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Abstract
 Purpose: To examine the influences of severity of injury, comorbidity, the number of  
surgeries and the number of complications on hospital length of stay in patients sustaining  
traumatic injury.
 Design: Cross-sectional research using retrospective descriptive design.
 Methods: A sample was 91 patients having traumatic injury admitted to a tertiary hospital. 
Retrospective data were obtained from patient’s medical record review between January 2015 and 
December 2018. The proportion of sample was determined using a total number of patients each 
year. A stratified simple random sampling was performed in an eligible sample who met the criteria 
until reaching calculated number. Research instruments included demographic and data record 
forms containing severity of injury, comorbidity, the number of surgeries, the number of  
complications and hospital length of stay. Statistical analyses using descriptive statistics and linear 
regressions were conducted.
 Main findings:  A set of the study variables accounted for 42% of the variances explained in 
the hospital length of stay (R2 = .420). Severity of injury, the number of surgeries and the number 
of complications could predict hospital length of stay at significance level of .05, while patient’s 
comorbidity could not.
 Conclusion and recommendations: Patients with traumatic injury who had high severity of 
injury, more than two surgeries and more than 3 complications would be more likely to have 
longer hospital length of stay. Trauma nurses could use these evidence-based results to monitor and 
develop nursing practice guideline for caring those groups of patients as to enhance effective 
physiologic adaptation, yet reduce hospital length of stay.
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อิทธิพลของความรุนแรงของการบาดเจ็บ โรคร่วม จำานวนครั้ง 
ของการผ่าตัด จำานวนภาวะแทรกซ้อน ต่อจำานวนวันนอน 
โรงพยาบาล ในผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ*
ปิยาภรณ์ เยาวเรศ, วท.ม.1 ปรางทิพย์ ฉายพุทธ, PhD1 สุดารัตน์  เปี่ยมสินธุ์, วท.ม.2 
กาญจนา มิตตานนท์สกุล, ศศ.ม.2

บทคัดย่อ

 วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาอิทธิพลของความรุนแรงของการบาดเจ็บ	 โรคร่วม	 จำานวนครั้งของการผ่าตัด	 

จำานวนภาวะแทรกซ้อน	ต่อจำานวนวันนอนโรงพยาบาล	ในผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ

 รูปแบบการวิจัย:	การวิจัยภาคตัดขวางโดยศึกษาเชิงบรรยายแบบย้อนหลัง

 วิธีดำาเนินการวิจัย:	 กลุ่มตัวอย่างจำานวน	 91	 รายเป็นผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล 

ตติยภูมิแห่งหนึ่ง	 เก็บข้อมูลย้อนหลังจากการทบทวนแฟ้มประวัติ	 ระหว่างเดือนมกราคม	2558	ถึง	 เดือนธันวาคม	

2561	 กำาหนดจำานวนตามสัดส่วนผู้ป่วยแต่ละปี	 ทำาการสุ่มอย่างง่ายแบบชั้นภูมิในกลุ่มตัวอย่างที่เข้าเกณฑ์คัดเข้า 

ตามจำานวน	 เครื่องมือใช้ในการวิจัย	 ประกอบด้วย	 แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลและแบบบันทึกปัจจัยที่เลือกศึกษา	

ไดแ้ก	่แบบบนัทึกความรนุแรงของการบาดเจบ็	แบบบนัทกึโรครว่ม	จำานวนครัง้ของการผ่าตดั	จำานวนภาวะแทรกซอ้น	

และจำานวนวันนอนโรงพยาบาล	วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงบรรยายและการวิเคราะห์ถดถอยเชิงเส้น	

 ผลการวิจัย:	 ตัวแปรที่ศึกษาสามารถอธิบายความแปรปรวนของจำานวนวันนอนโรงพยาบาลในผู้บาดเจ็บจาก

อุบัติเหตุได้ร้อยละ	42.0	(R2	=	.420)	โดยความรุนแรงของการบาดเจ็บ	จำานวนครั้งของการผ่าตัด	และจำานวนภาวะ

แทรกซ้อน	 สามารถทำานายจำานวนวันนอนโรงพยาบาลได้อย่างมีนัยสำาคัญที่ระดับ	 .05	 ในขณะที่โรคร่วมของ 

ผู้บาดเจ็บไม่สามารถทำานายจำานวนวันนอนในโรงพยาบาลได้	

 สรุปและข้อเสนอแนะ: ผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุท่ีมีความรุนแรงของการบาดเจ็บมาก	 ได้รับการผ่าตัดมากกว่า	 

2	 ครั้ง	 และมีภาวะแทรกซ้อนมากกว่า	 3	 ชนิดข้ึนไป	 จะพบจำานวนวันนอนโรงพยาบาลนานข้ึน	 พยาบาลอุบัติเหตุ

สามารถใช้หลักฐานเชิงประจักษ์จากการวิจัยนี้ไปเฝ้าระวังและพัฒนาแนวปฏิบัติในการดูแลผู้บาดเจ็บกลุ่มนี้	 

เพื่อส่งเสริมการปรับตัวเข้าสู่สมดุลทางสรีรวิทยาอย่างมีประสิทธิภาพ	ทั้งลดจำานวนวันนอนโรงพยาบาลอีกด้วย	

คำาสำาคัญ:	ภาวะแทรกซ้อน	 จำานวนวันนอนโรงพยาบาล	 ความรุนแรงของการบาดเจ็บ	 การผ่าตัด	 การบาดเจ็บ 

	 	 	 จากอุบัติเหตุ
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