
Common Trauma Problems – April, 2020 

Trauma Unit, Faculty of Medicine, Khon Kaen University - 1 

 

Common Trauma Problems 
For General Practitioner 

 
 
 

Introduction 
 ถ้าไฟลนตูด จะเร่งอ่านเพ่ือไปสอบ ข้ามไปเร่ิมหน้า 3 ท่ีเป็นเนือ้หาเลย ว่างค่อยกลบัมาอ่านย่อหน้านี ้
 

ชีทชุดน้ีจดัท ำข้ึนเน่ืองจำก นอ้งๆท่ีก ำลงัจะข้ึนปฏิบติังำนเป็น extern และต่อไปจะเติบโตเป็นแพทย ์อำจไดว้นออกไปอยู่
ตำมโรงพยำบำลต่ำงๆ ถำ้นอ้งๆไม่ลำออกก่อน ยงัไงกค็งจะตอ้งเจอผูบ้ำดเจบ็อยูแ่ลว้ พี่จึงรวบรวมควำมรู้ใน part ต่ำงๆท่ีคิดวำ่
ส ำคญั และอำจพบเจอทั้งในชีวิตจริงและในหอ้งสอบ เพือ่ใหน้อ้งๆไดเ้อำตวัรอด บำงอยำ่งอำจไม่เหมือนกบัท่ีสถำบนัอ่ืนๆเคำ้
สอนกนั คือพยำยำมจะอิงหลกัควำมเป็นจริงท่ีนอ้งๆสำมำรถ manage ได ้ใหม้ำกท่ีสุด จะไม่พยำยำมสอนเน้ือหำท่ีเวอ่วงัอลงักำร 
เพรำะเอำไปใชไ้ม่ไดจ้ริง อีกทั้งช่วงปี 2019-2020 น้ี เป็นช่วยเปล่ียนถ่ำย edition, guideline, classification หรือแนวทำงกำรรักษำ
ต่ำงๆ กจ็ะพยำยำม update ใหเ้ท่ำท่ีได ้พีจึ่งพยำยำมรวบรวมจำก standard textbook และหลกัปฏิบติัท่ีเรำใชก้นัอยูจ่ริงในกำรรักษำ
ผูบ้ำดเจบ็ หวงัวำ่จะเป็นประโยชน์ในกำรเอำตวัรอดใหน้อ้งๆทั้งในหอ้งสอบและชีวติจริง 

แนะน ำหนงัสือกนัก่อน วำ่พีอ่่ำนจำกเล่มไหน อำ้งอิงจำกอะไร เผือ่ใครมีควำมสำรมรถ เวลำเหลือ รักกำรอ่ำนเป็นชีวิต
จิตใจ หรืออยำกอ่ำนไวข่้มขวญัและก ำลงัใจของเพื่อนๆกต็ำมไปอ่ำนได ้ไม่วำ่กนั 

 

 

Trauma 8th edition 
     วำงแผงเม่ือกลำงปี 2017 ถือเป็นหวัใจส ำคญัของวงกำร trauma ทัว่โลก และเป็น 
standard text book ท่ีใชก้นัของศลัยแพทย ์
      รำคำเตม็อยูท่ี่ประมำณ 8000 กวำ่บำท ไปต่อดีๆ เวลำท่ีมำจดังำนท่ีคณะจะเหลือ 6000 
กวำ่บำท ถำ้นอ้งสู้รำคำไหว เอำมำหนุนหวันอน กไ็ม่วำ่กนั แต่พีจ่ะบอกวำ่ e-book ใน 
web หอ้งสมุดคณะกมี็นะ พีก่โ็หลดมำอ่ำนเช่นกนั 
      ซ่ึงเล่มน้ีมี Professor ดงัๆท่ีน่ำติดตำมผลงำนหลำยท่ำนเป็นผูเ้รียบเรียงเน้ือหำเอำไว้
ใหเ้รำอ่ำนกนั 
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Advanced Trauma Life Support – ATLS 10th edition 
     ประเทศไทยเร่ิมมีปรับ ATLS เป็น version 10 เม่ือกลำงปี 2018 โดยควำมรู้ส่วนใหญ่
ของ course น้ี อำจจะลึกเกินไปส ำหรับ นศพ (เคำ้ออกแบบ course มำส ำหรับแพทยท่ี์จบ
แลว้เท่ำนั้นถึงจะเรียนได)้ แต่ถึงอยำ่งไรกต็ำม มนัเป็นแนวทำงปฏิบติัของบำ้นเรำใน
ปัจจุบนั จะไม่รู้เลยกไ็ม่ได ้

 

Prehospital Trauma Life Support – PHTLS 9th edition 
     กำรดูแลผูบ้ำดเจบ็ในระยะก่อนถึงโรงพยำบำลในประเทศไทยเร่ิมใชห้ลกักำรของ 
PHTLS มำประมำณ 5 ปี โดยเน้ือหำจะสอดคลอ้งกบั ATLS เพื่อใหก้ำรดูแลผูบ้ำดเจบ็
ตั้งแต่ท่ี scene จนมำถึงโรงพยำบำลเป็นไปอยำ่งไร้รอยต่อ 
     ซ่ึง Course ATLS และ PHTLS นั้น ท่ี มข. เรำจดักนัทุกปี หำกใครท่ีจบเป็นแพทยแ์ลว้
สนใจอยำกเรียนเพื่อ up skill ควำมรู้ควำมสำมำรถ นอ้งค่อยติดต่อหลงัไมคก์นัเขำ้มำได ้
พี่ไดส้รุปเน้ือหำ ATLS กบั PHTLS edition ใหม่ อยูใ่นหนงัสือ Mind map ประกอบกำร
ประชุมวิชำกำรของภำควิชำ EM (เล่มสีด ำๆ) ไปตำมอ่ำนกนัได ้หรือไม่กห็ลงัไมคม์ำ 

 

 

Schwartz’s Principles of Surgery 10th edition 
     เล่มน้ีขำดไม่ได ้เป็น Standard textbook ของเหล่ำศลัยแพทยทุ์กๆท่ำน ดงันั้น เอำชีทน้ี
ใหพ้วกพี่ๆเดน้ทอ่์ำน อำจพอตอบสอบไดแ้บบถูๆไถๆอยูบ่ำ้ง และเน้ือหำ หรือ guideline 
ต่ำงๆกมี็กำร update กนัอยูเ่นืองๆ  

 
     และเล่มอ่ืนๆท่ีไม่ไดเ้อำรูปข้ึน เช่น Bailey & Love’s Short Practice of Surgery 25th edition เป็น basic ใหเ้ขำ้ใจเน้ือหำและ 
pathology ต่ำงๆก่อนเขำ้บทเรียน Netter’s Clinical Human Anatomy ท่ีเรำอำจตอ้งท ำควำมเขำ้ใจและทบทวนเพรำะอำจมีกำร
หลงลืมกนับำ้ง Rutherford’s Vascular Surgery เป็น standard textbook ในกำรรักษำพวก vascular injuries ต่ำงๆ ซ่ึงทั้งหมดน้ี 
ใครอยำกอ่ำนเพื่อโชวพ์ละก ำลงั กห็ำไดใ้น web หอ้งสมุดคณะแลว้กนันะ 

 
ชีทน้ีเป็น version ท่ี 4 แลว้ ซ่ึงโดยปกติจะพยำยำม update ทุกๆปี พี่ไม่รับค่ำสอน ค่ำเขียนใดๆ ตั้งใจจะใหเ้พรำะวำ่เวลำ

ในกำรวนหน่วย trauma นั้นมีจ ำกดั ในขณะท่ีเน้ือหำท่ีอยำกสอนกมี็มำกมำยเหลือเกิน ดงันั้น ไม่วำ่จะถ่ำยเอกสำร หรือเผยแพร่ 
เพื่อใหเ้พื่อนแพทยห์รือนกัศึกษำแพทยไ์ดมี้ควำมรู้ในกำรดูแลผูบ้ำดเจบ็ สำมำรถท ำได ้โดยไม่ตอ้งขออนุญำตครับ 

 
พี่ป๊อป 

นพ.ภำณุ ธีรตกลุพิศำล 
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Traumatic Brain Injury 
 
 พยายามเลิกใช้ค าว่า “head injury” กันนะ มนัเป็นเหมือนภาษาชาวบ้าน ฟังดูไม่ค่อยมีความรู้ ใช้ค าว่า TBI ดีกว่า 

ปัจจุบนักำรบำดเจบ็ทำงสมองเป็นเร่ืองท่ีพบเจอไดบ่้อยมำก ยิง่เป็นแพทยจ์บใหม่ ออกไป รพช. ท่ีมี ผอ. ผูซ่ึ้งประชุม
ตลอดเวลำและไม่เคยมำหำรเวรดว้ย จะปรึกษำใครกไ็ม่ไดเ้พรำะมีเรำเป็นหมออยูค่นเดียวคืนนั้น เรำจึงตอ้งมีควำมรู้ วำ่เคสแบบ
ไหนท่ีสำมำรถ admit observe ได ้หรือรำยไหนตอ้งรีบ refer ใหไ้วและไม่โดนด่ำ 

ATLS edition 10 แนะน ำวำ่  - ถำ้ไม่ไดอ้ยูใ่น center กำร early refer ส ำคญักวำ่กำรท ำ CT  
- กำรซกัประวติัใน secondary survey ควรซกัเร่ือง anticoagulant เสมอ 
- กำร monitor GCS มนัมีกำรปรับเปล่ียนเลก็นอ้ย 

 

Anatomy 
 เอำ basic ไปกินก่อนเลก็ๆนอ้ยๆ 
 

 

             Scalp มีอยู ่5 ชั้น ไดแ้ก่ skin, connective tissue, galea aponeurosis, 
loose areolar tissue และ pericranium  
            Subgaleal hematoma (หวัโน) หมำยถึงกำรมีเลือดคัง่อยูใ่ต ้loose 
areolar tissue เหนือชั้น pericranium .. เขียนเพรำะ เดก็ตกเตียงหวัโนมำ 
นอ้งบำงคนไม่รู้จะเขียน diag ลงบน OPD card วำ่อะไร กใ็หใ้ชค้  ำน้ี  
            Scalp มีเลือดมำเล้ียงเยอะ ระวงัเดก็กบัคนแก่ หวัแตกอำจ bleed จน 
shock ได ้

 

Brain  
1. Cerebrum : แบ่งโดย Falx cerebri เป็น left กบั right hemisphere  
2. Cerebellum : มีหนำ้ท่ีคอยควบคุม coordination กบั balance  

 
Meninges : มี 3 ชั้น 

1. Dura mater : นอกจำกจะหุม้เน้ือสมองแลว้ dura ยงัทบตวัเป็นแผน่ ช่วยกั้นเน้ือสมอง แบ่งออกเป็น compartment  
   1.1 Falx cerebri แบ่งสมองในแนวตั้ง (sagittal) ออกเป็น ซำ้ยกบัขวำ  

1.2 Tentorium cerebelli แบ่งเน้ือสมองในแนวนอน ออกเป็น 2 compartment คือ supratentorial กบั 
infratentorial compartment  

2. Arachnoid : ตรงดำ้นใตห้รือ subarachroid จะมี CSF กบั blood vessel เลก็ๆอยู ่ 
3. Pia mater :  ใตช้ั้นน้ีกจ็ะเป็นเน้ือสมอง 
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CSF Circulation  
 ถำ้พวกล้ือยงัจ ำกนัไดน้ะ 
 

           Choroid plexus ใน lateral ventricle จะสร้ำง CSF ประมำณ 20 ml/h แลว้
ไหลผำ่น foramen of Monro เขำ้ third ventricle ผำ่น aqueduct of Sylvius เขำ้ 
fourth ventricle เขำ้ subarachnoid space ท่ีอยูบ่นเน้ือ brain กบั cord และจะมีกำร 
reabsorb เขำ้ venous circulation ได ้เพรำะฉะนั้นถำ้มี bleeding กจ็ะรบกวนกำร 
absorption ของ CSF 

 
Neurological Examination 
 พีข่อระบำยควำมในใจหน่อย นอ้งๆไม่ใหค้วำมส ำคญักบักำรตรวจ neurological examination ในผูบ้ำดเจบ็ traumatic 
brain injury เลย .. ทีเวลำอยู ่OPD med คนไขเ้ดินมำ บอกวำ่ “คุณหมอ ดิฉนัปวดหวัตุ๊บๆ” พวกมึงแม่งตรวจ neuro ซะ complete 
ทุก sign ทุก tract กลำ้มเน้ือทุกมดั เพรำะอำจำรย ์med แม่งดุไง พวกล้ือกลวัโดนด่ำ คนไขเ้ป็นแค่ tension headache .. แต่พอคนไข้
รถชนมำ สลบ .. สลบเลยนะเวย้!! รุนแรงกวำ่ไอป้วดหวัตุ๊บๆเยอะ ล้ือเสือกเขียนแค่ E4V5M6 จบ .. คือนอ้งคิดดูสิ วำ่อะไรมนั
รุนแรงกวำ่กนั และน่ำโดนฟ้องร้องกวำ่กนั ถำ้เรำตรวจไม่ complete .. ดงันั้น ผูบ้ำดเจบ็ศีรษะกระแทกสลบมำ ตรวจ complete 
neurological examination ทุกรำยนะครับ อยำ่งนอ้ยถำ้อำกำรแยล่ง จะไดมี้อะไรไปสู้เคำ้ในชั้นศำลไดบ้ำ้ง 
 

Level of Conscious แบ่งเป็น 5 ระดบั 
 1. Alert   : ต่ืนดี คุยรู้เร่ือง 

2. Confusion  : สับสน วุน่วำย พดูภำษำคนไม่รู้เร่ือง โคตรจะเบ่ือกบัพวกน้ี 
3. Drowsiness  : หลบั ซึม พอปลุกต่ืนอยูบ่ำ้ง แต่ปลุกเสร็จ แม่งกห็ลบัต่อ  
4. Stuporous  : หมดสภำพ นอนเงียบ เวลำเรำท ำ deep pain นำ้เคำ้ยงัพอมีปฏิกิริยำตอบสนองอยูบ่ำ้ง เช่น เอำมือปัด  
5. Comatose  : ไม่มี respond ต่อ deep pain หรือมี decerebrate posture ออกแนวน้ีคงตอ้งใส่ tube แลว้ 
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Eyes Examination 
- Raccoon eye ตำเหมือนหลินปิง (นัน่แพนดำ้ป่ะ) สงสยัวำ่อำจมี base of skull fracture แถวๆ anterior fossa 
- Pupil ใหต้รวจก่อนท่ีนอ้งๆใหย้ำอะไรกต็ำมท่ีมีฤทธ์ิ sedate โดยเฉพำะตอนจะใส่ tube 

Dilated pupil นึกถึง uncal herniation กด CN3  
Pinpoint pupil นึกถึง lesion แถวๆ pons  

- Eye movement 
Conjugated deviation: ตำมอง ฟ้อง lesion .. เหล่ไปดำ้นไหน แสดงวำ่ lesion น่ำจะอยูท่ำงนั้น 
ตำเหล่ขำ้งเดียว : CN 3, 4, 6 injury ขำ้งนั้น 
Doll’s eyes: เป็นผกัแน่ เตรียม advice ญำติได ้

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

Signs & Symptoms of Increased ICP (จ ำ) 
- Conscious แยล่ง เป็น most common initial symptom 
- Progressive headache 
- Projectile vomiting 
- Cushing’s response เกิดจำก ICP สูงจนกด brainstem ผูป่้วยจะมี BP สูง, HR ชำ้, pulse pressure กวำ้ง, หำยใจชำ้ แต่

ลึก และไม่สม ่ำเสมอ 
- Pyramidal tract signs: hemiplegia, hyperreflexia 

 
 

Brain Herniation 
 
 เม่ือมี ICP ท่ีสูงข้ึน เช่นจำก bleeding, hematoma, สมองบวม หรือกอ้นต่ำงๆ เช่น abscess หรือ tumor สมองจะสำมำรถ 
herniate ลงมำได ้3 ทิศทำง คือ 
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1. Transtentorial herniation 
          1.1. Central herniation เกิดจำก swelling หรือ bleed กลำงสมอง  
                 พอดี ดนัสมองลงตรงกลำงตรงๆ ผำ่น tentorial hiatus ไปกด  
                 Brainstem .. ผูป่้วยจะมีอำกำรคือ 
                       - Cheyne-Stroke respiration 
                       - Posture จำก decorticate -> decerebrate 
                       - Pin point pupil  
                 เจอครบ 3 อำกำรแลว้ไม่รีบรักษำ ตำยชวัร์ 
          1.2. Uncal herniation เกิดจำก lesion อยูด่ำ้นขำ้ง มกัเป็นท่ี 
                 temporal กดเน้ือสมองลงมำ ดนั uncus (ส่วนล่ำงของ  
                 temporal lobe) ลงมำกด CN3 ถำ้ไม่ treat กจ็ะกด medulla  

                    แลว้ผูป่้วยกจ็ะหยดุหำยใจ โดยลกัษณะของผูป่้วยคือ pupil โตขำ้งเดียวกนั และ hemiplegia ดำ้นตรงขำ้ม 
 1.3. Kernohan herniation แทนท่ีเน้ือสมองจะ herniate ลงดำ้นล่ำง กลบัเล่ือนไปกดทบักะโหลกในฝ่ังตรงขำ้ม ท ำใหมี้  
                   pupil โตขำ้งเดียวกนั และ weakness ขำ้งเดียวกนัดว้ย 
2. Tonsilar herniation 

อีกช่ือคือ Cerebella herniation หรือ Foramen Magnum herniation เกิดจำก bleeding บริเวณ posterior fossa ซ่ึงมี 
space แคบมำก ดงันั้น มีเลือดออกต๊ิดเดียวกจ็ะดนั cerebella tonsil ลงมำกด medulla ผูป่้วยจะหมดสติ หยดุหำยใจ และ
ตำยอยำ่งรวดเร็ว .. ถือเป็น herniation ท่ีชัว่ร้ำยมำก 

3. Cingular / Falcine herniation 
 เกิดจำก brain บวมท่ี lobe ใด lobe หน่ึง ไม่ใช่ทั้งหมดของเน้ือสมอง แลว้สมองมนัเล่ือนไปกดดำ้นตรงขำ้ม ไม่ไดล้งมำ
ดำ้นล่ำง ผูป่้วยกจ็ะมีแค่ weakness ของแขนขำดำ้นตรงขำ้มแค่นั้น 
 

Glasgow Coma Scale 
 เร่ิมใชท่ี้ University of Glasgow (Scotland) ตีพิมพใ์น Lancet เพื่อใชป้ระเมิน severity ของกำรบำดเจบ็ทำงสมอง ใชง่้ำย 
ชดัเจน สะดวก จึงเป็นท่ีนิยมจนถึงปัจจุบนั 
 แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 

1. Eye opening (E) เอำง่ำยๆถำ้ลืมตำไดเ้อง ผูป่้วยต่ืนดี แสดงวำ่ brainstem ท ำงำนไดดี้  
2. Verbal response (V) กำรตอบสนองโดยกำรพดู 
3. Motor response (M) ซ่ึง M score น้ีส ำคญัท่ีสุดในกำรบอก outcome ทั้ง survival กบั functional status กำรประเมิน 

ศลัยแพทยส่์วนใหญ่บอกวำ่เช่ือไดม้ำกกวำ่ E กบั V  
 ปัจจุบนัมีกำรปรับค ำศพัทใ์หม่ แต่หลกักำรและ clinical ในกำรประเมินยงัเหมือนเดิม ตำมตำรำงดำ้นล่ำงนะ 



Common Trauma Problems – April, 2020 

Trauma Unit, Faculty of Medicine, Khon Kaen University - 7 

 
 
จะสงัเกตเห็นวำ่  - ถำ้ตรวจไม่ได ้ใหใ้ช ้NT 
  - ไม่มี decorticate หรือ decerebrate posture อีกต่อไป (ใครยงัใชอ้ยูคื่อโบรำณมำก โคตรเชย แนะน ำใหก้ลบัไป
ใชโ้ทรศพัท ์blackberry เถอะ) เปล่ียนเป็น abnormal flexion และ extension ทั้งๆท่ีควำมจริงกำรแปลผลกเ็หมือนกนันัน่แหละ  
 
 หลกักำรตรวจ GCS ในผูบ้ำดเจบ็ แบ่งเป็น 4 ขั้นตอน ดงัน้ี 

1. Check: ตรวจสอบวำ่ผูบ้ำดเจบ็มีปัจจยัต่ำงๆท่ีท ำให ้GCS drop หรือไม่ เช่น BP drop หรือโดนยำ sedative เป็นตน้ แลว้ก ็
note ไว ้วำ่ตอนตรวจมีปัจจยันั้นๆอยู ่

2. Observe: ก่อนกำรตรวจทั้งหมด เอำผำ้ห่มท่ีห่มผูบ้ำดเจบ็ออกใหห้มด เพรำะเคำ้อำจขยบัแค่น้ิวเทำ้ เรำตอ้งใหค้ะแนนให้
ดูก แลว้ดูกำรขยบักำรพดูจำ ทั้ง E, V และ M โดยท่ีเรำยงัไม่กระตุน้ใดๆ 

3. Stimulate: กระตุน้ผูบ้ำดเจบ็ เร่ิมตน้ดว้ยเสียงก่อน แลว้ค่อยกระตุน้ pain ทีหลงั 
กำรกระตุน้ pain มี 3 วิธี (ไม่มีกำรบีบ/หยกิหวันม หรือเอำมะเหงกไปกด sternum แลว้นะ) 
คือ 1.กดเลบ็ 2.บีบ trapezius และ 3.กดท่ี supraorbital เป็นเวลำ 10 วินำที 

4. Rate: ใหค้ะแนน GCS 
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Classification of Traumatic Brain Injury (TBI) 
 
แบ่งเป็น 
Primary TBI  

หมำยถึง injury ท่ีเกิดข้ึนจำก impact moment โดนเขำ้ท่ี brain โดยตรง กำรบำดเจบ็ของสมองเกิดข้ึนทนัทีตั้งแต่แรก  
Secondary TBI 

หมำยถึง injury ท่ีเกิดข้ึนภำยหลงั ซ่ึงส่งผลใหเ้กิดภำวะ brain hypoxia โดยมำกมกัเกิดตำมหลัง primary TBI หรือมีสำเหตุ
อ่ืนๆท่ีท ำใหส้มองขำด oxygen เช่น shock, infection, hypoxia, hyponatremia, hypoglycemia เป็นตน้ 
 
Primary Traumatic Brain Injury 

แบ่งตำม biomechanism of injury ได ้2 แบบ คือ 
1. Focal brain damage เกิดจำกเน้ือสมองไดรั้บแรงกระแทกโดยตรง แบ่งเป็น  
 1.1. Vascular injury เช่น epidural, subdural, intracerebral, subarachnoid hemorrhage  
 1.2. Parenchymal injury เช่น cerebral contusion, cerebral laceration  
2. Diffuse brain injury เป็นพยำธิสภำพท่ีสมองไดรั้บควำมกระทบกระเทือนจำกแรงเหวี่ยง ท ำใหเ้กิดกำรดึงร้ัง หรือมีกำรฉีกของ 
axon ท ำใหเ้สียกำรท ำงำนของ axon transport ถำ้ควำมรุนแรงของแรงกระแทกต่อเน้ือสมองมีนอ้ยกเ็ป็นแค่ concussion  
ซ่ึงมีกำรฟ้ืนตวัของสมองได ้แต่ถำ้ severe มำกจนเกิด diffuse axon injury (DAI) มีสิทธ์ินอนเป็นผกั  
 
แบ่งตำม severity อำศยั GCS จะแบ่ง primary TBI ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 

1. Mild traumatic brain injury (GCS 13-15) หรือท่ีเรียกวำ่ Cerebral concussion 
2. Moderate traumatic brain injury (GCS 9-12) 
3. Severe traumatic brain injury (GCS 3-8) 

 
Cerebral concussion หรือ Mild Traumatic Brain Injury (MTBI) 
 ภำวะน้ีเป็น the most common condition ของ trauma ในทุกๆโรงพยำบำลทัว่ไทยและทัว่โลก พี่เลยเอำข้ึนมำเป็น 
condition แรก มี case ให ้admit ทุกคืน ทุกโรงพยำบำล ยงัไงจบไปนอ้งกจ็ะไดเ้จอ ดงันั้น criteria ตอ้งแม่น 
 ภำวะกระทบกระเทือนของสมองโดยตรง ท ำใหส้มองนั้น loss of function (หมดสติ) ไปชัว่ขณะ แลว้กลบัมำ (reversible) 
fully recovery โดยไม่มี pathology ใหเ้ห็น (CT ไม่พบควำมผดิปกติ) 
 ซ่ึงสมยัก่อน ค ำวำ่ cerebral concussion มกัจะใชใ้นกรณีท่ีเก่ียวขอ้งกบั sport injury แต่ในปัจจุบนั ใชร้วำมกนัหมด นัง่คือ 
ถำ้เป็น traumatic brain injury แลว้ CT ไม่พบควำมผดิปกติ หรือหำกเป็นแค่ MTBI โดยท่ีเรำ admit observe neurological sign 
(ไม่ไดท้ ำ CT) กใ็หเ้ขียน diagnosis วำ่ Cerebral concussion ไดเ้ลย 



Common Trauma Problems – April, 2020 

Trauma Unit, Faculty of Medicine, Khon Kaen University - 9 

 ผูบ้ำดเจบ็อำจมีอำกำรหมดสติ อำจเป็นเพียงเส้ียววนิำทีหรือนำที หรือจ ำเหตุกำรณ์ยอ้นหลงัไม่ได ้แต่เม่ือมำถึง
โรงพยำบำล GCS 13-15 

ปัจจุบนั Guideline ในปี 2019 ออกมำใหม่ ในกำร diagnosis ภำวะ MTBI หรือ Cerebral concussion ดงัน้ี 
Criteria for identification (จ ำ) 

1. มีอำกำรอยำ่งใดอยำ่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
       - Confusion หรือ disorientation 
       - Loss of conscious ไม่เกิน 30 นำที 
       - Post-traumatic amnesia ไม่เกิน 24 ชัว่โมง 
       - Transient neurological abnormalities 

2. Glasgow Coma Scale 13-15 คะแนน หลงักำรบำดเจบ็ 30 นำที 
3. อำกำรขำ้งตน้ไม่ไดเ้กิดจำกกำรใหย้ำเพือ่รักษำภำวะอำกำรอ่ืน และไม่ไดเ้กิดจำก penetrating brain injury 

 
เรำอำจซกัประวติั loss of conscious ของผูบ้ำดเจบ็ไดไ้ม่ชดัเจน เน่ืองจำกส่วยมำกผูบ้ำดเจบ็มกัมี alcohol/drug 

intoxication ร่วมดว้ย 
     และมีผูบ้ำดเจบ็ประมำณ 3% ท่ีอำกำรแยล่งหลงัจำกเขำ้รับกำรรักษำท่ีโรงพยำบำล จึงตอ้งมีกำรประเมินควำมเส่ียงต่อ 
Neurosurgical intervention อยำ่งเหมำะสม 
     ในกลุ่ม Low risk คือผูป่้วยท่ี GCS 15 อำจมีเพียงอำกำรปวดศีรษะบริเวณท่ีถูกกระทบ (และไม่เขำ้เกณฑใ์ดๆ) ตรวจ
ร่ำงกำยมีเพยีงแผลหรือรอยช ้ำบริเวณท่ีถูกกระทบ ซ่ึงกลุ่มน้ี อำจใหก้ลบับำ้นได ้แต่จ ำเป็นตอ้งใหค้  ำแนะน ำเพื่อปฏิบติัและสงัเกตุ
อำกำรผดิปกติท่ีอำจเกิดข้ึนได ้ 
  

เรำแบ่งผูบ้ำดเจบ็ MTBI ออกเป็น 3 กลุ่มตำมตำรำงดำ้นล่ำง เพื่อ management ต่อไป (จ ำ) 
 

 
 
       ขอ้ท่ีน่ำสงัเกตุคือ ใน High risk นั้น อำยมุำกกวำ่ 65 ปี ร่วมกบัศีรษะกระแทกตอ้งมีประวติัสลบหรือจ ำเหตุกำรณ์ไม่ได้
ดว้ย หำกไม่มี LOC หรือ amnesia อำจไม่หนกัแน่นเพยีงพอท่ีจะเป็น high risk 
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      อีกขอ้คือ กำรท่ีผูบ้ำดเจบ็ on Antiplatelets อยู ่อำจเป็นแค่ moderate risk ไม่ใช่ high risk อีกต่อไป 
      กำรดูแลรักษำผูป่้วย Mild Traumatic Brain injury with moderate risk และ high risk ควรจะตอ้ง admit ผูบ้ำดเจบ็ไวใ้น
โรงพยำบำล โดยแบ่งแนวทำงกำรรักษำ ดงัน้ี 
MTBI – Low risk 

กลุ่ม low risk คือท่ีไม่เขำ้ criteria ใดๆ เรำสำมำรถ discharge ผูบ้ำดเจบ็ และใหญ้ำติ observe อำกำรท่ีบำ้นได ้
MTBI – Moderate risk 

Moderate risk พวกน้ีมีควำมเส่ียงท่ีจะเกิด delayed bleeding ใน 6-24 ชัว่โมงหลงับำดเจบ็ เห็นควรท่ีจะตอ้ง admit เพื่อ 
observe neuro signs ท่ีโรงพยำบำลอยำ่งนอ้ยๆ 6 ชัว่โมง ซ่ึงจะเลือก observe เฉยๆ หรือจะท ำ CT brain ร่วมดว้ยนั้นข้ึนกบัดุลพินิจ
ของแพทยท่ี์ท ำกำรรักษำวำ่ดูแลว้รุนแรงหรือไม่ 

1. กรณีเลือกท่ีจะสงัเกตุอำกำร 
      - ควรอธิบำยใหผู้บ้ำดเจบ็และญำติเขำ้ใจถึงควำมจ ำเป็นท่ีตอ้งนอนโรงพยำบำล 
      - Observe vital signs, GCS และ pupil ทุก 30 นำที เป็นเวลำ 2 ชัว่โมง และทุก 1 ชัว่โมงเป็นเวลำ 4 ชัว่โมง  

จำกนั้น ทุก 2 ชัว่โมงจนครบ 24 ชัว่โมง 
      - ระหวำ่งสงัเกตุอำกำร หำกมีภำวะดงัต่อไปน้ี ใหส่้งท ำ CT scan หรือส่งตวัเขำ้โรงพยำบำลท่ีมีศกัยภำพ 
             1) Agitation, abnormal behavior 
             2) GCS drop > 2 คะแนน 
             3) ปวดศีรษะมำก หรือ อำเจียนมำก 
             4) New neurological symptoms 

2. กรณีเลือกส่ง CT scan 
      - CT แลว้ไม่พบควำมผดิปกติ ใหส้งัเกตุอำกำรต่ออีกอยำ่งนอ้ย 6 ชัว่โมง และอำจใหก้ลบับำ้นไดต้ำมแต่ดุลยพนิิจ 

ของแพทย ์
      - CT พบควำมผิดปกติ consult นิวโรศลัยเ์ถอะ อยำ่ดองเคสไวเ้องเลยๆ 
MTBI - High risk 
      ผูบ้ำดเจบ็ในกลุ่มน้ี ควรไดรั้บกำรท ำ CT brain ทุกรำย เน่ืองจำกมีควำมเส่ียงต่อควำมผดิปกติทำงสมอง ดงันั้นถำ้นอ้งอยู ่
รพ.ช. ท่ีไม่มี CT ก ็refer เถอะนะ .. โดยหำก CT แลว้ไม่พบควำมผดิปกติ ใหส้งัเกตุอำกำรต่ออีกอยำ่งนอ้ย 24 ชัว่โมง โดยหำกมี
อำกำรต่อไปน้ี ใหส่้ง CT ซ ้ำ 
           1) Agitation, abnormal behavior 
           2) GCS drop > 2 คะแนน 
           3) ปวดศีรษะมำก หรือ อำเจียนมำก 
           4) New neurological symptoms 
      เม่ือสังเกตุอำกำรครบ 24 ชัว่โมง อำจใหก้ลบับำ้นไดต้ำมแต่ดุลยพนิิจของแพทย ์หำก CT พบควำมผดิปกติ ใหส่้งปรึกษำ
ประสำทศลัยแพทย ์
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Traumatic Brain Injury in Children 

 ไม่ออกสอบหรอก แต่วำ่ชีวติจริง จบไป พวกนอ้งเจอแน่ๆ ไม่วำ่จะเป็น เดก็ลม้หวัฟำด ตกโต๊ะ ตกซำ เกำ้อ้ี เปลญวณ ตก
บนัได บลำๆๆ แลว้แม่กจ็ะอุม้มำเพื่อ force ใหเ้รำท ำ CT .. ถำ้นอ้งไม่มีควำมรู้ เถียงกบัใครกไ็ม่ชนะหรอก ดงันั้น อยำ่งนอ้ยรู้ไวซึ้ก
นิดนึงวำ่จะเปิด search ค ำวำ่อะไร 
 ปัจจุบนั Guideline ท่ีเป็นมำตรฐำนท่ีใชใ้นบำ้นเรำมีช่ือวำ่ Pediatric Emergency Care Applied Research Network 
(PECARN) ใหน้อ้ง search ค ำวำ่ “PECARN head injury” เด๋ียวมนัข้ึนมำเอง 
 
แบ่งเป็น 2 ช่วงอำย ุ

อำย ุ< 2 ปี 

 
  

อำย ุ< 2 ปี 

 
 

- ให ้follow ตำม guideline น้ี เพื่อพิจำรณำวำ่จะ observe หรือจะส่ง CT ดี 
- ประวติั LOC > 5s น่ีใหซ้กัดีๆ เพรำะเวลำลูกสลบไป ควำมรู้สึกของคนเป็นแม่นั้น 1 วินำทีมนันำนเหมือนเป็นปี 
- ในกรณีท่ีไปจบดำ้นขวำล่ำง คือ Observe vs CT แลว้ใหเ้รำพิจำรณำ .. ใหร้ะวงัขอ้สุดทำ้ย “Parental preference” 

เน่ืองจำกวำ่หำกพอ่แม่ดึงดนั แลว้ซวย เรำแพแ้น่ในชั้นศำล 
- ถำ้มนัไม่เขำ้เกณฑใ์ดๆเลย อยำ่งนอ้ยนอ้งกจ็ะมีตวัเลขไปอำ้งกบัพอ่แม่ได ้วำ่มนัมี % ท่ีจะ bleed ในหวั <0.02% หรือ 

<0.05% .. เทียบกบักำรโดนรังสีแลว้ลูกชำยจะเป็นหมนัในอนำคตมนัไม่คุมกนั ระหวำ่งน้ีหมอจะดูแลใหอ้ยำ่งดี กว็ำ่
กนัไป  
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Cerebral Contusion 
อำกำรคลำ้ยกบั concussion แต่อำกำรหมดสติจะนำนกวำ่ (อำจถึง 24 ชัว่โมง) บำง

รำยมี focal loss of function ของเน้ือสมองในส่วนนั้น เน้ือสมองจะช ้ำ บวม มีจุดเลือดออก
เป็นหยอ่มๆท่ี white mater  

ในช่วงแรกจะเห็นรอยช ้ำเป็นป้ืนขำวๆ แต่พอตำมไปพบวำ่ 20% ไอร้อยท่ีเรำสงสัย
วำ่เป็น contusion มนักลบัเป็น intracerebral hematoma ซ่ึงกำรรักษำต่ำงกนั พวกเลือดออก
อำจตอ้งผำ่ตดั จึงแนะน ำใหท้ ำ CT scan ซ ้ำอีกคร้ัง หลงัจำก initial scan 12-24 ชัว่โมง 
(โดยมำกบำ้นเรำก ็CT ซ ้ำท่ี 24 ชัว่โมง ทั้งน้ี ข้ึนกบั clinical ของผูบ้ำดเจบ็) 

 

 
Skull fracture 
 Indication for surgery (จ ำ) 

1. Gross wound contamination  
2. Depressed fracture 8-10 mm. ข้ึนไป โดยมำกหำก depress มำกกวำ่ควำมหนำของ skull กเ็อำไปผำ่ได ้
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 
 เลือดออกจำก fractured temporal bone และมีกำรฉีกขำดของ middle meningeal artery ผูบ้ำดเจบ็จะ loss of conscious 
ชัว่ครำว หรือมี lucid interval (สลบจงัหวะ่แรกทนัทีหลงัเกิด injury จำก cerebral concussion จำกนั้น gain conscious กลบัมำ) 
จำกนั้นกจ็ะเร่ิมโวยวำย กระวนกระวำย แลว้กซึ็ม ตำโต (pupil) ขำ้งเดียวกนั ในขณะท่ีมี hemiplegia, hyperreflexia และ positive 
Babinski ดำ้นตรงขำ้ม แสดงวำ่มี uncal herniation แลว้ (ระวงั Kernohan herniation ดว้ย) .. ระวงันะ ถำ้เกิดอำกำรน้ี แปลวำ่เหลือ
เวลำไม่เยอะ จะท ำอะไรกรี็บท ำ 

 

         CT เห็นเงำเลือดเป็นสีขำวๆ เหมือนเลนส์นูน เรียกวำ่ biconvex หรือ lenticular shape 
Indication for surgery คือ (จ ำ) 
    - อำกำรเลวลง 
    - 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 
พบไดบ่้อยกวำ่ epidural เกิดจำกกำรฉีกขำดของ bridging vein ระหวำ่ง inner layer ของ dura กบั arachnoid mater เลือดท่ี

ออกจะกระจำยไปทัว่ hemisphere ไม่ค่อย localize เหมือน epidural  
prognosis เลวกวำ่ epidural เยอะ เพรำะมกัจะมี cerebral contusion ร่วมดว้ย  

Presentation มี 3 ระยะ 
        1. Acute: เกิดภำยใน 72 ชัว่โมงหลงั injury มกัรุนแรงและมีโอกำสตำยสูง CT เห็นเป็น 
hyperdensity lesion 
        2. Subacute: เกิดหลงั 72 ชัว่โมง จนถึง 3 สปัดำห์ คนไขม้กับ่นวำ่ปวดหวัไม่หำยซกัที 
CT เห็นเป็น isodense 
        3. Chronic: เกิดหลงั 3 สัปดำห์ classic คือมกัเป็นคนแก่ ข้ีเมำ อำจมีแค่ minor trauma เอำ
ไปท ำ CT เจอเป็น hypodense lesion  

CT เห็นเงำเลือด เป็นป้ืนแถบสีขำวๆเหมือนเลนส์เวำ้ (concave) หรือเหมือนพระจนัทร์เส้ียว (crescent shape) และเห็น 
brain contusion ท่ีเป็นรอยช ้ำๆเป็นจุดๆหรือป้ืนขำวเลก็ๆกระจดักระจำยทัว่ไป แต่พบมำกหน่อยตรง frontal กบั temporal tip ทำง
ดำ้นล่ำงๆ  
 Treatment: เอำไปผำ่เม่ือมีอำกำรของ mass effect 
 Indication ในกำรผำ่ตดั คือ (จ ำ) 

1. Hematoma หนำมำกกวำ่ 10 mm. 
2. Midline shift > 5 mm. 
3. Hematoma < 10 mm. หรือ midline shift < 5 mm. แต่พบร่วมกบั 

- GCS < 8 หรือ drop ลงเร่ือยๆ 
- ICP > 20 mm.Hg. 
- Dilated pupils 

 
 

หลกัทั่วๆไปในการ Management ผู้บาดเจ็บ Traumatic Brain Injury 
 

- เร่ิมจำกท ำกำร Initial assessment & management (ABCDEs) ท่ีพี่พร ่ ำสอนตั้งแต่ยงัเป็น นศพ.ปี 4 จำกนั้นดูวำ่ ถำ้ผูบ้ำดเจบ็พดู
ภำษำคนรู้เร่ือง ใหซ้กัประวติั mechanism of injury เพื่อประเมิน risk ต่ำงๆ 

- ตรวจร่ำงกำรเพื่อหำ serious / severe injury ก่อน แลว้ค่อยมำตรวจทำง neuro ต่อ 
- หำกผูบ้ำดเจบ็ต่ืนดี ให ้exclude C-spine injury หลงัท ำ secondary survey เสร็จ 
- แบ่งผูบ้ำดเจบ็เป็น 3 กลุ่มตำม severity (GCS) 
- ดู criteria ในกำร admit และส่ง CT brain 
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- ในผูบ้ำดเจบ็ TBI ท่ีมีอำกำร shock ใหห้ำสำเหตุท่ีท ำให ้shock ก่อน อำจมีเลือดออกใน chest, abdomen, pelvis หรือ long bone 
fracture 

- ถำ้ resuscitate ดว้ย IV fluid แลว้ยงั shock อยูด่ว้ยสำเหตุอ่ืนๆ เช่น เลือดออกในช่องทอ้ง ให ้consult ศลัย ์มำผำ่ทอ้งก่อน CT 
brain เอำไวที้หลงั .. นอ้งค่อยมำส่ง CT brain หลงัผำ่ทอ้งเสร็จยงัได ้

- แต่ถำ้ resuscitate แลว้ response หรือ partial response นอ้งส่ง CT brain เหมำรวมๆไปกบั CT part อ่ืนๆ แบบน้ีโอเค 
- จ ำไว ้ในผูบ้ำดเจบ็ TBI ตวัท่ีบอก outcome ไดด้ท่ีสุดคือ persistent of shock ยิง่ shock นำน โอกำสท่ีจะนอนเป็นผกัยิง่มำก 

 
 
Moderate Traumatic Brain Injury (GCS 9-12) 
 จะมำแนวก่งกง๊ งงๆ แต่ยงัพอพดูภำษำคนได ้อำจมี hemiparesis แบบจ๊ิบๆข ำ แต่ระวงั 10% จะ turn เป็น severe นะ 
ตอ้ง admit ทุกรำย หลงัจำก primary survey แลว้ ปลุกพี่เดน้ทศ์ลัยม์ำดูดว้ย แต่ถำ้อยู ่รพ.ช. ท่ีแยเ่ยนิหน่อย กอ็ำจเป็นนอ้งๆท่ีตอ้ง
เฝ้ำเอง 
 ส่ง CT brain ทุกรำย และอำจตอ้ง F/U CT ใน 12-24 ชัว่โมงหรือเม่ือมีอำกำรแยล่ง 
 กำรรักษำ คลำ้ยๆ severe TBI แต่ยงัไม่ตอ้ง intubate พี่จะพดูรวมๆไปเลย 
 
 
Severe Traumatic Brain Injury (GCS 3-8) 
 หลงัจำก primary survey แลว้ ให ้intubate เพรำะผูบ้ำดเจบ็คง maintain airway ตวัเองไม่ไหว รีบบอกพี่ๆใหม้ำดู ลำก
คนไขไ้ป CT ถำ้เจอ lesion ใน brain กเ็อำไปผำ่ซะ .. ย  ้ำนะ ย  ้ำ!! Severe TBI ตอ้ง intubate ทุกรำย มนัเป็นกฎหมำย ไม่มีมำบอกวำ่ 
GCS 8 แบบดูดีอยู ่ขอ observe ก่อน .. ไม่มี!! .. GCS 8 กคื็อ 8 กต็อ้งใส่ tube (นอกจำกพวกลือประเมิน GCS ผิด) 
 ย  ้ำอีกที หำกไม่มี indication อ่ืนท่ีตอ้ง intubate .. ใหป้ระเมิน ABCDE ก่อน แลว้ค่อยมำ intubate  
 แต่ก่อนท่ีจะเอำผูป่้วยเขำ้ตู ้CT ส่ิงท่ีนอ้งตอ้งรีบท ำก่อนคือ hyperventilate อำจร่วมกบัให ้Mannitol 1 g/kg เพื่อลดควำม
ดนัในกะโหลกอยำ่งรวดเร็ว 
 กำร intubate ผูบ้ำดเจบ็ severe TBI อำจท ำค่อนขำ้งยำก เพรำะมนัจะเกร็งสู้ ตำมต ำรำบอกใหเ้รำท ำ rapid sequence 
intubation with C-spine protection กรณีน้ีนอ้งท ำไดห้ำกอยูใ่น รพ.ใหญ่ๆ ท่ีมี back up หรือตำมคนมำช่วยได ้แต่หำกอยู ่รพ.ช. 
คนเดียวในคืนเหงำๆ ถำ้นอ้ง rapid sequence ฉีดยำ muscle relaxant ไปแลว้ แต่ดนัใส่ tube ไม่ไดอี้กกต็วัใครตวัมนั พี่แนะน ำวำ่
หำกอยูค่นเดียวไม่มี back up ใหพ้ยำยำมดนัทุรังต่อสู้กบัผูป่้วยเกร็งๆด้ินๆ ดีกวำ่ เด๋ียวมนักห็มดแรงแพเ้รำไปเอง 
ส่วนตวัพี่ไม่เคยแมแ้ต่จะใหย้ำ sedate เพื่อใส่ tube .. ใชแ้รงกรรมกรของเรำน่ีแหละสู้มนั พยำยำมหน่อย เด๋ียวกใ็ส่ไดเ้อง 
 Keep PaCO2 32-35 mmHg และ PaO2 > 100 mmHg เป็นเพรำะ CO2 เหมือน lactic acid ท่ีท ำใหเ้กิด cerebral 
vasodilatation จึงเพิ่ม intracranial blood volume สมองยิง่บวม  
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ในรำยท่ี ICP สูง อำจใชว้ิธี hyperventilate ให ้PaCO2 อยูใ่นระดบั 30-35 mmHg. เพื่อท ำใหเ้กิด vasoconstriction ช่วยลด
ควำมดนัในสมอง แต่ระวงัอยำ่ใหต้ ่ำกวำ่ 30 เพรำะจะเกิด cerebral vasoconstriction มำกเกินควำมจ ำเป็น จนเกิดอนัตรำยจำกกำร
ลดลงของ cerebral blood flow (secondary brain injury) 
 ใหผู้บ้ำดเจบ็นอนยกหวัสูงประมำณ 20-30 องศำ อำจช่วยลด venous pressure ในสมองได ้
 กำรใหย้ำแกป้วดเพื่อลด agitation อำจสำมำรถท ำได ้แต่ขอ้เสียคือจะท ำใหป้ระเมิน GCS ล ำบำก 

ใหย้ำลดไข ้เพรำะไขมี้ผลท ำใหเ้กิด vasodilate เพิ่ม cerebral blood flow และเพิ่ม ICP จึงควรให ้Paracetamol หรือใช ้
cooling blanket ช่วย 

Fluid ส ำหรับ TBI ควรใหใ้นรูป isotonic solution อยำ่ให ้hyper/hypotonic saline หรือ glucose เพรำะจะส่งเสริมท ำให้
สมองบวมมำกข้ึน 
 Keep SBP 90-100 mmHg อยำ่สูง เด๋ียวสมองบวม 

Anticonvulsant เช่น Phenytoin หรือ Dilantin กย็งัใหก้นัใน 7 วนัแรก เพื่อป้องกนั early seizure แต่ยำกนัชกั ไม่สำมำรถ
ป้องกนั late seizure ได ้และกเ็ร่ิมมีกำรเตือนแลว้วำ่ กำรใหย้ำกนัชกัในระยะแรก ควรใหเ้ม่ือจ ำเป็น เพรำะอำจท ำใหส้มองฟ้ืนตวั
ชำ้  

Antibiotic ช่วยลด pneumonia ได ้แต่ในภำพรวมไม่ไดล้ดอตัรำตำยและระยะเวลำของกำรนอนในโรงพยำบำล จึงไม่
แนะน ำใหใ้ชเ้ป็น routine  
 ใส่ Foley cath และ NG เพื่อ decompress ในช่วงแรก และเพื่อ feed ในระยะต่อมำ 

ยำท่ีไม่ไดเ้ร่ืองและไม่ควรใหเ้ลยคือ Steroid เพรำะไม่ไดล้ด ICP แต่กลบัมี complication จำก steroid มำกมำย ปัจจุบนัถือ
วำ่ไม่ควรใช ้steroid ใน TBI 
 
 
สรุปส่ิงท่ีไม่ควรท ำในกำร Management TBI 

1. ตรวจ stiff neck โดยยงัไม่ได ้exclude C-spine injury 
2. Routine X-ray skull หรือ routine CT brain 
3. ให ้hypotonic saline หรือ glucose 
4. ให ้IV steroid 
5. Systemic heparinization 
6. Prophylactic hyperventilation 
7. Prophylactic hypothermia 
8. Prophylactic antibiotic 
9. ให ้muscle relaxant เพื่อรักษำอำกำรเกร็ง .. ยำมนัจะไปบดบงัอำกำรชกั โดยท่ีปัญหำทำงสมองยงัไม่ไดรั้บกำรแกไ้ข ส่ิงท่ี

ถูกตอ้งคือใหย้ำกนัชกัก่อน ถำ้ไม่ไหวนอ้ง consult ดีกวำ่ 
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How to Exclude C-Spine Injury 
 
 ส่ิงส ำคญัของกำรดูแลผูบ้ำดเจบ็ คือกำร Protect C-spine ใหดี้ เพื่อท่ีจะไดล้ด complication ท่ีจะเกิดข้ึน เน่ืองจำก 
ผูบ้ำดเจบ็ 5-10% เร่ิมมีอำกำรแขนขำอ่อนแรงข้ึนมำใหม่ หรือมีอำกำรแยล่งหลงัจำกเขำ้รับกำรรักษำท่ีโรงพยำบำล แสดงวำ่ 
มำตรฐำนในกำรประคองคอ c-spine ของเรำยงัไม่ดีเท่ำไหร่นกั 
 และ 10% ขำงผูบ้ำดเจบ็ท่ีมี C-spine fracture นั้น จะพบ lesion อีกท่ีหน่ึงได ้เป็น associate fracture 
 กำร screening ปัจจุบนัเรำใช ้X-ray C-spine lateral cross table จะสำมำรถเห็น lesion ไดป้ระมำณ 85% และสำมำรถใช ้
AP หรือ odontoid view จะเพิ่ม sensitivity ไดม้ำกข้ึน แต่ถำ้ถำมถึง gold standard investigation คงตอ้งยกให ้CT-scan นะ 
 กำรตรวจเพื่อท่ีจะ exclude C-spine มี criteria จำกหลำยค่ำย เช่น Canadian C-spine rule หรือ NEXUS criteria ใครขยนัก็
ไปเปิดหำดูเอำ พี่จะสรุปใหฟั้งวำ่ เรำจะเร่ิม rule out C-spine หลงัจำกท ำ secondary survey เสร็จไปแลว้ เน่ืองจำกตอ้งแน่ใจวำ่ไม่
มี neurological deficit ดงันั้น ตลอดกำรท ำ primary survey ให ้protection ไวก้พ็อ แลว้หำกผูบ้ำดเจบ็ต่ืนดี ไม่มี neuro deficit กท็ ำ
กำร exclude c-spine injury ตำมน้ี 
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Neck Injury 
 
 คอเป็นส่วนของร่ำงกำยท่ีมีพื้นท่ีไม่มำก แต่มีอวยัวะส ำคญัหลำยระบบ โดยเฉพำะ vascular และ aerodigestive system 
โดย mechanism นั้นเกิดจำก penetrating 95% ส่วน blunt มีนอ้ยมำก (แต่ common ในขอ้สอบ) 

 

มำท ำควำมรู้จกั Zone on Neck กนัหน่อย  
 - Zone I: เร่ิมจำก clavicle จนถึง thoracic outlet 
                 ในน้ีจะมี upper mediastinum, great vessel, lung apex, thoracic duct 
 - Zone II: จำก thoracic outlet จนถึง angle of mandible 
                  ครอบคลุมพื้นท่ีส่วนใหญ่ มีโอกำสบำดเจบ็มำกสุด 
                  มี Carotid arteries, Jugular veins, esophagus, larynx 
 - Zone III: angle of mandible จนถึง skull base  
                   มี distal internal carotid a., Vertebral a. เป็น zone ท่ีผำ่ตดัยำก 

Clinical Presentations 
จำกประวติัและตรวจร่ำงกำยคร่ำวๆ น่ำจะพอบอกไดง่้ำยๆ วำ่โดนอวยัวะส ำคญัรึเปล่ำ 

- ใน asymptomatic case กคื็อรำยท่ีพบแค่แผลหรือรอยช ้ำเท่ำนั้น โดยไม่พบ symptoms and signs ของ injury ต่อ 
aerodigestive tract, vascular หรือ spine กบั spinal cord เลย 

- Vascular injury ใหน้อ้งหำ heard signs และ soft signs .. ส ำหรับ Carotid artery คือ hemiplegia กบั aphasia ซ่ึงถำ้ใหเ้ลือก 
investigation พี่เลือก CT neck+chest 

- Larynx & trachea จะมีอำกำรของ upper airway obstruction เช่น เสียงแหบ หำยใจล ำบำก dysphonia ไอเป็นเลือด หรืออำจมี 
subcutaneous emphysema ถำ้ตอ้งเลือก investigation พี่เลือก laryngoscopy / bronchoscopy 

- Pharynx & esophagus กลืนเจบ็ กลืนล ำบำก มีน ้ำลำยไหลออกจำกแผล คล ำดูกเ็ห็น subcutaneous emphysema ไดเ้หมือนกนั 
.. ถำ้ film ดู น่ำจะเห็น prevertebral air หรือ pneumomediastenum แต่ investigation of choice คงเป็น esophagography 
รองลงมำเป็น esophagoscopy 

- ขอ้สังเกตคือ subcutaneous emphysema ท่ีมีสำเหตุจำก injury ต่อ airway จะเพิ่มขนำดเร็วกวำ่จำก GI เน่ืองจำกทุกคร้ังท่ี ไอ 
หรือ หำยใจเขำ้ ลมจะร่ัว เผลอแป๊บเดียว หนำ้ อก คอ บวมมำกเลย 

 
Initial Management 

- ใชห้ลกักำร initial assessment (ABCDEs) ถำ้มีคอบวม stridor หำยใจล ำบำก เขียว ยิง่ถำ้มี bleeding ร่วมดว้ย จะยิง่อนัตรำย 
เพรำะ airway obstruction จะมำเร็ว นอ้งอำจตอ้งใส่ ET-tube เพื่อ protect airway ไวก่้อน .. แต่ถำ้ซวย ใส่ tube ไม่เขำ้น่ีอำจ
ตอ้งคิดถึง cricrothyroidotomy แนะน ำใหรี้บ consult ตั้งแต่เน่ินๆ 

- อยำ่ลืม restriction of C-spine motion ตลอดเวลำนะ 
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- ถำ้เห็น trachea ขำด มีรูโบ๋ นอ้งจบั tube ยดัขำ้ไปก่อน 
เร่ือง repair เอำไวที้หลงั 

- ระวงั penetrating neck zone I จะไปโดน apex ของปอด 
อำจมี pneumothorax ได ้.. ใหฟิ้ลม์แลว้ใส่ ICD 

- พอผำ่น A กบั B ถึงช่วง C (Circulation) อำจเห็นเลือดพุง่
จู๊ด ใหเ้อำผำ้กด (direct pressure) ไวท่ี้แผล .. ในหนงัสือ
บอกวำ่ zone I และ zone III ใหเ้อำ Foley ใส่แลว้ blow 
balloon เพื่อ tamponade แผล .. แต่เช่ือพี่เถอะ เอำน้ิวเรำ
น่ีแหละจกลงไป direct pressure ถำ้กดถูกจุด เลือดมนั
หยดุได ้

 

 
ห้ามท า 

- Blind clamp หรือเอำ tourniquet ไปรัดคอ 
- หำ้มเอำ probe แยง หรือ local wound exploration เด๋ียวซวยไปโดน vessel แลว้เลือดพุง่ 
- ถำ้มีมีดปักอยูท่ี่คอ หำ้มดึงออกท่ี ER 
- หำ้มใส่ NG tube เด๋ียวนำ้แกไอแคก๊เดียว clot หลุด จะ bleed ท่วมข้ึนมำใหม่  
- หำ้มนอนหวัสูง ใหน้อนหวัต ่ำจะดีกวำ่ เพิ่มเลือดไปเล้ียงสมองไดดี้ข้ึน และยงัป้องกนั venous air emboli จำก internal 

jugular vein injury ไดด้ว้ย 
- หำ้มให ้IV ท่ีแขนขำ้งเดียวกนักบั injury ท่ีคอ 
- หำ้ม overresuscitation ให ้IV พอให ้SBP 80-90 mmHg พอ .. ถำ้ BP สูง มนัจะไปกระแทก clot หลุด bleed อีก ยิง่ท ำให้

นำ้แกตำยเร็วข้ึน 
 
Signs of Neck Injuries 
 

 Hard signs: พวกน้ีมีแนวโนม้ตอ้งเขำ้ OR (จ ำ) 
  - Airway compromise 
  - Shock 
  - Active pulsatile bleeding, rapidly expanding hematoma 
  - Diminished / absent pulse 
  - ฟังได ้bruit หรือคล ำได ้thrill 
  - Massive hemoptysis 
  - Extensive subcutaneous emphysema หรือ sucking neck wound 
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 Soft signs : พวกน้ีคงตอ้ง investigation ก่อน 
  - เสียยงแหบ, hoarseness, dysphonia 
  - Non-massive hemoptysis 
  - Dysphagia กลืนเจบ็ กลืนล ำบำก 
  - Widening mediastinum 
  - Stable hematoma 
  - Venous bleeding 
  - Subcutaneous emphysema (ท่ีไม่ extensive) 
 
 
Management in Penetrating Neck Injury 
 

 
 

- ในรำยท่ี hemodynamic ไม่ stable หรือมี hard signs เช่น massive hemoptysis, rapid expanding hematoma หรือเลือดพุง่
ปรู๊ดๆ ออกแนวน้ีไม่ตอ้ง investigation ใหส่้งไป OR ไม่ใช่ส่งไปหอ้ง CT 

- รำยท่ี hemodynamic stable ร่วมกบัมีอำกำรของ soft signs หำกถำม investigation ใหต้อบ CTA neck chest แต่ละ zone 
รำยละเอียดจะต่ำงกนัตรงท่ี ... 

- Zone I อำจตอ้งท ำ esophagogram, bronchoscope ร่วมดว้ย เพื่อดู aerodigestive tract 
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- Zone II หลงั CT กล็ำกคนไขไ้ป OR 
- Zone III กำรผำ่ตดัมนัยำก ผำ่นำน เขำ้ไปผำ่ที นอ้งอำจตอ้งยนืดึง retractor กนัจนไข่เห่ียวเหงือกแหง้ ทำงท่ีดี ปรึกษำ

พวกป้ำๆ X-ray เอำไป embolization ดีกวำ่ และ complication นอ้ยกวำ่ 
- พวกท่ี hemodynamic stable และไม่มีอำกำรหรือ signs ต่ำงๆ 

- Zone I พี่ขอ CTA neck chest และอำจท ำ esophagogram กบั bronchoscope ร่วมดว้ย 
- Zone II และ zone III พี่ขอลอง observe อำกำรก่อน ยกเวน้ถำ้แผลโดนยงิมำ อำจตอ้งขอ CTA neck chest ใหส้มศกัด์ิ

ศรีหน่อย 
- สมยัก่อนเรำอำจเคยไดย้นิมำวำ่ zone II หำกแผลทะลุผำ่นชั้น platysma ใหเ้ขำ้ OR หมด แต่ปัจจุบนั เรำมี investigation ท่ีดี 

รวดเร็ว ทนัสมยั สำมำรถลดกำรผำ่ตดัท่ีไม่จ ำเป็น (negative exploration) ไดถึ้ง 30% 
 
 
Laryngeal Trauma 
 

 ชีวิตจริงเจอนอ้ย แต่ไม่รู้ท ำไม ขอ้สอบ NL แม่งออกทุกปี .. สงสยัเพรำะวำ่มนัมี triad ชดัเจนมั้ง 
ส่วนมำกเกิดจำก blunt injury และมกัมีปัญหำคือท ำใหเ้กิด upper airway obstruction ไดง่้ำย 

มี clinical triad คือ - Hoarseness 
   - Subcutaneous emphysema 
   - palpable fracture (crepitation) 

เจอพวกน้ีในหอ้งสอบนอ้งอำจตอ้งใส ET-tube ไปก่อน เพื่อ protect airway เน่ืองจำกวำ่ปล่อยไว ้คอจะบวม มำใส่ tube ที
หลงัจะล ำบำก .. แต่ในชีวิตจริง laryngeal injury หำกไม่มีอำกำรของ upper airway obstruction หรือ secretion นอ้งอำจให ้oxygen 
mask แลว้รอดูอำกำรไปก่อนได ้แต่ observe ดีๆนะ ถำ้มี signs ของ upper airway obstruction กต็อ้ง secure airway 
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Indication for Definitive Airway in Trauma Patients 
 

 เร่ืองน้ีจะไม่พดูกไ็ม่ได ้เน่ืองจำกเจอนอ้งหมอจบใหม่หลำยคน ชอบคุยโมว้ำ่ “ผมใส่ท้ิวมำเป็นร้อยแลว้คบั ชิวๆ” แต่พอ
ถำมวำ่ ใส่ดว้ย indication อะไรบำ้ง แม่งดนัใบแ้ดกกนัทุกคน .. พี่เลยอยำกบอกนอ้งๆวำ่ บำงที “การ intubation มนัไม่ใช่ค าตอบ
ทุกอย่าง ไม่ใช่ว่าดู clinical แย่ๆแล้วจับ tube ยดัไปก่อนแล้วมนัจะดีขึน้ บ่อยคร้ังท่ีถ้าหากน้องท าโดยผิด indication หรือท าไม่ถกู
เวลา อาจส่งผลเสียให้กับคนไข้ได้” 
 มำพดูถึง Definitive airway กนัก่อน .. definitive airway คือ กำรท่ีเรำเอำท่อใส่เขำ้ไปใน trachea แลว้ blow balloon จึงจะ
เรียกวำ่ definitive airway เช่น Oratracheal intubation, nasotracheal intubation, tracheostomy หรือ surgical cricrothyroidotomy 
จะสงัเกตเห็นวำ่ LMA หรือพวก supraglottic airway device นั้นไม่ใช่ definitive airway นะ 
 
Indication for Definitive airway (จ า) 

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 

 
ขอ้สังเกต 

- จะเห็นวำ่ maxillofacial injury (กระดูกหนำ้หกั) ไม่ใช่ indication for definitive airway แต่ถำ้มนัหกัแลว้มีเลือดไหล
ออกมำไม่หยดุ เรำ suction ไม่ทนั เน่ียเขำ้ข่ำยตอ้ง definitive airway 

- เวลำประเมินผูบ้ำดเจบ็ (ตำม ABCDEs) ถำ้มนัเขำ้ indication ตอน step ไหน ค่อยใส่ ETT ตอน step นั้น ยกตวัอยำ่ง
เช่น คนไขร้ำยหน่ึง รถชนมำ หมดสติ นอ้งดูโหงวเฮง้แลว้วำ่ GCS 3 แน่นอน แลว้ intubate ตั้งแต่เร่ิมตน้ หำกคนไขมี้ 
tension pneumothorax ร่วมดว้ย ล้ือซวยแน่ เพรำะ intubate แลว้บีบ ambu bag ซกั 2-3 คร้ัง แม่ง arrest คำมือเลย .. 
กลบักนั หำกนอ้งทดใวใ้นใจก่อน (วำ่ GCS 3) แลว้ประเมิน A ให ้oxygen ดู B เห็นวำ่มี tension pneumothorax 
จดักำร release ลมออกตำมดว้ยใส่ ICD ตรวจ C แลว้พอมำถึง D น่ีไง GCS 3 จบั intubate จงัหวะ่น้ี คนไขอ้ำจรอด .. 
เห็นมั้ยวำ่ถำ้เรำมีศิลปะในกำรรักษำ มีหลกักำรในใจ outcome มนัจะดีกวำ่   
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Chest Injury 
 

- Chest injury เป็นเร่ืองท่ีระดบั GP อยำ่งเรำจะไม่รู้ไม่ได ้และขอ้สอบกช็อบเล่นเร่ืองน้ีอยูบ่่อยๆ 
- ผูบ้ำดเจบ็ท่ี severe ถึงขั้นโดนลำกเขำ้ OR ไปเปิด chest (thoracotomy) มีเพียงไม่ถึง 10% .. แปลวำ่ อีก 90% แค่ใหย้ำแก้

ปวด ให ้oxygen ใส่ ICD ระดบั GP อยำ่งเรำๆกเ็อำอยู ่
- Mechanism of injury มีทั้ง blunt และ penetrating trauma 
- Penetrating ดำ้นหนำ้ระหวำ่ง nipple line (cardiac box) มีโอกำสจะโดน heart และ great vessels 
- หำ้ม!! ท ำ local wound exploration ใน penetrating chest injury นะ .. ถำ้ผูบ้ำดเจบ็ stable ดี ฟัง breath sounds เท่ำกนั 2 ขำ้ง 

ส่งฟิลม์กดู็ปกติ ไม่มี pneumothorax กอ็ยำ่เพิ่ง discharge นะ .. ให ้admit observe แลว้ repeat CXR อีก 6 ชัว่โมงใหห้ลงั ทั้ง
ท่ำ inspire และ expire .. ลมหรือเลือดอำจค่อยๆร่ัวออกมำจนมี pneumo หรือ hemothorax เกิดข้ึนตำมหลงั 

- หลกักำรดูแลผูบ้ำดเจบ็ทัว่ไป เร่ิมจำก ABCDEs หำ life threatening problem แลว้จดักำรแกไ้ขก่อน เช่น airway 
obstruction, tension pneumothorax, open pneumothorax, flail chest, massive hemothorax และ cardiac tamponade 

 
Neck veins: กำรดู neck veins จะช่วยบอกสำเหตุของ shock ได ้

- Prominent / distended neck vein : ท่ีคอโป่ง ตึง อ๋ึม ใหนึ้กถึง 
- Tension pneumothorax 
- Cardiac tamponade 

- Collapse / flat neck vein น่ำจะเป็น hypovolemic shock 
 
Simple Pneumothorax 
 Injury แลว้ท ำใหเ้กิดกำรฉีกขำดของเน้ือปอดหรือผนงัช่องปอด ซ่ึงรูอำจมีขนำดเลก็ pressure ใน pleural space เท่ำกบั
หรือต ่ำกวำ่ควำมดนับรรยำกำศ อำกำรจะนอ้ย แต่สำมำรถ progress ไปเป็น tension pneumothorax ได ้ใหร้ะวงัดีๆ 
 ในภำวะน้ี หำก hemodynamic stable นอ้งตอ้งมี CXR ก่อนท ำหตัถกำร ไม่แนะน ำใหใ้ชแ้ค่ clinical diagnosis เน่ืองจำกท่ี
เรำฟังปอกไดเ้บำและเคำะโปร่ง อำจจะเกิดจำก ปอดขำ้งนั้นปกติ แต่อีกขำ้งนึงมี consolidation แลว้ increase breath sound + เคำะ
ทึบกวำ่กไ็ด ้.. ดงันั้น หมอท่ีดี ควรจะรอฟิลม์ก่อนถำ้คนไข ้stable ยกเวน้ถำ้ BP drop (tension) กว็ำ่ไปอยำ่ง 
 
กำรรักษำ 

1. Observation: ใชก้บัรำยท่ี เป็น spontaneous pneumothorax เท่ำนั้น!!! จ ำไว ้ถำ้ trauma ใส่ ICD ทุกรำย!!!  
   (พวก spontaneous pneumothorax ดูวำ่มี pneumothorax นอ้ยกวำ่ 25% ถำ้ดูจำก film chest จะเห็น apex ของ
ปอดถูกกดลงมำไม่เกิน 4 cm. หรือ lateral margin of lung edge ห่ำงจำก chest wall ไม่เกิน 1 cm. ซ่ึง air 
สำมำรถ absorb ไดด้ว้ย rate 1.25% ต่อวนั) 
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 2. Indication for ICD 
  - Traumatic pneumothorax   - มีอำกำร dyspnea, SpO2 drop 
  - Spontaneous pneumothorax > 25%  - ตอ้งดมยำหรือใส่ ventilator 
  - ตอ้ง refer ผูป่้วยทำงอำกำศ 
 
 
Tension pneumothorax 
 

เป็น pneumothorax แลว้มี one way valve mechanism พอหำยใจเขำ้ valve เปิด ลมกจ็ะร่ัวเขำ้ไปอยูใ่น pleural cavity 
ในขณะท่ีหำยใจออก valve มนัดนัปิด ท ำใหล้มคำ้งอยูใ่น pleural cavity มำกข้ึนเร่ือยๆ มำกจน pressure ใน pleural cavity เปล่ียน 
จำก negative pressure กลำยเป็น positive pressure เม่ือควำมดนัสูงกวำ่ควำมดนัของ
บรรยำกำศ กจ็ะเกิด tension กดปอดจนแฟบ mediastinum กจ็ะถูกดนัไปดำ้นตรงขำ้ม 
เม่ือเกิด mediastinal shift ลองนึงภำพวำ่ SVC กะ IVC มนักเ็หมือนท่อน ้ำ พอเคล่ือน
มำกๆ ท่อมนักห็กั (kinking of SVC & IVC) (ใครนึกภำพไม่ออกดูรูปขำ้งๆประกอบ) ท ำ
ให ้venous return ลดลงอยำ่งรวดเร็ว cardiac output กล็ดตำม เกิด tachycardia และ 
shock ในท่ีสุด  
 

 
 
Signs & symptoms 

- หอบ เขียว กระสบักระส่ำย บ่นหำยใจไม่ได ้.. ถำ้นอ้ง detect ไม่ไดห้รือไม่แกไ้ข แต่ดนัไปใส่ ET-tube คนไข ้พอบีบ 
bag จะรู้สึกมนัแน่น บีบไม่เขำ้ airway pressure สูง บีบไปอีก 2-3 ทีเท่ำนั้นแหละ arrest คำมือแน่ๆ 

- Distended neck vein 
- Heart rate เบำ เร็ว, BP drop 
- Trachea shift จำก midline ไปฝ่ังตรงขำ้ม .. ขอ้น้ีค่อนขำ้งจะตรวจยำก เน่ืองจำกมนั shift ใน chest ไม่ใช่ท่ีคอ 
- เคำะปอดไดเ้สียงโปร่ง ฟังปอดขำ้งนั้นไม่ไดย้นิ (tympanic on percussion and absent breath sound) 
- ค่ำ oxygen saturation ค่อยๆลดลงเร่ือยๆต่อหนำ้ต่อตำ 

 
Diagnosis 

อำศยั clinical เป็นหลกั เน่ืองจำกภำวะน้ีฉุกเฉินเห้ียๆ ขืนไปรอส่ง film chest คนไขจ้ะ arrest ตรงหนำ้ และจ ำเอำไว ้
ในขณะท่ีเรำท ำ primary survey หำก detect ไม่ได ้เสือกไปใส่ tube บีบ bag ไม่ก่ีที แทนท่ีคนไขจ้ะดีข้ึน แมร่งจะเขียว แลว้ arrest 
คำมือเรำ 
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Managements 
 หวัใจส ำคญัคือกำร decompress ตวั tension ใหไ้ด ้เม่ือ pressure ใน pleural space ลดลง ผูบ้ำดเจบ็จะมีอำกำรดีข้ึนอยำ่ง 
dramatic .. ซ่ึงในปัจจุบนั กำร decompress tension pneumothorax แนะน ำใหป้ฏิบติัตำม step ต่อไปน้ี 

1. Needle thoracocenthesis ท่ีบริเวณ 5th-intercostal space anterior axillary line คือต ำแหน่งท่ีเรำจะใส่ ICD นัน่แหละ 
พบวำ่ไดป้ระโยชน์และมี success rate ท่ีมำกกวำ่ต ำแหน่งเก่ำ (2nd ICS mid-clavicular line) 

2. และหำกใชเ้ขม็แทงแลว้ release ไม่เพียงพอ ใหท้ ำ Finger decompression คือกำรลงมีด เปิดแผลท่ีบริเวณ 5th-
intercostal space anterior-mid axillary line เหมือนเรำจะใส่ ICD แลว้กเ็อำ clamp เสียบ pleura เพื่อ release ลม
ออกมำ 

3. ใน case เดก็ แนะน ำใหท้ ำ needle thoracocenthesis ท่ีต ำแหน่ง 2nd ICS mid-clavicular line เหมือนเดิม เพื่อไม่ใหเ้กิด 
injury ท่ี mediastinum 

เม่ือ release tension ออกแลว้ อยำ่รีรอ ใหใ้ส่ ICD ตำมไป ไม่งั้นลมจะร่ัวออกมำอีก แลว้จะเกิด clinical tension ข้ึนมำ
ใหม่ และอยำ่ลืมให ้oxygen supplement ดว้ย 

ดงันั้นในผูบ้ำดเจบ็ tension pneumothorax ฟิลม์ CXR ใบแรกท่ีเรำจะเห็นกคื็อภำพของ CXR ท่ีมี ICD เสียบอยูใ่น chest 
แลว้ .. ผูใ้ดกต็ำมท่ีดนัเอำคนไข ้tension pneumothorax ท่ี hemodynamic unstable มี mediastinal shift ไปฟิลม์ ถำ้ไม่โง่เท่ำ
นกักำรเมือง กค็งบำปหนำมำก ถำ้พี่เห็นจะตบแม่งใหก้ะโหลกสัน่เลย .. เร่ืองตลกของ extern เมืองไทย คือ case simple 
pneumothorax ไม่ยอม film CXR บอกจะใช้ clinical แต่พอเจอ case tension pneumothorax เสือกอยากเอาไปฟิล์ม กหุล่ะปวดหัว 
 
 

มาดูความแตกต่างระหว่าง simple กบั tension pneumothorax กนั 
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 จะสงัเกตเห็นวำ่ Tension pneumothorax กบั simple pneumothorax แยกกนัจงัๆท่ี Hemodynamics และกำร management 
แยกกนัชดัเจน คือถำ้ BP ไม่ drop ส่ง film ก่อน เพื่อใหเ้รำมัน่ใจวำ่ clinical เรำ diag ถูกชวัร์ๆ (เน่ืองจำกมี differential diagnosis 
อ่ืนอยู)่ .. แต่ถำ้หำกวำ่ BP drop แลว้ ถำมวำ่เรำวินิจฉยัได ้100% มั้ย .. กไ็ม่ .. แต่ถำ้ไม่ท ำอะไร ผูบ้ำดเจบ็อำจจะตำยตรงหนำ้เรำ ก็
ใหรี้บ decompress ซะ 
 
 
 
Open Pneumothorax / Open Chest Wound 
 

 เกิดจำกแผลท่ี chest wall ทะลุไปถึง pleura มนัมีขนำดใหญ่
กวำ่ 2/3 ของ tracheal diameter ลมมนัจะถูก suck เขำ้มำทำงน้ีไดง่้ำย 
และหำกปล่อยไว ้อำจกลำยเป็น tension pneumothorax ตำมมำได ้
             เรำมกัจะเห็น prehospital personnel ท ำกำรปฐมพยำบำล
เบ้ืองตน้มำดว้ย 3-sided occlusive dressing เพื่อใหเ้กิด valve 
mechanism ป้องกนัลมเขำ้ แต่สำมำรถ release ลมออกได ้ซ่ึงหำกเรำ
ไปเจอผูบ้ำดเจบ็ท่ี scene เองแลว้นั้น ถำ้เตรียมอุปกรณ์ท่ีจะท ำ  

 

 

3-sided dressing ไม่ทนั อำจใชมื้อ หรือแผน่พลำสติก เช่น ซองห่อก๊อซมำปิดไปเลยกไ็ด ้
เน่ืองจำกปัจจุบนั ยงัไม่มีงำนวิจยัใดๆท่ีรองรับวำ่กำรท ำ 3-sided หรือ 4-sided dressing 
นั้น อนัไหนดีกวำ่กนั 
            และอยำ่ใหเ้ห็นวำ่เอำก๊อซ หรือวำสลีนก๊อสมำท ำ 3-sided dressing นะ มนั seal 
แผลกนัลมร่ัวไม่ได ้มนัมีไอโ้ง่บำงคนถ่ำยรูปโชวใ์น internet แต่ไม่รู้วำ่มนัใช่ไม่ไดจ้ริง .. 
เอำพลำสติกหรืออะไรกไ็ดท่ี้กนัลมและสำมำรถกระพือเป็น valve ได ้
เม่ือ seal แผลแลว้ open pneumothorax กจ็ะกลำยเป็น close pneumothorax เรำกรั็กษำ
เช่นเดียวกบั pneumothorax ธรรมดำ แต่ส่ิงส ำคญัคือ หำ้ม!! ใส่ ICD เขำ้ไปทำงแผล 
chest wound อนัน้ี เพรำะบำดแผลมนัมกัจะสกปรก เป็นกำรน ำ infection เขำ้ไปใน chest 
และเรำไม่สำมำรถรู้ไดเ้ลยวำ่แผล open chest wound นั้นๆ มนัอยูใ่นต ำแหน่งท่ี proper ท่ี
จะใส่ ICD ไดห้รือไม่ .. ดงันั้น ใหเ้ปิดแผลใหม่ แลว้ใส่ ICD แบบปกติ 
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Flail Chest 
 

           เกิดจำกกำรมี segmental rib fracture มำกกวำ่หรือเท่ำกบั 
3 ซ่ีท่ีอยูติ่ดกนั จึงเกิดเป็น floating segment ของ chest wall 
           ลกัษณะท่ี classic คือ paradoxical chest movement โดย 
เวลำหำยใจเขำ้ negative pressure ในช่องปอดมำกข้ึน จำก 
chest wall ท่ีขยำยตวัออก แต่ flail segment กลบัยบุลง และเม่ือ
หำยใจออก chest wall ยบุลง ตวั flail segment กลบัขยำย
ออกไป ท ำใหแ้ทนท่ีผูบ้ำดเจบ็จะแลกเปล่ียนก๊ำซไดดี้ กลบัแย่
ลง   

 

 
 
Respiratory failure จำก flail chest เกิดจำก 4Ps คือ 

1. Pulmonary contusion พบร่วมกบั flail chest มำกท่ีสุด เป็นสำเหตุท่ีส ำคญัท่ีสุด 
2. Paradoxical movement ท ำใหมี้กำรแลกเปล่ียนก๊ำซลดลง แต่มี work of breathing ท่ีสูงข้ึน 
3. Pain ท ำใหเ้กิด hypoventilation ตำมมำดว้ย hypoxia และ hypercarbia 
4. Pneumothorax อำจพบร่วมดว้ยได ้
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Treatments แกไ้ขภำวะ hypoxia และ hypoventilation 
- ใหย้ำแกป้วดใหเ้พียงพอ บำงรำยอำจตอ้งท ำ intercostal nerve block 
- IV resuscitation แต่อยำ่ overresuscitation 
- กำยภำพบ ำบดั เคำะปอด ดูดเสมหะ 
- Monitor oxygen, blood gas, CXR เป็นระยะ 
- ประมำณ 20-40% ของผูบ้ำดเจบ็ จะมีอำกำรของ respiratory failure คือ หำยใจเร็ว > 35, shock, flaring alar nasi, PaO2 < 

60 หรือ PaCO2 > 50 mmHg พวกน้ีจ ำเป็นท่ีจะตอ้ง intubate ร่วมกบั positive pressure ventilation ช่วย 
- ช่วงหลงัๆตำมงำนประชุมวิชำกำรต่ำงๆเร่ิมมีคนพดูถึงกำร operative fixation ของ flail segment แต่ปัจจุบนัมนัยงัไม่เป็น 

standard เรำกร็อดูกนัต่อไป 
 
ดงันั้น ส่ิงท่ีไม่ควรท ำในกำรดูแลผูบ้ำดเจบ็ท่ีมี flail chest คือ 

- Prophylaxis endotracheal intubation 
- Chest wall stabilization เช่น เอำมือกด นอนทบั เอำไมม้ำดำม เอำเทปเหนียวมำแปะ หรือเอำ towel clip มำดึง เพรำะ

จะยิง่ท ำใหเ้กิด lung restriction และยิง่ hypoventilation ไปกนัใหญ่ 
 
 
Massive Hemothorax 
 

 ก่อนจะไปถึงกำรวินิจฉยั นอ้งตอ้งเขำ้ใจก่อนวำ่ กำรท่ีเรำตรวจร่ำงกำยได ้
dullness on percussion + decrease breath sound ในขำ้งเดียวกนันั้น มนัมี 
differential diagnosis ท่ี common กวำ่ hemothorax กคื็อ pulmonary contusion ซ่ึง
ถำ้พวกล้ือใชแ้ต่ clinical diagnosis อยำ่งเดียวไม่ยอมส่ง CXR กอ็ำจจะใส่ ICD เขำ้
ไปโดนเน้ือปอดท่ีมนัชอกช ้ำอยู ่และเกิด complication ตำมมำได ้.. อีกอยำ่งนึง คือ
เรำรู้ๆกนัอยูว่ำ่คนไข ้massive hemothorax มนั shock จำก hypovolemic ถึงนอ้งใส่ 
ICD เร็วแค่ไหนกไ็ม่ไดช่้วยเร่ือง BP (ไม่เหมือน tension pneumothorax) เพรำะงั้น 
concept หลกัๆของกำรรักษำ hemothorax คือกำร resuscitation 

 

 ภำวะ Massive hemothorax หมำยถึงกำรท่ีมีเลือดออกภำยใน chest ขำ้งนั้นๆเป็นปริมำณมำก 
กล่ำวคือ  - ใส่ ICD แลว้เลือดออกมำมำกกวำ่ 1500 ml ในพรวดเดียว 

- หรือมำกกวำ่ 1/3 ของ total blood volume  
- หรือ ICD มนั ongoing ออกมำเร่ือยๆมำกกวำ่ 200 ml/hr เกิน 3 ชัว่โมงติดกนั 

 เห็นแบบน้ี หำ้ม!! Clamp สำย ICD เด๋ียวพีต่บด้ินเลย เลือดมนัไม่ไดห้ยดุ เรำแค่มองไม่เห็น ใหรี้บไปเรียกพี่เดน้ทห์รือ
อำจำรยม์ำลำกคนไขเ้ขำ้ OR โดยเร็ว 
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 ในระหวำ่งท่ีเรำ กใ็ห ้resuscitation ให ้IV, push เลือด อยำ่ใหข้ำดมือ พวกน้ีสำเหตุอนัดบัหน่ึงมกัเกิดจำก intercostal 
vessels มนัฉีกขำด 
 
ร่ำยมำจนถึงจุดน้ี ใส่ ICD ไปหลำยรำย โดนใชใ้หร้ำวน์ทุกวนั ควรจะรู้บำ้งวำ่เรำจะ off ICD เม่ือไหร่ 

1. ในผูป่้วย hemothorax จะ off ICD เม่ือ 
 - ปอดขยำยตวัเตม็ท่ี 
 - Drainage ไม่ active แลว้ บำงท่ีเอำ < 50 ml/วนั โดยส่วนตวัพี่รอใหเ้ลือดหยดุซกั 24 ชัว่โมง 
2. ในผูป่้วย pneumothorax  
 - ปอดขยำยตวัเตม็ท่ี 

  - ไม่มี air leak แลว้ .. ส่วนใหญ่รอให ้air bubble หมดประมำณ 48 ชัว่โมง กน่็ำจะโอเค 
 
 
 
Rib Fractures 
 

- ซ่ีโครงหกั จะเสียเลือดไดป้ระมำณ 50-100 ml ต่อกำรหกั 1 ต ำแหน่ง 
- มกัจะเกิด pulmonary contusion ร่วมดว้ย 
- อำกำรปวด จะท ำใหเ้กิด hypoventilation เสมหะคัง่คำ้ง อำจเกิด pneumonia ตำมมำได ้
- ระวงั ribs ท่ี 1 และ 2 มนัอยูลึ่ก ถำ้หกัได ้แสดงวำ่ mechanism รุนแรงมำก ระวงั great vessel ดีๆ 
- Ribs 8-12 หกั ระวงั ตบั และมำ้มแตก 

 
กำรรักษำ 

- ใหย้ำแกป้วดใหพ้อ บอกคนไขไ้ดเ้ลยวำ่ อำกำรจะดีข้ึนประมำณ 2-3 สปัดำห์ และกระดูกจะติดประมำณหน่ึงเดือน 
- ถำ้ยำกิน ยำฉีดเอำไม่อยู ่ใหท้ ำ intercostal nerve block 
- Breathing exercise เพื่อ clear secretion 
- ระวงัพวก pneumothorax และ hemothorax ท่ีแอบแฝงมำ นอ้งอำจตอ้ง F/U CXR เป็นระยะ 
- ไดมี้โอกำสไปฟังงำนประชุมจำก Professor ชั้นน ำท่ีเขียนหนงัสือ textbook ใหเ้รำอ่ำน .. trend ใหม่ เร่ิมมีกำร suggest วำ่ 
ถำ้ rib fracture > 5 ribs อำจมีควำมจ ำเป็นตอ้ง intubate แลว้ support ventilation เน่ืองจำกผูบ้ำดเจบ็จะปวดมำกจนไม่ยอม
หำยใจเองแลว้เกิด respiratory failure .. ซ่ึงยงัไม่เป็น standard treatment ในบำ้นเรำ .. อยำ่งไรกต็ำม ดูตำม indication กแ็ลว้
กนั วำ่จ ำเป็นท่ีจะตอ้ง intubate หรือไม่ เช่น หำกมี ventilatory failure เป็นตน้ 
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Pulmonary Contusion 
 
 Lung contusion หรือ ภำวะปอดช ้ำ เป็น most common chest injury ท่ีมกัถูกแพทยส่์วนใหญ่ละเลย หำกมีแรงกระแทกมำ
ท่ี chest wall กจ็ะส่งผลใหเ้กิด pulmonary contusion ได ้จึงไม่แปลกท่ีจะพบร่วมกบั rib fracture 

          กำรวินิจฉยั ไดจ้ำกกำรตรวจพบไดจ้ำกกำรฟังเสียงหำยใจไดเ้บำลง 
(decrease breath sound) ร่วมกบั oxygen saturation ท่ีลดต ่ำลง ซ่ึงมีอำกำร
และอำกำรแสดงคลำ้ยกบัภำวะ pneumothorax หรือ hemothorax ดงันั้น หำก
ผูบ้ำดเจบ็ยงัมีสัญญำณชีพท่ีปกติ (hemodynamic stable) แนะน ำใหท้ ำกำรส่ง 
CXR ก่อนท ำหตัถกำรเสมอ เพื่อลดอตัรำกำรเกิดภำวะแทรกซอ้นจำกกำรท ำ
หตัถกำรท่ีไม่จ ำเป็น          
          เม่ือเกิด contusion มนักคื็อเลือดออกในชั้น interstitial ของปอด ดงันั้น 
CXR เรำกจ็ะเห็นมี infiltration ใน interstitial คลำ้ยๆ pneumonia นัน่แหละ 
เพียงแค่มนัเกิดจำก contusion ไม่ใช่ infection 

 

 กำรรักษำกคื็อกำร supportive ให ้oxygen, pain control และ observe respiration .. ระวงัใน severe contusion ผูบ้ำดเจบ็
อำจแลกเปล่ียนก๊ำซไดไ้ม่ดีจนถึงขั้น respiratory failure ไดใ้ส่ tube กมี็ไดบ่้อยๆ 
 
 อ่ำนมำถึงจุดน้ี จะสงัเกตเห็นวำ่ ภำวะ chest injury ท่ีเรำจะท ำ invasive procedure ก่อนท่ีจะเห็น CXR มีเพียงภำวะเดียว 
นัน่คือ tension pneumothorax ส่วนภำวะอ่ืนๆถำ้นอ้งพยำยำมท่ีจะท ำหตัถกำรก่อนเห็นฟิลม์ แปลวำ่ท่ำนก ำลงัไปผดิทำงแลว้หล่ะ 
 จ ำเอำไว ้case trauma หรือ injury มกัจะตรงไปตรงมำเสมอ ไม่เคยหลอก clinical เขำ้ไดก้บัภำวะใด management มนัจะ
ตำมมำเองแบบไม่ตอ้งตดัสินใจก ้ำก่ึง ดงันั้นเวลำรักษำผูบ้ำดเจบ็ ถำมตวัเองเสมอ วำ่เรำคิดถึงภำวะอะไร เรำจะรักษำคนไขไ้ดอ้ยำ่ง
ถูกวิธี 
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Cardiac Tamponade 
 

- มกัเกิดจำก penetrating มำกกวำ่ blunt 
- อำกำรมนัชวนสงสัยเม่ือถูกยงิหรือแทง บริเวณ nipple คนไข ้shock แต่ neck vein แทนท่ีจะ collapse มนักบัโป่งตึง และ

กำรท่ีมี breath sound เท่ำกนัทั้ง 2 ขำ้ง แสดงวำ่ไม่ใช่ tension pneumothorax 
- Beck’s triad พบแค่ 10-30% (จ ำ) 

1. Hypotension โดยท่ี pulse pressure แคบ 
2. Muffled heart sound / distant heart sound ฟังแม่งกย็ำก เน่ืองจำก ER ทุกโรงพยำบำลกเ็สียงดงัยงักะตลำดแตก 
3. Neck vein distension 

- Pulsus paradoxus คือเวลำหำยใจเขำ้ SBP ของผูป่้วย cardiac tamponade จะลดลงไป 10 mmHg 
- EKG เป็น low voltage ใน chest leads 
- CXR ในผูบ้ำดเจบ็ หรือช่วง acute จะเห็นปกติ เพรำะ pericardium นั้นหนำ มนัยดืยำก (ไอพ้วกท่ีเห็นวำ่ heart โตๆ เป็น 

flask shape นั้นเกิดจำก chronic นะ) 
- ถำ้จะตอบใหอ้ำจำรยช่ื์นใจ พีเ่อำแค่ประวติั ตรวจร่ำงกำย แลว้กคิ็ดถึง FAST ก่อนท่ีจะไป investigation อ่ืน กพ็อจะให้

กำรวินิจฉยัได ้
 
Management 
 

- รีบ consult หรือติดต่อ refer ใหไ้ว ปล่อยท้ิงไว ้เลือดมนัไม่หยดุ 
- ตอบตำมหนงัสือใหท้ ำ Needle pericardiocenthesis โดยกำรเอำเขม็

ท่ีใชแ้ทง spinal เบอร์ใหญ่ๆ (18G) แทงลงไปทำงดำ้นซำ้ยของ 
xyphoid ท ำมุม 45o กบั skin ช้ีไปทำงไหล่ซำ้ย .. apply negative 
pressure ไว ้แลว้ค่อยๆเดินเขม็ไปเร่ือยๆ จะได ้unclotted blood 

- ระหวำ่งท ำให ้monitor EKG ไวด้ว้ย 
- ท ำได ้คนไขจ้ะดีข้ึนอยำ่ง dramatic .. แต่ชีวิตจริงมนัไม่ไดส้วยหรู

แบบท่ีคิด แทงวืด แทงไม่โดน หรือเขำ้ LV กมี็บ่อย 
- ดงันั้น ถำ้นอ้งคิดวำ่ใจยงัไม่น่ิงพอ หรือวำ่หำกเกิด complication  

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

- ประมำณ 20% ของผูบ้ำดเจบ็ ท่ีช่วงแรกๆ อำจดูปกติ เจบ็ทอ้งไม่มำก ตรวจดูมีแค่รอย seat belt หรือรอยช ้ำท่ีผวิหนงันิด
หน่อย แต่ถำ้ประวติั หรือ mechanism ค่อนขำ้งรุนแรง นอ้งอยำ่ประมำท ให ้admit observe, serial physical examination 
เป็นระยะ 

- PR ทุกรำยนะ โดยเฉพำะพวกท่ีมี pelvic fracture ร่วมดว้ย บำงคร้ัง มีกำรฉีกขำดของ rectal mucosa ดว้ย 
 
มำรู้จกั Abdominal area กนัหน่อย 
 

 
Anterior abdomen 

- ดำ้นบน คือเสน้ท่ีลำกจำก level of nipple (T4) 
- ดำ้นล่ำง คือ inguinal canal และ pubic symphysis 
- ดำ้นขำ้ง คือ anterior axillary line 

Flank 
- ดำ้นบน คือ 6th ICS (scapula tip) 
- ดำ้นล่ำง คือ iliac crest 
- ดำ้นขำ้ง คือ anterior จนถึง posterior axillary line 

Back 
- ดำ้นบน คือ level of scapula tips 
- ดำ้นล่ำง คือ iliac crest 
- ดำ้นขำ้ง คือ posterior axillary line ทั้งสองขำ้ง 
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Blunt Abdominal Injury 
 

- เกิดจำกกำรถูกกระแทกโดยตรง หรือ deceleration injury เช่น รถชน, seat belt หรือตกจำกท่ีสูง 
- ถำ้มีขอ้บ่งช้ีในกำรผำ่ตดัชดัเจน เช่น peritonitis, ทอ้งอืดแน่นตึงเปร๊ียะร่วมกบั shock โดยไม่มี bleeding ท่ีอ่ืน ใหล้ำก

เขำ้ไป OR for emergency exploratory 
 

ในรำยท่ีไม่มี obvious indication 
- ผูบ้ำดเจบ็ ไม่ stable .. ให ้FAST ดู ถำ้ FAST ไม่ work กท็ ำ DPL ถำ้มี free fluid ซ่ึงมกัจะเป็นเลือดหรือไม่ก ็GI 

content กไ็ปผำ่ตดัใหไ้ว แต่ถำ้ไม่มี free fluid กใ็หไ้ปหำสำเหตุอ่ืนท่ีท ำให ้shock ต่อไป 
- ผูบ้ำดเจบ็ hemodynamic stable ดี .. ถำ้ถำม one best พี่เลือก CT แต่ถำ้อยำกใช ้US หรือ FAST เป็นกำร screening 

ก่อนกส็ำมำรถท ำไดเ้น่ืองจำกเป็น non-invasive 
 

 
 

จ ำยำกใช่มั้ยหล่ะ แผนภูมิขำ้งบน .. เอำแบบสรุปง่ำยๆนะ ดูดำ้นล่ำง ตำมน้ี 
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- ส่วนกำร approach รำยละเอียดกำรผำ่ตดัหรือ management ในแต่ละ organ นั้น เอำไวน้อ้งมำเรียนศลัย ์หรือผำ่นหน่วย
ของพี่ค่อยมำลงรำยละเอียดกนั 

- เรำรู้แค่วำ่ แนวทำงในกำร management ของผูบ้ำดเจบ็ (trauma patient) ปัจจุบนัแบ่งออกเป็น 2 ทำงใหญ่ๆ คือ 
1. Operative Management (OM) คือกำรลำกผูบ้ำดเจบ็เขำ้ไปผำ่ตดัใน OR ส่วนมำกมีเป้ำหมำยคือ stop bleeding 

หรือ ลด GI contamination โดยจะสงัเกตเห็นวำ่ มกัจะใชใ้นรำยท่ี hemodynamic นั้นไม่ stable 
2. Non-Operative Management (NOM) ก ำลงัมำแรงในยคุน้ี คือกำรท ำทุกๆอยำ่ง ท่ีไม่ใช่กำรเอำผูบ้ำดเจบ็เขำ้ไป

ผำ่ตดั เช่น bed rest, ICD, angio-embolization, กำรใหย้ำต่ำงๆ .. จะสงัเกตเห็นวำ่ เรำมกัจะใชใ้นรำยท่ี 
hemodynamic stable  

- ซ่ึงมีขอ้ควรระมดัระวงัคือ ในรำยท่ีเรำท ำ NOM นั้น .. ผูบ้ำดเจบ็ อำจมีอำกำรแยล่งไดต้ลอดเวลำ .. ถำ้โรงพยำบำลไม่
พร้อม ไม่มี ICU หรือ ศลัยแพทยไ์ม่ available ตลอดเวลำ ไม่มีหมอท่ีจะอดหลบัอดนอนมำเฝ้ำคนไขไ้ด ้พี่แนะน ำวำ่
อยำ่ท ำ เพรำะหำกผูป่้วย run down ลง นอ้งอำจรับมือไม่ทนั และเป็นเหตุใหเ้สียชีวติได ้(วิธีน้ีจึงนิยมท ำในโรงเรียน
แพทยห์รือ รพ.ศูนย ์เน่ืองจำกมีหมอเยอะ ผลดักนัเฝ้ำผูบ้ำดเจบ็ไดต้ลอดเวลำ) 

 
 
Seat Belt Signs (Abdominal Tell Tale Sign) 
 

          รอยช ้ำบริเวณหนำ้ทอ้งท่ีเกิดจำกกำรคำดเขม็ขดันิรภยั ถำ้เห็น signs 
น้ี นอ้งอยำ่น้ิงดูดำย มนัอำจเกิด delayed intraabdominal bleeding ได ้
          ลองนึกภำพตำม หำกผูบ้ำดเจบ็นัง่รัดเขม็ขดันิรภยัแลว้เกิดรถชน 
ส่ิงท่ีตำมมำคือ ร่ำงกำยเรำจะเคล่ือนท่ีไปดำ้นหนำ้ต่อดว้ยแรงเฉ่ือย แต่พอ
มี seat belt รัดไว ้ตวัเรำกติ็ดกบัเบำะรถ ดงันั้น ส่ิงท่ีเคล่ือนท่ีต่อดว้ยแรง
เฉ่ือยต่อไปกคื็ออวยัวะภำยในท่ีหอ้ยโทงเทงอยู ่นัน่คือล ำไส้ ถำ้เห็น sign 
น้ี มนับอกเล่ำเร่ืองรำวของ injury (tell tale) วำ่อำจเกิด mesenteric tear 
ได ้.. กต็อ้งจดักำร admit ผูบ้ำดเจบ็ ไป work up หรือ serial abdominal 
examination ต่อไป 
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Penetrating Abdominal Injury 
 

- ส่วนมำกกเ็กิดจำก stab และ gun shot 
- หลกัส ำคญัในกำรตดัสินใจในกำรเลือกวิธีกำรรักษำ คือเรำตอ้งรู้วำ่แผลนั้น มนัเขำ้ไปใน peritoneal cavity หรือไม่ 

 

Indication for Emergency Exploratory Laparotomy in Penetrating Abdominal Injury (จ ำ) 
- Hemodynamic unstable / shock 
- Peritonitis 
- Evisceration 
- Hematemesis / gross blood via NG tube 
- Hematuria 
- Bleeding per rectum 
- มีดปักคำอยูห่นำ้ทอ้ง 
- GSW ท่ีแนวกระสุนผำ่นช่องทอ้งแน่ๆ 

 

- ถำ้มีกระเพำะอำหำร ล ำไส้ หรือ omentum ทะลกัออกมำทำงปำกแผล หรือมำจุกอยูป่ำกแผล นอ้งไม่ตอ้งยดัมนักลบัเขำ้
ไปนะ แค่เอำกอ๊ซชุบ NSS ชุ่มๆมำห่อไว ้แลว้ลำกผูบ้ำดเจบ็เขำ้ OR 

 
 
Stab Wound 

- ถำ้มีขอ้บ่งช้ีใหผ้ำ่ตดั กผ็ำ่เลย  
- พวกท่ียงัไม่เขำ้ indication กข้ึ็นอยูก่บัวำ่โดนเสียบตรงต ำแหน่งไหน 
- Anterior abdominal stab wound 

- ใหท้ ำ local wound exploration โดยกำรฉีดยำชำ แลว้ค่อยๆแหวกแผลแบบนุ่มนวล เหมือนเวลำสมัผสัมือ 
พริตต้ีมอเตอร์โชว ์เรำเป็นแพทยน์ะไม่ใช่คนขำยหมู .. ค่อยดูและประมำณควำมลึกของแผล 

- ถำ้ LWE แลว้แผลมนัลึกถึงชั้น peritoneum เรำอนุมำนวำ่มนัน่ำจะเขำ้ peritoneal cavity .. ใหน้อ้ง admit 
แลว้ serial physical examination อยำ่งนอ้ยทุก 2 ชัว่โมงใน 6 ชัว่โมงแรก และทุก 6 ชัว่โมง เป็นเวลำ 24-48 
ชัว่โมง ถำ้มี clinical peritonitis อำกำรแยล่ง หรือมี indication กไ็ปผำ่ตดั 

- โดยกำร serial abdominal examination เน่ีย ตอ้งเป็นแพทยท์ ำเท่ำนั้น!! มนัคือกำรตรวจร่ำงกำยประเมิน 
clinical วำ่ทอ้ง soft / guarding หรือ มี abdominal distension หรือไม่ .. ซ่ึงพี่พยำบำลไม่สำมำรถท ำแทนเรำ
ได ้(ไม่เหมือน GCS ท่ีมี scale คะแนนชดัเจน) และหำกนอ้งอยูเ่วรหลำยคนหรือตอ้งส่งเวรใหเ้พื่อน .. พี่
แนะน ำใหพ้ำเพื่อนไปตรวจพร้อมๆกนัรอบนึงก่อน จะได ้progress หรือเขำ้ใจ clinical ไดต้รงกนั ไม่งั้น 
พวกเอง็ลำกกนัไปติดคุกข้ีไก่แน่ 
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- ตรวจร่ำงกำยอยำ่งนอ้ยทุก 2 ชัว่โมงใน 6 ชัว่โมงแรก ตำมดว้ยทุก 6-12 ชัว่โมง เป็นเวลำ 24-48 ชัว่โมง 
ร่วมกบัเจำะ Hb หรือ Hct ทุก 6-8 ชัว่โมง หำกทอ้งแขง็ (peritonitis) หรือ distension มำกข้ึนร่วมกบั 
Hct/Hb drop ลง ใหไ้ปปลุกพี่เดน้ทม์ำ set OR เอำคนไขไ้ปผำ่ แลว้ส่งไลน์บอกก๊ิกวำ่คืนน้ียำว นอนไปก่อน
เลย ไม่ตอ้งรอ 

- แต่ถำ้ LWE แลว้มนัอยูแ่ค่ชั้น subcutaneous นอ้งกเ็ยบ็แผล ใหค้นไขก้ลบับำ้นไป 
- Back / flank wound  

- ตรวจร่ำงกำย หำกอำกำรก ้ำก่ึง ไม่แน่ใจ ใหส่้ง CT chest + abdomen 
- หำ้ม probe หำ้มเอำอะไรไปแยง หำ้มท ำ LWE .. เพรำะแถวๆ rib 11-12 เรำไม่รู้วำ่แผลมนัเขำ้ chest หรือเขำ้

ทอ้ง เกิดแผลมนัเขำ้ chest แลว้นอ้งเอำอะไรไปคุย้มนั กลำยเป็นหมอท ำใหเ้กิด pneumothorax ข้ึนมำกซ็วย
พอดี 

- Thoracoabdominal wound 
- พวกน้ี approach ยำก .. พีว่ำ่ consult ดีกวำ่ (ไม่สอนละกนั) 
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Gun Shot Wound 
- แนวโนม้โดนผำ่ซะส่วนใหญ่ ถำ้แผลดำ้น anterior abdomen แลว้แนวกระสุนมนัผำ่นทอ้งแน่ๆ ใหต้ำมพี่เดน้ทม์ำเอำ

คนไขไ้ปผำ่ นอ้งไม่ไดน้อนแน่คืนน้ี คงตอ้งยนืดึง retractor กนัจนห ำยำน 
- แต่ถำ้เขำ้ back / flank หรือไม่แน่ใจวำ่แนวกระสุนมนัไปทำงไหน ใหน้อ้งเอำคนไขไ้ป CT ดูก่อน 

 

 
 
Investigation ท่ีไม่ควรใชแ้ลว้ในปัจจุบนั 
 ถำ้เจอในขอ้สอบ choice ใหก้ำผดิออกไปก่อนเลย 

- Four quadrant tapping : คือกำรลอง tap ทอ้งดูทีละ quadrant .. ปัจจุบนัเรำมี FAST มำท ำใหชี้วิตเรำดีข้ึนเยอะ ไม่ตอ้ง
มำท ำหตัถกำรแบบน้ี 

- Sinugram : คือกำรฉีดสีหรือลมเขำ้ไปในรู stab wound ดูวำ่ contrast หรือลมมนัเขำ้ไปในช่องทอ้งหรือไม่ 
 

ปัจจุบนัน้ี investigation กำ้วไกลไปมำก จะเห็นวำ่ CT เร่ิมเขำ้มำมีบทบำทเยอะ ยิง่เคร่ืองรุ่นใหม่ๆ หมุนตั้งแต่คอถึงเข่ำ ใช้
เวลำแค่ 15 วนิำที ตดยงัไม่หำยเหมน็ก ็CT เสร็จแลว้ .. แต่อยำ่งไรกต็ำม เรำหำ้มลืม clinical signs เพรำะ judgement ส่วนมำกใน
ชีวิตจริง มนัมำจำกตำดู มือคล ำ สมัผสั แลว้ตดัสินใจวิธีรักษำอยู ่
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Bladder Injury 
 

 
 

- 90% ของ lower tract injury เกิดจำก blunt trauma และใน blunt trauma นั้น 90% จะพบร่วมกบั pelvic fracture, 10-
20% จะมี associated injury ร่วมกบักำรบำดเจบ็ของ posterior urethra 

-  10-20% ของ pelvic fracture จะมี bladder injury 
 
Urinary bladder rupture แบ่งเป็น 3 รูปแบบ 

1. Extraperitoneal rupture พบไดม้ำกสุด (ประมำณ 60%) และมีควำมสมัพนัธ์กบั pelvic fractured .. type น้ีดีตรงท่ีมนัไม่ 
peritonitis จึงสำมำรถ NOM ไดเ้ป็นส่วนใหญ่ 

2. Intraperitoneal rupture พบไดป้ระมำณ 30% เกิดไดท้ั้งจำก blunt และ penetrating โดยมกัแตกท่ี dome of bladder ซ่ึงเป็น
ส่วนท่ีอ่อนแอท่ีสุด โดยจะสมัพนัธ์กบั full bladder จะแตกง่ำย (พวกเมำแลว้ลืมฉ่ี) .. type น้ี มนัจะเกิด urine peritonitis 
ท ำใหม้กัจะโดนผำ่ตดัซะส่วนใหญ่ ดงันั้น ใครท่ีกินเหลำ้มำ ก่อนขบัรถกลบัพี่แนะน ำไป empty bladder ก่อนเสมอ เพื่อ
ลดควำมเส่ียงในกำรโดน explore นะ 

3. Mixed type พบได ้10% 
 
Clinical Presentations 

- ประวติั lower abdominal pain, fractured pelvis 
- Gross hematuria 95%, microscopic hematuria 5% 
- เยีย่วไม่ออก หรือไม่มีเยีย่วเหลือใน bladder เลย 
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Diagnostic evaluation 
 
Retrograde cystography 
 

 

วิธีท ำ 
1. ใส่ Foley เขำ้ไปก่อน 
2. จำกนั้นใส่ iodinated contrast ผสมกบั NSS 2:1 ใหไ้หลตำม gravity 

เขำ้ไปประมำณ 300-400 ml. หรือจนคนไขบ่้นปวดฉ่ี 
3. Clamp Foley cath 
4. ส่ง film 3 คร้ัง คร้ังแรกก่อนท ำ คร้ังท่ีสองตอนใส่ contrast เตม็ และ

สุดทำ้ยตอน post-voiding 
 

ลกัษณะท่ีพบไดจ้ำก retrograde cystography 

 

Extraperitoneal rupture จะเห็น contrast leakage ไปอยูร่อบๆ 
bladder มกัอ่ำนผลเป็น flame shape หรือ star-burst  

Intraperitoneal rupture จะมี contrast leak ไปอยูใ่นช่อง
ทอ้ง เคลือบล ำไส้ หรือไปกองอยูต่ำม paracolic gutter 

หรือ cal-de-sac 

 
 
CT-cystography  

     นิยมท ำกนัมำกข้ึน ปัจจุบนัเป็น best diagnostic technique ในกำรวนิิจฉยั blunt 
traumatic bladder injury มีทั้ง sensitivity 95-99% และ specificity 95-100% และยงั
สำมำรถเห็น injury จำกอวยัวะอ่ืนๆในช่องทอ้งไดด้ว้ย 
     แต่ขอ้เสียของวิธีน้ีคือ ผูบ้ำดเจบ็ตอ้งมี hemodynamic stable พอท่ีจะเขำ้ตู ้CT ได ้
เน่ืองจำก study น้ี ตอ้งใชเ้วลำนำนกวำ่ CT ธรรมดำ เพรำะตอ้งฉีด contrast และรอ 
excretion  
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Managements of Urinary bladder injuries 
1. Extraperitoneal bladder พวกน้ี select case มำ NOM ได ้โดย 

- ใส่ Foley เบอร์โตๆ (18-20 Fr) ไม่ให ้clot มำอุด แลว้คำสำยไว ้10-14 วนั ร่วมกบัให ้ATB 
- ครบ 2 สัปดำห์ ให ้repeat cystogram เพื่อดู healing 
 - ถำ้ไม่มี contrast leak ก ็off Foley ได ้
 - ถำ้ยงัไม่ contrast leak อยู ่ใหค้ำ Foley ต่อ 2 สัปดำห์แลว้ดู imaging ซ ้ำ พี่แนะน ำใหน้ดั  

CT-cystogram ไปเลย มนัอำจมี FB หรือกระดูกหกัท่ิมอยู ่
  ขอ้บ่งช้ีในกำรผำ่ตดั operative repair ใน extraperitoneal bladder injury 
   - Persistent hematuria 
   - พวกรูทะลุใหญ่ๆ เช่น GSW, pelvic fracture กระดูกท่ิม มีกระสุนคำอยู ่เป็นตน้ 
   - Combined type with intraperitoneal rupture 
   - Combined with posterior urethral injury 
   - Persistent urine leak 
   - ตอ้งเขำ้ไปผำ่ pelvic fracture อยูแ่ลว้ กซ่็อม bladder ไปดว้ยเลย 
   - Inability to maintain bladder drainage from clot retention 
     2.   Intraperitoneal bladder ruptured พวกน้ีมกัโดนผำ่ตดั เพรำะมี peritonitis อยูแ่ลว้ 

 
จ าไว้  Urinary bladder แตก มี 2 ประเภท คือ “แตกนอก” กบั “แตกใน” (peritoneal cavity) แตกนอกยงัไม่เท่ำไหร่ ถำ้

แตกใน ซวยแน่ .. พี่พดูถึงกระเพำะเยีย่วนะ อยำ่นึกเป็นอยำ่งอ่ืน 
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Urethral Injury 
 

- พบนอ้ยในผูห้ญิง เพรำะ urethra จะสั้น และไม่คดเค้ียว ถำ้มีกเ็ป็นจำกตอนคลอดลูก 
- ดงันั้นเร่ืองน้ี จะเนน้หนกัไปทำงของผูช้ำยซะส่วนใหญ่ 

 
เอำ Basic anatomy ไปกินก่อน 

 

        Male urethra ถูกแบ่งโดย urogenital diaphragm หรือ triangular ligament  
เป็น 2 ส่วน คือ 
1. Posterior urethra อยูเ่หนือต่อ urogenital diaphragm มีควำมยำวประมำณ 5 cm. แบ่งเป็น 
        1.1 Membranous urethra เป็นส่วนท่ีอยูต่รง urogenital diaphragm พอดี 
        1.2 Prostatic urethra อยูเ่หนือต่อ membranous part ติดกบั bladder 
 

 
2. Anterior urethra อยูใ่ตต่้อ urogenital diaphragm ยำว

ประมำณ 15-20 cm. แบ่งเป็น 
2.1 Bulbous urethra 
2.2 Penile urethra 

       ซ่ึง Anterior urethra จะมี fascia คลุม ดงัน้ี  
1) Superficial fascia หรือ Colles’ fascia เป็น fascia ท่ีต่อมำ

จำก Scapa’s fascia ของ abdominal wall 
2) Deep fascia หรือ Buck’s fascia เป็นชั้นท่ีคลุม 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 
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Anterior urethral injury 
1. History of straddle injury 
2. Ecchymosis or extravasation associated with urethral disruption 

2.1 ถำ้ Buck’s fascia ไม่ขำด .. hematoma จะอยูแ่ค่ penile shaft 
2.2 ถำ้ Buck’s fascia ขำด เลือดจะเซำะลงมำท่ี perineum ลำมลงไข่ มีลกัษณะเป็น butterfly hematoma 

ดงัรูปดำ้นล่ำง 
3. PR พบ prostate อยูใ่นต ำแหน่งปกติ 

  
 
 
 
Posterior urethral injury 

1. History of crush injury with pelvic fracture 
2. ไม่มี hematoma ท่ีไข่ เหมือนกบั anterior urethral 

injury นะ 
3. สมยัก่อนบอกวำ่ ถำ้ urethra ขำด PR จะพบ high riding 

prostate แต่ปัจจุบนัพบวำ่ กำรตรวจน้ีไม่ค่อยน่ำเช่ือถือ
แลว้ 

 
 

 
จ าไว้ดีๆ  .. Fracture pelvis เยีย่วไม่ออก full bladder ตอบ retrograde urethrogram ..  
ใครเอำไปใส่ Foley โดนด่ำถึงบุพกำรีแน่ 
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Retrograde urethrography 
ย  ้ำอีกคร้ัง เห็นเลือดท่ีปลำยจู๋ ห้ามสวน ใหส่้งไปท ำ retrograde urethrogram 
(ระวงัจ ำสบัสนกบั retrograde cystogram มนัคนละอนันะ) 
 
วิธีกำรท ำ 

1. นอนหงำย ตะแคงเอียงตวั 30-45 องศำ เพือ่ไม่ให ้pubic symphysis ไปบงั 
prostatic urethra 

2. ใส่ Foley เบอร์ 12-14 Fr ไปจ่อแค่ Fossa navicularis 
3. Inflate balloon 2 ml. เอำแค่ไม่ใหส้ำยหลุด (ดูในรูป)  
4. ผสม contrast + NSS อตัรำส่วน 1:1 
5. ฉีด contrast เบำๆ ดว้ยมือขวำ ส่วนมือซำ้ยดึงจู๋ของเฮียเคำ้ใหต้รงๆ บีบท่ีคอ

คอดไม่ใหสี้ร่ัว 
6. แลว้ก ็film ดู 

 

 
Managements of Urethral injuries 
 ข้ึนกบั degree of injury วำ่เป็น partial tear, complete tear หรือแค่ contusion 
 

Partial urethral tear 
- ตำมทฤษฎี ถำ้มีพี่เดน้ทห์รืออำจำรย ์uro อยูแ่ถวนั้น ใหไ้ปลำกมำใส่ cath under endoscopic guide ใหเ้รำ .. แต่ชีวติ
จริง กค็งตำมพี่หรืออำจำรยศ์ลัยน่ี์แหละมำค่อยๆใส่ให ้ถำ้โชคดีใส่ได ้กค็ำ Foley ไว ้14 วนั 
- ถำ้ใส่ไม่ได ้อยำ่ force มนัจำกลำยเป็น complete tear นอ้งรีบ consult หรือ refer ไปท ำภำยใต ้endoscope หรือท ำ 
suprapubic cystostomy 
 

 Complete urethral tear 
  - ให ้consult ศลัยท์ ำ suprapubic cystostomy ไปเลย 
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Fracture Penis 
 

- ไม่ค่อยออกสอบ แต่ชีวิตจริงตำม รพ.ช. เจอบ่อย เลยขอเขียนซะหน่อย 
- พี่ไม่ไดพ้ิมพผ์ดินะ fracture penis ไม่ใช่ pelvis 
- เป็น blunt trauma เกิดจำกกำรต่อสู้ท่ีรุนแรง จดักนัหนกั ไม่มีผอ่น เตม็ๆ
แน่นๆ ทุกดอก ทุกเมด็ ปัญหำมกัเกิดจำกกำรท่ีคู่ต่อสู้ฝ่ำยหญิงพลิกเหล่ียม
ข้ึนมำอยูด่ำ้นบน แลว้ทิงบอมบล์งมำเตม็แรง .. อูยยยยยยยยยยยยยยยย (ไม่
อยำกจะนึกภำพตำม) 
- หรือบำงเคส เป็น นศพ. ขดัจรวดแบบจดัหนกั คือนอ้งมือหนกัมำก พี่วำ่
ลำออกไปเป็นกรรมกรดีกวำ่มำเป็นหมอนะ 

 

 
Clinical presentations 

- มีเสียง popping sound หกัดงัเป๊ำะ 
- นอ้งหนูจะเกิดกำรชอกช ้ำ ปวดมำก จู๋หดคอตก และเอียงไปดำ้นตรงขำ้มกบัท่ี tunica albuginea ฉีก 
- มีไม่นอ้ยท่ีเกิด urethral injury ร่วมดว้ย ดงันั้น ควรส่ง retrograde urethrography ทุกรำย 

 
Managements 

- พวกน้ี GP อยำ่งเรำๆ มกัท ำอะไรไม่ได ้คงตอ้ง consult ทุกรำย 
- ใหย้ำแกป้วด ถำ้ไม่มี bleeding ออกมำขำ้งนอก ก ็refer ซะ 

 
ช่วงน้ีใกลส้อบ นอ้งอ่ำนหนงัสือเยอะ ถำ้เครียด ปวดหวั อยำกจะ entertain นอ้งชำยแกเ้หงำ พีแ่นะน ำวำ่ อยำ่รุนแรงนกั ถำ้

นอ้งไดม้ำเป็นคนไขห้ ำหกั เจอรุ่นพี่รุ่นนอ้งขำ้งหอ้งอยูเ่วรมำดูแล .. นึกภำพไม่จืด 
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Pelvic Fracture 
 
 เป็นภำวะท่ีพบไดบ่้อยมำกข้ึน จำกอุบติัเหตุจรำจรในบำ้นเรำ และเป็นสำเหตุใหเ้สียชีวิตจำก bleeding ไดม้ำก บำงรำยมี 
associate กบั GI, KUB และ Vascular 
 
มำดู Anatomy กนัก่อน 

 

- Pelvis เกิดจำกกระดูก 3 ช้ินมำประกบกนัเป็นวงรูปกรวยหงำย  
  ท ำหนำ้ท่ีเป็น weight baring structure และ protect อวยัวะ  
  ภำยใน 
- กระดูก 3 ช้ิน ไดแ้ก่ Sacrum 1 ช้ินดำ้นหลงั ประกอบกบักระดูก  
  Innominate 2 ช้ินดำ้นซำ้ยและขวำ 
- ซ่ึงกระดูก Innominate แต่ละขำ้ง ประกอบดว้ยกระดูก 3 ช้ินมำ 
  รวมกนั คือ ilium, ischium และ pubis 

- กระดูกแต่ละช้ินยดึกนัดว้ย 
     1. Cartilage ท่ี pubic symphysis ดำ้นหนำ้ 
     2. Anterior กบั posterior Sacroiliac (SI) ligament  
         เช่ือมกระดูก innominate กบั sacrum ดำ้นหลงั 
- ซ่ึงอีดำ้นหลงัแถวๆ SI joint น่ีแหละมีแขนง vein ท่ีเรำ 
  เรียกวำ่ Sacral plexus เม่ือกระดูกหกัน่ี bleed ชิบหำย  

 
Approaching to Pelvic Fracture 

- อำกำรท่ีสงสยั คืออำกำรปวดบริเวณเชิงกรำน สะโพก หรือบริเวณหลงัส่วนล่ำง ถำ้ขยบัขำจะปวดมำกข้ึน 
- ซกัประวติัถำม mechanism of injury (อ่ำนต่อไปอยูด่ำ้นทำ้ย) เพื่อประเมินควำมรุนแรง 
- ตรวจร่ำงกำย ดูรอยช ้ำบริเวณนอ้งนอ้ย ขำหนีบ ไข่ ห ำ หอย ดูควำมยำวของขำวำ่เท่ำกนัมั้ย คล ำ pulse ท่ี groin แลว้

เอำน้ิวช้ีเทพของเรำ PR และ PV เรียกวำ่บูรณำกำรทุกภำคส่วน 
- ส ำหรับ pelvic compression test พี่ไม่แนะน ำ เน่ืองจำกตรวตแต่ละที กดจำกดำ้นหนำ้ ไปดำ้นหลงั กดจำกดำ้นขำ้ง 

คล ำกระดูก sacrum ถำ้คนไขมี้ pelvic fracture จริง จะท ำให ้bleed ออกมำประมำณ 200-300 ml. ต่อกำร test 1 คร้ัง 
มนั harm ไป .. แนะน ำวำ่ตรวจเจอ signs กใ็ส่ pelvic binder แลว้ไป film จะปลอดภยักวำ่ 

- ส ำหรับ high riding of prostate gland ในปัจจุบนัไม่เช่ือถือ sign น้ีแลว้ เน่ืองจำกมี professor เทพในอเมริกำท ำวิจยั
โดยเอำคนธรรมดำทัว่ไปมำจกตูดดู ปรำกฏวำ่ 50% มี high riding prostate .. sign น้ีเลยไม่ค่อยน่ำเช่ือถือ 
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Diagnostic Modalities 
 
Plain film 
 ไม่ไดเ้ป็น routine screening ในผูบ้ำดเจบ็นะ ส่งเฉพำะรำยท่ีสงสยั 

1. AP view 
    ถือเป็น film แรก .. ดู pelvis ไดดี้ เห็นกระทุกไดแ้ทบทุก area 
    ขอ้เสียคือดูตรง SI joint กบั sacrum ยำก (แต่กพ็อมองออก) 
    ถำ้จงัหวะ่ฉุกเฉิน film น้ีทีเดียวจบกไ็ม่วำ่กนั 

 
  

2. Inlet view 
    สำมำรถดู AP displacement และ  
    sacrum ไดช้ดัข้ึน 

 
 

   

3. Outlet view 
    ดู vertical displacement และ  
    SI joint ไดช้ดัข้ึน 

 

 

4. Judet view 
    ถ่ำย oblique เพื่อดู acetabulum 
    ถำ้จะส่ง view น้ี ใหร้ะวงั ควรจะ  
    rule out spinal injury ใหไ้ดก่้อน 
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FAST 
 เป็นหน่ึงใน adjunct to the primary survey อยูแ่ลว้ สำมำรถดู free fluid (เลือด) ใน pelvis ได ้โดยเป็นตงั screening ท่ีดี 
 
CT scan 
 เป็น the most useful ในกรณีท่ี hemodynamic stable สำมำรถดูลกัษณะของกระดูกท่ีหกั classification, hematoma, active 
contrast extravasation และ associated injury ไดด้ว้ย   
 
อ่ืนๆ 
 พวก MRI หรือ DPL ปัจจุบนัยงัไม่มีประโยชน์ใน case trauma 
 
 

Mechanism of Injury 
 

 แบ่งโดยใช ้Young’s and Burgess classification ซ่ึงอำศยั vector force คือแรง injury ท่ีกระท ำต่อ pelvis .. เวลำดูแล
ผูบ้ำดเจบ็ใหร้ะวงัพวก type ท่ีเป็น unstable 
 
1. Lateral Compression (LC) 
         เกิดจำกแรงกระแทกเขำ้ดำ้นขำ้งจนกระดูกแตก ซ่ึง type น้ี ligament จะไม่
ขำด หรือขำดนอ้ยมำก จึงมกัเป็น stable fracture พวกน้ีมกัจะหกัท่ี pubic remi 
ซ่ึง bleed ไม่เยอะ 
        หมอ ortho จะแบ่งออกเป็น LC1, LC2, LC3 (ไม่เรียนละเอียดท่ี ortho นะ) 
        Type น้ีเป็น most common pelvic fracture 
        ผูบ้ำดเจบ็มกัจะไม่ตำยจำก LC แต่จะตำยจำก associated injury เช่น chest, 
abdomen, head 

 

 
2. AP Compression (APC) 

        เกิดจำกแรงกระแทกดำ้นหนำ้ เช่น เดก็แวน้ข่ี scoopy-I กำงขำ แลว้ชน  
        Pubic symphysis จะแยกทำงดำ้นหนำ้ และ SI joint จะแยกออกทำงดำ้นหลงั 
อำจเห็นฟิลม์เป็นแบบ open book ซ่ึง bleed ชิบหำย เลือดแม่งออกจำก internal 
iliac vessels และ presacral plexus ท่ีฉีกขำด .. คนไขม้กัตำยจำก bleeding 
        Ortho แบ่งออกเป็น 3 ชนิด จ ำง่ำยๆ APC3 severe สุด 
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3. Vertical Shear 
        พบในผูบ้ำดเจบ็ falling หรือขบัรถแลว้แรงกระแทกจำกขำข้ึนมำ ท ำให ้ligament 
ขำดทั้งซีก และ pelvis กจ็ะหกัแบบ hemipelvis มกัจะมี acetabular fracture ร่วมดว้ย 
        Type น้ี มกัมี associated injury ไดบ่้อย 
 
4. Combine Type คือ พวกรวมมิตรหลำยๆอยำ่ง  

 
 
Stability of Fracture 

- เรำแบ่ง pelvic fracture เป็น stable กบั unstable type 
- เวลำดูฟิลม์   1. Pubic symphysis ปกติไม่ควรเกิน 5 mm. .. ถำ้กวำ้งเกิน 1 cm. ถือวำ่ผดิปกติ 

    ถำ้กวำ้งเกิน 2.5 cm. ถือเป็น unstable 
3. SI joint ปกติไม่เกิน 4 mm. .. ถำ้กวำ้งเกิน 1 cm. ถือวำ่ unstable 

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

Unstable Pelvic Fractures (จ ำ) 
1. Widening pubic symphysis > 2.5 cm. 
2. Disruption of SI joint > 1 cm. 
3. Displacement of pubic remi fracture > 2.5 cm. 
4. กระดูก superior และ inferior rami หกั และมีกำรหลุดของ SI joint 
5. Open book fracture 
6. Associated with acetabular fracture 
7. Mechanism เป็น APC หรือ Vertical shear 
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Management of Pelvic Fractures 
 

1. Compression Devices  
มีหลำยอยำ่งใหเ้ลือกใช ้เพื่อช่วยรัด fracture เขำ้หำกนั ท ำให ้bleeding ชะลอลง 

  - Pelvic binder 
  - Pelvic C-clamp 
  - External fixator 
  - MAST suit 
  ขอพูดถึง Pelvic binder หน่อยละกนั เพรำะนอ้งๆอำจไดใ้ชแ้ละคุน้เคย โดย pelvic binder จะรัด fracture เขำ้ 

 มีอุปกรณ์ใหเ้ลือดมำกมำย ตั้งแต่ ผำ้ปูเตียง แผน่
ตีนตุ๊กแก ไปจนถึง gold standard เรียกวำ่ SAM sling 
โดยหลกักำรคือใชอุ้ปกรณ์มำรัดท่ีระดบัของ greater 
trochanter จำกนั้นใหท้ ำ internal rotation ของเข่ำและ
ขอ้เทำ้เขำ้หำกนั แลว้เอำคนไขไ้ปฟิลม์ 

 

 

 2. Angiographic embolization 
ใน pelvic fracture นั้น 90% bleed จำก venous, ส่วน อีก 10% bleed จำก artery ซ่ึงบทบำทของกำร embolization 

กเ็พื่อ stop bleeding แต่กค็วรมี hemodynamic ท่ี stable พอสมควร เอำ SBP ซกั 80-90 บวกกบัมี response ต่อ IV 
resuscitation กพ็อไหว 

Indication for embolization  
 - Hemodynamic stable พอสมควร 
 - Expanding pelvic hematoma 
 - CT พบ active extravasation หรือ pseudoaneurysm 
 - Bleeding in pelvis without intraperitoneal bleeding 
 - ตอ้งไดเ้ลือดมำกกวำ่ 4 units ใน 24 hr, หรือ 6 units ใน 48 hr. 

 

 3. Exploratory Laparotomy 
  Indication - Shock ไม่ response ต่อ volume resuscitation พวกน้ีวอนมีด ตอ้งโดนปำด 
    - Open fracture 
    - Ruptured pelvic hematoma 
    - มี associated intraabdominal injury 
    - Failure จำก embolization 
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Peripheral Vascular Injury 
 
 Peripheral vascular injury หรือเรียกอีกช่ือวำ่ extremity vascular injury คือ vascular injury ท่ีเร่ิมตั้งแต่ distal subclavian 
ท่ีแขน หรือ external iliac ท่ีขำลงไป .. กำร diagnosis อำศยักำรซกัประวติั ตรวจร่ำงกำย และ investigation ท่ีจะกล่ำวต่อไป 
 

History 
- Mechanism of injury 

1) ถูกยงิ หรือถูกแทง 
2) Blunt trauma เช่น เข่ำหลุด อำจนึกถึง popliteal injury 

- ประวติัเสียเลือดในท่ีเกิดเหตุ แค่รอยก๊ิกข่วนเลือดออกซิบๆ หรือ bleed ไหลโจ๊กจนหมอจะเป็นลม 
- ระยะเวลำท่ีไดรั้บบำดเจบ็ จนถึงโรงพยำบำล .. กวำ่จะหำเตียงได ้กวำ่จะเขำ้ OR อยำ่ลืมวำ่ nerve และ muscle ทนกำรขำด

เลือดไดแ้ค่ 6 ชัว่โมง 
 

Physical Examination 
- ดู hemodynamic ก่อนเลยวำ่ stable ดีไหม .. ประเมินดูวำ่ถำ้ shock นอนรอนำนอำจตำยได ้ใหส่้งผูบ้ำดเจบ็ไป OR ไม่ใช่

หอ้ง lab หรือ X-ray 
- ตำดู มือคล ำชีพจรเปรียบเทียบกนั 2 ขำ้ง ประเมินรูเขำ้-รูออกของกระสุนวำ่มีโอกำสจะโดนเส้นเลือดไหม 
- ตรวจหำ hard signs และ soft signs 
- Hard signs : คือ signs ท่ีบ่งบอกวำ่น่ำจะมี vascular injury .. หำกไม่มีขอ้ยกเวน้ ใหบ้อกพี่เดน้ทรี์บพำผูบ้ำดเจบ็ไป OR และ

นอ้งรีบไลน์บอกเดก็ในสงักดัเลยวำ่คืนน้ีเขำ้ช่วยผำ่อีกยำว ไม่ตอ้งตำม 
ขอ้ยกเวน้ของ hard signs (จ ำ) 

1) Multiple fracture ไม่รู้วำ่ segment ตรงไหนท่ี injury ต่อ vessel 
2) Shotgun wound กระสุนลูกปรำยเมด็ไหนท่ีโดน 
3) Severe soft tissue injury 
4) U/D chronic vascular disease 

- Soft signs : คือ signs ท่ีชวนสงสยัวำ่ “อำจจะ” มี vascular injury .. ถำ้พบวำ่มี soft sign ใหท้ ำ ABI ต่อ 
1) ABI > 0.9 กไ็ม่น่ำมี vascular injury นอ้ง observe ซกั 24 ชัว่โมง หำกไม่มีอำกำรอะไรเพิ่มเติมกน่็ำจะให้

กลบับำ้นได ้
2) ABI < 0.9 พวกน้ีสงสยัวำ่อำจจะมี vascular injury อำจจ ำเป็นตอ้ง investigation ต่อ 
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Hard Signs (จ า) 
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) 

 
ส่ิงท่ีตอ้งระวงัเก่ียวกบั 6Ps คือ 

- Pain: พวกท่ี shock อยู ่หรือพดูภำษำคนไม่รู้เร่ือง มนัอำจจะไม่บ่นปวด 
- Pallor & Poikilothermia: ในรำยท่ี shock อำจเป็นผลจำก vasoconstriction ได ้
- Pulselessness: บำงทีเรำคล ำ pulse ไดจ้ำก collateral vessels 

 
และ capillary refill เช่ือถือได้น้อยมาก เพราะอาจม ีcollateral มาช่วยได้ จึงสู้การคล า pulse ไม่ได้ 
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กำรวดั ABI หรือ API 
 

- เป็น initial screening test ในกำรประเมิน vascular injury 
- API หรือ arterial pressure index คือกำรวดั BP ของแขนหรือขำขำ้งท่ีไดรั้บ
บำดเจบ็ เปรียบเทียบกบัอีกขำ้ง 

                API = 
𝑆𝐵𝑃 ขำ้งท่ีไดรั้บบำดเจบ็

𝑆𝐵𝑃 ขำ้งปกติ
 

 

- ค่ำปกติของ API คือ > 0.9 
- ABI หรือ ankle brachial index คือกำรวดั SBP ของแขนและขำขำ้งท่ีไดรั้บ
บำดเจบ็ (ขำ้งเดียวกนั) เปรียบเทียบกนั 

                ABI = 
𝑆𝐵𝑃 ankle

𝑆𝐵𝑃 brachial
 

 

- ค่ำปกติคือ > 0.9 เหมือนกนั 
 

- ถำ้ API หรือ ABI > 0.9 กน่็ำจะ exclude vascular injury ได ้(false negative ประมำณ 1%) สำมำรถ observe ประมำณ 24 
ชัว่โมงแลว้ discharge ได ้

- แต่หำก ABI หรือ API < 0.9 โดยท่ีผูบ้ำดเจบ็ไม่ไดมี้ U/D peripheral vascular disease อยูเ่ดิม กน่็ำจะมี vascular injury 
(sensitivity 95%, specificity 99%) นอ้งควร investigation ต่อไป .. ถำ้ใหเ้ลือก พี่เลือก CTA 
 

มำดูวิธีกำรวดั ABI กนัหน่อย นอ้งอำจโดนใชใ้หเ้ป็นคนท ำ 
- พนั cuff BP ท่ีน่องขำ้งเดียวกนั  
- เอำ probe Doppler ฟังเสียง arterial pulse จำกนั้น ข้ึน pressure ของ cuff จนเสียง signal หำยไป 
- ค่อยๆปล่อย cuff pressure จนไดย้นิเสียง signal อีกคร้ัง จะได ้SBP ท่ีขอ้เทำ้ 
- พนั cuff BP เหนือขอ้ศอก เพื่อวดั SBP ของ brachial artery ในแบบเดียวกนั 
- ค ำนวณ ABI 
- หำกตอ้งกำรวดั API กเ็ปล่ียนจำกกำรวดั SBP ท่ีขอ้เทำ้ เป็นวดัแขนอีกขำ้งหน่ึงแทน 
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Investigations 
 
Duplex Doppler ultrasound 

- ขอ้ดีคือเป็น non-invasive ท ำขำ้งเตียงได ้ท ำซ ้ ำก่ีคร้ังกไ็ด ้ส่วนมำกใชใ้นกำร F/U 
- ขอ้จ ำกดัคือ เป็น operator dependent คนท ำฝีมือตอ้งเทพ ถึงจะแปลผลไดดี้ ถำ้มีแผล มีก๊อซปิดอยู ่อำจท ำยำกข้ึน หำกมี 

hematoma หรือผูบ้ำดเจบ็ตวัใหญ่ อำจท ำยำก 
 
CT angiography หรือ CTA 

- เร่ิมมำแรง และเป็น gold standard ใน trauma center หลำยๆแห่ง 
- ใชเ้วลำตรวจไม่นำน เป็น non-invasive และสำมำรถใชดู้เส้นเลือดเส้นอ่ืนๆไดอี้กดว้ย 
- ขอ้จ ำกดัคือ  

- ผูบ้ำดเจบ็ท่ีจะสำมำรถไปท ำได ้ตอ้งมี hemodynamic ท่ี stable พอสมควร เพรำะแต่ละโรงพยำบำล หอ้ง CT 
แม่งกอ็ยูไ่กลจำก ER เหลือเกิน เกิดพำคนไขไ้ป arrest กลำงทำงตอนกลำงคืนน่ีเหมือน CPR กลำงป่ำชำ้ 

- หำกมี FB เศษกระสุน เศษกระดูกหกั จะแปลผลยำก 
- Contrast nephropathy 
- Radiation expose มำก 
- ท ำกำร treatment ไม่ได ้

 
MR Angiography 

- ใน trauma ไม่ค่อย work รอนำน เซ็งเป็ด ถำ้มีเศษโลหะหรือกระสุนอยูก่ท็  ำไม่ได ้
 

Arteriography 
- บำงต ำรำยงับอกวำ่เป็น gold standard อยู ่แต่บทบำทมนัลดลงไปเยอะในปัจจุบนั เพรำะระดบัเทพอยำ่งพวกเรำ แค่ตรวจ
ร่ำงกำยกพ็อจะบอกคร่ำวๆไดว้ำ่มี vascular injury หรือไม่ 

- จึงเหลือท่ีใชคื้อ  
- Diffuse extremity injury เช่นจำก shotgun ท่ีไม่รู้วำ่กระสุนเมด็ไหนโดนเส้นเลือด 
- Crushed injury ท่ีขำบวมมำกจนคล ำ pulse ไม่ไดเ้ลย 
- U/D peripheral vascular disease อยูเ่ดิม 
- หรือพวกท่ีเรำจะท ำกำร treatment ผำ่นทำง balloon angiography อะไรพวกนั้น 

 
แต่ถำ้เป็นเคสท่ีตอ้งกำรควำมรวดเร็วในกำรรักษำมำกๆ เช่น ขำขำดเลือดอยำ่งรุนแรง มี bleeding เยอะๆ หรือ clinical 

unstable ท่ีตอ้งรีบเขำ้ OR .. กส็ำมำรถไปท ำ single shot หรือ intraoperative angiogram ได ้
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Management of Peripheral Vascular Injury 
 
Initial Management 

- ยดึหลกั initial assessment ดู life threatening condition ก่อน .. save life before save limb 
- เห็นเลือดออก bleed พุง่ปรู๊ด อยำ่ยนืซ่ือบ้ือ ท่ำมำก ใส่ถุงมือ เอำก๊อซโปะท่ีแผล แลว้กก็ด ถำ้มือไม่วำ่งกเ็อำ elastic 

bandage พนั .. ถำ้แผลลึก หนงัสือบำงเล่มบอกวำ่ใหเ้อำ foley cath ใส่เขำ้ไป blow balloon เพื่ออุดไว ้
- แทง IV แขนหรือขำขำ้งท่ีไม่ไดรั้บบำดเจบ็ 
- ให ้antibiotic และ tetanus prophylaxis 

ส่ิงท่ีน้องไม่ควรท าคือ 
- Blind clamp อำศยัลูกมัว่ 
- เยบ็ปิดรูแม่งเลย หวงัฟลุ๊ควำ่จะมี tamponade effect จำก clot ช่วยหยดุเลือด .. ประธำนโทษ นอกจำกมนัจะ 
bleed ต่อจนขำบวมแลว้ ยงัเส่ียงต่อ compartment syndrome อีก 

- Case ท่ีมี hard signs กค็วรใหพ้ี่เดนทล์ำกไป explore ใน OR 
- ถำ้ระหวำ่งน้ี compression มนัไม่ work เรำสำมำรถใช ้

tourniquet ได ้.. แต่ตอ้งระวงัในรำยท่ีรัดแลว้ส่งต่อ
นำนกวำ่ 6 ชัว่โมง อำจเกิด rhabdomyolysis ได ้

 

 
 
 
Treatments 
 ระดบั GP อยำ่งเรำ รู้แค่วำ่ปัจจุบนั มีแนวทำงในกำรรักษำอยู ่3 วิธีกเ็ก่งแลว้ 
 

1. Non-Operative Management (NOM) 
พวกท่ีมี injury เลก็ๆนอ้ยๆ สำมำรถใชว้ิธีน้ีไดโ้ดยปลอดภยั ส่วนมำกตอ้งคอย monitor ตลอดเวลำ ใชใ้น
ผูบ้ำดเจบ็ท่ี hemodynamic stable ไม่มี active hemorrhage .. แต่ระวงัวำ่อำกำรอำจจะแยล่ง แลว้ตอ้งแหกข้ีตำต่ืน
มำเขำ้ OR กนักลำงดึกได ้ดงันั้น ควร select case ใหดี้ และใชว้ิธีน้ีในโรงพยำบำลท่ีมีควำมพร้อม 

2. Operative Management (OM) 
ถำ้ประเมินแลว้ hemodynamic ไม่ stable หรือมี hard sign จ๋ำๆ ชดัเจน กล็ำกผูบ้ำดเจบ็เขำ้ OR กนั 
โดยก่อนเขำ้ นอ้งอำจตอ้งพิจำรณำเร่ือง systemic heparinization ถำ้ไม่มีขอ้หำ้มในกำรใช ้เช่น bleed ในหวั, 
bleed ใน chest หรือในทอ้ง เพื่อป้องกนักำร form thrombus ข้ึนมำใหม่ และป้องกนักำร propagation ของ clot 
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3. Endovascular Treatments 
ก ำลงัมำแรงและเป็นท่ีนิยม เน่ืองจำกผูป่้วยไม่โดนลงมีดแผลใหญ่เหวอะหวะ่ และยงัมี morbidity ท่ีลดลงกวำ่
กำรผำ่ตดัแบบ open repair ซ่ึงจะรักษำวิธีน้ีได ้ผูบ้ำดเจบ็ตอ้ง stable พอสมควร และเส้นเลือดท่ี injury ตอ้งไม่
ขำดออกจำกกนัอยำ่งส้ินเชิง อำจำรยเ์คำ้ถึงจะสอด catheter เขำ้ไปตำมเส้นเลือด เพื่อใส่อุปกรณ์เขำ้ไปรักษำได ้.. 
ส่วนรำยละเอียด พีว่ำ่นอ้งๆไม่ตอ้งรู้หรอก เพรำะขนำดพีเ่ดน้ทส่์วนใหญ่ยงัใบแ้ดกเวลำโดนถำมอยูเ่ลย 

 
Compartment Syndrome 
 

 คือภำวะท่ีมีควำมดนัใน osteofascial compartment สูงข้ึนจนท ำใหเ้ลือดไปเล้ียงขำหรือแขนไดล้ดลง ซ่ึงปกติแลว้ ค่ำปกติ
ของ compartment pressure จะนอ้ยกวำ่ 12 mmHg 
 สำเหตุมกัเกิดจำก  1. Severe crushed injury 
    2. Fracture 
    3. มี venous injury ร่วมดว้ย 
    4. Reperfusion injury 
  

พี่จะเขียนถึง compartment syndrome ท่ีขำเป็นหลกัละกนั เน่ืองจำกพบไดบ่้อยทั้งในชีวิตจริงและในหอ้งสอบ 
 

 

เส้นประสำทท่ีอยูใ่น compartment ของขำ 
 

Anterior compartment : deep peroneal nerve 
Lateral compartment : superficial peroneal nerve 
Superficial posterior compartment : saphenous nerve 
Deep posterior compartment : tibial nerve 
 
Compartment ท่ี sensitive ต่อ pressure และ ischemia ท่ีสุด คือ 
anterior compartment 

 
 
Clinical Presentation (จ ำ) 
 

- อำกำร : มกัเร่ิมตน้ดว้ยอำกำรปวด (pain out of proportion) ตำมมำดว้ย paresthesia, poikilothermia และคล ำ pulse ไม่ได ้
(late finding) 
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- เพรำะฉะนั้น earliest symptom คือ pain out of proportion to physical finding in passive movement 
- ส่วน earliest clinical signs คือ numbness in 1st dorsal web space จำกกำรท่ีมี compression ต่อ deep peroneal n. จำกนั้นจะ
เร่ิมปวดมำก และท ำ dorsiflexion ของขำไม่ได ้

- เม่ือ compartment pressure ยงัคงสูงข้ึนอยำ่งต่อเน่ือง เวลำเรำจบัท่ีน่องจะรู้สึกวำ่ตึงมำก (tense limb) และถำ้เรำท ำ passive 
stretching ผูบ้ำดเจบ็จะร้องโอดโอย ถึงขั้นด่ำผูมี้พระคุณท่ีใหก้ ำเนิดหมอท่ีก ำลงัรักษำ 

- อำกำรต่อมำคือ paralysis และ pulselessness 
- ถำ้ยงัไม่ไดรั้บกำรรักษำอีก skin จะเร่ิมด ำ ฉ่ีมีสีโคก๊ (myoglobinuria) และมกัจะจบดว้ยกำรถูกตดัขำ 

 
วิธีกำรวดั compartment pressure 
 ปัจจุบนัมีเคร่ืองมือหลำยแบบ แต่หลกักำรคือเอำเขม็ปักเขำ้ไปใน compartment นั้นๆ แลว้วดั pressure 
 

 
 
Management of Compartment Syndrome 

- คลำย dressing ออก .. ถำ้มีเฝือก ให ้split เฝือกรวมทั้ง webbril ดว้ย 
- ยกขำใหสู้งกวำ่ cardiac level 
- ถำ้ฉ่ีเร่ิมมีสีโค๊ก ระวงัไตวำย .. ใหรี้บ load IV ร่วมกบัให ้Mannitol และ alkalinize urine ดว้ย NaHCO3 
- Indication for fasciotomy 

- Compartment pressure > 30-45 mmHg.  
- Compartment pressure > 30 mmHg. more than 3-4 hrs.  
- Pain on palpation of the swollen compartment  
- Reproduction of symptoms with passive muscle stretch  
- Sensory deficit in the territory of a nerve traversing the compartment  
- Muscle weakness  
- Diminish pulses (a very late sign)  
- Follow up แลว้พบวำ่อำกำรเลวลง กลำ้มเน้ือบวมตึง ปวดมำกข้ึน  
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บทส่งท้าย 
 
 จะสงัเกตเห็นวำ่ เม่ือมีผูบ้ำดเจบ็มำ ส่ิงแรกท่ีตอ้งท ำคือตำมหลกั Initial assessment (ABCDEs) คน้หำ life threatening 
condition เพื่อแกไ้ขใหผู้บ้ำดเจบ็รอดก่อน ขอ้ส ำคญัของเรำท่ีจะ manage เบ้ืองตน้ คือตอ้งรู้วำ่ case ไหน เรำสำมำรถดูแลเองได ้
หรือรำยไหนเรำควรเร่งปรึกษำ หรือ refer ใหไ้ว และจะเฝ้ำระวงัอยำ่งไร 
 ส่วนกำร definitive treatment จะเห็นวำ่ปัจจุบนัแบ่งเป็น 2 วิธีใหญ่ๆ คือ Operative management และ Non-operative 
management ซ่ึงแต่ละ organ กจ็ะมี criteria ในกำรเลือกวิธีกำรรักษำต่ำงกนัไป โดยดูเร่ือง hemodynamic stability เป็นส ำคญั 
 ในกำรท่ีจะท ำ Non-operative management ไดน้ั้น โรงพยำบำลท่ีใหก้ำรรักษำจะตอ้งพร้อม มี ICU และ monitor ท่ีครบ
ครัน มีแพทย ์พยำบำล และบุคลำกรท่ีพร้อมจะมำนอนเฝ้ำผูบ้ำดเจบ็ได ้มีศลัยแพทยท่ี์พร้อมจะวิ่งมำผำ่ตดัไดไ้ม่วำ่ในเวลำใดกต็ำม 
มี X-ray ท่ีสำมำรถท ำ intervention ได ้.. ดงันั้น จะเห็นวำ่ใชไ้ดก้บัโรงเรียนแพทยเ์ป็นส่วนใหญ่ .. ตำมโรงพยำบำลอ ำเภอ ท่ีหมอ
ศลัยเ์อำแต่เปิดคลินิก ตำมไม่ได ้ไม่มำ ไม่เคยมำรำวน์ อำจจะใช ้NOM ล ำบำก .. สู้มำแลว้ผำ่ไปทีเดียวจบเลย  
ไม่ตอ้งมำนัง่เฝ้ำคนไขก้นัใหป้วดหวั 
 
 สุดทำ้ยน้ี ขอขอบคุณนอ้งๆทุกๆคนท่ีอุตส่ำห์อ่ำนมำถึงหนำ้น้ี หวงัวำ่จะไดค้วำมรู้ไปใชใ้นกำรดูแลผูบ้ำดเจบ็ไดไ้ม่มำกก็
นอ้ย ขอขอบคุณคณำจำรยค์ณะแพทยศำสตร์ และคณำจำรยภ์ำควิชำศลัยศำสตร์ มหำวิทยำลยัขอนแก่น ท่ีพร ่ ำสอนจนพีไ่ดมี้วนัน้ี 
ขอบพระคุณ ศ.นพ.ทองอวบ อุตรวิเชียร ท่ีเป็นแบบอยำ่งในกำรเป็นครูและเป็นศลัยแพทยท่ี์ดี, รศ.นพ.วชัรพงศ ์พทุธิสวสัด์ิ ท่ีคอย
ช้ีแนะเวลำผมดูแลผูบ้ำดเจบ็ ขอบคุณ รศ.นพ.ไชยยทุธ ธนไพศำล และ ผศ.ณรงชยั วอ่งกลกิจศิลป์ ท่ีเปิดหน่วย Trauma ข้ึนมำ ให้
พวกผมไดมี้ท่ีอยู ่มีงำนท ำ และคอยใหค้ ำปรึกษำตลอด โดยเฉพำะ อ.ไชยยทุธ ท่ีเกษียณแลว้ กย็งัมำท ำงำน มำช่วยสอนนอ้งๆ มำ
ใหค้ ำปรึกษำโดยไม่รู้จกัเหน็ดเหน่ือย ขอบคุณ อ.ผำติ อ.ปำริชำติ และ อ.สุภชัชำ ท่ีช่วยกนับุกเบิกกำรเรียนกำรสอนของหน่วย 
trauma และช่วยหำรเวรกนั .. สุดทำ้ยท่ีจะขำดไม่ได ้คือ ถำ้นอ้งๆอ่ำนมำจนถึงหนำ้น้ี พวกนำยสุดยอดมำก ขอใหค้วำมรู้จงสถิตกบั
นอ้งๆละเป็นแพทยท่ี์ดีช่วยกนัพฒันำระบบสุขภำพของบำ้นเรำไปดว้ยกนั 
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         นพ.ภำณุ ธีรตกลุพิศำล 
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