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 การดูแลระยะยาว (Long-term care) หมายถึงการให้บริการ 
ที่หลากหลาย ครอบคลุมการให้บริการด้านสุขภาพและบริการดูแล
ที่เกี่ยวกับการแพทย์แก่ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง หรือผู้พิการที ่
ไม่สามารถดูแลตนเองได้เป็นระยะเวลานาน การดูแลระยะยาวจะเน้น
ให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการการดูแลของแต่ละคนซึ่งอาจ
แตกต่างกัน บนพ้ืนฐานของการส่งเสริมให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีที่สุด เป้าหมายส�าคัญของการดูแลระยะยาวอยู่ที่การพยายาม
ธ�ารงสถานะทางกายของผู้ป่วยให้อยู่ในระดับเดิมให้มากที่สุด และ 
ส่งเสริมให้มีการปรับปรุงมาตรการทางสังคมเพ่ือเอื้อต่อการใช้ชีวิต
ของประชากรกลุ่มที่ร่างกายเสื่อมสมรรถนะลง ซึ่งต่างจากเป้าหมาย
ของการดูแลระยะเฉียบพลันและระยะกลางที่พยายามท�าให้สมรรถนะ
ของผู้ป่วยกลับคืนสู่สภาวะปกติ กล่าวสั้นๆ คือ การดูแลระยะยาว 
เน้นที่ “การดูแล” (care) ไม่ใช่ “การรักษา” (treatment) ซ่ึงเป็น 
เป้าหมายของการดแูลระยะเฉยีบพลนั (acute care) และไมใ่ชก่ารเนน้
การฟื้ นฟู (rehabilitation) ซึ่งเป็นเป้าหมายของการดูและระยะกลาง 
(intermediate care)

อาชีพนักบริบาล
ในการดูแลระยะยาว
(Long-term care : LTC)
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 การดูแลระยะยาวเป็นที่พูดถึงกันมากในสังคมโลกปัจจุบัน 
เนื่องจากปัจจุบันประชากรสูงอายุทั่วโลกเพ่ิมสูงขึ้น หลายประเทศให้
ความส�าคญักบัการออกแบบการดแูลระยะยาวเพ่ือใหต้อบสนองความ
ต้องการของประชาชนตนเอง ส�าหรับประเทศไทยการดูแลระยะยาว 
เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของระบบสุขภาพอย่างเป็นทางการในปี 2559  
เมื่อส�านักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จัดตั้ง
กองทุนบริการการดูแลระยะยาวส�าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง ซึ่ง 
ต่อมากองทุนนี้ได้ขยายการให้บริการครอบคลุมประชากรทุกวัยที่อยู่ 
ในภาวะพ่ึงพิง คือไม่สามารถดูแลตัวเองได้ระยะยาว

รูปแบบการให้บริการ LTC
	 การให้บรกิาร	LTC	โดยท่ัวไปสามารถแบ่งได้	2	รปูแบบกว้างๆ	ได้แก่	การดแูล 

ที่บ้าน/	 ชุมชน	 (home/	 community	 based	 care)	 และการดูแลในระดับสถาบัน	

(institutional	 care)	 การดูแลแต่ละระดับต้องการก�าลังคนและการบริหารจัดการ

ก�าลังคนที่แตกต่างกัน

	 การดูแลที่บ้าน/	ชุมชน	เหมาะส�าหรับผู้ป่วยที่มีครอบครัว	หรือ

คนใกล้ชิดให้การดูแล	และเป็นการดูแลที่ตอบสนองความต้องการ

ด้านจิตใจของผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงที่ต้องการก�าลังใจ

จากคนในครอบครัวมากเป็นพิเศษ	บริการส่วนใหญ่ที่ผู้ป่วย

หรือผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงต้องการคือการดูแลกิจวัตร

ประจ�าวันพื้นฐาน	(Activities	of	Daily	Living:	ADLs)	

ได้แก่	การอาบน�้า	ทานอาหาร	แต่งตัว	จัดการระบบ

ขับถ่าย	การเคลื่อนไหวร่างกายที่หมายถึงการลุก

จากเตียงไปห้องน�้า	เดินไปมาเพื่อท�ากิจวัตร

ประจ�าวัน	เป็นต้น	
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	 นอกเหนอืจากสมาชกิในครอบครวัแล้ว		ก�าลงัคนส�าคญัของการดแูลระดบันีค้อื

สมาชิกในชุมชน	ที่จะให้การสนับสนุน	เช่น	การเป็นไม้ผลัดให้สมาชิกในครอบครัว

ในกรณีมีธุระ	การช่วยดูแลจัดซื้อหรือเตรียมอาหาร	การอยู่เป็นเพื่อนคุย	หรือการ

สนบัสนนุการเดนิทาง		เช่น		การพาไปรบับรกิารในสถานบรกิาร		รวมถงึการมเีครอืข่าย

สังคมเพื่อแบ่งปันสิ่งของที่จ�าเป็น	 เพื่อแบ่งเบาภาระทางเศรษฐกิจของครอบครัวผู้

ป่วย	เนื่องจากการดูแลระยะยาวต้องใช้ค่าใช้จ่ายมาก

	 การดูแลระดับสถาบัน	 ส�าหรับรองรับผู้ป่วยหรือผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงที่ไม่มี

ครอบครัวหรือชุมชนดูแล	 หรือผู้ที่ต้องการบริการทางการแพทย์ที่ไม่สามารถจัด

ให้บริการที่บ้านได้	 สถานบริการที่ให้การดูแลระยะยาวมีหลายรูปแบบ	ตามระดับ

ความต้องการของผู้ป่วย	เช่น	สถานพยาบาลเพื่อการดูแลระยะยาว	(LTC	hospital)	

หรับผู้ป่วยติดเตียงที่ต้องการบริการทางการแพทย์มาก	ต้องใช้เครื่องมือที่ซับซ้อน	

ต้องการบุคลากรระดับวิชาชีพเป็นผู้ให้บริการ	 nursing	 home	 หรือสถานบริบาล

ส�าหรับคนที่ต้องการบริการด้านการพยาบาล	หรืออาจเป็น	 residential	 care	 เช่น	

บ้านพกัคนชรา		ทีต้่องมบีรกิารท้ังด้านสงัคมและสขุภาพ		หรอือาจะเป็นสถานบรกิาร

ในลักษณะ	day	care	คือรับผู้ป่วยแบบเช้าไปเย็นกลับ	เป็นต้น
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 สหวิชาชีพ
	 การดแูลระยะยาวต้องการก�าลงัคนจากวชิาชีพด้านสุขภาพหลายสาขา		เพราะ 

ผูม้ภีาวะตดิบ้านตดิเตยีงต้องการการดแูลทีห่ลากหลาย		วชิาชพีทีส่�าคญัทีข่าดไม่ได้ 

เลยคือแพทย์เวชกิจครอบครัว	 (Fam	Med)	 ที่เน้นแนวคิดในการดูแลผู้ป่วยแบบ 

องค์รวม	 และวางแผนการเยี่ยมบ้านที่เชื่อมประสานวิชาชีพต่างๆ	 เข้าด้วยกัน	 ซึ่ง

เป็นสิ่งที่จ�าเป็นมากส�าหรับการดูแลระยะยาว	 จากการศึกษาของส�านักงานวิจัย

และพัฒนาก�าลังคนด้านสุขภาพ	(สวค.)	พบว่าพื้นที่ที่มีแพทย์เวชกิจครอบครัว	จะ

เป็นพื้นท่ีมีระบบงานปฐมภูมิเข้มแข็งเป็นพิเศษ	 และเป็นพื้นที่ที่ระบบงาน	 LTC	 

เข้มแข็ง	 เพราะสามารถน�าไปเป็นกิจกรรมใหม่ต่อยอดจากฐานงานปฐมภูมิเดิมที่

เข้มแข็งอยู่แล้ว	

 ผู้จัดการเคส (care manager: CM) 

	 การดแูลระยะยาวเป็นการดูแลทีต่อ้งออกแบบใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการ

ด้านสุขภาพและสังคมของผู้ป่วยรายบุคคล	 จึงต้องมีคนรับผิดชอบผู้ป่วยทุกเคส	

เรียกว่าผู้จัดการเคส	หรือ	CM	ท�าหน้าที่วางแผนการให้การดูแลด้านสุขภาพ	(care 

plan)		ของผูป่้วยแต่ละราย		เพือ่เป็นกรอบในการดแูลและเป็นแนวทางในการท�างาน 

ส�าหรบันกับรบิาล/	ผูช่้วยเหลอืดแูล	(CG)		ผูท้ีจ่ะมาท�าหน้าท่ี	CM	สามารถเป็นบุคคล 

ท่ีอยูใ่นวชิาชพีใดกไ็ด้		ไม่จ�าเป็นต้องเป็นเฉพาะวชิาชพีในระบบสขุภาพ		เพราะทกัษะ 

ที่จ�าเป็นคือทักษะด้านการบริหารจัดการและการวางแผน	 ส่วนการท�า	 care	 plan	

ก�าลังคนและการบริหารจัดการก�าลังคน
ในระบบการดูแลระยะยาว
ก�าลังคนที่ระบบการดูแลระยะยาวต้องการสามารถแบ่งได้ 3 กลุ่ม คือ 
1. สหวิชาชีพ ท�าหน้าที่ให้บริการด้านสุขภาพและบริการทางการแพทย์  
2. ผู้จัดการเคส (care manager: CM) 
3. ผู้ช่วยเหลือดูแล/ นักบริบาล (caregiver: CG)
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ต้องท�าโดยปรึกษากับทีมสหวิชาชีพอยู่แล้ว	 ประเทศญ่ีปุ่นให้นักสังคมสงเคราะห์

ท�าหน้าท่ีนี้เป็นส่วนใหญ่	 ในประเทศไทยพบว่า	 CM	 จะเป็นบุคลากรในสายงาน

สาธารณสุขทั้งหมด	 ส่วนใหญ่เป็นพยาบาลวิชาชีพ	 โดยผู้ที่จะเป็น	 CM	 ได้ต้อง 

เข้ารับการอบรมหลักสูตร	CM	ของกรมอนามัยก่อน	และการท�า	care	plan	ต้อง 

น�าเสนอกรมอนามัยทุกครั้ง	

	 งาน	 LTC	 เป็นบริการใหม่ที่เพิ่มเติมเข้ามาในระบบบริการสุขภาพ	 โดยไม่ม ี

การผลิตบุคลากรเพ่ือท�าหน้าที่	 CM	 เป็นการเฉพาะ	 สถานการณ์ปัจจุบันจึงกลาย

เป็นการเพิ่มหน้างานให้บุคลากรในระบบ	 ท�าให้เกิดปัญหาภาระงานที่หนักขึ้น	 

โดยทัว่ไปพบว่าการแบ่งงานของ	CM	จะแบ่งการรบัผดิชอบตามเขตพืน้ทีข่องสถาน

บริการปฐมภูมิ	 คือสถานบริการ	 1	 แห่ง	 จะมี	 CM	 อย่างน้อย	 1	 คน	 รับผิดชอบ

ประชากรที่มีภาวะพึ่งพิงในเขตให้บริการ	หลายครั้งเมื่อมีการย้ายพื้นที่ท�างานและ

กรมอนามัยยังไมได้เปิดการอบรม	CM	ใหม่	ท�าให้บางพื้นที่ไม่มี	CM	

 ผู้ช่วยเหลือดูแล/ นักบริบาล (caregiver: CG)
	 CG	 เป็นก�าลังคนกลุ่มใหม่ที่เกิดขึ้นในระบบบริการสุขภาพท�าหน้าที่ให้การ 

ช่วยเหลือดูแลผู้ที่มีภาวะติดบ้านติดเตียง	 เป็นก�าลังส�าคัญของงาน	 community	

care	 ในระบบกองทุน	 LTC	 ส�าหรับในประเทศไทยบุคลากรที่เข้ามาท�าหน้าที่	 CG	

ส่วนใหญ่เป็น	อสม.	เนื่องจากประเทศไทยสนับสนุนการใช้แนวคิดจิตอาสาในการ 

ท�างาน	 ผู้ที่จะเป็น	 CG	 ของกองทุน	 LTC	 ต้องผ่านการอบรมหลักสูตร	 CG	 ของ 

กรมอนามัย	โดยมี	กศน.	สนับสนุนการจัดอบรมร่วมกับสถานบริการในพื้นที่	

	 หลักสูตร	CG	ในปัจจุบันมี	2	หลักสูตร	คือหลักสูตร	70	ชั่วโมง	และหลักสูตร	

420	ชั่วโมง	ผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร	420	ชั่วโมง	สามารถน�าใบประกาศนียบัตร

ไปรับจ้างท�างานกับเอกชนได้

	 นอกจาก	CG	ตามกองทุน	LTC	ซึ่งเป็นบุคลากรของการจัดบริการใน	public	

care	 แล้ว	 พบว่าในภาคเอกชน	 (private	 care)	 จ�านวนมากทั้งที่เปิดให้บริการใน

ลักษณะ	day	care,	LTC	hospital	และอื่นๆ	ต่างมีกระบวนการผลิต	CG	ของตนเอง

โดยส่วนใหญ่พบว่าเป็นการสร้างความร่วมมือกับแหล่งผลิตต่างๆ	 จัดท�าหลักสูตร

เปิดการอบรมเอง	
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จิตอาสา VS การจ้างงาน 
นักบริบาลในไทยควรเดินไปทางไหน 

	 ปัจจุบันผู้ช่วยผู้ดูแลหรือนักบริบาลในฝั่งของ	public	 care	ของประเทศไทย 

มกีารจ้างงานบนฐานของจติอาสา		หากพจิารณาจากกองทนุ		LTC		ซึง่เป็นตลาดงาน 

ท่ีใหญ่ทีส่ดุของก�าลังคนกลุ่มนีพ้บว่ามกีารจ่ายเงนิค่าตอบแทนใน	2	ลกัษณะ		ขึน้อยู่ 

กับระบบการบริหารจัดการของกองทุนฯ	ในแต่ละพื้นที่

	 พื้นที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารจัดการโดยการลงนามร่วมมือกับ

สถานบริการในพ้ืนที่	 ซึ่งส่วนใหญ่เป็น	 รพ.สต.	 ให้เป็นผู้บริหารจัดการงาน	 LTC	

ทั้งหมด	ค่าตอบแทนของ	CG	ต้องเป็นไปตามอัตราที่กองทุนฯ	ก�าหนด	คือ	CG	ที ่

ดแูลผูป่้วย	1-5	เคส	ได้รบัค่าตอบแทนรายเดอืนเดอืนละ	600	บาท		ส่วน	CG	ทีด่แูล 

ผู้ป่วย	6-10	เคส	ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนเดือนละ	1,500	บาท		โดยงบประมาณ 

มาจากกองทุน	LTC	ที่จะจัดสรรให้กับท้องถิ่นตามจ�านวนผู้ป่วยภาวะพึ่งพิงที่มีการ

ขึ้นทะเบียนไว้รายละ	5,000	บาท	ต่อปี	

	 ส่วนพื้นท่ีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 (อปท.)	 สามารถจัดตั้งศูนย์พัฒนา

คณุภาพชวีติผูส้งูอายขุึน้มาเพือ่บรหิารจดัการงบประมาณของกองทนุฯ	LTC	ได้เอง 

กองทนุได้เปิดเง่ือนไขในการจ่ายเงนิไว้กว้างกว่า		โดยให้	อปท.	สามารถก�าหนดอตัรา 

การจ่ายค่าตอบแทนได้เอง	ทั้งนี้ต้องไม่เกินอัตราค่าแรงขั้นต�่าของพื้นที่

	 จากการศกึษาของ	สวค.	พบว่าพืน้ทีท่ีม่กีารตัง้ศนูย์พฒันาคณุภาพชวีติผูส้งูอายุ 

จะสามารถจ่ายค่าตอบแทน	CG	ได้สงูกว่า	และท�าให้ประชาชนได้รบับรกิารทีด่แีละ

ต่อเนื่องกว่าการบริหารจัดการกองทุนโดยผ่านสถานบริการในพื้นที่	

	 ภาพรวมของการจ้างงาน	CG	ในปัจจุบัน	ดังแสดงในตาราง
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ตารางแสดงความหลากหลายของการจ้างงาน CG

     ประเภท CG ค่าตอบแทน      บริบท

อาสากาชาด ไม่มี มีคนที่มีจิตอาสามาก มีทั้งที่เป็น   
   อสม. อยู่เดิม และที่ไม่ได้เป็น อสม. 

CG ที่เป็น อสม. เดิม ได้รับเงินสนับสนุนตามเงื่อนไข พบในพ้ืนที่ที่ที่มี อสม. ต้องการ
  กองทุน LTC/ (1-5 เคส ได้รับ เป็น CG หลายคน และมีความเป็น
  ค่าตอบแทนเดือนละ 600 บาท/ จิตอาสาสูง และในกรณีที่ รพ.สต. 
  6-10 เคส ได้รับค่าตอบแทน ทํา MOU กับ อปท. นําเงินเข้า
  เดือนละ 1,500 บาท) พบว่า รพ.สต. และเบิกจ่ายตามระเบียบ
  บางพ้ืนที่นําเงินมาเฉลี่ยให้ CG  กระทรวงสาธารณสุข
  ได้ค่าตอบแทนเท่ากัน เนื่องจาก 
  CG จะลงเคสร่วมกัน 
   
  ได้รับค่าตอบแทนเหมาจ่าย กรณีที่ อปท. ตั้งศูนย์พัฒนา
  รายเดือน โดยคํานวณจากค่า คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และให้ศูนย์
  ตอบแทนรายเดือนที่ต้องไม่สูง เป็นผู้บริหารจัดการกองทุนฯ
  กว่าค่าแรงขั้นตํ่าในเขตพ้ืนที่  

หมอโฮมสุข (อสม.  เบิกจากกองทุนฟื้ นฟูฯ จ่ายเป็น มีผู้สมัครเป็น CG ไม่มาก และ อปท. 
ที่ผ่านการอบรมเป็น รายเคส เคสละ 50 บาท จํากัด ให้การสนับสนุนการทํางาน เนื้องาน
ผู้ช่วยนักกายภาพ พบที่ ที่คนละ 12 เคส ต่อเดือน เน้นการด้านฟื้ นฟูสมรรถภาพร่างกาย
เขตจังหวัดกาฬสินธุ์)  กําหนดเวลาทํางานเคสละ 45 นาที
 
CG อาชีพ ทํางาน  3,000 – 9,000 ต่อเดือน อปท. สนับสนุนการจ้างงาน เหมาะกับ 
เต็มเวลาในระบบรัฐ  พ้ืนที่เขตเมือง หรือ อปท. ขนาดใหญ่  
   มีงบประมาณมาก (ไม่ใช่งบประมาณ 
   กองทุน LTC) 

CG อาขีพ ทํางานเต็มเวลา XXXX  เป็น private care พบในเมืองใหญ่  
ในระบบเอกชน  ฐานะทางเศรษฐกิจดี เอกชนเปิด
   ให้บริการแต่ต้องการเชื่อมโยงกับ
   ระบบบริการสุขภาพของภาครัฐ 
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	 อย่างไรกด็ด้ีวยแนวคดิการจ้างผูช่้วยผูด้แูล/	นกับรบิาลโดยอิงฐานของจติอาสา

นั้นถูกพบว่าเป็นปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้งาน	LTC	ของประเทศยังไม่เข้มแข็งเท่าที่ควร	

เนื่องจากประชาชนไม่ได้รับบริการที่ต่อเนื่อง	เพราะ	CG	จะต้องให้ความส�าคัญกับ

งานอ่ืนในชีวิตของตนเองรวมทั้งการหารายได้	 และการท�าหน้าที่อื่นตามบทบาท 

อสม.		เมือ่มเีวลาว่างจงึจัดสรรมาท�าหน้าทีข่อง	CG	ได้		ความสม�า่เสมอของการดแูล 

ผู้ป่วยจึงขาดหายไป	ท�าให้เกิดวิวาทะระหว่างการจ้างงานแบบจิตอาสากับการจ้าง

งานเต็มเวลา	 รูปแบบใดจะท�าให้ผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลที่มีคุณภาพ

มากกว่า	ขณะเดียวกันก็ท�าให้	CG	มีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วย	

อาสาสมัครนักบริบาล 

	 ปี	 2562	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ปรึกษากันเพ่ือแกไขปัญหา	 จนได้ทางออก

ท่ีกระทรวงมหาดไทยออกประกาศให้	 อปท.	 ทุกแห่งต้องจ้างนักบริบาลเต็มเวลา

เพื่อมาเสริมการท�างานของ	นักบริบาลจิตอาสา	แห่งละอย่างน้อย	2	คน		โดยเรียก

กรอบอตัราการจ้างงานใหม่นีว่้า	“อาสาสมัครนกับรบิาล”	ก�าหนดให้เป็นการจ้างงาน 

ประจ�าได้รับค่าตอบแทนรายเดือน	 โดยก�าหนดคุณสมบัติอาสาสมัครนักบริบาล

และเงื่อนไขการจ้างว่า	ต้องเป็นผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร	CG	70	ชั่วโมงของกรม

อนามยั		โดยจะได้รบัค่าตอบแทนเดอืนละ	5,000	บาท		และหากผูใ้ดผ่านการอบรม

ทักษะเพิ่มอีก	50	ชั่วโมง	จะได้รับค่าตอบแทนเดือนละ	6,000	บาท	โดยก�าหนดว่า	

อปท.	ทุกแห่งต้องจัดจ้างบุคลากรในต�าแหน่งอาสาสมัครนักบริบาลให้ครบภายใน

ปีงบประมาณ	2563	ซึ่งปัจจุบันหลายแห่งเริ่มจ้างงานแล้ว

	 แนวคิดของการเปิดกรอบอัตราก�าลังต�าแหน่งอาสาสมัครนักบริบาลเพ่ือให้

เป็น	CG	ประจ�า	ท�างานเสริมกับ	CG	จิตอาสาของกองทุน	LTC	ของ	สปสช.	และ

เป็นส่วนหนึง่ของความพยายามสร้าง	CG	เตม็เวลาในระบบบรกิารของ	pubic	care


