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บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ : เพือ่ ศึกษาปัจจัยท�ำนายความรุนแรงของการบาดเจ็บสมองในผูป้ ว่ ยสมองบาดเจ็บระดับปานกลางถึง
รุนแรงที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจังหวัดแห่งหนึ่ง
รูปแบบและวิธีวิจัย : การศึกษาความสัมพันธ์เชิงท�ำนาย (correlational predictive study) จากผลการศึกษาที่
ผ่านมาพบว่า เพศ ต�ำแหน่งที่บาดเจ็บ คะแนนระดับความรู้สึกตัว (GCS) แรกรับ ผลเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมองที่พบ
ความผิดปกติ การผ่าตัดชนิด Decompressive craniectomy ภาวะเนื้อเยื่อขาดออกซิเจน (Hypoxia) ภาวะ
Hyperglycemia ภาวะไข้และภาวะอุณหภูมิร่างกายต�่ำสามารถท�ำนายความรุนแรงของการบาดเจ็บสมอง กลุ่มตัวอย่าง
คือ ผู้ป่วยบาดเจ็บสมองที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลภายใน 72 ชั่วโมงหลังสมองได้รับบาดเจ็บและเข้ารับการรักษา
ที่หอผู้ป่วยศัลยกรรมอุบัติเหตุ โรงพยาบาลระดับตติยภูมิแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม
2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์คัดเข้าศึกษาจ�ำนวนทั้งสิ้น 285 ราย เก็บข้อมูลโดยวิธีรวบรวม
ข้อมูลจากเวชระเบียนโดยใช้แบบบันทึกข้อมูล ดังนี้ 1 วิเคราะห์ข้อมูลลักษณะกลุ่มตัวอย่างด้วยสถิติเชิงพรรณนา
(Descriptive Statistics) และ 2 วิเคราะห์ปจั จัยท�ำนายความรุนแรงในผูป้ ว่ ยบาดเจ็บทีส่ มองโดยใช้สถิตวิ เิ คราะห์ถดถอย
โลจิสติก (multiple logistic regression analysis)
			 ผลการศึกษา : กลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 285 ราย มีอายุระหว่าง 18-89 ปี อายุเฉลี่ย 45.73 (SD =19.70) เป็นเพศ
ชาย ร้อยละ 81.80 ส่วนใหญ่สมองบาดเจ็บจากอุบตั เิ หตุจราจร ร้อยละ 63.90 และ ตกจากทีส่ งู หรือหกล้ม ร้อยละ 30.50
กลุ่มตัวอย่างสมองบาดเจ็บระดับปานกลาง ร้อยละ 49.80 และระดับรุนแรงร้อยละ 50.20 พบอัตราการเกิดความรุนแรง
ของการบาดเจ็บสมอง (คะแนน RTS ≤ 4 คะแนน) ร้อยละ 24.90 ปัจจัยท�ำนายความรุนแรงของการบาดเจ็บสมอง ได้แก่
Glasgow Coma Score แรกรับ 3-8 คะแนน (ORAdj=39.77; 95%CI: 14.04-112.65; p–value<.001), ผลเอกซเรย์
คอมพิวเตอร์พบ Intracerebral hemorrhage (ORAdj=3.38; 95%CI=1.25-9.13:; p–value=.001), subarachnoid
hemorrhage (ORAdj=2.94; 95%CI: 1.31-6.60; p–value=<.0.01) และ O2 sat แรกรับ 90% (ORAdj =8.74;
95%CI : 1.32-57.64 ; p–value =0.02)

นิสิตระดับปริญญาโท สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ คณะพยาบาล มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปร.ด., ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1*
2

78

วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน) พ.ศ. 2565
MAHASARAKHAM HOSPITAL JOURNAL Vol. 19 No. 1 (January - April) 2022

สรุปผลการศึกษา : พยาบาลสามารถน�ำข้อมูลปัจจัยท�ำนายไปวางแผนดูแลผูป้ ว่ ยสมองบาดเจ็บปานกลางถึงรุนแรง
โดยค�ำนึงถึงปัจจัยทีส่ ำ� คัญทีต่ อ้ งดูแลอย่างใกล้ชดิ และเฝ้าระวังการเกิดภาวะแทรกซ้อนหลังสมองบาดเจ็บภายใน 72 ชัว่ โมง
			 ค�ำส�ำคัญ : ผู้ป่วยสมองบาดเจ็บ, ปัจจัยท�ำนายความรุนแรงของการบาดเจ็บสมอง

ABSTRACT

Objective : To study factors predicting brain injury severity in patients with moderate to severe
traumatic brain injury (TBI) admitted to a provincial hospital.
Method : This correlational predictive study aimed to explore factors predicting brain severity in
patients with moderate to severe traumatic brain injury. Previous studies showed that the factors
predicting brain injury severity were gender, brain injury area, first assessed Glasgow Coma Score (GCS),
abnormal findings from computerized tomography, decompressive craniectomy, hypoxia,
hyperglycemia, hyperthermia, and hypothermia. The 285 samples were systematically randomized
from the lists of moderate to severe TBI patients admitted within 72 hours in the trauma care unit of
a tertiary hospital in Northeastern Thailand between 1 January 2020 and 31 December 2020. Data
were collected from the medical records via the data-record form. The data were analyzed using
descriptive statistics and multiple logistic regression analysis.
Result : There were 285 samples, aged between 18 and 89 years old (mean=45.73; SD=19.70).
Most of them were male (81.8%), had traffic accidents (63.90%), and fell from height or falling (30.50%).
They were diagnosed as moderate brain injury (49.80%) and severe brain injury (50.20%). The results
showed that the rate of brain injury severity was 24.90% (RTS score ≤ 4). Predicting factors of brain
injury severity in traumatic brain injury patients were: first assessed Glasgow Coma Score (GCS) of 3-8
(ORAdj=39.77; 95%CI: 14.04-112.65; p<.001), intracerebral hemorrhage (ORAdj=3.38; 95%CI1.25-9.13:;
p=.001), subarachnoid hemorrhage (ORAdj=2.94; 95%CI: 1.31-6.60; p<.0.01) and first assessed O2
saturation<90% (ORAdj =8.74; 95%CI : 1.32-57.64 ; p=0.02).
Conclusion : Nurses can use the predictive factors to plan comprehensive care for patients with
moderate to severe traumatic brain injury, considering the critical factors that require close supervision
and monitoring for complications within 72 hours.     
Keywords : traumatic brain injury patients, factors predicting brain injury severity
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บทน�ำ

การบาดเจ็บสมอง (Traumatic Brain Injury ,TBI)
ถือเป็นปัญหาสาธารณสุขทีส่ ำ� คัญของโลก ส่วนใหญ่สาเหตุ
เกิดจากอุบัติเหตุจราจร องค์การอนามัยโลกได้คาดการณ์
ว่าผู้ป่วยบาดเจ็บสมองจากอุบัติเหตุจราจรปี 2020 มีแนว
โน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยจะมีประชากรบาดเจ็บสมองเกิด
ความพิการประมาณ 20-50 ล้านคน เสียชีวติ 1.2 ล้านคน
ต่อปี ก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจ 518 พันล้าน
ดอลลาร์สหรัฐต่อปี(1) สมองบาดเจ็บเป็นสาเหตุการบาด
เจ็บอันดับ 1 ของประชากรวัยเรียนและวัยท�ำงานอายุ
15-29 ปี(2) ในต่างประเทศพบว่าร้อยละ 80 ของผูป้ ว่ ยบาด
เจ็บสมองเป็นผู้ป่วยบาดเจ็บสมองระดับเล็กน้อย ที่เหลือ
อย่างละครึ่งเป็นผู้ป่วยบาดเจ็บสมองระดับปานกลางถึง
รุนแรง(3) ส�ำหรับประเทศไทยการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
จราจรเป็นสาเหตุส�ำคัญอันดับต้นๆของการเสียชีวิต จาก
รายงานสถิติอุบัติเหตุทางถนนในปี พ.ศ.2557 พบว่าเกิด
อุบัติเหตุทางจราจร จ�ำนวน 62,769 ครั้ง และสมองเป็น
อวัยวะที่ได้รับบาดเจ็บที่พบบ่อยและรุนแรงที่สุด ร้อยละ
83.27(4)
ความรุนแรงของการบาดเจ็บทางสมองขึน้ อยูก่ บั แรง
ที่มากระท�ำและสมองส่วนที่ได้รับผลกระทบ(5) ผู้ป่วยบาด
เจ็บสมองระดับปานกลางถึงรุนแรงมีโอกาสเสียชีวิตสูงถึง
ร้อยละ 49-56(6) และคงเหลือความพิการหลังการบาดเจ็บ
ถึง 5.3 ล้านคนต่อปี(2) จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยว
กับปัจจัยทีม่ ผี ลต่อความรุนแรงของการบาดเจ็บสมองปาน
กลางถึงรุนแรงพบว่า เพศ(7) ต�ำแหน่งที่บาดเจ็บบริเวณ
Parietal area และ Temporal area(8) คะแนนระดับ
ความรู้สึกตัว (Glascow Coma Score: GCS) แรกรับ(9,10)
ผลเอกซเรย์ ค อมพิ ว เตอร์ ส มองพบความผิ ด ปกติ (11)
การผ่าตัดชนิด Decompressive craniectomy ภาวะไข้(8)
ภาวะอุณหภูมิร่างกายต�่ำ(9,10) ภาวะเนื้อเยื่อขาดออกซิเจน
(10)
และ ภาวะ Hyperglycemia(9,11) อย่างไรก็ตาม มีหลาย
ปัจจัยที่ผลการวิจัยขัดแย้งกันและยังสรุปไม่ได้ว่ามีความ
สัมพันธ์กับความรุนแรงของการบาดเจ็บสมอง เช่น เพศ
ต�ำแหน่งที่บาดเจ็บ การผ่าตัดชนิด Decompressive

79

craniectomy ภาวะ Hypercapnia ภาวะไข้และภาวะ
อุณหภูมิร่างกายต�่ำ จากการทบทวนข้อมูลเวชระเบียนผู้
ป่วยทีเ่ ข้ารับการรักษาในหอผูป้ ว่ ยหนักศัลยกรรมประสาท
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน ปี
2563 พบว่ามีปัจจัยที่อาจเกี่ยวข้องกับความรุนแรงของ
การบาดเจ็บที่สมองซึ่งยังไม่ปรากฏในงานวิจัย ได้แก่
ลักษณะบาดแผลที่เป็นรูทะลุและค่าความดันเลือดแดง
เ ฉ ลี่ ย ( M e a n a r t e r i a l p r e s s u r e : M A P )
จะเห็นได้วา่ ยังมีชอ่ งว่างขององค์ความรูเ้ กีย่ วกับปัจจัยทีม่ ี
ผลต่อความรุนแรงของการบาดเจ็บทีส่ มอง ผูว้ จิ ยั จึงสนใจ
ศึกษาปัจจัยท�ำนายความรุนแรงของการบาดเจ็บในผูป้ ว่ ย
บาดเจ็บทีส่ มอง ข้อค้นพบจากการวิจยั จะช่วยให้พยาบาล
สามารถประเมิ น ปั จ จั ย และวางแผนการพยาบาลเพื่ อ
ป้องกันไม่ให้เกิดความรุนแรงของการบาดเจ็บสมองเพื่อ
ลดผลกระทบที่จะตามมาทั้งการเสียชีวิต ความพิการ
ทุพพลภาพ และสูญเสียค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาปัจจัยท�ำนายความรุนแรงของสมองใน
ผู้ป่วยบาดเจ็บที่สมองระดับปานกลางถึงรุนแรงของโรง
พยาบาลจังหวัดแห่งหนึ่ง

วิธีการวิจัย

การศึกษาความสัมพันธ์เชิงท�ำนาย (correlational
predictive study)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในการศึกษานี้คือผู้ป่วยบาดเจ็บที่สมอง
ระดับปานกลางถึงรุนแรง วินจิ ฉัยโดยแพทย์ทที่ ำ� การรักษา
โดยดูจากค่าคะแนน GCS ระหว่าง 3-12 คะแนน ที่เคย
เข้ า รั บ การรั ก ษาที่ แ ผนกศั ล ยกรรมอุ บั ติ เ หตุ ข อง
โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผู้วิจัยรวบรวมรายชื่อประชากร
ทัง้ หมดทีใ่ ช้ในการวิจยั จากโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำ� เร็จรูป
ของแผนกเวชระเบี ย น ซึ่ ง มี จ� ำ นวนทั้ ง หมด 430 คน
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สุ่มกลุ่มตัวอย่างอย่างเป็นระบบ (systematic randomization) จากรายชื่อของผู้ป่วยที่ได้จากแผนกทะเบียน
โดยสุม่ แบบ 1 เว้น 1 จนครบจ�ำนวนของขนาดกลุม่ ตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยที่มีคุณลักษณะตามเกณฑ์การคัด
เข้าและเกณฑ์คดั ออก จากนัน้ ผูว้ จิ ยั ท�ำการเก็บข้อมูลกลุม่
ตัวอย่างทั้งหมดด้วยตนเอง โดยใช้แบบบันทึกข้อมูลจาก
เวชระเบียนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ด�ำเนินการตรวจสอบความ
ครบถ้วนและความถูกต้องของข้อมูลอีกครั้งหลังการเก็บ
ข้อมูล หากพบว่าข้อมูลไม่สมบูรณ์จะท�ำการเก็บข้อมูลซ�้ำ
จากเวชระเบียนผูป้ ว่ ยกลุม่ ตัวอย่างเดิมและหากพบว่าเวช
ระเบี ย นของกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งดั ง กล่ า วมี ค วามไม่ ส มบู ร ณ์
ของข้อมูลจริง ผู้วิจัยจะตัดกลุ่มตัวอย่างดังกล่าวออกจาก
การวิจัย
ค�ำนวณขนาดตัวอย่างโดยใช้สตู รการค�ำนวณส�ำหรับ
การวิเคราะห์ขอ้ มูล logistic regression ก�ำหนดระดับนัย
ส�ำคัญ (α) เท่ากับ 0.05 ค่าอ�ำนาจการทดสอบ 0.8 ผู้วิจัย
ได้เลือกปัจจัย GCS < 9 คะแนน ในการค�ำนวณเนื่องจาก
เป็นปัจจัยท�ำนายความรุนแรงของการบาดเจ็บที่สมองที่
ส�ำคัญ โดยอ้างอิงจากงานวิจยั ของ Tohme et al. (2014)
(10) พบว่าคะแนน GCS แรกรับน้อยกว่า 9 คะแนน ท�ำนาย
ความรุ น แรงของการบาดเจ็ บ ที่ ส มองได้ 7.01 เท่ า
(OR=7.01, 95%CI=3.54-13.53, P-value=<0.001) ใช้
การประมาณค่าสัดส่วนของผูป้ ว่ ยบาดเจ็บทีส่ มองทีม่ คี วาม
รุนแรงของการบาดเจ็บทีส่ มอง ร้อยละ 25.30 ค�ำนวณโดย
ใช้สูตรการค�ำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง(12) ผลคือได้ n = 57
จากนั้ น จึ ง น� ำค่ า n ที่ ไ ด้ ม าค� ำ นวณหาขนาดของกลุ ่ ม
ตัวอย่าง โดยแทนค่าในสูตรค�ำนวณ multiple logistic
regression ได้กลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 285 ราย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. แบบบั น ทึ ก ข้ อ มู ล พื้ น ฐาน ได้ แ ก่ เพศ อายุ
การวินิจฉัยโรค โรคประจ�ำตัว สัญญาณชีพแรกรับ ค่าความ
เข้มข้นออกซิเจน (O2 saturation: O2 sat) แรกรับ และ ค่า
ระดับน�ำ้ ตาลทีเ่ จาะจากปลายนิว้ (Dextrostix: DTX) แรกรับ
2. แบบบันทึกปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงของ
ผู้ป่วยบาดเจ็บสมอง ประกอบด้วย ปัจจัย 2 ด้าน ได้แก่ 1)

ปัจจัยส่วนบุคคล คือ เพศ 2) ปัจจัยภายหลังการบาดเจ็บ
ได้แก่ ต�ำแหน่งที่บาดเจ็บ คะแนน GCS แรกรับ ผล
เอกซเรย์คอมพิวเตอร์พบความผิดปกติ การผ่าตัดชนิด
Decompressive craniectomy ภาวะเนื้อเยื่อขาด
ออกซิเจน ภาวะ Hyperglycemia ภาวะไข้ ภาวะอุณหภูมิ
ร่างกายต�ำ่ ตรวจสอบความตรงตามเนือ้ หาของแบบบันทึก
ปัจจัยโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จ�ำนวน 3 ท่าน ได้ค่า CVI 0.96
ส่วนผลลัพธ์คอื ความรุนแรงของการบาดเจ็บทีส่ มองโดยใช้
แบบประเมิน Revised trauma score (RTS) ประเมินผู้
ป่วยบาดเจ็บที่สมองแรกรับขณะเข้ารับการรักษาที่โรง
พยาบาลภายใน 72 ชั่ ว โมงหลั ง การบาดเจ็ บ ที่ ส มอง
ประเมิน 3 ด้าน คือ ระดับความรู้สึกตัว( Glasgow Coma
Scale) ความดันโลหิต (systolic blood pressure) และ
อัตราการหายใจ (respiratory rate) คะแนนของแต่ละตัว
มีคา่ ตัง้ แต่ 0-4 คะแนน โดย 0 ถือว่าหนักมาก และ 4 ถือว่า
ปกติ ประเมินได้จากผลรวมคะแนนแต่ละด้านคูณค่าคงที่
คือ Revised Trauma Score (RTS) = (0.9368xGCS)+
(0.7326xSBP)+ (0.2908xRR) โดยระดั บ คะแนน
RTS ≤ 4 คะแนน บ่งบอกถึงความรุนแรงของการบาดเจ็บ
ที่สมอง(13)
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ภายหลังได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการพิจารณา
จริ ย ธรรมการวิ จั ย ในมนุ ษ ย์ มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น
(HE642075) และโรงพยาบาลจั ง หวั ด แห่ ง หนึ่ ง
(RE026/2564) ผูว้ จิ ยั ท�ำหนังสือขออนุญาตเก็บข้อมูลจาก
ผูอ้ ำ� นวยการโรงพยาบาล หลังจากนัน้ ผูว้ จิ ยั ด�ำเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากข้อมูลเวชระเบียนของกลุม่ ตัวอย่างแล้ว
จึงน�ำข้อมูลมาวิเคราะห์ทางสถิติ
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยใช้สถิติเชิงพรรณนาในการวิเคราะห์ข้อมูลพื้น
ฐานโดยการแจกแจงความถี่ ร้อยละ พิสัย ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติการวิเคราะห์ถดถอย
โลจิสติก (Logistic regression analysis) เพื่อวิเคราะห์
ปัจจัยท�ำนายความรุนแรงของการบาดเจ็บทีส่ มอง ขัน้ ตอน
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ประกอบด้วย (1) การวิเคราะห์ ตัวแปรเดี่ยว (Univariate
analysis) หาค่า ORcrude, 95% CI ก�ำหนดค่า P < 0.05
(2) คัดเลือกตัวแปรที่มีค่า P < 0.25 (Hosmer & Lameshow, 2000; 2013; Bursac, 2008) เข้าวิเคราะห์ตวั แปร
พหุคูณ (Multivariate analysis) หาค่า ORAdjust, 95%
CI ก�ำหนดค่า P < 0.05 และ (3) วิเคราะห์โมเดลท�ำนาย
ความรุนแรงของสมองบาดเจ็บ ทดสอบ Goodness of fit
โดยใช้ Hosmer-Lemeshow statistic ทัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ทดสอบ
ข้อตกลงของการใช้สถิตถิ ดถอยโลจิสติก ได้แก่ (1) ค่าเฉลีย่
ของความคลาดเคลื่อนเป็นศูนย์หรือไม่มีความสัมพันธ์กัน
และ (2) ตัวแปรอิสระไม่มีความสัมพันธ์กันหรือไม่เกิด
ปัญหา multicollinearity ในการศึกษานี้ไม่พบปัญหา
multicollinearity ระหว่างตัวแปรต้น โดยพบว่าค่า Variance Inflation Factor (VIF) อยูร่ ะหว่าง 1.05-3.36 และ
Tolerance อยู่ระหว่าง 0.29-0.9

ผลการวิจัย

1.ข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 285 ราย
เป็นผู้ป่วยบาดเจ็บที่สมองระดับปานกลางร้อยละ 49.80
บาดเจ็บที่สมองระดับรุนแรงร้อยละ 50.20 กลุ่มตัวอย่าง
อายุระหว่าง 18-89 ปี mode=18.00 ปี ส่วนใหญ่เพศชาย
ร้อยละ 81.80 ส่วนใหญ่มีโรคประจ�ำตัวคือโรคความดัน
โลหิตสูงร้อยละ 16.50 อุณหภูมิร่างกายแรกรับเฉลี่ย
36.85๐C (S.D.=1.04) ชีพจรแรกรับ mode=80.00 ครัง้ /
นาที อัตราการหายใจแรกรับเฉลี่ย 19.38 ครั้งต่อนาที
(S.D.=3.24) ค่าความดันหลอดเลือดแดง mode=96.00
mmHg ค่าความเข้มข้นออกซิเจนแรกรับเฉลี่ย 98.42
(S.D.=3.87) ค่าระดับน�้ำตาลในเลือดแรกรับ mode

81

=98.00 mg% ส่วนใหญ่ผลเอกซเรย์คอมพิวเตอร์พบ
Subdural hemorrhage ร้อยละ 55.10 ได้รับเครื่องช่วย
หายใจร้อยละ 50.90 ได้รับออกซิเจน O2 cannula ร้อย
ละ 48.10 ต�ำแหน่งบาดเจ็บบริเวณ Frontal area ร้อย
ละ 53.30 Temporal area ร้ อ ยละ 48.40 ได้ รั บ
การผ่าตัดร้อยละ 11.60 ผ่าตัดชนิด Decompressive
craniectomy ร้อยละ 9.10 กลุ่มตัวอย่างมีอัตราการเกิด
ความรุนแรงของการบาดเจ็บที่สมอง(คะแนน RTS ≤ 4
คะแนน) ร้อยละ 24.90
2. ปัจจัยท�ำนายความรุนแรงของการบาดเจ็บทีส่ มอง
		 2.1 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความ
รุนแรงของกลุม่ ตัวอย่างโดยใช้ตวั แปรเดีย่ ว พบว่ามีตวั แปร
ที่เข้าเกณฑ์ทั้งหมด 9 ตัวแปร ได้แก่ ต�ำแหน่งบาดเจ็บ
บริเวณ occipital area (ORCrude=0.41 ; 95%CI
=0.11-1.53; p-value=0.19), คะแนน GCS แรกรับ 3-8
คะแนน (ORCrude= 36.86; 95%CI=11.93-113.85;
p-value< 0.001), ผลเอกซเรย์คอมพิวเตอร์พบ intracerebral hemorrhage (ORCrude=4.37; 95%CI=1.2315.52; p-value =0.01), subarachnoid hemorrhage
(ORCrude=3.06; 95%CI=1.17-8.03; p-value=0.03),
brain edema (ORCrude=2.24; 95%CI=0.68-7.30;
p-value=0.02), midline shift (ORCrude=2.57;
95%CI=0.87-7.61; p-value=0.12), epidural hemorrhage (ORCrude=2.68; 95%CI=0.81-8.85; p-value=0.01), อุณหภูมิน้อยกว่า 35 °C (ORCrude=2.56;
95%CI=0.57-11.41; p-value=0.01) และ O2 sat
แรกรับ 90% (ORCrude=6.03; 95%CI =0.78-46.38;
p-value=0.04) (ตารางที่ 1)

วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน) พ.ศ. 2565
MAHASARAKHAM HOSPITAL JOURNAL Vol. 19 No. 1 (January - April) 2022

82

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงของการบาดเจ็บที่สมองในกลุ่มตัวอย่างด้วยการวิเคราะห์
					 แบบตัวแปรเดี่ยว (univariate analysis) (n=285)

ปัจจัย

ตำ�แหน่งบาดเจ็บ Occipital
ใช่
ไม่ใช่
ระดับความรู้สึกตัว (GCS) แรก
รับ
GCS 3-8 คะแนน
GCS 9-12 คะแนน
Intracerebral hemorrhage
ไม่มี
มี
Subarachnoid hemorrhage
ไม่มี
มี
Midline shift
ไม่มี
มี
Brain edema
ไม่มี
มี
Epidural hemorrhage
ไม่มี
มี

ความรุนแรงของการบาดเจ็บสมอง
ไม่รุนแรง(RTS > รุนแรง(RTS ≤ 4
4 คะแนน)
คะแนน)
จำ�นวน (ร้อยละ) จำ�นวน (ร้อยละ)
35(12.28)
179(62.81)

10(3.51)
61(21.40)

Simple logistic regression
ORCrude (95%CI)

P-value

0.41(0.11-1.53)
1

0.19

36.86(11.93-113.85)

< .001
**

44(15.44)
170(59.65)

65(22.81)
6(2.11)

196(68.77)
18(6.32)

54(18.95)
17(5.96)

1
4.37(1.23-15.52)

0.01*

120(42.11)
94(32.98)

29(10.18)
42(14.77)

1
3.06(1.17-8.03)

0.03*

193(67.72)
21(7.37)

52(18.25)
19(6.67)

1
2.57(0.87-7.61)

0.12

198(69.47)
16(5.61)

46(16.14)
25(8.77)

1
2.24(0.68-7.30)

0.02*

182(63.86)
32(11.23)

53(18.60)
18(6.32)

1
2.68(0.81-8.85)

0.11

1
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ปัจจัย

อุณหภูมิร่างกายน้อยกว่า 35 °C
ใช่
ไม่ใช่
O2 Sat แรกรับ
O2 sat < 90%
O2 sat ≥ 90 %
*p < .05 **p < .001

ความรุนแรงของการบาดเจ็บสมอง
ไม่รุนแรง(RTS > รุนแรง(RTS ≤ 4
4 คะแนน)
คะแนน)
จำ�นวน (ร้อยละ) จำ�นวน (ร้อยละ)
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Simple logistic regression
ORCrude (95%CI)

P-value

6(2.11)
208(72.98)

12(4.21)
59(20.70)

2.56(0.57-11.41)
1

0.11

3(1.05)
211(74.04)

5(1.75)
66(25.16)

6.03(0.78-46.38)

0.04*

2.2 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยท�ำนายความรุนแรงของ
การบาดเจ็บสมองในผูป้ ว่ ยบาดเจ็บทีส่ มองระดับปานกลาง
ถึงรุนแรงด้วยการวิเคราะห์แบบตัวแปรพหุ โดยใช้สถิติ
Multiple logistic regression ประเมินสารรูปสนิทดี
(Goodness-of-Fit Measures) โดย Hosmer-Lemeshow statistics=0.865 ซึง่ บ่งบอกว่าโมเดลมีความเหมาะ
สมกับข้อมูล พบว่าปัจจัยท�ำนายความรุนแรงของการบาด
เจ็บในผูป้ ว่ ยบาดเจ็บทีส่ มองระดับปานกลางถึงรุนแรงมี 4

1

ปัจจัย ได้แก่ คะแนน GCS แรกรับ 3-8 คะแนน (ORAdj=39.77; 95%CI: 14.04-112.65; p–value<.001),
ผลเอกซเรย์คอมพิวเตอร์พบ intracerebral hemorrhage
(ORAdj=3.38; 95%CI1.25-9.13; p–value=.001, subarachnoid hemorrhage (ORAdj=2.94; 95%CI: 1.316.60; p–value<0.01), และ O2 sat แรกรับ < 90%
(ORAdj =8.74; 95%CI: 1.32-57.64; p–value=0.02)
(ตารางที่ 2)
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ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ปัจจัยท�ำนายความรุนแรงของการบาดเจ็บที่สมองในกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตัวแปรพหุคูณ
					 (Multivariate analysis) (n=285)
ปัจจัย
ระดับความรู้สึกตัว (GCS) แรกรับ
GCS 3-8 คะแนน
GCS 9-12 คะแนน
Intracerebral hemorrhage
มี
ไม่มี
Subarachnoid hemorrhage
มี
O2 Sat แรกรับ
O2 sat < 90%
O2 sat ≥ 90 %
*p < .05 **p < .001

สรุปผลการศึกษา

1. ปัจจัยท�ำนายความรุนแรงของการบาดเจ็บทีส่ มอง
ในผู้ป่วยสมองบาดเจ็บระดับปานกลางถึงรุนแรง
		 1.1 ปัจจัยส่วนบุคคลพบว่า เพศ ไม่สามารถท�ำนาย
ความรุนแรงของการบาดเจ็บที่สมอง
		 1.2 ปัจจัยภายหลังการบาดเจ็บ พบว่า คะแนน GCS
แรกรั บ 3-8 คะแนน, ผลเอกซเรย์ ค อมพิ ว เตอร์ พ บ
intracerebral hemorrhage, subarachnoid
hemorrhage, และ O2 sat แรกรับ 90% สามารถท�ำนาย
ความรุนแรงของการบาดเจ็บที่สมอง ต�ำแหน่งบาดเจ็บ
Occipital ผลเอกซเรย์คอมพิวเตอร์พบ midline shift,
Epidural hemorrhage และอุณหภูมิร่างกายน้อยกว่า
35 °C มีความสัมพันธ์กับความรุนแรงของการบาดเจ็บที่
สมองในระดับการวิเคราะห์ตัวแปรเดี่ยวแต่ไม่สามารถ
ท�ำนายการเกิดความรุนแรงของการบาดเจ็บที่สมอง ส่วน

ORadj

95%CI

p-value

39.77

14.04-112.65

< .001 **

1
3.38

1.25-9.13
1

0.01 *

2.94

1.31-6.60
1

< .001 **

8.74

1.32-57.64
1

0.02 *

ต�ำแหน่งบาดเจ็บ Frontal , Temporal , Parietal ผล
เอกซเรย์คอมพิวเตอร์พบ Subdural hemorrhage, Brain
stem hemorrhage, Intraventricular hemorrhage,
Hydrocephalus, Herniation การผ่าตัดชนิด Decompressive craniectomy ภาวะ Hyperglycemia และ
ภาวะไข้ ไม่สามารถท�ำนายความรุนแรงของการบาดเจ็บ
ที่สมอง

การอภิปรายผล

จากผลการวิจัยพบว่า คะแนน GCS แรกรับ 3-8
คะแนน ท�ำนายความรุนแรงของการบาดเจ็บที่สมอง
สามารถอธิบายได้ว่า คะแนน GCS แรกรับ 3-8 คะแนน
บ่งบอกว่าผู้ป่วยได้รับบาดเจ็บสมองรุนแรงอยู่แล้ว ส่งผล
ให้ผปู้ ว่ ยมีแนวโน้มของอาการเลวลง สอดคล้องกับผลการ
ศึกษาของ ณัฐธยาน์ พันธุออนและคณะ (2562)(8) พบว่า
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GCS แรกรับ 3-8 คะแนนมีความสัมพันธ์กับความรุนแรง
ของการบาดเจ็บที่สมอง (ORcrude=2.85; 95% CI =
0.98-8.37, P=.05) และการศึกษาของ Tohme et al.
(2014) (10) ที่พบว่าคะแนน GCS <9 คะแนนท�ำนายการ
เกิดความรุนแรงของการบาดเจ็บทีส่ มองมากกว่า คะแนน
GCS ≥9 คะแนน (OR=7.01,95%CI=3.64-13.53;
p=.001) และ การศึกษาของ Kan et al. (2009)(9) พบว่า
คะแนน GCS แรกรับ 3-5 คะแนนท�ำนายความรุนแรงของ
การบาดเจ็บที่สมองได้มากกว่าคะแนน GCS แรกรับ 6-8
คะแนน (OR=2.86, 95%CI=1.04-7.91, P=0.041)
นอกจากนี้ ผลการวิจัยพบว่า ผล CT brain พบ Intracerebral hemorrhage ท�ำนายการเกิดความรุนแรงของการ
บาดเจ็บที่สมอง อธิบายว่า Intracerebral hemorrhage
จะท�ำให้มีการท�ำลายและกดเนื้อสมองบริเวณนั้น บริเวณ
รอบก้อนเลือดจะท�ำให้เกิดสมองบวม จากการกดทับของ
ก้อนเลือดท�ำให้เกิดความดันภายในกะโหลกศีรษะสูงขึ้น
ท�ำให้สมองบริเวณเลือดออกเกิดการสูญเสียหน้าทีแ่ ละหาก
ขนาดก้อนเลือดขยายใหญ่ขึ้นผู้ป่วยจะมีอาการเลวลง(14)
ส่วนการเกิด Subarachnoid hemorrhage ส่งผลให้เส้น
ผ่าศูนย์กลางของหลอดเลือดเล็กลง ท�ำให้เลือดไปเลี้ยง
สมองส่วนนั้นน้อยลง เกิดเนื้อเยื่อสมองขาดเลือดและ
เนื้อเยื่อตาย อาจเกิดการขัดขวางการดูดซึมกลับของน�้ำ
หล่อสมองและไขสันหลัง ท�ำให้เกิดการคั่งของน�้ำหล่อ
สมองและไขสันหลัง ส่งผลให้ความดันในกะโหลกศีรษะสูง
(15) ท�ำให้ความรุนแรงของการบาดเจ็บที่สมองเพิ่มขึ้น
สอดคล้องกับการศึกษาของ Bedry & Tadele (2020)(11)
ที่พบว่า Intracranial hemorrhage เป็นปัจจัยท�ำนาย
ความรุ น แรงของการบาดเจ็ บ ที่ ส มอง (OR=2.45,
95%CI=1.81–7.95, P=0.005) นอกจากนี้ ภาวะเนื้อเยื่อ
ขาดออกซิเจนเป็นปัจจัยท�ำนายความรุนแรงของการเจ็บ
สมอง โดยพบว่า ค่า O2sat แรกรับ 90% ท�ำนายการเกิด
ความรุนแรงของสมองบาดเจ็บทีส่ มอง อธิบายได้วา่ พยาธิ
สภาพที่ ส มองส่ ง ผลท� ำ ให้ ศู น ย์ ค วบคุ ม การหายใจ
Medulla oblongata และ Pons สูญเสียหน้าที่เกิด
ความผิดปกติของระบบหายใจหรือระบบการไหลเวียนเลือด
การก�ำซาบเลือดไปเลี้ยงสมองลดลง หลอดเลือดสมอง
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ขยายตัวเพิ่มการไหลเวียนเลือดในสมอง ท�ำให้มีปริมาณ
เลือดในสมองเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ความดันในกะโหลกศีรษะ
สูงขึ้น(16) (Murthy, et al., 2005) ท�ำให้เกิดความรุนแรง
ของการบาดเจ็บที่สมอง สอดคล้องกับการศึกษาของ
Tohme et al. (2014)(10) พบว่า O2 sat แรกรับ 90%
ท�ำนายความรุนแรงของการบาดเจ็บที่สมอง (OR=4.11,
95% CI=1.72-9.84, P=0.001)

ข้อเสนอแนะ

จากข้อค้นพบเกี่ยวกับอัตราการเกิดความรุนแรงของ
การบาดเจ็บที่สมอง พยาบาลสามารถน�ำข้อค้นพบที่ได้ไป
ใช้ในการวางแผนการดูแลผู้ป่วยเพื่อป้องกันการเกิดความ
รุนแรงของการบาดเจ็บทีส่ มองโดยค�ำนึงถึงปัจจัยทีท่ ำ� นาย
ความรุนแรงสมองบาดเจ็บและเฝ้าระวังการเกิดภาวะ
แทรกซ้อนหลังสมองบาดเจ็บ 72 ชั่วโมง พยาบาลควรมี
การพัฒนาแนวปฏิบัติทางการพยาบาลส�ำหรับการดูแลผู้
ป่วยบาดเจ็บทีส่ มองระดับปานกลางถึงรุนแรง โดยค�ำนึงถึง
การดูแลปัจจัยต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ได้แก่ การประเมิน สังเกต
อาการ เฝ้าระวังอาการทางระบบบประสาททีเ่ ปลีย่ นแปลง
ไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในผู้ป่วยบาดเจ็บสมองที่ระดับ
GCS score แรกรับ < 9 คะแนน การดูแลให้ได้รบั ออกซิเจน
อย่างเพียงพอและการจัดการเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความ
รุนแรงของการบาดเจ็บทีส่ มอง การวิจยั ครัง้ ต่อไปควรมีการ
ศึกษาปัจจัยท�ำนายความรุนแรงสมองบาดเจ็บโดยการ
ศึกษาแบบไปข้างหน้าเพราะการศึกษาแบบย้อนหลังท�ำให้
ขาดข้อมูลบางประการทีไ่ ม่สามารถรวบรวมได้จากการเก็บ
ข้อมูลย้อนหลังได้ เช่น ค่า PaCO2 เป็นต้น
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