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โรคเบาหวาน (diabetes mellitus) และโรคความดัน
โลหิตสูง (hypertension) เป็นปัญหาสุขภาพทีส่ ำ� คัญของ
โลกและประเทศไทย องค์การอนามัยโลกระบุวา่ ในปี พ.ศ.
2543 ทั่วโลกมีผู้ป่วยโรคเบาหวาน 171 ล้านคน และจะ
เพิม่ ขึน้ เป็น 366 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2573 ส�ำหรับประเทศไทย
จากการส�ำรวจอัตราความชุกของโรคเบาหวานและโรคความดัน
โลหิตสูง ของโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
และกรุงเทพมหานคร ในปี พ.ศ. 2553 พบว่ามีผู้ป่วย
โรคเบาหวาน ร้อยละ 6.90 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 14.50
และผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ร้อยละ 21.40 เพิ่มขึ้น
เป็นร้อยละ 55 ในปี พ.ศ. 2555 นอกจากนีย้ งั พบว่าผูป้ ว่ ย
เป็นทัง้ โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ร้อยละ 30.50
และพบผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงที่
ไม่สามารถควบคุมโรคให้อยูใ่ นเกณฑ์ปกติได้ ร้อยละ 73.60
และ 33.70 ตามล�ำดับ (ราม รังสินธุ์, ธีรยุทธ สุขมี, และ
ปิยทัศน์ ทัศนาวิวฒ
ั น์, 2553; เครือข่ายวิจยั กลุม่ สถาบัน
แพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย, 2555) ในขณะเดียวกัน
ก็พบว่าการเกิดภาวะแทรกซ้อนทั้งโรคหลอดเลือดหัวใจ
โรคหลอดเลือดสมอง ภาวะไตวาย และอื่น ๆ ในผู้ป่วย
โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงเพิ่มสูงขึ้น ท�ำให้
กระทบต่ อ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของผู ้ ป ่ ว ย ครอบครั ว สั ง คม
และรัฐบาลต้องเสียค่าใช้จา่ ยในการดูแลผูป้ ว่ ยโรคเบาหวาน
และโรคความดันโลหิตสูงทีม่ ภี าวะแทรกซ้อนเป็นจ�ำนวนมาก
(สุพตั รา ศรีวณิชชากร และคณะ, 2553) ซึง่ ปัญหาสุขภาพ
ดังกล่าวจ�ำเป็นต้องได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบและ

ต่อเนือ่ ง การจัดการรายกรณีถอื เป็นหนึง่ ในแนวคิดส�ำคัญ
ทีถ่ กู น�ำมาใช้ และสามารถจัดการปัญหาโรคเรือ้ รังได้อย่าง
เป็นระบบ มีประสิทธิภาพ ดังนัน้ บทความนีจ้ งึ ขอน�ำเสนอ
สาระส�ำคัญเกีย่ วกับพยาบาลผูจ้ ดั การรายกรณีในการจัดการ
โรคเรื้อรัง
ความส�ำคัญของการจัดการโรคเรื้อรังในประเทศไทย
การบริหารจัดการโรคเรื้อรังของประเทศไทยที่
ผ่านมา มีกระทรวงสาธารณสุขเป็นแกนน�ำ โดยมีการน�ำ
แนวคิด Chronic Care Model ของ Wagner มาใช้
โดยด� ำ เนิ น การครอบคลุ ม ทุ ก มิ ติ ทั้ ง การป้ อ งกั น โรค
การส่งเสริมสุขภาพ การดูแลรักษา และการฟื้นฟูสุขภาพ
ซึง่ พบว่ามีรปู แบบทีห่ ลากหลาย ขึน้ อยูก่ บั การจัดการของ
แต่ ล ะพื้ น ที่ และมี น โยบายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด การ
โรคเรือ้ รัง ได้แก่ นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน
ในช่วงปี พ.ศ. 2554-2558 คือ การจัดให้มมี าตรการสร้าง
สุขภาพ โดยมีเป้าหมายเพื่อลดอัตราป่วย อัตราตาย และ
ผลกระทบจากโรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รัง และแผนพัฒนาสุขภาพ
แห่งชาติในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559 มีวิสัยทัศน์ให้ประชาชน
ทุกคนมีสขุ ภาพดี ร่วมสร้างระบบสุขภาพพอเพียง เป็นธรรม
น�ำสูส่ งั คมสุขภาวะ โดยมีพนั ธกิจในการพัฒนาระบบสุขภาพ
ให้มปี ระสิทธิภาพ มีการท�ำงานประสานกันแบบบูรณาการ
ทัง้ ภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน ทัง้ ภาครัฐและ
ภาคเอกชน โดยหนึง่ ในภารกิจเร่งด่วนคือ การดูแลสุขภาพ

*  พยาบาลวิชาชีพชำ�นาญการพิเศษ กลุ่มสาระวิชาการพยาบาล 1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท

วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี ปีที่ 28 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2560
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ผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง (สมเกียรติ
โพธิสัตย์ และคณะ, 2557) นอกจากนี้ แผนยุทธศาสตร์
สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย ในช่วงปี พ.ศ. 2554-2563 ยังมี
เป้าหมายให้ประชาชน ชุมชน สังคม และประเทศ มีภมู คิ มุ้ กัน
และศั ก ยภาพในการสกั ด กั้ น ภั ย คุ ก คามสุ ข ภาพจาก
โรควิถีชีวิตที่ส�ำคัญ โดยมุ่งเน้นการลดปัญหาโรควิถีชีวิต
ทีส่ ำ� คัญ 5 โรค ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง
โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง และโรคมะเร็ง ด้วยการเพิม่
วิถีชีวิตพอเพียง และการจัดการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
เบาหวานและความดันโลหิตสูง จัดเป็นหนึง่ ในแผนพัฒนา
ระบบบริ ก ารสุ ข ภาพ (service plan) โดยมุ ่ ง พั ฒ นา
ระบบบริ ก ารทุ ก ระดั บ ตั้ ง แต่ ร ะดั บ ปฐมภู มิ ทุ ติ ย ภู มิ
ตติยภูมิ และศูนย์ความเชี่ยวชาญระดับสูง ให้เป็นระบบ
ที่เชื่อมโยงกันเป็นเครือข่าย
นอกจากนี้ กระทรวงสาธารณสุขยังได้รว่ มกับองค์การ
อนามัยโลก ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) และส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(สปสช.) สร้างแผนงานเครือข่ายควบคุมโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรัง โดยมีวัตถุประสงค์ที่ส�ำคัญคือ เพื่อส่งเสริมให้เกิด
ความเข้มแข็งในด้านนโยบาย แผนงาน และมาตรการที่
จะป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อส�ำคัญ การพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการโรคเรือ้ รังในภาพของประเทศ เชือ่ มโยง
ไปยังทุกเขตสุขภาพ ทุกระดับของสถานบริการ จนถึง
ชุมชน ในทุกมิตขิ องการดูแลรักษา ดังปรากฏเป็นตัวชีว้ ดั
คุณภาพของคลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรังคุณภาพ นับตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2556 จนถึงปัจจุบนั (ส�ำนักโรคไม่ตดิ ต่อ กรมควบคุม
โรค กระทรวงสาธารณสุข, 2560)
อย่างไรก็ตาม ผลการด�ำเนินงานด้านโรคเรื้อรัง
ยังพบว่ามีจ�ำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดัน
โลหิตสูงเพิม่ สูงขึน้ อีกทัง้ ยังพบอัตราการเกิดโรคแทรกซ้อน
ในกลุม่ ผูป้ ว่ ยดังกล่าวเพิม่ มากขึน้ ทุกปี (สมเกียรติ โพธิสตั ย์,
2556) ซึง่ รัฐบาลต้องสูญเสียงบประมาณในการดูแลรักษา
ผู้ป่วยโรคเรื้อรังจ�ำนวนมาก ดังนั้น การจัดการปัญหา
โรคเรื้อรังให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีนั้น
บุคลากรผูร้ บั ผิดชอบจ�ำเป็นต้องได้รบั การพัฒนาสมรรถนะ
ส�ำคัญให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และมีทีม

ที่สามารถดูแลและประสานงาน ที่สามารถท�ำงานร่วมกัน
ได้ อ ย่ า งบู ร ณาการ ทั้ ง ในระดั บ จั ง หวั ด และระดั บ เขต
เพราะทั้งสองโรคนี้เป็นสาเหตุชักน�ำส�ำคัญที่ท�ำให้เกิด
โรคเรื้อรังอื่น ๆ ตามมา ดังนั้น ในปีงบประมาณ 2554
สปสช. ร่วมกับสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัย
มหิดล จึงได้เริม่ โครงการพัฒนาสมรรถนะของผูจ้ ดั การระบบ
(system manager) ในการจัดการโรคเรือ้ รังขึน้ โดยเน้น
ให้มสี มรรถนะการจัดการเชิงระบบ โดยเฉพาะการจัดการ
ข้อมูลสารสนเทศ และด้วยความร่วมมือระหว่างสปสช.
สภาการพยาบาล องค์กรการศึกษา และสถาบันทีเ่ กีย่ วข้อง
ได้เริ่มผลิตพยาบาลผู้จัดการรายกรณีโรคเรื้อรัง (nurse
case manager for chronic disease) ในรูปแบบของ
การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาล
ผูจ้ ดั การรายกรณีโรคเรือ้ รัง (เบาหวานและความดันโลหิตสูง)
เพือ่ ให้พยาบาลผูจ้ ดั การรายกรณีโรคเรือ้ รังสามารถด�ำเนินการ
จัดการปัญหาให้กับผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดัน
โลหิตสูงเป็นรายบุคคล โดยเน้นการประสานงานกับทีม
สหสาขาวิชาชีพ เพือ่ ให้ผปู้ ว่ ยได้รบั การดูแลตามปัญหาและ
ความจ�ำเป็น โดยใช้แนวทางเวชปฏิบตั เิ พือ่ ลดความผันแปร
และส่งผลให้เกิดผลลัพธ์การจัดการรายกรณีที่ดี
แนวคิดการจัดการรายกรณีและการจัดการรายกรณี
โรคเรื้อรัง
การจัดการรายกรณี ถือได้ว่าเป็นกลยุทธ์หนึ่งใน
การขับเคลื่อนการจัดการกับปัญหาโรคเรื้อรังส�ำคัญที่ได้
รับการยอมรับทัว่ โลก จากการทบทวนวรรณกรรมเกีย่ วกับ
การจัดการรายกรณี พบว่ามีการให้ความหมายทั้งที่มี
ความเหมือนและแตกต่างกัน ผูเ้ ขียนจึงขอสรุปความหมาย
ของการจัดการรายกรณีวา่ เป็นกระบวนการประสานงาน
การดูแลผูป้ ว่ ยอย่างต่อเนือ่ ง ทัง้ ในสถานบริการและชุมชน
มีการวางแผนการออกแบบการดูแลให้แก่ผปู้ ว่ ยเฉพาะราย
แบบองค์รวม ในทุกระยะของการเจ็บป่วย เพือ่ ตอบสนอง
ความต้องการทีซ่ บั ซ้อนด้านสุขภาพของผูป้ ว่ ยและครอบครัว
มีการพิทกั ษ์สทิ ธิ์ การเจรจาต่อรองของผูป้ ว่ ย ผูใ้ ห้บริการ
ผูซ้ อื้ บริการ มีการจัดการเพือ่ ลดความผันแปรในกระบวนการ
ดูแลรักษาผู้ป่วย มีการประสานให้เข้าถึงแหล่งทรัพยากร
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เพือ่ ก่อให้เกิดผลลัพธ์เชิงคุณภาพทัง้ ด้านคลินกิ ด้านค่าใช้จา่ ย
ด้านรายได้ และด้านมูลค่าเพิม่ และก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุด
ในการส่งเสริมสุขภาวะและคุณภาพชีวติ ของผูป้ ว่ ย (ศิรอิ ร
สินธุ, 2555; Mullahy & Jensen, 2004; Cohen &
Cesta, 2005; Tahan, 2005; Case Management
Society of America: CMSA, 2010)
ความเป็นมาของการจัดการรายกรณีนั้น เกิดขึ้น
ครั้งแรกและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายในประเทศ
อังกฤษและสหรัฐอเมริกา เนื่องจากผู้รับบริการมีภาวะ
เจ็บป่วยรุนแรง เกิดโรคเรือ้ รัง และเป็นโรคทีม่ คี วามซับซ้อน
มากขึ้น ไม่สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคได้
ท�ำให้เกิดการสูญเสียงบประมาณในการรักษาพยาบาล
ที่สูง จึงเกิดแรงผลักดันในการควบคุมและลดค่าใช้จ่าย
จากการศึกษาประวัติความเป็นมาของระบบการจัดการ
รายกรณี พบว่ามีการพัฒนาในประเทศสหรัฐอเมริกามา
ตัง้ แต่ตน้ ปี ค.ศ. 1900 โดยถูกน�ำไปใช้ในการดูแลผูป้ ว่ ย
จิตเวช ผู้ป่วยโรคเรื้อรังในชุมชน โดยพยาบาลชุมชน
และนักสังคมสงเคราะห์ได้นำ� ไปใช้ในงานประจ�ำและท�ำหน้าที่
เป็นผู้จัดการรายกรณีไปด้วย หลังสงครามโลกครั้งที่ 2
ระบบการจัดการรายกรณีได้รับความสนใจมากขึน้   ถูกน�ำ
ไปใช้ในการดูแลผู้ป่วยทหารผ่านศึกที่มีความเจ็บป่วย
ซับซ้อน ต่อมาผูจ้ า่ ยชดเชยค่ารักษาพยาบาล (third party
payers) เช่น บริษัทประกันสุขภาพ หน่วยงานของรัฐ
ได้ทบทวนระบบบริการทีต่ อ้ งการเน้นรูปแบบบริการทีย่ ดึ
ผูร้ บั บริการเป็นศูนย์กลาง คุม้ ค่า คุม้ ทุน และสมเหตุสมผล
กับเงินทีจ่ า่ ยไป จึงน�ำการจัดการรายกรณีมาใช้ในกลุม่ ผูป้ ว่ ย
เฉพาะ (specific populations) และพยาบาลวิชาชีพได้
ขยายบทบาทมาท�ำหน้าทีเ่ ป็นผูจ้ ดั การรายกรณีเพิม่ มากขึน้
ในการดูแลผูป้ ว่ ยภาวะวิกฤต เฉียบพลัน และรุนแรง ทัง้ นี้
การจั ด การรายกรณี เ ป็ น ระบบที่ มี ก ารพั ฒ นาคุณภาพ
การพยาบาลอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อ
ผู้ป่วย โดยยังคงเน้นการดูแลที่ยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง
ร่วมกับการใช้ทรัพยากรการดูแลในทุกระดับจนถึงชุมชน
มีการส่งเสริมการจัดการตนเองแก่ผู้ป่วย มีการปฏิบัติ
การพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ และมีการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการดูแลสุขภาพ จึงท�ำให้พยาบาล

ผู้จัดการรายกรณีได้รับความนิยมเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน
(Cohen & Cesta, 2005)
ส�ำหรับประเทศไทย มีการน�ำระบบการจัดการ
รายกรณีมาใช้ในสถานบริการสุขภาพในลักษณะของการท�ำ
วิจัยเพื่อพัฒนางาน การอบรมระยะสั้น และการพัฒนา
คุณภาพการพยาบาลในการดูแลผูป้ ว่ ยโรคต่าง ๆ ในหน่วยงาน
ย่อย ๆ ในโรงพยาบาลหรือทั้งโรงพยาบาล ไม่ได้เป็น
ภาพรวมของประเทศไทย จนกระทัง่ ปี พ.ศ. 2554 สปสช.
ซึ่งรับผิดชอบด้านการบริหารจัดการกองทุนโรคเรื้อรัง
ได้มีการบูรณาการการด�ำเนินงานที่สอดคล้องกับแผน
ยุ ทธศาสตร์ สุ ข ภาพดี วิถี ชี วิต ไทย พ.ศ. 2554-2563
ของกระทรวงสาธารณสุข ได้มีการประสานความร่วมมือ
ไปยั ง สภาการพยาบาล ในการผลิ ต พยาบาลผู ้ จั ด การ
รายกรณีอย่างเป็นระบบ โดยจัดให้มีการอบรมหลักสูตร
การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผูจ้ ดั การรายกรณี
โรคเรือ้ รัง (เบาหวานและความดันโลหิตสูง) ขึน้ ในปี พ.ศ.
2554 ซึ่งถือว่าเป็นหลักสูตรการจัดการรายกรณีที่เป็น
รูปธรรมหลักสูตรแรกของประเทศไทยโดยสภาการพยาบาล
ผ่านการจัดตัง้ คณะท�ำงานจากสถาบันการศึกษาและสถาน
บริการพยาบาลทีเ่ ป็นตัวแทนจากทุกภาคส่วนของประเทศ
ไทย (ศิรอิ ร สินธุ และคณะ, 2554)
ส�ำหรับเหตุผลของการน�ำแนวคิดการจัดการรายกรณี
มาใช้ในหลักสูตรการจัดการปัญหาโรคเรือ้ รังในกลุม่ ผูป้ ว่ ย
โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงอย่างเป็นทางการนัน้
อันดับแรกเป็นเพราะทั้งสองโรคนี้เป็นโรคเรื้อรังที่มีสถิติ
การเจ็บป่วยและการตายที่สูงมาก เป็นโรคที่เป็นปัจจัย
พื้นฐานในการชักน�ำให้เกิดโรคแทรกซ้อนที่เป็นอันตราย
ร้ายแรง และจ�ำเป็นต้องใช้งบประมาณค่าใช้จา่ ยในการดูแลรักษา
สูง นอกจากนีย้ งั พบว่ามีกลุม่ เสีย่ งต่อการเกิดโรคเบาหวาน
และโรคความดันโลหิตสูงทีไ่ ม่เข้าถึงการตรวจวินจิ ฉัย และ
กลุม่ ทีเ่ ป็นโรคแล้วยังไม่เข้าถึงการตรวจรักษา และการตรวจ
คัดกรองภาวะแทรกซ้อนทีจ่ ำ� เป็นตามเกณฑ์มาตรฐานใน
ระดับสูง (เครือข่ายวิจัยกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย, 2555) ดังนั้น การผลิตพยาบาลผู้จัดการ
รายกรณีโรคเรือ้ รังเพือ่ ให้สามารถดูแลผูป้ ว่ ยโรคเบาหวาน
และโรคความดันโลหิตสูงได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน เพือ่ ส่งเสริม
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สุขภาพ ลดโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคแทรกซ้อน และ
ส่งเสริมคุณภาพชีวติ ของผูป้ ว่ ย พัฒนาระบบบริการสุขภาพ
ส่งเสริมความคุม้ ค่า คุม้ ทุนในการบริการสุขภาพในทุกระยะ
ของการเจ็บป่วย เพือ่ แก้ไขปัญหาโรคเรือ้ รังดังกล่าวข้างต้น
จึงเป็นสิ่งที่จ�ำเป็นอย่างยิ่ง
พยาบาลผูจ้ ดั การรายกรณีโรคเรือ้ รังทีผ่ า่ นการอบรม
จะถูกพัฒนาให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจในนโยบาย
และระบบบริการสุขภาพทีเ่ กีย่ วข้องกับผูป้ ว่ ยโรคเบาหวาน
และโรคความดันโลหิตสูง มีความรูแ้ ละทักษะในการจัดการ
รายกรณีส�ำหรับผู้ป่วย ตั้งแต่ระยะเสี่ยงต่อการเกิดโรค
จนถึงระยะโรคลุกลามเกิดภาวะแทรกซ้อน จนถึงระยะ
สุดท้ายของชีวิต ท�ำให้ผู้ป่วยได้รับการตรวจคัดกรอง
การวินจิ ฉัยโรค การรักษา การจัดการทรัพยากรทางสุขภาพ
รวมทัง้ การใช้เทคโนโลยีการรักษาและการรักษาทางเลือก
ในกรณีทจี่ ำ� เป็นได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับความต้องการ
ทางสุขภาพ ค่าใช้จ่าย และทันเวลา สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและข้อมูลเชิงประจักษ์เกีย่ วกับการพัฒนาคุณภาพ
การพยาบาลผูป้ ว่ ยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง
ได้ โดยมีระยะเวลาการอบรม 4 เดือน มีเป้าหมายของ
การผลิตพยาบาลผูจ้ ดั การรายกรณีโรคเรือ้ รังในช่วงปี พ.ศ.
2554-2557 ทั่วประเทศ จ�ำนวนอย่างน้อย 1,200 คน
เพื่อให้ทุกพื้นที่ในระดับอ�ำเภอมีพยาบาลผู้จัดการราย
กรณีโรคเรื้อรังอย่างน้อย 1 คน ต่อ 1 โรงพยาบาล โดยมี
การก�ำหนดเป็นตัวชี้วัดคุณภาพของคลินิกโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรังคุณภาพ ที่ทุกโรงพยาบาลต้องมีพยาบาลผู้จัดการ
รายกรณีโรคเรื้อรังอย่างน้อย 1 คน และมีการรายงาน
ผลการด�ำเนินงานตามตัวชีว้ ดั คุณภาพของคลินกิ โรคไม่ตดิ ต่อ
เรือ้ รังคุณภาพ ทีส่ ะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพของการจัดการ
โรคเรื้อรังอย่างต่อเนื่อง
ประเด็นส�ำคัญอีกประการหนึง่ ของการน�ำแนวคิด
การจัดการรายกรณีไปใช้คอื ผูป้ ว่ ยทุกคนไม่จำ� เป็นต้องใช้
รูปแบบการดูแลในลักษณะของการจัดการรายกรณีเสมอไป
ทั้งนี้ ผู้จัดการรายกรณีส่วนใหญ่จะให้การดูแลผู้ป่วย
ที่ มี ลั ก ษณะดั ง นี้ 1) มี จ� ำ นวนมาก (high volume)
2) มี ค วามเสี่ ย งสู ง (high risk) 3) มี ค วามซั บ ซ้ อ น
(complex case) 4) มีคา่ ใช้จา่ ยในการรักษาสูง (high cost)

และ 5) มีความแปรปรวนหรือเบี่ยงเบนไปจากมาตรฐาน
การดูแล (variation) โดยผูจ้ ดั การรายกรณีตอ้ งค�ำนึงถึง
หลักเศรษฐศาสตร์สขุ ภาพ ความคุม้ ค่า คุม้ ทุนในการจัดการ
ปัญหาโรคเรื้อรัง และความต้องการของสถานบริการใน
การปรับปรุงคุณภาพการดูแลร่วมด้วย (Tahan & Huber,
2006) อย่างไรก็ตาม การท�ำหน้าทีเ่ ป็นผูจ้ ดั การรายกรณี
ในต่างประเทศไม่ได้จ�ำกัดว่าจะต้องเป็นพยาบาลวิชาชีพ
เท่านั้น อาจเป็นวิชาชีพอื่นก็ได้ แต่ส�ำหรับประเทศไทย
ผู้จัดการรายกรณีส่วนใหญ่เป็นพยาบาล
คุณสมบัตแิ ละแนวปฏิบตั ขิ องผูจ้ ดั การรายกรณี
ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศไทย
ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ก�ำหนดว่าผู้จัดการ
รายกรณีต้องมีคุณสมบัติคือ ผ่านการขึ้นทะเบียนอย่าง
ถูกต้องในการปฏิบตั งิ านตามบทบาทของผูจ้ ดั การรายกรณี
ทีเ่ รียกว่า Certified Case Manager (CCM) โดยไม่จำ� เป็น
ต้องเป็นพยาบาลวิชาชีพเท่านัน้ อาจเป็นนักสังคมสงเคราะห์
หรือนักอาชีวบ�ำบัดก็ได้ ส�ำหรับผู้จัดการรายกรณีที่เป็น
พยาบาลวิชาชีพนัน้ The American Nurses Credentialing
Center (ANCC) ซึง่ เป็นหน่วยงานย่อยในสมาคมพยาบาล
แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา ท�ำหน้าที่ให้ประกาศนียบัตร
“Case Management Nurse Certification” รับรอง
คุณสมบัติเมื่อสอบผ่าน ANCC’s Case Management
Nurse Exam พยาบาลที่สอบผ่านจะใช้ค�ำน�ำหน้าว่า
RN-BC (Registered Nurse-Board Certified)
นอกจากนี้ สมาคมผู ้ จั ด การรายกรณี แ ห่ ง
ประเทศสหรัฐอเมริกา (Case Management Society
of America: CMSA, 2010) ได้มีการก�ำหนดสมรรถนะ
ทีเ่ ป็นมาตรฐานส�ำหรับการจัดการรายกรณีไว้คอื ผูจ้ ดั การ
รายกรณีจำ� เป็นต้องมีการประเมินความต้องการของผูป้ ว่ ย
แบบบูรณาการ ครอบคลุมองค์รวม ทัง้ ด้านร่างกาย จิตใจ
อารมณ์ สังคม จิตวิญญาณ พฤติกรรม และการรักษา
ที่ได้รับ วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นและปัญหาที่มีโอกาส
จะเกิ ด ขึ้ น วางแผนการจั ด การรายกรณี ที่ ค รอบคลุ ม
และน�ำไปสู่การบรรลุเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ มีการก�ำกับ
ติดตาม และประเมินผลลัพธ์ มีการประสานการดูแลผูป้ ว่ ย
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ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของผูป้ ว่ ยและผูด้ แู ลในการตัดสินใจ
ให้ การดู แลแบบบู ร ณาการ ต่อเนื่อง และไม่แ ยกส่วน
ในทุ ก ระยะของการเจ็ บ ป่ ว ย ทั้ ง ภายในและภายนอก
หน่วยงาน อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และทันต่อเวลา
ประยุกต์ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์เป็นพืน้ ฐานในการจัดการ
รายกรณี พัฒนาแผนและผลลัพธ์ของการจัดการรายกรณี
โดยใช้แนวปฏิบัติและมาตรฐานการดูแลที่ผู้ป่วยยอมรับ
ในการส่งเสริม/ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ส่งเสริม
การมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยของทีมสหสาขาวิชาชีพ
และแหล่งประโยชน์ต่าง ๆ ขยายขอบเขตหน้าที่ของ
การจัดการรายกรณีในการประสานงานกับสถานบริการ
หรือหน่วยงานอืน่ ๆ และพัฒนาแผนการดูแลผูป้ ว่ ยรายกรณี
เพื่อส่งเสริมสุขภาวะและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย รวมถึง
ยึดความปลอดภัยและความพึงพอใจของผูป้ ว่ ยเป็นหลัก
ส�ำหรับประเทศไทย มีพยาบาลผูจ้ ดั การรายกรณี
โรคเรื้ อ รั ง ที่ ผ ่ า นการอบรมและได้ รั บ ประกาศนี ย บั ต ร
การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผูจ้ ดั การรายกรณี
โรคเรื้อรัง (เบาหวานและความดันโลหิตสูง) จากสภา
การพยาบาล รับผิดชอบและท�ำหน้าทีเ่ ป็นพยาบาลผูจ้ ดั การ
รายกรณีโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง โดยมี
ต� ำ แหน่ ง เป็ น พยาบาลวิ ช าชี พ เหมื อ นพยาบาลทั่ ว ไป
ไม่มีการก�ำหนดเป็นโครงสร้างในเชิงบริหารในองค์กร
นอกจากนี้ยังพบว่าหลายสถานบริการสุขภาพจัดให้มี
พยาบาลผู ้ จั ด การรายกรณี ที่ ผ ่ า นการอบรมระยะสั้ น
3-5 วัน รับผิดชอบและท�ำหน้าที่เป็นพยาบาลผู้จัดการ
รายกรณีในการดูแลผู้ป่วยแต่ละกลุ่มโรคเช่นเดียวกัน
ประเทศไทยมีการก่อตัง้ สมาคมผูจ้ ดั การรายกรณี
ประเทศไทย (Case Management Association of
Thailand) เช่นเดียวกับประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมี
เป้าหมายคือ เอือ้ อ�ำนวยแนวทางในการพัฒนาการจัดการ
รายกรณี สร้างระบบในการติดต่อสือ่ สารเกีย่ วกับการจัดการ
รายกรณี ผลักดันกฎหมายหรือนโยบายซึ่งเป็นทิศทาง
ในการจัดการรายกรณี มีบทบาททีส่ ำ� คัญคือ เป็นศูนย์กลาง
ในการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการรายกรณี สนับสนุน
และให้บริการเพื่อการเข้าถึงบริการสุขภาพส�ำหรับผู้ป่วย
เป็นผูแ้ ทนการจัดการรายกรณีในประเทศไทย เป็นศูนย์กลาง

ในการจัดการและเผยแพร่สารสนเทศ แนวปฏิบตั ทิ เี่ ป็นเลิศ
ของผูจ้ ดั การรายกรณี สนับสนุนประชาชนและภาคีเครือข่าย
สุขภาพให้มีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ เป็นที่ปรึกษา
เสนอแนะ และควบคุ ม การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา
ด้านการจัดการรายกรณี ธ�ำรงไว้ซึ่งเกียรติยศ ศักดิ์ศรี
และจรรยาบรรณวิชาชีพของผูจ้ ดั การรายกรณี และด�ำเนินการ
หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลและองค์การสาธารณประโยชน์
เพือ่ การกุศลและสาธารณประโยชน์ ทัง้ นี้ สมาคมผูจ้ ดั การ
รายกรณีประเทศไทยไม่ได้กำ� หนดสมรรถนะทีเ่ ป็นมาตรฐาน
ส�ำหรับพยาบาลผูจ้ ดั การรายกรณีในประเทศไทย แต่สง่ เสริม
และสนับสนุนให้พยาบาลผู้จัดการรายกรณีโรคเรื้อรังมี
สมรรถนะที่หลากหลาย เช่นเดียวกับสมาคมผู้จัดการ
รายกรณีแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา และอื่นๆ
พยาบาลผู้จัดการรายกรณี
พยาบาลผู ้ จั ด การรายกรณี โรคเบาหวานและ
โรคความดันโลหิตสูงของประเทศไทยนัน้ ต้องเป็นผูท้ ผี่ า่ น
การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาล
ผูจ้ ดั การรายกรณีโรคเรือ้ รัง (เบาหวานและความดันโลหิตสูง)
เพื่อให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่สามารถ
ให้การดูแลประชาชนทั่วไป กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มป่วยด้วย
โรคเบาหวานและ/หรื อ โรคความดั นโลหิ ต สู ง ได้ ทั้ ง นี้
Mullahy and Jensen (2004) ได้ก�ำหนดสมรรถนะ
การจัดการรายกรณีทสี่ ำ� คัญ และสามารถน�ำไปประยุกต์ใช้
ในการจัดการรายกรณีผปู้ ว่ ยโรคเรือ้ รังและผูป้ ว่ ยหลากหลาย
กลุ่มโรค ขึ้นอยู่กับบริบทของผู้ป่วย สังคม ระบบบริการ
สุขภาพ และระบบการเงินการคลัง ดังต่อไปนี้
1. สมรรถนะการจัดการ ประกอบด้วยการจัดการ
ความต้องการของผูป้ ว่ ยและครอบครัว การจัดการด้านบุคคล
การจัดการด้านทรัพยากร การจัดการด้านข้อมูล และการจัดการ
เชิงผลลัพธ์
2. สมรรถนะทางคลินกิ ประกอบด้วยการจัดการ
ทางคลินิก และการวางแผนการจัดการทางคลินิกในทุก
ระยะของการเจ็บป่วยและระยะการเปลีย่ นผ่านอย่างลุม่ ลึก
3. สมรรถนะการพิทกั ษ์สทิ ธิ์ ประกอบด้วยการจัด
บริการการดูแลรักษาพยาบาลที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
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การดูแลรักษา นโยบาย กฎหมาย และระบบการบริการ
สุขภาพ มอบความเป็นธรรมแก่ผู้รับบริการ ผู้ซื้อบริการ
ผู้ให้บริการ โดยมุ่งเน้นประโยชน์สูงสุดที่ภาวะสุขภาพ
ของผู้รับบริการ
4. สมรรถนะการตัดสินเชิงจริยธรรม ประกอบด้วย
การป้องกันและแก้ไขปัญหาเชิงจริยธรรมภายใต้ขอบเขต
ความมีอิสระของทีมสหสาขาวิชาชีพ มีความตระหนัก
และไวต่อการรับรู้ในมิติทางจริยธรรม ไวต่อการเข้าไป
จัดการปัญหาความขัดแย้งทางจริยธรรม
ส�ำหรับทักษะการจัดการรายกรณีทสี่ ำ� คัญ เพือ่ ให้
การปฏิบตั ติ ามบทบาทหน้าทีข่ องพยาบาลผูจ้ ดั การรายกรณี
ประสบความส�ำเร็จ ได้มผี กู้ ำ� หนดไว้หลากหลาย ซึง่ ทักษะ
ส�ำคัญที่สามารถสรุปได้ประกอบด้วยทักษะการจัดการ
การสือ่ สาร การสร้างสัมพันธภาพ การประสานความร่วมมือ
การเจรจาต่อรอง การเป็นผูเ้ ชีย่ วชาญทางคลินกิ การเป็น
ผู้ให้ค�ำแนะน�ำปรึกษา การส่งเสริม สนับสนุนการดูแล
ตนเอง การเจรจาต่อรอง การพิทกั ษ์สทิ ธิ์ การแก้ไขปัญหา
และขจัดข้อขัดแย้ง การศึกษาวิจยั การจัดการความเสีย่ ง
การวางแผนในระยะเปลีย่ นผ่าน การจัดการแหล่งประโยชน์
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ต้นทุน และก�ำไร
การพัฒนาคุณภาพ การจัดการผลลัพธ์ การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ การมี ค วามคิ ด เชิ ง วิ เ คราะห์ ความคิ ด ใน
เชิงระบบธุรกิจ การสร้างทีมงานและเครือข่าย การเป็นผูน้ ำ�
การเปลีย่ นแปลง และการรักษาสมดุลระหว่างผลประโยชน์
ทัง้ ขององค์กรและผูร้ บั บริการ (ศิรอิ ร สินธุ, 2555; 2557;
Mullahy & Jensen, 2004; Cohen & Cesta, 2005;
Powell & Tahan, 2010)
การจัดการรายกรณีที่นิยมใช้ตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบันมีหลากหลายรูปแบบ แต่ละรูปแบบมีข้อดีและ
ข้อเสียที่แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับบริบทของผู้ป่วย
และหน่วยงานทีน่ ำ� แนวคิดการจัดการรายกรณีไปใช้ ดังนัน้
พยาบาลผู้จัดการรายกรณีควรมีการออกแบบการจัดการ
รายกรณีให้เหมาะสมกับสภาพปัญหาของผูป้ ว่ ย แหล่งทรัพยากร
และบริบทของแต่ละพืน้ ที่ โดยหลักการออกแบบการจัดการ
รายกรณีทสี่ ามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการรายกรณี
ผูป้ ว่ ยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง มีองค์ประกอบ

ดังต่อไปนี้ (ศิรอิ ร สินธุ และพิเชต วงรอต, 2557; Tahan,
2005; White & Hall, 2006; Finkelman, 2011)
1. targeting and outreach มีการก�ำหนดว่า
ผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงสามารถน�ำ
ระบบการจัดการรายกรณีมาใช้ได้อย่างเหมาะสม โดยแบ่ง
ผู้ป่วยออกเป็นกลุ่มย่อยที่สามารถจัดการรายกรณีได้อีก
เพือ่ ก�ำหนดผูร้ บั ผิดชอบ มีการจัดล�ำดับความส�ำคัญของ
กลุม่ ทีจ่ ำ� เป็นต้องได้รบั การจัดการ และใช้ระบบการประสานงาน
เป็นส�ำคัญ เพื่อให้ทีมสหสาขาวิชาชีพร่วมกันดูแลรักษา
ผู้ป่วยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่
2. screening and intake มีการค้นหาและ
ตรวจคัดกรองผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคให้เข้าสู่
กระบวนการวินจิ ฉัย กลุม่ ทีไ่ ด้รบั การวินจิ ฉัยแล้ว ให้เข้าสู่
กระบวนการดูแลรักษาตามแนวทางเวชปฏิบัติที่ส�ำคัญ
ส่วนกลุ่มที่ควบคุมโรคได้ กลุ่มที่ควบคุมโรคไม่ได้ และ
กลุ่มที่มีภาวะแทรกซ้อนแล้ว มีการจัดการให้เข้าสู่ระบบ
ของการจั ด การรายกรณี ต ามปั ญ หาและความจ� ำ เป็ น
เพราะจ�ำนวนพยาบาลผูจ้ ดั การรายกรณีทมี่ อี ยูอ่ ย่างจ�ำกัด
ไม่สามารถจัดการผู้ป่วยได้ทุกกลุ่ม ซึ่งส่วนใหญ่แล้ว
พยาบาลผูจ้ ดั การรายกรณีจะเป็นผูร้ บั ผิดชอบดูแลผูป้ ว่ ย
โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงทีม่ ปี ญ
ั หาซับซ้อน
เกิดโรคแทรกซ้อนในหลายระบบ
3. comprehensive assessment มีการประเมิน
ภาวะสุขภาพของผูป้ ว่ ยโดยละเอียด และครอบคลุมปัญหา
ทีเ่ กิดขึน้ แล้ว ตรวจคัดกรองและค้นหาปัญหาทีม่ คี วามเสีย่ ง
ทีจ่ ะเกิดขึน้ บ่อย ๆ เพือ่ น�ำข้อมูลทีไ่ ด้ไปใช้ในการวางแผน
การจัดการรายกรณีตามปัญหาและความต้องการการดูแล
มีการทบทวนความจ�ำเป็นในการใช้ทรัพยากรและเทคโนโลยี
และมีการเตรียมให้ข้อมูลที่จ�ำเป็นแก่ผู้ป่วย
4. care planning มีการพัฒนาแผนการดูแล
รายกรณี (care map) เพราะผู้ป่วยโรคเบาหวานและ
โรคความดันโลหิตสูงมีความเป็นปัจเจกบุคคล โดยวัตถุประสงค์
ของแผนการดูแลครอบคลุมการบริการสุขภาพที่จ�ำเป็น
และการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
5. service arrangement มีการจัดการรายกรณี
ตามมาตรฐานบริการสุขภาพ ประกอบด้วยการเข้าถึง
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การตรวจวินิจฉัย การจัดการระบบบริการ การดูแลที่
ครบวงจรทั้งระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ การให้
บริการเชิงรุกเพื่อจัดหาสิ่งสนับสนุนและทรัพยากรตาม
ความจ�ำเป็น ลดความสูญเปล่า และให้ผู้ป่วยได้เข้าถึง
บริการสุขภาพด้วยความคุ้มค่า คุ้มทุน มีการประสาน
การจัดการรายกรณีผปู้ ว่ ยเพือ่ การส่งต่อการดูแลทีต่ อ่ เนือ่ ง
ทั้งภายในและภายนอกเครือข่าย ตามระดับความจ�ำเป็น
ของปัญหาสุขภาพและความต้องการของผู้ป่วย
6. variation มีการลดความผันแปร เพือ่ การป้องกัน
และควบคุ ม การก� ำ เริ บ ของโรค ลดความรุ น แรงและ
ภาวะแทรกซ้อน เน้นการดูแลต่อเนือ่ ง และส่งเสริมให้ผปู้ ว่ ย
และครอบครัวมีความสามารถในการจัดการตนเอง (selfmanagement)
7. data management มีการจัดการข้อมูล
โดยการสร้างฐานข้อมูลขนาดเล็ก มีการใช้สถิติเบื้องต้น
การน�ำข้อมูลมาใช้ การวิเคราะห์ความเสีย่ งและความผันแปร
ในการจัดการการดูแล รวมทั้งมีการจัดการด้านข้อมูล
สารสนเทศ เพื่อพัฒนาคุณภาพและระบบการดูแลผู้ป่วย
โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง
8. monitoring มีการประเมินผลลัพธ์ของระบบ
การจัดการรายกรณี ทัง้ ในเรือ่ งคุณภาพการบริการ คุณภาพ
สิง่ สนับสนุน และความพอเพียงของทรัพยากร มีการก�ำหนด
ตัวชีว้ ดั และค่าเป้าหมายทีต่ อ้ งการบรรลุ รวมทัง้ การบรรลุ
เป้าหมาย และมีการน�ำเสนอผลลัพธ์ของการจัดการรายกรณี
และคุณภาพการบริการสุขภาพ
9. reassessment มีการทบทวนเป้าหมายของ
แผนการดูแลซ�้ำ รวมทั้งทบทวนแผนการดูแลว่าควรมี
การปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงในส่วนใดบ้าง โดยการมี
ส่วนร่วมของทีมสหสาขาวิชาชีพ ผู้ป่วย และครอบครัว

เพราะพยาบาลผูจ้ ดั การรายกรณีมบี ทบาทส�ำคัญในการเป็น
ผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลงในการจัดการโรคเรือ้ รัง ดังนัน้ การพัฒนา
ศักยภาพตนเองทัง้ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การอ่านต�ำรา
วารสารวิชาการ การเข้าร่วมประชุมวิชาการอยูเ่ สมอ จึงเป็น
สิ่งส�ำคัญ  นอกจากนี้ควรมีการพัฒนาศักยภาพโดยน�ำ
การจัดการรายกรณีรูปแบบใหม่มาใช้ ได้แก่ การจัดการ
รายกรณีแบบไดนามิก (dynamic) เป็นกระบวนการ
จัดการรายกรณีโดยน�ำเทคโนโลยีอตั โนมัตมิ าใช้ในการดูแล
และให้คำ� แนะน�ำตามบริบทของผูป้ ว่ ยเฉพาะราย เพราะเป็น
การบูรณาการทัง้ ความเป็นมนุษย์และเทคโนโลยีในการจัดการ
รายกรณีเข้าด้วยกัน ในการแก้ไขประเด็นปัญหาหรือโอกาสเสีย่ ง
ของปัญหาที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นในอนาคตของผู้ป่วยได้
โดยเป้าหมายของการจัดการรายกรณีแบบไดนามิกคือ
ช่วยให้การจัดการรายกรณีมีความถูกต้อง แม่นย�ำใน
การตัดสินใจ และรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ (Mullahy
& Boling, 2008)
ตัวอย่างการน�ำการจัดการรายกรณีไปใช้ และผลลัพธ์
การจัดการรายกรณีโรคเรื้อรัง
การน�ำแนวคิดการจัดการรายกรณีไปใช้ในการดูแล
ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง มีทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ
ส่วนใหญ่มผี ลลัพธ์การจัดการรายกรณีทดี่ ี โดยในต่างประเทศ
จากการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบเกีย่ วกับผลของ
การจัดการรายกรณีในการดูแลผูป้ ว่ ยโรคเรือ้ รัง 3 กลุม่ ได้แก่
โรคเบาหวาน โรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รัง และโรคหลอดเลือดหัวใจ
จ�ำนวนทัง้ สิน้ 18 เรือ่ ง พบว่าการจัดการรายกรณีมผี ลลัพธ์
ทีด่ ตี อ่ สุขภาพ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านคลินกิ ด้านคุณภาพชีวติ
และการท�ำหน้าที่ ด้านความพึงพอใจ ด้านการปฏิบัติ
ตามแผนการรักษา และด้านการดูแลตนเองและการเข้าถึง
การบริการ (Sutherland & Hayter, 2009) นอกจากนี้
ยังพบว่าพยาบาลผูจ้ ดั การรายกรณีทใี่ ช้มาตรฐานการดูแล
ตามแนวทางเวชปฏิบตั สิ ามารถช่วยให้ผปู้ ว่ ยโรคเบาหวาน
สามารถควบคุมระดับน�ำ้ ตาลสะสมในเลือดและความดันโลหิต
ได้ อีกทั้งยังสามารถลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ
และหลอดเลือดภายในระยะเวลา 1 ปีได้ (Ishani et al.,
2011) และสามารถป้องกันไม่ให้เกิดผลลัพธ์ทไี่ ม่พงึ ประสงค์

การพัฒนาศักยภาพพยาบาลผูจ้ ดั การรายกรณีโรคเรือ้ รัง
การพัฒนาการจัดการรายกรณีให้ทันยุคทันสมัย
โดยเฉพาะในยุคไทยแลนด์ 4.0 มีผลลัพธ์ของการจัดการ
รายกรณีทมี่ ปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผลในระดับสูงยิง่ ขึน้
พยาบาลผู ้ จั ด การรายกรณี โรคเรื้ อ รั ง จึ ง จ� ำ เป็ น ต้ อ งมี
การพัฒนาตนเองและกลยุทธ์ในการจัดการรายกรณีอยูเ่ สมอ

วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี ปีที่ 28 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2560
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เช่น การพลัดตกหกล้ม การกลับเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
หรือผลข้างเคียงจากยาได้ ซึง่ สะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล ค่าใช้จ่าย การเข้าถึงแหล่งประโยชน์และ
ทรัพยากรในผู้ป่วยโรคต่าง ๆ ได้ (McDonald et al.,
2007)
ส�ำหรับประเทศไทย พบว่าระบบการจัดการผูป้ ว่ ย
โรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รังรายกรณี โดยเน้นการมีสว่ นร่วมของ
ทีมสหสาขาวิชาชีพ ครอบครัว และชุมชน ในการดูแลผูป้ ว่ ย
แบบองค์รวม จากโรงพยาบาลถึงหน่วยบริการสุขภาพใน
ชุมชน ท�ำให้ผปู้ ว่ ยสามารถดูแลตนเองได้ดี ระยะวันนอน
เฉลีย่ ลดลง จาก 10 วัน เหลือ 6 วัน ค่าใช้จา่ ยโดยรวมลดลง
อัตราการกลับมารักษาซํา้ ลดลง จากร้อยละ 14.41 เหลือร้อยละ
7.15 ผู้ป่วยและพยาบาลมีความพึงพอใจในระดับมาก
(ภัคพร กอบพึง่ ตน, ชนกพร อุตตะมะ, นาฏยา เอือ้ งไพโรจน์,
และปริชาติ ขันทรักษ์, 2554) จากการวิจัยและพัฒนา
เพื่อพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวานโดยใช้รูปแบบ
การจัดการรายกรณีของโรงพยาบาลสระบุรี ผลการศึกษา
พบว่าทีมพยาบาลทีไ่ ด้รบั การพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการ
รายกรณี มีแนวทางและระบบในการดูแลผูป้ ว่ ยเบาหวาน
ทีค่ รอบคลุมองค์รวม สามารถประสานกับทีมสหสาวิชาชีพ
ได้เป็นอย่างดี ผูป้ ว่ ยเบาหวาน/ผูด้ แู ลมีความพึงพอใจต่อ
ระบบการดูแลในระดับมาก มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพสูงกว่าก่อนให้คาํ แนะนาํ   อตั ราการกลับมานอนซ�ำ้
ในโรงพยาบาลด้วยปัญหาเบาหวานลดลง อัตราการควบคุม
ระดับน�ำ้ ตาลในเลือดได้เพิม่ สูงขึน้ ส่วนอัตราการเข้านอน
ในโรงพยาบาลด้วยภาวะน�ำ้ ตาลในเลือดตํา่ หรือสูงเพิม่ สูงขึน้
(วิไลวรรณ โพธิศ์ รีทอง, ธนันณัฏฐ์ มณีศลิ ป์, พิศมัย โพธิพรรค,
และงามทิพย์ ชนบดีเฉลิมรุ่ง, 2555) นอกจากนี้ สถาบัน
โรคทรวงอกยั ง ได้ พั ฒ นารู ป แบบการจั ด การรายกรณี
ส�ำหรับการดูแลผูป้ ว่ ยภาวะกล้ามเนือ้ หัวใจตายเฉียบพลัน
ผลการศึกษาพบว่า 1) สถาบันมีแนวทางการจัดการดูแลผูป้ ว่ ย
ทีม่ ภี าวะกล้ามเนือ้ หัวใจตายเฉียบพลัน ทีส่ ามารถช่วยชีวติ
ผูป้ ว่ ยในภาวะฉุกเฉินได้อย่างปลอดภัย แต่การด�ำเนินการ
ยังขาดการประสานและส่งต่อระหว่างทีมสหสาขาวิชาชีพ
มีการพัฒนารูปแบบการดูแล 4 ด้าน ได้แก่ ด้านนโยบาย
และยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาล ด้านผู้ให้บริการหรือ

ทีมสหสาขาวิชาชีพ ด้านผูร้ บั บริการหรือผูป้ ว่ ยและผูด้ แู ล
ผู้ป่วย และด้านชุมชนหรือโรงพยาบาลใกล้บ้าน โดยมี
พยาบาลผู้จัดการรายกรณีเป็นผู้ประสานงานในแต่ละ
องค์ประกอบ เพื่อเป้าหมายในการจัดการดูแลผู้ป่วยที่มี
ภาวะกล้ามเนือ้ หัวใจตายแบบองค์รวมและต่อเนือ่ ง โดยมี
ค่าคะแนนความเชือ่ มัน่ โดยรวมทุกมิตเิ ท่ากับร้อยละ 90.19
(กฤษดา จวนวันเพ็ญ, บุญทิพย์ สิรธิ รังศรี, และบุญจง แซ่จงึ ,
2557) อีกทัง้ ยังพบการวิจยั เชิงทดลองทีม่ กี ารน�ำรูปแบบ
การพยาบาลผู้จัดการรายกรณีไปใช้ในการดูแลผู้ป่วย
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 ทีม่ ภี าวะน�ำ้ ตาลต�ำ่ ในเลือด ทีแ่ ผนก
อุบตั เิ หตุ-ฉุกเฉิน ผลการศึกษาพบว่ารูปแบบการพยาบาล
ผูจ้ ดั การรายกรณีสามารถลดความเสีย่ งต่อการกลับเข้ารับ
การรักษาในโรงพยาบาลซ�้ำใน 72 ชั่วโมง และ 28 วัน
เพิ่มความรู้ในการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน
และเพิม่ ความพึงพอใจของผูป้ ว่ ยและทีมสหสาขาวิชาชีพได้
(อนุศร การะเกษ และนงลักษณ์ เมธากาญจนศักดิ,์ 2560)
จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น จะเห็นว่ามีการน�ำแนวคิด
การจัดการรายกรณีไปใช้ในการดูแลผูป้ ว่ ยโรคเรือ้ รังหลาย
กลุม่ โรค และผลลัพธ์ทเี่ กิดขึน้ ส่วนใหญ่สะท้อนให้เห็นถึง
คุณภาพและมาตรฐานการพยาบาลทีด่ ี อย่างไรก็ตาม ยังพบว่า
มีข้อมูลบางส่วนที่สะท้อนให้เห็นถึงผลลัพธ์ที่ยังจ�ำเป็น
ต้องได้รบั การพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง ดังนัน้ การน�ำการจัดการ
รายกรณีไปใช้ในการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังจึงจ�ำเป็นต้องมี
การปรับหรือประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของผูป้ ว่ ย
และบริบทของสถานบริการ รวมทั้งควรมีการพัฒนาและ
ติดตามประเมินผลลัพธ์อย่างต่อเนื่องในระยะยาว
การผลิตและพัฒนาศักยภาพพยาบาลผู้จัดการ
รายกรณีโรคเรือ้ รังอย่างต่อเนือ่ ง ถือว่าเป็นกลยุทธ์ทสี่ ำ� คัญ
ในการจัดการแก้ไขปัญหาโรคเรือ้ รัง ซึง่ เป็นปัญหาสาธารณสุข
ทีส่ ำ� คัญของประเทศไทย เพราะแนวคิดการจัดการรายกรณี
เป็นรูปแบบทีส่ ง่ เสริมให้ผป้ ู ว่ ยได้เข้าถึงการวินจิ ฉัย การดูแลรักษา
การป้องกัน และการค้นหาโรคร่วมและภาวะแทรกซ้อน
ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานอย่างทันท่วงที มีการสร้างเสริม
ศักยภาพผู้ป่วยให้สามารถดูแลและจัดการภาวะสุขภาพ
ของตนเอง โดยเฉพาะการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพ
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ให้สอดคล้องกับธรรมชาติของโรค บริบททางสังคม และ
สิง่ แวดล้อมของตนเอง เพือ่ มุง่ ก่อให้เกิดผลลัพธ์ดา้ นคลินกิ
กล่าวคือ สามารถชะลอ ป้องกัน หรือควบคุมภาวะแทรกซ้อน
ไม่ให้เกิดขึ้นได้ รวมถึงผลลัพธ์ด้านค่าใช้จ่ายในการดูแล
ภาวะสุ ข ภาพ ด้ า นรายได้ และด้ า นมู ล ค่ า เพิ่ ม โดยมี
ความคุ้มค่า คุ้มทุน ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ และมี
คุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

ศิรอิ ร  สินธุ.  (2555).  เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตร
การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผูจ้ ดั การ
รายกรณีโรคเรือ้ รัง (เบาหวานและความดันโลหิตสูง)
เรือ่ ง ขอบเขต บทบาท และสมรรถนะของพยาบาล
ผู้จัดการรายกรณี.  นนทบุรี: สภาการพยาบาล.
ศิริอร  สินธุ, และคณะ.  (2554).  หลักสูตรฝึกอบรม
การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผูจ้ ดั การ
รายกรณีโรคเรือ้ รัง (เบาหวานและความดันโลหิตสูง).
นนทบุรี: สภาการพยาบาล.
ศิรอิ ร  สินธุ, และพิเชต  วงรอต.  (บ.ก.).  (2557).  การจัดการ
รายกรณีผปู้ ว่ ยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
(พิมพ์ครัง้ ที่ 2).  กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์วฒ
ั นาการพิมพ์.
สมเกียรติ  โพธิสตั ย์.  (2556).  การจัดการโรคเรือ้ รัง (Disease
management): เบาหวานและความดันโลหิตสูง.
สืบค้น วันที่ 25 พฤษภาคม 2560,  จาก http://
www.thaincd.com/document/file/download/
powerpoint/Disease_Management-210256.pdf
สมเกียรติ  โพธิสัตย์, และคณะ.  (2557).  การทบทวน
วรรณกรรม: สถานการณ์ปจั จุบนั และรูปแบบการบริการ
ด้านโรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รัง.  นนทบุร:ี อาร์ต ควอลิไฟท์.
ส�ำนักโรคไม่ตดิ ต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข.
(2560).  นโยบายและยุทธศาสตร์โรคติดต่อและ
การบาดเจ็บ.  สืบค้น วันที่ 25 พฤษภาคม 2560,
จาก http://thaincd.com/2016/mission1
สุพัตรา  ศรีวณิชชากร, และคณะ.  (2553).  การจัดการ
ความรูแ้ ละสังเคราะห์แนวทางปฏิบตั ขิ องโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต�ำบล: การจัดการระบบการดูแล
ผูป้ ว่ ยโรคเรือ้ รังกรณีเบาหวานและความดันโลหิตสูง.
นนทบุรี: สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสชิ่ง.
อนุศร  การะเกษ, และนงลักษณ์  เมธากาญจนศักดิ.์   (2560).
ผลของรูปแบบการพยาบาลผู้จัดการรายกรณี
ต่อผลลัพธ์ทคี่ ดั สรรในการดูแลผูป้ ว่ ยโรคเบาหวาน
ชนิดที่ 2 ที่มีภาวะน�้ำตาลต�่ำในเลือด ณ แผนก
อุบตั เิ หตุ-ฉุกเฉิน.  วารสารการพยาบาลและการดูแล
สุขภาพ, 35(1), 119-127.

เอกสารอ้างอิง
กฤษดา  จวนวันเพ็ญ, บุญทิพย์  สิรธิ รังศรี, และบุญจง  แซ่จงึ .
(2557).  การพัฒนารูปแบบการจัดการพยาบาล
ผูป้ ว่ ยรายกรณีสำ� หรับการดูแลผูป้ ว่ ยภาวะกล้ามเนือ้ หัวใจ
ตายเฉียบพลัน.  วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
นครราชสีมา, 20(1), 80-94.
เครือข่ายวิจยั กลุม่ สถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย.
(2555).  3 ปี การประเมินผลการดูแลผู้ป่วย
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 และความดันโลหิตสูง
จากตัวเลขในโรงพยาบาลสู่การช่วยชีวิตผู้ป่วย.
สืบค้น วันที่ 15 พฤษภาคม 2557,  จาก http://
dmht.thaimedresnet.org/
ภัคพร  กอบพึง่ ตน, ชนกพร  อุตตะมะ, นาฏยา  เอือ้ งไพโรจน์,
และปริชาติ  ขันทรักษ์.  (2554).  การพัฒนาระบบ
การจัดการผูป้ ว่ ยรายกรณีในผูป้ ว่ ยโรคปอดอุดกัน้
เรือ้ รัง โรงพยาบาลนครพิงค์.  วารสารพยาบาลศาสตร์
และสุขภาพ, 34(2), 22-31.
ราม  รังสินธุ์, ธีรยุทธ  สุขมี, และปิยทัศน์  ทัศนาวิวัฒน์.
(2553).  การประเมินผลการดูแลผูป้ ว่ ยโรคเบาหวาน
ชนิดที่ 2 และความดันโลหิตสูงของโรงพยาบาล
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และโรงพยาบาล
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจ�ำปี 2553 (รายงาน
ผลการวิจัย).  กรุงเทพฯ: ส�ำนักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ.
วิไลวรรณ  โพธิ์ศรีทอง, ธนันณัฏฐ์  มณีศิลป์, พิศมัย
โพธิพรรค, และงามทิพย์  ชนบดีเฉลิมรุง่ .  (2555).
การพัฒนาระบบการดูแลผูป้ ว่ ยเบาหวานด้วยรูปแบบ
การจัดการรายกรณี โรงพยาบาลสระบุรี.  วารสาร
กองการพยาบาล, 39(2), 79-93.

วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี ปีที่ 28 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2560
PAGE

120

Case Management Society of America.  (2010).
Standards of practice for case management.
Retrieved January 15, 2016,  from http://
www.cmsa.org/portals/0/pdf/memberonly/
StandardsOfPractice.pdf
Cohen, E. L., & Cesta, T. G.  (Eds.).  (2005).  Nursing
case management: From essentials to advanced
practice applications (4th ed.).  St. Louis:
Mosby Elsevier.
Finkelman, A. W.  (2011).  Case management for
nurses.  Bostan, MA: Pearson.
Ishani, A., et al.  (2011).  Effect of nurse case
management compared with usual care on
controlling cardiovascular risk factors
in patients with diabetes: A randomized
controlled trial.  Diabetes Care, 34(8),
1689-1694.
McDonald, K., et al.  (2007).  Care coordination.
AHRQ Publication No. 04(07)-0051-7.
Rockville, MD: Agency for Healthcare
Research and Quality.
Mullahy, C. M., & Boling, J.  (2008).  The case
manager as change agent in a new and
improved healthcare model.  Professional
Case Management, 13(5), 286-289.

Mullahy, C. M., & Jensen, D. K.  (2004).  The case
manager’s handbook.  Burlington, MA:
Jones and Bartlett Learning.
Powell, S. K., & Tahan, H. A.  (2010).  Case
management: A practical guide for education
and practice (3rd ed.).  Philadelphia:
Lippincott Williams & Wilkins.
Sutherland, D., & Hayter, M.  (2009).  Structured
review: Evaluating the effectiveness of
nurse case managers in improving health
outcomes in three major chronic diseases.
Journal of Clinical Nursing, 18(21), 29782992.
Tahan, H. A.  (2005).  Essentials of advocacy in case
management.  Lippincott’s Case Management,
10(3), 136-145.
Tahan, H. A., & Huber, D. L.  (2006).  The CCMC’s
national study of case manager job
descriptions: An understanding of
the activities, role relationships, knowledges,
skills, and abilities.  Lippincott’s Case
Management, 11(3), 127-144.
White, P., & Hall, M. E.  (2006).  Mapping
the literature of case management nursing.
Journal of the Medical Library Association,
94(2 suppl.), E99-E106.

Journal of Phrapokklao Nursing College Vol.28 No.1 January - June 2017
PAGE

121

