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บทคัดยอ 
 การวิจัยเชิงพรรณนานี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาการเกิดอาการปวดศีรษะ อาการออนลา และความ
แปรปรวนของการนอนหลับของผูปวยบาดเจ็บที่ศีรษะระดับเล็กนอยภายหลังบาดเจ็บ 24 ชั่วโมง 1 สัปดาห และ 2 
สัปดาห 2) ศึกษาความสัมพันธระหวางอาการดังกลาวและความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมของผูปวยบาดเจ็บ
ทีศ่รีษะระดับเลก็นอยภายหลังไดรบับาดเจ็บ 2 สปัดาห สุมตัวอยางดวยวธิกีาํหนดชวงเวลาศึกษาและคัดเลอืกกลุม
ตัวอยางตามคุณสมบัติที่กําหนดจากผูปวยบาดเจ็บที่ศีรษะระดับเล็กนอยที่เขารับการรักษา ณ หอผูปวยศัลยกรรม
อุบัติเหตุโรงพยาบาลชลบุรี ในชวงเดือนมีนาคม ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2558 จํานวน 90 ราย เครื่องมือที่ใชในการ
วิจัยประกอบดวย แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคล แบบสอบถามอาการปวดศีรษะ แบบสอบถามอาการออนลา 
แบบสอบถามความแปรปรวนของการนอนหลับ และแบบสัมภาษณความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรม วิเคราะห
ขอมูลดวยสถิติพรรณนา และสถิติสหสัมพันธของสเปยรแมน 
 ผลการวิจัยพบวา ภายหลังไดรับบาดเจ็บที่ศีรษะใน 24 ชั่วโมงแรก สัปดาหที่ 1 และสัปดาหที่ 2 กลุมตัวอยาง
มีอาการปวดศีรษะรอยละ 97.8; 96.7 และ 85.5 ตามลําดับ มีอาการออนลารอยละ 96.7; 94.4 และ 88.9 ตามลําดับ 
และมีความแปรปรวนของการนอนหลับรอยละ 100 ทั้ง 3 ระยะของการศึกษาติดตาม กลุมตัวอยางสามารถปฏิบัติ
กิจกรรมไดเหมือนเดิมภายหลังไดรับบาดเจ็บ แตรูสึกวาปฏิบัติไดยากข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกับกอนไดรับบาดเจ็บทั้งใน
สัปดาหที่ 1 และ 2 (M =3.70, SD = .27 และ M =3.79, SD = .28 ตามลําดับ) และภายหลังไดรับบาดเจ็บที่ศีรษะ 2 
สปัดาห พบวา อาการปวดศรีษะ อาการออนลา และความแปรปรวนของการนอนหลบัมคีวามสมัพนัธทางลบระดับปาน
กลางกับความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (r

s
 = -.48, -.56 และ -.51, p < .01 ตามลําดับ) 

 การวิจัยครั้งนี้เสนอแนะวา พยาบาลและบุคลากรทีมสุขภาพควรประเมินอาการปวดศีรษะ อาการออนลา และ
ความแปรปรวนของการนอนหลบัและพฒันาแนวทางการดแูลเพือ่ลดความรนุแรงของอาการดงักลาวทีม่ผีลตอความ
สามารถในการปฏิบัติกิจกรรมของผูปวยบาดเจ็บท่ีศีรษะระดับเล็กนอยตั้งแตระยะแรกภายหลังไดรับบาดเจ็บท่ีศีรษะ

คําสําคัญ : อาการปวดศีรษะ อาการออนลา ความแปรปรวนของการนอนหลับ ความสามารถในการปฏิบตักิจิกรรม 
  ผูปวยบาดเจ็บที่ศีรษะระดับเล็กนอย
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
 การบาดเจ็บท่ีศีรษะเปนปญหาสาธารณสุขที่
สาํคญัเพราะเปนสาเหตขุองความพกิารและการเสยีชวีติ
ทีส่าํคญัทีส่ดุของผูบาดเจบ็จากอบุตัเิหตุทกุประเภททัว่
โลก1โดยในป ค.ศ. 2001-2010 มผีูปวยบาดเจ็บท่ีศรีษะ
เขารับการรักษาในโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 702 
โดยรอยละ 70-90 ของผูปวยบาดเจ็บทีศ่รีษะเปนผูปวย
บาดเจ็บที่ศีรษะระดับเล็กนอย3 ดวยเหตุที่ผูปวยบาด
เจ็บท่ีศีรษะระดับเล็กนอยมีระดับความรูสึกตัวดี และ
ไมมีอาการท่ีแสดงใหเห็นถึงความผิดปกติทางระบบ
ประสาทอยางเดนชดั จงึอาจเปนกลุมผูปวยท่ีถกูละเลย
จากการเฝาระวงัและสังเกตอาการอยางใกลชดิ และอาจ
ไมไดรบัการนัดเพือ่ตรวจตดิตามอาการ จงึอาจทําใหทมี
สุขภาพไมทราบขอมูลปญหาสุขภาพของผูปวยกลุมนี้
ทั้งในระยะเฉียบพลันและระยะฟนฟูสภาพภายหลัง
จําหนาย เพราะเขาใจวาผูปวยจะสามารถกลับไปดํารง
ชีวิตและปฏิบัติกิจกรรมไดตามปกติดังเดิม แตจากการ
ทบทวนวรรณกรรม พบวา ผูปวยบาดเจบ็ท่ีศรีษะระดบั
เล็กนอยถึงรอยละ 58 ไมสามารถกลับไปทํางานได
เหมือนกอนไดรับบาดเจ็บ โดยที่รอยละ 86 รายงานวา 
มีปญหาทางดานรางกาย รอยละ 7 มีปญหาทางดาน
กระบวนการรูคิด และอีกรอยละ 7 มีปญหาทั้งทางดาน
รางกายและดานกระบวนการรูคิด มีเพียงรอยละ 42 ที่
สามารถกลับไปทํางานได แตในจํานวนนี้มีรอยละ 12 
เทาน้ันท่ีสามารถทํางานไดเหมือนกอนไดรับบาดเจ็บ 
สวนอีกรอยละ 30 แมจะกลับไปทํางานเดิมแตตองปรับ
เปลีย่นหนาท่ีใหม เนือ่งจากในกลุมนีร้อยละ 80 มปีญหา
ทางดานรางกาย และอีกรอยละ 20 มีปญหาทางดาน
กระบวนการรูคดิ4นอกจากน้ียงัพบอีกวา ผูปวยบาดเจ็บ
ที่ศีรษะระดับเล็กนอยรอยละ 48 มีความบกพรองดาน
ความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรม โดยรอยละ 73 
สามารถทํางานไดเหมือนเดิม แตตองใชความพยายาม
มากขึ้น รอยละ 67 ไมสามารถทํางานไดเหมือนกอนได
รับบาดเจ็บ และรอยละ 64 รูสึกไมมีความสุขกับการทํา
กิจกรรมนันทนาการเหมือนกอนไดรับบาดเจ็บ5

 สาเหตุที่ผูปวยบาดเจ็บที่ศีรษะระดับเล็กนอยมี
ความสามารถในการปฏบิตักิจิกรรมลดลง เน่ืองจากการ
บาดเจ็บท่ีศีรษะทําใหสมองไดรับการกระทบกระเทือน 

สงผลใหเกิดการบาดเจ็บของแอคซอนและนิวรอน รวม
กบัมกีารบาดเจ็บของหลอดเลือดเลก็ ๆ  ทาํใหการปลอย
สารส่ือประสาทและการสงกระแสประสาทของเซลล
ประสาทถูกทําลาย จึงไมสามารถสงกระแสประสาทได
พยาธสิภาพดงักลาวทาํใหเกดิอาการตาง ๆ  ซึง่เรียกวา 
กลุมอาการภายหลังสมองไดรับการกระทบกระเทือน6 

จากการศึกษาที่ผานมา7-9 พบวา กลุมอาการภายหลัง
สมองไดรับการกระทบกระเทือนมีความสัมพันธกับ
ความสามารถในการปฏบิตักิจิกรรมของผูปวยกลุมนีซ้ึง่
ทฤษฎีอาการไมพึงประสงคของ Lenz และคณะ10 

อธิบายวา อาการเปนการรับรู ของบุคคลถึงการ
เปลี่ยนแปลงการทําหนาที่ตามปกติของรางกายโดย
อาการอาจเกิดขึ้นเพียงอาการเดียวหรือหลายอาการ
พรอมกันก็ได อาการดังกลาวจะสงผลตอความสามารถ
ในการปฏบิตักิจิกรรมทัง้ดานการปฏบิตัหินาท่ี และการ
ปฏิบัติกิจกรรมที่ตองใชกระบวนการรูคิดสําหรับผูปวย
บาดเจ็บที่ศีรษะระดับเล็กนอยนั้นพยาธิสภาพของการ
บาดเจ็บที่ศีรษะ ทําใหเกิดอาการภายหลังสมองไดรับ
การกระทบกระเทอืนซึง่อาจจะสงผลใหความสามารถใน
การปฏิบัติกิจกรรมของผูปวยกลุมนี้ลดลงหากทีม
สขุภาพทราบความชุกหรอืความรุนแรงของอาการภาย
หลังสมองไดรับการกระทบกระเทือนต้ังแตระยะแรก
ภายหลังไดรับบาดเจ็บ จะสามารถวางแผนการดูแลได
อยางเหมาะสมและจะชวยปองกันการเกิดกลุมอาการ
ภายหลังสมองไดรับการกระทบกระเทือนถาวรซึ่งเปน
สาเหตุสําคัญของความพิการ อันจะสงผลกระทบอยาง
มากตอคุณภาพชีวิตของผูปวยกลุมนี้
 อาการภายหลงัสมองไดรบัการกระทบกระเทอืน
ในผูปวยบาดเจ็บที่ศีรษะระดับเล็กนอยท่ีมีความชุกใน
ระยะแรกภายหลังท่ีไดรบับาดเจ็บ คอื อาการปวดศีรษะ 
อาการออนลา และความแปรปรวนของการนอน
หลับ7,11,12 โดยรอยละ 90 ของผูปวยกลุมนี้มีอาการปวด
ศีรษะ13 ซึ่งทําใหผูปวยเกิดความไมสุขสบาย และไม
สามารถปฏิบตักิจิวัตรประจําวนัไดดวยตัวเอง14นอกจาก
นี้ยังพบวาประสบการณอาการปวดศีรษะดานการตอบ
สนองอาการปวดศีรษะมีความสัมพันธทางลบในระดับ
ปานกลางกับคุณภาพชีวิตท่ีเกี่ยวกับสุขภาพดาน
รางกาย (r = -.51, p<.01)15 สําหรับอาการออนลานั้น
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พบวา ในสัปดาหที ่2 ภายหลังไดรบับาดเจ็บ ผูปวยบาด
เจบ็ท่ีศรีษะระดับเล็กนอยรอยละ 45.2 มอีาการออนลา11 
และอาการออนลามีความสัมพันธทางลบกับความ
สามารถในการปฏิบตักิจิกรรมของผูปวยกลุมนี้16 ในสวน
ความแปรปรวนของการนอนหลับ เปนการรับรูถึงการ
นอนหลับท่ีผิดปกติไปจากเดิมท้ังคุณภาพและ/หรือ
ปริมาณการนอน ซึ่งพบวาเปนปญหามากท่ีสุดในผูปวย
บาดเจบ็ทีศ่รีษะระดบัเลก็นอย17 Cohen และคณะ18 ศกึษา
พบวา ความแปรปรวนของการนอนหลับทําใหผู ปวย
บาดเจ็บท่ีศีรษะมีประสิทธิภาพในการทํางานลดลง
 แมวาการศึกษาท่ีผานมา พบวา อาการปวดศีรษะ 
อาการออนลาและความแปรปรวนของการนอนหลับมี
ผลตอความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมของผูปวย
บาดเจ็บท่ีศีรษะระดับเล็กนอย แตการศึกษาสวนใหญ
ทาํการศึกษากลุมอาการเหลานีใ้นผูปวยบาดเจ็บทีศ่รีษะ
ทุกระดับความรุนแรง16-18 และศึกษาในระยะ 2 สัปดาห
ภายหลังจําหนายออกจากโรงพยาบาล8,15 ผูวิจัยเห็น
วาการท่ีทีมสุขภาพทราบขอมูลอาการต้ังแตระยะแรก
ภายหลังไดรับบาดเจ็บนั้นมีความสําคัญอยางยิ่ง 
เนือ่งจากอาการท่ีพบตัง้แตระยะแรกภายหลังไดรบับาด
เจ็บจะมีความสัมพันธกับการดําเนินของอาการในชวง
เวลาตอมา7 ดงันัน้ผูวจิยัจึงมคีวามสนใจท่ีจะศึกษาอุบตัิ
การณของอาการดังกลาวใน 24 ชั่วโมงแรก สัปดาหที่ 1 
และสัปดาหที ่2 ภายหลังไดรบับาดเจ็บและศึกษาความ
สมัพนัธระหวางอาการดงักลาวกบัความสามารถในการ
ปฏบิตักิจิกรรมของผูปวยบาดเจ็บท่ีศรีษะระดบัเล็กนอย
ในสัปดาหที่ 2 ภายหลังไดรับบาดเจ็บ

วัตถุประสงคการวิจัย
 1. เพื่อศึกษาอาการปวดศีรษะ อาการออนลา 
และความแปรปรวนของการนอนหลับ ของผูปวยบาด
เจ็บท่ีศีรษะระดับเล็กนอย ใน 24 ชั่วโมงแรกสัปดาหที่ 
1 และสัปดาหที่ 2 ภายหลังไดรับบาดเจ็บ
 2. เพือ่ศกึษาความสมัพนัธระหวางอาการปวด
ศีรษะ อาการออนลา และความแปรปรวนของการนอน
หลับ กบัความสามารถในการปฏิบตักิจิกรรมของผูปวย
บาดเจ็บท่ีศีรษะระดับเล็กนอย ในสัปดาหที่ 2 ภายหลงั
ไดรับบาดเจ็บ

กรอบแนวคิดการวิจัย
 การวิจยัคร้ังนีใ้ชทฤษฎีอาการไมพงึประสงคของ 
Lenz และคณะ10 มาเปนแนวทางในการวิจัยโดยทฤษฎี
อาการไมพึงประสงคมี 3 องคประกอบหลัก ไดแก 
1) อาการ ประกอบดวย 4 มิติ ไดแก ความรุนแรง 
(Intensity) เวลา (Timing) ความทุกขทรมาน (Distress)
และคุณภาพ (Quality)2) ปจจัยที่มีอิทธิพลตออาการ 
ไดแก ปจจัยดานรางกาย (Physiologic factors) ปจจัย
ดานจิตใจ (Psychological factors) และปจจัยดาน
สถานการณ (Situational factors) และ 3) ผลที่ตามมา 
คือ ความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรม ในการศึกษา
ครัง้นีอ้าการไมพงึประสงค คอื อาการปวดศีรษะ อาการ
ออนลา และความแปรปรวนของการนอนหลับ ซึ่งเกิด
จากพยาธสิภาพของการบาดเจบ็ท่ีศรีษะ ซึง่อาการเหลานี้
มักมีความสัมพันธซึ่งกันและกัน และเกิดขึ้นรวมกัน
เสมอ ที่เรียกวากลุมอาการ และอาการไมพึงประสงค
เหลานี้จะสงผลตอความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรม
ซึง่เปนผลทีต่ามมา ในการศกึษาคร้ังนีผู้วจิยัสนใจศกึษา
ความสัมพันธของความรุนแรงของอาการปวดศีรษะ 
ความรนุแรงและความรูสกึของผูปวยทีม่ตีออาการออนลา 
และความรนุแรง ความถีแ่ละความรูสกึของผูปวยทีม่ตีอ
ความแปรปรวนของการนอนหลับกับความสามารถใน
การปฏิบัติกิจกรรม

วิธีดําเนินการวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนาเพ่ือ
หาความสัมพันธ (Correlation Descriptive Research)
 ประชากรและกลุมตัวอยาง
 ประชากร คอื ผูทีไ่ดรบับาดเจ็บท่ีศรีษะระดับเล็ก
นอยท่ีเขามารับการรักษา ณ หอผูปวยศัลยกรรม
อบุตัเิหต ุโรงพยาบาลชลบรุกีลุมตัวอยางจาํนวน 90 ราย 
ไดจากการสุมแบบกาํหนดชวงเวลา คอื เปนผูปวยบาด
เจบ็ทีศ่รีษะระดบัเลก็นอยทีเ่ขารบัการรกัษาในชวงเดอืน
มีนาคม ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2558 และมีคุณสมบัติ
ตามที่กําหนด คือ มีอายุตั้งแต 18 ปขึ้นไปมีคะแนน 
Glasgow coma scale เทากับ 15 คะแนน รับรูวัน เวลา 
สถานทีแ่ละบคุคล ใน 24 ชัว่โมงแรกภายหลังไดรบับาด
เจ็บ ไมมีประวัติไดรับการบาดเจ็บที่ศีรษะไมมีการบาด
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เจบ็รวมของระบบหรอือวยัวะสําคญั ไดแก การบาดเจบ็
ระบบกระดูกและขอ การบาดเจ็บบริเวณทรวงอก และ
การบาดเจ็บบริเวณชองทอง ไมมีประวัติการติดสุรา
เร้ือรังหรือใชสารเสพติดทุกประเภทไมมีประวัติเปน
โรคมะเร็ง และสามารถพูด ฟง อานและเขียนภาษาไทยได
 การพิทักษสิทธิของกลุมตัวอยาง การวิจัยนี้
ไดผานการรับรองจริยธรรมการวิจยัระดับบณัฑติศกึษา 
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพาและผานการ
รับรองจริยธรรมการวิจัย โรงพยาบาลชลบุรี โดยกอน
เก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยไดทําการชี้แจงวัตถุประสงค 
และข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมลูใหกลุมตวัอยางทราบ
กลุมตัวอยางสามารถตอบรับหรือปฏิเสธการเขารวม
การวิจัยไดโดยไมมีผลตอการรักษาพยาบาลท่ีไดรับแต
อยางใด ขอมูลตาง ๆ ที่ไดจากการวิจัยในครั้งนี้ถือเปน
ความลับและแสดงผลการวิจยัในภาพรวมเพ่ือประโยชน
ทางการพยาบาลเทานั้น
 เครือ่งมือทีใ่ชในการวิจยั ประกอบดวย 5 สวน 
ไดแก 
 สวนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคล
ประกอบดวย ขอมูลท่ัวไป ไดแก เพศ อายุ และอาชีพ 
เปนตน และขอมูลการบาดเจ็บท่ีศีรษะ ไดแก สาเหตุ
ของการบาดเจ็บท่ีศีรษะ คะแนนระดับความรูสึกตัวผล
การถายภาพรังสีกะโหลกศีรษะ และผลตรวจเอกซเรย
คอมพิวเตอรสมอง เปนตน
 สวนที่ 2 แบบสอบถามอาการปวดศีรษะ
ผูวจิยัดดัแปลงมาจากแบบสอบถามอาการปวดศรีษะใน
ผู ป วยบาดเจ็บที่ศีรษะระดับเล็กนอยของรมณฤดี 
เกล้ียงดา15 โดยใชเฉพาะคําถามการประเมินการรับรู
อาการปวดศรีษะ จาํนวน 1 ขอ เปนแบบตวัเลอืกใหตอบ 
ไดแก มีอาการ และไมมีอาการ และคําถามการประเมิน
ความรุนแรงของอาการปวดศีรษะจํานวน 4 ขอ เปน
แบบมาตรวัดดวยสายตา แทนคาคะแนนเปน 0-10 โดย
คะแนน 0 หมายถึง ไมมีอาการปวดศีรษะ และคะแนน 
10 หมายถึง มีอาการปวดศีรษะมากท่ีสุดวิเคราะห
คะแนนรวมโดยการหาคาเฉล่ียและการแปลผลคะแนน
แบงเปน 4 ระดับ ดังนี้ คะแนน 0 หมายถึง ไมมีอาการ
คะแนน 0.1-4.99 หมายถึง มีอาการปวดศีรษะระดับ
นอย คะแนน 5.00-6.99 หมายถึง มีอาการปวดศีรษะ

ระดับปานกลาง และคะแนน 7.00-10 หมายถึง มีอาการ
ปวดศีรษะระดับมาก การศึกษานี้ตรวจสอบความเช่ือมั่น
ของเครือ่งมอืไดคาสมัประสิทธิแ์อลฟาครอนบาคเทากบั .87
 สวนท่ี 3 แบบสอบถามอาการออนลา การ
ศกึษาน้ีผูวจิยัใชแบบสอบถาม The Barrow Neurological 
Institute (BNI) Fatigue Scale ของ Borgaro และคณะ19 
ซึ่งผูวิจัยไดแปลเปนภาษาไทยดวยเทคนิคการแปลยอน
กลับ ประกอบดวย คาํถามจาํนวน 11 ขอ โดย 10 ขอแรก
เปนคําถามเกี่ยวกับความรูสึกของผูปวยที่มีตออาการ
ออนลา ซึ่งเปนคําถามประเมินระดับความยากลําบาก
ในการปฏิบัติกิจกรรม เปนแบบมาตรวัดดวยสายตา
แทนคาคะแนนเปน 0-7 โดยคะแนน 0-1 หมายถึง ไม
คอยเปนปญหา คะแนน 2-3 หมายถึง เปนปญหาบาง
ครั้งแตไมบอย คะแนน 4-5 หมายถึง เปนปญหาบอย
ครั้ง และคะแนน 6-7 หมายถึง เปนปญหาเกือบตลอด
เวลาการวิเคราะหใชคะแนนรวม 10 ขอแรกหาคาเฉลี่ย
และการแปลผลคะแนนแบงเปน 5 ระดับ ดังนี้ คะแนน 
0 หมายถึง ไมมีอาการออนลาคะแนน 0.1-1.99 หมาย
ถึงอาการออนลาไมคอยเปนปญหาคะแนน 2.00-3.99 
หมายถึง อาการออนลาเปนปญหาบางคร้ังแตไมบอย
คะแนน 4.00-5.99 หมายถึง อาการออนลาเปนปญหา
บอยครั้งและคะแนน 6.00-7 หมายถึง อาการออนลา
เปนปญหาเกือบตลอดเวลาสวนคําถามขอที่ 11 เปน
คำถามเกีย่วกับระดบัความรนุแรงของอาการออนลา เปน
แบบมาตรวัดดวยสายตา แทนคาคะแนนเปน 0-10 และ
การแปลผลคะแนนคือคะแนน 0 หมายถึง ไมมอีาการออน
ลา และคะแนน 10 หมายถึง มีอาการออนลาอยางรุนแรง
ในการศึกษานี้ตรวจสอบความตรงของเนื้อหาและความ
เหมาะสมของภาษาที่ใช ไดคาดัชนีความตรงตามเนื้อหา
เทากับ .90 และตรวจสอบความเช่ือมั่นของเคร่ืองมือได
คาสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาคเทากับ .96
 สวนที่ 4 แบบสอบถามความแปรปรวนของ
การนอนหลบั การศึกษาน้ีผูวจิยัใชแบบวัดคุณภาพการ
นอนหลับ Verran and Synder-Halpern Sleep Scale 
ซึง่แปลเปนภาษาไทยดวยเทคนิคการแปลยอนกลับโดย
ชนกพร จิตปญญา20 จํานวน 15 ขอ เปนแบบมาตรวัด
ดวยสายตา แทนคาคะแนนเปน 0-10 แบงขอคําถาม
เปน 3 มิติ ดังนี้ มิติที่ 1 ความแปรปรวนของการนอน



156 Journal of Nursing and Health Care

VOLUME 34 NO.2 : April-June  2016

หลับ เปนคําถามที่มีความหมายดานลบจํานวน 7 ขอ
มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของการนอนหลับ เปนคําถามที่มี
ความหมายดานบวกจํานวน 4 ขอและมิติที่ 3 การงีบ
หลับในชวงระหวางวัน เปนคําถามที่มีความหมายดาน
ลบจํานวน 4 ขอวิเคราะหความแปรปรวนของการนอน
หลับจากผลรวมคะแนนของแบบสอบถามท้ัง 3 มิติแต
ดวยการศึกษาน้ีผูวิจัยศึกษาความแปรปรวนของการ
นอนหลับ ผูวิจัยจึงทําการกลับคาคะแนนของมิติที่ 2 
กอนนํามาคํานวณหาความแปรปรวนของการนอนหลับ 
การแปลผลคะแนนแบงเปน 3 ระดับ ดังนี้ คะแนน 
0-49.99 หมายถึง มีความแปรปรวนของการนอนหลับ
นอย คะแนน 50.00-99.99 หมายถึง มีความแปรปรวน
ของการนอนหลับปานกลางและคะแนน 100.00-150 
หมายถงึ มคีวามแปรปรวนของการนอนหลบัมากในการ
ศึกษาน้ีตรวจสอบความเชื่อม่ันของเคร่ืองมือไดคา
สัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาคเทากับ .89
 สวนที ่5 แบบสมัภาษณความสามารถในการ
ปฏิบัติกิจกรรม ในการศึกษานี้ใช The Rivermead 
head injury follow up questionnaire ซึง่แปลเปนภาษา
ไทยดวยเทคนิคการแปลยอนกลบัโดยดวงกมล ดทีองคํา 
ประกอบดวยคาํถามจาํนวน 11 ขอ โดย 10 ขอแรกเปน
คําถามเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงความสามารถในการ
ปฏิบัติกิจกรรม คําตอบเปนแบบมาตราประมาณคา 5 
ระดับ ตั้งแต 0-4 โดยในการศึกษานี้ใหคาคะแนน 0 
หมายถึง สามารถปฏิบัติกิจกรรมไดยากข้ึนอยางมาก 
คะแนน 1 หมายถึง สามารถปฏิบัติกิจกรรมไดยากขึ้น
ปานกลาง คะแนน 2 หมายถึง สามารถปฏิบัติกิจกรรม
ไดยากขึ้นเล็กนอย คะแนน 3 หมายถึง สามารถปฏิบัติ
กิจกรรมไดเหมือนเดิมแตรูสึกปฏิบัติไดยากขึ้น และ
คะแนน 4 หมายถึง สามารถปฏิบัติกิจกรรมไดเหมือน
เดิม การวิเคราะหใชคะแนนรวม 10 ขอแรกหาคาเฉลี่ย
และการแปลผลคะแนนแบงเปน 5 ระดับ ดังนี้ คะแนน 
0-0.99 หมายถงึ สามารถปฏบิตักิจิกรรมไดยากขึน้อยาง
มาก คะแนน 1-1.99 หมายถึงสามารถปฏิบัติกิจกรรม
ไดยากขึ้นปานกลาง คะแนน 2-2.99 หมายถึงสามารถ
ปฏบิตักิจิกรรมไดยากขึน้เลก็นอย คะแนน 3-3.99 หมาย
ถึงสามารถปฏิบัติกิจกรรมไดเหมือนเดิมแตรูสึกปฏิบัติ
ไดยากข้ึนและคะแนน 4 หมายถึง สามารถปฏิบัติ

กิจกรรมไดเหมือน เดิมสวนขอ 11 เปนคําถามปลาย
เปดเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการ
ปฏิบตักิจิกรรมอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจาก 10 ขอแรก ในการ
ศึกษาน้ีตรวจสอบความเชื่อมั่นของเคร่ืองมือไดคา
สัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาคเทากับ .88
 การรวบรวมขอมลู ผูวจิยัเกบ็ขอมลูดวยตนเอง 
โดยผูวิจัยทําการตรวจสอบรายช่ือและคุณสมบัติของ
กลุมตัวอยางภายหลังไดรับการคัดกรองจากพยาบาล
ประจาํหอผูปวยศลัยกรรมอบุตัเิหตจุากนัน้ผูวจิยัแนะนาํ
ตัวเองกับกลุมตัวอยางและช้ีแจงรายละเอียดของการ
วจิยั เมือ่กลุมตัวอยางเขาใจและสมคัรใจเขารวมการวจิยั 
จงึใหลงลายมือชือ่ในเอกสารยินยอมเขารวมวิจยั จากนัน้
ผูวิจัยจึงดําเนินการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง 3 ครั้ง 
ไดแก ใน 24 ชัว่โมงแรกภายหลังไดรบับาดเจ็บ เปนการ
เก็บขอมูลที่หอผู ปวยศัลยกรรมอุบัติเหตุโดยผู วิจัย
อธิบายข้ันตอนการตอบแบบสอบถามและใหกลุ ม
ตวัอยางตอบแบบสอบถาม ผูวจิยัเก็บขอมลูการบาดเจ็บ
ทีศ่รีษะจากเวชระเบียน จากน้ันผูวจิยัขอเบอรโทรศพัท
กลุมตัวอยางพรอมกับนัดหมายวันและเวลาในการเก็บ
ขอมลูครัง้ตอไปและมอบเอกสารแบบสอบถามและแบบ
สัมภาษณชุดใหมใหกลุมตัวอยางเพื่อใชประกอบการ
เกบ็ขอมูลคร้ังตอไปในสัปดาหที ่1 และสัปดาหที ่2 ภาย
หลังไดรับบาดเจ็บเปนการเก็บขอมูลทางโทรศัพทใช
เวลาครั้งละประมาณ 15-20 นาที ผูวิจัยเก็บขอมูลเรียง
ลาํดับจากแบบสอบถามอาการปวดศรีษะแบบสอบถาม
อาการออนลา แบบสอบถามความแปรปรวนของการ
นอนหลับและแบบสัมภาษณความสามารถในการปฏิบตัิ
กิจกรรมโดยใหกลุมตัวอยางอานขอคําถามดวยตนเอง
และบอกคาํตอบแกผูวจิยัเรยีงตามชดุและหมายเลขขอ
คําถาม จากน้ันผูวิจัยตรวจสอบความสมบูรณของ
แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ และนําขอมูลทั้งหมด
มาวิเคราะหขอมูลทางสถิติตอไป
 การวิเคราะหขอมูล ขอมลูสวนบคุคล อาการปวด
ศีรษะ อาการออนลา ความแปรปรวนของการนอนหลับ 
และความสามารถในการปฏิบตักิจิกรรมวิเคราะหดวยสถิติ
พรรณาวิเคราะหความสัมพันธระหวางอาการปวดศีรษะ 
อาการออนลา และความแปรปรวนของการนอนหลับกับ
ความสามารถในการปฏิบตักิจิกรรมในสัปดาหที ่2 ภายหลงั
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ไดรับบาดเจ็บ โดยใชสถิติสหสัมพันธของสเปยรแมน 
(Spearman’s rank correlation coefficients)

ผลการวิจัย
 1. กลุมตวัอยางสวนใหญเปนเพศชาย (รอยละ 
58.9) มีอายุเฉลี่ย 33.33 ป (SD = 13.39) ประกอบ
อาชีพรับจาง รอยละ 76.7 มีสาเหตุการบาดเจ็บจาก
อบุตัเิหตุรถจักรยานยนตรอยละ 65.5 มแีผลฉีกขาดหรือ
แผลเย็บที่ศีรษะรอยละ 30.0 ตรวจพบกะโหลกศีรษะ
แตกรอยละ 10 (n=90) และตรวจพบรอยโรคในสมอง
รอยละ 33.8 (n=77) โดยพบ Intracranial hematoma 
รอยละ 26.0 Brain contusion รอยละ 5.2 และ Brain 
swelling รอยละ 2.6
 2. กลุ มตัวอยางมีอาการปวดศีรษะใน 24 
ชั่วโมงแรกและสัปดาหที่ 1 ภายหลังไดรับบาดเจ็บ
รอยละ 97.8 และ 96.7 ตามลําดบั โดยสวนใหญมอีาการ
ปวดศีรษะระดับเล็กนอย (รอยละ 83.3 และ 91.1) รอง
ลงมาคือ มีอาการปวดศีรษะระดับปานกลาง (รอยละ 
14.5 และ 5.6) และไมมีอาการปวดศีรษะ (รอยละ 2.2 
และ 3.3) สวนในสัปดาหที่ 2 ภายหลังไดรับบาดเจ็บ
กลุมตัวอยางมีอาการปวดศีรษะรอยละ 85.5 โดยสวน
ใหญมีอาการปวดศีรษะระดับเล็กนอย (รอยละ 85.6) 
และไมมีอาการปวดศีรษะ (รอยละ 14.4) 
 3.  กลุมตัวอยางมีอาการออนลาใน 24 ชั่วโมง
แรกภายหลังไดรับบาดเจ็บรอยละ 96.7 โดยมีคาเฉลี่ย
คะแนนระดับความรุนแรงของอาการออนลาเทากับ 
4.22 สวนในสัปดาหที่ 1 ภายหลังไดรับบาดเจ็บกลุม
ตัวอยางมีอาการออนลารอยละ 94.4 โดยมีคาเฉลี่ย
คะแนนระดับความรุนแรงของอาการออนลาเทากับ 
3.36 และในสัปดาหที่ 2 ภายหลังไดรับบาดเจ็บกลุม
ตัวอยางมีอาการออนลารอยละ 88.9 โดยมีคาเฉลี่ย
คะแนนระดับความรุนแรงของอาการออนลาเทากับ 2 
ในสวนการรับรูความรูสึกของผูปวยที่มีตออาการออน
ลา พบวา ใน 24 ชั่วโมงแรก และสัปดาหที่ 1 ภายหลัง
ไดรบับาดเจบ็ กลุมตวัอยางสวนใหญรูสกึวาอาการออน
ลาเปนปญหาบางครั้งแตไมบอยรอยละ 46.7 และ 43.3 
ตามลาํดบั รองลงมาคอือาการออนลา ไมคอยเปนปญหา
รอยละ 27.8 และ 42.2 ตามลาํดบัและอาการออนลาเปน

ปญหาบอยคร้ังรอยละ 18.9 และ 8.9 ตามลําดับ สวนใน
สปัดาหที ่2 ภายหลังไดรบับาดเจบ็กลุมตวัอยางสวนใหญ
รูสึกวาอาการออนลาไมคอยเปนปญหารอยละ 65.6 รอง
ลงมา คืออาการออนลาเปนปญหาบางคร้ังแตไมบอย
รอยละ 22.2 และอาการออนลาไมเปนปญหารอยละ 11.1
 4. กลุมตวัอยางมคีวามแปรปรวนของการนอน
หลับใน 24 ชั่วโมงแรกภายหลังไดรับบาดเจ็บ รอยละ 
100 โดยสวนใหญมีความแปรปรวนของการนอนหลับ
ระดับปานกลาง รอยละ 65.5 รองลงมาคือ มีความ
แปรปรวนของการนอนหลบัระดบัมากรอยละ 17.8 และ
มีความแปรปรวนของการนอนหลับระดับเล็กนอย
รอยละ 16.7 สวนในสัปดาหที่ 1 และสัปดาหที่ 2 ภาย
หลังไดรับบาดเจ็บ กลุมตัวอยางมีความแปรปรวนของ
การนอนหลับรอยละ 100 และ 100 ตามลําดับ โดยกลุม
ตัวอยางสวนใหญมีความแปรปรวนของการนอนหลับ
ระดับเล็กนอย รอยละ 70.0 และ 77.8 ตามลําดับ 
รองลงมาคือ มีความแปรปรวนของการนอนหลับระดับ
ปานกลาง รอยละ 27.8 และ 22.2 ตามลําดับ
 5.  ความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมใน
สปัดาหที ่1 และสัปดาหที ่2 ภายหลังไดรบับาดเจ็บ พบ
วา กลุมตัวอยางมีคาเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการ
ปฏิบัติกิจกรรมโดยรวมเทากับ 3.70 (SD = .27) และ 
3.79 (SD = .28) ตามลําดับ เมื่อพิจารณารายดาน พบวา 
กลุมตัวอยางมีคาเฉล่ียคะแนนความสามารถในการ
ปฏิบัติกิจวัตรประจําวันเทากับ 3.72 (SD = .36) และ 
3.85 (SD = .36) ตามลําดับ คาเฉลี่ยคะแนนความ
สามารถในการปฏิบัติกิจกรรมทางสังคมและการมี
ปฏิสัมพันธกับผูอื่นเทากับ 3.77 (SD = .27) และ 3.83 
(SD = .29) ตามลําดับ และคาเฉล่ียคะแนนความ
สามารถในการปฏิบตัติามบทบาทหนาทีด่านการทาํงาน
นอยทีส่ดุ โดยมคีาเฉลีย่คะแนนเทากบั 3.47 (SD = .41) 
และ 3.60 (SD = .40) ตามลําดับ
 6. ผลการศึกษา พบวา อาการปวดศีรษะ 
อาการออนลา และความแปรปรวนของการนอนหลับมี
ความสัมพันธทางลบระดับปานกลางกับความสามารถ
ในการปฏิบัติกิจกรรมของผูปวยบาดเจ็บที่ศีรษะระดับ
เล็กนอยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (r

s
 = -.48, -.56 และ 

-.51, p < .01 ตามลําดับ) (ตารางที่ 1)
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การอภิปรายผล
1. กลุมตวัอยางมอีาการปวดศรีษะใน 24 ชัว่โมง

แรกภายหลงัไดรบับาดเจบ็รอยละ 97.8 โดยกลุมตวัอยาง
สวนใหญมีอาการปวดศีรษะระดับเล็กนอย รอยละ 83.3 
รองลงมาคอื ปวดศรีษะระดบัปานกลาง รอยละ 14.5 สวน
ในสัปดาหที่ 1 ภายหลังไดรับบาดเจ็บกลุมตัวอยางมี
อาการปวดศีรษะรอยละ 96.7 โดยกลุมตวัอยางสวนใหญ
มีอาการปวดศีรษะระดับเล็กนอยรอยละ 91.1 รองลงมา
คอื ปวดศรีษะระดบัปานกลาง รอยละ 5.6 และในสปัดาห
ที่ 2 ภายหลังไดรับบาดเจ็บ กลุมตัวอยางมีอาการปวด
ศีรษะรอยละ 85.5 โดยกลุมตัวอยางมีอาการปวดศีรษะ
ระดับเล็กนอยรอยละ 85.6 และไมมีอาการปวดศีรษะ
รอยละ 14.4 อธบิายไดวาอาการปวดศรีษะท่ีเกดิข้ึนเกดิจาก
แรงท่ีมากระทบกระแทกศีรษะทําใหเกิดการหมุนหรือ
การบิดตัวของกะโหลกศีรษะ สงผลใหสมองไดรับการ
กระทบกระเทือน มีผลใหเกิดการฉีกขาดของแอกซอน 
และเกิดการอกัเสบของนิวรอน21 รวมกบัมีการบาดเจ็บของ
หลอดเลือดแมวาเน้ือสมองไมมีตัวรับความรูสึกเจ็บปวด 
แตตัวรับความรูสึกเจ็บปวดจะอยูที่หลอดเลือดและเยื่อ
หุมสมอง22 จึงทําใหเกิดอาการปวดศีรษะข้ึนทั้งนี้ขึ้นอยู
กับระดับความรุนแรงของการบาดเจ็บ การศึกษาครั้งนี้
พบวา กลุมตวัอยางมีระดบัความรนุแรงของการบาดเจ็บ
ทางสมองแตกตางกนั โดยพบวา กลุมตวัอยางรอยละ 10 
(n=90) ตรวจพบกะโหลกศีรษะแตก และรอยละ 33.8 
(n=77) ตรวจพบรอยโรคในสมอง ซึ่งความรุนแรงของ
การบาดเจ็บที่แตกตางกันนี้อาจทําใหกลุ มตัวอยาง
รายงานระดับความรุนแรงของอาการปวดศีรษะแตกตาง
กนัท้ังนีเ้นือ่งจากเม่ือสมองไดรบัการกระทบกระเทือนจะ
ทาํใหเซลลสมองบรเิวณท่ีไดรบับาดเจบ็เกดิการบวมและ
ไปกดเบียดหลอดเลือดและเยื่อหุมสมองทําใหสารสื่อ
ประสาทและการไหลเวยีนเลอืดในสมองผดิปกติ21จงึเกดิ
อาการปวดศีรษะ โดยเซลลสมองจะบวมอยางมากในชวง 
48-72 ชั่วโมงแรกภายหลังไดรับบาดเจ็บ23 แลวคอยๆ 
ลดลง เนือ่งจากในชวงเวลาตอมาปฏกิริยิาตอบสนองการ
อักเสบของรางกายจะทําใหมีการดึงสารน้ําและโปรตีน
กลับเขาสูหลอดเลือด สงผลใหการบวมของเซลลสมอง
คอยๆ ลดลง ทําใหการกดเบียดหลอดเลือดและเย่ือหุม
สมองลดลง การไหลเวียนเลือดในสมองจึงดีขึ้น สงผลให

เซลลสมองไดรับออกซิเจนมากข้ึน ดังนั้นเม่ือเวลาผาน
ไปอาการปวดศีรษะจึงทุเลาลง
 2. กลุมตัวอยางมีอาการออนลาใน 24 ชั่วโมง
แรกภายหลังไดรับบาดเจ็บรอยละ 96.7 มีคาเฉลี่ย
คะแนนระดับความรุนแรงของอาการออนลาเทากบั 4.22 
โดยสวนใหญรูสึกวาอาการออนลาเปนปญหาบางครั้ง 
แตไมบอย รอยละ 46.7 รองลงมาคืออาการออนลาไม
คอยเปนปญหา รอยละ 27.8 และอาการออนลาเปน
ปญหาบอยครั้ง รอยละ 18.9 อธิบายไดวา การบาดเจ็บ
ที่ศีรษะระดับเล็กนอยที่เกิดขึ้นเปนเรื่องฉุกเฉินซึ่งกลุม
ตัวอยางใหขอมูลเพิ่มเติมวา มีความตกใจจากอุบัติเหตุ
ทีเ่กดิขึน้ รวมกบัความวติกกงัวลเกีย่วกบัอาการเจบ็ปวย 
คดีความ และเรื่องการทํางาน เปนตน ความเครียดและ
ความวิตกกังวลจะกระตุนระบบประสาทซิมพาเทติคใน
ขณะเดยีวกนัจะยบัยัง้การหลัง่อนิซลูนิซึง่มีความจาํเปน
ในการพากลูโคสเขาสูเซลลเพื่อสังเคราะหไกลโคเจน
รางกายจะมีการนําพลังงานสํารองมาใชจึงเกิดภาวะ
พรองพลังงาน ทําใหเกิดอาการออนลาได24 นอกจากน้ี
การท่ีกลุมตัวอยางตองไดรับการประเมินอาการทาง
ระบบประสาททุก 2 ชั่วโมง และบริบทของหอผูปวย
ศลัยกรรมอบุตัเิหตตุองรบัผูปวยรายใหมตลอด 24 ชัว่โมง 
รวมถึงมีผูปวยวิกฤตท่ีรับไวในการดูแลรวมอยูดวย จึง
อาจทําใหมีเสียงรบกวนจากการทํางานของเจาหนาที่
และเสยีงของอุปกรณทางการแพทย ทาํใหกลุมตวัอยาง
พกัผอนไมเต็มท่ี25 จงึทําใหเกดิอาการออนลาได สาํหรับ
ในสัปดาหที่ 1 ภายหลังไดรับบาดเจ็บ พบวา กลุม
ตัวอยางมีอาการออนลารอยละ 94.4 แตระดับความ
รุนแรงของอาการออนลาลดลง โดยมีคาเฉล่ียคะแนน
เทากับ 3.36 และรอยละของผูที่รายงานวาอาการออน
ลาไมคอยเปนปญหาเพิม่ขึน้เปนรอยละ 42.2 อธบิายวา 
กลุ มตัวอยางทุกรายกลับไปพักฟ นที่บ านซึ่งเป น
สิ่งแวดลอมที่คุนเคย และอาจมีความเงียบสงบมากกวา
บรบิทของหอผูปวยอกีทัง้กลุมตวัอยางสวนใหญใหขอมลู
เพิ่มเติมวายังไมไดกลับเขาทํางานจึงทําใหพักผอน
มากขึน้ รางกายจงึสามารถปรบัใหเกดิความสมดลุระหวาง
การทํากิจกรรมและการพักผอน26 สวนในสัปดาหที่ 2 
ภายหลงัไดรบับาดเจบ็ แมวากลุมตวัอยางเกอืบทัง้หมด
รอยละ 88.9 จะยังรายงานวามีความรูสึกออนลา แต
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ระดบัความรุนแรงของอาการออนลาลดลงโดยมีคาเฉล่ีย
คะแนนเทากับ 2 และกลุมตัวอยางสวนใหญรายงานวา
รูสึกวาอาการออนลาไมคอยเปนปญหา รอยละ 65.6 
อยางไรกต็ามแมวาระดบัอาการออนลาจะลดลง แตกลุม
ตัวอยางสวนใหญที่กลับเขาทํางานจะยังรู สึกวาไม
สามารถทํางานไดไมเต็มที่เน่ืองจากมีอาการออนลา
 3. กลุมตวัอยางมคีวามแปรปรวนของการนอน
หลับใน 24 ชัว่โมงแรกภายหลงัไดรบับาดเจบ็รอยละ 100 
อธบิายไดวา การบาดเจ็บท่ีศรีษะทําใหมกีารหล่ังสารซีโร
โทนินและเมลาโทนินลดลง แตมีการหลั่งสารนอรอี
พิเนฟนเพ่ิมขึ้น จึงทําใหมีความแปรปรวนของการนอน
หลับ27รวมกับกลุมตัวอยางตองไดรับการปลุกใหตื่นและ
ดูปฏิกิริยาตอบสนองของรูมานตาทุก 2 ชั่วโมงตาม
แผนการรกัษา เพือ่ประเมนิอาการทางระบบประสาท อกี
ทั้งบริบทของหอผูปวยก็เปนปจจัยที่รบกวนการนอน
หลบัของผูปวยในหอผูปวยศลัยกรรมอุบตัเิหตุ25 นอกจาก
นีค้วามตกใจจากอุบตัเิหตทุีต่องเผชิญ รวมกบัความวติก
กังวลเกี่ยวกับอาการ คดีความ และเรื่องการทํางาน
เปนตน ความเครียดและความวิตกกังวลจะกระตุนประ
สาทซิมพาเทติคทําใหมีการหลั่งฮอรโมนแคททีโคลามีน 
รางกายจึงมีความต่ืนตัวมากข้ึน ทําใหตื่นงายข้ึน28 จึง
ทาํใหกลุมตวัอยางมคีวามแปรปรวนของการนอนหลบัได
สาํหรับในสัปดาหที ่1 และสัปดาหที ่2 ภายหลังไดรบับาด
เจ็บ แมวากลุมตัวอยางทุกรายจะกลับไปพักฟนที่บาน
แลว แตผลการศึกษาพบวา กลุมตวัอยางรอยละ 100 ยงั
คงมคีวามแปรปรวนของการนอนหลบั สอดคลองกบัการ
ศกึษาของอินทริา ทาเอ้ือ8ทีพ่บวา ในระยะ 2 สปัดาหภาย
หลังไดรับบาดเจ็บ ผูปวยบาดเจ็บท่ีศีรษะระดับเล็กนอย
มคีวามตองการการนอนหลับมากกวากอนไดรบับาดเจ็บ
 4. กลุมตัวอยางมคีาเฉลีย่คะแนนความสามารถ
ในการปฏิบตักิจิกรรมโดยรวมในสัปดาหที ่1 และสัปดาห
ที่ 2 ภายหลังไดรับบาดเจ็บ เทากับ 3.70 และ 3.79 ตาม
ลําดับ (SD = .27 และ .28 ตามลําดับ) ซึ่งหมายถึง กลุม
ตัวอยางสามารถปฏิบัติกิจกรรมไดเหมือนเดิม แตรูสึก
วาปฏิบัติไดยากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับกอนไดรับบาด
เจ็บเมื่อพิจารณารายดานพบวา กลุมตัวอยางมีคาเฉล่ีย
คะแนนดานความสามารถในการปฏบิตักิจิวตัรประจาํวนั
ในสัปดาหที่ 1 และสัปดาหที่ 2 ภายหลังไดรับบาดเจ็บ 

เทากับ 3.72 และ 3.85 ตามลําดับ (SD = .36 และ .36 
ตามลําดับ) ซึ่งหมายถึงกลุมตัวอยางสามารถปฏิบัติ
กิจวัตรประจําวันไดเหมือนเดิม แตรูสึกวาปฏิบัติไดยาก
ขึน้เม่ือเปรียบเทียบกับกอนไดรบับาดเจ็บอภิปรายไดวา 
จากผลการศึกษาคร้ังนี้พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญยัง
คงมีอาการปวดศีรษะ อาการออนลา และความแปรปรวน
ของการนอนหลับ จึงทําใหกลุมตัวอยางประเมินตนเอง
วามคีวามสามารถปฏิบตักิจิวตัรประจําวนัไดเหมอืนเดมิ 
แตรูสึกวาปฏิบัติไดยากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับกอนได
รับบาดเจ็บสอดคลองกับการศึกษาของอินทิรา ทาเอ้ือ8 

ทีพ่บวา ในระยะ 2 สปัดาหภายหลงัไดรบับาดเจบ็ ผูปวย
บาดเจ็บที่ศีรษะระดับเล็กนอยมีความสามารถในการ
ปฏิบัติกิจวัตรประจําวันลดลง โดยมีปญหาการทํา
กิจกรรมนันทนาการและการทํางานบาน 
 ในสวนความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมทาง
สังคมและการมีปฏิสัมพันธกับผูอื่นในสัปดาหที่ 1 และ
สัปดาหที่ 2 ภายหลังไดรับบาดเจ็บ มีคาเฉลี่ยคะแนน 
เทากับ 3.77 และ 3.83 ตามลําดับ (SD = .27 และ .29 
ตามลําดับ) ซึ่งหมายถึงกลุมตัวอยางสามารถปฏิบัติ
กิจกรรมทางสังคมและการมีปฏิสัมพันธกับผู อื่นได
เหมือนเดิม แตรูสกึวาปฏิบตัไิดยากข้ึนเม่ือเปรียบเทียบ
กบักอนไดรบับาดเจบ็ อภปิรายไดวา ในสปัดาหที ่1 ภาย
หลังไดรับบาดเจ็บกลุมตัวอยางสวนใหญใหขอมูลเพิ่ม
เติมวา ยังไมไดกลับไปทํางาน จึงยังคงไมไดพบปะผูคน
มากนัก สวนในสปัดาหที ่2 ภายหลงัไดรบับาดเจ็บ กลุม
ตวัอยางสวนใหญกลบัไปทาํงาน มกีารพบปะผูคนมากข้ึน 
จึงทําใหมีคาเฉล่ียคะแนนความสามารถในการปฏิบัติ
กิจกรรมทางสังคมและการมีปฏิสัมพันธกับผูอื่นสูงขึ้น 
แตอยางไรกต็ามกลุมตวัอยางสวนใหญใหขอมลูเพิม่เตมิ
วา ยงัคงรูสกึไมอยากไปสังสรรคหลงัเลิกงาน โดยมคีวาม
ตองการท่ีจะกลับไปพักผอนท่ีบานมากกวานอกจากน้ี
กลุมตัวอยางสวนใหญยังใหขอมูลเพ่ิมเติมวา ฟงและ
จับใจความในเรื่องราวท่ีสนทนาไมคอยทัน ตองถามซํ้า
หลายคร้ัง และตองใชเวลาในการคิดนานข้ึนจึงจะ
สามารถโตตอบในวงสนทนาได 
 สําหรับความสามารถในการปฏิบัติตามบทบาท
หนาทีด่านการทาํงานในสปัดาหที ่1 และสปัดาหที ่2 ภาย
หลังไดรับบาดเจ็บ มีคาเฉลี่ยคะแนน เทากับ 3.47 และ 
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3.60 ตามลําดับ (SD = .41 และ .40 ตามลําดับ)ซึ่งหมาย
ถงึกลุมตวัอยางสามารถปฏบิตัติามบทบาทหนาทีด่านการ
ทํางานไดเหมือนเดิม แตรู สึกวาปฏิบัติไดยากข้ึนเม่ือ
เปรียบเทียบกับกอนไดรับบาดเจ็บ อภิปรายไดวา ใน
สปัดาหที ่1 ภายหลงัไดรบับาดเจบ็ จากการทีก่ลุมตวัอยาง
สวนใหญใหขอมูลเพิ่มเติมวา ยังไมไดกลับไปทํางาน อีก
ทั้งยังมีอาการปวดศีรษะ อาการออนลา และความ
แปรปรวนของการนอนหลับอยู และในสัปดาหที่ 2 ภาย
หลงัไดรบับาดเจบ็แมวากลุมตวัอยางสวนใหญจะกลบัเขา
ทาํงานแลว แตพบวาตนเองตองใชเวลาในการทาํงานทีไ่ด
รบัมอบหมายนานข้ึนกวากอนไดรบับาดเจ็บ เน่ืองจากจาํ
งานทีไ่ดรบัมอบหมายไมได หรอืไมเขาใจงานทีไ่ดรบัมอบ
หมาย ทําใหตองมีการถามซํ้าๆ สอดคลองกับการศึกษา
ของอินทิรา ทาเอื้อ8ที่พบวา ในระยะ 2 สัปดาหภายหลัง
ไดรบับาดเจ็บ ผูปวยบาดเจ็บท่ีศรีษะระดับเลก็นอยมีความ
สามารถในการปฏิบัติหนาที่ดานการทํางานลดลง

5. ความสัมพันธระหวางอาการปวดศีรษะ 
อาการออนลา และความแปรปรวนของการนอนหลับ กบั
ความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมในสัปดาหที่ 2 ภาย
หลงัไดรบับาดเจ็บ ผลการศึกษาคร้ังนี ้พบวา อาการปวด
ศีรษะมีความสัมพันธทางลบระดับปานกลางกับความ
สามารถในการปฏิบตักิจิกรรมของผูปวยบาดเจบ็ทีศ่รีษะ
ระดับเล็กนอย (r

s
 = -.48, p < .01) หมายความวา เมื่อ

ผูปวยบาดเจ็บที่ศีรษะระดับเล็กนอยมีอาการปวดศีรษะ
ยิง่มาก กจ็ะทาํใหความสามารถในการปฏบิตักิจิกรรมยิง่
ลดลง สอดคลองกบัการศกึษาของสพุรพรรณ กจิบรรยง
เลิศ และวงจันทรเพชรพิเชฐเชียร14 ที่พบวา อาการปวด
ศีรษะทําใหผู ปวยเกิดความไมสุขสบาย สงผลใหไม
สามารถลุกเดินและไมสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน
ไดดวยตัวเอง เชนเดียวกับรมณฤดี เกล้ียงดา15 ที่ศึกษา
พบวา อาการปวดศีรษะดานการตอบสนองอาการปวด
ศรีษะมีความสัมพนัธทางลบระดับปานกลางกับคณุภาพ
ชีวิตท่ีเกี่ยวกับสุขภาพดานรางกาย
 อาการออนลามีความสัมพันธทางลบระดับปาน
กลางกับความสามารถในการปฏิบตักิจิกรรมของผูปวย
บาดเจ็บท่ีศีรษะระดับเล็กนอย (r

s
= -.56, p < .01) 

หมายความวา เมือ่ผูปวยบาดเจ็บทีศ่รีษะระดับเลก็นอย
มีอาการออนลายิ่งมาก ก็จะทําใหความสามารถในการ

ปฏิบัติกิจกรรมยิ่งลดลง สอดคลองกับการศึกษาของ 
Stulemeijer และคณะ16 ทีพ่บวา ความรนุแรงของอาการ
ออนลามีความสัมพันธทางลบกับความสามารถในการ
ปฏิบัติหนาที่ดานรางกาย และความสามารถในการ
ปฏิบัติหนาที่ในสังคมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ความ
แปรปรวนของการนอนหลับมีความสัมพันธทางลบ
ระดบัปานกลางกบัความสามารถในการปฏบิตักิจิกรรม
ของผูปวยบาดเจ็บที่ศีรษะระดับเลก็นอย (r

s
= -.51, p < 

.01) หมายความวา เมือ่ผูปวยบาดเจ็บทีศ่รีษะระดับเลก็
นอยมีความแปรปรวนของการนอนหลับยิ่งมาก ก็จะ
ทําใหความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมยิ่งลดลง 
สอดคลองกับการศึกษาของ Cohen และคณะ18 ที่พบวา 
ความแปรปรวนของการนอนหลับทําใหความสามารถ
ในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันลดลง ตองพึ่งพาผูอื่น 
และยังเกิดการเปล่ียนแปลงของความสามารถในการ
ปฏิบัติกิจกรรมที่ตองใชความคิดอีกดวย 

ขอเสนอแนะ
 ควรทําการศึกษาติดตามอาการปวดศีรษะ 
อาการออนลา ความแปรปรวนของการนอนหลับ และ
ความสามารถในการปฏิบัติของผูปวยบาดเจ็บท่ีศีรษะ
ระดบัเลก็นอยใน 1 เดอืน ถงึ 6 เดอืนภายหลงัไดรบับาด
เจ็บเพื่อใหไดขอมูลอุบัติการณของอาการปวดศีรษะ 
อาการออนลา และความแปรปรวนของการนอนหลับ 
และความสามารถในการปฏิบติักจิกรรมของผูปวยบาด
เจ็บที่ศีรษะระดับเล็กนอยไดชัดเจนยิ่งขึ้นในแตละชวง
เวลา เพือ่ใหสามารถนําผลการวิจยัไปวางแผนการดูแล
ผูปวยกลุมนี้ไดอยางตอเนื่อง 
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ตารางที่ 1 การวิเคราะหความสัมพนัธระหวางอาการปวดศีรษะ อาการออนลา และความแปรปรวนของการนอน
หลับกับความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมของผูปวยบาดเจ็บที่ศีรษะระดับเล็กนอย ในสัปดาหที่ 2 
ภายหลังไดรับบาดเจ็บ (n=90)

ตัวแปร ความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมของผูปวยบาดเจ็บที่ศีรษะระดับเล็กนอย               

อาการปวดศีรษะ
อาการออนลา
ความแปรปรวนของการนอนหลับ

r
S
 = -.48**

r
S
 = -.56**

r
S
 = -.51**

**p < .01
r
S
 = Spearman’s rank correlation coefficients
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Abstract
 This descriptive research aimed to 1) explore the occurrence of symptoms including headache, 
fatigue, and sleep disturbance at 24 hours, one week, and two weeks after head injury and 2) examine 
relationships between headache, fatigue, sleep disturbance, and performance in mild head injury patients, 
after 2 weeks of head injury. 90 patients with mild head injury were recruited by the inclusion criteria at 
Trauma ward of Chonburi Hospital during March to September, 2015. 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 Spearman’s rank correlation coefficients.
 The results showed that at 24 hours, the 1st week, and the 2nd week after head injury, samples 
reported having headache for 97.8%; 96.7%, and 85.5% respectively, while the occurrence of fatigue were 
96.7%; 94.4%, and 88.9% respectively. Interestingly, 100% of samples reported that they had sleep 
disturbance all the time after head injury. Samples also reported that there was no change in their 
performance but it was more difficult in ability to perform activities of daily living by the 1st week and the 
2nd week after the injury (M = 3.70, SD = .27; M = 3.79, SD = .28, respectively). In addition, there were 
statistically negative relationships between headache, fatigue, sleep disturbance, and performance at the 
2nd week after the injury (r

s
 = -.48, -.56 and -.51, p< .01 respectively).

 The findings reflects that to promote performance in mild head injury patients after the injury, 
nurses and health care providers should realize the important of symptom occurrences including headache, 
fatigue, and sleep disturbance after the injury. Symptoms assessment should be continuously performed 
in order to early manage those symptoms and enhance performance among this population.  

Keywords : headache, fatigue, sleep disturbance,performance, mild head injury patients


