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การดู แ ลผู้ ป่ ว ยระยะกลาง(Intermediate Care) ในจั ง หวั ด ลพบุ รี และสมุ ท รปราการ ที ม งาน
โรงพยาบาลบางกล่า จังหวัดสงขลา โรงพยาบาลสารภี และโรงพยาบาลสารภีบวรพัฒ นา จังหวัด
เชีย งใหม่ ที่ให้ ข้อเท็จ จริงที่ทรงคุณ ค่า และให้ ข้อมูลอันเป็นประโยชน์แก่การวิจัย และสนับสนุ น
ให้การศึกษานี้ลุล่วงด้วยดี
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บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
การดูแลผู้ป่วยระยะกลาง คือการดูแลผู้ป่วยที่มีอาการทางคลินิกผ่านพ้นระยะวิกฤติ (acute phase)
และมีอาการคงที่แต่ยังคงมีความบกพร่องทางร่างกายบางส่วนที่จากัดการทากิจวัตรประจาวันและการมีส่วน
ร่ ว มในสั ง คม จ าเป็ น ต้ อ งได้ รั บ การสมรรถภาพทางการแพท ย์ โ ดยที ม สหวิ ช าชี พ (multidisciplinary
approach) อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ในโรงพยาบาลจนถึงชุมชน เพื่อเพิ่มสมรรถนะร่างกาย จิตใจ การทากิจวัตร
ประจาวันและลดความพิการหรือภาวะทุพพลภาพ ทั้งการกลับสู่สังคมได้เต็มศักยภาพ การออกแบบระบบ
บริการดูแลผู้ป่วยระยะกลางที่เหมาะสม จะช่วยให้ผู้ป่วยและญาติสามารถเข้าถึงบริการอันจะนามาซึ่งการลด
อัตราความพิการ ซึ่งจะลดค่าใช้จ่ายในระยะยาวในการดูแลผู้ป่วยในอนาคตได้จนกระทั่งถึงลดโอกาสการเกิด
โรคที่ป้องกันได้ในอนาคตด้วย จึงถือเป็นระบบบริการที่ควรสนับสนุนให้เกิดขึ้นโดยเร็ว
การศึกษานี้ เป็ น ส่ ว นหนึ่ งของโครงการพั ฒ นาพื้ น ที่ต้ นแบบให้ บริการการดู แลระยะกลาง ภายใต้
โครงการการทบทวนสถานการณ์ ความต้องการระบบและเครื่องมือที่จะตอบสนองต่อปัญ หาของผู้ สูงอายุ
ในประเทศไทยและการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง โดยทาหน้าที่ประเมินผลในพื้นที่ต้นแบบที่มีการ
พัฒ นาระบบการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง ทาการประเมินผลเปรียบเทียบระหว่างพื้นที่ต้นแบบที่มีการพัฒ นา
ระบบการดูแลผู้ ป่ วยระยะกลางในโครงการ และพื้น ที่ที่มีการดาเนิ นการให้ บริการดูแลผู้ ป่ว ยระยะกลาง
อย่างสม่าเสมอมาก่อนหน้านี้ เพื่อเป็น Benchmark สาหรับพื้นที่ที่พัฒนาใหม่ โดยประเมินผลลัพธ์ทางคลินิก
และประเมินการบริหารจัดการ
ผลการศึกษา พบว่า
1. การออกแบบระบบบริการในพื้นที่ต้นแบบ พบปัญ หาการเชื่อมต่อระหว่างการดูแลผู้ ป่วยระยะ
เฉียบพลันและการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง ส่งผลให้ผู้รับบริการจานวนหนึ่งไม่สามารถเข้าถึงบริการการดู แล
ผู้ป่ ว ยระยะกลาง ซึ่งทาให้ ผู้ป่ วยกลุ่ มนี้ เสี ย โอกาสที่ จะหายจากความพิ การ พบว่า แพทย์เฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ฟื้นฟูมีส่วนสาคัญในการลดปัญหานี้
2. ข้ อ มู ล ในการศึ ก ษานี้ พบข้ อ มู ล ทางสถิ ติ ที่ บ่ ง บอกว่ า จ านวนชั่ ว โมงกายภาพบ าบั ด และ
กิ จ กรรมบ าบั ด ที่ เหมาะสมในการดู แ ลผู้ ป่ ว ยระยะกลางแต่ ล ะรายอย่ า งน้ อ ยควรได้ รั บ บริ ก ารชั่ ว โมง
กายภาพบาบัดไม่น้อยกว่า 10-15 ชั่วโมงต่อราย ยกเว้นในบางกิจกรรมที่มีความยากอาจจะจาเป็นต้องการ
ถึง 15-20 ชั่วโมงต่อราย สามารถระบุเป็นมาตรฐานใหม่ในการบริการผู้ป่วยระยะกลางที่ควรประกาศใช้
3. รูปแบบการให้บริการการดูแลผู้ป่วยระยะกลางแบบผู้ป่วยใน มีข้อดีของการจัดบริการรูปแบบนี้
ได้ แก่ โอกาสที่ จ ะให้ บ ริ ก ารกายภาพบ าบั ด และกิจ กรรมบ าบั ด ได้ ค รบชั่ ว โมงตามมาตรฐานอย่ างแน่ น อน
ส่ งผลให้ ล ดความพิ ก ารได้ แต่ ข้ อ เสี ย ของรู ป แบบนี้ อ ยู่ ที่ ความไม่ ส ะดวกของผู้ ป่ ว ยและญาติ ที่ ต้ อ งนอน
โรงพยาบาลนาน ต้นทุนในการให้บริการที่สูง ประกอบกับถ้าเป็นโรงพยาบาลในเขตเมืองที่มีจานวนเตียงจากัด
อยู่แล้วการให้บริการในรูปแบบนี้น่าจะเป็นไปไม่ได้เลยทีเดียว
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4. รู ป แบบที่ ผู้ ป่ ว ยรั บ บริ ก ารกายภาพบ าบั ด ที่ โรงพยาบาล ในลั ก ษณะของผู้ ป่ ว ยนอกภ ายหลั ง
ที่ จ าหน่ ายออกจากโรงพยาบาลในระยะเฉี ย บพลั น แล้ ว รู ป แบบนี้ ข้ อ ดี คื อ ผู้ ป่ ว ยและญาติ ไม่ ต้ อ งนอน
โรงพยาบาลนาน แต่ มี ข้ อ เสี ย คื อ การที่ ผู้ ป่ ว ยและญาติ จ าเป็ น จะต้ อ งเดิ น ทางมาโรงพยาบาลบ่ อ ยครั้ ง
มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางจานวนหนึ่ง และมีแนวโน้มว่าผู้ป่วยมักจะเดินทางมาได้ไม่ครบตามที่กาหนด ส่งผลให้
รูปแบบนี้จะทาให้ผู้ป่วยได้รับบริการกายภาพบาบัดและกิจกรรมบาบัดไม่ครบตามมาตรฐานชั่วโมงที่ควรได้รับ
5. เนื่องจากต้นทุนที่สูงขึ้น แต่มีผลลัพธ์ที่คุ้มค่า จึงต้องมีการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม เพื่อให้เกิด
บริการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง การบริหารจัดการการเงินสาหรับการดูแลผู้ป่วยระยะกลางที่ดี ควรจะจัดสรรตาม
ผลลัพธ์ของการให้บริการ ซึ่งต้องมีระบบข้อมูลผลลัพธ์ของการให้บริการที่ถูกออกแบบให้มีการบันทึกในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อนามาประมวลผลได้ง่าย
6. แบบประเมินความสามารถในการดาเนินกิจกรรมประจาวัน ที่ใช้ในการประเมินผู้ป่วยระยะกลาง
เบื้องต้น แบบประเมินที่ใช้จึงควรเป็นแบบประเมิน barthel index เป็นมาตรฐานเดียวกันในการให้บริการ
ผู้ป่ วยระยะกลาง อย่างไรก็ดี ในรายที่มีค่าคะแนน barthel index เต็ม 100 คะแนน ก็ยังจาเป็นต้องมีการ
ประเมิ น ความสามารถในการด าเนิ น กิ จ กรรมเพิ่ ม เติม โดยอาจใช้ แบบประเมิน SNMRC ประเมิ น เพิ่ ม เติ ม
เพื่อแก้ปัญหาคะแนน barthel index เต็ม 100 คะแนน แต่กลับไม่สามารถดาเนินกิจกรรมประจาวันได้
7. ระบบการดูแลผู้ป่วยระยะกลางเป็นการดูแลผู้ป่วยที่จาเป็นต้องใช้บุคลากรวิชาชี พในการให้บริการ
ไม่ ส ามารถฝึ ก บุ ค ลากรทั่ ว ไปเพื่ อ ให้ บ ริ ก ารแทนได้ บุ ค ลากรทั่ ว ไปที่ ได้ รั บ การฝึ ก แล้ ว อย่ า งมากที่ สุ ด
ก็จะสามารถเป็นผู้ช่วยบุคลากรวิชาชีพในการให้บริการ ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของบุคลากรวิชาชีพเท่านั้น
บุคลากรวิชาชีพที่จาเป็นในการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง ได้แก่ นักกายภาพบาบัด นักกิจกรรมบาบัด แพทย์เฉพาะ
ทางสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
ควรสนับสนุนให้เกิดระบบบริการผู้ป่วยระยะกลางโดยเร็ว และหนทางที่ดีและประหยัดงบประมาณ
หนทางหนึ่ ง น่ าจะเป็ น การพยายามท าให้ เกิ ด การร่ว มบริ ก ารระหว่างภาครัฐ และเอกชน และให้ บ ริ การ
กายภาพบาบัดที่บ้านของผู้ป่วย ซึ่งอาจต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมในรายละเอียด แต่มีแนวโน้มที่น่าจะดาเนินการ
ได้ และขยายผลได้เร็ว โดยไม่ประสบปัญหาด้านบุคลากร และงบประมาณ
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บทที่ 1 บทนา
ระบบสุขภาพของประเทศไทยเน้นงานรักษาพยาบาลมากกว่างานฟื้นฟูสมรรถภาพ ทาให้โรงพยาบาล
ต้อ งบริห ารจั ด การเตี ย งเพื่ อ รองรั บ ผู้ ป่ ว ยระยะเฉีย บพลั น ให้ ได้ มากที่ สุ ด [1] จากการศึ ก ษาของ รัช วรรณ
สุ ข เสถี ย ร เกี่ ย วกั บ การเข้ าถึ ง บริ ก ารเวชกรรมฟื้ น ฟู โรคหลอดเลื อ ดสมองระยะเฉี ย บพลั น แบบผู้ ป่ ว ยใน
ในโรงพยาบาลศูน ย์ [2] พบว่า มีเพียงร้อยละ 18 ของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเท่านั้นที่เข้าถึงบริการเวช
กรรมฟื้นฟู ผู้ป่วยส่วนใหญ่เมื่อพ้นระยะวิกฤติจะถูกจาหน่ายให้กลับบ้านทันที ทั้งนี้เป็นไปตามนโยบายการ
วินิจฉัยกลุ่มโรคร่วม (DRG) ที่ลดจานวนวันนอน (Length Of Stay: LOS) นอกจากนี้แพทย์มักเข้าใจว่าผู้ป่วย
สามารถรับการฟื้นฟูสมรรถภาพที่โรงพยาบาลชุมชนใกล้บ้านได้ แต่ขาดการส่งต่อที่เป็นระบบชัดเจนผนวก
กับผู้ป่วยและญาติไม่เข้าใจและไม่เห็นถึงความสาคัญของการฟื้นฟูสมรรถภาพ เมื่อกลับไปอยู่บ้านก็จะพบว่า
ญาติ ไม่พร้อมในการดูแลเพราะไม่มีความสามารถในการดูแลโดยเฉพาะเรื่องที่ซับซ้อน/ ไม่มีความสามารถ
ในการทากายภาพบาบัด ต้องการการช่วยเหลือเรื่องดูแลพื้นฐานกิจวัตรประจาวันแก่ผู้ป่วย การขาดอุปกรณ์
ช่วยในการดูแล ความต้องการ การช่ว ยเหลื อเรื่องปรับ ปรุงบ้านที่พั กอาศั ยเพื่อให้ ส ะดวกในการดู แลและ
ให้ผู้ป่วยปลอดภัย จากปัญหาความยากลาบากดังกล่าว ทาให้บ่อยครั้งผู้ป่วยไม่ได้รับการดูแลเท่าที่ควรจนเกิด
ภาวะแทรกซ้อนต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลซ้าอีกครั้ง ส่งผลต่อค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่เพิ่ม
มากขึ้น [3]
จากปัญหาดังกล่าว แนวคิดเรื่องการดูแลระยะกลางจึงได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้น เพื่อหวังที่จะเติม
เต็มช่องว่างของระบบบริการ เพราะการดูแลระยะกลาง คือการดูแลผู้ป่วยที่มีอ าการทางคลินิกผ่านพ้นระยะ
วิกฤติ (acute phase) และมีอาการคงที่แต่ยังคงมีความบกพร่องทางร่างกายบางส่วนที่จากัดการทากิจวัตร
ประจ าวัน และการมี ส่ ว นร่ ว มในสั งคม จ าเป็ น ต้ องได้รับ การสมรรถภาพทางการแพทย์โดยที มสหวิช าชี พ
(multidisciplinary approach) อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ในโรงพยาบาลจนถึงชุมชน เพื่อเพิ่มสมรรถนะร่างกาย
จิตใจ การทากิจวัตรประจาวันและลดความพิการหรือภาวะทพุพลภาพ ทั้งการกลับสู่สังคมได้เต็มศักยภาพ[3]
นอกจากนี้ยังเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับญาติหรือผู้ดูแลในกรณีที่ผู้ป่วยมีระดับรุนแรงในการพยากรณ์โรค
และการฟื้นตัวไม่ดี เพื่อคงระดับความสามารถสาหรับเข้าสู่การดูแลระยะยาวต่อไป
ปัจจุบันประเทศไทยเกิดระบบการดูแลระยะกลางในบางพื้นที่ โดยมุ่งเน้นเป้าหมายที่ผู้ป่วยโรคหลอด
เลื อ ดสมอง(Stroke) ผู้ ป่ ว ยบาดเจ็ บ ไขสั น หลั ง (Spinal Cord Injury) และผู้ ป่ ว ยที่ ได้ รั บ บาดเจ็ บ ที่ ศ รี ษ ะ
(Traumatic Brain Injury) มี ร ะยะเวลาอยู่ ในช่ ว ง 6 เดื อ นนั บ แต่ วั น ที่ พ้ น ภาวะวิ ก ฤติ แ ละมี อ าการคงที่ 3
แต่พบว่ายังมีความหลากหลายตั้งแต่การให้คานิยาม วัตถุประสงค์ บริบทในแต่ละพื้นที่ ตลอดจนรูปแบบ/
โปรแกรมของบริการดูแลระยะกลางที่ขึ้น อยู่กับความพร้อมด้านทรัพยากรและบุคลากรที่มีในแต่ล ะพื้น ที่
การศึกษาก่อนหน้านี้ได้ถอดบทเรียนรูปแบบการดาเนินงานในพื้นที่ไปแล้ว [4] แต่ยังขาดการประเมินผลลัพธ์
ทางคลิ นิ ก ที่ ผู้ ป่ ว ยได้ รั บ และการบริ ห ารจั ด การระบบ คณะที ม วิ จั ย จึ ง ต้ อ งการที่ จ ะพั ฒ นาแบบประเมิ น
ที่เหมาะสมและผลผลิ ตที่ได้จากระบบการให้ บริการการดูแลระยะกลาง และนาแบบประเมินและผลผลิ ต
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ดังกล่าวไปใช้ในพื้นที่ต้นแบบจากโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบให้บริการการดูแลระยะกลาง ภายใต้โครงการ
การทบทวนสถานการณ์ความต้องการระบบและเครื่องมือที่จะตอบสนองต่อปัญหาของผู้สูงอายุในประเทศไทย
และการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยระยะกลางต่อไป
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์หลัก
(intermediate care)

เพื่อประเมินระบบการให้บ ริการและผลผลิตที่ได้จากการดูแลระยะกลาง

วัตถุประสงค์เฉพาะ
1. เพื่อพัฒนาแบบประเมินและศึกษาผลผลิต จากพื้นที่ที่จัดบริการในปัจจุบัน ในประเด็น
- การบริหารจัดการระบบการให้บริการ
- ผลลัพธ์ทางคลินิกของผู้ป่วย
ศึกษาวิเคราะห์ว่า การบริหารจัดการที่ต่างกันมีผลต่อผลลัพธ์ที่ต่างกันหรือไม่ และถอดบทเรียนเพื่อ
นาไปปรับใช้ในการพัฒนาระบบการให้บริการการดูแลระยะกลาง (intermediate care) ในพื้นที่ต้นแบบต่อไป
2. เพื่อประเมินระบบการให้บริการการดูแลระยะกลาง (intermediate care) ในพื้นที่ต้นแบบจาก
โครงการพั ฒ นาพื้น ที่ต้น แบบให้บ ริการการดูแลระยะกลาง ภายใต้โครงการการทบทวนสถานการณ์ ความ
ต้องการระบบและเครื่องมือที่จะตอบสนองต่อปัญหาของผู้สูงอายุในประเทศไทยและการพัฒนาระบบการดูแล
ผู้ป่ วยระยะกลาง ศึกษาเปรียบเทียบระหว่า งกลุ่มที่เข้าร่วมและไม่เข้าร่วมโครงการ และวิเคราะห์ เชื่ อมโยง
กับการบริหารจัดการที่ต่างกันของแต่ละพื้นที่
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บทที่ 2 ทบทวนวรรณกรรม
1. หลักการและแนวคิดเรื่องการดูแลระยะกลาง[1]

หลักการและแนวคิดเรื่องการดูแลระยะกลางยังมีความหลากหลาย แต่สามารถสรุปแนวคิดโดยรวมคือ
1) จะเน้นการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม เนื่องจากผู้ป่วยที่ต้องการการฟื้นฟูมักจะมีปัญหาที่ซับซ้อนและ
หลากหลายด้าน
2) ให้ความสาคัญในการดูแลฟื้นฟูมากกว่าการรักษา
3) การให้การดูแลภายในบ้านหรือสถานบริการใกล้บ้านผู้ป่วยหรือในสถานที่ๆคล้ายบ้าน
4) ให้ความสาคัญของการจัดการการเข้าถึงของคนไข้และครอบครัว ความสะดวกสบาย
5) การให้การดูแลอย่างต่อเนื่อง
6) การให้ความสาคัญกับการประเมินแบบองค์รวม การประเมินซ้าที่ทันเวลา
7) ข้อมูลเกี่ยวกับคนไข้ที่ครอบคลุมจากทีมสหวิชาชีพ
8) เน้นการจัดการวางแผนที่จะส่งผู้ป่วยกลับบ้านโดยเร็วที่สุด
9) เน้นการลดจานวนการกลับเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลซ้าโดยไม่จาเป็น
10) การได้รับการประเมินและได้รับการดูแลได้ทันท่วงทีก่อนที่จะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
เพื่อลดอัตราเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
Pearson, Punton & Durant (1992) สรุปความหมายของการดูแลระยะกลาง คือ การดูแลที่เน้น
เป้าหมายของบริการคือการฟื้นฟูสภาพ โดยการสร้างสมรรถนะและให้คาแนะนา ปรึกษามากกว่าการรักษา
ส่งเสริมผู้ป่วยให้มีความสามารถในการดูแลและช่วยเหลือตนเอง เป้าหมายคือมุ่งให้ผู้ป่วยและญาติสามารถ
กลับไปดูแลต่อที่บ้านเองได้
Steiner (1997) สรุปความหมายของการดูแลระยะกลาง คือ การบริการที่ครอบคลุมหลายอย่าง เน้น
การเชื่อ มต่ อ การดู แ ลผู้ ป่ ว ยหลั งจ าหน่ ายจากโรงพยาบาลไปดู แลต่ อ ที่ บ้ าน ทั้ งนี้ จ ะไม่ เน้ น การพึ่ งพาทาง
การแพทย์ แต่จะส่งเสริมให้ผู้ป่วยและครอบครัวสามารถดูแลตนเองต่อที่บ้านตามสภาพความเป็นจริง
กระทรวงสาธารณสุ ข กาหนดนิ ย ามของการดูแลระยะกลางใน ร่าง Intermediate care service
plan[3] คือ การดูแลผู้ป่วยที่มีอาการทางคลินิกผ่านพ้นระยะวิกฤติ (acute phase) และมีอาการคงที่แต่ยังคง
มีความบกพร่องทางร่างกายบางส่วนที่จากัดการทากิจวัตรประจาวันและการมีส่วนร่วมในสังคม จาเป็นต้อง
ได้รับการสมรรถภาพทางการแพทย์โดยทีมสหวิชาชีพ (multidisciplinary approach) อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ใน
โรงพยาบาลจนถึงชุมชน เพื่อเพิ่มสมรรถนะร่างกาย จิตใจ การทากิจวัตรประจาวันและลดความพิการหรือ
ภาวะทพุพลภาพ ทั้งการกลับสู่สังคมได้เต็มศักยภาพ
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2. ปัจจัยที่มีผลต่อการฟืน
้ ฟูสมรรถภาพ

จากการศึกษาในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการฟื้นตัวของผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมอง ได้แก่ อายุของผู้ป่วย ตาแหน่งและขนาดของรอยโรค สุขภาพทั่วไปของผู้ป่วย ประวัติการเป็นโรคหลอด
เลือดสมองมาก่อน ความสามารถในการทากิจกรรมต่างๆก่อนป่วย การดูแลจากครอบครัว การรักษาที่ได้รับ
และลักษณะทางสังคมและสิ่งแวดล้อมอื่นๆ[5, 6]
จากแนวทางการฟื้น ฟูส มรรถภาพผู้ ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง สถาบั นประสาทวิทยา[7] กล่ าวว่า
ผู้ป่วยหลอดเลือดสมองที่มีการพยากรณ์โรคและการฟื้นตัวไม่ดี คือผู้ป่วยมีมีคะแนน NIHSS แรกรับ > 20/42
คะแนน ร่วมกับมีปัจจัยอื่นๆ ได้แก่
- อายุมากกว่า 65 ปี
- ระดับความรู้สึกตัวต่า (Low level of consciousness)
- รอยโรคในสมอง 2 ข้าง (Bilateral lesion)
- โรคหลอดเลือดสมองเป็นซ้า (Recurrent stroke)
- มีภาวะละเลยร่างกายข้างที่อ่อนแรงอย่างมาก (Severe neglect)
- มีระดับการรับรู้และเชาว์ปัญญาผิดปกติ (Impair cognition)
- มีโรคร่วมทางอายุรกรรมที่รุนแรงและควบคุมได้ยาก เช่น โรคเบาหวาน โรคหัวใจ เป็นต้น
- มีภาวะกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ (Bladder and bowel incontinence)
- มีปัญหาเรื่องภาษาและการสื่อความหมายแบบ Global aphasia
- ได้ รั บ การรั ก ษาและฟื้ น ฟู ส มรรถภาพโรคหลอดเลื อ ดสมองช้ า (Delay in medical care and
rehabilitation)
- การทรงตัวในท่านั่งไม่ดี (Poor sitting balance)
สอดคล้องกับการศึกษาของ Kwakkel[8] ที่ศึกษาปัจจัยที่ใช้พยากรณ์ความสามารถในการทากิจกรรม
ต่างๆในอนาคตหลังป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมอง ได้แก่
- ยังมีความพิการหลงเหลือภายใน 2 สัปดาห์หลังป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมอง (disability within 2
weeks after stroke onset)
- มีภาวะกลั้นปัสสาวะไม่ได้ (bladder incontinence)
- มีภาวะอ่อนแรงทั้งอัมพฤกษ์หรืออัมพาต (degree of motor paresis or paralysis)
- อายุมาก
- สู ญ เสี ย ระดั บ การรู้ สึ ก ตั ว ภายใน 48 ชั่ ว โมงแรก (loss of consciousness within the first 48
hours post-stroke)
- มีปัญหาด้านการรับรู้เวลาและสถานที่ (disorientation in time and place)
- การทรงตัวในท่านั่งไม่ดี (poor sitting balance)
- เป็นโรคหลอดเลือดสมองซ้า (recurrent stroke)
การเข้าใจถึงปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อการฟื้นฟูจะช่วยให้บุคลากรในสายฟื้นฟูสามารถกาหนดเป้าหมาย
(set goal ) ในการดูแลได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้น
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3. เกณฑ์การคัดกรองผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการดูแลระยะกลาง

แนวทางการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง สถาบันประสาทวิทยา[7] กาหนดเกณฑ์
คัดกรองผู้ป่วยที่สมควรได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างกว้างๆ คือ ผู้ป่วยที่มีความบกพร่องหรือการสูญเสีย
สมรรถภาพอย่างน้อย 1 ด้าน เช่น การเคลื่อนไหว การทาากิจกรรม การสื่อความหมาย การขับถ่าย เป็นต้น
ที่ส่งผลต่อการทากิจวัตรหรือเข้าสังคม ประเมินแล้วว่าสามารถฟื้นฟูให้ดีขึ้นได้ตามศักยภาพด้วยโปรแกรม
การบาบัดฟื้นฟูทางกายภาพบาบัด กิจกรรมบาบัด หรือการสื่อความหมาย ผู้ป่วยที่มีความพร้อมในการได้รับ
โปรแกรมฟื้นฟู ได้แก่ สามารถทนการฝึกตามโปรแกรมที่กาหนดได้ ไม่มีความบกพร่องด้านระดับความรู้สึกตัว
การเรียนรู้และความจาที่เป็นอุปสรรคต่อการฝึก
กระทรวงสาธารณสุขวางกรอบแนวทางการพัฒ นาระบบดูแลระยะกลาง[3] โดยกาหนดให้ผู้ป่วยที่
สมควรได้รับการฟื้นฟูได้แก่ ผู้ป่ วยโรคหลอดเลื อดสมอง (Stroke) ผู้ ป่วยบาดเจ็บไขสันหลัง (Spinal Cord
Injury : SCI) และผู้ ป่ ว ยที่ ได้ รั บ บาดเจ็ บ ที่ ศี ร ษะ (Traumatic Brain Injury : TBI) ที่ พ้ น ระยะเฉี ย บพลั น
และมีสภาวะทางการแพทย์คงที่ ส่งต่อจากโรงพยาบาลศูนย์ /ทั่วไปไปยังโรงพยาบาลชุมชน และได้คะแนนจาก
การประเมิ น ความสามารถในการท ากิ จ กรรมด้ ว ยแบบประเมิ น Modified Barthel index (mBI) อยู่ ที่
น้อยกว่า15/20 หรือ มากกว่า 15/20 แต่มีความบกพร่องอื่นๆร่วมด้วย
โรงพยาบาลสระบุรีจัดทาโครงการพัฒนาระบบการให้บริก ารฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ในระยะ
กึ่ ง เฉี ย บพลั น [4] โดยให้ นั ก กายภาพบ าบั ด จากโรงพยาบาลศู น ย์ แ ละโรงพยาบาลชุ ม ชนในโครงการ
เป็นผู้ประเมินตามเกณฑ์ คือ ผู้ป่วยต้องมีภูมิลาเนาหรือพักอาศัยในเขตจังหวัดสระบุรี มีสภาวะทางการแพทย์
คงที่ใน 24-48 ชั่วโมงที่ผ่านมา (ไม่มีไข้ , สัญญาณชีพคงที่ และไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางการแพทย์ที่สาคัญ)
มีระดับ คะแนน Barthel’s Index < 75 หรือมีความบกพร่องที่ต้องการการฟื้นฟู สมรรถภาพอย่างต่อเนื่อง
และเป็นผู้ป่วยรายใหม่ หรือเป็นซ้าด้วยโรค Stroke, TBI, SCI, multiple trauma หรือโรคทางระบบประสาท
อื่นๆที่มีความบกพร่องทางกาย
4. องค์ประกอบของการฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (The elements of stroke rehabilitaton)[9]

การฟื้น ฟู จ ะประสบความส าเร็ จ ในการเพิ่ มความสามารถในการทากิจกรรม(improve function)
ได้จริง ต้องประกอบด้วย 3 องค์ประกอบคือ
4.1 กระบวนการดูแล (process of care) กระบวนการดูแลที่มีประสิทธิภาพที่สุด คืออยู่ในรูปแบบ
ของ stroke unit มีการศึกษาพบว่า การแยกเป็น stroke unit .ให้ผลลัพธ์ในการดูแลที่ดีกว่าเมื่อเปรียบเทียบ
กับการเป็น ward รวม หรือการจัด mobile stroke team มาดูแล โดย จานวนวันนอน(LOS) ในการ admit
อยู่ใน stroke unit จะประมาณ 7 วัน หลังจากนั้นจะส่งผู้ป่วยมา rehabilitation stroke unit เพื่อรับการ
ฟื้ น ฟู ต่ อ ไป นอกจากนี้ ยั งพบว่ า stroke unit ช่ ว ยลดอั ต ราการตาย ลดอั ต ราการดู แ ลในสถานพยาบาล
และลดอัตราการติดเตียงจากโรคหลอดเลือดสมองอีกด้วย
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กระบวนการดู แ ลตั้ ง แต่ ร ะยะ acute ถึ ง intermediate มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ การเพิ่ ม ระดั บ
ความสามารถในการทากิจกรรมของผู้ป่วย ประกอบด้วยขั้นตอน ดังนี้
- มีการทางานร่วมกันของทีมสหสาขาวิชาชีพ (multidisciplinary staff)
- มีการประชุมทีมอย่างสม่าเสมอ
- ผู้ดูแลมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูเสมอ
- บุคลากรที่ดูแลเป็นสายวิชาชีพเฉพาะ
- มีรูปแบบการประเมินผลที่มีมาตรฐาน
- มีขั้นตอนการวินิจฉัยที่แม่นยา
- ผู้ป่วยได้เคลื่อนไหวเร็วที่สุด (Early mobilization)
- มีการป้องกันภาวะแทรกซ้อนต่างๆ
ภายใน 1-4 สัปดาห์หลังป่วย กระบวนการดูแลที่ผู้ป่วยสมควรจะได้รับ คือ การประเมินภาวะกลืน
ภายใน 72 ชั่วโมง การประเมินด้านกิจกรรมบาบัดภายใน 72 ชั่วโมง การประเมิ นเรื่องงานและสังคมภาย
ใน 72 ชั่ว โมง การป้ องกั น ภาวะแทรกซ้ อนต่างๆ การประเมิน ทั กษะที่ จาเป็น ของผู้ ดูแ ล และการกาหนด
เป้าหมายในการฟื้นฟู
4.2 ระยะเวลาในการฟื้นฟู (Timing of Stroke Rehabilitation)
4.2.1 Early Admission to Rehabilitation
มี ห ลายการศึ ก ษาที่ เปรี ย บเที ย บเกี่ ย วกั บ ระยะเวลาหลั ง ป่ ว ยแล้ ว เข้ า รั บ การฟื้ น ฟู กั บ ผลลั พ ธ์
ความสามารถของผู้ป่วย พบว่ามีความแตกแต่งในเรื่องของระยะเวลาอยู่มาก เช่น การศึกษาโดย Paolucci
และคณะ (2000) และ Gagnon และคณะ (2006) ใช้ระยะเวลาที่เข้าเริ่มฟื้นฟูครั้งแรกหลังป่วยอยู่ ที่ 20 วัน
( 20 days after stroke onset) จะเห็นการฟื้นตัวได้ดีที่สุด ซึ่งแตกต่างจากการศึกษาของ Yagura และคณะ
(2003) ที่พบว่า ผู้ป่วยที่แอดมิดเพื่อรับการฟื้นฟูภายใน 90 วันหลังป่วยจะให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าผู้ป่วยที่ระยะ 91180 วัน หรือมากกว่า 180 วัน ในด้านความสามารถในการทากิจกรรม การเดิน และการใช้งานแขน Musicco
และคณะ (2003) พบว่า ผู้ป่ วยที่แอดมิดเพื่อรับการฟื้นฟูภายใน 7 วันหลังป่วยจะให้ ผลลั พธ์ที่ดีกว่าผู้ป่วย
ที่ได้รับการฟื้นฟูที่ระยะ 15 วัน เมื่อประเมินความสามารถที่ระยะ 6 เดือน
สรุปได้ว่า ยิ่งผู้ป่วยพ้นระยะเฉียบพลันเร็วเท่าไหร่ และได้รับการฟื้นฟูเร็วเท่าไหร่ จะยิ่งส่งผลต่อการ
ฟื้นตัวที่เร็วขึ้นเท่านั้น
4.2.2 Very Early Mobilization
Diserens และคณะ (2012) พบว่า Early Mobilization นั้ น ปลอดภั ย และมี ป ระสิ ท ธิภ าพในการ
ป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่ร้า ยแรง เช่นเดียวกับ Sundseth และคณะ (2012, 2014) ที่พบว่าทั้ง Very Early
Mobilization(ภายใน 24 ชั่วโมง) และ Early Mobilization (ภายใน 24-48 ชั่วโมง) ส่งผลต่อการเสียชีวิต
ภาวะพิการ และระดับความพิการจากแบบประเมิน Modified Rankin Scale
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4.3. รูปแบบโปรแกรมฟื้นฟูสมรรถภาพแบบเข้มข้น (high intensity of programe)
โปรแกรมการฟื้นฟูสมรรถภาพที่เหมาะสมทั้งระยะเวลาที่ฝึก(duration) ความถี่ (frequency) ความ
หนักของโปรแกรม (intensity) และประเภทของบุคลากรฟื้นฟูที่เกี่ยวข้อง (healthcare worker) เป็นสิ่งที่
สาคัญ มากเพราะจะช่วยให้ ผู้ ป่ วยสามารถฟื้นตัวได้รวดเร็ว ตามศักยภาพที่ มีจนสามารถกลั บไปทากิจวัตร
ประจาวัน ส่วนร่วมในสังคมอย่างอิสระ ตลอดจนหลงเหลือความพิการน้อยที่สุด
American Heart Association (AHA)[10, 11] แนะน าโปรแกรมการฟื้ น ฟูส มรรถภาพระยะกลาง
สาหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง คือ ผู้ป่วยที่ป่วยมาแล้ว 5-7 วัน ต้องได้รับการฟื้นฟูจากนักกายภาพบาบัด
หรือนักกิจกรรมบาบัด อย่างน้อย 3 ชั่วโมงต่อวัน เป็นเวลา 5 วันต่อสัปดาห์ ทั้งนี้สามารถเพิ่มการฟื้นฟูอื่นๆที่
จาเป็น เช่น ฝึกพูดหรือกายอุปกรณ์ให้อยู่ภายใน 3 ชั่วโมงนั้นได้ โดยบุคลากรต้องประเมินผลทุก 2-3 วัน และ
ประชุมทีมทุก 2 สัปดาห์ เพื่อสรุปการเปลี่ยนแปลงและปรับเปลี่ยนเป้าหมายการฟื้นฟู
Ontario Stroke Network[12] ทบทวนวรรณ กรรมเกี่ ย วกั บ ความหนั ก ของโปรแกรมฟื้ น ฟู
สมรรถภาพสาหรับ ผู้ป่ วย Stroke พบว่ารูปแบบของโปรแกรมการฟื้นฟูมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลลั พธ์
จากการฟื้นฟู และโปรแกรมฟื้นฟูที่มีความหนักมากกว่าจะให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าอีกทั้งยังลดจานวนวันนอนลงอีก
ด้วย การศึกษานี้สรุปความหนักของโปรแกรมที่เหมาะสมคือ เป็นการฟื้นฟูในรูปแบบ direct task-specific
therapy อย่างน้อย 3 ชั่วโมงต่อวัน ระยะเวลาอย่างน้อย 6 วันต่อสัปดาห์
De Wit และคณะ[13] เปรียบเทียบความสามารถในการเคลื่อนไหวและการทากิจกรรมต่างๆในผู้ป่วย
โรคหลอดเลือดสมองที่ได้รับการฟื้นฟูจากศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ 4 แห่งในยุโรป พบว่าศูนย์ฟื้นฟูที่มีระยะเวลา
การฝึกอยู่ที่ 2 ชั่วโมง 20 นาที ถึง 2 ชั่วโมง 46 นาที ต่อวันให้ผลเรื่องความสามารถในการเคลื่อนไหวของ
กล้ามเนื้อมัดใหญ่และการทากิจกรรมต่างๆดีกว่าศูนย์ที่ใช้เวลา 1-2 ชั่วโมงต่อวัน โดยกาหนดสัดส่วนเวลาของ
กิจกรรมฟื้นฟูอยู่ที่ กายภาพบาบัด 40% ของเวลาฝึก กิจกรรมบาบัด 20-30% ของเวลาฝึก และการพยาบาล
35% ของเวลาฝึก
McNaughton และคณะ[14] เปรี ยบเที ยบผลจากการฟื้ นฟู ในศูนย์ฟื้ นฟู ส มรรถภาพของประเทศ
นิวซีแลนด์และสหรัฐอเมริกา พบว่าศูนย์ของอเมริกามีค่าเฉลี่ยวันนอนที่น้อยกว่า (18.6 วัน) แต่ใช้เวลาในการ
ฝึกที่มากกว่า เป็นการกายภาพบาบัดเฉลี่ย 800 นาทีและกิจกรรมบาบัดเฉลี่ย 715 นาที ซึ่งมากกว่านิวซีแลนด์
เป็นเท่าตัว ผลลัพธ์ที่ได้ก็แปรผันตามระยะเวลา กล่าวคืออเมริกาให้ผลลัพธ์ทางคลินิกที่ดีและรวดเร็วกว่า
Sonoda และคณะ[15] เปรียบเทียบความถี่ในการฟื้นฟูระหว่าง 5 วันต่อสัปดาห์กับ 7 วันต่อสัปดาห์
(full time integrated treatment: FIT) โดยทั้ ง สองกลุ่ ม จะได้ รั บ รู ป แบบของการฝึ ก ที่ เ หมื อ นกั น คื อ
กายภาพบาบัด 40 นาทีต่อวัน กิจกรรมบาบัด 40 นาทีต่อวัน แก้ไขการพูดตามความจาเป็นโดยไม่กาหนดเวลา
พบว่าทั้งสองกลุ่มให้ผลในการเพิ่มความสามารถในการทากิจกรรมแต่กลุ่ม FIT จะมีคะแนนจากแบบประเมิน
ความสามารถที่สูงกว่าและมีค่าเฉลี่ยวันนอนที่น้อยกว่าด้วย
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Wang และคณะ[16] ศึกษาผลของความหนักของโปรแกรมการฟื้นฟูใน 1 วัน แบ่งเป็นกายภาพบาบัด
ฝึกเฉลี่ย น้ อยกว่า 1.5 ชั่วโมง, 1.5-2 ชั่ว โมงและมากกว่า 2 ชั่วโมงต่อวัน กิจกรรมบ าบัดและแก้ไขการพู ด
ฝึกเฉลี่ยน้อยกว่า 0.5 ชั่วโมง, 0.5-0.75 ชั่วโมงและมากกว่า 0.75 ชั่วโมง และรวมเวลาใน 1 วันแบ่งเป็นเฉลี่ย
น้อยกว่า 3 ชั่วโมง, 3-3.5 ชั่วโมงและมากกว่า 3.5 ชั่วโมง พบว่า ผู้ป่วยที่ได้รับโปรแกรมมากกว่า 3 ชั่วโมงต่อ
วันจะมีคะแนนจากแบบประเมินการทากิจวัตรประจาวันสูงกว่ากลุ่มที่ได้รับโปรแกรมน้อยกว่า 3 ชั่วโมงอย่างมี
นัย สาคัญทางสถิติ และเมื่อวิเคราะห์ แยกเป็นรายกิจกรรมจะพบว่า ระยะเวลาการฝึกกายภาพบาบัดและ
กิจกรรมบาบัดมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความสามารถในการทากิจกรรมและการเคลื่อนไหว
แนวทางการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง สถาบันประสาทวิทยา[7] แนะนาโปรแกรม
การฟื้นฟูแบบเต็มรูปแบบคือ การฟื้นฟูสมรรถภาพโดยทีมเวชศาสตร์ฟื้นฟูเป็นเวลาอย่างน้อยวันละ 2 ชั่วโมง
และอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน
จากการทบทวนวรรณกรรมสรุปได้ว่ารูปแบบของโปรแกรมมีความสาคัญมากเพราะส่งผลต่อการฟื้น
ตัวของผู้ป่วย โดยความหนักของโปรแกรมควรมากกว่าหรือเท่ากับ 3 ชั่วโมงต่อวัน อย่างน้ อย 5 วัน/สัปดาห์
เน้นที่การฝึกกายภาพบาบัดและกิจกรรมบาบัด ส่วนการแก้ไขการพูดไม่ได้กาหนดระยะเวลาที่ชัดเจนขึ้นกับ
ปัญหาของผู้ป่วยแต่ละคน
5. การประเมินผล

ระบบการดูแลระยะกลางต้องมีการประเมินผลติดตามอย่างต่อเนื่อง เช่น ประเมินการบริการจัดการ
ระบบ ระบบการส่งต่อ และการประเมินผลลัพธ์ทางคลินิกของผู้ป่วยทั้งก่อนและหลังเข้ารับบริการ
5.1 การประเมินในต่างประเทศ
National Health System (NHS)[1] ได้กาหนดตัวชี้วัดเพื่อใช้ประเมินคุณภาพการจัดระบบบริการ
ระยะกลางที่เป็นบริการทางการแพทย์ เป็น 3 กลุ่มคือ
กลุ่มที่ 1 ตัวชี้วัดด้านการจัดโครงสร้างการให้บริการ
1) มีกลไกสนับสนุนให้เกิดการประเมินผู้ป่วยอย่างสหสาขาวิชาชีพ
2) มีผู้ให้บริการที่เพียงพอสาหรับให้บริการ
3) แผนโครงสร้างการให้บริการมีการนาไปใช้ปฏิบัติ
4) มีระบบสารสนเทศหรือระบบบันทึกข้อมูลการให้บริการที่ใช้ร่วมกันภายใต้ระบบหรือกลไก
เดียวกันสาหรับทุกสหสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
5) มีระบบ/กลไกแสดงถึงความรับผิดชอบการให้บริการทางการแพทย์และสังคม
6) มีแนวทางมาตรฐานการจัดการภาวะความเจ็บป่วยเฉพาะของผู้ป่วย
7) มีระบบพัฒนาความรู้ ทักษะ ให้กับผู้ให้บริการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
8) มีระบบ/กลไกที่ให้ผู้ป่วย ญาติ และผู้ดูแลมีส่วนร่วมในขั้นตอนการประเมินผล รับบริการ
และการวางแผนการรักษา
กลุ่มที่ 2 ตัวชี้วัดขั้นตอนการให้บริการ
1) มีระบบการประเมินผลที่เป็นมาตรฐานและการเก็บข้อมูลความก้าวหน้าการพัฒนาสุขภาพ
สมรรภาพและการดารงชีวิตอย่างมีอิสระของผ้ปู่วย
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2) ข้อมูลตามข้อ 1 ผู้ให้บริการต่างๆที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลได้
3) การประเมินความก้าวหน้าแก่ผู้ป่วยกระทาอย่างมีคุณภาพ
4) มี ก ารประชุ ม ร่ ว มกั น ในที ม สหสาขาวิ ช าชี พ เพื่ อ ติ ด ตามความก้ า วหน้ า ของผู้ ป่ ว ย
และวางแผนระยะต่อไป
5) การประเมินความก้าวหน้าทาอย่างต่อเนื่องเป็นประจาโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ โดยใช้
เครื่องมือประเมินมาตรฐาน
6) ผู้ ป่ วยที่ จาเป็ น ต้องได้รั บความเห็ นจากผู้ ให้ บริการเฉพาะทางสามารถเข้าถึงบริการให้
คาปรึกษาได้
7) แนวทางการให้บริการที่เป็นมาตรฐานเป็นที่รับทราบกันทั่วถึงกับผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มที่ 3 ตัวชี้วัดผลลัพธ์บริการ
1) สาหรับผู้ป่วยที่มีกลุ่มอาการเจ็บป่วยเฉพาะ จานวนวันนอนในโรงพยาบาลลดลงหรื อไม่
จานวนผู้ป่วยรับนอนในโรงพยาบาลลดลง
2) ส าหรั บ ผู้ ป่ ว ยสู ง อายุ ที่ น อนในโรงพยาบาล มี อั ต ราลดลงของจ านวนรายที่ น อน
ในโรงพยาบาลหรือไม่ จานวนวันนอนในโรงพยาบาลลดลงหรือไม่
3) สาหรับผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องกับบริการระยะกลาง มีดังนี้ (1) อัตราผ้ปู่วยที่มีอาการเฉพาะ
ต่างๆ ได้รับบริการระยะกลาง (2) จานวนวันนอนภายใต้โปรแกรมการจัดบริการระยะกลาง (3) กลุ่มวิชาชีพ
อะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผู้ป่วย การให้บริการฟื้นฟูและการวางแผนการจาหน่าย
5.2 การประเมินในประเทศไทย
โรงพยาบาลบางกล่า จังหวัดสงขลา กาหนดตัวชี้วัดที่ บ่งบอกความสาเร็จในระบบการดูแลระยะกลาง
[4] คือ
1) มีกระบวนการดูแลระหว่างโรงพยาบาลที่มีความต่อเนื่อง
2) มีระบบการบันทึกข้อมูลที่เป็นมาตรฐาน
3) มีรูปแบบการจ่ายค่าชดเชยที่ชัดเจน
4) ร้อยละของผู้ป่วยที่มีความต้องการจาเป็น และได้รับการฟื้นฟูฯ
5) สถิติผู้ป่วยที่เข้ารับบริการ
โรงพยาบาลสระบุรี จังหวัดสระบุรี กาหนดตัวชี้วัดเพื่อใช้ประเมินระบบการดูแล ประกอบไปด้วย[4]
1) ผู้ป่วยร้อยละ80 ได้รับการส่งต่อข้อมูลการฟื้นฟูสมรรถภาพในระยะกึ่งเฉียบพลันที่สถานบริการใกล้
บ้าน
2) บุคลากรร้อยละ 80 ที่รับผิดชอบด้านการฟื้นฟูสามารถใช้โปรแกรมการบันทึกและส่งต่อการส่งต่อ
ข้อมูลการฟื้นฟูสมรรถภาพแบบออนไลน์ได้
3) ผู้ ป่ ว ยและคนพิ ก ารในระยะกึ่ งเฉี ย บพลั น ร้อ ยละ 80 ได้ รับ บริก ารการฟื้ น ฟู ส มรรถภาพอย่า ง
ต่อเนื่อง
4) ผู้ ป่ ว ยระยะกึ่งเฉีย บพลั น ร้ อยละ 60 มีคะแนนความสามารถในการทากิจวัตรประจาวัน (ADL
Barthel’s index) ช่วยเหลือตัวเองได้เพิ่มขึ้น
กระทรวงสาธารณสุข กาหนดเป้าหมาย Intermediate care service plan[3] ไว้ 3 ประเด็น คือ
1) เพิ่มการเข้าถึงบริการ โดยวัดจาก ผู้ ป่วยที่รอดชีวิตได้รับการประเมินและวางแผนการฟื้นฟูใน
6 เดือนแรก ร้อยละ 70
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2) กลุ่มที่มีศักยภาพในการฟื้นฟูสมรรถภาพให้ดีขึ้น (potential group) โดยวัดจาก ผู้ป่วยที่ทาตาม
คาสั่งได้ 1-2 step มีสมรรถนะดีขึ้น ร้อยละ 70 วัดจากคะแนน BI
3) ลดภาวะแทรกซ้อนในกลุ่มที่ไม่มีศักยภาพในการฟื้นฟู (low potential group) โดยวัดจาก ผู้ป่วย
ติด เตี ย ง (BI0-5) เกิ ดภาวะแทรกซ้อ น (ใหม่) น้ อ ยกว่าร้อยละ 20 ภาวะแทรกซ้ อ นได้ แ ก่ pressure sore,
pneumonia, UTI
5.3 กรอบแนวคิดระบบสุขภาพ (six building blocks) ขององค์กรอนามัยโลก[17] องค์การอนามัย
โลกอธิบายกรอบแนวคิดเรื่องระบบสุขภาพไว้ในปี พ.ศ. 2541 กาหนดให้องค์ประกอบหรือระบบย่อยทั้ง 6
องค์ประกอบ(Six Building Blocks) เป็ น ปัจจัยนาเข้าของระบบ (Input) แสดงการวัดผลตามกระบวนการ
(Process) ภายในระบบสุขภาพเป็น 4 หัวข้อคือการเข้าถึง ความครอบคลุม คุณภาพและความปลอดภัยของ
บริการสุขภาพและแสดงผลลัพธ์ของระบบสุขภาพ (Output) เป็นวัตถุประสงค์หลัก 3 ข้อร่วมกับประสิทธิภาพ
ของระบบ นอกจากนี้ยังกาหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของระบบย่อยทั้ง 6 ไว้โดยละเอียดดังต่อไปนี้
แผนภาพที่ 1 six building blocks

1) ระบบบริการ (Service Delivery) เป็นปัจจัยพื้นฐานที่นาไปสู่สุขภาวะที่ดีของประชาชน โดยเน้น
คนเป็ นศูน ย์กลางในการให้ บ ริการ ไม่ใช่โรคหรือตัวเงิน เป็นหลั ก โดยระบบบริการต้องเข้ากับบริบท และ
วัฒนธรรมในพื้นที่ มีเครือข่ายในการจัดการและให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมประชาชนทุก
กลุ่มวัย มีระบบส่งต่อในเครือข่ายบริการแบบไร้รอยต่อ เพื่อบรรลุเป้าหมายและผลลัพธ์ที่ดี
2) กาลั งคนด้านสุ ขภาพ (Health Workforce) บุ คลากรด้ านสุ ข ภาพ หมายถึง บุ คลากรทุ กสาขา
วิชาชีพด้านสุขภาพทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีความรู้ ทักษะ แรงจูงใจ และรับผิดชอบงานให้บริการสุขภาพ มี
จานวนบุคลากรที่ให้บริการอย่างเหมาะสมและเพียงพอ
3) ระบบข้อมูลสารสนเทศ ((Health Information System) ต้องมีระบบข้อมูลที่เชื่อถือได้ สามารถ
นาไปใช้เป็นฐานในการตัดสินใจ ข้อมูลสารสนเทศที่สาคัญ ได้แก่ ฐานข้อมูลที่ใช้ในการขับเคลื่อนระบบบริการ
ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อสุขภาพผลผลิต -ผลลัพธ์ของระบบสุขภาพ ข้อมูลการไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการรับ
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บริการในด้านขอบเขตการคุ้มครอง ผลลัพธ์การรับบริการ ต้นทุนการดาเนินงานและการให้บริการของแต่ละ
กลุ่มโรค
4) สื่ อองค์ความรู้/เทคโนโลยี ทางการแพทย์ (Assess to Essential Medicines) สื่ อ/องค์ความรู้ที่
ช่วยสนับสนุนระบบบริการให้มีประสิทธิภาพ
5) ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ (Financing) เงินที่ใช้ในการดาเนินระบบ เช่น เงินงบประมาณ กองทุนต่างๆ
ค่าใช้จ่ายในแต่ละส่วนที่ทาให้ภาพรวมของระบบสุขภาพมีความพร้อมให้บริการประชาชน
6) ภาวะผู้นาและธรรมาภิบาล (Leadership/Governance) เป็นเรื่องสาคัญมากในปัจจุบัน เนื่องจาก
มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมากมายหลายกลุ่ม ผู้นามีความสาคัญในการบูรณาการทุกภาพส่วนให้เกิดการเชื่อมผสาน
กันในระบบที่ทาให้ประชาชนมีสุขภาพดี
โดยการศึกษานี้จะอ้างอิงกรอบแนวคิด Six Building Blocks ในการประเมินระบบบริหารจัดการดูแล
ระยะกลาง
5.4 แบบประเมินความสามารถในการทากิจวัตรประจาวัน (Barthal Index : BI)[18]
แบบประเมิน BI เป็นแบบประเมินความสามารถในการทากิจวัตรประจาวันที่มีมาตรฐานและนิยมใช้
กันอย่างแพร่หลาย ประกอบไปด้วย 10 ข้อ แบ่งเป็นการประเมินเรื่องการดูแลตนเอง (personal care) 8 ข้อ
และการเคลื่อนไหว (mobility) 2 ข้อ ใช้การเมินโดยการสังเกตโดยตรงหรือให้ผู้ป่วยประเมินตนเองก็ได้ เกณฑ์
การให้คะแนนแบ่งเป็น 0,5,10, และ 15 คะแนนรวมต่าสุดคือ 0 คะแนน (complete dependent) สูงสุด
คือ 100 คะแนน (complete independent)[18] จุดเด่นของแบบประเมิน BI คือ สามารถประเมินได้ง่าย ใช้
เวลาในการประเมินเพียง 5 นาที และไม่ต้องใช้อุปกรณ์ในการประเมิน ข้อจากัดของแบบประเมินคือ เรื่อง
ความไวการเปลี่ยนแปลงคะแนนที่ค่อนข้างช้าและและไม่สามารถจาแนกความสามารถที่แท้จริงในผู้ป่วยที่ฟื้น
ตัวดีได้ (ceiling effect)[19-21] นอกจากนี้แบบประเมินยังเน้นเฉพาะผลลัพธ์ของกิจกรรมโดยมิได้คานึงว่าใช้
ข้างอ่อนแรงหรือไม่
แบบประเมิน BI มีความเที่ยงตรง (Validity) และความน่าเชื่อถือ (Reliability) ของแบบประเมินสูง
โดยความเชื่อมั่นระหว่างผู้ประเมิน (inter-rater reliability) อยู่ที่ 0.53-0.94[22] ค่าความสอดคล้องภายใน
เนื้อหาของแบบประเมินอยู่ที่ alpha= 0.89-0.9022 และยังมีความสัมพันธ์สูงกับแบบประเมินความสามารถ
ในการทากิจกรรมอื่นๆอีกด้วย[23]
5.5 แบบประเมิน ความสามารถในการทากิจกรรมของผู้ ป่ วย/ผู้ พิ การที่ ศู นย์ สิ รินธรเพื่ อการฟื้ น ฟู
สมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ (SNMRC Functional Assessment)[24]
แบบประเมิน SNMRC Functional Assessment ถูกสร้างโดยศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ทางการแพทย์แห่งชาติ.ในปี 2549 เนื่องจากแบบประเมินที่ใช้ก่อนหน้านี้เป็นแบบประเมินจากต่างประเทศ
บางครั้งติดเรื่องลิขสิทธิ์และบางหัวข้อประเมินไม่เหมาะสมกับบริบท วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของคนไทย แบบ
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ประเมินประกอบด้วย 10 หมวด รวม 35 กิจกรรม ได้แก่ การรับประทานอาหาร การทาความสะอาดใบหน้า
ศีรษะและมือ การทาความสะอาดร่างกาย การแต่งตัว การควบคุมการขับถ่ายปัส สาวะและอุจจาระ การ
เคลื่อนไหว การเดิน/เคลื่อนที่โดยใช้รถนั่งคนพิการ การสื่อความหมาย การเข้าสู่สังคม และการทากิจวัตร
ประจาวันที่ต้องใช้อุปกรณ์ขั้นสูงในการช่วย เกณฑ์การให้คะแนนแบ่งเป็น 5 ระดับ คือ 1 ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
เลย จนถึง 5 ช่วยเหลือตนเองได้ปกติ ผลคะแนนรวมสามารถแบ่งประเภทของผู้ป่วยได้เป็น 11 ระดับ ช่วง
คะแนนระหว่าง 35-175 คะแนน
แบบประเมิน ได้ผ่านการหาความเที่ยงตรง (Validity) และความน่ าเชื่อถือ (Reliability) ของแบบ
ประเมิน โดยมีค่าความเชื่อมั่นระหว่างผู้ประเมิน (inter-rater reliability) อยู่ที่ 0.98
แบบประเมินนี้เคยถูกอ้างอิงให้ใช้ในคู่มือแนวทางการฟนฟูสมรรถภาพ ผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง
(Clinical Practice Guidelines for Stroke Rehabilitation) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2550
5.6 แบบประเมินระดับความพิการ (The modified Rankin scale: mRs)[25, 26]
เป็นแบบประเมินระดับความพิการ (level of disability) โดยประเมินจากความสูญเสียความสามารถ
ในการทางานและกิจกรรมต่างๆ ว่าต้องการความช่วยเหลือมากน้อยเพียงใด ใช้งานได้ง่าย ประเมินได้รวดเร็ว
และมักใช้ในงานวิจัยต่างๆ เกณ์การให้คะแนนอยู่ที่ 0-6 คะแนน
0

คือ

ไม่มีความผิดปกติใดๆ

1

คือ

ไม่มีความผิดปกติอย่างมีนัยสาคัญ;สามารถปฏิบัติกิจกรรมได้ตามปกติ

2

คือ

มีความพิการเล็กน้อย; ทาให้ไม่สามารถทากิจกรรมเหมือนก่อนหน้านี้ทั้งหมด แต่
สามารถทากิจกรรมของตัวเองได้โดยไม่ใช้อุปกรณ์ช่วย

3

คือ

มีความพิการปานกลาง; ต้องการความช่วยเหลือบางอย่าง แต่สามารถเดินได้โดยไม่
ใช้อุปกรณ์ช่วย

4

คือ

มีความพิการรุนแรงปานกลาง; ไม่สามารถเดินได้โดยไม่ใช้อุปกรณ์ช่วยและไม่
สามารถดูแลตนเองได้โดยไม่มีผู้ช่วย

5

คือ

มีความพิการรุนแรง; ติดเตียง ต้องได้รับการดูแลทางการพยาบาลอย่างต่อเนื่อง

6

คือ

เสียชีวิต

ความน่าเชื่อถือ (Reliability) ของแบบประเมิน โดยมีค่าความน่าเชื่อถือเมื่อประเมินซ้า (test-retest
reliability) .ในช่วง acute stroke อยู่ที่ 0.95 และช่วง post-stroke อยู่ที่ 0.81-0.99
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6. แนวคิดในการจัดทาต้นทุน และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ต้นทุนในการดูแลผู้ป่วยระยะ

กลาง
แนวคิดและการวิเคราะห์ต้นทุน
นักเศรษฐศาสตร์ ให้ความหมายของ “ต้นทุน”ไว้ว่า “ต้นทุนหมายถึง ทรัพยากรที่ใช้ไปทั้งที่ เป็นตัว
เงินและไม่เป็นตัวเงิน รวมทั้งผลทางด้านลบ (negative consequence) ซึ่งไม่ได้เป็นค่าใช้จ่ายและมองไม่เห็น
แต่จะมีการกาหนดค่าประเมินขึ้นและนับรวมเป็นต้นทุนด้วย ที่เรียกว่าค่าเสียโอกาส (opportunitycost)[27,
28] ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ แตกต่างจากต้นทุนทางบัญชี คือให้ความสาคัญกับการแบ่งปันการใช้ทรัพยากรที่
ต้องรวมต้นทุนค่าเสียโอกาสไว้ด้วย ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์จึงไม่เท่ากับต้นทุนทางบัญชีหรือรายจ่าย[29, 30]
ต้นทุนโรงพยาบาล (Hospital cost) หมายถึงค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาล ในการดาเนินงานให้กับผู้ป่วย
ประเภทต่างๆ ต้นทุนโรงพยาบาลที่สาคัญได้แก่ ต้นทุนผู้ป่วยนอกและต้นทุนผู้ป่วยใน คือค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด
ของหน่วยงานทุกประเภทที่เกี่ยวกับการจัดบริการรวมทั้งหมดของหน่วยงานทุกประเภทที่เกี่ย วข้องกับการจัด
รักษาพยาบาลผู้ป่วย ซึ่งมีวิธีการ และขั้นตอนที่กาหนดไว้โดยเฉพาะ และลักษณะทั่วไปของโรงพยาบาลจะมี
ลักษณะงานเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันทุกหน่วยงาน การหาต้นทุนจึงมีวิธีการแตกต่างกันกับการหาต้นทุนของกิจการ
ธุรกิจ[31, 32]
ในทางปฏิ บั ติ ความหมายของต้ น ทุ น ขึ้น อยู่กั บ ทั ศ นะของผู้ ป ระเมิ น (Perspective or Point of
view) แบ่งออกได้เป็น 4 ทัศนะ
1.
ต้นทุนในทัศนะของผู้ป่วย (Patient) หมายถึงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ผู้ป่วยต้องจ่ายในการมารับ
บริการ รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เป็นผลมาจากการเจ็บป่วยเช่น การขาดงาน เป็นต้น
2.
ต้นทุนในทัศนะของผู้ให้บริการ (Provider) หมายถึง ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้ให้บริการ
จากการให้บริการผู้ป่วย ซึ่งประกอบด้วยค่าแรง ค่าวัสดุและค่าลงทุน จึงไมเท่ากับค่าบริการที่คิดกับผู้ป่วย
3.
ต้น ทุน ในทั ศนะของผู้ รับ ประกัน (Insurer) เข่น บริษัทประกันภัย ส านั กงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ เป็นต้น หมายถึง ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ผู้รับประกัน จ่ายเพื่อซื้อ บริการจากสถานบริการต่างๆ
ให้กับผู้ป่วยซึ่งเป็นผู้ถือประกันของผู้รับประกันนั้นๆ
4.
ต้นทุนในทัศนะของสังคม (Society) หมายถึงผลรวมของต้นทุนทั้งหมดที่เกิดขึ้น เช่น การ
ทาลายสิ่งแวดล้อม การเกิดโรคติดต่อร้ายแรงในสังคม การขาดงาน เป็นต้น
การวิเคราะห์ ต้นทุน การให้บ ริการผู้ป่วยของโรงพยาบาลส่วนใหญ่ จะมองในฐานะ ผู้ให้ บริการ คือ
โรงพยาบาล โดยใช้ ก ารประเมิ น ต้ น ทุ น ทางระบบบั ญ ชีคื อ ไมค านึ งถึ งค่าใช้ จ่ ายส่ ว นอื่ น ๆของผู้ ป่ ว ยหรื อ
ผลตอบแทนที่สังคม ตองสูญเสียไปจากการเจ็บป่วย หรือต้นทุนที่สัมผัสไมได(Intangible cost) ฉะนั้นคาว่า
ต้นทุนในที่นี้หมายถึง ต้นทุนที่สัมผัสไดในทัศนะของโรงพยาบาลเท่านั้น สาเหตุที่ไม่ใช้ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์
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คือรวมทั้งต้นทุนค่าเสียโอกาสนั้นเนื่องจากว่าต้นทุนค่าเสียโอกาส มีข้อจากัดหลายประการ เช่น ปัญหาในการ
รวบรวมข้อมูล การกาหนด (Identify) การวัด(Measurement) หรือการประเมินค่า ( Valuation) จากการ
บริการทางสาธารณสุขนั้ น เป็ น เรื่องที่ยุ่ งยาก มักมีปัญ หาในเรื่องความเชื่อถือได้และการยอมรับ เช่น การ
ประมาณค่าของชีวิต ( Value of life) ความเจ็บปวด ความเสียใจ ความว้าเหว่ ความกังวลการขาดงานหรือลด
สมรรถภาพในการทางานเป็นต้น[33]
วิธีการศึกษาต้นทุนการให้บริการผู้ป่วยของโรงพยาบาล
การศึกษาต้นทุนการให้บริการผู้ป่วยของโรงพยาบาล มีวิธีการศึกษา 2 รูปแบบ ได้แก่
1)
การศึ ก ษาต้ น ทุ น ภาพรวม (Macro costing or Top down) เป็ น การศึ ก ษาต้ น ทุ น ใน
ภาพรวมของโรงพยาบาลที่ให้ บ ริการแก่ผู้ ป่ว ย ซึ่งจะให้ ภ าพต้นทุ นทั้งหมด ทั้งต้น ทุนทางตรง และต้นทุ น
ทางอ้อม สามารถคานวณหาต้นทุนเฉลี่ยในการให้บริการผู้ป่วย วิธีการศึกษาต้นทุนที่ใช้ได้แก่ วิธีการศึกษา
ต้นทุนแบบดั้งเดิม (Conventional or Traditional method)
ในประเทศไทยได้ มี ก ารศึ ก ษาข้ อ มู ล
ต้นทุนการให้บริการผู้ป่วยของสถานบริการแต่ละระดับโดย วิธีการศึกษาต้นทุนแบบดั้งเดิม ในปี 2544 โดย
นพ.วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร และคณะ[34] และได้จัดทาคู่มือการศึกษาข้อมูลต้นทุนโรงพยาบาลออกเผยแพร่
โรงพยาบาลที่สนใจหลายแห่งได้ดาเนินการศึกษาต้นทุนโดยวิธีการดังกล่าว
2)
การศึ ก ษ าต้ น ทุ น การให้ บริ ก ารผู้ ป่ ว ยรายบุ คคล (Micro costing or Bottom up)
เป็นการศึกษาต้นทุนในการให้บริการผู้ป่วยรายบุคคลของโรงพยาบาล โดยรวบรวมต้นทุนตามกิจกรรมที่ผู้ป่วย
ได้รับบริการจากโรงพยาบาล สรุปรวมเป็ นต้นทุนทั้งหมดที่ให้ บริการกับผู้ป่วยรายนั้น ซึ่งสามารถนาข้อมูล
ต้นทุนจากผู้ป่วยแต่ละรายมาหาค่าเฉลี่ยเป็นภาพรวมได้ เช่นเดียวกัน การศึกษาต้นทุนวิธีนี้ต้องการข้อมูลการ
ให้บริการผู้ป่วยรายบุคคลโดยละเอียด จึงจะได้ต้นทุนที่เชื่อถือได้ ซึ่งมีวิธีการในการศึกษา ดังนี้
ก. Micro-costing การศึ ก ษาต้ น ทุ น แบบจุ ล ภาค โดยการรวบรวมข้ อ มู ล การได้ รั บ บริ ก ารต่ า งๆ
ของผู้ป่วยรายบุคคล และรายกิจกรรม และทาการรวบรวมข้อมูลต้นทุนทางตรงที่ผู้ป่วยได้รับในรายกิจกรรม
ตามรายละเอียดที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยจริงในกิจกรรมนั้นๆ ส่วนต้นทุนทางอ้อม จะถูกกระจายไปยังกิจกรรมต่างๆ
ที่ผู้ป่วยได้รับโดยการเฉลี่ย หรือโดยใช้สัดส่วนของต้นทุนทางตรง ต้นทุนของผู้ป่วยแต่ละรายจะประกอบไปด้วย
ผลรวมของต้ น ทุ น ทั้ ง หมดของบริ ก ารที่ ผู้ ป่ ว ยรายนั้ น ได้ รับ ซึ่ งต้ น ทุ น ทั้ งหมดของแต่ ล ะบริก ารดั งกล่ า ว
จะประกอบไปด้วยต้นทุนทางตรงของบริการบวกกับต้นทุนทางอ้อมของบริการนั้นๆ
ข้อดีของการศึกษาวิธีนี้ คือ จะสามารถแสดงทรัพยากรที่ใช้ในการให้บริการได้ละเอียดและแม่นยา
แต่ก็มีข้อเสีย คือ การต้องใช้ข้อมูลจานวนมาก การคานวณที่ซับซ้อน ทาให้การคานวณค่อนข้างยาก
ข. Ratio of Costs to Charge (RCC) เป็ น การศึก ษาต้ น ทุ นในการให้ บ ริการผู้ ป่ ว ยรายบุค คลของ
โรงพยาบาลอีกวิธีหนึ่ง โดยทาการคานวณหาต้นทุนของบริการแต่ละบริการที่ผู้ป่วยได้รับ จากค่าใช้จ่ายเรียก
เก็บ ในใบแสดงรายการเรียกเก็บ ค่าใช้จ่ายของผู้ ป่วยนั้นๆ โดยการใช้สั ดส่ วนที่เรียกว่า Ratio of Costs to
20

Charge ซึ่งคานวณจากผลรวมของค่าใช้จ่ายเรียกเก็บแต่ละหมวด เปรียบเทียบกับต้นทุนของหน่วยต้นทุน
ที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายเรียกเก็บหมวดนั้นๆ ดังนั้นเมื่อนาข้อมูลค่าใช้จ่ายเรียกเก็บของผู้ป่วยแต่ละรายมาคูณด้วย
สัดส่วน Ratio of Costs to Charge ก็จะได้ต้นทุนที่ให้บริการผู้ป่วยรายนั้นๆ
การคานวณต้นทุนในการให้บริการผู้ป่วยรายบุคคล โดยใช้ Ratio of Costs to Charge มีข้อจากัด
ที่ต้องยอมรับกล่าวคือ อัตราการเรียกเก็บค่าบริการจะต้องสะท้อนข้อมูลบริการที่แท้จริง ข้อดีของการศึกษา
วิธีนี้ คือ สะดวกและง่ายในการคานวณ เพราะมีข้อมูลค่าใช้จ่ายเรียกเก็บอยู่แล้ว แต่ก็มีข้อเสีย คือ การกาหนด
อัตราค่าใช้จ่ายเรียกเก็บมีรากฐานการกาหนดราคาที่แตกต่างกันมากในแต่ละกิจกรรม จากปัจจัยทั้งภายใน
และภายนอกหน่วยงาน ทาให้ความแม่นยาของข้อมลต้นทุนที่คานวณได้ลดลง
อรทัย เขียวเจริญ และคณะ (2554)[35] ได้ทาการศึกษาต้นทุนการให้บริการของโรงพยาบาลในสังกัด
ส านั ก งานปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข โดยใช้ วิ ธี Conventional method และ Apply microcosting
method โดยอาศัยอัตราส่วนต้นทุนต่อราคาขาย(Ratio of Costs to Charge) เป็นตัวกาหนดต้นทุนผู้ป่วย
รายบุคคล การศึกษาประยุกต์ใช้วิธีการศึกษาต้นทุนแบบดั้งเดิม เพื่อหาต้นทุนรายหน่วยต้นทุนบริการ และ
นามาหาอัตราส่วน RCC โดยเปรียบเทียบต้นทุนกับยอดรวมหมวดค่าใช้จ่าย แล้วจึงนาอัตราส่วนที่ได้และข้อมูล
การให้ บ ริ ก ารผู้ ป่ ว ยรายบุ ค คลของโรงพยาบาลมาค านวณเป็ น ต้ น ทุ น ในการให้ บ ริ ก ารผู้ ป่ ว ยรายบุ ค คล
ซึ่งในปี 2554 นี่เอง กลุ่มงานประกันสุขภาพ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดอบรมวิธีการศึกษา
ข้อมูลต้นทุนดังกล่าวนี้ให้กับโรงพยาบาลในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ค. Relative value unit (RVU) เป็ น การศึ ก ษาต้ น ทุ น ในการให้ บ ริ ก ารผู้ ป่ ว ยรายบุ ค คลของ
โรงพยาบาล ที่ให้ความสาคัญกับบริการแต่ละรายการที่ผู้ป่วยได้รับ โดยแต่ละบริการจะถูกกาหนดค่า Relative
value unit (RVU) ซึ่งจะแสดงปริมาณทรัพยากรที่ใช้ในการให้บริการนั้นๆ ความซับซ้อนของการจัดบริการ
นั้น ๆ และเวลาที่ใช้ในการให้ บ ริการ ค่า RVU จะได้จากการนามูล ค่าทรัพยากรทั้งหมดที่ใช้ในบริการนั้นๆ
ไปเปรียบเทียบกับบริการอื่นๆ หากบริการดังกล่าวมีต้นทุนสูงกว่าบริการหนึ่ง 2 เท่า ค่า RVU ของบริการนั้น
ก็จะสูงกว่าค่า RVU ของอีกบริการหนึ่ง 2 เท่าด้วย
ข้อดีของการศึกษาวิธีนี้ คือ คือ สะดวกและง่ายในการคานวณ มีความยืดหยุ่นสูง การคานวณใช้ข้อมูล
การให้บริการจริง จึงสามารถเปรียบเทียบทรัพยากรที่ใช้จริง และต้นทุนที่แท้จริงของแต่ละกิจกรรมบริการได้ดี
แต่ก็มีข้อเสีย คือ ต้องมีความแม่นยาในการกาหนดค่า RVU โดยเฉพาะการประมาณการทรัพยากรที่ใช้ และ
การคานวณเปรียบเทียบระหว่างกิจกรรม เพราะการศึกษาต้นทุนด้วย RVU อาศัยสมมติฐานที่ว่า แต่ละ RVU
จะมีต้นทุนเป็นสัดส่วนคงที่ ดังนั้นหากเปรียบเทียบ RVU ได้ไม่ดี ค่าต้นทุนที่ได้ก็จะขาดความแม่นยา
ธนัญญา (2010)[36] ทาการศึกษาเพื่อพัฒนาค่าต้นทุนสัมพัทธ์ (Relative value unit) ของบริการ
สุขภาพในประเทศไทยตลอดจนประเมินความเหมาะสมของการนาไปใช้วิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย โดยทดสอบ
วิเคราะห์ต้นทุนต่อ 1 RVU และทดสอบวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยด้วยค่าต้นทุนสัมพัทธ์ เปรียบเทียบกับผล
การวิเคราะห์ด้วยวิธี Micro-costing จากข้อมูลการวิเคราะห์ต้นทุนการให้บริการผู้ป่วย โรงพยาบาลสระบุรี
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ปี งบประมาณ 2545 ผลการทดสอบวิเคราะห์ ต้น ทุ น ต่ อหน่ ว ยด้ วยค่าต้น ทุ น สั มพั ท ธ์ เที ยบกั บ ข้อมู ลการ
วิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยโรงพยาบาลสระบุรี ด้วยวิธี Micro-costing จานวน 129 กิจกรรม ในหน่วยงานจุล
ชีววิทยา, งานเคมีคลินิก, งานโลหิตวิทยา และงานภูมิคุ้มกันวิทยา พบว่าค่าเฉลี่ยร้อยละของความแตกต่าง (%
difference) เท่ ากั บ 36 อย่ างไรก็ ดี ในการศึกษาดังกล่ าวน าข้ อมู ล ต้น ทุ นที่ คานวณด้ว ย RVU ในปี 2550
เปรียบเทียบกับต้นทุนในปี 2545 จึงไม่สามารถสรุปได้ว่า การคานวณต้นทุนด้วย RVU มีความแม่นยาน้อยกว่า
ง. Activity-based costing (ABC) การศึกษาต้นทุนรายกิจกรรม เป็นวิธีที่พัฒ นาขึ้นเพื่อทาให้การ
คานวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ มีความถูกต้องมากขึ้น เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปการจัดสรรต้นทุนแบบ
นี้ จะก าหนดศู น ย์ กิ จ กรรมต่ างๆ ทั้ งที่ เป็ น หน่ ว ยงานและไม่ ใช่ ห น่ ว ยงานจากนั้ น ศู น ย์ กิ จ กรรมจะจั ด สรร
ค่าใช้จ่ายการผลิตไปยังผลิตภัณฑ์/บริการต่างๆ ตามจานวนกิจกรรมที่ผลิตภัณฑ์/บริการนั้นๆใช้ โดยใช้ฐาน
ในการคานวณต้นทุนที่เรียกว่า ตัวผลักดันต้นทุน(cost driver) ซึ่งตัวผลักดันต้นทุนนี้ เป็นข้อมูลสาคัญสาหรับ
ผู้บริหารในการควบคุมและลดต้นทุนของกิจการ
การศึกษาต้นทุนรายกิจกรรม เป็นการระบุการจัดการขององค์กรออกเป็นกิจกรรม แต่ละกิจกรรม
จะระบุถึงทรัพยากรที่ใช้ (เช่น แรงงาน วัสดุ เทคโนโลยี) การกาหนดต้นทุนของกิจกรรมขึ้นกับการใช้ทรัพยากร
และการคิดต้นทุนของสิ่งที่ต้องการวัดต้นทุนขึ้นกับกิจกรรมที่ใช้ ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของสินค้า/บริการนั้น
บริการใดที่ใช้หลายกิจกรรมก็จะมีต้นทุนมาก[37-39] การนาวิธีคิดต้นทุนกิจกรรมมาใช้ คือ การพยายามลด
ต้นทุนการผลิต โดยนากิจกรรมมาพิจารณาว่ากิจกรรมใด เป็นกิจกรรมที่เพิ่มมูลค่า หรือกิจกรรมที่ไม่เพิ่มมูลค่า
และฝ่ายบริหารพิจารณาลดหรือยกเลิกกิจกรรมที่ไม่เพิ่มมูลค่า ซึ่งจะทาให้ต้นทุนการผลิตลดลง
จากแนวคิดระบบต้นทุนกิจกรรม จึงสรุปได้ว่า การคิดต้นทุนกิจกรรม อยู่บนสมมติฐานว่ากิจกรรมเป็น
สิ่ งที่ ทาให้ เกิ ดต้น ทุ น (activities causes costs) และการให้ บ ริการผู้ ป่ว ยเป็ น สิ่ งที่ ท าให้ เกิดกิ จกรรม การ
ดาเนินกิจกรรมจาเป็นต้องใช้ทรัพยากรสนับสนุน และทรัพยากรที่ใช้ทั้งหมดจะถูกรวมเป็นต้นทุนที่โรงพยาบาล
ใช้ไป ทรัพยากรบางอย่างมีการใช้ร่วมกันหลายกิจกรรมจึงจาเป็นต้องมีการปันส่วนต้นทุนสู่กิจกรรม เพื่อนามา
คิดเป็นต้นทุนของการให้บริการอีกครั้งหนึ่ง
สรัญญา (2003)[40] ทาการศึกษาวิเคราะห์และเปรียบเทียบวิธีการในการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย
บริการทางการแพทย์ ที่โรงพยาบาลแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ในปีงบประมาณ 2545 พบว่าวิธีการ Microcosting เป็ น วิธีที่มีความเหมาะสมมากที่สุ ด อย่างไรก็ตามวิธี RCC สามารถนามาวิเคราะห์ ต้นทุนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพภายหลังได้ทาการปรับราคาจากข้อมูลที่ได้จากวิธีการ Micro-costing และนอกจากนั้นวิธีRVU
จะเหมาะสมสาหรับหน่วยต้นทุนที่มีกิจกรรมที่มีลักษณะการใช้ทรัพยากรคล้ายกัน
West (1996)[38] ท าการศึ ก ษาต้ น ทุ น การให้ บ ริ ก ารเปรี ย บเที ย บระหว่ า งการให้ บ ริ ก าร
Hemodialysis และ Peritoneal dialysis ในคลิ นิ ก ฟอกไต (Renal dialysis clinic) โดยศึ ก ษาต้ น ทุ น
เปรียบเทียบระหว่างวิธี Activity-based costing, Ratio of Costs to Charge (RCC) และ Relative value
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unit (RVU) พบว่าการศึกษาต้นทุนด้วยวิธี Activity-based costing มีความแม่นยาสูงที่สุด และสามารถให้
ข้อมูลสาหรับผู้บริหารได้มากที่สุด เพื่อประกอบการตัดสินใจในการบริหารต้นทุน
ในประเทศเยอรมัน ได้มีประสบการณ์ในการพัฒนาระบบการจัดกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRG) โดยวาง
ระบบการศึกษาข้อมูลต้นทุนการให้บริการผู้ป่วยในระดับรายบุคคล ด้วยวิธี Micro-costing มีการจัดทาคู่มือวิธี
การศึกษาข้อมูลต้นทุนการให้บริการผู้ ป่วยในระดับรายบุคคล[41] และเปิดให้โรงพยาบาลสามารถสมัครเป็น
หน่วยศึกษาต้นทุน หรือ costing hospital ได้โดยความสมัครใจ โรงพยาบาลที่เข้าร่วมจะทาการศึกษาและส่ง
ข้อ มู ล ต้ น ทุ น การให้ บ ริ ก ารผู้ ป่ ว ยในระดับ รายบุ ค คลในรูป แบบของตารางต้ น ทุ น (Cost Matrix) เข้ ามาที่
ส่วนกลาง เพื่อส่วนกลางจะนาข้อมูลที่ได้มาใช้ในการจัดกลุ่ม DRG ต่อไป โรงพยาบาลที่สมัครจะได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณบางส่วนจากส่วนกลาง และได้รับรายงานต้นทุ นของโรงพยาบาลของตนเปรียบเทียบกับ
โรงพยาบาลอื่นๆ เพื่อที่จะได้นาไปปรับ ปรุงการบริหารภายในโรงพยาบาลของตัวเอง รวมถึงโรงพยาบาล
จะมีโอกาสในการนาเสนอข้อมูลที่อาจจะมีต้นทุนของการดาเนินการบาง DRG ที่ต่างจากกลุ่ม ซึ่งมีผลทาให้มี
การแยกกลุ่ม DRG ใหม่ ในปีต่อๆไป
ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายการศึกษาต้นทุนบริการของสถานพยาบาลในสังกัดสานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขและจัดทาคู่มือการศึกษาต้นทุนสาหรับสถานพยาบาล ตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา
โดยที่ ส ถานพยาบาลทุ ก แห่ งจั ดท าต้ น ทุ น สถานพยาบาลและส่ งข้อ มู ล ดั งกล่ าวมายั งกลุ่ ม ประกั น สุ ข ภาพ
(ปั จ จุบั น เปลี่ ยนเป็ น กองเศรษฐกิจ สุ ขภาพและหลั กประกันสุ ขภาพ) โดยในระยะแรก มีกลุ่ มเป้ าหมายคื อ
โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชนที่มีความพร้อม วิธีที่ใช้กัน คือ การวิเคราะห์ต้นทุน
แบบดั้ ง เดิ ม (Traditional costing) และ Apply micro-costing ด้ ว ยวิ ธี อั ต ราร้ อ ยละของต้ น ทุ น ค่ า
รักษาพยาบาลต่อรายการเรียกเก็บ (Cost to charge ratio) ในการคานวณต้นทุนรายกิจกรรมย่อย[42]
ขวั ญ ประชา(2015)[43] ได้ พั ฒ นาการศึ ก ษาต้ น ทุ น การให้ บ ริ ก ารผู้ ป่ ว ยรายบุ ค คลโดยวิ ธี Micro
costing with Cost matrix ขึ้น ซึ่งใช้กิจกรรมที่ผู้ป่วยได้รับในโรงพยาบาล เป็นตัวกาหนดต้นทุนผู้ป่วยแทน
การใช้อัตราร้อยละของต้นทุนค่ารักษาพยาบาลต่อรายการเรียกเก็บ (Cost to charge ratio) ทาการศึกษา
ข้ อ มู ล ต้ น ทุ น ในโรงพยาบาลชุ ม ชน 2 แห่ ง ในปี 2555 โดยใช้ วิ ธี Micro costing with Cost Matrix
ซึ่งประกอบด้วย 2 กระบวนการ ได้แก่ 1) กระบวนการส่วนการศึกษาต้นทุนในแบบ Conventional method
เดิม 2) กระบวนการส่วน Cost Matrix เป็นกระบวนการศึกษาต้นทุนการให้บริการผู้ป่วยของโรงพยาบาลเป็น
รายบุ คคล มี 2 ขั้นตอนย่อย ได้แก่ 2.1) Service item cost allocation กระจายต้นทุนจากหน่วยต้นทุน
หลักไปยังผู้ป่วยแต่ละรายตามบริการที่ผู้ป่วยได้รับ 2.2) Individual cost calculation รวบรวมต้นทุนของ
การให้บริการผู้ป่วยแต่ละกิจกรรมเป็นข้อมูลรายบุคคล พบว่าสามารถคานวณต้ นทุนในการให้บริการผู้ป่วย
รายบุคคลได้เป็นอย่างดี แม้จะมีความซับซ้อนในการคานวณ และต้องการข้อมูลกิจกรรมการดูแลผู้ป่วยใน
รายละเอียดในการคานวณ แต่ผลที่ได้รับมีความน่าเชื่อถือและสอดคล้องกับบริการที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งน่าจะ
นาไปใช้ประโยชน์ได้เป็นอย่างดี
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จเรและคณะ(2009)[44] ทาการศึกษา พบว่าสาหรับต้นทุนการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการ
แพทย์ของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดในสมองภายหลังถูกจาหน่ายจากโรงพยาบาล ตัวอย่างในพื้นที่สามจังห วัด
พบว่ามีความแปรปรวนค่อนข้างสู ง จากความแตกต่างของลักษณะการจัดบริการและการผสมผสานของ
ทรัพยากร (คน วัสดุ และครุภัณฑ์อุปกรณ์) ที่ใช้ ทั้งนี้ต้นทุนต่อครั้งของการจัดบริการฟื้นฟูฯระยะกลางผู้ป่วย
โรคหลอดเลือดสมอง มีค่าตั้งแต่ 246 – 551 บาท/ครั้ง ส่วนต้นทุนต่อรายก็ ขึ้นกับจานวนครั้งที่ผู้ป่วยแต่ละ
ท่านจะได้รับ ทั้งนี้ไม่สามารถสรุปได้ว่าต้นทุนที่เหมาะสมควรเป็นเท่าใด เนื่องจากขาดมาตรฐานการจัดบริการ
ที่จะชี้ว่าการจัดแบบใดเหมาะสมและมีประสิทธิผลกว่ากัน
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บทที่ 3 วิธีการดาเนินงานวิจัย
การศึกษานี้ เป็ น ส่ ว นหนึ่ งของโครงการพั ฒ นาพื้ น ที่ต้ นแบบให้ บริการการดู แลระยะกลาง ภายใต้
โครงการการทบทวนสถานการณ์ ความต้องการระบบและเครื่องมือที่จะตอบสนองต่อปัญ หาของผู้ สูงอายุ
ในประเทศไทยและการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง โดยทาหน้าที่ประเมินผลในพื้นที่ต้นแบบที่มีการ
พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง โดยมีกรอบแนวคิดของงานดังแผนภาพที่ 2
ทั้งนี้ในส่วนของการประเมินผลดังกล่าวจะมีการประเมินผลใน 2 ด้านได้แก่
1. การประเมินผลลัพธ์ทางคลินิก จากการให้บริการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง
2. การประเมินระบบบริหารจัดการของการให้บริการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง
โดยทาการประเมินผลเปรียบเทียบระหว่างพื้นที่ต้นแบบที่มีการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง
ในโครงการ และพื้นที่ที่มีการดาเนินการให้บริการดูแลผู้ป่วยระยะกลางอย่างสม่าเสมอมาก่อนหน้านี้ เพื่อเป็น
Benchmark สาหรับพื้นที่ที่พัฒนาใหม่
ขอบเขตของการศึกษา
ดาเนินการศึกษาในโรงพยาบาลภาครัฐที่มีระบบการให้บริการการดูแลระยะกลาง แบ่งเป็น
1. พื้นที่ที่มีการดาเนินการให้บริการดูแลผู้ป่วยระยะกลางอย่างสม่าเสมอในปัจจุบัน โดยพิจารณาจาก
การทบทวนวรรณกรรมที่ผ่านมา ได้แก่ โรงพยาบาลบางกล่า จังหวัดสงขลา และโรงพยาบาลสารภีบวรพัฒนา
จังหวัดเชียงใหม่
2. พื้นทีต่ ้นแบบที่มีการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยระยะกลางในโครงการ ได้แก่
โรงพยาบาลท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
โรงพยาบาลลาสนธิ จังหวัดลพบุรี
โรงพยาบาลสมุทรปราการ และโรงพยาบาลชุมชนเครือข่าย จังหวัดสมุทรปราการ รวม 11 แห่ง
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กรอบแนวคิดของงานวิจัย
การศึกษาแบบย้อนหลัง (Retrospective Study)
ทาการศึกษาย้อนหลังเป็นระยะเวลา 2 ปี (ตุลาคม 2559 – กันยายน 2561)
พื้นที่ให้บริการระบบ
การดูแลระยะกลาง

โดยเก็บข้อมูลจานวน 2 ครั้ง
(Admit/Discharge)
เริ่มตั้งแต่ ตุลาคม 2559 – กันยายน 2561

ผลลัพธ์ทางคลินิก

ระบบการบริหารจัดการ

วัตถุประสงค์ข้อที่ 1

โดยเก็บข้อมูล จานวน 1 ครั้ง
เริ่มตั้งแต่ ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561

รพ.บางกล่า
จ.สงขลา

ระบบบริหารจัดการ
ผลลัพธ์ทางคลินิก
Service Delivery
The Barthel Index for Activities
of Daily Living

Health workforce
รพ.สารภีบวร
พัฒนา จ.เชียงใหม่

SNMRC Functional Assessment

Information
Medical products,
vaccines & Technologies

Modified Rankin Scale
Length of Stay

แบบประเมินที่เหมาะสม
และผลผลิตที่ได้จากระบบการดูแล
ระยะกลาง

Financing
Leadership/Governance

วัตถุประสงค์ข้อที่ 2
พื้นที่ต้นแบบโครงการ
โดยเก็บข้อมูล
(Admit/Discharge) และ
เดือนที่2 และ4 หลังจากป่วย

โดยเก็บข้อมูลทุกเดือน

รพ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี

รพ.ลาสนธิ จ.ลพบุรี

รพ.เครือข่าย จ.สมุทรปราการ
ประเมินซ้าทุก 2 เดือน

โดยเก็บข้อมูล
ในเดือนที่1, 2 และ4
หลังจากป่วย

การศึกษาไปข้างหน้า (Prospective Study)
กลุ่มที่เข้าร่วมโครงการ

กลุ่มที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ
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ระเบียบวิธีวิจัย มีรายละเอียดวิธีการศึกษาดังนี้
1. การประเมิ น ผลลัพ ธ์ ท างคลินิ ก จากการให้ บ ริก ารดู แ ลผู้ป่ วยระยะกลาง เป็ น การศึก ษาเชิ ง
ปริมาณ (Quantitative study) ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้
1.1 การเก็บข้อมูล แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่
1.1.1 การเก็บข้อมูลผลลัพธ์ทางคลินิก ในพื้นที่ที่มีการดาเนินการให้บริการดูแลผู้ป่วยระยะกลางอย่าง
สม่าเสมอมาก่อนหน้านี้ ทาการเก็บข้อมูล ผู้ป่วยแบบย้อนหลัง (retrospective study) 1 ปี ระหว่างวันที่ 1
ตุล าคม 60 ถึ ง 30 กัน ยายน 61 โดยเก็บ ข้อมูล ทุ ติยภู มิ(secondary data) จากเวชระเบี ยนหรือเอกสารที่
เกี่ยวข้องของผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลระยะกลางในโรงพยาบาลที่ให้บริการในปัจจุบัน และเก็บข้อมูลผู้ป่วยแบบ
ไปข้างหน้า (prospective study) ระยะ 10 เดือน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 จนถึง 31 สิงหาคม 2562 เพื่อให้
ได้ข้อมูลจานวนผู้รับบริการที่เพียงพอต่อการศึกษา
1.1.2 การเก็บข้อมูลผลลัพธ์ทางคลินิก ในพื้นที่ต้นแบบที่มีการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง
ในโครงการ เก็บข้อมูลแบบไปข้างหน้า (prospective study) ระยะ 10 เดือน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 จนถึ ง
31 สิงหาคม 2562 ทาการเก็บข้อมูลแบบ primary data
1.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ประกอบด้วย
1) แบบบันทึกข้อมูลผู้ป่วย ประกอบไปด้วยรายละเอียดของผู้ป่วยแต่ละราย ข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วย
เช่น เพศ อายุ โรคประจาตัว การวินิจฉัยโรค ระยะเวลาที่เป็นจานวนวันนอน (LOS) การรักษาโรคที่ได้รับ
2) แบบประเมิน Barthel Index แยกรายหัวข้อประเมิน
3) แบบประเมินความสามารถในการทากิจกรรมของผู้ป่วย/ผู้พิการของสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟู
สมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ (SNMRC Functional Assessment)
4) แบบประเมินระดับความพิการ (The Modified Rankin Scale: mRs)
5) แบบประเมินผู้ดูแลผู้ป่วยในระบบการดูแลระยะกลาง (Intermediate Care)
ผู้ป่วยแต่ละรายจะได้รับการประเมินและบันทึกข้อมูลตามแบบฟอร์มทั้ง 5 รายการ ในวันแรกรับเข้า
ระบบบริการ วันที่ออกจากโรงพยาบาล และเมื่อครบระยะเวลา 2 เดือน 4 เดือน และ 6 เดือน นับตั้งแต่ผู้ป่วย
เริ่มมีอาการป่วย โดยข้อมูลของผู้ป่วยจะเก็บรักษาเป็นความลับที่ระดับหน่วยบริการ ผู้วิจัยจะไม่สามารถสืบค้น
ตัวตนของผู้ป่วยได้ แบบบันทึกข้อมูลทั้งหมดออกแบบให้ใช้เป็นข้อมูลอิเลคทรอนิคส์ทั้งหมด เนื่องจากข้อมูล
จะต้องมีความเชื่อมโยงกันระหว่างโรงพยาบาลที่ร่วมกันดูแลผู้ป่วยรายนั้นๆ ซึ่งข้อมูลอิเลคทรอนิคส์จะช่วยลด
ปัญหาการบริหารจัดการข้อมูลได้ เพื่อให้เกิดประโยชน์เต็มที่ในการให้บริการผู้ป่วย
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เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล โดยเฉพาะแบบประเมิน Barthel Index แบบประเมินความสามารถ
ในการทากิจ กรรมของผู้ ป่ ว ย/ผู้ พิ การของสถาบันสิ ริน ธรเพื่ อการฟื้ นฟูส มรรถภาพทางการแพทย์แห่ งชาติ
(SNMRC Functional Assessment) และ แบบประเมินระดับความพิการ (The Modified Rankin Scale:
mRs) จะได้รับการประเมินความเชื่อมั่นระหว่างผู้ประเมิน(inter-rater reliability) เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าผู้
ประเมินมีมาตรฐานในการประเมินในระดับเดียวกัน โดยกาหนดให้ผู้ประเมินที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่
เกี่ยวข้องกับงานฟื้นฟูสมรรถภาพ 3 คน จากโรงพยาบาลทุกแห่ง ในโครงการ ทดลองผู้ป่วย Intermediate
Care 3 ราย ให้ ผู้ ป ระเมิ น แต่ ล ะคนให้ ค ะแนนแบบประเมิ น Barthel Index แบบประเมิ น SNMRC
Functional Assessment และแบบประเมิน mRs และทาการประเมินความเชื่อมั่นในลาดับถัดไป
2. การประเมินระบบบริหารจัดการของการให้บริการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง
เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (mixed method) ที่ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งในเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ
ข้อมูลเชิงปริมาณ ศึกษาต้นทุนในการให้บริการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง เนื่องจากการศึกษาต้นทุนเป็น
การศึกษาแบบย้อนหลัง (retrospective study) จึงสามารถทาได้ในโรงพยาบาลในพื้นที่ที่มีการดาเนินการ
ให้บริการดูแลผู้ป่วยระยะกลางอย่างสม่าเสมอมาก่อนหน้านี้เท่านั้น (โรงพยาบาลในพื้นที่ต้นแบบที่มีการพัฒนา
ระบบการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง เนื่องจากระบบบริการยังไม่ลงตัว อาจทาให้ต้นทุนที่ศึกษาได้ไม่น่าเขื่อถือ จึง
เลือกทาเฉพาะในพื้นที่ที่มีการดาเนินการให้บริการดูแลผู้ป่วยระยะกลางอย่างสม่าเสมอมาก่อนหน้านี้) โดย
อาศัยข้อมูลทุติยภูมิ ด้านการเงินการบัญชีและผลงานการให้บริการในรอบปีงบประมาณ 2561 ตั้งแต่วันที่ 1
ตุล าคม 2559 ถึง 30 กัน ยายน 2561 ทาการศึกษาต้ นทุ นการให้ บริการผู้ ป่ว ยของโรงพยาบาลรายบุคคล
เพื่อให้สามารถจาแนกต้นทุนผู้ป่วยที่ต้องการการดูแลระยะกลาง ออกจากต้นทุนในการดูแลผู้ป่วยอื่ นๆของ
โรงพยาบาล ทาการศึกษาต้น ทุน การให้ บ ริการผู้ป่ วยรายบุคคลโดยวิธี Micro costing with Cost matrix
แผนภาพที่ 3 และคานวณหาค่าเฉลี่ยต้นทุนในการให้บริการผู้ป่วยที่ต้องการการดูแลระยะกลาง
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แผนภาพที่ 3 ขั้นตอนการจัดทาต้นทุน

ข้อมูลเชิงคุณภาพจะใช้การสัม ภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับระบบ รูปแบบการทางาน บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
วัส ดุอุป กรณ์ต่างๆ ปั จจัยความสาเร็จ ปั ญหาและอุปสรรคในการดาเนินงาน ทั้งในพื้นที่ที่มีการดาเนินการ
ให้บริการดูแลผู้ป่วยระยะกลางอย่างสม่าเสมอมาก่อนหน้านี้ และในพื้นที่ต้นแบบที่มีการพัฒนาระบบการดูแล
ผู้ป่วยระยะกลาง
การวิเคราะห์ข้อมูล
1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ใช้การวิเคราะห์เชิงพรรณา สาหรับข้อมูลทั่วไป จะแปลผลเป็นร้อย
ละ และความถี่ของตัวแปรที่ศึกษา ส่วนผลลัพธ์ทางคลินิกจากแบบประเมินต่างๆจะเปรียบเทียบ โดยใช้สถิติ
Paired-t test, one-way ANOVA, และ Logistic regression
2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ทาการวิเคราะห์เชิงลึก จากข้อมูลที่เก็บจากการสัมภาษณ์หรือการ
อภิ ป รายกลุ่ ม โดยการพิ จ ารณ าเนื้ อ หา (content analysis) และตรวจสอบข้ อ มู ล สามเส้ า (data
29

triangulation) โดยตรวจสอบความสอดคล้องและความถูกต้องจากข้อมูลที่ ได้จาก (1) เชิงปริมาณ (2) การ
สังเกตของนั กวิจัย และ (3) การสัมภาษณ์หรือการอภิปรายกลุ่ม และใช้ข้อมูลเชิงคุณภาพดังกล่าว ในการ
เปรียบเทียบและหาความสัมพันธ์ที่ส่งผลต่อผลลัพธ์ทางคลินิก
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. การทบทวนวรรณกรรมจากเอกสารหลักฐานต่างๆที่มีอยู่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2. การขอการรับรองจริยธรรมการวิจัย
3. คัดเลือกและออกแบบเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
4. ติดต่อและประสานงานกับพื้นที่ศึกษา
5. พัฒนาระบบการเก็บและส่งข้อมูลระหว่างหน่วยบริการ และระหว่างหน่วยบริการและทีมวิจัย
6. ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการใ ห้แก่โรงพยาบาลในพื้นที่การศึกษา อบรมการใช้เครื่องมือใน
การเก็บข้อมูล
7. ประเมิน ความเชื่อมั่น ระหว่างผู้ประเมิน (inter-rater reliability) แบบประเมิน Barthel Index
แบบประเมิน SNMRC Functional Assessment และแบบประเมิน mRs
8. เก็บข้อมูลจากพื้นที่ที่ทาการศึกษา
9. วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล
10. ติดตามผลการประเมินเป็นระยะ เพื่อสะท้อนข้อมูลเพื่อปรับระบบบริการ
11. จัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ชี้แจงผลการประเมิน สัมมนาสรุปข้อเสนอแนะในการจัดระบบ
บริการในโอกาสต่อไป
11. ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
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บทที่ 4 ผลการศึกษา
ข้อมูลทั่วไป
จากการเก็บ ข้อมูลในพื้นที่การศึกษา พื้นที่ศึกษาในการศึกษานี้แบ่งเป็น 2 กลุ่มได้แก่ พื้นที่ที่มีการ
ดาเนินงานให้บริการดูแลผู้ป่วยระยะกลางอย่างสม่าเสมอมาก่อนหน้านี้ และพื้นที่ต้นแบบที่มีการพัฒนาระบบ
การดูแลผู้ป่วยระยะกลางในโครงการ ในส่วนของพื้นที่ที่มีการดาเนินการให้บริการดูแลผู้ป่วยระยะกลางอย่าง
สม่าเสมอมาก่อนหน้ านี้ เดิมทาการคัดเลือกไว้ 3 โรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลบางกล่ า จังหวัดสงขลา
โรงพยาบาลสารภีบ วรพัฒ นา จั งหวัดเชียงใหม่ และโรงพยาบาลสระบุรี แต่เมื่อทาการติดต่อประสานงาน
พบว่ า มี ค วามขั ด ข้ อ ง ท าให้ ไม่ ส ามารถเก็ บ ข้ อ มู ล ที่ โ รงพยาบาลสระบุ รี ได้ จึ ง ท าให้ พื้ น ที่ ในส่ ว นนี้ แ ละ
กลุ่มเป้าหมายเพียง 2 โรงพยาบาล ในขณะที่พื้นที่ต้นแบบที่มีการพัฒ นาระบบการดูแลผู้ป่วยระยะการใน
โครงการ ซึ่งมี 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดลพบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ ในจังหวัดลพบุ รี เฉพาะโรงพยาบาล
ท่าวุ้ง อ.ท่าวุ้ง และโรงพยาบาลลาสนธิ อ.ลาสนธิ จังหวัดลพบุรี ที่เปิดให้ตึกผู้ป่วยในแยกส่วนเพื่อให้บริการ
ผู้ป่วยระยะกลางอย่างชัดเจน รับดูแลผู้ป่วยระยะกลางในจังหวัดลพบุรีทั้งหมด ในขณะที่โรงพยาบาลชุมชน
อื่นๆ ในจังหวัดลพบุรีดาเนินการตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุขในเรื่องการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง กล่าวคือ
มีการประกาศว่ามีเตียงรองรับผู้ป่วยระยะกลางโรงพยาบาลละ 2 เตียง ส่วนในจังหวัดสมุทรปราการ เฉพาะ
โรงพยาบาลบางพลี อ.บางพลี ที่ เปิ ด ให้ ตึก ผู้ ป่ ว ยในแยกส่ ว นเพื่ อให้ บ ริก ารผู้ ป่ ว ยระยะกลางอย่ างชั ดเจน
ในขณะที่โรงพยาบาลชุมชนอื่นๆ ในจังหวัดลพบุรีดาเนินการตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุขในเรื่องการดูแล
ผู้ป่วยระยะกลาง กล่าวคือ มีการประกาศว่ามีเตียงรองรับผู้ป่วยระยะกลางโรงพยาบาลละ 2 เตียง รายละเอียด
การให้บริการมีดังนี้
โรงพยาบาลบางกล่า จังหวัดสงขลา
โรงพยาบาลบางกล่า อาเภอบางกล่า จังหวัดสงขลา เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง ตั้งอยู่ใน
อาเภอบางกล่า จังหวัดสงขลา ตัวอาเภอบางกล่าเอง เป็นอาเภอที่มีพื้นที่อยู่ติดกับอาเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา แต่ที่ตั้งของตัวโรงพยาบาลบางกล่าเองอยู่ห่างไกลจากพื้นที่ชุมชนของอาเภอบางกล่า ผู้ป่วยมักเลือกไป
รับบริการการรักษาที่ รพ.หาดใหญ่ ซึ่งอยู่ห่างไปประมาณ 24 กิโลเมตรเท่านั้น ส่งผลให้โรงพยาบาลบางกล่ามี
ผู้ รั บ บริ ก ารค่ อ นข้ า งน้ อ ยและประสบปั ญ หาสถานการณ์ ท างการเงิ น จนกระทั่ ง เดื อ น เมษายน 2556
โรงพยาบาลบางกล่ าได้พัฒ นาระบบบริการการดูแลผู้ ป่วยระยะกลางขึ้นโดยความร่วมมือกับโรงพยาบาล
หาดใหญ่ โดยมีการตั้งคณะทางานร่วมระหว่าง รพ.หาดใหญ่ และ รพ.บางกล่า โดย รพ.หาดใหญ่ ได้สนับสนุน
ในส่วนของครุภัณฑ์ การส่งต่อผู้ป่วยและข้อมูลต่างๆ พร้อมส่งแพทย์มาช่วยตรวจที่ รพ.บางกล่า กล่าวคือ
โรงพยาบาลหาดใหญ่จะคัดเลือกผู้ป่วยที่ต้องการการดูแลระยะกลางโดยแพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
และให้คาแนะนาผู้ป่วยถึงความจาเป็นของการได้รับการดูแลในระยะกลางและสอบถามความสมัครใจในการ
จะส่งตัวผู้ป่วยดังกล่าวมารับบริการที่โรงพยาบาลบางกล่า หากผู้ป่วยยินยอมก็จะมีการส่งตัวผู้ป่วยมารับบริการ
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เป็นผู้ป่วยในที่โรงพยาบาลบางกล่า ทั้งนี้ อาจจะเป็นผู้ป่วยจากอาเภอบางกล่าเอง หรือเป็นผู้ป่วยจากอาเภอ
อื่นๆในจังหวัดสงขลาก็ได้
ระบบบริการ (Service Delivery) : ขั้นตอนการเข้ารับบริการ เมื่อผู้ป่วยพ้นระยะวิกฤติ แพทย์เวช
ศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลหาดใหญ่จะประเมินความพร้อมผู้ป่วยที่จะเข้ารับการฟื้ นฟู จากนั้นจะประสานส่งต่อ
ข้อมูลกับโรงพยาบาลบางกล่า ระหว่างนั้นผู้ป่วยและญาติจะได้รับข้อมูลการบริการของโรงพยาบาลบางกล่า
หรือแม้กระทั่งการมาดูสถานที่ที่โรงพยาบาลบางกล่า เพื่อประกอบการตัดสินใจ เมื่อผู้ป่วยและญาติพร้อม
ก็จะได้รับการส่งต่อเพื่อเข้ารับการฟื้นฟูที่โรงพยาบาลบางกล่าได้เลย
เกณฑ์ ในการรั บ ผู้ ป่ ว ยระยะกลางของโรงพยาบาลบางกล่ า คื อ เป็ น ผู้ ป่ ว ยโรคหลอดเลื อ ดสมอง
(Stroke) ผู้ป่วยบาดเจ็บไขสัน หลัง (Spinal Cord Injury) ผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะ (Traumatic Brain
Injury) และผู้ป่วยบาดเจ็บหลายระบบ (Multiple Trauma) ทั้งนี้มีเงื่อนไขว่าต้องมีญาติเฝ้า 24 ชั่วโมง
ผู้ป่วยสามารถเข้ารับบริการใน 2 รูปแบบคือ รูปแบบผู้ป่วยนอก (OPD case) หรือในรูปแบบผู้ป่วยใน
(IPD case) ก็ได้ โดยมีเงื่อนไขและรายละเอียดการให้บริการดังนี้
1. รูปแบบผู้ป่วยนอก (OPD case) ในกรณีที่ผู้ป่วยไม่สะดวกเข้ารับบริการแบบผู้ป่วยใน จะให้บริการ
กายภาพบาบัดและกิจกรรมบาบัดในช่วงบ่ายครั้งละ 1.5 ชั่วโมง จานวน 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์
2. รูปแบบผู้ป่วยใน (IPD case) มีเตียงรองรับผู้ป่วยประมาณ 15 เตียง ภายในอาคารเดียวกับผู้ป่วย
ในทั่ ว ไป แต่ แ บ่ ง ฝั่ ง แยกจากผู้ ป่ ว ยในทั่ ว ไป บริ ก ารที่ ไ ด้ รั บ ในขณะที่ อ ยู่ โ รงพยาบาล คื อ ช่ ว งเช้ า ท า
กายภาพบาบัด 3 ชั่วโมงต่อวัน ทุกวัน ช่วงบ่ายทากิจกรรมบาบัด 45 นาทีต่อวัน หรือ นวดแผนไทย 2 ครั้งต่อ
สัปดาห์ ทั้งนี้บริการทุกรายการทาที่แผนกที่เกี่ยวข้อง แพทย์จะทาการประเมิน ผู้ป่วยซ้า 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์
เมื่อใกล้ 2 สัปดาห์จะวางแผนเพื่อจาหน่ายผู้ป่วย ถ้ายังไม่พร้อมจาหน่าย จะรับไว้เป็นผู้ป่วยในต่ออีก 15 วัน
การประเมินความสามารถของผู้ป่วย ใช้แบบประเมิน Modified Barthel index เป็นหลัก ปัจจุบัน นอกจาก
ผู้ป่วยที่ได้รับการส่งต่อมาจากโรงพยาบาลหาดใหญ่ ก็ยังมีผู้ป่วยทั่วไปที่เข้ามารับบริการตรงที่โรงพยาบาลบาง
กล่าอีกจานวนหนึ่ ง เมื่อจาหน่ายผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาล จะมีการติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วย เพื่อติดตาม
อาการ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากผู้ป่วยจานวนหนึ่งมิได้มีภูมิลาเนาในเขตอาเภอบางกล่า ทาให้การติดตามเป็นไป
ได้ยาก
กาลังคนด้ านสุขภาพ (Health Workforce): ทีมผู้ ให้ บริการ ประกอบไปด้วย แพทย์ 1 คน นั ก
กายภาพบาบัด 4 คน ผู้ช่วยนักกายภาพบาบัด 3 คน นักกิจกรรมบาบัด 1 คน ผู้ช่วยนักกิจกรรมบาบัด 1 คน
พยาบาลเวชศาสตร์ ฟื้ น ฟู 1 คน พยาบาลหลั ก สู ต รเวชศาสตร์ ฟื้ น ฟู ร ะยะสั้ น 4 คน อย่ า งไรก็ ต าม
นักกิจกรรมบาบัดมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย มีการลาออกและและบรรจุคนใหม่ทดแทนอยู่บ่อยครั้ง ในกรณีที่มี
นักกิจกรรมบาบัด นักกิจกรรมบาบัดจะร่วมให้บริการด้วยในกรณีที่ไม่มีนักกิจกรรมบาบัด นักกายภาพบาบัดจะ
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เป็นให้ผู้ให้บริการแทนนักกิจกรรมบาบัด นอกจากนี้นอกเวลาราชการ จะมีพยาบาลประจาตึกผู้ป่วยในดูแล
ผู้ป่วยเช่นเดียวกับผู้ป่วยในทั่วไป
ระบบข้อมูลสารสนเทศ ((Health Information System) : ข้อมูลผู้ป่วยส่วนใหญ่ได้รับการบันทึก
ไว้ในระบบเวชระเบียนอิ เล็กทรอนิกส์ของโรงพยาบาล โดยใช้โปรแกรม HosXP อย่างไรก็ดี ข้อมูลในส่วน
เพิ่ มเติ มส าหรั บ การดูแลผู้ ป่ ว ยระยะกลาง เช่น ข้อมู ล จากแบบประเมิน Modified Barthel index ข้อมู ล
บันทึกความก้าวหน้าในการให้บริการ (Progress note) ต่างๆ เหล่านี้ ยังบันทึกในเอกสารเป็นหลัก
สื่ อ องค์ ค วามรู้ / เทคโนโลยี ท างการแพทย์ (Assess to Essential Medicines) : ระบบบริก าร
ผู้ป่วยระยะกลางของโรงพยาบาลบางกล่า ไม่ต้องพี่งพิงอุปกรณ์เทคโนโลยีทางการแพทย์ใดๆ อุปกรณ์ที่จาเป็น
ในการให้บริการผู้ป่วยระยะกลางเป็นอุปกรณ์ทางกายภาพบาบัดทั่วไป
ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ (Financing) : การให้บริการดูแลผู้ป่วยระยะกลางในโรงพยาบาลบางกล่า
ให้ บ ริการผู้ ป่ ว ยทุกสิ ทธิป ระโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นสิ ท ธิ์ประกันสุ ขภาพถ้วนหน้า สิ ทธิ์ป ระกัน สั งคม หรือสิ ท ธิ์
ข้าราชการ และทาการเรียกเก็บค่ารักษาจากกองทุนแต่ละกองทุน ตามหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าบริการผู้ ป่วย
ในของแต่ละกองทุน ทั้งนี้โรงพยาบาลบางกล่าได้รับเงินอุดหนุนเพิ่มเติมสาหรับการให้บริการดูแลผู้ป่วยระยะ
กลางจากสานั กงานหลั กประกัน สุ ขภาพแห่ งชาติเขต 12 เป็นกรณีพิเศษ ส่งผลให้ สถานการณ์ การเงินของ
โรงพยาบาลบางกล่าดีขึ้น อย่างไรก็ตาม การสนับสนุนทางการเงินจากสานั กงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เขต 12 ก็มีการเปลี่ยนแปลงเป็นระยะๆ ในบางปีงบประมาณมีการลดการสนับสนุนงบประมาณดังกล่าวลง
ก็ส่งผลกระทบกับสถานการณ์การเงินของโรงพยาบาลด้วย
ภาวะผู้ น าและธรรมาภิ บ าล (Leadership/Governance) : ผู้ อ านวยการโรงพยาบาลบางกล่ า
มีส่ วนส าคัญ ในการผลั กดัน ให้ เกิดระบบบริการดูแลผู้ป่ว ยระยะกลาง ให้ ความส าคัญ สนับสนุนทรัพยากร
ทีมแพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟูโรงพยาบาลหาดใหญ่ มีส่วนสาคัญในการผลักดันให้เกิดระบบบริการ
รวมถึงเป็ น กลไกสาคัญ ในการทาให้ ระบบบริการสามารถเชื่อมโยงผู้ป่วยจากระยะ Acute care มาสู่ระยะ
Intermediate care รวมถึงการร่วมให้บริการที่โรงพยาบาลบางกล่า
โรงพยาบาลสารภีบวรพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่
โรงพยาบาลสารภีบวรพัฒนา ตั้งอยู่ ณ อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ เป็นโรงพยาบาลที่จัดตั้งขึ้นจาก
ความร่วมมือ ร่วมใจระหว่าง บ้าน(ชุมชน) วัด(ศรีดอนมูล) และโรงพยาบาลสารภี มีการบริหารจัดการในรูป
บ ว ร (บ้าน วัด โรงเรียน) โดยมีท่านพระครูสิริศีลสังวร (ครูบาน้อย เตชปัญโญ) เป็นผู้อุปถัมภ์ นอกเหนือจาก
งบประมาณบางส่วนที่ได้รับจากส่วนกลาง โรงพยาบาลสารภีบวรพัฒนาเป็นโรงพยาบาลสาขาของโรงพยาบาล
สารภี ตั้งอยู่ห่างจากโรงพยาบาลสารภี ประมาณ 6 กม. สร้างขึ้นภายใต้วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นสถานที่พักฟื้น
ของผู้ ป่ ว ยในระยะช่ ว งระหว่ า งหลั ง ออกจากโรงพยาบาลกั บ เตรี ย มพร้ อ มก่ อ นกลั บ บ้ า น รวมทั้ ง เป็ น
สถานพยาบาลที่มีเป้าหมายในการพัฒนาเพื่อเป็นแหล่งฝึกด้านการฟื้ นฟูสภาพร่างกายสาหรับผู้ป่วยและญาติ
ซึ่งอาจถือได้ว่าเป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลระยะกลาง(Intermediate Care) แห่งแรกของภาคเหนือ
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ระบบบริการ (Service Delivery) : ขั้นตอนรูปแบบการให้บริการ เน้นการฟิ้นฟูสมรรถภาพโดย
ทีมสหสาขาวิชาชีพ (multidisciplinary team) ตลอดจนการผสมผสานศาสตร์การแพทย์พื้นบ้าน เช่น การ
นวดผ่อนคลาย การฝังเข็ม และความรู้ของคนในท้องถิ่นเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลผู้ป่วย
ผู้ป่วยที่จาเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ที่เข้าเกณฑ์ของโรงพยาบาลสารภีสามารถรับได้ คือ
เป็นผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) และผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลัง (Spinal cord injury) ที่มีระยะเวลา
อยู่ในช่วง 6 เดือนนับแต่วันที่เริ่มมีอาการ (onset duration) มีญาติหรือผู้ดูแลเฝ้าได้ตลอด 24 ชม. สัญญาณ
ชีพคงที่ ไม่มีสายสวนหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ติดตัว
ผู้ป่วยสามารถเข้ารับบริการทั้งในรูปแบบผู้ป่วยนอก (OPD case) หรือในรูปแบบผู้ป่วยใน (IPD case)
ก็ได้ โดยมีเงื่อนไขและรายละเอียดการให้บริการดังนี้
1. รูปแบบผู้ป่วยนอก จะให้บริการผู้ป่วยในเขตอาเภอสารภีเป็นหลัก โดยความถี่ที่ให้บริการต่อรายอยู่
ที่ ครั้งละ 2 ชั่วโมง จานวน 2 ครั้งต่อสัปดาห์ต่อราย
2. รูปแบบผู้ป่วยใน รับผู้ป่วยทั้งในเขตอาเภอสารภีและอาเภออื่นๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ กรณีผู้ป่วยที่
รั บ ไว้ เป็ น ผู้ ป่ ว ยในโรงพยาบาลสารภี จะต้ อ งได้ รั บ การประเมิ น ร่ว มกั น ระหว่ างแพทย์ เจ้ าของไข้ แ ละนั ก
กายภาพบาบัดของโรงพยาบาลสารภี รวมทั้งความยินยอมสมัครใจของผู้ป่วยและญาติก่อน จากนั้นจะประสาน
ทางโรงพยาบาลสารภีบวรพัฒนา เพื่อรับผู้ป่วยไว้เป้นผู้ป่วยในโรงพยาบาลสารภีบวรพัฒนาต่อไป ทั้งนี้ผู้ป่วย
ทุกรายจะได้รับการประเมินจากแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูก่อน สาหรับผู้ป่วยจากโรงพยาบาลอื่นๆในเขตจังหวัด
เชียงใหม่ จะได้รับ คาแนะนาจากแพทย์ที่ทราบว่าทางโรงพยาบาลสารภีมีบริการ intermediate care เมื่อ
ผู้ป่วยตกลง ทางโรงพยาบาลหรือญาติผู้ป่วยจะประสานติดต่อเพื่อส่งต่อผู้ป่วย โดยผู้ป่วยจะได้รับการประเมิน
จากแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ก่อนรับผู้ป่วยไว้เป้นผู้ป่วยในโรงพยาบาลสารภีบวรพัฒนาต่อไป
โรงพยาบาลสารภีบวรพัฒนา มีเตียงรองรับผู้ป่วย 6-8 เตียง เปิดให้บริการเฉพาะบริการดูแลผู้ป่วย
ระยะกลางเท่านั้น บริการที่ได้รับในขณะที่อยู่โรงพยาบาล คือ บริการกายภาพบาบัด กิจกรรมบาบัด และ
แพทย์แผนไทย ครั้งละ 3-4 ชั่วโมงต่อวัน แบ่งเป็นเช้า-บ่าย 7 วันต่อสัปดาห์ ระยะเวลานอนต่อรายอยู่ที่ 14-30
วัน โดยประเมินซ้าทุก 14 วัน
การประเมินความสามารถ ใช้แบบประเมิน Modified Barthel index คะแนนเต็ม 20 คะแนน จะ
จาหน่ายผู้ป่วยเมื่อได้คะแนนมากกว่า 15 คะแนนร่วมกับความเห็นของแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
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ก าลั งคนด้ า นสุ ข ภาพ (Health Workforce): บุ ค ลากรที่ ให้ บ ริก ารงานดู แ ลระยะกลาง เป็ น บุ ค ลากรที่
โรงพยาบาลสารภีจัดสรรอัตรากาลังมาให้บริการ ประกอบไปด้วย
1. พยาบาลวิชาชีพ ทาหน้าที่ case manager 1 คน
2. แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ปัจจุบันใช้แพทย์จากโรงพยาบาลสันทราย มาตรวจคนไข้ทุกบ่ายวันอังคาร
และศุกร์
3. พยาบาลวิชาชีพ ให้บริการผู้ป่วยนอก 1 คน ผู้ป่วยใน 2 คน และงานเยี่ยมบ้าน 1 คน
4. นักกายภาพบาบัด 5 คน
5. นักกิจกรรมบาบัด 2 คน
6. แพทย์แผนไทย 1 คน
เฉพาะนักกายภาพบาบัด จะมีการหมุนเวียนไปให้บริการที่โรงพยาบาลสารภีร่วมด้วย นอกจากนั้นเป็น
การจัดสรรอัตรากาลังตัดขาดมาจากโรงพยาบาลสารภี
ระบบข้อมูลสารสนเทศ ((Health Information System) : ข้อมูลผู้ป่วยส่วนใหญ่ได้รับการบันทึก
ไว้ในระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ของโรงพยาบาล โดยใช้โปรแกรม HosXP อย่างไรก็ดี ข้อมูลในส่วน
เพิ่ มเติ มส าหรั บ การดูแลผู้ ป่ ว ยระยะกลาง เช่น ข้อมู ล จากแบบประเมิน Modified Barthel index ข้อมู ล
บันทึกความก้าวหน้าในการให้บริการ (Progress note) ต่างๆ เหล่านี้ ยังบันทึกในเอกสารเป็นหลัก
สื่อ องค์ ค วามรู้ / เทคโนโลยี ท างการแพทย์ (Assess to Essential Medicines) : ระบบบริก าร
ผู้ป่วยระยะกลาง ไม่ต้องพี่งพิงอุปกรณ์เทคโนโลยีทางการแพทย์ใดๆ อุปกรณ์ที่ จาเป็นในการให้บริการผู้ป่วย
ระยะกลางเป็นอุปกรณ์ทางกายภาพบาบัดทั่วไป
ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ (Financing) : การให้บริการดูแลผู้ป่วยระยะกลางในโรงพยาบาลสารภีบวร
พัฒนา ให้บริการผู้ป่วยทุกสิทธิประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์ประกันสุขภาพถ้วนหน้า สิทธิ์ประกันสังคม หรือสิทธิ์
ข้าราชการ และทาการเรียกเก็บค่ารักษาจากกองทุนแต่ละกองทุน ตามหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าบริการผู้ป่วย
ในของแต่ละกองทุน ไม่ได้รับงบสนับสนุนเพิ่มเติม ใดๆ จากภาครัฐ แต่ได้รับงบประมาณสนับสนุนส่วนของ
ครุภัณฑ์ เครื่องมือที่ใช้ในการให้บริการจากวัดศรีดอนมูล เป็นประจา
ภาวะผู้นาและธรรมาภิบาล (Leadership/Governance) : ผู้อานวยการโรงพยาบาลสารภี มีส่วน
สาคัญในการผลักดันให้เกิดระบบบริการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง ให้ความสาคัญ สนับสนุนทรัพยากร สร้างความ
ร่วมมือระหว่าง บ้าน(ชุมชน) วัด(ศรีดอนมูล) และโรงพยาบาลสารภี จนสามารถก่อตั้งโรงพยาบาลสาหรับการ
ดูแลผู้ ป่ วยระยะกลางโดยเฉพาะขึ้น ได้ แพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ฟื้น ฟู จากโรงพยาบาลนครพิงค์
จ.เชีย งใหม่ ซึ่ งปั จ จุ บั น ย้ ายมาอยู่ ที่ โรงพยาบาลสั น ทราย มี ส่ ว นส าคัญ ในการผลั ก ดัน ให้ เกิด ระบบบริการ
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รวมถึงเป็ น กลไกสาคัญ ในการทาให้ ระบบบริการสามารถเชื่อมโยงผู้ป่วยจากระยะ Acute care มาสู่ระยะ
Intermediate care รวมถึงการร่วมให้บริการที่โรงพยาบาลสารภีบวรพัฒนา
จังหวัดลพบุรี
โครงการการทบทวนสถานการณ์ ความต้องการระบบและเครื่องมือที่ จะตอบสนองต่อปัญ หาของ
ผู้สูงอายุ ในประเทศไทยและการพัฒ นาระบบการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง ได้ประสานงานกับเครือข่ายนักก
กายภาพบาบัดในจังหวัดลพบุรี เพื่อสร้างเครือข่ายการให้บริการผู้ป่วยระยะกลาง โดยประสานกับโรงพยาบาล
พระนารายณ์มหาราช จัดให้มีระบบบริการ โดยมีขั้นตอนการเข้ารับบริการ เมื่อผู้ป่วยพ้นระยะวิกฤติ แพทย์
เจ้ า ของไข้ จ ากโรงพยาบาลพระนารายณ์ ม หาราช จะประเมิ น ความพร้ อ มผู้ ป่ ว ยที่ จ ะเข้ า รั บ การฟื้ น ฟู
และให้คาแนะนาผู้ป่วยและญาติถึงความจาเป็นของการได้รับการดูแลในระยะกลางและสอบถามความสมัครใจ
ในการจะส่ งตัวผู้ ป่ ว ยดังกล่าวมารั บ บริ การดูแลผู้ ป่วยระยะกลาง โดยผู้ ป่วยสามารถเลื อกระบบบริการได้
3 ทางเลือก ได้แก่
1. เลือกไปรับบริการเป็นผู้ป่วยในที่โรงพยาบาลท่าวุ้ง หรือโรงพยาบาลลาสนธิ ทั้งนี้ ผู้ป่วยและญาติจะ
ได้รับข้อมูลการบริการของโรงพยาบาลท่าวุ้ง และโรงพยาบาลลาสนธิ เพื่อประกอบการตัดสินใจ
2. เลือกไปรับบริการเป็นผู้ป่วยในที่โรงพยาบาลชุมชนอื่นๆ ตามภูมิลาเนาของผู้ป่วยเอง
3. เลือกมารับบริการกายภาพบาบัดเป็นแบบผู้ป่วยนอกที่โรงพยาบาลตามภูมิลาเนา
เมื่อผู้ป่วยและญาติตัดสินใจ ข้อมูลผู้ป่วยจะถูกส่งต่อไปรับบริการตามโรงพยาบาลที่ผู้ป่วยเลือกต่อไป
อย่างไรก็ดี การที่โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช ไม่มีแพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ทาให้การ
เชื่อมต่อผู้ป่วยจากระยะ Acute care มาสู่ระยะ Intermediate care จึงไม่ราบรื่นนัก ต้องพึ่งแพทย์เจ้าของไข้
ซึ่งมีความหลากหลายมากพอสมควร
โรงพยาบาลท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
โรงพยาบาลท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง ตั้งอยู่ในอาเภอท่าวุ้ง จังหวัด
ลพบุรี ตัวอาเภอท่าวุ้ง เอง เป็นอาเภอที่มีพื้นที่อยู่ติดกับอาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ส่งผลให้โรงพยาบาลท่าวุ้ง
มีผู้รับบริการผู้ป่วยในค่อนข้างน้อย โรงพยาบาลจึงสนใจเข้าร่วมโครงการ ผู้ป่วยระยะกลางที่มารับบริการที่
โรงพยาบาลท่าวุ้ง มีทั้งผู้ป่วยในเขต อ.ท่าวุ้ง เอง และผู้ป่วยจากอาเภออื่นๆ ในจังหวัดลพบุรี เนื่องจากอยู่ใกล้
ตัวจังหวัด การเดินทางไม่ลาบากมากนัก
ระบบบริ การ (Service Delivery) : เกณฑ์ ในการรับผู้ ป่ วยระยะกลางของโรงพยาบาล คือ เป็ น
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) ผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลัง (Spinal Cord Injury) ผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บที่
ศีรษะ (Traumatic Brain Injury) และผู้ป่วยบาดเจ็บกระดูกหักบริเวณสะโพก (Fracture around the hip )
ทั้งนี้มีเงื่อนไขว่าต้องมีญาติเฝ้า 24 ชั่วโมง ผู้ป่วยจะเข้ารับบริการในรูปแบบผู้ป่วยใน (IPD case) มีเตียงรองรับ
ผู้ป่วยประมาณ 6-8 เตียง ภายในอาคารเดียวกับผู้ป่วยในทั่วไป แต่แยกห้องพักจากผู้ป่วยในทั่วไป บริการที่
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ได้รับในขณะที่อยู่โรงพยาบาล คือ ช่วงเช้าทากายภาพบาบัด 1-1.5 ชั่วโมงต่อวัน 6 วันต่อสัปดาห์ต่อราย ช่วง
บ่ายบริการนวดแผนไทย 1-1.5 ชั่วโมงต่อวัน 5 วันต่อสัปดาห์ต่อราย ทั้งนี้บริการทุกรายการทาที่ห้องพักผู้ป่วย
แพทย์จะทาการประเมินผู้ป่วยซ้า 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ จะวางแผนเพื่อจาหน่ายผู้ป่วย เมื่อผู้ป่วยดีขึ้น
กาลังคนด้ านสุขภาพ (Health Workforce): ทีมผู้ ให้ บริการ ประกอบไปด้วย แพทย์ 1 คน นั ก
กายภาพบาบัด 1 คน ผู้ช่วยนักกายภาพบาบัด 2 คน พยาบาลที่ดูแล จะใช้พยาบาลประจาตึกผู้ป่วยในดูแล
ผู้ป่วยเช่นเดียวกับผู้ป่วยในทั่วไป มีพยาบาลหลักสูตรเวชศาสตร์ฟื้นฟูระยะสั้น 1 คน ที่เพิ่งจบการศึกษามาใน
ระหว่างโครงการ
ระบบข้อมูลสารสนเทศ ((Health Information System) : ข้อมูลผู้ป่วยส่วนใหญ่ได้รับการบันทึก
ไว้ในระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ของโรงพยาบาล โดยใช้โปรแกรม HosXP อย่างไรก็ดี ข้อมูลในส่วน
เพิ่ มเติ มส าหรั บ การดูแลผู้ ป่ ว ยระยะกลาง เช่น ข้อมู ล จากแบบประเมิน Modified Barthel index ข้อมู ล
บันทึกความก้าวหน้าในการให้บริการ (Progress note) ต่างๆ เหล่านี้ ยังบันทึกในเอกสารเป็นหลัก
สื่อ องค์ ค วามรู้ / เทคโนโลยี ท างการแพทย์ (Assess to Essential Medicines) : ระบบบริก าร
ผู้ป่วยระยะกลาง ไม่ต้องพี่งพิงอุปกรณ์เทคโนโลยีทางการแพทย์ใดๆ อุปกรณ์ที่จาเป็นในการให้บริการผู้ป่วย
ระยะกลางเป็นอุปกรณ์ทางกายภาพบาบัดทั่วไป
ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ (Financing) : การให้บริการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง ให้บริการผู้ป่วยทุกสิทธิ
ประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์ประกันสุขภาพถ้วนหน้า สิทธิ์ประกันสังคม หรือสิทธิ์ข้าราชการ และทาการเรียก
เก็บค่ารักษาจากกองทุนแต่ละกองทุน ตามหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าบริการผู้ป่วยในของแต่ละกองทุน ได้รับ
งบประมาณสนับสนุนบางส่วนจากโครงการการทบทวนสถานการณ์ความต้องการระบบและเครื่องมือที่จะ
ตอบสนองต่อปัญหาของผู้สูงอายุ ในประเทศไทยและการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง
ภาวะผู้นาและธรรมาภิบาล (Leadership/Governance) : ผู้อานวยการโรงพยาบาลท่าวุ้ง มีส่วน
สาคัญในการผลักดันให้เกิดระบบบริการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง ให้ความสาคัญ สนับสนุนทรัพยากร
โรงพยาบาลลาสนธิ จังหวัดลพบุรี
โรงพยาบาลล าสนธิ จั งหวัดลพบุรี เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง ตั้งอยู่ในอาเภอลาสนธิ
จังหวัดลพบุรี ตัวอาเภอลาสนธิเอง เป็นอาเภอที่มีพื้นที่อยู่ไกลจากอาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ผู้ป่วยระยะกลาง
ที่มารับบริการที่โรงพยาบาลลาสนธิ ส่วนใหญ่จึงเป็นผู้ป่วยในเขต อ.ลาสนธิ เอง และเพราะเป็นอาเภอขนาด
เล็กทาให้จานวนผู้ป่วยไม่มากนัก
ระบบบริ การ (Service Delivery) : เกณฑ์ ในการรั บผู้ ป่ วยระยะกลางของโรงพยาบาล คือ เป็ น
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) ผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลัง (Spinal Cord Injury) ผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บที่
ศีรษะ (Traumatic Brain Injury) และผู้ป่วยบาดเจ็บกระดูกหักบริเวณสะโพก (Fracture around the hip )
ทั้งนี้มีเงื่อนไขว่าต้องมีญาติเฝ้า 24 ชั่วโมง ผู้ป่วยจะเข้ารับบริการในรูปแบบผู้ป่วยใน (IPD case) มีเตียงรองรับ
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ผู้ป่วยประมาณ 10 เตียง แยกอาคารต่างหากจากอาคารผู้ป่วยในทั่วไป บริการที่ได้รับในขณะที่อยู่โรงพยาบาล
คือ ช่วงเช้าทากายภาพบาบัด 2.5 ชั่วโมงต่อวัน 5 วันต่อสัปดาห์ต่อราย ช่วงบ่ายบริการกายภาพบาบัดและ
กิจกรรมบาบัด 2 ชั่วโมงต่อวัน 5 วันต่อสัปดาห์ต่อราย ในรายที่จาเป็นจะส่งปรึกษาบริการนวดแผนไทย ก็จะ
ได้รับบริการนวดแผนไทย 1 ชั่วโมงต่อครั้ง ทั้งนี้บริการทุกรายการทาที่อาคารพักผู้ป่วย ยกเว้นนวดแผนไทย
แพทย์จะทาการประเมินผู้ป่วยซ้า 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ จะวางแผนเพื่อจาหน่ายผู้ป่วย เมื่อผู้ป่วยดีขึ้น
กาลังคนด้ านสุขภาพ (Health Workforce): ทีมผู้ ให้ บริการ ประกอบไปด้วย แพทย์ 1 คน นั ก
กายภาพบาบัด 1 คน หมุนเวียนจากนักกายภาพบาบัดที่มีในโรงพยาบาลทั้งหมด 3 คน พยาบาล 1 คน มีผู้
ช่ ว ยเหลื อ คนไข้ (Caregiver) 5 คน โดยดู แ ลในช่ ว งกลางวั น 3 คน กลางคื น 2 คน นั ก โภชนาการ
นักจิตวิทยา มาให้บริการทุกวันจันทร์
ระบบข้อมูลสารสนเทศ ((Health Information System) : ข้อมูลผู้ป่วยส่วนใหญ่ได้รับการบันทึก
ไว้ในระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ของโรงพยาบาล โดยใช้โปรแกรม HosXP อย่างไรก็ดี ข้อมูลในส่วน
เพิ่ มเติ มส าหรั บ การดูแลผู้ ป่ ว ยระยะกลาง เช่น ข้อมู ล จากแบบประเมิน Modified Barthel index ข้อมู ล
บันทึกความก้าวหน้าในการให้บริการ (Progress note) ต่างๆ เหล่านี้ ยังบันทึกในเอกสารเป็นหลัก
สื่อ องค์ ค วามรู้ / เทคโนโลยี ท างการแพทย์ (Assess to Essential Medicines) : ระบบบริก าร
ผู้ป่วยระยะกลาง ไม่ต้องพี่งพิงอุปกรณ์เทคโนโลยีทางการแพทย์ใดๆ อุปกรณ์ที่จาเป็นในการให้บริการผู้ป่วย
ระยะกลางเป็นอุปกรณ์ทางกายภาพบาบัดทั่วไป
ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ (Financing) : การให้บริการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง ให้บริการผู้ ป่วยทุกสิทธิ
ประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์ประกันสุขภาพถ้วนหน้า สิทธิ์ประกันสังคม หรือสิทธิ์ข้าราชการ และทาการเรียก
เก็บค่ารักษาจากกองทุนแต่ละกองทุน ตามหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าบริการผู้ป่วยในของแต่ละกองทุน ได้รับ
งบประมาณสนับสนุนบางส่วนจากโครงการการทบทวนสถานการณ์ ความต้องการระบบและเครื่องมือที่จะ
ตอบสนองต่อปัญหาของผู้สูงอายุ ในประเทศไทยและการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง
ภาวะผู้นาและธรรมาภิบาล (Leadership/Governance) : ผู้อานวยการโรงพยาบาลท่าวุ้ง ในนาม
ของรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลพบุรี มีส่วนสาคัญในการผลักดันให้เกิดระบบบริการดูแลผู้ป่วยระยะ
กลาง ให้ความสาคัญ สนับสนุนทรัพยากร
จังหวัดสมุทรปราการ
โครงการการทบทวนสถานการณ์ ความต้องการระบบและเครื่องมือที่ จะตอบสนองต่อปัญ หาของ
ผู้สูงอายุ ในประเทศไทยและการพัฒ นาระบบการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง ได้ประสานงานกับเครือข่ายนักก
กายภาพบาบัดในจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อสร้างเครือข่ายการให้บริการผู้ป่วยระยะกลาง โดยประสานกับ
โรงพยาบาลสมุทรปราการ จัดให้มีระบบบริการ โดยมีการประสานงานกับตึกผู้ป่วยใน ในกรณีของผู้ป่วย 4
กลุ่มโรคเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) ผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลัง (Spinal Cord Injury)
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ผู้ ป่ ว ยที่ ได้ รั บ บาดเจ็ บ ที่ ศี ร ษะ (Traumatic Brain Injury) และผู้ ป่ ว ยบาดเจ็ บ กระดู ก หั ก บริ เวณสะโพก
(Fracture around the hip ) เมื่อผู้ป่วยพ้นระยะวิกฤติ ผู้ป่วยจะถูกส่งปรึกษางานกายภาพบาบัดทุกราย เพื่อ
ประเมินความพร้อมผู้ป่วยที่จะเข้ารับการฟื้นฟู ให้คาแนะนาผู้ป่วยและญาติถึงความจาเป็นของการได้รับการ
ดูแลในระยะกลาง และให้บริการกายภาพบาบัดในระหว่างที่ยังนอนอยู่ในโรงพยาบาล เมื่อผู้ป่วยถูกจาหน่าย
ออกจากโรงพยาบาล จะส่งต่อผู้ป่วยกลับไปรับบริการการดูแลผู้ป่วยระยะกลางต่อที่โรงพยาบาลตามภูมิลาเนา
ของผู้ป่วย ทั้งนี้ในจังหวัดสมุทรปราการ มีเฉพาะโรงพยาบาลบางพลี อ.บางพลี ที่เปิดให้ตึกผู้ป่วยในแยกส่วน
เพื่อให้บริการผู้ป่วยระยะกลางอย่างชัดเจน ในขณะที่โรงพยาบาลชุมชนอื่นๆ ในจังหวัดลพบุรีดาเนินการตาม
นโยบายกระทรวงสาธารณสุขในเรื่องการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง กล่าวคือ มีการประกาศว่ามีเตียงรองรับผู้ป่วย
ระยะกลางโรงพยาบาลละ 2 เตียง
โรงพยาบาลสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
โรงพยาบาลสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาด 385 เตียง ตั้งอยู่ใน
อาเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โรงพยาบาลสมุทรปราการ มีผู้รับบริการหนาแน่นทั้งผู้ป่วย
นอกและผู้ ป่ ว ยใน แต่ ด้ว ยบริบ ทสั งคมเมื องของจังหวัดสมุ ทรปราการ ส่ งผลให้ ไม่ส ามารถส่ งต่อ ผู้ ป่ วยที่
ต้องการการดูแลระยะกลางไปยังโรงพยาบาลชุมชนอื่นๆ ได้ หากไม่ใช่ภูมิลาเนาของผู้ป่วย เนื่องจากแม้อาเภอ
จะอยู่ใกล้กัน แต่ปัญหาจราจรทาให้ต้องใช้เวลาในการเดินทางยาวนานมาก โรงพยาบาลสมุทรปราการจึงต้อง
จัดระบบบริการผู้ป่วยระยะกลางของตนเองขึ้นใหม่
ระบบบริ การ (Service Delivery) : เกณฑ์ ในการรับผู้ ป่ วยระยะกลางของโรงพยาบาล คือ เป็ น
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) ผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลัง (Spinal Cord Injury) ผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บที่
ศีรษะ (Traumatic Brain Injury) และผู้ป่วยบาดเจ็บกระดูกหักบริเวณสะโพก (Fracture around the hip )
ผู้ ป่ ว ยจะเข้ า รั บ บริ ก ารในรู ป แบบผู้ ป่ ว ยนอก (OPD case) บริ ก ารที่ ได้ รั บ คื อ บริ ก ารกายภาพบ าบั ด
กิจกรรมบาบัด 1-1.5 ชั่วโมงต่อครั้งที่ผู้ป่วยมาโรงพยาบาล
กาลังคนด้านสุขภาพ (Health Workforce): ทีมผู้ให้บริการ ประกอบไปด้วย นักกายภาพบาบัด
16-17 คน
ระบบข้อมูลสารสนเทศ ((Health Information System) : ข้อมูลผู้ป่วยส่วนใหญ่ได้รับการบันทึก
ไว้ในระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ของโรงพยาบาล โดยใช้โปรแกรม HosXP อย่างไรก็ดี ข้อมูลในส่วน
เพิ่ มเติ มส าหรั บ การดูแลผู้ ป่ ว ยระยะกลาง เช่น ข้อมู ล จากแบบประเมิน Modified Barthel index ข้อมู ล
บันทึกความก้าวหน้าในการให้บริการ (Progress note) ต่างๆ เหล่านี้ ยังบันทึกในเอกสารเป็นหลัก
สื่อ องค์ ค วามรู้ / เทคโนโลยี ท างการแพทย์ (Assess to Essential Medicines) : ระบบบริก าร
ผู้ป่วยระยะกลาง ไม่ต้องพี่งพิงอุปกรณ์เทคโนโลยีทางการแพทย์ใดๆ อุปกรณ์ที่จาเป็นในการให้บริการผู้ป่วย
ระยะกลางเป็นอุปกรณ์ทางกายภาพบาบัดทั่วไป
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ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ (Financing) : การให้บริการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง ให้บริการผู้ป่ วยทุกสิทธิ
ประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์ประกันสุขภาพถ้วนหน้า สิทธิ์ประกันสังคม หรือสิทธิ์ข้าราชการ และทาการเรียก
เก็ บ ค่ ารั ก ษาจากกองทุ น แต่ ล ะกองทุ น ตามหลั ก เกณฑ์ การเบิ ก จ่ายค่ าบริก ารผู้ ป่ ว ยในของแต่ ล ะกองทุ น
ภ าวะผู้ น าแ ละธรรมาภิ บ าล (Leadership/Governance) : หั ว หน้ า นั กกายภ าพ บ าบั ด
โรงพยาบาลสมุทรปราการ มีส่วนสาคัญในการผลักดันให้เกิดระบบบริการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง ให้ความสาคัญ
สนับสนุนทรัพยากร
โรงพยาบาลบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
โรงพยาบาลบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาด 200 เตียง ตั้งอยู่ในอาเภอบาง
พลี จังหวัดสมุทรปราการ สภาพทั่วไปของอาเภอบางพลี มีความเป็นเมืองค่อนข้างมาก แต่เนื่องจากเพิ่งจะ
ได้ รั บ การขยายขนาดโรงพยาบาล ประกอบกั บ ความสนใจงานบริ ก ารดู แ ลผู้ ป่ ว ยระยะกลาง จึ งท าให้
โรงพยาบาลบางพลี กาหนดเตียงสาหรับบริการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง ได้ 10 เตียง รองรับผู้ป่วยระยะกลางเป็น
ผู้ป่วยในเขต อ.บางพลี เป็นส่วนใหญ่
ระบบบริ การ (Service Delivery) : เกณฑ์ ในการรับผู้ ป่ วยระยะกลางของโรงพยาบาล คือ เป็ น
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) ผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลัง (Spinal Cord Injury) ผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บที่
ศีรษะ (Traumatic Brain Injury) และผู้ป่วยบาดเจ็บกระดูกหักบริเวณสะโพก (Fracture around the hip )
ผู้ป่วยจะเข้ารับบริการในรูปแบบผู้ป่วยใน (IPD case) มีเตียงรองรับผู้ป่วยประมาณ 10 เตียง กระจายตัวอยู่
ในตึกผู้ป่วยในต่างๆ ไม่ได้แยกชัดเจนจากผู้ป่วยในทั่วไป บริการที่ได้รับในขณะที่อยู่โรงพยาบาล คือ ช่วงเช้าทา
กายภาพบาบัด 1 ชั่วโมงต่อวัน 5 วันต่อสัปดาห์ต่อราย บริการกายภาพบาบัดและกิจกรรมบาบัด 1 ชั่วโมงต่อ
วัน 5 วันต่อสัปดาห์ต่อราย ทั้งนี้บริการทุกรายการทาที่แผนกที่เกี่ยวข้อง
กาลังคนด้านสุขภาพ (Health Workforce): ทีมผู้ให้บริการ ประกอบไปด้วย แพทย์เจ้าของไข้ 1
คน นั กกายภาพบาบัด 3 คน หมุนเวียนจากนักกายภาพบาบัดที่มีในโรงพยาบาลทั้งหมด 8 คน มีพยาบาล
ประจาตึกผู้ป่วยในดูแลผู้ป่วยเช่นเดียวกับผู้ป่วยในทั่วไป
ระบบข้อมูลสารสนเทศ ((Health Information System) : ข้อมูลผู้ป่วยส่วนใหญ่ได้รับการบันทึก
ไว้ในระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ของโรงพยาบาล โดยใช้โปรแกรม HosXP อย่างไรก็ดี ข้อมูลในส่วน
เพิ่ มเติ มส าหรั บ การดูแลผู้ ป่ ว ยระยะกลาง เช่น ข้อมู ล จากแบบประเมิน Modified Barthel index ข้อมู ล
บันทึกความก้าวหน้าในการให้บริการ (Progress note) ต่างๆ เหล่านี้ ยังบันทึกในเอกสารเป็นหลัก
สื่อ องค์ ค วามรู้ / เทคโนโลยี ท างการแพทย์ (Assess to Essential Medicines) : ระบบบริก าร
ผู้ป่วยระยะกลาง ไม่ต้องพี่งพิงอุปกรณ์เทคโนโลยีทางการแพทย์ใดๆ อุปกรณ์ที่จาเป็นในการให้บริการผู้ป่วย
ระยะกลางเป็นอุปกรณ์ทางกายภาพบาบัดทั่วไป

40

ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ (Financing) : การให้บริการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง ให้บริการผู้ป่วยทุกสิทธิ
ประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์ประกันสุขภาพถ้วนหน้า สิทธิ์ประกันสังคม หรือสิทธิ์ข้าราชการ และทาการเรียก
เก็บค่ารักษาจากกองทุนแต่ละกองทุน ตามหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าบริการผู้ป่วยในของแต่ละกองทุน
ภาวะผู้นาและธรรมาภิบาล (Leadership/Governance) : รองผู้อานวยการโรงพยาบาลบางพลี
และทีมงานกายภาพบาบัด มีส่วนสาคัญในการผลักดันให้เกิดระบบบริการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง ให้ความสาคัญ
สนับสนุนทรัพยากร

ผลงานการให้บริการ
ในการศึกษาครั้งนี้ได้ดาเนินการเก็บข้อมูลผู้ป่ วยที่ต้องการการดูแลระยะกลางหรือ Intermediate
Care ในพื้นที่ทาการศึกษา จาแนกจานวนผู้ป่วยที่เก็บข้อมูลได้เป็นดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 จานวนผู้ป่วย Intermediate care ที่พบในการศึกษา
จังหวัด
ลพบุรี

โรงพยาบาล
ผู้ป่วยโรงพยาบาล พบในชุมชน
1. พระนารายณ์มหาราช
134
21
2. บ้านหมี่
1
0
3. พัฒนานิคม
11
7
4. โคกสาโรง
24
0
5. ชัยบาดาล
10
0
6. ท่าวุ้ง
90
0
7. ท่าหลวง
1
6
8. สระโบสถ์
7
2
9. โคกเจริญ
10
1
10. ลาสนธิ
26
1
11. หนองม่วง
1
0
รวม
315
38
สมุทรปราการ 1. สมุทรปราการ
263
8
2. บางพลี
38
10
3. บางบ่อ
1
2
4. บางจาก
7
0
5. พระสมุทรเจดีย์
7
8
6. บางเสาธง
3
0
7. รพ.สต.เทพารักษ์
4
8
8. สอน.บ้านคลองบางปิ้ง
3
0
9. รพ.สต.นครทอง
4
7
รวม
330
43
สงขลา
1. บางกล่า
36
8

รวม
155
1
18
24
10
90
7
9
11
27
1
353
271
48
3
7
15
3
12
3
11
373
44
41

จังหวัด
เชียงใหม่
รวม

โรงพยาบาล
1. สารภีบวรพัฒนา

ผู้ป่วยโรงพยาบาล พบในชุมชน
17
16
698
105

รวม
33
803

จากตารางที่ 1 จะพบว่า ผู้ป่ วยที่ทาการศึกษาส่วนใหญ่ เป็นผู้ ป่วยที่ ถูกรับ ไว้บริการที่โรงพยาบาล
ส่วนน้ อยจะเป็น ผู้ป่ วยที่ถูกพบในชุมชน โดยได้รับการรักษามาจากโรงพยาบาลอื่นก่อนหน้านี้ และปฎิเสธ
ที่จะรับบริการในโรงพยาบาล หรือมีค่าคะแนนความสามารถในการทากิจวัตรประจาวัน (Barthel index)
ค่อนข้างสูง จึงให้บริการกายภาพบาบัดที่บ้าน หรือนัดให้มารับบริการกายภาพบาบัดเป็น OPD case ทั้งนี้เป็น
ผู้ ป่ ว ยของจั งหวัดลพบุ รี ทั้ งหมด 353 ราย และเป็ น ผู้ ป่ ว ยของจั งหวัดสมุ ทรปราการ 373 ราย จากข้อ มู ล
ผู้รับบริการทั้งหมด จาแนกลักษณะทั่วไปของผู้รับบริการได้ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 จานวนผู้ป่วย Intermediate care ที่พบในการศึกษา แสดงลักษณะทั่วไป
สารภีบวร
จานวน %

เพศ
ชาย
หญิง
ช่วงอายุ
วัยเด็ก (น้อยกว่า 18 ปี )
วัยทางาน (18-59 ปี)
วัยสูงอายุ ( 60 ปีขึ้นไป)
สถานภาพ
โสด
สมรส
หม้าย
หย่าร้าง
อื่นๆ เช่น พระ
สิทธิการรักษา
บัตรทอง
ประกันสังคม
ข้าราชการ
ชาระเงินเอง
พรบ.
อื่นๆ
โรคประจาตัว
โรคความดันโลหิตสูง

บางกล่า
จานวน %

ลพบุรี
จานวน %

สมุทรปราการ
จานวน %

รวม
จานวน %

23 69.70
10 30.30

27 61.36
17 38.64

209 59.21
144 40.79

227 60.86
146 39.14

486 60.52
317 39.48

0 0.00
20 60.61
13 39.39

0 0.00
22 50.00
22 50.00

1 0.28
148 41.93
204 57.79

3 0.80
176 47.18
194 52.01

4 0.50
366 45.58
433 53.92

8 24.24
23 69.70
1 3.03
1 3.03
0 0.00

6 13.64
33 75.00
5 11.36
0 0.00
0 0.00

45 12.75
261 73.94
38 10.76
3 0.85
6 1.70

70 18.77
283 75.87
13 3.49
4 1.07
3 0.80

129 16.06
600 74.72
57 7.10
8 1.00
9 1.12

15 45.45
5 15.15
0 0.00
10 30.30
0 0.00
3 9.09

26 59.09
6 13.64
11 25.00
0 0.00
1 2.27
0 0.00

317 89.80
15 4.25
17 4.82
3 0.85
1 0.28
0 0.00

329 88.20
10 2.68
21 5.63
11 2.95
1 0.27
1 0.27

687 85.55
36 4.48
49 6.10
24 2.99
3 0.37
4 0.50

24 72.73

31 70.45

220 62.32

295 79.09

570 70.98
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สารภีบวร
จานวน %

โรคเบาหวาน
โรคหัวใจและหลอดเลือด
โรคไขมันในเลือด
Old CVA
จานวนโรคประจาตัวร่วม
ไม่มีโรคประจาตัว
1 โรค
2 โรค
3 โรค
4 โรค
5 โรคขึ้นไป
การวินิจฉัยโรค
Stroke
-Ischemic stroke
-Hemorrhagic stroke
Spinal Cord injury
Traumatic brain injury
Fracture around hip
อื่นๆ

บางกล่า
จานวน %

8 24.24
22 66.67
14 42.42
0 0.00

16 36.36
12 27.27
14 31.82
1 2.27

8 24.24
2 6.06
3 9.09
14 42.42
6 18.18
0 0.00

4 9.09
13 29.55
16 36.36
8 18.18
3 6.82
0 0.00

17 51.52
8 24.24
6 18.18
2 6.06
0 0.00
0 0.00

27 61.36
10 22.73
4 9.09
2 4.55
1 2.27
0 0.00

ลพบุรี
จานวน %

103 29.18
84 23.80
103 29.18
13 3.68
91
79
78
65
30
10

25.78
22.38
22.10
18.41
8.50
2.83

294 83.29
29 8.22
5 1.42
17 4.82
6 1.70
2 0.57

สมุทรปราการ
จานวน %

รวม
จานวน %

121 32.44
127 34.05
97 26.01
8 2.14

248 30.88
245 30.51
228 28.39
22 2.74

55
94
119
71
30
4

158
188
216
158
69
14

14.75
25.20
31.90
19.03
8.04
1.07

303 81.23
43 11.53
3 0.80
16 4.29
8 2.14
0 0.00

19.68
23.41
26.90
19.68
8.59
1.74

641 79.83
90 11.21
18 2.24
37 4.61
15 1.87
2 0.25

จากตารางที่ 2 จะพบว่า ผู้ป่วย Intermediate Care ส่วนใหญ่เป็นเพศชายร้อยละ 60.52 ประมาณ
ครึ่งหนึ่งจะอยู่ในช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไป และอีกครึ่งหนึ่งจะอายุน้อยกว่า 60 ปี ดังนั้น Intermediate care ไม่ใช่
โรคของผู้สูงอายุเท่านั้น ตรงกันข้ามแสดงว่าผู้ป่วยที่ต้องการการบริการ Intermediate care จานวนหนึ่งเป็น
วัยทางาน ซึ่งหากได้รับบริการและลดความพิการได้ คนกลุ่มนี้จะยังสามารถเป็นแรงงานให้สังคมได้ แสดงถึง
คุณค่าของบริการ Intermediate care ผู้ป่วยที่มารับบริการส่วนใหญ่ เป็นผู้ ป่วยหลักประกันสุขภาพถ้วน
หน้า รองลงมาเป็นสิทธิ์ข้าราชการและสิทธิ์ประกันสังคมตามลาดับ โดยพบผู้ป่วยสิทธิ์หลักประกันสุขภาพถ้วน
หน้าสูงถึง 85 เปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้น่าจะสอดคล้องกับกลุ่มวัยของผู้ป่วยนั่นเอง ผู้ป่วยส่วนใหญ่ เป็นผู้ป่วยกลุ่มโรค
หลอดเลือดสมอง ถึง 90% รองลงมาเป็น Traumatic brain injury 4.61 % และ Spinal Cord injury 2.24
% โรคหลอดเลือดสมองที่พบมากที่สุด จะเป็นกลุ่มโรคสมองขาดเลือดไปเลี้ยง ส่วนน้อยเป็น Hemorrhagic
Stroke ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักมีโรคประจาตัวร่วมด้วย สูงถึงร้อยละ 80 โรคที่พบมากเป็นโรคความดันโลหิตสูง
รองมาเป็นโรคเบาหวานและโรคหัวใจและหลอดเลือด ร้อยละ 57 ของผู้ป่วยมีโรคประจาตัวมากกว่า 1 โรค
เมื่อพิจารณาตามประเภทของผู้ป่วยที่มารับบริการที่โรงพยาบาล ในพื้นที่ทาการศึกษา จะพบลักษณะ
ดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 จานวนผู้ป่วย Intermediate care ที่มารับบริการที่โรงพยาบาล จาแนกรายโรงพยาบาล
และประเภทการบริการ
จังหวัด

โรงพยาบาล

ผู้ป่วยที่มารับบริการที่โรงพยาบาล
ให้บริการแบบผู้ป่วย ให้บริการแบบผู้ป่วย ให้บริการแบบผู้ป่วย
ใน และเมื่อจาหน่าย ใน และเมื่อจาหน่าย ในและไม่ระบุแผน
ให้ทากายภาพบาบัด ให้ทากายภาพบาบัด ฟื้นฟูเมื่อจาหน่าย
ที่บ้าน
เป็น OPD case
ลพบุรี
1. พระนารายณ์มหาราช
5
7
122
2. บ้านหมี่
0
0
1
3. พัฒนานิคม
10
0
1
4. โคกสาโรง
15
4
5
5. ชัยบาดาล
0
2
8
6. ท่าวุ้ง
89
0
1
7. ท่าหลวง
1
0
0
8. สระโบสถ์
2
1
4
9. โคกเจริญ
3
7
0
10. ลาสนธิ
25
0
1
11. หนองม่วง
0
0
1
รวม
150
21
144
สมุทรปราการ 1. สมุทรปราการ
13
205
45
2. บางพลี
13
19
6
3. บางบ่อ
0
0
1
4. บางจาก
1
4
2
5. พระสมุทรเจดีย์
4
3
0
6. บางเสาธง
0
1
2
7. รพ.สต.เทพารักษ์
0
4
0
8.สอน.บ้านคลองบางปิ้ง
0
1
2
9. รพ.สต.นครทอง
0
4
0
รวม
31
241
58
สงขลา
1.บางกล่า
36
0
0
เชียงใหม่ 1. สารภีบวรพัฒนา
17
0
0
รวม
234
262
202
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จากตารางที่ 3 จะพบว่า กลุ่มผู้ป่วยของจังหวัดลพบุรี ส่วนใหญ่จะได้รับไว้เป็นผู้ป่วยในที่โรงพยาบาล
และได้รับบริการกายภาพบาบัดที่โรงพยาบาลจนจาหน่าย จึงให้ไปทากายภาพบาบัดต่อที่บ้านเป็นส่วนใหญ่
ในขณะที่กลุ่มผู้ป่วยที่จังหวัดสมุทรปราการ จะเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่ให้บริการผู้ป่วยในและจาหน่ายให้ไปรับบริการ
กายภาพบาบัดต่อเป็นผู้ป่วย Opd Case ที่โรงพยาบาลต่างๆเป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะผู้ป่วยจากโรงพยาบาล
สมุทรปราการ ในขณะที่ในพื้นที่ที่มีการดาเนินงานให้บริการดูแลผู้ป่วยระยะกลางอย่างสม่าเสมอมาก่อนหน้านี้
เช่น โรงพยาบาลบางกล่า และโรงพยาบาลสารภีบวรพัฒนา ผู้ป่วยทั้งหมดจะได้รับบริการแบบผู้ป่วยในและ
เมื่อจาหน่ายก็จะให้ไปทากายภาพบาบัดต่อที่บ้าน และมีจุดสังเกตว่า ผู้ป่วยจานวนค่อนข้างมาก ที่โรงพยาบาล
พระนารายณ์ ม หาราช ได้ รับ บริก ารผู้ ป่ ว ยระยะกลางแบบผู้ ป่ว ยใน แต่ เมื่อจ าหน่ายไม่ระบุแ ผนการฟื้ น ฟู
สมรรถภาพทางกายของผู้รับบริการ
จากตารางที่ 4 เมื่อพิจารณา จานวนวันนอนโรงพยาบาลเฉลี่ย และจานวนชั่วโมงกายภาพบาบัดเฉลี่ย
ที่ผู้ป่วยได้รับ ในกรณีที่ผู้ป่วย intermediate care ถูกรับไว้เป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาล จะพบว่า ในกรณีที่ผู้ป่วย
ได้รับ การรั บ ไว้เป็ น ผู้ ป่ ว ยในโรงพยาบาลในพื้นที่ต้น แบบที่มีการพั ฒ นาระบบการดูแลผู้ ป่ว ยระยะกลางใน
โครงการ ซึ่งให้ บริการผู้ป่วย intermediate care แบบผู้ป่วยในเต็มรูปแบบ เช่น ที่โรงพยาบาลท่าวุ้ง และ
โรงพยาบาลลาสนธิ จังหวัดลพบุรี จะมีจานวนวันนอนโรงพยาบาลเฉลี่ย และจานวนชั่วโมงกายภาพบาบัดที่
ได้รับ ค่อนข้างสู ง ในขณะที่กรณี ที่ผู้ป่ วยได้รับไว้เป็นผู้ ป่วยในโรงพยาบาลชุมชนอื่นๆในจังหวัดลพบุรี จะมี
จานวนวันนอนโรงพยาบาลค่อนข้างน้อย และมีจานวนชั่วโมงกายภาพบาบัดที่ผู้ป่วยได้รับค่อนข้างน้อยด้วย ใน
กรณีของโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช จะสังเกตว่าแม้จะมีจานวนวันนอนโรงพยาบาลค่อนข้างมาก แต่
จานวนชั่วโมงกายภาพบาบัดที่ได้รับก็ค่อนข้างน้อย
ตารางที่ 4 จานวนผู้ป่วย Intermediate care ที่มารับบริการที่โรงพยาบาล จาแนกรายโรงพยาบาล
และประเภทการบริการ แสดงจานวนวันนอนเฉลี่ย และจานวนชั่วโมงกายภาพบาบัดเฉลี่ยที่ผู้ป่วยได้รับ
จังหวัด

โรงพยาบาล

ผู้ป่วยที่มารับบริการที่โรงพยาบาล
ให้บริการแบบผู้ป่วย ให้บริการแบบผู้ป่วย ให้บริการแบบผู้ป่วย
ใน และเมื่อจาหน่าย ใน และเมื่อจาหน่าย ในและไม่ระบุแผน
ให้ทากายภาพบาบัด ให้ทากายภาพบาบัด ฟื้นฟูเมื่อจาหน่าย
ที่บ้าน
เป็น OPD case
จานวนวัน
นอนเฉลี่ย

ลพบุรี

จานวน
ชั่วโมง
กายภาพ
บาบัดเฉลี่ย

จานวนวัน
นอนเฉลี่ย

จานวน
ชั่วโมง
กายภาพ
บาบัดเฉลี่ย

จานวนวัน
นอนเฉลี่ย

จานวน
ชั่วโมง
กายภาพ
บาบัดเฉลี่ย

1. พระนารายณ์มหาราช 27.80±24.9 7.50±3.5 4.67±2.8 1.85±0.8 12.70±13.9 4.63±4.3
2. บ้านหมี่
3. พัฒนานิคม
9.00±4.0 6.25±7.6
4. โคกสาโรง
5.27±4.4 2.86±2.5 4.75±2.2 3.25±1.5
5. ชัยบาดาล
8.00±2.8 4.00±.0
0.75±.0
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จังหวัด

โรงพยาบาล

ผู้ป่วยที่มารับบริการที่โรงพยาบาล
ให้บริการแบบผู้ป่วย ให้บริการแบบผู้ป่วย ให้บริการแบบผู้ป่วย
ใน และเมื่อจาหน่าย ใน และเมื่อจาหน่าย ในและไม่ระบุแผน
ให้ทากายภาพบาบัด ให้ทากายภาพบาบัด ฟื้นฟูเมื่อจาหน่าย
ที่บ้าน
เป็น OPD case
จานวนวัน
นอนเฉลี่ย

6. ท่าวุ้ง
7. ท่าหลวง
8. สระโบสถ์
9. โคกเจริญ
10. ลาสนธิ
11. หนองม่วง
สมุทรปราการ 1. สมุทรปราการ
2. บางพลี
3. บางบ่อ
4. บางจาก
5. พระสมุทรเจดีย์
6. บางเสาธง
7. รพ.สต.เทพารักษ์
8.สอน.บ้านคลองบางปิ้ง
9. รพ.สต.นครทอง
สงขลา
1. บางกล่า
เชียงใหม่ 1. สารภีบวรพัฒนา

จานวน
ชั่วโมง
กายภาพ
บาบัดเฉลี่ย

จานวนวัน
นอนเฉลี่ย

จานวน
ชั่วโมง
กายภาพ
บาบัดเฉลี่ย

จานวนวัน
นอนเฉลี่ย

จานวน
ชั่วโมง
กายภาพ
บาบัดเฉลี่ย

14.38±13.7 15.74±21.8
3.50±3.5 0.79±0.8 4.00±.0 1.00±.0 5.25±7.2 0.68±0.4
6.67±1.2 1.58±1.2 7.14±12.3 2.32±1.5
11.53±9.2 14.80±21.2
11.77±13.9 4.69±5.8 8.75±9 3.65±6.9 6.65±8.4 3.21±4.4
16.55±13.0 6.81±5.1 14.89±13.1 10.23±10.3 6.40±3.6 4.80±2.3
2.75±1.3 0.5±.0
14.50±14.2 9.00±10.0 6.33±0.6 5.25±1.3
2.00±.0 2.00±.0
5.97±7.2
7.00±.0
6.93±10.4
19.91±10.2 35.04±16.5
14.44±8.5 19.45±12.7

ส่วนในจังหวัดสมุทรปราการ จะพบว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่ได้รับบริการผู้ป่วยระยะกลางแบบผู้ป่วยนอก มี
ผู้ป่วยจานวนน้อยเท่านั้นที่จะรับบริการผู้ป่วยใน แต่ พบว่า ผู้ป่วยระยะกลางกลุ่มนี้ ส่วนใหญ่ก็สามารถได้รับ
จ านวนชั่ ว โมงกายภาพบ าบั ด ค่ อ นข้ า งมากเช่ น เดี ย วกั น ตั ว อย่ า งเช่ น โรงพยาบาลบางพลี มี ผู้ ป่ ว ย
intermediate care ที่ ได้ รั บ ไว้ เป็ น ผู้ ป่ ว ยในโรงพยาบาล 13 ราย และเป็ น ผู้ ป่ ว ย intermediate care ที่
ให้ บ ริ ก ารแบบผู้ ป่ ว ยนอก 19 ราย พบว่ า จ านวนชั่ ว โมงกายภาพบ าบั ด เฉลี่ ย ของผู้ ป่ ว ยกลุ่ ม ที่ นั ด มาให้
กายภาพบาบัดเป็นผู้ป่วยนอก ได้รับจานวนชั่วโมงกายภาพบาบัดเฉลี่ยสูงถึง 10 ชั่วโมง ในขณะที่กลุ่มที่นอนอยู่
โรงพยาบาลเป็ น ผู้ ป่ ว ยใน ได้ รั บ จ านวนชั่ว โมงกายภาพบ าบั ด เพี ย ง 6 ชั่ ว โมงเท่ านั้ น ในขณะที่ ผู้ ป่ ว ยของ
โรงพยาบาลสมุทรปราการเอง ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยประเภทที่รับไว้เป็นผู้ป่วยในและจาหน่ายให้มารับ
บริการกายภาพบาบัดต่อที่ opd ได้รับจานวนชั่วโมงกายภาพบาบัดเฉลี่ยประมาณ 3.65 ชั่วโมง ในขณะที่ถ้า
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เป็ น กลุ่ มที่ น อนอยู่ ในโรงพยาบาลสมุทรปราการจนจาหน่ายและให้ ไ ปรับ บริการกายภาพบ าบั ดต่อที่ บ้าน
จะได้รับจานวนชั่วโมงกายภาพบาบัดเฉลี่ยประมาณ 4.69 ชั่วโมง ซึ่งไม่แตกต่างกันมากนัก อนึ่งข้อมูลจานวน
จ านวนชั่ ว โมงกายภาพบ าบั ด ที่ ได้ รั บ ในกรณี ผู้ ป่ ว ย intermediate care ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารแบบผู้ ป่ ว ยนอกนี้
นับเฉพาะจานวนชั่วโมงกายภาพบาบัดที่ได้รับขณะที่เป็นผู้ป่วยใน ยังไม่รวมจานวนชั่วโมงกายภาพบาบัดที่
ได้รับที่ OPD อย่างไรก็ดี เมื่อติดตามข้อมูลผู้ป่วย ปรากฏว่า ผู้ป่วยประเภทที่รับไว้เป็นผู้ป่วยในและจาหน่าย
ให้ มารั บ บริการกายภาพบ าบั ดต่อที่ opd เมื่ อกลั บไปบ้านแล้ ว มารั บบริการกายภาพบ าบั ดที่โรงพยาบาล
เพียง 4 ราย จาก 241 ราย บ่งบอกถึงการไม่สะดวกมารับบริการของผู้ป่วย
จะพบว่า มีผู้ป่วย intermediate care ที่มารับบริการในโรงพยาบาล และเมื่อจาหน่ายแล้วไม่ได้ระบุ
แผนฟื้นฟูสมรรถภาพสาหรับผู้ป่วย ซึ่งพบในโรงพยาบาลศู นย์ 2 แห่งเป็นจานวนมาก โดยเฉพาะโรงพยาบาล
พระนารายณ์มหาราช พบว่า ผู้ป่วย 122 รายจากทั้งหมด 134 ราย ไม่ระบุแผนฟื้นฟูสมรรถภาพเมื่อจาหน่าย
ผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาล โรงพยาบาลสมุทรปราการไม่ระบุแผนฟื้นฟูเมื่อจาหน่ายผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาล
45 รายจากผู้ ป่ ว ยทั้ งหมด 263 ราย จุ ดนี้ บ่ งบอกถึง ข้ อบกพร่องของการให้ บ ริการในโรงพยาบาลศูน ย์ /
โรงพยาบาลทั่วไป ทาให้ผู้ป่วยระยะกลาง intermediate care จานวนหนึ่ง ไม่ได้รับบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ทางกายอย่างที่ควรจะเป็น อย่างไรก็ตามจากตารางที่ 4 จะพบว่า แม้ไม่มีการระบุแผนฟื้นฟูสมรรถภาพทาง
กายเมื่ อ จ าหน่ า ย แต่ ก็ มี ผู้ ป่ ว ยจ านวนหนึ่ ง ที่ ได้ รั บ ชั่ ว โมงกายภาพบ าบั ด หลั งจากถู ก จ าหน่ า ยออกจาก
โรงพยาบาลแล้ว ซึ่งจุดนี้แสดงถึงการที่ผู้ป่วยมีความรู้และต้องการการรับบริการกายภาพบาบัดนั่นเอง
สาหรับกลุ่มผู้ป่วยที่พบในชุมชนมีลักษณะดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 จ านวนผู้ ป่ ว ย Intermediate care ที่ ถู ก พบในชุ ม ชน จ าแนกรายโรงพยาบาล และ
ประเภทการบริการที่ให้
จังหวัด

โรงพยาบาล
ให้ผู้ป่วยทา PT ที่
บ้าน

ลพบุรี

1. พระนารายณ์มหาราช
2. บ้านหมี่
3. พัฒนานิคม
4. โคกสาโรง
5. ชัยบาดาล
6. ท่าวุ้ง
7. ท่าหลวง
8. สระโบสถ์
9. โคกเจริญ
10. ลาสนธิ
11. หนองม่วง

20
0
5
0
0
0
5
0
0
1
0

ผู้ป่วยที่ถูกพบในชุมชน
ให้ผู้ป่วยทา PT เป็น ไม่ระบุแผนฟื้นฟู
OPD case
1
0
2
0
0
0
1
1
1
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0

จังหวัด

โรงพยาบาล
ให้ผู้ป่วยทา PT ที่
บ้าน

รวม
สมุทรปราการ 1. สมุทรปราการ
2. บางพลี
3. บางบ่อ
4.บางจาก
5. พระสมุทรเจดีย์
6. บางเสาธง
7. รพ.สต.เทพารักษ์
8.สอน.บ้านคลองบางปิ้ง
9. รพ.สต.นครทอง
รวม
สงขลา
1. บางกล่า
เชียงใหม่ 1. สารภีบวรพัฒนา
รวม

31
2
0
2
0
6
0
4
0
4
18
0
0
20

ผู้ป่วยที่ถูกพบในชุมชน
ให้ผู้ป่วยทา PT เป็น ไม่ระบุแผนฟื้นฟู
OPD case
6
6
8
0
0
2
0
4
0
3
23
7
14
1

จากตารางที่ 5 จะพบว่า ในกรณีของผู้ป่วย intermediate care ที่ถูกพบในชุมชน ในจังหวัดลพบุรี
ส่วนใหญ่จะให้ผู้ป่วยทากายภาพบาบัดเองที่บ้าน ในขณะที่ผู้ป่วยที่พบในชุมชนของจังหวัดสมุทรปราการ ส่วน
ใหญ่จะระบุให้ผู้ป่วยมารับบริการกายภาพบาบัดต่อที่โรงพยาบาลเป็นผู้ป่วยนอก เช่นเดียวกับของโรงพยาบาล
บางกล่ า และโรงพยาบาลสารภีบ วรพัฒ นา และเมื่อพิจารณาชั่ว โมงกายภาพบาบัดที่ผู้ป่วยกลุ่ มนี้ได้รับใน
ระยะเวลา 2 เดือนนับตั้งแต่ผู้ป่วยเริ่มป่วย พบข้อมูลดังตารางที่ 6
ตารางที่ 6 จ านวนผู้ ป่ ว ย Intermediate care ที่ ถู ก พบในชุ ม ชน จ าแนกรายโรงพยาบาล และ
ประเภทการบริการที่ให้ แสดงจานวนชั่วโมงกายภาพบาบัดเฉลี่ยที่ผู้ป่วยได้รับในช่วงระยะเวลา 2 เดือน
จังหวัด
ลพบุรี

โรงพยาบาล

จานวนชั่วโมงกายภาพบาบัดเฉลี่ยที่ผู้ป่วยถูกพบในชุมชนได้รับ
ให้ผู้ป่วยทา PT ที่ ให้ผู้ป่วยทา PT เป็น ไม่ระบุแผนฟื้นฟู
บ้าน
OPD case
1. พระนารายณ์มหาราช
0.85±0.23
0.5±.00
2. บ้านหมี่
3. พัฒนานิคม
0.80±0.11
3.75±1.06
4. โคกสาโรง
5. ชัยบาดาล
6. ท่าวุ้ง
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1
0
2
0
0
0
0
0
0
0
2
1
2
0

จังหวัด

โรงพยาบาล

7. ท่าหลวง
8. สระโบสถ์
9. โคกเจริญ
10. ลาสนธิ
11. หนองม่วง
สมุทรปราการ 1. สมุทรปราการ
2. บางพลี
3. บางบ่อ
4. บางจาก
5. พระสมุทรเจดีย์
6. บางเสาธง
7. รพ.สต.เทพารักษ์
8.สอน.บ้านคลองบางปิ้ง
9. รพ.สต.นครทอง
สงขลา
1. บางกล่า
เชียงใหม่ 1. สารภีบวรพัฒนา

จานวนชั่วโมงกายภาพบาบัดเฉลี่ยที่ผู้ป่วยถูกพบในชุมชนได้รับ
ให้ผู้ป่วยทา PT ที่ ให้ผู้ป่วยทา PT เป็น ไม่ระบุแผนฟื้นฟู
บ้าน
OPD case
1.37±1.01
0.75±.00
0.25±.00
1.50±.00
0.75±.00
2.25±0.35

1.37±1.10
3.42±5.15

3.00±2.82
9.00±11.64

1.00±.00

10.00±.00

3.00±.00
25.19±18.14
7.06±7.84

20.00±.00

จากตารางที่ 6 จะพบว่าในกรณีที่เป็นผู้ป่วยที่พบในชุมชน ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับการรักษามาจาก
โรงพยาบาลอื่นก่อนหน้านี้ และปฎิเสธที่จะรับบริการเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาล หรื อมีค่าคะแนนความสามารถ
ในการทากิจวัตรประจาวัน (Barthel index) ค่อนข้างสูง จึงให้บริการกายภาพบาบัดที่บ้าน หรือนัดให้มารับ
บริการกายภาพบาบัดเป็น OPD case จะพบว่า ผู้ป่วยกลุ่มนี้ในจังหวัดสมุทรปราการ โรงพยาบาลบางกล่า
และโรงพยาบาลสารภีบวรพัฒนา มีแนวโน้มได้รับชั่ว โมงกายภาพบาบัดค่อนข้างสูง ต่างจากผู้ป่วยกลุ่มนี้ใน
จังหวัดลพบุรี บ่งบอกถึงการบริหารจัดการ การให้ความสาคัญของพื้นที่ผู้ให้บริการ
เมื่ อ พิ จ ารณาถึ ง ระบบการจั ด บริ ก ารดู แ ลผู้ ป่ ว ยระยะกลาง Intermediate Care โดยเฉพาะใน
โรงพยาบาลที่ มี ก ารจั ด บริ ก ารแบบผู้ ป่ ว ยในเพิ่ ม เติ ม อั น ได้ แ ก่ โรงพยาบาลท่ า วุ้ ง โรงพยาบาลล าสนธิ
โรงพยาบาลบางพลี เปรียบเทียบกับโรงพยาบาลที่ดาเนินการมาก่อนหน้านี้ ได้แก่ โรงพยาบาลบางกล่า และ
โรงพยาบาลสารภีบวรพัฒนา พบข้อมูลดังตารางที่ 7
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ตารางที่ 7 จานวนผู้ป่วย Intermediate care ในกลุ่มโรงพยาบาลที่จัดบริการแบบผู้ป่วยในจาแนก
ภูมิลาเนาผู้ป่วย และการส่งต่อ
หัวข้อ
จานวนผู้ป่วย
ภูมิลาเนาของผู้ป่วย
1. อยู่ในพื้นที่ของโรงพยาบาล
2. อยู่นอกพื้นที่โรงพยาบาล
รับ refer

ท่าวุ้ง
89

ลาสนธิ
25

69
20
9

24
1
0

โรงพยาบาล
บางพลี
บางกล่า
38
36
29
9
0

สารภีบวรฯ
17

3
33
36

7
10
17

จากตารางที่ 7 จะพบว่า โรงพยาบาลบางกล่า และโรงพยาบาลสารภีบวรพัฒนาซึ่งดาเนินการการ
ให้บริการผู้ป่วยระยะกลาง มาก่อนหน้านี้ ผู้รับบริการส่วนใหญ่จะเป็นผู้ป่วยจากนอกพื้นที่โรงพยาบาล ผ่าน
ระบบส่งตัวจากโรงพยาบาลประจาจังหวัด เพื่อมารับบริการ Intermediate Care ในขณะที่ โรงพยาบาลใน
พื้นที่ต้นแบบที่ทาการศึกษาครั้งนี้ ส่วนใหญ่เป็นการให้บริการผู้ป่วยในพื้นที่ของตนเอง ที่น่าตกใจกว่านั้น กลับ
พบว่า มีการส่งต่อผู้ป่วยที่ต้องการ Intermediate Care มาจากโรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่าน้อยมาก
เมื่อพิจารณาถึงระดับคะแนนความสามารถในการทากิจกรรม จะพบข้อมูลผู้ป่วยที่ต้องการการดูแล
ระยะกลาง intermediate care เมื่อแรกรับจะมีระดับคะแนนความสามารถในการทากิจกรรม ดังตารางที่ 8
ตารางที่ 8 จานวนผู้ป่วย Intermediate care จาแนกตามระดับความสามารถในการทากิจกรรมเมื่อ
แรกรับผู้ป่วย
ระดับความสามารถในการ
สารภีบวร
ทากิจกรรม
จานวน %

ช่วงคะแนน BI
1 = 0-20 คะแนน : Very
severely disabled
2= 25-45 คะแนน :
Severely disabled
3= 50-70 คะแนน :
Moderately disabled
4= 75-95 คะแนน
:Mildly disabled
5= 100 คะแนน :
Physical independent
ช่วงคะแนนSNMRC

บางกล่า
จานวน %

ลพบุรี
จานวน %

สมุทรปราการ
จานวน %

รวม
จานวน %

17 51.52

16 36.36

114 32.29

116 31.10

263 32.75

10 30.30

21 47.73

61 17.28

96 25.74

188 23.41

4 12.12

7 15.91

73 20.68

68 18.23

152 18.93

2

6.06

0

0.00

35

9.92

45 12.06

82 10.21

0

0.00

0

0.00

70 19.83

48 12.87

118 14.69
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ระดับความสามารถในการ
สารภีบวร
ทากิจกรรม
จานวน %

5 = 175 : Complete
independent
4 =174-129
:Independent with
assistance
3 = 128-83 :
Independent with
minimal assistance
2 = 82-36 :
Independent with
moderate assistance
1 = 35 : Dependent

บางกล่า
จานวน %

ลพบุรี
จานวน %

สมุทรปราการ
จานวน %

รวม
จานวน %

0

0.00

0

0.00

59 16.71

30

8.04

89 11.22

3

9.09

2

5.88

70 19.83

62 16.62

137 17.28

12 36.36

16 47.06

101 28.61

109 29.22

238 30.01

18 54.55

15 44.12

83 23.51

113 30.29

229 28.88

40 11.33

59 15.82

100 12.61

0

0.00

1

2.94

จากตารางที่ 8 จะพบว่าผู้ ป่ วยส่ วนใหญ่ มีระดับความสามารถในการทากิจกรรมอยู่ในกลุ่ ม Very
severely disabled หรื อมีร ะดับ ความพิ การสู ง รองลงมาเป็น กลุ่ ม ที่มี ระดับ ความพิ การรุนแรง Severely
disabled ตามค่าคะแนน Barthel Index หากเมื่อพิจารณาตามค่าคะแนนตามแบบประเมิน SNMRC จะ
พบว่าผู้ป่ วยส่ วนใหญ่มีค่าระดับ ความสามารถในการทากิจกรรมอยู่ที่ระดับ Independent with minimal
assistance ในขณะที่รองลงมาจะกลายเป็นกลุ่ม Independent with moderate assistance จากสัดส่วนที่
พบดังกล่าว จะเห็นว่ามีความไม่สอดคล้องกันอยู่บ้างของแบบประเมินทั้งสอง น่าจะเกิดจาก ค่าความไวของ
แบบประเมินทั้งสองที่แตกต่างกัน และการแบ่งเกณฑ์ที่แตกต่างกัน ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาระดับความสามารถ
ในการทากิจกรรมเมื่อแรกรับผู้ป่วย จาแนกตามกลุ่มประเภทผู้ป่วย intermediate Care ที่ให้บริการ โดยวิธี
One-way ANOVA มีข้อมูลดังตารางที่ 9
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ตารางที่ 9 จานวนผู้ป่วย Intermediate care จาแนกตามระดับความสามารถในการทากิจกรรมเมื่อ
แรกรับผู้ป่วย
ประเภท

คะแนนรวมของ Barthel index
ตอนแรกรับ
N
Mean±SD

1 admit ร.พ. discharge แล้วให้ทากายภาพบาบัดต่อที่บ้าน
1.1 admit โรงพยาบาลอื่นทั่วไป
63
1.2 admit โรงพยาบาลในกลุ่มโรงพยาบาลที่จัดบริการแบบผู้ป่วยใน
180
2. admit โรงพยาบาล discharge แล้วทากายภาพบาบัดเป็น OPD เคสต่อที่
253
โรงพยาบาล
3. admit โรงพยาบาล discharge แล้วไม่วางแผนทากายภาพบาบัดต่อ
202
4. พบในชุมชน ประเมินแล้วให้ทากายภาพบาบัดต่อที่บ้าน
49
5. พบในชุมชน ประเมินแล้วให้ทากายภาพบาบัดเป็น OPD เคสที่
50
โรงพยาบาล
6. พบในชุมชน ประเมินแล้วไม่วางแผนให้ทากายภาพบาบัดต่อ
6
รวม
803
a,b,c,d,e : One-way ANOVA คู่ที่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ p<0.05

38.97±38.58e
33.61±29.28a,b,c,d
44.33±32.50a
52.87±36.37b
59.49±38.23c,e
52.20±28.16d
37.50±28.76
45.02±34.28

จากตารางที่ 9 จะเห็นว่า ผู้ป่วย intermediate Care ที่ถูกรับไว้เป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาลที่จัดบริการ
แบบผู้ป่วยใน มีแนวโน้มที่มีจะมีค่าระดับความสามารถในการทากิจกรรมต่ากว่า กลุ่มผู้ป่วยกลุ่มที่จาหน่ายและ
ให้ไปรับบริการกายภาพบาบัดแบบ OPD Case และกลุ่มผู้ป่วยที่พบในชุมชน อย่างมีนัยยะสาคัญทางสถิติ
ในขณะที่ผู้ป่วย intermediate Care ที่ถูกรับไว้เป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาลอื่นๆ ก็มีแนวโน้มที่มีจะมีค่าระดับ
ความสามารถในการทากิจกรรมต่ากว่า กลุ่มผู้ป่วยที่พบในชุมชนและให้ทากายภาพบาบัดต่อที่บ้าน อย่างมีนัย
ยะสาคัญทางสถิติ แต่ไม่พบความแตกต่างดังกล่าวนี้ระหว่างผู้ป่วย intermediate Care ที่ถูกรับไว้เป็นผู้ป่วย
ในโรงพยาบาลที่ จั ด บริ ก ารแบบผู้ ป่ ว ยใน และกลุ่ ม ผู้ ป่ ว ย intermediate Care ที่ ถู ก รั บ ไว้ เป็ น ผู้ ป่ ว ยใน
โรงพยาบาลอื่นๆ บ่งบอกถึงแนวโน้มว่า หากผู้ป่วยมีค่าระดับความสามารถในการทากิจกรรมต่า จะได้รับการ
บริการแบบผู้ป่วยใน อย่างไรก็ตามแม้ว่าค่า barthel index เมื่อแรกรับจะมีความแตกต่างกัน แต่กลับพบว่า
เมื่อพิจารณาค่าระดับคะแนน barthel index เมื่อจาหน่ายผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาล ไม่พบความแตกต่าง
ของค่าคะแนน barthel index ในแต่ละกลุ่มที่ให้บริการดังในตารางที่ 10 แสดงถึงผลของการให้บริการว่า
แม้ ว่ าในโรงพยาบาลที่ มี ก ารจั ด บริ ก ารการดู แ ลผู้ ป่ ว ยระยะกลางแบบผู้ ป่ ว ยใน จะได้ รั บ ผู้ ป่ ว ยที่ มี ระดั บ
ความสามารถในการทากิจกรรมต่ากว่า แต่ผลการให้บริการไม่แตกต่างจากกลุ่มผู้ป่วยกลุ่มอื่นๆ บ่งบอก ถึง
ประสิ ท ธิภ าพของการให้ บ ริ ก ารการดู แ ลผู้ ป่ ว ยระยะกลาง และผลลั พ ธ์ที่ มี แ นวโน้ ม ที่ ดี ในการแก้ ปั ญ หา
ความสามารถในการทากิจกรรมของผู้ป่วย ซึ่งจะส่งผลต่อความพิการในอนาคตของผู้ป่วยนั่นเอง
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ตารางที่ 10 จานวนผู้ป่วย Intermediate care จาแนกตามระดับความสามารถในการทากิจกรรม
เมื่อจาหน่ายผู้ป่วย
ประเภท
1 admit ร.พ. discharge แล้วทากายภาพบาบัดต่อที่บ้าน
1.1 admit โรงพยาบาลอื่นทั่วไป
1.2 admit โรงพยาบาลในกลุ่มโรงพยาบาลที่จัดบริการแบบผู้ป่วยใน
2. admit โรงพยาบาล discharge แล้วทากายภาพบาบัดเป็น OPD เคสต่อที่
โรงพยาบาล
3. admit โรงพยาบาล discharge แล้วไม่วางแผนทากายภาพบาบัดต่อ
รวม

คะแนนรวมของ Barthel index
เมื่อจาหน่ายผู้ป่วย
N
Mean±SD
53
176
246

53.40±38.18
60.00±30.66
57.62±33.72

59
534

60.00±35.70
58.33±33.41
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การวิเคราะห์ผลลัพธ์ของการให้บริการเปรียบเทียบเมื่อครบระยะ 2 เดือนหลังผู้ป่วยมีอาการป่วย
การวิเคราะห์ผลลัพธ์ของการให้บริการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง intermediate Care เนื่องจากปัจจัย
เรื่ อ งระยะเวลาจะมี ผ ลกั บ ผลลั พ ธ์ ดั งกล่ าว ดั งนั้ น จึ งจ าเป็ น ต้ อ งเลื อ กช่ ว งระยะเวลาที่ เหมาะสมในการ
เปรียบเทียบผลลัพธ์จากการให้บริการ โดยคานึงถึงระยะเวลาหลังจากที่ผู้ป่วยมีอาการป่วย ซึ่งจากลักษณะของ
ข้อมูลที่เก็บในการศึกษาครั้งนี้ เป็นดังตารางที่ 11
ตารางที่ 11 จานวนผู้ป่วย Intermediate care ที่รวบรวมข้อมูลได้ในแต่ละระยะ จาแนกประเภท
การให้บริการ
ประเภทผู้ป่วย

admit
N

%

Discharge
N

%

Follow up 2 Follow up 4 Follow up 6
เดือน
เดือน
เดือน
N
%
N
%
N
%

1. admit ร.พ. discharge แล้วทากายภาพบาบัดต่อที่บ้าน
1.1 admit โรงพยาบาลอื่นทั่วไป
1. สารภี
0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
2. บางกล่า
0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
3. ลพบุรี
36 57.14 28 44.44 24 38.10 16 25.40
4. สมุทรปราการ
27 42.86 26 41.27 11 17.46 8 12.70
รวม
63 100.00 54 85.71 35 55.56 24 38.10
1.2 admit โรงพยาบาลในกลุ่มโรงพยาบาลที่จัดบริการแบบผู้ป่วยใน
1. สารภี
17 9.44 17 9.44 10 5.56 6 3.33
2. บางกล่า
36 20.00 36 20.00 26 14.44 14 7.78
3. ลพบุรี
114 63.33 111 61.67 88 48.89 72 40.00
4. สมุทรปราการ
13 7.22 13 7.22 5 2.78 3 1.67
รวม
180 100.00 177 98.33 129 71.67 95 52.78
2. admit โรงพยาบาล discharge แล้วทากายภาพบาบัดเป็น OPD เคสต่อที่โรงพยาบาล
1. สารภี
0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
2. บางกล่า
0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
3. ลพบุรี
21 8.30 21 8.30 6 2.37 2 0.79
4. สมุทรปราการ
232 91.70 232 91.70 46 18.18 21 8.30
รวม
253 100.00 253 100.00 52 20.55 23 9.09
3. admit โรงพยาบาล discharge แล้วไม่วางแผนทากายภาพบาบัดต่อ
1. สารภี
0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
2. บางกล่า
0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
3. ลพบุรี
144 71.29 26 12.87 13 6.44 6 2.97
4. สมุทรปราการ
58 28.71 36 17.82 16 7.92 12 5.94
รวม
202 100.00 62 30.69 29 14.36 18 8.91

0
0
9
7
16

0.00
0.00
14.29
11.11
25.40

3
9
61
1
74

1.67
5.00
33.89
0.56
41.11

0
0
0
6
6

0.00
0.00
0.00
2.37
2.37

0
0
3
8
11

0.00
0.00
1.49
3.96
5.45
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ประเภทผู้ป่วย

admit
N

%

Discharge
N

%

Follow up 2 Follow up 4 Follow up 6
เดือน
เดือน
เดือน
N
%
N
%
N
%

4. พบในชุมชน ประเมินแล้วให้ทากายภาพบาบัดต่อที่บ้าน
1. สารภี
0 0.00 0 0.00 0 0.00
2. บางกล่า
0 0.00 0 0.00 0 0.00
3. ลพบุรี
31 63.27 0 0.00 12 24.49
4. สมุทรปราการ
18 36.73 0 0.00 17 34.69
รวม
49 100.00 0 0.00 29 59.18
5. พบในชุมชน ประเมินแล้วให้ทากายภาพบาบัดเป็น OPD เคสที่โรงพยาบาล
1. สารภี
14 28.00 0 0.00 11 22.00
2. บางกล่า
7 14.00 0 0.00 7 14.00
3. ลพบุรี
6 12.00 0 0.00 4 8.00
4. สมุทรปราการ
23 46.00 0 0.00 18 36.00
รวม
50 100.00 0 0.00 40 80.00
6. พบในชุมชน ประเมินแล้วไม่วางแผนให้ทากายภาพบาบัดต่อ
1. สารภี
2 33.33 0 0.00 2 33.33
2. บางกล่า
1 16.67 0 0.00 1 16.67
3. ลพบุรี
1 16.67 0 0.00 0 0.00
4. สมุทรปราการ
2 33.33 0 0.00 2 33.33
รวม
6 100.00 0 0.00 5 83.33
จานวนผู้ป่วยรวมทั้งหมด 803 100.00 546 68.00 319 39.73

0
0
7
12
19

0.00
0.00
14.29
24.49
38.78

0
0
5
12
17

0.00
0.00
10.20
24.49
34.69

5
4
3
14
26

10.00
8.00
6.00
28.00
52.00

3
3
3
10
19

6.00
6.00
6.00
20.00
38.00

1
1
0
1
3
208

16.67 1
16.67 0
0.00 0
16.67 0
50.00 1
25.90 144

16.67
0.00
0.00
0.00
16.67
17.93

จากตารางที่ 11 จะพบว่า มีผู้ป่ วยระยะกลางกลุ่มหนึ่งซึ่งถูกรับผู้ ป่วยไว้เป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาล
อย่างไรก็ตามจากการเก็บข้อมูล พบว่า เมื่อผู้ป่วยถูกจาหน่ายออกจากโรงพยาบาลมีข้อมูลผู้ป่ว ยบางรายไม่ถูก
บันทึกเข้ามาในการเก็บข้อมูลครั้งนี้ ทาให้ข้อมูลส่วนหนึ่งหายไป แต่เนื่องจากระยะเวลาการรับผู้ป่วยไว้เป็น
ผู้ป่วยในโรงพยาบาลของผู้ป่วยแต่ละรายไม่เท่ากัน ประกอบกับในการเก็บข้อมูลครั้งนี้ มีการเก็บข้อมูลเมื่อ
ผู้ป่วยแรกรับ จาหน่าย และมีการติดตามเมื่อผู้ป่วย ครบ 2 เดือน ครบ 4 เดือน และครบ 6 เดือนหลังจากมี
อาการป่วย ซึ่งมีจานวนข้อมูลผู้ป่วยดังตารางที่ 11 การศึกษาครั้งนี้จึงเลือกเปรียบเทียบผลการเปลี่ยนแปลง
เมื่อแรกรับผู้ป่วย เปรียบเทียบกับ เมื่อผู้ป่วยมีอาการป่วยครบ 2 เดือนแล้ว เนื่องจากมีจานวนเคสที่มากพอ
กล่าวคือมีทั้งสิ้นประมาณ 319 เคสหรือคิดเป็น 39.73% จากผู้ป่วยที่ต้องการการดูแลระยะกลางทั้งหมดที่เก็บ
ข้อมูลได้ อนึ่งสาเหตุหนึ่งที่จานวนผู้ป่วยที่ติดตามครบ 2 เดือน มีจานวนไม่มากนัก เป็นเพราะผู้ป่วยจานวน
หนึ่งเมื่อสิ้นสุดการเก็บข้อมูลนี้ ยังมีระยะเวลาหลังจากเริ่มป่วยไม่ครบ 2 เดือนนั่นเอง
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เมื่อนาข้อมูลผู้รับบริการการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง เปรียบเทียบเมื่อแรกรับกับเมื่อครบ 2 เดือนหลังมี
อาการป่ วย มาศึกษา จาแนกตามประเภทการให้ บริการ เปรียบเทียบกับเปลี่ยนแปลงค่าคะแนน barthel
index โดยวิธี One-way ANOVA พบข้อมูลดังตารางที่ 12
ตารางที่ 12 ผลต่ างการเปลี่ ย นแปลงค่าคะแนน barthel index ของผู้ ป่ ว ย Intermediate care
จาแนกประเภทการให้บริการ
ประเภท

การเปลี่ยนแปลงคะแนนรวมของ
Barthel index
N
Mean±SD

1 admit ร.พ. discharge แล้วทากายภาพบาบัดต่อที่บ้าน
1.1 admit โรงพยาบาลอื่นทั่วไป
34
1.2 admit โรงพยาบาลในกลุ่มโรงพยาบาลที่จัดบริการแบบผู้ป่วยใน
126
2. admit โรงพยาบาล discharge แล้วทากายภาพบาบัดเป็น OPD
51
เคสต่อที่โรงพยาบาล
3. admit โรงพยาบาล discharge แล้วไม่วางแผนทากายภาพบาบัด
29
ต่อ
4. พบในชุมชน ประเมินแล้วให้ทากายภาพบาบัดต่อที่บ้าน
27
5. พบในชุมชน ประเมินแล้วให้ทากายภาพบาบัดเป็น OPD เคสที่
38
โรงพยาบาล
6. พบในชุมชน ประเมินแล้วไม่วางแผนให้ทากายภาพบาบัดต่อ
5
รวม
310
a,b,c,d : One-way ANOVA คู่ที่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ p<0.05

17.50±20.57a
37.02±26.06a,b,c
27.35±34.61d
21.72±24.61
6.11±27.53b,d
20.53±18.66c
29.00±12.45
27.02±27.80

จากตารางที่ 12 จะเห็นว่า ผู้ป่วยที่ต้องการการดูแลระยะกลางทั้งหมด มีการเปลี่ยนแปลงค่าคะแนน
barthel index ในทางที่ดีขึ้น มากบ้างน้อยบ้าง ทั้งนี้ พบว่า จากการเก็บข้อมูลเมื่อติดตามผู้ป่ วยครบ 2 เดือน
หลังมีอาการป่วย มีผู้ป่วยเสียชีวิต 8 ราย และติดตามไม่ได้ 1 ราย ทาให้จานวนผู้ป่วยที่ประเมินทั้งหมดเหลือ
310 ราย ทั้งนี้พบว่าผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลในโรงพยาบาลต้นแบบในพื้นที่โครงการ รวมถึงผู้ป่วยที่ได้รับการ
ดูแลในโรงพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยระยะกลางมาก่อนหน้านี้ จะมีผลต่างของค่าคะแนน barthel Index สูงกว่า
อย่างมีนัยยะสาคัญทางสถิติ เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับบริการกลุ่มอื่นๆ แทบทุกกลุ่ม ยกเว้นกลุ่มที่
ได้รับการดูแลในโรงพยาบาลและไม่วางแผนการทากายภาพบาบัดเมื่อจาหน่ายผู้ป่วย และกลุ่มที่พบในชุม ชน
ที่ประเมินแล้วไม่วางแผนให้ทากายภาพบาบัดต่อ และยังพบว่ากลุ่มผู้ป่วยที่รับไว้ในโรงพยาบาลที่เมื่อจาหน่าย
แล้วให้ทากายภาพบาบัดต่อเป็น opd Case ที่โรงพยาบาล มีผลการเปลี่ยนแปลงค่าคะแนน barthel index
แตกต่างอย่างมีนัยยะสาคัญทางสถิติ เมื่อเทียบกับกลุ่มผู้ป่วยที่ พบในชุมชนและประเมินให้ทากายภาพบาบัด
ต่อที่บ้าน จากผลดังกล่าวบอกแนวโน้มว่า การให้บริการผู้ป่วยระยะกลางในโรงพยาบาลในพื้นที่ต้นแบบและ
โรงพยาบาลที่ดาเนินการให้บริการผู้ป่วยระยะกลางมาก่อนหน้านี้ มีผลลัพธ์ในเชิงประจักษ์แตกต่างอย่างมีนัย
56

ยะสาคัญทางสถิติกับการให้บริการแบบอื่น อย่างไรก็ดี การให้บริการผู้ป่วยระยะกลางในแบบ opd Case ก็มี
แนวโน้ ม ที่ ดี ก ว่ า การให้ ก ายภาพบ าบั ด ต่ อ ที่ บ้ านอยู่ บ้ า ง แต่ อ าจจะได้ ผ ลไม่ ดี เท่ า กั บ กลุ่ ม แรก ทั้ ง นี้ เมื่ อ
เปรียบเทียบจานวนชั่วโมงกายภาพบาบัดที่ผู้ป่วยได้รับทั้งหมดในตลอดช่วง 2 เดือนหลังมีอาการป่ว ย จะพบว่า
กลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับไว้ในโรงพยาบาลในกลุ่มพื้นที่ต้นแบบและโรงพยาบาลที่ดาเนินการให้บริการผู้ป่วยระยะ
กลางมาก่อนหน้านี้ มีจานวนชั่วโมงกายภาพบาบัดที่ผู้ป่วยได้รับมากกว่าอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ เมื่อเทียบกับ
กับผู้ป่วยกลุ่มอื่นๆดังตารางที่ 13 กล่าวคือ จานวนชั่วโมงกายภาพบาบัดที่เพิ่มขึ้นมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงค่า
คะแนน barthel Index ของผู้ป่วย อย่างแน่นอน
ตารางที่ 13 จานวนชั่วโมงกายภาพบาบัดที่ได้รับ ของผู้ป่วย Intermediate care จาแนกประเภท
การให้บริการ
ประเภท

จานวนชั่วโมงกายภาพบาบัดที่ได้รับ
N
Mean±SD

1 admit ร.พ. discharge แล้วทากายภาพบาบัดต่อที่บ้าน
1.1 admit โรงพยาบาลอื่นทั่วไป
53
4.78±5.69a
1.2 admit โรงพยาบาลในกลุ่มโรงพยาบาลที่จัดบริการแบบผู้ป่วยใน
179
19.19±20.79a,b,c,d,e
2. admit โรงพยาบาล discharge แล้วทากายภาพบาบัดเป็น OPD
252
4.00±6.99b
เคสต่อที่โรงพยาบาล
3. admit โรงพยาบาล discharge แล้วไม่วางแผนทากายภาพบาบัด
61
3.54±4.10c
ต่อ
4. พบในชุมชน ประเมินแล้วให้ทากายภาพบาบัดต่อที่บ้าน
45
2.36±4.96d
5. พบในชุมชน ประเมินแล้วให้ทากายภาพบาบัดเป็น OPD เคสที่
44
7.31±11.52e
โรงพยาบาล
6. พบในชุมชน ประเมินแล้วไม่วางแผนให้ทากายภาพบาบัดต่อ
2
10.75±13.08
รวม
636
8.43±14.22
a,b,c,d,e : One-way ANOVA คู่ที่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ p<0.05
เมื่ อ พิ จ ารณาผลการเปลี่ ย นแปลงค่ าคะแนน barthel index ระหว่ า งผู้ ป่ ว ยแรกรั บ กั บ เมื่ อ ครบ
ระยะเวลา 2 เดือนหลังจากอาการป่วย โดยวิธี One-way ANOVA ดังตารางที่ 14 จะพบว่า ผู้ป่วยกลุ่มที่มีค่า
คะแนน barthel index อยู่ ในระดับ 0-20 คะแนน : Very severely disabled มีการเปลี่ ยนแปลงของค่า
คะแนน barthel index แตกต่างอย่างมีนัยยะสาคัญทางสถิติ เมื่อเทียบกับกลุ่ม Moderately disabled กลุ่ม
Mildly disabled และกลุ่ม physical independent ในขณะที่ผู้ป่วยที่มีค่าคะแนน barthel index เมื่อแรก
รับ 25 ถึง 45 คะแนนในกลุ่ม Severely disabled พบการเปลี่ยนแปลงของค่า barthel index เมื่อครบ 2
เดือน แตกต่างอย่างมีนัยยะสาคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับผู้ป่วยในกลุ่ม Mildly disabled และกลุ่ม Physical
independent ส่วนผู้ป่วยในกลุ่ม Moderately disabled ที่มีค่าคะแนน barthel index 50 ถึง 70 คะแนน
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พบความแตกต่างอย่างมีนัย ยะส าคัญ ทางสถิติของการเปลี่ยนแปลงค่าคะแนน barthel index เมื่อครบ 2
เดือนเมื่อเทียบกับกลุ่ม Mildly disabled และ physical independent
ตารางที่ 14 ผลต่ างการเปลี่ ย นแปลงค่าคะแนน barthel index ของผู้ ป่ ว ย Intermediate care
เปรียบเทียบกับระดับคะแนน barthel indexของผู้ป่วยเมื่อแรกรับ
ระดับเกรด BI แรกรับ

คะแนนเฉลี่ยที่เปลี่ยนแปลงของ Barthel index ระหว่าง
แรกรับกับติดตาม 2 เดือน
N
Mean±SD
1 = 0-20 คะแนน : Very severely disabled
91
37.47±31.35a,b,c
2= 25-45 คะแนน : Severely disabled
91
34.45±24.21d,e
3= 50-70 คะแนน : Moderately disabled
64
25.63±22.06a,f,g
4= 75-95 คะแนน :Mildly disabled
36
5.28±20.31b,d,f
5= 100 คะแนน : Physical independent
28
0±.00c,e,g
รวม
310
27.02±27.80
a,b,c,d,e,f,g : One-way ANOVA คู่ที่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ p<0.05
จากข้อมูล ข้างต้น บ่ งบอกว่าการให้ การดูแลผู้ ป่วยระยะกลาง intermediate Care ให้ ผ ลลั พธ์การ
เปลี่ยนแปลงกับผู้ป่วยเป็นอย่างดี โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีค่าคะแนนความสามารถในการทากิจกรรมประจาวัน
ค่อนข้างต่า หรือมีแนวโน้มความพิการสูง เมื่อได้รับบริการจะมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมาก ในขณะที่ เมื่อ
พิจารณาการเปลี่ยนแปลงของค่าคะแนนความสามารถในการทากิจกรรมประจาวันตามแบบประเมิน SNMRC
เทียบระหว่างแรกรับ และเมื่อครบ 2 เดือนหลังจากเริ่มมีอาการป่วย พบว่า มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะ
สาคัญทางสถิติคล้ายๆกัน กล่าวคือ ในกลุ่มที่มีความพิการมาก Dependent มีการเปลี่ยนแปลงของค่าคะแนน
แตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับกลุ่ม Complete independent กลุ่ม Independent with
moderate assistance ซึ่งมีค่าคะแนนรองลงมา (82-36 คะแนน) พบความแตกต่างอย่างมีนัยยะสาคัญทาง
สถิติของการเปลี่ยนแปลงเมื่อครบ 2 เดือนเมื่อเทียบกับกลุ่มผู้ป่วยที่เป็น Independent with assistance
และกลุ่ม Complete independent เช่นเดียวกับกลุ่ม Independent with minimal assistance (128-83
คะแนน ) ก็ พ บความแตกต่ า งอย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ เปรี ย บเที ย บกั บ กั บ กลุ่ ม Independent with
assistance และกลุ่ม Complete independent ดังตารางที่ 15
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ตารางที่ 15 ผลต่างการเปลี่ย นแปลงค่าคะแนนแบบประเมิ น SNMRC ของผู้ ป่วย Intermediate
care เปรียบเทียบกับระดับคะแนนแบบประเมิน SNMRC ของผู้ป่วยเมื่อแรกรับ
ระดับเกรด SNMRC แรกรับ

คะแนนเฉลี่ยที่เปลี่ยนแปลงของ SNMRC
ระหว่างแรกรับกับติดตาม 2 เดือน
N
Mean±SD
25
31.92±42.97a
101
49.53±37.42b,c

1 = 35 คะแนน : Dependent
2 = 82-36 คะแนน : Independent with moderate
assistance
3 = 128-83 คะแนน : Independent with minimal
104
40.88±23.00d,e
assistance
4 =174-129 คะแนน :Independent with assistance
58
12.22±19.32b,d
5 = 175 คะแนน : Complete independent
15
0±.00a,c,e
รวม
303
a,b,c,d,e : One-way ANOVA คู่ที่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ p<0.05

จากตารางที่ 15 จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของค่าคะแนนแบบประเมิน SNMRC ที่มีการเปลี่ยนแปลง
แตกต่างจากการเปลี่ยนแปลงของค่า barthel index ลักษณะการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างกันนี้ ดู คล้ายกับว่า
แบบประเมิน SNMRC ยิ่งมีความพิการมากกว่า การเปลี่ยนแปลงของค่าคะแนนก็จะพบน้อยกว่า ในขณะที่
แบบประเมิน barthel index ยิ่งมีการพิการมากกว่าจะพบการเปลี่ยนแปลงคะแนนที่มากกว่า คล้ายๆกับว่า
แบบประเมิ น SNMRC จะประเมิ น ความพิ ก ารละเอี ย ดกว่ าแบบประเมิ น barthel index อย่ างไรก็ ต าม
เนื่องจากแบบประเมิน barthel index เป็นแบบประเมินที่มีการใช้อย่างต่อเนื่องยาวนาน ดังนั้นด้วยข้อมูลที่มี
แบบประเมิน barthel index ก็สามารถใช้ในการประเมินผลการดูแลผู้ป่วยระยะกลางได้
เมื่อพิจารณาจากแบบประเมิน barthel index จะพบว่ามีผู้ป่วย intermediate care ที่ได้รับคะแนน
barthel Index เต็ ม 100 คะแนนอยู่ ทั้ ง สิ้ น 113 ราย และเมื่ อ ติ ด ตามผู้ ป่ ว ยกลุ่ ม นี้ โดยดู ค่ า คะแนนแบบ
ประเมิน SNMRC พบว่ามีผู้ป่วย 33 รายที่มีค่าคะแนนประเมิน SNMRC ต่ากว่า 175 คิดเป็น 27.96% ทั้งนี้
พบว่าในผู้ป่วย 33 รายนี้ มีรายละเอียดของความผิดปกติที่ประเมินแยกรายหัวข้อในแบบประเมิน SNMRC อยู่
ดังแผนภาพที่ 4
จากแผนภาพจะพบว่าในกลุ่มผู้ ป่ วยที่มีค่าคะแนน barthel index แรกรับเต็ม 100 คะแนน จะมี
ผู้ป่วยจานวนหนึ่งซึ่งต้องการการช่วยเหลือค่อนข้างมาก จากการที่ค่าคะแนนแบบประเมิน SNMRC จากข้อมูล
ดังกล่าวบ่งบอกว่า ในกรณีที่แบบประเมิน barthel Index เต็ม 100 คะแนน น่าจะมีความจาเป็นต้องมีการ
ประเมินเพิ่มเติมตามแบบประเมิน SNMRC
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แผนภาพที่ 4 แสดงจานวนของผู้ป่วยที่ต้องได้รับการช่วยเหลือจากแบบประเมิน SNMRC ของผู้ป่วยที่
ได้คะแนน BI แรกรับเต็ม 100 คะแนน

กราฟแสดงจานวนของผู้ป่วยที่ต้องได้รับการช่วยเหลือจากแบบประเมิน
SNMRC ของผู้ป่วยที่ได้คะแนน BI แรกรับเต็ม 100 คะแนน
35
30
25
20
15
10
5
0

ต้องการความช่วยเหลือเล็กน้อย

ต้องการความช่วยเหลือมาก

และเมื่อทาการศึกษาเพิ่มเติมในกลุ่มผู้ป่วยที่มีค่าคะแนน barthel index แรกรับเต็ม 100 คะแนน
โดยศึกษาการเปลี่ยนแปลงของค่าคะแนนการประเมิน SNMRC เปรียบเทียบระหว่างแรกรับกับเมื่อระยะเวลา
ครบ 2 เดือนหลังมีอาการป่วย พบว่าแม้ว่าจะมีค่าคะแนน barthel Index เต็ม 100 คะแนน แต่ผู้ป่วยกลุ่มนี้
เมื่ อได้รั บ การรั กษาก็ จ ะมี การเปลี่ ย นแปลงของค่าคะแนน SNMRC แตกต่ างอย่างมี นั ยยะส าคัญ ทางสถิ ติ
กล่าวคือ ผู้ป่วยกลุ่ม independent with minimal Assistant จะมีการเปลี่ยนแปลงของค่าคะแนน SNMRC
แตกต่ างอย่ างมี นั ย ยะส าคั ญ ทางสถิ ติ เมื่ อ เที ย บกั บ ผู้ ป่ ว ยกลุ่ ม Independent with assistance และกลุ่ ม
Complete independent เช่นเดียวกับกลุ่มผู้ป่วยกลุ่ม Independent with assistance ซึ่งมีความรุนแรง
ของปัญหาน้อยลงมา ก็พบความเปลี่ยนแปลงของค่าคะแนนประเมิน SNMRC แตกต่างอย่างมีนัยยะสาคัญทาง
สถิติเมื่อเทียบกับกลุ่ม Complete independent จุดนี้บ่งบอกถึงความจาเป็นที่ผู้ป่วย intermediate care
หรือผู้ป่ ว ยระยะกลางยังจาเป็ น จะต้องได้รับบริการการดูแลระยะกลาง แม้ว่าค่าคะแนนประเมิน barthel
index จะเต็ม 100 คะแนนแล้วก็ตาม ดังตารางที่ 16
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ตารางที่ 16 ตารางแสดงการเปลี่ย นแปลงคะแนน SNMRC ระหว่างแรกรับกับติดตาม 2 เดือนใน
ผู้ป่วยที่มีคะแนน BI แรกรับ 100 คะแนนเต็ม
ระดับเกรด SNMRC แรกรับ

คะแนนเฉลี่ยที่เปลี่ยนแปลงของ
SNMRC ระหว่างแรกรับกับ
ติดตาม 2 เดือน
N
Mean±SD

3 = 128-83 คะแนน : Independent with minimal assistance
2
4 =174-129 คะแนน :Independent with assistance
12
5 = 175 คะแนน : Complete independent
14
รวม
28
a,b : One-way ANOVA คู่ที่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ p<0.05

48.00±11.31a,b
6.33±11.68a
0.00±.00b
6.14±14.48

เมื่อทาการศึกษาค่าคะแนนแบบประเมิน barthel index แยกรายหัวข้อตามแบบประเมิน barthel
index เปรียบเทียบผลการเปลี่ยนแปลงค่าคะแนนตามประเภทของผู้ป่วยที่ให้บริการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง โดย
วิธี One-way ANOVA จะได้ข้อมู ล ดังตารางที่ 17 จากตาราง จะพบว่า กลุ่ มผู้ ป่ว ยที่ ได้ รับ บริการรับ ไว้ใน
โรงพยาบาลที่จัดบริการแบบผู้ป่วยในอย่างเต็มรูปแบบ จะมีการเปลี่ยนแปลงของค่าคะแนนแตกต่างจากกลุ่ม
ผู้ ป่ ว ยอื่ น ๆ อย่ างมี นั ย ยะส าคั ญ ทางสถิ ติ ในหั ว ข้ อ การใส่ เสื้ อ ผ้ า การกลั้ น อุ จ จาระ การเข้ าห้ อ งน้ า การ
เคลื่อนย้ายตัว การเคลื่อนที่บนพื้นราบและการขึ้นบันได เหล่านี้แสดงว่าการให้บริการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง
สามารถแก้ปัญหาในแต่ละหัวข้อของ barthel index ได้อย่างมีนัยยะสาคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับการไม่ได้รับ
บริการ อย่างไรก็ตามพบว่า บางหัวข้อเช่น การขึ้นบันได พบความแตกต่างของการเปลี่ยนแปลงของค่าคะแนน
อย่างมีนัยยะสาคัญทางสถิติในกลุ่มผู้ป่วยที่รับบริการเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาลและเมื่อจาหน่ายผู้ป่วยแล้วให้ทา
กายภาพบาบัดต่อเป็น opd Case ที่โรงพยาบาล ในขณะที่กลุ่มผู้ป่วยการดูระยะกลางที่ได้รับการรับไว้เป็น
ผู้ป่วยในโรงพยาบาลกลับไม่พบความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้ ทั้งนี้อาจเป็นไปได้ที่เกิดจากระดับความรุนแรงเมื่อ
แรกรับของผู้ป่วยแตกต่างกัน
เมื่อทาการศึกษาค่าคะแนนความเปลี่ยนแปลงของแบบประเมิน SNMRC ของผู้ป่วย intermediate
care แยกรายหัวข้อของแบบประเมิน SNMRC เปรียบเทียบกับประเภทการรับบริการของผู้ป่วยระยะกลาง
โดยวิ ธี One-way ANOVA จะพบว่ า เกื อ บทุ ก หั ว ข้ อ ของแบบประเมิ น SNMRC มี แ นวโน้ ม ของการ
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับการไม่ได้รับบริการอย่างมีนัยยะสาคัญทางสถิติ ยกเว้นหัวข้อ การ
ควบคุมการขับถ่ายปัสสาวะอุจจาระ และหัวข้อการสื่อความหมาย ที่ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยยะสาคัญ
ทางสถิติ ระหว่างการได้รับบริการและการไม่ได้รับบริการ ทั้งนี้มี การจับคู่ของความแตกต่างกันดังในตารางที่
18
เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงระดับคะแนนของแบบประเมิน barthel index และ
SNMRC จึ งท าการศึ ก ษาโดยใช้ วิธี logistic regression โดยท าการศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ ค าดว่ า จะส่ งผลต่ อ การ
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เปลี่ ยนแปลงระดับคะแนนของแบบประเมิ น barthel index และ SNMRC ได้แก่ เพศ ช่วงอายุของผู้ป่วย
โรคประจาตัวของผู้ป่วย จานวนโรคประจาตัวร่วมของผู้ป่วย ประเภทของผู้ป่วยที่มารับบริการที่โรงพยาบาล
ระดับความสามารถในการทากิจกรรมเมื่อแรกรับผู้ป่วย และจานวนชั่วโมงกายภาพบาบัดที่ได้รับ และนาปัจจัย
ดังกล่าวมาหาค่าสหสัมพันธ์ Correlation โดยเลือกปัจจัยที่ไม่สัมพันธ์กันมาศึกษา พบว่าปัจจัยที่ไม่สัมพันธ์กัน
ที่สามารถนามาศึกษา ได้แก่ ปัจจัยเพศ ช่วงอายุของผู้ป่วย และจานวนชั่วโมงกายภาพบาบัดที่ได้รับ ทั้งนี้เมื่อ
ทาการศึกษา logistic regression แล้วพบว่า มีเฉพาะปัจจัยจานวนชั่วโมงกายภาพบาบัดที่ได้รับเท่านั้น ที่
ส่งผลให้ เกิดการเปลี่ ยนแปลงระดับ ของคะแนนของแบบประเมิน barthel index ของผู้ป่ว ยอย่างมีนัยยะ
สาคัญทางสถิติ ไม่พบว่าปัจจัยอื่นมีผลดังกล่าว และขณะเดียวกันไม่พบว่าปัจจัยใดมีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ระดับคะแนนของแบบประเมิน SNMRC ดังตารางที่ 19
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ตารางที่ 17 ตารางแสดงการเปลี่ยนแปลงคะแนน barthel index ระหว่างแรกรับกับติดตาม 2 เดือนในผู้ป่วย แยกรายหัวข้อการประเมิน barthel indexและ
แยกประเภทการบริการ
หัวข้อ BI

ประเภทผู้ป่วย
1.1 admit
1.2 admit ใน
2.admit ร.พ.
3.admit ร.พ.
4. พบในชุมชน
โรงพยาบาลทั่วไป กลุ่มโรงพยาบาลที่ ศูนย์ D/C แล้วทา ศูนย์ discharge
ให้ทา
D/C แล้วทา
จัดบริการแบบ
กายภาพบาบัด แล้วไม่วางแผน กายภาพบาบัด
กายภาพบาบัด
ผู้ป่วยใน
เป็น OPD เคสต่อ ทากายภาพบาบัด
ต่อที่บ้าน
ต่อที่บ้าน
ต่อ
1.กินข้าว
2.35±3.93
2.42±3.50
2.55±4.28
1.03±2.45
0.74±3.31
2.อาบน้า
0.74±2.50
1.94±2.44
1.86±2.99
1.38±2.27
0.56±2.11
3.แต่งตัว
0.74±2.17
1.83±2.49
0.78±2.89
1.03±2.79
0.56±2.11
a
4.ใส่เสื้อผ้า
1.62±2.67
3.49±3.53
2.65±4.93
2.07±3.41
0.00±3.92a
5.กลั้นอุจจาระ
0.44±2.85
2.46±3.98b
0.88±4.65
0.86±2.69
0.00±1.96b
6.กลั้นปัสสาวะ
1.18±3.03
2.62±4.32
1.37±4.59
1.21±2.88
0.37±2.37
c
7.เข้าห้องน้า
1.76±2.42
3.89±3.39
3.14±4.89
2.41±3.68
0.56±3.75c
8.เคลื่อนย้ายตัว
2.65±4.30d
6.19±5.07d,f,g,h
5.00±5.83e
3.62±4.60f
1.30±6.29e,h
9.เคลื่อนที่บนพื้นราบ
3.53±5.44i
7.22±5.31i,k,l
5.39±6.23j
4.14±5.52k
1.30±6.44j,l
10.ขึ้นบันได
2.50±3.74
3.61±3.93
3.73±4.67m
3.97±4.09
0.74±4.32m
a, b, c, d, e, f, g, h, I, j, k, l, m : One-way ANOVA คู่ที่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ p<0.05

5. พบในชุมชน
ให้ทา
กายภาพบาบัด
เป็น OPD เคส

6. พบในชุมชน ไม่
วางแผนให้ทา
กายภาพบาบัดต่อ

1.45±2.57
1.05±2.06
0.66±2.64
1.97±2.97
0.66±2.07
0.79±2.18
3.16±3.56
3.68±3.97g
4.87±5.51
2.24±3.62

1.00±2.23
1.00±2.23
2.00±2.73
5.00±3.53
4.00±5.47
2.00±4.47
3.00±2.73
4.00±2.23
4.00±2.23
3.00±4.47
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ตารางที่ 18 ตารางแสดงการเปลี่ยนแปลงคะแนน SNMRC ระหว่างแรกรับกับติดตาม 2 เดือนในผู้ป่วย แยกรายหัวข้อการประเมิน SNMRC และแยกประเภทการบริการ

SNMRC

รับประทานอาหาร (Feeding)
ทาความสะอาดใบหน้า ศีรษะ
และมือ (Grooming)
ทาความสะอาดร่างกาย
(Cleaning)
แต่งตัว (Dressing)
ควบคุมการขับถ่ายปัสสาวะอุจจาระ (Bowel and
Bladder Management)
เคลื่อนไหว (Mobility)
เดิน (Walking)/หรือเคลื่อนที่
โดยใช้รถนั่งคนพิการ
(Wheelchair)
สื่อความหมาย

ประเภทผู้ป่วย
2.admit ร.พ.
3.admit ร.พ.
ศูนย์ discharge ศูนย์ discharge
แล้วทา
แล้วไม่วางแผน
กายภาพบาบัด
ทา
เป็น OPD เคส กายภาพบาบัด
ต่อที่โรงพยาบาล
ต่อ

1.1 admit
โรงพยาบาล
ทั่วไป
discharge แล้ว
ทา
กายภาพบาบัด
ต่อที่บ้าน
1.35±2.18
2.56±4.17b

1.2 admit
โรงพยาบาลที่
พัฒนาเป็นศูนย์
IMC center

4. พบในชุมชน
ประเมินแล้วให้
ทา
กายภาพบาบัด
ต่อที่บ้าน

5. พบในชุมชน
ประเมินแล้วให้
ทา
กายภาพบาบัด
เป็น OPD เคสที่
โรงพยาบาล

6. พบในชุมชน
ประเมินแล้วไม่
วางแผนให้ทา
กายภาพบาบัด
ต่อ

2.43±2.75
5.21±5.23

2.67±2.59a
6.00±5.65b,c,d

1.48±2.64
3.21±4.64

0.89±1.94
2.19±4.18c

1.03±1.73a
2.71±4.18d

0.60±1.51
4.20±4.71

1.68±3.51e,f

4.43±4.20e,i

5.43±4.57f,g,h

4.00±4.22

1.63±2.70g,i

2.29±2.74h

2.60±3.84

3.32±5.58j,k
0.76±2.20

8.51±7.92k,m
2.43±3.44

9.14±8.69j,l
2.14±3.21

6.21±6.73
1.59±2.57

2.44±6.09l,m
0.67±1.56

5.55±6.32
1.26±2.64

5.00±7.68
2.00±2.82

4.29±5.82n,o
2.44±3.65

10.13±7.72o,q
4.57±3.92s

9.14±7.66n,p
4.78±4.50r

6.72±7.26
3.79±4.13

3.67±6.00p,q
1.59±3.35r,s

6.74±6.19
3.53±3.46

9.00±4.35
2.00±2.91

0.62±1.45

1.57±2.56

2.14±2.74

1.45±2.08

0.44±2.42

0.76±1.53

1.20±1.30
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SNMRC

1.1 admit
โรงพยาบาล
ทั่วไป
discharge แล้ว
ทา
กายภาพบาบัด
ต่อที่บ้าน

1.2 admit
โรงพยาบาลที่
พัฒนาเป็นศูนย์
IMC center

ประเภทผู้ป่วย
2.admit ร.พ.
3.admit ร.พ.
ศูนย์ discharge ศูนย์ discharge
แล้วทา
แล้วไม่วางแผน
กายภาพบาบัด
ทา
เป็น OPD เคส กายภาพบาบัด
ต่อที่โรงพยาบาล
ต่อ

4. พบในชุมชน
ประเมินแล้วให้
ทา
กายภาพบาบัด
ต่อที่บ้าน

5. พบในชุมชน
ประเมินแล้วให้
ทา
กายภาพบาบัด
เป็น OPD เคสที่
โรงพยาบาล

(Communication)
เข้าสู่สังคม (Social
4.50±2.67t,u
7.02±4.19u
7.82±4.81t,v
7.31±3.81
4.63±3.60v
6.00±2.99
Cognition)
กิจวัตรประจาวันที่ต้องใช้
2.21±3.45
3.17±3.37
3.82±4.32w
3.24±3.45
1.63±3.34
1.53±2.27w
อุปกรณ์ขั้นสูงในการช่วย
(IADL)
a, b, c, d, e, f, g, h, I, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w : One-way ANOVA คู่ที่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ p<0.05

6. พบในชุมชน
ประเมินแล้วไม่
วางแผนให้ทา
กายภาพบาบัด
ต่อ

5.40±1.51
3.40±3.97
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ตารางที่ 19 แสดงปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงคะแนนของแบบประเมิน BI และ SNMRC
ปัจจัย

Odds Ratio
BI SNMRC
เพศ
1.561 1.185
ช่วงอายุ
0.688 0.964
จานวนชั่วโมงกายภาพบาบัดที่ได้รับ 1.039* 1.021
*: significant at the 0.05 level.
และเมื่อพยายามศึกษาเฉพาะเจาะจงลงไป เพื่อตอบคาถามว่า จานวนชั่วโมงกายภาพบาบัดที่ควรได้รับ
ควรเป็นกี่ชั่วโมง จึงจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงระดับคะแนนของแบบประเมิน barthel index ขั้นต้นจึงได้ทาการ
แบ่งจานวนชั่วโมงกายภาพบาบัดที่ผู้ป่วยได้รับเป็นช่วงเวลา และทาการศึกษาแบบ logistic regression ได้ผลดัง
ตารางที่ 20 กล่าวคือพบว่า จานวนชั่วโมงกายภาพบาบัดในช่วง 10 ถึง 15 ชั่วโมง ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ระดับคะแนนของแบบประเมิน barthel index อย่างมีนัยยะสาคัญทางสถิติ
ตารางที่ 20 แสดงปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงคะแนนของแบบประเมิน BI และ SNMRC
ปัจจัย
เพศ
ช่วงอายุ
จานวนชั่วโมงกายภาพบาบัดที่ได้รับ
5-10 ชั่วโมง
10-15 ชั่วโมง
15-20 ชั่วโมง
20-25 ชั่วโมง
25-30 ชั่วโมง
30-35 ชั่วโมง
35-40 ชั่วโมง
40-45 ชั่วโมง
45-50 ชั่วโมง
50-55 ชั่วโมง
55-60 ชั่วโมง
60-70 ชั่วโมง
70-80 ชั่วโมง

Odds Ratio
BI
SNMRC
1.295
1.065
0.835
1.178
1.974
6.584*
1.000
0.943
6.033
1.000
0.598
1.003
1.000
1.000
2.886
1.000
1.000

0.843
2.805
4.000
1.363
1.207
1.000
0.218
1.000
1.000
1.000
1.217
1.000
1.000
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ปัจจัย
80-90 ชั่วโมง
90-100 ชั่วโมง
100 ชั่วโมงขึ้นไป
*: significant at the 0.05 level.

Odds Ratio
BI
SNMRC
empty empty
empty empty
1.367
0.941

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากหัวข้อของการประเมิน barthel index แต่ละหัวข้อ มีความยากง่ายแตกต่างกัน
จึ งได้ ท าการศึก ษา logistic regression ของปั จจั ยที่ ส่ งผลต่ อ การเปลี่ ย นแปลงระดั บ คะแนนในแบบประเมิ น
barthel index แยกรายหัวข้อของแบบประเมิน barthel index พบข้อมูลดังตารางที่ 21
ตารางที่ 21 แสดงค่า Odds Ratio (p-value) ของปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงคะแนนในแต่ละหัวข้อของ
แบบประเมิน BI
หัวข้อ BI

อายุ

เพศ

กินข้าว

0.881
(0.617)
0.961
(0.880)
1.182
(0.528)
1.230
(0.404)
0.983
(0.951)
1.187
(0.510)
1.049
(0.844)
0.764
(0.302)
0.976
(0.923)

1.159
(0.555)
0.574
(0.035)*
0.685 (
0.155)
0.942
(0.809)
1.209
(0.476)
0.999
(0.998)
0.755
(0.246)
1.261
(0.375)
1.056
(0.825)

อาบน้า
แต่งตัว
ใส่เสื้อผ้า
กลั้นอุจจาระ
กลั้นปัสสาวะ
เข้าห้องน้า
เคลื่อนย้ายตัว
เคลื่อนที่บน
พื้นราบ

5-10
ชั่วโมง
0.804
(0.596)
0.854
(0.703)
1.290
(0.532)
1.297
(0.503)
2.152
(0.055)
1.359
(0.444)
0.853(0.6
82)
1.442
(0.371)
0.873
(0.728)

จานวนชั่วโมงกายภาพบาบัดที่ได้รับ
10-15
15-20
20-25
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
1.172
1.287
0.464
(0.712)
(0.624)
(0.258)
0.958
0.209
0.630
(0.924)
(0.045)*
(0.460)
1.812
2.503
0.609
(0.170)
(0.078)
(0.467)
2.958
2.230
0.780
(0.022)*
(0.136)
(0.664)
2.610
1.051
1.132
(0.027)*
(0.930)
(0.842)
2.405
1.891
0.613
(0.041)*
(0.220)
(0.472)
1.393
1.720
0.809
(0.447)
(0.314)
(0.708)
2.456
1.618
0.693
(0.041)*
(0.393)
(0.517)
2.430
1.075
0.695
(0.043)*
(0.889)
(0.519)

25-30
ชั่วโมง
1.429
(0.542)
1.144
(0.824)
1.074
(0.910)
1.204
(0.750)
1
0.400
(0.249)
1.950
(0.288)
1.080
(0.897)
1.100
(0.873)
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หัวข้อ BI
ขึ้นบันได

อายุ

เพศ

0.765(0.2 0.780(0.31
78)
0)
*: significant at the 0.05 level.

5-10
ชั่วโมง
1.326
(0.467)

จานวนชั่วโมงกายภาพบาบัดที่ได้รับ
10-15
15-20
20-25
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
1.188
0.657
0.425
(0.684)
(0.423)
(0.169)

25-30
ชั่วโมง
1.009
(0.988)

จากตารางที่ 21 จะพบว่ า กิ จ กรรมบางกิ จ กรรม เช่ น การใส่ เสื้ อ ผ้ า การกลั้ น อุ จ จาระกลั้ น ปั ส สาวะ
การเคลื่อนย้ายตัว จะมีการเปลี่ยนแปลงค่าระดับคะแนน barthel index เมื่อได้รับชั่วโมงกายภาพบาบัด 10-15
ชั่วโมง ส่วนกิจกรรมอาบน้า จะมีการเปลี่ยนแปลงของค่าระดับคะแนน barthel index เมื่อได้รับจานวนชั่วโมง
กายภาพ 15-20 ชั่วโมง จากข้อมูลดังกล่าวบ่งบอกว่าผู้ป่วยระยะกลางแต่ละรายควรได้รับชั่วโมงกายภาพบาบัด
ประมาณ 10 ถึง 15 ชั่วโมงเป็นอย่างน้อย นอกจากนี้ในบางกิจกรรม เช่น การอาบน้า อาจจะต้องได้รับชั่วโมง
กายภาพบ าบั ดประมาณ 15-20 ชั่วโมงโดยประมาณ จานวนชั่วโมงกายภาพบาบัดของแต่ละกิจกรรมดังกล่าว
ควรเป็ น เป้ า หมายที่ ผู้ ป่ ว ยที่ มี ค วามบกพร่ อ งของกิ จ กรรมหั ว ข้ อ นั้ น ๆ ได้ รั บ ซึ่ ง น่ า จะส่ ง ผลให้ ผู้ ป่ ว ยมี ก าร
เปลี่ยนแปลงของระดับคะแนน barthel index ในแต่ละหัวข้อได้ และส่งผลต่อการลดความพิการที่จะเกิดขึ้นกับ
ผู้ป่วยได้นั่นเอง
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ต้นทุนในการให้บริการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง Intermediate care
ศึกษาต้นทุนในการให้บริการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง เนื่องจากการศึกษาต้นทุนเป็นการศึกษาแบบย้อนหลัง
(retrospective study) จึงสามารถทาได้ในโรงพยาบาลในพื้นที่ที่มีการดาเนินการให้บริก ารดูแลผู้ป่วยระยะกลาง
อย่างสม่าเสมอมาก่อนหน้านี้เท่านั้น (โรงพยาบาลในพื้นที่ต้นแบบที่มีการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง
เนื่ อ งจากระบบบริ การยั งไม่ ล งตั ว อาจท าให้ ต้ น ทุ น ที่ ศึก ษาได้ ไม่น่ าเขื่อ ถือ จึงเลื อกท าเฉพาะในพื้ น ที่ ที่ มี ก าร
ดาเนินการให้บริการดูแลผู้ป่วยระยะกลางอย่างสม่าเสมอมาก่อนหน้านี้) ทั้งนี้สามารถศึกษาต้นทุนการดูแลผู้ป่วย
ระยะกลาง โดยเลือกศึกษากลุ่มตัวอย่างในโรงพยาบาลบางกล่า พบว่าข้อมูลต้นทุน ของโรงพยาบาลบางกล่ามี
ลักษณะของข้อมูลดังตารางที่ 22
ตารางที่ 22 แสดงส่วนประกอบของต้นทุนของโรงพยาบาลบางกล่า
โรงพยาบาล
บางกล่า

ต้นทุนค่าแรง
ต้นทุนค่าวัสดุ
ต้นทุนค่าเสื่อมราคา
จานวนเงิน
%
จานวนเงิน
%
จานวนเงิน
%
(บาท)
(บาท)
(บาท)
9,895,987.60 62.14 4,487,498.41 28.18 1,540,699.93 9.68

งาน
สนับสนุน
งาน
29,952,452.99 65.89 12,571,698.23 27.65 2,936,118.92 6.46
บริการ
งานอื่นๆ 5,728,583.88 85.29 701,818.18 10.45 286,033.74 4.26
รวม
45,577,024.47 66.93 17,761,014.82 26.08 4,762,852.60 6.99

ต้นทุนทางตรง
ทั้งหมด
(บาท)
15,924,185.95
45,460,270.14
6,716,435.80
68,100,891.89

จากตารางจะพบว่ า ต้ น ทุ น ของโรงพยาบาลบางกล่ าในปี ง บประมาณ 2561 มี มู ล ค่ า ประมาณ
68,100,891.89 บาท ทั้งนี้พบว่า เป็นต้นทุนในส่วนของค่าแรง 66.93 % ต้นทุนค่าวัสดุ 26.08% และต้นทุนค่า
เสื่อมราคา 6.99 % ตามลาดับ และเป็นต้นทุนงานสนับสนุนบริการคิดเป็น 23.38 % เป็นต้นทุนทางตรงของงาน
บริการ 66.75 % และเป็นต้นทุนอื่นๆ 9.86% จากข้อมูลต้นทุนดังกล่าว จะพบว่าต้นทุนส่วนใหญ่ของโรงพยาบาล
บางกล่าจะเป็นต้นทุนค่าแรง ซึ่งเป็นสัดส่วนค่อนข้างสูง อย่างไรก็ตามต้นทุนส่วนใหญ่ที่พบเป็นต้นทุนทางตรงของ
งานบริการ มีต้นทุนทางอ้อมเพียง 23.38 % ซึ่งถือว่าไม่มากนัก บ่งบอกถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของ
โรงพยาบาลค่อนข้างดี
จากการศึกษาต้นทุนข้างต้นนาไปคานวณ เพื่อให้ได้ต้นทุนการให้บริการผู้ป่วยรายบุคคลของโรงพยาบาล
บางกล่า ตามวิธีการ Micro costing with Cost matrix ผลของการศึกษาได้ข้อมูลดังตารางที่ 23
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ตารางที่ 22 แสดงผลการคานวณต้นทุนของโรงพยาบาลบางกล่า
Variable
ผู้ป่วยนอก
ต้นทุนทั้งหมด(บาท)ต่อครั้ง
ราคาเรียกเก็บ(บาท)ต่อราย
ผู้ป่วยในทั้งหมด
ราคาเรียกเก็บ(บาท)ต่อราย
adjrw
จานวนวันนอนรพ.
ต้นทุนทั้งหมด (บาท) ต่อราย
ต้นทุนทั้งหมด (บาท) ต่อ 1 AdjRw
ต้นทุนทั้งหมด (บาท) ต่อวันนอน
ผู้ป่วย Intermediate care
ราคาเรียกเก็บ (บาท) ต่อราย
adjrw
จานวนวันนอนรพ.
ต้นทุนทั้งหมด (บาท) ต่อราย
จานวนกิจกรรมกายภาพบาบัด (ครั้ง)
ต้นทุนงานกายภาพบาบัด(บาท)ต่อราย
จานวนกิจกรรมกายภาพบาบัดต่อวัน

Obs

Mean

Std. Dev.

Min

Max

73,969
73,969

236.92
398.03

261.15
533.28

-

21,221.96
14,948.00

620.00
-

78,446.80
5.66
56.00
109,680.69
114,429.51
5,352.07

1,706 5,286.03 7,353.65
1,706
0.59
0.55
1,706
3.68
5.41
1,706 6,837.39 10,112.93
1,706 11,701.72 10,410.03
1,706 1,841.56
624.15
177
177
177
177
177
177
177

19,556.84 14,483.49 1,246.00
1.44
0.91
0.30
15.20
9.94
1.00
28,688.37 18,868.28 1,997.56
40.49
29.30
2.00
5,534.96 4,004.99
273.39
2.63
0.92
0.29

78,446.80
4.66
56.00
109,680.70
182.00
24,878.37
4.55

จากข้อ มูล ในตาราง จะพบว่า ต้ น ทุ น ในการให้ บ ริการผู้ ป่ ว ยนอกของโรงพยาบาลบางกล่ าเฉลี่ ย อยู่ ที่
236.92 บาทต่อครั้ง ในขณะที่ราคาเรียกเก็บเฉลี่ยของการให้บริการผู้ป่วยนอกอยู่ที่ 398.03 บาทต่อครั้ง และมี
ต้นทุนในการให้บริการผู้ป่วยในอยู่ที่ 6,837.39 บาทต่อผู้ป่วยใน 1 หรือคิดเป็นต้นทุนในการให้บริการผู้ป่วยใน
1,841.56 บาทต่อวันนอน หรือต้นทุนในการให้บริการผู้ป่วยใน 11,701.72 บาทต่อ 1 AdjRW เนื่องจากต้นทุนที่
ศึกษาได้เป็นต้นทุนในการให้บริการผู้ป่วยรายบุคคล จึงสามารถแยกต้นทุนการดูแลผู้ป่วย intermediate care
ออกจากกลุ่มผู้ป่วยในปกติได้ พบว่า ต้นทุนในการดู แลผู้ป่วย intermediate care ต่อรายมีค่าเท่ากับ 28,688.37
บาทต่อราย ทั้งนี้มีค่าเฉลี่ยวันนอนของผู้ป่วย intermediate care อยู่ที่ 15.20 วันต่อราย ในขณะที่ผู้ป่วยในเฉลี่ย
จานวนวัน นอนอยู่ที่ 3.68 วันต่อราย ผู้ป่ วย intermediate care มีค่า adjrw อยู่ที่ 1.44 ต่อราย ในขณะที่ค่า
adjrw เฉลี่ยของผู้ป่วยในทั้งหมดอยู่ที่ 0.59 ต่อราย เมื่อพิจารณาต้นทุนในการดูแลผู้ป่วย intermediate care
พบว่า ต้นทุนต่อวันของผู้ป่วย intermediate care อยู่ที่ 1,887.67 บาทต่อวัน เทียบกับผู้ป่วยในปกติเมื่อตัดเอา
ผู้ป่วยระยะกลางออกแล้วจะอยู่ที่ 1,864.91 บาทต่อวัน ซึ่งแตกต่างกันไม่มาก แต่เมื่อพิจารณาเป็นต้นทุนต่อ 1
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adjrw จะพบว่าต้นทุนเฉพาะของการดูแลผู้ป่วย intermediate care จะมีต้นทุนอยู่ที่ 19,970.50 ต่อ 1 adjrw
ในขณะที่ต้นทุนในการดูแลผู้ป่วยในที่ไม่ใช่ผู้ป่วยระยะกลางจะมีต้นทุนอยู่ที่ 8,942.87 บาทต่อ 1 adjrw เท่านั้น ดัง
ตารางที่ 23
ตารางที่ 23 แสดงต้นทุนการดูแลผู้ป่วย intermediate care เปรียบเทียบกับผู้ป่วยในปกติ
IMC

Acute Care

1,887.67

1,864.91

ต้นทุนต่อ AdjRw 19,970.50

8,942.87

ต้นทุนต่อวัน

เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของต้นทุนในการดูแลผู้ป่ว ย intermediate care จะพบลักษณะดังแผนภาพ
ที่ 5 ซึ่งต้นทุนส่วนใหญ่จะเป็นค่าแรงถึง 59% เป็นค่าวัสดุเพียง 5% ค่าเสื่อมราคา 10% และต้นทุนทางอ้อม 26%
ซึ่งแตกต่างจาก การดูแลผู้ป่วยในปกติซึ่งต้นทุนที่สูงเป็นอันดับ 2 ควรจะเป็นต้นทุนค่าวัสดุ ทั้งนี้เมื่อพิจารณาใน
รายละเอียดของข้อมูลต้นทุนผู้ป่วยแต่ละราย พบว่าต้นทุนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมกายภาพบาบัดซึ่งมีผล
โดยตรงต่อการดีขึ้นของผู้ป่วย intermediate care มีต้นทุนเพียงเฉลี่ยประมาณ 5,534.96 บาทต่อราย ในขณะที่
ต้นทุนทั้งหมดอยู่ที่ 28,688.37 บาทต่อราย ในส่วนของต้นทุนทั้ งหมดที่สูงกว่าต้นทุนกายภาพบาบัด ส่วนใหญ่
พบว่าเป็นต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการรับผู้ป่วยไว้เป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาลนั่นเอง
แผนภาพที่ 5

แสดงองค์ประกอบของต้นทุนในการดูแลผู้ป่วย intermediate care

AvgOf%IDC
26%

AvgOf%CC
10%

AvgOf%LC
59%

AvgOf%MC
5%
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บทที่ 5 อภิปรายและข้อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาข้างต้น จะพบว่า การดู แลผู้ป่วยระยะกลาง intermediate care จะสามารถส่งผลต่อ
การลดความพิการที่จะเกิดขึ้นกับผู้ป่วยได้ โดยจะทาให้ผู้ป่วยมีความสามารถในการดาเนินกิจกรรมประจาวันได้ดี
ขึ้น แต่ทั้งนี้ การจะเกิดผลมากหรือน้อยเพียงใด จาเป็นจะต้องมีการออกแบบระบบบริการการดูแลผู้ป่วยระยะ
กลางทีเ่ หมาะสม ซึ่งจากการศึกษานี้พบว่าการออกแบบที่เหมาะสมควรประกอบไปด้วย
1. การออกแบบการเชื่อมต่อระหว่างการดูแลผู้ป่วยระยะเฉียบพลันและการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง เป็น
จุดสาคัญจุดแรก เพราะจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ผู้ป่วยจะเข้าถึงระบบการบริการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง หากจุดเชื่อมต่อ
ดังกล่าวไม่เกิดขึ้นจริง จะส่งผลให้ผู้รับบริการจานวนหนึ่งไม่สามารถเข้าถึงบริการการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง ซึ่งทา
ให้ผู้ป่วยกลุ่มนี้เสียโอกาสที่จะหายจากความพิการ การออกแบบจุดเชื่อมต่อนี้จาเป็นจะต้องมีทีมสหวิชาชีพในการ
ให้ บ ริการ เพื่อให้ เกิดความเข้าใจทั้ งผู้ให้ บ ริการในระยะเฉียบพลั น ผู้ ให้ บ ริการในการดูแลระยะกลาง และตัว
ผู้รับบริการเองรวมถึงญาติ ในการศึกษานี้ พบว่า แพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู สามารถมีบทบาทสาคัญ
ในการเป็นจุดเชื่อมต่อดังกล่าว อย่างไรก็ดีเนื่องจากความขาดแคลนของแพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ใน
พืน้ ที่ที่ไม่มีแพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ทีมสหวิชาชีพจึงต้องทาหน้าที่ในส่วนนี้ให้ได้
2. การจัดระบบบริการการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง จากการศึกษาจะพบว่า การจัดบริการการดูแลผู้ป่วย
ระยะกลาง อาจจั ด ได้ ห ลายลั กษณะ ซึ่ งเป้ าหมายส าคั ญ ที่ สุ ด ของการจัด รายการดั งกล่ าวอยู่ ที่ จานวนชั่ ว โมง
กายภาพบาบั ดและกิจกรรมบ าบัด ที่ผู้ป่วยควรได้รับ ซึ่งจากการทบทวนวรรณกรรมก่อนหน้าไม่เคยมีการระบุ
มาตรฐานจานวนชั่วโมง หรือไม่ปรากฏมาตรฐานการบริการผู้ป่วยระยะกลางที่ระบุไว้อย่างชัดเจน ด้วยข้อมูลใน
การศึกษานี้ พบข้อมูลทางสถิติที่บ่งบอกว่า จานวนชั่วโมงกายภาพบาบัดและกิจกรรมบาบัดที่เหมาะสมในการดูแล
ผู้ป่ วยระยะกลางแต่ล ะรายอย่างน้ อยควรได้รับบริการชั่วโมงกายภาพบาบัดไม่น้อยกว่า 10-15 ชั่วโมงต่อราย
ยกเว้นในบางกิจกรรมที่มีความยากอาจจะจาเป็นต้องการถึง 15-20 ชั่วโมงต่อราย ข้อมูลนี้น่าจะเพียงพอที่จะ
กาหนดเป็นมาตรฐานใหม่ของการให้บริการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง
การประกาศนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขก่อนหน้านี้เกี่ยวกับการออกแบบระบบบริการดูแลผู้ป่วย
ระยะกลาง จะกล่าวถึงเฉพาะการกาหนดให้มีเตียงในการให้บริการผู้ป่วยระยะกลาง ซึ่งไม่ใช่ปัจจัยสาคัญในการที่
จะทาให้ผู้ป่วยระยะกลางหายจากความพิการ กระทรวงสาธารณสุขจึงควรจะกาหนดนโยบายในการดูแลผู้ป่วย
ระยะกลางใหม่ โดยเน้นจานวนชั่วโมงกายภาพบาบัดที่ผู้ป่วยควรได้รับเป็นเป้าหมายของการให้บริการ
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การออกแบบระบบบริการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายจานวนชั่วโมงกายภาพบาบัดที่
ผู้ป่วยควรได้รับ จาเป็นต้องคานึงถึง องค์ประกอบต่างๆ ที่จะทาให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงบริการดังกล่าวได้ ซึ่งจะ
สามารถจัดบริการได้หลายรูปแบบ อาทิเช่น
รูป แบบที่ 1 รูป แบบการให้ บ ริการแบบผู้ ป่ วยใน ข้อดีของการจัดบริการรูปแบบนี้ ได้แก่ โอกาสที่ จะ
ให้บริการกายภาพบาบัดและกิจกรรมบาบัด ได้ครบชั่วโมงตามมาตรฐานอย่างแน่นอน แต่ข้อเสียของรูปแบบนี้อยู่ที่
ความไม่สะดวกของผู้ป่วยและญาติที่ต้องนอนโรงพยาบาลนาน ต้นทุนในการให้บริการที่สูง ซึ่งโรงพยาบาลที่จะ
ให้ บริการลักษณะนี้จาเป็นต้องได้รับงบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติมจากการจัดสรรงบประมาณสาหรับผู้ป่วยใน
ตามปกติ ประกอบกับถ้าเป็นโรงพยาบาลในเขตเมืองที่มีจานวนเตียงจากัดอยู่แล้ว การให้บริการในรูปแบบนี้น่าจะ
เป็นไปไม่ได้เลยทีเดียว
รูป แบบที่ 2 คือรู ป แบบที่ผู้ ป่ ว ยรั บ บริก ารกายภาพบ าบัด ที่ โรงพยาบาล ในลั ก ษณะของผู้ ป่ว ยนอก
ภายหลังที่จาหน่ ายออกจากโรงพยาบาลในระยะเฉียบพลันแล้ว รูปแบบนี้ ข้อดีคือ ผู้ป่วยและญาติไม่ต้องนอน
โรงพยาบาลนาน แต่มีข้อเสียคือ การที่ผู้ป่วยและญาติจาเป็นจะต้องเดินทางมาโรงพยาบาลบ่อยครั้ง มีค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางจานวนหนึ่ง และมีแนวโน้มว่าผู้ป่วยมักจะเดินทางมาได้ไม่ครบตามที่กาหนด ส่งผลให้รูปแบบนี้จะทาให้
ผู้ป่วยได้รับบริการกายภาพบาบัดและกิจกรรมบาบัดไม่ครบตามมาตรฐานชั่วโมงที่ควรได้รับ
รูปแบบที่ 3 เป็นรูปแบบทางเลือกสาหรับอนาคต กล่าวคือหากเป็นไปได้ น่าจะพัฒนาระบบการให้บริการ
กายภาพบาบัดที่บ้านของผู้ป่วย โดยใช้นักกายภาพบาบัดจากภาครัฐและภาคเอกชนไปร่วมให้บริการที่บ้านของ
ผู้ป่วย จนกระทั่งได้รับบริการกายภาพบาบัดและกิจกรรมบาบัดไม่น้อยกว่า 10-15 ชั่วโมงต่อราย ข้อดีของรูปแบบ
นี้ คือ ผู้ป่วยจะสามารถได้รับชั่วโมงกายภาพบาบัดตามมาตรฐานของการบริการ และลดค่าใช้จ่าย ของญาติและ
ผู้ป่วย เพิ่มความสะดวกในการรับบริการของญาติและผู้ ป่วย อนึ่งเมื่อพิจารณาจากต้นทุนที่ต้องให้บริการในกรณี
ของผู้ป่วยใน แล้วจะพบว่า รูปแบบการให้บริการที่บ้านโดยการจ้างนักกายภาพบาบัดเป็นรายชั่วโมง ซึ่งในปัจจุบัน
อัตราค่าบริการเอกชนจะอยู่ประมาณ 700 บาทถึง 1,000 บาทต่อชั่วโมง ทาให้ต้นทุนในการให้บริการในรูปแบบนี้
ต่ากว่าการให้บริการผู้ป่วยระยะกลางแบบผู้ป่วยใน นอกจากนี้ยังมีข้อดีในแง่ที่นักกายภาพบาบัดจะได้เห็นสภาพที่
อยู่อาศัยของผู้ป่วย ได้ออกแบบการทากายภาพบาบัดให้เข้ากับชีวิตประจาวันของผู้ป่วย การได้ปรับสภาพแวดล้อม
สาหรับผู้ป่วยอีกด้วย
รูป แบบที่ 4 อาจส่ งเสริม ให้ องค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พัฒ นาคลินิ กกายภาพบ าบั ดในระดับท้ องถิ่น
เพื่อให้ผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยสามารถมารับบริการที่ สถานบริการที่ใกล้บ้านที่สุดได้ รวมถึงอาจให้ผู้ป่วยเลือกไปใช้
บริการที่สถานบริการกายภาพบาบัดของเอกชน ข้อดีของรูปแบบนี้ คือ เพิ่มความสะดวกของผู้ป่วยและญาติลด
ภาระการเดิน ทางของผู้ ป่ ว ยและญาติ และเพิ่มโอกาสในการทาให้ ผู้ ป่วยได้รับบริการกายภาพบาบัดครบตาม
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มาตรฐานชั่ว โมงที่กาหนด ข้อเสี ย คื อ อาจจะต้องมีก ารลงทุน เพิ่ม เติมในส่ ว นขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
สาหรับงบประมาณทีส่ นับสนุนน่าจะไม่แตกต่างจากรูปแบบที่ 3 เท่าไหร่นัก
3. การสร้างจุดเชื่อมต่อ ของการดูแลผู้ป่วยระยะกลางกับการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน จะพบว่าในการศึกษานี้
พบปัญหาในการจาหน่ายผู้ป่วยออกจากระบบการดูแลผู้ป่วยระยะกลางและระยะเฉียบพลันโดยเฉพาะเรื่องการ
วางแผนการจาหน่าย ซึ่งจุดนี้จะส่งผลให้ผู้ป่วยได้รับบริการที่จาเป็นไม่ครบถ้วนเท่าที่ควร การออกแบบการวางแผน
จาหน่ายที่เหมาะสม จึงเป็นเงื่อนไขสาคัญที่จะทาให้ผู้ป่วยได้รับบริการที่ครบถ้วนตลอดจนได้รับการติดตามสภาพ
ปัญหาที่มีอยู่เพื่อแก้ไขปัญหาให้ครบถ้วนอย่างดีที่สุดได้
4. การออกแบบระบบข้อมูล เนื่ องจาก เป้าหมายของการดูแลผู้ ป่ วยระยะกลางคือการที่ผู้ ป่วยได้รับ
ชั่วโมงกายภาพบาบัดที่ครบถ้วนตามมาตรฐานที่กาหนด ประกอบกับผลลัพธ์ที่ได้ควรจะมีค่าการเปลี่ยนแปลงของ
ระดับ คะแนนในแบบประเมิน ความสามารถในการทากิจกรรมประจาวัน ดังนั้น เพื่อให้ เกิดผลลั พธ์จริงในการ
ให้บริการ รวมถึงเพื่อให้การลงทุนในส่วนของงบประมาณเกิดผลลัพธ์ที่พึงต้องการอย่างจริงจัง จึงควรพัฒนาระบบ
การบันทึกข้อมูลการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง โดยอย่างน้อยจะต้องระบุค่าคะแนนความสามารถในการดาเนินกิจกรรม
ประจาวัน เมื่อแรกรับ และเมื่อมีการติดตามประเมิน 2 เดือน 4 เดือนหรือ 6 เดือนตามลาดับ ทั้งนี้ควรจะบันทึก
ข้อมูลดังกล่าว เป็นข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้สามารถนามาคานวณพิจารณาการจัดสรรงบประมาณในการ
ดูแลผู้ป่วยได้
5. การออกแบบระบบทางการเงินเพื่อรองรับระบบการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง ควรมีการพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการทางการเงิน เพื่อส่งเสริมให้เกิดระบบการดูแลผู้ ป่วยระยะกลางที่เหมาะสม เบื้องต้นควรจ่าย
ชดเชยให้กับสถานบริการไม่น้อยกว่าต้นทุนในการศึกษาที่ปรากฏ อย่างไรก็ตามเป็นที่ทราบดีว่า การรับผู้ป่วยระยะ
กลางไว้เป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาลมีแนวโน้มจะมีต้นทุนที่สูง ดังนั้น การพัฒนาระบบบริการในรูปแบบที่มีต้นทุนที่ถูก
กว่าจึงเป็นสิ่งที่ควรสนับสนุนให้เกิดขึ้นด้วยเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตามการบริหารจัดการการเงินสาหรับการดูแล
ผู้ป่วยระยะกลางที่ดี ควรจะจัดสรรตามผลลัพธ์ของการให้บริการ ซึ่งต้องมีระบบข้อมูลผลลัพธ์ของการให้บริการที่
ถูกออกแบบให้มีการบันทึกในระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อนามาประมวลผลได้ง่าย การสนับสนุนงบประมาณ อาจจ่าย
เป็นราย Case หรือใช้วิธีปรับตามกลุ่มโรคเฉพาะการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง (snap) ที่สานักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติเคยศึกษามาก่อนหน้านี้ก็ได้
6. แบบประเมินความสามารถในการดาเนินกิจกรรมประจาวัน ที่ใช้ในการประเมินผู้ป่วยระยะกลาง
เนื่องจากแบบประเมิน barthel index เป็นแบบประเมินที่มีการใช้อย่างกว้างขวาง และแบบประเมินดังกล่าวก็
สามารถสะท้อนผลลัพธ์จากการให้บริการได้ค่อนข้างดี ดังนั้น เบื้องต้นแบบประเมินที่ใช้จึงควรเป็นแบบประเมิน
barthel index เป็นมาตรฐานเดียวกันในการให้บริการผู้ป่วยระยะกลาง อย่างไรก็ดี ในรายที่มีค่าคะแนน barthel
index เต็ม 100 คะแนน ก็ยังจาเป็นต้องมีการประเมินความสามารถในการดาเนินกิจกรรมเพิ่มเติมโดยอาจใช้แบบ
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ประเมิน SNMRC ประเมินเพิ่มเติม เพื่อแก้ปัญหาคะแนน barthel index เต็ม 100 คะแนน แต่กลับไม่สามารถ
ดาเนินกิจกรรมประจาวันได้ ซึ่งก็พบผู้ป่วยตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ ดังนั้นแม้ว่าผู้ป่วยจะมีคะแนนในการประเมิน
barthel Index เต็ม 100 คะแนน ก็ควรจะต้องได้รับบริการการดูแลผู้ป่วยระยะกลางด้วยเสมอ ต่างจากนโยบาย
เดิมซึ่งระบุว่าหากค่า barthel index สูงกว่า 75 ไม่ต้องให้บริการ หรือไม่ต้องรับไว้เป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาล
7. กาลังคนด้านสุขภาพที่ต้องใช้ในการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง ระบบการดูแลผู้ป่วยระยะกลางเป็นการ
ดูแลผู้ป่ วยที่จาเป็น ต้องใช้บุคลากรวิชาชีพในการให้ บริการ ไม่สามารถฝึกบุคลากรทั่วไปเพื่อให้ บริการแทนได้
บุคลากรทั่วไปที่ได้รับการฝึกแล้ว อย่างมากที่สุด ก็จะสามารถเป็นผู้ช่วยบุคลากรวิชาชีพในการให้บริการ ภายใต้
การดูแลอย่างใกล้ชิดของบุคลากรวิชาชีพเท่านั้น บุคลากรวิชาชีพที่จาเป็นในการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง ได้แก่
นักกายภาพบาบัด อย่างไรก็ตามเนื่องจากความขาดแคลนตาแหน่งนักกายภาพบาบัดในระบบราชการ แต่
ไม่ได้ขาดแคลนนักกายภาพบาบัดในตลาดแรงงานอย่างจริงจัง การแก้ปัญหาความขาดแคลนนักกายภาพบาบัด จึง
ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยการบรรจุนักกายภาพบาบัด หนทางที่ดีที่สุดน่าจะเป็นการพยายามทาให้เกิดการร่วมบริการ
ระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อแก้ปัญหาความขาดแคลนนักกายภาพบาบัด
นักกิจกรรมบาบัด มีความขาดแคลนนักกิจกรรมบาบัดเป็นอย่างยิ่ง ในระบบบริการผู้ป่วยระยะกลาง น่า
จะต้องมีการผลิตนักกิจกรรมบาบั ดเพิ่มเติม แต่ก็จะประสบปัญหาเรื่องของการบรรจุตาแหน่งในระบบราชการ
เช่นเดียวกัน ดังนั้นหนทางในการแก้ปัญหายังคงเป็นการส่งเสริมให้มีการร่วมให้บริการระหว่างภาครัฐและเอกชน
เช่นเดิม
แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ก็เป็นอีกหนึ่งบุคลากรวิชาชีพที่จะช่วยให้เกิดระบบบริการการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง
โดยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูควรมีส่วนในการผลักดันให้เกิดระบบการให้บริการผู้ป่วยระยะกลาง เป็นคนคอยเชื่อมต่อ
ระบบ ทั้งจากการดูแลผู้ป่วยระยะเฉียบพลันมาถึงการดูแลผู้ป่วยระยะกลางและเชื่อมต่อการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง
ไปจนถึงการดูแลที่บ้าน แต่ไม่จาเป็นต้องเป็นผู้ให้บริการผูป่วยระยะกลางเอง
พยาบาลเวชศาสตร์ฟื้นฟู จากการศึกษาไม่พบบทบาทหน้าที่ของพยาบาลเวชศาสตร์ฟื้นฟูที่จาเป็นต่อการ
ให้บริการดูแลผู้ป่วยระยะกลางอย่างจริงจัง พบว่าบทบาทหน้าที่ที่กาหนดไว้นั้น สามารถให้พยาบาลวิชาชีพปกติ
ดาเนินการได้ ในขณะเดียวกันพยาบาลเวชศาสตร์ฟื้นฟูก็ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่แทนนักกายภาพบาบัด หรือนัก
กิจกรรมบาบัดได้
แพทย์แผนไทย พบว่ามีส่วนร่วมในการให้บริการการดูแลผู้ป่วยระยะกลางแต่ไม่ได้มีบทบาทหลักในการทา
ให้เกิดผลลัพธ์ในการลดความพิการของผู้ป่วยระยะกลาง
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จากข้อ เสนอข้ างต้น การออกแบบระบบบริก ารผู้ ป่ ว ยระยะกลางจ าเป็ นต้ องมีส่ ว นร่ว มของบุ คลากร
หน่ วยงานที่ดูแลงบประมาณ กองทุน สิทธิประโยชน์ต่างๆ หน่วยงานผู้ให้บริการ กระทรวงสาธารณสุข ที่ต้อง
ร่วมมือกันในการออกแบบระบบบริการดูแลผู้ป่วยระยะกลางที่ เหมาะสม เพื่อให้ผู้ป่วยและญาติสามารถเข้าถึง
บริก ารอั น จะน ามาซึ่ งการลดอัต ราความพิ การ ซึ่ งจะลดค่าใช้จ่ายในระยะยาวในการดู แลผู้ ป่ ว ยในอนาคตได้
จนกระทั่งถึงลดโอกาสการเกิดโรคที่ป้องกันได้ในอนาคตด้ว ย จึงถือเป็นระบบบริการที่ควรสนับสนุนให้ เกิดขึ้น
โดยเร็ว
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ภาคผนวก
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สรุปผลแบบประเมินความพึงพอใจ
เวทีนาเสนอผลงานวิจัยเรื่อง การประเมินผลระบบการให้บริการการดูแลระยะกลาง
(Intermediate Care)
ในวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมโลตัส โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร
...............................................................................
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ

ชาย
หญิง
8 (20.5)
31 (79.5)
2. วิชาชีพ
แพทย์
พยาบาลวิชาชีพ
5 (12.8)
12 (30.8)
3. ท่านสังกัดหน่วยงานใด
หน่วยงานทางวิชาการ/แหล่งทุน
11 (28.2)
4. ปัจจุบันท่านรับผิดชอบงานทางด้าน Intermediate Care หรือไม่

รวม
39 (100.0)
นักกายภาพบาบัด
16 (41.0)
พื้นที่ศึกษาโครงการวิจัย
26 (66.7)
ใช่
28 (71.8)

อื่นๆ
6 (15.4)
อื่นๆ
2 (5.2)
ไม่ใช่
11 (28.2)

รวม
39 (100.0)
รวม
39 (100.0)
รวม
39 (100.0)

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจ
รายการประเมิน
ด้านเนื้อหา/วิชาการ
1. ประเด็น/หัวข้อในการประชุม
2. ความสามารถในการถ่ายทอดของวิทยากร
3. ความชัดเจนในการตอบคาถามของวิทยากร

มากที่สุด

มาก

ระดับความพึงพอใจ
ปานกลาง

20(51.3)
21(53.8)
24(61.5)

18(46.2)
16(41.0)
12(30.8)

1(2.6)
2(5.1)
3(7.7)

น้อย

น้อยที่สุด

รวม

0(0.0)
0(0.0)
0(0.0)

0(0.0)
0(0.0)
0(0.0)

39(100.0)
39(100.0)
39(100.0)
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รายการประเมิน
4. เอกสารประกอบการประชุม
5. ประโยชน์ที่จะนาไปใช้ในงานของท่าน
ด้านการบริหารจัดการ
6. การประสานงานก่อนการจัดประชุม
7. การให้บริการของผู้จัดงานประชุม
8. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการประชุม
9. ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดประชุม
10. สิ่งอานวยความสะดวกอื่นๆ
11. อาหารและเครื่องดื่ม
12. ความพึงพอใจต่อการประชุมในภาพรวม

มากที่สุด
15(38.5)
21(53.8)

มาก
19(48.7)
12(30.8)

24(61.5)
22(56.4)
22(56.4)
25(64.1)
28(71.8)
27(69.2)
27(69.2)

12(30.8)
14(35.9)
15(38.5)
13(33.3)
10(25.6)
10(25.6)
10(25.6)

ระดับความพึงพอใจ
ปานกลาง
น้อย
5(12.8)
0(0.0)
6(15.4)
0(0.0)
3(7.7)
3(7.7)
2(5.1)
1(2.6)
1(2.6)
2(5.1)
2(5.1)

0(0.0)
0(0.0)
0(0.0)
0(0.0)
0(0.0)
0(0.0)
0(0.0)

น้อยที่สุด
0(0.0)
0(0.0)

รวม
39(100.0)
39(100.0)

0(0.0)
0(0.0)
0(0.0)
0(0.0)
0(0.0)
0(0.0)
0(0.0)

39(100.0)
39(100.0)
39(100.0)
39(100.0)
39(100.0)
39(100.0)
39(100.0)
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ภาพการดาเนินงาน
การลงพื้นที่ต้นแบบ ณ โรงพยาบาลสารภี อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
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ภาพการดาเนินงาน
การลงพื้นที่ต้นแบบ ณ โรงพยาบาลบางกล่า อาเภอบางกล่า จังหวัดสงขลา
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ภาพการดาเนินงาน
การทดสอบความเชื่อมั่นระหว่างผู้ประเมิน (Inter-rater Reliability) ณ โรงพยาบาลท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
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ภาพการดาเนินงาน
การทดสอบความเชื่อมั่นระหว่างผู้ประเมิน (Inter-rater Reliability) ณ โรงพยาบาลท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
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ภาพการดาเนินงาน
การทดสอบความเชื่อมั่นระหว่างผู้ประเมิน (Inter-rater Reliability) ณ โรงพยาบาลท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
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ภาพการดาเนินงาน
การทดสอบความเชื่อมั่นระหว่างผู้ประเมิน (Inter-rater Reliability) ณ โรงพยาบาลสมุทรปราการ
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ภาพการดาเนินงาน
การทดสอบความเชื่อมั่นระหว่างผู้ประเมิน (Inter-rater Reliability) ณ โรงพยาบาลสมุทรปราการ
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ภาพการดาเนินงาน
การทดสอบความเชื่อมั่นระหว่างผู้ประเมิน (Inter-rater Reliability) ณ โรงพยาบาลสมุทรปราการ
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ภาพการดาเนินงาน
การทดสอบความเชื่อมั่นระหว่างผู้ประเมิน (Inter-rater Reliability) ณ โรงพยาบาลสมุทรปราการ
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ภาพการดาเนินงาน
การทดสอบความเชื่อมั่นระหว่างผู้ประเมิน (Inter-rater Reliability) ณ โรงพยาบาลสมุทรปราการ
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ภาพการดาเนินงาน
การประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยระยะกลาง ณ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
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ภาพการดาเนินงาน
การประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยระยะกลาง ณ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
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ภาพการดาเนินงาน
การลงพื้นที่เก็บข้อมูลและติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยในพื้นที่ต้นแบบ ณ โรงพยาบาลบางกล่า
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ภาพการดาเนินงาน
การลงพื้นที่เก็บข้อมูลและติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยในพื้นที่ต้นแบบ ณ โรงพยาบาลท่าวุ้ง
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ภาพการดาเนินงาน
การลงพื้นที่เก็บข้อมูลและติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยในพื้นที่ต้นแบบ ณ โรงพยาบาลบางพลี
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ภาพการดาเนินงาน
การประชุมเวทีนาเสนอผลงานวิจัยเรื่อง การประเมินผลระบบการให้บริการการดูแลระยะกลาง
(Intermediate Care) ในวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมโลตัส โรงแรมรามาการ์เด้นส์
กรุงเทพมหานคร
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ภาพการดาเนินงาน
การประชุมเวทีนาเสนอผลงานวิจัยเรื่อง การประเมินผลระบบการให้บริการการดูแลระยะกลาง
(Intermediate Care) ในวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมโลตัส โรงแรมรามาการ์เด้นส์
กรุงเทพมหานคร
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ภาพการดาเนินงาน
การประชุมเวทีนาเสนอผลงานวิจัยเรื่อง การประเมินผลระบบการให้บริการการดูแลระยะกลาง
(Intermediate Care) ในวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมโลตัส โรงแรมรามาการ์เด้นส์
กรุงเทพมหานคร
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ภาพการดาเนินงาน
การประชุมเวทีนาเสนอผลงานวิจัยเรื่อง การประเมินผลระบบการให้บริการการดูแลระยะกลาง
(Intermediate Care) ในวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมโลตัส โรงแรมรามาการ์เด้นส์
กรุงเทพมหานคร
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