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ความเปนมาของการศกึษาทะเบยีนโรคน้ี
ในป พ.ศ. 2543 ประเทศไทยไดมีการกอต้ังเครือขายวิจัย

คลินิกสหสถาบันขึ้ น (Clinical Research Collaboration
Network, CRCN) ทําหนาที่สงเสริมงานวิจัยรูปแบบสหสถาบัน
ในประเทศไทย และตอมาในป 2549 CRCN ไดเชิญชวนให
ราชวิทยาลัยแพทยเวชศาสตรฟ นฟูแหงประเทศไทยทําวิจัย
แบบสหสถาบนั (multicenter study)  ราชวิทยาลัยฯ จึงเล็งเห็น
โอกาสในการทาํงานวจัิยทีเ่ก่ียวของกับการฟนฟสูภาพผูปวยอมัพาต
หลอดเลือดสมองแบบสหสถาบัน เนื่ องจากไม เคยมีขอมูล
เก่ียวกับงานดานนี้มากอนในประเทศไทย จึงรวบรวมนักวิจัย
จากโรงเรียนแพทยตาง ๆ  ทั้ง 7 แหง อันไดแก คณะแพทยศาสตร-
ศิริราชพยาบาล, คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,
คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี, คณะแพทยศาสตร
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา, คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย-
เชียงใหม, คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน, คณะ
แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และศูนยทางการ
แพทยอีก 2 แหง ไดแก ศูนยสิรินธรเพื่อการฟนฟูสมรรถภาพ-
ทางการแพทยแหงชาติ  และสถาบันประสาทวิทยา โดยมี
ราชวิทยาลัยฯ เปนองคกรกลางในการประสานความรวมมือ
จากทั้ง 9 สถาบันนี้ นอกจากนี้ยังไดรับความรวมมือจากหนวย
บริหารฐานขอมูลของคณะเวชศาสตรเขตรอนมาชวยดําเนินการ
ดานการรวบรวมและวิเคราะหทางสถิติตาง ๆ ดวย

ข้ันตอนการดําเนินงาน
ภายหลังรวบรวมนักวิจัยทั้ ง 9 สถาบันไดแลว จึงทําการ

ระดมสมองเพื่อจัดทําแบบบันทึกขอมูล (Case Record Form,
CRF) พรอมรายละเอียดที่จะทําใหคณะนักวิจัยเขาใจตรงกัน
และทําวิจัยดวยมาตรฐานเดียวกัน เม่ือไดโครงการและแบบ
บนัทกึขอมูลสําเร็จคณะผูวิจัยจึงดําเนนิการขอการรับรองจากคณะ
กรรมการพิจารณาการวิจัยในคนของทุกสถาบัน ในระหวางนี้
เครือขายวิจัยคลินิกสหสถาบันไดอํานวยความสะดวกในดาน
ตาง ๆ ใหแกนกัวิจัย ไดแก การอบรมเกีย่วกับการเปนนักวิจัยทีดี่
(Good Clinical Practice, GCP), วิธีการตรวจสอบภายใน
(internal monitoring), การรับการตรวจสอบจากหนวยงาน
ภายนอก (external monitoring) และวิธีการตรวจสอบความ

ถูกตองของข อมูลและการแก ไข (Quality Control and
Response, QC) ซ่ึงกระบวนการเหลานี้เปนการสรางนักวิจัย
ที่ มี คุณภาพใหแกราชวิทยาลัยแพทย เวชศาสตรฟ นฟูและ
ประเทศในเวลาเดียวกัน

ภายหลังไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการพิจารณาการ
วิจัยในคนแลว คณะนักวิจัยทัง้ 9 สถาบันไดมุงม่ันรวบรวมขอมูล
ทะเบียนโรค (registry) จากผูปวยอัมพาตหลอดเลือดสมองใน
หนวยงานของตน โดยติดตามผูปวยที่ เขารับการฟนฟูสภาพ
แบบผูปวยในจนกระทั่งจําหนายออกจากโรงพยาบาล โดยมี
ขอกําหนดคือ ผู ปวยได รับการฟ นฟูสภาพจนเต็มศักยภาพ
ทีค่วรเปนแลว นั่นคือ คะแนน Barthel คงที ่2 สัปดาหตอเนื่องกัน
หรือบรรลุวัตถุประสงคที่ ต้ังไวกอนรับการฟนฟูสภาพ โดยไมมี
การเพิม่เติมวิธกีารรักษาอืน่ใดทีน่อกเหนอืจากการรักษามาตรฐาน
ที่ทําอยูเปนปกติในแตละสถาบัน

ขอมูลที่ไดรับการบันทึกในทะเบียนโรค
คณะนักวิจัยบันทึกขอมูลที่ เก่ียวของกับการฟนฟูสภาพ

ผูปวยอัมพาตหลอดเลือดสมองในหลาย ๆ ดาน โดยมีวัตถุ
ประสงคเพื่อประโยชนสูงสุดของการนําขอมูลไปใชสําหรับการ
อางอิงในระดับประเทศ โดยมีรายละเอียดของขอมูลตาง ๆ
ดังตอไปนี้
1. ขอมูลพื้นฐานทั่วไป เชน อายุเฉล่ีย เพศ ระยะเวลาที่เปน

อัมพาตหลอดเลือดสมองจนถึงวันที่ ได รับการฟ นฟู โรค
ประจําตัวตาง ๆ ชนิดพยาธิสภาพ การรับโปรแกรมการฟนฟู
แบบเขมขน (intensive program)  ซ่ึ งได รับการรักษา
มากกวาหรือเทากับ 3 ช่ัวโมงตอวัน และจํานวนชั่วโมงทีท่ีม
สหสาขาตาง ๆ ใหบริการแกผูปวย เปนตน

2. ขอมูลเก่ี ยวกับผลการฟ นฟูสภาพที่ สําคัญ ทั้ งผลด าน
รางกาย จิตใจ และดานอื่น ๆ เชน คุณภาพชีวิต ระยะเวลา
นอนโรงพยาบาล คาใชจายในการรักษาฟนฟูสภาพ เปนตน
โดยเปรียบเทียบกอนและหลังการฟนฟู ดังนี้
2.1ผลดานรางกาย
• สมรรถภาพความสามารถทางกาย ประเมินโดยใช Barthel Index(1)

เพ่ือวัดความสามารถทํากิจวัตรประจําวัน โดยมีคะแนนเต็ม 20
คะแนน ซ่ึงคะแนนท่ีมากบอกถึงระดับความสามารถท่ีดีกวา
คะแนนท่ีนอย
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• อาการเกร็งของกลามเน้ือแขนและขา ใชแบบประเมิน modified
Ashworth Scale (MAS)(2) ซ่ึงแบงระดับการเกร็งเปน 6 ระดับคือ
0 – 6 โดยผูปวยท่ีมีกลามเน้ือเกร็งมาก  ระดับ MAS จะมีคามาก
ท้ังน้ีประเมินจากกลามเน้ืองอขอศอกและงอขอเขาท่ีเปนตัวแทน
กลามเน้ือแขนและขาตามลําดับ

• การฟนตัวของระบบประสาทสั่งการซีกท่ีเปนอัมพาต โดยใชแบบ
ประเมิน Brunnstrom motor recovery scale(3) ซ่ึงแบงการฟนตัว
ออกเปน 6 ระดับ โดยผูปวยท่ีมีการฟนตัวดีระดับ Brunnstrom
จะมีคามาก ท้ังน้ีแยกประเมินสวนแขน มือ และขา

• ภาวะแทรกซอนท่ีเกิดขึ้นระหวางการฟนฟูสภาพ อันไดแก กลุม
อาการปวดกลามเน้ือและกระดูกตามตําแหนงตาง ๆ การปวดท่ี
เกดิจากเสนประสาท การติดเชือ้ในระบบตาง ๆ  การเกดิแผลกดทับ
การเกิดภาวะล่ิมเลือดอุดตัน รวมท้ังการควบคุมการขับถายท้ัง
ระบบปสสาวะและอุจจาระ และปญหาการกลืนลําบาก เปนตน

2.2ผลดานจิตใจ
• ภาวะซึมเศรา วัดโดยใชแบบประเมิน Hospital Anxiety and

Depression Score (HADS)(4)  ซ่ึงมีคําถาม 14 ขอ โดยคําถาม
ขอคู 7 ขอ เปนคําถามเกี่ยวกับอาการซึมเศรา มีพิสัยคะแนนอยู
ระหวาง 0 – 21 ผูท่ีไดคะแนนมากกวาหรือเทากับ 11 จัดวาเปน
ผูท่ีมีภาวะซึมเศราท่ีตองรับการบําบัด

• ภาวะวิตกกังวล วัดโดยใชแบบประเมนิ HADS(4) เชนกนั ซ่ึงคําถาม
ขอคี่ 7 ขอ เปนคําถามเกี่ยวกับอาการวิตกกังวล การคิดคะแนนท่ี
จัดวามีภาวะวิตกกังวลท่ีตองรับการบําบัดคือผูท่ีมีคะแนนท่ีมาก
กวาหรือเทากับ 11

2.3ผลดานอืน่ ๆ อนัไดแก
• คุณภาพชีวิต โดยใชแบบประเมิน Thai WHO-QOL BREF(5) ซ่ึง

แปลมาจากตนฉบับภาษาอังกฤษ(6) โดยมีพิสัยคะแนนอยูระหวาง
24 –120 คะแนน คะแนนยิ่งมากบงถึงคุณภาพชีวิตท่ีดี คําถาม
ประกอบดวยตัววัด 4 มิติ คือมิติดานสุขภาพกายจํานวน 7 ขอ
มิติดานจิตใจ จํานวน 6 ขอ มิติดานความสัมพันธทางสังคม
จํานวน 3 ขอ และมติิดานส่ิงแวดลอมจํานวน 8 ขอ โดยแบงระดับ
คุณภาพชีวิตออกเปน 3 ระดับ คือ คุณภาพชีวิตสูง ปานกลาง
และต่ํา

• ระยะเวลานอนโรงพยาบาล ทุกสถาบันจะบันทึกระยะเวลานอน
โรงพยาบาลท่ี ผูปวยอัมพาตหลอดเลือดสมองได รับโปรแกรม
ฟนฟูท่ีเหมาะสมจนบรรลุเปาประสงคการฟนฟู ซ่ึงเปนประโยชน
อยางยิ่งสําหรับการเปรียบเทียบคุณภาพงานบริการท่ีสําคญั และ
เปนขอมูลท่ีอาจใชอางอิงถึงระยะเวลาท่ีเหมาะสมสําหรับขบวน
การฟนฟูสภาพภายหลงัเกิดอัมพาตโรคหลอดเลือดสมอง

• คาใชจายในการรักษาฟนฟูสภาพผูปวยอัมพาตหลอดเลือดสมอง
โดยทําการบันทึกคารักษาพยาบาลท่ีเกี่ยวของกับขบวนการฟนฟู
และคารักษาท่ีไมเกี่ยวของกับขบวนการฟนฟู อันไดแก คายา คา
สืบคนตาง ๆ คาเตียง คาอาหาร เปนตน ซ่ึงเปนประโยชนสําหรับ
การคํานวณคาตอบแทนท่ี รัฐควรจัดสรรใหแกโรงพยาบาลให
เหมาะสมสําหรับการฟนฟูสภาพผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง

• ระยะเวลาท่ีใหบริการฟนฟูโดยแตละสาขาวิชาชีพ อันไดแก งาน
ท่ีเกี่ยวของกับแพทยเวชศาสตรฟนฟู งานพยาบาลฟนฟู งาน
กายภาพบําบัด งานกิจกรรมบําบัด งานอรรถบําบัด งานจิตวิทยา
ใหคําปรึกษา งานสังคมสงเคราะห และอื่น ๆ ซ่ึงระยะเวลาให
บริการมากนอยตางกันไปตามลักษณะงานของแตละสาขา

วิชาชีพ ผลลัพธเกี่ยวกับระยะเวลาน้ีชวยบอกถึงทรัพยากรบุคคล
เวลา และการลงทุนของภาครัฐในการจัดสรรงานบริการฟนฟูแก
ผูปวยอมัพาตหลอดเลอืดสมอง

• สถานท่ีอยูของผูปวยภายหลังจําหนาย ชวยบอกทางออมถึง
สมรรถภาพความสามารถของผูปวย รวมถึงภาระท่ีเกิดกับญาติ
และผูดูแล และอาจใชเปนขอมูลท่ีชวยในเรื่องการวางแผนการ
ดูแลผูปวยอัมพาตหลอดเลือดสมองของภาครัฐในอนาคต

ผลลัพธจากทะเบียนโรค
ผลลัพธที่ สําคัญที่ ไดจากการศึกษาทะเบียนโรคของการ

ฟ นฟู ผู ป วยอั มพาตหลอดเลือดสมองจํานวน  327 ราย
มีหลายตั วดั งกล าวข างตน  โดยขอนําเสนอค าเฉล่ี ยก อน
และหลังฟนฟูในภาพรวม และนําเสนอรายละเอียดของแตละ
สถาบันดังนี้

1. คะแนนความสามารถทางกาย คะแนนความสามารถ
ทางกายหลังการฟนฟูมีคะแนนเพิ่มขึ้นเม่ือเทียบกับชวงกอนการ
ฟนฟูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.001) โดยคะแนนเฉลี่ย
กอนเทากับ 7.48 (สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.96) และคะแนน
ภายหลังเทากับ 13.27 (สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4.86) ทั้งนี้
แผนภูมิที่  1 แสดงคะแนนความสามารถทางกายกอนและ
หลังการฟนฟูแยกตามสถาบัน

2. คะแนนความซึมเศรา คะแนนความซึมเศราหลังการ
ฟนฟูมีคะแนนเฉล่ียลดลงเมื่อเทียบกับชวงกอนการฟนฟูสภาพ
กอนการฟนฟูสภาพ คะแนนเฉล่ียเทากับ 8.83 (สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 4.14), หลังการฟ นฟูคะแนนเฉล่ียเทากับ 7.05
(สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน 3.87) อีกทั้งจํานวนผูที่มีภาวะซึมเศรา
หลังการฟนฟูมีจํานวนลดลงเมื่อเทียบกับชวงกอนการฟนฟู
กลาวคือกอนการฟ นฟู มีจํานวนผูที่ มีภาวะซึมเศรา 95 คน
(รอยละ 37.8) สวนหลังการฟนฟูมีจํานวน 41 คน (รอยละ 16.3)

3. คะแนนความวิตกกังวล คะแนนความวิตกกังวลหลัง
การฟนฟสูภาพมีคะแนนลดลงเมือ่เทยีบกับชวงกอนการฟนฟสูภาพ
ทั้ งนี้ กอนการฟนฟูสภาพ คะแนนเฉล่ียเทากับ 7.59 (สวน
เบี่ ยงเบนมาตรฐาน 3.90) หลังการฟ นฟูสภาพ  คะแนน
เฉล่ียเทากับ 5.78 (สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน 3.22) อกีทั้งจํานวน
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แผนภูมิ ท่ี  1: คะแนนความสามารถทางกายกอนและหลังการฟ นฟู
แยกตามสถาบัน
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5. ระยะเวลานอนโรงพยาบาลเฉลี่ ย ผู ปวยอัมพาต
หลอดเลือดสมองที่เขารวมโครงการทั้งหมด 327 ราย พบวา
มี ระยะเวลานอนโรงพยาบาลเฉลี่ ย 27.3 (ส วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน 18.0 วัน, คาตํ่าสุด 3 วัน, คาสูงสุด 74 วัน) หาก
วิเคราะหเฉพาะผูที่ ไดรับการฟนฟูสภาพเต็มศักยภาพ ระยะ
เวลานอนโรงพยาบาลเฉลี่ ยเทากับ 29.4 (ส วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน 17.9) วัน

6. คาใชจาย พบวาคาใชจายรวมเฉล่ียสําหรับผูปวยแตละ
ราย คือ 26,460.97 (สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน 22,326.18) บาท
หากทําการแยกเปนคาใชจายที่ เก่ียวของและไมเก่ียวของกับ
การฟนฟูสภาพ พบวาคาใชจายที่เก่ียวของกับการฟนฟูสภาพ
เฉล่ียเทากับ 8,601.04 บาท (สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 7,566.49
บาท, คาตํ่าสุด 360 บาท, คาสูงสุด 51,840 บาท) มีคานอยกวา
คาใชจายที่ ไมเก่ี ยวของกับการฟนฟูสภาพเฉล่ีย ซ่ึ งเทากับ
17,859.93 (สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน 19,105.06 บาท, คาตํ่าสุด
954 และคาสูงสุด 167,769 บาท)

ผูทีมี่ภาวะวติกกังวลหลังการฟนฟมีูจํานวนลดลงเมือ่เทียบกับชวง
กอนการฟนฟูเชนกัน กลาวคือกอนการฟนฟมีูจํานวนผูทีมี่ภาวะ
วิตกกังวล 64 คน (รอยละ 25.5) สวนหลังการฟนฟูมีจํานวน
17 คน (รอยละ 6.8)

4. คะแนนคุณภาพชีวิต คะแนนคุณภาพชีวิตหลังการ
ฟนฟูมีคะแนนเฉล่ียเพิ่มขึ้นเม่ือเทียบกับชวงกอนการฟนฟูสภาพ
ทั้งนี้ กอนการฟนฟูสภาพ คะแนนเฉล่ียเทากับ 69.74 (สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 11.75) และหลังการฟนฟูสภาพคะแนน
เฉล่ียเทากับ 77.72 (สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 10.69) อีกทั้ง
จํานวนผูที่ มีคุณภาพชีวิตหลังการฟนฟูมีจํานวนเพิ่มขึ้นเม่ือ
เทียบกับชวงกอนการฟนฟูสภาพ เชนกัน (ตารางที่ 1) รูปที่ 4
แสดงการเปรียบเทียบคะแนนคุณภาพชีวิตกอนและหลังการ
ฟนฟูแยกตามสถาบัน

ระดับคุณภาพ กอนการฟนฟู หลังการฟนฟู p-value*
ชวีิต

แยมาก 17 (6.69) 4 (1.57)
แยเล็กนอย 50 (19.69) 14 (5.51)
ปานกลาง 128 (50.39) 122 (48.03) <0.001
ดี 51(20.08) 99 (38.98)
ดีมากท่ีสุด 8(3.15) 15 (5.91)

ตารางท่ี  1 จํานวน (รอยละ, %) ของจํานวนผู ปวยแยกตามระดับ

คุณภาพชีวิต (Thai WHO-QoL BREF) กอนและหลังการฟนฟูสภาพ (254

ราย) * McNemar Chi-Square test
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แผนภูมท่ีิ 2: คะแนนความซึมเศรากอนและหลังการฟนฟูแยกตามสถาบัน

แผนภูมิท่ี 3: คะแนนความวิตกกังวลกอนและหลังการฟนฟูแยกตาม
สถาบัน
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แผนภูมิท่ี 4: คะแนนคุณภาพชีวิตกอนและหลังการฟนฟูแยกตามสถาบัน
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แผนภูมิท่ี 5: ระยะเวลานอนโรงพยาบาลเฉลี่ย จําแนกตามตามสถาบัน
ตาง ๆ(7)

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1600000

1800000

2000000

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Site

C
ha

rg
e 

(B
ah

t)

Not Related to Rehab
Related to Rehab

แผนภูมิท่ี 6: คาใชจายท่ีเกี่ยวของและไมเกี่ยวของกับการฟนฟูจําแนก
ตามสถาบันตาง ๆ (7)
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7. การฟนตัวของระบบประสาท การฟนตัวของระบบ
ประสาทแขน มือ และขาประเมนิโดยใช Brunnstrom Stage of
Recovery แสดงในตาราง 2 พบวามีการฟนตัวทั้ งแขน มือ
และขา กลาวคือ มีจํานวนผูปวยที่มี Brunnstrom Stage IV, V
และ VI ในชวงจําหนายมากกวาชวงแรกรับ

8. ระยะเวลาที่ใหบริการฟนฟูของแตละสาขาวิชาชีพ
ระยะเวลาใหบริการพบวาวิชาชีพทีใ่หบริการฟนฟูผูปวยมากที่สุด
3 อันดับตน คือ พยาบาล กายภาพบําบัด และกิจกรรมบําบัด
โดยมีคาเฉล่ีย 254.94, 76.95, 52.31หนวยตามลําดับ (ตารางที่
3) และเม่ือคิดเฉล่ียรวมจํานวนหนวยที่ไดรับการบําบัดรักษา
ทัง้ส้ิน มีคาเทากับ 408.61 หนวย ทัง้นีห้นวยหนึ่งเทากับ 20 นาที
และผูปวยไดรับบริการรักษาฟนฟูสภาพทั้งหมดเฉล่ียประมาณ
136 ช่ัวโมง

จํานวนหนวย จํานวน คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบน คาต่ําสุด คาสูงสุด
การรักษา# มาตรฐาน

แพทยเวช- 284 19.72 16.64 1.00 127.00
ศาสตรฟนฟู
พยาบาลฟนฟู 284 254.94 216.15 18.00 959.00
กายภาพบําบัด 284 76.95 106.89 2.00 454.50
กิจกรรมบําบัด 271 52.31 55.55 2.00 264.00
อรรถบําบัด 75 9.97 7.39 1.00 39.00
จิตวิทยาให 114 4.28 3.92 1.00 32.00
คําปรึกษา
นันทนาการบําบัด 25 6.68 4.45 1.00 18.00
สังคมสงเคราะห 106 3.05 1.82 0.50 10.00
ฝกทักษะดํารง 13 11.23 13.22 1.00 53.00
ชีวิตอิสระ
อื่น ๆ 12 11.79 5.82 4.00 21.00

รวมจํานวนหนวย 408.61 371.17 27.00 1,665.00

9. อาการเกรง็กลามเนื้อแขนและขา พบจํานวนผูปวยทีมี่
อาการเกร็ง (MAS > 1) 136 คน ในจํานวนนี้พบเปนอาการเกร็ง
กลามเนื้อแขนและขามากที่ สุด คือ 102 คน (รอยละ 31.2)
(ตาราง 4)

ความชกุของอาการเกร็ง จํานวน รอยละ
ผูท่ีมีอาการเกร็งกลามเน้ือ (MAS > 1) 136 41.6
- เกรง็ท้ัง กลามเน้ืองอขอศอกและขอเขา 102 31.2
- เกร็งเฉพาะกลามเน้ืองอขอศอก 16 4.9
- เกร็งเฉพาะ กลามเน้ืองอขอเขา 18 5.5

10. ภาวะแทรกซอนทีเ่กดิระหวางการฟนฟู สงผลกระทบ
ตอผลลัพธจากการฟนฟูสภาพโดยตรง ภาวะแทรกซอนที่พบได
บอยคือ กลุมอาการปวดกระดูกและกลามเนื้อ (รอยละ 32.4)
ในกลุมนี้พบอาการปวดไหลมากที่สุด รองลงมาคือการควบคุม
การขับถาย ปญหาการตดิเช้ือพบมากเปนอนัดับสาม ซ่ึงเปนการ
ติดเช้ือทางเดินปสสาวะมากทีสุ่ด นอกนั้นพบในอัตราที่นอยกวา
รอยละ 5 ไดแก อาการปวดจากเสนประสาท แผลกดทับ และภาวะ
ล่ิมเลือดอุดก้ันหลอดเลือดดํานอกจากนี้ยังพบผลที่ตามมา คือ
ภาวะขอไหลเคล่ือนในปริมาณมาก (รอยละ 37.3) (ตารางที ่ 5)

ภาวะแทรกซอนและผลที่ตามมา จํานวนคน รอยละ
ระหวางการฟนฟู
ภาวะแทรกซอน
กลุมอาการปวดกลามเน้ือและกระดูก 106 32.4
- ปวดไหล (62) (19.0)
- ปวดเขา (26) (7.9)
- ปวดหลัง (15) (4.6)
- อื่น ๆ เชน ปวดขา,ปวดตะโพก,ปวดศีรษะเปนตน (31) (9.5)
การติดเชือ้ 54 16.5
- ปอดตดิเชื้อ (4) (1.2)
- ติดเชื้อทางเดินปสสาวะ (35) (10.7)
- อื่น ๆ ไดแก ถายเหลว, เยื่อบุตาอักเสบ, (21) (6.4)
ติดเชื้อทางเดินปสสาวะแบบไมมีอาการ เปนตน

ผลท่ีตามมา
ขอไหลเคล่ือน 106 37.3
การควบคุมการขับถายผิดปกติ 103 31.5
- ปญหาการควบคุมปสสาวะ 80 24.5
- ปญหาการควบคุมอุจจาระ 39 11.9
อาการปวดประสาท 14 4.3
แผลกดทับ 9 2.8
ล่ิมเลือดอุดกัน้หลอดเลือดดํา 1 0.3

แขน มือ ขา

แรกรับ จําหนาย แรกรับ จําหนาย แรกรับ จําหนาย
n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%)

I 76 (23.24) 41 (12.54) 124 (37.92) 77 (23.55) 52 (15.90) 26 (7.95)
II 103 (31.50) 81 (24.77) 77 (23.55) 75 (22.94) 109 (33.33) 62 (18.96)
III 59 (18.04) 71 (21.71) 31 (9.48) 46 (14.07) 65 (19.88) 64 (19.57)
IV 29 (8.87) 48 (14.68) 36 (11.01) 44 (13.46) 55 (16.82) 69 (21.10)
V 22 (6.73) 34 (10.40) 29 (8.87) 41 (12.54) 29 (8.87) 77 (23.55)
VI 38 (11.62) 52 (15.90) 30 (9.17) 44 (13.46) 17 (5.20) 29 (8.87)
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ตารางท่ี 2:  ระดับการฟนตัวของระบบประสาทมือ แขน และขา เปรียบเทียบชวงแรกรับและจําหนาย * McNemar Chi-Square test

ระ
ดับ

<0
.0

01
p-v

alu
e*

ตารางท่ี 3: คาเฉล่ียของหนวยเวลาใหบริการงานฟนฟูของแตละสาขา
วิชาชีพ@, # หน่ึงหนวยของการรักษามีคาเทากับ 20 นาที, @ขอมูลเฉพาะ
ผูปวยท่ีทําการรักษาในแตละดาน

ตารางท่ี 4:  ผูท่ีมีอาการเกร็งของกลามเน้ือแขนและขา โดยใช MAS

ตารางท่ี 5: ภาวะแทรกซอนและผลท่ีตามมาระหวางการฟนฟู (n=327)

J Thai Rehabil Med 2010; 20(3)
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11.สถานที่อยูของผูปวยภายหลังจําหนาย สถานที่อยู
ของผูปวยอมัพาตโรคหลอดเลือดสมองภายหลังจําหนายนัน้มีความ
สําคัญเนือ่งจากสามารถสะทอนความสําเร็จของการฟนฟสูภาพพบวา
ผูปวยสวนใหญ (รอยละ 66.4) สามารถจําหนายกลับบานตนเองได
มีเพียงสวนนอยที่ไปรับการรักษาตอ ณ สถานพยาบาล

สถานที่อยูของผูปวยภายหลังจําหนาย จํานวน รอยละ
บานตนเอง 183 64.44
บานตนเอง ตองการการปรับปรุง 46 16.20
บานคนอื่น 9 3.17
บานคนอื่น ตองการการปรับปรุง 3 1.06
สถานพยาบาล 1 0.35
สงตอ / ยายไปหอผูปวยอื่น 16 5.63
อยูตอในโรงพยาบาลดวยเหตุผลอื่น ๆ 26 9.15

บทวจิารณ
ส่ิงที่ไดรับจากการทํางานวิจัยนี้มีหลายประการ ทั้งเกิดกับ

นักวิจัย สถาบัน และประเทศชาติ กลาวคือ ดานนักวิจัยไดรับ
ประสบการณที่ มีคุณคาย่ิง ทั้ งประสบการณการทําวิจัยแบบ
สหสถาบัน ประสบการณการรับการตรวจสอบทั้งจากภายใน
และภายนอก การลงบันทึกขอมูลและการแก ไขขอมูลตาม
มาตรฐาน (QC data) นักวิจัยไดเรียนรูปญหาและอุปสรรค
ตาง ๆ ในการทํางานวิจัยแบบสหสถาบัน อันไดแก การขอรับการ
พิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนของแตละ
สถาบัน การขอสนับสนุนทุนวิจัยจากแหลงทุน วิธีการทําวิจัยใน
รูปแบบทะเบียนโรค การบริหารจัดการโครงการในรูปแบบสห
สถาบัน  ปญหาการจัดทําแบบบนัทึกขอมูลอยางเปนระบบและ
การบันทึกขอมูลที่ถูกตอง รวมถึงวิธีเตรียมรับการตรวจประเมิน
คุณภาพจากสถาบันภายนอก เปนตน

สวนหนวยงานไดประโยชนคือมีนักวิจัยที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น
ทีพ่รอมจะทํางานวจัิยเพือ่สรางช่ือเสียงตอสถาบนัอยางมีคุณภาพ
ไดมาตรฐานสากล (GCP) และนักวิจัยเหลานี้ ก็จะเปนกําลัง
สําคัญในการสรางนักวิจัยรุนตอ ๆ ไป และผลิตผลงานคุณภาพ
ใหกับสถาบันและประเทศชาติของเราในอนาคต และผลงานที่
เกิดขึน้จากการศกึษาทะเบยีนโรคผูปวยอมัพาตหลอดเลือดสมองนี้
ทําใหนกัวิจัยสามารถนําเสนอผลงานในระดับชาติและนานาชาติ
ทั้งการนําเสนอปากเปลา (จํานวน 3 เร่ือง) การนําเสนอแบบ
โปสเตอร (จํานวน 13 เร่ือง) และทีสํ่าคัญทีสุ่ดคือ การเขียนงาน
วิจัยเพื่อการตีพิมพ (publications) เก่ียวกับการฟนฟูสภาพ
ดานตาง ๆ ในผูปวยอมัพาตหลอดเลือดสมอง จํานวน 14 เร่ือง(7-

20) ซ่ึ งงานวิ จัยเหลานี้ สามารถนําไปเปนขอมูลพื้ นฐานของ
ประเทศไทยเรา อีกทั้งการอางอิงจากตางประเทศ

นอกจากนี้ทางดานนโยบายทีไ่ดจากงานวิจัยนีคื้อ ควรมีการ
สงเสริมงานทางดานเวชศาสตรฟนฟูสําหรับผูปวยอัมพาตหลอด
เลือดสมอง เนื่องจากในประเทศไทยมีโรงพยาบาลเพียง 14 แหง

เทานั้นที่สามารถใหบริการฟนฟูสมรรถภาพแบบผูปวยในได
แสดงถงึความขาดแคลนสถานพยาบาลและบคุลากรดานเวชศาสตร
ฟ นฟู ดังนั้ นควรผลักดันเปนนโยบายใหมีการผลิตแพทย ผู
เช่ียวชาญสาขาเวชศาสตรฟนฟู และบุคลากรสายสนับสนุนที่
เก่ียวของ อันไดแก นักกายภาพบําบัด นักกิจกรรมบําบัด นัก
อรรถบําบัด นักจิตวิทยาการปรึกษา เปนตน รวมทั้ งจัดสรร
ตําแหนงบคุลากรทัง้สายแพทยและสายสนบัสนนุในทมีงานใหมีการ
กระจายตัวอยางเหมาะสมและสอดคลองกับความตองการของ
ประชาชนทั่วทั้งประเทศ

โดยส วนตัวผู ป วยโรคหลอดเลือดสมองนั้ น การได รับ
โปรแกรมฟนฟูสภาพเร็ว (ภายใน 1 เดือนหลังเกิดโรค) ไดผลดี
กวาผูที่ ได รับโปรแกรมฟนฟูสภาพชากวา 1 เดือน(21) โดยมี
คะแนนความสามารถทางกายหลังการฟนฟูมากกวา อีกทั้ ง
คะแนนคณุภาพชวิีตทีม่ากกวากลุมทีไ่ดรับโปรแกรมฟนฟสูภาพชา
กวา 1 เดือน ดังนั้นอาจสรุปไดวาผูปวยควรไดรับการฟนฟูสภาพ
เร็วภายใน 1 เดือน ซ่ึงเปนส่ิงที่ผูกําหนดนโยบายประเทศควร
คํานึงถึงอยางย่ิง โดยเฉพาะการเขาถึงบริการของภาครัฐ และ
ความพอเพียงของบุคลากรทางดานเวชศาสตรฟนฟู

ส วนระยะเวลานอนโรงพยาบาลโดยเฉลี่ ยประมาณ 4
สัปดาห สามารถใชเปนขอมูลประกอบสําหรับผูกําหนดนโยบาย
ระดับประเทศในการพจิารณากําหนดระยะเวลานอนโรงพยาบาล
รวมถึงการเบิกจายสําหรับการฟนฟูสมรรถภาพผูปวยโรคหลอด
เลือดสมอง สงผลใหงบประมาณของประเทศถูกใชจายอยาง
เหมาะสม ซ่ึงระยะเวลาเพียง 4 สัปดาหสามารถเพิ่มคะแนน
ความสามารถทางกายได 5.8 คะแนน (สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน
3.9)(17) จากคะแนนเร่ิมตน 7.48 หรือคิดเปนรอยละ 77.5 ซ่ึงเม่ือ
นําระยะเวลานอนโรงพยาบาลมารวมวิเคราะห  จะบอกถึง
ประสิทธิภาพของการฟนฟูสภาพ อยางไรก็ตามระยะเวลานอน
โรงพยาบาลนี้เปนคาเฉล่ียที่ไดจาก 9 สถาบัน ซ่ึงคงมีปจจัย
ความแตกตางภายในที่หลากหลาย และจากแผนภูมิที่ 5 จะ
เหน็วาโอกาสทีร่ะยะวนันอนโรงพยาบาลอาจลดลงไดอกีในอนาคต
ควรวิ เคราะหหาปจจัยที่ ส งผลตอระยะวันนอนโรงพยาบาล
ซ่ึงจะทําใหประสิทธิภาพของการฟนฟูดีขึ้นได

เม่ือดูในรายละเอียดของระยะเวลาใหบริการ ของสหวิชาชีพ
พบวาพยาบาลเปนวิชาชีพที่ ใหบริการฟ นฟูผู ปวยมากที่ สุด
(คาเฉล่ีย 254.94, สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 216.15 หนวย) ซ่ึง
มากกวาเวลาการใหบริการทางกายภาพบําบัด และกิจกรรม
บําบดั ประมาณ 3-5 เทา และทําใหคาเฉล่ียของเวลาใหบริการ
บําบัดรักษามีคามากกว าความเปนจริงที่ ผู ป วยควรได รับ
หากวิเคราะหเฉพาะเวลาที่ใชในการฟนฟูสภาพจริงทั้งการทํา
กายภาพบําบัดและกิจกรรมบําบัด โดยไมคิดเวลาบริการของ
พยาบาล พบวาใชเวลาเพยีง 129 หนวยหรือ 43 ช่ัวโมง หากใช
ตัวเลขมาตรฐานเวลาการฟนฟู คือ 2-3 ช่ัวโมงตอวัน สามารถ
คํานวณเวลานอนโรงพยาบาลได เท ากับ 14-21 วัน  โดย
ประมาณซึ่งอาจช้ีบงถึงระยะวันนอนโรงพยาบาลที่เหมาะสม

ตารางท่ี 6: สถานท่ีอยูของผูปวยอัมพาตโรคหลอดเลือดสมองภายหลัง
จําหนายจากโรงพยาบาล

เวชศาสตรฟนฟูสาร 2553; 20(3)
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เร่ืองคาใชจายในการฟนฟูสภาพ โดยเฉลี่ยสวนท่ีเกี่ยวของกับ
การฟนฟเูปนเพยีง 1 ใน 3 ของคาใชจายในการนอนโรงพยาบาลเทาน้ัน
คาใชจายท่ีเหลือ 2 ใน 3 ของการนอนโรงพยาบาลเปนคาใชจาย
ท่ีไมเกี่ ยวของกับการฟนฟูสภาพ เชน คาหอง คาอาหาร คายา
คาตรวจทางหองปฏบัิตกิาร แตมีขอควรคาํนึงคอื การคดิราคาคาใชจาย
ของแตละโรงพยาบาลยังไมมีคากลางที่ เปนมาตรฐานเดียวกัน
ท้ังประเทศ ในอนาคต หากมีการคํานวณตนทุนคาบริการและสามารถ
ทําใหมีราคามาตรฐานสําหรับคาบริการฟนฟูท่ัวประเทศ นาจะมีการ
คํานวณคาใชจายอีกคร้ัง เพือ่เปนขอมูลพืน้ฐานสําหรับประเทศไทยเรา
มีการศึกษาของ อรทัย เขียวเจริญและคณะ ทําการศึกษาเกี่ยวกับ
รูปแบบการจายเงินของหนวยงานรัฐสําหรับสําหรับการฟนฟูผูปวย
หลอดเลอืดสมอง(22) พบวาการใชระบบ DRG รวมกบั SNAP casemix
ท่ีมีคามาตรฐานตอวันและมีคาเพิม่ในกรณ ีท่ีมีคะแนนความสามารถ
เพิม่หลงัการฟนฟ ู(DRG & SNAP casemix with standardized payment
per diem plus reward for rehabilitation and functional gains)
เปนวิธีท่ีดีท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกับระบบ DRG เดิมของประเทศเรา
ในปจจุบัน

โดยสรุป ควรสนับสนุนใหมีหนวยบริการฟนฟูผูปวยอัมพาต
หลอดเลือดสมองในระดับโรงพยาบาลศูนยหรือทองถิ่นเพิ่ มข้ึน
โดยเร่ิมใหโปรแกรมการฟนฟูตั้งแตในระยะเร่ิมแรกหลังจากเกิดโรค
เน่ืองจากมีจํานวนผูปวยอัมพาตหลอดเลือดสมองอีกจํานวนมาก
ท่ีไมสามารถเขาถึงบริการฟนฟูสภาพได และเนื่องจากการฟนฟู
สภาพโดยทีมเวชศาสตรฟนฟูแบบผูปวยในทําใหผูปวยโรคหลอด
เลือดสมองมีความสามารถในการชวยเหลือตนเองเพิ่ มมากข้ึน
ลดภาวะวิตกกังวลและซึมเศรา รวมท้ังมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนจึงเปน
หลักฐานยืนยันและผลักดันใหงานเวชกรรมฟนฟูแกผูปวยอัมพาต
หลอดเลอืดสมองเปนนโยบายระดบัประเทศวาภายหลงัโรคหลอดเลอืด
สมอง แพทยควรสงตัวผูปวยกลุมน้ีมารับการฟนฟสูมรรถภาพเพือ่เพิม่
ระดบัความสามารถและคณุภาพชวีติท่ีดใีหผูปวย และลดภาระการดแูล
ของครอบครัวและสงัคมโดยรวม
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