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ผลของการฝกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาล
ผูจัดการรายกรณีโรคเรื้อรังตอผลลัพธการจัดการรายกรณี
ปฐยาวัชร ปรากฎล, พย.ด.

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi – experimental research) แบบหนึ่งกลุมวัดกอนและ
หลังการทดลอง (one – group pretest – posttest design) มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบผลลัพธการจัดการ
รายกรณี กอนและหลังการฝกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผูจัดการรายกรณี
โรคเรือ้ รัง (เบาหวานและความดันโลหิตสูง) ประจําป 2558 ประชากรทีศ่ กึ ษาคือพยาบาลวิชาชีพผูเ ขารับการ
ฝกอบรมจํานวน 55 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู
จัดการรายกรณีโรคเรื้อรัง (เบาหวานและความดันโลหิตสูง) ที่คณะผูวิจัยนําหลักสูตรกลางมาพัฒนาและได
รับการรับรองจากสภาการพยาบาล เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม 1 ชุด แบง
ออกเปน 2 สวนคือ แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคลและผลลัพธของการจัดการรายกรณี เปนแบบมาตรวัด
ประมาณคา (Rating Scale) ผานการตรวจสอบความตรง (Content Validity) จากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน
และตรวจสอบความเที่ยงไดคาสัมประสิทธิ์อัลฟาครอนบราคเทากับ .92 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ไดแก การแจกแจงความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ Paired t-test
ผลการวิจัยพบวาภายหลังการฝกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผูจัดการ
รายกรณีโรคเรื้อรัง (เบาหวานและความดันโลหิตสูง) พยาบาลวิชาชีพที่ผานการฝกอบรมมีคะแนนผลลัพธ
การจัดการรายกรณีดานคลินิก ดานคาใชจาย ดานรายได ดานคุณคา และผลลัพธโดยรวมสูงกวากอนการ
ฝกอบรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < .01) ดังนั้นจึงควรนําแนวคิดการจัดการรายกรณีไปใชในการจัดการ
ปญหาผูปวยโรคเรื้อรังในกลุมโรคอื่นๆ และสอดแทรกแนวคิดการจัดการรายกรณีโรคเรื้อรังเขาไปในการ
จัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตตอไป
คําสําคัญ: พยาบาลผูจัดการรายกรณี โรคเรื้อรัง ผลลัพธการจัดการรายกรณี การพยาบาลเฉพาะทาง

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท

60

The Journal of Baromarajonani College of Nusing, Nakhonratchasima
Vol. 23 No. 1 January - June 2017

Effects of Nursing Specialty Training Program in Case Management
for Chronic Disease on the Outcome of Management
Padthayawad Pragodpol, RN., Ph.D.

Abstract
This quasi-experimental study was carried out on one group pretest - posttest design. The aim of
this study was to compare the effects of nursing specialty training program in case management for chronic
disease (diabetes mellitus and hypertension) on the outcome of management in 2015. The population was
55 registered nurses who enrolled in this program. The curriculum of nursing specialty training program in
case management for chronic disease (diabetes mellitus and hypertension) was developed from the main
curriculum and approved by the Thai Nursing Council which was implemented as a research instrument.
The instrument for data collecting was a questionnaire that was composed of 2 parts; the demographic
data and the outcome of case management. This rating scale questionnaire was approved with the content
validity by five expertise and the reliability was .92 by using Cronbach’s alpha coefficient. The data were
statistically analyzed according to frequency, percentage, average, standard deviation, and paired t-test.
The results revealed that after finishing the nursing specialty training program in case management
for chronic disease (diabetes mellitus and hypertension), registered nurses who graduated from this program
had a significantly higher score of the clinical outcome, cost outcome, revenue outcome, value outcome,
and overall outcome of management than previously (p < .01). Then, the concept of case management
should be extended in other chronic disease groups and also be implemented in the bachelor’s degree of
nursing curriculum.
Keyword: Nurse case manager, chronic disease, outcome management, nursing specialty training program
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บทนํา
ปจจุบันผูปวยโรคเรื้อรังของประเทศไทย
โดยเฉพาะผูปวยโรคเบาหวานและความดันโลหิต
สูงมีจาํ นวนมาก จากขอมูลของโรงพยาบาลในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุ ข และโรงพยาบาลในสั ง กั ด
กรุงเทพมหานครประจําป 2555 พบวามีผูปวยโรค
เบาหวานรอยละ 14.5 โรคความดันโลหิตสูง รอยละ
55 เปนทั้งโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง รอย
ละ 30.5 และพบผูปวยเบาหวานและความดันโลหิต
สูงที่ไมสามารถควบคุมโรคใหอยูในเกณฑปกติได
รอยละ 73.6 และ 33.7 ตามลําดับ นอกจากนี้ยังพบ
วาประชาชนกลุมเสี่ยงยังไมเขาถึงการวินิจฉัยโรค
ประชาชนกลุมที่ไดรับการวินิจฉัยโรคแลวยังไมเขา
ถึงการรักษา ผูปวยเบาหวานและความดันโลหิตสูง
ทีเ่ ขาถึงการรักษาแลว แตยงั เขาถึงการบริการสุขภาพ
ตามแนวทางเวชปฏิบตั ทิ วั่ ไปตํา่ กวาเกณฑมาตรฐาน
ที่กําหนดไวจํานวนมาก (โครงการวิจัยเครือขาย
วิ จั ย กลุ  ม สถาบั น แพทยศาสตร แ ห ง ประเทศไทย
(MedResNet), 2555) และในขณะเดียวกันก็พบวา
อัตราการเกิดภาวะแทรกซอนทั้งโรคหลอดเลือด
หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวายและอื่นๆ ในผูปวย
เบาหวานและความดั น โลหิ ต สู ง เพิ่ ม สู ง ขึ้ น มาก
(สุพัตรา ศรีวณิชชากร และคณะ, 2553) ทําให
กระทบตอคุณภาพชีวิตผูปวย ครอบครัว สังคม
และรั ฐ บาลต อ งเสี ย ค า ใช จ  า ยในการดู แ ลผู  ป  ว ย
เบาหวานและความดันโลหิตสูงทีม่ ภี าวะแทรกซอน
เปนจํานวนมาก
การขั บ เคลื่ อ นเพื่ อ จั ด การกั บ ป ญ หาโรค
เรื้ อ รั ง ได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพนั้ น จํ า เป น ต อ งมี
พยาบาลที่มีความรู ความเชี่ยวชาญเฉพาะดานที่
สามารถให ก ารดู แ ลประชาชนทั่ ว ไป กลุ  ม เสี่ ย ง
และกลุมปวยดวยโรคเบาหวานและ/หรือความดัน
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โลหิตสูงได สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหง
ชาติ จึงไดประสานความรวมมือกับสภาการพยาบาล
กระทรวงสาธารณสุข สถาบันการศึกษาพยาบาล
และหนวยงานที่เกี่ยวของ ในการพัฒนาหลักสูตร
และฝ ก อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการ
พยาบาลผูจัดการรายกรณีโรคเรื้อรัง (เบาหวานและ
ความดันโลหิตสูง) เพือ่ ใหพยาบาลผูจ ดั การรายกรณี
มีความรู ความสามารถ และสมรรถนะที่จําเปนใน
การจัดการปญหาที่เกิดขึ้นกับผูปวยโรคเรื้อรัง เพื่อ
กอใหเกิดผลลัพธของการจัดการที่มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลตอผูปวย ครอบครัว และระบบบริการ
สุขภาพได
การจั ด การรายกรณี เป น กระบวนการ
ประสานงานการดู แ ลผู  ป  ว ยอย า งต อ เนื่ อ งทั้ ง ใน
สถานบริการและชุมชน มีการวางแผนออกแบบ
การดูแลใหแกผูปวยเฉพาะรายแบบองครวมในทุก
ระยะของการเจ็บปวย เพือ่ ตอบสนองความตองการ
ที่ซับซอนดานสุขภาพของผูปวยและครอบครัว มี
การพิทักษสิทธิ์ การเจรจาตอรองของผูรับบริการ
ผูใหบริการ ผูซื้อบริการ มีการจัดการเพื่อลดความ
ผันแปรในกระบวนการดูแลรักษาผูปวย มีการ
ประสานใหเขาถึงแหลงทรัพยากร เพื่อกอใหเกิด
ผลลัพธเชิงคุณภาพและกอใหเกิดประโยชนสูงสุด
ในการสงเสริมสุขภาวะและคุณภาพชีวิตของผูปวย
(ศิริอร สินธุ, 2555; Case Management Society of
America (CMSA), 2010)
การจัดการรายกรณีถือเปนกลยุทธหนึ่งที่
ชวยพัฒนาผลลัพธทางดานสุขภาพและผลลัพธใน
การดูแลผูปวยได ยกตัวอยางเชน พยาบาลผูจัดการ
รายกรณีที่ใชมาตรฐานการดูแลตามแนวทางเวช
ปฏิ บั ติ ส ามารถช ว ยให ผู  ป  ว ยเบาหวานสามารถ
ควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดสะสมและความดัน
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โลหิตได อีกทั้งยังสามารถลดปจจัยเสี่ยงตอการ
เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดภายในระยะเวลา 1 ป
ได (Ishani et al., 2011) และสามารถปองกันไมให
เกิดผลลัพธทไี่ มพงึ ประสงค เชน การพลัดตกหกลม
การกลับเขารับการรักษาในโรงพยาบาล หรือผลขาง
เคียงของยาได ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล คาใชจาย การเขาถึงแหลงประโยชน
และทรัพยากรในผูปวยโรคตางๆ ได (McDonald
et al., 2007) นอกจากนี้ยังพบวารูปแบบในการ
ประสานงานสําหรับการดูแลผูปวยซับซอนที่ไดรับ
การวินิจฉัยหลายโรคในสถานบริการสุขภาพทั่วไป
ของพยาบาลผูจัดการรายกรณีสามารถเพิ่มความ
พึงพอใจของผูร บั บริการได แตยกเวนการใชบริการ
ในแผนกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน (Latour et al., 2007)
จากการทบทวนวรรณกรรมพบวาผลลัพธ
การจัดการรายกรณี สามารถแบงออกไดหลาย
ประเภทขึ้นอยูกับวัตถุประสงคและฐานคิดของ
แตละคน จากการศึกษาของเอเจนซี่การวิจัยและ
คุณภาพดานสุขภาพ (Agency for healthcare research and quality, 2011) แบงออกเปน 3 ดาน ไดแก
1) ผลลัพธดานสุขภาพของผูปวย ไดแก คุณภาพ
ของการดูแลทั่วไป คุณภาพของการดูแลเฉพาะโรค
รวมไปถึงคุณภาพชีวิต ความพึงพอใจของผูปวย
ตอบริการที่ไดรับ อัตราการปวย และอัตราการตาย
2) ผลลัพธดา นการเขาถึงและการใชแหลงประโยชน
ได แ ก ค า ใช จ  า ยทั้ ง หมด อั ต ราการเจ็ บ ป ว ยต อ ง
นอนโรงพยาบาล อัตราการเขารับการรักษาในโรง
พยาบาลซํ้า อัตราการเขาใชบริการที่แผนกฉุกเฉิน
จํานวนครัง้ ของการเขารับการรักษาทีค่ ลินกิ เปนตน
และ 3) ผลลัพธดานกระบวนการ ไดแก การยินยอม
ปฏิบัติตามแผนการรักษา การผิดนัด การจัดการ
ตนเองของผูป ว ย การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพ

การรับรูข องผูป ว ยและครอบครัว การมีสว นรวมใน
การตัดสินใจ ความสมํ่าเสมอในการรับประทานยา
และความพึงพอใจตอการจัดการรายกรณี เปนตน
การศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยไดนําแนวคิดผลลัพธ
ของการจัดการรายกรณีของศิริอร สินธุและคณะ
(2554) มาใช โดยแบงผลลัพธของการจัดการราย
กรณีออกเปน 4 ดานไดแก 1) ผลลัพธทางคลินิก
(Clinical outcomes) เช น ความสามารถในการ
ควบคุมระดับนํ้าตาล ความดันโลหิตใหอยูในเกณฑ
ปกติ รอยละของผลขางเคียงจากการใชยาลดนอย
ลง หรือไมเกิดขึ้น รอยละของผูปวยที่ไมมีภาวะ
แทรกซอนของโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
เปนตน 2) ผลลัพธดานคาใชจาย (Cost outcomes)
เปนการลดคาใชจาย ทั้งในสวนของผูรับบริการ ผู
ซื้อบริการ และผูขายบริการ เชน การลดคาใชจาย
ของผูปวยตอรายโดยลดการปฏิบัติการที่ไมจําเปน
การลดระยะเวลาการนอนโรงพยาบาล การลด
กิจกรรมการบริการที่ไมสัมพันธกับเหตุผลของการ
วินจิ ฉัยโรคและการรักษา และการลดหรือหลีกเลีย่ ง
การใชยาปฏิชวี นะราคาแพงเกินความจําเปน เปนตน
3) ผลลัพธดานรายได (Revenue outcomes) เปน
ผลลัพธที่เกิดขึ้นหลังหักคาใชจาย หรือลดกิจกรรม
ที่ไมสะทอนคุณภาพการดูแล ลดโอกาส ความเสี่ยง
ของปญหาทีม่ แี นวโมจะเกิดขึน้ ในอนาคต ไดแก การ
ระบุการวินิจฉัยโรครวมใหตรงกับความเปนจริง
(Case Mix Index) การลดความถีข่ องการเขารับการ
ตรวจรักษาในหนวยอุบัติเหตุฉุกเฉินในผูปวยโรค
เรื้อรัง การลดอัตราการกลับเขารักษาซํ้าใน 1- 2 วัน,
30 วัน การลดความลาชา และระยะเวลาการรอคอย
การลดการไดรับการปฏิเสธการชําระคาใชจาย และ
การลดวันที่เขาพักในโรงพยาบาลโดยไมมีกิจกรรม
การรักษาเปนตน และ 4) ผลลัพธดานคุณคา (Value
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outcomes) เปนผลลัพธเชิงคุณภาพที่มีคุณคามาจาก
ความคุมคาภายหลังจากการหักลบคาใชจาย เชน
โรงพยาบาลเรียกเก็บเงินคืนจากผูซื้อบริการไดมาก
ขึ้น ผูปฏิบัติงานมีความพึงพอใจจากการประสาน
งานทําใหการรักษามีประสิทธิภาพมากขึน้ ผูป ว ยได
รับการยืนยันการวินิจฉัยโรคที่แมนยํา รวดเร็ว และ
นําไปสูการรักษาโรคไดตรง ไมตองรอเวลา ความ
พึ ง พอใจของผู  รั บ บริ ก ารและผู  ใ ห บ ริ ก าร และ
คุณภาพชีวิตของผูปวยและผูดูแลดีขึ้น เปนตน
สํ า หรั บ ประเทศไทยมี ก ารนํ า ระบบการ
จัดการรายกรณีมาใชในสถานบริการสุขภาพใน
ลักษณะของการทําวิจัยเพื่อพัฒนางาน การอบรม
ระยะสั้น และการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลใน
การดูแลผูปวยดวยโรคตางๆ ยังไมมีรูปแบบการ
ฝกอบรมเกี่ยวกับการจัดการรายกรณีที่เปนรูปแบบ
ชัดเจน สภาการพยาบาลจึงไดกําหนดหลักสูตรการ
พยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผูจัดการราย
กรณีโรคเรื้อรัง (เบาหวานและความดันโลหิตสูง) ที่
เปนหลักสูตรกลางอยางเปนทางการ ระยะเวลาการ
ฝกอบรม 4 เดือน เพื่อนํามาใชในการแกไขปญหา
โรคเรือ้ รังซึง่ เปนปญหาทีส่ าํ คัญของประเทศไทยนับ
ตัง้ แตป 2554 หลังจากนัน้ วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี พระพุทธบาท ไดนาํ หลักสูตรกลางดังกลาวมา
พัฒนาและสงใหสภาการพยาบาลตรวจสอบคุณภาพ
และผานการรับรองใหสามารถจัดการฝกอบรม
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาล
ผูจ ดั การรายกรณีโรคเรือ้ รัง (เบาหวานและความดัน
โลหิตสูง) ไดเปนระยะเวลา 5 ป นับตั้งแตป 2556 –
2561 โดยไดจัดการฝกอบรมดังกลาวอยางตอเนื่อง
นับตัง้ แตป 2556 จนถึงปจจุบนั และไดมกี ารประเมิน
หลักสูตรทีไ่ ดดาํ เนินการไปแลวในป 2556 และ 2557
แตอยางไรก็ตามผลการประเมินหลักสูตรดังกลาวยัง
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ไมสามารถแสดงใหเห็นผลลัพธทคี่ าดหวังทีส่ ะทอน
ถึงสมรรถนะสําคัญของผูผานการอบรมที่สามารถ
สงตอไปยังผูร บั บริการ และระบบบริการสุขภาพได
อยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุมคา คุมทุน ซึ่ง
เปนเปาหมายสูงสุดของการนําระบบการจัดการราย
กรณีมาใชในการจัดการโรคเรื้อรังที่สําคัญอยางโรค
เบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงของประเทศไทย
ดังนั้นผูวิจัยจึงจําเปนตองศึกษาผลของการ
ฝกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขา
การพยาบาลผูจัดการรายกรณีโรคเรื้อรัง (เบาหวาน
และความดันโลหิตสูง) ตอผลลัพธของการจัดการ
รายกรณีผูปวยโรคเรื้อรัง เพื่อนําผลการศึกษาที่ได
รับไปสงเสริมการผลิตและพัฒนาพยาบาลผูจัดการ
รายกรณีโรคเรื้อรังใหมีผลลัพธของการจัดการที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในระดับสูงมากยิง่ ขึน้
อันจะสงผลใหเกิดการพัฒนาคุณภาพระบบบริการ
ผูปวยโรคเรื้อรังตอไป

วัตถุประสงค
1. เพื่อเปรียบเทียบผลลัพธการจัดการราย
กรณี ก อ นและหลั ง การฝ ก อบรมหลั ก สู ต รการ
พยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผูจัดการราย
กรณีโรคเรื้อรัง (เบาหวานและความดันโลหิตสูง)
ของพยาบาลวิชาชีพ ทีฝ่ ก อบรม ณ วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี พระพุทธบาท ประจําป 2558
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กรอบแนวคิดการวิจัย
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
สาขาการพยาบาลผูจัดการรายกรณีโรคเรื้อรัง
(เบาหวานและความดันโลหิตสูง)
ระยะเวลาการฝกอบรม 4 เดือน
จํานวน 16 หนวยกิต 6 รายวิชา
(วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท, 2556)

ตัวแปรตนคือ การฝกอบรมหลักสูตรการ
พยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผูจัดการราย
กรณีโรคเรื้อรัง (เบาหวานและความดันโลหิตสูง)
ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
ซึ่งหลักสูตรนี้ไดพัฒนาขึ้นจากหลักสูตรกลางและ
ผานการรับรองจากสภาการพยาบาลเปนเวลา 5 ป
ระยะเวลาการฝกอบรม 4 เดือน แบงออกเปนการ
เรียนภาคทฤษฎีและภาคทดลอง 2 เดือน และฝกภาค
ปฏิบัติในโรงพยาบาลที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน
คุณภาพ 2 เดือน จํานวน 16 หนวยกิต 6 รายวิชา
ประกอบดวยวิชาภาคทฤษฎี จํานวน 10 หนวยกิต
4 รายวิชาไดแก วิชาระบบบริการสุขภาพและการ
พัฒนาคุณภาพ วิชาการประเมินภาวะสุขภาพและ
การตัดสินทางคลินิกสําหรับการจัดการรายกรณี
วิชาการจัดการรายกรณีผปู ว ยเบาหวานและความดัน
โลหิตสูง และวิชาบูรณาการพยาธิสรีรวิทยาและการ
บําบัด วิชาภาคปฏิบัติจํานวน 6 หนวยกิต 2 รายวิชา
ไดแก วิชาปฏิบัติการจัดการรายกรณีผูปวยโรคโรค
เบาหวานและความดันโลหิตสูง และวิชาปฏิบตั กิ าร
จัดการขอมูลและพัฒนาคุณภาพบริการผูปวยโรค
เบาหวานและความดันโลหิตสูง (วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี พระพุทธบาท, 2556)
ตัวแปรตามคือ ผลลัพธการจัดการรายกรณี

ผลลัพธการจัดการรายกรณี
1. ผลลัพธดานคลินิก (Clinical outcome)
2. ผลลัพธดานคาใชจาย (Cost outcome)
3. ผลลัพธดานรายได (Revenue outcome)
4. ผลลัพธดานคุณคา (Value outcome)
(ศิริอร สินธุและคณะ, 2554)

ประกอบดวย 4 ดาน ไดแก 1) ผลลัพธดานคลินิก
(Clinical outcome) 2) ผลลัพธดานคาใชจาย (Cost
outcome) 3) ผลลัพธดา นรายได (Revenue outcome)
และ 4) ผลลัพธดานคุณคา (Value outcome) ตาม
แนวคิดของศิรอิ ร สินธุและคณะ (2554) ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้
มากจากแนวคิดของ Health Care Resource Group
อางถึงใน Daniels & Ramey (2005)

วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยนี้เปนแบบกึ่งทดลอง (Quasi-experiment Research) หนึ่งกลุมวัดกอนและหลังการ
ทดลอง (One – group pretest – posttest design)
โดยศึกษาในพยาบาลวิชาชีพที่เขารับการฝกอบรม
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาล
ผูจัดการรายกรณีโรคเรื้อรัง (เบาหวานและความ
ดันโลหิตสูง) ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
พระพุทธบาท จํานวน 55 คน ในป พ.ศ. 2558 เริ่ม
ทําการศึกษาตั้งแต สิงหาคม 2558 – มีนาคม 2559
ประชากร
ผู  วิ จั ย มี ก ารกํ า หนดคุ ณ ลั ก ษณะของ
ประชากรที่ศึกษาคือพยาบาลวิชาชีพที่มีใบอนุญาต
ประกอบวิ ช าชี พ การพยาบาลชั้ น หนึ่ ง หรื อ การ
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พยาบาลและการผดุงครรภชั้นหนึ่ง ที่ใหบริการ
ผู  ป  ว ยเบาหวานและ/หรื อ ความดั น โลหิ ต สู ง ณ
สถานบริการสุขภาพสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ทั้งระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ เขารับการ
อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการ
พยาบาลผูจัดการรายกรณีโรคเรื้อรัง (เบาหวานและ
ความดันโลหิตสูง) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
พระพุทธบาท ประจําป 2558 และมีการกําหนด
เกณฑการคัดออก (Exclusion criteria) คือผูเขารับ
การฝกอบรมทีม่ คี ณ
ุ ลักษณะไมครบตามทีห่ ลักสูตร
กําหนดคือ มีระยะเวลาการฝกอบรมทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัตินอยกวารอยละ 90 2) ระยะเวลา
การฝกปฏิบตั นิ อ ยกวา 300 ชัว่ โมง และ 3) เกรดเฉลีย่
ทุกรายวิชาตํ่ากวา 2.00 และเกรดเฉลี่ยตลอดหลัก
สูตรฯ ตํา่ กวา 2.50 รวมประชากรทีศ่ กึ ษาในงานวิจยั
นี้ จํานวน 55 คน
การพิทักษสิทธิ์ผูใหขอมูล
ผู  วิ จั ย ได คํ า นึ ง ถึ ง การพิ ทั ก ษ สิ ท ธิ์ ข อง
ประชากรที่ศึกษาโดยขอรับการพิจารณาจริยธรรม
การวิ จั ย จากคณะกรรมการวิ จั ย ในมนุ ษ ย ข อง
วิ ท ยาลั ย พยาบาลบรมราชชนนี พระพุ ท ธบาท
และผูวิจัยไดเขาพบประชากรที่ศึกษาเพื่ออธิบาย
วัตถุประสงค ขัน้ ตอนการเก็บรวบรวมขอมูล พรอม
ทั้ ง ชี้ แ จงว า การเข า ร ว มการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ป ระชากร
สามารถตั ด สิ น ใจด ว ยตนเองตามความสมั ค รใจ
การยินยอมหรือไมยินยอมเขารวมการวิจัยไมมีผล
กระทบใดๆ ตอประชากรทัง้ สิน้ หลังจากนัน้ ใหกลุม
ประชากรทุกคนลงนามยินยอมหรือปฏิเสธในการ
เขารวมการวิจัย โดยแบบสอบถามจะไมมีการระบุ
ชื่อ หรือที่อยูของประชากร ผลการวิจัยจะนําเสนอ
ในภาพรวม เพื่อใชในประโยชนทางวิชาการเทานั้น
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และขอมูลทั้งหมดที่ไดจะถือเปนความลับ และจะ
ทําลายภายใน 1 ป ภายหลังจากที่ผลการวิจัยไดรับ
การเผยแพรแลว
เครือ่ งมือทีใ่ ชในงานวิจยั และการตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือ
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย คื อ หลั ก สู ต ร
การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผูจัดการ
รายกรณีโรคเรื้อรัง (เบาหวานและความดันโลหิต
สูง) ที่พัฒนาขึ้นจากหลักสูตรกลางของสภาการ
พยาบาล โดยมีโครงสรางหลักสูตรคงเดิมตามที่
สภาการพยาบาลกําหนดไวดังรายละเอียดที่ปรากฏ
ในตัวแปรตน และมีการเพิ่มเติมหัวขอการพัฒนา
งานประจําสูงานวิจัย (Routine to Research) และ
การนํานวัตกรรมไปใชในการดูแลผูปวยโรคเรื้อรัง
แลวเสนอตอสภาการพยาบาลเพื่อขอรับการตรวจ
สอบและพิจารณาจากผูเชี่ยวชาญกอนนํามาใช โดย
ไดดําเนินการปรับแกไขตามขอเสนอแนะของผู
เชี่ยวชาญ 1 ครั้ง ผานการพิจารณาและรับรองจาก
สภาการพยาบาลในป 2556 หลังจากนั้นไดนําหลัก
สูตรฯ นี้มาใชในการฝกอบรมในป 2556 – 2557
จํานวน 2 รุน ผลการประเมินหลักสูตรฯ ออกมาอยู
ในเกณฑดี กอนทีจ่ ะนํามาใชจริงกับกลุม ตัวอยางอีก
ครั้งในป 2558
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการเก็ บ รวบรวมข อ มู ล
ประกอบดวย 2 สวน คือ 1) แบบสอบถามขอมูล
ทั่วไป 2) แบบสอบถามผลลัพธของการจัดการราย
กรณี ตามการรับรูของผูตอบแบบสอบถามที่เกิด
ขึ้นกอนและหลังการปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของ
พยาบาลผูจัดการรายกรณีโรคเรื้อรัง แบงออกเปน 4
ดาน ประกอบดวยผลลัพธการจัดการรายกรณีดาน
คลินกิ ดานคาใชจา ย ดานรายได และดานคุณคา เปน
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2. เปรี ย บเที ย บผลลั พ ธ ข องการจั ด การ
รายกรณีกอนและหลังการฝกอบรมหลักสูตรการ
พยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผูจัดการราย
กรณีโรคเรื้อรังโดยใชสถิติเชิงอางอิง ดวย Pair t-test

แบบมาตรวัดประมาณคา (Rating Scale) จํานวน 35
ขอ ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ โดยศิรอิ ร สินธุและคณะ (2554) ผาน
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือดานความตรงตาม
เนือ้ หาโดยคณะอาจารยและพยาบาลผูเ ชีย่ วชาญดาน
การจัดการรายกรณีจากสถาบันการศึกษาพยาบาล
และสถานบริการสุขภาพ จํานวน 5 คน และผูวิจัย
ไดนํามาตรวจสอบความเที่ยง (Reliability) ดวย
สัมประสิทธิ์อัลฟาครอนบราค (Cronbach coefficient) ไดคาความเที่ยงเทากับ .92

ผลการวิจัย
ข อ มู ล ทั่ ว ไปของประชากรที่ ศึ ก ษาคื อ
พยาบาลผูจัดการรายกรณีสวนใหญเปนเพศหญิง
รอยละ 96.36 (จํานวน 53 คน) อายุเฉลีย่ 38.8 ป (SD
= 7.36) อายุนอยที่สุด 25 ป และอายุมากที่สุด 51 ป
สวนใหญมตี าํ แหนงเปนพยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
รอยละ 80.00 ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนมาก
ที่สุด รอยละ 67.27 ปฏิบัติงานที่แผนกผูปวยนอก
มากทีส่ ดุ รอยละ 36.36 รองมาคือหอผูป ว ยในแผนก
อายุรกรรม รอยละ 21.82 และ NCD คลินิก รอยละ
14.55 ตามลําดับ ระยะเวลาในการปฏิบัติวิชาชีพ
การพยาบาลเฉลี่ย 16.80 ป (SD = 7.36) นอยที่สุด
คือ 3 ป มากที่สุดคือ 31 ป สวนใหญมีระยะเวลาใน
การปฏิบัติวิชาชีพการพยาบาลอยูระหวาง 16 – 20
ป มากที่สุด รอยละ 30.91 และมีประสบการณการ
ดูแลผูป ว ยโรคเรือ้ รัง รอยละ 78.18 ดังรายละเอียดใน
ตารางที่ 1

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล โดย
แบงออกเปน 2 ชวงคือ ชวงที่ 1 กอนเขารับการฝก
อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางฯ ในวันที่ 3
สิงหาคม 2558 (Pre-test) และชวงที่ 2 เมื่อสิ้นสุด
การฝกอบรม วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 (Post-test)
เก็บรวบรวมได 55 คน คิดเปนรอยละ 100
การวิเคราะหขอมูล
1. ขอมูลทั่วไปวิเคราะหโดยการใชสถิติเชิง
พรรณนา ดวยการหาคาเฉลี่ย รอยละ สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน คาสูงสุดและคาตํ่าสุด

ตารางที่ 1 ขอมูลทั่วไปของพยาบาลผูจัดการรายกรณี (N = 55)
ขอมูล

จํานวน

รอยละ

53
2

96.36
3.64

M

SD

Range

38.8

7.36

25-51

เพศ
หญิง
ชาย
อายุ
ตําแหนง
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ

10
44
1

18.18
80.00
1.82
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ขอมูล
สถานที่ปฏิบัติงาน
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
โรงพยาบาลชุมชน
โรงพยาบาลทั่วไป
โรงพยาบาลศูนย
วิทยาลัยพยาบาล
หนวยงาน
แผนกผูปวยนอก
หอผูปวยในแผนกอายุรกรรม
NCD คลินิก
แผนกผูปวนอกและอุบัติเหตุฉุกเฉิน
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
ฝายเวชกรรมสังคม

แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน
คลินิกเบาหวาน
กลุมการพยาบาล
แผนกสูติกรรมและกุมารเวชกรรม
หองผาตัด
วิทยาลัยพยาบาลฯ
ระยะเวลาในการปฏิบัติวิชาชีพการพยาบาล
1-5 ป
6-10 ป
11-15 ป
16-20 ป
21-25 ป
26-30 ป
31-35 ป
ประสบการณการดูแลผูปวยโรคเรื้อรัง
มีประสบการณ
ไมมีประสบการณ

จํานวน

รอยละ

3
37
9
5
1

5.45
67.27
16.36
9.09
1.82

20
12
8
3
3
2

36.36
21.82
14.55
5.45
5.45
3.64

2
1
1
1
1
1

3.64
1.82
1.82
1.82
1.82
1.82

5
7
10
17
6
9
1

9.09
12.73
18.18
30.91
10.91
16.36
1.82

43
12

78.18
21.82
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M

SD

Range

16.80

7.36

3-31
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สําหรับผลลัพธการจัดการรายกรณีพบวา
รอยละของผลลัพธการจัดการรายกรณีในระยะกอน
การฝกอบรมอยูร ะหวาง 29.53 – 34.30 โดยมีรอ ยละ
ของผลลัพธดานรายไดตํ่าที่สุด และรอยละของ
ผลลัพธดานคุณคาสูงสุด และมีรอยละของผลลัพธ
การจัดการรายกรณีโดยรวมเทากับ 31.22 และเมื่อ
สิ้นสุดการฝกอบรมพบวาผลลัพธการจัดการราย
กรณีรายดานและโดยรวมมีคะแนนเพิ่มสูงขึ้นกวา

กอนการฝกอบรม โดยมีรอยละของผลลัพธการ
จัดการรายกรณีหลังการฝกอบรมอยูร ะหวาง 58.42 –
69.62 รอยละของผลลัพธการจัดการรายกรณีดาน
คลินิกมีคาตํ่าที่สุด ผลลัพธดานคาใชจายมีคาสูง
ที่สุด และมีรอยละของผลลัพธการจัดการรายกรณี
หลังการฝกอบรมโดยรวมคิดเปนรอยละ 63.95 ดัง
รายละเอียดในตารางที่ 2

ตารางที่ 2 รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลลัพธการจัดการรายกรณีรายดานและโดย
รวมกอนและหลังการฝกอบรม
ผลลัพธการจัดการรายกรณี
ดานคลินิก (Clinical outcome) (24 คะแนน)
ดานคาใชจาย (Cost outcomes) (21 คะแนน)
ดานรายได (Revenue outcomes) (30 คะแนน)
ดานคุณคา (Value outcomes) (30 คะแนน)
โดยรวม (105 คะแนน)

กอนการฝกอบรม
%
M
SD
30.92
7.42
5.88
29.62
6.22
5.52
29.53
8.86
7.63
34.30
10.29
7.82
31.22
32.78
24.98

เมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยผลลัพธการจัดการ
รายกรณีรายดานและโดยรวมกอนและหลังการฝก
อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการ
พยาบาลผูจัดการรายกรณีโรคเรื้อรัง (เบาหวานและ
ความดันโลหิตสูง) พบวาคะแนนเฉลี่ยผลลัพธการ
จัดการรายกรณี รายดานทั้ง 4 ดาน ไดแก ดานคลินิก
ดานคาใชจาย ดานรายได ดานคุณคา และโดยรวม
หลังการฝกอบรมเพิม่ สูงขึน้ กวากอนการอบรมอยาง

หลังการฝกอบรม
%
M
SD
58.42
14.02
7.40
69.62
14.62
5.73
61.33
18.40
9.36
67.03
20.11
7.76
63.95
67.15
27.18

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p < .01) โดยพบ
วาความแตกตางของคะแนนผลลัพธการจัดการราย
กรณีระหวางหลังการอบรมและกอนการอบรมของ
ผลลัพธดานคาใชจายมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ t = 9.37
และความแตกตางของคะแนนผลลัพธการจัดการ
รายกรณีระหวางหลังการอบรมและกอนการอบรม
ของผลลัพธดานคลินิกมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ t = 5.98
ดังรายละเอียดในตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 เปรียบเทียบคาเฉลีย่ ผลลัพธการจัดการรายกรณีรายดานและโดยรวมกอนและหลังการฝกอบรมฯ
ความแตกตางระหวาง ผลลัพธการ
จัดการรายกรณี
หลังการอบรม – กอนการอบรม
ดานคลินิก (Clinical outcome)
ดานคาใชจาย (Cost outcomes)
ดานรายได (Revenue outcomes)
ดานคุณคา (Value outcomes)
ผลลัพธโดยรวม

M

SD

6.60
8.40
9.55
9.82
34.36

8.19
6.65
10.89
9.56
31.54

95% Confidence
Interval of the
Difference
Lower Upper
4.39
8.81
6.60
10.20
6.60
12.49
7.23
12.40
25.84 42.89

t

df

p

5.98
9.37
6.50
7.62
8.08

54
54
54
54
54

.000*
.000*
.000*
.000*
.000*

* p ≤ .01

อภิปรายผลการวิจัย
พยาบาลวิชาชีพที่ผานการอบรมหลักสูตร
การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผูจัดการ
รายกรณีโรคเรื้อรัง สามารถใหการจัดการรายกรณี
ผูปวยเบาหวานและ/หรือความดันโลหิตสูงและมี
ผลลัพธการจัดการที่สะทอนใหเห็นคุณภาพของ
การดูแลผูปวยทั้งดานคลินิก ดานคาใชจาย ดานราย
ได ดานคุณคา และผลลัพธของการจัดการรายกรณี
โดยรวม ทั้งนี้ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จที่ทําให
เกิดผลลัพธการจัดการรายกรณีโรคเรือ้ รังทีด่ ี คือการ
ดําเนินการฝกอบรมฯ ไดเชิญวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ
ที่เปนผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน เปนผูสอนโดยตรง
มีการฝกภาคปฏิบัติที่เขมงวด ภายใตการนิเทศของ
อาจารยและพยาบาลพีเ่ ลีย้ งทีม่ ากดวยประสบการณ
มีการกําหนดประสบการณที่ตองเก็บรวบรวมที่
ชัดเจนและมากพอ มีการประชุมปรึกษาตลอดระยะ
เวลาการฝกภาคปฏิบัติ และที่สําคัญคือมีการเพิ่ม
เติมหัวขอเกี่ยวกับการพัฒนางานประจําสูงานวิจัย
(Routine to Research) และการนํานวัตกรรมไปใช
ในการดูแลผูปวยโรคเรื้อรังดวย

และนอกจากนี้ยังพบวาปจจัยที่สงผลตอ
ความสําเร็จที่ทําใหเกิดผลลัพธการจัดการรายกรณี
โรคเรื้อรังคือการสามารถปฏิบัติบทบาทการจัดการ
รายกรณีไดโดยอิสระและความซับซอนของปญหา
เพราะปญหาที่ยุงยากซับซอนมากทําใหมีโอกาสใน
การประสบความสําเร็จนอย จากผลการศึกษาพบวา
ภายหลังการฝกอบรม ผลลัพธการจัดการรายกรณี
ดานคลินกิ มีรอ ยละของคะแนนเฉลีย่ นอยทีส่ ดุ เปน
เพราะการจัดการรายกรณีที่กอใหการเปลี่ยนแปลง
ทางคลินิกนั้นพยาบาลผูจัดการรายกรณีไมสามารถ
ปฏิบตั กิ ารจัดการไดอยางอิสระ จําเปนตองประสาน
งานกับแพทยผูรักษา และทีมสหสาขาวิชาชีพอื่นๆ
อีกทั้งยังตองไดรับความรวมมือในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมเพื่อควบคุมโรคจากผูปวยซึ่งเปนปญหา
ที่ซับซอน และตองใชระยะเวลานานจึงทําใหมี
คะแนนนอยที่สุด สวนผลลัพธดานคาใชจายมีรอย
ละของคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด เปนเพราะพยาบาล
ผูจ ดั การรายกรณีสามารถดําเนินการจัดการรายกรณี
ไดโดยอิสระทั้งในสวนที่เปนการลดคาใชจายผูรับ
บริการ ผูซื้อบริการ และผูขายบริการ เชน การลด
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คาใชจายของผูปวยตอราย โดยลดการปฏิบัติการที่
ไมจําเปนได เพราะเปนปญหาที่ไมซับซอน
การฝกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะ
ทางสาขาการพยาบาลผูจัดการรายกรณีโรคเรื้อรัง
(เบาหวานและความดั น โลหิ ต สู ง ) ของวิ ท ยาลั ย
พยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาทเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานที่ผานการพิจารณากลั่นกรองจาก
ผูทรงคุณวุฒิของสภาการพยาบาล ทําใหพยาบาล
วิ ช าชี พ ที่ ผ  า นการอบรมสามารถปฏิ บั ติ ห น า ที่
พยาบาลผู  จั ด การรายกรณี โ รคเรื้ อ รั ง ได อ ย า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ ก อ ให เ กิ ด ผลลั พ ธ ก ารจั ด การราย
กรณีที่สําคัญที่สงผลดีตอผูปวยโรคเรื้อรัง ทั้งดาน
คลินิก ดานรายได ดานคาใชจาย และดานคุณคาสูง
กวากอนการฝกอบรม สามารถสะทอนคุณภาพ
มาตรฐานของระบบบริการสุขภาพและการจัดการ
ผูปวยโรคเรื้อรังได ซึ่งเปนเปาหมายสูงสุดของการ
จัดการปญหาผูปวยโรคเรื้อรังในประเทศไทย ซึ่ง
สอดคลองกับวัตถุประสงคของการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้
ทีผ่ วู จิ ยั ตองการทราบผลลัพธทเี่ กิดขึน้ กับผูป ว ยโรค
เรือ้ รังอยางแทจริง ไมใชศกึ ษาเพียงผลลัพธทเี่ กิดขึน้
ตามวัตถุประสงคของหลักสูตรเทานั้น
ผลการศึกษาวิจยั ทีเ่ กิดขึน้ สอดคลองกับการ
ศึกษาของ Sutherlands & Hayter (2009) ทีไ่ ดทาํ การ
ทบทวนวรรณกรรมอยางเปนระบบจาก 18 บทความ
เกี่ยวกับผลลัพธของพยาบาลผูจัดการรายกรณีใน
การดูแลผูปวยโรคเรื้อรัง 3 กลุม ไดแก โรคเบาหวาน
โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง และโรคหลอดเลือดหัวใจ
พบวามีผลดีตอ 5 ผลลัพธทางดานสุขภาพ ไดแก
ผลลัพธทางคลินิก คุณภาพชีวิตและการทําหนาที่
ความพึ ง พอใจของผู  รั บ บริ ก าร การปฏิ บั ติ ต าม
แผนการรักษาและการดูแลตนเอง และการเขาถึง
การบริการ สอดคลองกับการศึกษาของ Lupari,
Coates, Adamson, & Crealey (2011) พบวาการ

จัดการรายกรณีสงผลดีตอผูปวย วิชาชีพ และ
บุคลากรทีมสุขภาพโดยเฉพาะพยาบาลเวชปฏิบัติ
เชนเดียวกับการศึกษาในประเทศไทยพบ
วา ระบบการจัดการรายกรณีผูปวยโรคปอดอุดกั้น
เรื้อรังโดยเนนการมีสวนรวมของสหสาขาวิชาชีพ
ครอบครัว และชุมชนในการดูแลผูป ว ยแบบองครวม
จากโรงพยาบาลถึงหนวยบริการสุขภาพในชุมชน
พบวาผูปวยสามารถดูแลตนเองไดดี ระยะวันนอน
เฉลี่ยลดลงจาก 10 วันเหลือ 6 วัน คาใชจายโดยรวม
ลดลง อัตราการกลับมารักษาซํ้าลดลงจากรอยละ
14.41 เหลือรอยละ 7.15 และผูปวยและพยาบาล
มีความพึงพอใจในระดับมาก (ภัคพร กอบพึ่งตน,
ชนกพร อุตตะมะ, นาฏยา เอือ้ งไพโรจน, และปริชาติ
ขันทรักษ, 2554) และจากการศึกษาของวิไลวรรณ
โพธิ์ศรีทอง, ธนันณัฏฐ มณีศิลป, พิศมัย โพธิพรรค,
และงามทิพย ชนบดีเฉลิมรุง (2555) พบวาระบบ
การจัดการรายกรณีสง ผลใหการดูแลผูป ว ยเบาหวาน
มีคุณภาพไดมาตรฐานในระดับสูง ผูปวยมีความ
พึงพอใจตอการดูแลที่ไดรับในระดับมาก สามารถ
ควบคุมระดับนํ้าตาลไดเพิ่มสูงขึ้น อัตราการกลับ
มานอนโรงพยาบาลซํ้ า ลดลง มี ก ารปรั บ เปลี่ ย น
พฤติกรรมสุขภาพที่ดีขึ้น พยาบาลวิชาชีพมีความ
พึงพอใจและปฏิบัติตามระบบที่พัฒนาขึ้น และจาก
การศึกษาของศิรวิ นั ต ยิม้ เลีย้ ง, อารม ธรรมกวินวงศ,
ชองมาศ จักรวิเชียร, และนพรัตน เรืองศร (2555)
พบวาภายหลังการนําระบบการจัดการรายกรณีไป
ใชในผูปวยโรคกลามเนื้อหัวใจขาดเลือด โรคมะเร็ง
เตานมที่ไดรับการผาตัด โรคหอบหืดในเด็กกอให
เกิดผลลัพธของการจัดการรายกรณีดังนี้คือ 1) ดาน
คลินิกพบวาความเสี่ยงทางคลินิกลดลง 2) ดานโรง
พยาบาล พบวาอัตราการกลับมานอนโรงพยาบาลซํา้
ระยะเวลาการนอนในโรงพยาบาล และคาใชจายใน
การดูแลผูป ว ยโรคกลามเนือ้ หัวใจขาดเลือดและโรค
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หอบหืดในเด็กลดลง แตระยะเวลาการนอนในโรง
พยาบาลและคาใชจายในการดูแลของผูปวยมะเร็ง
เตานมทีไ่ ดรบั การผาตัดกลับเพิม่ ขึน้ 3) ดานบุคลากร
ทีมพยาบาล และสหสาขาวิชาชีพมีสวนรวมพัฒนา
คุณภาพการดูแลผูปวยมากขึ้น 4) ดานนวัตกรรม
เกิดนวัตกรรมในการดูแลผูปวยที่ดีขึ้น

ขอจํากัดและขอเสนอแนะ
จากขอมูลขางตนสนับสนุนวาการจัดการ
รายกรณี ก  อ ให เ กิ ด ผลลั พ ธ ที่ ดี ขึ้ น ทั้ ง ด า นคลิ นิ ก
ดานรายได ดานคาใชจาย และดานคุณคาในการ
ดูแลผูปวยโรคเรื้อรัง ดังนั้นจึงควรขยายระบบการ
จั ด การรายกรณี ไ ปยั ง ผู  ป  ว ยเรื้ อ รั ง กลุ  ม โรคอื่ น ๆ
และควรมีการสอดแทรกความรูเกี่ยวกับการจัดการ
รายกรณีเขาไปในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
เพื่อใหพยาบาลผูสําเร็จการศึกษามีความรูเกี่ยวกับ
การจัดการรายกรณีโรคเรื้อรังและสามารถเชื่อม
ตอกับระบบบริการสุขภาพในสถานการณจริงได
แตอยางไรก็ตามงานวิจัยนี้มีขอจํากัดคือ ไมมีกลุม
ควบคุม การควบคุมตัวแปรแทรกซอนอาจไมเขม
งวดมากพอ การประเมินผลลัพธที่เกิดขึ้นเปนการ
ประเมินตามการรับรูของผูตอบแบบสอบถาม และ
ระยะเวลาในการติ ด ตามผลลั พ ธ ก ารจั ด การราย
กรณีเปนชวงระยะเวลาสั้นๆ ดังนั้นจึงควรพัฒนา
ใหมีกลุมควบคุม มีการควบคุมตัวแปรแทรกซอน
ที่ชัดเจน มีการประเมินผลลัพธการจัดการรายกรณี
จากผูรับบริการโดยตรง และมีการขยายระยะเวลา
ในการติดตามผลลัพธใหยาวนานมากขึ้น
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