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การศึกษาติดตามอาการปวดศีรษะ อาการอ่อนลา้ ความแปรปรวน

ของการนอนหลบัและความสามารถในการปฏิบติักิจกรรม

ในผูป่้วยบาดเจ็บทีศี่รษะระดบัเล็กนอ้ย
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บทคดัย่อ   

 การวิจัยเชิงพรรณนาน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาติดตามอุบัติการณ์ แนวโน้มและ เปรียบเทียบ

ความรนุแรงของอาการปวดศรีษะ อาการอ่อนล้า ความแปรปรวนของการนอนหลับ และความสามารถในการปฏบิตัิ

กจิกรรมของผู้บาดเจบ็ที่ศีรษะระดับเลก็น้อย ภายหลังได้รับบาดเจบ็ในระยะ 24 ช่ัวโมงแรก 1 เดือน 2 เดือน 

3 เดอืน และ 6 เดอืน สุ่มตวัอย่างด้วยวิธกี�าหนดช่วงเวลาศกึษา และคัดเลือกกลุ่มตวัอย่างตามคุณสมบตัทิี่ก�าหนด

จากผู้ป่วยบาดเจบ็ที่ศีรษะระดับเลก็น้อยที่เข้ารับการรักษา ณ หอผู้ป่วยศัลยกรรมอุบัติเหตุ โรงพยาบาลชลบุรี 

ในช่วงเดือนมิถุนายน 2559 ถึงมิถุนายน 2560 จ�านวน 59 ราย เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย                     

แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล แบบสอบถามอาการปวดศีรษะ แบบสอบถามอาการอ่อนล้า แบบสอบถาม              

ความแปรปรวนของการนอนหลับ และแบบสัมภาษณ์ความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรม วิเคราะห์ข้อมูลด้วย       

สถติพิรรณนาและวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซ�า้ ผลการวิจัยพบว่า ภายหลังได้รับบาดเจบ็ที่ศรีษะใน 24 ช่ัวโมง

แรกเดอืนที่ 1 เดอืนที่ 2 เดอืนที่ 3 และเดอืนที่ 6 กลุ่มตวัอย่างมอีาการปวดศรีษะร้อยละ 72.9, 51.3, 33.8, 24.2, 

และ 16.9 ตามล�าดบั มอีาการอ่อนล้าร้อยละ 95.1, 89.6, 77.5, 57.4 และ 64.4 ตามล�าดบั และมคีวามแปรปรวน

ของการนอนหลับร้อยละ 100 ทั้ง 5 ระยะของการศกึษาตดิตาม ภายหลังบาดเจบ็ 1 เดอืน 2 เดอืน 3 เดอืน และ 6 

เดือน กลุ่มตัวอย่างสามารถปฏบิัติกจิกรรมได้เหมือนเดิมภายหลังได้รับบาดเจบ็  แต่รู้สกึว่าปฏบิัติได้ยากขึ้นเมื่อ

เปรียบเทยีบกบัก่อนได้รับบาดเจบ็ ผลการเปรียบเทยีบความรนุแรงของอาการพบว่าทั้งสามอาการมีแนวโน้มความ

รุนแรงและจ�านวนผู้ที่มีอาการลดลง โดยอาการในช่วง 24 ช่ัวโมงแรกของการบาดเจบ็จะรุนแรงกว่าอาการในช่วง      

1 เดอืน 2 เดอืน 3 เดอืนและ 6 เดอืนอย่างมนัียส�าคัญที่ระดบั .001 การวิจัยคร้ังน้ีเสนอแนะว่า  พยาบาลและ

บุคลากรทมีสขุภาพควรตระหนักว่าผู้ป่วยกลุ่มน้ีอาจมอีาการปวดศรีษะ อาการอ่อนล้า และความแปรปรวนของการ

นอนหลับ และควรประเมนิอย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้การดูแลอย่างเหมาะสม เพ่ือลดความรนุแรงของอาการดงักล่าวที่มี

ผลต่อความสามารถในการปฏบิตักิจิกรรมของผู้ป่วย
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Abstract  
 This descriptive research aimed to explore and compare the occurrence of symptoms 

including headache, fatigue, sleep disturbance, and performance of patients with mild head injury at 24 hours, 

1 month, 2 month, 3 month and 6 month after the injury. Fifty-nine patients were consecutively recruited 

by the inclusion criteria at a Trauma ward of Chon Buri Hospital during June 2016 to June 2017. Research 

instruments included the Personal Information questionnaire, the Brief Pain Inventory (BPI) questionnaire, 

the Barrow Neurological Institute (BNI) questionnaire, the Fatigue Scale, the Verran and Synder-Halpern 

Sleep Scale, and the Rivermead Head Injury Follow Up questionnaire (RHFUQ). Data were analyzed 

by using descriptive statistics, and Repeated Measures ANOVA. The results showed that at 24 hours, the 1st 

month, 2nd month, 3th month and 6th month after head injury, the samples reported having headache for 

72.9 %, 51.3 %, 33.8 %, 24.2 %, and 16.9% respectively. The occurrence of fatigue were 95.1 %, 

89.6 %, 77.5 %, 57.4 % and 64.4 % respectively, while 100% of samples reported that they had 

sleep disturbance all the time after head injury. Although the samples reported having no change in the 

level of their performance, they found that it was more difficult to perform activities of daily living by 

the 1st month, 2nd month, 3rd month and 6th month after the injury. The mean scores of the severity 

of headache, fatigue and sleep disturbance at 24 hours were significantly different (p<.001), from those

in the 1st month, 2nd month, 3rd month and 6th month post injury. the mean score of their performances 

were not significantly different at any time during the study. The findings suggest that nurses 

and health care providers should emphasize the issue of symptom occurrences including headache, 

fatigue, and sleep disturbance in patients post minor head injury. Symptom assessment should be 

continuously performed in order to early manage any symptoms that occur in order to enhance 

performance among this population.  
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