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แนวทางการดูแลผู้ป่วยบาดเจบ็ที�ศีรษะที�ไม่รุนแรง (mild head injury) 
เมื�อรับเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาลแก่งคอย จงัหวดั สระบุรี 

วตัถุประสงค์ 

1. ทุกแผนกในโรงพยาบาลสามารถดูแลผูป่้วยบาดเจ็บที�ศีรษะที�ไม่รุนแรงได้อย่างถูกตอ้ง และ
เหมาะสม 

2. ทีมดูแลผูป่้วยสามารถให้คาํแนะนาํเบื(องตน้แก่ผูป่้วย และญาติ เกี�ยวกบัตวัโรค, การดูแล และ      
การปฏิบติัตวัที�เหมาะสมได ้

3. เพื�อใหแ้นวทางการดูแลผูป่้วยบาดเจบ็ที�ศีรษะที�ไม่รุนแรงในโรงพยาบาลเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

ผู้ป่วยบาดเจ็บที�ศีรษะ หมายถึง ผู้ป่วยที�มีภาวะใดต่อไปนี:ข้อใดข้อหนึ�ง หรือหลายข้อก็ได้ 

1. มีประวติัแน่นอนวา่ศีรษะถูกกระทบ 
2. ตรวจพบบาดแผลที�หนงัศีรษะ หรือหนา้ผาก 
3. มีประวติัการเปลี�ยนแปลงความรู้สึกตวั แมเ้พียงชั�วขณะ 

ไม่รวมถึงการบาดเจ็บบริเวณใบหน้า เช่น บาดแผลฉีกขาดที�ใบหน้า, กระดูกใบหน้า
แตกหกั, วตัถุแปลกปลอมเขา้ไปใน ตา หู จมูก หรือเลือดกาํเดาไหล แต่ภาวะเหล่านี(อาจพบร่วมกบัการบาดเจ็บที�
ศีรษะได ้

อย่างไรก็ตามแนวทางปฏิบติันี( ไม่ไดเ้ป็นขอ้บงัคบัของการปฏิบติั ผูใ้ช้สามารถปฏิบติั
แตกต่างไปจากแนวทางปฏิบัตินี( ได้ เมื�อสถานการณ์ต่างออกไป หรือมีเหตุผลอื�นๆ ตามที�ทีมดูแลรักษา
เห็นสมควร 

ผู้ป่วยบาดเจ็บศีรษะไม่รุนแรง 

ผูป่้วยบาดเจ็บศีรษะไม่รุนแรงหมายถึงผูป่้วยที�ไดรั้บบาดเจ็บศีรษะ ที�มีระดบัความรู้สึกตวัที�วดัโดยใช ้
Glasgow  Coma Scale แลว้ไดค้ะแนนรวมระหวา่ง 13-15 คะแนน โดยผูป่้วยในกลุ่มนี(ยงัสามารถแยกเป็น 3 กลุ่ม
ยอ่ยไดต้ามปัจจยัเสี�ยงต่อการเกิดความผิดปกติในสมอง ดงันี(  ปัจจยัเสี�ยงนอ้ย (Low risk), ปัจจยัเสี�ยงปานกลาง 
(Moderate/Medium risk) และปัจจยัเสี�ยงสูง (High risk) 
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แนวทางการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บศีรษะไม่รุนแรง 

 แนวทางการดูแลผูป่้วยบาดเจ็บศีรษะไม่รุนแรงสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น b กลุ่มปัจจยัเสี�ยง 

1. กลุ่มปัจจยัเสี�ยงตํ�าให้การรักษาตามอาการ และให้กลบับา้น พร้อมให้คาํแนะนาํวิธีดูแล และสังเกต
อาการที�บา้น 

2. กลุ่มปัจจยัเสี�ยงปานกลางใหส้ังเกตอาการอยา่งนอ้ย 4 ชั�วโมง  
3. กลุ่มปัจจยัเสี�ยงสูง Refer รพศ. สระบุรี   

แนวทางการดูแลผู้ป่วยในที�มีโรคของระบบอื�นร่วมกับบาดเจ็บศีรษะไม่รุนแรง 

 ผูป่้วยทุกคนที�ได้รับบาดเจ็บศีรษะไม่รุนแรงควรได้รับการตรวจและบนัทึกสัญญาณชีพ, ระดบั
ความรู้สึกตวัตาม Glasgow Coma Scale, อาการทางระบบประสาทอื�นๆเช่น ม่านตา และการตอบสนองต่อแสง 
รวมไปถึงความผดิปกติทางระบบประสาทแบบเฉพาะที�โดยตรวจอยา่งนอ้ยทุกๆ 4 ชั�วโมง เป็นเวลา 24 ชั�วโมง 
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แนวทางการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บศีรษะเล็กน้อย (Mild head injury) รพ.แก่งคอย 
แผนภูมิ 1 : บาดเจบ็ศีรษะไม่รุนแรงเพียงอยา่งเดียว หรือ บาดเจ็บศีรษะร่วมกบัการบาดเจบ็อื�นที�สามารถรักษาแบบผูป่้วยนอกได ้
 

 

           Mild head injury 

   Low risk    Moderate risk                   High risk 

ใหค้าํแนะนาํสงัเกตอาการ
ทางระบบประสาทที�บา้น 

สงัเกตอาการทางประสาท ที�
หอ้งสงัเกตอาการ 4 ชั�วโมง 

 อาการดีขึ(น  
และ GCS = 15 

อาการไม่ดีขึ(น  
หรือ GCS < 15 

ใหค้าํแนะนาํสงัเกตอาการ
ทางระบบประสาทที�บา้น 

                                        Refer 

CT brainสระบุรี 

Normal  

CT brain 

Abnormal  

CT brain 

ใหค้าํแนะนาํสงัเกตอาการ
ทางระบบประสาทที�บา้น 

รักษารพศ.สระบุรี 
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แนวทางการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บศีรษะปานกลาง และรุนแรง (Moderate  head injury) 

วตัถุประสงค์ 

f. เพื�อใหห้น่วยงานที�เกี�ยวขอ้งกบัการดูแลผูป่้วยบาดเจ็บศีรษะปานกลาง และบาดเจ็บศีรษะรุนแรงใน 
โรงพยาบาล สามารถดูแลผูป่้วยไดอ้ยา่งเหมาะสม 

2. ทีมดูแลผูป่้วยสามารถให้คาํแนะนาํเบื(องตน้แก่ผูป่้วย และญาติ เกี�ยวกบัตวัโรค, การดูแล, และการ
ปฏิบติัตวัที�เหมาะสมได ้

b. เพื�อให้แนวทางการดูแลผูป่้วยบาดเจ็บที�ศีรษะปานกลาง และรุนแรงในโรงพยาบาล เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกนั 

ผูป่้วยบาดเจ็บศีรษะปานกลาง (Moderate head injury) หมายถึงผูป่้วยบาดเจ็บศีรษะที�มีระดบัความ
รู้สึกตวัที�วดัโดยใช ้Glasgow Coma Scale แลว้ไดค้ะแนนรวมระหวา่ง 9-12 คะแนน  

ในผูป่้วยกลุ่มนี( มีความโอกาสพบความผิดปกติในสมองสูง รวมไปถึงมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อน 
และอตัราการเสียชีวิตสูงกว่าผูป่้วยบาดเจ็บศีรษะไม่รุนแรง ดงันั(นผูป่้วยทั(งสองกลุ่มนี( จึงมีขอ้บ่งชี( ในการตรวจ
เพิ�มเติมดว้ยเอกซเรยค์อมพิวเตอร์สมองทุกราย เพื�อที�จะไดใ้หก้ารดูแลที�ถูกตอ้ง และเหมาะสม 
แนวทางการดูแลผู้ป่วยทมีีการบาดเจ็บศีรษะปานกลาง และรุนแรง 

สาํหรับแนวทางการดูแลผูป่้วยบาดเจบ็ศีรษะปานกลางและ รุนแรงสามารถแบ่งเป็น b ระยะดงันี(  
=. ระยะที�ผู้ป่วยอยู่ห้องฉุกเฉิน 

f.f. ผูป่้วยบาดเจ็บศีรษะปานกลางและ รุนแรงควรไดรั้บการประเมิน และรักษาเช่นเดียวกบั
ผูป่้วยที�ไดรั้บบาดเจบ็ระบบอื�นๆ ตามหลกัของ ATLS โดยเฉพาะ 

f.f.f. ประเมินอาการทางระบบประสาท และส่งตรวจเพิ�มเติมในเวลาที�เหมาะสม 
ภายหลงัการดูแลเรื�องทางเดินหายใจ,กระดูกตน้คอ, การหายใจ, และระบบไหลเวยีนโลหิต 

f.f.2. ในผูป่้วยบาดเจบ็ศีรษะรุนแรง (GCS 3-8) ควรไดรั้บการสอดท่อช่วยหายใจทุกราย 
f.f.b. ผูป่้วยควรไดรั้บการตรวจเพิ�มเติมทางห้องปฏิบติัการ และการตรวจทางรังสีที 

เหมาะสมภายหลงัจากดูแลเรื�องทางเดินหายใจ,กระดูกตน้คอ, การหายใจ, และระบบไหลเวียนโลหิต
อยา่งเหมาะสมแลว้ 

f.f.n.  ผูป่้วยบาดเจ็บศีรษะปานกลาง และรุนแรง (GCS < 13) มีขอ้บ่งชี( ในการตรวจ
เอกซเรยค์อมพิวเตอร์สมองทุกราย 
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f.2. การใหย้า 
f.2.f. ให้ยาปฏิชีวนะในผู ้ป่วยที� มีบาดแผลเปิดทุกราย โดยพิจารณาเลือกยาตาม         

ความเหมาะสมกบับาดแผล และ สภาวะแวดลอ้ม 
f.2.2. ให้การป้องกันการเกิดบาดทะยกัตามเหมาะสมกับบาดแผล และประวติัการ       

รับวคัซีน 
@. ระยะที�ผู้ป่วยอยู่หอผู้ป่วยใน 

 2.f มีการตรวจ และบนัทึกสัญญาณชีพ, ระดบัความรู้สึกตวั, ขนาดของรูม่านตา รวมไปถึงการ
เปลี�ยนแปลงทางระบบประสาทอื�นๆ  

ก. ในผูป่้วยบาดเจ็บศีรษะปานกลางให้ตรวจประเมินทุกชั�วโมงในช่วง 4 ชั�วโมงแรก 
จากนั(นใหต้รวจประเมินทุกๆ 1-2 ชั�วโมงตามความเหมาะสม 

ข. ในผูป่้วยบาดเจ็บศีรษะรุนแรงให้ตรวจประเมินทุกชั�วโมงร่วมกบัการดูแลท่อ และ
เครื�องช่วยหายใจ 

 2.2 การรายงานใหแ้พทยท์ราบเมื�อมีการเปลี�ยนแปลงทางระบบประสาท 
ก. รายงานแพทยที์�เป็นเจา้ของไขทุ้กครั( ง 
ข. รายงานแพทยที์�อยูเ่วร ในกรณีที�ไม่สามารถติดต่อแพทยที์�เป็นเจา้ของไขไ้ด ้
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ภาคผนวก 1 

ระดับความรู้สึกตัวของผู้ป่วย 
Glasgow Coma Scale (GCS) 

Eye opening Best Verbal response  Best Motor  response Score  

No eye opening No verbal response No motor response 1 
To pain only Incomprehensible sound Abnormal extension 

(Decerebrate) 
2 

To speech Inappropriate word Abnormal flexion (Decorticate) 3 
Spontaneous Confused conversation  Withdrawal from pain 

stimulation 
4 

 Oriented and appropriate Localized to pain stimulation 5 
  Obey command 6 

Total score = E+M+V (3-15) 
 
Total score 

13-15 Mild head injury 
 9-12 Moderate head injury 
 3-8  Severe head injury 
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ภาคผนวก 2 

ปัจจัยเสี�ยงที�จะพบความผดิปกติในสมอง 

High r isk 

1. มีอาการที�ทาํใหส้งสัยวา่มีการแตกร้าวของกะโหลกศีรษะ 
1.1 คลาํพบรอยแตกของกะโหลกศีรษะจากการตรวจร่างกาย 
1.2 ตรวจพบวา่มีการรั�วของนํ(าเลี(ยงสมอง (CSF) ออกทางจมูก หรือทางรูหู 
1.3 ตรวจพบรอยชํ(ารอบดวงตา (Periorbital ecchymosis or Raccoon eye) 
1.4 ตรวจพบรอยชํ(าบริเวณหลงัหู (Post-auricular ecchymosis) 
1.5 มีเลือดคั�งในหูชั(นกลาง หรือมีเลือดออกจากรูหู (Hemotympanum or Bloody otorrhea) 

2. มีการอาเจียนตั(งแต่ 2 ครั( งขึ(นไป (แต่ละครั( งมีระยะห่างกนัพอสมควร) 
3. GCS score < 15 หลงัจากเกิดเหตุไปแลว้ 2 ชั�วโมง 
4. Risk of Bleeding Disorder 
5. เด็กอายตุ ํ�ากวา่ b ปี และผูใ้หญ่อายุตั(งแต่ 45 ปีขึ(นไป 

Medium/Moderate r isk 

1. มีการอาเจียนนอ้ยกวา่ 2 ครั( ง 
2. มีประวติัหมดสติ 
3. เกิดภาวะสูญเสียความจาํ (Retrograde amnesia) 
4. เด็กอายตุั(งแต่ 3–6 ปี 
5. มีอาการปวดศีรษะ 
6. กลไกการเกิดอุบติัเหตุรุนแรง 

6.1 คนเดินถนนถูกชนโดยพาหนะ 
6.2 ผูโ้ดยสารที�กระเด็นออกจากพาหนะ 
6.3 ตกจากที�สูงอยา่งนอ้ย 1 เมตร หรือตกบนัไดอยา่งนอ้ย 5 ขั(น 

7. ดื�มสุรา หรือใชส้ารเสพติดที�มีผลต่อระดบัความรู้สึกตวั 
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สถานะเอกสาร  
 
 
วนัที�บงัคบัใช ้   10  ตุลาคม 2345 

จดัทาํโดย …………………………….……… วนัที�    10  ตุลาคม 2345
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F-QMR-012 

Low r isk 

1. ไม่มีอาการผดิปกติทางระบบประสาท 
2. ระดบัความรู้สึกตวัวดัโดยใช ้Glasgow coma scale ได ้15 คะแนน 
3. ไม่มีอาการปวดศีรษะ 
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ภาคผนวก 3 
คําแนะนําสําหรับผู้ที�ได้รับบาดเจ็บที�ศีรษะ 

แพทยไ์ดท้าํการตรวจผูป่้วยแลว้ มีความเห็นวา่ การบาดเจ็บที�ศีรษะซึ� งผูป่้วยไดรั้บขณะนี(  ยงัมีมีอาการ   
ที�บ่งบอกความรุนแรงในระดบัที�ตอ้งรับไวใ้นโรงพยาบาล จึงแนะนาํให้ผูป่้วยพกัรักษาตวัต่อที�บา้น โดยให ้     
งดการออกกาํลงักายทุกชนิดและควรหลีกเลี�ยงการขบัขี�ยานพาหนะอยา่งนอ้ย 24 ชั�วโมง รับประทานอาหารอ่อน 
และงดดื�มสุราและยาที�ทาํใหง่้วงซึมทุกชนิด 

ถ้ามีอาการปวดศีรษะเล็กน้อยในระหว่างนี(  ให้รับประทานยาแก้ปวดตามที�แพทยส์ั�ง ควรมีผูดู้แล            
ที�สามารถสังเกตอาการและเขา้ใจวิธีปฏิบติัเพื�อคอยดูแลผูป่้วยอยา่งใกลชิ้ดอยา่งนอ้ย 24 ชั�วโมง และควรปลุก
ผูป่้วยทุก 2-4 ชั�วโมง ภายใน 24 ชั�วโมงแรก เพื�อประเมินความรู้สึกตวัของผูป่้วยวา่ลดลงหรือไม่ 

อยา่งไรก็ตามถา้ผูป่้วยมีอาการตามขอ้ใดขอ้หนึ� งที�บ่งบอกไวใ้น 11 ขอ้นี(  ขอให้รีบกลบัมาพบแพทย ์  
โดยทนัทีเพื�อรับการตรวจซํ( าอีกครั( ง โดยอาการดงักล่าวระบุใน “วธีิดูแลและสังเกตอาการที�บา้น” ดงันี(  

1. ซึมลงกวา่เดิม หรือหมดสติ 
2. กระสับกระส่าย การพูดผดิปกติ 
3. ชกักระตุก 
4. แขนขาอ่อนแรงลง 
5. มีไข ้
6. มีอาเจียนบ่อย 
7. อาการปวดศีรษะที�รับประทานยาแกป้วดแลว้ไม่ทุเลา 
8. มีนํ(าใสหรือนํ(าใสปนเลือด ออกจากหู จมูก หรือลงคอ(ไม่ควรสั�งนํ(ามูก) 
9. ปวดตน้คอ กม้คอลาํบาก 
10. เวยีนศีรษะ ตาพร่า หรือเห็นภาพซอ้น 
11. อาการผดิปกติอื�นๆ ที�น่าสงสัย 

ลงนาม.............................. ลงนาม.............................. ลงนาม.............................. 
    (......................................)  (......................................)       (......................................) 
 ผูใ้หค้าํแนะนาํ             ผูป่้วย/ผูป้กครอง            ผูดู้แล/ญาติ/พยาน 
วนัที�.................เวลา............  วนัที�.................เวลา............    เกี�ยวขอ้งเป็น.................. 
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คําแนะนําสําหรับผู้ที�ได้รับบาดเจ็บที�ศีรษะ 

วธีิดูแลและสังเกตอาการที�บ้าน 

1. ซึมลงกวา่เดิม หรือหมดสติ 
2. กระสับกระส่าย การพูดผดิปกติ 
3. ชกักระตุก 
4. แขนขาอ่อนแรงลง 
5. มีไข ้
6. มีอาเจียนบ่อย 
7. อาการปวดศีรษะที�รับประทานยาแกป้วดแลว้ไม่ทุเลา 
8. มีนํ(าใสหรือนํ(าใสปนเลือด ออกจากหู จมูก หรือลงคอ(ไม่ควรสั�งนํ(ามูก) 
9. ปวดตน้คอ กม้คอลาํบาก 
10. เวยีนศีรษะ ตาพร่า หรือเห็นภาพซอ้น 
11. อาการผดิปกติอื�นๆ ที�น่าสงสัย 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


