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Abstract
Multidisciplinary rehabilitation is a key to successful outcomes in stroke patients. However, access
to rehabilitation in this group of patients is still limited. This study aimed to evaluate outcome of intermediate
care (IMC) rehabilitation program for sub-acute stroke patients in Chumphae Hospital. Using a retrospective
analytic design to evaluate outcome of sub-acute stroke patients attended IMC rehabilitation program
compared to non-IMC group during 1 January 2019 to 31 December 2020. Primary outcome including
Barthel Index (BI) gain compared between two groups were calculated by Mann-Whitney U test. The results
showed that BI gain was increased in patients introduced IMC rehabilitation program when compared to
non-IMC group and significantly increased in age group < 80 years (p = 0.018). The factor affecting the
ability to perform daily activities was age. In conclusion, sub-acute stroke patients receiving IMC rehabilitation
program have a statistically significant improvement in daily activities among patients younger than 80 years
of age.
Keywords: intermediate rehabilitative care, sub-acute stroke patients, daily life activities
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บทคัดยอ
การฟนฟูสมรรถภาพในผูปวยโรคหลอดเลือดสมองโดยทีมสหวิชาชีพสามารถเพิ่มความสามารถในการ
ทำกิจวัตรประจำวัน แตการเขาถึงการฟน ฟูสมรรถภาพในผปู ว ยกลมุ นีย้ งั จำกัด การศึกษาแบบวิเคราะหนมี้ วี ตั ถุประสงค
เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันที่เพิ่มขึ้นหลังฟนฟูสามเดือนกอนและหลังใชระบบ
ฟน ฟูสมรรถภาพระยะกลางในผปู ว ยโรคหลอดเลือดสมองโรงพยาบาลชุมแพ โดยศึกษาขอมูลยอนหลังจากเวชระเบียน
ผปู ว ยทีม่ คี า ความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันกอนจำหนายนอยกวา 75 คะแนน ระหวาง 1 มกราคม พ.ศ.
2562-31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เปรียบเทียบคาความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันระหวางกอนและหลังใชระบบฯ
ดวยสถิติ Mann-Whitney U ผลการศึกษาพบวาคาความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันเพิม่ ขึน้ ในกลมุ หลังใช
ระบบฯ มากกวากลมุ กอนใชระบบฯ อยางมีนยั สำคัญทางสถิตใิ นผปู ว ยทีอ่ ายุนอ ยกวา 80 ป (p = 0.018) โดยปจจัย
ทีส่ ง ผลตอคาความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวัน คือ อายุ สรุปไดวา การใชระบบฟน ฟูสมรรถภาพระยะกลาง
ทำใหผปู ว ยทำกิจวัตรประจำวันไดมากขึน้ อยางมีนยั สำคัญทางสถิตใิ นผปู ว ยทีอ่ ายุนอ ยกวา 80 ป
คำสำคัญ: การฟน ฟูสมรรถภาพระยะกลาง, ผปู ว ยโรคหลอดเลือดสมองระยะกึง่ เฉียบพลัน, กิจวัตรประจำวัน
พุทธชินราชเวชสาร 2564;38(3):356-67.
บทนำ
โรคหลอดเลื อ ดสมองเป น ป ญ หาสาธารณสุ ข
ทีส่ ำคัญของประเทศ จากรายงานการศึกษาภาระโรคและ
การบาดเจ็บของประชากรไทยในป พ.ศ. 2557 พบวา
โรคหลอดเลือดสมองเปนสาเหตุของการสูญเสียปสขุ ภาวะ
(Disability Adjusted Life Years: DALY) เปนลำดับที่ 2
รองจากอุบตั เิ หตุทางถนน และยังเปนลำดับที่ 1 ของ
จำนวนปทสี่ ญ
ู เสียเนือ่ งจากการเสียชีวติ กอนวันอันควร
(Years of Life Lost: YLL) ในเพศหญิง (รอยละ 9.5)1-2
ทัง้ นี้ ยังพบความชุกของโรคหลอดเลือดสมองเพิม่ ขึน้
อยางตอเนือ่ ง ซึง่ เปนผลจากการเพิม่ ขึน้ ของโรคไมตดิ ตอ
และการใชชวี ติ แบบนัง่ ๆ นอนๆ (sedentary life style)
ซึ่งเปนปจจัยเสี่ยงตอการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง3
โดยปญหาที่พบในผูปวยโรคหลอดเลือดสมองระยะ
กึง่ เฉียบพลันกวาครึง่ หนึง่ คือการรับรบู กพรอง หนึง่ ในสาม
มีปญหาการควบคุมอุจจาระปสสาวะ4 อีกทัง้ ยังมีภาวะ
กลืนลำบาก ซึง่ นำไปสกู ารสำลักและภาวะปอดอักเสบ
ที่ เ ป นป ญ หาหนึ่ ง ของการเสี ย ชี วิ ต ในผู ป ว ยโรค
หลอดเลือดสมอง5 หลังจากผานระยะเฉียบพลันผปู ว ย
ที่รอดชีวิตเพียงรอยละ 10 ที่หายเปนปกติ สวนอีก
รอยละ 90 มีความพิการทีส่ ง ผลตอการใชชวี ติ ประจำวัน
การทำงาน และตองการความชวยเหลือจากคนรอบขาง
ทัง้ ตองมีคา ใชจา ยเพิม่ ขึน้ ในการจางผดู แู ล6
ปที่ ๓๘ ฉบับที่ ๓ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๔

การฟนฟูสมรรถภาพโดยทีมสหวิชาชีพสามารถ
เพิ่มความสามารถในการดูแลตนเองทำใหกลับเขาสู
สังคม ลดภาวะความวิตกกังวลและภาวะซึมเศราได7
อยางไรก็ตาม ในปจจุบนั พบวาผปู ว ยกลมุ นีเ้ ขาถึงการ
ฟน ฟูสมรรถภาพไมมากนักจากปจจัยดานบุคลากรทาง
เวชศาสตรฟน ฟูทจี่ ำกัด ระบบติดตามผปู ว ย และปญหา
ของผปู ว ยเอง ไมวา จะเปนการเดินทาง หรือความตระหนัก
ในความจำเปนของการฟนฟู8 กระทรวงสาธารณสุข
ซึ่งทำหนาที่ขับเคลื่อนระบบบริการสุขภาพ (service
plan) ไดจัดทำระบบบริการสุขภาพสาขาการฟนฟู
ระยะกลาง [intermediate care (IMC) service plan]
เพือ่ ลดชองวางระหวางการดูแลในภาวะเฉียบพลันของ
สาขาตางๆ3 ซึง่ เพือ่ ตอบรับนโยบายดังกลาวโรงพยาบาล
ในแตละเขตสุขภาพรวมถึง รพ.ขอนแกน เขตสุขภาพ
ที่ 7 จึงไดพฒ
ั นาการระบบการฟน ฟูสมรรถภาพผปู ว ย
ระยะกลาง โดยจัดอบรมใหความรูการบริบาลผูปวย
กลุมโรคหลอดเลือดสมองระยะกึ่งเฉียบพลันใหแก
ทีมสหวิชาชีพ จัดประชุมนำเสนอผลงาน อุปสรรค และ
แนวทางแกไขของแตละโรงพยาบาลที่เปนลูกขาย
เพือ่ ใหมแี นวทางปฏิบตั เิ ปนไปในทิศทางเดียวกัน
จากสถิตขิ อง รพ.ชุมแพระหวางป พ.ศ. 2560-2562
มี ผู ป ว ยโรคหลอดเลื อ ดสมองเฉลี่ ย ป ล ะ 475 ราย
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ไดฟนฟูสมรรถภาพกอนจำหนายรอยละ 92 ซึ่งเนน
การฟน ฟูในชวงระยะเฉียบพลันและไดตดิ ตามเยีย่ มบาน
โดยนักกายภาพบำบัดและหรือทีมสหวิชาชีพอยางนอย
1 ครั้งภายในระยะเวลา 1 เดือน รพ.ชุมแพไดขยาย
การบริการงานฟน ฟูในสาขาตางๆ มากขึน้ จึงทำใหการ
บริบาลของผูปวยกลุมนี้ทำไดไมเต็มที่ ทีมฟนฟูจึงได
ปรับปรุงแนวทางการฟน ฟูฯ ในผปู ว ยโรคหลอดเลือด
สมองให ส อดคล อ งกั บ นโยบายระบบบริ ก ารฟ น ฟู
สมรรถภาพระยะกลางโดยนำแนวทางการฟ น ฟู ฯ
ผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งอางอิงจากแนวทาง
การฟ น ฟู ร ะยะกลาง 8 มาปรั บ ให เ ข า กั บ บริ บ ทของ
รพ.ชุมแพ โดยคัดเลือกผปู ว ยทีม่ คี วามพิการปานกลาง
ถึงพิการมาก (Barthel Index: BI < 75)9 มารับการฟน ฟูฯ
ซึง่ มีแนวทางการฟน ฟูฯดังนี้
แบบผูปวยใน (IMC bed) ผูปวยไดรับการฟนฟู
อยางนอยวันละ 1 ชัว่ โมงไมนอ ยกวา 3 วัน/สัปดาห
แบบผูปวยนอก (OPD based) ไดรับการฟนฟู
อยางนอย 45 นาทีตอ ครัง้ สัปดาหละ 1-3 ครัง้ อยางนอย
24 ครัง้ ใน 6 เดือนจนกวา BI > 95 หรือบรรลุเปาหมาย
อยางใดอยางหนึง่
การฟน ฟูฯ เยีย่ มบานในชุมชน (community based)
ไดรบั การฟน ฟูโดยทีมฟน ฟูอยางนอย 2 ครัง้ ตอเดือน
ภายในชวง 6 เดือน
ทัง้ นี้ แนวทางการฟน ฟูฯ ทัง้ 3 แบบอาจปรับเปลีย่ น
และหรือรวมกันไดขนึ้ กับเปาหมายการฟน ฟู บริบทของ
ทีมฟนฟู รวมถึงความสมัครใจของผูปวยและผูดูแล
เมือ่ พนระยะ 6 เดือนแลวหาก BI อยรู ะหวาง 55-95
ผปู ว ยจะไดรบั การติดตามโดยทีมฟน ฟู หาก BI นอยกวา
55 จะไดรบั การติดตามโดยทีม long term care และ
หากคะแนน BI ถึง 100 จึงสิน้ สุดการฟน ฟู
นอกจากนีไ้ ดจดั ทำแผนศึกษาตอยอดพยาบาลฟน ฟู
หลักสูตร 4 เดือนใหแกพยาบาลวิชาชีพ จัดประชุม
รวมกับเครือขายแลกเปลีย่ นขอมูล ปญหาและอุปสรรค
เพือ่ รวมกันพัฒนาระบบการใหบริการ รวมทัง้ ไดพฒ
ั นา
ระบบการสงตอขอมูลโดยแนบเอกสารการประเมินฯ
และใบสงตอการรักษาถึงโรงพยาบาลลูกขาย อีกทั้ง
ยั ง ส ง ข อ มู ล ทางแอปพลิ เ คชั่ น ไลน เ พื่ อ ป อ งกั น การ
ขาดการติดตามการฟน ฟู โดยระบบดังกลาวไดถกู พัฒนา
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ตัง้ แตเดือนมกราคม พ.ศ. 2563 จนถึงปจจุบนั การวิจยั นีจ้ ึง
มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการ
ทำกิจวัตรประจำวันที่เพิ่มขึ้น (BI gain) หลังฟนฟู
สามเดือนระหวางกอนและหลังใชระบบฟน ฟูสมรรถภาพ
ระยะกลาง รวมทั้ ง ป จ จั ย ที่ ส ง ผลต อ ความสามารถ
ในการทำกิจวัตรประจำวันที่เพิ่มขึ้น เพื่อเปนขอมูล
ประกอบการปรับปรุงระบบฟนฟูสมรรถภาพผูปวย
โรคหลอดเลื อ ดสมองระยะกลางให มี ป ระสิ ท ธิ ผ ล
มากยิง่ ขึน้
วัสดุและวิธกี าร
การศึกษาแบบวิเคราะหครัง้ นีศ้ กึ ษาขอมูลยอนหลัง
จากเวชระเบียนผูปวยโรคหลอดเลือดสมองรายใหมที่
เขารับการรักษาแบบผูปวยใน ณ รพ.ชุมแพ จังหวัด
ขอนแกนและที่สงกลับมารักษาตอเนื่องที่ รพ.ชุมแพ
ระหวางวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563 โดยผูปวยที่ไดรับการวินิจฉัยวาเปนโรค
หลอดเลือดสมองตั้ ง แต เ ดื อ นมกราคม พ.ศ. 2563
จัดอยใู นกลมุ หลังใชระบบฟน ฟูสมรรถภาพระยะกลาง
ซึง่ มีอายุตงั้ แต 18 ป มีคะแนน Barthel Index นอยกวา
75 คะแนน มีประวัติการรักษาตอเนื่องที่ รพ.ชุมแพ
ในชวง 6 เดือนแรก ในกรณีทเี่ ปนซ้ำนัน้ กอนปวยครัง้ ใหม
ตองมี BI เทากับ 100 หรือมีประวัติระบุวาสามารถ
ชวยเหลือตนเองไดทงั้ หมด โดยศึกษาขอมูลสวนบุคคล
ไดแก เพศ อายุ โรคประจำตัว ทีอ่ ยู การใชสารเสพติด
ขอมูลการรักษา ไดแก การวินจิ ฉัย วันนอนรักษา การ
ไดรบั rTPA และภาวะแทรกซอน ขอมูลการฟน ฟู ไดแก
จำนวนครัง้ ทีม่ าฟน ฟู, ระยะตัง้ แตเกิดโรคจนเขารับการ
ฟนฟู, BI กอนฟนฟู หลังฟนฟู และที่เปลี่ยนแปลง
ทัง้ นี้ ความรุนแรงของโรคจำแนกตามระดับความสามารถ
ในการทำกิจวัตรประจำวัน ไดแก ความพิการรุนแรง
(severe disability) BI 0-40 คะแนน, ความพิการปานกลาง
(moderate disability) BI 41-60 คะแนน, ความพิการ
เล็กนอย (mild disability) BI มากกวา 60 คะแนน10
หลังจากตรวจสอบความถูกตองครบถวนของขอมูล
ระบุรหัส บันทึกลงคอมพิวเตอร วิเคราะหดว ยโปรแกรม
สถิตสิ ำเร็จรูป นำเสนอเปนจำนวน คารอยละ คาเฉลีย่
คามัธยฐาน (Q1, Q3) เปรียบเทียบขอมูลสวนบุคคล
Volume 38 No. 3 September-December 2021

BUDDHACHINARAJ MEDICAL JOURNAL

ขอมูลการรักษา และขอมูลการฟนฟูผูปวยระหวาง
กอนและหลังใชระบบฯ ดวยสถิติ Pearson chi-square,
Fisher’s exact, independent t, และ Mann-Whitney
U กำหนดระดั บ นั ย สำคั ญ ทางสถิ ติ ที่ 0.05 อนึ่ ง
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ ไ ด ผ า นการพิ จ ารณารั บ รองจาก
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย โรงพยาบาล
ชุมแพ ตามเลขทีโ่ ครงการ 641002 ลงวันที่ 31 มีนาคม
พ.ศ. 2564
ผลการศึกษา
ผปู ว ยโรคหลอดเลือดสมองทีม่ คี า BI นอยกวา 75
คะแนนระหวางป พ.ศ. 2562-2563 มารับการรักษา
ตอเนื่องหลังจากจำหนายไปแลว 151 ราย แบงเปน
กลมุ กอนใชระบบฯ 79 รายและหลังใชระบบฯ 72 ราย
โดยกอนและหลังใชระบบฯ เปนเพศชาย 49 ราย
(รอยละ 62) และ 42 ราย (รอยละ 58) ตามลำดับ
(p = 0.643) อายุเฉลีย่ 67.38 ปและ 68.29 ปตามลำดับ
(p = 0.35) มีโรครวมเปนโรคหัวใจเตนผิดจังหวะ
(atrial fibrillation: AF) 16 ราย (รอยละ 20.3) และ
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4 ราย (รอยละ 5.6) ตามลำดับ (p = 0.014) ดูรายละเอียด
ในตารางที่ 1 ขอมูลการรักษาระหวางกลุมกอนและ
หลังใชระบบการฟนฟูสมรรถภาพระยะกลางพบวา
ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองในกลุมกอนและหลังใช
ระบบฯ มีคา มัธยฐาน (Q1, Q3) ของวันนอนโรงพยาบาล
เทากับ 4 (3, 7) และ 3 (2, 3) ตามลำดับ (p = 0.017)
การวินิจฉัยเปนโรคหลอดเลือดสมองตีบ (ischemic
stroke) 78 ราย (รอยละ 98.7) และ 65 ราย (รอยละ
90.3) ตามลำดับ (p = 0.028) มีอาการดีขนึ้ 71 ราย
(รอยละ 89.9) และ 60 ราย (รอยละ 83.3) ตามลำดับ
(p = 0.337) ทั้งนี้ จำนวนผูที่อาการไมดีขึ้นโดยรวม
คือ 13 ราย (รอยละ 8.6) แบงเปนกอนใชระบบฯ
8 ราย (รอยละ 10.1) และหลังใชระบบฯ 5 ราย (รอยละ
6.9) ส ว นจำนวนผู ป ว ยโรคหลอดเลื อ ดสมองที่ มี
สถานะการจำหนายอืน่ ๆ (สงตอโรงพยาบาลใกลบา น
เพือ่ รักษาตอเนือ่ ง, ไดรบั การรักษาชวงเฉียบพลันจาก
โรงพยาบาลอื่น) โดยรวมคือ 7 ราย (รอยละ 4.6)
ซึง่ กอนใชระบบฯ ไมพบ แตพบหลังใชระบบฯ 7 ราย
(รอยละ 9.7) ตามตารางที่ 2
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ตารางที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของผปู ว ยระหวางกลมุ กอนและหลังใชระบบฯ
ขอมูลสวนบุคคล
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ (ป)
< 80
≥ 80
คาเฉลีย่ ± SD
(คาต่ำสุด-คาสูงสุด)
ที่อยู
ชุมแพ
สีชมพู
ภูผามาน
เวียงเกา
ภูเวียง
คอนสาร
น้ำหนาว
อืน่ ๆ*
การดืม่ สุรา
ไมดมื่
ดืม่
เคยดืม่
การสูบบุหรี่
ไมสบู
สูบ
เคยสูบ
โรครวม
HT
DM/IFG
DLP
AF
old CVA
CKD/ESRD
Others

ปที่ ๓๘ ฉบับที่ ๓ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๔

จำนวน (รอยละ)/คาเฉลีย่ ± SD
รวม
(n = 151)

กอนใชระบบฯ
(n = 79)

หลังใชระบบฯ
(n = 72)

p-value
0.643a

91 (60.3)
60 (39.7)

49 (62.0)
30 (38.0)

42 (58.3)
30 (41.7)
0.271a

121 (80.1)
30 (19.9)
68.26 ± 12.78
(36-99)

66(83.5)
13 (16.5)
67.38 ± 13.26
(38-95)

55 (76.4)
17 (23.6)
69.22 ± 12.27
(36-99)

0.35b
0.784a

71 (47.0)
42 (27.8)
8 (5.3)
2 (1.3)
1 (0.7)
14 (9.3)
6 (4.0)
7 (4.6)

38 (48.1)
21 (26.6)
5 (6.3)
0 (0)
1 (1.3)
8 (10.1)
3 (3.8)
3 (3.8)

33 (45.8)
21 (29.2)
3 (4.2)
2 (2.8)
0 (0)
6 (8.3)
3 (4.2)
4 (5.6)
0.191a

119 (79.3)
21 (14.0)
10 (6.7)

61 (77.2)
10 (12.7)
8 (10.1)

58 (81.7)
11 (15.5)
2 (2.8)
0.362a

108 (72)
34 (22.7)
8 (5.3)

57 (72.2)
16 (20.3)
6 (7.6)

51 (71.8)
18 (25.4)
2 (2.8)

75 (49.3)
48 (31.6)
44 (28.9)
20 (13.2)
19 (12.5)
17 (11.2)
47 (30.9)

34 (43.0)
29 (36.7)
28 (35.4)
16 (20.3)
9 (11.4)
11 (13.9)
29 (36.7)

41 (56.9)
19 (26.4)
16 (22.2)
4 (5.6)
10 (13.9)
6 (8.3)
18 (25)

0.072a
0.192a
0.083a
0.014c
0.621a
0.291a
0.134a
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DM/IFG: Diabetic mellitus/impaired fasting glucose, HT: hypertension, DLP: dyslipidemia, AF: atrial fibrillation,
CVA: cerebrovascular accident, CKD: chronic kidney disease, ESRD: end stage renal disease
a
Pearson chi-square test, bIndependent t-test, cFisher’s exact test
SD: standard deviation (คาเบีย่ งเบนมาตรฐาน)
*อืน่ ๆ ไดแก ภูกระดึง, หนองนาคำ, เกษตรสมบูรณ, กรุงเทพมหานคร
Others ไดแก gout, kidney stone, benign prostatic hypertrophy, valvular heart disease, dilated cardiomyopathy, iron deficiency
anemia, ischemic heart disease, rheumatic heart disease, osteopenia, hearing impairment, chronic obstructive pulmonary
disease, dementia, essential tremor, asthma, hyperthyroidism, prostatic cancer, schizophrenia, alcohol dependence, crystal
induced arthritis, visual impairment, rotator cuff injury, thalassemia,
ตารางที่ 2 ขอมูลการรักษาของผปู ว ยระหวางกลมุ กอนและหลังใชระบบการฟน ฟูสมรรถภาพระยะกลาง
ขอมูลการรักษา
ระยะเวลานอนโรงพยาบาล (วัน)
การวินจิ ฉัย
โรคหลอดเลือดสมองตีบ
โรคหลอดเลือดสมองแตก
ไดรบั rTPA
สถานะการจำหนาย
ดีขนึ้
ไมดขี นึ้ /อืน่ ๆ*
ภาวะแทรกซอนระหวางการรักษา
ปอดอักเสบ
Progressive stroke
Hemorrhagic transformation
ทางเดินหายใจลมเหลว
ภาวะแทรกซอนอื่นๆ

คามัธยฐาน (Q1,Q3)/ จำนวน (รอยละ)
รวม
(n = 151)

กอนใชระบบฯ
(n = 79)

หลังใชระบบฯ
(n = 72)

4 (2, 6)

4 (3, 7)

3 (2, 5)

143 (94.7)
8 (5.3)
26 (17.2)

78 (98.7)
1 (1.3)
15 (19.0)

65 (90.3)
7 (9.7)
11 (15.3)

131 (86.8)
20 (13.2)

71 (89.9)
8 (10.1)

60 (83.3)
12 (16.7)

22 (14.5)
16 (10.5)
13 (8.6)
5 (3.3)
46 (30.3)

14 (17.9)
10 (12.8)
8 (10.3)
5 (6.5)
23 (29.1)

8 (11.4)
6 (8.6)
5 (7.1)
0
23 (32.9)

p-value
0.017a
0.028b
0.546c
0.236c

0.281c
0.423c
0.521c
0.060b
0.580c

*ผทู สี่ ถานะการจำหนายไมดขี นึ้ มี 13 ราย (รอยละ 8.6) อยใู นกลมุ กอนใชระบบฯ 8 ราย (รอยละ 10.1) และหลังใชระบบฯ 5 ราย
(รอยละ 6.9) สวนผทู สี่ ถานะการจำหนายอืน่ ๆ ไดแก สงตอโรงพยาบาลใกลบา นเพือ่ รักษาตอเนือ่ ง, ไดรบั การรักษาชวงเฉียบพลัน
จากโรงพยาบาลอืน่ ซึง่ มี 7 ราย (รอยละ 4.6) โดยอยใู นกลมุ หลังใชระบบฯ ทัง้ 7 ราย (รอยละ 9.7)
ภาวะแทรกซอนอืน่ ๆ ไดแก acute asthmatic attack, delirium, hypoglycemia, gouty attack, hypokalemia, thrombocytopenia,
upper GI hemorrhage, sepsis, atrial fibrillation with thyrotoxicosis, sinus bradycardia, acute urinary retention
a
Mann-Whitney U test, bFisher’s exact test, cPearson chi-square test

ปที่ ๓๘ ฉบับที่ ๓ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๔
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ผปู ว ยไดรบั การฟน ฟู 1-3 ครัง้ 61 ราย (รอยละ 40.4)
รองลงมาคือไมไดรบั การฟน ฟู 27 ราย (รอยละ 17.9)
และสงตอฟนฟูตามภูมิลำเนา 20 ราย (รอยละ13.2)
ตามลำดับ โดยกลุมกอนและหลังใชระบบฯ ไดรับ
การฟน ฟู 1-3 ครัง้ 39 ราย (รอยละ 49.4) และ 22 ราย
(รอยละ 30.6) ตามลำดับ (p = 0.019) อีกทัง้ ไดสง ตอ
ฟน ฟูตามภูมลิ ำเนา 4 ราย (รอยละ 5.1) และ 16 ราย
(รอยละ 22.2) ตามลำดับ (p = 0.006) ตามรายละเอียด
ในตารางที่ 3

จากการศึกษานีม้ ผี ปู ว ยไดรบั การฟน ฟูหลังจำหนาย
จากโรงพยาบาลไปแลว 124 ราย (รอยละ 82.1)
โดยกลุ ม ก อ นใช ร ะบบฯ ได รั บ การฟ น ฟู 62 ราย
(รอยละ 78.5) และกลมุ หลังใชระบบฯ ไดรบั การฟน ฟู
62 ราย (รอยละ 86.1) (p = 0.222) ระยะเวลาหลังจำหนาย
ถึงวันทีต่ ดิ ตามฟน ฟู คือ 18 วัน รูปแบบการฟน ฟูเปนแบบ
ผปู ว ยนอก 65 ราย (รอยละ 52.4) ตามดวยแบบเยีย่ มบาน
12 ราย (รอยละ 9.7) และแบบผูปวยนอกสลับกับ
เยีย่ มบาน 11 ราย (รอยละ 8.9) ตามลำดับ นอกจากนี้

ตารางที่ 3 ขอมูลการฟน ฟูผปู ว ยระหวางกลมุ กอนและหลังใชระบบการฟน ฟูสมรรถภาพระยะกลาง
ขอมูลการฟน ฟู
เกีย่ วกับการฟน ฟู
ไดรบั การฟน ฟู
ไมไดรบั การฟน ฟู
ระยะเวลาตัง้ แตเกิดโรคจนไดรบั การฟน ฟู (วัน)
รูปแบบการฟน ฟู
แบบผปู ว ยใน
แบบผูปวยนอก
แบบเยี่ยมบาน
แบบผปู ว ยในตามดวยแบบผปู ว ยนอก
แบบผูปวยนอกสลับแบบเยี่ยมบาน
สงตอฟน ฟูตามภูมลิ ำเนา
จำนวนครัง้ ทีไ่ ดรบั การฟน ฟูในสามเดือนแรก
1-3
4-6
7-12
> 12
คา BI
กอนฟน ฟู
หลังฟน ฟู*
p-valuec
ทีเ่ ปลีย่ นแปลง (BI กอนฟน ฟู-BI หลังฟน ฟู)
ทีเ่ ปลีย่ นแปลงในกลมุ อายุ < 80 ป
ทีเ่ ปลีย่ นแปลงในกลมุ อายุ 80 ปขนึ้ ไป
-15
0
5
10

ปที่ ๓๘ ฉบับที่ ๓ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๔

จำนวน (รอยละ)/คามัธยฐาน (Q1,Q3)
รวม
(n = 151)

กอนใชระบบฯ
(n = 79)

หลังใชระบบฯ
(n = 72)

p-value
0.222a

124 (82.1)
27 (17.9)
18 (13, 31)

62 (78.5)
17 (21.5)
17 (10, 26)

62 (86.1)
10 (13.9)
19 (14.5, 33)

7 (5.6)
65 (52.4)
12 (9.7)
9 (7.3)
11 (8.9)
20 (13.2)
3 (1, 5)
61 (40.4)
19 (12.6)
17 (11.3)
7 (4.6)

6 (9.7)
37 (59.7)
7 (11.3)
5 (8.1)
3 (4.8)
4 (5.1)
2 (1, 4)
39 (49.4)
10 (12.7)
6 (7.6)
3 (3.8)

1 (1.6)
28 (45.2)
5 (8.1)
4 (6.5)
8 (12.8)
16 (22.2)
3 (2, 6.5)
22 (30.6)
9 (12.5)
11 (15.3)
4 (5.6)

45 (30,60)
70 (50, 95)
< 0.001
25 (10, 40)
30 (10, 40)

45 (30,60)
70 (42.5, 93.75)
< 0.001
17.5 (1.25, 35)
20 (0, 35)

45 (30,60)
72.5 (51.25, 95)
< 0.001
30 (16.25, 40)
37.5 (20, 45)

1 (6.7)
3 (20.0)
1 (6.7)
1 (6.7)

0
1 (20.0)
1 (20.0)
0

1 (10.0)
2 (20.0)
0
1 (10.0)

0.133b
0.012a
0.114b
0.106a
0.544a
1.000c
0.205c
0.006c
0.007b
0.019a
0.977a
0.136a
0.709c
0.573b
0.517b
0.61b
0.018b
0.953b
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ตารางที่ 3 ขอมูลการฟน ฟูผปู ว ยระหวางกลมุ กอนและหลังใชระบบการฟน ฟูสมรรถภาพระยะกลาง (ตอ)
ขอมูลการฟน ฟู
15
20
25
35
45
50
รวม
ระดับความพิการกอนฟน ฟู (คาคะแนน BI)
รุนแรง (0-40)
ปานกลาง (41-60)
เล็กนอย (> 60)
รวม
ระดับความพิการหลังฟน ฟู (คาคะแนน BI)
รุนแรง (0-40)
ปานกลาง (41-60)
เล็กนอย (> 60)
ความพิการทีเ่ ปลีย่ นแปลง
พิการมากขึน้ หรือเทาเดิม
พิการลดลง
ความบกพรอง
ภาวะกลืนลำบาก
ภาษาและการสื่อสาร
การรับรู
ปวดภายหลังจากโรคหลอดเลือดสมอง
การควบคุมการขับถาย
จิตสังคม
อื่นๆ

จำนวน (รอยละ)/คามัธยฐาน (Q1,Q3)
รวม
(n = 151)

กอนใชระบบฯ
(n = 79)

หลังใชระบบฯ
(n = 72)

1 (6.7)
1 (6.7)
4 (26.7)
1 (6.7)
1 (6.7)
1 (6.7)
15 (100.0)

1 (20.0)
0 (0)
1 (20.0)
0
0
1 (20.0)
5 (100.0)

0
1 (10.0)
3 (30.0)
1 (10.0)
1 (10.0)
0
10 (100.0)

p-value

0.849a
71 (4 .0)
51 (33.8)
29 (19.2)
151 (100.0)

37 (46.8)
28 (35.4)
14 (17.7)
79 (100.0)

34 (47.2)
23 (31.9)
15 (20.8)
72 (100.0)
0.325a

12 (17.6)
14 (20.6)
42 (61.8)

8 (25)
6 (18.8)
18 (56.3)

4 (11.1)
8 (22.2)
24 (66.7)
0.169a

24 (35.3)
44 (64.7)

14 (43.8)
18 (56.3)

10 (27.8)
26 (72.2)

59 (39.1)
59 (39.1)
28 (18.5)
16 (10.5)
7 (4.6)
4 (2.6)
20 (13.2)

34 (43)
30 (38)
14 (17.7)
7 (8.9)
1 (1.3)
3 (3.8)
17 (21.5)

25 (34.7)
29 (40.3)
14 (19.2)
9 (12.3)
6 (8.2)
1 (1.4)
3 (4.1)

0.296a
0.772a
0.786a
0.468a
0.055c
0.622c
0.002c

*ไดบนั ทึก BI หลังฟน ฟูทสี่ ามเดือน 68 ราย (รอยละ 54.8 ของผปู ว ยทีไ่ ดรบั การฟน ฟู)
อืน่ ๆ ไดแก hand function problem, shoulder subluxation, Puscher syndrome, neglect, apraxia
a
Pearson chi-square test, bMann-Whitney U test, cFisher’s exact test
BI: Barthel index (ระดับความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวัน): BI 0-40 คะแนนคือความพิการรุนแรง, BI 41-60 คะแนน คือ
ความพิการปานกลาง, BI มากกวา 60 คะแนนคือความพิการเล็กนอย10
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อนึง่ การศึกษานีไ้ ดบนั ทึก BI หลังฟน ฟูทสี่ ามเดือน
68 ราย (รอยละ 54.8 ของผูปวยที่ไดรับการฟนฟู)
ผปู ว ยทีไ่ ดรบั การฟน ฟูมคี า มัธยฐาน (Q1, Q3) ของ BI
กอนและหลังฟน ฟูเทากับ 45 (30, 60) และ 70 (50, 95)
ตามลำดับ (p < 0.001), มีคา มัธยฐาน (Q1, Q3) ของ BI
gain เทากับ 25 (10, 40) โดยกอนฟน ฟูผปู ว ยมีความ
พิการรุนแรง 71 ราย (รอยละ 47.0) และพิการปานกลาง
51 ราย (รอยละ 33.8) ตามลำดับ สวนความบกพรอง
พบการกลืนลำบากและปญหาเรือ่ งการสือ่ สาร/การพูด
อยางละ 59 ราย (รอยละ 39.1) บกพรองดานการรับรู
28 ราย (รอยละ 18.5) และบกพรองดานความปวด
16 ราย (รอยละ 10.5) ตามลำดับ ทัง้ นี้ คา BI, ระดับ
ความพิการและการเปลี่ยนแปลงระดับความพิการ
กอนและหลังฟน ฟูระหวางกลมุ กอนและหลังใชระบบฯ
ไมแตกตางกัน นอกจากนัน้ พบวาคามัธยฐาน (Q1, Q3)
ของคา BI gain ในผปู ว ยทีอ่ ายุนอ ยกวา 80 ปของกลมุ
กอนและหลังใชระบบฯ เทากับ 20 (0, 35) และ 37.5
(20, 45) ตามลำดับ (p = 0.018) นอกจากนี้ พบผปู ว ย
อายุ 80 ป 1 รายในกลมุ หลังใชระบบฯ มีคา BI ลดลง
หลังฟนฟูสามเดือน ผูปวยอายุ 80 ปขึ้นไปในกลุม
กอนและหลังใชระบบฯ คือ 5 และ 10 รายตามลำดับ
ดูรายละเอียดในตารางที่ 3
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เมื่อเปรียบเทียบปจจัยที่สงผลตอความสามารถ
ในการทำกิจวัตรประจำวันกอนฟนฟูทั้งกอนและหลัง
ใชระบบฯ โดยนำ BI กอนฟนฟูของผูปวยทั้งหมด
151 คนมาจัดกลุมตามลำดับความพิการแลวคำนวณ
หาปจจัยซึง่ พบวาผปู ว ยทีอ่ ายุนอ ยกวา 80 ปและอายุ
80 ปขนึ้ ไปมีความพิการนอย 22 คน (รอยละ 75.9)
และ 7 คน (รอยละ 24.1) ตามลำดับ (p = 0.038) อีกทัง้
ผปู ว ยทีม่ แี ละไมมภี าวะกลืนลำบากมีความพิการรุนแรง
44 คน (รอยละ 62.0) และ 27 คน (รอยละ 38.0)
ตามลำดับ (p < 0.001) ดูรายละเอียดในตารางที่ 4
อนึ่ง การศึกษานี้มีผูปวยไมไดรับการฟนฟู 27 ราย
ซึ่งเปนผูปวยที่จำเปนตองไดรับการฟนฟู 13 ราย
ไดสงปรึกษาทีมฟนฟูหรือไดรับการประเมินเขา IMC
กอนจำหนาย 7 ราย (รอยละ 53.7 จากผปู ว ยทีจ่ ำเปน
ตองไดรบั การฟน ฟู) และเมือ่ จำหนายแลวผปู ว ยกลมุ นี้
ถูกสงปรึกษาทีมฟนฟู 3 ราย (รอยละ 23.1) โดยมี
2 ราย (รอยละ 15.4) ที่มีบันทึกสงปรึกษาทีมฟนฟู
แตไมไดรบั ฟน ฟู และอีก 1 รายมารับการฟน ฟูเรือ่ งอืน่ ๆ
นอกจากนี้ ยังพบผูปวยที่ไมไดรับการฟนฟูในชวง
สามเดือนแรก 1 รายไดรบั การจำหนายจากโรงพยาบาล
ศูนยขอนแกน
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ตารางที่ 4 ปจจัยทีส่ ง ผลตอระดับความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันกอนฟน ฟูทงั้ กอนและหลังใชระบบฯ* (n = 151)
ปจจัย
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ (ป)
< 80
≥ 80
ภาวะกลืนลำบาก
มี
ไมมี

ระดับความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวัน (BI) [จำนวน (รอยละ)]
พิการรุนแรง
(n = 71)

พิการปานกลาง
(n = 51)

พิการนอย
(n = 29)

p-value
0.340

45 (63.4)
26 (36.6)

32 (62.7)
19 (37.3)

14 (48.3)
15 (51.7)
0.038

63 (88.7)
8 (11.3)

36 (70.6)
15 (29.4)

22 (75.9)
7 (24.1)
< 0.001

44 (62.0)
27 (38.0)

13 (25.5)
38 (74.5)

2 (6.9)
27 (93.1)

Pearson chi-square test
BI: Barthel index(ระดับความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวัน): BI 0-40 คะแนนคือความพิการรุนแรง, BI 41-60 คะแนน คือ
ความพิการปานกลาง, BI มากกวา 60 คะแนน คือ ความพิการเล็กนอย10
*โดยนำ BI กอนฟน ฟูของผปู ว ยทัง้ หมด 151 คนมาจัดกลมุ ตามลำดับความพิการแลวคำนวณหาปจจัย
a

วิจารณ
การศึ ก ษานี้ พ บว า ข อ มู ล ส ว นบุ ค คลและข อ มู ล
การรักษาของผปู ว ยทัง้ สองกลมุ ไมแตกตางกัน ยกเวน
การมีโรครวมเปนโรคหัวใจเตนผิดจังหวะ ระยะเวลา
นอนรักษา และการวินิจฉัยโรค โดยระยะเวลานอน
ในโรงพยาบาลลดลงในกลุมหลังใชระบบฯ อยางมี
นัยสำคัญทางสถิติ ซึ่งนาเปนผลจากการปรับเปลี่ยน
แนวทางการดูแลรักษาของหอผปู ว ยโรคหลอดเลือดสมอง
เพื่ อ ลดอั ต ราการครองเตี ย ง ส ว นการวิ นิ จ ฉั ย โรค
หลอดเลือดสมองแตกพบในผูปวยกลุมหลังใชระบบฯ
มากกวากลมุ กอนใชระบบฯ อยางมีนยั สำคัญทางสถิติ
ซึง่ สอดคลองกับขอมูลอุบตั กิ ารณโรคหลอดเลือดสมอง
ของ รพ.ชุมแพ ในป พ.ศ. 2562-2563 (ผปู ว ยหลอดเลือด
สมองแตกเพิ่มขึ้นจากรอยละ 8.8 เปนรอยละ 17.8)
ผูปวยทั้งสองกลุมพบในเพศชายมากกวาเพศหญิง
โดยอายุเฉลี่ย โรคประจำตัวเปนความดันโลหิตสูง
เบาหวาน และไขมันในเลือดสูง ใกลเคียงกับงานวิจยั
ก อ นหน า 7,11–13 แสดงว า ป จ จั ย ดั ง กล า วยั ง คงเป น
ปจจัยเสีย่ งทีส่ ำคัญตอการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง
จากระบบการนัดหมายที่ชัดเจนขึ้นทำใหผูปวย
มารับการฟนฟูอยางตอเนื่อง จึงเห็นไดวาผูปวยกลุม
ปที่ ๓๘ ฉบับที่ ๓ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๔

หลังใชระบบฯ มีจำนวนครัง้ ทีม่ ารับการฟน ฟูมากกวา
กลุ มกอนใช ระบบฯ อยางมี นั ยสำคัญทางสถิติและ
จากการจัดทำระบบสงตอทีช่ ดั เจนสงผลใหผปู ว ยกลมุ
หลังใชระบบฯ ไดรบั การสงตอเพือ่ ฟน ฟูตามภูมลิ ำเนา
มากกวากลมุ กอนใชระบบฯ อยางมีนยั สำคัญทางสถิติ
แตในป พ.ศ. 2563 เกิดการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา
จึ ง ต อ งลดอั ต ราการฟ น ฟู เ พื่ อ ลดความแออั ด ของ
ผูรับบริการ ผลการฟนฟูของการศึกษานี้พบวาผูปวย
ทัง้ สองกลมุ (กอนและหลังใชระบบฯ) มีคา BI หลังฟน ฟู
เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสำคัญทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับ
กอนฟนฟู เชนเดียวกับผลงานวิจัยของธัญลักษณ
ขวั ญ สนิ ท 11 ซึ่ ง ศึ ก ษาที่ โ รงพยาบาลสุ ร าษฎร ธ านี
เมือ่ เปรียบเทียบการใชระบบฯ ของการศึกษานีท้ คี่ ดั เลือก
ผปู ว ยทีม่ ี BI นอยกวา 75 มาฟน ฟูกบั กอนใชระบบฯ
ซึง่ อาศัยการสงปรึกษาผานทางแพทยเวชศาสตรฟน ฟู
และการติดตามเยีย่ มบานของนักกายภาพบำบัดพบวา
BI กอนและหลังฟนฟูไมแตกตางกัน อาจเนื่องจาก
กลุมหลังใชระบบฯ มีผูปวยที่อายุ 80 ปขึ้นไปที่มี BI
ลดลงหรือมี BI gain นอยมีจำนวนมากกวากลมุ กอนใช
ระบบฯ (ตามตารางที่ 3 BI ที่เปลี่ยนแปลงในผูปวย
Volume 38 No. 3 September-December 2021

366

การฟนฟูสมรรถภาพระยะกลางในผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง

ที่ อ ายุ 80 ป ขึ้ น ไป) โดยผลการศึ ก ษานี้ พ บว า
ความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวัน (BI gain)
เพิม่ ขึน้ อยางมีนยั สำคัญทางสถิตใิ นกลมุ อายุทนี่ อ ยกวา
80 ป โดยปจจัยที่สงผลตอ BI คือ อายุเชนเดียวกับ
งานวิจัยของวิไล คุปตนิรัติศัยกุลและคณะ7 ที่พบวา
อายุ การเปนโรคหลอดเลือดสมองมากอน และระยะ
เวลานอนโรงพยาบาลมีผลตอ BI ที่เปลี่ยนไป อีกทั้ง
เชนเดียวกับผลการศึกษาของอรทัย เขียวเจริญและ
คณะ8 ซึ่งพบวาอายุ, BI กอนฟนฟู และวิธีจายเงิน
มีผลตอ BI gain แสดงใหเห็นวาอายุเปนปจจัยสำคัญ
หนึ่งที่สงผลตอผลลัพธของการฟนฟูเนื่องจากผูปวย
อายุนอยกวามักมีโรครวมนอยกวา มีความสามารถ
ทางสมองในการเรียนรู การจดจำ และมีสมรรถภาพทาง
รางกายเหนือกวาผูปวยอายุมากซึ่งเปนปจจัยในการ
ฟน ฟูสภาพ
เมือ่ พิจารณาเรือ่ งความพิการพบวาปจจัยทีม่ ผี ลตอ
BI gain คือ ภาวะกลืนลำบาก ซึง่ พบความพิการรุนแรง
มากกวาผูที่ไมมีภาวะกลืนลำบากอยางมีนัยสำคัญ
ทางสถิติ เนื่องจากภาวะกลืนลำบากสงผลตอภาวะ
โภชนาการของผูปวยและมีผลตอการฟนตัวของโรค
หลอดเลือดสมอง เชนเดียวกับงานวิจยั ของ Paciaroni
และคณะ 14 ที่ พ บว า ภาวะกลื น ลำบากเกี่ ย วข อ งกั บ
อัตราตายและความพิการที่สามเดือน อยางไรก็ตาม
การศึ ก ษานี้ ติ ด ตามผู ป ว ยเพี ย งสามเดื อ นหลั ง จาก
เกิดโรค ผปู ว ยยังคงไดรบั การฟน ฟูตอ เนือ่ งอีกจนครบ
หกเดือน ซึง่ อาจทำใหความพิการลดลงกวานี้
ทัง้ นี้ จากการทบทวนวรรณกรรมพบวาการมีภาะ
แทรกซอนระหวางการรักษา เชน ischemic heart
disease (IHD), pressure ulcer15 เปนปจจัยทีเ่ กีย่ วของ
กับการฟนฟูหรือ BI gain ซึ่งไมพบในการศึกษานี้
เนือ่ งจากผปู ว ยทีม่ ภี าวะแทรกซอนสวนหนึง่ ไมไดบนั ทึก
BI หลังฟน ฟู นอกจากนัน้ ผลการศึกษานีพ้ บวาอัตรา
การไดรับการฟนฟูของกลุมกอนใชระบบฯ และหลัง
ใชระบบฯ ไมแตกตางกันโดยผปู ว ยทีไ่ มไดรบั การฟน ฟู
ในกลุมหลังใชระบบฯ เมื่อสืบคนเวชระเบียนพบวา
บางรายอยูนอกเขตและแพทยเจาของไขสงกลับไป
รักษาตอเนือ่ งทีโ่ รงพยาบาลใกลบา น บางมีความบกพรอง
ลดลงหลังจำหนาย ในขณะทีม่ ผี ปู ว ยทีจ่ ำเปนตองฟน ฟู
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รอยละ 53.7 แตไดสง ปรึกษาเพียงรอยละ 23.1 และ
แมสง ปรึกษาแลวแตผปู ว ยก็ยงั ไมไดรบั การฟน ฟู ซึง่ อาจ
เกิดจากการสื่อสารคลาดเคลื่อนหรือการสงตอขอมูล
ผิดพลาด นอกจากนีย้ งั พบวามี 1 รายทีจ่ ำหนายจาก
รพ.ศูนยขอนแกน แตไดรบั การฟน ฟูภายหลัง 3 เดือน
ไปแลว สะทอนใหเห็นวายังมีชองวางของการสงตอ
ขอมูลจากชุมชนมายังหนวยบริการทำใหผูปวยเขาถึง
ระบบฟนฟูฯ ลาชา อนึ่ง การศึกษานี้มีขอจำกัดคือ
การรวบรวมขอมูลจากเวชระเบียนยอนหลังทำใหขอ มูล
บางอยางไมสมบูรณโดยเฉพาะ BI หลังฟนฟูซึ่งเปน
วัตถุประสงคหลักของการศึกษานี้ สงผลตอเนือ่ งถึงการ
วิเคราะหขอ มูล หากเก็บขอมูลดังกลาวมากขึน้ อาจทำให
พบปจจัยทีเ่ กีย่ วของกับ BI gain ไดชดั เจนขึน้
ข อ มู ล ที่ นำเสนอนี้ ส รุ ป ได ว า การใช ร ะบบฟ น ฟู
สมรรถภาพระยะกลางของโรงพยาบาลชุมแพทำให
ผปู ว ยหลอดเลือดสมองทีอ่ ายุนอ ยกวา 80 ปมี BI gain
เพิม่ ขึน้ อยางมีนยั สำคัญทางสถิติ โดยปจจัยทีม่ ผี ลตอ
BI gain คือ อายุ แตพบการประเมิน BI หลังใชระบบฟน ฟู
เพียงเกินครึง่ เล็กนอย ดังนัน้ ทีมฟน ฟูตอ งบันทึกขอมูล
ใหครบถวน รวมทัง้ ประชาสัมพันธการใชระบบฟน ฟูฯ
ใหทวั่ ถึงทัง้ โรงพยาบาล ศูนยแพทยชมุ ชน และโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตำบล เพือ่ ใหผปู ว ยเขาสรู ะบบฟน ฟูฯ
ในเวลาที่เหมาะสมและไดรับการฟนฟูอยางตอเนื่อง
นอกจากนี้ ควรส ง เสริ ม กระตุ น ระบบ และนิ เ ทศ
ติดตามงานอยางสม่ำเสมอ เพือ่ ลดความเหลือ่ มล้ำเรือ่ ง
ความหางไกลในการมารับการฟน ฟู
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