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ABSTRACT

Objectives: To report preliminary outcomes of inpatient rehabili-
tation services for spinal cord injury (SCI) patients in the Thai SCI 
registry (TSCIR) project.
Study design: A prospective and descriptive study.
Setting: Rehabilitation wards at Maharaj Nakorn Chiang Mai 
Hospital, Sirindhorn National Medical Rehabilitation Institute, 
Ratchaburi Hospital and Siriraj Hospital.
Subjects: Traumatic SCI (TSCI) and non-traumatic SCI (NTSCI) 
patients admitted for the fi rst time for inpatient medical rehabilita-
tion services from February 2015 to April 2016.
Methods: Rehabilitation outcomes were extracted from medical 
records. Demographic data and injury data based on the Interna
tional SCI (ISCI) core data set, the traumatic data set, the non-trauma-
tic SCI data set whereas the rehab outcomes such as the ASIA 
impairment scale (AIS), rehab length of stay (LOS), the spinal 
cord independence measure (SCIM), patients’ satisfaction with 
their rehab outcomes, were analyzed and compared between 
the TSCI and the NTSCI groups. 
Results: Of 122 patients, 87 were TSCI and 35 were NTSCI 
patients.  The most common causes of TSCI were road traffi c 
crashes (55%) whereas of NTSCI were vertebral column degen-
erative disorders (31.4%). When comparing between the TSCI 
and the NTSCI groups, 75% and 34% were males, the median 
age at onset were 44 and 52 years, 81% and 51% were surgi-
cally treated; 34.9% and 43% were classifi ed as AIS-D at admis-
sion, and 43% and 64% at discharge; the median rehab LOS 

was 28 and 24 days, and the median SCIM gain was 19 and 
20, respectively. The TSCI group had higher complication rates 
than NTSCI (41.5% and 24.2%).  The median scores of patients’ 
satisfaction with the rehab outcomes were equal (10 out of 10).  
Conclusion: More than two-thirds of the SCI patients admitted 
for inpatient medical rehabilitation services were traumatic cases. 
The traumatic group had more males, lower age at onset, higher 
rates of surgery and complications, longer length of stay than the 
non-traumatic group but similar functional gain and high satisfac-
tion with rehab outcomes. 
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วิธีการศึกษา: รวบรวมขอมูลจากเวชระเบียบผูปวยใน ขอมูลท่ัวไปและ
ขอมูลสาเหตุการบาดเจ็บ/โรค อิงขอมูลสากลกรณีบาดเจ็บไขสันหลัง
ชุดขอมูลหลักและชุดขอมูลโรคไขสันหลัง สวนขอมูลผลลัพธจากการ
ฟนสภาพแบบผูปวยใน ไดแก ระยะเวลานอนโรงพยาบาลเพ่ือการฟน
สภาพ, ความรุนแรงบาดเจ็บไขสันหลังอิง ASIA impairment scale (AIS), 
คะแนนความสามารถอิง spinal cord independence measure 
(SCIM) และคะแนนความพึงพอใจตอผลลัพธ (คะแนน 0-10) เปรียบ
เทียบขอมูลดังกลาวระหวางกลุมบาดเจ็บไขสันหลังจากภยันตรายและ
กลุมโรค 
ผลการศึกษา: มีผูปวย 122 ราย บาดเจ็บจากภยันตราย 87 ราย และ
จากโรค 35 ราย กลุมภยันตรายรอยละ 55 บาดเจ็บจากการใชรถใชถนน 
กลุมโรครอยละ 31.4 เปนโรคกลุมกระดูกสันหลังเส่ือม เม่ือเปรียบเทียบ
ระหวางกลุมภยันตรายและกลุมโรค คามัธยฐานอายุเม่ือบาดเจ็บเทากับ 
44 ป และ 52 ป, รอยละ 75 และรอยละ 34 เปนผูชาย, รอยละ 81 และ
รอยละ 51 ไดรับการผาตัด, แรกรับ รอยละ 34.9 และรอยละ 42.9 
ไขสันหลังบาดเจ็บนอย (AIS-D) และเมื่อจําหนายสัดสวนเพิ่มขึ้นเปน
รอยละ 42.7 และรอยละ 63.6, คามัธยฐานระยะเวลานอนโรงพยาบาล
เพ่ือการฟนสภาพเทากับ 28 วัน และ 24 วัน และคะแนน SCIM เพ่ิมข้ึน
เทากับ 19 และ 20 ตามลําดับ ทั้งน้ี กลุมภยันตรายมีผูปวยเกิดภาวะ
แทรกซอนมากกวากลุมโรค (รอยละ 41.5 และ รอยละ 24.2, ตามลําดับ) 
และคามัธยฐานคะแนนความพึงพอใจเทากับ 10 ทั้งสองกลุม
สรุป: มากกวา 2 ใน 3 ของผูที่เขารับบริการฟนสภาพแบบผูปวยในเปน
ผูปวยบาดเจ็บไขสันหลังจากภยันตราย โดยกลุมภยันตรายมีสัดสวน
ผูชายมากกวา, มีอายุนอยกวา, มีอัตราการผาตัด และมีอัตราภาวะ
แทรกซอนมากกวา และมีระยะเวลานอนโรงพยาบาลนานกวากลุมโรค 
สวนคะแนนสมรรถภาพความสามารถท่ีเพ่ิมขึ้นและความพึงพอใจตอ
ผลลัพธจากการฟนสภาพไมตางกัน

คําสําคัญ: บาดเจ็บไขสันหลัง, บริการการฟนสภาพ, ผลลัพธจากการ
ฟนสภาพ, ภาวะแทรกซอน, ระบาดวิทยา
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บทนํา

บาดเจ็บไขสันหลัง (spinal cord injury, SCI) เปนสาเหตุหน่ึงท่ีทําให

เกิดความพิการ เพราะทําใหระบบตาง ๆ ของรางกายทํางานบกพรอง 

(impairment) และจํากัดความสามารถทํากิจกรรมและการมีสวนรวม 

(activity limitation และ participation restriction)(1, 2) มุมมองจาก

นานาประเทศตอ SCI ชี้ใหเห็นวากระบวนการบําบัดและฟนสภาพใน

ระยะหลังเฉียบพลัน (post-acute medical care and rehabilitation) 

มีความสําคัญที่ทําใหมั่นใจวาสมรรถภาพของผูปวยจะฟนกลับมาถึง

ระดับสูงสุดไดโดยอาศัยกระบวนการฟนสภาพและไดรับอุปกรณชวยที่

จําเปน(2) แตในประเทศท่ีมีรายไดตํ่าถึงปานกลาง ผูปวยสวนใหญไมสามารถ

เขาถึงบริการฟนสภาพที่มีอยูจํากัดและมีปจจัยแวดลอมที่เปนอุปสรรค 

องคการอนามัยโลกจึงเสนอใหประเทศเหลาน้ีพัฒนาระบบและบริการ

ฟนสภาพท่ีมีประสิทธิภาพและครอบคลุมสําหรับผูปวย SCI แตการจะทํา

ใหรัฐบาลสนับสนุนแนวคิดนี้ ลาสุด องคการอนามัยโลกเสนอใหมีการ

รวบรวมฐานขอมูลที่จําเปนและเปนสากลเปนกลยุทธหน่ึงเพ่ือใชในการ

ขับเคล่ือนนโยบายระบบและบริการฟนสภาพใหมีคุณภาพและท่ัวถึง

ทุกคนในป ค.ศ. 2030(2,3)  

ที่ผานมาในประเทศไทยมีรายงานการใหบริการฟนสภาพผูปวย 

SCI นอยมาก ลาสุด วิไล คุปตนิรัตศัยกุล และคณะ (พ.ศ. 2559) ได

รายงานประสิทธิผลและประสิทธิภาพของบริการฟนสภาพแบบผูปวย

ใน ในชวงป พ.ศ. 2555 จากหนวยบริการ 14 แหง ทั่วประเทศ พบวา

สวนใหญคือผูปวย SCI แตรายงานนี้รวบรวมตัวชี้วัดที่ไมเฉพาะเจาะจง

สําหรับกรณี SCI(4) สวนรายงานท่ีสรุปผลการศึกษาท่ีเก่ียวกับผูปวย SCI 

จากภยันตราย พบวาระยะเวลานอนโรงพยาบาลเพื่อการฟนสภาพ 

(rehab length of stay, LOS) มีจํานวนวันสั้นลงกวาในอดีต(5) ซึ่งเห็น

ไดชัดตั้งแตเริ่มมีการใชหลักประกันสุขภาพถวนหนาที่มีการคํานวณคา

ใชจายโดยอิง disease related grouping (DRG) เพื่อการเบิกเงินคืน

ยอนหลัง (retrospective reimbursement) ที่อิง LOS(6) ทั้งนี้ การลด 

LOS สงผลดีตอโรงพยาบาล แตเปนขอสงสัยวาสงผลกระทบตอการบรรลุ

เปาหมายสูงสุดของผูปวยที่มีความพิการและจําเปนตองมี LOS นาน

พอเพียง 

สืบเน่ืองจากขอสงสัยดังกลาว สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 

(สปสช.) ไดสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนารูปแบบบริการฟนสภาพ

และวิธีการเบิกจายเงินคืนยอนหลัง โดยกําหนดบริการฟนสภาพเปน 

3 รูปแบบ ไดแก แบบผูปวยใน (inpatient), แบบผูปวยนอก (outpa-

tient) ที่รวมถึงการใหบริการในชุมชน และแบบผูปวยในตอดวยผูปวย

นอก โดยทดลองใหบริการในโรงพยาบาลทุกระดับรวม 24 แหง พบวา

ผูที่รับบริการทั้ง 3 กลุม มีคาคะแนน Barthel ADL index (BI) เพิ่มขึ้น

อยางมีนัยสําคัญ โดยบริการแบบผูปวยในอยางเดียวมีคาเฉลี่ย LOS 

เพียง 5 วัน แตมีขอสังเกตวา รอยละ 75 เปนผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง 

และมีเพียงรอยละ 7.9 ที่เปนผูปวย SCI(7) ตางจากรายงานงานบริการ

ฟนสภาพแบบผูปวยใน (พ.ศ. 2559) ที่ผูปวย SCI เขารับบริการฟนสภาพ

แบบเขมมี LOS 28 วัน และคะแนน BI เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 4.5 แตคะแนน BI 

เม่ือจําหนายเฉลี่ยเทากับ 11.2 (จากคะแนนเต็ม 20)(4) ทั้งนี้ สํานักงาน

วิจัยเพ่ือการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทยไดอิงคะแนน BI เพ่ือประเมิน

สมรรถนะของผูปวย และแบงคะแนน BI เปนกลุม หากคะแนน BI อยู

ระหวาง 5-11 จากคะแนนเต็ม 20 จัดอยูในกลุมที่มีความพิการที่ตอง

พึ่งพาผูอื่นในระดับปานกลาง(8) 

หากตองการใหผูปวย SCI ในประเทศไทยไดรับการฟนสภาพใหมี

ศักยภาพสูงขึ้น ไมเปนคนพิการติดบานติดเตียง การมีศูนยฟนสภาพ

สําหรับผูปวย SCI อยางในประเทศที่พัฒนาแลวอาจจะเปนแนวทางที่

เหมาะสม แตในสภาวะที่มีทรัพยากรจํากัดและผูปวย SCI มีจํานวน

นอยกวาผูปวยโรคหลอดเลือดสมองและผูสูงอายุ กระทรวงสาธารณสุข

และ สปสช. จึงใหความสําคัญกับผูปวย SCI นอยกวาผูปวยโรคหลอด

สมองและผูสูงอายุ(7,8) ดังนั้น กลุมแพทยเวชศาสตรฟนฟูที่ใหการรักษา

และฟนสภาพผูปวย SCI จึงรวมตัวกันและจัดทําโครงการทะเบียนโรค

บาดเจ็บไขสันหลังไทยข้ึนเพ่ือนํารองในการรวบรวมฐานขอมูลสากล 

SCI(9-11) โดยไดรับการสนับสนุนจากราชวิทยาลัยแพทยเวชศาสตรฟนฟู

และสมาคมเวชศาสตรฟนฟูแหงประเทศไทย และเริ่มรวบรวมขอมูล

ตั้งแตป พ.ศ. 2558 เปนตนมา ดังนั้น เม่ือรวบรวมขอมูลครบหนึ่งปแลว 

จึงเห็นสมควรรายงานผลการศึกษาเบ้ืองตนเพื่อนําเสนอขอมูลที่เปน
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หลักฐานแสดงผลลัพธจากบริการฟนสภาพผูปวย SCI แบบผูปวยใน ที่

อาจนําไปสูการใหขอเสนอแนะเพื่อประกอบการพิจารณาปรับปรุง

ระบบและบริการฟนสภาพผูปวย SCI ของประเทศในอนาคตตอไป 

วิธีการศึกษา

กลุมประชากร

ผูปวย SCI ทั้งจากภยันตราย (traumatic SCI, TSCI) และจากโรค 

(non-traumatic SCI, NTSCI) ที่เขารับการรักษาตัวที่หอผูปวยเพ่ือรับ

บริการฟนสภาพ ณ สถานพยาบาลระดับตติยภูมิ 4 แหง ที่เขารวม

โครงการทะเบียนโรคบาดเจ็บไขสันหลังไทย ไดแก โรงพยาบาลมหาราช

นครเชียงใหม, สถาบันสิรินธรเพื่อการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทย

แหงชาติ, โรงพยาบาลศิริราช และโรงพยาบาลราชบุรี และยินยอมให

ผูวิจยัเก็บขอมูลเกี่ยวกับบาดเจ็บหรือโรคและขอมูลสวนตัว

เกณฑการคัดเขา ไดแก ผูปวยที่เขารับการฟนสภาพแบบผูปวยใน

ครั้งแรก  

เกณฑการคัดออก ไดแก ผูปวยเกาที่เคยไดรับการฟนสภาพแบบ

ผูปวยในมาแลว

ขั้นตอนการวิจัย

1. แจงใหผูปวยรับทราบขอมูลโครงการทะเบียนโรคบาดเจ็บ

ไขสันหลังไทย และขอคํายินยอมใหเก็บรวบรวมขอมูลสวนตัวและขอมูล

การรักษาพยาบาลจากเวชระเบียนของผูปวย

2. รวบรวมและบันทึกขอมูลลงในแบบบันทึกขอมูล ไดแก

 o แบบบันทึกขอมูลสากลหลักกรณีบาดเจ็บไขสันหลัง (Inter-

national SCI, ISCI core data set)(9) ของ International Spinal Cord 

Society (ISCoS) ที่ประกอบดวยขอมูลเก่ียวกับผูปวย, การบาดเจ็บ, 

สาเหตุ, บาดเจ็บรวม, ผาตัด, ความรุนแรงและระดับไขสันหลังท่ีบาดเจ็บ

เมื่อเขารับบริการฟนสภาพและเมื่อจําหนายอิง ASIA impairment 

scale (AIS)

 o แบบบันทึกขอมูลสากลกรณีบาดเจ็บไขสันหลังจากโรค 

(ISCI non-traumatic SCI data set)(10)

3. แบบบันทึกขอมูลผลลัพธจากการฟนสภาพ (rehabilitation 

outcomes) ไดแก ระยะเวลานอนโรงพยาบาลเพ่ือการฟนสภาพแบบ

ผูปวยใน (rehab LOS), ความสามารถอิง spinal cord independence 

measure, version III (SCIM-III),(11) ความสามารถเดินอิง walking index 

for spinal cord injury, version II (WISCI-II),(12)  ภาวะแทรกซอน เชน 

แผลกดทับ, การติดเชื้อในทางเดินปสสาวะ เปนตน

4. กอนจําหนายใหผูปวยประเมินความพึงพอใจตอชีวิต อิงชุด

ขอมูลสากล ISCI quality of life (QoL) basic data set(13) ทั้งนี้ การ

ประเมินนี้ใหผูปวยประเมินความพึงพอใจตอสุขภาพกาย, ตอสุขภาพ

จิต และตอชีวิตโดยรวม ที่บงช้ีคุณภาพชีวิต (QoL) โดยคะแนน 0 คือ

ไมพอใจทั้งหมด และ 10 คือพึงพอใจทั้งหมด ในทํานองเดียวกัน ให

ผูปวยประเมินผลลัพธจากการฟนสภาพแบบผูปวยใน โดยคะแนน 0 

คือไมพอใจทั้งหมด และ 10 คือพึงพอใจท้ังหมด

5. ตรวจสอบความถูกตองแลวนําขอมูลทั้งหมดของผูปวยแตละ

รายบันทึกลงใน excel ซึ่งเปนฐานขอมูลคอมพิวเตอร

การวิเคราะหทางสถิติ

เน่ืองจากเปนการรายงานเบ้ืองตน จึงรายงานขอมูลจํานวนนับเปน

รอยละ (%) และขอมูลตอเน่ืองเปนคามัธยฐาน (ตํ่าสุด-สูงสุด) โดยแสดง

ขอมูลเปรียบเทียบระหวางผูปวยกลุม TSCI และ กลุม NTSCI ไดแก 

ขอมูลทั่วไป, ระดับและความรุนแรงของบาดเจ็บไขสันหลังอิง AIS สวน

ผลลัพธจากบริการฟนสภาพแบบผูปวยใน ไดแก rehab LOS, คะแนน 

SCIM กอนและหลังการฟนสภาพ และคะแนนที่เพิ่มขึ้น (SCIM gain), 

ภาวะแทรกซอน ไดแก แผลกดทับ และการติดเช้ือในทางเดินปสสาวะ, 

ระดับความสามารถเดินอิง WISCI(13) และความพึงพอใจตอสุขภาพ

โดยรวมท่ีสะทอน QoL และตอผลลัพธจากการฟนสภาพ 

ผลการศึกษา

มีผูปวยที่เขารับบริการฟนสภาพแบบผูปวยในจํานวน 122 ราย 

โดยรอยละ 71.3 เปนผูปวย TSCI และรอยละ 28.7 เปนผูปวย NTSCI 

เม่ือเปรียบเทียบขอมูลระหวางกลุม (ดูตารางท่ี 1) พบวากลุม TSCI มีอายุ

เม่ือบาดเจ็บนอยกวา, มีสัดสวนผูชายสูงกวา, มีสัดสวนไดรบัการผาตัด

กระดูกสันหลัง/ไขสันหลังสูงกวา และเขาถึงบริการเร็วกวากลุม NTSCI  

(35 วัน ตอ 45 วัน) มีขอสังเกตวามีผูปวยจํานวนหนึ่งเขาถึงบริการชา

กวาหนึ่งปหลังบาดเจ็บหรือเกิดโรค โดยกลุม TSCI มีจํานวน 14 ราย 

คิดเปนรอยละ 16.1 และกลุม NTSCI มีจํานวน  5 ราย คิดเปนรอยละ 

14.3 อนึ่ง รอยละ 43.5 ของกลุม TSCI มีบาดเจ็บที่อวัยวะอื่นรวมดวย

ตารางที่ 2 แสดงสาเหตุที่ทําใหเกิด TSCI โดยรอยละ 55.2 ไดรับ

ภยันตรายจากการใชรถใชถนน, รอยละ 31.0 หกลม/ตกจากที่สูง โดย

รอยละ 43.5 มีบาดเจ็บรวมท่ีอวัยวะอื่น สวนกลุม NTSCI นั้น รอยละ 

31.4 เปนโรคกระดูกสันหลังเสื่อมกดไขสันหลัง/รากประสาท รองลงมา

คือโรคกลุมปลอกไขสันหลังเสื่อม (neuromyelitis optica, NMO หรือ 

multiple sclerosis, MS) พบรอยละ 28.6, โรคติดเชื้อ พบรอยละ 

17.1 (วัณโรค 4 ราย และแบคทีเรีย 2 ราย), เนื้องอก พบรอยละ 14.3, 

หลอดเลือดผิดปกติ พบรอยละ 5.7 และไขสันหลังผิดปกติแตกําเนิด

ชนิด Arnold-Chiari malformation พบ 1 ราย หรือรอยละ 2.9

เมื่อเปรียบเทียบระดับและความรุนแรงบาดเจ็บไขสันหลังหรือ

ความบกพรองที่ไขสันหลัง ซึ่งแบงเปนกลุม 4 กลุมยอย ตามท่ี ISCI 

กําหนด ดังปรากฏในตารางที่ 3 เม่ือแรกรับ รอยละ 34.9 ของกลุม 

TSCI และรอยละ 43 ของกลุม NTSCI มีความบกพรองหรือบาดเจ็บ

ชนิดรุนแรงนอย (AIS–D) และเมื่อจําหนาย ทั้งสองกลุมมีจํานวนผูปวย 

AIS-D เพิ่มขึ้น โดยกลุม NTSCI มีสัดสวนเพ่ิมขึ้นมากกวากลุม TSCI 

ท้ังน้ี กลุม NTSCI เพ่ิมข้ึนรอยละ 20.5 และกลุม TSCI เพ่ิมข้ึนรอยละ 7.7

ตารางที่ 4 เปรียบเทียบผลลัพธจากการฟนสภาพแบบผูปวยใน

ระหวางกลุม TSCI และกลุม NTSCI พบวาคามัธยฐาน LOS ของท้ังสอง

กลุมตางกันเล็กนอย (28 และ 24 วัน ตามลําดับ) มีขอสังเกตวาเมื่อ

แรกรับคามัธยฐานคะแนน SCIM ของกลุม TSCI ตํ่ากวากลุม NTSCI 
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Table 1. Comparison of demographic data at rehabilitation admission between TSCI and NTSCI groups

Total
n=122

TSCI
n=87

NTSCI
n=35

Age at onset, years1

Gender2

-  Male
-  Female

Onset to rehab admission, days1

Patients with late admission 
   (more than a year after onset)2

Spinal surgery2

Associated injury2

46.3 (17-84)

78 (63.9)
44 (36.1)

37.9 (6-1566)
19 (15.6)

87 (71.3)

44 (17-84)

66 (75.9)
21 (24.1)

35 (6-1566)
14 (16.1)

69 (81.2)
37 (43.5)

52 (17-74)

12 (34.3)
23 (65.7)

45 (7-825)
5 (14.3)

18 (51.4)

1median (min-max); 2number (%); TSCI, traumatic spinal cord injury; NTSCI, non-traumatic spinal cord injury

Table 2. Causes of TSCI and NTSCI

Causes of injury TSCI 
n=87

Diseases NTSCI
n=35

Sport 
Assault 
Transport  
Falls 
Others 

0 (0)
4 (4.6)

48 (55.2)
27 (31.0)

8 (9.2)

Vertebral column degenerative disorders
Infl ammatory and autoimmune diseases e.g. MNO, MS
Infection e.g. TB, bacteria
Neoplastic
Vascular disorders 
Congenital disease

11 (31.4)
10 (28.6)
6 (17.1)
5 (14.3)
2 (5.7)
1 (2.9)

Number (%)
TSCI, traumatic spinal cord injury; NTSCI, non-traumatic spinal cord injury
NMO, neuromyelitis optica; MS, multiple sclerosis; TB, tuberculosis

Table 3. Comparison of neurological level and severity of spinal cord injury based on AIS between admission and 
discharge of TSCI and TNSCI groups

Neurological level and severity according to 
ASIA impairment scale (AIS)

TSCI NTSCI
Admission

n=83*
Discharge

n=82*
Admission

n=35
Discharge

n=33*
-  C1-C4, A, B, C
-  C5-C8, A, B, C
-  T1-S5, A, B, C
-  All D

14 (16.9)
15 (18.1)
25 (30.1)
29 (34.9)

14 (16.9)
15 (18.1)
25 (30.1)
29 (34.9)

1 (2.9)
6 (17.1)

13 (37.1)
15 (42.9)

1 (3.0)
3 (9.1)

8 (24.2)
21 (63.6)

Number (%); * some missing data in both groups
TSCI, traumatic spinal cord injury; NTSCI, non-traumatic spinal cord injury
ASIA, American Spinal Injuries Association; AIS, ASIA impairment scale
A, complete lesion; B, sensory sparing only; C, motor useless; D, motor useful

แตเมื่อพิจารณาผลตางระหวางแรกรับและจําหนาย คะแนน SCIM ที่

เพิ่มขึ้น (SCIM gain) ใกลเคียงกัน (19 และ 20 ตามลําดับ) และเมื่อ

คํานวณคาประสิทธิภาพงานบริการฟนสภาพ (คะแนน SCIM ที่เพิ่มขึ้น 

ตอ LOS) โดยรวม ไดคามัธยฐานเทากับ 0.2 ทั้งน้ี กลุม NTSCI มีคา

ประสิทธิภาพงานสูงกวากลุม TSCI (0.7 และ 0.11 ตามลําดับ)

ระหวางการฟนสภาพ รอยละ 36.5 ของผูปวยท้ังหมดมีภาวะแทรก-

ซอนเกิดขึ้น โดยกลุม TSCI มีอัตราการเกิดภาวะแทรกซอนสูงกวากลุม 

NTSCI (รอยละ 41.5 และรอยละ 24.2 ตามลําดับ) โดยกลุม TSCI มีภาวะ

แทรกซอนเรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก ภาวะติดเช้ือในทางเดิน

ปสสาวะ (รอยละ 20.7),  แผลกดทับ (รอยละ 14.6), อาการปวด  

(รอยละ 1.7) และอื่น ๆ  (อยางละ 1 ราย) ไดแก หลอดลมตีบ, หลอดลม

อักเสบ และอาการกลามเนื้อหดเกร็ง สวนกลุม NTCI  ไดแก ทางเดิน

ปสสาวะติดเช้ือ (รอยละ 12.1), แผลกดทับ (รอยละ 6.1), และอื่น ๆ 

อยางละ 1 ราย ไดแก ไขหวัด, ผิวหนังเปอยยุยบริเวณทวารหนัก ตาม

ลําดับ) (ดูตารางที่ 4) และเมื่อใหผูปวยประเมินความพึงพอใจ พบวาทั้ง

สองกลุมใหคะแนนความพึงพอใจตอสุขภาพกายและใจหรือสุขภาพ

โดยรวม ไดคามัธยฐานเทากับ 9 จากคะแนนเต็ม 10 และตอผลลัพธ

จากบริการฟนสภาพ ไดคามัธยฐานเทากันคือ 10 (ดูตารางที่  4)

สวนความสามารถเดินกอนจําหนายโดยใช WISCI-II (ดูตารางที่ 

5) รอยละ 30 ของผูปวยทั้งหมดยืนเดินไมได โดยกลุม TSCI มีสัดสวน

ผูที่ยืนเดินไมไดสูงกวากลุม NTSCI (รอยละ 33.3 และ รอยละ 20.8 

ตามลําดับ) แตมีสัดสวนผูที่เดินไดโดยไมใชอุปกรณชวยเดินสูงกวากลุม 
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NTSCI (รอยละ 29.6 และ รอยละ 12.5 ตามลําดับ) เชนกัน ทั้งนี้ เม่ือ

พิจารณาเฉพาะผูที่เดินไดนอกราวคู เครื่องชวยพยุงเดินส่ีขา (walker) 

เปนอุปกรณชวยเดินที่ถูกใชมากที่สุด 

บทวิจารณ

โครงการทะเบียนโรคไขสันหลังไทยนี้นับเปนคร้ังแรกที่มีการ

รวบรวมฐานขอมูลสากลเฉพาะสําหรับผูปวย SCI แมวาโครงการน้ีไดรับ

ความรวมมือจากสถานพยาบาลเพียง 4 แหง ต ่ํากวาที่คาดการณไว แต

ทั้ง 4 แหง เปนสถานพยาบาลระดับตติยภูมิที่มีหอผูปวยเฉพาะสําหรับ

บริการฟนสภาพแบบผูปวยในโดยทีมสหวิชาชีพ และมีศักยภาพที่จะ

พัฒนาเปนศูนยบรูณาการฟนสภาพแบบครอบคลุมสําหรับผูปวย 

SCI ไดในอนาคต ดังน้ัน ขอมูลที่รวบรวมไดจากโครงการน้ีนาจะเปน

หลักฐานใชประกอบการตัดสินใจปรับปรุงระบบและบริการฟนสภาพ

สําหรับผูปวย SCI ในอนาคตได

ขอมูลเบ้ืองตนในชวงปแรกของโครงการ มีผูปวย SCI ท่ีเขารับบริการ

ฟนสภาพแบบผูปวยในคร้ังแรกจํานวน 122 ราย สวนใหญเปนผูปวยที่

ไดรับภยันตรายจากการใชรถใชถนนเปนหลัก รองลงมาคือหกลมหรือ

ตกจากที่สูง ซึ่งไมเปล่ียนแปลงจากท่ีเคยรายงานในระยะหลัง(14-16) สวน

กลุม NTSCI นั้น สวนใหญเกิดจากโรคกระดูกสันหลังเส่ือม รองลงมา

คือโรคไขสันหลังอักเสบ, ติดเชื้อ, เนื้องอก, หลอดเลือดผิดปกติ และ

ความผิดปกติแตกําเนิน ตามลําดับ ทั้งนี้ การติดเช้ือสวนใหญเกิดจาก

วัณโรคซึ่งลุกลามจากกระดูกสันหลังและกดไขสันหลัง มีขอสังเกตวา

สาเหตุจากโรคสวนใหญเปนโรคที่ปองกันได หากไดรับการวินิจฉัยได

แตเนิ่น ๆ ยอมปองกันความพิการที่เกิดจากอัมพาตไขสันหลังได

เม่ือพิจารณาวิธีการบําบัดรักษาพบวามีสัดสวนการผาตัดกระดูก

สันหลังสูงขึ้น คาดวาเปนเพราะภยันตรายสวนใหญมีความรุนแรงและ

ทําใหกระดูกสันหลังเสียความม่ันคง จําเปนตองผาตัดดามกระดูกสัน

หลังเพื่อเพ่ิมความม่ันคงใหกระดูกสันหลัง ยน LOS ในระยะเฉียบพลัน 

และทําใหผูปวยเขาสูกระบวนการฟนสภาพเร็วขึ้น แตมีขอสังเกตวา

ระยะเวลาต้ังแตบาดเจ็บ/เกิดโรคถึงวันท่ีเขารับบริการฟนสภาพสําหรับ

กรณี TSCI มีคามัธยฐานเทากับ 35 วัน ซึ่งพนชวงหนึ่งเดือนแรกท่ีถือ

เปนระยะเฉียบพลัน ทั้งนี้ อาจเปนเพราะมีเหตุอื่นที่ขัดขวางการเขาสู

กระบวนการฟนสภาพ ซึ่งการศึกษาคร้ังนี้พบวาผูปวย TSCI เกือบครึ่ง

หนึ่งมีบาดเจ็บที่อวัยวะอื่นรวม (associated injury) 

นอกจากน้ี เกือบรอยละ 16 ของผูปวยท้ังหมดในการศึกษาน้ี กวาจะ

ไดโอกาสเขารับบริการฟนสภาพครั้งแรกตองเสียเวลานานมากกวาป 

ขอมูลนี้สะทอนถึงบริการฟนสภาพท่ีมีจํากัดและการไมสามารถเขาถึง

บริการ ดังนั้น หากมีระบบการสงตอที่มีประสิทธิภาพ ผูปวยจะไดรับ

Table 4. Comparison of rehabilitation outcomes at discharge between TSCI and NTSCI groups
Rehab outcomes Total

n=115*
TSCI
n=82*

NTSCI
n=33*

Rehab LOS1

SCIM score1

- Admission
- Discharge

SCIM gain1

Rehab effi ciency1 
Complications2

- UTI
- Pressure ulcer
- Pain
- Others

Patient’s overall satisfaction with life (QoL)1
Patient’s satisfaction with rehab outcomes1

26.8 (5-209)

25.8 (4-71)
57.2 (9-100)
19.3 (0-62)
0.2 (0-4.5)
42 (36.5)
21 (18.3)
14 (12.2)

2 (1.7)
6 (5.2)

9 (0-10)
10 (4-10)

28 (5-209)

23 (4-61)
56.5 (9-100)

19 (0-62)
0.11 (0-4.5)
34 (41.5)
17 (20.7)
12 (14.6)

2 (2.4)
4 (7.3)

9 (3-10)
10 (5-10)

24 (8-98)

33 (8-71)
59 (15-100)

20 (0-58)
0.7 (0-3.4)

8 (24.2)
4 (12.1)
2 (6.1)
0 (0)

2 (6.1)
9 (0-10)

10 (4-10)
1median (min-max); 2number (%); * some missing data in both groups
LOS, length of stay; TSCI, traumatic spinal cord injury; NTSCI, non-traumatic spinal cord injury
SCIM, spinal cord independence measure; UTI, urinary tract infection; QoL, quality of life  

Table 5. Comparison of walking index for spinal cord injury (WISCI) at discharge between TSCI and NTSCI groups
WISCI-II levels
Grouping based on types of gait aid2

Total
n=78*

TSCI
n=54*

NTSCI
n=24*

Level 0: cannot stand
Level 1-5: in parallel bars
Level 6, 8, 9, 13: use a walker
Level 7, 11, 12, 16: use bilateral crutches
Level 10, 14, 15, 19: use one cane/crutch
Level 17, 18, 20: walk with no gait aid

23 (29.5)
8 (10.2)

16 (20.5)
6 (7.7)
6 (7.7)

19 (24.4)

 18 (33.3)
7 (13.0)
5 (9.3)
4 (7.4)
4 (7.4)

16 (29.6)

5 (20.8)
1 (4.2)

11 (45.8)
2 (8.3)
2 (8.3)

3 (12.5)
Number (%); * missing data in some cases in both groups 
WISCI-II, walking index for spinal cord injury II
TSCI, traumatic spinal cord injury; NTSCI, non-traumatic spinal cord injury
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การฟนสภาพเร็วข้ึน สงผลใหมีโอกาสบรรลุเปาหมายการฟนสภาพเพิ่ม

มากขึ้น และความเส่ียงตอการเกิดภาวะแทรกซอนลดลง

เมื่อพิจารณาระดับและความรุนแรงของ SCI พบวาแรกรับมากกวา

ครึ่งของผูปวยท้ังสองกลุม ไขสันหลังบาดเจ็บและมีความบกพรองชนิด

รุนแรงมากถึงปานกลาง (AIS A-C) แตหลังจากไดรับการฟนสภาพประมาณ 

3-4 สัปดาห ผูปวย SCI ระดับคอมีการฟนตัวเพิ่มมากขึ้นเมื่อจําหนาย 

แตมีขอสังเกตวากรณีรอยโรคอยูที่ไขสันหลังสวนอกโดยเฉพาะกลุม 

TSCI ประสาทไขสันหลังไมฟนตัว สอดคลองกับรายงานในอดีตที่พบ

วาไขสันหลังสวนอกมักบาดเจ็บชนิดทั้งหมด (complete lesion) และ

ฟนตัวนอยมากหรือไมฟนเลย สวนกลุม NTSCI พบการฟนตัวมากกวา 

ทั้งนี้ คงเปนเพราะโรคที่พบบอยสวนหนึ่งเปนโรคไขสันหลังอักเสบที่มี

การฟนตัวไดหลังไดรับการบําบัดรักษา 

แมไขสันหลังของผูปวย TSCI มีโอกาสฟนตัวนอย กระบวนการ

ฟนสภาพจึงเปนกลไกหลักที่ชวยใหเขากลับมามีความสามารถได โดย

อาศัยการพัฒนากลามเน้ือที่ยังสามารถใชการไดรวมกับการใชอุปกรณ

ชวยที่เหมาะสม แตการบรรลุเปาหมายสูงสุดขึ้นกับ LOS ที่ผูปวยไดรับ 

ดังน้ัน ประเด็นท่ีตองกลาวถึงตอไปคือ LOS ขอมูลเบ้ืองตนจากโครงการ

นี้พบวา LOS สั้นกวาหนึ่งเดือน (คามัธยฐานเทากับ 23 วัน) ใกลเคียง

กับที่ สปสช. กําหนดไวในการคํานวณอัตราคาบริการที่ใชเรียกเก็บเงิน

คืนโดยอิง DRG(6) จึงตั้งขอสังเกตวา LOS สั้นน้ี นาจะเปนเพราะสถาน

พยาบาลไมตองการใหผูปวยนอนนานเกินคาวันนอนท่ีกําหนดไวดังกลาว 

สวนสมรรถภาพและความสามารถในการทํากิจวัตรประจําวันของ

ผูปวยเปนผลลัพธท่ีสะทอนประสิทธิผล โครงการน้ีใชแบบประเมิน SCIM 

ซ่ึงเปนเคร่ืองมือเฉพาะสําหรับผูปวย SCI(12) เบ้ืองตนพบวาคะแนน SCIM 

เพ่ิมข้ึนประมาณเทาตัวหลังจากผานกระบวนการฟนสภาพประมาณ 

3-4 สัปดาห สงผลใหคาประสิทธิภาพการบริการฟนสภาพคอนขางตํ่า 

ไดคามัธยฐานเทากับ 0.2 ทั้งน้ีอาจเปนเพราะชวงที่เขารับบริการฟน

สภาพเปนชวงแรกหลังระยะเฉียบพลัน และผูปวยยังตองใสอุปกรณ

พยุงกระดูกสันหลังท่ีจํากัดการเคล่ือนไหวและการฝกกายบริหารท่ีเปน

วิธีการหลักของกระบวนการฟนสภาพ 

ผลลัพธอีกตัวหนึ่งเปนความคาดหวังสําคัญของผูปวยคือการกลับ

มาเดินไดอีกครั้ง พบวาหลังจากผานการฟนสภาพแลว กลุม TSCI มี

สัดสวนผูที่เดินไดโดยไมใชอุปกรณชวยเดินมากกวา (ดูตารางท่ี 5) ทั้ง ๆ  

ที่สัดสวนบาดเจ็บไขสันหลังมีความบกพรองชนิดรุนแรงนอย (AIS-D) 

นอยกวาที่พบในกลุม NTSCI (ดูตารางท่ี 3) คาดวาคงเปนเพราะผูปวย 

TSCI มีอายุนอยกวา และมีสัดสวนเพศชายมากกวาผูปวย NTSCI (ดู

ตารางที่ 1) 

สวนการเกิดภาวะแทรกซอนถือเปนตัวชี้วัดหน่ึงที่สะทอนการให

บริการทางการแพทย ขอมูลเบื้องตนจากการศึกษาครั้งน้ีพบอัตราเกิด

ภาวะแทรกซอนคอนขางสูง โดยพบรอยละ 36.5 ของผูปวยทั้งหมด 

โดยกลุม TSCI มีอัตราการเกิดทางเดินปสสาวะติดเช้ือและแผลกดทับ

สูงกวากลุม NTSCI คาดวาการใชหลอดสวนปสสาวะเพิ่มความเสี่ยง

การติดเช้ือในทางเดินปสสาวะ และการมีบาดเจ็บรวมท่ีทําใหผูปวย TSCI 

ตองนอนรักษาตัวนาน ความเส่ียงตอการเกิดแผลกดทับจึงเพ่ิมข้ึน ดังน้ัน 

แพทยและทีมเวชกรรมฟนฟูควรปรับมาตรการปองกันภาวะแทรกซอน

และหากเปนไปได และที่สําคัญคือควรรวมรณรงคเพื่อลดอุบัติการณ

และความรุนแรงของภยันตรายที่เกิดจากการใชรถใชถนน(17)

สวนตัวบงชี้อื่นที่ควรกลาวถึงคือความพึงพอใจของผูปวย เบื้องตน

พบคามัธยฐานคะแนนความพึงพอใจสูง ท้ังตอสุขภาพโดยรวมท่ีสะทอน

ถึงคุณภาพชีวิตของผูปวยหลังผานการฟนสภาพแลว และตอผลลัพธ

ดานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริการฟนสภาพแบบผูปวยใน 

ขอมูลนี้บงชี้วาผูปวยพอใจกับกระบวนการฟนสภาพแบบผูปวยใน แต

กระนั้นมีผูปวยสวนหนึ่งที่พึงพอใจนอย คงเปนเพราะผูปวยมีความ

คาดหวังสูงกวาความเปนจริง และอีกปจจัยหนึ่งคือ LOS ซึ่งผูปวยและ

ครอบครัวมักเห็นวาระยะเวลาที่ไดรับสั้นไป เขาสมควรไดโอกาสนาน

กวานี้เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่สูงขึ้น

อนึ่ง แมในประเทศไทยไดมีการศึกษาวิจัยเพื่อหาวิธีการหรือระบบ

อื่นเชน subacute nonacute phase (SNAP) หรือ casemix มาแทน

การใช DRG(18) ที่นาจะเอื้อใหผูปวยไดรับบริการฟนสภาพมากข้ึน แต

ถึงปจจุบันก็ยังไมมีขอสรุป ดังนั้น แนวทางปฏิบัติที่ใชในปจจุบันคือ 

การใหโอกาสผูปวยเขารับบริการฟนสภาพแบบผูปวยในซ้ําในชวงป

แรกหลังบาดเจ็บ เพราะชวงสามเดือนแรกผูปวยที่กระดูกสันหลังบาด

เจ็บจําเปนตองใชอุปกรณพยุงกระดูกสันหลังซึ่งเปนอุปสรรคขัดขวาง

การออกกําลังกาย, การฝกเคล่ือนยายตัวและการฝกทํากิจวัตรสวนตัว 

และหลังจากไมมีความจําเปนตองใชอุปกรณพยุงกระดูกสันหลัง ผูปวย

จึงสมควรไดรับโอกาสเขารับการฟนสภาพเพิ่มเติม เพื่อเพ่ิมสมรรถ-

ภาพและความสามารถใหถึงศักยภาพสูงสุดเทาที่จะเปนไปได

สรุป การศึกษาครั้งนี้เปนรายงานขอมูลเบื้องตนจากปแรกของ

โครงการทะเบียนโรคไขสันหลังไทยที่สะทอนผลลัพธเบื้องตนจากการ

บริการฟนสภาพแบบผูปวยใน กลุมบาดเจ็บไขสันหลังจากภยันตราย

และโรคมีขอมูลที่แตกตางกัน เชน กลุมภยันตรายพบเพศชายมากกวา

และอายุนอยกวากลุมโรค ในขณะที่กลุมโรคมีสัดสวนไขสันหลังฟนตัว

มากกวา มีภาวะแทรกซอนนอยกวาและระยะเวลานอนสั้นกวา สงผล

ใหประสิทธิภาพการบริการฟนสภาพสูงกวากลุมภยันตราย แตเน่ืองจาก

ขอมูลในชวงปแรกยังมีจํานวนผูปวยนอย คณะผูรวมวิจัยจึงเห็นสมควร

ใหดําเนินการรวบรวมขอมูลตอเนื่องเพื่อใหไดขอมูลที่มากพอเพียง

สําหรับการวิเคราะหทางสถิติและเกิดประโยชนตอการปรับปรุงบริการ

ฟนสภาพผูปวยบาดเจ็บไขสันหลังในประเทศตอไป

กิตติกรรมประกาศ

โครงการนี้ไดรับทุนการสนับสนุนการทําวิจัยจากราชวิทยาลัย

แพทยเวชศาสตรฟนฟูและสมาคมเวชศาสตรฟนฟูแหงประเทศไทย
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