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สวัสดีค่ะ ผีเสื้อขยับปีกฉบับนี้มาพร้อมกับเรื่องราวของการให้บริการ LTC
ในพื้นที่ต่างๆ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานถอดบทเรียนในโครงการการบริหาร
จัดการก�าลังคนด้านสุขภาพส�าหรับการดูแลระยะยาว ของทีมนักวิจัยจาก
สวค. หลังจากลงพื้นที่เก็บข้อมูลและท�างานอย่างใกล้ชิดกับพื้นที่ต่างๆ
มาเป็นเวลา 1 ปีเต็ม ก็สามารถสังเคราะห์ความรู้และบทเรียนออกมาได้
ชุดหนึ่งเพื่อน�าสู่การท�าแผนพัฒนาระบบ LTC ร่วมกับพื้นที่ในโครงการ
ถอดบทเรียนต่อไป รวมถึงเพื่อเตรียมการขับเคลื่อนโครงการกับพื้นที่ใหม่
ในปีที่ 2 อีกทัง้ ยังได้รบั เกียรติจาก นพ.ศุภกิจ ศิรลิ กั ษณ์ รองปลัดกระทรวง
สาธารณสุขในฐานะประธานคณะกรรมการก�ากับดูแล (steering committee)
โครงการการบริหารจัดการก�าลังคนด้านสุขภาพส�าหรับการดูแลระยะยาว
ของ สวค. ให้ผีเสื้อขยับปีกได้สนทนาถึงแนวทางการพัฒนา LTC ของ
ประเทศต่อไปในอนาคต
ขอให้มีความสุขกับการอ่านค่ะ
ผีเสื้อขยับปก
มิถุนายน 2562
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ในความเคลื่อนไหว
เตรียมความพร้อมดูแลผู้สูงอายุภาวะสมองเสื่อม
จากรายงานสุขภาพคนไทยปี 2550 ประเทศไทยมีความ
ชุกของภาวะสมองเสื่อมอยู่ที่ 229 ต่อประชากรแสนคน
คาดว่าในปี 2570 จะมีมากกว่า 450 ต่อประชากรแสนคน
นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ให้สัมภาษณ์ถึงการเตรียมความพร้อมรับปัญหาผู้สูงอายุ
สมองเสื่อมที่เพิ่มมากขึ้น โดยกระทรวงสาธารณสุขร่วม
กับสมาคมผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล มูลนิธิสถาบัน
วิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พัฒนาระบบการดูแลและบริการผูท้ มี่ ภี าวะสมองเสือ่ มครบ
วงจร เริ่มตั้งแต่ระบบการคัดกรอง การวินิจฉัย โปรแกรม
การพัฒนาศักยภาพสมองส�ำหรับผูส้ งู อายุทมี่ ปี ญ
ั หาความจ�ำ
บกพร่องระยะแรก (Minimal Cognitive Impairment :
MCI) โดยจัดกิจกรรมกระตุ้นสมองในผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยง
ซึ่งได้ผลดีสามารถชะลอการเกิดภาวะสมองเสื่อมได้อย่าง
ชัดเจน
ส�ำหรับกลุ่มผู้ป่วยสมองเสื่อมได้จัดระบบการดูแล
ต่อเนื่องทั้งในสถานบริการและชุมชน ให้การดูแลโดย

สหวิชาชีพทีมหมอครอบครัว และอบต.สนับสนุนผูช้ ว่ ยเหลือ
ดูแลผูส้ งู อายุทมี่ ภี าวะพึง่ พิง (Care giver) ดูแลผูป้ ว่ ยทีบ่ า้ น
ในช่วงแรก พ.ศ.2562-2564 ได้พฒ
ั นาแนวทางและทดลอง
ด�ำเนินการใน 4 พื้นที่คือ อ.ล�ำสนธิ จ.ลพบุรี อ.บ้านฝาง
จ.ขอนแก่ น คี รี รั ฐ นิ ค ม จ.สุ ร าษฎร์ ธ านี และอ.เมื อ ง
จ.นครราชสีมา และขยายผลไปสู่พื้นที่ 13 เขตสุขภาพทั่ว
ประเทศ ขณะนี้ ด�ำเนินการแล้ว 8 พื้นที่ใน 7 เขตสุขภาพ

สร้างความเข้าใจ การน�ำกัญชามาใช้ทางการแพทย์

นายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล รองปลัดกระทรวง
สาธารณสุข เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา “การใช้
สารสกัดจากกัญชาทางการแพทย์สำ� หรับผูบ้ ริหารกระทรวง
สาธารณสุข” แก่ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพ นายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัด ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรง
พยาบาลทั่วไป เครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทย
ศาสตร์แห่งประเทศไทย ผู้อ�ำนวยการส�ำนักการแพทย์
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กรุงเทพมหานคร เพื่อเตรียมความพร้อมผู้บริหารให้มี
ความรู้ ความเข้าใจในการน�ำสารสกัดจากกัญชามาใช้ใน
ทางการแพทย์ ทั้งด้านนโยบาย การสั่ง/จ่ายสารสกัดจาก
กัญชาทางการแพทย์ และสามารถน�ำไปจัดรูปแบบการ
บริการในสถานบริการสุขภาพ เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงอย่าง
ปลอดภัยและได้ประโยชน์สูงสุด ซึ่งต้องมีการใช้อย่าง
สมเหตุสมผล ภายใต้การดูแลรักษาจากแพทย์ ทันตแพทย์
และเภสั ช กรที่ ผ ่ า นการอบรมหลั ก สู ต รกรมการแพทย์
เนือ่ งจากกัญชายังเป็นยาเสพติดประเภทที่ 5 แต่อนุญาตให้
ใช้กัญชาเฉพาะทางการแพทย์ เพื่อการดูแลรักษาผู้ป่วย
และการศึกษาวิจยั ในมนุษย์ ตามพระราชบัญญัตยิ าเสพติด
ให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ซึ่งประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562
ทัง้ นี้ เพือ่ ให้ผบู้ ริหารหน่วยบริการสุขภาพได้ทราบถึง
สถานการณ์ปจั จุบันของการใช้กญ
ั ชาทางการแพทย์ และมี
แนวทางการน�ำไปพัฒนารูปแบบการจัดบริการการใช้กญ
ั ชา
ส�ำหรับผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม และชัดเจนต่อไป

โดย กองบินผีเสื้อ

เชิญโรงพยาบาลเอกชน

ชี้แจงค่ายา ค่ารักษาพยาบาลสูงเกินจริง

ตั้งแต่กลางเดือน ก.ค. เป็นต้นไป กรมการค้าภายใน
กระทรวงพาณิชย์ เตรียมเชิญโรงพยาบาลเอกชนประมาณ
70 ราย ทีค่ ดิ ค่ายา ค่ารักษาพยาบาลสูงเกินจริงมาสอบถาม
ข้อเท็จจริงและสาเหตุที่คิดราคาสูงเกินจริงมากๆ เพราะ
จากการวิเคราะห์โครงสร้างต้นทุนราคายา เวชภัณฑ์ บริการ
ทางการแพทย์ ทีโ่ รงพยาบาลส่งมาให้กรมในช่วงก่อนหน้า
นี้แล้ว พบว่ายาบางชนิด โรงพยาบาลเอกชนบางแห่ง มี
ส่วนต่างของราคาซื้อและขายสูงถึง 29.33%-8,766.79%
และมีก�ำไรตั้งแต่ 47.73-16,566.67% เช่น ยารักษาโรค
มะเร็งบางชนิด มีต้นทุนน�ำเข้า 140,000 บาท แต่คิดราคา
จากผู้ป่วยถึง 400,000 บาท เป็นต้น
หากโรงพยาบาลชี้แจงเหตุผลไม่ได้ จะด�ำเนินการ
ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ โดยจะมีโทษจ�ำ
คุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจ�ำ
ทั้งปรับ

ฐานข้อมูลราคาเวชภัณฑ์
และบริการทางการแพทย์
กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับผูเ้ ชีย่ วชาญ
ในวงการแพทย์ เช่น จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดท�ำ
ฐานข้อมูลราคาเวชภัณฑ์ และบริการทางการแพทย์ให้เป็น
ระบบ ก่อนที่จะน�ำมาเผยแพร่บนเว็บไซต์ของกรมฯ ที่
www.dit.go.th เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบราคา
และเปรียบเทียบราคาของโรงพยาบาลเอกชนแต่ละแห่ง
ก่อนทีจ่ ะตัดสินใจเข้ารับการรักษาได้ หลังจากทีก่ อ่ นหน้านี้
ได้จัดท�ำฐานข้อมูลราคายาเสร็จสิ้น และพร้อมเผยแพร่
บนเว็บไซต์ของกรมฯ แล้ว
โดยในเบือ้ งต้นจะจัดท�ำฐานข้อมูลราคาของเวชภัณฑ์
ราว 3,000 รายการ และบริการทางการแพทย์ ประมาณ
5,000 รายการ ที่อยู่ในบัญชี UCEP ก่อน จากนั้นจะขยาย
ให้ครอบคลุมเวชภัณฑ์และบริการทางการแพทย์ทั้งหมด
คาดว่าน่าจะท�ำให้แล้วเสร็จได้ภายใน 2-3 เดือน และเมื่อ
จัดท�ำเสร็จแล้ว จะเผยแพร่บนเว็บไซต์ต่อไป

‘ชมรมเทคนิคการแพทย์’
เรียกร้องยุติการรื้อฟื้นคดีฟอ
้ ง

‘พยาบาลตรวจเลือด’

12 เม.ย. 2562 ชมรมผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการ
แพทย์ 12 เขตสุขภาพ ออกแถลงการณ์กรณีการรื้อฟื้นคดี
พยาบาลเจาะเลือดตรวจสุขภาพโดยระบุว่า ตามที่ปรากฏ
ข้อความในสื่อสังคมออนไลน์ ในกลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและผดุงครรภ์ และในกลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพ
เทคนิคการแพทย์ เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวเพื่อรื้อฟื้นคดี
กรณี พ นั ก งานอั ย การมี ค� ำ สั่ ง ไม่ ฟ ้ อ งพยาบาลที่ ท� ำ การ
เจาะเลือดในการตรวจสุขภาพให้กับพนักงานของบริษัท
เอกชนแห่งหนึ่งใน จ.นครปฐม โดยส�ำนักงานสาธารณสุข
จ.นครปฐม ท�ำหนังสือลงวันที่ 9 ม.ค. 2562 ยื่นต่ออัยการ
จังหวัดคดีศาลแขวงนครปฐมหารือเรื่องการน�ำคดีขึ้นมา
สอบสวนใหม่ โดยอ้างถึงความเห็นของกรรมการสภาเทคนิค
การแพทย์ จ�ำนวน 15 ท่าน ที่ท�ำหนังสือลงวันที่ 22 ธ.ค.
2561 ร้องขอความเป็นธรรมต่อผู้บัญชาการต�ำรวจภูธร
ภาค 7 เห็นแย้งต่อค�ำให้การของ รศ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ
นายกสภาเทคนิคการแพทย์ ทีไ่ ด้ให้การไว้แต่เดิม ผนวกกับ
หนังสือตอบข้อหารือผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักสถานพยาบาลและ
การประกอบโรคศิลปะ เรื่องการเจาะเลือดโดยผู้ประกอบ
โรคศิลปะหรือผูป้ ระกอบวิชาชีพอืน่ ซึง่ ไม่ได้เป็นผูป้ ระกอบ
วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ลงวันที่ 24 ธ.ค. 2561 ที่ได้
จัดท�ำขึน้ ภายหลังกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ 15 ท่าน
ท�ำหนังสือร้องขอความเป็นธรรมไปยังผู้บัญชาการต�ำรวจ
ภูธรภาค 7 แล้ว ได้กลายเป็นประเด็นที่ผู้ประกอบวิชาชีพ
น�ำมาเป็นกรณีโต้แย้งวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวาง
ก่ อ ให้ เ กิ ด กระแสความไม่ พ อใจของผู ้ ป ระกอบวิ ช าชี พ
พยาบาล ทีเ่ ห็นควรยุตเิ รือ่ งราวเมือ่ พนักงานอัยการมีคำ� สัง่
ไม่ฟ้องแล้วนั้น
ชมรมผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ 12 เขต
สุขภาพได้ตดิ ตามสถานการณ์อย่างใกล้ชดิ ด้วยความห่วงใย
และเกรงว่าจะเกิดผลกระทบต่อความร่วมมือระหว่างพยาบาล
และนักเทคนิคการแพทย์ ทีไ่ ด้ปฏิบตั งิ านในลักษณะเกือ้ กูล
ร่วมมือ และมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกันมาเป็นเวลาช้านาน
เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นก็ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันในฐานะเพื่อน
ร่วมงานที่ดีจะพึงปฏิบัติต่อกันเสมอมา
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นโยบายห้องฉุกเฉินปลอดคนเมา
ความต้องการของแพทย์
่ วามรุนแรงบุกถึงโรงพยาบาล
ในวันทีค
่ ลาดนัด ตามมาหาเรือ
่ งถึงหน้าห้องฉุกเฉิน รพ. เจ็บ 2”
“โจ๋ปราจีนเขม่นตีกน
ั ทีต
่ งเล่าเช้านี้ 14 ก.พ. 2562
เรือ

“โจ๋โคราชสุดกร่าง ยกพวกกว่า 30 คนตะลุมบอนหน้าห้องฉุกเฉิน”
มติชน 11 เม.ย. 2562

่ อ
“เมาแทงคูอ
่ ริ ยังไม่หายแค้น ตามกระซวกต่อทีห
้ งฉุกเฉิน”
ไทยรัฐ 26 พ.ค. 2562

พาดหัวข่าวทีแ่ สดงให้เห็นส่วนหนึง่ ของความ
รุนแรงที่บุคลากรสาธารณสุขในโรงพยาบาล
โดยเฉพาะที่ ป ระจ� า การในห้ อ งฉุ ก เฉิ น ต้ อ ง
ประสบในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ในปนี้
ข่าวความรุนแรงที่เดินทางมีถึงโรงพยาบาล
เช่นนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่แต่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นทุกปี
นพ.สุขมุ กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ได้ เ ปิ ด เผยผลการเก็ บ ข้ อ มู ล ความรุ น แรงใน
โรงพยาบาลสั ง กั ด ส� า นั ก งานปลั ด กระทรวง
สาธารณสุขย้อนหลัง 7 ปี ตั้งแต่ปี 2555-2562
ในการเสวนาเรื่อง “ปัญหาความรุนแรงในห้อง
ฉุกเฉินและแนวทางแก้ไขปัญหา” ซึง่ จัดขึน้ ในวันที่
7 พฤษภาคม 2562 ว่ า มี ค วามรุ น แรงเกิ ด ขึ้ น
ทั้งหมด 51 ครั้ง โดยปี 2561 เกิดความรุนแรง
มากที่สุดคือ 17 ครั้ง ปี 2556 ไม่พบการเกิดเหตุ
ความรุนแรง ขณะที่เพียง 4 เดือนแรกของปี 2562
มีความรุนแรงเกิดขึน้ ในโรงพยาบาลแล้วถึง 11 ครัง้
(รายละเอี ย ดตามแผนภู มิ ) โดยความรุ น แรงที่
เกิดขึ้นมีทั้งการทะเลาะวิวาทระหว่างผู้ป่วยหรือ
ญาติผปู้ ว่ ย และการคุกคามท�าร้ายร่างกายบุคลากร
ทางการแพทย์ ผลของความรุนแรงท�าให้บคุ ลากร
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เสียชีวิต 3 ราย และบาดเจ็บ 13 ราย ประชาชน
เสียชีวิต 7 ราย บาดเจ็บ 43 ราย
“เหตุการณ์ความรุนแรงดังกล่าวเป็นอุปสรรค
ส่ ง ผลกระทบต่ อ การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องแทพย์
พยาบาลและบุคลากร จ�าเป็นอย่างยิ่งทีจ่ ะต้องได้
รับความคุม้ ครอง” พล.อ.ต.นพ.อิทธิพร คณะเจริญ
เลขาธิการแพทยสภากล่าว
โดยแพทยสภาได้ท�าการส�ารวจความเห็น
ของบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานในห้อง
ฉุ ก เฉิ น ทั่ ว ประเทศด้ ว ยการตอบแบบสอบถาม
ระหว่างวันที่ 20-30 เมษายน ที่ผ่านมา มีผู้ตอบ
แบบสอบถามจ�านวน 1,726 คน พบว่าผู้พบเหตุ
ความรุนแรงจ�านวน 1-3 ครั้งมากที่สุดคือแพทย์
รองลงมาคือพยาบาล โดยร้อยละ 96 เห็นว่าการ
เมาสุราเป็นสาเหตุท�าให้เกิดความรุนแรงในห้อง
ฉุกเฉิน และร้อยละ 97.2 เห็นว่าควรมีนโยบาย
ท�าให้ห้องฉุกเฉินเป็นเขตปลอดคนเมาสุรา ใน
การนีแ้ พทยสภาจึงได้เสนอมาตรการคุม้ ครองและ
ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงในบริเวณ
โรงพยาบาลอีก ประกอบด้วย

1. ขอให้สังคมมีมาตรการร่วมกันปกป้อง
สถานพยาบาล ซึง่ สอดคล้องกับความเห็นของนาย
โกศลวัฒน์ อินทุจันทร์ยง รองโฆษกส�านักงาน
อั ย การสู ง สุ ด ที่ ม องว่ า ปั ญ หาวั ย รุ ่ น ตี กั น ในโรง
พยาบาล ไม่ใช่ปญ
ั หาของโรงพยาบาล ของต�ารวจ
หรือของอัยการ หากเป็นปัญหาของสังคม ทีท่ กุ คน
ต้องเข้ามาร่วมกันแก้ไข
2. ขอให้ชุมชน ต�ารวจ อาสาสมัคร ช่วยกัน
ดูแลปกป้องห้องฉุกเฉินในช่วงเทศกาล
3. ขอให้มีมาตรการสาธารณสุขป้องกันคน
ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาในห้องฉุกเฉิน
4. ก�าหนดให้ห้องฉุกเฉินเป็นเขตปลอดคน
เมา
ขณะที่สภาการพยาบาลมองถึงสาเหตุของ
การเกิดความรุนแรงว่าอาจเกิดจากความไม่พอใจ
ที่คนไข้ได้รับการดูแลไม่ทั่วถึง เพราะโรงพยาบาล
ชุมชนบางแห่งมีพยาบาลอยู่ประจ�าห้องฉุกเฉิน
เพียง 2 คน และเรียกร้องให้มีมาตรการดูแล
พยาบาลห้องฉุกเฉินให้ดีขึ้นกว่าปัจจุบัน “เรื่องนี้
เป็นปัญหาทางกายภาพทีค่ วรได้รบั การแก้ไขเช่นกัน
พยาบาลห้องฉุกเฉินควรได้รับการอบรมในการ

สังเกตอาการคนไข้ทุกคน เพื่อดูสถานการณ์ว่า
คนไข้คนนี้มีอารมณ์แบบไหน เพื่อป้องกันปัญหา
ที่อาจเกิดขึ้น ส่วนพยาบาลที่ถูกท�าร้ายร่างกาย
ก็ควรได้รับการเยียวยา เช่น การประกันชีวิต”
รศ.ดร.ศิริอร สินธุ อุปนายกสภาการพยาบาล
คนที่หนึ่งกล่าว
ด้าน นพ.สุขุม ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ได้กล่าวถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาและป้องกัน
การเกิดเหตุในอนาคตว่าจะมีการเพิ่มบุคลากรให้
มากขึ้น และปรับปรุงห้องฉุกเฉินให้ได้มาตรฐาน
มีการกั้นพื้นที่กันผู้ไม่เกี่ยวข้อง และแยกประตู
ทางเข้าออก รวมถึงมาตรการในการเพิม่ ขวัญและ
ก�าลังใจบุคลากรด้วยการพิจารณาท�าประกันภัย
บุคลากรที่ท�างานในห้องฉุกเฉินและการประกัน
ภัยชั้นหนึ่งให้รถพยาบาลฉุกเฉินที่วงเงินชดเชย
อาจสูงถึง 2 ล้านบาทต่อคน

เก็บความจากการเสวนา “สถานการณ์และปัญหาความรุนแรง
ในห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาล” วันที่ 7 พ.ค. 2562 ห้องประชุม
ไพจิตร ปวะบุตร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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Home sharing initiatives:

บ้านเพื่ อคนสองวัย

เมืองใหญ่หลายเมืองในโลกโดยเฉพาะใน
ประเทศทีพ
่ ฒ
ั นาไปไกลในทางวัตถุกำ� ลังเผชิญ
หน้ากับความท้าทายที่เกิดจากคนสองรุ่น คือ
ผู้สูงอายุที่พบส่วนใหญ่ต้องใช้ชีวิตบั้นปลาย
อยู่กับความเหงาในบ้านพักของตนตามล�ำพัง
และคนรุน่ ใหม่ ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนนักศึกษา
ที่ต้องย้ายจากเมืองเล็กหรือนอกเมืองเพื่อมา
เรียนในเมืองใหญ่
คนกลุ่มแรกต้องการเพื่อน ที่สามารถช่วย
ดูแลในบางครั้ง คนกลุ่มหลังต้องการที่พักอาศัย
ราคาถู ก รั ฐ บาลหลายประเทศได้ จั บ คู ่ ค วาม
ต้องการของคนทัง้ สองกลุม่ ภายใต้โครงการทีม่ ชี อื่
ว่าการอยูร่ ว่ มบ้าน หรือ Home sharing initiatives
ซึ่งหมายถึงการที่ผู้สูงอายุแบ่งปันห้องว่างในบ้าน
ตัวเองให้กับนักศึกษาพักอาศัยโดยเก็บค่าเช่า
ราคาถูก แลกกับการที่นักศึกษาใช้เวลาว่างช่วย
ดูแลเจ้าของบ้าน  ท�ำให้สามารถแก้ปญ
ั หาการไม่มี
คนดูแลผูส้ งู อายุซงึ่ ก�ำลังเป็นปัญหาใหญ่ของสังคม
โลก  และท�ำให้นกั เรียนนักศึกษาได้ทพี่ กั มีคณ
ุ ภาพ
ในราคาที่พวกเขาจ่ายได้
แนวคิดการอยู่ร่วมบ้านระหว่างคนที่ไม่รู้จัก
กันมาก่อนในลักษณะนีไ้ ม่ใช่เรือ่ งใหม่  เป็นแนวคิด
ที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ทศวรรษ 1970
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แต่มาได้รับความนิยมและและแพร่เข้าสู่ยุโรปใน
ทศวรรษ 1990 เมื่อโลกเริ่มประสบกับปัญหา
ประชากรผูส้ งู อายุมจี ำ� นวนมากขึน้   ปจั จุบนั แนวคิด
นีก้ ำ� ลังได้รบั ความสนใจในกลุม่ ประเทศเอเชีย แต่
ก็ยังมาไม่ถึงประเทศไทย ทั้งนี้มีงานวิจัยพบว่า
ผูส้ งู อายุทตี่ อ้ งใช้ชวี ติ ตามล�ำพังในเมืองใหญ่ จะถูก
ความเหงาเข้าปกคลุมน�ำสูก่ ารเกิดภาวะสมองฝ่อ
ในผูส้ งู อายุ  และเสียชีวติ ก่อนเวลาอันควร  โครงการ
การอยู่ร่วมบ้านจึงไม่ใข่เพียงแค่แก้ปัญหาการ
ขาดแคลนที่อยู่อาศัยในเมืองใหญ่ แต่รวมถึงแก้
ปัญหาการขาดแคลนคนดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งเป็น
ปัญหาท้าทายรัฐบาลหลายประเทศ เมืองทีด่ ำ� เนิน
โครงการอยู่ร่วมบ้านระหว่างคนสองวัยได้อย่าง
ประสบความส�ำเร็จและเป็นต้นแบบของหลายๆ ที่
คือ มิลาน แห่งอิตาลี
มิลานเป็นเมืองทีค่ า่ ครองชีพแพงเป็นอันดับ
ต้นๆ ของอิตาลี และของโลก นักศึกษาจากต่าง
เมืองต้องประสบปัญหาที่พักอาศัยเมื่อเข้ามา
เรียนในเมืองเศรษฐกิจแห่งนี  ้ โดยพบว่าในจ�ำนวน
นักศึกษากว่า 180,000 คนของมหาวิทยาลัยต่างๆ
ในมิลาน มีถึงร้อยละ 72 มาจากต่างเมืองและ
ต้องการที่พักที่มีคุณภาพ ขณะที่มีประชากรอายุ
สูงกว่า 65 ปี มากถึง 320,000 คน ส่วนใหญ่

ใช้ชวี ติ ตามล�ำพังในบ้านหลังใหญ่  และต้องการคน
ดูแล องค์กรไม่แสวงผลก�ำไรที่ชื่อ MeglioMilano
หรือ มิลานที่ดีกว่า ได้ริเริ่มโครงการที่ชื่อว่า เปิด
บ้านให้นักศึกษา (Prendi a casa uno student)
ในปี 2004
“ต้องการรับนักศึกษามาอยูด่ ว้ ยไหม” ค�ำถาม
นี้ถูกส่งกระจายไปยังบ้านพักของผู้สูงอายุที่อยู่
คนเดียว และมีห้องว่างอย่างน้อย 1 ห้อง ที่จะ
ให้นักศึกษาซึ่งเป็นคนแปลกหน้าเข้ามาใช้ชีวิตได้
ด้วยอีกคนหนึ่ง MeglioMilano ท�ำหน้าที่เป็นผู้
เชื่อมประสาน คัดเลือกทั้งนักศึกษาและผู้สูงอายุ
ที่จะเข้าโครงการ และด�ำเนินการจับคู่คนสองวัย
เพือ่ ให้ได้คทู่ มี่ จี ริตทีส่ ามารถใช้ชวี ติ ร่วมกันได้มาก
ที่สุด รวมถึงการเข้ามาจัดระเบียบการอยู่ร่วมกัน
ให้กับทั้งคู่ โดยอยู่บนฐานของการที่ทั้งสองคนให้
ความเห็นชอบร่วมกัน
ข้อตกลงในเชิงการแลกเปลี่ยนของการอยู่
ร่วมกันคือนักศึกษาจ่ายค่าที่พักเพียงเล็กน้อยให้
กับเจ้าของบ้าน หรือบางกรณีอาจไม่มีการเสีย
ค่าใช้จ่ายเลย ค่าตอบแทนหลักๆ ที่นักศึกษาต้อง
จ่ายให้เจ้าของบ้านคือเวลา และการดูแลเอาใจใส่
ในการท�ำกิจวัตรประจ�ำวัน หรือการใช้เวลาว่างใน
บ้านเป็นเพือ่ นคุย ท�ำกิจกรรมร่วมกับเจ้าของบ้าน

ท�ำสวน เดินเล่น ช้อปปิ้งด้วยกัน ตลอดสิบกว่าปี
ของการด�ำเนินโครงการ MeglioMilano สามารถ
จับคู่คนสองวัยได้มากกว่า 650 คู่ โดยมีอัตรา
ความล้มเหลว คือไม่สามารถอยู่ร่วมบ้านกันได้
ตลอดระยะเวลาที่ตกลงกัน เพียง 8 รายเท่านั้น
ซึง่ ถือว่าต�ำ่ มาก  โดยปัจจัยส�ำคัญทีท่ ำ� ให้ไม่ประสบ
ความส�ำเร็จคือการไม่สามารถปรับตัวเข้าหากัน
สามารถยอมรับกฎระเบียบของบ้านรวมถึงกติกา
ในการท�ำความสะอาดบ้านร่วมกันได้
จะดีไม่นอ้ ยหากผูเ้ กีย่ วข้องในการจัดบริการ
ดูแลผู้สูงอายุในประเทศไทย จะศึกษาวิธีการและ
มาตรการท�ำงานของ home sharing initiatives
ในประเทศต่างๆ ไม่เฉพาะในมิลาน เพื่อน�ำมา
ประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทย
เพื่อเป็นหนึ่งในมาตรการรับมือการเป็นสังคม
ผู้สูงอายุของประเทศไทย
แหล่งข้อมูล
https://www.weforum.org/agenda/2018/11/
why-some-students-in-milan-are-moving-in-withelderly-people/
https://respondingtogether.wikispiral.org/tikiread_article.php?articleId=219

ผี เ สื้ อ ข ยั บ ปี ก

9

เ รื่ อ ง จ า ก ป ก

โดย นงลักษณ์ พะไกยะ และ เพ็ญนภา หงษ์ทอง
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โฉมหน้าอันหลากหลายของ

การดูแลผู้ป่วยระยะยาว

การดูแลระยะยาว (Long Term Care: LTC) เป็นคําทีใ่ ช้กันมากในระบบบริการสุ ขภาพ
ในปัจจุบันทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก เป็นระบบการดูแลที่มีความสั มพันธ์กับการ
ที่ประชากรโลกเข้าสู่ ภาวะผู้สูงวัยมากขึ้น ทําให้ต้องการการดูแลด้านสุ ขภาพในรูปแบบที่
่ อ
แตกต่างไปเพราะปัญหาสุ ขภาพของผูส
้ ู งวัยต้องการการดูแลทีต
่ เนื่องจากการเจ็บป่วยด้วย
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง อย่างไรก็ตามการดูแลระยะยาวไม่ได้หมายความถึงการดูแลผู้สูงอายุ
้ รัง ผูพ
เท่านั้น ยังรวมไปถึงผูเ้ จ็บป่วยเรือ
้ ก
ิ ารและผูด
้ อ
้ ยโอกาส มีภาวะทุพพลภาพอันเนื่องมา
จากการเจ็บป่วยหรือการได้รับบาดเจ็บ เช่น ผู้ป่วยโรคเลือดในสมอง ผู้ได้รับบาดเจ็บจาก
อุบัติเหตุ ผู้ป่วยจิตเวช ที่ต้องได้รับการดูแลระยะยาวและมีความยากลําบากในการเข้ารับ
บริการสาธารณสุ ข แต่เนื่องจากผู้รับบริการส่ วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุและมีการเจ็บป่วยเรื้อรัง
่ พิงเป็นส่ วนใหญ่
การดูแลระยะยาวจึงกลายเป็นการดูแลผู้สูงอายุทม
ี่ ีภาวะพึง
่ ประชากรมากกว่าร้อยละ
้ นี้ประเทศไทยก้าวสู่ สถานะสั งคมสู งวัยตัง
้ แต่ปี 2554 เมือ
ทัง
10 มีอายุมากกว่า 60 ปี และในปี 2559 สั ดส่ วนของประชากรสู งวัยเพิม
่ เป็นร้อยละ 16.5 ใน
จํานวนนี้มรี อ
้ ยละ 2 เป็นผูป
้ ว่ ยติดเตียงคือไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองในด้านกิจวัตรประจําวัน
ได้เลย และร้อยละ 19 มีภาวะติดบ้าน ช่วยเหลือตัวเองได้บ้าง แต่ยังต้องพึ่งพิงคนอื่นอยู่
คาดว่าปี 2564 ประเทศไทยจะเข้าสู่ สังคมสู งวัยอย่างสมบูรณ์
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การดูแลระยะยาวได้รับการบรรจุเป็นส่วน
หนึ่งของนโยบายด้านสุขภาพในปี 2558 และ
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากส�ำนักงาน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) ในปี 2559
โดยผ่านกองทุนระบบการดูแลระยะยาวด้าน
สาธารณสุขส�ำหรับผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิง ซึ่ง
ออกแบบให้เป็นการด�ำเนินการร่วมกันระหว่าง
กระทรวงสาธารณสุขกับองค์กรปกครองส่วน
ท้ อ งถิ่ น หลายพื้ น ที่ ไ ด้ น� ำ นโยบายไปปรั บ ใช้
และสามารถสร้างรูปแบบการจัดบริการสุขภาพ
(Care model) ที่มีประสิทธิภาพสามารถตอบ
สนองต่ อ ปั ญ หาของพื้ น ที่ ภายใต้ บ ริ บ ทที่ มี
ความแตกต่างและข้อจ�ำกัดของทรัพยากร โดย
รูปแบบเหล่านั้นเน้นการจัดการของพื้นที่โดย
ให้ประชาชนมีส่วนร่วม และผสมผสานการให้
บริการที่เป็นรูปแบบ institute-based และการ
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จัดการในชุมชน (Community-based) โดยใช้
เครือข่ายการส่งต่อที่มีประสิทธิภาพ
ในปี 2561 ส� ำ นั ก งานวิ จั ย และพั ฒ นา
ก�ำลังคนด้านสุขภาพ (สวค.) ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดท�ำโครงการการ
บริหารจัดการก�ำลังคนด้านสุขภาพส�ำหรับการ
ดูแลระยะยาว เพื่อศึกษาองค์ประกอต่างๆ ของ
ความส�ำเร็จในการด�ำเนินรูปแบบให้บริการระยะ
ยาว  ภายใต้การบริหารจัดการก�ำลังคนในรูปแบบ
ต่างๆ ที่หลากหลายตามบริบทพื้นที่ โดยใช้การ
เปรียบเทียบระหว่างพื้นที่ต่างๆ เพื่อหาปัจจัย
แห่งความส�ำเร็จในการด�ำเนินการ นอกจากนี้
ยังมุ่งที่จะให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
พื้นที่ด�ำเนินการ เพื่อน�ำไปสู่การขยายผลใน
วงกว้าง และเป็นการสนับสนุนการด�ำเนินงาน

วันที่ 27-28 มีนาคม 2562 สวค. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการบริหารจัดการกําลังคนด้าน
่ ํางานด้าน LTC จาก 11 พื้ นที่เข้าร่วม เพื่ อเปิดโอกาส
สุขภาพสําหรับการดูแลระยะยาว โดยเชิญผู้แทนทีท
ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดําเนินงาน รวมถึงให้ทุกพื้ นที่ได้ร่างแผนและแนวทางปฏิบัติ
เพื่ อพั ฒนางาน LTC ของตนให้เข้มแข็งขึ้น โดย สวค. จะทําหน้าที่สนับสนุนการขับเคลื่อนต่อไป

ของคณะกรรมการคุณภาพชีวิตในระดับอ�าเภอ
ในการจั ด บริ ก ารสุ ข ภาพที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพแก่
ประชาชนในพื้นที่อีกด้วย มีระยะเวลาในการ
ด�าเนินงาน 2 ปี การด�าเนินงานปีแรกเพิง่ เสร็จสิน้
ลงไม่นาน ผีเสื้อขยับปีกจึงน�าผลการศึกษาใน
ระยะแรกมาถ่ายทอดในฉบับนี้
การศึกษาในปีแรกจัดท�าขึ้นใน 11 พื้นที่
ประกอบด้ ว ย อ.สั น ทราย จ.เชี ย งใหม่,
อ.พรานกระต่าย จ.ก�าแพงเพชร, อ.ชัยบาดาล
จ.ลพบุ รี , อ.บ้ า นลาด จ.เพชรบุ รี , อ.เมื อ ง
กาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์, อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ,
อ.จั ก ราช จ.นครราชสี ม า, อ.วาริ น ช� า ราบ
จ.อุบลราชธานี, อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช,
เทศบาลนครศรีธรรมราช, จ.นครศรีธรรมราช,
และ อ.บางกล�่า จ.สงขลา พบว่าแต่ละพื้นที่มี
การด�าเนินการให้บริการระบบ LTC แตกต่างกัน
ไปตามบริบททางสังคมและเศรษฐกิจที่แตกต่าง
กัน สามารถสรุปในภาพรวมได้ดังนี้

บทบาท
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กับการดูแลระยะยาว
หลายพื้นที่ที่ท�าการศึกษามีความประสาน
ร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและ อปท.
ค่อนข้างดี เป็นเนือ้ เดียวกัน ทีโ่ ดดเด่นทีส่ ดุ ได้แก่
พื้นที่ ต.สันนาเม็ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่. ทั้งนี้
รพสต.สันนาเม็งเป็น รพสต.ที่ถ่ายโอนไปอยู่
กับเทศบาลต�าบลสันนาเม็งแล้ว และเทศบาล
สันนาเม็งมีการตัง้ กองสาธารณสุขเพือ่ รับผิดชอบ
ดูแลงานด้านสาธารณสุขโดยตรง ท�าให้สามารถ
ขับเคลื่อนงาน LTC ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ ยั ง มี ป ั จ จั ย หลั ก ที่ ส� า คั ญ คื อ ความ
เข้มแข็งของบุคลากร ทั้งฝ่ายสาธารณสุขได้แก่
ผอ. รพสต. และฝ่ายการเมืองได้แก่ นายก
เทศบาลต่างให้ความส�าคัญกับงาน LTC มีการ
ลงเยีย่ มบ้านร่วมกันทุกวันอังคารท�าให้ได้เรียนรู้
ผี เ สื้ อ ข ยั บ ปี ก

13

ปัญหาร่วมกัน และสามารถพัฒนาการท�ำงานไป
ร่วมกันได้โดยไม่มีปัญหาเรื่องงบประมาณ
ขณะทีพ่ นื้ ที่ อ.เมืองกาฬสินธุ์ เป็นตัวอย่าง
ของพื้นที่มีความร่วมมือระหว่าง อปท. กับฝ่าย
สาธารณสุข โดยทีย่ งั อยูค่ นละสังกัด โดยเทศบาล
ต�ำบลนาจารย์ ซึ่งตั้งอยู่ในเขต อ.เมืองกาฬสินธุ์
ได้ตั้งศูนย์โฮมสุข ในปี 2556 ให้เป็นศูนย์บริการ
ร่วมสวัสดิการสังคมในต�ำบล  โดยบูรณาการความ
ร่วมมือภาคีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวติ ประชาชนในพืน้ ทีอ่ ย่างเป็นองค์รวม
เน้นการให้บริการผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วย
เรื้ อ รั ง ติ ด บ้ า นติ ด เตี ย งเป็ น หลั ก โดยมี แ ผนก
กายภาพบ�ำบัด โรงพยาบาลกาฬสินธุ์เป็นภาคี
ด้านสุขภาพที่ส�ำคัญ ด้วยความตระหนักว่างาน
ด้านกายภาพบ�ำบัดเป็นกิจกรรมที่ส�ำคัญของ
การดูแลระยะยาว เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา
แผลกดทับและเพื่อไม่ให้ผู้ป่วยเข้าสู่ภาวะพิการ
แผนกกายภาพบ�ำบัดของ รพ.กาฬสินธุ์ ภายใต้
การน�ำของ สุรศักดิ์ ติลการยทรัพย์ ได้จัดอบรม
พั ฒ นาศั ก ยภาพของ อสม. ให้ มี ทั ก ษะและ
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ความรู้ด้านกายภาพเบื้องต้น และแต่งตั้งผู้ผ่าน
การอบรมให้เป็น “หมอโฮมสุข” คอยเป็นผู้ช่วย
นักกายภาพบ�ำบัดให้บริการผูป้ ว่ ยในศูนย์โฮมสุข
และลงพื้ น ที่ เ ยี่ ย มผู ้ ป ่ ว ยติ ด บ้ า นติ ด เตี ย งใน
หมู่บ้านร่วมกับทีมนักกายภาพบ�ำบัดสัปดาห์ละ
1 ครั้ ง โดยใช้ ง บประมาณจากกองทุ น ฟื ้ น ฟู
สมรรถภาพทางการแพทย์ ของ สปสช. เมื่อ
สปสช. ตัง้ กองทุน LTC ซึง่ ก�ำหนดให้มกี ารอบรม
CG ท�ำให้พื้นที่ อ.เมืองกาฬสินธุ์มีทั้ง CG ที่
คอยดูแลด้านสังคมและบริการสุขภาพเบื้องต้น
ให้ ผู ้ ป ่ ว ยติ ด บ้ า นติ ด เตี ย งและมี ห มอโฮมสุ ข
ดูแลและให้บริการด้านกายภาพบ�ำบัดเบื้องต้น
โดยมีแนวคิดหลักส�ำคัญในการด�ำเนินงานคือ
“ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”
ศูนย์โฮมสุขจึงท�ำหน้าที่ให้บริการด้านการ
ดูแลระยะยาวแก่ผู้ป่วยที่จ�ำเป็นต้องได้รับการ
บริการด้านนี  ้ โดยเป็นพืน้ ทีค่ วามร่วมมือระหว่าง
เทศบาลทีใ่ ห้สถานทีแ่ ละงบประมาณในการบริหาร
จัดการ กับกระทรวงสาธารณสุขทีใ่ ห้บคุ ลากรและ
งบประมาณในการท�ำงาน (กองทุนฟืน้ ฟู สปสช.)

อี ก พื้ น ที่ ห นึ่ ง ที่ พ บว่ า มี ก ารร่ ว มมื อ กั บ
อปท. การให้บริการดูแลระยะยาวได้โดดเด่นคือ
อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี ที่โรงพยาบาลชัยบาดาล
และเทศบาลชุมชนต�ำบลล�ำนารายณ์  ร่วมมือกัน
จัดตัง้ ศูนย์แพทย์ชมุ ชนเทศบาลต�ำบลล�ำนารายณ์
โดยได้แนวคิดในการท�ำงานมาจากศูนย์โฮมสุข
มีลักษณะในการด�ำเนินงานคล้ายกันคือ อปท.
สร้างสถานที่ รพช.ให้การสนับสนุนก�ำลังคน แต่
ที่ศูนย์แพทย์ล�ำนารายณ์ให้บริการสุขภาพทุก
กลุ ่ ม โรคไม่ เ ฉพาะผู ้ ป ่ ว ยที่ มี ภ าวะพึ่ ง พิ ง และ
ต้องการการดูแลระยะยาว
เทศบาลต�ำบลโนนโหนน อ.วารินช�ำราบ
จ.อุบลราชธานี ก็เป็นแห่งหนึ่งที่มีความร่วมมือ
อย่างใกล้ชดิ ระหว่างเทศบาล และ รพสต. เกิดขึน้
ก่อนนโยบาย LTC โดยที่เทศบาลจ้างนักบริบาล
ที่ผ่านการอบรมจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โดยจ้างเต็มเวลาในอัตราเงินเดือน 9,000 บาท
เพื่อสนับสนุน รพสต. ในการดูแลผู้ป่วยติดบ้าน
ติดเตียง  และยังดูแลในด้านสังคมและสิง่ แวดล้อม
อีกด้วย
การใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่าง อปท.
และ รพช. หรือ รพสต. ที่พบเห็นใน 4 กรณีนี้
มีแนวโน้มที่จะมีความยั่งยืน และเป็นการให้
บริ ก ารที่ ค รอบคลุ ม หลายมิ ติ ทั้ ง ด้ า นสุ ข ภาพ
กิจวัตรประจ�ำวัน สังคม สิ่งแวดล้อม และการ
ประกอบอาชีพ

บทบาทของ
หน่วยบริการปฐมภูมิ/
คลินิกหมอครอบครัว
หรือเครือข่ายปฐมภูมิ
(PCC-Primary care Cluster)
ต่อการจัดระบบ LTC
จะพบเห็ น บทบาทของ PCC ต่ อ งาน
LTC ได้ ชั ด เจนในพื้ น ที่ ที่ มี ค วามเข้ ม แข็ ง ของ
PCC อยู่แล้ว ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ที่มีทีม
หมอครอบครัวเพียงพอกับความต้องการ เช่น
วารินช�ำราบ และจักราช และพื้นที่อื่นๆ ที่มี
การเตรียมความพร้อมของเครือข่ายปฐมภูมิ
ได้แก่ เตรียมก�ำลังคน แพทย์และสหวิชาชีพ
ประจ�ำเครือข่ายต่างๆ และจัดระบบสนับสนุน
รองรับ ซึ่งการจัดเตรียมความพร้อมดังกล่าว
สามารถใช้ประโยชน์จาก PCC ของตนเองมา
ด� ำ เนิ น งาน LTC ตั้ ง แต่ ก ่ อ นที่ ส ปสช. จะตั้ ง
กองทุน LTC และสามารถเชื่อมโยงการท�ำงาน
นโยบายใหม่ๆ เข้ากับโครงสร้างเดิมทีม่ ี นอกจาก
นั้นยังสามารถเชื่อมโยงไปสู่โครงสร้างใหม่ที่เพิ่ง
ผี เ สื้ อ ข ยั บ ปี ก
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เกิดขึ้นคือคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอ�ำเภอ (พชอ.) ท�ำให้สามารถขับเคลื่อน
งานในระดับอ�ำเภอได้   
โรงพยาบาลวารินช�ำราบเริม่ ท�ำ LTC มานาน
กว่าสิบปี โดยเป็นส่วนหนึ่งของระบบบริการ
ปฐมภูมิ แต่ขับเคลื่อน LTC เต็มตัวอย่างเป็น
ระบบในปี 2558 เน้นการใช้หลักเวชศาสตร์
ครอบครัว เชื่อมโยงกับศาสตร์ทางสังคม ชุมชน
ครอบครัว และหน่วยบริการสาธารณสุข โดย
นายอ�ำเภอวารินช�ำราบให้ความส�ำคัญร่วมผลัก
ดันนโยบายระดับอ�ำเภอและมีการลงนาม MOU
ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกต�ำบล
ในการขับเคลื่อนระบบสุขภาพระดับอ�ำเภอ ซึ่ง
ด�ำเนินการโดยเครือข่ายบริการสุขภาพอ�ำเภอ
วารินฯ และทีมหมอครอบครัวอ�ำเภอวารินฯ มี
ที ม ระดั บ อ� ำ เภอ 5 ที ม มี แ พทย์ เวชศาสตร์
ครอบครัวเป็นหัวหน้าทีม บริหารจัดการแบบ
catchment area  แต่ละทีมมีพนื้ ทีร่ บั ผิดชอบของ
ตนเองชัดเจน นอกจากนีย้ งั มีทมี หมอครอบครัว
ระดับต�ำบลอีก 23 ทีม และระดับหมูบ่ า้ น 115 ทีม
ท�ำงานประสานกัน  มีการให้คำ� ปรึกษารับและส่ง
ผูป้ ว่ ยอย่างเป็นระบบ  กลุม่ เป้าหมายส�ำคัญของ
ทีมหมอครอบครัว คือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย
palliative care และโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
พื้นที่จักราชก็เช่นเดียวกันมีระบบการดูแล
LTC เป็นส่วนหนึ่งของงาน Home Health Care
ภายใต้กลุ่มงานปฐมภูมิของโรงพยาบาลจักราช
จัดระบบทีมเยี่ยมบ้านเป็นสองชุด ชุดหนึ่งเป็น
ทีมจาก รพสต. ในเครือ มี อสม. คอยลงพื้นที่
เยี่ยมผู้ป่วยเก่าและหาผู้ป่วยใหม่ ส่งข้อมูลเข้า
ระบบ รพสต. ซึ่งจะประสานกับทีมเยี่ยมบ้าน
ชุดสองคือทีมสหวิชาชีพของ รพ.จักราช น�ำโดย
แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวเพื่อลงเยี่ยมบ้าน
อีกครั้งหนึ่ง ขณะที่โรงพยาบาลพรานกระต่าย
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จังหวัดก�ำแพงเพชร แม้จะให้ LTC เป็นส่วนหนึ่ง
ของบริการปฐมภูมิ แต่พบว่าบทบาทของ PCC
ต่องาน LTC ยังไม่โดดเด่นเท่าวารินช�ำราบและ
จักราช  เนือ่ งจากมีตน้ ทุนด้านบุคลากรคือแพทย์
เวชศาสตร์ครอบครัวน้อยกว่า 2 พื้นที่นั้น ทีม
PCC  ของพรานกระต่ายให้บริการในสถานบริการ
ช่วงเช้าและออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยในช่วงบ่าย  
โดยจัดล�ำดับความส�ำคัญของผู้ป่วยตามความ
เร่งด่วนในการต้องการบริการ  ผปู้ ว่ ยทีอ่ ยูใ่ นภาวะ
พึ่งพิง ติดบ้าน ติดเตียง จะเป็นกลุ่มที่มีความ
ส�ำคัญเป็นอันดับแรก การดูแลของทีม PCC จะ
ไม่ใช่บริการเฉพาะด้านสุขภาพแต่รวมถึงด้าน
สังคมและสุขอนามัยด้วย  
ขณะที่ พื้ น ที่ อ.บางกล�่ ำ  จ.สงขลา มี
พัฒนาการของ LTC เริ่มมาจากการท�ำ  Intermediate Care โดยประสานกับโรงพยาบาล
หาดใหญ่ แล้วเชื่อมต่อ LTC เข้ากับงาน PCC
เดิมของตนที่เข้มแข็งอยู่แล้ว ในบางพื้นที่อย่าง
ฉวาง พบว่ามีการดึงนักสังคมสงเคราะห์เข้ามา
ร่วมทีม LTC ท�ำให้สามารถให้การสนับสนุน
สวัสดิการทางสังคมด้านต่างๆ ให้ผปู้ ว่ ยทีม่ ภี าวะ
พึ่งพิงได้มากยิ่งขึ้น

การร่วมมือกับภาคีอื่น
นอกระบบสุขภาพ
ข้อค้นพบที่ส�ำคัญประการหนึ่งคือการที่
หลายพื้นที่มีความร่วมมือกับภาคีอื่น ที่ไม่ได้
มีภาระรับผิดชอบงานบริการสุขภาพโดยตรง
โดยภาคีที่ส�ำคัญที่มีความร่วมมือกันคือวัดและ
องค์กรภาคธุรกิจ  พนื้ ทีส่ นั ทราย  ศรีวไิ ล  และฉวาง

มีความโดดเด่นในเรื่องของการร่วมมือกับวัด
โดยมีปัจจัยส�ำคัญคือพระสงฆ์ที่มองการณ์ไกล
และพร้อมเข้ามาเป็นผูน้ ำ� และสนับสนุนกิจกรรม
ทางสังคม
โดยพบว่าพระสงฆ์ทเี่ ข้ามามีบทบาทในการ
สนับสนุนงาน  LTC  ตา่ งตระหนักดีถงึ ต้นทุนสังคม
ของตนเองคือการเป็นสถาบันที่เป็นศูนย์รวม
จิตใจของประชาชน วัดห้วยเกี๋ยงที่ อ.สันทราย
จ.เชียงใหม่ เป็นต้นแบบที่น่าสนใจ เริ่มจากการ
เปิดพื้นที่ให้ชมรมผู้สูงอายุมาใช้ท�ำกิจกรรม วัด
ได้พัฒนากิจกรรมด้านสุขภาพและสาธารณสุข
ไปสู่การตั้งศูนย์พื้นฟูสมรรถภาพขึ้นภายในวัด
เป็นความร่วมมือระหว่างวัดและ รพช. สันทราย
ให้ ค นพิ ก ารและผู ้ สู ง อายุ ที่ ดู แ ลตนเองได้ ม า
ท�ำงานดูแลผู้ป่วยที่เข้ารับบริการที่นี่ โดยได้รับ
การอบรมจากบุคลากรของโรงพยาบาล วัดใช้
เงินบริจาคจ่ายค่าตอบแทน  นอกจากนีท้ าง รพช.

สันทรายยังได้สนับสนุนนักกายภาพบ�ำบัดให้
ปฏิบัติหน้าที่ภายในศูนย์น้ี 1 คน ความเข้ม
ของของการร่วมมือกับวัดห้วยเกี๋ยงมีมากยิ่งขึ้น  
เมื่อ รพช. สันทราย เปิด PCC ในวัด ท�ำให้ช่วง
เวลากลางวันมีบุคลากรวิชาชีพด้านสุขภาพอยู่
ประจ�ำ  ปัจจุบนั วัดห้วยเกีย๋ งและ รพช. สันทราย
อยู่ระหว่างร่วมมือกันเพื่อสร้างศูนย์ day care
ขึ้นภายในวัด
ขณะที่วัดกระเปียด ใน อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช พระครู พ ลเมธากร เจ้ า อาวาสได้
ร่วมมือกับ รพสต. กระเปียด ก่อตั้งศูนย์ฟื้นฟู
สมรรถภาพคนพิการชุมชนวัดกระเปียด ในปี
2551 โดยได้รับงบประมาณจาก สปสช. มีทีม
สหวิชาชีพ ของ รพร. ฉวางเป็นพี่เลี้ยงคอยดูแล
และอบรมบุคลากร เปิดให้บริการฟรี ปี 2561
ได้ย้ายศูนย์ไปอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับ รพสต.
กระเปียด และมีการท�ำงานเชื่อมต่อกับกองทุน
ผี เ สื้ อ ข ยั บ ปี ก

17

LTC มีผชู้ ว่ ยดูแล หรือ care giver (CG) อยูป่ ระจ�ำ
คอยให้บริการร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรม
แพทย์แผนไทย นอกจากนี้ยังมีศูนย์เครื่องมือ
กายอุปกรณ์เพื่อให้ผู้ป่วยยืมใช้
ที่ อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ เมื่อเจ้าอาวาสวัด
โพธิ์ชัยศรี พบว่าผู้สูงอายุที่เข้าวัดเป็นประจ�ำมี
จ�ำนวนลดลง เนื่องจากไม่สามารถเดินทางมาที่
วัดได้ จึงได้ร่วมกับชุมชนจัดกิจกรรมเสริมสร้าง
สุขภาพทีว่ ดั   และร่วมกับ รพสต. ในการออกเยีย่ ม
ผูป้ ว่ ยติดบ้านติดเตียงทีบ่ า้ น  ซึง่ การท�ำเช่นนีเ้ ป็น
การเสริมสร้างผู้ป่วยในมิติด้านจิตใจ ในขณะที่
ภาคีต่างๆ ดูแลในด้านร่างกาย
บทบาทของพระและวัดในการเข้ามีสว่ นร่วม
ในการดูแล LTC ของระบบราชการโดยเฉพาะ
การเบิกจ่ายงบประมาณซึ่งมีขั้นตอนที่ซับซ้อน
ไปได้ ท�ำให้สามารถบริหารจัดการได้คล่องตัว
นอกจากภาคีทเี่ ป็นสถาบันทางสังคมอย่าง
วัดแล้ว ยังพบภาคีองค์กรเอกชนและภาคประชา
สังคม ในส่วนของภาคประชาสังคมนั้น หลาย
พื้นที่ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริม
ระบบ LTC ด้วยการจัดทอดผ้าป่า เพื่อน�ำเงิน
มาซื้อวัสดุอุปกรณ์ รวมถึงครุภัณฑ์และตั้งเป็น
คลังครุภัณฑ์และอุปกรณ์การแพทย์ให้ผู้ป่วยยืม
ใช้ นอกจากท�ำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
หน่วยบริการและชุมชนแล้ว ยังท�ำให้มีความ
คล่องตัวในการบริหารจัดการคลังวัสดุอุปกรณ์
เพราะไม่ต้องถูกขึ้นทะเบียนเป็นครุภัณฑ์ของ
โรงพยาบาล ซึ่งการเบิกจ่าย การยืม การคืน มี
ระเบียบขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติตามจนกลายเป็น
ความยุ่งยาก นอกจากนี้ที่ อ.บางกล�่ำ จ.สงขลา
มี บ ริ ษั ท เอกชนให้ ก ารสนั บ สนุ น กิ จ กรรมที่
เกี่ยวข้องกับระบบ LTC อย่างเข้มแข็ง สนับสนุน
เครื่องใช้สิ่งของที่ภาครัฐไม่สามารถสนับสนุนได้
ให้กับประชากรที่ต้องการการดูแลระยะยาว
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ความหลากหลายของ CG
CG หรือ Care Giver ผู้ให้บริการดูแล เป็น
ตัวละครใหม่ในระบบบริการสุขภาพของบ้าน
เรา เกิดขึ้นพร้อมกับกองทุน LTC ของ สปสช.
โดยก�ำหนดให้ผู้ที่จะท�ำหน้าที่ CG ได้ต้องผ่าน
การอบรมตามหลักสูตรของกรมอนามัย ซึ่งมี 2
หลักสูตร คือ 70 ชั่วโมง และ 420 ชั่วโมง การ
ท�ำงานของ CG เป็นลักษณะจิตอาสาทีไ่ ด้รบั เงิน
สนับสนุนจากกองทุนเป็นรายเดือน คือ CG ที่
ดูแลผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิง 5-10 คน ให้ได้รับการ
สนับสนุนจากกองทุนฯ เดือนละ 1,500 บาท
CG ที่ดูแลผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิงน้อยกว่า 5 คน
ให้ได้รับการสนับสนุนเดือนละ 600 บาท จาก
การส�ำรวจพบว่าส่วนใหญ่หลายพื้นที่ให้ อสม.
เข้ารับการอบรมและให้ท�ำงาน CG เพิ่มขึ้นอีก
งานหนึ่ง
อย่างไรก็ดีพบว่าในทางปฏิบัติแต่ละพื้นที่
มีการจ่ายค่าตอบแทนให้ CG หลากหลาย บาง
พื้นที่ยึดตามหลักเกณฑ์ของกองทุนฯ บางพื้นที่
เลือกใช้วิธีเบิกเงินสนับสนุนตามหลักเกณฑ์ของ
กองทุนฯ แล้วน�ำมากองรวมกัน แบ่งเฉลีย่ ให้ CG
ทุกคนได้เท่ากัน โดยความเห็นพ้องกันของ CG
ขณะทีบ่ างพืน้ ทีส่ ามารถพัฒนาจากระบบจิตอาสา
มาเป็นงานอาชีพ คือสามารถจ่ายค่าตอบแทน
รายเดือนให้ CG ได้ในอัตราทีส่ งู กว่าเงินสนับสนุน
จากกองทุนฯ โดยมี อปท. ให้การสนับสนุน
สามารถสรุปความหลากหลายของรูปแบบ
CG และการจ่ายค่าตอบแทนได้ดังตาราง

ตารางแสดงความหลากหลายของ CG

จากการเก็บข้อมูลพบว่าประเด็นจิตอาสา
กับการจ่ายค่าตอบแทนให้เหมาะสมตามเนือ้ งาน
เป็นที่ถกเถียงมากในหลายพื้นที่ ทั้งนี้พบว่าใน
พืน้ ทีท่ ฐี่ านะทางเศรษฐกิจดี  เมือ่ ได้รบั การอบรม
เป็น CG จะหันไปรับจ้างงานแบบเอกชนเนือ่ งจาก
ให้ค่าตอบแทนสูงกว่า บางพื้นที่จึงมีการรั่วไหล
ของก�ำลังคนตรงนี้ ต้องมีการอบรมเพิ่มเข้ามา
ซึ่งส่วนใหญ่เมื่อรับการอบรมแล้วก็ไม่อยากอยู่
ในระบบเนื่องจากค่าตอบแทนน้อย

ปัญหาประการส�ำคัญเกี่ยวกับ CG ที่พบ
คือ การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของ CG
บางพืน้ ทีไ่ ม่มกี ารอบรมเพิม่ เพือ่ พัฒนาศัยกภาพ
หรือมีแต่ไม่ต่อเนื่อง บางพื้นที่ CG ยังไม่ได้
รับการยอมรับจากชุมชนเนื่องจากตัดขาดจาก
ระบบบริการเดิมที่ทีมเยี่ยมบ้านสหวิชาชีพท�ำ
ไว้ค่อนข้างดี
นอกจากนี้ยังพบว่าในพื้นที่ทั้ง 11 แห่ง ยัง
ไม่มีพื้นที่ใดสามารถพัฒนาหรือวางระบบ CG
ผี เ สื้ อ ข ยั บ ปี ก
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เขตเมืองได้เข้มแข็งพอที่จะเป็นต้นแบบได้ ทั้งนี้
บริบทของเขตเมืองต่างจากชนบทค่อนข้างมาก
ประชากรมีการศึกษาสูงกว่า รายได้ดีกว่า ไม่
เปิดรับคนนอกโดยเฉพาะ อสม. ต้องการบริการ
ที่จัดโดยบุคลากรระดับวิชาชีพ การให้บริการ
ดูแลระยะยาวกับประชาชนในเขตเมืองจึงยัง
เป็นความท้าทายของระบบบริการสุขภาพของ
ไทยอยู่
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แลกเปลี่ยนเรียนรู้
สู่การพั ฒนาแผน
ก่อนสิ้นสุดโครงการในปีแรก ทีมวิจัยจัดให้
มีกระบวนการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ ระหว่าง 11 พืน้ ที่
เพื่อให้มองเห็นจุดแข็งและโอกาสในการพัฒนา
ระบบ LTC ของตนเอง และได้ให้แต่ละพื้นที่
เขียนแนวทางการพัฒนาระบบ LTC ของตนเอง
เพื่อน�ำสู่การปฏิบัติต่อไป สามารถสรุปแนวทาง
การพัฒนาระบบการดูแล LTC แต่ละพื้นที่ได้ดัง
ตารางนี้
จากนี้ไปก็เป็นหน้าที่ที่แต่ละพื้นที่จะน�ำ
แนวทางที่พื้นที่พัฒนาขึ้นมาเองจากการแลก
เปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันไปสร้างให้เกิดแผนปฏิบัติ
ที่เป็นรูปธรรมและลงมือปฏิบัติต่อไป

ผี เ สื้ อ ข ยั บ ปี ก
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ป อ ก เ ป ลื อ ก ค ว า ม คิ ด
โดย เพ็ญนภา หงษ์ทอง

นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์
ผู้อยู่เบื้องหลังนโยบาย

การก้าวสู่ สังคงผูส
้ ู งอายุอย่างรวดเร็วของประเทศไทย ทําให้ระบบสุ ขภาพต้องการ

กําลังคนเฉพาะด้านที่จะทําหน้าที่ดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุ ขสํ าหรับผู้สูงอายุ

่ พิง และในปี 2559 กองทุนใหม่ทช
่ ว่ากองทุนระบบการดูแล
่ ีภาวะพึง
โดยเฉพาะผู้ทีม
ี ่ ือ
่ พิง หรือเรียกกันสั้ นๆ ว่า กองทุน
่ ีภาวะพึง
ระยะยาวด้านสาธารณสุ ขสํ าหรับผู้สูงอายุทีม
้ ภายใต้การบริหารจัดการของสํ านักงานหลักประกันสุ ขภาพแห่งชาติ
LTC ถือกําเนิดขึน

่ ตอบสนองนโยบายการจัดกําลังคนสําหรับงาน LTC ตลอด 3-4 ปีทผ
่ี า่ นมากองทุนฯ
เพือ
้ ที่ ทัง
่ ชมในเชิงบวกและการ
้ การชืน
ดําเนินงานไปท่ามกลางเสี ยงของฝ่ายปฏิบัติในพืน
วิพากษ์ในเชิงลบ ผีเสื้ อขยับปีกฉบับนี้พาทุกท่านไปสนทนากับบุคคลผู้อยู่เบื้องหลัง

นโยบายนี้ นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข ในฐานะประธานคณะ

กรรมการกํากับดูแล (steering committee) โครงการการบริหารจัดการกําลังคนด้าน
สุ ขภาพสํ าหรับการดูแลระยะยาว ของสํ านักงานวิจัยและพัฒนากําลังคนด้านสุ ขภาพ
(สวค.)
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อยากให้ อ าจารย์ พู ด ถึ ง ที่ ม าที่ ไ ปของ
นโยบายนี้
เราต้องเข้าใจก่อนว่าสถานการณ์ประเทศ
ไทยวันนี้เรามี threat ของระบบบสุขภาพโดย
รวม 2 เรื่องใหญ่ๆ 1. การที่เรามี age structure
changing rapidly คือเปลี่ยนแปลงสู่สังคมสูงวัย
เร็วมาก เร็วกว่าที่คาด ขีดเส้นใต้ไว้เลย จากการ
ที่ผมท�ำงาน forecast 30 ปีกับสภาพัฒน์ฯ และ
มหาวิทยาลัยมหิดล เราเอาตัวเลขประชากรปี
2553 เป็นฐาน เพราะเป็นปีที่ประเทศไทยท�ำ
ส�ำมะโนประชากร แล้วมองไปข้างหน้า 30 ปี
เราพบชัดเจนว่าจากอัตราเกิดทีน่ อ้ ยลง และการ
เทิร์นเป็นสังคมผู้สูงอายุมากขึ้น ท�ำให้สัดส่วน
ของผู ้ ที่ อ ยู ่ ใ นภาวะพึ่ ง พิ ง สู ง มากขึ้ น อย่ า งเร็ ว
อันนี้เป็นปัญหา เราพบว่าปี 2583 ถ้านับคนที่

24 ผี เ สื้ อ ข ยั บ ปี ก

มีอายุ 65 ปีขึ้นไป ประเทศไทยมีผู้สูงอายุ 1 ใน
4 หรือ 25% แต่หากนับที่อายุ 60 ปีขึ้นไป ตาม
นิยามของ พ.ร.บ. ผูส้ งู อายุไทย เราจะมีผสู้ งู อายุ
1 ใน 3 เลย ค�ำว่าเร็วกว่าที่คาดหมายความว่า
ญี่ปุ่นไปก่อนเรา สแกนดิเนเวียหลายประเทศ
ไปก่อนเรา แต่ค่อยๆ เทิร์นมา ของเราอยู่ๆ ก็
โดดพรวดพราดมา เวลาเตรียมตัวน้อย หากไม่
ท�ำอะไรให้ดีมีปัญหา
อันที่สอง คือเรื่องของ NCD เราเปลี่ยน
ระบาดวิทยาของโรคจากโรคติดต่อที่มีปัญหา
ในอดีตมาเป็นโรคไม่ติดต่อ เรื้อรัง หากนับโดย
DALY Lost จะพบว่า market share ของ NCD
อยูเ่ กือบ 80% ยิง่ ถ้าเป็นผูห้ ญิงเกิน 80% ไปแล้ว
ส่วนอีก 20% แบ่งๆ กันไประหว่างโรคติดเชือ้ กับ
injury และปัญหานีม้ นั ก็เกีย่ วเนือ่ งกับปัญหาแรก

Community คือเรา base ที่ รพสต. มีสององค์
ประกอบใหญ่คอ
ื care manager ผูจ
้ ด
ั การการดูแลเป็น
บุคลากรในระบบสาธารณสุขทีป
่ ฏิบต
ั ง
ิ านใน รพสต. เรา
เอามาฝึกอบรมให้เข้าใจ มีหน้าทีท
่ ำ� แผนการดูแลผูส
้ ูงอายุ
ในพื้ นที่ เรามุ่งไปที่ผู้ติดเตียงก่อน มีกี่คน สภาพเป็น
อย่างไร ช่วยเหลือตัวเองได้บา้ ง หรือไม่ได้เลย วัดไปตาม
ADL แล้วลูกมือคือ care giver/ volunteer, care
workers หรืออะไรก็แล้วแต่ทเี่ ราจะเรียก
ยิ่งคนอายุยืนมากขึ้นเท่าไร NCD ก็จะมากขึ้น
อันนี้จึงเป็น threat ของประเทศ การมีผู้สูงอายุ
มากขึน้   ตามมาด้วยภาระพึง่ พิงทีค่ นที่ productive
ที่มีหน้าที่หาเลี้ยง ต้องมา “แบก” คนแก่กับเด็ก
แล้วในอนาคตอันใกล้นี้คนแก่ก็จะเยอะมากขึ้น
แปลว่าคนท�ำงานจะต้องแบกหนักขึ้น
กลับมาที่นโยบาย LTC ประเด็นส�ำคัญคือ
เราอยากเห็นโมเดลในการจัดการเรื่องนี้ที่ดีพอ
กับหลายๆ ประเทศ เช่น ญี่ปุ่น เป็นประเทศที่
ใช้สิ่งที่เรียกว่า institutional base คือเมื่อคน
สูงอายุมีปัญหาช่วยเหลือตัวเองล�ำบาก เขาจะ
ให้ไปอยูท่ สี่ ถานพยาบาล  สถานบริบาลผูส้ งู อายุ
สร้างตึกใหญ่โต มีคนดูแล เป็นเรื่องดี ท�ำให้
ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น แต่ปัญหาคือแพง
มาก และพวกเราคงรู้ ใครที่เอาพ่อแม่ไปอยู่
โรงพยาบาลจะเห็นว่าค่าใช้จ่ายเดือนหนึ่งหลาย
หมืน่   คนทัว่ ไปในภาพรวมของประเทศไม่สามารถ
แบกรับได้ เรากลับต้องกลับมาดูที่ต้นทุนของ
สังคมไทยที่เรามีเรื่องการเคารพ การให้เกียรติ
ความกตัญญู เป็นทุน เราไม่ทอดทิ้ง เรามีชุมชน

ที่ค่อนข้างเข้มแข็ง ในอดีตเราท�ำวิจัยที่ส�ำคัญ
ร่วมกับญี่ปุ่นสองครั้ง ครั้งแรกศึกษา C top คือ
community based เราอยากเอาท้องถิ่น ชุมชน
ทั้งประเทศที่มีคนสูงอายุอยู่ แล้วมาดูว่าจะวาง
ระบบการดูแล LTC ยังไง โครงการต่อมาคือ L
top เอา frail elderly คือผู้สูงอายุที่ติดบ้าน ติด
เตียงเป็นหลัก ท�ำโมเดลว่าเราจะดูแลเขายังไง
ประเมินจาก ADL แล้ววันนีเ้ ราท�ำเรือ่ ง seamless
care คือผูส้ งู อายุทเี่ ข้าไปอยูใ่ นโรงพยาบาลก่อน
จะถูกส่งกลับบ้านต้องมีการบริการที่เชื่อมร้อย
กันได้ดี เพื่อไม่ให้มีปัญหา
ตอนท�ำ L Top เราได้ ไดอะแกรมมาอันหนึง่
เป็นเรื่อง network การดูแลผู้สูงอายุติดบ้าน
ติดเตียงว่าต้องเริ่มที่บ้าน ที่ครอบครัว ไม่ได้เริ่ม
ที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพราะมันจะท�ำให้ระบบ
เจ๊ง ผู้สูงอายุที่อยู่กับสามีภรรยาตัวเอง กับลูก
หลาน พี่น้องที่สามารถดูแลเขาได้ เราต้องเทรน
คนกลุ่มนี้รวมทั้งตัวผู้สูงอายุเองด้วยให้มีความ
เข้าใจเบื้องต้น เพราะข้อจ�ำกัดในการท�ำกิจวัตร
ประจ�ำวันถ้าเทรนแล้วมันจะก้าวข้ามนโยบาย
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รัฐบาล LTC ที่เราท�ำเรื่องไปขอสนับสนุนจาก
สปสช. ให้ตั้งงบประมาณต่างหาก เป็นเรื่องของ
การสนับสนุนผูส้ งู อายุตดิ เตียง  เริม่ ต้นจากตรงนี้
เราก็หวังให้เงินลงไปทีท่ อ้ งถิน่ จะช่วยเราหาโมเดล
การมี network ของการดูแลผู้สูงอายุติดบ้าน
ติดเตียง

ตอบแทนอยู่แล้ว แต่ 300 ไม่เวิร์กก็เพิ่มเป็น
พันห้า แต่พวกนี้ถือว่ากึ่งอาสา คือจะใช้เขา full
time เหมือนคนที่ท�ำเรื่องนี้เต็มเวลาไม่ได้ เป็น
extra job ไป จะไปตอนว่าง ตอนเย็น หรืออะไร
ก็แล้วแต่
ในพื้นที่รับผิดชอบอาจมี CG 10 คน มี
ผู้สูงอายุติดเตียงสัก 5 คน 8 คน ก็หมุนเวียนกัน
Network ที่อาจารย์พูดถึงมีหน้าตาเป็น ใครจะไปดูใคร เช่น ทุกสองเดือนใครไป ใครไป
อย่างไร
ทุกอาทิตย์ ทุกเดือน ไปท�ำอะไรบ้าง เป็นการ
ผูส้ งู อายุบางส่วนช่วยเหลือตัวเองไม่ได้และ ดูแลแต่ละคนร่วมกับครอบครัว CM ส่วนใหญ่
เกินความสามารถของครอบครัวในการดูแล เช่น อบรม 70 ชม. หลักสูตรของกระทรวงสาธารณสุข
ลูกวัยท�ำงานสองคนไปอยู่กรุงเทพฯ แล้วพ่อกับ ประเด็นคือเวลาเขาไปดูแล สิ่งที่เราย�้ำมากใน
แม่อยู่บ้านต่างจังหวัดคนเดียวหรืออยู่กับหลาน โครงสร้างไดอะแกรมที่เราท�ำไว้คือ ต้องไม่แยก
เล็ก หรืออยู่กันสองสามีภรรยา แต่ภรรยาเองก็ ส่วน ไม่ใช่แยกไปต�ำบลใครต�ำบลมัน มันต้อง
แย่ สุขภาพก็ไม่ไหว ช่วยท�ำอะไรไม่ได้มาก รวม เชื่อมกันได้ ตั้งแต่ครอบครัวมาที่ community
ทัง้ งานบางอย่างทีเ่ กินศักยภาพเขา เช่น อาจต้อง long term care team ไปที่ รพ. แม่ขา่ ย คือ รพช.
ท�ำแผลบ่อยๆ  หรือต้องเปลีย่ นสายสวนปัสสาวะ ในพื้ น ที่ นั่ น หมายความว่ า ผู ้ สู ง อายุ ติ ด เตี ย ง
ซึง่ มันเกินกว่าทีเ่ ขาจะท�ำเองได้  เราก็เลยจะขยับ ทุกคนต้องมีฐานข้อมูลใน รพ. แม่ข่ายด้วย ต้อง
มาสู่สิ่งที่เรียกว่า community long term care นึกถึงว่า บางคนอาจต้องไปกายภาพ ทุกสอง
อาทิตย์ ทุกอาทิตย์ หรือบางคนอาจต้องไปให้
team เป็นทีมดูแลผู้สูงอายุในชุมชน
Community คือเรา base ที่ รพสต. มี หมอตรวจ พบมีโรคไต นัดเจาะเลือด เบาหวาน  
สององค์ประกอบใหญ่คอื care manager ผูจ้ ดั การ สิง่ เหล่านีต้ อ้ งประสานแม่ขา่ ย  รวมถึงบางเรือ่ งที่
การดูแล เป็นบุคลากรในระบบสาธารณสุขที่ เกินกว่าศักยภาพ  แม้กระทัง่ การดูชวี ติ ประจ�ำวัน
ปฏิบตั งิ านใน รพสต. เราเอามาฝึกอบรมให้เข้าใจ   ที่อาจต้องการ hi-end ต้องการคนมาดูแลอันนี้
มีหน้าที่ท�ำแผนการดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่ เรามุ่ง ต้องเชื่อมกับตัวแม่ข่าย เลยไปถึง รพ. ประจ�ำ
ไปที่ผู้ติดเตียงก่อนนะ มีกี่คน สภาพเป็นอย่างไร จังหวัดด้วยซ�้ำไป อาจต้องการหมออายุรกรรม
ช่วยเหลือตัวเองได้บา้ ง หรือไม่ได้เลย วัดไปตาม หมอหัวใจ และที่ส�ำคัญก็คือว่าในโมเดลนี้เราให้
ADL แล้วลูกมือคือ care giver/ volunteer, care คุณค่าท้องถิ่นมาก เพราะเราถือว่าเป็นเจ้าของ
workers หรืออะไรก็แล้วแต่ทเี่ ราจะเรียก ลักษณะ พืน้ ทีท่ ผี่ สู้ งู อายุอยู  ่ เป็นประชากรของเขา  เขาเป็น
คือกึ่งจิตอาสา มันจะใช่จิตอาสา 100% มนุษย์ คนดูแลสารพัดเรื่อง หากบ้านผู้สูงอายุติดเตียง
เราจะจิตอาสา 100% ก็ลำ� บาก ก็ให้คา่ ตอบแทน หลังคารั่ว เจ้าหน้าที่สาธารณสุขก็ไม่มีปัญญา
บ้างตามสมควร  ไม่ได้มากมายจนระบบรับไม่ได้ จะท�ำ ก็ต้องท้องถิ่น เขาดูทั้งเรื่องสุขภาพพวกนี้
เราเคยให้ไม่เกิน 300 บาทต่อเดือน เราก็ขยับ ด้วย เราก็อยากให้ท้องถิ่นเข้ามาสนับสนุน
ขึ้นมา คนกลุ่มนี้ส่วนหนึ่งมาจาก อสม. ที่มีค่า
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ในโมเดลเราเราชัดว่าท้องถิ่นต้องเข้ามามีบทบาท
ไม่ใช่แค่ LTC แต่ NCD และอะไรอืน
่ ๆ ด้วย ต้องให้ทอ
้ งถิน
่
เข้ามา ถ้าประชากรของคุณ ในเขตปกครองของคุณ
เป็นเบาหวาน หรือต้องมาฟอกไตกันถ้วนหน้า คุณจะรับ
ได้ยง
ั ไง ก็ตอ
้ งมาช่วยกัน
บทบาทของท้องถิ่นในปัจจุบันนี้ใช่อย่างที่
อยากเห็นหรือยัง
มันก็ยงั มีปญ
ั หาอยู่ งบประมาณทีเ่ ราให้ไป
ที่ปีแรก 600 ล้านบาท ปีต่อมา 900 ล้านบาท
ปีถัดๆ มา ขึ้นหลักพันล้านเศษๆ ตอนนี้ลดลง
ไปนิดหน่อยเพราะของเก่ายังไม่ครบถ้วน อันนี้
เป็นเรื่องที่มันคงไม่ใช่เงินก้อนที่ต้องใช้ในการ
ดูแล  เพราะมันต้องการเงินมากกว่านีใ้ นการดูแล
ทัง้ หมด  เงินตรงนีม้ นั ก็ยงั มีปญ
ั หาท้องถิน่ เอาไป
เข้ากองทุนที่ดูแลผู้สูงอายุ LTC แล้วก็ไปผ่าน
กลไกที่เรียกว่าคณะกรรมการกองทุนต�ำบล ที่มี
ท้องถิน่ เป็นประธาน  และมีพวกเราเป็นกรรมการ
แต่มีข้อจ�ำกัดว่าเนื่องจากภาระกิจอันนี้ยังถูก
ตีความว่าใช่เรือ่ งทีท่ อ้ งถิน่ จะท�ำได้ไหม  บางพืน้ ที่
บางแห่งก็มกี ารทักท้วง  ผูบ้ ริหารท้องถิน่ บางท่าน
ก็ไม่สบายใจ แต่ตอนผมเป็นผู้ตรวจราชการเขต
รอบทีส่ อง  ผมก็ใช้วธิ บี ริหาร  เพราะเราพบว่าปีแรก
เบิกได้สกั 10% การเบิก 10% หมายความว่างาน
มันท�ำแค่ 10% เราก็ว่าอย่างนี้ไม่ได้ แล้วเมื่อไร
เราจะได้โมเดลทีด่ ี เพราะเราอยากได้โมเดลก็เลย
เชิญผูบ้ ริหารระดับอ�ำเภอ ทัง้ ผอ. รพช. และ สสอ.
มาคุยกันจนจบว่าทางออกคือออะไร บางเรื่อง
เสี่ยงนิดหน่อยก็ต้องท�ำกันก่อน ขณะที่ส่วน
กลางจะเจรจากับส�ำนักงานตรวจเงินแผ่นดินกับ

กระทรวงมหาดไทยในเรื่องของกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ก็ล่าช้าไปพอสมควร
ขยับเรื่องท�ำระเบียบกติกา ให้เอื้อให้ท้องถิ่นท�ำ
เรื่องผู้สูงอายุให้มาก เราก็ใช้การบริหารจัดการ
ในพื้ น ที่ ใ ห้ ไ ปคุ ย กั น ว่ า จะมี ท างออกยั ง ไงที่ มี
ความเสี่ยงน้อย ทุกคนไม่เดือดร้อน หลายที่ก็
ท�ำได้ดี การเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นมาก พอปีที่สองก็
เบิกได้เยอะมาก และท้องถิ่นที่กล้าๆ กลัวๆ ก็
เข้ามาร่วมงานมากขึ้น วันนี้เรื่องนี้ต้องเดินหน้า
กฎระเบียบอะไรที่ยังมีปัญหาก็ต้องแก้ ท้องถิ่น
ยังต้องเข้ามา ในโมเดลเราเราชัดว่าท้องถิ่นต้อง
เข้ามามีบทบาท  ไม่ใช่แค่ LTC แต่ NCD และอะไร
อื่นๆ ด้วย ต้องให้ท้องถิ่นเข้ามา ถ้าประชากร
ของคุณ ในเขตปกครองของคุณ เป็นเบาหวาน
หรือต้องมาฟอกไตกันถ้วนหน้า  คณ
ุ จะรับได้ยงั ไง
ก็ตอ้ งมาช่วยกัน  แต่เรือ่ งเทคนิควิชาการ  เราอาจ
สนับสนุนให้ได้ แต่เรื่องอื่นเราต้องไปวางแผน
เราต้องเข้าใจว่ากรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิน่   เขามีบทบาทชัดเจน  เขาไม่ใช่เจ้านาย
ของท้องถิ่นนะ อย่าคิดว่ามีอะไรไปบอกกรม
ส่งเสริมฯ เขาจะสั่งท้องถิ่นได้ อันนี้ไม่ใช่นะ
ท้องถิ่นเขามีอิสระในการปกครอง มีสภา มีฝ่าย
บริหาร กรมเขามีหน้าที่ชัดเจน ไปเจรจากับ
หน่วยงานต่างๆ แปลว่าท้องถิ่นบางแห่งก็ยัง
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ลังเลได้  และอันนีค้ อื ปัญหาทีท่ ำ� ให้ทกุ อย่างล่าช้า
เพราะให้มาขึ้นปีที่สี่แล้ว การท�ำมาสี่ปีควรจะ
เห็นอะไรมากมายในระบบแล้ว แต่วันนี้ยังเป็น
spot บางแห่งไม่กลัวหรือมีความเสี่ยงเล็กน้อย
ก็ท�ำไป เช่น ตั้งศูนย์ผู้สูงอายุในท้องถิ่น แล้ว
เบิกผ่านศูนย์นี้ คือเงินมันแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วน
หนึง่ เป็นค่าบริการทางการแพทย์ เล็กๆ ไม่เยอะ
อันนี้ตัดมาให้กระทรวงสาธารณสุข ตอนปีแรก
ทีง่ บประมาณโครงการ 600 ล้านบาท เป็นส่วนนี้
ประมาณ 25% ที่เหลือก็ไปเป็นค่าด�ำเนินการ
ค่าจัดการ เพราะการดูแลผู้สูงอายุไม่ได้ดูเฉพาะ
บริการสุขภาพ แต่มันดูเรื่องราวต่างๆ อาบน�้ำ
ไม่ได้ กินข้าวไม่ได้ แผลกดทับต้องพลิก
ส่วนของ กสธ. ไม่มีปัญหา เงินเข้าเงิน
บ�ำรุงเบิกจ่ายตามปกติ แต่สว่ นทีไ่ ปต้องจ้าง CG
อันนี้ยุ่ง มันมีทางออกสองทางในช่วงที่ผ่านมา
หนึ่งก็คือ การดึงกลับมาให้ กสธ. เข้าเงินบ�ำรุง
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แล้วตกลงชัดเจนว่าจะให้การดูแลใครบ้าง  แต่พอ
มาเข้าเงินบ�ำรุงมีขอ้ จ�ำกัดแล้ว  การจ่ายออกต้อง
จ่ายตามระเบียบ ซึ่งจะจ้าง CG เป็นรายเดือน
ท�ำไม่ได้ เราเลยต้องจ้างเหมา จ้างเหมาบริการ
จ้างท�ำของ กลายเป็นเรื่องแบบนี้ไป กลายเป็น
CG ต้องเซ็นสัญญา รพสต. กับ รพช. รับจ้าง
เหมาว่าดูแลกี่คน มันไม่เวิร์ก เจ้าหน้าที่ก็ขี้เกียจ
ท�ำ  ยุ่ง ต้องมีกรมการตรวจรับ แล้ว รพสต.
แห่งหนึง่ มีกนั 3 คนใครจะมานัง่ ตรวจรับ  รูปแบบ
ที่สองคือให้ท้องถิ่นบริหารจัดการ โดยตั้งเป็น
ศูนย์ผสู้ งู อายุอะไรของเค้า  ซึง่ บางคนยังติงอยูว่ า่
ศูนย์อะไรทีว่ า่ นี  ้ ตงั้ เองไม่ได้  ตอ้ งให้ พม. endorse
นะ ไม่อย่างนั้นจะเป็นศูนย์เถื่อน ก็ท�ำงานไม่ได้
สตง. ก็ท้วงติง บางที่ก็ไม่กล้าท�ำ แต่บางที่ก็กล้า
ท�ำ ใช้เป็นช่องเบิกจ่ายเงิน  
สรุปโดยภาพรวมก็ยังเป็น spot มี best
practice หลายที่ ท�ำด้วยความที่ ถามว่าหากไป

ไม่เคยคิดเลยว่าเมือ
่ ก่อนต้องเหมารถไป รพ. ค่าเหมา
รถ 500 นะ ไปแป๊บเดียวกลับมาแล้ว ไปอาทิตย์ละหลาย
ครัง
้ วันนีม
้ าทีมพยาบาล ทีมหมอมาถึงบ้าน ตังค์ไม่เก็บ
เลย ไม่เสียสักบาท เค้าตอบด้วยความรูส
้ ึกดีๆ สุดยอด
ไอ้นี่มันตอบโจทย์นะ LTC เพราะเค้าก็ทุกข์ร้อน ดูแลอยู่
คนเดียว แบกรับ

รื้อแล้วดูจริงๆ ว่ามันผิดจะมีปัญหาไหม มันก็
อาจจะมีปัญหา มันก็ท�ำให้คนอื่นไม่อยากท�ำ 
ยกตัวอย่างล�ำสนธิโมเดิล ที่เราท�ำมาก่อนที่จะ
มี LTC ที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล ทุกคน
ก็พยายามดิ้นรนท�ำกัน เพราะศูนย์ผู้สูงอายุมี
ปัญหา ล�ำสนธิ ร่วมมือกับท้องถิ่นชัดเจน อบต.
ยอมตั้งงบประมาณเพื่อจะจ่าย CG เดือนละ
4,000 บาท ก็ไม่มากขนาดจะเลี้ยงชีพได้ แต่ก็
หมายความว่า  คนทีไ่ ม่มงี านท�ำ  เป็น อสม. อยูแ่ ล้ว  
เป็นแม่บ้านอยู่แล้ว ไปท�ำจ๊อบเพิ่มนิดหน่อย
เขาใช้ ค อนเซปท์ ว ่ า คนล� ำ สนธิ ไ ม่ ท อดทิ้ ง กั น
พยายามใช้แนวคิดกึง่ อาสา  4,000 บาทนีท่ ำ� งาน
ได้งา่ ยขึน้ สบายขึน้ แต่กถ็ กู สตง. ท้วงว่าท้องถิน่
จ่ายแบบนี้ไม่ได้
ความเป็นนักการเมืองจะไม่เป็นอุปสรรค
หรือ
เชื่อผมเถอะ หลายเรืองที่เป็น good will
จะ gain vote ไม่มีใคร against หรอก ต้องมอง
ให้เห็นว่ามันวิน วินได้ยังไง มันมีประเด็น ก็คน
ของคุณนี่คุณท�ำ  นี่มันหาเสียงชัดๆ ตอนที่เรา
ท�ำ  รพสต. อันที่เราประเมินแล้วได้คะแนนมาก

สุดของ รพสต. คือการเยี่ยมบ้าน บางคนตอบ
เราด้วย ฟังแล้วขนลุกมาก ไม่เคยคิดเลยว่า
เมือ่ ก่อนต้องเหมารถไป รพ. ค่าเหมารถ 500 นะ
ไปแป๊บเดียวกลับมาแล้ว  ไปอาทิตย์ละหลายครัง้
วันนี้มาทีมพยาบาล ทีมหมอมาถึงบ้าน ตังค์ไม่
เก็บเลย ไม่เสียสักบาท เค้าตอบด้วยความรู้สึก
ดีๆ สุดยอด ไอ้นี่มันตอบโจทย์นะ LTC เพราะ
เค้าก็ทุกข์ร้อน ดูแลอยู่คนเดียว แบกรับ ใครจะ
ท�ำแผล ใครจะท�ำอะไร ทีมเราจึงต้องเริ่มต้นได้
บางทีน่ ายกฯ  เขามาชวนท�ำเองเลยนะ  แต่เราอย่า
ไปหวังอะไรแบบนัน้   เราต้องเป็นฝ่ายรุก  จบั มือกัน
ไปหา อปท. เอง
รูปแบบการจ่ายค่าตอบแทน CG หลายพืน้ ที่
จึงยังเป็นปัญหาจนปัจจุบัน
นโยบายที่มีในช่วงรัฐบาลที่ผ่านมา แต่
เผอิญ รมต. ที่ดูแลเรื่องนี้ท่านลาออกก่อน คือ
เรื่องการท�ำเรื่องนักบริบาลชุมชน เป็นงานเต็ม
เวลา ไม่ได้เป็น CG ซึ่งเป็นผู้ช่วยดูแลนะ เป็น
“นัก” เลย แปลว่าต้องมีสเปกรองรับ นักบริบาล
ชุมชนในอดีตมีปัญหามากเพราะบ้านเราการให้
ดูแลระหว่างการช่วยอาบน�ำ 
้ ป้อนข้าว กับบริการ
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พยาบาล มันเหลื่อมกัน เพราะฉะนั้น สังเกตว่า
วั น นี้ เรายั ง ไม่ อ นุ ญ าตให้ ส ถานบริ บ าลที่ ดู แ ล
ผู้สูงอายุอย่างเดียวเกิดขึ้น กลายเป็นว่าต้องไป
แปะกับโรงพยาบาลเอกชนทีท่ ำ� อย่างกล้วยน�ำ้ ไท
นี่เป็นโรงพยาบาล ขออนุญาตเป็นโรงพยาบาล
แต่เอาคนแก่มาแอดมิท แต่คอนเซปท์มันไม่
จ�ำเป็นใช่ไหม เขาอาจไม่ใช่ผู้ป่วย แต่แค่ช่วย
ตัวเองไม่ได้  สมัยผมเป็น ผอ. ส�ำนักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ ก็วิ่งมาหาผมกันเยอะ ว่าเมื่อไรจะ
ชัดเจน  ซงึ่ อีกไม่นาน  เข้าใจว่ากฎกระทรวงว่าด้วย
เรือ่ งสถานพยาบาลผูส้ งู อายุในลักษณะต่างๆ ทัง้
ค้างคืน ไม่ค้างคืน ก�ำลังจะออก มันก็อาจจะมี
ความลงตัวระดับหนึง่ ว่าหากมีคนที่ well trained
ครั้งนี้ต้องอบรม 450 ชม. นะ เต็มหลักสูตรเลย
พวกนี้ ส ามารถมี ตั๋ ว คื อ ใบอนุ ญ าตบางอย่ า ง
ให้บริการดูแลได้ ภายใต้การดูแลของวิชาชีพ
บางอย่าง เช่นอาจต้องมีพยาบาลอยู่ด้วย
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แปลว่าในอนาคตอันใกล้จะมีนักบริบาล
ชุมชนมาแทน CG หรือคะ
นั ก บริ บ าลชุ ม ชนเป็ น นโยบายเฉพาะที่
อยากให้มีการทดลองท�ำเรื่องนี้ ตั้งภาพรวมว่า
ต�ำบลละประมาณ 2 คน ไม่ได้เริ่มต้นจากศูนย์
แต่เอามาจาก CG ที่เคยอบรม 70 ชม. มาแล้ว
เอามาอบรมอีก 50 เน้นด้าน medical care
เพิ่มขึ้น ก็จะเป็น 70 + 50 กรมการแพทย์จะ
ออกแบบหลักสูตรร่วมกับกรมอนามัย ตรงนี้
ท้องถิ่นจะเป็นคนจ้าง เงินจะไปที่ท้องถิ่น พม.
หาคนมา แล้วท้องถิ่นจ้าง ให้เดือนละประมาณ
6,000 - 9,000 บาทแล้วแต่พื้นที่ เป็นลูกจ้าง
ท้องถิ่นเต็มเวลาภายใต้โครงการนี้ วางแผนโดย
community long term care ทีมเดิม จัดการ
วางแผน การดูแลหวังว่าจะมีคุณภาพมากขึ้น
ทุกวันนี้ต้องยอมรับว่า CG ยังน้อยมาก แล้ว
ก็กึ่งอาสาสมัคร คุณภาพการท�ำก็ต้องยอมรับ

งาน LTC ต้องอย่างที่ผมบอก มันต้องเป็นระบบ
เครือข่าย เชื่อมโยงกันทั้งหมด ไม่ท�ำเป็นส่ วนๆ อดีต
พม. เคยท�ำพลาดมาแล้ว ตอนที่เอาเงินงบประมาณมา
จ้าง CG ท�ำคนเดียวโดยไม่เกี่ยวกับใครเลย ส่ วนใหญ่
ล้มหายตายซากไปแล้ว พอเงินหมดก็เลิก บ้านใครบ้านมัน
มันไม่มีระบบรองรับ

ว่ายังไม่เต็มร้อย แต่ถ้านักบริบาลถูกจ้างให้เต็ม
เวลา มันเป็นงานที่ต้องท�ำแลกกับเงินเดือนก็
น่าจะดีขึ้น
งาน LTC ต้องอย่างที่ผมบอก มันต้องเป็น
ระบบเครือข่ายเชื่อมโยงกันทั้งหมด ไม่ท�ำเป็น
ส่วนๆ อดีต พม. เคยท�ำพลาดมาแล้ว ตอนที่
เอาเงินงบประมาณมาจ้าง CG ท�ำคนเดียว โดย
ไม่เกี่ยวกับใครเลย ส่วนใหญ่ล้มหายตายซากไป
แล้ว พอเงินหมดก็เลิก บ้านใครบ้านมัน มันไม่มี
ระบบรองรับ  การท�ำเรือ่ งแบบนีพ้ อคิดเป็นครัง้ ๆ
มันก็อกี เรือ่ งนึง  มันต้องดูวา่ จะยัง่ ยืนได้ยงั ไง  ผม
ถึงบอกว่า network ส�ำคัญ จากครอบครัว มา
community LTC team มา รพ. แม่ข่าย มันต้อง
เชื่อมกันเป็นระบบอย่างนี้
แปลว่าทุกวันนี้กองทุน LTC ยังไม่สามารถ
ผลิตโมเดลที่อาจารย์อยากเห็น
ยังไม่ถึงจุดนั้น แต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นแล้ว เรา
อยากเห็นโมเดลทีเ่ ข้มแข็งทัง้ ประเทศ  แต่เบือ้ งต้น
อย่างที่บอก หากผู้บริหารอ�ำเภอยังไม่เข้าใจ ไม่
สนใจ ผ่านไปเป็นปีแล้วใครเบิกเงินได้ ไม่ได้ กู
ไม่สนใจ ไอ้แบบนี้มันก็จะไม่เกิด หลายเรื่อง

ต้องการบริหารช่วย เราจะรอไม่ได้ ต้องท�ำงาน
เชิงรุก หาทางแก้ ผอ. รพช. กับ สสอ. ต้องไป
ช่วยกันหาทางออกกับ อปท.
และเรายังจะท�ำงานในเชิงระหว่างประเทศ
ด้วย  เราจะตัง้ ACAI: ASEAN Center for Active
Aging and Innovation เป็นศูนย์ที่มีสถานะทาง
กฎหมาย ก�ำลังจะสรุปแล้ว ตีกับประเทศต่างๆ
มาเยอะ จนนายกฯ จะให้เงินสนับสนุนศูนย์นี้
ปีละ 5 ล้านเหรียญ เป็นเวลา 5 ปี ถ้าตั้งที่เราเรา
ต้องออกนะ ญีป่ นุ่ สนใจมาสนับสนุนด้วย ศูนย์นี้
ท�ำหน้าทีร่ วบรวมข้อมูล คอยสร้างความรู้ เพือ่ ดู
ว่าจะแก้ปัญหายังไง อาจท�ำ policy brief เพื่อให้
เกิดการเคลื่อนเรื่องผู้สูงอายุในประเทศเรา  
ดูเหมือนโมเดลที่อาจารย์คิดจะตอบโจทย์
สังคมชนบท แล้วเขตเมืองจะมีหน้าตาอย่างไร
ระบบสุขภาพเขตเมืองเป็นอีกระบบหนึ่ง
ซึ่งเราก็ก�ำลังคิดเรื่องนี้ ไม่ใช่แค่เฉพาะผู้สูงอายุ
นะ แม้แต่การดูแลปกติ ก็เหมือนกัน ลูกคนงาน
ก่อสร้างในเมือง มีใครดูแลไหม ไม่มี แต่อันนี้เรา
ถือว่าเป็นภาพประเทศไทยโดยรวม
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จ า ก ห้ อ ง วิ จั ย
โดย กองบินผีเสื้อ

ปัจจัยความส�าเร็จ
ในการพั ฒนาระบบบริการปฐมภูมิ
และระบบสุขภาพระดับอ�าเภอ
้ ไม่เพียงให้เป็นด่านหน้า
้ ขึน
ระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุ ขภาพระดับอําเภอถูกจัดตัง
้ ฐานของประเทศ แต่ยง
ของระบบบริการสาธารณสุขพืน
ั ให้มภ
ี าระรับผิดชอบในการพัฒนา
่ ๆ
คุณภาพชีวต
ิ ของชุมชนร่วมกับหน่วยงานอืน

อย่ า งไรก็ ดี ร ะบบบริ ก ารปฐมภู มิ แ ละระบบ
สุขภาพระดับอ�าเภอกลับต้องเผชิญกับปัญหา
หลายอย่าง ทั้งความไม่เป็นหนึ่งเดียวของระบบ
ปัญหาก�าลังคนที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์อัตรา
ก� า ลั ง ปั ญ หาการขาดแคลนและการกระจาย
ก�าลังคนด้านสุขภาพ ทักษะในการท�างาน ตลอด
ถึงข้อจ�ากัดในอ�านาจการบริหารจัดการก�าลังคน
ในระดับพื้นที่ ซึ่งปัญหาเหล่านี้ล้วนเป็นอุปสรรค
ต่อการด�าเนินนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง
เสริมระบบบริการปฐมภูมิ รวมถึงนโยบายคลินิก
หมอครอบครัว (Primary Care-cluster – PCC)
แต่กระนั้น ท่ามกลางข้อจ�ากัด หลายพื้นที่กลับ
สามารถด�าเนินระบบบริการปฐมภูมิและระบบ
สุขภาพระดับอ�าเภอได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในปี
2561 ดร.นงลักษณ์ พะไกยะ ในฐานะนักวิจยั ของ
ส�านักงานวิจัยและพัฒนาก�าลังคนด้านสุขภาพ
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(สวค.) และคณะจึงได้ถอดบทเรียนพื้นที่ที่ประสบ
ความส�าเร็จในการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ
และระบบสุขภาพระดับอ�าเภอภายใต้ชอื่ โครงการ
“การจัดการก�าลังคนด้านสุขภาพเพื่อขับเคลื่อน
ระบบบริ ก ารปฐมภู มิ แ ละระบบสุ ข ภาพระดั บ
อ�าเภอของประเทศไทย” เพื่อศึกษาปัจจัยความ
ส�าเร็จของพื้นที่เหล่านั้น และพัฒนาข้อเสนอเชิง
นโยบายให้รัฐบาลต่อไป
พื้นที่ศึกษาเพื่อการถอดบทเรียนในครั้งนี้
ได้ แ ก่ อ.เชี ย งของ จ.เชี ย งราย, อ.นครไทย
จ.พิษณุโลก, อ.เขือ่ งใน จ.อุบลราชธานี, อ.นาหว้า
จ.นครพนม, อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ และ อ.เทพา
จ.สงขลา ผลการถอดบทเรียนพบว่าพื้นที่ทั้ง 6
แห่ ง มี ป ั จ จั ย ความส� า เร็ จ ในการพั ฒ นาระบบ
บริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพระดับอ�าเภอ
ดังนี้

ภาวะผู้นํา พบว่าผู้นําในพื้ นที่ท้ง
ั ผู้อํานวยการ
โรงพยาบาลชุมชนและสาธารณสุขอําเภอมีความ
เข้าใจสุขภาพอําเภอในภาพรวม และมียุทธศาสตร์
การทํางานที่สามารถสร้างการมีส่วนร่วม
จากหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

การมองภาพรวมของระบบสุขภาพอําเภอ
เป็นหนึ่งเดียว การวางแผนร่วมกัน
การบริหารจัดการการเงินอย่างโปร่งใส
ติดตามงานอย่างสมํ่าเสมอ

การสร้างทีมงานผู้นํารุ่น 2 ของทีมสุขภาพ
ซึ่งจะเป็นทีมวิชาการและผู้นํารุ่นใหม่ในการขับเคลื่อน
งานพั ฒนาระบบสุขภาพระดับอําเภอ

้ แนวตัง
้ และแนวราบ
การทํางานในรูปเครือข่าย ทัง
ทั้งภายในภาคสาธารณสุขและกับภาคีภายนอก
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จากปัจจัยความส�าเร็จทั้ง 4 ประการข้างต้น
ที ม นั ก วิ จั ย ได้ น� า มาสั ง เคราะห์ แ ละพั ฒ นาข้ อ
เสนอเชิงนโยบายต่อการที่รัฐบาลจะน�านโยบาย

ทีเ่ กีย่ วข้องกับการสร้างศักยภาพของระบบบริการ
ปฐมภูมิและระบบบริการสุขภาพระดับอ�าเภอ
ต่างๆ รวมทั้งนโยบาย PCC มาใช้ ดังนี้

รัฐบาลควรจัดรูปแบบทีมกําลังคนให้บริการ
ในเครือข่ายบริการปฐมภูมิท่ห
ี ลากหลาย เพื่ อเป็น
การสร้างการเข้าถึงบริการ เพิ่ มคุณภาพบริการ
ในต้นทุนที่ระบบสามารถจ่ายได้ การจัดทีมกําลังคน
ควรให้มีหลายทักษะในทีมเดียวกัน

มีกระบวนการพั ฒนาศักยภาพผู้นํารุ่นสอง
และทีมวิชาการ เพื่ อให้การทํางานดําเนินไปอย่างราบรื่น
และต่อเนื่องแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงผู้นําองค์กร

การพั ฒนาศักยภาพเพื่ อสนับสนุนการทํางานร่วมกับ
หน่วยงานอื่นๆ นอกภาคสาธารณสุข โดยเฉพาะ
ศักยภาพด้าน soft skill เช่น มนุษยสัมพั นธ์
การทํางานเป็นทีม ทักษะการสื่อสาร เป็นต้น

สนับสนุนหรือพั ฒนาศักยภาพนักยุทธศาสตร์
ด้านกําลังคนเพื่ อเข้ามาพั ฒนาระบบการ
วางแผนกําลังคน การบริหารจัดการและการ
ธํารงกําลังคนในระบบ
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“
คําว่า ‘ขัดแย้ง’

ภาษาบาลีคือคําว่า ‘อุปัทวะ’
ภาษาไทยก็คือ ‘อุบาทว์’
มีความขัดแย้งทีไ่ หน มีอุบาทว์ทีน
ั
่ ่น
ฉะนั้น ต้องไม่มีความขัดแย้ง
ต้องมีการทําความเข้าใจซึ่งกันและกัน
ต้องบรรเทาความเห็นแก่ตัว
จึงจะทําความเข้าใจแก่กันและกันได้

”

ท่านพุ ทธทาสภิกขุ
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