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Common Trauma Problems 
For General Practitioner 

 
 
 

Introduction 

 

ชีทชุดน้ีจัดทำข้ึนเน่ืองจาก น5องๆที่กำลังจะข้ึนปฏิบัติงานเป>น extern และตEอไปจะเติบโตเป>นแพทยJ อาจไปใช5ทุนอยูEตาม

โรงพยาบาลตEางๆ ถ5าน5องๆไมEลาออกกEอน ยังไงก็คงจะต5องเจอผู5บาดเจ็บอยูEแล5ว ย่ิงตอนกลางคืน อยูEเวรคนเดียว ผอ. ไมEเคยเห็นหน5า 

รุEนพี่ก็เปVดคลินิก ไมEรู5จะ consult ใคร อยEางน5อยก็พอมีความรู5ไว5บ5าง พี่จึงรวบรวมความรู5ใน part ตEางๆที่คิดวEาสำคัญ และอาจพบ

เจอท้ังในชีวิตจริงและในห5องสอบ เพื่อให5น5องๆได5เอาตัวรอด อาจจะไมEต5องจำได5ทั้งหมด แตEอยEางน5อยก็รู5วEาจะไป search หาวEาอะไร

ดี บางอยEางอาจไมEเหมือนกับท่ีสถาบันอ่ืนๆเค5าสอนกัน คือพยายามจะอิงหลักความเป>นจริงท่ีน5องๆสามารถ manage ได5 ให5มาก

ที่สุด จะไมEพยายามสอนเน้ือหาที่เวEอวังอลังการ เพราะเอาไปใช5ไมEได5จริง  

ชีทน้ีเป>น version ที่ 6 แล5ว ซึ่งโดยปกติจะพยายาม update ทุกๆปh พี่ไมEรับคEาสอน คEาเขียนใดๆ ต้ังใจจะให5เพราะวEาเวลา

ในการวนหนEวย trauma น้ันมีจำกัด ในขณะที่เน้ือหาที่อยากสอนก็มีมากมายเหลือเกิน ดังน้ัน ไมEวEาจะถEายเอกสาร หรือเผยแพรE 

เพ่ือให5เพื่อนแพทยJหรือนักศึกษาแพทยJได5มีความรู5ในการดูแลผู5บาดเจ็บ สามารถทำได5 โดยไมEต5องขออนุญาตครับ ไมEได5คาดหวังวEา

ต5องจำได5ทุกอยEางในน้ี แคEให5น5องรู5ไว5 วEาจะมาเปVดหาข5อมูลได5ที่ไหน นEาจะพอนะ 

 

พี่ปlอป 

นพ.ภาณุ ธีรตกุลพิศาล 

 
ถ5าไฟลนตูดใกล5สอบ จะหมดเวลาแล5ว ให5อEานตัวหนังสือสีดำ และ สีแดง 

สEวนตัวหนังสือสีเหลืองและสีน้ำเงิน ข5ามไปกEอน มันเป>น basic science กับ pathophysiology คEอยมาอEานทวนทีหลัง” 

และอีกอยEางนึง ถ5าข้ีเกียจมาก เปVด Youtube 

แล5วนอนฟtงไปชิวๆก็ได5ครับ .. Scan QR code 

เข5าไป แล5วอยEาลืมกด subscribe ให5ด5วยเด5อจ5า 
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Stop the BLEED 
 

 

Introduction 

 เม่ือพูดถึงการดูแลผู5บาดเจ็บ หลายๆคนก็จะนึกถึง การดูแลผู5บาดเจ็บแบบ ABCDEs ที่เราคุ5นเคยกัน .. ใชE ส่ิงน้ันคือการดูแล

รักษาผู5บาดเจ็บในโรงพยาบาล (In hospital trauma patient care) เป>นหลักการรักษาที่เป>น basic principles หลักของเรา 

ปtญหามีอยูEวEา .. ไอ5ที่เรารักษากันน่ี มันแคEคร่ึงเดียว พอเก็บ data ทั่วโลก

ทั้งหมด พบวEา .. ไอ5สีแดงๆ 50% ข5างๆเน่ีย คือผู5บาดเจ็บที่เสียชีวิตใน

ชEวงเวลากEอนที่จะมาถึงโรงพยาบาล 

เราจึงแบEงการเสียชีวิตของผู5บาดเจ็บเป>น 3 phases คือ 

1) Immediate death พวกน้ีคือตายเป>นหลักนาทีหลัง injury 

หรือท่ีชาวบ5านเรียกวEา “ตายคาที่” มีปริมาณมากเป>น 50%ของ

จำนวนทั้งหมด .. เด๋ียวเราจะมาลงรายละเอียดในกลุEมน้ีกัน 
 

2) Early death พวกน้ีมาตายท่ี รพ. มักเกิดจาก severe organ injury เชEน liver injury, massive hemothorax, 

hemoperitoneum บลาๆๆ หรือที่ชาวบ5านเรียกวEา “ทนพิษบาดแผลไมEไหว” 

3) Late death พวกน้ีคือรอดตายจาก injury แล5ว แตEมาตายจาก complications ตEางๆ เชEน pneumonia, multi-organ 

failure เป>นต5น 

ที่วEามาเน่ีย พอเรามา focus ไอ5แทEงสีแดง คือ immediate death ที่เสียชีวิตในหลักนาทีซ่ึงมีจำนวนมากเน่ีย พบวEา สEวนมากเกิด

จากการเสียเลือด (hemorrhage) ที่เราสามารถรักษาได5 หากเรามีความรู5ในการ stop the bleed ได5ดี มันจึงเป>นท่ีมาของการดูแล

ผู5บาดเจ็บในชEวงกEอนถึงโรงพยาบาล (pre-hospital trauma care) ที่ update ใหมE จาก ‘ABCDE’ เป>น ‘XABCDE’ 

 

“ท่ีกล'าวมาน่ี เฉพาะ pre-hospital นะ ท่ีเปล่ียนเป>น ‘XABCDE’ .. ในส'วนของ in-hospital ยังคงใชQ ‘ABCDE’ เหมือนเดิม” 

 

 

หลักการสำคัญในการดูแลผู=บาดเจ็บ  

ในการดูแลรักษาผู5ป�วยท่ัวๆไปที่ไมEใชEการบาดเจ็บ เชEน ปวดท5อง ไข5หวัด DM, hypertension มักเร่ิมจากการซักประวัติ 

การตรวจรEางกายโดยละเอียด การให5การวินิจฉัยแยกโรค การสEงตรวจทางห5องปฏิบัติการและการตรวจทางรังสีวิทยา แล5วจึงนำสูE

การวินิจฉัยข้ันสุดท5ายและให5การรักษา ซ่ึงจะใช5เวลาชEวงหน่ึงกEอนท่ีผู5ป�วยจะได5รับการรักษา แตEในการดูแลผู5บาดเจ็บน้ันมีความ

แตกตEางกัน เน่ืองจากผู5บาดเจ็บท่ีรุนแรงมีโอกาสเสียชีวิตได5อยEางรวดเร็ว จึงต5องการความรวดเร็วในการค5นหาปtญหาและทำการ

แก5ไข ซึ่งมีหลักการดังน้ี 
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1. ภาวะใดท่ีทำให5เสียชีวิตเร็วกวEา ให5รักษาภาวะน้ันกEอน เชEน airway obstruction ทำให5เสียชีวิตเร็วกวEาภาวะ 

bleeding  แตEจากการเก็บข5อมูลการบาดเจ็บปtจจุบัน พบวEา การเสียเลือดท่ีรยางคJอยEางมาก (exsanguinating 

hemorrhage) เป>นภาวะท่ีทำให5เสียชีวิตท่ีป�องกันได5 จึงจำเป>นท่ีจะต5องห5ามเลือด ณ จุดเกิดเหตุให5เร็ว ซ่ึงจะกลEาว

ตEอไป 

2. ให5ทำการรักษาได5เลยโดยไมEต5องรอการวินิจฉัยข้ันสุดท5าย เชEน หากประเมินเบื้องต5นพบวEาผู5บาดเจ็บมี BP drop ซีด 

ปวดท5อง นEาจะมีการเสียเลือดในชEองท5อง สามารถให5 IV ได5เลย โดยไมEต5องรอผลการตรวจทางรังสีวิทยาวEาเลือดออก

จากระบบใด 

3. การซักประวัติโดยละเอียดไมEมีความจำเป>นในระยะแรก ควรเน5นเร่ืองการประเมินและการชEวยชีวิตกEอน และไปทำการ

ซักประวัติโดยละเอียดในชEวงของการทำ secondary survey เม่ือผู5บาดเจ็บมีอาการดีขึ้นแล5ว 

4. การประเมินและชEวยชีวิตต5องทำอยEางรวดเร็ว แตEต5องระวังภาวะแทรกซ5อนที่เกิดจากความรีบเรEงหรือการกระทำที่มาก

เกินไป เชEน การเปVด airway หากกระทำโดยเร็วและแรงเกินไป อาจสEงผลตEอการบาดเจ็บของ C-spine หรือการใสE 

ET-tube โดยไมEมีความจำเป>น อาจสEงผลให5ผู5บาดเจ็บเกิดภาวะ tension pneumothorax จากการเพิ่มความดันใน

ชEองอกมากข้ึนได5 หากผู5บาดเจ็บรายน้ันมีภาวะ pneumothorax อยูEเดิม 

 

 

Pre-Hospital Trauma Care 

 

 เม่ือทราบถึงปtจจัยตEางๆที่ทำให5ผู5บาดเจ็บเสียชีวิตแล5วน้ัน ทำให5เกิดแนวทางในการประเมินและรักษาผู5บาดเจ็บในห5วงกEอน

ถึงโรงพยาบาล โดยเรียงลำดับดังน้ี 

 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 

  

 

หลักการของลำดับการรักษาผู5บาดเจ็บแบบ “XABCDE” น้ีความเป>นจริงถือกำเนิดมาช5านานแล5ว แตEใช5ในยุทธวิธีทาง

การทหารซึ่งพบวEาการเสียชีวิตท่ีป�องกันได5 (preventable death) ในสงครามซ่ึงสEงผลให5ทหารเสียชีวิตในสนามรบได5รวดเร็วเกิด

จากการเสียเลือดในปริมาณที่มาก และได5มีการคิดค5นลำดับการรักษาแบบ “MARCH” ข้ึนเพื่อใช5ในสงคราม และได5ประยุกตJมาใช5

กับภาคพลเรือนในปtจจุบัน 
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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) 

 ในการประเมินและรักษาผู5บาดเจ็บ ณ จุดเกิดเหตุ การจัดการห5ามเลือดที่ออกอยEางรวดเร็วปริมาณมากเป>นสิ่งสำคัญที่พึง

กระทำกEอนหรือควบคูEไปพร5อมๆกันกับการเปVดทางเดินหายใจ ซึ่งภาวะเลือดออกปริมาณมากและรวดเร็วน้ีมักจะเกิดจากการฉีกขาด

ของหลอดเลือดแดง (arterial bleeding)  

 ภาวะ exsanguinate bleeding มีดังน้ี 

- เลือดพุEงออกจากแผล (Blood spurting from wound) 

- เลือดออกจากแผลโดยไมEมีทีทEาจะหยุด (Blood won’t stop coming out) 

- เลือดนองท่ีพ้ืนปริมาณมาก (Blood pooling on the ground) 

- เส้ือหรือกางเกงชุEมไปด5วยเลือด (Clothing soaked with blood) 

- เลือดออกชุEมผ5าปVดแผล (Bandage soaked with blood) 

- รยางคJขาด (Amputated of arm or leg) 

- ผู5บาดเจ็บเสียเลือดมากจนมีการรับรู5สติท่ีเปล่ียนแปลงไป (Bleeding in patient with confused or 

unconscious) 

7 ข5อน้ีเทEาน้ัน ที่เราจะทำการรักษา ใน X กEอนการเปVดทางเดินหายใจ นอกเหนือจาก 7 ข5อน้ี (เชEนพวก แผล laceration 

with bleeding เอ่ือยๆ) จะอยูEใน C เหมือนเดิม .. ไมEสับสนนะ 

โดยการรักษาภาวะ bleeding น้ี มี key สำคัญ คือ “เร็ว และ 

effective” ไมEควรใช5เวลาเกิน 60 วินาที  

การจัดการประกอบไปด5วย 3 steps คือ 

1. ใช5มือกด 

2. Pressure dressing 

3. Tourniquet 

พี่จะขอข5ามการใช5มือกดไปเพราะวEาชาวบ5านเค5าคงกดแล5วหลEะ แล5ว

มันไมEอยูE คนไข5เลยมาถึงมือเรา .. ดังน้ัน น5องๆต5องรู5จักการ apply pressure 

dressing ให5ถูกวิธี และ effective 
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 เร่ิมต5นด5วยการสวมถุงมือกEอนทุกคร้ัง จากน้ันนำก อซมาคล่ีออก แล5วยัดลงไปให5ลึกท่ีสุด ไปให5ถึงก5นแผล แผลพวกน้ีมัน 

bleed ออกมาจาก vessels ท่ีก5นแผล ดังน้ัน ต5องอุดตอมันให5ได5 ยัดก อซลงไปจนเต็มแผล แล5วสุดท5ายคEอยเอามือเรากดทับหรือพัน 

elastic bandage ก็แล5วแตEสะดวก .. หากทำได5ตามน้ี .. 99% จะหยุดหมด แทบไมEได5ใช5 tourniquet เลย (tourniquet จะได5ใช5

ตEอเมื่อเรา pack ลงไปไมEถึงก5นแผล เชEน laceration ที่มันลกึมากๆ หรือจมลงไปในข5อ อะไรประมาณน้ัน)  

 

“ปWญหาสำคัญท่ีเรา stop bleeding ไดQไม' effective คือเรา 

pack ไม'ถึงกQนแผล แลQวผลที่ตามมา คือ complications 

จาก bleeding ซึ่งมันแกQยาก” 

 

 ขอเพ่ิมในสEวนของการใช5 Tourniquet หนEอยละกัน 

หลักการในการใช5 Tourniquet ณ จุดเกิดเหต ุ

 น5องลองนึกถึงสถาณการณJที่เราอยูE ณ จุดเกิดเหตุนะ .. มันจะมี bleeding เร่ียราด เลือดไหลเละเทะ ผู5คนมากมาย (จะเปVด 

exposure ถึงขาอEอนคนไข5 คนก็จะถEาย VDO หาวEาเราอนาจาร) ย่ิงสมัยน้ี แฟช่ันโดยมากเป>นกางเกงรัดรูป ขาเด ป โดยเฉพาะเด็ก

แว5นไทยบ5าน แมEงไมEรู5จะใสEกางเกงรัดไปไหน (ไมEร5อนไขEบ5างหรอ?ถามจริง) เราจะแบEงเป>น 2 กรณี 

1. หากเห็นแผลชัดเจน ให5รัด tourniquet ที่ตำแหนEงเหนือตEอแผล

ประมาณ 5-10 cm. 

2. หากไมEเห็นแผล เชEน กางเกงยีนสJขาเด ปมันคลุมอยูE ไมEต5องเสียเวลา

พยายามถก หรือตัดกางเกง กวEาจะถกหรือตัดจนเห็นแผลได5 คง 

bleed ไปแล5วประมาณ 2 ลิตร .. ให5เราทำหัตถการที่เรียกวEา 

“High & tight tourniquet application” คือการรัด tourniquet 

ไปยังจุดท่ี proximal ที่สุดที่เราจะทำได5 รัดให5แนEน เอาให5เลือดหยุด

กEอน เพื่อ save life 
 

ท้ังน้ี .. การจะใส' Tourniquet ในตัว X น่ี ตQองเขQา criteria 7 ขQอขQางบนนะ 

 

หลังจากน้ันผู5ให5การรักษา สามารถทำการประเมิน primary survey ในสEวนของ A, B, C และ D อยEางครEาวๆ (ภายใน 10 

วินาที) ได5โดยการถามช่ือผู5บาดเจ็บและเหตุการณJครEาวๆพร5อมท้ังให5ผู5ชEวยทำการประคองคอ (manual in line maneuver) ไปด5วย 

เชEน เม่ือเข5าไปถึงผู5บาดเจ็บและทำการประคองคอแล5ว จึงถามวEา “ผมเป>นแพทยJผู5ให5การรักษานะครับ คุณชื่ออะไร เกิดเหตุการณJ

อะไรขึ้น” หากผู5บาดเจ็บตอบช่ือและคำถามได5เหมาะสม แปลวEา ทางเดินหายใจไมEมีการอุดกั้น (สามารถเปลEงเสียงได5ดี) ระบบ
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หายใจยังพอทำงานได5 (สามารถขยับกล5ามเน้ือซี่โครงและกะบังลมเพื่อให5ลมผEานออกมาได5) ผู5บาดเจ็บยังมีการรับรู5สติอยูEในระดับ

พอใช5ได5 (สามารถอธิบายเหตุการณJครEาวๆได5เหมาะสม) เป>นต5น 

 การ resuscitation คือการให5การรักษาและแก5ปtญหาที่ตรวจพบ โดยมุEงเน5นปtญหาสำคัญท่ีอาจทำให5เสียชีวิต เชEน การ

แก5ไขภาวะลมค่ังในชEองปอด การแก5ไขภาวะช็อคจากการเสียเลือด เป>นต5น 

 

เม่ือ A กับ B ผEาน .. มาถึงขั้นตอน C .. ยังจำ tourniquet ที่เรา high & tight application ได5ใชEม้ัย เราจะมาจัดการกับมันตEอ 

ตอนน้ีเข5าใจวEาเลือดคงชะลอลงแล5ว และ life threatening ในตัว A และ B ก็ได5รับการจัดการไปแล5ว เราจะมา assess 

บาดแผลกันโดยเปVด expose บาดแผลน้ีออกมา แล5วดูซิวEามันยัง bleed อยูEม้ัย .. ถ5ายัง Bleed ซมึๆอยูE ก็ให5ทำการ pack แผลซะ 

เม่ือ pack แผลเสร็จ แล5วเห็นวEา tourniquet ที่เราใสEไว5น้ัน มันอยูEหEางไกลเกินไป เราจะขยับมัน เรียกวิธีน้ีวEา 

“Tourniquet re-location” ซึ่งสามารถทำได5โดย ... 

         นำ tourniquet อนัที่ 2 มารัดที่ตำแหนEง proximal 

ตEอแผล ประมาณ 5-10 cm. เหมือนการใสE tourniquet ปกติ 

จากน้ันคEอยคลาย tourniquet ตัวแรก .. แล5วดูวEาเลือดหยุด

ไหลหรือไมE ถ5าหยุด ก็ OK นำสEง รพ. ตEอไป 
  

         แตEถ5าคลาย tourniquet ตัวแรกแล5วเลอืดดันทะลัก

ออกมาอีก อยEาเพ่ิงตกใจ ให5ทำการย5าย tourniquet ตัวแรก 

(ท่ีเราเพิ่งคลายออก) มาอยูE just proximal ตEอ tourniquet 

ตัวที่ 2 ที่เรารัดใหมE แล5วรัดให5แนEน .. ทำแบบน้ี 99.999999% 

เลือดจะหยุดไหล (ถ5าไมEหยุด คือลื้อใสE tourniquet ไมEถูกวิธี) 

 
 การทำ primary survey และ resuscitation เป>นสEวนสำคัญในการดูแลผู5บาดเจ็บท่ีรุนแรงและมักจะต5องทำควบคูEกัน เพื่อ

แก5ปtญหาท่ีตรวจพบอยEางทันทEวงที เชEน เมื่อตรวจพบปtญหาของ airway ก็ให5ทำการรักษาทันที ไมEต5องให5ตรวจถึง environmental 

control แล5วจึงมาเริ่มรักษา airway เพราะหากทำเชEนน้ันจะทำให5การแก5ปtญหาลEาช5าและไมEสามารถชEวยชีวิตได5ทัน 

 แล5วจึงนำผู5บาดเจ็บสEงโรงพยาบาล เพื่อทำการรักษาตEอไป 

 

“ที่กล'าวมานี่ เฉพาะ pre-hospital นะ ที่เปลี่ยนเป>น ‘XABCDE’ .. 

 ในส'วนของ in-hospital ยังคงใชQ ‘ABCDE’ เหมือนเดิม” 
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Traumatic Brain Injury 
 
 

 พยายามเลิกใชQคำว'า “head injury” กันนะ มันเป>นเหมือนภาษาชาวบQาน ฟWงดูไม'ค'อยมีความรูQ ใชQคำว'า TBI ดีกว'า 

 

ปtจจุบันการบาดเจ็บทางสมองเป>นเร่ืองท่ีพบเจอได5บEอยมาก ย่ิงเป>นแพทยJจบใหมE ออกไป รพช. ที่มี ผอ. ผู5ซ่ึงประชุม

ตลอดเวลาและไมEเคยมาหารเวรด5วย จะปรึกษาใครก็ไมEได5เพราะมีเราเป>นหมออยูEคนเดียวคืนน้ัน เราจึงต5องมีความรู5 วEาเคสแบบไหน

ที่สามารถ admit observe ได5 หรือรายไหนต5องรีบ refer ให5ไวและไมEโดนดEา 

ATLS edition 10 แนะนำวEา  - ถ5าไมEได5อยูEใน center การ early refer สำคัญกวEาการทำ CT  

- การซักประวัติใน secondary survey ควรซักเร่ือง anticoagulant เสมอ 

- การ monitor GCS มันมีการปรับเปลี่ยนเล็กน5อย 

 
Anatomy 

 เอา basic ไปกินกEอนเล็กๆน5อยๆ 
 

 

             Scalp มีอยูE 5 ช้ัน ได5แกE skin, connective tissue, galea 

aponeurosis, loose areolar tissue และ pericranium  

ช้ันที่แข็งแรงที่สุดคือ galea ถ5าขาด ให5ใช5 absorbable suture เย็บทุกคร้ัง 

สEวนช้ันที่ bleed หนักที่สุดเป>น connective tissue (subcutaneous) ใช5 

nylon เย็บคำใหญEๆเพ่ือ stop bleeding ให5อยูE ไมEต5องประดิดประดอย 

คนไข5จะเสียเลือดเยอะ ถึงเวลาผมก็งอกออกมาคลุมแผลเป>นของเราอยูEดี 

            Subgaleal hematoma (หัวโน) หมายถึงการมีเลือดค่ังอยูEใต5 loose areolar tissue เหนือช้ัน pericranium .. เขียน

เพราะ เด็กตกเตียงหัวโนมา น5องบางคนไมEรู5จะเขียน diag ลงบน OPD card วEาอะไร ก็ให5ใช5คำน้ี  

            Scalp มีเลือดมาเล้ียงเยอะ ระวังเด็กกับคนแกE หัวแตกอาจ bleed จน shock ได5 
 

Brain  

1. Cerebrum : แบEงโดย Falx cerebri เป>น left กับ right hemisphere  

2. Cerebellum : มีหน5าที่คอยควบคุม coordination กับ balance  

 

Meninges: ม ี3 ช้ัน 

1. Dura mater : นอกจากจะหุ5มเน้ือสมองแล5ว dura ยังทบตัวเป>นแผEน ชEวยก้ันเน้ือสมอง แบEงออกเป>น compartment  

   1.1 Falx cerebri แบEงสมองในแนวต้ัง (sagittal) ออกเป>น ซ5ายกับขวา  
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1.2 Tentorium cerebelli แบEงเน้ือสมองในแนวนอน ออกเป>น 2 compartment คือ supratentorial กับ 

infratentorial compartment  

2. Arachnoid : ตรงด5านใต5หรือ subarachroid จะม ีCSF กับ blood vessel เล็กๆอยูE  

3. Pia mater :  ใต5ชั้นน้ีก็จะเป>นเน้ือสมอง 

 
 

CSF Circulation  

 ถ5าพวกล้ือยังจำกันได5นะ 
 

           Choroid plexus ใน lateral ventricle จะสร5าง CSF ประมาณ 20 

ml/h แล5วไหลผEาน foramen of Monro เข5า third ventricle ผEาน aqueduct 

of Sylvius เข5า fourth ventricle เข5า subarachnoid space ที่อยูEบนเน้ือ brain 

กับ cord และจะมีการ reabsorb เข5า venous circulation ได5 เพราะฉะน้ันถ5ามี 

bleeding ก็จะรบกวนการ absorption ของ CSF 

 
 

Neurological Examination 

 พีข่อระบายความในใจหนEอย น5องๆไมEให5ความสำคัญกับการตรวจ neurological examination ในผู5บาดเจ็บ traumatic 

brain injury เลย .. ทีเวลาอยูE OPD med คนไข5เดินมา บอกวEา “คุณหมอ ดิฉันปวดหัวตุ บๆ” พวกมึงแมEงตรวจ neuro ซะ 

complete ทุก sign ทุก tract กล5ามเน้ือทุกมัด เพราะอาจารยJ med แมEงดุไง พวกล้ือกลัวโดนดEา คนไข5เป>นแคE tension 

headache สุดท5ายจEาย para ไปแดกแมEงก็หาย .. แตEพอคนไข5รถชนมา สลบ .. สลบเลยนะเว5ย!! รุนแรงกวEาไอ5ปวดหัวตุ บๆเยอะ ลื้อ

เสือกเขียนแคE E4V5M6 + Neuro grossly intact จบ .. คอืน5องคิดดูสิ วEาอะไรมันรุนแรงกวEากัน และนEาโดนฟ�องร5องกวEากัน ถ5าเรา

ตรวจไมE complete .. ดังน้ัน ผู5บาดเจ็บศีรษะกระแทกสลบมา ตรวจ complete neurological examination ทุกรายนะครับ 

อยEางน5อยถ5าอาการแยEลง จะได5มีอะไรไปสู5เค5าในช้ันศาลได5บ5าง 
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Level of Conscious แบEงเป>น 5 ระดับ 

 1. Alert  : ต่ืนดี คุยรู5เร่ือง 

2. Confusion  : สับสน วุEนวาย พูดภาษาคนไมEรู5เร่ือง โคตรจะเบื่อกับพวกน้ี 

3. Drowsiness  : หลับ ซึม พอปลุกต่ืนอยูEบ5าง แตEปลุกเสร็จ แมEงก็หลับตEอ  

4. Stuporous  : หมดสภาพ นอนเงียบ เวลาเราทำ deep pain น5าเค5ายังพอมีปฏิกิริยาตอบสนองอยูEบ5าง เชEน เอามือปtด  

5. Comatose  : ไมEม ีrespond ตEอ deep pain หรือมี decerebrate posture ออกแนวน้ีคงต5องใสE tube แล5ว 

 

 

Eyes Examination 

- Raccoon eye ตาเหมือนหลินปVง (น่ันแพนด5าป�ะ) สงสัยวEาอาจมี base of skull fracture แถวๆ anterior fossa 

- Pupil ให5ตรวจกEอนที่น5องๆให5ยาอะไรก็ตามท่ีมีฤทธ์ิ sedate โดยเฉพาะตอนจะใสE tube 

Dilated pupil นึกถึง uncal herniation กด CN3  

Pinpoint pupil นึกถึง lesion แถวๆ pons  

- Eye movement 

Conjugated deviation: ตามอง ฟ�อง lesion .. เหลEไปด5านไหน แสดงวEา lesion นEาจะอยูEทางน้ัน 

ตาเหลEข5างเดียว : CN 3, 4, 6 injury ข5างน้ัน 

Doll’s eyes: เป>นผักแนE เตรียม advice ญาติได5 

- ถ5ายังไมEได5 exclude C-spine injury .. ห5าม!! ตรวจ doll’s eyes กับ stiff neck นะ 
 

 

 

Signs & Symptoms of Increased ICP (จำ) 

- Conscious แยEลง เป>น most common initial symptom 

- Progressive headache 

- Projectile vomiting 

- Cushing’s response เกิดจาก ICP สูงจนกด brainstem ผู5ป�วยจะมี BP สูง, HR ช5า, pulse pressure กว5าง, หายใจ

ช5า แตEลึก และไมEสม่ำเสมอ 

- Pyramidal tract signs: hemiplegia, hyperreflexia 
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Brain Herniation 

 เม่ือมี ICP ที่สูงข้ึน เชEนจาก bleeding, hematoma, สมองบวม หรือก5อนตEางๆ เชEน abscess หรือ tumor สมองจะ

สามารถ herniate ลงมาได5 3 ทิศทาง คือ 

 
 

1. Transtentorial herniation 

          1.1. Central herniation เกิดจาก swelling หรือ bleed กลางสมอง  

                 พอดี ดันสมองลงตรงกลางตรงๆ ผEาน tentorial hiatus ไปกด  

                 Brainstem .. ผู5ป�วยจะมีอาการคือ 

                       - Cheyne-Stroke respiration 

                       - Posture จาก decorticate -> decerebrate 

                       - Pin point pupil  

                 เจอครบ 3 อาการแล5วไมEรีบรักษา ตายชัวรJ 

          1.2. Uncal herniation เกิดจาก lesion อยูEด5านข5าง มักเป>นท่ี 

                 temporal กดเน้ือสมองลงมา ดัน uncus (สEวนลEางของ  

                 temporal lobe) ลงมากด CN3 ถ5าไมE treat ก็จะกด medulla  

                    แล5วผู5ป�วยก็จะหยุดหายใจ โดยลักษณะของผู5ป�วยคือ pupil โตข5างเดียวกัน และ hemiplegia ด5านตรงข5าม 

 1.3. Kernohan herniation แทนท่ีเน้ือสมองจะ herniate ลงด5านลEาง กลับเล่ือนไปกดทับกะโหลกในฝt±งตรงข5าม ทำให5มี  

                   pupil โตข5างเดียวกัน และ weakness ข5างเดียวกันด5วย 

 

2. Tonsilar herniation 

อีกช่ือคือ Cerebella herniation หรือ Foramen Magnum herniation เกิดจาก bleeding บริเวณ posterior 

fossa ซึ่งมี space แคบมาก ดังน้ัน มีเลือดออกต๊ิดเดียวก็จะดัน cerebella tonsil ลงมากด medulla ผู5ป�วยจะหมดสติ 

หยุดหายใจ และตายอยEางรวดเร็ว .. ถือเป>น herniation ที่ช่ัวร5ายมาก 

3. Cingular / Falcine herniation 

 เกิดจาก brain บวมท่ี lobe ใด lobe หน่ึง ไมEใชEทั้งหมดของเน้ือสมอง แล5วสมองมันเล่ือนไปกดด5านตรงข5าม ไมEได5ลงมา

ด5านลEาง ผู5ป�วยก็จะมีแคE weakness ของแขนขาด5านตรงข5ามแคEน้ัน 
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Glasgow Coma Scale 

 

 เร่ิมใช5ที่ University of Glasgow (Scotland) ตีพิมพJใน Lancet เพ่ือใช5ประเมิน severity ของการบาดเจ็บทางสมอง ใช5

งEาย ชัดเจน สะดวก จึงเป>นท่ีนิยมจนถึงปtจจุบัน 

 

 แบEงเป>น 3 สEวน คือ 

1. Eye opening (E) เอางEายๆถ5าลืมตาได5เอง ผู5ป�วยต่ืนดี แสดงวEา brainstem ทำงานได5ดี  

2. Verbal response (V) การตอบสนองโดยการพูด 

3. Motor response (M) ซึ่ง M score น้ีสำคัญที่สุดในการบอก outcome ทั้ง survival กับ functional status การ

ประเมิน ศัลยแพทยJสEวนใหญEบอกวEาเช่ือได5มากกวEา E กับ V  

 

กEอนท่ีจะตรวจ GCS เม่ือเราเดินมาถึงเตียงผู5บาดเจ็บ ส่ิงแรกที่ต5องทำคือเอาผ5าหEมที่หEมผู5บาดเจ็บออก พอเรา stimulate 

แล5วคนไข5ขยับน้ิวเท5าหรือสEวนตEางๆของรEางกาย เราจะได5ประเมินได5 

 

 ปtจจุบันมีการปรับคำศัพทJใหมE แตEหลักการและ clinical ในการประเมินยังเหมือนเดิม ตามตารางด5านลEางนะ 

 

 
 

จะสังเกตเห็นวEา  - ถ5าตรวจไมEได5 ให5ใช5 NT (Non-Testable) 

  - ไมEมี decorticate หรือ decerebrate posture อีกตEอไป (ใครยังใช5อยูEคือโบราณมาก โคตรเชย แนะนำให5

กลับไปใช5โทรศัพทJ blackberry เถอะ) เปลี่ยนเป>น abnormal flexion และ extension ทั้งๆที่ความจริงการแปลผลก็เหมือนกัน

น่ันแหละ  
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 หลักการตรวจ GCS ในผู5บาดเจ็บ แบEงเป>น 4 ข้ันตอน ดังน้ี 

1. Check: ตรวจสอบวEาผู5บาดเจ็บมีปtจจัยตEางๆท่ีทำให5 GCS drop หรือไมE เชEน BP drop หรือโดนยา sedative เป>นต5น แล5ว

ก็ note ไว5 วEาตอนตรวจมีปtจจัยน้ันๆอยูE 

2. Observe: กEอนการตรวจท้ังหมด เอาผ5าหEมท่ีหEมผู5บาดเจ็บออกให5หมด เพราะเค5าอาจขยับแคEน้ิวเท5า เราต5องให5คะแนนให5

ดูก แล5วดูการขยับการพูดจา ทั้ง E, V และ M โดยที่เรายังไมEกระตุ5นใดๆ 

3. Stimulate: กระตุ5นผู5บาดเจ็บ เร่ิมต5นด5วยเสียงกEอน แล5วคEอยกระตุ5น pain ทีหลัง 

การกระตุ5น pain มี 3 วิธี (ไมEมีการบีบ/หยิกหัวนม หรือเอามะเหงกไปกด sternum แล5วนะ) 

คือ 1.กดเล็บ 2.บีบ trapezius และ 3.กดท่ี supraorbital เป>นเวลา 10 วินาที 

4. Rate: ให5คะแนน GCS 

 

 

Classification of Traumatic Brain Injury (TBI) 
 

แบEงเป>น 

Primary TBI  

หมายถึง injury ที่เกิดข้ึนจาก impact moment โดนเข5าท่ี brain โดยตรง การบาดเจ็บของสมองเกิดข้ึนทันทีต้ังแตEแรก  

Secondary TBI 

หมายถึง injury ที่เกิดข้ึนภายหลัง ซึ่งสEงผลให5เกิดภาวะ brain hypoxia โดยมากมักเกิดตามหัลง primary TBI หรือมี

สาเหตุอ่ืนๆที่ทำให5สมองขาด oxygen เชEน shock, infection, hypoxia, hyponatremia, hypoglycemia เป>นต5น 

 

Primary Traumatic Brain Injury 

แบEงตาม biomechanism of injury ได5 2 แบบ คือ 

1. Focal brain damage เกิดจากเน้ือสมองได5รับแรงกระแทกโดยตรง แบEงเป>น  

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

 1.2. Parenchymal injury เชEน cerebral contusion, cerebral laceration  

2. Diffuse brain injury เป>นพยาธิสภาพที่สมองได5รับความกระทบกระเทือนจากแรงเหวี่ยง ทำให5เกิดการดึงร้ัง หรือมีการฉีกของ 

axon ทำให5เสียการทำงานของ axon transport ถ5าความรุนแรงของแรงกระแทกตEอเน้ือสมองมีน5อยก็เป>นแคE concussion  

ซึ่งมีการฟ³´นตัวของสมองได5 แตEถ5า severe มากจนเกิด diffuse axon injury (DAI) มีสิทธ์ินอนเป>นผัก  

 

แบEงตาม severity อาศัย GCS จะแบEง primary TBI ออกเป>น 3 กลุEม คือ 

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

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

3. Severe traumatic brain injury (GCS 3-8) 
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Mild Traumatic Brain Injury (MTBI) 

 

 ภาวะน้ีเป>น the most common condition ของ trauma ในทุกๆโรงพยาบาลทั่วไทยและทั่วโลก พี่เลยเอาข้ึนมาเป>น 

condition แรก มี case ให5 admit ทุกคืน ทุกโรงพยาบาล ยังไงจบไปน5องก็จะได5เจอ ดังน้ัน criteria ต5องแมEน 

 ผู5บาดเจ็บอาจมีอาการหมดสติ อาจเป>นเพียงเส้ียววินาทีหรือนาที หรือจำเหตุการณJย5อนหลังไมEได5 แตEเม่ือมาถึงโรงพยาบาล 

GCS 13-15 

ปtจจุบัน Guideline ออกมาใหมE ในการ diagnosis ภาวะ MTBI ดังน้ี 

Criteria for identification (จำ) 

1. มีอาการอยEางใดอยEางหน่ึงดังตEอไปน้ี 

       - Confusion หรือ disorientation 

       - Loss of conscious ไมEเกิน 30 นาที 

       - Post-traumatic amnesia ไมEเกิน 24 ช่ัวโมง 

       - Transient neurological abnormalities 

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

3. อาการข5างต5นไมEได5เกิดจากการให5ยาเพ่ือรักษาภาวะอาการอ่ืน และไมEได5เกิดจาก penetrating brain injury 

 

เราอาจซักประวัติ loss of conscious ของผู5บาดเจ็บได5ไมEชัดเจน เน่ืองจากสEวยมากผู5บาดเจ็บมักมี alcohol/drug 

intoxication รEวมด5วย 

     และมีผู5บาดเจ็บประมาณ 3% ที่อาการแยEลงหลังจากเข5ารับการรักษาที่โรงพยาบาล จึงต5องมีการประเมินความเสี่ยงตEอ 

Neurosurgical intervention อยEางเหมาะสม 

     ในกลุEม Low risk คือผู5ป�วยที่ GCS 15 อาจมีเพียงอาการปวดศีรษะบริเวณท่ีถูกกระทบ (และไมEเข5าเกณฑJใดๆ) ตรวจ

รEางกายมีเพียงแผลหรือรอยช้ำบริเวณที่ถูกกระทบ ซึ่งกลุEมน้ี อาจให5กลับบ5านได5 แตEจำเป>นต5องให5คำแนะนำเพื่อปฏิบัติและสังเกตุ

อาการผิดปกติที่อาจเกิดข้ึนได5  

 

เราแบEงผู5บาดเจ็บ MTBI ออกเป>น 3 กลุEมตามตารางด5านลEาง เพื่อ management ตEอไป (จำ) 
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       ข5อที่นEาสังเกตุคือ ใน High risk น้ัน อายุมากกวEา 65 ปh รEวมกับศีรษะกระแทกต5องมีประวัติสลบหรือจำเหตุการณJไมEได5ด5วย 

หากไมEม ีLOC หรือ amnesia อาจไมEหนักแนEนเพียงพอที่จะเป>น high risk 

      อีกข5อคือ การที่ผู5บาดเจ็บ on Antiplatelets อยูE อาจเป>นแคE moderate risk ไมEใชE high risk อีกตEอไป 

      การดูแลรักษาผู5ป�วย Mild Traumatic Brain injury with moderate risk และ high risk ควรจะต5อง admit ผู5บาดเจ็บ

ไว5ในโรงพยาบาล โดยแบEงแนวทางการรักษา ดังน้ี 

 

 

MTBI – Low risk 

กลุEม low risk คือที่ไมEเข5า criteria ใดๆ เราสามารถ discharge ผู5บาดเจ็บ และให5ญาติ observe อาการที่บ5านได5 

(ต5องมีญาตินะ ห5ามปลEอยผู5บาดเจ็บกลับบ5านไป observe ตัวเอง .. ถ5าไมEมีญาติ หรือประเมินแล5ววEาไมEสามารถ observe ที่บ5านได5 

แนะนำให5 admit เหมือน moderate risk จะเหมาะสมกวEา) 

 

 

MTBI – Moderate risk 

Moderate risk พวกน้ีมีความเสี่ยงที่จะเกิด delayed bleeding ใน 6-24 ช่ัวโมงหลังบาดเจ็บ เห็นควรท่ีจะต5อง admit 

เพ่ือ observe neuro signs ที่โรงพยาบาลอยEางน5อย 6 ช่ัวโมง ซึ่งจะเลือก observe เฉยๆ หรือจะทำ CT brain รEวมด5วยน้ันข้ึนกับ

ดุลพินิจของแพทยJที่ทำการรักษาวEาดูแล5วรุนแรงหรือไมE 

1. กรณีเลือกที่จะสังเกตุอาการ 

      - ควรอธิบายให5ผู5บาดเจ็บและญาติเข5าใจถึงความจำเป>นที่ต5องนอนโรงพยาบาล 

      - Observe vital signs, GCS และ pupil ทุก 30 นาที เป>นเวลา 2 ช่ัวโมง และทกุ 1 ช่ัวโมงเป>นเวลา 4 ช่ัวโมง  

จากน้ัน ทุก 2 ช่ัวโมงจนครบ 24 ช่ัวโมง 

      - ระหวEางสังเกตุอาการ หากมีภาวะดังตEอไปน้ี ให5สEงทำ CT scan หรือสEงตัวเข5าโรงพยาบาลท่ีมีศักยภาพ 

             1) Agitation, abnormal behavior 

             2) GCS drop > 2 คะแนน 

             3) ปวดศีรษะมาก หรือ อาเจียนมาก 

             4) New neurological symptoms 

2. กรณีเลือกสEง CT scan 

      - CT แล5วไมEพบความผิดปกติ ให5สังเกตุอาการตEออีกอยEางน5อย 6 ช่ัวโมง และอาจให5กลับบ5านได5ตามแตEดุลยพินิจ 

ของแพทยJ 

      - CT พบความผิดปกติ consult นิวโรศัลยJเถอะ อยEาดองเคสไว5เองเลยๆ 
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MTBI - High risk 

      ผู5บาดเจ็บในกลุEมน้ี ควรได5รับการทำ CT brain ทุกราย เน่ืองจากมีความเส่ียงตEอความผิดปกติทางสมอง ดังน้ันถ5าน5องอยูE 

รพ.ช. ท่ีไมEมี CT ก็ refer เถอะนะ .. โดยหาก CT แล5วไมEพบความผิดปกติ ให5สังเกตุอาการตEออีกอยEางน5อย 24 ช่ัวโมง โดยหากมี

อาการตEอไปน้ี ให5สEง CT ซ้ำ 

           1) Agitation, abnormal behavior 

           2) GCS drop > 2 คะแนน 

           3) ปวดศีรษะมาก หรือ อาเจียนมาก 

           4) New neurological symptoms 

      เม่ือสังเกตุอาการครบ 24 ช่ัวโมง อาจให5กลับบ5านได5ตามแตEดุลยพินิจของแพทยJ หาก CT พบความผิดปกติ ให5สEงปรึกษา

ประสาทศัลยแพทยJ 

 

 อกีคำหน่ึงที่ต5องรู5จักคือ Cerebral concussion ซึ่ง definition คือ ภาวะกระทบกระเทือนของสมองโดยตรง ทำให5สมอง

น้ัน loss of function (หมดสติ) ไปช่ัวขณะ แล5วกลับมา (reversible) fully recovery และไมEมี pathology ให5เห็น (CT ไมEพบ

ความผิดปกติ)  

โดยคำวEา concussion น้ี ไมEสนใจ GCS แรกรับ ผู5บาดเจ็บอาจมาด5วย moderate TBI ก็ได5 แตE CT normal และหลังจาก 

observe แล5วอาการกลับมาปกติ ไมEมี neurological deficit 

 ซึ่งสมัยกEอน คำวEา cerebral concussion มักจะใช5ในกรณีท่ีเกี่ยวข5องกับ sport injury แตEในปtจจุบัน ใช5รวมกันหมด น่ัน

คือ ถ5าเป>น traumatic brain injury แล5ว CT ไมEพบความผิดปกติ หรือหากเป>นแคE MTBI โดยที่เรา admit observe neurological 

sign (ไมEได5ทำ CT) ก็ให5เขียน diagnosis วEา Cerebral concussion ได5เลย 

 

 

 

Traumatic Brain Injury in Children 

 ไมEออกสอบหรอก แตEวEาชีวิตจริง จบไป พวกน5องเจอแนEๆ ไมEวEาจะเป>น เด็กล5มหัวฟาด ตกโต ะ ตกซา เก5าอี้ เปลญวณ ตก

บันได บลาๆๆ แล5วแมEก็จะอุ5มมาเพื่อ force ให5เราทำ CT .. ถ5าน5องไมEมีความรู5 เถียงกับใครก็ไมEชนะหรอก ดังน้ัน อยEางน5อยรู5ไว5ซึก

นิดนึงวEาจะเปVด search คำวEาอะไร 

 ปtจจุบัน Guideline ที่เป>นมาตรฐานที่ใช5ในบ5านเรามีช่ือวEา Pediatric Emergency Care Applied Research Network 

(PECARN) ให5น5อง search คำวEา “PECARN head injury” เด๋ียวมันข้ึนมาเอง 

แบEงเป>น 2 ชEวงอายุ 
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อายุ < 2 ปh 

 
 

  

อายุ < 2 ปh 

 
  

 

- ให5 follow ตาม guideline น้ี เพื่อพิจารณาวEาจะ observe หรือจะสEง CT ดี 

- ประวัติ LOC > 5s น่ีให5ซักดีๆ เพราะเวลาลูกสลบไป ความรู5สึกของคนเป>นแมEน้ัน 1 วินาทีมันนานเหมือนเป>นปh 

- ในกรณีท่ีไปจบด5านขวาลEาง คือ Observe vs CT แล5วให5เราพิจารณา .. ให5ระวังข5อสุดท5าย “Parental preference” 

เน่ืองจากวEาหากพEอแมEดึงดัน แล5วซวย เราแพ5แนEในช้ันศาล 

- ถ5ามันไมEเข5าเกณฑJใดๆเลย อยEางน5อยน5องก็จะมีตัวเลขไปอ5างกับพEอแมEได5 วEามันมี % ที่จะ bleed ในหัว <0.02% หรือ 

<0.05% .. เทียบกับการโดนรังสีแล5วลูกชายจะเป>นหมันในอนาคตมันไมEคุมกัน ระหวEางน้ีหมอจะดูแลให5อยEางดี ก็วEากัน

ไป 

 

“ไม$ได&คาดหวังให&จำได& แต$ให&รู&ไว&ว$า ถ&าเจอเคสแล&วจะ search ว$าอะไร จะได&รักษาได&ถูก” 
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Cerebral Contusion 

อาการคล5ายกับ concussion แตEอาการหมดสติจะนานกวEา (อาจถึง 24 ช่ัวโมง) 

บางรายมี focal loss of function ของเน้ือสมองในสEวนน้ัน เน้ือสมองจะช้ำ บวม มีจุด

เลือดออกเป>นหยEอมๆท่ี white mater  

ในชEวงแรกจะเห็นรอยช้ำเป>นป³´นขาวๆ แตEพอตามไปพบวEา 20% ไอ5รอยที่เราสงสัย

วEาเป>น contusion มันกลับเป>น intracerebral hematoma ซึ่งการรักษาตEางกัน พวก

เลือดออกอาจต5องผEาตัด จึงแนะนำให5ทำ CT scan ซ้ำอีกครั้ง หลังจาก initial scan 12-24 

ช่ัวโมง (โดยมากบ5านเราก็ CT ซ้ำท่ี 24 ช่ัวโมง ทั้งน้ี ข้ึนกับ clinical ของผู5บาดเจ็บ) 

 

 

Skull fracture 

Indication for surgery (จำ) 

1. Gross wound contamination  

2. Depressed fracture 8-10 mm. ข้ึนไป โดยมากหาก depress มากกวEาความหนาของ skull ก็เอาไปผEาได5 

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 ผู5บาดเจ็บจะ loss of 

conscious ช่ัวคราว หรือมี lucid interval (สลบจังหวEะแรกทันทีหลังเกิด injury จาก cerebral concussion จากน้ัน gain 

conscious กลับมา) จากน้ันก็จะเร่ิมโวยวาย กระวนกระวาย แล5วก็ซึม ตาโต (pupil) ข5างเดียวกัน ในขณะที่มี hemiplegia, 

hyperreflexia และ positive Babinski ด5านตรงข5าม แสดงวEามี uncal herniation แล5ว (ระวัง Kernohan herniation ด5วย) .. 

ระวังนะ ถ5าเกิดอาการน้ี แปลวEาเหลือเวลาไมEเยอะ จะทำอะไรก็รีบทำ 

 

CT เห็นเงาเลือดเป>นสีขาวๆ เหมือนเลนสJนูน เรียกวEา biconvex หรือ lenticular shape 

 

Indication for surgery คือ (จำ) 

    - 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 

พบได5บEอยกวEา epidural เกิดจากการฉีกขาดของ bridging vein ระหวEาง inner layer ของ dura กับ arachnoid mater 

เลือดท่ีออกจะกระจายไปทั่ว hemisphere ไมEคEอย localize เหมือน epidural  

prognosis เลวกวEา epidural เยอะ เพราะมักจะม ีcerebral contusion รEวมด5วย  

Presentation มี 3 ระยะ 

        1. Acute: เกิดภายใน 72 ช่ัวโมงหลัง injury มักรุนแรงและมีโอกาสตายสูง CT เห็นเป>น  

                     hyperdensity lesion 

        2. Subacute: เกิดหลัง 72 ช่ัวโมง จนถึง 3 สัปดาหJ คนไข5มักบEนวEาปวดหัวไมEหายซักท ี

                          CT เห็นเป>น isodense 

        3. Chronic: เกิดหลัง 3 สัปดาหJ classic คือมักเป>นคนแกE ข้ีเมา อาจมีแคE minor trauma   

                        เอาไปทำ CT เจอเป>น hypodense lesion 
 

CT เห็นเงาเลือด เป>นป³´นแถบสีขาวๆเหมือนเลนสJเว5า (concave) หรือเหมือนพระจันทรJเสี้ยว (crescent shape) และเห็น 

brain contusion ที่เป>นรอยช้ำๆเป>นจุดๆหรือป³´นขาวเล็กๆกระจัดกระจายทั่วไป แตEพบมากหนEอยตรง frontal กับ temporal tip 

ทางด5านลEางๆ  

 Treatment: เอาไปผEาเมื่อมีอาการของ mass effect 

 Indication ในการผEาตัด คือ (จำ) 

1. Hematoma หนามากกวEา 10 mm. 

2. Midline shift > 5 mm. 

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

- GCS < 8 หรือ drop ลงเร่ือยๆ 

- ICP > 20 mm.Hg. 

- Dilated pupils 

 

 

Traumatic subarachnoid hemorrhage 

 เร่ิม common ข้ึนเร่ือยๆในบ5านเรา อาจจะเกิดจากการท่ีคนในสังคมเมืองมีอายุท่ีมากข้ึน เกิด atherosclerosis จึงเกิด

การฉีกขาดของ vein ใน subarachnoid space ซึ่งมี CSF circulation อยูE เลือดมันจึงไมE clot 

 ถ5าดูตามสถิติการเกิด SAH น่ี เกิดจาก trauma มากกวEา non-trauma (ruptured aneurysm) 
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อาการ จะเกิดจากการที่มี meningeal irritation 

1. ปวดหัว ปวดชิบหาย ปวดมากที่สุดในชีวิต เกิดจากการท่ีมี RBC ไปอุดตันรูเล็กๆ

ในช้ัน subarachnoid ทำให5 CSF ดูดซึมไมEดี ICP ก็เพิ่ม รEวมกับ RBC อาจไป

ระคายเคืองทำให5เกิด arachnoiditis 

2. ปวดต5นคอ คอแข็ง (nuchal rigidity) 

3. กลัวแสง (photophobia) 

4. บางรายจะมาด5วย increased ICP และ neurological deficit 
 

CT จะเห็น hyperdensity area ของเลือดฉาบไปตามรอยหยักของสมอง แทรกไปตาม cerebral salci ถ5า typical คือ

แทรกตาม Circle of Willis เป>นรูปดาว 5 แฉก 

Treatment คงต5องสEงไป observe ในที่ๆมี neurosurgeons พร5อมท่ีจะทำการ definite treatment ได5 แตEอยEางไรก็ตาม 

เราสามารถ stabilize เบ้ืองต5นหลังจากการทำ primary survey แล5วผู5บาดเจ็บ stable ดี ตาม ARACHNOID protocol 

A Admit     ต5อง admit ในที่ๆมีศักยภาพในการ definitive treatment ได5 

R absolute bed Rest   นอนน่ิงๆ เพราะวEาย่ิงมี activities จะทำให5 ICP สูงข้ึน 

A Analgesic    ลดอาการปวดหัว 

C Cath     เพ่ือ monitor urine output 

H Hypertensive control   ใช5ตัวที่เราถนัด Nicardipine / Nimodipine / Hydralazine ได5หมด 

N NPO     แหงอยูEแล5ว 

O Observe neurological signs  Observe ให5ถ่ีมากที่สุดเทEาท่ีจะทำได5 

I IV     RLS ตามถนัดได5เลย (maintenance) 

D Dilantin    ที่จริงใช5 antiepileptic agent IV ตัวไหนก็ได5 

 

 

หลักท่ัวๆไปในการ Management ผู=บาดเจ็บ Traumatic Brain Injury 
 

- เร่ิมจากทำการ Initial assessment & management (ABCDEs) ที่พ่ีพร่ำสอนต้ังแตEยังเป>น นศพ.ปh 4 จากน้ันดูวEา ถ5าผู5บาดเจ็บ

พูดภาษาคนรู5เร่ือง ให5ซักประวัติ mechanism of injury เพ่ือประเมิน risk ตEางๆ 

- ตรวจรEางการเพื่อหา serious / severe injury กEอน แล5วคEอยมาตรวจทาง neuro ตEอ 

- หากผู5บาดเจ็บต่ืนดี ให5 exclude C-spine injury หลังทำ secondary survey เสร็จ 

- แบEงผู5บาดเจ็บเป>น 3 กลุEมตาม severity (GCS) 

- ดู criteria ในการ admit และสEง CT brain 

- ในผู5บาดเจ็บ TBI ที่มีอาการ shock ให5หาสาเหตุท่ีทำให5 shock กEอน อาจมีเลือดออกใน chest, abdomen, pelvis หรือ long 

bone fracture 
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- ถ5า resuscitate ด5วย IV fluid แล5วยัง shock อยูEด5วยสาเหตุอื่นๆ เชEน เลือดออกในชEองท5อง ให5 consult ศัลยJ มาผEาท5องกEอน 

CT brain เอาไว5ทีหลัง .. น5องคEอยมาสEง CT brain หลังผEาท5องเสร็จยังได5 

- แตEถ5า resuscitate แล5ว response หรือ partial response น5องสEง CT brain เหมารวมๆไปกับ CT part อื่นๆ แบบน้ีโอเค 

- จำไว5 ในผู5บาดเจ็บ TBI ตัวที่บอก outcome ได5ดที่สุดคือ persistent of shock ย่ิง shock นาน โอกาสที่จะนอนเป>นผักย่ิงมาก 

 

 

Moderate Traumatic Brain Injury (GCS 9-12) 
 

 จะมาแนวกEงก ง งงๆ แตEยังพอพูดภาษาคนได5 อาจมี hemiparesis แบบจิ๊บๆขำ แตEระวัง 10% จะ turn เป>น severe นะ 

ต5อง admit ทุกราย หลังจาก primary survey แล5ว ปลุกพี่เด5นทJศัลยJมาดูด5วย แตEถ5าอยูE รพ.ช. ทีแ่ยEเยินหนEอย ก็อาจเป>นน5องๆท่ี

ต5องเฝ�าเอง 

 สEง CT brain ทุกราย และอาจต5อง F/U CT ใน 12-24 ช่ัวโมงหรือเมื่อมีอาการแยEลง 

 การรักษา คล5ายๆ severe TBI แตEยังไมEต5อง intubate พี่จะพูดรวมๆไปเลย 

 

 

Severe Traumatic Brain Injury (GCS 3-8) 
 

 หลังจาก primary survey แล5ว ให5 intubate เพราะผู5บาดเจ็บคง maintain airway ตัวเองไมEไหว รีบบอกพี่ๆให5มาดู ลาก

คนไข5ไป CT ถ5าเจอ lesion ใน brain ก็เอาไปผEาซะ .. ย้ำนะ ย้ำ!! Severe TBI ต5อง intubate ทุกราย มันเป>นกฎหมาย ไมEมีมาบอก

วEา GCS 8 แบบดูดีอยูE ขอ observe กEอน .. ไมEมี!! .. GCS 8 ก็คือ 8 ก็ต5องใสE tube (นอกจากพวกลือประเมิน GCS ผิด) 

 ย้ำอีกที หากไมEมี indication อ่ืนท่ีต5อง intubate .. ให5ประเมิน ABCDE กEอน แล5วคEอยมา intubate  

 แตEกEอนท่ีจะเอาผู5ป�วยเข5าตู5 CT ส่ิงที่น5องต5องรีบทำกEอนคือ hyperventilate อาจรEวมกับให5 Mannitol 1 g/kg เพ่ือลด

ความดันในกะโหลกอยEางรวดเร็ว 

 การ intubate ผู5บาดเจ็บ severe TBI อาจทำคEอนข5างยาก เพราะมันจะเกร็งสู5 ตามตำราบอกให5เราทำ rapid sequence 

intubation with C-spine protection กรณีน้ีน5องทำได5หากอยูEใน รพ.ใหญEๆ ท่ีมี back up หรือตามคนมาชEวยได5 แตEหากอยูE 

รพ.ช. คนเดียวในคืนเหงาๆ ถ5าน5อง rapid sequence ฉีดยา muscle relaxant ไปแล5ว แตEดันใสE tube ไมEได5อีกก็ตัวใครตัวมัน พ่ี

แนะนำวEาหากอยูEคนเดียวไมEมี back up ให5พยายามดันทุรังตEอสู5กับผู5ป�วยเกร็งๆด้ินๆ ดีกวEา เด๋ียวมันก็หมดแรงแพ5เราไปเอง 

สEวนตัวพ่ีไมEเคยแม5แตEจะให5ยา sedate เพ่ือใสE tube .. ใช5แรงกรรมกรของเราน่ีแหละสู5มัน พยายามหนEอย เด๋ียวก็ใสEได5เอง 

 Keep PaCO2 32-35 mmHg และ PaO2 > 100 mmHg เป>นเพราะ CO2 เหมือน lactic acid ที่ทำให5เกิด cerebral 

vasodilatation จึงเพ่ิม intracranial blood volume สมองย่ิงบวม  

ในรายท่ี ICP สูง อาจใช5วิธี hyperventilate ให5 PaCO2 อยูEในระดับ 30-35 mmHg. เพ่ือทำให5เกิด vasoconstriction 

ชEวยลดความดันในสมอง แตEระวังอยEาให5ต่ำกวEา 30 เพราะจะเกิด cerebral vasoconstriction มากเกินความจำเป>น จนเกิด

อันตรายจากการลดลงของ cerebral blood flow (secondary brain injury) 

 ให5ผู5บาดเจ็บนอนยกหัวสูงประมาณ 20-30 องศา อาจชEวยลด venous pressure ในสมองได5 
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 การให5ยาแก5ปวดเพื่อลด agitation อาจสามารถทำได5 ปtจจุบันมีงานวิจัยรองรับแล5ววEา Morphine 3 mg. IV q4hr สามารถ

ชEวยลด ICP ได5อยEางมีนัยสำคัญ และไมEรบกวนการประเมิน GCS เทEาไหรE (แตEถ5าจะให5 dose ที่มากกวEาน้ีอาจต5องระวัง) 

ให5ยาลดไข5 เพราะไข5มีผลทำให5เกิด vasodilate เพ่ิม cerebral blood flow และเพิ่ม ICP จึงควรให5 Paracetamol หรือ

ใช5 cooling blanket ชEวย 

Fluid สำหรับ TBI ควรให5ในรูป isotonic solution อยEาให5 hyper/hypotonic saline หรือ glucose เพราะจะสEงเสริม

ทำให5สมองบวมมากข้ึน 

 Keep SBP 90-100 mmHg อยEาสูง เด๋ียวสมองบวม 

Anticonvulsant เชEน Phenytoin หรือ Dilantin ก็ยังให5กันใน 7 วันแรก เพ่ือป�องกัน early seizure แตEยากันชัก ไมE

สามารถป�องกัน late seizure ได5 และก็เร่ิมมีการเตือนแล5ววEา การให5ยากันชักในระยะแรก ควรให5เมื่อจำเป>น เพราะอาจทำให5สมอง

ฟ³´นตัวช5า  

Antibiotic ชEวยลด pneumonia ได5 แตEในภาพรวมไมEได5ลดอัตราตายและระยะเวลาของการนอนในโรงพยาบาล จึงไมE

แนะนำให5ใช5เป>น routine  

 ใสE Foley cath และ NG เพ่ือ decompress ในชEวงแรก และเพื่อ feed ในระยะตEอมา 

ยาที่ไมEได5เร่ืองและไมEควรให5เลยคือ Steroid เพราะไมEได5ลด ICP แตEกลับม ีcomplication จาก steroid มากมาย ปtจจุบัน

ถือวEาไมEควรใช5 steroid ใน TBI 

 

สรุปส่ิงท่ีไมEควรทำในการ Management TBI 

1. ตรวจ stiff neck โดยยังไมEได5 exclude C-spine injury 

2. Routine X-ray skull หรือ routine CT brain 

3. ให5 hypotonic saline หรือ glucose 

4. ให5 IV steroid 

5. Systemic heparinization 

6. Prophylactic hyperventilation 

7. Prophylactic hypothermia 

8. Prophylactic antibiotic 

9. ให5 muscle relaxant เพ่ือรักษาอาการเกร็ง .. ยามันจะไปบดบังอาการชัก โดยท่ีปtญหาทางสมองยังไมEได5รับการแก5ไข ส่ิงท่ี

ถูกต5องคือให5ยากันชักกEอน ถ5าไมEไหวน5อง consult ดีกวEา 

 

อกีส่ิงหน่ึงท่ีจะบอกน5องๆก็คือ ในกรณีท่ีเราทำ CT scan แล5ว .. เห็นผลแล5ว เวลาเขียน diagnosis ให5เขียนเป>น diagnosis 

ที่ specific ที่สุดที่พบ เชEน cerebral concussion, traumatic epidural hemorrhage, traumatic subarachnoid 

hemorrhage เป>นต5น .. ไอ5คำวEา mild traumatic brain injury, severe traumatic brain injury เก็บเอาไว5ที่ ER 
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How to Exclude C-Spine Injury 
 

(ขอขายของหนEอย .. ถ5าข้ีเกียจอEาน ไปเปVดฟtงใน channel นะเรื่องน้ี) 

 

ส่ิงสำคัญของการดูแลผู5บาดเจ็บ คือการ Protect C-spine ให5ดี เพ่ือที่จะได5ลด complication ที่จะเกิดข้ึน เน่ืองจาก 

ผู5บาดเจ็บ 5-10% เร่ิมมีอาการแขนขาอEอนแรงข้ึนมาใหมE หรือมีอาการแยEลงหลังจากเข5ารับการรักษาที่โรงพยาบาล แสดงวEา 

มาตรฐานในการประคองคอ c-spine ของเรายังไมEดีเทEาไหรEนัก 

 และ 10% ขางผู5บาดเจ็บที่มี C-spine fracture น้ัน จะพบ lesion อีกท่ีหน่ึงได5 เป>น associate fracture 

 การ screening ปtจจุบันเราใช5 X-ray C-spine lateral cross table จะสามารถเห็น lesion ได5ประมาณ 85% และ

สามารถใช5 AP หรือ odontoid view จะเพิ่ม sensitivity ได5มากข้ึน แตEถ5าถามถึง gold standard investigation คงต5องยกให5 

CT-scan นะ 

 การตรวจเพื่อท่ีจะ exclude C-spine มี criteria จากหลายคEาย เชEน Canadian C-spine rule หรือ NEXUS criteria ใคร

ขยันก็ไปเปVดหาดูเอา พี่จะสรุปให5ฟtงวEา เราจะเร่ิม rule out C-spine หลังจากทำ secondary survey เสร็จไปแล5ว เน่ืองจากต5อง

แนEใจวEาไมEมี neurological deficit ดังน้ัน ตลอดการทำ primary survey ให5 protection ไว5ก็พอ แล5วหากผู5บาดเจ็บต่ืนดี ไมEมี 

neuro deficit ก็ทำการ exclude c-spine injury ตามน้ี 
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Neck Injury 
 

 คอเป>นสEวนของรEางกายที่มีพ้ืนที่ไมEมาก แตEมีอวัยวะสำคัญหลายระบบ โดยเฉพาะ vascular และ aerodigestive system 

โดย mechanism น้ันเกิดจาก penetrating 95% สEวน blunt มีน5อยมาก (แตE common ในข5อสอบ) 

 

มาทำความรู5จัก Zone on Neck กันหนEอย  

 - Zone I: เร่ิมจาก clavicle จนถึง thoracic outlet 

              ในน้ีจะมี upper mediastinum, great vessel, lung apex, thoracic duct 

 - Zone II: จาก thoracic outlet จนถึง angle of mandible 

               ครอบคลุมพื้นที่สEวนใหญE มีโอกาสบาดเจ็บมากสุด 

               มี Carotid arteries, Jugular veins, esophagus, larynx 

 - Zone III: angle of mandible จนถึง skull base  

               มี distal internal carotid a., Vertebral a. เป>น zone ที่ผEาตัดยาก 

 

Clinical Presentations 

จากประวัติและตรวจรEางกายครEาวๆ นEาจะพอบอกได5งEายๆ วEาโดนอวัยวะสำคัญรึเปลEา 

- ใน asymptomatic case ก็คือรายที่พบแคEแผลหรือรอยช้ำเทEาน้ัน โดยไมEพบ symptoms and signs ของ injury ตEอ 

aerodigestive tract, vascular หรือ spine กับ spinal cord เลย 

- Vascular injury ให5น5องหา heard signs และ soft signs .. สำหรับ Carotid artery คือ hemiplegia กับ aphasia ซึ่งถ5าให5

เลือก investigation พี่เลือก CT neck+chest 

- Larynx & trachea จะมีอาการของ upper airway obstruction เชEน เสียงแหบ หายใจลำบาก dysphonia ไอเป>นเลือด 

หรืออาจมี subcutaneous emphysema ถ5าต5องเลือก investigation พี่เลือก laryngoscopy / bronchoscopy 

- Pharynx & esophagus กลืนเจ็บ กลืนลำบาก มีน้ำลายไหลออกจากแผล คลำดูก็เห็น subcutaneous emphysema ได5

เหมือนกัน .. ถ5า film ดู นEาจะเห็น prevertebral air หรือ pneumomediastenum แตE investigation of choice คงเป>น 

esophagography รองลงมาเป>น esophagoscopy 

- ข5อสังเกตคือ subcutaneous emphysema ที่มีสาเหตุจาก injury ตEอ airway จะเพิ่มขนาดเร็วกวEาจาก GI เน่ืองจากทุกคร้ัง

ที่ ไอ หรือ หายใจเข5า ลมจะรั่ว เผลอแปlบเดียว หน5า อก คอ บวมมากเลย 

 

Initial Management 

- ใช5หลักการ initial assessment (ABCDEs) ถ5ามีคอบวม stridor หายใจลำบาก เขียว ย่ิงถ5ามี bleeding รEวมด5วย จะย่ิง

อันตราย เพราะ airway obstruction จะมาเร็ว น5องอาจต5องใสE ET-tube เพ่ือ protect airway ไว5กEอน .. แตEถ5าซวย ใสE 

tube ไมEเข5าน่ีอาจต5องคิดถึง cricrothyroidotomy แนะนำให5รีบ consult ต้ังแตEเน่ินๆ 
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- อยEาลืม restriction of C-spine motion ตลอดเวลานะ 

- ถ5าเห็น trachea ขาด มีรูโบ½ น5องจับ tube ยัดข5าไปกEอน เร่ือง 

repair เอาไว5ทีหลัง 

- ระวัง penetrating neck zone I จะไปโดน apex ของปอด อาจ

มี pneumothorax ได5 .. ให5ฟVลJมแล5วใสE ICD 

- พอผEาน A กับ B ถึงชEวง C (Circulation) อาจเห็นเลือดพุEงจู ด ให5

เอาผ5ากด (direct pressure) ไว5ท่ีแผล .. ในหนังสือบอกวEา zone 

I และ zone III ให5เอา Foley ใสEแล5ว blow balloon เพ่ือ 

tamponade แผล .. แตEเช่ือพี่เถอะ เอาน้ิวเราน่ีแหละจกลงไป 

direct pressure ถ5ากดถูกจุด เลือดมันหยุดได5 

 

 

ห=ามทำ 

- Blind clamp หรือเอา tourniquet ไปรัดคอ 

- ห5ามเอา probe แยง หรือ local wound exploration เด๋ียวซวยไปโดน vessel แล5วเลือดพุEง 

- ถ5ามีมีดปtกอยูEท่ีคอ ห5ามดึงออกท่ี ER 

- ห5ามใสE NG tube เด๋ียวน5าแกไอแค กเดียว clot หลุด จะ bleed ทEวมข้ึนมาใหมE  

- ห5ามนอนหัวสูง ให5นอนหัวต่ำจะดีกวEา เพ่ิมเลือดไปเล้ียงสมองได5ดีข้ึน และยังป�องกัน venous air emboli จาก internal 

jugular vein injury ได5ด5วย 

- ห5ามให5 IV ท่ีแขนข5างเดียวกันกับ injury ท่ีคอ 

- ห5าม overresuscitation ให5 IV พอให5 SBP 80-90 mmHg พอ .. ถ5า BP สูง มันจะไปกระแทก clot หลุด bleed อีก ย่ิงทำ

ให5น5าแกตายเร็วข้ึน 

 

 

Signs of Neck Injuries 
 

 Hard signs: พวกน้ีมีแนวโน5มต5องเข5า OR (จำ) 

  - Airway compromise 

  - Shock 

  - Active pulsatile bleeding, rapidly expanding hematoma 

  - Diminished / absent pulse 

  - ฟtงได5 bruit หรือคลำได5 thrill 

  - Massive hemoptysis 

  - Extensive subcutaneous emphysema หรือ sucking neck wound 
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 Soft signs : พวกน้ีคงต5อง investigation กEอน 

  - เสียยงแหบ, hoarseness, dysphonia 

  - Non-massive hemoptysis 

  - Dysphagia กลืนเจ็บ กลืนลำบาก 

  - Widening mediastinum 

  - Stable hematoma 

  - Venous bleeding 

  - Subcutaneous emphysema (ที่ไมE extensive) 

 

 

Management in Penetrating Neck Injury 

 

 
 

- ในรายท่ี hemodynamic ไมE stable หรือมี hard signs เชEน massive hemoptysis, rapid expanding hematoma หรือ

เลือดพุEงปรู ดๆ ออกแนวน้ีไมEต5อง investigation ให5สEงไป OR ไมEใชEสEงไปห5อง CT 

- รายท่ี hemodynamic stable รEวมกับมีอาการของ soft signs หากถาม investigation ให5ตอบ CTA neck chest แตEละ 

zone รายละเอียดจะตEางกันตรงที่ ... 

- Zone I อาจต5องทำ esophagogram, bronchoscope รEวมด5วย เพื่อดู aerodigestive tract 

- Zone II หลัง CT ก็ลากคนไข5ไป OR 

- Zone III การผEาตัดมันยาก ผEานาน เข5าไปผEาที น5องอาจต5องยืนดึง retractor กันจนไขEเห่ียวเหงือกแห5ง ทางที่ดี ปรึกษา

พวกป�าๆ X-ray เอาไป embolization ดีกวEา และ complication น5อยกวEา 
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- พวกที่ hemodynamic stable และไมEมีอาการหรือ signs ตEางๆ 

- Zone I พี่ขอ CTA neck chest และอาจทำ esophagogram กับ bronchoscope รEวมด5วย 

- Zone II และ zone III พี่ขอลอง observe อาการกEอน ยกเว5นถ5าแผลโดนยิงมา อาจต5องขอ CTA neck chest ให5

สมศักด์ิศรีหนEอย 

- สมัยกEอนเราอาจเคยได5ยินมาวEา zone II หากแผลทะลุผEานช้ัน platysma ให5เข5า OR หมด แตEปtจจุบัน เรามี investigation 

ที่ดี รวดเร็ว ทันสมัย สามารถลดการผEาตัดที่ไมEจำเป>น (negative exploration) ได5ถึง 30% 

 

 

Laryngeal Trauma 
 

 ชีวิตจริงเจอน5อย แตEไมEรู5ทำไม ข5อสอบ NL แมEงออกทุกปh .. สงสัยเพราะวEามันมี triad ชัดเจนมั้ง 

สEวนมากเกิดจาก blunt injury และมักมีปtญหาคือทำให5เกิด upper airway obstruction ได5งEาย 

มี clinical triad คือ - Hoarseness 

   - Subcutaneous emphysema 

   - palpable fracture (crepitation) 

เจอพวกน้ีในห5องสอบน5องอาจต5องใส ET-tube ไปกEอน เพื่อ protect airway เน่ืองจากวEาปลEอยไว5 คอจะบวม มาใสE tube 

ทีหลังจะลำบาก .. แตEในชีวิตจริง laryngeal injury หากไมEมีอาการของ upper airway obstruction หรือ secretion น5องอาจให5 

O2 mask แล5วรอดูอาการไปกEอนได5 แตE observe ดีๆนะ ถ5ามี signs ของ upper airway obstruction ก็ต5อง secure airway 
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Indication for Definitive Airway in Trauma Patients 
 

 เร่ืองน้ีจะไมEพูดก็ไมEได5 เน่ืองจากเจอน5องหมอจบใหมEหลายคน ชอบคุยโม5วEา “ผมใสEทิ้วมาเป>นร5อยแล5วคับ ชิวๆ” แตEพอถาม

วEา ใสEด5วย indication อะไรบ5าง แมEงดันใบ5แดกกันทุกคน .. พี่เลยอยากบอกน5องๆวEา บางที “การ intubation มันไม'ใช'คำตอบทุก

อย'าง ไม'ใช'ว'าดู clinical แย'ๆแลQวจับ tube ยัดไปก'อนแลQวมันจะดีข้ึน บ'อยคร้ังท่ีถQาหากนQองทำโดยผิด indication หรือทำไม'ถูก

เวลา อาจส'งผลเสียใหQกับผูQบาดเจ็บไดQ” 

 มาพูดถึง Definitive airway กันกEอน .. definitive airway คือ การท่ีเราเอาทEอใสEเข5าไปใน trachea แล5ว blow balloon 

จึงจะเรียกวEา definitive airway เชEน Orotracheal intubation, nasotracheal intubation, tracheostomy หรือ surgical 

cricothyroidotomy จะสังเกตเห็นวEา LMA หรือพวก supraglottic airway device น้ันไมEใชE 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 

 

ข5อสังเกต 

- จะเห็นวEา maxillofacial injury (กระดูกหน5าหัก) ไมEใชE indication for definitive airway แตEถ5ามันหักแล5วมีเลือด

ไหลออกมาไมEหยุด เรา suction ไมEทัน เน่ียเข5าขEายต5อง definitive airway 

- เวลาประเมินผู5บาดเจ็บ (ตาม ABCDEs) ถ5ามันเข5า indication ตอน step ไหน คEอยใสE ETT ตอน step น้ัน 

ยกตัวอยEางเชEน คนไข5รายหน่ึง รถชนมา หมดสติ น5องดูโหงวเฮ5งแล5ววEา GCS 3 แนEนอน แล5ว intubate ต้ังแตEเริ่มต5น 

หากคนไข5มี tension pneumothorax รEวมด5วย ลื้อซวยแนE เพราะ intubate แล5วบีบ ambu bag ซัก 2-3 ครั้ง แมEง 

arrest คามือเลย .. กลับกัน หากน5องทดใว5ในใจกEอน (วEา GCS 3) แล5วประเมิน A ให5 oxygen ดู B เห็นวEามี tension 

pneumothorax จัดการ release ลมออกตามด5วยใสE ICD ตรวจ C แล5วพอมาถึง D น่ีไง GCS 3 จับ intubate จัง

หวEะน้ี คนไข5อาจรอด .. เห็นม้ัยวEาถ5าเรามีศิลปะในการรักษา มีหลักการในใจ outcome มันจะดีกวEา   
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Chest Injury 
 

- Chest injury เป>นเร่ืองที่ระดับ GP อยEางเราจะไมEรู5ไมEได5 และข5อสอบก็ชอบเลEนเร่ืองน้ีอยูEบEอยๆ 

- ผู5บาดเจ็บท่ี severe ถึงข้ันโดนลากเข5า OR ไปเปVด chest (thoracotomy) มีเพียงไมEถึง 10% .. แปลวEา อีก 90% แคEให5ยา

แก5ปวด ให5 oxygen ใสE ICD ระดับ GP อยEางเราๆก็เอาอยูE 

- Mechanism of injury มีท้ัง blunt และ penetrating trauma 

- Penetrating ด5านหน5าระหวEาง nipple line (cardiac box) มีโอกาสจะโดน heart และ great vessels 

- ห5าม!! ทำ local wound exploration ใน penetrating chest injury นะ .. ถ5าผู5บาดเจ็บ stable ดี ฟtง breath sounds 

เทEากัน 2 ข5าง สEงฟVลJมก็ดูปกติ ไมEมี pneumothorax ก็อยEาเพิ่ง discharge นะ .. ให5 admit observe แล5ว repeat CXR อีก 

6 ช่ัวโมงให5หลัง ทั้งทEา inspire และ expire .. ลมหรือเลือดอาจคEอยๆร่ัวออกมาจนมี pneumo หรือ hemothorax เกิดขึ้น

ตามหลัง 

- หลักการดูแลผู5บาดเจ็บทั่วไป เร่ิมจาก ABCDEs หา life threatening problem แล5วจัดการแก5ไขกEอน เชEน airway 

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

tamponade 

 

“หลักสำคัญในการประเมินและรักษาภาวะ chest injury คือ เราจำเป>นท่ีจะตQองตรวจร'างกาย “ดู คลำ เคาะ ฟWง” ใหQครบถQวน เพ่ือ

ดึง information ออกมาใหQครบ ไม'ใช'ฟWงไดQ decrease breath sound อย'างเดียวแลQวดีใจ diagnosis เลย นQองอาจจะผิดท้ังใน

ชีวิตจริงและในหQองสอบ” 

 

Neck veins: การดู neck veins จะชEวยบอกสาเหตุของ shock ได5 

- Prominent / distended neck vein : ที่คอโป�ง ตึง อึ๋ม ให5นึกถึง 

- Tension pneumothorax 

- Cardiac tamponade 

- Collapse / flat neck vein นEาจะเป>น hypovolemic shock 
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Simple Pneumothorax 

 

 Injury แล5วทำให5เกิดการฉีกขาดของเน้ือปอดหรือผนังชEองปอด ซ่ึงรูอาจมีขนาดเล็ก pressure ใน pleural space เทEากับ

หรือต่ำกวEาความดันบรรยากาศ อาการจะน5อย แตEสามารถ progress ไปเป>น tension pneumothorax ได5 ให5ระวังดีๆ 

 ในภาวะน้ี หาก hemodynamic stable น5องต5องมี CXR กEอนทำหัตถการ ไมEแนะนำให5ใช5แคE clinical diagnosis 

เน่ืองจากที่เราฟtงปอกได5เบาและเคาะโปรEง อาจจะเกิดจาก ปอดข5างน้ันปกติ แตEอีกข5างนึงมี consolidation แล5ว increase breath 

sound + เคาะทึบกวEาก็ได5 .. ดังน้ัน หมอที่ดี ควรจะรอฟVลJมกEอนถ5าคนไข5 stable ยกเว5นถ5า BP drop (tension) ก็วEาไปอยEาง 

 

การรักษา 

1. Observation: ใช5กับรายท่ี เป>น spontaneous pneumothorax เทEาน้ัน!!! จำไว5 ถ5า trauma ใสE ICD ทุกราย!!!  

   (พวก spontaneous pneumothorax ดูวEาม ีpneumothorax น5อยกวEา 25% ถ5าดูจาก film chest จะเห็น 

apex ของปอดถูกกดลงมาไมEเกิน 4 cm. หรือ lateral margin of lung edge หEางจาก chest wall ไมEเกิน 1 

cm. ซึ่ง air สามารถ absorb ได5ด5วย rate 1.25% ตEอวัน) 

 2. Indication for ICD 

  - Traumatic pneumothorax ใสEทุกราย  - มีอาการ dyspnea, SpO2 drop 

  - Spontaneous pneumothorax > 25%  - ต5องดมยาหรือใสE ventilator 

  - ต5อง refer ผู5ป�วยทางอากาศ 

 

 

 

Tension pneumothorax 

 

เป>น pneumothorax แล5วม ีone way valve mechanism พอหายใจเข5า valve เปVด ลมก็จะรั่วเข5าไปอยูEใน pleural 

cavity ในขณะที่หายใจออก valve มันดันปVด ทำให5ลมค5างอยูEใน pleural cavity มากขึ้นเรื่อยๆ มากจน pressure ใน pleural 

cavity เปล่ียน 

จาก negative pressure กลายเป>น positive pressure เม่ือความ

ดันสูงกวEาความดันของบรรยากาศ ก็จะเกิด tension กดปอดจนแฟบ 

mediastinum ก็จะถูกดันไปด5านตรงข5าม เม่ือเกิด mediastinal 

shift ลองนึงภาพวEา SVC กะ IVC มันก็เหมือนทEอน้ำ พอเคลื่อนมากๆ 

ทEอมันก็หัก (kinking of SVC & IVC) (ใครนึกภาพไมEออกดูรูปข5างๆ

ประกอบ) ทำให5 venous return ลดลงอยEางรวดเร็ว cardiac 

output กล็ดตาม เกิด tachycardia และ shock ในที่สุด  
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Signs & symptoms 

- หอบ เขียว กระสับกระสEาย บEนหายใจไมEได5 .. ถ5าน5อง detect ไมEได5หรือไมEแก5ไข แตEดันไปใสE ET-tube คนไข5 พอบีบ 

bag จะรู5สึกมันแนEน บีบไมEเข5า airway pressure สูง บีบไปอีก 2-3 ทีเทEาน้ันแหละ arrest คามือแนEๆ 

- Distended neck vein 

- Heart rate เบา เร็ว, BP drop 

- Trachea shift จาก midline ไปฝt±งตรงข5าม .. ข5อน้ีคEอนข5างจะตรวจยาก เน่ืองจากมัน shift ใน chest ไมEใชEที่คอ 

- เคาะปอดได5เสียงโปรEง ฟtงปอดข5างน้ันไมEได5ยิน (tympanic on percussion and absent breath sound) 

- คEา oxygen saturation คEอยๆลดลงเร่ือยๆตEอหน5าตEอตา 

 

Diagnosis 

อาศัย clinical เป>นหลัก เน่ืองจากภาวะน้ีฉุกเฉินเห้ียๆ ขืนไปรอสEง film chest คนไข5จะ arrest ตรงหน5า และจำเอาไว5 

ในขณะที่เราทำ primary survey หาก detect ไมEได5 เสือกไปใสE tube บีบ bag ไมEกี่ที แทนท่ีคนไข5จะดีข้ึน แมรEงจะเขียว แล5ว 

arrest คามือเรา 

 

Managements 

 หัวใจสำคัญคือการ decompress ตัว tension ให5ได5 เมื่อ pressure ใน pleural space ลดลง ผู5บาดเจ็บจะมีอาการดีข้ึน

อยEาง dramatic .. ซึ่งในปtจจุบัน การ decompress tension pneumothorax แนะนำให5ปฏิบัติตาม step ตEอไปน้ี 

1. Needle thoracocenthesis ที่บริเวณ 5th-intercostal space anterior axillary line คือตำแหนEงที่เราจะใสE ICD 

น่ันแหละ พบวEาได5ประโยชนJและมี success rate ที่มากกวEาตำแหนEงเกEา (2nd ICS mid-clavicular line) 

2. และหากใช5เข็มแทงแล5ว release ไมEเพียงพอ ให5ทำ Finger decompression คือการลงมีด เปVดแผลที่บริเวณ 5th-

intercostal space anterior-mid axillary line เหมือนเราจะใสE ICD แล5วก็เอา clamp เสียบ pleura เพ่ือ release 

ลมออกมา 

3. ใน case เด็ก แนะนำให5ทำ needle thoracocenthesis ที่ตำแหนEง 2nd ICS mid-clavicular line เหมือนเดิม เพ่ือ

ไมEให5เกิด injury ที่ mediastinum 

เม่ือ release tension ออกแล5ว อยEารีรอ ให5ใสE ICD ตามไป ไมEงั้นลมจะร่ัวออกมาอีก แล5วจะเกิด clinical tension ข้ึนมา

ใหมE และอยEาลืมให5 oxygen supplement ด5วย 

 

ดังน้ันในผู5บาดเจ็บ tension pneumothorax ฟVลJม CXR ใบแรกที่เราจะเห็นก็คือภาพของ CXR ที่มี ICD เสียบอยูEใน 

chest แล5ว .. ผู5ใดก็ตามที่ดันเอาคนไข5 tension pneumothorax ที่ hemodynamic unstable มี mediastinal shift ไปฟVลJม ถ5า

ไมEโงEเทEานักการเมือง ก็คงบาปหนามาก ถ5าพี่เห็นจะตบแมEงให5กะโหลกส่ันเลย .. เร่ืองตลกของ extern เมืองไทย คือ case simple 

pneumothorax ไม'ยอม film CXR บอกจะใชQ clinical แต'พอเจอ case tension pneumothorax เสือกอยากเอาไปฟ~ล�ม กุหล'ะ

ปวดหัว 
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มาดูความแตกต*างระหว*าง simple กับ tension pneumothorax กัน 

 

 
  

จะสังเกตเห็นวEา Tension pneumothorax กับ simple pneumothorax แยกกันจังๆที่ Hemodynamics และการ 

management แยกกันชัดเจน คือถ5า BP ไมE drop สEง film กEอน เพื่อให5เราม่ันใจวEา clinical เรา diag ถูกชัวรJๆ (เน่ืองจากมี 

differential diagnosis อื่นอยูE) .. แตEถ5าหากวEา BP drop แล5ว ถามวEาเราวินิจฉัยได5 100% มั้ย .. ก็ไมE .. แตEถ5าไมEทำอะไร ผู5บาดเจ็บ

อาจจะตายตรงหน5าเรา ก็ให5รีบ decompress ซะ 
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Open Pneumothorax / Open Chest Wound 

 

 เกิดจากแผลท่ี chest wall ทะลุไปถึง pleura มันมีขนาดใหญE

กวEา 2/3 ของ tracheal diameter ลมมันจะถูก suck เข5ามาทางน้ีได5

งEาย และหากปลEอยไว5 อาจกลายเป>น tension pneumothorax 

ตามมาได5 

             เรามักจะเห็น prehospital personnel ทำการปฐม

พยาบาลเบื้องต5นมาด5วย 3-sided occlusive dressing เพ่ือให5เกิด 

valve mechanism ป�องกันลมเข5า แตEสามารถ release ลมออกได5 ซึ่ง

หากเราไปเจอผู5บาดเจ็บที่ scene เองแล5วน้ัน ถ5าเตรียมอุปกรณJที่จะทำ 
 

 

 

3-sided dressing ไมEทัน อาจใช5มือ หรือแผEนพลาสติก เชEน ซองหEอก อซมาปVดไปเลยก็ได5 

เน่ืองจากปtจจุบัน ยังไมEมีงานวิจัยใดๆที่รองรับวEาการทำ 3-sided หรือ 4-sided dressing 

น้ัน อันไหนดีกวEากัน 

            และอยEาให5เห็นวEาเอาก อซ หรือวาสลีนก อสมาทำ 3-sided dressing นะ มัน 

seal แผลกันลมร่ัวไมEได5 มันมีไอ5โงEบางคนถEายรูปโชวJใน internet แตEไมEรู5วEามันใชEไมEได5จริง 

.. เอาพลาสติกหรืออะไรก็ได5ที่กันลมและสามารถกระพือเป>น valve ได5 

เม่ือ seal แผลแล5ว open pneumothorax ก็จะกลายเป>น close pneumothorax เรา

ก็รักษาเชEนเดียวกับ pneumothorax ธรรมดา แตEส่ิงสำคัญคือ ห5าม!! ใสE ICD เข5าไปทาง

แผล chest wound อันน้ี เพราะบาดแผลมันมักจะสกปรก เป>นการนำ infection เข5าไป

ใน chest และเราไมEสามารถรู5ได5เลยวEาแผล open chest wound น้ันๆ มันอยูEใน

ตำแหนEงที่ proper ที่จะใสE ICD ได5หรือไมE .. ดังน้ัน ให5เปVดแผลใหมE แล5วใสE ICD แบบปกต ิ

 

  

ข5อสรุปในการรักษาภาวะ Open pneumothorax / open chest wound / sucking chest wound 

- ผู5บาดเจ็บมักจะถูก seal แผลมาจาก pre-hospital setting แล5ว 

- ถ5ายังไมE seal .. ให5เราทำการ seal แผลซะ .. เป>นการเปลี่ยน open ให5เป>น close pneumothorax 

-  จากน้ันก็ทำการรักษาแบบ pneumothorax ธรรมดา 

- ห5ามใสE ICD เข5าไปทางแผล .. ให5เปVดแผลใหมEในตำแหนEงที่เหมาะสม 

- สุดท5าย ถ5ามีคนถามวEา ถ5ามี multiple open chest wound จะปVดแผลไหนกEอน ?  

คำตอบคือ “ปVดแผลท่ีเห็นกEอน กEอนเสมอ” ไมEต5องคิดวEา แผลเล็ก แผลใหญE แผลน้ันแผลน้ี เพราะไมEง้ันพวกเอง็ก็จะมัว

แตEเปVดหาแผลท่ีใหญEกวEา แล5วไมEปVดแผลซักที .. เจอแผลไหนก็รบีปVดให5เร็วๆ 
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Flail Chest 

 

           เกิดจากการมี segmental rib fracture มากกวEาหรือเทEากับ 3 ซี่ท่ีอยูEติดกัน จึง

เกิดเป>น floating segment ของ chest wall 

           ลักษณะที่ classic คือ paradoxical chest movement โดย เวลาหายใจเข5า 

negative pressure ในชEองปอดมากข้ึน จาก chest wall ที่ขยายตัวออก แตE flail 

segment กลับยุบลง และเมื่อหายใจออก chest wall ยุบลง ตัว flail segment กลับ

ขยายออกไป ทำให5แทนที่ผู5บาดเจ็บจะแลกเปล่ียนก าซได5ดี กลับแยEลง   
 

 

Respiratory failure จาก flail chest เกิดจาก 4Ps คือ 

1. Pulmonary contusion พบรEวมกับ flail chest มากที่สุด เป>นสาเหตุท่ีสำคัญท่ีสุด 

2. Paradoxical movement ทำให5มีการแลกเปล่ียนก าซลดลง แตEมี work of breathing ที่สูงข้ึน 

3. Pain ทำให5เกิด hypoventilation ตามมาด5วย hypoxia และ hypercarbia 

4. Pneumothorax อาจพบรEวมด5วยได5 

 

Treatments แก5ไขภาวะ hypoxia และ hypoventilation 

- ให5ยาแก5ปวดให5เพียงพอ บางรายอาจต5องทำ 

intercostal nerve block 

- IV resuscitation แตEอยEา over resuscitation 

- กายภาพบำบัด เคาะปอด ดูดเสมหะ 

- Monitor oxygen, blood gas, CXR เป>นระยะ  
- ประมาณ 20-40% ของผู5บาดเจ็บ จะมีอาการของ respiratory failure คือ หายใจเร็ว > 35, shock, flaring alar nasi, 

PaO2 < 60 หรือ PaCO2 > 50 mmHg พวกน้ีจำเป>นที่จะต5อง intubate รEวมกับ positive pressure ventilation ชEวย 

- ชEวงหลังๆตามงานประชุมวิชาการตEางๆเริ่มมีคนพูดถึงการ operative fixation ของ flail segment แตEปtจจุบันมันยังไมE

เป>น standard เราก็รอดูกันตEอไป 

 

ดังน้ัน ส่ิงท่ีไมtควรทำในการดูแลผู5บาดเจ็บท่ีมี flail chest คือ 

- Prophylaxis endotracheal intubation 

- Chest wall stabilization เชEน เอามือกด นอนทับ เอาไม5มาดาม เอาเทปเหนียวมาแปะ หรือเอา towel clip มาดึง 

เพราะจะย่ิงทำให5เกิด lung restriction และย่ิง hypoventilation ไปกันใหญE 
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Massive Hemothorax 

 

 กEอนจะไปถึงการวินิจฉัย น5องต5องเข5าใจกEอนวEา การที่เราตรวจรEางกายได5 

dullness on percussion + decrease breath sound ในข5างเดียวกันน้ัน มันมี 

differential diagnosis ที่ common กวEา hemothorax ก็คือ pulmonary 

contusion ซึ่งถ5าพวกลื้อใช5แตE clinical diagnosis อยEางเดียวไมEยอมสEง CXR ก็

อาจจะใสE ICD เข5าไปโดนเน้ือปอดที่มันชอกช้ำอยูE และเกิด complication ตามมาได5 

.. อีกอยEางนึง คือเรารู5ๆกันอยูEวEาคนไข5 massive hemothorax มัน shock จาก 

hypovolemic ถึงน5องใสE ICD เร็วแคEไหนก็ไมEได5ชEวยเร่ือง BP (ไมEเหมือน tension 

pneumothorax) เพราะง้ัน concept หลักๆของการรักษา hemothorax คือการ 

resuscitation 

 

  

ภาวะ Massive hemothorax หมายถึงการที่มีเลือดออกภายใน chest ข5างน้ันๆเป>นปริมาณมาก 

กลEาวคือ  - ใสE ICD แล5วเลือดออกมามากกวEา 1500 ml ในพรวดเดียว 

- หรือมากกวEา 1/3 ของ total blood volume  

- หรือ ICD มัน ongoing ออกมาเร่ือยๆมากกวEา 200 ml/hr เกิน 3 ช่ัวโมงติดกัน 

 เห็นแบบน้ี ห5าม!! Clamp สาย ICD เด๋ียวพ่ีตบด้ินเลย เลือดมันไมEได5หยุด เราแคEมองไมEเห็น ให5รีบไปเรียกพี่เด5นทJหรือ

อาจารยJมาลากคนไข5เข5า OR โดยเร็ว 

 ในระหวEางที่เรา ก็ให5 resuscitation ให5 IV, push เลือด อยEาให5ขาดมือ พวกน้ีสาเหตุอันดับหน่ึงมักเกิดจาก intercostal 

vessels มันฉีกขาด 

 

Once ที่เรา diagnosis ผู5บาดเจ็บวEา massive hemothorax .. การรักษา คือ เข5า OR ไป stop bleeding 

 

รEายมาจนถึงจุดน้ี ใสE ICD ไปหลายราย โดนใช5ให5ราวนJทุกวัน ควรจะรู5บ5างวEาเราจะ off ICD เม่ือไหรE 

1. ในผู5ป�วย hemothorax จะ off ICD เม่ือ 

 - ปอดขยายตัวเต็มที ่

 - Drainage ไมE active แล5ว บางที่เอา < 50 ml/วัน โดยสEวนตัวพี่รอให5เลือดหยุดซัก 24 ช่ัวโมง 

2. ในผู5ป�วย pneumothorax  

 - ปอดขยายตัวเต็มที ่

  - ไมEมี air leak แล5ว .. สEวนใหญEรอให5 air bubble หมดประมาณ 48 ช่ัวโมง ก็นEาจะโอเค 
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Rib Fractures 

 

- ซี่โครงหัก จะเสียเลือดได5ประมาณ 50-100 ml ตEอการหัก 1 ตำแหนEง 

- มักจะเกิด pulmonary contusion รEวมด5วยเสมอ 

- อาการปวด จะทำให5เกิด hypoventilation เสมหะค่ังค5าง อาจเกิด pneumonia ตามมาได5 

- ระวัง ribs ที่ 1 และ 2 มันอยูEลึก ถ5าหักได5 แสดงวEา mechanism รุนแรงมาก ระวัง great vessel ดีๆ 

- Ribs 8-12 หัก ระวัง ตับ และม5ามแตก 

 

การรักษา 

- ให5ยาแก5ปวดให5พอ บอกคนไข5ได5เลยวEา อาการจะดีขึ้นประมาณ 2-3 สัปดาหJ และกระดูกจะติดประมาณหน่ึงเดือน 

- ถ5ายากิน ยาฉีดเอาไมEอยูE ให5ทำ intercostal nerve block 

- Breathing exercise เพ่ือ clear secretion 

- ระวังพวก pneumothorax และ hemothorax ที่แอบแฝงมา น5องอาจต5อง F/U CXR เป>นระยะ 

- ได5มีโอกาสไปฟtงงานประชุมจาก Professor ช้ันนำที่เขียนหนังสือ textbook ให5เราอEาน .. trend ใหมE เริ่มมีการ suggest วEา 

ถ5า rib fracture > 5 ribs อาจมีความจำเป>นต5อง intubate แล5ว support ventilation เน่ืองจากผู5บาดเจ็บจะปวดมากจนไมE

ยอมหายใจเองแล5วเกิด respiratory failure .. ซึ่งยังไมEเป>น standard treatment ในบ5านเรา .. อยEางไรก็ตาม ดูตาม 

indication ก็แล5วกัน วEาจำเป>นท่ีจะต5อง intubate หรือไมE เชEน หากมี ventilatory failure เป>นต5น 

 

เวลาอEาน film ให5น5องๆ correlate กับ clinical ด5วยเสมอ วEา 

injury อยูEตรงไหน มี crepitation มี tenderness หรือมีรอย

ช้ำตรงไหน ด5าน anterior, lateral หรือ posterior ribs จะได5

ไมEพลาดเวลาอEาน 
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Pulmonary Contusion 

 

 Lung contusion หรือ ภาวะปอดช้ำ เป>น most common chest injury ที่มักถูกแพทยJสEวนใหญEละเลย หากมีแรง

กระแทกมาที่ chest wall ก็จะสEงผลให5เกิด pulmonary contusion ได5 จึงไมEแปลกท่ีจะพบรEวมกับ rib fracture 

          การวินิจฉัย ได5จากการตรวจพบได5จากการฟtงเสียงหายใจได5เบาลง 

(decrease breath sound) รEวมกับ oxygen saturation ที่ลดต่ำลง ซ่ึงมี

อาการและอาการแสดงคล5ายกับภาวะ pneumothorax หรือ hemothorax 

ดังน้ัน หากผู5บาดเจ็บยังมีสัญญาณชีพท่ีปกติ (hemodynamic stable) 

แนะนำให5ทำการสEง CXR กEอนทำหัตถการเสมอ เพ่ือลดอัตราการเกิด

ภาวะแทรกซ5อนจากการทำหัตถการที่ไมEจำเป>น          

          เม่ือเกิด contusion มันก็คือเลือดออกในช้ัน interstitial ของปอด 

ดังน้ัน CXR เราก็จะเห็นมี infiltration ใน interstitial คล5ายๆ pneumonia 

น่ันแหละ เพียงแคEมันเกิดจาก contusion ไมEใชE infection 

 

 การรักษาก็คือการ supportive ให5 oxygen, pain control และ observe respiration .. ระวังใน severe contusion 

ผู5บาดเจ็บอาจแลกเปลี่ยนก าซได5ไมEดีจนถึงข้ัน respiratory failure ได5ใสE tube ก็มีได5บEอยๆ 

 

 อEานมาถึงจุดน้ี จะสังเกตเห็นวEา ภาวะ chest injury ที่เราจะทำ invasive procedure กEอนท่ีจะเห็น CXR มีเพียงภาวะ

เดียว น่ันคือ tension pneumothorax สEวนภาวะอื่นๆถ5าน5องพยายามที่จะทำหัตถการกEอนเห็นฟVลJม แปลวEาทEานกำลังไปผิดทาง

แล5วหลEะ 

 จำเอาไว5 case trauma หรือ injury มักจะตรงไปตรงมาเสมอ ไมEเคยหลอก clinical เข5าได5กับภาวะใด management มัน

จะตามมาเองแบบไมEต5องตัดสินใจก้ำกึ่ง ดังน้ันเวลารักษาผู5บาดเจ็บ ถามตัวเองเสมอ วEาเราคิดถึงภาวะอะไร เราจะรักษาคนไข5ได5

อยEางถูกวิธี 
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Cardiac Tamponade 

 

- มักเกิดจาก penetrating มากกวEา blunt 

- อาการมันชวนสงสัยเมื่อถูกยิงหรือแทง บริเวณ nipple คนไข5 shock แตE neck vein แทนท่ีจะ collapse มันกับโป�งตึง 

และการท่ีม ีbreath sound เทEากันทั้ง 2 ข5าง แสดงวEาไมEใชE tension pneumothorax 

- Beck’s triad พบแคE 10-30% (จำ) 

1. Hypotension โดยท่ี pulse pressure แคบ 

2. Muffled / distant heart sound ฟtงแมEงก็ยาก เน่ืองจาก ER ทุกโรงพยาบาลก็เสียงดังยังกะตลาดแตก 

3. Neck vein distension 

- Pulsus paradoxus คือเวลาหายใจเข5า SBP ของผู5ป�วย cardiac tamponade จะลดลงไป 10 mmHg 

- CXR ในผู5บาดเจ็บ หรือชEวง acute จะเห็นปกติ เพราะ pericardium น้ันหนา มันยืดยาก (ไอ5พวกท่ีเห็นวEา heart โตๆ เป>น 

flask shape น้ันเกิดจาก chronic นะ) พอเลือดออก pericardium มันไมEได5ยืดออก แตEเลือดมันเบียน heart ให5แฟบลง 

- EKG เป>น low voltage ใน chest leads ในเคส trauma ไมEคEอยเห็น เพราะวEาเลือดมันออกมาประมาณ 50-100 ml. ก ็

tamponade แล5ว (ไมEเหมือนพวก chronic heart failure มี pericardial effusion เยอะๆ แล5วทำให5 heart ลอยเท5งเต5ง

ใน pericardial sac) ย่ิง electrical alternans น่ีโคตรจะ uncommon (ดังน้ันเวลาตอบ investigation พวกน้ี ดูกEอนนะ

วEามันจาก trauma หรือ chronic congestive heart failure) 

- ถ5าจะตอบให5อาจารยJชื่นใจ พี่เอาแคEประวัติ ตรวจรEางกาย แล5วก็คิดถึง FAST กEอนท่ีจะไป investigation อื่น ก็พอจะให5

การวินิจฉัยได5 

 

Management 

- รีบ consult หรือติดตEอ refer ให5ไว ปลEอยทิ้งไว5 เลือดมันไมEหยุด 

- ตอบตามหนังสือให5ทำ Needle pericardiocenthesis โดยการเอา

เข็มที่ใช5แทง spinal เบอรJใหญEๆ (18G) แทงลงไปทางด5านซ5ายของ 

xyphoid ทำมุม 45o กับ skin ช้ีไปทางไหลEซ5าย .. apply negative 

pressure ไว5 แล5วคEอยๆเดินเข็มไปเร่ือยๆ จะได5 unclotted blood 

- ระหวEางทำให5 monitor EKG ไว5ด5วย 

- ทำได5 คนไข5จะดีขึ้นอยEาง dramatic .. แตEชีวิตจริงมันไมEได5สวยหรู

แบบที่คิด แทงวืด แทงไมEโดน หรือเข5า LV ก็มีบEอย 

- ดังน้ัน ถ5าน5องคิดวEาใจยังไมEน่ิงพอ หรือวEาหากเกิด complication 
 

 น5องจะ hold ไว5ไมEอยูE ให5รีบ consult / refer .. ระหวEางท่ีรอก็ load IV เพ่ือเพิ่ม preload สู5 tamponade มันไปกEอน 
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Principles of Abdominal Trauma 
 

- ประมาณ 20% ของผู5บาดเจ็บ ท่ีชEวงแรกๆ อาจดูปกติ เจ็บท5องไมEมาก ตรวจดูมีแคEรอย seat belt หรือรอยช้ำที่ผิวหนังนิด

หนEอย แตEถ5าประวัติ หรือ mechanism คEอนข5างรุนแรง น5องอยEาประมาท ให5 admit observe, serial physical 

examination เป>นระยะ 

- PR ทุกรายนะ โดยเฉพาะพวกท่ีมี pelvic fracture รEวมด5วย บางคร้ัง มีการฉีกขาดของ rectal mucosa ด5วย 

 

มารู5จัก Abdominal area กันหนEอย 
 

 
Anterior abdomen 

- ด5านบน คือเส5นที่ลากจาก level of nipple (T4) 

- ด5านลEาง คือ inguinal canal และ pubic symphysis 

- ด5านข5าง คือ anterior axillary line 

Flank 

- ด5านบน คือ 6th ICS (scapula tip) 

- ด5านลEาง คือ iliac crest 

- ด5านข5าง คือ anterior จนถึง posterior axillary line 

Back 

- ด5านบน คือ level of scapula tips 

- ด5านลEาง คือ iliac crest 

- ด5านข5าง คือ posterior axillary line ทั้งสองข5าง 
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Blunt Abdominal Injury 
 

- เกิดจากการถูกกระแทกโดยตรง หรือ deceleration injury เชEน รถชน, seat belt หรือตกจากท่ีสูง 

- ถ5ามีข5อบEงช้ีในการผEาตัดชัดเจน เชEน peritonitis, ท5องอืดแนEนตึงเปร๊ียะรEวมกับ shock โดยไมEมี bleeding ท่ีอ่ืน ให5ลาก

เข5าไป OR for emergency exploratory 
 

ในรายท่ีไมEมี obvious indication 

- ผู5บาดเจ็บ ไมE stable .. ให5 FAST ดู ถ5า FAST ไมE work ก็ทำ DPL ถ5ามี free fluid ซึ่งมักจะเป>นเลือดหรือไมEก็ GI 

content ก็ไปผEาตัดให5ไว แตEถ5าไมEมี free fluid ก็ให5ไปหาสาเหตุอื่นที่ทำให5 shock ตEอไป 

- ผู5บาดเจ็บ hemodynamic stable ดี .. ถ5าถาม one best พี่เลือก CT แตEถ5าอยากใช5 US หรือ FAST เป>นการ 

screening กEอนก็สามารถทำได5เน่ืองจากเป>น non-invasive 

 

 
 

จำยากใชEม้ัยหลEะ แผนภูมิข5างบน .. เอาแบบสรุปงEายๆนะ ดูด5านลEาง ตามน้ี 
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- สEวนการ approach รายละเอียดการผEาตัดหรือ management ในแตEละ organ น้ัน เอาไว5น5องมาเรียนศัลยJ หรือผEาน

หนEวยของพี่คEอยมาลงรายละเอียดกัน 

- เรารู5แคEวEา แนวทางในการ management ของผู5บาดเจ็บ (trauma patient) ปtจจุบันแบEงออกเป>น 2 ทางใหญEๆ คือ 

1. Operative Management (OM) คือการลากผู5บาดเจ็บเข5าไปผEาตัดใน OR สEวนมากมีเป�าหมายคือ stop bleeding 

หรือ ลด GI contamination โดยจะสังเกตเห็นวEา มักจะใช5ในรายที่ hemodynamic น้ันไมE stable 

2. Non-Operative Management (NOM) กำลังมาแรงในยุคน้ี คือการทำทุกๆอยEาง ที่ไมEใชEการเอาผู5บาดเจ็บเข5าไป

ผEาตัด เชEน bed rest, ICD, angio-embolization, การให5ยาตEางๆ .. จะสังเกตเห็นวEา เรามักจะใช5ในรายที่ 

hemodynamic stable  

- ซึ่งมีข5อควรระมัดระวังคือ ในรายที่เราทำ NOM น้ัน .. ผู5บาดเจ็บ อาจมีอาการแยEลงได5ตลอดเวลา .. ถ5าโรงพยาบาลไมE

พร5อม ไมEมี ICU หรือ ศัลยแพทยJไมE available ตลอดเวลา ไมEมีหมอท่ีจะอดหลับอดนอนมาเฝ�าคนไข5ได5 พ่ีแนะนำวEา

อยEาทำ เพราะหากผู5ป�วย run down ลง น5องอาจรับมือไมEทัน และเป>นเหตุให5เสียชีวิตได5 (วิธีน้ีจึงนิยมทำในโรงเรียน

แพทยJหรือ รพ.ศูนยJ เน่ืองจากมีหมอเยอะ ผลัดกันเฝ�าผู5บาดเจ็บได5ตลอดเวลา) 

 

 

Seat Belt Signs (Abdominal Tell Tale Sign) 

 

          รอยช้ำบริเวณหน5าท5องที่เกิดจากการคาดเข็มขัดนิรภัย ถ5าเห็น 

signs น้ี น5องอยEาน้ิงดูดาย มันอาจเกิด delayed intraabdominal 

bleeding ได5 

          ลองนึกภาพตาม หากผู5บาดเจ็บน่ังรัดเข็มขัดนิรภัยแล5วเกิดรถชน 

ส่ิงที่ตามมาคือ รEางกายเราจะเคล่ือนท่ีไปด5านหน5าตEอด5วยแรงเฉ่ือย แตEพอ

มี seat belt รัดไว5 ตัวเราก็ติดกับเบาะรถ ดังน้ัน สิ่งที่เคล่ือนท่ีตEอด5วยแรง

เฉ่ือยตEอไปก็คืออวัยวะภายในท่ีห5อยโทงเทงอยูE น่ันคือลำไส5 ถ5าเห็น sign น้ี 

มันบอกเลEาเรื่องราวของ injury (tell tale) วEาอาจเกิด mesenteric tear 

ได5 .. ก็ต5องจัดการ admit ผู5บาดเจ็บ ไป work up หรือ serial 

abdominal examination ตEอไป 
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Penetrating Abdominal Injury 
 

- สEวนมากก็เกิดจาก stab และ gun shot 

- หลักสำคัญในการตัดสินใจในการเลือกวิธีการรักษา คือเราต5องรู5วEาแผลน้ัน มันเข5าไปใน peritoneal cavity หรือไมE 

 

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

- Hemodynamic unstable / shock 

- Peritonitis 

- Evisceration 

- Hematemesis / gross blood via NG tube 

- Hematuria 

- Bleeding per rectum 

- มีดปtกคาอยูEหน5าท5อง 

- GSW ท่ีแนวกระสุนผEานชEองท5องแนEๆ 
 

- ถ5ามีกระเพาะอาหาร ลำไส5 หรือ omentum ทะลักออกมาทางปากแผล หรือมาจุกอยูEปากแผล น5องไมEต5องยัดมันกลับเข5า

ไปนะ แคEเอาก อซชุบ NSS ชุEมๆมาหEอไว5 แล5วลากผู5บาดเจ็บเข5า OR 

 

Stab Wound 

- ถ5ามีข5อบEงช้ีให5ผEาตัด ก็ผEาเลย  

- พวกที่ยังไมEเข5า indication ก็ข้ึนอยูEกับวEาโดนเสียบตรงตำแหนEงไหน 

- Anterior abdominal stab wound 

- ให5ทำ local wound exploration โดยการฉีดยาชา แล5วคEอยๆแหวกแผลแบบนุEมนวล เหมือนเวลาสัมผัสมือ 

พริตต้ีมอเตอรJโชวJ เราเป>นแพทยJนะไมEใชEคนขายหมู .. คEอยดูและประมาณความลึกของแผล 

- ถ5า LWE แล5วแผลมันลึกถึงชั้น peritoneum เราอนุมานวEามันนEาจะเข5า peritoneal cavity .. ให5น5อง 

admit แล5ว serial physical examination อยEางน5อยทุก 2 ช่ัวโมงใน 6 ช่ัวโมงแรก และทุก 6 ช่ัวโมง เป>น

เวลา 24-48 ช่ัวโมง ถ5ามี clinical peritonitis อาการแยEลง หรือมี indication ก็ไปผEาตัด 

- โดยการ serial abdominal examination เน่ีย ต5องเป>นแพทยJทำเทEาน้ัน!! มันคือการตรวจรEางกายประเมิน 

clinical วEาท5อง soft / guarding หรือ มี abdominal distension หรือไมE .. ซ่ึงพ่ีพยาบาลไมEสามารถทำ

แทนเราได5 (ไมEเหมือน GCS ที่มี scale คะแนนชัดเจน) และหากน5องอยูEเวรหลายคนหรือต5องสEงเวรให5เพ่ือน .. 
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พี่แนะนำให5พาเพื่อนไปตรวจพร5อมๆกันรอบนึงกEอน จะได5 progress หรือเข5าใจ clinical ได5ตรงกัน ไมEง้ัน 

พวกเอ็งลากกันไปติดคุกข้ีไกEแนE 

- ตรวจรEางกายอยEางน5อยทุก 2 ช่ัวโมงใน 6 ช่ัวโมงแรก ตามด5วยทุก 6-12 ช่ัวโมง เป>นเวลา 24-48 ช่ัวโมง 

รEวมกับเจาะ Hb หรือ Hct ทุก 6-8 ช่ัวโมง หากท5องแข็ง (peritonitis) หรือ distension มากขึ้นรEวมกับ 

Hct/Hb drop ลง ให5ไปปลุกพี่เด5นทJมา set OR เอาคนไข5ไปผEา แล5วสEงไลนJบอกกิ๊กวEาคืนน้ียาว นอนไปกEอน

เลย ไมEต5องรอ 

- แตEถ5า LWE แล5วมันอยูEแคEช้ัน subcutaneous น5องก็เย็บแผล ให5คนไข5กลับบ5านไป 

- Back / flank wound  

- ตรวจรEางกาย หากอาการก้ำกึ่ง ไมEแนEใจ ให5สEง CT chest + abdomen 

- ห5าม probe ห5ามเอาอะไรไปแยง ห5ามทำ LWE .. เพราะแถวๆ rib 11-12 เราไมEรู5วEาแผลมันเข5า chest หรือ

เข5าท5อง เกิดแผลมันเข5า chest แล5วน5องเอาอะไรไปคุ5ยมัน กลายเป>นหมอทำให5เกิด pneumothorax ข้ึนมา

ก็ซวยพอดี 

- Thoracoabdominal wound 

- พวกน้ี approach ยาก .. พี่วEา consult ดีกวEา (ไมEสอนละกัน) 

 

 



 
 
Common Trauma Problems – Apr, 2022 

Trauma Unit, Faculty of Medicine, Khon Kaen University - 43 

Gun Shot Wound 

- แนวโน5มโดนผEาซะสEวนใหญE ถ5าแผลด5าน anterior abdomen แล5วแนวกระสุนมันผEานท5องแนEๆ ให5ตามพี่เด5นทJมาเอาคนไข5

ไปผEา น5องไมEได5นอนแนEคืนน้ี คงต5องยืนดึง retractor กันจนหำยาน 

- แตEถ5าเข5า back / flank หรือไมEแนEใจวEาแนวกระสุนมันไปทางไหน ให5น5องเอาคนไข5ไป CT ดูกEอน 
 

 
 

Investigation ที่ไมEควรใช5แล5วในปtจจุบัน 

 ถ5าเจอในข5อสอบ choice ให5กาผิดออกไปกEอนเลย 

- Four quadrant tapping : คือการลอง tap ท5องดูทีละ quadrant .. ปtจจุบันเรามี FAST มาทำให5ชีวิตเราดีข้ึนเยอะ 

ไมEต5องมาทำหัตถการแบบน้ี 

- Sinugram : คือการฉีดสีหรือลมเข5าไปในรู stab wound ดูวEา contrast หรือลมมันเข5าไปในชEองท5องหรือไมE 

 

ปtจจุบันน้ี investigation ก5าวไกลไปมาก จะเห็นวEา CT เร่ิมเข5ามามีบทบาทเยอะ ย่ิงเครื่องรุEนใหมEๆ หมุนต้ังแตEคอถึงเขEา ใช5

เวลาแคE 15 วินาที ตดยังไมEหายเหม็นก็ CT เสร็จแล5ว .. แตEอยEางไรก็ตาม เราห5ามลืม clinical signs เพราะ judgement สEวนมาก

ในชีวิตจริง มันมาจากตาดู มือคลำ สัมผัส แล5วตัดสินใจวิธีรักษาอยูE 
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Diagnostic Modalities in Abdominal Injuries 
 

เราสEงตรวจตEางๆ เพ่ือชEวยใจการวินิจฉัยการบาดเจ็บในชEองท5อง ดู severity และชEวยวางแผนการรักษา โดยมีหลักสำคัญอยูEวEา  

 1. การสEงตรวจน้ันๆ ต5องได5ประโยชนJ ชEวยวินิจฉัยได5 

2. ต5องมีผลตEอการตัดสินใจวางแผนการรักษา ไอ5พวกที่ สEงไปกEอน ผลเป>นยังไงก็ไมEเปล่ียน management ไมEต5องสEง 

3. ปลอดภัยกับคนไข5 ไมEทำให5 hemodynamic แยEลง 

4. ไมE delay การ transfer .. ถ5าต5องสEงตEอคนไข5ไป definite อยูEแล5ว อาจไมEจำเป>นต5องประเมิน severity ในตอนน้ัน 

จะเขียนเทEาที่จำเป>นละกันนะ 

 

Plain Film Abdomen 

 มีต้ังแตE plain film ธรรมดา ไปจนถึง acute abdomen series 

 ตามทฤษฎี ไมEต5องสEง sensitivity มันต่ำมาก ย่ิงรายท่ี hemodynamic ไมEดี รีบสEงไป ล้ือถูกตีเน้ือแตกแนEๆ 

 แตEถ5า hemodynamic ดี .. สิ่งที่อาจจะได5ประโยชนJจาก film น้ี คือ พวกท่ีเราสงสัย hollow viscous organ rupture 

อาจจะเห็น free air บ5าง หรือในเคส penetrating injury เราเอาคลิปหนีบกระดาษแปะรูเข5า หรือเห็นกระสุน อาจจะพอบอก 

trajectory ของ injury ได5 

 แตEถ5าพวกล้ืออEานมาถึงตรงน้ีได5 ลองย5อนกลับไปดูตอนต5นบท จะเห็นวEา ไมEมี plain film อยูEใน algorithm ของ 

abdominal injury เลย ทั้ง blunt ทั้ง penetrating injury เน่ืองจากวEา ปtจจุบันน้ี CT มันทำงEาย ทำเร็ว (บางโรงพยาบาลแมE

งเร็วกวEา acute abdomen series อีก) แถม sensitivity & specificity ดีกวEาเป>นไหนๆ ประเมิน organ injury และ grading ได5

ครบถ5วน plain film มันจึงคEอยๆหายไปจากระบบ 

 สEวนน5องๆท่ีอยูE รพ.ช. ที่ไมEมี CT ไมEต5องน5อยใจ ไมEต5องเสียเวลาทำหรอก refer ไปให5อาจารยJคนที่เค5าดEาเราเยอะๆเป>นคน

ขอ CT แล5วก็แปลผลเองงEายกวEา ไมEโดนดEาด5วย 
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Focused Assessment Sonography in Trauma – FAST 

 

 เป>น adjunct to the primary survey ที่มีแทบจะทุกโรงพยาบาล ทำที่ ER ข5างเตียง ไมEต5องย5ายผู5บาดเจ็บ เห็นผลทันที 

รวดเร็ว non-invasive เหมาะกับรายที่ hemodynamic unstable 

 ใช5 detect intraperitoneal free fluid (สEวนใหญEใน trauma ก็เป>น

เลือดแหละ) เหมาะแกEการ screening ใน case ที่ shock จาก blunt 

abdominal injury โดยเฉพาะ solid organ injury 

 

ตำแหนEงในการตรวจ มี 4 ตำแหนEง (4Ps) คือ 

1. Pericardium 

2. Perihepatic 

3. Perisplenic 

4. Pelvic 

พยายามให5ใช5 4Ps เพราะวEาบางครั้งเลือดมันไมEอยูEท่ี hepatorenal หรือ 

splenorenal pouch แตEมันอยูEรอบตับหรือรอบไต เลยให5ใช5 4Ps  

 

ข5อจำกัดของ FAST คือ 

- Operator dependent คนที่เคยทำเกิน 30-50 เคสข้ึนไป จะเรียกวEาพวกมือเทพ พวกน้ี accuracy อาจสูงได5ถึง 90% 

สEวนพวก นศพ. Resident ที่เลEนแตEเกม up story IG TikTok สEองเฟสขEาวดารา มักจะแปลผลม่ัว sensitivity & 

specificity จะต่ำมาก บวกกับเจอเครื่อง US เกEาๆตาม รพ.ช. ที่จอก็ไมEชัด จะย่ิงมั่วไปใหญE 

- ดู free air กับ hollow viscous organ ได5ไมEดี 

- ดู diaphragm ไมEได5 

- มัน detect เลือดออกใน peritoneal cavity ได5 แตEวEาบอกยากวEาเลือดออกจาก organ อะไร 

- มีตัวกวนเยอะ เชEน ท5องอืด ลมเยอะ ผ5าก อสปVดแผล subcutaneous emphysema เคยผEาท5องมากEอน 

- Penetrating injury จะดูยาก 

- บอก severity หรือ grading ไมEได5 
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Extended Focused Assessment Sonography in Trauma – eFAST 

 เป>นการตรวจเพิ่มจาก FAST มา 2 ตำแหนEง คือ ที่ชEองอกทั้ง 2 ข5าง ซึ่งเพิ่มการ detection พวก pneumothorax และ 

hemothorax ได5 ตรงน้ีให5ระวัง เน่ืองจากวEามันเป>นเคร่ืองมือหน่ึงที่ชEวยเรา (ไมEใชE definite diagnosis และไมEใชE gold standard) 

ดังน้ัน ให5ใช5รEวมกับ clinical และถ5ามีเวลาหรือผู5บาดเจ็บ stable ควรสEงฟVลJมรEวมด5วย 

 

CT Abdomen 

 เหมาะใน case ที่ hemodynamic stable และผEานการ screening โดย FAST แล5วไมEชัวรJวEา positive หรือ negative  

 Case ที่จะ investigation พวกน้ี ไมEควรจะมี obvious indication ในการผEาตัด เชEน peritonitis (แหงหลEะ ถ5า 

peritonitis แล5ว ผล investigation เป>นอยEางไรก็คงต5องเปVดอยูEดี) 

ข5อดีของ CT 

- Non-invasive 

- Sensitivity 97-98%, specificity 98% สูงมาก 

- บอก grading บอก severity ได5 

- บอกแนวกระสุน ชEวยวางแผนการรักษาได5 

- ใช5เวลาในการทำไมEนาน (ในทางทฤษฎีนะ .. ของจริงอีกเรื่องนึง) 

- บอกปริมาณเลือดได5 

- มีประโยชนJใน penetrating injury ที่ back/flank 

ข5อเสียของ CT 

- ต5องเข็นผู5บาดเจ็บไปยังห5อง CT ซึ่งมักจะไมEมีอุปกรณJให5เรา resuscitation มากมายนัก ดังน้ัน case ที่จะไปทำต5องมี 

hemodynamic stable 

- Radiation สูง 

- แพ5 contrast + nephrotoxicity จาก contrast 

 

Diagnostic Peritoneal Lavage – DPL 

 เป>น investigation ที่นิยมในปh 1970-2000 เน่ืองจากเป>นวิธีที่ invasive จึงไมEทำกันแล5ว (เด๋ียวน้ีมี CT และ Ultrasound 

ที่ให5ผลคEอนข5างชัวรJ 

 หลักการ คือการเปVดท5องเล็ก แล5วใสEสาย (NG tube) เข5าไปใน peritoneal cavity แล5วลอง irrigate ออกมาตรวจดูวEามี 

RBC, WBC หรือ food particle มั้ย .. การแปลผลก็คEอนข5างยาก เอาเป>นวEา ในปtจจุบันมีที่ใช5น5อยลงไปทุกที 
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Local Wound Exploration – LWE 

 ใช5กับ stab wound ที่ anterior abdomen ซึ่งตรงน้ีกล5ามเน้ือไมEหนา ไมEควรใช5กับ คนอ5วนมากๆ คนที่ไมEให5ความรEวมมือ 

แผลแนวเฉียงๆ แผล chest หรือ back/flank 

วิธีทำ 

1. Paint ยา ปูผ5า sterile 

2. ฉีดยาชา แล5วหาไฟฉายสวEางๆมารอ 

3. กรีด skin ขยายแผลนิดนึง 

4. เอา Army-Navy retractor แหวกดู หาจุดที่ลึกที่สุดของแผล ดูเอานะ ห5ามแยงเข5าไปมากข้ึน มันจะ injury 

การแปลผล  

- หากแผลทะลุ posterior rectus sheath ถือวEา positive ให5ประเมินตEอไป วEามี intraabdominal organ injury มั้ย 

อยEางน5อยต5อง admit เพ่ือ observe abdominal signs รEวมกับอาจทำ investigation ตEางๆเพื่อประเมิน แล5วแตE

อาการของผู5บาดเจ็บ 

- แตEถ5าไมEถึง โดยทางทฤษฎี ให5เย็บแผล แล5ว discharge กลับบ5านได5 .. แตEพี่วEา admit observe abdominal signs 

ซึกวันนึง ไมEนEามีปtญหาอะไร ปลอดภัยดี  

 

Hematocrit / Hemoglobin level 

 ขอเขียนหนEอยเพราะวEาเห็นน5องๆชอบสEงกัน .. คือ 

1. ใน acute blood loss มันไมEได5บอกอะไร .. กวEาที่ Hct จะ drop ก็ต5องหลังจากที่เรา resuscitation ไปต้ังนาน 

2. ถ5าจะบอกวEาใช5เป>น baseline เราก็เจาะ lab ไปแล5ว รอดูใน CBC ก็ได5 

3. อยูEใน รพ. ใหญEๆ ยังไมEเทEาไหรE ถ5าล้ืออยูEใน รพ.ช. ท่ีมีคนน5อยๆ .. น5องจะเสียพยาบาลคนนึงมาปt±น Hct ซึ่งนอกจากคนชEวย

จะลดลงแล5ว บางที ป�าพยาบาลจะดEาเอาวEาสEงอะไรไมEเข5าเรื่อง เสียเวลา 

4. สรุปคือไมEมีประโยชนJในชEวง primary survey ไมEต5องสEง 

 

Dextrose level – DTX 

  มาคูEกันกับ Hct เลย .. คือใน trauma น่ีมี cortisol adrenaline หลั่งเยอะชิบหาย ยังไงมันก็สูงอยูEแล5ว ไมEได5บอกอะไร

เก่ียวกับ management เราเลย 
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สรุปหลักสําคัญในการรักษา Abdominal trauma 
 

1. ทำให5 hemodynamic หรือ vital function กลับมา normal ให5เร็วที่สุด 

2. หาจุดที่เลือดออก แล5วสEงไป stop bleeding ให5ไว 

3. ตรวจรEางกายอยEางละเอียด และนุEมนวล (พวกมือกรรมกร ให5เพลาๆลงหนEอย) 

4. เลือก investigation ให5เหมาะสมกับ hemodynamic และ mechanism of injury แตEละราย 

5. อยEาเอาผู5บาดเจ็บนอนแชEที่ ER นาน .. รีบสEงไป definite treatment ให5เร็ว 

6. การทำ investigation ไมEควรจะ delay การสEงตEอ 

7. ระวัง contamination พวกที่มีแผลเปVด 

8. ใน case ที่มี combine head + abdominal injury ที่ต5องเข5า OR แนEๆ การตัดสินใจวEาจะสEง CT brain กEอนหรือหลัง

ผEาตัด ให5พิจารณาดังน้ี 

- ถ5า hemodynamic stable แล5ว GCS >12 with localizing signs ให5สEง CT brain กEอน คEอยไปเปVดท5อง แตEถ5า 

GCS <12 และมี localizing signs ดูแล5ว มีสิทธ์ิโดนเปVดกะโหลกแนEๆ ให5สEง CT brain กEอน ตามด5วยเปVดท5องไป stop 

bleed แล5วคEอยเปVดหัว 

- ใน hemodynamic unstable แล5ว GCS <9 รEวมกับมี localizing signs ดูทEาทางสEงไปเข5าตู5 CT ไมEไหว ก็ให5สEงไปเปVด

ท5อง stop bleeding กEอน แล5วคEอยมาวัดใจกันตอนหลังจากเปVดท5องแล5ว วEาจะเปVดหัวตEอไหวมั้ย ถ5าไหว ก็เปVดหัวตEอ 

แล5วคEอยมา CT brain post-op 

- แตEถ5า GCS >9 และยังไมEมี localizing signs ก็เอสไปเปVดท5องกEอน แล5วคEอย post-op CT brain 

 

Abdominal Trauma During Pregnancy 

- ทางทฤษฎี คือ safe แมE เพราะลูก ทำเอาใหมEได5 .. แตEสEวนตัวพี่ ขอ safe ลูก แล5วไปหาแมEเอาใหมE (ล5อเลEนนะๆ ห5าๆๆ) 

- พยายามหลีกเล่ียง CT .. แตEถ5าจำเป>น ทำ ก็ต5องทำ 

- 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 
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Bladder Injury 
 

 
 

- 90% ของ lower tract injury เกิดจาก blunt trauma และใน blunt trauma น้ัน 90% จะพบรEวมกับ pelvic 

fracture, 10-20% จะมี associated injury รEวมกับการบาดเจ็บของ posterior urethra 

-  10-20% ของ pelvic fracture จะมี bladder injury 

 

Urinary bladder rupture แบEงเป>น 3 รูปแบบ 

1. Extraperitoneal rupture พบได5มากสุด (ประมาณ 60%) และมีความสัมพันธJกับ pelvic fractured .. type น้ีดีตรงที่มัน

ไมE peritonitis จึงสามารถ NOM ได5เป>นสEวนใหญE 

2. Intraperitoneal rupture พบได5ประมาณ 30% เกิดได5ท้ังจาก blunt และ penetrating โดยมักแตกที่ dome of 

bladder ซึ่งเป>นสEวนที่อEอนแอที่สุด โดยจะสัมพันธJกับ full bladder จะแตกงEาย (พวกเมาแล5วลืมฉ่ี) .. type น้ี มันจะเกิด 

urine peritonitis ทำให5มักจะโดนผEาตัดซะสEวนใหญE ดังน้ัน ใครที่กินเหล5ามา กEอนขับรถกลับพี่แนะนำไป empty bladder 

กEอนเสมอ เพื่อลดความเส่ียงในการโดน explore นะ 

3. Mixed type พบได5 10% 

 

Clinical Presentations 

- ประวัติ lower abdominal pain, fractured pelvis 

- Gross hematuria 95%, microscopic hematuria 5% 

- เย่ียวไมEออก หรือไมEมีเย่ียวเหลือใน bladder เลย 
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Diagnostic evaluation 

 

Retrograde cystography 

 

 

วิธีทำ 

1. ใสE Foley เข5าไปกEอน 

2. จากน้ันใสE iodinated contrast ผสมกับ NSS 2:1 ให5ไหลตาม gravity 

เข5าไปประมาณ 300-400 ml. หรือจนคนไข5บEนปวดฉ่ี 

3. Clamp Foley cath 

4. สEง film 3 ครั้ง คร้ังแรกกEอนทำ ครั้งที่สองตอนใสE contrast เต็ม และ

สุดท5ายตอน post-voiding 

 

 

ลักษณะที่พบได5จาก retrograde cystography 

 

Extraperitoneal rupture จะเห็น contrast leakage ไปอยูEรอบๆ 

bladder มักอEานผลเป>น flame shape หรือ star-burst  

Intraperitoneal rupture จะมี contrast leak ไปอยูEใน

ชEองท5อง เคลือบลำไส5 หรือไปกองอยูEตาม paracolic 

gutter หรือ cal-de-sac 

 
 

CT-cystography  

     นิยมทำกันมากข้ึน ปtจจุบันเป>น best diagnostic technique ในการวินิจฉัย blunt 

traumatic bladder injury มีท้ัง sensitivity 95-99% และ specificity 95-100% 

และยังสามารถเห็น injury จากอวัยวะอ่ืนๆในชEองท5องได5ด5วย 

     แตEข5อเสียของวิธีน้ีคือ ผู5บาดเจ็บต5องมี hemodynamic stable พอท่ีจะเข5าตู5 CT 

ได5 เน่ืองจาก study น้ี ต5องใช5เวลานานกวEา CT ธรรมดา เพราะต5องฉีด contrast และ

รอ excretion  
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Managements of Urinary bladder injuries 

1. Extraperitoneal bladder พวกน้ี select case มา NOM ได5 โดย 

- ใสE Foley เบอรJโตๆ (18-20 Fr) ไมEให5 clot มาอุด แล5วคาสายไว5 10-14 วัน รEวมกับให5 ATB 

- ครบ 2 สัปดาหJ ให5 repeat cystogram เพ่ือดู healing 

 - ถ5าไมEมี contrast leak ก็ off Foley ได5 

 - ถ5ายังไมE contrast leak อยูE ให5คา Foley ตEอ 2 สัปดาหJแล5วดู imaging ซ้ำ พี่แนะนำให5นัด  

CT-cystogram ไปเลย มันอาจมี FB หรือกระดูกหักท่ิมอยูE 

  ข5อบEงช้ีในการผEาตัด operative repair ใน extraperitoneal bladder injury 

   - Persistent hematuria 

   - พวกรูทะลุใหญEๆ เชEน GSW, pelvic fracture กระดูกท่ิม มีกระสุนคาอยูE เป>นต5น 

   - Combined type with intraperitoneal rupture 

   - Combined with posterior urethral injury 

   - Persistent urine leak 

   - ต5องเข5าไปผEา pelvic fracture อยูEแล5ว ก็ซEอม bladder ไปด5วยเลย 

   - Inability to maintain bladder drainage from clot retention 

     2.   Intraperitoneal bladder ruptured พวกน้ีมักโดนผEาตัด เพราะมี peritonitis อยูEแล5ว 

 

จำไว=  Urinary bladder แตก มี 2 ประเภท คือ “แตกนอก” กับ “แตกใน” (peritoneal cavity) แตกนอกยังไมEเทEาไหรE 

ถ5าแตกใน ซวยแนE (โดนผEา) .. พี่พูดถึงกระเพาะเย่ียวนะ อยEานึกเป>นอยEางอื่น 
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Urethral Injury 
 

- พบน5อยในผู5หญิง เพราะ urethra จะสั้น และไมEคดเค้ียว ถ5ามีก็เป>นจากตอนคลอดลูก 

- ดังน้ันเรื่องน้ี จะเน5นหนักไปทางของผู5ชายซะสEวนใหญE 

 

เอา Basic anatomy ไปกินกEอน 

 

        Male urethra ถูกแบEงโดย urogenital diaphragm หรือ triangular ligament  

เป>น 2 สEวน คือ 

1. Posterior urethra อยูEเหนือตEอ urogenital diaphragm มีความยาวประมาณ 5 cm. 

แบEงเป>น 

        1.1 Membranous urethra เป>นสEวนท่ีอยูEตรง urogenital diaphragm พอดี 

        1.2 Prostatic urethra อยูEเหนือตEอ membranous part ติดกับ bladder 

 

 

2. Anterior urethra อยูEใต5ตEอ urogenital diaphragm ยาว

ประมาณ 15-20 cm. แบEงเป>น 

2.1 Bulbous urethra 

2.2 Penile urethra 

       ซึ่ง Anterior urethra จะมี fascia คลุม ดังน้ี  

1) Superficial fascia หรือ Colles’ fascia เป>น fascia ที่

ตEอมาจาก Scapa’s fascia ของ abdominal wall 

2) Deep fascia หรือ Buck’s fascia เป>นช้ันที่คลุม Corpus  

 

Clinical Presentation of Urethral injury  

 

Classic triad พบทั้ง anterior และ posterior urethral injuries 

1. Bleeding per meatus (93%) 

2. Palpable bladder (full) 

3. Inability to urination 

 

 
  



 
 
Common Trauma Problems – Apr, 2022 

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

Anterior urethral injury 

1. History of straddle injury 

2. Ecchymosis or extravasation associated with urethral disruption 

2.1 ถ5า Buck’s fascia ไมEขาด .. hematoma จะอยูEแคE penile shaft 

2.2 ถ5า Buck’s fascia ขาด เลือดจะเซาะลงมาท่ี perineum ลามลงไขE มีลักษณะเป>น butterfly 

hematoma ดังรูปด5านลEาง 

3. PR พบ prostate อยูEในตำแหนEงปกติ 

  
 

 

 

Posterior urethral injury 

1. History of crush injury with pelvic fracture 

2. ไมEมี hematoma ที่ไขE เหมือนกับ anterior urethral 

injury นะ 

3. สมัยกEอนบอกวEา ถ5า urethra ขาด PR จะพบ high 

riding prostate แตEปtจจุบันพบวEา การตรวจน้ีไมEคEอย

นEาเช่ือถือแล5ว 

 
 

 

จำไว=ดีๆ .. Fracture pelvis เย่ียวไมEออก full bladder ตอบ retrograde urethrogram ..  

ใครเอาไปใสE Foley โดนดEาถึงบุพการีแนE 
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Retrograde urethrography 

 

ย้ำอีกคร้ัง เห็นเลือดท่ีปลายหรรม หQามสวน ให5สEงไปทำ retrograde urethrogram 

(ระวังจำสับสนกับ retrograde cystogram มันคนละอันนะ) 

 

วิธีการทำ 

1. นอนหงาย ตะแคงเอียงตัว 30-45 องศา เพ่ือไมEให5 pubic symphysis ไปบัง 

prostatic urethra 

2. ใสE Foley เบอรJ 12-14 Fr ไปจEอแคE Fossa navicularis 

3. Inflate balloon 2 ml. เอาแคEไมEให5สายหลุด (ดูในรูป)  

4. ผสม contrast + NSS อัตราสEวน 1:1 

5. ฉีด contrast เบาๆ ด5วยมือขวา สEวนมือซ5ายดึงจู½ของเฮียเค5าให5ตรงๆ บีบท่ีคอ

คอดไมEให5สีร่ัว 

6. แล5วก็ film ดู 

 

 

Managements of Urethral injuries 

 ข้ึนกับ degree of injury วEาเป>น partial tear, complete tear หรือแคE contusion 
 

Partial urethral tear 

- ตามทฤษฎี ถ5ามีพ่ีเด5นทJหรืออาจารยJ uro อยูEแถวน้ัน ให5ไปลากมาใสE cath under endoscopic guide ให5เรา .. แตE

ชีวิตจริง ก็คงตามพี่หรืออาจารยJศัลยJน่ีแหละมาคEอยๆใสEให5 ถ5าโชคดีใสEได5 ก็คา Foley ไว5 14 วัน 

- ถ5าใสEไมEได5 อยEา force มันจากลายเป>น complete tear น5องรีบ consult หรือ refer ไปทำภายใต5 endoscope 

หรือทำ suprapubic cystostomy 
 

 Complete urethral tear 

  - ให5 consult ศัลยJทำ suprapubic cystostomy ไปเลย 
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Fracture Penis 
 

- ไมEคEอยออกสอบ แตEชีวิตจริงตาม รพ.ช. เจอบEอย เลยขอเขียนซะหนEอย 

- พี่ไมEได5พิมพJผิดนะ fracture penis ไมEใชE pelvis 

- เป>น blunt trauma เกิดจากการตEอสู5ที่รุนแรง จัดกันหนัก ไมEมีผEอน เต็มๆ

แนEนๆ ทุกดอก ทุกเม็ด ปtญหามักเกิดจากการท่ีคูEตEอสู5ฝ�ายหญิงพลิกเหล่ียม

ข้ึนมาอยูEด5านบน แล5วทิงบอมบJลงมาเต็มแรง .. อูยยยยยยยยยยยยยยยย (ไมE

อยากจะนึกภาพตาม) 

- หรือบางเคส เป>น นศพ. ขัดจรวดแบบจัดหนัก คือน5องมอืหนักมาก พี่วEา

ลาออกไปเป>นกรรมกรดีกวEามาเป>นหมอนะ 
 

 

Clinical presentations 

- มีเสียง popping sound หักดังเปlาะ 

- น5องหนูจะเกิดการชอกช้ำ ปวดมาก จู½หดคอตก และเอียงไปด5านตรงข5ามกับที่ tunica albuginea ฉีก 

- มีไมEน5อยที่เกิด urethral injury รEวมด5วย ดังน้ัน ควรสEง retrograde urethrography ทุกราย 

 

Managements 

- พวกน้ี GP อยEางเราๆ มักทำอะไรไมEได5 คงต5อง consult ทุกราย 

- ให5ยาแก5ปวด ถ5าไมEมี bleeding ออกมาข5างนอก ก็ refer ซะ 

 

ชEวงน้ีใกล5สอบ น5องอEานหนังสือเยอะ ถ5าเครียด ปวดหัว อยากจะ entertain น5องชายแก5เหงา พี่แนะนำวEา อยEารุนแรงนัก 

ถ5าน5องได5มาเป>นคนไข5หำหัก เจอรุEนพี่รุEนน5องข5างห5องอยูEเวรมาดูแล .. นึกภาพไมEจืด 
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Pelvic Fracture 
 

 เป>นภาวะท่ีพบได5บEอยมากข้ึน จากอุบัติเหตุจราจรในบ5านเรา และเป>นสาเหตุให5เสียชีวิตจาก bleeding ได5มาก บางรายมี 

associate กับ GI, KUB และ Vascular 

 

มาดู Anatomy กันกEอน 

 

- Pelvis เกิดจากกระดูก 3 ช้ินมาประกบกันเป>นวงรูปกรวยหงาย  

  ทำหน5าที่เป>น weight baring structure และ protect อวัยวะ  

  ภายใน 

- กระดูก 3 ช้ิน ได5แกE Sacrum 1 ช้ินด5านหลัง ประกอบกับกระดูก  

  Innominate 2 ช้ินด5านซ5ายและขวา 

- ซึ่งกระดูก Innominate แตEละข5าง ประกอบด5วยกระดูก 3 ช้ินมา 

  รวมกัน คือ ilium, ischium และ pubis 

- กระดูกแตEละชิ้นยึดกันด5วย 

     1. Cartilage ที่ pubic symphysis ด5านหน5า 

     2. Anterior กับ posterior Sacroiliac (SI) ligament  

         เช่ือมกระดูก innominate กับ sacrum ด5านหลัง 

- ซึ่งอีด5านหลังแถวๆ SI joint น่ีแหละมีแขนง vein ที่เรา 

  เรียกวEา Sacral plexus เม่ือกระดูกหักน่ี bleed ชิบหาย  

 

Approaching to Pelvic Fracture 

- อาการที่สงสัย คืออาการปวดบริเวณเชิงกราน สะโพก หรือบริเวณหลังสEวนลEาง ถ5าขยับขาจะปวดมากข้ึน 

- ซักประวัติถาม mechanism of injury (อEานตEอไปอยูEด5านท5าย) เพ่ือประเมินความรุนแรง 

- ตรวจรEางกาย ดูรอยช้ำบริเวณน5องน5อย ขาหนีบ ไขE หำ หอย ดูความยาวของขาวEาเทEากันมั้ย คลำ pulse ที่ groin แล5ว

เอาน้ิวช้ีเทพของเรา PR และ PV เรียกวEาบูรณาการทุกภาคสEวน 

- สำหรับ pelvic compression test พ่ีไมEแนะนำ เน่ืองจากตรวตแตEละที กดจากด5านหน5า ไปด5านหลัง กดจากด5านข5าง 

คลำกระดูก sacrum ถ5าคนไข5มี pelvic fracture จริง จะทำให5 bleed ออกมาประมาณ 200-300 ml. ตEอการ test 1 

คร้ัง มัน harm ไป .. แนะนำวEาตรวจเจอ signs ก็ใสE pelvic binder แล5วไป film จะปลอดภัยกวEา 

- สำหรับ high riding of prostate gland ในปtจจุบันไมEเช่ือถือ sign น้ีแล5ว เน่ืองจากมี professor เทพในอเมริกาทำ

วิจัยโดยเอาคนธรรมดาทั่วไปมาจกตูดดู ปรากฏวEา 50% มี high riding prostate .. sign น้ีเลยไมEคEอยนEาเชื่อถือ 
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Diagnostic Modalities 

 

Plain film 

 ไมEได5เป>น routine screening ในผู5บาดเจ็บนะ สEงเฉพาะรายที่สงสัย 

1. AP view 

    ถือเป>น film แรก .. ดู pelvis ได5ดี เห็นกระทุกได5แทบทุก area 

    ข5อเสียคือดูตรง SI joint กับ sacrum ยาก (แตEก็พอมองออก) 

    ถ5าจังหวEะฉุกเฉิน film น้ีทีเดียวจบก็ไมEวEากัน 

 
  

2. Inlet view 

    สามารถดู AP displacement  

    และ sacrum ได5ชัดข้ึน 
 

 
   

3. Outlet view 

    ดู vertical displacement และ  

    SI joint ได5ชัดข้ึน 
 

 

4. Judet view 

    ถEาย oblique เพ่ือดู acetabulum 

    ถ5าจะสEง view น้ี ให5ระวัง ควรจะ  

    rule out spinal injury ให5ได5กEอน 
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FAST 

     เป>นหน่ึงใน adjunct to the primary survey อยูEแล5ว สามารถดู free fluid (เลือด) ใน pelvis ได5 โดยเป>นตัง screening ที่ดี 

 

CT scan 

 เป>น the most useful ในกรณีท่ี hemodynamic stable สามารถดูลักษณะของกระดูกท่ีหัก classification, 

hematoma, active contrast extravasation และ associated injury ได5ด5วย   

 

อื่นๆ 

 พวก MRI หรือ DPL ปtจจุบันยังไมEมีประโยชนJใน case trauma 

 

 

 

Mechanism of Injury 

 

 แบEงโดยใช5 Young’s and Burgess classification ซึ่งอาศัย vector force คือแรง injury ที่กระทำตEอ pelvis .. เวลา

ดูแลผู5บาดเจ็บให5ระวังพวก type ที่เป>น unstable 

 

1. Lateral Compression (LC) 

         เกิดจากแรงกระแทกเข5าด5านข5างจนกระดูกแตก ซ่ึง type น้ี ligament จะ

ไมEขาด หรือขาดน5อยมาก จึงมักเป>น stable fracture พวกน้ีมักจะหักท่ี pubic 

remi ซึ่ง bleed ไมEเยอะ 

        หมอ ortho จะแบEงออกเป>น LC1, LC2, LC3 (เรียนละเอียดท่ี ortho นะ) 

        Type น้ีเป>น most common pelvic fracture 

        ผู5บาดเจ็บมักจะไมEตายจาก LC แตEจะตายจาก associated injury เชEน 

chest, abdomen, head 

 

 

2. AP Compression (APC) 

        เกิดจากแรงกระแทกด5านหน5า เชEน เด็กแว5นข่ี scoopy-I กางขา แล5วชน  

        Pubic symphysis จะแยกทางด5านหน5า และ SI joint จะแยกออกทาง

ด5านหลัง อาจเห็นฟVลJมเป>นแบบ open book ซึ่ง bleed ชิบหาย เลือดแมEงออก

จาก internal iliac vessels และ presacral plexus ที่ฉีกขาด .. คนไข5มักตายจาก 

bleeding 

        Ortho แบEงออกเป>น 3 ชนิด จำงEายๆ APC3 severe สุด  
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3. Vertical Shear 

        พบในผู5บาดเจ็บ falling หรือขับรถแล5วแรงกระแทกจากขาข้ึนมา ทำให5 ligament 

ขาดทั้งซีก และ pelvis ก็จะหักแบบ hemipelvis มักจะมี acetabular fracture รEวมด5วย 

        Type น้ี มักมี associated injury ได5บEอย 

 

4. Combine Type คือ พวกรวมมิตรหลายๆอยEาง  

 

 

Stability of Fracture 

- เราแบEง pelvic fracture เป>น stable กับ unstable type 

- เวลาดูฟVลJม   1. Pubic symphysis ปกติไมEควรเกิน 5 mm. .. ถ5ากว5างเกิน 1 cm. ถือวEาผิดปกติ 

    ถ5ากว5างเกิน 2.5 cm. ถือเป>น unstable 

3. SI joint ปกติไมEเกิน 4 mm. .. ถ5ากว5างเกิน 1 cm. ถือวEา unstable 

- Fracture ของ iliac wing หรือ ilium หรือจาก LC มักเป>น stable type 

 

Unstable Pelvic Fractures (จำ) 

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 หัก และมีการหลุดของ SI joint 

5. Open book fracture 

6. Associated with acetabular fracture 

7. Mechanism เป>น APC หรือ Vertical shear 
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Management of Pelvic Fractures 
 

1. Compression Devices  

มีหลายอยEางให5เลือกใช5 เพ่ือชEวยรัด fracture เข5าหากัน ทำให5 bleeding ชะลอลง 

  - Pelvic binder 

  - Pelvic C-clamp 

  - External fixator 

  - MAST suit 

  ขอพูดถึง Pelvic binder หนEอยละกัน เพราะน5องๆอาจได5ใช5และคุ5นเคย โดย pelvic binder จะรัด fracture เข5า 

 มอีุปกรณJให5เลือดมากมาย ต้ังแตE ผ5าปูเตียง แผEน

ตีนตุ กแก ไปจนถึง gold standard เรียกวEา SAM sling 

โดยหลักการคือใช5อุปกรณJมารัดที่ระดับของ greater 

trochanter จากน้ันให5ทำ internal rotation ของเขEา

และข5อเท5าเข5าหากัน แล5วเอาคนไข5ไปฟVลJม 

 

 

 2. Angiographic embolization 

ใน pelvic fracture น้ัน 90% bleed จาก venous, สEวน อีก 10% bleed จาก artery ซึ่งบทบาทของการ 

embolization ก็เพื่อ stop bleeding แตEก็ควรมี hemodynamic ที่ stable พอสมควร เอา SBP ซัก 80-90 บวกกับมี 

response ตEอ IV resuscitation ก็พอไหว 

Indication for embolization  

 - Hemodynamic stable พอสมควร 

 - Expanding pelvic hematoma 

 - CT พบ active extravasation หรือ pseudoaneurysm 

 - Bleeding in pelvis without intraperitoneal bleeding 

 - ต5องได5เลือดมากกวEา 4 units ใน 24 hr, หรือ 6 units ใน 48 hr. 
 

 3. Exploratory Laparotomy 

  Indication - Shock ไมE response ตEอ volume resuscitation พวกน้ีวอนมีด ต5องโดนปาด 

    - Open fracture 

    - Ruptured pelvic hematoma 

    - มี associated intraabdominal injury 

    - Failure จาก embolization 
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Peripheral Vascular Injury 
 

 Peripheral vascular injury หรือเรียกอีกช่ือวEา extremity vascular injury คือ vascular injury ที่เริ่มต้ังแตE distal 

subclavian ที่แขน หรือ external iliac ที่ขาลงไป .. การ diagnosis อาศัยการซักประวัติ ตรวจรEางกาย และ investigation ที่จะ

กลEาวตEอไป 
 

History 

- Mechanism of injury 

1) ถูกยิง หรือถูกแทง 

2) Blunt trauma เชEน เขEาหลุด อาจนึกถึง popliteal injury 

- ประวัติเสียเลือดในที่เกิดเหตุ แคEรอยกิ๊กขEวนเลือดออกซิบๆ หรือ bleed ไหลโจ กจนหมอจะเป>นลม 

- ระยะเวลาที่ได5รับบาดเจ็บ จนถึงโรงพยาบาล .. กวEาจะหาเตียงได5 กวEาจะเข5า OR อยEาลืมวEา nerve และ muscle ทนการขาด

เลือดได5แคE 6 ช่ัวโมง 
 

Physical Examination 

- ดู hemodynamic กEอนเลยวEา stable ดีไหม .. ประเมินดูวEาถ5า shock นอนรอนานอาจตายได5 ให5สEงผู5บาดเจ็บไป OR ไมEใชE

ห5อง lab หรือ X-ray 

- ตาดู มือคลำชีพจรเปรียบเทียบกัน 2 ข5าง ประเมินรูเข5า-รูออกของกระสุนวEามีโอกาสจะโดนเส5นเลือดไหม 

- ตรวจหา hard signs และ soft signs 

- Hard signs : คือ signs ท่ีบEงบอกวEานEาจะมี vascular injury .. หากไมEมีข5อยกเว5น ให5บอกพ่ีเด5นทJรีบพาผู5บาดเจ็บไป OR 

และน5องรีบไลนJบอกเด็กในสังกัดเลยวEาคืนน้ีเข5าชEวยผEาอีกยาว ไมEต5องตาม 

ข5อยกเว5นของ hard signs (จำ) 

1) Multiple fracture ไมEรู5วEา segment ตรงไหนท่ี injury ตEอ vessel 

2) Shotgun wound กระสุนลูกปรายเม็ดไหนท่ีโดน 

3) Severe soft tissue injury 

4) U/D chronic vascular disease 

- Soft signs : คือ signs ที่ชวนสงสัยวEา “อาจจะ” มี vascular injury .. ถ5าพบวEามี soft sign ให5ทำ ABI ตEอ 

1) ABI > 0.9 ก็ไมEนEามี vascular injury น5อง observe ซัก 24 ช่ัวโมง หากไมEมีอาการอะไรเพิ่มเติมก็นEาจะให5

กลับบ5านได5 

2) ABI < 0.9 พวกน้ีสงสัยวEาอาจจะมี vascular injury อาจจำเป>นต5อง investigation ตEอ 
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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) 

 

ส่ิงที่ต5องระวังเกี่ยวกับ 6Ps คือ 

- Pain: พวกที่ shock อยูE หรือพูดภาษาคนไมEรู5เรื่อง มันอาจจะไมEบEนปวด 

- Pallor & Poikilothermia: ในรายท่ี shock อาจเป>นผลจาก vasoconstriction ได5 

- Pulselessness: บางทีเราคลำ pulse ได5จาก collateral vessels 

 

และ capillary refill เช่ือถือไดQนQอยมาก เพราะอาจมี collateral มาช'วยไดQ จึงสูQการคลำ pulse ไม'ไดQ 
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การวัด ABI หรือ API 

 

- เป>น initial screening test ในการประเมิน vascular injury 

- API หรือ arterial pressure index คือการวัด BP ของแขนหรือขาข5างท่ีได5รับ

บาดเจ็บ เปรียบเทียบกับอีกข5าง 

                API = 
!"#	ข"างที่ได"รับบาดเจ็บ

!"#	ข"างปกติ
 

 

- คEาปกติของ API คือ > 0.9 

- ABI หรือ ankle brachial index คือการวัด SBP ของแขนและขาข5างที่ได5รับ

บาดเจ็บ (ข5างเดียวกัน) เปรียบเทียบกัน 

                ABI = 
!"#	%&'()

!"#	*+%,-.%(
 

 

- คEาปกติคือ > 0.9 เหมือนกัน 
 

- ถ5า API หรือ ABI > 0.9 ก็นEาจะ exclude vascular injury ได5 (false negative ประมาณ 1%) สามารถ observe 

ประมาณ 24 ช่ัวโมงแล5ว discharge ได5 

- แตEหาก ABI หรือ API < 0.9 โดยที่ผู5บาดเจ็บไมEได5มี U/D peripheral vascular disease อยูEเดิม ก็นEาจะมี vascular injury 

(sensitivity 95%, specificity 99%) น5องควร investigation ตEอไป .. ถ5าให5เลือก พี่เลือก CTA 

 

มาดูวิธีการวัด ABI กันหนEอย น5องอาจโดนใช5ให5เป>นคนทำ 

- พัน cuff BP ที่นEองข5างเดียวกัน  

- เอา probe Doppler ฟtงเสียง arterial pulse จากน้ัน ข้ึน pressure ของ cuff จนเสียง signal หายไป 

- คEอยๆปลEอย cuff pressure จนได5ยินเสียง signal อีกคร้ัง จะได5 SBP ที่ข5อเท5า 

- พัน cuff BP เหนือข5อศอก เพือ่วัด SBP ของ brachial artery ในแบบเดียวกัน 

- คำนวณ ABI 

- หากต5องการวัด API ก็เปล่ียนจากการวัด SBP ที่ข5อเท5า เป>นวัดแขนอีกข5างหน่ึงแทน 
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Investigations 

 

Duplex Doppler ultrasound 

- ข5อดีคือเป>น non-invasive ทำข5างเตียงได5 ทำซ้ำกี่คร้ังก็ได5 สEวนมากใช5ในการ F/U 

- ข5อจำกัดคือ เป>น operator dependent คนทำฝhมือต5องเทพ ถึงจะแปลผลได5ดี ถ5ามีแผล มีก อซปVดอยูE อาจทำยากข้ึน หาก

มี hematoma หรือผู5บาดเจ็บตัวใหญE อาจทำยาก 

 

CT angiography หรือ CTA 

- เร่ิมมาแรง และเป>น gold standard ใน trauma center หลายๆแหEง 

- ใช5เวลาตรวจไมEนาน เป>น non-invasive และสามารถใช5ดูเส5นเลือดเส5นอื่นๆได5อีกด5วย 

- ข5อจำกัดคือ  

- ผู5บาดเจ็บท่ีจะสามารถไปทำได5 ต5องมี hemodynamic ที่ stable พอสมควร เพราะแตEละโรงพยาบาล ห5อง CT 

แมEงก็อยูEไกลจาก ER เหลือเกิน เกิดพาคนไข5ไป arrest กลางทางตอนกลางคืนน่ีเหมือน CPR กลางป�าช5า 

- หากมี FB เศษกระสุน เศษกระดูกหัก จะแปลผลยาก 

- Contrast nephropathy 

- Radiation expose มาก 

- ทำการ treatment ไมEได5 

 

MR Angiography 

- ใน trauma ไมEคEอย work รอนาน เซ็งเป>ด ถ5ามีเศษโลหะหรือกระสุนอยูEก็ทำไมEได5 

 

Arteriography 

- บางตำรายังบอกวEาเป>น gold standard อยูE แตEบทบาทมันลดลงไปเยอะในปtจจุบัน เพราะระดับเทพอยEางพวกเรา แคEตรวจ

รEางกายก็พอจะบอกครEาวๆได5วEามี vascular injury หรือไมE 

- จึงเหลือที่ใช5คือ  

- Diffuse extremity injury เชEนจาก shotgun ที่ไมEรู5วEากระสุนเม็ดไหนโดนเส5นเลือด 

- Crushed injury ที่ขาบวมมากจนคลำ pulse ไมEได5เลย 

- U/D peripheral vascular disease อยูEเดิม 

- หรือพวกท่ีเราจะทำการ treatment ผEานทาง balloon angiography อะไรพวกน้ัน 

 

แตEถ5าเป>นเคสท่ีต5องการความรวดเร็วในการรักษามากๆ เชEน ขาขาดเลือดอยEางรุนแรง มี bleeding เยอะๆ หรือ clinical 

unstable ที่ต5องรีบเข5า OR .. ก็สามารถไปทำ single shot หรือ intraoperative angiogram ได5 
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Management of Peripheral Vascular Injury 
 

Initial Management 

- ยึดหลัก initial assessment ดู life threatening condition กEอน .. save life before save limb 

- เห็นเลือดออก bleed พุEงปรู ด อยEายืนซ่ือบื้อ ทEามาก ใสEถุงมือ เอาก อซโปะที่แผล แล5วก็กด ถ5ามือไมEวEางก็เอา elastic 

bandage พัน .. ถ5าแผลลึก หนังสือบางเลEมบอกวEาให5เอา foley cath ใสEเข5าไป blow balloon เพ่ืออุดไว5 (พ่ีวEามันไมEคEอย

เวิรJค ที่จริงถ5าเรา pack แผลดีๆ เน่ีย 99.99999999999% มักจะอยูE) 

- แทง IV แขนหรือขาข5างที่ไมEได5รับบาดเจ็บ 

- ให5 antibiotic และ tetanus prophylaxis 

ส่ิงท่ีนQองไม'ควรทำคือ 

- Blind clamp อาศัยลูกม่ัว 

- เย็บปVดรูแมEงเลย หวังฟลุ ควEาจะมี tamponade effect จาก clot ชEวยหยุดเลือด .. ประธานโทษ นอกจากมันจะ 

bleed ตEอจนขาบวมแล5ว ยังเส่ียงตEอ compartment syndrome อีก 

- Case ที่มี hard signs ก็ควรให5พี่เดนทJลากไป explore ใน OR 

- ถ5าระหวEางน้ี compression มันไมE work เราสามารถ

ใช5 tourniquet ได5 .. แตEต5องระวังในรายที่รัดแล5วสEงตEอ

นานกวEา 6 ช่ัวโมง อาจเกิด rhabdomyolysis ได5 

 

 
 
 

Treatments 

 ระดับ GP อยEางเรา รู5แคEวEาปtจจุบัน มีแนวทางในการรักษาอยูE 3 วิธีก็เกEงแล5ว 

 

1. Non-Operative Management (NOM) 

พวกที่มี injury เล็กๆน5อยๆ สามารถใช5วิธีน้ีได5โดยปลอดภัย สEวนมากต5องคอย monitor ตลอดเวลา ใช5ใน

ผู5บาดเจ็บท่ี hemodynamic stable ไมEมี active hemorrhage .. แตEระวังวEาอาการอาจจะแยEลง แล5วต5องแหกข้ี

ตาต่ืนมาเข5า OR กันกลางดึกได5 ดังน้ัน ควร select case ให5ดี และใช5วิธีน้ีในโรงพยาบาลที่มีความพร5อม 

2. Operative Management (OM) 

ถ5าประเมินแล5ว hemodynamic ไมE stable หรือมี hard sign จ½าๆ ชัดเจน ก็ลากผู5บาดเจ็บเข5า OR กัน 
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โดยกEอนเข5า น5องอาจต5องพิจารณาเรื่อง systemic heparinization ถ5าไมEมีข5อห5ามในการใช5 เชEน bleed ในหัว, 

bleed ใน chest หรือในท5อง เพื่อป�องกันการ form thrombus ข้ึนมาใหมE และป�องกันการ propagation ของ 

clot 

3. Endovascular Treatments 

กำลังมาแรงและเป>นที่นิยม เน่ืองจากผู5ป�วยไมEโดนลงมีดแผลใหญEเหวอะหวEะ และยังมี morbidity ที่ลดลงกวEาการ

ผEาตัดแบบ open repair ซึ่งจะรักษาวิธีน้ีได5 ผู5บาดเจ็บต5อง stable พอสมควร และเส5นเลือดที่ injury ต5องไมEขาด

ออกจากกันอยEางส้ินเชิง อาจารยJเค5าถึงจะสอด catheter เข5าไปตามเส5นเลือด เพื่อใสEอุปกรณJเข5าไปรักษาได5 .. 

สEวนรายละเอียด พี่วEาน5องๆไมEต5องรู5หรอก เพราะขนาดพี่เด5นทJสEวนใหญEยังใบ5แดกเวลาโดนถามอยูEเลย 

 

 

 

Compartment Syndrome 
 

 คือภาวะท่ีมีความดันใน osteofascial compartment สูงข้ึนจนทำให5เลือดไปเลี้ยงขาหรือแขนได5ลดลง ซ่ึงปกติแล5ว คEา

ปกติของ compartment pressure จะน5อยกวEา 12 mmHg 

 สาเหตุมักเกิดจาก  1. Severe crushed injury 

    2. Fracture 

    3. มี venous injury รEวมด5วย 

    4. Reperfusion injury 
  

พี่จะเขียนถึง compartment syndrome ที่ขาเป>นหลักละกัน เน่ืองจากพบได5บEอยทั้งในชีวิตจริงและในห5องสอบ 
 

 

เส5นประสาทที่อยูEใน compartment ของขา 
 

Anterior compartment : deep peroneal nerve 

Lateral compartment : superficial peroneal nerve 

Superficial posterior compartment : saphenous nerve 

Deep posterior compartment : tibial nerve 

 

Compartment ที่ sensitive ตEอ pressure และ ischemia 

ที่สุด คือ anterior compartment 
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Clinical Presentation (จำ) 
 

- อาการ : มักเร่ิมต5นด5วยอาการปวด (pain out of proportion) ตามมาด5วย paresthesia, poikilothermia และคลำ pulse 

ไมEได5 (late finding) 

- เพราะฉะน้ัน earliest symptom คือ pain out of proportion to physical finding in passive movement 

- สEวน earliest clinical signs คือ numbness in 1st dorsal web space จากการท่ีมี compression ตEอ deep peroneal 

n. จากน้ันจะเริ่มปวดมาก และทำ dorsiflexion ของขาไมEได5 

- เม่ือ compartment pressure ยังคงสูงขึ้นอยEางตEอเน่ือง เวลาเราจับท่ีนEองจะรู5สึกวEาตึงมาก (tense limb) และถ5าเราทำ 

passive stretching ผู5บาดเจ็บจะร5องโอดโอย ถึงข้ันดEาผู5มีพระคุณท่ีให5กำเนิดหมอที่กำลังรักษา 

- อาการตEอมาคือ paralysis และ pulselessness 

- ถ5ายังไมEได5รับการรักษาอีก skin จะเร่ิมดำ ฉี่มีสีโค ก (myoglobinuria) และมักจะจบด5วยการถูกตัดขา 

 

วิธีการวัด compartment pressure 

 ปtจจุบันมีเครื่องมือหลายแบบ แตEหลักการคือเอาเข็มปtกเข5าไปใน compartment น้ันๆ แล5ววัด pressure 
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Management of Compartment Syndrome 

- คลาย dressing ออก .. ถ5ามีเฝ³อก ให5 split เฝ³อกรวมทั้ง webbril ด5วย 

- ยกขาให5สูงกวEา cardiac level 

- ถ5าฉ่ีเร่ิมมีสีโค ก ระวังไตวาย .. ให5รีบ load IV รEวมกับให5 Mannitol และ alkalinize urine ด5วย 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 แล5วพบวEาอาการเลวลง กล5ามเน้ือบวมตึง ปวดมากขึ้น  
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บทส$งท&าย 
 

 ถ5าพวกนายอEานจากหน5าแรกมาจนถึงตรงน้ีได5 พี่ขอบอกวEา “พวกนายสุดยอดมาก” ขอบคุณจากใจจริงที่เห็นคุฯคEาและส่ิงที่

พี่พยายามสอน 

น5องๆจะสังเกตเห็นวEา เมื่อมีผู5บาดเจ็บมา ส่ิงแรกที่ต5องทำคือตามหลัก Initial assessment (ABCDEs) ค5นหา life 

threatening condition เพ่ือแก5ไขให5ผู5บาดเจ็บรอดกEอน ข5อสำคัญของเราที่จะ manage เบ้ืองต5น คือต5องรู5วEา case ไหน เรา

สามารถดูแลเองได5 หรือรายไหนเราควรเรEงปรึกษา หรือ refer ให5ไว และจะเฝ�าระวังอยEางไร 

 สEวนการ definitive treatment จะเห็นวEาปtจจุบันแบEงเป>น 2 วิธีใหญEๆ คือ Operative management และ Non-

operative management ซึ่งแตEละ organ ก็จะมี criteria ในการเลือกวิธีการรักษาตEางกันไป โดยดูเรื่อง hemodynamic 

stability เป>นสำคัญ 

 บางทีน5องๆอาจมีความคิดวEา “เฮ5ยกูไมEได5จะเรียนตEอศัลยJ ไมEได5จะจบไปผEาตัดคนไข5 จะต5องรู5 indication for surgery 

ทำไมวะ?” คือพี่เห็นด5วยสEวนนึงนะ .. จริงอยูE ที่เราไมEได5จะจบไปผEาตัดเอง แตEเม่ือน5องอยูEเวรแล5วเป>นคน deal หน5างาน ถ5าคนไข5เข5า 

indication ที่ต5องผEา พี่หรืออาจารยJเค5าจะนอนหลับกอดกิ๊กอยูEที่ไหนก็ชEาง เราก็ต5อง เรียก จิก ตาม เค5ามาดูเคส เพื่อให5 set OR ไป

ทำไง .. แตEถ5ามันไมEเข5า indication ในการผEาตัด น5องแคEสEงไลนJบอก แยกย5ายกนัไปพักผEอน แล5วคEอยพากันมาดูอีกทีตอนเช5าก็ได5 

 ในการที่จะทำ Non-operative management ได5น้ัน โรงพยาบาลที่ให5การรักษาจะต5องพร5อม มี ICU และ monitor ที่

ครบครัน มีแพทยJ พยาบาล และบุคลากรที่พร5อมจะมานอนเฝ�าผู5บาดเจ็บได5 มีศัลยแพทยJที่พร5อมจะว่ิงมาผEาตัดได5ไมEวEาในเวลาใดก็

ตาม มี X-ray ที่สามารถทำ intervention ได5 .. ดังน้ัน จะเห็นวEาใช5ได5กับโรงเรียนแพทยJเป>นสEวนใหญE .. ตามโรงพยาบาลอำเภอ ท่ี

หมอศัลยJเอาแตEเปVดคลินิก ตามไมEได5 ไมEมา ไมEเคยมาราวนJ อาจจะใช5 NOM ลำบาก .. สู5มาแล5วผEาไปทีเดียวจบเลย  

ไมEต5องมาน่ังเฝ�าคนไข5กันให5ปวดหัว 

 

สุดท5ายน้ี ขอขอบคุณน5องๆอีกคร้ัง ที่ต้ังใจเรียน ตั้งใจอEานกัน หรือแม5แตEเข5าไปดูคลิปสอนในชEอง .. พี่กใ็ชEคนเกEงหรือมีวิชา

ความรู5มากอะไร ทุกคร้ังที่ได5ราวนJ ได5สอนน5องๆ ก็ถือวEาเราได5เรียนรู5ไปด5วยกัน คEอยๆเติบโตไปด5วยกัน และขอให5ความรู5จงสถิตยJกับ

พวกเจ5าไมEมากก็น5อย ทำข5อสอบได5 จบไปดูแลคนไข5ไมEมี complication ด5วยเทอญ 

 

          พี่ปlอป 

         นพ.ภาณุ ธีรตกุลพิศาล 

              (เมษายน 2565) 
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แนะนำหนังสือกEอนจากกันไป วEาพี่อEานจากเลEมไหน อ5างอิงจากอะไร เผื่อใครมีความสารมรถ เวลาเหลือ รักการอEานเป>น

ชีวิตจิตใจ หรืออยากอEานไว5ขEมขวัญและกำลังใจของเพื่อนๆก็ตามไปอEานได5 ไมEวEากัน 

 

 

Trauma 9th edition 

     วางแผงเม่ือปลายปh 2020 ถือเป>นหัวใจสำคัญของวงการ trauma ทั่วโลก และเป>น 

standard text book ที่ใช5กันของศัลยแพทยJ 

      ราคาเต็มอยูEที่ประมาณ 8000 กวEาบาท ไปตEอดีๆ เวลาที่มาจัดงานที่คณะจะเหลือ 

6000 กวEาบาท ถ5าน5องสู5ราคาไหว เอามาหนุนหัวนอน ก็ไมEวEากัน แตEพี่จะบอกวEา e-book 

ใน web ห5องสมุดคณะก็มีนะ พี่ก็โหลดมาอEานเชEนกัน 

      ซึ่งเลEมน้ีมี Professor ดังๆที่นEาติดตามผลงานหลายทEานเป>นผู5เรียบเรียงเน้ือหาเอาไว5

ให5เราอEานกัน 

 

Advanced Trauma Life Support – ATLS 10th edition 

     ประเทศไทยเร่ิมมีปรับ ATLS เป>น version 10 เม่ือกลางปh 2018 โดยความรู5สEวนใหญE

ของ course น้ี อาจจะลึกเกินไปสำหรับ นศพ (เค5าออกแบบ course มาสำหรับแพทยJที่

จบแล5วเทEาน้ันถึงจะเรียนได5) แตEถึงอยEางไรก็ตาม มันเป>นแนวทางปฏิบัติของบ5านเราใน

ปtจจุบัน จะไมEรู5เลยก็ไมEได5 

 

Prehospital Trauma Life Support – PHTLS 9th edition 

     การดูแลผู5บาดเจ็บในระยะกEอนถึงโรงพยาบาลในประเทศไทยเร่ิมใช5หลักการของ 

PHTLS มาประมาณ 5 ปh โดยเน้ือหาจะสอดคล5องกับ ATLS เพ่ือให5การดูแลผู5บาดเจ็บ

ต้ังแตEที่ scene จนมาถึงโรงพยาบาลเป>นไปอยEางไร5รอยตEอ 

     ซึ่ง Course ATLS และ PHTLS น้ัน ที่ มข. เราจัดกันทุกปh หากใครที่จบเป>นแพทยJ

แล5วสนใจอยากเรียนเพื่อ up skill ความรู5ความสามารถ น5องคEอยติดตEอหลังไมคJกันเข5ามา

ได5 

พี่ได5สรุปเน้ือหา ATLS กับ PHTLS edition ใหมE อยูEในหนังสือ Mind map ประกอบการ

ประชุมวิชาการของภาควิชา EM (เลEมสีดำๆ) ไปตามอEานกันได5 หรือไมEก็หลังไมคJมา 

 

 

Schwartz’s Principles of Surgery 10th edition 

     เลEมน้ีขาดไมEได5 เป>น Standard textbook ของเหลEาศัลยแพทยJทุกๆทEาน ดังน้ัน เอา

ชีทน้ีให5พวกพี่ๆเด5นทJอEาน อาจพอตอบสอบได5แบบถูๆไถๆอยูEบ5าง และเน้ือหา หรือ 

guideline ตEางๆก็มีการ update กันอยูEเนืองๆ  
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     และเลEมอื่นๆที่ไมEได5เอารูปข้ึน เชEน Bailey & Love’s Short Practice of Surgery 25th edition เป>น basic ให5เข5าใจเน้ือหา

และ pathology ตEางๆกEอนเข5าบทเรียน Netter’s Clinical Human Anatomy ที่เราอาจต5องทำความเข5าใจและทบทวนเพราะ

อาจมีการหลงลืมกันบ5าง Rutherford’s Vascular Surgery เป>น standard textbook ในการรักษาพวก vascular injuries 

ตEางๆ ซ่ึงทั้งหมดน้ี ใครอยากอEานเพื่อโชวJพละกำลัง ก็หาได5ใน web ห5องสมุดคณะแล5วกันนะ 
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