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ที่มาของระบบการจัดการรายกรณี  

ผู้ใช้บริการมีภาวะเจ็บป่วยรุนแรง เร้ือรัง ซับซ้อนมาก

ขึ้น ค่าใช้จ่ายในการรักษาสูงไม่สามารถควบคุมได้ ท าให้

เกิดแรงกดดันในการลดค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะบริษัท

ประกันสุขภาพ น ามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงในระบบการเงิน

การคลังทางด้านสุขภาพ และการจัดรูปแบบการดูแล

สุขภาพต่างๆ  

 ระบบการเงินการคลังทางด้านสุขภาพได้เปลี่ยนแปลงจากเดิม 

เป็นระบบการเบิกจ่ายตามบริการโดยตรงจากสถานบริการ 

Retrospective-payment system  (fee-for-service payment 

system) เป็น Prospective payment system (DRG) การ

บริหารจัดการทางด้านสุขภาพ จาก Individual-based care เป็น 

population-based care 



ที่มาของระบบการจัดการรายกรณี (ต่อ) 

Prospective payment system (DRG) เป็นระบบตกลงราคาล่วงหน้า 

ประเทศไทยเลือกใช้ DRG เป็นวิธีจ่ายเงินให้แก่โรงพยาบาล โดยโรงพยาบาลได้รับเงิน

งบประมาณเหมาจ่ายรายหัว (DRG Payment ) มาก่อนล่วงหน้า ก่อนที่การให้บริการ

สุขภาพจะเกิดข้ึน 

 การเรียกเก็บเงินค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลจะถูกก าหนดในอัตราคงที่ ตลอดการ

เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลในแต่ละครั้ง รพ ไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่ารักษาพยาบาล

ในอัตราที่เกินจาก กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (Diagnosis related group, DRG) ที่ถูกก าหนดไว้ 

 

 



กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (Diagnosis related group, DRG) : เป็นเครื่องมือในการกระตุ้นประสิทธิภาพและ

ควบคุมรายจ่ายในอัตราคงที่ (flat rate) ของ USA ในโครงการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ (Medicare) ผู้ที่

สังคมต้องเก้ือกูล มีรายได้น้อยและผู้พิการ (Medicaid) และบริษัทประกันสุขภาพ (larger insurance 

companies) 

กระทรวงสาธารณสุขประเทศไทย ได้ใช้กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRG) ในกระบวนการการคลัง

สาธารณสุข เพื่อท านายการใช้ทรัพยากรของโรงพยาบาล และจ่ายเงินให้แก้โรงพยาบาล เริ่มใช้ DRG 

โดยเฉพาะกับโครงการสวัสดิการประชาชนด้านการรักษาพยาบาล (สปร.) ตั้งแต่ปี 2541 

ที่มาของระบบการจัดการรายกรณี (ต่อ) 



พัฒนาการของระบบการจัดการรายกรณ ี

ต้นปี คศ.1900s ระบบการจัดการรายกรณีเริ่มพัฒนาในสหรัฐอเมริกา 

ในปี คศ.1920s เริ่มใช้ระบบการจัดการรายกรณีครั้งแรกในงานจิตเวชและงานจิตสังคม 

ในปี คศ.1930s พยาบาลชุมชนและนักสังคมสงเคราะห์เริ่มน าระบบการจัดการรายกรณีมาใช้ในงาน และท า

หน้าที่เป็นผู้จัดการรายกรณีไปด้วย เน้นการดูแลผู้ป่วยเรื้อรังซึ่งใช้เวลานานและต้องดูแลผู้ป่วยในชุมชน 

หลัง World War II ระบบการจัดการรายกรณีได้รับความสนใจมากขึ้น น ามาใช้ในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มที่เป็น

ทหารผ่านศึกที่มีความเจ็บป่วยที่ซับซ้อน โดยพยาบาลและนักสังคมสงเคราะห์เป็นผู้ท าหน้าที่ผู้จัดการ

รายกรณ ี

ในปี คศ.1960s ผู้จ่ายชดเชยค่ารักษาพยาบาล (Third party payers) ซึ่งมีบทบาทในการจ่ายค่ารักษาพยาบาล 

ก าหนดให้มีการน าระบบการจัดการรายกรณีมาใช้ในกลุ่มผู้ป่วยเฉพาะ (specific populations) 

 

 



พัฒนาการของระบบการจัดการรายกรณี (ต่อ) 

 ทั้งนี้ผู้จ่ายชดเชยค่ารักษาพยาบาล เช่น บริษัทประกันสุขภาพหรือหน่วยงานของรัฐ มีค าถาม

ว่าเงินที่เขาต้องจ่ายนั้นสมเหตุสมผลหรือไม่ คุ้มค่าหรือไม่ หน่วยบริการสุขภาพจึงต้องหันมา

ทบทวนระบบบริการของตนเอง เน้นรูปแบบบริการที่เน้นผู้ใช้บริการเป็นศูนย์กลาง 

ในปี คศ.1980s พยาบาลวิชาชีพได้ขยายบทบาท มาท าหน้าที่พยาบาลผู้จัดการรายกรณีเพิ่มมาก

ขึ้นในผู้ป่วยภาวะเฉียบพลัน รุนแรง เน้นการดูแลโดยใช้ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง น า CQI มาใช้

พัฒนาคุณภาพการบริการพยาบาล ส่งเสริมให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีของผู้ป่วย 

ผู้จัดการรายกรณีไม่ได้จ ากัดว่าต้องเป็นพยาบาลวิชาชีพเท่านั้น อาจจะเป็น นักอาชีวบ าบัด นัก

สังคมสงเคราะห์ นักให้ค าปรึกษาเพื่อฟื้นฟูสภาพ นักให้ค าปรึกษาเพื่อบ าบัดอาการติดยา เป็น

ต้น 

 

 



การจัดการรายกรณี อาจมีการใช้ค าที่อ้างถึงหลากหลายมาก เช่น care 

coordination, community support, service coordination, care management 

เป็นต้น 

ค าจ ากัดความมีหลากหลาย รูปแบบการน าไปใช้มีหลายรูปแบบ 

ไม่จ าเป็นต้องใช้กับผู้ป่วยทุกกรณี 

 

แนวคิดการจัดการรายกรณ ี



แนวคิดการจัดการรายกรณ ี

การจัดการรายกรณี หมายถึง 

“กระบวนการร่วมกันท างาน ในการประเมิน วางแผน ส่งเสริม ประสานการดูแล ประเมินผล 

 สนับสนุนทางเลือกต่างๆ ในการให้บริการแก่บุคคล ครอบครัว ตามความต้องการทางดา้นสุขภาพอยา่ง

ครอบคลุม ผ่านการติดต่อสื่อสาร การจัดหาทรัพยากร สนับสนุนต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้บุคคลได้รับบริการที่

คุ้มค่า มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ”  (CMSA, 2009) 

 “การจัดระบบการดูแลอยา่งต่อเนื่องจาก ร.พ. ต่อเนื่องไปยังชุมชน โดยมีการออกแบบกระบวนการ จัดเป็น

โปรแกรมให้แก่ผู้ป่วยเฉพาะรายตั้งแต่อยู่ในโรงพยาบาล จนกระทั่งออกจากโรงพยาบาลกลับไปอยู่ในชุมชน

หรือรักษาต่อในสถานบริการของชุมชน โดยมีผู้จัดการรายกรณี (Case manager) ประสานงานเพื่อการดูแล

ผู้ป่วย (coordination of care) มีการจัดการท่ีดีและเป็นระบบ การใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างมีเหตุผลและให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด คุ้มค่า ในขณะเดียวกันก็ต้องพิทักษ์สิทธิ์ของผู้ใช้บริการ เพื่อลดค่าใช้จ่าย ลดจ านวนวันนอน

โรงพยาบาล และคงไว้ซึ่งคุณภาพการดูแล” 



แนวคิดการจัดการรายกรณี (ต่อ) 

ผู้จัดการรายกรณีใน USA จะผ่านการขึ้นทะเบียนอย่างถูกตอ้ง ในการปฏิบัติงานใน

บทบาทอิสระ ในหน้าที่น้ี เรียก Certified Case Manager (CCM) และไม่

จ าเป็นต้องเป็นพยาบาลวิชาชีพเท่านั้น อาจจะเป็นนักสังคมสงเคราะห์หรือนัก

อาชีวบ าบัดก็ได้ 

ส าหรับผู้จัดการรายกรณีที่เป็นพยาบาลวิชาชีพนั้น The American Nurses 

Credentialing Center (ANCC) : ซึ่งเป็นหน่วยงานย่อยในสมาคมพยาบาล

แห่งประเทศสหรัฐอเมริกาที่ให้ประกาศนียบัตร “Case Management Nurse 

Certification” รับรองคุณสมบัติเมื่อสอบผ่าน ANCC’s Case Management 

Nurse Exam 

พยาบาลที่สอบผ่านจะใช้ค าน าหน้าว่า RN-BC (Registered Nurse - Board 

Certified). 

 

 



ประโยชน์ของระบบการจัดการรายกรณี 

 ผลลัพธ์ที่ดีขึน้ของผู้ป่วย  

 ภาวะแทรกซ้อนทางคลีนิคลดลง 

 ความพงึพอใจของผู้ป่วยเพิ่มขึน้  

 การส่ือสารระหว่างผู้รับบริการและทีม
ผู้ให้การดูแลดีขึน้ 

 ลดเวลาในการบันทกึเอกสารต่างๆ  

 ลดความรู้สกึไม่แน่นอนของผู้ใช้บริการ 

 

 

 ลดความแตกต่างหรือความผันแปรของแนวทางการ
รักษา 

 ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสทิธิภาพ 
 ช่วยให้เกดิการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพอย่าง

ต่อเน่ือง  
 ช่วยในการตรวจสอบคุณภาพทางคลนิิก 
 จัดการกับความเส่ียงที่เกดิขึน้ 
 ส่งเสริมการน าข้อมูลเชงิประจักษ์ที่ได้ไปเป็น

แนวทาง พัฒนามาตรฐานการดูแลผู้รับบริการ 
 



เป้าหมายของการจัดการผู้ป่วยรายกรณี   

“better manager care by predicting high-risk patient needs, intervening to 

prevent or decrease the number of acute exacerbations of the condition, and 

continuing to monitor the effect of the intervention overtime.” (Hill, 1997, p. 

220).” 

เพื่อการจัดการดูแลที่ดีขึ้น โดยท านายความต้องการการดูแลของผู้ป่วยในกลุ่มเสี่ยง ให้

การบ าบัดเพื่อแทรกแซงหรือป้องกันการกลับเป็นซ้ าบ่อยๆของโรค เฝ้าระวังและติดตาม

ผลของการให้การบ าบัด รักษาพยาบาล ตลอดเวลา 



การพัฒนาหลักสูตรการจัดการรายกรณีโรคเรื้อรังในประเทศไทย 

• หลักสูตรแรกที่เป็นรูปธรรมของประเทศไทย พัฒนาโดยสภาการพยาบาล โดยส านักงาน

ประกันสุขภาพจากแห่งชาติ (สปสช) ในปี พ.ศ.2554  ถือเป็นหลักสูตรกลางที่วางโครงสร้าง

รายวิชา และจ านวนหน่วยกิต จัดตั้งคณะท างานจากสถาบันการศึกษาและสถานบริการ

พยาบาล ตัวแทนจากทุกภาคของประเทศไทย 

• เริ่มต้นเปิดหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้จัดการรายกรณี (เบาหวานและ

ความดันโลหิตสุง) ระยะเวลา 16 เดือน ทั้งหมด 16 หน่วยกิต เปิด 1 สิงหาคม 2554 ถึง 2 

ธันวาคม 2554 ตามด้วยรุ่นที่ 2 ในปี พ.ศ. 2555 และสถาบันการศึกษาพยาบาลในแต่ละ

ภูมิภาค รับไปเปิดหลักสูตรการพยาบาลพาะทางต่อไป 



การพัฒนาหลักสูตรการจัดการรายกรณีโรคเรื้อรัง (ต่อ) 

• ทั้งสองรุ่นถูกก าหนดให้เป็นการอบรม “Training for the trainer” ผู้ถูกคัดเลือกให้เป็น

พยาบาลพี่เลี้ยงส าหรับผู้เข้ารับการอบรมรุ่นต่อๆ ไป จะเรียนเพิ่มเติมควบคู่กันไปภายใต้

หลักสูตรเฉพาะทางสาขาการสอนภาคปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทางส าหรับพยาบาล

ผู้จัดการรายกรณีโรคเรื้อรัง โดยเรียนเพิ่มเติมอีก 5 หน่วยกิต 

• ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะพยาบาลศาสตร์ มข.เปิดหลักสูตรรุ่นที่ 1 -3 ในปี พ.ศ. 

2556- 2557 ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณของ สปสช เช่นเดียวกัน 

• ผู้เข้ารับการอบรมเมื่อสอบผ่านทุกรายวิชา จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองจากสภาการ

พยาบาล 

 

 









โครงสร้างหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้จัดการรายกรณีโรคเรื้อรัง

(เบาหวานและความดันโลหิตสูง) 

วชิาระบบบริการสุชภาพและการพัฒนาคุณภาพ 2 หน่วยกติ 

วชิาการจัดการรายกรณีโรคเรือ้รังเบาหวานและความดันโลหติสูง 3 
หน่วยกติ 

วชิาบูรณาการพยาธิสรีรวทิยาและการบ าบัดโรคส าหรับผู้ป่วย.....3 
หน่วยกติ 



โครงสร้างหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้จัดการรายกรณีโรคเรื้อรัง

(เบาหวานและความดันโลหิตสูง) (ต่อ) 

วชิาการประเมนิภาวะสุขภาพและการตัดสินใจทางคลนิิกส าหรับการ
จัดการรายกรณี 2 หน่วยกติ 

วชิาปฏบัิตกิารจัดการรายกรณีผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหติสูง 
4 หน่วยกติ 

วชิาปฏบัิตกิารจัดการข้อมูลและพัฒนาคุณภาพการบริการผู้ป่วย
โรคเบาหวานและความดันโลหติสุง2 หน่วยกติ 



โครงสร้างหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการสอนภาคปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทาง

ส าหรับพยาบาลผู้จัดการรายกรณีโรคเรื้อรัง(เบาหวานและความดันโลหิตสูง) (ต่อ) 

วชิาวทิยาการก้าวหน้าในการจัดการรายกรณีผู้ป่วยโรคเรือ้รังที่มี
ปัญหารุนแรงซับซ้อน 1 หน่วยกติ 

วชิาหลักการและวธีิการจัดการภาคปฏบิัตกิารพยาบาลเฉพาะทาง 2 
หน่วยกติ 

วชิาปฏิบัตกิารสอนการพยาบาลเฉพาะทางในคลนิิก 2 หน่วยกติ 



 ไม่เกิดความช านาญ ต้องใช้ทั้งความรู้ที่มีรว่มกับประสบการณ์และทักษะต่างๆมากมายในการจัดการราย

กรณีในแต่ละราย ซึ่งมีความแตกต่างและหลากหลาย ใช้สมรรถะแตกต่างกัน ในการเป็นพยาบาลผู้จัดการ

รายกรณี ต้องใช้เวลาในการสั่งสมประสบการณ์ เพื่อจะได้เป็นพยาบาลผู้จัดการรายกรณทีี่สมบูรณแ์บบ

ตามสมรรถนะ 

 ในด้านการจัดการรายกรณี พบว่าในผู้ป่วยเรื้อรังมปีัญหาเรื่องจิตใจ ,อารมณ์และสังคม ซึ่งส่วนใหญ่

พยาบาลผู้จัดการายกรณี อาจจะลืมนึกถึงเรื่องนี้ จึงอยากให้มองถึงการรักษาแบบองค์รวมมากขึน้ 

นอกจากการดูแลด้านร่างกายเท่านั้น  อยากให้มองไปถึงด้านจิตใจ  อารมณ์และสังคมด้วย 

 

 

 

 

 

การประเมินผลการฝึกปฏิบัติเป็น พยาบาล CM DM & HT 



 ภาพไม่ชัดเจน และต้องท าให้เห็นความแตกต่างระหว่างพยาบาลผู้จัดการรายกรณีและพยาบาลวิชาชีพ

คลินิกโรคไม่ติดต่อ ว่า เมื่อมีพยาบาลผู้จัดการายกรณีแล้ว สามารถจัดการผู้ป่วยกลุ่ม uncontrolled DM 

& HT ได้ดีขึ้น 

 ในด้านการควบคุมค่าใช้จ่าย ในช่วงที่เริ่มต้น จะมี cost ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นช่วงที่อยู่ในการลงทุน เพื่อ

ป้องกันและคัดกรองภาวะเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ป่วย แต่ในระยะยาว costของผู้ป่วยที่ได้รับการคัด

กรองภาวะแทรกซ้อนจะลดลง เนื่องจากสามารถควบคุมและป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้ ไม่

ต้องรักษาโรคร่วมร้ายแรงที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 

 

 

 

 

 

 

การประเมินผลการฝึกปฏิบัติเป็น พยาบาล CM DM & HT (ต่อ) 



รูปแบบต่างๆของการจัดการรายกรณี 

(Finkelman, 2011) 



ลักษณะการท างานของผู้จัดการรายกรณี 

Case 
Manager 



รูปแบบต่างๆของการ

จัดการรายกรณ ี

(Finkelman, 2011) 

 Social case management 

 Primary case management 

 Private case management 

 Telephonic case management 

 Population-based care management 

 Ambulatory care case management 

 Rural care case management 



คุณลักษณะที่ส าคัญของ 

การจัดการรายกรณ ี

ประสานงานการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องทั้งใน setting และนอก setting 

(episode of care) 

ท าให้เกิดความส าเร็จของคุณภาพเชิงผลลัพธ์และประหยัดค่าใช้จ่าย 

เจรจาต่อรอง จัดหาเพื่อให้ได้มา ประสานงานบริการพยาบาลและ

แหล่งประโยชน์ให้แก่ผู้ป่วยและครอบครัว 

จัดการแก้ไขหากเกิดความผันแปรเกิดขึ้นในจุดส าคัญระหว่าง

กระบวนการรักษาของผู้ป่วยแต่ละราย 

ชี้ให้ทีมสุขภาพเห็นปัญหาและแนวทางแก้ไขความผันแปรที่จะมี

ผลกระทบทางลบต่อคุณภาพที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายที่สูงข้ึน 

สร้างโอกาสและกลไกหรือระบบเพื่อช่วยส่งเสริมให้เกิดผลลัพธ์ที่

คาดหวัง 



การออกแบบการจัดการรายกรณี 

 



กรอบแนวคิดในการออกแบบการจัดการรายกรณี 

ควรมีกิจกรรมหลักประกอบด้วย (Finkelman, A., 2011; ศิริอร สินธุและคณะ 2556)  

1. Targeting and outreach: ก าหนดว่ากลุ่มผู้ป่วยกลุ่มใดที่จะสามารถน าระบบการจัดการรายกรณีเข้ามา

ใช้ได้อย่างเหมาะสม 

2. Screening and intake:  เมื่อได้กลุ่มเป้าหมายแล้ว ค้นหา คัดกรอง ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรค 

จัดการให้เข้าสู่การยืนยันการวินิจฉัยโรคและเข้ามาอยู่ในระบบการจัดการรายกรณี โดยก าหนด

คุณสมบัติในการคัดเลือกเข้ารับบริการ และความต้องการและความจ าเป็นในการที่จะต้องใช้ระบบการ

จัดการรายกรณ ี

3. Comprehensive assessment: ประเมินสถานการณ์ สภาวะสุขภาพของผู้ป่วยโดยละเอียด ทั้งส่วนที่

แข็งแรง และส่วนที่เป็นข้อจ ากัดต่างๆ  ความต้องการการดูแล และการสนับสนุน การทบทวนความ

จ าเป็นในการใช้ทรัพยากรและเทคโนโลยี การตระเตรียมให้ข้อมูลที่จ าเป็นแก่ผู้ป่วย 

 

 

 



กรอบแนวคิดในการออกแบบการจัดการรายกรณี (ต่อ) 

4. Care planning:  พัฒนาแผนการดูแลรายกรณี (Caremap) วัตถุประสงค์ของแผนการดูแล ให้

ครอบคลุมการบริการสุขภาพที่จ าเป็น เหมาะสม การใช้ทรัพยากรสนับสนุนทุกระบบที่มีอยู่ 

5. Service arrangement: การจัดการรายกรณีตามมาตรฐานบริการสุขภาพ 

 การเข้าถึงการตรวจวินิจฉัย 

 การจัดการระบบบริการการดูแลครบวงจรทั้งระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ 

 การให้บริการเชิงรุกเพื่อจัดหาสิ่งสนับสนุน ทรัพยากร ตามความจ าเป็น ลดความสูญเปล่าและให้

ผู้ป่วยได้การเข้าถึงบริการสุขภาพ ความคุ้มค่า คุ้มทุน 

 การประสานการจัดการรายกรณีผู้ป่วยเพื่อการส่งต่อการดูแลต่อเนื่อง ทั้งภายใน ภายนอก

เครือข่าย ตามระดับความจ าเป็นของปัญหาสุขภาพและความต้องการของผู้ป่วย 

 



กรอบแนวคิดในการออกแบบการจัดการรายกรณี (ต่อ) 

 การลดความผันแปร 

 การป้องกัน ควบคุมโรค การก าเริบของโรค ลดความรุนแรง ภาวะแทรกซ้อน เน้นการดูแลต่อเนื่อง 

 การส่งเสริมให้ผู้ป่วยและครอบครัวให้มีความสามารถในการจัดการตนเอง (Self –management) 

 6. Data management: การจัดการข้อมูล โดยการสร้างฐานข้อมูลขนาดเล็ก การใช้สถิติเบื้องต้น การ

น าข้อมูลมาใช้ การวิเคราะห์ความเสี่ยง ความผันแปรในการจัดการการดูแล 

7. Monitoring:  การประเมินผลลัพธ์ระบบการจัดการรายกรณี คุณภาพการบริการ คุณภาพสิ่ง

สนับสนุน ความพอเพียงของทรัพยากร ก าหนดตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายที่ต้องการบรรลุ รวมทั้ง

การบรรลุเป้าหมาย น าเสนอผลลัพธ์การจัดการรายกรณี และคุณภาพการบริการสุขภาพ 

8. Reassessment:  การทบทวนซ้ าเป้าหมายของแผนการดูแล  รวมทั้งแผนการดูแลว่าควรจะมีการ

ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงในส่วนใดบ้าง 

 



คุณลักษณะของหอผู้ป่วยที่เหมาะสมกับการจัดการรายกรณี 



1. กลุ่มประชากรผู้ป่วยที่มีความคล้ายคลึงกันในหอ

ผู้ป่วย ( homogeneous patient population) 

2. มีจ านวนผู้ป่วยในกลุ่มที่มีความคล้ายคลึงกันใน

ปริมาณมาก ( high volume case types) เช่นในหอ

ผู้ป่วยที่รับผู้ป่วยมากกว่าร้อยละ 50 ที่อยู่ใน 5 กลุ่ม 

DRGs หรือน้อยกว่า 5 

3. กลุ่มผู้ป่วยที่มีปริมาณมากเมื่อน าแผนไปใช้แล้ว เห็น

การเปลี่ยนแปลงของผลลัพธ์ที่ชัดเจน 

4. มีโอกาสที่จะสามารถใช้การจัดการที่ดีไปลด

ระยะเวลาในการนอนโรงพยาบาลได้ (potential for 

improvement length of stay) 

 

 

 

 

 

การส่งเสริมการน าการจัดการรายกรณีไปใช้ในหอผูป้่วย ควรพิจารณา 
 

 

 

5. มีหัวหน้าหอผู้ป่วยที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนา

 งานอย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ  

 ( a committed nurse manager) 

6. มีแพทย์ท่ีให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมือ 

 ( a receptive physician group) 

7. มีบุคลากรพยาบาลท่ีให้ความสนใจท่ีจะร่วมมือ

 ในการพัฒนางาน ( an interested  

 nursing staff 

 

 

 

 



คุณลักษณะของหอผู้ป่วยที่เหมาะสมกบัการจัดการรายกรณี (ต่อ) 

การค านึงถึง case load หากหอผู้ป่วยอายุรกรรมที่มี ผู้จัดการรายกรณีประจ าหอผูป้่วยอายุรกรรม ควรจะรับ 
case load ไม่เกิน 15-18 ราย ผู้ป่วยอายุรกรรมที่อาจจะได้รับประโยชน์จากการจัดการรายกรณ ีเช่น 

 ผู้ป่วยสูงอายุที่มีภาวะโรคเรื้อรัง 

 ผู้ป่วยที่ไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามแผนการรักษา 

 ผู้ป่วยที่มีโอกาสตกเตียง 

 ผู้ป่วยที่มีโอกาสเกิดแผลกดทับ 

 ผู้ป่วยที่จ าเป็นต้องได้รับการวางแผนการจ าหน่ายที่มีความพร้อม 

 ผู้ป่วยที่ต้องใช้แผนการรักษาที่มีความซับซ้อน 

ผู้ป่วยศัลยกรรมส่วนใหญ่จะเป็นผู้ป่วยที่นัดมาผ่าตดั สามารถคาดการณ์ระยะเวลานอนโรงพยาบาลได้ หากไม่
เกิดภาวะแทรกซ้อนในการรักษา ยกเว้นกรณีผ่าตัดฉุกเฉนิที่อาจจะไม่สามารถท านายการเกิด
ภาวะแทรกซ้อนได้ การคัดเลือกผู้ป่วยที่จะเข้ามาอยู่ในระบบการจัดการรายกรณี อาจจะขึ้นกับ ความ
ต้องการการดูแลพิเศษเช่นในเรื่องความปวด ผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะวิกฤติรุนแรงมีความซับซ้อนของโรค 
ผู้จัดการรายกรณีประจ าหอผูป้่วยอายุรกรรม ควรจะรับ case load ไม่เกิน 20 ราย 

 

 



Why 
Trauma 
nurse 
case 

manager? 

fragmented 

Suboptimal 
care 

Frustating 
and chaotic 

inefficient 

Conflicting 

Example:  
Trauma nurse case manager 



ผูป่้วยมาถึง 

ร่วมประเมินผูป่้วยเบ้ืองตน้และวางแผนการดูแล 

ประสานใหส่้งตรวจ และน าทางผูป่้วยไปตรวจรังสีวทิยา 

เร่งติดตามผลฟิลม์ x-ray เพื่อใหเ้กิดความมัน่ใจวา่
ปัญหา C-spine ไดรั้บการดูแล 

จ าหน่าย รับผูป่้วยไวใ้นความดูแล 

เคลียร์เอกสาร แผนการดูแล 

ผูป่้วยไดรั้บการสั่งการรักษาใหส้ารน ้า ยาลดปวดเพียงพอ 

ผูป่้วยไดรั้บการวนิิจฉยัท่ีเหมาะสม สมบุรณ์ และผลถูกบนัทึกไว ้

กายภาพบ าบดั, ทีมดุแลเร่ืองปวด และการส่งปรึกษาแพทย ์ 

ผูป่้วยไดรั้บการส่งต่อเขา้หอผูป่้วย ตามระดบัการดูแลท่ีเหมาะสม 

พยาบาล ward รับรู้แผนการดูแลผูป่้วย และการดูแลท่ีจ าเป็น 

ผูป่้วยและญาติ รับรู้แผนการดูแลท่ีจ าเป็น 

ของมีค่า เส้ือผา้ท่ีสวมใส่ถูกส่งคืน 

ผูป่้วยและญาติไดรั้บขอ้มูลท่ีเพียงพอ 

ของมีค่า เส้ือผา้ท่ีสวมใส่ ถูกส่งคืน 

เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง ไดรั้บการบนัทึก
อยา่งครบถว้นสมบูรณ์ 

บทบาท Trauma nurse case manager ใน ER 

Overseeing, coordinating, quality issues; case load 20-25 cases ต่อวัน 

Source: Fraser,M., & Curtis, K. (2006) 



Admit เข้า ward 

ให้ข้อมูลพยาบาล ward เรื่อง แผนการ
ดูแล การบาดเจ็บที่เกี่ยวข้องกับหลายระบบ 
สภาวะผู้ป่วยและการรักษาที่ได้รับ 

เข้าร่วม ward round ตรวจดูความ
พร้อมของผลเลือด ผล x-ray การ
รายงานผลอื่นๆ  

ช่วยประสานการส่งตรวจรักษา 
วินิจฉัยเพิ่มเติมเมื่อจ าเป็น 

ประเมินบุคลากรพยาบาลว่า
ได้รับทราบแผนการดูแล และมีการ
ลงบันทึกข้อมูลต่างๆได้สมบูรณ์ 

ให้ข้อมูลและตอบค าถาม
พยาบาล แพทย์ วิชาชีพอื่นๆในทีม
สุขภาพ ผู้ป่วย ญาติ ได้ทุกครั้งเมื่อมี
ค าถาม ข้อสงสัย 

เชื่อมประสาน ช่วยสื่อสารระหว่าง
ทีมสุขภาพเพื่อป้องกันการดูแลแบบ
แยกส่วน และการใช้ทรัพยากรที่ไม่
จ าเป็น 

ค้นหาปัญหาที่อาจจะ
เกิดขึ้น กรณี หากจ าหน่าย
ผู้ป่วยก่อนเวลาอันควร 

Attend tertiary trauma survey เพื่อ
ค้นหาการบาดเจ็บอื่นๆ (missed injuries) ที่ยัง
หลงเหลือภายหลังการประเมินในภาวะฉุกเฉิน  

ประสานทีมที่เกี่ยวข้องในการดูแล 
นักกายภาพ นักอาชีวบ าบัด นัก

สังคมสงเคราะห์ 

ติดตามผลการดูแลรักษา และ
ถ่ายทอดข้อมูลไปยังบุคคลที่
เหมาะสม เกี่ยวข้อง เร็วที่สุดเท่าที่จะ
เป็นไปได้ 

ประเมินความต้องการ สอนให้
ความรู้ ข้อมูลการดูแลผู้ป่วยแก่ทีม 

ประสานทีมที่เหมาะสมในการ  
ดูแล 

ล าดับทีมที่เกี่ยวข้องในการ
ให้ข้อมูล ตามความจ าเป็น 



องค์ประกอบส าคัญของ 

แผนการดูแลผู้ป่วยรายกรณี (CareMap หรือ Clinical Pathway) 

 



กลุ่มผู้ป่วยเป้าหมาย (Target populations) 

1. High volume  

2. High risk 

3. Complex case  

4. High cost  

5. Variation ของ length of stay (LOS) เมื่อเทียบกับ norm หรือ benchmarks 

6. Variation ของการปฏิบัติ มีความหลากหลาย 

7. ความต้องการของบริษัทประกันสุขภาพ 

8. มีโอกาสในการปรับปรุงคุณภาพการดูแล 

 



องค์ประกอบหลักที่ส าคัญมีดังนี ้

1 ระยะเวลาของแผน มีการก าหนดไว้อย่างชัดเจน 

2 รายการปัญหา ข้อวินิจฉัยการพยาบาล เป้าหมายการดูแลในแต่ละระยะ ผลลัพธ์ที่ก าหนดไว้ เกณฑ์ตัวชี้วัด

ระยะสั้น และระยะยาว 

3 แผนการดูแล ซึ่งมีชื่อเรียก หลากหลาย แตกต่างกันไป เช่น care map, clinical pathway, multidisciplinary 

action plan (MAP) เป็นต้น 

4 แบบฟอร์มบันทึกความแปรผันหรอืแปรปรวน (a variance record) ที่เบี่ยงเบนจากแนวทางการรักษา

มาตรฐานที่วางไว ้

5 แสดงการใช้ทรัพยากรทางด้านสุขภาพอย่างเหมาะสม 

6 เน้นการประสานการดูแล การสื่อสาร ความร่วมมอืระหวา่งบุคลากรในทีมสุขภาพ 

 







คุณสมบัติผู้จัดการรายกรณี (CMSA, 2002) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. การสื่อสารด้วยวาจาและการเขียนอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. การสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 

3. การมีทักษะในการเจรจาต่อรอง 

4. การมีความรู้ในการบริหารความเสี่ยงและการจัดการการเงิน ผู้ประกันตน 

5. การตระหนักถึงความส าคัญของการได้รับการเซ็นต์ใบยินยอมจากผู้ป่วย 

6. การใส่ใจ มีความสามารถให้การดูแลเชิงวัฒนธรรม 

7. การปกปิดความลับผู้ป่วย 

8. การให้ความเคารพความเป็นส่วนตัว 

9. การมีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการวิเคราะห์ 



คุณสมบัติผู้จัดการรายกรณี (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. การมีความสามารถในการวางแผนและจัดการงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

11. การส่งเสริมความสามารถ การรับรู้ต่อพลังอ านาจในตัวผู้ป่วย 

12. การมีความรู้ในการหาแหล่งสนับสนุนทั้งที่เป็นงบประมาณและไม่ใช่ตัวเงิน  

13. การมีความสามารถในการให้การพยาบาล 

14. การมีความรอบรู้ในระบบสุขภาพและระบบการเงินการคลัง 

15. มีความสามารถน าการเปลี่ยนแปลง และประเมินผลลัพธ์ของงานอย่างต่อเนื่อง  

16. การมีความรู้เรื่องมาตรฐานทางคลินิกและผลลัพธ์  

  



สมรรถนะของ 

ผู้จัดการรายกรณ ี

 

 



1. ความช านาญทางคลินิก 

2. การวางแผนการจ าหน่าย 

3. ภาวะผู้น า 

4. การสื่อสารสร้างสัมพันธภาพระหว่าง

บุคคล 

5. ความไวเชิงวัฒนธรรม 

6. การสอนและให้ค าปรึกษา 

 

 

 

 

สมรรถนะที่ส าคัญของผู้จัดการรายกรณีครอบคลุมในด้าน Expert, clinical, 

administrative, managerial, and interpersonal skills  

 

 

 
7. การเจรจาต่อรอง 

8. การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

9. การตัดสินใจ 

10. การแสดงออกอย่างเหมาะสม 

11. การสร้างเครือข่าย 

12. การพิทักษ์สิทธิ์ผู้ใช้บริการ 

 

 

 

 

 



13. การประสานการดูแล (Care coordination) 

14. การจัดการและปรับปรุงคุณภาพ (Quality management & improvement) 

15. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information technology) 

  การใช้คอมพิวเตอร์ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การใช้โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ที่ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล 

16. การเงินการบัญชี (Finance & accounting) 

  สิทธิประโยชน์ของผู้รับบริการ กฎเกณฑ์การเบิกจ่ายเงิน ข้อมูลค่าใช้จ่ายในการรักษา การ

ประเมินผลลัพธ์ด้านการเงิน การศึกษาและวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น การประหยัดค่าใช้จ่าย 

(cost-saving) 

 

 

 

 

สมรรถนะที่ส าคัญของผู้จัดการรายกรณี (ต่อ) 

 

 

 



17. การบริหารการบริการ (Utilization management) 

 การประเมินความต้องการในการรับผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในแผนกผู้ป่วยใน (medical 

necessity) 

 การจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ให้คุ้มค่า คุ้มทุน   

 การทบทวนความจ าเป็นของการใช้บริการทางการแพทย์  (Utilization review) ให้เป็นไปตาม

สัญญา (contract) และความต้องการของผู้จ่ายเงิน (payer) การบริการที่มาก/น้อยกว่า 

 ที่ควรจะเป็น 

 การจัดระดับความจ าเป็นในการดูแล การใช้ทรัพยากรเพื่อการวินิจฉัยต่างๆ การใช้ยา

เกี่ยวกับโรค การใช้วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 

 การเฝ้าติดตามแผนการจ าหน่ายผู้ป่วย 

 

 

 

สมรรถนะที่ส าคัญของผู้จัดการรายกรณี (ต่อ) 

 

 

 



ผลลัพธ์การจัดการรายกรณี 



ผลลัพธ์การดูแลทางด้านสุขภาพ หมายถึง 

  ผลสุดท้ายของการได้รับการดูแลทางด้านสุขภาพหรือผลของการท ากิจกรรม ตามหน้าที่ หรือ

การใช้กระบวนการต่างๆในการดูแลสุขภาพแก่ผู้ใช้บริการหรือผู้ป่วย (The end results of medical care 

or The end result of process, treatment, or intervention) ผลลัพธ์การดูแลทางด้านสุขภาพ ถือว่าเป็น

ตัวชี้วัดที่เป็นท่ีคาดหวังสูงสุดและบอกได้ถึงประสิทธิภาพ และคุณภาพของการบริการพยาบาล 

การวัดผลลัพธ์ทางด้านสุขภาพเป็นข้อก าหนดหนึ่งขององค์กรรับรองคุณภาพจากภายนอก 

  การวัดผลลัพธ์จะช่วยให้เกิดหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ยืนยันผลลัพธ์ของกระบวนการให้บริการที่เป็น

รูปธรรม และยังช่วยให้เข้าใจถึงองค์ประกอบเชิงโครงสร้างและกระบวนการดูแลที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพ 

 

 

 

 

 

 



1. ผลลัพธ์ด้านผู้ใช้บริการ (Patient outcomes) ได้แกพ่ฤติกรรมการตอบสนองความรู้สึกของ

ผู้ใช้บริการที่มีต่อผู้ให้บริการ  การได้รับผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์จากการดูแล อาการดีขึ้น  

การท าหน้าที่ของร่างกายอย่างเต็มศักยภาพเท่าที่จะท าได้ การที่สามารถคงไว้ซึ่งความผาสุก 

หรือสภาวะสุขภาพ และความพึงพอใจของผู้ป่วย 

2. ผลลัพธ์ด้านผู้ให้บริการ (Provider outcomes)  เกี่ยวเนื่องกับคุณภาพการดูแล ได้แก่ ผลลัพธ์

ทางคลินิกที่เกิดขึ้นภายหลังการให้การรักษาพยาบาล เช่น อาการ อาการแสดงต่างๆ  สัญญาณ

ชีพ ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ การเกิดภาวะแทรกซ้อน ความร่วมมือในการรักษาพยาบาล 

รวมทั้งความพึงพอใขของผู้ให้บริการด้วย 

  

ผลลัพธ์การจัดการรายกรณี 



3. ผลลัพธ์ด้านผู้จ่ายค่ารักษาพยาบาล (Payer outcomes) ได้แก่ค่าใช้จ่ายในการดูแล  

การเกิดความพิการ หรือภาวะแทรกซ้อน อัตราการตาย อัตราการติดเชื้อ ระยะเวลาวัน

นอนในโรงพยาบาล การกลับเข้ารักษาซ้ าในโรงพยาบาล และการใช้ประโยชน์จากบริการ

ต่างๆของโรงพยาบาล ผลลัพธ์เหล่านี้จะน ามาสู่การปรับปรุงแบบแผนการดูแล โดยเฉพาะ

เพื่อการเพิ่มคุณภาพและการลดค่าใช้จ่ายในการดูแล 

 

 

ผลลัพธ์การจัดการรายกรณี (ต่อ) 



3. ผลลัพธ์ด้านผู้จ่ายค่ารักษาพยาบาล (Payer outcomes) ได้แก่ค่าใช้จ่ายในการดูแล  

การเกิดความพิการ หรือภาวะแทรกซ้อน อัตราการตาย อัตราการติดเชื้อ ระยะเวลาวัน

นอนในโรงพยาบาล การกลับเข้ารักษาซ้ าในโรงพยาบาล และการใช้ประโยชน์จากบริการ

ต่างๆของโรงพยาบาล ผลลัพธ์เหล่านี้จะน ามาสู่การปรับปรุงแบบแผนการดูแล โดยเฉพาะ

เพื่อการเพิ่มคุณภาพและการลดค่าใช้จ่ายในการดูแล 

 

 

ผลลัพธ์การจัดการรายกรณี (ต่อ) 



1. ผลลัพธ์ด้านค่าใช้จ่ายผู้ป่วย เช่น ค่าเดินทาง ค่าเสียโอกาส ค่าเสียเวลา ค่าใช้จ่ายของ รพ 

2. ผลลัพธ์ด้านคุณภาพการดูแล 

 2.1 ผลลัพธ์เฉพาะทางคลินิก 

 2.2 ผลลัพธ์ทั่วไป (generic outcomes) เช่น number of admission/year, re-

admission, re-visit, LOS, HRQoL, perceived health status , 

incidence/prevalence ของโรคลดลง 

 2.3 ผลลัพธ์เชิงคุณค่า เช่น best practice 

 2.4 ความพึงพอใจของผู้ป่วย ครอบครัวและผู้ให้บริการ 

 

 

ตัวอย่างผลลัพธ์การจัดการรายกรณีผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 



 

 

 

ผลลัพธ์ทางคลีนิกการจัดการรายกรณีผู้ป่วยโรคเรื้อรังเบาหวาน 

 
 

 

 

Clinical process measures 

- Patient examined feet daily: baseline 

- Patient examined feet daily: ending 
 
Outcome measures 

- Body mass index 

- HemoglobinA1c (HbA1C ) 

- Fasting blood glucose level 

- medication type and dose 

- Episodes of severe hyperglycemia 

 

- Nurse performed foot exam 

- Eye exam performed 
 
 

- body weight 

- blood pressure 

- Lipid levels 

- Patient perceived health status 



 

 

 

ผลลัพธทางคลีนิกการจัดการรายกรณีผู้ป่วยโรคหอบหืด 

 
 

 

 

 

1. ค่าเฉล่ียวันนอน รพ (mean length of stay) 

2. Peak expiratory flow rate (PEFR)  L/min  

3. การเปลี่ยนจากการใช้ hand held nebulizer มาเป็น metered-dose inhaler 

4. การใช้ steroid ใน 24 ชั่วโมงแรกหลังการรับใหม่ 

5. การเปลี่ยนการใช้ steroid ทาง Intravenous มาใช้การให้ steroid ทางปากในระหว่างนอน

รักษาตัวใน รพ 

6. การใช้ theophylline หรือ aminophylline 

7. การใช้ยาปฏิชีวนะ 

8. การรับไว้ใน ICU 



 

 

 

ผลลัพธทางคลีนิกการจัดการรายกรณีผู้ป่วยโรคหอบหืด 

 
 

 

 

ระยะในการ
ดูแล 

โครงสร้าง กระบวนการ ผลลัพธ ์

Pre-hospital  มีเกณฑ์การจัดล าดับการ
บริบาลผู้ป่วย (Dispatch 
criteria) 
 มีการอบรม (Training) 
 มีเกณฑ์การคัดกรอง ก่อนเข้า
มาถึง รพ. (prehospital triage) 

 ระยะเวลาที่ได้รับการดูแลใน
โรงพยาบาลตามแต่ละจุด(Total 
hospital time with component 
parts) 

Prehospital deaths 
 Long-term outcomes 

Hospital  มี Massive transfusion 
protocol 
 มี Head injury protocol 

 การใช้ massive transfusion 
protocol อย่างเหมาะสม 
 สัดส่วนของผู้ป่วยที่ได้รับการ
จัดการตามโปรโตคอล 

 Deaths จาก hemorrhagic shock 
 Risk-adjusted mortality for head 
injury 
 GOS-E 6 และ 12 เดือนหลังได้รับ
บาดเจ็บ 

Posthospital • สถานที่รองรับการฟื้นฟูสภาพ
ผู้ได้รับบาดเจ็บในชุมชน 
• มาตรฐานการปฏิบัติในการ
ช่วยเหลือฟื้นฟูสภาพ 

 ระยะเวลาในการปรึกษาทีมฟื้นฟู
สภาพ 

 การกลับไปท างาน 

Prevention  กิจกรรมการป้องกันการ
บาดเจ็บ 

 สัดส่วนผู้ที่ได้รับการตรวจ
แอลกอฮอล์ และการให้ความรู้ 
ค าแนะน า 

• สัดส่วนของผู้ป่วยที่กลับไปดื่ม
แอลกอฮอล์ หรือใช้ยา สารเสพติดที่
อาจท าให้เกิดการบาดเจ็บได ้

ผลลพัธ์การดูแลผู้ป่วยทีไ่ด้รับบาดเจ็บ 



 

 

 

ผลลัพธ์ความพึงพอใจของผู้ป่วย 

 
 

 

 

ควรครอบคลุมข้อค าถามประเด็นดังต่อไปนี้ 

1. การยอมรับความคิดเห็นของผู้ป่วย 

2. การท างานเป็นทีมของบุคลากร 

3. การให้ข้อมูลการดูแลรักษาสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 

4. การแสดงความเคารพในสิทธิและศักดิ์ศรีของผู้ป่วย 

5. การแสดงถึงความเข้าใจในความคิดของผู้ป่วย 

6. การใส่ใจในความต้องการของผู้ป่วย 

7. คุณภาพของข้อมูลที่ให้แก่ผู้ป่วย ความน่าเช่ือถือ 

8. ความเหมาะสมของแผนการดูแลที่ผู้ป่วยได้รับ 

9. ผลลัพธ์การดูแลที่ผู้ป่วยได้รับ 

10. การประสานการดูแลภายหลังการจ าหน่ายออกจากโรงพยาบาล 

11. ค าแนะน าในแผนการจ าหน่ายมีความชัดเจน 



Case Management Screening Tools & 
Outcome Measures 



 สขุภาพ หมายถึง ภาวะที่สมบรูณ์ทางกาย จิต สงัคม โดยมิได้หมายความถึงการไมมี่โรค หรือ ความไม่
พิการ (องค์การอนามยัโลก อ้างถงึใน นจุรี ประทีปะวณิช จอห์นส, 2552) 

 

 เดิมผลลพัธ์ทางการรักษามกัจะมุง่วดัท่ี อตัราตาย อตัราความพิการ แตปั่จจบุนัเทคโนโลยีท าให้คนมีอายุ
ยืนยาวมากขึน้ และอยูก่บัภาวะเจ็บป่วยเรือ้รัง ความสนใจจงึมาอยูท่ี่วา่ ท าอยา่งไรการรักษาจะท าให้คนมี
ชีวิตอยูห่รือใกล้เคียงกบัคนปกติมากท่ีสดุ แม้จะมีโรคอยูก่็ตาม ซึง่ก็หมายความถึง การมีคณุภาพชีวิต
ทางด้านสขุภาพที่ดี (health related quality of life) 



 The 36-item Short-form survey (SF-36) 

 Patient Activation Measure (PAM) 13 item survey ใช้ประเมินความรู้ ทักษะ ความ
เช่ือมั่นในการดูแลตนเองของผู้ป่วย ใช้ท านายผลลัพธ์ทางด้านสุขภาพ การใช้บริการ
สุขภาพของ ER  รวมทั้งการปฏิบัติตามค าแนะน าในการรับประทานยา 

 Health Risk Assessment (HRA) ใช้ประเมินการรับรู้สภาวะสุขภาพของผู้ใช้บริการ 
ประเมินความเสี่ยงในการต้องการการดูแลต่อเนื่อง เป็นเครื่องมือแรกๆท่ีเริ่มมีการ
น ามาใช้กับการจัดการรายกรณี 

 Beck Anxiety Inventory 

 Rose Questionnaire Seattle Angina Questionnaire 

ตัวอย่าง 



เคร่ืองมือวัด SF-36 

เคร่ืองมือวดัสภาวะสขุภาพที่สะท้อนผลลพัธ์ของผู้ ป่วยท่ีเป็นท่ีนิยมนกัวิจยัน าไปใช้แพร่หลายและได้รับการพฒันา

มานานได้แก่ SF-36 เคร่ืองมือนีส้ามารถน าไปใช้ในการวดัสภาวะสขุภาพ ทางด้านร่างกายและความผาสกุทาง

จิตท่ีแน่นอนในประชากรหลายกลุม่และมีจ านวนข้อในการวดัน้อย  

John E. Ware ผู้พฒันาเคร่ืองมือนีไ้ด้ท าการศกึษาวิจยัแบบทดลองเพ่ือวดัผลลพัธ์ผู้ ป่วยท่ีเกิดขึน้จากการใช้

บริการสขุภาพภายใต้แผนประกนัสขุภาพชนิดต่างๆ งานวิจยันีเ้รียก The Rand Health Insurance 

Experiment (HIE) 



SF-36 ได้เร่ิมถกูพฒันาในปี ค.ศ. 1974 มีจ านวนค าถาม 108 ข้อ ใช้เวลา 45 นาที ในการตอบแบบสอบถาม 

ข้อค าถามครอบคลมุการประเมินสภาวะสขุภาพร่างกายจิตใจ อารมณ์ สงัคม เคร่ืองมือนีไ้ด้ถกูพฒันาให้มีข้อ

ค าถามน้อยลง แตย่งัมีความตรงและความเท่ียง 

 คงเดิม 

เคร่ืองมือ SF-36 เร่ิมใช้ตัง้แตปี่ ค.ศ.1991 และมีเคร่ืองมืออีก 1 ชดุ คือ SF-20 ตามมาโดยเร่ิมพฒันาควบคู่

กนัมา เร่ิมในปี ค.ศ. 1986 ใช้ในการประเมินกลุม่ผู้ ป่วยเรือ้รังท่ีอยูใ่นระยะพกัฟืน้ 

 



องค์ประกอบของเคร่ืองมือ จ านวนข้อ ความหมายของคะแนน 

ต ่า สูง 

ด้านการท าหน้าท่ีของร่างกาย 
(Physical functioning : PF) 

10 มีข้อจ ากดัในการท ากิจกรรมตา่งๆ รวมทัง้การ
อาบน า้หรือแตง่ตวั 

ท ากิจกรรมได้ทกุอย่างรวมทัง้กิจกรรมที่ต้อง
ใช้แรงมากโดยไมม่ีข้อจ ากดัทางด้าน
สขุภาพ 

การแสดงบทบาท 
(Role-physical : RP) 

4 มีปัญหาในการท างานหรือการปฏิบตัิกิจวตัร
ประจ าวนัอนัเน่ืองมาจากภาวะสขุภาพ 

ไมม่ีปัญหาในการท างานหรือกิจวตัรอนั
เน่ืองมาจากภาวะสขุภาพ 

ความเจ็บปวดทางร่างกาย(Body Pain : 
BP) 

2 ป่วยรุนแรงท าให้มีข้อจ ากดัในการท ากิจกรรม ไมป่วดและสามารถท าอะไรได้โดยไมถ่กู
จ ากดัเพราะความปวด 

สขุภาพร่างกายทัว่ไป(General health : 
GH) 

5 ประเมินได้ว่าสขุภาพตนเองไมด่ีและเช่ือวา่
อาการมีแตจ่ะทรุดลง 

ประเมินได้ว่าสขุภาพตวัเองในขณะนีด้ีเย่ียม 

ความแข็งแรงมีพลงั 
(Vitality : VT) 

4 รู้สกึเหน่ือยเกือบจะตลอดเวลา รู้สกึมีพลงั 



องค์ประกอบของเคร่ืองมือ จ านวนข้อ ความหมายของคะแนน 

ต ่า สูง 

การท าหน้าท่ีในสงัคม 
(Social functioning : SF) 

2 มีการรบกวนบอ่ยๆ และกระทบสงูสดุต่อการท า
หน้าที่บทบาทในสงัคมเร่ืองของสขุภาพ
ทางด้านร่างกายและจิตใจ 

ใช้ชีวิตประจ าวนั ท าหน้าท่ีในสงัคมได้ตามปกติ 

การแสดงบทบาทและด้านอารมณ์(Role-
Emotional : RE) 

3 มีปัญหากระทบถึงการท างานหรือการปฏิบตัิกิจวตัร
ประจ าวนัจากปัญหาทางอารมณ์และจติใจ 

ไมม่ีปัญหาในการท างานหรือปฏิบตัิกิจวตัร
ประจ าวนัจากปัญหาทางอารมณ์และ
จิตใจ 

สขุภาพจิต 
(Mental health : MH) 

5 มีความรู้สกึกระวนกระวายและเศร้าซมึตลอดเวลา รู้สกึสงบ มีความสขุตลอดเวลา 

การรายงานสภาวะสขุภาพ 
(Reported health transition) 

1 มีความเชื่อว่าภาวะสขุภาพโดยทัว่ไปดีขึน้กว่า 1 ปีที่
ผ่านมา 

มีความเช่ือว่าสขุภาพโดยทัว่ไปแย่ลงมากกว่า 
1 ปีท่ีผ่านมา 

แหล่งทีม่า: The MOS 36-item Short-Form Health Survey (SF-36): Conceptual Framework and Item Selection. 1982. John Ware 
& Cathy Donald Sherbourne, Medical Care,30, pp. 473-483 

ต่อ..... 

4 ด้านแรกเป็น Physical health และ 4 ด้านต่อมาเป็น Mental health  



ประยกุต์ใช้ได้โดยไมจ่ ากดัชนิด ความรุนแรงของโรคและ
การรักษาท่ีได้รับ 

เคร่ืองมือมีองค์ประกอบ 8 ด้าน แตล่ะด้านวดัมิติสขุภาพ
และประกอบด้วย (eight multi-item scales) มิติสขุภาพ 
8 ด้านได้แก่…PF, ...RP, …BP, …GH, …VT, ..SF, 
…RE, …MH 

และมีข้อค าถามเด่ียว 1 ข้อให้ผู้ตอบประเมินถงึขนาดการ
เปลี่ยนแปลงภาวะสขุภาพตลอดทัง้ปีท่ีผ่านมา 

 การคิดคะแนนสามารถแยกรวมคะแนนของแตล่ะมิติได้  

 
 

ถกูแปลมากกว่า 50 ภาษา ใช้ทัว่โลก 
มี Short form version ได้แก่ SF-18, SF-8 

 สามารถใช้ได้กบับคุคลตัง้แตอ่าย1ุ4ปีขึน้ไป 

สามารถตอบแบบสอบถามเองได้ หรือสมัภาษณ์

ทางโทรศพัท์ หรือสมัภาษณ์สว่นบคุคล ใช้เวลา

ประมาณ 5-15 นาที 



การน าเคร่ืองมือ SF-36 ไปใช้ในคลนิิก 

 การน าเคร่ืองมือ SF-36 ไปใช้ในคลนิิกและให้คะแนนที่เป็นปัจจบุนัจะท าให้มีโอกาสในการปรับปรุงผลลพัธ์

ผู้ ป่วย เม่ือทราบสภาวะสขุภาพของผู้ ป่วย การสร้างแผนการดแูลจะมีเปา้หมายและจดุเน้นท่ีชดัเจนในการ

แก้ปัญหาของผู้ ป่วยท าให้บคุลากรสขุภาพได้ตระหนกัถึงภาวะสขุภาพที่เสื่อมของผู้ ป่วย นอกจากนีย้งัเป็น

โอกาสท่ีท าให้มีการสื่อสารข้อมลูจากผู้ ป่วยหรือครอบครัวถงึบคุลากรท่ีให้การดแูลอยู่ 

 การวดัสภาวะสขุภาพของผู้ ป่วยเป็นประจ าในคลินิก ท าให้บคุลากรท่ีดแูลได้มีโอกาสเห็น ธรรมชาติของการ

ด าเนินของโรคในผู้ ป่วยเรือ้รัง  



การน าเคร่ืองมือ SF-36 ไปใช้ในคลนิิก 

 การยอมรับจากบคุลากรในคลนิิกเป็นสิ่งส าคญั ถ้าได้มีการน าข้อมลูสภาวะสขุภาพไปใช้ในการวางแผนการ

ดแูลประจ าวนั การติดตามข้อมลู การตระหนกัถงึคณุคา่ในการน าเคร่ืองมือ SF-36 ไปใช้อยา่งสม ่าเสมอ และ

บคุลากรมีความรู้เก่ียวกบัเคร่ืองมือ การออกแบบระบบสารสนเทศท่ีสามารถใช้คอมพิวเตอร์เก็บรวบรวมข้อมลู 

การให้คะแนนรายงานผล ให้ข้อมลูสะท้อนกลบัได้ทนัจะท าให้การจดัการการดแูลผู้ ป่วยมีประสทิธิภาพมาก

ยิ่งขึน้ ท าให้จดัสรรทรัพยากรทัง้บคุคล เวลา วสัดอุปุกรณ์ตา่งๆได้สอดคล้องกบัความต้องการของผู้ ป่วยและ

ญาติ 



คุณสมบัตทิีด่ขีองของเคร่ืองมือSF-36 

ความตรงของเคร่ืองมือซึง่เป็นการดวูา่วดัมโนทศัน์ได้ครอบคลมุเพียงพอหรือไมค่วามละเอียดของเคร่ืองมือเป็น

อยา่งไรนัน้ ผา่นการตรวจสอบความตรงของเนือ้หา(content validity) ความตรงตามโครงสร้าง (construct 

validity) และความตรงตามเกณฑ์สมัพทัธ์(Criterion-related validity) 

ความเท่ียงหรือความเช่ือมัน่ ( reliability ) ผ่านการตรวจสอบโดยการหาคา่ความสอดคล้องภายใน โดยการ

ค านวณหาคา่ Chronbach’s alpha  



กระบวนการพัฒนา Clinical pathways 

ส าหรับการจัดการรายกรณ ี



ใช้เป็นแผนการดูแลผู้ป่วยทดแทน nursing care plan (Hill, M., 1998). 

องค์ประกอบส าคัญ (key components) 

 1  timeline 

 2  an index of problems or issues with affiliated intermediate  goals and short and  long-

term  outcome criteria 

 3  clinical pathways 

 4  a variance record 

 

 

Clinical Pathway 



 

 

กระบวนการพัฒนา Clinical pathways 

1. เลือกทีมสหสาขา 

2. ก าหนดมาตรฐานเรื่องระยะเวลาการรักษาในโรงพยาบาลที่คาดหมาย การตรวจ

รักษา การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การท าหัตถการทางคลินิกต่างๆ 

3. ทบทวนตัวอย่าง pathways ของสถาบันอื่นๆ 

4. ออกแบบฟอร์มของ pathway ก าหนดเน้ือหาที่บรรจุใน pathways ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 

ระยะเวลานอนโรงพยาบาล และก าหนดกรอบเวลาเรื่องกิจกรรมการรักษา ว่าควรจะ

เกิดในเวลาใด ทีมสหสาขามีส่วนร่วมในการก าหนดเนื้อหาโดย มีการค้นคว้างานวิจัย 

การทบทวนวรรณกรรมอื่นๆนอกเหนือจากงานวิจัย ทบทวนเวชระเบียนผู้ป่วย

ย้อนหลัง ศึกษาการรักษาที่เป็นปัจจุบัน การเทียบเคียง มาตรฐานการดูแลต่างๆ 

5. เลือกการปฏิบัติกิจกรรมการดูแลผู้ป่วยที่ดีที่สุดและมีความแตกต่างกันในการปฏิบัติ

น้อยที่สุด โดยอาศัยหลักฐานเชิงประจักษ์มาสนับสนุน  

 

 



 

 

กระบวนการพัฒนา Clinical pathways 

6. ออกแบบ variance tracking form ว่าจะลงบันทึกอย่างไร 

7. การขอความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ 

8. จัดอบรมให้ความรู้ สร้างความเข้าใจในการพัฒนาและน าไปใช้ 

9. ทดลองใช้ pathway (pilot test) ปรับเปลี่ยนหากจ าเป็นก่อนน าไปใช้จริง 

10. เมื่อทดลองใช้เป็นระยะเวลา 3-6 เดือน แล้วเกิดผลลัพธ์ที่คาดหวัง น า pathways เข้าสู่

กระบวนการให้ความเห็นชอบในการน าไปใช้อย่างเป็นทางการจากคณะกรรมการ

โครงการพัฒนา pathways  

11. น าไปใช้จริง 

12. ติดตามดู variance และวิเคราะห์หาสาเหตุ 

13. ประเมินผลการใช้ pathways ในภาพรวม 

 

 



เนื้อหาหลักของ Clinical pathways ประกอบด้วยหัวข้อดังนี ้

1. การคัดกรองผู้ป่วยตามเกณฑ์การคัดเลือก (inclusion 

criteria) เข้ามาไว้ในความดูแล การประเมินผู้ป่วยทั้ง

ทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม จิตวิญญาณ 

2. การใช้ทรัพยากรสุขภาพ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

การรักษา อยู่ภายใต้ระบบการประกันสุขภาพแบบใด 

หรือผู้ป่วยจ่ายค่ารักษาพยาบาลเอง 

3. การประสานงานแจ้งทีมสุขภาพเมื่อรับผู้ป่วยมาไว้ใน

ความดูแล 

4. ปัญหาการดูแลที่เกิดขึ้นกับปัญหาที่คาดการณ์ไว้ว่ามี

ความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้น 

5. การรักษา กิจกรรมการดูแลเพื่อรักษาและเพื่อการ

ป้องกัน หัตถการต่างๆ 

6. ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ตรวจพิเศษ 

7. ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 

 

 

8. การส่งปรึกษาทีมสุขภาพ 

9. การสงัเกตอาการท่ีจ าเป็น 

10. การก าหนดระยะเวลานอนโรงพยาบาลไว้ลว่งหน้า 
(Predetermined LOS) 

11. ระยะเวลาในการปฏิบตัิกิจกรรมที่เก่ียวข้อง 
12. ตวัชีว้ดัส าคญัท่ีเก่ียวข้อง  
13. ยาที่ได้รับ 

14. กิจกรรมของผู้ ป่วย 

15. โภชนาการ อาหารท่ีผู้ ป่วยได้รับ 

16. การให้สารน า้ สารละลายทางหลอดเลือดด า 
17. การให้สขุศกึษาแก่ผู้ ป่วยและญาติ 
18. การติดตามบนัทกึความแปรปรวน 

19. การมอบหมายความรับผิดชอบที่ชดัเจนแก่บคุลากรสขุภาพท่ีอยู่ในทีม
การดแูล 

20. แผนการจ าหน่ายผู้ ป่วย วนัท่ีเร่ิมต้นในการวางแผนการจ าหน่าย การ
ประสานการดแูลตอ่เน่ืองภายหลงัจ าหน่าย 

 

 

 



การติดตามความแปรปรวน 



Variance  = แปรปรวนหรือแปรผัน 

Variance tracking หมายถึง กระบวนการเก็บรวบรวม จัดการ และ วิเคราะห์ข้อมูล การเบี่ยงเบน (deviations) 

จาก CareMap ช่วยให้เกิดการป้อนกลับเข้าสูระบบ  เกิดการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพูอย่างต่อเน่ือง  

ผู้จัดการรายกรณี และบุคลากรทุกกลุ่มต่างๆในทีมจะต้องมีการติดตามดูกจิกรรมการรดูแลที่ส าคัญ ที่ไม่เป็นไป

ตามแผน และผลลัพธ์เกิดก่อนเวลา หรือเกิดช้ากว่าเวลาที่ถูกก าหนดไว้เป็นลายลัษกณ์อักษร  ลงบันทึกใน 

variance tracking form ที่ออกแบบไว้ 

 

 

ความแปรปรวน 



 มีความตรงของเนื้อหา 

 มีความเที่ยงของการลงบันทึก (coding) ก่อนในการน าไปใช้  ต้องหา inter-rater reliability ก่อน 

  ง่ายต่อผู้ปฏิบัติงานในคลินิกถ้าลงข้อมูลมากก็จะซ้ าซ้อนกับในแฟ้มเวชระเบียน เป็นภาระกับผู้

ปฏิบัต ิ

  สาระส าคัญที่ต้องปรากฏในแบบฟอร์มได้แก่  

เป้าหมายส าคัญในการดูแล 

 เหตุการณ์ส าคัญที่มีผลต่อผลลัพธ์ของการดูแล (key activities or key events) 

ผลลัพธ์สุดท้ายของการดูแล อย่างน้อย LOS, cost of care, satisfaction 

 

แบบฟอร์มบันทึกความแปรปรวน (Variance Tracing Form) 



 การลงบันทึก จะกระท าโดยบุคลากรทุกกลุ่ม เช่น แพทย์ พยาบาล นักโภชนากร นัก

กายภาพบ าบัด เภสัชกร เป็นต้น 

  ชุดค าสั่งการรักษาควรจะพิมพ์ไว้เป็นเบื้องต้นก่อนเพื่อให้ง่ายต่อการปฏิบัติเมื่อรับผู้ป่วยเข้ามา 

พยาบาล CM และแพทย์ผู้ท าการรักษาจะร่วมกันดุว่า ค าสั่งใดของการรักษาจะตัดออกหรือ

เพิ่มขึ้น ให้สอดคล้องกับสภาวะโรคหรืออาการ ความต้องการการดูแลของผู้ป่วยแต่ละราย 

  กิจกรรมส าคัญที่น าไปสู่ผลลัพธ์ที่คาดหวัง ควรมีการเน้นหรือลงสีให้เห็นเด่นชัด เน้นข้อความ

หรือ สัญลักษณ์ให้สังเกตเห็นได้ง่าย เพื่อย้ าเตือนให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องไม่ลืมลงบันทึกส่ิงที่

เบี่ยงเบนจากกิจกรรมส าคัญนั้น 

 

 

แบบฟอร์มบันทึกความแปรปรวน (ต่อ) 



1. Concurrent analysis แก้ไขปัญหาทันทีขณะที่แผนการดูแลก าลังด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง 

2. Retrospective analysis กลับมาทบทวนข้อมูลภายหลัง 

 

การวิเคราะห์ข้อมูลนั้นต้องมีทั้งในระดับบุคคลและระดับกลุ่ม (aggregated data) เพื่อดูแนวโน้ม

ของการเกิดปัญหา และสามารถแยก outliers ได้ ท าให้เกิดการปรับกิจกรรมการดูแลให้มี

ความเฉพาะเจาะจงกับกลุ่มเหล่านี้ได ้

 

 

การวิเคราะห์ความแปรปรวน (ต่อ) 



ตัวอย่าง Variance 

1. แพทย์ผู้รักษาไม่รับโทรศัพท์รายงานอาการผู้ป่วย 

2. ผู้จัดการรายกรณีไม่ท าตามแผนการดูแลในเวลาที่ก าหนดไว้ 

3. ให้ยาผู้ป่วยผิด 

4. บุคลากรไม่สามารถปฏิบัติตามแผนการดูแลได้ เพราะกิจกรรม หรือหัตถการบางอย่างไม่เคยมี

ประสบการณ์ และความรู้ไม่เพียงพอ 

5. อ่านค าสั่งการรักษาผิด 

6. ไม่รายงานผล lab ในเวลาอันควร 



ตัวอย่างแบบฟอร์มบันทึกความแปรปรวน 



ตัวอย่างแบบฟอร์มสรุปความแปรปรวนที่ลงบันทึกข้อมูลในเชิงต าหนิในบางรายการซึ่งอาจจะมีผลทางกฎหมาย 



ดูตัวอย่าง CareMap หรือ Clinical Pathway 

ในภาคผนวกของเอกสารประกอบการอบรม  



Thank you! 



 


