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ABSTRACT

A 3-year Retrospective Study on Total Admission Charge
of Spinal Cord Injured Patients with Pressure Ulcer
at Rehabilitation Ward, Maharaj Nakorn Chiang Mai
Hospital
Kammuang-lue P and Kovindha A 
Department of Rehabilitation Medicine, Faculty of 
Medicine, Chiang Mai University, Chiang Mai 
 
Objective:  To study on total admission charge (TAC) 
and reimbursement of spinal cord injured (SCI) patients 
with pressure ulcer (PrU) at rehabilitation ward 
Study design:  Retrospective study 
Subjects:  SCI patients under a universal coverage 
admitted at the Rehabilitation Ward, Maharaj Nakorn 
Chiang Mai Hospital, during 2007-2009. 
Method:   Gathered data of diagnoses, TAC and 
reimbursement of SCI patients with pressure ulcers; 
then analyzed and compared data between groups of 
different treatments. 
Results:  Out of 318 SCI in-patients, there were 56 
patients with PrUs: 70% paraplegics with a mean 
duration of SCI of 6 years. Among them, there were 77 
PrUs and 61% was stage II and the most common site 
was at sacrum and coccyx (48%). Those treated 
surgically and conservatively, the mixed group (13 cases, 
34 PrUs) had longest length of stay (LOS) (median 36 
days); the conservative group (40 cases, 40 PrUs), had 
shorter LOS (median 20 days) and LOS was shortest 
(median 18 days) in the surgical group (3 cases, 3 PrUs). 
Comparing the TAC, the mixed group had highest 
charge due to multiple ulcers, followed by the surgical 
group and conservative group (median: 70,916, 50,778 
and 23,626 Baht, respectively). When counting only 

those with PrUs as a principal diagnosis (8 cases), the 
surgical group (3 cases) had longer LOS (38 vs 21 
days) and higher TAC (55,261 vs 37,134 Baht) than the 
conservative group (5 cases), however both groups had 
equal reimbursement rate, about 88%. When excluded 
an exceptional case of very long LOS, the LOS was 
significantly related with the TAC (multiple l inear 
regression: R = .717, p <.001) 
Conclusion:  Total admission charge of spinal cord 
injured patients with pressure ulcers admitted at 
rehabilitation ward is related with the length of stay. 
When the principal diagnosis is pressure ulcer, those 
treated surgically had longer length of stay and higher 
charge than those treated conservatively; however the 
reimbursement rates of both groups are relatively equal. 
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บทคัดยอ 

วัตถุประสงค:  เพ่ือศึกษาคารักษารวมของผูปวยบาดเจ็บ 
ไขสันหลังท่ีมีแผลกดทับระหวางรักษาตัว ณ หอฟนฟูสภาพ 
รูปแบบการวิจัย:  การศึกษายอนหลัง 

กลุมประชากร:  ผูปวยบาดเจ็บไขสันหลังท่ีมีแผลกดทับ ที่ใช 
สิทธิการรักษาในระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนาและไดรับ 
การรักษาแบบผูปวยใน ณ หอผูปวยฟนฟูสภาพ โรงพยาบาล 
มหาราชนครเชียงใหม ระหวางป พ.ศ. 2550-2552 
วิธีการศึกษา:  นำขอมูลการวินิจฉัยโรค, คารักษารวมที่โรง 

พยาบาลเรียกเก็บ และเงินท่ีสำนักงานหลักประกันสุขภาพ 
แหงชาติ (สปสช.) จายคืนใหโรงพยาบาล มาวิเคราะหและ 
เปรียบเทียบระหวางกลุมที่มีการรักษาตางกัน 
ผลการศึกษา:  มีผูปวยบาดเจ็บไขสันหลังเขารับการรักษา 
ทั้งหมด 318 คน โดย 56 คน เปนผูปวยท่ีมีแผลกดทับ (รอยละ 

70 เปนอัมพาต/อัมพฤกษครึ่งลาง, ระยะเวลาหลังบาดเจ็บ 

การศึกษายอนหลัง 3 ป คารักษารวมที่โรงพยาบาลเรียกเก็บ 
กรณีผูปวยบาดเจ็บไขสันหลังท่ีมีแผลกดทับ ณ หอผูปวย 
ฟนฟูสภาพ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม 
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เฉลี่ย 6 ป); มีแผลกดทับทั้งหมด 77 แผล โดยรอยละ 61 มี 
ความรุนแรงระดับ 2; พบบอยท่ีสุด รอยละ 48 ที่กระดูกใต 
กระเบนเหน็บและกนกบ; ระยะเวลานอนโรงพยาบาลนานท่ีสุด 
เปนของกลุมที่รักษาแบบอนุรักษรวมกับการผาตัด (13 คน, 34 

แผล, คามัธยฐาน 36 วัน), รองลงมาคือ กลุมรักษาแบบอนุรักษ 
(40 คน, 40 แผล, คามัธยฐาน 20 วัน) และส้ันท่ีสุดเปนของ 
กลุมผาตัด (3 คน, 3 แผล, คามัธยฐาน 18 วัน); เม่ือเปรียบเทียบ 
คารักษารวมที่โรงพยาบาลเรียกเก็บพบวากลุมรักษาแบบอนุรักษ 
รวมกับการผาตัด มีคารักษารวมสูงสุด รองลงมาคือกลุมผาตัด 
และกลุมรักษาแบบอนุรักษ (คามัธยฐาน 70,916, 50,778 และ 
23,626 บาท, ตามลำดับ); เมื่อนับเฉพาะผูปวยท่ีแผลกดทับ 
เปนการวินิจฉัยหลัก (8 คน: ผาตัด 3 คน, อนุรักษ 5 คน) กลุม 
ผาตัดมีระยะเวลานอนโรงพยาบาลนานกวาและคารักษารวม 
สูงกวากลุมรักษาแบบอนุรักษ (38, 21 วัน; 55,261, 37,134 
บาท ตามลำดับ) แตทั้งสองกลุมมีอัตราการเงินท่ี สปสช. จาย 
คืนใหโรงพยาบาลเทากันคือประมาณ รอยละ 88 ของคารักษา 
รวมที่โรงพยาบาลเรียกเก็บ. เมื่อตัดกรณีที่นอนนานผิดปกติ 
ออก 1 ราย พบวาระยะเวลานอนโรงพยาบาลสัมพันธอยางมี 
นัยสำคัญกับคารักษารวมท่ีโรงพยาบาลเรียกเก็บ (multiple 
linear regression: R = .717, p <.001) 
สรุป:  คารักษารวมของผูปวยบาดเจ็บไขสันหลังท่ีมีแผลกดทับ 
และไดเขารับการรักษาแบบผูปวยใน ณ หอผูปวยฟนฟูสภาพมี 
ความสัมพันธกับระยะเวลานอนโรงพยาบาล; เมื่อนับเฉพาะ 
ผูปวยท่ีแผลกดทับเปนการวินิจฉัยหลัก, ผูที่ไดรับการผาตัดมี 
คารักษาสูงกวา และระยะวันนอนโรงพยาบาลมากกวาผูที่ 
ไดรับการรักษาแบบอนุรักษ แตอัตราเงินท่ี สปสช. จายคืนให 
โรงพยาบาลใกลเคียงกัน 
คำสำคัญ:  แผลกดทับ, บาดเจ็บไขสันหลัง, การฟนสภาพ, 
คารักษาท่ีเรียกเก็บ, เงินท่ี สปสช.จายคืนใหโรงพยาบาล 
 

เวชศาสตรฟนฟูสาร 2555; 22(2): 58-63 
 

บทนำ 

 แผลกดทับเปนภาวะแทรกซอนท่ีเกิดขึ้นบอยกับผูเปน 
อัมพาตไขสันหลัง จากการศึกษาท่ีเชียงใหมของอภิชนา โฆวินทะ 
และกัลยาณี ยาวิละ (พ.ศ. 2541) ที่สำรวจและสอบถามผูปวย 

บาดเจ็บไขสันหลังภายหลังจากไดรับการฟนฟูสมรรถภาพแลว 
และถูกจำหนายจากโรงพยาบาลแลวในป พ.ศ. 2536 และป 
พ.ศ.2538 พบวาแผลกดทับเปนหน่ึงในภาวะแทรกซอนท่ีเปน 
ปญหาอันดับตน ๆ ของกลุมผูปวยบาดเจ็บไขสันหลังเรื้อรัง(1) 
สอดคลองกับอีกการศึกษาหน่ึงของนารินทร วิเลขา และอภิชนา 

โฆวินทะ (พ.ศ. 2548) ท่ีพบวารอยละ 80 ของผูปวยบาดเจ็บ 
ไขสันหลังเคยมีแผลกดทับ แตเปนนาสังเกตวาผูที่เปนอัมพาต 
/อัมพฤกษครึ่งลางมีแผลกดทับมากกวาผูที่ เปนอัมพาต/ 

อัมพฤกษแขนขาสองขาง โดยมีแผลกดทับนานเฉลี่ย 20.6 
เดือน(2) 

 จากประสบการณพบวา หลังจากใหการรักษาแบบผูปวย 
นอก ผูปวยบางคนมีแผลกดทับท่ีไมเปล่ียนแปลง, แผลกดทับ 
สวนหน่ึงกลับมีความรุนแรงมากขึ้นหรือเกิดภาวะแทรกซอน 
เชน กระดูกอักเสบเปนหนอง (osteomyelitis), ภาวะเลือดเปน 
พิษเหตุติดเช้ือ (septicemia) ที่เส่ียงตอชีวิต จึงเปนเหตุให 
จำเปนตองรับผูปวยเขานอนรักษาตัวท่ีโรงพยาบาล และมัก 
ตองใชเวลานาน ทำใหเตียงสวนหน่ึงของหอผูปวยฟนฟูสภาพ 
ซึ่งมีจำกัดถูกใชกับการรักษาแผลกดทับ 
 ที่ผานมายังไมมีการศึกษาเก่ียวกับคารักษาผูปวยบาดเจ็บ 
ไขสันหลังที่มีแผลกดทับ คณะผูวิจัยจึงทำการศึกษาครั้งน้ีขึ้น 
เพ่ือสะทอนคาใชจายในการรักษาผูปวยบาดเจ็บไขสันหลังที่มี 
แผลกดทับ และปจจัยท่ีอาจเก่ียวของ และหวังวาขอมูลจาก 
การศึกษาน้ีนาจะมีประโยชนตอการปรับปรุงการจัดการแผล 
กดทับใหมีประสิทธิภาพและไดประสิทธิผล 
 

วิธีการศึกษา 
กลุมประชากร 
 ผูปวยบาดเจ็บไขสันหลังท่ีมีแผลกดทับท่ีไดรับการรักษา 
แบบผูปวยในหอผูปวยฟนฟูสภาพ ระหวางป พ.ศ. 2550-2552 
ที่ใชสิทธิการรักษาในระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา 
 
ขั้นตอนการวิจัย 

เก็บขอมูลจากฐานขอมูลคารักษารวมที่โรงพยาบาลเรียก 
เก็บ, จากเวชระเบียนผูปวยในหอผูปวยฟนฟูสภาพ ปงบ 
ประมาณ 2550-2552 และเงินท่ีสำนักงานหลักประกัน 
สุขภาพแหงชาติ (สปชส.) จายคืนใหโรงพยาบาล ท้ังน้ี 
คัดเลือกเฉพาะขอมูลของผูปวยบาดเจ็บไขสันหลังที่มี 
แผลกดทับรวมดวย 
ทบทวนบันทึกเวชระเบียนผูปวยและคัดขอมูลท่ัวไปของ 

กลุมประชากร ไดแก เพศ, อายุ, ระยะเวลาหลังจากบาดเจ็บ 
ไขสันหลังจนถึงวันท่ีเก็บขอมูล, ระดับและความรุนแรงของ 
รอยโรคอิง ASIA impairment scales (AIS), การวินิจฉัย 
หลัก (principal diagnosis), โรครวม (co-morbidity) และ 
ภาวะแทรกซอน (complication); ขอมูลเก่ียวกับแผลกดทับ 

ไดแก จำนวนแผลกดทับ, ความรุนแรง โดยแบงระดับตาม 
National pressure ulcer advisory panel (NPUAP)(3), 

จำนวนวันนอนโรงพยาบาล (length of stay), คารักษาท่ี 
โรงพยาบาลเรียกเก็บ และเงินท่ีสำนักงานหลักประกัน 
สุขภาพแหงชาติ (สปสช.) จายคืนใหโรงพยาบาล 

เปรียบเทียบขอมูลคารักษาและระยะเวลานอนโรงพยาบาล 
ระหวางกลุมที่รักษาแบบอนุรักษ, กลุมท่ีไดรับการผาตัด, 
และกลุมที่ไดรับการรักษาแบบอนุรักษรวมกับการผาตัด 
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วิเคราะหขอมูลของกลุมที่แผลกดทับเปนการวินิจฉัยหลัก 

และกลุมที่มีภาวะแทรกซอนจากแผลกดทับคือภาวะกระดูก 
อักเสบเปนหนอง (osteomyelitis) 

 

ผลการศึกษา 
 จากขอมูลเวชระเบียนผูปวยใน ปงบประมาณ 2550-2552 
มีการรับผูปวยบาดเจ็บไขสันหลังเขานอนโรงพยาบาล ณ หอ 
ผูปวยฟนฟูสภาพ ท้ังหมด 318 คน ในจำนวนนี้เปนผูปวยท่ีมี 
แผลกดทับทั้งหมด 56 คน เปนเพศชาย 39 คน และเพศหญิง 
17 คน, มีอายุเฉล่ีย 40 ป (สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 16.30 ป, 
ต่ำสุด 9.79 ป, สูงสุด 73.97 ป), ระยะเวลาหลังบาดเจ็บเฉลี่ย 
6 ป (สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 8.50 ป, ต่ำสุด 0.01 ป, สูงสุด 
38.02 ป), บาดเจ็บไขสันหลังสวนคอ จำนวน 17 คน และ 
บาดเจ็บไขสันหลังสวนอกและสวนเอว จำนวน 39 คน และ 
บาดเจ็บไขสันหลังมีความรุนแรง เปน AIS A-C 53 คน และ 
AIS D 3 คน 

 ขอมูลเก่ียวกับการรักษา ณ หอผูปวยฟนฟูสภาพพบวา เปน 

ผูปวยรับจากหองตรวจผูปวยนอก 46 คน และผูปวยรับยายจาก 
หอผูปวยอ่ืนจำนวน 10 คน; ทั้งน้ี จากจำนวนท้ังหมด 56 คน 
8 คน (คิดเปนรอยละ 14.2) มีแผลกดทับเปนการวินิจฉัยหลัก 
(principal diagnosis), 45 คน (คิดเปนรอยละ 80.4) มีแผล 
กดทับเปนโรครวม (co-morbidity) และ 3 คน (คิดเปนรอยละ 

5.4 ของทั้งหมด) มีแผลกดทับเปนภาวะแทรกซอน (complication) 
ที่เกิดขึ้นขณะนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล 
 ขอมูลเก่ียวกับแผลกดทับ พบวาแผลกดทับสวนใหญอยูที่ 
บริเวณใตกระเบนเหน็บและกนกบ 37 แผล คิดเปนรอยละ 48, 
รองลงมาคือบริเวณปุมกระดูกกน (ischium tuberosity) 22 
แผล คิดเปนรอยละ 29 , ท่ีปุมดานขางกระดูกตนขา (greater 
trochanter) 9 แผล คิดเปนรอยละ 12 และที่สวนอ่ืน ๆ เชน 
ขอเขา, สนเทา, ตาตุม รวม 9 แผล; ทั้งน้ี แผลกดทับสวนใหญ 

(รอยละ 62.3) มีความรุนแรงระดับ 2 (ดังตารางท่ี 1) และผูปวย 
3 คน มีภาวะกระดูกอักเสบเปนหนองรวมดวย 

 ดานการรักษาแผลกดทับ พบวาผูปวย 40 คน หรือ รอยละ 
71.4 ไดรับการรักษาแบบอนุรักษ โดยการแตงแผล (wound 
dressing) โดยผูปวยกลุมนี้ทุกคนมีแผลกดทับเพียงแผลเดียว 
และคามัธยฐานระยะเวลานอนโรงพยาบาล (length of stay, 
LOS) เทากับ 20 วัน และคารักษารวมที่โรงพยาบาลเรียกเก็บ 
เทากับ 23,626 บาท สวนเงินท่ี สปสช.จายคืนใหโรงพยาบาล 
เทากับ 19,745 บาท หรือ รอยละ 84 ของคารักษารวมท่ี 
โรงพยาบาลเรียกเก็บ 
 มีผูปวย 3 ราย หรือ รอยละ 5.4 ที่รักษาดวยการผาตัดโดย 
ตรง, ระยะเวลานอนโรงพยาบาลมีคามัธยฐานเทากับ 18 วัน, 
ทั้งน้ี คามัธยฐานคารักษารวมท่ีโรงพยาบาลเรียกเก็บเทากับ 
50,778 บาท และเงินท่ี สปสช. จายคืนใหโรงพยาบาล เทากับ 
17,479 บาท คิดเปนรอยละ 34.4 อน่ึง ผูปวยท้ังสามคนนี้มี 
แผลกดทับแผลเดียว 
 กลุมสุดทาย 13 คน หรือ รอยละ 23.2 ของผูปวยท้ังหมด 
56 คน มีแผลกดทับหลายแผล ไดรับการรักษาท้ังแบบอนุรักษ 
และการผาตัด พบวากลุมนี้มีระยะเวลานอนโรงพยาบาลนานท่ี 
สุดโดยคามัธยฐานเทากับ 36 วัน แตผูปวยคนหน่ึงมีระยะเวลา 

นอนโรงพยาบาลนานถึง 380 วัน, และคามัธยฐานคารักษารวม 
ที่โรงพยาบาลเรียกเก็บเทากับ 70,916 บาท แตเงินท่ี สปสช. 
จายคืนใหโรงพยาบาล มีเพียงรอยละ 38 (ดูตารางท่ี 2) 
 กรณีแผลกดทับที่มีภาวะกระดูกอักเสบเปนหนอง (3 ราย) 
มีคารักษารวมท่ีโรงพยาบาลเรียกเก็บสูงสุด โดยคามัธยฐาน 

เทากับ 144,867.0 บาท แตเงินท่ี สปสช. จายคืนใหโรงพยาบาล 

เทากับ 48,926.0 บาท หรือ คิดเปนรอยละ 33.8 เปนท่ีนาสังเกต 
วาผูปวยคนหน่ึงใชเวลานอนโรงพยาบาลนานท่ีสุด 380 วัน 
และมีคารักษาสูงมากกวาแปดแสนบาท (ดูตารางท่ี 3) 
 เม่ือวิเคราะหเฉพาะกรณีผูปวยบาดเจ็บไขสันหลังท่ีมีแผล 
กดทับเปนการวินิจฉัยหลัก จำนวน 8 คน พบวา 3 คน ไดรับการ 

ผาตัด มีคามัธยฐานระยะเวลานอนโรงพยาบาลเทากับ 38 วัน 
และคารักษารวมท่ีโรงพยาบาลเรียกเก็บเทากับ 55,261 บาท; 

สวนอีก 5 คน ท่ีรักษาแบบอนุรักษ มีคามัธยฐานระยะเวลานอน 

โรงพยาบาลเทากับ 21 วัน และคารักษารวมที่โรงพยาบาล 
เรียกเก็บเทากับ 37,134 บาท ทั้งนี้ รอยละของเงินท่ีโรงพยาบาล 

ไดคืนจาก สปสช. เทากับ รอยละ 88.5-88.8 ตามลำดับ (ดู 
ตารางท่ี 4) 
 จากการวิเคราะหโดยใช multiple linear regression พบวา 

คารักษารวมท่ีโรงพยาบาลเรียกเก็บ มีความสัมพันธกับระยะ 
เวลานอนโรงพยาบาล อยางมีนัยสำคัญ (รูปที่ 1) ทั้งนี้ R= .717, 

p <.001 และไดสมการคาดการณคารักษารวมท่ีโรงพยาบาล 
เรียกเก็บจาก สปสช. กรณีผูปวยบาดเจ็บไขสันหลังท่ีมีแผล 
กดทับและเขารับการบำบัดและฟนสภาพท่ีหอผูปวยฟนฟูสภาพ 

เทากับ (2,013.049 x LOS) – 8,488.857 (บาท) 

ตารางที่ 1 แผลกดทับจำนวน 77 แผลจำแนกตามระดับความรุนแรง 
 ของแผลกดทับของผูปวยจำนวน 56 คน 
(หมายเหตุ * มีผูปวย 3 คนท่ีมีกระดูกอักเสบเปนหนองรวมดวย) 
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ตารางท่ี 2 ขอมูลของผูปวยท้ังหมด 56 ราย แสดงวิธีการรักษา, ระยะเวลานอนโรงพยาบาล, คารักษารวมท่ีโรงพยาบาลเรียกเก็บ และเงินท่ีสปสช.จายคืน 
 ใหโรงพยาบาล 

ตารางท่ี 3 ขอมูลของผูปวย 3 รายท่ีมีแผลกดทับและภาวะกระดูกอักเสบเปนหนอง แสดงจำนวนแผลกดทับ, ระยะเวลานอนโรงพยาบาล, คารักษารวม 
 ที่โรงพยาบาลเรียกเก็บ, เงินท่ีสปสช.จายคืนใหโรงพยาบาล และรอยละของเงินท่ีโรงพยาบาลไดคืนจากสปสช. 

ตารางที่ 4 ขอมูลของผูปวย 8 คน ที่มีแผลกดทับเปนการวินิจฉัยหลัก เปรียบเทียบระหวางกลุมท่ีรักษาแบบอนุรักษ และกลุมท่ีรักษาแบบผาตัด 
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บทวิจารณ 
 จากการศึกษาพบวาเกือบรอยละ 20 ของผูปวยบาดเจ็บ 
ไขสันหลังท่ีเขานอนท่ีหอฟนฟูสภาพ โรงพยาบาลมหาราชนคร 
เชียงใหมมีแผลกดทับ โดยสวนใหญ (รอยละ 65) แผลกดทับมี 
ความรุนแรงระดับ 2 และ 3 และไดรับการรักษาแบบอนุรักษ 
โดยการแตงแผลเปนหลัก และใชระยะเวลานอนโรงพยาบาล 
ไมนานคือประมาณ 3-5 สัปดาห 
 เมื่อดูภาพรวมของผูปวยท้ังหมดในการศึกษาคร้ังน้ี พบวา 
ผูปวยท่ีมีแผลกดทับเพียงแผลเดียว ไมวาจะไดรับการรักษา 
แบบอนุรักษ หรือ การผาตัด ใชระยะเวลานอนโรงพยาบาล 
สั้นกวาผูปวยท่ีมีแผลกดทับมากกวาหน่ึงแผล ทั้งนี้ เปนเพราะ 
ผูปวยท่ีมีแผลเดียว แผลกดทับมีความรุนแรงนอยและสามารถ 
สมานไดเร็ว สวนผูปวยท่ีมีแผลกดทับมากกวาหน่ึงแผลและ 

แผลมีความรุนแรงมาก ไมสามารถรักษาใหแผลสมานไดดวย 
การแตงแผลเพียงวิธีเดียว ผูปวยสวนหน่ึงตองรอใหแผลมี 

ขนาดเล็กลงแลวจึงไดรับการผาตัดปดแผลได เปนเหตุใหตอง 

นอนโรงพยาบาลนานและคารักษารวมสูง แตเงินท่ีสปสช. จาย 
คืนใหโรงพยาบาลน้ันมีอัตราสวนนอย 
 ผลการศึกษาคร้ังน้ีไดแสดงใหเห็นวาคารักษาผูปวยบาดเจ็บ 
ไขสันหลังท่ีมีแผลกดทับ ณ หอผูปวยฟนสภาพ สัมพันธกับระยะ 
เวลานอนโรงพยาบาลอยางมีนัยสำคัญ ดังนั้น ถามีการปรับ 

แนวทางปฏิบัติในการรับเขานอนโรงพยาบาล และวิธีการบำบัด 
รักษาแผลกดทับ เพ่ือใหระยะเวลานอนโรงพยาบาลสั้นลง 
เมื่ออิงสมการคาดการณคารักษารวมในการรักษาที่ไดจากการ 

ศึกษาครั้งนี้ และลดระยะเวลานอนโรงพยาบาลลง 10 วัน จะ 
สามารถประหยัดคาใชจายไดประมาณ 20,000 บาท (ประมาณ 
2,000 บาท ตอวัน) 

 ขอสังเกตสำคัญอีกประการหน่ึงท่ีไดจากการศึกษาน้ีคือ เม่ือ 

รักษาผูปวยบาดเจ็บไขสันหลังที่มีแผลกดทับเดียวและมีความ 
รุนแรงนอย ประมาณระดับ 2-3 ทีมเวชกรรมฟนฟูสามารถให 
การบำบัดดวยวิธีอนุรักษไดดวยระยะเวลาส้ัน ประมาณ 3 
สัปดาห และโรงพยาบาลสามารถเรียกเก็บเงินคืนจาก สปสช. 
ไดมากกวารอยละ 80 ของคารักษารวมที่เรียกเก็บ; ในทำนอง 
เดียวกัน การรักษาผูปวยท่ีมีแผลกดทับเปนการวินิจฉัยหลัก 
และบาดเจ็บไขสันหลังเปนโรครวม มีระยะเวลานอนโรงพยาบาล 
นานประมาณ 3-4 สัปดาห ไมวาจะไดรับการรักษาแบบอนุรักษ 
หรือการผาตัด และโรงพยาบาลไดเงินเรียกเก็บคืนจาก สปสช. 
สูงถึงรอยละ 88 ทั้งนี้ สวนหนึ่งคงเปนเพราะเม่ือป พ.ศ. 2550 

คูมือการจัดกลุมวินิจฉัยโรครวม (Diseases Related Grouping, 
DRG) ฉบับท่ี 4.0 กรณีมีแผลกดทับ กำหนดคามาตรฐานวัน 
นอนเฉล่ียประมาณ 36.5 วัน(5) ซึ่งใกลเคียงกับผลการศึกษา 
ครั้งนี้โดยเฉพาะอยางย่ิงกลุมที่แผลกดทับเปนการวินิจฉัยหลัก 
และท่ีไดรับการผาตัด 
 อนึ่ง มักมีคำถามวา ระยะเวลานอนโรงพยาบาลนานเทาไร 
จึงจะเหมาะสมสำหรับการรักษาผูปวยบาดเจ็บไขสันหลังท่ีมี 
แผลกดทับ จากการศึกษาน้ี เปนท่ีนาสังเกตวา เมื่อพิจารณา 
ขอมูลของผูปวยท่ีรักษาแผลกดทับดวยวิธีอนุรักษ และมีระยะ 
เวลานอนโรงพยาบาลส้ันกวา 14 วัน พบวาเงินท่ี สปสช. จาย 
คืนใหโรงพยาบาล สูงกวาคารักษารวมท่ีโรงพยาบาลเรียกเก็บ 
จากสปสช. และผูที่นอนโรงพยาบาลนานกวา 2 สัปดาห โรง 
พยาบาลไดเงินคืนจาก สปสช. ต่ำกวาท่ีโรงพยาบาลเรียกเก็บ 
แตถาตองการรักษาแผลกดทับจนหาย อาจตองใชระยะเวลา 
3-4 สัปดาห สำหรับรักษาผูปวยบาดเจ็บไขสันหลังที่มีแผล 
กดทับระดับ 2-3 เพียงแผลเดียวโดยไมผาตัด แตทีมเวชกรรม 
ฟนฟูอาจตองปรับกลยุทธในการรักษาแผลกดทับโดยทำให 
แผลสมานเร็วข้ึน เชน ใช hydrocolloid dressing ที่มีแนวโนม 
ทำใหแผลกดทับระดับ II-III หายเร็วโดยไมตองเสียเวลาแตง 
แผลบอย(4) แมสิ่งแตงแผลดังกลาวมีราคาแพงกวาการใชผา 
โปรงการแตงแผล (gauze dressing) แตถาทำใหแผลสมาน 
เร็วข้ึน การใชสิ่งแตงแผลดังกลาวนาจะคุมคาเพราะยนระยะ 

เวลานอนโรงพยาบาลและคาใชจายสำหรับการรักษาพยาบาล 
ได 
 สวนกรณีการรักษาผูปวยบาดเจ็บไขสันหลังท่ีมีแผลกดทับ 
หลายแผล ผูปวยตองไดรับการรักษาท้ังแบบอนุรักษและการ 
ผาตัด และใชระยะเวลานอนโรงพยาบาลนาน จากการศึกษา 

ครั้งน้ีพบวากรณีเชนน้ีโรงพยาบาลไดเงินเรียกเก็บคืนจาก 
สปสช. นอยกวารอยละ 40 ของคารักษารวม ดังน้ัน แพทย 
เวชศาสตรฟนฟูสมควรปรับนโยบายการรับผูปวยเขานอนรักษา 
ในโรงพยาบาล เชน รับผูปวยท่ีมีแผลกดทับรุนแรงนอยเขารับ 
การรักษาตัวในโรงพยาบาลแตเน่ิน ๆ ไมปลอยใหผูปวยรักษา 

แผลกดทับเองท่ีบานจนแผลขยายใหญและกินลึก, กรณีที่แผล 

รูปท่ี 1 ความสัมพันธระหวางระยะเวลานอนโรงพยาบาลและคารักษา 
 รวมท่ีโรงพยาบาลเรียกเก็บ จากขอมูลของผูปวยบาดเจ็บ 
 ไขสันหลังท่ีมีแผลกดทับ 55 คน (หมายเหตุ คัดออก 1 คน ที่มี 
 ระยะเวลานอนนานมาก) 
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กดทับลึกและจำเปนตองผาตัดปดแผล ประสานงานกับโรง 
พยาบาลตนสังกัดของผูปวยเพ่ือใหการดูแลรักษาแผลกดทับ 
ขณะรอการผาตัด 
 ที่ผานมา กรณีแผลกดทับเปนการวินิจฉัยหลัก (ดูตารางท่ี 
4) แพทยรับผูปวยเขานอนโรงพยาบาลท่ีหอผูปวยฟนฟูสภาพ 
เพียง 2-3 วัน กอนวันผาตัด, หลังผาตัดผูปวยตองนอนคว่ำหรือ 
หลีกเล่ียงการกดทับแผลนาน 3 สัปดาหเพ่ือใหแผลกดทับ 
สมานดี, หลังจากน้ันฝกน่ังตออีก 7-10 วัน เพ่ือใหผูปวยน่ังได 
นานติดตอกัน 2 ชั่วโมง โดยแผลท่ีสมานไมปลิหรือแตก อีกท้ัง 
ผูปวยไดเรียนรูทักษะการลดแรงกดท่ีปุมกระดูก และนักกิจกรรม 
บำบัดจัดหาเบาะรองนั่งที่เหมาะสมเพื่อปองกันการกลับเปนซ้ำ 
ดวยแนวปฏิบัติดังกลาว การรักษาแผลกดทับดวยการผาตัดกิน 
เวลานานอยางนอย 5 สัปดาห หรือประมาณ 35 วัน และเม่ือ 
ใชสมการคำนวณคารักษารวม (ดูรูปที่ 1) จะมีคาใชจายโดย 
ประมาณ 55,261 บาท และโรงพยาบาลไดเงินเรียกเก็บคืน 
จาก สปสช. ไมนอยกวารอยละ 80 (ดูตารางท่ี 4) 
 มีขอควรตระหนักประการหน่ึงที่แพทยเวชศาสตรฟนฟูควร 
รับทราบคือ ปจจุบัน สปสช. ใชคูการจัดกลุมวินิจฉัยโรครวม 
(diagnosis-related group, DRG) และน้ำหนักสัมพัทธ 
(relative weight, RW) ฉบับ 5.0 พ.ศ. 2554(6) ซึ่งมีการปรับลด 
คาน้ำหนักสัมพัทธ (RW) คามาตรฐานวันนอนเฉลี่ย (WTLOS) 
และคามาตรฐานจุดตัดวันนอนนานเกิน (outlier trim point, 
OT) ลงจากท่ีเคยกำหนดไวในฉบับเดิม ท้ังนี้ เชื่อวาคารักษาท่ี 
โรงพยาบาลเรียกเก็บสูงกวาคาใชจายจริงประมาณรอยละ 10- 
15 โดยลาสุดกลุม DRG แผลกดทับที่ไดรับการผาตัดมีคา RW 
ระหวาง 4.8968 ถึง 9.9134 ขึ้นกับภาวะแทรกซอน, คา WTLOS 
ลดลงเหลือ 20.11วัน สำหรับกรณีไมมีภาวะแทรกซอน และ 
31.64 วัน สำหรับกรณีมีภาวะแทรกซอน สวนคา OT เทากับ 
88 วัน สำหรับกรณีไมมีภาวะแทรกซอน และ 120 วัน สำหรับ 
กรณีมีภาวะแทรกซอน 
 อนึ่ง การศึกษานี้มีขอจำกัดของคือเปนการศึกษายอนหลัง 
และปรากฏวามีผูปวย 3 คน ท่ีมีระยะเวลานอนโรงพยาบาลส้ัน 

เพียง 1 วัน ซึ่งเปนการเขานอนโรงพยาบาลเพ่ือการตรวจ 
ประเมินระบบถายปสสาวะและตรวจพบวามีแผลกดทับระดับ 
2 ที่สามารถหายไดเองหากหลีกเล่ียงการกดทับบริเวณแผล จึง 
จำหนายใหผูปวยไปพักรักษาตัวตอที่บาน นอกจากน้ี คารักษา 
รวมท่ีรายงานในการศึกษาน้ีเปนคาใชจายรวมทุกอยาง ไม 

สามารถแยกคาใชจายเฉพาะท่ีใชรักษาแผลกดทับ ดังนั้น ใน 
โอกาสตอไป สมควรมีการศึกษาเปรียบเทียบคาใชจายท่ีเกิดจาก 

การใชสิ่งแตงแผลตางชนิดวาไดประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ 
เชนท่ีคาดไวหรือไม มากนอยเพียงใด อีกท้ังคารักษารวมท่ี 
ปรากฏในการศึกษาน้ีจะนอยกวาท่ีเปนจริงในปจจุบันท่ีคา 

ครองชีพสูงข้ึน 

 กลาวโดยสรุป ระยะเวลานอนโรงพยาบาล เปนตัวแปรท่ี 
สัมพันธกับคาใชจายรวมตลอดระยะเวลานอนโรงพยาบาล 
ดังนั้น เพ่ือลดคารักษารวมท่ีเกิดจากการเขารักษาตัวในโรง 

พยาบาล และเพ่ือใหโรงพยาบาลไดเงินเรียกเก็บคืนจาก สปสช. 
สูง ควรรักษาแผลกดทับตั้งแตเน่ิน ๆ เพ่ือทำใหแผลสมานเร็ว 
และยนระยะเวลานอนโรงพยาบาล สวนกรณีผูปวยบาดเจ็บ 
ไขสันหลังท่ีมีการวินิจฉัยหลักเปนแผลกดทับและผาตัด ควรใช 
เวลารักษานอนโรงพยาบาลไมเกิน 5 สัปดาห  
กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณ คุณมะลิวรรณ หินทอง หัวหนาหนวยศูนย 
ประสานสิทธ์ิ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม ที่ใหขอมูลใน 
การทำวิจัย และคำแนะนำเก่ียวกับขอมูลลาสุดเก่ียวกับการจัด 
กลุมวินิจฉัยโรครวมและน้ำหนักสัมพัทธ และการเรียกเก็บเงิน 
คารักษากรณีผูปวยในนอนโรงพยาบาล 
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