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วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อใหเ้ขา้ใจความส าคญัของการดูแลผูบ้าดเจบ็ทั้งในหว้งก่อนถึงโรงพยาบาล เม่ืออยูท่ี่หอ้งฉุกเฉิน และ
ระหวา่งการส่งต่อ 

2. เพื่อใหเ้ขา้ใจหลกัการของการดูแลผูบ้าดเจบ็หลายระบบ 
3. สามารถอธิบายล าดบัขั้นตอนของการประเมินผูบ้าดเจบ็ได ้
4. เพื่อใหเ้ขา้ใจล าดบัขั้นตอนของการดูแลรักษาและท าหตัถการเพื่อกูชี้วิตไดใ้นเวลาท่ีเหมาะสม 
5. สามารถอธิบายการเตรียมผูบ้าดเจบ็เพื่อการส่งต่อได ้

 
จากขอ้มูลขององคก์ารอนามยัโลก (World Health Organization - WHO) พบวา่ ปัจจุบนัมีผูบ้าดเจบ็จากอุบติัเหตุ

จราจรประมาณ 20-50 ลา้นคนต่อปี และมีผูเ้สียชีวติมากกวา่ 1 ลา้นคนต่อปี และอตัราการเสียชีวติยงัคงเพิ่มสูงข้ึนในทุกๆ
ปี จากขอ้มูลของ Global Status Report on Road Safety – 2018 พบวา่ ประเทศไทย มีอตัราผูบ้าดเจบ็และเสียชีวติมากเป็น
อนัดบัท่ี 1 ใน 10 ของโลก โดยอตัราการเสียชีวติอยูท่ี่ 32.7 คนต่อแสนประชากรต่อปี นอกจากน้ี ยงัมีสาเหตุของการ
บาดเจบ็นอกจากอุบติัเหตุจราจรอีก ไดแ้ก่ การตกจากท่ีสูง ถูกท าร้ายร่างกาย ถูกยงิ ถูกแทง หรืออุบติัเหตุจากการท างาน 
เป็นตน้ 

จากสาเหตุและการบาดเจบ็ท่ีกล่าวมาขา้งตน้ เป็นเหตุให้เกิดความพิการ และมีผลกระทบทางเศรษฐกิจสังคม
อยา่งรุนแรง การป้องกนัในดา้นต่างๆรวมทั้งการบงัคบัใชก้ฎหมายท่ีเขม้งวดนั้นสามารถลดอตัราการเกิดอุบติัเหตุลงได้
เพียงระดบัหน่ึง บุคลากรทางการแพทยจึ์งจ าเป็นตอ้งมีความรู้ ความเขา้ใจในหลกัการและขั้นตอนการประเมินเบ้ืองตน้
เพื่อช่วยชีวติไดถู้กตอ้ง โดยเฉพาะในการดูแลผูบ้าดเจบ็ท่ีรุนแรง 
 
Physiology of Life and Death 
 ในร่างกายมนุษย ์ประกอบไปดว้ยระบบต่างๆหลายระบบซ่ึงท างานร่วมกนั เซลลภ์ายในอวยัวะต่างๆก็ท างาน
ร่วมกนั โดยมีจุดมุ่งหมายคือการสร้างพลงังานใหก้บัเซลลแ์ละสร้าง metabolism ใหก้บัร่างกาย โดยมีสารตั้งตน้คือ 
Glucose และ Oxygen จึงจะสามารถสร้างพลงังานในระดบัเซลลไ์ดอ้ยา่งเพียงพอและมีประสิทธิภาพ หากร่างกายขาด 
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oxygen การเผาผลาญพลงังานในระดบัเซลลจ์ะเปล่ียนจาก Aerobic metabolism ไปเป็น Anaerobic metabolism ซ่ึงการ
สร้างพลงังานจะลดลงจาก 36-38 ATP ต่อ 1 glucose molecule เหลือเพียง 2 ATP ต่อ 1 Glucose molecule อีกทั้งยงัได้
ของเสียเป็น Lactic acid เพิ่มมาดว้ย ซ่ึงไม่เพียงพอต่อการด ารงชีวิต เซลลแ์ละอวยัวะต่างๆก็จะเร่ิมตายไป และสุดทา้ยก็จะ
เสียชีวติ 
 จากองคค์วามรู้ขา้งตน้ จึงน ามาสู่หลกัการในการใหก้ารรักษาผูบ้าดเจบ็ นัน่คือ ประการแรก ทางเดินหายใจตอ้ง
เปิดโล่ง เพื่อให ้oxygen สามารถล าเลียงเขา้สู่ร่างกายไดเ้พียงพอ ประการท่ีสอง กลไกของการหายใจจะตอ้งปกติ เพื่อ
แลกเปล่ียน oxygen เขา้สู่กระแสเลือดได ้ประการท่ีสาม จ านวนเม็ดเลือดแดงท่ีจะน าพา oxygen ไปสู่เซลลแ์ละอวยัวะ
ต่างๆตอ้งมีปริมาณเพียงพอ และหลอดเลือดท่ีเป็นเส้นทางล าเลียงเมด็เลือดแดงไปสู่อวยัวะต่างๆนั้นตอ้งไม่มีการฉีกขาด
หรือร่ัว  

หากร่างกายของผูบ้าดเจบ็ขาดปัจจยัต่างๆเหล่าน้ี จะส่งผลต่อการเผาผลาญพลงังานในระดบัเซลล ์และส่งผลต่อ
ชีวติของผูบ้าดเจบ็ในท่ีสุด  
 

ขั้นตอนต่างๆในการดูแลผู้บาดเจ็บ (Steps in Initial Assessment and Management) 
 

ในการดูแลผูบ้าดเจบ็ บ่อยคร้ังท่ีการบาดเจบ็นั้นส่งผลกระทบต่ออวยัวะต่างๆในหลายระบบและรุนแรง 
ผูบ้าดเจบ็อาจมีการด าเนินโรคท่ีแยล่งในเวลาอนัรวดเร็ว การท าการตรวจประเมินและใหก้ารรักษาผูบ้าดเจบ็จึงควรท่ีจะ
ท าอยา่งเป็นระบบและแม่นย  า ซ่ึงเรียกวา่ “Initial Assessment and Management” ซ่ึงประกอบไปดว้ย 

1. การเตรียมการ - Preparation 
2. การคดัแยกผูบ้าดเจบ็ - Triage 
3. Primary survey (ABCDEs) with immediate resuscitation with life-threatening injuries 
4. Adjuncts to the primary survey and resuscitation 
5. การเตรียมการส่งต่อ - Consideration of the need for patient transfer 
6. Secondary survey (head-to-toe evaluation and patient history) 
7. Adjuncts to the secondary survey 
8. การดูแลต่อเน่ืองและการประเมินซ ้ าหลงัการกูชี้วติ - Continued postresuscitation monitoring and 

reevaluation 
9. การรักษาเฉพาะในแต่ละระบบ - Definitive care 
 
ในการดูแลรักษา ผูบ้าดเจบ็อาจมีอาการแยล่งไดต้ลอดเวลา เราอาจตอ้งท า primary survey และ secondary 

survey ซ ้ าหลายรอบเพื่อเป็นการตรวจหาความผดิปกตินั้นๆ ตราบเท่าท่ีสัญญาณชีพของผูบ้าดเจบ็นั้นยงัไม่ปกติ การ
ประเมินซ ้ าจะช่วยใหต้รวจพบการบาดเจบ็เดิมท่ีมีความรุนแรงข้ึน หรืออาจพบการบาดเจบ็ใหม่ท่ียงัไม่พบในการตรวจ
คร้ังแรก ซ่ึงจะน าไปสู่การตดัสินใจเลือกวธีิรักษาหรือหตัถการช่วยชีวติท่ีถูกตอ้งและครบถว้น ในการดูแลผูบ้าดเจบ็ท่ี
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รุนแรง ผูบ้าดเจบ็แต่ละรายจะมีรายละเอียดต่างกนั ตอ้งการวธีิการรักษาและหตัถการช่วยชีวติท่ีไม่เหมือนกนั ดงันั้นจึงมี
ความจ าเป็นตอ้งท าการประเมินอยา่งแม่นย  าในเวลาท่ีจ ากดั 
 
การเตรียมการ - Preparation 
 การดูแลผูบ้าดเจบ็ท่ีมีประสิทธิภาพจะเกิดข้ึนไดต้อ้งมีการเตรียมการท่ีดี โดยจะตอ้งมีการเตรียมการทั้งในส่วน
ของบุคลากร สถานท่ีและเวชภณัฑ ์รวมถึงการเตรียมการดา้นการบริหารจดัการ 
 ในส่วนของบุคลากร จะตอ้งมีการก าหนดต าแหน่งของบุคลากรระดบัต่างๆอยา่งพอเพียง มีการฝึกอบรมเพิ่มพูน
ความรู้และทกัษะในการดูแลผูบ้าดเจบ็ใหท้นัสมยัตลอดเวลา 
 สถานท่ีและเวชภณัฑ ์ตอ้งจดัการหอ้งฉุกเฉินใหมี้บริเวณส าหรับการดูแลผูบ้าดเจบ็ (Trauma bay) จดัหาอุปกรณ์
และเวชภณัฑอี์กทั้งยงับ ารุงรักษาใหพ้ร้อมใชง้าน 
 ดา้นการบริหารจดัการ ตอ้งมีการก าหนดบทบาทและการประสานงานในแต่ละฝ่ายอยา่งชดัเจน มีล าดบัขั้นตอน
ในการดูแลผูบ้าดเจบ็ ท่ีชดัเจนและเป็นท่ีทราบโดยทัว่กนั รวมถึงการประสานงานกบัหน่วยงานอ่ืนๆ เช่น แผนกรังสีวทิยา 
หอ้งผา่ตดั คลงัเลือด เวรเปล เป็นตน้ 
 โดยการเตรียมการดูแลรักษาผูบ้าดเจบ็น้ี จะถูกแบ่งออกเป็น การดูแลผูบ้าดเจบ็ในหว้งก่อนถึงโรงพยาบาล (Pre-
hospital phase) และการดูแลผูบ้าดเจบ็เม่ือมาถึงโรงพยาบาล (Hospital phase) ดงัน้ี 
  

หว้งก่อนถึงโรงพยาบาล (Pre-hospital Phase) 
 เป็นการประสานงานกบัผูดู้แลผูบ้าดเจบ็ในหว้งก่อนถึงโรงพยาบาล (Pre-hospital care provider) ไม่วา่จะเป็น 
แพทย ์พยาบาล เจา้หนา้ท่ีเวชกิจฉุกเฉิน (Emergency Medical Technician - EMT) หรือ อาสากูชี้พ (First Responder - 
FR) ตั้งแต่จุดเกิดเหตุจนถึงโรงพยาบาล 
 ในหว้งก่อนถึงโรงพยาบาล ผูท่ี้ท าหนา้ท่ีดูแลผูบ้าดเจบ็จะท าหนา้ท่ีเปิดทางเดินหายใจ ช่วยหายใจเบ้ืองตน้ หา้ม
เลือด และยดึตรึงกระดูกหรืออวยัวะ (immobilization) ซ่ึงจะกระท าอยา่งรวดเร็ว และส่งต่อขอ้มูลผูบ้าดเจบ็มาท่ี
โรงพยาบาลในเร่ืองของต าแหน่งและความรุนแรงของการบาดเจบ็ (Magnitude of injury) ลกัษณะสัญญาณชีพ 
(Hemodynamic status) และการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ท่ีไดใ้หไ้ปแลว้ เพื่อเตรียมการรับมือในหอ้งฉุกเฉิน และใหก้าร
รักษาไดท้นัท่วงที 
 

ณ โรงพยาบาล (Hospital phase) 
 เม่ือผูบ้าดเจบ็มาถึงโรงพยาบาล จะเป็นการรับผูบ้าดเจบ็จากผูใ้หก้ารดูแลผูบ้าดเจบ็ในห้วงก่อนถึงโรงพยาบาล
โดยการท างานจะอยูภ่ายใตก้ารควบคุมดูแลของหวัหนา้ผูป้ฐมพยาบาลผูบ้าดเจบ็ (Trauma team leader) ซ่ึงจะก ากบัดูแล
การรักษาผูบ้าดเจบ็ในดา้นต่างๆ ดงัน้ี  

- มีบริเวณท่ีใหก้ารรักษา (resuscitation area / trauma bay) เพียงพอ 
  - อุปกรณ์ต่างๆในการเปิดทางเดินหายใจ (เช่น laryngoscope, endotracheal tube) ใหพ้ร้อมใชง้าน 
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  - เตรียม warm isotonic crystalloid solution และเคร่ืองมือส าหรับการ monitor ต่างๆ 
  - มีแนวทางปฏิบติัในการปรึกษากบัฝ่ายอ่ืนๆ เช่น คลงัเลือด เจา้หนา้ท่ีรังสีวทิยา ฯลฯ ท่ีชดัเจน 
  - สามารถปรึกษาและส่งต่อผูบ้าดเจบ็เพื่อท าการรักษาเฉพาะในแต่ละระบบไดท้นัท่วงที 
 
การคัดแยกผู้บาดเจ็บ - Triage 
 ในการดูแลผูบ้าดเจบ็ สถาบนัหรือโรงพยาบาลแต่ละแห่งจะมีทรัพยากรจ ากดั ทั้งบุคลากร อุปกรณ์ เวชภณัฑ ์จึง
มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งคดัแยกผูบ้าดเจบ็ตามล าดบัการรักษาท่ีส าคญัเพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดในทรัพยากรอนัจ ากดั ซ่ึง
เราสามารถคดัแยกผูบ้าดเจบ็ตามความรุนแรงของการบาดเจบ็ ความสามารถในการอยูร่อดของผูบ้าดเจบ็ และปริมาณของ
ทรัพยากร โดยการคดัแยกผูบ้าดเจบ็น้ี สามารถกระท าไดต้ั้งแต่ในหว้งก่อนถึงโรงพยาบาล เพื่อจดับุคลากรในการดูแล
ผูบ้าดเจบ็ให้เหมาะสม หรือส่งผูบ้าดเจบ็ไปยงัโรงพยาบาลในระดบัต่างๆตามความจ าเป็น 
 
หลกัการส าคัญในการดูแลผู้บาดเจ็บ  

ในการดูแลรักษาผูป่้วยทัว่ๆไปท่ีไม่ใช่การบาดเจบ็ เช่น ปวดทอ้ง ปอดอกัเสบ เบาหวาน ไขห้วดั มกัเร่ิมจากการ
ซกัประวติั การตรวจร่างกายโดยละเอียด การใหก้ารวนิิจฉยัแยกโรค การส่งตรวจทางหอ้งปฏิบติัการและการตรวจทาง
รังสีวทิยา แลว้จึงน าสู่การวินิจฉยัขั้นสุดทา้ยและใหก้ารรักษา ซ่ึงจะใชเ้วลาช่วงหน่ึงก่อนท่ีผูป่้วยจะไดรั้บการรักษา แต่ใน
การดูแลผูบ้าดเจบ็นั้นมีความแตกต่างกนั เน่ืองจากผูบ้าดเจ็บท่ีรุนแรงมีโอกาสเสียชีวติไดอ้ยา่งรวดเร็ว จึงตอ้งการความ
รวดเร็วในการคน้หาปัญหาและท าการแกไ้ข ซ่ึงมีหลกัการดงัน้ี 

1. ภาวะใดท่ีท าใหเ้สียชีวติเร็วกวา่ ใหรั้กษาภาวะนั้นก่อน เช่น ทางเดินหายใจอุดกั้น (airway obstruction) ท าให้
เสียชีวติเร็วกวา่ภาวะเสียเลือด 

2. ใหท้  าการรักษาไดเ้ลยโดยไม่ตอ้งรอการวนิิจฉยัขั้นสุดทา้ย เช่น หากประเมินเบ้ืองตน้พบวา่ผูบ้าดเจบ็มีความ
ดนัโลหิตต ่า ซีด ปวดทอ้ง น่าจะมีการเสียเลือดในช่องทอ้ง สามารถใหส้ารน ้าทางหลอดเลือดไดเ้ลย โดยไม่
ตอ้งรอผลการตรวจทางรังสีวทิยาวา่เลือดออกจากระบบใด 

3. การซกัประวติัโดยละเอียดไม่มีความจ าเป็นในระยะแรก ควรเนน้เร่ืองการประเมินและการช่วยชีวติก่อน 
และไปท าการซกัประวติัโดยละเอียดในช่วงของการท า secondary survey เม่ือผูบ้าดเจ็บมีอาการดีข้ึนแลว้ 

4. การประเมินและช่วยชีวติตอ้งท าอยา่งรวดเร็ว แต่ตอ้งระวงัภาวะแทรกซอ้นท่ีเกิดจากความรีบเร่งหรือการ
กระท าท่ีมากเกินไป เช่น การเปิดทางเดินหายใจ หากกระท าโดยเร็วและแรงเกินไป อาจส่งผลต่อการ
บาดเจบ็ของกระดูกสันหลงัส่วนคอ หรือการใส่ท่อช่วยหายใจโดยไม่มีความจ าเป็น อาจส่งผลใหผู้บ้าดเจบ็
เกิดภาวะ tension pneumothorax จากการเพิ่มความดนัในช่องอกมากข้ึนได ้หากผูบ้าดเจ็บรายนั้นมีภาวะ 
pneumothorax อยูเ่ดิม 
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Primary Survey (ABCDEs) with Immediate Resuscitation with Life-threatening Injuries 
 การท า Primary survey คือ การตรวจประเมินและรักษาผูบ้าดเจบ็อยา่งเป็นระบบ อยา่งรวดเร็ว เพื่อคน้หาปัญหา
ท่ีท าใหเ้สียชีวติ โดยเรียงล าดบัตามภาวะท่ีจะท าใหเ้สียชีวิตก่อนหลงั ดงัน้ี 
  A  Airway maintenance with restriction of cervical spine motion 
  B Breathing and ventilation 
  C Circulation with hemorrhage control 
  D Disability (assessment of neurologic status) 
  E Exposure / Environmental control 
 แพทยผ์ูใ้หก้ารรักษา สามารถท าการประเมิน primary survey ในส่วนของ A, B, C และ D อยา่งคร่าวๆ (ภายใน 
10 วนิาที) ไดโ้ดยการถามช่ือผูบ้าดเจบ็และเหตุการณ์คร่าวๆพร้อมทั้งใหผู้ช่้วยท าการประคองคอ (manual in line 
maneuver) ไปดว้ย เช่น เม่ือเขา้ไปถึงผูบ้าดเจบ็และท าการประคองคอแลว้ จึงถามวา่ “ผมเป็นแพทยผ์ูใ้หก้ารรักษานะครับ 
คุณช่ืออะไร เกิดเหตุการณ์อะไรข้ึน” หากผูบ้าดเจบ็ตอบช่ือและค าถามไดเ้หมาะสม แปลวา่ ทางเดินหายใจไม่มีการอุดกั้น 
(สามารถเปล่งเสียงไดดี้) ระบบหายใจยงัพอท างานได ้(สามารถขยบักลา้มเน้ือซ่ีโครงและกะบงัลมเพื่อใหล้มผา่นออกมา
ได)้ ผูบ้าดเจบ็ยงัมีการรับรู้สติอยูใ่นระดบัพอใชไ้ด ้(สามารถอธิบายเหตุการณ์คร่าวๆไดเ้หมาะสม) เป็นตน้ 
 การ resuscitation คือการใหก้ารรักษาและแกปั้ญหาท่ีตรวจพบ โดยมุ่งเนน้ปัญหาส าคญัท่ีอาจท าใหเ้สียชีวติ เช่น 
การแกไ้ขภาวะลมคัง่ในช่องปอด การแกไ้ขภาวะช็อคจากการเสียเลือด เป็นตน้ 
 การท า primary survey และ resuscitation เป็นส่วนส าคญัในการดูแลผูบ้าดเจบ็ท่ีรุนแรงและมกัจะตอ้งท าควบคู่
กนั เพื่อแกปั้ญหาท่ีตรวจพบอยา่งทนัท่วงที เช่น เม่ือตรวจพบปัญหาของ airway ก็ใหท้  าการรักษาทนัที ไม่ตอ้งใหต้รวจ
ถึง environmental control แลว้จึงมาเร่ิมรักษา airway เพราะหากท าเช่นนั้นจะท าใหก้ารแกปั้ญหาล่าชา้และไม่สามารถ
ช่วยชีวติไดท้นั 
 
Airway Maintenance with Restriction of Cervical Spine Motion 
 

Airway maintenance คือการแกไ้ขการอุดกั้นของทางเดินหายใจ ซ่ึงอาจเกิดจากผูบ้าดเจบ็หมดสติแลว้ล้ินตกไป
ดา้นหลงั เน้ือเยื่อบริเวณกล่องเสียงบวม ส าลกัอาเจียนหรือเลือดเขา้ในหลอดลม 

การตรวจอยา่งรวดเร็วท าไดโ้ดยการเรียกช่ือเพื่อให้ตอบ ในรายท่ีหมดสติใหส้ังเกตเสียงหายใจวา่มีเสียงดงัครืด
คราด (stridor) หรือไม ่ในรายท่ีมีการอุดกั้นมานานอาจพบวา่มีอาการตวัเขียว และตอ้งหายใจอยา่งแรงโดยใชก้ลา้มเน้ือ
ช่วยหายใจ (accessory muscles of respiration) 

ผูบ้าดเจบ็ท่ีมีโอกาสเกิดการอุดกั้นของทางเดินหายใจไดง่้าย ไดแ้ก่ ผูท่ี้หมดสติ ผูท่ี้มีการบาดเจบ็บริเวณใบหนา้
หรือมีไฟไหมบ้ริเวณใบหนา้ ผูท่ี้มีการบาดเจบ็บริเวณคอดา้นหนา้และกล่องเสียง เป็นตน้ 
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หากพบวา่มีการอุดกั้นของทางเดินหายใจ สามารถท าการเปิดทางเดินหายใจเบ้ืองตน้โดยไม่ใชอุ้ปกรณ์ตั้งแต่ท่ีจุด
เกิดเหตุ คือการยกขากรรไกรเพื่อเปิดทางเดินหายใจ (Jaw-thrust maneuver / Chin lift without head tilt) ซ่ึงตอ้งมีผูช่้วยท า
การประคองคอ (restriction of cervical spine motion) ตลอดเวลา 

ในกรณีท่ีมีส่ิงแปลกปลอมอยูใ่นปากหรือคอของผูบ้าดเจ็บ ตอ้งรีบคีบออกโดยใช ้McGill forceps ไม่ควรใชน้ิ้ว
ลว้งออก หากมีเสมหะ เลือด หรือเศษอาหารอยูใ่นล าคอ ใหท้  าการดูดออก โดยใชท้่อดูดเสมหะชนิดแขง็และมีขนาดใหญ่ 
(large bore rigid suction) 

หตัถการท่ีใชเ้คร่ืองมือแบบง่ายๆ เพื่อช่วยแกปั้ญหาการอุดกั้นของทางเดินหายใจส่วนตน้ซ่ึงท าไดส้ะดวกและ
รวดเร็วคือ oropharyngeal airway / nasopharyngeal airway 

การท าหตัถการเพื่อใส่ท่อเขา้ในหลอดลม (definitive airway) เช่น endotracheal tube intubation, surgical 
cricothyroidotomy หรือ tracheostomy มีขอ้ดีคือช่วยใหอ้ากาศผา่นเขา้สู่หลอดลมโดยตรงและสามารถใชก้บัเคร่ืองช่วย
หายใจไดส้ะดวก แต่หตัถการเหล่าน้ีจะตอ้งใชเ้คร่ืองมือเฉพาะและตอ้งการความช านาญของผูใ้หก้ารรักษา อีกทั้งอาจมี
ภาวะแทรกซอ้น (complication) ท่ีรุนแรงตามมาได ้จึงควรกระท าเท่าท่ีจ  าเป็นหรือมีขอ้บ่งช้ีเท่านั้น 

 
ขอ้บ่งช้ีในการท า definitive airway  
ในขั้นตอน A : Airway compromised หรือ obstruction เช่น laryngeal injury, facial fractures, inhalation 

injury, retropharyngeal hematoma เป็นตน้ 
ในขั้นตอน B : ผูบ้าดเจ็บไม่สามารถท่ีจะ maintain adequate oxygenation เช่น severe chest injury, apnea 
ในขั้นตอน C : ผูบ้าดเจ็บกระสบักระส่ายจาก cerebral hypoperfusion 
ในขั้นตอน D : ผูบ้าดเจ็บไม่สามารถท่ีจะ maintain airway ของตนเองได ้หรือตอ้งการ assisted ventilation 

เช่น GCS ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 8 เป็นตน้ 
** ในการใหก้ารรักษา ข้ึนกบัวา่ เราพบวา่ขอ้บ่งช้ีขอ้นั้นๆ อยูใ่นขั้นตอนใดของการรักษา ใหก้ระท าในขั้นตอนนั้น * 

  
ในรายท่ีมีการบาดเจบ็รุนแรง ควรให ้high flow oxygen mask with reservoir bag ในปริมาณ 11-15 ลิตรต่อนาที 

เพื่อคงความเขม้ขน้ของ oxygen ท่ีผูบ้าดเจบ็จะไดรั้บใหใ้กลเ้คียง 100% 
ในระหวา่งการตรวจและท าหตัถการเพื่อแกไ้ขการอุดกั้นของทางเดินหายใจ ตอ้งระวงัไม่ใหมี้การกม้ เงย หรือ

หมุนคอ เพราะอาจเกิดอนัตรายต่อกระดูกสันหลงัส่วนคอได ้
Restriction of cervical spine motion คือ การดูแลผูบ้าดเจ็บท่ีสงสัยวา่อาจมีกระดูกสันหลงัส่วนคอหกัหรือ

เคล่ือน ซ่ึงควรสงสัยในผูบ้าดเจบ็ท่ีมีการบาดเจบ็หลายระบบ (multiple injuries) ผูบ้าดเจ็บท่ีหมดสติ ผูท่ี้ถูกกระทบ
กระแทกอยา่งรุนแรงเหนือกระดูกไหปลาร้า โดยตลอดการท า primary survey with simultaneous resuscitation ให้ท าการ 
immobilization บริเวณ c-spine โดยการใส่ rigid cervical collar ร่วมกบัการใช ้spinal board และ head immobilizer 
จนกวา่จะพิสูจน์ไดว้า่ผูบ้าดเจบ็ไม่มีการบาดเจบ็ของกระดูกสันหลงัส่วนคอ 
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การเปิดทางเดินหายใจให้โล่งเพียงอยา่งเดียวนั้นยงัไม่สามารถท่ีจะเพิ่มปริมาณ oxygen และแลกเปล่ียนก๊าซ 
carbon dioxide ไดอ้ยา่งเพียงพอ การหายใจและแลกเปล่ียนก๊าซจึงประกอบไปดว้ยการท างานของเน้ือเยือ่ปอด กลา้มเน้ือ
กระบงัลม intercostal muscles และผนงัช่องปอด ซ่ึงตอ้งท าการประเมินผูบ้าดเจบ็ในขั้นตอนต่อไป 
 
Breathing and Ventilation 
 
 การประเมินผูบ้าดเจบ็ในส่วนน้ี จึงเร่ิมตั้งแต่ส ารวจบริเวณคอของผูบ้าดเจบ็ วา่มีลกัษณะของหลอดลมท่ีเบ่ียงเบน 
ไปขา้งใดขา้งหน่ึงหรือไม่ ส ารวจการโป่งพองของ jugular vein (แต่หากผูบ้าดเจบ็มีภาวะ hypovolemia อาจไม่เกิดการ
โป่งพองของหลอดเลือดด าบริเวณคอใหเ้ห็นได้) จากนั้นถอดเส้ือผูบ้าดเจบ็เพื่อส ารวจบริเวณทรวงอก รอยช ้า บาดแผล 
ร่องรอยของกระดูกซ่ีโครงหกั ฟองอากาศใตผ้วิหนงั (subcutaneous emphysema) เคาะดูวา่ไดเ้สียงโปร่งหรือทึบ บ่งบอก
วา่มีลมหรือเลือดอยูภ่ายในชั้นของเยื่อหุม้ปอดหรือไม่ และท าการฟังเสียงปอดทั้งสองขา้งวา่มีการไหลเวยีนของอากาศ
เพื่อน าพา oxygen เขา้ไปแลกเปล่ียนยงัถุงลมหรือไม่ 
 ภาวะท่ีท าใหผู้บ้าดเจบ็เสียชีวติอยา่งรวดเร็วไดแ้ก่ Tension pneumothorax, open pneumothorax (open chest 
wound, sucking chest wound), massive hemothorax, flail chest with pulmonary contusion หรือ tracheobronchial injury 
 ภาวะ tension pneumothorax จะส่งผลกระทบต่อทั้งระบบการหายใจและระบบไหลเวยีนโลหิต ซ่ึงตอ้งการการ
รักษาโดยการระบายลมออกจากช่องอกทนัที ไม่ตอ้งรอผลการตรวจภาพถ่ายรังสีทรวงอก (chest X-ray) ซ่ึงปัจจุบนัมี
วธีิการ คือ การท า needle decompression ท่ีบริเวณ 5th intercostal space anterior-mid axillary line เพื่อระบายลมออก แต่
หากท าแลว้ไม่ประสบผลส าเร็จ อาจพิจารณาท า finger decompression โดยการลงมีดท่ีบริเวณ 5th intercostal space 
anterior-mid axillary line เหมือนการใส่ chest tube แลว้ใชน้ิ้วแหวกเยื่อหุม้ปอดใหเ้กิดรูระบายลมออกมา จากนั้นจึงใส่
ท่อระบายช่องอก (chest tube insertion)  
 อาการและอาการแสดงของภาวะ tension pneumothorax คือ ผูบ้าดเจบ็จะมีอาการกระสับกระส่ายจากการหายใจ
และแลกเปล่ียนก๊าซท่ีผดิปกติ ตรวจร่างกายพบหลอดลมเบนไปยงัดา้นตรงขา้ม (tracheal deviation) หลอดเลือดด า
บริเวณคอโป่ง (neck vein engorgement) เสียงหายใจเบาหรือไม่ไดย้นิเสียงหายใจ (decrease / absent breath sound) เม่ือ
เคาะจะพบวา่มีเสียงโปร่ง (tympanic on percussion) ในขา้งท่ีเกิดพยาธิสภาพ และท่ีส าคญั ผูบ้าดเจบ็จะมีภาวะการ
ไหลเวยีนโลหิตท่ีผดิปกติ (hemodynamic unstable) ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีแยกภาวะน้ีจากภาวะ simple pneumothorax 
 รายท่ีมี open pneumothorax หรือ sucking chest wound การรักษาเบ้ืองตน้อาจท าไดโ้ดยการปิดแผลท่ีผนงัทรวง
อกดว้ย ดว้ย 3-sided หรือ 4-sided occlusive dressing ตามดว้ยการใส่ chest tube เพื่อระบายลมท่ีเหลือออกมา ซ่ึงการปิด
แผลในเบ้ืองตน้นั้น ปัจจุบนัยงัไม่มีรายงานวา่การปิดแผลวิธีใดดีกวา่กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
  ภาวะ flail chest นั้น จะสังเกตเห็นผนงัอกบริเวณท่ีมีกระดูกซ่ีโครงหกัยบุตวัลง และมีการเคล่ือนไหวเขา้ออก
สวนทางกบัผนงัอกส่วนท่ีไม่มีกระดูกหกั (paradoxical chest movement) ผูบ้าดเจบ็จะหายใจล าบากและเจบ็บริเวณส่วน
ท่ีมีกระดูกซ่ีโครงหกั และภาวะน้ีมกัเกิดร่วมกบัภาวะ pulmonary contusion ซ่ึงหมายถึงภาวะปอดช ้าจากการกระแทก 
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หากผูบ้าดเจบ็หายใจเองและมีการแลกเปล่ียนก๊าซไดไ้ม่ดีพอ อาจตอ้งท าการใส่ endotracheal tube และช่วยหายใจเพื่อ
เพิ่มระดบั oxygen 
 ภาวะ massive hemothorax หมายถึงการท่ีมีเลือดออกมากกวา่ 1500 มิลลิลิตร หรือ มากกวา่ 1 ใน 3 ของปริมาณ
เลือดทั้งร่างกายคัง่อยูใ่นช่องอกขา้งใดขา้งหน่ึง มกัตรวจวดัไดจ้ากปริมาณเลือดท่ีออกมาจากสาย chest drain ภาวะน้ีจะ
ก่อใหเ้กิดปัญหาทั้งต่อระบบการหายใจและระบบไหลเวยีนเลือด ซ่ึงจะท าใหผู้บ้าดเจบ็เสียชีวติไดอ้ยา่งรวดเร็ว ภาวะน้ี
เป็นขอ้บ่งช้ีในการรักษาโดยการผา่ตดั จึงจ าเป็นตอ้งเร่งปรึกษาศลัยแพทยโ์ดยด่วน 
 ขอ้ระวงัในการรักษา คือ ภาวะ simple pneumothorax หากไม่มีผลกระทบต่อระบบไหลเวยีนโลหิต ซ่ึงลกัษณะ
อาการและอาการแสดงอาจตรวจไดไ้ม่ชดัเจน แยกกบัภาวะอ่ืนๆเช่น rib fracture หรือ pulmonary contusion ไดย้าก เรา
อาจรอผล investigation ท่ีไม่ตอ้งใชเ้วลานาน เช่น chest X-ray ก่อนได ้เพื่อไม่ให้เกิดการวนิิจฉยัและการรักษาท่ีผดิพลาด 
และยงัเป็นการหลีกเล่ียงการใส่ท่อระบายช่องอกโดยไม่จ  าเป็น แต่ภาวะน้ีอาจแยล่งจนกลายเป็น tension pneumothorax 
ได ้หากลมยงัคงร่ัวอยูใ่นชั้นเยือ่หุม้ปอด และอาการอาจทรุดหนกัเร็วข้ึนหลงัจากการท า definitive airway แลว้เพิ่ม 
positive pressure เขา้ไปในปอด ดงันั้น ผูใ้หก้ารตรวจรักษาควรค านึงถึง หมัน่ตรวจร่างกายผูบ้าดเจบ็เป็นระยะ และอยา่
ใส่ท่อหายใจโดยไม่มีขอ้บ่งช้ี 
 
Circulation with Hemorrhage Control 
 

 การเสียเลือดจากอุบติัเหตุซ่ึงท าใหเ้ลือดออกมากจนเป็นอนัตรายถึงชีวติ มกัเกิดจากการเสียเลือดในช่องอก ช่อง
ทอ้ง บริเวณหลงัช่องทอ้ง (retroperitoneum space) อุง้เชิงกรานและกระดูกแขนขา 
 การประเมินสามารถท าไดอ้ยา่งรวดเร็วโดยการตรวจระดบัการรับรู้สติ (level of consciousness) สีของผวิหนงั 
(skin perfusion) การคล าชีพจรและการวดัความดนัโลหิต 

ระดบัการรับรู้สติ – เม่ือปริมาณเลือดในระบบไหลเวยีนลดลง จะท าใหก้ารไหลเวยีนเลือดท่ีไปเล้ียง
สมอง (cerebral perfusion) ลดลงตามอยา่งมาก ส่งผลใหร้ะดบัการรับรู้สติเปล่ียนแปลง 
สีของผิวหนงั – ผูบ้าดเจ็บท่ีมีผิวหนงัซีด เยน็ ทั้งใบหนา้และแขนขา จะบ่งช้ีถึงภาวะ hypovolemia ได ้
ชีพจรและความดนัโลหิต – ชีพจรท่ีเบา เร็ว อาจบ่งช้ีในกรณีท่ีเกิด hypovolemic shock 

 หากมีเลือดออกภายนอก การรักษาโดยการท า manual compression หรือ pressure dressing สามารถหา้มเลือดได้
ทนัที ไม่ควรเยบ็หรือใชเ้คร่ืองมือจบัเส้นเลือดแบบสุ่มเดา เพราะในขณะท่ีเลือดออกมาก จะมองเห็นจุดเลือดออกไม่ชดั 
อาจเยบ็ถูกเส้นประสาทหรือเส้นเลือดท่ีส าคญัในบริเวณใกลเ้คียงได ้
 การรัด Tourniquet เหนือบาดแผล เป็นวธีิท่ีใชห้ยดุเลือดท่ีไม่สามารถหา้มเลือดโดยวธีิปกติได ้แต่ไม่แนะน าให้
ใชเ้ป็นวธีิแรก เน่ืองจากผูบ้าดเจบ็จะมีความเส่ียงจากภาวะรยางคข์าดเลือด (limb ischemia) ได ้
 การตรวจ abdominal and pelvic examination ร่วมกบัการท า Focused Assessment Sonography in Trauma 
(FAST) จะช่วยตรวจหารอยโรคและประมาณปริมาณเลือดท่ีออกคร่าวๆในช่องทอ้งและอุง้เชิงกรานได ้ซ่ึงการท า pelvic 
stabilization ดว้ย pelvic binder อาจช่วยชะลอเลือดท่ีออกจากกระดูกเชิงกรานหกัได ้แต่อยา่งไรก็ตาม หากผูบ้าดเจ็บมี
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ภาวะดงักวา่ว ควรเร่งปรึกษาศลัยแพทย ์เพื่อประเมินและท าการรักษาโดยเร็ว ไม่วา่จะเป็น operative หรือ angiographic 
intervention  
 การใหก้ารรักษาเพื่อหยดุเลือดควรท าไปพร้อมๆกบัการใหส้ารน ้าเพื่อฟ้ืนฟูปริมาณเลือดในหลอดเลือด (restore 
intravascular volume) โดยทัว่ไปสารน ้าท่ีใชคื้อ Warmed isotonic crystalloid solution (Ringer’s lactated solution หรือ 
Normal saline solution) โดยใหท้าง peripheral IV lines จ านวน 2 เส้น ใชเ้ขม็เบอร์ใหญ่ (16, 18 gauge) และใหส้ารน ้า
อยา่งรวดเร็ว ในช่วงเวลาน้ีอาจท าการส่งตรวจเลือดและ cross matching ไปดว้ย 
 ในการพิจารณาจะใหเ้ลือดและส่วนประกอบของเลือด (blood / blood component transfusion) ควรจะตอ้ง
พิจารณาตามแต่ลกัษณะอาการของการบาดเจบ็ ปริมาณการเสียเลือด และระดบัของอาการ shock 
 

Signs & Symptoms of Hemorrhage by Class 
Parameter Class I Class II (mild) Class III (moderate) Class IV (severe) 

Approximate blood loss <15% 15-30% 31-40% >40% 
Heart rate     
Blood pressure     
Pulse pressure     
Respiratory rate     
Urine output     
Glasgow Coma Scale     
Base deficit 0 to -2 mEq/L -2 to -6 mEq/L -6 to -10 mEq/L -10 mEq/L or less 
Need blood products Monitor Possible Yes Massive transfusion 

protocol 
American College of Surgeons. Advanced Trauma Life Support (ATLS) 10th edition Student Manual. 2018. Chicago 

 
 หากท าการเปิดเส้นเลือดเพื่อใหส้ารน ้าทางหลอดเลือดด า peripheral ไม่ได ้อาจจ าเป็นตอ้งใหส้ารน ้าทาง 
intraosseous, central line หรือ venous cut down ข้ึนกบัต าแหน่งของการบาดเจบ็และทกัษะความช านาญของผูใ้หก้าร
รักษา 
 ส่ิงท่ีตอ้งพึงระลึกไวเ้สมอคือ การใหส้ารน ้าหรือองคป์ระกอบของเลือดในปริมาณมากเพียงเพื่อตอ้งการใหค้วาม
ดนัโลหิตเพิ่มข้ึนในระดบัใกลเ้คียงปกติ ไม่ไดเ้ป็นการรักษาสาเหตุของการบาดเจบ็ ผูบ้าดเจบ็อาจยงัคงเสียเลือดอยา่ง
ต่อเน่ือง ส่ิงส าคญัคือควรพยายามหา้มเลือดและส่งต่อผูบ้าดเจบ็ใหไ้ดรั้บการรักษาขั้นสุดทา้ยโดยเร็ว 
 ในผูบ้าดเจบ็ท่ีเป็นผูใ้หญ่โดยทัว่ไปจะท าการประเมินการตอบสนองต่อการรักษาเม่ือใหส้ารน ้าทางหลอดเลือด
ด าไปประมาณ 1 ลิตร โดยจ าแนกเป็น 3 ประเภทตามความเร่งด่วนของการรักษา 
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Response to Initial Fluid Resuscitation 
 Rapid response Transient response Minimal / No response 

Vital signs กลบัสู่ปกติ 
มีแนวโนม้ท่ีดีข้ึน / ดีข้ึนแลว้
ทรุดลงอีกหลงัหยดุการรักษา 

ไม่ดีข้ึน 

Estimated blood loss Minimal (<15%) Moderate / ongoing (15-40%) Severe (>40%) 
Need for blood low Moderate to high Immediate 
Blood preparation Type and cross-match Type specific Emergency blood release 
Need for operative 
intervention 

Possibly Likely Highly likely 

Early presence of surgeon yes yes yes 
*เม่ือให้สารน ้า crystalloid solution 1 ลิตรในผูใ้หญ่ หรือ 20 มล./กก.น ้าหนกัตวั ในเด็ก 

American College of Surgeons. Advanced Trauma Life Support (ATLS) 10th edition Student Manual. 2018. Chicago 

 
 ภาวะท่ีอนัตรายต่อชีวติอีกอยา่งหน่ึง คือ cardiac tamponade ซ่ึงหมายถึง การมีเลือดคัง่ในช่องเยื่อหุม้หวัใจ ท าให้
หวัใจขยายไดไ้ม่เตม็ท่ี ตอ้งคิดถึงภาวะน้ีในรายท่ีมีการบาดเจบ็บริเวณส่วนกลางของทรวงอก  มีความดนัโลหิตต ่า และมี
การโป่งพองของหลอดเลือดด าบริเวณคอ (neck vein engorgement) ตรวจฟังเสียงหวัใจเตน้ไดเ้บา ในภาวะดงักล่าวตอ้ง
รีบใหส้ารน ้าอยา่งรวดเร็ว และระบายเลือดออกจากช่องเยือ่หุม้หวัใจ ซ่ึงอาจใชว้ธีิเจาะช่องเยือ่หุม้หวัใจ 
(pericardiocenthesis) หรือท าการผา่ตดัเปิดเยื่อหุม้หวัใจให้เป็นช่อง (pericardial window) แลว้ใส่สายระบายเพื่อระบาย
เลือดออกเป็นการช่วยชีวิตก่อน จากนั้นจึงน าผูบ้าดเจบ็ไปผา่ตดัเพื่อหา้มเลือด ซ่ึงหตัถการดงักล่าว อาจตอ้งอาศยัความ
ช านาญของผูใ้หก้ารรักษาเน่ืองจากอาจมีภาวะแทรกซอ้นท่ีเป็นอนัตรายได ้
 การชะลอการไหลของเลือดจากกระดูกหกับริเวณรยางค ์สามารถท าไดโ้ดยการจดักระดูกและการดาม (splinting 
and immobilization) แขนหรือขาขา้งท่ีไดรั้บบาดเจบ็ ไม่ใหบิ้ดงอ และปรึกษาแพทยเ์ฉพาะทางต่อไป 
 
Disability (assessment of neurologic status) 
 

 การประเมินการตอบสนองของระบบประสาทท่ีสามารถท าไดร้วดเร็ว คือ การตรวจ Glasgow Coma Scale score 
และการตรวจรูม่านตา (pupils) ทั้งขนาดและการตอบสนองต่อแสง ซ่ึงจะสามารถบอกไดว้า่มีการบาดเจบ็ทางสมอง
หรือไม่ โดยการตอบสนอง (GCS) ท่ีเปล่ียนแปลงไปหรือการหมดสติ อาจเกิดไดจ้าก 1. Primary brain injury คือการ
บาดเจบ็จากการกระทบกระแทกบริเวณสมองโดยตรง และ/หรือ 2. Secondary brain injury จากการท่ีเลือดไปเล้ียงสมอง
ไม่เพียงพอหรือขาด oxygen ซ่ึงสามารถป้องกนัได ้
 ในการตรวจประเมินผูบ้าดเจ็บท่ีเมาสุรา ยาระงบัประสาท หรือภาวะระดบัน ้าตาลในเลือดต ่า (hypoglycemia) 
อาจท าใหมี้การตอบสนองและการรับรู้สติท่ีผดิปกติได ้จึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งท าการตรวจประเมินซ ้ าหลายคร้ัง 
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Glasgow Coma Scale (GCS) Score 
Eyes Verbal Motor 

4 Spontaneous 5 Orientated 6 Obey commands 
3 To sound 4 Confused 5 Localizing 
2 To pressure 3 Words 4 Normal flexion 
1 None 2 Sounds 3 Abnormal flexion 

  1 None 2 Extension 
    1 None 

The Glasgow Structured Approach to Assessment of the Glasgow Coma Scale. Glasgowcomascale.org 

 
 
Exposure / Environmental Control 
 

 หมายถึงการถอดเส้ือผา้ของผูบ้าดเจบ็ออกใหห้มดเพื่อตรวจหาความผดิปกติ เช่น บาดแผล จุดเลือดออก         
รอยฟกช ้า การผดิรูปท่ีแขนขา เป็นตน้ หากผูบ้าดเจบ็สวมเส้ือผา้ท่ีหนาหรือถอดยากอาจตอ้งใชก้รรไกรตดัออก ต าแหน่ง
ท่ีมกัจะถูกละเลย คือ อวยัวะเพศ ทวารหนกั รักแร้ และส่วนหลงัของศีรษะ มีขอ้ควรระวงัคือ ในขณะท่ีพลิกเพื่อตรวจ
ดา้นหลงัของผูบ้าดเจบ็ จะตอ้งมีคนช่วยจบัศีรษะและคอใหอ้ยูใ่นแนวตรง (in-line immobilization) และพลิกทั้งล าตวัไป
พร้อมกนั (log roll) เพื่อป้องกนัการเคล่ือนของกระดูกสันหลงั 
 การตรวจทางทวารหนกั (digital rectal examination) ควรท าในขณะท่ีผูบ้าดเจบ็ถูกพลิกตะแคง จะสามารถช่วย
บอกถึงการบาดเจบ็ของทางเดินอาหาร ทางเดินปัสสาวะ การบาดเจบ็ในอุง้เชิงกราน รวมทั้งการบาดเจบ็ของไขสันหลงั
ได ้
 ส่ิงส าคญัคือใหค้วามสนใจอุณหภูมิส่ิงแวดลอ้มเพราะหากมีการบาดเจบ็เสียเลือดและอุณหภูมิภายนอกต ่า อาจ
เกิดภาวะ hypothermia ซ่ึงจะน าพาผูบ้าดเจบ็เขา้สู่วงจร lethal triad (hypothermia, coagulopathy และ acidosis) ซ่ึงส่งผล
ใหอ้ตัราการรอดชีวติต ่าลง ดงันั้น ควรถอดเส้ือผา้ท่ีเปียกออก เช็ดตวัใหแ้หง้ ปรับอุณหภูมิใหเ้หมาะสมโดยการห่มผา้ท่ี
แหง้สะอาด และอาจใชอุ้ปกรณ์ใหค้วามอบอุ่น เช่น external warming device ร่วมดว้ย 
 
Adjuncts to the primary survey and resuscitation 
 คือการประเมินเพิ่มเติมโดยใชเ้คร่ืองมือท่ีมีและท าไดใ้นห้องฉุกเฉินโดยไม่ตอ้งเคล่ือนยา้ยผูบ้าดเจบ็ออกไปยงั
ต าแหน่งอ่ืน เน่ืองจากในช่วงน้ี ผูบ้าดเจบ็อาจยงัมีอาการและสัญญาณชีพไม่ดีพอ เช่น การตรวจคล่ืนไฟฟ้าหวัใจ การใส่
สายสวนปัสสาวะ การใส่สายสวนในกระเพาะอาหาร การตรวจ arterial blood gas การวดั pulse oximetry การวดัความ
ดนัโลหิต การตรวจ X-ray ทรวงอกและเชิงกราน การท า FAST และการส่งตรวจผลเลือดต่างๆรวมทั้ง cross-matching 
เป็นตน้ 
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 ในการท าหตัถการบางอยา่งท่ีมีอนัตราย (invasive procedure) อาจตอ้งระวงัภาวะแทรกซอ้นท่ีจะเกิดตามมา และ
ควรดูขอ้ระวงัในการท าหตัถการนั้นๆ เช่น การใส่สายสวนกระเพาะอาหารทางจมูก (nasogastric tube) ไม่ควรกระท าใน
ผูบ้าดเจบ็ท่ีมีกระดูกใบหนา้แตกหกั (facial fractures) หรือมีอาการแสดงของภาวะฐานกระโหลดแตก (signs of base 
skull fractures) โดยอาจเปล่ียนมาใส่สายสวนกระเพาะอาหารทางปาก (orogastric tube) แทน หรือการใส่สายสวน
ปัสสาวะ ไม่ควรกระท าในผูบ้าดเจบ็ท่ีมีอาการแสดงของท่อปัสสาวะฉีกขาด (urethral injury) เช่น bleeding per meatus, 
perineal ecchymosis หรือ scrotal hematoma เป็นตน้ 
 
การเตรียมการส่งต่อ - Consideration of the need for patient transfer 
 ในระหวา่งการท า primary survey with resuscitation และ adjuncts to the primary survey เม่ือประมินการ
บาดเจบ็ท่ีส าคญัและใหก้ารดูแลเบ้ืองตน้แลว้ หากเห็นวา่โรงพยาบาลมีศกัยภาพไม่เพียงพอในดา้นบุคลากรหรือเคร่ืองมือ 
แพทยท่ี์ดูแลตอ้งพิจารณาส่งต่อไปยงัโรงพยาบาลท่ีมีศกัยภาพ ควรรีบประสานงานเพื่อเตรียมการส่งต่อโดยเร็ว ขอ้ปฏิบติั
คือผูบ้าดเจบ็จะตอ้งไดรั้บการรักษาเบ่ืองตน้ในเร่ืองท่ีส าคญัก่อนการส่งต่อ เช่น การแกไ้ขภาวะทางเดินหายใจอุดกั้น   
การหา้มเลือดจากบาดแผล เป็นตน้ และแจง้ให้โรงพยาบาลปลายทางทราบถึงรายละเอียดของการรักษาเพื่อท่ีจะ
เตรียมการรักษาต่อเน่ืองต่อไป 
 ขอ้ควรระวงัคือ การพยายามท่ีจะใหส้ารน ้าหรือองคป์ระกอบของเลือดเพียงเพื่อจะใหส้ัญญาณชีพกลบัมาเป็น
ปกติไม่ใช่การรักษาท่ีสาเหตุ ผูบ้าดเจบ็อาจยงัคงเสียเลือดต่อเน่ือง (ongoing bleeding) การส่งต่อล่าชา้และไม่ไดรั้บการ
รักษาท่ีสาเหตุ 
 
Secondary survey (head-to-toe evaluation and patient history) 
 Secondary survey คือการซกัประวติัและตรวจร่างกายโดยละเอียดตั้งแต่หวัจรดเทา้ ซ่ึงจะกระท าหลงัจาก 
Primary survey (ABCDEs), resuscitation และ adjuncts แลว้ เม่ือผูบ้าดเจบ็มีอาการและสัญญาณชีพดีพอสมควร 
 การซกัประวติัอาจซกัจากผูบ้าดเจบ็เอง หรือในกรณีท่ีผูบ้าดเจบ็หมดสติ อาจซกัจากญาติหรือผูเ้ห็นเหตุการณ์ 
โดยใชว้ธีิ AMPLE history ซ่ึงประกอบดว้ย 
  A Allergies    ประวติัการแพย้า สารเคมี หรือวตัถุต่างๆ 
  M Medications currently used ยาท่ีใชใ้นปัจจุบนั 
  P Past illness / Pregnancy  การเจบ็ป่วยในอดีตและการตั้งครรภ ์
  L Last meal   รับประทานอาหารคร้ังสุดทา้ยเม่ือใด 
  E Events / Environment related to the injury  อุบติัเหตุเกิดข้ึนอยา่งไร รุนแรงเพียงใด  

ส่ิงแวดลอ้มขณะเกิดเหตุเป็นอยา่งไร 
 การซกัประวติัผูบ้าดเจบ็ จะใหค้วามส าคญักบักลไกการบาดเจบ็เป็นหลกั แพทยท่ี์ใหก้ารรักษาควรท่ีจะมีความรู้
เก่ียวกบักลไกการบาดเจบ็ เพื่อใหเ้ขา้ใจพยาธิสภาพ (pathophysiology) ของการบาดเจบ็ต่างๆ ซ่ึงจะเก่ียวกบัทิศทางและ
พลงังานของแรงท่ีกระท าต่อร่างกายของผูบ้าดเจบ็ ซ่ึงแบ่งเป็น การบาดเจบ็จากการกระแทก (blunt trauma), การบาดเจบ็



หน่วยศลัยศาสตร์อุบติัเหตุ ภาควิชาศลัยศาสตร์ คณะแพทยศ์าสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

การประเมินและรักษาผูบ้าดเจ็บเบ้ืองตน้ – Initial Assessment and Management - 13 

จากการถูกยงิหรือแทง (penetrating trauma), การบาดเจบ็จากอุณหภูมิ (thermal injury) และการบาดเจบ็จาก
สภาพแวดลอ้มท่ีเป็นอนัตราย (hazardous environment) ดงัน้ี 
 การบาดเจบ็จากการกระแทก (blunt trauma) มกัเกิดจากการบาดเจบ็จากอุบติัเหตุจราจรหรือการคมนาคม การตก
จากท่ีสูง หรือการท าร้ายร่างกาย เป็นตน้ ขอ้มูลส าคญัท่ีจะช่วยบ่งช้ีลกัษณะของการบาดเจบ็ เช่น ลกัษณะและทิศทางของ
การชน การใชเ้ขม็ขดันิรภยั พวงมาลยัรถมีการยบุหรือช ารุด การยบุตวัของหอ้งโดยสารและต าแหน่งของผูบ้าดเจบ็ใน
หอ้งโดยสาร หากผูบ้าดเจบ็กระเด็นออกนอกห้องโดยสารอาจบ่งช้ีถึงการบาดเจบ็ท่ีรุนแรงได ้
 การบาดเจบ็จากการถูกยงิหรือแทง (penetrating trauma) ปัจจยัส าคญัท่ีควรค านึงถึงในการบาดเจบ็คือ อวยัวะท่ี
ไดรั้บบาดเจบ็ ลกัษณะอาวธุและความเร็วของกระสุน 
 การบาดเจบ็จากอุณหภูมิ (thermal injury) อาจพบร่วมกบัการบาดเจบ็ชนิดอ่ืน เช่น เหตุเพลิงไหมจ้ากรถชน ซาก
ของอาคารท่ีตกลงมา บาดแผลจากการท่ีผูบ้าดเจบ็พยายามหนีออกจากเหตุเพลิงไหม ้เป็นตน้ 
 การบาดเจบ็จากสภาพแวดลอ้มท่ีอนัตราย (hazardous environment) ประวติัการถูกสารเคมี สารพิษ หรือรังสี ซ่ึง
อาการและอาการแสดงจะแตกต่างกนัไปตามแต่สารเคมีหรือสารพิษท่ีถูกกระทบ (โดยรายละเอียดของกลไกการบาดเจบ็
ในแต่ละชนิด จะแสดงในภาคผนวกตอนทา้ย) 

การตรวจร่างกาย ตอ้งตรวจโดยละเอียดตามล าดบัและเป็นระบบตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเทา้ รวมถึงการท างานของ
ระบบประสาทและการใชเ้คร่ืองมือช่วยตรวจต่างๆดว้ย เช่น otoscope, proctoscope เป็นตน้ 
 
Adjuncts to the secondary survey 
 Adjuncts to the secondary survey หมายถึงการตรวจหรือหตัถการเพิ่มเติมหลงัจากการท า secondary survey ซ่ึง
ในช่วงน้ีผูบ้าดเจบ็มีอาการและสัญญาณชีพดีข้ึนแลว้ สามารถตรวจหรือท าหตัถการโดยใชเ้คร่ืองมือท่ีตอ้งเสียเวลานาน
หรืออยูห่่างจากห้องฉุกเฉินได ้เช่น CT scan, urethrography, angiography รวมถึงการส่องกลอ้งต่างๆเช่น bronchoscope, 
esophagoscope เป็นตน้ 
 
การดูแลต่อเน่ืองหลงัการกู้ชีวิต - Continued Postresuscitation Monitoring and Reevaluation 
 หลงัจากใหก้ารรักษาเพื่อแกไ้ขภาวะเร่งด่วนแลว้ ตอ้งมีการตรวจประเมินผูบ้าดเจบ็เป็นระยะต่อเน่ือง เพื่อเฝ้า
ระวงัวา่ผูบ้าดเจบ็ไม่มีอาการท่ีแยล่ง หรือมีอาการใหม่ท่ียงัไม่ไดรั้บการแกไ้ขหลงเหลืออยู ่โดยจะตอ้งตรวจวดัสัญญาณ
ชีพและวดัปริมาณปัสสาวะ ตรวจวดั arterial blood gas และ pulse oximetry ประเมินคล่ืนไฟฟ้าหวัใจ Glasgow coma 
scale และการตอบสนองของรูม่านตาอยา่งต่อเน่ือง เป็นตน้ 
 โดยทัว่ไปการตรวจวดัสัญญาณชีพมกัท าเป็นระยะอยูแ่ลว้ การวดัปริมาณปัสสาวะควรมีค่ามากกวา่ 0.5 
ml./kg./hr ในผูใ้หญ่ และมากกวา่ 1 ml./kg./hr ในเด็ก ส่วนการตรวจวดัและประเมินอ่ืนๆ จะข้ึนกบัอวยัวะท่ีบาดเจบ็ เช่น 
ผูท่ี้มีการบาดเจบ็ของปอดควรตรวจวดั arterial blood gas ส่วนผูท่ี้มีการบาดเจบ็ทางสมองควรตรวจวดั Glasgow coma 
scale เป็นระยะ เป็นตน้ 
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 การประเมินซ ้ า (reevaluation) เป็นส่ิงส าคญั เพราะผูบ้าดเจบ็อาจมีอาการเปล่ียนแปลงไดเ้สมอ ในระหวา่งการ
ดูแลรักษาหากผูบ้าดเจบ็มีอาการแยล่ง เช่น ความดนัโลหิตต ่าลง การรับรู้สติเปล่ียนแปลง หรือหายใจล าบาก จะตอ้ง
กลบัไปท า Primary survey ใหม่เพื่อส ารวจปัญหาท่ีท าให้อาการแยล่งและแกไ้ขปัญหาท่ีตรวจพบทนัที ในรายท่ีมีการ
บาดเจบ็รุนแรงหรือมีการบาดเจบ็หลายระบบ การประเมินซ ้ าอาจตอ้งท ามากกวา่ 1 รอบ 
 
การรักษาเฉพาะในแต่ละระบบ - Definitive care 
 คือการรักษาเฉพาะของการบาดเจบ็ในแต่ละอวยัวะ เช่น การบาดเจบ็ท่ีสมอง ปอด เส้นเลือด ตบั ล าไส้ แขนขา 
เป็นตน้ ซ่ึงในแต่ละอวยัวะจะมีแนวทางการรักษาแบ่งออกเป็นการรักษาโดยการผา่ตดั (Operative management) และ 
การรักษาโดยไม่ตอ้งผา่ตดั (Non-operative management) ซ่ึงจะมีรายละเอียด แนวทางการรักษาในแต่ละอวยัวะแตกต่าง
กนัออกไป ทั้งน้ีข้ึนกบัการวินิจฉยั ลกัษณะความรุนแรงของการบาดเจบ็ สัญญาณชีพ และดุลพินิจของแพทยเ์ฉพาะทาง
ประกอบกนั 
 
การท างานเป็นทมี - Teamwork 
 การดูแลผูบ้าดเจบ็อยา่งถูกตอ้ง แม่นย  า และรวดเร็วตั้งแต่แรก โดยเฉพาะในขั้นตอน Primary survey with 
simultaneous resuscitation จะช่วยลดอตัราการเสียชีวติลงไดอ้ยา่งมีนยัส าคญั แพทยท่ี์ห้องฉุกเฉินซ่ึงส่วนใหญ่เป็นแพทย์
เวชปฏิบติัทัว่ไปร่วมกบัพยาบาลหอ้งฉุกเฉินเป็นบุคลากรท่ีส าคญัในการดูแลผูบ้าดเจบ็ในระยะแรก จึงจ าเป็นตอ้งมี
ความรู้และทกัษะในการประเมินและช่วยชีวติเบ้ืองตน้อยา่งถูกตอ้งแม่นย  า หลงัจากนั้นจึงท าการปรึกษาแพทยเ์ฉพาะทาง
หรือพิจารณาส่งต่อผูบ้าดเจบ็ในจงัหวะเวลาท่ีเหมาะสมโดยมีการเตรียมผูบ้าดเจบ็และประสานงานใหพ้ร้อมก่อนส่งต่อ 
 ในคณะผูดู้แลผูบ้าดเจบ็มกัจะประกอบไปดว้ยหวัหนา้ทีมซ่ึงมกัเป็นแพทย ์ผูท่ี้ดูแลทางเดินหายใจ พยาบาลหอ้ง
ฉุกเฉิน พนกังานการแพทยห์รือผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นเทคนิค แพทยป์ระจ าบา้น และนกัศึกษาแพทย ์ซ่ึงอาจแบ่งหนา้ท่ี
ความรับผดิชอบต่างข้ึนกบัความเหมาะสมในสถาบนัหรือโรงพยาบาลท่ีอยู ่ 
 เม่ือไดรั้บขอ้มูลจากผูดู้แลผูบ้าดเจบ็ในห้วงก่อนถึงโรงพยาบาล (pre-hospital personnel) หวัหนา้ทีมจะตอ้ง
เตรียมการเพื่อท่ีจะดูแลผูบ้าดเจบ็ มีการแบ่งหนา้ท่ีใหช้ดัเจนเพื่อความรวดเร็วและการรักษาท่ีเป็นระบบ เช่น มีผูป้ระเมิน
ผูบ้าดเจบ็และเปิดทางเดินหายใจ มีผูท่ี้ท  าการ expose ผูบ้าดเจบ็และหา้มเลือด มีผูท่ี้ท  าการวดัสัญญาณชีพต่างๆรวมถึงท า
การใหส้ารน ้าผูบ้าดเจบ็ และมีผูบ้นัทึกการใหก้ารรักษาต่างๆ 

เม่ือผูบ้าดเจบ็มาถึง หวัหนา้ทีมจะเป็นผูรั้บช่วงต่อจากเจา้หนา้ท่ีเวชกิจฉุกเฉิน (EMT) และมกัจะไดรั้บการส่งต่อ
ขอ้มูลในรูปแบบของ MIST กล่าวคือ  

M  Mechanism (and time) of injury  
I  Injuries found and suspected  
S  Symptoms and Signs  
T  Treatment initiated 
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หลงัจากการรักษาเสร็จส้ิน ควรจะตอ้งมีการประเมินและพูดคุยถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนระหวา่งการดูแลรักษา เพื่อ
พฒันาระบบในการดูแลรักษาผูบ้าดเจบ็ ซ่ึงจะส่งผลใหม้าตรฐานการดูแลผูบ้าดเจบ็ของโรงพยาบาลดีข้ึนเร่ือยๆและลด
อตัราการเสียชีวติของผูบ้าดเจบ็ลงได ้
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ภาคผนวก 

Mechanisms of Injury and Suspected Injury Patterns 

Mechanisms of Injury Suspected Injury Patterns Mechanisms of Injury Suspected Injury Patterns 

Blunt Injury 
Frontal impact,  
automobile collision 
• Bent steering wheel 
• Knee imprint, dashboard 
• Bull’s-eye fracture, windscreen 

• Cervical spine fracture 
• Anterior flail chest 
• Myocardial contusion 
• Pneumothorax 
• Traumatic aortic disruption 
• Fractured spleen or liver 
• Posterior fracture/dislocation of hip 
and/or knee 
• Head injury 
• Facial fractures 

Rear impact,  
automobile collision 

• Cervical spine injury 
• Head injury 
• Soft tissue injury to neck 

Ejection from vehicle • Ejection from the vehicle precludes 
meaningful prediction of injury 
patterns, but places patient at greater 
risk for virtually all injury 
mechanisms. 

Side impact, 
automobile collision 

• Contralateral neck sprain 
• Head injury 
• Cervical spine fracture 
• Lateral flail chest 
• Pneumothorax 
• Traumatic aortic disruption 
• Diaphragmatic rupture 
• Fractured spleen/liver and/or kidney, 
depending on side of impact 
• Fractured pelvis or acetabulum 

Motor vehicle impact with 
pedestrian 

• Head injury 
• Traumatic aortic disruption 
• Abdominal visceral injuries 
• Fractured lower extremities/pelvis 

Fall from height • Head injury 
• Axial spine injury 
• Abdominal visceral injuries 
• Fractured pelvis or acetabulum 
• Bilateral lower extremity fractures 
(including calcaneal fractures) 

Penetrating Injury Thermal Injury 
Stab wounds  Thermal burns • Circumferential eschar on extremity 

or chest 
• Occult trauma (mechanism of 
burn/means of escape) 

• Anterior chest • Cardiac tamponade if within 
”box” 
• Hemothorax 
• Pneumothorax 
• Hemopneumothorax 

• Left thoracoabdominal • Left diaphragm injury/spleen 
injury/hemopneumothorax 

Electrical burns • Cardiac arrhythmias 
• Myonecrosis/compartment 
syndrome • Abdomen • Abdominal visceral injury possible if 

peritoneal penetration 
Gunshot wounds (GSW)  Inhalational burns • Carbon monoxide poisoning 

• Upper airway swelling 
• Pulmonary edema 

• Truncal • High likelihood of injury 
• Trajectory from GSW/retained 
projectiles help predict injury 

• Extremity • Neurovascular injury 
• Fractures 
• Compartment syndrome 

American College of Surgeons. Advanced Trauma Life Support (ATLS) 10th edition Student Manual. 2018. Chicago 
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