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ความชุ กและปัจจัยทีม่ ีผลต่ อภาวะเลือดออกในสมองของผู้บาดเจ็บสมองเล็กน้ อย
ทีม่ ารับบริ การในห้ องฉุ กเฉิน โรงพยาบาลมหาราชนครราชสี มา
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บทคัดย่ อ
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษำควำมชุกและปั จจัยที่มีผลต่อภำวะเลือดออกในสมองของกลุ่มผูบ้ ำดเจ็บสมองเล็กน้อย
ที่มำรับบริ กำรในห้องฉุกเฉิ น รพ.มหำรำชนครรำชสี มำ ผูว้ จิ ยั สร้ำงแบบบันทึกจำกกำรทบทวนวรรณกรรม แล้วนำไปหำ
ค่ำ CVI ได้ 1, Reliability ได้ 0.93 เก็บข้อมูล ก.ค. - ต.ค. 2558 วิเครำะห์ขอ้ มูลด้วย Chi square และ Fisher’s Exact Test
ผลกำรศึ กษำ เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ สมองทั้งหมด 218 รำย พบเลือดออก 83 รำย (38.07%) ส่ วนใหญ่เกิดก้อนเลือดใน
เนื้ อสมอง 37 รำย (16.97%) ปั จจัยที่ มีผลต่อภำวะเลือดออกในสมอง ได้แก่ 1.ประวัติเจ็บป่ วย คือ เพศชำย (p=0.025)
และกำรดื่ มสุ รำ (p=0.05) 2.อำกำรผิดปกติทำงคลินิก คือ อำเจียน (p=0.01), เวียนศีรษะ (p=0.05), ปวดศีรษะ (p=0.01),
ประวัติสลบ (p=0.004) และจำเหตุกำรณ์ ไม่ได้ (p=0.003) 3.ตรวจร่ ำงกำยพบควำมผิดปกติ ของ GCS<15 (p<0.001),
อำกำรฐำนกะโหลกศี รษะบำดเจ็บ (p=0.002),กะโหลกศี รษะแตก (p<0.001) และมี ค วำมผิ ดปกติ ที่ ระบบประสำท
(p<0.001) ในขณะที่กลไกกำรบำดเจ็บ พบว่ำ ไม่มีควำมสัมพันธ์กบั ภำวะเลือดออกในสมอง อย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิติ
ABSTRACT
Aimed at studying the prevalence and factors related to Intracranial Hemorrhage ( ICH) in the Mild
Traumatic Brain Injuries ( MTBI) of patient who were admitted to the Emergency Room of the Maharat Nakhon
Ratchasima hospital. The researcher created a record review of the literature with a CVI of 1, Reliability of 0.93. Data
was collected during July – October, 2015. Analyzed using statistics, Chi square and Fisher’s Exact test. For the
results of this study, the Computed Tomography Scan was performed on 218 patients. Abnormalities were found in
83 cases (38.07%). Most blood clot in the ICH 37 cases (16.97%). The factors related to ICH. 1.History risk factors,
male patients (p = 0.025) and alcohol drinking (p = 0.05). 2.Clinical findings factors, vomiting (p = 0.01), dizziness
(p = 0.05), headache (p = 0.01), loss of consciousness (p = 0.004) and amnesia (p = 0.003). 3.Physical examination
factors, GCS<15 (p = < 0.001), signs base of skull fracture (p = 0.002), skull fracture (p = 0.0007) and neurological
deficits (p = < 0.001). and 4. Mechanism risk factors was not found to be statistically significant

คาสาคัญ: ห้องฉุกเฉิ น บำดเจ็บสมองเล็กน้อย ภำวะเลือดออกในสมอง
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ช้ำ ลึก ไม่สม่ำเสมอ และอำจหยุดหำยใจได้ ซึ่ งเรี ยกว่ำ
“Talk and deteriorate” หรื อ “Talk and die” พบได้ร้อย
ละ 15 (สิ ทธิ พร, 2545) จำกกำรศึ กษำพบว่ำผูบ้ ำดเจ็บ
กลุ่มนี้ จะเกิ ดกำรเสี ยชี วิต ร้อยละ 9 เกิ ดอำกำรทุ พพล
ภำพ ร้อยละ 10 และมีชีวิตอยู่โดยไม่รู้สึกตัว ร้อยละ 4
( Thomson Microdex Health Care Service, 2002)
ส่ งผลกระทบต่อผูป้ ่ วย และครอบครัว ทั้งด้ำนร่ ำงกำย
จิตใจ สังคม เศรษฐกิจ ตลอดจนสร้ำงควำมไม่พึงพอใจ
ให้ กั บ ผู ้ ป่ วย ห รื อ ญ ำติ เพ ร ำะ เข้ ำ ใจ ว่ ำ อ ำก ำร
เปลี่ยนแปลงที่ ทรุ ดหนักลง เกิ ดจำกควำมผิดพลำดใน
กำรรั ก ษำของแพทย์ห รื อเกิ ด จำกกำรดู แ ลที่ ไ ม่ มี
มำตรฐำนจำกที ม สุ ข ภำพ น ำไปสู่ ก ำรฟ้ อ งร้ อ งทำง
กฎหมำยทำให้องค์กรเกิดควำมเสี ยหำยตำมมำ
ภัยซ่ อนเร้นจำกกำรบำดเจ็บสมองเล็กน้อย จะ
เพิ่มระดับควำมรุ นแรงต่อสมองอย่ำงเงียบสงบ แม้นว่ำ
สมองได้รับกระทบกระเทื อนเพียงเล็กน้อยก็ตำม อำจ
ทำให้เกิดสภำวะเลือดออกในสมอง (Algattas, Huang,
2014) ซึ่ งระดับควำมรุ นแรงของกำรบำดเจ็บจะส่ งผล
ต่อ กำรเกิ ด ก้อนเลื อ ด ตลอดจนมี ล ัก ษณะอำกำรทำง
คลิ นิ ก แตกต่ำงกัน ซึ่ งประกอบด้วย ก้อนเลื อ ดเหนื อ
ดูรำ (Epidural hematoma: EDH) ก้อนเลือดใต้ดูรำแบบ
เฉี ยบพลั น (Acute subdural hematoma: ASDH)ก้ อ น
เลือดในเนื้อสมอง (Intracerebralhematoma: ICH) และ
ตกเลื อ ดในเวนตริ เคิ ล (Intraventricular hemorrhage:
IVH) (นครชั ย , 2541) สภำวะดั ง กล่ ำ วอำจเป็ นต้ น
กำเนิ ดชักนำสู่ ควำมรุ นแรงได้ หำกไม่ได้รับกำรแก้ไข
ให้กลับเข้ำสู่ภำวะปกติ เซลล์สมองจะถูกทำลำยมำกขึ้น
และเซลล์สมองจะตำยไปในที่สุด ภำยในช่วงเวลำเป็ น
นำที ชั่วโมงหรื อเป็ นวัน ขึ้ น อยู่กับ ควำมรุ น แรงและ
ภำวะแทรกซ้อ นจำกกำรได้รั บ บำดเจ็บ ที่ สมอง กำร
ตอบสนองต่ออำกำรเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้น จำเป็ นต้อง
ให้ ก ำรช่ ว ยเหลื อ อย่ ำ งเร่ ง ด่ ว น โดยกำรใส่ ท่ อ ช่ ว ย
หำยใจ เพื่อให้ได้รับออกซิ เจนอย่ำงเพียงพอ และมีกำร
ระบำยอำกำศที่ดี, กำรให้สำรน้ ำทำงหลอดเลือดดำ เพื่อ
ป้ องกันภำวะควำมดันโลหิ ตต่ ำ และรักษำสภำวะกำร
ไหลเวียนที่ดีในร่ ำงกำย ให้ยำช่วยบรรเทำอำกำรควำม

บทนา
กำรบ ำดเจ็ บ สมอง(Traumatic Brain Injury:
TBI) ก่อให้เกิ ดกำรเปลี่ ยนแปลงพยำธิ สภำพสมอง ที่
ส่ ง ผลต่ อ กำรท ำหน้ำ ที่ จ ำกมี แ รงภำยนอกมำกระท ำ
ปั จจุ บั น กำรบำดเจ็ บ สมองถื อ ว่ ำ เป็ นปั ญ หำทำง
สำธำรณสุ ขที่ มีจำนวนผูบ้ ำดเจ็บสู งขึ้ นทุ กปี องค์กำร
อนำมัยโลกคำดว่ำในปี ค.ศ.2020 กำรบำดเจ็บสมองจะ
ทำให้เกิดควำมพิกำรทัว่ โลกสู งเป็ นอันดับ 3 ก่อให้เกิด
ควำมสู ญเสี ยจำกกำรตำยและภำวะทุพพลภำพทัว่ โลก
ประมำณ 520 ล้ำนเหรี ย ญสหรั ฐ (Thailand status of
road safety, 2012) จำกกำรส ำรวจสั ด ส่ ว นของกำร
บำดเจ็บสมองพบว่ำ ส่ วนใหญ่เป็ นกำรบำดเจ็บสมอง
เล็ ก น้ อ ย ร้ อ ยล ะ 8 0 (Brain injury Association of
Washington, 2 0 0 5 ; American College of Surgeon
Committee on Trauma, 2004) ในประเทศไทย พบ
ร้ อยละ 70-90 ของผูป้ ่ วยบำดเจ็ บ สมองทั้งหมด (เวช
ระเบี ยนและสถิ ติ , 2554) ในขณะที่ โรงพยำบำล
มหำรำชนครรำชสี มำพบผูบ้ ำดเจ็บสมอง 1,942 รำย/ปี
ในจ ำนวนนี้ มี ผูบ้ ำดเจ็ บ สมองเล็ก น้อ ย ร้ อ ยละ 84.2
(โรงพยาบาลมหาราชนครราชสี มา, 2557)
ผูบ้ ำดเจ็บสมองเล็กน้อย หมำยถึง ผูท้ ี่ได้รับกำร
กระทบกระเทื อ นต่ อ ศี ร ษะที่ ไ ม่ มี ก ำรบำดเจ็ บ ของ
อวัย วะอื่ น ร่ ว มด้ว ย อำจมี ป ระวัติ ก ำรหมดสติ ช่ัว ครู่
หลังจำกได้รับกำรบำดเจ็บ หรื อหลังจำกพ้นเหตุกำรณ์
แล้ว ผู ้ป่ วยจะรู ้ สึ ก ตัว ดี อำจมี อ ำกำรสั บ สนบำงครั้ ง
ประเมิ นโดยใช้คะแนน Glasgow Coma Score (GCS)
อยู่ ใ นช่ ว ง 13-15 คะแนน (สวิ ง และคณะ, 2556)
ป ร ำก ฏ ก ำร ณ์ ที่ พ บ ใ น ผู ้ บ ำด เจ็ บ ก ลุ่ ม นี้ คื อ
ผู ้ ไ ด้ รั บ บ ำดเจ็ บ สมองเล็ ก น้ อ ยส่ วน ให ญ่ จะมำ
โรงพยำบำลด้วยภำวะรู ้สึกตัวดี (David, 2010) บำงรำย
มีเพียงอำกำรวิงเวียนศี รษะ มึ นงง และอำเจี ยน ทำให้
เจ้ำหน้ำที่ จดั ผูบ้ ำดเจ็บกลุ่มนี้ อยู่ในกลุ่มผูบ้ ำดเจ็บที่ มี
อำกำรไม่ รุ น แรง และมี ปั ญหำไม่ ซั บ ซ้ อ น เพรำะ
ผูบ้ ำดเจ็บสำมำรถพูดได้ และไม่มีอำกำรผิดปกติ ทำง
ระบบประสำทปรำกฏให้เห็ น แต่ระยะต่อมำภำยหลัง
กำรรู ้สติจะลดลงอย่ำงรวดเร็ ว แขน-ขำอ่อนแรง หำยใจ
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ดันในกะโหลกศีรษะสูง เป็ นต้น
อย่ำงไรก็ตำมเมื่ อ เกิ ดอุบัติ เหตุ เกิ ด ขึ้ น ในกลุ่ ม
ผูบ้ ำดเจ็บสมองเล็กน้อย ผูบ้ ำดเจ็บแต่ละรำยจะมีปัจจัย
เสี่ ยงด้ำนต่ำงๆที่ส่งผลต่อควำมรุ นแรงของกำรบำดเจ็บ
สมองแตกต่ำงกัน จำกกำรทบทวนวรรณกรรม ปั จจัย
เสี่ ยงที่ มีผลต่อภำวะเลือดออกในสมอง ประกอบด้วย
ประวัติ ท ำงคลิ นิ ก ได้แ ก่ อำยุ เพศ โรคประจ ำตัว ที่
ส่ งผลกระทบต่ อสมอง กำรใช้ยำในกลุ่ มต้ำนกำรจับ
เกล็ดเลือด จนทำให้เกิ ดเลือดออกในสมองได้ง่ำยขึ้ น
กำรใช้ ย ำป ระเภท กล่ อ ม ป ระสำท และกำรดื่ ม
แอลกอฮอล์ก่อนเกิดอุบตั ิเหตุ ส่ วนกลไกกำรบำดเจ็บที่
ท ำให้ มี ค วำมรุ น แรงแตกต่ ำงกัน ได้แ ก่ ตกจำกที่ สู ง
มำกกว่ำ 3 ฟุต เดิ นถนนแล้วถูกรถชน ขับรถจักรยำน
หรื อรถจักรยำนยนต์แล้วเกิดอุบตั ิเหตุข้ ึน กำรถูกทำร้ำย
ร่ ำงกำยบริ เวณศีรษะ และกำรเกิดอุบตั ิเหตุแล้วกระเด็น
ออกจำกรถยนต์ ในขณะที่ อำกำรผิดปกติทำงคลินิกที่
คำดว่ำจะนำไปสู่ กำรมีอำกำรผิดปกติทำงสมอง ได้แก่
คลื่นไส้ อำเจี ยน เวียนศี รษะ ปวดศี รษะ กำรมี ประวัติ
สลบหรื อหมดสติชวั่ ครู่ กำรจำเหตุกำรณ์ไม่ได้ หรื อชัก
หลังกำรเกิ ด อุบัติเหตุ กำรประเมิ น ควำมผิด ปกติ จำก
กำรตรวจร่ ำ งกำย เพื่ อ บ่ ง ชี้ ปั จจั ย เสี่ ยง ได้ แ ก่ กำร
ประเมิ น GCS กำรสั ง เกตอำกำรที่ บ่ ง บอกว่ำ ได้รั บ
บำดเจ็บ ที่ ฐำนกะโหลกศี รษะ กำรแตกของกะโหลก
ศี ร ษะ และอำกำรผิ ด ปกติ ที่ ร ะบบประสำท เป็ นต้น
(Borczuk, 1995; Batchelor, McGuiness, 2002; Fabbri
et al., 2003; Dunning et al., 2003, 2004; Clement et al.,
2006; David, 2010) จึ งควรมี ก ำรศึ ก ษำตัว แปรต่ ำงๆ
เหล่ ำนี้ เพื่ อ ใช้เป็ นฐำนข้อ มู ล ประกอบกำรดู แ ล เฝ้ ำ
ระวังอำกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดจำกควำมผิดปกติภำยใน
สมอง ในกลุ่มผูบ้ ำดเจ็บสมองเล็กน้อยที่ มำรับบริ กำร
ในโรงพยำบำล
ห้ อ งฉุ กเฉิ นจึ ง เป็ นจุ ด บริ กำรด่ ำ นหน้ ำ ที่ มี
ควำมสำคัญอย่ำงยิ่ง เนื่ องจำกเวลำและกำรตัดสิ นใจที่
ถู ก ต้อ ง มี ค วำมสั ม พัน ธ์ กับ ควำมเป็ นควำมตำยของ
ผูบ้ ำดเจ็บ ซึ่ งเมื่ อ ผูบ้ ำดเจ็ บ สมองเล็กน้อยมำถึ งห้ อ ง
ฉุ กเฉิ น พยำบำลห้องฉุ กเฉิ นเป็ นบุ คลำกรคนแรก ที่ มี

บทบำทส ำคัญ ในกำรประเมิ น คัด แยกอำกำรควำม
รุ นแรง จึงจำเป็ นที่จะต้องมีควำมรู ้ สมรรถนะ ที่จะดัก
จับ อำกำรผิ ด ปกติ ข องโรคได้อ ย่ำ งถู ก ต้อ ง รวดเร็ ว
(Sweeney et al., 2010) แต่ พ ยำบำลอำจมองข้ำมกำร
บำดเจ็บภำยในสมอง ซึ่งไม่อำจมองเห็นด้วยตำเปล่ำได้
จำเป็ นต้องใช้กำรเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ สมองช่วยใน
กำรวินิจฉัย จึ งจัดผูบ้ ำดเจ็บรอไว้ในกลุ่มที่ ไม่เร่ งด่วน
แต่ ต ำมหน้ ำ ที่ ห ลัก ทำงคลิ นิ ก ของพยำบำลวิ ช ำชี พ
จะต้องมี กำรประเมิ นปั ญหำ ปั จจัยเสี่ ยงต่ำงๆที่ ทำให้
เกิดภำวะแทรกซ้อนและควำมต้องกำรของผูป้ ่ วยอย่ำง
ถูกต้อง ครบถ้วนทันที ที่ได้รับกำรดู แลอย่ำงต่อเนื่ อง
(ส ำนั ก กำรพ ยำบ ำล ส ำนั ก งำน ป ลั ด กระท รวง
สำธำรณสุ ข กระทรวงสำธำรณสุ ข , 2554) เพื่อนำไปสู่
กำรจัด ล ำดับ กำรรั ก ษำพยำบำลตำมควำมเร่ ง ด่ ว น
สำมำรถจัดกำรแก้ปัญหำวิกฤตฉุ กเฉิ น ร่ วมกับแพทย์
ได้อ ย่ำ งทัน ท่ ว งที ช่ ว ยลดปั ญ หำควำมล่ ำ ช้ำในกำร
รักษำต่ำงๆ (สถำบันกำรแพทย์ฉุกเฉิ นแห่งชำติ, 2556)
ดังนั้น ผูว้ ิจัยจึ ง ต้อ งกำรศึ ก ษำปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ
ภำวะเลือดออกในสมองของผูบ้ ำดเจ็บสมองเล็กน้อย
เพื่อนำมำเป็ นข้อมูลพื้นฐำนในกำรคัดกรองควำมเสี่ ยง
ตำมระดับควำมรุ นแรงและกำรเฝ้ำระวังติดตำมอำกำร
ผิดปกติภำยในสมองของผูบ้ ำดเจ็บอย่ำงใกล้ชิดต่อไป
คาถามการวิจยั
1. ควำมชุ ก ของกำรเกิ ด ภำวะเลื อ ดออกใน
สมองของกลุ่ ม ผูบ้ ำดเจ็ บ สมองเล็ก น้อ ยที่ ได้รับ กำร
เอ ก ซ เร ย์ ค อ ม พิ ว เต อ ร์ ส ม อ งใ น ห้ อ ง ฉุ ก เฉิ น
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสี มำมีมำกน้อยเพียงใด
2. ปั จจัยอะไรบ้ำงที่มีผลต่อภำวะเลือดออกใน
สมอง ของกลุ่มผูบ้ ำดเจ็บสมองเล็กน้อยในห้องฉุ กเฉิ น
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสี มำ
วัตถุประสงค์ การวิจยั
1. เพื่ อศึ กษ ำควำมชุ กของกำรเกิ ด ภำวะ
เลือดออกในสมองของกลุ่มผูบ้ ำดเจ็บสมองเล็กน้อยที่
ได้รับกำรเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมองในห้อง
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ฉุกเฉิ น โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสี มำ
2. เพื่อศึกษำปั จจัยที่มีผลต่อภำวะเลือดออกใน
สมอง ของกลุ่มผูบ้ ำดเจ็บสมองเล็กน้อยในห้องฉุ กเฉิ น
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสี มำ
กรอบแนวคิดการวิจยั
ผูบ้ ำดเจ็บสมองเล็กน้อยมำรับ
บริ กำรที่ห้องฉุกเฉิ น
ประเมินปัจจัยเสี่ยงด้านต่ างๆ
ประวัติทางคลินิก
- อำยุ
- เพศ
- โรคประจำตัวเป็ นโรคลมชัก
- ผูบ้ ำดเจ็บเคยผ่ำตัดสมอง
- ใช้ยำต้ำนกำรจับกลุ่มเกล็ดเลือด
- กำรใช้ยำประเภทกล่อม
ประสำท
- ดื่มสุรำก่อนเกิดอุบตั ิเหตุ
กลไกการบาดเจ็บ
- ตกจำกที่สูงมำกกว่ำ 3 ฟุต
- เดินถนนแล้วถูกรถชน
- ขับรถจักรยำนเกิดอุบตั ิเหตุ
- ขับรถจักรยำนยนต์เกิดอุบตั ิเหตุ
- ถูกทำร้ำยร่ ำงกำย
- อุบตั ิเหตุกระเด็นออกจำกรถ
อาการผิดปกติทางคลินิกที่พบ
- คลื่นไส้
- อำเจียน
- เวียนศีรษะ
- ปวดศีรษะ
- มีประวัติกำรสลบ
- จำเหตุกำรณ์ไม่ได้
- ชักหลังกำรเกิดอุบตั ิเหตุ
การตรวจร่ างกาย
- กำรประเมิน GCS
- บำดเจ็บที่ฐำนกะโหลกศีรษะ
- กำรแตกของกะโหลกศีรษะ
- อำกำรผิดปกติที่ระบบประสำท

เกณฑ์ คดั เลือกผู้ป่วยเข้ าศึกษา
- อำยุ 15 ปี ขึ้นไปทั้งเพศหญิง
และเพศชำย
- ผูบ้ ำดเจ็บสมองเล็กน้อย
GCS 13-15 คะแนน
- เข้ำรับกำรรักษำในห้อง
ฉุกเฉิ น ภำยใน 24 ชัว่ โมง
หลังกำรได้รับบำดเจ็บ
- สำมำรถพูดอ่ำนและเขียน
ภำษำไทยได้
- แพทย์พิจำรณำให้ทำกำร
เอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมอง
เกณฑ์ การคัดผู้ป่วยออก
- ไม่ มี ป ระวัติ เ กี่ ย วกั บ กำร
บ ำ ด เจ็ บ ศี ร ษ ะ ม ำ ก่ อ น
ประกอบด้วยพิ ษสุ รำเรื้ อรั งมี
สติ สัมปชัญญะดี ไม่มี ป ระวัติ
โรคจิ ต ประสำทไม่ มี ปั ญ หำ
กำรได้ ยิ น กำรมองเห็ น และ
กำรพูด

ผลลัพธ์
ไม่เกิดภำวะเลือดออกในสมอง
มีภำวะเลือดออกในสมอง
- ก้อนเลือดเหนื อดูรำ
- ก้อนเลือดใต้ดูรำแบบ
เฉี ยบพลัน
- ก้อนเลือดในเนื้ อสมอง
- ตกเลือดในเวนตริ เคิล
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ขอบเขตการวิจยั
กำรวิจัย ครั้ งนี้ เป็ นกำรวิจัยเชิ งพรรณนำ แบบ
ศึกษำไปข้ำงหน้ำ เพื่อศึกษำควำมชุกและปั จจัยที่ มีผล
ต่อภำวะเลื อดออกในสมองของกลุ่มผูบ้ ำดเจ็บสมอง
เล็กน้อ ย ที่ ม ำรั บ บริ กำรในห้อ งฉุ กเฉิ น โรงพยำบำล
มหำรำชนครรำชสี มำ ตั้งแต่ กรกฎำคม - ตุลำคม 2558
และมี คุ ณ สมบั ติ ส อดคล้อ งกั บ เกณฑ์ ก ำรคัด เลื อ ก
ผูเ้ ข้ำร่ วมศึกษำ ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 218 รำย
วิธีการดาเนินการวิจยั
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง คือ ผูบ้ ำดเจ็บสมอง
เล็กน้อยที่ มำรับกำรรักษำในห้องฉุ กเฉิ น โรงพยำบำล
มหำรำชนครรำชสี มำ คำนวณขนำดตัวอย่ำง จำกสู ตร
ของ Cochrane (1997 อ้ำงถึงใน วรรณชนก, 2545) ดังนี้
Z 2 Pq
n 2
d

n คือ ขนำดกลุม่ ตัวอย่ำง
d คือ ควำมคลำดเคลื่อนที่ยอมรับได้ กำหนด 0.05
Z คื อ ค่ ำปกติ ม ำตรฐำนที่ ไ ด้จำกตำรำงกำรแจกแจง
ปกติ ม ำตรฐำน โดยก ำหนดควำมเชื่ อ มั่น α= 0.05
(ควำมเชื่อมัน่ 95%), Z = 1.96
P คือ สัดส่วนกำรเกิดเลือดออกในสมองของผูบ้ ำดเจ็บ
สมองเล็ก น้อ ย ที่ แ พทย์ส่ งท ำเอกซเรย์ค อมพิ ว เตอร์
สมอง จำกวิจยั ของ Stein et al. (1992 อ้ำงใน Dunning
et al., 2004) ศึกษำในสหรัฐอเมริ กำ เท่ำกับ 0.172
q คือ 1- p = 1 – 0.172 = 0.828
ซึ่ งขนำดตัวอย่ำงคำนวณได้ 218 รำย มีกำรสุ่ ม
ตัวอย่ำงแบบเจำะจง จนครบจำนวนที่ ตอ้ งกำรศึ กษำ
คัดเลือกจำกประชำกรที่ มีคุณสมบัติ คือ 1.มีอำยุ 15 ปี
ขึ้ นไปทั้ งเพศหญิ ง และเพศชำย 2.ผู ้บ ำดเจ็ บ สมอง
เล็กน้อย GCS 13-15 คะแนน 3.เข้ำรับกำรรักษำในห้อง
ฉุ ก เฉิ น ภำยใน 24 ชั่ ว โมง หลัง กำรได้รั บ บำดเจ็ บ
4.สำมำรถพู ด อ่ ำ นและเขี ย นภำษำไทยได้ 5.แพทย์
พิ จ ำรณำให้ ท ำกำรเอกซเรย์ ค อมพิ ว เตอร์ ส มอง
เกณฑ์กำรคัดออก คือ ผูบ้ ำดเจ็บที่ ไม่มีประวัติเกี่ ยวกับ

MMO9-5
กำรบำดเจ็บสมองมำก่อน ประกอบด้วย พิษสุ รำเรื้ อรัง
มีสติ สัมปชัญญะดี ไม่มีประวัติโรคจิ ตประสำท ไม่มี
ปั ญหำกำรได้ยนิ กำรมองเห็นและกำรพูด

หลังจำกนั้นจึ งทำกำรเก็บข้อมูลและติดตำมผลกำรทำ
เอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมองจำกเวชระเบียน
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ใช้ โ ป ร แ ก ร ม ส ำเร็ จ รู ป Stata versions 12
วิเครำะห์ แจกแจงควำมถี่ ค่ำสถิติร้อยละ และค่ำเฉลี่ย
ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน อธิ บำยข้อมูลทัว่ ไป วิเครำะห์หำ
ควำมสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ ำ งปั จจัย เสี่ ยงที่ มี ผ ลต่ อ ภำวะ
เลื อ ดออกในสมองใช้ส ถิ ติ Chi-square และ Fisher’s
Exact Test

เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
แบบบันทึ กปั จจัยที่ มี ผลต่อภำวะเลื อดออกใน
สมองของผูบ้ ำดเจ็ บ สมองเล็กน้อ ย ที่ ผูว้ ิจัย สร้ ำงขึ้ น
จำกกำรทบทวนวรรณกรรม แบ่ งเป็ น 4 หัวข้อ ได้แก่
ประวัติท ำงคลิ นิ ก กลไกกำรบำดเจ็บ อำกำรผิ ดปกติ
ทำงคลินิกที่พบ และควำมผิดปกติจำกกำรตรวจร่ ำงกำย
ซึ่งมีขอ้ คำถำมปลำยปิ ดทั้งหมด 24 ข้อ ให้ตอบว่ำ “ใช่”
หรื อ “ไม่ ใ ช่ ” ตรวจสอบคุ ณ ภำพเครื่ องมื อ โดย
ผู ้เชี่ ย วชำญ 5 ท่ ำ น จำกนั้ นหำค่ ำ ดัช นี ค วำมตรงเชิ ง
เนื้ อ หำ (Content Validity Index) ได้เท่ ำกับ 1 และหำ
ควำมเชื่ อมัน่ ใช้หลัก Interrater Reliability โดยกำรให้
พยำบำลวิชำชีพห้องฉุกเฉิ นสองคนทดลองใช้เครื่ องมือ
ที่ พฒ
ั นำขึ้น ประเมินผูบ้ ำดเจ็บสมองเล็กน้อย 30 รำย
ในเวลำใกล้เคียงกัน แล้วนำมำหำค่ำสัมประสิ ทธิ์ ควำม
เที่ยงจำกกำรสังเกต ได้เท่ำกับ 0.93

ผลการศึกษา
1. ลักษณะทัว่ ไป กลุ่มตัวอย่ำงผูบ้ ำดเจ็บสมอง
เล็กน้อย 218 รำย ส่วนใหญ่เพศชำย 160 รำย (73.39 %)
อำยุเฉลี่ย 39 ปี ส่ วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 20.28 อำยุมำก
ที่สุด 94 ปี น้อยสุ ด 15 ปี สำเหตุกำรเกิดอุบตั ิเหตุ ส่ วน
ใหญ่ เกิ ด จำกรถจั ก รยำนยนต์ 105 รำย (48.17%)
รองลงมำ ล้มศี รษะกระแทกพื้น 36 รำย(16.51%) ถูก
ทำร้ำยร่ ำงกำยบริ เวณศี รษะ 32 รำย(14.68%) ตกจำกที่
สูงมำกกว่ำ 3 ฟุต 21 รำย (9.63%)
2. ควำมชุ ก ของกำรเกิ ด ภำวะเลื อ ดออกใน
สมองของกลุ่มผูบ้ ำดเจ็บสมองเล็กน้อย ในห้องฉุ กเฉิ น
ที่ ไ ด้ รั บ กำรเอกซเรย์ค อมพิ ว เตอร์ ส มอง พบว่ ำ มี
เลือดออก 83 รำย (38.07 %) ส่ วนใหญ่มีกอ้ นเลือดใน
เนื้ อสมอง 37 รำย (16.97%) รองลงมำ มี ก้อนเลื อดใต้
ดู รำแบบเฉี ยบพลัน 21 รำย (9.63%) ก้อนเลื อ ดเหนื อ
ดูรำ 16 รำย (7.34%) มีกอ้ นเลือดตั้งแต่ 2 ตำแหน่ งขึ้ น
ไป 7 รำย (3.21%) และตกเลื อ ดในเวนตริ เคิ ล 2 รำย
(3.92%) ตำมลำดับ (ดังตำรำงที่ 1)
3. ปั จจั ย เสี่ ยงที่ มี ผ ลต่ อ ภำวะเลื อ ดออกใน
สมองของผู ้บ ำดเจ็ บ สมองเล็ ก น้ อ ย ในห้ อ งฉุ ก เฉิ น
แบ่งเป็ น 4 หัวข้อ ดังนี้
3.1 ประวัติทำงคลินิกพบว่ำ เพศชำย และ
กำรดื่ มแอลกอฮอล์ก่อนกำรเกิ ดอุบัติเหตุสัมพัน ธ์กับ
ภำวะเลือดออกในสมอง อย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิติ (ดัง
ตำรำงที่ 2)

วิธีดาเนินการศึกษาและเก็บรวบรวมข้ อมูล
กำรวิ จัย ครั้ งนี้ ผ่ ำ นกำรรั บ รองโครงกำรจำก
คณะกรรมกำรพิ จ ำรณำจริ ย ธรรมกำรวิจัยในมนุ ษ ย์
มหำวิทยำลัยขอนแก่น หมำยเลข HE 582140
ผูว้ จิ ยั ทำกำรสำรวจกลุ่มตัวอย่ำงผูบ้ ำดเจ็บสมอง
เล็กน้อยที่ มีลกั ษณะตรงตำมคุ ณสมบัติที่กำหนด เมื่ อ
แพทย์ผรู ้ ักษำทำกำรประเมินและซักประวัติผปู ้ ่ วยเสร็ จ
เรี ยบร้ อ ยแล้ว ผูว้ ิจัย จะขออนุ ญ ำตจำกแพทย์ผูร้ ั กษำ
และพยำบำลประจำห้ องฉุ กเฉิ น เพื่อทำกำรเก็บข้อมูล
โด ยผู ้ วิ จั ย จะอ ธิ บ ำยให้ กลุ่ ม ตั ว อ ย่ ำ งได้ ท รำบ
วัตถุประสงค์ วิธีกำรวิจยั ประโยชน์ที่จะได้รับจำกวิจยั
กำรเก็บรักษำควำมลับของผูป้ ่ วย สิ ทธิ ของผูป้ ่ วยขณะ
เข้ำร่ วมโครงกำรวิจยั ระยะเวลำกำรซักประวัติ และกำร
ตรวจอำกำรผิด ปกติ ท ำงระบบประสำท โดยใช้เวลำ
ประมำณ 15-20 นำที เมื่ อ ผูบ้ ำดเจ็บ ตัดสิ น ใจเข้ำร่ วม
โครงกำร จึ ง ให้ ผู ้ป่ วยเซ็ น ใบยิ น ยอมเข้ำ ร่ ว มวิ จั ย
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3.2 ปั จจัยเสี่ ยงทำงด้ำนกลไกกำรบำดเจ็บ
สมอง ไม่พบว่ำ มีตวั แปรใดสัมพันธ์กบั กำรเกิ ดภำวะ
เลือดออกในสมอง อย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิติ (ดังตำรำง
ที่ 3)
3.3 ปั จจัยเสี่ ยงทำงด้ำนอำกำรผิดปกติทำง
คลิ นิ ก พบว่ำ อำกำรอำเจี ย น ปวดศี รษะ เวียนศี ร ษะ
ประวัติสลบ และกำรจำเหตุก ำรณ์ ก่อ นหรื อหลังเกิ ด
อุบัติเหตุไ ม่ ได้ สั ม พัน ธ์กับ ภำวะเลื อ ดออกในสมอง
อย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิติ (ดังตำรำงที่ 4)
3.4 ปั จจัยเสี่ ยงทำงด้ำนควำมผิดปกติที่พบ
จำกกำรต รวจร่ ำงกำย พ บ ว่ ำ ตั ว แป รทุ กตั ว มี
ควำมสั ม พัน ธ์ กั บ ภำวะเลื อ ดออกในสมอง อย่ำ งมี
นัยสำคัญทำงสถิติ ได้แก่ ผูบ้ ำดเจ็บ GCS < 15 คะแนน
มีอำกำรของฐำนกะโหลกศีรษะบำดเจ็บ มีกำรแตกของ
กะโหลกศีรษะ และเกิดควำมผิดปกติที่ระบบประสำท
(ดังตำรำงที่ 5)

อุบตั ิเหตุบนท้องถนนในประเทศไทย จะปลอดภัยน้อย
กว่ำต่ำงประเทศที่ พฒั นำแล้ว ประกอบด้วย ขำดควำม
เข้มงวดในมำตรกำรควบคุมกำรสวมหมวกนิ รภัยในผู ้
ขับขี่รถจักรยำนยนต์ จำกกำรวิจยั ที่ผำ่ นมำพบว่ำ ผูท้ ี่ไม่
สวมหมวกนิ รภัยจะเกิดกำรบำดเจ็บที่สมองรุ นแรงกว่ำ
ผูท้ ี่ ใส่ หมวกนิ รภัย 2.9 เท่ ำ จำกแรงกระแทกที่ รุนแรง
ระหว่ำงศี รษะกับพื้นถนนที่ ไม่มีสิ่งหนึ่ งสิ่ งใดรองรับ
ศีรษะ (Thailand status of road safety, 2012) สอดคล้อง
กับ ผลกำรวิจัยครั้ งนี้ ที่ พบว่ำกลุ่มตัวอย่ำงส่ วนใหญ่ มี
กำรบำดเจ็บสมองที่เกิดจำกอุบตั ิเหตุรถจักรยำนยนต์สูง
ถึ ง 105 รำย (48.17%) ส่ วนมำตรกำรควบคุ ม กำรดื่ ม
แอลกอฮอล์ขณะขับขี่ และกำรจำกัดควำมเร็ วของกำร
ขับขี่ยำนพำหนะบนท้องถนนก็เช่นเดียวกัน ประชำชน
ยังขำดควำมตระหนักและพฤติกรรมที่ดีต่อกำรป้ องกัน
อุบตั ิเหตุบนท้องถนน (Thailand status of road safety,
2012) ซึ่ งจะส่ งผลต่อกำรบำดเจ็บของสมองที่ มีควำม
รุ นแรงสูงขึ้นด้วย
ตำแหน่ งที่ เกิ ดเลือดออก ส่ วนใหญ่มีกอ้ นเลือด
ในเนื้ อสมอง 37 รำย (16.97%) สอดคล้องกับวิจยั ของ
Fabbri et al. (2003) และ Tong et al. (2011)
2. กำรศึ กษ ำปั จจั ย เสี่ ยงที่ มี ผ ล ต่ อภ ำวะ
เลือดออกในสมองของกลุ่มผูบ้ ำดเจ็บสมองเล็กน้อยใน
ห้องฉุกเฉิ น แบ่งเป็ น 4 ด้ำน
2.1 ประวัติ กำรเจ็บ ป่ วย พบว่ำ เพศชำยมี
โอกำสเกิ ดภำวะเลือดออกในสมองมำกกว่ำเพศหญิ ง
1.64 เท่ ำ (p = 0.025) สอดคล้ อ งกั บ Dunning et al.
(2004) พบ 1.26 เท่ำ และ Borczuk (1995) พบ 1.37 เท่ำ
และกำรดื่มแอลกอฮอล์ก่อนเกิดอุบตั ิเหตุมีโอกำสเสี่ ยง
ต่อภำวะเลือดออกในสมองมำกกว่ำผูไ้ ม่ดื่ม 1.39 เท่ำ (p
= 0.025) สอดคล้ อ งกั บ Dunning et al. (2004) และ
Borczuk (1995) ทั้งนี้เพรำะวิจยั ครั้งนี้มีกลุ่มตัวอย่ำงดื่ม
แอลกอฮอล์ก่อนเกิ ดอุบัติเหตุสูงถึง 90 รำย (41.28%)
อธิ บำยได้วำ่ พิษของแอลกอฮอล์จะกดกำรทำงำนของ
สมองในระบบประสำทส่ วนกลำง ซึ่ งเมื่ อ ได้ รั บ
ปริ มำณมำกขึ้น จะมีฤทธิ์คล้ำยกับยำสลบ จนอำจทำให้
ผู ้บ ำดเจ็ บ สมองที่ ดื่ ม แอลกอฮอล์ เกิ ด ควำมสั บ สน

อภิปรายผลการวิจยั
อภิ ปรำยผลกำรวิจยั ตำมวัตถุประสงค์กำรวิจัย
ดังนี้
1. ควำมชุ ก ของกำรเกิ ด ภำวะเลื อ ดออกใน
สมองของกลุ่ ม ผูบ้ ำดเจ็ บ สมองเล็ก น้อ ยที่ ได้รับ กำร
เอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมอง 38.07 % ซึ่งอยูใ่ นเกณฑ์สูง
เมื่อเปรี ยบเทียบกับวิจยั ของ Borczuk (1995) พบ 8.2 %
Stein et al. (1992 อ้ ำ งใน Dunning et al., 2004) พ บ
17.2 % อธิ บำยได้ว่ำแนวทำงกำรดูแลผูบ้ ำดเจ็บสมอง
เล็กน้อยของโรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสี มำ ผูท้ ี่ มี
สิ ทธิ ส่งเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ สมอง จะต้องเป็ นแพทย์
ผูต้ รวจรักษำเท่ำนั้น ซึ่ งจะไม่ได้ส่งทำทุกรำย แต่จะทำ
กำรคัดแยกส่ งตรวจเฉพำะรำยที่มีควำมเสี่ ยงสู งต่อกำร
มีเลือดออกในสมองเท่ำนั้น ส่ วนผูป้ ่ วยที่ มีควำมเสี่ ยง
ปำนกลำงและเล็ กน้ อ ย แพทย์จ ะอำศัย กำรประเมิ น
อำกำรและอำกำรแสดงของภำวะควำมผิ ด ปกติ ใ น
สมองอย่ำงต่อเนื่ อง ประกอบกำรตัดสิ นใจที่ จะส่ งทำ
เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ สมอง ในขณะที่ มำตรกำรควำม
ปลอดภัย ในกำรควบคุ ม และกำรป้ องกั น กำรเกิ ด
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เกี่ ยวกับควำมคิด สู ญเสี ยกำรทรงตัว ซึ่ งอำจรุ นแรงถึง
ขั้นไม่รู้สึกตัว และกดกำรหำยใจตำมมำได้ (Fabbri et al.,
2003) กำรดื่ มแอลกอฮอล์ก่อนเกิดอุบตั ิเหตุ จึงเป็ นอีก
หนึ่งปั จจัยที่มีผลต่อภำวะเลือดออกในสมองเช่นกัน
ส่วนตัวแปรที่ไม่สมั พันธ์กบั ภำวะเลือดออก
ในสมอง คือ กำรมี โรคประจำตัวเป็ นโรคลมชัก กำร
เคยผ่ำตัด สมอง กำรใช้ยำกลุ่ ม ต้ำนกำรจับ กลุ่ ม เกล็ด
เลือด กำรใช้ยำกล่อมประสำท ซึ่ งกำรวิจัยครั้ งนี้ กลุ่ม
ตัวอย่ำงดังกล่ำวมีนอ้ ย โอกำสที่จะ Significant จึงต่ำลง
ในขณะที่ ผูป้ ่ วยที่ อำยุ >60 ปี พบว่ำไม่มีควำมสัมพันธ์
กับ ภำวะเลื อ ดออกในสมอง แตกต่ ำ งจำกวิ จัย ของ
Borczuk (1995) วิ จัย ของ Dunning et al. (2004) และ
Clement (2006) ที่พบเป็ นปั จจัยเสี่ ยงอย่ำงหนึ่ง อธิบำย
ได้วำ่ กำรวิจยั ครั้งนี้ มีผบู ้ ำดเจ็บสมองเล็กน้อยอำยุ > 60
ปี 39 รำย ส่ วนใหญ่เกิดอุบตั ิเหตุหกล้ม 18 รำย ร้อยละ
46.15 ซึ่งจำกกำรทบทวนวรรณกรรม อุบตั ิเหตุจำกกำร
หกล้ ม เป็ นกำรบำดเจ็ บ ที่ มี โ อกำสเสี่ ยงต่ อ ภำวะ
เลื อ ดออกในสมองน้ อ ยกว่ำ อุ บัติ เหตุ ที่ มี ก ลไกกำร
บำดเจ็ บ จำกแรงกระแทกศี ร ษะที่ มี ค วำมรุ น แรงสู ง
(Barker, 2008) ผลกำรวิ จัย ครั้ งนี้ จึ ง พบว่ำ อำยุไ ม่ มี
ควำมสัมพันธ์กบั ภำวะเลือดออกในสมอง
2.2 ด้ำนกลไกกำรบำดเจ็บ พบว่ำไม่มี ต ัว
แปรใดที่ มีควำมสัมพัน ธ์กับ ภำวะเลื อดออกในสมอง
แตกต่ำงจำกวิจัยของ Dunning et al. (2004) พบว่ำทุ ก
ตัว แปรมี ค วำมสั ม พัน ธ์ กับ ภำวะเลื อ ดออกในสมอง
อย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติ อธิ บำยได้วำ่ กลุ่มตัวอย่ำงมี
ขนำดเล็ก โอกำสที่จะ Significant จึงต่ำลง
2.3 ด้ ำ น อ ำก ำรผิ ด ป ก ติ ท ำงค ลิ นิ ก ที่
ควำมสั ม พัน ธ์ กั บ ภำวะเลื อ ดออกในสมอง อย่ำ งมี
นัย ส ำคัญ ทำงสถิ ติ ได้แ ก่ อำเจี ย น ปวดศี ร ษะ เวีย น
ศี รษะ ประวัติ ส ลบและกำรจ ำเห ตุ ก ำรณ์ ไม่ ไ ด้
สอดคล้อ งกับ กำรศึ ก ษำของ Dunning et al. (2004);
Batchelor, McGuines (2002), Borczuk (1995) ส่ วน
อำกำรผิดปกติทำงคลินิกที่ พบว่ำไม่มีควำมสัมพันธ์กบั
ภำวะเลื อ ดออกในสมอง ได้แ ก่ อำกำรคลื่ น ไส้ และ
อำกำรชักหลังประสบอุบัติเหตุ แตกต่ำงจำกวิจัยของ

Dunning et al. ( 2004) แ ล ะ Batchelor, McGuiness
(2002) ที่ พ บกำรคลื่ น ไส้ และชัก หลัง เกิ ด อุ บัติ เหตุ
สัมพันธ์กบั ภำวะเลือดออกในสมอง อธิ บำยได้ว่ำกลุ่ม
ตัวอย่ำงที่ มีอำกำรคลื่ นไส้มีเพียง 36 รำย และชักหลัง
เกิดอุบตั ิเหตุ 17 รำย จำกกลุ่มตัวอย่ำงทั้งหมด 218 รำย
เนื่ องจำกอำกำรดังกล่ำวเกิ ดขึ้นน้อย จึงทำให้โอกำสที่
จะ Significant ต่ ำลง ร่ วมกับ วิจัยนี้ เป็ นแบบศึ กษำไป
ข้ำงหน้ำ ที่ ป ระเมิ น ควำมผิ ด ปกติ ช่ ว งผูป้ ่ วยอยู่ห้ อ ง
ฉุ ก เฉิ นเท่ ำ นั้ น ใช้ ร ะยะเวลำไม่ เกิ น 3 ชั่ ว โมง แต่
กำรศึ ก ษำในต่ ำ งประเทศ ส่ ว นใหญ่ จ ะศึ ก ษำแบบ
ย้อนหลัง และมี กำรติดตำมสังเกตควำมผิดปกติที่ห อ
ผูป้ ่ วยในศัลยกรรมประสำทอย่ำงต่อเนื่ อง จึ งมีโอกำส
พบควำมผิ ด ปกติ ดัง กล่ ำวได้ม ำกกว่ำ กำรวิจัย ครั้ งนี้
เพรำะมีช่วงระยะเวลำกำรเก็บข้อมูลที่แตกต่ำงกัน
2.4 ควำมผิ ด ป กติ ที่ พบ จำกกำรตรวจ
ร่ ำงกำย พบว่ำตัวแปรทุกตัวสัมพันธ์กบั ภำวะเลือดออก
ในสมองอย่ำงมี นัยส ำคัญ ทำงสถิ ติ ซึ่ งควำมผิด ปกติ
เหล่ำนี้เป็ นผลมำจำกกำรบำดเจ็บสมอง ที่ทำให้เกิดกำร
เปลี่ ย นแปลงของร่ ำงกำยตำมมำ สอดคล้ อ งกั บ
Borczuk (1995), Fabbri (2003), Clement (2006) และ
Dunning et al. (2004)
ข้ อเสนอแนะในการทาวิจยั ครั้งต่ อไป
กำรวิจยั ครั้งนี้ ตวั แปรบำงตัวมีโอกำสเกิดขึ้นได้
น้อย ดังนั้น จึ งควรมี กำรศึ ก ษำอย่ำงต่อ เนื่ อ ง ในกลุ่ ม
ตัวอย่ำงที่ มีขนำดใหญ่ข้ ึน เพื่อให้ได้ขอ้ สรุ ปที่ ชดั เจน
เกี่ ยวกับตัวแปรที่ มีผลต่อภำวะเลือดออกในสมองของ
ผูบ้ ำดเจ็บสมองเล็กน้อย
กิตติกรรมประกาศ
ผู ้วิ จั ย ขอขอบพระคุ ณ ผู ้ ใ ห้ ข ้ อ มู ล ทุ ก ท่ ำ น
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ตารางที่ 1 ควำมชุกของกำรเกิดภำวะเลือดออกในสมอง ของกลุ่มผูบ้ ำดเจ็บสมองเล็กน้อยที่ได้รับกำรเอกซเรย์
คอมพิวเตอร์สมองในห้องฉุกเฉิ น โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสี มำ
ผลลัพธ์ การเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ สมอง (n = 218 ราย)
มีภาวะเลือดออกในสมอง
ก้อนเลือดในเนื้ อสมอง (Intracerebral Hematoma)
ก้อนเลือดใต้ดูรำแบบเฉี ยบพลัน(Acute Subdural Hematoma)
ก้อนเลือดเหนื อดูรำ (Epidural Hematoma)
ก้อนเลือดตั้งแต่ 2 ตำแหน่งขึ้นไป
ตกเลือดในเวนตริ เคิล (Intraventricular Hemorrhage)
ไม่ มีภาวะเลือดออกในสมอง

จานวน
83
37
21
16
7
2
135

ร้ อยละ
38.07
16.97
9.63
7.34
3.21
0.92
61.93

ตารางที่ 2 ปั จจัยเสี่ ยงทำงด้ำนประวัติทำงคลินิก
ปัจจัยเสี่ยง
(n = 218 ราย)
เพศ
เพศชำย
เพศหญิง
อำยุ
มำกกว่ำหรื อเท่ำกับ 60 ปี
น้อยกว่ำ 60 ปี
ใช้ยำต้ำนกำรจับกลุ่มเกล็ดเลือด
ใช้
ไม่ใช้
ใช้ยำกล่อมประสำท

มีภาวะเลือดออก
ในสมอง
จานวน ร้ อยละ
68
15
13
70
6
77
-

42.50
25.86
33.33
39.11
35.29
38.31
-

ไม่ มีภาวะเลือดออก
ในสมอง
จานวน
ร้ อยละ
92
43
26
109
11
124
-

95%CI

p-value

1.64

1.03 - 2.63

0.025*

57.50
74.14
0.85

0.53 -1.38

0.50

0.92

0.47-1.79

0.806

-

-

-

66.67
60.89
64.71
61.69
-

หมายเหตุ: P-value* = < 0.05, F = Fisher’s Exact Test , RR = Relative Risk
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ตารางที่ 2 ปั จจัยเสี่ ยงทำงด้ำนประวัติทำงคลินิก (ต่อ)
ปัจจัยเสี่ยง
(n = 218 ราย)
มีอำกำรเมำสุ รำ
ใช่
ไม่ใช่
โรคประจำตัวเป็ นโรคลมชัก
ใช่
ไม่ใช่
ผูบ้ ำดเจ็บเคยผ่ำตัดสมอง
ใช่
ไม่ใช่

มีภาวะเลือดออก
ในสมอง
จานวน ร้ อยละ
41
42
1
82
1
82

45.56
32.81
50.00
37.96
33.33
38.14

ไม่ มีภาวะเลือดออก
ในสมอง
จานวน
ร้ อยละ
49
86
1
134
2
133

RR

95%CI

p-value

1.39

0.99-1.94

0.05*

1.32

0.33-5.32

1F

0.87

0.17-4.37

1F

RR

95%CI

p-value

1.29

0.79-2.09

0.34

0.37

0.06-2.27

0.26 F

1.32

0.49-3.57

0.63 F

1.27

0.91- 1.79

0.16

1.28

0.85- 1.94

0.27

1.13

0.47-2.71

1F

54.44
67.19
50.00
62.04
66.67
61.86

หมายเหตุ: P-value* = < 0.05, F = Fisher’s Exact Test , RR = Relative Risk
ตารางที่ 3 ปั จจัยเสี่ ยงด้ำนกลไกกำรบำดเจ็บ
ปัจจัยเสี่ยง
(n = 218 ราย)
ตกจำกที่สูงมำกกว่ำ 3 ฟุต
ใช่
ไม่ใช่
เดินถนนแล้วถูกรถชน
ใช่
ไม่ใช่
อุบตั ิเหตุจำกรถจักรยำน
ใช่
ไม่ใช่
อุบตั ิเหตุจำกรถจักรยำนยนต์
ใช่
ไม่ใช่
ถูกทำร้ำยร่ ำงกำยบริ เวณศีรษะ
ใช่
ไม่ใช่
กระเด็นออกจำกรถยนต์
ใช่
ไม่ใช่

มีภาวะเลือดออก
ในสมอง
จานวน ร้ อยละ
10
73
1
82
2
81
45
38
15
68
3
80

47.62
37.06
14.29
38.86
50
37.85
42.86
33.63
46.88
36.56
42.86
37.91

ไม่ มีภาวะเลือดออก
ในสมอง
จานวน
ร้ อยละ
11
124
6
129
2
133
60
75
17
118
4
131

52.38
62.94
85.71
61.14
50
62.15
57.14
66.37
53.13
63.44
57.14
62.09

หมายเหตุ: P-value* = < 0.05, F = Fisher’s Exact Test , RR = Relative Risk
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ตารางที่ 4 ปั จจัยด้ำนอำกำรผิดปกติทำงคลินิกที่พบ
ปัจจัยเสี่ยง
(n = 218 ราย)
มีอำกำรคลื่นไส้
ใช่
ไม่ใช่
มีอำกำรอำเจียน
ใช่
ไม่ใช่
มีอำกำรเวียนศีรษะ
ใช่
ไม่ใช่
มีอำกำรปวดศีรษะ
ใช่
ไม่ใช่
มีประวัติกำรสลบหรื ออำกำรหมดสติชว่ั ครู่
ใช่
ไม่ใช่
จำเหตุกำรณ์ก่อนเกิดเหตุหรื อหลังเกิด
อุบตั ิเหตุไม่ได้
ใช่
ไม่ใช่
มีอำกำรชักหลังประสบอุบตั ิเหตุ
ใช่
ไม่ใช่

มีภาวะเลือดออก
ในสมอง
จานวน ร้ อยละ
14
69
36
47
37
46
57
26

63
20

63
20
9
74

38.89
37.91
50.00
32.19
46.25
33.33
45.24
28.26

45.00
25.64

45.65
25.00
52.94
36.82

ไม่ มีภาวะเลือดออก
ในสมอง
จานวน
ร้ อยละ
22
113
36
99
43
92
69
66

77
58

75
60
8
127

95%CI

p-value

1.03

0.65-1.61

0.91

1.55

1.12-2.16

0.01*

1.39

0.99-1.94

0.05*

1.60

1.10- 2.34

0.01*

1.76

1.15-2.67

0.004*

1.83

1.20-2.78

0.003*

1.44

0.89-2.33

0.189

61.11
62.09
50.00
67.81
53.75
66.67
54.76
71.74

55.00
74.36

54.35
75.00
47.06
63.18

หมายเหตุ: P-value* = < 0.05, F = Fisher’s Exact Test , RR = Relative Risk

- 666 -

RR

MMO9-12
ตารางที่ 5 ควำมผิดปกติที่พบจำกกำรตรวจร่ ำงกำย
ปัจจัยเสี่ยง
(n = 218 ราย)

GCS น้อยกว่ำ 15 คะแนน
ใช่
ไม่ใช่
อำกำรที่บ่งบอกว่ำได้รับบำดเจ็บที่ฐำน
กะโหลกศีรษะ
ใช่
ไม่ใช่
มีกำรแตกของกะโหลกศีรษะ
ใช่
ไม่ใช่
อำกำรผิดปกติที่ระบบประสำท
ใช่
ไม่ใช่

มีภาวะเลือดออก
ในสมอง
จานวน ร้ อยละ

41
42

30
53
26
57
16
67

65.08
27.10

55.56
32.32
60.47
32.57
100
33.17

ไม่ มีภาวะเลือดออก
ในสมอง
จานวน
ร้ อยละ

22
113

24
111
17
118
0
135

95%CI

p-value

2.40

1.75-3.29

1.72

1.24-2.38

0.002*

1.86

1.34-2.56

0.0007*

3.01

2.48-3.67

<0.001* F

<0.001*

34.92
72.90

44.44
67.68
39.53
67.43
0
66.83

หมายเหตุ: P-value* = < 0.05, F = Fisher’s Exact Test , RR = Relative Risk
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