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Abstract
Objective: The objective of this integrative review was to study the critical components and outcomes of
the case management model for older adults with dementia.
Methods: Original research studies published between 2010 and 2020 were searched by electronic
databases. Articles were critically reviewed and extracted using an approach based on the QualSyst tool. From fiftysix relevant articles, six articles selected and analyzed in this integrative review.
Results: The critical components of case management model for older adults with dementia included the
assessment, planning, coordination, evaluation, service support, and consulting service. The significant outcomes of
the case management were classified into the aspects involving the outcomes of older adults with dementia, the
family caregivers, and the care system. Furthermore, this illustrated the positive findings of the case management;
such as, the better emotional behavior of older adults with dementia, the decreasing of the burden of the family
caregivers, which resulted in the upgraded quality of life and the reduced expenses related to the healthcare system.
Conclusion: The results of the study lacked the clarity of outcomes for case management for older adults
with dementia, thus, the additional experimental research should be conducted to determine the effectiveness of the
case management in Thailand's context.
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รูปแบบการจัดการรายกรณีสาหรับผู้สูงอายุภาวะสมองเสื่ อม:
การทบทวนวรรณกรรมเชิงบูรณาการ
บุษรา หิ รัญสาโรจน์ , พย.ม.*, เสาวลักษณ์ สุขพัฒนศรี กุล, ปร.ด.**, ประภัสสร พิมพาสาร, พย.ม.**
บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ : การทบทวนวรรณกรรมเชิ งบูรณาการครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบและ
ผลลัพธ์ที่สาคัญของรู ปแบบการจัดการรายกรณี สาหรับการดูแลผูส้ ู งอายุภาวะสมองเสื่ อม
วิธีการศึกษา : สื บค้นงานวิจยั ที่ตีพิมพ์ระหว่างปี 2553 ถึง ปี 2564 โดยใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิ กส์ ทบทวน
การวิจยั อย่างเป็ นระบบและสกัดงานวิจยั โดยใช้เครื่ องมือ QualSyst งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง 56 เรื่ อง มีงานวิจยั จานวน 9 เรื่ อง
ที่ผา่ นการคัดเลือกและนามาวิเคราะห์ในการทบทวนวรรณกรรมเชิงบูรณาการครั้งนี้
ผลการศึกษา : องค์ประกอบที่สาคัญของรู ปแบบของการจัดการรายกรณี สาหรับผูส้ ู งอายุภาวะสมองเสื่ อม
ประกอบด้วย 1) การประเมิน 2) การวางแผน 3) การประสานงาน 4) การประเมินผล 5) การสนับสนุนการบริ การ 6)
การช่วยเหลือให้คาปรึ กษา ส่วนผลลัพธ์ที่สาคัญของการจัดการรายกรณี แบ่งเป็ น 1) ด้านผูส้ ู งอายุภาวะสมองเสื่ อม 2)
ด้านญาติผดู ้ ูแล 3) ด้านระบบการดูแล นอกจากนี้ยงั แสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์เชิงบวก เช่น พฤติกรรมอารมณ์และจิตใจ
ของผูส้ ู งอายุภาวะสมองเสื่ อมดีข้ ึน ภาระในการดูแลของญาติผูด้ ูแลลดลง ทาให้คุณภาพชี วิตดีข้ ึน ลดค่าใช้จ่ายใน
ระบบสุ ขภาพ
สรุป : ผลการศึกษายังขาดความชัดเจนของผลลัพธ์การจัดการรายกรณี ผสู ้ ู งอายุภาวะสมองเสื่ อม ดังนั้นควร
มีการวิจยั เชิ งทดลองเพิ่มเติมเพื่อศึกษาประสิ ทธิ ผลของรู ปแบบการจัดการรายกรณี สาหรับผูส้ ู งอายุที่มีภาวะสมอง
เสื่ อมในบริ บทประเทศไทย
คาสาคัญ : การจัดการรายกรณี ภาวะสมองเสื่ อม ผูส้ ู งอายุ การทบทวนวรรณกรรมเชิงบูรณาการ
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ความสาคัญของปัญหา
ภาวะสมองเสื่ อมเป็ นความเจ็บป่ วยเรื้ อรัง
ที่พบบ่อยในผูส้ ู งอายุและไม่สามารถรักษาให้หายขาด
การดาเนิ นโรคจะรุ นแรงมากขึ้ นเมื่ อเวลาผ่า นไป
กระทัง่ ผูป้ ่ วยไม่ สามารถดู แ ลช่ วยเหลื อตนเองได้
และก่ อให้เ กิ ด ภาวะพึ่ งพิ งตามมา อุบตั ิ การณ์ ข อง
ภาวะสมองเสื่ อ มจะเพิ่ ม ขึ้ น แบบทวี คู ณ เมื่ อ อายุ
เพิ่มขึ้น องค์การอนามัยโลกรายงานว่าปี ค.ศ. 2015
มีผูป้ ่ วยสมองเสื่ อมทัว่ โลกราว 50 ล้านคน คาดว่า
จะเพิ่ มเป็ น 75 ล้า นคนในปี ค.ศ. 2030 และเพิ่ ม
สู งขึ้นแบบก้าวกระโดดถึ ง 132 ล้านคนในปี ค.ศ.
2050 (World Health Organization, 2017) เช่นเดียวกับ
จานวนผูส้ ู งอายุภาวะสมองเสื่ อมในประเทศไทยมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เนื่ องจากการ
เข้า สู่ สั ง คมสู ง วัย อย่ า งสมบู ร ณ์ ข องประเทศไทย
จากการคาดการณ์ของมูลนิธิสถาบันวิจยั และพัฒนา
ผูส้ ู งอายุ และสถาบันวิจยั ประชากรและสังคม ในปี
พ.ศ. 2562 พบว่าประเทศไทยมีผสู ้ ู งอายุภาวะสมอง
เสื่ อ มสู ง ถึ ง 6 แสนกว่ า ราย (Foundation of Thai
Gerontology Research and Development institute
& Institute for Population and Social Research, 2020)
ผลกระทบส าคัญ ของภาวะสมองเสื่ อ มไม่ ไ ด้ มี
เพี ย งแต่ ผู ้สู ง อายุ ภ าวะสมองเสื่ อ มเท่ า นั้น แต่ ย งั
กระทบต่ อ คุ ณ ภาพชี วิ ต สุ ข ภาพกาย สุ ข ภาพใจ
เศรษฐานะของญาติ ผูด้ ู แลและครอบครั วอี กด้วย
รวมไปถึ งรั ฐบาลที่ ต้องรั บภาระค่าใช้จ่ายจากการ
ดู แ ลรั ก ษาในระบบสาธารณสุ ข ของประเทศที่
เพิ่ ม ขึ้ น (Case Management Society of America
[CMSA], 2016) ซึ่งผลกระทบดังกล่าวแสดงให้เห็น
ว่าการดูแลผูส้ ู งอายุภาวะสมองเสื่ อมแบบองค์รวม
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เป็ นสิ่ งสาคัญ
การดูแลผูส้ ู งอายุภาวะสมองเสื่ อม พยาบาล
ต้องอาศัยหลักการดูแลอย่างเป็ นองค์รวม ครอบคลุม
ทั้งด้านร่ างกาย จิตใจ สังคม จิตวิญญาณและสิ่ งแวดล้อม
ให้ แ ก่ ผู ้สู ง อายุ ภ าวะสมองเสื่ อ มและญาติ ผู ้ดู แ ล
ตั้งแต่ระยะก่อนการวินิจฉัย จนถึงระยะสุ ดท้ายของ
ชี วิต (อาทิ ต ยา สุ วรรณ์ , 2560) ซึ่ งบทบาทเหล่ า นี้
ใกล้เคียงกับหลักการการจัดการรายกรณี
การจัดการรายกรณี เป็ นกระบวนการร่ วมกัน
ในการประเมิน การวางแผน การอานวยความสะดวก
การประสานงาน การประเมินผลและการสนับสนุน
ทางเลือกและบริ การ เพื่อตอบสนองความต้องการ
และสุ ขภาพที่ครอบคลุมของผูป้ ่ วยและครอบครั ว
โดยใช้การสื่ อสารและทรัพยากรที่มีอยู่ เพื่อส่ งเสริ ม
ความปลอดภัยของผูป้ ่ วย เพิ่มคุณภาพในการดู แล
และได้ผ ลลัพ ธ์ ที่ คุ ้ม ค่ า (Wimo et al., 2017) จาก
การศึ ก ษาประสิ ท ธิ ผ ลของการจัด การรายกรณี
ผู ้ สู งอายุ ภ าวะสมองเสื่ อมพบว่ า สามารถเพิ่ ม
คุณภาพชี วิต ลดการใช้บริ การทางการแพทย์ที่ไม่
จาเป็ น ลดค่าใช้จ่ายในการรักษา ทาให้คุณภาพชีวิต
ของผูส้ ู งอายุและญาติผดู ้ ูแลดีข้ ึน นอกจากนี้ การใช้
กระบวนการจัดการรายกรณี สาหรับผูส้ ู งอายุภาวะ
สมองเสื่ อ ม เพื่ อ ให้ เ กิ ด การดู แ ลชัด เจนและเป็ น
ระบบเชื่อมโยงเครื อข่ายการดูแลตั้งแต่ระดับปฐมภูมิ
ทุ ติ ย ภู มิ ตติ ย ภู มิ ไปจนถึ ง ศู น ย์ค วามเชี่ ย วชาญ
ระดับสู ง คาดว่าจะเกิดผลลัพธ์ที่ดีในการดูแลผูส้ ู งอายุ
ภาวะสมองเสื่ อ มอย่ า งเป็ นรู ปธรรม (Hollister,
Flatt, & Chapman, 2018) อย่างไรก็ตามรู ปแบบและ
ผลลัพธ์การจัด การรายกรณี สาหรั บ ผูส้ ู งอายุภาวะ
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สมองเสื่ อมที่ผ่านมามีความหลากหลายและแตกต่าง
กันตามบริ บทในระบบบริ การสุ ขภาพ (Iliffe et al.,
2019) ทาให้ขาดความชัดเจนในการออกแบบรู ปแบบ
และการวัดผลลัพธ์การจัดการรายกรณี ที่เหมาะสม
ในทางปฏิบตั ิสาหรับผูส้ ู งอายุภาวะสมองเสื่ อม
วัตถุประสงค์ การวิจัย
เพื่ออธิ บายและวิเคราะห์องค์ความรู ้ ของ
งานวิจยั ย้อนหลัง 10 ปี (พ.ศ. 2553 - 2563) ที่เกี่ยวข้อง
กับรู ปแบบและผลลัพธ์การจัดการรายกรณี สาหรับ
ผูส้ ู งอายุภ าวะสมองเสื่ อม ตามกรอบแนวคิ ด การ
จัดการรายกรณี
คาถามการวิจัย
องค์ ป ระกอบและผลลัพ ธ์ ที่ ส าคัญ ของ
รู ปแบบการจัดการรายกรณี สาหรับการดูแลผูส้ ู งอายุ
ภาวะสมองเสื่ อมควรเป็ นอย่างไร
วิธีดาเนินการวิจัย
การสื บค้ นวรรณกรรม
ผู ้วิ จั ย ด าเนิ น การสื บ ค้ น วรรณกรรมที่
เกี่ ย วข้อ งทั้ง ในและต่ า งประเทศจากฐานข้อ มู ล
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ได้แ ก่ CINAHL, Clinical Key for
Nursing, Cochrance, PubMed, และ ThaiJO กาหนด
คาสาคัญสาหรับการสื บ ค้นตามกรอบ PICO ดังนี้
“dementia”, “case management”, “care management”,
“case coordination”, “aged”, “older adults”, “outcomes”
ใช้คาเชื่อม “AND” และประเมินความเกี่ยวข้องของ
งานวิจัยจากข้อมูลที่ ระบุในชื่ อเรื่ องและบทคัดย่อ
งานวิจยั ที่ไม่เกี่ยวข้องและมีชื่อเรื่ องซ้ ากันถูกตัดออก
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จากการศึกษา
เกณฑ์ การคัดเข้ าและคัดออก
งานวิจัย ที่ นามาทบทวนวรรณกรรมเชิ ง
บูรณาการในครั้งนี้ ตอ้ งมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์
การคัดเข้า คือ
1) กลุ่ ม ตัว อย่ า งเป็ นผู ้สู ง อายุ ที่ มี ภ าวะ
สมองเสื่ อม 2) งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการราย
กรณี 3) งานวิจยั เชิงทดลอง (randomized controlled
trials) หรื องานวิจยั กึ่งทดลอง (quasi-experimental
design) 4) ตี พิ ม พ์ ฉ บั บ เต็ ม เป็ นภาษาไทยหรื อ
ภาษาอั ง กฤษตั้ ง แต่ ปี พ.ศ. 2553 – 2563 โดย
วิทยานิ พนธ์ สารนิ พนธ์และงานวิจยั ที่ไม่ได้รับการ
ตี พิ ม พ์ ใ นวารสารถู ก คั ด ออกจากการทบทวน
วรรณกรรมเชิงบูรณาการในครั้งนี้
การประเมินคุณภาพ
ผู ้วิ จัย 2 คนพิ จ ารณางานวิ จัย โดยอิ ส ระ
ตามเกณฑ์การคัดเข้าและคัดออก พร้อมทั้งประเมิน
คุณภาพของงานวิจยั ด้วยเครื่ องมือ QualSyst (Kmet,
Lee, & Cook, 2004) ประกอบด้วยข้อคาถามสาหรับ
การประเมิ น งานวิ จัย เชิ ง ปริ ม าณ จ านวน 14 ข้อ
ลัก ษณะค าตอบเป็ นมาตรประมาณค่ า 3 ระดับ
(ตั้งแต่ 0 - 2 คะแนน) ค่าคะแนนรวมเท่ากับ 28 คะแนน
และจะถูกแปลงเป็ นคะแนนมาตรฐาน งานวิจัย ที่
นามาทบทวนเชิงบูรณาการในครั้งนี้ตอ้ งผ่านเกณฑ์
.55 หลังจากนั้นผูว้ ิจยั 2 คนพิจารณาคัดเลือกงานวิจยั
ร่ วมกันอี กครั้ ง กรณี ที่มีค วามคิด เห็ นแตกต่า งกัน
ผูว้ ิจยั คนที่ 3 จะเป็ นผูพ้ ิจารณาตัดสิ น
ผลการวิจัย
ผลการสื บค้นงานวิจยั เชิ งปริ มาณและเชิง
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คุ ณ ภาพที่ เ กี่ ย วกั บ การจั ด การรายกรณี ส าหรั บ
ผูส้ ู งอายุภาวะสมองเสื่ อม พบทั้งหมด 2,371 เรื่ อง
ผูว้ ิจัยตัดงานวิจัยที่ มีชื่อเรื่ องซ้ าออกจากการศึกษา
หลังจากนั้นประเมินความเกี่ยวข้องของงานวิจยั ใน
ขั้นต้นจากการอ่ า นชื่ อ เรื่ องและบทคัด ย่อจานวน
2,364 เรื่ อง พบงานวิจัยจานวน 2,308 เรื่ องถูกคัด
ออกจากการทบทวนวรรณกรรมในครั้งนี้ เนื่องจาก
ไม่เกี่ยวข้องกับงานวิจยั เชิ งทดลองหรื อกึ่ งทดลอง
คงเหลืองานวิจยั ฉบับเต็มจานวน 56 เรื่ อง จากการ
อ่านวิจยั ฉบับเต็มทั้งหมด พบงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับ

ปี ที่ 35 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิ งหาคม 2564

การจัด การรายกรณี ส าหรั บ ผูส้ ู ง อายุ ภ าวะสมอง
เสื่ อมจานวน 9 เรื่ อง ดังแสดงในภาพที่ 1
งานวิจัย ที่ นามาทบทวนวรรณกรรมเชิ ง
บู ร ณาการทั้ง หมด เป็ นงานวิ จัย เชิ ง ทดลองจาก
ต่างประเทศ ร้อยละ 55.56 (n = 5) ศึกษาในสหรัฐอเมริ กา
ร้อยละ 22.22 (n = 2) ศึกษาในเนเธอร์แลนด์ ร้อยละ
11.11 (n = 1) ศึกษาในเยอรมัน และร้อยละ 11.11
(n = 1) ท าการวิ จัย ในสาธารณรั ฐ ประชาชนจี น
ตามลาดับ

ภาพที่ 1 ผลการสื บค้นงานวิจยั เกี่ยวกับการจัดการรายกรณี สาหรับผูส้ ู งอายุภาวะสมองเสื่ อม
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องค์ ประกอบของรูปแบบการจัดการรายกรณี
ผูจ้ ัด การรายกรณี ร้ อยละ 55.56 (n = 5)
เป็ นกลุ่มวิชาชีพ คือ พยาบาลผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการดูแล
ผูส้ ู งอายุหรื อผูป้ ่ วยสมองเสื่ อม นักสังคมสงเคราะห์
นักกิจกรรมบาบัด ร้อยละ 44.44 (n = 4) เป็ นกลุ่มที่
ไม่ใช่วิชาชีพ คือ อาสาสมัคร ผูท้ ี่ทาหน้าที่เป็ นผูจ้ ดั การ
รายกรณี มีความแตกต่างขึ้นอยูร่ ะบบบริ การสุ ขภาพ
ในแต่ละประเทศ โดยพบว่างานวิจยั ในสหรัฐอเมริ กา
เป็ นอาสาสมัครหรื อนักสังคมสงเคราะห์ ส่ วนงานวิจยั
ในเนเธอร์ แลนด์และเยอรมันเป็ นพยาบาล สาหรับ
สาธารณรั ฐประชาชนจี นมี นักกิ จกรรมบาบัดเป็ น
ผูจ้ ดั การรายกรณี
รู ปแบบการจัดการรายกรณี งานวิจยั ทั้งหมด
เริ่ มต้นด้วยการประเมินความสามารถในการปฏิบตั ิ
กิจวัตรประจาวันของผูส้ ู งอายุภาวะสมองเสื่ อมและ
ความต้อ งการในการดู แ ลของผู ้สู ง อายุ แ ละญาติ
ผูด้ ู แ ล ร้ อยละ 77.78 (n = 7) ใช้วิธีการเยี่ย มบ้า น
เป็ นหลัก เพื่อวางแผนและออกแบบการดูแลเฉพาะ
รายบุค คลตามลาดับ ความสาคัญของปั ญ หาและ
ความต้องการในการดูแล ผูจ้ ดั การรายกรณี ร้อยละ
66.67 (n = 6) ทาหน้าที่ให้ความรู ้ เสริ มสร้างกลยุทธ์
และการฝึ กฝนทักษะที่ เกี่ ยวข้องให้แ ก่ ญาติ ผูด้ ู แ ล
และทุ ก งานวิ จัย มี ก ารประสานความร่ ว มมื อ กับ
ที มสหวิชาชี พ และองค์กรที่ เกี่ ยวข้องในการดู แล
ผูส้ ู งอายุภาวะสมองเสื่ อม ร้อยละ 44.44 (n = 4) มี
การแนะนาแหล่งประโยชน์ในชุมชน ร้อยละ 66.67
(n = 6) มี การให้คาปรึ กษาผ่านทางโทรศัพท์หรื อ
นัด พบ และงานวิ จัย ทั้งหมดมี การติ ด ตามผลการ
ดาเนินการ โดยร้อยละ 55.56 (n = 5) ใช้การโทรศัพท์
ติดตามประเมินผล
6
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ผลการศึ กษารู ปแบบการจัดการรายกรณี
งานวิจยั ส่ วนใหญ่พบว่า ระดับการรู ้คิด ภาวะซึมเศร้า
การปฏิบตั ิกิจวัตรประจาวัน และคุณภาพชี วิตของ
ผูส้ ู งอายุภาวะสมองเสื่ อมที่ ใช้รูปแบบการจัด การ
รายกรณี ไ ม่ มีค วามแตกต่า งจากกลุ่ มที่ ไ ด้รั บ การ
ดู แ ลตามปกติ (p > .05) อย่ า งไรก็ ต าม งานวิ จัย
จานวน 2 เรื่ อง พบว่าพฤติกรรมอารมณ์และจิ ตใจ
ของผู ้สู ง อายุ ภ าวะสมองเสื่ อ มดี ข้ ึ น หลัง เข้า ร่ วม
กิจกรรมการจัดการรายกรณี (Chodosh et al., 2015;
Thyrian et al., 2017) สาหรับผลการศึกษาที่เกิ ดขึ้น
ในกลุ่มญาติผดู ้ ูแลพบว่า การจัดการรายกรณี ช่วยลด
ภาระในการดู แล (Thyrian et al., 2017) ลดความ
ต้องการในการดูแล (Vroomen et al., 2015) และสามารถ
เพิ่ ม คุ ณ ภาพชี วิ ต ของญาติ ผูด้ ู แ ล (Chodosh et al.,
2015; Vroomen et al., 2015) นอกจากนี้ การจัดการ
รายกรณี สามารถลดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในระบบการ
ดู แ ลผู ้สู ง อายุ ภ าวะสมองเสื่ อ มได้ (Willink et al.,
2020) ดังแสดงในตารางที่ 1
ผลลัพธ์ ของการจัดการรายกรณี
การประเมินผลลัพธ์ของการจัดการรายกรณี
สาหรับผูส้ ู งอายุภาวะสมองเสื่ อม มีหลากหลายมิติ
ครอบคลุ ม ทั้ง ในด้า นผู ้สู ง อายุ ภ าวะสมองเสื่ อม
ญาติผดู ้ ูแล และระบบการดูแล โดยการประเมินผลลัพธ์
ที่ ศึกษาในด้านผูส้ ู งอายุภาวะสมองเสื่ อม งานวิจัย
ส่ วนใหญ่ ร้อยละ 55.56 (n = 5) ประเมินคุณภาพชี วิต
รองลงมาร้อยละ 44.44 (n = 4) ประเมินพฤติกรรม
ด้า นอารมณ์ และจิ ตใจ และร้ อยละ 33.33 (n = 3)
ประเมิ นระดับการรู ้ คิ ด ส าหรั บผลลัพ ธ์ ด้า นญาติ
ผูด้ ูแล พบว่า ร้อยละ 55.56 (n = 5) ประเมินคุณภาพ
ชีวิต รองลงมาร้อยละ 44.44 (n = 4) ประเมินภาระ

วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต

ปี ที่ 35 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิ งหาคม 2564

ตารางที่ 1 ลักษณะรู ปแบบการจัดการรายกรณี สาหรับผูส้ ู งอายุภาวะสมองเสื่ อม
ผู้แต่ง
1. Lam et al., 2010

วิธีการวิจยั
 รู ปแบบ: การ
ทดลองแบบ
randomized
controlled trial
 จานวนกลุ่ม
ตัวอย่าง: N 102 (E
59, C 43)
 สถานที่:
สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
(ฮ่องกง)

กิจกรรมและระยะเวลา
 ผูจ้ ดั การรายกรณี : นักกิจกรรมบาบัด
 ระยะเวลา: 4 เดือน
 รู ปแบบการจัดการรายกรณี
1) เยี่ยมบ้าน เพื่อประเมินการปฏิบตั ิกิจวัตรประจาวัน
พฤติกรรมด้านอารมณ์และจิตใจของผูส้ ูงอายุ และ
ความเครี ยดของญาติผดู ้ ูแล
2) วางแผนจัดทาโปรแกรมการกระตุน้ สมองโดยใช้
ครอบครัวเป็ นฐาน
3) มีสายด่วนปรึ กษาทางโทรศัพท์ให้ญาติผดู ้ ูแล
4) ประสานการทางานร่ วมกับจิตแพทย์ผูส้ ูงอายุ หรื อ
แพทย์ผสู ้ ูงอายุในคลินิก
5) แนะนาให้ผูส้ ูงอายุลงทะเบียนกับศูนย์บริ การของ
ชุมชน
6) ติดตามประเมินผลโดยใช้โทรศัพท์ และเมื่อผูส้ ูงอายุมา
พบแพทย์ที่โรงพยาบาล

2. Jansen et al.,
2011

 รู ปแบบ: การ
ทดลองแบบ
randomized clinical
trial
 จานวนกลุ่ม
ตัวอย่าง: N 99 (E
54, C 45)
 สถานที่:
เนเธอร์แลนด์

 ผูจ้ ดั การรายกรณี : พยาบาลผูเ้ ชี่ยวชาญการดูแลผูส้ ูงอายุ
 ระยะเวลา: 12 เดือน
 รู ปแบบการจัดการรายกรณี
1) เยี่ยมบ้าน เพื่อประเมินการปฏิบตั ิกิจกรรมของผูส้ ู งอายุ
ศักยภาพและภาระในการดูแลของญาติผดู ้ ูแล
2) วางแผนการดูแลตามความสาคัญของปั ญหา
3) จัดกิจกรรมเฉพาะบุคคลสาหรับผูส้ ูงอายุ
4) การจัดประชุมพูดคุยระหว่างทีมในการดูแลและ
ครอบครัว
5) แนะนาแหล่งประโยชน์ในชุมชนหรื อสวัสดิการต่าง ๆ
และให้คาปรึ กษาทางโทรศัพท์แก่ญาติผดู ้ ูแล
6) ติดตามประเมินผลทางโทรศัพท์อย่างน้อยทุก 3 เดือน
ตามความต้องการของผูส้ ู งอายุและญาติผดู ้ ูแล

ผลการศึกษา
 ผูส้ ูงอายุภาวะสมองเสื่อม:
- คะแนนภาวะซึมเศร้าของกลุ่มทดลอง
ลดลงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (เดือนที่
4) [z = -3.2, p = .002] แต่ไม่แตกต่าง
ในกลุ่มควบคุม และไม่แตกต่างทั้งกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุม (เดือนที่ 12)
- คะแนนระดับการรู้คิดและคุณภาพ
ชีวิตของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
ไม่แตกต่าง (เดือนที่ 4 และ 12)
 ญาติผดู ้ ูแล
- คะแนนคุณภาพชีวิต และความเครี ยด
ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมไม่
แตกต่าง (เดือนที่ 4 และ 12) แต่พบว่า
สุขภาวะทางจิตใจในกลุ่มทดลองสู งขึ้น
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (เดือนที่ 12)
[z = -2.2, p = .03]
 ระบบการดูแล
- กลุ่มทดลองใช้บริ การศูนย์ดูแล
ผูส้ ูงอายุรายวัน และบุคคลในครอบครัว
ในการดูแลผูป้ ่ วยมากกว่ากลุ่มควบคุม
(เดือนที่ 4 และ 12) [2, p < .05]
 ผูส้ ูงอายุภาวะสมองเสื่อม
- คะแนนคุณภาพชีวิตของผูส้ ู งอายุ
ภาวะสมองเสื่อมกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุมไม่แตกต่าง (เดือนที่ 6 และ 12)
 ญาติผดู ้ ูแล
- คะแนนการรับรู้สมรรถนะในการดูแล
คุณภาพชีวิต ภาวะซึมเศร้า และภาระ
การดูแลของญาติผดู ้ ูแลกลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุมไม่แตกต่าง (เดือนที่ 6 และ
12)
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ตารางที่ 1 ลักษณะรู ปแบบการจัดการรายกรณี สาหรับผูส้ ู งอายุภาวะสมองเสื่ อม (ต่อ)
ผู้แต่ง
3. Samus et al.,
2014

วิธีการวิจยั
 รู ปแบบ: การ
ทดลองแบบ
randomized
controlled trial
 จานวนกลุ่ม
ตัวอย่าง: N 303 (E
110, C 193)
 สถานที่:
สหรัฐอเมริ กา

4. Chodosh et al.,
2015

 รู ปแบบ: การ
ทดลองแบบ
randomized trial
 จานวนกลุ่ม
ตัวอย่าง: N 144 (E
73, C 71)
 สถานที่:
สหรัฐอเมริ กา

8

กิจกรรมและระยะเวลา
 ผูจ้ ดั การรายกรณี : อาสาสมัคร
 ระยะเวลา: 18 เดือน
 รู ปแบบการจัดการรายกรณี
1) เยี่ยมบ้าน เพื่อประเมินความต้องการการดูแลของ
ผูส้ ูงอายุ
2) วางแผนการดูแลตามลาดับความสาคัญและความ
ต้องการของผูส้ ู งอายุและครอบครัว
3) ให้ความรู้เกี่ยวกับภาวะสมองเสื่อมและกลยุทธ์การ
สร้างทักษะต่าง ๆ ให้แก่ญาติผดู ้ ูแล
4) ประสานความร่ วมมือในการดูแลกับทีมสหวิชาชีพ
เช่น จิตแพทย์ผสู ้ ูงอายุ พยาบาล
5) ติดตามและประเมินผลการดูแล

ผลการศึกษา
 ผูส้ ูงอายุภาวะสมองเสื่อม
- คะแนนคุณภาพชีวิต (ประเมินจาก
ญาติผดู ้ ูแล) พฤติกรรมด้านอารมณ์
และจิตใจ และภาวะซึมเศร้าของกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุมไม่แตกต่าง
 ระบบการดูแล
- ระยะเวลาในการย้ายออกจากบ้าน
อย่างถาวรหรื อเสียชีวิตในเดือนที่ 18
ของกลุ่มทดลอง น้อยกว่ากลุ่มควบคุม
(2 = 6.28; p = .012) และมีอตั ราการ
อยูอ่ าศัยในบ้านตนเองยาวนานกว่า (2
= 4.1; p = .043)
- คะแนนความต้องการในการดูแลของ
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมไม่แตกต่าง
แต่กลุ่มทดลองมีอตั ราส่ วนความต้องการ
ในการดูแลลดลงอย่างมากในด้าน
กฎหมายและความปลอดภัย และการ
วางแผนการดูแลรักษาตัวเองล่วงหน้า
 ผูจ้ ดั การรายกรณี : นักสังคมสงเคราะห์
 ผูส้ ูงอายุภาวะสมองเสื่อม
 ระยะเวลา: 12 เดือน
- คะแนนพฤติกรรมอารมณ์และจิตใจ
 รู ปแบบการจัดการรายกรณี
ด้านความจาของกลุ่มทดลองดีกว่ากลุ่ม
1) เยี่ยมบ้าน เพื่อประเมินปัญหาของผูส้ ู งอายุและญาติ
ควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ผูด้ ูแล
(เดือนที่ 12) (p = .01) แต่คุณภาพชีวิต
2) วางแผนกิจกรรมที่เหมาะสมกับผูส้ ูงอายุแต่ละราย
ของทั้งสองกลุ่มไม่แตกต่างกัน
3) ให้ความรู้และอบรมทักษะการจัดการตนเองของญาติ
 ญาติผดู ้ ูแล
ผูด้ ูแล
- คะแนนภาวะซึมเศร้ากลุ่มทดลอง
4) ประสานส่งต่อไปยังหน่วยบริ การของชุมชนหรื อการ
และกลุ่มควบคุมไม่แตกต่าง แต่
ดูแลทางการแพทย์
คุณภาพชีวิตของทั้งสองกลุ่มเพิ่มขึ้น
5) ให้คาปรึ กษาแก่ญาติผดู ้ ูแล
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (เดือนที่ 6
6) ติดตามผลทางโทรศัพท์ และประเมินผลซ้ าเพื่อประเมิน และ 12)
ปัญหาใหม่แบบเป็ นพลวัต
 ระบบการดูแล
- ค่าใช้จ่ายในการดูแลของกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุมไม่แตกต่าง

วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต

ปี ที่ 35 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิ งหาคม 2564

ตารางที่ 1 ลักษณะรู ปแบบการจัดการรายกรณี สาหรับผูส้ ู งอายุภาวะสมองเสื่ อม (ต่อ)
ผู้แต่ง
5. Tanner et al.,
2015

วิธีการวิจยั
 รู ปแบบ: การ
ทดลองแบบ
randomized
controlled trial
 จานวนกลุ่ม
ตัวอย่าง: N 289 (E
106, C 183)
 สถานที่:
สหรัฐอเมริ กา

6. Vroomen et al.,
2015

 รู ปแบบ: การ
ทดลองแบบ
pragmatic trail
 จานวนกลุ่ม
ตัวอย่าง: N 521 (E1
234, E2 214, C 73)
 สถานที่:
เนเธอร์แลนด์

กิจกรรมและระยะเวลา
 ผูจ้ ดั การรายกรณี : อาสาสมัคร
 ระยะเวลา: 18 เดือน
 รู ปแบบการจัดการรายกรณี
1) ประเมินความต้องการการดูแลของผูส้ ู งอายุ
2) วางแผนการดูแลตามลาดับความสาคัญและความ
ต้องการของผูส้ ู งอายุและครอบครัว
3) ให้ความรู้เกี่ยวกับภาวะสมองเสื่อมและทักษะต่าง ๆ
ให้แก่ญาติผดู ้ ูแล
4) ประสานความร่ วมมือในการดูแลกับทีมสหวิชาชีพ
เช่น จิตแพทย์ผสู ้ ูงอายุ พยาบาล
5) ติดตามและประเมินผลการดูแลตามคู่มอื
กลุ่มที่ 1
 ผูจ้ ดั การรายกรณี : องค์กรที่เชี่ยวชาญด้านการดูแลผูป้ ่ วย
สมองเสื่อม
 ระยะเวลา: 2 ปี
 รู ปแบบการจัดการรายกรณี
1) เยี่ยมบ้าน เพื่อประเมินความต้องการการดูแลของ
ผูส้ ูงอายุ
2) วางแผนการดูแลผูส้ ูงอายุเฉพาะราย
3) ให้คาแนะนาและสนับสนุนผูส้ ูงอายุ
4) เสนอการบริ การด้านการแพทย์และจิตสังคมขององค์กร
5) ทางานร่ วมกับทีมสหวิชาชีพในการให้การดูแลความ
ต้องการเฉพาะรายของทั้งผูส้ ู งอายุและญาติผดู ้ ูแล
6) ติดตามการดูแลเป็ นระยะ
กลุ่มที่ 2
 ผูจ้ ดั การรายกรณี : พยาบาล
 ระยะเวลา: 2 ปี
 รู ปแบบการจัดการรายกรณี
1) ประเมินความต้องการการดูแลของผูส้ ู งอายุ
2) ให้คาแนะนาเรื่ องโรคแก่ญาติผดู ้ ูแล
3) แนะนาแหล่งส่ งเสริ มสุขภาพและแหล่งบริ การในชุมชน
4) ประสานงานร่ วมกับทีมสหวิชาชีพหรื อส่งต่อผูส้ ูงอายุ
ไปยังองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
5) ติดตามการดูแลเป็ นระยะ

ผลการศึกษา
 ญาติผดู ้ ูแล
- คะแนนคุณภาพชีวิต ภาวะซึมเศร้า
ระยะเวลาที่ใช้ในการดูแล ชัว่ โมงการ
ทางานที่เสี ยไป ความยากลาบากในการ
ดูแล ภาวะสุขภาพโดยรวม และความเครี ยด
ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมไม่
แตกต่าง

 ผูส้ ูงอายุภาวะสมองเสื่อม
- คะแนนพฤติกรรมอารมณ์และจิตใจ
ของผูส้ ูงอายุภาวะสมองเสื่อมกลุ่มที่ 1
และกลุ่มที่ 2 ไม่แตกต่างกันระหว่าง
กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 และกลุ่มควบคุม (6
เดือน 12 เดือน 18 เดือน และ 24 เดือน)
ญาติผดู ้ ูแล
- คะแนนคุณภาพชีวิตของญาติผดู ้ ูแล
ในกลุ่มที่ 1 ดีกว่ากลุ่มที่ 2 และความ
ต้องการในการดูแลของญาติผดู ้ ูแลใน
กลุ่มที่ 1 ลดลงอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม
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ตารางที่ 1 ลักษณะรู ปแบบการจัดการรายกรณี สาหรับผูส้ ู งอายุภาวะสมองเสื่ อม (ต่อ)
ผู้แต่ง
7. Thyrian et al.,
2017

วิธีการวิจยั
 รู ปแบบ: การ
ทดลองแบบ
randomized clinical
trial
 จานวนกลุ่ม
ตัวอย่าง: N 407 (E
291, C 116)
 สถานที่: เยอรมัน

8. Amjad et al.,
2018

 รู ปแบบ: การ
ทดลองแบบ
randomized
controlled trial
 จานวนกลุ่ม
ตัวอย่าง: N 303 (E
193, C 110)
 สถานที่:
สหรัฐอเมริ กา

10

กิจกรรมและระยะเวลา
 ผูจ้ ดั การรายกรณี : พยาบาลเฉพาะทางด้านสมองเสื่อม
 ระยะเวลา: 6 เดือน
 รู ปแบบการจัดการรายกรณี
1) ประเมินข้อมูลเชิงลึกของผูส้ ูงอายุและญาติผดู ้ ูแล
2) ระบุและอภิปรายกิจกรรมที่ตอ้ งปฏิบตั ิร่วมกับทีม
สหวิชาชีพ
3) กาหนดแผนการรักษารายบุคคล
4) เยี่ยมบ้าน
5) ติดตามผล

ผลการศึกษา
 ผูส้ ูงอายุภาวะสมองเสื่อม
- คะแนนพฤติกรรมด้านอารมณ์และ
จิตใจของกลุ่มทดลองลดลงอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติเมื่อเปรี ยบเทียบกับ
กลุ่มควบคุม (b = -7.45; 95% CI, 11.08, -3.81; p < .001)
- โอกาสในการได้รับการรักษาด้วยยา
anti-dementia ของกลุ่มทดลองเพิ่มขึ้น
เมื่อเวลาผ่านไป 12 เดือน (odds ratio,
1.97; 95% CI, .99, 3.94; p = .03)
- ระดับการรู้คิด ความสามารถในการ
ปฏิบตั ิกิจวัตรประจาวัน และการเข้าอยู่
สถานบริ บาล ของทั้งสองกลุ่มไม่แตกต่าง
 ญาติผดู ้ ูแล
- ภาระในการดูแลของกลุ่มทดลอง
ลดลงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติเมื่อ
เปรี ยบเทียบกับกลุ่มควบคุม (b = -0.50;
95% CI, -1.09, .08; p = .05)
 ผูจ้ ดั การรายกรณี : อาสาสมัครในชุมชน
 ระบบการดูแล
 ระยะเวลา: 18 เดือน
- ค่าเฉลี่ยการใช้ระบบบริ การผูป้ ่ วย
 รู ปแบบการจัดการรายกรณี
นอกของกลุ่มทดลองเพิ่มขึ้น 1.25 ครั้ง
1) เยี่ยมบ้าน เพื่อประเมินผูส้ ูงอายุและความต้องการการ
เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุมในเดือนที่ 9
ดูแล
ถึงเดือนที่ 18 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
2) จัดทาแผนการดูแลตามความต้องการการดูแลและความ (p = .04)
ต้องการของผูส้ ู งอายุและครอบครัว
- ค่าเฉลี่ยการใช้บริ การระบบสนับสนุน
3) การให้ความรู้เกี่ยวกับภาวะสมองเสื่อมและสร้างเสริ ม บ้านและชุมชนเป็ นฐานของกลุ่ม
ทักษะต่าง ๆ แก่ญาติผดู ้ ูแล
ทดลองมากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมี
4) ส่งต่อและการประสานกับหน่วยบริ การอื่น
นัยสาคัญทางสถิติ (p = .005)
5) ให้คาปรึ กษาและช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหา
6) ติดตามผลทางโทรศัพท์ นัดพบและเยี่ยมบ้าน

วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต

ปี ที่ 35 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิ งหาคม 2564

ตารางที่ 1 ลักษณะรู ปแบบการจัดการรายกรณี สาหรับผูส้ ู งอายุภาวะสมองเสื่ อม (ต่อ)
ผู้แต่ง
9. Willink et al.,
2020

วิธีการวิจยั
 รู ปแบบ: การ
ทดลองแบบ
randomized
controlled trial
 จานวนกลุ่ม
ตัวอย่าง: N 702 (E
342, C 360)
 สถานที่:
สหรัฐอเมริ กา

กิจกรรมและระยะเวลา
 ผูจ้ ดั การรายกรณี : อาสาสมัครที่มีความรู้ดา้ นการแพทย์
 ระยะเวลา: 12 เดือน
 รู ปแบบการจัดการรายกรณี
1) เยี่ยมบ้าน เพื่อประเมินผูส้ ูงอายุและญาติผดู ้ ูแลโดย
ผูจ้ ดั การรายกรณีและพยาบาล
2) จัดทาแผนการดูแลขั้นพื้นฐานเฉพาะรายบุคคล
3) ให้ความรู้เรื่ องโรค
4) ฝึ กทักษะ กลยุทธ์ การแก้ไขปัญหา และช่วยเหลือด้าน
อารมณ์ จิตใจของญาติผดู ้ ูแล
5) ประสานไปยังแหล่งประโยชน์ในชุมชน และส่งต่อให้
แพทย์เฉพาะทางด้านผูส้ ู งอายุ พยาบาล และนัก
กิจกรรมบาบัดดูแลต่อ
6) ติดตามผลโดยใช้ระบบสื่อสารทางไกล

ผลการศึกษา
 ระบบการดูแล
- ค่าใช้จ่ายในการดูแลที่เกิดขึ้นใน
ระบบประกันสุขภาพหลังเข้าร่ วม
โปรแกรมลดลง และมีความคุม้ ค่าคุม้ ทุน
(ผลตอบแทนเฉลี่ย 1.12 เท่าของการ
ลงทุน)

ตารางที่ 2 การประเมินผลลัพธ์การจัดการรายกรณี

Jansen et al., 2011
Samus et al., 2014
Chodosh et al., 2015 
Tanner et al., 2015
Vroomen et al., 2015
Thyrian et al., 2017 
Amjad et al., 2018
Willink et al., 2020








































ค่าใช้จ่าย

แหล่งสนับสนุน/ประโยชน์จากชุมชน

คุณภาพชีวิต

ระบบการดูแล

สุขภาวะทางจิตใจ

ความต้องการในการดูแล

ภาวะซึมเศร้า

ความเครี ยด





 
 

ภาระการดูแล

รับรู้สมรรถนะในการดูแล

ย้ายออกจากบ้าน/เสียชีวิต

ญาติผ้ ดู ูแล

คุณภาพชีวิต



เข้าอยูส่ ถานบริ บาล



ความต้องการในการดูแล

พฤติกรรมด้านอารมณ์และจิตใจ

Lam et al., 2010

การใช้ยา anti-dementia

ภาวะซึมเศร้า



ผู้แต่ง

การปฏิบตั ิกิจวัตรประจาวัน

ระดับการรู้คิด

ผู้สูงอายุภาวะสมองเสื่ อม
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การดูแล และร้อยละ 33.33 (n = 3) ประเมินภาวะ
ซึมเศร้า นอกจากนี้ดา้ นระบบการดูแล พบว่า ส่ วนใหญ่
ร้อยละ 44.44 (n = 4) ประเมินแหล่งสนับสนุ นจาก
ชุมชน ดังแสดงในตารางที่ 2
การอภิปรายผล
องค์ประกอบสาคัญที่ คน้ พบจากรู ปแบบ
การจัดการรายกรณี สาหรับผูส้ ู งอายุภาวะสมองเสื่ อม
ประกอบด้วย การประเมิ นความสามารถในการ
ปฏิบตั ิกิจวัตรประจาวันของผูส้ ู งอายุภาวะสมองเสื่ อม
และความต้องการการดูแล การวางแผนและออกแบบ
การดูแลเฉพาะรายบุคคล การให้ความรู ้ เสริ มสร้าง
กลยุทธ์และการฝึ กฝนทักษะที่เกี่ยวข้อง การประสาน
ความร่ วมมือทั้งกับทีมสหวิชาชีพ การแนะนาแหล่ง
สนับสนุ นหรื อแหล่ งประโยชน์ ในชุ มชน การให้
คาปรึ กษาและการติดตามประเมินผล ซึ่ งองค์ประกอบ
ของรู ปแบบการจัด การรายกรณี สาหรั บผูส้ ู งอายุ
ภาวะสมองเสื่ อมที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมมี
ความชัดเจนและเป็ นไปตามกระบวนการการจัดการ
รายกรณี (CMSA, 2016) เช่นเดียวกับงานวิจยั ของ
Iliffe et al. (2014) ที่คน้ พบว่าองค์ประกอบของการ
จัดการรายกรณี สาหรั บผูส้ ู งอายุภาวะสมองเสื่ อม
ต้องประกอบไปด้วย การระบุผรู ้ ับบริ การ การประเมิน
ปั ญหาและความต้องการ การวางแผนกิ จกรรมที่
ตอบสนองความต้องการ การประสานงานและส่ งต่อ
ตามแผนการดู แ ลและติ ด ตามทบทวนปรั บ ปรุ ง
แผนการดูแลอย่างเป็ นพลวัต
นอกจากนี้ ผูจ้ ดั การรายกรณี กลุ่มที่มีความ
เชี่ ย วชาญด้า นการดู แลผูส้ ู งอายุภ าวะสมองเสื่ อม
เช่น พยาบาลเฉพาะทางการดูแลผูส้ ู งอายุภาวะสมองเสื่ อม
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นักสังคมสงเคราะห์ อาจมีส่วนเกี่ยวข้องในการทา
ให้ผลลัพธ์การดูแลดีกว่ากลุ่มอาสาสมัคร อาจเนื่องจาก
ผูจ้ ดั การรายกรณี ที่เชี่ ยวชาญด้านการดูแลผูส้ ู งอายุ
ภาวะสมองเสื่ อมให้การดูแลที่ครอบคลุมอย่างเป็ น
องค์รวม ซึ่งแตกต่างจากกลุ่มอาสาสมัครที่ทาหน้าที่
ประสานงานกับทีมสหวิชาชี พเท่านั้น (Samus et al.,
2014) สอดคล้องกับการทบทวนวรรณกรรมอย่าง
เป็ นระบบของ Gibson, Goeman, and Pond (2020)
ที่คน้ พบว่า พยาบาลที่เชี่ยวชาญด้านการดูแลผูป้ ่ วย
ที่มีการรู ้คิดบกพร่ องมีศกั ยภาพและบทบาทสาคัญ
ในการทาให้ความสามารถในการรู ้คิดของผูส้ ู งอายุ
ภาวะสมองเสื่ อมดีข้ นึ
ผลลัพธ์ที่พบจากรู ปแบบการจัดการรายกรณี
สาหรับผูส้ ู งอายุภาวะสมองเสื่ อม แบ่งออกเป็ น ด้าน
ผูส้ ู งอายุภาวะสมองเสื่ อม เช่น คุณภาพชีวิต พฤติกรรม
ด้านอารมณ์และจิตใจ ระดับการรู ้คิด ด้านญาติผดู ้ ูแล
เช่น คุณภาพชีวิต ภาระการดูแล ภาวะซึ มเศร้า และ
ด้านระบบการดูแล เช่น แหล่งประโยชน์จากชุมชน
ค่าใช้จ่าย ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม
มี ค วามคล้ า ยคลึ ง กั บ การประเมิ น ผลลั พ ธ์ ต าม
กระบวนการการจัดการรายกรณี ในมิติดา้ นร่ างกาย
จิ ต ใจ และค่ า ใช้ จ่ า ยที่ เ กิ ด ขึ้ นในระบบสุ ข ภาพ
(CMSA, 2016) ถึงแม้ว่าจะมีการประเมินผลลัพธ์ที่
ชัด เจนในมิ ติ ดัง กล่ า ว แต่ ผ ลการศึ ก ษาที่ ค ้น พบ
เกี่ยวกับรู ปแบบการจัดการรายกรณี สาหรับผูส้ ู งอายุ
ภาวะสมองเสื่ อ มที่ เ กิ ด ขึ้ น กับ ผู ้สู ง อายุ แ ละญาติ
ผูด้ ูแล ยังไม่สามารถหาข้อสรุ ปที่ชดั เจนได้เนื่องจาก
มี ค วามไม่ ส อดคล้ อ งกั น ระหว่ า งผลการศึ ก ษา
อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับระบบการ
ดูแลในด้านค่าใช้จ่าย พบว่า รู ปแบบการจัดการรายกรณี

วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต

สาหรั บผูส้ ู งอายุภาวะสมองเสื่ อมสามารถช่ วยลด
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในระบบการดูแลได้ สอดคล้อง
กับงานวิจยั ของ Michalowsky et al. (2019) ที่พบว่า
การนารู ปแบบการจัด การรายกรณี มาใช้กับ กลุ่ ม
ผูส้ ู งอายุภาวะสมองเสื่ อมสามารถลดค่าใช้จ่ายได้
569 ยูโรต่อปี
ในปั จจุ บนั มี องค์ความรู ้ เกี่ ยวกับลัก ษณะ
ส าคัญ การจัด การรายกรณี ส าหรั บ ผูส้ ู ง อายุภ าวะ
สมองเสื่ อ มและลัก ษณะของผู ้จัด การรายกรณี ที่
ชั ด เจน อย่ า งไรก็ ต ามยัง ขาดความชั ด เจนของ
ผลลัพ ธ์ การจัด การรายกรณี ที่ย งั หาข้อสรุ ปไม่ได้
อาจเนื่ อ งจากระบบบริ การสุ ข ภาพของแต่ ล ะ
ประเทศที่แตกต่างกัน ดังนั้น ควรนาองค์ความรู ้ ที่
ได้จากการทบทวนวรรณกรรมเชิ ง บูร ณาการมา
ท าการศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม เพื่ อ ให้ เ ห็ น ถึ ง ผลลัพ ธ์ ข อง
รู ปแบบการจัดการรายกรณี สาหรับผูส้ ู งอายุภาวะ
สมองเสื่ อมในบริ บทของประเทศไทย
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