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บทคดัย่อ 

 การบาดเจ็บท่ีสมอง ส่วนใหญ่เกิดจากอุบติัเหตุทางจราจร และจัดเป็นปัญหาส าคญัท่ีท าให้เกิด    

ภาวะทุพพลภาพและการเสียชีวิตของผูป่้วย การบาดเจ็บท่ีศีรษะ เป็นการไดรั้บอนัตรายจากแรงภายนอก     

มากระทบท่ีบริเวณหนงัศีรษะ กะโหลกศีรษะ และเน้ือเยื่อท่ีเป็นส่วนประกอบภายในกะโหลกศีรษะ สมอง 

และเส้นประสาทสมอง ส่งผลท าให้เกิดการฉีกขาดของหลอดเลือดบริเวณเยื่อหุ้มสมอง หรือหลอดเลือด

ระหว่างกะโหลกศีรษะและเยื่อหุ้มสมองชั้นดูรา ท าให้เกิดอาการผิดปกติ เช่น ปวดศีรษะ พูดไม่ชัด            

หรือหมดสติได ้นอกจากน้ีหากมีเลือดออกจ านวนมาก อาจท าให้ผูป่้วยกลุ่มน้ีมีอาการแย่ลงอย่างรวดเร็ว     

ในเวลาต่อมา ในการดูแลผูบ้าดเจ็บ ณ ท่ีเกิดเหตุ จะมีพยาบาลวิชาชีพท่ีเป็นบุคลากรส าคญัท่ีรับหน้าท่ี          

เป็นหัวหนา้ทีมในการควบคุมกระบวนการดูแลผูป่้วยอุบติัเหตุฉุกเฉิน และท าการช่วยเหลือผูป่้วยอุบติัเหตุ

ฉุกเฉินอย่างต่อเน่ือง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ลดอัตราการเสียชีวิตการเกิดความพิการ        

จากอุบติัเหตุ และลดค่าใชจ่้ายในการดูแลรักษาพยาบาลได ้

วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาพยาธิสภาพและปัญหาของผูป่้วยบาดเจ็บท่ีศีรษะจากอุบติัเหตุ และน าผลท่ี

ไดจ้ากการศึกษามาจดัแนวทางการพยาบาลในการดูแลผูป่้วยบาดเจบ็ท่ีศีรษะจากอุบติัเหตุ ณ จุดเกิดเหตุและ

หอ้งอุบติัเหตุและฉุกเฉิน 

กรณีศึกษา ผูป่้วยเด็กชายอายุ 14 ปี รับแจง้จากศูนยส่ั์งการท่ีศูนยรั์บแจง้เหตุและส่ังการการแพทย์

ฉุกเฉิน มีผูป่้วยเด็กชายประสบอุบติัเหตุ ขบัรถมอเตอร์ไซคช์นกบัรถมอเตอร์ไซค ์สลบในท่ีเกิดเหตุ เม่ือถึงท่ี

เกิดเหตุ ได้ประเมินสถานการณ์ท่ีเกิดเหตุ สภาพแวดลอ้ม และความปลอดภยัต่าง ๆ รวมทั้งใส่ชุดและ

อุปกรณ์ป้องกันตนเอง อาการแรกรับ ณ ท่ีเกิดเหตุ ผูป่้วยซึม ปลุกต่ืนเป็นพกั ๆ  มีเสียงอืออาในล าคอ 

Glasgow Coma Scale E2V2M5 หายใจไม่เหน่ือย มีศีรษะบวมโนบริเวณศีรษะดา้นหลงัซ้าย มีเลือดออกท่ีหู



ดา้นซ้าย ไม่มีแขนขาผิดรูป วดัสัญญาณชีพ อตัราการเตน้ของหัวใจ 94 คร้ังต่อนาที อตัราการหายใจ 20 คร้ัง

ต่อนาที ความดนัโลหิต 122/76 มิลลิเมตรปรอท O2 saturation 97% DTX 97 mg% ให้การพยาบาลเบ้ืองตน้ 

ประเมินระดับความรู้สึกตวั On Philadelphia with Head immobilizer with Spinal board. เคล่ือนยา้ยผูป่้วย

อย่างถูกวิธี On O2 canular 3 LPM. On 0.9% NSS 1,000 ml IV drip 80 ml/hr. ท าการหยุดเลือดท่ีหูซ้าย วดั

สัญญาณชีพ และประสานงานกบัศูนยกู์ชี้พใหป้ระสานกบัหอ้งอุบติัเหตุและฉุกเฉิน เพ่ือเตรียมรับผูป่้วย และ

น าส่งโรงพยาบาลศูนยภ์ายใน 10 นาที แรกรับท่ีห้องอุบติัเหตุและฉุกเฉิน ประเมินผูป่้วย Glasgow Coma 

Scale E2V2M5 มี Response to pain. Pupil 2.5 mm. Reaction to light both eye. พบศีรษะบวมโนบริเวณ

ศีรษะด้านหลงัซ้ายขนาด 15 เซนติเมตร มีเลือดออกท่ีหูด้านซ้าย สัญญาณชีพแรกรับ อุณหภูมิ 36 องศา

เซลเซียส อตัราการเตน้ของหัวใจ  76 คร้ังต่อนาที อตัราการหายใจ 20 คร้ังต่อนาที ความดนัโลหิต 115/68 

มิลลิเมตรปรอท O2 saturation 99% แพทยป์ระเมินและตรวจร่างกายผูป่้วย Diagnosis Severe Head Injury. 

พิจารณาใส่ Endotracheal tube NO. 7.5 dept 21 เซนติเมตร ก่อนใส่ ET tube ให้ Ethomidate 15 mg IV และ 

Succinyl 75 mg IV ก่อนใส่ ET tube. FAST Negative. ส่ง Film CXR, Pelvis AP, C-spine lateral และส่งท า 

CT brain non contrast with C-spine ตรวจ ATK for COVID-19 Negative ให้การพยาบาลคือ ประเมินและ

บนัทึกสัญญาณชีพ อาการทางระบบประสาท ช่วยแพทยใ์ส่ ET tube เจาะเลือดตามแผนการรักษา สวน

ปัสสาวะ ติดตามผูป่้วยทั้งก่อนและหลงัท า CT brain non contrast with C-spine จดัท่านอนท่ีถูกตอ้ง และต่อ

เคร่ืองช่วยหายใจ ผล CT brain non contrast with C-spine พบ Fracture pass trough left occipitomastoid 

suture extending to left temporal bone  with acute EDH adjacent left sigmoid sinus region, and thin SDH 

along both tentorial cerebelli. ปรึกษาศลัยแพทยร์ะบบประสาท ใหน้อนรักษาตวัในโรงพยาบาล มีการติดต่อ

ประสานงานกบัหอผูป่้วยศลัยกรรมอุบติัเหตุชาย ระหว่างการรักษา อาการของผูป่้วยดีข้ึน แพทยอ์นุญาตให้

กลบับา้นได ้รวมรักษาตวัในโรงพยาบาล 10 วนั 

 

ค าส าคัญ : การบาดเจบ็ท่ีสมอง, การดูแลผูบ้าดเจบ็ ณ ท่ีเกิดเหตุ 

 

Abstract 

Brain injuries are mainly caused by traffic accidents, which are the leading causes of disability and 

death of patients. A head injury is a danger of external forces hitting the scalp area, the skull and the 

constituent tissues inside the skull, brain and cranial nerves. As a result, it causes vascular tearing in the 

cortical region or blood vessels between the skull and the dura cortex. It can cause abnormal symptoms such 



as headache, blurred speech, or loss of consciousness. In addition, if there is a lot of bleeding, it can cause 

the rapid worsening of this group of patients. In the care of the injured at the scene, a registered nurse will 

be the key personnel who will serve as the team leader to control the process of caring for emergency 

accident patients and provide continuous, appropriate and effective assistance to emergency patients.This 

has resulted in a reduction in the death rate of accidental disability and reduced costs of medical care. 

Objective; To study the pathology and problems of patients with accidental head injuries and to 

apply the results of the studies to provide nursing guidelines for caring for patients with head injuries from 

accidents at the scene and emergency room. 

Case Study; The 14-year-old boy was notified by the Emergency Medical Dispatcher. A boy 

patient was involved in a motorcycle crash, collided with a motorcycle, asphyxiated at the scene. This 

includes wearing self-protective clothing and protective gear. The first symptoms are received at the scene; 

awakened intermittently, a lingering sound in the throat,  Glasgow Coma Scale E2V2M5 , shortness of 

breath, swelling of the head in the left back, bleeding in the left ear. There are no deformed limbs. Measure 

vital signs heart rate 94 beats per minute, respiratory rate 20 beats per minute, blood pressure 122/76 mmHg, 

O2  saturation 97% , and DTX 97  mg%.  Provide primary nursing Assessment level of consciousness on 

philadelphia with head immobilizer with spinal board. Move patients properly on O2 canular 3 LPM, 0.9% 

NSS 1,000  ml IV drip 80  ml/hr. Stop bleeding in the left ear. Measure vital signs and coordinate with the 

rescue center to coordinate with emergency room to prepare to receive the patient and take it to the hospital 

within 10 minutes. Assessed patients Glasgow Coma Scale E2V2M5 have Response to pain, pupil 2.5 mm 

reaction to light both eyes. A 15-centimeter swollen head was found in the left rear head, bleeding in the 

left ear.The first vital signs receive a temperature of 36  degrees Celsius. Heart rate 76  beats per minute, 

respiratory rate 20  beats per minute. Consider inserting  endotracheal tube NO. 7 .5  dept. 21  centimeters 

before inserting ET tube to Ethomidate 15  mg IV and Succinyl 75  mg IV before inserting ET tube. Send 

Film CXR, Pelvis AP, C-spine lateral and send CT brain non contrast with C-spine atk test for COVID-19 

Negative, provide nursing is to evaluate and record vital signs, neurological symptoms,  help doctors insert 

ET tubes to draw blood according to the treatment plan. urinary catheter,  follow up with patients before 

and after CT brain non contrast with C-spine, arrange the correct sleeping position, and connect to a 

ventilator. The result of CT brain non contrast with C-spine results showed fracture pass trough left 



occipitomastoid suture extending to left temporal bone with acute EDH adjacent left sigmoid sinus region, 

and thin SDH along both tentorial cerebelli. Consult a neurosurgeon to have patients hospitalized at male 

accident surgery wards. The patient stayed in the hospital for 10  days, with improved symptoms, so the 

doctors gave him home. 

 

Keywords: brain injury, trauma care at the scene 

 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 การบาดเจ็บ ท่ีสมอง (Traumatic brain injury: TBI) เ ป็นปัญหาทางสาธารณสุข ส่วนใหญ่                  

เกิดจากอุบติัเหตุทางจราจร และจดัเป็นปัญหาส าคญัท่ีท าให้เกิดภาวะทุพพลภาพและการเสียชีวิตของผูป่้วย 

การบาดเจ็บท่ีศีรษะ เป็นการไดรั้บอนัตรายจากแรงภายนอกมากระทบท่ีบริเวณหนังศีรษะ กะโหลกศีรษะ 

และเน้ือเยื่อท่ีเป็นส่วนประกอบภายในกะโหลกศีรษะ สมอง และเส้นประสาทสมอง โดยมีประวติัแน่นอน

ว่าศีรษะถูกกระทบกระเทือน มีการตรวจพบมีบาดแผลท่ีหนังศีรษะหรือหน้าผาก หรือมีการเปล่ียนแปลง

ความรู้สึกตวัแมเ้พียงชัว่ขณะ อีกทั้งยงัตรวจพบการบาดเจ็บท่ีใบหน้า กระดูกใบหน้าแตก เลือดก าเดาไหล 

หรือเลือดออกหูได้1 ส่งผลท าใหเ้กิดการฉีกขาดของหลอดเลือดบริเวณเยือ่หุม้สมอง หรือหลอดเลือดระหว่าง

กะโหลกศีรษะและเยื่อหุ้มสมองชั้นดูรา ท าให้เกิดอาการผิดปกติ เช่น ปวดศีรษะ พูดไม่ชดั หรือหมดสติได ้

นอกจากน้ีหากมีเลือดออกจ านวนมาก อาจท าใหผู้ป่้วยกลุ่มน้ีมีอาการแยล่งอยา่งรวดเร็วในเวลาต่อมา2 

 การดูแลผูบ้าดเจ็บฉุกเฉินถูกจัดเป็นวาระแห่งชาติท่ีรัฐบาลพยายามหามาตรการในการป้องกัน    

ไ ม่ให้ เ กิด อุบัติ เห ตุ  และ เ ม่ือ เ กิด ข้ึนแล้วต้องให้การ ช่วย เห ลืออย่า ง เหมาะสมและทันท่ ว ง ที                                     

เพื่อลดอัตราการตายและความพิการให้มากท่ีสุด3 พยาบาลวิชาชีพจึงเป็นบุคลากรส าคัญท่ีรับหน้าท่ี             

เป็นหัวหน้าทีมในการควบคุมกระบวนการดูแลผูป่้วยอุบติัเหตุฉุกเฉินให้มีความเหมาะสมตามมาตรฐาน 

รวมทั้งพยาบาลส่วนใหญ่จะให้บริการในห้องอุบติัเหตุและฉุกเฉินท่ีไดรั้บการอบรมเพ่ิมเติมดา้นการกูชี้พ    

ณ จุดเกิดเหตุ หรือผ่านการอบรมเฉพาะทางสาขาพยาบาลเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ดังนั้น พยาบาลวิชาชีพ           

เป็นบุคคลส าคญัท่ีท าหนา้ท่ีเป็นหวัหนา้ทีมและเป็นผูป้ฏิบติัการกูชี้พในเวลาเดียวกนั4 

 ปัจจุบนัผูบ้าดเจ็บจากอุบติัเหตุมีจ านวนมากข้ึน จากรายงานขององค์การอนามยัโลกในปี 2560         

มีผูเ้สียชีวิตจากอุบติัเหตุสูงถึง 4.9 ล้านคน ในประเทศไทย ในปี 2558 และ 2559 มีผูเ้สียชีวิตจากอุบติัเหตุ

จ านวน 14,516 และ 15,458 คน ตามล าดับ คิดเป็น 22.3 และ 23.8 ต่อแสนประชากร4 และศูนย์กู้ชีพ 

โรงพยาบาลเจา้พระยายมราช มีสถิติผูป่้วยบาดเจ็บท่ีศีรษะท่ีเกิดจากอุบติัเหตุจราจร ปี 2562-2565 มีจ านวน 



99, 113, 135 และ 262 คน มีผูป่้วยบาดเจ็บท่ีศีรษะจ านวน 43, 49, 60 และ 111 คน คิดเป็นร้อยละ 43.43, 

43.36, 44.44 และ 42.37 และผูป่้วยท่ีมีเลือดออกในสมองจ านวน 6 , 14, 16 และ 11 คน คิดเป็นร้อยละ 6.06, 

12.39 , 11.85 และ 4.20 ตามล าดับ จากการทบทวนผู ้ป่วยส่วนใหญ่เป็นผู ้ชาย ขับรถมอเตอร์ไซค์                 

ไม่ได้สวมกันน็อค และขับรถเร็วเกินมาตรฐานท่ีกรมการขนส่งทางบกก าหนดไว ้นอกจากน้ียงัพบว่า           

ณ ท่ีเกิดเหตุ ผูป่้วยจะมีประวติัสลบ จ าเหตุการณ์ของอุบติัเหตุไดบ้างส่วนหรือจ าเหตุการณ์ไม่ได ้ดงันั้น    

การใหพ้ยาบาลอยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม ณ ท่ีเกิดเหตุ จะส่งผลใหผู้ป่้วยเกิดภาวะแทรกซอ้นนอ้ยท่ีสุด 

 จากปัญหาดังกล่าว ผู ้จัดท าเล็งเห็นความส าคัญของการช่วยเหลือผู ้ป่วยท่ีประสบอุบัติเหตุ                   

ณ ท่ีเกิดเหตุ จึงจัดท าการพยาบาลผูป่้วยบาดเจ็บท่ีศีรษะจากอุบัติเหตุ ณ จุดเกิดเหตุและห้องอุบัติเหตุ          

และฉุกเฉิน เพ่ือจะไดน้ าไปประยกุตใ์ชใ้นการดูแลผูป่้วยบาดเจ็บฉุกเฉินไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เหมาะสม ทนัเวลา 

และจัดการกับสถานการณ์ให้ผู ้บาดเจ็บเกิดความเกิดปลอดภัย ลดอัตราการตายและความพิการ                       

ใหไ้ดม้ากท่ีสุด 

 

การบาดเจ็บที่ศีรษะ 

 การบาดเจ็บท่ีศีรษะ (Head injury) คือ การได้รับความกระทบกระเทือนท าให้เกิดพยาธิสภาพ         

ต่อศีรษะ ซ่ึงนับรวมทั้ งอวยัวะอันได้แก่ Scalp, Skull, Dura mater, Arachnoid mater, Pia mater, Cerebral 

vessels และ Brain parenchyma ทั้งน้ีการบาดเจ็บท่ีศีรษะมกัมีความสัมพนัธ์หรือพบร่วมกนักบัการบาดเจ็บ

ของบริเวณใบหนา้ (Maxillofacial injury) และการบาดเจบ็กระดูกตน้คอ (Cervical spine injury)6 

 ทั้งน้ีการบาดเจ็บท่ีศีรษะ ไดมี้การให้ความส าคญัเฉพาะเป็นพิเศษกบัการบาดเจ็บในส่วนของสมอง 

เน่ืองจากเป็นอวยัวะท่ีเม่ือมีการบาดเจ็บจะมีโอกาสเกิดความเส่ียงของการเกิด Morbidity and mortality       

ต่อผูป่้วยสูงมาก6 

 

ประเภทของการบาดเจ็บที่ศีรษะ 

 ประเภทของการบาดเจบ็ท่ีศีรษะ แบ่งตามลกัษณะทางกายวิภาค 3 ลกัษณะ ดงัน้ี6 

1. บาดเจ็บท่ีหนังศีรษะ การเกิดบาดแผลจะมีลกัษณะต่าง ๆ เช่น บวม ช ้ า หรือโน (Contusion) แผลถลอก 

(Abrasion) และแผลฉีกขาด (Laceration) 

2. บาดเจ็บต่อกะโหลกศีรษะ (Skull) เม่ือผู ้ป่วยได้รับการบาดเจ็บท่ีศีรษะอย่างรุนแรงมักมีการแตก              

ของกะโหลกศีรษะร่วมดว้ยซ่ึงลกัษณะการแตกของกะโหลกศีรษะมีรูปแบบต่าง ๆ ไดแ้ก่ กะโหลกศีรษะ

แตกร้าวเป็นแนว (Linear) กะโหลกแตกร้าวบริเวณฐาน (Basilar Skull Fracture) มักพบว่ามีการฉีกขาด      



ของเยื่อหุ้มดูรา เน่ืองจากผิวด้านในของฐานกะโหลกจะคม ขรุขระ และแข็ง เม่ือเกิดแรงกระแทก                   

จึงท าให้เยื่อชั้นดูราหรือเน้ือสมองบริเวณนั้นเกิดการฉีกขาดได้ และกะโหลกแตกยุบ (Depress Fracture 

Skull) อาจส่งผลใหเ้กิดการฉีกขาดของเยือ่หุม้สมองชั้นดูรา (Dura Mater) ได ้ 

3. บาดเจ็บต่อสมอง (Brain Injury) การบาดเจ็บท่ีเน้ือสมองนับว่าเป็นอนัตรายท่ีรุนแรงและมีความส าคญั   

มากท่ีสุดในการบาดเจบ็ท่ีศีรษะ พยาธิสภาพเม่ือเกิดการบาดเจบ็ท่ีสมอง แบ่งไดด้งัน้ี 

  3 . 1  ส ม อ ง ก ร ะทบ ก ร ะ เ ทื อน  ( Cerebral Concusion) หม า ย ถึ ง  ภ า ว ะ ท่ี ส ม อ ง                             

ได้รับความกระทบกระเทือนจากแรงท่ีมากระทบศีรษะ ผู ้บาดเจ็บจะหมดสติเป็นระยะเวลาส้ันๆ         

ประมาณ 2-3 วินาที หรือ 2-3 นาที หลงัจากนั้นผูป่้วยจะค่อย ๆ รู้สึกตวั หรือลืมเหตุการณ์ท่ีเพ่ิงผา่นไป  

  3.2  สมองช ้ า  (Cerebral Contusion) หมายถึง ภาวะท่ีสมองได้รับอันตรายจากแรง                

ท่ีมากระทบศีรษะรุนแรงมากกว่าการเกิดสมองกระทบกระเทือน สมองมีการชอกช ้า บวม และมีเลือดออก

เป็นจุด อาการท่ีแสดงออกมาข้ึนอยู่กบัต าแหน่งของสมองท่ีเกิดการชอกช ้า อาการอาจมากข้ึนหรือเลวลง

เร่ือย ๆ ไดภ้ายใน 2-3 วนั ถา้ไม่ไดรั้บการแกไ้ขท่ีถูกตอ้งรวดเร็ว ผูป่้วยอาจเสียชีวิตได ้ 

  3.3 .  เ น้ือสมองฉีกขาด (Cerebral Laceration) หมายถึง การฉีกขาดของเ น้ือสมอง               

ร่วมกบัการฉีกขาดของเยื่อหุ้มสมองชั้นอแรคนอยด ์(Aracnoid Mater) และเยื่อหุ้มเพีย (Pia Mater) เน่ืองจาก

การแตกของกะโหลกศีรษะเป็นแนวหรือแตกยบุ ท าอนัตรายต่อเน้ือสมอง และเยื่อหุ้มสมองโดยตรง ผูป่้วย

จะมีอาการเช่นเดียวกบัการมีสมองช ้า แต่รุนแรงกวา่  

 

ความรุนแรงของการบาดเจ็บที่ศีรษะ 

 ความรุนแรงของการบาดเจ็บท่ีศีรษะแบ่งโดยใช้ Glasgow Coma Scale (GCS) เป็นการประเมิน        

ท่ีนิยมใชท้ัว่ไป เป็นตวับอกไดว้า่พยาธิสภาพท่ีเกิดข้ึนรุนแรงมากนอ้ยเพียงใดโดยใชก้ารประเมินพฤติกรรม 

3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นท่ี 1 การลืมตา (Eye Opening) ดา้นท่ี 2 การเคล่ือนไหวท่ีดีท่ีสุด (Best Motor Response) 

และดา้นท่ี 3 การพูดท่ีดีท่ีสุด (Best Verbal Response) โดยมีคะแนนใหใ้นแต่ละพฤติกรรม คือ7  

 ดา้นท่ี 1 การลืมตา (Eye Opening) ประกอบดว้ย 

       ลืมตาไดเ้อง (Spontaneous)     มีระดบัคะแนน 4 

       ลืมตาเม่ือเรียก (To Speech)     มีระดบัคะแนน 3 

       ลืมตาเม่ือเจบ็ (To Pain)     มีระดบัคะแนน 2 

       ไม่ลืมตา (None)      มีระดบัคะแนน 1 

  



ดา้นท่ี 2 การเคล่ือนไหวท่ีดีท่ีสุด (Best Motor Response) ประกอบดว้ย 

       ท าตามค าส่ัง (Obey Command)    มีระดบัคะแนน 6 

       ทราบต าแหน่งท่ีเจบ็ (Localize pain)    มีระดบัคะแนน 5 

       ชกัแขนขาหนี (Withdrawal Response)    มีระดบัคะแนน 4 

       แขนขามีการเกร็งแบบขอ้ศอก (Flexing)   มีระดบัคะแนน 3 

       แขนขามีการเกร็งแบบขอ้ศอกเหยยีด (Extending)  มีระกบัคะแนน 2 

       ไม่มีการเคล่ือนไหว (None)     มีระดบัคะแนน 1 

 ดา้นท่ี 3 การพูดท่ีดีท่ีสุด (Best Verbal Response) ประกอบดว้ย 

       พูดคุยไดไ้ม่สับสน (Orientated)    มีระดบัคะแนน 5 

       พูดคุยไดแ้ต่สับสน (Confused)    มีระดบัคะแนน 4 

       พูดเป็นค า ๆ (Word)      มีระดบัคะแนน 3 

       ส่งเสียงไม่เป็นค าพูด (Sounds)     มีระดบัคะแนน 2 

       ไม่ออกเสียงเลย (None)     มีระดบัคะแนน 1 

 ระดับคะแนน 13-15 คะแนน แสดงถึง การบาดเจ็บท่ีศีรษะเล็กน้อย (Minor Head Injury)                  

อาจมีการสูญเสียระดับความรู้สึกตวั หรือจ าเหตุการณ์ไม่ได้ (Amnesia) น้อยกว่า 30 นาที ไม่มีการแตก      

ของกะโหลกศีรษะหรือการชอกช ้ าของเน้ือสมอง (Cerebral contusion) และไม่มีก้อนเลือด(Hematoma)    

เกิดภายใตก้ะโหลกศีรษะ  

 ระดับคแนน 9-12 คะแนน แสดงถึง การบาดเจ็บท่ี ศีรษะปานกลาง (Moderate Head Injury)            

อาจพบการแตกของกะโหลกศีรษะผูป่้วยอาจมีการเปล่ียนแปลงทางสัญญาณชีพ มีการเปล่ียนแปลง        

ระดบัความรู้สึกตวัลดลงไดภ้ายใน 24 ชัว่โมง ซ่ึงน าไปสู่การเสียชีวิตสูงถึงร้อยละ 50 ของผูบ้าดเจบ็ท่ีศีรษะ   

 ระดับคะแนน 3-8 คะแนน แสดงถึง การบาดเจ็บท่ีศีรษะอย่างรุนแรง (Severe Head Injury)                 

มีการสูญเสียระดบัความรู้สึกหรือจ าเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนไม่ไดม้ากกวา่ 24 ชัว่โมง ร่วมกบัมีการชอกช ้าฉีกขาด

ของเน้ือสมอง หรือมีก้อนเลือดในสมอง ผู ้ป่วยมีความรู้สึกตัวน้อยมาก ไม่สามารถท าตามค าส่ังได้                   

มีการเคล่ือนไหวแขนขาหนี งอหรือเหยยีดในท่าท่ีผิดปกติ 

 

การวินิจฉัยโรค  

ผูป่้วยท่ีได้รับบาดเจ็บทุกรายท่ีมายงัห้องฉุกเฉิน ควรได้รับการตรวจประเมิน primary survey        

และช่วยเหลือขั้นต้นโดยเฉพาะการหยุด external bleeding จากนั้นจึงด าเนินการตามแนวทางการรักษา     



ของ ATLS ร่วมกับการประเมินการบาดเจ็บท่ีกระดูกสันหลังระดับคอด้วยเสมอ เม่ือภายหลังจาก        

สัญญาณชีพคงท่ี จึงพิจารณาประเมินผูป่้วยอีกคร้ังวา่มีการบาดเจบ็ท่ีสมองร่วมดว้ยหรือไม่1 

ในกรณีท่ีผูป่้วยท่ีมีการบาดเจบ็ท่ีสมองรุนแรงนอ้ย Glasgow Coma Scale 13-15 แนะน าให้พิจารณา

ปัจจัยเส่ียงร่วมเพ่ือประกอบการรักษา ควรติดตามหรือสังเกตอาการท่ีเร่ิมมีการเปล่ียนแปลงจากเดิม        

อยา่งใกลชิ้ด ปัจจยัเส่ียงท่ีพบหรืออาการส าคญัท่ีตอ้งระวงั และควรให้ความส าคญัเม่ือผูป่้วยท่ีมีการบาดเจบ็

ท่ีสมองรุนแรงนอ้ย ไดแ้ก่ อาการกระสับกระส่าย บ่นปวดศีรษะมาก สับสน พูดจาผิดปกติ โวยวาย อาเจียน 

หรือซึมลง มีการตอบสนองช้าลงไปจากเดิม อาการเหล่าน้ีอาจเป็นอาการแสดงของความดนัในกะโหลก       

ท่ีสูงข้ึนได้ ควรให้การรักษาด้วยยาในทันทีท่ีสงสัยเพื่อลดความดันในกะโหลกศีรษะ และพิจารณา               

ส่งตรวจ CT brain ต่อไป ส าหรับผู ้ป่วยท่ีมีการบาดเจ็บท่ีสมองรุนแรง มี Glasgow Coma Scale <13             

ตอ้งให้การดูแลรักษาในโรงพยาบาลทุกราย และควรปรึกษาประสาทศลัยแพทยใ์นทนัที กรณีผูป่้วยเมาสุรา

หรือใชส้ารเสพติดท่ีมีผลต่อจิตประสาท ควรรับไวส้ังเกตอาการในโรงพยาบาล และพิจารณาส่งตรวจ CT 

brain และกรณี Low risk ควรให้รักษาตามอาการ หรืออาจแนะน าให้เฝ้าสังเกตอาการทางระบบประสาท      

ท่ีบ้าน กรณี Moderate risk ให้พิจารณารับผู ้ป่วยไว้สังเกตอาการในโรงพยาบาลอย่างน้อย 6 ชั่วโมง            

หรือพิจารณาส่งตรวจ CT1 

 

การรักษาโรค  

 โดยทัว่ไปแบ่งการรักษาเป็น 2 วิธีใหญ่ ๆ ไดแ้ก่7 

1. การรักษาโดยไม่ตอ้งผ่าตดั ถา้มีการบาดเจ็บต่อสมองเพียงอย่างเดียว การรักษาจะเป็นการรักษา

แบบประคบัประคอง ไดแ้ก่ การคงไวซ่ึ้งการไหลเวียนและปริมาณออกซิเจนท่ีไปเล้ียงสมองไดอ้ยา่งเพียงพอ         

การรักษาภาวะแทรกซ้อนต่างๆ เช่น ภาวะปอดอักเสบหรือติดเช้ือการให้ยา เช่น ยาลดความดัน                       

ในโพรงกะโหลกศีรษะไดแ้ก่ แมนนิทอล (Mannitol) ฟูโรซิไมด ์(Furosemide) และยาลดการบวมของสมอง 

ไดแ้ก่ เดกซาเมธาโซน (Dexamethasone) 

2. การรักษาโดยการผ่าตดัเปิดกะโหลกศีรษะ เพ่ือเขา้ไปส ารวจเน้ือสมองและแก้ไขพยาธิสภาพ        

ท่ีเกิดข้ึนภายในโพรงกะโหลกศีรษะ การักษาโดยการท าผ่าตดัน้ีผูป่้วยจะไดรั้บการท าผ่าตดัโดยการเจาะรู

ผ่านกะโหลกศีรษะเพ่ือเข้าไปดูดของเหลวท่ีคั่งค้างออก (Burr Hole) หรือผ่าตัดเปิดกะโหลกศีรษะ               

เ พ่ือน าก้อนเ ลือด ท่ีคั่งอยู่ภายในออก นอกจากนั้ นการผ่าตัด เ ปิดกะโหลกศีรษะ (Craniotomy)                               

ยงัสามารถป้องกันและลดผลกระทบจากการบาดเจ็บท่ีศีรษะได้ เช่น ลดความดันในกะโหลกศีรษะ       

ป้องกนัภาวะสมองเคล่ือนยอ้น 



การดูแลผู้บาดเจ็บอุบัติเหตุฉุกเฉิน  
 ลกัษณะการดูแลทางดา้นงานอุบติัเหตุฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุท่ีเก่ียวขอ้งกบัพยาบาลนั้นเร่ิมตน้ข้ึน    
เ ม่ื อ รับโทรศัพท์และตอบค าถามของระบบสาย ด่วนฉุก เ ฉิน  มีการ รับ ฟังโดยสรุปประ เด็น                                      
ให้ตรงกบัผูรั้บบริการแจง้เหตุ และแนะน าวิธีการดูแลตนเองเบ้ืองตน้และการติดตามอาการตนเองต่อเน่ือง 
พร้อมช้ีแนะแหล่งประโยชน์ให้ผูรั้บบริการไดเ้ลือกใช้บริการต่อได ้แต่หากการประเมินจากการซักถาม
ข้อมูลผ่านโทรศัพท์นั้นทราบแน่ชัดว่ามีความรุนแรงเกิดข้ึนกับผูป้ระสบเหตุแน่นอน พยาบาลและทีม       
ตอ้งเคล่ือนท่ีเร็วตอ้งไปยงัจุดเกิดเหตุเพ่ือใหก้ารช่วยเหลือโดยเร็วท่ีสุด ดงัน้ี4 

1. การรับแจ้งเหตุฉุกเฉินท่ีศูนย์ส่ังการ 1669 (Integrate Emergency Medical Service--IEMS)          
การรับแจ้งเหตุฉุกเฉินเป็นส่วนงานแยก เพ่ือตอบสนองภารกิจหลักของศูนย์บริการแพทย์ฉุกเฉิน                    
ซ่ึงโรงพยาบาลรัฐบาลทุกแห่งจะเป็นศูนยส่ั์งการ ซ่ึงท าหน้าท่ีรับแจง้เร่ืองท่ีเป็นเหตุฉุกเฉินผ่านหมายเลข 
1669 หลังจากรับแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือ ศูนย์ฯ จะส่ังการทีมเคล่ือนท่ีเร็วเพ่ือเข้าให้การช่วยเหลือ                       
ผูป้ระสบเหตุ การปฏิบติังานหน่วยงานน้ีตอ้งอาศยับุคลากรท่ีมีความรู้และทกัษะในการสนทนาแบบลว้งลึก 
เพราะข้อมูลท่ีได้ต้องแม่นย  า เพียงพอต่อการวิเคราะห์ตัดสินใจส่ังการต่อด้วยเวลาท่ีเร่งด่วน พยาบาล            
จึงจ าเป็นตอ้งใชค้วามรู้ความสามารถท่ีสูงข้ึนในการส่ังการทีม 

2 .  ก า รประ เ มินและ ดูแลผู ้บ าด เ จ็บ ฉุก เ ฉิน  ณ  ท่ี เ กิ ด เห ตุ  เ ม่ื อ ทีม  EMS ถึ ง เ ป้ าหมาย                                     
และพบผูป้ระสบเหตุฉุกเฉิน พยาบาลตอ้งเป็นผูน้ าทีมในการประเมินสภาพท่ีประสบอุบติัเหตุฉุกเฉินซ่ึงเป็น
บทบาทอิสระ ซ่ึงปฏิบติัตามแนวทางการช่วยชีวิตผูบ้าดเจบ็ขั้นสูง (Advanced Trauma Life Support--ATLS) 
ดงัน้ี 
  2.1 การประเมินผู ้บาดเจ็บฉุกเฉิน ณ ท่ีเกิดเหตุเป็นการประเมินผู ้บาดเจ็บเบ้ืองต้น                 
ซ่ึงประกอบดว้ย 2 ขั้นตอนยอ่ย ดงัน้ี (1) การประเมินสภาพทัว่ไปของผูบ้าดเจ็บ เป็นการประเมินผูบ้าดเจ็บ
อย่างรวดเร็วโดยใช้วิธีการดู คล า เคาะ ฟัง เพ่ือคน้หาภาวะคุกคามชีวิตผูบ้าดเจ็บเสียชีวิตไดอ้ย่างรวดเร็ว    
ตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้า โดยใช้เวลาไม่เกิน 3 นาที (2) การประเมินระดับความรู้สึกตวั (mental status)         
ณ จุดเกิดเหตุโดยใช้หลัก AVPU ได้แก่ A (Alert): ความรู้สึกตัวดี พูดคุย ท าตามค าบอกได้, V (Verbal 
stimuli): การตอบสนองต่อเสียงเรียก เช่น เรียกแลว้ต่ืนลืมตา หรือหันตามเสียงเรียกได ้เป็นตน้ , P (Painful 
stimuli): การตอบสนองต่อความเจ็บปวด เช่น ชักแขน ขาหนี เกร็ง เหยียดหรืองอแขนขาเม่ือเจ็บ                    
ปัดถูกต าแหน่งท่ีเจ็บ เป็นต้น และ U (Unresponsive): ไม่รู้สึกตัวหรือไม่ตอบสนองของผู ้บาดเจ็บ                    
ซ่ึงประเมินจากอาการท่ีปรากฎพร้อมใหก้ารช่วยเหลืออยา่งรวดเร็วตามล าดบั จาก A-B-C-D-E ดงัน้ี 

A (Airway / cervical spine control) : การประเมินทางเดินหายใจ หากพบอาการบาดเจ็บ     
ท่ี ศีรษะหรือการบาดเจ็บบริเวณคอ ทรวงอก รวมถึงในผู ้บาดเจ็บท่ีหมดสติ ซ่ึงผู ้บาดเจ็บกลุ่มน้ี                        
อาจมีการแตกหกัของกระดูกสันหลงั ซ่ึงส่งผลใหเ้กิดการบาดเจบ็ไขสันหลงัตามมา ตอ้งใส่เฝือกตามคอชนิด
แขง็ (hard collar) และตอ้งใส่แบบถูกวิธี หลงัจากนั้นใหเ้คล่ือนยา้ยผูบ้าดเจบ็ดว้ย long spinal broad  



B (Breathing and ventilation) : การประเ มิน รูปแบบการหายใจทั้ งอัตรา  จังหวะ                   
กรณีท่ีพบว่ามีอาการหายใจหอบหรือปลายมือปลายเทา้เขียว หายใจเฮือกหรือหยุดหายใจ ตอ้งโทรรายงาน
แพทย ์และให้นักปฏิบติัการฉุกเฉินการแพทยใ์ส่ท่อช่วยหายใจ พร้อมท าการช่วยหายใจและให้ออกซิเจน
บ าบดัทนัที  

C (Circulation and hemorrhagic control) : การประ เ มิน ชีพจรตามต าแหน่ง ต่ าง  ๆ                  
เพื่อเป็นการท านายระดบัความดนัโลหิต อตัราการเตน้ของหัวใจ ทีม EMS ตอ้งรีบช่วยฟ้ืนคืนชีพ พยาบาล
ตอ้งโทรรายงานแพทยใ์นการช่วยเพ่ิมความดันโลหิตด้วยการใช้ยา Vasopressor agents ช่วยให้ผ่านพน้     
ระยะวิกฤตชีวิตจนมั่นใจว่าการท างานของหัวใจกลับคืนมาและสามารถน าเลือดไปเล้ียงอวยัวะส าคญั          
ในขั้นตอนน้ี หากมีต าแหน่งของเลือดออก พยาบาลต้องช่วยห้ามเลือดอย่างเร่งด่วน ก่อนปฏิบัติการ   
ช่วยเหลืออ่ืน 

D (Disability) : การประ เ มินการตอบสนองของระบบประสาท  ในระยะแรก                             
จะตรวจเพียงความรู้สึก และรูม่านตาเท่านั้นโดยใชห้ลกั AVPU และให้ประเมินดว้ย Glasgow coma scale 
อยา่งละเอียดเม่ืออาการของผูบ้าดเจบ็คงท่ี 

E (Exposure/environmental control) : การประเมินหาจุดบาดเจ็บ ผิดรูปหรือจุดเลือดออก   
ท่ีอยู่ในร่มผ้า ซ่ึงทีม EMS ต้องเปิดเส้ือผ้าผู ้บาดเจ็บเพ่ือค้นหาโดยอาจต้องพลิกตะแคงตัวผู ้บาดเจ็บ              
เพื่อค้นหาการบาดเจ็บด้านหลังโดยใช้  “Log roll maneuver” ทั้ งน้ีต้องจัดการส่ิงแวดล้อมรอบข้าง                  
ใหป้ลอดภยัดว้ย 
  2.2 การคดัแยกผูบ้าดเจ็บฉุกเฉิน ณ ท่ีเกิดเหตุส่วนใหญ่ใชก้บัอุบติัภยัหมู่ (Mass Casualty 
Incident--MCI) คือ ภัยหรือเหตุการณ์ท่ีมีผูบ้าดเจ็บเป็นจ านวนมากจนต้องระดมก าลังความช่วยเหลือ          
จากทุกแผนกในโรงพยาบาล แต่เบ้ืองต้น ณ จุดเกิดเหตุจ าเป็นต้องมีการคัดแยกเพ่ือให้การช่วยเหลือ           
ตามอาการท่ีเร่งด่วนเป็นหลักในการคัดแยก ปัจจุบันใช้ Field Triage เป็นเคร่ืองมือในการคัดกรอง             
และแยกประเภทของผูป่้วยตามระดบัการบาดเจบ็เพ่ือช่วยเหลือเร่งด่วน  

3. การช่วยกู้ชีพผู ้ประสบอุบัติเหตุท่ีหัวใจหยุดเต้น ณ จุดประสบอุบัติเหตุฉุกเฉิน การกู้ชีพ                
ในผูบ้าดเจบ็อุบติัเหตุท่ีหวัใจหยดุเตน้ มีค าแนะน าเก่ียวกบัการช่วยฟ้ืนคืนชีพ ดงัน้ี 

ขั้นท่ี 1 การเตรียมผูรั้บบริการก่อนการช่วยฟ้ืนคืนชีพ (1) จดัให้ผูป่้วยอยูใ่นสภาพแวดลอ้ม
ท่ีปลอดภัย (2) จัดท่าให้ผู ้ป่วยนอนตะแคงทับซ้าย ควรให้นอนในท่าตะแคงซ้ายเอียง 15-30 องศา             
พร้อมประเมินสภาพ ผูป่้วยตามหลกั A-B-C-D-E (3) จดัใหผู้ป่้วยอยูบ่นพ้ืนแขง็ 

ขั้นท่ี 2 การลงมือช่วยฟ้ืนคืนชีพผูบ้าดเจบ็ โดยใหช่้วยฟ้ืนคืนชีพตามหลกัการช่วยฟ้ืนคืนชีพ 
โดยใหเ้ร่ิมจากการกดหนา้อก (C) เปิดทางเดินหายใจ (A) และช่วยหายใจ (B)  

C : Circulation กรณีพบผูบ้าดเจ็บหมดสติแต่ไม่ไดใ้ส่ท่อช่วยหายใจ 2 คร้ัง ผ่านออกซิเจน
ผ่านชุดช่วยหายใจ (resuscitation-masks-sets) ขณะรอนักปฏิบติัการฉุกเฉินการแพทยโ์ทรรายงานแพทย์    
เ พ่ื อใ ส่ท่ อ ช่วยหายใจ  (endotracheal intubation) หลังจาก ช่วยนักปฏิบัติการ ฉุก เ ฉินการแพทย์                               



ใส่ท่อช่วยหายใจแล้วให้กดหน้าอก จ านวน 100-120 คร้ัง/นาที เพ่ิมการช่วยหายใจเป็น 10 คร้ัง/นาที              
ซ่ึงใช ้Ambu-bag บีบออกซิเจนผา่นท่อช่วยหายใจดว้ยออกซิเจนความเขม้ขน้สูง 100% แนะน าใหก้ดหนา้อก
ต าแหน่งกดหน้าอกให้วางมือกดลงต าแหน่งกลางกระดูกหน้าอก ลึกอย่างน้อย 2 น้ิว (5 เซนติเมตร)               
แต่ไม่เกิน 2.4 น้ิว (6 เซนติเมตร) แขนตึง ถอนมือข้ึนให้เลือดไหลเขา้สู่หัวใจก่อนกดลงใหม่แบบเป็นจงัหวะ
ต่อเน่ือง โดยบุคลากรในทีม EMS สลับกันกดหน้าอกทุก 5 รอบและพยาบาลเปิดเส้นเลือดด าด้วยเข็ม        
เบอร์ 18 พร้อมใหส้ารน ้าแก่ผูบ้าดเจบ็ ชนิด 0.9 NSS 100 ml vein Load  

A: Airway โดยการเปิดทางเดินหายใจให้โล่งด้วยวิธี head tilt chin lift หรือถ้าสงสัย             
ว่ามีการหักของกระดูกสันหลังส่วนคอ เช่น มีแผลท่ีศีรษะหรือในรายท่ีหมดสติให้เปิดทางเดินหายใจ         
ดว้ยวิธี jaw thrust maneuver ซ่ึงจะท าในช่วงแรกก่อนใส่ท่อช่วยหายใจและก่อนใส่เฝือกดามคอชนิดแขง็ 

B: Breathing คือการช่วยหายใจให้ออกซิเจนผ่านชุดช่วยหายใจ (resuscitation-masks-sets) 
ซ่ึงในการปฏิบติัอาจเป็นชุดออกซิเจนถงัเล็กท่ียกเคล่ือนท่ีไดเ้ร็ว (mobile oxygen) หรืออาจบีบ ambu bag      
ท่ี ต่อกับ resuscitation-masks ก็ได้ หากจ า เ ป็นต้องใส่ท่อ ช่วยหายใจพยาบาลต้องเตรียมอุปกรณ์                       
และช่วยนกัปฏิบติัการฉุกเฉินการแพทยใ์ส่ท่อช่วยหายใจตามแผนการรักษาของแพทย ์ 

D: Defibrillation คือ  การใช้กระแสไฟจากเค ร่ือง  defibrillator ในการช็อกไฟฟ้า                   
เพ่ือกูชี้พผูท่ี้หัวใจหยดุเตน้ตามแนวปฏิบติัของ ACLS เม่ือพบคล่ืนไฟฟ้าหัวใจผูป่้วยเป็น VF/Pulseless VT, 
SVT เป็นต้น โดยติดและใช้เคร่ืองช็อกไฟฟ้าโดยเร็วท่ีสุด ซ่ึงพยาบาลต้องส่งสัญญาณให้ทีมทุกคน             
ถอยห่างจากผู ้ป่วยขณะช็อกไฟฟ้า หลังช็อกไฟฟ้าประเมินอาการและท าการกดทรวงอกต่อทันที                  
โดยพยาบาลโทรรายงานแพทยเ์ก่ียวกับคล่ืนไฟฟ้าหัวใจท่ีพบหลงัช็อกไฟฟ้า ซ่ึงแพทยอ์าจส่ังการรักษา     
ดว้ยการให้ยา Adrenaline, Adenosine และ Amiodarone ซ่ึงพยาบาลตอ้งตอ้งเป็นคนเตรียมและให้ยาเหล่าน้ี
แก่ผูป่้วย 

4. การเคล่ือนยา้ยและการจดัการทางการพยาบาลขณะน าส่งผูบ้าดเจ็บเพ่ือการดูแลรักษาต่อเน่ือง 
การเคล่ือนย้ายผู ้บาดเจ็บเพ่ือการรักษาต่อ ในกรณีมีโรงพยาบาลสนามต้องได้รับการตรวจประเมิน 
รักษาพยาบาลเบ้ืองตน้ก่อนมัน่ใจวา่อาการผูป่้วยปลอดภยัก่อนท าการเคล่ือนยา้ยไปรักษาต่อในโรงพยาบาล
ท่ีมีความพร้อมส าหรับการรักษาต่อเน่ือง แต่ในบางกรณีท่ีจ าเป็นต้องน าผู ้บาดเจ็บส่งตัวไปรักษา                
อย่างเร่งด่วน เช่น ผู ้ป่วยในโซนสีแดง เป็นต้น การเคล่ือนย้ายผู ้บาดเจ็บพยาบาลต้องประสานงาน                  
กบัทีมสุขภาพปลายทางท่ีจะยา้ยผูป่้วยไปท าการรักษาประสานงานกบัญาติ (กรณีท่ีมีญาติผูป่้วยในท่ีเกิดเหตุ) 
ประสานงานกบัทีม EMS ท่ีจะท าการน าส่งผูป่้วย กรณีท่ีสงสัยว่าผูบ้าดเจ็บน่าจะมีการบาดเจ็บของกระดูก
สันหลงั หรือกระดูกอุง้เชิงกรานหัก แนะน าให้วิธียกและเคล่ือนยา้ยผูป่้วยจากเตียงดว้ย scoop และ vacuum 
mattress แทนการใช ้spinal  board ซ่ึงท าใหผู้ป่้วยเจบ็ป่วยไดม้าก และกรณีกระดูกเชิงกรานหกัการใช ้spinal 
board ตอ้งมีการรัดผูบ้าดเจบ็แน่นในต าแหน่งอุม้เชิงกราน จะท าใหผู้บ้าดเจบ็เสียเลือดมากข้ึน  
 

 



การพยาบาล 

 การพยาบาลผูป่้วยบาดเจ็บท่ีสมองตามค่านิยมหลักและมาตรฐานการพยาบาลแบบองค์รวม            

แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ดงัน้ี8 

1. การพยาบาลในระยะวิกฤตและฉุกเฉิน (critical and emerging care nursing) ระยะน้ีมีเป้าหมาย

เพื่ อให้ผู ้ป่วยปลอดภัยและรอดชีวิตจากการบาดเจ็บ ท่ีสมอง และเพื่ อให้ผู ้ป่วยมีความพร้อม                                 

ในการเข้ารับการผ่าตัด และปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อน ซ่ึงปัญหาหลักของผูป่้วยบาดเจ็บท่ีสมอง             

ในระยะน้ีคือ ปัญหาทางระบบประสาท และปัญหาทางระบบหายใจ  

 2. การพยาบาลในระยะต่อเน่ืองและการฟ้ืนฟูสภาพ (continuing and recovery care nursing) 

หลังจากท่ีภาวะสมองบวม การมีน ้ าไขสันหลังคั่งในโพรงสมอง และการติดเช้ือได้รับการแก้ไขแล้ว       

แพทยจ์ะพิจารณาท าการผา่ตดัตกแต่งเพ่ือปิดกะโหลกศีรษะโดยมกัท าหลงัไดรั้บบาดเจ็บประมาณ 2-6 เดือน 

หากท าเ ร็วกว่าก าหนดจะมีภาวะแทรกซ้อนเกิดข้ึนได้มากกว่า ส่วนผู ้ท่ีได้รับการต่อสายระบาย                         

น ้ าไขสันหลงัจากโพรงสมองลงสู่ช่องท้อง (ventriculoperitoneal shunt: VP shunt) มกัมีภาวะแทรกซ้อน

ค่อนขา้งมาก ดังนั้น ในระยะการดูแลต่อเน่ืองและการฟ้ืนฟูสภาพน้ีพยาบาลจึงต้องค านึงถึงผลกระทบ       

จากการเจบ็ป่วย และใหก้ารช่วยเหลือฟ้ืนฟู เพ่ือใหผู้ป่้วยสามารถด ารงชีวิตในสังคมไดโ้ดยมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  

 

กรณีศึกษา 

 ข้อมูลทั่วไป ผูป่้วยเด็กชาย รูปร่างผอม ผิวสีด าแดง สถานภาพ โสด เช้ือชาติ ไทย สัญชาติ ไทย 

ศาสนา พุทธ ระดบัการศึกษา มธัยมศึกษา อาชีพ นกัเรียน ปัจจุบนัอยูก่บับิดาและมารดา 

ประวัติการเจ็บป่วย 

อาการส าคัญ ซึม มีเลือดออกท่ีหู 30 นาทีก่อนมา 

ประวัติการเจ็บป่วยปัจจุบัน  30 นาทีก่อนมาโรงพยาบาล พยาบาล EMS ให้ประวัติว่า ผู ้ป่วย             

ขบัรถมอเตอร์ไซคช์นกบัรถมอเตอร์ไซค ์สลบในท่ีเกิดเหตุ มีเลือดออกท่ีหูดา้นซ้าย เรียก 1669 ช่วยเหลือ 

แรกรับ ณ ท่ีเกิดเหตุ ผูป่้วย E2V2M5 มีเลือดออกท่ีหูซ้าย ไม่มีแขนขาผิดรูป DTX 128 mg% BP 122/76 

mmHg  PR 94 /min RR 20 /min O2 Saturation 97% On O2 canular 3 LPM On 0.9% NSS 1,000 mi IV drip               

ก่อนน าส่งโรงพยาบาล 

ประวัติการเจ็บป่วยในอดีต มีประวติัเป็น G6PD  

 

 



การประเมินสภาพร่างกาย ณ ที่เกดิเหตุ 

Airway maintenance and Cervical spine protection ผู ้ ป่ ว ย ไ ม่ มี ส่ิ ง แ ป ลกปลอม  เ ลื อ ด                    

หรือเศษอาหารในคอ On Philadelphia with Head immobilizer with Spinal board. 

Breathing and Ventilation ผูป่้วยหายใจไม่เหน่ือย ไม่มีหายใจอกบุ๋ ม ไม่มีแผลบริเวณหน้าอก    

หรือล าตวั อตัราการหายใจ 20 คร้ังต่อนาที วดั O2 saturation 97% 

Circulation and Hemorrhagic control ผู ้ป่ วย มี ศีรษะบวมโนบริ เวณศีรษะด้านหลังซ้ า ย                      

มีเลือดออกท่ีหูดา้นซา้ย อตัราการเตน้ของหวัใจ 94 คร้ังต่อนาที ความดนัโลหิต 122/76 มิลลิเมตรปรอท 

Disability ผูป่้วยซึม ปลุกต่ืนเป็นพกั ๆ มีเสียงอืออาในล าคอ Glasgow Coma Scale E2V2M5 

การประเมินสภาพร่างกาย ณ ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 

สภาพร่างกายทั่วไป  ผูป่้วยเด็กชายไทย รูปร่างผอม ผิวสีด าแดง  

ศีรษะและใบหน้า ผมส้ันสีด า หนังศีรษะและเส้นผมสะอาด ศีรษะบวมโนบริเวณศีรษะ

ดา้นหลงัซา้ยขนาด 15 เซนติเมตร มีเลือดออกท่ีหูดา้นซา้ย Pupil 2.5 mm. Reaction to light both eye 

จมูก   รูปร่างสมมาตรเท่ากนั ไม่มีบาดแผล ไม่มีสารคดัหลัง่ 

ปากและคอ  ริมฝีปากแห้ง ล้ินสีชมพู ต่อมทอนซิลไม่โต เส้นเลือดด าท่ีคอไม่โป่ง     

ต่อมน ้าเหลืองท่ีคอไม่โต 

ทรวงอกและปอด รูปร่างทรวงอกเท่ากันทั้ งสองข้าง หายใจไม่เหน่ือย อัตราการหายใจ         

20 คร้ังต่อนาที 

ระบบหัวใจและหลอดเลือด อตัราการเตน้ของหัวใจ 76 คร้ังต่อนาที อตัราการเตน้สม ่าเสมอ                             

ไม่พบเสียงแทรก ความดนัโลหิต 115/68 มิลลิเมตรปรอท 

ระบบต่อมไร้ท่อและน ้าเหลือง คล าไม่พบต่อมน ้ าเหลืองโต ต่อมไทรอยด์ปกติ ตามร่างกาย        

ไม่พบกอ้น 

ระบบทางเดินอาหาร  ทอ้งนุ่ม ไม่มี Tenderness คล าไม่พบตบัโต  

ระบบกระดูกและกล้ามเน้ือ ไม่มีลกัษณะของขอ้และแขนผิดปกติ ไม่บวม แขนขาสองขา้ง   

ยกขยบัได ้

ระบบประสาท   ผูป่้วยซึม ปลุกต่ืน Glasgow Coma Scale E2V2M5 มี Response 

to pain 

ระบบขับถ่ายและอวัยวะสืบพนัธ์ุ ลกัษณะอวยัวะเพศปกติ  



การวินิจฉัยโรคคร้ังแรก Severe Head Injury 

การวินิจฉัยโรคคร้ังสุดท้าย Acute Epidural Hematoma 

การตรวจพเิศษต่าง ๆ CT brain non contrast with C-spine  
IMPRESSION: 
- Fracture pass through left occipitomastoid suture extending to left temporal bone  with acute EDH 

adjacent left sigmoid sinus region (beneath fracture site; 1.2 cm in thickness), and thin SDH along both 
tentorial cerebelli. 

- No evidence of cervical spine fracture 

การรักษาที่ได้รับ 
1. CT brain non contrast with C-spine 
2. On ET tube NO.7.5 dept 21 cm. / CXR portable / Ethomidate 15 mg IV stat with Succinyl 75 mg 

IV stat 
3. 0.9% NSS 1,000 ml IV drip 80 ml/hr. 
4. CBC, BUN, Creatinine, Electrolyte, Coagulogram, Swab for COVID-19 ATK 

 5. Cefazolin 1 gm IV ทุก 6 ชัว่โมง, Omeprazole 40 mg IV OD, Dilantin 100 mg IV ทุก 8 ชัว่โมง, 
Tazocin 4.5 gm IV drip ทุก 6 ชัว่โมง 

การพยาบาลผู้ป่วยตามหลกัของกระบวนการพยาบาล 

ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล กจิกรรมการพยาบาล 

การพยาบาลผู้ป่วย ณ จุดเกดิเหต ุ
1. ผู้ป่วยมีภาวะเส่ียงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
ซ ้าซ้อนและการแพร่กระจายเช้ือโรค 
ข้อมูลสนับสนุน  
1. ผู ้เห็นเหตุการณ์แจ้งว่า “ผู ้ป่วยขับรถ
มอเตอร์ไซค์ชนกับรถมอเตอร์ไซค์ สลบ
เรียกไม่รู้สึกตวั” 
2. ได้รับการประสานจากศูนยรั์บแจ้งเหตุ
และ ส่ังการการแพทย์ฉุก เ ฉินจังหวัด
สุพรรณบุ รี  ให้ ที มป ฏิบั ติ ก า รขั้ น สู ง          
ออกปฏิบั ติ ก า รการแพทย์ ฉุ ก เ ฉิน  มี
ผู ้บาดเจ็บ  1  ราย เ ป็นเด็กชายประสบ
อุบติัเหตุ ขบัรถมอเตอร์ไซคช์นกบั 

 
1. ประเมินสถานการณ์ (Scene size-up) ทีมปฏิบัติการ   
ไดรั้บขอ้มูลเบ้ืองตน้ประเภทระดบัความรุนแรงผูบ้าดเจ็บ 
เหตุการณ์ สถานท่ี ขอ้มูลต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานการณ์ 
สภาพแวดล้อมท่ีอาจเป็นอันตรายหรือความปลอดภัย      
ของสถานท่ีเกิดเหตุ ก่อนเดินทางไปจนถึงท่ีเกิดเหตุ          
เพ่ือวางแผนเขา้ไปปฏิบติัการพยาบาลไดอ้ยา่งปลอดภยั  
          1.1 สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันตนเองโดย สวมถุงมือ 
สวมเ ส้ือค ลุม  Face shield และสวมหน้ากากอนามัย            
ทางการแพทย์ เ พ่ือป้องกันตนเองจากการสัมผัสเลือด       
จ ากผู ้บ าด เ จ็บโดยตรงและ ป้องกัน เ ช้ื อ  COVID-19            
ขณะเดินทางเม่ือถึงท่ีเกิดเหตุ จอดรถพยาบาลห่างจากจุด
เกิดเหตุในระยะปลอดภยั 15 เมตรหนัหนา้รถพยาบาล 
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รถมอเตอร์ไซคมี์ระดบัความรุนแรงฉุกเฉิน
มาก (Emergency) ไม่รู้สึกตวัท่ีเกิดเหตุถนน
ทางหลวงชนบท 
3. เวลาท่ีเกิดเหตุเป็นช่วงเวลากลางคืน     
เหตุเกิดบนทอ้งถนนเขตชุมชนมีการสัญจร
ทางจราจร 
วัตถุประสงค์ 
          เ พ่ือให้ผู ้ป่วยและทีมผู ้ช่วย เหลือ
ปลอดภยัจากสถานการณ์รอบขา้งอุบติัเหตุ
ซ ้ าซอ้นและการแพร่กระจายเช้ือโรค 
 เกณฑ์การประเมินผล  
1. ผู ้ป่ วยและทีมผู ้ช่ วย เหลือปลอดภัย         
ไม่เกิดอุบติัเหตุซ ้ าซอ้น 
2. ทีมผูช่้วยเหลือปลอดภยัจากการติดเช้ือ
โรค 

ไปทางโรงพยาบาลปิดสัญญาณเสียงและเปิดสัญญาณไฟ
รถพยาบาล ดึงเบรกมือ และเปิดทา้ยรถ 
          1 . 2  ประ เ มินความปลอดภัยของสถานการณ์  
สถานการณ์โดยรอบ(Scene safety)ลกัษณะพ้ืนท่ีการสัญจร
การจราจร แสงสว่างและมีการจัดการกั้นเขตแสดงพ้ืนท่ี   
เกิดอุบัติเหตุมีสัญญานไฟเตือนแจ้งเหตุโดยเจ้าหน้าท่ี
อาสาสมัครกู้ภัยหรือต ารวจ เพ่ือป้องการเกิดอุบัติเหตุ
การจราจรซ ้าซอ้น  
          1.3 ประเมินกลไกการบาดเจบ็ (Mechanism of Injury) 
เ ป็นการประ เ มินการ เ กิด อุบั ติ เห ตุ  เ ช่น  ถูกรถชน                    
ขับมอเตอร์ไซค์ล้ม เ ป็นต้น พร้อมทั้ งส ารวจจ านวน
ผูบ้าดเจบ็ 
          1.5 ส ารวจสถานการณ์เสร็จ ให้แจง้ศูนยรั์บแจง้เหตุ
และส่ังการให้ประสานขอสนับสนุนเจ้าหน้าท่ีต ารวจมา
ก ากับเหตุการณ์ความปลอดภัยร่วมกับเจ้าหน้าท่ีกู้ภัย        
และทีมปฏิบติัการฉุกเฉินระดบัพ้ืนฐานเพ่ิมเติม 
การประเมินผล 
          จากการส ารวจพบว่าสถานท่ีเกิดเหตุเป็นถนนหลวง
ชนบทลาดยาง บริเวณโดยรอบมืดไม่มีไฟขา้งทางมีรถกูภ้ยั
จากมูลนิธิ 2 คนัเปิดไฟวบัวาบ จอดกั้นพ้ืนท่ี ปลอดภยัห่าง
จากจุด เ กิด เหตุประมาณ 50  เมตรทั้ งสองด้านถนน              
และวางกรวยจราจรแบบเบ่ียงช่องจราจรปิดช่องทาง        
โดยกรวยใบท่ี  1  ต้อง จัด เ รียงเ ฉียงออกไปทางขวา                 
ให้ไดร้ะยะรถท่ีตามมาเห็นกรวยทั้ง 5 ใบ เจา้หนา้ท่ีกูภ้ยัอีก
คนให้สัญญานเป่านกหวีดและกระบองไฟโบกรถท่ีผ่านไป
มาไฟส่องสว่ า งทั่วบ ริ เ วณ พ้ืน ท่ี  โดย เ ป็นอุบั ติ เหตุ
รถจักรยานยนต์ 2 คนัชนกันรถจักรยานยนต์พลิกตะแคง
ห่างจากผูป่้วยประมาณ 5 เมตร ระหว่างการน าส่งไม่เกิด
อุบติัเหตุซ ้ าซอ้น ไม่มีการแพร่กระจายเช้ือ  
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2. ผู้ป่วยเกิดภาวะคุกคามชีวิตเน่ืองจาก
กลไกลการบาดเจ็บที่รุนแรง 
ข้อมูลสนับสนุน 
1. ผู ้เห็นเหตุการณ์แจ้งว่า “ผู ้ป่วยขับรถ
มอเตอร์ไซคช์นกบัรถมอเตอร์ไซค ์สลบ” 
2. ได้รับการประสานจากศูนยรั์บแจ้งเหตุ
และ ส่ังการการแพทย์ฉุก เ ฉินจังหวัด
สุพรรณบุรีให้ทีมปฏิบัติการขั้นสูงออก
ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน มีบาดเจ็บ 1 
รายเป็นเด็กชายประสบอุบัติเหตุ ขับรถ
มอ เตอ ร์ ไซค์ชนกับรถมอ เตอ ร์ไซค์                 
มี ร ะ ดับ ค ว า ม รุ น แ ร ง วิ ก ฤ ต ฉุ ก เ ฉิ น 
(Resuscitation)  
3. ผูป่้วยไม่รู้สึกตวัในท่ีเกิดเหตุ  
วัตถุประสงค์ 
          เพื่ อประ เ มินภาวะ คุ กคาม ชี วิ ต        
ของผู ้ป่ วยและให้การ รักษาพยาบาล            
ได้อย่างรวดเร็วให้พ้นภาวะคุกคามชีวิต 
และไม่เกิดภาวะแทรกซอ้น 
เกณฑ์การประเมินผล 
1. ผูป่้วยไม่เกิดภาวะคุกคามชีวิต ณ ท่ีเกิด
เหตุ  
2. สัญญาณชีพอยูใ่นเกณฑป์กติ 

1. ออกปฏิบติัการฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์ส าหรับช่วยเหลือ
ผู ้ป่วยหลังจากได้รับแจ้งเหตุ เ พ่ือช่วยเหลือผู ้ป่วยได้
ทนัท่วงที 
2. ประเมินสภาพผู ้บาดเจ็บเบ้ืองต้น (Initial assessment)
หลังจากประเมินสถานการณ์แล้วปลอดภัย ภายในเวลา     
ไม่เกิน 1 นาที พร้อมกบัให้การรักษาภาวะคุกคามต่อชีวิต    
ท่ีพบ ไดแ้ก่ 
          2.1 ประเมินสภาพทัว่ไปผูป่้วย (General Impression) 
ไดแ้ก่ อาย ุเพศ เช้ือชาติ ลกัษณะท่าทาง บุคลิกภาพท่ีเห็น  
          2.2 ประเมินความรู้สึกตวัร่วมกบัการยึดตรึงกระดูก
สั น ห ลั ง ส่ ว น ค อ  ( Assess Mental status and C-spine 
protection) อย่างรวดเร็ว โดยใช้หลักการ AVPU ได้แก่ 
Alert: ผูป่้วยเจ็บพูดคุยไดรู้้เร่ือง Verbal stimulus: ผูป่้วยเจ็บ
ตอบสนองต่อเสียงพูด/เรียก Painful stimulus: ผูป่้วยเจ็บ     
ไม่ตอบสนองต่อเสียงพูด แต่ตอบสนองต่อการกระตุ้น     
ด้ ว ย ค ว า ม เ จ็ บป วด  แ ล ะ  Unresponsive: ผู ้ ป่ ว ย เ จ็ บ                    
ไม่ตอบสนองต่อเสียงพูดและความเจ็บปวด และประเมิน 
Glasgow Coma scale 
          2.3 ป ร ะ เ มิ นท า ง เ ดิ นห า ย ใ จ  (Assess Airway)              
โดยการ เ ปิดทาง เ ดินหายใจด้วยวิ ธี  Manual Airway 
maneuver ท่ า  Jaw Thrust maneuver. ในผู ้ป่ วยอุบัติ เหตุ         
ถ้ า มี ส่ิ ง แ ป ลกปลอมห รื อ ส า ร คัดหลั่ ง ใ ห้ น า อ อก                     
โดยการใชอุ้ปกรณ์เคร่ืองมือดูดออก 
          2.4 ประเมินการหายใจ (Assess Breathing) ผู ้ป่วย
ห า ย ใ จห รือ ไ ม่  ถ้ า ห า ย ใ จได้  ลักษณะก า รหาย ใจ                
จงัหวะการหายใจชา้ เร็ว สม ่าเสมอ เป็นอยา่งไรโดยการมอง
สังเกตการเคล่ือนไหวของทรวงอก และให้ O2 canular         
3 LPM 
 2.5 ป ร ะ เ มิ น ร ะบบก า ร ไหล เ วี ย น  ( Assess 
Circulation) โดยการตรวจชีพจรท่ีข้อมือ (Radial pulse) 
กรณีผูป่้วยรู้สึกตวัดีหรือท่ีคอ (Carotid pulse) เม่ือไม่รู้สึกตวั 
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 หาต าแหน่งท่ีมีเลือดออกว่ามีหรือไม่ และประเมินผิวหนัง   

ดูอุณหภูมิ สีผิว ความช้ืนและค่า Capillary refilling time 
พร้อมให้สารน ้ าทางหลอดเลือดด า 0.9% NSS 1000 ml IV 
drip เ ปิดเส้นด้วย Medicut เบอร์  18 เพื่อทดแทนเลือด            
ท่ีเสียไป 
3. ประเ มินการบาด เจ็บอย่ า งรวด เ ร็ว  (Rapid trauma 
assessment) ตั้งแต่ศีรษะจรดเทา้อยา่งรวดเร็วภายในไม่เกิน 
90 วินาที โดยใชห้ลกั DCAP-BTLS ไดแ้ก่ D = Deformities 
การผิดรูป C = Contusion รอยฟกช ้ า  A = Abrasion แผล
ถลอก P = Puncture / Penetrations แผลจากการถูกแทง B = 
Burns แ ผ ล ไหม้  T = Tenderness ต า แ ห น่ ง เ จ็ บ  L = 
Lacerations แผลฉีกขาด และ S = Swelling อาการบวม     
โดยใชข้ั้นตอนการประเมิน ดงัน้ี 
          3.1 ยดึตรึงกระดูกไขสันหลงัส่วนคอไว ้ 
          3.2 ประเมินศีรษะ (Assess the head DCAP-BTLS 
and crepitus)  
          3.3 ประเมินคอ ตรวจโดยการดูลักษณะการผิดรูป     
ดูการผิดรูปของกล่องเสียง การเอียงของหลอดลม (Trachea 
deviation) หลอดเ ลือดด า ท่ีคอโป่งพอง  ( Jugular vein 
distension) 
          3.4 ใส่อุปกรณ์ดามคอ ได้แก่ On Philadelphia with 
Head immobilizer with Spinal board 
          3.5 ประเมินทรวงอก ตรวจโดยการดูและคล า             
ทั้ งด้านหน้า  ด้านหลัง  และด้านข้าง หากมีบาดแผล                 
ท่ีทรวงอก  ดูการขยายตัวของทรวงอกทั้ งสองข้า ง
เปรียบเทียบกนั 
          3.6 ประเมินช่องท้อง ตรวจโดยการดูบาดแผล          
จากภายนอก การขยายตัวของช่องท้อง คล าดูการตึง         
ของผนงัช่องทอ้ง หาจุดกดเจบ็ (Tenderness) 
          3.7 ประเมินกระดูกเชิงกราน ตรวจโดยการคล า
กระดูกเชิงกรานโดยรอบ และใหสั้งเกตลกัษณะของรอยช ้า 
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 และบาดแผลแลกดท่ีกระดูกเชิงกราน  

          3.8 ประเมินระยางค์ทั้ง 4 ตรวจโดยการคล าชีพจร 
ตรวจความรู้สึกและก าลงัของแขนและขาทั้ง 2 ขา้ง 
4. วดัสัญญาณชีพ ความดันโลหิต และประเมิน Glasgow 
Coma scale 
5. ซกัประวติัและตรวจร่างกายเฉพาะส่วน โดยใช ้SAMPLE 
ดังน้ี S = Signs and Symptoms = อาการและอาการแสดง     
ท่ีผูป่้วยฉุกเฉินบอกกล่าว A = Allergies = ประวติัอาการแพ้
ยาและส่ิงอ่ืน M = Medication = ประวติัการใช้ยา P = Past 
History = ประวติัการเจ็บป่วยและบาดเจ็บในอดีต L = Last 
oral intake = การรับประทานคร้ังสุดทา้ย และ E = Event = 
ล าดบัเหตุการณ์ส าคญัต่าง ๆ 
6. ประเมินอาการผูป่้วยอยา่งต่อเน่ือง (Ongoing assessment) 
โดยประเมินระดบัความรู้สึกตวัซ ้ า (Reassessment Mental 
status) ป ร ะ เ มิ น ขั้ น ต้ น ซ ้ า  ( Reassessment Initial)                    
เพ่ือดูทางเดินหายใจสะดวกหรือไม่ ลกัษณะการหายใจและ
อัตราการหายใจลักษณะและอัตราการเต้นของชีพจร 
ประเมินสัญญาณชีพและตรวจร่างกายซ ้า  
การประเมินผล 
 ผูป่้วยซึม ปลุกต่ืนเป็นพกั ๆ มีเสียงอืออาในล าคอ 
Glasgow Coma Scale E2V2M5 On Philadelphia with Head 
immobilizer with Spinal board. ห า ย ใ จ ไ ม่ เ ห น่ื อ ย                      
มีศีรษะบวมโนบริเวณศีรษะดา้นหลงัซ้าย มีเลือดออกท่ีหู
ดา้นซ้าย ไม่มีแขนขาผิดรูป วดัสัญญาณชีพ อตัราการเตน้
ของหัวใจ 94 คร้ังต่อนาที อตัราการหายใจ 20 คร้ังต่อนาที 
ความดนัโลหิต 122/76 มิลลิเมตรปรอท O2 saturation 97% 
DTX 97  mg% และประ เ มินผู ้ป่ วย เ ป็น  Resuscitation        
น าส่งโรงพยาบาลภายใน 10 นาที 
 
 
 



ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล กจิกรรมการพยาบาล 

3. ผู้ป่วยเส่ียงต่อการบาดเจ็บของกระดูก
สันหลงัขณะเคล่ือนย้ายน าส่ง 
ข้อมูลสนับสนุน 
1 .  ผู ้ ป่ ว ย ขั บ ร ถ ม อ เ ต อ ร์ ไ ซ ค์ ช น                      
กับรถมอเตอร์ไซค์ สลบ เรียกไม่รู้สึกตวั   
ในท่ีเกิดเหตุ 
2. ผูป่้วยซึม ปลุกต่ืนเป็นพกั ๆ มีเสียงอืออา
ในล าคอ Glasgow Coma Scale E2V2M5 
หายใจไม่เหน่ือย มีศีรษะบวมโนบริเวณ
ศีรษะดา้นหลงัซ้าย มีเลือดออกท่ีหูดา้นซา้ย 
ไม่มีแขนขาผิดรูป 
วัตถุประสงค์ 
          ผูป่้วยไม่เกิดการบาดเจ็บของกระดูก
สันหลงั 
เกณฑ์การประเมินผล 
1. ผูป่้วยขยบัแขนขาไดป้กติ 
2. ผูป่้วยหายใจไดป้กติ 

1. ประเมินลกัษณะของการหายใจ การเคล่ือนไหวแขนขา 
รวมทั้ งก าลังของแขนขาของผูป่้วย โดยประเมินอาการ   
อย่างต่อเน่ืองทุก 5 – 10 นาที ตั้งแต่ท่ีเกิดเหตุจะกระทัง่ถึง
โรงพยาบาลปลายทาง 
2 .  ยึดตรึง  และดามคอโดยใช้  Philadelphia with Head 
immobilizer with Spinal board. 
3. เคล่ือนย้ายผูป่้วยโดยใช้หลักการเคล่ือนย้ายบาดเจ็บ      
ของกระดูกสันหลัง คือ การเคล่ือนย้ายโดยมีบุคลากร           
ท่ีไดรั้บการฝึกทกัษะการเคล่ือนยา้ยผูบ้าดเจ็บอย่างน้อย 3 
คน  ด้วยการใช้ไม้กระดานรองหลัง  ( Spinal board)                   
มีการยกและเคล่ือนย้ายอย่างระมัดระวัง เ พ่ือป้องกัน         
การพลดัตก 
การประเมินผล 
          ผูป่้วยหายใจไดเ้อง การเคล่ือนไหวของแขนขาปกติ 
และไม่มีอาการของการไดรั้บบาดเจ็บของกระดูกสันหลงั 
วดัสัญญาณชีพ อัตราการเต้นของหัวใจ 94 คร้ังต่อนาที 
อัตราการหายใจ 20 คร้ังต่อนาที ความดันโลหิต 122/76 
มิลลิเมตรปรอท O2 saturation 97% 

4. ผู้ป่วยเส่ียงต่อการส าลกัและการขาด
ออกซิเจน 
ข้อมูลสนับสนุน 
1. ผูป่้วยขบัรถมอเตอร์ไซคช์นกบัรถ
มอเตอร์ไซค ์สลบ เรียกไม่รู้สึกตวัในท่ีเกิด
เหตุ 
2. ผูป่้วยซึม ปลุกต่ืนเป็นพกั ๆ มีเสียงอืออา
ในล าคอ Glasgow Coma Scale E2V2M5 
มีศีรษะบวมโนบริเวณศีรษะดา้นหลงัซา้ย 
มีเลือดออกท่ีหูดา้นซา้ย 
วัตถุประสงค์ 
          ผูป่้วยไม่มีการส าลกั และไม่ขาด
ออกซิเจน 

1. ประเมินทางเดินหายใจของผูป่้วย ดูว่ามีส่ิงแปลกปลอม
หรือสารคดัหลัง่ติดในล าคอหรือไม่ และประเมินการหายใจ 
ผูป่้วยหายใจหรือไม่ถา้หายใจไดล้กัษณะการหายใจจงัหวะ
การหายใจช้า เร็ว สม ่าเสมอหรือไม่ โดยประเมินทุก 2-3 
นาที ตั้งแต่ท่ีเกิดเหตุจะกระทัง่ถึงโรงพยาบาลปลายทาง 
2. วดัสัญญาณชีพ และประเมินออกซิเจนในร่างกาย 
3. ดูดเสมหะหรือสารคัดหลั่งเท่าท่ีจ าเป็น เพ่ือป้องกัน       
การส าลกั และป้องกนัการแพร่กระจายของเช้ือโรค 
4. ใส่ Oropharyngeal airway เม่ือผูป่้วยมีระดบัความรู้สึกตวั
เปล่ียนแปลง 
5. ให ้O2 canular 3 LPM เพ่ือเพ่ิมออกซิเจนในรางกาย 
การประเมินผล 
          ผูป่้วยไม่มีการส าลกั และไม่มีการขาดออกซิเจน  
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เกณฑ์การประเมินผล 
1. ผูป่้วยไม่มีการส าลกั 
2. ผูป่้วยไม่มีภาวะของการขาดออกซิเจน 

วดัสัญญาณชีพ อัตราการเต้นของหัวใจ 94 คร้ังต่อนาที 
อัตราการหายใจ 20 คร้ังต่อนาที ความดันโลหิต 122/76 
มิลลิเมตรปรอท O2 saturation 97% 

การพยาบาลในห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 
1. ผู้ป่วยเส่ียงต่อภาวะแทรกซ้อน เน่ืองจาก
ระดับความรู้สึกตัวเปลี่ยนแปลงจากสมอง
ได้รับการกระทบกระเทือน 
ข้อมูลสนับสนุน 
1. ผู ้ ป่ ว ย ขั บ ร ถ ม อ เ ต อ ร์ ไ ซ ค์ ช น                      
กบัรถมอเตอร์ไซค ์สลบ เรียกไม่รู้สึกตวัใน
ท่ีเกิดเหตุ  
2. ทีมปฏิบัติการขั้ นสูงออกปฏิบัติการ
การแพทย์ฉุกเฉินให้ประวัติ เ พ่ิมเติมว่า 
ผูป่้วยซึม ปลุกต่ืนเป็นพกั ๆ มีเสียงอืออา   
ในล าคอ Glasgow Coma Scale E2V2M5 
หายใจไม่เหน่ือย มีศีรษะบวมโนบริเวณ
ศีรษะดา้นหลงัซ้าย มีเลือดออกท่ีหูดา้นซา้ย 
ไ ม่ มี แ ขน ข า ผิ ด รู ป  ว ัด สั ญญ าณ ชี พ            
อัตราการเต้นของหัวใจ 94 คร้ังต่อนาที 
อั ต ร า ก า ร ห า ย ใ จ  2 0  ค ร้ั ง ต่ อ น า ที                
ความดันโลหิต 122/76 มิลลิเมตรปรอท      
O2 saturation 97% DTX 97 mg% 
3. อาการผูป่้วยท่ีห้องอุบติัเหตุและฉุกเฉิน 
ผู ้ ป่ ว ย  Glasgow Coma Scale E2V2M5         
มี  Response to pain. Pupil 2 . 5  mm. 
Reaction to light both eye. พบศีรษะบวม
โนบริเวณศีรษะด้านหลังซ้ายขนาด 15 
เซนติเมตร มีเลือดออกท่ีหูดา้นซา้ย  
4. สัญญาณชีพท่ีห้องอุบติัเหตุและฉุกเฉิน 
อุณหภูมิ 36 องศาเซลเซียส อตัราการเต้น
ของหวัใจ 76 คร้ังต่อนาที อตัราการหายใจ  

 
1 .  ว ัด และบัน ทึ ก สัญญาณ ชีพ  พ ร้ อมทั้ ง ป ร ะ เ มิ น                 
ระดบัความรู้สึกตวัของผูป่้วยทุก 15 – 30 นาที หากมีอาการ
ผิดปกติ ใหร้ายงานแพทย ์
2. ช่วยแพทยใ์ส่ท่อช่วยหายใจเบอร์ 7.5 ลึก 21 เซนติเมตร 
พ ร้ อมทั้ ง ต ร ว จสอบต า แห น่ งขอ งท่ อ ช่ ว ยห า ย ใ จ                      
ให้อยู่ ในต าแหน่ง ท่ี เหมาะสม  และ ติดพลาส เตอ ร์                  
เพ่ือยดึแน่นไว ้
3. ให้ Ethomidate 15 mg IV และ Succinyl 75 mg IV ก่อน
ใ ส่ท่ อ ช่ ว ยหา ย ใจ  ต ามแผนการ รั กษ าของแพทย์                 
พร้อมทั้งสังเกตอาการผิดปกติต่าง ๆ  
4. ดูดเสมหะในท่อช่วยหายใจและในปาก เพ่ือป้องกัน     
สารคดัหลัง่ติดอยูใ่นท่อและในปากผูป่้วย 
5. ต่อเคร่ืองช่วยหายใจตามแผนการรักษา 
6 .  ส่ งผู ้ ป่ ว ย ถ่ า ยภาพ รั ง สีทรวงอก  เ พ่ื อ ดูต า แห น่ ง                   
ของท่อช่วยหายใจ 
7. สวนปัสสาวะให้ผูป่้วย เพื่อดูความสมดุลของปริมาณ    
น ้าเขา้ออกในร่างกาย 
8 .  ส่ ง ผู ้ ป่ ว ย ท า  CT brain non contrast with C-spine          
พร้อมทั้งมีพยาบาลน าส่งทั้งก่อนและหลงัท า CT brain non 
contrast with C-spine หากมีอาการผิดปกติใหร้ายงานแพทย ์
การประเมินผล 
          ผู ้ป่วย E2VTM4 On ET tube NO. 7.5ต่อกับเคร่ือง  
ช่วยหายใจ หายใจสัมพันธ์กับเคร่ืองดี Retain Foley’s 
catheter Urine สีเหลืองเขม้ 100 มิลลิลิตร วดัสัญญาณชีพ 
อตัราการเตน้ของหัวใจ 76 คร้ังต่อนาที อตัราการหายใจ 20 
คร้ังต่อนาที ความดันโลหิต 128/100 มิลลิเมตรปรอท         
O2 saturation 100% 
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20 คร้ังต่อนาที ความดันโลหิต 115/68 
มิลลิเมตรปรอท O2 saturation 99% 

วัตถุประสงค์ 
ผู ้ป่ วยไ ม่ เ กิดภาวะแทรกซ้อน     

จากระดบัความรู้สึกตวัเปล่ียนแปลง 
เกณฑ์การประเมินผล 
1. ผู ้ป่ วย มีระดับของ  Glasgow 

Coma Scale ไม่เปล่ียนแปลงจากเดิม 
2. ผู ้ป่ วยไ ม่ มีแทรกซ้อน อ่ืน  ๆ    

เ ช่น  ปวดศีรษะมาก ชัก เก ร็ง  แขนขา        
อ่อนแรงเพ่ิม 

 

2. ผู้ป่วยเส่ียงต่อภาวะความดันในกะโหลก
ศีรษะสูง เน่ืองจากมีเลือดออกในสมอง 
ข้อมูลสนับสนุน 
1 .  ผู ้ ป่ ว ย ขั บ ร ถ ม อ เ ต อ ร์ ไ ซ ค์                             
ชนกบัรถมอเตอร์ไซค ์สลบ เรียกไม่รู้สึกตวั
ในท่ีเกิดเหตุ 
2. ผู ้ป่วย Glasgow Coma Scale E2V2M5    
มี  Response to pain. Pupil 2 . 5  mm. 
Reaction to light both eye. พ บ ศี ร ษ ะ        
บวมโนบริเวณศีรษะดา้นหลงัซ้ายขนาด 15 
เซนติเมตร มีเลือดออกท่ีหูดา้นซา้ย  
3 . วั ด สั ญ ญ า ณ ชี พ  อุ ณ ห ภู มิ  3 6                   
องศาเซลเซียส อตัราการเตน้ของหัวใจ 76 
ค ร้ังต่อนาที  อัตราการหายใจ 20 ค ร้ัง          
ต่อนาที ความดนัโลหิต 115/68 มิลลิเมตร
ปรอท O2 saturation 99% 
4 .  CT brain non contrast with C-spine      
พ บ  Fracture pass trough left 
occipitomastoid suture extending to left 
temporal bone with acute EDH adjacent  

1. สังเกตและบันทึกกอาการและอาการแสดงทางระบบ
ประสาทและสัญญาณชีพ บันทึกกระดับความรู้สึกตัว 
ปฏิกิริยาของรูม่านตาและการเคล่ือนไหว หากคะแนน 
Glasgow Coma Scale ลดลงจากเดิมมากกว่าหรือเท่ากบั 2 
คะแนน ใหรี้บรายงานแพทย ์
2. ดูดเสมหะเท่าท่ีจ าเป็น เพ่ือป้องกันการเกิดความดัน        
ในกะโหลกท่ีศีรษะท่ีเพ่ิมข้ึน 
3. จดัท่านอน โดยจดัใหศี้รษะล าคออยูใ่นแนวเดียวกบัล าตวั 
เพ่ือใหเ้ลือดไปเล้ียงสมองไดดี้ข้ึน 
การประเมินผล 
          ผู ้ ป่ ว ย  E2VTM4  On ET tube NO. 7 . 5  ต่ อ กั บ
เคร่ืองช่วยหายใจ หายใจสัมพนัธ์กับเคร่ืองดี ไม่มีอาการ     
ชัก เกร็ง ไม่มีอา เ จียน วัดสัญญาณชีพ อัตราการเต้น             
ของหัวใจ 76 คร้ังต่อนาที อตัราการหายใจ 20 คร้ังต่อนาที 
ความดันโลหิต 128/100 มิลลิเมตรปรอท O2 saturation 
100% 
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left sigmoid sinus region, and thin SDH 
along both tentorial cerebelli. 
วัตถุประสงค์ 
          ผู ้ ป่ ว ย ไ ม่ เ กิ ด ภ า ว ะ ค ว า ม ดั น                 
ในกะโหลกศีรษะสูง 
เกณฑ์การประเมินผล 
1.  ผู ้ป่วยไม่มีอาการและอาการแสดง       
ของความดนัในกะโหลกศีรษะสูง 
2. สัญญาณชีพอยูใ่นเกณฑป์กติ 
3. อาการทางระบบประสาทของผู ้ป่วย     
ไม่เปล่ียนแปลงจากเดิม 

 

3. ผู้ ป่วยเ ส่ียงต่อภาวะแทรกซ้อนก่อน     
และหลงัท า CT brain non contrast 
ข้อมูลสนับสนุน 
     1 .  ผู ้ ป่ ว ย ขั บ ร ถ ม อ เ ต อ ร์ ไ ซ ค์                       
ชนกบัรถมอเตอร์ไซค ์สลบ เรียกไม่รู้สึกตวั
ในท่ีเกิดเหตุ 
     2. แพทยต์รวจร่างกายผูป่้วยส่งท า CT 
brain non contrast with C-spine 
วัตถุประสงค์ 
          ผู ้ป่วยไม่มีภาวะแทรกซ้อนก่อน    
และหลังท า  CT brain non contrast with     
C-spine 
เกณฑ์การประเมินผล 
1. ผู ้ป่วยไม่มีอาการทางระบบประสาท
เปล่ียนแปลงจากเดิม 
2. ผูป่้วยไม่มีพลดัตกหกลม้หรือตกเตียง 

1. เตรียมความพร้อมด้านร่างกาย และจิตใจของผู ้ป่วย      
และญาติ โดยอธิบายให้ผูป่้วยและญาติเขา้ใจในการท า CT 
brain non contrast with C-spine รวมทั้ ง ให้ ค  า แนะน า          
การปฏิบติัตวัก่อน ขณะท า และหลงัรับการตรวจ  
2 .  ส่ ง ใ บ  Request CT brain non contrast with C-spine     
พร้อมทั้งติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
3. เปิดโอกาสใหซ้กัถามขอ้สงสัยต่าง ๆ  
4. ให้สารน ้าทางหลอดเลือดด าเป็น 0.9% NSS 1,000 ml IV 
drip 80 ml/hr. 
5 .  ข ณ ะ ส่ ง ท า  CT brain non contrast with C-spine                   
ใหพ้ยาบาลผูติ้ดตามดูแลอยา่งใกลชิ้ด 
6. เคล่ือนยา้ยผูป่้วยโดยใช ้Pad slide ทั้งก่อนและหลงัท า CT 
brain non contrast with C-spine 
การประเมินผล 
          ผู ้ป่วยได้รับการท า  CT brain non contrast with C-
spine ภายในเวลา 10 นาที CT brain non contrast with C-
spine พบ Fracture pass through left occipitomastoid suture 
extending to left temporal bone with acute EDH adjacent 
left sigmoid sinus region, and thin SDH along both tentorial 
cerebelli ก่อนและหลงัท า CT brain ไม่มีอาการผิดปกติ 
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4. ผู้ป่วยเส่ียงต่อภาวะพลดัตกเตียง 
ข้อมูลสนับสนุน 
1.  ผู ้ป่วย E2VTM4  On ET tube NO. 7.5    
ต่ อกับ เค ร่ื อ ง ช่ วยหายใจ  มี ด้ินไปมา           
เป็นบางคร้ัง  
2. ผูป่้วยนอนอยูบ่นเปลนอน 
วัตถุประสงค์ 
          ผูป่้วยไม่มีการพลดัตกหกลม้ 
เกณฑ์การประเมินผล 
1. ไม่มีการพลดัตกหกลม้ 
2. ไม่มีบาดแผลหรือฟกช ้าจากการพลดัตก
หกลม้ 
 

1 .  ประ เ มินความ เ ส่ี ยงผู ้ป่ วยแรก รับ  และประ เ มิน                    
เม่ือมีอาการเปล่ียนแปลง เพ่ือป้องกนัการพลดัตกหกลม้ 
2. จัดผูป่้วยให้อยู่หน้าเคาน์เตอร์พยาบาล โดยจัดบริเวณ        
ท่ีท่ีสามารถดูแลและมองเห็นไดช้ดัเจน 
3. ยกไมก้ั้นเตียงของเปลนอนทุกคร้ังหลงัให้การพยาบาล 
เพ่ือป้องกนัการพลดัตกหกลม้ 
4. มัดขนและขาผู ้ป่วยด้วยผ้า ท่ี นุ่มเ ม่ือผู ้ป่วยมีอาการ
กระสับกระส่ายหรือวุน่วายมากข้ึน พร้อมทั้งอธิบายใหญ้าติ
ทราบถึงความจ าเป็นในการผกูมดัผูป่้วย 
5. เคล่ือนย้ายผูป่้วยอย่างระมัดระวงั มีการใช้ Pad slide      
ทุกคร้ัง เพ่ือป้องกนัการพลดัตกหกลม้ 
การประเมินผล 
          ผูป่้วยไม่มีการตกเตียง ไม่มีบาดแผลเพ่ิม 

5. ญาติวิตกกังวลเกี่ยวกับการเจ็บป่วยและ
ผลกระทบที่เกดิขึน้ 
ข้อมูลสนับสนุน 
1. ญาติเดินเขา้มาสอบถามอาการของผูป่้วย 
“ผูป่้วยเป็นอยา่งไรบา้ง ดีข้ึนยงั” 
2. ญาติมีสีหนา้วิตกกงัวล 
วัตถุประสงค์ 
          ญาติคลายความวิตกกังวลเก่ียวกับ
การเจบ็ป่วยและผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 
เกณฑ์การประเมินผล 
1. ญาติคลายความวิตกกงัวลลง 
2. ญาติมีสีหนา้สดช่ืนข้ึน 
 
 
 
 
 

1. สร้างสัมพันธภาพท่ีดีกับญาติ พร้อมทั้ งเปิดโอกาส          
ใหร้ะบายความรู้สึกวิตกกงัวล 
2 .  อ ธิ บ า ย เ ก่ี ย ว กับ โ รค  อ า ก า ร และอ าก า ร แสด ง               
แผนการรักษา และผลดีผลเสียต่าง ๆ กับผูป่้วยและญาติ 
โดยใชถ้อ้ยค าท่ีสุภาพ นุ่มนวล และเขา้ใจง่าย 
3. เปิดโอกาสให้ซักถามขอ้สงสัยต่าง ๆ พร้อมทั้งอธิบาย    
ใหผู้ป่้วยและญาติเขา้ใจ เพ่ือลดความวิตกกงัวล 
การประเมินผล 
          ผูป่้วยและญาติคลายความวิตกกงัวล มีสีหน้าสดช่ืน
ข้ึน 
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การพยาบาลในระยะหลงัตรวจรักษา 
1. ผู ้ ป่ ว ย เ ส่ี ย ง ต่ อ ภ า ว ะ แ ท ร ก ซ้ อ น              
ขณะเคล่ือนยา้ยไปหอผูป่้วย 
ขอ้มูลสนบัสนุน 
1. ผู ้ป่ วย  E2VTM4 On ET tube NO. 7.5     
ต่อกับเคร่ืองช่วยหายใจ หายใจสัมพันธ์   
กบัเคร่ืองดี ไม่มีอาการชกัเกร็ง ไม่มีอาเจียน  
2. วดัสัญญาณชีพ อตัราการเตน้ของหัวใจ 
76 คร้ังต่อนาที อัตราการหายใจ 20 คร้ัง   
ต่อนาที ความดนัโลหิต 128/100 มิลลิเมตร
ปรอท O2 saturation 100% 
3. CT brain non contrast with C-spine พบ 
Fracture pass trough left occipitomastoid 
suture extending to left temporal bone with 
acute EDH adjacent left sigmoid sinus 
region, and thin SDH along both tentorial 
cerebelli 
วัตถุประสงค์ 
          ผู ้ ป่ ว ย ไ ม่ เ กิ ด ภ า ว ะ แทรกซ้ อน        
ขณะเคล่ือนยา้ย 
เกณฑ์การประเมินผล 
1. ผูป่้วยไม่เกิดการตกเตียง 
2. ผู ้ป่ วยไ ม่ เ กิดภาวะแทรกซ้อน  เ ช่น       
ร ะ ดั บ ค ว า ม รู้ สึ ก ตั ว เ ป ล่ี ย น แ ป ล ง                   
ท่อช่วยหายใจไม่หลุดหรือเคล่ือน 

1. ตรวจสอบสภาพผูป่้วยให้พร้อมก่อนการเคล่ือนยา้ย เช่น 
ช่ือ -นามสกุล  สัญญาณชีพ ส่ิง ท่ี ติดตัวผู ้ป่ วย    เ ช่น                  
สายใหน้ ้าเกลือ ท่อช่วยหายใจ และสายสวนปัสสาวะ 
2. เต รียมเค ร่ืองมือและอุปกรณ์ ท่ีจ า เ ป็นในระหว่าง              
การเคล่ือนยา้ยผูป่้วย เช่น Ambu bag, Portable pulse oxygen 
metor  
3. ติดต่อประสานงานกบัหอผูป่้วยเก่ียวกบัอาการของผูป่้วย 
และอุปกรณ์ท่ีตอ้งเตรียมรับผูป่้วย 
4. มี ก า ร เ ค ล่ื อนย้า ยอย่ า ง ร ะมัด ร ะวัง และ นุ่ มนวล               
พร้อมทั้งยกราวกั้นเตียงข้ึนทั้ง 2 ขา้ง และตรวจสอบอุปกรณ์
ต่าง ๆ ใหเ้รียบร้อย 
5. บีบ Ambu bag 8 - 10 คร้ังต่อนาที ตั้งแต่เคล่ือนยา้ยผูป่้วย
จนถึงหอผูป่้วย 
6. ขณะส่งต่อ ให้พยาบาลผู ้ติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด       
พร้อมทั้งประเมินอาการ สัญญาณชีพท่ีจ าเป็น และค่าอ่ิมตวั
ข อ ง อ อ ก ซิ เ จ น  ( Saturation Oxygen) เ ป็ น ร ะ ย ะ  ๆ                   
ตามความเหมาะสม 
7. รายงานอาการเปล่ียนแปลงของผูป่้วย พร้อมทั้งรายงาน
สัญญาณชีพท่ีผิดปกติ 
การประเมินผล 
          ผู ้ ป่ ว ย  E3VTM4 On ET tube NO. 7.5 ลึ ก  21 
เซนติเมตร หายใจไม่เหน่ือย วดัสัญญาณชีพ อตัราการเตน้
ของหัวใจ 72 คร้ังต่อนาที อตัราการหายใจ 20 คร้ังต่อนาที 
O2 saturation 100% ไ ม่ มีภาวะแทรกซ้อนขณะน า ส่ ง           
ไปหอผูป่้วย 

 
 สรุปกรณีศึกษา 

ผูป่้วยเด็กชายอายุ 14 ปี รับแจ้งจากศูนย์ส่ังการท่ีศูนย์รับแจ้งเหตุและส่ังการการแพทย์ฉุกเฉิน            
มีผูป่้วยเด็กชายประสบอุบติัเหตุ ขบัรถมอเตอร์ไซคช์นกบัรถมอเตอร์ไซค ์สลบในท่ีเกิดเหตุ เม่ือถึงท่ีเกิดเหตุ 
ไดป้ระเมินสถานการณ์ท่ีเกิดเหตุ สภาพแวดลอ้ม และความปลอดภยัต่าง ๆ รวมทั้งใส่ชุดและอุปกรณ์ป้องกนั
ตนเอง อาการแรกรับ ณ ท่ีเกิดเหตุ ผูป่้วยซึม ปลุกต่ืนเป็นพกั ๆ  มีเสียงอืออาในล าคอ Glasgow Coma Scale 



E2V2M5 หายใจไม่เหน่ือย มีศีรษะบวมโนบริเวณศีรษะดา้นหลงัซ้าย มีเลือดออกท่ีหูดา้นซ้าย ไม่มีแขนขา  
ผิดรูป ว ัดสัญญาณชีพ อัตราการเต้นของหัวใจ 94 คร้ังต่อนาที อัตราการหายใจ 20 คร้ังต่อนาที                     
ความดนัโลหิต 122/76 มิลลิเมตรปรอท O2 saturation 97% DTX 97 mg% ใหก้ารพยาบาลเบ้ืองตน้ ประเมิน
ระดบัความรู้สึกตวั On Philadelphia with Head immobilizer with Spinal board. เคล่ือนยา้ยผูป่้วยอยา่งถูกวิธี 
On O2 canular 3 LPM. (ตามแนวทางของสถานการณ์การระบาดของ COVID-19) On 0.9% NSS 1,000 ml 
IV drip 80 ml/hr. ท าการหยุดเลือดท่ีหูซ้าย วดัสัญญาณชีพ และประสานงานกับศูนย์กู้ชีพให้ประสาน          
กับห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เพ่ือเตรียมรับผูป่้วย และน าส่งโรงพยาบาลศูนย์ภายใน 10 นาที แรกรับ               
ท่ีห้องอุบติัเหตุและฉุกเฉิน ประเมินผูป่้วย Glasgow Coma Scale E2V2M5 มี Response to pain. Pupil 2.5 
mm. Reaction to light both eye. พบศีรษะบวมโนบริเวณศีรษะดา้นหลงัซา้ยขนาด 15 เซนติเมตร มีเลือดออก
ท่ีหูด้านซ้าย สัญญาณชีพแรกรับ อุณหภูมิ 36 องศาเซลเซียส อัตราการเต้นของหัวใจ  76 คร้ังต่อนาที        
อตัราการหายใจ 20 คร้ังต่อนาที ความดนัโลหิต 115/68 มิลลิเมตรปรอท O2 saturation 99% แพทยป์ระเมิน
และตรวจร่างกายผูป่้วย Diagnosis Severe Head Injury. พิจารณาใส่ Endotracheal tube NO. 7.5 dept 21 
เซนติเมตร ก่อนใส่ ET tube ให้ Ethomidate 15 mg IV และ Succinyl 75 mg IV ก่อนใส่ ET tube. FAST 
Negative. ส่ ง  Film CXR, Pelvis AP, C-spine lateral และ ส่ งท า  CT brain non contrast with C-spine              
ต ร ว จ  ATK for COVID-1 9  Negative ใ ห้ ก า ร พ ย า บ า ล คื อ  ป ร ะ เ มิ น แ ล ะบัน ทึ กสั ญญ าณ ชี พ                                       
อาการทางระบบประสาท ช่วยแพทยใ์ส่ ET tube เจาะเลือดตามแผนการรักษา สวนปัสสาวะ ติดตามผูป่้วย  
ทั้ งก่อนและหลังท า CT brain non contrast with C-spine จัดท่านอนท่ีถูกต้อง และต่อเคร่ืองช่วยหายใจ      
ตามแผนการรักษา ผล CT brain non contrast with C-spine พบ Fracture pass trough left occipitomastoid 
suture extending to left temporal bone  with acute EDH adjacent left sigmoid sinus region, and thin SDH 
along both tentorial cerebelli. ปรึกษาศลัยแพทยร์ะบบประสาท ใหน้อนรักษาตวัในโรงพยาบาล มีการติดต่อ
ประสานงานกับหอผูป่้วยศัลยกรรมอุบัติเหตุชาย อาการผู ้ป่วยก่อนน าส่งหอผูป่้วย ผู ้ป่วย E2VTM4                
On ET tube NO. 7.5 ต่อกับเคร่ืองช่วยหายใจ หายใจสัมพันธ์กับเคร่ืองดี On Philadelphia with Head 
immobilizer with Spinal board. Retain Foley’s catheter Urine สีเหลืองเข้ม 100 มิลลิลิตร วดัสัญญาณชีพ
ก่อนจ าหน่ายจากห้องอุบติัเหตุและฉุกเฉิน อตัราการเตน้ของหัวใจ 76 คร้ังต่อนาที อตัราการหายใจ 20 คร้ัง
ต่อนาที ความดนัโลหิต 128/100 มิลลิเมตรปรอท O2 saturation 100% ระหว่างน าส่งผูป่้วยมีพยาบาลน าส่ง 
ประเมินอาการระหว่างน าส่ง และติดตั้งเคร่ืองวดัความอ่ิมตวัของออกซิเจนตลอดทาง เม่ือถึงหอผูป่้วย
ศลัยกรรมอุบติัเหตุชาย มีการส่งขอ้มูลขอ้มูล และอาการระหวา่งน าส่ง แรกรับท่ีหอผูป่้วยศลัยกรรมอุบติัเหตุ 
ผู ้ป่วย E3VTM4 On ET tube NO. 7.5 ลึก 21 เซนติเมตร หายใจไม่เหน่ือย On Philadelphia with Head 
immobilizer with Spinal board. Retain Foley’s catheter Urine สีเหลืองเข้ม วดัสัญญาณชีพ อุณหภูมิ 37.2 
องศาเซลเซียส อตัราการเตน้ของหัวใจ 72 คร้ังต่อนาที อตัราการหายใจ 20 คร้ังต่อนาที ความดนัโลหิต 
119/78 มิลลิเมตรปรอท O2 saturation 100% ระหวา่งรักษาตวัในโรงพยาบาล ผูป่้วยรู้ตวัดี สามารถท าตามส่ัง
ได้ ช่วยเหลือตัวเองได้ หายใจไม่เหน่ือย ไม่ปวดศีรษะ สัญญาณชีพปกติ แพทย์สามารถน าท่อช่วยใจ             



ออกได้ สังเกตอาการผิดปกติ อาการทางระบบประสาท ไม่มีอาการผิดปกติ แพทยอ์นุญาตให้กลบับา้น           
รวมรักษาตวัในโรงพยาบาล 10 วนั 
 
การอภิปรายผล 
 จากกรณี ศึกษาผู ้ป่ วยบาด เจ็บ ท่ี ศี รษะจากอุบั ติ เหตุ  มีสา เหตุ จ ากขับรถมอ เตอร์ไซค์                                    
ชนกับรถมอเตอร์ไซค์ สลบ ในท่ีเกิดเหตุ  พยาบาลได้เข้าประเมินสภาพผู ้ป่วยหลังจากท่ีเกิดเหตุ                         
มีความปลอดภยั โดยใช้หลกั AVPU คือ ผูป่้วยมีการตอบสนองต่อเสียง มีอาการซึม และมีการประเมิน      
ตามหลกั A-B-C-D และให้การช่วยเหลือทนัที ไดแ้ก่ การประเมินทางเดินหายใจและประเมินกระดูกตน้คอ 
ไดรั้บการช่วยเหลือ ให้ On Philadelphia with Head immobilizer with Spinal board. การประเมินการหายใจ 
ใหก้ารช่วยเหลือ ให ้On O2 canular 3 LPM. การประเมินการไหลเวียนของโลหิต ใหก้ารช่วยเหลือ On 0.9% 
NSS 1,000 ml IV drip 80 ml/hr. ท าการหยดุเลือดท่ีหูซา้ย และการประเมินการตอบสนองของระบบประสาท 
โดยใชห้ลกั AVPU เหมือนกบัประเมินคร้ังแรก รวมทั้งมีการประเมินหาจุดบาดเจ็บ ผิดรูป หรือเลือดออก   
ในร่มผ้าร่วมด้วย เม่ือมีการประเมินและช่วยเหลือเบ้ืองต้นเสร็จ จะมีการเคล่ือนยา้ยโดยมีบุคลากร                   
ท่ีไดรั้บการฝึกทกัษะการเคล่ือนยา้ยผูบ้าดเจบ็อยา่งนอ้ย 3 คน ดว้ยการใชไ้มก้ระดานรองหลงั (Spinal board) 
มีการยกและเคล่ือนยา้ยอย่างระมัดระวงั เม่ือมาถึงรถพยาบาลมีการประเมินสัญญาณชีพ และอาการ            
ทางระบบประสาททุก 2-3 นาที จนถึงโรงพยาบาล ซ่ึงการพยาบาลขา้งตน้มีความสอดคลอ้งกับบทบาท
พยาบาลท่ีดูแลผูป่้วย ณ จุดเกิดเหตุ4เม่ือผูป่้วยมาถึงโรงพยาบาลแพทยไ์ดส่้งท า CT brain non contrast with 
C-spine พบว่ามีเลือดออกสมอง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการรักษา1  ท่ีอธิบายว่า ผูป่้วยท่ีมี Glasgow Coma Scale 
<13 ตอ้งพิจารณาส่งตรวจ CT brain รับรักษาในโรงพยาบาล และควรปรึกษาประสาทศลัยแพทยใ์นทนัที 
ดงันั้นผูป่้วยไดรั้บการดูแลอย่างถูกต้อง และเหมาะสม ตั้งแต่ ณ จุดเกิดเหตุ ในห้องอุบติัเหตุและฉุกเฉิน     
และดูแลต่อเน่ืองท่ีหอผูป่้วย ท าใหผู้ป่้วยมีอาการท่ีดีข้ึน และสามารถกลบับา้นได ้
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีแนวปฏิบัติทางการพยาบาลในผู ้ป่วยบาดเจ็บท่ีศีรษะจากอุบัติเหตุ ณ จุดเกิดเหตุ                       
และห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เพื่อให้พยาบาลใช้เป็นแนวทางในการพยาบาลผู ้ป่วยให้ได้มาตรฐาน               
และไม่เกิดภาวะแทรกซอ้น 
 2.  ควรมีการทบทวนการพยาบาลในผู ้ป่วยบาดเจ็บ ท่ีศีรษะจากอุบัติ เหตุ  ณ จุดเ กิดเหตุ                         
และห้องอุบติัเหตุและฉุกเฉิน เพื่อทบทวนแนวทางการประเมิน การรักษา และการพยาบาลตั้งแต่ ณ เกิดเหตุ 
จนกระทัง่จ าหน่ายออกจากหอ้งอุบติัเหตุและฉุกเฉิน 
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