
1

ผู้จดัการการดแูล 
(care manager: CM)
  ผู้จัดการการดูแล (care manager: CM) เป็นกลไกสําคัญ
   ในระบบบรกิารดแูลระยะยาว  เป็นผู้ท่ีมีหน้าท่ีค้นหา  ประเมนิ
   วางแผน และจัดการให้ผู้มีภาวะพ่ึงพิงที่ต้องการการดูแล
ระยะยาวสามารถเขา้ถงึบรกิารสาธารณสุขไดอ้ยา่งเหมาะสม  รบัผดิชอบ
งานในระดบัพ้ืนที ่ประสานเชือ่มตอ่กบัผู้จัดการการดแูลระดบัจงัหวดั 
(PM) และระดับอําเภอ (DM)  
 CM เป็นตําแหน่งงานที่เพ่ิมเข้ามาในระบบบริการสุขภาพ โดย
ไมม่กีารเพ่ิมจาํนวนคน  คอืการใหค้นทีม่อียูแ่ลว้ในระบบบรกิารสุขภาพ
มาทาํหนา้ทีน่ีเ้พ่ิม ส่วนใหญ่ทีพ่บจะเปน็พยาบาลวชิาชีพ ใน รพ.สต. มี
บางพ้ืนที่ที่ให้วิชาชีพอื่นเช่น นักกายภาพบําบัด
แพทย์แผนไทย หรือนักวิชาการสาธารณสุข 
รับหน้าที่นี้แทน และส่วนใหญ่บุคคลที่เข้ามารับ
หน้าที่ CM จะเป็นกําลังคนของหน่วยบริการ
สาธารณสุข มีส่วนน้อยที่คัดเลือกคนจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาทําหน้าที่ CM
ส่วนใหญ่จะเป็น อปท. ขนาดใหญ่
ที่มีกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
อาจมีบางแห่งส่งนักพัฒนาชุมชน
เข้าอบรม CM
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คณุสมบัติและหน้าท่ี 
ความรบัผิดชอบของ CM
1. ผานการอบรมหลักสูตร CM 70 ชั่วโมงของกรมอนามัย โดยตองอบรมตรงกับ

 ศูนยอนามัยเขตของพื้นที่ตนเอง 

2. หนาที่หลักคืองวางแผนจัดระบบการดูแลใหผูปวยภาวะพึ่งพิงรายบุคคล (care

  plan) ทั้งการเยี่ยมบาน และบริการดานสุขภาพที่ผูปวยแตละรายตองการ โดย

 ตองรับผิดชอบประสานไปยังสหวิชาชีพในพื้นที่ของตนเองดวย

3. สนับสนุนการสรางความรูเชิงวิชาการให CG รวมถึงรับผิดชอบดูแลการทํางาน

 ของ caregiver ใหสามารถดูแลผูปวยแตละรายตาม care plan ที่วางไว

4. ทํางานเอกสารทั้งกรอกรายละเอียด care plan และการทํางานของ CG ลงใน

 ฐานขอมูลของกรมอนามัย และกรอกรายละเอียดผูปวยลงในฐานขอมูลกองทุน

 ระบบการดูแลระยะยาว ของ สปสช. เพื่อประกอบการเบิกเงิน

5. ไดรับคาตอบแทนคาเหมาจายรายหัวประชากรของกองทุน LTC แตไมมีการ

 กําหนดอัตราคาตอบแทนที่ชัดเจนเหมือนคาตอบแทน CG

L T C

 ปัจจุบันมี CM ของกองทุน LTC ของ สปสช, 13,615 คน  กองทุนฯ
กาํหนดสดัสว่นทีเ่หมาะสมของ CM:CG ไวท้ี ่1 : 5-10  ขอ้มลูจากสาํนกั
อนามยัผู้สงูอาย ุกรมอนามยั กระทรวงสาธารณสขุ ระบวุา่ในปี 2563 
มี CG ของกองทุน LTC ทั้งสิ้น 86,829 คน สัดส่วนของ CM : CG
ของกองทนุ LTC ในปัจจบัุนคอื 1 : 6.4  แต่หากรวมอาสาสมัครบริบาล
ทอ้งถิน่  บคุลากรทีท้่องถิน่จา้งเพ่ือให้ทาํงานหนา้ที ่CG ให้กบักองทนุ
LTC ซึ่งมีอยู่จํานวน 13,190 คนด้วย สัดส่วนจะขยับเป็น 1 : 7.3 แม้
จะยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน แต่ต้องไม่ลืมว่าสัดส่วนมาตรฐานที่
กําหนดขึ้นมานั้นคํานวณจากการที่ CM มีภาระหน้าที่เดียว ไม่มีงาน
อื่น แต่สถานการณ์ที่เป็นจริงคือ CM ของไทย มีภาระงานอื่นด้วย
ไม่ใช่แค่งานในฐานะ CM
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L T C

ปัญหาท่ีพบ
 1. CM สวนใหญเปนกาํลังคนในระบบบรกิารสาธารณสขุ แตกองทนุ Long-term 

Care ใหอปท. เปนกลไกหลัก อปท.ที่บริหารจัดการงบประมาณกองทุนฯ ผานทางศูนย

พฒันาคณุภาพชวีติผูสงูอายใุนชมุชนจะตองใชระเบยีบการเบกิจายงบประมาณของ อปท. 

ซึ่งบุคลากรในระบบสุขภาพไมคุนชิน ทําใหเกิดความลาชาและไมคลองตัว และเกิดเปน

ภาระงานที่หนักเกินตัว

 2. ปจจบุนั CM สวนใหญเปนบคุลากรสงักดักระทรวงสาธารณสขุ มกีารยายงาน

บอย ทัง้การยายออกนอกพ้ืนที ่ทัง้การเปลีย่นภาระงานรบัผดิชอบ ทาํใหมกีารเปลีย่นแปลง

ตัว CM บอยครั้ง เกิดปญหา CM ขาดแคลนในหลายพื้นที่ ในขณะที่ศูนยอนามัยเขตซึ่ง

มีหนาที่อบรม CM ไมสามารถหางบประมาณมาอบรม CM เพิ่มใหเพียงพอกับความ

ตองการที่เปลี่ยนแปลงไป

 3. CM สวนใหญมีภาระงานประจําที่รับผิดชอบอยูแลว การตองรับหนาที่ CM 

คือภาระงานท่ีเพ่ิมข้ึนมา เปนภาระงานที่ไมสามารถใหผูอื่นทําแทนได เพราะมีเงื่อนไข

วาตองผานการอบรมตามหลักสูตรกรมอนามัย ทําใหผูท่ีรับภาระงาน CM เกิดปญหา

งานลนมือ

 4. การขาดความเชื่อมตอของระบบฐานขอมูลระหวางระบบของกรมอนามัย

ซึ่งรับผิดชอบงาน care plan กับระบบของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ทําให 

CM ตองทํางานเอกสารซํ้าซอน

 5. ขอจํากัดของการสนับสนุนจากสหวิชาชีพโดยเฉพาะ CM จาก รพ.สต. พบ

วาการวางแผนการดูแลผูสูงอายุและผูปวยภาวะพึ่งพิงสวนใหญไมไดปรึกษาสหวิชาชีพ 

และไดรับการสนับสนุนจากสหวิชาชีพจํากัด
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ทางออกของพ้ืนท่ี
 ขอจํากัดเรื่องจํานวนของ CM เปนความทาทายสําคัญ ซึ่งการจัดระบบ LTC ใน

หลายพืน้ที ่จากการศกึษาพบวาหลายพืน้ท่ีมนีวตักรรมเพ่ือกาวขามความทาทายนีห้ลาย

อยาง เชน

1. อบรมบุคลากรของ อปท. ใหเขามารวมเปน CM ในระบบ โดยไมจําเปนตอง

 เปนบคุลากรทีม่คีวามรูในงานบรกิารสาธารณสขุ เพือ่ใหทาํงานรวมกบั CM ของ

 ฝงสาธารณสุข โดยแยกความรับผิดชอบ CM ฝง อปท. รับผิดชอบงานเอกสาร

  การเบิกจาย CM ฝงสาธารณสุขรับผิดชอบการทํา care plan และการจัดระบบ

 การดแูล  ซึง่นอกจากทาํใหงานดาํเนนิไปอยางมปีระสิทธภิาพแลว  ยงักระชบัความ

 สัมพันธระหวางบุคลากรสาธารณสุขกับบุคลากร อปท. พบวามีการแกปญหา

 ดวยวิธีการนี้ในสุโขทัย ชลบุรี สงขลา และนครปฐม

2. พื้นที่จัดอบรม CM เอง โดยใชหลักสูตร CM ของกรมอนามัย เพื่อแกปญหา

 ศูนยอนามัยเขตไมสามารถจัดอบรมเพิ่มจํานวน CM ไดทันกับความตองการ 

 โดยผูที่ผานการอบรมโดยพื้นที่จะมีฐานะเปน “Mini CM” เชนที่จังหวัดกาฬสินธุ

3. จัดหลักสูตรอบรม online เพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณการระบาดของ

 โควดิ-19 โดยรวมมอืกบัสถาบนัการศกึษาในพืน้ที ่พบในพืน้ที ่เชียงราย นครปฐม

  และกาฬสินธุ 

L T C
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ข้อเสนอแนะ
 1. แยกงานผูจัดการระบบ (case manager) ออกจากผูจัดการบริการ (care 

manager) ปจจุบันงานบริหารจัดการรายเคสผูปวย เชน งานเอกสาร งานเบิกจาย งาน

คียขอมูล ซ่ึงเปนงานของผูจัดการระบบ ไมตองการทักษะดานงานพยาบาลหรือการ

สาธารณสุข ถูกรวมอยูกับงานของผูจัดการการดูแล ที่ตองคอยวางแผน และดูแลการจัด

บรกิารทีต่องใชความรูและทกัษะทางการพยาบาลและการสาธารณสขุ ทาํใหบคุลากรดาน

สุขภาพตองมาทําหนาที่ CM รับผิดชอบภารกิจทั้ง 2 ดาน หากสามารถแยกงานผูจัดการ

เคสออกจากผูจัดการการดูแลไดจะทําให บุคลากรดานสาธารณสุข ไมตองรับภาระงาน

ดานเอกสาร การคียขอมูล และการเบิกจายงบประมาณ ซึ่งไมใชทักษะที่บุคลากรดานนี้

เชี่ยวชาญ  

 2. ใหมีบุคลากรจาก อปท. มารับหนาที่ case manager ทํางานใกลชิดกับ care 

manager ที่เปนกําลังคนของระบบสุขภาพ เพื่อใหบุคลากรในระบบสุขภาพสามารถ

จัดการดูแลดานสุขภาพและสาธารณสุขไดเต็มที่ ไมตองวิตกกังวลกับงานเอกสารและ

การเบิกจายที่ไมเชี่ยวชาญ ขณะที่บุคลากรจาก อปท. จะสามารถทํางานบริหารจัดการ

ไดมีประสิทธิภาพกวา

 3. การอบรม CM ไมควรถูกผูกขาดโดยศูนยอนามัยเขต ควรกระจายอํานาจให

แตละจังหวัดสามารถจัดอบรมไดดวยตนเอง โดยใชหลักสูตรของกรมอนามัยหลักสูตร

เดียวกัน เพื่อใหสามารถผลิต CM ไดเพียงพอกับความตองการของจังหวัด

 4. ควรคํานวณสัดสวน CM:CG ใหมใหเหมาะสมสอดคลองกับสถานการณจริง

การคํานวณในปจจุบันท่ีกําหนดสัดสวนที่ 1 : 5-10 เปนการคํานวณบนฐานท่ี CM ทํา

บทบาท CM อยางเดียว แตในความเปนจริง CM ทุกคนมีหนางานอื่นที่รับผิดชอบอยู

กอน หากคํานวณบนฐานที่ CM มีภาระงานอื่นดวยจะทําใหไดตัวเลขที่แทจริงวาระบบ 

LTC ตองการ CM มากกวาจํานวนที่มีในปจจุบัน จะทําใหการวางแผนการผลิต CM ตอง

ถูกปรับใหสอดคลองกับสถานการณจริง

L T C

สงัเคราะหจากการศกึษาการจดัการการกําลงัคนดานสขุภาพในการดแูลระยะยาว

ในสถานการณการระบาดของโรคอบุตัใิหม. (2564) สาํนกังานวจิยัและพฒันากําลงัคนดานสขุภาพ


