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 แม้ประเทศไทยจะเข้าสูส่ถานการณ์ของสงัคมสงูอายมุากว่า 

20 ปีแล้ว แต่ระบบบริการการดูแลระยะยาวอย่างเป็นทางการได ้

เริม่ในปี 2559  เมือ่ส�านกังานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต ิ(สปสช.) 

จัดตั้งกองทุนระบบการดูแลระยะยาว (LTC) เน้นสนับสนุนและ 

สร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัวและชุมชนในการดูแลผู้มีภาวะ 

พึ่งพิง โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกลไกหลัก มีคณะ 

กรรมการพฒันาคณุภาพชวีติระดบัอ�าเภอเป็นกลไกสนบัสนนุ  เพือ่ 

ให้งานด้านคุณภาพชีวิตและสุขภาพด�าเนินไปควบคู่กัน เติมเต็ม 

ให้การดูแลระยะยาวของประเทศเป็นไปอย่างมีคุณภาพและม ี

ประสิทธิภาพ เพราะหน้าที่ส�าคัญของระบบสุขภาพคือการจัด 

บรกิารท่ีไม่เพียงแต่ช่วยให้ผู้สงูอายุหรอืผู้ป่วยท่ีมภีาวะพึง่พิงได้ใช้ 

ชีวิตที่เหลืออยู่อย่างมีคุณภาพและมีศักดิ์ศรี แต่ยังต้องเป็นการ 

แบ่งเบาภาระและเก้ือหนนุผู้ดแูลในครอบครวัด้วย  นัน่หมายความ 

ว่าระบบการดูแลระยะยาวต้องไม่ใช่เพียงการดูแลสขุภาพร่างกาย 

หากหมายถึงการดูแลคุณภาพชีวิตในทุกด้านท่ีเกี่ยวข้องกับการ 

ด�ารงอยู่ของผู้มีภาวะพึ่งพิงทุกคน ซ่ึงเป็นภาระรับผิดชอบส�าคัญ

ของ อปท. 

เปิดเล่ม
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 ปี 2561 ส�านักงานวิจัยและพัฒนาก�าลังคนด้านสุขภาพ 

(สวค.) ได้รับทุนสนับสนุนจาก สสส. ให้ศึกษาการบริหารจัดการ

ก�าลังคนในระบบการดูแลระยะยาว ด้วยการถอดบทเรียนพ้ืนท่ี

ต่างๆ ใน 25 อ�าเภอ “LONG-TERM CARE การดูแลระยะยาว

เพื่อภาวะพึ่งพิงอย่างมีคุณภาพในสังคมไทย” หนังสือท่ีอยู่ในมือ

ทกุท่านนีค้อืส่วนหนึง่ของผลผลติในการด�าเนนิโครงการระยะเวลา

2 ปี  โครงการนี ้ สาระหลกัของหนงัสอืเล่มนีค้อืการฉายภาพให้เหน็

ระบบการดูแลระยะยาวทีเ่กิดขึน้จรงิภายหลังมีกองทุน  LTC  ท้ังใน

ด้านการบริหารจัดการก�าลังคน การเงินการคลัง และการบริหาร

จดัการระบบ  LTC  ในแต่ละพืน้ที ่ แม้นโยบายและกรอบการปฏบิตัิ

ของ สปสช. จะก�าหนดให้ทุกพื้นที่น�าไปใช้เหมือนกัน แต่ต้นทุน

ทรพัยากรท้ังด้านบคุคลและความเข้มเขง็ของระบบสขุภาพ  รวมถงึ

อปท. ของแต่ละพื้นท่ีท�าให้หน้าตาของระบบหรือโครงสร้างการ

ด�าเนินงาน LTC แต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันและมีประสิทธิภาพท่ี

แตกต่างกัน นอกจากน้ียังน�าเสนอภาพกว้างของระบบ LTC ใน

ประเทศอื่นๆ เพื่อเปรียบเทียบให้เห็นถึงความหลากหลายของ

ระบบ LTC 

 วตัถปุระสงค์ส�าคญัในการจดัท�าหนงัสอืเล่มนี ้ เพือ่ให้ทกุคน

ทีไ่ด้อ่าน  โดยเฉพาะผูท้ีมี่ส่วนเกีย่วข้องกบัการจดับรกิาร LTC ไม่ว่า

จะในบทบาทใดกต็าม  ได้มองเหน็ภาพทัง้ความเข้มแขง็และโอกาส

ในการพัฒนาของระบบ LTC ในพื้นที่ต่างๆ ในปัจจุบัน ผู้จัดท�า

คาดหวงัว่าสาระของหนังสอืเล่มนีจ้ะเป็นเครือ่งมือให้เกดิการเรยีน

รู้และร่วมกนัปรบัแต่งโครงสร้างระบบ  และการขบัเคลือ่นงาน  LTC

ของประเทศให้มั่นคงและยั่งยืนต่อไป

 สุดท้าย ขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมในกระบวนการจัดระบบ 

LTC ในทกุพืน้ทีศ่กึษา  ทัง้ CG, CM บคุลากรของโรงพยาบาล  และ

อปท. ทุกแห่งที่เปิดโอกาสให้ สวค. ได้เรียนรู้และเป็นหน่วยงาน

กลางในการอ�านวยความสะดวกให้เกิดการขับเคลื่อนงาน LTC 

ต่อไป ขอบคุณ สสส. ที่สนับสนุนงบประมาณด้วยดีเสมอมา

นพ.ฑิณกร โนรี

ผู้จัดการส�านักงานวิจัยและพัฒนาก�าลังคนด้านสุขภาพ
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 เพียง 2 เดือนผ่านไป หนังสือ “LTC การดูแลระยะยาว 

เพือ่ภาวะพึง่พงิอย่างมคีณุภาพในสงัคมไทย” กต้็องจดัพมิพ์ข้ึนเป็น

ครั้งที่ 2 ต้องยอมรับว่าการจัดพิมพ์ครั้งแรกด�าเนินไปอย่างเร่งรีบ

เพื่อให้ทันแจกผู้เข้าร่วมงาน LTC Forum 2020 กาวไปดวยกันสู

บรกิารสขุภาพระยะยาวท่ียัง่ยืน  (Moving Together to Sustainable 

LTC) ซึ่งส�านักงานวิจัยและพัฒนาก�าลังคนด้านสุขภาพ (สวค.) จัด

ขึน้  โดยการสนับสนนุของกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสรมิสขุภาพ 

(สสส.) ในวันที่ 17 - 18 พฤศจิกายน 2563 และหนังสือเล่มนี้ก็ได้

รับเสียงตอบรับอย่างดียิ่งจากผู้ร่วมงานซึ่งล้วนเป็นผู้ที่มีบทบาท

ในการจัดระบบ LTC ในพื้นที่ของตนเอง ด้วยความตระหนักถึง

ประโยชน์อันพึงมีของหนังสือเล่มน้ี ซึ่งสามารถกล่าวได้ว่าเป็น

ครั้งแรกที่มีการประมวลระบบการดูแลระยะยาวจากพ้ืนท่ีต่างๆ

เข้าด้วยกนั  ง่ายต่อการท�าความเข้าใจ  เรยีนรู ้ และหยบิไปประยกุต์

ใช้ ทีมงานถอดบทเรียนของ สวค. จึงมีด�าริร่วมกันว่าควรจัดพิมพ์

หนังสอืเพิม่เตมิเพือ่ให้เพยีงพอต่อการแจกจ่ายบคุลากรท่ีเกีย่วข้อง

กับการขับเคลื่อน LTC โดยเฉพาะในเครือข่าย สวค. ที่จะมีเพิ่ม

มากขึ้น เพราะ สวค. เองก็ยังคงให้ความส�าคัญกับการพัฒนา

ระบบ LTC ต่อไป

 ในการพิมพ์ครั้งที่ 2 นี้ นอกจากการปรับแก้ข้อผิดพลาดที่

เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตแล้ว ทีมนักวิจัยยังได้เพิ่มเติมเนื้อหา

ท่ีเก็บความจาก LTC Forum 2020 เพื่อให้มีความทันสมัยและ

สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

 ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการถอดบทเรียน

อนัเป็นทีม่าหลกัของเนือ้หาของหนงัสอืเล่มนี ้ โดยเฉพาะ สสส. ที่

สนับสนุนกิจกรรมของ สวค. อันเนื่องด้วยงาน LTC มาโดยตลอด 

รวมทั้งการพิมพ์หนังสือครั้งนี้ หากมีข้อผิดพลาดประการใดใน

หนังสือเล่มนี้ สวค. ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ขอน้อม

รับความผิดพลาดนั้นไว้เพียงผู้เดียว

นพ.ฑิณกร โนรี 

ผู้จัดการส�านักงานวิจัยและพัฒนาก�าลังคนด้านสุขภาพ (สวค.)

มกราคม 2564

ค�าน�า
ในการพิมพ์ครั้งที่ 2
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เมื่อประชากรโลกสูงวัย 
ความต้องการการดูแล
ระยะยาวก็เพ่ิมขึ้น
 ประชากรสูงอายุบนโลกใบนี้ก�าลังมีจ�านวนเพิ่มมากขึ้น 

ข้อมลูจาก World Population Prospects ฉบบัปรบัปรงุใหม่ปี 2562

ขององค์การสหประชาชาติ (United Nations, 2019) คาดการณ์ว่า

ในปี 2593 ประชากรโลก 1 คน ในทุก 6 คน (ร้อยละ 16) จะมีอายุ

สูงกว่า 65 ปี ขยับมาจากทุก 11 คน (ร้อยละ 9) ในปี 2562 และใน

ปี 2593 ประชากร 1 ใน 4 ทีย่งัมชีวีติอยูใ่นยโุรปและอเมรกิาเหนอื

จะอายุมากกว่า 65 ปี 

 จ�านวนที่เพิ่มมากขึ้นของประชากรสูงอายุ เป็นตัวเลขที่

น่าวิตกมากขึ้นเมื่อน�ามาเทียบเคียงกับจ�านวนประชากรวัยอื่น ปี 

2562 เป็นปีแรกในประวัติศาสตร์ที่ประชากรทั่วโลกที่มีอายุ 65 ปี

ขึ้นไปมีจ�านวนมากกว่าประชากรวัยเด็กที่อายุต�่ากว่า 5 ปี คาด

การณ์ว่าประชากรทีอ่ายมุากกว่า 80 ปี  จะเพิม่ขึน้ 3 เท่า  จาก 143

ล้านคนในปี 2562 เป็น 426 ล้านคน  ในปี 2593  ปัจจุบันมีถึง 17 

สถานการณ์ประชากรโลก
และความต้องการ
การดูแลระยะยาว

1
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ประเทศทีจ่�านวนประชากรสูงอายมีุมากกว่า 1 ใน 5 ของประชากร

ในประเทศ UN Department of Economic and Social Affairs 

Population Division คาดการณ์จ�านวนประเทศที่มีประชากรอายุ 

65 ปีขึ้นไปมากกว่า 1 ใน 5 ของประชากรในประเทศว่ามีมากถึง 

155 ประเทศ หมายความว่าประชากรสูงอายุจะเป็นประชากร 

ส่วนใหญ่ของโลก คือร้อยละ 61 ของประชากรโลก 

 จ�านวนประชากรสูงอายุที่เพิ่มมากขึ้น ท�าให้ความต้องการ

การดแูลเพิม่มากขึน้และระยะเวลานานขึน้  เพราะร่างกายถดถอย

ลง ความสามารถในการช่วยเหลือดูแลตัวเองลดน้อยลง และ

จ�านวนมากมีโรคภัยต่างๆ เบียดเบียน จึงต้องการคนช่วยดูแล

ให้บริการทั้งด้านกิจวัตรประจ�าวันทั่วไป และด้านการพยาบาล มี

ตัวเลขที่แสดงให้เห็นว่าประชากรสูงอายุก่อนที่จะเสียชีวิตจะต้อง

ใช้ชีวิตในโรงพยาบาลหรือใช้ชีวิตโดยต้องพึ่งพิงผู้อื่นโดยเฉล่ีย

ประมาณ 9 ปี  จ�านวนประชากรสูงอายเุพิม่มากขึน้  ความต้องการ

การดูแลในส่วนนี้ก็เพิ่มมากขึ้น 

ระบบการดูแลระยะยาว : 
แนวคิดและสถานการณ์
ระดับโลก
 การดูแลระยะยาว (long-term care: LTC) หมายถงึบรกิารท่ี

จดัโดยบคุคลอืน่จดัให้กบัผูท่ี้สญูเสยีหรอืสีย่งทีจ่ะสญูเสยีสมรรถนะ

ต่อเนื่องอย่างมีนัยส�าคัญ (สัมฤทธิ์ ศรีธ�ารงสวัสดิ์, 2561) เป็นการ

ให้บริการที่หลากหลาย ครอบคลุมการให้บริการด้านสุขภาพและ

บริการดแูลทีเ่กีย่วกบัการแพทย์แก่ผูส้งูอาย ุ ผูป่้วยโรคเรือ้รงั  หรอื 

ผู้พิการที่ไม่สามารถดูแลตนเองได้เป็นระยะเวลานาน การดูแล

ระยะยาวจะเน้นให้บริการท่ีสอดคล้องกับความต้องการการดูแล

ของแต่ละคนซึ่งอาจแตกต่างกัน บนพื้นฐานของการส่งเสริมให้ 

ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุด เป้าหมายส�าคัญของการดูแลระยะ

ยาวอยู่ที่การพยายามธ�ารงสถานะทางกายของผู้ป่วยให้อยู่ใน

ระดบัเดิมให้มากทีส่ดุ  และส่งเสรมิให้มกีารปรบัปรงุมาตรการทาง 

สังคมเพื่อเอื้อต่อการใช้ชีวิตของประชากรกลุ่มที่ร่างกายเสื่อม

สมรรถนะลง ซึ่งต่างจากเป้าหมายของการดูแลระยะเฉียบพลัน 

(acute care) และระยะกลาง (intermediate care) ที่พยายามท�าให ้

สมรรถนะของผูป่้วยกลบัคืนสูส่ภาวะปกต ิ กล่าวสัน้ๆ คอื การดแูล 

ระยะยาวเน้นที ่“การดูแล” (care) ไม่ใช่ “การรกัษา” (treatment) ซึง่

เป็นเป้าหมายของการดูแลระยะเฉียบพลัน และไม่ใช่การเน้นการ

ฟื้นฟู (rehabilitation) ซึ่งเป็นเป้าหมายของการดูและระยะกลาง 

 OECD (2007) แบ่งระบบบริการ LTC เป็น 2 ประเภท คือ 
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การดูแลระยะยาวด้านสุขภาพ (long-term health care) กับ การ

ดูแลระยะยาวด้านสังคม (long-term social care) โดยการดูแล 

ระยะยาวด้านสุขภาพมุ่งดูแลกิจวัตรประจ�าวัน (ADLs) เช่น การ

อาบน�้า การแต่งตัว การกินอาหาร หรือการเคลื่อนย้ายตัวเอง 

รวมถึงการดูแลสุขภาพและการเจ็บป่วย ซึ่งจ�าเป็นต้องได้รับการ

สนับสนุนจากบุคลากรในวิชาชีพสาธารณสุขและการแพทย์ ขณะ

ที่การดูแลระยะยาวด้านสังคมเน้นสนับสนุนปัจจัยหรืออุปกรณ์ 

เคร่ืองมือที่จะท�าให้ผู้ป่วยหรือผู้ดูแลสามารถท�ากิจวัตรประจ�าวัน

พื้นฐานเหล่านั้นให้ผู้ป่วยได้ก้าวพ้นข้อจ�ากัดทางกาย เช่น การ

ให้การช่วยเหลือด้านการซ้ือของ การสนับสนุนทางการเงิน การ

ดูแลท�าความสะอาดที่อยู่อาศัย และบริการทางสังคมอื่น 

ระดับการให้บริการ LTC

 การให้บริการ LTC โดยทัว่ไปสามารถแบ่งได้ 2 ระดับกว้างๆ 

ได้แก่  การดแูลทีบ้่านและในชมุชน  (home/ community  based  care) 

และการดแูลในระดบัสถาบัน (institutional care) การดแูลแต่ละระดบั 

ต้องการก�าลังคนและการบริหารจัดการก�าลังคนที่แตกต่างกัน

 การดแูลทีบ้่านและในชุมชน เป็นรปูแบบการดแูลพืน้ฐาน

ที่ผู้ป่วยท่ีมีภาวะพึ่งพิงควรได้รับเพราะผู้ป่วยกลุ่มนี้จะไม่สะดวก 

ในการเคลื่อนย้ายตัว โดยมีสมาชิกในครอบครัว ญาติ เพื่อน  

หรือคนใกล้ชิดอื่นๆ เป็นผู้ดูแล ซึ่งบริการส่วนใหญ่ที่ผู้ป่วยหรือผู้

ท่ีอยู่ในภาวะพ่ึงพิงต้องการคือการดูแลกิจวัตรประจ�าวันพื้นฐาน 

(activities of daily living: ADLs) ได้แก่ การอาบน�้า ทานอาหาร  

แต่งตัว  จดัการระบบขับถ่าย  การเคลือ่นไหวร่างกายทีห่มายถงึการ 

ลุกจากเตียงไปห้องน�้า เดินไปมาเพื่อท�ากิจวัตรประจ�าวัน เป็นต้น 

 นอกจากสมาชิกในครอบครัวหรือคนใกล้ชิดจะดูแลกันเอง 

ระบบบริการสุขภาพจะจัดบริการในระดับชุมชนเพื่อสนับสนุนผู ้

ดูแลที่บ้าน อาจเป็นลักษณะของก�าลังคนสนับสนุน เช่น การเป็น 

ไม้ผลดัให้สมาชกิในครอบครวัในกรณมีธีรุะ  การช่วยดแูลจดัซือ้หรอื 

เตรยีมอาหาร  การอยูเ่ป็นเพือ่นคยุ  หรอืการสนบัสนนุการเดนิทาง 

เช่น  การพาไปรบับรกิารในสถานบรกิาร  รวมถงึการมีเครอืข่ายสงัคม 

เพื่อแบ่งปันสิ่งของที่จ�าเป็น เพ่ือแบ่งเบาภาระทางเศรษฐกิจของ

ครอบครวัผูป่้วย  เนือ่งจากการดแูลระยะยาวต้องใช้ค่าใช้จ่ายมาก 

นอกจากนี้ยังรวมถึงการเปิดศูนย์บริการในลักษณะของ day care 

รับดูแลผู้ป่วยเช้าไปเย็นกลับ หรือ respite care รับผู้ป่วยไว้ใน 

ระยะสั้น เพื่อแบ่งเบาภาระของครอบครัว 

 การดแูลในระดบัสถาบัน ส�าหรบัรองรบัผู้ป่วยหรอืผู้ท่ีอยู่

ในภาวะพึ่งพิงที่ไม่มีครอบครัวหรือชุมชนดูแล หรือผู้ที่ต้องการ

บริการทางการแพทย์ที่ไม่สามารถจัดให้บริการที่บ้านได้ สถาน

บริการที่ให้การดูแลระยะยาวมีหลายรูปแบบ ตามระดับความ

ต้องการของผูป่้วย เช่น สถานพยาบาลเพือ่การดูแลระยะยาว (LTC 

hospital) ส�าหรับผู้ป่วยติดเตียงที่ต้องการบริการทางการแพทย์ 

มาก ต้องใช้เครื่องมือที่ซับซ้อน ต้องการบุคลากรระดับวิชาชีพ 

เป็นผู้ให้บริการ  หรอืสถานบรบิาลส�าหรบัคนท่ีต้องการบรกิารด้าน

การพยาบาล หรืออาจเป็น residential care เช่น บ้านพักคนชรา 

ที่ต้องมีบริการทั้งด้านสังคมและสุขภาพ 
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การจัดระบบ LTC 

 การดูแลระยะยาวเป็นที่พูดถึงกันมากในสังคมโลกปัจจุบัน 

เนื่องปัจจุบันประชากรสูงอายุทั่วโลกเพิ่มสูงขึ้น หลายประเทศให้

ความส�าคัญกับการออกแบบการดูแลระยะยาวเพ่ือให้ตอบสนอง

ความต้องการของประชาชนตนเอง ส�าหรับประเทศไทยการดูแล

ระยะยาวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของระบบสุขภาพอย่างเป็นทางการ

ในปี 2559 เมื่อส�านักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

(สปสช.) จัดตั้งกองทุนบริการการดูแลระยะยาวส�าหรับผู้สูงอาย ุ

ที่มีภาวะพึ่งพิง โดยในช่วงแรกให้บริการเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุที่มี

ภาวะพึ่งพึง ต่อมาขยายการให้บริการครอบคลุมประชากรทุกวัย

ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง คือไม่สามารถดูแลตัวเอง และต้องพึ่งพาการ

ดูแลจากผู้อื่นเป็นระยะเวลายาวนาน  

 ข้อมูลจากองค์กรแรงงานระหว่างประเทศ (Scheil-Adlung. 

2017) ซึ่งส�ารวจในปี 2558 พบว่าเกือบร้อยละ 50 (300 ล้านคน)  

ของประชากรสูงวัยทั่วโลกอาศัยอยู่ในประเทศที่มีระบบ LTC  

ของภาครัฐ อีกร้อยละ 46.3 อยู่ในประเทศที่บังคับให้ประชากร 

ต้องพสิจูน์ว่าเป็นผูย้ากจนจริงจึงจะสามารถเข้าถึงระบบ  LTC  ของ 

รัฐได้ มีเพียงร้อยละ 5.6 ของประชากรสูงวัยทั่วโลก ที่อาศัยอยู่ใน

ประเทศที่มีระบบ LTC เพื่อทุกคน (ช่วงนั้นประเทศไทยยังอยู่ใน 

กลุม่แรก  เพราะเป็นการส�ารวจก่อนทีส่�านักงานหลกัประกนัสขุภาพ 

แห่งชาติจะตั้งกองทุน LTC หากส�ารวจวันนี้ไทยจะอยู่ในกลุ่มที่ 3) 

 การจัดบรกิาร LTC มท้ัีงการจดัโดยภาครฐั (public care) และ

ภาคเอกชน (private care) ในที่นี้จะกล่าวถึงเฉพาะระบบบริการ

ที่จัดโดยภาครัฐ ซึ่งหากมองในภาพรวมระดับโลกแล้วจะพบว่า 

ส่วนใหญ่ด�าเนินการภายใต้แนวคิดหลัก 2 แนวคิด (Pholpark. 

2018)

 1. แนวคดิทีม่องว่าครอบครวัของผู้ป่วยต้องเป็นผู้รบัผิดชอบ 

ดแูลหลกั  ระบบบรกิารของภาครฐัเป็นเพยีงผู้ให้การสนบัสนนุ  งาน 

บริการ LTC จึงเป็นงานที่ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทน (Informal-care 

led model) รัฐจัดให้มีผู้ช่วยเหลือผู้ดูแล (caregiver-CG) ส�าหรับ

ออกให้บริการที่บ้านด้วยแต่บทบาทหลักในการดูแลผู้ป่วยจะต้อง

เป็นของสมาชกิในครอบครวั  และจดัสถานบรกิารไว้รองรบัในกรณี 

ท่ีผู้ป่วยจ�าเป็นต้องเข้ารับการบริการ ประเทศที่จัดระบบ LTC  

ภายใต้แนวคิดนี้ได้แก่ อิตาลี และออสเตรีย

 อาจมกีารจดัเงนิอดุหนุนให้ครอบครวัเพือ่ใช้จ่ายในการดแูล 

ผู้ป่วย แต่ปัญหาที่พบในการจัดระบบบริการภายใต้แนวคิดนี้

มีหลายประการ เช่น รัฐไม่สามารถจัดสรรงบประมาณให้การ

สนับสนุนในรูปของตัวเงินเพื่อสนับสนุนให้ผู้ป่วยและครอบครัว

จัดการดูแลที่บ้านที่มีคุณภาพได้ เพราะจ�านวนประชากรสูงอายุ

ท่ีอยู่คนเดียวเพิ่มมากขึ้น ครอบครัวไม่มีศักยภาพจัดการดูแลให้ 

ผูป่้วยได้  ท�าให้ภาระการดูแลผู้ป่วยตกอยูก่บัสมาชกิคนใดคนหนึง่

มากไป และหลายครั้งที่พบว่า CG ที่ส่งไปเป็นก�าลังเสริมให้กับผู้

ป่วยและครอบครวัท�างานได้ไม่มปีระสทิธภิาพเมือ่เทียบกบับริการ

ที่จัดให้ในสถานบริการ ในยุโรปบางประเทศพบว่า CG ส่วนใหญ ่

เป็นแรงงานหญงิอพยพ  เนือ่งจากแม้จะป็นงานท่ีถกูกฎหมาย  แต่ 

CG ก็ถูกจัดเป็นงานที่ไม่ได้เปิดเผยการจ้างต่อสาธารณะ (unde-

clared work)
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 2. แนวคิดที่มองว่าความรับผิดชอบในการจัดบริการ LTC 

เป็นของรัฐ (services led model) แนวคิดนี้รัฐจะรับหน้าที่ดูแลผู ้

ป่วยแทนครอบครวั  โดยพฒันาระบบการให้บรกิารท่ีจะท�าให้ผูดู้แล 

ในครอบครัวสามารถวางมือจากการดูแลผู้ป่วยได้อย่างน้อยก็ใน

ช่วงระยะเวลาหนึ่ง และเปิดโอกาสให้ผู้ดูแลในครอบครัวสามารถ

ออกไปท�างานท่ีสร้างรายได้ได้ แนวคิดนี้มุ่งพัฒนา CG ให้เป็น

แรงงานอาชีพที่ได้รับค่าจ้างสม�่าเสมอ ขณะที่ต้องสามารถตอบ

สนองความต้องการบริการของผู้ป่วยด้วย รูปแบบนี้มีการให้เงิน

สนับสนุนครอบครัวผู้ป่วยโดยตรงด้วย แต่เป็นสัดส่วนท่ีน้อยเมื่อ

เทียบกับแนวคิดแรก หลายประเทศพัฒนาระบบ LTC บนฐาน

แนวคิดนี้ โดยน�าไปออกแบบการบริการที่แตกต่างหลากหลาย

ตามบรบิทของประเทศตวัเอง  บางประเทศให้ความส�าคญักบัการ

จัดบริการที่บ้าน และในชุมชน บางประเทศเน้นการจัดบริการใน

สถานบริการ 

 ปัญหาของการจัดบริการ LTC ภายใต้แนวคิดนี้อยู่ที่งบ

ประมาณเช่นกัน เพราะต้องการงบประมาณจ�านวนมาก ไม่ได้ใช ้

เพ่ือเป็นสวัสดิการให้กับผู้ป่วยโดยตรงเหมือนระบบแรก แต่ใช้ 

เพ่ือจัดระบบบรกิารทีมี่คณุภาพมาตรฐาน  บางประเทศจดับรกิาร

รูปแบบนี้โดยให้ประชาชนร่วมจ่าย (co-payment) ประเทศท่ีจัด

ระบบ LTC ลักษณะนี้ได้แก่ สวีเดน เนเธอร์แลนด์ โดยน�า LTC  

ไปเป็นส่วนหนึ่งของระบบประกันสุขภาพแบบเดิมที่รัฐจัดให้

 ส่วนโครงสร้างของระบบ LTC ของแต่ละประเทศนั้น พบ

ว่ามทีัง้การจัดให้เป็นกองทนุประกนัสขุภาพใหม่แยกมาจากระบบ

โครงสร้างระบบหลักประกันสุขภาพที่มีอยู่เดิม มีระบบการเงิน 

การคลงัของตวัเองไม่รวมกบังบประมาณของกองทนุอืน่  ประเทศ

ที่ใช้มุมมองลักษณะนี้ เช่น เนเธอร์แลนด์ เยอรมัน ญี่ปุ่น เกาหลี 

ในขณะเดียวกันก็มีกลุ่มประเทศที่ระบบ LTC ถูกพัฒนาขึ้นให้เป็น 

ส่วนหนึ่งของกองทุนประกันสุขภาพเดิม เป็นบริการท่ีจัดเพ่ิมต่อ 

ยอดขึ้นมาเท่านั้น เช่น ในกลุ่มประเทศ OECD 

ตัวอย่างการจัดระบบ LTC ในต่างประเทศ  

      มีระบบการดูแลผู้สูงอายุแยกออกมาต่างหาก 

           จากระบบประกนัสขุภาพอืน่  เรยีกว่า Age-care 

       service ครอบคลุมการให้บริการพื้นฐานแก่ 

    ผูพ้กิารและผูส้งูอายุ ระดบัของการให้บรกิารมทีัง้ 

home based/ community based care และ institutional care 

โดยการระดับการให้บริการที่บ้านและชุมชนจะมี 2 โครงการคือ  

Home and Community Care Program ที่จัดบริการการดูแลให้ผู้

ป่วยถึงบ้านและชุมชน เป้าหมายคือสนับสนุนให้ผู้ป่วยที่ต้องการ

อยู่บ้านสามารถดูแลตัวเองได้ บริการที่จัดให้เช่น การดูแลส่วน 

บคุคล  การบรกิารด้านการพยาบาล  ไปจนถงึการดูแลระยะสดุท้าย 

และโครงการ Community-aged Care Package ที่มุ่งตอบสนอง

ผู้สูงอายุท่ีประสงค์จะอยู่บ้านแต่ต้องการให้มีคนดูแลในลักษณะ

เดียวกับ hostel โครงการนี้จัดร่วมกับรัฐบาลท้องถิ่นจัดบริการให้

ถึงบ้านผู้ป่วย CG ลงไปดูแลผู้ป่วยที่บ้าน บริการที่ให้คือ การท�า

กิจกรรมประจ�าวัน การดูแลตนเอง การกินยา ในส่วนของระดับ

ออสเตรเลีย
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สถาบันนั้นภาครัฐจะเน้นสร้างศูนย์ส�าหรับดูแลช่วงกลางวันให้ 

บริการในลักษณะเช้าไปเย็นกลับ (day care) การให้บริการใน

ลักษณะ nursing home ส่วนใหญ่จะเป็นของเอกชน เน้นบริการ 

ด้านการพยาบาล  และจะมอีงค์กรการกศุลต่างๆ ให้บรกิาร hostel 

รับดแูลผูส้งูอายท่ีุสามารถดูแลตัวเองได้  หรอืต้องการการดแูลจาก 

ผู้อื่นน้อยมาก

 

       LTC ในแคนาดาเป็นระบบผสมผสานระหว่าง 

       การที่รัฐจัดให้ผู ้ป่วยทุกคนเท่าเทียมกันใน 

         ลักษณะของการประกนัสุขภาพถ้วนหน้า (uni- 

    versal) กบัการทีร่ฐัจดับรกิารให้โดยพจิารณาจาก 

ฐานะของผู้ป่วยหรือครอบครัว (mean-tested) การจัดระบบ LTC 

เป็นความรับผิดชอบของฝ่ายบริการสังคม (social service) ของ

รัฐบาลท้องถ่ิน ให้ความส�าคัญกับการดูแลระดับสถาบันมากกว่า 

การดูแลท่ีบ้านหรือในชุมชน แต่ก็มีการจัด CG ให้บริการที่บ้าน 

ด้วย สถานบริการที่รัฐจัดให้มีทั้งรูปแบบโรงพยาบาลคือเน้นการ

ให้บริการกับผู้ป่วยที่ต้องการบริการทางการแพทย์ที่ซับซ้อน และ

รูปแบบบ้านพักคนชราที่มีทีมแพทย์คอยให้บริการ 24 ชั่วโมงด้วย 

โดยประชาชนต้องร่วมจ่ายในส่วนของค่าที่พัก รัฐบาลท้องถิ่น 

รบัผดิชอบค่าใช้จ่ายด้านบรกิารและการพยาบาล  พบว่ามีผูสู้งอายุ

ลงชื่อรอเข้าพักในบ้านพักคนชราจนคิวยาวหลายปี จนหลายคน

ต้องเลอืกใช้บรกิาร LTC ของเอกชนทีผู้่ใช้บรกิารต้องรับผดิชอบค่า 

ใช้จ่ายเองทกุอย่าง  โดยบรกิาร LTC ของภาคเอกชนมทีัง้แบบรองรบั 

จีน
แคนาดา

เฉพาะผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับความทรงจ�า เช่น ผู้ป่วยอัลไซเมอร์ จะ 

มบ้ีานพักประเภททีเ่รยีกว่า memory care facilities มุง่ดูแลเฉพาะ

ผูป่้วยกลุม่ทีร่ะบบความทรงจ�ามปัีญหา  และบ้านพกักลุม่ทีเ่รียกว่า 

assisted living facilities มุง่ให้บรกิารดูแลผู้ป่วยทีม่ภีาวะพึง่พงิทาง 

กาย เช่น มีข้อจ�ากัดด้านการเคลื่อนที่ ต้องการผู้ดูแลช่วยเหลือ 

เพื่อให้ท�ากิจวัตรประจ�าวันได้ ซึ่งบ้านพักเอกชนทั้งสองประเภทนี้

มีให้บริการหลายแห่งในแคนาดา 

        ประเทศทีม่ปีระชากรสงูมาอายมุากเป็นอนัดับ 

       หนึ่งของโลก และมีอัตราการเพิ่มจ�านวนใน 

        แต่ละปีสูงที่สุดในโลก เริ่มมีระบบ LTC ของรัฐ 

     ในปี 2554 มบีรกิารทัง้ 2 ระดบั คอืทีบ้่าน/ ชมุชน 

และในสถานบริการ ระบบ LTC มีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับ

นโยบายของรัฐบาลท้องถิ่น

 การให้บริการที่บ้าน เป็นทางเลือกแรกที่รัฐบาลจัดให้กับ

ประชาชน โดยรัฐบาลเน้นให้ครอบครัวให้การดูแลผู้สูงอายุท่ีอยู่

ในภาวะพึ่งพิงเอง มีส่วนน้อยที่ด้รับบริการจาก CG มืออาชีพที่

รัฐบาลจัดให้ โดย CG ของภาครัฐมีหน้าที่ดูแลอาหาร ท�าความ

สะอาดบ้าน  ให้บรกิารด้านการพยาบาลเบือ้งต้น  ดูแลการเดินทาง 

การเยีย่มบ้าน  การวางแผนการดแูล  ให้การช่วยเหลอืเวลาฉกุเฉิน 

รัฐบาลนานกิง (Du Peng) มีสวัสดิการทางการเงินให้ครอบครัว 

ที่ต้องดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง โดยต้องมีการสมัคร ก�าหนด

เงือ่นไขผูม้สีทิธสิมคัรดงัน้ี  1. ฐานะทางเศรษฐกจิไม่ด ี 2. สมรรถภาพ 
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ทางกายเสือ่มถอยระดบัปานกลางถงึมาก  3. อาย ุ70 ปี  หรอืมาก 

กว่าท่ีมลีกูคนเดยีวและลูกคนเดยีวนัน้เสียชวีติหรอืพกิาร  4. เป็นผู้ 

อายุ 100 ปี หรือมากกว่า จ�านวนเงินที่ให้การช่วยเหลือขึ้นอยู่ 

กับสภาพปัญหาของแต่ละบุคคล โดยครอบครัวของผู้สูงอายุท่ีมี 

ภาวะถดถอยปานกลาง จะได้รับเงินอุดหนุนเดือนละ 300 หยวน 

ครอบครวัท่ีต้องดแูลผูสู้งอายทุีภ่าวะถดถอยระดับรุนแรงได้รับเงนิ

อุดหนุนเดือนละ 400 หยวน แต่นโยบายให้สมาชิกในครอบครัว

ดูแลกันเองก�าลังประสบปัญหาเพราะนโยบายลูกคนเดียว ท�าให้

ความต้องการ CG มืออาชีพเพิ่มสูงขึ้น 

 การให้บริการระดับชุมชน ปรากฏในรูปแบบของการสร้าง

ศูนย์บรกิารต่างๆ  ลกัษณะ day care ทัว่ประเทศ  ข้อมลูในช่วงสิน้ปี 

2557 (Du Peng) มจี�านวนเตยีงในศนูย์บรกิาร day care รวม 1.16 

ล้านเตียง ส่วนใหญ่กระจายตัวในเขตเมือง ที่ปักกิ่งมีศูนย์ Home 

Care Service ‘Nine Supports’ policy for Elderly and Disabled 

และมีการแจกคูปองให้ประชาชนเพื่อน�ามาซื้อบริการจากสถาน

บรกิารในชมุชนทีข่ึน้ทะเบยีนกบัรฐั  บรกิารทีจั่ดให้จะเป็นการตอบ 

สนองความต้องการพืน้ฐานเช่น  บรกิารตดัผม  การท�าความสะอาด 

บ้าน อาบน�้า ซ้ืออาหาร เป็นต้น รัฐบาลปักกิ่งก�าลังพิจารณา

เปลี่ยนจากการแจกคูปองเป็นการจัดบริการให้แทน

 การให้บริการในสถานบริการ มีหลายรูปแบบ ถ้าในพื้นที่

ชนบทจะเน้นการจัดบริการบ้านพักระยะสั้น หรือสถานบริการ

สวัสดิการการดูแลขนาดเล็ก เน้นให้บริการแบบเช้าไปเย็นกลับ ม ี

การดูแลในสถาบันในระยะยาวหรือในสถานบริบาล (Institutional 

care) เน้นการดแูลในสถาบนัทีผ่นวกการดแูลและการรักษาพยาบาล 

ฝรั่งเศส

เข้าด้วยกันเพื่อดูแลผู้สูงอายุกลุ่มพิเศษ ได้แก่ ผู้สูงอายุติดเตียง 

กลุม่ทีอ่ยูใ่นภาวะสมองเสือ่ม  โดยประสานงานเชือ่มโยงกบัสถาน

พยาบาลระดบัชมุชน  ในปัจจบุนัการดแูลในสถาบันดแูลระยะยาว

นั้นก�าลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก

 แหล่งท่ีมาของเงินที่ใช้จัดการระบบประกันการดูแลระยะ

ยาวนัน้เป็นแบบเฉพาะกจิ  เงนิงบประมาณสามารถมาจาก 2 แหล่ง 

ด้วยกนั ได้แก่ 1. เงนิสนบัสนนุจากระบบประกันสขุภาพในเขตเมอืง 

ซึง่รวมเงนิประกนัสขุภาพส�าหรบัผู้เกษยีณอาย ุ และคนทีอ่าศัยใน

เขตเมือง และ 2.เงินจากระบบการคลังของประเทศ ซึ่งได้มาจาก

กองทุนสวัสดิการสาธารณะ (Public Welfare Fund)

       ครอบครัวยังมีบทบาทส�าคัญในการดูแลผู้สูง 

           อายท่ีุมภีาวะพึง่พงิ  ส่วนใหญ่ของผู้ดูแลเป็นคู ่

         สมรส  รองลงมาคอืลกู  และมบีรกิารดูแลอย่าง 

            ไม่เป็นทางการจากภาครฐัเป็นก�าลงัสนบัสนนุ  ใน 

ระดับชุมชนมี Community nursing services ใช้ผู้ช่วยพยาบาลให้

บริการเป็นหลัก สองในสามเป็นกิจการเอกชนประเภทไม่หวังผล 

ก�าไร  ทีเ่หลอืเป็นหน่วยงานของรัฐเป็นส่วนใหญ่  ได้รบังบประมาณ 

จาก National Solidarity Fund for Autonomy (Marie-Eve Joël, 

at el., 2010)

 การจัดบริการในระดับสถาบันมีหลายรูปแบบ ทั้งจากภาค 

รัฐและเอกชน เช่น Residential Home เป็นท่ีพักอาศัยผู้มีอาย ุ

เกิน 60 ปีขึ้นไป ยังช่วยตัวเองไม่ได้ ไม่ถึงขนาดที่มีภาวะพึ่งพิง  
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เมื่อถึงอยู่ในภาวะสูงวัยหรือมีภาวะพึ่งพิง โดยการคลังของ LTCI 

จะมาจากเงินเรียกเก็บจากผู้ประกันตนครึ่งหนึ่ง และจากภาษีอีก

ครึ่งหนึ่ง และเมื่อเข้ารับบริการผู้รับบริการต้องร่วมจ่ายค่าบริการ

ร้อยละ 10 ของค่าบริการจริงทุกครั้ง (วิชัย โชควิวัฒน์, 2562 และ 

สราวุธ ไพฑูรย์พงษ์, 2558)

 รัฐบาลซึ่งประกอบด้วยระดับท้องถิ่น ระดับจังหวัด และ 

รฐับาลกลาง  มหีน้าทีจ่ดับรกิารซึง่จะจดัในรปูของชดุสทิธปิระโยชน์ 

ที่แบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือกลุ่มต้องการความช่วยเหลือและกลุ่ม

ต้องการการดูแล กลุ่มแรกแบ่งช่วงและชนิดของการบริการเป็น 

2 ระดับ กลุ่มหลังแบ่งช่วงและชนิดของการบริการเป็น 5 ระดับ 

บริการที่จัดให้มีทั้งบริการที่บ้าน ในชุมชน และในสถานบริการ 

โดยบรกิารทีบ้่านประกอบด้วยการเย่ียมและการดูแลทีบ้่าน (home 

visit care) และการพยาบาลทีบ้่าน (home visit nursing) มบีรกิารให้

ค�าแนะน�าทางการแพทย์ถงึบ้าน (home visit medical advice) เพือ่

ช่วยเหลือผู้ที่มีความยากล�าบากในการเข้าถึงโรงพยาบาล บริการ

ในชมุชน  ประกอบด้วยบรกิาร day care ได้แก่บริการรบัไปบรกิาร

ฟ้ืนฟสูขุภาพแบบผูป่้วยนอกในสถานบรกิารทีม่นีกักายภาพบ�าบดั

เป็นผู้รับผิดชอบ  และการดูแลระยะสั้น (short term stay service)  

ซึง่มทีัง้การให้บรกิารการดแูลระยะสัน้ทางสงัคม  และทางการแพทย์ 

บริการในสถานบริการ มีทั้งรูปแบบบริการบ้านพักระยะยาว และ 

สถานบริการทางการแพทย์ ส�าหรับผู้สูงอายุที่มีอาการเจ็บป่วย

หนัก ป่วยเรื้อรัง ต้องการการดูแลทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง 

(วิชัย โชควิวัฒน์, 2562)

 ผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเข้าข่าย “กลุ่มที่ต้องการการดูแล” มี

ญี่ปุ่น

แต่ไม่ต้องการอยูบ้่าน  ซึง่ไม่สะดวกในการใช้ชวีติในวยัสงูอาย ุ และ 

ต้องการสิง่อ�านวยความสะดวก  มีระบบดูแลความปลอดภยัส�าหรับ 

ผู้สูงอายุและบริการด้านอาหาร ซ่ึงมักเป็น apartment จะมีทั้ง

ห้องเดี่ยวหรือครอบครัว ในกรณีท่ีผู้สูงอายุมีภาวะพึ่งพามากขึ้น

สามารถใช้บริการสถานบริบาล หรือโรงพยาบาลดูแลระยะยาว 

ซึ่งเป็นสถานท่ีส�าหรับผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได ้

และมขีดีความสามารถในการบรกิารสุขภาพ  โดยจ้างแพทย์ทัว่ไป

จากภายนอก มีพยาบาลเฉพาะกลางวัน ไม่มีพยาบาลอยู่เวร 

กลางคืน มีเพียงผู้ช่วยพยาบาล โดยหากเป็นของรัฐต้องเป็น 

ลกัษณะร่วมกันจ่ายระหว่างรฐัและผูร้บับรกิาร  หากเอกชนต้องการ 

จัดบริการลักษณะนี้ต้องมีการลงนามลักษณะไตรภาคี คือเอกชน  

ตัวแทนรัฐบาลท้องถิ่น และตัวแทนรัฐบาลระดับเขต 

      ญี่ปุ่นมีพัฒนาการของระบบ LTC มาอย่าง 

         ยาวนาน ในหลายรูปแบบ แต่ระบบปัจจุบันที ่

      ใช้อยู่เรียกว่าระบบประกันการดูแลระยะยาว 

     (long-term care insurance: LTCI) ซึ่งเริ่มใช้ตั้งแต ่

เดือนเมษายน 2543 เป็นระบบที่บังคับให้ประชาชนทุกคนที่อายุ 

40 ปีขึ้นไปต้องเข้าร่วมในฐานะผู้เอาประกันมีหน้าที่เสียภาษีใน 

ลกัษณะของเบีย้ประกนัสขุภาพ  โดยประชากรกลุม่ทีอ่าย ุ65 ปีขึน้ 

รฐับาลท้องถิน่จะหกัเบ้ียจากเงินบ�านาญ  ส่วนกลุม่ท่ีอาย ุ40-64 ปี 

ต้องจ่ายภาษใีนรปูของเบีย้ประกนัสขุภาพ  ก�าหนดอตัราทีต้่องจ่าย

ตามฐานรายได้เพือ่ให้รฐัน�าเงนิส่วนนีไ้ปจัดบรกิารเป็นสวสัดกิารให้
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สทิธิได้รับบรกิารทัง้ทีบ้่าน  ในชมุชน  และในสถานบริการ  ผูท่ี้อยูใ่น 

กลุม่ “ต้องการความช่วยเหลอื” จะได้รบับรกิารด้านป้องกันเพ่ือมิให้ 

กลายเป็นกลุม่ต้องการการดแูล  โดยผูเ้อาประกนัในกลุม่ทีห่นึง่ทีม่ ี

อายุเกิน 65 ปี มีสิทธิ์ได้รับสิทธิประโยชน์ทั้งหมด แต่ก็ไม่สามารถ 

เข้ารับบริการได้โดยอัตโนมัติ ต้องได้รับการรับรองจากเทศบาล 

หรือจังหวัดก่อน ส่วนผู้เอาประกันในกลุ่มที่สอง อายุ 40-64 ปี 

จะมีสิทธ์ิในชุดสิทธิประโยชน์ต่อเมื่อได้รับการวินิจฉัยว่าเกิดจาก

โรคที่มีความสัมพันธ์กับอายุ (วิชัย โชควิวัฒน์, 2562)

       ใช้ระบบประกันลักษณะเดียวกับญี่ปุ่น แต่เก็บ 

       เบี้ยจากประชาชนหรือผู้เอาประกันในอัตรา 

        ต�่ากว่า มีหน่วยงานที่เรียกว่า National Health 

      Insurance Corporation ท�าหน้าทีค่ล้ายส�านกังาน 

ประกันสังคมบ้านเราเป็นผู้รับผิดชอบกองทุน แต่กองทุน LTCI  

ได้รับการแยกออกมาบริหารจัดการต่างหากจากกองทุนอื่น การ

เงินการคลังของระบบใช้ลักษณะเดียวกับของญี่ปุ่น แต่ในสัดส่วน

ที่แตกต่างกัน คือ ร้อยละ 20 มาจากภาษี ร้อยละ 60-65 เป็นเงิน

จากผู้ประกันตน และส่วนหน่ึงเป็นการร่วมจ่ายของผู้ใช้บริการ  

ต่างกบัญีปุ่่นตรงท่ีแยกการค�านวณอตัราร่วมจ่าย  โดยไม่มกีารน�า

ค่าใช้จ่ายทีเ่ก่ียวกับบรกิารทางการแพทย์การรกัษาพยาบาลมาคดิ 

(คือให้บริการฟรี) บริการด้านอื่นได้แก่ ค่าการให้การดูแล และค่า

ห้องพัก ต้องร่วมจ่ายในอัตราร้อยละ 15-20 ของค่าใช้จ่ายจริง มี

ส่วนลดให้กับผู้ประกันตนที่มีรายได้น้อย

เกาหลีใต้

เนเธอร์แลนด์

 LTCI ที่เกาหลีใต้มีให้บริการ 2 ระดับ คือการบริการที่บ้าน

และในสถานบริการ โดยบริการที่บ้าน จะครอบคลุมบริการทาง

สังคม  มกีารเยีย่มบ้าน  การอาบน�า้  การเย่ียมเพือ่ให้การพยาบาล 

การบริการแบบเช้าไปเย็นกลับ (day care) หรือเย็นไปเช้ากลับ 

(night  care)  การให้การดแูลในสถานบรกิารระยะสัน้  การให้อปุกรณ์ 

เคร่ืองมอืเพือ่ช่วยเหลอื  เช่น walker  wheelchair  และมเีงินอดุหนนุ 

ให้กบัผูท้�าหน้าทีผู่ด้แูลในครอบครวัเดอืนละ 150,000 วอน  เพือ่ใช้ 

จ่ายในกรณทีีร่ะบบบรกิารไม่ครอบคลมุ  ส่วนบรกิารในสถาบนั  เช่น 

บริการบ้านพักคนชรา ที่มีระบบการดูแลครอบครัน ทั้งการฟื้นฟู

สภาพร่างกาย การฝึกอบรม การให้บริการการแทพย์ พยาบาล 

และการดูแลสุขภาพ (Pholpark, 2018)

         เป็นประเทศแรกทีน่�าระบบประกนัให้ประชาชน 

           จ่ายเบีย้ประกนัสขุภาพในฐานะผู้เอาประกนัมา 

        ใช้กับการจัดบริการ LTC ตั้งแต่ปี 2511 ก่อนที ่

           เยอรมนั  และญีปุ่น่จะตามมาในปี  2538 และ 2543 

ตามล�าดับ เหตุผลที่เนเธอร์แลนด์แยกระบบประกัน LTC ออกมา 

จากระบบประกนัสขุภาพ  เพราะระบบ  LTC  มรีายจ่ายหลายหมวด 

และต้องการงบประมาณจ�านวนมากเพื่อดูแลประชาชนที่ฐานะ

ทางเศรษฐกิจไม่ดี ท�าให้มีความเสี่ยงทางการคลังสูงกว่าระบบ

ประกันสุขภาพด้านอื่นๆ (Schut & van den Berg, 2010)

 ประชาชนเนเธอร์แลนด์ที่อายุ 15 ปีขึ้นไป และมีรายได้ที่

ต้องเสียภาษี  ต้องจ่ายเบี้ยประกันสังคมเข้ากองทุน LTC ในอัตรา
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ภายใต้การดูแลของครอบครัวและเพื่อน (Charlene Harrington, 

1991) Medicare ไม่มีระบบช่วยเหลือญาติหรือเพ่ือผู้ป่วยท่ีเป็น 

คนดูแล ไม่มีระบบชดเชยรายได้ให้คนกลุ่มนี้ ไม่มีการจัดสถาน 

พกัฟ้ืนช่ัวคราว (respite care) เพือ่ให้ครอบครวัหรอืเพือ่นพาผู้ป่วย 

มารับบริการในบางช่วงเวลาเพื่อแบ่งเบาภาระตัวเองได้ ท�าให้มีผู ้

ทีต้่องการการดแูลระยะยาวจ�านวนมากถูกทอดทิง้จากระบบ  ผูป่้วย 

ต้องแบกรบัค่าใช้จ่ายทีแ่พงมากกบัการระบบบรกิารในระดบัสถาบนั 

ของสหรัฐอเมริกา หากไม่ใช้บริการของ Medicare ประชาชน

สามารถซื้อประกันเอกชนได้ แต่ต้องจ่ายค่าเบ้ียในอัตราสูงมาก

เช่นกัน ประชาชนที่มีรายได้น้อย สามารถใช้สวัสดิการกองทุน 

Medicaid ซึ่งรัฐบาลกลางร่วมรัฐบาลท้องถิ่นจัดให้มีขึ้น แต่ผู้มี 

สิทธิใช้ต้องพิสูจน์ให้เห็นว่ามีรายได้น้อยอยู่ในเกณฑ์ยากจนจริง  

 LTC ของอเมรกิาให้ความส�าคญักบัการดแูลในสถานพยาบาล 

มากกว่าการดูแลทีบ้่านและในชมุชน  การดแูลระดบัสถาบนัทีส่�าคญั 

ได้แก่สถานบริบาล (nursing home) ที่ให้บริการด้านการพยาบาล

เบื้องต้นและการฟื้นฟูสมรรถภาพด้วย มีระบบการดูแลในภาวะ 

กึ่งฉุกเฉิน (sub-acute care) เป็นหน่วยบริการหนึ่งในเครือข่าย 

nursing home ใหญ่ๆ และในโรงพยาบาล เพื่อตอบสนองความ

ต้องการของผูส้งูอายทุีไ่ด้รบัอนญุาตให้ออกจากโรงพยาบาลแต่ไม่ 

สามารถไปอยูท่ีบ้่านได้เนือ่งจากยงัมคีวามต้องการบรกิารทางการ

แพทย์อยู ่ และโรงพยาบาล LTC ซ่ึงนยิามรวมถงึสถาบนัทางจติเวช 

ด้วย 

สหรัฐอเมริกา

ที่รัฐบาลก�าหนดตามสัดส่วนของรายได้ โดยรัฐบาลจะหักจากเงิน

รายได้อัตโนมัติ พร้อมกับการหักค่าประกันสังคมของกองทุนอื่น

เช่น กองทุนประกันการว่างงาน กองทุนประกันภาวะทุพพลภาพ 

 ระบบ LTC ของเนเธอร์แลนด์ให้ความส�าคัญกับการจัด

บริการในสถานบริการ ในส่วนของการบริการที่บ้านจะเน้นให้เงิน 

อุดหนุนเพ่ือให้สมาชิกในครอบครัวดูแลกันเอง โดยท้องถิ่นท�า

หน้าท่ีพ่ีเลีย้งให้ค�าแนะน�า  การดูแลในสถานบริการจะแบ่งเป็น 10 

ประเภท  ตามระดบัความรนุแรงของความถดถอยของผูร้บับรกิาร 

เช่น  การให้บริการท่ีพกัอย่างเดียว  การให้บรกิารทีพ่กัประกอบกบั 

การช่วยเหลอืบางอย่าง  การให้ทีพ่กัและการช่วยเหลอืแบบเข้มข้น 

การจัดสถานพยาบาล สถานดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพ การดูแลแบบ

ประคับประคอง เป็นต้น 

         LTC ของสหรฐัอเมรกิาอยูภ่ายใต้ระบบประกนั 

          สขุภาพท่ีเรยีกว่า  Medicare  ซึง่รัฐบาลกลางจดั 

       ให้กับประชาชนที่อายุ 65 ปีขึ้นไป ที่ต้องการ 

          การดูแลระยะยาว แต่ผู้รับบริการต้องสมทบจ่าย 

ค่ารักษาพยาบาล แพทย์ และค่ายาเพิ่มตามอัตราท่ีกฎหมาย

ก�าหนด  ข้อจ�ากัดของ Medicare คือ ครอบคลมุเฉพาะประชากรท่ี 

อายุ 65 ปีข้ึนไป  ผูท้ีอ่ายุน้อยกว่านัน้แต่ต้องการบริการระยะยาวไม่ 

สามารถใช้สิทธิจากกองทุนนี้ได้  นอกจากนี้ Medicare ยังให้ความ

ส�าคญักับการดแูลในระดับสถาบนั  มากกว่าการดแูลทีบ้่านและใน 

ชุมชน ทั้งที่ประมาณ 70% ของผู้ต้องการการดูแลระยะยาวอยู่ 
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สถานการณ์ผู้สูงอายุ
ในประเทศไทย และความจ�าเป็น
ต้องมีบริการการดูแลระยะยาว

ภาพรวมประชากรสูงอายุในไทย

 ประเทศไทยเริ่มเข้าสู่สังคมสูงวัย (aged society) ตั้งแต่ปี 

2548 เมื่อประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป มีสัดส่วนร้อยละ 10 ของ

ประชากรทัง้หมดประมาณ  63  ล้านคน  จ�านวนผู้สงูอายยุงัเพิม่มาก 

ขึน้เรือ่ยๆ ในขณะทีอ่ตัราการเกิดหรอือตัราการเพิม่ของประชากร

ลดต�า่ลงเหลอืเพยีงร้อยละ 0.5 ต่อปี  คาดกนัว่าในปี 2562 จะเป็น 

ปีแรกที่ประเทศไทยมีประชากรสูงอายุมากกว่าประชากรวัยเด็ก 

(อายตุ�า่กว่า 15 ปี) ท�าให้สดัส่วนของประชากรสงูอายเุมือ่เทยีบกบั 

ประชากรทัง้หมดเพิม่มากขึน้  ข้อมลูจากกรมกจิการผูส้งูอาย ุ(2562) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประเทศไทยมีจ�านวนประชากรอาย ุ

60 ปีขึ้นไป รวม 11,136,059 คน คิดเป็นร้อยละ 16.73 จ�านวน

ประชากรทัง้ประเทศ  66,558,935  คน  มกีารคาดการณ์ว่า (สถาบนั 

วิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย, 2559) ประเทศไทยจะเข้าสู่การเป็น

สงัคมสงูอายอุย่างสมบรูณ์ (completed-aged society) คอืสงัคมที่ 

มปีระชากรอาย ุ60 ปี  ขึน้ไปร้อยละ 20 ของประชากรทัง้หมดในปี 

2564 และจะเข้าสูส่งัคมสงูอายรุะดบัสดุยอด (super-aged society) 

คือสังคมที่มีประชากรอายุ 60 ปี ขึ้นไป ร้อยละ 28 ของประชากร

ท้ังหมดในปี 2574 นอกจากนี้หากพิจารณากลุ่มประชากรอายุ

มากกว่า 80 ปีขึ้นไป พบว่ามีประมาณ 1.5 ล้านคน คาดการณ์ว่า

ในปี 2580 จะเพิ่มสูงถึงประมาณ 3.5 ล้านคน

 แต่หากพจิารณารายภมูภิาคจะพบว่าภาคเหนือได้เข้าสูส่งัคม 

สูงอายุอย่างสมบูรณ์ตั้งแต่ปี 2561 โดยมีประชากรอายุมากกว่า 

60 ปี ร้อยละ 21.2 ของประชากรทั้งหมด และที่มีอายุมากว่า 80 

ปี ร้อยละ 2.6 ส่วนภูมิภาคที่มีประชากรสูงอายุมากที่สุดคือภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือท่ีมีประชากรอายุมากกว่า 60 ปี จ�านวน

ประมาณ 3.5 ล้านคน แต่ยังไม่เข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ 

เพราะเมื่อค�านวณสัดส่วนประชากรสูงอายุกับประชากรทั้งหมด

แล้วพบว่าภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืมีประชากรอายมุากกว่า 60 ปี 

ร้อยละ 18.9  และประชากรอายมุากกว่า 80 ปี  ร้อยละ 2.1 ต�า่กว่า 

เกณฑ์ที่จะเป็นสังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ที่องค์การอนามัยโลก

ก�าหนด  สว่นกรุงเทพฯ มีประชากรอาย ุ60 ปี  ขึ้นไป  ร้อยละ 13.1 

และประชากรอาย ุ80 ปีขึน้ไป  ร้อยละ 1.4 (สถาบนัวจิยัและพฒันา 

ผู้สูงอายุไทย, 2561)
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สถานการณ์ด้านครอบครัว
และการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุ

 ตัวแปรส�าคัญที่ส ่งผลถึงคุณภาพชีวิตของผู ้สูงอายุคือ

โครงสร้างด้านครอบครัวของผู้สูงอายุ ซึ่งหมายความถึงสภาพ 

ครอบครวัและการอยู่อาศยั  เม่ือน�าข้อมูลจากการส�ามะโนประชากร 

และเคหะของส�านักงานสถิติแห่งชาติในรอบ 4 ทศวรรษที่ผ่านมา

มาพิจารณาเปรียบเทียบจะเห็นว่าขนาดครัวเรือนของสังคมไทย 

ลดลง  หมายความว่าจ�านวนคนทีจ่ะอยู่อาศยัในบ้านเดยีวกนักบัผู ้

สูงอายุจะลดลงเรื่อยๆ ขนาดครัวเรือนของประชากรไทยปี 2523 

โดยเฉลี่ยแต่ละครอบครัวจะมีสมาชิก 5.2 คน ปี 2533 ขนาด 

ครัวเรือนเล็กลงเหลือ 4.4 คน ก่อนจะลดลงมาอีกเหลือ 3.8 และ 

3.1 คน ในปี 2543 และ 2553 ตามล�าดับ ข้อมูลล่าสุดจากการ

ส�ามะโนในปี 2559 พบว่าขนาดครัวเรือนของประชากรไทยเหลือ

เพียง 3 คน (สถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย, 2559)

 ข้อมูลจากการส�ารวจประชากรสูงอายุของสภาพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยังแสดงให้เห็นว่าสัดส่วนผู้สูงอายุ 

ท่ีอยู่อาศัยตามล�าพังเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยผู้สูงอายุที่อยู่

ตามล�าพังคนเดียวในปี 2545 มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 6.3 ของ

จ�านวนผู้สูงอายุทั้งหมดในประเทศ ปี 2550 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 

7.7 และเพิ่มมาเป็นร้อยละ 8.6 ในปี 2554 และร้อยละ 8.7 ใน

ปี 2557 และขึ้นมาเป็นร้อยละ 10.8 ในปี 2560 นอกจากนี้ยังม ี

ผู้สูงอายุกลุ่มหน่ึงท่ีอยู่กับคู่สมรสตามล�าพัง ซึ่งมีอัตราส่วนสูงข้ึน 

มากเช่นกนั  โดยในปี 2545  มผีูส้งูอายทุีใ่ช้ชวีติกบัคูส่มรสตามล�าพงั 
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โดยไม่มีสมาชิกอื่นในครอบครัวร้อยละ 16  การส�ารวจในปี 2550 

พบว่าอัตราส่วนนี้ยังคงเดิม ก่อนจะขยับขึ้นเป็นร้อยละ 18 ในปี 

2554 และร้อยละ 19 ในปี 2557 และร้อยละ 23.3 ในปี 2560  

หากใช้สมมติฐานว่าคนวัยเดียวกันแต่งงานกันก็จะหมายความว่า

คนกลุ่มน้ีคือคนสูงอายุที่อยู่ตามล�าพังกับผู้สูงอายุด้วยกัน ในปี 

2560 มีผู้สูงอายุที่มีสมาชิกในครอบครัวคนอื่นอยู่ด้วย เช่น บุตร 

พ่อแม่ ญาติ ร้อยละ 20.4 (สถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย, 

2561)

 นอกจากฐานของครอบครัวในการดูแลผู้สูงอายุจะอ่อนแอ

ลงตามโครงสร้างครอบครัวที่เปล่ียนแปลงไปยังพบว่าฐานของ

สังคมท่ีจะรองรับผู้สูงอายุในภาพใหญ่ก็อ่อนแอลงเช่นกัน โดย 

พบว่าอัตราส่วนระหว่างประชากรวยัท�างาน (อาย ุ15-59 ปี) เทยีบ

กับประชากรสูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) มีอัตราส่วนต�่าลงอย่าง 

ต่อเนื่อง  จาก 9.3 ในปี 2537 เป็น 7.0 ในปี 2545 และลดลงเหลือ 

6.3 และ 5.5 ในปี 2550 และ 2554 ตามล�าดับ จนลดลงเหลือ

เพียง 3.9 ในปี 2557 หมายความว่าประชากรวัยท�างานทุก 4 คน 

จะมีผู้สูงอายุ 1 คน ซ่ึงหมายถึงศักยภาพของสังคมในการดูแล 

ผู้สูงอายุลดน้อยลง (ส�านักงานสถิติแห่งชาติ, 2561)
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สถานการณ์ทางเศรษฐกิจของผู้สูงอายุ

 ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีคุณภาพชีวิตต�่ากว่าเส้นความยากจน 

คือมีรายได้ต่อเดือนน้อยว่า 2,647 บาทต่อเดือน โดยปี 2545 

ผู้สูงอายุร้อยละ 46.5 มีรายได้ต�่าว่าเส้นความยากจน ปี 2554 

สถานการณ์ดีขึ้นเมื่อสัดส่วนผู้สูงอายุกลุ่มน้ีลดลงเหลือร้อยละ 

33.8 ก่อนจะเพิ่มขึ้นมาที่ร้อยละ 34.3 ในปี 2558 

  แหล่งรายได้ส�าคัญของผู้สูงอายุส่วนใหญ่คือบุตร ปี 2560 

ผูส้งูอายรุ้อยละ 34.7 มบีตุรเป็นแหล่งรายได้หลกั รองลงมาร้อยละ

31.0 รายได้หลกัมาจากการท�างานเอง  โดยกลุม่ท่ีมีรายได้หลักมา 

จากการท�างานส่วนใหญ่จะเป็นคนทีป่ระกอบธุรกจิส่วนตวัโดยไม่มี 

ลกูจ้าง  มบีางส่วนทีม่สีถานะของการเป็นลกูจ้างรฐับาล  รฐัวสิาหกจิ 

  แหล่งรายได้หลัก ร้อยละของผู้สูงอายุ
 บุตร  34.7

 การท�างาน  31.0

 เบี้ยยังชีพจากทางราชการ  20.0

 บ�าเหน็จ/ บ�านาญ  5.9

 คู่สมรส  4.6

 ดอกเบี้ยจากเงินออม  2.3

 อื่นๆ  1.5

ที่มา: ส�านักงานสถิติแห่งชาติ. 2561

แหล่งรายได้หลักของผู้สูงอายุในปี 2560

และเอกชน  และบางส่วนช่วยธรุกจิในครวัเรอืนโดยไม่ได้รบัค่าจ้าง 

แหล่งรายได้อันดับที่ 3 ของผู้สูงอายุคือรายได้จากเบี้ยยังชีพของ 

ทางราชการ มผีูส้งูอายุส่วนน้อยทีม่รีายได้จากบ�าเหนจ็  บ�านาญของ 

ตัวเอง รายได้จากคู่สมรส รายได้จากดอกเบี้ยเงินออม และอื่นๆ 

ซึง่หมายถงึรายได้จากญาตพิีน้่อง  กองทนุประกนัสงัคม  และรายได้ 

จากค่าเช่าบ้าน  ค่าเช่าท่ีดิน  เป็นต้น  (ส�านักงานสถติแิห่งชาต.ิ 2561) 

สถานการณ์ด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ

 สิง่ท่ีตามมาพร้อมกบัอายท่ีุเพิม่มากขึน้คอืความเสือ่มโทรม

ทางสขุภาพ  การส�ารวจสขุภาพประชาชนโดยการตรวจร่างกายใน 

ปี 2557 ของ สวรส. พบผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะมีโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 

เป็นโรคประจ�าตัว โรคที่พบบ่อยได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง เบา

หวาน  ข้ออกัเสบ/ ข้อเสือ่ม  ถงุลมโป่งพอง/ หลอดลมอดุกัน้เรือ้รงั 

หลอดเลือดหัวใจตีบ กล้ามเนื้อหัวใจตาย และอัมพาต ซึ่งโรค

เหล่านี้หากมีอาการหนักล้วนต้องได้รับการดูแลระยะยาวเพราะ 

ผู้ป่วยจะไม่สามารถช่วยเหลือดูแลตัวเองได้ หรือดูแลตัวเองได้ 

น้อยมาก  ต้องการการช่วยเหลอืดูแลจากผู้อืน่  หากพิจารณาเฉพาะ 

สถานการณ์ด้านสขุภาพ  มจี�านวนผู้สงูอายท่ีุอยูใ่นภาวะพ่ึงพิงคอื 

ต้องมผีูด้แูลประมาณ 4 แสนคน  และผูส้งูอายทุีเ่ป็นโรคสมองเสือ่ม 

ประมาณ 6 แสนคน และมีแนวโน้มเพิ่มจ�านวนขึ้นมากในอีก 20 

ปีข้างหน้า โดยคาดว่าผู้สูงอายุที่อยู่ภาวะพึ่งพิงจะเพิ่มเป็น 1.3 

ล้านคน และผู้ป่วยด้วยโรคสมองเสื่อมจะเพิ่มเป็น 1.4 ล้านคน 

(สถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย, 2559)
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ความสามารถในการดูแลตัวเอง
และความต้องการการดูแลระยะยาว

 ข้อมูลจากส�านักงานสถิติแห่งชาติ (2560) พบว่าในปี 2560 

ผู้สูงอายุส่วนใหญ่คือร้อยละ 86.2 ดูแลตนเองโดยไม่มีผู้ดูแล 

ช่วยเหลือในเรื่องกิจวัตรประจ�าวัน โดยผู้สูงอายุวัยต้น (กลุ่มอายุ 

60-69 ปี) จะดแูลตวัเองได้สงูกว่าผู้สงูอายวุยักลาง (อาย ุ70-79 ปี) 

และผู้สูงอายุวัยปลาย (อายุ 80 ปีขึ้นไป)

 ในกลุ่มของผู้ที่มีผู้ดูแลพบว่าส่วนใหญ่ของผู้ดูแล (ร้อยละ 

32.2) คือคู่สมรส รองลงไปร้อยละ 30.0 คือ บุตรหญิงสมรส รอง 

ลงไปคอืบตุรหญิงโสด  บตุรชายสมรส  และบตุรชายโสด  ตามล�าดับ 

หากพจิารณาในกลุม่ของผู้ดูแลพบว่าร้อยละ 92.6 ไม่เคยได้รับการ

อบรมการดูแลผู้สูงอายุ 

 จากข้อมูลเชิงสถิติทั้งหมดที่ประมวลมาจะสามารถมอง

เห็นความจ�าเป็นที่ต้องการมีสร้างระบบการดูแลระยะยาวส�าหรับ

รองรับผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง ไม่เพียงเพื่อให้การพึ่งพิงและ

การดูแลด้านสุขภาพ หากรวมถึงการให้การดูแล ให้ที่พึ่งพิงทาง

เศรษฐกิจและสังคม
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ความเป็นมา
 ประเทศไทยจัดให้มีระบบการดูแลระยะยาวอย่างเป็น

ทางการในปี 2559 โดยส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

(สปสช.) จัดตั้งเป็นกองทุนขึ้นมาใหม่ ใช้ชื่อว่ากองทุนระบบการ

ดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขส�าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

(กองทุน LTC) ถือเป็นบริการใหม่ที่เพิ่มเข้ามาในระบบประกัน

สขุภาพทีม่อียูแ่ล้ว ในปี 2559 กองทนุจะครอบคลมุเฉพาะผู้สงูอายุ

ทีม่ภีาวะพึง่พงิคือมคีะแนน ADL น้อยกว่าหรอืเท่ากบั 11 และต้อง

เป็นผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเท่านั้น ต่อมาปี 2562 

ขยายการครอบคลุมประชาชนทุกคน ที่มีคะแนน ADL น้อยกว่า

หรือเท่ากับ 11 ไม่จ�ากัดอายุ และไม่จ�ากัดสิทธิ์

 กองทุน LTC ถูกพัฒนาขึ้นภายใต้แนวคิดส�าคัญว่าต้องจัด

ให้มีบริการทั้งด้านสุขภาพและด้านสังคมให้กับผู้สูงอายุที่มีภาวะ

พึ่งพิงที่ต้องการการดูแลแบบองค์รวมและบูรณาการในระยะยาว 

โดยใช้ต้นทุนทรัพยากรที่มีอยู่แล้ว เงินงบประมาณจึงถูกผันให้

ท้องถิ่นผ่านทางกองทุนสุขภาพต�าบล ซึ่งเป็นกองทุนหลักประกัน

สุขภาพในระดับพื้นที่ ที่ สปสช. และ อปท. สมทบทุนร่วมกัน 

ระบบการดูแลระยะยาว
ในประเทศไทย

2
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ท้องถิ่นที่จะเข้าร่วมกองทุน LTC ได้ จึงต้องเป็นท้องถิ่นที่เข้าร่วม

กองทุนสุขภาพต�าบลอยู่ก่อน นอกจากน้ียังใช้ต้นทุนทรัพยากร

ที่มีอยู่เดิมในชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) อาสาสมัคร

ดูแลผู้สูงอายุ (อผส.) และอาสาสมัครดูแลผู้พิการ (อผก.) รวมถึง

ชมรมผู้สูงอายุที่หลายพื้นที่มีการจัดตั้งอยู่ก่อนแล้ว ก�าหนดให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่เข้ามาเป็นกลไกหลักในการบรหิาร  โดย

วางเงื่อนไขให้ท้องถิ่นต้องร่วมเติมทรัพยากรและก�าลังคนเข้ามา

ในระบบ เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนก�าลังคนในระบบสุขภาพ 

(สมัฤทธิ ์ศรธี�ารงสวสัดิ ์และคณะ, 2561) ภายใต้การสนบัสนนุของ

คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอ�าเภอ (คปสอ.) ท่ี

ภายหลังเปลี่ยนมาเป็นคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ

อ�าเภอ (พชอ.) ในฐานะระบบสุขภาพระดับอ�าเภอ มีส่วนกลาง

สนับสนุนการพัฒนาก�าลังคน จัดอบรมผู้จัดการการดูแล (care 

manager: CM) และผู้ช่วยผู้ดูแล (caregiver: CG)

 กองทุน LTC ของไทยให้ความส�าคัญกับการให้การดูแล

ที่บ้านและในชุมชน มากกว่าการดูแลระดับสถาบัน โดยมองว่า

บริการดูแลระยะยาวส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการดูแลกิจวัตร

ประจ�าวันของผู้สูงอายุ จึงอาจไม่ต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะ 

(สัมฤทธ์ิ ศรีธ�ารงสวัสดิ์ และคณะ, 2561) มุมมองเช่นนี้ท�าให้

ระบบกองทุน LTC ของไทย ให้ความส�าคัญกับการผลิต CG เพื่อ

สนับสนุนการดูแลที่บ้านและในชุมชนเข้ามาเป็นก�าลังส�าคัญใน

บริการ LTC 

  ประเด็นส�าคัญคือเราอยากเห็นโมเดลในการจัดการเร่ืองน้ีที่ดีพอ
กับหลายๆ ประเทศ เช่น ญี่ปุ่น ที่ใช้ institutional base คือเมื่อคน
สงูอายมีุปัญหาช่วยเหลอืตัวเองล�าบาก  เขาจะให้ไปอยูที่ส่ถานพยาบาล
สถานบริบาลผู้สูงอายุ สร้างตึกใหญ่โต มีคนดูแล เป็นเรื่องดี ท�าให้
ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น แต่ปัญหาคือแพงมาก และพวกเราคงรู้ 
ใครที่เอาพ่อแม่ไปอยู่โรงพยาบาลจะเห็นว่าค่าใช้จ่ายเดือนหนึ่งหลาย
หมืน่  คนทัว่ไปในภาพรวมของประเทศไม่สามารถแบกรับได้  เรากลบั
ต้องกลบัมาดทูีต้่นทนุของสังคมไทยทีม่กีารเคารพกนั  การให้เกยีรตกินั
ความกตัญู เป็นทุน เราไม่ทอดทิ้ง เรามีชุมชนที่ค่อนข้างเข้มแข็ง 

  เราได้ไดอะแกรมมาอันหนึ่งเป็นเรื่อง network การดูแลผู้สูงอายุ
ติดบ้านติดเตียงว่าต้องเร่ิมที่บ้าน ที่ครอบครัว ไม่ได้เร่ิมที่เจ้าหน้าที่
สาธารณสุขเพราะมันจะท�าให้ระบบเจ๊ง ผู้สูงอายุท่ีอยู่กับสามีภรรยา
ตัวเอง กับลูกหลาน พี่น้องที่สามารถดูแลเขาได้ เราต้องเทรนคน

นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ ์
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
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กลุ่มนี้รวมทั้งตัวผู้สูงอายุเองด้วยให้มีความเข้าใจเบื้องต้น เพราะข้อ
จ�ากัดในการท�ากิจวัตรประจ�าวันถ้าเทรนแล้วมันจะก้าวข้ามนโยบาย
รฐับาล  LTC ทีเ่ราท�าเรือ่งไปขอสนบัสนนุจาก สปสช. ให้ตัง้งบประมาณ 
ต่างหาก  เป็นเรือ่งของการสนับสนุนผูส้งูอายุ  ตดิเตียง  เริม่ต้นจากตรง 
นี้ เราก็หวังให้เงินลงไปที่ท้องถิ่นจะช่วยเราหาโมเดลการมี network 
ของการดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง

  เราขยบัมาสูส่ิ่งทีเ่รยีกว่า community long term care team เป็น
ทีมดูแลผู้สูงอายุในชุมชน คือเรา base ที่ รพ.สต. มีสององค์ประกอบ
ใหญ่คือ care manager ผู้จัดการการดูแล เป็นบุคลากรในระบบ 
สาธารณสุขท่ีปฏิบัติงานใน รพ.สต. เราเอามาฝึกอบรมให้เข้าใจ มี 
หน้าที่ท�าแผนการดูแลผู้สูงอายุในพ้ืนที่ เรามุ่งไปที่ผู้ติดเตียงก่อนนะ  
มกีีค่น  สภาพเป็นอย่างไร  ช่วยเหลอืตัวเองได้บ้าง  หรอืไม่ได้เลย วดัไป 
ตาม ADL แล้วลูกมือคือ care giver/ volunteer, care workers  
หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราจะเรียก ลักษณะคือกึ่งจิตอาสา ไม่ใช่จิตอาสา 
100% มนุษย์เราจะจิตอาสา 100% ก็ล�าบาก ก็ให้ค่าตอบแทนบ้างตาม
สมควร ไม่ได้มากมายจนระบบรบัไม่ได้  เราเคยให้ไม่เกนิ 300 บาทต่อ 
เดอืน  เรากข็ยบัขึน้มา  คนกลุม่นีส่้วนหนึง่มาจาก อสม. ทีม่ค่ีาตอบแทน 
อยู่แล้ว แต่ 300 ไม่เวิร์กก็เพิ่มเป็น 1,500 แต่พวกนี้ถือว่ากึ่งอาสา คือ
จะใช้เขา full time เหมือนคนที่ท�าเรื่องนี้เต็มเวลาไม่ได้ เป็น extra 
job ไป จะไปตอนว่าง ตอนเย็น หรืออะไรก็แล้วแต่ 

  CG ทีเ่รามอียูย่งัน้อยมาก  แล้วเป็นงานกึง่อาสาสมคัร  กต้็องยอมรบั 
ว่าคณุภาพจะได้ไม่เตม็ร้อย ดูได้บ้าง ดไูม่ได้บ้าง ถ้ามนีกับรบิาลทีจ้่าง
มาเต็มเวลา เป็นงานที่ต้องท�าแลกกับเงินเดือนน่าจะดีขึ้น

  เราต้องการนักบริบาลชุมชนท�างานเต็มเวลา ไม่ได้เป็น CG ซึ่ง
เป็นผู้ช่วยดูแลนะ เป็น “นัก” เลย แปลว่าต้องมีสเปกรองรับ นัก
บริบาลชุมชนในอดีตมีปัญหามากเพราะบ้านเราการให้ดูแลระหว่าง
การช่วยอาบน�้า ป้อนข้าว กับบริการพยาบาล มันเหลื่อมกัน เพราะ
ฉะนั้น สังเกตว่าวันนี้เรายังไม่อนุญาตให้สถานบริบาลที่ดูแลผู้สูงอายุ
อย่างเดียวเกิดขึ้น กลายเป็นว่าต้องไปแปะกับโรงพยาบาล เอกชนที่
ท�าอย่างกล้วยน�า้ไทน่ีเป็นโรงพยาบาล  ขออนุญาตเป็นโรงพยาบาลแต่ 
เอาคนแก่มาแอดมิท แต่คอนเซปท์มันไม่จ�าเป็นใช่ไหม เขาอาจไม่ใช่
ผู้ป่วย แต่แค่ช่วยตัวเองไม่ได้ 

  สิ่งที่เราย�้ามากในโครงสร้างไดอะแกรมที่เราท�าไว้คือ ต้องไม่แยก
ส่วน ไม่ใช่แยกไปต�าบลใคร ต�าบลมัน มันต้องเชื่อมกันได้ ต้ังแต่
ครอบครัวมาที ่community long term care team ไปที ่รพ. แม่ข่าย 
คอื รพช. ในพ้ืนที ่นัน่หมายความว่าผูส้งูอายติุดเตียงทกุคนต้องมีฐาน
ข้อมูลใน รพ. แม่ข่ายด้วย ต้องนึกถึงว่า บางคนอาจต้องไปกายภาพ 
ทุกสองอาทิตย์ ทุกอาทิตย์ หรือบางคนอาจต้องไปให้หมอตรวจ พบ
มีโรคไต นัดเจาะเลือด เบาหวาน สิ่งเหล่านี้ต้องประสานแม่ข่าย รวม
ถึงบางเร่ืองที่เกินกว่าศักยภาพ แม้กระทั่งการดูแลชีวิตประจ�าวันที่
อาจต้องการ hi-end อันนี้ต้องเชื่อมกับตัวแม่ข่าย เลยไปถึง รพ. 
ประจ�าจังหวดัด้วยซ�า้ไป อาจต้องการหมออายรุกรรม หมอหวัใจ และ
ที่ส�าคัญก็คือว่าในโมเดลนี้เราให้คุณค่าท้องถิ่นมาก เพราะเราถือว่า 
เป็นเจ้าของพืน้ทีท่ีผู่ส้งูอายอุยู ่ เป็นประชากรของเขา  เขาเป็นคนดแูล 
สารพัดเร่ือง  หากบ้านผูส้งูอายติุดเตียงหลงัคาร่ัว  เจ้าหน้าทีส่าธารณสขุ 
กไ็ม่มปัีญญาจะท�า  กต้็องท้องถิน่  เขาดทูัง้เรือ่งสขุภาพพวกนีด้้วย  เรา 
ก็อยากให้ท้องถิ่นเข้ามาสนับสนุน
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  ในอดีต พม. เคยท�าพลาดมาแล้ว  ตอนทีเ่อาเงนิงบประมาณมาจ้าง 
CG ท�าคนเดยีว  โดยไม่เกีย่วกบัใครเลย  ส่วนใหญ่ล้มหายตายซากไป 
แล้ว พอเงินหมดก็เลิกบ้านใครบ้านมัน มันไม่มีระบบรองรับ การท�า
เรือ่งแบบนีพ้อคดิเป็นคร้ังๆ มันกอี็กเรือ่งหน่ึง มันต้องดูว่าจะยัง่ยนืได้ 
อย่างไร  ผมถึงบอกว่า network ส�าคัญ  จากครอบครัวมา community 
LTC team มา รพ. แม่ข่าย มันต้องเชื่อมกันเป็นระบบอย่างนี้

  ในโมเดลเราชัดเจนว่าท้องถิ่นต้องเข้ามามีบทบาท ไม่ใช่แค่ LTC 
แต่ NCD และอะไรอื่นๆ ด้วย ต้องให้ท้องถิ่นเข้ามา ถ้าประชากรใน
เขตปกครองของคุณ เป็นเบาหวาน หรือต้องมาฟอกไตกันถ้วนหน้า 
คุณจะรับได้ยังไง ก็ต้องมาช่วยกัน แต่เรื่องเทคนิควิชาการ เราอาจ
สนับสนุนให้ได้ แต่เรื่องอื่นเราต้องไปวางแผน

  เชื่อผมเถอะหลายเรืองที่เป็น good will จะ gain vote ไม่มีใคร 
against หรอก ต้องมองให้เห็นว่ามัน win-win ได้อย่างไร มันมี
ประเดน็ กค็นของคณุนีคุ่ณท�า นีมั่นหาเสยีงชัดๆ ตอนทีเ่ราท�า รพ.สต. 
อันที่เราประเมินแล้วได้คะแนนมากสุดของ รพ.สต. คือการเยี่ยมบ้าน 
บางคนตอบเราด้วยข้อความที่ฟังแล้วขนลุกมาก “ไม่เคยคิดเลยว่า 
เมื่อก่อนต้องเหมารถไป รพ. ค่าเหมารถ 500 นะ ไปแป๊บเดียวกลับ
มาแล้ว ไปอาทิตย์ละหลายครั้ง วันนี้ทีมพยาบาล ทีมหมอมาถึงบ้าน 
ตังค์ไม่เก็บเลย ไม่เสียสักบาท” เขาตอบด้วยความรู้สึกดีๆ สุดยอด 
อันนี้ตอบโจทย์นะ LTC เพราะเขาก็ทุกข์ร้อน ดูแลอยู่คนเดียว แบก
รบั ใครจะท�าแผล ใครจะท�าอะไร ทมีเราจงึต้องเริม่ต้นได้ บางทีน่ายกฯ 
เขามาชวนท�าเองเลยนะ แต่เราอย่าไปหวังอะไรแบบนั้น เราต้องเป็น
ฝ่ายรุก จับมือกันไปหา อปท. เอง

  มันก็ยังมีปัญหาอยู่ เพราะมันต้องการเงินมากกว่านี้ในการดูแล
ทั้งหมด เงินตรงนี้มันก็ยังมีปัญหา เงินต้องไปผ่านกลไกที่เรียกว่า
คณะกรรมการกองทุนต�าบล ที่มีท้องถ่ินเป็นประธาน และมีพวกเรา
เป็นกรรมการ แต่มีข้อจ�ากัดว่าเนื่องจากภาระกิจอันนี้ยังถูกตีความ
ว่าใช่เรื่องที่ท้องถิ่นจะท�าได้ไหม บางพื้นที่บางแห่งก็มีการทักท้วง ผู้
บริหารท้องถิ่นบางท่านก็ไม่สบายใจ แต่ตอนผมเป็นผู้ตรวจราชการ 
เขตรอบที่สอง ผมก็ใช้วิธีบริหารเชิญผู้บริหารระดับอ�าเภอ ทั้ง ผอ. 
รพช. และ สสอ. มาคุยกันจนจบว่าทางออกคืออะไร บางเรื่องเสี่ยง
นิดหน่อยก็ต้องท�ากันก่อน ทุกคนไม่เดือดร้อน หลายที่ก็ท�าได้ดี การ
เบิกจ่ายเพิ่มขึ้นมาก 

  สรุปโดยภาพรวมก็ยังเป็น spot มี best practice หลายที่ ถามว่า 
หากไปรื้อแล้วดูจริงๆ ว่ามันผิดจะมีปัญหาไหม มันก็อาจจะมีปัญหา 
มันก็ท�าให้คนอื่นไม่อยากท�า ยกตัวอย่างล�าสนธิโมเดล ที่เราท�ามา
ก่อนที่จะมีกองทุน LTC ที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล ทุกคนก็
พยายามดิ้นรนท�ากัน เพราะศูนย์ผู้สูงอายุมีปัญหา ล�าสนธิร่วมมือ
กับท้องถิ่นชัดเจน อบต. ยอมตั้งงบประมาณเพื่อจ่าย CG เดือนละ 
4,000 บาท ไม่มากขนาดจะเลี้ยงชีพได้ แต่ก็ท�าให้คนท่ีไม่มีงานท�า 
หรือเป็น อสม. อยู่แล้ว เป็นแม่บ้านอยู่แล้ว ไปท�าจ๊อบเพิ่มนิดหน่อย  
เขาใช้คอนเซปท์ว่าคนล�าสนธิไม่ทอดทิ้งกัน พยายามใช้แนวคิดกึ่ง
อาสา 4,000 บาทนี่ท�างานได้ง่ายขึ้น สบายขึ้น แต่ก็ถูก สตง. ท้วงว่า
ท้องถิ่นจ่ายแบบนี้ไม่ได้

เผยแพร่ครั้งแรก จุลสารออนไลน์ ผีเสื้อขยับปีก มิถุนายน 2562 
เข้าถึงได้ที่ www.hrdo.org
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โครงสร้างและการจัด
ระบบบริการระยะยาว
ภายใต้กองทุน LTC

ระบบการเงินการคลัง
และการบริหารทรัพยากร

 งบประมาณของกองทุนมาจากงบประมาณประจ�าปีของ 

สปสช. แบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นเงิน on top ส�าหรับสถาน

บริการที่เข้าร่วมการบูรณาการการดูแลระยะยาวในชุมชนและ

บรกิารสขุภาพ  โดย สปสช. โอนตรงให้แห่งละ 100,000 บาท เป็น

ค่าใช้จ่ายส�าหรับจัดทีมหมอครอบครัวร่วมกับ อปท. ด�าเนินการ 

คัดกรองผู้สูงอายุและผู้ที่อายุต�่ากว่า 60 ปี ทุกสิทธิ์ ตามแบบการ

ประเมินความสามารถในการด�าเนินชีวิตประจ�าวันตาม Barthel 

ADL index และจัดท�าแผนดูแลรายบุคคล (Care plan :CP)  

ส่วนที่ 2 เป็นงบประมาณเหมาจ่ายให้กองทุนสุขภาพต�าบล ของ

พืน้ทีท่ีเ่ข้าร่วมโครงการ  ตามจ�านวนผู้ป่วยทีเ่ข้าข่ายได้รบัสทิธติาม

เง่ือนไขกองทนุ  ก�าหนดทีร่ายละ 5,000 บาท/ปี  ในปี 2559  ทีเ่ริม่ต้น 

กองทุนฯ สปสช. จัดสรรงบประมาณส่วนแรกเงิน on top ส�าหรับ

หน่วยบริการ 100 ล้านบาท และงบประมาณเหมาจ่ายรายหัวให้

กองทุนสุขภาพต�าบลรวม 500 ล้านบาท ส�าหรับประชากรกลุ่ม

เป้าหมาย 100,000 คน (สปสช., 2559) ปี 2562 งบประมาณ  

on top ในส่วนแรก 150 ล้านบาท และงบประมาณเหมาจ่าย 

ส�าหรับกองทุนสุขภาพต�าบล 741.80 ล้านบาท ส�าหรับประชากร 

กลุ่มเป้าหมาย 152,800 คน (สปสช., 2562)

แผนภาพแสดงกรอบการบริหารจัดการ
งบประมาณกองทุน LTC ปีงบประมาณ 2562

ที่มา: ปรับจากคู่มือบริหารงบกองทุน LTC ปี 2562

หน่วยบริการ
ประจ�า

หน่วยบริการ
ปฐมภูมิ

สถานบริการ

ศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิต

ผู้สูงอายุ

มหาดไทย

พม.

สสส.

สช.

สวรส.

เอกชน

อปท. 
(กองทุน

หลักประกัน
สุขภาพ

ระดับพื้นที่)

สปสช.

พชอ.

ให้การ
สนับสนุน

ให้บริการตาม
Care Plan

ให้การดูแลตาม
บทบาทภารกิจ

ผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิง

บริการเชิงรุก

ที่บ้าน

ซื้อบริการตาม

ชุดสิทธิประโยชน์

766.80 ลบ.

เหมาจ่าย 
(5,000/ คน/ ปี)

100 ลบ. (on top) บริการ LTC ในหน่วยบริการ
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 การบริหารงบประมาณเหมาจ่ายในส่วนที่ 2 สามารถท�า 

ได้ 2 รูปแบบ รูปแบบที่ 1 อปท.ท�าบันทึกข้อตกลงร่วมกับหน่วย 

บริการในพื้นที่ โอนงบประมาณเหมาจ่ายรายหัวให้หน่วยบริการ

บริหารจัดการเองตามกรอบการบริหารงบประมาณของหน่วย

บริการ รูปแบบที่ 2 โอนเงินผ่านศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

ขึน้มาบรหิารจัดการงบประมาณ  โดยศนูย์นีส้ามารถตัง้โดย อปท. 

หรือภาคเอกชน แต่ต้องบริหารจัดการงบประมาณตามกรอบของ 

อปท. 

 ปี2561ส�านักงานวิจัยและพัฒนาก�าลังคนด้านสุขภาพ 

(สวค.) ได้รับงบประมาณจากส�านักสนับสนุนการพัฒนาระบบ

สขุภาพ  ส�านกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสรมิสขุภาพ (สสส.) 

เพื่อถอดบทเรียนการบริหารจัดการระบบ LTC มีพื้นที่ศึกษา 25 

พื้นที่ทั่วประเทศ ได้แก่ อ.สันทราย และ อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่, 

อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย, อ.พรานกระต่าย และ อ.ไทรงาม 

จ.ก�าแพงเพชร, อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี, อ.บ้านลาด และ อ.หนอง- 

หญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี, อ.เมืองกาฬสินธุ์ และ อ.กุฉินารายณ์ 

จ.กาฬสนิธุ,์ อ.ศรวีไิล และ อ.บงึโขงหลง จ.บงึกาฬ, อ.จกัราช และ 

อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา, อ.วารินช�าราบ และ อ.เดชอุดม 

จ.อุบลราชธานี, อ.เมืองอ�านาจเจริญ จ.อ�านาจเจริญ, เทศบาล 

เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น อ.ฉวาง, อ.ถ�้าพรรณรา, อ.จุฬาภรรณ ์

และเขตเทศบาลนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช, อ.บางกล�่า 

และ อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา, และศูนย์บริการสาธารณสุข 48 

กรุงเทพฯ และพบข้อจ�ากัดและข้อสังเกตในการบริหารจัดการ 

งบประมาณในระดับพื้นที่หลายประการ ดังนี้ 

 งบประมาณเหมาจ่ายที่บริหารจัดการผ่านกองทุนสุขภาพ 

 ต�าบลพบว่าส่วนใหญ่ถูกใช้เป็นค่าตอบแทน CG โดยมีการ 

จ่ายใน 2 รูปแบบข้ึนกับความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่น พ้ืนที่ท่ี อปท. เข้มแข็งและสามารถจัดตั้งศูนย์พัฒนา 

คณุภาพชวีติผู้สงูอายไุด้ จะสามารถก�าหนดกรอบอตัราค่าตอบแทน 

CG  ได้ตามระเบยีบการเบกิจ่ายของ อปท.ซึง่ก�าหนดให้ไม่เกนิอตัรา 

ค่าจ้างรายวันขั้นต�่าของพื้นที่ ส่วนพื้นท่ีที่ อปท. ยังไม่สามารถ

จัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุได้ จะใช้วิธีสร้างความ 

ร่วมมือกับหน่วยบริการในพื้นที่โดยท�าบันทึกความตกลงร่วมกัน 

ในลักษณะการซื้อบริการจากหน่วยบริการ โดย อปท. โอนงบ

ประมาณเหมาจ่ายรายหวัให้กบัหน่วยบรกิารตามจ�านวนประชากร 

ของกองทุน และให้หน่วยบริการบริหารจัดการงบประมาณเอง  

การเบิกจ่ายค่าตอบแทน CG จึงต้องอยู่ภายใต้กรอบการใช้เงิน

บ�ารุงของหน่วยบริการ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขมีหนังสือเวียน

ก�าหนดไว้ว่า CG ทีร่บัผิดชอบ 1-4 เคส ได้รบัค่าตอบแทนเดอืนละ 

600 บาท และที่รับผิดชอบ 5-10 เคส จะได้รับค่าตอบแทนเดือน

ละ 1,500 บาท  ซึง่เมือ่ค�านวณเฉลีย่แล้วพบว่า พืน้ทีท่ี่ศนูย์พฒันา

คณุภาพชวีติผูสู้งอายเุป็นผู้บริหารจัดการงบประมาณในส่วนนีเ้อง

จะสามารถจัดสรรค่าตอบแทนให้ CG ได้มากกว่า

 งบประมาณเหมาจ่ายรายหัวไม่อนุญาตให้จัดซื้อวัสดุ 

 สิ้นเปลือง เช่น ผ้าอ้อมส�าเร็จรูป รวมถึงอุปกรณ์เครื่องมือ 

ทางการแพทย์เบื้องต้นที่จะช่วยให้ CG สามารถท�างานได้มี

ประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น เครื่องวัดความดัน ทั้งที่เป็นสิ่งจ�าเป็น

2.

1.
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ส�าหรับผู้ป่วยภาวะพึ่งพิง ท�าให้พื้นที่ต้องหางบประมาณจากส่วน

อ่ืนมาใช้เพื่อการนี้ ส่วนใหญ่เป็นการของการสนับสนุนจากภาคี

นอกระบบสขุภาพในพืน้ทีเ่ช่น ระดมเงินบรจิาคในรูปแบบของการ

จัดตั้งผ้าป่าเพื่อซื้อของใช้และอุปกรณ์เปล่าน้ี พื้นที่ที่วัดและพระ

สงฆ์เข้มแข็งกจ็ะได้รบัการสนบัสนนุจากวดั เช่น พระอธกิารศราวธุ 

สุทฺธสีโล เข้าอาวาสวัดก�าแพงแลง อ.เมืองเพชรบุรี บอกบุญให้ลูก

ศษิย์จากต่างพืน้ทีซ่ือ้เครือ่งวดัความดนัให้กบัระบบ LTC  จนเพียง

พอแจกให้กับ CG ทุกคนในจังหวัดเพชรบุรี

 การให้ อปท. เป็นผู้บริหารจัดการงบประมาณ LTC ผ่าน 

 ทางกองทุนสุขภาพในระดับพื้นที่ท�าให้ประสิทธิภาพใน

การบริหารจัดการงบประมาณและการด�าเนินงานกองทุน ขึ้นกับ 

ประสิทธิภาพของ อปท. ซึ่งพบว่า อปท. หลายแห่งท่ีเข้าร่วม

กองทุน LTC แต่ไม่ด�าเนินการเบิกจ่ายโดยเฉพาะการจ่ายค่า

ตอบแทน CG หลายพื้นที่ไม่มีการเบิกจ่ายเนื่องจาก อปท. ขาด

ความเข้าใจ หรือไม่มีบุคลากรรับผิดชอบโดยตรง หรือกลัวการ

ตรวจสอบจากส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ท�าให้มีงบ

ประมาณของกองทุน LTC ค้างจ่ายท่ี อปท.เป็นจ�านวนมาก  ข้อมลู 

ณ วันที่ 27 มีนาคม 2563 พบว่ามีเงินกองทุน LTC “ค้างท่อ” ที่ 

อปท. ถงึ 808,848,574 บาท (อานนท์ ศกัดิว์รวชิญ์, 2563) อย่างไร

ก็ดีพบว่าพื้นที่ที่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณจากกองทุน LTC 

หลายพ้ืนท่ีน�างบประมาณจากกองทุนสขุภาพต�าบลมาใช้ในกจิการ 

ที่สนับสนุนการเพ่ิมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดบ้านติด

เตียง ภายใต้กรอบของกองทุนสุขภาพต�าบล ท�าให้ประชาชนไม่

ขาดโอกาสในการได้รับการดูแล

 การท�างบประมาณก�าหนดให้ท�ารายปี โดยต้องมีการแจ้ง 

 ยอดประชากรกลุม่เป้าหมายของกองทุนล่วงหน้า  ไม่มกีาร 

ก�าหนดช่องทางว่าหากมเีคสเกดิขึน้ใหม่ระหว่างปีจะต้องท�าอย่างไร 

มข้ีอก�าหนดเพยีงหากมเีคสทีไ่ด้รบัการจดัสรรงบประมาณแล้วเสยี

ชีวิตไประหว่างปี  ให้เกบ็เงนิงบประมาณส่วนทีเ่หลอืของเคสน้ันไว้

ส�าหรบังบประมาณปีต่อไป  ท�าให้เกดิความไม่ชดัเจนในการบรหิาร

งบประมาณเพื่อให้ครอบคลุมการดูแลเคสใหม่ที่เกิดขึ้นระหว่างปี 

3.

CG ในเขต อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี ออกปฏิบัติงานพร้อมด้วยเครื่อง
วัดความดันที่ได้รับการสนับสนุนจากวัดก�าแพงแลง อ.เมืองเพชรบุรี
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 Long-term care เป็นเทรนด์ของยุคนี้ มันจะตอบโจทย์ได้ไม่ใช่
แต่เฉพาะโรงพยาบาลอย่างเดียว แต่ต้อง transform ระบบสุขภาพ
ทั้งระบบก่อน รพ.วาริน ปรับมานานแล้ว เริ่มจากคนไข้เบาหวาน 
ความดนั  ซึง่เป็นปัญหาใหญ่สดุมา รพ. กนัทกุเดอืน  แล้ว รพ.กแ็ออัด
เราก็คิดว่าวันข้างหน้าเขาคงมา รพ. กันไม่ไหวแน่ๆ แต่เขายังคงเป็น
เบาหวาน  ความดนัอยู่  โรคพวกน้ีมันไม่ใช่ตรวจจบัรกัษาตอนนัน้แล้ว
หายเลย มันต้องการ community care มันเป็น long life care แต่
จะให้เข้ามารับการดูแลต่อเนื่องที่ รพ. ก็ท�าได้ยาก และ รพ.ก็แออัด 
เราเลยเริ่มจากฝากคนไข้ให้ รพ.สต.ดูแล ส่ง FamMed และทีมไป
ดแูลอีกทหีนึง่  สร้างระบบเชือ่มโยงมาที ่รพ. ให้เฉพาะคนไข้ทีม่คีวาม
จ�าเป็นต้องรับการรักษาใน รพ.จริงๆ มาถึง รพ.ได้

นพ.สุธี สุดดี 
รอง ผอ. รพ.วารินช�าราบ อุบลราชธานี

 โครงสร้างของ รพ.วาริน จงึเป็นลกัษณะฝังซ้ายคอืเครือข่ายรับมือ
กับปัญหาผู้ป่วยเบาหวาน ความดัน นอก รพ. เชื่อมโยงมาถึงฝังขวา
คือ FamMed 8 คน CM 30 คน  มีทั้งนักวิชาการและนักสาธารณสุข
และเภสัชกรอีก 6 คน หมุนเวียนกันลงไปดูแล นี่คือการ utilize re-
sources เราท�าตรงนี้ก่อนที่นโยบาย LTC จะมา

 สิ่งส�าคัญคือต้องไม่ท�าให้ รพ.สต. เป็น extended OPD แต่ต้อง
ให้เป็น integrated care พอ long term care มา เราก็ให้เป็นส่วน
หนึ่งของ integrated care เพราะคนไข้กลุ่ม LTC ไม่ต้องการการ
ดูแลใน รพ. อยู่แล้ว เพราะ long life ของเขาอยู่ที่บ้าน จะมา รพ. 
เฉพาะเวลาเกิดอาการแทรกซ้อน และต้องสร้างระบบ refer ที่ดีต้อง
มีทั้งระบบส่งไปส่งกลับที่เหมาะสม มีทีม COC สนับสนุน ก่อนหมอ
จะ off service ต้องให้ FamMed มารับเคสต่อ และต้องมั่นใจว่า
เมื่อส่งกลับไปญาติและชุมชนจะรับมือได้ วารินช�าราบสร้างเครือข่าย
แบบนี้มาตั้งแต่ปี 2550

 เรามีจุดยืนคือ 1A 3C: Accessibility, Comprehensive, Con-
tinuing และ Coordination มีหมอ FamMed เป็นผู้ประสานงาน
คนส�าคัญ
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การบริหารจัดการระบบ LTC 
และการจัดบริการ

 จากการศึกษาของ สวค. พบว่าทุกพื้นที่ท่ีท�าการศึกษามี

ระบบการดูแลระยะยาวอยู่ก่อนที่จะมีกองทุน LTC ของ สปสช. 

โดยก่อนหน้านัน้ส่วนใหญ่จดัให้เป็นส่วนหนึง่ของงานเยีย่มบ้านใน

บริการปฐมภูมิ และเมื่อสปสช. ตั้งกองทุน LTC โดยมีการจัดสรร 

งบประมาณให้ต่างหาก แต่ละพื้นที่ก็ได้แยกบริการระยะยาวออก

มาเป็นภาระงานหน่ึงที่ชัดเจน ต่อยอดงานเยี่ยมบ้านเดิม ที่เป็น

ส่วนเสริมเข้ามาเหน็ได้ชดัเจนคอืการม ีอปท. เข้ามาเป็นกลไกหลกั 

และมี พชอ. เป็นภาคร่ีวมท่ีส�าคญั  มกีารจดัระบบเยีย่มบ้านท่ีเป็น

ระบบมากขึ้น โดยมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบงานกองทุนการให้

บรกิารระยะยาวเป็นหลกั 1 คน คอื CM (Care manager) ส่วนใหญ่ 

จะเป็นพยาบาลที่รับผิดชอบงานเยี่ยมบ้านอยู่แล้ว และจะแยก 

ผู้ป่วยท่ีเข้าเกณฑ์ได้รับการดูแลตามกองทุนของ สปสช. ออกมา

ให้อยู่ภายใต้การดแูลของกองทนุน้ีเพือ่ให้จดัระบบบริการผูป่้วยได้

ครบตามชุดสิทธิประโยชน์ของกองทุนฯ เช่น การประเมิน ADL ผู้

ป่วย การวางแผนการดูแล (care  plan) การท�า case conference 

และการให้บริการการดูแล โดยมี CG เป็นบุคลากรกลุ่มใหม่เพิ่ม

เข้ามาในระบบให้เป็นผู้ช่วยวิชาชีพในการให้บริการท่ีบ้านของผู้

ป่วยภาวะพึ่งพิงที่ต้องการบริการระยะยาว 

 มีข้อสังเกตว่าพื้นที่ที่ รพช. มีระบบบริการปฐมภูมิเข้มแข็ง 

อยู่แล้ว โดยเฉพาะมีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว (FamMed)  

จะสามารถบริหารจัดการระบบบริการ LTC ได้มีประสิทธิภาพ

มากกว่า เช่น พื้นที่ในเขตอ�าเภอวารินช�าราบ อ�าเภอเดชอุดม 

จังหวัดอุบลราชธานี อ�าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ อ�าเภอ

สวรรคโลก สุโขทัย และอ�าเภอเมือง จังหวัดอ�านาจเจริญ

 มตีวัอย่างของพ้ืนท่ีท่ีแยกระบบงาน LTC ออกจากงานเยีย่ม

บ้านเลยคือ เขตเทศบาลเมืองนครศรีธรรมราช ซึ่ง อปท. เป็น

เจ้าของหน่วยบริการเองคือ รพ.เทศบาลเมืองนครศรีธรรมราช 

และเป็น รพ. ที่สามารถจัดระบบการให้บริการที่บ้านที่เข้มแข็งอยู่

แล้ว ภายใต้แนวคิดท�าเตียงผู้ป่วยที่บ้านให้เป็นเตียงในวอร์ดของ

โรงพยาบาล รพ. เทศบาลเมืองนครศรีธรรมราชจึงมีภาพลักษณ์

ของการเป็นโรงพยาบาล 30,000 เตยีง  มทีมีสหวชิาชพีออกเยีย่ม

ผูป่้วยโดยมกีารนดัหมายล่วงหน้า  เมือ่เข้าร่วมกองทนุ LTC รพ.ได้

ตั้งทีมขึ้นมารับผิดชอบงาน LTC ต่างหากจากการเยี่ยมบ้าน โดย

แยกคนไข้ส่วนท่ีเข้าเกณฑ์กองทุน LTC มาอยู่ภายใต้การบริหาร

จดัการของทีมใหม่ซึง่มพียาบาลวชิาชพีเป็นหวัหน้าทีมและลกูทีม 

ประกอบด้วยนักสาธารณสุขชุมชนที่รับผิดชอบงาน อสม. อยู่เดิม 

โดยทีม LTC รับผิดชอบการบริหารจัดการ CG และเป็นผู้พา CG 

ลงไปให้การดูแลผู้ป่วยของกองทุน LTC แยกต่างหากจากการเยีย่ม 

บ้านของทีม รพ. 30,000 เตียง พบว่าผู้ป่วยที่มีคุณสมบัติตาม

กองทุน LTC จ�านวนมากเป็นผู้ป่วยของโครงการ รพ. 30,000 

เตียงอยู่แล้ว ท�าให้เกิดความซ�้าซ้อน ท�าให้เกิดความไม่เข้าใจ

และไม่ยอมรับจากผู้ป่วยกลุ่มนี้ท่ีได้รับบริการเยี่ยมบ้านจากทีม

สหวิชาชีพอยู่เป็นปกติแล้วว่าท�าไมต้องมี CG มาเยี่ยมบ้านเพิ่ม 

ขณะที่กองทุน LTC ที่เพิ่มเข้ามาพบว่าเป็นประโยชน์อย่างมาก

กับกลุ่มประชากรที่เข้าข่ายกองทุน LTC และไม่ได้อยู่ในโครงการ 
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รพ. 30,000 เตียง  ซึ่งต้องผ่านกระบวนการสมัครและเป็นผู้ป่วยที ่

มีเลขระเบียนของ รพ. เพราะกองทุน LTC น�าเข้าผู้ป่วยอัตโนมัติ

เมื่อระบบคัดกรองตรวจพบผู้ป่วยในชุมชน   

 จากการที่การด�าเนินงาน LTC ของพื้นที่จะต้องได้รับการ

สนับสนุนจากพยาบาล และสหวิชาชีพจากโรงพยาบาล ดังนั้นผู้

ประสานงานหลักส่วนใหญ่จะอยู่ที่โรงพยาบาลชุมชน โดยเฉพาะ

ฝ่ายปฐมภูมิ และมีการร่วมมือท�างานกับส�านักงานสาธารณสุข

อ�าเภอผ่าน คณะกรรมการพัฒนาสาธารณสุขระดับอ�าเภอ (คป 

สอ.)  ซึง่บางแห่งกจ็ะม ีCM ที ่สสอ.  บางแห่งกไ็ม่ม ี ในการสนบัสนนุ 

ให้เกิดความร่วมมือระหว่าง อปท. และ รพ.สต. นั้น สาธารณสุข

อ�าเภอจะเข้ามามีบทบาทเชื่อมโยงให้ อปท. เข้ามาร่วมมือ รวม 

ทัง้การแก้ปัญหาต่างๆ ทีเ่กดิขึน้  กลไกทีร่ะดับอ�าเภอ  จะมท้ีองถิน่ 

อ�าเภอที่เป็นผู้ประสานงานกับ อปท. แต่ละต�าบล 

 รูปแบบท่ีน่าจะมีส่วนท�าให้งาน LTC ได้รับการสนับสนุน

จากสหวิชาชีพ คือ การพัฒนาระบบปฐมภูมิที่เข้มแข็งของพ้ืนท่ี 

มีทีมสหวิชาชีพรับผิดชอบในแต่ละ รพ.สต. มีการออกไปให้

บริการสม�่าเสมอสามารถสนับสนุนให้ LTC ในพ้ืนท่ีเป็นไปอย่าง

มีประสิทธิภาพ

 ในด้านของการจัดบรกิารนัน้นอกจากการเยีย่มบ้านโดย CG 

ซึง่เป็นกจิกรรมหลกัของกองทุน LTC แล้ว  ระบบบรกิารระยะยาวที ่

มีการด�าเนนิการอยูใ่นปัจจบุนั  พบว่ามบีางพืน้ทีจ่ดับริการสนับสนุน 

ขึน้ในชมุชนเพือ่สนับสนุนการจัดบรกิารของผูดู้แลและผูช่้วยผูด้แูล

ให้มคีณุภาพมากข้ึน  โดยส่วนใหญ่จดับริการในลกัษณะศนูย์ฟ้ืนฟู

สมรรถภาพทางกาย  ให้บรกิารในลกัษณะ day-care  โดยมทีัง้ส่วน 

ที่ได้รับความร่วมมือจาก อปท. และมีการบูรณาการงบประมาณ

ส่วนอืน่เข้ามาร่วม  เช่น  ศนูย์โฮมสขุ  ในจงัหวดักาฬสนิธุ ์ ทีใ่นหลาย 

ต�าบลเช่น ต�าบลนาจารย์ ได้รับความร่วมมือจากเทศบาลต�าบล 

นาจารย์สนบัสนนุสถานท่ีตัง้อาคารรวมถงึงบประมาณการก่อสร้าง 

และได้รับความร่วมมือจากงานกายภาพบ�าบัดของโรงพยาบาล

กาฬสนิธุส์นบัสนนุบคุลากร  โดยค่าใช้จ่ายในการตอบแทนบคุลากร 

กลุ่มนี้มาจากงบประมาณกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพระดับจังหวัด  

ที่ อบจ. รับผิดชอบอยู่ และมีศูนย์ที่เกิดจากความร่วมมือกับภาคี

อื่นเช่น วัด ดังกรณีของวัดห้วยเกี๋ยง อ.สันทราย จ. เชียงใหม่ และ

วัดบุญนารอบ ในเขตเทศบาลเมืองนครศรีธรรมราช ที่เจ้าอาวาส

ศูนย์โฮมสุข 
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ให้การสนับสนุนหน่วยบริการในพื้นที่จัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ 

ในวดั และสนบัสนนุงบประมาณทีว่ดัได้รบับรจิาคมาจากประชาชน

   หลายพื้นที่ที่ยังไม่สามารถต้ังศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพได้ ก็

มีความพยายามขับเคล่ือนหาทางออกภายใต้กรอบของตนเอง 

หลายต�าบลในเขตอ�าเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬมีปัญหาเร่ืองการ

ขาดแคลนนักกายภาพบ�าบัด ขณะท่ีผู้ป่วยที่มีภาวะพ่ึงพิงเป็น

จ�านวนมากต้องการการฟื้นฟูสมรรถภาพทางกาย จึงมีการขับ

เคลือ่นเพือ่ให้สามารถสนบัสนนุการให้บรกิาร  โดยมกีารขบัเคลือ่น 

2 รปูแบบ  รปูแบบทีห่นึง่เป็นการขบัเคลือ่นของนกักายภาพบ�าบดั 

ของ รพช. เอง ที่จัดให้มีงานกายภาพบ�าบัดเคลื่อนที่ ทุกสัปดาห์

จะประสานกับ รพ.สต. ในพื้นที่ เพื่อนัดผู้ป่วยที่ต้องการการฟื้นฟู

สภาพให้ไปรอรับบริการในพื้นที่ส่วนกลางของชุมชน อาจเป็น 

ศาลากลางบ้าน วัด หรือสถานที่อื่นใดตามที่มีในชุมชน เวียนไป

ทุกต�าบล ท�าให้ประชาชนได้รับบริการอย่างทั่วถึง รูปแบบที่สอง 

เป็นการขับเคลื่อนที่เกิดจาก อปท. เช่นท่ี อบต. นาสะแบงได้

ท�าความร่วมมือกับนักกายภาพบ�าบัดของ รพ. ศรีวิไล ให้ลงพื้นที่

ให้บริการผู้ป่วยในพื้นที่รับผิดชอบของ อบต. ในช่วงวันหยุดและ

นอกเวลาราชการ โดย อบต. จ่ายค่าตอบแทนให้

 นอกจากนี้พบว่าหลายพื้นที่สามารถจัดตั้งศูนย์อุปกรณ์

เครื่องมือแพทย์เพ่ือให้ผู้ป่วยยืมในระยะยาวได้ โดยส่วนใหญ่จะ

ได้รับการสนบัสนนุจากภาคประชาสงัคมในการร่วมบรจิาคเงนิเพือ่

ซื้ออุปกรณ์การแพทย์ที่จ�าเป็น เช่น เตียงปรับระดับ เครื่องผลิต

ออกซิเจน ที่นอนลม ให้ผู้ป่วยยืม โดยไม่ต้องมีการวางมัดจ�าหรือ

หลักประกันใดๆ เพื่ออ�านวยความสะดวกให้ผู้ป่วยและครอบครัว 

สถานที่ตั้งศูนย์พบว่ามีความหลากหลาย ส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ที่ 

รพช. มีบางพื้นที่สามารถกระจายไปยัง รพ.สต. ได้ และบางแห่ง 

เช่นที่สะบ้าย้อย สงขลาได้รับความสนับสนุนจาก อบจ. ในการ

หาทีท่�าการศนูย์และส่งเจ้าหน้าทีข่องตนเองมาเป็นฝ่ายซ่อมบ�ารงุ 

โดย อบจ. ท�าความร่วมมือกับสถานศึกษาระดับอาชีวะในพื้นที่

อบรมความรู้ให้ผู้พิการ แล้ว อบจ. จ้างผู้พิการเหล่านั้นเป็นคน 

รับผิดชอบงานซ่อมบ�ารุงอุปกรณ์การแพทย์ของศูนย์ต่างๆ ซึ่งมี

หลายแห่งในเขตจังหวัดสงขลา ขณะที่ อ.แม่วาง พบว่า มีการน�า

อุปกรณ์ปลดระวางจาก รพ.แม่วาง มาซ่อมเพื่อให้ศูนย์อุปกรณ์

น�ามาใช้ต่อ โดยเทศบาลขอความสนับสนุนจากสถานศึกษา 

ระดบัอาชวีะในพืน้ทีม่าฝึกอบรมให้ชาวบ้านในชมุชนสามารถซ่อม

อุปกรณ์เหล่านี้ได้เอง ในด้านการจัดระบบการยืม-คืน อุปกรณ์
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ของศูนย์อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์พบว่า ส่วนใหญ่ท�าระบบใหม ่

ให้อยู่นอกระบบของสถานบริการ คือเมื่อได้รับการบริจาคมาจะ

ไม่น�าเข้าบัญชีอุปกรณ์ของโรงพยาบาล หรือ รพ.สต. เพราะยาก

ต่อการให้ยมื-คนื  แต่จะสร้างระบบการบนัทกึข้อมลูขึน้ใหม่ให้เป็น

ของศูนย์เองโดยตรง อาจไม่ได้คืนบ้าง เพราะบางคร้ังเม่ือผู้ป่วย 

ที่เคยใช้อยู่เสียชีวิตหรือไม่มีความจ�าเป็นต้องใช้ ก็อาจมีการส่ง

ต่อกันในชุมชนเลยโดยไม่ได้ผ่านศูนย์ฯ ทั้งนี้ศูนย์ฯ ที่เกิดจากการ

บริจาคของประชาชนในลักษณะน้ี ผู้บริหารจัดการ ซึ่งส่วนใหญ่

คือ CM กลาง จะมองว่าเป็นของที่ผู้บริจาคต้องการให้ประชาชน

ใช้อยู่แล้ว 

การบริหารจัดการก�าลังคน
ในระบบบริการ LTC

 ระบบบริการ LTC เป็นบริการท่ีเพิ่มขึ้นภายใต้กรอบหลัก

ประกันสุขภาพถ้วนหน้าเดิมที่มีอยู่ ใช้บุคลากรชุดเดิมกับที่มีอยู่ 

ในระบบสุขภาพ แต่มีการเพิ่มก�าลังคนกลุ่มใหม่คือผู้ช่วยผู้ดูแล 

หรือ CG เข้ามาในระบบ มุ่งเน้นให้บริการที่บ้านของผู้ป่วยเป็น

ส�าคัญ สามารถจ�าแนกก�าลังคนและการบริหารจัดการก�าลังคน 

ของระบบบริการ LTC ของประเทศไทยในปัจจุบันได้ดังนี้

1. ผู้ชว่ยผู้ดแูล (caregiver: CG) 

 CG เป็นก�าลังคนกลุ่มใหม่ที่เพิ่มเข้ามาในระบบบริการ

สุขภาพ เป็นก�าลังส�าคัญของชุมชนที่ช่วยเติมเต็มคุณภาพของ 

การดูแลระยะยาวท่ีบ้าน งานหลักคือการลงเยี่ยมบ้านช่วยเหลือ

ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง ดูแลด้านกิจวัตรประจ�าวัน 

อาบน�า้ แต่งตวั ป้อนข้าว ป้อนยา คดักรอง ประเมนิปัญหาสขุภาพ 

และให้บริการด้านสุภาพเบื้องต้น โดยให้บริการตามแผนการดูแล

รายบุคคล (Care plan) ซึ่งจะมีบุคลากรด้านสุขภาพท่ีรับหน้าที่ 

ผู้จัดการการดูแล (CM) เป็นผู้ท�าไว้ให้ 

 ในครั้งแรกกองทุน LTC ก�าหนดคุณสมบัติ CG ว่าต้องเป็น 

ผูส้�าเรจ็การศกึษามธัยมต้น  และต้องเข้ารบัการอบรมหลกัสตูร CG 

ของกรมอนามัย ซึ่งก�าหนดไว้ที่ 70 ชม. และ 420 ชม. ผู้ที่ผ่าน

การอบรมหลักสูตร 420 ชั่วโมง สามารถน�าให้ประกาศนียบัตรไป

รับจ้างท�างานกบัเอกชนได้  แต่ปรากฏว่าหลายพืน้ทีไ่ม่สามารถหา 

คนได้จึงต้องปรับลดวุฒิการศึกษาลงมาเหลือระดับชั้นประถม 

ศึกษาปีที่ 6 ประกอบกับการค�านวณค่าตอบแทนของ CG ตาม

กองทุน LTC ของ สปสช. มีความซับซ้อนและจ่ายค่าตอบแทน

ได้จ�านวนไม่มาก ท�าให้ CG ในระบบบริการระยะยาวของภาครัฐ 

ท�างานในลักษณะจิตอาสาที่ได้รับค่าตอบแทนเล็กน้อย CG  

ส่วนใหญ่ของกองทุน LTC จึงเป็น อสม. เดิมที่มาเข้ารับการอบรม 

เพิ่มท�าให้งานดูแลผู ้สูงอายุติดบ้านติดเตียงท�าได้ไม่ต่อเนื่อง  

เพราะ อสม. หลายคนสวมหมวกงานกึ่งจิตอาสาให้กับภาครัฐ

หลายใบอยู่ก่อนแล้ว
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 จากการฝึกอบรม 70 ชั่วโมงตามหลักสูตรของกรมอนามัย 

ท�าให้ CG ส่วนใหญ่มคีวามรูพ้ืน้ฐานด้านการดแูลผูสู้งอายุตดิบ้าน

ติดเตียงเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ดี จากการเก็บข้อมูลของทีมถอด 

บทเรียนของ สวค. พบว่า งานหลักของ CG ส่วนใหญ่จะเป็นการ

ดูแลกิจวัตรประจ�าวัน วัดความดัน พลิกตัวกันแผลกดทับ และ 

การท�าแผลเลก็ๆ น้อยๆ มส่ีวนน้อยทีจ่ะสามารถท�างานด้านอืน่ๆ 

เพิ่มเติมได้ ส่วนใหญ่จะพบในพื้นที่ที่มีความพร้อมหรือความ 

เข้มแข็งของงานปฐมภมู ิงานฟ้ืนฟ ูหรอืงานเยีย่มบ้านอยูแ่ล้ว เช่น 

CG ในหลายพื้นท่ีของจังหวัดกาฬสินธุ์ ผ่านการอบรมการเป็น 

ผู้ช่วยนักกายภาพบ�าบัด และท�างานในฐานะผู้ช่วยนักกายภาพ 

บ�าบดั  ภายใต้ชือ่ “หมอโฮมสขุ” อยูเ่ดิมจะมทัีกษะพ้ืนฐานของงาน 

ฟ้ืนฟสูมรรถภาพทางกาย  ซึง่เป็นกจิกรรมการดแูลท่ีจ�าเป็นส�าหรับ

การดูแลระยะยาวในผู้ป่วยหลายเคส

จิตอาสา VS การจ้างงาน: 
CG ในไทยควรเดินไปทางไหน 

 ปัจจุบันผู้ช่วยผู้ดูแลหรือนักบริบาลในฝั่งของ public care 

ของประเทศไทยมกีารจ้างงานบนฐานของจติอาสา  หากพจิารณา

จากกองทุน LTC ซึ่งเป็นตลาดงานที่ใหญ่ที่สุดของก�าลังคนกลุ่มนี้

พบว่ามกีารจ่ายเงนิค่าตอบแทนใน 2 ลกัษณะ ขึน้อยูก่บัระบบการ

บริหารจัดการของกองทุนฯ ในแต่ละพื้นที่

 พืน้ทีท่ีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่บรหิารจดัการโดยการลง

นามร่วมมือกับสถานบริการในพื้นที่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็น รพ.สต. ให้

เป็นผู้บริหารจัดการงาน LTC ทั้งหมด ค่าตอบแทนของ CG ต้อง

เป็นไปตามกรอบการใช้เงินบ�ารุง คือ CG ที่ดูแลผู้ป่วย 1-4 เคส

ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนเดือนละ 600 บาท ส่วน CG ที่ดูแล 

ผู้ป่วย 5-10 เคส ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนเดือนละ 1,500 บาท 

โดยงบประมาณมาจากกองทนุ LTC ทีจ่ะจดัสรรให้กบัท้องถิน่ตาม

จ�านวนผู้ป่วยภาวะพ่ึงพิงท่ีมกีารขึน้ทะเบยีนไว้รายละ 5,000 บาท 

ต่อปี 

 ส่วนพื้นที่ท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) สามารถ

จัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุขึ้นมาเพื่อบริหารจัดการ 

งบประมาณของกองทุนฯ LTC ได้เอง กองทุนได้เปิดเงื่อนไขใน

การจ่ายเงินไว้กว้างกว่า โดยให้ อปท. สามารถก�าหนดอัตราการ

จ่ายค่าตอบแทนได้เอง ท้ังนี้ต้องไม่เกินอัตราค่าแรงขั้นต�่าของ 

พื้นที่

 จากการศึกษาของ สวค. พบว่าพื้นที่ที่มีการตั้งศูนย์พัฒนา

คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจะสามารถจ่ายค่าตอบแทน CG ได้สูงกว่า 

และท�าให้ประชาชนได้รับบริการที่ดีและต่อเนื่องกว่าการบริหาร

จัดการกองทุนโดยผ่านสถานบริการในพื้นที่ 

 ภาพรวมของการจ้างงาน CG ในปัจจบุนั ดงัแสดงในตาราง
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ประเภท CG
อาสากาชาด

CG ในระบบ
กองทุน LTC ที่
เป็น อสม. เดิม

หมอโฮมสุข (อสม.
ที่ผ่านการอบรมเป็น
ผู้ช่วยนักกายภาพ 
พบที่เขตจังหวัด
กาฬสินธุ์)

CG จากการจ้างของ
ท้องถิ่น (มีมาก่อน
กองทุน LTC) 

CG อาชีพ ท�างาน
เต็มเวลาในระบบ
เอกชน

ไม่มี

ได้รับเงินสนับสนุนตาม
เงื่อนไขกองทุน LTC/ (1-4
เคส เดือนละ 600 บาท/
5-10 เคส เดือนละ 1,500 
บาท) พบว่าบางพื้นที่น�า
เงินมาเฉลี่ยให้ CG ได้ค่า
ตอบแทนเท่ากัน เนื่องจาก
CG จะลงเคสร่วมกัน

ได้รับค่าตอบแทนเหมาจ่าย
รายเดือน โดยค�านวณจาก
ค่าตอบแทนรายเดอืนทีต้่อง
ไม่สูงกว่าค่าแรงขั้นต�่าใน
เขตพื้นที่

เบิกจากกองทุนฟื้นฟูฯ จ่าย
เป็นรายเคส เคสละ 50 บาท
จ�ากัดที่คนละ 12 เคส ต่อ
เดือน

3,000 – 9,000 ต่อเดือน

XXXXX 

มีคนที่มีจิตอาสามาก มีทั้งที่
เป็น อสม. อยู่เดิม และที่ไม่ได้
เป็น อสม. 

พบในพื้นที่ที่มี อสม. ต้องการ
เป็น CG หลายคน และมีความ
เป็นจิตอาสาสูง และในกรณีที่
รพ.สต.ท�า MOU กับ อปท. น�า
เงนิเข้า รพ.สต. และเบกิจ่ายตาม
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข

กรณีที่ อปท. ตั้งศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และให้
ศนูย์เป็นผูบ้รหิารจดัการกองทนุฯ 

มีผู้สมัครเป็น CG ไม่มาก และ
อปท. ให้การสนับสนุนการ
ท�างาน เนื้องานเน้นการฟื้นฟู
สมรรถภาพร่างกาย ก�าหนด
เวลาท�างานเคสละ 45 นาที 

อปท. สนับสนุนการจ้างงาน
เหมาะกับพื้นที่เขตเมือง หรือ
อปท. ขนาดใหญ่ มีงบประมาณ
มาก ส่วนใหญ่จ้างโดย อบจ. ที่
เข้าร่วมกองทุนฟื้นฟูฯ

เป็น private care พบในเมือง
ใหญ่ ฐานะทางเศรษฐกิจดี
เอกชนเปิดให้บริการแต่ต้องการ
เชือ่มโยงกบัระบบบริการสขุภาพ
ของภาครัฐ 

ค่าตอบแทน บริบท

ตารางแสดงความหลากหลายของการจ้างงาน CG

 แนวคิดการบริหารจัดการ CG โดยอิงฐานของจิตอาสานั้น 

ถูกพบว่าเป็นปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้งาน LTC ของประเทศยังไม ่

เข้มแข็งเท่าที่ควร เนื่องจากประชาชนไม่ได้รับบริการที่ต่อเนื่อง 

เพราะ CG จะต้องให้ความส�าคัญกับงานอื่นในชีวิตของตนเอง

รวมทัง้การหารายได้  และการท�าหน้าทีอ่ืน่ตามบทบาท อสม. เมือ่ 

มีเวลาว่างจึงจัดสรรมาท�าหน้าที่ของ CG ได้ ความสม�่าเสมอของ

การดแูลผูป่้วยจงึขาดหายไป  จากการเกบ็ข้อมลูของทมีวจิยั สวค. 

พบว่า แม้ care plan จะก�าหนดระยะเวลาที่ CG จะต้องให้การ

ดแูลผูป่้วย  แต่กไ็ม่สามารถก�าหนดระยะเวลาทีเ่หมาะสมกบัความ

ต้องการการดูแลของผู้ป่วยได้ care plan ส่วนใหญ่จึงก�าหนดงาน

ให้ CG ว่า ลงเยี่ยมเคสละ 1-2 ครั้ง ใน 1 สัปดาห์ แล้วแต่ว่า CG 

จะสะดวกลงไปดูแลเมื่อไร 
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 การคงอยู่ในระบบของ CG และจิตอาสา นอกเหนือจาก 

เรือ่งเวลาและค่าตอบแทนแล้ว  ยงัเกีย่วกบัอายุของ CG ในปัจจบัุน 

ด้วย โดยพบว่า CG ส่วนใหญ่มีอายุมากกว่า 40 ปี มีจ�านวนไม่

น้อยอยู่ในกลุ่มผู้สูงวัยคืออายุเกิน 60 ปี ท�าให้เกิดภาวะผู้สูงวัย 

ดูแลผู้สูงวัย ซ่ึงจะเป็นปัจจัยส�าคัญท�าให้ระบบบริการสุขภาพ 

ระยะยาวของประเทศไม่ยั่งยืน และไม่มีประสิทธิภาพ งานดูแล 

ระยะยาวต้องการบคุลากรในวยัหนุม่สาว  หรอืวยัท�างาน  ทีม่กี�าลงั 

กายมากพอทีจ่ะเคลือ่นย้ายผูป่้วยตดิเตยีง  และหลายกรณีจ�าเป็น 

ต้องการการดูแลแบบเต็มเวลา โจทย์ส�าคัญของระบบการดูแล

สขุภาพระยะยาวของประเทศในปัจจบุนัคอื  การสร้าง CG รุ่นใหม่ 

ที่อายุน้อย และท�าให้ CG เป็นอาชีพเพื่อให้สามารถดูแลผู้ป่วย

ได้ต่อเนื่องและผู้ให้การดูแลเองสามารถด�ารงชีพได้ โดยให้มีการ

ท�างานควบคู่กันระหว่าง CG จิตอาสากับ CG เต็มเวลา 

“อาสาสมัครนักบริบาล” 
ย่างก้าวที่สองของการพัฒนา CG 

 เดอืนตลุาคม 2562 กระทรงมหาดไทยประกาศให้ อปท. ทุก

แห่ง ก�าหนดกรอบอัตราจ้าง “อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น” อย่าง

น้อยท้องถิ่นละ 2 คน เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง หากพื้นที่

ใดมผีูท่ี้ต้องการบรกิาร LTC มากกว่า 8 คน  สามารถพจิารณาเพิม่

ต�าแหน่งได้ แม้จะใช้ค�าว่า “อาสาสมัคร” แต่เป็นต�าแหน่งงานที่ม ี

อตัราจ้าง  ท�างานแบบเต็มเวลาและมค่ีาตอบแทน  โดยผู้ทีผ่่านการ 

อบรม 70 ชั่วโมง ของกรมอนามัย จะได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 

5,000 บาท หาก CG คนใดเข้ารับการอบรมอาสาสมัครบริบาลที่

เน้นงานด้าน medical care เพิ่มอีก 50 ชม. จะได้รับค่าตอบแทน 

6,000 บาท กระทรวงมหาดไทยก�าหนดให้ทุกท้องถิ่นต้องจัดจ้าง 

อาสาสมคัรนกับรบิาลภายในปีงบประมาณ  2563  โดยในช่วงแรก 

กระทรวงมหาดไทยจะใช้งบประมาณจากโครงการกู้เงินเพื่อแก้ไข

ปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบ

จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 นอกจาก

จดัสรรงบประมาณเป็นเงนิอดุหนนุให้ อปท. จ่ายเป็นค่าตอบแทน

อาสาสมัครนักบริบาลแล้ว ยังจัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่งให้

ส�านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นส�าหรับจังหวัด เพื่อเป็นค่า 

ใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมคัรเหล่านีด้้วย (กระทรวงมหาดไทย, 

2563)

 จากการสอบถาม CG หลายคนเห็นด้วยที่จะมีการก�าหนด

งาน CG ให้เป็นรปูแบบการจ้างงานเตม็เวลา  และจ่ายค่าตอบแทน 

ที่เหมาะสม และพร้อมจะเข้ามาเป็น CG มืออาชีพแบบเต็มเวลา 

ด้วยเหตผุลทีห่ลากหลาย  บ้างมองในเรือ่งความจ�าเป็นทางเศรษฐกจิ 

“เราก็ต้องกนิต้องใช้  ทุกวันนีค่้าน�า้มนักอ็อกเอง  บางทีไปเยีย่มเรา 

ก็ต้องซื้อของติดไม้ติดมือไปเยี่ยม” บ้างมองในเชิงความต่อเนื่อง

ของการท�างาน “อยากไปดูคนป่วยบ่อยๆ  เราหายไปนานเขากถ็าม 

หา แต่เราก็ต้องท�างานไปบ่อยก็ไม่ได้” ขณะที่มีอีกหลายคนเห็น

ด้วยกับการจ้างงานเตม็เวลา  แต่ตวัเองจะไม่สมัครเข้ารบัจ้าง “ไม่ได้ 

อยากได้เงิน ที่มาท�าเพราะอยากช่วย แล้วเราก็ใช้เวลาว่างมา ทุก

วันนี้มีงานท�ามีรายได้พออยู่แล้ว” ขณะที่ CM หลายคนสนับสนุน
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การมี CG เต็มเวลา นอกจากมุมมองในเรื่องคุณภาพแล้ว ยังจะ

เป็นการรักษาก�าลังคน CG ไว้ในระบบ ทั้งน้ีในหลายพ้ืนท่ี เร่ิม

พบว่ามี CG บางคน หลุดจากระบบบริการของกองทุน LTC ไปสู่

การจ้างงานของเอกชน ซ่ึงให้ค่าตอบแทนอยู่ที่ 12,000-15,000 

บาท ต่อเดือน

 ปัจจบุนั CG ในระบบบรกิาร LTC ของภาครฐั  จงึมทีัง้ทีเ่ป็น

การจ้างงานในลกัษณะจติอาสา  ได้รบัค่าตอบแทนจากกองทุน LTC

ของ สปสช. และที่เป็นลูกจ้างกินเงินเดือนของ อปท. ในต�าแหน่ง

อาสาสมัครนักบริบาล ท�างานร่วมกัน

 ในส่วนของ private care ซึ่งต้องการ CG ท�างานในสถาน

บริบาลทั้งลักษณะ day care, LTC hospital และอื่นๆ รวมทั้งการ

จัดส่ง CG ให้บริการตามบ้านส�าหรับชุมชนในเมือง พบว่าต่างมี

กระบวนการผลติ CG ของตนเองโดยส่วนใหญ่เป็นการสร้างความ

ร่วมมือกับแหล่งผลิตต่างๆ จัดท�าหลักสูตรเปิดการอบรมเอง ให้

ตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มลูกค้าตนเอง โดย CG ของภาค

เอกชนจะได้รับค่าตอบแทนที่สูงกว่าภาครัฐ 

  “บ่ ไห้ บ่ ไห้ หมอมาเยีย่ม” สภุาพร พดูกบัหญงิชราทีอ่ยูต่รงหน้า
ที่น�้าตาไหลทันทีที่เห็นสุภาพรเดินเข้าไปในบ้าน “ใครมาเยี่ยมก็ปลื้ม
ใจร้องไห้ทุกที” สุภาพรหันมาบอกกับทีมผู้มาเยือน พูดพลางลูบมือ
หญิงชราที่ได้รับการพยุงให้ลุกขึ้นนั่งบนเสื่อผืนเล็กที่ปูไว้หน้าบ้าน
 “มาทีแรกๆ ยายไม่ยอมคุยด้วย ต้องหลอก เหมือนเวลาเราหลอก
เดก็  ยายความจ�าไม่คงที ่แปรปรวน เดีย๋วจ�าได้ เดีย๋วจ�าไม่ได้  บางทมีา
ถ้าแกดอูารมณ์ไม่ดก็ีต้องรีบกลบั บางทถ้ีาอารมณ์ดแีกจะร้องหมอล�า
ให้ฟัง”
 สุภาพร เป็น อสม. ที่มาควบต�าแหน่ง CG เมื่อ อบต. นาเจริญ 
เข้าร่วมกองทุน LTC กับ สปสช. นอกจากได้รับทักษะและความรู้
เพิม่เติมจากการเข้ารับการอบรม CG ตามหลกัสตูร 70 ชม. ของกรม
อนามัยแล้ว เธอยังได้รับแจกเสื้อซาฟารีสีขาว เครื่องแบบ CG ของ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ต�าบลนาเจริญ และล่วมยาภายใน

สุภาพร แก่นมั่น* 

CG ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
ต�าบลนาเจริญ ของ อบต. นาเจริญ
อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
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บรรจุอุปกรณ์ท�าแผลพื้นฐาน กรรไกรตัดเล็บ เครื่องวัดความดัน และ
อื่นๆ ที่จ�าเป็นส�าหรับการดูแลพื้นฐานให้กับผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง
 สภุาพรท�างานเป็น CG สปัดาห์ละประมาณ 3 วัน CM ของต�าบล
นาเจริญจัดให้ CG ออกเยี่ยมบ้านทีมๆ ละ 2 คน เพื่อให้ช่วยเหลือ
และเป็นเพื่อนกัน หลายครั้งที่ผู้ป่วยตัวใหญ่เกินกว่า CG คนเดียวจะ
พลิกตัว 
 “ส่วนใหญ่กช่็วยด้านจติใจ นัง่คยุ นวดมอื นวดเท้า  มปัีญหาสขุภาพ 
ที่เกินตัวเราจะไม่ท�า จะรอปรึกษา รพ.สต. หากค�าปรึกษามาช้าก็ไม่
เสี่ยงท�า แนะน�าให้พาไปหาหมอ”
 “ถ้าเขาจ้างเตม็เวลากอ็ยากท�า  แต่ไม่จ้าง  กไ็ม่เป็นไร  เรากท็�าของ 
เราอยู่แล้ว” 

*สนทนาส่วนตัว

 

2. ผู้จดัการระบบการดแูลระยะยาว
ด้านสาธารณสุข (Care Manager: CM)

 ส่วนใหญ่จะเป็นพยาบาลวชิาชพีทีร่บัผิดชอบงานเยีย่มบ้าน

อยูก่่อน  มบีางส่วนเป็นสาธารณสขุชมุชนบ้าง  และส่วนน้อยท่ีเป็น 

วิชาชีพอื่น เช่น นักกายภาพบ�าบัด หรือแพทย์แผนไทย โดยพบ

ว่าหน่วยบริการแต่ละแห่งที่เข้าร่วมกองทุน LTC จะจัดให้มี CM 

อย่างน้อยแห่งละ 1 คน บางพื้นที่มี CM ที่ สสอ. ด้วย และจะมี 

CM ของ รพช. หรือสสอ. ท�าหน้าที่เป็น CM กลาง คอยประสาน

งานกับ CM ในพื้นที่ระดับต�าบล เพื่อขับเคลื่อนงาน LTC ในภาพ

รวมของอ�าเภอ 

 ผู้ที่จะเป็น CM ต้องผ่านการอบรมหลักสูตร CM ของกรม

อนามัย ภาระงานหลักคือ ท�า care plan และคอยดูแลให้ CG 

ปฏิบัติหน้าที่ตาม CP ในการท�า CP ของ CM มีภาระงานด้าน

เอกสารเข้ามาเก่ียวข้องทัง้การป้อนข้อมลูเข้าระบบข้อมลูของกรม

อนามัยและการป้อนข้อมูลเข้าระบบข้อมูลของ สปสช. คนกลุ่มนี ้

มีภาระงานอื่นอยู่แล้ว งาน CM ของกองทุน LTC จึงกลายเป็น

ภาระงานใหม่ที่เพิ่มเข้ามาโดยเฉพาะงานเอกสาร 

 จากการถอดบทเรียนของ สวค. พบว่าในระดับพื้นที่มีการ

แก้ปัญหานี้ 2 รูปแบบ รูปแบบแรกคือตั้งผู้ช่วย CM โดยมีอ�าเภอ 

กฉุนิารายณ์ กาฬสนิธุ ์เป็นพ้ืนทีต้่นแบบ  ด้วยการพัฒนาหลกัสตูร 

mini CM ให้บุคลากรสายอื่น เช่นพนักงานธุรการ เจ้าพนักงาน

สาธารณสุข ได้เข้ามาเรียนรู้งาน CM โดยเฉพาะงานเอกสารเพื่อ 

แบ่งเบาภาระให้ CM ได้โฟกัสท่ีการท�า Care plan และการ
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ควบคุมคุณภาพของ CG แนวคิดการสร้าง mini CM ของอ�าเภอ

กุฉินารายณ์ ได้สร้างแรงบันดาลใจให้ CM ในหลายพื้นที่ในการ

พัฒนาหลักสูตร mini CM ในเขตพื้นที่ตนเอง เช่น อ�าเภอเดชอุดม 

อุบลราชธานี, อ�าเภอเมืองอ�านาจเจริญ และอ�าเภอถ�้าพรรณรา 

นครศรธีรรมราช  การแก้ไขปัญหาภาระงานทีห่นกัเกนิของ CM คอื

การให้ อปท. ส่งคนของตนเองมาอบรม CM และท�างานร่วมกับ 

CM ของหน่วยบริการ โดยแบ่งหน้าท่ีกัน CM ในหน่วยบริการ

รับผิดชอบการท�า CP และดูแลคุณภาพการท�างานของ CG ส่วน

CM ของ อปท. รบัผดิชอบงานเอกสารและการเบกิจ่ายงบประมาณ 

นอกจากแบ่งเบาภาระของบุคลากรในหน่วยบริการแล้ว ยังท�าให้

บคุลากรของ อปท. มคีวามเข้าใจระบบการท�างานของหน่วยบริการ

มากขึ้นเช่น เขตอ�าเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

 นอกจากนี้ยังพบว่าหลายพื้นที่ในระดับต�าบลไม่มี CM 

เนื่องจากพยาบาลหรือสาธารณสุขชุมชนที่เคยเป็น CM ย้ายท่ี

ท�างาน และกรมอนามัยยังไม่เปิดการอบรม CM ใหม่ ท�าให้ต้อง

ใช้ CM ร่วมกับต�าบลอื่น 

 รับผิดชอบงาน Home service ของ รพ.สันทราย ก่อนที่จะมี
กองทุน LTC การท�างานของ home service ก็มีการประสานกับ 
รพ.สต.ในพื้นที่อยู่แล้วก่อนที่จะเย่ียมบ้าน LTC เหมือนกับเข้ามา
วางระบบให้ชัดเจนขึ้น เชื่อมโยงข้อมูลกันมากขึ้น มีการท�า CP และ
ดึงเป้าหมายทุกส่วนเข้ามา ไม่ได้ต้ังเป้าแค่ว่าคนไข้จะต้องดีขึ้นใน
ด้านสุขภาพ แต่สุดท้ายคุณภาพชีวิตคนไข้ต้องดีขึ้นด้วย 
 
 กองทุน LTC ท�าให้เทศบาลมคีวามต่ืนตัว  หันมามองเรือ่งการดแูล

ผู้สูงอายุ และการเตรียมตัวเข้าสู่สังคมสูงอายุมากขึ้น 

*สนทนาส่วนตัว

วัชรินทร์ อิงคนินันท์ 
CM กลาง อ.สันทราย เชียงใหม่*
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 CM ควรเป็นคนที่มองภาพองค์รวม การมองในมุมแบบสภา
วิชาชีพอาจเชื่อมประเด็นไม่ครบ การดูแลผู้สูงอายุไม่ใช่มีแต่มิติด้าน
สขุภาพอย่างเดยีว แต่พยาบาลน่าจะเหมาะในการท�าหน้าทีน่ี ้มคีวาม
รู้ทั้งด้านสุขภาพ วิเคราะห์และประสานงานได้

 ที่แม่วาง CM ท�า CP เอง ก�าหนดความเร่งด่วนของเคส สีเหลือง 
เขียวแดง การปรึกษาสหวิชาชีพจะเกิดตอนท�า case conference 
ซึง่เป็นการประชมุร่วมกนัระหว่างทมี LTC กบัทีมสหวชิาชพี จดัปีละ 
3 ครั้ง ประเมินว่าต้องเคสไหนต้องการสหวิชาชีพลงไปเยี่ยม

 การสร้าง CG ขึ้นมาเป็นแขนขาให้ CM เป็นสิ่งดี แต่เราต้องมีใจ
ในการรับฟัง ให้ก�าลังใจ และต่อยอดองค์ความรู้ให้เขาด้วย ถ้าสร้าง
เขาได้เขาจะท�าแทนเราได้หลายบทบาท  เรากต้็องยอมเหนือ่ยในฐานะ
อาจารย์

*สนทนาส่วนตัว

ซอมพอ อุปขาว 
CM กลาง อ.แม่วาง เชียงใหม่*

3. สหวิชาชพี

 เป็นก�าลังคนระดับวิชาชีพที่ส�าคัญที่เข้าไปหนุนเสริมระบบ 

LTC ในชุมชน ทั้ง 25 พื้นที่ถอดบทเรียนของ สวค. จะพบเห็น

บทบาทของเครือข่ายปฐมภูมิ (PCC) ต่องาน LTC ได้ชัดเจน ใน

พื้นที่ที่มีความเข้มแข็งของ PCC อยู่แล้ว  ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่

ทีม่ทีมีหมอครอบครวัเพยีงพอกบัความต้องการ  และพืน้ท่ีทีม่กีาร

เตรียมความพร้อมของเครอืข่ายปฐมภมูไิด้แก่  การเตรยีมก�าลงัคน

แพทย์  และสหวชิาชพี  ประจ�าเครอืข่ายต่างๆ  และจดัระบบสนบัสนนุ

รองรับ จะสามารถเชื่อมโยงการท�างานนโยบายใหม่ๆ เช่น LTC 

เข้ากับโครงสร้างเดิมที่มี นอกจากนั้นยังสามารถเชื่อมโยงไปสู่

โครงสร้างใหม่ท่ีเพิ่งเกิดขึ้นคือคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ระดบัอ�าเภอ (พชอ.) ท�าให้สามารถขบัเคลือ่นงานในระดับอ�าเภอได้

 วิชาชีพที่พบว่ามีบทบาทส�าคัญต่อความเข้มแข็งของระบบ

บรกิาร LTC คอื แพทย์เวชศาสตร์ครอบครวัและนกักายภาพบ�าบดั 

พ้ืนที่ที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวเป็นหลักในงานปฐมภูมิจะให้

ความส�าคัญกับการบริการสุขภาพในชุมชน และมีการจัดระบบ

บริการในชุมชนท่ีมีความต่อเนื่องกับระบบบริการในโรงพยาบาล

อยู่แล้ว มุมมองแบบเป็นองค์รวมของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 

ที่ไม่ได้มองเฉพาะประเด็นสุขภาพผู้ป่วยเป็นหลัก หนุนเสริมการ

ท�างานของระบบ LTC ได้เป็นอย่างดี และสามารถเชื่อมต่อระบบ 

LTC เข้ากับบริการ immediate care ได้ อ�าเภอวารินช�าราบเป็น

ตัวอย่างทีดีในด้านนี้ 
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 โครงสร้างระบบ LTC หลักของอ�าเภอวารินช�าราบคือภาระ 

งานปฐมภมูขิอง รพ.วารนิช�าราบ  ซึง่ประกอบด้วยแพทย์เวชศาสตร์ 

ครอบครัวและทีมสหวิชาชีพ แบ่งทีมงานเป็น 6 ทีม ทุกทีมม ี

แพทย์เวชศาสตร์ครอบครวัเป็นหวัหน้า  ม ีรพ.สต. ท่ีต้องรับผดิชอบ 

ชดัเจนทกุทีม  แต่ละทมีท�างานประสานกับ รพ.สต. ในความรับผดิ

ชอบของตนเองซึ่งเชื่อมโยงกับ อสม. และ CG อีกต่อหนึ่ง เมื่อมี

งบประมาณ LTC ท�าให้มีบุคลากร CG และ CM เพิ่ม งาน LTC 

เข้ามาเป็นอกีงานหนึง่ของภาระงานปฐมภมูมีิงบประมาณและคน

เพิ่มขึ้น ดูแลผู้ปวยเฉพาะกลุ่มได้ดีขึ้น

 กายภาพบ�าบัดเป็นอีกวิชาชีพหน่ึงที่สามารถสนับสนุน

บริการ LTC ได้อย่างดี โดยมีการบูรณาการงาน intermediate 

care เข้ากับ long-term care กาฬสินธุ์เป็นจังหวัดท่ีสามารถน�า 

นกักายภาพบ�าบดัมาสนบัสนุนงาน LTC อย่างเหน็ผล  งานกายภาพ 

บ�าบัดของ รพ.กาฬสินธุ์ ให้ความส�าคัญกับการท�างานในชุมชน

เป็นทุนเดิม โดยมีการแบ่งกลุ่มนักกายภาพของ รพ. เป็น 2 กลุ่ม

ชัดเจน คือกลุ่มที่ท�างานใน รพ. กับกลุ่มที่ท�างานในชุมชน โดย 

นักกายภาพบ�าบัดชุมชน จะมีหน้าที่สร้างก�าลังคนระดับผู้ช่วย 

ด้วยการน�า อสม. มาฝึกทกัษะงานกายภาพพืน้ฐาน  และให้ท�างาน

ในต�าแหน่งผู้ช่วยนักกายภาพบ�าบัด มีชื่อเรียกว่า “หมอโฮมสุข” 

ท�างานท้ังในศูนย์โฮมสุขที่ อปท. ร่วมกับ รพ. สร้างข้ึนมาเพ่ือ

ท�าหน้าที่เป็นศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพตามกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ

ระดับจังหวัด และลงพื้นที่ให้บริการประชาชนที่ต้องการการฟื้นฟู

ร่วมกบันกักายภาพบ�าบดั  งานฟ้ืนฟสูมรรถภาพร่างกายเป็นบรกิาร

ด้านสขุภาพทีส่�าคญัทีผู่ส้งูอายแุละผูป่้วยภาวะพึง่พงิต้องการ  การ

มีนักกายภาพบ�าบัดและการสร้างผู้ช่วยนักกายภาพบ�าบัดจึงเป็น

ก�าลังสนับสนุนที่ส�าคัญของงาน LTC 

 จากการศกึษาของ สวค. ยงัพบว่าการขาดแคลนสหวชิาชพี

ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล ท�าให้หลายพื้นที่ไม่สามารถให้การ

สนับสนุนการเยี่ยมบ้าน และการฟื้นฟูสภาพได้อย่างเพียงพอ 

นอกจากนั้น มีบางวิชาชีพที่ควรเพิ่มเข้ามาดูแลในเชิงสังคม เช่น 

นักสังคมสงเคราะห์ ซึ่งจะมาเติมเต็มความต้องการด้านเศรษฐกิจ

และสังคม นักจิตวิทยา ดูแลสภาวะจิตใจของผู้ป่วยและญาติ และ

นักกิจกรรมบ�าบัด เป็นต้น

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
กลไกหลักขับเคลื่อน
ระบบบริการ LTC
 เนื่องจากกองทุน LTC เป็นบริการหรือชุดสิทธิประโยชน์

ใหม่ของระบบหลักประกันสุขภาพ และถูกออกแบบมาให้ท้องถิ่น 

เป็นกลไกหลกัในการขบัเคลือ่นและบรหิารจดัการระบบ  โดยอาศยั 

กองทนุต�าบล  ซึง่เป็นต้นทนุเดมิทีร่ะบบหลกัประกนัสขุภาพถ้วนหน้า 

ได้พัฒนาไว้แล้ว ท�าให้ประสิทธิภาพของกองทุน LTC ขึ้นอยู่กับ

ประสิทธิภาพและความเข้มแข็งของ อปท. 

 จากจ�านวน อปท. ทัง้ประเทศทีม่อียู ่7,850 แห่ง (กรมส่งเสรมิ 

การปกครองส่วนท้องถิ่น, 2563) นับถึงมีนาคม 2563 มีที่เข้าร่วม 
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กองทนุ LTC 6,100 แห่ง (อานนท์ ศักด์ิวรวชิญ์, (2563) และม ีอปท.

จ�านวนมากที่เข้าร่วมกองทุนแต่ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณใน

ส่วนของกองทุนโดยพบว่ามีงบประมาณกองทนุ LTC ท่ีไม่ได้ท�าการ

เบิกจ่ายมากถึง 808,848,574 บาท (อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์, 2563)

ขณะเดยีวกนั อปท. หลายแห่งสามารถน�างบประมาณจากกองทนุ

อ่ืน ได้แก่ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพระดับจังหวัด และกองทุน

สุขภาพต�าบล มาบูรณาการท�าให้บริการดูแลระยะยาวของพ้ืนท่ี

เข ้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช ่น จังหวัดกาฬสินธุ ์

อุบลราชธานี อ�านาจเจริญ สงขลา เทศบาลต�าบลล�านารายณ์

จ.ลพบุรี อ.ชัยบาดาล เทศบาลต�าบลสันนาเม็ง อ.สันทราย 

จ. เชียงใหม่  และแม้กองทนุ LTC จะเป็นงบประมาณในระดบัต�าบล

แต่พบว่าม ีอบจ. ถงึ 4 แห่ง  ทีเ่ข้ามามบีทบาทสนบัสนุนการท�างาน

ของ อปท. ระดับต�าบล ได้แก่ กาฬสินธุ์ สงขลา อุบลราชธานี และ

อ�านาจเจรญิ  ส่วนใหญ่เป็นการสนบัสนนุงบประมาณ  และจากการ

ขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันของโครงการถอดบทเรียน

ของ สวค. ท�าให้พืน้ทีจ่งัหวดัอ่ืนให้ความสนใจทีจ่ะขอสนบัสนนุจาก

อบจ. ของตนเอง 

 ความท้าทายส�าคัญที่ท�าให้ อปท. หลายแห่งไม่สามารถ

บรหิารจดัการกองทนุ LTC ได้เตม็ศกัยภาพเพราะเกรงการถกูตรวจ

สอบจาก สตง.  เนือ่งจากมองว่าระบบการเบกิจ่ายงบประมาณของ

กองทุนไม่ชัดเจน ขณะที่ส่วนหนึ่งยังคงมองว่างานดูแลผู้สูงอายุ

และผู้ป่วยภาวะพึ่งพิงเป็นภาระงานของระบบสุขภาพ ไม่ใช่งาน

ด้านคุณภาพชีวิตที่ อปท. ต้องเข้ามาร่วมรับผิดชอบดูแล

 การมีเป้าหมายให้  LTC  กระจายไปทกุแห่งในท้องถิน่เป็นความคิด
ที่ดีแต่การสื่อสารหรือข้อมูลต่างๆ ในเร่ือง LTC ท่ีมาถึงท้องถ่ินมัน
น้อย บางแห่งไม่เข้าใจเลยว่ามันคืออะไร ต้องท�าอะไรบ้าง ขั้นตอน
คืออะไร เบิกจ่ายยังไง มีแต่อ้างอิงบอกว่าพยายามใช้หลักเกณฑ์ของ
ท้องถิน่  แต่บางแห่งไม่สามารถวางวธิกีารรูปแบบของตัวเองได้  มันเลย
เป็นจุดอ่อนว่าในเรื่อง LTC เป็นนโยบายส่วนกลาง แต่พื้นที่ไม่ค่อย
เข้าใจ พอเข้าใจน้อยการเริ่มต้นท�างานก็แทบจะเกิดไม่ได้เลย มีความ
เสีย่ง แต่ตอนนีเ้ริม่ดแีล้ว เริม่มกีารพดูคยุกนัว่าจะลงระบบยงัไง มกีาร
ประกาศกฎเกณฑ์ชัดเจนออกมา

 งานดแูลผูส้งูอายแุละผูพิ้การมีงบประมาณหลายก้อนทีเ่อามาใช้ได้ 
มีกองทุนสุขภาพต�าบล ที่เทศบาลร่วมสมทบกับ สปสช. ในอัตราราย
หวั  หวัละ 45 บาท  งบตรงนีป้ระชาชนเขยีนโครงการเข้ามาขอท้องถิน่

เจนศักดิ์ อาญารัตน์  
ปลัดเทศบาลต�าบลนาจารย์ 
อ.เมืองกาฬสินธุ์
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อนุมัติได้เลย ใช้ได้กับทุกกลุ่มแต่จะเน้นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ 
ส่งเสริมสุขภาพเด็กและผู ้สูงอายุเป็นหลัก และก็มีกองทุนฟื ้นฟู
สมรรถภาพ  ซึง่งบประมาณมาทาง อบจ. ทีเ่ข้าร่วมในปี 2557  กองทุนนี้ 
ส�าหรบัทุกคนท่ีต้องการการฟ้ืนฟสูมรรถภาพทางร่างกาย  ซึง่ส่วนใหญ่ 
กเ็ป็นผูพ้กิารและผูม้ภีาวะพ่ึงพงิ  แล้วกมี็กองทนุ LTC เทศบาลต�าบล
นาจารย์เข้าร่วมปี 2561  ทีจ่รงิกเ็ป็นส่วนหนึง่ของกองทนุสขุภาพต�าบล
กองทุนแรก  แต่ก�าหนดว่าใช้ได้กบัผูสู้งอายภุาวะพึง่พงิเท่าน้ัน  กองทนุ 
LTC มเีงือ่นไขการใช้เงนิจ�าเพาะ  กจิกรรมหรือกลุม่ประชาชนกลุม่ไหน 
ไม่เข้าข่ายกองทุนเราก็ไปใช้เงินจากกองทุนสุขภาพต�าบล 

 เขตเมืองมีความซับซ้อนด้านที่อยู่อาศัย การเข้าถึงข้อมูลนั้นเป็น
เรื่องยาก ของเราชุมชนกึ่งเมือง เจ้าหน้าที่เราสามารถเรียนรู้ได้ เช่น 
ยายน ีอยูต่รงไหน ป่วยเป็นอะไร  ชมุชนเมอืงไม่ใช่ท�าไม่ได้ แต่จะต้อง 
ใช้ก�าลงัคนในการส�ารวจข้อมูลเป็นจ�านวนมาก  และชุมชนเมืองไม่ค่อย
ให้ความร่วมมือในการเข้าถึงข้อมูล ตรงนี้คือปัจจัยหลัก ต่างจากของ 
เราถ้ามีใครเจบ็ป่วย  เขาจะบอกต่อมันเลยเป็นเร่ืองง่าย  แต่ชมุชนเมอืง 
ลกัษณะของการพึง่พงิน้อยกว่า  อย่างคนข้างบ้านจะไม่รู้เลยว่าใครเจบ็ 
ใครป่วย ฉะนั้นถ้าชุมชนเมืองจะท�าจริงๆ ต้องให้ความร่วมมือในการ
เข้าถึงข้อมูลก่อน

*สนทนาส่วนตัว

พชอ. และภาคีอื่น
กับการขับเคลื่อน LTC
 คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต (พชอ.) เป็นคณะ

กรรมการระดบัอ�าเภอ เกดิขึน้ตามระเบยีบส�านกันายกรฐัมนตรว่ีา

ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ พ.ศ. 2561 กองทุน  LTC 

ได้ก�าหนดไว้ว่า การท�างานของกองทุนจะมี อปท. เป็นกลไกหลัก 

และมี พชอ. (หรอื คปสอ. เดมิ) เป็นกลไกสนบัสนนุ ในฐานะระบบ

สขุภาพระดบัอ�าเภอ  โดย ประธานของ พชอ. คอืนายอ�าเภอ และ

มีสาธารณสุขอ�าเภอท�าหน้าที่เลขานุการ มีผู้แทนส่วนราชการใน

พื้นที่ รวมถึงตัวแทน อปท. และภาคเอกชนเข้าร่วมเป็นกรรมการ 

อย่างไรกดี็ในพืน้ทีท่ี ่สวค. ท�าการถอดบทเรยีนพบว่า พชอ. หลาย

พื้นที่ไม่สามารถขับเคลื่อนงาน LTC ได้อย่างเต็มที่ เนื่องจาก

 1. นายอ�าเภอมีความสนใจและภาระหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ

การดแูลคณุภาพชวีติประชาชนหลายประเดน็  ไม่สามารถจ�าเพาะ

เจาะจงมาที่งาน LTC ได้ 

 2. เลขานุการยังไม่เข้มแข็งพอท่ีจะแปลงยุทธศาสตร์การ

ท�างานไปเป็นยุทธวิธีในการลงมือปฏิบัติได้

 3.  การประชมุ พชอ. ในหลายพ้ืนทีไ่ม่ค่อยเกดิขึน้  ส่วนหนึง่ 

เกดิจากการท่ีนายอ�าเภอไม่เรียกประชมุ  เพราะนายอ�าเภอมองว่า 

ซ�า้ซ้อนกบัการประชมุหวัหน้าส่วนราชการท่ีมปีระชมุกนัประจ�าอยู่

แล้ว  และอกีส่วนหน่ึงเกดิจากเหตผุลด้านงบประมาณ  ทัง้นี ้พชอ. 

ได้รับงบประมาณจ�ากัดส�าหรับการจัดประชุม ท�าให้ไม่สามารถ 

จัดประชุมได้บ่อยครั้ง
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 พชอ. ที่สามารถสนับสนุนท้องถิ่นให้ขับเคล่ือนงาน LTC 

ได้อย่างมีพลัง พบว่าจะเป็น พชอ. ที่มีนายอ�าเภอให้ความส�าคัญ

กับการดูแลระยะยาว ซึ่งอาจเป็นการให้ความส�าคัญที่เกิดจาก

ประสบการณ์ส่วนตัวที่ต้องดูแลบิดามารดาที่ป่วยติดบ้านติดเตียง

อยู่ และอาจเกิดจากความสนใจส่วนตัวที่ต้องการสนับสนุนให้

ประชาชนมคีณุภาพชวีติทีดี่  และบางพืน้ทีมี่ สสอ. เข้มแข็ง  ท�างาน

ประสานเชิงรุกกับนายอ�าเภอได้ดี  

 เดมิทงีานปกครองของนายอ�าเภอ  ก็เหมอืนทัว่ไปมทีัง้ด้านเศรษฐกจิ
สังคม การเมือง ความมั่นคง เมื่อสังคมมีกลุ่มคนที่ต้องการการดูแล 
งานพวกนี้ก็จะขาดตอนไป ผมจึงคิดว่าเป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องเข้ามา
ดูแล ไม่ใช่แค่เรือ่งผูส้งูอายทุีม่ปัีญหาสุขภาพเรือ่งเดยีวมเีรือ่งเศรษฐกจิ
และความเป็นอยู่ 

 การเยีย่มบ้านผูส้งูอายจุงึเป็นงานหน่ึงของนายอ�าเภอ  แต่เราเลอืก
เยีย่มได้เฉพาะคนทีม่ปัีญหาจรงิๆ มนัเยีย่มทกุบ้านไม่ได้  กจ็ะมอีาสา
กาชาด กับตอนหลังมี CG เข้ามาช่วยเสริมตรงนี้ อาสากาชาดของ
สภากาชาดท�างานสังคมสงเคราะห์อยู่แล้ว เวลาลงเยี่ยมชาวบ้านจึง
มีของติดไม้ติดมือไปเยี่ยม แต่ของ CG จะไม่มีของเยี่ยม ผมก็จัด
โครงการถนนสายบุญขึน้มา ไปขอความเมตตาพระคุณเจ้าทีวั่ด เวลา
เทศกาลคนท�าบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเยอะ พระท่านไม่รู้จะ
เอาไปไว้ไหน ผมก็ไปขอจากวัดให้อาสากาชาดเอาไปแพ็ค เวลาไป
เยี่ยมใครก็เอาติดมือไปเยี่ยมกัน

สุวัฒน์ จันทร์สุข 
นายอ�าเภอพรานกระต่าย จ.ก�าแพงเพชร*
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 อีกอย่างหนึง่ทีค่นตดิบ้านตดิเตยีงต้องการคอืเงิน ผมก็ท�าโครงการ 
“กาชาด Shop” ขอรับบริจาคเสื้อผ้าและสิ่งของที่คนไม่ใช้แล้ว เอา
มาซักท�าความสะอาด แล้วเอาไปขาย หลายครั้งที่ของที่มีคนบริจาค 
ให้เราไปแจกมนัไม่ใช่ของทีค่นกลุม่นัน้ต้องการ  กเ็ลยคดิว่าขายดีกว่า 
เอาเงินไปสงเคราะห์เขาโดยตรง

 การไปเยีย่มบ้านของผมกเ็ป็นการท�างานเชงิสญัลกัษณ์อย่างหน่ึง 
คอืส่วนใหญ่พอผมลงไปส่วนราชการอ่ืนกจ็ะไปด้วย  เป็นกศุโลบายนะ 
เพราะส่วนราชการอื่นบางทีเขายังมองไม่เห็นความส�าคัญ หรือไม่
สนใจคุณภาพชีวิตประจ�าวันของประชาชน เช่น งานด้านการเกษตร 
พอเขาตามผมลงไปดูเขาก็จะเห็นปัญหาจริง และมองเห็นว่างานของ
เขาจะสามารถช่วยประชาชนได้ยังไง  มันมีอะไรทีง่านทีเ่ขารบัผิดชอบ
จะมาช่วยได้  งานเย่ียมของผมเป็นแค่สญัลักษณ์นะครบั  ระบบมนัเดนิ 
ได้อยูแ่ล้ว  อกีอย่างหนึง่การทีผ่มลงไปมนัเป็นการให้ก�าลงัใจชาวบ้าน 
ให้เขารู้ว่าราชการไม่ได้ทิ้งเขา

 จริงๆ พชอ. กซ็�า้ซ้อนเหมอืนกนั  เพราะในการบรหิารจดัการอ�าเภอ 
มนัมีกลไกในการบรหิารอยู่แล้ว  อย่างกลไกการบรหิารจดัการแผ่นดนิ 
มีสาธารณสุข มีเกษตร โดยปกติมันรันงานกันอยู่แล้ว พอกรรมการ
ชุดนี้ขึ้นมามันเหมือนกับว่าซ�้ากับชุดเก่า เรื่องที่เคยประชุมกันที่
อ�าเภอแล้วก็กลับมาคุยกันที่นี่ มันซับซ้อนจนบางทีก็แยกไม่ออก ว่า
ของกรรมการหรือโดยปกติที่มันรันอยู่แล้ว ผมก็คิดว่าด้วยกลไกเดิม
มันรันได้อยู่แล้ว

*สนทนาส่วนตัว
ปัจจุบันเป็นนายอ�าเภอชุมแสง จ.นครสวรรค์

 นอกจากจะมี พชอ. เป็นกลไกสนับสนุนแล้ว งาน LTC ใน 

หลายพืน้ทีไ่ด้รับการสนบัสนนุจากภาคอีืน่  ทัง้นีก้ารจดัระบบบรกิาร 

ท่ีสามารถตอบสนองผู้ที่มีภาวะพ่ึงพิงนั้น เป็นโอกาสในการที่ 

หลากหลายภาคจีะเข้ามามส่ีวนร่วม  ด้วยเหตท่ีุความต้องการบรกิาร 

ของผู้มีภาวะพึ่งพิงนั้นต้องการบริการที่หลากหลายมิติ ได้แก่การ 

บริการด้านสุขภาพ การช่วยเหลือด้านกิจวัตรประจ�าวัน การดูแล

ด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะเห็นว่าความต้องการเหล่านี้  

ระบบบริการสาธารณสุขฝ่ายเดียว ไม่สามารถตอบโจทย์ได้ 

 ภาคีส�าคัญที่มีความร่วมมือกันคือวัดและองค์กรภาคธุรกิจ 

พื้นที่สันทราย แม่วาง ศรีวิไล ฉวาง บ้านลาด หนองหญ้าปล้อง 

สวรรคโลก  สะบ้าย้อย  และเทศบาลนครขอนแก่น  มคีวามโดดเด่น 

ในเรือ่งของการร่วมมอืกบัวัด  โดยมปัีจจยัส�าคญัคอืพระสงฆ์ทีม่อง 

การณ์ไกลและพร้อมเข้ามาเป็นผู้น�าและสนับสนุนกิจกรรมทาง

สังคม โดยพบว่าพระสงฆ์ที่เข้ามามีบทบาทในการสนับสนุนงาน 

LTC ต่างตระหนักดีถึงต้นทุนสังคมของตนเองคือการเป็นสถาบัน 

ท่ีเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน ตัวอย่างเช่น การสร้างศูนย ์

ฟ้ืนฟรู่วมกันกบัภาคต่ีางๆ  ท่ีวดัห้วยเกีย๋ง  อ�าเภอสนัทราย  จงัหวดั 

เชียงใหม่ และวัดกระเปียด ในอ�าเภอฉวาง นครศรีธรรมราช เป็น 

ต้นแบบที่น่าสนใจ ในการจัดบริการฟื้นฟูสภาพแก่ผู้สูงอายุ วัด 

บุญนารอบ เขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สนับสนุนการฝึก 

อบรมพระสงฆ์ในจังหวัดให้เป็นพระคิลานุปัฏฐาก ตามโครงการ 

ที่มหาเถรสมาคมและสปสช. ร่วมมือกัน นอกจากจะอุปัฏฐาก 

พระสงฆ์ด้วยกันเองแล้ว วัดบุญนารอบได้ร่วมดูแลผู้ป่วยติดบ้าน 

ติดเตียงท่ีไม่มีที่พึ่งด้วย ทั้งเปิดวัดให้เป็นที่พักพิง การออกเย่ียม 
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บ้าน  รวมถึงพาไป รพ. ทีอ่�าเภอแม่วาง  เชยีงใหม่  รองเจ้าอาวาสวดั 

ศิริชัยนิมิตร อาสาเข้ารับการอบรมหลักสูตร CG ของกรมอนามัย 

เพื่อร่วมเป็น CG ในระบบ เน้นการดูแลจิตใจให้ผู้สูงอายุติดบ้าน

ติดเตียง ขณะที่สวรรคโลก สุโขทัย เจ้าอาวาสวัดสวรรคาราม จัด

กิจกรรมโครงการถุงอ่ิมบุญร่วมกับ รพ.สวรรคโลก โดยรับนิมนต์ 

บณิฑบาตรที ่รพ. สปัดาห์ละ 1 วนั  เพือ่บิณฑบาตรข้าวสารอาหาร

แห้ง ให้ รพ. ในไปแจกผูป่้วยทีมี่ภาวะพึง่พงิของ อ.สวรรคโลก เป็น 

การเฉพาะ  และรบันมินต์ของ ผอ. รพ.สวรรคโลก  เข้าร่วมเป็นคณะ 

กรรมการ พชอ. 

 ในส่วนของภาคเอกชน นอกจากการสนับสนุนในลักษณะ

ของการร่วมบุญทอดผ้าป่าเพื่อหาเงินซื้ออุปกรณ์การแพทย์ท่ี

จ�าเป็นแล้ว  มตัีวอย่างของการทีบ่รษิทัเอกชนเข้ามาร่วมในบริการ 

LTC อย่างเป็นทางการและสม�า่เสมอที ่ อ.บางกล�า่  จ.สงขลา  บรษิทั 

กรีนรีเวอร์ จ�ากัด สนับสนุนของบริจาคส�าหรับเยี่ยมคนป่วย และ

ส่งพนักงาน 2 คนเข้ารับการอบรม CG เพื่อร่วมเป็น CG ให้กับ

ระบบ LTC โดยบริษัทจ่ายค่าตอบแทนเอง  

ศูนย์ฟื้ นฟูให้บริการแบบ day care ที่วัดห้วยเกี๋ยง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่  
เปน็ความรว่มมอืระหวา่ง  รพ.สันทรายและวัดหว้ยเกีย๋ง  ค่าตอบแทนผูใ้หบ้รกิาร 
สนับสนุนโดยเจ้าอาวาส
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 พระครูสังฆรักษ์ธณัฐ สีลส�วโร รองเจ้าอาวาสวัดศิริชัยนิมิตร 
อ.แม่วาง จ.เชยีงใหม่ อาสาขอเข้าอบรมหลักสตูร CG กบั รพ.แม่วาง 
และเข้าร่วมทมีเยีย่มบ้านกบั รพ.แม่วางได้ประมาณ 2 ปี 
 “ก่อนหน้านี้ก็มีเฉพาะกิจนิมนต์ ญาติโยมรับให้ไปเยี่ยมผู้ป่วย
ระยะสุดท้าย ส่วนใหญ่กไ็ด้แต่ไปดใูจ ไปพาเขาเจรญิมรณสต ิ หลงัๆ 
เริม่ออกทมีไปกบั รพ. ได้เย่ียมเคสติดเตียงทีไ่ม่หนกับ้าง พอเหน็พระ
เรารูเ้ลยว่าเขาใจชืน้ขึน้เยอะ ความหวาดระแวงหมอลดน้อยลง”  
 ซอมพอ อปุขาว พยาบาลวิชาชพี รพ.แม่วาง รบัผดิชอบงานดแูล
ผูส้งูอาย ุ เล่าว่าเป็นแนวคิดของท่านพระครเูองทีคิ่ดว่าควรมพีระเป็น
หนึง่ในทมีเยีย่มบ้านผู้ป่วยตดิบ้านตดิเตยีงของแม่วาง  เรือ่งราวเริม่ขึน้
เมื่อสองปีก่อนช่วงที่แม่วางเข้าร่วมกองทุน LTC ของ สปสช. และ
ต้องมีการจัดทีมสหวิชาชีพสนับสนุนเพื่อเยี่ยมผู้สูงอายุที่ติดบ้าน
ตดิเตยีง พระครสูงัฆรกัษ์ธณฐัขอร่วมเป็นหนึง่ในทมีด้วย รพ. ตอบรบั
ด้วยความยินดี โดยก่อนร่วมท่านได้เข้าอบรมหลักสูตร caregiver

CG พระ ที่แม่วาง

(CG) ของกรมอนามยั และได้รบัการรบัรองเป็น CG 1 ใน 41 คนของ
อ�าเภอแม่วาง แต่เป็น CG ทีไ่ม่ได้รบัค่าตอบแทน 
 “มนัต้องพึง่กนั อาตมาดแูลหลวงปูเ่จ้าอาวาสทีน่อนป่วยตดิเตยีง
เหมอืนกนั เรากด็แูลเองไม่ไหวต้องมหีมอ มพียาบาล หรอื CG ทีเ่ป็น
อสม. มาช่วย เวลาท่านล้มอาตมาก็ยกคนเดียวไม่ไหว ต้องตามคน
กลุ่มนี้มาช่วย หรือการดูแลหลวงปู่บางอย่างเกินความรู้ที่เรามีก็ต้อง
ปรกึษาเขา หรอืบางครัง้เรามกีจินมินต์ข้างนอกกไ็ด้คนกลุม่นีม้าช่วย
ดูแลหลวงปูแ่ทน พอมีโอกาสเรากอ็ยากออกไปสนบัสนนุหมอบ้าง ดูแล
ชาวบ้านบ้าง” 
 บทบาทของ CG พระ ต่างกบั CG ฆราวาส ขณะที ่CG ฆราวาส
ต้องมคีวามรบัผดิชอบการวดัค่า ADL การดแูลตาม care plan ที่ 
CM ก�าหนดไว้ให้ CG พระจะรบัหน้าทีก่ารดแูลจติใจของผูป่้วย ไป
นัง่คยุธรรมะ ไปนัง่ให้คนเฒ่าคนแก่จบัมอื เอาสายสญิจน์ไปผกูข้อมอื 
แถมด้วยการน�าข้าวสารอาหารแห้งจากวดัติดมอืไปแจกเป็นของเยีย่ม 
 “เราเหน็เลยว่าตาเขาเป็นประกาย ไม่เหมอืนกบัตอนทีพ่วกเราไป
เยีย่มโดยทีไ่ม่มพีระ คนกลุ่มนีเ้คยเข้าวดัท�าบญุบ่อยๆ ก่อนจะล้มป่วย 
พอตดิเตยีงกย็ิง่ห่างวดัไปเลย” ซอมพอ ผูร้บัผดิชอบงาน LTC รพ.
แม่วางกล่าว 
 พระครสูงัฆรกัษ์ธณฐั เริม่บทบาทการเป็นพระ CG ด้วยการออก
เยี่ยมชาวบ้านในเขตชุมชนรอบวัด ซึ่งมีอยู่ประมาณ 2-3 หมู่บ้าน 
ปัจจบุนัขยายพืน้ท่ีรบัผิดชอบครอบคลมุทัง้ต�าบลบ้านกาดซึง่เป็นท่ีตัง้
ของ รพ.แม่วาง และมพีระจากวดัอืน่เริม่เข้ามาดงูานและร่วมทมีเยีย่ม
บ้าน คาดว่าน่าจะในอนาคตแม่วางจะม ีCG พระสงฆ์มากขึน้  
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ระบบฐานข้อมูล
 ระบบข้อมลูทีม่หีลายระบบแต่ขาดความเชือ่มโยงเนือ่งจาก

แต่ละระบบถกูออกแบบมาให้ตอบโจทย์การใช้งานของหน่วยงาน

ตัวเอง ระบบฐานข้อมูลหลักที่มีการใช้ในงาน LTC คือ ฐานข้อมูล 

COC  ซึง่เกบ็ข้อมลูของผูป่้วยท่ีต้องการการดแูลต่อเนือ่งทกุกลุม่วยั 

และทกุกลุม่โรคของพยาบาล, ฐานข้อมูล สปสช. เน้นข้อมลูจ�านวน

เคสเพื่อใช้ในการเบิกจ่าย, ระบบฐานข้อมูลของกรมอนามัย เน้น

การท�า care plan เพื่อให้ CG น�าไปปฏิบัติ  นอกจากนี้มีบางพื้นที ่

น�าระบบ Thai HOS XP มาร่วมใช้ด้วย ระบบทั้งหมดนอกจาก

ไม่เชื่อมกันท�าให้ต้องใช้เวลากับเอกสารนานแล้ว ยังไม่มีระบบใด 

ที่ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับ community activity ด้วย จึงขาด

การเชื่อมโยงของข้อมูลระหว่าง community activity กับ hospital 

activity นอกจากนี้การลงข้อมูลทาง Thai COC ยังพบว่ามีความ

ซ�า้ซ้อน  เพราะเป็นระบบทีเ่อาโรคทีต้่องการการดแูลต่อเนือ่งเป็น

ตัวตั้ง ผู้ป่วยบางคนมาด้วยอาการหลายโรคต้องลงข้อมูลทุกโรค 

ท�าให้มแีฟ้มข้อมลูจ�านวนมาก  ใช้เวลาลงพ้ืนทีน่าน  ข้อมูลผูสู้งอายมีุ 

ทัง้ข้อมลูของสปสช. และกรมอนามยั  ซ่ึงต้องการชดุข้อมลูแตกต่าง 

กัน สปสช. เน้นข้อมูลด้านจ�านวนคน เพื่อน�าข้อมูลเข้าส่วนกลาง 

หลายพ้ืนที่หาทางออกด้วยการพัฒนาระบบข้อมูลของตัวเองข้ึน

มาใหม่ ดังนี้ 

ศูนย์สาธารณสุข 48 ของ กทม. ใช้ระบบ  BMA homeward ที่

สามารถเชือ่มโยงข้อมูลของผูป่้วยทีต้่องการการดแูลระยะยาวจาก

ระบบใหญ่ที่เชื่อมต่อกับ รพ. เข้ากับกิจกรรม LTC ได้ ค้นหาบ้าน 

ผูป่้วยด้วยการน�าระบบ GPS เข้ามาช่วย (กทม. มีศนูย์กลางข้อมลู

ในส่วนนี้อยู่แล้ว น�ามาเชื่อมต่อกับระบบได้เลย) 

อบจ.สงขลา พัฒนาระบบ I Med เชื่อมต่อข้อมูลทุกหน่วยงาน

ที่ท�างานกับผู้พิการและผู้สูงอายุเข้าด้วยกัน ท�าให้มีฐานข้อมูลทั้ง

ด้านสุขภาพ สังคม และสิ่งแวดล้อม แต่ยังเป็นข้อมูลระดับจังหวัด 

ยังไม่สามารถลงไปถึงระดับอ�าเภอและต�าบลได้

สะบ้าย้อย มี data link ออกแบบโดยพยาบาล รพ.สะบ้าย้อย  

เช่ือมระหว่างข้อมูลเจกับ Hos XP เก็บข้อมูล LTC ระดับต�าบล  

แต่ยังไม่เชื่อมต่อกับ I Med ของจังหวัด

สวรรคโลก ใช้แอพ CG 4.0 ที่พัฒนาโดยจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อ

บนัทึกการท�างานของ CG ในพืน้ที ่และเชือ่มต่อกบั รพ.สต. ท�าให้ 

CG และ CM ประสานงานกันได้เป็นระบบกว่าไลน์กลุ่ม แต่ยังมี

ข้อจ�ากัดคือยังไม่สามารถเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล COC ของโรง

พยาบาลได้

 ท้ัง สปสช. และกรมอนามัยตระหนกัถงึปัญหาความซ�า้ซ้อน 

และไม่เชื่อมต่อของระบบฐานข้อมูล และอยู่ระหว่างการพัฒนา 

ระบบฐานข้อมลูใหม่  คาดว่าระบบฐานข้อมลู LTC จะมปีระสทิธภิาพ 

ขึ้นในอนาคตอันใกล้
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 แต่ละกระทรวงก็ดูแลผู้สูงอายุ 
ดูแลผู้พิการ แต่จริงๆ แล้วไม่เคยได้ดูว่า
คนพิการ ผู้สูงอายุต้องการอะไร ที่ผ่านมา
เรามีแต่ให้ๆ ไป แต่ไม่รู้ว่าที่ให้ไปนั้นเขาได้
จริงๆ แค่ไหน ดูมันไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าไร 
หลังจากมีศูนย์โฮมสุขก็เลยได้ร่วมกันกับ 
อบต. เทศบาล หมอโฮมสุข ค้นหาร่วมกัน 
เราต้องไปถามผู้รับบริการว่าต้องการ
ด้านไหน จึงจะตอบโจทย์  

สุรศักดิ์ ติรการยทรัพย์ 
นักกายภาพบ�าบัดช�านาญการพิเศษ รพ.กาฬสินธุ์
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 จากการถอดบทเรยีนและการจัดเวทแีลกเปล่ียนเรยีนรู้

ของทีมนกัวจัิย สวค. พบว่าการจัดระบบ LTC ของประเทศไทย 

มีความท้าท้ายอีกหลายประการที่ต้องก้าวข้าม เพื่อพัฒนา

ระบบให้ยัง่ยนื และสนบัสนนุให้คณุภาพชีวติของผูส้งูอายแุละ

ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงดีขึ้นได้อย่างแท้จริง 

การจัดบริการในเขตเมือง: 
เมืองใหญ่ LTC ยังเข้าไม่ถึง
 การทีร่ะบบ LTC ของไทยมุง่ให้ความส�าคญักับการสนบัสนนุ

บริการที่บ้านและในชุมชน และสร้างก�าลังคน CG ในลักษณะจิต

อาสา ท�าให้ไม่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่

มีภาวะพ่ึงพิงท่ีพักอาศัยในเขตเมือง จากการเก็บข้อมูลกับสถาน

บริการในเมืองท่ีต้องจัดระบบบริการ LTC ร่วมกับ อปท. ต่าง

ยอมรบัว่าระบบ LTC ในปัจจบุนัไม่สามารถเข้าถงึประชากรในเขต

เมืองได้ เป็นผลมาจากวิถีชีวิตของคนเมืองต่างจากชนบท 

ความท้าทายของการพัฒนา
ระบบ LTC ของไทย

3
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 1. คนเมืองไม่ไว้ใจคนแปลกหน้า แม้จะเปิดรับระบบการ 

เยีย่มบ้าน  แต่ต้องการบคุลากรระดับวิชาชีพ  หรอืหากไม่ใช่วชิาชพี 

ก็ต้องมีความเป็นมืออาชีพและท�างานภายใต้การรับผิดชอบดูแล

อย่างใกล้ชดิของบคุลากรระดับวชิาชพี  แม้ว่า CG ในระบบกองทุน 

LTC  จะมทัีกษะความรูแ้ละความสามารถท่ีได้มาตรฐาน  เพราะต้อง 

ผ่านการอบรมหลักสูตร 70 ชม. จากกรมอนามัยก่อน และมีพื้น

ความรู้เดิมด้านการสาธารณสุขมูลฐานเพราะส่วนใหญ่เป็น อสม. 

มาก่อน แต่ก็ยังไม่ได้รับความไว้วางใจจากประชากรในเขตเมือง 

ในขณะที่สังคมเมืองต้อนรับ CG จากบริษัทเอกชนที่ต้องจ้างใน

ราคาแพง ทั้งที่คุณสมบัติความรู้และทักษะความสามารถไม่น่า

จะแตกต่างกัน เพราะต่างผ่านการอบรมในหลักสูตรที่คล้ายคลึง

กัน ประเด็นนี้ได้รับการวิเคราะห์จากนักธุรกิจที่ท�าธุรกิจให้บริการ 

การดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยภาวะพึ่งพิงในเขตเมืองใหญ่อย่าง 

กรุงเทพฯ และนนทบุรีว่า อาจเกิดจากภาพลักษณ์ของตัวผู้ให้ 

บริการคือ CG ที่ยังขาดความน่าเชื่อถือ ทั้งนี้ในส่วนภาคเอกชน 

จะให้ความส�าคัญกับภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของตัวผู้ให้

บริการไม่ต่างจากคุณสมบัติด้านความรู้และทักษะ การสร้างภาพ

ลกัษณ์ท่ีดใีห้กบั CG ของเอกชนเช่น  การมีเคร่ืองแบบทีด่นู่าเชือ่ถอื 

และมีข้อก�าหนดห้ามแต่งเครื่องแบบหากไม่ได้อยู่ระหว่างการ

ปฏบิตัหิน้าที ่ เพือ่สร้างความศกัดสิทิธิใ์ห้กบัเครือ่งแบบ  การมบีตัร 

ประจ�าตัว  การอบรมมารยาทพืน้ฐาน  การใช้เทคโนโลยท่ีีทันสมัย 

เข้ามาเป็นเครือ่งมอืในการสือ่สารและเกบ็ข้อมลู  บางบรษิทัพฒันา 

application ขึ้นมาเพื่อให้ CG ใช้เก็บข้อมูล และสื่อสารโดยตรง 

กับบุคลากรระดับวิชาชีพ ในทันที่พบว่าหน้างานมีปัญหาเกินกว่า

ที่ความรู้และทักษะ CG จะจัดการได้ เป็นการเพ่ิมความเชื่อมั่น 

ในคุณภาพบริการให้กับคนในครอบครัวหรือผู้ดูแลผู้ป่วย และ

เคร่ืองมอืกบัโปรแกรมทีท่นัสมยัท�าให้ภาพของ CG มคีวามน่าเชือ่

ถือมากขึ้นในสายตาคนเมือง

 2. สังคมเมืองเป็นสังคมเด่ียว ไม่มีการรวมกลุ ่มเป็น

เครือข่ายทางสังคมที่แน่นหนาเหมือนในชนบท และสมาชิกใน 

ครอบครวัเกอืบทุกคนต้องเป็นแรงงานหาเงินเข้าครอบครวั  บรกิาร 

ทีส่อดคล้องจงึเป็นการส่งผูส้งูอายหุรอืผูป่้วยทีม่ภีาวะพึง่พงิเข้ารบั

บรกิารในสถาบนั  ซึง่ไม่ตรงกบันโยบายของกองทุน LTC ท่ีมุง่เน้น

การจัดระบบบริการที่บ้านและในชุมชน

การดูแลผู้ดูแลหลัก: 
เมื่อลูกดูแลพ่อแม่
แล้วใครจะดูแลลูก
 จันทนา หญิงสาววัย 30 ปลายๆ พนักงานบริษัทเอกชน

แห่งหนึง่มรีายได้พอเลีย้งตวัเองให้ไม่ล�าบาก  ต้องลาออกจากงาน

กระทันหันเพื่อดูแลแม่ท่ีกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียง รายได้มั่นคงที่

เคยมีหายไป แม้พี่ชายที่มีครอบครัวอยู่ต่างจังหวัดจะส่งเงินมาให้

เธอใช้ส่วนตวัและดูแลแม่บ้าง  แต่ก็ไม่สม�า่เสมอ  จนัทนาหารายได้ 
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ด้วยการรับสินค้ามาขายออนไลน์ แม้ก�าไรจะไม่มากแต่เธอมอง

ว่าเป็นงานที่เหมาะที่สุดที่เธอจะท�าได้ในเวลานี้ เพราะการดูแล 

แม่ทีต่ดิเตยีงท�าให้เธอไม่สามารถท้ิงบ้านออกไปไหนได้นาน  ความ

เหนื่อย เครียดทั้งจากการต้องดูแลแม่ ทั้งปัญหาการเงินที่รายได้

ลดลงแต่รายจ่ายเพิ่มมากขึ้นจันทนาพบว่าเธอเร่ิมมีอาการของ

โรคซึมเศร้า

 ลงุสมนกึ ใช้ชวีติในฐานะข้าราชการบ�านาญอย่างมีความสุข 

กับป้าดวงจันทร์มาได้ 11 ปี ก่อนที่ป้าจะล่ืนล้มในบ้านและไม่

สามารถเดินได้อีก ทั้งสองคนไม่มีลูก ลุงสมนึกจึงรับผิดชอบดูแล 

ป้าคนเดยีวซ่ึงแกกม็คีวามสขุและไม่ได้รูสึ้กเป็นภาระ  อกีทัง้การเงิน

ก็ไม่มปัีญหา  แต่บางครัง้ทีแ่กรู้สกึเหนือ่ยกบัการดแูลป้าทีห่งดุหงดิ

ง่ายและฉุนเฉียวมากขึ้น หลายครั้งท่ีแกอยากมีคนพูดคุยฟังแก 

ระบายความเหนื่อย ความเบื่อ หรือให้แกได้พักบ้าง

 จันทนาและลุงสมนึกเป็นตัวอย่างของคนอีกมากมายท่ี

ต้องใช้ชีวิตส่วนใหญ่ดูแลสมาชิกในครอบครัวที่อยู่ติดบ้านติด

เตียงหรืออยู่ในภาวะที่ต้องพึ่งพิงผู้อื่นในการท�ากิจวัตรประจ�าวัน 

กองทุน LTC แม้จะให้ความส�าคัญกับการดูแลที่บ้านและในชุมชน 

แต่พบว่ายังเน้นการผลิตคนเพื่อให้บริการที่บ้านผู้ป่วยเป็นหลัก  

ยังไม่มีกิจกรรมหรือบริการที่สนับสนุนให้ผู้ดูแลหลักท่ีบ้านท�าการ

ดูแลได้มีประสิทธิภาพ และได้รับการพักผ่อนที่เพียงพอ ทั้งนี้การ

ดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง เป็นงานหนัก สามารถก่อให้เกิด

ความเหน่ือยล้าทั้งทางกายและใจ คุณภาพชีวิตของผู้ให้การดูแล

หลักจึงส่งผลต่อคุณภาพของระบบบริการ LTC ซ่ึงพบว่ายังเป็น 

ส่วนท่ียังไม่ได้รบัความส�าคัญจากกองทุน LTC เท่าท่ีควร  กองทุนจึง 

ควรมีกิจกรรมสนับสนุนในส่วนนี้ อาจเป็นการสร้างสถานบริการ 

ที่เปิดรับผู้ป่วยระยะสั้น เพื่อหนุนเสริมการท�างานของผู้ดูแลหลัก 

ซึ่งเป็นสมาชิกในครอบครัวหรือคนใกล้ชิดโดยเปิดโอกาสให้ 

มีเวลาพักผ่อนบ้าง มีตัวอย่างที่ต�าบลศรีละกอ อ�าเภอจักราช 

นครราชสีมา คุณตาคุณยายอาศัยอยู่กันตามล�าพัง 2 คน คุณ

ยายติดเตียง คุณตาเป็นผู้ดูแล และมีความสุขที่ได้ท�าเช่นนั้น ไม่ 

ต้องการให้ใครมาดูแลคณุยายแทน  แต่หลายครัง้ทีเ่กดิความเครยีด

และเหนื่อย เพราะล�าพังคุณตาก็อายุมากแล้ว งานดูแลคุณยายที่

ติดเตียงก็ต้องการเวลาและความเอาใจใส่ตลอด 24 ชั่วโมง CM 

ต.ศรีละกอ จึงเสนอพาคุณตาพักผ่อน 2 วัน โดยพาเที่ยวและอยู่

ปฏิบัติธรรมที่วัด 1 คืน ระหว่างนี้ให้ CG ของกองทุน LTC ไปอยู่

ดูแลและเป็นเพื่อนคุณยายแทน คุณตาปฏิเสธในครั้งแรกเพราะ

ไม่อยากห่างคุณยาย แต่เมื่อฟังเหตุผลจาก CM ที่เป็นพยาบาล

วิชาชีพแล้วเห็นตามว่าการพักผ่อนของตนเองน่าจะดีกับคุณยาย

และตัวเองมากกว่าจึงยอมท�าตาม และคุณตาได้พบความจริง 

ว่าการได้เบรกจากภาระงาน  เข้าวดัท�าบญุบ้าง  ท�าให้ความเหนือ่ย 

และความเครยีดลดลง  เมือ่กลบัไปดูแลคณุยายกท็�าได้อย่างมคีวาม 

สุขมากขึ้น น่าเสียดายที่กิจกรรมสนับสนุนผู้ดูแลในครอบครัว 

เช่นนีไ้ม่ได้ท�าอย่างสม�า่เสมอ  และไม่มกีารกระจายกจิกรรมนีไ้ปใน 

วงกว้าง  หากกองทนุ LTC มแีนวคดิของการให้สมาชกิในครอบครวั

หรือคนใกล้ชิดผู้ป่วยเป็นผู้ดูแลหลัก ควรมีระบบรองรับท่ีให้คน 

กลุ่มนี้ได้พักผ่อนด้วย 
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 มีความยุ่งยากซับซ้อนมากในผู้สูงอายุในเขตเมืองโดยเฉพาะ
กรงุเทพมหานครซึง่มีประชากรค่อนข้างมากแล้วกเ็ข้าสูส่งัคมผูสู้งอายุ
เต็มที่แล้ว ความท้าทายก็คือปริมาณประชากรสูงอายุที่มีมาก และ
หน่วยบริการทางด้านสาธารณสุขมีจ�านวนไม่สมดุลกับปริมาณของ
ประชากรผูสู้งอาย ุ และการกระจายของสถานพยาบาลกยั็งไม่สมดุลใน
พื้นที่ มาจากนี้ยังมีประชากรแฝงจ�านวนมาก ซึ่งจ�าเป็นที่จะต้องดูแล
ไปพร้อมๆ กัน เราไม่สามารถที่จะดูแลเฉพาะประชากรที่ขึ้นทะเบียน
อยู่ในกรุงเทพมหานคร 

 เขตหนองแขมถือว่าเป็นเขตหนึ่งในกรุงเทพฯ แต่ก็เป็นชายแดน
ที่ติดกับปริมณฑล คือจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดนครปฐม ก็ยังเป็น
ลกัษณะของชมุชนชนบทอยู่ส่วนหน่ึง  แต่ด้วยระบบบรกิารในกรงุเทพฯ 
ท่ีบอกว่าสถานพยาบาลกระจายทุกเขตกจ็รงิ  แต่ว่าอาจจะไม่สมดลุกบั
บางพ้ืนท่ี เพราะฉะนั้นการให้การดูแลจริงๆ ก็คงต้องสอดคล้องกับ

ปัญหาของชมุชนปัญหาของพืน้ที ่ พืน้ทีใ่นเขตเมอืง ทีเ่ป็นคอนโด เป็น
ออฟฟิศปัญหาผู้สูงอายุก็คงเป็นอีกแบบหนึ่ง พ้ืนที่ซึ่งเป็นหมู่บ้าน
ชมุชนทีอ่ยู่กจ็ะเป็นอีกแบบหนึง่  พืน้ทีท่ีจ่ะมบ้ีานจดัสรรปัญหากจ็ะอกี
แบบหนึง่  ต้องจดัระบบบรกิารทีแ่ตกต่างกนัให้สอดคล้องกบัเป้าหมาย

 กรุงเทพมหานครเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบพิเศษซ่ึง
ท�าให้เรามีงบประมาณ  มีหน่วยงานทีรั่บผดิชอบโดยตรงท่ีจะสามารถ
จดัสรรงบประมาณ  โดยไม่ต้องพึง่งบประมาณจากกระทรวงสาธารณสขุ
ทั้งหมด ก็เป็นจุดแข็งที่เราก็มีองค์กรมีหน่วยงานระดับกระทรวง
สาธารณสุขตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ โดยสถานพยาบาลเรามีส�านักอนามัย 
มสี�านกัการแพทย์  แล้วกม็หีน่วยงานอืน่ทีเ่กีย่วข้องกบัสิง่แวดล้อมเรือ่ง
ของความสะอาดโภชนาการ  โดยบคุลากรเองกเ็ป็นของกรงุเทพมหานคร
เองทัง้หมด  เป็นจุดแขง็ทีท่�าให้สามารถด�าเนินการได้ค่อนข้างคล่องตวั
แต่ว่าด้วยปัญหาอปุสรรคในเร่ืองของความสมดลุของประชากรกบัผู้ให้
บริการ ตรงนี้เป็นเรื่องใหญ่ คงต้องคิดรูปแบบอะไรที่จะสามารถที่จะ
ใช้คนน้อยสามารถให้บริการคนมากได้อันนี้ก็จะเป็นเรื่องท้าทาย

 กรุงเทพมหานครจัดท�าแผนพัฒนาผู้สูงอายุเป็นแผนที่ 2 แล้ว 
แผนละ 4 ปี เชื่อมโยงกับทางมหาวิทยาลัย ท�าแผนแล้วก็กระจายลง
ไปในทุกส�านักงานเขตด�าเนินการ ซึ่งก็จะมีคณะกรรมการการดูแล
และพัฒนาผู้สูงอายุในระดับเขตทุกเขต แล้วก็การจัดสรรงบประมาณ  
ส่วนหนึ่งก็ได้งบประมาณจาก กองทุน long-term care จาก สปสช. 
เขต 13 มีหน่วยบริการคือศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง 68 แห่ง ที่
กระจายทั้ง 50 เขต แต่ละศูนย์บริการสาธารณสุขจะมีบุคลากร
ทางด้านสาธารณสุข แพทย์ พยาบาล รวมทั้งนักสังคมสงเคราะห์
กายภาพบ�าบดั ทีจ่ะร่วมด�าเนนิการดแูลผู้สงูอายุ ไม่ว่าจะเป็นผูส้งูอายุ
ติดบ้านติดเตียงติดสังคม 

นพ.ประวิทย์ สัมพันธ์สันติกูล 
ผูอ้�านวยการศนูยบ์รกิารสาธารณสขุ 48 กทม.
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 เบื้องต้นจากงบประมาณตรงนี้เราสามารถน�ามาจัดจ้างบุคลากร 
ที่เป็นประชาชนได้นอกเหนือจาก อสม. ที่ในกรุงเทพฯ เราจะเรียกว่า 
อสส. หรอือาสาสมคัรสาธารณสขุ ส่วนหนึง่เรากไ็ม่ได้ใช้ อสม. ทัง้หมด 
แล้วก็จ้างจากประชาชนที่เขามีความพร้อม โดยสามารถที่จะดูแลคน 
ในชุมชนได้ส่วนหนึ่งแล้วก็เพิ่มเติมไป ในเบื้องต้นเล็กๆ ก็ใช้ อสม. 
เหมือนกันที่มาอบรมเรื่อง long-term care เป็น CG ให้กับแต่ละ 
ศูนย์บริการสาธารณสุขที่จะเข้าไปดูในชุมชน

 อัตราก�าลังของเราของกรุงเทพมหานครมีการฟรีซไม่สามารถ
เพิ่มได้ แต่เราก็มีทางออกคือเรามีการร่างกฎหมายเรื่องของระเบียบ
ในการใช้เงินนอกงบประมาณ เพ่ือให้สามารถจ้างบุคคลภายนอกก็
คือไม่ได้เป็นข้าราชการของเรา จากหน่วยงานไหนก็ได้ ที่มีวุฒิการ
ศึกษาในแต่ละระดับจนถึงปริญญาตรี ให้มาช่วยปฏิบัติราชการได้ 
จ่ายค่าตอบแทนตามวฒิุ  เราเอาคนกลุม่นีม้าเทรนเรือ่งของการท�างาน 
สาธารณสุขต่างๆ ที่หนองแขม มีข้าราชการและลูกจ้างประจ�ารวม
ประมาณ 40 คน ซึ่งใช้เงินงบประมาณ เป็นเงินเดือน เป็นค่าจ้าง แต่
เราก็ต้องจ้างบุคคลภายนอกเพิ่มอีก 30 กว่าคน นี่ก็เป็นจุดแข็งที่เรา
สามารถที่จะเพิ่มอัตราก�าลังคนขึ้นมา
  

การจัดบริการในสถาบันระยะสั้น 
 สถานบรกิารหรือศนูย์ท่ีเป็นสถานท่ีดแูลฟ้ืนฟสูภาพลกัษณะ 

day care ของผู้มีภาวะพึง่พิง  เป็นกจิกรรมส�าคญัของการดูแลระยะ 

ยาวที่บ้านและในชุมชน แต่พบว่าปัจจุบันศูนย์ในลักษณะนี้ยังมี 

จ�านวนน้อย  พืน้ทีท่ีเ่ข้าร่วมกองทนุ LTC จ�านวนมาก  ยังไม่สามารถ 

จัดตั้งศูนย์ลักษณะนี้ให้เกิดขึ้นได้ เนื่องมาจากหลายสาเหตุ เช่น 

ไม่มงีบประมาณเพยีงพอ  ขาดการสนบัสนนุจาก อปท.  ความเข้าใจ 

ของผู้บริหาร อปท. ที่เป็นกลไกหลักของกองทุน 

บูรณาการของงบประมาณ
และกิจกรรมที่เนื่องกับการ
ดูแลระยะยาว
 มีตัวอย่างของหลายพื้นที่ที่สามารถบูรณาการงบประมาณ 

และกจิกรรมของกองทนุสขุภาพต�าบล  และกองทนุฟ้ืนฟสูมรรถภาพ 

จนสามารถตั้งเป็นศูนย์ฟื้นฟูฯ ที่สามารถสนับสนุนการจัดบริการ 

ระยะยาวทีบ้่านและในชมุชนได้ด ี เช่น  การทีเ่ทศบาลต�าบลนาจารย์ 

สามารถจัดระบบ LTC ให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เพราะสามารถบูรณาการงบประมาณและกิจกรรมของทั้ง 3 

กองทุนเข้าด้วยกัน โดยเทศบาลต�าบลนาจารย์ใช้งบประมาณ
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กองทุนสุขภาพต�าบลสร้างศูนย์โฮมสุข ท�าหน้าที่เป็นศูนย์ฟื้นฟู

สมรรถภาพให้ประชาชน มีการจ้างงานหมอโฮมสุข ซึ่งเป็น อสม. 

ที่ผ่านการอบรมทักษะงานกายภาพบ�าบัดเบื้องต้น ให้ท�าหน้าที่

ผู ้ช่วยนักกายภาพบ�าบัด โดยน�าเงินงบประมาณกองทุนฟื้นฟู

สมรรถภาพมาจ่ายค่าตอบแทน เมื่อมีกองทุน LTC ก็สามารถน�า

งบมาบูรณาการ โดยแบ่งผู้ป่วยที่มีคุณสมบัติตามกองทุน LTC ไป

อยู่ภายใต้กองทุนใหม่ได้ และมีหมอโฮมสุขบางส่วนร่วมเป็น CG 

ท�าให้ได้ CG ท่ีความรูแ้ละทกัษะของงานฟ้ืนฟกูายภาพบ�าบดัด้วย 

การบูรณาการเช่นนี้ยังไม่สามารถเกิดขึ้นในหลายพื้นที่

การบริหารจัดการก�าลังคน 
 CM โดยท่ี CM เป็นบุคคลท่ีมีบทบาทส�าคัญ ในทุก 

 กระบวนการของการให้บริการ โดยเฉพาะอย่างย่ิงการ 

ประสานกับสหวิชาชีพและภาคีต ่างๆ เพื่อจัดบริการให้ได้

สอดคล้องกับความต้องการของผูป่้วย CM ส่วนใหญ่เป็นพยาบาล

วิชาชีพซึ่งมีงานประจ�าอยู่แล้ว จึงท�าให้ไม่มีเวลาเพียงพอท่ีจะท�า

หน้าที่ CM นอกจากนั้น CM ต้องท�าหน้าที่ในการประสานงาน

ค่อนข้างมาก  ซึง่บางครัง้อาจจะมทีกัษะในการประสานไม่เพยีงพอ 

งาน CM อาจไม่จ�าเป็นต้องท�าโดยพยาบาล ซึ่งเป็นบุคลากรที่มี

จ�านวนจ�ากัด เช่น ที่ญี่ปุ่น CM ส่วนใหญ่เป็นนักสังคมสงเคราะห์ 

ซึ่งมีความเข้าใจงานสงเคราะห์และส่งเสริมคุณภาพชีวิต ความ

1.

ท้าทายของกองทุน LTC คือ การหามาตรการที่จะท�าให้มี CM ที่

มคีวามเข้าใจบรกิารระยะยาว  สามารถประสานงานกบัสหวิชาชพี

เพ่ือท�า care plan ให้ผูป่้วยรายบคุคล  และประสานงานกบัภาคอ่ืีน 

โดยเฉพาะ อปท. ทีเ่ป็นกลไกหลกั  เพือ่ให้การดแูลส่งเสรมิคณุภาพ

ชีวิตด้านอื่นของผู้ป่วยเดินไปควบคู่กัน 

 CG ยังมีข้อจ�ากัดในทักษะการให้บริการ ส่วนใหญ่เป็นการ 

 ไปเยีย่มเพือ่ให้ก�าลงัใจ ให้ค�าแนะน�าผู้ป่วยและญาต ิมเีพยีง

ส่วนน้อยที่สามารถให้บริการสุขภาพ เช่น การท�ากายภาพบ�าบัด

เบื้องต้น การท�าแผล การดูแลเรื่องยา เป็นต้น มีค่าตอบแทนที่ยัง

ไม่จูงใจเพียงพอ อาจจะท�าให้ไม่สามารถธ�ารงในระบบได้ในระยะ

ยาว ปัจจุบันบริการ LTC ถูกด�าเนินการผ่านทางการท�าสัญญาให้ 

บริการระหว่างหน่วยบรกิารซึง่ส่วนใหญ่คือ รพ.สต. กบั อปท. ท�าให้ 

การบริหารจัดการงบประมาณต้องเป็นไปตามกรอบการใช้งบเงิน

บ�ารุงของหน่วยบริการซึ่งมีระบบระเบียบท่ีไม่ยืดหยุ่น ท�าให้เบิก 

ค่าตอบแทนให้ CG ได้น้อย  คอื  ขณะทีส่่วนน้อยบรหิารจดัการเงนิ 

กองทุนผ่านศูนย์ฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุซึ่ง อปท. ตั้งขึ้นมา 

ท้ังที่การบริหารงบประมาณผ่านศูนย์จะมีความยืดหยุ่นสูงกว่า 

แต่ภาระหน้าที่ส่วนใหญ่จะตกอยู่กับ อปท. อีกทั้งต้องการความ

เข้มแข็งของภาคประชาชนทีจ่ะต้องเข้ามามส่ีวนร่วมในการบรหิาร

จัดการศูนย์ฟื้นฟูฯ

 นอกจากนี้ CG ของระบบส่วนใหญ่ เป็น อสม. แม้จะมี

ข้อดคีอืได้รบัการยอมรบัจากชมุชนเดิมเป็นทนุ  มอีงค์ความรูด้้าน

สุขภาพ มีจิตบริการ มีโอกาสการคงอยู่ในระบบสูง แต่ข้อจ�ากัด

2.
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คือ อสม. บางคนมีอายุมาก อาจจะไม่มีข้อจ�ากัดในการเรียนรู้

เทคโนโลยีที่น�ามาใช้ และการต่อยอดทักษะและองค์ความรู้ทาง

วิชาการที่จ�าเป็น

 ผลการถอดบทเรยีนในโครงการนีพ้บว่า CG ส่วนใหญ่มอีายุ

มากกว่า 40 ปี และมีจ�านวนไม่น้อยที่อยู่ในกลุ่มผู้สูงอายุคืออายุ

เกิน 60 ปี ท�าให้เกิดภาวะผู้สูงอายุดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งจะเป็นปัจจัย

ส�าคัญท�าให้ระบบบริการสุขภาพระยะยาวของประเทศไม่ยั่งยืน 

และไม่มีประสิทธิภาพ งานดูแลระยะยาวต้องการบุคลากรในวัย

หนุ่มสาวหรือวัยท�างาน ที่มีก�าลังกายมากพอที่จะเคล่ือนย้ายผู้

ป่วยตดิเตยีง  และหลายกรณีจ�าเป็นต้องการการดแูลแบบเตม็เวลา 

โจทย์ส�าคัญของระบบการดูแลสุขภาพระยะยาวของประเทศใน

ปัจจุบันคือการสร้าง CG รุ่นใหม่ ที่อายุน้อย และท�าให้ CG เป็น

อาชีพเพื่อให้สามารถดูแลผู้ป่วยได้ต่อเนื่องและผู้ให้การดูแลเอง 

สามารถด�ารงชีพได้ โดยให้มีการท�างานควบคู่กันระหว่าง CG จิต 

อาสากับ CG เต็มเวลา แม้ภาครัฐโดยกระทรวงมหาดไทยจะม ี

นโยบายให้ อปท. ทุกแห่งต้องจ้างนักบริบาลเต็มเวลาอย่างน้อย

แห่งละ 2 คน เพื่อหนุนเสริมการท�างานของ CG จิตอาสา แต่ยัง

มีความไม่ชัดเจนในการบริหารจัดการก�าลังคนกลุ่มนี้ และกรอบ

การท�างานยังไม่ชัดเจนว่าบุคลากรกลุ่มใหม่น้ีจะเข้ามาเชื่อมต่อ

กับระบบของกองทุน LTC ของ สปสช. ซึ่งเป็นก�าลังหลักในการจัด

บริการสุขภาพระยะยาวของประเทศในปัจจุบันอย่างไร

3.  สหวิชาชีพ การขาดแคลนสหวิชาชีพปฏิบัติงานในโรง 

 พยาบาล ท�าให้หลายพื้นที่ไม่สามารถให้การสนับสนุน

การเยี่ยมบ้าน และการฟื้นฟูสภาพได้อย่างเพียงพอ นอกจากนั้น  

มีบางวิชาชีพที่ควรเพิ่มเข้ามาดูแลในเชิงสังคม เช่น นักสังคม 

สงเคราะห์ ซึ่งจะมาเติมเต็มในความต้องการด้านเศรษฐกิจและ

สังคม นักจิตวิทยา ดูแลในด้านสภาวะจิตใจของผู้ป่วยและญาติ 

และนักกิจกรรมบ�าบัด เป็นต้น

อปท. กลไกหลัก
ที่ยังขาดความพร้อม
 ปัจจบุนัยงัม ีอปท. ทีไ่ม่สามารถเข้าร่วมจดับรกิาร LTC ได้ใน 

หลายพืน้ท่ี  และในพ้ืนท่ีท่ีเข้าร่วมมบีางส่วนท่ีเป็นการโอนเงนิผ่าน

สถานบรกิารแทนท่ีจะเป็นการโอนเงนิเข้าศนูย์พฒันาคณุภาพชวีติ 

ท�าให้พื้นที่การด�าเนินงาน LTC ส่วนใหญ่ยังไม่เป็นเนื้อเดียวกัน

ระหว่าง อปท. และระบบบริการ จึงเป็นการเพิ่มภาระงาน และ

งบประมาณเข้าไปในระบบบริการค่อนข้างมาก 

 มี อปท. หลายแห่งไม่เข้าร่วมกองทุน เพราะมองว่ายังม ี

ความไม่ชดัเจนในการเบกิจ่ายงบประมาณ  เกรงว่าจะถกูตรวจสอบ 

โดยส�านักงานตรวจเงินแผ่นดิน ท�าให้ผู้ที่ต้องการการดูแลระยะ 

ยาวขาดโอกาสในการได้รับบริการอย่างเต็มประสิทธิภาพของ 

ระบบบริการ ทั้งนี้ระบบการดูแลระยะยาวเป็นระบบที่ต้องตอบ 
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สนองความจ�าเป็นด้านสุขภาพอย่างต่อเน่ือง อีกทั้งต้องการการ 

จ้างงานก�าลังคนรูปแบบใหม่ และอาจต้องการการจัดการงบ 

ประมาณในรูปแบบใหม่ ซึ่งผู้เกี่ยวข้องโดยเฉพาะส�านักงานตรวจ 

เงินแผ่นดินจ�าเป็นต้องเข้าใจการบริหารจัดการระบบและปรับ 

เปลี่ยนวิธีคิดในการบริหารจัดการงบประมาณในส่วนนี้เพื่อสร้าง

ความเข้าใจทีต่รงกันกับ อปท. จนสามารถน�าสู่การเข้าร่วมกองทนุ

 นอกจากนียั้งพบว่าการด�าเนนิงานของ อปท. ในระดบัต�าบล

ในหลายพื้นที่เป็นไปอย่างโดดเด่ียวคือไม่ได้รับการสนับสนุนจาก 

อปท. ระดับจังหวัดคือ อบจ. ซึ่งมีขีดความสามารถทางการเงิน

มากพอทีจ่ะสามารถสนบัสนนุการขบัเคลือ่น LTC ในระดบัจงัหวดั

ได้ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ระบบบริการ LTC 

พชอ. เมื่อ LTC 
ไม่ใช่ภาระงานเดียว
 ปัจจุบัน พชอ. ไม่สามารถขับเคลื่อนงาน LTC หรือการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตได้ในหลายพื้นที่ เนื่องมาจาก 1) ความสนใจ

ของนายอ�าเภอมีหลากหลาย ไม่มีเวลาเพียงพอท่ีจะท�าเฉพาะ

ประเด็น 2) การขับเคลื่อนงานผ่าน พชอ. จ�าเป็นต้องมีทีมเลขาที ่

เข้มแข็ง  เพือ่สามารถกระจายยทุธศาสตร์สู่ยทุธวิธแีละสูก่ารปฏบิตัิ 

ได้ 3) การขับเคลื่อนงาน เป็นไปอย่างกระจัดกระจายตามความ 

สนใจของภาคี 4) งบประมาณอ�านวยความสะดวกค่อนข้างจ�ากัด

ระบบข้อมูลข่าวสาร 
ซ�า้ซ้อนแต่ไม่เชื่อมต่อ
 กองทนุ LTC มฐีานข้อมลูทีห่ลากหลายและซ�า้ซ้อนท่ีพฒันา

จากส่วนกลางทีข่าดความเชือ่มโยงกนั  ท�าให้บคุลากรของพืน้ทีท่ีม่ี

ค่อนข้างจ�ากดัพืน้ทีต้่องด�าเนนิการกรอกข้อมลูทีซ่�า้ซ้อนหลายครัง้ 

และระบบข้อมลูนัน้พืน้ทีย่งัไม่สามารถน�ามาใช้ประโยชน์ได้  อีกทัง้

ขาดความเชือ่มโยงข้อมลูการให้บรกิารระหว่าง home/community 

based care กับ hospital care ท�าให้ขาดความต่อเนื่องของข้อมูล

การให้บริการ หลายพ้ืนท่ีเริ่มพัฒนาระบบข้อมูลเข้ามาเพ่ือแก้

ปัญหาในแต่ละพ้ืนท่ี  จงึเกดิความหลากหลายของระบบฐานข้อมลู 

ระบบบริการ LTC ของประเทศ ควรต้องบูรณาการฐานข้อมูลให ้

เกีย่วข้อง  และให้ผู้ท่ีเกีย่วข้องกบัการจดับรกิารสามารถเข้าถงึข้อมลู 

ของผู้ป่วยที่ตนเองรับผิดชอบได้ในทุกระดับ
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 สิ่งแรกที่ท�าคือสร้างความเข้าใจให้ผู้น�าท้องถิ่น ก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
ผู้น�าศาสนาทั้งพระสงฆ์และโต๊ะอิหม่าม ให้เขาเห็นว่า LTC คืออะไร 
และเราก�าลังจะท�าอะไรกับโครงการนี้ ต้องสร้างความเข้าใจกับผู้น�า
ท้องที ่ ผูน้�าท้องถิน่  สมาชกิ อบต. และข้าราชการของเรา  ส่วน รพ.สต.
นี่คุยกันไม่นานเขาเข้าใจ 

 ทุก อปท. ก็จะท�าเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน น�้าไหล ไฟสว่าง ทางดี
ไม่มีขยะ แต่เมื่อผ่านไประยะหนึ่ง เรื่องเหล่านี้เราท�าได้ค่อนข้างดี พี่
น้องสามารถมีวิถีชีวิตด้วยความสะดวกสบาย งบประมาณที่ก็ควรจะ
ได้รับการจัดสรรไปเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตราบที่ถนนดีแต่
คุณภาพชีวิตแย่ มันก็ไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องนัก ตอนนี้ไฟฟ้าดี น�้าไหล
แล้ว ก็ต้องหันมาเรื่องคุณภาพของคน มีสุขภาพดีตั้งแต่ก่อนท้อง 
ระหว่างท้อง เกิดมาแล้วต้องได้เข้าไปอยู่ในศูนย์การเรียนท่ีมีเนื้อหา

การเรียนการสอนเหมาะสม เราต้องดูทุกช่วงอายุ ทิศทางของ อปท. 
คงต้องเป็นอย่างนี้

 จะสร้างระเบียบหรือเอาระเบียบมาให้เป็นอุปสรรคต่อการท�างาน 
หรอืจะฝ่าฟันระเบียบไปด้วยความพยายาม แล้วแต่มุมมอง ผมคิดว่า
ผู้บริหารท้องถิ่นส่วนหน่ึงอาจมีประสบการณ์มีแบคกราวด์ แตกต่าง
กนั  คนทีมี่ประสบการณ์การพัฒนาชนบท  เหน็ภาพกว้างว่าการพัฒนา
ต้องมีทุกมิติ ไม่ใช่เฉพาะเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน แต่การพัฒนาต้องมี
มุมมองเร่ืองการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วย ผมคิดว่าไม่มีอะไรน่ากลัว 
สามารถล้อกันได้ คิดว่าอยู่กับความถนัด หากตัวนายกฯ ผู้บริหาร 
ไม่ค่อยมั่นใจ กล้าๆ กลัวๆ ลูกน้อง ทีมข้าราชการตั้งแต่ปลัดฯ ผอ. 
คลัง ก็จะเกิดความวิตก ความกลัวไปด้วย หากผู้บริหารมีความมั่นใจ 
มีจุดยืน เรียนรู้จริง ผลักดันให้ทีมข้างในต้ังแต่ปลัดฯ รองปลัดฯ มี
โลกทัศน์ที่เข้าใจงานถ่องแท้ ไปเรียนรู้งานที่อื่น ผมว่าก็จะไปได้ หาก
ราชการซึ่งคือลูกน้องเรามีความรู้สึกว่าเอางานท�าไม ตอนนี้งานหน้า
ตกัก็มพีอสมควรแล้ว  อนันีจ้ะท�างานล�าบาก  ผมคดิว่าทีเ่ขาไม่ค่อยท�า
กันน่าจะเพราะเหตุผลนี้มากกว่า 

 ผมคิดว่าผู้บริหารท้องถิ่นท่ีมีวิสัยทัศน์ด้านนี้และอยากเป็นผู ้
บริหารท้องถิ่นอีกยาว โดยที่ไม่อยากมาเสียเงินเสียทองในการลง
เลือกต้ังเพื่อให้ชาวบ้านได้เลือกตัวเองโดยมีแรงจูงใจอย่างอื่น ผม
ว่านี่คือเครื่องมืออย่างดีในการเข้าไปใกล้ชิด และได้ช่วยชาวบ้าน
อย่างเป็นรูปธรรม นอกจากได้ช่วยแล้ว ได้บุญแล้ว ยังได้เสียงด้วย
นอกจากครอบครัวที่เราลงพื้นที่แล้ว ยังบ้านข้างๆ อีก เขาเห็นเขาก็
ชื่นชมสรรเสริญว่า อบต. เราท�าทุกเรื่องเลยจริงๆ นอกจากชาวบ้าน
ได้ประโยชน์แล้วมันก็เป็นชื่อเสียงของเราเอง โดยที่เราไม่ต้องไป
เดินหาเสียงอะไรมากมาย

ปัญญา ศรีทองสุข 
นายก อบต.คูหา อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา
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 ผู้น�าคนไหนที่อยากจะเข้ามานั่งในหัวใจประชาชน หากไม่ท�า
เรื่องนี้คุณก็ไม่ฉลาดพอที่จะเป็นผู้น�าได้ เพราะมีก�าลังคน ก็คือตั้งแต่
ปลัดฯ รองปลัดฯ คนในพื้นที่ ที่พร้อมจะขับเคลื่อนเรื่องนี้ ที่ส�าคัญเรา
มีงบประมาณ มีสถานที่ที่จะช่วยให้เราขับเคล่ือนเรื่องนี้ได้อย่างดีย่ิง
มนักไ็ม่ควรจะทิง้เรือ่งนี ้ ผมเชือ่ว่าในยุคต่อไปผูท้ีจ่ะเข้ามาเป็นนายกฯ 
เป็นผู้บริหารท้องถ่ิน คงไม่กล้าที่จะไม่เล่นเรื่องนี้ หากสมัยหน้าผม
ไม่ได้เป็นนายกฯ แต่เขาเหน็ว่าผมท�าเรือ่งนีด้แีล้ว  เขาไม่กล้าท้ิงหรอก
ครับ มันเกิดการเปรียบเทียบ

*เผยแพร่ครั้งแรก จุลสารออนไลน์ ผีเสื้อขยับปีก มกราคม 2563
เข้าถึงได้ที่ www.hrdo.org

 ผมว่า พชอ.ไม่ซ�้าซ้อน ส�าคัญที่
หัวเรือใหญ่คือนายอ�าเภอต้องมีวิสัยทัศน์ 
และมุมมองด้านคุณภาพชีวิต ปัญหาของ
ที่นี่คือผมอยู่มา 3 ปี มีนายอ�าเภอ 4 คน
แล้ว แต่จุดแข็งของเราคือมีพระร่วมเป็น
กรรมการ พชอ. ท่านสามารถน�าเรื่องที่เรา
ประชุมใน พชอ. ไปขยายต่อให้ญาติโยมได้ 
มองในเรื่อง advocate ผมว่าพระท่าน
สามารถเป็นกระบอกเสียงด้านงานสุขภาพ
ให้ พชอ. ได้  

เกษมสันต์ ชูคง 
สสอ. จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ในการพัฒนาระบบการดูแลระยะยาว
และก�าลังคนด้านสุขภาพ
ในระบบการดูแลระยะยาว

4
ภาพพึงประสงค์ของ
การดูแลระยะยาวของประเทศไทย
1. การดูแลระยะยาว (long-term care)
  ควรเป็นบรกิารภายใต้ภารกจิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

เพราะเป็นหน่วยงานท่ีดูแลใกล้ชิดและมีความรับผิดชอบ (ac-

countability) ต่อประชาชนในพื้นที่

 

2. การจัดบริการดูแลระยะยาว 

 หากท้องถิน่ท่ีมคีวามพร้อมในเรือ่งของสถานทีแ่ละก�าลงัคน

ด้านสุขภาพ ก็สามารถให้บริการได้ด้วยตัวเอง ในขณะที่ท้องถิ่น

ที่ยังไม่มีความพร้อมสามารถซื้อบริการ (service purchaser) จาก

หน่วยบริการด้านสุขภาพอื่นๆ ได้ โดยสามารถแบ่งได้เป็น

 2.1 เขตเมือง
    สามารถซื้อบริการจากหน่วยบริการสาธารณสุข

    ทั้งของกระทรวงสาธารณสุขหรือหน่วยงานของ

    รัฐอื่นๆ ที่มีความพร้อมทั้งในเรื่องสถานที่และ

    ก�าลังคนด้านสุขภาพ
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    อาจจะซ้ือบริการจากหน่วยงานท่ีให้บริการด้าน 

    การดูแลระยะยาวทีไ่ม่หวงัผลก�าไร (Not for profit) 

     หรอืหน่วยงานทีม่ลีกัษณะเป็น Social enterprise

 2.2 เขตชนบท
    สามารถซ้ือบริการจากหน่วยบริการสาธารณสุข 

    ทัง้ของกระทรวงสาธารณสุขทีม่คีวามพร้อมท้ังใน 

    เรื่องสถานที่และก�าลังคนด้านสุขภาพ และเป็น 

    ผู้ให้บริการหลักในเรื่องสุขภาพในพื้นที่ชนบท

3. ก�าลังคนด้านสุขภาพ 

 ก�าลังคนด้านสุขภาพหลักในการดูแลระยะยาวในปัจจุบัน 

คอื Care manager, Care giver, ทมีสหวชิาชพี โดยเฉพาะอย่างยิง่

นักกายภาพบ�าบัด ภายใต้การน�าทีมของแพทย์ที่มีทักษะทางด้าน

เวชปฏิบัติครอบครัว ทั้งหมดนี้อาจยังไม่เพียงพอ ควรให้มี case 

manager ขึน้มาอกีต�าแหน่งหนึง่ ให้มรีายละเอยีดคณุลกัษณะดงันี้

 3.1 Case manager - ในระยะยาว การดแูลระยะยาวควร 

   จะมี Case manager ท�าหน้าที่ในการประสานจัดการ 

   ทรัพยากรจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่จะจัด 

   บรกิารท้ังทางด้านการแพทย์  และบรกิารทางสงัคมให้ 

   กับผู้ป่วยระยะยาว โดย Case manager ไม่จ�าเป็น 

   ต้องเป็นบุคลากรในระบบสุขภาพ อาจเป็นนักสังคม- 

   สงเคราะห์เหมือนประเทศญี่ปุ่น

 3.2 Care manager - ควรเป็นพยาบาลวิชาชีพทีม่คีวามรู้ 

   และทักษะในการให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ป่วย 

   ระยะยาว

 3.3 Care giver ควรมีการพัฒนาสมรรถนะให้มีความ 

   ช�านาญมากข้ึนในการช่วยเหลือผู้ป่วยระยะยาวใน 

   บริการทางการแพทย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดูแล 

   อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ติดกับตัวผู้ป่วย เช่น สายให้ 

   อาหารทางจมกู  สายสวนปัสสาวะ เป็นต้น  นอกจากนี้ 

   ทักษะที่ส�าคัญ คือ ทักษะการฟื้นฟูสภาพทางกาย 

   ของผู้ป่วย โดยรูปแบบการจัดการ Care giver อาจจะ 

   แบ่งดังนี้
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    3.3.1 เขตเมือง: CG จ�าเป็นจะต้องมีสมรรถนะ 

   ที่สูงเพียงพอที่จะสร้างความมั่นใจให้กับผู้ป่วยและ 

   ญาติในการยินยอมให้ดูแล จึงจ�าเป็นต้องได้รับการ 

   อบรมหลักสูตรอย่างน้อย 420 ชม. และความจะมี 

   การจ้างงานและจ่ายค่าตอบแทนแบบเต็มเวลา 

    3.3.2 เขตชนบท: สามารถใช้หลักสูตรอบรม 70 

    ชั่วโมงได้ แต่จ�าเป็นต้องเพิ่มทักษะในการดูแล การใช้ 

   อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ติดกับตัวผู้ป่วย และทักษะ 

   การฟื้นฟูสภาพทางกาย โดย CG ในกลุ่มนี้สามารถ 

   พัฒนาต่อยอดมาจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�า 

   หมู่บ้าน (อสม.) ได้ ส�าหรับการจ่ายค่าตอบแทนควร 

   จะจ่ายค่าตอบแทนแบบสัดส่วนตามภาระงาน 

4. ระบบงบประมาณส�าหรับการดูแลระยะยาว
 ในอนาคตจ�านวนผู้ป่วยท่ีต้องการการดูแลระยะยาวจะ

เพ่ิมจ�านวนสูงข้ึนจนอาจจะเป็นภาระงบประมาณของภาครัฐ ใน

ปัจจบุนัส�านกังานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต ิ(สปสช.) จดัสรรงบ

ประมาณในการดูแลระยะยาวผ่านกองทุน Long-term care ซึ่งใช้

การบรหิารจดัการผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ซึง่จะเป็นปัญหา

ในเรื่องงบประมาณในอนาคต ดังนั้นเพื่อให้ระบบงบประมาณใน

การดูแลระยะยาวมีความมั่นคง จ�าเป็นต้องด�าเนินการดังนี้

 4.1 ให้รัฐจัดเก็บภาษีส�าหรับการดูแลระยะยาวเป็นการ 

   เฉพาะเพ่ิมขึน้ในรปูแบบท่ีหลากหลาย ได้แก่ การเพ่ิม 

   ภาษมีลูค่าเพิม่ทีก่�าหนดสดัส่วนชดัเจนส�าหรบักองทนุ 

   การดูแลระยะยาวของประเทศ หรือ ใช้การหักภาษี 

   รายได้เฉพาะตวัเพือ่สะสมในกองทนุการดแูลระยะยาว 

   ของตนเอง

 4.2 จัดให้มีระบบ Cost-sharing ในบริการพิเศษส�าหรับ 

   ผู้ป่วย long-term care บางอย่าง ในกรณีที่ผู้ป่วย 

   และญาติมีความสามารถในการจ่าย
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1.

“เสียง” ต่อการถอดบทเรียน
และการท�างานขับเคลื่อน
ของ สวค.

5
 Long-term Care เป็นนโยบายใหม่ของระบบสุขภาพ

ของประเทศ เริ่มด�าเนินการมาได้เพียง 4 ปี และยังต้องการมี

การพัฒนารูปแบบต่อไปเพ่ือให้เป็นระบบการดูแลระยะยาวทีมี่

ประสิทธิภาพและด�ารงอยู่อย่างมั่นคง ซึ่งต้องการองค์ความรู้

ในการขับเคลื่อน ปี 2561 ส�านักสนับสนุนการพัฒนาระบบ

สุขภาพ ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

(สสส.) ได้จัดสรรงบประมาณให้ส�านักงานวิจัยและพัฒนา

ก�าลังคนด้านสุขภาพ (สวค.) ท�าการศึกษาถอดบทเรียนการ

บรหิารจัดการกองทนุ LTC ของแต่ละพืน้ทีภ่ายใต้ชือ่โครงการ 

การบริหารจัดการก�าลังคนด้านสุขภาพส�าหรับการดูแล
ระยะยาว ระยะเวลาโครงการ 2 ปี มีวัตถุประสงค์ 4 ข้อ

 เพือ่สงัเคราะห์ทางเลอืก “รปูแบบ” การบรหิารจดัการก�าลงั

 คนด้านสุขภาพในในการดูแลระยะยาว รวมท้ังปัจจัยใน

ความส�าเร็จ (Key success factor) และความท้าทาย (Challenge) 

ของการด�าเนินการดังกล่าว
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2. พฒันาแนวทางการบรหิารจดัการก�าลังคนด้านสขุภาพการ 

 ดูแลระยะยาวในระดับพื้นที่ ในการจัดบริการสุขภาพเพ่ือ

ตอบสนองความต้องการของประชาชน

 สนบัสนนุการพฒันาศกัยภาพของผูบ้รหิารและผูป้ฏบิตังิาน 

 ในระดบัพ้ืนทีใ่นด้านการบรหิารจัดการก�าลงัคนด้านสขุภาพ

เพื่อหนุนเสริมความเข้มแข็งของพื้นที่ในการจัดรูปแบบบริการ 

ระยะยาว

 พฒันาความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ ท่ีเป็นองค์ประกอบ 

 ของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ�าเภอเพ่ือ 

สนับสนุนการดูแลระยะยาว

 พญ.ขจีรัตน์ ปรักเอโก ผอ. ส�านักสนับสนุนการพัฒนา 

ระบบสุขภาพ สสส. กล่าวถึงความจ�าเป็นที่ต้องมีการสร้างและ

พัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิงว่า

เพ่ือให้สามารถน�าความรูไ้ปประยกุต์ใช้ให้ตอบโจทย์ของสงัคมไทย

ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้อย่างเหมาะสม

 “สังคมไทยเปลี่ยนไป ลูกหลานอยู่กับผู้สูงอายุน้อยลง ไม่ม ี

ใครคอยดูแลพ่อแม่ที่แก่เฒ่าอยู่ที่บ้าน การจัดระบบมันต้องมีการ 

พัฒนา แปลว่าทั้งระบบบริการด้านสุขภาพ องค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่น หรือแม้แต่ภาคประชาสังคมด้วยกันเองช่วยกันจัดระบบ 

ให้ผู้สูงอายุแต่ละท่านสามารถมีชีวิตอยู่ได้อย่างเหมาะสมและ

ความต้องการของท่าน” 

 ทีมวิจัยซึ่งน�าโดย ดร.นพ.ฑิณกร โนรี ผจก. ส�านักงาน

วิจัยและพัฒนาก�าลังคนด้านสุขภาพ และ ดร.นงลักษณ์ พะไกยะ  

แห่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ออกแบบ

งานวิจัยโดยให้ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 4 กิจกรรม ได้แก่ 

กระบวนการถอดบทเรียน เพ่ือค้นหานวัตกรรมการแก้ปัญหา 

ก�าลังคนระดับพื้นที่ในพื้นที่ศึกษา 25 แห่ง โดยดูจากประเภท 

และรูปแบบการจัดบริการ, การก�าหนด/ แบ่งงานระหว่างวิชาชีพ

และไม่ใช่วิชาชีพ, ระบบการสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรท�างาน 

ได้เต็มที่, ผลลัพท์ในด้านการเปลี่ยนแปลงสถานะสุขภาพและ 

ความพึงพอใจของประชาชน, บทบาทภาคประชาชน ทั้งผู้ป่วย 

ญาติ อสม. และคนในชุมชนและบทบาทของพชอ. และภาค ี

องค์กรอื่นๆ

 กิจกรรมท่ี 2 ได้แก่ การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง

พื้นที่ศึกษา ซึ่งตลอดโครงการมีการจัด 2 ครั้ง ให้ทุกคนได้ร่วม

กันสังเคราะห์ปัจจัยเอื้อให้ประสบความส�าเร็จ และระบุปัญหา 

อปุสรรค โอกาสในการพฒันา  กจิกรรมที ่3 การระดมสมองจดัท�า

แผนบรหิารจดัการก�าลงัคนของแต่ละพ้ืนท่ีเพ่ือให้เกดิประสทิธิภาพ

ในการจัดระบบบริการในพื้นที่ และกิจกรรมสุดท้าย การน�าเสนอ

และคืนข้อมูลเพื่อให้เกิดการขยายผลสู่พื้นที่อื่นๆ

3.

4.
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 การเป็นสังคมผู้สูงอายุแปลว่าเราจะมีสัดส่วนของผู้สูงอายุสูงขึ้น
จ�าเป็นต้องได้รับการดแูลมากขึน้  เพราะยิง่อายเุพิม่ขึน้ความสามารถ
ในการดแูลตัวเองกล็ดน้อยลงเรือ่ยๆ ต้องอยูใ่นภาวะพึง่พงิผูอ่ื้น  หลาย
คนจ�าเป็นต้องได้รับการดูแลด้านสังคมในการใช้ชีวิตประจ�าวันมาก
กว่าเรื่องของบริการทางการแพทย์ด้วยซ�้า 

 องค์ความรู้ท่ีจ�าเป็นจะต้องประยุกต์ใช้ให้ถูกต้องกับการดูแลผู้
สูงอายุก็ยังเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเรียนรู้ร่วมกัน เพราะฉะนั้นถึงแม้จะ
ไม่ใช่บคุลากรด้านสขุภาพกต้็องเรยีนรูเ้รือ่งการดูแลผูส้งูอายแุบบใหม่
ท้ังหมดเลย ในเร่ืองของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ต้องเริ่มใหม่
ร่วมมือกันดูแลกันอย่างต่อเนื่องแล้วก็ใกล้ชิด อย่างเหมาะสม กับผู้
สูงอายุแต่ละคน

 ส�าหรับบริบทประเทศไทย  เรายังเป็นสงัคมแห่งความเอือ้อาทรดแูล
ซึง่กนัและกนัและสิง่ท่ีผูสู้งอายุอยากได้มากทีส่ดุกค็อือยูบ้่าน  การทีอ่ยู่

บ้านก็จ�าเป็นจะต้องมีคนดูแล สังคมไทยเปลี่ยนไป ลูกหลานอยู่กับ
ผู้สูงอายุน้อยลง ไม่มีใครคอยดูแลพ่อแม่ที่แก่เฒ่าอยู่ที่บ้าน การจัด
ระบบมนัต้องมกีารพฒันา  แปลว่าทัง้ระบบบรกิารด้านสขุภาพ  องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่  หรือแม้แต่ภาคประชาสงัคมด้วยกนัเอง  ช่วยกนั
จดัระบบให้ผู้สูงอายแุต่ละท่านสามารถมชีวีติอยูไ่ด้อย่างเหมาะสมและ
ความต้องการของท่านถ้าอยู่บ้านได้ก็จะดีท่ีสุดแต่ถ้ามีความจ�าเป็น
จริงๆ ก็อาจจ�าเป็นต้องมีสถานบริการแบบอื่นเพื่อรองรับให้ผู้สูงอายุ
เหล่านีส้ามารถด�ารงชวีติอยูไ่ด้อย่างมคีณุภาพชวีติทีด่ด้ีวย  ระยะยาว
อาจจ�าเป็นต้องสร้างบ้านส�าหรับกลุ่มที่ไ่ม่สามารถอยูร่บับรกิารทีบ้่าน
ได้จริงๆ อาจเป็นการรับฝากระยะสั้นเพื่อให้ญาติพี่น้อง ลูกหลานได้
ออกไปท�าธุระอื่นบ้าง 

 สสส. เราก็ด�าเนินการด้วยแนวทาง 3 หลักใหญ่ คือ 1. เรื่องของ
นโยบาย  เรากจ็ะผลกัดนัร่วมกับกระทรวงทบวงกรมต่างๆ ท่ีเกีย่วข้อง
ในการที่จะออกระเบียบกฎหมาย ที่จ�าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงไปอย่าง
เช่นการท่ีจะต้องมบ้ีานผูส้งูอายุต้องรบัหรือมอีาสาสมัครหรอืมีการจ้าง
บรกิารต่างๆ เหล่านีก้จ็ะมีการร่วมมือกนัในการทีจ่ะท�าให้เกิดกฎหมาย
กฎระเบียบในโอกาสต่างๆ 2. เร่ืองของวิชาการซึ่งเราก็สนับสนุน
งานวิจัยเพ่ือหาค�าตอบอะไรบางอย่างที่เหมาะสมกับบริบทของ
ประเทศไทยมากยิ่งขึ้น และ 3. สุดท้ายก็คือภาคพลังสังคม รวมถึง
เครือข่ายผู้ป่วยผู้สูงอายุเองก็จะต้องรวมพลังกันเราก็จะท�าให้เกิด
รูปแบบนวัตกรรมหรือการขับเคลื่อนท่ีจะท�าให้งานเหล่านี้สามารถ
ขับเคลื่อนได้อย่างยั่งยืน

พญ.ขจีรัตน์ ปรักเอโก 
ผอ. ส�านกัสนบัสนุนการพัฒนาระบบสขุภาพ สสส.
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 ปัญหาผู้สูงอายุของประเทศเราโดยเฉพาะผู้ป่วยที่ติดเตียงเป็น
ปัญหามากๆ ของสังคมไทยในอนาคตเราต้องการระบบในการดูแลทีด่ี
และความรู้ก็เป็นเรื่องส�าคัญ เพราะฉะนั้นสุขภาพ ในฐานะท่ีเราเป็น
หน่วยงานวิจยัเร่ืองก�าลงัคน  เรากพ็ฒันาระบบแล้วให้ความส�าคญักบั
การสร้างองค์ความรู้เก่ียวกับทางเลือกในการจัดระบบก�าลังคนของ 
long-term care เพื่อดูแลผู้ป่วยติดเตียงของเรา

 บุคลากรในระบบปกต ิแพทย์ พยาบาล อาจจะไม่เพยีงพอส�าหรบั
การดูแลผู้ป่วยติดเตียงซึ่งฐานการดูแลอยู่ที่บ้าน เพราะฉะนั้น ควรมี
ทางเลือกก�าลังคนกลุ่มอื่นๆ โดยเฉพาะกลุ่มที่ช่วยดูแลในชุมชน รวม
ถงึการพัฒนาศกัยภาพของญาตใิห้มีความพร้อมและความสามารถใน
การดูแลเป็นเรื่องที่ส�าคัญ 

 สังคมเมืองและสังคมชนบทมีบริบทแตกต่างการ องค์ความรู้หรือ
ก�าลังคนที่ใช้ในระบบ long-term care จึงแตกต่างกันด้วย ในเขต
เมืองใหญ่อย่างกรุงเทพฯ คนที่เข้ามาดูแลหลักอาจต้องเป็นท้องถิ่น
ขนาดใหญ่คือ กทม. และมีภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม แต่ในชนบท
อาจต้องใช้บทบาทของ อปท. ระดับต�าบล และต้องการบทบาทของ
กระทรวงสาธารณสุขมากกว่า

ดร.นพ.ฑิณกร โนรี
ผจก. ส�านกังานวจิยัและพัฒนาก�าลงัคนดา้นสขุภาพ
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 เราพบว่าจุดแข็งที่ท�าให้เราสามารถจัดบริการ long-term care
ได้เข้มแข็งคือระบบปฐมภูมิของประเทศไทย ที่มีมาค่อนข้างยาวนาน
และมีพัฒนาการที่ดีขึ้นเรื่อยๆ ดีขึ้นในที่นี้หมายความว่าเรามีสห
วิชาชีพที่เติมเต็มเข้ามาในระบบบริการ ไม่ว่าจะเป็นแพทย์ พยาบาล 
นักกายภาพบ�าบัด เภสัชกร และสาขาวิชาชีพอื่นๆ ลงไปในปฐมภูมิ
ค่อนข้างพอสมควร ขณะเดียวกันก็สามารถดึงพลังของชุมชนมาใช้
ขับเคลื่อนในการบริการ เช่น การท�างานร่วมกับ อสม. ที่เราเพียงแค่
ไปต่อยอดน�าเขามาอบรมหลกัสตูร CG เพิม่  ท�าหน้าทีไ่ปเย่ียมผูป่้วย
ติดบ้านติดเตียงที่บ้าน 

 ในชุมชนเรามีภาคีที่มีศักยภาพพอที่จะเข้ามาช่วยเหลือตรงส่วน
นี ้ โดยเฉพาะอย่างย่ิงองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ถือเป็นองค์กรหลกั
ในการที่จะดูแลคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ หลายพื้นที่สามารถระดม

ภาคีอื่น เช่น พระ เข้ามาช่วยในการดูแล แล้วก็จะมีภาคประชาชน 
เช่น ชมรมผู้สูงอายุ รวมทั้งข้าราชการบ�านาญ ที่กลับไปอยู่ชุมชน 
ก็สามารถเป็นก�าลังส�าคัญของชุมชนได้ จุดแข็งประเด็นต่อไประบบ
ครอบครัวของเรายังมีความเข้มแข็งอยู่ ลูกยังดูแลพ่อแม่ปู่ย่าตายาย
อยู่ซึ่งก็เห็นในหลายพื้นที่ 

 จดุอ่อนกม็พีอสมควร  ประเดน็แรกระบบบริการถงึแม้ว่าเราจะเติม
ก�าลงัคนเข้าไปพอสมควรแต่ว่ากย็งัเผชญิกบัปัญหาการขาดแคลนอยู่
เพราะมันเป็นการเติมงานลง ขณะที่เขามีเนื้องานเดิมอยู่แล้ว

 การขาดแคลนก�าลังคนหากไม่ได้รับการแกไข ก็จะเป็นอุปสรรค
ท�าให้ไม่สามารถขับเคลื่อนระบบได้ แต่ว่าวิธีการจัดการก�าลังคนมัน
ก็จะมีทางเลือก อย่างเราอาจจะใช้ก�าลังคนที่เกษียณอายุแล้วเข้ามา
มีส่วนร่วม หรือการขยายการเกษียณอายุให้กับบุคลากรสาธารณสุข
ก็จะช่วยแก้ปัญหาในระดับหนึ่ง หรือการดึงภาคชุมชนเข้ามามีส่วน
ร่วมให้มากขึ้น 

 จ�าเป็นต้องมคีวามร่วมมอืกบัภาคทีีเ่กีย่วข้องโดยเฉพาะ อปท. ให้
เข้ามาร่วมมืออย่างใกล้ชิดกบัระบบบริการสขุภาพ  มีการแชร์ทรัพยากร
ทั้ง คน เงิน ของ เพื่อลดความต้องการก�าลังคนจากฝังระบบสุขภาพ

 ภาครัฐเองควรจะต้องมองหาทางเลือกอื่นๆ ในการแก้ปัญหาโดย
เฉพาะอย่างย่ิงการดแูลผูป่้วยทีมี่ภาวะพ่ึงพิงในเขตเมือง  เพราะล�าพัง
ภาครัฐเองอาจจะร่วมมือไปไม่ถึงก็ยังมีกลุ่มคนที่เข้าไม่ถึงบริการ
อีกมาก เพราะฉะนั้นทางเลือกอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นเอกชนหรือองค์กร 
สาธารณประโยชน์ต่างๆ น่าจะต้องเข้ามามีส่วนในการช่วยเติมเต็ม
ตรงจุดนี้ด้วย

ดร.นงลักษณ์ พะไกยะ 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ในฐานะนักวิจัยของ สวค.
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 ความยากล�าบากของการขับเคลื่อนงาน long-term care ในเขต
เมืองเป็นความท้าทาย ถึงแม้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหลายแห่ง 
จะมคีวามพยายามทีจ่ะเริม่  แต่ด้วยข้อจ�ากดัของเขตเมอืงทีม่คีวามยาก 
ล�าบากไม่เหมือนเขตชนบท โดยเฉพาะสังคมคอนโดและบ้านจัดสรร 
ซึง่บางทกีารทีเ่ราจะมีนกับรบิาลเข้าไปเย่ียมบ้านหรอืบคุลากรสุขภาพ
ของเราเข้าไปเยี่ยมก็ค่อนข้างจ�ากัด เพราะบางทีมีผู้สูงอายุที่บ้านอยู่
ในอาคาร แต่ว่าลูกไปท�างานแล้ว บุคลากรก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปได้

“ช่วยกระตุ้นเจ้าหน้าที่เราให้มองเชิงระบบ เอามาใช้ในการ
พัฒนาตัวเราเองได้ ท�าให้เห็นตัวเองชัดขึ้นว่าเราท�าอะไร  
มีช่องโหว่อะไร ควรจะไปทางไหนต่อ ได้ไปเรียนรู้ที่อื่น  
แต่ละที่ก็มีประเด็นของตัวเองเราก็เก็บประเด็นนั้นมาปรับ
ใช้ในบริบทของคน เครื่องมือ และชุมชนของเรา”

“เป็นการกระตุน้ผูบ้ริหารในการด�าเนินงาน LTC และตวัคน
ท�าได้มุมมองเพ่ิมจากทีมวิจัย ได้เห็นภาพจากที่อื่นแล้วน�า
ไปประยุกต์กับพ้ืนที่ตนเอง เช่น การจัดท�าฐานข้อมูล การ
จัดตั้งกองทุน และการขับเคลื่อนโดย พชอ. และเป็นการ
ท�าให้ข้อมูลจากฝ่ายปฏิบัติท้ังด้านท่ีส�าเร็จและอุปสรรค  
ขึ้นไปถึงกระทรวง ที่ส�าคัญตอนทีมลงพ้ืนที่เยี่ยมเคส  
ตัวชาวบ้านเองมีก�าลังใจขึ้นมาก” 

เ สี ย ง จ า ก พ้ื น ที่ 

นพ.พิสิฐ พรหมค�า 
รักษาการ ผอ. รพ.ชัยบาดาล ลพบุรี

สะธิทร จีมกลาง 
CM รพ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา

143
LTC



144
LTC

145
LTC

“เราคิดว่าเราแน่แล้ว แต่พอได้มาฟังเพ่ือนจากที่อื่น 
เห็นเลยว่าพ้ืนที่อื่นท�าบางประเด็นได้ดีกว่าเรา มีคนแน ่
กว่าเรา”

“ชว่ยสะท้อนมุมมองที่แตกต่างให้เราไดท้บทวนตวัเองและ
เห็นโอกาสพัฒนา  เพราะบางทเีรากม็องไมเ่หน็จุดบอดของ 
ตัวเอง และการได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับพ้ืนที่อื่น
ก็ยิ่งช่วยสะท้อนให้เรามองเห็นโอกาสพัฒนาของพ้ืนที่เรา 
มากขึน้  ตอ้งขอขอบคุณทมีอาจารยท์ีเ่ขา้มากระตุน้ใหเ้กดิ
การพัฒนาในพ้ืนที่ แม้บางเรื่องยังไม่ส�าเร็จในปีนี้แต่ทีม 
ก็มีแผนที่จะพัฒนาในปีต่อๆ ไป”

เ สี ย ง จ า ก พ้ื น ที่ 

ณปาล ศรีตระกาล 
CM รพ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ

อุบล นววงศ์เสถียร 
CM รพ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ

ทีม LTC อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี กับทีมนักวิจัย
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ทีม LTC อ.ไทรงาม จ.ก�าแพงเพชร กับทีมนักวิจัยทีม LTC อ.เมืองอ�านาจเจริญ จ.อ�านาจเจริญ กับทีมนักวิจัย
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การดแูลผู้ตกอยูใ่นภาวะพ่ึงพิง
ในภูมิทัศน์การเมือง
เพ่ืออนาคตของประเทศไทย
ศาสตราจารย์กิตติคุณ สุริชัย หวันแก้ว

      งานเขยีนชิน้น้ีได้รับเกยีรตจิาก ศ.กติตคิณุ สรุชิยั  หวนัแกว้
ผูอ้�านวยการศนูย์ศึกษาสันตภิาพและความขดัแย้ง จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เรียบเรียงขึ้นใหม่จากปาฐกถาของตนเองชื่อ 
ภาพหวังการดูแลผู้สูงอายุภาวะพ่ึงพิงของประเทศไทย ซึ่ง
แสดงต่อเวที LTC FORUM 2020 ก้าวไปด้วยกันสู่บริการ
สุขภาพระยะยาวที่ยั่งยืน ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 งานนี้
จดัขึน้ท่ี รร.แกรนด์ ริชมอน สไตลซิ คอนเวนช่ัน  โดยส�านักงาน
วจิยัและพฒันาก�าลงัคนด้านสุขภาพ (สวค.) ด้วยการสนับสนุน
ของส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
เพือ่เป็นเวทวีชิาการและพืน้ท่ีแลกเปลีย่นเรยีนรู้ในการท�างาน
การดูและระยะยาวของพื้นที่ถอดบทเรียนทั้ง 25 แห่งภายใต้
โครงการการบริการจัดการก�าลังคนด้านสุขภาพส�าหรับการ
ดูแลระยะยาว ของ สวค.
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1. การดูแลผู้ป่วยภาวะพ่ึงพิง
ของประเทศไทยในปัจจุบัน
 ข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแสดงให้เห็นว่าประชากร

สูงอายุก�าลังจะล้นประเทศ สถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุบอก

ว่าตอนนี้เรามีประชากรสูงอายุมากถึง 16.73% คาดการณ์ว่าอีก

ประมาณ 10 ปี จะเพิ่มขึ้นเป็น 28% คนอายุยืนมากขึ้น ยิ่งคน 

รุ่นใหม่ยิ่งอายุยืนโอกาสที่จะเป็นผู้ป่วยติดเตียงก็มีมากขึ้น

2. การดูแลผู้ตกในภาวะพ่ึงพิง
ในโลกแห่งความเสี่ยงและความผันผวน: 
โจทย์ของไทยและโลก
 ภาวะสงัคมสูงวยัมาสู่ประเทศไทยอย่างรวดเรว็และแน่นอน

แล้ว  ปัจจบัุนนโยบายด้านน้ีของประเทศไทยมีการพฒันาขึน้อย่าง

เข้มแข็งและจริงจัง แต่จะเป็นความผิดพลาดอย่างมาก ถ้าหากจะ

สรุปว่าภาวะสูงวัยกับภาวะพึ่งพิงเป็นเรื่องเดียวกัน ท้ังน้ีเพราะ

ภาวะพึ่งพิงเป็นภาวะที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้เสมอไป สามารถ

เกิดขึ้นกับคนทุกวัย ทั้งผู้สูงวัยคนวัยอ่ืนที่ประสบอุบัติเหตุหรือ

จากการป่วยไข้จนน�าสู่ความพิการทางกายหรือด้านอ่ืนท่ีท�าให้ไม่

สามารถด�ารงชีวิตอยู่โดยปราศจากการช่วยเหลือจากผู้อื่นได้

 สงัคมไทยเป็นสงัคมสงูอาย ุ ผู้สงูอายมีุจ�านวนมากขึน้ทกุวนั 

จนระยะหลังมีการมองผู้สูงอายุในมิติอื่นที่มิใช่เพียง “ภาระ” แต่

มองกลุม่ผูส้งูอาย ุ(ทีม่ฐีานะด)ี ในฐานะเป็น “ตลาดใหม่” ทางธรุกจิ

อสังหาริมทรัพย์ และธนาคาร ขณะเดียวกัน สปสช. กระทรวง

สาธารณสขุ  และหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องกับสุขภาพและคณุภาพชีวติ 

ก�าลังให้ความส�าคัญกับดูแลผู้สูงอายุท่ีต้องการการดูแลระยะยาว 
โจทย์ที่ท้าทายยิ่งในสายตาของผมซึ่งเป็นนักสังคมศาสตร์ 
คือเราจะท�าอย่างไรให้การดูแลผู้สูงอายุเป็นเรื่องที่คนทุกรุ่น 
เข้ามามสีว่นรว่ม  การพิจารณาเรือ่งนีจ้ะไมท่อดทิง้กลุม่สงูอาย ุ
หรือผู้พ่ึงพิงกลุ่มใดไว้ข้างหลัง ท�าอย่างไรให้คนรุ่นใหม่เข้า 
มารว่มออกแบบระบบการดแูล  ซึง่วา่ไปแลว้คอืการวางอนาคต 
ของพวกเขา  อยา่งทีเ่ราเหน็กนัวา่ภมูทิศันก์ารเมอืงเพ่ืออนาคต 
คือการเปิดให้คนรุ่นใหม่เข้ามามีบทบาท 

 พ้นไปจากตวัเลขและสถติทิางประชากรและหันมาพจิารณา

บริบททางสังคมของผู้สูงอายุให้มากขึ้น เราจะมองเห็นความ

เหลื่อมล�้าของประชากรกลุ่มสูงวัย ไม่มีเงิน ขาดคนดูแล มีตัวเลข

จากหลายที่ที่แสดงให้เห็นว่าคนสูงวัยต้องใช้ชีวิตอยู่ตามล�าพังคน

เดียวหรืออยู่กับคู่สมรสตามล�าพัง 2 คน ขนาดของครอบครัวของ

สงัคมไทยเลก็ลงเรือ่ยๆ  ข้อมลูจากส�านกังานสถิตแิห่งชาตบิอกว่า 

ปี 2523 ครัวเรือนไทยโดยเฉลี่ยมีสมาชิก 5.2 คน และลดลงจน 

เหลอื 3.1 คนในปี 2553  ขนาดครวัเรอืนไทยปี 2523  ของเรานีพ่อๆ 

กบัของญีปุ่น่ในช่วงเวลาเดยีวกัน  ขนาดครวัเรอืนทีเ่ล็กลง  จ�านวน 

สมาชิกในบ้านลดลงท�าให้คนที่จะดูแลผู้สูงอายุในบ้านก็ลดน้อย

ลงด้วย ขณะที่ต้นทุนในการดูแลคนสูงอายุภาวะพึ่งพิงจะมากขึ้น

3. ความเข้มข้น และความคึกคักหลากหลาย
ของงานเพ่ือรองรบัผูส้งูวยั กบั ความเหลือ่มล�า้
   มคีวามต้องการระบบการดแูลระยะยาวสูงและกว้างขวาง 

แต่การตอบสนองยังไม่ทัน ตลาดการจัดโครงการรองรับเชิงธุรกิจ
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ขยายตัวไม่ทันการขยายตัวของจ�านวนประชากรสูงอายุ ทั้งกลุ่ม

ที่มีภาวะพึ่งพิงและไม่มีภาะพึ่งพิง

   มหีน่วยงานทีเ่กีย่วข้องเข้ามาดูแลมากขึน้ ทัง้ภาคราชการ

สาธารณสุขและส่วนที่เกี่ยวข้องกับนโยบายสังคม (กระทรวงการ

พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ และกระทรวงแรงงาน 

ฯลฯ)  รวมไปถงึองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  ท�าให้การดแูลผูส้งูอายุ 

โดยเฉพาะกลุ่มติดบ้านติดเตียงไม่ใช่แค่เรื่องของสุขภาพ แต่เป็น

เรื่องคุณภาพชีวิต

  อสม. (กระทรวงสาธารณสุข) และโครงการอาสาสมัคร

บริบาลท้องถ่ินเพื่อดูแลผู ้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง (กระทรวง

มหาดไทย และอปท.) เข้าถึงคนชนบทมากกว่าคนเมือง 

   การเข้ามส่ีวนร่วมในการจัดระบบบรกิารของภาคเอกชน

พร้อมกับการสนับสนุนด้านนโยบายจากรัฐบาล เช่น มติครม.  

วันที่ 8 พ.ย. 2559 รวมมาตรการที่ให้กรมธนารักษ์เป็นเจ้าภาพ

รับผิดชอบโครงการรามาฯ-ธนารักษ์ ศูนย์ที่พักอาศัยผู้สูงอายุ 

ครบวงจร1 ขณะเดียวกันก็มีข้อสังเกตว่าเป็นโครงการท่ีเหมาะ

ส�าหรับมุ่งตอบสนองความต้องการใหม่คนมีเงินในเมืองมากกว่า

คนกลุ่มอื่นๆ ในสังคม

  จุดแข็งและจุดอ่อน: แต่ละโครงการแต่ละหน่วยงานมี

ความเข้มแข็ง อ่อนแอแตกต่างกัน

 น่ายนิดีทีร่ะบบการดูแลผู้สงูอายภุาวะพึง่พงิมกีารขบัเคลือ่น

เชิงนโยบายที่สร้างสรรค์ทั้งๆ ที่การเมืองในระดับสูงยังค่อนข้าง

รวมศูนย์อยู่มากในตลอด 8 ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะขอชื่นชมกับ

บทบาทเชิงรุกของ สปสช. และ สสส. ในเรื่องนี้ และระยะหลังนี้ 

กระทรวงมหาดไทยทีใ่ห้ความส�าคญักบัองค์การปกครองส่วนท้องถิน่ 

ผมไม่มข้ีอมูลการท�างานของท้องถิน่ในส่วนนีแ้ต่มัน่ใจว่าท้องถิน่จะ 

มีความคล่องตัวในการดูแลได้ดีกว่ารัฐส่วนกลาง สถานการณ์ช่วง

โควดิทีผ่่านมาเป็นตวัอย่างทีท่�าให้เหน็ถงึประสทิธภิาพและโอกาส

ของท้องถิ่นอย่างยิ่ง

 ขณะเดียวกันมีความตื่นตัวในวงวิชาการและวิจัยและโดย

เฉพาะมีการตื่นตัวในวงการพระสงฆ์ นักวิจัยเชิงปฏิบัติการ เช่น 

กลุ่มอาสาคลิานธรรม  และงานวจิยัองค์ความรูเ้พือ่การตายดีตาม

แนวพุทธศาสนา

 

4. สิ่งท้าทายด้านแนวคิด 
ด้านโครงสร้าง และด้านระบบ
 ประเด็นวิวาทะของระบบการดูแลระยะยาวที่มีนักวิจัย 

กรณุาบอกเล่าให้ผมฟังอีกท ี ประการที ่1 มกีารถกเถยีงกนัว่าผู้ดูแล 

ผู้สูงอายุ หรือที่เรียกกันว่า CG – caregiver ควรจะเป็นระบบจิต

อาสาหรือระบบการจ้างงาน เราสามารถขยับออกมาให้กว้างไกล 

ออกไปจะได้รวมมมุอืน่เข้ามาด้วยได้  เช่น  แหล่งทีม่าของ CG รวม 

ทัง้มติข้ิามวฒันธรรม  เราลองเชือ่มโยงไปสูปั่ญหาแรงงานข้ามชาติ

ที่มักพูดกันในแง่ถูกกฎหมาย (ผิดกฎหมาย) เป็นไปได้ไหมที่จะน�า

แรงงานข้ามชาตเิข้ามาช่วยงานในด้านนี ้ หรอืก่อนท่ีเราจะถกเถยีง

1 เปิดอาณาจกัรบ้านพกัคนชรา 72 ไร่ “ซเีนยีร์ คอมเพลก็ซ์” บางพล.ี ประชาธรุกจิ
ออนไลน์ วันท่ี 8 ก.ค.63  https://www.prachachat.net/property/news-487784 
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กันว่าจะเอาใครไปดูแลคนแก่คนเฒ่าที่ติดเตียง เราลองย้อนกลับ 

ไปถามคนแก่คนเฒ่าตรงนัน้ก่อนไหมว่าเขาอยากให้ใครดแูล  ถาม

ลกูถามหลานว่าอยากให้ใครดูแลพ่อแม่ตวัเอง  หรอืดแูลตวัเองตอน 

ที่ติดเตียง เพราะอย่างที่ผมบอกตอนต้นภาวะพ่ึงพิงเป็นภาวะท่ี

คาดการณ์ไม่ได้  การศกึษาวจิยัด้านความรูค้วามเข้าใจและทัศนคติ

ของผู้เกี่ยวข้องนั้นยังต้องการอีกหลายแง่มุม

 ข้อถกเถียงประการที่ 2 เรื่องของการเงินการคลัง ทุกวันนี ้
การดูแลระยะยาวได้รับงบประมาณจากรัฐบาลทั้งหมดผ่าน
มาทางส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ผมว่าเราต้อง
มองกนัตอ่ไปในอนาคตว่าการเงินการคลงัของประเทศมคีวาม
สามารถรองรับได้เพียงไหน 

 ข้อถกเถยีงประการที ่3  เรือ่งความทัว่ถึงหรอืความครอบคลมุ 

ของระบบ  กล่าวคอืการดแูลผูส้งูอายภุาวะพึง่พงิปัจจบุนัยงัมปัีญหา 

ความทัว่ถงึ  กล่าวคอืตอบสนองเฉพาะสงัคมชนบทแต่ส�าหรบัสงัคม 

เมืองมีข้อจ�ากัด เราต้องเชื่อมโยงไปให้ถึงประเด็นความเหลื่อมล�้า 

ระหว่างสังคมชนบทและสังคมเมือง เรื่องเหล่านี้ก็ต้องการการ

ศึกษาวจัิยร่วมกับหน่วยงานทีป่ฏบิตักิารในท้องถิน่และในพืน่ทีด้่วย

 อาจมบีางท้องถิน่ทีย่งัไม่สามารถใช้อ�านาจใจการบรหิารการ

ปกครองของตวัเองเพือ่สร้างสงัคมใหม่ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ  แต่

นั่นก็ไม่ใช่เงื่อนไขที่รัฐส่วนกลางจะใช้อ�านาจเข้าไปแทรกแซง เรา

ต้องมคีวามหวงักับท้องถิน่  เพราะอ�านาจไม่สามารถสร้างอนาคต

ได้ มีแต่ความหวังเท่านั้นที่สร้างอนาคตได้ 

 สิ่งส�าคัญท่ีมองข้ามไม่ได้เลยหากจะเดินหน้าได้แก่ ข้อ 

ขดัแย้งเชงิค่านยิม (value conflicts) ว่าประเด็น “ผูส้งูอาย”ุ และ “ผู้

พึ่งพิง” นี้เป็นมองด้านลบหรือด้านบวก คือเราจะท�าอย่างไรที่จะ

ปรับมมุมองของคนในสงัคมทีม่องว่าประเด็นสุขภาพของผู้สงูอายุ

เป็น “ภาระ” แก่เศรษฐกจิและถ้ามองผู้สูงอายุว่าเป็นผู้ “พึง่พงิ” เป็น

อคตกิส็บืเนือ่งมาจากการไม่เหน็ประเด็นเชงิคณุค่า (values) สงัคม

ทีม่คีวามยัง่ยนืจ�าเป็นต้องตัง้อยูบ่นพืน้ฐานแห่งการเหน็สงัคมแห่ง

คนหลายช่วงวัย (intergenerational basis of sustainability)   

 ข้อวิวาทะเหล่านี้ ผมไม่มีค�าตอบแต่จะขอชวนทุกคนลอง

มองในมมุสงัคมศาสตร์  ทกุวนันีก้ารดูแลผูป่้วยภาวะพ่ึงพงิของเรา 

ท�าในลักษณะการสงเคราะห์มากกว่าการดูแล รัฐมองตนว่าเป็น

ฝ่ายให้ และมองว่าประชาชนเป็นฝ่ายรับ ทัศนะผู้ให้ - ผู้รับแบบ

ตายตวัเช่นนีไ้ม่น่าจะถกูต้อง  อนัทีจ่รงิความคดิทีว่่าผู้สงูวยัคงเป็น 

ผู้พึ่งพิงนั้นเป็นความเข้าใจท่ีคับแคบ เพราะแนวทางที่ดีคือการ

ส่งเสริมถึงสุขภาพและพลานามัยของผู ้สูงวัยซึ่งเป็นนโยบาย 

ส่งเสริมสุขภาพอยู่บ้างแล้ว การตกเป็นฝ่ายรับอย่างเดียวมันเป็น 

สถานการณ์ท่ีเป็นข้อยกเว้นสุดวิสัย ผมอยากเห็นการดูแล 
กลายเป็นระบบทีเ่กือ้กูลการอยูร่่วมกนั  ภาวะพ่ึงพิงเป็นความ
ทกุข ์ ท�าอยา่งไรใหก้ารดแูลผูป่้วยภาวะพ่ึงพิงเป็นการร่วมทกุข ์
ของคนในสังคมโดยที่ทุกคนมีความสุขได ้

5. การเดินหน้าเรื่อง LTC 
กับการ “เปิด” โจทย์สาธารณะ
 เราไม่สามารถให้เรื่องอนาคตเป็นเพียงแค่การเมืองเรื่อง 

“อ�านาจ” หรือ “การปกครอง” หรือปล่อยให้ด�าเนินไปเหมือนใน

ปัจจุบัน ที่ใช้นโยบายเศรษฐกิจหรือนโยบายความมั่นคงรวมศูนย์
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เป็นนโยบายหลกันโยบายเดียว  การเน้นอ�านาจรฐัรวมศนูย์ในช่วง 

7 - 8 ปี ที่ผ่านมาโดยไม่ยอมรับสถานภาพและบทบาทของภาค

สังคมส่งผลให้บรรยากาศการบริหารราชการมีความเกร็งและเป็น

รัฐราชการมากเกินจ�าเป็น และท�าให้ระบบตรวจสอบเคร่งไปทาง

เดียวกันและขาดแคลนมิติส่งเสริมความริเริ่มของภาคส่วนนอก

ราชการอีกด้วย โดยรวมแล้วส่งผลลบต่อบรรยากาศที่ต้องการวิธี

ท�างานด้านที่ต้องตอบสนองบริบทของท้องถิ่นที่แตกต่างกัน จาก

นีไ้ปต้องมกีารขยบัทศิทางบทบาทการกระจายอ�านาจและส่งเสรมิ

ภาคสังคมและบทบาทท้องถิ่นควบคู่กันไปกับการปรับบทบาท

ส่วนกลางเราต้องขับเคล่ือนให้นโยบายทางสังคมมพีืน้ทีใ่นการขบั

เคลื่อนมากขึ้น ด้วยการท�าให้นโยบายทางสังคมมีพ้ืนท่ีทางการ

เมือง เป็นประเด็นที่ถกเถียงกันในท่ีสาธารณะมากข้ึน การท�าให้

ประเด็นนี้ก้าวข้ามพรมแดนงานเฉพาะหน่วยงานไปสู่การมีพื้นที่

ทางสาธารณะท�าอย่างไร

 เรื่องของการกระจายอ�านาจเป็นส่ิงส�าคัญที่จะลดความ

เหลื่อมล�้าตรงนี้ พ.ร.บ. กระจายอ�านาจ พ.ศ. 2542 มีบทบาท 

อย่างยิง่  แต่รฐัส่วนกลางกต้็องปรบัมมุมองการใช้อ�านาจของตนเอง 

ด้วย ทุกวันนี้ยังมีภาพของการใช้อ�านาจของรัฐส่วนกลางออกมา 

ในลักษณะของการใช้อ�านาจปกครองเพื่อให้คนกลัว ภูมิทัศน์ 

การเมืองในอนาคตต้องให้ท้องถิน่เข้ามามส่ีวนร่วมในการตดัสนิใจ 

เรื่องระดับประเทศมากกว่าที่เป็นอยู่ และการใช้อ�านาจของรัฐ 

ส่วนกลางต้องไม่ได้มุ่งให้คนกลัว แต่ต้องมุ่งเพื่อการอยู่ร่วมกัน 

 ประเด็นที่ส�าคัญเกี่ยวข้องคือผลกระทบจากการรวมศูนย์

อ�านาจในการบริหารอย่างต่อเนื่องท�าให้พื้นที่นโยบายมีลักษณะ

ส�าคัญ 2 ประการคือค่อนข้างปิดและท�างานแนวไซโล สายงาน

ต่างๆ ท�างานแบบ top-down (ตามการบูรณาการแบบแนวตั้ง) 

คือตามแต่จะสั่งลงมา ขณะท่ีบูรณาการทางแนวนอนขาดการ

สนบัสนนุเป็นอย่างยิง่  สถานการณ์นโยบายเช่นน้ีท�าให้นวตกรรม 

ระดับย่อยในพื้นที่ เช่น ในด้านงาน LTC นี้ไม่ได้รับความส�าคัญ

และนวตักรรมเล็กๆ ท่ีเกดิขึน้ในพ้ืนทีข่าดการสนบัสนุนให้ขยายผล 

อย่างเป็นระบบ มิหน�าซ�้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้มแข็ง

จรงิใจกลบัถกูก�ากบัโดยระบบตรวจสอบทีเ่พ่งเลง็แต่ด้านคอร์รัปชัน่ 

แม้มิติการควบคุมเช่นนี้จะส�าคัญแต่หากขาดการปรับเปลี่ยน

นโยบายในระดับสงูให้สนบัสนนุการรเิริม่และส่วนร่วมของ อปท.ใน

ด้านคุณภาพชีวิตเช่นนี้แล้ว ระบบตรวจสอบเช่น สตง. และระบบ 

ตวัช้ีวดัในการประเมนิผลงาน  เช่น กพร. ย่อมกลายเป็นอปุสรรคต่อ 

นวัตกรรมทางด้านงานสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตในท้องถิ่นได้อย่าง

ฉกาจฉกรรจ์

          

  การตอบโจทย์ผู้สูงวัย
  และผู้ตกอยู่ในภาวะพ่ึงพิง
  เป็นการเรียนรู้เพ่ือความยั่งยืน
 อ�านาจชนดิใดและ “คณุค่า” อะไรจะสามารถผนกึสงัคมไทย

มุง่หน้าสูอ่นาคตได้เล่า?  สงัคมทีมุ่ง่ความก้าวหน้าแต่ละเลยความ

ยั่งยืนทางสังคมย่อมเผชิญโจทย์นี้อย่างผะอืดผะอมเนื่องด้วย 

“มิติภาระ” หนักหนามากขึ้น แต่อย่างไรก็ดี การมุ่งอนาคตที่ขาด

คณุค่าของความย่ังยนืทางสงัคมนัน้ไม่อาจเป็นไปได้  การจะท�าให้
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การดูแลผู้สูงอายุระยะยาวเป็นระบบการดูแลที่สอดคล้องกับ 

ภูมิทัศน์การเมืองเพื่ออนาคตมีความจ�าเป็นท่ีเราต้องท�าให้เร่ืองนี ้

ที่เป็นประเด็นก้าวข้ามพรมแดนเฉพาะด้านสาธารณสุขไปสู่การ

เป็นประเดน็ทางการเมืองเรือ่งอนาคต  เราคงต้องโยนโจทย์เข้าไป

ในพื้นที่สาธารณะที่ให้ทุกฝ่ายได้มาร่วมกัน ซึ่งผมก็เห็นว่าได้มี

ความพยายามท�าในส่วนน้ีอยูบ้่าง  แต่ยงัน้อยนิดเกนิไปและหลาย

กรณีแม้มีนวัตกรรมท่ีส�าคัญแต่ก็โดยภาพรวมแล้วต้องการท้ังการ

ยกระดับโจทย์และการขยายฐานของเจ้าภาพ

 การสร้างอนาคตร่วมกันของสังคมต้องปรับมุมมองหรือ

แนวคิดใหม่โดยการหาจุดร่วมกันระหว่างรุ่น เพื่อเตรียมความ

พร้อมรองรบัโครงสร้างทางประชากรทีผู่ส้งูอายจุะเพิม่จ�านวนมาก

ขึ้นเรื่อยๆ 

 ภาพอนาคตของประเทศจึงจ�าเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องไปให้

ไกลกว่าภาพที่รัฐผู้น�าไปสู่การสร้างภาคีทางสังคม ขณะเดียวกัน 

โจทย์มิใช่เรื่อง Quick-win ภายใต้การเมืองรวมศูนย์แลกเปลี่ยน

เรยีนรูอ้ย่างยัง่ยนื  หากแต่เป็นเรือ่งของการเปิดพ้ืนท่ีทางนโยบาย

ในเร่ืองความยั่งยืนทางสังคมให้กว้าง ก้าวข้ามภาคส่วนต่างๆ  

หากเราเหน็ตรงกันโจทย์ทีเ่คยเป็น “ภาระ” กจ็ะกลายเป็น “กุญแจ” 

เปิดเวทีที่เป็นการเชื้อเชิญทุกรุ ่นทุกวัยร่วมการปูทางร่วมกันสู่

อนาคตได้

เอกสารอ้างอิง

ดวงใจ หล่อธนวณิชย์ นลินี ตันธุวนิตย์ นฤตย์ นิ่มสมบุญ สุภาพร อัษฎมงคล. 
  Population Ageing in Thailand : Long-Term Care Model in 
  Thailand (2020).
นพพล วิทย์วงศ์.การตดัสินใจระยะท้ายของชีวิตกบัสังคมไทยและบทเรียน 
	 จากประสบการณ์ของต่างประเทศ.ส�ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ. 
 2563
พระสธุรัีตนบณัฑติ และคณะ.รายงานฉบบัสมบรูณ์ โครงการการเสรมิสร้าง 
 องค์ความรู้และแนวปฏิบัติเพ่ือการตายดีตามแนวพระพุทธ 
 ศาสนา.2018
ภาวิกา ศรีรัตนบัลล์.บ้านสุดท้ายของชีวิต มุมมองเชิงสังคมวิทยาต่อกัน 
 บริบาลคุณภาพชีวิตระยะท้าย.ส�านักงานคณะกรรมการสุขภาพ 
 แห่งชาติ.2560
สายชล ปัญญชติ และพริญาณ์ แสงปัญญา.ดแูล เยยีวยาผู้ป่วย : กลุม่อาสา 
 คลิานธรรม.โครงการการศกึษาแนวทางสาธารณสงเคราะห์วถิพีทุธ 
 ของคณะสงฆ์ไทย.2563
ส�านักงานวิจัยและพัฒนาก�าลังคนด้านสุขภาพ (สวค.). ผีเส้ือขยับปีก. 
 มิถุนายน 2562.
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บทบาท
ก�าลังคนด้านสุขภาพ

ในระบบ LTC

พยาบาลวชิาชพี ตรวจรกัษาและเชือ่มประสาน

 กนกพร ช�านาญเวช พยาบาลวิชาชีพจาก รพ.เดชอุดม 

อุบลราชธานี ผู้รับหน้าที่ CM ของงาน LTC ของอ�าเภอ กล่าวถึง

บทบาทของพยาบาลในฐานะ CM ว่านอกเหนอืจากการท�าหน้าที่

ในมิติของสุขภาพ การคัดกรอง ADL การท�า care plan ตรวจดูแล

ผูป่้วยเบือ้งต้น  และรบัผิดชอบผู้ป่วยเรือ้รงัในเชงิสขุภาพ  รวมไปถงึ

การฟ้ืนฟสูมรรถภาพแล้วยังต้องดูแลงานด้านสงัคม  เช่นการวนิจิฉยั

ความต้องการทางสังคมโดยท�างานขับเคลื่อนและเชื่อมประสาน

กบัชมุชน  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  หาเครือ่งมอืและอปุกรณ์

ที่จะสนับสนุนให้ผู้สูงอายุและผู้ป่วยในภาวะพึ่งพิงสามารถด�ารง

ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น เช่น กายอุปกรณ์ walker 

 บทบาทหน้าที่ของ CM ที่กลายเป็นภาระหนักที่เพิ่มเข้ามา

คือการจัดท�าเอกสารเพื่อป้อนระบบข้อมูลของ สปสช. และกรม

อนามัย ซึ่งต้องการข้อมูลต่างชุดกัน และในฐานะ CM กลางของ

อ�าเภอ ท�าให้พยาบาลวิชาชีพอย่าง

เธอต้องรับผิดชอบด้านการพัฒนา

ศักยภาพ CG และ CM ระดับต�าบล

ของทั้งอ�าเภอที่ส่วนใหญ่ประจ�าอยู่

ที่ รพ.สต. ด้วย อีกทั้งต้องเชื่อม

ประสานกับ CM ต่างอ�าเภอ เพื่อ

บูรณาการงาน LTC ของจังหวัดให้

เป็นเนื้อเดียวกัน 
 กนกพร ช�านาญเวช

 การท�าให้การจดับริการสขุภาพในระบบ LTC เป็นบรกิาร
ทีใ่ห้การดแูลผูส้งูวยัและผูม้ภีาวะพึง่พงิได้อย่างมปีระสิทธภิาพ 
จ�าเป็นต้องมีบุคลากรในระบบสุขภาพเป็นก�าลังหลัก ทั้ง
พยาบาลวชิาชพีทีต้่องเข้ามาเกีย่วข้องในทกุกระบวนการตัง้แต่
การประเมนิ ADL การท�า care plan ไปจนถึงร่วมทมีเยีย่มบ้าน
เพื่อให้บริการผู้ป่วย และการเป็นพี่เลี้ยงและที่ปรึกษาให้ CG
ท้ังแพทย์โดยเฉพาะแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ที่ต้องท�า
หน้าทีก่�าลงัสนบัสนนุทัง้ในเชงิการวางระบบและการให้บรกิาร
และบคุลากรวชิาชพีอืน่  เช่น  แพทย์แผนไทย  นกักายภาพบ�าบดั
ไปจนถึงวิชาชีพอื่นที่อยู่นอกเหนือระบบบริการสุขภาพ เช่น 
นกัสังคมสงเคราะห์  ทีเ่ข้ามามีส่วนร่วมสนับสนนุและสามารถ
เพิ่มประสิทธิภาพให้ระบบบริการสุขภาพได้อย่างดี งาน LTC 
Forum 2020 ที ่สวค. จดัขึน้ในวนัที ่17 – 18 พฤศจกิายน 2563 
จึงจัดเวทีส�าหรับการให้วิชาชีพอื่นๆ นอกเหนือจากแพทย์ ที่
มีบทบาทใน LTC ได้มาแลกเปล่ียนประสบการณ์และเรียนรู้
ซึ่งกันและกัน 
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นักกายภาพบ�าบัด ฟื้ นฟูสมรรถภาพ
และสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 

 ปัญหาทางกายที่ส�าคัญมากประการหนึ่งของผู ้อยู ่ใน

ภาวะพึ่งพิงคือ  การลดหย่อนของสมรรถภาพโดยเฉพาะการ

เคลื่อนไหวร่างกาย ท�าให้นักกายภาพบ�าบัดเป็นวิชาชีพที่มีความ

ส�าคัญ  สุรศักดิ์ ติลการยทรัพย์ นักกายภาพบ�าบัดช�านาญการ

พิเศษ แห่ง รพ.กาฬสินธุ์ พูดถึงบทบาทของนักกายภาพบ�าบัด

ในงาน LTC ว่าส�าคัญที่การให้บริการมิติด้านสุขภาพ การฟื้นฟู

สมรรถภาพทางกาย โดยตั้งเป้าสูงสุดที่ผู้ป่วยต้องมี ADL เพิ่มขึ้น 

ลดภาวะติดเตียงให้น้อยลง หากไม่สามารถกลับมาสมบูรณ์ดังคน

ภาวะปกติได้ อย่างน้อยก็ต้องพยายามไม่ให้เสื่อมถอยลง  โดย 

รพ.กาฬสินธุ์ ได้แบ่งนักกายภาพของ รพ. ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 

ชีวิตของผู้สูงอายุและผู้ป่วยภาวะพ่ึงพิง ท�าให้นักกายภาพบ�าบัด

ต้องเข้ามาร่วมดแูลคณุภาพชวีติในด้านทีเ่ก่ียวข้องด้วย  โดยเฉพาะ

การเชื่อมประสานกับภาคีอื่นในพื้นที่เพื่อจัดการสิ่งอ�านวยความ 

สะดวก  ทีส่อดคล้องกับสมรรถนะร่างกายของผูป่้วยแต่ละคน  เช่น 

การให้ค�าแนะน�า อปท. ในการปรับสภาพบ้านให้เอื้อต่อการด�ารง

ชีวิตของผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยแต่ละคน หรือการรับหน้าที่ในการ

ประสานงานเพื่อให้ผู้พิการได้รับสิทธิและสวัสดิการต่างๆ ที่รัฐจัด

ให้ได้อย่างครบถ้วน  

 นอกจากนี้ภาระหน้าที่หลักของนักกายภาพบ�าบัดของ 

จังหวัดกาฬสนิธุ ์ ทีมี่ต่องาน  LTC  คอื  การสร้างก�าลงัคนระดับทีไ่ม่ใช่ 

วิชาชีพ เพื่อท�าหน้าที่ผู้ช่วยนักกายภาพบ�าบัด เพื่อให้ตอบสนอง

ความต้องการงานฟื้นฟูสมรรถภาพให้เพียงพอกับความต้องการ

ของประชาชน  โดยงานกายภาพบ�าบดัของ  รพ.กาฬสนิธุ ์ ได้ร่วมมอื 

กบั อปท. ตัง้ศนูย์โฮมสขุเพ่ือเป็นสถานฟ้ืนฟูฯ จดัให้มหีมอโฮมสขุ 

หรือ อสม. ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยนักกายภาพบ�าบัด 

เป็นก�าลังส�าคัญในการให้บริการ ภายใต้การก�ากับดูแลของนัก

กลุม่ทีค่อยให้บรกิารภายใน รพ. และ

กลุม่ทีอ่อกให้บรกิารในชมุชน ทีเ่รยีก

ว่านักกายภาพบ�าบัดชุมชน ซึ่งกลุ่ม 

หลงัน้ีถอืว่าเป็นก�าลงัหลกัในการดูแล 

ผู้ป่วยในระบบ LTC เพราะคนกลุ่มนี้

ไม่สะดวกเดินทางไปรบับรกิารท่ี รพ.

 จากการท่ีความเสือ่มถอยของ

สมรรถนะร่างกาย มีผลต่อคุณภาพ  สุรศักดิ์ ติลการยทรัพย์



172
LTC

173
LTC

กายภาพบ�าบัด โดยใช้งบประมาณจากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ

ระดับจังหวัด ซึ่ง อบจ. เป็นกลไกหลักในการบริหาร เมื่อมีกองทุน 

LTC ก็สามารถน�างบประมาณทั้งหมดมาบูรณาการกันโดยมีนัก

กายภาพบ�าบัดและ อปท. เป็นก�าลังส�าคัญในการขับเคลื่อนการ

การบูรณาการของงบประมาณและก�าลังคนในการให้บริการ 

 “หากภาครฐัเป็นแต่ผูใ้ห้  ประชาชนเป็นแต่ผูรั้บ  ความยัง่ยนื 

ไม่มีแน่นอน ท�าอย่างไรให้ชุมชนดูแลชุมชน แบบนี้ความยั่งยืนถึง

จะม”ี สรุศกัดิพ์ดูถงึแนวคดิส�าคญัทีท่�าให้วชิาชพีทีท่�างานในสถาน

บริการสงักดักระทรวงสาธารณสุขอย่างตนเองต้องประสานใกล้ชดิ

กับภาคประชาสังคมและ อปท. ในพื้นที่ในการท�างานขับเคลื่อน

การให้บรกิาร LTC และการดแูลสุขภาพและคณุภาพชวีติในมติอิืน่

 

นักสังคมสงเคราะห์ 
เติม Social care ให้การดูแลระยะยาว

 ในการจัดระบบการดูแลระยะยาวส�าหรับผู้ท่ีมีภาวะพ่ึงพิง 

ต้องมีบุคลากรในวิชาชีพต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมมากมาย เพื่อให ้

สามารถออกแบบและด�าเนินงานให้มปีระสิทธภิาพ  เพราะการดแูล 

ระยะยาวไม่ใช่แค่เรือ่งของการดูแลสุขภาพ  หากรวมถงึการดแูลทาง 

สงัคมด้วย  บคุลากรกลุม่หนึง่ทีช่่วยเตมิเตม็การท�างานของวชิาชพี

ด้านสุขภาพได้เป็นอย่างดีคือนักสังคมสงเคราะห์

 แม้สถานบริการหลายแห่งจะตระหนักถึงความส�าคัญของ

บทบาทนกัสงัคมสงเคราะห์  แต่สถานบรกิารหลายแห่ง  โดยเฉพาะ

โรงพยาบาลระดับชุมชน ไม่สามารถจ้างนักสังคมสงเคราะห์ได้ 

เพราะไม่มีกรอบอัตราก�าลังเปิดให้ ตามข้อก�าหนดของกระทรวง

สาธารณสุข เฉพาะโรงพยาบาลระดับ M1 หรือ รพ.ที่มีขีดความ

สามารถรองรับผู้ป่วยที่ต้องการการรักษาที่ยุ่งยากซับซ้อนระดับ

เชี่ยวชาญ ขึ้นไปเท่านั้น ที่จะมีการเปิดกรอบอัตราก�าลังนักสังคม 

สงเคราะห์ให้ได้ รพช. ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบั F1-3 จงึไม่มกีรอบการ

จ้าง และไม่มีงบประมาณมากพอที่จะจ้างบุคลากรเอง

 แต่ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง นครศรีธรรมราช 

แม้จะไม่อยู่ในเกณฑ์ M1 แต่มีการจ้างนักสังคมสงเคราะห์เข้ามา

ประจ�า ท�าให้ รพช.เล็กๆ แห่งนี้มีข้อได้เปรียบในการด�าเนินงาน 

LTC

 “เป็นวิสัยทัศน์ของผู้บริหารโรงพยาบาลเลยท่ีมองว่าการ

ดูแลคนไข้ 1 คน ไม่ใช่แค่การรักษาให้เสร็จไปในโรคที่เขาเป็น แต่

จะต้องดูแลครอบครัวท้ังหมดและสภาพแวดล้อมที่เขาอยู่ด้วย 

เศรษฐกิจ สังคม ต้องดูให้หมด และนักสังคมสงเคราะห์ก็จะเข้า 

มาดูในประเด็นนอกเหนือจากเรื่องสุขภาพ” วรรณวิมล ชมโฉม  

นักสังคมสงเคราะห์แห่ง รพร. ฉวางกล่าว

 วรรณวมิลพดูถงึจดุแข็งของนกัสงัคมสงเคราะห์ “ต้องเข้าใจ

เพื่อนมนุษย์ให้ได้เยอะกว่าวิชาชีพอื่นๆ”  ทีมเยี่ยมบ้านของ รพร.

ฉวาง  จงึมวีรรณวมิลร่วมอยูด้่วย  โดยภาระรบัผิดชอบหลกัคอืการ

ท�าให้คุณภาพชีวิตทางสังคมของผู้ป่วยดีขึ้น อย่างน้อยต้องเข้าถึง

สิทธิและสวัสดิการทุกอย่างที่รัฐจัดหาให้ หรืออาจต้องช่วยหาค่า

เดนิทางให้ในกรณีท่ีผู้ป่วยจ�าเป็นต้องเดินทางมารบับรกิารในสถาน

พยาบาล  
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 “บางครั้งคนไข้ฉวางมีนัดต้องไปท่ี รพ.มหาราช ญาติจะ

ล�าบากมาก เพราะการเดินทางจากเราไปถึงที่นั่นต้องเหมารถ 

ครัง้ละ 500 ครัง้ละ 1,000 บาท  ถ้าคนไข้ไม่มเีรากต้็องหาหน่วยงาน 

มาเสรมิช่วยให้คนไข้เข้ารบัการรกัษาให้ได้  อาจจะประสานให้ อบต. 

เอารถไปส่ง แล้วขอให้มหาราชเหมารถมาส่งคนไข้เราที่นี่ เพราะ 

ที่ รพ.มหาราชมีกองทุนสนับสนุนตรงนี้” 

 นอกจากนี้ยังมีส่วนรับผิดชอบในกรณีการส่งคนไข้กลุ่ม

เปราะบางกลับไปพักฟื้นที่บ้าน 

 “เราต้องลงไปเตรียมความพร้อมที่บ้านให้เหมาะสม ให ้

องค์ประกอบต่างๆ  ครบในการรบัคนไข้กลบับ้าน  เราต้อง support 

ทั้งคนไข้และครอบครัว เช่น ภรรยา พ่อแม่ เพื่อให้ครอบครัวผ่าน

วิกฤติไปได้ และต้องท�าต่อเน่ืองจนกว่าครอบครัวจะผ่านวิกฤติ 

หรือบางครั้งอาจต้องดูแลกันตลอดชีวิต” 

 นอกเหนือจากการอ�านวยความสะดวกให้ผู ้ป่วยนอก 

สถานบริการแล้ว นักสังคมสงเคราะห์มีบทบาทในสถานบริการ 

ครอบครัว เพื่อให้เอื้อต่อการฟื้นฟูสมรรถนะของผู้สูงอายุ กรณี

ต้องการการดูแลระยะกลาง และอาจต้องเข้าไปมีบทบาทในการ

ให้บริการการฟื้นฟูในช่วงระยะกลางซึ่งถือเป็นช่วงเวลาที่ส�าคัญ

มาก ทั้งนี้ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ  

ท�าหน้าที่เป็นศูนย์ฟื้นฟูคุณภาพผู้สูงอายุในชุมชนด้วย

ด้วย กนกวรรณ เหลืองมงคลเลิศ 

ผู ้อ�านวยการศูนย ์พัฒนาการจัด

สวัสดิการสังคมและผู้สูงอายุ บ้าน 

บางแค ซ่ึงเป็นสถานบริบาลดูแลผู้ 

ป่วยติดบ้าน ติดเตียง ท�างานท้ังเชิง

รุกและเชิงป้องกัน กล่าวถึงบทบาท

ของนักสังคมสงเคราะห์ ว ่าต้อง

เข้าไปมีบทบาทในมิติด้านสุขภาพ

ด้วยในแง่ของการประเมินศักยภาพ

หมายเหต ุ
เก็บความจากเวที บทบำทวิชำชีพใน LTC; Parallel session ของ LTC 
Forum 2020 ก้าวไปด้วยกันสู่บริการสุขภาพระยะยาวท่ียั่งยืน รร.แกรนด์ 
ริชมอน สไตลิซ คอนเวนชั่น วันที่ 17 พ.ย. 2563 กนกวรรณ  เหลอืงมงคลเลิศ 
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 กองทนุ LTC ได้สร้าง CG ขึน้มาเป็นก�าลงัคนกลุม่ใหม่ใน

ระบบบรกิารสขุภาพ  ผ่านมา 4 ปี ของการม ีCG นบัแต่กองทุน

เริ่มด�าเนินการในปี 2559 จึงน่าสนใจที่จะติดตามโครงสร้าง

การท�างานและการคงอยู่ในระบบของคนกลุ่มนี้ เวทีเสวนา

เรื่อง 4 ปี ของการมี CG ในระบบ LTC ถูกออกแบบเพื่อฉาย

ภาพ CG ในระบบของไทย เปรยีบเทยีบกบั CG ในต่างประเทศ

ที่มีระบบ LTC มาก่อน

4 ปี ของ CG
ใน LTC

  ดร.นงลักษณ์ พะไกยะ จากคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัขอนแก่น  ในฐานะนกัวจิยัโครงการการบรหิารจดัการ

ก�าลงัคนด้านสขุภาพส�าหรบัการดแูลระยะยาวของ สวค. ให้ข้อมลู

เกี่ยวกับการบริหารจัดการ CG ในประเทศไทยว่าแบ่ง CG เป็น 

2 กลุ่ม กลุ่มแรกลักษณะของจิตอาสา ได้รับค่าตอบแทนบ้างแต่

ไม่มากจนถึงระดับที่จะเรียกว่าเป็นอาชีพ โดยได้รับค่าตอบแทน

ตามจ�านวนเคสทีใ่ห้การดแูล  ก�าหนดระยะเวลาการท�างานกว้างๆ 

โดยยึด care plan เป็นหลัก งบประมาณในการจัดจ้าง CG มาจาก

รัฐบาลกลางจัดสรรผ่านกองทุน LTC ของส�านักงานหลักประกัน

สขุภาพแห่งชาต ิ ลงไปยงัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่เพือ่ให้ด�าเนนิ

การจ่ายค่าตอบแทนให้ CG อีกทีหนึ่ง กลุ่มนี้ส่วนใหญ่เป็น อสม. 

อยูแ่ล้ว  มอีตัราการลาออกประมาณ 11% อกีกลุม่หนึง่เป็นการจ้าง

งานเต็มเวลาโดยสถานบริการ ได้แก่ บ้านพักคนชรา หรือ สถาน

บริบาลผู้สูงอายุ เป็นต้น กลุ่มนี้จะได้รับค่าตอบแทนสูงกว่ากลุ่ม

แรก มีการก�าหนดเวลาท�างานชัดเจน และมีอัตราการลาออกสูง

กว่ากลุม่แรก  คืออยูท่ี่ประมาณ  50%  CG ทัง้สองกลุม่ต้องผ่านการ

 ดร.นงลักษณ์ พะไกยะ

อบรมอย่างน้อย 70 ชัว่โมง  มบีางส่วนผ่าน

การอบรมระดับ advance 420 ชั่วโมง

นอกจากนีป้ลายปี  2563  รฐับาลมโีครงการ

อาสาสมคัรนกับรบิาล  เพือ่จ้างนกับรบิาล

เป็นกรณีพิเศษให้ท�างานในชุมชนช่วงที่

มีการระบาดของ COVID 19 โดยจัดสรร

เงินงบประมาณจากโครงการเงินกู้เพื่อ

แก้ไขปัญหา เยยีวยา และฟ้ืนฟเูศรษฐกจิ
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และสังคม ท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของเช้ือ 

โคโรน่า ไวรสั 2019 ให้ อทป. จ้างอาสาสมคัรนกับริบาลระยะเวลา 

1 ปี โดยก�าหนดอัตราจ้างแห่งละ 2 คน ค่าจ้างขึ้นกับคุณสมบัติ ผู้

ผ่านการอบรมหลกัสตูร CG 70 ชม. ได้รบัค่าตอบแทน 5,000 บาท

ต่อเดือน หากมีการอบรมเพิ่มด้านการให้การดูแลทางการแพทย ์

พื้นฐานอีก 50 ชม. ได้รับค่าตอบแทน 6,000 บาทต่อเดือน

 ดร.อังสุมาลี ผลภาค ซึ่งศึกษาระบบ LTC ในประเทศ

เกาหลีใต้และญี่ปุ่น เล่าถึงคุณสมบัติและความรับผิดชอบของ 

CG ในระบบ LTC ที่เกาหลีใต้และญี่ปุ่น ซึ่งเป็นประเทศที่ใช้ระบบ 

ประกนัสุขภาพเพ่ือการดูแลระยะยาว (LTC – insurance)  โดยรฐับาล 

ก�าหนดให้ประชาชนต้องช�าระเบี้ยประกันตั้งแต่วัยท�างาน และ 

จะสามารถรับบริการ LTC ที่รัฐจัดให้เมื่ออายุ 65 ปี 

 ญี่ปุ่นถือว่า CG เป็นการจ้างงานรูปแบบหนึ่ง คือ มีคน 

กลุ่มหนึ่งท�าอาชีพ CG หรือนักบริบาล โดยรัฐบาลท้องถิ่นเป็นผู ้

รับผิดชอบการจ้างงาน 

 CG ทีญ่ีปุ่่นมคีวามหลากหลายตามทกัษะ ความรู ้และความ

ระบบ LTC ของญีปุ่น่ มคีวามต้องการ CG หรอืนกับรบิาลมากกว่า 

ก�าลังคนด้านแพทย์ พยาบาล หรือนักสังคมสงเคราะห์ ข้อมูลในป ี

2557 พบว่า มี CG ทั้งประเทศญี่ปุ่น 1.2 ล้านคน โดยมีผู้สมัคร 

สอบใหม่ในปีนั้น 190,000 คน คาดการณ์ว่าปี 2568 จะมีความ 

ต้องการ CG มากถึง 2.8 ล้านคน ความต้องการ CG จ�านวนมาก 

ท�าให้ญี่ปุ่นเปิดให้ชาวต่างชาติสามารถเป็น CG ได้ โดยนอกจาก

ต้องผ่านการอบรม และสอบเพื่อขึ้นทะเบียน CG ตามที่ก�าหนด

แล้วต้องสอบวดัความรูภ้าษาญีปุ่น่ให้ผ่านเกณฑ์ตามทีก่�าหนดด้วย 

 ญ่ีปุน่เป็นประเทศท่ี CG มคีวามก้าวหน้าในสายงาน  เพราะ

สามารถพัฒนาก้าวขึ้นเป็น Case Manager ได้

 ขณะท่ีเกาหลีใต้ใช้หลักการจ้างงาน CG เป็นอาชีพเช่น

เดียวกัน แต่มาตรฐานการอบรมจะต�่ากว่าที่ญี่ปุ่น โดยก�าหนด

ว่า CG ต้องผ่านการอบรมอย่างน้อย 240 ชั่วโมง และหากมี

ประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยมาก่อน หรือหากเป็นพยาบาล 

วิชาชีพก็จะสามารถลดช่ัวโมงการอบรมลงได้ การเป็น CG ท่ี

เกาหลีใต้จะมี 2 ระดับ ระดับแรกคือกลุ่มผู้ได้รับใบประกาศจาก

สถาบันที่เข้ารับการอบรม อีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มที่ได้ใบรับรองจาก

การเข้าสอบวัดความรู้ระดับประเทศ การจ้างงาน CG เป็นความ

รับผิดชอบของหน่วยบริการแต่ละแห่งจัดจ้างเองโดยอิสระ ไม่ใช่

ลูกจ้างของรัฐบาลท้องถิ่นเหมือนท่ีญ่ีปุ่น อัตราค่าตอบแทนแบ่ง

เป็น 2 อัตรากว้างๆ โดยคนที่ให้การดูแลในสถานบริการได้รับค่า 

ตอบแทนเฉลี่ย 1 ล้านวอน (ประมาณ 26,000 บาท) และคนที่ให้

การดแูลท่ีบ้านผู้ป่วยได้รบัค่าตอบแทนเฉลีย่ 1 แสนวอน (ประมาณ 

14,000 บาท)  ดร.อังสุมาลี ผลภาค

สามารถ แต่ทุกคนต้องผ่านการอบรม

หลักสูตรต่างๆ ของการบริบาล และ

เนื้อหาที่เก่ียวข้องกับการให้การบริบาล 

เช่น ความรู้เชิงสังคมและมนุษย์ รวม 

1,850 ชั่วโมง มีสถาบันหลายแห่งเป็นผู ้

ฝึกอบรม ส่วนการจ้างงานเป็นความรับ 

ผิดชอบของรัฐบาลท้องถิ่น ที่จะจัดให้มี

การสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผู้เป็น CG ใน
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 ดร.อังสุมาลี มองว่า ประเด็นการจ้างงาน CG เป็นประเด็น 

ท่ีระบบ LTC ของประเทศไทยควรทบทวน “ถ้ามีการจ้างงาน

คนอาจจะรู้สึกว่าเป็นอาชีพจริงจัง และสามารถท�างานได้อย่าง

ต่อเนื่อง และหากมีการพัฒนาต่อยอดเป็นอาชีพ อาจท�าให้มี

ประชาชนเข้ามาสมัครเพิ่มมากขึ้น” นอกจากนี้ยังเสนอให้มีการ

สร้างแรงจูงใจในการท�างานเพ่ือลดอัตราการสูญเสียเน่ืองจาก 

CG เป็นงานหนักต้องใช้แรงกายและแรงใจมาก และการมี CG ที่

อายุน้อยน่าจะส่งผลดีต่อระบบมากกว่าเพราะเอื้อต่อการพัฒนา

บุคลากรได้ดีกว่า

 ขณะที่ ดร.นงลักษณ์ มีข้อเสนอแนะต่อการคัดเลือก CG 

ว่า ควรเริ่มจากการคัดเลือกคนที่มีใจและเข้าใจเนื้องานของการ

ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยภาวะพึ่งพิงก่อน โดยอาจเป็นคนที่เคย

ดูแลสมาชิกในครอบครัวที่มีภาวะพึ่งพิงก็ได้ และควรต้องมีระบบ

การให้ค่าตอบแทนที่เหมาะสม และจัดให้มีความก้าวหน้าในการ

ท�างาน เพื่อไม่ให้เกิดภาวะสมองไหล

คุณสมบัติ
อายุ

ทักษะ ความรู้

ค่าตอบแทน

ความก้าวหน้า

งบประมาณและ
การบริหารจัดการ

ตลาดงาน

อย่างต�่า 18 ปี

- การศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา
- ผ่านการอบรม
หลักสูตร CG อย่าง
น้อย 1,850 ชม. เน้ือหา
ทั้งด้านการบริบาล
และความเข้าใจด้าน
สังคมและมนุษย์

ไม่มีข้อมูล

สามารถพัฒนาเป็น
case manager ได้

รัฐบาลท้องถิ่น

- ตลาดมคีวามต้องการ
สูง 
- ปี 2557 มจี�านวนรวม
1.2 ล้านคน คาดว่าปี
2568 ความต้องการจะ
เพิ่มเป็น 2.8 ล้านคน
- เปิดให้ชาวต่างชาติ
เข้ามาเป็นได้

ไม่มีข้อมูล

- ผ่านการอบรม
240 ชม. หากมี
ประสบการณ์หรือเป็น
พยาบาล ชั่วโมงการ
อบรมจะลดน้อยลง

- ท�างานในสถาน
บริการเดือนละ 1 ล้าน
วอน (26,000 บาท)
- ท�างานที่บ้านผู้ป่วย
เดือนละ 1 แสนวอน
(14,000 บาท)

หากท�างานในที่เดิม
ต่อเนือ่ง ไม่ย้ายทีจ่ะได้
รับเงินเพิ่มประมาณ 
4 แสนวอน

รัฐบาลกลาง

ตลาดมีความต้องการ
สูง 

ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติ CG ระหว่างญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และไทย

เกาหลีใต้ ไทยญี่ปุ่น
เฉลี่ยสูงกว่า 45 ปี 

- หลักสูตรพื้นฐาน
อบรม 70 ชม.
- หลักสูตร advance
อบรม 420 ชม.
- นักบริบาลอาชีพ
อบรม 70 ชม. + 50 ชม.

- จิตอาสา เดอืนละ 600
และ 1,000 บาท ขึ้นกับ
จ�านวนเคส
- อปท. จ้างเต็มเวลา
เดือนละ 9,000 –
15,000 บาท ขึ้นกับ
ปริมาณงานและ อปท.
- อาสามัครนักบริบาล
เดือนละ 5,000/ 6,000
บาท ขึ้นกับจ�านวน
ชั่วโมงที่ผ่านการอบรม

ผู้ที่ผ่านการอบรม 420
ชม. สามารถท�างาน
กับภาคเอกชน ที่ให้ค่า
ตอบแทนสูงกว่าได้

รัฐบาลกลาง จัดสรรให้
ท้องถิ่นบริหารจัดการ

- ตลาดมีความต้องการ
สูง ทั้งภาครัฐและ
เอกชน 
- ปี 2563 มี CG ใน
ระบบกองทุน LTC
88,129 คน

หมายเหต ุ
เก็บความจากเวที 4 ปี ของกำรมี CG ในระบบ LTC ในงาน LTC Forum 
2020 ก้าวไปด้วยกันสู่บริการสุขภาพระยะยาวที่ยั่งยืน รร.แกรนด์ ริชมอน  
สไตลิซ คอนเวนชั่น วันที่ 18 พ.ย. 2563 
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 บรกิาร long-term care สามารถแบ่งกว้างๆ ได้ 2 ระดบั 

คอืการดแูลทีบ้่านร่วมถงึในชุมชน  และการดแูลในสถานบรกิาร

ซึง่เป็นการดแูลทีผู้่สงูอายหุรือผู้มภีาวะพึง่พงิจะได้รับการดแูล

ท่ีบ้าน ระบบจะส่งคนและบริการลงไปให้บริการที่บ้าน อีก

ระดับหนึง่คอืการดแูลในสถาบนั  ผูป่้วยจะถกูส่งออกจากบ้าน

ไปอยู่ในสถานให้บริการ ซึ่งมีหลายรูปแบบเพื่อให้ตอบโจทย์

ความต้องการของผู้ป่วยแต่ละกรณี แม้กองทุน LTC ของ

ประเทศไทย ให้ความส�าคัญกับการดูแลที่บ้านและชุมชน แต่

เราก็ไม่สามารถละเลยการจัดการดูแลในระดับสถาบันได้

 รศ.ดร.ศริพัินธุ์ สาสตัย์  จากคณะพยาบาลศาสตร์ วทิยาลยั

วิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ กล่าวถึงระบบการดูแล

ในระดับสถาบันว่าสามารถแบ่งได้ 3 รูปแบบหลัก ได้แก่ 

 1. สถานพยาบาลฉุกเฉิน (Acute care) เช่น โรงพยาบาล

ต่างๆ ให้บริการในกรณีที่ผู้ป่วยสูงอายุมีอาการเจ็บป่วยอย่าง

เฉียบพลันหรือมีภาวะแทรกซ้อนที่จ�าเป็นต้องการการรักษาแบบ

รีบด่วน เช่น ภาวะปอดบวม หรืออาการของโรคเรื้อรังที่เป็นอยู่

มีอาการเปลี่ยนแปลง และต้องการพักรักษาตัวระยะยาวในโรง

พยาบาล

 2. สถานพยาบาลกึง่ฉกุเฉนิ (Sub-acute care) หรอื (Inter-

mediate care) ให้บริการในรายที่พ้นภาวะวิกฤติ แต่ยังต้องการ

การฟื้นฟูสภาพก่อนกลับไปอยู่ที่บ้าน

 3. สถานดแูลระยะยาว (Institutional long-term care) หรอื

เรียกว่า long-term care facilities อาจเป็นสถานบริการที่ต้องการ

Institutional
based

แบบไหนที่สังคมไทย
ต้องการ
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การพยาบาลบางส่วน เช่น สถานบริบาลผู้สูงอายุ (nursing home) 

สถานดูแลผู้ป่วยระยะท้าย (hospice care) สถานดูแลช่ัวคราว 

(respite care) หรือต้องการเพียงที่พักอาศัยเท่านั้น เช่น บ้านพัก

คนชรา (residential home)

 สถานบริการระยะยาวแต่ละรูปแบบต้องการบุคลากรท่ี

แตกต่างกัน และมีรูปแบบรายละเอียดการจัดการดูแลแตกต่าง

กัน ประเทศไทยมีสถาบันให้การดูแลทุกระดับ ภายใต้สังกัดของ

หน่วยงานต่างๆ เช่น กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนา 

สงัคมและความมัน่คงของมนุษย์  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

ภาคเอกชนทัว่ไปท่ีให้บรกิารแบบหวงัผลก�าไร  และองค์กรการกศุล

ที่ให้บริการโดยไม่หวังผลก�าไร

 ประเด็นท้าทายส�าคญัของการให้การดูแลระยะยาวในระดับ

สถาบันของประเทศไทย ในมุมมองของ รศ.ดร.ศิริพันธ์ุ คือ ข้อ

กฎหมายที่ก�าหนดมาตรฐานบุคลากร แม้จะพบว่า CG ที่ท�างาน

ในสถานดูแลระยะยาวส่วนใหญ่จะผ่านการอบรมหลักสูตร 420 

ชั่วโมงของกรมอนามัย ซ่ึงมีความรู้และทักษะที่เพียงพอส�าหรับ

การดูแลผู้สูงอายุติดเตียงที่ไม่ได้ต้องการบริการทางการแพทย์

ท่ีซับซ้อน แต่ข้อกฎหมายไม่อนุญาตให้เปิดเป็นสถานบริบาลได้ 

ก�าหนดให้เป็นสถานบริการเพียงอย่างเดียว ซึ่งหมายความว่า

ต้องมีบุคลากรระดับวิชาชีพประจ�าอยู่ด้วย ท้ังที่ในความเป็นจริง

สถานบริการระยะยาวที่เปิดเป็นสถานบริบาลไม่ได้เน้นที่การดูแล

ทางการแพทย์ 

 “ควรมกีารพัฒนาข้อก�าหนดทางกฎหมายเพ่ือให้เกดิสถาน

บริบาลที่ไม่ได้เน้นการรักษาหรือบริการทางการแพทย์ได้” รศ.ดร.

ศิริพันธ์ุ กล่าว

 ขณะที่ ธาริณี วัฒนวิกร ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลผู้สูงอายุ

กล้วยน�้าไท 2 สถานบริการภาคเอกชนที่เน้นให้การดูแลผู้สูงอายุ

ที่มีภาวะพึ่งพิง ต้องการการดูแลระยะยาว พูดถึงแนวคิดส�าคัญ

ในการบริหารจัดการองค์กรเพื่อให้สามารถจัดบริการได้อย่างมี

ประสิทธิภาพว่า ต้องเน้นสร้างบูรณาการเชื่อมต่อกับภาครัฐ และ

ชมุชน รวมถงึการเชือ่มประสานเข้ากบัศาสตร์ทางการแพทย์หลาย

แขนง เช่น แพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยกุต์ เพือ่ให้สามารถ

จัดบริการได้ตรงกับความต้องการของผู้ป่วยหรือผู้มารับบริการ 

 การสร้างบคุลากรท่ีมมีาตรฐานเป็นสิง่ส�าคญัท่ีสถานบรกิาร

ของเอกชนต้องค�านึงถึง โรงพยาบาลผู้สูงอายุกล้วยน�้าไท 2 แก้

 รศ.ดร.ศิริพันธ์ุ สาสัตย์, ธาริณี วัฒนวิกร และ ปัญญา ศรีทองสุข 
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ปัญหาการขาดแคลนก�าลงัคนระดบันกับรบิาลของตนเองด้วยการ

สร้างโรงเรียนฝึกบุคลากรขึ้นเอง โดยออกแบบหลักสูตรร่วมกับ

กระทรวงศึกษาธิการ ท�าให้สามารถควบคุมได้ทั้งจ�านวนการผลิต 

และคุณภาพตามมาตรฐานของตนเอง โดยในแต่ละปีนอกจาก 

ผลติก�าลงัคนใหม่แล้ว  ยังมีหน้าที ่re-skill ให้กบับคุลากรเพ่ือรักษา

มาตรฐานและเป็นปัจจัยหนึ่งในการธ�ารงก�าลังคนไว้ในระบบของ

ตนเอง  

 ปัจจุบันกองทุน LTC ของ สปสช. เน้นไปที่การจัดการดูแล

ที่บ้านและในชุมชน แต่ก็สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

กลไกขับเคลื่อนหลักของกองทุน เข้ามามีบทบาทในการจัดการ

ดูแลในสถานบริการด้วย ปัญญา ศรีทองสุข นายก อบต. คูหา 

อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา ซึ่งมีการตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูง

อายุ โดยได้รับความร่วมมือจาก รพ.สต. คูหา และ รพ.สะบ้าย้อย 

กล่าวถึงแนวคิดในการต้ังศูนย์ฯ ว่าเพื่อให้ท้องถ่ินสามารถให้การ

ดูแลด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิตของประชาชนได้ครบวงจร

มากขึ้น โดยนอกจากจัดกิจกรรมส�าหรับผู้สูงอายุได้รวมกลุ่มกัน 

ท�าแล้ว ยังมีกายอุปกรณ์ให้ประชาชนที่มีความจ�าเป็นต้องใช้ได้

ขอยืมอีกด้วย 

 ระบบบริการที่ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุของ อบต. 

คูหา จัดให้กับประชาชน มีทั้งการตั้งรับคือการให้บริการฟื้นฟู 

สมรรถภาพร่างกายให้กบัผูต้้องการ  และการออกหน่วยเชงิรกุ  โดย 

ได้รับการสนับสนุนจากทีมสหวิชาชีพของ รพ.สะบ้าย้อย มาร่วม

ออกหน่วย

 “สิง่ส�าคญัทีจ่ะท�าให้ท้องถิน่เข้ามามบีทบาทในการจดับรกิาร 

ระดับสถาบันคือผู้น�าท้องถิ่นต้องเปลี่ยนทัศนคติ วันนี้บางที่ยัง 

มองว่างานนี้เป็นงานของสาธารณสุข แล้วก็ไปผลักให้สาธารณสุข

ออกมาขับเคลื่อน” นายก อบต. คูหากล่าว

หมายเหต ุ
เก็บความจากเวที ระบบบริกำร Institutional based แบบไหนที่สังคมไทย
ต้องกำร ในงาน LTC Forum 2020 ก้าวไปด้วยกันสู่บริการสุขภาพระยะยาว
ที่ยั่งยืน รร.แกรนด์ ริชมอน สไตลิซ คอนเวนชั่น วันที่ 17 พ.ย. 2563
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 กองทุน LTC ถูกออกแบบมาให้มีองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นเป็นกลไกส�าคัญในการบริหารจัดการงบประมาณ 

ตัวเลขจาก สปสช. ณ เดือนมีนาคม 2563 พบว่า มี อปท. 

ประมาณ 6,100 แห่ง เข้าร่วมกองทุน และในจ�านวนนี้มีที่ไม่มี

การเบิกจ่ายงบประมาณจ�านวนมาก โดยพบว่ามีเงินกองทุน 

LTC ค้างในระบบเบิกจ่ายของ อปท. ต่างๆ รวมกันมากถึง 

808,848,574 บาท (อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์, 2563)

ประสบการณ์
อปท.

ในการขับเคลื่อน LTC

 ธีระศักดิ์ โฆษคุณวุฒิ ปลัดเทศบาลต�าบลบ้านหลวง

อ.จอมทอง  จ.เชยีงใหม่  ในฐานะตัวแทนสมาคมสนันบิาตเทศบาล

แห่งประเทศไทย กล่าวถึงหัวใจส�าคัญของการที่ อปท. แต่ละแห่ง

จะสามารถบริหารจัดการกองทุน LTC ได้มีประสิทธิภาพว่าต้อง

ใช้กฎหมายให้ถูกต้อง โดยให้รายละเอียดว่า มาตรา 47 พ.ร.บ.

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สนุบสนุนให้ อปท.ด�าเนินการใช้งบ

ประมาณของกองทุนได้ ถือเป็นเงินพิเศษที่ต้องบริหารจัดการ

ตามระเบยีบของส�านกังานปลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต ิ ไม่ใช่การ

บริหารจัดการตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขงบประมาณของ อปท. หาก 

อปท. ต่างๆ เข้าใจแนวคิดของกฎหมายตรงนี้จะสามารถก้าวข้าม

ความกลัวว่าจะใช้งบประมาณกองทุน LTC โดยไม่สอดคล้องกับ

ระเบียบงบประมาณของท้องถิ่นจะหมดไป  
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 อย่างไรก็ดีก็มี อปท. หลายแห่งที ่

สามารถบริหารจัดการกองทุน LTC ได้

อย่างมีประสิทธิภาพ และยังมีองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดอีกจ�านวนหนึ่ง ที่แม้

จะไม่ได้มบีทบาทในฐานะภาคขัีบเคล่ือน

โดยตรงของกองทุน LTC แต่สามารถเข้า

มาท�าหน้าที่สนับสนุนได้อย่างขันแข็ง 

เรื่องเล่าถึงประสบการณ์และเทคนิคของ 

ระบบ LTC มากทีส่ดุคอืชมุชนเมอืงเกดิใหม่ในกลุม่ที ่2 ทีน่อกจาก

จะมีปัจจัยด้านความเป็นส่วนตัวของผู้อยู่อาศัยแล้วยังมีเงื่อนไข

ของนิติบุคคลแต่ละหมู่บ้าน โครงสร้างทางกายภาพเช่นนี้ไม่เอื้อ

ต่อการท�างานของ อสม. และ CG 

  ในพื้นที่เขตเทศบาลทั้งหมดมีประชากรประมาณ 1.7 แสน

คน เป็นผู้สูงอายุประมาณ 13% สัดส่วนของประชากรส่วนใหญ่

จะเป็นคนวัยท�างานและวัยเรียน 

 จุลนพ ทองโสภิต รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เปิด

เผยถงึยทุธศาสตร์ส�าคญัทีเ่ทศบาลใช้ในการบรหิารจดัการ LTC ว่า 

เน้นการมีส่วนร่วมทั้งจากผู้สูงอายุและผู้ให้การดูแลคือ CG เพื่อ

ให้เกิดบูรณาการร่วมกัน สร้างสังคมแห่งความเอื้ออาทร จัดท�า

โครงการคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน เพื่อสร้างบรรยากาศการดูแล

ซึ่งกันและกัน อันเป็นพื้นฐานส�าคัญของการสร้าง CG 

 โครงสร้างการบรหิารงานของเทศบาลนครขอนแก่น  แม้จะ 

เป็นองค์กรขนาดใหญ่ แต่มีการประสานงานระหว่างหน่วยงาน

ภายในอย่างใกล้ชิดท�าให้การท�างานสามารถขับเคลื่อนประเด็น

 ธีระศักดิ์ โฆษคุณวุฒิ

อปท. ต่างๆ ทีม่บีทบาทในการบรหิารจดัการการดแูลระยะยาวให้

ประชาชนในพื้นที่ จึงเป็นเน้ือหาที่ควรค่าแก่การรับฟังและน�าไป

ขบคิดต่อ เพื่อเป็นตัวอย่างและแรงบันดาลใจให้กับพื้นที่อื่นๆ ใน

การขับเคลื่อน LTC ของตนเอง

เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

 พืน้ทีใ่นเขตเทศบาลนครขอนแก่นเป็นชมุชนเมืองขนาดใหญ่ 

มีความซับซ้อนสูง การเติบโตของเมืองมี 3 ลักษณะ คือ เมือง

ที่เติบโตมาจากชุมชนเดิม โครงสร้างสังคมไม่ค่อยเปล่ียนแปลง 

เครอืข่ายทางสงัคมยงัคงมคีวามเข้มแขง็ อสม. ท�างานได้ไม่ล�าบาก 

เพราะส่วนใหญ่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในชุมชนมานาน ลักษณะท่ีสอง

คือเมืองที่สร้างตัวข้ึนมาเป็นสังคมเมืองใหม่ ส่วนใหญ่เป็นคน

ภายนอกอพยพเข้ามา ได้แก่ชุมชนบ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม 

และลักษณะที่สามคือชุมชนแออัด พื้นที่ที่ท้าทายการท�างานของ  จุลนพ ทองโสภิต

ต่างๆ ในภาพรวมได้อย่างราบรื่นและม ี

ประสทิธภิาพ เป็น อปท. ทีม่ศีนูย์แพทย์ 

เป็นของตนเอง  แม้จะบรหิารจดัการอย่าง 

เป็นเอกเทศภายใน อปท. เองแต่กม็กีาร

ประสานงาน ท�าความร่วมมือกับสถาน

พยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

และมีการสร้างสมัพันธ์กบัวดัและชมุชน 

จนสามารถร่วมกันสร้างศูนย์สร้างสุข 
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ผู้สูงอายุ ที่เป็นความร่วมมือระหว่างวัด ชุมชน เทศบาล และ รพ. 

ขอนแก่น  ด�าเนินกิจกรรมสนับสนุนผู้สูงอายุ เช่น การจัดกิจกรรม

ส่งเสริม การประกอบอาชีพ การออกก�าลัง การพูดคุย และให้

บริการฟื้นฟูสภาพแก่ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงที่อยู่ในภาวะติดบ้านและ 

ติดสังคม ส่วนกลุ่มติดเตียงเน้นการส่ง CG ให้บริการในบ้าน

 จดุเด่นส�าคญัของการท�างาน LTC ของเทศบาลนครขอนแก่น 

คือการบรรจุการท�างาน LTC เป็นส่วนหนึง่ของโครงการ ขอนแก่น 

Smart City น�าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เพื่อสร้างให้เทศบาล

ขอนแก่นเป็นเมอืงสุขภาพด ี รปูธรรมส�าคญัได้แก่การน�าเทคโนโลยี

ดิจิทัลมาเชื่อมต่อข้อมูลผู้สูงอายุ และน�าอุปกรณ์ทันสมัย เช่น 

smart watch แจกให้ผู้สูงอายุเพื่อให้มีการบันทึกข้อมูลสุขภาพใน

ระบบดิจิทัลซึ่งง่ายต่อการน�าไปใช้งาน

เทศบาลต�าบลสันนาเม็ง 
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

 เป็นเทศบาลขนาดเลก็ท่ีมกีองสาธารณสขุ เป็นพืน้ทีก่ึง่เมอืง 

กึ่งชนบท มีประชากรประมาณ 12,000 คน แต่มีแนวโน้มจ�านวน 

ประชากรเพิ่มสูงขึ้น มีผู้พิการที่มีภาวะพึ่งพิง 177 คน ผู้สูงอาย ุ

2,318 คน  คดิเป็น 18.37% ของประชากรทัง้หมด  จดัว่าเป็นสงัคม 

สูงอายุแล้ว เทศบาลต�าบลสันนาเม็งได้รับการถ่ายโอน รพ.สต. 

สันนาเม็ง จากกระทรวงสาธารณสุขตั้งแต่ปี 2551 ท�าให้ผู้บริหาร 

ของเทศบาลให้ความสนใจกับระบบสุขภาพและคุณภาพชีวิต 

ของประชาชนในพื้นที่ มีการวางระบบ 

สนบัสนนุทัง้การเงนิการคลงัและด้านอืน่ๆ 

ผู ้บริหารรพ.สต.และผู ้บริหารเทศบาล 

ร่วมกนัพัฒนาระบบบรกิารสุขภาพภายใต้ 

แนวคิดท�าให้สถานบริการสุขภาพเป็น

พื้นที่ที่อบอุ ่นเหมือนบ้าน ให้บริการ

เหมือนคนในครอบครัวเดียวกัน สร้าง

สาธารณูปโภคต่างๆ จากงบประมาณทีไ่ด้  นันทพล พงศธรวิสุทธิ์

รับจากการถ่ายโอน มีการสร้างเครือข่ายสุขภาพจากคนในชุมชน 

พัฒนาอาสาสมัคร Mobile clinic, HHC, สร้างระบบ อสม. ท�างาน

เชิงรุก และสร้างทักษะ, ผลักดันเครือข่ายสุขภาพต�าบล ซึ่งทุก 

ครอบครัวจะมีทีมหมอ (เจ้าหน้าที่) หรือทีมสหวิชาชีพคอยดูแล

ประจ�า มีการสร้างสิ่งแวดล้อมทางกายภาพและทางสังคมเพื่อให้

เอือ้ต่อการฟ้ืนฟผููส้งูอายุ เช่น โรงเรยีนผูส้งูอาย ุเครอืข่ายผูส้งูอายุ

 นันทพล พงศธรวิสุทธิ์ นายกเทศบาลต�าบลสันนาเม็ง  

กล่าวถงึปัจจัยความส�าเรจ็การจดัระบบ  LTC  ว่าส่วนส�าคญัคอืการที่ 

เทศบาลมสีถานบรกิารเป็นของตนเอง  ท�าให้สามารถบรหิารจดัการ 

งานได้ราบรื่น รวมทั้งการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้ CG การมี 

รพ.สต. เป็นของตนเองท�าให้เทศบาลสนันาเมง็สามารถบรูณาการ 

งบประมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและจัดบริการระบบ

สุขภาพและงานด้านคุณภาพชีวิตเข้าด้วยกัน ทั้งงบประมาณจาก

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณจากรายได้ของ

เทศบาลเอง และงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ  

การจัดซื้อ จัดจ้าง และเบิกจ่ายต่างๆ ท�าได้คล่องตัว 
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 ในปีงบประมาณ  2564  เทศบาลสนันาเมง็ได้รบังบประมาณ 

ส�าหรับก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ ที่มีโครงการจะพัฒนาเป็น

โรงพยาบาลในอนาคต จะยิ่งช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการเข้า

ถึงบริการสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) สงขลา 

 อบจ. เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่สุดของ

ประเทศ  มงีบประมาณของตนเอง  รบัผดิชอบดแูลทัง้จงัหวดั  จดัตัง้ 

ขึน้เพือ่บรกิารสาธารณประโยชน์ในเขตจังหวดั  ตลอดท้ังช่วยเหลอื

พฒันางานของเทศบาลและองค์การบรหิารส่วนต�าบล (อบต.) ไม่มี

พืน้ทีเ่ฉพาะทีต้่องบรหิารจัดการเหมือน อปท. อ่ืน  ท�าให้มคี�ากล่าว

อย่างไม่เป็นทางการว่า อปท. มีเงินแต่ไม่มีพื้นที่ท�างาน

 อบจ. สงขลา ไม่แตกต่างจาก อบจ. อื่น แต่มีความโดดเด่น 

ในการน�างบประมาณมาสนับสนุนการท�างานของ อปท. ใน 

ระดับอื่นด้วยการเชื่อมโยงข้อมูล เพื่อให้การแก้ปัญหาต่างๆ ไป

ในแนวทางเดียวกันและมีความเช่ือมโยงกัน ซึ่งแนวคิดนี้ท�าให้มี 

ส่วนส�าคญัอย่างยิง่ในการจดัระบบการดแูลระยะยาวให้ประชาชน 

โดยเฉพาะการสร้างโปรแกรม  I-Med  เพือ่บรูณาการข้อมลูเกีย่วกบั 

การจดัระบบสขุภาพของทกุภาคเีข้าด้วยกนั  ท�าให้สามารถประเมนิ

ความต้องการด้านสขุภาพและจดับรกิารให้ประชาชนได้ตรงความ

ต้องการภายในช่วงเวลาที่เหมาะสม 

 นอกจากนี ้ อบจ.  สงขลา  ยังมบีทบาทในการออกแบบหลกัสตูร 

ผูช่้วยฟ้ืนฟสูมรรถภาพในชุมชนให้อาสาสมคัร จัดสร้างธนาคารกาย 

อปุกรณ์เพือ่จัดหาอปุกรณ์ทางการแพทย์ทีจ่�าเป็นให้แก่ประชาชน 

โดยจัดท�าความร่วมมือกับสถานศึกษาและบริษัทเอกชนในพื้นที่ 

ให้เข้ามาเป็นส่วนหนึง่ในการด�าเนนิการซ่อมอปุกรณ์  และการจ้าง 

 ฐิตารีย์ เชื้อพราหมณ์

จังหวัด ในด้านการจัดบริการสุขภาพ 

และเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน 

ฐติารย์ี  เชือ้พราหมณ์  หัวหน้างานบริการ 

สาธารณสุข กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต  

อบจ. สงขลา กล่าวถึงแนวคิดในการ

ด�าเนนิงานของ อบจ. สงขลา  ว่าอยู่ท่ีการ

สร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

และสร้างบรูณาการการท�างานกบั อปท. 
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งานคนพกิารเพือ่ท�างานประจ�าทีศ่นูย์กายอุปกรณ์  ท้ังหมดนีมี้ส่วน 

ส�าคัญอย่างยิ่งในการท�าให้การจัดระบบ LTC ของหลายพ้ืนท่ีใน

จังหวัดสงขลาด�าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ

เทศบาลต�าบลค�าขวาง 
อ.วารินช�าราบ จ.อุบลราชธานี 

 เทศบาลต�าบลค�าขวางเป็นเทศบาลขนาดเล็ก เข้าสู่สังคม

สูงอายุเต็มตัวแล้วเนื่องจากมีประชากรสูงอายุคิดเป็น 17% ของ

ประชากรทั้งหมด แม้จะไม่มีกองสาธารณสุข แต่เป็น อปท. ท่ี

สามารถบริหารจัดการการดูแลระยะยาวให้ประชาชนได้อย่าง 

เข้มแข็ง มาฆะมาศ ประทุมพันธ์ นักพัฒนาชุมชนเทศบาลต�าบล

ค�าขวาง จังหวัดอุบลราชธานี กล่าวถึงจุดแข็งของเทศบาลต�าบล 

ค�าขวางว่าเป็นเทศบาลที่ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์กว้างไกล สนับสนุน 

การจัดบริการด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน ในการ

ลงพื้นที่เพื่อติดตามให้ค�าแนะน�าทีมงานของเทศบาลและ รพ.สต.

ในพื้นที่ เดือนละ 1 ครั้ง ท�าให้ CG มีความมั่นใจในการท�างาน 

นอกจากนี้เทศบาลยังสนับสนุนให้ CG ได้รับการอบรมหลักสูตร 

420 ชั่วโมง จนครบเกือบทุกคน ท�าให้มีทักษะและความรู้ที่ดี ให ้

ผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงสามารถพึ่งพิงได้อย่างแท้จริง

หมายเหต ุ
เก็บความจากเวที บทบำทท้องถิ่นในกำรจัดระบบ LTC ส่วนหนึ่งของ LTC 
Forum 2020 ก้าวไปด้วยกันสู่บริการสุขภาพระยะยาวท่ียั่งยืน รร.แกรนด์ 
ริชมอน สไตลิซ คอนเวนชั่น วันที่ 18 พ.ย. 2563  มาฆะมาศ ประทุมพันธ์

เยี่ยมบ้านผู้ป่วยจะมีตัวแทนเทศบาลลง

เยี่ยมร่วมกับหน่วยบริการทุกครั้ง 

 นอกจากนี้เทศบาลยังมีพ่ีเลี้ยงท่ี

ดี คือทีมบุคลากรของ รพ.วารินช�าราบ

ที่คอยให้การสนับสนุนเพื่อให้เทศบาล

ต�าบลสามารถจัดระบบ LTC ของตนเอง

ได้ โดย รพ.วารินช�าราบจัดให้มีระบบ

ก�ากับและติดตาม ส่งแพทย์ Fam Med 
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 ระบบการดูแลระยะยาวแม้จะเน้นหนักที่การจัดบริการ

ทางสงัคม  แต่ความต้องการการดแูลสขุภาพกย็งัเป็นสิง่จ�าเป็น

ส�าหรับผู้มีภาวะพ่ึงพิง และผู้ให้บริการด้านนี้ได้ดีที่สุดก็ยังคง

เป็นบคุลากรในระบบสขุภาพซึง่มีจ�านวนจ�ากดัและมภีาระงาน

มากอยู่แล้ว LTC จึงกลายเป็นภาระงานที่ซ้อนทับลงมา หลาย

พื้นท่ีไม่สามารถจัดหาผู้รับผิดชอบประจ�าได้ ขณะที่บางพื้นที่

สามารถหาทางออกให้กบัสถานการณ์ยากล�าบากได้เป็นอย่าง

ดี ดังกรณีของศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ 

กรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์

จังหวดักาฬสนิธุ ์ โรงพยาบาลวารนิช�าราบ  จงัหวดัอุบลราชธานี

และโรงพยาบาลจักราช นครราชสีมา

หลากหลายนวัตกรรม
ทางออกปัญหา

ก�าลังคนในงาน LTC

198
LTC
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ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ 
จ้างบุคคลภายนอกช่วยราชการ

 ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ เป็นหน่วย 

บริการปฐมภูมิ ภายใต้ส�านักอนามัย กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็น

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีลักษณะพิเศษ มีงบประมาณ

ส�าหรับบริหารจัดการเองในระดับหนึ่ง ไม่ต้องรอการจัดสรรจาก

รฐับาลทัง้หมด  หน่วยบรกิารของกรงุเทพมหานครทัง้ทีส่งักดัส�านกั 

อนามัยและส�านักการแพทย์ ต่างให้ความส�าคัญกับการดูแลผู้สูง

อายุมาก่อนแล้ว โดยเป็นส่วนหน่ึงของการเยี่ยมบ้าน และเมื่อ 

เข้าร่วมกองทุน LTC ของ สปสช. ก็ท�าให้สามารถจัดบริการให้ผู ้

สูงอายุและผู้ป่วยภาวะพึ่งพิงได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

 ศนูย์บริการสาธารณสขุของ กทม. ซึง่มกีระจายอยูท่ัว่ทกุเขต 

ประสบปัญหาการขาดแคลนก�าลงัคนไม่ต่างจากหน่วยบรกิารของ

กระทรวงสาธารณสุข แต่ความเป็นอิสระในการบริหารจัดการงบ 

ประมาณท�าให้สามารถจดัการแก้ไขปัญหาได้ง่ายกว่า  นพ.ประวทิย์ 

สัมพันธ์สันติกุล ผู้อ�านวยการศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาค-

วัชระอุทิศ พูดถึงแนวทางในการจัดสรรอัตราก�าลังคนของศูนย์ฯ 

ว่าแก้ปัญหาด้วยการใช้เงนินอกงบประมาณจ้างก�าลงัคนเพิม่  เช่น 

การจ้างงานบุคคลภายนอกที่เป็นระดับวิชาชีพ ให้มาช่วยปฏิบัติ

ราชการ เช่น แพทย์ พยาบาล นักกายภาพบ�าบัด ในลักษณะ  

part time เพื่อท�างานนอกเวลาราชการ จ่ายค่าตอบแทนเป็น

รายช่ัวโมง โดยแพทย์จ่ายค่าตอบแทนชั่วโมงละ 500 บาท นัก

กายภาพบ�าบัด 200 บาท นอกจากนั้นมีการจ้างงานพนักงาน

เยี่ยมบ้าน อัตราเหมาจ่ายรายวันเพื่อให้เป็นผู้ช่วยวิชาชีพในการ 

เย่ียมบ้าน  ส่วนใหญ่เป็นผูส้�าเรจ็การศกึษาระดบัปวช.  และบางคน 

จบปริญญาตรีทางด้านสาธารณสุข จ่ายค่าตอบแทนตามวุฒิการ

ศึกษา กรณีเป็นผู้ที่ไม่ได้จบการศึกษาในสายงานสาธารณสุขมา 

 นพ.ประวิทย์ สัมพันธ์สันติกุล

ศูนย์ฯ จัดอบรมเพิ่มเติมในด้านการ

ควบคุมโรค พนักงานเยี่ยมบ้านนี้จะ

ท�าหน้าท่ี เยี่ยมบ้าน และดูแลด้าน

การควบคุมป้องกันโรคในชุมชน 

 “ต้องถือเป็นจุดแข็งของเรา

ที่ระเบียบของ กทม. เอื้อให้บริหาร

จัดการได้ ต�าแหน่งไหนขาดเราก็

สามารถใช้เงินนอกงบประมาณมา
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จ้างคนได้ทุกต�าแหน่ง” นพ. ประวิทย์ กล่าว

 ส�าหรับกระบวนการจัดบริการ LTC นั้น ศูนย์ฯ มีการสร้าง 

CG เหมือนพื้นที่อื่น เงินค่าตอบแทนก็มาจากกองทุน LTC ส่วน 

การจดัอบรม CM ใช้งบประมาณของ กทม.  โดย CG จะเข้ามาเป็น

ส่วนหน่ึงของทีมเยี่ยมบ้าน ซึ่งมีแพทย์ พยาบาล และเภสัชกร

เยี่ยมบ้านจะผลัดเปลี่ยนเวรกันไปเยี่ยมบ้านครั้งละ 4-5 คน และ

หากมีการฟื้นฟูสภาพจะมีนักกายภาพ และแพทย์แผนไทย ร่วม

ลงเยี่ยมด้วย การฟื้นฟูสภาพยังให้บริการที่ศูนย์ฯ ด้วยในกรณีที ่

ผู้ป่วยสามารถเดินทางมาได้ นอกจากนั้น มีนักสังคมสงเคราะห์ 

ช่วยเหลือผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ช่วยดูแลด้านอาชีพ ผู้สูงอายุที่มี

ความพิการก็จะดูเรื่องของสิทธิและสวัสดิการทางสังคม

 ผูส้งูอายุกลุม่ตดิสงัคมจะใช้ศกัยภาพของชุมชนให้มส่ีวนร่วม 

โดยมีกระบวนการถ่ายทอดแนวคิดในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 

และมศีนูย์บรกิารสาธารณสขุ 48 เป็นพีเ่ลีย้ง  เพือ่ให้ชมุชนได้ดูแล

กนัเองและออกแบบกจิกรรมทีเ่หมาะสมต่อตวัชมุชนเอง ประสาน

การท�างานกบัคลนิกิอบอุน่  เครอืข่ายสขุภาพในพืน้ท่ี ทัง้ พม. ฝ่าย 

สาธารณสุข ฝ่ายปกครอง ต�ารวจ ชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม 

สถาบันการศึกษา เครือข่ายร้านยา และคลินิกแพทย์แผนไทย 

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 
สร้าง mini CM แบ่งเบาภาระ CM

 ปัญหาหลักท่ีเกี่ยวกับการบริหารจัดการก�าลังคนท่ี รพร. 

กุฉินารายณ์ ประสบอยู่คือการที่ CM ส่วนใหญ่เป็นพยาบาล

 อรุณวรรณ แสงฤทธิ์

วชิาชพี  และมภีาระงานจ�านวนมากให้

รับผิดชอบประจ�าอยู่แล้ว อรุณวรรณ 

แสงฤทธิ์ CM แห่ง รพร.กุฉินารายณ์ 

กล่าวถึงงานหลักที่ต้องรับผิดชอบเพิ่ม

เตมิในฐานะ CM คอื การประเมนิ ADL 

เพือ่แบ่งผูป่้วยเป็น 4 กลุม่  และการท�า 

care plan ซึ่งไม่สามารถให้พยาบาล

ที่ไม่ได้เป็น CM ท�าแทนได้ ท�าให้เมื่อ 
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คน มีก�าลังคนในระบบสุขภาพจ�ากัด

เช่นเดยีวกบัพืน้ทีอ่ืน่  สิง่ทีต่่างจากพืน้ที ่

อื่นคือการให้ความส�าคัญกับการสร้าง

ความเข้มแขง็ให้กบัครอบครวัของผู้ป่วย 

เพื่อพัฒนาขึ้นมาให้เป็นผู ้ดูแลหลัก  

ซ่ึงนอกจากจะเป็นประโยชน์กับผู้ป่วย

โดยตรงแล้ว ยังช่วยแบ่งเบาภาระของ

ก�าลังคนในระบบ
 กาญจน์สิรี เสรีรัตนาคร

ตดิประชมุ  ตดิภาระกจิอืน่  หรอืมเีหตุต้องลางานกต้็องหาเวลาอืน่ 

มาท�างานในส่วนนี้เอง 

 รพร.กฉุนิารายณ์ จึงแก้ปัญหาเพือ่ให้พยาบาล CM สามารถ

ท�างานได้มีประสทิธภิาพและมีความสุขมากขึน้ด้วยการสร้างก�าลงั

คนกลุ่มใหม่เข้ามาในระบบเรียกว่า mini CM โดยน�าบุคลากรท่ี 

รพ.สต. ทุกคน ท้ังทีอ่ยูใ่นวชิาชพีสาธารณสขุ และงาน back office 

มาอบรมโดยใช้หลักสูตร CM ของกรมอนามัย เพ่ือให้คนกลุ่มน้ี 

เข้าใจภาระงานของ  CM  และสามารถร่วมแบ่งภาระงานในส่วนทีไ่ม่ 

เกีย่วข้องกับการท�า care plan ไปได้  งานหลกัที ่mini CM สามารถ

ปฏิบัติได้ดีและแบ่งเบาภาระงานของ CM ได้มากคือการท�างาน

เอกสาร และบนัทกึข้อมูลต่างๆ  ท�าให้ CM สามารถโฟกัสทีก่ารท�า 

care plan และการดูแลให้ CG ให้การดูแลผู้ป่วยตาม care plan 

ได้เต็มที่ รวมทั้งสามารถมีเวลาท�าภารกิจอื่นที่ได้รับมอบหมายได้ 

มีการจัดสรรค่าตอบแทนให้ mini CM เช่นเดียวกับ CM โดยได้รับ

วันละ 300 บาท 

โรงพยาบาลวารินช�าราบ จ.อุบลราชธานี 
สร้างก�าลังคนในครอบครัว

 เป็นโรงพยาบาลชุมชน แต่อยู่ในพื้นที่ใกล้ตัวเมืองอุบล- 

ราชธานีมาก จึงมีลักษณะทางสังคมแบบผสมผสานระหว่างเมือง

และชนบท มีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ตามกองทุน LTC ประมาณ 2,000 

 กาญจน์สิรี เสรีรัตนาคร อดีตผู้รับผิดชอบงาน LTC ของ 

รพ.วารินช�าราบ พูดถึงแนวทางการท�างานเพื่อสร้างก�าลังคนใน 

ระดับครอบครัวว่าใช้หลักพี่เลี้ยงกัลยาณมิตร โดยให้บุคลากรใน

ระบบสุขภาพเป็นพี่เลี้ยงให้สมาชิกในครอบครัวของผู้ป่วย คอย 

ให้ค�าแนะน�าและให้ค�าปรกึษา  ซ่ึงการมีคนในครอบครวัเป็นคนดแูล 

จะส่งผลด้านบวกต่อจิตใจของผู้ป่วยเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ก็มี 

CG ของกองทุน LTC เข้าไปร่วมเป็นพี่เลี้ยง 

 “การสร้างคนในครอบครัวให้เป็นผู้ดูแลคนป่วยจะส�าคัญ

ที่สุดเพราะอยู่กับคนไข้ 24 ชั่วโมง มีความคุ้นเคย ผูกพันและรู้จัก

รู้ใจผู้ป่วย”  
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โรงพยาบาลจักราช จ.นครราชสีมา 

CG ในระบบเป็นมือสอง รองจากคนในครอบครัว

 ต�าบลศรีละกอ อ�าเภอจักราช นครราชสีมา มีตัวอย่างของ

การที่ระบบกองทุน LTC ที่ภาครัฐจัดหาให้ สามารถท�าหน้าที่ฝ่าย

สนับสนุนให้คนในครอบครัวผู้ป่วยดูแลผู้ป่วยได้เป็นอย่างดี

 สุรีพร แก้วด้วง พยาบาลวิชาชีพ รพ.จักราช ในฐานะ CM 

กลางของอ�าเภอ  บอกเล่าเรือ่งราวการท�างานของทีม LTC ในต�าบล 

ศรีละกอ ให้ผู้ร่วมงาน LTC Forum 2020 ฟังถึงกรณีครอบครัว 

ตายายครอบครัวหนึ่งที่ ต.ศรีละกอ ยายป่วยติดเตียง ตาเป็นผู ้

ดูแลตลอดเวลา ท้ังสองใช้ชีวิตคู่ด้วยกันโดยไม่มีลูก ไม่มีปัญหา

ทางการเงิน ภาระในการดูแลยายอยู่ที่ตาคนเดียว ซ่ึงตาก็พร้อม

แบกภาระนีด้้วยความเต็มใจ  ปัญหาคอืการต้องดูแลผูป่้วยตดิเตยีง 

ท�าให้ตาพักผ่อนไม่เพยีงพอ  แม้จะเตม็ใจท�าหน้าท่ีด้วยความรกั แต่ 

กม็ปัีญหาความเครยีดและความอ่อนแอของตัวเองอย่างหลกีเลีย่ง

ไม่ได้ เมื่อระบบ LTC ส่ง CG เข้าไปเยี่ยมบ้าน หวังเป็นไม้ผลัด 

 สุรีพร แก้วด้วง

เพื่อให้ตาได้พักผ่อน แต่ยายก็ไม่ยอมรับ 

กระบวนการให้ยาย “หย่า” มือจากตาจึง

ได้เริ่มต้นขึ้น

 “ต้องค่อยๆ เริ่มกระบวนการให ้

CG เข้าไปที่บ้านทุกวันๆ ให้ยายคุ้นหน้า 

ค่อยๆ เพิ่มเวลาการอยู่กับยายมากขึ้น 

ให้ตาค่อยๆ ได้ขยับออกห่าง” 

 ทีม LTC ศรีละกอใช้เวลาซึมเข้า 

หายายทีละนิดเป็นเวลาถึง 4 เดือน ยายจึงยอมรับ และให้ตาได ้

พกัผ่อนนอกบ้านบางวนั  โดยม ีCG รบัหน้าทีด่แูลยายแทน และม ี

ทมี LTC คอยดแูลตาท่ีถกูพาออกไปพกัผ่อนนอกบ้านซึง่ส่วนใหญ่

ตาจะไปใช้เวลาที่วัด 

 การแก้ปัญหาก�าลงัคน  ตวัอย่างของศนูย์บรกิารสาธารณสขุ 

48 รพร.กุฉินารายณ์ รพ.วารินช�าราบ และ ศรีละกอ เป็นตัวอย่าง

ของการแก้ปัญหาข้อจ�ากัดด้านก�าลังคน ซึ่งสอดคล้องกับบริบท

ของแต่ละพื้นที่ แน่นอนว่าพื้นที่อื่นอาจไม่สามารถน�าไปใช้ได้เลย 

เพราะบริบทแตกต่างกัน แต่ทั้ง 4 กรณี ก็เป็นตัวอย่างที่แสดงให ้

เหน็ว่าปัญหาต่างๆ  สามารถมทีางออกได้ภายใต้เง่ือนไขและบรบิท 

ของตนเอง
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LONG-TERM CARE
การดูแลระยะยาว เพ่ือภาวะพ่ึงพิง

อย่างมีคุณภาพในสังคมไทย
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