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** โรงพยาบาลบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น และสํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข
บทคัดย่อ ปั ญหาโรคปอดอุ ดกั� นเรื� อรั งหรื อโรค COPD เป็ นปั ญหาสํา คัญทางสาธารณสุขไทย ที� โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้ าตากสินมหาราช จังหวัดตาก มีจาํ นวนผู้ป่วยในโรคปอดอุดกั�นเรื�อรังติดลําดับหนึ�งในห้ าของผู้ป่วยในทั�งหมด
แผนกอายุ รกรรมของโรงพยาบาลจึ งได้ เ ริ� มพั ฒนาระบบการดู แลผู้ ป่ วยโรคปอดอุ ดกั� นเรื� อรั ง ขึ� น ซึ� งเน้ นความ
ร่วมมือระหว่างทีมสหสาขาวิชาชีพในการปรับปรุงระบบบริการและปรับพฤติกรรมผู้ป่วย COPD ให้ มคี ณ
ุ ภาพชีวติ ทีด� ขี � นึ
การศึ กษานี� จึ งมี วั ตถุ ป ระสงค์ เพื� อประเมิ นผลของระบบการดู แลผู้ ป่ วยดั ง กล่ าว โดยมี ตั ว ชี� วั ดคื อ การลดการ
รับผู้ป่วยในโรค COPD ซํา� ใน �� วัน ระเบียบวิธีวิจัยใช้ ข้อมูลภาคตัดขวาง ของข้ อมูลผู้ป่วยในที�รับไว้ ในแผนก
อายุรกรรมของโรงพยาบาล ระหว่างวันที� � ตุลาคม ���� ถึง �� มิถุนายน ���� จํานวน ��,��� คน การวิเคราะห์
ใช้ สถิตเิ ชิงพรรณนา ในรูปแบบค่าเฉลี�ย ร้ อยละ และสถิตเิ ชิงอนุมาน เช่น interrupted time series analysis (PraisWinsten regression) และ multiple logistic regression with marginal effects ผลการศึ กษาพบว่ า อัตรา
การรับผู้ป่วยในซํา� ของผู้ป่วย COPD มีค่าร้ อยละ ��.� สูงกว่าผู้ป่วยในทั�วไปซึ�งมีอตั ราการรับซํา� อยู่ท�รี ้ อยละ ��.�
โครงการยังมีผลช่วยลดการรับผู้ป่วยในโรค COPD ซํา� ได้ ประมาณ �� รายต่อไตรมาส การวิเคราะห์ผ้ ปู ่ วยรายบุคคล
พบว่าโครงการช่วยลดโอกาสการรับไว้ ในโรงพยาบาลซํา� ได้ ร้อยละ �.� ในผู้ป่วย COPD ทัว� ไป และร้ อยละ �.� ในผู้ป่วย
COPD ที�เคยมีประวัตนิ อนโรงพยาบาลซํา� ตั�งแต่ � ครั�งขึ�นไป การศึกษานี�มขี ้ อจํากัดที�สาํ คัญบางประการ เช่น การขาด
ข้อมูลความเสีย� งโรค COPD ของแต่ละบุคคล และช่วงเวลาของการเก็บข้อมูลทีค� อ่ นข้างสัน� การพัฒนาปรับปรุงโครงการ
โดยให้ ความสํา คั ญกั บ การคั ดกรองโรคร่ ว มกลุ่ ม ไม่ ติ ด ต่ อเรื� อรั งมากขึ� น และขยายกิจ กรรมของโครงการไปสู่
โรงพยาบาลชุมชนเครือข่าย น่าจะช่วยทําให้ อตั ราการรับผู้ป่วยใน COPD ซํา� ลดลงและเพิ�มคุณภาพชีวิตผู้ป่วย COPD
ดีข� นึ ต่อไป
คําสําคัญ: โรคปอดอุดกั�นเรื� อรัง, การรับผูป้ ่ วยในซํ� า, ผูป้ ่ วยใน, วิธี interrupted time series,
วิธี multiple logistic regression

บทนํา

ทางการแพทย์และสาธารณสุขในหลายประเทศ และก่อให้
โรคปอดอุดกั�นเรื�อรัง หรือ chronic obstructive pul- เกิดความสูญเสียในชีวิตและสุขภาวะของผู้ป่วยอย่างมาก
monary diseases (COPD) เป็ นกลุ่มโรคที�มีความสําคัญ โดยมีปัจจัยเสี�ยงที�สาํ คัญ เช่น ปัจจัยทางพันธุกรรม การ

ผลการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคปอดอุดกั�นเรื�อรังต่อการรับผู้ป่วยในซํา� ใน �� วัน: กรณีศึกษา ร.พ.สมเด็จพระเจ้ าตากสินฯ

สัมผัสกับสิง� กระตุ้นการอักเสบของถุงลมปอด เช่น หมอกควั น ฝุ่ นละออง หรื อควั นบุ หรี� (1) งานวิจั ยในปั จจุ บั น
ได้ แสดงให้ เห็นว่า COPD มีความสัมพันธ์กับกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื�อรังอื�นๆ อย่างมีนัยสําคัญ ได้ แก่ โรคหัวใจ
โรคหลอดเลื อ ดสมอง ความดั น โลหิ ตสู ง เป็ นต้ น(2,3)
ปัจจุบันพบว่า อัตราตายของผู้ป่วยโรค COPD มีแนวโน้ ม
สูงขึ�นอย่างต่อเนื�อง จาก �.� คนต่อ ���,��� ประชากร
เป็ น ��.� คนต่อ ���,��� ประชากร ในปี ���� และ
���� ตามลํา ดั บ (4) ทํา ให้ ปั จ จุ บั นในสถานพยาบาล
หลายแห่งกระตุ้นให้ เกิดการพัฒนาขีดความสามารถของ
สถานพยาบาลในการดูแลผู้ ป่วย COPD โดยมีตัวชี� วัด
ที�สาํ คัญประการหนึ�งคือ การรับไว้ ในโรงพยาบาลซํา� (readmission) ใน �� วัน(5)
ปั ญหาโรค COPD เป็ นปั ญ หาสํา คั ญ ของแผนก
อายุ รกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้ าตากสินมหาราช
โดยเป็ นโรคที� มีการรั บไว้ ในโรงพยาบาลติ ดหนึ� งในห้ า
ลําดับแรกมาโดยตลอดไม่น้อยกว่า ��� รายต่อปี และ
มี ผ้ ู ป่ วยนอกด้ วยโรค COPD ไม่ น้ อยกว่ า ��,���
รายต่อปี (6) ดังนั�น ทางโรงพยาบาลจึงได้ จัดทําโครงการ
พั ฒนาระบบการดู แลผู้ ป่ วยโรคปอดอุ ด กั� นเรื� อรั งขึ� น
ซึ�งดําเนินการเต็มรูปแบบในปลายปี ���� ครอบคลุมทั�ง
ผู้ ป่วยนอกและผู้ ป่วยใน ประกอบด้ วยกิจกรรม เช่น มี
คลิ นิ กเฉพาะสํา หรั บผู้ ป่ วยโรคปอดอุดกั� นเรื� อรั ง มีทีม
สหสาขาวิ ชาชีพในการดูแลผู้ป่วย ทั�งเภสัชกร นักกายภาพบําบัด พยาบาล และแพทย์ มีการสอนการพ่นยาและ
บริหารปอด ค้ นหาสาเหตุทผ�ี ้ปู ่ วยใช้ยาไม่ถกู ต้อง ประเมิน
ความเสี� ยง คัดกรองและรั กษาโรคร่ วม มีการปรั บปรุง
แบบฟอร์ มการรักษาผู้ ป่วยให้ เป็ นไปตามแนวทางเดียว
กันตามมาตรฐานการรักษาโรค มีระบบการดูแลผู้ ป่วย
COPD ทุกจุดบริการคือทัง� ทีแ� ผนกผู้ป่วยนอก ห้ องฉุกเฉิน
ผู้ป่วยใน และเชือ� มโยงข้ อมูลกับทีมเวชศาสตร์ครอบครัว
การศึกษานี�มวี ัตถุประสงค์เพื�อประเมินผลของโครงการพั ฒนาระบบการดู แลผู้ ป่ วยโรคปอดอุ ดกั� นเรื� อรั ง
ต่อการรับผู้ป่วยในซํา� ใน �� วัน และค้นหาปัจจัยเสี�ยงของ
การรับผู้ป่วยใน COPD ซํา� เพื� อนํามาเป็ นข้ อมูลในการ
วารสารวิชาการสาธารณสุข ���� ปี ที � �� ฉบับที � �

พัฒนาและปรั บปรุงระบบดูแลผู้ ป่วย COPD ของโรงพยาบาลให้ ดีย�ิงขึ�นต่อไป

วิธีการศึกษา

การศึ กษานี� ใช้ ข้ อมูลภาคตัดขวางในหลายช่ วงเวลา
ใช้ ข้อมูลผู้ป่วยทั�งหมดที�มารับการรักษาในแผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้ าตากสินมหาราช ตั�งแต่
ตุลาคม ���� ถึงมิถุนายน ���� จํานวน ��,��� ครั�ง
การนอนโรงพยาบาล มี กรอบแนวคิ ด การศึ ก ษา คื อ
เปรี ยบเทีย บอัตราส่ วนการรั บผู้ ป่ วยในซํา� ใน �� วั น
ระหว่ างเมื� อมีโครงการและเมื� อไม่ มี โครงการโดยปรั บ
อิทธิพลของเวลาตามธรรมชาติ (natural trend) และสร้ าง
แบบจําลองภาวะเสมือนขึ�นเพื� อทราบความแตกต่างของ
ผลลัพธ์ระหว่างก่อนและหลังนโยบาย
การศึกษานี�มตี วั แปรทีส� นใจ ได้ แก่ (�) ปัจจัยพื�นฐาน
ได้ แก่ หมายเลขประจําตัวผู้ป่วย (hospital number: HN)
เพศ (ชาย-หญิง) อายุ (ปี ) และกลุ่ มอายุ (มากกว่ า
หรือเท่ากับ �� ปี - น้ อยกว่า �� ปี ) (�) ปัจจัยเกี�ยวกับการนอนโรงพยาบาลครั�งนั�นๆ ได้ แก่ สิทธิการรักษาพยาบาล (สิ ท ธิ ห ลั กประกั น สุ ข ภาพถ้ วนหน้ า สิ ทธิ ประกันสังคม หรือสิทธิรักษาพยาบาลสวัสดิการข้ าราชการ) วันทีแ� รกรับ และวันทีจ� าํ หน่าย และ (�) ปัจจัยเกีย� วกับโรค ได้ แก่ การวินจิ ฉัยหลัก และการวินจิ ฉัยอื�นๆ (การ
วินิจฉัยร่วม และภาวะแทรกซ้ อน) โดยลงรหัสโรคตาม
International Classification of Diseases V10 (ICD10)
นิยามเชิงปฏิบตั ิการ
การรั บผู้ ป่ วยในซํา� หมายถึง การรั บผู้ ป่ วยใน HN
เดี ย วกั น โดยวั น ที� รั บ ไว้ รั ก ษาครั� งต่ อ มาห่ า งจากวั น
จําหน่ายครั�งก่อนน้ อยกว่าหรือเท่ากับ �� วัน
COPD หมายถึง การที�ผ้ ูป่วยมีการวินิจฉัยหลัก หรือ
การวินิจฉัยร่วม หรือภาวะแทรกซ้ อน อย่างใดอย่างหนึ�ง
ที�มีการลงรหัสโรคขึ�นต้ นด้ วย J40, J41, J42, J43, J44,
J45, J46 และ J47 ซึ�งเป็ นนิยามที�ปรับจาก Global Initiative on Chronic Lung Disease(7)
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NCD หมายถึง โรคไม่ติดต่อเรื�อรัง หรือ non communicable diseases ได้ แก่ การลงรหัสโรคขึ� นต้ นด้ วย
I20-24, I50, I60-69, E10-14, และ N17-19
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
วิเคราะห์โดยใช้ โปรแกรม Stata XI แบ่งข้ อมูลเป็ น �
ส่วน คือ
�) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา แสดงผลด้ วย
ความถี� ร้ อยละ ค่าเฉลี�ย และค่ามัธยฐาน เกี�ยวกับลักษณะ
พื� นฐานของผู้ป่วย อัตราการรับผู้ป่วยในซํา� ต่อผู้ป่วยใน
ทั�งหมด (จํานวนการรับผู้ป่วยในซํา� x ���/จํานวนการ
รั บ ผู้ ป่ วยทั�งหมดในช่ ว งเวลาเดี ย วกั น ) อั ต ราการรั บ
ผู้ป่วยในซํา� ด้ วย COPD (จํานวนการรับผู้ป่วยในซํา� ด้ วย
COPD x ���/จํานวนการรับผู้ป่วย COPD ทั�งหมดใน
ช่วงเวลาเดียวกัน)
�) การวิเคราะห์เชิงอนุมาน โดยจะทําการวิเคราะห์
เฉพาะผู้ป่วยในโรค COPD และแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็ น
�.�) การเปรียบเทียบระหว่างปัจจัยพื�นฐานทีละปัจจัย
ของผู้ป่วย COPD ที�มีการรับซํา� และไม่ได้ มีการรับซํา� ด้ วย
สถิติ Chi-square
�.�) การวิเคราะห์ผลของโครงการ (ซึ�งนับจากนี�ไป
จะเรี ยกโดยย่ อว่ า ‘policy’) ต่อการลดปริ มาณการรั บ
ผู้ป่วยในซํา� ในระดับภาพรวมของโรงพยาบาล (hospital
level) โดยใช้ เทคนิค interrupted time series analysis
(Prais-Winsten regression)
�.�) การวิเคราะห์ผลของ policy ต่อการลดโอกาส
การนอนโรงพยาบาลซํา� ใน �� วัน ในผู้ป่วยแต่ละคน (individual level) โดยเทคนิค multiple logistic regression
with marginal effects ซึ�งแบ่งย่อยออกเป็ น
�.�.�) การวิเคราะห์ผ้ ูป่วยใน COPD ทั�งหมด
�.�.�) การวิเคราะห์กลุ่มย่อย (subgroup analysis)
ผู้ป่วยใน COPD ทีเ� คยนอนโรงพยาบาลตัง� แต่ � ครั�งขึ�นไป
การวิเคราะห์ในขั�นตอน (�.�) นี� มีตวั แปรต้นทีใ� ช้ คาํ นวณ
ได้แก่ ตัวแปร policy และตัวแปรร่วมอื�นๆ ทีม� นี ัยสําคัญทางสถิติจากการคํานวณ bivariate analysis ในขั�น (�.�)
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ผู้ป่วยในทั�งหมด ��,��� คน มีผ้ ูป่วยโรค COPD
จํานวน �,��� คน (ร้ อยละ ��.� ของผู้ป่วยทั�งหมด)
ในด้ านลักษณะพื�นฐาน อัตราส่วนของเพศ และอัตราส่วน
ของการมีโรคร่วมกลุ่ม NCD ระหว่างผู้ป่วยในทั�งหมดกับ
ผู้ป่วยใน COPD ใกล้ เคียงกัน อาทิ ผู้ป่วย COPD มีอายุ
เฉลี�ยสูงกว่าผู้ป่วยในทั�งหมด (�� ปี ต่อ �� ปี ) และมี
อัตราส่วนผู้ สูงอายุมากกว่ าเช่ นกัน (ร้ อยละ ��.� ต่อ
ร้ อยละ ��.�) ความแตกต่างที�ชัดเจนคือ อัตราส่วนการ
นอนโรงพยาบาลซํา� ซึ� งพบว่ามีผ้ ู ป่วยในที�รับไว้ ในโรงพยาบาลซํา� ใน �� วันของผู้ป่วย COPD สูงกว่าอัตราส่วน
การรั บซํา� ของผู้ ป่วยในทั�วไป คิดเป็ นร้ อยละ ��.� ต่อ
ร้ อยละ ��.� (ตารางที� �)
อัตราส่วนการนอนโรงพยาบาลซํา� ของผู้ป่วย COPD
ยังมีความแตกต่างในเรื�องความสัมพันธ์กบั ช่วงเวลา เมื�อ
แบ่งการวิเคราะห์เป็ นไตรมาส พบว่า การนอนโรงพยาบาล
ซํา� ของผู้ป่วยในภาพรวมทั�งหมด มีการเปลี�ยนแปลงตาม
ช่วงเวลาไม่มากนัก โดยอยู่ระหว่างร้ อยละ ��.� ถึง ��.�
ขณะที�ผ้ ูป่วย COPD มีอัตราส่วนการนอนโรงพยาบาลซํา�
ที� มีแนวโน้ มเปลี� ยนแปลงตามช่ วงเวลามากกว่ า โดยมี
ปริ มาณสูงขึ� นในช่ วงไตรมาสที� � และ � และตํ�าลงใน
ไตรมาสที� � และ � โดยอยูร่ ะหว่าง ร้ อยละ ��.� ถึง ��.�
(ภาพที� �)
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานพบว่า เมื�อวิเคราะห์
เฉพาะในผู้ ป่วย COPD ระหว่างผู้ ท�ีมีการรับไว้ ในโรงพยาบาลซํา� (�,��� คน) และผู้ ป่ วยที� ไม่มีการรั บซํา�
(�,��� คน) ลักษณะพื� นฐานในเรื� องเพศ ไม่มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ในเรื� องอายุ กลุ่ม
ผู้ ท�ีมีการรับซํา� มีอัตราส่วนผู้ สูงอายุ มากกว่ ากลุ่ มที� ไม่มี
การรับซํา� อย่างมีนัยสําคัญ (p=0.036) สิทธิการรักษา ผู้ท�ี
มี ก ารรั บไว้ ในโรงพยาบาลซํา� มี อั ต ราส่ ว นของผู้ มี สิ ทธิ
ประกันสุขภาพถ้ วนหน้ ามากกว่ า และมารั บบริ การใน
ช่วงไตรมาสที� � และ � มากกว่ากลุ่มเปรียบเทียบเล็กน้ อย
มีเพียงปั จจัยเรื� องโรคร่ วมที�พบว่ า กลุ่ มที�รับไว้ ในโรงJournal of Health Science 2016 Vol. 25 No. 2
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ตารางที� � ลักษณะของผูป้ ่ วยในทั�งหมด และผูป้ ่ วยใน COPD
ปัจจัย (ไม่รวม missing data)

ผู้ป่วยในทั�งหมด (N = 36,360)

เพศ - ความถี� (ร้ อยละ)
หญิง
ชาย
ค่าฉลี�ยอายุ - ปี (ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน)
ค่ามัธยฐานอายุ - ปี (พิสยั ควอไทล์)
กลุ่มอายุ - ความถี� (ร้ อยละ)
น้ อยกว่า �� ปี
มากกว่าหรือเท่ากับ �� ปี
สิทธิการรักษา - ความถี� (ร้ อยละ)
สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้ วนหน้ า
ประกันสังคม
สวัสดิการข้ าราชการ
โรคไม่ตดิ ต่อเรื�อรัง หรือ NCD - ความถี� (ร้ อยละ)
ไม่มี
มี
การนอนโรงพยาบาลซํา� ใน �� วัน - ความถี� (ร้ อยละ)
ไม่มี
มี

20,785
15,575
57
59

(57.2)
(42.8)
(18.7)
(28.0)

เฉพาะผู้ป่วย COPD (N = 4,424)
2,430
1,994
66
68

(54.9)
(45.1)
(14.2)
(18.0)

22,055 (60.7)
14,305 (39.3)

1,768 (40.0)
2,656 (60.0)

27,288 (77.2)
1,961 (5.6)
6,096 (17.2)

3,591 (81.9)
87 (2.0)
704 (16.1)

20,191 (55.5)
16,169 (44.5)

2,276 (51.5)
2,148 (48.5)

31,069 (87.1)
5,291 (12.9)

3,355 (75.8)
1,069 (24.2)

ภาพที� � อัตราการรับผูป้ ่ วยในซํ� า ต่อผูป้ ่ วยทั�งหมดและต่อผูป้ ่ วย COPD
อัตราการรับผูป้ ่ วยในซํ�าต่อผูป้ ่ วยทั�งหมด

อัตราการรับผูป้ ่ วยในซํ�าโรค COPD

40
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พยาบาลซํา� มีแนวโน้ มที�จะมีโรคร่วม NCD มากกว่ากลุ่มที�
ไม่มกี ารรับซํา� อย่างมีนัยสําคัญ (p-value < 0.001) ปัจจัย
เรื�อง policy (ซึ�งเป็ นปัจจัยทีก� ารศึกษานี�สนใจ) ปัจจัยเรื�อง
โรคร่วม NCD และตัวแปรกลุ่มอายุ จะถูกนําไปคํานวณ
multiple logistic regression with marginal effects ต่อไป
(ตารางที� �)
การคํา นวณด้ วยเทคนิ ค interrupted time series
analysis (Prais-Winsten regression) แสดงให้ เห็นว่า
การมี policy ช่ ว ยลดอัตราส่ วนผู้ ป่ วยในรั บซํา� ในโรค

COPD ลงประมาณร้ อยละ �.� (ค่ าสั มประสิทธิ� ของ
policy = -0.032) ตัวแปร postslope มีค่าสัมประสิทธิ�
-�.��� หมายถึง หลังจากเกิด policy แล้ ว มีแนวโน้ ม
ที�จะมีอัตราส่วนของผู้ป่วยในรับซํา� ลดลง ด้ วยเหตุปัจจัย
อื� นๆ อีกประมาณร้ อยละ �.� ต่ อไตรมาส อย่างไม่มี
นัยสําคัญทางสถิติ มีเพียงตัวแปร Time ที�ค่าสัมประสิทธิ�
มีนัยสําคัญทางสถิติ (p=0.029) โดยมีคา่ �.��� แปลผล
ว่า ณ ช่วงเวลาที�ผ่านไป อัตราส่วนผู้ป่วยรับซํา� จะเพิ�มขึ�น
ตามธรรมชาติประมาณ ร้ อยละ �.� อนึ�งค่า constant ที�

ตารางที� � เปรียบเทียบลักษณะพื� นฐานและปัจจัยการเจ็ บป่ วยของผูป้ ่ วยใน COPD (N=4,424) ระหว่างกลุ่มที�มีการรับซํ� า
และกลุม่ ที�ไม่มีการรับซํ�า
ปัจจัย

ไม่มกี ารรับซํา� (N = 3,355) มีการรับซํา� (N = 1,069) p-value

เพศ - ความถี� (ร้ อยละ)
หญิง
ชาย
กลุ่มอายุ - ความถี� (ร้ อยละ)
น้ อยกว่า �� ปี
มากกว่าหรือเท่ากับ �� ปี
สิทธิการรักษา - ความถี� (ร้ อยละ)
สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้ วนหน้ า
ประกันสังคม
สวัสดิการข้ าราชการ
โรคไม่ตดิ ต่อเรื�อรัง หรือ NCD - ความถี� (ร้ อยละ)
ไม่มี
มี
ช่วงเวลาที�นอนโรงพยาบาล - ความถี� (ร้ อยละ)
ไตรมาสที� �
ไตรมาสที� �
ไตรมาสที� �
ไตรมาสที� �
ช่วงเวลาการนอนโรงพยาบาลกับ policy - ความถี� (ร้ อยละ)
ก่อนมี policy
หลังมี policy

1,848 (55.1)
1,507 (44..9)

582 (54.4)
487 (45.6)

0.715

1,370 (40.8)
1,985 (59.2)

398 (37.2)
671 (62.8)

0.036*

2,715 (81.8)
74 (2.2)
530 (16.0)

876 (82.4)
13 (1.2)
174 (16.4)

0.121

1,778 (53.0)
1,577 (47.0)

498 (46.6)
571 (53.4)

<0.001**

1,035
768
679
873

316
255
221
277

(30.9)
(22.9)
(20.2)
(26.0)

2,456 (70.8)
1,011 (29.2)

(29.6)
(23.8)
(20.7)
(25.9)

0.839

693 (72.4)
264 (27.6)

0.341

หมายเหตุ ผู้ป่วยสิทธิอ�นื ๆ เช่น ประกันสุขภาพแรงงานต่างด้ าว และ Missing data ไม่ได้ นาํ มาแสดงในตารางเนื�องจากมีปริมาณ
น้ อยมาก (น้ อยกว่าร้ อยละ �.�)
* มีนยั สําคัญทางสถิตทิ �รี ะดับความเชื�อมั�นมากกว่า ร้ อยละ ��.�
** มีนัยสําคัญทางสถิตทิ �รี ะดับความเชื�อมั�นมากกว่า ร้ อยละ ��.�
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0.22 หมายถึ ง อั ตราส่ว นผู้ ป่ วยในรั บซํา� พื� นฐานมี ค่ า
ประมาณร้ อยละ 22.0 (ตารางที� 3)
เมื�อนําผลลัพธ์จากตารางที� 3 มาคํานวณจํานวนการ
รับผู้ป่วยในซํา� ในสถานการณ์ทไ�ี ม่มี policy (counter-factual) พบว่ามีประมาณ 30 ถึง 53 คนต่อไตรมาส มากกว่า
สถานการณ์จริง (factual) ที�มี policy แล้ วประมาณ 8 ถึง
16 คนต่อไตรมาส หรือโดยเฉลี� ยประมาณ 10 คนต่อ
ไตรมาส (ภาพที� 2)
การวิเคราะห์โอกาสการเป็ นผู้ป่วยในรับซํา� ของผู้ป่วย
COPD ด้ วย multiple logistic regression with marginal
effects พบว่าการมี policy ช่วยลดโอกาสการเป็ นผู้ป่วยใน

รับซํา� ได้ ร้อยละ 2.6 (p=0.243) และการเป็ นผู้ ท�ีอายุ
มากกว่ าหรื อเท่ากั บ 65 ปี เพิ� มโอกาสการเป็ นผู้ ป่ วย
รับซํา� ประมาณร้ อยละ 1.8 (p=0.511) อย่างไม่มีนัยสําคัญ การมีโรคร่วม NCD ที�เพิ�มโอกาสการเป็ นผู้ป่วยใน
รับซํา� ได้ ร้อยละ 4.5 อย่างมีนัยสําคัญ (p=0.010) แต่เมื�อ
วิเคราะห์กลุ่มย่อยในผู้ป่วยที�เคยนอนโรงพยาบาลตั�งแต่
สองครั�งขึ�นไป พบว่าผลของ policy ต่อการลดโอกาสการ
เป็ นผู้ป่วยในรับซํา� มีมากขึ�นเป็ นร้ อยละ 8.4 อย่างมีนัยสําคัญ (p<0.001) ผลของ NCD และการเป็ นผู้สงู อายุต่อ
โอกาสการเป็ นผู้ป่วยในรับซํา� มีขนาดลดลงเล็กน้ อย (ตารางที� 4)

ตารางที� � ผลของ policy ต่อการลด readmission จาก interrupted time series analysis (Prais-Winsten regression) (R 2=0.631)
Variable

Coefficient Standard error p-value 95%confidence interval

Policy (โครงการพัฒนาระบบบริการ)
Time (อิทธิพลเวลาตามธรรมชาติก่อนมีนโยบาย)
Postslope (อิทธิพลเวลาตามธรรมชาติหลังมีนโยบาย)
Constant (จํานวน Readmission ณ จุดเริ�มต้ นการศึกษา)

-0.032
0.003
-0.006
0.221

0.021
0.001
0.004
0.011

0.137
0.014*
0.195
<0.001**

-0.076—0.113
0.001—0.005
-0.014—0.003
0.199—0.244

หมายเหตุ: * มีนยั สําคัญทางสถิตทิ �รี ะดับความเชื�อมั�นมากกว่าร้ อยละ ��.�
** มีนัยสําคัญทางสถิตทิ �รี ะดับความเชื�อมั�นมากกว่าร้ อยละ ��.�
ภาพที� � ผลการสร้างแบบจํ าลอง interrupted time series analysis (Prais-Winsten regression) เปรียบเทียบจํ านวนการรับ
ผูป้ ่ วยใน COPD ที�มีการรับซํ� า ระหว่างกรณีที�มี policy (factual) และกรณีที�ไม่มี policy (counterfactual)
Counterfactual (กรณีที�ไม่มี policy)
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ตารางที� 4 ผลของ policy ต่อโอกาสการรับผูป้ ่ วยในซํ�าในผูป้ ่ วย COPD ทั�งหมด และผูป้ ่ วย COPD ที�มีประวัตินอนโรงพยาบาล
ตั�งแต่ 2 ครั�งขึ� นไป โดยใช้เทคนิควิเคราะห์ multiple logistic regression with marginal effects
กลุ่มผู้ป่วย

Variable

Absolute percentage Standard p-value 95%confidence
change
error
interval

การมี exposure ต่อ policy
(vs ไม่มี exposure)
การมีโรคร่วม NCD (VS ไม่มี NCD)
การมีอายุ > �� ปี (อายุน้อยกว่า �� ปี )

-0.026

0.020

0.243 -0.061 - 0.016

0.045
0.018

0.018
0.028

0.010* 0.011 - 0.080
0.511 -0.036 - 0.072

ผู้ป่วย COPD ที�นอน การมี exposure ต่อ policy
โรงพยาบาลตั�งแต่ (vs ไม่มี exposure)
การมีโรคร่วม NCD (VS ไม่มี NCD)
� ครั�งขึ�นไป
การมีอายุ > �� ปี (อายุน้อยกว่า �� ปี )

-0.084

ผู้ป่วย COPD
ทั�งหมด#

0.030
0.014

0.024 <0.001**-0.131 - -0.373
0.022
0.032

0.185 -0.014 - 0.073
0.652 -0.048 - 0.076

หมายเหตุ: * มีนัยสําคัญทางสถิตทิ �รี ะดับความเชื�อมั�นมากกว่าร้ อยละ 95.0
** มีนัยสําคัญทางสถิตทิ �รี ะดับความเชื�อมั�นมากกว่าร้ อยละ 99.9
# Pseudo R2=0.004
 Pseudo R2=0.006

วิจารณ์

ในภาพรวมของการศึกษานี�พบว่า อัตราการรับผู้ป่วยในซํา� ในโรค COPD สูงกว่าผู้ป่วยในโดยทัว� ไป และมีแนวโน้ มเปลี�ยนแปลงตามช่วงเวลา โดยมักสูงในช่วงไตรมาสที�
1 และ 4 ซึ�งสอดคล้ องกับพยาธิวิทยาของโรค ด้ วยในช่วง
เวลาดังกล่าวมีอากาศเย็น และปัญหาหมอกควันมาก จึง
เป็ นความเสี�ยงต่อภาวะ bronchial hyperresponsiveness
ได้ มากขึ� น ข้ อค้ นพบที�สาํ คัญตามวัตถุประสงค์ของการ
ศึกษานี� คือ policy มีแนวโน้ มลดโอกาสการนอนโรงพยาบาลซํา� แม้ จะไม่มนี ัยสําคัญทางสถิตใิ นภาพรวม แต่มี
ผลชั ด เจนในการลดโอกาสการนอนโรงพยาบาลซํา� ใน
กลุ่มผู้ป่วย COPD ที�มีประวัติการนอนโรงพยาบาลตั�งแต่
2 ครั�งขึ�นไป
จากการคํานวณข้ างต้ น พบว่าหากไม่มี policy น่าจะ
มีผ้ ูป่วยที�ถูกรับไว้ ในโรงพยาบาลซํา� เพิ�มขึ�นประมาณ 10
รายต่ อไตรมาส เมื� อพิ จารณาจากต้ นทุ นการนอนโรงพยาบาล (ประมาณ 12,605 บาทต่อ adjRW)(8) คาด
ประมาณได้ ว่า policy นี�สามารถช่วยลดต้ นทุนของโรงพยาบาลได้ มากกว่า 849,000 บาทต่อปี
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ประโยชน์ของงานวิจัยนี� ทางเวชปฏิบัติ คือ (1) ใน
ผู้ป่วย COPD การมีโรค NCD มีผลต่อโอกาสการนอน
โรงพยาบาลซํา� อย่างมีนัยสําคัญ บ่งชี�ว่า ในการจัดระบบ
ดูแลผู้ป่วย COPD ควรมุ่งเน้ นการค้ นหาปัจจัยเสี�ยงโรคร่วมกลุม่ โรคไม่ตดิ ต่อเรื�อรังอืน� ๆ มากขึ�น และ (2) จํานวน
ผู้ป่วยในรับซํา� มีแนวโน้ มเพิ�มขึ�นตามธรรมชาติ ซึ�งอาจเกิด
จากสาเหตุหลายประการ เช่น ปัจจัยเสี�ยงของ COPD ใน
ระดับครอบครัวหรือชุมชนมีมากขึ�นเรื�อยๆ บ่งชี�ว่า การ
พัฒนาระบบบริการผู้ป่วย COPD แม้ ในโครงการจะมีการ
ประสานกับเจ้ าหน้ าที�เวชศาสตร์ ครอบครั วอยู่ บ้ างแล้ ว
หากมุ่งหวังให้ ผลลัพธ์ของโครงการเกิดผลดีย�ิงขึ�น น่าจะ
มุ่งเน้ นความเชื�อมโยงของการบริการจากกรอบของโรงพยาบาลไปสู่โรงพยาบาลชุมชนที�เป็ นเครื อข่ายและงาน
บริการสุขภาพปฐมภูมิมากขึ�น
การศึกษานี�มีข้อจํากัดบางประการ เช่น (1) ในแง่
ความครบถ้ วนของข้ อมู ล เนื�องจากเป็ นการใช้ ข้ อมู ล
เวชระเบียนเมื�อผู้ป่วยมานอนโรงพยาบาลแล้ วเท่านั�น จึง
ไม่อาจอ้างอิงผลการศึกษาไปสู่ผ้ ปู ่ วย COPD ทั�งหมดได้
(2) ข้ อมูลที�ใช้ ไม่ได้ มีการเก็บปั จจัยเสี�ยง (เช่น ข้ อมูล
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เศรษฐานะ) โดยละเอียด เนื�องจากเป็ นข้ อมูลการบริการ
ไม่ใช่ข้อมูลการสํารวจ (survey) (3) ช่วงเวลาการเก็บ
ข้ อมูลค่อนข้ างสั�น และเป็ นข้ อมูลภาคตัดขวางหลายช่วง
เวลา ประเด็นนี� อาจเป็ นเหตุหนึ� งที�ทาํ ให้ ผลของ policy
ไม่มีนัยสําคัญทางสถิติในการคํานวณด้ วยเทคนิค interrupted time series analysis (Prais-Winsten regression)
เพราะข้อมูลจะถูกแปลงจากข้ อมูลรายบุคคล มาเป็ นข้อมูล
รวมรายไตรมาส (4) ผลของ policy ที�คาํ นวณได้ อาจมี
อคติ เนื� องจากผู้ ป่วยบางรายที�ถูกรับไว้ ในโรงพยาบาล
ซํา� ใน 28 วัน อาจไปรักษาที�โรงพยาบาลอื�น การศึกษา
วิจัยในอนาคตทีร� วบรวมข้อมูลในหลายโรงพยาบาลน่าจะ
ทําให้ การประเมินผลของ policy มีความแม่นยํามากขึ�น
ย่ อมช่ วยพั ฒนาข้ อเสนอที�เป็ นรูปธรรมต่อการปรับปรุง
ระบบการให้ บริการของโรงพยาบาลให้ ดียิ�งขึ�นต่อไป
สรุป
โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคปอดอุดกั�นเรื�อรังของแผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้ าตากสินมหาราช ที�อาศัยความร่วมมือระหว่างสหสาขาวิ ชาชี พในการดู แลผู้ ป่ วย COPD มี ผลช่ วยลดการรั บ
ผู้ป่วยในโรค COPD ซํา� ใน �� วัน ได้ ประมาณ 10 รายต่อ
ไตรมาส และในระดับผู้ป่วยรายบุคคล โครงการช่วยลด
โอกาสการรับไว้ ในโรงพยาบาลซํา� ได้ร้อยละ 2.6 ในผู้ป่วย
COPD ทั�วไป และร้ อยละ 8.4 ในผู้ป่วย COPD ที�เคยมี
ประวัตินอนโรงพยาบาลซํา� ตั�งแต่ 2 ครั�งขึ�นไป การศึกษา
นี�มขี ้ อจํากัดที�สาํ คัญบางประการ เช่น การขาดข้ อมูลความ
เสี�ยงโรค COPD ของแต่ละบุคคล และช่วงเวลาของการ
เก็บ ข้ อมู ล ที� ค่ อ นข้ างสั� นเกิ นกว่ า จะเห็ นผลลั พ ธ์ ข อง
โครงการในระยะยาว การพัฒนาปรับปรุงโครงการ โดยให้
ความสําคัญกับการคัดกรองโรคร่วมกลุ่มไม่ติดต่อเรื� อรัง
มากขึ�น รวมถึงการขยายกิจกรรมของโครงการไปสู่โรงพยาบาลชุมชนเครือข่าย และหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ ในระดั บชุ มชน จะช่ วยทํา ให้ อั ตราการรั บผู้ ป่ วยใน
COPD ซํา� ลดลงและคุณภาพชีวิตผู้ป่วย COPD ดีข� นึ ต่อไป
วารสารวิชาการสาธารณสุข ���� ปี ที � �� ฉบับที � �
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Abstract: Outcome of Service Development Programme on Within-28-Days Readmissions of Chronic Obstructive
Pulmonary Diseases (COPD) Patients: a Case Study of Somdejphrajaotaksinmaharaj Hospital, Tak
Province
Smith Kerdsin, M.D.*; Rapeepong Suphanchaimat, M.D.**
* Somdejphrajaotaksinmaharaj Hospital, Tak province;** Ban Phai Hospital, Khon Kaen Province and International Health Policy Program (IHPP), Ministry of Public Health, Thailand
Journal of Health Science 2016;25:246-54.
Chronic obstructive pulmonary diseases (COPD) has been a huge public health problem in Thailand for ages. It is also one of the five most common diseases of inpatients in the Internal Medicine
Department of Somdejphrajaotaksinmaharaj Hospital, Tak province. In this regard, the hospital has developed a service development programme emphasizing on multi-disciplinary team approach in improving
service for, and helping shape behavior of COPD patients. The objective of this study was to explore the
outcomes of the programme by utilyzing within-28-days readmission as the key indicator. A total of
36,360 patient records were collected between October 2009 and June 2015. The data were analyzed by
descriptive statistics in terms of mean and frequency; and inferential statistics, in which interrupted time
series analysis (Prais-Winsten regression) and multiple logistic regression with marginal effects were
applied. It was found that readmission ratio of COPD inpatients was approximately 24.0%, which was
larger than that of all inpatients (13.0%). The programme had reduced COPD readmissions by 10 cases
per quarter. At individual level, the programme reduced readmission probability of COPD patients by
2.6%. Furthermore, the programme effect was more apparent in COPD patients who had admission history
at least twice with a 8.4% decrease in the readmission rate. Yet, this study still experienced some limitations, such as the incompleteness of data, and short data collection period. The programme should be
improved by emphasizing more on screening for non-communicable disease risk factors; and should be
expanded to cover lower-level health facilities.
Key words: chronic obstructive pulmonary diseases, readmission, inpatient, interrupted time series, multiple
logistic regression
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