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บทคัดย่อ

การวิจัยกึ่งทดลองมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์บนสมาร์ทโฟนก่อนการจ�ำหน่ายต่อความรู้
ของผู้ป่วยสมองบาดเจ็บเล็กน้อย กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่ามีภาวะสมองบาดเจ็บเล็กน้อยที่เข้ารับการรักษาที่
แผนกอุบตั เิ หตุฉกุ เฉิน จ�ำนวน 66 คน อายุ 18 ปีขนึ้ ไปและมีคะแนนระดับความรูส้ กึ ตัว (Glasgow Coma Scale) เท่ากับ 15 คะแนน
โดยเลือกกลุม่ ตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง แบ่งเป็นกลุม่ ควบคุมและกลุม่ ทดลอง กลุม่ ละ 33 คน ซึง่ กลุม่ ทดลองได้รบั การให้คำ� แนะน�ำ
การปฏิบัติตัวและสังเกตอาการทางระบบประสาทตามมาตรฐานการพยาบาลและเสริมด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์บนสมาร์ทโฟน
ส่วนกลุ่มควบคุมได้รับการให้ค�ำแนะน�ำตามมาตรฐานการพยาบาล เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ความรู้ผู้ป่วยสมองบาดเจ็บเล็ก
น้อย ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือโดยผู้ทรงคุณวุฒิจ�ำนวน 5 ท่าน ได้ค่าดัชนีความตรงเชิงเนื้อหาเท่ากับ 0.98 วิเคราะห์เปรียบเทียบ
ผลต่างของคะแนนความรูภ้ ายในกลุม่ และระหว่างกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุมโดยใช้สถิติ Paired t-test และ Independent t-test
ผลการศึกษาพบว่า คะแนนความรู้ผู้ป่วยสมองบาดเจ็บเล็กน้อยหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 (t = 15.38, p < 0.001) และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้โดยใช้สถิติ Independent t-test พบว่าหลังการ
ทดลองของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (t = 3.88, p < 0.001)
ค�ำส�ำคัญ: ผู้ป่วยสมองบาดเจ็บเล็กน้อย, โปรแกรมคอมพิวเตอร์บนสมาร์ทโฟน, ความรู้

Abstract

The purpose of this quasi-experimental research was to study the Effects of a smartphone application
on knowledge discharge outcome among patients with mild traumatic brain injury. The sample group were 66
mild traumatic brain injury patients arrived at the Emergency Department. They were aged at least 18 years.
The Glasgow Coma Scale equals to 15 points. The participants were purposive sampling into the controlled
and experimental group, 33 for each group. The experimental group was received the suggestion for observed
neurological system symptoms via the smartphone application. The controlled group was received the               
suggestion I accordance with the nursing standards. The data were collected by using the interview on the     
mild traumatic brain injury patients. All of the instruments were validated for content validity 0.98 by 5              
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professionals. When analyzed and compared the difference of knowledge scores within the group and between
the controlled and experimental group, the Paired t-test and Independent t-test are used. The research results
reveal that the experimental group has higher knowledge scores after the trial than before the trial with            
statistical significance 0.05 (t = 15.38, p < 0.001). The knowledge scores of the experimental group are higher
than the controlled group with statistical significance at level of 0.05 (t = 3.88, p < 0.001).
Keywords: mild traumatic brain injury patients, smartphone application, knowledge.

บทนำ�

สถานการณ์การเกิดอุบตั เิ หตุปจั จุบนั พบว่า การบาด
เจ็บและเสียชีวติ จากอุบตั เิ หตุมจี ำ� นวนมากขึน้ เรือ่ ยๆ ซึง่ ถือเป็น
ปัญหาระดับประเทศ ปี ค.ศ. 2030 คาดการณ์ว่าจะมีผู้เสียชีวิต
จากอุบตั เิ หตุจราจรทัว่ โลก เป็น 1.2 ล้านคนต่อปี และได้รบั บาด
เจ็บ 20-50 ล้านคน1 สาเหตุการเสียชีวิตส่วนใหญ่เกิดจากการ
ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะ โดยผู้ป่วยที่สมองได้รับบาดเจ็บเสี่ยงต่อ
การเสียชีวิตเป็น 2.5 เท่า เมื่อเทียบกับคนปกติ2 ศีรษะเป็น
อวั ย วะที่ ไ ด้ รั บ บาดเจ็ บ มากที่ สุ ด ในจ� ำ นวนผู ้ บ าดเจ็ บ จาก
อุบัติเหตุทุกชนิด2 โดยแบ่งระดับความรุนแรงโดยใช้คะแนน
กลาสโกว์โคมา (Glasgow Coma Scale: GCS) ออกเป็น 3
ระดับ ได้แก่ ระดับเล็กน้อย GCS 13-15 คะแนน ระดับปาน
กลาง GCS 9-12 คะแนน และระดับรุนแรง GCS 3-8 คะแนน
กลุ่มผู้ป่วยสมองบาดเจ็บเล็กน้อย แบ่งตามปัจจัยเสี่ยงออกเป็น
3 ประเภท ได้แก่ เสี่ยงต�่ำ  เสี่ยงปานกลาง และเสี่ยงสูง ซึ่งใน
แต่ละกลุม่ มีแนวทางในการจัดการดูแลรักษาพยาบาลทีแ่ ตกต่าง
กันออกไปตามระดับปัจจัยเสี่ยง3,4
โรงพยาบาลแห่งหนึง่ จังหวัดหนองบัวล�ำภู จากสถิติ
ผู้ป่วยสมองบาดเจ็บที่เข้ารับการรักษามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี  
ดังสถิติของโรงพยาบาลในปีงบประมาณ 2558-2559 มีผู้ป่วย
สมองบาดเจ็บที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล จ�ำนวน 623
และ 721 ราย ตามล�ำดับ ในจ�ำนวนนี้ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยสมอง
บาดเจ็บเล็กน้อย ร้อยละ 93.4 และ 95.6 ตามล�ำดับ และยังพบ
ว่าผู้ป่วยสมองบาดเจ็บเล็กน้อยกลับมารักษาซ�้ำ  ด้วยอาการที่
ทรุดลงและเกิดภาวะเลือดออกในสมอง จ�ำนวนร้อยละ 1.2 และ
ร้อยละ 1.1 คน ตามล�ำดับ5 จากการวิเคราะห์ข้อมูลความเสี่ยง
ตามแนวทางการดูแลผูป้ ว่ ยสมองบาดเจ็บเล็กน้อยพบว่า วิธกี าร
ให้คำ� แนะน�ำการปฏิบตั ติ วั และสังเกตอาการทางระบบประสาท
ของผูป้ ว่ ยและญาติมคี วามแตกต่างกัน ท�ำให้การให้คำ� แนะน�ำผู้
ป่วยและญาตินนั้ เกิดความผิดพลาด ไม่ครอบคลุม การจ�ำหน่าย
ผู้ป่วยจากแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินที่ผ่านมาส่วนใหญ่ผู้ป่วยจะได้

รับค�ำแนะน�ำและเอกสารคู่มือการปฏิบัติตัวเพื่อศึกษาด้วย
ตนเอง ซึ่ ง การได้ รั บ ข้ อ มู ล ที่ ไ ม่ เ พี ย งพอในการดู แ ลตนเอง           
เป็นสาเหตุหนึ่งที่ท�ำให้ผู้ป่วยกลับมารักษาซ�้ำด้วยอาการที่ทรุด
ลงเพิ่มขึ้น รูปแบบการให้ค�ำแนะน�ำการปฏิบัติตัวเพื่อสังเกต
อาการทางระบบประสาทผูป้ ว่ ยสมองบาดเจ็บเล็กน้อยควรมีรปู
แบบการให้ค�ำแนะน�ำที่หลากหลาย เช่น การพูด การเขียน สื่อ
วีดีโอที่ประกอบด้วยทั้งภาพและเสียงเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด6
ปัจจุบันโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนได้รับความ
นิยมมากที่สุดและมีแนวโน้มการใช้เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด
ท�ำให้ผใู้ ช้สมาร์ทโฟนมีแนวโน้มใช้โปรแกรมต่างๆ เพือ่ ตอบสนอง
กิจกรรมในชีวิตประจ�ำวันมากขึ้นและในอนาคตข้างหน้านี้คาด
ว่าจะมีแนวโน้มการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มากขึ้นเนื่องจาก
การที่สมาร์ทโฟนช่วยให้ผู้ใช้ท�ำกิจกรรมได้มากมาย โดยเชื่อว่า
จะมีอัตราการดาวน์โหลดเพื่อใช้งานในประเทศไทยที่เติบโต
อย่างเห็นได้ชัด7 โปรแกรมคอมพิวเตอร์บนสมาร์ทโฟนการ
สังเกตอาการทางระบบประสาทของผู้ป่วยสมองบาดเจ็บเล็ก
น้อยได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้สอดรับกับสังคมยุคดิจิตอลตอบ
สนองต่อวิถีชีวิตของผู้ป่วยมากขึ้น8
ดังนัน้ คุณภาพการพยาบาลเพือ่ การวางแผนจ�ำหน่าย
จะต้องพัฒนาและผสมผสานแนวคิดเชิงเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ทันสมัยเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับข้อมูลการปฏิบัติตัวและการสังเกต
อาการทางระบบประสาทที่ครอบคลุม โปรแกรมคอมพิวเตอร์
บนสมาร์ทโฟนเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่มีความส�ำคัญต่อการให้
ค�ำแนะน�ำการปฏิบัติตัวและสังเกตอาการทางระบบประสาท      
ผู้ป่วยสมองบาดเจ็บเล็กน้อย ท�ำให้ผู้ป่วยเกิดกระบวนการ        
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง สามารถเฝ้าสังเกตอาการผิดปกติทาง       
ระบบประสาทได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งและรวดเร็ ว ลดอุ บั ติ ก ารณ์            
การกลับมารักษาในโรงพยาบาลซ�้ำด้วยอาการที่ทรุดลงและ       
เกิดคุณภาพการพยาบาลต่อไป
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ผลการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์บนสมาร์ทโฟนก่อนการจ�ำหน่ายต่อความรู้
ของผู้ป่วยสมองบาดเจ็บเล็กน้อย

คำ�ถามการวิจัย

ผลของการให้ค�ำแนะน�ำการปฏิบัติตัวและสังเกต
อาการทางระบบประสาทผู้ป่วยสมองบาดเจ็บเล็กน้อยตาม
มาตรฐานการพยาบาลและเสริมด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์บน
สมาร์ทโฟนเป็นอย่างไร

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อเปรียบเทียบคะแนนความรู้ผู้ป่วยสมองบาด
เจ็บเล็กน้อยของกลุ่มทดลองที่ได้รับค�ำแนะน�ำการปฏิบัติตัว
และสังเกตอาการทางระบบประสาทตามมาตรฐานการพยาบาล
และเสริมด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์บนสมาร์ทโฟนและกลุ่ม
ควบคุมที่ได้รับค�ำแนะน�ำตามมาตรฐานการพยาบาล
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ป่วยกลุ่มทดลอง
ต่อการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์บนสมาร์ทโฟนการให้คำ� แนะน�ำ
การปฏิบัติตัวและสังเกตอาการทางระบบประสาทผู้ป่วยสมอง
บาดเจ็บเล็กน้อย
3. เพื่ อ ศึ ก ษาอั ต ราการกลั บ มารั ก ษาซ�้ ำ ในโรง
พยาบาลของผู้ป่วยสมองบาดเจ็บเล็กน้อยภายใน 48 ชั่วโมง   
หลังจ�ำหน่าย
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สมมติฐานการวิจัย

1. คะแนนความรู้ของผู้ป่วยสมองบาดเจ็บเล็กน้อย
ของกลุ่มทดลองที่ได้รับค�ำแนะน�ำการปฏิบัติตัวและสังเกต
อาการทางระบบประสาทตามมาตรฐานการพยาบาลและเสริม
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์บนสมาร์ทโฟนและกลุม่ ควบคุมทีไ่ ด้
รับค�ำแนะน�ำตามมาตรฐานการพยาบาลมีความแตกต่างกัน
2. อัตราการกลับมารักษาซ�้ำในโรงพยาบาลของ         
ผู้ป่วยสมองบาดเจ็บเล็กน้อยภายใน 48 ชั่วโมง หลังจ�ำหน่าย
ของกลุ่มทดลองที่ได้รับค�ำแนะน�ำการปฏิบัติตัวและสังเกต
อาการทางระบบประสาทตามมาตรฐานการพยาบาลและ        
เสริมด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์บนสมาร์ทโฟนเท่ากับ 0

กรอบแนวคิดการวิจัย

การวิจัยเพื่อศึกษาผลการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
บนสมาร์ทโฟนก่อนการจ�ำหน่ายต่อความรูข้ องผูป้ ว่ ยสมองบาด
เจ็บเล็กน้อย ใช้กรอบแนวคิดทฤษฎีการเชื่อมต่อ (Connectivism) เป็นแนวคิดพื้นฐานมีพัฒนาการในการเรียนรู้ที่มีความต่อ
เนื่องกัน เป็นการสร้างความรู้ด้วยตนเองและสังคมโดยใช้
เทคโนโลยี เน้นการบูรณาการทั้งกระบวนการ แนวคิดและการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ9
ตัวแปรตาม
1. คะแนนความรูข้ องผูป้ ว่ ยสมองบาดเจ็บเล็กน้อย
2. ความพึงพอใจของผู้ป่วยต่อการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์บนสมาร์ทโฟน
3. อุบัติการณ์การกลับมารักษาซ�้ำ

ตัวแปรต้น
ผู้ป่วยสมองบาดเจ็บเล็กน้อย

วิธีดำ�เนินการวิจัย

การวิ จั ย กึ่ ง ทดลอง (Quasi - experimental             
Research) แบบสองกลุม่ เพือ่ ศึกษาความรูข้ องผูป้ ว่ ยสมองบาด
เจ็บเล็กน้อยระหว่างกลุ่มทดลองที่ได้รับการให้ค�ำแนะน�ำตาม
มาตรฐานการพยาบาลและเสริมด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์บน
สมาร์ ท โฟนและกลุ ่ ม ควบคุ ม ได้ รั บ การให้ ค� ำ แนะน� ำ ตาม
มาตรฐานการพยาบาล ที่เข้ารับการรักษาที่แผนกอุบัติเหตุ
ฉุกเฉินโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง จังหวัดหนองบัวล�ำภู
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ผู้ป่วยสมอง        
บาดเจ็บเล็กน้อยที่มีลักษณะดังนี้ มีประวัติศีรษะถูกกระแทก       
มีระดับ GCS ที่แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินเท่ากับ 15 คะแนน             
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และได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์และจ�ำหน่ายให้กลับไปสังเกต
อาการผิดปกติทางระบบประสาทที่บ้าน โดยเลือกกลุ่มตัวอย่าง
แบบเฉพาะเจาะจง ค�ำนวณขนาดกลุม่ ตัวอย่างโดยใช้สตู รเปรียบ
เทียบค่าเฉลี่ย 2 กลุ่มที่เป็นอิสระต่อกันได้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด
66 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 33 คน และกลุ่มควบคุม 33 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
คือ

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน

1. เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์บนสมาร์ทโฟนการให้คำ� แนะน�ำการปฏิบตั ติ ัวและ

Effects of a Smartphone Application on Knowledge Discharge Outcome among Patients
with Mild Traumatic Brain Injury

สังเกตอาการทางระบบประสาทผู้ป่วยสมองบาดเจ็บเล็กน้อย
ของ ชั จ คเณค์ แพรขาวและคณะ8 เนื้ อ หาบนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ประกอบด้วย 1) วีดิทัศน์เนื้อหาพยาธิสภาพ          
และอาการผิดปกติเป็นภาพเคลื่อนไหวมี 4 เสียง ประกอบด้วย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคเหนือและ ภาคใต้          
2) เนื้อหาเป็นตัวอักษรอาการที่พบบ่อยหลังสมองบาดเจ็บ             
3) กระดาษสนทนา (web board online)  4) อาการผิดปกติ
ของคุณ เพื่อตรวจสอบความผิดปกติด้วยตนเอง 5) การโทร
1669 ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล
2.1 แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของผูป้ ว่ ยสมอง
บาดเจ็บเล็กน้อย ประกอบด้วย เพศ อายุ สาเหตุการบาดเจ็บ
และระดับการศึกษา
2.2 แบบสัมภาษณ์ความรู้เกี่ยวกับภาวะสมอง
บาดเจ็บเล็กน้อย ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 1) เป็นข้อค�ำถาม
เกี่ยวกับอาการผิดปกติทางระบบประสาทที่ต้องกลับมาพบ
แพทย์ แบบปรนัย 2 ตัวเลือก จ�ำนวน 10 ข้อ ตอบถูกได้ 1
คะแนน ตอบผิดได้ 0 คะแนน 2) เป็นข้อค�ำถามเกี่ยวกับความ
รู้และการสังเกตอาการผิดปกติทางระบบประสาท แบบปรนัย
4 ตัวเลือก จ�ำนวน 10 ข้อ ตอบถูกได้ 1 คะแนน ตอบผิดได้ 0
คะแนน แปลผลโดยการน�ำคะแนนทัง้ 2 ส่วนมารวมกัน จ�ำนวน
20 ข้อ คะแนนเต็ม 20 คะแนน
2.3 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ป่วยต่อ
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์บนสมาร์ทโฟนการให้ค�ำแนะน�ำ
การปฏิบัติตัวและสังเกตอาการทางระบบประสาทผู้ป่วยสมอง
บาดเจ็บเล็กน้อย มีข้อค�ำถามจ�ำนวน 10 ข้อ ลักษณะของ
แบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)             
มี 5 ระดับ คือ พึงพอใจน้อยที่สุด พึงพอใจน้อย พึงพอใจปาน
กลาง พึงพอใจมากและพึงพอใจมากที่สุด

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ

ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือโดยการวิเคราะห์ค่า
ความตรงเชิงเนื้อหา ประกอบด้วย โปรแกรมคอมพิวเตอร์บน
สมาร์ทโฟน แบบสัมภาษณ์ความรู้และแบบสอบถามความพึง
พอใจ โดยผู้ทรงคุณวุฒิจ�ำนวน 5 ท่าน ได้ค่าดัชนีความตรงเชิง
เนื้อหา (Content Validity Index) เท่ากับ 0.98
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การพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่าง

โครงการวิจัยผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ
จริ ย ธรรมการวิ จั ย ในมนุ ษ ย์ มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น เลขที่             
HE 612257 อนุมัติเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 การด�ำเนินการ
วิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ตระหนักถึงความส�ำคัญการพิทักษ์สิทธิ์         
ของกลุม่ ตัวอย่างและด�ำเนินการวิจยั ตามหลักจริยธรรมการวิจยั
ในมนุษย์ทุกประการ

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

1. ภายหลังจากแพทย์ตรวจวินิจฉัยอาการผู้ป่วย
และพิจารณาให้ผู้ป่วยสมองบาดเจ็บเล็กน้อยกลับไปสังเกต
อาการทางระบบประสาทที่ บ ้ า น ผู ้ วิ จั ย อธิ บ ายเกี่ ย วกั บ
วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยและการเก็บรวบรวมข้อมูลให้
กลุ่มตัวอย่างรับทราบ
     
2. ผู ้ วิ จั ย ท� ำ การเก็ บ รวบรวมและบั น ทึ ก ข้ อ มู ล         
ส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างให้ครบถ้วนสมบูรณ์
    
3. ผู ้ วิ จั ย ประเมิ น ความรู ้ แ ละการปฏิ บั ติ ตั ว ของ        
กลุ่มตัวอย่างโดยใช้แบบสัมภาษณ์ความรู้เกี่ยวกับภาวะสมอง
บาดเจ็บเล็กน้อยก่อนการได้รับค�ำแนะน�ำ 
     
4. ส�ำหรับกลุม่ ควบคุม ผูว้ จิ ยั ให้คำ� แนะน�ำการปฏิบตั ิ
ตัว และสังเกตอาการทางระบบประสาทตามมาตรฐานการ
พยาบาล
     
5. ส่วนกลุ่มทดลอง ผู้วิจัยให้ค�ำแนะน�ำการปฏิบัติ
ตัว และสังเกตอาการทางระบบประสาทตามมาตรฐานการ
พยาบาลและเสริมด้วยวีดิทัศน์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรม
คอมพิวเตอร์บนสมาร์ทโฟน
     
6. ภายหลั ง การให้ ค� ำ แนะน� ำ การปฏิ บั ติ ตั ว และ
สังเกตอาการทางระบบประสาทผ่านสื่อวีดิทัศน์ ผู้วิจัยอธิบาย
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์บนสมาร์ทโฟนการให้ค�ำแนะน�ำ
การปฏิบัติตัวและสังเกตอาการทางระบบประสาทผู้ป่วยสมอง
บาดเจ็บเล็กน้อยแก่ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยอย่างละเอียด ตาม
เอกสารคูม่ อื การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์บนสมาร์ทโฟนการให้
ค�ำแนะน�ำการปฏิบัติตัวและสังเกตอาการทางระบบประสาท       
ผู้ป่วยสมองบาดเจ็บเล็กน้อย
     
7. การประเมินความรู้เพื่อสังเกตอาการทางระบบ
ประสาทผู้ป่วยสมองบาดเจ็บเล็กน้อย หลังการได้รับค�ำแนะน�ำ
การปฏิ บั ติ ตั ว และสั ง เกตอาการทางระบบประสาททั้ ง กลุ ่ ม
ควบคุมและกลุ่มทดลอง ผู้วิจัยท�ำการประเมินด้วยตนเองภาย
หลังการจ�ำหน่ายผูป้ ว่ ยออกจากโรงพยาบาลเป็นเวลา 1 สัปดาห์
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ผลการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์บนสมาร์ทโฟนก่อนการจ�ำหน่ายต่อความรู้
ของผู้ป่วยสมองบาดเจ็บเล็กน้อย

โดยใช้แบบสัมภาษณ์ความรู้เกี่ยวกับภาวะสมองบาดเจ็บเล็ก
น้ อ ย ซึ่ ง ผู ้ วิ จั ย วางแผนด� ำ เนิ น การโดยวิ ธี โ ทรศั พ ท์ นั ด กลุ ่ ม
ตัวอย่างเพื่อท�ำการประเมินความรู้และการปฏิบัติตัวตามเวลา
ที่กลุ่มตัวอย่างสะดวก
    
8. ภายหลังการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งกลุ่มควบคุม
และกลุม่ ทดลองเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้วจิ ัยท�ำการประเมินความ
พึงพอใจของผูป้ ว่ ยกลุม่ ทดลองต่อการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
บนสมาร์ทโฟนการให้คำ� แนะน�ำการปฏิบตั ติ วั และสังเกตอาการ
ทางระบบประสาทผู ้ ป ่ ว ยสมองบาดเจ็ บ เล็ ก น้ อ ย โดยใช้
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์        
บนสมาร์ทโฟน ใช้เวลาตอบแบบ

การวิเคราะห์ข้อมูล

     
การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูปสถิตทิ าง
สังคมศาสตร์ (SPSS for Windows) มีขั้นตอนการวิเคราะห์
ข้อมูล ดังนี้
1. ใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ การหาค่าร้อยละ          
หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล      
ส่วนบุคคลของผู้ป่วยสมองบาดเจ็บเล็กน้อยประกอบด้วย เพศ
อายุ สาเหตุการบาดเจ็บ ระดับการศึกษา เป็นต้น และวิเคราะห์
ระดับความพึงพอใจของผู้ป่วยต่อการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
บนสมาร์ทโฟนการให้คำ� แนะน�ำการปฏิบตั ติ วั และสังเกตอาการ
ทางระบบประสาทผู้ป่วยสมองบาดเจ็บเล็กน้อยและวิเคราะห์
อัตราการกลับมารักษาซ�้ำในโรงพยาบาลของผู้ป่วยสมองบาด
เจ็บเล็กน้อยภายใน 48 ชั่วโมง หลังจ�ำหน่าย
2. ใช้สถิติ Paired t-test เพื่อเปรียบเทียบคะแนน
เฉลี่ยความรู้ของผู้ป่วยสมองบาดเจ็บเล็กน้อยก่อนและหลัง        
การได้รับค�ำแนะน�ำทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
     
3. ใช้สถิติ Independent t-test เพื่อเปรียบเทียบ
คะแนนเฉลี่ยความรู้ของผู้ป่วยสมองบาดเจ็บเล็กน้อยหลังการ
ได้รับค�ำแนะน�ำระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม

ผลการวิจัย

1. ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
     
ผู้ป่วยสมองบาดเจ็บเล็กน้อยทั้งควบคุมและกลุ่ม
ทดลองส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 18-40 ปี สาเหตุ
การบาดเจ็บส่วนใหญ่เกิดจากอุบตั เิ หตุจราจร รองลงมา คือ การ
พลัดตกหกล้ม มีระดับการศึกษาประถมศึกษาเป็นส่วนใหญ่ รอง
ลงมาคือระดับมัธยมศึกษา/ปวช. ส่วนการกลับมารักษาซ�ำ้ ในโรง
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พยาบาลของผู้ป่วยสมองบาดเจ็บเล็กน้อย พบว่ากลุ่มควบคุม
และกลุ ่ ม ทดลองกลั บ มารั ก ษาซ�้ ำ ในโรงพยาบาล คิ ด เป็ น             
ร้อยละ 0
2. เปรี ย บเที ย บคะแนนเฉลี่ ย ความรู ้ ข องผู ้ ป ่ ว ย      
สมองบาดเจ็บเล็กน้อยก่อนการได้รับค�ำแนะน�ำระหว่างกลุ่ม
ทดลองและกลุ ่ ม ควบคุ ม คะแนนเฉลี่ ย ความรู ้ ข องผู ้ ป ่ ว ย           
สมองบาดเจ็บเล็กน้อยก่อนการทดลองของกลุ่มทดลองเท่ากับ
14.15 (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.82) คะแนนเฉลี่ยความรู้        
ของผู้ป่วยสมองบาดเจ็บเล็กน้อยก่อนการได้รับค�ำแนะน�ำของ
กลุ่มควบคุมเท่ากับ 14.06 (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.71)           
เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยความรู้ทั้งสอง
กลุ่มพบว่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
(t = 0.126, df  =64, p> .05)
     
3. เปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ ความรูข้ องผูป้ ว่ ยสมอง
บาดเจ็บเล็กน้อยก่อนและหลังการทดลองทั้งกลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุม คะแนนเฉลี่ยความรู้ของผู้ป่วยสมองบาดเจ็บเล็ก
น้อยก่อนการทดลองของกลุ่มทดลองเท่ากับ 14.15 (ส่วนเบี่ยง
เบนมาตรฐาน 1.82) หลังการทดลองเท่ากับ 17.27 (ส่วนเบี่ยง
เบนมาตรฐาน 1.61) แสดงให้เห็นว่าคะแนนเฉลี่ยความรู้ของ       
ผู้ป่วยสมองบาดเจ็บเล็กน้อยหลังการทดลองของกลุ่มทดลองมี
ค่าเฉลี่ยสูงขึ้น (t = 15.38, df = 32, p< .001) และคะแนน
เฉลี่ยความรู้ของผู้ป่วยสมองบาดเจ็บเล็กน้อยก่อนการได้รับค�ำ
แนะน�ำของกลุม่ ควบคุมเท่ากับ 14.06 (ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
3.71) หลังการได้รับค�ำแนะน�ำเท่ากับ 15.12 (ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 2.75) แสดงให้เห็นว่าคะแนนเฉลี่ยความรู้ของผู้ป่วย
สมองบาดเจ็บเล็กน้อยหลังการได้รบั ค�ำแนะน�ำของกลุม่ ควบคุม
มีค่าเฉลี่ยสูงขึ้น (t = 4.01, df = 32, p< .001)
     
4. เปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ ความรูข้ องผูป้ ว่ ยสมอง
บาดเจ็บเล็กน้อยหลังการทดลองระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุม คะแนนเฉลีย่ ความรูข้ องผูป้ ว่ ยสมองบาดเจ็บเล็กน้อยห
ลังการทดลองของกลุ่มทดลองเท่ากับ 17.27 (ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 1.61) กลุ่มควบคุมเท่ากับ 15.12 (ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 2.75) แสดงให้เห็นว่าคะแนนเฉลี่ยความรู้ของผู้ป่วย
สมองบาดเจ็บเล็กน้อยหลังการทดลองของกลุ่มทดลองสูงกว่า
กลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (t = 3.88,  
df = 64, p< .001) ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 แสดงคะแนนเฉลีย่ ความรูข้ องผูป้ ว่ ยสมองบาดเจ็บเล็กน้อยหลังการได้รบั ค�ำแนะน�ำระหว่างกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม
คะแนนเฉลี่ยความรู้
ของผู้ป่วยสมองบาดเจ็บเล็กน้อย

หลังทดลอง M (S.D.)

กลุ่มทดลอง

17.27 (1.61)

กลุ่มควบคุม

15.12 (2.75)

5. ความพึ ง พอใจของผู ้ ป ่ ว ยต่ อ การใช้ โ ปรแกรม
คอมพิวเตอร์บนสมาร์ทโฟนการให้คำ� แนะน�ำการปฏิบตั ติ ัวและ
สังเกตอาการทางระบบประสาทผู้ป่วยสมองบาดเจ็บเล็กน้อยห
ลังการทดลองของกลุม่ ทดลองในภาพรวมอยูร่ ะดับมากทีส่ ดุ ค่า
เฉลี่ย 4.58 (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.50) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่าข้อที่ผู้ป่วยสมองบาดเจ็บเล็กน้อยมีความพึงพอใจ
ในระดั บ มากที่ สุ ด คื อ ความสร้ า งสรรค์ แ ละทั น สมั ย ของ
โปรแกรม ค่าเฉลี่ย 4.56 (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.50)          
และโปรแกรมนี้ ท� ำ ให้ เ ป็ น ช่ อ งทางการติ ด ต่ อ และติ ด ตาม           
อาการผูป้ ว่ ยสมองบาดเจ็บเล็กน้อยภายหลังการจ�ำหน่ายได้งา่ ย
ขึ้น ค่าเฉลี่ย 4.55 (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.51)

อภิปรายผล

การศึกษาผลการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์บนสมาร์ท
โฟนก่อนการจ�ำหน่ายต่อผลลัพธ์ทคี่ ดั สรรในผูป้ ว่ ยสมองบาดเจ็บ
เล็กน้อย อภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
เปรียบเทียบคะแนนความรู้ผู้ป่วยสมองบาดเจ็บเล็ก
น้อยของกลุ่มควบคุมก่อนและหลังการได้รับค�ำแนะน�ำตาม
มาตรฐานการพยาบาลปกติ พบว่า คะแนนเฉลี่ยความรู้ของ          
ผู้ป่วยสมองบาดเจ็บเล็กน้อยหลังการได้รับค�ำแนะน�ำสูงกว่า
ก่อนก่อนได้รับค�ำแนะน�ำอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ทั้งนี้อาจ
เนื่ อ งมาจากกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งได้ รั บ ค� ำ แนะน� ำ การปฏิ บั ติ ตั ว                 
และสังเกตอาการทางระบบประสาทตามแนวปฏิบัติทางการ
พยาบาลของแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน ก่อนการจ�ำหน่ายผ่าน
เอกสารและการสื่อสารด้วยวาจาท�ำให้กลุ่มตัวอย่างมีความรู้
เกี่ ย วกั บ การสั ง เกตอาการผิ ด ปกติ ท างระบบประสาทและ          
การปฏิบัติตัวเพื่อเฝ้าระวังอาการเลือดออกในสมองสอดคล้อง
กับการศึกษาปัจจัยท�ำนายระดับการเฝ้าระวังและป้องกันภาวะ
เลือดออกในสมองของผูป้ ว่ ยบาดเจ็บศีรษะเล็กน้อย โรงพยาบาล
ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ พบว่าระดับการเฝ้าระวังอาการ
เลือดออกในสมองเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง10

df

t

p-value (two-tailed)

64

3.88

< .001

เปรียบเทียบคะแนนความรู้ผู้ป่วยสมองบาดเจ็บเล็กน้อยของ
กลุ่มทดลองที่ได้รับค�ำแนะน�ำการปฏิบัติตัวและสังเกตอาการ
ทางระบบประสาทตามมาตรฐานการพยาบาลและเสริมด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์บนสมาร์ทโฟนและกลุ่มควบคุมที่ได้รับ
ค�ำแนะน�ำตามมาตรฐานการพยาบาล พบว่า คะแนนเฉลีย่ ความ
รู้ของผู้ป่วยสมองบาดเจ็บเล็กน้อยหลังการทดลองของกลุ่ม
ทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติท้ังนี้อาจ
เนื่องมาจากกลุ่มตัวอย่างได้รับการให้ค�ำแนะน�ำที่มีความหลาก
หลาย น่าสนใจ เช่น เนื้อหาความรู้เกี่ยวกับสมองบาดเจ็บเล็ก
น้อย สื่อวีดีโอที่ประกอบด้วยทั้งภาพและเสียง สอดคล้องกับ
การศึกษาที่แนะน�ำให้มีการพัฒนารูปแบบการให้ค�ำแนะน�ำ          
ผู้ป่วยสมองบาดเจ็บก่อนการจ�ำหน่ายที่มีความหลากหลาย6      
และการให้คำ� แนะน�ำผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์บนสมาร์ทโฟน
เป็นรูปแบบที่มีความทันสมัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่มีการ
พัฒนาเทคโนโลยีการสือ่ สารอย่างต่อเนือ่ งในปัจจุบนั ท�ำให้สอด
รับกับวิถีชีวิตของผู้ป่วยมากขึ้น นอกจากนั้นสื่อวีดิทัศน์ที่ถูก
พัฒนาขึ้นเพื่อให้ค�ำแนะน�ำผู้ป่วยสมองบาดเจ็บเล็กน้อยยังมี
ความหลากหลายด้านภาษาเพือ่ ให้สะดวกและง่ายต่อการสือ่ สาร
กับผู้ป่วยในแต่ละภาค ประกอบด้วย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคกลาง ภาคเหนือและ ภาคใต้ ท�ำให้วีดิทัศน์มีความน่าสนใจ
ง่ายต่อการเรียนรู้และจดจ�ำ  ผู้ป่วยสามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้น
สอดคล้องกับการศึกษาการพัฒนาแอปพลิเคชัน่ การจัดการเรียน
การสอนในห้องเรียนเสมือนจริงบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ผลการ
ทดลองพบว่าแอปพลิเคชัน่ สามารถใช้งานผ่านอุปกรณ์เคลือ่ นที่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อนักเรียนใช้แอปพลิเคชั่นในการ
ทบทวนเนื้อหาวิชาเรียนนอกเหนือจากการเรียนการสอนใน     
ชัน้ เรียนปกติ ช่วยให้นกั เรียนเข้าใจและสามารถจดจ�ำเนือ้ หาวิชา
เรียนได้ดียิ่งขึ้น11
ความพึ ง พอใจของผู ้ ป ่ ว ยกลุ ่ ม ทดลองต่ อ การใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์บนสมาร์ทโฟนการให้ค�ำแนะน�ำการ
ปฏิบัติตัวและสังเกตอาการทางระบบประสาทผู้ป่วยสมอง        
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ผลการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์บนสมาร์ทโฟนก่อนการจ�ำหน่ายต่อความรู้
ของผู้ป่วยสมองบาดเจ็บเล็กน้อย

บาดเจ็บเล็กน้อย พบว่าภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดค่าเฉลี่ย
4.58 (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.50) ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
โปรแกรมเป็นสิ่งใหม่ ทันสมัยและประยุกต์เข้ากับเทคโนโลยีที่
ใช้ในชีวิตประจ�ำวัน ท�ำให้มีความน่าสนใจและภายใจโปรแกรม
ยั ง สามารถสื่ อ สารกั น ระหว่ า งพยาบาลและผู ้ ป ่ ว ยได้ แ บบ
ออนไลน์ รวมทั้งยังมีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถโทรออกได้ทันที
เมื่อเจ็บป่วยฉุกเฉิน ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง
18-40 ปี ซึง่ ผูป้ ว่ ยทีม่ อี ายุในช่วงนีย้ งั ให้ความสนใจกับเทคโนโลยี
ทีท่ นั สมัยอย่างเช่นสมาร์ทโฟนอยู่ เนือ่ งจากเป็นสิง่ อ�ำนวยความ
สะดวกในการด�ำเนินชีวิตประจ�ำวัน เช่น เพื่อความบันเทิง         
เพือ่ การศึกษา เป็นต้น สอดคล้องกับการศึกษาพฤติกรรมการใช้
และความพึงพอใจจากการใช้แอปพลิเคชั่นไลน์ของผู้ที่มีอายุ
ระหว่าง 25-45 ปี พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง
25-30 ปี ความถี่ในการใช้แอปพลิเคชั่นไลน์ทุกวันมากที่สุดคิด
เป็นร้อยละ 86.312
อัตราการกลับมารักษาซ�้ำในโรงพยาบาลของผู้ป่วย
สมองบาดเจ็บเล็กน้อยภายใน 48 ชั่วโมง หลังจ�ำหน่าย พบว่า
ทั้งกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองมีอัตราการกลับมารักษาซ�้ำใน
โรงพยาบาล คิดเป็นร้อยละ 0 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากทั้งสองกลุ่ม
ได้รับค�ำแนะน�ำการปฏิบัติตัวและสังเกตอาการผิดปกติทาง
ระบบประสาทที่บ้านก่อนการจ�ำหน่าย ท�ำให้กลุ่มตัวอย่างมี
ความรูเ้ กีย่ วกับการสังเกตอาการผิดปกติทางระบบประสาทและ
การปฏิบัติตัวเพื่อเฝ้าระวังอาการเลือดออกในสมอง เกิดการ
เรียนรู้เกี่ยวกับอาการผิดปกติทางระบบประสาทที่เกิดขึ้นได้
อย่างถูกต้องรวมทัง้ สามารถจัดการกับกลุม่ อาการภายหลังสมอง
บาดเจ็บที่บ้านได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับการศึกษาเกี่ยว
กับการจัดการเพื่อลดการกลับมารักษาซ�้ำในโรงพยาบาลของผู้
ป่วย พบว่ารูปแบบของการจัดการเพื่อลดการกลับมารักษาซ�้ำ
ในโรงพยาบาล คือ การให้ความรู้และการฝึกทักษะในการดูแล
ตนเองของผู้ป่วย ส่งผลให้อัตราการกลับมารักษาซ�้ำในโรง
พยาบาลของผู้ป่วยลดลง13

ข้อเสนอแนะในการนำ�ผลการวิจัยไปใช้

    
น� ำ เสนอผลการวิ จั ย ต่ อ คณะกรรมการบริ ห าร              
โรงพยาบาลเพือ่ พิจารณาน�ำรูปแบบการให้คำ� แนะน�ำการปฏิบตั ิ
ตัวและสังเกตอาการผิดปกติทางระบบประสาทผู้ป่วยสมอง     
บาดเจ็บเล็กน้อยผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์บนสมาร์ทโฟนไป
ใช้เป็นแนวปฏิบตั เิ พือ่ ให้ผปู้ ว่ ยสามารถเฝ้าสังเกตอาการผิดปกติ
ทางระบบประสาที่บ้านได้อย่างถูกต้อง
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ข้อเสนอแนะในการทำ�วิจัยครั้งต่อไป

ศึกษา ติดตามประเมินคุณภาพการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์บนสมาร์ทโฟนการให้ค�ำแนะน�ำการปฏิบัติตัว       
และสั ง เกตอาการทางระบบประสาทผู ้ ป ่ ว ยสมองบาดเจ็ บ          
เล็กน้อยอย่างต่อเนื่องและพัฒนาไปสู่ระดับสากล โดยพัฒนา        
ให้ มี ค วามหลากหลายด้ า นภาษาทั้ ง วี ดิ ทั ศ น์ แ ละข้ อ ความ            
และพัฒนาให้มีการแจ้งเตือนผู้ป่วยและญาติเมื่อถึงเวลาสังเกต
และบันทึกอาการผิดปกติ
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