แนวปฏิบตั ิสำหรับดูแลรักษำ และกำรส่ งต่ อผู้ป่วยในเครื อข่ ำยบำดเจ็บทีศ่ ีรษะ
ของโรงพยำบำลมหำรำชนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ระดับของโรงพยาบาลในเครื อข่ายการบาดเจ็บที่ศีรษะมีดงั นี้

1. โรงพยาบาลแม่ ข่าย
เป็ นโรงพยาบาลของรัฐบาลที่มีศกั ยภาพครบทั้ง 6 ประการคือ
1.1 มีแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินประจาที่หอ้ งฉุกเฉิ น
1.2 มีศลั ยแพทย์ทวั่ ไป ปฏิบตั ิงานตลอด 24 ชัว่ โมง
1.3 มีประสาทศัลยแพทย์ปฏิบตั ิงานตลอด 24 ชัว่ โมง
1.4 มีเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ที่สามารถให้การตรวจวินิจฉัยผูป้ ่ วยได้ตลอด 24 ชัว่ โมง
1.5 มีหอ้ งผ่าตัด และวิสัญญีแพทย์ประจาตลอด 24 ชัว่ โมง
1.6 มีหอผูป้ ่ วยวิกฤติที่สามารถรองรับผูป้ ่ วยที่อยูใ่ นภาวะวิกฤติได้
โรงพยาบาลทีม่ ีคุณสมบัติครบ และเป็ นแม่ ข่ายคือ โรงพยาบาลมหาราชนครเชี ยงใหม่

2. โรงพยาบาลลูกข่ าย
เป็ นโรงพยาบาลของรัฐบาลที่มีศกั ยภาพครบทั้ง 2 ประการคือ
2.1 มีแพทย์ประจาที่หอ้ งฉุกเฉินตลอด 24 ชัว่ โมง
2.2 มีเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ที่สามารถให้การตรวจวินิจฉัยผูป้ ่ วยได้ตลอด 24 ชัว่ โมง
2.3 มีหอผูป้ ่ วยวิกฤติที่สามารถรองรับผูป้ ่ วยที่อยูใ่ นภาวะวิกฤติได้

โรงพยาบาลทีม่ ีคุณสมบัติครบ และเป็ นโรงพยาบาลลูกข่ ายคือ
โรงพยาบาลสั นป่ าตอง, โรงพยาบาลจอมทอง, โรงพยาบาลลาพูน
3. โรงพยาบาลชุ มชน
เป็ นโรงพยาบาลของรัฐบาลที่มีแพทย์ประจาที่โรงพยาบาลตลอด 24 ชัว่ โมง และมีหอผูป้ ่ วยที่สามารถรองรับผูป้ ่ วยเพื่อสังเกตุอาการได้
แนวปฏิบตั ิการดูแลผูป้ ่ วยบาดเจ็บที่ศีรษะสาหรับในเครื อข่ายการบาดเจ็บที่ศีรษะของ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย

1. แนวทำงกำรดุแลผู้ป่วย
แผนภูมิที่ 1: แนวทางการดูแลผูป้ ่ วยบาดเจ็บที่ศีรษะสาหรับรพ.ชุมชน
แผนภูมิที่ 2: แนวทางการดูแลผูป้ ่ วยบาดเจ็บที่ศีรษะระดับเล็กน้อย (GCS 13-15)
หมำยเหตุ 1: แนวทางการดูแลผูป้ ่ วยบาดเจ็บที่ศีรษะระดับไม่รุนแรง
หมำยเหตุ 2: แนวทางการดูแลผูป้ ่ วยModerate to Severe Head Injury (GCS 3-12)
หมำยเหตุ 3: คาแนะนาสาหรับผูป้ ่ วยที่ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะ

2. เครื อข่ ำยกำรส่ งต่ อผู้ป่วยจังหวัดเชียงใหม่ และใกล้เคียง
แผนภูมิที่ 3: เครื อข่ายการส่ งต่อผูป้ ่ วยบาดเจ็บที่ศีรษะจังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียงกรณี บาดเจ็บที่ศีรษะแบบไม่รุนแรงและรุ นแรงปานกลาง (mild - moderate head injury)
ตำรำงที่ 3: เครื อข่ายการส่ งต่อผูป้ ่ วยบาดเจ็บที่ศีรษะจังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียงกรณี บาดเจ็บที่ศีรษะแบบไม่รุนแรงและรุ นแรงปานกลาง (mild - moderate head injury)
แผนภูมิที่ 4: เครื อข่ายการส่ งต่อผูป้ ่ วยบาดเจ็บที่ศีรษะจังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียงกรณี บาดเจ็บที่ศีรษะแบบรุ นแรง (severe head injury)
ตำรำงที่ 4: เครื อข่ายการส่ งต่อผูป้ ่ วยบาดเจ็บที่ศีรษะจังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียงกรณี บาดเจ็บที่ศีรษะแบบรุ นแรง (severe head injury)

3. แนวทางการส่ งผู้ป่วยบาดเจ็บทีศ่ ีรษะกลับโรงพยาบาลลูกข่ ายและโรงพยาบาลชุมชน

1. แนวทำงกำรดูแลผู้ป่วยในเครื อข่ ำยกำรบำดเจ็บทีศ่ รีษะ
แผนภูมทิ ี่ 1: แนวทำงกำรดูแลผู้ป่วยบำดเจ็บทีศ่ ีรษะสำหรับรพ.ชุ มชน
Advanced Trauma Life Support

แบ่งผูป้ ่ วยตาม GCS

GCS 13-15
Mild HI

GCS 9-12
Moderate HI

พิจารณา



ดูแผนภูมทิ ี 2 และหมำยเหตุ 1 แนวทำงกำรดูแล
ผู้ป่วยบำดเจ็บทีศ่ ีรษะระดับเล็กน้ อย

GCS<9
Severe HI

พิจารณา
O2 mask with bag
IV fluid

ส่ งต่ อไปยังรพ.ลูกข่ ำยตำมแผนภูมิ 3
(ดูหมำยเหตุ 2)






Endotracheal intubation
IV fluid
Hyperventilation if indicated
Mannitol/osmolar therapy if
indicated

ส่ งต่ อไปยังรพ.ลูกข่ ำยตำมแผนภูมิ 4
(ดูหมำยเหตุ 2)

หมำยเหตุ: แนวปฏิบตั ิฉบับนี้ใช้เพื่อเป็ นแนวทางเพื่อใช้ในการดูแลผูป้ ่ วยเท่านั้น การดูแลผูป้ ่ วยในสถานการณ์จริ งอาจแตกต่างออกไปขึ้นอยูก่ บั สภาวะแวดล้อมและความพร้อมของผูด้ ูแล

แผนภูมทิ ี่ 2: แนวทำงกำรดูแลผู้ป่วยบำดเจ็บทีศ่ ีรษะระดับไม่ รุนแรง (GCS 13-15)
กลุ่มที่ 1 Low risk



กลุ่มที่ 2 Moderate risk


GCS 15

ไม่มีความผิดปกติทางระบบ
ประสาท
 ไม่มีปัจจัยเสี่ ยงของกลุ่ม 2, 3

GCS 15 และมี
o Clinical finding
 Amnesia
 ปวดศีรษะมาก
 อาเจียน
 สลบ ไม่วา่ นานเท่าใด
o Risk factors
 Coagulopathy
 อายุ มากกว่า 60 ปี

รับเข้ ำในรพ.เพื่อดูอำกำร
(ดูหมำยเหตุ 1) หรื อพิจำรณำส่ ง CT scan

จำหน่ ำย/ให้ กลับบ้ ำนพร้ อม
ใบคำแนะนำ

ไม่มี

ถ้ ำพิจำรณำรับไว้ สังเกตอำกำร ให้ สังเกตอำกำรต่อไปนี้
 ปวดหัวมาก
 อาเจียนรุ นแรง
 GCS ลดลง

กลุ่มที่ 3 High risk
มีขอ้ ใดข้อหนึ่ง


GCS 13-14 หลังสังเกตอาการ 1-2 ชัว่ โมง

มีความผิดปกติทางระบบประสาท เช่น อ่อนแรง หน้าเบี้ยว
 ชัก
 มีอาการแสดงของ skull fracture (คลาได้ stepping, มี
CSF otorrhea/rhinorrhea, รอยช้ าที่รอบตา (Raccoon
eye’s sign หรื อ หลังหู (Battle’s sign),
 มีบาดแผลโดนยิงหรื อโดนแทงทะลุกะโหลกศีรษะ


ส่ ง CT scan
ไม่พบความ
ผิดปกติ

ผิดปกติ

มี

Refer ไปยังรพ.ทีม่ ี
Neurosurgeon
(ดูหมำยเหตุ 2)

หมำยเหตุ 1: แนวทำงกำรดูแลผู้ป่วยบำดเจ็บทีศ่ ีรษะระดับไม่ รุนแรง
Mild Head Injury with Low risk
ผูป้ ่ วยกลุ่มนี้สามารถให้กลับบ้านได้ โดยไม่ตอ้ งสังเกตอาการหรื อ CT scan ที่โรงพยาบาล แต่ตอ้ ง
อธิ บายถึงความเสี่ ยงและวิธีการสังเกตอาการที่บา้ นแก่ผดู ้ ูแล โดยต้องให้ใบคาแนะนาไปอ่าน (ดูหมาย
เหตุ 3 คาแนะนาสาหรับผูป้ ่ วยสมองบาดเจ็บ) และควรมีหลักฐานการอธิ บายและรับใบคาแนะนาเก็บไว้ที่
โรงพยาบาลด้วย โดยขึ้นอยูก่ บั บริ บทของโรงพยาบาล

Mild Head Injury with moderate risk
โรงพยาบาลชุมชนสามารถรับผูป้ ่ วยกรณี น้ ีไว้ดูแลในโรงพยาบาลได้ โดยมีคาแนะนาดังนี้
1. ในกำรรับผู้ป่วยไว้ ดูแลในรพ.ต้ องทำอย่ ำงไรบ้ ำง

 อธิบายให้ผปู ้ ่ วยและญาติเข้าใจถึงเหตุผลในการรับไว้ในรพ.
 Observe vital sign, GCS และ pupils ทุก 1 ชม. และพร้อมที่จะส่ งตัวผูป้ ่ วยไปทา CT scan หรื อ
ส่ งมายังรพ.ที่สามารถดูแลผูป้ ่ วยบาดเจ็บได้ตลอดเวลา
 ถ้าโรงพยาบาลไม่สามารถส่ งผูป้ ่ วยไปทา CT scan ได้อย่างรวดเร็ วเมื่อผูป้ ่ วยมีอาการแย่ลงหรื อ
สังเกตอาการไม่ได้ ควรส่ งผูป้ ่ วยทา CT scan แต่เริ่ มต้น
 ถ้ามีภาวะดังต่อไปนี้ให้ส่งตัวผูป้ ่ วยไปทา CT scan ณ รพ.ลูกข่าย
 GCS ลดลงจากเดิม
 ปวดศีรษะมาก
 อาเจียนมาก
 กรณี CT scan พบมีเลือดออกในกะโหลกศีรษะให้รพ.ลูกข่ายพิจารณาดูแลเหมือน moderate
head injury
2. กำรจำหน่ ำยผู้ป่วย
 ถ้าสังเกตอาการครบ 24 ชม.แล้วไม่มีอากรเปลี่ยนแปลง ให้จาหน่ายผูป้ ่ วยได้ และนัดมาติดตาม

ผล 1 สัปดาห์
 กรณี ทา CT scan แล้วผลไม่พบความผิดปกติ และผูป้ ่ วยอาการคงที่ อาจจาหน่ายผูป้ ่ วยได้เมือ

ครบ 6 ชัว่ โมง
 ผูป้ ่ วยบาดเจ็บที่ศีรษะที่จาหน่าย ควรได้รับแผ่นข้อมูลคาแนะนาสาหรับผูป้ ่ วยบาดเจ็บที่ศีรษะ

(ดูภาคผนวก 3 คาแนะนาสาหรับผูป้ ่ วยบาดเจ็บที่ศีรษะ)

Mild Head Injury with high risk
ให้ส่งตัวผูป้ ่ วยไปทา CT scan ยังรพ.ลูกข่าย เนื่องจากมีความเสี่ ยงต่อความผิดปกติในสมอง

หมำยเหตุ 2: แนวทำงกำรดูแลผู้ป่วยModerate to Severe Head Injury (GCS 3-12)
ก่อนส่ งตัวควรพิจารณาทาสิ่งต่ อไปนี้
1) Intravenous fluid infusion
 ให้เป็ น Isotonic solution ที่ไม่มีน้ าตาล เช่น Normal saline, lactated Ringer Solution หรื อ Aceteted
Ringer solution
 Rate: ให้ normovelemia (คนไทยผูใ้ หญ่โดยเฉลี่ย อาจให้ประมาณ 100 -120 cc/hr)
2) Endotracheal intubation
ข้ อบ่ งชี้:






GCS≤8
มีแนวโน้มว่าจะแย่ลงและต้อง refer ไกล
มีปัญหาทางเดินหายใจ เช่น อาเจียนมาก มี severe maxillofacial injury
มี respiratory failure ที่ตอ้ งใช้ ventilator

 ในรายที่ไม่ได้ใส่ ET tube ควรให้ Oxygen supplement ด้วย mask with bag
3) Hyperventilation
ข้ อบ่ งชี้  มี sign of transtentorial herniation ได้แก่ unilateral dilated fixed
pupil, abnormal respiration, decerebrated or decorticated
posture
 Progressive deterioration
 หลีกเลี่ยง Prophylaxis hyperventilation เช่น GCS<9 ทุกรายไม่จาเป็ นต้องได้รับ hyperventilation ถ้า
ไม่มีขอ้ บ่งชี้ เพราะทาให้มี brain ischemia จาก vasoconstriction
 Keep PaCO2 30-35 mmHg (rate ประมาณ 16-20 ครั้ง)
4) Medication
1) Mannitol
ข้ อบ่ งชี้ : เช่นเดียวกับ hyperventilation
ขนำดยำ : 0.25-1 g/kg drip in 15 min เช่น หนัก 50 kg จะให้ 20% mannitol ประมาณ 100-250 ml
 ถ้าไม่มี Mannitol อาจะให้ furosemide 10 mg IV แทนได้
 ควรระวังไม่ให้ในผูป้ ่ วยที่ hypovolemia และ/หรื อ มี Renal failure
2) Antiepileptic drug
ข้ อบ่ งชี้  GCS<10
 Intracranial hemorrhage (ถ้า CT)
 Penetrating head injury  Seizure

ขนำดยำ: Phenytoin: Loading dose:ในผูใ้ หญ่ 750 mg, ในเด็ก 20 mg/kg ผสม NSS IV drip ไม่เร็ ว
กว่า 50 mg/min
3) Antibiotics: โดยทัว่ ไปใน closed head injury ไม่จาเป็ นต้องให้ถึงแม้จะมี fracture base of skull
ยกเว้นมีแผลบริ เวณอื่นสามารถให้ตามข้อบ่งชี้ได้
4) Tetanus toxoid: ให้ตาม indication
5) Steroid เช่น dexamethasone: ไม่ มีทใี่ ช้ ใน head injury
5) อธิบำยญำติให้ เข้ ำใจถึงสภำวะของผู้ป่วย เหตุผลทีต่ ้ องส่ งตัว
6) โทรศัพท์ติดต่ อกับกับ call center และ/หรื อ รพ.ทีต่ ้ องกำรส่ งตัว
ข้ อมูลทีต่ ้ องกำร
 Mechanism of injury
 ระยะเวลาที่เกิดเหตุจนถึงปั จจุบนั
 GCS, pupils, other neurosign
 Associated injury
 การรักษาที่ให้

หมำยเหตุ 3: คำแนะนำสำหรับผู้ป่วยที่ได้ รับบำดเจ็บที่ศีรษะ
ผูป้ ่ วยที่ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะ อาจจะจากสาเหตุใดก็ตาม เช่น อุบตั ิเหตุจราจร ถูกตีที่ศีรษะ หก
ล้ม เป็ นต้น หลังการตรวจรักษาในโรงพยาบาลแล้ว ผูป้ ่ วยบางรายผลการตรวจไม่พบอาการผิดปกติ
และแพทย์ให้ผปู ้ ่ วยกลับไปบ้านได้ อย่างไรก็ตาม ญาติควรสังเกตอาการของผูป้ ่ วยอย่างใกล้ชิดเป็ น
เวลาอย่างน้อย 24 ชัว่ โมง ถ้าหากผูป้ ่ วยมีอาการดังต่อไปนี้ ญาติควรนาผูป้ ่ วยกลับมาตรวจที่
โรงพยาบาลอย่างเร่ งด่วน
 มีอาการปวดศีรษะมาก ภายหลังได้รับยาบรรเทาอาการปวดแล้วยังไม่ดีข้ ึน
 มีอาการอาเจียน ซึ่งลักษณะการอาเจียนเป็ นแบบอาเจียนพุ่ง ร่ วมกับมีอาการปวดศีรษะอย่าง
รุ นแรง
 สายตาพร่ ามัว มองเห็นภาพไม่ชดั เจน หรื อเห็นภาพซ้อน
 ระดับความรู ้สึกตัวเปลี่ยนไปจากเดิม เช่น ง่วงนอนผิดปกติ ซึ มลง ปลุกแล้วตื่นช้า พูดจาสับสน
ตอบไม่ตรงคาถาม ทาตามคาสัง่ ไม่ได้ ต้องพูดดัง ๆ หรื อเขย่าตัวก่อนถึงจะมีปฏิกิริยาโต้ตอบ
ฉะนั้นผูป้ ่ วยไม่ควรรับประทานยาแก้หวัดหรื อยานอนหลับ เนื่องจากทาให้สังเกตอาการทาง
ระบบประสาทได้ยาก
 ชัก ญาติควรสังเกตอาการชักด้วยว่า เริ่ มชักจากบริ เวณส่ วนใดของร่ างกาย ชักทั้งตัว หรื อส่ วน
ใดส่ วนหนึ่ง ชักแต่ละครั้งใช้เวลานานเท่าไหร่ ชักกี่ครั้ง แต่ละครั้งห่างกันเท่าไหร่ มีปัสสาวะ
หรื ออุจจาระราดหรื อไม่ การพยาบาลสาหรับผูป้ ่ วยที่ชกั คือ ให้ผปู ้ ่ วยนอนหันหน้าไปด้านใด
ด้านหนึ่ง เพื่อป้ องกันไม่ให้ลิ้นตกกั้นทางเดินลมหายใจ ไม่ควรนาของแข็งเช่น ช้อน หรื อไม้
ทาการง้างปากผูป้ ่ วย และให้ผปู ้ ่ วยกัด เพราะจะทาให้ฟันหรื อกระดูกกรามหน้าผูป้ ่ วยแตกหัก
ได้
 สาหรับตาแหน่งที่บวมโน ในระยะ 48 ชัว่ โมงแรก ให้ประคบด้วยน้ าแข็ง (นาน้ าแข็งใส่ ถุง
และปิ ดปากถุงให้แน่น พันด้วยผ้าชุบน้ าบิดหมาด ๆ ประคบบริ เวณที่บวมโน) หลังจากนั้นให้
ประคบคบด้วยน้ าอุ่น แต่หากประคบด้วยความเย็นแล้วยังมีอาการบวมโนมาก ๆ ให้รีบนาส่ ง
โรงพยาบาล
เมื่อผูป้ ่ วยกลับถึงบ้าน ควรได้รับการพักผ่อนอย่างเต็มที่ ให้รับประทานอาหารอ่อนที่ยอ่ ยง่าย
งดเครื่ องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ จนกว่าอาการบาดเจ็บที่ศีรษะจะหายไป

ถ้ามีขอ้ สงสัย กรุ ณาโทรถามที่โรงพยาบาล_________________ เบอร์โทรศัพท์___________

ลงชื่อ_____________________________ผูใ้ ห้คาแนะนา_________________________ญาติ/ผูป้ ่ วย

2. เครื อข่ ำยกำรส่ งต่ อผู้ป่วยจังหวัดเชียงใหม่ และใกล้เคียง
แผนภูมทิ ี่ 3: เครื อข่ ำยกำรส่ งต่ อผู้ป่วยบำดเจ็บที่ศีรษะจังหวัดเชียงใหม่ และใกล้เคียงกรณี
บำดเจ็บทีศ่ ีรษะแบบไม่ รุนแรงและรุนแรงปำนกลำง (mild - moderate head injury)
จ.เชียงใหม่
ฝาง

จ.แม่ฮ่องสอน
ปางมะผ้า

ศรีสังวำลย์

ปาย
วัดจันทร์

แม่อาย
ไชยปราการ

เวียงแหง
เชียงดาว
พร้าว
แม่แตง
สันทราย
ดอยสะเก็ด
สันกาแพง
แม่ออน

จ.ลาพูน
บ้านธิ
แม่ทา
เวียงหนอง
ล่อง
ป่ าซาง
บ้านโฮ่ง
ทุ่งหัวช้าง
ลี้

นครพิงค์

สบเมย
แม่สะเรี ยง
ขุนยวม
แม่ลาน้อย

มหำรำช

โรงพยาบาล
ลาพูน

สะเมิง
หางดง
สารภี
สันป่ ำตอง
จอมทอง
ฮอด
แม่แข่ม
อมก๋ อย
ดอยเต่า

แม่วาง
ดอยหล่อ

ตำรำงที่ 2: เครื อข่ ำยกำรส่ งต่ อผู้ป่วยบำดเจ็บทีศ่ ีรษะจังหวัดเชียงใหม่ และใกล้เคียงกรณี
บำดเจ็บทีศ่ ีรษะแบบไม่ รุนแรงและรุนแรงปำนกลำง (mild - moderate head injury)
จังหวัด

เชียงใหม่

รพ.อำเภอ
แม่อาย
ไชยปราการ
เวียงแหง
เชียงดาว
แม่แตง
สันทราย
พร้าว
ดอยสะเก็ด
สันกาแพง
แม่ออน
วัดจันทร์
แม่แจ่ม
ฮอด
อมก๋ อย
ดอยเต่า
แม่วาง
ดอยหล่อ
สะเมิง
สารภี
หางดง
ปางมะผ้า
ปาย

แม่ ฮ่องสอน

ลำพูน

แม่สะเรี ยง
สบเมย
ขุนยวม
แม่ลาน้อย
ทุกโรงพยาบาล

รพ.ลูกข่ ำย

รพ.แม่ ข่าย

ฝาง

(เข้านครพิงค์โดยตรง)

นครพิงค์

จอมทอง
สันป่ าตอง

มหาราชฯ

(เข้ามหาราชฯโดยตรง)
ศรี สังวาลย์
(เข้านครพิงค์โดยตรง)

นครพิงค์

สันป่ าตอง
มหาราชฯ
จอมทอง
ลาพูน

มหาราชฯ

แผนภูมทิ ี่ 4: เครื อข่ ำยกำรส่ งต่ อผู้ป่วยบำดเจ็บที่ศีรษะจังหวัดเชียงใหม่ และใกล้เคียงกรณี
บำดเจ็บทีศ่ ีรษะแบบรุนแรง (severe head injury)
จ.เชียงใหม่

จ.แม่ฮ่องสอน
ปางมะผ้า
ศรี สงั วาล
ปาย
วัดจันทร์

แม่อาย
ฝาง
เวียงแหง
ไชยปราการ
เชียงดาว
พร้าว
แม่แตง
สันทราย
ดอยสะเก็ด
สันกาแพง
แม่ออน

นครพิงค์
ขุนยวม
แม่ลาน้อย
แม่สะเรี ยง
สบเมย

มหาราช

สะเมิง
หางดง
สารภี
แม่วาง
สันป่ าตอง
แม่แจ่ม
จอมทอง
ฮอด
ดอยเต่า
อมก๋ อย

จ.ลาพูน
บ้านธิ
แม่ทา
เวียงหนอง
ล่อง
ป่ าซาง
บ้านโฮ่ง
ทุ่งหัวช้าง
ลี้

โรงพยาบาล
ลาพูน

ตำรำงที่ 4: เครื อข่ ำยกำรส่ งต่ อผู้ป่วยบำดเจ็บที่ศีรษะจังหวัดเชียงใหม่ และใกล้ เคียง
กรณีบำดเจ็บที่ศีรษะแบบรุนแรง (severe head injury)
จังหวัด

เชียงใหม่

แม่ฮ่องสอน

รพ.ชุ มชน และ รพ.ลูก
ข่ ำย
เชียงดาว
ไชยปราการ
ดอยสะเก็ด
แม่แตง
แม่ออน
แม่อาย
ฝาง
พร้าว
สันกาแพง
สันทราย
เวียงแหง
วัดจันทร์
จอมทอง
ดอยหล่อ
ดอยเต่า
แม่แจ่ม
แม่วาง
สะเมิง
สารภี
สันป่ าตอง
หางดง
อมก๋ อย
ฮอด
ปาย
ปางมะผ้า
ศรี สังวาลย์
ขุนยวม
แม่ลาน้อย
แม่สะเรี ยง
สบเมย

รพ.ลูกข่ าย

รพ.แม่ ข่ำย

(เข้านครพิงค์โดยตรง)

นครพิงค์

(เข้ามหาราชฯโดยตรง)

มหาราชฯ

(เข้านครพิงค์โดยตรง)

นครพิงค์

(เข้ามหาราชฯโดยตรง)

มหาราชฯ

ลาพูน

ทุกโรงพยาบาล

รพ.ลาพูน

มหาราชฯ

3. แนวทางปฏิบัตใิ นการส่ งผู้ป่วยบาดเจ็บทีศ่ ีรษะกลับ รพ.ลูกข่ าย และ รพ.ชุมชน
กรณี ที่อาการของผูป้ ่ วยอาการดีข้ ึน และพ้นภาวะวิกฤติแล้ว รพ.แม่ข่ายสามารถส่ งผูป้ ่ วยกลับไปยัง
รพ.ลูกข่าย หรื อ รพ.ชุมชน โดยมีขอ้ บ่งชี้ดงั นี้
3.1 กรณี อาการดีข้ ึน ไม่จาเป็ นต้องมีการผ่าตัดเพิ่มเติม แต่ยงั ต้องได้รับการดูแลด้านทางเดินหายใจ
หรื อดูแลการหายใจอย่างใกล้ชิด ให้ส่งกลับไปที่ รพ.ลูกข่าย
3.2 กรณี อาการดีข้ ึน ไม่จาเป็ นต้องมีการผ่าตัดเพิ่มเติม และไม่จาเป็ นต้องได้รับการดูแลด้านทางเดินหายใจ
หรื อดูแลการหายใจอย่างใกล้ชิด เหลือเพียงแค่การทากายภาพบาบัด ฟื้ นฟูสภาพ ให้ส่งกลับไปที่ รพ.ชุมชน
แนวทางปฎิบตั ิในการส่ งกลับ แพทย์ผดู ้ ูแลผูป้ ่ วยของโรงพยาบาลแม่ข่าย
จะต้องโทรติดต่อประสานกับแพทย์ที่โรงพยาบาลลูกข่ายหรื อโรงพยาบาลชุมชน เพื่อรับทราบสภาพของผูป้ ่ วย
และสิ่ งพึงปฏิบตั ิสาหรับผูป้ ่ วย แล้วจึงทาการส่ งกลับ

