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ABSTRACT

บทคัดยอ

Objectives: To study outcomes of intermediate care service

วัตถุประสงค: ศึกษาสมรรถภาพที่เพิ่มขึ้น ประสิทธิผลการฟนฟู
สมรรถภาพ ประสิทธิภาพการฟนฟูสมรรถภาพ และระยะเวลานอน
ของผูปวยโรคหลอดเลือดสมองที่ไดรับการฟนฟูสมรรถภาพระยะกลาง
แบบผูปวยใน ณ โรงพยาบาลชุมชน
รูปแบบการวิจัย: การศึกษาแบบยอนหลัง
สถานที่ทําการวิจัย: โรงพยาบาลหลวงพอเปน จังหวัดนครปฐม
กลุมประชากร: ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองในระยะกลางทุกรายที่เขา
รับการฟนฟูสมรรถภาพแบบผูปวยใน ตั้งแตเดือนมีนาคม 2559 ถึง
พฤศจิกายน 2561
วิธกี ารศึกษา: สืบคนเวชระเบียนของผูป ว ยโรคหลอดเลือดสมองทีเ่ ขารับ
การฟน ฟูสมรรถภาพแบบผูป ว ยใน เก็บขอมูลพืน้ ฐาน คะแนนบารเธล
แรกรับและกอนจําหนาย และภาวะแทรกซอน คํานวณสมรรถภาพที่
เพิม่ ขึน้ (ผลตางระหวางคะแนนบารเธลกอนจําหนายเทียบกับเมือ่ แรกรับ)
ประสิทธิผลการฟน ฟูสมรรถภาพ (รอยละของอัตราสวนระหวางสมรรถภาพที่เพิ่มขึ้นเทียบกับผลตางของคะแนนบารเธลแรกรับและคะแนน
สูงสุด) และประสิทธิภาพการฟน ฟู (อัตราสวนระหวางสมรรถภาพทีเ่ พิม่
ขึน้ เทียบกับระยะวันนอนโรงพยาบาล)
ผลการศึกษา: ผูปวยหลอดโรคเลือดสมองจํานวน 72 ราย เปนเพศชาย
รอยละ 72.2 อายุเฉลี่ย 61.17 (SD 14.48) ป รอยละ 59.7 มีสาเหตุ
จากโรคหลอดเลือดสมองตีบ คาเฉลี่ยสมรรถภาพที่เพิ่มขึ้นเทากับ 6.56
(SD 4.48) อยางมีนัยสําคัญ (< 0.001) ประสิทธิผลการฟนฟูสมรรถภาพ
มีคา เฉลีย่ รอยละ 56.62 (SD 33.15) ประสิทธิภาพการฟน ฟูสมรรถภาพ
มีคาเฉลี่ย 0.22 (SD 0.18) โดยมีระยะเวลานอนโรงพยาบาลเฉลี่ย 35.65
วัน ผูปวย 15 ราย (รอยละ 20.1) มีภาวะแทรกซอนอยางนอยหนึ่ง
อยาง ทัง้ นีภ้ าวะแทรกซอนทีพ่ บมากทีส่ ดุ คือการติดเชือ้ ทางเดินปสสาวะ
สรุป: ผูป ว ยโรคหลอดเลือดสมองทีผ่ า นการฟน ฟูสมรรถภาพแบบผูป ว ย
ในที่โรงพยาบาลระดับชุมชนมีคะแนนบารเธลเมื่อจําหนายมากกวา

including functional gain, effectiveness, efficiency and length of
stay of stroke patients admitted for inpatient rehabilitation at a
community hospital.
Study design: Retrospective study.
Setting: Luangphopern Hospital, Nakhonpathom province.
Subjects: Intermediate phase stroke patients admitted for inpatient rehabilitation during March 2016 – November 2018
Methods: Demographic data, Barthel Index (BI) at admission
(BIA) and discharge (BID), length of stay (LOS) and complication
were extracted from medical records.Functional gain (∆BI=BID
–BIA), rehabilitation effectiveness (∆BI divided by difference of
maximum BI and BID x 100%), and rehabilitation efficiency (∆BI
divided by LOS) were calculated.
Results: Of 72 stroke patients, 72.2% were males, 59.7% had
ischemic stroke, and mean age was 61.17 (SD 14.48) years. At
discharge, the BI increased significantly (p<0.001) with mean
functional gain of 6.56 (SD 4.48). Mean percentage of rehabilitation effectiveness was 56.62 (SD 33.15) and mean rehabilitation
efficiency was 0.22 (SD 0.18). Average LOS was 35.65 days.
Fifteen patients (20.1%) had at least one complication. The most
common complication was urinary tract infection.
Conclusion: Intermediate phase post-stroke patients receiving
inpatient rehabilitation at a community hospital had statistically
significant improvement in functional score. Rehabilitation efficiency in this study was approximate to the previous multicenter
study of inpatient stroke rehabilitation service in Thailand.
Keywords: Intermediate care, rehabilitation outcome, stroke,

inpatients, community hospital
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คะแนนบารเธลเมือ่ แรกรับอยางมีนยั สําคัญทางสถิติ โดยมีประสิทธิภาพ
การฟนฟูสมรรถภาพใกลเคียงกับผลการศึกษาในอดีตจากหอผูปวย
ฟนฟูของโรงพยาบาลระดับมหาวิทยาลัย 6 แหง ศูนยฟนฟู 3 แหง
และโรงพยาบาลทั่วไป 5 แหง ในประเทศไทย

ดังนั้น เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 จึงไดริเริ่มโครงการระหวาง
โรงพยาบาลนครปฐมและโรงพยาบาลหลวงพอเปน เพือ่ ใหบริการฟน ฟู
สมรรถภาพผูปวยระยะกลางรวมกัน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อลดความ
แออัดที่โรงพยาบาลนครปฐม และเพิ่มศักยภาพของโรงพยาบาลชุมชน
กลุมเปาหมายหลักในโครงการคือผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง รวมทั้ง
ผูปวยบาดเจ็บไขสันหลัง ผูปวยบาดเจ็บสมอง และผูปวยหลังผาตัด
เปลี่ยนขอสะโพกและขอเขา เพราะสวนหนึ่งจําเปนตองไดรับการฟนฟู
สมรรถภาพตอเนื่องเปนระยะเวลานาน
ดังนั้น เมื่อจําหนายออกจากโรงพยาบาลนครปฐมแลว ผูปวยกลุม
โรคดังกลาวจะถูกพิจารณาสงตอเขาสูกระบวนการฟนฟูสมรรถภาพ
แบบผูป ว ยในทีโ่ รงพยาบาลหลวงพอเปน ซึง่ ถือเปนโรงพยาบาลแมขา ย
ดานการฟนฟูสมรรถภาพของจังหวัด (rehabilitation node) ที่ให
บริการฟนฟูสมรรถภาพตามความเหมาะสมของผูปวยแตละราย โดย
ใหบริการดานกายภาพบําบัดอยางนอย 2 ชั่วโมง และบริการดาน
กิจกรรมบําบัดอยางนอย 30 นาทีตอวัน เปนเวลา 7 วันตอสัปดาห รวม
ระยะเวลาในการเขารับบริการฟน ฟูสมรรถภาพไมนอ ยกวา 15 ชัว่ โมงตอ
สัปดาห มีแพทยเวชศาสตรฟน ฟูและนักกายภาพบําบัดจากโรงพยาบาล
นครปฐมติดตามดูแลผูปวยรวมกับทีมเวชกรรมฟนฟูของโรงพยาบาล
หลวงพอเปนทุก 2 สัปดาห โดยติดตามประเมินความกาวหนาในการ
ฟนฟูสมรรถภาพจากคะแนนบารเธล (Barthel Index, BI)(7) ทั้งนี้ มี
กรอบระยะเวลาการฟนฟูสมรรถภาพแบบผูปวยในไมเกิน 6 สัปดาห
หากผูป ว ยรายใดบรรลุเปาหมายทีว่ างไวเมือ่ แรกรับ จะไดรบั การพิจารณา
จําหนายออกกอนตามความเหมาะสม
รูปแบบการใหบริการฟน ฟูสมรรถภาพแบบผูป ว ยใน ณ โรงพยาบาล
ชุมชน เปนเรื่องใหมที่ทาทายระบบบริการสาธารณสุขของประเทศไทย
เพราะปจจุบันการใหบริการฟนฟูสมรรถภาพสวนใหญยังจํากัดอยู
เฉพาะในโรงพยาบาลระดับมหาวิทยาลัยและโรงพยาบาลขนาดใหญ
เชน โรงพยาบาลศูนย เนื่องจากขอจํากัดดานทรัพยากรบุคคล ซึ่งตอง
อาศัยทีมสหสาขาวิชาชีพ เครื่องมืออุปกรณ และสถานที่ในการให
บริการ ที่ผานมาพบการริเริ่มใหบริการฟนฟูสมรรถภาพแบบผูปวยใน
ณ โรงพยาบาลระดับชุมชนทีม่ ตี น แบบชัดเจนเพียงแหงเดียวคือโรงพยาั นาเปนศูนยเวชศาสตรฟน ฟูของ
บาลบางกล่าํ จังหวัดสงขลา(1) ซึง่ ไดพฒ
จังหวัดและเขตสุขภาพ 12 เพื่อใหบริการฟนฟูสมรรถภาพแกผูปวยจาก
โรงพยาบาลศูนยหาดใหญ ดวยเหตุนี้เมื่อโรงพยาบาลหลวงพอเปนได
ใหบริการฟนฟูสมรรถภาพผูปวยในลักษณะดังกลาวมาระยะหนึ่งแลว
จึงควรศึกษาผลลัพธของการใหบริการฟนฟูสมรรถภาพแบบผูปวย
ใน ณ โรงพยาบาลชุมชน โดยเนนศึกษากลุมผูปวยโรคหลอดเลือด
สมองซึ่งเปนกลุมผูปวยหลักของโครงการ เพื่อเปนขอมูลประกอบการ
จัดทําแนวทางพัฒนาคุณภาพการใหบริการและบริหารจัดการ รวมถึง
วางแผนพัฒนาระบบงานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น

คําสําคัญ: การดูแลระยะกลาง, ผลลัพธการฟนฟู, โรคหลอดเลือด
สมอง, ผูปวยใน, โรงพยาบาลชุมชน
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บทนํา
แนวคิดเกีย่ วกับการใหบริการดูแลผูป ว ยระยะกลาง (intermediate
care) ไดรับความสนใจในประเทศไทยมาเปนระยะเวลากวาสิบป ทั้งนี้
มีงานศึกษาวิจัยเกี่ยวกับแนวทางการจัดวางนโยบายและทรัพยากรที่
จําเปน ตลอดจนตนทุนในการพัฒนาระบบการดูแลผูปวยระยะกลาง
จากหลายสถาบัน(1-4) ปจจุบันไดบรรจุแนวคิดดังกลาวในการพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพ (service plan) ของกระทรวงสาธารณสุข สาขา
พัฒนาระบบบริการดูแลระยะกลางใน พ.ศ. 2560 โดยมีเปาหมาย
หลักเพือ่ พัฒนากระบวนการสงตอผูป ว ยระยะกลาง ซึง่ หมายถึง ผูป ว ย
ทีพ่ น ระยะวิกฤติและมีอาการคงที่ แตรา งกายบางสวนยังบกพรองและ
มีขอจํากัดในการดําเนินกิจวัตรประจําวันใหเขาสูกระบวนการฟนฟู
สมรรถภาพอยางตอเนื่อง เพื่อใหผูปวยกลับมาดําเนินชีวิตประจําวัน
และชวยเหลือตัวเองไดตามศักยภาพสูงสุดของผูป ว ยแตละราย โดยผาน
กระบวนการฟนฟูสมรรถภาพจากทีมสหสาขาวิชาชีพ ภายในระยะ
เวลาไมเกิน 6 เดือน หลังเกิดโรคหรือภาวะดังกลาว โดยเนนการให
บริการผูป ว ยระยะกลางในโรงพยาบาลทุกระดับ(2) ในเบือ้ งตนไดกาํ หนด
กลุ ม โรคและสภาวะที่ ค วรได รั บ การฟ น ฟู ต อ เนื่ อ งในระยะกลาง
ประกอบดวยผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง ผูปวยไขสันหลังบาดเจ็บ และ
ผูปวยบาดเจ็บทางสมองเปนกลุมผูปวยหลัก
ทัง้ นี้ รูปแบบการใหบริการฟน ฟูสมรรถภาพระยะกลางในปจจุบนั
แบงตามลักษณะงานบริการเปนแบบผูปวยนอก (outpatient service) แบบผูป ว ยใน (inpatient service) และแบบบริการในชุมชน
(community/outreach service) ทัง้ นี้ การบริการฟน ฟูสมรรถภาพแบบ
ผูปวยในเปนงานที่จําเปน โดยเฉพาะกับกลุมผูปวยที่มีปญหาหลาย
อยางหรือซับซอน การศึกษาที่ผานมาพบวาการฟนฟูสมรรถภาพผูปวย
โรคหลอดเลือดสมองแบบผูป ว ยในมีผลลัพธทด่ี กี วา ทัง้ ดานการรับรู และ
การเพิม่ ความสามารถใหผปู ว ย รวมถึงเกิดภาวะแทรกซอนนอยกวาการ
ฟนฟูสมรรถภาพรูปแบบอื่น เชน การบริการในศูนยดูแลผูปวย(5) การ
บริการตอเนื่องที่บาน(6)
สําหรับจังหวัดนครปฐม ในปจจุบันแมโรงพยาบาลนครปฐมยังไม
สามารถใหบริการรับผูปวยระยะกลางเขาสูกระบวนการฟนฟูสมรรถภาพแบบผูปวยในอยางเต็มรูปแบบได เนื่องจากจํานวนเตียงและระยะ
เวลานอนที่จํากัด แตเมื่อพิจารณาศักยภาพของโรงพยาบาลทั้งจังหวัด
พบวา โรงพยาบาลหลวงพอเปน อําเภอนครชัยศรี ซึ่งเปนโรงพยาบาล
ชุมชนขนาดกลาง (F2) ที่มีศักยภาพในการใหบริการฟนฟูสมรรถภาพ
ได โดยมีความพรอมทั้งดานบุคลากร ประกอบดวยนักกายภาพบําบัด
และนักกิจกรรมบําบัด และความพรอมดานสถานที่ ซึ่งสามารถรองรับ
ผูปวยเพื่อเขารับการฟนฟูสมรรถภาพแบบผูปวยในได

วิธีการศึกษา
กลุมประชากร
ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองทุกรายที่ไดรับการฟนฟูสมรรถภาพ
แบบผูปวยใน ณ โรงพยาบาลหลวงพอเปน ระหวางเดือนมีนาคม พ.ศ.
2559 ถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561
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เกณฑคัดเขา
• ไดรบั การประเมินคะแนน BI เมือ่ แรกรับ (BI at admission, BIA)
และกอนจําหนาย (BI at discharge, BID) รวมทั้งมีขอมูลที่ตองการ
ศึกษาครบถวน
• มี ร ะยะเวลาตั้ ง แต เ กิ ด โรคครั้ ง ล า สุ ด จนเข า รั บ บริ ก ารฟ น ฟู
สมรรถภาพไมเกิน 6 เดือน
เกณฑคัดออก
• ผูปวยที่มีจํานวนวันนอนโรงพยาบาลนอยกวา 4 วัน

ฟนฟูสมรรถภาพที่โรงพยาบาลหลวงพอเปนไดหลายชองทาง แบงเปน
- Rehabilitation node หมายถึง ผูปวยทุกสิทธิการรักษา
และหนวยบริการที่ถูกประเมินและสงตอจากแผนกเวชกรรมฟนฟู
โรงพยาบาลนครปฐม โดยตรงมายังโรงพยาบาลหลวงพอเปนที่เปน
โรงพยาบาลแมขายดานการฟนฟูสมรรถภาพของจังหวัด
- Refer back หมายถึง ผูป ว ยทีใ่ ชสทิ ธิบตั รทองของโรงพยาบาล
หลวงพอเปนที่ไดรับการสงตัวกลับจากโรงพยาบาลนครปฐม
- Walk in หมายถึง ผูปวยจากเขตอื่นมาติดตอขอรับบริการ
ดวยตนเอง เปนผูปวยระยะกลางที่มีระยะเวลาหลังเกิดโรคไมเกิน 6
เดือน และกอนเขารับบริการไดรับการประเมินจากแพทยวาสมควรเขา
รับการฟนฟูสมรรถภาพแบบผูปวยใน
การจําแนกความรุนแรงของโรคตามระดับความสามารถในการทํา
กิจวัตรประจําวัน อิงตามเกณฑการจําแนกกลุมศักยภาพผูสูงอายุของ
กรมอนามัย(14) เปน 3 กลุม คือ
- กลุม 1 ชวยเหลือตัวเองไมได (ติดเตียง) มีคะแนน BIA อยูใน
ชวง 0-4 คะแนน
- กลุม 2 ชวยเหลือตัวเองไดบาง (ติดบาน) คะแนน BIA อยูใน
ชวง 5-11 คะแนน
- กลุม 3 ชวยเหลือตนเองได (ติดสังคม) คะแนน BIA ตั้งแต 12
คะแนน ขึ้นไป

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
แบบประเมิน BI เปนวิธีประเมินผลดานความสามารถที่ใชกันอยาง
แพรหลายทั้งในประเทศไทยและตางประเทศ เพราะมีความไวตอการ
เปลี่ยนแปลงและมีความนาเชื่อถือสูง ใชงาย ใหผลประเมินแมนยําและ
เชื่อถือไดมากระหวางผูประเมิน (high inter-rater reliability)(7) โดย
มีชวงคะแนนตั้งแต 0-20 คะแนน ระดับคะแนนที่สูงขึ้นบอกถึงระดับ
ความสามารถที่มากขึ้นของผูปวย(8-9)
ขั้นตอนการวิจัย
• จัดเก็บขอมูลผูปวยภายหลังผานการรับรองจากคณะกรรมการ
พิจารณาการศึกษาวิจัยในคน โรงพยาบาลนครปฐมตามแนวทางหลัก
จริยธรรมการวิจัยในมนุษยที่เปนมาตรฐานสากล COA No. 024/2018
โดยทําการเก็บขอมูลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองทุกคนที่เขารับการ
ฟนฟูสมรถถภาพแบบผูปวยใน ที่โรงพยาบาลหลวงพอเปน ตั้งแตเดือน
มีนาคม พ.ศ. 2559 ถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ตามเกณฑการ
ประเมินการคัดเลือกรวม และคัดออกจากวิจัย
• ขอมูลที่ศึกษาประกอบดวยขอมูลสวนบุคคลและขอมูลทาง
คลินิกของผูปวย ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส วันที่เขารับการ
รักษาตัวในหอผูปวยและวันจําหนายออกจากโรงพยาบาล ประเภทโรค
หลอดเลือดสมอง ระยะเวลาตั้งแตเกิดอาการจนเขารับการฟนฟูแบบ
ผูป ว ยใน ประเภทการรับผูป ว ย และภาวะแทรกซอนระหวางเขารับการ
ฟนฟู คะแนน BI รวมทั้งผลลัพธของการฟนฟูสมรรถภาพ ไดแก
สมรรถภาพที่เพิ่มขึ้น ประสิทธิผลการฟนฟูสมรรถภาพ และประสิทธิภาพการฟนฟูสมรรถภาพ

การวิเคราะหทางสถิติ
วิเคราะหดว ยโปรแกรม SPSS version 23 นําเสนอขอมูลเชิงคุณภาพ
เปนคาความถี่และคารอยละ ขอมูลเชิงปริมาณดวยคาเฉลี่ย คาเบี่ยง
เบนมาตรฐาน (SD) ขอมูลเชิงปริมาณเปรียบเทียบดวยการทดสอบ paired
t-test และ one-way ANOVA multiple comparison ดวย Bonferroni method ทดสอบการแจกแจงขอมูลปกติดวยวิธี KolmogorovSmirnov กําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05

ผลการศึกษา
มีผูปวยเขารับการฟนฟูสมรรถภาพแบบผูปวยใน ณ โรงพยาบาล
หลวงพอเปน รวม 85 ราย ในจํานวนนี้ถูกคัดออกรวม 13 ราย
เนื่องจากผูปวย 5 ราย มีคะแนน BI ไมครบถวน ผูปวย 4 ราย มีระยะ
เวลาการเกิดโรคจนเขารับการฟนฟูสมรรถภาพนานกวา 6 เดือน ผูปวย
2 ราย ถูกคัดออกเนื่องจากมี LOS นอยกวา 4 วัน และอีก 2 ราย
เนื่องจากมีคะแนน BI เต็ม 20 คะแนนตั้งแตแรกรับ (BIA = 20) จึงมี
ผูปวยเพียง 72 ราย ที่เขาสูการศึกษา โดยรอยละ 72.2 เปนเพศชาย
มีอายุเฉลี่ย 61.17 (SD 14.48) ป รอยละ 59.7 มีภาวะโรคหลอดเลือด
สมองตีบ รอยละ 66.7 ไดรับการสงตัวเขารับการฟนฟูสมรรถภาพใน
ระยะ 30 วันภายหลังเกิดโรค ทั้งนี้ คามัธยฐานระยะเวลากอนเขารับ
การฟนฟูคือ 19 วัน (คาต่ําสุด 1 วัน และคาสูงสุด 144 วัน) โดยขอมูล
ทั่วไปของผูปวยแสดงไวในตารางที่ 1
ตารางที่ 2 แสดงคะแนน BIA ของผูปวยมีคาเฉลี่ย 6.85 (SD 5.51)
และคะแนนเฉลี่ย BID เทากับ 13.40 (SD 5.87) โดยคะแนน BIA และ
BID มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนตารางที่ 3 แสดง

นิยามศัพท
สมรรถภาพที่เพิ่มขึ้น (functional gain, ∆BI) คํานวณจากผลตาง
ระหวางคะแนน BID เทียบกับ BIA (BID–BIA)(10-13)
ประสิทธิผลการฟนฟูสมรรถภาพ (rehabilitation effectiveness) เปนคารอยละของอัตราสวนระหวาง ∆BI เทียบกับผลตางระหวาง
คะแนน BI สูงสุด กับ BIA นั่นคือ ∆BI / (BImax- BIA)×100(10-13)
ประสิทธิภาพการฟนฟูสมรรถภาพ (rehabilitation efficiency)
คํ า นวณจากอั ต ราส ว นระหว า งสมรรถภาพที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ต อ จํ า นวนวั น
ที่นอนโรงพยาบาล (length of stay, LOS)(10-13) นั่นคือ ∆BI / LOS
ประเภทการรับผูป ว ยเขาฟน ฟูสมรรถภาพแบบผูป ว ยใน (mode of
admission) ปจจุบันผูปวยโรคหลอดเลือดสมองสามารถเขารับบริการ
Formerly J Thai Rehabil Med
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Table 1. Demographic data of all stroke patients

Number (%)
N=72
52 (72.2)

Male gender
Age (years)
< 60
> 60
Marital status
Single
Married
Type of stroke
Ischemic
Hemorrhagic
Phase of stroke at admission(19)
Acute†
Subacute‡
Modes of admission
Rehabilitation node
Refer back
Walk-in
†

33 (45.8)
39 (54.2)
14 (21.2)
52 (78.8)
43 (59.7)
29 (40.3)
48 (66.7)
24 (33.3)

Figure 1. Scatter diagram displaying the Barthel index at admission,

BIA (horizontal axis) and the Barthel index at discharge, BID (vertical
axis) of each stroke patients admitted for rehabilitation

29 (40.3)
21 (29.2)
22 (30.6)

< 30 day, ‡ > 30 day but not longer than 6 months

BIA และไมมีผูปวยรายใดที่มีคะแนน BI ลดลงภายหลังไดรับการฟนฟู
สมรรถภาพ
ขณะเขารับการฟนฟูสมรรถภาพแบบผูปวยใน ผูปวย 15 ราย
(รอยละ 20.1) มีภาวะแทรกซอนอยางนอย 1 อยางโดยพบการติดเชื้อ
ในทางเดินปสสาวะ 5 ราย (รอยละ 6.9) ภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํา 3 ราย
(รอยละ 4) ภาวะสับสนเฉียบพลัน 2 ราย (รอยละ 2.8) ภาวะปอด
อักเสบ และเลือดออกในทางเดินอาหารอยางละ 1 ราย (รอยละ 1.4)
ทัง้ นีม้ ผี ปู ว ย 2 ราย ถูกสงตอไปโรงพยาบาลอืน่ เนือ่ งจากมีภาวะแทรกซอน
ที่รุนแรง ไดแก ภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจสวนบนเฉียบพลัน และ
ภาวะไตวายเฉียบพลัน

Table 2. Barthel index at admission (BIA) and Barthel index at dis-

charge (BID)
Number
72

BIA

BID

p-value

6.85 (5.51)

13.40 (5.87)

< 0.001

Mean (SD)

ผลลัพธการฟนฟูสมรรถภาพผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง จําแนกตาม
ความรุนแรงของโรคจากระดับความสามารถในการทํากิจวัตรประจํา
วันจากคะแนน BIA เมื่อทําการวิเคราะหทางสถิติพบวาสมรรถภาพที่
เพิ่มขึ้นมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระหวางผูปวยกลุม
ที่ 1 (ติดเตียง) และกลุมที่ 3 (ติดสังคม) ในขณะที่ประสิทธิผลการฟนฟู
สมรรถภาพและ LOS มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ระหวางผูปวยกลุมที่ 1 และ 3 และผูปวยกลุมที่ 2 (ติดบาน) และกลุม
ที่ 3 อยางไรก็ตาม การศึกษานี้ไมพบความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติของประสิทธิภาพการฟนฟูสมรรถภาพในผูปวยแตละกลุม
โดย LOS เฉลี่ย เทากับ 35.65 (SD 17.81) วัน
รูปที่ 1 แสดงแผนภาพกระจายเปรียบเทียบคะแนน BIA และ
BID ของผูป ว ยแตละรายทีเ่ ขารับการฟน ฟูสมรรถภาพแบบผูป ว ยใน จาก
แผนภาพไมพบความสัมพันธที่ชัดเจนระหวางคะแนน BIA และ BID
อยางไรก็ตามพบวาผูปวยสวนใหญมีคะแนน BID เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ

บทวิจารณ
จากการศึกษานี้พบวาสมรรถภาพที่เพิ่มขึ้น (∆BI=6.56, SD 4.48)
มีคาสูงกวาคาเฉลี่ยที่พบจากการศึกษาผูปวยโรคหลอดเลือดสมองที่
เขารับการฟนฟูจากโรงพยาบาล 14 แหงในประเทศไทย (โรงพยาบาล
ระดับมหาวิทยาลัย 6 แหง ศูนยฟนฟู 3 แหง และโรงพยาบาลศูนย 5
แหง)(15) ที่มีคาเฉลี่ย ∆BI=4.1 (SD3.5) และสูงกวาผลการศึกษาของ
วิไล คุปตนิรัติศัยกุล และคณะ(16) ในผูปวยโรคหลอดเลือดสมองที่เขา
รับการฟนฟูในหอผูปวยฟนฟูของโรงพยาบาล 9 แหง (โรงพยาบาล
ระดับมหาวิทยาลัย 6 แหง และศูนยฟนฟู 3 แหง) เมื่อป พ.ศ. 2549

Table 3. Outcomes of stroke rehabilitation classified by Barthel index at admission (BIA)

Outcomes of rehabilitation

All
(n=72)

Group 1 (BIA 0-4)
(n=31)

Group 2 (BIA 5-11)
(n=25)

Group 3 (BIA >12)
(n=16)

p-valuea

Functional gain
Rehabilitation effectiveness
Rehabilitation efficiency
Length of stay

6.56 (4.48)
56.62 (33.15)
0.22 (0.18)
35.65 (17.81)

7.55 (5.29)
42.44 (30.00)
0.22 (0.19)
39.00 (17.25)

6.96 (4.00)
56.00 (30.58)
0.21 (0.16)
39.56 (14.80)

4.00 (2.10)
85.06 (25.02)
0.26 (0.19)
23.06 (18.41)

0.029†
<0.001†,¶
0.624
0.005†,¶

Mean (SD), aOne-way ANOVA test and multiple comparison with Bonferroni method
#
Comparison between group 1 and group 2, †comparison between group 1 and group 3, ¶comparison between group 2 and group 3
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ที่คาเฉลี่ย ∆BI=5.79 (SD 3.89) ทั้งนี้ มีขอสังเกตวาผูปวยโรคหลอด
เลื อ ดสมองที่ เข า รั บ การฟ น ฟู ใ นการศึ ก ษาทั้ ง สองมี จํ า นวนวั น นอน
ฟนฟูในโรงพยาบาลสั้นกวาผูปวยในการศึกษานี้ (คาเฉลี่ย 27.9 วัน(15)
และ 27 วัน(16) เทียบกับ 35.65 วัน) นอกจากนี้ผูปวยในการศึกษาของ
วิไล คุปตนิรัติศัยกุล และคณะ(16) มีระยะเวลากอนเขารับการฟนฟูมีคา
มัธยฐานนานกวา (24 วัน เทียบกับ 19 วัน) ซึ่งอาจอธิบายผลลัพธที่
แตกตางกันในการศึกษาทั้งสองไดบางสวน เชนเดียวกับประสิทธิผล
การฟนฟูสรรถถภาพของผูปวยโรคหลอดเลือดสมองในการศึกษานี้ ที่
มีคามากกวาเมื่อเทียบกับการศึกษาในหอผูปวยฟนฟูของโรงพยาบาล
ศิริราช(8) นับตั้งแตป พ.ศ. 2553-2557 (คามัธยฐาน 14.4, 27.3, 25.0,
38.0 และ 24.0 ตามลําดับ)
นอกจากผลลัพธการฟนฟูสมรรถภาพจากตัวแปรทั้งสองที่นําเสนอ
ไปขางตนแลว ปจจัยหนึ่งที่ควรใหความสําคัญในการใหบริการแบบ
ผูป ว ยในคือประสิทธิภาพการใหบริการ โดยคิดจากอัตราสวนระหวาง
สมรรถภาพที่เพิ่มขึ้นเทียบกับ LOS ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบกับประสิทธิภาพจากงานวิจัยนี้กับการศึกษาในอดีต(15,16) พบวาประสิทธิภาพการ
ฟนฟูสมรรถภาพในการศึกษานี้มีคานอยกวา (0.22 เทียบกับ 0.23
และ 0.28 ตามลําดับ) สาเหตุนาจะมาจาก LOS ที่มากกวาเมื่อเทียบ
กับการศึกษาอื่น (36.43 เทียบกับ 27.9 และ 27 วัน ตามลําดับ) แมวา
สมรรถภาพที่เพิ่มขึ้นจากการศึกษานี้มีคามากกวา (6.56 เทียบกับ 4.1
และ 5.79 ตามลําดับ) การศึกษาเพิ่มเติมเพื่อทําการเปรียบเทียบในแง
ความคุมคาของสมรรถภาพที่เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับ LOS ที่นานขึ้นจึง
เปนประเด็นที่นาสนใจ ทั้งในแงคาใชจายที่สูงขึ้น และจํานวนเตียงที่มี
อยูอยางจํากัดเพื่อพัฒนาการใหบริการที่เหมาะสมตอไปในอนาคต
เมื่อทําการวิเคราะหเพิ่มเติมตามระดับความสามารถในการชวย
เหลือตัวเองเมื่อแรกรับพบวา สมรรถภาพที่เพิ่มขึ้นจากการศึกษานี้
มีคานอยกวาผูปวยโรคหลอดเลือดสมองทุกระดับที่เขารับการฟนฟู
สมรรถภาพ ณ โรงพยาบาลบางกล่ํา(1) โดยคาเฉลี่ย ∆BI กลุมติดเตียง
7.55 เทียบกับ 9.59, กลุมติดบาน 6.96 เทียบกับ 9.40 และกลุม
ชวยเหลือตนเองได เทากับ 4.00 เทียบกับ 4.40 แมวาการศึกษานี้มี
LOS เฉลี่ยนานกวาที่โรงพยาบาลบางกล่ํา (35.65 วัน เทียบกับ 20 วัน)
สาเหตุ ห นึ่ ง ที่ เ ป น ไปได อ าจมาจากการคั ด เลื อ กผู ป ว ยเพื่ อ เข า สู
กระบวนการฟนฟูสมารถภาพแบบผูปวยใน ซึ่งปจจุบันโรงพยาบาล
หลวงพ อ เป น รั บ ผู ป ว ยที่ มี อ าการคงที่ ทุ ก รายที่ มี ค วามพร อ มเข า สู
กระบวนการฟนฟู ไมเฉพาะเพียงผูปวยที่มีเปาหมายแบบเขม (intensive rehabilitation) เหมือนที่โรงพยาบาลบางกล่ํา ผูปวยสวนหนึ่งที่
เขารับการฟนฟูที่โรงพยาบาลหลวงพอเปนมีเปาหมายเพื่อสอนผูดูแล
เปนหลัก มิไดเนนการฟนฟูความสามารถของผูปวยโดยตรง อยางไร
ก็ตาม การรับผูป ว ยลักษณะนีเ้ ขาสูก ระบวนการฟน ฟูสมรรถภาพไมชว ย
เพิม่ ระดับความสามารถใหผปู ว ย หากแตสามารถชวยเตรียมความพรอม
ใหผูดูแลกอนรับผูปวยกลับบาน รวมถึงลดความเครียดและวิตกกังวล
ที่เกิดขึ้นกับผูปวยและครอบครัวไดเชนกัน ทั้งนี้ LOS สําหรับกลุมนี้
ควรสั้น จึงควรมีการปรับปรุงพัฒนาแนวทางรับผูปวยตามเปาหมาย
การฟนฟูสมรรถภาพ และกําหนด LOS ที่แตกตางกันตามแตเปาหมาย
ในแตละรายตอไป
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การศึกษานี้พบวาสมรรถภาพที่เพิ่มขึ้นมีความแตกตางอยางมีนัย
สําคัญทางสถิติระหวางผูปวยโรคหลอดเลือดสมองกลุมที่ 1 และกลุม
ที่ 3 โดยพบวาผูปวยกลุมที่ 1 ซึ่งเปนกลุมผูปวยติดเตียงไมสามารถชวย
เหลือตัวเองไดเมือ่ แรกรับ มีคา เฉลีย่ ∆BI มากทีส่ ดุ เมือ่ เทียบกับทุกกลุม
อาจกลาวไดวา ผูป ว ยกลุม นีภ้ ายหลังไดรบั การฟน ฟูสมรรถภาพแบบผูป ว ย
ในแลวสามารถเปลีย่ นระดับการชวยเหลือตัวเองจากติดเตียงเปนติดบาน
ไดเปนสวนใหญ และพบวาผูปวยกลุมที่ 3 ซึ่งมีความสามารถในการ
ชวยเหลือตนเองเมื่อแรกรับดีที่สุดมีสมรรถภาพที่เพิ่มขึ้นนอยที่สุด และ
นอยกวาผูปวยกลุมแรกที่ชวยเหลือตัวเองไมได ในขณะที่ประสิทธิผล
การฟนฟูและ LOS มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระหวาง
กลุมผูปวยทั้งสามกลุม อนึ่ง ผูปวยที่มีระดับความสามารถสูงเมื่อแรก
รับนั้นยอมมีโอกาสในการเพิ่มความสามารถไดนอยกวาเมื่อเทียบกับ
กลุมที่มีระดับความสามารถนอยอยูแตเดิม (potential for improvement = BImax - BIA) ดวยเหตุนี้ การรายงาน ∆BI เพียงอยางเดียวเพือ่
บอกระดับความสามารถของผูป ว ย หรือบอกถึงความสําเร็จในการฟนฟู
สมรรถภาพนั้นยังถือวามีขอจํากัด การคํานวณประสิทธิผลซึ่งเปนการ
วัดความสามารถที่เกิดขึ้นจริงเมื่อเทียบกับโอกาสในการพัฒนาของ
ผูปวยแตละราย จึงสามารถชวยใหการเปรียบเทียบผูปวยในแตละกลุม
มีความเทาเทียมกันมากขึ้น ทั้งนี้ ไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติของประสิทธิภาพการฟนฟูในผูปวยแตละกลุมในการศึกษานี้
สาเหตุหนึ่งนาจะมาจาก LOS ซึ่งกําหนดไวที่ระยะ 6 สัปดาห สําหรับ
ผูปวยทุกรายที่เขารับการฟนฟูสมรรถภาพ ในอนาคตควรมีการกําหนด
LOS ที่ประเมินตามเปาหมายเมื่อแรกรับและอาจปรับเปลี่ยนใหเหมาะ
สมตามความกาวหนาของผูปวยเปนราย ๆ ไป
การศึกษานี้พบผูปวยโรคหลอดเลือดสมองรอยละ 66.7 ไดรับการ
สงตัวเขาสูกระบวนการฟนฟูสมรรถภาพภายในระยะเวลาหนึ่งเดือน
นับตั้งแตเกิดโรคหรือการบาดเจ็บ จากการทบทวนวรรณกรรมพบวา
ชวงระยะเวลาสงตอที่สั้นลงมีผลตอความกาวหนาในการฟนฟูสมรรถภาพที่เพิ่มมากขึ้น(17) และมีขอแนะนําวาผูปวยที่อาการคงที่ควรไดรับ
การฟนฟูสมรรถภาพแบบผูปวยในภายใน 7 วัน(18) ดังนั้น การพัฒนา
แนวทางการคัดเลือกและสงตอผูปวยเพื่อเขารับการฟนฟูสมรรถภาพ
ในระยะเวลาที่เหมาะสมและรวดเร็ว จึงเปนประเด็นสําคัญที่ควรไดรับ
การปรับปรุงตอไป
การศึกษานี้มีขอจํากัด ไดแก 1) การประเมินวัดผลลัพธการฟนฟู
สมรรถภาพดวยแบบประเมิน modified BI ซึ่งแตกตางจากที่ใชใน
การศึกษาของตางประเทศ อาทิ Functional Independent Measure (FIM) หรือ BI ทําใหการเปรียบเทียบระหวางผลการศึกษาทําได
ไมสมบูรณ 2) แบบประเมิน BI เนนความสามารถทํากิจวัตรประจํา
วันและการเคลื่อนไหวเปนหลัก แตไมวัดการฟนตัวทางระบบประสาท
อาทิภาวะกลืนลําบาก ปญหาการสื่อสาร และภาวะกลามเนื้อเกร็ง ซึ่ง
อาจมีผลตอการฟนฟูสมรรถภาพได อยางไรก็ตาม เนื่องจากการศึกษา
นี้เปนการศึกษายอนหลังจึงทําใหไมสามารถรวบรวมขอมูลสวนนี้ได
ครบถวน และ 3) การจําหนายผูปวยออกจากโรงพยาบาลใชระยะเวลา
ครบกําหนด 6 สัปดาห เปนหลัก จึงมีผลตอคาประสิทธิภาพการฟนฟู
สมรรถภาพที่คํานวณไดจากการศึกษานี้
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ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาในอนาคต 1) ควรศึกษาโดยเก็บ
ข อ มู ล แบ ง ตามวั ต ถุ ป ระสงค ห รื อ เป า หมายในการเข า รั บ การฟ น ฟู
สมรรถภาพเพื่อเปนประโยชนในการติดตามและเปรียบเทียบความคุม
คาของการใหบริการแตละรูปแบบ อีกทั้งควรมีการรวมรวมขอมูลเกี่ยว
กับคาใชจายที่ใชในการบริการฟนฟูสมรรถภาพแบบผูปวยในรวมดวย
2) ควรรายงานผลลัพธดานอื่น ๆ โดยเฉพาะผลดานจิตใจ และคุณภาพ
ชีวิตที่เปลี่ยนไปของผูปวยและผูดูแลรวมดวย และ 3) ควรปรับปรุง
แนวทางจําหนายผูปวยออกจากโรงพยาบาล โดยคํานึงถึงความคุมคา
หรือประสิทธิภาพการบริการ การวางเปาหมายและกําหนด LOS ของ
ผูปวยเปนราย ๆ ไปตามความเหมาะสม ตั้งแตชวงแรกรับรวมกับมีการ
ติดตามประเมินในขณะฟนฟูสมรรถภาพ
สรุป ผลลัพธการฟนฟูสมรรถภาพผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง
ระยะกลางแบบผูปวยใน ในโรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง ผูปวยที่
ไดรับการฟนฟูสมรรถภาพมีคะแนนบารเธลเมื่อจําหนายแตกตางกับ
เมื่อแรกรับอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สมรรถภาพที่เพิ่มขึ้นมีคาเฉลี่ย
เทากับ 6.56 ประสิทธิผลการฟนฟูสมรรถภาพมีคาเฉลี่ยรอยละ 56.62
ประสิทธิภาพการฟนฟูสมรรถภาพมีคาเฉลี่ย 0.22 โดยมีระยะเวลา
นอนโรงพยาบาลเฉลี่ย 35.65 วัน รอยละ 20.1 มีภาวะแทรกซอนอยาง
นอยหนึ่งอยาง และที่พบมากที่สุดคือการติดเชื้อในทางเดินปสสาวะ

5.
6.

7.

8.

9.
10.

11.

12.

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณนายแพทยสุธน อิ่มประสิทธิชัย และนายแพทยทินกร
ชื่นชม สําหรับการสนับสนุนโครงการและใหคําแนะนําในการทําวิจัย
คุณวิจันทรา ตุลาวงษ หัวหนาแผนกกายภาพบําบัดโรงพยาบาลหลวง
พอเปน ที่ชวยอํานวยความสะดวกในการทําวิจัย และคุณสุทธิพล อุดม
พันธุรัก สําหรับคําแนะนําดานสถิติ

13.
14.

15.

เอกสารอางอิง
1. Committee of Subacute Rehabilitation Care Project. The Thai Rehabilitation Medicine Association.Development of subacute rehabilitation program and lesson learned from the Ministry of Public
Health. [Internet]. 2018. [Cited 2018 Match 19]. Available from
URL:http://rehabmed.or.th/files/book.pdf.
2. The Ministry of Public Health. Intermediate care service plan [Internet]. 2560. [Cited 2017 November 20]. Available from URL:
http://www.snmri.go.th/snmri/download/train/pm/Intermediate_1.
pdf.
3. Wivatvanit S, Jitapunkul S, Ketphichonwatna C. The study “Readiness and needs of patients who have been discharged from hospitals in general hospitals and central hospitals under the Ministry of
Public Health: One day survey. [Internet]. 2012. [Cited 2018 April
20]. Available from URL: http://thaitgri.org/?p=37374.
4. Vichathai J, Srithamrongsawat S, RiewpaiboonV, Kongsawat S,
Thomroj N, Aiemnoi P, et al. A study of services and costs of in-

16.

17.

18.

19.

-13-

termediate care services. Bangkok: Health insurance system research office; 2009.
Rønning OM, Guldvog B. Outcome of subacute stroke rehabilitation: a randomized controlled trial. Stroke. 1998;29:779-84.
Ozdemir F, Birtane M, Tabatabaei R, Kokino S, Ekuklu G. Comparing stroke rehabilitation outcomes between acute inpatient and non
intense home settings. Arch Phys Med Rehabil. 2001;82:1375-9.
Dajpratham P, Meenaphant R, Junthon P, Pianmanakij S, Jantharakasamjit S, Yuwan A. The inter-rater reliability of Barthel Index (Thai version) in stroke patients. J Thai Rehabil Med. 2006;
16:1-9.
Wade D, Hewer R. Functional abilities after stroke: measurement, natural history and prognosis. J Neurol Neurosurg Psychiat.
1987;50:177-82.
Wade D, Collin C. The Barthel ADL Index: a standard measure of
physical disability? IntDisabil Stud. 1998;10:64-7.
Pattanasuwanna P, Kuptniratsaikul V. Inpatient rehabilitation outcomes in patients with stroke at Thailand’s largest tertiary referral
center: a 5-year retrospective study. J Sci Res Stud. 2017;4:208-16.
Chen C, Koh GC, Naidoo N, Cheong A, Fong NP, Tan YY, et al.
Trends in length of stay, functional outcomes, and discharge destination stratified by disease type for inpatient rehabilitation in Singapore community hospitals from 1996 to 2005. Arch Phys Med
Rehabil. 2013;94:1342-51.
Tongchai A, Arayathanitkul K, Soankwan C, Emarat N, Chitaree R,
et al. Normalized Gain: a new assessment method by using pretest and post-test scores[Internet].n.d.[Cited 2018 October 19].
Available from URL:http://penthai.sc.mahidol.ac.th/html/articles/
normalized_gain.pdf.
Shah S, Vanclay F, Cooper B. Efficiency, effectiveness, and duration of stroke rehabilitation. Stroke. 1990;21:241-6.
Department of Health, Ministry of Public Health.Elements of district health care implementation for the elderly. [Internet]. 2014
[Cited 2018 June 3]. Available fromURL: https://www.udo.moph.
go.th/thepost/upload/UX4ctZPFMRiXzczWnqcMqylj5O/EgzvAFiPptt9hEgeHvmTU5Xuwo.doc.
Kuptniratsaikul V, Wattanapan P, Wathanadilokul U, Sukonthamarn K, Lukkanapichonchut P, Ingkasuthi K, et al. The
Effectiveness and efficiency of inpatient rehabilitation services in
Thailand: a prospective multicenter study. Rehabil Process Outcome. 2016;5:13-8.
Kuptnirasaikul V, Kovindha A, Dajpratham P, Piravej K. Main outcomes of stroke rehabilitation: a multi-centre study in Thailand. J
Rehabil Med. 2009;41:54-8.
Wang H, Camicia M, DiVita M, Mix J, Niewczyk P. Early inpatient
rehabilitation admission and stroke patient outcomes. Am J Phys
Med Rehabil. 2015;94:85-96.
Wang H, Camicia M, Terdiman J, Hung YY, Sandel ME. Time to inpatient rehabilitation hospital admission and functional outcomes
of stroke patients. PMR. 2011;3:296-304.
Salter K, Jutai J, Hartey M, Foley N, Bhogal S, Bayano N, et al.
Impact of early vs delayed admission to rehabilitation on functional
outcomes in persons with stroke. J Rehabil Med. 2006;38:113-7.

ASEAN J Rehabil Med 2019; 29(1)

