การรักษาพยาบาลฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ
วัตถุประสงค :
๑. อธิบายขั้นตอนการประเมินสถานการณ (Scene size-up) กอนเขาไปชวยเหลือผูปวยฉุกเฉินไดถูกตอง
๒. บอกขั้นตอนการประเมินขั้นตน (Initial assessment) ไดถูกตอง
๓. อธิบายความสําคัญของการซักประวัติ และการตรวจรางกายผูป วยฉุกเฉินไดถูกตอง
๔. บอกขั้นตอนการตรวจรางกายผูบ าดเจ็บอยางรวดเร็ว (Rapid Trauma assessment) ไดถูกตอง
๕. อธิบายความจําเปน ในการประเมินสภาพผูปวยฉุกเฉินที่ไมรูสึกตัวได
๖. อธิบายสวนประกอบและความสําคัญของการประเมินอาการผูปวยฉุกเฉินอยางตอเนื่อง ในระหวางการ
ดูแล (Ongoing assessment) ไดถูกตอง
กลาวนํา
ปจจุบันระบบบริการการแพทยฉุกเฉินในประเทศไทย มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น เนื่องจากมี พ.ร.บ.การแพทยฉุกเฉินออกมา จึงทําใหมีหนวยงานที่รับผิดชอบโดยตรง ปจจุบันสถาบันการแพทย
ฉุกเฉิน (สพฉ.) คือหนวยงานที่มีหนาที่บริหารจัดการเกี่ยวกับระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน การปฏิบัติงานในระบบ
บริการการแพทยฉุกเฉิน (Emergency Medical Service) เปนระบบมาตรฐานสากล ที่ทําการชวยเหลือผูปวยฉุกเฉิน ณ
จุดเกิดเหตุ กอนนําสงโรงพยาบาล (Prehospital care) โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติอยู ๖ ระยะ ไดแก
๑. การเจ็บปวยฉุกเฉินและการแจงเหตุ (Detection)
๒. การแจงเหตุขอความชวยเหลือ (Reporting)
๓. การออกปฏิบัติการของหนวยบริการการแพทยฉุกเฉิน (Response)
๔. การรักษาพยาบาล ณ จุดเกิดเหตุ (On Scene care)
๔.๑ การประเมินสถานการณ (Scene size-up)
๔.๒ การประเมินสภาพผูปวยฉุกเฉิน (Patient assessment)
๕. การลําเลียงขนยายและใหการดูแลระหวางนําสง (Care in transit)
๖. การนําสงสถานพยาบาล (Transfer to the definitive care)
การรักษาพยาบาลผูปวยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ เปนขั้นตอนหนึ่งที่มีความสําคัญ ที่ตองอาศัยหลักการและองค
ความรูที่ถูกตอง ในการตัดสินใจที่รวดเร็ว ถูกตอง และสิง่ สําคัญที่สุดคือเรื่อง ของความปลอดภัย ทั้งผูปฏิบัติงาน
ประชาชนที่อยูในเหตุการณ โดยมีเนื้อหาที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน ณ จุดเกิดเหตุ ดังนี้

ภาพแสดงสัญลักษณ ของการบริการการแพทยฉุกเฉิน (STAR OF LIFE)
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๑. การประเมินสถานการณ (Scene size-up)
ในการปฏิบัติงาน ณ จุดเกิดเหตุ สิ่งสําคัญสิ่งแรก คือ การประเมินสถานการณตั้งแตเริ่มเดินทางไปจนถึงที่เกิด
เหตุ การประเมินสถานการณ เปนการรวบรวมขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับสถานการณ สภาพแวดลอมที่อาจเปนอันตราย
หรือความปลอดภัยของสถานที่นั้น ๆ เพื่อเปนแนวทางในการพิจารณา วางแผนเขาไปชวยเหลือผูปวยฉุกเฉิน ไดอยาง
ถูกตอง เกิดความปลอดภัยตอเจาหนาที่ที่เขาไปชวยเหลือ รวมทั้งผูปวยเจ็บ ประชาชนที่อยูในเหตุการณ และเพื่อเปน
ขอมูลในการรองขอความชวยเหลือ สิ่งสนับสนุนจากหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ในกรณีที่มผี ูปวยฉุกเฉิน จํานวนมาก
(Mass casualty) เกินขีดความสามารถของหนวยที่เขาไปชวยเหลือ
ขอพึงระลึกถึงเกี่ยวกับการประเมินสถานการณ : ประกอบดวยสิ่งตาง ๆ ดังนี้
๑.๑ การปองกันตนเอง : ประกอบดวย
๑.๑.๑ การปองกันตนเองจากการสัมผัสเชื้อโรค (Body substance isolation : BSI) พึงระลึกไวเสมอวา
เราไมควรไปสัมผัสกับผูปวยฉุกเฉินโดยตรง เพราะอาจทําใหเราติดเชื้อโรคตาง ๆ ตามมาได ดังนั้น จึงตองเตรียม
อุปกรณปองกันตนเองที่เหมาะสม เพื่อไมใหมีการสัมผัส สารคัดหลั่ง เลือด หรือการไอ จาม จากผูปวยฉุกเฉิน ดังนี้
- สวมแวนตา ถาจําเปน
- สวมถุงมือ ถาจําเปน
- สวมเสื้อคลุม ถาจําเปน
- สวมผาปดปาก ปดจมูก ถาจําเปน
- ลางมือ ลางยานพาหนะ
- ลางอุปกรณหลังการใชงาน
๑.๑.๒ การปองกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นระหวางการปฏิบัติงานในบางสถานการณ
- สวมหมวกนิรภัย
- สวมรองเทาบูธ
๑.๑.๓ การปองกันอันตรายจากวัตถุอันตราย
- กรณีที่มีสารพิษ ตองใหผูเชี่ยวชาญมาควบคุมสถานการณ
- ไมควรเขาไปในสถานที่ที่อาจจะมีสารพิษ หรือวัตถุอันตราย โดยไมมีอุปกรณปองกันตนเอง
๑.๑.๔ การปองกันตนเองจากอุบัติเหตุจราจร ตองสังเกตสิง่ ตอไปนี้
- สภาพการจราจร
- สายไฟฟา / ไฟฟา
- น้ํามันเชื้อเพลิงที่รั่วออกมา
- สารเคมี / วัตถุอันตราย
๑.๑.๕ การปองกันตนเองจากการถูกทําราย
- พยายามอยายุง เกี่ยวกับเหตุการณ ที่ไมเกี่ยวของกับการรักษาพยาบาล
- มีสติ ควบคุมอารมณ หลีกเลี่ยงการโตแยง
- ควรเก็บรักษาวัตถุพยานตาง ๆ เทาที่จะทําได
- ติดตอเจาหนาที่ตํารวจ เพื่อชวยควบคุมสถานการณ
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๑.๒ ความปลอดภัยของสถานการณ (Scene safety) : เปนการประเมินสภาพเหตุการณวา จะเกิดอันตราย
ซ้ําซอนหรือไม เชน ตึกถลม ไฟไหม การวางระเบิด รถชนกันที่มีไฟไหม เปนตน จําเปนตองรีบเคลื่อนยายแบบฉุกเฉิน
เพื่อชวยชีวิตผูปว ยฉุกเฉินไวกอน ยกเวน ถาเหตุการณไมปลอดภัย ไมควรเขาไปในที่เกิดเหตุ ตองทําสถานการณให
ปลอดภัย หรือแจงเจาหนาทีที่เกี่ยวของมาทําใหปลอดภัยเสียกอน
๑.๓ กลไกการบาดเจ็บ (MOI = Mechanism of injuries) : เปนการประเมินเพื่อพิจารณาถึงความรุนแรงของ
อาการ ในผูปวยฉุกเฉิน โดยแบงออกเปน ผูบาดเจ็บ (Trauma) และผูเจ็บปวย (Medical)
๑.๓.๑ ผูบาดเจ็บ (Trauma) ใหพิจารณาถึงกลไกการบาดเจ็บ (Mechanism of injuries) โดยการถาม
สาเหตุของการบาดเจ็บ จากตัวผูบาดเจ็บเอง กรณีผูบาดเจ็บไมรูสึกตัว หรือไมสามารถใหประวัติได ใหสอบถามจากญาติ
ผูที่อยูในเหตุการณ พรอมทั้งตรวจสอบสถานที่ที่เกิดเหตุประกอบ เพื่อประเมินถึงความรุนแรงของเหตุการณ ตัวอยาง
เชน ขอมูลที่สนับสนุนวาผูบาดเจ็บ นาจะมีการบาดเจ็บที่รุนแรง ไดแก
- รถชนปะทะกันดวยความเร็วสูง
- ผูบาดเจ็บอยูในรถที่พลิกคว่ํา หรือกระเด็นออกมาจากตัวรถ
- อุบัติเหตุที่มีผูเสียชีวิตในเหตุการณเดียวกัน
- ตกจากที่สูงมากกวา ๒๐ ฟุต ในผูบาดเจ็บที่เปนผูใหญ และมากกวา ๑๐ ฟุต ในผูบาดเจ็บที่เปนทารก
และเด็ก
- บาดแผลทะลุ หรือมีวัสดุเสียบคาที่ศีรษะ ชองทอง หรือหนาอก
๑.๓.๒ ผูเจ็บปวย (Medical) ใหพิจารณาจากการซักประวัติจากผูปวย ญาติ หรือผูที่อยูในเหตุการณ วาขอ
ความชวยเหลือดวยเรื่องอะไร (Chief complaint) ปญหาหรือจุดเริ่มตนของการเจ็บปวย (NOI = Nature of illness)
เชน การเจ็บหนาอก ในผูปวยโรคกลามเนื้อหัวใจขาดเลือด การปวดทอง ของผูป วยไสติ่งอักเสบ เปนตน ตลอดจนการ
สังเกตสถานที่เกิดเหตุ วามีสิ่งบอกเหตุของการเจ็บปวย หรือไม เชน ซองยา ขวดสุรา เข็มฉีดยา ยาพนแกหอบหืด เปน
ตน
๑.๔ พิจารณาจํานวนผูปวยฉุกเฉิน (Number of patients) : กรณีมีจํานวนผูปวยฉุกเฉินมากเกินขีด
ความสามารถที่จะจัดการ (Mass casualty) จะตองรองขอกําลังสนับสนุนกอนที่จะเขาไปชวยเหลือผูปวยเจ็บ ใน
ขณะเดียวกันการคัดแยก (Triage) ผูปวยเจ็บ เพื่อจัดลําดับความเรงดวนในการชวยเหลือตามระดับความรุนแรง จึงเปน
สิ่งที่ตองกระทําทุกครั้ง
๑.๕ การขอรับการสนับสนุนทรัพยากรและสิ่งสนับสนุนอื่น ๆ (Additional resource) : ในบางสถานการณ
อาจจําเปนตองขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เชน ทีมกูชพี ขั้นสูง (ALS) , กูภัย (Rescue) , ตํารวจ
(Police) เปนตน
สรุป การประเมินสภาพแวดลอม (Scene size-up) เปนขั้นตอนแรกและเปนขัน้ ตอนที่สําคัญที่ตองปฏิบัติ ณ
จุดเกิดเหตุ โดยคําถามแรกที่ตองถามคือ “ปลอดภัยหรือไมที่จะเขาไปชวยเหลือผูปวยเจ็บ” ประเมินความจําเปนในการ
ใชอุปกรณปองกันตนเอง ใหเกิดความปลอดภัย ถาสภาพแวดลอมไมปลอดภัย ตองทําใหปลอดภัยกอน โดยการติดตอ
ขอรับการชวยเหลือจากทีมกูภัย และหนวยบรรเทาสาธารณภัยกอน เมื่อสถานการณมีความปลอดภัยแลว ใหพิจารณาถึง
กลไกการบาดเจ็บ ความรุนแรงของเหตุการณ ตลอดจนจํานวนผูปวยฉุกเฉิน กอนที่จะเริ่มประเมินสภาพการบาดเจ็บ
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ขั้นตน (Initial assessment) กรณีมีผูปวยฉุกเฉินจํานวนมาก เกินขีดความสามารถของทีมชวยเหลือ จะตองทําการคัด
แยก (Triage) ผูปวยเจ็บกอน เพื่อจัดลําดับความสําคัญในการชวยเหลือ กอนทีมที่เรียกขอความชวยเหลือจะมาถึง
๒. การประเมินขั้นตน (Initial assessment)
เปนขั้นตอนแรกของการประเมินเพื่อที่จะคนหา พรอมกับใหการรักษาภาวะคุกคามตอชีวิต (Life threatening
condition) โดยมุงเนนไปที่ ๓ ระบบ ที่มีความสําคัญในภาวะวิกฤติ ไดแก ระบบหายใจ (Respiratory) ระบบการ
ไหลเวียนเลือด (Circulatory) และระบบประสาท (Nervous system) ขั้นตอนการประเมินขั้นตน มีดังนี้
๒.๑. ขอสันนิษฐานเบื้องตนเมื่อพบผูปวยเจ็บ (General impression) : เปนสิ่งที่ตองใหการดูแลผูปวยฉุกเฉิน
เปนลําดับแรก เปนการประเมินทันทีที่พบผูปวยเจ็บ โดยใชสภาวะแวดลอมและอาการสําคัญ (Chief complaint
โดยทั่วไป chief complaint ก็คืออาการที่เปนสาเหตุใหตองตามรถพยาบาล สิ่งที่จําเปนตองทราบมีดังนี้
- ผูปวยฉุกเฉินกําลังอยูใ นภาวะคุกคามตอชีวิตหรือไม
- ภาวะที่เกิดขึ้นเปนความเจ็บปวย (Medical) หรือเปนการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ (Trauma)
- ขอมูลพื้นฐาน เชน อายุ เพศ เชื้อชาติ
- ถาเปนการบาดเจ็บ (Trauma) ควรจะทราบถึงกลไกการบาดเจ็บ (Mechanism of injuries)
- ถาเปนการเจ็บปวย (Medical) ควรจะทราบปญหาที่เกิดเริ่มตน (Nature of illness) เชน การหายใจ
ลําบาก การเจ็บหนาอก เปนตน
ในขณะที่ประเมินผูปวยฉุกเฉิน หากพบวามีสิ่งทีค่ ุกคามตอชีวิต จะตองรีบนําผูปวยเจ็บสง รพ. พรอมใหการ
รักษาทันที เชน การจัดการทางเดินหายใจ (Airway management) การชวยหายใจ (Artificial ventilation) หรือการ
ชวยฟนคืนชีพ (CPR) เปนตน
๒.๒ การประเมินความรูสึกตัวรวมกับการตรึงกระดูกสันหลังสวนคอ (Assess Mental status and C-spine
stabilization)
ผูปวยฉุกเฉินที่หมดสติ (Unconscious) หรือไมทราบสาเหตุการบาดเจ็บ (Unknown injuries) จะตองทําการ
ยึดตรึงกระดูกสันหลัง (C-spine stabilize) ทุกครั้ง
การทํางานของระบบประสาท สามารถประเมินอยางรวดเร็ว โดยประเมินจากระดับของความรูสึกตัว (Mental
Status) ในการประเมินเปนการดูการตอบสนองตอคําพูด หรือการตอบสนองตอสิ่งกระตุนทางกายภาพ โดยใชตัวอักษร
ชวยจํา AVPU เปนหลักในการประเมิน ดังนี้
Aleart
: ผูปวยเจ็บพูดคุยไดรูเรื่อง โดยไมตองการกระตุน
Verbal stimulus
: ผูปวยเจ็บตอบสนองตอเสียงพูด / เรียก
Painful stimulus
: ผูปวยเจ็บไมตอบสนองตอเสียงพูด แตตอบสนองตอการกระตุนดวยความ
เจ็บปวด
Unresponsive
: ผูปวยเจ็บไมตอบสนองตอเสียงพูดและความเจ็บปวด
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๒.๓ การประเมินทางเดินหายใจ(Assess Airway)
ขั้นตอนตอมา คือการประเมินทางเดินหายใจ (Airway) และการหายใจ (Ventilation) ถาผูปวยเจ็บพูดคุย
ได หรือรองไหได แสดงวาไมนาจะมีปญหาเรื่องทางเดินหายใจ แตถาผูปวยเจ็บไมรูสึกตัว ตองทําการเปดทางเดินหายใจ
และตรวจสอบการหายใจ
วิธีการเปดทางเดินหายใจ
๑. Head tilt – chin lift : การกดหนาผาก และเชยคาง จะชวยยกลิ้นที่ตกไปปดบริเวณ pharynx วิธีใช
กับผูเจ็บปวยทั่วไป ที่ไมไดมีการบาดเจ็บ
๑.๑ วางมือขางหนึ่งที่หนาผาก อีกมือจับบริเวณขากรรไกร
๑.๒ ออกแรงกดเอียง ๆ ที่หนาผาก ในขณะที่อกี มือยกขากรรไกรขึ้นขางบน โดยระวังไมใหรมิ ฝปากปด
อาจตองใชนวิ้ หัวแมมือชวยดึงริมฝปากลางลง
๒. Jaw thrust without head tilt : ใชในกรณีที่สงสัย C-spine injury
๒.๑ วางนิ้วหัวแมมือทั้งสองขางที่บริเวณกระดูก maxilla และวางนิ้วชี้และนิ้วกลางที่บริเวณขากรรไกร
ลาง
๒.๒ ออกแรงยกขากรรไกรขึ้น โดยไมใหมีการเคลื่อนไหวของสวนคอ
๒.๔ การประเมินการหายใจ (Assess Breathing)
เมื่อเปดทางเดินหายใจไดแลว ตอมาจึงประเมินการหายใจ (Breathing) การหายใจอาจประเมินไดยาก
โดยเฉพาะในสภาวะแวดลอมทีม่ ีเสียงดัง ดังนั้นจึงตองใชทั้งการดูและการฟงประกอบกัน (ตาดู – หูฟง – แกมสัมผัส)
เพื่อประเมินจํานวนครั้ง และคุณภาพของการหายใจ ดูวาสามารถหายใจไดเพียงพอ หนาอกขยับขึ้นลงไดดี ไมมีอาการ
หายใจลําบาก (Dyspnea) สามารถพูดสื่อสารไดเปนประโยค ถาผูปวยเจ็บที่มีอัตราการหายใจนอยกวา ๘ ครัง้ /นาที หรือ
มากกวา ๒๔ ครั้ง/นาที ควรใหออกซิเจน ๑๕ ลิตร/นาที โดยใช Mask with bag reservoir
๒.๕. การประเมินระบบการไหลเวียน (Assess Circulation)
หลังจากการตรวจการตอบสนอง (Responsiveness) , ทางเดินหายใจ (Airway) และการหายใจ
(Breathing) ลําดับตอมาคือการตรวจชีพจร โดยปกติจะคลําชีพจรที่ขอมือ (Radial pulse) หรือที่ตนคอ (Carotid
pulse) หรืออาจจะคลําพรอม ๆ กันทั้ง radial และ carotid เพื่อประเมินความแตกตางของชีพจรสวนกลาง และชีพจร
สวนปลายก็ได (Central and peripheral)
ในเด็กที่อายุนอยกวา ๑ ป ใหคลําเหนือขอพับแขน (brachial artery) จากนั้นใหหาตําแหนงที่มีการตกเลือด วา
มีหรือไม และประเมินการไหลเวียนของเลือดไปที่ผิวหนัง ดูอุณหภูมิ สีผิว ความชื้นและคา Capillary refilling time
(คาปกติ < 2 วินาที)
สรุป การประเมินขั้นตน (Initial assessment) เปนขั้นตอนที่เริ่มตั้งแตการพบเห็นผูปวยฉุกเฉินครั้งแรก เพื่อ
หาขอสันนิษฐานเบื้องตน ดูขอมูลทั่วไป เชน อายุ เพศ เชื้อชาติ พิจารณาถึงกลไกการบาดเจ็บ ในผูที่ไดรับอุบัติเหตุ
สําหรับผูเจ็บปวย ควรทราบถึงปญหาและอาการสําคัญของโรค คนหาและจัดการสิ่งที่คุกคามตอชีวิต ผูปว ยฉุกเฉินที่
หมดสติ หรือไมทราบสาเหตุการบาดเจ็บ ตองยึดตรึงกระดูกสันหลังสวนตนคอเสมอ แลวจึงเขาไปประเมินระดับความ
รูสึกตัว , ทางเดินหายใจ , การหายใจ และระบบไหลเวียนโลหิต เพื่อจัดลําดับความเรงดวนในการดูแลรักษาหรือการ
เคลื่อนยาย ตอไป
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๓. การซักประวัติและตรวจรางกายเฉพาะสวน (Focus history and physical examination)
เปนการตรวจรางกายแบบเนนจุดสําคัญ ซึ่งมีการเรียงลําดับที่ตางกันในผูที่ไดรับบาดเจ็บ และผูเจ็บปวย (ลําดับ
การตรวจตามแผนภาพ) สําหรับการซักประวัตเิ พื่อใหไดขอมูลและประวัตขิ องผูปวยฉุกเฉิน จะใชตัวอักษรชวยจํา
SAMPLE เปนหลักในการซักประวัติ โดยมีความหมาย ดังนี้
S = Signs and Symptoms
=
อาการและอาการแสดงที่ผูปวยฉุกเฉินบอกกลาว
A = Allergies
=
ประวัติอาการแพยาและสิ่งอื่น
M = Medication
=
ประวัติการใชยา
P = Past History
=
ประวัติการเจ็บปวยและบาดเจ็บในอดีต
L = Last oral intake
=
การรับประทานครั้งสุดทาย
E = Event
=
ลําดับเหตุการณสําคัญตาง ๆ
การประเมินสถานการณ
(Scene size-up)
การประเมินขั้นตน
(Initial assessment)
ผูบาดเจ็บ
ตรวจรางกาย
วัดสัญญาณชีพ &
ประวัติ SAMPLE

ตรวจรางกายเฉพาะสวน
ลงรายละเอียด

ผูเจ็บปวย
ประวัติ SAMPLE
ตรวจรางกาย
& วัดสัญญาณชีพ

การประเมิน
ตอเนื่อง
โรงพยาบาล

ผังแสดงภาพรวมทั้งหมดของการประเมินสภาพผูปวยฉุกเฉิน
๔. การประเมินการบาดเจ็บอยางรวดเร็ว (Rapid trauma assessment)
เปนการประเมินผูบาดเจ็บที่ไดรับภยันตราย หรือกลไกการบาดเจ็บที่รนุ แรง อาจทําใหมีการบาดเจ็บตอกระดูก
ไขสันหลัง หรือระดับความรูสึกตัวที่ผิดปกติ ดังนั้น จึงตองยึดตรึงกระดูกคอสวนหลัง (C-spine stabilization) ไป
พรอม ๆ กับกับการประเมินแบบศีรษะจรดปลายเทา (head – to – toe) ตอมาคือการพิจารณาวาผูบาดเจ็บตองการทีมกู
ชีพขั้นสูง (ALS) ในขณะนั้นหรือควรทําการสงตออยางเรงดวน การประเมินซ้ํา (Reassessment) ควรประเมินระดับ
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ความรูสึกตัว (AVPU) และทําการประเมินขั้นตน (Initial assessment) ในขณะทําการประเมินอยางรวดเร็วนั้น สิ่ง
สําคัญคือ การคนหาลักษณะของการบาดเจ็บ โดยหลักการจํา จะใชตวั อักษรชวยจํา DCAP-BTLS ในการประเมิน ซึ่งมี
ความหมาย ดังนี้
D
=
Deformities
การผิดรูป
C
=
Contusion
รอยฟกช้ํา
A
=
Abrasion
แผลถลอก
P
=
Puncture / Penetrations แผลจากการถูกแทง
B
=
Burns
แผลไหม
T
=
Tenderness
ตําแหนงเจ็บ
L
=
Lacerations
แผลฉีกขาด
S
=
Swelling
อาการบวม
ขั้นตอนการประเมินผูบาดเจ็บอยางรวดเร็วประกอบดวย
๑. ยึดตรึงกระดูกไขสันหลังสวนคอไวเสมอ (C-spine stabilization)
๒. ประเมินศีรษะ (Assess the head DCAP-BTLS and crepitus)
๓. ประเมินคอ (Assess the neck DCAP-BTLS ,jugular vein distension , crepitus)
๔. ใสอุปกรณดามคอ (Apply cervical spinal immobilization collar)
๕. ประเมินทรวงอก (Assess the chest DCAP-BTLS , paradoxical motion , crepitus , breath
sound)
๖. ประเมินชองทอง (Assess the abdomen DCAP-BTLS , rigidity , distention)
๗. ประเมินกระดูกเชิงกราน (Assess the pelvis DCAP-BTLS , tender, instability)
๘. ประเมินระยางคทั้ง ๔ (Assess all four extremities DCAP-BTLS , pulse , sensation , motor)
๙. พลิกตัวผูปว ยดวยความระมัดระวัง และประเมินดานหลัง (Posterior DCAP-BTLS)
๑๐. ประเมินสัญญาณชีพและซักประวัติ (Assess vital signs and SAMPLE history)
การตรวจศีรษะ : เพื่อคนหาการบาดเจ็บของศีรษะและใบหนา โดยมีขอระวังการบาดเจ็บของกระดูกสันหลัง
สวนคอไวเสมอ ตรวจโดยดูการผิดรูป การคลําอยางระมัดระวัง และแผวเบาเพื่อปองกันไมใหชนิ้ กระดูกที่แตกลงไปกด
เนื้อสมอง ในรายที่มีกะโหลกศีรษะแตก อาจคลําไดลมที่ใตผิวหนังได
การตรวจคอ : ชวยบอกถึงระบบการหายใจ ระบบหัวใจและหลอดเลือด และการบาดเจ็บตอกระดูกสันหลัง
สวนคอ โดยดูลกั ษณะการผิดรูป ดูการผิดรูปของกลองเสียง การเอียงของหลอดลม (Trachea deviation) อาจเกิดจาก
ภาวะมีลมคั่งในชองเยื่อหุมปอด (Tension pneumothorax) การพบหลอดเลือดดําที่คอโปงพอง (Jugular vein
distension) บงบอกถึงความผิดปกติของการถายเทเลือดเขาสูหัวใจ
การใสอุปกรณดามคอ : หลังการประเมินคอดานหลังเสร็จแลว ตองใสอุปกรณดามคอ (Hard collar) เพื่อยึด
ตรึงกระดูกสันหลังสวนคอ ในผูป วยฉุกเฉินที่มีการบาดเจ็บที่รุนแรง
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การตรวจทรวงอก : ตรวจโดยการดูและคลําทัง้ ดานหนา ดานหลัง และดานขาง หากมีบาดแผลที่ทรวงอก ควร
ไดรับการปดเพื่อปองกันไมใหลมถูกดูดเขาไปในชองอก หรือเกิดภาวะแรงดันบวกในชองอก ดูการขยายตัวของทรวงอก
ทั้งสองขางเปรียบเทียบกัน จะบอกถึงอันตรายกับทรวงอกได ในรายที่มีภาวะอกรวน (Fail chest) การเคลื่อนไหวของ
ทรวงอกจะตรงกันขามกับภาวะปกติ (Paradoxical motion)
การตรวจชองทอง : ดูบาดแผลจากภายนอก การขยายตัวของชองทองซึ่งเกิดจากมีลม หรือน้ําในชองทอง คลํา
ดูการตึงของผนังชองทอง การคลําชองทองทั้งสีส่ วนแบบนุมนวล เพื่อหาจุดกดเจ็บ (Tenderness) ผนังหนาทองแข็ง
หรือการขยายของชองทอง
การตรวจเชิงกราน : ควรคลํากระดูกเชิงกรานโดยรอบ ในขณะที่สังเกตลักษณะของรอยช้ําและบาดแผล การ
กดที่กระดูกเชิงกราน เพื่อดูการแตก ทําโดยการกดที่กระดูกหัวเหนา และกดเบา ๆ ที่กระดูกสะโพก ถามีอาการปวดหรือ
เริ่มรูสึกวามีการเคลื่อนไหวของกระดูกเชิงกรานใหหยุดการตรวจ
การตรวจระยางคลาง : การตรวจทําโดยการเปรียบเทียบขาทั้งสองขาง ตรวจจากสวนบนลงลาง โดยการดูและ
คลํา สิ่งสําคัญที่ตองตรวจเสมอในการตรวจระยางคลาง คือการประเมินชีพจร กําลังของกลามเนื้อ และความรูสึก (PMS
= pulse , motor and sensory) ของเทาแตละขาง ซึ่งมีความสําคัญลําดับตน ๆ ในการรักษาผูบ าดเจ็บ
การตรวจระยางคบน : การตรวจทําโดยการคลําลักษณะของกระดูกตามแนวยาว ตั้งแตจากกระดูกไหปลาราลง
ไปถึงมือ ประเมินชีพจร กําลังของกลามเนื้อ และความรูสึก (PMS = pulse , motor and sensory)
การตรวจดานหลัง : พลิกตัวผูป วยแบบทอนซุง (Log roll) ตรวจบริเวณหลังผูบาดเจ็บ เพื่อหารองรอยการ
บาดเจ็บ
จากที่กลาวมา เปนการประเมินผูปวยฉุกเฉินที่มีกลไกการบาดเจ็บที่รุนแรง ซึ่งลักษณะการประเมินตองใชเวลา
อันรวดเร็ว เพื่อคนหาปญหาสิ่งคุกคามตอชีวิต และรีบจัดการแกไข หรือรีบนําสงตออยางรวดเร็ว โดยหลักการตรวจ เปน
การประเมินตั้งแตศีรษะ จรดเทา โดยใชอักษรชวยจํา DCAP-BTLS เปนหลัก
ในขณะที่ผูปวยฉุกเฉิน ในรายที่กลไกการบาดเจ็บไมรุนแรง ขัน้ ตอนการประเมินสภาพจะแตกตางกัน ผูปวย
กลุมนี้ใหเริ่มตนจากการซักประวัติกอน แลวจึงตรวจรางกาย โดยการประเมินการบาดเจ็บอยางรวดเร็วเฉพาะสวนที่ไดรับ
การบาดเจ็บ ตรวจสัญญาณชีพ แลวจึงสัมภาษณประวัติความเจ็บปวยที่สําคัญ
กรณีผูปวยฉุกเฉินที่รูสึกตัวดี ใหเริ่มจากการสัมภาษณประวัติความเจ็บปวยปจจุบัน ซึ่งเริ่มจากการซักประวัติ
อาการสําคัญและสิ่งที่ตรวจพบ ตามหลักการใชอักษรชวยจํา OPQRST ซึ่งมีความหมาย ดังนี้
O
=
Onset
: เวลาที่เริ่มเจ็บปวย
P
=
Provocation : สาเหตุกระตุน (เรง) ใหรุนแรงมากขึ้น
Q
=
Quality
: ลักษณะของอาการนั้น
R
=
Radiation
: เจ็บราวไปที่ใด
S
=
Severity
: ความรุนแรงของอาการ
T
=
Time
: ระยะเวลาที่เจ็บปวย
ตอจากนั้นประเมินประวัติผูปวยเจ็บ (SAMPLE) เพื่อคนหาสาเหตุการปวยเจ็บ ตรวจสัญญาณชีพ และตรวจ
รางกายตามระบบที่จําเปน ตามอาการของผูปว ยเจ็บ
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ในขณะที่ผูปวยฉุกเฉินไมรูสึกตัว (Unresponsive) ใหเริ่มจากการประเมินระดับความรูสึกตัว (Mental status)
ประเมิน Airway , Breathing , Circulation ตรวจสัญญาณชีพ แลวจึงประเมินสภาพอยางรวดเร็ว บริเวณตาง ๆ ตั้งแต
ศีรษะ – คอ – หนาอก – ชองทอง – เชิงกราน – แขนขา (ระยางค ทั้ง ๔) – หลัง จากนั้นจัดทา เพื่อใหผูปวยเจ็บหายใจ
สะดวก แลวพิจารณาสัมภาษณประวัติของผูปวยเจ็บ จากผูที่เห็นเหตุการณ ญาติหรือเพื่อน
๕. การประเมินอาการผูปวยอยางตอเนือ่ ง (Ongoing assessment) : การประเมินผูปวยเจ็บอยางตอเนื่อง กระทําใน
ระหวางการนําผูป วยเจ็บสงตอเพื่อทําการรักษา เปนการประเมินระดับความรูสึกตัวซ้ํา (Reassessment Mental status)
ประเมินขั้นตนซ้ํา (Reassessment Initial) เพื่อดูทางเดินหายใจสะดวกหรือไม ลักษณะการหายใจและอัตราการหายใจ
ลักษณะและอัตราการเตนของชีพจร ประเมินสัญญาณชีพซ้ํา นอกจากนั้นควรตรวจรางกายซ้ํา ในตําแหนงที่ผูปวยเจ็บมี
อาการ หรือไดรับบาดเจ็บ เพื่อดูประสิทธิภาพของการรักษาพยาบาล เชน การชวยหายใจ หรือการใหออกซิเจนเพียงพอ
หรือไม การหามเลือด บาดแผลตกเลือดเพิ่มขึ้นจากเดิมหรือไม การยึดตรึงเรียบรอยดี แนนหรือหลวมเกินไป กรณี
ผูปวยเจ็บที่อาการตาง ๆ ไมคงที่ (Unstable) ตองประเมินอยางตอเนื่องทุก ๕ นาที สวนผูปวยเจ็บที่อาการคงที่
(Stable) การประเมินใหกระทําทุก ๑๕ นาที
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