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Abstract
 Purpose: This research aimed to investigate the predictive power of pain on arrival at  
emergency department, severity of injury, substance use, and comorbidity on pain in trauma patients 
before hospital discharge.
 Design: Correlational predictive design.  
 Methods: The sample consisted of 85 patients who were treated at emergency department and 
admitted to surgery departments at secondary and tertiary hospitals in Saraburi and Lopburi  
province. The research intruments used for data collection were demographic data, injury and  
treatment form, injury severity score, substance use questionaire, comorbidity questionaire, and 
brief pain inventory. Data analysis was performed by using stepwise regression method.
 Main findings: The result revealed that the participants had moderate score on pain intensity 
before hospital discharge (X = 4.53, SD = 1.30), pain interference (X = 5.42, SD = 1.52), pain on 
arrival at emergency department (X = 6.82, SD = 1.99), and severity of injury (X = 12.46, SD = 4.84). 
Substance use and comorbidity were found in 55.30% and 18.80% of the participants, respectively. 
Severity of injury and substance use could significantly predict pain intensity in trauma patients 
before hospital discharge (β = .373, p < .001, and β = .304, p < .001, respectively), whereas, pain on 
arrival at emergency department and comorbidity could not.
 Conclusion and recommendations: This finding indicated that severity of injury and substance 
use could predict pain before hospital discharge. Therefore, nurses should be aware of acute pain 
and provide proper pain manangement in major trauma patients who have either severe injury or 
substance use.
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ปัจจัยทำานายความปวดในผู้ป่วยที่ ได้รับบาดเจ็บก่อนจำาหน่าย 
จากโรงพยาบาล*

อติภัทร พรมสมบัติ1, สุพร ดนัยดุษฎีกุล พย.ด.1, อรพรรณ โตสิงห์ พย.ด.1, จตุพร ศิริกุล พ.บ.2

บทคัดย่อ

 วัตถุประสงค์: เพ่ือศึกษาอำานาจการทำานายของความปวดแรกรับ	ณ	 ห้องฉุกเฉิน	 ความรุนแรงของการบาดเจ็บ	 

การใช้สารเสพติด	และภาวะโรคร่วม	ต่อความปวดในผู้ป่วยท่ีได้รับบาดเจ็บก่อนจำาหน่ายจากโรงพยาบาล

 รูปแบบการวิจัย: การวิจัยความสัมพันธ์เชิงทำานาย	

 วิธีดำาเนินการวิจัย:	กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยท่ีได้รับบาดเจ็บท่ีเข้ารับการรักษาในห้องฉุกเฉิน	และหอผู้ป่วยศัลยกรรม

ของโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิและตติยภูมิ	ในจังหวัดสระบุรีและลพบุรี	จำานวน	85	ราย	เคร่ืองมือท่ีใช้เก็บรวบรวมข้อมูล	

ได้แก่	 แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล	 แบบประเมินข้อมูลการบาดเจ็บและการรักษา	 แบบประเมินความรุนแรงของการ 

บาดเจ็บ	แบบประเมินการใช้สารเสพติด	แบบประเมินภาวะโรคร่วม	และแบบประเมินความปวดแบบย่อ	วิเคราะห์ข้อมูล

โดยสถิติถดถอยพหุแบบข้ันตอน	กำาหนดระดับนัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ	.05

 ผลการวิจัย:	 ผลการศึกษาพบว่า	 กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนความรุนแรงของความปวดก่อนจำาหน่ายจากโรงพยาบาล

ระดับปานกลาง	(X	=	4.53,	SD	=	1.30)	คะแนนการรบกวนของความปวดระดับปานกลาง	(X	=	5.42,	SD	=	1.52)	

ความปวดแรกรับ	ณ	ห้องฉุกเฉินระดับปานกลาง	(X	=	6.82,	SD	=	1.99)	ความรุนแรงของการบาดเจ็บระดับปานกลาง	

(X	=	12.46,	SD	=	4.84)	มีการใช้สารเสพติดร้อยละ	55.30	มีภาวะโรคร่วมร้อยละ	18.80	ความรุนแรงของการบาดเจ็บ

และการใช้สารเสพติดสามารถทำานายความรุนแรงของความปวดในผู้ป่วยท่ีได้รับบาดเจ็บก่อนจำาหน่ายจากโรงพยาบาล

อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ	 (β	 =	 .373,	 p	 <	 .001,	 and	β	 =	 .304,	 p	 <	 .001	 ตามลำาดับ)	 แต่ความปวดแรกรับ	 

ณ	ห้องฉุกเฉิน	และภาวะโรคร่วมไม่สามารถทำานายได้

 สรุปและข้อเสนอแนะ:	ผลการศึกษาคร้ังน้ีช้ีให้เห็นว่า	ความรุนแรงของการบาดเจ็บและการใช้สารเสพติดสามารถ

ทำานายความปวดในผู้ป่วยท่ีได้รับบาดเจ็บก่อนจำาหน่ายจากโรงพยาบาล	 ดังน้ันพยาบาลควรตระหนักถึงความปวด

เฉียบพลันและจัดการความปวดท่ีเหมาะสมในกลุ่มท่ีมีการบาดเจ็บรุนแรง	และผู้ป่วยท่ีใช้สารเสพติด	
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