก่อน 

 

        Male urethra ถูกแบ่งโดย urogenital diaphragm หรือ triangular ligament  

เป็น 2 ส่วน คือ 

1. Posterior urethra อยูเ่หนือต่อ urogenital diaphragm มีความยาวประมาณ 5 cm. แบ่งเป็น 

        1.1 Membranous urethra เป็นส่วนที0อยูต่รง urogenital diaphragm พอดี 

        1.2 Prostatic urethra อยูเ่หนือต่อ membranous part ติดกบั bladder 

 

 

2. Anterior urethra อยูใ่ตต่้อ urogenital diaphragm ยาว

ประมาณ 15-20 cm. แบ่งเป็น 

2.1 Bulbous urethra 

2.2 Penile urethra 

       ซึ0 ง Anterior urethra จะมี fascia คลุม ดงันี'   

1) Superficial fascia หรือ Colles’ fascia เป็น fascia ที0ต่อมา

จาก Scapa’s fascia ของ abdominal wall 

2) Deep fascia หรือ Buck’s fascia เป็นชั'นที0คลุม Corpus 
 

 

Clinical Presentation of Urethral injury  

 

Classic triad พบทั'ง anterior และ posterior urethral injuries 

1. Bleeding per meatus (93%) 

2. Palpable bladder (full) 

3. Inability to urination 
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Anterior urethral injury 

1. History of straddle injury 

2. Ecchymosis or extravasation associated with urethral disruption 

2.1 ถา้ Buck’s fascia ไม่ขาด .. hematoma จะอยูแ่ค่ penile shaft 

2.2 ถา้ Buck’s fascia ขาด เลือดจะเซาะลงมาที0 perineum ลามลงไข่ มีลกัษณะเป็น butterfly hematoma 

ดงัรูปดา้นล่าง 

3. PR พบ prostate อยูใ่นตาํแหน่งปกติ 

  
 
 

 

Posterior urethral injury 

1. History of crush injury with pelvic fracture 

2. ไม่มี hematoma ที0ไข่ เหมือนกบั anterior urethral 

injury นะ 

3. สมยัก่อนบอกวา่ ถา้ urethra ขาด PR จะพบ high riding 

prostate แต่ปัจจุบนัพบวา่ การตรวจนี'ไม่ค่อยน่าเชื0อถือ

แลว้ 

 
 

 

จําไว้ดีๆ  .. Fracture pelvis เยี0ยวไม่ออก full bladder ตอบ retrograde urethrogram ..  

ใครเอาไปใส่ Foley โดนด่าถึงบุพการีแน่ 

 

 

 

 



 
 
Common Trauma Problems – May, 2021 

Trauma Unit, Faculty of Medicine, Khon Kaen University - 53 

Retrograde urethrography 

 

ย ํ'าอีกครั' ง เห็นเลือดที0ปลายจู๋ ห้ามสวน ใหส่้งไปทาํ retrograde urethrogram 

(ระวงัจาํสบัสนกบั retrograde cystogram มนัคนละอนันะ) 

 

วธีิการทาํ 

1. นอนหงาย ตะแคงเอียงตวั 30-45 องศา เพื0อไม่ให ้pubic symphysis ไปบงั 

prostatic urethra 

2. ใส่ Foley เบอร์ 12-14 Fr ไปจ่อแค่ Fossa navicularis 

3. Inflate balloon 2 ml. เอาแค่ไม่ใหส้ายหลุด (ดูในรูป)  

4. ผสม contrast + NSS อตัราส่วน 1:1 

5. ฉีด contrast เบาๆ ดว้ยมือขวา ส่วนมือซา้ยดึงจู๋ของเฮียเคา้ใหต้รงๆ บีบที0คอ

คอดไม่ใหสี้รั0ว 

6. แลว้ก ็film ดู 

 

 

Managements of Urethral injuries 

 ขึ'นกบั degree of injury วา่เป็น partial tear, complete tear หรือแค่ contusion 
 

Partial urethral tear 

- ตามทฤษฎี ถา้มีพี0เดน้ทห์รืออาจารย ์uro อยูแ่ถวนั'น ใหไ้ปลากมาใส่ cath under endoscopic guide ใหเ้รา .. แต่ชีวติ

จริง กค็งตามพี0หรืออาจารยศ์ลัยนี์0แหละมาค่อยๆใส่ให ้ถา้โชคดีใส่ได ้กค็า Foley ไว ้14 วนั 

- ถา้ใส่ไม่ได ้อยา่ force มนัจากลายเป็น complete tear นอ้งรีบ consult หรือ refer ไปทาํภายใต ้endoscope หรือทาํ 

suprapubic cystostomy 
 

 Complete urethral tear 

  - ให ้consult ศลัยท์าํ suprapubic cystostomy ไปเลย 
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Fracture Penis 
 

- ไม่ค่อยออกสอบ แต่ชีวติจริงตาม รพ.ช. เจอบ่อย เลยขอเขียนซะหน่อย 

- พี0ไม่ไดพิ้มพผ์ดินะ fracture penis ไม่ใช่ pelvis 

- เป็น blunt trauma เกิดจากการต่อสู้ที0รุนแรง จดักนัหนกั ไม่มีผอ่น เตม็ๆ

แน่นๆ ทุกดอก ทุกเมด็ ปัญหามกัเกิดจากการที0คู่ต่อสู้ฝ่ายหญิงพลิกเหลี0ยม

ขึ'นมาอยูด่า้นบน แลว้ทิงบอมบล์งมาเตม็แรง .. อูยยยยยยยยยยยยยยยย (ไม่

อยากจะนึกภาพตาม) 

- หรือบางเคส เป็น นศพ. ขดัจรวดแบบจดัหนกั คือนอ้งมือหนกัมาก พี0วา่

ลาออกไปเป็นกรรมกรดีกวา่มาเป็นหมอนะ 

 

 

Clinical presentations 

- มีเสียง popping sound หกัดงัเป๊าะ 

- นอ้งหนูจะเกิดการชอกชํ'า ปวดมาก จู๋หดคอตก และเอียงไปดา้นตรงขา้มกบัที0 tunica albuginea ฉีก 

- มีไม่นอ้ยที0เกิด urethral injury ร่วมดว้ย ดงันั'น ควรส่ง retrograde urethrography ทุกราย 

 

Managements 

- พวกนี'  GP อยา่งเราๆ มกัทาํอะไรไม่ได ้คงตอ้ง consult ทุกราย 

- ใหย้าแกป้วด ถา้ไม่มี bleeding ออกมาขา้งนอก ก ็refer ซะ 

 

ช่วงนี' ใกลส้อบ นอ้งอ่านหนงัสือเยอะ ถา้เครียด ปวดหวั อยากจะ entertain นอ้งชายแกเ้หงา พี0แนะนาํวา่ อยา่รุนแรงนกั ถา้

นอ้งไดม้าเป็นคนไขห้าํหกั เจอรุ่นพี0รุ่นนอ้งขา้งหอ้งอยูเ่วรมาดูแล .. นึกภาพไม่จืด 
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Pelvic Fracture 
 

 เป็นภาวะที0พบไดบ่้อยมากขึ'น จากอุบติัเหตุจราจรในบา้นเรา และเป็นสาเหตุใหเ้สียชีวติจาก bleeding ไดม้าก บางรายมี 

associate กบั GI, KUB และ Vascular 

 

มาดู Anatomy กนัก่อน 

 

- Pelvis เกิดจากกระดูก 3 ชิ'นมาประกบกนัเป็นวงรูปกรวยหงาย  

  ทาํหนา้ที0เป็น weight baring structure และ protect อวยัวะ  

  ภายใน 

- กระดูก 3 ชิ'น ไดแ้ก่ Sacrum 1 ชิ'นดา้นหลงั ประกอบกบักระดูก  

  Innominate 2 ชิ'นดา้นซา้ยและขวา 

- ซึ0 งกระดูก Innominate แต่ละขา้ง ประกอบดว้ยกระดูก 3 ชิ'นมา 

  รวมกนั คือ ilium, ischium และ pubis 

- กระดูกแต่ละชิ'นยดึกนัดว้ย 

     1. Cartilage ที0 pubic symphysis ดา้นหนา้ 

     2. Anterior กบั posterior Sacroiliac (SI) ligament  

         เชื0อมกระดูก innominate กบั sacrum ดา้นหลงั 

- ซึ0 งอีดา้นหลงัแถวๆ SI joint นี0แหละมีแขนง vein ที0เรา 

  เรียกวา่ Sacral plexus เมื0อกระดูกหกันี0 bleed ชิบหาย 
 

 

Approaching to Pelvic Fracture 

- อาการที0สงสยั คืออาการปวดบริเวณเชิงกราน สะโพก หรือบริเวณหลงัส่วนล่าง ถา้ขยบัขาจะปวดมากขึ'น 

- ซกัประวติัถาม mechanism of injury (อ่านต่อไปอยูด่า้นทา้ย) เพื0อประเมินความรุนแรง 

- ตรวจร่างกาย ดูรอยชํ'าบริเวณนอ้งนอ้ย ขาหนีบ ไข่ หาํ หอย ดูความยาวของขาวา่เท่ากนัมั'ย คลาํ pulse ที0 groin แลว้

เอานิ'วชี' เทพของเรา PR และ PV เรียกวา่บูรณาการทุกภาคส่วน 

- สาํหรับ pelvic compression test พี0ไม่แนะนาํ เนื0องจากตรวตแต่ละที กดจากดา้นหนา้ ไปดา้นหลงั กดจากดา้นขา้ง 

คลาํกระดูก sacrum ถา้คนไขมี้ pelvic fracture จริง จะทาํให ้bleed ออกมาประมาณ 200-300 ml. ต่อการ test 1 ครั' ง 

มนั harm ไป .. แนะนาํวา่ตรวจเจอ signs กใ็ส่ pelvic binder แลว้ไป film จะปลอดภยักวา่ 

- สาํหรับ high riding of prostate gland ในปัจจุบนัไม่เชื0อถือ sign นี'แลว้ เนื0องจากมี professor เทพในอเมริกาทาํวจิยั

โดยเอาคนธรรมดาทั0วไปมาจกตูดดู ปรากฏวา่ 50% มี high riding prostate .. sign นี' เลยไม่ค่อยน่าเชื0อถือ 
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Diagnostic Modalities 

 

Plain film 

 ไม่ไดเ้ป็น routine screening ในผูบ้าดเจบ็นะ ส่งเฉพาะรายที0สงสยั 

1. AP view 

    ถือเป็น film แรก .. ดู pelvis ไดดี้ เห็นกระทุกไดแ้ทบทุก area 

    ขอ้เสียคือดูตรง SI joint กบั sacrum ยาก (แต่กพ็อมองออก) 

    ถา้จงัหวะ่ฉุกเฉิน film นี' ทีเดียวจบกไ็ม่วา่กนั 

 
  

2. Inlet view 

    สามารถดู AP displacement และ  

    sacrum ไดช้ดัขึ'น 
 

 
   

3. Outlet view 

    ดู vertical displacement และ  

    SI joint ไดช้ดัขึ'น 
 

 

4. Judet view 

    ถ่าย oblique เพื0อดู acetabulum 

    ถา้จะส่ง view นี'  ใหร้ะวงั ควรจะ  

    rule out spinal injury ใหไ้ดก่้อน 

  
 



 
 
Common Trauma Problems – May, 2021 

Trauma Unit, Faculty of Medicine, Khon Kaen University - 57 

 

FAST 

 เป็นหนึ0งใน adjunct to the primary survey อยูแ่ลว้ สามารถดู free fluid (เลือด) ใน pelvis ได ้โดยเป็นตงั screening ที0ดี 

 

CT scan 

 เป็น the most useful ในกรณีที0 hemodynamic stable สามารถดูลกัษณะของกระดูกที0หกั classification, hematoma, active 

contrast extravasation และ associated injury ไดด้ว้ย   

 

อื0นๆ 

 พวก MRI หรือ DPL ปัจจุบนัยงัไม่มีประโยชน์ใน case trauma 

 

Mechanism of Injury 

 

 แบ่งโดยใช ้Young’s and Burgess classification ซึ0 งอาศยั vector force คือแรง injury ที0กระทาํต่อ pelvis .. เวลาดูแล

ผูบ้าดเจบ็ใหร้ะวงัพวก type ที0เป็น unstable 

 

1. Lateral Compression (LC) 

         เกิดจากแรงกระแทกเขา้ดา้นขา้งจนกระดูกแตก ซึ0 ง type นี'  ligament จะไม่

ขาด หรือขาดนอ้ยมาก จึงมกัเป็น stable fracture พวกนี'มกัจะหกัที0 pubic remi 

ซึ0 ง bleed ไม่เยอะ 

        หมอ ortho จะแบ่งออกเป็น LC1, LC2, LC3 (ไม่เรียนละเอียดที0 ortho นะ) 

        Type นี' เป็น most common pelvic fracture 

        ผูบ้าดเจบ็มกัจะไม่ตายจาก LC แต่จะตายจาก associated injury เช่น chest, 

abdomen, head 

 

 

2. AP Compression (APC) 

        เกิดจากแรงกระแทกดา้นหนา้ เช่น เดก็แวน้ขี0 scoopy-I กางขา แลว้ชน  

        Pubic symphysis จะแยกทางดา้นหนา้ และ SI joint จะแยกออกทางดา้นหลงั 

อาจเห็นฟิลม์เป็นแบบ open book ซึ0 ง bleed ชิบหาย เลือดแม่งออกจาก internal 

iliac vessels และ presacral plexus ที0ฉีกขาด .. คนไขม้กัตายจาก bleeding 

        Ortho แบ่งออกเป็น 3 ชนิด จาํง่ายๆ APC3 severe สุด 
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3. Vertical Shear 

        พบในผูบ้าดเจบ็ falling หรือขบัรถแลว้แรงกระแทกจากขาขึ'นมา ทาํให ้ligament 

ขาดทั'งซีก และ pelvis กจ็ะหกัแบบ hemipelvis มกัจะมี acetabular fracture ร่วมดว้ย 

        Type นี'  มกัมี associated injury ไดบ่้อย 

 

4. Combine Type คือ พวกรวมมิตรหลายๆอยา่ง  

 

 

Stability of Fracture 

- เราแบ่ง pelvic fracture เป็น stable กบั unstable type 

- เวลาดูฟิลม์   1. Pubic symphysis ปกติไม่ควรเกิน 5 mm. .. ถา้กวา้งเกิน 1 cm. ถือวา่ผดิปกติ 

    ถา้กวา้งเกิน 2.5 cm. ถือเป็น unstable 

3. SI joint ปกติไม่เกิน 4 mm. .. ถา้กวา้งเกิน 1 cm. ถือวา่ unstable 

- Fracture ของ iliac wing หรือ ilium หรือจาก LC มกัเป็น stable type 

 

Unstable Pelvic Fractures (จาํ) 

1. Widening pubic symphysis > 2.5 cm. 

2. Disruption of SI joint > 1 cm. 

3. Displacement of pubic remi fracture > 2.5 cm. 

4. กระดูก superior และ inferior rami หกั และมีการหลุดของ SI joint 

5. Open book fracture 

6. Associated with acetabular fracture 

7. Mechanism เป็น APC หรือ Vertical shear 
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Management of Pelvic Fractures 
 

1. Compression Devices  

มีหลายอยา่งใหเ้ลือกใช ้เพื0อช่วยรัด fracture เขา้หากนั ทาํให ้bleeding ชะลอลง 

  - Pelvic binder 

  - Pelvic C-clamp 

  - External fixator 

  - MAST suit 

  ขอพดูถึง Pelvic binder หน่อยละกนั เพราะนอ้งๆอาจไดใ้ชแ้ละคุน้เคย โดย pelvic binder จะรัด fracture เขา้ 

 มีอุปกรณ์ใหเ้ลือดมากมาย ตั'งแต่ ผา้ปูเตียง แผน่

ตีนตุก๊แก ไปจนถึง gold standard เรียกวา่ SAM sling 

โดยหลกัการคือใชอุ้ปกรณ์มารัดที0ระดบัของ greater 

trochanter จากนั'นใหท้าํ internal rotation ของเข่าและ

ขอ้เทา้เขา้หากนั แลว้เอาคนไขไ้ปฟิลม์ 

 

 

 2. Angiographic embolization 

ใน pelvic fracture นั'น 90% bleed จาก venous, ส่วน อีก 10% bleed จาก artery ซึ0 งบทบาทของการ embolization 

กเ็พื0อ stop bleeding แต่กค็วรมี hemodynamic ที0 stable พอสมควร เอา SBP ซกั 80-90 บวกกบัมี response ต่อ IV 

resuscitation กพ็อไหว 

Indication for embolization  

 - Hemodynamic stable พอสมควร 

 - Expanding pelvic hematoma 

 - CT พบ active extravasation หรือ pseudoaneurysm 

 - Bleeding in pelvis without intraperitoneal bleeding 

 - ตอ้งไดเ้ลือดมากกวา่ 4 units ใน 24 hr, หรือ 6 units ใน 48 hr. 
 

 3. Exploratory Laparotomy 

  Indication - Shock ไม่ response ต่อ volume resuscitation พวกนี'วอนมีด ตอ้งโดนปาด 

    - Open fracture 

    - Ruptured pelvic hematoma 

    - มี associated intraabdominal injury 

    - Failure จาก embolization 
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Peripheral Vascular Injury 
 

 Peripheral vascular injury หรือเรียกอีกชื0อวา่ extremity vascular injury คือ vascular injury ที0เริ0มตั'งแต่ distal subclavian 

ที0แขน หรือ external iliac ที0ขาลงไป .. การ diagnosis อาศยัการซกัประวติั ตรวจร่างกาย และ investigation ที0จะกล่าวต่อไป 

 

History 

- Mechanism of injury 

1) ถูกยงิ หรือถูกแทง 
2) Blunt trauma เช่น เข่าหลุด อาจนึกถึง popliteal injury 

- ประวติัเสียเลือดในที0เกิดเหตุ แค่รอยกิgกข่วนเลือดออกซิบๆ หรือ bleed ไหลโจ๊กจนหมอจะเป็นลม 

- ระยะเวลาที0ไดรั้บบาดเจบ็ จนถึงโรงพยาบาล .. กวา่จะหาเตียงได ้กวา่จะเขา้ OR อยา่ลืมวา่ nerve และ muscle ทนการขาด

เลือดไดแ้ค่ 6 ชั0วโมง 

 

Physical Examination 

- ดู hemodynamic ก่อนเลยวา่ stable ดีไหม .. ประเมินดูวา่ถา้ shock นอนรอนานอาจตายได ้ใหส่้งผูบ้าดเจบ็ไป OR ไม่ใช่

หอ้ง lab หรือ X-ray 

- ตาดู มือคลาํชีพจรเปรียบเทียบกนั 2 ขา้ง ประเมินรูเขา้-รูออกของกระสุนวา่มีโอกาสจะโดนเส้นเลือดไหม 

- ตรวจหา hard signs และ soft signs 

- Hard signs : คือ signs ที0บ่งบอกวา่น่าจะมี vascular injury .. หากไม่มีขอ้ยกเวน้ ใหบ้อกพี0เดน้ทรี์บพาผูบ้าดเจบ็ไป OR และ

นอ้งรีบไลน์บอกเดก็ในสงักดัเลยวา่คืนนี' เขา้ช่วยผา่อีกยาว ไม่ตอ้งตาม 

ขอ้ยกเวน้ของ hard signs (จาํ) 

1) Multiple fracture ไม่รู้วา่ segment ตรงไหนที0 injury ต่อ vessel 

2) Shotgun wound กระสุนลูกปรายเมด็ไหนที0โดน 

3) Severe soft tissue injury 

4) U/D chronic vascular disease 

- Soft signs : คือ signs ที0ชวนสงสยัวา่ “อาจจะ” มี vascular injury .. ถา้พบวา่มี soft sign ใหท้าํ ABI ต่อ 

1) ABI > 0.9 กไ็ม่น่ามี vascular injury นอ้ง observe ซกั 24 ชั0วโมง หากไม่มีอาการอะไรเพิ0มเติมกน่็าจะให้

กลบับา้นได ้

2) ABI < 0.9 พวกนี'สงสยัวา่อาจจะมี vascular injury อาจจาํเป็นตอ้ง investigation ต่อ 
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Hard Signs (จํา) 

Indicate need for operative intervention 

Soft Signs 

Suggest need for further evaluation 

Active pulsatile bleeding 
 

Expanding hematoma History of moderate hemorrhage 

Palpable thrill Diminished but palpable pulse 

Audible bruit Peripheral nerve deficit 

Evidence of regional ischemia (6Ps) 

    - Pain                         - Pallor 

    - Paresthesia             - Paralysis 

    - Pulselessness         - Poikilothermia 

Injury (fracture, dislocation, or penetrating wound) 

 

สิ0งที0ตอ้งระวงัเกี0ยวกบั 6Ps คือ 

- Pain: พวกที0 shock อยู ่หรือพดูภาษาคนไม่รู้เรื0อง มนัอาจจะไม่บ่นปวด 

- Pallor & Poikilothermia: ในรายที0 shock อาจเป็นผลจาก vasoconstriction ได ้

- Pulselessness: บางทีเราคลาํ pulse ไดจ้าก collateral vessels 

 

และ capillary refill เชื$อถือได้น้อยมาก เพราะอาจม ีcollateral มาช่วยได้ จึงสู้การคลาํ pulse ไม่ได้ 
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การวดั ABI หรือ API 

 

- เป็น initial screening test ในการประเมิน vascular injury 

- API หรือ arterial pressure index คือการวดั BP ของแขนหรือขาขา้งที0ไดรั้บ

บาดเจบ็ เปรียบเทียบกบัอีกขา้ง 

                API = 
!"#	ขา้งที'ไดรั้บบาดเจบ็

!"#	ขา้งปกติ
 

 

- ค่าปกติของ API คือ > 0.9 

- ABI หรือ ankle brachial index คือการวดั SBP ของแขนและขาขา้งที0ไดรั้บ

บาดเจบ็ (ขา้งเดียวกนั) เปรียบเทียบกนั 

                ABI = 
!"#	%&'()

!"#	*+%,-.%(
 

 

- ค่าปกติคือ > 0.9 เหมือนกนั 
 

- ถา้ API หรือ ABI > 0.9 กน่็าจะ exclude vascular injury ได ้(false negative ประมาณ 1%) สามารถ observe ประมาณ 24 

ชั0วโมงแลว้ discharge ได ้

- แต่หาก ABI หรือ API < 0.9 โดยที0ผูบ้าดเจบ็ไม่ไดมี้ U/D peripheral vascular disease อยูเ่ดิม กน่็าจะมี vascular injury 

(sensitivity 95%, specificity 99%) นอ้งควร investigation ต่อไป .. ถา้ใหเ้ลือก พี0เลือก CTA 

 

มาดูวธีิการวดั ABI กนัหน่อย นอ้งอาจโดนใชใ้หเ้ป็นคนทาํ 

- พนั cuff BP ที0น่องขา้งเดียวกนั  

- เอา probe Doppler ฟังเสียง arterial pulse จากนั'น ขึ'น pressure ของ cuff จนเสียง signal หายไป 

- ค่อยๆปล่อย cuff pressure จนไดย้นิเสียง signal อีกครั' ง จะได ้SBP ที0ขอ้เทา้ 

- พนั cuff BP เหนือขอ้ศอก เพื0อวดั SBP ของ brachial artery ในแบบเดียวกนั 

- คาํนวณ ABI 

- หากตอ้งการวดั API กเ็ปลี0ยนจากการวดั SBP ที0ขอ้เทา้ เป็นวดัแขนอีกขา้งหนึ0งแทน 
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Investigations 

 

Duplex Doppler ultrasound 

- ขอ้ดีคือเป็น non-invasive ทาํขา้งเตียงได ้ทาํซํ' ากี0ครั' งกไ็ด ้ส่วนมากใชใ้นการ F/U 

- ขอ้จาํกดัคือ เป็น operator dependent คนทาํฝีมือตอ้งเทพ ถึงจะแปลผลไดดี้ ถา้มีแผล มีก๊อซปิดอยู ่อาจทาํยากขึ'น หากมี 

hematoma หรือผูบ้าดเจบ็ตวัใหญ่ อาจทาํยาก 

 

CT angiography หรือ CTA 

- เริ0มมาแรง และเป็น gold standard ใน trauma center หลายๆแห่ง 

- ใชเ้วลาตรวจไม่นาน เป็น non-invasive และสามารถใชดู้เส้นเลือดเส้นอื0นๆไดอี้กดว้ย 

- ขอ้จาํกดัคือ  
- ผูบ้าดเจบ็ที0จะสามารถไปทาํได ้ตอ้งมี hemodynamic ที0 stable พอสมควร เพราะแต่ละโรงพยาบาล หอ้ง CT 

แม่งกอ็ยูไ่กลจาก ER เหลือเกิน เกิดพาคนไขไ้ป arrest กลางทางตอนกลางคืนนี0เหมือน CPR กลางป่าชา้ 

- หากมี FB เศษกระสุน เศษกระดูกหกั จะแปลผลยาก 

- Contrast nephropathy 

- Radiation expose มาก 

- ทาํการ treatment ไม่ได ้

 

MR Angiography 

- ใน trauma ไม่ค่อย work รอนาน เซ็งเป็ด ถา้มีเศษโลหะหรือกระสุนอยูก่ท็าํไม่ได ้

 

Arteriography 

- บางตาํรายงับอกวา่เป็น gold standard อยู ่แต่บทบาทมนัลดลงไปเยอะในปัจจุบนั เพราะระดบัเทพอยา่งพวกเรา แค่ตรวจ

ร่างกายกพ็อจะบอกคร่าวๆไดว้า่มี vascular injury หรือไม่ 

- จึงเหลือที0ใชคื้อ  
- Diffuse extremity injury เช่นจาก shotgun ที0ไม่รู้วา่กระสุนเมด็ไหนโดนเส้นเลือด 

- Crushed injury ที0ขาบวมมากจนคลาํ pulse ไม่ไดเ้ลย 

- U/D peripheral vascular disease อยูเ่ดิม 

- หรือพวกที0เราจะทาํการ treatment ผา่นทาง balloon angiography อะไรพวกนั'น 

 

แต่ถา้เป็นเคสที0ตอ้งการความรวดเร็วในการรักษามากๆ เช่น ขาขาดเลือดอยา่งรุนแรง มี bleeding เยอะๆ หรือ clinical 

unstable ที0ตอ้งรีบเขา้ OR .. กส็ามารถไปทาํ single shot หรือ intraoperative angiogram ได ้
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Management of Peripheral Vascular Injury 
 

Initial Management 

- ยดึหลกั initial assessment ดู life threatening condition ก่อน .. save life before save limb 

- เห็นเลือดออก bleed พุง่ปรู๊ด อยา่ยนืซื0อบื'อ ท่ามาก ใส่ถุงมือ เอาก๊อซโปะที0แผล แลว้กก็ด ถา้มือไม่วา่งกเ็อา elastic 

bandage พนั .. ถา้แผลลึก หนงัสือบางเล่มบอกวา่ใหเ้อา foley cath ใส่เขา้ไป blow balloon เพื0ออุดไว ้

- แทง IV แขนหรือขาขา้งที0ไม่ไดรั้บบาดเจบ็ 

- ให ้antibiotic และ tetanus prophylaxis 

สิ$งที$น้องไม่ควรทาํคือ 

- Blind clamp อาศยัลูกมั0ว 

- เยบ็ปิดรูแม่งเลย หวงัฟลุค๊วา่จะมี tamponade effect จาก clot ช่วยหยดุเลือด .. ประธานโทษ นอกจากมนัจะ 

bleed ต่อจนขาบวมแลว้ ยงัเสี0ยงต่อ compartment syndrome อีก 

- Case ที0มี hard signs กค็วรใหพี้0เดนทล์ากไป explore ใน OR 

- ถา้ระหวา่งนี'  compression มนัไม่ work เราสามารถใช ้

tourniquet ได ้.. แต่ตอ้งระวงัในรายที0รัดแลว้ส่งต่อ

นานกวา่ 6 ชั0วโมง อาจเกิด rhabdomyolysis ได ้

 

 
 
 

Treatments 

 ระดบั GP อยา่งเรา รู้แค่วา่ปัจจุบนั มีแนวทางในการรักษาอยู ่3 วธีิกเ็ก่งแลว้ 

 

1. Non-Operative Management (NOM) 

พวกที0มี injury เลก็ๆนอ้ยๆ สามารถใชว้ธีินี' ไดโ้ดยปลอดภยั ส่วนมากตอ้งคอย monitor ตลอดเวลา ใชใ้น

ผูบ้าดเจบ็ที0 hemodynamic stable ไม่มี active hemorrhage .. แต่ระวงัวา่อาการอาจจะแยล่ง แลว้ตอ้งแหกขี'ตาตื0น

มาเขา้ OR กนักลางดึกได ้ดงันั'น ควร select case ใหดี้ และใชว้ธีินี' ในโรงพยาบาลที0มีความพร้อม 

2. Operative Management (OM) 

ถา้ประเมินแลว้ hemodynamic ไม่ stable หรือมี hard sign จ๋าๆ ชดัเจน กล็ากผูบ้าดเจบ็เขา้ OR กนั 

โดยก่อนเขา้ นอ้งอาจตอ้งพิจารณาเรื0อง systemic heparinization ถา้ไม่มีขอ้หา้มในการใช ้เช่น bleed ในหวั, 

bleed ใน chest หรือในทอ้ง เพื0อป้องกนัการ form thrombus ขึ'นมาใหม่ และป้องกนัการ propagation ของ clot 
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3. Endovascular Treatments 

กาํลงัมาแรงและเป็นที0นิยม เนื0องจากผูป่้วยไม่โดนลงมีดแผลใหญ่เหวอะหวะ่ และยงัมี morbidity ที0ลดลงกวา่

การผา่ตดัแบบ open repair ซึ0 งจะรักษาวธีินี'ได ้ผูบ้าดเจบ็ตอ้ง stable พอสมควร และเส้นเลือดที0 injury ตอ้งไม่

ขาดออกจากกนัอยา่งสิ'นเชิง อาจารยเ์คา้ถึงจะสอด catheter เขา้ไปตามเส้นเลือด เพื0อใส่อุปกรณ์เขา้ไปรักษาได ้.. 

ส่วนรายละเอียด พี0วา่นอ้งๆไม่ตอ้งรู้หรอก เพราะขนาดพี0เดน้ทส่์วนใหญ่ยงัใบแ้ดกเวลาโดนถามอยูเ่ลย 

 

 

 

Compartment Syndrome 
 

 คือภาวะที0มีความดนัใน osteofascial compartment สูงขึ'นจนทาํใหเ้ลือดไปเลี'ยงขาหรือแขนไดล้ดลง ซึ0 งปกติแลว้ ค่าปกติ

ของ compartment pressure จะนอ้ยกวา่ 12 mmHg 

 สาเหตุมกัเกิดจาก  1. Severe crushed injury 

    2. Fracture 

    3. มี venous injury ร่วมดว้ย 

    4. Reperfusion injury 
  

พี0จะเขียนถึง compartment syndrome ที0ขาเป็นหลกัละกนั เนื0องจากพบไดบ่้อยทั'งในชีวติจริงและในหอ้งสอบ 
 

 

เส้นประสาทที0อยูใ่น compartment ของขา 
 

Anterior compartment : deep peroneal nerve 

Lateral compartment : superficial peroneal nerve 

Superficial posterior compartment : saphenous nerve 

Deep posterior compartment : tibial nerve 

 

Compartment ที0 sensitive ต่อ pressure และ ischemia ที0สุด คือ 

anterior compartment 
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Clinical Presentation (จาํ) 
 

- อาการ : มกัเริ0มตน้ดว้ยอาการปวด (pain out of proportion) ตามมาดว้ย paresthesia, poikilothermia และคลาํ pulse ไม่ได ้

(late finding) 

- เพราะฉะนั'น earliest symptom คือ pain out of proportion to physical finding in passive movement 

- ส่วน earliest clinical signs คือ numbness in 1st dorsal web space จากการที0มี compression ต่อ deep peroneal n. จากนั'นจะ

เริ0มปวดมาก และทาํ dorsiflexion ของขาไม่ได ้

- เมื0อ compartment pressure ยงัคงสูงขึ'นอยา่งต่อเนื0อง เวลาเราจบัที0น่องจะรู้สึกวา่ตึงมาก (tense limb) และถา้เราทาํ passive 

stretching ผูบ้าดเจบ็จะร้องโอดโอย ถึงขั'นด่าผูมี้พระคุณที0ใหก้าํเนิดหมอที0กาํลงัรักษา 

- อาการต่อมาคือ paralysis และ pulselessness 

- ถา้ยงัไม่ไดรั้บการรักษาอีก skin จะเริ0มดาํ ฉี0มีสีโคก๊ (myoglobinuria) และมกัจะจบดว้ยการถูกตดัขา 

 

วธีิการวดั compartment pressure 

 ปัจจุบนัมีเครื0องมือหลายแบบ แต่หลกัการคือเอาเขม็ปักเขา้ไปใน compartment นั'นๆ แลว้วดั pressure 
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Management of Compartment Syndrome 

- คลาย dressing ออก .. ถา้มีเฝือก ให ้split เฝือกรวมทั'ง webbril ดว้ย 

- ยกขาใหสู้งกวา่ cardiac level 

- ถา้ฉี0เริ0มมีสีโคก๊ ระวงัไตวาย .. ใหรี้บ load IV ร่วมกบัให ้Mannitol และ alkalinize urine ดว้ย NaHCO3 

- Indication for fasciotomy 

- Compartment pressure > 30-45 mmHg.  

- Compartment pressure > 30 mmHg. more than 3-4 hrs.  

- Pain on palpation of the swollen compartment  

- Reproduction of symptoms with passive muscle stretch  

- Sensory deficit in the territory of a nerve traversing the compartment  

- Muscle weakness  

- Diminish pulses (a very late sign)  

- Follow up แลว้พบวา่อาการเลวลง กลา้มเนื'อบวมตึง ปวดมากขึ'น  
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บทส่งท้าย 
 

 จะสงัเกตเห็นวา่ เมื0อมีผูบ้าดเจบ็มา สิ0งแรกที0ตอ้งทาํคือตามหลกั Initial assessment (ABCDEs) คน้หา life threatening 

condition เพื0อแกไ้ขใหผู้บ้าดเจบ็รอดก่อน ขอ้สาํคญัของเราที0จะ manage เบื'องตน้ คือตอ้งรู้วา่ case ไหน เราสามารถดูแลเองได ้

หรือรายไหนเราควรเร่งปรึกษา หรือ refer ใหไ้ว และจะเฝ้าระวงัอยา่งไร 

 ส่วนการ definitive treatment จะเห็นวา่ปัจจุบนัแบ่งเป็น 2 วธีิใหญ่ๆ คือ Operative management และ Non-operative 

management ซึ0 งแต่ละ organ กจ็ะมี criteria ในการเลือกวธีิการรักษาต่างกนัไป โดยดูเรื0อง hemodynamic stability เป็นสาํคญั 

 ในการที0จะทาํ Non-operative management ไดน้ั'น โรงพยาบาลที0ใหก้ารรักษาจะตอ้งพร้อม มี ICU และ monitor ที0ครบ

ครัน มีแพทย ์พยาบาล และบุคลากรที0พร้อมจะมานอนเฝ้าผูบ้าดเจบ็ได ้มีศลัยแพทยที์0พร้อมจะวิ0งมาผา่ตดัไดไ้ม่วา่ในเวลาใดกต็าม 

มี X-ray ที0สามารถทาํ intervention ได ้.. ดงันั'น จะเห็นวา่ใชไ้ดก้บัโรงเรียนแพทยเ์ป็นส่วนใหญ่ .. ตามโรงพยาบาลอาํเภอ ที0หมอ

ศลัยเ์อาแต่เปิดคลินิก ตามไม่ได ้ไม่มา ไม่เคยมาราวน์ อาจจะใช ้NOM ลาํบาก .. สู้มาแลว้ผา่ไปทีเดียวจบเลย  

ไม่ตอ้งมานั0งเฝ้าคนไขก้นัใหป้วดหวั 

 

 สุดทา้ยนี'  ขอขอบคุณนอ้งๆทุกๆคนที0อุตส่าห์อ่านมาถึงหนา้นี'  หวงัวา่จะไดค้วามรู้ไปใชใ้นการดูแลผูบ้าดเจบ็ไดไ้ม่มากก็

นอ้ย ขอขอบคุณคณาจารยค์ณะแพทยศาสตร์ และคณาจารยภ์าควชิาศลัยศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น ที0พรํ0าสอนจนพี0ไดมี้วนันี'  

ขอบพระคุณ ศ.นพ.ทองอวบ อุตรวเิชียร ที0เป็นแบบอยา่งในการเป็นครูและเป็นศลัยแพทยที์0ดี, รศ.นพ.วชัรพงศ ์พทุธิสวสัดิe  ที0คอย

ชี'แนะเวลาผมดูแลผูบ้าดเจบ็ ขอบคุณ รศ.นพ.ไชยยทุธ ธนไพศาล และ ผศ.ณรงชยั วอ่งกลกิจศิลป์ ที0เปิดหน่วย Trauma ขึ'นมา ให้

พวกผมไดมี้ที0อยู ่มีงานทาํ และคอยใหค้าํปรึกษาตลอด โดยเฉพาะ อ.ไชยยทุธ ที0เกษียณแลว้ กย็งัมาทาํงาน มาช่วยสอนนอ้งๆ มา

ใหค้าํปรึกษาโดยไม่รู้จกัเหน็ดเหนื0อย ขอบคุณ อ.ผาติ อ.ปาริชาติ และ อ.สุภชัชา ที0ช่วยกนับุกเบิกการเรียนการสอนของหน่วย 

trauma และช่วยหารเวรกนั .. สุดทา้ยที0จะขาดไม่ได ้คือ ถา้นอ้งๆอ่านมาจนถึงหนา้นี'  พวกนายสุดยอดมาก ขอใหค้วามรู้จงสถิตกบั

นอ้งๆละเป็นแพทยที์0ดีช่วยกนัพฒันาระบบสุขภาพของบา้นเราไปดว้ยกนั 

          

          พี0ป๊อป 

         นพ.ภาณุ ธีรตกลุพิศาล 

              (เมษายน 2564) 
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แนะนาํหนงัสือก่อนจากกนัไป วา่พี0อ่านจากเล่มไหน อา้งอิงจากอะไร เผื0อใครมีความสารมรถ เวลาเหลือ รักการอ่านเป็น

ชีวติจิตใจ หรืออยากอ่านไวข่้มขวญัและกาํลงัใจของเพื0อนๆกต็ามไปอ่านได ้ไม่วา่กนั 

 

 

Trauma 9th edition 

     วางแผงเมื0อปลายปี 2020 ถือเป็นหวัใจสาํคญัของวงการ trauma ทั0วโลก และเป็น 

standard text book ที0ใชก้นัของศลัยแพทย ์

      ราคาเตม็อยูที่0ประมาณ 8000 กวา่บาท ไปต่อดีๆ เวลาที0มาจดังานที0คณะจะเหลือ 6000 

กวา่บาท ถา้นอ้งสู้ราคาไหว เอามาหนุนหวันอน กไ็ม่วา่กนั แต่พี0จะบอกวา่ e-book ใน 

web หอ้งสมุดคณะกมี็นะ พี0กโ็หลดมาอ่านเช่นกนั 

      ซึ0 งเล่มนี' มี Professor ดงัๆที0น่าติดตามผลงานหลายท่านเป็นผูเ้รียบเรียงเนื'อหาเอาไว้

ใหเ้ราอ่านกนั 

 

Advanced Trauma Life Support – ATLS 10th edition 

     ประเทศไทยเริ0มมีปรับ ATLS เป็น version 10 เมื0อกลางปี 2018 โดยความรู้ส่วนใหญ่

ของ course นี'  อาจจะลึกเกินไปสาํหรับ นศพ (เคา้ออกแบบ course มาสาํหรับแพทยที์0จบ

แลว้เท่านั'นถึงจะเรียนได)้ แต่ถึงอยา่งไรกต็าม มนัเป็นแนวทางปฏิบติัของบา้นเราใน

ปัจจุบนั จะไม่รู้เลยกไ็ม่ได ้

 

Prehospital Trauma Life Support – PHTLS 9th edition 

     การดูแลผูบ้าดเจบ็ในระยะก่อนถึงโรงพยาบาลในประเทศไทยเริ0มใชห้ลกัการของ 

PHTLS มาประมาณ 5 ปี โดยเนื'อหาจะสอดคลอ้งกบั ATLS เพื0อใหก้ารดูแลผูบ้าดเจบ็

ตั'งแต่ที0 scene จนมาถึงโรงพยาบาลเป็นไปอยา่งไร้รอยต่อ 

     ซึ0 ง Course ATLS และ PHTLS นั'น ที0 มข. เราจดักนัทุกปี หากใครที0จบเป็นแพทยแ์ลว้

สนใจอยากเรียนเพื0อ up skill ความรู้ความสามารถ นอ้งค่อยติดต่อหลงัไมคก์นัเขา้มาได ้

พี0ไดส้รุปเนื'อหา ATLS กบั PHTLS edition ใหม่ อยูใ่นหนงัสือ Mind map ประกอบการ

ประชุมวชิาการของภาควชิา EM (เล่มสีดาํๆ) ไปตามอ่านกนัได ้หรือไม่กห็ลงัไมคม์า 

 

 

Schwartz’s Principles of Surgery 10th edition 

     เล่มนี'ขาดไม่ได ้เป็น Standard textbook ของเหล่าศลัยแพทยทุ์กๆท่าน ดงันั'น เอาชีทนี'

ใหพ้วกพี0ๆเดน้ทอ่์าน อาจพอตอบสอบไดแ้บบถูๆไถๆอยูบ่า้ง และเนื'อหา หรือ guideline 

ต่างๆกมี็การ update กนัอยูเ่นืองๆ  
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     และเล่มอื0นๆที0ไม่ไดเ้อารูปขึ'น เช่น Bailey & Love’s Short Practice of Surgery 25th edition เป็น basic ใหเ้ขา้ใจเนื'อหาและ 

pathology ต่างๆก่อนเขา้บทเรียน Netter’s Clinical Human Anatomy ที0เราอาจตอ้งทาํความเขา้ใจและทบทวนเพราะอาจมีการ

หลงลืมกนับา้ง Rutherford’s Vascular Surgery เป็น standard textbook ในการรักษาพวก vascular injuries ต่างๆ ซึ0 งทั'งหมดนี'  

ใครอยากอ่านเพื0อโชวพ์ละกาํลงั กห็าไดใ้น web หอ้งสมุดคณะแลว้กนันะ 
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