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บทคัดย่อ  

ประเทศไทยก๎าวสูํสังคมผู๎สูงอายุ (Ageing population) จํานวนและสัดสํวนของผู๎สูงอายุ

เพ่ิมขึ้นอยํางรวดเร็ว อายุขัยเฉลี่ยของประชากรรวมและผู๎สูงอายุก็เพ่ิมขึ้นตามลําดับ ขณะเดียวกันมีการ

เปลี่ยนแปลงทางด๎านป๓ญหาทางด๎านสุขภาพตามไปด๎วย การดูแลระยะยาว (Long Term Care) เป็น

บริการที่จําเป็นมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงโครงสร๎างอายุประชากร แตํไมํได๎หมายความถึงผู๎สูงอายุ

เทํานั้น ยังรวมไปถึง ผู๎เจ็บปุวยเรื้อรัง ผู๎พิการและผู๎ด๎อยโอกาส ที่ ต๎องได๎รับการดูแลระยะยาว แตํ

เนื่องจากผู๎รับบริการสํวนใหญํเป็นผู๎สูงอายุและมีการเจ็บปุวยเรื้อรัง เป็นการดูแลแบบผสมผสาน

ระหวํางการดูแลทางการแพทย๑และการดูแลทางสังคม ทั้งการสนับสนุนด๎านเศรษฐกิจ การสร๎างอาชีพ

และรายได๎ รวมไปถึงการชํวยเหลือด๎านการดูแลแกํครอบครัว 

นอกจากนี้ การที่รัฐบาลมีนโยบายบูรณาการการทํางานเพ่ือแก๎ป๓ญหาด๎านสุขภาพในพื้นที่ โดย

การระดมสรรพกําลังของทุกฝุายที่เกี่ยวข๎องทั้งภาครัฐสํวนกลาง รัฐท๎องถิ่น เอกชน และภาคประชา

สังคม ในรูปแบบ “ประชารัฐ” นั้น โดยการตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.) 

โดยมีบทบาทเพ่ือกําหนดนโยบายและแนวทางในการแก๎ไขป๓ญหาคุณภาพชีวิตในระดับพ้ืนที่ให๎เป็น

รูปธรรมอยํางบูรณาการ โดยใช๎ประชาชนเป็นศูนย๑กลาง ด๎วยการทํางานอยํางมีสํวนรํวม เพ่ือจัดการ

คุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพชุมชนแบบมีคุณภาพและยั่งยืน 

การศึกษานี้จึงมุํงผลที่จะศึกษาองค๑ประกอบตํางๆ ของความสําเร็จในการดําเนินรูปแบบ

ให๎บริการระยะยาว (Long term Care) ภายใต๎การบริหารจัดการกําลังคนในรูปแบบตํางๆ              

ที่หลากหลายตามบริบทพ้ืนที่ โดยใช๎การเปรียบเทียบระหวํางพ้ืนที่ตํางๆ เพ่ือที่จะหาป๓จจัยแหํง

ความสําเร็จในการดําเนินการ นอกจากนี้มุํงที่จะให๎เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ระหวํางพ้ืนที่ดําเนินการ 

เพ่ือนําไปสูํการขยายผลในวงกว๎าง ภายใต๎ยุทธศาสตร๑การทํางานหลัก 2 ประการ คือ การถอดบทเรียน

การดําเนินการจากพ้ืนที่ และ การนําบทเรียนดังกลําวมาเผยแพรํผํานชํองทางสื่อสารตํางๆ ในวงกว๎าง 
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โครงการนี้ดําเนินการใน 25 พื้นที่ทั่วประเทศ โดยมีความหลากหลายทั้งพ้ืนที่ในเขตเมือง กึ่ง

เมือง และชนบท ในระยะเวลา 2 ปี ภายใต๎การสนับสนุนการดําเนินโครงการจากสํานักงานกองทุน

สนับสนุนการสร๎างเสริมสุขภาพ (สสส.)  ข๎อค๎นพบของโครงการที่สําคัญ คือ แม๎นโยบายและกรอบการ

ปฏิบัติของ สปสช. จะกําหนดให๎ทุกพ้ืนที่นําไปใช๎เหมือนกัน แตํต๎นทุนทรัพยากรทั้งด๎านบุคคลและความ

เข๎มเข็งของระบบสุขภาพ รวมถึง อปท. ของแตํละพ้ืนที่ทําให๎หน๎าตาของระบบหรือโครงสร๎างการ

ดําเนินงาน LTC แตํละพ้ืนที่ไมํเหมือนกันและมีประสิทธิภาพที่แตกตํางกัน โดยข๎อเสนอแนะเชิง

นโยบายในอนาคต คือ การดําเนินโครงการ LTC ควรจะเป็นภารกิจหลักขององค๑กรปกครองสํวน

ท๎องถิ่นในทุกระดับ โดยฝุายสาธารณสุขเป็นผู๎สนับสนุนทางวิชาการ กําลังคนด๎านสุขภาพที่มี

ความสําคัญ คือ พยาบาลวิชาชีพ ที่ทําหน๎าที่เป็น care manager และ Care giver ที่ในอนาคตควร

ได๎รับฝึกอบรมให๎มีสมรรถนะที่สูงขึ้น และควรมีการจํายคําตอบแทนที่เหมาะสม 
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Abstract 

Thailand has faced aging population for decades. Rapid change of number of elderly 

and prolong life expectancy resulting in increasing health need. Thus, long term care 

has been more important not only for elderly but also for chronic patients, disable 

people and underserved groups. Besides, health services, social services including 

economical support in term of occupation and finance and family support need to 

be more addressed. 

Meanwhile, government launched policy to support area-based coordination and 

integration among stake-holders including Central government, local government, 

private sector and community through body called “District Health Board”. This 

committee aims to organize collaboration and existing resources to tackle problems 

related to quality of life in that area.  

This project conducted in purposive-selected 25 districts throughout Thailand 

derived from urban, sub-urban and rural area with supporting from Thaihealth. The 

main objectives are to construct optional models of LTC service and health 

workforce management in various contexts, and to disseminate these findings to 

public and policy makers. 

After two years of study, though national health security office (NHSO), the main 

contributor in term of financial support, launched LTC fund in 2016, key findings 

show that success of this project is more or less different among districts or even in 

sub-district. The main factors are around existing resources in that area. Furthermore, 

the understanding and commitment of local government are also important. This 

study recommends some key policy issues around 1) LTC services have to be handle 

in local government while health sector should be good supporter. Nurse is still the 

main player as care manager. Care givers should be strengthened their capacity to 

handle complex cases and should have good incentive to retain them in the system.  
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กิตติกรรมประกาศ 

 การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาผลการถอดบทเรียนการบริหารจัดการกําลังคนในระบบบริการ

ระยะยาว (Long Term Care) ด๎วยการถอดบทเรียนในพ้ืนที่เปูาหมาย จํานวน 25 พ้ืนที่ ใน

ระยะเวลา 2 ปีที่ผํานมา ในด๎านการบริหารจัดการกําลังคน การเงินการคลัง และการบริหารจัดการ

ระบบ LTC ของแตํละพ้ืนที่ เพ่ือให๎ได๎ข๎อเสนอแนะเชิงนโยบายในการบริหารจัดการกําลังคนสําหรับ

การดูแล LTC ภายใต๎บทบาทของพชอ.  

เนื่องด๎วยสถานการณ๑การแพรํระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 ทําให๎ต๎องขยาย

ระยะเวลาโครงการอีก 6 เดือน ด๎วยเหตุนี้ทางโครงการฯ จึงปรับเปลี่ยนแผนการดําเนินงานเพ่ือให๎

สอดคล๎องกับสถานการณ๑ดังกลําว โดยเปลี่ยนรูปแบบการคืนข๎อมูลในพ้ืนที่เป็นแบบออนไลน๑ และ

เลื่อนการจัดประชุมวิชาการ LTC FORUM 2020 ซึ่งเป็นเวทีสําคัญในการรับฟ๓งความคิดเห็น

สาธารณะจากผู๎ที่เกี่ยวข๎องในโครงการ ทั้งระดับผู๎ปฏิบัติงานและระดับนโยบาย จากทั่วประเทศ 

 ทีมนักวิจัย ขอขอบคุณ นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ๑ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ และ

ผู๎ทรงคุณวุฒิทุกทํานในคณะกรรมการกํากับทิศทาง สําหรับการชี้แนะการดําเนินโครงการ ขอบคุณ

นักวิจัยในพ้ืนที่ ทีมงานการดูแลระยะยาวในพ้ืนที่ ทั้งทีม care manager, care giver และทีม       

สหวิชาชีพ รวมถึงหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องที่ให๎ความรํวมมือในการดําเนินงานโครงการ และสุดท๎ายนี้

ขอขอบคุณแพทย๑หญิงขจีรัตน๑ ปรักเอโก ผู๎อํานวยการสํานักสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพ

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร๎างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่สนับสนุนในการดําเนินงานโครงการให๎

สําเร็จลุลํวงไปได๎ด๎วยดี 

       คณะผู๎วิจัย 

มกราคม 2564 
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คํานํา 

แม๎ประเทศไทยจะเข๎าสูํสถานการณ๑ของสังคมสูงอายุมากวํา 20 ปีแล๎ว แตํระบบบริการการ

ดูแลระยะยาวอยํางเป็นทางการได๎เริ่มในปี 2559 เมื่อสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหํงชาติ (สปสช.) 

จัดตั้งกองทุนบริการระยะยาว (LTC) เน๎นสนับสนุนและสร๎างความเข๎มแข็งให๎กับครอบครัวและชุมชน

ในการดูแลผู๎มีภาวะพ่ึงพิง โดยให๎องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นเป็นกลไกหลัก มีคณะกรรมการพัฒนา

คุณภาพชีวิตระดับอําเภอเป็นกลไกสนับสนุน เพื่อให๎งานด๎านคุณภาพชีวิตและสุขภาพดําเนินไปควบคูํ

กัน เพ่ือเติมเต็มให๎บริการระยะยาวของประเทศเป็นไปอยํางมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ เพราะหน๎าที่

สําคัญของระบบสุขภาพคือการจัดบริการที่ไมํเพียงแตํชํวยให๎ผู๎สูงอายุหรือผู๎ปุวยที่มีภาวะพ่ึงพิงได๎ใช๎

ชีวิตที่เหลืออยูํอยํางมีคุณภาพและมีศักดิ์ศรี แตํยังต๎องเป็นการแบํงเบาภาระและเกื้อหนุนผู๎ดูแลใน

ครอบครัวด๎วย นั่นหมายความวําระบบการดูแลระยะยาวต๎องไมํใชํเพียงการดูแลสุขภาพรํางกาย หาก

หมายถึงการดูแลคุณภาพชีวิตในทุกด๎านที่ เกี่ยวข๎องกับการดํารงอยูํของผู๎มีภาวะพ่ึงพิงทุกคน ซึ่งเป็น

ภาระรับผิดชอบสําคัญของ อปท. 

 ปี 2561 สํานักงานวิจัยและพัฒนากําลังคนด๎านสุขภาพ (สวค.) ได๎รับทุนสนับสนุนจาก สสส. ให๎

ศึกษาการบริหารจัดการกําลังคนในระบบบริการระยะยาว ด๎วยการถอดบทเรียนพ้ืนที่ตํางๆ ใน 25 อําเภอ 

“บริการระยะยาว (LTC) เพ่ือภาวะพ่ึงพิงอยํางมีคุณภาพในสังคมไทย” รายงานฉบับนี้คือผลในการดําเนิน

โครงการระยะเวลา 2 ปี โครงการนี้ สาระหลักของรายงานฉบับนี้คือ ผลการถอดบทเรียนพื้นที่ในการ

บริหารจัดการโครงการ LTC เป็นการฉายภาพให๎เห็นระบบการดูแลระยะยาวที่เกิดขึ้นจริงภายหลัง          

มีกองทุน LTC ทั้งในด๎านการบริหารจัดการกําลังคน การเงินการคลัง และการบริหารจัดการระบบ LTC 

เอง ในแตํละพ้ืนที่ แม๎นโยบายและกรอบการปฏิบัติของ สปสช. จะกําหนดให๎ทุกพ้ืนที่นําไปใช๎เหมือนกัน 

แตํต๎นทุนทรัพยากรทั้งด๎านบุคคลและความเข๎มเข็งของระบบสุขภาพ รวมถึง อปท. ของแตํละพ้ืนที่ทําให๎

หน๎าตาของระบบหรือโครงสร๎างการดําเนินงาน LTC แตํละพ้ืนที่ไมํเหมือนกันและมีประสิทธิภาพที่

แตกตํางกัน นอกจากนี้ยังนําเสนอรวมถึงข๎อเสนอแนะเชิงนโยบายในการจัดการอยํางยั่งยืน  

 สุดท๎ายนี้ ขอขอบคุณผู๎มีสํวนรํวมในกระบวนการจัดระบบ LTC ในทุกพ้ืนที่ศึกษา ทั้ง CG, CM 

บุคลากรของโรงพยาบาล และ อปท. ทุกแหํงที่เปิดโอกาสให๎ทีมวิจัยได๎เรียนรู๎และเป็นหนํวยงานกลางใน

การอํานวยความสะดวกให๎เกิดการขับเคลื่อนงาน LTC ตํอไป ขอบคุณสํานักงานกองทุนสร๎างเสริม

สุขภาพ (สสส.) ที่สนับสนุนงบประมาณด๎วยดีตลอดมา 

สํานักงานวิจัยและพัฒนากําลังคนด๎านสุขภาพ 
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เนื้อหาการดําเนินโครงการ 

1. ชื่อโครงการ 

โครงการพัฒนากําลังคนด๎านสุขภาพในระดับพื้นที่ เพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายคุณภาพชีวิต

ระดับอําเภอ 

2. ความเป็นมา หลักการและเหตุผล 

1) สถานการณ์และแนวโน้ม 

สถานการณ๑และแนวโน๎มสําคัญที่มีผลกระทบตํอระบบสุขภาพและกําลังคนด๎านสุขภาพ ได๎แกํ 

1.1 การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและแนวโน้มโรคเรื้อรัง(Ageing society and chronic 

conditions) 

 ประเทศไทยกําลังก๎าวสูํสังคมผู๎สูงอายุโดยมีการเพ่ิมขึ้นอยํางตํอเนื่องทั้งจํานวนและสัดสํวน

โดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติได๎พยากรณ๑โครงสร๎างประชากร

ไทยกําลังเปลี่ยนผํานเข๎าสูํสังคมผู๎สูงอายุโดยจะมีผู๎สูงอายุถึง 1 ใน 4 ของประชากรในอีกยี่สิบปี

ข๎างหน๎า1 ทั้งนี ้การที่คนไทยมีอายุที่ยืนยาวขึ้นมักตามมาด๎วยสมรรถภาพทางกายที่ลดลงจนกํอให๎ เกิด

ภาวะพ่ึงพิงในที่สุดในขณะเดียวกันกลุํมโรคเรื้อรังหรือโรคไมํติดตํอเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิต

กํอนวัยอันควรในป๓จจุบัน และมีแนวโน๎มเพ่ิมขึ้นอยํางตํอเนื่อง ทั้งประชากรโลกและประชาชนไทย 

โดยคิดเป็นร๎อยละ 632 และร๎อยละ733 ตามลําดับ 

 

1.2 โรคติดต่อที่ยังเป็นปัญหาและโรคติดต่ออุบัติใหม่ 

 ในป๓จจุบันประเทศไทยยังคงประสบป๓ญหาโรคติดตํออยูํ โดยโรคที่ยังเป็นป๓ญหาและมีรายงาน

ผู๎ปุวยมาตลอด เชํน เอดส๑ พยาธิใบไม๎ในตับ ไวรัสตับอักเสบ วัณโรค และไข๎เลือดออกนอกจากนี้

ป๓ญหาโรคติดตํออุบัติใหมํมีแนวโน๎มทวีความรุนแรงมากขึ้น เชํน การระบาดของไข๎หวัดใหญํสายพันธุ๑

ใหมํ H1N12009 การระบาดของโรคไวรัสอีโบลํา(Ebola virus disease -EVD) และยังรวมถึงป๓ญหา

เชื้อโรคดื้อยา ซึ่งอาจสํงผลกระทบตํอการทํองเที่ยวและเศรษฐกิจทั่วโลก และหากประเทศไทยไมํมี

การเตรียมพร๎อมรับมือกับป๓ญหาอยํางมีประสิทธิภาพ ป๓ญหาที่กลําวถึงนี้จะสํงผลตํอความมั่นคงด๎าน

สุขภาพสังคมและเศรษฐกิจของประเทศอยํางรุนแรง 
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1.3 กระแสแห่งโลกาภิวัตน์ การค้าระหว่างประเทศ และเริ่มต้นของประชาคมอาเซียน 

 การค๎าระหวํางประเทศ สํงผลให๎เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจและกําลังซื้อที่เพ่ิมขึ้นของชน

ชั้นกลางในเขตเมือง ประกอบกับโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญํได๎มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ๑ ในการ

ดําเนินธุรกิจ โดยมุํงเน๎นการขยายตลาดเพ่ือรองรับผู๎ปุวยตํางชาติมากขึ้น สํงผลตํอความต๎องการ

กําลังคนด๎านสุขภาพในภาคเอกชนทําให๎มีการเคลื่อนย๎ายของบุคลากรจากภาครัฐไปสูํภาคเอกชนเพ่ิม

มากขึ้นโดยเฉพาะอยํางยิ่งการเคลื่อนย๎ายของผู๎เชี่ยวชาญจากโรงเรียนแพทย๑ ตัวอยํางเชํน ระหวํางปี  

2548- 2552 มีอาจารย๑แพทย๑จากโรงเรียนแพทย๑ 5 แหํงลาออกรวมกันถึง 181 ราย4  

   

1.4 การพัฒนาและการใช้เทคโนโลยีใหม่ที่มีราคาแพงมาก ทําให้ค่าใช้จ่ายสุขภาพสูงขึ้นเร็วกว่า

การเติบโตทางเศรษฐกิจ 

 การพัฒนาเทคโนโลยีใหมํและการประกันสุขภาพที่พ่ึงพาเทคโนโลยีที่เกินความจําเป็น ทําให๎

คําใช๎จํายการบริการสุขภาพเพ่ิมข้ึนในป๓จจุบันคําใช๎จํายเพ่ือสุขภาพของคนไทยประมาณห๎าแสนล๎าน

บาท โดยเป็นคํายาถึงร๎อยละ 30 และจากรายงานขององค๑การอนามัยโลก(WHO) พบวําร๎อยละ 40 

ของการใช๎ยาและเทคโนโลยีเป็นการใช๎ที่ไมํสมเหตุสมผล5 ซึ่งมีสํวนเกี่ยวข๎องอยํางสําคัญกับสมรรถนะ

และระบบการศึกษาของกําลังคนด๎านสุขภาพ 

 

1.5 การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ 

 การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจภายหลังยุควิกฤติเศรษฐกิจปี 2540 ทําให๎การขยายตัวของ

โรงพยาบาลเอกชนมากขึ้น ในขณะเดียวกันนโยบายการเปิดเสรีทางการค๎าของประเทศและการที่

รัฐบาลมีนโยบายสํงเสริมให๎คนตํางชาติมารับบริการสาธารณสุขในประเทศไทยเพ่ือหวังผลทางด๎าน

เศรษฐกิจ  เป็นผลให๎เกิดการขยายตัวของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนมากขึ้น โดยคาดการณ๑วําในปี 

2551การดูแลผู๎ปุวยตํางชาติต๎องการแพทย๑ประมาณ ร๎อยละ 16 ของแพทย๑ทั้งประเทศ6ซึ่งสํงผล

กระทบตํอการไหลของบุคลากรสุขภาพจากภาครัฐสูํเอกชนจากข๎อมูลการเพ่ิมขึ้นของบุคลากรของ

แพทย๑และพยาบาลของเอกชน7 พบวําสัดสํวนของกําลังคนด๎านสุขภาพในโรงพยาบาลเอกชนมีสัดสํวน

เพ่ิมขึ้นเชํนกัน โดยกลุํมแพทย๑ เพ่ิมจาก ร๎อยละ 11 .4 ในปี 2530 เป็นร๎อยละ 21 ในปี 2545 และ 

กลุํมพยาบาลเพ่ิมจาก ร๎อยละ 9.1 ในปี 2530 เป็นร๎อยละ 11.7 ในปี 2545การศึกษาของทักษพล 

ธรรมรังสี8 พบวําในกลุํมแพทย๑ทั่วไปที่ลาออกจากราชการในระหวํางปี 2545-2546 ร๎อยละ 52.3 ไป

ปฏิบัติงานในสถานพยาบาลภาคเอกชนและในกลุํมแพทย๑เฉพาะทางที่ลาออกจากราชการ ร๎อยละ 83

ไปปฏิบัติงานในสถานพยาบาลภาคเอกชน 
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1.6 การเติบโตของสังคมเมือง 

จากการที่ประเทศไทยมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมากขึ้น รํวมกับการขยายโอกาสทาง

การศึกษาในทุกระดับ สํงผลให๎เกิดขยายตัวของชนชั้นกลาง และสังคมไทยคํอยๆ ปรับเปลี่ยนจาก

สังคมเกษตรกรรม เข๎าสูํสังคมอุตสาหกรรมและภาคการบริการ ในที่สุดทําให๎สังคมชนบทคํอยๆ หดตัว

ลง ในขณะที่เกิดการขยายตัวชุมชนเมือง(Urbanization) ทั้งในกรุงเทพ เมืองใหญํ และพ้ืนที่ตํางๆ   

ทั่วประเทศ สํงผลการจัดบริการทางด๎านสุขภาพมีความซับซ๎อน โดยเฉพาะอยํางยิ่งในการดูแลกลุํม

ผู๎ด๎อยโอกาสที่ยังแฝงตัวอยูํในชุมชนตํางๆ เป็นไปด๎วยความยากลําบากยิ่งข้ึน  

 

1.7 การเปลี่ยนแปลงนโยบายและการปฏิรูปต่างๆ 

 ป๓จจัยอันเป็นผลจากเงื่อนไขของเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไปและเจตนารมณ๑ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 

2540 ได๎ผลักดันให๎ความสําคัญของการปฏิรูประบบราชการปรากฏเดํนชัดขึ้น การปฏิรูประบบ

ราชการไทยได๎กําหนดโครงรํางการปรับปรุงกลไกและระบบตํางๆ ของภาครัฐ ดังนี้คือกําหนดความ

จําเป็นของภารกิจภาครัฐ ตลอดจนโครงสร๎างอํานาจ หน๎าที่ในด๎านสุขภาพ  การปรับปรุงระบบการ

บริหารให๎มีระบบงานบริหารที่คลํองตัวตอบสนองตํอชุมชนได๎อยํางทันการ โปรํงใส การปรับปรุง

โครงสร๎าง กลไกการบริหารที่มีประสิทธิภาพ มีขนาดเล็กกะทัดรัดมากขึ้นและงํายตํอการปรับเปลี่ยน

การปรับปรุงกลไกและกฎเกณฑ๑ที่เอ้ือตํอผู๎บริหารมีอิสระในการบริหาร การปรับปรุงระบบราชการ

เพ่ือให๎เป็นข๎าราชการมืออาชีพ มีคุณธรรมและคุณภาพ และมีศักยภาพในการบริหาร การปรับปรุง

วัฒนธรรมและคํานิยมของราชการเน๎นความสามารถ ความสุจริต คิดสร๎างสรรค๑และเพียงพอ และการ

ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีเพ่ือเอ้ือตํอการทํางานให๎มีสมรรถนะมากข้ึน 

 การเปลี่ยนแปลงด๎านสังคมและการปฏิรูปตํางๆ นั้นสํงผลตํอระบบกําลังคนดังนี้ ประการแรก

ผลจากการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และเทคโนโลยีของประเทศ สํงผลให๎ความต๎องการ

และความคาดหวังของประชาชนตํอระบบบริการสูงขึ้นอยํางมาก ทําให๎เกิดการเรียกร๎องบริการและ

เกิดกรณีการร๎องทุกข๑ภายใต๎ระบบหลักประกันสุขภาพมากขึ้น 6 ประการที่สองจากผลของนโยบาย

ประกันสุขภาพถ๎วนหน๎า ทําให๎เกิดการเพ่ิมขึ้นของการรับบริการที่เกิดจากการเข๎าถึงบริการของ

ประชาชนเพ่ิมขึ้นจากการจากการสํารวจ สุขภาพและ สวัสดิการ ของสํานักงานสถิติแหํงชาติ ในปี 

พ.ศ.2544 (กํอนโครงการประกันสุขภาพถ๎วนหน๎า) และ 2546(ระหวํางโครงการประกันสุขภาพถ๎วน

หน๎า) พบทิศทางการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการแสวงหาการบริการสุขภาพอยํางชัดเจน คือ 

อาจจะกลําวได๎ในเบื้องต๎นวําการพ่ึงตนเองทางสุขภาพเมื่อเจ็บปุวยลดลง โดยวิเคราะห๑จากสัดสํวนของ
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ประชาชนที่ ไมํทําอะไร และ รักษาตนเอง เมื่อมีอาการเจ็บปุวย ลดลง ร๎อยละ 35  เป็น 29และ

สัดสํวนผู๎ใช๎บริการที่สถานบริการเพ่ิมขึ้นจากร๎อยละ 66 เป็นร๎อยละ 719 นอกจากนั้นการจัดระบบ

บริการสุขภาพโดยปรับอัตรากําลังคนในศูนย๑สุขภาพชุมชนตามสัดสํวนตํอประชากรสํงผลให๎เกิดความ

ต๎องการกําลังคนสูงขึ้น 

1.8 ทิศทางการส่งเสริมสุขภาพ 

นโยบายการสร๎างเสริมสุขภาพมุํงเน๎นให๎มีการสํงเสริมงานสร๎างเสริมสุขภาพทุกระดับ ได๎รับ

การให๎ความสําคัญ โดยมุํงเน๎นการสร๎างเสริมสุขภาพแบบองค๑รวมครอบคลุมทั้งด๎านสุขภาวะกาย จิต 

สังคม และจิตวิญญาณ ดังนั้น การพัฒนาด๎านการสร๎างเสริมสุขภาพนําการซํอมสุขภาพจึงไมํจํากัดอยูํ

เฉพาะบทบาทของบุคลากรสาธารณสุขเทํานั้น เนื่องจากการสร๎างเสริมสุขภาพนี้มีความเกี่ยวข๎องกับ

หลายภาคสํวน และในป๓จจุบันนี้มีหลายภาคสํวนได๎เข๎ามาดําเนินการด๎านการสร๎างเสริมสุขภาพ ไมํวํา

จะเป็นองค๑กรภาคประชาชน เชํน อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูํบ๎าน เครือขํายสุขภาพภาค

ประชาชน เครือขําย/องค๑กรเอกชนไมํแสวงหากําไร ตลอดทั้งบุคลากรภาครัฐจากกระทรวงตํางๆ 

ตัวอยํางที่เป็นรูปธรรม เชํนที่จังหวัดขอนแกํน มีองค๑กรภาคประชาชน เอกชน และภาครัฐซึ่งมาจาก

หลากหลายกระทรวง ซึ่งขับเคลื่อนงานสร๎างเสริมสุขภาพอยํางน๎อย 22เครือขําย10และในป๓จจุบันนี้ 

สปสช. ได๎จัดสรรงบประมาณสํงเสริมและปูองกันโรคลงไปที่องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นเพ่ือให๎องค๑กร

ท๎องถิ่นและภาคประชาชนได๎เข๎ามามีบทบาทในงานสร๎างเสริมสุขภาพมากขึ้น ซึ่งประเด็นนี้ชี้ให๎เห็นวํา

ทักษะและบทบาทของบุคลากรสุขภาพต๎องเปลี่ยนไป โดยการทํางานรํวมกับเครือขํายอ่ืนและภาค

ประชาชนมากขึ้น นอกจากนั้นนโยบายกระทรวงสาธารณสุขได๎เน๎นความสําคัญของการแพทย๑แผน

ไทยและการแพทย๑ทางเลือกและภูมิป๓ญญาพ้ืนบ๎านให๎เดํนชัดยิ่งขึ้น ซึ่งสํงผลกระทบตํอกําลังคนด๎าน

สุขภาพในภาพรวมในหลายด๎าน 

 

1.9 การกระจายอํานาจ  

 นโยบายการกระจายอํานาจให๎ท๎องถิ่นพ่ึงตนเองและตัดสินใจในกิจการท๎องถิ่นได๎เอง หนึ่งใน

บทบาทหน๎าที่ขององค๑กรปกครองท๎องถิ่นที่สําคัญ ได๎แกํ การสํงเสริมรักษาคุณภาพสิ่งแวดล๎อมเพ่ือ

ปูองกันผลกระทบตํอคุณภาพสิ่งแวดล๎อมหรือสุขภาพอนามัยของประชาชนในพ้ืนที่ แม๎วํา พ.ร.บ.

กระจายอํานาจยังไมํมีความชัดเจนและความก๎าวหน๎าในการดําเนินงานตามขั้นตอนใน พ.ร.บ.       

แตํองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นได๎เข๎ามาเป็นหุ๎นสํวนในการดําเนินงานด๎านสาธารณสุขมากขึ้น ตัวอยําง

รูปธรรม ประการแรกการมีส่วนร่วมในการผลิตบุคลากรการจัดสรรทุนเพ่ือสนับสนุน ให๎เกิด
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อัตรากําลังด๎านสุขภาพในพ้ืนที่ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น เชํน  อบต . สนับสนุนทุนพยาบาล

ชุมชน  ทันตาภิบาล ทําให๎เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาแกํคนในท๎องถิ่นและกลับมาทํางานรับใช๎คนใน

ท๎องถิ่นของตน ชํวยลดป๓ญหาความขาดแคลนและทําให๎บุคลากรคงอยูํในพ้ืนที่ประการที่สองการ

บริหารจัดการกําลังคนโดยมีรูปแบบการจ๎างงานและสถานะที่มีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น เชํน 

การเป็นเจ๎าหน๎าที่ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น การเป็นบุคลากรของชุมชนดูแลโดยชุมชนท๎องถิ่น 

จ๎างงานโดยชุมชนท๎องถิ่น ทําให๎ลดภาระทั้งในด๎านงบประมาณ อัตรากําลังของภาครัฐที่ไมํพอเพียง 

และยังชํวยแก๎ป๓ญหาการขาดแคลนและทําให๎บุคลากรคงอยูํในพ้ืนที่ได๎และประการที่ สาม การ

จัดบริการโดยท้องถิ่นพบวํา  องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นให๎ความสนใจและมีการลงทุนในการ

จัดบริการสาธารณสุขมากขึ้นเชํน สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหํงชาติ  )สปสช .   (รํวม มือกับองค๑กร

ปกครองสํวนท๎องถิ่นสํงเสริมให๎เกิดบริการอุบัติเหตุฉุกเฉินจํานวน 1,500 แหํง  โดยองค๑กรท๎องถิ่นเป็น

ผู๎บริหารให๎เกิดบริการดังกลําวซึ่งสิ่งเหลํานี้กระทบถึงระบบการผลิต การพัฒนาและการวางแผนกําลัง

ด๎านสุขภาพและจําเป็นต๎องมีแนวทางท่ีชัดเจนในด๎านนี้ 

2) ผลกระทบต่อกําลังคนด้านสุขภาพ 

สถานการณ๑และแนวโน๎มดังกลําวมีผลกระทบตํอเนื่องไปยังกําลังคนด๎านสุขภาพ ดังนี้ 

2.1 ภาระงานเพ่ิมขึ้นเนื่องจากความต๎องการบริการสูงขึ้นทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ทั้งจากคนไทย

และชาวตํางชาติ 

2.2 ความสัมพันธ๑ระหวํางผู๎ปุวยและบุคลากรสุขภาพที่เปลี่ยนไปเนื่องจากเดิมที่มีความสัมพันธ๑เชิง

แนวดิ่งไปเป็นความสัมพันธ๑ทางด๎านสิทธิและพันธะสัญญา ระบบบริการสุขภาพที่ เน๎น

ผลตอบแทนทางการเงินมากกวําความสุขความภาคภูมิใจที่ได๎ให๎บริการประชาชน สํงผลให๎เกิด

ความขัดแย๎งและข๎อพิพาทระหวํางผู๎ให๎และผู๎รับบริการเพ่ิมมากขึ้น 

2.3 ระบบการศึกษาบุคลากรสุขภาพแยกสํวนกับความต๎องการระบบบริการสุขภาพและชุมชน

เนื่องจากการศึกษาบุคลากรมุํงเน๎นมาตรฐานทางวิชาชีพและให๎ความสําคัญกับวิทยาศาสตร๑/

เทคโนโลยี ทําให๎บุคลากรทางด๎านสุขภาพมีความชํานาญเป็นสํวนๆ ไมํเข๎าใจระบบสุขภาพ 

ชุมชนและ สังคม บุคลากรสุขภาพและระบบบริการ จึงแยกสํวนจากระบบบริการสุขภาพ ชุมชน 

และสังคม 

2.4 ความไมํเสมอภาคในการกระจายบุคลากรสุขภาพเนื่องจากกําลังคนด๎านสุขภาพ ยังมีการกระจุก

ตัวในเขตเมืองที่มีความเจริญ ในขณะที่พ้ืนที่หํางไกล ทุรกันดาร ยังประสบป๓ญหาขาดแคลน

บุคลากรสาเหตุของป๓ญหาการกระจายกําลังคนนั้น สํวนหนึ่งเนื่องมาจากการวางแผนกําลังคน
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นั้นเป็นการวางแผนแบบรวมศูนย๑จากสํวนกลางอาจจะขาดความสอดคล๎องกับระดับพ้ืนที่11 การ

ขาดการคํานึงถึงความต๎องการของภาคเอกชนและความต๎องการบริการที่เปลี่ยนไป และการ

วางแผนแยกเฉพาะวิชาชีพโดยขาดการให๎ความสําคัญกับการผสมผสานทักษะหรือการทํางาน

ทดแทนกันได๎บางสํวน (skill mix) เชํน แพทย๑เฉพาะทางและแพทย๑ทั่วไป แพทย๑และพยาบาล

เวชปฏิบัติ/พยาบาลวิชาชีพ ทันตแพทย๑และทันตาภิบาล เป็นต๎นซึ่งถ๎าหากมีกลไกการกระจาย

งานจากบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญสูงแตํต๎นทุนการผลิตสูงสูํบุคลากรระดับต่ํากวําแตํสามารถ

ปฏิบัติงานทดแทนได๎บางอยําง จะทําให๎เกิดการบริการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

3) ประเด็นกําลังคนด้านสุขภาพในอดีตและการขับเคลื่อนที่สําคัญ 

ในชํวงสองทศวรรษท่ีผํานมาประเทศไทยมีความพยายามในการขับเคลื่อนการพัฒนากําลังคนด๎าน

สุขภาพดังนี้ 

3.1. การผลิตและการจัดการกําลังคนด้านสุขภาพ 

 ประเทศไทยได๎พยายามแก๎ป๓ญหาการขาดแคลนและการกระจายกําลังคนด๎านสุขภาพที่ไมํ

เป็นธรรมมาอยํางตํอเนื่อง โดยการผลิตจํานวนบุคลากรสุขภาพเพ่ิมขึ้นโดยผํานโครงการและรูปแบบ

ตํางๆ เชํน การเพ่ิมการผลิตแพทย๑ด๎วยการกํอตั้งโรงเรียนแพทย๑ในสํวนภูมิภาค การเพ่ิมการกระจาย

แพทย๑ด๎วยการทําสัญญาปฏิบัติงานชดใช๎ทุนในตํางจังหวัดของแพทย๑จบใหมํ การเพ่ิมการคงอยูํของ

แพทย๑ในชนบทด๎วยการเพ่ิมคําตอบแทนและความก๎าวหน๎าให๎แพทย๑ที่ทํางานในชนบท และการจัดตั้ง

โครงการผลิตแพทย๑เพ่ิมเพ่ือชาวชนบท (The Collaborative Project to Increase Production of 

Rural Doctor: CPIRD) และโครงการกระจายแพทย๑หนึ่งอําเภอหนึ่งทุน (One Doctor One 

District: ODOD) ของกระทรวงสาธารณสุขทั้งนี้กําลังคนด๎านสุขภาพในสาขาอ่ืนๆก็มีการพัฒนาไปใน

ทิศทางเดียวกัน 

 

3.2. การจัดทําและบริหารแผนงานวิชาการเพื่อการพัฒนากําลังคนด้านสุขภาพ  

 สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวํางประเทศ รํวมกับสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ได๎

จัดตั้งสํานักงานวิจัยและพัฒนากําลังคนด๎านสุขภาพ (สวค.) และจัดทําแผนงานพัฒนากําลังคนด๎าน

สุขภาพระยะที่ 1 และ 2 ในระหวําง พ.ศ. 2548-2554 สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร๑กําลังคน

ด๎านสุขภาพแหํงชาติ โดยพัฒนากระบวนการสร๎างและจัดการความรู๎กําลังคนด๎านสุขภาพในประเทศ

อยํางเป็นระบบ อยํางไรก็ตามด๎วยข๎อจํากัดในเรื่องบุคลากรที่ดําเนินการทําให๎การดําเนินในสองระยะ

ที่ผํานมายังไมํสามารถสร๎างองค๑ความรู๎อยํางเป็นระบบ และตอบสนองตํอความต๎องการของผู๎ที่
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กําหนดนโยบายได๎อยํางทันทํวงที แตํอยํางๆไรก็ตามผลลัพธ๑ของการดําเนินการได๎เกิดเครือขํายของ

นักวิชาการที่มีความสนใจในเรื่องกําลังคนด๎านสุขภาพขึ้นและยังสามารถดําเนินงานได๎อยํางตํอเนื่อง

แม๎สิ้นสุดแผนงานฯแล๎ว 

 

3.3.การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์กําลังคนและการขับเคลื่อนแผน 

3.3.1 แผนยุทธศาสตร๑ทศวรรษการพัฒนากําลังคนด๎านสุขภาพ (พ.ศ. 2550-2559)ได๎ถูกจัดทําขึ้น

และผํานการพิจารณาจากเวทีสมัชชาสุขภาพปี พ.ศ. 2549รวมถึงได๎รับการรับรองโดยมติ

คณะรัฐมนตรีในปี พ.ศ. 2550โดยมี 5ประเด็นสําคัญ คือ 1 ) การสร๎างและพัฒนากลไก

กําหนดนโยบาย 2) ปรับระบบการผลิตและพัฒนา3)ปรับระบบบริหารจัดการ4) การสร๎าง

และจัดการความรู๎ 5) สํงเสริมและพัฒนาภูมิป๓ญญาไทยโดยคณะกรรมการกําลังคนด๎าน

สุขภาพแหํงชาติ (นายแพทย๑มงคล ณ สงขลา เป็นประธาน) เป็นกลไกหลักในการ

ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร๑ สํานักนโยบายและแผนยุทธศาสตร๑ สถาบันวิจัยระบบ

สาธารณสุข และสวค.เป็นทีมเลขานุการรํวมแผนยุทธศาสตร๑นี้เป็นกรอบทิศทางการพัฒนา

กลไกที่จะนําไปสูํการดําเนินงานเพ่ือให๎ได๎กําลังคนด๎านสุขภาพที่ตอบสนองระบบสุขภาพ

ของประเทศป๓จจุบันได๎มีการกําหนดแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร๑ ระยะที่สอง 

(2556-2559) ที่วางเปูาหมายให๎ได๎กําลังคนด๎านสุขภาพที่เพียงพอทั้งปริมาณและคุณภาพ 

มีการกระจายที่เป็นธรรม สามารถทํางานอยํางมีประสิทธิภาพและมีความสุข รายละเอียด

ในภาคผนวก 1 

3.3.2 แผนยุทธศาสตร๑พัฒนาการศึกษาสําหรับกําลังคนด๎านสุขภาพในศตวรรษที่ 21 (พ.ศ.2557 -

2561)ได๎จัดทําขึ้นและได๎รับฉันทมติตํอแผนยุทธศาสตร๑ฯในการจัดสมัชชาเฉพาะประเด็น

ในปี2557 โดยมี 6 ประเด็นยุทธศาสตร๑ ประกอบด๎วย 1) การกําหนดนโยบายการจัด

การศึกษา โดยใช๎หลักฐานทางวิชาการ 2) การสร๎างความรํวมมือระหวํางผู๎ผลิตและผู๎ใช๎

กําลังคนด๎านสุขภาพ 3) การปฏิรูปการบริหารจัดการในสถาบันการศึกษา 4) การปฏิรูป

หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู๎ 5) การจัดการความรู๎ และ 6) การสร๎างเครือขํายสูํการ

ปฏิรูปการศึกษากําลังคนด๎านสุขภาพรายละเอียดในภาคผนวก 2 

 กลไกการขับเคลื่อนมีคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร๑พัฒนาการศึกษา

สําหรับกําลังคนด๎านสุขภาพในศตวรรษที่ 21 (นพ.วิจารณ๑ พาณิช ประธาน) เป็นกลไก

เชื่อมประสานองค๑กรภาคีเครือขํายและสนับสนุนการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผน

ยุทธศาสตร๑พัฒนาการศึกษาสาหรับกําลังคนด๎านสุขภาพในศตวรรษที่21  (พ.ศ. 2557-
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2561) และมติสมัชชาสุขภาพในประเด็นที่เกี่ยวข๎องกับการปฏิรูปการศึกษาสําหรับ

กําลังคนด๎านสุขภาพสูํการปฏิบัติของฝุายตํางๆอยํางเป็นระบบและตํอเนื่องเพ่ือให๎เกิดผล

อยํางเป็นรูปธรรม1 

 

3.4. การขับเคลื่อนการพัฒนากําลังคนด้านสุขภาพในระดบัภูมิภาคและระดับโลก  

3.4.1 รายงานThe Commission on Education of Health Professionals for the 21st 

Centuryที่มีเนื้อหาเกี่ยวข๎องกับการผลิตกําลังคนด๎านสุขภาพให๎สอดคล๎องกับความจําเป็น

ด๎านสุขภาพของประชาชนและระบบสุขภาพ ซึ่งทําให๎เกิดการเคลื่อนไหวในการจัดระบบ

การศึกษากําลังคนด๎านสุขภาพ 

3.4.2 มติ WHA66.232 ของการประชุมสมัชชาอนามัยโลก ครั้งที่ 66 (พ  .ศ .2556 ) เรียกร๎อง

ประเทศสมาชิกทําการประเมินทบทวนสถานการณ๑การจัดการศึกษากําลังคนด๎านสุขภาพ

รวมทั้งการขับเคลื่อนเพ่ือปฏิรูปการศึกษาสําหรับกําลังคนด๎านสุขภาพในเดือนกรกฎาคม 

พ.ศ. 2557  

3.4.3 มติ SEA/RC65/R73ของการประชุมองค๑การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ 

และการประชุม Regional Committee WHO/SEARO เดือนกันยายน 2557 ได๎เห็นชอบ

กับยุทธศาสตร๑Regional Strategy on Strengthening Health Workforce Education 

and Training in South-East Asia Region (2014-2019) ที่จะเป็นทิศทางการขับเคลื่อน

การปฏิรูปการศึกษาเพ่ือกําลังคนด๎านสุขภาพของภูมิภาค 

3.4.4การขับเคลื่อนในระดับภูมิภาคเครือขําย Asia Pacific Action Alliance on Human 

Resources for Health (AAAH)เป็นการรวมนักวิจัย นักวิชาการ นักการศึกษา รวมถึงผู๎มี

สํวนในการกําหนดนโยบาย จาก 16ประเทศ ที่อยูํในภูมิภาค South-East และภูมิภาค 

Western Pacific เครือขํายนี้มีพันธกิจในการขับเคลื่อนนโยบายกําลังคนด๎านสุขภาพ

ระหวํางประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคสร๎างและแลกเปลี่ยนความรู๎และหลักฐาน
                                                           
1นอกจากน้ีคณะกรรมการขับเคลื่อนชุดนี้ยังได๎วางแผนจดัประชุมระดบัชาติและนานาชาติเรื่องการพัฒนาการศึกษา
สําหรับกําลังคนด๎านสุขภาพ เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูเ๎พื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร๑การพัฒนาการศกึษาสําหรับ
กําลังคนด๎านสุขภาพสูํการปฏิบตัิอยํางเป็นรูปธรรมอีกด๎วย 
2Resolution WHA66.23 'Transforming health workforce education in support of universal health 

coverage' May 2013. 

3Resolution of the WHO Regional Committee for South-East Asia: SEA/R65/R7 'Strengthening 
Health Workforce Education and Training in the Region', 7 September 2012. 
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เชิงประจักษ๑ในการวางแผนและบริหารจัดการงานกําลังคนด๎านสุขภาพสนับสนุนการ

พัฒนาศักยภาพด๎านการวิจัย การวางแผน และการบริหารจัดการกําลังคนด๎านสุขภาพ

ภายใต๎กรอบแนวคิดเรื่องการสร๎างความเข๎มแข็งของระบบสุขภาพทั้งระบบ  

3.4.5 นอกจากนี้ยังมีเครือขํายการพัฒนากําลังคนในระดับโลก เชํน Global Health Workforce 

Alliance (GHWA)ที่มีกําลังมีการพัฒนา Global HRH Strategies4โดยในชํวง 10ที่ผํานมา 

มีความสนใจเพ่ิมขึ้นตํอบทบาทสําคัญของกําลังคนด๎านสุขภาพในการขับเคลื่อนไปสูํ

เปูาหมายการพัฒนาสหัสวรรษและการประกันสุขภาพถ๎วนหน๎า นี้เป็นการแนะนําโดย

องค๑การอนามัยโลกซึ่งเป็นยุทธศาสตร๑ที่สําคัญเพ่ือที่จะบรรลุความเทําเทียมกันในการรับ

บริการด๎านสุขภาพ ซึ่งจะเป็นการนําเสนอความต๎องการและโอกาสใหมํๆ เพ่ือกําลังคนด๎าน

สุขภาพ โดยมียุทธศาสตร๑ที่สําคัญๆ ตํอการประสบความสําเร็จของหลักประกันสุขภาพ

ถ๎วนหน๎า ก็คือ การศึกษาของกําลังคนด๎านสุขภาพ แรงจูงใจ การคงอยูํ การผสมผสาน

ทักษะ และตลาดแรงงาน 

 

3.5 ทิศทางประเทศไทยภายใต้การระบบการปฏิรูป 

ภายใต๎นโยบายของรัฐบาลป๓จจุบัน ได๎มีนโยบายเพ่ือการปฏิรูปประเทศในหลายๆด๎านการ

ปฏิรูประบบบริการสุขภาพจึงเป็นการปฏิรูปเพ่ือเปลี่ยนฐานของระบบบริการ จากโรงพยาบาลเป็น

ฐาน สูํการมีพ้ืนที่เป็นฐาน และจากบริการภายในระบบที่มีโรคเป็นศูนย๑กลาง สูํบริการที่มีประชาชน

เป็นศนูย๑กลาง เพื่อทําให๎ระบบบริการสุขภาพมีคุณลักษณะของ การมีพ้ืนที่เป็นฐานและประชาชนเป็น

ศูนย๑กลางโดยมีข๎อสรุปที่เป็นสาระสําคัญหลัก คือ 

1) ให๎มีคณะกรรมการสุขภาพพ้ืนที่  /อําเภอ  (Local/District Health Board) เป็นจุดคานงัด

สําคัญ (Main Lever) เปลี่ยน  “ฐาน ” ของ “ระบบ” และ “บริการ” โดยมีองค๑ประกอบ

สําคัญของระบบบริการสุขภาพ คือ ภาวะการนํา และธรรมาภิบาล 

2) ให๎มีทีมผู๎ให๎บริการแนวดิ่ง  /แนวราบ ( Matrix Team)  เป็นการขับเคลื่อนหลัก(Key Driver) 

เปลี่ยน  “ศูนย๑กลาง ” ของ “ระบบ” และ “การให๎บริการ”โดยมีองค๑ประกอบสําคัญของ

ระบบบริการสุขภาพประกอบด๎วย กําลังคน การให๎บริการ ยา -เครื่องมือ-และเทคโนโลยี  

3) ใช๎ระบบข๎อมูล  /กลไกการเงิน เป็นมาตรการ   )เครื่องมือ  (สําคัญที่ชํวยในการ  “เปลี่ยน” และ 

“ขับเคลื่อน” และเป็นองค๑ประกอบที่จําเป็นต๎องได๎รับการพัฒนาควบคูํกัน จากการที่ข๎อมูล 

                                                           
4สถานการณ๑ ณ เดือนกันยายน 2557 อยูํระหวํางการยกรําง 
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นอกจากเป็นเงื่อนไขสําคัญในการเพิ่มคุณภาพบริการแล๎ว ยังเป็นเงื่อนไขพ้ืนฐานในการทําให๎

กลไกการเงินถูกนําไปใช๎เป็น “เครื่องมือ ”เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพให๎กับระบบได๎อยํางมีพลัง  

นอกจากนี้ทางสภาปฏิรูปแหํงชาติ ได๎จัดทําวิสัยทัศน๑ ยุทธศาสตร๑การปฏิรูปประเทศไทย และการ

ปรับเปลี่ยนกลไกภาครัฐ ขึ้นโดยมีข๎อเสนอที่สําคัญในการปรับปรุงกลไกการทํางานภาครัฐดังนี้ 

1) การปรับกลไกการทํางานภาครัฐจะเห็นได๎วํารูปแบบการจัดการที่เน๎นภาครัฐเป็นศูนย๑กลาง

แหํงอํานาจ ไมํสามารถปรับตัวให๎ทันตํอกระแสการเปลี่ยนแปลงในป๓จจุบันได๎ ภาครัฐจึง

จําเป็นต๎องปรับบทบาทภารกิจไปสูํการสนับสนุนให๎ภาคสํวนอื่นๆ โดยเฉพาะภาคเอกชน และ

ภาคประชาสังคมมีความเข๎มแข็ง สามารถมีสํวนรํวมเข๎ามาตัดสินใจและบริหารจัดการมากขึ้น 

2) หนํวยงานภาครัฐมีความจําเป็นต๎องทบทวนให๎เกิดความชัดเจนในภารกิจ (Right scoping) 

ให๎เห็นชัดเจนถึง ภารกิจหลัก และภารกิจสนับสนุน โดย    “ภารกิจหลัก  ”เป็นภารกิจที่ภาครัฐ

จําเป็นต๎องดําเนินการเอง และจําเป็นต๎องปรับปรุงให๎ดีขึ้น ในขณะที่   “ภารกิจสนับสนุน ”

อาจเป็นภารกิจที่รัฐไมํต๎องดําเนินการเอง แตํสามารถถํายโอนไป /มอบอํานาจ ไปให๎

หนํวยงานลักษณะอ่ืนๆ เชํน องค๑การมหาชน ฯลฯ ดําเนินการแทนได๎ นอกจากภารกิจใดที่

ภาครัฐพจิารณาเห็นเหมาะสมวํา สามารถโอนไปให๎ภาคเอกชนดําเนินการได๎อยํางคุ๎มคําและ

มีประสิทธิภาพมากกวําก็มอบไปให๎เอกชนนั้นดําเนินการในลักษณะที่ เรียกวํา “Out 

sourcing” 

3) สําหรับระบบการจ๎างงานภาครัฐควรปรับเปลี่ยนจากการจ๎างงานตลอดชีพ มาเป็นการจ๎าง

ตามสัญญา (Contractual employment) โดยพิจารณาจ๎างงานตามภารกิจที่ภาครัฐจะต๎อง

ดําเนินการ และให๎สอดคล๎องกับระบบบริหารงานแบบมุํงผลสัมฤทธิ์ (Result-based 

management) และระบบการสรรหา ต๎องปรับเปลี่ยนจากระบบเดิมที่เป็นการสรรหาตาม

ตําแหนํง มาเป็นการสรรหาตามภารกิจ 

4) แนวโน๎มการบริหารจัดการ /กลไกการทํางานในยุคศตวรรษที่ 21 มุํงเน๎นความสําคัญให๎กับ

การกระจายอํานาจและสํงเสริมความรํวมมือระหวํางภาคสํวนตํางๆรวมทั้งประสานงาน 

บูรณาการการทํางานรํวมกัน เพ่ือการทํางานในลักษณะผสมผสาน หรือ Hybrid model 

เชํน 

o ความรํวมมือระหวํางภาครัฐ และเอกชน ในรูปแบบ Public-private partnership 

o ความรํวมมือระหวํางภาคเอกชน กับภาคประชาชนในรูปแบบ วิสาหกิจเพ่ือสังคม 

(Social enterprise) 
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o ความรํวมมือระหวํางภาครัฐ และภาคประชาชน ในรูปแบบ Third sector 

 

 

3.6 การพัฒนารูปแบบการบริการด้านสุขภาพ 

ความความเข๎าใจในความซับซ๎อนของการจัดการกําลังคนด๎านสุขภาพของประเทศไทยเกิด

จากความเข๎าใจในความสัมพันธ๑ระหวํางป๓จจัยที่เกี่ยวข๎องตํางๆ ซึ่งแสดงให๎เห็นวําถึงแม๎ประเทศไทย

จะมีความสามารถในการผลิตบุคลากรด๎านสุขภาพในทุกวิชาชีพได๎มากขึ้นกวําในอดีต แตํความขาด

แคลนกําลังคนด๎านสุขภาพของประเทศไทยภายใต๎ระบบสุขภาพที่ใช๎โรงพยาบาลเป็นศูนย๑กลางนําจะ

ความรุนแรงมากข้ึนเรื่อยๆ หรือเป็นวงจรอุบาทว๑ (vicious cycle) ที่จะยิ่งรุนแรงมากขึ้นเมื่อเวลาผําน

ไปนานยิ่งขึ้น แตํถ๎ามีการพัฒนานโยบายเพ่ือสํงเสริมการใช๎เทคโนลยีเกิดใหมํในการจัดการเพ่ือ เพ่ิม

ผลิตภาพของกําลังคนด๎านสุขภาพท่ีมีอยูํเดิม พัฒนานโยบายเพื่อปฏิรูประบบสุขภาพให๎เน๎นการพัฒนา

อยํางตํอเนื่องของระบบบริการสุขภาพนอกระยะเฉียบพลัน (primary care, intermediate care, 

long-term care, palliative care, hospice care) พัฒนาระบบสนับสนุนการดูแลสุขภาพของ

ประชาชนที่จะชํวยพัฒนาความแตกฉานด๎านสุขภาพและชํวยลดความต๎องการด๎านสุขภาพที่ไมํได๎รับ

ตอบสนองของประชาชน เชํน การลงทุนด๎านสารสนเทศสุขภาพสําหรับประชาชน หรือการลงทุนใน

เทคโนโลยีเกิดใหมํด๎านสาธารณสุขสําหรับการทํางานสาธารณสุขเพ่ือลดภาระโรค ก็จะสํงผลในระยะ

ยาวในการลดการใช๎บริการสุขภาพในโรงพยาบาล คงเหลือการจัดบริการสุขภาพในโรงพยาบาล

สําหรับความเจ็บปุวยระยะเฉียบพลันและระยะฉุกเฉิน (acute care, emergency care) ซึ่งจะสํงผล

ตํอความต๎องการวิชาชีพที่ทํางานในโรงพยาบาลเป็นหลักลดลง ทําให๎คําใช๎จํายสุขภาพลดลง แตํ

เนื่องจากข๎อจํากัดด๎านการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่งอาจจะสํงผลตํองบประมาณภาครัฐที่

จํากัดมากขึ้น จึงมีความจําเป็นต๎องวางแผนกําลังคนสุขภาพโดยคํานึงถึงภาคเอกชนที่จะเข๎ามารํวม

จัดบริการสุขภาพในรูปแบบตํางๆ รวมทั้งจําเป็นต๎องมีการปฏิรูประบบการคลังสุขภาพภาครัฐที่

เกี่ยวข๎องเพ่ือให๎รองรับการวางแผนบริหารจัดการในลักษณะดังกลําวมากข้ึนด๎วย 

การศึกษาดังกลําวพิจารณาตามหลักการออกแบบระบบการดูแลสุขภาพ (care delivery design) 

ให๎เหมาะสมกับความต๎องการของกลุํมประชากร ประเทศไทยจําเป็นต๎องพัฒนารูปแบบการจัดบริการ

สุขภาพ (modelsof care) ให๎มีความหลากหลายมากขึ้นในอนาคต ทางการศึกษานี้ได๎จัดหมวดหมูํ

การดูแลสุขภาพออกเป็น 8+1กลุํม ได๎แกํ 
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 1) “การดูแลผู๎ปุวยระยะเฉียบพลัน” (acute care) หรือ “การดูแลผู๎ปุวยในโรงพยาบาล” 

(hospital care) โดยเฉพาะการดูแลแบบผู๎ปุวยใน 

2) “การดูแลระยะฉุกเฉิน” (emergency care) สําหรับผู๎ปุวยอุบัติเหตุและภาวะฉุกเฉิน รวมถึง

การดูแลกํอนถึงโรงพยาบาล (prehospital care) เชํน การดูแลในที่เกิดเหตุและการดูแลใน

รถพยาบาล 

3) “การดูแลสุขภาพปฐมภูมิหรือการดูแลสุขภาพหลัก” (primary care) เพ่ือทําหน๎าที่เป็น

ผู๎ดูแลสุขภาพหลักประจําตัวผู๎ปุวยและครอบครัว รวมถึงการดูแลผู๎ปุวยระยะเรื้อรัง (chronic care) 

เพ่ือดูแลสุขภาพอยํางตํอเนื่องสําหรับผู๎ปุวยที่มีภาวะความเจ็บปุวยหรือความบกพรํองของการทํา

หน๎าที่ของรํางกายและจิตใจเป็นระยะเวลานาน 

4) “การดูแลสุขภาพแบบผู๎ปุวยนอก” (ambulatory care) เพ่ือทําหน๎าที่ดูแลผู๎ปุวยซึ่งไมํ

จําเป็นต๎องรับไว๎รักษาในโรงพยาบาล เชํน คลินิกผู๎ปุวยนอกของแพทย๑ผู๎เชื่ยวชาญซึ่งทําหน๎าที่รับ

ปรึกษาเป็นครั้งคราว 

5) “การดูแลระยะกึ่งเฉียบพลัน” (sub-acute care) เพ่ือทําหน๎าที่ฟ้ืนฟูสภาพสมรรถภาพของ

ผู๎ปุวยที่พ๎นจากความเจ็บปุวยระยะเฉียบพลันแล๎ว แตํยังคงมีการทําหน๎าที่ของรํางกายที่ไมํสมบูรณ๑ 

เชํน การดูแลในศูนย๑กายภาพบําบัดและฟ้ืนฟูสมรรถาพ 

6) “การดูแลระยะยาว” (long-term care) เพ่ือทําให๎ผู๎สูงอายุหรือผู๎พิการซึ่งเป็นผู๎ที่สูญเสียหรือ

ผู๎ที่เสี่ยงที่จะสูญเสียสมรรถนะอยํางมีนัยสําคัญและอยํางตํอเนื่อง สามารถดํารงไว๎ซึ่งสมรรถนะในการ

ปฏิบัติหน๎าที่ตํางๆ ที่เกี่ยวพันกับสิทธิและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานเกียรติและศักดิ์ศรีในชีวิตประจําวันได๎ 

เชํน การดูแลผู๎ปุวยที่บ๎าน (home care) หรือการดูแลในสถานดูแลผู๎สูงอายุ (nursing home)  

7) “การดูแลผู๎ปุวยแบบประคับประคอง” (palliative care) และ “การดูแลระยะท๎ายของชีวิต” 

(end-of-life care, or hospice care) เพ่ือทําหน๎าที่ดูแลผู๎ปุวยที่มีความเจ็บปุวยรุนแรง (serious 

illness) ซึ่งอาจรักษาไมํหายหรือมีความเสี่ยงตํอการเสียชีวิต ดูแลครอบคลุมถึงผู๎ดูแลผู๎ปุวยซึ่งเป็น

ญาติหรือสมาชิกในครอบครัวของผู๎ปุวย มุํงเน๎นเพ่ิมคุณภาพชีวิตและสร๎างทางเลือกของวิธีการ

รักษาพยาบาลโดยไมํได๎ขึ้นอยูํกับการพยากรณ๑โรค  

8) การดูแลสุขภาพชองปาก 
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9) การดูแลด๎านสาธารณสุข ที่เน๎นการดูแลกลุํมประชากรโดยรวม (Population health) 

มากกวําการดูแลรายบุคคล (individual) หรือ ครอบครัว (Family) เชํน การสํงเสริมสุขภาพ การ

ควบคุมและปูองกัน ซึ่งโดยมากจะดําเนินการโดยเจ๎าหน๎าที่รัฐ 

3.7 สถานการณ์ผู้สูงอายุและการดูแลระยะยาว (Long term care) ในประเทศไทย 

ประเทศไทยก๎าวสูํสังคมผู๎สูงอายุ (Ageing population) จํานวนและสัดสํวนของผู๎สูงอายุ

เพ่ิมขึ้นอยํางรวดเร็ว อายุขัยเฉลี่ยของประชากรรวมและผู๎สูงอายุก็เพ่ิมขึ้นตามลําดับ ขณะเดียวกันมี

การเปลี่ยนแปลงทางด๎านป๓ญหาทางด๎านสุขภาพตามไปด๎วย ทั้งการเจ็บปุวยเฉียบพลันด๎วยโรคติดตํอ

ไปยังการเจ็บปุวยด๎วยโรคไมํติดตํอเรื้อรังและการบาดเจ็บ ทั้งสองเหตุการณ๑นําไปสูํความจําเป็นด๎าน

สุขภาพของคนไทยที่เปลี่ยนไป ซึ่งต๎องการการดูแลที่เปลี่ยนไปจากเดิมเชํนกัน ความต๎องการบริการ

ดูแลที่มีความตํอเนื่อง เชื่อมโยงกันอยํางเป็นระบบ เชํน การดูแลระยะยาวควรมีมากขึ้น ในขณะที่

ระบบในป๓จจุบัน ยังปรับตัวไมํทัน ดังนั้นจึงมีความจําเป็นอยํางยิ่ง ที่สังคมไทยต๎องมีการพัฒนาระบบ

บริการรองรับกับสภาพที่เปลี่ยนแปลงไปอยํางทันทํวงทีและเหมาะสม 

การดูแลระยะยาว (Long Term Care) เป็นคําที่นิยมที่นิยมใช๎มากในป๓จจุบัน ซึ่งเกิดจากวําการ

มีภาวะของผู๎สูงอายุเพ่ิมมากขึ้น ผลของการที่เป็นสังคมผู๎สูงอายุและภาวะการณ๑เจ็บปุวยเรื้อรังของ

ประชากรโลก แตํอยํางไรก็ตามการดูแลระยะยาวไมํได๎หมายความถึงผู๎สูงอายุเทํานั้น ยังรวมไปถึง ผู๎

เจ็บปุวยเรื้อรัง ผู๎พิการและผู๎ด๎อยโอกาส ที่ต๎องได๎รับการดูแลระยะยาว แตํเนื่องจากผู๎รับบริการสํวน

ใหญํเป็นผู๎สูงอายุและมีการเจ็บปุวยเรื้อรัง การดูแลระยะยาวจึงกลายเป็นการดูแลผู๎สูงอายุเป็นสํวน

ใหญ ํ

 ผู๎สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง  ผู๎พิการ และผู๎มีทุพลภาพอันเนื่องมาจากการเจ็บปุวยหรือการได๎รับ

บาดเจ็บ เชํน ผู๎ปุวยโรคเลือดในสมอง ผู๎ได๎รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ผู๎ปุวยจิตเวช บุคคลเหลํานี้เป็ น

บุคคลที่มีความยากลําบากในการเข๎ารับบริการสาธารณสุข ขณะเดียวกันก็ได๎รับผลกระทบทางด๎าน

เศรษฐกิจและการดํารงชีวิตตามไปด๎วย ความจําเป็นทางด๎านสุขภาพของกลุํมเหลํานี้จึงไมํเพียงแตํ

ความบริการทางด๎านการแพทย๑และสาธารณสุข สิ่งที่มากไปกวํานั้นกลุํมบุคคลเหลํานี้ยังต๎องการการ

สนับสนุนด๎านเศรษฐกิจ การสร๎างอาชีพและรายได๎ รวมไปถึงการชํวยเหลือด๎านการดูแลแกํครอบครัว 

การพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขและบริการด๎านสังคมที่ผํานมา มุํงให๎บริการหลักแกํ

ประชาชนสํวนใหญํที่ไมํมีภาวะพ่ึงพิง ไมํวําจะเป็นบริการในชุมชนหรือในสถานบริการในชุมชน 

สําหรับผู๎ที่มีภาวะพ่ึงพิงมีจํากัดมากไมํวําจะเป็นบริการสาธารณสุขหรือบริการสังคม (สัมฤทธิ์และคณะ
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,2549) นอกจากนั้นการชํวยเหลือสังคมมักเป็นการสังเคราะห๑เป็นครั้งคราวไมํใชํเป็นการดูแลอยําง

ตํอเนื่อง ภาระหลักในการดูแลผู๎สูงอายุยังเป็นเรื่องครอบครัว (ศิริพันธุ๑และคณะ,2552) 

จากสถานการณ๑ดังกลําวนี้ จึงเป็นสิ่งที่จําเป็นอยํางยิ่งที่ควรมีการศึกษาทบทวนระบบการดูแล

ระยะยาวในประเทศตํางๆเปรียบเทียบกับประเทศไทยเพ่ือเตรียมความพร๎อมในการดูแลที่เหมาะสม

กับภาวะสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือให๎งานวิจัยนี้เป็นการสร๎างนโยบาย สํงเสริมการดูแลระยะยาว

และคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  

นอกจากนี้ การที่รัฐบาลมีนโยบายบูรณาการการทํางานเพ่ือแก๎ป๓ญหาด๎านสุขภาพในพ้ืนที่ โดย

การระดมสรรพกําลังของทุกฝุายที่เกี่ยวข๎องทั้งภาครัฐสํวนกลาง รัฐท๎องถิ่น เอกชน และภาคประชา

สังคม ในรูปแบบ “ประชารัฐ” นั้น โดยการตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.) 

โดยมีบทบาทเพ่ือกําหนดนโยบายและแนวทางในการแก๎ไขป๓ญหาคุณภาพชีวิตในระดับพ้ืนที่ให๎เป็น

รูปธรรมอยํางบูรณาการ โดยใช๎ประชาชนเป็นศูนย๑กลาง ด๎วยการทํางานอยํางมีสํวนรํวม เพ่ือจัดการ

คุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพชุมชนแบบมีคุณภาพและยั่งยืน 

 

ในป๓จจุบันในพ้ืนที่ตํางๆ มีรูปแบบการจัดบริการสุขภาพ (Care model) ที่มีประสิทธิภาพ

สามารถตอบสนองตํอป๓ญหาของพ้ืนที่ ภายใต๎บริบทที่มีความแตกตํางและข๎อจํากัดของทรัพยากร โดย

รูปแบบเหลํานั้นเน๎นการจัดการของพ้ืนที่โดยใช๎ประชาชนมีสํวนรํวม และผสมผสานการให๎บริการที่

เป็นรูปแบบ institute-based และ การจัดการในชุมชน (Community-based) โดยใช๎เครือขํายการ

สํงตํอท่ีมีประสิทธิภาพ 

การศึกษานี้จึงมุํงผลที่จะศึกษาองค๑ประกอบตํางๆของความสําเร็จในการดําเนินรูปแบบ

ให๎บริการระยะยาว (Long term Care) ภายใต๎การบริหารจัดการกําลังคนในรูปแบบตํางๆที่

หลากหลายตามบริบทพ้ืนที่ โดยใช๎การเปรียบเทียบระหวํางพ้ืนที่ตํางๆ เพ่ือที่จะหาป๓จจัยแหํง

ความสําเร็จในการดําเนินการ นอกจากนี้มุํงที่จะให๎เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ระหวํางพ้ืนที่ดําเนินการ 

เพ่ือนําไปสูํการขยายผลในวงกว๎าง และเป็นการสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการคุณภาพ

ชีวิตในระดับอําเภอในการจัดบริการสุขภาพที่มีประสิทธิภาพแกํประชาชนในพ้ืนที่อีกด๎วย  

3.8 นโยบายคณะกรรมการคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ (อําเภอ/เขต) 

จากการที่รัฐบาลมีนโยบายบูรณาการการทํางานเพ่ือแก๎ป๓ญหาด๎านสุขภาพในพ้ืนที่ โดยการ

ระดมสรรพกําลังของทุกฝุายที่เกี่ยวข๎องทั้งภาครัฐสํวนกลาง รัฐท๎องถิ่น เอกชน และภาคประชาสังคม 

ในรูปแบบ “ประชารัฐ” นั้น โดยการตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.)โดยมี
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บทบาทเพ่ือกําหนดนโยบายและแนวทางในการแก๎ไขป๓ญหาคุณภาพชีวิตในระดับพ้ืนที่ให๎เป็นรูปธรรม

อยํางบูรณาการ โดยใช๎ประชาชนเป็นศูนย๑กลาง ด๎วยการทํางานอยํางมีสํวนรํวม เพ่ือจัดการคุณภาพ

ชีวิตและระบบสุขภาพชุมชนแบบมีคุณภาพและยั่งยืน 

ดังนั้น โครงการฯ นี้จัดทําขึ้นเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนประเด็นกําลังคนด๎านสุขภาพ โดย

มุํงเน๎นการถอดบทเรียนความสําเร็จเพ่ือการสร๎างองค๑ความรู๎ในเรื่องการบริหารจัดการกําลังคนด๎าน

สุขภาพในระดับพ้ืนที่ และการขยายเครือขํายการบริหารจัดการกําลังคนในระบบบริการสุขภาพ 

(Care model) ตํางๆ ที่สําคัญ เพ่ือสนับสนุนการทํางานของคณะกรรมการคุณภาพชีวิตระดัยอําเภอ 

(พชอ.) เพ่ือมุํงไปสูํความมีสุขภาวะของประชาชนในพื้นท่ี ตลอดจนพัฒนานโยบายจากองค๑ความรู๎ฐาน

รากระดับพ้ืนที่ ขึ้นไปสูํนโยบายระดับประเทศ ผํานทางผู๎กําหนดนโยบายตํางๆ เชํน ผู๎บริหารระดับ

อําเภอ ได๎แกํ นายอําเภอ ผู๎อํานวยการโรงพยาบาล สาธารณสุขอําเภอ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตระดับอําเภอ ผู๎บริหารระดับจังหวัด รวมถึงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทั้งในระดับผู๎บริหารและผู๎

ปฏิบัติ เสริมสร๎างขีดความสามารถ (Capacity building)  กลไกและหนํวยงานที่เกี่ยวกับกับกําลังคน

ด๎านสุขภาพให๎มีความเข๎มแข็งในการพัฒนานโยบาย ตลอดจนติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล

นโยบายที่เกี่ยวข๎องกับกําลังคนด๎านสุขภาพอยํางตํอเนื่องในระยะยาว 

3. วัตถุประสงค์และเปูาหมาย 

เพ่ือให๎ตอบเปูาหมายหลักดังกลําว วัตถุประสงค๑โดยรวมของโครงการฯ คือ การพัฒนา

รูปแบบการบริหารจัดการและเสริมสร๎างศักยภาพในการจัดบริการกําลังคนด๎านสุขภาพในระดับพ้ืนที่  

โดยมุํงเน๎นที่การจัดบริการดูแลระยะยาว (Long term care) เพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย

พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพ้ืนที่ ในการตอบสนองความต๎องการด๎านสุขภาพของประชาชน  

โดยมีวัตถุประสงค๑เฉพาะดังนี้ 

1. เพ่ือสังเคราะห๑ “ทางเลือก” รูปแบบการบริหารจัดการกําลังคนด๎านสุขภาพในดูแลระยะยาว 

(Long term care)ในบริบทตํางๆของพ้ืนที่ รวมทั้งป๓จจัยในความสําเร็จ (Key success 

factor) และ ความท๎าทาย (Challenge) ของการดําเนินการดังกลําว 

2. พัฒนา “แนวทาง”การบริหารจัดการกําลังคนด๎านสุขภาพในระดับพ้ืนที่ในดูแลระยะยาว 

(Long term care) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดบริการสุขภาพเพ่ือตอบสนองความ

ต๎องการของประชาชน 

3. พัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการกําลังคนของผู๎บริหาร และผู๎ปฏิบัติงาน ในระดับพ้ืนที่ 
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4. พัฒนาเครือขํายความรํวมมือในการบริหารจัดการป๓ญหาสุขภาพในระดับพ้ืนที่ผํานกลไก

ความรํวมมือของฝุายตํางๆในรูปแบบคณะกรรมการคุณภาพชีวิตระดับพ้ืนที่ 

5. เพ่ือเผยแพรํรูปธรรมความสําเร็จของการบริหารจัดการกําลังคนในพ้ืนที่ตํางๆให๎เป็นที่

ประจักษ๑กับสังคมวงกว๎าง เพ่ือนําไปสูํการขยายเครือขํายการจัดการตํอไปในอนาคต 

4. กรอบแนวคิด และ ยุทธศาสตร์หลัก 

เพ่ือให๎สอดคล๎องกับวัตถุประสงค๑ที่ตั้งไว๎ โครงการฯได๎กําหนดยุทธศาสตร๑ของกิจกรรมสําคัญเป็น 3

ยุทธศาสตร๑ ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร๑การจัดการและขับเคลื่อนองค๑ความรู๎ในระดับพื้นที่ 

2. ยุทธศาสตร๑การพัฒนาข๎อเสนอในการขับเคลื่อนนโยบายระดับประเทศ 

3. ยุทธศาสตร๑การสื่อสารสาธารณะ 

 

แผนภาพที่ 1 กรอบความเชื่อมโยงและยุทธศาสตร๑ 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตรท์ี ่2 

การพฒันาขอ้เสนอในการ

ขบัเคลื่อนนโยบายก าลงัคนดา้น

สขุภาพ 

นโยบายก าลังคนด้านสุขภาพ 

ยุทธศาสตรท์ี ่3 

คกก.ก าลงัคนดา้น

สขุภาพแหง่ชาต ิ

คกก.ขบัเคลื่อน

ปฏิรูปการศกึษา 

กระทรวง

สาธารณสขุ 

หน่วยงานดา้น

นโยบายอ่ืนๆ 

ยุทธศาสตรท์ี ่1 

การจดัการและขบัเคลื่อน

องคค์วามรูใ้นพืน้ท่ี 

 

พื้นที่/ พชอ. 

 

พื้นที่/ พชอ. 

 

พื้นที่/ พชอ. 

 

พื้นที่/ พชอ. 

 

พื้นที่/ พชอ. 

 

พื้นที่/ พชอ. 

Area-based (Micro-level) 
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ตารางท่ี 1 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร๑และวัตถุประสงค๑ 

ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค ์

ยุทธศาสตร ์1 การจัดการและขับเคลื่อนองค๑ความรู๎

ในระดับพืน้ที ่

 

ข๎อ 2 พัฒนา “แนวทาง” การบริหารจัดการกําลังคนด๎าน

สุขภาพในระดับพื้นที่  ในการจัดบริการสุขภาพเพื่อ

ตอบสนองความต๎องการของประชาชน 

ข๎อ 3 พัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการกําลังคนของผู๎บรหิาร 

และผู๎ปฏิบัติงาน ในระดับพื้นที่ 

ข๎อ 4 พัฒนาเครือขํายความรํวมมือในการบริหารจัดการป๓ญหา

สุขภาพในระดับพื้นที่ผํานกลไกความรํวมมือของฝุาย

ตํางๆในรูปแบบคณะกรรมการคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ 

ยุทธศาสตร์ 2 การพัฒนาข๎อเสนอในการขับเคลื่อน

นโยบายระดบัประเทศ* 

ข๎อ 1 เพื่อสังเคราะห๑ “ทางเลือก” รูปแบบการบริหารจัดการ

กําลังคนด๎านสุขภาพในบริบทตํางๆของพื้นที่ รวมทั้ง

ป๓จจัยในความสําเร็จ (Key success factor) และ ความ

ท๎าทาย (Challenge) ของการดําเนินการดังกลําว 

ยุทธศาสตร์ 3 การสื่อสารสาธารณะ ข๎อ 5 เพื่อเผยแพรํรูปธรรมความสําเร็จของการบริหารจัดการ

กําลังคนในพื้นที่ตํางๆให๎เป็นที่ประจักษ๑กับสังคมวงกว๎าง 

เพื่อนําไปสูํการขยายเครือขํายการจัดการตํอไปในอนาคต 

*หมายเหตุ ในยุทธศาสตร๑ที่ 2 ไมํได๎ขอการสนับสนุนงบประมาณจากทาง สสส. 

 

รายละเอียดการดําเนินกิจกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการและขับเคลื่อนองค์ความรู้การบริหารจัดการกําลังคนด้านสุขภาพใน

ระดับพื้นที่  

วัตถุประสงค ์

จากการที่รัฐบาลมีนโยบายบูรณาการการทํางานเพ่ือแก๎ป๓ญหาด๎านสุขภาพในพ้ืนที่ โดยการระดม

สรรพกําลังของทุกฝุายที่เกี่ยวข๎องทั้งภาครัฐสํวนกลาง รัฐท๎องถิ่น เอกชน และภาคประชาสังคม ใน
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รูปแบบ “ประชารัฐ” นั้น โดยการตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.) โดยมี

บทบาทเพ่ือกําหนดนโยบายและแนวทางในการแก๎ไขป๓ญหาคุณภาพชีวิตในระดับพ้ืนที่ให๎เป็นรูปธรรม

อยํางบูรณาการ โดยใช๎ประชาชนเป็นศูนย๑กลาง ด๎วยการทํางานอยํางมีสํวนรํวม เพ่ือจัดการคุณภาพ

ชีวิตและระบบสุขภาพชุมชนแบบมีคุณภาพและยั่งยืน 

 

ในป๓จจุบันในพ้ืนที่ตํางๆ มีรูปแบบการจัดบริการสุขภาพ (Care model) ที่มีประสิทธิภาพ

สามารถตอบสนองตํอป๓ญหาของพ้ืนที่ ภายใต๎บริบทที่มีความแตกตํางและข๎อจํากัดของทรัพยากร โดย

รูปแบบเหลํานั้นเน๎นการจัดการของพ้ืนที่โดยใช๎ประชาชนมีสํวนรํวม และผสมผสานการให๎บริการที่

เป็นรูปแบบ institute-based และ การจัดการในชุมชน (Community-based) โดยใช๎เครือขํายการ

สํงตํอท่ีมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร๑นี้จึงมุํงผลที่จะศึกษาองค๑ประกอบตํางๆของความสําเร็จในการดําเนินรูปแบบ

ให๎บริการสุขภาพ ภายใต๎การบริหารจัดการกําลังคนในรูปแบบตํางๆที่หลากหลายตามบริบทพ้ืนที่ โดย

ใช๎การเปรียบเทียบระหวํางพ้ืนที่ตํางๆ เพ่ือที่จะหาป๓จจัยแหํงความสําเร็จในการดําเนินการ นอกจากนี้

มุํงที่จะให๎เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ระหวํางพ้ืนที่ดําเนินการ เพ่ือนําไปสูํการขยายผลในวงกว๎าง และ

เป็นการสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการคุณภาพชีวิตในระดับอําเภอในการจัดบริการ

สุขภาพที่มีประสิทธิภาพแกํประชาชนในพื้นท่ีอีกด๎วย  

วัตถุประสงค์เฉพาะ 

1. สร๎างองค๑ความรู๎และถอดบทเรียนนวัตกรรมการจัดการกําลังคนในการพัฒนารูปแบบการ

ให๎บริการตํางๆ  

2. สนับสนุนการจัดการความรู๎ โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ระหวํางพ้ืนที่ปฏิบัติงาน เพ่ือนําไปสูํ

การพัฒนา “แนวทางบริหารจัดการกําลังคนด๎านสุขภาพของพ้ืนที่” ในอันที่จะหนุนเสริมให๎

เกิดการแก๎ป๓ญหากําลังคนด๎านสุขภาพระดับพื้นที่สอดคล๎องกับความต๎องการของประชาชน  

3. สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของผู๎บริหารและผู๎ปฏิบัติงานในระดับพ้ืนที่ในด๎านการจัดการ

กําลงัคนด๎านสุขภาพเพ่ือหนุนเสริมความเข๎มแข็งของพื้นที่ในการจัดรูปแบบบริการตํางๆ  

4. พัฒนาความรํวมมือของภาคสํวนตํางๆ ที่เป็นองค๑ประกอบของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตระดับอําเภอ 
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รูปแบบการจัดบริการ ในโครงการฯ มุํงเน๎น การศึกษาบทเรียนของพ้ืนที่ในเรื่องการจัดระบบ

บริการ การดูแลระยะยาว (Long term care)  

 

กิจกรรมการดําเนินงาน 

กลวิธีการดําเนินงาน ประกอบด๎วยขั้นตอนหลัก 4 ขั้นตอนดังนี้ 

1. กระบวนการการถอดบทเรียน 

ในยุทธศาสตร๑นี้เริ่มขั้นตอนด๎วยกระบวนการถอดบทเรียนการรูปแบบการให๎บริการและกลไก

การบริหารจัดการกําลังคนในแตํละพ้ืนที่ เพ่ือสร๎างองค๑ความรู๎เพ่ือนําไปสูํการขยายผลสูํพ้ืนที่อ่ืน

และเชื่อมโยงนโยบายกําลังคนด๎านสุขภาพ  

โดยสาระสําคัญหลักในการถอดบทเรียนของแตํละพ้ืนที่เพ่ือค๎นหานวัตกรรมการแก๎ป๓ญหา

กําลังคนในระดับพ้ืนที่ซึ่งสามารถบรรลุผลสําเร็จด๎านสุขภาพ โดยพิจารณาจาก  

1) ประเภทและรูปแบบการจัดบริการ 

2) การกําหนด/แบํงงานระหวํางวิชาชีพ และผู๎ที่ไมํใชํวิชาชีพตํางๆ เพ่ือให๎เกิดการทํางาน

รํวมกัน  

3) ระบบการสนับสนุนสํงเสริมให๎บุคลากรสามารถทํางานได๎เต็มที่  

4) ผลลัพภ๑ที่เกิดขึ้นทั้งในด๎านการเปลี่ยนแปลงสถานะสุขภาพ และความพึงพอใจของ

ประชาชนในพื้นท่ี 

5) บทบาทของภาคประชาชน ผู๎ปุวย ญาติ อสม.คนในชุมชน 

6) บทบาทของ พชอ. และภาคีองค๑กรอื่นๆ 

 

2. เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างพ้ืนที่ดําเนินการ 

การจัดเวทีสัมมนาเพ่ือให๎เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ระหวํางพ้ืนที่ดําเนินการ และเป็นการ

แลกเปลี่ยนประสบการณ๑กันระหวํางนักวิจัย นักวิชาการในพ้ืนที่ และผู๎ปฏิบัติงาน เพ่ือรํวมกัน

สังเคราะห๑ป๓จจัยเอ้ือในการประสบความสําเร็จ (Key success factor) ระบุป๓ญหา/อุปสรรค 

รํวมกันหาแนวทางแก๎ไข 

 

3. การสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการกําลังคน 

การจัดเวทีสัมมนาในการจัดทําแผนบริหารจัดการกําลังคนเพ่ือให๎เกิดประสิทธิภาพในการ

จัดบริการในระดับพ้ืนที่ ในการสัมมนาดังกลําวจะเป็นการแลกเปลี่ยนแนวคิดและองค๑ความรู๎ใน
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การบริหารจัดการกําลังคนจากผู๎เชี่ยวชาญทั้งในสํวนกลางและพ้ืนที่ เพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพ

ของทีมพ้ืนที่ทั้งระดับผู๎บริหารและผู๎ปฏิบัติงานให๎เกิดแนวคิดและทักษะในการบริหารจัดการ

กําลังคน 

 

 

4. การนําเสนอเพื่อการขยายผล 

การจัดประชุมฝุายตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องในแตํละพ้ืนที่ดําเนินการทั้งในระดับอําเภอ ผําน

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ การนําเสนอในระดับจังหวัด ตลอดจนการ

นําเสนอในเวทีผู๎บริหารระดับประเทศ เพ่ือให๎เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ ตลอดจนให๎เกิดการขยาย

การดําเนินการไปสูํ พ้ืนที่ อ่ืนๆสนับสนุนพ้ืนที่ในการจัดการกําลังคน และการขยายผลพ้ืนที่

นวัตกรรมสูํพื้นที่อ่ืน ผํานกระบวนการจัดการความรู๎และเสริมสร๎างศักยภาพในอันที่จะหนุนเสริม

ให๎เกิดการจัดการกําลังคนด๎านสุขภาพระดับพ้ืนที่สอดคล๎องกับความต๎องการของพ้ืนที่  

 

แผนภาพที่ 2 กรอบการทํางานถอดบทเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ผลผลิต 3 

การเผยแพรํเรื่องราวการดําเนินการการ

ดูแลระยะยาวของพื้นที่ ในรูปแบบ 

บทความ, เร่ืองเลํา, Infographic, VDO 

clip ในส่ือ Website, Facebook 
ผลผลิต 1 

ระดับพื้นที่ 

Second visit - พัฒนา 

เครื่องมือ: SWOT + การทํา

ยุทธศาสตร๑ 

Output: แนวทางการพัฒนา

ระบบบริการ และ การจัดการ

First visit – เรียนรู้ 

เครื่องมือ: การถอดบทเรียน 

Output: รูปแบบระบบบริการ 

และ การจัดการกําลังคน 

Third visit – นําเสนอ 

นําเสนอแนวทางการพัฒนาระบบ

บริการ และ การจัดการกําลังคน

รองรับการดูแลระยะยาวของพื้นที ่

สํวนกลาง 

Workshop 1 – เรียนรู้ 

เครื่องมือ: Knowledge 

management 

Output: เรียนรู๎รูปแบบระบบ

บริการ และ การจัดการกําลังคน 

Workshop 1 – พัฒนา 

เครื่องมือ: Knowledge 

management 

Output: เรียนรู๎แนวทางการพัฒนา

ระบบบริการ และ การจัดการกาํลังคน 

ระหวําง 12 พื้นที ่

ผลผลิต 2 

ข๎อเสนอทางเลือกรูปแบบการจัดบรกิารและการ

บริหารจัดการกําลังคนสําหรับการดูแลระยะยาวใน

ระดับพื้นที่ 
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หน่วยงาน/องค์กรเปูาหมายในการทํางานร่วม 

1. หนํวยการจัดบริการในพ้ืนที่ (ครอบคลุมทุกระดับบริการที่เกี่ยวข๎อง หากมีการสํงตํอ) 

2. คณะกรรมการคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ  

3. ผู๎อํานวยการโรงพยาบาล/สาธารณสุขอําเภอ 

4. นักวิชาการในระดับพื้นท่ี (มหาวิทยาลัย, สถาบันการศึกษา และนักวิชาการอิสระที่เกี่ยวข๎อง) 

5. ภาคีเครือขํายอ่ืนๆที่เก่ียวข๎องในแตํละประเด็นการจัดระบบบริการ 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ข๎อเสนอเชิงนโยบายทางเลือกรูปแบบการบริหารจัดการกําลังคนด๎านสุขภาพในบริการตํางๆ

ในระดับพ้ืนที่ 

2. แนวทางบริหารจัดการกําลังคนด๎านสุขภาพของแตํละพ้ืนที่ และกลไกในการขับเคลื่อนและ

ผลการดําเนินงานของแผนในแตํละพ้ืนที่ ในการจัดบริการสุขภาพเพ่ือตอบสนองความ

ต๎องการของประชาชน  

3. ผู๎บริหารและผู๎ปฏิบัติงานในระดับพ้ืนที่มีความรู๎ ความเข๎าใจในเรื่องการจัดการกําลังคนด๎าน

สุขภาพ ในการจัดรูปแบบบริการตํางๆ  

4. เครือขํายความรํวมมือในการพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนระดับพ้ืนที่ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสื่อสารสาธารณะ 

วัตถุประสงค์ 

สนับสนุนกลไกการสื่อสารทั้งเชิงกว๎างและเชิงลึกเพ่ือสร๎างความตระหนักของสังคมและ

นําไปสูํการกําหนดนโยบายและการขยายผลในการปฏิบัติ เป็นการดําเนินการสื่อสารไปยัง

กลุํมเปูาหมายตําง ๆ ทั้งระดับกว๎างและลึก โดยมีเปูาหมายเพ่ือยกระดับประเด็นป๓ญหากําลังคนขึ้นสูํ

การตระหนักรู๎ของสาธารณะ เป็นการสื่อสารกลวิธีการแก๎ป๓ญหากําลังคนถึงนักวิชาการ และผู๎บริหาร
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ระดับพ้ืนที่และสํวนกลาง ตลอดทั้งสื่อถึงผู๎กําหนดนโยบาย นอกจากนั้นยังจะเป็นข๎อมูลสะท๎อนกลับ 

จากประชาชน กําลังคนด๎านสุขภาพ สูํผู๎กําหนดนโยบายด๎วยโดยผํานกลไกการสื่อสารสาธารณะใน

ยุทธศาสตร๑ที่ 3 

 

 

เปูาหมาย 

1. เพ่ือเผยแพรํรูปธรรมความสําเร็จของการบริหารจัดการกําลังคนในรูปแบบระบบบริการตํางๆ

ให๎เป็นที่ประจักษ๑กับสังคมวงกว๎าง 

2. สร๎างความตระหนักในเรื่องกําลังคนด๎านสุขภาพแกํบุคลากรตํางๆ และประชาชนทั่วไป 

 

กิจกรรมดําเนินงาน 

1) ประชาสัมพันธ๑ ประสานงาน ทํากิจกรรมการสื่อสารระหวํางนักวิชาการ ผู๎บริหารและผู๎

กําหนดนโยบาย สื่อสารมวลชน และประชาชน ให๎สนับสนุนการขับเคลื่อน โดยอาศัยเวทีและ

สื่อตํางๆ ได๎แกํการจัดแถลงขําวผลการถอดบทเรียนการจัดการกําลังคนในพ้ืนที่ 

2) จัดทําเครื่องมือและกลไกในการแปลงองค๑ความรู๎ตํางๆเพ่ือสื่อสารตํอสังคมและผู๎กําหนด

นโยบายระดับตํางๆ รวมทั้งตอบคําถามเชิงนโยบายด๎วย ได๎แกํ 

 การจัดทํา Online newsletter  

 การจัดทํา website กําลังคนด๎านสุขภาพ 

 การจัดทํา Infographic ที่มีเนื้อหาจากพ้ืนที่ทําการศึกษาถอดบทเรียน 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. จุลสารผีเสื้อขยับปีก ออนไลน๑ เพื่อสื่อสารกับนักวิชาการ ผู๎ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ และสังคม

สาธารณะ ปีละ 4 ฉบับ 

2. Website แสดงผลงานการขับเคลื่อนกิจกรรมในระดับพ้ืนที่ 

3. การแถลงขําวตํอสาธารณะถึงผลการศึกษาถอดบทเรียนพ้ืนที่ 1 ครั้งเมื่อสิ้นสุดโครงการ 

4. การจัดทํา Infographic การถอดบทเรียนจากพ้ืนที่ ปีละ 4 ชุด 
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กลไกการดําเนินงาน 

1) กลไกกํากับทิศ 

เพ่ือผลสัมฤทธิ์ จะต๎องสร๎างความเข๎มแข็งเชิงสถาบันที่สร๎างความรู๎ด๎านกําลังคน จัดการ

ความรู๎ สูํกระบวนการเชิงนโยบายและเพ่ือให๎โครงการฯ สนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนากําลังคน

ด๎านสุขภาพ สามารถดําเนินได๎อยํางมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค๑ โดยจัดตั้ง “คณะกรรมการ

กํากับทิศทาง (Steering Committee)” เพ่ือกํากับทิศทางการทํางานของโครงการฯ ประกอบด๎วย 

ผู๎ทรงคุณวุฒิ ผู๎บริหาร นักวิชาการ ตัวแทนหนํวยงานที่ เกี่ยวข๎องจากภาคสํวนตํางๆ โดยต๎องมีระบบ

รายงานผลเป็นระยะ 

2) กลไกการดําเนินงาน 

โครงการนี้ดําเนินการโดยสํานักงานวิจัยและพัฒนากําลังคนด๎านสุขภาพ (สวค.) ภายใต๎มูลนิธิ

สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวํางประเทศ
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5. กลุ่มเปูาหมายและพื้นที่ดําเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การจัดการและขับเคลื่อนองค๑ความรู๎ในระดับพ้ืนที่ 

กลุ่มเปูาหมาย 

พ้ืนที่เปูาหมายคัดเลือกจากบัญชีรายชื่อพ้ืนที่เปูาหมายการดําเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบ

สุขภาพอําเภอ โดยใช๎พื้นที่เป็นฐาน ประชาชนเป็นศูนย๑กลาง ตามแนวทางประชารัฐ ของ สสส. โดยในปีที่ 1 เลือก

มาเขตละ 1 พ้ืนที่ จํานวนทั้งสิ้น 11 พ้ืนที่ โดยการเลือกแบบ purposive โดยให๎มีความหลากหลายทั้งในพ้ืนที่เขต

เมืองและเขตชนบท  

สําหรับพื้นที่ดําเนินการในปีที่ 2 จะเป็นการขยายเครือขํายดําเนินการ โดยเลือกมาเขตละ 1 พ้ืนที่ จํานวน

ทั้งสิ้น 14 พ้ืนที่ ตามความสมัครใจ (Voluntary) 

 

พื้นที่ดําเนินการ รวมทั้งสิ้น 25 พ้ืนที่ 

ตารางท่ี 2 พื้นที่ดําเนินการในปีท่ี 1 

 เขตสุขภาพ จังหวัด พื้นที่ปีที่ 1 (11) 

1 เขต 1 เชียงใหมํ อ.สันทราย 

2 เขต 3 กําแพงเพชร อ.พรานกระตําย 

3 เขต 4 ลพบุร ี อ.ชัยบาดาล 

4 เขต 5 เพชรบุร ี อ.บ๎านลาด 

5 เขต 7 กาฬสินธุ๑ อ.เมือง 

6 เขต 8 บึงกาฬ อ.ศรีวิไล 

7 เขต 9 นครราชสีมา อ.จักรราช 

8 เขต 10 อุบลราชธาน ี อ.วารินชําราบ 

9 เขต 11 นครศรีธรรมราช อ.เมือง 

10 เขต 11 นครศรีธรรมราช อ.ฉวาง 

11 เขต 12 สงขลา อ.บางกล่ํา 
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ตารางท่ี 3 พื้นที่ดําเนินการในปีท่ี 2 

 เขตสุขภาพ จังหวัด พื้นที่ปีที่ 2 (14) 

1 เขต 1 เชียงใหมํ อ.แมํวาง 

2 เขต 2 สุโขทัย อ.สวรรคโลก 

3 เขต 3 กําแพงเพชร อ.ไทรงาม 

4 เขต 5 เพชรบุร ี อ.หนองหญ๎าปล๎อง 

5 เขต 7 กาฬสินธุ๑ อ.กุฉินารายณ๑ 

6 เขต 7 ขอนแกํน อ.เมือง 

7 เขต 8 บึงกาฬ อ.บึงโขงหลง 

8 เขต 9 นครราชสีมา อ.บ๎านเหลื่อม 

9 เขต 10 อุบลราชธาน ี อ.เดชอุดม 

10 เขต 10 อํานาจเจริญ อ.เมือง 

11 เขต 11 นครศรีธรรมราช อ.ถ้ําพรรณา 

12 เขต 11 นครศรีธรรมราช อ.จุฬาภรณ๑ 

13 เขต 12 สงขลา อ.สะบ๎าย๎อย 

14 เขต 13 กรุงเทพ ศูนย๑สุขภาพที่ 48 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสื่อสารสาธารณะ 

กลุ่มเปูาหมาย 

เปูาหมายของการทําสื่อสาธารณะในการเรื่องการพัฒนากําลังคนด๎านสุขภาพในระดับพ้ืนที่ เพ่ือสนับสนุนการ

ขับเคลื่อนนโยบายคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ ได๎แกํ 

1) ผู๎กําหนดนโยบายที่เกี่ยวข๎องทั้งจากกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษย๑ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหํงชาติ กรมสํงเสริมการปกครองสํวนท๎องถิ่น  

2) ผู๎ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ในการดูแลระยะยาว ทั้งจากกระทรวงสาธารณสุข และ องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
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6. ระยะเวลาดําเนินการ 

โครงการนี้มีระยะเวลาดําเนินการ 2 ปี ตั้งแตํ 15 มิย.2561 – 14 มิย. 2563 

เนื่องจากสถานการณ๑โควิท -19 โครงการได๎ขอขยายระยะเวลาตํออีก 6 เดือน ตั้งแตํ 15 มิย.2563-14 ธค.2563 

 

7. ผลการดําเนินงาน 

จากการดําเนินงานในระยะเวลา 30 เดือน ทางโครงการมีผลการดําเนินงานแยกตามยุทธศาสตร๑ดังนี้ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1  การจัดการและขับเคลื่อนองค์ความรู้ในระดับพื้นที่ 

 

1) การถอดบทเรียนความสําเร็จของพื้นที่ในการขับเคลื่อนระบบการดูแลระยะยาว (Long term care) และ

การบริหารจัดการกําลังคน 

ในปี 2561 สํานักงานวิจัยและพัฒนากําลังคนด๎านสุขภาพ (สวค.)  ได๎ทําการการศึกษาระบบบริการระยะ

ยาวในประเทศไทย โดยมุํงศึกษาองค๑ประกอบตํางๆ ของความสําเร็จในการดําเนินการให๎บริการระยะยาวภายใต๎

การบริหารจัดการกําลังคนในรูปแบบตํางๆ ที่หลากหลายตามบริบทพ้ืนที่ โดยใช๎การถอดบทเรียนในพ้ืนที่ตํางๆ 

เพ่ือที่จะหาป๓จจัยแหํงความสําเร็จในการดําเนินการ ใน 25 พ้ืนที่ ดังนี้ อ.สันทราย และแมํวาง จ.เชียงใหมํ, อ.

พรานกระตําย และ อ.ไทรงาม จ.กําแพงเพชร, อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี, อ.บ๎านลาด และ อ.หนองหญ๎าปล๎อง  จ.

เพชรบุรี, อ.เมืองกาฬสินธุ๑ และ อ.กุฉินารายณ๑ จ.กาฬสินธุ๑, อ.ศรีวิไล และ อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ, อ.จักราช และ 

อ.บ๎านเหลื่อม จ.นครราชสีมา, อ.วารินชําราบ และอ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี, อ.ฉวาง, อ.ถ้ําพรรณรา, อ.จุฬา

ภรรณ๑ และ เขตเทศบาลนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช, และ อ.บางกล่ํา และ อ.สะบ๎าย๎อย จ.สงขลา, อ.

สวรรคโลก จ.สุโขทัย, อ.เมืองอํานาจเจริญ จ.อํานาจเจริญ, ศูนย๑บริการสาธารณสุข 48 กรุงเทพฯ และ เทศบาล

เมืองขอนแกํน พบวําแตํละพ้ืนที่มีการดําเนินการให๎บริการระบบ LTC และการบริหารจัดการกําลังคนแตกตํางกัน

ไปตามบริบททางสังคมและเศรษฐกิจที่แตกตํางกัน นอกจากนี้ยังจัดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ระหวํางพ้ืนที่

ดําเนินการ เพื่อนําไปสูํการขยายผลในวงกว๎าง เป็นการสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการคุณภาพชีวิตใน

ระดับอําเภอในการจัดบริการสุขภาพที่มีประสิทธิภาพแกํประชาชนในพ้ืนที่อีกด๎วย และมีเวทีคืนข๎อมูลในแตํละ

พ้ืนที่โดยทีมวิชาการ 
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1.1 ผลการถอดบทเรียน พบวํา  

 1) ระบบบริการ: ทุกพ้ืนที่ที่ทําการศึกษามีระบบการดูแลระยะยาวอยูํแล๎ว โดยเป็นสํวนหนึ่งของของ

ระบบการเยี่ยมบ๎านในงานบริการปฐมภูมิ เมื่อ สปสช. เปิดดําเนินการกองทุนระบบการดูแลระยะยาวในปี 2559 

ทําให๎มีการแยกบริการระยะยาวออกมาเป็นภาระงานหนึ่งที่ชัดเจน โดยแตํละพ้ืนที่นํามาผนวกตํอยอดกับงานเยี่ยม

บ๎านเดิม มีองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น (อปท.) เข๎ามามีบทบาทสําคัญตามเงื่อนไขของกองทุนฯ  มีการจัดระบบ

เยียมบ๎านที่เป็นระบบมากขึ้น โดยมอบหมายให๎มีผู๎รับผิดชอบงานกองทุนการให๎บริการระยะยาวเป็นหลัก 1 คน 

หรือ CM (Care manager) สํวนใหญํจะเป็นพยาบาลที่รับผิดชอบงานเยี่ยมบ๎าน และจะแยกผู๎ปุวยที่เข๎าเกณฑ๑

ได๎รับการดูแลตามกองทุนของ สปสช. ออกมาให๎อยูํภายใต๎การดูแลของกองทุนนี้เพ่ือให๎จัดระบบบริการผู๎ปุวยได๎

ครบตามชุดสิทธิประโยชน๑ของกองทุนฯ เชํน การประเมิน ADL ผู๎ปุวย การวางแผนการดูแล (care plan) การทํา 

case conference และการให๎บริการการดูแล โดยมี care giver (CG) เป็นบุคลากรกลุํมใหมํเพ่ิมเข๎ามาในระบบ

ให๎เป็นผู๎ชํวยวิชาชีพในการให๎บริการที่บ๎านของผู๎ปุวยภาวะพ่ึงพิงที่ต๎องการบริการระยะยาว  

นอกจากการเยี่ยมบ๎านแล๎ว ระบบบริการระยะยาวที่มีการดําเนินการอยูํในป๓จจุบัน บางพ้ืนที่มีการ

ให๎บริการภายในสถานบริการในลักษณะของการบริการพ้ืนฟูสมรรถภาพทางกาย ซึ่งพบวําศูนย๑ฟ้ืนฟูนี้มีทั้งที่ตั้งอยูํ

ภายในสถานบริการเชํน หนํวยบริการปฐมภูมิของโรงพยาบาล หรือ รพ.สต. และตั้งอยูํภายนอกสถานบริการ เชํน 

ภายในพ้ืนที่ของ อปท. โดยได๎รับความรํวมมือจาก อปท. และตั้งอยูํที่วัด โดยเป็นความรํวมมือระหวํางสถานบริการ

กับวัดและภาคีอ่ืนๆ เชํน ภาคประชาสังคม ภาคธุรกิจเอกชน การมีศูนย๑ฟื้นฟูเพ่ือให๎บริการในสถานบริการเชํนนี้ทํา

ให๎ประชาชนได๎รับบริการที่เต็มรูปแบบมากข้ึน  

2) ระบบการบริหารและจัดการกําลังคน: ภายหลังมีกองทุนการบริการระยะยาวของ สปสช. ได๎เกิด

กําลังคนในงานดูแลระยะยาวขึ้นใหมํ 2 กลุํม คือ Caregiver (CG) ทําหน๎าที่ให๎บริการเคส และ Care manager 

(CM) ทําหน๎าที่บริหารจัดการเคส 

CM: พบวําสํวนใหญํจะเป็นพยาบาลวิชาชีพ คนกลุํมนี้มีภาระงานอ่ืนอยูํแล๎ว งานกองทุนฯ กลายเป็นภาระ

งานใหมํที่เพ่ิมเข๎ามาโดยเฉพาะงานเอกสาร หลายพ้ืนที่มีการแก๎ไขป๓ญหาภาระงานที่หนักเกินของ CM ด๎วยการจัด

อบรม หลักสูตร mini CM ให๎ทําหน๎าที่ชํวย CM หรือการเพ่ิม CM จากตัวแทน อปท. เข๎ารวมอบรมเป็น CM  

และทํางานควบคูํกับ CM ของสถานบริการ  
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CG: สํวนใหญํมาจาก อสม. เข๎ารับการอบรมหลักสูตรเพ่ิมตามหลักสูตรของกรมอนามัย ซึ่งมีทั้งแบบ 70 

ชม. และ 420 ชม. สํวนใหญํจะผํานการอบรม 70 ชม. นอกจาก CG แล๎ว มีกําลังคนระดับผู๎ชํวยอีกกลุํมหนึ่งในบาง

พ้ืนที่ เรียกวําผู๎ชํวยนักกายภาพบําบัด ซึ่งเป็นอาสาสมัครนํามาอบรมด๎านฟื้นฟูสภาพและทําหน๎าที่เยียมบ๎านและให๎

กายภาพบําบัดตามคําชี้แนะของนักกายภาพบําบัด CG จะทํางานตามกิจกรรมที่ระบุใน Care plan ในด๎าน

คําตอบแทน มี 2 ประเภท หากเป็นพ้ืนที่ที่โอนเงินผํานสถานบริการ จะจํายคําตอบแทนตามระเบียบของสถาน

บริการ คือ 600-1,500 บาท ขึ้นอยูํกับจํานวนผู๎สูงอายุที่ดูแล สําหรับพ้ืนที่ที่มีการโอนเงินผํานศูนย๑พัฒนาคุณภาพ

ชีวิตฯ หรือ อปท. แตํละพ้ืนที่มีการจํายคําตอบแทนให๎ CG หลากหลาย ระหวําง 1,000 – 4,000 บาท ขึ้นอยูํกับ

อัตราคําตอบแทนตํอครั้งและจํานวนผู๎ปุวยที่รับผิดชอบ ในด๎านการยอมรับพบวํา CG ได๎รับการยอมรับทั้งจาก

ผู๎ปุวยและ CM 

สหวิชาชีพเป็นกําลังคนระดับวิชาชีพที่สําคัญที่เข๎าไปหนุนเสริมระบบ LTC ในชุมชน ทั้ง 25 พ้ืนที่ จะพบ

เห็นบทบาทของเครือขํายปฐมภูมิ (PCC) ตํองาน LTC ได๎ชัดเจน ในพ้ืนที่ที่มีความเข๎มแข็งของ PCC อยูํแล๎ว ซึ่ง

สํวนใหญํจะเป็นพ้ืนที่ที่มีทีมหมอครอบครัวเพียงพอกับความต๎องการ และพ้ืนที่ที่มีการเตรียมความพร๎อมของ

เครือขํายปฐมภูมิได๎แกํ การเตรียมกําลังคน แพทย๑และสหวิชาชีพ ประจําเครือขํายตําง ๆ และจัดระบบสนับสนุน

รองรับ จะสามารถเชื่อมโยงการทํางานนโยบายใหมํๆ เข๎ากับโครงสร๎างเดิมที่มี เชํน LTC นอกจากนั้นยังสามารถ

เชื่อมโยงไปสูํโครงสร๎างใหมํที่เพ่ิงเกิดขึ้นคือคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.) ทําให๎สามารถ

ขับเคลื่อนงานในระดับอําเภอได๎ 

3) กลไกและภาคีเครือข่าย: กองทุน LTC ของ สปสช. กําหนดให๎ อปท. เป็นกลไกสําคัญในการบริหาร

จัดการและดําเนินการเบิกจําย โดยเงินงบประมาณจะถูกสํงตรงเข๎า อปท. กําหนดให๎บริหารใน 2 รูปแบบ คือ 

รูปแบบแรก ให๎ อปท. จัดตั้งศูนย๑พัฒนาคุณภาพชีวิตผู๎สูงอายุ ขึ้นมาเพ่ือทําหน๎าที่บริหารเงินกองทุน รูปแบบที่ 2 

สําหรับ อปท.ที่ยังไมํสามารถจัดตั้งศูนย๑พัฒนาคุณภาพชีวิตผู๎สูงอายุได๎ ให๎ทําความรํวมมือกับสถานบริการในพ้ืนที่

ในการจัดระบบบริการและบริหารจัดการเงินตามระเบียบตํอไป  

คณะผู๎วิจัยพบวํารูปแบบแรกมีความคลํองตัวในการเบิกจํายงบประมาณมากกวํา สามารถจัดซื้อของใช๎  

ที่สอดคล๎องกับความต๎องการของผู๎ปุวย เชํน ผ๎าอ๎อมสําเร็จรูปได๎ ลดภาระงานด๎านเอกสารของ CM และสามารถ

กําหนดคําตอบแทน CG ได๎สูงกวํา รูปแบบที่ 2 การเบิกจํายงบประมาณต๎องเป็นไปตามระเบียบเงินบํารุง ทําให๎

ขาดความยืดหยุํน มี อปท. จํานวนหลายแหํงที่เข๎ารํวมกองทุนแล๎วแตํยังไมํสามารถเบิกจํายเงินได๎ เพราะ อปท. 

มองวํายังไมํมีความชัดเจนของระบบการเบิกจําย งบประมาณจึงค๎างอยูํที่ อปท. เป็นจํานวนมาก  
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คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.) มีหลายพ้ืนที่ตํางก็เห็นวํา พชอ. มีความสนใจใน

การขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตผู๎สูงอายุ แตํยังไมํเป็นจริงในทางปฏิบัติติ จาก 25 พ้ืนที่ศึกษา มีเพียง 3 พ้ืนที่ ที่มีการ

ขับเคลื่อนงานด๎านคุณภาพชีวิตโดย พชอ. ทําให๎ทุกภาคีได๎เข๎ามารํวม สํวนพ้ืนที่อ่ืน ๆ แม๎มีความสนใจในประเด็น

ดังกลําว แตํก็มีข๎อจํากัดในการขับเคลื่อน ยังขับเคลื่อนอยํางแยกสํวน   

และมีภาคีอ่ืนๆ เชํน วัด พบวําเข๎ามามีสํวนรํวมหลายรูปแบบ คือ การสนับสนุนสถานที่สําหรับตั้งศูนย๑

ฟ้ืนฟูสภาพ และศูนย๑พัฒนาคุณภาพชีวิตผู๎สูงอายุ การเยี่ยมบ๎าน และการสนับสนุนเงินและอุปกรณ๑ทางการแพทย๑ 

นอกจากนี้มีภาคีภาคเอกชนที่เข๎ามารํวมบริจาคสิ่งของ  

4) งบประมาณ: งบประมาณสําคัญในการจัดบริการระยะยาวมาจากกองทุนระบบบบริการระยะยาวของ 

สปสช. ซึ่งถูกใช๎เป็นคําตอบแทน CG เป็นหลัก พบวําบางพื้นที่ท่ี อบจ. เข๎ารํวมกองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพที่จําเป็นตํอ

การพัฒนาสุขภาพระดับจังหวัด มีการนํางบประมาณสํวนนี้มาใช๎ในการการดูแลระยะยาวด๎วยในหลายรูปแบบ เชํน 

อบจ. บางแหํงสนับสนุนการจ๎าง CG เต็มเวลาให๎ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ หรือ สนับสนุนการจัดทําศูนย๑ฟ้ืนฟูสภาพ และ

จํายคําตอบแทนให๎กับผู๎ชํวยนักกายภาพบําบัดที่ทํางานประสานกับ CG หรือสนับสนุนศูนย๑อุปกรณ๑การแพทย๑ เป็น

ต๎น นอกจากนี้พบวํามีงบประมาณบางสํวนได๎มาจากการบริจาคของประชาชน  

5) ระบบข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยี: พบวําฐานข๎อมูลที่พ้ืนที่พัฒนาจากสํวนกลางมีหลากหลาย 

ซ้ําซ๎อน ไมํเชื่อมโยงกัน ทําให๎บุคลากร โดยเฉพาะ CM ต๎องใช๎เวลามากในการกรอกข๎อมูล ซึงเป็นภาระที่เพ่ิมมา

คํอนข๎างมาก เนื่องจากสภาพป๓ญหาข๎างต๎น มีบางพ้ืนที่ได๎พัฒนาระบบเทคโนโลยีด๎านข๎อมูลขําวสารนํามาใช๎อํานวย

ความสะดวกในการทํางาน เชํน นําโปรแกรม CG 4.0 นํามาใช๎ในการเยี่ยมบ๎านของ CG และชํวยในการสื่อสาร

ระหวําง CM และ CG ระบบข๎อมูลที่พัฒนาขึ้นใช๎ในการเยี่ยมบ๎านและสื่อสารระหวํางสหวิชาชีพ ที่พัฒนาโดย กทม 

เทศบาลนครขอนแกํน อบจ สงขลา เป็นต๎น 

1.2 การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นระหว่างการดําเนินการของโครงการ 

 การดําเนินการถอดบทเรียนความสําเร็จและป๓ญหาของแตํละพ้ืนที่ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ระหวํางพ้ืนที่ 

ตลอดถึงการคืนข๎อมูลพร๎อมข๎อเสนอแนะจากทีมวิชาการ เกิดผลการเปลี่ยนแปลงในพ้ืนที่ตําง ๆ ซึ่งอาจจะเป็นผล

จากกระบวนการของโครงการดังนี้ 



40 

1) ระบบบริการ: พ้ืนที่สํวนใหญํเน๎นระบบการเยี่ยมบ๎านแตํไมํมีสถานบริการฟ้ืนฟูสภาพรองรับ จากกรณี

ตัวอยํางจากกาฬสินธุ๑ที่มีการจัดบริการศูนย๑ฟ้ืนฟูสภาพ จึงทําให๎หลายพ้ืนที่เริ่มจัดศูนย๑ฟ้ืนฟูสภาพ หรือขยาย

จํานวนศูนย๑จากจํานวนที่มีอยูํเดิม เชํน บางกล่ํา บึงโขงหลง ชัยบาดาล เป็นต๎น 

2) ระบบบริหารและจัดการกําลังคน  

- CM มีภาระงานเพ่ิมขึ้นคํอนข๎างมาก จากภาระงานเดิมที่มี หลายแหํงมี CM คนเดียว ที่กาฬสินธุ๑จึง

แก๎ป๓ญหาโดยจัดหลักสูตร mini CM และอบรมให๎ทุกคนที่เกี่ยวข๎องเพ่ือทํางานทดแทนและเสริมกันได๎ มีหลาย

พ้ืนที่มีความสนใจและเกิดการแลกเปลี่ยนหลักสูตรและหลายพ้ืนที่เริ่มดําเนินการ นอกจากนั้นยังพบวําสวรรคโลก

อบรม CM จาก อปท. ด๎วยซึ่งเห็นผลดีในการทํางานรํวมกัน จึงทําให๎พ้ืนที่อ่ืน ๆ ตํางก็สนใจ 

- การจํายคําตอบแทน CG ซึ่งพ้ืนที่ที่โอนงบประมาณผํานศูนย๑ฯ สามารถจํายคําตอบแทน CG ได๎สูง หลาย

พ้ืนที่ก็เริ่มสนใจจะทํา เชํน ที่บางกล่ํา จัดตั้งศูนย๑พัฒนาคุณภาพชีวิตผู๎สูงอายุเพ่ือประโยชน๑ในการโอนงบประมาณ

ผํานศูนย๑ฯ  

- การที่ CG มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในด๎านการฟ้ืนฟูสภาพของ กาฬสินธุ๑ ทําให๎บางพ้ืนที่สนใจที่จะนําไป

ปฏิบัติ เชํน บางกล่ํา 

3) กลไกและภาคีเครือข่าย: พระเป็นภาคีที่สําคัญ มีตัวอยํางพระทําหน๎าที่ CG ที่แมํวาง พระเป็น

ศูนย๑กลางในการจัดตั้งศูนย๑ฟ้ืนฟู พบในเขตอําเภอสันทราย และฉวาง พระให๎การสนับสนุนป๓จจัยตําง ๆ ที่ สวรรค

โลก หนองหญ๎าปล๎อง บ๎านลาด ศรีวิไล และอีกหลาย ๆ ที่ จึงทําให๎พ้ืนที่อ่ืน ๆ สนใจที่จะเริ่มขยายสูํภาคีพระ มาก

ขึ้น 

4) ระบบงบประมาณ ในชํวงเริ่มต๎นของโครงการมีบางพ้ืนที่ไมํสามารถเบิกจํายได๎ เนื่องจาก อปท. เห็นวํา

ยังมีความไมํชัดเจนในการเบิกจํายงบประมาณของกองทุนนี้ ทําให๎ CG ต๎องทํางานโดยไมํได๎รับคําตอบแทน แตํ

ในชํวงปีที่ 2 ของโครงการ หลังจากมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ มีการคืนข๎อมูล และพ้ืนที่มีความพยายามแก๎ป๓ญหา จึง

สามารถเบิกจํายงบประมาณกับ อปท. ได๎ เชํน ที่ นครราชสีมา และที่ฉวาง 

5) ระบบข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยี บางพ้ืนที่ได๎พัฒนาระบบเทคโนโลยีด๎านข๎อมูลขําวสารนํามาใช๎

อํานวยความสะดวกในการทํางานเพ่ือแก๎ป๓ญหาข๎อมูลและเอกสารที่หลากหลายและเพ่ิมประสิทธิภาพการสื่อสาร 

 เชํน ที่สวรรคโลกได๎นําโปรแกรม CG4.0 นํามาใช๎ในการเยี่ยมบ๎านของ CG และชํวยในการสื่อสารระหวําง CM  

และ CG เมื่อนํามาแลกเปลี่ยนในเวที มีหลายพ้ืนที่นําไปใช๎ในพ้ืนที่ตนเอง 

1.3 ปัญหาและความท้าทาย 
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 จากการถอดบทเรียน และเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ตําง ๆ สามารถพบป๓ญหาที่อาจจะเป็นอุปสรรคตํอการ

เคลื่อนงาน LTC ดังตํอไปนี้ 

1) ระบบบริการ 

1.1 ยังขาดสถานบริการหรือศูนย๑ที่เป็นสถานที่ดูแลฟ้ืนฟูสภาพของผู๎มีภาวะพ่ึงพิงในหลายที่ เนื่องมาจาก

หลายสาเหตุ เชํน ไมํมีงบประมาณเพียงพอ ขาดการสนับสนุนจาก อปท. ความเข๎าใจของผู๎บริหาร 

 1.2 การจัดระบบบริการในเขตเมืองเป็นความท๎าทายที่สําคัญของระบบการบริการระยะยาว ระบบ LTC 

ของภาครัฐและสํวนท๎องถิ่นในป๓จจุบันแม๎จะสามารถดําเนินการในชุมชนชนบท แตํยังไมํสามารถดําเนินการให๎

เข๎าถึงผู๎สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงในเขตเมืองได๎ 

2) ระบบบริหารและจัดการกําลังคน  

2.1การขาดแคลน CM  โดยที่ CM เป็นบุคคลที่มีบทบาทสําคัญ ในทุกกระบวนการของการให๎บริการ 

โดยเฉพาะอยํางยิ่งการประสานระหวํางผู๎ปุวย CG สหวิชาชีพและภาคีตําง ๆ เพ่ือจัดบริการให๎ได๎สอดคล๎องกับ

ความต๎องการของผู๎ปุวย ในขณะที่ ในป๓จจุบันนี้ สํวนใหญํได๎คัดเลือกพยาบาลวิชาชีพซึ่งมีงานประจําอยูํแล๎ว จึงทํา

ให๎ไมํมีเวลาเพียงพอที่จะทําหน๎าที่ CM นอกจากนั้น CM ต๎องทําหน๎าที่ในการประสานงานคํอนข๎างมาก ซึ่งบางครั้ง

อาจจะมีทักษะในการประสานไมํเพียงพอ  

2.2 CG พบป๓ญหาและอุปสรรคหลายประการได๎แกํ 

- CG ยังมีข๎อจํากัดในทักษะการให๎บริการ สํวนใหญํเป็นการไปเยี่ยมเพ่ือให๎กําลังใจ ให๎คําแนะนํา

ผู๎ปุวยและญาติ มีเพียงสํวนน๎อยที่สามารถให๎บริการสุขภาพ เชํน การทํากายภาพบําบัดเบื้องต๎น การทํา

แผล การดูแลเรื่องยา เป็นต๎น 

- มีคําตอบแทนที่ยังไมํจูงใจเพียงพอ อาจจะทําให๎ไมํสามารถธํารงในระบบได๎ในระยะยาว ป๓จจุบัน

บริการ LTC ถูกดําเนินการผํานทางการทําสัญญาให๎บริการระหวํางหนํวยบริการซึ่งสํวนใหญํคือ รพ.สต.  

กับ อปท. ทําให๎การบริหารจัดการงบประมาณต๎องเป็นไปตามกรอบการใช๎งบเงินบํารุงของหนํวยบริการซึ่ง 

มีระบบระเบียบที่ไมํยืดหยุํน ทําให๎เบิกคําตอบแทนให๎ CG ได๎น๎อย อาจจะไมํสามารถธํารงอยูํได๎ในระยะ

ยาว 
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- CG ที่คัดเลือกมาสํวนใหญํ เป็น อสม แม๎จะมีข๎อดีคือได๎รับการยอมรับจากชุมชนเดิมเป็นทุน มี

องค๑ความรู๎ด๎านสุขภาพ มีจิตบริการ มีโอกาสการคงอยูํสูง แตํข๎อจํากัดคือ อสม บางคนมีอายุมาก อาจจะ

ไมํมีข๎อจํากัดในการเรียนรู๎เทคโนโลยีที่นํามาใช๎ และองค๑ความรู๎ทางวิชาการท่ีจําเป็น 

2.3 สหวิชาชีพ การขาดแคลนสหวิชาชีพปฏิบัติงานในโรงพยาบาล ทําให๎หลายพ้ืนที่ไมํสามารถให๎การ

สนับสนุนการเยี่ยมบ๎าน และการฟื้นฟูสภาพได๎อยํางเพียงพอ นอกจากนั้น มีบางวิชาชีพที่ควรเพ่ิมเข๎ามาดูแลในเชิง

สังคม เชํน นักสังคมสงเคราะห๑ ซึ่งจะมาเติมเต็มในความต๎องการด๎านเศรษฐกิจและสังคม นักจิตวิทยา ดูแลในด๎าน

สภาวะจิตใจของผู๎ปุวยและญาติ และนักกิจกรรมบําบัด เป็นต๎น 

3) กลไกและภาคีเครื่อข่าย พบวําอปท ยังไมํสามารถเข๎ารํวมจัดบริการ LTC ได๎ในหลายพ้ืนที่ และใน

พ้ืนที่ที่เข๎ารํวมมีบางสํวนที่เป็นการโอนเงินผํานสถานบริการแทนที่จะเป็นการโอนเงินเข๎าศูนย๑พัฒนาคุณภาพชีวิต 

ทําให๎พ้ืนที่การดําเนินงาน LTC สํวนใหญํยังไมํเป็นเนื้อเดียวกันระหวําง อปท. และระบบบริการ จึงเป็นการเพ่ิม

ภาระงาน และงบประมาณเข๎าไปในระบบบริการคํอนข๎างมาก  

- พชอ ไมํสามารถขับเคลื่อนงาน LTC หรือการพัฒนาคุณภาพชีวิตได๎ในหลายพ้ืนที่ เนื่องมาจาก  

1) ความสนใจของนายอําเภอมีหลากหลาย ไมํมีเวลาเพียงพอที่จะทําเฉพาะประเด็น 2) การขับเคลื่อนงาน

ผําน พชอ จําเป็นต๎องมีทีมงานเลขาที่เข๎มแข็ง เพ่ือสามารถกระจายยุทธศาสตร๑ไปสูํยุทธวิธีสูํการปฎิบัติได๎ 

3) การขับเคลื่อนงาน เป็นไปอยํางกระจัดกระจายตามความสนใจของภาคี  4) งบประมาณอํานวยความ

สะดวกคํอนข๎างจํากัด 

4) ระบบข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยี มีฐานข๎อมูลที่หลากหลายและซ้ําซ๎อนที่พัฒนาจากสํวนกลางที่

ขาดความเชื่อมโยงกัน ทําให๎บุคลากรของพ้ืนที่ที่มีจํานวนคํอนข๎างจํากัดต๎องกรอกข๎อมูลที่ซ้ําซ๎อนหลายครั้ง และ

ระบบข๎อมูลนั้นพ้ืนที่ยังไมํสามารถนํามาใช๎ประโยชน๑ได๎ จึงทําให๎หลายพ้ืนที่เริ่มพัฒนาระบบข๎อมูลเข๎ามาเพ่ื อ

แก๎ป๓ญหาในแตํละพ้ืนที่ จึงเกิดความหลากหลายของระบบฐานข๎อมูล  
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1.4 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวและกําลังคนด้านสุขภาพใน

ระบบการดูแลระยะยาว 

ภาพพึงประสงค์ของการดูแลระยะยาวของประเทศไทย 

1. การดูแลระยะยาว (Long term care) ควรเป็นบริการภายใต๎ภารกิจขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

เพราะเป็นหนํวยงานที่ดูแลไกล๎ชิดและมีความรับผิดชอบ (accountability) ตํอประชาชนในพ้ืนที่ 

2. การจัดบริการดูแลระยะยาว หากท๎องถิ่นที่มีความพร๎อมในเรื่องของสถานที่และกําลังคนด๎านสุขภาพ ก็

สามารถให๎บริการได๎ด๎วยตัวเอง ในขณะที่ท๎องถิ่นที่ยังไมํมีความพร๎อมสามารถซื้อบริการ (service 

purchaser) จากหนํวยบริการด๎านสุขภาพอ่ืนๆได๎ โดยสามารถบํงได๎เป็น 

2.1 ในเขตเมือง 

 สามารถซื้อบริการจากหนํวยบริการสาธารณสุขทั้งของกระทรวงสาธารณสุขหรือ

หนํวยงานของรัฐอ่ืนๆที่มีความพร๎อมทั้งในเรื่องสถานที่และกําลังคนด๎านสุขภาพ 

 อาจจะซื้อบริการจากหนํวยงานที่ให๎บริการด๎านการดูแลระยะยาวที่ไมํหวังผลกําไร (Not 

for profit) หรือหนํวยงานที่มีลักษณะเป็น Social enterprise 

2.2 ในเขตชนบท 

 สามารถซื้อบริการจากหนํวยบริการสาธารณสุขทั้งของกระทรวงสาธารณสุขที่มีความ

พร๎อมทั้งในเรื่องสถานที่และกําลังคนด๎านสุขภาพ และเป็นผู๎ให๎บริการหลักในเรื่อง

สุขภาพในพ้ืนที่ชนบท 

3. กําลังคนด๎านสุขภาพ กําลังคนด๎านสุขภาพหลักในการดูแลระยะยาว คือ Care manager, Care giver, 

ทีมสหวิชาชีพ โดยเฉพาะอยํางยิ่งนักกายภาพบําบัด ภายใต๎การนําทีมของแพทย๑ที่มีทักษะทางด๎านเวช

ปฏิบัติครอบครัว 

3.1 Case manager - ในระยะยาว การดูแลระยะยาวควรจะมี Case manager ทําหน๎าที่ในการ

ประสานจัดการทรัพยากรจากหนํวยงานตํางๆที่เกี่ยวข๎อง ที่จะจัดบริการทั้งทางด๎าน

การแพทย๑ และบริการทางสังคมให๎กับผู๎ปุวยระยะยาว โดย Case manager ไมํจําเป็นต๎อง

เป็นพยาบาลวิชาชีพ 

3.2 Care manager - ควรเป็นพยาบาลวิชาชีพที่มีความรู๎ และทักษะในการให๎บริการทาง

การแพทย๑แกํผู๎ปุวยระยะยาว 
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3.3 Care giver ควรมีการพัฒนาสมรรถนะให๎มีความชํานาญมากขึ้นในการชํวยเหลือผู๎ปุวยระยะ

ยาวในบริการทางการแพทย๑ โดยเฉพาะอยํางยิ่งการดูแลอุปกรณ๑ทางการแพทยืที่ติดกับตัว

ผู๎ปุวย เชํน สายให๎อาหารทางจมูก สายสวนป๓สสาวะ เป็นต๎น นอกจากนี้ทักษะที่สําคัญ คือ 

ทักษะการฟ้ืนฟูสภาพทางกายของผู๎ปุวย โดยรูปแบบการจัดการ Care giver อาจจะแบํงดังนี้ 

3.3.1 ในเขตเมือง 

สําหรับ CG ในเขตเมืองจําเป็นจะต๎องมีสมรรถนะที่สูงเพียงพอที่จะสร๎างความมั่นใจ

ให๎กับผู๎ปุวยปและญาติในการยิยอมให๎ดูแล ดังนั้นใน CG กลุํมนี้จําเปูนต๎องได๎รับการอบรมใน

หลักสูตรอยํางน๎อย 420 ชม. และความจะมีการจ๎างงานและจํายคําตอบแทนแบบเต็มเวลา  

3.3.2 ในเขตชนบท 

สําหรับ CG ในเขตชนบท สามารถฝึกอบรมในหลักสูตร 70 ชั่วโมงได๎แตํจําเป็นต๎องเพ่ิม

ทักษะในการดูแลการดูแลอุปกรณ๑ทางการแพทย๑ที่ติดกับตัวผู๎ปุวย และทักษะการฟ้ืนฟูสภาพ

ทางกาย โดย CG ในกลุํมนี้สามารถพัฒนาตํอยอดมาจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา

หมูํบ๎าน (อสม.) ได๎ สําหรับการจํายคําตอบแทนควรจะจํายคําตอบแทนแบบสัดสํวนตาม

ภาระงาน  

 

4. ระบบงบประมาณสําหรับการดูแลระยะยาว 

ในอนาคตจํานวนผู๎ปุวยที่ต๎องการการดูแลระยะยาวจะเพ่ิมจํานวนสูงขึ้นจนอาจจะเป็นภาระ

งบประมาณของภาครัฐ ในป๓จจุบันสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหํงชาติ (สปสช.) จัดสรรงบประมารใน

การดูแลระยะยาวผํานกองทุน Long term care ซึ่งใช๎การบริการจัดการผํานองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น

ซึ่งจะเป็นป๓ญหาในเรื่องงบประมาณในอนาคต ดังนั้นเพ่ือให๎ระบบงบประมาณในการดูแลระยะยาวมีความ

มั่นคง จําเปูนต๎องดําเนินการดังนี้ 

4.1 ให๎รัฐจัดเก็บภาษีสําหรับการดูแลระยะยาวเป็นการเฉพาะเพ่ิมขึ้นในรูปแบบที่หลากหลาย 

ได๎แกํ การเพ่ิมภาษีมูลคําเพ่ิมที่กําหนดสัดสํวนชัดเจนสําหรับกองทุนการดูแลระยะยาวของประเทศ หรือ 

ใช๎การหักภาษีรายได๎เฉพาะตัวเพ่ือสะสมในกองทุนการดูแลระยะยาวของตนเอง 

4.2 จัดให๎มีระบบ Cost-sharing ในบริการพิเศษสําหรับผู๎ปุวย long term care บางอยําง ในกร

รีที่ผู๎ปุวยและญาติมีความสามารถในการจําย 

ดังนั้นโครงการจึงมีข๎อเสนอแนะเชิงนโยบายตํอผู๎เกี่ยวข๎องดังนี้ 
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1. ข้อเสนอแนะต่อการบริหารจัดการกําลังคนด้านสุขภาพ 

 - CM ทบทวนเรื่องบทบาท การคัดเลือก และการพัฒนา CM และอาจจะหา CM จากวิชาชีพอ่ืน ๆ ที่

เหมาะสม ในสถานการณ๑ที่มีข๎อจํากัดเรื่องกําลังคนในระบบสุขภาพ โดยเฉพาะอยํางยิ่งพยาบาลวิชาชีพ CM อาจ

พิจารณาให๎มีบุคลากรอ่ืน ๆ เข๎ามารํวมเป็น CM เชํน นักสังคมสงเคราะห๑ หรือนักพัฒนาชุมชน เพ่ือทําหน๎าที่

ประสานงานกับภาคีตําง ๆ และจัดบริการให๎สอดคล๎องกับความต๎องการของผู๎ปุวย  

- ควรกําหนดให๎ อปท. ทุกแหํงที่เข๎ารํวมกองทุนจัดอบรม CM หรือผู๎ชํวย CM ของตนเอง เพ่ือให๎มีความ

เข๎าใจระบบบริการสุขภาพและสามารถประสานการทํางานกับหนํวยบริการสุขภาพในพ้ืนที่ได๎เป็นเนื้อเดียวกันมาก

ยิ่งขึ้น  

- พัฒนาระบบการจ๎างงานและคุณภาพของ CG ระบบการจ๎างงานของ CG ควรมี 2 ระบบ ได๎แกํ CG เต็ม

เวลา และ CG อาสาสมัคร โดย CG ทั้งสองกลุํมทํางานรํวมกัน CG เต็มเวลาควรได๎รับคําตอบแทนที่สมเหตุสมผล

และได๎รับการอบรมเพ่ิมขึ้นและสามารถทํางานได๎มากกวํา CG อาสาสมัครและทําหน๎าที่เป็นผู๎ชํวย CM ด๎วย สํวน 

CG อาสาสมัคร ซึ่งเป็นรูปแบบป๓จจุบัน ทําหน๎าที่ดูแลผู๎ปุวยใกล๎บ๎านและได๎รับคําตอบแทนตามจํานวนผู๎ปุวยที่

รับผิดชอบและได๎รับการพัฒนาศักยภาพตํอเนื่องด๎วย 

 - เพ่ิมจํานวนสหวิชาชีพ และ CM ที่ทําหน๎าที่สนับสนุนการให๎บริการ LTC ในพ้ืนที่ให๎เพียงพอ และประเภท

ของสหวิชาชีพควรจะขึ้นอยูํกับความต๎องการของพ้ืนที่เป็นสําคัญ อาจจะมีนวัตกรรมในการคัดสรรสหวิชาชีพเข๎ามา

ให๎บริการ เชํน คัดสรรจากข๎าราชการเกษียณ หรือ จ๎างงานบางเวลา หรือจ๎างงานรายกิจกรรม เป็นต๎น 

2. ข้อเสนอแนะต่อการบริหารจัดการกองทุนและระบบ LTC 

 - สปสช. ควรเข๎ามาเป็นตัวกลางขับเคลื่อนให๎เกิดการเรียนรู๎รํวมกันระหวําง อปท. เพ่ือแก๎ป๓ญหาที่ อปท. 

หลายพ้ืนที่ไมํเข๎ารํวมกองทุน โดยให๎ อปท. ที่เข๎ารํวมกองทุนและบริหารจัดการกองทุนได๎มีประสิทธิภาพ เป็น

วิทยากร เพ่ือให๎ทุก อปท. เข๎ามามีสํวนรํวม นอกจากนี้ สปสช. ควรประสานความรํวมมือกับ อบจ. ทุกแหํง เพ่ือให๎

สนับสนุนการทํางานของระบบ LTC 

 - องค๑กรที่เกี่ยวข๎องกับนโยบายระดับชาติ ได๎แกํ สปสช. สตง. กรมสํงเสริมการปกครองสํวนท๎องถิ่น ควร

ทําความเข๎าใจเชิงลึกกับ อปท. เพ่ือสนับสนุนให๎ อปท. เข๎ารํวมดําเนินการ LTC และทํางานเป็นเนื้อเดียวกัน

ระหวําง อปท. และระบบบริการสุขภาพ เพ่ือให๎ผู๎ปุวยได๎รับการดูแลสอดคล๎องกับความต๎องการ 
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 - พัฒนารูปแบบและการดําเนินงานระบบ LTC ในเขตเมือง โดยเสริมสร๎างความรํวมมือระหวํางระบบ

บริการสาธารณสุข อปท. และ ภาคเอกชน ให๎มีความเข๎มแข็ง 

3. ข้อเสนอแนะต่อกระทรวงสาธารณสุข 

 - ควรจัดทําหลักสูตรผลิต CG เฉพาะทางที่มีความเชี่ยวชาญและทักษะในการบริการสุขภาพพ้ืนฐานที่

ผู๎ปุวยติดบ๎านติดเตียงต๎องการโดยเฉพาะการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางกาย เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของ CG และแบํงเบา

ภาระงานของวิชาชีพที่เป็นกําลังคนท่ีมีความรู๎และทักษะพ้ืนฐานในการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางกายของผู๎ปุวยโดยมีทีม

นักกายภาพบําบัดของโรงพยาบาลเป็นผู๎ฝึกสอนและเป็นพ่ีเลี้ยง  

 - จัดระบบสวัสดิการให๎กับจิตอาสาด๎านสุขภาพเพ่ิมขึ้น เพ่ือสร๎างแรงจูงใจให๎เกิดจิตอาสารุํน ใหมํที่จะก๎าว

เข๎ามาเป็นกําลังสําคัญของการดูแล LTC ชดเชยจิตอาสาที่เป็น อสม. เดิมที่อายุมากขึ้นเรื่อยๆ และจะเป็นมาตรการ

สําคัญในการธํารงจิตอาสาไว๎ในระบบ 

- กระทรวงสาธารณสุขควรจัดระบบเชื่อมโยงข๎อมูลขําวสารที่หลากหลาย ให๎มีความเชื่อมโยงกัน เพ่ือจะไมํ

เป็นการเพ่ิมภาระงานให๎บุคลากรในพื้นที่ และเพ่ือให๎พื้นที่สามารถนําข๎อมูลมาใช๎ประโยชน๑ในการดําเนินงานอีกด๎วย 

4. ข้อเสนอแนะต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 - อปท.ถือเป็นกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนระบบบริการระยะยาว เพราะการดูแลระยะยาวไมํได๎ต๎องการ

แคํการดูแลสุขภาพ หากต๎องการการดูแลด๎านอื่นทั้งสังคม สิ่งแวดล๎อม และอ่ืนๆ ซึ่งอยูํในขอบขํายความรับผิดชอบ

ของ อปท. อีกทั้งยังมีงบประมาณสําหรับดําเนินการ ดังนั้น อปท. ทุกแหํงควรเข๎ารํวมกองทุน LTC ของ สปสช. ซึ่ง

เป็นระบบบริการระยะยาวที่สําคัญของประเทศในขณะนี้  

 - อปท. ทุกแหํงควรเข๎ารํวมกองทุนฯ และสนับสนุนการจ๎างกําลังคนให๎กับระบบ LTC  

 - อปท. ทุกแหํงควรมี CM ของตนเอง เพ่ือสามารถสื่อสารกับหนํวยบริการได๎มีประสิทธิภาพมากขึ้น และ

สามารถแบํงเบาภาระงานด๎านเอกสารให๎กับบุคลากรของหนํวยบริการ 

โดยรายละเอียดของการถอดบทเรียนอยูํในภาคผนวก 1 
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2) กิจกรรมการนําเสนอผลแนวทางบริหารจัดการกําลังคนด้านสุขภาพในพื้นที่ ปีละ 12 อําเภอ (รวม 24 

อําเภอ) 

จากการกระบวนการลงพ้ืนที่เพ่ือถอดบทเรียนในพ้ืนที่ศึกษาทั้ง 25 แหํง ทางทีมวิจัยได๎มีการลงพ้ืนที่เพ่ือ

แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ผํานการนําเสนอของทีมผู๎ปฏิบัติงานของพ้ืนที่ทั้งระดับอําเภอและตําบล มีการทํา Focus group 

discussion ในกลุํม Care manager ทีมสหวิชาชีพ และ care giver และการสัมภาษณ๑เชิงลึกกับผู๎บริหารในพ้ืนที่ 

ประกอบด๎วยอํานวยการโรงพยาบาล สาธารณสุขอําเภอ และนายอําเภอในฐานประธานคณะกรรมการพัฒนา

คุณภาพชีวิตระดับอําเภอ และทีมวิจัยได๎ลงไปสังเกตุการทํางานในการเยี่ยมผู๎ปุวย long term care ในหมูํบ๎านเพ่ือ

นํามาสังเคราะห๑จุดแข็งและจุดที่สามารถพัฒนาได๎ของแตํละพ้ืนที่ 

จากนั้นทมีวิจัยใช๎กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ระหวํางพ้ืนที่ โดยการจัดสัมนาเชิงปฏิบัติการปีละ 2 ครั้ง โดย

มีวัตถุประสงค๑เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ในการดําเนินการ และนําเสนอนวตกรรมในการดูแลและบริหารจัดการ

กําลังคนของแตํละพ้ืนที่ โดยทางทีมวิจัยได๎เชิญวิทยากรจากภายนอกและผู๎ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญในเรื่องการดูแล

ระยะยาว มาให๎ข๎อเสนอกับแตํละพ้ืนที่ 

ภายหลังการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการแล๎วแตํละพ้ืนที่จะกลับไปประชุมวางแผนกับผู๎ที่เกี่ยวข๎องภายในอําเภอ

ทั้งจากทางทีมงานสาธารณสุข ทีมงานองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น และฝุายที่เกี่ยวข๎องอ่ืนๆในการจัดทําแนวทาง/

แผนการพัฒนางานดูแลระยะยาวของพ้ืนที่  

ในชํวงท๎ายของโครงการในแตํละปี ทางทีมวิจัยจะมีการลงพ้ืนที่เพ่ือไปคืนข๎อมูล และให๎พ้ืนที่ได๎นําเสนอ

แผนการทํางาน/แผนพัฒนาการดูแลระยะยาว โดยฝุายการประชุม multi-stake holder โดยมีนายอําเภอเป็น

ประธาน โดยมีวัตถุประสงค๑เพ่ือสร๎างความตระหนัก และสร๎างความรํวมมือในการขับเคลื่อนการจัดบริการ Long 

term care และการจัดการกําลังคน ภายใต๎กลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.) 
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ตารางท่ี 4 ภาพรวมแผนการพัฒนา Long term care ของพ้ืนที่เปูาหมายปีที่ 1 ของโครงการ 

แผนพัฒนาพ้ืนที่ปีที1่ 
ประเด็นพัฒนา รายละเอียดกิจกรรม 

1 การจัดต้ังศูนย์ การจัดตั้งศูนย๑ Day Care 

อ.บางกล่ํา 
มีการจัดทําแผนการดําเนินงานของศูนย๑ “บ๎านเอื้อบุญอุํนรัก ซึ่งไดร๎บังบประมาณ  
สนับสนุนจากอบจ .สงขลา และอบต.บางกล่ํา ในการสร๎างศูนย๑บ๎านเอื้อบุญอุํนรัก  
และกลุมํครือขํายภาคีเอกชนมาสนับสนุนมากขึ้นในการไดร๎ับบริจาคสิ่งของ และ
จิตอาสาเข๎ามารํวมทําความสะอาด -ปลุกต๎นไม๎ให๎กับบ๎านเอื้อบญุ และ  มีการจ๎างผู๎
พิการที่มีศักยภาพ โดยบริษัทเอกชนท่ีมีการจัดทํา CSR เป็นผู๎ดําเนนิการจ๎าง ซึ่งผู๎
พิการมีความเชี่ยวชาญเรื่องเทคนคิระบบข๎อมลูเข๎ามาทํางานให๎กับศนูย๑ 
อ.ชัยบาดาล 
1)การจัดตั้งศูนย๑ Day Care ดูแลฟื้นฟูสภาพกลุํมเปูาหมาย LTC ในศูนย๑พัฒนา
คุณภาพชีวิตผู๎สูงอายรุะดับตําบล โดยมีการดําเนินการดูแลกลุํมตดิสงัคม ท่ี รพ
สต  .ทํามะนาวโดยนาํผูส๎ูงอายุ  มาฝากเช๎า -เย็น ที่รพสต .เพื่อทํากิจกรรม  

 จัดตั้งศูนย๑พัฒนาคณุภาพชีวิต -ศูนย๑ฟื้นฟู  

อ.ฉวาง 
1 การจัดตั้งสร๎างศูนย๑ฟื้นฟูสุขภาพชีวิตผู๎สูงอายุ และผู๎พิการ ภายใต๎เทศบาล
ตําบลฉวาง :ซึ่งตั้งโดยชมรมผูส๎ูงอายุท่ีมีความเขม๎แข็ง  (สํวนใหญํเปน็ข๎าราชการ
เกษียณ (และการบริจากอุปกรณ๑ และการสนับสนุนอ่ืนๆนๆ จากภาคเครือขําย 
ของบประมาณจาก เทศบาลตําบลฉวาง การบริจาค และงานเลี้ยงน้ําชา โดยศูนย๑
มีบริการนวด อบ ประคบ แชํเท๎าด๎วยสมุนไพร และทํากิจกรรมบําบดัตํางๆ และมี
บุคลากรด๎านกายภาพบําบัด แพทย๑แผนไทย จาก รพรฉวาง และจิตอาสา จํานวน 
7 คนตํอวัน เข๎ามาดูแล เทศบาลตาํบลฉวาง มีรถบริการรับ -สํง ผู๎ปุวยติดเตียง  
2 การวางแผนที่การสร๎างศูนย๑พัฒนาชีวิตผู๎สูงอายุ โดยของบประมาณจากพมจ. 
และเบิกคาํตอบแทน LTC ผํานศนูย๑ 
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แผนพัฒนาพ้ืนที่ปีที1่ 
ประเด็นพัฒนา รายละเอียดกิจกรรม 

2 การเบิกจ่ายค่าตอบแทน การเบิกจํายคําตอบแทน 

อ.ฉวาง 
1 สามารถเบิกคําตอบแทน LTC ได๎แล๎ว 9 แหํง เหลืออีก 3 ที่ยังไมํเข๎ารํวม
กองทุน โดยโอนเงินผํานสถานบรกิาร )ผํานอบต และเข๎า รพ(.  ซึ่งสามารถ
เบิกจํายได๎ตั้งแตตํ๎นปี 63 
อ.บ้านลาด 
ขับเคลื่อนการโอนเงิน LTC ผํานสถานบริการได๎ทุกแหํง )ยกเว๎นตําบลตําหรุ  ซึ่งมี
แผนผลักดันปี 64) 
อ.วาริน 
พื้นที่สามารถขับเคลื่อนพัฒนาเรื่องการเบิกจําย LTC ของ อปท .ได๎หมดแล๎ว ทั้ง  
16 แหํง เหลือท่ีเทศบาลวารินชําราบ 1 แหํง ซึ่งครึ่งนึงของพื้นที่เข๎ารํวม LTC 
และโอนเงินผํานศูนย๑  

3.การจัดการ -พัฒนาบุคลากร LTC การจ๎างนักบริบาล 

อ.บ้านลาด 
การวางแผนผลักดันการจัดจ๎างนักบริบาลท๎องถิ่นตามนโยบายของมหาดไท โดย
ภายใน ป6ี3 จะผลักดันดําเนินทุกอปท ตําบลละ 1-2 ทําน โดยให๎อปทเป็นผู๎จ๎าง
เอง และให๎รพสต .เป็นผู๎ประเมิน และดูแลเรื่อง care plan ซึ่งท๎องถิ่นจะมีหน๎าท่ี
จํายคําตอบแทน 
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แผนพัฒนาพ้ืนที่ปีที1่ 
ประเด็นพัฒนา รายละเอียดกิจกรรม 

 นักกายภาพเคลื่อนที ่

อ .ศรีวิไล 
1) โดยทมี CM ทํางานรํวมกับนักกายภาพบําบัด ลงพื้นที่ให๎ความรู ๎และมีกิจกรรม
เพื่อแลกเปลีย่นเรยีนรู ๎ให๎กับผู๎ดูแล )ผู๎ดูแลของครอบครัวผู๎สูงอายุ (จาํนวน 42 คน 
และอบรม CG เพื่อชํวยเหลือผูด๎ูแล ซึ่งกิจกรรมนี้ทําให๎ผล ADL ของผู๎สูงอายุ 37 
รายดีขึ้นจากท้ังหมด 52 ราย  
2)โครงการกายภาพเคลื่อนที่ โดยมีนักกายภาพเคลื่อนที่ลงไปในชุมชน ที่ศาลา
กลางบ๎าน ทํากายภาพกลุํมที่มีการปวดในเรื่องกล๎ามเนื้อ ให๎ชุมชนได๎รับทราบ
วิธีการดูแล และปูองกัน และมีการ Monitor โดย CG ติดตามกลุํมเปูาหมาย 
2.1โครงการกายภาพเคลื่อนที่ ตําบลนาสะแบง ขับเคลื่อนการฟื้นฟูโดยมีนัก
กายภาพบําบัดลงเยี่ยมสํารวจ และทํากายภาพบัดให๎กับผู๎ปุวยตามชุมชนใน
วันหยุด โดยมีการจํายคําตอบแทนเพิ่มเตมิในวันหยุด 

 จัดตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน IMC 

อ .สันทราย  
1)มีการจัดตั้งคณะกรรมการดําเนนิงาน IMC ในรูปแบบของสหสาขาวิชาชีพ ซึ่ง
จะเป็นตัวเชื่อมระหวํางโฮมแคร๑ และ Hospital care โดยจดัให๎มีการ Grand 
round ผู๎ปุวย IMC เพื่อวางแผนในการฟื้นฟูให๎ผู๎ปุวยสามารถชํวยเหลือตัวเองได ๎
และเป็นภาระกับผู๎อื่นน๎อยที่สดุ กอํนให๎ผู๎ปุวยกลับบ๎าน 
2)มีแผนในการเปดิหอผู๎ปุวยกลุํม Intermediate care Long term care 
Palliative care ในปี 64 เพื่อให๎เกิดการวางแผนจําหนํายผู๎ปุวยอยํางมี
ประสิทธิภาพ  
3)แนวคิดของทํานผู๎อํานวยการในเรื่อง Bed-ridden management System 
โดยให๎ม ีการลงสาํรวจข๎อมลูและป๓ญหาในการดแูล ผูส๎ูงอายุ ผู๎ปุวยติดเตยีง 
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 การเเลกเปลี่ยนเรียนรู๎ -ศึกษาดูงานบุคลากร LTC 

สสอ.เมืองกาฬสินธุ ์
1)จัดไปดูงานในพ้ืนท่ีตัวอยําง ศูนย๑โฮมสุขของพื้นที่ตําบลนาจารย๑ โดยขอความ
รํวมผํานเทศบาลตําบลนาจารย๑ และได๎เรียนรู๎จากพ้ืนท่ีตัวอยําง ซึ่งมีจุดเดํนใน
เรื่องของการฟื้นฟู ซึ่งมีนักกายภาพบําบัดเป็นผู๎ใหค๎วามรู๎และลงเยี่ยมรํวมกับ CG 
ในเคสที่ผู๎ปุวยต๎องการนักกายภาพบําบัด ท้ังนี้ในปี 63 ปี ได๎เปลี่ยนพืน้ท่ีต๎นแบบ 
โดยนํารูปแบบของตําบลนาจารย๑ ไปขยายในพื้นที ่ตําบลหลุบ 
2)การดําเนินงานแตลํะตาํบลแบํงออกเป็น 6 โซน )โซนละ 2-3 รพสต (.ที่ได๎
ดําเนินงาน ป๓ญหา อุปสรรคและการแก๎ไขโดย  

  

Care manager และทีมผู๎ดูแลที่เกี่ยวข๎องที่รํวมทํางานในการดูแลผูส๎ูงอายุระยะ
ยาวแตํละตําบล และได๎ทําการการถอดบทเรียนของแตลํะพื้นท่ี และนํามาแชร๑
รํวมกัน เพื่อให๎เกิดการเรยีนรู๎ เกิดความเข๎าใจในการทํางานรํวมกันมากข้ึน 
บ๎านลาด 
การวางแผนการดําเนินงานใน ปี 64 อบรมหลักสตูร CG 420 ชม .โดยเพิ่มการ

ฝึกงานในรพ .และจะต๎องมีการสอบคัดเลือกการเป็น CG 

 

ภาคีพระ สสอ.เมืองกาฬสินธุ ์
ในปี 63 ได๎มีการจัดตั้งทีมของพระทั้งเจ๎าคณะอําเภอและเจ๎าคณะตําบล และทีม
พยาบาลชุมชน ซึ่งจะมีการลงเยี่ยมบ๎าน ให๎กําลังใจผู๎ปุวยและดูสภาพป๓ญหาด๎าน
สิ่งแวดล๎อม อุปกรณ๑ตาํงๆ ของกลุํมติดบ๎านติดเตียง 

 

พัฒนาเชื่อมโยงการประประสานงาน อ.วาริน 
พื้นที่ใช๎การประสานงาน LTC แบบ INFORMAL ในทุกๆภาคสํวน ทั้งโรงพยาบาล 
ศูนย๑ สสอ อปทใ เพื่อให๎การทํางานไปในทิศทางเดียวกัน และขับเคลื่อนโดยให๎แตํ
ละตําบลแชร๑แลกเปลี่ยนรู๎กัน ในอนาคตที่จะมีบคุลากร นักบริบาล และ CG 
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ใหมํๆเกิดขึ้น พื้นที่จะสามารถทํางานเชื่อมโยงไปในทิศทางเดยีวกันได๎ 

4.การพัฒนาระบบการยืม -คืนอุปกรณ์  ระบบการยืม -คืนอุปกรณ๑  

อ .จั กราช 
มีการพัฒนาระบบการยมื -คืน วัสดุอุปกรณ๑สําหรับผูส๎ูงอายุ ผู๎พิการผู๎ด๎อยโอกาส  
โดยใช๎โปรแกรม www.thbes.net ซึ่งใช๎รูปแบบการดําเนินการเดิมของ รพ. 
กระจายข๎อมลูสูํ รพ .สต.หลังผู๎ปุวยออกจาก รพ .และมีระบบการตดิตามเครื่องมือ 
ทุกๆ 6 เดือน โดยจนท .รพ รํวมกบั รพ.สต .ซึ่ง ได๎รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ๑
จาก อบจ .นครราชสีมา  

5.การประกวดตําบล LTC ดีเด่น ผลงานประกวดตาํบล LTC ดีเดํน 

อ.บ้านลาด 
1)โครงการการประกวดผลงานการดําเนินงานจดัระบบการดูแลดูแลสุขภาพ
ผู๎สูงอายLุong Term Care ระดับอําเภอ ท่ีได๎มีการดําเนินเรียบร๎อยแล๎ว และ
ตําบลบ๎านลาด ไดร๎ับรางวัลตําบล LTC ดีเดํน ตําบลบ๎านลาด และตาํบลห๎วยลื้อ  

 

ตารางท่ี 5 ภาพรวมแผนการพัฒนา Long term care ของพ้ืนที่เปูาหมายปีที่ 2 ของโครงการ 

แผนพัฒนาพ้ืนที่ปีที2่ 

ประเด็นพัฒนา รายละเอียดกิจกรรม 

1 แผนพัฒนาผู้สูงอายุทั่วไป 

เสรมิพลังอปท .การดาํเนินงานตําบล  LTC ขยายตําบล LTC พื้นที่ใหมํ  
1. เยี่ยมเสริมพลังตําบลLTC เพื่อรับทราบป๓ญหา และโอกาสพัฒนา
ในการขับเคลื่อนตาํบลLTCคุณภาพ ในประเด็น 
   1.1 คุณภาพการเยี่ยมผูส๎ูงอายทุี่มีภาวะพึ่งพิง 
   1.2 การเสริมพลังชมรมผูส๎ูงอายุคุณภาพ ให๎รํวมขับเคลื่อนตําบล

http://www.thbes/
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LTC     

การเยี่ยมบ๎านโดยทีมสหวิชาชีพในผู๎สูงอายุท่ีม ีADL 0-4 
คะแนน 

1.สํารวจกลุํมเปูาหมาย 
2.จัดทําแผนในการเยี่ยมบา๎นโดยทีมสหวิชาชีพ 
3.ดําเนินการตามแผน 

 พัฒนาระบบติดตามงาน LTC  -  ให๎มีการนําเสนอความก๎าวหน๎า LTC ในการประชุม พชอ. และ
หาความรํวมมือเพิ่มเติมจากภาคสวํนตําง ๆ  

ภาวะเขําเสื่อมในผู๎สูงอายุเป็นป๓ญหาสําคญัที่ทําให๎ผู๎สูงอายเุกิด
ความเจ็บปวดไมสํุขสบายและถ๎าเป็นมากข้ึนสํงผลให๎เสี่ยงตํอ
การเกิดภาวะหกล๎ม หรือเคลื่อนไหวลําบาก อาจเกดิภาวะ
พึ่งพิงหรือติดบ๎านติดเตียงตามมา 

1.คัดกรองเขําเสื่อมในผูส๎ูงอายุ 
2.ตรวจประเมินระดับความเจ็บปวดข๎อเขําผูส๎ูงอาย ุ 
3.อบรมให๎ความรูเ๎กี่ยวกับการปูองกันและรักษาโรคข๎อเขําเสื่อมและ
ทักษะการดําเนินชีวิตที่ถูกต๎องในการดูแลตนเองเมื่อเป็นโรคข๎อเขํา
เสื่อม 
4.ปฏิบัติการสอนทําสมุนไพรพอกเขําและพอกเขําด๎วยยาสมุนไพร
เพื่อลดความเจ็บปวด 
5.มอบคูํมือการปฏิบตัิตัวและวิธีทําสมุนไพรพอกเขํา 

 ผู๎สูงอายุอาศัยอยูํบ๎านตามลําพัง หรืออาศัยรํวมกับเด็กเล็ก
เนื่องจากลูก หลาน ต๎องเดินทางไปทํางานในตํางจังหวัด/
ตํางประเทศ ทําใหไ๎มํได๎รับการดูแลอยํางเหมาะสม 

1. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการดูแลตนเองในครอบครัว และชุมชน 
2. สถานบริการสาธารณสุขจัดบรกิารการดูแลสุขภาพ สําหรับ
ผู๎สูงอาย ุ
3. จัดตั้งเครือขํายดูแลผู๎สูงอายุใหไ๎ด๎รับการชํวยเหลือจากชุมชน 
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และองค๑กรตาํง ๆ  

 การเปลีย่นแปลงของสังคมและเทคโนโลยีอยํางรวดเร็วใน
ป๓จจุบันทําให๎ผู๎สูงอายุบางสํวนยังไมํสามารถปรับตัวให๎เหมาะได๎
อยํางทันทํวงที 

1. อบรมให๎ความรู๎ความเข๎าใจเรื่องการปฏิบัตตินให๎อยูํในสังคมอยําง
เป็นสุข 
2. คัดกรองและประเมินสุขภาพและผูส๎ูงอาย ุ
3. กิจกรรมแลกเปลีย่นประสบการณ๑และสร๎างเสริมการสร๎างคณุคํา
ในตนเอง 

2.แผนพัฒนาบุคลากร LTC 

พัฒนา CM/อบรม Mini CM สะบ้าย้อย 
1.) ประชุมชี้แจงผูบ๎ริหาร รพ .สต.  
2.) กําหนดบทบาท miniCM/CM 
3.) อบรมหลักสตูร Mini CM 
อบจ สงขลา 
A=Aging Care Team 
 - อบรมฟื้นฟู ความรู๎ทักษะ CM 
 สํงจนท .อบรม CM พื้นที่ใหมํ (ทั้งรพ .สต.และอปท(.  
อบรมหลักสูตรการดูแลผู๎ปุวยระยะสุดท๎าย 
S= Screen 
- ฟื้นฟู ทักษะการคัดกรองฺBGS 
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 เดชอุดม 
1) ทบทวนข๎อมูลและคํานวณสัดสวํน  ของทรัพยากรบุคคล ด๎าน 
LTC 
   CM:CG:CCG 
2) ขออนุมัติอบรม Mini CM  จาก ศูนย๑อนามัยที่ 10 อุบลราชธาน ี
บึงโขงหลง 
2.2 พัฒนาศักยภาพ CM ระดับอําเภอ และจดัประชุม CM เพิ่มขึ้น 

 

พัฒนาหลักสตูร cg/ฟื้นฟcูg รุํนเดมิ สะบ้าย้อย 
A=Aging Care Team 
อบรมหลักสูตรการดูแลผู๎ปุวยระยะสุดท๎าย)PC) สําหรับ CG 
อบรม CG จิตอาสา พ้ืนท่ี ตําบล LTC 
กุฉินารายณ์ 
 - การดูแลระยะประคับ ประคอง 
-เทคนิกการตัดเล็บ /นวดหน๎า  
-เทคนิคการพูดเพื่อให๎ เกิดความเช่ือถือ /ไว๎วาง ใจ/ให๎กําลัง  
-บุคลิกภาพ เพื่อให๎เป็นที่นําเชื่อถอืไว๎วางใจ 
-การทํางานเป็นกลุํม )ทํางานจริงจะมีป๓ญหาในการทํางานแป็นทีม(    
-การพูดเพื่อนําเสนอในที่ประชุม  

 

 ถ้ําพรรณา 
1)ประสานงานโครงการฝึกอบรมจาก กศน. 
2) จัดอบรมให๎ความรู๎และฝึกทักษะให๎ผู๎ดูแลตามหลักสูตรผูด๎ูแลของ
กรมอนามัย 
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อํานาจเจริญ 
1) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ Home  Health  Care  สําหรับ
บุคลากรสาธารณสุขในการใช๎เครือ่งมือ  อุปกรณ๑ทางการแพทย๑   
เชํน   การให๎ออกซิเจนแบบถังและเครื่องผลิตออกซิเจน  การใช๎
เครื่องดูดเสมหะ  การดูแลและการเปลีย่นสายสวนป๓สสาวะ  การใช๎
ที่นอนลม ฯลฯ 
2) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ Home  Health  Care  สําหรับ  CG  
ในการดูแลและการใช๎เครื่องมือ  อุปกรณ๑ทางการแพทย๑   เชํน   
การให๎ออกซิเจนแบบถังและเครื่องผลิตออกซิเจน  การใช๎เครื่องดูด
เสมหะ  การดูแลสายสวนป๓สสาวะ  การใช๎ที่นอนลม ฯลฯ  และ
พัฒนา CG  ให๎เป็นนักจัดการสอนญาติให๎ทํา 

 

 หน๎าท่ีเป็นผู๎ดูแลผู๎ปุวย 
บึงโขงหลง 
1.เขียนโครงการฝึกอบรม CG เพิ่ม 
2.ขออนุญาตหลักสูตรกับกรมอนามัย 
3.จัดอบรม CG เพิ่ม ให๎เพียงพอกับความต๎องการแตลํะพื้นท่ี 
ศูนย์ 48 
2. การทบทวนระบบสํงตํอการเข๎าถึงบริการด๎านสุขภาพและ 

 
 การประเมินภาวะสุขภาพเบื้องต๎นของผู๎ปุวยและผู๎สูงอาย ุสําหรับ 

Care giver 

 
3.พัฒนาเครือขํายจิตอาสาจากพระสงฆ๑ ขอนแกน่ 

1) คัดเลือกวัด /โรงเรียน  นํารํองในการสร๎างเครือขํายดูแลผู๎สูงอายุ
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ประเด็นพัฒนา รายละเอียดกิจกรรม 

และคนพิการ  /พระสงฆ๑อาพาธ 
2) จัดอบรมให๎ความรู๎ ความต๎องการด๎านจติใจของผู๎สูงอายุ  /คน
พิการ 
3) พัฒนาศักยภาพพระภิกษุสงฆ๑ เป็น CG   
4) จัดกิจกรรมเยี่ยมบา๎นแบบ “บวร) ” บ๎าน วัด โรงเรียน( 
5) ประชาสัมพันธ๑บทบาทหน๎าท่ีของเครือขํายจิตอาสา  และพัฒนา
เป็นชมรม 
6) ขยายผลไปยังวัดและโรงเรียนอืน่ ๆ  
บึงโขงหลง 
2.1 จัดอบรม CG เพิม่ และนําพระสงฆ๑มาเป็น CG ด๎วย 

 

2การอบรมและฟื้นฟูบุคลากรในเครือขําย 1.สํารวจจํานวนบคุลากรที่สนใจในการดูแลระยะยาว 
2.จัดอบรมให๎ความรู ๎

4.พัฒนาจัดต้ังศูนย์ 

จัดตั้งศูนย๑พัฒนาคณุภาพชีวิตผู๎สูงอายุ สะบ้าย้อย 
 -จัดตั้งศูนย๑สร๎างสุขชุมชน ขยาย 6 อําเภอ จํานวน 6 ศูนย๑ 
O=object&Goal 
-เสริมสรา๎งให๎ผู๎สูงอายมุีศักยภาพในการดํารงชีวิต 
-พัฒนาระบบดูแลผู๎มภีาวะพึ่งพิง 
A=Aging Health club 
 -พัฒนาเครือขํายชมรมผู๎สูงอาย ุ
-พัฒนาชมรมCG อ .สะบ๎าย๎อย  
-เพิ่มเครือขําย โรงเรยีนผูส๎ูงอาย ุ
Y=Year of Elderly support system 
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แผนพัฒนาพ้ืนที่ปีที2่ 

ประเด็นพัฒนา รายละเอียดกิจกรรม 

 -พัฒนาระบบบริการศูนย๑สร๎างสุข 
 -โครงการชาวสะบา๎ย๎อยหํวงใย ใสํใจผูส๎ูงอาย ุ
แม่วาง 
1. พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย๑ป๓๋นสุขฮํวมใจ๐ตําบลบ๎านกาด 
เพื่อการพัฒนาระบบบริการฟื้นฟสูภาพในชุมชน 
2.พัฒนาและบูรณาการคลินิกโรคเรื้อรังให๎เป็นคลินิกผู๎สูงอาย ุ
การพัฒนาศูนย๑ข๎อมูลผู๎ที่มภีาวะพึง่พิง อําเภอแมํวาง )แบบไร๎
รอยตํอ(  
บ้านเหลื่อม 
1. พัฒนา Active aging โดยการทําให๎ผู๎สูงอายุตดิสังคมให๎นานมาก
ที่สุด ผํานชมรมตาํง ๆ 
ศูนย๑ 48 
2. เปิดศูนย๑พัฒนาคณุภาพชีวิตผูส๎งูอายุ Zone 1,2,3 
หนองหญ๎าปล๎อง 
3.จัดตั้งศูนย๑พัฒนาคณุภาพชีวิตผูส๎ูงอายุ 

 

จัดตั้งศูนย๑ตั้งศูนย๑อุปกรณ๑ใหย๎ืม –คืน  สะบ้าย้อย 
1) จัดตั้งศูนย๑สาธิตและยืมอุปกรณ๑เครื่องชํวยความพิการฟื้นฟู
สมรรถภาพท่ีบ๎านประจําหนํวยบรกิารและศูนย๑สร๎างสุขชุมชน 
“ธนาคารสร๎างสุขชุมชน”  
-อบรมการใช๎โปรแกรมยมื -คืน กายอุปกรณ๑เป็นระบบเดียวกันทั้ง
จังหวัด 
2)จัดตั้งศูนย๑บริการอุปกรณ๑เครื่องชํวยความพิการที่มีมลูคําสูงใน
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แผนพัฒนาพ้ืนที่ปีที2่ 

ประเด็นพัฒนา รายละเอียดกิจกรรม 

พื้นที่จังหวัดสงขลา 
-จัดตั้งศูนย๑บรหิารข๎อมลูบริการอปุกรณ๑เครื่องชํวยความพิการที่มี
มูลคําสูงในจังหวัดบ๎าย๎อย 
ถ้ําพรรณรา 
1.สํารวจความต๎องการใช๎อุปกรณ๑ 
2.จัดทําทะเบียนรับ -จําย อุปกรณ๑ทางการแพทย๑  
3.จัดหารอุปกรณ๑ใหส๎อดคล๎องกับความต๎องการของผู๎ต๎องการดูแล
ระยะยาว 
เทศบาลขอนแกน่ 
พัฒนาระบบศูนย๑ซํอมกายอุปกรณ๑ 

3.พัฒนาภาคีเครือข่าย พัฒนาภาคีเครือขําย 

สะบ้าย้อย 
I=Increase network potential 
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ ภาคีเครือขําย LTC 
อํานาจเจริญ 
1)  จัดประชุมภาคเีครือขํายทีด่ําเนินงานท่ีเกี่ยวข๎องกับ LTC  เพื่อ
บูรณาการแผนและ Share ทรัพยากรทั้ง คน  เงิน  ของ ลดความ
ซ้ําซ๎อน  เพิ่มการเข๎าถึงบริการ 
บึงโขงหลง 
1.จัดประชุมภาคีเครือขําย LTC ทุกพื้นที ่ช้ีแจงแนวทางการ
ปฏิบัติงานรํวมกัน 
หนองหญ๎าปล๎อง 
2.พัฒนาความเข๎มแข็งของเครือขําย LTC โดยเน๎นความรํวมมือจาก
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ประเด็นพัฒนา รายละเอียดกิจกรรม 

ภาคเอกชน สนับสนุนงาน LTC เพิ่มมากข้ึน  

4.พัฒนาระบบข้อมูล 

 การพัฒนาระบบฐานข๎อมลูด๎วย Application CG 4.0 การพัฒนาระบบฐานข๎อมูลด๎วย Application CG 4.0 

พัฒนาระบบบันทึกข๎อมูล on line ให๎เช่ือมโยงระหวําง
เชื่อมโยงระหวํางcg/cm/สหวิชาชีพ 

อ.อํานาจเจริญ 
1)แตํงตั้งคณะทํางานพัฒนาระบบฐานข๎อมูล LTC อ .เมือง
อํานาจเจรญิ 
2) ทบทวนระบบฐานข๎อมลูเดมิ  
3) เลือก Sofe  Ware  ที่สะดวกและงํายตํอการเข๎าถึง 
4) ทดลองโปรแกรม 
5) ขยายสูเํครือขําย อําเภอเมืองอาํนาจเจรญิ 
6) ติดตามประเมินผลเดือนละ 1 ครั้งจนกวําระบบจะเสถียร  หลัง
ระบบเสถียรติดตามประเมินผลทุก 3 เดือน 

 การจัดการฐานข๎อมูล ในพื้นที่ IMED  สําหรับกองทุนฟื้นฟ ูผู๎
พิการ ผู๎พึ่งพิง อุบลราชธานี 
การอบรมพัฒนาศักยภาพการใช๎โปรแกรม Google form 
สําหรับผู๎ดูแลผู๎ปุวยและผูส๎ูงอาย ุ

1) นําเสนอรูปแบบการจัดการข๎อมูล ของจังหวัดสงขลา 
1.1 เขียนแบบฟอร๑มโปรแกรม Google form การดูแลผู๎ปุวยและ
ผู๎สูงอาย ุ
1.2  สอน การใช๎โปรแกรม Google form การดูแลผู๎ปุวยและ
ผู๎สูงอาย ุ
1.3 สาธิตการใช๎โปรแกรม Google form การดูแลผู๎ปุวยและ
ผู๎สูงอายุ ให๎แกํ Care giver 
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5.พัฒนากองทุน 

 พัฒนากองทุนผู๎สูงอายุ โดยสร๎างความเติบโตกองทุนผู๎สูงอาย ุ
โดยสมัครกองทุนบุญเพื่อให๎รํวมกนับริจาคให๎กับกองทุน โดย
คาดหวัง 100 บาทตํอครอบครัวตอํปี สําหรับการนํามา
บริหารงาน 
3.พัฒนาระบบสนับสนุนกิจกรรม LTC 
3.1จัดสรรเงินและจัดซื้ออุปกรณ๑ และวัสดุทางการแพทย๑
เพิ่มเตมิ 
3.2 จัดสรรเงินเป็นคําตอบแทนของ CM และ CG 

 - ประชาคม ประชาสมัพันธ๑ และช้ีแจงการจัดกองทุนบุญผูส๎ูงอายุ 
โดยคณะกรรมการผูส๎ูงอายุระดับตําบล 
- จัดทําแบบฟอร๑มใบสมคัรการเขา๎รํวมกองทุน  
- ผู๎เข๎ารํวมกองทุนบุญเข๎ารํวมตามความสมคัรใจ ได๎ทุกกลุํมอายุ แตํ
เงินกองทุนใช๎สําหรับกิจกรรมการดูแลผูส๎ูงอาย ุและผูม๎ีภาวะพึ่งพิง
อื่นตามมตคิณะกรรมการชมรม 
1.ประชุมคณะอนุกรรมการกองทนุแตํละพื้นท่ี  
2.ประชุมการจดัซื้อวัสดุ อุปกรณ๑ ที่จําเป็นกับผูส๎ูงอาย ุให๎เพียงพอ
และตรงความต๎องการของผูส๎ูงอายุ 
3.นําเสนอข๎อมูลเงินคําตอบแทนสาํหรับ CG CM เพื่อให๎
คณะกรรมการรับทราบและปรับแก๎การทํางาน 

1.พัฒนาระบบการดูแลผู๎สูงอายุครบวงจร  
(Sabayoi Aging model) 

อบจ สงขลา 
B=budjet 
 -สนับสนุนการใช๎งบกองทุนLTC 
-ระดมทุนกองทุนขยะบุญ 

โดยรายละเอียดของแนวทาง/แผนปฏิบัติการ Long term care ของทั้ง 25 พ้ืนที่อยูํในภาคผนวก 2 
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3) กิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในการพัฒนาทักษะในการวางแผนและบริหารจัดการ

กําลังคนด้านสุขภาพ  

 

เพ่ือให๎การขับเคลื่อนงาน Long term care ในพ้ืนที่เปูาหมายทั้ง 25 อําเภอได๎ดําเนินการอยําง

เป็นรูปธรรมทางโครงการได๎จัดให๎มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ฝุานทางการสัมนาเชิงปฏิบัติการ โดยมี

เปูาหมายสําคัญดังนี้  

1) เพ่ือให๎เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ระหวํางพ้ืนที่ดําเนินการ  

เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ๑กันระหวํางนักวิจัย นักวิชาการในพ้ืนที่ และผู๎ปฏิบัติงาน 

เพ่ือรํวมกันสังเคราะห๑ป๓จจัยเอ้ือในการประสบความสําเร็จ (Key success factor) ระบุป๓ญหา/

อุปสรรค รํวมกันหาแนวทางแก๎ไข 

2) เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการกําลังคน 

การจัดเวทีสัมมนาในการจัดทําแผนบริหารจัดการกําลังคนเพ่ือให๎เกิดประสิทธิภาพในการ

จัดบริการในระดับพ้ืนที่ ในการสัมมนาดังกลําวจะเป็นการแลกเปลี่ยนแนวคิดและองค๑ความรู๎ใน

การบริหารจัดการกําลังคนจากผู๎เชี่ยวชาญทั้งในสํวนกลางและพ้ืนที่ เพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพ

ของทีมพ้ืนที่ทั้งระดับผู๎บริหารและผู๎ปฏิบัติงานให๎เกิดแนวคิดและทักษะในการบริหารจัดการ

กําลังคน  

โดยทางโครงการได๎จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 3 ครั้ง ดังนี้ 

ตารางท่ี 6 รายละเอียดการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

รายละเอียด วันที่ สถานที่ จํานวนผู้เข้าร่วม
ประชุม 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบริหาร
จัดการกําลังคนด๎านสุขภาพสําหรับการดูแล
ระยะยาว (Long Term Care)” พื้นที่ปีที่ 1คร้ัง
ที่ 1 

27-28 มีนาคม 
2563 

โรงแรมริชมอนด๑ จ.
นนทบุรี 

65 คน 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบริหาร
จัดการกําลังคนด๎านสุขภาพสําหรับการดูแล
ระยะยาว (Long Term Care)” พื้นที่ปีที่ 1คร้ัง
ที่ 2 

29-30 พฤษภาคม 
2563 

โรงแรมไมด๎า ดอนเมือง 
แอร๑พอร๑ต กรุงเทพฯ 

51 คน 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบริหาร
จัดการกําลังคนด๎านสุขภาพสําหรับการดูแล
ระยะยาว (Long Term Care)” พื้นที่ปีที่ 2 

25-26 กุมภาพันธ๑ 
2563 

โรงแรมแกรนด๑ ริชมอนด๑ 
สไตลชิ คอนเวนชั่น โฮเทล 
จังหวัดนนทบุร ี

71 คน 
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การประชุม LTC FORUM 2020 “ก๎าวไป
ด๎วยกันสูํบริการสุขภาพระยะยาวที่ยั่งยืน – 
Moving together to sustainable LTC” 

17-18 พฤศจิกายน 
2563 

โรงแรมแกรนด๑ ริชมอนด๑ 
สไตลชิ คอนเวนชั่น โฮเทล 
จังหวัดนนทบุร ี

210 คน 

 

หมายเหตุ: โดยครั้งสุดท๎าย (ครั้งที่ 4) ของการสัมนาเชิงปฏิบัติการทางโครงการใช๎ชื่อวํา Long term 

care forum 2020 

รายละเอียดสรุปผลของการสัมมนาเชิงปฏิบัติการอยูํในภาคผนวก 3 

 

4) กิจกรรม Long Term Care Forum  

หลังจากดําเนินโครงการวิจัยได๎เสร็จสิ้นมาในปีที่ 2 ทางสํานักงานวิจัยและพัมนากําลังคนด๎าน

สุขภาพ  )สวค  (.จึงได๎จัดการประชุมทางวิชาการการดูแลระยะยาว : LTC Forum 2020 ขึ้นเพ่ือเป็น

เวทีรับฟ๓งความคิดเห็นสาธารณะจากผู๎ที่เกี่ยวข๎องในโครงการ LTC ทั้งในระดับนโยบาย และระดับ

ปฏิบัติการ โดยมีวัตถุประสงค๑ดังนี้ 

1) เพ่ือเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู๎การดําเนินการการดูแลระยะยาว (Long Term Care) 

ระหวํางพ้ืนที่ 25 อําเภอในโครงการวิจัยเพ่ือขยายผลโครงการการพัฒนาการดูแล LTC 

ระดับพ้ืนที่ภายใต๎การสนับสนุนของ พชอ  .ไปยังพ้ืนที่อ่ืนๆ ผํานผู๎รับผิดชอบในระดับ

จังหวัดและในระดับเขต  

2) พัฒนาข๎อเสนอแนะเชิงนโยบายในการบริหารจัดการกําลังคนสําหรับการดูแล LTC 

ภายใต๎บทบาทของ พชอ. 

โดยเป็นการสัมมนาระยะเวลา 2 วัน ระหวํางวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมแกรนด๑ 

ริชมอนด๑ สไตลิช คอนเวนชั่น โฮเทล จังหวัดนนทบุรี โดยมีรูปแบบกิจกรรมเป็นการนําเสนอผลงาน

จากพ้ืนที่ตํางๆ ที่มีผลงานและนวัตกรรมการจัดการที่โดดเดํนในงานดูแลระยะยาว ทั้งในห๎องประชุม

รวม และ ห๎องประชุมยํอย โดยมีผู๎เชี่ยวชาญเฉพาะในเรื่องตํางๆ รํวมวิพากษ๑และให๎ความเห็น โดยมี

เนื้อหาหลักดังนี้ 

1) รูปแบบการจัดบริการการดูแลระยะยาวทั้ง community-based และ institutional-

based 

2) บทบาทกําลังคนด๎านสุขภาพ ทั้ง care manager, care giver, แพทย๑เวชศาสตร๑ครอบครัว 

และทีมสหวิชาชีพ ในการดูแลระยะยาว 
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3) บทบาทของท๎องถิ่นท่ีเป็นผู๎เลํนสําคัญในอนาคตสําหรับการดูแลระยะยาว 

4) บทบาทของ พชอ.และภาคีอ่ืนๆ ในการสร๎างความเข๎มแข็งให๎การดูแลผู๎สูงอายุและการดูแล

ระยะยาว 

5) การพัฒนาระบบฐานข๎อมูลการดูแลระยะยาว 

จํานวนกลุํมเปูาหมาย 200 คน ประกอบด๎วย 

1) ผู๎บริหารและผู๎กําหนดนโยบายสํวนกลาง 

1.1. กระทรวงสาธารณสุข 

1.2. สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหํงชาติ 

1.3. กรมสํงเสริมการปกครองสํวนท๎องถิ่น 

1.4. กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย๑ 

2) ผู๎รับผิดชอบงานดูแลระยะยาวจากศูนย๑อนามัยเขต (สังกัดกรมอนามัย) จํานวน 13 เขต 

3) ผู๎รับผิดชอบงานดูแลระยะยาวระดับจังหวัดจาก 76 จังหวัด 

4) ผู๎ปฏิบัติงานจากพ้ืนที่วิจัย จํานวน 24 พ้ืนที่ 

5) นักวิชาการ ผู๎ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข๎องกับงานผุ๎สูงอายุและการดูแลระยะยาว 

ในการสัมมนามี นพ.ณรงค๑ สายวงศ๑ รอลปลัดกระทรวงสาธารณสุขมาเป็นประธานในพิธีเปิด และ

ได๎มีกิจกรรมแถลงขําวถึงผลการศึกษาของโครงการและข๎อเสนอแนะเชิงนโยบายของโครงการ 

รายละเอียดกําหนดการ LTC Forum 2020 และข๎อสรุปจากการสัมมนาอยูํในภาคผนวก 4 และ 5 

5) กิจกรรมการการประชุมทีมวิจัย ปีละ 6 ครั้ง (รวม 12 ครั้ง) 

เพ่ือให๎การดําเนินโครงการเปูนไปด๎วยความเรียบร๎อยและมีประสิทธิภาพ ทางโครงการได๎มีการ

ประชุมนักวิจัยภายในสํานักงานพัฒนากําลังคนด๎านสุขภาพและทีมนักวิจัยจากภายนอกด๎วยกันเป็น

ระยะทุก 2 เดือน 
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6) กิจกรรม การจัดพิมพ์หนังสือผลการศึกษาการถอดบทเรียนในพื้นที่ 

หลังจากทางโครงการได๎เก็บข๎อมูลจากพ้ืนที่ทั้ง 25 แหํงเสร็จสิ้นลง ทางโครงการได๎จัดทําหนังสือ

ชื่อวํา “Long Term Care – การดูแลระยะยาว ภาวะพ่ึงพิงอยํางมีคุณภาพในสังคมไทย” โดยใน

หนังสือประกอบด๎วยเนื้อหาหลักๆ คือ  

1) สถานการณ๑ผู๎สูงอายุระดับนานาชาติและประเทศไทย 

2) การดูแลระยะยาวในประเทศไทย 

3) ความท๎าทายของการดูแลระยะยาว 

4) ข๎อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

โดยหนังสือดังกลําวได๎จัดพิมพ๑ 2 ครั้ง จํานวนทั้งสิ้น 1,000 เลํม รายละเอียดอยูํในภาคผนวก 6 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การสื่อสารสาธารณะ 

ในยุทธศาสตร๑การสื่อสารสาธารณะ ทางโครงการมุํงเน๎นให๎เกิดการสื่อสารทั้งเชิงกว๎างและเชิง

ลึกเพ่ือสร๎างความตระหนักของสังคมและนําไปสูํการกําหนดนโยบายและการขยายผลในการปฏิบัติใน

เรื่องการดูแลระยะยาว เป็นการดําเนินการสื่อสารไปยังกลุํมเปูาหมายตําง ๆ ทั้งระดับกว๎างและลึก 

โดยมีเปูาหมายเพื่อยกระดับประเด็นป๓ญหากําลังคนขึ้นสูํการตระหนักรู๎ของสาธารณะ เป็นการสื่อสาร

กลวิธีการแก๎ป๓ญหากําลังคนถึงนักวิชาการ และผู๎บริหารระดับพ้ืนที่และสํวนกลาง ตลอดทั้งสื่อถึงผู๎

กําหนดนโยบาย นอกจากนั้นยังจะเป็นข๎อมูลสะท๎อนกลับ จากประชาชน กําลังคนด๎านสุขภาพ สูํผู๎

กําหนดนโยบาย  โดยมีรายละเอียดผลการดําเนินการดังนี้ 

7) จุลสารผีเสื้อขยับปีก 

 ผีเสื้อขยับปีกคือสื่อเผยแพรํในรูปของจุลสารออนไลน๑ จัดทําขึ้นเพ่ือเผยแพรํข๎อมูล งานวิจัย 

และสถานการณ๑ป๓จจุบันที่เกี่ยวข๎องกับการบริหารและจัดการกําลังคนด๎านสุขภาพ กลุํมเปูาหมายมีทั้ง

บุคลากรในระบบสุขภาพและประชาชนทั่วไป  

 โครงสร๎างเนื้อหาในแตํละฉบับประกอบด๎วยคอลัมน๑สําคัญ ดังนี้ 

1. จากห้องวิจัย เผยแพรํข๎อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับการบริการและจัดการ

กําลังคนด๎านสุขภาพ รวมทั้งสถานการณ๑และข๎อเสนอทางนโยบายที่เกี่ยวข๎อง โดยนํา

ข๎อมูลมาจากฐานงานวิจัยของสํานักงานวิจัยและพัฒนากําลังคนด๎านสุขภาพ  )สวค  (.และ

งานวิจัยของหนํวยงานที่สอดคล๎องกับสถานการณ๑การบริหารจัดการกําลังคนด๎านสุขภาพ
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ในขณะนั้นๆ  โดยนํางานวิจัยมาเขียนด๎วยภาษาที่อํานงําย เพ่ือให๎สามารถเขาถึง

ประชาชนทั่วไปได๎งําย 

2. มองรอบโลก เป็นพื้นที่ของบทความเก่ียวกับการบริหารและจัดการกําลังคนด๎านสุขภาพ

ของประเทศตํางๆ เพ่ือให๎เป็นความเป็นในประเทศอ่ืน โดยผู๎เขียนจะหยิบประเด็นที่อาจ

กําลังเป็นขําว หรือประเด็นที่นําสนใจมาเขียน  

3. มองห่างๆ อย่างห่วงๆ เป็นงานเขียนจากมุมมองของคนนอกระบบสุขภาพของประเทศ 

ที่มองเข๎ามายังระบบการบริหารจัดการกําลังคนด๎านสุขภาพ เขียนในลักษณะของการตั้ง

ข๎อสังเกต หรือคําถาม  

4. ปอกเปลือกความคิด เป็นคอลัมน๑ถาม – ตอบ บุคลากรที่อาจอยูํในระบบสุขภาพ

โดยตรง หรือผู๎ที่เกี่ยวข๎องกับการบริหารจัดการกําลังคนด๎านสุขภาพในทางอ๎อม เพ่ือให๎

ถํายทอดความคิด มุมมองของตนเองเกี่ยวกับสถานการณ๑ป๓ญหาของระบบสุขภาพใน

ประเด็นที่เก่ียวข๎องกับกําลังคนด๎านสุขภาพ 

5. เรื่องจากปก เป็นเรื่องยาวที่เป็นเรื่องหลักประจําฉบับ เขียนในลักษณะของสกูปหรือราย

งานขนาดยาว โดยหยิบยกสถานการณ๑ท่ีกําลังเป็นประเด็นในขณะนั้นมา  

6. ในความเคลื่อนไหว สรุปขําวคราวความเคลื่อนไหวที่เกี่ยว กับระบบสุขภาพ โดย

พยายามเน๎นประเด็นที่เกี่ยวข๎องกับกําลังคนในระบบสุขภาพ 
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ในรอบ 2 ปีครึ่งที่ผํานมา มีการผลิตผีเสื้อขยับปีกเพ่ือเผยแพรํผํานทางเวบไซต๑สํานักงานวิจัย

และพัฒนากําลังคนด๎านสุขภาพ wwwlhrdo.org รวม  11    ฉบับ แตํละฉบับ มีสาระสําคัญดังนี้  

ฉบับที่  สาระสําคัญ 

 

- พูดถึง health tech ในฐานะทางเลือกในการให๎
และรับบริการดา๎นสุขภาพของสงัคมยุคดิจิทัล ซึ่ง
ตอบโจทย๑วิถีชวีิตสมัยใหมํ และแบํงเบาภาระงาน
ของกําลังคนด๎านสุขภาพ  
- สิทธิการปฏิเสธการรักษาในระยะสุดท๎ายของชีวติ
กับป๓ญหาในทางปฏิบัติของบุคลากร 
- สถานการณ๑การขาดแคลนแพทย๑ในญี่ปุนุ กับการ
เลือกปฏิบัติทางเพศ 
- งานวิจยัวําด๎วยแรงจูงใจที่ไมํใชํเงินกับการคงอยูํ
ของแพทย๑ในชนบท 

 

- ภาพรวมของ LTC ในประเทศไทย นาํเสนอข๎อมูล
เบื้องต๎นของการถอดบทเรียนการทํา LTC ในพื้นที่
ศึกษาของ สวค.  
- สัมภาษณ๑ นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ๑ รอง
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู๎อยูํเบื้องหลังนโยบาย 
LTC 
- Home sharing initiatives แนวทางในการ
จัดระบบการดูแลผู๎สงูอายุในเมอืงของประเทศ
อิตาลี ที่สนับสนนุให๎นักเรียนนักศึกษาวัยหนุํมสาว 
จากตํางจงัหวัด ไปพักบ๎านที่มีคนชราอาศัยอยูํคน
เดียวเมื่อต๎องเข๎ามาเรียนในเมือง  
- งานวิจยัเร่ืองป๓จจัยความสําเร็จในการพัฒนา
ระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพระดับอําเภอ 
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ฉบับที่  สาระสําคัญ 

 

- บทบาทหนา๎ที่ในป๓จจับนุของร๎านขายยา ที่เปน็
มากกวําสถานที่จาํหนํายยา หากรวมถึงการเป็น
สถานบริการสุขภาพ ในฐานะคูสํัญญาการให๎บริการ
กับ สปสช. ให๎ข๎อมูลเรื่องร๎านยาชุมชนและร๎านยา
คุณภาพ ชํวยสร๎างความมั่นใจให๎ผู๎บริโภคในการรับ
บริการปรึกษาป๓ญหาสุขภาพจากเภสัชกรในร๎าน
ขายยา  
- แนวคิดแพทยศาสตร๑ศึกษาใปประเทศตํางๆ 
เก่ียวกับการเปลี่ยนคนไข๎ให๎เป็นครู 
- ศึกษามาตรการการลดความแออัดของ
โรงพยาบาลในประเทศจนี 
- สัมภาษณ๑ รศ.ดร.ภญ.จิราพร ลิ้มปานานนท๑ 
นายกสภาเภสัชกรรมไทย ถึงบทบาทในป๓จจบุันของ
เภสัชกรที่มี่ตํอระบบการให๎บริการสุขภาพ 

 

- เร่ืองหลักประจําฉบับเปน็เร่ืองของ CG ในระบบ 
LTC นําเสนอให๎เห็นความหลากหลายของรูปแบบ
การจ๎างงาน ที่มาและคุณสมบัตขิอง CG เป็นการ
นําเสนอผลการถอดบทเรียนของโครงการถอด
บทเรียนของ สวค. เน๎นเฉพาะประเด็น CG 
- สัมภาษณ๑ รศ.นพ.รํุงนิรนัดร๑ ประดิษฐสวุรรณ 
รองคณะบดีคณะแพทยศาสตร๑ ศิริราชพยาบาล 
เก่ียวกับโรงเรียนแพทย๑ในยุค disruptive 
technology 
- เร่ืองตํางประเทศพูดถึงภาวะสมองไหลของ
บุคลากรทางการแพทย๑ในประเทศมาลาวี  
- งานวิจยันาํเสนอเกี่ยวกับรูปแบบที่เหมาะสมใน
การดูแลผู๎ปุวยระยะกลาง ซึ่งเปน็งานวิจัยของ สวค. 
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- เร่ืองหลักพูดถึงความเครียดของนักศึกษาแพทย๑ที่
ต๎องเรียนหนัก แบกความคาดหวังของครอบครัว
และแรงเสียดทานจากอาจารย๑ ฉบับนีท้ําขึ้น
หลังจากมีขําวนักเรียนแพทย๑ฆําตัวตาย จึงมีการ
ย๎อนไปดสูถิติการฆําตัวตายของนักเรียนแพทย๑ 
- สัมภาษณ๑นายก อบต.คูหา อ.สะบา๎ย๎อย จ.สงขลา 
เก่ียวกับการดําเนินงาน LTC ในประเด็นบทบาท
หน๎าที่ของ อปท. เพื่อสร๎างแรงกระตุ๎นให๎ อปท. ที่
อื่นๆ หันมาให๎ความสนับสนุนการดําเนินงานและ
การเบิกจํายเงินกองทุนให๎มากข้ึน 
- สถานการณ๑การแพรํระบาดของ COVID-19 กับ
ภาระงานของบุคลากรทางการแพทย๑  

 

- เร่ืองหลักพูดถึงบทบาทของพระสงฆ๑ในระบบ
บริการสุขภาพ  มองผาํนกลุํมของสงฆ๑ที่เข๎ามามี
บทบาทในระบบบริการสุขภาพ 3 กลุํม คือ คิลาน
ธรรม, พระคิลานุป๓ฏฐาก และสนัติภาวนั  
- การเตรียมรับมือกับการขาดแคลนแพทย๑ในสหรัฐ 
เมื่อสังคมเต็มไปด๎วยผูส๎ูงวัย รวมทั้งแพทย๑ก็แกํตัว
ลงและมีคนเข๎ามาเติมในระบบน๎อยลง 
- เปิดผลการศึกษาวาํด๎วยการทาํงานและความ
คาดหวังของเภสัชกรในหนํวยบริการปฐมภูมิ 
- สัมภาษณ๑ นพ.ทิณกร โนรี ผจก. สวค. ถึงมุมมอง
ในการบริการและจัดการกําลังคนด๎านสุขภาพในยุค
ป๓จจุบนั 
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- ฉบับพิเศษ จัดทาํขึ้นในชํวงทีส่งัคมไทยและโลก
เผชิญหน๎ากับการระบาดของ COVID 19 และ
วิกฤตที่เกี่ยวข๎องเชํนการขาดแคลนชุด PPE และ
หน๎ากากอนามัย เนื้อหาของทั้งฉบับจะพดูเร่ืองโค
วิดในแงํมุมตํางๆ เชํน การสํารวจต๎นทุนระบบ
สุขภาพของไทยเพื่อเตรียมรับมือกับการระบาด 
โดยมองทั้งตน๎ทุนดา๎นทรัพยากรบุคคล และ 
facility ตํางๆ เชนํ ห๎อง ICU ห๎องความดันลบ 
เครื่องชํวยหายใจ  
- มีการให๎ความรู๎พื้นฐานเก่ียวกบัการปฏิบัติของ
ประชาชนทั่วไป  อัพเดทสถานการณ๑การแพรํ
ระบาดในระดับโลก ณ ขณะนั้น รวมถึงบอกเลํา
เร่ืองราววิกฤติระบบสุขภาพของอิตาลีเมื่อต๎อง
เผขิญหน๎ากับการระบาดที่รุนแรง  
- สัมภาษณ๑ ศ.นพ.ธีรวฒัน๑ เหมะจุฑา ในประเด็น
การเตรียมความพร๎อมของระบบสุขภาพไทยเพื่อ
ไมํให๎ต๎องลํมสลายหากเผชิญหนา๎กับการระบาด
อยํางรุนแรงเหมือนอิตาลี  

 - 

 

- เร่ืองหลักประจําฉบับเปน็เร่ืองราวของ อสม. มด
งานในระบบสุขภาพไทย เปน็การตอบรับคําชื่นชม
ของ WHO ที่ชื่นชมบทบาท อสม. และระบบ
สาธารณสุขมูลฐานของประเทศไทยในการคัดกรอง
ผู๎ติดเชื้อ จนทาํให๎ระงับการแพรรํะบาดของ COVID 
19 ได๎  
- สัมภาษณ๑ อสม. ในภาคใต๎ ทีต่อ๎งทําหน๎าที่คัด
กรองและเฝูาระวัง “ผนี๎อย” ที่กลับจากเกาหลีใต๎ 
เพื่อไมํให๎เกิดการระบาด ขณะทีต่๎องรับแรงเสียด
ทานและการตํอต๎านจากผูท๎ี่เดินทางมาจาก
ตํางประเทศ  
- บอกเลําเร่ืองราวของระบบริการสุขภาพของเวเน
ซูเอลาที่ครั้งหนึ่งเคยเข๎มแข็งและมีประสทิธิภาพ
มากที่สุดในทวีปอเมริกาใต๎ แตํต๎องลํมสลายตาม
ภาวะเศรษฐกิจ และถูก COVID19 มาซ้ําเติม 
- มีรายงานพิเศษวําด๎วยการบรรจุข๎าราชการรํุน 
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COVID ที่หลายฝุายมองวาํไมํเปน็ธรรม และ
รายงานการจับกุมแพทย๑และบคุลากรทางการ
แพทย๑ที่เก่ียวข๎องกับคดีการอ๎ุมบุญข๎ามชาติอยํางผิด
กฎหมาย  

 

- เร่ืองหลักพูดถึงนโยบายใหมํของกระทรวง
สาธารณสุข ในการให๎ทุกครอบครัวมีหมอประจําตัว
ครอบครัวละ 3 คน  
- สัมภาษณ๑ นพ.สําเริง แหยงกระโทก ผูช๎ํวย รมว. 
สธ.เกี่ยวกับแนวคิดหมอประจําตัวครอบครัวละ 3 
คน  
- แผนปฏิรูประบบสุขภาพใหมํ ที่ตั้งเปูาหมายผลิต
นักบริบาลดูแลผู๎สูงอายุและผู๎มภีาวะพึ่งพงิ 70,00 
คน เพื่อให๎เพียงพอกับความต๎องการในอนาคตที่จะ
มีประชากรสูงอายุมากข้ึน 
- บอกเลําปรากฏการณ๑ที่กําลังเกิดขึ้นใน รร.ผลิต
แพทย๑และพยาบาลหลายแหํงทัว่โลก ที่ให๎นักศึกษา
แพทย๑และพยาบาลมีเรียนรํวมกันในบางวชิา 
เพื่อให๎ทั้งสองวิชาชีพได๎รู๎จักงานของกันและกัน อัน
จะชํวยสร๎างความเข๎าใจและลดความขัดแย๎ง
ระหวํางวิชาชีพเมื่อต๎องออกไปปฏิบ๎ติงานจริง 

 

- เร่ืองหลักพูดถึงบทบาทหนา๎ทีข่องวิชาชีพแพทย๑
ในชํวงเวลาของความขัดแย๎งทางการเมือง การร
รักษาสมดุลระหวํางความวชิาชพีแพทย๑และการ
เป็นสมาชิกคนหนึ่งในสังคม เพือ่ให๎สามารถ
แสดงออกทางความคิดและการกระทําทาง
การเมืองโดยไมํกระทบตํอจรรยาบรรณ มีการ
รวบรวมข๎อมูลเกี่ยวกับการรวมกลุํมของแพทย๑และ
บุคลากรทางการแพทยืในการออกหนํวยทําหน๎าที่
ในชํวงการชุมนุมของฝาุยตํางๆ  
- สัมภาษณ๑เลขาธิกาสสาํนักงานการแพทย๑ฉุกเฉิน
แหํงชาติ ถึงสถานการณ๑กําลังคนคนในระบบแพทย๑
ฉุกเฉิน รวมถึงแนวทางแก๎ป๓ญหาเร่ืองความรุนแรง
ที่เกิดขึ้นในห๎องฉุกเฉิน ซึ่งเป็นขําวบํอยครั้งในรอบปี
ที่ผํานมา  
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- มีเนื้อหาเก่ียวกับอาสาสมัครนกับริบาล ที่
กระทรวงมหาดไทยมีคาํสั่งให๎ อปท.ทุกแหํงต๎องเปิด
อัตราจ๎าง เพื่อสนบัสนนุการทาํงานของกองทุน 
LTC  

 

 
 

- เร่ืองหลักวําด๎วยระบบ LTC ในภูมิทัศน๑การเมือง
เพื่ออนาคต ซึ่งเป็นการเก๎บความจากปาฐกถานํา
ของ ศ.กิตติคุณ สุริชัย หวันแก๎ว ที่กลําวในงาน 
LTC Forum  
- บทบาทของนักสังคมสงเคราะห๑ในงาน LTC  
- สัมภาษณ๑ผูบ๎ุกเบิก app เพื่อสนับสนุนงาน 
telepharmacy ในประเทศไทย ซึ่งนอกจากจะเปน็
การขยายบทบาทหน๎าที่ของเภสชักรให๎เต็ม
ศักยภาพแล๎ว ยังจะเป็นการปูทางเร่ือง 
pharmacist fee ให๎เกิดขึนในประเทศไทยได๎ด๎วย  
- สถานการณ๑แพทย๑/นักระบาดวิทยาในบ๎านเรา
และในอเมริกา การระบาดของ COVID 19 ทําให๎
นักระบาดวิทยามีภาระงานที่หนักข้ึน แตํคนใน
สังคมจํานวนมากยังไมํรู๎จักและเข๎าใจบุคลากรกลุํม
นี้ะบ   

 

8) เวบไซต์สํานักงานวิจัยและพัฒนากําลังคนด้านสุขภาพ และเพจผีเสื้อขยับปีก 

 www.hrdo.org และ  #ผีเสื้อขยับปีก เป็นชํองทางการสื่อสารบนโลกออนไลน๑ของสํานัก

งานวิจัยและพัฒนากําลังคนด๎านสุขภาพ มีแนวคิดในการจัดทําดังนี้ และองค๑ประกอบดังนี้ 

8.1) เวบไซต์ www.hrdo.org 

 เป็นพ้ืนที่สื่อสารให๎เห็นถึงตัวตนขององค๑กร สวค   .สําหรับเผยแพรํประชาสัมพันธ๑องค๑กรและ

ผลงานที่เกี่ยวข๎อง จัดทําเป็น  2 ภาษา ไทย และอังกฤษ ถูกออกแบบให๎มีลักษณะของเวบไซต๑ 2 เวบ

ไซต๑ คือ มีเวบไซต๑ของนิตยสารออนไลน๑ ซ๎อนอยูํในเวบไซต๑องค๑กร เวบไซต๑มีการอัพเดทข๎อมูลอยําง

สม่ําเสมอ 

 

http://www.hrdo.org/
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ภาพที่ 1: แสดงเมนรูวมของเวบไซต๑ 

 

โครงสร้างเวบไซต์ ประกอบด๎วย 

1. งานวิจัย  สําหรับเผยแพรํงานวิจัยของ สวค   .รวบรวมงานวิจัยตั้งแตํเริ่มตั้งองค๑กรมาจนถึง

ป๓จจุบัน   จัดเรียงตามปีเพ่ือให๎งํายตํอการค๎นหา เมื่อเข๎าไปภายในจะมีเนื้อหาสรุปภาพรวมของ

งานวิจัยแตํละเลํม และมีไฟล๑งานวิจัยฉบับเต็มในรูปแบบของ pdf file ผู๎ใช๎บริการสามารถเลือกได๎วํา

จะเลือกอํานอยํางเดียวหรือดาวน๑โหลด  

2. ฐานข๎อมูล ถูกออกแบบมาเพ่ือเก็บข๎อมูลดิบที่เกี่ยวข๎องกับงานวิจัยของ สวค   .และข๎อมูล

พ้ืนฐานที่เก่ียวกับกําลังคนด๎านสุขภาพของประเทศ แบํงเป็น 2 หมวดยํอย คือฐานข๎อมูลตามพ้ืนที่และ

ฐานข๎อมูลตามวิชาชีพ  

- ฐานข๎อมูลตามพ้ืนที่ มุํงให๎ภาพพ้ืนที่ทํางานของ สวค   .ในโครงการตํางๆ  นําเสนอใน

ลักษณะของแผนที่ประเทศไทย มีสัญลักษณ๑สีแสดงให๎เห็นพ้ืนที่ทํางาน สามารถคลิกเข๎า

ไปอํานรายละเอียดการทํางานและข๎อมูลที่เกี่ยวข๎องของแตํละจังหวัดได๎ เหตุผลที่ใช๎การ

นําเสนอในลักษณะแผนที่เพื่องํายตํอการมองเห็นความเชื่อมโยงในลักษณะเครือขํายและ

ความครอบคลุมในพ้ืนที่ทํางานของ สวค . 

- ฐานข๎อมูลตามวิชาชีพ ถูกออกแบบให๎เป็น platform  เก็บข๎อมูลเชิงสถิติของกําลังคนใน

ระบบสุขภาพ ทั้งระดับวิชาชีพและไมํใชํวิชาชีพ ป๓จจุบันนําเสนอในลักษณะของ 

infographic เพ่ือให๎งํายตํอการดู อนาคตหากมีข๎อมูลจํานวนมากอาจพิจารณาถึงการ

เก็บและนําเสนอข๎อมูลในลักษณะอื่น  
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ภาพที่ 2: ลักษณะการนําเสนอฐานขอ๎มูลตามพื้นที่ 

 

 

ภาพที่ 3 การนําเสนอฐานขอ๎มูลตามวิชาชพี 

3. ข๎อเสนอเชิงนโยบาย นําเสนอข๎อเสนอเชิงนโยบายที่เกิดจากการศึกษาของ สวค. 

4. ขําวสาร บอกเลําขําวคราวความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข๎องกับการบริหารจัดการกําลังคนด๎าน

สุขภาพ เชํน อาจเป็นนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข หรือหนํวยอ่ืนที่เกี่ยวข๎อง รวมทั้งขําวคราว

กิจกรรมของ สวค  .เอง นําเสนอในลักษณะของภาพประกอบเรื่อง  

5. E – magazine เป็นสํวนของเวบไซต๑ยํอยที่ซํอนอยูํในเวบไซต๑ใหญํ เป็นพ้ืนที่ของจุลสาร

ออนไลน๑ผีเสื้อขยับปีก นอกจากจะมีไฟล๑ pdf ของจุลสารทุกฉบับให๎ดาวน๑โหลดได๎แล๎ว ยังมีการ

นําเสนอในลักษณ๑ของโพสต๑แบํตามคอลัมน๑เพ่ือความสะดวกในการค๎นหาจาก search engines ด๎วย 
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key words การดาวน๑โหลดและสืบค๎นงานเขียนที่เคยนําเสนอทางผีเสื้อขยับปีก สามารถสืบค๎นได๎

ตั้งแตํชํวงแรกของการจัดทําจุลสารซึ่งตีพิมพ๑เป็น hard copy ด๎วย  

 

 
ภาพที่ 4 การจัดแสดงผีเสือ้ขยับปีก เมื่อคลกิไปที่แตํละฉบับจะม ีpdf file ให๎ดาวน๑โหลด 

 

 

 

ภาพที่ 5 การนําเสนอเนือ้หาของบทความตํางๆ ทีเ่ผยแพรํในผีเสือ้ขยับปีก  
เพื่อให๎สามารถค๎นหาทาง search engines โดยใสํ key words  
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6. สื่อเผยแพรํตํางๆ ที่จัดทําโดย สวค  .ประกอบด๎วสื่อสิ่งพิมพ๑และสื่อออนไลน๑  
- สื่อสิ่งพิมพ๑ รวบรวมหนังสือที่ สวค   .เคยจัดพิมพ๑ เพ่ือให๎ผู๎สนใจสามารถดาวน๑โหลดได๎ใน

รูปแบบ pdf files  
 

 
 

ภาพที่ 6 สื่อสิ่งพมิพ๑ของ สวค. 
 

- สื่อเพ่ือการเผยแพรํทางโซเชียล ประกอบด๎วย ประกอบด๎วย info graphic, fact sheet, 
ผีเสื้อขยับปีก และ ภาพยนตร๑สารคดีขนาดสั้น  สื่อท๎งหมดจะมีเนื้อหาเกี่ยวข๎องกับ
กําลังคนด๎านสุขภาพ และการบริหารและจัดการกําลังคนด๎านสุขภาพ รวมถึง สาระจาก
งานวิจัยตํางๆ ที่ สวค  .เป็นผู๎จัดทําขึ้น  ผู๎สนใจสามารถเข๎าไปดาวน๑โหลดได๎  

 
ภาพที่ 7 แพลตฟอร๑มสื่อของ สวค . 

 ในสํวนของภาพภาษาอังกฤษ โครงสร๎างหลักจะเหมือนภาษาไทย แตํมีเมนูน๎อยกวํา เนื้อหา

จะมาจากการเรียบเรียงงานเขียนในภาษาไทย ใหมํเป็นภาษาอังกฤษ หลักๆ ที่สําคัญคืองานวิจัย โดย

จะแปลบทสรุปผู๎บริหารของงานวิจัยทุกเลํม และมีการนําเสนอขําวสารด๎วย  
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ภาพที่ 7 – 8 เวบไซต๑ภาคภาษาอังกฤษ 

 

8.2) เพจผีเสื้อขยับปีก 

 เพ่ือให๎สอดคล๎องกับวิถีชีวิตในยุคป๓จจุบัน ที่ผู๎คนสื่อสารและเสพสื่อบนโลก social เป็นสํวน

ใหญํ เพจผีเสื้อขยับปีกจึงถูกจัดทําขึ้นเพ่ือสื่อสารกับสังคมได๎รวดเร็ว หน๎าที่หลักของเพจคือเป็นสื่อพา

ไปสูํเวบไซต๑ของสํานักงาน ทุกครั้งที่มีการโพสต๑เรื่องราวหรือบทความในเวบไซต๑จะมีการนํามาพูดคุย

บนเพจแหํงนี้ ซึ่งจะมีลิงค๑เพ่ือให๎คนตามไปอํานเรื่องฉบับเต็มได๎อีกครั้งหนึ่ง นอกจากนี้เพจผีเสื้อขยับ

ปีก ยังสําหรับการบอกเลําขําวสาร พูดคุยแลกเปลี่ยนกับสาธารณะในประเด็นที่เกี่ยวข๎องกับกําลังคน

ด๎านสุขภาพ ในลักษณะที่ไมํเป็นทางการมากเทําการสื่อสารผํานเวบไซต๑ นอกจากนี้ยังทําหน๎าที่เป็น

ชํองทางในการเผยแพรํประชาสัมพันธ๑สื่อตํางๆ ที่ สวค  .ผ ลิตขึ้นมา 
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 มีแอดมินซึ่งเป็นผู๎ที่มีความรู๎ในเรื่องการบริการจัดการกําลังคนด๎านสุขภาพเป็นผู๎ดูแลเพจ 

ปกติจะมีการอัพเดทเรื่องราวใหมํๆ อยํางน๎อยสัปดาห๑ละ 1 ครั้ง  

 
ภาพที ่9 home page ผีเสื้อขยับปกี  

ที่เพิ่งเปลี่ยนภาพปกเพื่อแสดงความอาลยัตํอการเสียชวีิตของ นพ .มง คล ณ สงขลา  

 

 
ภาพที่ 10 เพจผีเสื้อขยับปีก กับการทําน๎าที่สื่อสารแลกเปลี่ยนประเดน็ตํางๆ ทีเ่กี่ยวกบัระบบสุขภาพ 
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ภาพที่ 11 เพจผีเสื้อขยับปีกกับการทําหน๎าที่ชํองทางในการเผยแพรสํื่อที่ สวค  .ผลิต  

 

9) Fact sheet และ Infographic 

 เป็นความพยายามนําข๎อมูลที่เกี่ยวข๎องกับกําลังคนด๎านสุขภาพ และการบริหารและจัดการ

กําลังคนมายํอยและสื่อสารในรูปแบบที่เข๎าใจงําย เหมาะกับการเผยแพรํทาง social media เนื้อหา

สํวนใหญํของสื่อทั้ง 2 ประเภทได๎มาจากงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับกําลังคนด๎านสุขภาพ ทั้งที่ดําเนิน

การศึกษาโดย นักวิจัยของ สวค  .นักวิจัยของ IHPP และจากองค๑กรวิจัยอื่น ตลอดโครงการ 2 ปี มีการ

จัดทํา fact sheet ทั้งสิ้น 10 ชิ้น และ infographic 25 ชิ้น มีรายละเอียดดังนี้  

9.1) Fact sheet 10 ชิ้น 

ชิ้นที่  รายละเอียด 
1 รูปแบบการจ๎างงานบุคลากรในระบบ
สุขภาพ 

  

ให๎ภาพรวมรูปแบบการจ๎างงานบุคลากรด๎านสุขภาพในประเทศไทย ซึ่ง
ป๓จจุบนัมีหลายรปูแบบ ทั้งข๎าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน
กระทรวงสาธารณสุข และลูกจา๎งชั่วคราว นาํเสนอข๎อมูลจํานวน
บุคลากรของการจ๎างงานแตลํะรปูแบบ รงมทั้งเงินเดือน สวัสดิการ และ
แรงจูงใจอ่ืนๆ ทั้งที่เปน็ตัวเงินและไมํใชตํัวเงิน 
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ชิ้นที่  รายละเอียด 
2 อสม. มดงานในระบบสุขภาพ 

 
 

นําเสนอข๎อมูลรอบด๎านของ อสม. ตั้งแตํเริ่มกํอตั้ง บทบาทตํองาน
สาธารณสุขมูลฐาน ภาระหน๎าที ่ตั้งแตํเริ่มกํอตั้ง จนมาถึงภารกิจในชํวง 
COVID -19 ซึ่งได๎รับคําชื่นชมจากองค๑การอนามัยโลกอยํางมาก 
 
มีช๎อมุลเชิงสถิติในแงํมุมตํางๆ ทีเ่ก่ียวข๎องกับ อสม. เชํน จํานวน อายุ 
ระดับการศึกษา 

3.  แพทย๑ 

 
 

ให๎ภาพรวมเกี่ยวกับวิชาชีพแพทย๑ โดยเฉพาะในภาคการผลติและที่ฏิบัติ
หน๎าที่ในระบบบริการ พูดถึงการบริหารและจัดการกําลงัคนวชิาชีพ
แพทย๑ของประเทศไทย มาตรการตํางๆ ที่มีการใช๎ทั้งการเพิ่มกําลังการ
ผลิต การสร๎างแรงจูงใจ การธํารงไว๎ในระบบด๎วยมาตรการตาํงๆ เชํน 
การบัคับใช๎ทนุ  การใช๎มาตรการทางการเงินสรา๎งแรงจูงใจ การสร๎าง
แรงจูงใจที่ไมํใชํตัวเงนิ   
 
ข๎อมูลเชิงสถิติ เชํน จาํนวน สถานการณ๑การกระจายตัวของแพทย๑ 

4 กําลังคนดา๎นสุขภาพและการบริหาร
จัดการ 

สื่อสารเกี่ยวกับภาพรวมของกําลังคนดา๎นสุขภาพ เพื่อห๎สัมคมสาธารณะ
เข๎าใจความหมายของกําลังคนกลุํมนี้วําครอบคลุมถึงใครบ๎าง มบีทบาท
หน๎าที่อยํางใรในระบบสุขภาพ นําเสนอภาพรวมกว๎างๆ ของวิชาชีพหลัก 
และกําลังคนระดบัที่ไมํใชํวิชาชพี พูดถึงสถานการณ๑ด๎านจํานวน กําลัง
การผลิต การคาดการณ๑ความตอ๎งการ รวมถึงวิธีคิดในการคํานวณอัตรา
กําลังคนดา๎นสุขภาพ 
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ชิ้นที่  รายละเอียด 

 
 
5 กําลังคนดา๎นสุขภาพในระดบัปฐมภูมิ 

 
 

พูดถึงนิยามและสถานการณ๑ขอกําลังคนดา๎นสุขภาพในระดบัปฐมภูมิของ
ประเทศไทย เชื่อมโยงกับการให๎ข๎อมูลสถานบริการปฐมภูมิ และบริการ
ที่หนํวยบริการระดบัปฐมภูมิจัดให๎กับประชาชน 

6 กําลังคนดา๎นสุขภาพในระดบัทุตยภูมิ พูดถึงนิยามและสถานการณ๑ขอกําลังคนดา๎นสุขภาพในระดบัทตุิยภูมิ
ของประเทศไทย เชื่อมโยงกบัการให๎ข๎อมูลสถานบริการทุติยภูม ิและ
บริการที่หนํวยบริการระดบัทุตยิภูมิจัดให๎กับประชาชน 
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ชิ้นที่  รายละเอียด 

 
 
7 กําลังคนดา๎นสุขภาพระดับตตยิภูมิ 

 
 

พูดถึงนิยามและสถานการณ๑ของกําลังคนด๎านสุขภาพในระดับตติยภูมิ
ของประเทศไทย เชื่อมโยงกบัการให๎ข๎อมูลสถานบริการตติยภูม ิและ
บริการที่หนํวยบริการระดบัตตยิภูมิจัดให๎กับประชาชน 

8 นักบริบาลในการดูแลระยะยาว ถํายทอดเร่ืองราวของนักบริบาลในระบบการดูแลระยะยาว ทั้งนัก
บริบาล และการดูแลระยะยาวเป็นกําลังคนและรูปแบบการให๎บริการ
สุขภาพใหมํที่เพิ่งเกิดข้ึนตามกองทุนการดูแลระยะยาว ของ สปสช. เมื่อ
ปี 2559 fact sheet ฉบับนี้มุํงให๎เกิดความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการ
ดูแลระยะยาว ทั้งแนวคิดและรปูแบบการจัดบริการ รวมถึงสือสารให๎
เห็นถึงอาชีพนักบริบาลที่เกิดขึ้นตามกองทุนนี้   
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ชิ้นที่  รายละเอียด 

 
 
9 คนและงานใน รพ.สต. 

 
 

อธิบายโครงสรา๎งกําลังคนของ รพ.สต. รวมถึงบทบาทหนา๎ที่ของ รพ.สต. 
ในระบบบริการสุขภาพ นําผลการศึกษาภาระงานของบุคลากร และ
แนวคิดในการบริหารจัดการกําลังคนของ รพ.สต. มายํอย ให๎เข๎าใจงําย  

10 การดูแลผูป๎ุวยระยะกลาง การดูแลผู๎ปุวยระยะกลาง เปน็ภาระงานที่กระทรวงสาธารณสุข
กําหนดให๎ รพ. ทุกแหํงต๎องจัดเตรียมเตีไว๎เพื่อบริการด๎านนี้เป็นการ
เฉพาะ fact sheet ชิ้นนี้มุํงอธบิายแนวคิดของการดูแลระยะกลาง 
รวมถึงนําเสนอผลการศึกษา รูปแบบที่เหมาะสมของการให๎บริการ 
รวมถึงการประเมินความต๎องการกําลังคนดา๎นสุขภาพที่ควรต๎องมีเพื่อให๎
การดูแลระยะกลางเป็นไดไ๎ด๎อยํางมีประสิทธิภาพ ทั้งการให๎บรกิารใน 
รพ. และการให๎บริการที่บ๎าน 



84 

ชิ้นที่  รายละเอียด 

 
 

 

9.2) Infographic 25 ชิ้น  

ชิ้นที่ รายละเอียด 
1 ภาพรวมสถานการณ๑ผู๎สูงอายใุนประเทศไทย   

 
 

นําเสนอสถิติเกี่ยวกับผู๎สูงอายุในมิติตํางๆ  

2 สถานการณ๑ระบบสุขภาพโลกทํามกลาง COVID 
19 

 
 

ฉายภาพให๎เห็นสถานการณ๑ระบบสุขภาพของประเทศ
ตํางๆ ในวิกฤติ COVID 19  

3 ฉากทัศน๑การระบาดของ COVID 19 ในประเทศ นําเสนอภาพคาดการณ๑อนาคตของการระบาดของ 
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ชิ้นที่ รายละเอียด 
ไทย 

 
 

COVID 19 นําเสนอเปน็สํวนหนึง่ของการสร๎างความ
ตระหนักในการแพรํระบาดของโรคในสังคมไทย 

4 มาตรการการรับมือ COVID 19 

 
 

ฉายภาพตน๎ทุนกาํลังคนและอุปกรณ๑ในระบบบริการ
สุขภาพของไทย เพื่อให๎เห็นความพร๎อมของระบบ
สุขภาพในการรับมือกับ COVID 19 

5 จํานวนผู๎ติดเชื้อในประเทศไทย 

 
 

นําเสนอตัวเลขผูต๎ิดเชื้อในประเทศไทย ในชํวงที่เกิด
การแพรํกระจายแบบ cluster เป็นคร้ังแรก เป็นสํวน
หนึ่งของการรํวมสร๎างตระหนักและระวังโรคให๎กับ
สังคมไทย 

6 การคาดการณ๑สถานการณ๑ผู๎ตดิเชื้อเปรียบเทียบ
กับกําลังคนในระบบสุขภาพ 

นําเสนอภาพเปรียบเทียบของการคาดการณ๑
สถานการณ๑ผู๎ติดเชื้อ และความสามารถในการรองรับ
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ของระบบสุขภาพ เนน๎ที่การนําเสนอตัวเลขกําลังคน
ของบุคลากร 

7 สถานการณ๑การจา๎งงานกําลังคนด๎านสุขภาพ 

 
 

ให๎ภาพรวมการจ๎างงานกําลงัคนด๎านสุขภาพใน
กระทรวงสาธารณสุขและนอกกระทรวงฯ นาํเสนอ 4 
วิชาชีพหลัก และเปรียบเทียบให๎เห๎นคําตอบแทน และ
สวัสดิการของการจ๎างงานในรูปแบบตํางๆ ทั้ง
ข๎าราชการ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวง
สาธารณสุข และลูกจา๎งชั่วคราว 

8 สถานการณ๑การจา๎งงานกําลังคนด๎านสุขภาพ 
 

 
 

ให๎ภาพรวมการจ๎างงานกําลงัคนด๎านสุขภาพใน
กระทรวงสาธารณสุขและนอกกระทรวงฯ นาํเสนอ 4 
วิชาชีพหลัก เปรียบเทียบตัวเลขแยกรายสังกัด 

9 แนวทางปฏิบัติในการใช๎สื่อสังคมออนไลน๑ของ
กําลังคน 

 
 

ชิ้นนีจ้ัดทําขึน้ทํามกลางวิกฤติทางการเมือง ที่
ประชาชนมีความเห็นตํางทางการเมือง แพทย๑และ
บุคลากรทางการแพทย๑จาํนวนหนึ่งออกมารํวม
แสดงออกในฐานะประชาชนคนหนึ่ง จึงนาํประกาศ
คณะกรรมการสุขภาพแหํงชาติ ที่กําหนดแนวทาง
ปฏิบัติการใชส๎ื่อสังคมออนไลน๑ให๎กับบุคลากรในระบบ
สุขภาพ มายํอย นาํเสนอ ให๎เข๎ากับสถานการณ๑ 

10 ความรุนแรงในสถานพยาบาล  นําเสนอสถิตในเชิงจาํนวนและรปูแบบความรุนแรงที่
เกิดขึ้นในสถานพยาบาล ชิ้นนี้จดัทําขึ้นในชํวงที่มีขาํว
พยาบาล รพ. แหํงหนึ่งถูกคนแปลกหน๎าจูโํจมหมาย
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คุกคามทางเพศ และเปน็ชํวงทีม่ีขําวคราวการตีกันใน
ห๎องฉุกเฉินบํอยครั้ง 

11 แพทย๑ระบาดวิทยา 

 
 

นําเสนอข๎อมูลเกี่ยวกับแพทย๑ระบาดวิทยาของประเทศ
ไทย ชิน้นี้จดัทําขึน้ในชํวง COVID-19 เร่ิมคลี่คลายใน
รอบแรก เมื่อมํุงสร๎างให๎ข๎อมูลและความรู๎แกํสังคม
เก่ียวกับความสําคัญของแพทย๑ระบาดวิทยา ในการ
ควบคุมและตัดวงจรโรคระบาด 

12 ชีวิตแพทย๑ 

 
 

นําเสนอตัวเลขตาํงๆ เก่ียวกับสถานการณ๑การทาํงาน
ของแพทย๑ อ๎างอิงข๎อมูลจากการทําการศึกษาของ
กรมการแพทย๑ เพื่อให๎เห็นภาระงานของแพทย๑ 
ต๎องการนําเสนอข๎อมูลในมิติของแพทย๑ให๎แกํสังคม 
เพื่อสร๎างความเข๎าใจรํวมกัน ชิน้นี้จัดทําขึน้ในชวํงที่
โลกออนไลน๑วิพากษ๑วจิารณ๑การทํางานของแพทย๑ใน
ลักษณะการตั้งคาํถามวําทําไมตอ๎งให๎คนไข๎รอนาน 
ทําไมแพทย๑ต๎องพักกลางวนันาน  

13 ชีวิตพยาบาล จัดทําขึ้นให๎สอดคล๎องกับการทาํเร่ืองวงจรชีวิตแพทย๑ 
มุํงนําเสนอข๎อมูลในสํวนของพยาบาล 
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14 ภาพรวมประชากรสงูอายุในป๓จจุบนั 

 
 

นําเสนอภาพรมประชากรสูงอายุในเชิงตัวเลข 
นําแนกตามรายภาค ใช๎สําหรับขับเคลื่อนการระบบ
การดูแลระยะยาว 

15 สถานการณ๑ทางสุขภาพของผู๎สูงอาย ุ

 
 

 นําเสนอข๎อมูลสถานการณ๑ทางสุขภาพของผู๎สูงอายุ 
ใช๎ประกอบการขับเคลื่อนการทาํงานเรื่องการดูแล
ระยะยาว 

16 สถานการณ๑ด๎านสังคมและเศรษฐกิจผู๎สูงอายุ นําเสนอข๎อมูลสถานการณ๑ดา๎นสังคมและเศรษฐกิจ
ของผู๎สูงอายุ ใชป๎ระกอบการขับเคลื่อนการทํางาน
เร่ืองการดูแลระยะยาว 
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17 ภาพอนาคตประชากรสูงอายุของประเทศ 

 
 

นําเสนอตัวเลขการคาดการณ๑จาํนวนประชากรสูงอายุ
ของประเทศไทย ในอีก 20 ปีข๎างหน๎า ใชป๎ระกอบการ
ขับเคลื่อนการทํางานเร่ืองการดแูลระยะยาว 

18 วงจรชีวิตแพทย๑ 

 
 

นําเสนอวงจรชีวิตของแพทย๑ ตั้งแตํเข๎าสูํระบบการ
ผลิต ระบบบริการสุขภาพ และการหลุดจากระบบ
บริการสุขภาพ เพื่อให๎เห็นภาพรวมสถานการณ๑แพทย๑
ของประเทศไทย 

19 วงจรชีวิตทันตแพทย๑ 

 
 

นําเสนอวงจรชีวิตของทันตแพทย๑ ตั้งแตํเข๎าสูํระบบ
การผลิต ระบบบริการสุขภาพ และการหลุดจากระบบ
บริการสุขภาพ เพื่อให๎เห็นภาพรวมสถานการณ๑ทนัต
แพทย๑ของประเทศไทย 

20 วงจรชีวิตเภสชักร นําเสนอวงจรชีวิตของเภสัชกร ตั้งแตํเข๎าสูํระบบการ
ผลิต ระบบบริการสุขภาพ และการหลุดจากระบบ
บริการสุขภาพ เพื่อให๎เห็นภาพรวมสถานการณ๑เภสัช
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กรของประเทศไทย 

21 วงจรชีวิตพยาบาล 

 
 

นําเสนอวงจรชีวิตของพยาบาล ตั้งแตํเข๎าสูํระบบการ
ผลิต ระบบบริการสุขภาพ และการหลุดจากระบบ
บริการสุขภาพ เพื่อให๎เห็นภาพรวมสถานการณ๑
พยาบาลของประเทศไทย 

22 ความจริงเชิงตัวเลขของ รพ.สต. 

 
 

นําเสนอข๎อมูลเกี่ยวกับ รพ.สต. ในภาพรวม เชิง
โครงสร๎าง  

23 ชีวิตบุคลากร รพ.สต. 

 
 

นําเสนอภาพภาระงานของบุคลากรใน รพ.สต. 

24 แผนทศวรรษกําลังคนด๎านสภุาพแหํงชาติ 
ระยะที่ 2  

นําเสนอข๎อมูลของแผนทศวรรษกําลังคนดา๎นสุขภาพ
แหํงชาติ เพื่อให๎ข๎อมูลกับสังคม  
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25 ระบบการดูแลระยะยาว 

 
 

นําเสนอให๎เห็นโครงสร๎างและกระบวนการทาํงานของ
ระบบบการดูแลระยะยาวชองประเทศไทย  

 

10) ส่ือวีดิโอ 

มีการสื่อวิดีโอขนาดสั้น 4 เพ่ือเผยแพรํทางยูทูป ผํานทางหน๎าเวบไซต๑ของ สวค  .รวม 4 ชิ้น แตํละ

ตอนมีความยาวประมาณ 10-12 นาที มีรายละเอียดดังนี้ 

 

ชิ้นที่ 1 Long-term care เราจะไมํทิ้งใครไว๎ข๎างหลัง 

)https://www.youtube.com/watch?v=YZeBW4ws4PU&feature=emb_logo) 

 ให๎ภาพรวมสถานการณ๑ผู๎สูงอายุในประเทศไทย และพูดถึงลทบาทและแนวคิดหลักในการ

ดําเนินงานของกองทุน LTC ที่ให๎ อปท  .เป็นกลไกหลั ก ให๎ข๎อมูลผลการดําเนินงานในภาพรวม มุํง

ให๎ผู๎ชมเห็นความสําคัญของการที่ไทยต๎องมีระบบ LTC และความท๎าทายที่ระบบ LTC กําลัง

เผชิญอยูํ 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YZeBW4ws4PU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=YZeBW4ws4PU&feature=emb_logo
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ชิ้นที่ 2 LTC เรียนรู๎-ขับเคลื่อน เพ่ือภาวะพ่ึงพิงอยํางมีคุณภาพ 

)https://www.youtube.com/watch?v=ZP27aalTAho&feature=emb_title( 

 นําเสนอภาพรวมการดําเนินโครงการการถอดบทเรียนการบริหารจัดการกําลังคนด๎านสุขภาพ

ในระบบ LTC ที่ สวค  .ได๎รับทุนจาก สสส  .บอกเลําผลการศึกษา มุํงสร๎างความตระหนักให๎สังคม

เห็นวําระบบการดูแลระยะยาวเป็นเรื่องใหมํในสังคมไทย ยังต๎องมีการปรับเปลี่ยนเพ่ือให๎มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งการขับเคลื่อนในระยะยาวต๎องการความรํวมมือจากทุกฝุาย รวมทั้ง

แรงสนับสนุนจากทีมวิจัยเพ่ือให๎ได๎ข๎อมูลหลักฐานทางวิชาการสําหรับวางแผน ออกแบบระบบ

และขับเคลื่อนระยะยาวตํอไป  

 

ชิ้นที่ 3 LTC ที่บางกล่ํา เธอ-ฉัน เรารํวมกัน 

)https://www.youtube.com/watch?v=uXJ_eGmCJ0o&feature=emb_logo( 

 นําเสนอการดําเนินการระบบ LTC ของอเภอบางกล่ํา จังหวัดสงขลา หนึ่งในพ้ืนที่ศึกษาของ 

สวค  .ซึ่งโดดเดํนด๎านการได๎รับความรํวมมือจากภาคีตํางๆ โดยเฉพาะบริษัทเอกชนในพ้ืนที่ ทําให๎

การขับเคลื่อน  LTC ดําเนินไปอยํางราบรื่น เพราะภาคเอกชนสามารถเข๎ามาอุดชํองโหวํการ

บริหารจัดการงบประมาณของกองทุนที่ยังติดระเบียบการบริหารงบประมาณแผํนดิน ทําให๎อาจ

ไมํสามารถจัดสรรในบางสํวนได๎ 

 

ชิ้นที่ 4 นาจารย๑ กาฬสินธุ๑ บนเส๎นทางสูํ CG เฉพาะทาง 

(https://www.youtube.com/watch?v=rUlzAtIXebc&feature=emb_title) 

 นําเสนอการดําเนินการระบบ LTC ของเทศบาลตําบลนาจารย๑ อ  .เมืองกาฬสินธุ๑ หนึ่งในพ้ืนที่

ศึกษาของ สวค  .ซึ่ง อปท  .สามารถเข๎ามาเป็นกลไกหลักได๎อยํางมีประสิทธิภาพ และทํางานเป็น

เนื้อเดียวกับระบบสุขภาพ จุดเดํนของนาจารย๑คือการที่เทศบาลตําบลนาจารย๑ รํ วมมมือกับแผนก

กายภาพบําบัดของ รพ.กาฬสินธุ๑ ผลิตผู๎ชํวยผู๎ดูแล (CG) ที่มีความสามารถด๎านกายภาพบําบัดเป็น

พิเศษ ทําให๎ตอบโจทย๑ความต๎องการฟ้ืนฟูสมรรรถาภพของผู๎ต๎องการการดูแลระยะยาวได๎เป็น

อยํางดี  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZP27aalTAho&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=ZP27aalTAho&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=uXJ_eGmCJ0o&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=uXJ_eGmCJ0o&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=rUlzAtIXebc&feature=emb_title
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11) การแถลงข่าวต่อสาธารณะผลการศึกษาการถอดบทเรียนพื้นที่ 

ในการประชุม LTC forum ในวันที่ 17 พย. ได๎มีการแถลงขําวผลการดําเนินโครงการตํอ

สื่อมวลชน นอกจากนี้ในเวทีการแถลงขําวยังประกอบด๎วยการแถลงขําวของหนํวยงานหลักที่เกี่ยวข๎อง

ในเรื่องการดูแลระยะยาว ประกอบด๎วย 

1) สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหํงชาติ (สปสช.) 

2) กองผู๎สูงอายุ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

3) สํานักงานกองทุนสร๎างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

 

กลไกการดําเนินงานและการควบคุมกํากับโครงการ 

 

12) กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการกํากับทิศทาง จํานวน 3 ครั้ง 

เพ่ือผลสัมฤทธิ์ จะต๎องสร๎างความเข๎มแข็งเชิงสถาบันที่สร๎างความรู๎ด๎านกําลังคน จัดการความรู๎ สูํ

กระบวนการเชิงนโยบายและเพ่ือให๎โครงการฯ สนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนากําลังคนด๎าน

สุขภาพ สามารถดําเนินได๎อยํางมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค๑ โดยจัดตั้ง “คณะกรรมการ

กํากับทิศทาง (Steering Committee)” เพ่ือกํากับทิศทางการทํางานของโครงการฯ ประกอบด๎วย 

ผู๎ทรงคุณวุฒิ ผู๎บริหาร นักวิชาการ ตัวแทนหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องจากภาคสํวนตํางๆ  

ในชํวงระยะเวลา 2 ปีของโครงการได๎มีการประชุมคณะกรรมการกํากับทิศทาง จํานวน 3 ครั้ง ดังนี้ 

ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 18 มีนาคม 2562 

ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 27 ตุลาคม 2562 

ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 27 ตุลาคม 2563 

รายละเอียดการประชุมอยูํในภาคผนวก 7 

 

13) กิจกรรมการประชุมติดตามงานภายในของทีม  

โครงการนี้ดําเนินการโดยสํานักงานวิจัยและพัฒนากําลังคนด๎านสุขภาพ (สวค.) ภายใต๎มูลนิธิ

สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวํางประเทศ  ได๎มีการประชุมจํานวน 17 ครั้ง และการประชุม

แบบออนไลน๑ ในชํวงการระบาดโควิท-19 

สรุปผลที่ได๎ของโครงการเมื่อเทียบกับเปูาหมายที่ตั้งไว๎ 
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ก) ผลที่ได้ตามตัวชี้วัด/เปูาหมายโครงการ 

รายละเอียดผลงาน จํานวนผลผลิตที่ได ้

 ข๎อเสนอเชิงนโยบายทางเลือกรูปแบบการบริหารจัดการกําลงัคน
ด๎านสุขภาพในบริการตาํงๆในระดับพืน้ที่ 

1 ชิ้น 

 แนวทางบริหารจัดการกําลงัคนด๎านสุขภาพของแตํละพืน้ที่ 25 พื้นที่ 

 เครือขํายความรํวมมือในการพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคน
ระดับพื้นที ่

25 พื้นที่ 

 การประชุมทีมวจิัย 10 คร้ัง และประชุมแบบออนไลน๑ 

 หนังสือผลการศึกษาการถอดบทเรียนในพื้นที่ พิมพ๑ครั้งที่ 1 จํานวน 500 เลํม 
พิมพ๑ครั้งที่ 2 จํานวน 500 เลํม 

 จุลสารผีเสื้อขยับปีก  11 ฉบับ 

 website กําลังคนดา๎นสุขภาพ 1 ชิ้น 

 Infographic 25 ชิ้น 

 fact Sheet 10 ชิ้น 

 video presentation การถอดบทเรียนจากพืน้ที ่ 4 ชิ้น 

 การแถลงขําวตํอสาธารณะผลการศึกษาการถอดบทเรียนพื้นที่ 1 คร้ัง 

 รายงานแนวทางการดาํเนินงาน เพื่อสนับสนุนการดาํเนินงาน 
ตามภารกิจทั้ง 4 กลุํม ตั้งแตํ สร๎างและจัดการความรู๎ สนบัสนนุ 
การขับเคลื่อน การสร๎างศักยภาพ และการเคลื่อนไหวทาง สงัคม 
(SC) 

3 คร้ัง 

 รายงานการประชุมติดตามผลการดําเนินงานโครงการ  17 ครั้ง และประชุมแบบออนไลน๑ 

 

ข) ผลอ่ืนๆ ที่ได้ นอกเหนือจากเปูาหมายที่คาดการณ์ไว้ 

ไมํมี 
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวและกําลังคนด้าน

สุขภาพในระบบการดูแลระยะยาว 

ภาพพึงประสงค์ของการดูแลระยะยาวของประเทศไทย 

1. การดูแลระยะยาว (Long term care) ควรเป็นบริการภายใต๎ภารกิจขององค๑กรปกครองสํวน

ท๎องถิ่น เพราะเป็นหนํวยงานที่ดูแลไกล๎ชิดและมีความรับผิดชอบ (accountability) ตํอ

ประชาชนในพื้นท่ี 

2. การจัดบริการดูแลระยะยาว หากท๎องถิ่นที่มีความพร๎อมในเรื่องของสถานที่และกําลังคนด๎าน

สุขภาพ ก็สามารถให๎บริการได๎ด๎วยตัวเอง ในขณะที่ท๎องถิ่นที่ยังไมํมีความพร๎อมสามารถซื้อบริการ 

(service purchaser) จากหนํวยบริการด๎านสุขภาพอ่ืนๆได๎ โดยสามารถบํงได๎เป็น 

2.1 ในเขตเมือง 

 สามารถซื้อบริการจากหนํวยบริการสาธารณสุขทั้งของกระทรวงสาธารณสุข

หรือหนํวยงานของรัฐอื่นๆที่มีความพร๎อมทั้งในเรื่องสถานที่และกําลังคนด๎าน

สุขภาพ 

 อาจจะซื้อบริการจากหนํวยงานที่ให๎บริการด๎านการดูแลระยะยาวที่ไมํหวังผล

กําไร (Not for profit) หรือหนํวยงานที่มีลักษณะเป็น Social enterprise 

2.2 ในเขตชนบท 

 สามารถซื้อบริการจากหนํวยบริการสาธารณสุขทั้งของกระทรวงสาธารณสุขที่มี

ความพร๎อมทั้งในเรื่องสถานที่และกําลังคนด๎านสุขภาพ และเป็นผู๎ให๎บริการหลัก

ในเรื่องสุขภาพในพ้ืนที่ชนบท 

3. กําลังคนด๎านสุขภาพ กําลังคนด๎านสุขภาพหลักในการดูแลระยะยาว คือ Care manager, Care 

giver, ทีมสหวิชาชีพ โดยเฉพาะอยํางยิ่งนักกายภาพบําบัด ภายใต๎การนําทีมของแพทย๑ที่มีทักษะ

ทางดา๎นเวชปฏิบัติครอบครัว 

3.1 Case manager - ในระยะยาว การดูแลระยะยาวควรจะมี Case manager ทํา

หน๎าที่ในการประสานจัดการทรัพยากรจากหนํวยงานตํางๆที่เก่ียวข๎อง ที่จะ

จัดบริการทั้งทางด๎านการแพทย๑ และบริการทางสังคมให๎กับผู๎ปุวยระยะยาว โดย 

Case manager ไมํจําเป็นต๎องเป็นพยาบาลวิชาชีพ 

3.2 Care manager - ควรเป็นพยาบาลวิชาชีพที่มีความรู๎ และทักษะในการให๎บริการ

ทางการแพทย๑แกํผู๎ปุวยระยะยาว 
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3.3 Care giver ควรมีการพัฒนาสมรรถนะให๎มีความชํานาญมากขึ้นในการชํวยเหลือ

ผู๎ปุวยระยะยาวในบริการทางการแพทย๑ โดยเฉพาะอยํางยิ่งการดูแลอุปกรณ๑ทางการ

แพทยืที่ติดกับตัวผู๎ปุวย เชํน สายให๎อาหารทางจมูก สายสวนป๓สสาวะ เป็นต๎น 

นอกจากนี้ทักษะที่สําคัญ คือ ทักษะการฟ้ืนฟูสภาพทางกายของผู๎ปุวย โดยรูปแบบ

การจัดการ Care giver อาจจะแบํงดังนี้ 

3.3.1 ในเขตเมือง 

สําหรับ CG ในเขตเมืองจําเป็นจะต๎องมีสมรรถนะที่สูงเพียงพอที่จะสร๎างความ

มั่นใจให๎กับผู๎ปุวยปและญาติในการยิยอมให๎ดูแล ดังนั้นใน CG กลุํมนี้จําเปูนต๎อง

ได๎รับการอบรมในหลักสูตรอยํางน๎อย 420 ชม. และความจะมีการจ๎างงานและจําย

คําตอบแทนแบบเต็มเวลา  

3.3.2 ในเขตชนบท 

สําหรับ CG ในเขตชนบท สามารถฝึกอบรมในหลักสูตร 70 ชั่วโมงได๎แตํ

จําเป็นต๎องเพ่ิมทักษะในการดูแลการดูแลอุปกรณ๑ทางการแพทย๑ที่ติดกับตัวผู๎ปุวย 

และทักษะการฟ้ืนฟูสภาพทางกาย โดย CG ในกลุํมนี้สามารถพัฒนาตํอยอดมาจาก

อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูํบ๎าน (อสม.) ได๎ สําหรับการจํายคําตอบแทนควร

จะจํายคําตอบแทนแบบสัดสํวนตามภาระงาน  

 

4. ระบบงบประมาณสําหรับการดูแลระยะยาว 

ในอนาคตจํานวนผู๎ปุวยที่ต๎องการการดูแลระยะยาวจะเพ่ิมจํานวนสูงขึ้นจนอาจจะเป็น

ภาระงบประมาณของภาครัฐ ในป๓จจุบันสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหํงชาติ (สปสช.) จัดสรร

งบประมารในการดูแลระยะยาวผํานกองทุน Long term care ซึ่งใช๎การบริการจัดการผําน

องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นซึ่งจะเป็นป๓ญหาในเรื่องงบประมาณในอนาคต ดังนั้นเพ่ือให๎ระบบ

งบประมาณในการดูแลระยะยาวมีความม่ันคง จําเปูนต๎องดําเนินการดังนี้ 

4.1 ให๎รัฐจัดเก็บภาษีสําหรับการดูแลระยะยาวเป็นการเฉพาะเพ่ิมขึ้นในรูปแบบที่

หลากหลาย ได๎แกํ การเพ่ิมภาษีมูลคําเพ่ิมที่กําหนดสัดสํวนชัดเจนสําหรับกองทุนการดูแลระยะ

ยาวของประเทศ หรือ ใช๎การหักภาษีรายได๎เฉพาะตัวเพ่ือสะสมในกองทุนการดูแลระยะยาวของ

ตนเอง 

4.2 จัดให๎มีระบบ Cost-sharing ในบริการพิเศษสําหรับผู๎ปุวย long term care 

บางอยําง ในกรณีที่ผู๎ปุวยและญาติมีความสามารถในการจําย 
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ภาคผนวก 

ภาคผนวก 1 รายงานผลการถอดบทเรียนการบริหารจัดการกําลังคนด้านสุขภาพ

สําหรับการดูแลระยะยาว 

รายงานผลการดําเนินงาน 
 

“โครงการการบริหารจัดการกําลังคนด๎านสุขภาพสําหรับการดูแลระยะยาว” 

 

ภายใต๎โครงการพัฒนากําลังคนด๎านสุขภาพในระดับพ้ืนที่เพื่อสนับสนุนการ

ขับเคลื่อนนโยบายคุณภาพชีวิต         ระดับอําเภอ 

ข๎อตกลงเลขที่ 61-00-1343 รหัสโครงการ 61-01824  

 

จัดทําโดย 

สํานักงานวิจัยและพัฒนากําลังคนด๎านสุขภาพ )สวค(.  

มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหวาํงประเทศ 

สนับสนุนงบประมาณโดย 

สํานักสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพ  (สํานกั 7) 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร๎างเสรมิสุขภาพ (สสส.) 

 

มิถุนายน 2562
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รายงานผลการดําเนินงาน 
“โครงการการบริหารจัดการกําลังคนด้านสุขภาพสําหรับ  

การดูแลระยะยาว” 
 

 

รายนามผู้รับผิดชอบโครงการ 
1. นพ.ฑิณกร โนร ี    ผู๎จัดการโครงการ 

2. ดร.นงลักษณ๑   พะไกยะ  นักวิจัย 

3. น.ส.นี   ผุดผํอง  นักวิจัย 

4. น.ส.เพ็ญนภา  หงษ๑ทอง  ผู๎ชํวยนักวิจัย 

5. นายพงศ๑ธร  ผลพฒันาสกุลชัย ผู๎ชํวยนักวิจัย 

6. น.ส.สัญญา ศรีรัตนะ  ผู๎ชํวยนักวิจัย 

7. น.ส.สตพร  จุลช ู   ผู๎ชํวยนักวิจัย 
 

 

 

 

 

 

 

จัดทําโดย 

สํานักงานวิจัยและพัฒนากําลังคนด๎านสุขภาพ )สวค(.  

มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหวาํงประเทศ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี 

 

สนับสนุนงบประมาณโดย 

สํานักสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพ  (สํานกั 7) 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร๎างเสรมิสุขภาพ )สสส(.
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สารบัญ 

สํวนที่ 1 โครงการการบริหารจัดการกําลังคนด๎านสุขภาพสําหรับการดูแลระยะยาว 7 

สํวนที่ 2 การถอดบทเรียนในพ้ืนที่ต๎นแบบ ระยะที่ 1 9 

1. การบริหารจัดการกําลังคนด๎านสุขภาพสําหรับการดูแลระยะยาว ต. นาจารย๑ อ. เมืองกาฬสินธุ๑ จ. 

กาฬสินธุ๑ 9 

2. การบริหารจัดการกําลังคนด๎านสุขภาพสําหรับการดูแลระยะยาว  อ. ศรีวิไล จ. บึงกาฬ 14 

3. การบริหารจัดการกําลังคนด๎านสุขภาพสําหรับการดูแลระยะยาว  อ.วารินชําราบ จ. อุบลราชธานี

 18 

4. การบริหารจัดการกําลังคนด๎านสุขภาพสําหรับการดูแลระยะยาว  อ. สันทราย จ. เชียงใหมํ 22 

5. การบริหารจัดการกําลังคนด๎านสุขภาพสําหรับการดูแลระยะยาว  ในเขตเทศบาลนครศรีธรรมราช 

จ.นครศรีธรรมราช 26 

6. การบริหารจัดการกําลังคนด๎านสุขภาพสําหรับการดูแลระยะยาว  อ. ฉวาง จ. นครศรีธรรมราช

 29 

7. การบริหารจัดการกําลังคนด๎านสุขภาพสําหรับการดูแลระยะยาว  อ. พรานกระตําย จ.กําแพงเพชร

 34 

8. การบริหารจัดการกําลังคนด๎านสุขภาพสําหรับการดูแลระยะยาว  อ. ชัยบาดาล ลพบุรี 37 
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บทสรุปผู้บริหาร 

การดูแลระยะยาว (Long term care - LTC) ได๎รับการบรรจุเป็นสํวนหนึ่งของนโยบายรัฐบาล

ไทยในปี 2558 และได๎รับการสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

(สปสช.) ในปี 2559 โดยผํานกองทุนระบบการดูแลระยะยาวด๎านสาธารณสุขสําหรับผู๎สูงอายุที่มีภาวะ

พ่ึงพิง ซึ่งออกแบบให๎เป็นการดําเนินการรํวมกันระหวํางกระทรวงสาธารณสุขกับองค๑กรปกครองสํวน

ท๎องถิ่น หลายพ้ืนที่ได๎นํานโยบายไปปรับใช๎และสามารถสร๎างรูปแบบการจัดบริการสุขภาพ (Care 

model) ที่มีประสิทธิภาพสามารถตอบสนองตํอป๓ญหาของพ้ืนที่ ภายใต๎บริบทที่มีความแตกตํางและ

ข๎อจํากัดของทรัพยากร โดยรูปแบบเหลํานั้นเน๎นการจัดการของพ้ืนที่โดยให๎ประชาชนมีสํวนรํวม และ

ผสมผสานการให๎บริการที่เป็นรูปแบบที่สถาบัน ( institute-based)  และ การจัดระบบการดูแลใน

ชุมชน (Community-based) โดยใช๎เครือขํายการสํงตํอท่ีมีประสิทธิภาพ  

ในปี 2561 สํานักงานวิจัยและพัฒนากําลังคนด๎านสุขภาพ (สวค.)  ได๎ทําการการศึกษาระบบ

บริการระยะยาวในประเทศไทย โดยมุํงศึกษาองค๑ประกอบตํางๆ ของความสําเร็จในการดําเนินการ

ให๎บริการระยะยาวภายใต๎การบริหารจัดการกําลังคนในรูปแบบตํางๆ ที่หลากหลายตามบริบทพ้ืนที่ 

โดยใช๎การถอดบทเรียนในพ้ืนที่ตํางๆ เพ่ือที่จะหาป๓จจัยแหํงความสําเร็จในการดําเนินการ ใน 25 

พ้ืนที่ ดังนี้ อ สันทราย และแมํวาง จ.เชียงใหมํ, อ.พรานกระตําย และ อ.ไทรงาม จ.กําแพงเพชร, อ.

ชัยบาดาล จ.ลพบุรี, อ.บ๎านลาด และ อ.หนองหญ๎าปล๎อง  จ.เพชรบุรี, อ.เมืองกาฬสินธุ๑ และ อ.กุฉิ

นารายณ๑ จ.กาฬสินธุ๑, อ.ศรีวิไล และ อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ, อ.จักราช และ อ.บ๎านเหลื่อม จ.

นครราชสีมา, อ.วารินชําราบ และอ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี, อ.ฉวาง, อ. ถ้ําพรรณรา, อ. จุฬาภรรณ๑ 

และ เขตเทศบาลนครศรีธรรมราช จ. นครศรีธรรมราช, และ อ.บางกล่ํา และ อ.สะบ๎าย๎อย จ.สงขลา, 

อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย, อ. เมืองอํานาจเจริญ จ.อํานาจเจริญ, ศูนย๑บริการสาธารณสุข 48 กรุงเทพฯ 

และ เทศบาลเมืองขอนแกํน พบวําแตํละพ้ืนที่มีการดําเนินการให๎บริการระบบ LTC และการบริหาร

จัดการกําลังคนแตกตํางกันไปตามบริบททางสังคมและเศรษฐกิจที่แตกตํางกัน นอกจากนี้ยังจัดเวที

การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ระหวํางพ้ืนที่ดําเนินการ เพ่ือนําไปสูํการขยายผลในวงกว๎าง เป็นการสนับสนุน

การดําเนินงานของคณะกรรมการคุณภาพชีวิตในระดับอําเภอในการจัดบริการสุขภาพที่มี

ประสิทธิภาพแกํประชาชนในพื้นท่ีอีกด๎วย และมีเวทีคืนข๎อมูลในแตํละพ้ืนที่โดยทีมวิชาการ 

1. ผลการถอดบทเรียน พบวํา  

 1) ระบบบริการ: ทุกพ้ืนที่ที่ทําการศึกษามีระบบการดูแลระยะยาวอยูํแล๎ว โดยเป็นสํวนหนึ่ง

ของของระบบการเยี่ยมบ๎านในงานบริการปฐมภูมิ เมื่อ สปสช. เปิดดําเนินการกองทุนระบบการดูแล

ระยะยาวในปี 2559 ทําให๎มีการแยกบริการระยะยาวออกมาเป็นภาระงานหนึ่งที่ชัดเจน โดยแตํละ
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พ้ืนที่นํามาผนวกตํอยอดกับงานเยี่ยมบ๎านเดิม มีองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น (อปท.) เข๎ามามีบทบาท

สําคัญตามเงื่อนไขของกองทุนฯ  มีการจัดระบบเยียมบ๎านที่เป็นระบบมากข้ึน โดยมอบหมายให๎มี

ผู๎รับผิดชอบงานกองทุนการให๎บริการระยะยาวเป็นหลัก 1 คน หรือ CM (Care manager) สํวนใหญํ

จะเป็นพยาบาลที่รับผิดชอบงานเยี่ยมบ๎าน และจะแยกผู๎ปุวยที่เข๎าเกณฑ๑ได๎รับการดูแลตามกองทุน

ของ สปสช. ออกมาให๎อยูํภายใต๎การดูแลของกองทุนนี้เพ่ือให๎จัดระบบบริการผู๎ปุวยได๎ครบตามชุด

สิทธิประโยชน๑ของกองทุนฯ เชํน การประเมิน ADL ผู๎ปุวย การวางแผนการดูแล (care  plan) การทํา 

case conference และการให๎บริการการดูแล โดยมี care giver (CG) เป็นบุคลากรกลุํมใหมํเพ่ิมเข๎า

มาในระบบให๎เป็นผู๎ชํวยวิชาชพีในการให๎บริการที่บ๎านของผู๎ปุวยภาวะพ่ึงพิงที่ต๎องการบริการระยะยาว  

นอกจากการเยี่ยมบ๎านแล๎ว ระบบบริการระยะยาวที่มีการดําเนินการอยูํในป๓จจุบัน บางพ้ืนที่

มีการให๎บริการภายในสถานบริการในลักษณะของการบริการพ้ืนฟูสมรรถภาพทางกาย ซึ่งพบวําศูนย๑

ฟ้ืนฟูนี้มีทั้งที่ตั้งอยูํภายในสถานบริการเชํน หนํวยบริการปฐมภูมิของโรงพยาบาล หรือ รพ.สต. และ

ตั้งอยูํภายนอกสถานบริการ เชํน ภายในพ้ืนที่ของ อปท. โดยได๎รับความรํวมมือจาก อปท. และตั้งอยูํ

ที่วัด โดยเป็นความรํวมมือระหวํางสถานบริการกับวัดและภาคีอ่ืนๆ เชํน ภาคประชาสังคม ภาคธุรกิจ

เอกชน การมีศูนย๑ฟ้ืนฟูเพ่ือให๎บริการในสถานบริการเชํนนี้ทําให๎ประชาชนได๎รับบริการที่เต็มรูปแบบ

มากขึ้น  

2) ระบบการบริหารและจัดการกําลังคน: ภายหลังมีกองทุนการบริการระยะยาวของ 

สปสช. ได๎เกิดกําลังคนในงานดูแลระยะยาวขึ้นใหมํ 2 กลุํม คือ Caregiver (CG) ทําหน๎าที่ให๎บริการ

เคส และ Care manager (CM)  

ทําหน๎าที่บริหารจัดการเคส 

CM: พบวําสํวนใหญํจะเป็นพยาบาลวิชาชีพ คนกลุํมนี้มีภาระงานอื่นอยูํแล๎ว งานกองทุนฯ 

กลายเป็นภาระงานใหมํที่เพ่ิมเข๎ามาโดยเฉพาะงานเอกสาร หลายพื้นท่ีมีการแก๎ไขป๓ญหาภาระงานที่

หนักเกินของ CM ด๎วยการจัดอบรม หลักสูตร mini CM ให๎ทําหน๎าที่ชํวย CM หรือการเพ่ิม CM  จาก

ตัวแทน อปท. เข๎ารวมอบรมเป็น CM  

และทํางานควบคูํกับ CM ของสถานบริการ  

CG: สํวนใหญํมาจาก อสม. เข๎ารับการอบรมหลักสูตรเพ่ิมตามหลักสูตรของกรมอนามัย ซึ่งมี

ทั้งแบบ 70 ชม. และ 420 ชม. สํวนใหญํจะผํานการอบรม 70 ชม. นอกจาก CG แล๎ว มีกําลังคน

ระดับผู๎ชํวยอีกกลุํมหนึ่งในบางพ้ืนที่ เรียกวําผู๎ชํวยนักกายภาพบําบัด ซึ่งเป็นอาสาสมัครนํามาอบรม

ด๎านฟื้นฟูสภาพและทําหน๎าที่เยียมบ๎านและให๎กายภาพบําบัดตามคําชี้แนะของนักกายภาพบําบัด CG 

จะทํางานตามกิจกรรมที่ระบุใน Care plan ในด๎านคําตอบแทน มี 2 ประเภท หากเป็นพ้ืนที่ที่โอนเงิน
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ผํานสถานบริการ จะจํายคําตอบแทนตามระเบียบของสถานบริการ คือ 600-1,500 บาท ขึ้นอยูํกับ

จํานวนผู๎สูงอายุที่ดูแล สําหรับพ้ืนที่ที่มีการโอนเงินผํานศูนย๑พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ หรือ อปท. แตํละ

พ้ืนที่มีการจํายคําตอบแทนให๎ CG หลากหลาย ระหวําง 1,000 – 4,000 บาท ขึ้นอยูํกับอัตรา

คําตอบแทนตํอครั้งและจํานวนผู๎ปุวยที่รับผิดชอบ ในด๎านการยอมรับพบวํา CG ได๎รับการยอมรับทั้ง

จากผู๎ปุวยและ CM 

สหวิชาชีพเป็นกําลังคนระดับวิชาชีพที่สําคัญที่เข๎าไปหนุนเสริมระบบ LTC ในชุมชน ทั้ง 25 

พ้ืนที่ จะพบเห็นบทบาทของเครือขํายปฐมภูมิ (PCC) ตํองาน LTC ได๎ชัดเจน ในพ้ืนที่ที่มีความเข๎มแข็ง

ของ PCC อยูํแล๎ว ซึ่งสํวนใหญํจะเป็นพื้นท่ีที่มีทีมหมอครอบครัวเพียงพอกับความต๎องการ และพ้ืนที่ที่

มีการเตรียมความพร๎อมของเครือขํายปฐมภูมิได๎แกํ การเตรียมกําลังคน แพทย๑และสหวิชาชีพ ประจํา

เครือขํายตําง ๆ และจัดระบบสนับสนุนรองรับ จะสามารถเชื่อมโยงการทํางานนโยบายใหมํๆ เข๎ากับ

โครงสร๎างเดิมที่มี เชํน LTC นอกจากนั้นยังสามารถเชื่อมโยงไปสูํโครงสร๎างใหมํที่เพ่ิงเกิดขึ้นคือ

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.) ทําให๎สามารถขับเคลื่อนงานในระดับอําเภอได๎ 

3) กลไกและภาคีเครือข่าย: กองทุน LTC ของ สปสช. กําหนดให๎ อปท. เป็นกลไกสําคัญใน

การบริหารจัดการและดําเนินการเบิกจําย โดยเงินงบประมาณจะถูกสํงตรงเข๎า อปท. กําหนดให๎

บริหารใน 2 รูปแบบ คือ รูปแบบแรก ให๎ อปท. จัดตั้งศูนย๑พัฒนาคุณภาพชีวิตผู๎สูงอายุ ขึ้นมาเพ่ือทํา

หน๎าที่บริหารเงินกองทุน รูปแบบที่ 2 สําหรับ อปท.ที่ยังไมํสามารถจัดตั้งศูนย๑พัฒนาคุณภาพชีวิต

ผู๎สูงอายุได๎ ให๎ทําความรํวมมือกับสถานบริการในพ้ืนที่ในการจัดระบบบริการและบริหารจัดการเงิน

ตามระเบียบตํอไป  

คณะผู๎วิจัยพบวํารูปแบบแรกมีความคลํองตัวในการเบิกจํายงบประมาณมากกวํา สามารถ

จัดซื้อของใช๎ที่สอดคล๎องกับความต๎องการของผู๎ปุวย เชํน ผ๎าอ๎อมสําเร็จรูปได๎ ลดภาระงานด๎าน

เอกสารของ CM และสามารถกําหนดคําตอบแทน CG ได๎สูงกวํา รูปแบบที่ 2 การเบิกจําย

งบประมาณต๎องเป็นไปตามระเบียบเงินบํารุง ทําให๎ขาดความยืดหยุํน มี อปท. จํานวนหลายแหํงที่เข๎า

รํวมกองทุนแล๎วแตํยังไมํสามารถเบิกจํายเงินได๎ เพราะ อปท. มองวํายังไมํมีความชัดเจนของระบบการ

เบิกจําย งบประมาณจึงค๎างอยูํที่ อปท. เป็นจํานวนมาก  

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.) มีหลายพ้ืนที่ตํางก็เห็นวํา พชอ. มี

ความสนใจในการขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตผู๎สูงอายุ แตํยังไมํเป็นจริงในทางปฏิบัติติ จาก 25 พ้ืนที่ศึกษา 

มีเพียง 3 พ้ืนที่ ที่มีการขับเคลื่อนงานด๎านคุณภาพชีวิตโดย พชอ. ทําให๎ทุกภาคีได๎เข๎ามารํวม สํวน

พ้ืนที่อ่ืน ๆ แม๎มีความสนใจในประเด็นดังกลําว แตํก็มีข๎อจํากัดในการขับเคลื่อน ยังขับเคลื่อนอยําง

แยกสํวน   
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และมีภาคีอ่ืนๆ เชํน วัด พบวําเข๎ามามีสํวนรํวมหลายรูปแบบ คือ การสนับสนุนสถานที่

สําหรับตั้งศูนย๑ฟื้นฟูสภาพ และศูนย๑พัฒนาคุณภาพชีวิตผู๎สูงอายุ การเยี่ยมบ๎าน และการสนับสนุนเงิน

และอุปกรณ๑ทางการแพทย๑ นอกจากนี้มีภาคีภาคเอกชนที่เข๎ามารํวมบริจาคสิ่งของ  

4) งบประมาณ: งบประมาณสําคัญในการจัดบริการระยะยาวมาจากกองทุนระบบบบริการ

ระยะยาวของ สปสช. ซึ่งถูกใช๎เป็นคําตอบแทน CG เป็นหลัก พบวําบางพ้ืนที่ที่ อบจ. เข๎ารํวมกองทุน

ฟ้ืนฟูสมรรถภาพที่จําเป็นตํอการพัฒนาสุขภาพระดับจังหวัด มีการนํางบประมาณสํวนนี้มาใช๎ในการ

การดูแลระยะยาวด๎วยในหลายรูปแบบ เชํน อบจ. บางแหํงสนับสนุนการจ๎าง CG เต็มเวลาให๎

ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ หรือ สนับสนุนการจัดทําศูนย๑ฟ้ืนฟูสภาพ และจํายคําตอบแทนให๎กับผู๎ชํวยนัก

กายภาพบําบัดที่ทํางานประสานกับ CG หรือสนับสนุนศูนย๑อุปกรณ๑การแพทย๑ เป็นต๎น นอกจากนี้

พบวํามีงบประมาณบางสํวนได๎มาจากการบริจาคของประชาชน  

5) ระบบข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยี: พบวําฐานข๎อมูลที่พ้ืนที่พัฒนาจากสํวนกลางมี

หลากหลาย ซ้ําซ๎อน ไมํเชื่อมโยงกัน ทําให๎บุคลากร โดยเฉพาะ CM ต๎องใช๎เวลามากในการกรอก

ข๎อมูล ซึงเป็นภาระที่เพ่ิมมาคํอนข๎างมาก เนื่องจากสภาพป๓ญหาข๎างต๎น มีบางพ้ืนที่ได๎พัฒนาระบบ

เทคโนโลยีด๎านข๎อมูลขําวสารนํามาใช๎อํานวยความสะดวกในการทํางาน เชํน นําโปรแกรม CG 4.0 

นํามาใช๎ในการเยี่ยมบ๎านของ CG และชํวยในการสื่อสารระหวําง CM และ CG ระบบข๎อมูลที่

พัฒนาขึ้นใช๎ในการเยี่ยมบ๎านและสื่อสารระหวํางสหวิชาชีพ ที่พัฒนาโดย กทม เทศบาลนครขอนแกํน 

อบจ สงขลา เป็นต๎น 

 

2. การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นระหว่างการดําเนินการของโครงการ 

 การดําเนินการถอดบทเรียนความสําเร็จและป๓ญหาของแตํละพ้ืนที่ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู๎

ระหวํางพ้ืนที่ ตลอดถึงการคืนข๎อมูลพร๎อมข๎อเสนอแนะจากทีมวิชาการ เกิดผลการเปลี่ยนแปลงใน

พ้ืนที่ตําง ๆ ซึ่งอาจจะเป็นผลจากกระบวนการของโครงการดังนี้ 

1) ระบบบริการ: พ้ืนที่สํวนใหญํเน๎นระบบการเยี่ยมบ๎านแตํไมํมีสถานบริการฟ้ืนฟูสภาพ

รองรับ จากกรณีตัวอยํางจากกาฬสินธุ๑ที่มีการจัดบริการศูนย๑ฟ้ืนฟูสภาพ จึงทําให๎หลายพ้ืนที่เริ่มจัด

ศูนย๑ฟ้ืนฟูสภาพ หรือขยายจํานวนศูนย๑จากจํานวนที่มีอยูํเดิม เชํน บางกล่ํา บึงโขงหลง ชัยบาดาล 

เป็นต๎น 
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2) ระบบบริหารและจัดการกําลังคน  

- CM มีภาระงานเพ่ิมขึ้นคํอนข๎างมาก จากภาระงานเดิมที่มี หลายแหํงมี CM คนเดียว ที่

กาฬสินธุ๑จึงแก๎ป๓ญหาโดยจัดหลักสูตร mini CM และอบรมให๎ทุกคนที่เกี่ยวข๎องเพ่ือทํางานทดแทน

และเสริมกันได๎ มีหลายพ้ืนที่มีความสนใจและเกิดการแลกเปลี่ยนหลักสูตรและหลายพ้ืนที่เริ่ม

ดําเนินการ นอกจากนั้นยังพบวําสวรรคโลกอบรม CM จาก อปท. ด๎วยซึ่งเห็นผลดีในการทํางาน

รํวมกัน จึงทําให๎พ้ืนที่อ่ืน ๆ ตํางก็สนใจ 

- การจํายคําตอบแทน CG ซึ่งพ้ืนที่ที่โอนงบประมาณผํานศูนย๑ฯ สามารถจํายคําตอบแทน 

CG ได๎สูง หลายพ้ืนที่ก็เริ่มสนใจจะทํา เชํน ที่บางกล่ํา จัดตั้งศูนย๑ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู๎สูงอายุเพ่ือ

ประโยชน๑ในการโอนงบประมาณผํานศูนย๑ฯ  

- การที่ CG มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในด๎านการฟ้ืนฟูสภาพของ กาฬสินธุ๑ ทําให๎บางพ้ืนที่

สนใจที่จะนําไปปฏิบัติ เชํน บางกล่ํา 

3) กลไกและภาคีเครือข่าย: พระเป็นภาคีที่สําคัญ มีตัวอยํางพระทําหน๎าที่ CG ที่แมํวาง 

พระเป็นศูนย๑กลางในการจัดตั้งศูนย๑ฟ้ืนฟู พบในเขตอําเภอสันทราย และฉวาง พระให๎การสนับสนุน

ป๓จจัยตําง ๆ ที่ สวรรคโลก หนองหญ๎าปล๎อง บ๎านลาด ศรีวิไล และอีกหลาย ๆ ที่ จึงทําให๎พ้ืนที่อ่ืน ๆ 

สนใจที่จะเริ่มขยายสูํภาคีพระ มากขึ้น 

4) ระบบงบประมาณ ในชํวงเริ่มต๎นของโครงการมีบางพ้ืนที่ไมํสามารถเบิกจํายได๎ เนื่องจาก 

อปท. เห็นวํายังมีความไมํชัดเจนในการเบิกจํายงบประมาณของกองทุนนี้ ทําให๎ CG ต๎องทํางานโดย

ไมํได๎รับคําตอบแทน แตํในชํวงปีที่ 2 ของโครงการ หลังจากมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ มีการคืนข๎อมูล 

และพ้ืนที่มีความพยายามแก๎ป๓ญหา จึงสามารถเบิกจํายงบประมาณกับ อปท. ได๎ เชํน ที่ นครราชสีมา 

และท่ีฉวาง 

5) ระบบข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยี บางพ้ืนที่ได๎พัฒนาระบบเทคโนโลยีด๎านข๎อมูล

ขําวสารนํามาใช๎อํานวยความสะดวกในการทํางานเพ่ือแก๎ป๓ญหาข๎อมูลและเอกสารที่หลากหลายและ

เพ่ิมประสิทธิภาพการสื่อสาร เชํน ที่สวรรคโลกได๎นําโปรแกรม CG4.0 นํามาใช๎ในการเยี่ยมบ๎านของ 

CG และชํวยในการสื่อสารระหวําง CM และ CG เมื่อนํามาแลกเปลี่ยนในเวที มีหลายพื้นที่นําไปใช๎ใน

พ้ืนที่ตนเอง 

 

3. ปัญหาและความท้าทาย 

 จากการถอดบทเรียน และเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ตํางๆ สามารถพบป๓ญหาที่อาจจะเป็น

อุปสรรคตํอการเคลื่อนงาน LTC ดังตํอไปนี้ 
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1) ระบบบริการ 

1.1 ยังขาดสถานบริการหรือศูนย๑ที่เป็นสถานที่ดูแลฟ้ืนฟูสภาพของผู๎มีภาวะพ่ึงพิงในหลายที่ 

เนื่องมาจากหลายสาเหตุ เชํน ไมํมีงบประมาณเพียงพอ ขาดการสนับสนุนจาก อปท. ความเข๎าใจของ

ผู๎บริหาร 

 1.2 การจัดระบบบริการในเขตเมืองเป็นความท๎าทายที่สําคัญของระบบการบริการระยะยาว 

ระบบ LTC ของภาครัฐและสํวนท๎องถิ่นในป๓จจุบันแม๎จะสามารถดําเนินการในชุมชนชนบท แตํยังไมํ

สามารถดําเนินการให๎เข๎าถึงผู๎สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงในเขตเมืองได๎ 

2) ระบบบริหารและจัดการกําลังคน  

2.1การขาดแคลน CM  โดยที่ CM เป็นบุคคลที่มีบทบาทสําคัญ ในทุกกระบวนการของการ

ให๎บริการ โดยเฉพาะอยํางยิ่งการประสานระหวํางผู๎ปุวย CG สหวิชาชีพและภาคีตําง ๆ เพ่ือจัดบริการ

ให๎ได๎สอดคล๎องกับความต๎องการของผู๎ปุวย ในขณะที่ ในป๓จจุบันนี้ สํวนใหญํได๎คัดเลือกพยาบาล

วิชาชีพซึ่งมีงานประจําอยูํแล๎ว จึงทําให๎ไมํมีเวลาเพียงพอที่จะทําหน๎าที่ CM นอกจากนั้น CM ต๎องทํา

หน๎าที่ในการประสานงานคํอนข๎างมาก ซึ่งบางครั้งอาจจะมีทักษะในการประสานไมํเพียงพอ  

2.2 CG พบป๓ญหาและอุปสรรคหลายประการได๎แกํ 

- CG ยังมีข๎อจํากัดในทักษะการให๎บริการ สํวนใหญํเป็นการไปเยี่ยมเพ่ือให๎กําลังใจ 

ให๎คําแนะนําผู๎ปุวยและญาติ มีเพียงสํวนน๎อยที่สามารถให๎บริการสุขภาพ เชํน การทํา

กายภาพบําบัดเบื้องต๎น การทําแผล การดูแลเรื่องยา เป็นต๎น 

- มีคําตอบแทนที่ยังไมํจูงใจเพียงพอ อาจจะทําให๎ไมํสามารถธํารงในระบบได๎ใน

ระยะยาว ป๓จจุบันบริการ LTC ถูกดําเนินการผํานทางการทําสัญญาให๎บริการระหวํางหนํวย

บริการซึ่งสํวนใหญํคือ รพ.สต. กับ อปท. ทําให๎การบริหารจัดการงบประมาณต๎องเป็นไปตาม

กรอบการใช๎งบเงินบํารุงของหนํวยบริการซึ่งมีระบบระเบียบที่ไมํยืดหยุํน ทําให๎เบิก

คําตอบแทนให๎ CG ได๎น๎อย อาจจะไมํสามารถธํารงอยูํได๎ในระยะยาว 

- CG ที่คัดเลือกมาสํวนใหญํ เป็น อสม แม๎จะมีข๎อดีคือได๎รับการยอมรับจากชุมชน

เดิมเป็นทุน มีองค๑ความรู๎ด๎านสุขภาพ มีจิตบริการ มีโอกาสการคงอยูํสูง แตํข๎อจํากัดคือ อสม 

บางคนมีอายุมาก อาจจะไมํมีข๎อจํากัดในการเรียนรู๎เทคโนโลยีที่นํามาใช๎ และองค๑ความรู๎ทาง

วิชาการท่ีจําเป็น 

2.3 สหวิชาชีพ การขาดแคลนสหวิชาชีพปฏิบัติงานในโรงพยาบาล ทําให๎หลายพ้ืนที่ไมํ

สามารถให๎การสนับสนุนการเยี่ยมบ๎าน และการฟ้ืนฟูสภาพได๎อยํางเพียงพอ นอกจากนั้น มีบาง
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วิชาชีพที่ควรเพ่ิมเข๎ามาดูแลในเชิงสังคม เชํน นักสังคมสงเคราะห๑ ซึ่งจะมาเติมเต็มในความต๎องการ

ด๎านเศรษฐกิจและสังคม นักจิตวิทยา ดูแลในด๎านสภาวะจิตใจของผู๎ปุวยและญาติ และนัก

กิจกรรมบําบัด เป็นต๎น 

3) กลไกและภาคีเครื่อข่าย พบวําอปท ยังไมํสามารถเข๎ารํวมจัดบริการ LTC ได๎ในหลาย

พ้ืนที่ และในพ้ืนที่ที่เข๎ารํวมมีบางสํวนที่เป็นการโอนเงินผํานสถานบริการแทนที่จะเป็นการโอนเงินเข๎า

ศูนย๑พัฒนาคุณภาพชีวิต ทําให๎พื้นท่ีการดําเนินงาน LTC สํวนใหญํยังไมํเป็นเนื้อเดียวกันระหวําง อปท. 

และระบบบริการ จึงเป็นการเพิ่มภาระงาน และงบประมาณเข๎าไปในระบบบริการคํอนข๎างมาก  

- พชอ ไมํสามารถขับเคลื่อนงาน LTC หรือการพัฒนาคุณภาพชีวิตได๎ในหลายพ้ืนที่ 

เนื่องมาจาก  1) ความสนใจของนายอําเภอมีหลากหลาย ไมํมีเวลาเพียงพอที่จะทําเฉพาะ

ประเด็น 2) การขับเคลื่อนงานผําน พชอ จําเป็นต๎องมีทีมงานเลขาที่เข๎มแข็ง เพ่ือสามารถ

กระจายยุทธศาสตร๑ไปสูํยุทธวิธีสูํการปฎิบัติได๎ 3) การขับเคลื่อนงาน เป็นไปอยํางกระจัด

กระจายตามความสนใจของภาคี  4) งบประมาณอํานวยความสะดวกคํอนข๎างจํากัด 

4) ระบบข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยี มีฐานข๎อมูลที่หลากหลายและซ้ําซ๎อนที่พัฒนาจาก

สํวนกลางที่ขาดความเชื่อมโยงกัน ทําให๎บุคลากรของพ้ืนที่ที่มีจํานวนคํอนข๎างจํากัดต๎องกรอกข๎อมูลที่

ซ้ําซ๎อนหลายครั้ง และระบบข๎อมูลนั้นพ้ืนที่ยังไมํสามารถนํามาใช๎ประโยชน๑ได๎ จึงทําให๎หลายพ้ืนที่เริ่ม

พัฒนาระบบข๎อมูลเข๎ามาเพ่ือแก๎ป๓ญหาในแตํละพ้ืนที่ จึงเกิดความหลากหลายของระบบฐานข๎อมูล 

4. ข้อเสนอแนะ 

 1 ข้อเสนอแนะต่อการบริหารจัดการกําลังคนด้านสุขภาพ 

 - CM ทบทวนเรื่องบทบาท การคัดเลือก และการพัฒนา CM และอาจจะหา CM จาก

วิชาชีพอ่ืน ๆ ที่เหมาะสม ในสถานการณ๑ที่มีข๎อจํากัดเรื่องกําลังคนในระบบสุขภาพ โดยเฉพาะอยํางยิ่ง

พยาบาลวิชาชีพ CM อาจพิจารณาให๎มีบุคลากรอ่ืน ๆ เข๎ามารํวมเป็น CM เชํน นักสังคมสงเคราะห๑ 

หรือนักพัฒนาชุมชน เพ่ือทําหน๎าที่ประสานงานกับภาคีตําง ๆ และจัดบริการให๎สอดคล๎องกับความ

ต๎องการของผู๎ปุวย  

- ควรกําหนดให๎ อปท. ทุกแหํงที่เข๎ารํวมกองทุนจัดอบรม CM หรือผู๎ชํวย CM ของตนเอง 

เพ่ือให๎มีความเข๎าใจระบบบริการสุขภาพและสามารถประสานการทํางานกับหนํวยบริการสุขภาพใน

พ้ืนที่ได๎เป็นเนื้อเดียวกันมากยิ่งข้ึน  

- พัฒนาระบบการจ๎างงานและคุณภาพของ CG ระบบการจ๎างงานของ CG ควรมี 2 ระบบ 

ได๎แกํ CG เต็มเวลา และ CG อาสาสมัคร โดย CG ทั้งสองกลุํมทํางานรํวมกัน CG เต็มเวลาควรได๎รับ
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คําตอบแทนที่สมเหตุสมผลและได๎รับการอบรมเพ่ิมขึ้นและสามารถทํางานได๎มากกวํา CG อาสาสมัคร

และทําหน๎าที่เป็นผู๎ชํวย CM ด๎วย สํวน CG อาสาสมัคร ซึ่งเป็นรูปแบบป๓จจุบัน ทําหน๎าที่ดูแลผู๎ปุวย

ใกล๎บ๎านและได๎รับคําตอบแทนตามจํานวนผู๎ปุวยที่รับผิดชอบและได๎รับการพัฒนาศักยภาพตํอเนื่อง

ด๎วย 

 - เพ่ิมจํานวนสหวิชาชีพ และ CM ที่ทําหน๎าที่สนับสนุนการให๎บริการ LTC ในพ้ืนที่ให๎

เพียงพอ และประเภทของสหวิชาชีพควรจะขึ้นอยูํกับความต๎องการของพ้ืนที่เป็นสําคัญ อาจจะมี

นวัตกรรมในการคัดสรรสหวิชาชีพเข๎ามาให๎บริการ เชํน คัดสรรจากข๎าราชการเกษียณ หรือ จ๎างงาน

บางเวลา หรือจ๎างงานรายกิจกรรม เป็นต๎น 

2 ข้อเสนอแนะต่อการบริหารจัดการกองทุนและระบบ LTC 

 - สปสช. ควรเข๎ามาเป็นตัวกลางขับเคลื่อนให๎เกิดการเรียนรู๎รํวมกันระหวําง อปท. เพ่ือ

แก๎ป๓ญหาที่ อปท. หลายพ้ืนที่ไมํเข๎ารํวมกองทุน โดยให๎ อปท. ที่เข๎ารํวมกองทุนและบริหารจัดการ

กองทุนได๎มีประสิทธิภาพ เป็นวิทยากร เพ่ือให๎ทุก อปท. เข๎ามามีสํวนรํวม นอกจากนี้ สปสช. คว ร

ประสานความรํวมมือกับ อบจ. ทุกแหํง เพ่ือให๎สนับสนุนการทํางานของระบบ LTC 

 - องค๑กรที่เกี่ยวข๎องกับนโยบายระดับชาติ ได๎แกํ สปสช. สตง. กรมสํงเสริมการปกครองสํวน

ท๎องถิ่น ควรทําความเข๎าใจเชิงลึกกับ อปท. เพ่ือสนับสนุนให๎ อปท. เข๎ารํวมดําเนินการ LTC และ

ทํางานเป็นเนื้อเดียวกันระหวําง อปท. และระบบบริการสุขภาพ เพื่อให๎ผู๎ปุวยได๎รับการดูแลสอดคล๎อง

กับความต๎องการ 

 - พัฒนารูปแบบและการดําเนินงานระบบ LTC ในเขตเมือง โดยเสริมสร๎างความรํวมมือ

ระหวํางระบบบริการสาธารณสุข อปท. และ ภาคเอกชน ให๎มีความเข๎มแข็ง 

 

3 ข้อเสนอแนะต่อกระทรวงสาธารณสุข 

 - ควรจัดทําหลักสูตรผลิต CG เฉพาะทางที่มีความเชี่ยวชาญและทักษะในการบริการสุขภาพ

พ้ืนฐานที่ผู๎ปุวยติดบ๎านติดเตียงต๎องการโดยเฉพาะการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางกาย เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของ 

CG และแบํงเบาภาระงานของวิชาชีพที่เป็นกําลังคนที่มีความรู๎และทักษะพ้ืนฐานในการฟ้ืนฟู

สมรรถภาพทางกายของผู๎ปุวยโดยมีทีมนักกายภาพบําบัดของโรงพยาบาลเป็นผู๎ฝึกสอนและเป็นพ่ี

เลี้ยง  
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 - จัดระบบสวัสดิการให๎กับจิตอาสาด๎านสุขภาพเพ่ิมขึ้น เพ่ือสร๎างแรงจูงใจให๎เกิดจิตอาสารุํน

ใหมํที่จะก๎าวเข๎ามาเป็นกําลังสําคัญของการดูแล LTC ชดเชยจิตอาสาที่เป็น อสม. เดิมที่อายุมากขึ้น

เรื่อยๆ และจะเป็นมาตรการสําคัญในการธํารงจิตอาสาไว๎ในระบบ 

- กระทรวงสาธารณสุขควรจัดระบบเชื่อมโยงข๎อมูลขําวสารที่หลากหลาย ให๎มีความเชื่อมโยง

กัน เพ่ือจะไมํเป็นการเพ่ิมภาระงานให๎บุคลากรในพ้ืนที่ และเพ่ือให๎พ้ืนที่สามารถนําข๎อมูลมาใช๎

ประโยชน๑ในการดําเนินงานอีกด๎วย 

4 ข้อเสนอแนะต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 - อปท.ถือเป็นกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนระบบบริการระยะยาว เพราะการดูแลระยะยาว

ไมํได๎ต๎องการแคํการดูแลสุขภาพ หากต๎องการการดูแลด๎านอ่ืนทั้งสังคม สิ่งแวดล๎อม และอ่ืนๆ ซึ่งอยูํ

ในขอบขํายความรับผิดชอบของ อปท. อีกทั้งยังมีงบประมาณสําหรับดําเนินการ ดังนั้น อปท. ทุกแหํง

ควรเข๎ารํวมกองทุน LTC ของ สปสช. ซึ่งเป็นระบบบริการระยะยาวที่สําคัญของประเทศในขณะนี้  

 - อปท. ทุกแหํงควรเข๎ารํวมกองทุนฯ และสนับสนุนการจ๎างกําลังคนให๎กับระบบ LTC  

 - อปท. ทุกแหํงควรมี CM ของตนเอง เพ่ือสามารถสื่อสารกับหนํวยบริการได๎มีประสิทธิภาพ

มากขึ้น และสามารถแบํงเบาภาระงานด๎านเอกสารให๎กับบุคลากรของหนํวยบริการ 
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ส่วนที่ 1 

โครงการการบริหารจัดการกาํลังคนด้านสุขภาพสําหรับการดูแลระยะยาว 

 
หลักการและเหตุผล 

ประเทศไทยก๎าวสูํสังคมผู๎สูงอายุ (Ageing population) จํานวนและสัดสํวนของผู๎สูงอายุ
เพ่ิมขึ้นอยํางรวดเร็ว อายุขัยเฉลี่ยของประชากรรวมและผู๎สูงอายุก็เพ่ิมขึ้นตามลําดับ ขณะเดียวกันมี
การเปลี่ยนแปลงป๓ญหาทางด๎านสุขภาพตามไปด๎วย ทั้งการเจ็บปุวยเฉียบพลันด๎วยโรคติดตํอไปยังการ
เจ็บปุวยด๎วยโรคไมํติดตํอเรื้อรังและการบาดเจ็บ ทั้งสองเหตุการณ๑นําไปสูํความจําเป็นด๎านสุขภาพของ
คนไทยที่เปลี่ยนไป ซึ่งต๎องการการดูแลที่เปลี่ยนไปจากเดิมเชํนกัน ความต๎องการบริการดูแลที่มีความ
ตํอเนื่อง เชื่อมโยงกันอยํางเป็นระบบ เชํน การดูแลระยะยาวควรมีมากขึ้น ในขณะที่ระบบในป๓จจุบัน 
ยังปรับตัวไมํทัน ดังนั้นจึงมีความจําเป็นอยํางยิ่ง ที่สังคมไทยต๎องมีการพัฒนาระบบบริการรองรับกับ
สภาพที่เปลี่ยนแปลงไปอยํางทันทํวงทีและเหมาะสม 

การดูแลระยะยาว (Long Term Care) เป็นคําที่นิยมที่นิยมใช๎มากในป๓จจุบัน ซึ่งเกิดจากวํา
การมีภาวะของผู๎สูงอายุเพ่ิมมากขึ้น ผลของการที่เป็นสังคมผู๎สูงอายุและภาวะการณ๑เจ็บปุวยเรื้อรัง
ของประชากรโลก แตํอยํางไรก็ตามการดูแลระยะยาวไมํได๎หมายความถึงผู๎สูงอายุเทํานั้น ยังรวมไปถึง 
ผู๎เจ็บปุวยเรื้อรัง ผู๎พิการและผู๎ด๎อยโอกาส ที่ต๎องได๎รับการดูแลระยะยาว แตํเนื่องจากผู๎รับบริการสํวน
ใหญํเป็นผู๎สูงอายุและมีการเจ็บปุวยเรื้อรัง การดูแลระยะยาวจึงกลายเป็นการดูแลผู๎สูงอายุ เป็นสํวน
ใหญ ํ
  ผู๎สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง  ผู๎พิการ และผู๎มีทุพลภาพอันเนื่องมาจากการเจ็บปุวยหรือการได๎รับ
บาดเจ็บ เชํน ผู๎ปุวยโรคเลือดในสมอง ผู๎ได๎รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ผู๎ปุวยจิตเวช บุคคลเหลํานี้เป็น
บุคคลที่มีความยากลําบากในการเข๎ารับบริการสาธารณสุข ขณะเดียวกันก็ได๎รับผลกระทบทางด๎าน
เศรษฐกิจและการดํารงชีวิตตามไปด๎วย ความจําเป็นทางด๎านสุขภาพของกลุํมเหลํานี้จึงไมํเพียงแตํ
ความบริการทางด๎านการแพทย๑และสาธารณสุข สิ่งที่มากไปกวํานั้นกลุํมบุคคลเหลํานี้ยังต๎องการการ
สนับสนุนด๎านเศรษฐกิจ การสร๎างอาชีพและรายได ๎รวมไปถึงการชํวยเหลือด๎านการดูแลแกํครอบครัว 

การพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขและบริการด๎านสังคมที่ผํานมา มุํงให๎บริการหลักแกํ
ประชาชนสํวนใหญํที่ไมํมีภาวะพ่ึงพิง ไมํวําจะเป็นบริการในชุมชนหรือในสถานบริการในชุมชน 
สําหรับผู๎ที่มีภาวะพ่ึงพิงมีจํากัดมากไมํวําจะเป็นบริการสาธารณสุขหรือบริการสังคม (สัมฤทธิ์และคณะ
,2549) นอกจากนั้นการชํวยเหลือสังคมมักเป็นการสังเคราะห๑เป็นครั้งคราวไมํใชํเป็นการดูแลอยําง
ตํอเนื่อง ภาระหลักในการดูแลผู๎สูงอายุยังเป็นเรื่องครอบครัว (ศิริพันธุ๑และคณะ,2552) 

จากสถานการณ๑ดังกลําวนี้การศึกษาทบทวนระบบการดูแลระยะยาวในประเทศตํางๆ
เปรียบเทียบกับประเทศไทยเพ่ือเตรียมความพร๎อมในการดูแลที่เหมาะสมกับภาวะสุขภาพที่
เปลี่ยนแปลงไปจึงเป็นสิ่งจําเป็นอยํางยิ่ง เพ่ือให๎เกิดผลงานวิจัยที่เป็นการสร๎างนโยบาย สํงเสริมการ
ดูแลระยะยาวและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นอกจากนี้ การที่รัฐบาลมีนโยบายบูรณาการการทํางานเพ่ือ
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แก๎ป๓ญหาด๎านสุขภาพในพื้นที ่โดยการระดมสรรพกําลังของทุกฝุายที่เกี่ยวข๎องทั้งภาครัฐสํวนกลาง รัฐ

ท๎องถิ่น เอกชน และภาคประชาสังคม ในรูปแบบ “ประชารัฐ”  ตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอําเภอ (พชอ.) ขึ้นมาเพ่ือกําหนดนโยบายและแนวทางในการแก๎ไขป๓ญหาคุณภาพชีวิตในระดับ
พ้ืนที่ให๎เป็นรูปธรรมอยํางบูรณาการ โดยใช๎ประชาชนเป็นศูนย๑กลาง ด๎วยการทํางานอยํางมีสํวนรํวม 
เพ่ือจัดการคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพชุมชนแบบมีคุณภาพและยั่งยืน 

ในป๓จจุบันในพ้ืนที่ตํางๆ มีรูปแบบการจัดบริการสุขภาพ (Care model) ที่มีประสิทธิภาพ
สามารถตอบสนองตํอป๓ญหาของพ้ืนที่ ภายใต๎บริบทที่มีความแตกตํางและข๎อจํากัดของทรัพยากร โดย
รูปแบบเหลํานั้นเน๎นการจัดการของพ้ืนที่โดยใช๎ประชาชนมีสํวนรํวม และผสมผสานการให๎บริการที่
เป็นรูปแบบ institute-based และ การจัดการในชุมชน (Community-based) โดยใช๎เครือขํายการ
สํงตํอที่มีประสิทธิภาพ 

การศึกษานี้จึงมุํงผลที่จะศึกษาองค๑ประกอบตํางๆของความสําเร็จในการดําเนินรูปแบบ
ให๎บริการระยะยาว (Long term Care) ภายใต๎การบริหารจัดการกําลังคนในรูปแบบตํางๆที่
หลากหลายตามบริบทพ้ืนที่  โดยใช๎การเปรียบเทียบระหวํางพ้ืนที่ตํางๆ เพ่ือที่จะหาป๓จจัยแหํง
ความสําเร็จในการดําเนินการ นอกจากนี้มุํงที่จะให๎เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ระหวํางพ้ืนที่ดําเนินการ 
เพ่ือนําไปสูํการขยายผลในวงกว๎าง และเป็นการสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการคุณภาพ
ชีวิตในระดับอําเภอในการจัดบริการสุขภาพที่มีประสิทธิภาพแกํประชาชนในพ้ืนที่อีกด๎วย  
 
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือสังเคราะห๑ทางเลือก “รูปแบบ” การบริหารจัดการกําลังคนด๎านสุขภาพในในการดูแลระยะยาว 
รวมทั้งป๓จจัยในความสําเร็จ (Key success factor) และ ความท๎าทาย (Challenge) ของการ
ดําเนินการดังกลําว 

2. พัฒนา “แนวทาง” การบริหารจัดการกําลังคนด๎านสุขภาพการดูแลระยะยาวในระดับพ้ืนที่ ในการ
จัดบริการสุขภาพเพ่ือตอบสนองความต๎องการของประชาชน 

3. สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของผู๎บริหารและผู๎ปฏิบัติงานในระดับพ้ืนที่ในด๎านการบริหารจัดการ
กําลังคนด๎านสุขภาพเพ่ือหนุนเสริมความเข๎มแข็งของพื้นที่ในการจัดรูปแบบบริการระยะยาว 

4. พัฒนาความรํวมมือของภาคสํวนตํางๆ ที่เป็นองค๑ประกอบของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอําเภอเพ่ือสนับสนุนการดูแลระยะยาว 

 
กิจกรรมการดําเนินงาน กลวิธีการดําเนินงาน ประกอบด๎วยขั้นตอนหลัก 4 ขั้นตอนดังนี้ 
1. กระบวนการการถอดบทเรียน 

ในยุทธศาสตร๑นี้เริ่มขั้นตอนด๎วยกระบวนการถอดบทเรียนรูปแบบการให๎บริการและกลไกการ
บริหารจัดการกําลังคนในแตํละพ้ืนที่ เพ่ือสร๎างองค๑ความรู๎เพ่ือนําไปสูํการขยายผลสูํพ้ืนที่อ่ืนและ
เชื่อมโยงนโยบายกําลังคนด๎านสุขภาพ  โดยสาระสําคัญหลักในการถอดบทเรียนของแตํละพ้ืนที่เพ่ือ
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ค๎นหานวัตกรรมการแก๎ป๓ญหากําลังคนในระดับพ้ืนที่ซึ่งสามารถบรรลุผลสําเร็จด๎านสุขภาพ โดย
พิจารณาจาก  

1) ประเภทและรูปแบบการจัดบริการ 
2) การกําหนด/แบํงงานระหวํางวิชาชีพ และผู๎ที่ไมํใชํวิชาชีพตํางๆ เพ่ือให๎เกิดการทํางาน

รํวมกัน  
3) ระบบการสนับสนุนสํงเสริมให๎บุคลากรสามารถทํางานได๎เต็มที่  
4) ผลลัพธ๑ที่เกิดขึ้นทั้งในด๎านการเปลี่ยนแปลงสถานะสุขภาพ และความพึงพอใจของ

ประชาชนในพื้นท่ี 
5) บทบาทของภาคประชาชน ผู๎ปุวย ญาติ อสม.คนในชุมชน 
6) บทบาทของ พชอ. และภาคีองค๑กรอื่นๆ 

 
2. เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างพื้นที่ดําเนินการ 

การจัดเวทีสัมมนาเพ่ือให๎เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ระหวํางพ้ืนที่ดําเนินการ  และเป็นการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ๑กันระหวํางนักวิจัย นักวิชาการในพ้ืนที่  และผู๎ปฏิบัติงาน เพ่ือรํวมกัน
สังเคราะห๑ป๓จจัยเอ้ือในการประสบความสําเร็จ (Key success factor) ระบุป๓ญหา/อุปสรรค รํวมกัน
หาแนวทางแก๎ไข 
 
3. การสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการกําลังคน 

การจัดเวทีสัมมนาในการจัดทําแผนบริหารจัดการกําลังคนเพ่ือให๎เกิดประสิทธิภาพในการ
จัดบริการในระดับพ้ืนที่ ในการสัมมนาดังกลําวจะเป็นการแลกเปลี่ยนแนวคิดและองค๑ความรู๎ ในการ
บริหารจัดการกําลังคนจากผู๎เชี่ยวชาญทั้งในสํวนกลางและพ้ืนที่  เพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพของทีม
พ้ืนที่ทั้งระดับผู๎บริหารและผู๎ปฏิบัติงานให๎เกิดแนวคิดและทักษะในการบริหารจัดการกําลังคน 
 
4. การนําเสนอเพื่อการขยายผล 

การจัดประชุมฝุายตํางๆที่เกี่ยวข๎องในแตํละพ้ืนที่ดําเนินการทั้งในระดับอําเภอ  ผําน
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ การนําเสนอในระดับจังหวัด ตลอดจนการนําเสนอใน
เวทีผู๎บริหารระดับประเทศ เพ่ือให๎เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ ตลอดจนให๎เกิดการขยายการดําเนินการ
ไปสูํพ้ืนที่อ่ืนๆ สนับสนุนพ้ืนที่ในการจัดการกําลังคน และการขยายผลพ้ืนที่นวัตกรรมสูํพ้ืนที่อ่ืน ผําน
กระบวนการจัดการความรู๎และเสริมสร๎างศักยภาพในอันที่จะหนุนเสริมให๎เกิดการจัดการกําลังคนด๎าน
สุขภาพระดับพ้ืนที่สอดคล๎องกับความต๎องการของพ้ืนที่ 
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ส่วนที่ 2 

การถอดบทเรียนในพื้นที่ต้นแบบ ระยะที่ 1 
 

1. การบริหารจัดการกําลังคนด้านสุขภาพสําหรับการดูแลระยะยาว ต. นาจารย์ อ. เมืองกาฬสินธุ์ 
จ. กาฬสินธุ์ 

 
 1. บริบทของพ้ืนที่ 

จังหวัดกาฬสินธุ๑เป็นจังหวัดขนาดเล็กตั้งอยูํตอนกลางของภาคอีสาน  มีรายได๎มวลรวมของ

จังหวัดอยูํระดับกลาง  ในพ้ืนที่อําเภอเมืองกาฬสินธุ๑ซึ่งเป็นพ้ืนที่ในการถอดบทเรียน แบํงการปกครอง

ออกเป็น 17 ตําบล มีประชากรทั้งสิ้น 125,918 คน ในจํานวนนี้เป็นผู๎สูงอายุ 18,435 คนคิดเป็นร๎อย

ละ  14 .64 ของประชากรทั้งหมด  ในปี 2561 มีประชากรสูงอายุที่อยูํในภาวะพ่ึงพิงจํานวน 791 คน 

คิดเป็นร๎อยละ 4.29 ของประชากรผู๎สูงอายุทั้งหมด 

ป๓ญหาด๎านสุขภาพท่ีสําคัญของพ้ืนที่และเป็นประเด็นป๓ญหาที่คณะผู๎บริหารได๎ให๎ความสําคัญ
และนําไปขับเคลื่อนผํานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.) ในป๓จจุบันได๎แกํ 
ป๓ญหาโรคไข๎เลือดออก ยาเสพติด พิษสุนัขบ๎า อาหารปลอดภัย และการดูแลผู๎ปุวยที่มีภาวะพ่ึงพิง 
หรือ  long term care  ซึ่งเป็นเรื่องการบูรณาการสร๎างเสริมสุขภาพ การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู๎สูงอายุ
ระยะยาว คนพิการ และผู๎ด๎อยโอกาสด๎วย ตามนโยบายของอําเภอ “คนอําเภอเมืองกาฬสินธุ๑ไมํทิ้งใคร
ไว๎ข๎างหลัง” ซึ่งเป็นนโยบายสําคัญของผู๎วําราชการจังหวัด  สําหรับสาเหตุการตายอันดับต๎น
ประกอบด๎วย หัวใจล๎มเหลว มะเร็งตับ โรคชรา มะเร็งทํอน้ําดีในตับ การติดเชื้อในกระแสเลือด โรคไมํ
ติดตํอเรื้อรังที่เป็นป๓ญหาสุขภาพสําคัญของพ้ืนที่ ได๎แกํ โรคเบาหวาน โรคไตวาย และความดันโลหิตสูง  

ระบบสุขภาพของพ้ืนที่อําเภอเมืองกาฬสินธุ๑ในระดับหมูํบ๎าน มี อสม. อผส. (อาสาสมัครดูแล
ผู๎สูงอายุที่บ๎าน) และมีผู๎ชํวยดูแล (Care giver-CG) ทําหน๎าที่ให๎ความรู๎ ให๎บริการสุขภาพในเบื้องต๎นใน
ระดับชุมชน สํวนในระดับตําบล มีโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพระดับตําบล (รพ.สต.) ทําหน๎าที่
ให๎บริการระดับปฐมภูมิครบทุกตําบล ยกเว๎นตําบลกาฬสินธุ๑ ซึ่งอยูํในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ๑ มี
ศูนย๑แพทย๑ชุมชน และสถานีอนามัยของเทศบาล ให๎บริการระดับปฐมภูมิ  ในระดับจังหวัดมี
โรงพยาบาลกาฬสินธุ๑ซึ่งเป็นโรงพยาบาลทั่วไปทําหน๎าที่ให๎บริการทั้งทุติยภูมิและตติยภูมิ 

 
 2. การจัดระบบ LTC ของพ้ืนที ่
ระบบเดิมของการดูแลผู๎สูงอายุเน๎นการจัดกิจกรรมในกลุํมผู๎สูงอายุติดสังคม สําหรับผู๎สูงอายุที่มีภาวะ

พ่ึงพิงมี อสม. เชี่ยวชาญเข๎ามาชํวยในการเยี่ยมบ๎าน มี อผส. และเจ๎าหน๎าที่เยี่ยมบ๎านเป็นครั้งคราว แตํ

ยังไมํครอบคลุมและยังไมํเป็นระบบมากนัก การพัฒนาระบบการดูแลผู๎มีภาวะพ่ึงพิงเริ่มที่จังหวัด
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กาฬสินธุ๑อยํางเป็นระบบ ในปี 2556 เมื่อสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหํงชาติ (สปสช.) จ ัดสรรงบ

ผํานกองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพที่จําเป็นตํอสุขภาพระดับจังหวัด (กองทุนฟ้ืนฟูฯ)  เพ่ือให๎บริการทางการ

ฟ้ืนฟูสุขภาพผู๎สูงอายุ ผู๎ปุวยที่อยูํในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู๎มีภาวะพ่ึงพิง โดยกําหนดให๎องค๑การ

บริหารสํวนจังหวัด (อบจ.) ต๎องจัดงบประมาณสมทบเทําตัว ในขณะนั้นโรงพยาบาลกาฬสินธุ๑ สุร

ศักดิ์   ติลการยทรัพย๑ นกักายภาพบ าบดัชํานาญการพิเศษ ซึ่งเป็นผู๎เริ่มประสานการทํางานระดับจังหวัด 

จัดตั้งศูนย๑โฮมสุขเป็นสถานที่ฟ้ืนฟูผู๎ปุวยติดบ๎านติดเตียงที่พ้ืนที่ตําบล โดยจัดตั้งทั่วทั้งจังหวัดจํานวน 

55 แหํง บางแหํงตั้งอยูํที่ รพสต. บางแหํงตั้งอยูํที่เทศบาล เทศบาลตําบลนาจารย๑เข๎ามาเกี่ยวข๎องและ

เริ่มดําเนินการในปี 2557 วิสัยทัศน๑ของศูนย๑โฮมสุขคือมุํงม่ันเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แบํงเป็น 4 

ด๎าน คือด๎านสุขภาพ ด๎านความเป็นอยูํ ด๎านอาชีพ และด๎านการศึกษา กลุํมเปูาหมายไมใชํเฉพาะ

ผู๎สูงอายุ แตํรวมถึงผู๎พิการ และผู๎ปุวยอื่นๆ  ที่ต๎องการการพื้นฟู 

บริการที่ศูนย๑โฮมสุขจะครอบคลุมสุขภาพกายทุกด๎านโดยจัดให๎บริการตามวัน ในสํวนของ

การฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางกายจะเปิดให๎บริการทุกวันพุธ โดยนักกายภาพบําบัดชุมชนจากโรงพยาบาล

กาฬสินธุ๑ และหมอโฮมสุข คือ อสม   .ที่ผํานการอบรมด๎านการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยนักกายภาพบําบัด

จาก รพ .กาฬสินธุ๑เป็นเวลา  3 วันทําหน๎าที่ผู๎ชํวย จะมีทั้งคนไข๎นัดและคนไข๎มาเอง โดยเทศบาลมีรถ

รับสํงกรณีผู๎ปุวยไมํสามารถเดินทางมารับบริการได๎ด๎วยตนเอง สํวนในชุมชนมีการเยี่ยมบ๎านโดยจะมี

ทีมนักกายภาพบําบัดและหมอโฮมสุขจะไปเยี่ยมและให๎บริการที่บ๎านอยํางสม่ําเสมอ การลงพ้ืนที่เยี่ยม

บ๎านพร๎อมกันทําให๎หมอโฮมสุขได๎ฝึกทักษะการปฏิบัติงาน โดยหมอโฮมสุขได๎รับคําตอบแทนในการ

เยี่ยมบ๎านครั้งละ 50 บาท รวมคําตอบแทนรายเดือนประมาณเดือนละ 600 บาท ระบบนี้เป็นการ

ทํางานรํวมกันระหวํางนักกายภาพบําบัดและหมอโฮมสุข  ศูนย๑โฮมสุขโดยเริ่มขยายจาก 40 แหํง เป็น 

55 แหํงในป๓จจุบัน อยํางไรก็ตาม ระบบนี้ครอบคลุมเฉพาะผู๎ปุวยต๎องการการฟ้ืนฟูสภาพและจํากัดแตํ

บริการการฟ้ืนฟูสภาพเทํานั้น ไมํได๎ครอบคลุมผู๎ปุวยติดบ๎านติดเตียงทั้งหมด สํวนกลุํมผู๎สูงอายุที่

ชํวยเหลือตนเองได๎มีกิจกรรมโรงเรียนผู๎สูงอายุทุกวันศุกร๑ เพ่ือทํากิจกรรมตํางๆ รํวมกัน  

 ปี 2559 พ้ืนที่อําเภอเมืองกาฬสินธุ๑เริ่มดําเนินการตามนโยบาย LTC อยํางจริงจัง โดยเข๎ารํวม

กองทุนฯ ของ สปสช  . จัดรอบรม CM และ CG  โดย CM ใน อ .เมือง กาฬสินธุ๑มีทั้งหมด 35 คน เฉลี่ย

ตํอพ้ืนที่ตําบล/ ตํอ รพสต .มีประมาณตําบลละ 1-2 คน สํวน  CG มีจํานวน 261 คน โดย เฉลี่ยแล๎วจะ

อยูํที่ CG 1 คนจะดูแลผู๎สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง 3-5 คน กลุํมเปูาหมายสําหรับการดําเนินงาน  LTC 

ได๎แกํกลุํมผู๎สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง โดย รพ.สต และ สสอ . รับผิดชอบ LTC พ้ืนที่ของ สสอ . สํวน รพท. 

รับผิดชอบพื้นท่ีเทศบาล )ประสานกับเทศบาล (และพ้ืนที่รับผิดชอบของ รพท.  

 อยํางไรก็ตามการเกิดขึ้นของ LTC ยังเป็นไปอยํางแยกสํวน ยังไมํสามารถผสมผสานได๎ โดยที่

ระบบการดูแลผู๎มีภาวะพ่ึงพิงจะมี 2 ระบบ โดยผู๎สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงจะอยูํภายใต๎โครงการ LTC 
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สํวนผู๎ที่มีภาวะพ่ึงพิง ผู๎พิการที่ไมํใชํผู๎สูงอายุที่ต๎องการการฟ้ืนฟูจะอยูํภายใต๎กองทุนฟ้ืนฟูฯ โดยมีนัก

กายภาพบําบัดและหมอโฮมสุขเป็นบุคลากรด๎านสุขภาพคอยให๎บริการ อยํางไรก็ตาม หากทีม LTC 

ต๎องการบริการกายภาพบําบัดก็จะได๎รับการสนับสนุนจากทีมกายภาพบําบัดในบางสํวน 

 

 3. ระบบบริหารและการจัดกําลังคน 
 การดูแลผู๎ปุวยระยะยาวอยํางเป็นระบบของกาฬสินธุ๑ เริ่มจากการทํางานรํวมกันระหวํางนัก

กายภาพบําบัด และมีการพัฒนาหมอโฮมสุข ซึ่งเป็น อสม . หรือคนอ่ืนๆ ที่ได๎รับการอบรมด๎านการ

ฟ้ืนฟูขึ้นมาทํางานเยี่ยมบ๎าน  และป๓จจุบันก็ยังทําหน๎าที่อยูํ การอบรมหมอโฮมสุข ทีมนักกายภาพได๎

จัดหลักสูตรอบรมเฉพาะด๎านการฟ้ืนฟูสภาพ 3 วัน และเพ่ิมเติมทักษะจากการสอนหน๎างานเมื่อไป

เยี่ยมบ๎าน นอกจากเป็นการเพ่ิมพูนทักษะอยํางสม่ําเสมอแล๎วยังทําให๎หมอโฮมสุขสามารถให๎บริการได๎

ตรงกับความต๎องการของผู๎ปุวยแตํละราย เดิมหมอโฮมสุขทํางานในฐานะอาสาสมัคร แตํตํอมาได๎รับ

คําตอบแทนเดือนละ 600 บาท ใช๎งบประมาณจากกองทุนฟ้ืนฟู และเมื่อโครงการ LTC เริ่ม

ดําเนินการในปี 2559 หมอโฮมสุขบางคนกเ็ข๎ารับการอบรมเป็น CG แตํยังทํางานในฐานะหมอโฮมสุข

อยูํเชํนเดิม 

 สํวน CG เกิดขึ้นในปี 2559  ภายหลังการเข๎ารํวมกองทุนฯ สํวนใหญํคัดเลือกมาจาก อสม. 

เนื่องจากเมื่อประกาศรับสมัครไมํมีคนมาสมัคร เพราะต๎องเข๎าอบรมเป็นเวลา 70 ชั่วโมง โดยไมํได๎รับ

คําตอบแทนระหวํางการอบรม มีสํวนน๎อยที่สมัครใจมาอบรมเองด๎วยความมีจิตอาสา CG สํวนใหญํจึง

เป็น อสม  .ด๎วย และมีบางสํวนเป็นหมอโอมสุขมีตําแหนํงด๎วย   

 ภาระงานของ หมอโฮมสุข และ CG จะมีความแตกตํางกัน หมอโฮมสุขจะชํวยผู๎ปุวยในการ

ทํากายภาพบําบัดตามที่นักกายภาพบําบัดสอน และเยี่ยมบ๎านตามนักกายภาพบําบัดกําหนด สํวน CG 

จะทําหน๎าที่เป็นผู๎ชํวยผู๎ดูแล คล๎ายกับบทบาทของ อสม . คือแนะนําเรื่องการปฏิบัติตัว ดูแล

สิ่งแวดล๎อม ชํวยเหลือในกิจวัตรประจําวัน เยี่ยมให๎กําลังใจ แตํจะไมํกระทํากิจกรรมโดยตรงกับผู๎ปุวย 

ซึ่งความถี่ในการเยี่ยมขึ้นกับการกําหนดของ CM ใน care plan และต๎องรายงาน CM ในการเยี่ยม

ทุกครั้งทั้งทาง line และในรายงาน  ผลการทํางานนั้นนักกายภาพบําบัด คํอนข๎างพอใจในการทํางาน

ของหมอโฮมสุข แตํสําหรับ CG ผลการทํางานยังมีความหลากหลาย และการกิจกรรมที่ได๎คํอนข๎าง

จํากัด อาจจะยังไมํสอดคล๎องกับความต๎องการของผู๎ปุวยและญาติ 

 รายได๎คําตอบแทน พบวํา  CG มีคําตอบแทน 1, 000  บาทตํอเดือน ซึ่งไมํสามารถสร๎าง

แรงจูงใจได๎  แตํสิ่งที่ทําให๎ยังคงเป็น CG เป็นเพราะแรงจูงใจที่นอกเหนือจากตัวเงิน คือ การได๎เห็น

ผู๎ปุวยอาการดีขึ้น ทําให๎มีกําลังใจ และการได๎ชํวยเหลือคนอ่ืน เป็นการทําบุญ  
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 ในด๎านการอบรมฟ้ืนฟูทักษะ พบวําหมอโฮมสุขจะได๎รับการฟ้ืนฟูทักษะที่เป็นระบบกวํา CG 

คือ เพราะจะทํางานควบคูํกันกับนักกายภาพบําบัดทั้งท่ีศูนย๑โฮมสุขและในการเยี่ยมบ๎าน ระบบการจัด

อบรมฟ้ืนฟูของ CG ในการสอนงานในการเยี่ยมบ๎านจะมีคํอนข๎างน๎อยเพราะเจ๎าหน๎าที่มีจํานวนน๎อย 

แตํก็มีการจัดอบรมฟ้ืนฟคูวามรู๎และทักษะรํวมกันในชั้นเรียนโดยใช๎งบประมาณของอําเภอ 

 การจัดกลไกในระดับอําเภอ เนื่องจากเป็นพ้ืนที่อําเภอเมือง ความรํวมมือระหวํางอําเภอ 

ได๎แกํ สสอ . และ รพท . จึงมีข๎อจํากัด ที่ สสอ . มีเจ๎าหน๎าที่รับผิดชอบ LTC ทําหน๎าที่ให๎การสนับสนุน 

รพ .สต . และ รพท . ก็มีฝุายเวชกรรมสังคมที่ดูแล LTC เขตพ้ืนที่อําเภอเมือง และมีนักกายภาพบําบัด

ของโรงพยาบาลกาฬสินธุ๑ดูแลและประสานงานศูนย๑โฮมสุขของทั้งจังหวัด สสอ . มีภาพรวมเฉพาะงาน 

LTC ของ รพสต . และ รพท . มีเฉพาะของ พ้ืนที่เทศบาล และพ้ืนที่ของ รพท . ยังขาดการรวมศูนย๑

ระบบการจัดการ และระบบข๎อมูลที่เป็นภาพรวมของทั้งอําเภอ 

 ระบบการสื่อสาร ได๎ใช๎ชํองทางไมํเป็นทางการได๎แกํ กลุํม line รายงานเรื่องราว กิจกรรม

ตํางๆ อาการของผู๎ปุวย ความต๎องการการสนับสนุน การขอคําปรึกษา ระหวําง CM และ CG ตลอด

ทั้งชํองทางทางการได๎แกํการจัดทํารายงานตํางๆ และมีการประชุมระหวําง CM และ CG ทุกเดือน 

และในชํวงที่ CM มาเยี่ยมผู๎ปุวยมีภาวะพ่ึงพิง 

 

การติดตามสนับสนุน ในพ้ืนที่ก็จะมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู๎โดยทีมสหวิชชาชีพจาก

โรงพยาบาลกาฬสินธุ๑รํวมแลกเปลี่ยนการดําเนินงานในพ้ืนที่ รํวมประชุมคณะอนุกรรมการ LTC ใน

พ้ืนที่  แลกเปลี่ยนในพ้ืนที่ มีบุคลากรจากโรงพยาบาลทั้งแพทย๑และนักกายภาพบําบัด เข๎ารํวมและมี 

CG มานําเสนอผลการดําเนินงานการดูแลผู๎ปุวยแตํละราย แล๎วจะมีการลงพ้ืนที่ ให๎กําลังใจ เยี่ยม 

สนับสนุน ในสํวนที่ CG ขาดท่ี 

 ในสํวนของโรงพยาบาลกาฬสินธุ๑ก็จะมีการออกติดตามเยี่ยมบ๎านโดยทีมสหวิชาชีพสนับสนุน

วัสดุทางการแพทย๑และกายอุปกรณ๑ 

 

 4. กลไกการดูแลระบบ 
 ภาพรวมของพ้ืนที่เขตอําเภอเมืองกาฬสินธุ๑   มีอปท  .ทั้งหมด  17 แหํง  เข๎ารํวมกองทุน  LTC 

ของ สปสช .ครบทุกแหํง การเบิกจํายเงินมี 15 แหํง  เบิกจํายผํานศุนย๑พัฒนาคุณภาพชีวิต  มี  อบต   .2 

แหํง โอนผํานสถานบริการ 

การทํางานกับภาคีตํางๆ มีการสร๎างแนวรํวมจากภาคีเครือขําย โดยแนวรํวมหลักที่ทํางาน

รํวมกันอยํางใกล๎ชิด คือ โรงพยาบาลกาฬสินธุ๑ รพ.สต .สสอ . อบจ   .และเทศบาลหรือ อบต .  สําหรับใน

พ้ืนทีต่ําบลนาจารย๑ อําเภอเมืองกาฬสินธุ๑ เทศบาลเข๎ามามีสํวนรํวมในการทํางานอยํางใกล๎ชิดและเป็น
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ภาคีท่ีเทําเทียมกันกับภาคสาธารณสุข โดยเริ่มจากการรํวมมือจัดตั้งศูนย๑โฮมสุข และได๎ทํางานรํวมกัน

มาตั้งแตํ 2557 จนถึงป๓จจุบัน  สํวนภาคีระดับรองที่ภาคีหลักดึงเข๎ามารํวมในบางกิจกรรม เชํน 

ภาคเอกชนตํางๆ ภาคธุรกิจ โรงเรียน ธนาคารอาคารสงเคราะห๑  และพระ รูปแบบความรํวมมือ เชํน 

ภาคเอกชนสนับสนุนงบประมาณซื้ออุปกรณ๑ วัสดุตํางๆ ธนาคารสนับสนุนการสร๎างบ๎านให๎ผู๎พิการ 

โรงเรียนจัดการเรียนการสอนให๎กลุํมผู๎พิการ มีการฝึกอาชีพ หรือเมื่อมีอาหารแห๎งจากบิณฑบาตรพระ

ก็จะเอามาแจกจํายให๎ผู๎สูงอายุ เป็นต๎น  

 พชอ. ของอําเภอเมือง กลไกการทํางานขึ้นกับภาคสํวนสาธารณสุขเป็นหลัก สําหรับ รพท . ได๎

มอบหมายให๎รองผู๎อํานวยการเป็นกรรมการและเลขานุการ และรํวมกับ สสอ  .  เป็นทีมเลขานุการ 

พชอ. เห็นวําประเด็น LTC เป็นประเด็นสําคัญของ พชอ และนําจะมีการขับเคลื่อน 

 

 5 ระบบการเงินการคลังท่ีสนับสนุน 
 ระบบการเงินจัดสรรจาก สปสช . มีทั้งงบกองทุน   LTC และงบกองทุนฟ้ืนฟูฯ  ซึ่งการจัดสรร

งบประมาณตํอหัวของทั้งสองกองทุนคล๎ายคลึงกัน โดยกองทุน  LTC จัดสรรงบประมาณแกํผู๎สูงอายุที่

มีภาวะพ่ึงพิง สํวนกองทุนฟ้ืนฟูฯ จัดสรรให๎กับผู๎ปุวยที่ต๎องใช๎บริการฟ้ืนฟูสภาพ จัดสรรจากกองทุน

ฟ้ืนฟูสภาพขององค๑การบริหารสํวนจังหวัด  ซึ่งเปูาหมายของทั้งสองกลุํมนี้ทับซ๎อนกัน กํอนหน๎านั้น

ศูนย๑โฮมสุขสามารถเบิกงบประมาณกลุํมเปูาหมายได๎หมด แตํเมื่อมีการดําเนินงาน LTC ทําให๎เหลือ

งบประมาณเพียงเล็กน๎อยสําหรับการฟ้ืนฟูสภาพ เพราะผู๎รับบริการตามกองทุนฟ้ืนฟูฯ จํานวนหนึ่ง

เป็นผู๎สูงอายุด๎วยจึงต๎องโอนไปเข๎ากองทุน LTC  จึงทําให๎เกิดป๓ญหาเรื่องสถานการณ๑การเงิน และการ

ขาดบูรณาการการทํางานของทั้ง 2 งาน คือ LTC และ การฟ้ืนฟูสภาพโดยทีมหมอโฮมสุข 

 การเงินสนับสนุนจากหนํวยงานอ่ืนๆ เชํน ในการอบรมฟ้ืนฟูความรู๎ของ CG ได๎รับการ

สนับสนุนจากโครงการประชารัฐของอําเภอผํานแผน พชอ . หรือ กรณีผู๎วําราชการจังหวัดเห็นผลงาน

ของการมีศูนย๑โฮมสุข ได๎หางบประมาณสนับสนุน 3,000,000 บาท เพ่ือซื้ออุปกรณ๑ เครื่องมือ  ให๎ศูนย๑

โฮมสุข เป็นต๎น ซึ่งเป็นการสนับสนุนเฉพาะกิจเป็นคราวๆ  มีการระดมเงินบริจาคจากภาคเอกชน การ

จัดทําบุญผ๎าปุา เพ่ือให๎ผู๎ปุวยและประชาชนทั่วไปได๎มีสํวนรํวม 

 

 6. ระบบข้อมูลข่าวสาร 
มีฐานข๎อมูลที่หลากหลาย ได๎แกํ Thai COC และ HOS XP และเชํนเดียวกับพ้ืนที่อ่ืน  มีหลาย

ฐานข๎อมูลที่ไมํมีความเชื่อมโยงกัน  เพ่ิมภาระงาน  นอกจากนี้การลงข๎อมูลทาง  Thai COC ยังพบวํามี

ความซ้ําซ๎อน  เพราะเป็นระบบที่เอาโรคที่ต๎องการการดูแลตํอเนื่องเป็นตัวตั้ง   ผู๎ปุวยบางคนมาด๎วย

อาการหลายโรคต๎องลงข๎อมูลทุกโรค  ทําให๎มีแฟูมข๎อมูลจํานวนมาก  ใช๎เวลาลงพ้ืนที่นาน  ข๎อมูล
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ผู๎สูงอายุมีทั้งข๎อมูลของสปสช  .และกรมอนามัย  ซึ่งต๎องการชุดข๎อมูลแตกตํางกัน  สปสช  .เน๎นข๎อมูล

ด๎านจํานวนคน เพ่ือนําข๎อมูลเข๎าสํวนกลาง และเพ่ือการทําเรื่องเบิกจํายจากกองทุน  LTC กรมอนามัย 

ต๎องการข๎อมูลเชิงลึกเก่ียวกับ care plan ของผู๎ปุวย การวางแผนการดูแล การเยี่ยม  และการนําเสนอ

งบประมาณ ทั้งสองหนํวยงานไมํมีการเชื่อมโยงข๎อมูลกัน 

 

7. เทคโนโลยี 

มีศูนย๑อุปกรณ๑ทางการแพทย๑สนับสนุนผู๎ปุวย 

 

ผลที่เกิดขึ้น 

ผลจากการดําเนินงานพบวําผู๎สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง ได๎รับการดูแลทั้งหมด ผู๎สูงอายุที่ได๎รับ

การดูแลแล๎วอาการดีข้ึน  )ทั้ง ที่เปลี่ยนจากสมาชิกกองทุนฟ้ืนฟูฯ มาเป็นกองทุน LTC และที่เข๎ากองทุน 

LTC เลย  (ในปี 2561 คิดเป็นร๎อยละ 7 .96    )63 /796  ( ของผู๎สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงทั้งหมด  ผู๎สูงอายุ

ที่ได๎รับการดูแลแล๎วคะแนน ADL แยํลงในปี 2561 คิดเป็นร๎อยละ 0 .63  )5 /796  ( ของผู๎สูงอายุที่มี

ภาวะพ่ึงพิงทั้งหมด และผู๎สูงอายุที่เข๎าระบบและเสียชีวิตในปี 2561 คิดเป็นร๎อยละ 3 .67  )29 /796 (

ของผู๎สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงทั้งหมด 
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จุดเด่น 

 1  .ระบบบริการ  :   พ้ืนที่ที่มีความรํวมมือใกล๎ชิดระหวํางระบบบริการสุขภาพและ  อปท  เชํน 
ตําบลนาจารย๑สามารถให๎บริการครอบคลุม สุขภาพ การฟ้ืนฟูสภาพ สิ่งแวดล๎อม อาชีพ มีการบริการที่
สถานบริการ คือ ศูนย๑ฟ้ืนฟูสภาพที่มีบุคลากรสุขภาพมาให๎บริการรํวมกับหมอโฮมสุข  และมีการดูแลที่
บ๎าน ของหมอโฮมสุขที่ทํางานใกล๎ชิดกับ PT และมี CG เพ่ิมเข๎ามา 

2  .กําลังคน  :การมีศูนย๑โฮมสุขมีการทํางานรํวมกันที่ เป็นเนื้อเดียวกันระหวํา งนัก

กายภาพบําบัดและหมอโฮมสุข มีกระบวนสอนเพ่ิมเติมทักษะและควบคุมคุณภาพงานโดยนัก

กายภาพบําบัดตลอดทั้งระบบรวมศูนย๑ข๎อมูลที่จังหวัดและสื่อสารในเครือขํายนักกายภาพบําบัดเป็น

บทเรียนที่มีประโยชน๑ 

  3  .ความรํวมมือระหวํางเทศบาลและ รพท . และภาคีอ่ืนๆ ที่เข๎ามามีสํวนรํวม ตลอดทั้งการ
สามารถเชื่อมโยงงาน LTC เป็นวาระของ พชอ. ได ๎
 

ปัญหาและอุปสรรค 

1   .การแยกกันดําเนินงานระหวํางศูนย๑โฮมสุขเดิม และ  LTC ที่มาใหมํ ทําให๎ขาด

ประสิทธิภาพการทํางาน เชํน ผู๎ปุวยบางรายต๎องการทั้ง LTC และการฟ้ืนฟูสภาพ แตํเป็นผู๎สูงอายุจึง

จัดกลุํมการดูแลภายใต๎กองทุน LTC ซึ่งผู๎ดูแลหลักคือเจ๎าหน๎าที่ประจํา รพสต   .ซึ่งอาจจะไมํมีเวลาและ

โอกาสปรึกษานักกายภาพบําบัดในขณะที่ผู๎ปุวยที่ต๎องการการฟ้ืนฟูอยูํภายใต๎การดูแลของนัก

กายภาพบําบัดและเมื่อโครงการ LTC นํามาดําเนินการผู๎ปุวยที่เป็นผู๎สูงอายุจะถูกย๎ายไปอยูํโครงการ 

LTC หมด จึงทําให๎ศูนย๑โฮมสุขซึ่งใช๎งบประมาณจากกองทุนฟ้ืนฟูฯ มีคนไข๎น๎อยลงและสํงผลกระทบ

ตํองบประมาณที่ได๎รับลดลงอยํางมาก อยํางไรก็ตาม LTC ก็ไมํครอบคลุมผู๎ที่มีภาวะพ่ึงพิงที่ไมํใชํ

ผู๎สูงอายุ  

2  .การขาดแคลนบุคลากรสหวิชาชีพทําให๎เป็นอุปสรรคตํอการดําเนินงาน  LTC เพราะจะต๎อง

ได๎รับการสนับสนุนในการเยี่ยมบ๎านและดูแลผู๎ปุวยจากสหวิชาชีพ เชํน ทันตแพทย๑ เภสัชกร ตลอดถึง 

ความขาดแคลนเจ๎าหน๎าที่ประจํา รพ .สต ทําให๎ผู๎ปุวยไมํได๎รับการเยี่ยมอยํางสม่ําเสมอ  

 
ข้อเสนอแนะ 
เมื่อพิจารณาจุดเดํนและป๓ญหาอุปสรรค จึงมีข๎อเสนอแนะในการพัฒนางาน LTC ของพ้ืนที ่ดังตํอไปนี้ 

1. เสริมสร๎างการพัฒนาระบบ LTC  
 - บูรณาการระบบ LTC ใหมํ เข๎ากับระบบหมอโฮมสุข โดยอาจจะใช๎ระบบหมอโฮมสุขเป็น
หลัก เพราะสามารถสร๎างการเข๎าถึงบริการอยํางมีคุณภาพ และดําเนินการมาจนเป็นตัวอยํางของ
หลายๆ ที ่
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 - พัฒนาระบบ LTC ในเขตเมือง โดยรํวมมือกับเทศบาลอยํางใกล๎ชิด  
 2. ขยาย ความรํวมมือระหวําง อปท. และ รพ.สต ในการดําเนินการ LTC ให๎เกิดความ
เข๎มแข็งและยั่งยืน ใช๎เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ในการขยายผล โดยใช๎พื้นที่ต๎นแบบ เชํน ตําบลนาจารย๑ 
มาแลกเปลี่ยน ให๎ประชาชนมีสํวนรํวมรับรู๎ เชํน ชมรมผู๎สูงอายุและชํวยกันผลักดัน 

3. เสริมสร๎างความเข๎มแข็งของ CG  ทั้งด๎านปริมาณและคุณภาพ และการจ๎างงาน CG  
 - CG เป็นกําลังคนที่สําคัญในชุมชน ต๎องเสริมพลังให๎เกิดความเข๎มแข็ง ทั้งด๎านทักษะ และ
แรงจูงใจ 
 - CG อาจจะได๎รับการพัฒนาและจ๎างงานตามบริบทเชํน กึ่งอาสาสมัคร หรือจ๎างงานเต็มเวลา  
 - CG อาจจะมีความแตกตํางกันตามบริบท เชํน เขตเมือง อาจจะใช๎ CG อาชีพ และมี
คําตอบแทนที่จูงใจชัดเจน สํวน CG ในชนบท อาจจะผสมผสานกันระหวํางจิตสาธารณและ
คําตอบแทนที่เหมาะสม 
 - มีการสอนงาน CG และติดตามกํากับอยํางใกล๎ชิดจาก สหวิชาชีพ โดยใช๎รูปแบบของหมอ
โฮมสุข เป็นแบบอยําง 
แผนการดําเนินงานของพ้ืนที่ 

1. จัดประชุมคณะกรรมการ LTC  ระดับอําเภอ (พชอ.) 
2. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ถอดบทเรียนการดําเนินงาน นําเสนอข๎อมูลที่ได๎ดําเนินงาน 

ป๓ญหา อุปสรรคและการแก๎ไขโดย CM และทีมผู๎ดูแลที่เกี่ยวข๎องที่รํวมทํางานในการดูแลผู๎สูงอายุ
ระยะยาวแตํละตําบล  เพ่ือให๎เกิดการเรียนรู๎ เกิดความเข๎าใจรํวมกันมากขึ้นในการดําเนินงาน 

 

2. การบริหารจัดการกําลังคนด้านสุขภาพสําหรับการดูแลระยะยาว  อ. ศรีวิไล จ. บึงกาฬ 

 1. บริบทของพ้ืนที่ 
จังหวัดบึงกาฬเป็นจังหวัดเล็ก มีสถานะทางเศรษฐกิจอยูํในระดับต่ํา (6 จังหวัดท๎ายสุดของ

ประเทศ) อําเภอศรีวิไลมีประชากร 38,000 คน มีผู๎สูงอายุประมาณ 5,000 คน คิดเป็นร๎อยละ 13 ถ๎า
จําแนกตามความสามารถประกอบกิจวัตรประจําวัน สามารถแบํงเป็นกลุํมติดสังคมร๎อยละ 95 กลุํม
ติดบ๎านประมาณร๎อยละ 4.4 และกลุํมติดเตียงร๎อยละ 0.6 และมีผู๎พิการด๎านการเคลื่อนไหว 344 คน 
โดยมีจํานวนสะสมเพิ่มสูงขึ้นในรอบหลายปีที่ผํานมา 

พ้ืนที่สํวนใหญํของอําเภอศรีวิไลเป็นที่ราบลุํมสลับภูเขา มีถนนลาดยางเชื่อมทุกตําบล อําเภอ
ศรีวิไลแบํงออกเป็น 5 ตําบล ตําบลที่อยูํไกลสุดหํางจากตัวอําเภอเมือง 22 กิโลเมตร อาชีพสํวนใหญํ
เป็นการเกษตร ไดํแกํ ทํานา ทํายางพารา  

สภาวะสุขภาพพบวําข๎อมูลผู๎ปุวยนอก 5 อันดับโรค คือ เบาหวาน ความดัน โรคเกี่ยวกับ
ระบบทางเดินหายใจ เกี่ยวกับทางเดินอาหาร โรคที่เฝูาระวังทางระบาดที่พบบํอยในพ้ืนที่ได๎แกํ
อุจจาระรํวง ไข๎เลือดออก มือเท๎าปาก โรคติดเชื้อได๎แกํวัณโรค อายุคําเฉลี่ยปีนี้เพ่ิมจากปีที่แล๎วและปีที่
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ผํานๆ มาประมาณ 11 เดือน สาเหตุการเสียชีวิต 5 อันดับแรก ได๎แกํ หัวใจขาดเลือด เนื้องอก ไตวาย 
เบาหวาน  

ระบบบริการในระดับชุมชนประกอบด๎วย อสม. อผส. แกนนําสุขภาพประจําครอบครัว 
เครือขํายพระสงฆ๑ในวัดสํงเสริมสุขภาพ เป็นทีมงานดูแลสุขภาพในระดับชุมชน และในแตํละตําบลก็มี 
รพ.สต. ทําหน๎าที่ดูแลสุขภาพในระดับปฐมภูมิ และในระดับอําเภอมีโรงพยาบาลศรีวิไลให๎บริการ
สุขภาพในระดับระดับทุติยภูมิ   

บุคลากรสายวิชาชีพในโรงพยาบาลประกอบด๎วย แพทย๑ 3-4 คน พยาบาล 37 คน นัก
กายภาพบําบัด 2 คน แพทย๑แผนไทย 1 คน รพ.สต. แตํละแหํงมีพยาบาลวิชาชีพเฉลี่ย 2 คน ยกเว๎น 
รพสต. ขนาดเล็กที่รับผิดชอบ 2 หมูํบ๎านจะมีพยาบาลวิชาชีพ 1 คน ทํางานรํวมกับนักวิชาการและ
เจ๎าหน๎าที่อ่ืนๆ 

 
 2. การจัดระบบ LTC ของพ้ืนที ่
 ระบบการดูแลผู๎มีภาวะพ่ึงพิงเริ่มในชํวงปี 2547 - 2548  โดย พระครูสุตโพธิคุณ ซึ่งเป็นเจ๎า
คณะตําบลนาแสง เห็นวําผู๎สูงอายุเริ่มเจ็บปุวย ไมํคํอยมาวัด จึงเริ่มกิจกรรมเชิญชวนผู๎สูงอายุมาทํา
กิจกรรมที่วัด เชํน ออกกําลังกาย มาฟ๓งความรู๎ในการดูแลสุขภาพ ทําให๎วัดได๎รับรางวัลวัดสํงเสริม
สุขภาพ ตํอมาจึงเริ่มไปดูแลผู๎สูงอายุติดบ๎านติดเตียง โดยไปเยี่ยมที่บ๎านเพ่ือเทศน๑ ให๎พร หรือไปรับ
บาตร และมีการขยายผลไปวัดอื่นๆ ป๓จจุบันยังมีบางวัดที่ยังคงดําเนินกิจกรรมเหลํานี้อยูํ  

ตํอมาในปี 2556 มีนโยบายการค๎นหาผู๎ปุวยจิตเวชในชุมชน จึงเริ่มการค๎นหาผู๎ปุวยจิตเวช 
โดย อสม. เมื่อพบผู๎ปุวยจิตเวชในชุมชนก็แจ๎งเจ๎าหน๎าที่เพ่ือนํามารักษา เมื่อสามารถสํงกลับบ๎านได๎จะ
มีกระบวนการรับผู๎ปุวยกลับบ๎าน เพราะถือวําการที่ผู๎ปุวยจิตเวชต๎องกลับไปอยูํบ๎าน คือการต๎อง
กลับไปอยูํรํวมกับทุนคนในชุมชน  โดยมีกระบวนการประชุมกับผู๎เกี่ยวข๎องในชุมชน ในบางครั้งจะมี 
นายอําเภอ อปท. สสอ. พระ หรือตัวแทนชุมชน เข๎าไปนําการพูดคุย เพ่ือให๎ชุมชนมีสํวนรํวมในการ
ดูแลและรับผู๎ปุวยกลับเข๎าไปอยูํในชุมชน การประสานงานรํวมกันหลายภาคสํวนทําให๎เกิด “ศูนย๑
เพ่ือนใจ” ในชุมชนวัดศรีพัฒนา ดําเนินงานจัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร๎อมให๎ชุมชนในการรับผู๎ปุวย
กลับบ๎าน 
 สํวนผู๎ปุวยที่อยูํในภาวะติดเตียง ศูนย๑ COC ของโรงพยาบาลศรีวิไลเป็นผู๎รับผิดชอบ กํอน
จําหนํายคนไข๎มีการเตรียมการ 2 อยําง คือ เตรียมญาติคนไข๎ โดยสอนญาติเรื่องการดูแลผู๎ปุวยที่
ต๎องการการดูแลตํอเนื่อง และการเตรียมชุมชน โดยประสานผํานทาง รพสต. ในพ้ืนที่ของผู๎ปุวย
เพ่ือให๎เตรียมสถานที่บ๎านผู๎ปุวยให๎พร๎อมรองรับ ระบบมีเตียงและอุปกรณ๑อ่ืนให๎ยืมหากจําเป็น รวมถึง
อาจสํงทีมสหวิชาชีพให๎คําปรึกษาในชุมชน หากเป็นกรณีที่ผู๎ปุวยไมํมีญาติดูแล จะประสานกับชุมชน
ให๎เข๎ามารํวมรับผิดชอบ  เชํน มีการสร๎างบ๎านให๎ มีการจัดเวร อสม. มาสํงอาหารและดูแล โดยขอ
อาหารจากวัด ในสํวนของกลุํมผู๎สูงอายุติดบ๎าน จะมีการออกติดตามปีละ 1 ครั้งโดย อสม. และ อผส. 
แตํยังไมํเป็นระบบนัก 
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 การดูแลผู๎ปุวยในโรงพยาบาล มีการสํารองเตียงสําหรับผู๎ปุวยที่ต๎องการ intermediate care 
ยังมีมีโซน palliative care อยูํที่วอร๑ด มีพยาบาล palliative เข๎าไปดูแล 

ปี 2559 เข๎ารํวมกองทุน LTC  เน๎นการดูแลที่บ๎าน (Home health care) โดยเฉพาะ
ผู๎สูงอายุพ่ึงพิง 4 กลุํม อําเภอศรีวิไล มีผู๎สูงอายุพ่ึงพิง 113 คน มี CM 6 คน สํวนพยาบาลก็เป็นคน
เดียวกันกับ CM ที่ดูแลตํอเนื่องในชุมชน ในโรงพยาบาลก็จะมีพยาบาลที่อบรม  CM ในระดับชุมชน มี 
CG 92 คน  

กระบวนการทํางานเริ่มจากการคัดกรองผู๎สูงอายุทุกหมูํบ๎าน โดย CM และ CG ลงพ้ืนที่เพ่ือ

ประเมิณ ADL และประเมินสภาพแวดล๎อมภายในบ๎าน หากเกินศักยภาพ CM จะสํงเรื่องไปที่ศูนย๑ 

COC ซึ่งมีแพทย๑ที่ปรึกษา 1 คนและสหวิชาชีพที่เก่ียวข๎องรํวมเยี่ยมบ๎าน 

นอกจากบริการด๎านสุขภาพแล๎วยังมีการบริการด๎านสังคม โดยนายอําเภอ ผู๎บริหารระดับ

ท๎องถิ่นหรือกองสวัสดิการของท๎องถิ่นก็จะรํวมลงพ้ืนที่ เพ่ือดูแลเรื่องการรปรับปรุงสภาพแวดล๎อม 

เชํน สร๎างทางลาดให๎คนพิการที่บ๎าน  

CM รับผิดชอบจัดทํา  care plan เพ่ือเสนอตํอคณะอนุกรรมการสํวนของผู๎สูงอายุติดสังคม 

สํงเสริมให๎มีการทํากิจกรรมในโรงเรียนผู๎สูงอายุ หรือวําในชมรมผู๎สูงอายุ ซึ่งในพ้ืนที่มีชมรมผู๎สูงอายุ 1 

แหํง และมีแผนจะจัดตั้งที่อําเภอนาแสบงอีก 1 แหํง ชมรมผู๎สูงอายุจะมี  อผส   .เวียนไปทุกเดือนในแตํ

ละหมูํบ๎าน  เพ่ือทํากิจกรรม เชํน นันทนาการ การนวด มีจิตอาสาไปตัดผมให๎ผู๎สูงอายุด๎อยโอกาส มี

เยี่ยมบ๎านผู๎สูงอายุที่มารํวมกิจกรรมไมํได๎ สํงเสริมให๎มีการทําอาชีพ  เชํน การทําไม๎กวาดเป็นการฝึก

กล๎ามเนื้อมัดเล็กลและฟ้ืนฟูสมอง สําหรับผู๎พิการเป็นลักษณะที่คล๎ายๆ กัน คือมีกระบวนการคัดกรอง

โดย อสม  .แล๎ว ทีมหมอครอบครัวที่อยูํในชุมชน สํวนใหญํเป็นทีม อสม  .แล๎วก็  อผส  .หรือ อาจเป็นแกน

นําชุมชนไปเยี่ยมบ๎าน 

สําหรับการมีสํวนรํวมของ อปท . มีในบางแหํง เชํน ตําบลนาสแบง โดย รพสต   .และ อปท.  

จะทําแผนรํวมกัน มีกํานัน ผู๎ใหญํบ๎านเข๎ามาด๎วยในฐานะเจ๎าของพ้ืนที่ สํวนงบประมาณสนับสนุนด๎าน

อ่ืน  เชํน การซํอมแซม บ๎าน ห๎องน้ํา หรืออุปกรณ๑ที่สํงเสริมสุขอนามัย จะประสานกองสวัสดิการของ 

อปท  .โดย ในการเยี่ยมบ๎าน CM, CG และ อปท. ออกเยี่ยมรํวมกันในบางครั้ง  

 

 3. การบริหารและจัดระบบกําลังคน 
 กําลังคนในระดับชุมชนเดิมได๎แกํ อสม . อผส  .ทําหน๎าที่เยี่ยมบ๎าน โดย อสม . เน๎นเรื่องการให๎

คําแนะนําทางด๎านสุขภาพแกํผู๎ปุวยและญาติ สํวน อผส . จะเน๎นเรื่องการเยี่ยมให๎กําลังใจ การจัด

กิจกรรมสันทนาการในกลุํมผู๎สูงอายุติดสังคม  
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ปี 2559 เมื่อเข๎ารํวมกองทุน LTC จึงมีการจัดตั้ง  CG ขึ้น โดยสํวนใหญํคัดเลือกมาจาก อสม. 

และหลายคนมีจิตบริการสมัครเข๎ามาเอง แตํบางคนหลังจากอบรม CG แล๎วพบวํายังขาด

ประสบการณ๑ หรือวุฒิภาวะยังไมํมากพอ จะไมํได๎รับอนุมัติให๎ทําหน๎าที่ CG 

 ภาระงานของ CG จะทําหน๎าที่เป็นผู๎ชํวยผู๎ดูแล คล๎ายกับบทบาทของ อสม . คือ แนะนําเรื่อง

การปฏิบัติตัว ดูแลสิ่งแวดล๎อม ชํวยเหลือในกิจวัตรประจําวัน เยี่ยมให๎กําลังใจ กิจกรรมที่ทําโดยตรง

กับผู๎ปุวยสามารถทําแผลได๎อยํางเดียว  ความถี่ในการเยี่ยมตามที่ระบุใน care plan ที่ CM จัดทําขึ้น 

และต๎องรายงาน CM ในการเยี่ยมทุกครั้งทั้งทาง line และในรายงาน  ผลการทํางาน CG ยังมีความ

หลากหลาย และการกิจกรรมที่ได๎คํอนข๎างจํากัด อาจจะยังไมํสอดคล๎องกับความต๎องการของผู๎ปุวย

และญาต ิ

 CG ได๎รับคําตอบแทนเชํนเดียวกันกับพื้นท่ีอ่ืน คือ ประมาณ 600-800  บาทตํอเดือน ซึ่ง ไมํจูง

ใจนัก แตํสิ่งที่ทําให๎ยังคงเป็น CG เป็นแรงจูงใจที่นอกเหนือจากตัวเงิน คือ ผู๎ปุวยอาการดีขึ้นทําให๎มี

กําลังใจ และการได๎ชํวยเหลือคนอ่ืน เป็นการทําบุญ มีข๎อคิดเห็นวําหากจะทําให๎ CG เกิดความยั่งยืน 

CG เงินคําตอบแทนควรจะจูงใจและเหมาะสมมากกวํานี้  

 การจัดกลไกในระดับอําเภอ CM ที่ รพช . เป็นผู๎ดูแลภาพรวมทั้งหมดของอําเภอ การ

ประสานงานระหวําง รพช. สสอ. เป็นไปด๎วยดี  มีระบบการจัดอบรมฟ้ืนฟู CG โดยใช๎งบประมาณของ

อําเภอ 

 

 4. กลไกการดูแลระบบ 
หลักการการดูแลระระยาวของอําเภอศรีวิไลมีการจัดการตั้งแตํระดับป๓จเจก ที่ทุกคนต๎องดูแล

ตัวเอง ระดับครอบครัว มีญาติหรือคนในครอบครัวชํวยกันดูแล ระดับชุมชน มี อสม  / .CG เป็นผู๎ดูแล

หลักโดยได๎รับการสนับสนุนจากระบบบริการสาธารณสุข และจากภาคีอ่ืน เชํน พระสงฆ๑ และองค๑กร

ภาคเอกชน ระดับตําบลจะมี รพสต  .และท๎องถิ่นรํวมมือกันไปจนถึง  ระดับอําเภอที่มีการขับเคลื่อน

ผํานทาง พชอ   .และมีทีมสหวิชาชีพจาก  CUP เข๎ามาให๎การสนับสนุน และเชื่อมโยงกับทางจังหวัด 

ทาง อบจ .ซ่ึงมีกองทุนดูแลผู๎ปุวยระยะยาวของ อบจ .และ พมจ . 

ศรีวิไลมีตัวอยํางของการบริหารจัดการระบบการดูแลผู๎ปุวยจิตเวชที่คํอนข๎างดี พหุภาคีตํางๆ 

รํวมมือกันทํางาน ดังนี้ แกนนําชุมชน ทําหน๎าที่ชํวยเหลือเกื้อกูลคนในชุมชน , อสม . ทําหน๎าที่เยี่ยม

บ๎าน ให๎กําลังใจ ชํวยเหลือ , พระสงฆ๑ ให๎ธรรมบําบัดกลํอมเกลาจิตใจ จิตอาสา ชํวยเหลือในกิจวัตร

ประจําวัน โรงเรียน  /กศน.  สํงเสริมการศึกษาและพัฒนาอาชีพ ตํารวจดูแลความปลอดภัย ซึ่งรูปแบบ

การดูแลผู๎ปุวยจิดเวชนี้เป็นรูปแบบที่สามารถขยายไปสูํการดูแลระยะยาวของผู๎ปุวยกลุํมตํางๆ ด๎วย 
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จาก 6 ตําบล ทั้งหมดเข๎ารํวมกองทุน มี 5 ตําบลที่เบิกจํายผําน  อปท  .  และ  1 ตําบล  เบิกจําย

ผํานสถานบริการ 

 พชอ . ของอําเภอศรีวิลัยทํางานรํวมกันได๎คํอนข๎างดี โดยผู๎ประสานงานหลักคือ สสอ . ซึ่ง

สามารถขับเคลื่อนกิจการด๎านสุขภาพเข๎าไปใน พชอ  .  ได๎พอสมควร รพช   .และ สสอ  .มีความสัมพันธ๑

กันอยํางดี  นอกจากนี้เครือขํายพระสงฆ๑มีความสําคัญในพ้ืนที่เป็นทุนทางสังคมที่สําคัญ การที่วัดเข๎า

มารํวมพัฒนาสังคมจึงเกิดผลกระทบคํอนข๎างสูง 

 

 5. ระบบการเงินการคลังท่ีสนับสนุน 
 ระบบการเงินจัดสรรจากกองทุน LTC ของ สปสช และก็ยังมีกองทุนสุขภาพตําบลสนับสนุน

ด๎วยเชํนกัน แตํการเบิกจํายมีความหลากหลาย บางตําบลก็สามารถเบิกได๎ แตํบางตําบลก็ต๎องมี

ขั้นตอนมากมายทําให๎ยังไมํสามารถเบิกได๎ 

สํวนระบบการเงินอ่ืนๆ ที่สนับสนุนนั้นคํอนข๎างหลากหลาย  มีทั้งจากภาคสํวนราชการ เชํน 

การสนับสนุนจากแผนประจําขององค๑กรหรือกองทุนตําบล ในด๎านการอบรมฟ้ืนฟูความรู๎ของ CG 

อบรม นักสุขภาพประจําครอบครัว และการสนับสนุนจาก อบจ . ในสํวนที่เป็นอุปกรณ๑ ซํอมห๎องน้ําใน

บ๎านผู๎สูงอายุที่มีความเสี่ยง หรือทําทางลาดอํานวยความสะดวกให๎ผู๎สูงอายุ ขณะเดียวกันได๎รับการ

สนับสนุนงบประมาณจากกาชาดจังหวัดเพ่ือเสริมกําลังใจให๎กลุํมที่ด๎อยโอกาส  

 เงินนอกงบประมาณ ได๎รับในรูปของเงินและสิ่งของบริจาคจากภาคเอกชน เชํน การบริจาค

เครื่องผลิตออกซิเจน 3 เครื่องและอุปกรณ๑อ่ืนๆ สําหรับผู๎ปุวยมีภาวะพ่ึงพิง เมื่อต๎องการทําโครงการที่

ใช๎งบประมาณจํานวนมาก เชํน การสร๎างตึก พบวําพ้ืนที่ใช๎วิธีการบอกบุญผ๎าปุา นอกจากจะได๎เงินมา

ใช๎ในการดําเนินงานแล๎วยังสร๎างการมีสํวนรํวมของประชาชนในพื้นท่ี นอกจากนี้ยังได๎รับการสนับสนุน

ทางการเงินจากพระสงฆ๑  

 

 6. ระบบข้อมูลข่าวสาร 
มีฐานข๎อมูลที่หลากหลาย ได๎แกํ Thai COC Hos XP สป สช และกรมอนามัย ซึ่ง

ผู๎รับผิดชอบต๎องกรอกข๎อมูลทั้งหมด ป๓จจุบันยังไมํมีความเชื่อมโยงกัน เมื่อต๎องรายงานตาม KPI ก็ต๎อง

กรอกข๎อมูลเอง เขตสุขภาพท่ี 8 จึงพัฒนาฐานข๎อมูลขึ้นมาใช๎อีกชุดหนึ่ง เพ่ือตอบข๎อมูลตาม KPI 
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7. ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น 

ผลจากการดําเนินงานพบวําผู๎สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง  ได๎รับการดูแลทั้งหมด   187  คน เป็น

ผู๎ปุวยติดบ๎าน  151  คน และผู๎ปุวยติดเตียง  36  คน  ผู๎สูงอายุที่ได๎รับการดูแลแล๎ว  ADL คงระดับเดิม 

116 คน ) 62.0 (%ในปี  2561 ADL ดีขึ้น  คิดเป็นร๎อยละ   12. 8   )24 /187  (ของผู๎สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง

ทั้งหมด   ผู๎สูงอายุที่ได๎รับการดูแลแล๎ว ADL แยํลงในปี  2561 คิดเป็นร๎อยละ  10 .7  )20 /187  (ของ

ผู๎สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงทั้งหมด  และผู๎สูงอายุที่ได๎รับการดูแลแล๎วเสียชีวิตในปี  2561 คิดเป็นร๎อยละ 

14.4 )27/187 (ของผู๎สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงทั้งหมด 

 

จุดเด่น 

1  .กระบวนการดูแลผู๎ปุวยจิตเวช ที่มีพหุภาคีที่หลากหลายรวมทั้งผู๎นําในระดับอําเภอเข๎ามา

หนุนเสริม รวมทั้งกระบวนการประชาคมท่ีให๎ชุมชนมีสํวนในการแก๎ป๓ญหาคืนผู๎ปุวยจิตเวชสูํสังคม  เป็น

รูปแบบที่ดีที่สามารถนํามาขยายสูํการดูแลระยะยาวแกํผู๎ปุวยอื่นๆ ด๎วย 

2   .พระเข๎ามามีบทบาทสําคัญในการเริ่มจัดระบบดูแลผู๎สูงอายุติดบ๎านติดเตียง และสามารถ

ขยายผลไปสูํพ้ืนที่อ่ืน 

 

ปัญหาและอุปสรรค 

1. ระบบบริการ 
การนํานโยบาย LTC ไปปฏิบัติ ยึดตามเอกสารมากเกินไป  จนขาดความเชื่อมโยงกับ

สิ่งดีๆ  ที่มีอยูํในพ้ืนที่  เชํน  ระบบการดูแลผู๎ปุวยจิตเวช  และธรรมบําบัด /การมีสํวนรํวมจาก

พระ 

ศูนย๑เพ่ือนใจตั้งที่วัด  มีโอกาสในการพัฒนาไปสูํศูนย๑ฟ้ืนฟู  day care ครอบคลุมไมํ

เฉพาะผู๎ปุวยจิตเวช ยังรวมถึงผู๎พิการ ผู๎ต๎องการการฟ้ืนฟูสภาพ 

อปท  .  หลายแหํงยังไมํสามารถเข๎ารํวม  โครงการ  LTC ได๎ -  บางแหํงเข๎ารํวมแตํมีป๓ญหา 

การเบิกจําย ทําให๎เกิดความไมํเทําเทียมกันในระหวํางพ้ืนที่ 

 รูปแบบ LTC ในเขตเมือง ยังมีข๎อจํากัด 

2. กําลังคน 
CG มีความสามารถในด๎านให๎คําแนะนําด๎านสุขภาพ  ให๎กําลังใจ  แตํยังมีข๎อจํากัดใน

การให๎บริการด๎านสุขภาพมากขึ้น เชํน การฟ้ืนฟ ูหรือบริการสุขภาพอ่ืน ๆ 

CM มีภาระงานมาก  จํานวนกําลังคนสหวิชาชีพมีจํากัด  อาจจะไมํมีเวลาเต็มที่กับ 

LTC 

3. ภาคีเครือขําย อปท . หลายแหํงยังไมํสามารถเข๎า รํวม โครงการ LTC ได ๎
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ข้อเสนอแนะ 

1  . เรียนรู๎จากระบบการดูแลผู๎ปุวยจิตเวชที่ทําได๎ดี   โดย  integrate โครงการ  LTC เข๎ากับ

โครงการดูแลผู๎ปุวยจิตเวช  โดยขยายกลุํมเปูาหมายเดิมเป็นกลุํมที่มีภาวะพ่ึงพิงทั้งหมด  และปรับปรุง 

และเพ่ิมเติมในบางกิจกรรม เชํน การม ีCM, CG 

 2  . สํงเสริมการพัฒนาระบบ  LTC   โดยขยายศูนย๑เพ่ือนใจไปสูํการเป็นศูนย๑ฟ้ืนฟูสภาพ  หรือ

อาจพัฒนาสูํ day care ในบางแหํง โดยการรํวมมือ  3 ประสาน แชร๑ทรัพยากร งบประมาณ  กําลังคน 

ระหวําง พระ อปท . รพช . / รพ.สต. 

 3 . ขยาย ความรํวมมือระหวําง อปท . และ  รพ .สต  .  ในการดําเนินการ  LTC ให๎ได๎มากที่สุด  ใช๎

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ในการขยายผล  โดยใช๎พ้ืนที่ต๎นแบบเชํนนาแสบงมาแลกเปลี่ยน  ให๎ประชาชนมี

สํวนรํวมรับรู๎ เชํน ชมรมผู๎สูงอายุและชํวยกันผลักดัน 

4 . เสริมสร๎างความเข๎มแข็งของ CG  ทั้งด๎านปริมาณและคุณภาพ และการจ๎างงาน CG  

  - CG เป็นกําลังคนที่สําคัญในชุมชน ต๎องเสริมพลังให๎เกิดความเข๎มแข็ง 

  - CG อาจจะได๎รับการพัฒนาและจ๎างงานตามบริบทเชํน กึ่งอาสาสมัคร  หรือจ๎างงาน

เต็มเวลา 

  - มีการสอนงาน ติดตามกํากับอยํางใกล๎ชิดจาก สหวิชาชีพ 

 

แผนการดําเนินงานของพ้ืนที่ในอนาคต 
1 . แผนงานฟื้นฟูสภาพผู๎ปุวยโรคหลอดเลือดสมองและผู๎สูงอายุท่ีมีป๓ญหาด๎านการเคลื่อนไหว 

โดย ทีมหมอครอบครัว นักกายภาพบําบัด และ CG /อสม 

2 . ตําบลนาแสบง พัฒนาศูนย๑ฟื้นฟูสภาพที่ อบต  .และจ๎างนักกายภาพบําบัดจาก รพ  .เพ่ือลง

พ้ืนที่ให๎บริการในชุมชนในวันเสาร๑ อาทิตย๑ โดย อบต . รับผิดชอบคําตอบแทน 

 

3. การบริหารจัดการกําลังคนด้านสุขภาพสําหรับการดูแลระยะยาว  อ.วารินชําราบ จ. 
อุบลราชธานี 

 1. บริบทของพ้ืนที่ 
 อําเภอวารินชําราบอยูํหํางจากตัวเมืองอุบลราชธานีเพียง 5 กม. แตํประชากรสํวนใหญํยังทํา
อาชีพเกษตรกรรม แบํงเขตการปกครองเป็น 16 ตําบล แยกรูปแบบของการปกครองสํวนท๎องถิ่นเป็น 
อบต. 10 แหํง เทศบาลตําบล 5 แหํง และเทศบาลเมือง 1 แหํง เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยอุบลราชานี  
ณ ปี 2561 มีประชากร 118,141 คน แบํงเป็น ชาย 58,518  คน คิดเป็นร๎อยละ 49.53 หญิง 59, 
626 คน คิดเป็นร๎อยละ 50.47 คน ประชากรสูงอายุ 19,115 คน คิดเป็นร๎อยละ 16.18  
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 ต๎นทุนด๎านสุขภาพ มีโรงพยาบาลทั่วไปขนาด 200 เตียง 1 แหํง คือ รพ.วารินชําราบ   และมี
โรงพยาบาลคํายสรรพสิทธิ์ประสงค๑ สังกัดกระทรวงกลาโหมอีก 1 แหํง ขนาด 150 เตียง มี รพสต. 19 
แหํง  
สถานการณ์ผู้สูงอายุและผู้พิการ 
 ผู๎สูงอายุมีจํานวนเพ่ิมมากขึ้นทุกปี ในจํานวนประชากรสูงอายุ 19,115 คน มีกลุํมพ่ึงพิง
ประมาณ 2,411 คน มีป๓ญหาสุขภาพเชื่อมโยงอยํางซับซ๎อนกับป๓ญหาทางสังคมและเศรษฐกิจ ทําให๎
การดูแลตํอเนื่องจนถึงชุมชนยังไมํบรรลุเปูาหมายของพ้ืนที่เทําที่ควร ระบบขาดการบูรณาการของทุก
ภาคสํวนที่เกี่ยวข๎อง ยังมีผู๎สูงอายุที่เจ็บปุวยถูกทอดทิ้ง เข๎าไมํถึงบริการและมีป๓ญหาด๎านเศรษฐกิจ
สังคมรํวมด๎วย  

ผู๎พิการ ปี 2561 มีผู๎พิการในพ้ืนที่จํานวน 4,182 คน สํวนใหญํเป็นผู๎พิการทางการได๎ยินและการ
สื่อความหมาย (ร๎อยละ 41) รองลงมาได๎แกํผู๎พิการทางการเคลื่อนไหว (ร๎อยละ 37) ผู๎พิการทางการ
มองเห็น (ร๎อยละ 10) ผู๎พิการทางจิต/ พฤติกรรม (ร๎อยละ 5)  

 
2. การจัดระบบ LTC ของพ้ืนที่ 

ก่อนมีโครงการ LTC 
 รพ.วารินชําราบ มีการดูแลผู๎ปุวยติดบ๎านติดเตียงมากํอนที่จะมีโครงการ สปสช. โดยทําเป็น
สํวนหนึ่งของภาระงานปฐมภูมิที่ออกแบบมาให๎เป็นลักษณะของ integrated care  
 แนวคิกหลักท่ีสําคัญของ integrated care คือ 1a 3c ได๎แกํ  
 Accessibility การเข๎าถึงบริการภายใต๎แนวคิด functional accessibility not structural 
accessibility ซ่ึง หมายถึงการที่ประชาชนที่ต๎องการบริการสุขภาพได๎รับบริการจริงๆ ด๎วยการจัดทีม
บริการสุขภาพลงให๎บริการถึงบ๎านผู๎ปุวย ไมํใชํการเอาสถานบริการปฐมภูมิเป็นตัวตั้ง  ซึ่งทําให๎
กลายเป็น extended OPD ทีย่๎ายความหนาแนํนจาก รพ. ไปที่ รพ.สต. หรือหนํวยบริการอ่ืน เพราะ
อาจไมํสามารถให๎บริการผู๎ปุวยที่ไมํสามารถออกเดินทางมารับริการได๎  แนวคิดนี้ถูกนํามาใข๎เป็น
แนวทางในการทํา LTC ของวารินชําราบ 
 Continuity ความตํอเนื่อง วารินชําราบมี continuity care center กํอนที่ สปสช. จะทํา  
COC โดยให๎มีความตํอเนื่องในการสํงตํอคนไข ๎NCD, palliative และผู๎ปุวยภาวะพ่ึงพิงตํางๆ และการ
เข๎าไปให๎บริการผู๎ปุวยอยํางตํอเนื่อง 
 Coordination มีการประสานงานเชื่อมโยงกับหนํวยงานอื่น 
 Coherence การทํางานเป็นองค๑รวม  
 อุบลราชธานีเป็นจังหวัดนํารํองของ สปสช. ในการให๎ดูแลผู๎ปุวยติดบ๎านติดเตียงทั้งจังหวัด ทํา
ให๎มีบางพ้ืนที่มีนักบริบาลที่ อบจ. จ๎างให๎ มีเงินเดือนประจํา  เดือนละ 9,600 บาท ทํางานเป็น
ลักษณะงานประจํา ขึ้นตรงตํอ รพ.สต. ในพ้ืนที่ ซึ่งนักบริบาลกลุํมนี้ ทั้งจังหวัดมีเพียง 17 คน สําหรับ
พ้ืนที่ที่ไมํมีกําลังคนอัตราจ๎างจาก อบจ. พบวําบางแหํงทําการดูแลผู๎ปุวยติดบ๎านติดเตียงมากํอน 



 

127 

กองทุน LTC  โดยใช๎งบประมาณจากกองทุนสุขภาพระดับตําบลแตํเงินไมํได๎นํามาจ๎างคน หาก
นํามาใช๎เป็นต๎นทุนในการเยี่ยมบ๎าน เชํนการซื้อของใช๎ที่จําเป็น   
 
หลังมีโครงการ LTC 
 กองทุน สปสช. ถูกนําเข๎าสูํระบบบริการสุขภาพของอําเภอในฐานะกิจกรรมใหมํของภาระ
งานปฐมภูมิ ของ รพ. วารินชําราบ โดยคงโครงสร๎างและแนวคิดในการทํางานทุกอยํางไว๎ เพ่ิมเติมใน
สํวนของการอบรม CG  และ CM และเพ่ิมกําลังคนสํวนนี้เข๎าไปในระบบเพ่ือให๎มีการทํางานที่มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
 สามารถสรุปรูปแบบการทํางานด๎านการดูแลผู๎ปุวยในภาวะพ่ึงพิงของอําเภอวารินชําราบ 
ภายหลังมีกองทุน LTC ได๎ดังนี ้ 

อบจ. จ๎างได๎คําตอบแทนคนละ 9,600 บาทตํอเดือน ผํานการอบรมจาก ม. อุบลราชธานี 
หลักสูตร 3 เดือน  ทํางานเต็มเวลา ออกเยี่ยมผู๎ปุวยถี่กวํา CG ของระบบ LTC ที่เข๎ามาทีหลัง โดยทุก
รายต๎องได๎รับการเยี่ยมอยํางน๎อย 2 ครั้ง ใน 1 สัปดาห๑ สามารถทํางาน nursing care ได๎ในระดับหนึ่ง 
การทํางานของนักบริบาลที่ อบจ. คํอนข๎างมีอิสระมากวํา CG ของ LTC คือมี care plan ไมํจุกจิก
มากเหมือนของ LTC และกลุํมนี้รายงานตรงกับ อบจ. เลย แตํทํางานกับ รพ.สต. เวลาไมํได๎ออกเยี่ยม
ผู๎ปุวยต๎องเข๎าไปชํวยงานบริการใน รพ.สต. บุคลากรกลุํมนี้มีจํานวนจํากัดเพียง 17 คนทั้งจังหวัด 

จ๎างโดยใช๎เงินจากกองทุน LTC ซึ่งพบวํามีรูปแบบการจ๎างงานที่หลากหลาย ประมาณ 
3,500- 9,600 บาท บางคนก็ทําบางเวลา ในบางรายทํางานเต็มเวลา กรณีของตําบลโนนโหนน นายก 
อบต. ใช๎วิธีเอาเงินคําหัว LTC ทั้งหมดรวมกัน แล๎วคํานวณจากคําใช๎จํายพ้ืนฐานที่ประชาชนต๎องใช๎ 
เอามาหารเป็นคําตอบแทน CG โดยไมํให๎เกินที่ สปสช. กําหนด คือคํตอบแทนตํอวันต๎องไมํสูงกวํา
คําแรงขั้นต่ํา ซึ่งของจังหวัดอุบลราชธานีอยูํที่วันละ 300 บาท เมื่อคํานวณแล๎วพบวํา CG สามารถได๎
คําตอบแทนรายละ 50 บาท เบิกจํายเป็นรายเดือนโดย อบต. ใช๎วิธีแจกแจงรายการบริการแล๎วตีเป็น
ราคาเงินเพ่ือเบิกเงินให๎ได๎ตามระเบียบ อบต. แตํเวลาทํางานจริงอาจทําเกินหรือน๎อยกวํา สํวนใหญํที่
เห็นจะทํามากกวํา การลงพ้ืนที่ CM จัดระบบให๎ CG ออกเยี่ยมรํวมกันสองคน คือ คนที่อบรมรุํนแรก
กับรุํนสองให๎จับคูํกันแล๎วลงพร๎อมกัน  การทํางานทําตาม care plan ตําบลโนนโหนนมี CG เป็นตัว
หลักในการบริบาลผู๎ปุวย  ญาติเป็นมือรอง CG มีประสิทธิภาพมาก เช๎าเข๎าสํานักงานที่ รพสต. บําย
ออกเยี่ยมบ๎าน  

CG อาสา พบที่บ๎านโนนน๎อย ต. บุํงหวาย ซ่ึงเป็นหมูํบ๎านเศรษฐกิจ ชาวบ๎านทําแครํไม๎ไผํและ
ไม๎กวาดขายเป็นหลัก รายได๎ดี ทําให๎ไมํมีคนอยากมาทํางาน CG เต็มเวลา ลักษณะการทํางานเป็น
อาสา ดูคนปุวยเมื่อวําง แตํต๎องอยูํในกรอบที่ care plan กําหนด ที่นี่ไมํมีคนอยากทํา CG เต็มเวลา
เหมือนที่โนนโหนน เพราะไมํอยากเสียรายได๎จากงานประจํา อสม. ที่นี่สํวนใหญํเป็นคนรุํนใหมํที่อยูํ
ทํางานในหมูํบ๎าน 
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กลุํมผู๎ปุวยที่เข๎ามาอยูํในกองทนุ LTC จะมาจากข๎อมูลของ รพ. วารินชําราบ ที่มีการคัดกรอง 
ADL ผู๎ปุวย แล๎วสํงตํอข๎อมูลรายชื่อผู๎ปุวยให๎กับ รพสต. แตํละแหํง  

 
3. การบริหารและจัดการระบบกําลังคน 

โครงสร๎างหลักคือภาระงานปฐมภูมิของ รพ.วารินชําราบ ซึ่งประกอบด๎วยแพทย๑เวชศาสตร๑
ครอบครัว และทีมสหวิชาชีพ แบํงทีมงานเป็น 6 ทีม ทุกทีมมีแพทย๑เวชศาสตร๑ครอบครัวเป็นหัวหน๎า 
มี รพ.สต. รับผิดชอบชัดเจน แตํละทีมทํางานประสานกับ รพ.สต. ซึ่งเชื่อมโยงกับ อสม. และ CG อีก
ตํอหนึ่ง เมื่อมีงบประมาณ LTC ทําให๎มีบุคลากร CG และ CM เพ่ิม โดยมี CM ทั้งหมด 22 คน เป็น
พยาบาลวิชาชีพทุกคน มี CG ผํานการอบรมหลักสูตร 70 ชั่วโมง จํานวน 167 คน คงเหลือปฏิบัติงาน 
164 คน ทํางานโดย CM เป็นคนเขียน care plan โดยปรึกษาทีมสหวิชาชีพ มีระบบฐานข๎อมูลที่
เชื่อมโยงกันภายในทีมหมอครอบครัวตั้งแตํระดับอําเภอถึงระดับตําบล การสํงข๎อมูลใช๎ไลน๑กรุ๏ปเป็น
หลัก อยํางไรก็ดีพบวําการทํางานของ CG จะไมํเชื่อมโยงกับการทํางานของนักกายภาพบําบัด ซึ่งมี
ภาระงานของตัวเองชัดเจนอยูํแล๎ว  

 
4. กลไกการดูแลระบบ 
 กลไกการดูแลระบบอยูํที่โครงสร๎างคือภารงานปฐมภูมิของ รพ.วารินชําราบ ที่จัดทําเป็น
โครงสร๎างที่แข็งแกรํง เมื่อมีนโยบายใดมาเพ่ิมจะถูกนํามาปรับเพ่ือให๎สามารถดําเนินไปกับโครงสร๎าง
หลักได๎อยํางสอดคล๎อง  
 มีภาคีสนับสนุนได๎แกํองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นที่หลายแหํงให๎การสนับสนุนอยํางดีภายใต๎
กรอบการทํางานของ อปท. โดย อปท. ทั้งหมด 16 แหํง สามารถเข๎ารํวมโครงการ LTC 13 แหํง โดย
มี 6 ตําบลที่เบิกจํายผําน อปท. ที่เหลือ 7 ตําบลเบิกจํายจากสถานบริการ 
 
5. ระบบการเงินการคลังที่สนับสนุน 

แหลํงเงินงบประมาณหลักมาจากกองทุนฟ้ืนฟูฯ ของ สปสช. สํงผําน อบจ และกองทุน LTC ใน
สํวนของการจ๎างกําลังคนนักบริบาลได๎นักบริบาลที่  อบจ. จ๎างมา  เงินงบประมาณในการซื้ออุปกรณ๑
เพ่ือเข๎าคลังอุปกรณ๑ให๎ผู๎ปุวยยืมมาจากเงินบริจาคของภาคประชานและเอกชน มีการตั้งกองผ๎าปุาบอก
บุญให๎ประชาชนมีสํวนรํวมเป็นระยะ  

 
6.  ระบบฐานข้อมูล 

มีฐานข๎อมูลที่หลากหลาย ได๎แกํ Thai COC, Hos XP, ฐานข๎อมูลระบบกองทุน LTC ของ สป.สช. 

และฐานข๎อมูลกรมอนามัย ซึ่งผู๎รับผิดชอบต๎องกรอกข๎อมูลทั้งหมด ป๓จจุบันยังไมํมีความเชื่อมโยงกัน 

เมื่อต๎องรายงานตาม KPI ก็ต๎องกรอกข๎อมูลเอง เขตสุขภาพที่ 8 จึงพัฒนาฐานข๎อมูลขึ้นมาใช๎อีกชุด

หนึ่ง เพ่ือตอบข๎อมูลตาม KPI 
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7. เทคโนโลยี 
 มีศูนย๑อุปกรณ๑การแพทย๑ สนับสนุนผู๎ปุวยได๎รับการดูแลที่บ๎าน 
 
8. ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น 

ผลจากการดําเนินงานพบวําผู๎สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงได๎รับการดูแลทั้งหมด 1862 คน เป็น

ผู๎สูงอายุติดบ๎าน 1,653 คน ติดเตียง 209 คน ผู๎สูงอายุที่ได๎รับการดูแลแล๎ว ADL คงระดับเดิม 1005 

คน (54.0%) ในปี 2561 ADL ดีขึ้น คิดเป็นร๎อยละ 35.3  (657) ของผู๎สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงทั้งหมด  

ผู๎สูงอายุที่ได๎รับการดูแลแล๎ว ADL แยํลงในปี 2561 คิดเป็นร๎อยละ 10.7 (200) ของผู๎สูงอายุที่มีภาวะ

พ่ึงพิงทั้งหมด  

 

จุดเด่น 

โรงพยาบาลวางระบบคํอนข๎างดี  มีโครงสร๎างชัดเจน แข็งแรง คือภาระงานปฐมภูมิ นโนยาย
ใหมํๆ สํวนใหญํ 

ที่เข๎ามาจะมีลักษณะเป็นกิจกรรม ซ่ึง รพ. มองวํากิจกรรมตํางๆ สามารถปรับเปลี่ยนได๎  LTC 
ถือเป็นกิจกรรมใหมํๆ ก็สามารถนําเข๎ามาผสมเป็นเนื้องานเดียวกัน 

มีหมอเวชศาสตร๑ครอบครัวจํานวนมากและเข๎มแข็ง ทีมเวิร๑คดีมาก ทัศนคติของผู๎นําภาระงาน
ปฐมภูมิดีมาก  ยอมรับในขีดจํากัดทางศักยภาพของแตํละคนและแตํละ รพ.สต.  ไมํกําหนดวําทุกคน
หรือทุกแหํงต๎องพัฒนาเทํากัน  LTC ของแตํละที่จึงไมํเหมือนกัน ขึ้นกับบริบทและศักยภาพของพ้ืนที่  

มี ผอ.รพ. คนเดิม อยูํในพ้ืนที่นาน สนับสนุนการทํางานแบบ integrated care ที่ให๎เชื่อม
ประสานกันทั้ง ปฐมภูมิ ทุติยภูม ิและตติยภูมิ ขณะที่ ผอ.ที่เพิ่งย๎ายมาใหมํก็พร๎อมสานตํองานเดิม 
 
ปัญหาและอุปสรรค  

1. ระบบบริการ อปท. หลายแหํงยังไมํสามารถเข๎ารํวมกองทุน LTC ได-๎ บางแหํงเข๎ารํวมแตํมี
ป๓ญหาในการเบิกจําย ทําให๎เกิดความไมํเทําเทียมกันในระหวํางพ้ืนที่ 

- รูปแบบ LTC ในเขตเมือง ยังมีข๎อจํากัด ควรจะได๎รับการพัฒนา 
2. กําลังคน 

- CG มีความสามารถในด๎านให๎คําแนะนําด๎านสุขภาพ ให๎กําลังใจ แตํยังมีข๎อจํากัดใน
การให๎บริการด๎านสุขภาพมากขึ้น เชํน การฟ้ืนฟ ูหรือบริการสุขภาพอ่ืน ๆ 

- CM มีภาระงานมาก จํานวนกําลังคนสหวิชาชีพมีจํากัด อาจจะไมํมีเวลาเต็มที่กับ 
LTC 
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ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 
1. ขยายผลการพัฒนาระบบ LTC  

 - พัฒนาไปสูํสถานบริการ ด๎าน LTC เชํน ศูนย๑ฟ้ืนฟูสภาพ หรือ day care ในบางแหํง เพ่ือ
ตอบโจทก๑ความต๎องการระดับพ้ืนที่ โดยการรํวมมือภาคีหลัก ได๎แกํ อปท. รพช. หรือ ภาคีอ่ืน เชํน 
พระ มีการแชร๑ทรัพยากร งบประมาณ กําลังคน  
 2. ขยาย ความรํวมมือระหวําง อปท. และ รพ.สต. ในการดําเนินการกองทุน  LTC ให๎ได๎มาก
ที่สุด ใช๎เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ในการขยายผล โดยใช๎พื้นที่ต๎นแบบ เชํน พ้ืนที่ตําบลโนนโหนน และสระ
ไค มาเป็นผู๎นําในการแลกเปลี่ยน 

3. เสริมสร๎างความเข๎มแข็งของ CG  ทั้งด๎านปริมาณและคุณภาพ และการจ๎างงาน CG  
 - CG เป็นกําลังคนที่สําคัญในชุมชน ต๎องเสริมพลังให๎เกิดความเข๎มแข็ง 
 - CG อาจจะได๎รับการพัฒนาและจ๎างงานตามบริบท เชํน กึ่งอาสาสมัคร หรือจ๎างงานเต็ม
เวลา 
 - มีการสอนงาน ติดตามกํากับอยํางใกล๎ชิดจาก สหวิชาชีพ 
 
แผนการดําเนินงานของพื้นที่ในอนาคต 

1.พัฒนาระบบการดูแล LTC ตํอเนื่อง โดย 
 - พัฒนาตาบลต๎นแบบ LTC และ จัดอบรมและพัฒนาศักยภาพนักบริบาล 
 - พัฒนามาตรฐานระบบการดูแลตํอเนื่องเชื่อมโยงนโยบาย รพ.สต ติดดาว 
 - พัฒนาคลินิกหมอครอบครัว (๗ รพ.สต.) ผํานนโยบาย Primary Care Cluster :PCC 

2. ด๎านสวัสดิการและสิ่งแวดล๎อมที่เอ้ือตํอสุขภาพผู๎สูงอายุ โดยพัฒนาโรงเรียนผู๎สูงอายุ และ
ศูนย๑พัฒนาคุณภาพชีวิต 

3. สํงเสริมความเข๎มแข็งของชมรมผู๎สูงอายุ 
4. ขับเคลื่อนงานด๎านคุณภาพชีวิตผู๎สูงอายุผําน พชอ. 

 

4. การบริหารจัดการกําลังคนด้านสุขภาพสําหรับการดูแลระยะยาว  อ. สันทราย จ. เชียงใหม่ 

1. บริบทของพ้ืนที ่
 อําเภอสันทรายมีพ้ืนที่ 285.02 ตร.กม. เป็นอําเภอที่ใหญํเป็นอันดับสองของจังหวัดเชียงใหมํ
และคอยรองรับความเจริญที่ขยายตัวมาจากตัวเมืองเชียงใหมํ  จึงมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจและ
สังคมอยํางรวดเร็ว มีความพร๎อมในทุกด๎าน ทั้งสถานศึกษา สถานประกอบการ รวมถึงบ๎านจัดสรรที่มี
การขยายตัวอยํางตํอเนื่อง  
 ทางโครงสร๎างการปกครองประกอบไปด๎วย 12 ตําบล 125 หมูํบ๎าน มีองค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น  12 แหํง ประชากรรวมประมาณ 107,400 คน  
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 โครงสร๎างระบบสุขภาพประกอบด๎วยโรงพยาบาลชุมชน 1 แหํง และหนํวยบริการปฐมภูมิ 
ได๎แกํ รพ.สต./ ศสช./PCU รวม 15 แหํง 
 การขยายตัวทางสังคมและเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นอยํางรวดเร็วทําให๎สภาพสังคมมีลักษณะเป็น
ครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น ผู๎สูงอายุต๎องอยูํบ๎านตามลําพังมากขึ้นทั้งจากการที่เป็นคนในชุมชนดั้งเดิมที่
ลูกหลานไปทํางานในเมือง และจากการที่เมืองขยายตัวทําให๎คนจากตํางถิ่นมาซื้อบ๎านให๎เป็นที่อยูํ
อาศัยของพํอแมํเนื่องจากสภาพภูมิอากาศดี 
ปัญหาด้านสุขภาพที่สําคัญ  

สาเหตุการปุวย 5 อันดับแรกของผู๎ปุวยนอกในเขตอําเภอสันทราย ได๎แกํ ความดันโลหิตสูงที่
ไมํมีสาเหตุนํา, เบาหวาน, การติดเชื้อทางเดินหายใจ, ความผิดปกติของฟ๓นและโครงสร๎าง และ
เนื้อเยื่อผิดปกต ิสาเหตุการเสียชีวิต 5 อันดับแรก ได๎แกํ โรคชรา, หัวใจล๎มเหลว, การหายใจล๎มเหลว, 
การติดเชื้อในกระแสเลือด และมะเร็งตับ 
สถานการณ์ผู้สูงอายุและผู้พิการ 

ผู้สูงอายุ: มีผู๎สูงอายุในพ้ืนที่ 21,273 คน คิดเป็นร๎อยละ 19.8 ของจํานวนประชากรทั้งหมด 
ถือได๎วําเข๎าสูํสังคมผู๎สูงอายุแล๎ว ในจํานวนผู๎สูงอายุทั้งหมดของพ้ืนที่ได๎รับการคัดกรองความสามารถ
ในการดําเนินชีวิตประจําวัน (ADL) ในปี 2561 จํานวน 20,456 คน คิดเป็นร๎อยละ  96 ผลการคัด
กรองสามารถแบํงกลุํมได๎ดังนี้  

 กลุํม 1 ติดสังคม  20,025 คน คิดเป็นร๎อยละ 97.89 
 กลุํม 2 ติดบ๎าน 322 คน คิดเป็นร๎อยละ 1.57 
 กลุํม 3  ติดเตียง 109 คน คิดเป็นร๎อยละ 0.53  
 ป๓ญหาสุขภาพที่สําคัญในผู๎สูงอายุ ได๎แกํ โรคเรื้อรัง, อุบัติเหตุหกล๎ม, ภาวะซึมเศร๎า, 
สุขภาพชํองปาก และโรคอ๎วน 

 ผู้พิการ: มีผู๎พิการในพ้ืนที่ 2,157 คน แยกเป็นผู๎พิการด๎านการเคลื่อนไหว 1,143 คน, พิการ
ด๎านการได๎ยิน 462 คน, ด๎านสติป๓ญญา 291 คน, ด๎านจิตใจและพฤติกรรม 193 คน และด๎านการ
มองเห็น 136 คน ในจํานวนผู๎พิการทั้งหมดสามารถเข๎าถึงบริการจํานวน 2,035 คน คิดเป็นร๎อยละ 
94.3 เมื่อพิจารณาเฉพาะผู๎พิการด๎านการเคลื่อนไหว พบวําสามารถเข๎าถึงบริการ 1,090 คน หรือร๎อย
ละ 95.4  

 
2. การจัดระบบ LTC ของพ้ืนที ่ 
ก่อนมีโครงการ LTC  
 สันทรายมีระบบการดูแลผู๎สูงอายุเดิมอยูํแล๎ว ในลักษณะของทีมเยี่ยมบ๎านแบบสหวิชาชีพ 
ทํางานประสานกันระหวําง รพ.สันทราย รพ.สต. และ อสม.   
 จุดเดํนในการดูแลผู๎สูงอายุของอําเภอสันทรายอยูํที่วัดห๎วยเกี๋ยง ต.หนองหาร ซึ่งเข๎ามาทํา
หน๎าที่ทางสังคมในการดูแลผู๎ปุวย บทบาทคล๎าย institutional care โดยเจ๎าอาวาสคือพระครูสุธรร
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มานุสิฐได๎ตั้งศูนย๑ฟ้ืนฟูผู๎สูงอายุขึ้น โดยเริ่มจากการจัดงานวันผู๎สูงอายุให๎ผู๎สูงอายุได๎มาทํากิจกรรม
รํวมกัน จนคํอยๆ พัฒนามาเป็นชมรมผู๎สูงอายุให๎ผู๎สูงอายุมาทํากิจกรรมรํวมกันในวัด ซึ่งรองรับได๎
เฉพาะกลุํมติดสังคม ตํอมาทํานมองเห็นความจําเป็นที่ต๎องดูแลผู๎สูงอายุติดบ๎านติดเตียงที่นอกจาก
ต๎องการเพ่ือนแล๎วยังต๎องการการฟ้ืนฟูรํางกาย จึงได๎พัฒนาศูนย๑พ้ืนฟูผู๎สูงอายุขึ้นภายในวัด เพ่ือให๎
กลุํมผู๎สูงอายุรวมถึงผู๎ปุวยติดบ๎านติดเตียงได๎มารับการฟ้ืนฟูรํางกาย โดยได๎รับการสนับสนุนจาก รพ. 
สันทราย มีการติดตั้งอุปกรณ๑ดูแลฟ้ืนฐาน และเปิดโอกาสให๎คนพิการและผู๎สูงอายุที่ดูแลตัวเองได๎มา
ทํางานดูแลผู๎ปุวยในลักษณะของจิตอาสา แตํมีเงินตอบแทนให๎เดือนละ 9 000 บาท งบประมาณใน
สํวนนี้สํวนหนึ่งมาจากกองทุนการจ๎างงานของธนาคารออมสิน และสํวนหนึ่งเป็นเงินของวัดซึ่งได๎มา
จากการบริจาคของประชาชนที่มาใช๎บริการ การให๎บริการเป็นลักษณะของเช๎าไปเย็นกลับ คล๎ายเป็น 
day-care ในการดูแลผู๎สูงอายุ 
หลังมีโครงการ LTC 
 กองทุน LTC ของ สปสช. เข๎ามาพร๎อมๆ กับที่โรงพยาบาลสันทรายตั้งศูนย๑ Home Based 
Services (HBS) ที่ดูแลผู๎ปุวยทุกกลุํมอายุที่ต๎องการการดูแลตํอเนื่อง รวมถึงกลุํมผู๎สูงอายุและผู๎พิการ
ที่อยูํในภาวะพ่ึงพิงด๎วย ศูนย๑ HBS มีระบบศูนย๑ข๎อมูลที่มีการเชื่อมตํอกันอยูํแล๎วทั้งจากโรงพยาบาล
จังหวัดที่จะสํงคนไข๎กลับมายัง รพ.สันทราย และจาก รพ. สันทรายที่จะสํงคนไข๎ตํอไปยัง รพสต. ใน
พ้ืนที่ โดยกํอนที่จะมีกองทุน สปสช. เข๎ามาระบบสํงตํอข๎อมูลใช๎ Google Sheet เมื่อกองทุนให๎ใช๎
ระบบ COC ทําให๎ต๎องเริ่มต๎นทําฐานข๎อมูลใหมํเพราะไมํสามารถถํายโอนข๎อมูลได๎  
 HBS ทํางานเป็นทีมลักษณะสหวิชาชีพ มีพยาบาลวิชาชีพเป็นหัวหน๎าทีม การจะสํงคนไข๎กลับ
บ๎านต๎องสํงข๎อมูลให๎ทีม HBS กํอน เพ่ือประสานงานกับพ้ืนที่ตรวจดูความพร๎อมของครอบครัวและ
ชุมชนในการรับคนไข๎กลับ หากยังไมพํร๎อมทีม HBS สามารถปรึกษากับแพทย๑เจ๎าของไข๎เพ่ือชะลอการ
จําหนํายคนไข๎ได๎ การเตรียมความพร๎อมของครอบครัว เป็นลักษณะการฝึกอบรมญาติผู๎ปุวยให๎รู๎จัก
การดูแลผู๎ปุวยเบื้องต๎น สํงข๎อมูลให๎ รพ.สต. ซึ่งจะสํงตํอ อสม. อีกทีหนึ่งเพื่อประสานการดูแลในชุมชน 
หากมีความจําเป็นต๎องปรับปรุงสภาพแวดล๎อมจะมีการประสานงานไปยังองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
เพ่ือให๎เข๎ามาดูแลสาธารณูปโภค ที่ HBS จะมีคลังอุปกรณ๑การแพทย๑ให๎คนไข๎ยืมได๎ด๎วย เชํน เครื่อง
ผลิตออกซิเจน ถังออกซิเจน เตียงผู๎ปุวย ที่นอนลม และอุปกรณ๑ชํวยในการเคลื่อนที่ แตํอุปกรณ๑ยังมีไมํ
เพียงพอกับความต๎องการของประชาชน 
 มีการนํา CG เข๎ามาในระบบของทีมเยี่ยมบ๎าน ทําให๎สามารถทํางานได๎มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
บทบาทหลักของ CG คือการทํางานด๎านสังคม เน๎นการพูดคุย ให๎กําลังใจผู๎ปุวย  
 ในสํวนของวัดห๎วยเกี๋ยง หลังมีกองทุน LTC ของ สปสช. ทาง รพ.ได๎ประสานเพ่ือให๎ทํางาน
เป็นเครือขํายที่ชัดเจนมากขึ้น รพ. ได๎มาเปิด PCU ในพ้ืนที่ของวัด เพ่ือให๎บริการผู๎ปุวยได๎ใกล๎บ๎านและ
ดูแลผู๎สูงอายุและผู๎พิการที่มารับบริการที่วัดได๎มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยวัดจะขยายการให๎บริการใน
สํวนของการฟื้นฟูให๎สามารถค๎างคืนได๎ แตํจะไมํมีคนดูแล ผู๎ที่จะค๎างคืนต๎องสามารถดูแลตัวเองได๎ คิด
คําบริการครั้งละ 100 บาท  
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3. การบริหารและจัดการกําลังคน 
 ใช๎กําลังของทีมสหวิชาชีพของ HBS เป็นหลัก ซึ่งจะมีกําหนดออกเยี่ยมบ๎านชัดเจน ตํอมา
ภายหลังมีการฝึกอบรม CG และ CM ทําให๎การดูแลผู๎ปุวยกลุํมนี้มีความชัดเจนและเป็นระบบมากขึ้น  

CM เริ่มอบรมหลักสูตร CM ของกรมอนามัย ปี 59 ป๓จจุบันมี CM รวม 11 คน อยูํที่ รพ. สัน
ทราย 1 คน ทําหน๎าที่เป็น Big CM/ Super CM ทุกคนเป็นพยาบาลวิชาชีพ บทบาทหน๎าที่ของ CM 
คือ จัดทําข๎อมูลผู๎สูงอายุที่ต๎องการ การดูแลชํวยเหลือ ทั้งเชิงรับและเชิงรุก, ประเมินคัดกรอง, จัดทํา
แผนการดูแลรายบุคคล Care plan, weekly plan, จัดทํา Case Conference, ประสานการ
ปฏิบัติงานการดูแลตามแผน, ทํางานเป็นทีม (Team building), บริหารจัดการ และควบคุมกํากับ 
(รวมถึงการควบคุมกํากับการทํางานของCare giver) 

CG อบรมหลักสูตร  CG ของกรมอนามัย โดยใช๎หลักสูตร  70 ชม. เริ่มอบรมตั้งแตํปี  2559 
และอบรมเพ่ิมขึ้นทุกปี ป๓จจุบันมี CG รวม 98 คน เป็น อสม. เดิมทุกคน อบรมและฝึกปฏิบัติที่ รพ. 
และระหวํางการเยี่ยมบ๎านผู๎ปุวย บทบาทของ CG เน๎นการทํางานเชิงสังคม อยูํเป็นเพ่ือนคุย ดูแล
กิจวัตรประจําวันของผู๎สูงอายุ, สังเกตพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงตํางๆของผู๎สูงอายุ  รวมทั้งเรื่อง
สุขภาพของผู๎สูงอายุ และต๎องรายงานให๎ญาติของผู๎สูงอายุทราบ, สํงเสริมสุขภาพของผู๎สูงอายุทุกด๎าน
ตลอดจนดูแลสภาพแวดล๎อมให๎ปลอดภัยถูกสุขลักษณะเอ้ือตํอการสํงเสริมสุขภาพของผู๎สูงอายุ , เขียน
รายงานการปฏิบัติงานเสนอตํอหนํวยงานต๎นสังกัด, สํงตํอผู๎สูงอายุกรณีที่พบวํามีเหตุฉุกเฉิน หรือการ
เจ็บปุวย หรือบาดเจ็บเกิดขึ้นกับผู๎สูงอายุตามระบบ การสํงตํอและวิธีการอยํางถูกต๎อง และจัดทํา
รายงานผลการดูแลผู๎สูงอายุรายเดือน เพ่ือรายงานตํอผู๎จัดการระบบฯ  
 การทํางานของ CG ในสํวนของพ้ืนที่ที่ยังมีป๓ญหาด๎านการเบิกจํายพบวํายังทํางานในลักษณะ
ของจิตอาสา วํางจึงเข๎าไปพบปะพูดคุยกับผู๎ปุวย แตํให๎ครบจํานวนชั่วโมงตาก care plan สํวนการ
ทํางานของพ้ืนที่ที่ไมํมีป๓ญหาเรื่องการเบิกจําย ใช๎วิธีการคํานวณเป็นรายครั้งของการเยี่ยม ครั้งละ 50 
บาท มีการมอบหมายให๎ CG แตํละคนมีผู๎ปุวยรับผิดชอบของตนเองชัดเจน คําตอบแทนของ CG 
ระหวําง 600- 1500 บาทขึ้นกับจํานวนผู๎ปุวยที่รับผิดชอบ การทํางานกําหนดแคํกว๎างๆ คือผู๎ปุวยทุก
รายที่อยูํในกองทุน ต๎องได๎รับการเยี่ยมสัปดาห๑ละ 2 ครั้ง สํวนจะเป็นวัน เวลาใด แล๎วแตํ CG บริหาร
จัดการเอง  
 การมีเงินเข๎ามาทําให๎เกิดป๓ญหาในชุมชนระดับหนึ่ง เพราะผู๎ที่เข๎ามารับการอบรมเป็น CG  
คือคนที่เป็น อสม. อยูํแล๎ว เมื่อมีระบบการอบรมและการจํายคําตอบแทนให๎  CG ทําให๎เกิดการ
แบํงกลุํมกัน อสม. ที่ไมํได๎เป็น CG จะไมํทําการเยี่ยมบ๎านหรือออกดูแลผู๎สูงอายุติดบ๎านติดเตียง ด๎วย 
2 เหตุผล คือ 1. ไมํมั่นใจวําตนเองยังต๎องทําหน๎าที่นี้อยูํ  หรือไมํมั่นใจวําตนเองมีความสามารถพอ
เพราะไมํได๎อบรม 2. คิดวําเป็นหน๎าที่ CG ที่ผํานการอบรมมา เพราะทํางานแล๎วเขาได๎รับเงินตอบ
แทน  

การประเมินผลการดําเนินการ ยึดตาม care plan สํงขอ๎มูลรายงานผลการเยี่ยมทางไลน๑กรุ๏ป  
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4.  กลไกการดูแลระบบ 
 กลไกหลักในการดูแลระบบการดูแลผู๎สูงอายุและผู๎พิการที่ต๎องการการพ่ึงพิงของสันทรายอยูํ
ที ่ศูนย๑ HBS  ของโรงพยาบาลสันทราย โดยมีภาคีอื่นเข๎ามารํวม ภาคีที่สําคัญได๎แกํวัดห๎วยเกี๋ยง ซึ่งยัง
ทําหน๎าที่ศูนย๑รวมคนในชุมชนได๎อยูํ 
 ในสํวนขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นพบวําขึ้นอยูํกับวิสัยทัศน๑ของผู๎นําท๎องถิ่น อผท. ที่ผู๎นํา
มีวิสัยทัศน๑ และสามารถเชื่อมโยงการดูแลสุขภาพของสมาชิกในชุมชนเข๎ากับฐานคะแนนเสียงของ
ตัวเองได๎จะให๎ความสําคัญกับประเด็นนี้และให๎ความสนับสนุนอยํางเต็มที่ นอกจากนี้ยังขึ้นอยูํกับ
ความสัมพันธ๑สํวนตัวระหวํางบุคลากรสาธารณสุขกับเจ๎าหน๎าที่ของ อปท. ในพ้ืนที่ด๎วย  มีเทศบาลสัน
นาเม็งที่สามารถโอนเงินผํานศูนย๑พัฒนาคุณภาพชีวิตผู๎สูงอายุ และสามารถเบิกจํายคําตอบแทน CG 
ได ๎ด๎วยเหตุที่วําสถานีอนามัยได๎โอนย๎ายไปอยูํที่เทศบาลและนายกเทศบาลให๎ความสําคัญกับการดูแล
ผู๎สูงอายุ สํวนตําบลอ่ืน ๆ อีก 5 แหํง (9 รพสต) สามารถเข๎ารํวม โดยสามารถโอนเงินผํานสถาน
บริการได๎   3 แหํง และยังไมํเข๎ารํวม จํานวน  2 แหํง (4 รพ.สต.) และอีก 1 แหํงกําลังอยูํระหวําง
ดําเนินการ 
 
5. ระบบการเงินการคลังท่ีสนับสนุน 
 พ้ืนที่ที่ไมํมีป๓ญหาเรื่องการเบิกจํายเงินใช๎เงินจากกองทุน  LTC จํายคําตอบแทนให๎ CG สํวน
พ้ืนที่ที่มีป๓ญหาไมํมีการเบิกจํายเงินในสํวนนี้  
 งบประมาณหลักของ HBS จะมาจากเงินบริจาค ตามนโยบายของผู๎อํานวยการโรงพยาบาลที่
ไมํต๎องการให๎โรงพยาบาลยืนได๎ด๎วยตัวเอง แตํต๎องการให๎พ่ึงพิงกับชุมชนเพ่ือให๎ชุมชนรู๎สึกเป็นเจ๎าของ
และเพ่ือให๎บุคลากรของโรงพยาบาลไมํอหังการ อุปกรณ๑ทางการแพทย๑ที่สําหรับให๎ประชาชนยืมสํวน
ใหญํได๎มากจากการทอดผ๎าปุาของชุมชน และเงินสนับสนุนจากวัดอีกสํวนหนึ่ง  
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6. ระบบข้อมูลข่าวสาร 
มีฐานข๎อมูลที่หลากหลาย ได๎แกํ Thai COC, Hos XP, ฐานข๎อมูลกองทุน LTC ของ สปสช. 

และฐานข๎อมูลของกรมอนามัย ซึ่งผู๎รับผิดชอบต๎องกรอกข๎อมูลทั้งหมด ป๓จจุบันยังไมํมีความเชื่อมโยง
กัน เมื่อต๎องรายงานตาม KPI ก็ต๎องกรอกข๎อมูลเอง เขตสุขภาพที่ 8 จึงพัฒนาฐานข๎อมูลขึ้นมาใช๎อีก
ชุดหนึ่ง เพ่ือตอบข๎อมูลตาม KPI 
7. เทคโนโลยี 

มีศูนย๑อุปกรณ๑การแพทย๑จัดสนับสนุนผู๎ปุวยติดบ๎านติดเตียง 
 

8. ผลที่เกิดขึ้น 
ผลจากการดําเนินงานพบวําผู๎สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง  ได๎รับการดูแลทั้งหมด 2,141 คน 

ผู๎สูงอายุที่ได๎รับการดูแลแล๎ว ADL คงระดับเดิม1,939  472 คน (90.6%) ในปี 2561 ADL ดีขึ้น คิด

เป็นร๎อยละ 3.4  (72) ของผู๎สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงทั้งหมด  ผู๎สูงอายุที่ได๎รับการดูแลแล๎ว ADL แยํลง

ในปี 2561 คิดเป็นร๎อยละ 1.8 (38) และผู๎ที่เสียชีวิต 92 คน คิดเป็น ร๎อยละ 4.3 ของผู๎สูงอายุที่มี

ภาวะพ่ึงพิงทั้งหมด  

 
จุดอ่อนจุดเด่นของพ้ืนที่ 

1.ระบบบริการ มีศูนย๑ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ที่วัดห๎วยเกี๋ยง, รพ สต สันนาเม็ง  เป็นสถานบริการ 
และมีโอกาสในการพัฒนาไปสูํ day care หรือ สถานบริการแบบอ่ืน ๆ การเก็บเงิน co-funding ของ
ศูนย๑ฟ้ืนฟูทําให๎มีงบฯ ในการบริหารจัดการ นอกจากนั้นที่ตําบลสันนาเม็ง ที่สถานีอนามัยได๎รับการ
ถํายโอนไปที่เทศบาล มีการจัดระบบโดยเทศบาล ครอบคลุมทุกมิต:ิ สุขภาพ สังคม สิ่งแวดล๎อม 

พระและวัดที่เป็นศูนย๑รวมจิตใจคนในชุมชนอยํางเข๎มแข็งเข๎ามาสนับสนุนงานด๎านนี้อยําง
จริงจัง  แตํก็ทําให๎เกิดประเด็นท่ีนําเป็นหํวงเนื่องจากศรัทธาในสํวนนี้จะยึดมั่นกับตัวบุคคลหากอนาคต
มีการเปลี่ยนแปลงตัวเจ๎าอาวาสอาจเกิดความเปลี่ยนแปลงตํอการทํางานที่เกิดขึ้นและดํารงอยูํที่วัดใน
ขณะนี้ได ๎ 

2. ภาคีเครือขําย 
พระเป็นทุนที่สําคัญในการสนับสนุนระบบ LTC การเชื่อมโยงจาก รพช. เป็นกลไกที่

สําคัญทําให๎ไมํขาดออกจากระบบ 
บางพ้ืนที่เชํนตําบลสันนาเม็งได๎ อปท.  เป็นภาคีหลัก และทํางาน LTC เป็นเนื้อ

เดียวกันกับระบบบริการ (สถานีอนามัยได๎รับการถํายโอน) 
เขตเมืองมีความรํวมมือกับเทศบาล และ PCU ของ รพ. สันทราย ตั้งในพ้ืนที่

เทศบาลและรํวมกันให๎บริการประชาชน และแชร๑ทรัพยากรรํวมกัน 
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ปัญหาและอุปสรรค 
1. กําลังคน 

- CG ทํางานจิตอาสา ไมํมีคําตอบแทน อาจจะมีผลกระทบทําให๎ไมํสามารถ
ให๎บริการในเวลาที่ผู๎ปุวยต๎องการ 

- CG มีความสามารถในด๎านให๎คําแนะนําด๎านสุขภาพ ให๎กําลังใจ แตํยังมีข๎อจํากัดใน
การให๎บริการด๎านสุขภาพมากขึ้น เชํน การฟ้ืนฟ ูหรือบริการสุขภาพอ่ืน ๆ 
 -  CM มีภาระงานมาก อาจจะไมํมีเวลาเต็มที่กับ LTC 
2. ภาคีเครือขําย  : อปท. อีก 7 แหํงยังไมํสามารถเข๎า รํวมกองทุน LTC ได๎ หลายพ้ืนที่ที่ต๎อง

มีการลงนามเพ่ือทํางานรํวมกันระหวํางองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นกับ รพ.สต. พบวํามีป๓ญหาเรื่อง
การเบิกจําย เพราะท๎องถิ่นไมํกล๎าทําเรื่องเบิกเนื่องจากเห็นวํา ระบบการเงินของ สปสช. ไมํมีความ
ชัดเจน แตกตํางจากการทํางานของหนํอยบริการที่สังกัดองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นเองที่ไมํมีป๓ญหา
ด๎านการเบิกจําย สามารถทํางานเป็นเนื้อเดียวกัน 
ข้อเสนอแนะ 

1. ขยายผลการพัฒนาระบบ LTC  
 - พัฒนาไปสูํสถานบริการด๎าน LTC เชํน ศูนย๑ฟ้ืนฟูสภาพ หรือday care ในบางแหํง เพ่ือ
ตอบโจทก๑ความต๎องการระดับพ้ืนที่ โดยการรํวมมือภาคีหลัก ได๎แกํ อปท. รพช. หรือ ภาคีอ่ืน เชํน 
พระ มีการ แชร๑ทรัพยากร งบประมาณ กําลังคน  
 2. ขยาย ความรํวมมือระหวําง อปท. และ รพ.สต. ในการดําเนินการ LTC ให๎ได๎มากที่สุด ใช๎
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ในการขยายผล โดยใช๎พื้นที่ต๎นแบบ เชํน สันนาเม็ง มาแลกเปลี่ยน 

3. เสริมสร๎างความเข๎มแข็งของ CG  ทั้งด๎านปริมาณและคุณภาพ และ การจ๎างงาน CG  
 - CG เป็นกําลังคนที่สําคัญในชุมชน ต๎องเสริมพลังให๎เกิดความเข๎มแข็ง 
 - CG อาจจะได๎รับการพัฒนาและจ๎างงานตามบริบทเชํน กึ่งอาสาสมัคร หรือจ๎างงานเต็มเวลา 
 - มีการสอนงาน ติดตามกํากับอยํางใกล๎ชิดจาก สหวิชาชีพ 
แผนการดําเนินงานต่อไปของพ้ืนที่ 
แผนระยะสั้น 

1.พัฒนางาน รพ.สต.ตามเกณฑ๑ตําบลที่มีระบบการสํงเสริมสุขภาพดูแลผู๎สูงอายุระยะยาว 
(Long Term Care)ในชุมชน  

- ประเมินคัดกรองป๓ญหาสุขภาพและมีข๎อมูลผู๎สูงอายุ ที่จําเป็นต๎องได๎รับการดูแลชํวยเหลือ
ระยะยาว   

- สนับสนุน สํงเสริมให๎มีการจัดตั้งชมรมผู๎สูงอายุ 
- จัดอบรมCG CM และมีทีมสหวิชาชีพลงเยี่ยมสนับสนุนการดําเนินงาน 
- ผลักดันในการบรรจุเรื่องLTC เป็นประเด็นสําคัญของ คณะกรรมการพชอ.(คณะกรรมการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ) 
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- ค๎นหา และสร๎างภาคี เครือขํายในการดูแลผู๎ปุวย  ผู๎สู งอายุ  ในชุมชน ในรูปของ
คณะกรรมการLTC 

- รพ. สันทรายเข๎ารํวมโครงการ Intermediate care ของ จังหวัดเชียงใหมํ 
แผนระยะกลาง: ขับเคลื่อน การพัฒนาระบบ LTC ในระดับตําบลโดยชุมชนมีสํวนรํวม ครอบคลุมทุก
ตําบล 
แผนระยะยาว: สนับสนุนให๎เกิดระบบการดูแล LTC ในตําบลโดยการบริหารจัดการ โดยศูนย๑พัฒนา
คุณภาพชีวิตผู๎สูงอายุและผู๎พิการของตําบล 
 

5.  การบริหารจัดการกําลังคนด้านสุขภาพสําหรับการดูแลระยะยาว  ในเขตเทศบาล
นครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 

1. บริบทของพ้ืนที ่
เทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่ตั้งอยูํ ใน เขตอําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด

นครศรีธรรมราช  ได๎รับการจัดตั้งเป็นเทศบาลนครแหํงแรกของภาคใต๎ เมื่อปี พ.ศ. 2537 มีเนื้อที่ 
22.56  ตารางกิโลเมตร  มีตําบลที่รับผิดชอบทั้งหมด 5  ตําบล ได๎แกํ ตําบลในเมือง ตําบลทําวัง 
ตําบลคลัง ตําบลโพธิ์เสด็จ และตําบลนาเคียน  มีชุมชนรับผิดชอบทั้งหมด 63 ชุมชน  
 ปี 2560 มีประชากรประมาณ 104,354 คน  
 มีโรงพยาบาลเทศบาลนครศรีธรรมราชเป็นหนํวยบริการหลัก มีศูนย๑บริการสุขภาพชุมชนทํา
หน๎าที่สถานบริการปฐมภูมิ 5 แหํง อยูํภายใต๎การดําเนินการของ รพ. เทศบาลนครศรีธรรมราช ใช๎
บุคลากรของโรงพยาบาล มีแพทย๑ประจํา 12 คน ผู๎อํานวยการโรงพยาบาลเป็นแพทย๑เวชศาสตร๑ฟ้ืนฟู 
โรงพยาบาลมุงํเน๎นการดูแลคนไข๎แบบองค๑รวม 
 จุดเดํนของโรงพยาบาลคือการใช๎บ๎านคนไข๎เป็นวอร๑ดรักษาพยาบาล ใช๎วิธีสํงทีมสหวิชาชีพลง
ตรวจในพื้นที่ทําให๎เกิดการเรียกขานกันทั่วไปวํา “โรงพยาบาล 30,000 เตียง”  
ปัญหาด้านสุขภาพที่สําคัญ 
 โรคเบาหวาน, ความดันโลหิตสูง, โรคหลอดเหลือดสมอง/ อัมพฤกษ๑ อัมพาต, ไข๎เลือดออก 
และอุจจาระรํวง  
สถานการณ์ผู้สูงอายุและผู้พิการ 
 ปี 2561 มีผู๎สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง  370 ราย แบํงกลุํมตาม ADL ได๎ดังนี้ 
 กลุํมที่ 1 เคลื่อนไหวได๎บ๎างและอาจมีป๓ญหาทางการกิน การขับถําย แตํไมํมีภาวะสับสนทาง
สมอง จํานวน 85 ราย 

กลุํมท่ี 2 เหมือนกลุํมที ่1 แตํมีภาวะสับสนทางสมอง จํานวน 15  ราย 
กลุํมที ่3 เคลื่อนไหวเองไมํได๎ และอาจมีป๓ญหาการกิน การขับถําย หรือมีอาการเจ็บปุวยรุนแรง 

จํานวน 37 ราย 
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กลุํมที่ 4 เหมือนกลุํมที่ 3 และมีอาการเจ็บปุวยรุนแรง หรืออยูํในระยะท๎ายของชีวิต จํานวน 
6 ราย 

 
2. การจัดระบบ LTC ของพ้ืนที ่ 
ก่อนมีโครงการ LTC 
 กํอนจะมี LTC รพ. มีโครงการ 30,000 เตียง ซึ่งใช๎บ๎านผู๎ปุวยเป็นวอร๑ดคนไข๎อยูํแล๎ว มี
กําลังคนของตัวเอง ประกอบไปด๎วยพยาบาลเวชปฏิบัติประจํา 5 คน, เจ๎าหน๎าที่สาธารณสุข 1  คน 
และผู๎ชํวยเหลือคนไข๎  3 คน มีทีมสหวิชาชีพเป็นที่ปรึกษาและออกเยี่ยมบ๎านด๎วย ประกอบด๎วยแพทย๑ 
นักกายภาพบําบัด และเภสัชกร แตํออกได๎ไมํบํอยครั้งนัก เฉลี่ยรายละ 1 ครั้งตํอ 1 เดือน ทําให๎คนไข๎
หลายรายหํางหมอ อาการทรุดลง  
 จุดเดํนของโรงพยาบาลคือมีนักสังคมสงเคราะห๑ประจําโรงพยาบาล 2 คน และอยูํในทีมออก
เยี่ยมผู๎ปุวยด๎วย เพ่ือให๎การดูแลอํานวยความสะดวกในสํวนงานที่เกี่ยวข๎องกับการสังคมสงเคราะห๑  
 ผู๎ปุวยในโครการ 30,000 เตียง มาจากการสมัครเป็นสมาชิก โดยต๎องเป็นประชาชนที่อาศัย
อยูํในเขตเทศบาลนครศรีธรรมราชที่มีโรคประจําตัวเรื้อรัง พิการ หรือเป็นผู๎ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ทั้งที่มี
โรคประจําตัวและไมํมีโรคประจําตัวและมีความประสงค๑ให๎ทีมบุคลากรของโรงพยาบาลออกเยี่ยมบ๎าน  
ทําให๎กลุํมประชากรสูงวัยและผู๎พิการบางสํวนที่สมัครเป็นสมาชิกโครงการ 30,000 เตียงได๎รับการ
ดูแลอยูํแล๎ว แตํคนที่ไมํได๎สมัครก็จะไมํได๎รับการดูแลนอกจากการไปที่โรงพยาบาลเอง 
 ขอบข่ายภารกิจโครงการ 30,000 เตียง  

- ติดตามเยี่ยมบ๎านและประเมินอาการผู๎ปุวยที่บ๎าน เพ่ือจําแนกประเภทผู๎ปุวย  
- ออกเยี่ยมตามแบบแผนการปฏิบัติงานและประเภทของผู๎ปุวย รวมถึงทําหัตถการให๎ผู๎ปุวย

นอนติดเตียงที่บ๎าน 
- สนับสนุนการมีสํวนรํวมของประชาชนในการจัดกิจกรรมด๎านสุขภาพในชุมชน 
- แนะนําการทํากายภาพบําบัดและการฟื้นฟูสภาพ 
- บริการรับ – สํง ผู๎ปุวยในพื้นท่ี 
- ให๎บริการยืมอุปกรณ๑ทางการแพทย๑ที่จําเป็น 

 นอกจากโครงการโรงพยาบาล 30,000 เตียงแล๎ว รพ.เทศบาลนครศรีธรรมราช ยังตั้งศูนย๑
ผู๎สูงอายุเทศบาลนครศรีธรรมราชและโรงเรียนวัยใส เพ่ือให๎ผู๎สูงอายุกลุํมติดสังคมได๎มาพบปะและมี
กิจกรรมรํวมกัน ทั้งศูนย๑ผู๎สูงอายุฯ และโรงเรียนวัยใสตั้งอยูํในเขตโรงพยาบาล 
หลังมีโครงการ LTC 
 ภายหลังมีกองทุน LTC ของ สปสช. รพ.เทศบาลนครศรีธรรมราช ได๎มอบหมายให๎พยาบาล
เวชปฏิบัติ 1 คน ซึ่งรับผิดชอบงาน อสม. อยูํแล๎วเข๎ามารับผิดชอบโครงการ LTC  และเข๎ารับการ
อบรมเป็น CM โดยแยกความรับผิดชอบออกมาจากโครงการ 30,000 เตียงอยํางชัดเจน กําลังคนของ
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งาน LTC ของโรงพยาบาลประกอบด๎วย พยาบาลวิชาชีพ 1 คน ทําหน๎าที่ CM เจ๎าหน๎าที่สาธารณสุข 
2 คน และเจ๎าหน๎าที่งาน อสม. 1 คน  

แม๎โครงการ 30,000 เตียงจะมีระเบียนผู๎ปุวยที่มีคุณสมบัติอยูํในกองทุน LTC อยูํแล๎ว แตํ
ข๎อมูลในสํวนนี้ไมํได๎ถูกนํามาให๎เป็นประโยชน๑กับโครงการ LTC  
 โครงการ LTC ได๎คนปุวยมาด๎วยการให๎ อสม. สํารวจและสํงรายชื่อเข๎ามา  
 การทํางานของทีม LTC ไมํมีการประสานงานกับ โครงการ 30,000 เตียง และการเข๎าหา
คนไข๎  CG จะต๎องเข๎าหาคนไข๎ครั้งแรกด๎วยตนเอง ไมํมี CM หรือบุคลากรของโรงพยาบาลพาไป
แนะนําตัว ทําให๎เกิดป๓ญหาประชาชนไมํเข๎าใจ ไมํไว๎วางใจ โดยเฉพาะกับกลุํมคนที่มีฐานะดี ขณะที่
ประชากรบางคนที่มีคุณสมบัติครบสามารถเข๎าอยูํในกองทุน LTC ปฏิเสธให๎ CG เข๎าเยี่ยม เนื่องจาก
เป็นสมาชิกโครงการ 30,000 เตียง ซึ่งมีการออกเยี่ยมไข๎เป็นปกติอยูํแล๎ว  
 
3. การบริหารและจัดระบบกําลังคน 
 กําลังคนของงาน LTC ของโรงพยาบาลประกอบด๎วย พยาบาลวิชาชีพ 1 คน ทําหน๎าที่ CM 
เจ๎าหน๎าที่สาธารณสุข 2 คน และเจ๎าหน๎าที่งาน อสม. 1 คน ป๓จจุบันมี CG ที่ผํานการอบรมหลักสูตร 
70 ชั่วโมงปฏิบัติงานอยูํประมาณ 10 คน เป็นการทําโดยไมํได๎รับคําตอบแทน เนื่องจากยังมีป๓ญหา
การเบิกจํายแม๎สถานพยาบาลจะเป็นของเทศบาลเองก็ตาม 

CG ผํานการอบรมหลักสูตร 70 ชั่วโมง สํวนใหญํเป็น อสม. อยูํแล๎ว สวมหมวกคนละหลายๆ 
ใบ มีทั้งที่เข๎ามาเป็น CG ด๎วยใจที่อยากทํางานอาสา เพราะมีภาระทางการเงินและไมํต๎องรับผิดชอบ
ครอบครัวแล๎ว  เชํน ข๎าราชการบํานาญ  ค๎าขาย บางคนเคยได๎รับการสงเคราะห๑จากสังคมมากํอนจึง
เข๎ามาทํางาน CG เพ่ือตอบแทนสังคม และมีทั้งกลุํมที่เข๎ามาเพราะคิดวําจะสามารถเป็นอาชีพเลี้ยงตัว
ได๎ โดยไมํได๎คาดหวังวําจะได๎คําตอบแทนสูงแตํอยํางน๎อยควรให๎สามารถใช๎ชีวิตอยูํได๎  ป๓จจุบันการ
ทํางานของ CG ยังไมํสามารถเบิกเงินคําตอบแทนได๎ ด๎วยติดป๓ญหาระเบียบการเบิกจํายของเทศบาล
เอง ทําให๎มีหลายคนที่ผํานการอบรมหลักสูตร 70 ชั่วโมงแล๎วไมํทําหน๎าที่ CG เนื่องจากไมํมีรายได๎
ตามท่ีแจ๎งไว๎ในครั้งแรก 
 นอกจากนี้ในพ้ืนที่ยังมีระบบการจ๎างคนดูแลผู๎สูงอายุติดบ๎านติดเตียง โดยสํวนใหญํจะเป็น
พยาบาลรับจ๎างทํางานอกเวลา คําจ๎างเฉลี่ยอยูํท่ีวันละ 1,500 บาท  
 
4. กลไกการดูแลระบบ 
 แยกแผนก LTC ชัดเจน มีกําลังคนชัดเจน แตํถูกปลํอยให๎ทํางานตามลําพัง ไมํมีการประสาน
เชื่อมตํอกับโครงการ 30,000 เตียง ซึ่งมีเนื้องานซ๎อนเหลื่อมกันในบางบริบท  
 
5. ระบบการเงินการคลังท่ีสนับสนุน 
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 ป๓จจุบันงบประมาณหลักในการดูแลผู๎สูงอายุติดบ๎านติดเตียงเป็นงบของกองทุนฟ้ืนฟูฯ ที่
บริการจัดการโดยโครงการ 30,000 เตียง เนื่องจากกองทุน LTC ยังไมํมีการเบิกจําย 
 
6. ระบบข้อมูลข่าวสาร 
 มีระบบฐานข๎อมูลแยกระหวํางของกรมอนามัย และ สปสช. 
 
7. เทคโนโลยี 

- 
8. ผลการดําเนินงาน 

ผลจากการดําเนินงานพบวําผู๎สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง ได๎รับการดูแลทั้งหมด 265 คน ผู๎สูงอายุ

ที่ได๎รับการดูแลแล๎ว ADL คงระดับเดิม 169 คน (63.8%) ในปี 2561 ADL ดีขึ้น คิดเป็นร๎อยละ 7.5  

(20) ของผู๎สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงทั้งหมด  ผู๎สูงอายุที่ได๎รับการดูแลแล๎ว ADL แยํลงในปี 2561 คิดเป็น

ร๎อยละ 0.7 (2) ของผู๎สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงทั้งหมด และมีผู๎เสียชีวิต 74 คน (27.9%) 

 
จุดเด่นของพ้ืนที ่

1. ระบบบริการ : จุดเดํนที่สําคัญมากของโรงพยาบาลคือมีระบบงานเยี่ยมบ๎านและ
ฐานข๎อมูลคนไข๎อยํางเป็นระบบจากการทํางานของโครงการ 30,000 เตียง แตจํุดเดํนในสํวนนี้ไมํได๎ถูก
นํามาบูรณาการกับกองทุน  LTC ทําให๎งาน LTC ไมํได๎รับการสนับสนุนหรือเสริมให๎มีประสิทธิภาพ
เทําท่ีควร  

2. เครือข่าย  เทศบาลเป็นผู๎รับผิดชอบงาน LTC และมีแผนกตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎อง เชํน ฝุาย
สังคมสงเคราะห๑ ทีมสหวิชาชีพเยี่ยมบ๎าน และมีงบประมาณ ดังนั้นจึงเป็นโอกาสดีในการที่จะ
ให๎บริการครบทุกมิติความต๎องการของผู๎สูงอายุ 
ปัญหาในการดําเนินงาน 
 1. ขาดการประสานงานระหวํางโครงการโรงพยาบาล 30,000 เตียง ซึ่งเป็นโครงการเดิมที่
ได๎รับความไว๎วางใจจากประชาชนอยูํแล๎วกับกองทุน LTC ซึ่งเป็นโครงการใหมํ ทําให๎งานแทนที่จะ
สอดคล๎องสนับสนุนกันกลายเป็นการแยกกันทํา 
 2. CM ไมํสันทัดงานเชิงรุกออกชุมชน ทําให๎ไมํสามารถประสานงานแบบ CG ได๎ดี และ CG 
ถูกปลํอยให๎  ทํางานกันเอง ขาดแรงจูงใจ โดยเฉพาะคําตอบแทนที่เพียงพอ 
ข้อเสนอแนะ 

1. จัดตั้งกลไกการประสานงานระหวํางฝุายตํางๆที่เกี่ยวข๎อง  ได๎แกํ งาน LTC งาน
โรงพยาบาล 30,000 เตียง งานสังคมสงเคราะห๑  เพ่ือดําเนินงาน LTC เป็นไปในทิศทางเดียวกับ 
ครอบคลุมทุกมิติบริการ เพ่ือให๎เกิดประโยชน๑สูงสุดแกํผู๎รับบริการ 
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 2. พัฒนารูปแบบ CG ที่เหมาะสมในเขตเมอืง อาจจะเป็น CG มีอาชีพที่ได๎รับการจ๎างงานเต็ม
เวลา ไปเสริมการเยี่ยมบ๎านของทีมพยาบาลและสหวิชาชีพ และเพ่ิมแรงจูงใจที่เหมาะสมแกํ CG 
แผนการดําเนินงานของพ้ืนที่ในอนาคต 

1. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในทีมงาน LTC เป็นผู๎จัดการระบบการดูแลระยะยาว รํวมกับ
เครือขําย 6 เขตพ้ืนที่ศูนย๑บริการฯ 

2.จัดอบรมให๎ CG และ อสม. มีความรู๎ความเข๎าใจ และทักษะในการดูแลฟ้ืนฟูสภาพรํางกาย
ผู๎สูงอายุที่มีป๓ญหาสุขภาพ ติดบ๎าน ติดเตียงและพิการ ในชุมชนได๎อยํางถูกวิธีและเหมาะสม และ
ดําเนินการให๎บริการในชุมชน 

3. เสริมสร๎างสุขภาพจิต เฝููาระวังโรคซึมเศร๎าผู๎สูงอายุภาวะพ่ึงพิง 
4. อบรม CG เพ่ิมเติม 
5. รํวมกับภาคีเครือขํายพระจิตอาสา หลักสูตรพระคิลานุป๓ฏฐาก (พระอาสาสมัครสํงเสริม

สุขภาพประจําวัด) 
 

6. การบริหารจัดการกําลังคนด้านสุขภาพสําหรับการดูแลระยะยาว  อ. ฉวาง จ. นครศรีธรรมราช 

1. บริบทของพ้ืนที ่
อําเภอฉวางเป็นพ้ืนที่นอกเขตเมือง หํางจากอําเภอเมือง 50 กม. ประชาชนสํวนใหญํ

ประกอบอาชีพทําสวนยางเป็นหลัก รับผิดชอบทั้งหมด 10 ตําบล มี รพ.สต ทั้งหมด 11 แหํง มี
ประชากรในพ้ืนที ่64,173 คน 

ปัญหาด้านสุขภาพที่สําคัญ โรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน มะเร็ง โรคไต โรคหลอดเลือด
หัวใจ 

สถานการณ์ผู้สูงอายุ ผู้พิการของพื้นที่ ประชากรผู๎สูงอายุ  จํานวน  11,543 คน คิดเป็นร๎อย
ละ 18% ของประชากรทั้งหมด ผู๎สูงอายุที่มีภาวะติดสังคม 11,170 คน คิดเป็นร๎อยละ 96.0 
ผู๎สูงอายุที่มีภาวะติดบ๎าน 330 คน คิดเป็นร๎อยละ 3.0 ผู๎สูงอายุที่มีภาวะติดเตียง 128 คน คิดเป็น
ร๎อยละ 1.0 

พื้นที่ในส่วนรับผิดชอบ รพ.สต กะเปียด รับผิดชอบทั้งหมด 5 หมูํบ๎าน มีจํานวนครัวเรือน 
ทั้งหมด 1,108 หลังคาเรือน มีประชากรในพ้ืนที่ทั้งหมด 3,925 คน ประชากรผู๎สูงอายุ  จํานวน  
773 คน  ผู๎สูงอายุที่ได๎รับการคัดกรอง 764 คน คิดเป็นร๎อยละ 98.84 ของผู๎สูงอายุทั้งหมด ผู๎สูงอายุ
ที่มีภาวะติดสังคม 735 คน คิดเป็นร๎อยละ 96.20 ผู๎สูงอายุที่มีภาวะติดบ๎าน 19 คน คิดเป็นร๎อยละ 
2.49 ผู๎สูงอายุที่มีภาวะติดเตียง 10 คน คิดเป็นร๎อยละ 1.31  

ข๎อมูลผู๎พิการทั้งหมดในพ้ืนที ่พิการทางการมองเห็น จํานวน 12 คน คิดเป็นร๎อยละ 9.52 พิการ
ทางการได๎ยิน/สื่อความหมาย จํานวน 32 คน คิดเป็นร๎อยละ 23.40 พิการทางการเคลื่อนไหว 
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จํานวน 62 คน คิดเป็นร๎อยละ 49.21 พิการทางด๎านจิตใจ/พฤติกรรม จํานวน 7 คน คิดเป็นร๎อยละ 
5.56 พิการด๎านสติป๓ญญา จํานวน 13 คน คิดเป็นร๎อยละ 10.32 

 
2. การจัดระบบ LTC ของพ้ืนที ่

ส่วนของโรงพยาบาล มี HHC (Home Health Care Center) เป็นระบบการดูแลตํอเนื่อง
จากโรงพยาบาลสูํชุมชนทําหน๎าที่เป็นศูนย๑กลางข๎อมูล บริหารจัดการทั้งในสํวนกําลังคน อุปกรณ๑ทาง
การแพทย๑ การลงเยี่ยมบ๎าน เริ่มกํอตั้งกํอนปี 2559 กํอนการมี LTC เข๎ามา โดยมีการลงพ้ืนที่เยี่ยม
บ๎านกับทีมสหวิชาชีพรํวมกับ อสม. เน๎นกลุํมผู๎พิการ ผู๎ปุวยติดเตียงและ ผู๎ปุวย Palliative  มีการ
อบรมฟ้ืนฟ ูการดูแลคนไข ๎การดูแผลให๎กับ อสม. ซึ่งในการเยี่ยมบ๎านในแตํละครั้งขึ้นอยูํกับสภาพของ
คนไข๎ท่ีจะไปเยี่ยมเป็นหลัก ปี 2559 ได๎รับ LTC เข๎ามา การจัด HHC การเยี่ยมบ๎านยังคงทําปกต ิ

ส่วนของ รพ.สต วัดกะเปียด มีศูนย๑ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการและการแพทย๑แผนไทยเป็น
ระบบการดูแลตํอเนื่องจาก รพ.สต สูํชุมชน ในปี 2549 มีการริเริ่มกํอตั้งศูนย๑ฯ โดยเริ่มมาจากการมี
ศูนย๑เด็กเล็กและวัดกะเปียดถูกคัดเลือกให๎เป็นวัดสํงเสริมสุขภาพ และมากไปกวํานั้นพระครูพลเมธา
กร ทํานเห็นความสําคัญในการดูแลผู๎ปุวยติดเตียง เนื่องจากทํานพระครูมีประสบการณ๑มาจากการ
ดูแลแมํที่ปุวยติดเตียง โดยได๎รับงบประมาณสนับสนุน 100 ล๎านบาทจาก สปสช. ให๎มีการกํอตั้งศูนย๑ฯ 
ซึ่งการบริการมีเจ๎าหน๎าที่จาก รพสต. มาชํวยในการบริการทางด๎านสุขภาพ และในสํวนของวัดมาชํวย
ในการสํงเสริมจิตใจ มีการใช๎ศิลปะบําบัด สมาธิบําบัด ธรรมชาติบําบัด และในสํวนของ อปท. ให๎การ
สนับสนุนในเรื่องงบประมาณ ในตอนนั้นพ้ืนที่ยังไมํมีการกํอตั้ง รพ.สต.  ตํอมาได๎รับการบริจาคจาก 
ดร.สถิตย๑  ลิ่มพงศ๑พันธุ๑ บริจาคเงินเพ่ือสร๎าง รพ.สต หลังจากนั้น ศูนย๑ฟ้ืนฟูฯ ที่ตั้งภายในวัดเกิดภาวะ
น้ําทํวมเนื่องจากในพ้ืนที่มีภาวะน้ําทํวมทุกปี ทางพ้ืนที่จึงได๎ย๎ายศูนย๑จากวัดมาตั้งศูนย๑ที่  รพสต. 
หลังจากนั้นได๎มีการระดมทุน ทําการทอดกฐิน ขอรับบริจาคเพ่ือสร๎างศูนย๑ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ
และการแพทย๑แผนไทย เพ่ือสร๎างศูนย๑แยกออกมาจาก รพสต. กะเปียด ซึ่งเปิดใช๎อยํางเป็นทางการใน
ปี 2561 โดยภายในศูนย๑ฯ มีการแบํงหน๎าที่ของเจ๎าหน๎าที่ออกเป็น 2 กลุํมคือ กลุํมที่ทําหน๎าที่เยี่ยม
บ๎าน และกลุํมที่ทําหน๎าที่ฟ้ืนฟูภายในศูนย๑ฯ เปิดให๎บริการทุกวัน 8.00-16.00 น. ปิดเฉพาะวันพระ 
เจ๎าหน๎าที่ภายในศูนย๑จะมีประมาณ 3 คน/วัน มีแพทย๑แผนไทย 2 คนที่ผํานการอบรม 370 ชั่วโมง 
และจะมี CG 1 คน ให๎การบริการในกลุํมติดบ๎าน และกลุํมติดสังคม ในสํวนของกลุํมติดเตียงจะมีทีม
เยี่ยมบ๎านและทีม HHC ลงไปฟ้ืนฟู criteria ในการรับคนไข๎นอกจากผู๎ปุวยติดสังคม ติดบ๎าน ติดเตียง
หรือผู๎พิการทางการเคลื่อนไหว ยังรับคนไข๎ทั่วไปที่ต๎องการนวด ผํอนคลาย โดยคิดราคาครั้งลํะ 200 
บาท/ครั้ง/ผู๎ปุวย และภายในศูนย๑ฟื้นฟูยังมีศูนย๑เครื่องมือกายอุปกรณ๑ทางการแพทย๑ เพ่ือให๎ผู๎ปุวยได๎ที่
ขาดแคลนด๎านอุปกรณ๑ทางการแพทย๑ เชํน เตียง ที่นอนลม ถังออกซิเจน สามารถยืมไปใช๎ มีระบบการ
ขนสํงให๎ถึงบ๎าน และมีระบบเช็คยืม-คืน ชัดเจนและเป็นระบบ 

ชมรมผู๎สูงอายุกํอตั้งขึ้นในปี 2540 เน๎นในกลุํมติดสังคม เพ่ือสร๎างคุณคําให๎ผู๎สูงอายุ และเกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎กันเองในกลุํมผู๎สูงอายุ 
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ระบบบริการหลังมีโครงการ LTC (หลังป ี2559)  
ส่วนของโรงพยาบาล มี HHC ระบบการเยี่ยมบ๎านทีมสหวิชาชีพรํวมกับ อสม. และ CG โดย

การทํางานรํวมกันอยํางเป็นระบบมากขึ้น มี CM และ care plan ในการลงเยี่ยมบ๎าน 
ส่วนของ รพ.สต. วัดกะเปียด ในสํวนของศูนย๑ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการและการแพทย๑แผน

ไทย เปิดใช๎อยํางเป็นทางการในปี 2561 รับทั้งคนไข๎ท่ัวไปและคนไข๎ที่เข๎าเกณฑ๑ของ LTC  
Community-based มีระบบการบริการแบํงเป็น  

ในสํวนของโรงพยาบาลและสํวนของ รพ.สต วัดกะเปียดมีงานรับผิดชอบในการออกเยี่ยม
บ๎าน คือ  
 กลุํมติดบ๎าน จะมี home visit โดยจะม ีทีมสหวิชาชีพ กลุํมติดเตียง จะมี home ward โดย
จะมีทีมสหวิชาชีพ ในการเยี่ยมบ๎าน ถ๎าผู๎ปุวยที่มีป๓ญหาจะมีการประสานสํงตํอข๎อมูลให๎กับทางทีม 
HHC ของโรงพยาบาล ซึ่งทาง รพ. และ รพ.สต. มีไลน๑กลุํมในการรายงานผู๎ปุวยและสํงตํอข๎อมูล โดย
ใน line กลุํมนี้จะมีทีมสหวิชาชีพ ไมํวําจะเป็น CM, CG, สสอ, ทีมเครือขํายสุขภาพ ซึ่งจุดประสงค๑
ของการมี line กลุํม เพ่ือใช๎ในการสื่อสารระหวํางทีมที่ทํางานรํวมกัน การสํงตํอ และการติดตาม
ผู๎ปุวยภายในทีม  

กลุ่มเปูาหมาย  มีการเยี่ยมบ๎านในกลุํมติดบ๎าน, ติดเตียง รวมทั้งผู๎พิการ การเยี่ยมบ๎านจะ
เน๎นดูสภาพของคนไข๎และผู๎สูงอายุเป็นหลัก เชํน ถ๎าผู๎สูงอายุที่เพ่ิงกลับจาก รพ กลับมาอยูํบ๎าน จะมี
ทีมสหวิชาชีพลงเยี่ยมทุกอาทิตย๑ อาทิตย๑ลํะครั้ง แตํถ๎าอาการคงที่ ไมํมีภาวะแทรกซ๎อน จะลงเยี่ยม
เดือนละ 1 ครั้ง  

ในสํวนของ รพ. คนไข๎ท่ีมารับบริการคือคนไข๎ที่มา admit โดยมีทีม HHC จะทําหน๎าที่ในการ
สํงตํอคนไข๎ ในกรณีที่กลับบ๎าน ติดตํอประสานในรายที่ต๎องใช๎อุปกรณ๑ทางด๎านการแพทย๑  เชํน ถัง
ออกซิเจน ที่นอนลม จัดเตรียมความพร๎อมคนดูแลโดยจะมีการสอนคนดูแลเรื่องการให๎อาหารทางสาย
ยาง การดูแลแผล ในรายที่ไมํมีคนดูแลทาง รพ. จะประสานไปยังนักสังคมสงเคราะห๑ให๎มาดําเนินการ
จัดการในการชํวยเหลือ จัดทีมสหวิชาชีพลงไปประเมินและเยี่ยมบ๎านในระยะแรกโดยประสานไปยัง
พ้ืนที่ที่ผู๎ปุวยอาศัยอยูํ สํวนของ รพสต. จะเป็นคนไข๎ที่รับมาจาก รพ. เพ่ือมาลงดูแลตํอเนื่องที่ชุมชน
โดยประสานกับทาง ทีม HHC ของทางโรงพยาบาล 

ไมํมีระบบศูนย๑ COC ที่คํอนข๎างชัดเจน สํวนใหญํข๎อมูลหลักจะเป็นการจัดการจาก สํวน HHC 
ทั้งข๎อมูลคนไข๎และเชื่อมโยงข๎อมูลทั้งหมด 
 
3. การบริหารและจัดการกําลังคน 

กําลังคนประกอบด๎วย   CM 11 คน CG  133 คน นักสังคมสงเคราะห๑ 1 คน ทีมสหวิชาชีพ
อ่ืนๆ เชํน แพทย๑ เภสัชกร นักกายภาพบําบัด 

การได๎มาของกําลังคน (Recruitment) กําลังคนที่มาเป็น CG สํวนใหญํได๎มาจาก อสม. ที่
สมัครใจเข๎ารํวม สํวน CM เป็นผู๎ที่รับผิดชอบงานผู๎สูงอายุของโรงพยาบาลอยูํแล๎ว  นักสังคมสงเคราะห๑ 
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1 คน ได๎มาจากกการจ๎างของ รพ. เพ่ือมาทําหน๎าที่ประสานชํวยเหลือในกรณีที่มีป๓ญหาในคนไข๎ที่มี
ภาวะยากไร๎  ยากจน ไมํมีญาติดูแล  
 
ภาระงาน – แบ่งหน้าที่กัน 
           มี CM ในพ้ืนที่ทําหน๎าที่ในการสรรหา อบรม CG มีการ conference case และทํา 
care plan วางแผนการติดตามการเยี่ยมบ๎านตามกองทุน LTC การดูแลผู๎สูงอายุตามแผนรายบุคคล
ให๎กับ CG มี CM ward ในการประสาน ติดตํอ สํงผู๎ปุวยไปยังพ้ืนที่ เตรียมความพร๎อมให๎กับผู๎ดูแล
หลักในการดูแลผู๎ปุวยที่บ๎าน จัดหาอุปกรณ๑ทางการแพทย๑ เชํน ที่นอนลม ถังออกซิเจน  สํวน CG ทํา
หน๎าที่เยี่ยมบ๎านตาม care plan ของ CM 
          นักสังคมสงเคราะห๑ ทําหน๎าที่ชํวยเหลือในรายที่มีป๓ญหาสังคมที่มีผลทางด๎านสุขภาพ 
มีภาวะ ยากจน ไร๎ที่พ่ึง ไมํมีใครดูแล ชํวยเหลือในทุกกลุํม โดยนักสังคมสงเคราะห๑จะทําหน๎าที่ในการ
ประสานให๎ได๎รับสวัสดิการ เบี้ยยังชีพ การเข๎าถึงบริการ และหาหนํวยงานสนับสนุนในการชํวยเหลือ 
ทีมสหวิชาชีพอ่ืนๆ เชํน แพทย๑ เภสัชกร นักกายภาพบําบัด ภาระงานขึ้นอยูํกับ criteria ของคนไข ๎
การฝึกอบรม   

พยาบาลวิชาชีพเข๎ารํวมอบรมหลักสูตร CM อบรมผู๎ดูแลผู๎สูงอายุ CG หลักสูตรกรมอนามัย 
70 ชั่วโมง มีการอบรม CBR (Community based rehabilitation) เป็นการอบรมฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
โดยชุมชน โดยมีการอบรมเพ่ิมเติมจากเจ๎าหน๎าที่ทางโรงพยาบาล 
การจ่ายค่าตอบแทน และสิทธิประโยชน์อื่นๆ  

เนื่องจากเพ่ิงเริ่มดําเนินการโครงการ LTC และตําบลยังไมํไดล๎งนาม TOR กับ สปสช. CG จึง
ทํางานเป็นจิตอาสา ไมํมีการเบิกคําตอบแทน ในสํวนของการเบิกจํายเงิน LTC ใช๎เงินกองทุน
หลักประกันสุขภาพ เอามารวมกับงบประมาณจาก อปท. เพ่ือใช๎ในงาน LTC แตํข๎อจํากัดของ
งบประมาณคือไมํสามารถนํามาจํายให๎กับ CG ได ๎ 

การเพ่ิมศักยภาพของ CG มีการอบรมเพ่ิมเติมในทุกปี และมีการประเมินการทํางานของ CG 
หลังการเยี่ยมบ๎าน เอกสารในการประเมินไมํชัดเจน สํวนใหญํมาจากการสังเกต สอบถาม ทวนสอบ 
คนประเมินหลักคือ CM 

ป๓ญหาสําคัญเกี่ยวกับการจัดระบบกําลังคน CG ที่ทํางานอยูํมีความเป็นจิตอาสาคํอนข๎างสูง 
แตํป๓ญหาหลักของระบบยังเป็นการเบิกจํายเงิน และการขาดแคลนกําลังคนของ HHC มีคนเจ๎าหน๎าที่
ทํางาน full time แคํ 2 คน สํวนใหญํเป็น part time ทําให๎มีป๓ญหาในการประสานหรือการจัดการ
ได๎ไมํด ี

 
4. กลไกการดูแลระบบ 

งานของกองทุน LTC อยูํภายใต๎การดําเนินงานของของโรงพยาบาลเป็นหลัก โดย พชอ. มี
สํวนรํวมในการขับเคลื่อน การทํางานของ LTC รํวมกับ รพช. ในพ้ืนที่นั้นมีการทํางานรํวมกันคํอนข๎าง
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ดี ในสํวนของบทบาทของ พชอ. นั้นพบวําประธาน รพช. คือนายอําเภอเพ่ิงย๎ายมาใหมํจึงยังไมํมีความ
ชัดเจนในการดําเนินงานแตํทีมงาน พชอ. นั้นสํวนใหญํมาจาก คปสอ. เป็นหลัก จึงมีการทํางาน
รํวมกัน การประสานงานกัน ยังคงใช๎ความสัมพันธ๑สํวนตัวที่คํอนข๎างดี แตํบทบาทที่เดํนชัดในการ
ขับเคลื่อนนโยบายและสนับสนุนหลักๆ มาจาก สสอ.  

ความรํวมมือระหวําง อปท และ โรงพยาบาล รพสต ในการขับเคลื่อนงาน LTC คํอนข๎าง
จํากัด จนถึงป๓จจุบันนยังไมํสามารถเบิกจํายงบประมาณการดําเนินงาน LTC ได๎เลย แม๎ CG จะได๎รับ
การอบรมแล๎ว แตํทํางานแบบจิตอาสา ไมํได๎รับคําตอบแทน 

การรํวมกันทํางานของภาคีตํางๆ ในการดูแลผู๎สูงอายุในพ้ืนที่ พบวําเริ่มมาจากการเห็น
ความสําคัญของการดูแลผู๎สูงอายุจึงได๎มีการกํอตั้งศูนย๑ฟ้ืนฟูฯ ขึ้นที่วัด โดยมีการรวมตัวกันของ
ผู๎สูงอายุที่ติดสังคมมีบุคลากรด๎านสาธารณสุขเป็นแกนนํา มีชมรมผู๎สูงอายุที่เข๎มแข็ง มีผู๎สูงอายุที่
เกษียณราชการคอยชํวยเหลือสนับสนุน การดูแลผู๎สูงอายุในพ้ืนที่พัฒนาเรื่อยมา จนในป๓จจุบันมีระบบ 
LTC เข๎ามาในพ้ืนที่ การทํางานภาคีในการดูแลผู๎สูงอายุยังคงดําเนินตํอเนื่อง ซึ่งได๎รับการขับเคลื่อน
และสนับสนุนเป็นอยํางดี ทั้งในสํวน เจ๎าหน๎าที่โรงพยาบาลรํวมมือกับ รพสต. วัดกะเปียด เจ๎าอาวาส
วัด ผู๎นําในชุมชน 

 
5. ระบบการเงินการคลังท่ีสนับสนุน 

 แหลํงเงินที่สนับสนุนการดําเนินงานมาจากกองทุนสุขภาพระดับตําบล สนับสนุนวัสดุอุปกรณ๑
ที่จําเป็นในกลุํมติดบ๎าน ติดเตียง  อปท. ดําเนินการโรงเรียนผู๎สูงอายุ (3 แหํง) , การทัศนศึกษา, จัด
กิจกรรมวันผู๎สูงอายุ, ชมรมผู๎สูงอายุ CUP สนับสนุนกิจกรรมตรวจสุขภาพประจําปีให๎กับสมาชิก
ชมรมผู๎สูงอายุ/ HHC มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาฉวาง : กิจกรรมวันผู๎สูงอายุ,
กิจกรรมสานสัมพันธ๑จากเพ่ือนใหมํสูํเพ่ือนเกํา การเยี่ยมผู๎สูงอายุ 100 ปี ชํวยเหลือผู๎สูงอายุที่
ประสบภัยพิบัติตํางๆ  

 นอกจากนั้นมีเงินจากแหลํงทุนตํางๆ ได๎แกํ กิ่งกาชาดอําเภอฉวาง ภาคประชาชนและ
ภาคเอกชนตํางๆ สนับสนุนเงิน หรือสิ่งของ ให๎กับกลุํมติดสังคมในการจัดกิจกรรมประจําปี มอบ
วัสดุอุปกรณ๑ทางการแพทย๑ให๎กับกลุํมติดบ๎าน ติดเตียง ศูนย๑ฟ้ืนฟูผู๎พิการ 

  ในสํวนของงบประมาณจากแหลํงอ่ืน เชํน การสร๎างบ๎านและปรับสภาพแวดล๎อม ใช๎
งบประมาณของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย๑   ซึ่งมีเงินสนับสนุนรํวมกับ
งบประมาณท๎องถิ่น  

 
6. ระบบข้อมูลข่าวสาร 

มีฐานข๎อมูลที่หลากหลาย ได๎แกํ Thai COC, Hos XP, สป.สช. และกรมอนามัย ซึ่ง
ผู๎รับผิดชอบต๎องกรอกข๎อมูลทั้งหมด ป๓จจุบันยังไมํมีความเชื่อมโยงกัน เมื่อต๎องรายงานตาม KPI ก็
ต๎องกรอกข๎อมูลเอง  
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7. เทคโนโลยี 
                    - 

8. ผลการดําเนินงาน 
ผลจากการดําเนินงานพบวําผู๎สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงได๎รับการดูแลทั้งหมดประกอบด๎วย ผู๎สูงอายุ

ติดบ๎าน 2,681 คน ผู๎สูงอายุติดเตียง 234 คน ในผู๎สูงอายุติดเตียงที่ได๎รับการดูแลแล๎ว ADL คงระดับ
เดิม 119 คน (50.4%) ในปี 2561 ADL ดีขึ้น คิดเป็นร๎อยละ 12.4  (29) ของผู๎สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง
ทั้งหมด  ผู๎สูงอายุที่ได๎รับการดูแลแล๎ว ADL แยํลงในปี 2561 คิดเป็นร๎อยละ 12.4 (29) ของผู๎สูงอายุที่
มีภาวะพ่ึงพิงทั้งหมด และมีผู๎เสียชีวิต 58 คน (24.8%) 
จุดเด่นของพ้ืนที ่

1.ระบบบริการ พัฒนาระบบบริการตํอเนื่องและตํอยอด จาก Home health care และ ปี 
2559 เมื่อมีนโยบาย LTC ลงมา จึงได๎มีการ integrated เข๎ากับระบบเดิมที่มีอยูํ มีระบบการเยียม
บ๎าน และมีการจัดตั้งศูนย๑ฟื้นฟูสภาพที่วัด โดยเจ๎าอาวาส และ รพ.สต. เข๎าไปเชื่อมโยง 

2. กําลังคน มีระบบปฐมภูมิที่เข๎มแข็ง มีสหวิชาชีพเข๎าไปสนับสนุน ตลอดทั้งมีนักสงคม
สงเคราะห๑เข๎าไปสนับสนุนในด๎านป๓ญหาเชิงสังคมด๎วย และ สสอ. เป็นตัวเชื่อมประสาน ในการ
สนับสนุน และผสานไปยังภาคีเครือขํายอื่นๆ ได๎ด ี

3. เครือขําย : ความรํวมมือจากพระสงฆ๑เป็นทุนทางสังคมที่สําคัญมาก มีวัดทําหน๎าที่สํงเสริม
สุขภาพ มีการผลักดันในการสํงเสริมสุขภาพในกลุํมผู๎สูงอายุที่สุขภาพดี ในกลุํมติดบ๎าน ติดเตียง มีการ
เยี่ยมบ๎านเพื่อหนุนเสริมให๎กําลังใจ มีการผลักดันนโยบายในการสํงเสริมสุขภาพในกลุํมผู๎สูงอายุ  

 
ปัญหาและอุปสรรค 

1.  ไมํสามารถเบิกจํายงบประมาณมาดําเนินการได๎ จึงมีเงินเหลือทั้งงบ LTC และ กองทุนฯ 
ตําบล เนื่องมาจากการขาดความเข๎าใจในการเบิกจําย ทําให๎ อปท. ไมํกล๎าตัดสินใจ  

2. CM ย๎ายออก (รพ.สต.) ทําให๎ขาดคน คนใหมํไมํผํานการอบรม มีป๓ญหาเรื่องการเบิกจําย
งบ การไมํมีพยาบาลผู๎สูงอายุ ควรมีนโยบายให๎สถานบริการสํงคนไปอบรมหรือเรียนด๎าน
นี้ 

3. CG มีความสามารถในด๎านให๎คําแนะนําด๎านสุขภาพ ให๎กําลังใจ แตํยังมีข๎อจํากัดในการ
ให๎บริการด๎านสุขภาพมากข้ึน เชํน การฟ้ืนฟ ูหรือบริการสุขภาพอ่ืน ๆ 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. สํงเสริมการพัฒนาระบบ LTC ขยายผลจากการพัฒนาระบบบริการที่บ๎าน ไปสูํการเป็น

ศูนย๑ฟ้ืนฟูสภาพ หรืออาจพัฒนาสูํ day care ในบางแหํง (เชํนกรณีของตําบลกระเบียด) โดยการ
รํวมมือ 3 ประสาน แชร๑ทรัพยากร งบประมาณ กําลังคน ระหวําง (พระ) อปท. รพช./ รพ.สต. 
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 2. ขยายความรํวมมือระหวําง อปท. และ รพ.สต. ในการดําเนินงาน LTC ให๎เกิดความ
เข๎มแข็งและยั่งยืน ใช๎เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ในการขยายผล โดยใช๎พ้ืนที่ต๎นแบบมาแลกเปลี่ยน ให๎
ประชาชนมีสํวนรํวมรับรู๎ เชํน ชมรมผู๎สูงอายุ และชํวยกันผลักดัน 
 3. เสริมสร๎างความเข๎มแข็งของ CG  ทั้งด๎านปริมาณและคุณภาพ การจ๎างงาน CG  
    - CG เป็นกําลังคนที่สําคัญในชุมชน ต๎องเสริมพลังให๎เกิดความเข๎มแข็ง ทั้งด๎าน
ทักษะ และแรงจูงใจ 
  - CG อาจจะได๎รับการพัฒนาและจ๎างงานตามบริบทเชํน กึ่งอาสาสมัคร หรือจ๎างงาน
เต็มเวลา  
  - CG อาจจะมีความแตกตํางกันตามบริบท เชํน เขตเมือง อาจจะใช๎ CG อาชีพ และ
มีคําตอบแทนที่จูงใจชัดเจน สํวน CG ในชนบทอาจจะผสมผสานกันระหวํางจิตสาธารณและพิจารณา
จํายคําตอบแทนที่เหมาะสม 
  - มีการสอนงาน CG และติดตามกํากับอยํางใกล๎ชิดจากสหวิชาชีพ 
แผนการดําเนินงานของพ้ืนที่ในอนาคต 

1. จัดตั้งศูนย๑พัฒนาคุณภาพชีวิตผู๎สูงอายุ ที ่ตําบล ฉวาง 
2. อบรม  CM CG เพ่ิมเติม 
3. อบรม อสม เพ่ือเพ่ิมพูนความรู๎ด๎าน LTC 

 

7. การบริหารจัดการกําลังคนด้านสุขภาพสําหรับการดูแลระยะยาว  อ. พรานกระต่าย จ.
กําแพงเพชร 

1. บริบทของพ้ืนที ่
อําเภอพรานกระตํายประกอบไปด๎วยพ้ืนที่ 10 ตําบล 16 หมูํบ๎าน  
ต๎นทุนด๎านสาธารณสุข มีโรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลชุมชนหํางจากตัวเมืองกําแพงเพชร

ประมาณ 20 กิโลเมตร  
สาเหตุการปุวยที่สําคัญของผู๎สูงอายุ  3 อันดับแรก ได๎แกํ ความดันโลหิตสูง โรคชํองปากและ

ฟ๓น เบาหวานที่ไมํต๎องพ่ึงอินซูลินที่ไมํมีภาวะแทรกซ๎อน  
สถานการณ๑ผู๎สูงอายุ ผู๎พิการของพ้ืนที่ มีประชากรผู๎สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป จํานวน 11,019 คน 

คิดเป็นร๎อยละ 19.34 ของประชากรทั้งหมด ซึ่งพ้ืนที่เกือบเข๎าสูํสังคมผู๎สูงอายุสมบูรณ๑ สถานการณ๑
ผู๎สูงอายุและผู๎พิการของพ้ืนที่ ในกลุํมติดสังคม คิดเป็นจํานวน 9,088 คน คิดเป็นร๎อยละ 96.90 กลุํม
ติดบ๎าน จํานวน 222 คน คิดเป็นร๎อยละ 2.36 และกลุํมติดเตียง จํานวน 68 คน คิดเป็นร๎อยละ 0.72 
โดยในจํานวนนี้มีกลุํมติดบ๎าน ติดเตียงที่เป็นกลุํม NCD ชํวงอายุไมํถึง 60 ปี จํานวน 41 คน  
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2. การจัดระบบ LTC ของพ้ืนที ่
ก่อนมีโครงการ LTC  

จากเดิมในพ้ืนที่มีการเยี่ยมบ๎านกันปกติอยูํแล๎ว โดยใช๎ อสม. ในการชํวยลงพ้ืนที่ในการเยี่ยม
บ๎าน และมีทีมสหวิชาชีพ มีการประเมิน ADL กันอยูํแล๎ว มีงบประมาณจากเทศบาลในการชํวยเหลือ
ซึ่งมาจากจากชมรมผู๎สูงอายุ โดยในชํวงแรกของการกํอตั้งชมรมผู๎สูงอายุ  มีทีมอาสาสมัครดูแล
ผู๎สูงอายุที่บ๎าน (อผส.) ที่สนับสนุนงบประมาณโดยสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย๑
จังหวัดกําแพงเพชร ตามนโยบายของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย๑  อผส. เข๎ามา
ทํางานในการดูแลผู๎สูงอายุโดยการเยี่ยมบ๎านทุก 15 วัน ตํอมา พม. ยุติโครงการ อผส. แตํการเยี่ยม
บ๎านในลักษณะจิตอาสายังคงดําเนินการตํอ และหลังจากที่มี สปสช. ดําเนินงานกองทุน LTC การ
เยี่ยมบ๎านผู๎สูงอายุก็เกิดข้ึนอยํางเป็นระบบมากขึ้น  
 
หลังมีโครงการ LTC  
1. รูปแบบการให้บริการ 

รูปแบบในการจัดบริการในกลุํมติดบ๎าน ติดเตียงจะแยกเป็นในชุมชนและสถานบริการ คือ 

1 .กลุํมติดบ๎าน ติดเตียงในชุมชน จะลงเยี่ยมบ๎านทุกราย เดือนละ 1 ครั้ง โดยเจ๎าหน๎าที่

สาธารณสุขและ อสม   .มีการประเมิน  ADL ปีละ 2 ครั้ง ในการลงเยี่ยมบ๎านตามเกณฑ๑ในกลุํมปุวย 

โดยแยกออกเป็น 4 ประเภท คือ 

กลุํมท่ี 1 เคลื่อนไหวได๎บ๎างและอาจมีป๓ญหาการกินหรือการขับถําย ไมํมีภาวะสับสน

ทางสมอง มีการเยี่ยมโดย CG 2 ครั้งตํอเดือน 

กลุํมที่ 2 เหมือนกลุํมที่ 1 แตํมีภาวะสับสนทางสมอง มีการเยี่ยมโดย CG 2 ครั้งตํอ

เดือน 

กลุํมที่ 3 เคลื่อนไหวเองไมํได๎และอาจมีป๓ญหาการกินหรือการขับถํายหรือมีอาการ

เจ็บปุวยรุนแรง มีการเยี่ยมโดย CG 4 ครั้งตํอเดือน 

กลุํมที่ 4 เคลื่อนไหวเองไมํได๎และอาจมีป๓ญหาการกินหรือการขับถํายหรือมีอาการ

เจ็บปุวยรุนแรงหรืออยูํในวาระสุดท๎ายของชีวิต มีการเยี่ยมโดย CG 4 ครั้งตํอเดือน 

2. กลุํมติดบ๎าน ติดเตียงในสถานบริการ  รูปแบบการบริการที่ให๎จะมีการสํงตํอผู๎สูงอายุที่ติด
บ๎าน ติดเตียง รายใหมํให๎กับชุมชน รวมทั้งสนับสนุนวัสดุอุปกรณ๑ อุปกรณ๑ทางการแพทย๑
ไปใช๎ที่บ๎าน 

3. โรงพยาบาลมีโครงการพัฒนาให๎มี intermediate care ในวอร๑ดผู๎ปุวยใน ซึ่งตอนนี้มี
ประมาณ 4 เตียง  
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ไมํได๎มีรูปแบบชัดเจนในการสํงข๎อมูลผู๎ปุวยในการรับบริการ สํวนใหญํใช๎ความสัมพันธ๑สํวนตัว 
คุยกันเองหรือการใช๎ไลน๑ในการติดสื่อสารหรือสํงผู๎ปุวย ซึ่ง CM หลักจะทําหน๎าที่ประสานกับ รพ. ใน
กรณีคนไข๎มีป๓ญหา ทํา care plan ในการติดตามดูแล ประสานหรือติดตํออุปกรณ๑เครื่องมือแพทย๑ 
consult ผู๎ปุวยในรายที่มีป๓ญหากับทีมสหวิชาชีพ และในบางรายจะมาจากการที่ CG ออกไปเยี่ยม
บ๎านแล๎วเจอผู๎ปุวย แล๎วนํามาแจ๎งกับ CM หรือจากคนในชุมชนเองแจ๎งเข๎ามา 
 
3. การบริหารและจัดการกําลังคน 

อัตรากําลังคนในพ้ืนที่ ทั้งที่เป็นวิชาชีพ/ไมํใชํวิชาชีพ  มีจํานวน CM  17 คน เฉลี่ย รพสต. 
ละ 1 คน และมี  CG 225 คน CM เป็นผู๎สรรหา และ อบรม CG โดย CG สํวนใหญํเป็น อสม. อยูํแล๎ว 

ภาระงาน  CM: ทําหน๎าที่เป็นผู๎จัดการดูแลผู๎สูงอายุให๎กับ CG ประเมิน ADL และรํวม 
conference care plan กันในทีมสหวิชาชีพ จัดตารางการเยี่ยมบ๎านให๎กับ CG  สํวน CG: ทําหน๎าที่
เยี่ยมบ๎านตาม care plan ที ่CM กําหนดไว๎ สหวิชาชีพทําหน๎าที่เยี่ยมบ๎านรํวมด๎วย ประกอบด๎วย นัก
กายภาพบําบัด แพทย๑แผนไทย เภสัชกร นอกจากนั้น เจ๎าพนักงานทันตสาธารณสุข หน๎าที่คือจะเข๎า
ไปให๎สุขศึกษาในการแปรงฟ๓น ดูแลฟ๓น ในกรณีคนไข๎ติดเตียงที่ไมํสามารถมารับการรักษาที่ รพ. ได๎ ก็
จะเข๎าไปดูและประเมิน โดยอาจจะรํวมกับทีมแพทย๑ ทีมสหวิชาชีพในการขนอุปกรณ๑มาถอนฟ๓นให๎ที่
บ๎าน หรือในบางรายที่ไมํสามารถรักษาที่บ๎านได๎จะทําการสํงตัวมาทําการรักษาท่ี รพ 

CM ในพ้ืนที่ทําหน๎าที่อบรมทั้งหมด 70 ชั่วโมงตามหลักสูตรกรมอนามัยให๎กับ CG และมีการ
อบรมฟ้ืนฟ ูและการสอนงานในระหวํางการเยี่ยมบ๎าน 

การจํายคําตอบแทนเป็นไปตามข๎อกําหนดของกองทุน LTC ของ  สปสช.  คือ 500-1,500 
บาทตํอเดือน มีบางตําบลออกไปเยี่ยมด๎วยกันเป็นกลุํม และเบิกเงินออกมาแบํงกันในกลุํม จะได๎
คําตอบแทนต่ํากวํา 500-1,500 บาท 

ทีมสหวิชาชีพสนับสนุนงาน LTC โดยการเยี่ยมบ๎านประมาณเดือนละ 1 ครั้ง และ มีการ 
conference case รํวมกันเดือน สํวนใหญํเป็นลักษณะที่ไมํเป็นทางการ เชํน การสื่อสารทางไลน๑ ซึ่ง
ทําให๎สามารถสื่อสารกันได๎เร็วกวําการสื่อสารในรูปแบบที่เป็นทางการ  

 

4. กลไกการดูแลระบบ 
นําแนวคิดของกองทุนมาปรับใช๎กับการเยี่ยมบ๎านเดิมที่มียูํแล๎ว โดยให๎ CG ที่ผํานการอบรม

มาทําหน๎าที่เหมือน อผส. ในอดีต สํวน CM ก็จะเป็นผู๎ที่เคยทําหน๎าที่รับผิดชอบการวางแผนดูแล
ผู๎ปุวยรายเคสอยูํแล๎ว การม ีCG และ CM เข๎ามา จึงไมํได๎หมายถึงการมีคนทํางานเพ่ิมขึ้น แตํเป็นการ
เพ่ิมภาระงานให๎กับคนที่ทํางานอยูํแล๎ว โดยเฉพาะงานเอกสารที่เกี่ยวกับการเบิกจํายเงินจากกองทุน 
และการเข๎ารับการอบรม 

นอกเหนือจากงบประมาณจากกองทุน LTC ของ สปสช. แล๎ว มีหลายภาคสํวนในการชํวย
สนับสนุน ไมํวําจะเป็นชุมชน อปท.  วัด มีเงินบริจาคและผ๎าปุา อีกท้ังยังมีหนํวยงานของ พม. เข๎ามามี
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สํวนเข๎ามาชํวยในการปรับปรุงสถานที่ การสนับสนุนการดูแลผู๎มีภาวะพ่ึงพิงนั้น มีการสนับสนุนทั้ง
ด๎านบริการสุขภาพและการบริการสังคมโดยในด๎านการบริการสังคมนั้น  มีการขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานโดยผําน พชอ. มีนายอําเภอเป็นประธาน ทําให๎มีกลไกและระบบในการดูแลผู๎สูงอายุมาก
ขึน้ เกิดการเชื่อมโยงทั้งในสํวนท๎องถิ่นและระบบการบริการทางด๎านสุขภาพ โดยมีการลงพ้ืนที่รํวมกับ
ทีมเยี่ยมบ๎าน เพ่ือให๎เห็นภาพชัดเจน ได๎เห็นป๓ญหาและสภาพความเป็นอยูํที่ชัดเจนของชุมชน  

อําเภอพรานกระตํายมี 10 ตําบล 11 อปท. มี อปท. เข๎ารํวมกองทุน LTC 10 แหํง ทั้ง 10 
แหํงเบิกจํายผํานศูนย๑พัฒนาคุณภาพชีวิต   

 
5. ระบบการเงินการคลังท่ีสนับสนุน 

เงินจากแหลํงสนับสนุนสามารถแยกได๎เป็น 2 แหลํงคือ แหลํงที่เป็นทางการ ได๎แกํ กองทุน 

LTC ของ สปสช.,อปท. โรงพยาบาล และในสํวนที่ไมํเป็นทางการ เชํน การขอสนับสนุนจากชมรม

กาชาดจังหวัด สมาคมโรตารี่ วัด  

กระบวนการในการขอสนับสนุนจากแหลํงทุนในสํวนภายในเป็นระบบราชการที่มี

งบประมาณในการชํวยเหลือ จัดสรรงบประมาณตามกระบวนการ สํวนภายนอกระบบราชการในพ้ืนที่

ใช๎ความสัมพันธ๑สํวนตัวของเจ๎าหน๎าที่สาธารณสุข รวมทั้งคนในพ้ืนที่เห็นความสําคัญจากการที่

นายอําเภอลงเยี่ยมบ๎านในฐานะประธาน พชอ. จากการที่เห็น CG ลงไปชํวยดูแลผู๎สูงอายุ จึงได๎จัดทํา

ผ๎าปุาเพื่อสนับสนุนการซื้ออุปกรณ๑การแพทย๑หรือนําไปชํวยผู๎ยากไร๎ 

 

6. ระบบฐานข้อมูล 
มีฐานข๎อมูลที่หลากหลาย ได๎แกํ Thai COC, Hos XP, สป.สช. และกรมอนามัย ซึ่ง

ผู๎รับผิดชอบต๎องกรอกข๎อมูลทั้งหมด ป๓จจุบันยังไมํมีความเชื่อมโยงกัน เมื่อต๎องรายงานตาม KPI ก็ต๎อง

กรอกข๎อมูลเอง  

 

7. เทคโนโลยี 
 เทศบาลสนับสนุนรถไฟฟูาในการเยี่ยมบ๎านของ CG  

 

8. ผลการดําเนินงาน 
ผลจากการดําเนินงานพบวําผู๎สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง ได๎รับการดูแลทั้งหมดประกอบด๎วย 

ผู๎สูงอายุติดบ๎าน 173  คน ผู๎สูงอายุติดเตียง 70 คน ในผู๎สูงอายุติดเตียงที่ได๎รับการดูแลแล๎ว ADL คง
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ระดับเดิม 194 คน (79.8%) ในปี 2561 ADL ดีขึ้น คิดเป็นร๎อยละ 5.3  (13) ของผู๎สูงอายุที่มีภาวะ

พ่ึงพิงทั้งหมด  ผู๎สูงอายุที่ได๎รับการดูแลแล๎ว ADL แยํลงในปี 2561 คิดเป็นร๎อยละ 2.1 (5) ของ

ผู๎สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงทั้งหมด และมีผู๎เสียชีวิต 31 คน (12.8%) 

 

จุดเด่น 
1. ความรํวมมือระหวําง  รพช . และ สสอ . เป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ มีการทํางาน

รํวมกันอยํายาวนาน จึงทําให๎การํอยอดโครงการตํางๆ เป็นไปด๎วยดีจุดเดํนของพ้ืนที่ คือมีภาค
เครือขํายที่ชํวยเหลือ ให๎ความรํวมมือดี พร๎อมที่จะสนับสนุน 

2. เทศบาลได๎จัดตั้งกองสาธารณสุขขึ้นภายในเทศบาลและมีพยาบาลวิชาชีพเข๎ามา
รับผิดชอบ จึงสามารถสร๎างศักยภาพ โดยรํวมมือกับชมรมผู๎สูงอายุที่เข๎มแข็ง ในการจัดบริการการ
ดูแลนะยะยาวในเขตเมืองได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

3. มีภาคีเครือขํายเข๎มแข็งพร๎อมให๎การสนับสนุน LTC เป็นประเด็นหนึ่งของการทํางาน 
พชอ และนายอําเภอให๎การสนับสนุน เชื่อมโยง CG กับอาสากาชาด 

 

ปัญหา 

1. ระบบบริการ  อปท  หลายแหํงยังไมํสามารถเข๎ารํวม  โครงการ  LTC ได๎ -  บางแหํงเข๎า
รํวมแตํมีป๓ญหา การเบิกจําย ทําให๎เกิดความไมํเทําเทียมกันในระหวํางพ้ืนที่ 

2. กําลังคน 
CG มีความสามารถในด๎านให๎คําแนะนําด๎านสุขภาพ ให๎กําลังใจ แตํยังมีข๎อจํากัดใน

การให๎บริการด๎านสุขภาพมากขึ้น เชํน การฟ้ืนฟู หรือบริการสุขภาพอ่ืน ๆ และในบางกรณี 

ลาออกไปทํางานกับเอกชน 

CM มีภาระงานมาก จํานวนกําลังคนสหวิชาชีพมีจํากัด อาจจะไมํมีเวลาเต็มที่กับ 

LTC 

ป๓ญหาในบางพ้ืนที่ที่เจอในการเยี่ยมบ๎านคือ ในกรณีบ๎านคนมีฐานะไมํอยากให๎ CG เข๎าไป

วุํนวาย แตํคนไข๎กลับต๎องการให๎ CG เข๎าไปดูแลเพื่อให๎กําลังใจและพูดคุย ซึ่งเป็นสิ่งที่ชี้ให๎เห็นวําระบบ 

CG ที่อยูํในเขตเมือง อาจจะแตกตํางจากเขตชนบท 
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ข้อเสนอแนะ 
1.  ขยายผลการพัฒนาระบบ LTC  

 - พัฒนาไปสูํสถานบริการ ด๎าน LTC เชํน ศูนย๑ฟ้ืนฟูสภาพ หรือday care ในบาง
แหํง เพ่ือตอบโจทก๑ความต๎องการระดับพ้ืนที่  โดยการรํวมมือภาคีหลัก ได๎แกํ อปท 
รพช หรือ ภาคีอ่ืน มีการ แชร๑ทรัพยากร งบประมาณ กําลังคน  

2.        ขยาย ความรํวมมือระหวําง อปท และ รพสต ในการดําเนินการ LTC ให๎ได๎มากที่สุด 
ใช๎เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ในการขยายผล โดยใช๎พื้นที่ต๎นแบบ มาแลกเปลี่ยน 

3.       เสริมสร๎างความเข๎มแข็งของ CG  ทั้งด๎านปริมาณและคุณภาพ และการจ๎างงาน CG  
  - CG เป็นกําลังคนที่สําคัญในชุมชน ต๎องเสริมพลังให๎เกิดความเข๎มแข็ง 
  - CG อาจจะได๎รับการพัฒนาและจ๎างงานตามบริบทเชํน กึ่งอาสาสมัคร หรือจ๎างงาน
เต็มเวลา 
  - มีการสอนงาน ติดตามกํากับอยํางใกล๎ชิดจาก สหวิชาชีพ 
 
แผนการดําเนินงานต่อไปของพ้ืนที่ 

ขยายการจัดรูปแบบบริการโดยการจัดผู๎สูงอายุเป็น 3 กลุํม ตามความสามารถในการปฎิบัติ
กิจวัตรประจําวันของผู๎สูงอายุ (ADL) ตามชุดสิทธิประโยชน๑ของ สปสช. ไปสูํพ้ืนที่อ่ืน ๆ 
 

8. การบริหารจัดการกําลังคนด้านสุขภาพสําหรับการดูแลระยะยาว  อ. ชัยบาดาล ลพบุรี 

1. บริบทของพ้ืนที ่
อําเภอชัยบาดาลแบํงเขตการปกครองออกเป็น 17 ตําบล 136 หมูํบ๎าน มีโรงพยาบาล

สํงเสริมตําบลจํานวน 19 แหํง มีศูนย๑สุขภาพชุมชน 1 แหํง  มีโรงพยาบาลชุมชน 1 แหํง คือ รพ. ชัย
บาดาล เป็นโรงพยาบาลขนาด M2 มีเตียงให๎บริการจริง 154 เตียง มีผู๎สูงอายุในพ้ืนที่ มีทั้งหมด 
13,042 คน เป็นผู๎สูงอายุที่ผํานการคัดกรอง 8,462 (64.88%) ในจํานวนนี้เป็นผู๎สูงอายุที่ติดสังคม 
8,319 (98.31%) ติดบ๎าน 125 (1.48%) และติดเตียง 69 (0.82)  
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2. การจัดระบบ LTC ของพ้ืนที ่
ก่อนมีโครงการ LTC  

การทํางานในพ้ืนที่มีการเยี่ยมบ๎านแลดูผู๎สูงอายุมากํอนที่จะมีโครงการ LTC อาจจะไมํมี
รูปแบบหรือ care plan ที่ชัดเจน เริ่มการดําเนินงาน เกิดจากการที่มีผู๎สูงอายุฆําตัวตาย จึงได๎มีการ
รวมกลุํมและประชุมกันในพ้ืนที่ ผู๎นําชุมชนได๎ตระหนักและเห็นความสําคัญ จึงได๎เกิดชมรมตะวันยอ
แสงขึ้นมาถือวําเป็นการกํอตั้งเป็นชมรมผู๎สูงอายุ โดยเริ่มแรกให๎การสนับสนุนด๎านสังคมในคนไข๎ที่เดิน
ได๎ ในสํวนที่เป็นคนไข๎ติดเตียง จะมีการวางแผนในการเยี่ยมบ๎านโดยมีทีม อสม. ลงไปเยี่ยมด๎วย และ
ดําเนินการเรื่อยมา ตั้งแตํมีโคงการ LTC เข๎ามาในพ้ืนที่ ระบบการทํางาน การประสานงานเริ่มเป็น
ระบบมากขึ้น อีกท้ังยังมีทีมสหวิชาชีพเข๎ามารํวมด๎วย ทําให๎ระบบการเยี่ยมบ๎านมีความชัดเจนขึ้น เพ่ิม
คุณภาพชีวิตของคนไข๎ติดเตียงมากข้ึนกวําเดิม โดยในพื้นท่ีมีระบบการบริการกํอนการมี LTC ดังนี้  

Institutional-based มีศูนย๑ฟ้ืนฟูสภาพ เป็นศูนย๑ที่มีหนํวยงานรับผิดชอบคือ PCC โดยมี
แพทย๑รํวมทีมออกตรวจและทําหน๎าที่ในการบริหารศูนย๑ พ้ืนที่ศูนย๑ฯ อยูํภายในเขตเมือง และเป็น
ความรํวมมืออยํางใกล๎ชิดระหวํางเทศบาลและ รพช. ศูนย๑เปิดให๎บริการ จันทร๑-ศุกร๑ (8.00-20.00 น.) 
มีตารางออกตรวจและมีกิจกรรมในแตํลํะวันแตกตํางกัน สํวน ศูนย๑ฟ้ืนฟูฯ จะให๎การบริการเฉพาะวัน
พุธเทํานั้น โดยเน๎นไปที่กิจกรรมการฟ้ืนฟูเป็นหลัก รับคนไข๎ทั่วไป และคนไข๎ที่มีความพิการทางการ
เคลื่อนไหวทั้งเด็ก ผู๎ใหญํ และผู๎สูงอายุ คนไข๎ที่มารับบริการ มาจากหลายชํองทาง เชํน รพ. สํงตํอ 
คนไข๎เดินเข๎ามาเอง ย๎ายมาจากคลิกนิกเอกชน แตํสํวนใหญํจะรับเฉพาะคนไข๎ในเขตพ้ืนที่เทํานั้น ผู๎
ให๎บริการหลักได๎แกํนักกายภาพบําบัด จ๎างงานโดยเทศบาลและ รพช. 

นอกจากนั้น ยังมีศูนย๑อุปกรณ๑ เชํน เตียงปรับระดับ ที่นอนลม มีถังออกซิเจนและเครื่องผลิต
ออกซิเจน ผ๎าอ๎อม เพ่ือสนับสนุนผู๎ปุวยที่บ๎าน มีระบบการยืม-คืนที่ชัดเจน ในกรณีที่คนไข๎หรือญาติไมํ
สามารถมารับหรือยืมภายในศูนย๑ฯ มีบริการรถรับและสํงไปยังพ้ืนที่ นอกจากนั้น ภายในสํวนของ
โรงพยาบาลเอง มีศูนย๑เครื่องมือแพทย๑ ที่ได๎การสนับสนุนด๎านการเงินจากชุมชนจากการบริจาค การ
กุศลและจากการจัดกิจกรรมของทางโรงพยาบาลในการหางบประมาณ มีการจัดตั้งคณะกรรมการ
กองทุนในสํวนนี้เพ่ือให๎เกิดความโปรํงใสในการเบิกจําย ทางโรงพยาบาลจะนําเงินมาซื้ออุปกรณ๑
ทางด๎านการแพทย๑ เชํน เตียง รถเข็น ถังออกซิเจน มีบริการในการยืม-คืน ในคนไข๎ที่ขาดแคลน
อุปกรณ๑เหลํานี้ ข๎อดีในการมีศูนย๑แพทย๑เครื่องมือนั้น ประชาชนมีสํวนรํวมในการดูแลสุขภาพ และที่
สําคัญการที่มีงบประมาณท่ีไมํได๎ขึ้นตรงกับระบบราชการ ทําให๎การเบิกจํายคลํองตัว ตอบสนองได๎ตรง
ตามความต๎องการ ชํวยเหลือประชาชนที่ประสบป๓ญหาได๎รวดเร็ว ใกล๎บ๎าน ใกล๎ใจ เพ่ิมคุณภาพชีวิต
โดยเฉพาะอยํางยิ่งในผู๎ปุวยที่อยูํในวาระสุดท๎าย 

อัตรากําลังคนที่ทํางานภายในศูนย๑ มีเจ๎าหน๎าที่ EMT 4 คน (จ๎างโดยเทศบาล 2 คน รพ. 2 
คน) แบํงเป็น  2 กะ กะละ  12 ชม. โดยแบํงเป็นเวรเช๎าดึก มีแพทย๑แผนไทย 4 คน มีนัก
กายภาพบําบัด 2 คน (จ๎างโดยเทศบาล 1 คน รพ. 1 คน) ผู๎ชํวยกายภาพ 1 คน และมีพยาบาลเยี่ยม
บ๎าน 3 คน  
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นอกจากนั้นมีการทําคูํมือเกี่ยวกับการดูแลคนไข๎ ติดบ๎าน ติดเตียงสําหรับญาติในการดูแล
คนไข๎ท่ีบ๎าน 

สํวนการดูแลที่บ๎าน ที่อําเภอชัยบาดาลมีการดําเนินการมานานแล๎ว ภายใต๎โครงการคนลพบุรี
ไมํทิ้งกัน โดยทุกอําเภอได๎มีการรํวมกับ อปท. อบรม CG ให๎ทํางานเยี่ยมบ๎าน ชํวยเหลือในการดูแล
ผู๎ปุวย รํวมกับ บุคลากรสาธารณสุข และ อปท. เป็นผู๎จํายเงินเดือน 

 
ระบบบริการหลังมีโครงการ LTC ซึ่งหลังจากสมัครกองทุน LTC การดูแลเป็นระบบมากขึ้น 

มีทีมสหวิชาชีพเข๎ามารํวมทีม มีการอบรม CM และมี care plan และจ๎าง CG เข๎ามาเป็นกําลังเสริม
ในการเยี่ยมบ๎าน 

Institutional-based ศูนย๑ฟ้ืนฟูสภาพ และ ศูนย๑เครื่องมือแพทย๑ ในสํวนของคนไข๎ที่
เข๎าเกณฑ๑ LTC ทางศูนย๑ก็จะรับมาฟ้ืนฟูในกรณีท่ีสามารถมารับบริการเองได๎ ในวันพุธ สํวนในรายที่ไมํ
สามารถมารับบริการจะมีเจ๎าหน๎าลงไปทําหน๎าที่ลงเยี่ยมบ๎านและฟ้ืนฟู มีบริการยืม-คืน อุปกรณ๑ทาง
การแพทย๑ 

Community-based ในส่วนนี้รูปแบบการให้บริการ แบํงเป็น ดังนี้ 
กลุํมติดสังคม จะมี home visit โดยมี ทีมสหวิชาชีพ แพทย๑ ทันตแพทย๑ พยาบาลวิชาชีพ 

นักกายภาพบําบัด นักแพทย๑แผนไทย ทําการเยี่ยมบ๎านอยํางน๎อย 1 ครั้ง/เดือน/ราย ในสํวนที่เป็นงาน

ของ LTC จะเน๎นไปที่กลุํมที่ 1 (เคลื่อนไหวได๎บ๎างและอาจมีป๓ญหาการกิน การขับถําย) ทีมรับผิดชอบ

คือ CM) และ CG 

กลุํมติดเตียง จะมี home ward โดยจะมีทีมสหวิชาชีพ เยี่ยมบ๎านอยํางน๎อย 2 ครั้ง/เดือน/

ราย มี Day care โรงพยาบาลในสํวนของ PCC รํวมกันกํอตั้งขึ้นมา โดยมีผู๎รับผิดชอบหลักคือ นัก

กายภาพบําบัด แพทย๑แผนไทย ปฏิบัติหน๎าที่ในทุกวันพุธ ในสํวนของงาน LTC เน๎นไปที่กลุํม 2, 3 

และ 4 ทีมงานที่รับผิดชอบคือ CM และ CG ทําการเยี่ยมบ๎านอยํางน๎อย 4 ครั้ง/เดือน/รายตามเกณฑ๑

ของ สปสช.  

มีการสํงตํอคนไข๎มาจากทางโรงพยาบาลและประสานไปใน รพ.สต. ในพ้ืนที่ โดยมีการ
ประชุมกับทีมสหวิชาชีพในการสํงตํอ และการให๎ยืมอุปกรณ๑ที่จําเป็นสําหรับคนไข๎ เชํน เตียง ที่นอน
ลม  ยังไมํมีระบบฐานข๎อมูลหลักหรือการรวบรวมข๎อมูล ยังไมํมีฐานข๎อมูลที่เป็น COC  การเชื่อมโยง
ข๎อมูลที่เป็นทางการหรือชัดเจน มีเพียงแคํการสื่อสารที่ไมํเป็นทางการ เชํน มีการสํงไลน๑เชื่อมตํอ
ข๎อมูลระหวํางทีมเยี่ยมบ๎าน LTC  
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3. การบริหารและจัดการกําลังคน 
CG สํวนใหญํเป็น อสม. อยูํแล๎วและมีบางสํวนที่ไมํได๎เป็น อสม. และสมัครใจเป็น CG มี CG 

บางคนที่เมื่อมีประสบการณ๑จะลาออกไปทํางานดูแลผู๎สูงอายุในศูนย๑หรือรับจ๎างดูแลผู๎สูงอายุเอง ที่มี
รายได๎สูงกวําการเป็น CG ป๓ญหาคือ ไมํมีแรงจูงใจที่ดีในการทํางาน คําตอบแทนน๎อยมีแคํ 4 ตําบล 
(จาก 17 ตําบล) เทํานั้นที่มีการเบิกจํายเงินให๎ CG การคงอยูํคือการที่เป็น อสม. เดิมและการทํางาน
อยูํด๎วยใจ และมี CG ของเทศบาลจ๎างเต็มเวลาในอัตรา 9,000 บาท ตํอเดือน แตํอยูํไมํนานลาออกไป
เนื่องจากภาระงานมาก 

 CM ในพ้ืนที่ทําหน๎าที่สรรหา อบรม และเป็นพ่ีเลี้ยงให๎ CG ใน มีการ conference care 
plan และ วางแผนการติดตามการเยี่ยมบ๎านตามกองทุน LTC การดูแลผู๎สูงอายุตามแผนรายบุคคล
ให๎กับ CG ในสํวนของ CG ทําหน๎าที่เยี่ยมบ๎านตาม care plan ของ CM ทีมสหวิชาชีพ ได๎แกํ 
กายภาพบําบัด/ แพทย๑แผนไทย เภสัชกร เจ๎าพนักงานทันตสาธารณสุข ทําหน๎าที่เยี่ยมบ๎านกับทีมสห
วิชาชีพ  

มีการอบรมของ CM และการอบรม CG ตามหลักสูตรของกรมอนามัย 70 ชม. การอบรม
เพ่ิมเติมในการเพ่ิมทักษะของ CG จะมีการอบรมในเรื่องของการฟ้ืนฟูคนไข๎ ปีละ 2 ครั้ง โดยนัก
กายภาพบําบัด 

 
4. ระบบการเงินการคลังท่ีสนับสนุน 

เงินกองทุน LTC ของ สปสช. งบประมาณจาก อปท. (สนับสนุนการจัดการด๎าน
สภาพแวดล๎อมและปรับสภาพบ๎าน)  งบประมาณจาก พม. และแหลํงทุนจากเอกชน เชํน บริษัทเบทา
โกรมีการสนับสนุนในการสร๎างบ๎านโดยดึงวิทยาลัยการอาชีพเข๎ามามีสํวนรํวมในกรณีที่ต๎องมีการ
ปรับปรุงสภาพแวดล๎อม  

 
5. กลไกการดูแลระบบ 

การทํางานของ LTC รํวมกับ รพช. ในพ้ืนที่นั้นมีการทํางานรํวมกันคํอนข๎างดี มีนายอําเภอนํา
ทีมลงเยี่ยมบ๎านรํวมกับสหวิชาชีพ การประสานงานกันหรือการทํางานอาจจะไมํเป็นทางการมาก 
นายอําเภอในพ้ืนที่ให๎ความสําคัญในกลุํมติดบ๎าน ติดเตียง ในสํวนของ สสอ. มีการให๎งบในการ
สนับสนุนให๎มีแผนการอบรมฟ้ืนฟูในสํวนของ CG  

 มีการดําเนินงานรํวมกันทั้งในสํวนของพ้ืนที่และท๎องถิ่น คือ อปท. ลงเยี่ยมพร๎อมผู๎ปุวยพร๎อม
นายอําเภอ 

มีเพียง 4 อปท. ที่เข๎ารํวมกองทุน LTC และมีการเบิกจํายผํานศูนย๑พัฒนาคุณภาพชีวิต 
สําหรับเทศบาลลํานารายณ๑ มีความรํวมมืออยํางดีกับ PCU ของ รพ. ชัยบาดาล มีการจ๎างงาน CG 
เต็มเวลา และจ๎างงานบุคลากรสาธารณสุขปฏิบัติงานที่ PCU ด๎วย 
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6. ระบบฐานข้อมูล 
มีฐานข๎อมูลที่หลากหลาย ได๎แกํ Thai COC Hos XP สป สช และกรมอนามัย ซึ่ง

ผู๎รับผิดชอบต๎องกรอกข๎อมูลทั้งหมด ป๓จจุบันยังไมํมีความเชื่อมโยงกัน เมื่อต๎องรายงานตาม KPI ก็ต๎อง
กรอกข๎อมูลเอง  

 
7. เทคโนโลยี 
 การจัดตั้งศูนย๑อุปกรณ๑การแพทย๑ขึ้นในระดับอําเภอ และแจกจํายไปในพื้นที่ทุกตําบล 
 
8. ผลการดําเนินงาน 

ผลจากการดําเนินงานพบวําผู๎สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง ได๎รับการดูแลทั้งหมดประกอบด๎วย 
ผู๎สูงอายุติดบ๎าน 278  คน ผู๎สูงอายุติดเตียง 93 คน ในผู๎สูงอายุติดเตียงที่ได๎รับการดูแลแล๎ว ADL คง
ระดับเดิม 261 คน (70.4%) ในปี 2561 ADL ดีขึ้น คิดเป็นร๎อยละ 7.0  (26) ของผู๎สูงอายุที่มีภาวะ
พ่ึงพิงทั้งหมด  ผู๎สูงอายุที่ได๎รับการดูแลแล๎ว ADL แยํลงในปี 2561 คิดเป็นร๎อยละ 6.7 (25) ของ
ผู๎สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงทั้งหมด และมีผู๎เสียชีวิต 59 คน (15.9%) 
 
จุดเด่น 

1. ระบบบริการ ปี 2558 มีระบบ LTC ทั้งจังหวัดภายใต๎นโยบายคนลพบุรีไมํทิ้งกัน มีการ
รํวมมือระหวําง อปท และ รพสต/ รพช มีการพัฒนาระบบเครือขํายปฐมภูมิที่เข๎มแข็ง และมีการ
กระจายแพทย๑และท ี

2. สหวิชาชีพ ครอบคลุมเครือขําย รพสต ซึ่งเป็นต๎นทุนที่สําคัญของการดําเนินงาน LTC มี
การจัดดูแลที่บ๎านและมีศูนย๑ฟื้นฟูสภาพ สนับสนุนรํวมกันระหวํางเทศบาลและ รพช. 

3. การรํวมมือระหวํางเทศบาลและ รพช. ในการขับเคลื่อนศูนย๑แพทย๑ชุมชนในเขตเมือง โดย
รํวมมือทั้งคน ทรัพยากร และการบริหารจัดการ ได๎แกํ อาคารศูนย๑แพทย๑ลงทุนโดย รพช. ตั้งอยูํบน
พ้ืนที่ติดกับเทศบาล บริการ OPD เป็น ของ รพช. มีแพทย๑และทีมสหวิชาชีพประจํา การเยี่ยมบ๎าน
ลงทุนโดย รพช. และเทศบาล โดยเทศบาลจ๎างนักบริบาลในอัตราเงินเดือน 9,000 บาทมาทํางานกับ
พยาบาลของโรงพยาบาล เทศบาลลงทุนซื้ออุปกรณ๑ฟ้ืนฟูสภาพ และจ๎างงานนักกายภาพรํวมกันกับ 
รพช. และเทศบาลลงทุนกับทีมเวชกิจฉุกเฉิน มีทีมดูแลผู๎ปุวยในที่เกิดเหตุที่พร๎อม 24 ชม. และมีรถ 
ambulance เป็นต๎น 

 
ปัญหา 

1. ระบบบริการ อปท หลายแหํงยังไมํสามารถเข๎ารํวม โครงการ LTC ได๎- บางแหํงเข๎ารํวม
แตํมีป๓ญหา การเบิกจําย ทําให๎เกิดความไมํเทําเทียมกันในระหวํางพ้ืนที่ 
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2. กําลังคน CG มีความสามารถในด๎านให๎คําแนะนําด๎านสุขภาพ ให๎กําลังใจ แตํยังมีข๎อจํากัด
ในการให๎บริการด๎านสุขภาพมากขึ้น เชํน การฟ้ืนฟู หรือบริการสุขภาพอ่ืน ๆ และในบาง
กรณ ีลาออกไปทํางานกับเอกชน CM มีภาระงานมาก จํานวนกําลังคนสหวิชาชีพมีจํากัด 
อาจจะไมํมีเวลาเต็มที่กับ LTC 

ข้อเสนอแนะ 
1. ขยายผลการพัฒนาระบบ LTC  พัฒนาไปสูํสถานบริการ ด๎าน LTC เชํน ศูนย๑ฟ้ืนฟูสภาพ 

หรือday care ในบางแหํง เพ่ือตอบโจทก๑ความต๎องการระดับพ้ืนที่ โดยการรํวมมือภาคี
หลัก ได๎แกํ อปท รพช หรือ ภาคีอ่ืน เชํน พระ มีการ แชร๑ทรัพยากร งบประมาณ 
กําลังคน  

2. ขยาย ความรํวมมือระหวําง อปท และ รพสต ในการดําเนินการ LTC ให๎ได๎มากที่สุด ใช๎
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ในการขยายผล โดยใช๎พื้นที่ต๎นแบบ มาแลกเปลี่ยน 

3. เสริมสร๎างความเข๎มแข็งของ CG  ทั้งด๎านปริมาณและคุณภาพ และการจ๎างงาน CG  
  - CG เป็นกําลังคนที่สําคัญในชุมชน ต๎องเสริมพลังให๎เกิดความเข๎มแข็ง 
  - CG อาจจะได๎รับการพัฒนาและจ๎างงานตามบริบทเชํน กึ่งอาสาสมัคร หรือจ๎างงาน
เต็มเวลา 
  - มีการสอนงาน ติดตามกํากับอยํางใกล๎ชิดจากสหวิชาชีพ 
 
แผนการดําเนินงานของพ้ืนที่ในอนาคต 

1. จัดการศึกษาดูงานพื้นที่ต๎นแบบ เพ่ือดําเนินการขยายพ้ืนที่ 
2. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ 
3. ติดตามเยี่ยมเสริมพลัง CG 
4. ประชุมรํวมชี้แจงติดตาม ทาความเข๎าใจ ในระดับท๎องถิ่น 
5. พัฒนาศูนย๑ฟื้นฟูสภาพ 

 
9. การบริหารจัดการก าลงัคนด้านสุขภาพส าหรับการดูแลระยะยาว  อ. จักราช จ. นครราชสีมา 

 
1. บริบทของพ้ืนที่ 

เป็นอําเภอเล็กๆ ของจังหวัดนครราชสีมา แบํงเขตการปกครองเป็น 8 ตําบล 6 ชุมชน และ 
109  หมูํบ๎าน การปกครองสํวนท๎องถิ่น เป็น อบต. 8 แหํง และเทศบาลตําบล 1 แหํง 
 ต๎นทุนด๎านสาธารณสุขของพ้ืนที่ประกอบด๎วย โรงพยาบาลชุมชนขนาด  60 เตียง 1 แหํง คือ 

โรงพยาบาลจักราช และมีหนํวยบริการปฐมภูมิรวม 9 แหํง ได๎แกํ รพสต  .  8 แหํง และ ศูนย๑สุขภาพ

ชุมชน (PCU) 1 แหํง ตั้งอยูํในโรงพยาบาลจักราช และมีสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ 1 แหํง 
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 บุคลากรสายวิชาชีพในโรงพยาบาลประกอบด๎วยแพทย๑ 9  คน รวมผู๎อํานวยการ ทันตแพทย๑ 
5 คน เภสัชกร 7 คน พยาบาลวิชาชีพ 63 คน นักกายภาพบําบัด 3 คน  
 มีประชากรทั้งหมด ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 จํานวน 71,716 คน ในจํานวนนี้เป็น
ประชากร UC 53,750 คน 
 ปัญหาด้านสุขภาพที่สําคัญ 
 ผู๎ปุวยนอก กลุํมโรค  5 อันดับแรก ได๎แกํ โรคระบบยํอยอาหารรวมโรคในชํองปาก โรคระบบ

ไหลเวียนเลือด โรคเก่ียวกับตํอมไร๎ทํอ โภชนาการและเมตะบอลิซึ่ม โรคระบบกล๎ามเนื้อ รวมโครงรําง

และเนื้อยึดเสริม และโรคระบบหายใจ 

 ผู๎ปุวยใน พบวําเข๎ารับการรักษาด๎วยโรค 5 อันดับแรกตํอไปนี้  ไข๎หวัดใหญํและปวดบวม อหิ

วาต๑และกระเพาะอาหารและลําไส๎อักเสบ โรคติดเชื้อฉับพลันที่ระบบทางเดินหายใจสํวนลําง ไตวาย

เรื้อรัง และเนื้อเยื่ออักเสบ  /ติดเชื้อบริเวณผิวหนัง  

สถานการณ์ผู้สูงอายุและผู้พิการ 

 ปี  2561 มีผู๎สูงอายุในพ้ืนที่ 9,386  คน คิดเป็นประมาณร๎อยละ 15 ของประชากรทั้งหมด 

เมื่อประเมิน ADL จะมีผู๎สูงอายุแตํละกลุํมดังนี้ กลุํม 1 ติดสังคม จํานวน 9,071 คน คิดเป็นร๎อยละ 

96.64 ของจํานวนผู๎สูงอายุทั้งหมด   ,กลุํม  2 ติดบ๎าน จํานวน 250 คน คิดเป็นร๎อยละ 2.66 ของ

ประชากรผู๎สูงอายุทั้งหมด  และกลุํม 3 ติดเตียง 65 คน คิดเป็นร๎อยละ 0.69 ของผู๎สูงอายุทั้งหมดใน

พ้ืนที่  

 
2. การจัดระบบ LTC ของพ้ืนที ่ 

ก่อนมีโครงการ LTC 
 จักราชมีระบบการดูแลผู๎สูงอายุภาวะพ่ึงพิงในพ้ืนที่ตั้งแตํกํอนที่จะมีกองทุน LTC ของ สปสช. 

 โดยผสมผสานเข๎ากับการพัฒนาระบบปฐมภูมิของอําเภอ และเชื่อมโยงกับระบบการดูแลที่บ๎าน 

(home health care) ของโรงพยาบาลที่มีอยูํแล๎ว มีเปูาหมายในการดําเนินการคือ 

1. ผู๎สูงอายุติดสังคมมีสุขภาพกาย จิต สังคมที่ดี   ,กลุํมสุขภาพดี  ไมํเกิดโรคเรื้อรังที่ปูองกัน

ได๎ และกลุํมปุวย สามารถควบคุมอาการของโรค 

2. ผู๎สูงอายุติดบ๎านมีสุขภาพกาย จิต สังคมที่ดี และ ความสามารถในการดําเนินกิจวัตร

ประจําวันไมํลดลงไปเป็นกลุํมติดเตียง 

3. ผู๎สูงอายุกลุํมติดเตียงไมํเกิดภาวะแทรกซ๎อนที่ปูองกันได๎เชํน ข๎อติด แผลกดทับ และปอด

บวมจากการสําลักอาหาร 



 

159 

งานดูแลผู๎สูงอายุเป็นสํวนหนึ่งของงาน Home Health Care: HHC ซึ่งอยูํภายใต๎กลุํมงาน

ปฐมภูมิของโรงพยาบาล ซึ่งมีแพทย๑เวชศาสตร๑ครอบครัวดูแลอยูํ จัดให๎มี LTC ในแผนกผู๎ปุวยใน ถือ

เป็นพ้ืนที่ที่ให๎ความสําคัญกับงานปฐมภูมิมาก จัดระบบให๎มีทีมสหวิชาชีพรับผิดชอบประจําทุกตําบล 

ผู๎สูงอายุติดต๎านติดเตียงจึงได๎รับการดูแลและเยี่ยมบ๎านเป็นประจํา โดยงาน HHC จะเป็นศูนย๑กลางทํา

หน๎าที่กลไกจัดบริการการเยี่ยมบ๎าน ให๎ทีมสหวิชาชีพที่มีแพทย๑นําทําหน๎าที่เป็นทีมเยี่ยมบ๎านชุดสอง 

ขณะที่ทีมของ รพสต  .ทําหน๎าที่ ทีมเยี่ยมบ๎านชุดหนึ่ง ซึ่งจะใกล๎ชิดประชาชนมากกวํา HHC ประสาน

กับหนํวยบริการตติยภูมิคือ รพ. มหาราช เพ่ือดูการสํงออกคนไข๎ และประสานให๎ รพสต . ในพ้ืนที่

เตรียมพ้ืนที่ และอบรมให๎คําแนะนําญาติผู๎ปุวย และการรับข๎อมูลจาก รพ.สต. ที่จะมี อสม. ลงพ้ืนที่

และสํงข๎อมูลเมื่อพบผู๎ปุวยรายใหมํ  

กํอนจะมีกองทุน  LTC อําเภอจักราชมีเครือขํายที่ทํางานด๎านผู๎สูงอายุอยูํแล๎ว สํวนใหญํเป็น

เครือขํายของผู๎สูงอายุติดสังคมที่ตั้งข้ึนเพื่อดูแลกันและกัน ซึ่งมีอยูํ 8  ชมรม นอกจากนี้มีชมรมอ่ืนๆ ที่

ประชาชนรวมกันเพื่อเป็นเครือขํายสนับสนุนงานด๎านสาธารณสุขของอําเภออีก 12 ชมรม ในจํานวนนี้

เป็นชมรม อสม.  8 ชมรม  

 มีกิจกรรมการดูแลผู๎ปุวยติดสังคมได๎แกํ ชมรมผู๎สูงอายุ จัดตั้งกลุํมจิตอาสา  )อผส.) จัด

กิจกรรมสํงเสริมอาชีพ ตั้งโรงเรียนผู๎สูงอายุ และจัดงานวันผู๎สูงอายุ  ให๎ผู๎สูงอายุได๎มารํวมกิจกรรม 

รวมถึงการให๎บริการคัดกรองสุขภาพ เชํน การคัดกรองต๎อกระจก เบาหวาน ความดันโลหิตสูง วัณโรค 

หลังมีโครงการ LTC 
 จัดให๎มี CG อบรม 70 ชม. จํานวน 136 คน และพัฒนา CM จัดให๎มีบริการดูแลสุขภาพ
ผู๎สูงอายุที่บ๎านที่มีคุณภาพ (Home Health Care & Home Ward) โดยเป็นการทํางานรํวมกัน
ระหวําง CG, CM เครือขํายผู๎สูงอายุและทีมสหวิชาชีพ การม ีCG เข๎ามาเพ่ิมทําให๎งาน LTC ของ HHC 
ซึ่งมีอยูํเดิมแล๎วเข๎มแข็งและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และมีการพัฒนาระบบ LTC ใน ward เน๎นให๎ผู๎ปุวย
ได๎รับการดูแลแบบองค๑รวม และลดการเกิดภาวะแทรกซ๎อน และมีคลังวัสดุอุปกรณ๑สําหรับผู๎สูงอายุ 
และผู๎พิการ เชํน เครื่องผลิตออกซิเจน ที่นอนลม เตียงปรับระดับ เครื่องดูดเสมหะ ถังออกซิเจน และ
รถเข็นนั่ง ให๎บริการยืมฟรี นอกจากนี้มีกองวัสดุสิ้นเปลือง เชํน ผ๎าอ๎อมสําเร็จรูป ไว๎สําหรับให๎
ประชาชนได๎ซื้อในราคาถูก โดยศูนย๑กลางกองวัสดุสิ้นเปลืองจะอยูํที่  รพช. และ รพ.สต. ทําเรื่องเบิก
ไปไว๎ที่ รพ.สต. เพ่ือเป็นศูนย๑จําหนํายให๎กับประชาชนในพ้ืนที่ตํอไป เมื่อได๎เงินมาก็นําไปซื้อวัสดุ
สิ้นเปลืองใหม ํการซื้อล็อตใหญํทําให๎ได๎ราคาถูกสามารถขายให๎ประชาชนได๎ในราคาถูกกวําท๎องตลาด   
 อีกทั้งยังมีการเยี่ยมบ๎านผู๎ปุวย โดยมีเครือขํายนายอําเภอและนายกกิ่งกาชาดเข๎ามาชํวย
สามารถประสานทํากิจกรรมเยี่ยมบ๎านผู๎สูงอายุติดบ๎านติดเตียงได๎ครบทุกตําบล การทํางานของกิ่ง
กาชาดสํวนใหญํเป็นการลงเยี่ยมและแจกสิ่งของเครื่องใช๎ที่จําเป็นสําหรับผู๎สูงอายุซึ่งไมํสามารถเบิกได๎
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จากกองทุน LTC ทําให๎สามารถดูแลผู๎สูงอายุและผู๎พิการที่ต๎องการการดูแลระยะยาวได๎อยําง
ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น  

3. การบริหารและจัดการกําลัง 
 ใช๎วิธีการจ๎างเหมา CG ตาม care plan โดย CG 1 คน รับผิดชอบดูแลผู๎สูงอายุ 5-10 คน 
ได๎รับคําตอบแทนไมํเกิน 1,500 บาท ตํอเดือนหาก CG คนใดดูแลผู๎สูงอายุน๎อยกวํา 5 คน จ๎างเหมาไมํ
เกิน 600 บาทตํอเดือน โดย CM รับผิดชอบงานเอกสารเบิกจํายคําตอบแทนให๎ CG และหาวัสดุ 
อุปกรณ๑ทางการแพทย๑ที่ต๎องการตาม care plan  
 CG สํวนใหญํจะทํางานเชิงสังคม คือพูดคุยให๎กําลังใจผู๎ปุวย ชํวยดูแลกิจวัตรประจําวัน อาจมี
บ๎างที่ต๎องดูแลมากกวํานั้นเชํนการให๎อาหารทางสาย วึ่งจะ มี CM ที่สํวนใหญํเป็นพยาบาลคอยสอน
หน๎างานจนมั่นใจกํอนจึงให๎ CG ทําเองได ๎ 
 

4. กลไกการดูแลระบบ 
 มีระบบบริการจัดการ LTC ที่ชัดเจนและเข๎มแข็งอยูํแล๎วกํอนที่จะมีกองทุน LTC ของ สปสช. 
โดยอยูํภายใต๎การบริหารจัดการของงาน Home health care ซึ่งเป็นสํวนหนึ่งของงานปฐมมภูมิของ
โรงพยาบาล  
 

5. ระบบการเงินการคลังท่ีสนับสนุน 
ใช๎แหลํงงบประมาณ 2 แหลํง คือ กองทุนระบบการดูแลระยะยาวของ สปสช. และกองทุน

ฟ้ืนฟูฯ ของ สปสช. นอกจากนี้ยังมีการรับบริจาคจากสังคม ซึ่งมีทั้งรูปของการบริจาคเงินและสิ่งของ
อุปกรณ๑ 

 
6. ระบบข้อมูลข่าวสาร  

มีฐานข๎อมูลที่หลากหลาย ได๎แกํ Thai COC, Hos XP, สปสช. และกรมอนามัย ซึ่ง
ผู๎รับผิดชอบต๎องกรอกข๎อมูลทั้งหมด ป๓จจุบันยังไมํมีความเชื่อมโยงกัน เมื่อต๎องรายงานตาม KPI ก็ต๎อง
กรอกข๎อมูลเอง  

 
ผลการดําเนินงาน 

ผลจากการดําเนินงานพบวําผู๎สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง ได๎รับการดูแลทั้งหมดประกอบด๎วย 
ผู๎สูงอายุติดบ๎าน 275 คน ผู๎สูงอายุติดเตียง 42 คน ในผู๎สูงอายุติดเตียงที่ได๎รับการดูแลแล๎ว ADL คง
ระดับเดิม 240 คน (75.7%) ในปี 2561 ADL ดีขึ้น คิดเป็นร๎อยละ 9.5  (30) ของผู๎สูงอายุที่มีภาวะ
พ่ึงพิงทั้งหมด  ผู๎สูงอายุที่ได๎รับการดูแลแล๎ว ADL แยํลงในปี 2561 คิดเป็นร๎อยละ 9.5  (30) ของ
ผู๎สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงทั้งหมด และมีผู๎เสียชีวิต 17 คน (5.3%) 
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จุดเด่นของพ้ืนที ่
 1. การมีระบบบริการปฐมภูมิที่เข๎มแข็ง มีแพทย๑เวชศาสตร๑ครอบครัวนําทีมอยูํและมีทีมสห
วิชาชีพเข๎าไปสนับสนุน เมื่อมีกองทุน LTC ก็สามารถนําแนวคิดและกิจกรรมของ LTC มาผสานกับ
งานเดิมที่มีอยูํแล๎วให๎เข๎มแข็งยิ่งขึ้น  
 2.   เครือขําย : เป็นพ้ืนที่ที่ พชอ. สามารถขับเคลื่อนงาน LTC ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ สํวน
หนึ่งเป็นเพราะนายอําเภอซึ่งเป็นประธาน พชอ. ให๎ความสําคัญกับการดูแลผู๎สูงอายุเป็นการสํวนตัว
และสามารถดึงกิ่งกาชาดลงมาทํางานสนับสนุนได๎ การอบรม CG ก็ได๎รับความรํวมมือกจาก กศน. ที่
นําการอบรม CG ไปเป็นสํวนหนึ่งของการเรียนระดับมัธยมต๎น ทําให๎คนที่สําเร็จการศึกษามัธยมต๎น
ได๎รับใบประกาศ CG ด๎วย ในขณะเดียวกันการได๎รับวุฒิการศึกษาระดับมัธยมต๎น ทําให๎ อสม. ในพ้ืนที่
ซึ่งสํวนใหญํจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อยากเข๎ามาเป็น CG ทําให๎เป็นพ้ืนที่ที่ไมํมีป๓ญหาในการหาคน
เข๎ารับการอบรมเป็น CG เหมือนในหลายพื้นที ่ 
 
ปัญหาในการดําเนินงาน 

1. ระบบบริการ เนื่องจากระบบ LTC ต๎องการการรํวมมืออยํางใกล๎ชิดกับ อปท เพ่ือให๎
ครอบคลุมความต๎องการของผู๎ปุวยด๎าน สุขภาพ กิจวัตรประจําวัน สังคม และสิ่งแวดล๎อม บางแหํงยัง
ไมํสามารถเข๎ารํวม โครงการ LTC ได-๎ บางแหํงเข๎ารํวมแตํมีป๓ญหา การเบิกจําย ที่พบวําท๎องถิ่นไมํกล๎า
ทําเรื่องเบิกจํายเนื่องจากยังมีความไมํชัดเจนในระเบียบการเบิกจําย  

2.  กําลังคน 
CG มีความสามารถในด๎านให๎คําแนะนําด๎านสุขภาพ ให๎กําลังใจ แตํยังมีข๎อจํากัดในการ

ให๎บริการด๎านสุขภาพมากข้ึน เชํน การฟ้ืนฟ ูหรือบริการสุขภาพอ่ืน ๆ 
CM มีภาระงานมาก จํานวนกําลังคนสหวิชาชีพมีจํากัด อาจจะไมํมีเวลาเต็มที่กับ LTC 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. สํงเสริมการพัฒนาระบบ LTC โดย ขยายผลจากการพัฒนาระบบบริการที่บ๎าน ไปสูํการ

เป็นศูนย๑ฟ้ืนฟูสภาพ หรืออาจพัฒนาสูํ day care ในบางแหํง โดยการรํวมมือ 3 ประสาน แชร๑
ทรัพยากร งบประมาณ กําลังคน ระหวําง (พระ) อปท รพช/ รพสต 
 2.  ขยาย ความรํวมมือระหวําง อปท และ รพสต ในการดําเนินการ LTC ให๎เกิดความ
เข๎มแข็งและยั่งยืน ใช๎เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ในการขยายผล โดยใช๎พ้ืนที่ต๎นแบบมาแลกเปลี่ยน ให๎
ประชาชนมีสํวนรํวมรับรู๎ เชํน ชมรมผู๎สูงอายุและชํวยกันผลักดัน 
 3.  เสริมสร๎างความเข๎มแข็งของ CG  ทั้งด๎านปริมาณและคุณภาพการจ๎างงาน CG  
 - CG เป็นกําลังคนที่สําคัญในชุมชน ต๎องเสริมพลังให๎เกิดความเข๎มแข็ง ทั้งด๎านทักษะ และ
แรงจูงใจ 
 - CG อาจจะได๎รับการพัฒนาและจ๎างงานตามบริบทเชํน กึ่งอาสาสมัคร หรือจ๎างงานเต็มเวลา  
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 - CG อาจจะมีความแตกตํางกันตามบริบท เชํน เขตเมือง อาจจะใช๎ CG อาชีพ และมี
คําตอบแทนที่จูงใจชัดเขน สํวน CG ในชนบท อาจจะผสมผสานกันระหวํางจิตสาธารณและ
คําตอบแทนที่เหมาะสม 
 - มีการสอนงาน CG และติดตามกํากับอยํางใกล๎ชิดจาก สหวิชาชีพ 
 
แผนการดําเนินงานของพ้ืนที่ในอนาคต 

1. การอบรมหลักสูตร CG แกํ ญาติผู๎ปุวย อสม และ CG 
2. พัฒนาระบบการยืม-คืน วัสดุ อุปกรณ๑ สําหรับผู๎สูงอายุ ผู๎พิการ ผู๎ด๎อยโอกาส 

 

10. การบริหารจัดการก าลงัคนด้านสุขภาพส าหรับการดูแลระยะยาว  อ. บางกล า่ จ. สงขลา 

1. บริบทของพ้ืนที ่
เป็นอําเภอเล็กๆ ของจังหวัดสงขลา ตั้งอยูํทางทิศตะวันตกเฉียงใต๎ของทะเลสาบสงขลา 

หนํวยปกครองประกอบไปด๎วย 4 ตําบล 36 หมูํบ๎าน และ 20 ชุมชน ทําช๎างเป็นตําบลใหญํสุด
ครอบคลุมพ้ืนที่ครึ่งหนึ่งของพ้ืนที่อําเภอทั้งหมด องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นประกอบด๎วยเทศบาล
ตําบล 2 แหํง และองค๑การบริหารสํวนตําบล 2 แหํง โดยเทศบาลตําบลทําช๎างเป็นเทศบาลที่ใหญํที่สุด 
และมีรายได๎มากท่ีสุดเนื่องจากเป็นพ้ืนที่ที่มีโรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยูํอยํางหนาแนํน  
 ต๎นทุนด๎านสาธารณสุขของอําเภอประกอบด๎วยโรงพยาบาลชุมชนขนาด 60 เตียง 1 แหํง คือ
โรงพยาบาลบางกล่ํา มีจุดอํอนตรงที่ไมํมีรถประจําทางผํานหน๎าโรงพยาบาล ทําให๎สัญจรลําบาก และ
มีหนํวยบริการปฐมภูมิ 6 แหํง แบํงเป็นโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพระดับตําบล 5 แหํง และหนํวย
บริการปฐมภูมิ (PCU) ของ รพ.บางกล่ํา 1 แหํง   
 บุคลากรสายวิชาชีพในโรงพยาบาลประกอบด๎วยแพทย๑ 6 คน รวมผู๎อํานวยการ ทันตแพทย๑ 
4 คน เภสัชกร 5 คน พยาบาลวิชาชีพ 39 คน นักกายภาพบําบัด 4  คน  
 ปี 2560 มีประชากร 28,059 คน สํวนใหญํอายุระหวําง 20 – 50 ปี ประชากรสูงอายุมี
จํานวนไมํมากเมื่อเทียบกับประชากรทั้งหมด (รายละเอียดด๎านลําง) ร๎อยละ 71 ของประชากรนับถือ
ศาสนาพุทธ ร๎อยละ 29 นับถือศาสนาอิสลาม อาชีพหลักของประชากรใน 3 อันดับแรกได๎แกํ 
เกษตรกรรม แรงงานในโรงงานอุตสาหกรรม และค๎าขาย 
 จุดเดํนของระบบการดูแลผู๎ปุวยที่ต๎องการการดูแลระยะยาวของพ้ืนที่อําเภอบางกล่ําคือ การ
สามารถเชื่อมประสานการดูแลระหวําง intermediate  และ Long term care ได๎เป็นเนื้อเดียวกัน 
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ปัญหาด้านสุขภาพที่สําคัญ 
 ป๓ญหาด๎านสุขภาพที่สําคัญของอําเภอบางกล่ําเมื่อจําแนกตามกลุํมโรค เรียงตามลําดับความ
รุนแรงของป๓ญหาจากมากไปน๎อย ได๎แกํ โรคระบบยํอยอาหาร โรคระบบไหลเวียนโลหิต โรคระบบ
หายใจ และโรคระบบกล๎ามเนื้อรวม 
 
สถานการณ์ผู้สูงอายุและผู้พิการ 
 ปี 2560 มีผู๎สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง  3,207 ราย แบํงกลุํมตาม ADL ได๎ดังนี้  
 กลุํมที ่1 ติดสังคม จํานวน 3,080 ราย 

กลุํมท่ี 2 ติดบ๎าน จํานวน 69  ราย 
กลุํมที ่3 ติดเตียง จํานวน 58 ราย 
 

2. การจัดระบบ LTC ของพ้ืนที ่ 
ก่อนมีโครงการ LTC 
 โรงพยาบาลบางกล่ําเริ่มต๎นทํางานผู๎สูงอายุและผู๎พิการที่มีภาวะพ่ึงพิงและต๎องการการดูแล
ระยะยาวตั้งแตํปี 2550 โดยเริ่มดําเนินงานในพ้ืนที่ตําบลบางกล่ํา จัดทีมสหวิชาชีพออกเยี่ยมผู๎ปุวย 
และตั้งชมรมผู๎สูงอายุและจัดกิจกรรมให๎รวมกลุํมทําเป็นสํวนหนึ่งของงานสร๎างเสริมสุขภาพภายใต๎การ
ดูแลของกลุํมงานปฐมภูมิ แตํชมรมผู๎สูงอายุไมํคํอยประสบความสําเร็จ มีคนเข๎ามารํวมน๎อย ตํอมามี
นักกายภาพบําบัดประจําโรงพยาบาล จึงสามารถของบประมาณจากกองทุนฟ้ืนฟูฯ มาใช๎ทํากิจกรรม
ได๎ เน๎นการพานักกายภาพบําบัดลงปฏิบัติงานในชุมชนเป็นหลัก โดยในชํวงแรกงานกายภาพบําบัด
ของโรงพยาบาลขึ้นอยูํกับกลุํมงานปฐมภูมิ กํอนจะแยกออกเป็นแผนกของตนเองภายหลังเมื่อมีนัก
กายภาพบําบัดเพ่ิมมากข้ึน 
 ปี 2554  สามารถขยายงานดูแลผู๎สูงอายุและผู๎พิการระยะยาวได๎ครอบคลุมทั้ง  4 ตําบล จัด
ให๎มีผู๎ดูแลโดยใช๎หลักการจิตอาสาเป็นหลัก ผู๎ดูแลในชํวงแรกได๎แกํ อสม. ผู๎ใหญํบ๎าน ผู๎ชํวยผู๎ใหญํบ๎าน 
และคนอ่ืนๆ ที่มีจิตอาสาดูแลผู๎ปุวยในชุมชนของตนเอง การดูแลผู๎สูงอายุและผู๎พิการในชํวงนี้มี รพ. 
บางกล่ําเป็นศูนย๑กลาง ซึ่งนอกจากจะรับผิดชอบพื้นท่ี ต. บางกล่ําโดยตรงแล๎ว ยังต๎องทําหน๎าที่พ่ีเลี้ยง
ให๎กับอีก 3 ตําบล  ที่ม ีรพ.สต. เป็นศูนย๑กลาง 
 ปี 2556 มีการตั้งศูนย๑เวชศาสตร๑ฟ้ืนฟู รับผู๎ปุวย sub-acute จากโรงพยาบาลหาดใหญํ เป็น
การทําข๎อตกลงรํวมกันให๎ศูนย๑ฯ เป็นเครือขํายของโรงพยาบาลหาดใหญํ เพ่ือแบํงเบาภาระของ
โรงพยาบาลที่ผู๎ปุวยหนาแนํน ขณะที่โรงพยาบาลบางกล่ําอัตราการครองเตียงน๎อยกวําร๎อยละ 50 
และเพ่ือแก๎ไขป๓ญหาทางเศรษฐกิจของโรงพยาบาลบางกล่ําซึ่งอยูํในฐานะวิกฤติทางการเงินระดับ  7 
โดย รพ.หาดใหญํจะสํงคนไข๎ sub-acute มารับการดูแลตํอที่ รพ.บางกล่ํา และสปสช. สนับสนุนเงิน 
on top ให๎ รพ.บางกล่ํา รายละ 1,000 บาท เมื่อรับการสํงตํอผู๎ปุวย 4 โรค ตามเกณฑ๑ SNAP ได๎แกํ 
Stroke, TBI, Major multiple trauma และ spinal cord injury โดยมีแพทย๑จากโรงพยาบาล
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หาดใหญํมาราวด๑คนไข๎ทุกสัปดาห๑ ศูนย๑เวชศาสตร๑ฟ้ืนฟูรับสํงตํอผู๎ปุวยจากทุกพ้ืนที่  แตํเฉพาะผู๎ปุวย
เขตพ้ืนที่รับผิดชอบของ รพ. บางกล่ําเทํานั้นที่จะได๎รับการเยี่ยมบ๎านตํอจากงาน LTC เมื่อได๎รับการ
จําหนํายออกจากโรงพยาบาล  
 ทั้งนี ้รพ. บางกล่ํา ได๎พัฒนาระบบงาน LTC ของตนเอง เพ่ือให๎มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้นไป
พร๎อมกับการตั้งศูนย๑เวชศาสตร๑ฟ้ืนฟู โดยรํวมมือกับองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในพ้ืนที่ตนเองพัฒนา
ศักยภาพแกนนําจิตอาสาเพื่อดูแลผู๎ปุวยผู๎พิการ และผู๎สูงอายุติดบ๎านติดเตียงในชุมชน โดยจัดให๎มีการ
อบรมผู๎ดูแล ใช๎หลักสูตร 24 ชั่วโมง ซึ่งโรงพยาบาลจัดทําขึ้นเอง ระยะเวลาการอบรม 3 วัน ผู๎อบรม
คือบุคลากรของโรงพยาบาล ทั้งแพทย๑ ทันตแพทย๑ พยาบาล เภสัชกร นักกายภาพบําบัด โดยเน๎นให๎
ผู๎ดูแลรู๎จักโรคและอาการที่มักเกิดกับผู๎ที่ต๎องการการดูแลระยะยาว การปูองกันโรค และการนวดเพ่ือ
คลายกล๎ามเนื้อ มีผู๎ผํานหลักสูตรและสามารถปฏิบัติหน๎าที่ผู๎ดูเล (care giver) 104 คน การทํางาน
ในชํวงนี้ใช๎หลักจิตอาสา  
 ผลการทํางานนอกจากพบวําสามารถฟ้ืนฟูผู๎ปุวยและลดโอกาสในการเป็นผู๎พิการได๎เป็นอยําง
ดี และยังสามารถแก๎ไขป๓ญหาเศรษฐกิจของโรงพยาบาลบางกล่ําจนพ๎นภาวะวิกฤติด๎วย 
 อําเภอบางกล่ําจึงเป็นพ้ืนที่ที่สามารถเชื่อมโยงการสํงตํอผู๎ปุวยซึ่งผํานการฟ้ืนฟูแล๎วกลับสูํ
ชุมชนและครอบครัวโดยได๎รับการดูแลอยํางตํอเนื่องระยะยาว เพ่ือให๎ผู๎ปุวยในระยะ sub-acute ที่
ได๎รับการฟ้ืนฟูอยํางเหมาะสมในสถานพยาบาล ให๎สามารถได๎รับการฟ้ืนฟูและเฝูาระวังตํอที่บ๎านเพ่ือ
ไมํให๎เหลือภาวะพิการหรือเหลือน๎อยที่สุด และทําให๎ผู๎สูงอายุและผู๎พิการติดบ๎านติดเตียงได๎รับการดูแล
อยํางตํอเนื่อง กํอนที่จะมีกองทุน LTC ของ สปสช.  
 
หลังมีโครงการ LTC 
 ภายหลังมีกองทุนระบบการดูแลระยะยาว ของ สปสช.  รพ. บางกล่ํา ได๎จัดให๎มีการอบรม 
CM 11 คน เป็นบุคลากรของกระทรวงสาธารสุข 10 คน และ ท๎องถิ่นคือเทศบาลตําบลทําช๎าง 1 คน 
และ CM จัดอบรม CG ตํอ โดยมี CG รวม 68 คน ผํานการอบรมหลักสูตร 420 ชั่วโมง 47 คน และ
หลักสูตร 70 ชั่วโมง 21 คน ในกลุํมนี้มีทั้งผู๎ที่อบรมกับ กศน. และ กับ CUP ป๓จจุบันมี CG ทํางานใน
ระบบ 40 คน ทํางานตาม Care plan ที่ CM เป็นคนทําไว๎ โดยสื่อสารกับ CM อยํางใกล๎ชิด ผํานทาง
ระบบไลน๑กลุํม ทําให๎ได๎ผู๎ดูแลที่มีความรู๎และทักษะในการทํางานมากขึ้น CG สํวนใหญํเป็น อสม. ใน
พ้ืนที ่การจํายคําตอบแทนตามระเบียบ ประมาณ 500-1,500 บาทตํอเดือน ขึ้นอยูํกับจํานวนผู๎ปุวยที่
รับผิดชอบ 
 โครงสร๎างระบบการทํางานยังคงใช๎ระบบเดิมคือทํางานเชื่อมตํอกับศูนย๑เวชศาสตร๑ฟ้ืนฟู  
 ตั้งแตํปี 2559 เป็นต๎นมา บางกล่ํามีการทํางาน LTC ที่เป็นระบบมากขึ้น มีภาคเอกชนคือ
โรงงานอุตสาหกรรม ที่ให๎การสนับสนุนเครื่องใช๎สิ่งของที่ภาครัฐไมํสามารถจัดหาให๎ได๎ให๎กับผู๎สูงอายุ
ในกองทุนทุกราย  และองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นเข๎ามารํวมงานด๎วย และได๎รับความสนับสนุน
รํวมมือจากหนํวยงานอ่ืนเชํน พัฒนาสังคมจังหวัดที่เข๎ามาชํวยดูแลเรื่องเงินสงเคราะห๑   เงินซํอมแซม
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บ๎าน อีกทั้งยังมีการตั้งศูนย๑ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการในพ้ืนที่รวม 5 แหํง ในทั้ง 4 ตําบล  ทําให๎
สามารถทํางาน LTC ได๎มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน 
 
3. การบริหารและจัดการกําลังคน 
 งาน LTC ของโรงพยาบาลบางกล่ําอยูํภายใต๎การบริหารจัดการของกลุํมงานปฐมภูมิ  มี
หัวหน๎ากลุํมงานปฐมภูมิซึ่งผํานการอบรมเป็น CM ด๎วย เป็นคนรับผิดชอบ 
 เมื่อเทียบสัดสํวนของผู๎ปฏิบัติงาน LTC ของอําเภอบางกล่ํา จะพบดังนี้ CM : CG= 1 : 4 
และ CG : ผู๎สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง 1 : 2 
 ทีม CM และ CG ถือเป็นกําลังหลักในการทํางาน LTC มีทีมหมอประจําครอบครัวเป็นฝุาย
สนับสนุน โดยทีมหมอประจําครอบครัวได๎รับการแตํงตั้งอยํางเป็นทางการจากผู๎ อํานวยการ
โรงพยาบาล ประกอบด๎วยแพทย๑ พยาบาลซึ่งมีทั้งจากในโรงพยาบาลบางกล่ําและจาก รพสต. ทันต
แพทย๑ นักกายภาพบําบัด แพทย๑แผนไทย ทีมหมอครอบครัวจะมี care conference รํวมกับทีม LTC 
ปีละ 1 ครั้ง เพ่ือพิจารณาผลการทํางานและให๎คําแนะนําในการดูแลคนไข๎แบบองค๑รวมอยํางเป็น
ระบบและพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกอยําง รวมทั้งวางแผน care plan ให๎กับผู๎ปุวย นอกจากการประชุม
หลักปีละ 1 ครั้งแล๎ว จะมี mini conference รํวมกันระหวํางทีมหมอครอบครัวกับทีม LTC อีก
ประมาณปีละ 3 ครั้ง  
 
4.  กลไกการดูแลระบบ 
 แยกแผนก LTC ชัดเจน มีกําลังคนชัดเจน ได๎รับความไว๎วางใจจากผู๎อํานวยการ และความ
รํวมมือจากแผนกตํางๆ อยํางดี  เชื่อมประสานกับ intermediate ได๎เป็นเนื้อเดียวกัน 
 ทุกตําบลเข๎ารํวม LTC โดยโอนเงินผํานศูนย๑พัฒนาฯ  1 แหํง และโอนผํานสถานบริการ 3 
แหํง  
 ประเด็นการดูแลระยะยาวผูมีภาวะพ่ึงพิงเปนประเด็น 1 ใน 3 ประเด็นขับเคลื่อนของ พชอ. 
ซึ่งในกระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตจะมีการวางแผนการทํางานที่มากกว าประเด็นสุขภาพเช
นประเด็นเศรษฐกิจมีการวางแผนสงเสริมอาชีพแกครอบครัวผูมีภาวะพ่ึงพิงเชนการเลี้ยงไกไขหรือ
วิสาหกิจชุมชนสงเสริมสนับสนุนการสรางงานในชุมชนที่เหมาะกับบริบทของชุมชนและสภาพของ
ครอบครัวผูมีภาวะพ่ึงพิง 
 มีภาคีที่เกี่ยวข๎องเข๎ามามีสํวนรํวมมาก เชํน บริษัทเอกชนให๎ความสําคัญกับการสงเคราะห๑
ผู๎สูงอายุในพ้ืนที่และสนับสนุนเงินชํวยกิจกรรมทําให๎พ้ืนที่สามารถดําเนินงาน LTC ได๎มีประสิทธิภาพ
และมีความคลํองตัวมากข้ึน นอกจากนั้นก็มี กศน. จัดอบรม CG 
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5. ระบบการเงินการคลังท่ีสนับสนุน 
 ใช๎แหลํงงบประมาณ 2 แหลํง คือ กองทุนระบบการดูแลระยะยาวของ สปสช. และกองทุน
ฟ้ืนฟูฯ ของ สปสช.  
 นอกจากนี้ยังมีการรับบริจาคจากสังคม ซึ่งมีทั้งรูปของการบริจาคเงินและสิ่งของอุปกรณ๑ 
สามารถตั้งศูนย๑รับบริจาคและให๎ยืมเครื่องมือและอุปกรณ๑ทางการแพทย๑  เพ่ือเป็นหนํวยงานกลางใน
การยืมและสํงมอบอุปกรณ๑ที่จําเป็นให๎ผู๎ปุวยนําไปใช๎ โดยไมํมีการจดทะเบียนรับริจาคเพ่ือไมใหสิ่งของ
ที่ได๎รับบริจาคมาต๎องถูกขึ้นทะเบียนเป็นครุภัณฑ๑ของโรงพยาบาล ซึ่งทําให๎การยืมทําได๎ยาก 
6. ระบบข้อมูลข่าวสาร  
มีฐานข๎อมูลที่หลากหลาย ได๎แกํ Thai COC, Hos XP, สปสช. และกรมอนามัย ซึ่งผู๎รับผิดชอบต๎อง
กรอกข๎อมูลทั้งหมด ป๓จจุบันยังไมํมีความเชื่อมโยงกัน เมื่อต๎องรายงานตาม KPI ก็ต๎องกรอกข๎อมูลเอง  
 
7. เทคโนโลยี 
 มีศูนย๑อุปกรณ๑เครื่องมือแพทย๑ เพ่ือสนับสนุนผู๎ปุวยติดบ๎านติดเตียง 
 
8. ผลการดําเนินงาน 

ผลจากการดําเนินงานพบวําผู๎สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง ได๎รับการดูแลทั้งหมดประกอบด๎วย 
ผู๎สูงอายุติดบ๎านติดเตียง 147 คน ในผู๎สูงอายุติดเตียงที่ได๎รับการดูแลแล๎ว ADL คงระดับเดิมและดีขึ้น 
128 คน (87.1%) ใน ผู๎สูงอายุที่ได๎รับการดูแลแล๎ว ADL แยํลงในปี 2561 คิดเป็นร๎อยละ 12.9 (19) 
ของผู๎สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงทั้งหมด  
 
จุดเด่นของพ้ืนที่ 

1. ระบบบริการ มีพัฒนาระบบบริการ intermediate care ตํอเนื่องและตํอยอดถึง LTC 
ดําเนินการกํอน และ ปี 2559 เมื่อมีนโยบาย LTC ลงมา จึงได๎มีการ integrate เข๎ากับระบบเดิมที่มี
อยูํ และมีการจัดตั้งศูนย๑ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการใน 4 ตําบล เป็นทุนที่สําคัญในการขับเคลื่อนงาน 
LTC  
 2. ภาคีเครือขําย: รพช/ สสอ/รพสต ทํางานกับเครือขํายอ่ืนอยํางหลากหลาย ได๎แกํ รพ. 
หาดใหญํด๎าน intermediate care  เทศบาล – ในการจัดระบบ LTC ในเขตเทศบาล กศน – อบรม 
CG การมีภาคเอกชนที่ให๎ความสําคัญกับการสงเคราะห๑ผู๎สูงอายุในพ้ืนที่และสนับสนุนเงินชํวยกิจกรรม
ทําให๎พื้นที่สามารถดําเนินงาน LTC ได๎มีประสิทธิภาพและมีความคลํองตัวมากขึ้น  
 
ปัญหาในการดําเนินงาน 
 ไมํได๎รับความเข๎าใจจากสํวนกลางในการทํางานของศูนย๑เวชศาสตร๑ฟ้ืนฟู ที่ถูกมองวําเป็นการ
ทํางานที่เกินสมรรถภาพของโรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็ก ทําให๎โดนตรวจสอบ  
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ข้อเสนอแนะ 
1. สํงเสริมการพัฒนาระบบ LTC  ขยายผลจากการพัฒนาระบบบริการที่บ๎าน ไปสูํการเป็น

ศูนย๑ดูแลผู๎สูงอายุ หรือ day care ในบางแหํง โดยการรํวมมือจากภาคีตําง ๆ ในการ แชร๑ทรัพยากร 
งบประมาณ กําลังคน เชํน ระหวําง อปท. รพช./ รพ.สต. เอกชน พระ 
 2. ขยายความรํวมมือระหวําง อปท. และ รพ.สต. ในการดําเนินการ LTC ให๎เกิดความ
เข๎มแข็งและยั่งยืน ใช๎เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ในการขยายผล โดยใช๎พ้ืนที่ต๎นแบบมาแลกเปลี่ยน ให๎
ประชาชนมีสํวนรํวมรับรู๎ เชํน ชมรมผู๎สูงอายุ  
 3. เสริมสร๎างความเข๎มแข็งของ CG  ทั้งด๎านปริมาณและคุณภาพการจ๎างงาน CG  
 - CG เป็นกําลังคนที่สําคัญในชุมชน ต๎องเสริมพลังให๎เกิดความเข๎มแข็ง ทั้งด๎านทักษะ และ
แรงจูงใจ 
 - CG อาจจะได๎รับการพัฒนาและจ๎างงานตามบริบทเชํน กึ่งอาสาสมัคร หรือ จ๎างงานเต็ม
เวลา  
 - CG อาจจะมีความแตกตํางกันตามบริบท เชํน เขตเมือง อาจจะใช๎ CG อาชีพ และมี
คําตอบแทนที่จูงใจชัดเจน สํวน CG ในชนบท อาจจะผสมผสานกันระหวํางจิตสาธารณและ
คําตอบแทนที่เหมาะสม 
 - มีการสอนงาน CG และติดตามกํากับอยํางใกล๎ชิดจากสหวิชาชีพ 
แผนการดําเนินงานของพ้ืนที่ในอนาคต 

1. ขยายงานลงสูชุมชนโดยสรางศูนย Day care ในชุมชนภายใต “บานเอื้อบุญอุนรัก” เพ่ือ  
- ใหบริการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุโดยรวมดําเนินงานกับชมรมผูสูงอายุและอบต.บา

งกลํ่าจัดกิจกรรมโรงเรียนผูสูงอาย(ุทุกวันศุกร) 
- หบริการรับฝากเลี้ยงสําหรับผูปวยหรือผูตองการการดูแลระยะยาวที่ญาติมีภารกิจเป

นบางวัน(Day care) (เริ่มเปนตนปงบประมาณ๒๕๖๓)• 
- ใหบริการฝกทักษะการใชชีวิตประจําวันและการฝกใชชีวิตในสังคมสําหรับผูปวยใน

ระยะ Sub acute(มาจากรพ.บางกลํ่า) เพ่ือสงเสริมฟนฟูใหมีสมรรถภาพที่ดีข้ึน 
-ใหบริการศูนยซอมกายอุปกรณสําหรับคนพิการ/ผูปวย/ผูตองการการดูแลระยะยาว

(ประสานการทํางานรวมกับสมาคมคนพิการจังหวัดสงขลา , กองทุนฟนฟูอบจ.สงขลาและ
ภาคเอกชน)• 

- ใหบริการฝกอาชีพสําหรับคนพิการ/ผูปวย/ผูตองการการดูแลระยะยาวและผูดอย
โอกาส• 

- ใหบริการพัฒนาศักยภาพ CG ญาติผู๎ปุวย 
2. จัดทีมสหวิชาชีพ มอบหมายผูรับผิดชอบงานเฉพาะดานผูสูงอายุระดับโรงพยาบาลระดับ

สสอ. ระดับรพ.สต.และระดับชุมชนเพ่ือการประสานงานและการสงตอขอมูลที่ทันเวลา 
3. สนับสนุนการจ๎างงาน CG โดย  
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- ประสานงานโรงงานในพ้ืนที่ใหจางงานคนพิการที่พอมีศักยภาพเพ่ือนํามาสงเสริมมา
พัฒนาศักยภาพและรวมทํางานและรวมกิจกรรมใน“บานเอื้อบุญอุนรัก”(๑๒คน) 

- สนับสนุนใหมีการจางงานนักบริบาลชุมชนโดยสาธารณสุขเปนผูฝกทองถิ่นเปนผูจา
งวางระบบใหมีการทํางานประสานกัน• 

- โรงงานในพ้ืนที่สนับสนุนใหมี care  giverของโรงงานเพ่ือรวมใหการดูแลผูมีภาวะ
พ่ึงพิงในพ้ืนที ่

4. สรางระบบการสนับสนุนหรือการชวยเหลือตางๆโดยรพ.สต.ตางๆจะเปนศูนยกลางการช
วยเหลือสนับสนุนในชุมชนซึ่งจะเปนผูประสานขอการสนับสนุนจากโรงพยาบาลแมขายเพ่ืองายต
อการเขาถึงบริการ 

5.องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะรวมเปนเจาภาพและประกาศใหวาระการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผูสูงอายุอยูในธรรมนูญสุขภาพของทองถิ่นเพ่ือจะไดจัดทําแผนงบประมาณใหสอดคลองกับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ 
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11.การบริหารจัดการกําลังคนด้านสุขภาพสําหรับการดูแลระยะ อ. บ้านลาด  จ. เพชรบุรี 

1. บริบทของพื้นที่ 
 บ๎านลาดมีประชากรทั้งหมด 54,252 คน สภาพพ้ืนที่เป็นกึ่งเมืองกึ่งชนบท มีถนนเพชรเกษม
ตัดผํากลางอําเภอ ฝ๓่งหนึ่งเป็นเขตกึ่งเมืองกึ่งคนชนมีเศรษฐานะคํอนข๎างดี  ประกอบกับเป็นแหลํง
ทํองเที่ยว แตํอีกฝ๓่งหนึ่งสํวนใหญํยังเป็นเกษตรกรทํานาเป็นหลัก มีทั้งหมด 15 ตําบล สถานพยาบาล
ประกอบด๎วย โรงพยาบาลแมํขํายขนาด 30 เตียง 1 แหํง โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพตําบล 19 แหํง 
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูํบ๎าน 1,084 คน ผู๎ชํวยผู๎ดูแล 90 คน 
 ป๓ญหาสุขภาพที่สําคัญของอําเภอประกอบด๎วย โรคเรื้อรัง ป๓ญหาสุขภาพวัยรุํน เชํนป๓ญหา
การตั้งครรภ๑ในวัยรุํน เป็นต๎น ป๓ญหาอุบัติเหตุ/อุบัติภัย ป๓ญหาสุขภาพผู๎สูงอายุ/ผู๎พิการ ป๓ญหาด๎าน
อนามัยแมํและเด็ก ป๓ญหาสุขภาพจิต และการฆําตัวตาย และป๓ญหาโรคไข๎เลือดออก 
 สถาณการณ๑ผู๎สูงอายุของอําเภอบ๎านลาดคํอนข๎างสูงเมื่อเทียบกับภาพรวมของประเทศ ปี 
2560 มีผู๎สูงอายุคิดเป็นร๎อยละ  21.39 ในปี 2561 มีผู๎สูงอายุลดลงมาเป็น 19.79% และในปี 2562 
เพ่ิมกลับมาอยูํที่ร๎อยละ 21.98 เราคัดกรองมา 3-4 เดือนเรายังไมํพบสําหรับการคัดกรองมีความ
จําเป็นอยํางยิ่ง เพ่ือจะได๎แบํงฐานข๎อมูลเป็น 3 กลุํมคือ ติดสังคมร๎อยละ 91.94 ติดบ๎านร๎อยละ1.37 
และติดเตียงร๎อยละ 0.69 เจอผู๎สูงอายุที่เป็นความดันโลหิตสูงร๎อยละ 17.5 
 
2. การจัดระบบบริการ LTC 
 บ๎านลาดจัดให๎มีระบบบริการ LTC มีมากํอนปี 2559 โดยมีการเตรียมการจําหนํายคนไข๎ที่มี

ภาวะพ่ึงพิง 2 ลักษณะคือ การเตรียมบ๎าน และเตรียมญาติผู๎ปุวย ในสํวนของการเตรียมบ๎านนั้น รพ. 

พยายามทําให๎บ๎านคนไข๎เป็นวอร๑ดของโรงพยาบาล (home ward) พร๎อมรองรับผู๎ปุวยด๎วยการ คือ

เตรียมวัสดุอุปกรณ๑การแพทย๑ที่จําเป็น เชํน เตียง ถังออกซิเจน ที่นอน อาหาร สํวนการเตรียมญาติ 

คือการสอนและฝึกทักษะญาติซึ่งจะเป็นผู๎ดูแลผู๎ปุวยที่บ๎านให๎มีความรู๎และความสามารถเบื้องต๎นใน

การดูแลผู๎ปุวย ซึ่งญาติก็จะเรียนรู๎การทําอาหารกับโรงพยาบาลตั้งแตํ  2-3 วันกํอนออกจาก

โรงพยาบาล หรือตั้งแตํที่คนไข๎เข๎ามาเลย และเมื่อคนไข๎ได๎รับการดูแลที่บ๎าน ทีม home ward จะ

ตามพยาบาลเยี่ยมบ๎านไปดูคนไข๎ที่บ๎าน และจะสํงข๎อมูลคนไข๎ไปที่ รพ.สต. เมื่อคนไข๎ไปอยูํในหมูํบ๎าน 

มีการเยี่ยมบ๎านในชุมชน โดย อสม. อผส. รํวมกับชมรมผู๎สูงอายุ ภายใต๎การดูแลของ เจ๎าหน๎าที่ รพ

สต. และทีมสหวิชาชีพไปเยี่ยมเมื่อออกไปสนับสนุนพ้ืนที่ที่  รพสต. อยํางไรก็ตาม การเยี่ยมบ๎านก็ไมํ

สามารถครอบคลุมผู๎ปุวยทุกรายที่ต๎องการ 

 ในปี 2559 ซึ่งเริ่มกองทุน LTC ทําให๎ระบบการดูแลผู๎ปุวย LTC เป็นระบบมากขึ้น องค๑กร

ปกครองปกครองสํวนท๎องถิ่นทั้งหมดคือ มี 14 อบต. และ 1 เทศบาลเข๎ารํวม อยํางไรก็ตามเนื่องจาก

ข๎อจํากัดบางอยํางทําให๎มี 1 อปท. ขอลาออกจากโครงการ LTC  
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ได๎มีการอบรม CM ครบทุกตําบล และอบรม CG โดยการศึกษานอกโรงเรียนได๎เข๎ามา

ชํวยเหลือดําเนินการในการอบรม CG ให๎ ซึ่งเป็นการใช๎ทรัพยากรรํวมกัน ทําให๎ประหยัดงบประมาณ

กระทรวงสาธารณสุข 

 กระบวนการดําเนินงาน LTC นั้น CM และ CG ไปเยี่ยมบ๎านเมื่อประเมินผู๎สูงอายุและจัด
กลุํม ซึ่งที่ต๎องดูแลมี 4 กลุํมคือ คือ ติดบ๎านกลุํม 1 กลุํม 2 กลุํม 3 กลุํม 4 และติดบ๎านที่เป็น 
Palliative care หลังจากนั้นจะมีการออกไปเยี่ยมบ๎านอีกครั้งพร๎อมทีมหมอครอบครัวก็จะลงพร๎อม
กับสหสาขาวิชาชีพ ภาคีเครือขํายทุกคนตั้งแตํระดับ อบต. ผู๎ใหญํบ๎านกํานัน ชมรมผู๎สูงอายุ เพ่ือทํา
การประเมินความต๎องการของผู๎ปุวยซ้ํา แล๎วนําข๎อมูลมาทํา care plan ให๎สอดคล๎องกับความต๎องการ
ของผู๎ปุวย และหลังจากนั้นจะมี conference ซ้ํารํวมกับญาติ ถึงจะออกมาเป็น care plan เพ่ือยื่น
ขออนุมัติจาก อบต. หลังจากนั้นจะสํงเรื่องตํอไปยังจังหวัด 
 
3. การบริหารและจัดกําลังคน 
 กําลังคนที่ไมํเป็นทางการประกอบด๎วย ชมรมผู๎สูงอายุ อผส. และ อสม โดยกํอนที่โครงการ 
LTC จะดําเนินการในบ๎านลาดในปี 2559 นั้น ชมรมผู๎สูงอายุ และ อผส. รวมทั้ง อสม ได๎มีการออก
เยี่ยมบ๎านผู๎สูงอายุที่ติดบ๎านติดเตียงในนามของจิตอาสาอยูํแล๎ว นอกนั้นก็มีกลุํมอาสากาชาดซึ่งได๎รับ
การฝึกอบรมจากกาชาดจังหวัด ได๎เข๎ามารํวมเยี่ยมบ๎านด๎วย อยํางไรก็ตามการดําเนินงานเชํนนี้เป็นไป
อยํางจิตอาสา ตํอเมื่อมีโครงการ LTC เข๎ามาจึงดําเนินการอบรม CG โดยความรํวมมือระหวําง กศน. 
และระบบสุขภาพ ทําให๎มี CG ครบทุกพ้ืนที่ และมีการเยี่ยมบ๎านตาม care plan คําตอบแทน CG 
600 บาทตํอเดือน เบิกได๎แล๎ว 6 แหํง แตํหลายแหํงยังไมํได๎เบิก 
 ในสํวนของกําลังคนที่เป็นทางการนั้น ในแตํละตําบลมี CM และการมีระบบเครือขํายปฐมภูมิ
ที่เข๎มแข็งของอําเภอบ๎านลาดทําให๎มีกําลังคนสหวิชาชีพประจําในแตํละเครือขําย  มีสหสาขาวิชาชีพ
ของโรงพยาบาลประกอบด๎วย แพทย๑เวชศาสตร๑ครอบครัวเป็นผู๎นําทีม พยาบาลจากทีม home 
health care พยาบาลจาก PCC  นักกายภาพบําบัด พยาบาลทําหน๎าที่โภชนาการ พยาบาลที่ทํา
หน๎าที่ดูแลสุขภาพจิต เภสัชกร ทันตบุคลากร จะได๎รับมอบหมายให๎สนับสนุนแตํละเครือขํายปฐมภูมิ 
ในบางเครือขํายก็จะเป็นหมอด๎านอื่น ๆ เนื่องจากมีแพทย๑เวชศาสตร๑คนเดียวเทํานั้น 
 

4. กลไกการดูแลระบบ 
 กลไกหลักในการดูแลระบบการดูแลผู๎สูงอายุและผู๎พิการที่ต๎องการการพ่ึงพิงของอําเภอบ๎าน

ลาดอยูํที่ศูนย๑ของโรงพยาบาลบ๎านลาด และเป็นกลไกที่ประสานกับภาคสํวนตําง ๆ 

 พชอ . ของอําเภอ ทํางานรํวมกันได๎คํอนข๎างดี โดยประเด็นคุณภาพชีวิตผู๎สูงอายุ ครอบคลุม

ประเด็นตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎อง ได๎แกํ สุขภาพจิต การใช๎ยาโรคเรื้อรัง ของใช๎ประจําวันของผู๎สูงอายุ อาชีพ

เสริม รายได๎ ซึ่งในการดําเนินงาน ได๎มีภาคีตําง ๆ เข๎ามามีสํวนรํวม ได๎แกํ 
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 1. ชํวยเหลือผู๎สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง ซึ่งประธานชมรมผู๎สูงอายุอําเภอบ๎านลาดเป็นรอง
ประธาน มีหน๎าที่ประสานงาน รับการชํวยเหลือผู๎สูงอายุ ที่มีภาวะพ่ึงพิง สร๎างรูปแบบบูรณาการ ทีม
เยี่ยมผู๎สูงอายุติดบ๎าน ติดเตียง 
 2. การสร๎างอาชีพ สร๎างงานสําหรับผู๎สูงอายุ มีผู๎อํานวยการ กศน. เป็นประธาน -มีหน๎าที่ใน
การสนับสนุนการฝึกอาชีพ เพ่ือหารายได๎เสริมโดยบูรณาการกับ กศน. พม. รพช. เพ่ือสร๎างความ
เข๎มแข็งให๎กับกลุํมหรือชมรมผู๎สูงอายุ 
 3. สํงเสริมบทบาท อสม. ให๎ปฏิบัติงานเชิงรุก ในการสํงเสริมสุขภาพในท๎องถิ่น/ชุมชน การ
ดูแลเด็ก, เยาวชน,ผู๎สูงอายุผู๎พิการและการเฝูาระวังโรค การเยี่ยมบ๎านผู๎ปุวย LTC  พัฒนาชมรม
ผู๎สูงอายุ ซึ่งมีสาธารณสุขอําเภอเป็นประธาน 
 จะเห็นวําภาคีเครือขํายการทํางานผู๎สูงอายุของอําเภอบ๎านลาดมีความหลากหลาย ในระดับ
จังหวัดมีผู๎วําราชการจังหวัด ภาคสังคมมีหลวงพํอวัดกําแพงแลงเข๎ามาสนับสนุนในการดําเนินงาน  
พมจ. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สมาคมสภาผู๎สูงอายุจังหวัดเพชรบุรี และมีในสํวนของมูลนิธิ 
พอสว. ที่มาชํวยกันในการขับเคลื่อน long term care ในสํวนการทํางานในพ้ืนที่ ทํานเจ๎าคณะ
อําเภอ ทํานเป็นเจ๎าอาวาสวัดชํอมํวง หลวงพํอวัดเกาะแก๎วจุฑาราม พระมหาบุญเลิศที่ได๎เข๎ามา
สนับสนุนในรูปแบบตําง ๆ เชํน การบริจาคป๓จจัยสําหรับผู๎ปุวย การเยี่ยมบ๎าน การสนับสนุน CG 
กศน. เป็นเจ๎าภาพหลักในการจัดอบรม care giver ให๎ 4 รุํน ประธานชมรมนายกองค๑การบริหารสํวน
ตําบล ประธานชมรมผู๎สูงอายุอําเภอ ชมรมผู๎สูงอายุเข๎มแข็ง มีการรํวมกลุํมออกกําลังกาย สร๎างอาชีพ
เสริม ชํวยเหลือ เยี่ยมผู๎สูงอายุติดบ๎านติดเตียง นอกจากนั้นมีเหลํากาชาดที่อยูํในพ้ืนที่มีจิตอาสาที่มา
ชํวยงานการเยี่ยมบ๎านด๎วย 
 
5. ระบบการเงินการคลังท่ีสนับสนุน 
 ระบบการเงินจัดสรรจากกองทุน LTC ของ สปสช. และก็ยังมีกองทุนสุขภาพตําบลสนับสนุน
ด๎วยเชํนกัน สํวนระบบการเงินอ่ืนๆ ที่สนับสนุนนั้นคํอนข๎างหลากหลาย จากภาคสํวนราชการก็มี เชํน 
การเงินสนับสนุนจาก กศน. ในการอบรม CG การสนับสนุนจาก อบจ. ในสํวนที่เป็นอุปกรณ๑ปรับปรุง
สภาพแวดล๎อม เชํน การซํอมห๎องน้ําในบ๎านผู๎สูงอายุที่มีความเสี่ยง หรือการทางลาดอํานวยความ
สะดวกให๎ผู๎สูงอายุ และมีงบประมาณจากกาชาดจังหวัดเสริมกําลังใจให๎กลุํมที่ด๎อยโอกาส  
 เงินนอกงบประมาณ ใช๎ในรูปการรับบริจาค จากภาคเอกชน และพระ เชํน การจัดทําบุญ
ผ๎าปุา ญาติผู๎ปุวย เพ่ือสร๎างการมีสํวนรํวมจากประชาชนมีอยํางหลากหลาย 
 
6. ระบบข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยี 

มีฐานข๎อมูลที่หลากหลาย ได๎แกํ Thai COC Hos XP สป สช และกรมอนามัย ซึ่ง
ผู๎รับผิดชอบต๎องกรอกข๎อมูลทั้งหมด ป๓จจุบันยังไมํมีความเชื่อมโยงกัน เมื่อต๎องรายงานตาม KPI ก็ต๎อง
กรอกข๎อมูลเอง  
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7. ผลการดําเนินงาน 
ผลจากการดําเนินงานพบวําผู๎สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง ได๎รับการดูแลทั้งหมดประกอบด๎วย 

ผู๎สูงอายุติดบ๎าน 118 คน ผู๎สูงอายุติดเตียง 84 คน ในผู๎สูงอายุติดเตียงที่ได๎รับการดูแลแล๎ว ADL คง
ระดับเดิม 240 คน (75.7%) ใน ADL ดีขึ้น 2.0% (6)  (ผู๎สูงอายุที่ได๎รับการดูแลแล๎ว ADL แยํลงในปี 
2561 คิดเป็นร๎อยละ 2.3 (7) ของผู๎สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงทั้งหมด และมีผู๎เสียชีวิต 5.3% (17) 
 
จุดเด่น 
 1. พชอ. เข๎มแข็งคือการทํางานระหวํางพหุภาคีระดับอําเภอเข๎มแข็ง เมื่อมีทีมงานที่เข๎มแข็ง 

จะมีกลไกท่ีจะดําเนินการ และแก๎ป๓ญหาตํางๆ จึงทําให๎สามารถดําเนินงานตําง ๆ ได๎บรรลุ  

 2. ระบบสุขภาพ โดยเฉพาะเครือขํายปฐมภูมิเข๎มแข็ง ซึ่งมีพัฒนาตั้งแตํกํอนปี 2559 คือมี

แพทย๑เวชศาสตร๑ครอบครัว มีระบบสุขภาพที่เข๎าถึงการบริการ จึงทําให๎มีระบบรองรับ LTC ดังนั้น 

LTC จึงสามารถนําไปปฏิบัติได๎ 

 3. การมีสํวนรํวมจากประชาชน โดยเฉพาะอยํางยิ่งชมรมผู๎สูงอายุที่มีความเข๎มแข็ง จะเห็นวํา

ผู๎สูงอายุที่เกษียณแล๎วมารวมตัวกันทํางาน มีจิตอาสาที่คํอนขํางแรงกล๎าก็จะสามารถที่จะขยับเข๎าไป

หนุนเสริมงาน LTC ได๎ ดังนั้นโครงการ Long term care ใหมํที่เข๎ามาควรจะเชื่อมโยงกับระบบเดิมที่

มีและดีอยูํแล๎วของบ๎านลาด จะทําให๎ระบบสามารถตํอยอดข้ึนไปได๎ 

 
ปัญหาและอุปสรรค 

1. ระบบบริการ เนื่องจากระบบ LTC ต๎องการการรํวมมืออยํางใกล๎ชิดกับ อปท. เพ่ือให๎
ครอบคลุมความต๎องการของผู๎ปุวยด๎าน สุขภาพ กิจวัตรประจําวัน สังคม และสิ่งแวดล๎อม บางแหํงยัง
ไมํสามารถเข๎ารํวม โครงการ LTC ได๎ และบางแหํงอาจจะยังไมํสามารถจัดบริการทุกมิติ (สุขภาพ 
กิจวัตรประจําวัน สังคม สิ่งแวดล๎อม) 

2. รูปแบบ LTC ในเขตเมือง ยังมีข๎อจํากัด 
3. กําลังคน CG มีความสามารถในด๎านให๎คําแนะนําด๎านสุขภาพ ให๎กําลังใจ แตํยังมีข๎อจํากัด

ในการให๎บริการด๎านสุขภาพมากขึ้น เชํน การฟ้ืนฟ ูหรือบริการสุขภาพอ่ืน ๆ 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

1. สํงเสริมการพัฒนาระบบ LTC  ขยายผลจากการพัฒนาระบบบริการที่บ๎าน ไปสูํการเป็น
ศูนย๑ฟ้ืนฟูสภาพ หรืออาจพัฒนาสูํ day care ในบางแหํง  โดยการรํวมมือ 3 ประสาน แชร๑ทรัพยากร 
งบประมาณ กําลังคน ระหวําง (พระ) อปท. รพช./ รพ.สต. 
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 2. ขยาย ความรํวมมือระหวําง อปท และ รพสต ในการดําเนินการ LTC เน๎นการโอนเงินผําน
ศูนย๑พัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือให๎เกิดความเข๎มแข็งและยั่งยืนครอบคลุมทุกมิติ ใช๎เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู๎
ในการขยายผล โดยใช๎พ้ืนที่ต๎นแบบมาแลกเปลี่ยน ให๎ประชาชนมีสํวนรํวมรับรู๎ เชํน ชมรมผู๎สูงอายุ
และชํวยกันผลักดัน 
 3. เสริมสร๎างความเข๎มแข็งของ CG  ทั้งด๎านปริมาณและคุณภาพและการจ๎างงาน CG  
 - CG เป็นกําลังคนที่สําคัญในชุมชน ต๎องเสริมพลังให๎เกิดความเข๎มแข็ง ทั้งด๎านทักษะ และ
แรงจูงใจ 
 - CG อาจจะได๎รับการพัฒนาและจ๎างงานตามบริบทเชํน กึ่งอาสาสมัคร หรือจ๎างงานเต็มเวลา  
 - CG อาจจะมีความแตกตํางกันตามบริบท เชํน เขตเมือง อาจจะใช๎ CG อาชีพ และมี
คําตอบแทนที่จูงใจชัดเจน สํวน CG ในชนบท อาจจะผสมผสานกันระหวํางจิตสาธารณและ
คําตอบแทนที่เหมาะสม 
 - มีการสอนงาน CG และติดตามกํากับอยํางใกล๎ชิดจาก สหวิชาชีพ 
 
แผนการดําเนินงานต่อไปของพ้ืนที่ 

1.ขับเคลื่อนทีมพัฒนาคุณภาพชีวิต(พชอ.) เพ่ือบริหารจัดการนโยบายการดูแลผู๎สูงอายุระยะ
ยาว (Long Term Care) และ เชื่อมโยงภาคีตําง ๆ ที่เก่ียวข๎อง 

2. พัฒนาศักยภาพของทีมงานในการขับเคลื่อน LTC 
  - อบรม CM CG จิตอาสา เพ่ิมเติม 
  - แตํงตั้ง Focal point , Project Manager ประธาน Care Manager ของอําเภอ
บ๎านลาด 

3.จัดทําแผนกลยุทธ๑ แผนยุทธศาสตร๑และแผนปฏิบัติการระดับอําเภอ โดยการมีสํวนรํวมของ
ทีมพัฒนาคุณภาพชีวิตและภาคีเครือขําย และบรรจุแผนงานโครงการการดูแลผู๎สูงอายุระยะยาวเข๎า
แผนกองทุนสุขภาพตาบล 

4. ขยายผลการดําเนินงาน LTC ในพ้ืนที่ที่ยังไมํดําเนินการ 
5. การประกวดผลงานการดําเนินงานจัดระบบการดูแลดูแลสุขภาพผู๎สูงอายุ Long Term 

Care ระดับอําเภอ 
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ส่วนที่ 3 

ถอดบทเรียนการบริหารจัดการกําลังคน ระยะที่ 2 

1.การบริหารจัดการกําลังคนด้านสุขภาพสําหรับการดูแลระยะยาว  อ. แม่วาง จ.เชียงใหม่ 

1. บริบทของพื้นที่ 

  แมํวางเป็นอําเภอเล็กๆ ทางทิศใต๎ของจังหวัดเชียงใหมํ อยูํหํางจากตัวเมืองเชียงใหมํประมาณ 
37 กิโลเมตร แบํงเขตการปกครองเป็น 5 ตําบล 58 หมูํบ๎าน มีองค๑การบริหารสํวนตําบลและเทศบาล
ตําบลรวม 6 แหํง มีประชากรทั้งหมด 31,827 คน เป็นประชากรสูงอายุ 5,733  คน คิดเป็นร๎อยละ 
21 ของประชากรทั้งหมด ถือเป็นพื้นที่ของสังคมผู๎สูงอายุอยํางสมบูรณ๑ คาดวําในปี 2564 จะเข๎าสูํการ
เป็นสังคมผู๎สูงอายุในสัดสํวนที่มากกวํานี้ ซึ่งเป็นสถานการณ๑ที่สอดคล๎องกับสถานการณ๑ของผู๎สูงอายุ
ระดับประเทศ บางตําบลของแมํวางมีผู๎สูงอายุถึงร๎อยละ 36 ของประชากรทั้งหมด ภาพรวมของ
ประชากรสูงอายุของแมํวางสํวนใหญํอยูํในกลุํมติดสังคม มีผู๎สูงอายุติดบ๎าน 66 คน คิดเป็นร๎อยละ 
1.15 ของประชากรสูงอายุ และติดเตียง 38 คน คิดเป็นร๎อยละ 0.66  

ป๓ญหาสุขภาพของผู๎สูงอายุพบวําร๎อยละ 41.15 เป็นโรคความดันโลหิตสูง ร๎อยละ 10.71 มีป๓ญหา
ข๎อเขําเสื่อม ร๎อยละ 14.15 เป็นโรคเบาหวาน ร๎อยละ 1.58 เป็นโรคหัวใจ และร๎อยละ 1.65 มีภาวะ
สมองเสื่อม นอกจากกลุํมผู๎สูงอายุแล๎ว อําเภอแมํวางมีกลุํมผู๎พิการที่อยูํในภาวะพ่ึงพิงอีกจํานวน 
1,129 คน สํวนใหญํเป็นผู๎พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางกาย รองลงไปเป็นกลุํมพิการทางการได๎ยิน
หรือการสื่อความหมาย  

ทรัพยากรในระบบสุขภาพ มีโรงพยาบาลชุมชน 1 แหํง คือโรงพยาบาลแมํวาง โรงพยาบาล
สํงเสริมสุขภาพตําบล 7 แหํง และ PCU  1 แหํง นอกจากนี้ยังมีศูนย๑ฟ้ืนฟูสุขภาพชุมชน เป็นหนํวย
บริการที่สนับสนุนการดูแลผู๎สูงอายุระยะยาวได๎อยํางดีอีกด๎วย ขณะที่เก็บข๎อมูลสําหรับการศึกษานี้มี
ศูนย๑ป๓๋นสุขฮํวมใจ๐เปิดให๎บริการแล๎ว 2 แหํง และอยูํระหวํางเตรียมการเปิดอีก 1 แหํง มีสํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอ 1 แหํง มีกองทุนอุปกรณ๑การแพทย๑ระดับตําบล 5 แหํง ตั้งอยูํที่ รพ.สต. ทุํงปุาคา
เหนือ, นาทราย, วังผาปูน, หนองเตํา และ ที่ อบต. บ๎านกาด มีชมรมผู๎สูงอายุระดับตําบล 5 ชมรม 
ระดับอําเภอ 1 ชมรม และโรงเรียนผู๎สูงอายุ 3 แหํง 

  
2. การจัดระบบ LTC ของพ้ืนที่ 

ระบบบริการ กํอนจะมีกองทุน LTC การดูแลสุขภาพของผู๎สูงอายุเป็นสํวนหนึ่งของระบบการ

เยี่ยมบ๎านของโรงพยาบาลแมํวางอยูํแล๎ว รับผิดชอบโดยงาน Home Health Care ภายใต๎สํวนงาน

ปฐมภูมิของโรงพยาบาล แตํการ มีทีมสหวิชาชีพเป็นทีมสนับสนุน เมื่อมีกองทุน LTC เกิดขึ้น งานที่

เกี่ยวกับผู๎สูงอายุทั้งหมดรวมทั้ง LTC ของทั้งอําเภอถูกย๎ายไปอยูํกับฝุายเวชกรรมสังคม ซึ่งมี 
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FamMed ทํานหนึ่งเป็นผู๎รับผิดชอบ มีทีมสหวิชาชีพรํวมเป็นกรรมการ ประสานงานข๎อมูลและการ

ดูแลคนไข๎กับ รพ.สต. และ PCU ของโรงพยาบาล ซึ่งเป็นคูํสัญญางาน LTC กับองค๑การปกครองสํวน

ท๎องถิ่น โดยข๎อมูล LTC ทั้งหมดเชื่อมตํอกันผํานทาง Thai COC 

 การดูแลผู๎ปุวยในกองทุน LTC จะเริ่มที่การค๎นหาผู๎ปุวย ซึ่งได๎มาจาก 2 ทาง คือ จากในพ้ืนที่

โดย อสม. เป็นผู๎พบแล๎วแจ๎งไปยัง รพ.สต. จนนําคนไข๎เข๎าสูํระบบ และการที่ค๎นไข๎ถูกสํงออกจาก

สถานบริการ แล๎วมีการแจ๎งข๎อมูลไปยัง รพ.สต. เพ่ือให๎ติดตามคนไข๎ เมื่อได๎ตัวคนไข๎จะมี  CG ทํา

หน๎าที่ประเมิน ADL และ CM ทําหน๎าที่เขียน Care plan โดยปรึกษาทีมสหวิชาชีพ  

สถานบริการ นอกจากสถานบริการหลักคือ รพช. 1 แหํง, รพ.สต. 7 แหํง และ PCU 1 แหํง 

แล๎ว อําเภอแมํวางยังมีศูนย๑ฟ้ืนฟูสุขภาพชุมชนอีก 2 แหํง มีชื่อวํา ศูนย๑ป๓๋นสุขฮํวมใจ๐ ทําหน๎าที่เน๎น

ให๎บริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางกายของผู๎พิการและผู๎สูงอายุติดบ๎านติดเตียง กํอนหน๎าที่จะมีกองทุน 

LTC ศูนย๑นี้เป็นเพียงการรวมตัวกันของผุ๎สูงอายุติดสังคมเพ่ือให๎ผู๎สูงอายุมีพ้ืนที่ทํากิจกรรมรํวมกัน โดย

ระดมทุนจากภายในชุมชนมาใช๎ทํากิจกรรมกันเอง มีการอบรมอาสาสมัครเพ่ือให๎บริการสุขภาพ

ผู๎สูงอายุ โดยได๎รับการสนับสนุนการอบรมจาก รพช. แมํวาง และ รพ.สต. มีนักกายภาพบําบั ดจาก 

รพช. มารํวมให๎บริการทุกวันศุกร๑ เมื่อมีกองทุน LTC เกิดขึ้น อปท. ของพ้ืนที่ที่เป็นที่ตั้งของศูนย๑ทั้ง 2 

แหํง คือ อบต.บ๎านกาด และ อบต.ทุํงปี๊ ได๎พัฒนาศูนย๑ป๓๋นสุขฮํวมใจ๐ในพ้ืนที่ของตนเองให๎เป็นศูนย๑

พัฒนาคุณภาพชีวิตผู๎สูงอายุ เพ่ือให๎ทําหน๎าที่บริหารจัดการเงินงบประมาณกองทุน LTC ของตําบล 

ศูนย๑นี้จึงได๎ปรับรูปแบบการให๎บริการและการบริหารจัดการ โดยการบริหารจัดการยังคงเป็นรูป

คณะกรรมการเชํนเดิม มีเจ๎าหน๎าที่จาก อปท., รพ.สต. และ รพช. เป็นที่ปรึกษา มีผู๎สูงอายุในชุมชน

เป็นกรรมการดําเนินงาน มีการให๎บริการด๎านสุขภาพเหมือนเดิม แตํจะมี CG มาอยูํประจํารํวมกับ

อาสาสมัครของศูนย๑ CG ให๎บริการผู๎ปุวยทุกสิทธิไมํจํากัดเฉพาะผู๎ปุวยบัตรทอง  

 

3. การบริหารและจัดการกําลังคน 

อําเภอแมํวางมีกําลังคนที่เก่ียวข๎องกับการให๎บริการสุขภาพระยะยาว ดังนี้ 
อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ –  เป็นกลุํมคนในพ้ืนที่ทีเข๎ารับการอบรมการฟ้ืนฟูสุขภาพกับ รพ  .สต  .และ 

รพช .ทํางานที่ศูนย๑ป๓๋นสุขฮํวมใจ๐ ไมํได๎รับคําตอบแทน มีจํานวนทั้งสิ้น 202 คน 

CG  - มี 41 คน ผํานการอบรม 70 ชั่วโมง ของกรมอนามัย สํวนใหญํเป็น อสม  .อยูํกํอน มี  1 คนที่เป็น

พระ ทุกคนทํางานโดยได๎รับคําตอบแทนรายชั่วโมง ชั่วโมงละ 50 บาท ยกเว๎น CG ที่เป็นพระไมํรับ

คําตอบแทน ทํางานตาม  care plan ที่ CM ออกแบบไว๎ให๎  สํวนใหญํเป็นการประเมิน ADL การ

ชํวยเหลือดูแลกิจวัตรประจําวัน เป็นเพ่ือนคุย  การมี CG พระสงฆ๑ ถือเป็นจุดเดํนที่สําคัญมากของแมํ
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วาง เพราะเป็นการสร๎างภาคีที่ทําให๎บุคลากรของชุมชนเข๎ามาเป็นสํวนหนึ่งของระบบสุขภาพ การที่

พ้ืนที่ยังมีความสัมพันธ๑ใกล๎ชิดกับศาสนาพุทธ ผู๎สูงอายุเมื่อติดบ๎านติดเตียง จึงหํางจากวัดและพระไป

โดยปริยาย เมื่อมีพระสงฆ๑มารํวมทีมการดูแลผู๎สูงอายุติดบ๎านติดเตียง จึงเป็นการเสริมกําลังใจที่สําคัญ

มากให๎กับคนสูงอายุกลุํมนี้ กิจกรรมหลักของ CG พระสงฆ๑ จะตํางจากกิจกรรมของ CG ทั่วไป คือ 

พระสงฆ๑จะเน๎นการให๎กําลังใจ การฟ้ืนฟูสภาพจิตใจของผู๎ปุวย จะไมํทํากิจกรรมการดูแลกิจวัตร

ประจําวัน หรือการประเมิน ADL ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เน๎นการพัฒนาทางกาย  

CM   –มีจํานวนรวม  9 คน เป็นพยาบาลวิชาชีพ 7 คน นักกายภาพบําบัด 1 คน และเจ๎าพนักงาน

สาธารณสุข 1 คน  CM ทํางานประสานกับทีมสหวิชาชีพของ รพช   .แมํวาง ทั้งในด๎านการวางแผน 

Care plan และการลงเยี่ยมบ๎าน 

ทีมสหวิชาชีพ  - เป็นทีมของ รพช .แมํวาง ได๎รับมอบหมายให๎ดูแลงานสุขภาพผู๎สูงอายุเป็นการเ ฉพาะ 

 )เป็นหน๎างานใหมํที่เพ่ิมเข๎ามา  (ประกอบด๎วย แพทย๑  Fam Med 1 คน   ,พยาบาลวิชาชีพ   9 คน 

จํานวนนี้เป็น CM ด๎วย 7 คน นักกายภาพบําบัด 1 คน นักกิจกรรมบําบัด 1 คน และเจ๎าพนักงาน

สาธารณสุข 1 คน การทํางานของสหวิชาชีพในการเยี่ยมราย  LTC จะเป็นตามการร๎องขอของ CM 

และตาม CP นอกจากนี้ทุก 1 ปี จะมีทันตแพทย๑ออกคัดกรอง 1 ครั้ง หลังจากนั้นจะมีการออกเยี่ยม

รายที่ผิดปกติบ๎างตามการร๎องขอของ CM  

4. กลไกการดูแลระบบ  
งาน LTC ของอําเภอแมํวางจะมี รพช   .เป็นผู๎ประสานงานหลัก โดยมี  Fam Med ของ รพ .

เป็นผู๎รับผิดชอบ  ถือเป็นสํวนหนึ่งของกลุํมงานเวชกรรมสังคม  

การประสานงานระหวําง รพช. สสอ. รพสต.  สสอ. มีบทบาทตํองาน LTC คํอนข๎างน๎อย 

สํวนใหญํ รพ.สต. รวมทั้ง PCU และศูนย๑พัฒนาคุณภาพชีวิตผู๎สุงอายุจะประสานงานด๎านการ

ให๎บริการผํานทาง รพช. โดยตรง ในลักษณะของการประสานงานกับทีมสหวิชาชีพ สสอ. จะมีบทบาท

ด๎านข๎อมูล ที่จะเก็บรวบรวมข๎อมูลผู๎สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงในภาพของอําเภอ 

พชอ. งาน LTC ยังไมํได๎เป็นประเด็นขับเคลื่อนของ พชอ. การประสานงานระหวําง พชอ. 

กับสาธารณสุขยังไมํคํอยราบรื่น ข๎อมูลยังไมํสื่อถึงกัน แตํอําเภอมีการทํางานด๎านกิจกรรมเพ่ือผู๎สูงอายุ

อยูํแล๎ว  โดยออกเยี่ยมบ๎าน มอบสิ่งของเครื่องใช๎จําเป็น  แตํเป็นการประสานงานผํานเครือขําย

มหาดไทยคือกํานัน ผู๎ใหญํบ๎าน ไมํได๎ผํานเครือขํายสาธารณสุข 

ภาคีตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎อง การทํางานรํวมกันระหวําง รพสต และ อปท เป็นไปด๎วยดีทุกแหํง ที่ 

ตําบลแมํวาง รพ.สต และอปท. จะออกเยี่ยมบ๎านด๎วยกัน ในสํวนของมหาดไทยพบวํามีการให๎

ความสําคัญกับงานผุ๎สุงอายุภาวะพ่ึงพิงด๎วย แตํเป็นการทํางานประสานงานผํานเครือขํายของ

มหาดไทย คือระหวําง ผุ๎ใหญํบ๎าน กํานัน และนายอําเภอ 
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ชมรมผู๎สูงอายุ แมํวางเป็นพ้ืนที่ที่ชมรมผู๎สูงอายุเข๎มแข็งมาก สํวนใหญํเป็นข๎าราชการเกษียณ 

โดยเฉพาะครู เข๎ามาทํากิจกรรมชมรมผู๎สุงอายุกัน ทําให๎มีการวางระบบริหารที่ดี และทําเอกสารอยําง

เป็นระบบ สามารถเรียกศรัทธาจากคนในชุมชนเพ่ือขอรับการบริจาคได๎อยํางสม่ําเสมอ เพราะชุมชน

เห็นผลงานและวางใจในการบริหารงบประมาณและชมรม อีกทั้งทําให๎ชมรมสามารถประสานงานผําน

หนํวยงานภาคีรัฐอ่ืนๆ เพ่ือขอการสนับสนุนกิจกรรมและโครงงานตํางๆ เพ่ือผู๎สูงอายุ เชํน  ประสาน

ขอการสนับสนุนจากบ๎านธรรมปกรณ๑ กระทรวงการพัฒนาสังคมและสวัสดิการมนุษย๑ ในการขอ

งบประมาณมาซํอมแซมบ๎าน และดูแลสิ่งแวดล๎อม และ ชุมชนรํวมกันออกแรงทําให๎ประหยัด

งบประมาณการกํอสร๎าง  

 

5. ระบบการเงินการคลังท่ีสนับสนุน 
 งบประมาณสําคัญในการทํางานด๎าน LTC มาจากกองทุน LTC  ของ สปสช. และงบกองทุน

ฟ้ืนฟู ของอปท.  ในสํวนของกองทุน LTC การดําเนินงานสํวนใหญํเป็นการที่ รพ.สต. ลงนามเป็น

คูํสัญญากับ อปท. การบริหารการเงินจึงทําโดย ผํานสถานบริการ มีเพียง 2 แหํง ที่มีการตั้งศูนย๑

พัฒนาคุณภาพชีวิตผู๎สูงอายุขึ้นมาเพ่ือบริหารจัดการเงินกองทุนนี้ ซึ่งศูนย๑ ฯ ทั้ง 2 แหํง มีการตั้ง

คณะกรรมการขึ้นมาดําเนินการบริหารจัดการ การตั้งศูนย๑ขึ้นมาเพ่ือรับเงินจากกองทุน  

 มีการระดมเงินบริจาคจากประชาชนได๎อยํางสม่ําเสมอ โดยชมรมผู๎สุงอายุ ซึ่งได๎รับความ

ไว๎วางใจจากคนในพ้ืนที่คํอนข๎างมาก และได๎รับการสนับสนุนงบประมาณและสิ่งของบริจาคจาก

ภาคเอกชนในพื้นที่อยูํบ๎าง  

 ภาคีรัฐอ่ืนๆ เชํน กระทรวง พม. (บ๎านธรรมปกรณ๑) สนับสนุนงบประมาณในการซํอมแซม

บ๎านตามที่หนํวยงานในพ้ืนที่ร๎องขอ อปท. สนับสนุนด๎านอ่ืนๆ ด๎วย เชํน รถยนต๑  เพ่ือใช๎ในการรับสํง

ผู๎สูงอายุที่มีป๓ญหาในการเดินทางมาใช๎บริการที่ศูนย๑ฟื้นฟูสภาพ และใช๎ในกิจการอื่น 

6. ระบบข้อมูลข่าวสาร  
- มีแหลํงฐานข๎อมูลหลากหลาย ไมํเชื่อมกัน มีทั้งฐานข๎อมูลด๎าน care plan ของกรมอนามัย 

ฐานข๎อมูลสปสช เพ่ือเบิกจํายงบประมาณจาก อปท   .Thai HosXP Thai  COC ของระบบ

โรงพยาบาล ซึ่งฐานข๎อมุลแตํละระบบยังไมํเชื่อมตํอกัน และมีความแตกตํางกันของข๎อมูล 

- เมื่อจะใช๎ฐานข๎อมูล รพช. จะประสานขอจาก สสอ เป็นภาพของอําเภอ 
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7. เทคโนโลยี  
ใช๎  line ในการสื่อสารระหวําง CM และ CG และ สหวิชาชีพมีศูนย๑กายอุปกรณ๑สําหรับให๎

ผู๎ปุวยยืม  โดย  อปท  .รํวมกับชมรมผู๎สูงอายุจัดอบรมชํางซํอมอุปกรณ๑ทางการแพทย๑ในชุมชน  แล๎วตั้ง

ศูนย๑รับบริจาคและรับซํอมอุปกรณ๑ทางการแพทย๑เพ่ือนําไปให๎ผู๎ที่ต๎องการใช๎ใช๎ตํอ    แหลํงบริจาค

สําคัญอยูํที่โรงพยาบาลแมํวาง ซึ่งจะจําหนํายอุปกรณ๑เสียออกจากโรงพยาบาลมาให๎ศูนย๑ฯ ซํอมเพ่ือ

นําไปให๎ผู๎ปุวยใช๎ตํอไป  

8. ผลการดําเนินงาน 
ผลจากการดําเนินงานพบวําผู๎สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง ได๎รับการดูแลทั้งหมดประกอบด๎วย 

ผู๎สูงอายุติดบ๎าน 65  คน ผู๎สูงอายุติดเตียง 18 คน ในผู๎สูงอายุติดเตียงที่ได๎รับการดูแลแล๎ว ADL คง
ระดับเดิม 42 คน (50.6%) ในปี 2562 ADL ดีขึ้น คิดเป็นร๎อยละ 25.3   (21) ของผู๎สูงอายุที่มีภาวะ
พ่ึงพิงทั้งหมด  ผู๎สูงอายุที่ได๎รับการดูแลแล๎ว ADL แยํลงในปี 2562 คิดเป็นร๎อยละ 8.4 (7) ของ
ผู๎สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงทั้งหมด และมีผู๎เสียชีวิต 13 คน (15.7%) 
จุดเด่น 

1. ระบบบริการมีบริการเชื่อมโยงตั้งแตํโรงพยาบาล ศูนย๑ฟ้ืนฟูสภาพ และ การดูแลที่บ๎าน 

(แม๎จะไมํครบทุกแหํง) 

2. กําลังคน 

- CM เป็นศูนย๑กลางอยูํท่ี รพช และเชื่อมประสานทั้ง รพสต และทีมสหวิชาชีพ 

- ทีมสหวิชาชีพ มีแพทย๑ Fam med –led team พยาบาล PT นักกิจกรรมบําบัด และสห

วิชาชีพอ่ืน ๆ เข๎ารํวมสนับสนุน 

- มี CG ที่เป็นพระ และรํวมเยี่ยมบ๎านด๎วย เป็นนวตกรรมที่ชํวยการเสริมสร๎างขวัญกําลังใจ

ผู๎ปุวย 

3. กลไกการจัดการฝุายเวชกรรมสังคม รพช เป็นผู๎ประสานงานสํวนกลาง ประสานกับ CM 

รพสต ตําง ๆ 

ภาคีเครือขําย 

- ทํางานรํวมกันระหวําง รพสต และ อปท เป็นไปด๎วยดีทุกแหํง ที่ ตําบลแมํวาง รพ.สต 

และอปท. จะออกเยี่ยมบ๎านด๎วยกัน 

- ชมรมผู๎สูงอายุมีความเข๎มแข็งมาก โดยเฉพาะตําบลบ๎านกาด สามารถขับเคลื่อนงาน 

LTC อยํางเป็นระบบและประสานให๎ อปท รพ  พมจ และอ่ืน ๆ เข๎ามาสนับสนุน 

4. การเงินการคลัง 

 - งบประมาณ LTC เบิกจํายผํานศูนย๑ ทุกแหํง (ทั้ง 5 แหํง) มีงบประมาณ ฟ้ืนฟูจาก อปท 

และ มีการระดมเงินบริจาคจากประชาชนได๎อยํางสม่ําเสมอ โดยชมรมผู๎สูงอายุ 
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5. เทคโนโลยี มีศูนย๑กายอุปกรณ๑สําหรับให๎ผู๎ปุวยยืม โดย อปท. รํวมกับชมรมผู๎สูงอายุจัด

อบรมชํางซํอมอุปกรณ๑ทางการแพทย๑ในชุมชน 

ปัญหาและอุปสรรค 

 1.ยังไมํสามารถผลักดันให๎ประเด็น LTC เป็นประเด็นขับเคลื่อนของ พชอ. ได๎ ต๎องการการ

ทํางานเชิงรุก ของ สสอ. ซึ่งเป็นเลขานุการของ พชอ. มากกวํานี้  

ข้อเสนอแนะ 

1. ควรขยายศูนย๑พัฒนาคุณภาพชีวิตไปสูํพ้ืนที่อ่ืนๆ   โดยใช๎รูปแบบในพ้ืนที่  เชํนตําบลบ๎าน
กาดและทุํงปี๊เป็นตัวอยําง และแลกเปลี่ยนเรียนรู๎กับพ้ืนที่อ่ืนๆ 

2. กําลังคน CG ควรมีการสร๎างเสริมแรงจูงใจเพื่อให๎สามารถธํารงในระบบได๎ โดยการ 
- ควรจะมีการพัฒนาศักยภาพ CG เพ่ิมข้ึน  
- พิจารณาคําตอบแทนที่เหมาะสม 
3. การนําระบบข๎อมูลมาใช๎ในการดําเนินงาน เชํน CG application  

 

แผนการดําเนินงานของพ้ืนที่ 

1. พัฒนาระบบข๎อมูลขําวสารให๎มีการเชื่อมโยงกัน และนํา CG 4.0 application  
2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย๑ป๓นสุขฮํวมใจ เพ่ือพัฒนาการให๎บริการฟ้ืนฟูสภาพ 
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2. การบริหารจัดการกําลังคนด้านสุขภาพสําหรับการดูแลระยะยาว  อ. บ้านเหลื่อม  
จ. นครราชสีมา 
 
1. บริบทของพ้ืนที ่

บ๎านเหลื่อมเป็นอําเภอเล็กๆ ทางภาคเหนือของจังหวัดนครราชสีมา แบํงพ้ืนที่การปกครอง
เป็น 4 ตําบล มีองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 4 แหํง เป็นเทศบาลตําบล 2 แหํง และ องค๑การบริหาร
สํวนตําบล 4 แหํง  

ในปี 2562 มีประชากร 16,235 คน  เป็นผู๎สูงอายุ 3,203 คน คิดเป็นร๎อยละ 18 ของ
ประชากรทั้งหมด สํวนใหญํเป็นกลุํมติดสังคม มีกลุํมติดบ๎าน 71 คน และติดเตียง 11 คน ป๓ญหา
สุขภาพสํวนใหญํของผู๎สูงอายุคือมีโรคประจําตัวคนละหลายๆ โรค โรคที่สําคัญได๎แกํ ความดันโลหิตสูง 
เบาหวาน และโรคทางเดินหายใจ รวมทั้งโรคติดเชื้ออ่ืนๆ  ต๎องรับประทานยาเป็นจํานวนมาก  มีการ
เคลื่อนไหวรํางกายลําบาก หลายรายมีภาวะเครียดและซึมเศร๎า นอกจากนี้ยังมีป๓ญหาด๎านสังคม 
สภาพบ๎านไมํเอ้ือตํอการดํารงชีวิต อยูํกันตามลําพัง ขาดผู๎ดูแล ต๎องเลี้ยงเด็ก และวัยรุํน  และมีป๓ญหา
ทางเศรษฐกิจ  

 
2. การจัดระบบ LTC ของพ้ืนที ่

ระบบบริการที่บ้าน เดิมระบบการดูแลผู๎สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง และผู๎พิการ ที่บ๎านจะได๎รับ

การเยี่ยมจาก อสม  .และ มีหมอครอบครัวประจําหมูํบ๎านเป็นคนดูแล และเมื่อระบบ LTC เข๎ามา จึงมี

การอบรม CG และ CG จะเป็นผู๎ไปเยี่ยมผู๎ปุวยที่บ๎าน และรายงานหมอครอบครัวประจําหมูํบ๎าน ซึ่ง

สํวนใหญํเป็นพยาบาลวิชาชีพ หรือ CM  

สถานบริการ พบวําไมํมีระบบดูแล ที่สถานบริการ 

การเชื่อมโยงกับระบบเดิม  ระบบบริการปฐมภูมิของอําเภอบ๎านเหลื่อมมีความเข๎มแข็ง และ

มีความเชื่อมโยงที่ดีของเครือขํายปฐมภูมิที่มี ดังนั้น LTC จึงได๎รับการพัฒนาตํอจากระบบบริการ

เครือขํายปฐมภูมิที่มีอยูํแล๎ว 

 

3. การบริหารและจัดการกําลังคน 
อาสาสมัคร     : มีชมรมผู๎สูงอายุในชุมชนที่เข๎มแข็ง  รวมตัวกันรับบริจาค ทําผ๎าปุา เพ่ือเอาเงินมาใช๎ใน

กิจการของชมรม รวมทั้งไปเยี่ยมผู๎ปุวยติดบ๎านติดเตียงด๎วย 

CG  :มี  CG 69 คน  ผํานการอบรม 70 ชม   .ตามหลักสูตรกรมอนามัย ทั้งหมดเป็น อสม  .แตํยังไมํ

สามารถเบิกคําตอบแทนให๎  CG ได๎เคยเบิกในปีแรกที่เริ่มกกองทุน แตํโดน สตง   .แ ละ สสจ   .ทักท๎วง 

จึงหยุดเบิก ซึ่งเป็นสถานการณ๑ของทั้งหจังหวัด ไมํใชํเฉพาะในบ๎านเหลื่อม การทํางานของ CG ใน
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ป๓จจุบันจึงเป็นลักษณะงานอาสาสมัคร เสริมจากงาน อสม   .เดิม  แตํ  CG ก็ไปเยี่ยมตามเกณฑ๑ใน

ลักษณะจิตอาสา และให๎หมอครอบครัวประจําหมูํบ๎านเข๎าไปดูแลใกล๎ชิด หมอครอบครัวเป็นตัวหลัก

แทน CG 

CM  :การดูแลในระดับหมูํบ๎าน จะใช๎หมอครอบครัวประจําหมูํบ๎านเป็นหลัก และรายงานมาท่ี CM 

        CM เป็นพยาบาล ซึ่งมีจํานวนคํอนข๎างจํากัด ทั้งอําเภอมี 5 คน แบํงเป็น CM ระดับอําเภอ ซึ่ง

อบรมที่สํวนกลาง กรมอนามัย 1 คน และ CM ระดับตําบล 4 คน อบรมที่ศูนย๑อนามัยเขต 9 

นครราชสีมา  

4. ทีมสหวิชาชีพ 
- ระบบเครือขํายปฐมภูมิ หรือหมอครอบครัว เดิม ทุกชุมชนจะมีหมอครอบครัว

รับผิดชอบ 1 คน และเครือขําย PCC ก็จะมีทีมสหวิชาชีพ ไปให๎การสนับสนุน รพ  .สต  .อยูํแล๎ว โดย
เช๎าจะให๎บริการ ที่ รพ.สต .และบํายไปเยี่ยมบ๎าน เพราะเดิมก็ไปเยี่ยมผู๎ปุวย  NCD อยูํแล๎วก็บูรณาการ 

LTC เข๎าไปเลย ไมํมีการจัดอัตรากําลังเพ่ือดูแลผู๎สูงอายุและคนพิการเป็นพิเศษ 
- สหวิชาชีพ ประกอบด๎วย แพทย๑ พยาบาล นักกายภาพบําบัด แพทย๑แผนไทย เภสัช

กร โภชนากร มีการทํางานทดแทนกันบ๎าง เชํน แพทย๑แผนไทยและนักกายภาพบําบัด 
- ผอ .รพ .บ๎านเหลื่อม เป็น fam med ดูแล 1 เครือขําย  

5. กลไกการดูแลระบบ 
ผู๎รับผิดชอบหลักอยูํที่กลุํมงานบริการปฐมภูมิ ของ รพ. บ๎านเหลื่อม โดยมีหัวหน๎ากลุํมงานทํา

หน๎าที่เป็น CM ระดับอําเภอ มีการเชื่อมประสานงานกับ COC และศูนย๑เยี่ยมบ๎านของโรงพยาบาล  

การประสานงานระหวําง รพช. สสอ. รพ.สต. บ๎านเหลื่อมเป็นอําเภอเล็ก บุคลากรและ

หนํวยงานตํางๆ มีความสัมพัน๑ใกล๎ชิดกัน การประสานงานขอความรํวมมือระหวําง รพช. สสอ. และ 

รพ.สต.เป็นไปอยํางราบรื่น ทําให๎สามารถขับเคลื่อนงาน  LTC ได๎เป็นระบบ และเป็นเนื้อเดียวกัน 

ตั้งแตํการคัดกรองจนถึงงานบริการดูแล   

พชอ. ประเด็นคุณภาพชีวิตผู๎สูงอายุเป็นประเด็นการขับเคลื่อนของ พชอ. และ พชอ. 

สามารถประสานให๎เกิดความรํวมมือระหวํางภาคีตํางๆ ได๎ 

ภาคีตําง ๆ ที่เก่ียวข๎อง 

- อบจ  .สนับสนุนงบประมาณในการสร๎างบ๎านให๎ผู๎ด๎อยโอกาส อปท .สํวนท๎องถิ่นระดับรอ ง
ลงลงมา เชํน อบต  .และ เทศบาล ก็มีความพยายามเข๎ามาสนับสนุนงานในสํวนนี้ แตํติด
ป๓ญหาเรื่องการทํางบประมาณ และเคยถูกทักท๎วงจาก สตง   .จึงทําให๎ไ มํกล๎าขับเคลื่อน
งานในสํวนนี้  
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- พมจ  .ลงมาเยี่ยมผู๎สูงอายุ ผู๎พิการตํางๆ รํวมกับฝุายพัฒนาชุมชนของ อปท   .และมีการ
มอบเง ินสนับสนุนผู๎ที่ยากไร๎รายละ 2,000 บาท 

- ชมรมผู๎สูงอายุมีความเข๎มแข็ง สามารถเข๎ามาชํวยประสานงานได๎อยํางดี 
- พัฒนาสังคมจังหวัดให๎ทุนพัฒนาอาชีพกลุํมติดสังคมและติดบ๎าน 

 

6. ระบบการเงินการคลังท่ีสนับสนุน 
นครราชสีมาเป็นจังหวัดที่ยังมีป๓ญหาเรื่องการเบิกจํายเงินตามกองทุน LTC บ๎านเหลื่อมก็มี

ป๓ญหานี้เชํนเดียวกัน ทั้งอําเภอพบวํามีเพียงตําบลเดียวคือชํอระกาที่สามารถทําเรื่องเบิกจํายเงินตาม

กองทุน LTC งบประมาณสํวนใหญํในการดูแลสุขภาพระยะยาวสําหรับกลุํมผู๎สูงอายุจึงมาจากกองทุน

ฟ้ืนฟุสุขภาพระดับตําบล ซึ่งไมํสามารถนํามาจํายเป็นคําตอบแทนให๎ CG ได๎  

 การบริจาคของชุมชน นําโดย ชมรมผู๎สูงอายุ ในรูปแบบผ๎าปุา และจะไปเยี่ยมบ๎านผู๎สูงอายุ 

ติดบ๎านติดเตียง ปีละ  1 ครั้งพร๎อมของฝาก งบ 500 บาท 

งบประมาณจาก พม มีสนับสนุนแตํขั้นตอนการเบิกคํอนข๎างยุํงยาก 

งบประมาณจากท๎องถิ่น อปท ในการปรับปรุงบ๎าน 

7. ระบบข้อมูลข่าวสาร 
มีระบบฐานข๎อมูลหลายระบบ ได๎แกํ  

- ข๎อมูลกรมอนามัยต๎อง key care plan เอกสารเยอะมาก 
- ข๎อมูล สปสช เน๎นที่จํานวนผู๎ปุวยเกําและใหมํ ซึ่งต๎องอัพเดทให๎มีความทันสมัย เพ่ือให๎

สอดคล๎องกับการทํางบประมาณเบิกจําย  
- ข๎อมูล Thai COC 
- ข๎อมูล 43 แฟูม 
ซึ่งทั้งหมดนี้บยังไมํเชื่อมโยงกัน ต๎องกรอกข๎อมูลแยกกัน นอกจากนั้น การเบิกจําย

คําตอบแทนให๎ CG มีเอกสารที่ต๎องกรอกเยอะมาก ประมาณ 7 หน๎าตํอราย 

 

8. เทคโนโลยี 
- ใช๎ line ในการสื่อสารระหวํางทีม CG, CM และ สหวิชาชีพ 
- ชมรมผู๎สูงอายุ ได๎มีการพัฒนานวตกรรม และกิจกรรมในการออกกําลังกายตําง ๆ 

จุดเด่น 
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1  . ระบบบริการ  ระบบ LTC จึงได๎รับการพัฒนาตํอจากระบบบริการเครือขํายปฐมภูมิที่

เข๎มแข็งอยูํแล๎ว  

2. กําลังคน 

- CM เป็นศูนย๑กลางอยูํท่ี รพช. และเชื่อมประสานทั้ง รพ.สต. และทีมสหวิชาชีพ 

           - ระบบเครือขํายปฐมภูมิหรือหมอครอบครัวเดิม ทุกชุมชนจะมีหมอครอบครัวรับผิดชอบ 1 

คน และเครือขําย PCC ก็จะมีทีมสหวิชาชีพ ไปให๎การสนับสนุน รพ .สต .อยูํแล๎ว  โดยเช๎าจะให๎บริการ 

ที่ รพ.สต .และบํายไปเยี่ยมบ๎าน ผอ  .รพช . เป็น FamMed เป็นแพทย๑หลักในการดูแลเครือขําย 

-  การดูแลในระดับหมูํบ๎าน จะใช๎หมอครอบครัวประจําหมูํบ๎านเป็นหลัก และรายงานมาที่ 

CM 

3 .กลไกการจัดการฝุายเวชกรรมสังคม  

รพช . เป็นผู๎ประสานงานสํวนกลาง ประสานกับ CM รพ .สต . ตําง ๆ มีความรํวมมือที่ดี

ระหวําง รพช. และ สสอ. 

ภาคีเครือขําย 

-  ประเด็นคุณภาพชีวิตผู๎สูงอายุเป็นประเด็นการขับเคลื่อนของ พชอ   .และ พชอ  .สามารถ

ประสานให๎เกิดความรํวมมือระหวํางภาคีตํางๆ ได๎ 

-  ชมรมผู๎สูงอายุในชุมชนที่เข๎มแข็ง รวมตัวกันรับบริจาคทําผ๎าปุา เพ่ือเอาเงินมาใช๎ในกิจการ

ของชมรม รวมทั้งไปเยี่ยมผู๎ปุวยติดบ๎านติดเตียงด๎วย 

- มี อปท. 1 แหํงที่สามารถรํวมมือดําเนินงาน LTC กับ รพ.สต. ได๎อยํางตํอเนื่อง 

- มีการสนับสนุนจากหนํวยงานตําง ๆ ตามที่เสนอ เชํน อบจ.  พม .  

 

ปัญหาและอุปสรรค 

1. ยังไมํสามารถเบิกงบประมาณ LTC ได๎ทําให๎ไมํสามารถจํายคําตอบแทน   CG อาจทําให๎ 
CG ขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

2. การเชื่อมโยงกับภาคีในระดับพ้ืนที่  โดยเฉพาะอยํางยิ่งระหวําง อปท และ สํวน
สาธารณสุข แม๎วําระบบปฐมภูมิเข๎มแข็ง แตํข๎อจํากัดในด๎านทรัพยากรงบประมาณและ
กําลังคน จะทําให๎ระบบมีป๓ญหาในอนาคต หากผู๎สูงอายุติดบ๎านติดเตียงเพิ่มมากข้ึน 

ข้อเสนอแนะ 

1. วางแผนการขับเคลื่อนงาน LTC ในระดับอําเภอ เพ่ือให๎สามารถนํางบประมาณ LTC มา
ใช๎ให๎เกิดประโยชน๑สูงสุด 
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2. CG ควรได๎รับการพัฒนาศักยภาพ และเสริมสร๎างแรงจูงใจ โดยมีคําตอบแทน เพ่ือให๎
สามารถให๎บริการได๎อยํางสม่ําเสมอ 

3. ถอดบทเรียนจาก ตําบล นาโพธ๑ที่สามารถทํางานรํวมกันระหวําง อปท และ รพสต และ
สามารถเบิกจํายงบประมาณได๎ และนํามาเข๎าเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ในการทําแผนการ
ขับเคลื่อน LTC 

 

แผนการดําเนินงานของพ้ืนทีใ่นอนาคต 

1. พัฒนาศักยภาพ CG เพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะการดูแลผู๎ปุวยระยะท๎าย 
2. พัฒนาระบบติดตามงาน LTC โดยให๎มีการนําเสนอความก๎าวหน๎า LTC ในการประชุม 

พชอ .และหาความรํวมมือเพ่ิมเติมจากภาคสํวนตําง ๆ 
3. พัฒนากองทุนผู๎สูงอายุ โดยสร๎างความเติบโตกองทุนผู๎สูงอายุ โดยสมัครกองทุนบุญ

เพ่ือให๎รํวมกันบริจาคให๎กับกองทุน โดยคาดหวัง 100 บาทตํอครอบครัวตํอปี สําหรับการ
นํามาบริหารงาน 

4. พัฒนา Active aging โดยการทําให๎ผู๎สูงอายุติดสังคมให๎นานมากท่ีสุด ผํานชมรมตําง ๆ 

 
3. การบริหารจัดการกําลังคนด้านสุขภาพสําหรับการดูแลระยะยาว  อ. เดชอุดม   จ. 
อุบลราชธาน ี
1. บริบทของพ้ืนที่ 

อยูํทางทิศใต๎ของจังหวัดอุบลราชธานี หํางจากจังหวัดอุบลราชธานี 45 กม.  ติดกับอําเภอวารินชํา
ราบและบุณฑริก มีความเป็นเมืองมากกวําชนบท ความหนาแนํนของประชากร 130 คน:ตร.กม. มี
พ้ืนที่ทั้งหมด 1,368.40 ตร.กม. แบํงการปกครองเป็น 16 ตําบล มีเทศบาล 5 แหํง  อบต. 14 แหํง 

มีประชากรรวม 177,477 คน ผู๎สูงอายุ 21,802 คน คิดเป็นร๎อยละ 15.9 ของประชากรทั้ง
อําเภอ เป็นผู๎สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง 543 คน คิดเป็นร๎อยละ 2.50 ของประชากรสูงอายุทั้งหมด ป๓ญหา
สุขภาพที่สําคัญของผู๎สูงอายุคือหัวใจและหลอดเลือด ความดันโลหิต Stroke และเบาหวาน การดูแล
ผู๎สูงอายุเป็นป๓ญหาท๎าทายอําเภอ 1 ใน 5 อันดับแรก 

ต๎นทุนด๎านระบบบริการสุขภาพ มีโรงพยาบาลขนาด 300 เตียง 1 แหํง คือ โรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราชเดชอุดม รพ.สต. 25 แหํง และศูนย๑สุขภาพชุมชนเมือง (PCC) 3 แหํง  

 
2. การจัดระบบ LTC ของพ้ืนที ่

- ระบบบริการที่บ้าน 
เดิมอําเภอเดชอุดมได๎จัดระบบ PCC โดยมีทั้งหมด 3 PCC รพ.สต. จะได๎รับการจัดกลุํม

สนับสนุนบริการในแตํละ PCC โดยมีสหวิชาชีพให๎บริการที่ PCC และมีการออกเยี่ยมบ๎านในชํวงบําย 
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เมื่อนโยบาย LTC เข๎ามาในปี 2559 จึงผสมผสานเข๎ากับงาน PCC ที่มี การสํงตํอข๎อมูลใช๎ผํานระบบ 

THAI COC  ผู๎ปุวยที่สํงออกจากโรงพยาบาลเพ่ือไปรับการดูแลตํอที่บ๎าน จะได๎รับการประเมินป๓ญหา

กํอนจําหนํายออก กรณีที่จําเป็นต๎องได๎รับการดูแลเฉพาะด๎านจะมีการอบรมญาติกํอน และสํงข๎อมูล

ไปยังหนํวยบริการในพื้นที่เพ่ือให๎รับผิดชอบดูแลรายตํอ  

- สถานบริการ  )ไมํมีระบบการดูแล LTC ที่สถานบริการ ( 
 
3. การบริหารและจัดการกําลังคน 

อาสาสมัคร     : สมาชิกชมรมผู๎สูงอายุรวมกลุํมกันออกเยี่ยมบ๎านผู๎สูงอายุที่ติดเตียง โดยเปิดรับเงิน

บริจาคเพ่ือซื้อของใช๎ที่จําเป็นสําหรับการเยี่ยมด๎วย  

CG: มuทั้งหมด 189 คน  สํวนใหญํเป็น อสม. CG ในตําบลที่โอนเงินผํานศูนย๑พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ จะ

ได๎รับคําตอบแทน 2, 700 บาท โดยใช๎เกณฑ๑แรงงานขั้นต่ํา ของจังหวัด   300  บาท และทํางาน  9  วัน ตํอ

เดือน นอกจากนั้นยังมีคําตอบแทน อสม 1,000  บาท รายได๎รวม  3,700  บาทตํอคน จึงทําให๎  CG 

สามารถทํางานอยูํได๎ และในการทํางานของ CG จะไปเป็นทีม เพื่อรํวมกันทํากิจกรรมตําง ๆ และคอย

ปรึกษากัน นอกนั้นยังเพ่ือความปลอดภัยของ CG และของผู๎ปุวยด๎วย มีการจัดอบรมเพ่ือฟ้ืนฟูความรู๎

และทักษะ CG ทุกปี 

CM :มี 35 คน อยูํที่ รพช  . 1 คน สสอ. 2 คน และที่ รพ. สต. แหํงละ 1 คน  

ทีมสหวิชาชีพ     : ป๓จจุบันมี  Fam  Med  2 คน แตํมีทีม PCC 3 ทีม จึงมีแพทย๑ที่ไมํใชํ  Fam  Med ไป

ประจําอีกทีม การให๎บริการ ที PCC จะให๎บริการชํวงเช๎า และชํวงบํายออกเยี่ยมบ๎าน ตาม care plan 

ของ CM พ้ืนที่ โดยทีมสหวิชาชีพ ประกอบด๎วย แพทย๑ ทันตแพทย๑ พยาบาล นักกายภาพบําบัด 

แพทย๑แผนไทย นักจิตวิทยา และนักโภชนาการ ทีมสหวิชาชีพจะลงเยี่ยมผู๎ปุวยตามที่ได๎รับการร๎องขอ

จาก CM 

4. กลไกการดูแลระบบ 
มีผู๎รับผิดชอบหลักอยูํที่โรงพยาบาล เป็นหัวหน๎าฝุายพยาบาลชุมชน และในสํวนของ สสอ. ก็

มีผู๎รับผิดชอบ เป็น CM ทั้ง สสอ. และ รพ. ให๎การสนับสนุนทั้งเชิงวิชาการ และสนับสนุนตําง ๆ ตํอ

พ้ืนที่ โดยในการเริ่มดําเนินงานทีม รพ. และ สสอ. จะลงไปชํวยในพ้ืนที่ และระหวํางการดําเนินงาน

ทีม รพ. และ สสอ. จะลงไปติดตามกํากับ มีทีม PCT ของโรงพยาบาลทําหน๎าที่สนับสนุนทางวิชาการ 

กําหนดทีมงานผู๎รับผิดชอบ และชํวยวางระบบการสํงตํอผู๎ปุวย 

ในบางครั้งบางพ้ืนที่เบิกคําตอบแทนไมํได๎ สสอ. และ รพ.  จะจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ 

เพ่ือให๎พ้ืนที่ที่ยังไมํได๎เบิกเรียนรู๎จากพ้ืนที่เบิกและดําเนินการไปแล๎ว  
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พชอ. คุณภาพชีวิตผู๎สูงอายุ เป็นประเด็นขับเคลื่อนของ พชอ 

ภาคีต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

- พมจ สนับสนุนงบประมาณด๎านการพัฒนาสิ่งแวดล๎อมเพ่ือให๎เหมาะกับการดํารงชีวิตของ
ผู๎สุงอายุติดบ๎านติดเตียง 

- กาชาดจังหวัดและก่ิงกาชาดสนับสนุนสิ่งของจําเป็น 
- วัด สนับสนุนป๓จจัยที่ได๎รับจากการบิณฑบาต  
- กศน. สนับสนุนการพัฒนาอาชีพ สําหรับกลุํมติดสังคม 

 

5. ระบบการเงินการคลังท่ีสนับสนุน 
 - งบประมาณ LTC จากกองทุนสุขภาพตําบล ป๓จจุบันสามารถดําเนินการได๎ใน 18 ตําบล มี

เพียง 1 อบต. ที่ยังเบิกไมํได๎ โดย 16 แหํงโอนงบประมาณผํานศูนย๑พัฒนาคุณภาพชีวิต อีก 2 แหํงโอน

ผํานสถานบริการ 

 - เทศบาลรํวมกับ CM จัดกิจกรรมการกุศล เชํน การจัดวิ่งเพ่ือระดมทุนมาซื้ออุปกรณ๑

สนับสนุนกิจกรรม LTC 

6. ระบบข้อมูลข่าวสาร 
เชื่อมตํอข๎อมูลผํานทาง Thai COC และเชํนเดียวกับพ้ืนที่อ่ืน มีหลายฐานข๎อมูลที่ไมํมีความ

เชื่อมโยงกัน เพ่ิมภาระงาน พ้ืนที่แก๎ป๓ญหาด๎วยการทําข๎อมูลในระบบเอกสารที่จะอัพเดทข๎อมูลผู๎ปุวย

ให๎เป็นป๓จจุบันได๎ดีกวําข๎อมูลในระบบฐานข๎อมูลทางคอมพิวเตอร๑ 

7. เทคโนโลยี 
- นํา line มาใช๎ในการสื่อสาร ตั้งเป็นกลุํม line เยี่ยมบ๎าน 
- ใช๎ Face Book เป็นสื่อสังคมเชื่อมประสานคนทํางาน 
- CG คิดนวัตกรรมการชํวยผู๎ปุวยโดยใช๎สิ่งที่มีในชุมชน เชํน การนําผ๎าเกําๆ มาเป็น

อุปกรณ๑ให๎ผู๎ปุวยใช๎ฝึกการยกเท๎า หรือการเปิดยูทูบ๑เพื่อให๎ผู๎ปุวยฝึกออกเสียงด๎วยการร๎อง
เพลงตาม  

- อุปกรณ๑และเครื่องมือทางการแพทย๑ที่จําเป็น มีการจัดหาให๎ผู๎ปุวยยืม โดยศูนย๑
ประสานงานการเยี่ยมบ๎านของโรงพยาบาลเป็นผู๎รับผิดชอบ 

8. ผลการดําเนินงาน 
ผลจากการดําเนินงานพบวําผู๎สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง ได๎รับการดูแลทั้งหมดประกอบด๎วย 

ผู๎สูงอายุติดบ๎าน และติดเตียง 1747 คน ในผู๎สูงอายุติดเตียงที่ได๎รับการดูแลแล๎ว ADL คงระดับเดิม 
1510 คน (86.4%) ในปี 2562 ADL ดีขึ้น คิดเป็นร๎อยละ 6.7 (117) ของผู๎สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง
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ทั้งหมด  ผู๎สูงอายุที่ได๎รับการดูแลแล๎ว ADL แยํลงในปี 2562 คิดเป็นร๎อยละ 6.9 (120) ของผู๎สูงอายุที่
มีภาวะพ่ึงพิงทั้งหมด  
 

จุดเด่น 

  1 . ระบบบริการ 

  -  มีระบบบริการปฐมภูมิที่เข๎มแข็งเป็นทุนเดิมอยูํแล๎ว เมื่อมีงาน  LTC เข๎ามา ก็

สามารถเพ่ิมหน๎างานลงไปบนฐานเดิมที่มั่นคงอยูํแล๎วได๎ ทําให๎ PCC และ LTC เชื่อมโยงกัน

ได๎อยํางด ี

2 . กําลังคน 

- CG จะได๎รับคําตอบแทน 2700  บาท โดยใช๎เกณฑ๑แรงงานขั้นต่ําของจังหวัด  300 

บาท เป็นคําตอบแทนที่คํอนข๎างสมเหตุสมผล 

3 . กลไกของระบบและการเงินการคลัง 

 -  สามารถบริหารจัดการกองทุนได๎ดี ทําให๎จัดคําตอบแทน ของ CG มีความ

สมเหตุสมผล และสามารถจูงใจให๎อยูํในระบบได๎งบประมาณ ดังจะเห็นได๎จาก อปท จํานวน 

16 จาก 19  แหํงที่โอนเงินผํานศูนย๑พัฒนาคุณภาพชีวิต  

 - มีความรํวมมือที่ดีกัป อปท และ ภาคีอ่ืน ๆ  

ปัญหาและอุปสรรค 

1. ขาดกําลังคน CM ใน รพ .สต . เพราะแตํละแหํงมีพยาบาลคนเดียว และต๎องเป็น CM แตํ
มีงานหลายอยําง 

2. ระบบบริการทีไ่มตํํอเนื่องระหวําง รพ. ศูนย๑ฟ้ืนฟู และการดูแลที่บ๎าน 
ข้อเสนอแนะ 

1. การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอ่ืน ๆ ให๎สามารถเข๎ามาทําหน๎าที่ CM ได๎ เชํน การ
พัฒนาหลักสูตร Mini-CM 

2. พัฒนาศูนย๑ฟ้ืนฟูสภาพ เพ่ือเป็นจุดเชื่อมตํอระหวําง acute care และ LTC โดยการ
แสวงหาภาคีรํวมดําเนินการ 

แผนการดําเนินงานของพ้ืนที่ในอนาคต 

1. พัฒนาระบบฐานข๎อมูลและนําเทคโนโลยีมาใช๎ในโปรแกรม CG 4.0 และ IMED 
2. ขยายภาคีไปสูํการอบรม พระ และ  นําเข๎าสูํธรรมนูญตําบล  ตักบาตรทําบุญผู๎ยากไร๎  งาน

ศพ  พวงหรีด เพื่อผู๎ด๎อยโอกาส หรือผู๎ยากไร๎  เชํน  แพมเพิร๑ส 
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3. พัฒนา CM เพ่ิมเติม โดยใช๎หลักสูตร mini CM ที่พัฒนาโดย รพร กุฉินารายณ๑ จ 
กาฬสินธุ๑ 

4. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการเพ่ิมพูน สมรรถนะผู๎ดูแล ผู๎มีภาวะพ่ึงพิง  ที่ Discharge  
ออกจาก รพร .เดชอุดม  

 

4. การบริหารจัดการกําลังคนด้านสุขภาพสําหรับการดูแลระยะยาว  อ. เมือง   จ. 
อํานาจเจริญ 
 

1. บริบทของพื้นที่ 
พ้ืนที่เขตเมือง แบํงการปกครองเป็น 19 ตําบล 194 หมูํบ๎าน  มีเทศบาลเมือง 1 แหํง 

เทศบาลตําบล 5 แหํง และ อบต. 10 แหํง 

 ทรัพยากรด๎านระบบบบริการสุขภาพมีโรงพยาบาลทั่วไป 1 แหํง ขนาด 330 เตียง รพ.สต. 

23 แหํง และ PCC 2 แหํง  มีศูนย๑บริการของเทศบาล 1 แหํง และสถานพยาบาลในเรือนจํา 1 แหํง 

 ประชากร 115,948 คน ประชากรสุงอายุร๎อยละ 15.14 สํวนใหญํเป็นกลุํมติดสังคม มีกลุํมที่

มีภาวะพ่ึงพิงร๎อยละ 1.57 ของประชากรสูงอายุทั้งหมด แบํงเป็นกลุํมติดเตียงร๎อยละ 0.41 และกลุํม

ติดบ๎านร๎อยละ 1.16 เป็นพ้ืนที่ที่เข๎ารํวมกองทุน LTC เต็มพ้ืนที่ ซึ่งเป็นตามนโยบายจังหวัดที่ให๎ทุก

พ้ืนที่ในจังหวัดสามารถเข๎ารํวมกองทุนและเบิกจํายได๎ 

  

2. การจัดการระบบ LTC ของพ้ืนที ่
ระบบการดูแลในชุมชน 

เดิมมีระบบ home health care- HHC อยูํแล๎ว เชื่อมโยงกับ COC เมื่อผู๎ปุวยออกจาก รพ 

จึงจะมีทีม HHC ไปเยี่ยม การคัดกรองผู๎สูงอายุเดิมเน๎นที่กลุํม Geriatric Syndromes โดย รพ.สต. 

และ PCC ทําหน๎าที่คัดกรองและประเมิน เมื่อเริ่มมีการดําเนินการกองทุน LTC ในปี 2559 มีการคัด

กรองกลุํมผู๎สูงอายุใหมํโดยใช๎ ADL เป็นเกณฑ๑ จําแนกผู๎ปุวยและแบํงงานบุคลากร หากผู๎ปุวยมี ADL 

ต่ํากวํา 4 ทีม HHC จะเป็นผู๎เยี่ยม ADL 5-11 ซึ่งถือวําอยูํในภาวะพ่ึงพิงจะเป็นทีม LTC โดย CG และ 

CM 

นอกจากนั้น เดิมมีการจัดระบบบริการตาม PCC และมีการจัดทีมกําลังคนสนับสนุนแตํละ 

PCC และในการออกพ้ืนที่ของทีมสหวิชาชีพในชํวงเช๎าจะอยูํให๎บริการที่ รพ.สต. ตอนบํายจะออก
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เยี่ยมบ๎านตามท่ีเจ๎าหน๎าที่ รพ.สต. กําหนด สํวนใหญํจะเป็น case ติดเตียง ต๎องการการดูแล และเมื่อ 

นโยบาย LTC เข๎ามา ก็บูรณาการเข๎ากับระบบเดิมท่ีมีอยูํ 

ในระดับชุมชน เดิม อสม จะเป็นผู๎เยี่ยมบ๎าน และรายงานผู๎ปุวยมาที่เจ๎าหน๎าที่ รพ.สต. ซึ่งจะ

ออกเยี่ยมในกรณีท่ีเจ็บปุวยมาก 

การจัดระบบ LTC ในเขตเทศบาล 

เดิม รพ อํานาจเจริญ โดยกลุํมงานพยาบาลชุมชน อยูํภายใต๎ฝุายเวชกรรมชุมชน ได๎รํวม

ดําเนินการกับกองสาธารณสุขของเทศบาลเมืองอํานาจเจริญ โดยที่ผู๎รับผิดชอบของเทศบาลได๎แกํ

พยาบาลวิชาชีพซึ่งย๎ายไปจาก รพ. วารินชําราบ จึงทําให๎การทํางานรํวมกันเป็นไปอยํางราบรื่น และ

ในปี 2559 ได๎ดําเนินงาน LTC และ ฝุายกองสาธารณสุขรับผิดชอบด๎านการเบิกจํายงบประมาณ ถือ

วําการดําเนินงานของอําเภอเมือง เขตเทศบาล ผู๎สูงอายุติดบ๎านติดเตียงสามารถได๎รับการดูแลอยาง

ทั่วถึง จากความรํวมมืออันดีระหวําง รพ. และเทศบาล ตลอดทั้ง อบจ. มี PCU ของ รพ แหํงหนึ่งที่ 

อบจ. สร๎างให ๎

สถานบริการ 

 ในพ้ืนที่จังหวัดอํานาจเจริญมีสถานบริบาลชื่อบานพรแดนสรวง เป็นขององค๑กรด๎านศาสนา

คริสต๑ ทีเ่ป็นสถานที่พักสําหรับผู๎สูงอายุถูกทอดทิ้ง ป๓จจุบันมี 25 เตียง และมีพยาบาลเกษียณอายุเป็น

ผู๎จัดการ แตํผู๎เข๎าพักอาศัยมีมาจากทั่วไป และจะสํงตํอมาจากสถานบริบาลที่เป็นศูนย๑กลาง ไมํมีการ

รับด๎วยตนเอง 

 ความเชื่อมโยงกับระบบเดิม 

 เชื่อมโยงกับระบบ PCC 

 เชื่อมโยงกับ HHC และ COC เดิม 

3. การบริหารและจัดการกําลังคน 
CG 

- มี 196 คน สํวนใหญํคัดเลือกจาก อสม เพราะประกาศแล๎วไมํมีคนสมัคร CG สํวน
ใหญํผํานการอบรมหลักสูตร 70  ชม  ข๎อดีคือ อสม   .ได๎รับความเชื่อถือจากคนในชุมชนเป็นทุนเดิมอยูํ
แล๎ว 

- ในพ้ืนที่ตําบลนายม สามารถจัดการอบรม 420 ชั่วโมงได๎ โดยได๎รับการสนับสนุน
จาก กศน   .ที่มา จัดอบรม ให๎ 2  รุํน  ๆ ละ 20  คน  เหตุผลที่มีผู๎เข๎ารับการอบรม 420 ชม   .ได๎เพราะมี
ความคลาดเคลื่อนในการประชาสัมพันธ๑ที่ทําให๎ผู๎รับการอบรมเข๎าใจวําเมื่อผํานการอบรมแล๎วจะได๎รับ
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การจ๎างานในอัตราคําจ๎างเดือนละ  15,000 บาท แตํการจ๎างานไมํเกิดขึ้นจึง ทําให๎คนกลุํมที่ได๎รับการ
อบรมนี้หลุดจากระบบไป ยกเว๎นกลุํมคนที่เป็น อสม  .อยูํแล๎ว ก็ทําหน๎าที่ อสม .ตามเดิม  

- การนํา อสม . มาอบรมมีข๎อดีคือ มีความรู๎ด๎านสุขภาพมาก ได๎รับการยอมรับจาก
ชุมชน มีจิตอาสา และสามารถอยูํในระบบได๎นาน ข๎อจํากัดคือ อสม . หลายคนสูงอายุ มีป๓ญหาในการ
เรียนรู๎เพิ่มเติม การดูแลผู๎ปุวย การเดินทาง เป็นต๎น 

- การเบิกจําย ตามระเบียบของกองทุน LTC ยึดตามจํานวนรายที่  CG ดูแล 1-5 ราย 
ได๎รับคําตอบแทนเดือนละ  600  บาท และ 5-10 ราย ได๎รับคําตอบแทนเดือนละ   1500  บางแหํงก็เบิก
แล๎วบางแหํงก็ยังมีป๓ญหาเรื่องการเบิกจําย คําตอบแทนที่ได๎รับจูงใจได๎เฉพาะคนที่มีจิตอาสาอยูํแล๎ว 

- CG สํวนใหญํเป็นผู๎สูงอายุ จึงเกิดปรากฏการณ๑ผู๎สูงอายุดูแลผู๎สูงอายุด๎วยกันเอง 
เนื่องจาก CG มาจาก อสม  .และต๎องการพื้นฐานด๎านจิตอาสา ซึ่งเป็นสิ่งที่หาได๎ยากในคนรุํนใหมํ  
CM 

- CM รวม 31 คน เป็นพยาบาลทั้งหมด อยูํที่ รพท   .อํานาจเจิรญ  4 คน และ รพ  .ต .
ทุกแหํงรวม 27 คน ทํางานตามกําหนด ของ สปสช 

- ภาระงานเพิ่มขึ้นมาก แตํภาระงานด๎านอื่นก็ไมํลด 

- เห็นวําควรมีคนมาดูแลเรื่องนี้ในฐานะ CM โดยเฉพาะไปเลย  และไมํจําเป็นต๎องเป็น
พยาบาลวิชาชีพอาจให๎เป็นความรับผิดชอบของวิชาชีพสาธารณสุขได๎ 
4. สหวิชาชีพ 

- รพ  .อํานาจเจริญ  มี Fam  Med 4 คน เข๎ามา ดูแล ทีม PCC สหวิชาชีพที่เข๎ารํวม 
ได๎แกํ พยาบาล นักกายกาพบําบัด แพทย๑แผนไทย และทันตแพทย๑ 

- การเยี่ยมบ๎านโดยสหวิชาชีพ จะขึ้นอยูํกับ CM วิเคราะห๑วํา รายไหนต๎องการสห
วิชาชีพ ประเภทไหน การออกพ้ืนที่ของสหวิชาชีพ ตอนเช๎าอยูํที่ PCU หรือ รพ .สต . บํายออกเยี่ยม
บ๎าน 
5. กลไกดูแลระบบ 

 กลไกที่ดูแลงานนี้ จะเป็น PCT (patient care Team) ซึ่งเป็นจุดเดํนของ รพ นี้ ตั้งขึ้นมา

เป็นลักษณะของ functional team ตั้งขึ้นมาเพ่ือทําหน๎าที่ประสานงานทีมตํางๆ ที่ออกเยี่ยมบ๎าน

ตามภารกิจของตนเอง  มี FamMed เป็นประธาน และพยาบาลชุมชน เป็นเลขานุการ ทีม

ประกอบด๎วยสหวิชาชีพ ภารกิจดูแล ผู๎ปุวยต๎องการการฟ้ืนฟู  ผู๎สูงอายุที่มีภาวะพึงพิง และผู๎ปุวย 

palliative care – ทีม PCT ทําให๎ การเยี่ยมบ๎านของทีมตํางๆ ประสานกันได๎มากขึ้น เชื่อมตํอข๎อมุล 

และลดความซ้ําซ๎อน ทําให๎การให๎บริการครอบคลุมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น และสอดคล๎องกับ

ความต๎องการของผู๎ปุวยมากขึ้น 
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 กระบวนการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ โดย CUP จะสนับสนุนให๎แตํละตําบล ไปเรียนรู๎ 

ศึกษาดูงานในตําบลที่สามารถทําและประสบผลสําเร็จ ผํานการตรวจสอบจาก สตง . แล๎ว เพ่ือเป็น

แนวทางในการทํางาน โดยเฉพาะเรื่องการเบิกจําย การกระตุ๎น โดย สปสช เพ่ือให๎จัดการกเบิกจําย 

งบประมารอยํางตํอเนื่อง และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ ก็ เป็นสิ่งหนึ่งที่กระตุ๎นให๎พ้ืนที่ต๎องเรํงการ

ดําเนินงาน  

การประสานระหว่าง รพช./ สสอ./รพ.สต.  

การทํางานรํวมกันระหวําง สสอ. และ รพช. เป็นไปอยํางราบรื่น สสอ. จะเข๎ามาชํวยในการ

ประสานการทํางานรํวมกันระหวําง รพ.สต. และ อปท. โดยจะเข๎ารํวมการติดตามพร๎อมกับท๎องถิ่น

อําเภอเพ่ือกระตุ๎นเตือน และชี้แนะในกรณีเกิดป๓ญหา ไมํกล๎าเบิกจําย 

พชอ. LTC เป็นประเด็นที่อยูํในประเด็นขับเคลื่อน ของ พชอ ภายใต๎หัวข๎อ NCD แตํยังไมํ

มีการขับเคลื่อนชัดเจนนัก  

ภาคีเครือข่ายอ่ืน ๆ ภาคีต่าง ๆ ที่เข้ามามีส่วนร่วม ประกอบด้วย 

 - อบจ. ได๎รับงบประมาณจาก สปสช. ประมาณปีละ 4 ล๎าน เพ่ือจัดทํากองทุนฟ้ืนฟู (จังหวัด

ที่ได๎รับได๎แกํ หนองบัวลําพู อํานาจเจริญ นครราชสีมา และอุบลราชธานี) ซึ่งสามารถใช๎ในกิจการ 

บริการทางการแพทย๑ การจัดบริการด๎านสุขภาพ การปรับสภาพแวดล๎อมรํวมกับท๎องถิ่น การ

สนับสนุนและจัดทําศูนย๑อุปกรณ๑ ซึ่ง อบจ. ได๎สนับสนุนการสร๎างอาคารให๎ PCU การจัดตั้งศูนย๑

อุปกรณ๑ทางการแพทย๑เพ่ือสนับสนุนผู๎ปุวย การให๎งบประมาณปรับสภาพแวดล๎อมรายละ 30,000 

บาท  ในปีนี้มีงบประมาณ 6.4 ล๎านบาท 

 พมจ. ให๎การสนับสนุนผู๎ยากไร๎ ในด๎านการสร๎างบ๎าน ซึ่งจะสนับสนุนเมื่อมีการร๎องขอ และ

สํวนใหญํข๎อมูลหลักมาจากสํวนสาธารณสุข จะเป็นผู๎ประสานไป 

กศน. เข๎ามาชํวยในการอบรม CG หลักสูตร 420 ชม อบรมได๎ 2 รุํน ๆ ละ 20 คน ตํอมารุํน

ที่ 3 ไมํมีผู๎เรียนจึงปิดไป และวิทยาลัยพยาบาลสนับสนุนการอบรม CG เชํนกัน 

6. ระบบการเงินการคลังท่ีสนับสนุน 
 อบจ. สนับสนุนงบการสร๎างตึก และงบตําง ๆ ที่กลําวมาข๎างต๎น 

 งบ สปสช.  2 ก๎อน กองทุนตําบล และ กองทุน LTC 

7. ระบบข้อมูลข่าวสาร 
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เชํนเดียวกับที่อ่ืน ๆ เชื่อมตํอข๎อมูลผู๎ปุวยกลางผํานระบบ THAI COC มีฐานข๎อมุลที่ต๎อง

กรอกหลายฐานข๎อมุล และขาดการเชื่อมตํอกัน 

8. เทคโนโลยี 
ใช๎ line เข๎ามาชํวยในการเยี่ยมบ๎าน เป็นสื่อกลางในการสํงตํอข๎อมูลระหวําง CG ด๎วยกัน 

และระหวําง CG กับ CM  การรายงานผล การ consult การขอความชํวยเหลือ 

9. ผลการดําเนินงาน 
ผลจากการดําเนินงานพบวําผู๎สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง ได๎รับการดูแลทั้งหมดประกอบด๎วย 

ผู๎สูงอายุติดบ๎าน และติดเตียง 1795 คน ในผู๎สูงอายุติดเตียงที่ได๎รับการดูแลแล๎ว ADL คงระดับเดิม 
1571 คน (87.5%) ในปี 2562 ADL ดีขึ้น คิดเป็นร๎อยละ 8.8 (158) ของผู๎สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง
ทั้งหมด  ผู๎สูงอายุที่ได๎รับการดูแลแล๎ว ADL แยํลงในปี 2562 คิดเป็นร๎อยละ 3.7 (66) ของผู๎สูงอายุที่มี
ภาวะพ่ึงพิงทั้งหมด  
จุดเด่น 

1. ระบบบริการ ฝุายเวชกรรมชุมชน ได๎รํวมดําเนินการกับกองสาธารณสุขของเทศบาลเมือง

อํานาจเจริญ จัดบริการ LTC แกํผู๎สูงอายุในเขตเมือง ไมํมีศูนย๑ฟ้ืนฟูสภาพ 

2. กําลังคน 

- ได๎จัดระบบ PCC มี Fam Med 4 คน เข๎ามา ดูแล ทีม PCC สหวิชาชีพที่เข๎ารํวม 

ได๎แกํ พยาบาล นักกายกาพบําบัด แพทย๑แผนไทย และทันตแพทย๑  การเยี่ยมบ๎านโดยสห

วิชาชีพ จะขึ้นอยูํกับ CM วิเคราะห๑วํา รายไหนต๎องการสหวิชาชีพ ประเภทไหน การออก

พ้ืนที่ของสหวิชาชีพ ตอนเช๎าอยูํที่ PCU หรือ รพ.สต. บํายออกเยี่ยมบ๎าน 

- มี CG ที่ผํานการอบรม 146 คน จะได๎รับคําตอบแทน 600- 1500 บาท ตาม

เกณฑ๑จํานวนผู๎ปุวย  

3. กลไกการจัดการ กลไกที่ดูแลงานนี้ จะเป็น PCT (patient care Team) ซึ่งเป็นจุดเดํน

ของ รพ นี้ ตั้งขึ้นมาเป็นลักษณะของ functional team ตั้งขึ้นมาเพ่ือทําหน๎าที่ประสานงานทีมสห

วิชาชีพตํางๆ ที่ออกเยี่ยมบ๎านตามภารกิจ มี Fam Med เป็นประธาน  

4.ภาคีเครือขําย 

 - มีการสนับสนุนจาก อบจ จาก กองทุนฟ้ืนฟู (จังหวัดที่ได๎รับ ใช๎ในกิจการ บริการ

ทางการแพทย๑ การจัดบริการด๎านสุขภาพ การปรับสภาพแวดล๎อมรํวมกับท๎องถิ่น การสนับสนุนและ

จัดทําศูนย๑อุปกรณ๑การแพทย๑  
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- การสนับสนุนจากภาคี อ่ืน ๆ ได๎แกํ กศน และวิทยาลัยพยาบาล จัดอบรม CG 

หลักสูตร 420 ชม นอกจากนั้นยังมีภาคีอ่ืน ได๎แกํ พมจ 

ปัญหาและอุปสรรค 

1. ระบบบริการที่ยังไมํมีความตํอเนื่องระหวําง รพ ศูนย๑ฟ้ืนฟูสภาพ และ การดูแลที่บ๎าน 
2. กําลังคนทําหน๎าที่  CM ไมํเพียงพอ จนท เดิม ทํางานหลายอยํางมากเกินไป ควรแก๎ไข 

ถํายโอนงานให๎ CM 
3. คําตอบแทน CG ไมํจูงใจเพียงพอ  
4. ดูแลเรื่องความปลอดภัยในการเยี่ยมบ๎านของ CG และบุคลากร 

 

ข้อเสนอแนะ 

1. การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอ่ืน ๆ ให๎สามารถเข๎ามาทําหน๎าที่ CM ได๎ เชํน การ

พัฒนาหลักสูตร Mini-CM 

2. พัฒนาศูนย๑ฟื้นฟูสภาพ เพื่อเป็นจุดเชื่อมตํอระหวําง acute care และ LTC โดยการ

ปรับเปลี่ยนรูปแบบการสนับสนุนของกองทุนฟ้ืนฟูสภาพ ของ อบจ และมีการรํวมมือกันอยํางใกล๎ชิด 

3. การปรับเปลี่ยนการผํานเงินเข๎าสูํศูนย๑พัฒนาคุณภาพชีวิต จะทําให๎สามารถปรับปรุง

คําตอบแทนของ CG ให๎มีแรงจูงใจมากขึ้นกวํานี้ 

แผนการดําเนินงานของพื้นที่ในอนาคต 

1. การพัฒนาระบบฐานข๎อมูล LTC ที่ Link  กันได๎และเป็น Real  Time  ผู๎บริหารสามารถ

เข๎าดูได๎ 

2. พัฒนาระบบ LTC  ที่สร๎างการมีสํวนรํวมที่ยั่งยืน โดยจัดประชุมภาคีเครือขํายที่ดําเนินงาน

ที่เกี่ยวข๎องกับ LTC  เพ่ือบูรณาการแผนและ Share ทรัพยากรทั้ง คน  เงิน  ของ ลดความซ้ําซ๎อน  

เพ่ิมการเข๎าถึงบริการ 

3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขและ CG 
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5. การบริหารจัดการกําลังคนด้านสุขภาพสําหรับการดูแลระยะยาว  อ.กุฉินารายณ์  จ. 
กาฬสินธุ์ 
 
1. บริบทของพื้นที่ 

กุฉินารายณ๑ตั้งอยูํหํางจากตัวจังหวัดกาฬสินธุ๑  80 กม. มีพ้ืนที่ 739.25 ตร.กม. รายได๎เฉลี่ย
ของประชากร 58,106 บาทตํอปี แบํงเขตการปกครองเป็น 12 ตําบล มี อปท. 14 แหํง ประกอบด๎วย
เทศบาล 5 แหํง และ อบต. 9 แหํง  

ในด๎านระบบบริการสุขภาพ มี โรงพยาบาลชุมชนขนาด 160 เตียง (M2) 1 แหํง รพ.สต. 17 
แหํง และ ศูนย๑สุขภาพชุมชน 1 แหํง มีศูนย๑โฮมสุขที่ อปท รํวมกับ รพ. ตั้งขึ้นอีก 7 ศูนย๑ ต๎นทุนที่
สําคัญคือมีนักกายภาพบําบัดจํานวนมาก คือมีถึง 10 คน ใน รพ. กุฉินารายณ๑ แบํงเป็นนักายภาพ
บําบัดเฉพาะทาง 3 คน นักกากยภาพบําบัดชุมชนอีก 4 คน และนักกายภาพบําบัดทั่วไปอีก 3 คน 

มีประชากรรวม 110,245 คน ประชากรสูงอายุ 14,404 คน คิดเป็นร๎อยละ 13.06 ของ
ประชากรทั้งหมด อยูํในกลุํมติดบ๎าน 795 คน และติดเตียง 100 คน และผู๎พิการ 2,832 คน คิดเป็น
ร๎อยละ 2.56 ของประชากรทั้งหมด  
 ป๓ญหาสุขภาพที่สําคัญของพ้ืนที่ 3 อันดับแรก คือ กลุํมโรคเรื้อรัง ได๎แกํ Stroke, Stemi, 
CKD, เบาหวาน ความดัน, กลุํมโรคติดเชื้อ ไก๎แกํ Sepsis, TB และ DHF, กลุํมโรคทางสูตินรีเวช และ
กุมารเวชกรรม PPH, BA 
 
2. การจัดระบบ LTC ของพ้ืนที ่

- ระบบบริการการดูแลที่บ้าน 
เดิม ในปี 2550 กุฉินารายณ๑มีทีมเยี่ยมบ๎านที่นําโดยนักกายภาพบําบัดอยูํแล๎ว มีชื่อวําทีมไม๎

เลื้อย โดยให๎บริการเชิงรุกในกลุํม intermediate care ในชํวง 3-6 เดือนแรกในชํวงเริ่มต๎นการรักษา 

เพ่ือปูองกันการพิการและฟ้ืนฟูสภาพรํางกาย  ตํอมาทีมเยี่ยมบ๎าน ได๎เพ่ิมอีก 3 ทีม คือทีมสุขภาพจิต 

ทีม palliative care และ ปี 2559 คือ ทีม LTC 

- ภาระกิจการเยี่ยมบ๎านของ 4 ทีมนี้ แบํงกันโดย ระยะ 3-6 เดือนแรกของผู๎ปุวยเป็นของทีม

กายภาพบําบัด PT หรือทีมไม๎เลื้อยเดิม คนไข๎จิตเวช เป็นของทีม จิตเวช คนไข๎ระยะสุดท๎ายเป็นของ

ทีม Palliative care สํวน ADL ต่ํากวํา 11 ของผู๎สูงอายุเป็นของทีม LTC 

- สถานบริการ 
- มีศูนย๑ฟ้ืนฟูสภาพจัดตั้งขึ้นที่ รพสต จํานวน 7 แหํง / 7 ตําบล เพ่ือรับผู๎ปุวยต๎องการการ

ฟ้ืนฟูมารับบริการฟ้ืนฟูสัปดาห๑ละ 1 ครั้ง 

- การเชื่อมโยงกับระบบเดิม 
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งาน LTC ถูกผนวกเป็นสํวนหนึ่งของงาน PCU ซึ่งเป็นสํวนหนึ่งของกลุํมงานปฐมภูมิที่มี

แพทย๑เวชศาสตร๑ครอบครัวเป็นหัวหน๎าทีม  แตํยังแยกออกเป็นทีมเยี่ยมบ๎านตํางหาก แตํก็ยังมีการ

ประสานงานกันระหวํางทีม  

1. การบริหารและจัดการกําลังคน 
อาสาสมัคร     : ชมรมผู๎สูงอายุของแตํละหมูํบ๎านมีความเข๎มแข็ง ระดมทุนโดยการจัดผ๎าปุา เพ่ือหา

งบประมาณมาซื้อสิ่งของจําเป็นเยี่ยมผู๎สูงอายุที่ติดบ๎านติดเตียง 

 

หมอโฮมสุข : เป็นอาสาสมัครที่ได๎รับการฝึกอบรมจากนักกายภาพบําบัด ให๎ชํวยงานฟ้ืนฟุสมรรถภาพ 

ได๎รับคําตอบแทนรายชั่วโมง ชั่วโมงละ 50 บาท งบประมาณมาจากกองทุนฟ้ืนฟู ทํางานลักษณะ 

community base เหมือน CG 

CG: 

- มี CG ทีผํานการอบรมหลักสูตร 70 ชม  .243 คน แตํอยูํปฏิบัติงานในป๓จจุบัน 204 
คน หลุดหายไปด๎วยภาวะทางเศรษฐกิจ  CC สํวนใหญํ คือ อสม   .มีสํวนน๎อยที่ไมํใชํ  ทั้งหมดสามารถ
เบิกจํายจาก อปท . ได๎ และมีความรํวมมืออยํางดี โดยเฉพาะ อบต . บัวขาว และเทศบาลกุฉินารายณ๑ 
ที่ อบต. บัวขาวนั้นผู๎อํานวยการกอง เป็นพยาบาลย๎ายมาประจําอยูํที่นี่ จึงมีความเข๎าใจ อยํางไรก็ตาม
ยังมี 2 ตําบลที่ไมํได๎เบิกจํายจากศูนย๑คุณภาพชีวิต แตํเป็นการโอนเงินผํานสถานบริการ  

- คําตอบแทน CG ในสํวนของ อปท   .ที่เบิกจํายฝุายศูนย๑พัฒนาคุนภาพชีวิตจะ ได๎รับ
ประมาณ 3000 บาทตํอเดือน CG ในเขตตําบลบัวขาวจะทํางานเป็นทีม แบํง เป็น 3 ทีม ๆ ละ 30 คน 
แตลํะทีมมีผู๎ต๎องได๎รับการดูแล 16-20  คน การไปแตํละครั้งจะไปเป็นทีม  2-3  คน เพ่ือความปลอดภัย
ของ CG ความไว๎วางใจในทรัพย๑สินของผู๎ปุวย การชํวยเหลือกันของ CG การปรึกษาหารือกันด๎วย 

- การคงอยูํนําจะนาน โดยเฉพาะ CG ที่เป็น อสม เพราะ ดีใจที่ได๎ชํวยเหลือผู๎ปุวย 
คําตอบแทนก็ไมํน๎อยเกินไป ได๎ทํางานประจํา ได๎อยูํที่บ๎านด๎วย 
CM: 

- CM ที่เข๎ารับการอบรม รพ .สต  .ละ 1  คน รพช  1  สสอ   ซึ่งไมํเพียงพอ โดยเฉพาะ 
ที่ รพสต มีงานหลายหน๎า การแก๎ป๓ญหาจึงประกอบด๎วย 

- 1 . จ๎างและฝึกอบรมพนักงานเยี่ยมบ๎าน คล๎าย nurse aid เข๎ามาชํวยพยาบาลชุมชน
ในการเยี่ยมบ๎าน และทําหัตการตําง ๆ ตามที่พยาบาลมอบหมาย และมีพนักงานเยี่ยมบ๎านชํวยนัก
กายภาพ ได๎รับการอบรมเฉพาะในด๎านกายภาพ จะชํวยบริการที่คลินิก 

บทบาทพนักงานเยี่ยมบ๎าน จะเยี่ยมแทนพยาบาลในกรณีไมํ complicated case ให๎

หัตถการ ภายใต๎การดูแลของพยาบาล และปรึกษา พยาบาลหากมีเรื่องต๎องการตัดสินใจ 
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- 2  . ที่ รพ .สต ได๎สํงบุคลากร รพ .สต ที่ไมํใชํสายวิชาชีพมาอบรมหลักสูตร mini CM 
ซึ่งจัดโดย รพ เพ่ือให๎ทุกคนสามารถเข๎ามาชํวยงานของ CM ได๎ โดยเฉพาะงานด๎านเอกสารและการ
เบิกจําย เพื่อแบํงเบาภาระ CM บุคลากรใน รพช. ก็ต๎องเข๎าอบรมด๎วยเชํนกัน 
ทีมสหวิชาชีพ    :  ทีมนําโดย Fam med ซึ่งมีทั้งหมด 2  คน   )รวม ผอ .  อีก 1  คน  (ทีมเยี่ยมบ๎าน

ประกอบด๎วย พยาบาลชุมชน  นักกายภาพบําบัด นักจิตวิทยา เภสัชกร ทันตแพทย๑ นักสังคม

สงเคราะห๑ พนักงานเยี่ยมบ๎าน 8  คน ทีมเยี่ยมบ๎าน ประกอบด๎วย ทีมฟ้ืนฟู   ) PT   (ทีมจิตเวช ทีม  LTC 

ทีม Palliative care เยี่ยมตามความจําเป็นของแตํละ case การมี ทีม PTC เชํนนี้เป็นจุดเดํนของ รพ 

แหํงนี้ 

3. กลไกการดูแลระบบ 
CM กลางเป็นผู๎รับผิดชอบหลัก  อยูํภายใต๎ฝุายปฐมภูมิของโรงพยาบาลกุฉินารายณ๑ และ

เป็นผู๎เชื่อมโยงระบบ LTC และให๎การสนับสนุนทั้งอําเภอ  รพช   .สสอ  .และ รพ .สต .

ประสานกันได๎อยํางดี ทํางานรํวมกันมานาน  

พชอ .ผู๎สูงอายุไมํใชํประเด็นการขับเคลื่อนของ พชอ 

ภาคีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง หลายภาคีเข้ามามีส่วนร่งม 

- อปท. ทั้งหมด ยกเว๎น 2 แหํงสามารถตั้งศูนย๑และเบิกจํายงบ LTC ได๎  
- อบจ . ให๎งบประมาณ สามารถตั้งศูนย๑ฟ้ืนฟู    )ศูนย๑โฮมสุข ( ได๎ 7  แหํง และ

จ๎างหมอโฮมสุข และ อบจ.  ให๎งบซํอมแซมบ๎าน 30,000 บาท ตํอหลัง  
- พมจ. ให๎งบซํอมแซมบ๎าน 
- กศน. สนับสนุนงบประมาณในการอบรม CG  
- เอกชน บริจาคอุปกรณ๑การแพทย๑ สนับสนุนศูนย๑อุปกรณ๑การแพทย๑ 
- ทีตํ่าบลกุดหว๎า พระบิณฑบาตรสิ่งของและให๎เอาไปเยี่ยมผู๎สูงอายุ  

4. ระบบการเงินการคลังท่ีสนับสนุน 
- งบประมาณหลักในการดูแลผุ๎สุอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงมาจากกองทุน LTC ของ สปสช . 
- งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพท๎องถิ่นของ อบจ. 
- อปท  .สนับสนุนการ ปรับปรุงสภาพแวดล๎อม 
- พมจ . สนับสนุนงบประมาณที่เก่ียวกับการปรับปรุงสิ่งแวดล๎อม 
- งบ สปสช. กองทุนฟ้ืนฟูสุขภาพระดับตําบล  
- ชุมชน ทําผ๎าปุาระดมเงินบริจาค 

5. ระบบข้อมูลข่าวสาร 
- มีแหลํงฐานข๎อมูลหลากหลาย ไมํเชื่อมกัน ฐานข๎อมูล care plan ของกรมอนามัย 

ฐานข๎อมูลจํานวนผู๎ปุวยของ สปสช . Thai HosXP และ Thai COC 
- เมื่อจะใช๎ฐานข๎อมูล รพช จะประสานขอจาก สสอ. เป็นภาพของอําเภอ 
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6. เทคโนโลยี 
- การใช๎ line ในการสื่อสารระหวําง CG ด๎วยกัน และระหวําง CG กับ CM 
- การพัฒนา แบบฟร๑อม สําหรับ CG เพ่ือความสะดวกในการกรอก และเข๎าใจได๎งําย ใช๎ใน

การเบิกจํายด๎วย 
- การวาง ประวัติการดูแลของผู๎ปุวยไว๎ที่บ๎าน เพื่อให๎ทีมอ่ืน ๆ ได๎รับทราบข๎อมูลผู๎ปุวยและ

จดบันทึกกิจกรรมตํางๆ ที่ทําตํอผู๎ปุวย เพื่อให๎มีความตํอเนื่อง 
- พัฒนานวตกรรมตําง ๆ ในการชํวยเหลือผู๎ปุวยที่ต๎องได๎รับการดูแลตํเอเนื่องโดย

ครอบครัว เชํน อุปกรณ๑ออกกําลังกาย 
7. ผลการดําเนินงาน 

ผลจากการดําเนินงานพบวําผู๎สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง ได๎รับการดูแลทั้งหมดประกอบด๎วย 

ผู๎สูงอายุติดบ๎าน และติดเตียง 611 คน ในผู๎สูงอายุติดเตียงที่ได๎รับการดูแลแล๎ว ADL คงระดับเดิม 

407 คน (66.6%) ในปี 2562 ADL ดีขึ้น คิดเป็นร๎อยละ 21.3 (130) ของผู๎สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง

ทั้งหมด  ผู๎สูงอายุที่ได๎รับการดูแลแล๎ว ADL แยํลงในปี 2562 คิดเป็นร๎อยละ 12.1 (74) ของผู๎สูงอายุที่

มีภาวะพ่ึงพิงทั้งหมด 

จุดเด่น 

1  .ระบบบริการ  LTC จึงได๎รับการพัฒนาตํอจากระบบการเยี่ยมบ๎าน  และการฟ้ืนฟูสภาพนํา

ทีมโดยแพทย๑และนักกายภาพบําบัด ระบบประกอบด๎วย การฟ้ืนฟูสภาพที่ศูนย๑ฟื้นฟู   7 แหํง 

และการเยี่ยมบ๎าน 

2 .กําลังคน 

- CM เป็นศูนย๑กลางอยูํที่  รพช  และเชื่อมประสานทั้ง  รพสต  และทีมสหวิชาชีพ 

นอกจากนั้นมีการพัฒนาหลักสูตร  mini CM สําหรับบุคลากรทุกคนจาก  รพสต  และ

ผู๎เกี่ยวข๎องจาก  รพช   เพ่ือให๎ทุกคนสามารถเข๎ามาชํวยงานของ  CM ได๎  โดยเฉพาะงานด๎าน

เอกสารและการเบิกจําย เพ่ือแบํงเบาภาระ CM  

- สหวิชาชีพ  ทีมนําโดย  Fam med ซึ่งมีทั้งหมด  2  คน   ทีมเยี่ยมบ๎านประกอบด๎วย 

พยาบาลชุมชน  นักกายภาพบําบัด  นักจิตวิทยา  เภสัชกร  ทันตแพทย๑  นักสังคมสงเคราะห๑ 

พนักงานเยี่ยมบ๎าน 8 คน เยี่ยมตามความจําเป็นของแตํละ case  

- มีบุคลากรที่เป็นผู๎ชํวยในการเยี่ยมบ๎าน 3 กลุํม 

พนักงานเยี่ยมบ๎าน  คล๎าย  nurse aid เข๎ามาชํวยพยาบาลชุมชนในการ

เยี่ยมบ๎าน และทําหัตการตําง ๆ ตามท่ีพยาบาลมอบหมาย  และมีพนักงานเยี่ยมบ๎าน

ชํวยนักกายภาพ ได๎รับการอบรมเฉพาะในด๎านกายภาพ จะชํวยบริการที่คลินิก 
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หมอโฮมสุข  ได๎รับการอบรมจากนักกายภาพบําบัด  ทําหน๎าที่ชํวยนัก

กายภาพบําบัดที่ศูนย๑ฟ้ืนฟูสภาพ  และออกเยี่ยมบ๎านให๎บริการกายภาพบําบัด  มี

คําตอบแทนครั้งละ 50 บาท โดยงบประมาณจาก อบจ 

CG ในตําบลที่โอนเงินผํานศูนย๑พัฒนาคุณภาพชีวิต   จะได๎รับคําตอบแทน 

3000  บาท  สํวนอีก  2  ที่ที่โอนผํานสถานบริการจะเบิกจํายตามอัตราที่กําหนดคือ 

600 หรือ 1500 บาท 

3 .กลไกการจัดการ /เครือขําย การทํางานกับเครือขํายคํอนข๎างดี ทุกตําบลเข๎ารํวมโครงการ 

มี 2 ตําบลที่โอนเงินผําน สถานบริการ และ อบจ .ให๎งบประมาณ สามารถตั้งศูนย๑ฟื้นฟู    ) ศูนย๑

โฮมสุข(ได ๎7 แหํง และจ๎างหมอโฮมสุข และ อบจ .ให๎งบซํอมแซมบ๎าน 30,000 บาท ตํอหลัง 

4  .การเงินการคลัง  งบประมาณ  LTC เบิกจํายผําน  อปท     ) ผํานสถานบริการ  2  แหํง  (และมี

งบประมาณจากกองทุนฟ้ืนฟูจาก อบจ ด๎วย 

5  .เทคโนโลยี  การพัฒนา  แบบฟร๑อม  สําหรับ  CG เพ่ือความสะดวกในการกรอก  และเข๎าใจ

ได๎งําย ใช๎ในการเบิกจํายด๎วย  และการวาง  ประวัติการดูแลของผู๎ปุวยไว๎ที่บ๎าน  เพ่ือให๎ทีมอ่ืน 

ๆ ได๎รับทราบข๎อมูลผู๎ปุวยและจดบันทึกกิจกรรมตํางๆ ที่ทําตํอผู๎ปุวย เพ่ือให๎มีความตํอเนื่อง 

 

ปัญหาและอุปสรรค 

- CM งานเยอะ ขาดความก๎าวหน๎า แรงจูงใจ 
- CG ขาดความมั่นใจในการทํางาน  โดยเฉพาะเมื่อเจอกับรายที่มีป๓ญหาสุขภาพ หรือ

ต๎องการการบริการที่ตนเองไมํค๎ุนเคย 
- อปท   .ไมํเข๎าใจบทบาทงาน  LTC มองวําเป็นเรื่องของฝุายสาธารณสุข และขาดความ

มั่นใจในการเบิกจํายงบประมาณ 
ข้อเสนอแนะ 

1. ขยายผลสูํพื้นที่อ่ืน ๆ เพราะสามารถเป็น โมเดล การจัดการ LTC สําหรับที่อ่ืน ๆ  
2. ขยายผลการโอนเงินผําน อปท ให๎มากขึ้น เพราะเป็นการลดภาระงาน และ สามารถ

จัดการคาํตอบแทนให๎ CG ได๎สมเหตุสมผล 
แผนการดําเนินงานของพ้ืนที่ในอนาคต 

1. พัฒนาระบบฐานข๎อมูลเพื่อสนับสนุนให๎ CG สามารถใช๎ได๎ เชํน CG 4.0 application 
2. พัฒนาศักยภาพ CG เพ่ิมเติม 
3. จัดตั้ง ชมรม cg แหํงประเทศไทย พร๎อมกับมีฌาปนกิจของตนเองและญาติสายตรง เพ่ือ

เป็นแรงจูงใจ CG 
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6. การบริหารจัดการกําลังคนด้านสุขภาพสําหรับการดูแลระยะยาว  อ. บึงโขงหลง จ. 
บึงกาฬ 
 
1. บริบทของพ้ืนที่ 

อําเภอบึงโขงหลง จังหวัดบังกาฬและเป็นอําเภอที่อยูํหํางไกลตัวจังหวัดประมาณ 80 กม. ซึ่ง
รับผิดชอบ 4 ตําบล 56 หมูํบ๎าน มีอปท  5 แหํง ประชากร 37,453 คน มีผู๎สูงอายุในปี 2562 จํานวน 
4,382 คน คิดเป็นร๎อยละ 11.69 เป็นกลุํมติดบ๎าน 1.9 % และติดเตียงจํานวน 0.38% โรงพยาบาล
ชุมชนของอําเภอบึงโขงหลง เป็น รพ ขนาด 30 เตียง และมี รพสต ทําหน๎าที่ให๎บริการปฐมภูมิ 
จํานวน 4 แหํง และ PCU ของ รพ. จํานวน 1 แหํง 

ป๓ญหาด๎านสุขภาพที่สําคัญของพ้ืนที่ ได๎แกํ โรคความดันโลหิตสูง รองลงมาคือเบาหวาน ไต
วาย และโรคที่มากับสวนยางไมํวําจะเป็นงูกัด ปวดกล๎ามเนื้อ นอกเหนือจากนั้นจะเป็นซึมเศร๎า จิตเวช 
2. การจัดระบบ LTC ของพ้ืนที ่

- ระบบบริการที่บ้าน 
เดิมมีการเยี่ยมบ๎านเป็นรายๆ ไป โดยจะมีระบบฐานข๎อมูล Thai COC และประสานการ

เยี่ยมบ๎าน ไปยัง PCU ของ รพ และ รพสต ตําง ๆ เมื่อมี LTC เข๎ามาในปี 2559 เริ่มนํารํองที่ตําบล

โพธิ์หมากแข๎ง โดยพ้ืนที่นี้มีความรํวมมือที่ดีระหวําง อปท และ รพสต และสามารถดําเนินการได๎ 

ตํอมาจึงขยายทุกตําบล 

 โดยบริการ LTC นี้จะเป็นระบบมากขึ้น ผู๎ปุวยได๎รับการประเมิน จัดกลุํมและทํา care plan  

จากนั้นก็มี CG เข๎าไปเยี่ยมตามเกณฑ๑ที่ สปสช กําหนด ซึ่งทําให๎ระบบการดูแลผู๎ปุวยที่มีภาวะพ่ึงพิง

เป็นระบบมากขึ้น 

- สถานบริการ 
มีโรงเรียนผู๎สูงอายุ หรือศูนย๑ฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิต 1 แหํงที่ตําบลบึงโขงหลง แตํเป็นไปสําหรับ

กลุํมติดสังคม มารํวมกันทุกวันพฤหัสและศุกร๑ (โดยวันจันทร๑ ถึงพุธ จะใช๎พื้นที่เป็นที่รับดูแลเด็กพิเศษ) 

กิจกรรมหลัก ๆ เป็นการสํงเสริมอาชีพ หารายได๎เพ่ิม หรืองานอดิเรก 

- การเชื่อมโยงกับระบบเดิม 
เดิมใช๎ระบบ Thai  COC  และตํอมา จึงเอาพยาบาลจาก OPD มาทํางานเชื่อมโยงระหวําง 

ThaiCOC และระบบ LTC โดยเป็นผู๎สํงผํานข๎อมูลผู๎ปุวยไปท่ี PCU ของ รพ และ รพสต 
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3. การบริหารและจัดการกําลังคน 
อาสาสมัคร     : กลุํมชมรมผู๎สูงอายุตั้งมาตั้งแตํปี 2545-46  ในทุกพ้ืนที่  ดําเนินกิจกรรมสร๎างเสริม

สุขภาพ  สําหรับผู๎สูงอายุติดบ๎านติดเตียง  ดั้งเดิมมี อสม ได๎ไปเยี่ยมเยียนผู๎ปุวยติดบ๎านติดเตียงแตํเป็น

ลักษณะจิตอาสา ตามเวลาที่วําง 

CG   : สํวนใหญํเป็น อสม . แตํมีบ๎างที่คัดเลือกจากญาติผู๎ปุวยที่ต๎องดูแลผู๎ปุวย ได๎ดําเนินการอบรม  CG 

ทั้งหมด   74    คน ป๓จจุบันเหลือทํางานอยูํ 63  คน กลุํมที่ลาออก สํวนใหญํไมํใชํ อสม และต๎องการหา

งานอ่ืนทําเพ่ือมีรายได๎เพ่ิมข้ึน การทํางานของ CG ได๎รับการยอมรับ 

คําตอบแทน CG เหมาจําย 1500 บาทตํอคน ยกเว๎นตําบลบึงโขงหลง ซึ่งโอนเงินผํานศูนย๑

พัฒนาคุณภาพชีวิต คณะกรรมการกําหนดคําตอบแทนให๎เป็น 2,000 บาท และมี CG คนหนึ่งได๎รับ

เลือกให๎ดูแลผู๎พิการ โดยได๎รับการสนับสนุนงบประมาณการจํายคําตอบแทนจาก พม. เดือนละ 8 ,000 

บาท ดังนั้น CG คนนี้จึงทํางานเต็มเวลา เสมือนลูกจ๎างคนหนึ่งของเทศบาลบึงโขงหลง 

CM     : คัดเลือกจาก รพช  .  1  คน  และ สสอ .  1  คน เป็น  CM กลาง และคัดเลือกพยาบาลจาก รพ .สต. 

ละ 1  คน สถานการณ๑ของ รพ . สต . ที่บึงโขงหลงมีพยาบาลวิชาชีพมากเมื่อเทียบกับพ้ืนที่อ่ืน ๆ มี

ประมาณ  2-3 คน ตํอ รพ.สต. จึงทําให๎ไมํมีป๓ญหาเรื่องกําลังคนมากนัก แตํเนื่องจากการมี CM  เพียง 

1 คนตํอแหํง คํอนข๎างเป็นป๓ญหาในกรณีที่  CM  ย๎าย หรือไมํอยูํ สสอ . จึงจะทําโครงการอบรมเพ่ิมเติม

ให๎มี รพสต ละ 2 คน เพื่อชํวยกันทํางาน  

ทีมสหวิชาชีพ    :  งานในด๎านบริการปฐมภูมิ ผอ .รพช . จะมอบหมายให๎ สสอ . เป็นตัวหลักรํวมงานกับ

หนํวย PCU ของ รพช . ซึ่งแยกตัวออกมาตั้งหนํวยบริการที่พ้ืนที่และอาคารของเทศบาล เนื่องจาก 

รพช  .ขาดแคลนแพทย๑ การเคลื่อนย๎ายของแพทย๑สูง สํวนใหญํเป็นแพทย๑ใช๎ทุน ยกเว๎นผู๎อํานวยการที่

อยูํนานเกิน  10  ปี และไมํมีแพทย๑  FamMed และทิศทางของ รพ   .เน๎นการพัฒนาศักยภาพและ

คุณภาพบริการ ในระดับทุติยภูมิ  จึงไมํมีแพทย๑มาชํวยงานปฐมภูมิ  สํวนทีมงานสหวิชาชีพที่เข๎ามาให๎

คําปรึกษาใน care plan, case conference และสามารถออกติดตามเยี่ยมบ๎าน ได๎แกํ แพทย๑  )ใน

บางราย (เภสัชกร นักกายภาพบําบัด นักจิตวิทยา นักโภชนาการ แพทย๑แผนไทย หลังจากปรึกษาสห

วิชาชีพแล๎ว จึงจัดวันลงเยี่ยม โดย  CM ของพ้ืนที่เป็นผู๎เลือก case โดยทั่วไป จะจัดลงเยี่ยม รพ  .สต .

ละ 1 ครั้งตํอเดือน  

 
4. กลไกการดูแลระบบ 

ผู้รับผิดชอบหลัก : ที่ สสอ. มี CM เป็นพยาบาลวิชาชีพเป็นผู๎ประสานงานหลัก สําหรับ รพ.

สต. ทั้ง 4 แหํง และมีบทบาทในการ สนับสนุนการอบรม CG สนับสนุน CM ตําบลทั้งในเชิงวิชาการ

หรืออ่ืน ๆ สํวน รพช. มี CM 2  คน คนแรกเป็น CM รพช ซึ่งเป็นพยาบาลจาก OPD สังกัดฝุายการ
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พยาบาล เป็นผู๎รับผิดชอบงาน COC และ LTC ประสานงานกับสหวิชาชีพและ รพ.สต. ตําง ๆ สํวน 

CM อีกคนหนึ่งเป็นหัวหน๎า PCU รับผิดชอบงาน LTC ในพ้ืนที่ที่ตั้งของ รพช. และทํางานรํวมกับ

เทศบาลบึงโขงหลงในการขับเคลื่อนงาน LTC 

 การประสานงานระหว่าง รพช. สสอ. และ รพ.สต. : ทํางานรํวมกันผําน คปสอ. และ

ความสัมพันธ๑สํวนตัว มีการประชุมกันทุก 2 เดือน สํวนใหญํงานที่เกี่ยวข๎องกับปฐมภูมิ ผู๎อํานวยการ 

รพช. จะมอบหมายให๎ สสอ. เป็นหลัก 

การดําเนินงาน LTC ของอําเภอ สสอ สนับสนุนคํอนข๎างเป็นตัวหลัก โดยเฉพาะในการเริ่มนํา

รํองในตําบลนํารํอง และการเชื่อมประสานระหวําง รพสต และ อปท และการติดตามสนับสนุนตําง ๆ 

พชอ. : แม๎ประเด็นผู๎สูงอายุ จะเป็นประเด็นที่หยิบยกเข๎ามารํวมกันดําเนินงานใน พชอ. แตํ

จากการจัดลําดับความสําคัญของป๓ญหา กลับอยูํในลําดับท๎าย ๆ โดยมีประเด็น อุบัติเหตุ จราจร และ

การใช๎สารเคมี เป็นประเด็นที่ พชอ. มาทํางานรํวมกัน แม๎นายอําเภอและ สสอ. จะเห็นวําเวที พชอ. 

เป็นเวทีที่ดีในการให๎ภาคีตําง ๆ มาทํางานรํวมกัน แตํมีข๎อจํากัดคํอนข๎างมากที่สํงผลให๎การดําเนินงาน

ของ พชอ. ไมํเป็นไปอยํางที่คาดหวังเกิดจากป๓จจัย เชํน เวลาที่จํากัดและความสนใจของนายอําเภอ 

ทีมเลขาต๎องทําการบ๎านมาก มีข๎อมูลสนับสนุนเพียงพอและสามารถแปลงแผนไปสูํกิจกรรมที่สามารถ

นําไปดําเนินการได๎ การที่ไมํมีอํานาจในการบีบบังคับเป็นแตํการขอความรํวมมือ และการขาดแคลน

งบประมาณ โดยได๎รับการสนับสนุนเพียง 10,000 บาทตํอไป ทําให๎การประชุม และการดําเนินงาน

เป็นไปอยํางจํากัด 

ภาคีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ภาคีตําง ๆ ที่เข๎ารํวมในการดําเนินงาน ได๎แกํ 

- อปท เข๎ามารํวมเกือบทุกแหํง ยกเว๎น อบต บึงงาม เนื่องจากมีป๓ญหาความขัดแย๎งภายใน 
อบต เอง แตํก็มีความพยายามแก๎ป๓ญหาจาก สสอ 

- พมจ สนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงสิ่งแวดล๎อม 
- กาชาดจังหวัดและก่ิงกาชาด เข๎ามอบสิ่งของจําเป็นแกํผู๎ปุวยติดบ๎านติดเตียง 

 

5. ระบบการเงินการคลังท่ีสนับสนุน 
- กองทุน LTC, กองทุนหลักประกันสุขภาพ 
- ผ๎าปุา การบริจาค 

6. ระบบข้อมูลข่าวสาร 
มีฐานข๎อมูล ตําง ๆ เหลํานี้ ซึ่งยังไมํเป็นเนื้อเดียวกัน ได๎แกํ ฐานข๎อมูลสปสช ฐานข๎อมูลกรม

อนามัย HospXP แตํทั้งหมดยังไมํตอบโจทย๑การจัดทํารายงานของพ้ืนที่ เขตสุขภาพที่ 8 จึงมีการ

จัดทําและเพ่ิมฐานข๎อมูลเขต เพ่ือสามารถสํงตํอ ผู๎ปุวย ติดตามผู๎ปุวยได๎รับบริการอะไรบ๎าง ตอบ KPI  
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7. เทคโนโลยี 
ใช๎ line ในการสื่อสาร ระหวําง CG และ CM และในการสํงตํอผู๎ปุวยตําง ๆ 

มีศูนย๑ อุปกรณ๑ ทางการแพทย๑ ในสํวนกลาง และสนับสนุนแตํละตําบลต๎องดําเนินการเอง 

โดยยืมอุปกรณ๑ท่ีไมํใช๎จาก รพช และ รับบริจาคจากผู๎ปุวยและญาติท่ีไมํใช๎อุปกรณ๑แล๎ว 

8. ผลการดําเนินงาน 
ผลจากการดําเนินงานพบวําผู๎สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง ได๎รับการดูแลทั้งหมดประกอบด๎วย 

ผู๎สูงอายุติดบ๎าน และติดเตียง 239 คน ในผู๎สูงอายุติดเตียงที่ได๎รับการดูแลแล๎ว ADL คงระดับเดิม 

184 คน (77.0%) ในปี 2562 ADL ดีขึ้น คิดเป็นร๎อยละ 13.8 (33) ของผู๎สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง

ทั้งหมด  ผู๎สูงอายุที่ได๎รับการดูแลแล๎ว ADL แยํลงในปี 2562 คิดเป็นร๎อยละ 9.2 (22) ของผู๎สูงอายุที่มี

ภาวะพ่ึงพิงทั้งหมด 

จุดเด่น 

1. ระบบบริการ ตําบลบึงโขงหลง การทํางานรํวมกันระหวําง PCU และ เทศบาล 
เชื่อมเป็นทีมเดียวกัน มี โรงเรียนผู๎สูงอายุ เพื่อมาทํากิจกรรมตําง ๆ และหารายได๎ โดยศูนย๑ดังกลําวใช๎
รํวมกันกับศูนย๑ดูแลเด็กพิการ อยูํภายใต๎การดูแลของ เทศบาล บึงโขงหลง 

2. กําลังคน   : CG คําตอบแทน CG เหมาจําย 1500 บาทตํอคน ยกเว๎น ซึ่งโอนเงินผําน
ศูนย๑พัฒนาคุณภาพชีวิต มีคําตอบแทน 2,000 บาท และมี CG คนหนึ่งได๎รับเลือกให๎ดูแลผู๎พิการ 
งบประมาณจาก พม เดือนละ 8,000 บาท ดังนั้น CG คนนี้จึงทํางานเต็มเวลา 

3. ข๎อมูลขําวสาร 
เขตสุขภาพที่ 8 มีการจัดทําและเพ่ิมฐานข๎อมูลเขต เพ่ือสามารถสํงตํอ ผู๎ปุวย ติดตามบริการ

ที่ผู๎ปุวยได๎รับ สามารถตอบ KPI 

ปัญหาและอุปสรรค 

1. กําลังคน ในประเด็น CM มีเพียง 1 คนตํอแหํง และ CG น๎อย อัตรา CG ลาออกสูง 
2. งบประมาณ LTC สํวนใหญํโอนผํานสถานบริการ 

 

ข้อเสนอแนะ 

1. ขยายโมเดลตําบลบึงโขงหลง ในประเด็นการทํางานรํวมกันระหวํางเทศบาลและ 
PCU เพ่ือเป็นตัวอยํางให๎ตําบลอื่นๆ 

2. เพ่ิมศักยภาพของศูนย๑พัฒนาคุณภาพชีวิตของเทศบาลบึงโขงหลง ไปสูํการฟ้ืนฟู
สภาพ โดยรับการสนับสนุนจากนักกายภาพบําบัด ของ รพช 
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3. ขยายการโอนเงินผําน อปท มากขึ้น เพ่ือลดภาระงานของสํวนสาธารณสุข และ
สามารถเพ่ิมคําตอบแทนที่จูงใจแกํ CG 

4. การพัฒนาศักยภาพด๎าน CM แกํบุคลากรอ่ืนที่เกี่ยวข๎อง  
 

แผนการดําเนินงานของพ้ืนที่ในอนาคต 

1.   การพัฒนาระบบข๎อมูล โดยการนํา Caregiver 4.0 ไปใช๎ 

2.  การพัฒนาศักยภาพบุคลากร LTC 2.1 จัดอบรม CG เพ่ิม และนําพระสงฆ๑มาเป็น 

CG ด๎วย  และพัฒนาศักยภาพ CM ระดับอําเภอ และจัดประชุม CM เพ่ิมข้ึน 

3. พัฒนาระบบสนับสนุนกิจกรรม LTC โดย จัดสรรเงินและจัดซื้ออุปกรณ๑ และวัสดุ

ทางการแพทย๑เพ่ิมเติม และ  จัดสรรเงินเป็นคําตอบแทนของ CM และ CG 

4. สร๎างความเข๎มแข็งของเครือขําย LTC โดยเน๎นการสร๎างเครือขํายภาคีมากขึ้น เชํน 

ด๎านเศรษฐกิจ 

 

7. การบริหารจัดการกําลังคนด้านสุขภาพสําหรับการดูแลระยะยาว  อ. ถ้ําพรรณรา  จ. 
นครศรีธรรมราช 
 
1. บริบทของพ้ืนที่ 

อําเภอถ้ําพรรณราเป็นอําเภอเล็กๆ ของจังหวัดนครศรีธรรมราช  หํางจากตัวเมือง
นครศรีธรรมราชประมาณ 140 กม. ประกอบด๎วย 3 ตําบล และมี อปท. 3 แหํง มี ประชากร 19,327 
คน ในจํานวนนี้เป็นผู๎สูงอายุ 2,826 คิดเป็นร๎อยละ 14.6 มีผู๎สูงอายุติดบ๎านจํานวน 61 คน และ
ผู๎สูงอายุติดเตียงจํานวน 42 คน ป๓ญหาสุขภาพที่สําคัญของประชาชนในพ้ืนที่  ได๎แกํ ความดัน 
เบาหวาน อุบัติเหตุทางการจราจร 
2. การจัดระบบ LTC ของพ้ืนที ่

ระบบบริการที่บ้าน : เดิม ก็มีการเยี่ยมบ๎าน โดย อสม และมีเจ๎าหน๎าที่ รพสต ตามไปเยี่ยมด๎วย แตํยัง

ไมํเป็นระบบ ตํอเมื่อปี 2559 จึงเริ่มดําเนินการ LTC ในพ้ืนที่ที่ รพ ตั้งอยูํคือ ต ถ้ําพรรณรา แตํ

สามารถดําเนินการได๎เฉพาะในพ้ืนที่ รพช รับผิดชอบ แตํพ้ืนที่ รพสต รับผิดชอบสํงเบิกไมํทัน แตํ

ตํอมาตําบลดุสิตได๎ดําเนินการและสามารถเบิกจํายได๎ ทั้งสองแหํงเป็นการเบิกจํายคําตอบแทน cg 

ผํานสถานบริการ ยังเหลืออีก 1 ตําบลที่ยังไมํเบิก แตํ สสอ และทีมงานก็พยายามชํวยและติดตามให๎มี

การเบิกให๎ได ๎
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สถานบริการ : ไมํมีศูนย๑ฟ้ืนฟู หรือสถานบริการดูแลผู๎สูงอายุ 

การเชื่อมโยงกับระบบเดิม : ระบบ COC เดิมอยูํภายใต๎กลุํมงานผู๎ปุวยใน ป๓จจุบันเป็นทีมเยี่ยมบ๎าน

อยูํภายใต๎กลุํมงานปฐมภูมิ เมื่อมี LTC เข๎ามา ก็ตั้งคนรับผิดชอบตํางหาก อยูํภายใต๎ปฐมภูมิเชํนเดียว 

มีการประสานงานกันภายในทีม 

3. การบริหารและจัดการกําลังคน 
อาสาสมัคร   : ที่ผํานมามี อสม. ดูแลประชาชน ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ แตํยังไมํเป็นระบบ 

CG   : เริ่มจากการดําเนินงาน LTC ได๎มีการอบรม CG มี CG ที่ผํานการอบรมหมูํบ๎านละ 2 คน จํานวน 

58 คน และทั้งหมดเป็น อสม แตํป๓จจุบันทํางานจริง เพียง  37  คน ไมํได๎ปฏิบัติงาน  21  คน เนื่องจาก 

มี 1 ตําบลที่เบิกไมํได๎ สํวน อีก  2  ตําบลที่เบิกได๎  แตํไมํทํางานเป็น  CG  เนื่องจากไมํมีเวลา และมีงาน

ประจําดา๎นอื่น คําตอบแทน CG ที่เบิกผํานสถานบริการจํายคนละ 300  บาท เพราะ  CG  ต๎องชํวยกัน

ทํางาน 2  คน ซึ่งอาจจะไมํจูงใจนัก  CG  เห็นวําได๎รับการยอมรับจากชุมชน และมีจิตอาสา ยินดีที่ได๎

ทํางานนี ้

CM     : มีทั้งหมด 6  คน ดังนั้น  พยาบาลประจําสถานีอนามัยแหํงละ 1  คน  )5  คน ( ต๎องอบรมเป็น CM 

และจาก รพช 1  คน แตํ สสอ ไมํมีพยาบาลจึงไมํสามารถอบรม  CM  ได๎ แตํมีผู๎ประสานงานของงาน 

LTC  1 คน ที่เป็นนักวิชาการสาธารณสุข  ในด๎านความเพียงพอ เนื่องจากอําเภอถ้ําพรรณราเป็น

อําเภอเล็ก จํานวน CM  มีเพียงพอสําหรับภาระงานขนาดนี้ แตํหากมีการโยกย๎ายหรือภาระงานด๎าน

ผู๎สูงอายุเพิ่มขึ้นจะมีป๓ญหาในการขาดแคลน cm 

ทีมสหวิชาชีพ     : สหวิชาชีพที่เข๎ามาหนุนเสริม ได๎แกํ แพทย๑ ซึ่งเป็นผู๎อํานวยการ จบการศึกษา

โครงการ  CPIRD  และกําลังศึกษาปริญญาโทด๎านระบาดวิทยา มีความสนใจงานชุมชน และสามารถ

ออกไปเยี่ยมผู๎ปุวยได๎ประมาณสัปดาห๑ละ 1  วัน และขึ้นอยูํกับ  CM  จะเลือก case ไหน สํวนวิชาชีพที่

ออกได๎คือนักกายภาพบําบัดแตํมีเพียงแคํ 2 คน จึงไมํสามารถออกเยี่ยมได๎ทั่วถึง  และมีเภสัชกรด๎วยใน

บางราย 

 
4. กลไกการดูแลระบบ 

ผู้รับผิดชอบหลัก : ผู๎ประสานงานหลักของ ltc คือ นักวิชาการที่ สสอ ได๎รับการแตํงตั้งให๎

ดูแลเรื่องนี้ และประสานงานระหวําง รพช และ cm โดยมีผู๎ชํวย สสอ เข๎ามาสนับสนุน สํวนที่ รพช 

ผู๎รับผิดชอบ งาน ltc เป็น cm อยูํภายใต๎โครงสร๎างของกลุํมงานปฐมภูมิ 

การประสานงานระหว่าง รพช. สสอ. และรพ.สต. : มีการทํางานรํวมกันได๎ดี ผําน คปสอ 

และความสัมพันธ๑สํวนตัว 
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พชอ : นายอําเภอให๎ความสนใจประเด็น LTC ซึ่งเป็นประเด็นการขับเคลื่อนของ พชอ. ในปี

ที่ผํานมา (2562) คูํกับประเด็นนไข๎เลือดออก แตํไมํมีการดําเนินงานเป็นรูปธรรม เป็นเพียงการประชุม

พูดคุยเชิงนโยบาย แตํปีนี้ สสอ. ซึ่งเป็นเลขาจะขับเคลื่อนโดยตั้งทีมงานยํอยขึ้นมาพัฒนากิจกรรมที่จะ

ดําเนินการ และดําเนินการตํอไป เพ่ือให๎ พชอ. สามารถเคลื่อนงานได๎ 

ภาคีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

- อบต สามารถให๎ความรํวมมือกับ รพช และ รพสต ได๎ดี มี 1  ตําบลที่ยังเบิกไมํได๎ แตํก็จะ
เบิกภายในปีนี้ มีการเตรียมความพร๎อมแล๎ว 

- กํานัน ผู๎ใหญํบ๎าน เป็นกลไกในระดับชุมชนที่จะเข๎ามาชํวยเหลือ สอดสํองหาผู๎ต๎องการ
ความชํวยเหลือ และประสานงานมาที่นายอําเภอ และหนํวยราชการตําง  ๆ เชํนมีการ
สร๎างบ๎านให๎ผู๎สูงอายุติดบ๎าน ที่ไมํมีบ๎านอยูํ ได๎ระดมงบประมาณจากภาคสํวนเอกชน 
และชุมชน และแรงงานจากชุมชนเข๎ามาขชํวยสร๎างบ๎านให๎ 

- พมจ. สนับสนุนในด๎านการปรับปรุงสิ่งแวดล๎อมของบ๎าน 
- กศน  .ให๎งบประมาณ อบรมฟ้ืนฟทูักษะ CG 
- เอกชน เชํน  CP  และ  SCG  สนับสนุนสิ่งของใช๎ที่จําเป็นให๎ผู๎สูงอายุ และบริจาควัสดุ อุ

กรณ๑ทางการแพทย๑ 
5. ระบบการเงินการคลังท่ีสนับสนุน 

- กองทุน LTC, กองทุนหลักประกันสุขภาพ 
- ผ๎าปุา การบริจาค 

6. ข้อมูลข่าวสาร 
มีฐานข๎อมูลตํางๆ ซึ่งยังไมํเป็นเนื้อเดียวกัน ได๎แกํ ฐานข๎อมูล สปสช. ฐานข๎อมูลกรมอนามัย 

HospXP แตํทั้งหมดยังไมํตอบโจทย๑การจัดทํารายงานของพ้ืนที่  เมื่อสํวนกลางต๎องการข๎อมูล ผู๎

ประสานงานหลักของ สสอ. จะประสานไปที่ CM  ตําง ๆ เพื่อขอข๎อมูล โดยที่ผู๎ประสานงานกลางของ

อําเภอไมํสามารถเห็นข๎อมูลรวมของอําเภอได๎ 

 

7. เทคโนโลยี 
- line ในการสื่อสาร 
- ไมํมีศูนย๑ อุปกรณ๑ ทางการแพทย๑ ในสํวนกลาง แตํ แตํละตําบลต๎องดําเนินการเอง โดย

ยืมอุปกรณ๑ท่ีไมํใช๎จาก รพช และ รับบริจาคจากผู๎ปุวยและญาติท่ีไมํใช๎อุปกรณ๑แล๎ว 
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8. ผลการดําเนินงาน 
ผลจากการดําเนินงานพบวําผู๎สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง ได๎รับการดูแลทั้งหมดประกอบด๎วย 

ผู๎สูงอายุติดบ๎าน และติดเตียง 74 คน ในผู๎สูงอายุติดเตียงที่ได๎รับการดูแลแล๎ว ADL คงระดับเดิม 56 

คน  )75 .7   (%ในปี  2562 ADL ดีขึ้น คิดเป็นร๎อยละ 10 .8  )8   (ของผู๎สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงทั้งหมด  

ผู๎สูงอายุที่ได๎รับการดูแลแล๎ว  ADL แยํลงในปี 2562 คิดเป็นร๎อยละ 13 .5    ) 10   (ของผู๎สูงอายุที่มีภาวะ

พ่ึงพิงทั้งหมด 

ปัญหาและอุปสรรค 

1. CG ขาดแรงจูงใจ ไมํสามารถคงอยูํในระบบได๎ 
2. การเบิกจํายผํานสถานบริการ ทําให๎มีข๎อจํากัดในการจํายคําตอบแทน CG 
3. การขาดแคลนบุคลากรของ  รพ  .  เชํน  นักกายภาพบําบัดทําให๎การสนับสนุน รพ .สต . ใน

ด๎านการฟ้ืนฟูสภาพไมํสม่ําเสมอ  
ข้อเสนอแนะ 

1. วางแผนการขับเคลื่อนงาน  LTC ในระดับอําเภอ อาจจะโดยใช๎กลไก พชอ  เพ่ือให๎
สามารถนํางบประมาณ LTC ผํานศูนย๑พัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือนํางบประมาณมาใช๎ให๎
เกิดประโยชน๑สูงสุด 

2. CG ควรได๎รับการพัฒนาศักยภาพ และเสริมสร๎างแรงจูงใจ โดยมีคําตอบแทนอยําง
สมเหตุสมผล เพ่ือสามารถธํารงอยูํในระบบได๎ 

3. พัฒนาระบบการประสานงานระหวําง รพช   .สสอ  .และ รพ .สต  .เพ่ือให๎การขับเคลื่อน 
LTC เป็นภาพรวมของอําเภอ โดยผสมผสานงาน LTC เข๎าไปใน นโยบาย PCC 

แผนการดําเนินงานของพ้ืนที่ในอนาคต 

1. การอบรมผู๎ดูแลผู๎สูงอายุเพิ่มในกลุํมญาติหรืออาสาสมัครที่สนใจ 
2. การอบรมและฟ้ืนฟูบุคลากรในเครือขําย และสหวิชาชีพ 
3. การจัดตั้งศูนย๑อุปกรณ๑ให๎ยืม – คืน 
4. การเยี่ยมบ๎านโดยทีมสหวิชาชีพในผู๎สูงอายุที่มี ADL 0 - 4 คะแนน  
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8. การบริหารจัดการกําลังคนด้านสุขภาพสําหรับการดูแลระยะยาว  ศูนย์บริการ
สาธารณสุข 48  กรุงเทพฯ 
 
1. บริบทของพ้ืนที่ 

ศูนย๑บริการสาธารณสุข 48 เป็นศูนย๑บริการด๎านสุขภาพสังกัดกรุงเทพมหานคร ตั้งอยูํที่แขวง
หนองแขม รับผิดชอบครอบคลุมประชากร 2 แขวง 26 หมูํบ๎าน 74 ชุมชน มีประชากรทั้งสิ้น 
155,921 คน ซึ่งเป็นประชากรในสิทธิ์ UC 100,748 คน มีผู๎สูงอายุทั้งสิ้น 20071 คน (12.87%)  

บุคลากรของศูนย๑ฯ ประกอบด๎วย แพทย๑ 2 คน ทันตแพทย๑ พยาบาล เภสัชกร นัก
กายภาพบําบัด เจ๎าพนักงานสาธารณสุข นักสังคมสงเคราะห๑ นักจิตวิทยา  
 ป๓ญหาการเจ็บปุวยที่สําคัญได๎แกํ โรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน หลอดเลือดในสมอง ไต 
หัวใจ และ มะเร็ง  
 
2. การจัดระบบ LTC ของพ้ืนที ่

เข๎ารํวมกองทุน LTC ตั้งแตํ 2 ปีที่แล๎วแตํยังไมํได๎เบิกเงิน แตํมีการอบรม CG และ CG เริ่ม

ทํางานแล๎ว ในทางระบบเพ่ิงตั้งกรรมการกองทุนในปี 2562 และมีแผนจะดําเนินการเร็วๆ นี้ การดูแล

ผู๎ปุวยติดบ๎านติดเตียงของพ้ืนที่ในป๓จจุบันใช๎ระบบบริการ HHC การเยี่ยมบ๎าน มีทีมเยี่ยมบ๎านเต็มเวลา 

โดยจ๎างคนเพ่ิมเข๎ามาเพ่ิม เรียกวําพนักงานชํวยสาธารณสุข เขาสามารถอยูํในชุมชนได๎ทั้งวันเลย มี

การจ๎างพยาบาลพาร๑ทไทม๑ไปชํวยเยี่ยมบ๎านด๎วย  

ในพ้ืนที่ยังไมํมีสถานบริการดูแล LTC ของผู๎สูงอายุภาครัฐ และมี nursing home ของ

ภาคเอกชน 2 แหํง ตั้งอยูํในพ้ืนที่ 

3. การบริหารและจัดการกําลังคน 
อาสาสมัคร     : กทม มี อาสาสมัครสาธารณสุขที่เรียกกันวํา อสส . ดูแลประชาชน ในด๎านการสํงเสริม

สุขภาพ ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ มีชมรมผู๎สูงอายุในชุมชนบางแหํง  ซึ่ง กทม   .สนับสนุนในด๎านกิจกรรม

สร๎างเสริมสุขภาพ  สําหรับกลุํมผู๎สูงอายุติดสังคม และยังได๎สนับสนุนให๎จัดตั้งชมรมผู๎สูงอายุขึ้น 

ป๓จจุบันมี 10  ชมรม และมีศูนย๑สําหรับให๎ผู๎สูงอายุมาทํากิจกรรมรํวมกันตําง ๆ เป็นกิจกรรมด๎าน

สํงเสริมสุขภาพ ด๎านศาสนา ด๎านสังคม และ การสร๎างอาชีพ เป็นต๎น แตํละศูนย๑ผู๎สูงอายุก็จะมีชมรม

ผ ู๎สูงอายุ 1 ชมรม  

CG   : มีการอบรม CG ขึ้นตั้งแตํ 2 ปีที่แล๎ว โดยสํวนมากคัดเลือกมาจาก อสส . มี  CG ที่ผํานการอบรม 

76 คน แตํป๓จจุบันนี้ทํางาน  4 0 คน ทั้ง กทม . จะมีการอบรมปีละ 1200 คน ป๓จจุบันอบรมมาแล๎ว 5 

รุํน อบรมโดยหลักสูตรเดียวกันของกรมอนามัย  แล๎วก็มีพยาบาลพ่ีเลี้ยงมาอบรมตํอในพ้ืนที่ ฝึกปฏิบัติ

ที่บ๎านคนไข๎เลย แตํป๓จจุบันยังไมํมีการเบิกจําย เนื่องจากยังขาดระเบียบรองรับ 
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CM   :มีพยาบาลที่ผํานการอบรม CM จํานวน 5 คน ใน กรณีทีผู่๎สูงอายุติดบ๎านติดเตียง ที่ไมํได๎มีป๓ญหา

อะไรมากจะเป็นพยาบาลพาร๑ทไทม๑ไปเยี่ยม แตํถ๎าเป็นรายที่ใสํสายอุปกรณ๑พยาบาลศูนย๑จะเป็นคนลง

ไปเยี่ยม เปลี่ยนสายให๎คําแนะนําและดูแล ถ๎าไปเปลี่ยนสายจะมีพยาบาลไป 2 คน และผู๎ชํวยพยาบาล 

ทีมสหวิชาชีพ    : ศูนย๑จะมีทีมสหวิชาชีพลงไปเยี่ยมบ๎านที่มีผู๎ปุวยติดบ๎านติดเตียง ดังนี้ 

แพทย๑ พยาบาลเยี่ยมบ๎านจะผลัดเปลี่ยนเวรกันไปเยี่ยมบ๎าน 4-5 คน  เภสัชกร และหากมี

การฟ้ืนฟสูภาพจะมีนักกายภาพ และแพทย๑แผนไทย การฟ้ืนฟูสภาพยังให๎บริการที่ศูนย๑ด๎วย ในกรณีที่

ผู๎ปุวยสามารถเดินทางมาได๎ นอกจากนั้น มีนักสังคมสงเคราะห๑ ชํวยเหลือผู๎ปุวยติดบ๎านติดเตียง ชํวย

ดูแลด๎านอาชีพ ผู๎สูงอายุที่มีความพิการก็จะดูเรื่องของสิทธิและสวัสดิการทางสังคม 

สําหรับบุคลากรเยี่ยมบ๎าน เชํน พยาบาล นักกายภาพบําบัด ศูนย๑ฯ จะใช๎การจ๎างงานเป็น

บุคคลภายนอกชํวยปฏิบัติราชการ หรือจ๎างงานบางเวลา (part time) เพ่ือให๎สามารถบริการได๎ทั่วถึง 

การจ๎างงานบุคคลภายนอกชํวยปฏิบัติราชการ เหมือนกับลูกจ๎าง แตํวํามีใบประกอบวิชาชีพ การจ๎าง

ของเขาจะใช๎เป็นรายชั่วโมง ตอนนี้นักกายภาพจะจ๎างชั่วโมงละ 200  บาท แพทย๑ ชม. ละ 500 บาท 

หากจ๎างเต็มเวลาจะจ๎างเป็น 7 ชม. ตํอวัน (วันละ 1,400)  

นอกจากนั้น มีการจ๎างงานพนักงานเยี่ยมบ๎าน อัตราวันละ 500-750 บาท เป็นผู๎ชํวยในการ

เยี่ยมบ๎าน สํวนใหญํเป็นผู๎สําเร็จวุฒิ ปวช. และบางคนจบปริญญาตรีทางด๎านสาธารณสุข การจ๎าง

อัตราจ๎างงามตามวุฒิ และศูนย๑จัดอบรมเพ่ิมเติมในด๎านการควบคุมโรค พนักงานเยี่ยมบ๎านนี้จะทํา

หน๎าที่ เยี่ยมบ๎าน และดูแลด๎านการควบคุมปูองกันโรคในชุมชน 

 
4. กลไกการดูแลระบบ 

ผู้รับผิดชอบหลัก : ผู๎รับผิดชอบงานเยี่ยมบ๎านจะอยูํภายใต๎กลุํมงานพยาบาล 

ภาคีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

- มูลนิธิชํวยเหลือทางด๎านอุปกรณ๑ตํางๆ รวมทั้งในเรื่องของสภาสังคมสงเคราะห๑ 
- การซํอมแซมบ๎านให๎ผู๎สูงอายุ จะสํงตํอท่ีกระทรวง พม ถ๎าในกรุงเทพฯก็จะผํานสํานักงาน

เขต จะมีสํานักพัฒนาสังคม ที่ดูแลในเรื่องของผู๎สูงอายุตรงนี้ 
5. ระบบการเงินการคลังท่ีสนับสนุน 

กองทุน LTC (ยังไมํได๎เบิก), กองทุนหลักประกันสุขภาพ และ กทม 

6. ระบบข้อมูลข่าวสาร 
มีฐานข๎อมูล ตําง ๆ เหลํานี้ 
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- ระบบฐานข๎อมูล BMA home ward คล๎ายๆ กับ Thai COC 
- ระบบฐานข๎อมูล BMA home ward เป็นของสํานักอนามัย ตอนนี้เริ่มเชื่อมกันแล๎วและ

เราจะได๎ลดภาระลง แตํก็ยังเชื่อมกันไมํหมดยังเหลือที่ต๎องคีย๑ด๎วย แตํก็น๎อยลงกวํา
เมื่อกํอน 

7. เทคโนโลยี 
- ระบบฐานข๎อมูล  BMA เป็นของสํานักอนามัย  เป็น application เชื่อมโยงกับมือถือ 

อํานวยความสะดวกในการไปเยี่ยมบ๎าน สามารถหาบ๎านพักของผู๎ปุวยได๎ และสามารถ
กรอกข๎อมูลผู๎ปุวยลงไปในระบบแบบ on line 

8. ผลการดําเนินงาน 
 การดูแลผู๎สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง ในเขตพ้ืนที่หนองแขม ยังไมํครอบคลุมกลุํมเปูาหมายมากนัก 

และกําลังอยูํในชํวงเริ่มดําเนินงาน 

จุดเด่น 

1  . การจัดการกําลังคน การจ๎างงานเพ่ือเพ่ิมกําลังคนเข๎ามาในระบบ เชํน การจ๎าง พยาบาล 

นักกายภาพเป็น part time การจ๎างพนักงานชํวยสาธารณสุข เพ่ือทํางานทั้งเยี่ยมบ๎านและงานชุมชน

อ่ืน ๆ การจ๎างพนักงานเยี่ยมบ๎าน มาเป็นผู๎ชํวยในการเยี่ยมบ๎าน เป็นต๎น 

- มีนักสังคมสงเคราะห๑เพื่อมาดูแลมิติด๎านสังคม เศรษฐกิจตําง ๆ  

- การมีทีมแพทย๑ และสหวิชาชีพ ในการเยี่ยมบ๎าน  

2 . ระบบฐานข๎อมูล และเทคโนโลยี 

พัฒนาระบบฐานข๎อมูล BA เป็นของสํานักอนามัย เป็น application เชื่อมโยงกับ

มือถือ อํานวยความสะดวกในการไปเยี่ยมบ๎าน สามารถหาบ๎านพักของผู๎ปุวยได๎ และสามารถ

กรอกข๎อมูลผู๎ปุวยลงไปในระบบแบบ on line 

ปัญหาและอุปสรรค 

1. เขตเมืองที่เป็นหมูํบ๎านจัดสรร และคอนโด เข๎าถึงยาก 
2. กทม มันมีความซับซ๎อนเรื่องหลายสังกัด ทั้งเอกชน ของรัฐเองก็มีหลายกระทรวง 
3.  

ข้อเสนอแนะ 

1. ควรจ๎างงาน CG เต็มเวลา เพื่อสามารถจูงใจให๎ CG ทํางานได๎อยํางสม่ําเสมอ 
2. แสวงหาความรํวมมือจากภาคีอ่ืน ๆ ในการดําเนินงาน LTC เชํน หนํวยงานรัฐอ่ืน ๆ 

สถานบริการภาคเอกชน นิติบุคคลบ๎านจัดสรร ในการจัดบริการ LTC ในการรํวมกัน
วางแผนยุทธศาสตร๑ในการดําเนินโครงการ LTC  
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3. ในระยะแรกศูนย๑อาจจะมุํงเน๎นไปที่การจัดบริการสําหรับ กลุํมผู๎ยากไร๎ หรือกลุํมด๎อย
โอกาส  

แผนการดําเนินงานของพ้ืนที่ในอนาคต 

1. การพัฒนาฐานข๎อมูล และการอบรมพัฒนาศักยภาพการใช๎โปรแกรม Google form 

สําหรับผู๎ดูแลผู๎ปุวยและผู๎สูงอายุ 

2  . การทบทวนระบบส่งต่อการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพและการประเมินภาวะสุขภาพ

เบื้องต้นของผู้ป่วยและผู้สูงอายุ ส าหรับ Care giver 

3 .เปิดศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เพ่ิมอีก 3 แห่ง  

 

9. การบริหารจัดการกําลังคนด้านสุขภาพสําหรับการดูแลระยะยาว อ. สะบ้าย้อย  จ. 
สงขลา 
 

1. บริบทของพ้ืนที่ 
อําเภอสะบ๎าย๎อยตั้งอยูํติดกับเขตใต๎สุดของประเทศ เป็นอําเภอชายแดน 1 ใน 4 ของจังหวัด

สงขลาที่เป็นพื้นที่สีแดง หํางจากเขตเมืองหาดใหญํประมาณ 104  กม. มีประชากร 71,983 คน และ
ประมาณ 75% นับถือศาสนาอิสลาม สถานบริการสาธารณสุขประกอบด๎วย โรงพยาบาลขนาด 30 
เตียง และมี รพ.สต. 15 แหํง  การปกครองในพ้ืนที่มีจํานวน อปท. 9 แหํง  แบํงเป็นเทศบาล  2 แหํง 
และ อบต. 7 แหํง มีผู๎สูงอายุในพ้ืนที่ 8,021 (11.14%) เป็นกลุํมติดบ๎าน  115 คน และกลุํมติดเตียง 
33 คน นอกจากนั้นมีผู๎พิการ 1125 คน 

ป๓ญหาสุขภาพท่ีสําคัญของอําเภอสะบ๎าย๎อย ได๎แกํ 1) โรคเรื้อรัง ได๎แกํ ความดัน เบาหวาน หลอด
เลือดสมอง STEMI ไต จิตเวช 2) โรคติดเชื้อ ได๎แกํ sepsis ไข๎เลือดออก มาเลเรีย 3) โรคทางสูติ 4) 
โรคทันตกรรม  

 
2. การจัดระบบ LTC ของพ้ืนที ่

- ระบบบริการ HHC 
 ระบบบริการเริ่มจากศูนย๑ COC จะรับผู๎ปุวยสํงตํอมาจากโรงพยาบาลตําง ๆ และสํงไปที่ รพ.

สต. เพ่ือการดูแลที่บ๎าน โดยมี CG ไปดูแลตามเกณฑ๑ของ สปสช. และ สหวิชาชีพเยี่ยม ตามที่ระบุใน 

Care plan 



 

211 

 มี รพ.สต. 10 ตําบล ที่สามารถดําเนินโครงการ LTC และสามารถเบิกจํายจากกองทุน LTC 

ผํานศูนย๑พัฒนาคุณภาพชีวิตได๎ ที่เหลืออีก 5 แหํง (อบต. 5 แหํง) ยังเบิกไมํได๎ การเบิกจํายใช๎การโอน

เงินผํานศูนย๑พัฒนาคุณภาพชีวิต 

- สถานบริการ 
อบจ. ได๎สนับสนุนให๎สร๎างศูนย๑ฟ้ืนฟูสภาพที่ อบต. จํานวน 2 แหํง ขึ้น เรียกวําศูนย๑สร๎าง

สุขภาพ ขึ้นอยูํความพร๎อมของนายก อปท. ซึ่งศูนย๑สร๎างสุขภาพนี้เป็นศูนย๑ฟ้ืนฟูสภาพสําหรับผู๎

จําเป็นต๎องได๎รับการฟื้นฟู โดยมีนักกายภาพบําบัดจาก รพช. เข๎ามาให๎บริการสัปดาห๑ละ 3 วัน และมี

การอบรมผู๎ชํวยนักกายภาพบําบัดมาชํวยในการฟ้ืนฟูที่ศูนย๑ฯ  และยังชํวยดู care plan กับ CM ใน

ตําบลด๎วย นอกจากนั้นศูนย๑ฯ ยังเป็นที่ให๎บริการของสหวิชาชีพ และแพทย๑แผนไทย ประชาชนตําบล

ใกล๎เคียงที่ไมํมีศูนย๑ฯ สามารถมาใช๎บริการที่นี่ได๎ โดย อบต. จัดรถรับ สํง บริการ 

ภายในศูนย๑ฟ้ืนฟูสภาพมีศูนย๑กายอุปกรณ๑สนับสนุนผู๎ปุวยที่ติดบ๎านติดเตียง และยังมีความ

รํวมมือกับวิทยาลัยสารพัดชํางมาชํวยในการซํอมแซมอุปกรณ๑ 

- การเชื่อมโยงกับระบบเดิม 
ระบบ  LTC เชื่อมโยงกับระบบเดิมที่มีอยูํ  กระบวนการบริการเริ่มจากผุ๎ปุวยสํงตํอมาจาก รพ 

ตําง ๆ ผํานศูนย๑ COC และศูนย๑จะสํงตํอไปสูํการฟ้ืนฟูสภาพ ของ intermediate care และเชื่อมโยง

ไปสูํงาน LTC และ Palliative care 

 
3. การบริหารและจัดการกําลังคน 

อาสาสมัคร 

- มี อสม อาสาสมัครสาธารณสุข ดูแลประชาชน ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ เบื้องต๎น และ
ตรวจ screen ผู๎สูงอายุเบื้องต๎น 

- อผส จํานวน 90 คน สนับสนุนการอบรมโดย พมจ ทําหน๎าที่ในการเยี่ยมบ๎าน โดยเฉพาะ
ในพ้ืนที่ที่ยังไมํเข๎ารํวมโครงการ LTC 

- มีชมรมผู๎สูงอายุ สนับสนุนในด๎านกิจกรรมสร๎างเสริมสุขภาพ มีการประชุมเดือนละครั้ง
และชํวงบ๎่ายจะออกเยี่ยมผู๎สูงอายุติดบ๎านติดเตียงเดือนละ 3 ราย 

 

CG  :อบรมโดย กศน . ได๎ประสานไปในแตํละตําบล โดยใช๎ทั้งหลักสูตร 70 ชม . และ 420 ชม . โดยมี 

วิทยากรจาก รพช . และ รพ .สต . การจัดการเรียนการสอนคํอนข๎างยืดหยุํน โดยใช๎การเรียนรู๎ด๎วย

ตนเองเพ่ิมเข๎ามา และมีเวลาที่เหมาะกับผู๎เรียน CG ที่อบรมแล๎ว 101 คน มี 40 คนที่จบหลักสูตร 
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420 ชม . แตํที่ทํางานในป๓จจุบันนี้ 42 คน ที่เหลือ ยังไมํได๎ปฎิบัติงาน เพราะ  5 ตําบลยังไมํได๎เข๎ารํวม

กองทุน LTC 

คําตอบแทน CG ที่ได๎รับคือ 600  บาทที่เป็นคําตอบแทน อสม . และอีก 600 บาท เป็น

คําตอบแทน CG  โดยแตํละคนมีผู๎ปุวยในรับผิดชอบประมาณ 5-6 คน และทํางานเป็นคูํ เพ่ือ

ชํวยเหลือกัน ปรึกษากัน โดยการทํางานจะมีทั้ง CG ที่เป็นไทยพุทธและไทยมุสลิมทํางานคูํกัน 

นอกจากนั้นมผีู๎ชํวยนักกายภาพบําบัดมาชํวยในการฟ้ืนฟูที่ศูนย๑สร๎่างสุขภาพ ได๎รับคําตอบแทน 1200 

บาท เชํนกัน 
 

CM  :  มีทั้งหมด 15 คน เป็น จาก รพช . 2 คน ได๎แกํ พยาบาลหัวหน๎าฝุายปฐมภูมิ และผู๎รับผิดชอบ

งาน COC มี  CM จาก อปท  .  2 คน การที่ อปท . สํง คนมาอบรม  CM เพราะ จะได๎มีความเข๎าใจงาน 

care plan และสามารถรํวมมือกับ CM จาก รพ .สต . ซึ่งพบวําสามารถทําให๎ CM ทั้งสองฝุายรํวมมือ

กันทํางานได๎ และได๎รํวมกันเยี่ยมบ๎าน 

 

ทีมสหวิชาชีพ: ผู๎อํานวยการซึ่งเรียนด๎านระบาดวิทยาเป็นผู๎นําของทีมชุมชน และสหวิชาชีพที่เข๎า

รํวมด๎วย ได๎แกํ พยาบาล นักกายภาพบําบัด แพทย๑แผนไทย เภสัชกร นักจิตวิทยา นักโภชนากร โดย

ให๎การสนับสนุนในการให๎บริการที่ รพสต ศูนย๑สร๎างสุขภาพ  และออกเยี่ยมบ๎าน 

 

4. กลไกการดูแลระบบ 
ผู้รับผิดชอบหลัก : รพช. ตั้งทีมชุมชนขึ้นภายใต๎ทีมปฐมภูมิ ซึ่งทีมเยี่ยมบ๎านตําง ๆ อยูํ

ภายใต๎ทีม COC ซึ่งประกอบด๎วยทีมเยี่ยมบ๎าน IMC ทีม LTC ทีม palliative care โดยใช๎ข๎อมูล Thai 

COC เป็นตัวเชื่อมและรับสํงคนไข๎ระหวําง รพช. และ รพ.สต. ในด๎านงาน LTC มีผู๎ประสานงานหลัก

อยูํที่ รพช. และประสานงานกับ CM ที่ สสอ. และ CM จาก รพ.สต. 

การประสานงานระหว่าง รพช. สสอ. รพ.สต. มีการประสานงานผําน คปสอ  และ ทีม

ชุมชน ซึ่งประกอบด๎วยฝุายปฐมภูมิ จาก รพช และ ตัวแทนจาก รพสต 

พชอ. ให๎ความสนใจขับเคลื่อนประเด็นผู๎สูงอายุ เป็นประเด็นหนึ่ง และสอดคล๎องกับนโยบาย 

คนสบ๎าย๎อย ไมํทิ้งกัน ในกรณีที่อีก 5 ตําบล ยังไมํเข๎ารํวมโครงการ LTC นั้น นายอําเภอเห็นวําจะ

ขับเคลื่อนผําน พชอ. และ พชต. เพ่ือให๎ทุกตําบลเข๎ามาดําเนินงาน LTC 

ภาคีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

- อปท. เข๎ารํวม LTC จํานวน  4  แหํง มีอีก 5  แหํงที่ยังไมํเข๎ารํวม 
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- อบจ. เป็นภาคีท่ีสําคัญสนับสนุน การสร๎างศูนย๑สร๎างสุขภาพเพ่ือให๎บริการฟ้ืนฟูสภาพแกํ
ผู๎ปุวยและเทศบาลจัดรถรับสํงผู๎ปุวยมารับบริการ 

- กศน . จัดอบรม  CG ให๎ โดยอบรมหลักสูตร 420 ชม . และหลักสูตร 70 ชม . โดยจัด
หลักสูตรเน๎นหนักการเรียนรู๎ด๎วยตนเอง และกําหนดเวลาเรียนยืดหยุํนเหมาะสมกับ
ผู๎เรียน 

- มีความรํวมมือกับวิทยาลัยสารพัดชํางมาชํวยในการซํอมแซมอุปกรณ๑ 

- ที่ตําบลคูหามีความรํวมมือกับพระสงฆ๑ที่จัดทําโครงการชาววัดเยี่ยมชาวบ๎านทุกวันพระ 

โดยในชํวงบํายทุกวันพระจะนําป๓จจัยที่ประชาชนบริจาค ไปเยี่ยมและบอบให๎ผู๎ปุวยติด

บ๎านติดเตียง นอกจากนั้นสําหรับอิสลาม มีโต๏ะอิหมํามไปเยี่ยมที่บ๎านด๎วย เชํนกัน 

- โรงเรียนในชุมชนตําบลคูหาได๎ให๎นักเรียนทําโครงการแยกขยะขาย และนําเงินไปซื้อของ

ใช๎จําเป็นไปเยี่ยมผู๎สูงอายุติดบ๎านติดเตียง 

- มูลนิธิชุมชนสงขลา สนับสนุนงบประมาณสําหรับการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ของ CG 

และจัดซื้อสิ่งของจําเป็นสําหรับการเยี่ยมผู๎ปุวยติดบ๎านติดเตียง 

5. ระบบการเงินการคลังท่ีสนับสนุน 
แหลํงงบประมาณหลักคือกองทุน LTC และมีงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกัน

สุขภาพของ อบจ  .  มีงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนฟ้ืนฟูฯ สนับสนุนศูนย๑สร๎างสุขภาพ และ

สนับสนุนการพัฒนาสิ่งแวดล๎อมของบ๎านผู๎ปุวย 

พมจ. สนับสนุนงบประมาณในการซํอมแซมบ๎านของผู๎มีภาวะพ่ึงพิง และ กศน. สนับสนุน

งบประมาณในการอบรม CG และมีการบริจาคจากเอกชนรํวมด๎วย 

6. ระบบข้อมูลข่าวสาร 
มีฐานข๎อมูลหลากหลายเชํนเดียวกับที่อ่ืน ได๎แกํ ฐานข๎อมูล สปสช. กรมอนามัย Hosp XP 

และ ThaiCOC  และมีการเพ่ิมฐานข๎อมูลที่ อบจ. รํวมมือกับ บริษัทเอกชนสร๎างระบบฐานข๎อมูลชื่อ 

IMed เพ่ือสามารถสํงตํอ ผู๎ปุวย ติดตามบริการที่จัดให๎ผู๎ปุวย และ CG สามารถใช๎บันทึกในการเยี่ยม

ผู๎ปุวย และบุคคลที่ได๎รับอนุญาตสามารถเข๎าถึงข๎อมูลได๎ แตํการใช๎ยังไมํแพรํหลาย ที่สะบ๎าย๎อยพบวํามี

การใช๎ใน  2 ตําบล (ตําบลที่มีศูนย๑สร๎างสุขภาพ) 

7. เทคโนโลยี 
ใช๎ line ในการสื่อสารระหวําง cg cm และสหวิชาชีพตําง ๆ 
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มีศูนย๑สร๎างสุขภาพ 2 แหํง นอกจากให๎บริการฟ้ืนฟูสภาพแล๎ว ยังให๎บริการศูนย๑กายอุปกรณ๑

สนับสนุนผู๎ปุวยที่ติดบ๎านติดเตียง และยังมีความรํวมมือกับวิทยาลัยสารพัดชํางมาชํวยในการซํอมแซม

อุปกรณ๑ 

มีการพัฒนานวตกรรมชํวยในการฟ้ืนฟูสภาพของผู๎ปุวย ออกแบบโดย cg ตามคําแนะนําของ 

บุคลากร  

8. ผลการดําเนินงาน 
ผลจากการดําเนินงานพบวําผู๎สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง ได๎รับการดูแลทั้งหมดประกอบด๎วย 

ผู๎สูงอายุติดบ๎าน และติดเตียง 144 คน ในผู๎สูงอายุติดเตียงที่ได๎รับการดูแลแล๎ว ADL คงระดับเดิม 

20.8 (30) ในปี 2562 ADL ดีขึ้น  82 คน (57.0%) ของผู๎สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงทั้งหมด  ผู๎สูงอายุที่

ได๎รับการดูแลแล๎ว ADL แยํลงในปี 2562 คิดเป็นร๎อยละ 22.2 (32) ของผู๎สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง

ทั้งหมด 

จุดเด่น 

ระบบบริการ    :  ระบบบริการเริ่มจากศูนย๑  COC จะรับผู๎ปุวยสํงตํอมาจาก รพ ตําง ๆ และ

สํงไปที่ รพสต เพ่ือการดูแลที่บ๎าน โดยมี CG ไปดูแลตามเกณฑ๑ของ สปสช และ สหวิชาชีพเยี่ยม 

ตามท่ีระบุใน CP และยังมีศูนย๑ฟ้ืนฟูสภาพ เกิดข้ึนที่ 2 ตําบล  

กําลังคน  -  มี CM ทั้งจากฝ๓่งสถานบริการและ อปท   .สามารถทํางานรํวมกันได๎อยํางมี

ประสิทธิภาพ  

- มีบุคลากรที่เป็นผู๎ชํวย  2 กลุํม 

-   ผู๎ชํวยนักกายภาพบําบัด ได๎รับ ได๎รับการอบรมจากนักกายภาพบําบัดทําหน๎าที่

ชํวยนักกายภาพบําบัดที่ศูนย๑ฟ้ืนฟูสภาพในศูนย๑ฟ้ืนฟูสภาพ ได๎รับคําตอบแทน 1200 

บาท โดยงบประมาณจาก อบจ 

-     CG อบรมโดย กศน มี 2 หลักสูตรคือ 70 ชั่วโมง และ 420  ชั่วโมง จะได๎รับ

คําตอบแทน 1 , 200 บาท  

กลไกการจัดการ  

-          พชอ . ให๎ความสนใจขับเคลื่อนประเด็นผู๎สูงอายุ เป็นประเด็นหนึ่ง และ

สอดคล๎องกับนโยบาย คนสบ๎าย๎อย ไมํทิ้งกัน ในกรณีที่อีก 5  ตําบล ยังไมํเข๎ารํวมโครงการ 

LTC นั้น นายอําเภอเห็นวําจะขับเคลื่อนผําน พชอ และ พชต เพ่ือให๎ทุกตําบลเข๎ามา

ดําเนินงาน LTC 
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-           ภาคีหลายหลายและตํางก็มีสํวนรํวมในการขับเคลื่อน ได๎แกํ อบจ   .กศน .

พมจ .โรงเรียน และวัด เป็นต๎น  

ข้อมูลข่าวสาร     : มีการพัฒนาฐานข๎อมูลที่ อบจ . รํวมมือกับ บริษัทเอกชน สร๎างระบบ

ฐานข๎อมูลชื่อ IMed ทําให๎สามารถบันทึกและสํงตํอข๎อมูลผู๎ปุวยระหวํางหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง

ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

 

ปัญหาและอุปสรรค 

อปท. อีก 5  แหํงที่ยังไมํเข๎ารํวม ยังไมํเข๎ารํวมกองทุน LTC 

ข้อเสนอแนะ 

1. ขยายการดําเนินงาน LTC ไปทุกตําบล โดยผํานกลไก การขับเคลื่อนของ พชอ 
2. ขยายการใช๎ฐานข๎อมูล IMAD ครอบคลุมพ้ืนที่อ่ืน ๆ 
3. การอบรมพัฒนา CM เพ่ิมเติม เพ่ือลดป๓ญหาการขาดแคลน CM 
4. ยกระดับ CG โดยการอบรมเพ่ิมศักยภาพและเพ่ิมคําตอบแทนที่สมเหตุสมผลแกํ CG 

เพ่ือจูงใจอยูํในระบบ 
แผนการดําเนินของพ้ืนที่ในอนาคต 

1. พัฒนา CM และ CG เพ่ิม โดย สํง CM จาก อปท . ที่ยังไมํดําเนินการเข๎าอบรมด๎วย และ
จัดอบรมเพ่ิมพูนทักษะที่จําเป็น 

2. พัฒนางานบริการศูนย๑ฟ้ืนฟู 
3. พัฒนาบุคลากรที่เก่ียวข๎อง ด๎าน mini CM 
4. พัฒนาระบบข๎อมูล ใช๎ application CG 4.0 เพ่ือบันทึกข๎อมูลการให๎บริการในชุมชน 
5. ขยายพ้ืนที่ดําเนินการสูํตําบลอ่ืน ๆ  

ข้อเสนอแนะสําหรับ อบจ. 

1. การพัฒนาระบบ  CG 4 .0  บูรณาการกับโปรแกรม IMed@home  และโปรแกรมผู๎ชํวย
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพในชุมชน ผํานระบบฐานข๎อมูลกลางกองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพจังหวัด
สงขลา 

2. อบรมหลักสูตรผู๎ชํวยฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชน จัดอบรมศูนย๑ละ 40 คน  
3. ขยายการจัดตั้งศูนย๑สร๎างสุขชุมชน เพ่ิมเติม 6 แหํง 
4. จัดตั้งศูนย๑สาธิตและยืมอุปกรณ๑เครื่องชํวยความพิการฟ้ืนฟูสมรรถภาพที่บ๎านประจํา

หนํวยบริการและศูนย๑สร๎างสุขชุมชน “ธนาคารสร๎างสุขชุมชน”  
5. จัดตั้งศูนย๑บริการอุปกรณ๑เครื่องชํวยความพิการที่มีมูลคําสูงในพ้ืนที่จังหวัดสงขลา 
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10. การบริหารจัดการกําลังคนด้านสุขภาพสําหรับการดูแลระยะยาว อ. สวรรคโลก จ. 
สุโขทัย 
 

1. บริบทของพ้ืนที่ 
เป็นอําเภอท่ีมีความเป็นเมืองสูง เป็นที่ตั้งหนํวยงานราชการระดับจังหวัดหลายแหํง แบํงการ

ปกครองเป็น 14 ตําบล มีองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นทั้งหมด 14 แหํง เข๎ารํวมกองทุน LTC ครบทุก
แหํง ต๎นทุนด๎านระบบบริการสุขภาพ มี รพช. ขนาด 120 เตียง 1 แหํง  รพ.สต. 14 แหํง   

มีประชากรทั้งหมด  85,857 คน ประชากรสูงอายุ 14,750 คน คิดเป็นร๎อยละ 17.18 ของ
ประชากรทั้งหมด แบํงเป็นกลุํมติดสังคม 10,499 คน คิดเป็นร๎อยละ 71.18  ของประชากรสูงอายุ
ทั้งหมด กลุํมติดบ๎าน 565 คน คิดเป็นร๎อยละ 3.83 ของประชากรสูงอายุท้ังหมด และกลุํมติดเตียง 86 
คน คิดเป็นร๎อยละ 0.58  ของประชากรสูงอายุทั้งหมด ป๓ญหาสําคัญที่ผู๎สูงอายุในพ้ืนที่ต๎องเผชิญ
นอกจากป๓ญหาสุขภาพกลัว ยังพบวําหลายคนต๎องอยูํคนเดียว และมีป๓ญหาทางเศรษฐกิจ 

ป๓ญหาสุขภาพในพื้นที ่ได๎แกํ โรคเรื้อรัง โรคติดเชื้อ แมํและเด็ก และผู๎พิการ 
 

2. การจัดระบบ LTC ของพ้ืนที ่
ระบบบริการ HHC: ระบบบริการเริ่มจากศูนย๑ COC จะรับผู๎ปุวยสํงตํอมาจากโรงพยาบาลตําง ๆ และ

สํงไปที่ รพ.สต. เพ่ือการดูแลที่บ๎าน ในขณะเดียวกัน  CM และ CG ก็จะค๎นหาผู๎ปุวยในชุมชน ประเมิน

และนําเข๎าสูํระบบ โดยมี CG ไปดูแลตามเกณฑ๑กองทุน LTC ของ สปสช และ สหวิชาชีพเยี่ยมตามที่

ระบุใน CP 

 รพ.สต. ทุกตําบล และ PCU ของ รพช. สามารถเบิกจํายจากกองทุน LTC ได๎ โดยการ

เบิกจํายใช๎การโอนเงินผํานศูนย๑พัฒนาคุณภาพชีวิต 

สถานบริการ: มีการตั้งศูนย๑พัฒนาคุณภาพชีวิตขึ้นทุก อปท. แตํมีเพียงบางแหํงที่สามารถให๎บริการได๎

เต็มรูปแบบ คือตําบลในเมือง โดยที่ศูนย๑นี้จะเป็นที่ทํางานของ CM และ CG เป็นศูนย๑ฟ้ืนฟูสภาพ

สําหรับผู๎จําเป็นต๎องได๎รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางกาย โดยมีนักกายภาพบําบัดจาก รพช. เข๎ามา

ให๎บริการสัปดาห๑ละ 1 วัน นอกจากนั้นศูนย๑ยังเป็นที่ทํากิจกรรมสํงเสริมสุขภาพของชมรมผู๎สูงอายุ

ด๎วย ประชาชนตําบลใกล๎เคียงที่ไมํมีศูนย๑ สามารถมาใช๎บริการที่นี่ได๎ นอกจากนั้นศูนย๑ยังทําหน๎าที่เป็น

ศูนย๑กายอุปกรณ๑เพ่ือสนับสนุนผู๎ปุวยติดบ๎านติดเตียงด๎วย 

สําหรับในพ้ืนที่ตําบลในเมืองสวรรคโลก ได๎มีการจัดตั้ง PCU รํวมกับเทศบาลอยํางเข๎มแข็ง 

โดยเทศบาลจะสนับสนุนด๎านอาคารสถานที่ อุปกรณ๑การแพทย๑ และบุคลากรบางสํวน  เชํน พยาบาล 

สํวนโรงพยาบาลจะสนับสนุนแพทย๑ และนักกายภาพบําบัดเพ่ือทําการตรวจรักษา ให๎บริการฟ้ืนฟู

สภาพ และเยี่ยมบ๎านด๎วย 
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การเชื่อมโยงกับระบบเดิม: ระบบเชื่อมโยงกัน เริ่มจากผู๎ปุวยสํงตํอมาจาก รพ. ตําง ๆ ผํานศูนย๑ COC 

และศูนย๑จะสํงตํอไปสูํการฟ้ืนฟูสภาพ ของ intermediate care และเชื่อมโยงไปสูํงาน LTC และ 

palliative care ด๎วย 

 

3. การบริหารและจัดกําลังคน 
อาสาสมัคร  :มี อสม . ดูแลประชาชน ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ เบื้องต๎น และตรวจ screen ผู๎สูงอายุ

เบื้องต๎น มีชมรมผู๎สูงอายุ สนับสนุนในด๎านกิจกรรมสร๎างเสริมสุขภาพ มีการประชุมสม่ําเสมอ และทํา

กิจกรรมตําง ๆ ชํวยเหลือสมาชิกทุกกลุํม ทั้งติดสังคม และติดบ๎านติดเตียง ชมรมเข๎มแข็ง และได๎รับ

รางวัลชมรมผู๎สูงอายุเข๎มแข็งระดับเขต 

CG : มี  CG ที่อบรมแล๎ว 1 34 คน สัดสํวน CG :ผู๎สูงอายุ เทํากับ 1:5-10 คน 

 คําตอบแทน CG ที่ได๎รับตามปริมาณผู๎ปุวยที่ได๎รับ ในกรณีที่เป็นผู๎ปุวยติดบ๎านเยี่ยม 5  ครั้งตํอ

สับดาห๑ได๎รับคําตอบแทน 300- 600 บาทตํอรายตํอเดือน ขึ้นอยูํกับวําเป็นผู๎สูงอายุกลุํมไหน กลุํม 3-4 

เยียม  8  ครั้งตํอเดือน จะได๎รับ  600  บาทตํอเดือนตํอราย   และเป็นคําตอบแทน อสม และอีก 1,000 

บาท เป็นคําตอบแทน CG  โดย cg มีผู๎ปุวยในรับผิดชอบประมาณ 5-6 คน   และทํางานเป็นคูํ เพ่ือ

ชํวยเหลือกัน ปรึกษากัน 

CM : - มี CM ทั้งหมด 26 คน เป็น  CM จาก รพ.สต และ รพช  .  17  คน และเป็น  CM จาก อปท  . 

9  คน การที่ อปท .  สํง คนมาอบรม CM เพราะ จะได๎มีความเข๎าใจงาน care plan และสามารถ

รํวมมือกับ CM จาก รพสต ซึ่งพบวําสามารถทําให๎ cm ทั้งสองฝุายรํวมมือกันทํางานได๎ และได๎รํวมกัน

เยี่ยมบ๎าน 

 สัดสํวน CM :ประชากรสูงอายุประมาณ 1 :30-35  

ทีมสหวิชาชีพ : โรงพยาบาลจัดให๎มีโครงสร๎างของทีมหมอครอบครัว  )Family care team  :FCT  (

ตั้งแตํระดับอําเภอ ตําบล และหมูํบ๎าน โดยมีพยาบาลกลุํมงานปฐมภูมิเป็นผู๎เชื่อมประสานทีมงานใน

แตํละระดับ  FCT    )ทําหน๎าที่เลขาทีม (  แตํละทีมประกอบด๎วย แพทย๑  /Fam Med, พยาบาล เภสัชกร 

พยาบาลจิตเวช แพทย๑แผนไทย และนักกายภาพบําบัด เป็นทีมสนับสนุนงาน LTC จะรํวมลงพ้ืนที่

เยี่ยมบ๎านรายที่มีความต๎องการบริการจากสหวิชาชีพ 
  

4. กลไกการดูแลระบบ 
ผู้รับผิดชอบหลัก  คือหัวหน๎าคลินิกหมอครอบครัว กลุํมงานบริการด๎านปฐมภูมิและองค๑รวม 

และเป็น CM ด๎วย และขณะเดียวกัน รพ . มีทีมสหวิชาชีพสนับสนุนทุกตําบล และมีเลขาของแตํละ

ตําบลเป็นผู๎ประสานงานระหวํางสหวิชาชีพและเจ๎าหน๎าที่ รพ .สต . และ CM จะเป็นผู๎ประสานทั้ง CM 
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รพ .สต . และทีมสหวิชาชีพ ซึ่งเป็นระบบที่ทําให๎ รพ .สต . ได๎รับการสนับสนุนทุกด๎าน ไมํเฉพาะแคํ

ประเด็น LTC 

การประสานงานระหว่าง รพช. สสอ. รพ.สต .อําเภอสวรรคโลกเป็นอําเภอที่มีความรํวมมือ

ระหวําง รพช . และ สสอ . อยํางเข๎มแข็ง ทํางานประสานกันอยํางเป็นเครือขํายมาโดยตลอด โดย

ต๎นทุนที่สําคัญคือผู๎อํานวยการโรงพยาบาลซึ่งปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลแหํงนี้ 20  กวําปี  และเป็นนัก

ประสานเครือขํายตํางๆ ทั้งในภาคสํวนสาธารณสุขและนอกภาคสํวนสาธารณสุข เป็นผู๎ที่มีวิสัยทัศน๑ใน

การพัฒนาสามารถนําภาคีตํางๆ ตลอดทั้งภาคประชาชนเข๎ามามีสํวนรํวมในการพัฒนาโรงพยาบาล 

จะเห็นได๎วํางบประมาณในการสร๎างอาคารตําง  ได๎รับบริจาคจากภาคประชาชน 

พชอ  .มีความเข๎มแข็งมาก ให๎ความสนใจขับเคลื่อน 2  ป ระเด็น ได๎แกํ อุบัติเหตุการจราจร 

และโรคเรื้อรัง โดยประเด็นผู๎สูงอายุ เป็นประเด็นหนึ่งภายใต๎โรคเรื้อรัง พชอ . สามารถเชิญเจ๎าคณะ

อําเภอมารํวมเป็นกรรมการ พชอ . ขับเคลื่อนกิจกรรมให๎วัดเข๎ามารํวมพัฒนาระบบการดูแลผู๎สูงอายุที่

บ๎าน โดยพระนําสิ่งของที่ได๎รับบริจาคไปเยี่ยมผู๎ปุวยติดบ๎านติดเตียงด๎วย นอกจากนั้นภาคีอ่ืน ๆ เข๎า

มาชํวยด๎วย เชํน ประมง เกษตร เข๎าไปชํวยสร๎างงานในกลุํมผู๎ยากไร๎ และผู๎ปุวยติดบ๎าน พชอ  . ที่

สวรรคโลกนี้ สามารถขับเคลื่อนได๎ ไปจนถึง พชต . และกิจกรรมวัดชํวยเหลือผู๎ปุวยติดบ๎านติดเตียงนี้

ดําเนินการในเกือบทุกตําบล โดยผํานการขับเคลื่อนของ พชต. 

  ภาคีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

อําเภอสวรรคโลก เป็นอําเภอท่ีสามารถนําภาคีตําง ๆ เข๎ามารํวมขับเคลื่อน ได๎ มาก ได๎แกํ 

1. อปท. เข๎ารํวม LTC ทุกตําบล 
2. เจ๎าคณะอําเภอเข๎ารํวมในการมอบป๓จจัยที่ได๎รับบริจาค ไปเยี่ยมบ๎าน และรํวม

สนับสนุนการจัดทํากองทุนการออมวันละบาท และโครงการพระเยี่ยมโยม 
3. นายอําเภอให๎ความสนใจและสามารถเชื่อมประสานหนํวยงานราชการในระดับ

อําเภอเข๎ามาชํวยด๎วย 
4. ประชาชนเข๎ามามีสํวนรํวมมากในรูปแบบการบริจาคเงินในการชํวยเหลือ

กิจกรรมตําง ๆ ของโรงพยาบาล 
5. ชมรมผู๎สูงอายุรํวมกิจกรรมเยี่ยมบ๎านผู๎สูงอายุ 
6. ศูนย๑อนามัยเขต 2 ให๎ความสําคัญในการสร๎างบุคลากรเพ่ือดูแลงาน LTC ระดับ

ท๎องถิ่น ได๎เข๎ามาสนับสนุนการสร๎างบุคลากรของท๎องถิ่น  
 

5. ระบบการเงินการคลังท่ีสนับสนุน  



 

219 

มีแหลํงงบประมาณจํานวนก ได๎แกํ  กองทุน  LTC, กองทุนหลักประกันสุขภาพ  กองทุนการ

ออมวันละบาท เป็นกิจกรรมที่เริ่มต๎นโดยพระ โดยให๎บุคลากรในโรงพยาบาลบริจาคเงินคนละ 1 บาท 

ตํอวัน เพ่ือนําเงินในสํวนนี้ไปสงเคราะห๑ผู๎ปุวยยากไร๎ตํอไป ซึ่งไมํจํากัดวําต๎องเป็นผู๎ปุวย LTC เทํานั้น 

บริจาคจากเอกชน 

6. ข้อมูลข่าวสาร  
มีฐานข๎อมูล ตําง ๆ เชํนเดียวกับที่อ่ืน ได๎แกํ  ฐานข๎อมูลของสปสช. และกรมอนามัย ซึ่ง

ต๎องการชุดข๎อมูลแตกตํางกัน สปสช. เน๎นข๎อมูลด๎านจํานวนคน เพ่ือนําข๎อมูลเข๎าสํวนกลาง และเพ่ือ

การทําเรื่องเบิกจํายจากกองทุน LTC กรมอนามัย ต๎องการข๎อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับ care plan ของ

ผู๎ปุวย การวางแผนการดูแล การเยี่ยม และการนําเสนองบประมาณ ทั้งสองหนํวยงานไมํมีการ

เชื่อมโยงข๎อมูลกัน  

นอกจากนี้ยังมีระบบ Hosp XP Thai COC แตํข๎อมูลยังไมํสามารถอํานวยความสะดวกใน

การทํางานนี้ ดังนั้นในพ้ืนที่ตําบลสวรรคโลก จึงได๎นํา application ชื่อ CG 4.0 ซึ่งจังหวัดเพชรบูรณ๑

พัฒนาขึ้นมาสําหรับใช๎ในงาน LTC เป็นการเฉพาะ เพ่ือให๎ CG บันทึกข๎อมูลรายตํางๆ ของ ซึ่งมีความ

สะดวกในการเก็บข๎อมูลและการสื่อสารมากกวําการใช๎ line กลุํม ที่หลายพ้ืนที่ใช๎อยูํ อยํางไรก็ดีพบวํา

มีเพียงพ้ืนที่ตําบลสวรรคโลกตําบลเดียวที่นํา application CG 4.0 มาใช๎ 

7. เทคโนโลยี 
ใช๎application CG 4.0 เก็บข๎อมูลและเชื่อมตํอการทํางานของ CG ซึ่งเป็นการเก็บ

ข๎อมูลแบบ real time โดย application นี้พัฒนาโดยจังหวัดเพชรบูรณ๑ แล๎วสวรรคโลก

นํามาใช๎งานตํอ แตํพบวํามีการใช๎งานที่ตําบลสวรรคโลกเพียงตําบลเดียว  

ใช๎ line ในการสือสาร  

8. ผลการดําเนินงาน 
ผลจากการดําเนินงานพบวําผู๎สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงได๎รับการดูแลทั้งหมดประกอบด๎วย 

ผู๎สูงอายุติดบ๎าน และติดเตียง 204 คน ในผู๎สูงอายุติดเตียงที่ได๎รับการดูแลแล๎ว ADL คงระดับเดิม 

121 คน (59.3%) ในปี 2562 ADL ดีขึ้น  67 คน (32.8%) ของผู๎สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงทั้งหมด  

ผู๎สูงอายุที่ได๎รับการดูแลแล๎ว ADL แยํลงในปี 2562 คิดเป็นร๎อยละ 7.8 (16) ของผู๎สูงอายุที่มีภาวะ

พ่ึงพิงทั้งหมด  

จุดเด่น 

1. ระบบบริการ 
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-  มีการตั้งศูนย๑พัฒนาคุณภาพชีวิตขึ้นตําบลในเมือง  โดยที่ศูนย๑นี้จะเป็นที่ทํางานของ  CM 

และ  CG เป็นศูนย๑ฟ้ืนฟูสภาพสําหรับผู๎จําเป็นต๎องได๎รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางกาย  โดยมี

นักกายภาพบําบัดจาก  รพช  .เข๎ามาให๎บริการสัปดาห๑ละ   1  วัน  และมีระบบการดูแลที่บ๎าน

ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ทุก อปท  .โดยโอนเงินผํานศูนย๑พัฒนาคุณภาพชีวิต  

- สําหรับในพื้นที่ตําบลในเมือง สวรรคโลก ได๎มีการจัดตั้ง PCU รํวมกับเทศบาลอยํางเข๎มแข็ง 

โดยเทศบาลจะสนับสนุนด๎านอาคารสถานที่ อุปกรณ๑การแพทย๑ และบุคลากรบางสํวน   

2. กําลังคน 

- CG การจํายคําตอบแทนสมเหตุสมผลและจัดระบบการทํางานเป็นคูํ  นําจะสามารถธํารงใน

ระบบได๎ 

-  CM มี  CM จาก  รพ .สต  รพช  .และเป็น  CM จาก  อปท  .รํวมกันทํางาน  ทําให๎มีความเข๎าใจ

งาน care plan พบวําสามารถทําให๎ cm ทั้งสองฝุายรํวมมือกันทํางานได๎ 

-  โรงพยาบาลจัดให๎มีโครงสร๎างของทีมหมอครอบครัว    ) Family care team  :FCT   (ตั้งแตํ

ระดับอําเภอ  ตําบล  และหมูํบ๎าน  โดยมีพยาบาลกลุํมงานปฐมภูมิเป็นผู๎เชื่อมประสานทีมงาน

ในแตํละระดับ  FCT  )ทําหน๎าที่เลขาทีม  (แตํละทีมประกอบด๎วย  แพทย๑  /Fam Med, 

พยาบาล เภสัชกร  พยาบาลจิตเวช  แพทย๑แผนไทย  และนักกายภาพบําบัด  เป็นทีมสนับสนุน

งาน LTC 

3. กลไกการจัดการ/เครือข่าย 

-  ผู๎รับผิดชอบงาน  LTC เป็นหัวหน๎าคลินิกหมอครอบครัว  กลุํมงานบริการด๎านปฐมภูมิและ

องค๑รวม และเป็น  CM ด๎วย  และขณะเดียวกัน  รพ  .มีทีมสหวิชาชีพ  สนับสนุนทุกตําบล  และ

มีเลขาของแตํละตําบล เป็นผู๎ประสานงานระหวํางสหวิชาชีพ และ เจ๎าหน๎าที่ รพสต 

-  ผู๎อํานายการมีภาวะผู๎นําและเป็นนักประสาน  สามารถประสานงานให๎ภาคสํวนตํางๆ  เข๎า

มารํวมด๎วย 

-  พชอ  .มีความเข๎มแข็งมาก  ให๎ความสนใจขับเคลื่อน   2  ประเด็น  ได๎แกํ  อุบัติเหตุการจราจร 

และโรคเรื้อรัง โดยประเด็นผู๎สูงอายุ เป็นประเด็นหนึ่งภายใต๎โรคเรื้อรัง พชอ. 

4. ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยี 

นํา  application ชื่อ  CG 4.0  ซึ่งจังหวัดเพชรบูรณ๑พัฒนาขึ้นมาสําหรับใช๎ในงาน  LTC เป็น

การเฉพาะ เพ่ือให๎  CG บันทึกข๎อมูลรายตํางๆ  ของ  ซึ่งมีความสะดวกในการเก็บข๎อมูลและการสื่อสาร

มากกวํา 

ข้อเสนอแนะ  
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1. เป็นพ้ืนที่ที่เต็มไปด๎วยศักยภาพที่จะสามารถให๎พ้ืนที่อ่ืน ๆ มาเรียนรู๎ เพ่ือขยายแนว
ทางการดําเนินงานสูํพื้นที่อําเภออ่ืน ๆ ตํอไป 

2. ขยายการพัฒนาศูนย๑พัฒนาคุณภาพชิวิตเป็นศูนย๑ฟ้ืนฟูสภาพ และเป็นที่ทํางานของ CM 
และ CG เชํนเดียวกับตําบลในเมือง สูํพื้นที่ตําบลอื่นๆ 

 

แผนการดําเนินงานของพ้ืนที่ในอนาคต 

1 .    การพัฒนาศักยภาพCM  CG ในการใช๎ application caregiver 4.0  ในทุกพ้ืนที่ เพ่ือ

การสื่อสารและรายงานผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษ๑ 

2 .  ความครอบคลุมการดําเนินงานLTCแบบบูรณาการ ในการขับเคลื่อนตําบลLTC 

 

11. การบริหารจัดการกําลังคนด้านสุขภาพสําหรับการดูแลระยะยาวอ.ไทรงาม จ. 
กําแพงเพชร 
  
 1. บริบทของพ้ืนที่ 

ไทรงามเป็นอําเภอเล็กๆ ในจังหวัดกําแพงเพชร แบํงพ้ืนที่การปกครองเป็น 7 ตําบล 71 
หมูํบ๎าน มี อปท.  8 แหํง เป็นเทศบาลตําบล 1 แหํง และ อบต. 7 แหํง มี อปท. ที่เข๎ารํวมโครงการ
กองทุน LTC 2 แหํง มี 1 แหํงที่ตั้งศูนย๑พัฒนาคุณภาพชีวิตขึ้นมาบริหารจัดการงบประมาณเอง อีก 1 
แหํง ทํา MOU กับ รพ.สต.  เพ่ือให๎บริหารจัดการเงินให๎ 

ต๎นทุนด๎านระบบสุขภาพ มีโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง (F2) 1 แหํง รพ.สต. 9 แหํง 
คลินิกเอกชน 2 แหํง มีแพทย๑ 5 คน ทันตแพทย๑ 4 คน เภสัชกร 4 คน แพทย๑แผนไทย 9 คน และนัก
กายภาพบําบัด 3 คน 
 มีประชากรรวมในปี 2562 จํานวน 50,750 คน ประชากรสูงอายุจํานวน 7,624 คน คิดเป็น
ร๎อยละ 15.03 ของประชากรทั้งหมด แบํงเป็นกลุํมติดสังคม 7,402 คน (ร๎อยละ 97.09 ของประชากร
สูงอายุ), ติดบ๎าน 175 คน (ร๎อยละ 2.30) และติดเตียง 47 คน (ร๎อยละ 0.62) 
 ป๓ญหาสุขภาพที่สําคัญของอําเภอ 5 อันดับแรกได๎แกํ Hypertension, dizziness, 
diabetes, dyspepsia และ common cold สาเหตุการเสียชีวิต 3 อันดับแรกของ ปี 2562 ได๎แกํ 
เนื้อสมองตายเพราะขาดเลือด การหายใจล๎มเหลว และ หัวใจล๎มเหว  
 
 2.  การจัดระบบ LTC ของพ้ืนที ่

- ระบบบริการที่บ้าน   /ชุมชน  รับผิดชอบโดยทีมเยี่ยมบ๎านของโรงพยาบาลไทรงาม 
โดยทีมเยี่ยมบ๎านเป็นสํวนหนึ่งของกลุํมงานบริการปฐมภูมิและองค๑รวมของโรงพยาบาล กําลังคนที่
สําคัญของทีมเยี่ยมบ๎านคือสหวิชาชีพ มีแพทย๑เวชศาสตร๑ครอบครัวเป็นหัวหน๎าทีม ในทีมประกอบด๎วย
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ทันตแพทย๑ เภสัชกร พยาบาล นักกายภาพบําบัด และแพทย๑แผนไทย เมื่อมี LTC จึงนํา CM และ CG 
เข๎ามาเป็นสํวนหนึ่งของทีมเยี่ยมบ๎านในการเยี่ยมราย LTC ด๎วย  

- การทํางานของระบบจะเริ่มจากทีมเยี่ยมบ๎านรับผู๎ปุวยที่ discharge จาก ward 
รวมถึงจาก รพ   .อ่ืน ประสานข๎อมูลกับ รพ .สต  .ในพ้ืนที่ เพ่ือให๎รับคนไข๎ไปดูแลตํอ แ ล๎วทีมเยี่ยมบ๎าน
จะเข๎าไปเสริมในรายที่ซับซ๎อน ต๎องการบริการเฉพาะทาง เชํน การฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางกายที่ต๎องใช๎
นักกายภาพบําบัด หากเป็นรายทั่วไป รพ  .สต  .จะรับผิดชอบการเยี่ยม บ๎านเป็นหลัก โดยถือเป็นสํวน
หนึ่งของทีมเยี่ยมบ๎านของ รพ  .การรับและสํงข๎อมูลของ รพ .ใช๎ระบบ COC 

- การจัดบริการในการเยี่ยมบ๎านขึ้นอยูํกับลักษณะของกลุํมผู๎สู งอายุ กลุํมติดสังคม 
การเยี่ยมบ๎านกรณีปกติรวมถึงการคัดกรองตํางๆ เชํน มะเร็ง DMHT, และ ADL ที่จะทําปีละครั้งทํา
โดย รพ  .สต  .สํวนกลุํมติดบ๎าน ติดเตียงการเยี่ยมบ๎านทั้ง  HHC และ palliative care ทําโดย ทีมหมอ
ครอบครัว  )ทีมเยี่ยมบ๎าน  (ของโรงพยาบาล และพยาบาลเฉพาะทางด๎าน  palliative care โดยจะมี 
CG เข๎ารํวมด๎วย ในบางครั้งจะมีการเยี่ยมโดยภาคเอกชน เชํน หนํวยงานกาชาด เพ่ือมอบเครื่อง
อุปโภค บริโภค และถุงยังชีพ สําหรับกลุํม stroke ในชํวง 6 เดือนแรกจะมี intermediate care ลง
เยี่ยมพร๎อมพยาบาลของวอร๑ดสัปดาห๑ละ 1 ครั้ง 

- ระบบสถานในบริการในลักษณะของ day care  ยังไมํมี  

- การเชื่อมโยงกับระบบเดิม 
งาน LTC ของไทรงามถูกผนวกเป็นสํวนหนึ่งของกลุํมงานบริการปฐมภูมิและองค๑รวม  ซึ่งมี

ทีมเยี่ยมบ๎านที่แข็งแกรํงอยูํแล๎ว นําโดยแพทย๑เวชศาสตร๑ครอบครัวและมีทีมสหาวิชาชีพเข๎ารวม ทีม

เยี่ยมบ๎านปกติรับผิดชอบรายที่ต๎องมีการเยี่ยมบ๎านทุกราย ทั้ง intermediate case, โรคเรื้อรัง  ,LTC, 

palliative care เมื่อมีกองทุน LTC ตั้งขึ้นมาจึงทําให๎แยกราย  LTC ให๎รพ  .สต   .และ  CG รับผิดชอบ

เป็นหลัก แตํการเชื่อมโยงข๎อมูลยังมีอยูํในกลุํมของทีมเยี่ยมบ๎าน 

เขตเทศบาลตําบลไทรงาม  อปท   .2  แหํง  คือ  อบต  .ไทรงาม  และเทศบาลตําบลไทรงาม  เข๎า

รํวม  LTC อปท  .เดียว  แตํสามารถจัดระบบริการ  LTC ได๎ดี  ไมํทําให๎ประชาชนในพ้ืนที่ที่ยังไมํได๎เข๎า

รํวมกองทุนรู๎สึกวําโดนทอดทิ้ง  ทั้งนี้ตําบลไทรงามเปูนตําบลที่  รพ  .ไทรงาม  ซึ่งเป็น  รพช  .ของอําเภอ

ตั้งอยูํ  

ในพ้ืนที่ของอปท  .เทศบาลตําบล  ทางเทศบาลจัดตั้งศูนย๑ฟ้ืนฟูสภาพผู๎สูงอายุขึ้นมาเพ่ือ

รับผิดชอบบริหารจัดการงบประมาณของกองทุน  ทําให๎ไมํต๎องโอนเงินเข๎ามาที่สถานบริการทําให๎มี

ความคลํองตัวในการเบิกจํายเงิน  และสามารถกําหนดคําตอบแทน  CG ได๎จูงใจกวํา  ในขณะที่ประชน

กลุํมภาวะพ่ึงพิงในพ้ืนที่ของเทศบาลได๎รับการดูแลโดย  CG ประชาชนในพ้ืนที่ปกครองของ  อบต  .ไทร

งามจะได๎รับการเยี่ยมบ๎านโดยทีมหมอครอบครัวของ  รพ  .มี  อสม  .เข๎ารํวมทีมด๎วย  ประชาชนมองไมํ

เห็นความตํางของการมี CG กับ ไมํมี CG 
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 3. การบริหารและจัดการกําลังคน 
อาสาสมัคร 

- มี อสม  .ดูแลประชาชน ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ เบื้องต๎น และตรวจ screen ผู๎สูงอายุ
เบื้องต๎น 

- มีชมรมผู๎สูงอายุ สนับสนุนในด๎านกิจกรรมสร๎างเสริมสุขภาพในบางตําบล 
 

CG 

  

  CG ที่อบรมแล๎ว 134 คน สํวนใหญํเป็น อสม   .ที่เข๎ามารับการอบรม  LTC เพ่ิมเติม 70 

ชั่วโมง มีประชาชนทั่วไปเข๎ารํวมเป็น CG บ๎าง แตํไมํมาก ป๓จจุบันมีเพียง CG ในพ้ืนที่ 2 ตําบลที่เข๎า

รํวมโครงการ LTC แล๎วได๎รับคําตอบแทน นอนกนั้นทํางานแบบจิตอาสา  คําตอบแทน CG ที่

ได๎รับแตกตํางกันระหวําง 2 ตําบล ตําบลแรก MOU กับเทศบาลไทรงาม โอนเงินผํานศูนย๑พัฒนา

คุณภาพชีวิตฯ และคณะกรรมการพิจารณาคําตอบแทนในการเยี่ยมเพ่ิมจากครั้งละ 80 บาทตํอการ

เยี่ยม 1 ครั้ง เป็น 100 บาทตํอการเยี่ยม สํงผลให๎ CG มีรายได๎ตํอเดือนประมาณ 2,500-3,800 บาท

ขึน้อยูํกับจํานวนของผู๎ปุวยที่รับผิดชอบ  )รวมรายได๎ของ อสม  . 1,000 บาท รวมคําตอบแทนประมาณ 

3,500-4,800บาท   (สํวนอีกตําบลหนึ่งเป็นการโอนเงินผํานสถานบริการทําให๎การจํายคําตอบแทนได๎

ประมาณ 600-1500 บาท ตามเกณฑ๑ของกระทรวงสาธารณสุข CG มีผู๎ปุวยในรับผิดชอบประมาณ 6-

10 คน ทํางานคนเดียว และสํงผลรายงานไปท่ี CM 

 การทํางานของ CG จะขึ้นกับ CM กําหนดวันและตารางงานให๎ โดยเฉลี่ยรายติดเตียงเยี่ยม 

1-2 ครั้งตํอสัปดาห๑ รายติดบ๎านประมาณเดือนละ 1 ครั้ง งานหลักของ CG จะเป็นงานเชิงสังคมคือ

เป็นเพ่ือนคุยผู๎ปุวย ดูลกิจวัตรประจําวัน วัดความดัน ชั่วน้ําหนัก ทําแผลเบื้องต๎น ซึ่งจะชํวยญาติได๎ดี 

ทํารายงานสํง CM ตามแบบที่ CM ทําไว๎ให๎ ซึ่งจะเป็นลักษณะของการ check list เพ่ือความสะดวก

ในการลงข๎อมูล 

 พ้ืนที่ที่ไมํมี  CG ออกทํางาน จะมีทีมเยี่ยมบ๎านลงพ้ืนที่เป็นปกติอยูํแล๎ว ผู๎สูงอายุจึงไมํได๎ถูก

ทอดทิ้งจากทีมสหวิชาชีพ เพียงแตํการเยี่ยมอาจจะไมํบํอยครั้งเทําการมี CG 

CM 

 - มี CM ทั้งหมด 8 คน เป็น จาก รพ .1 คน ได๎แกํ ผู๎รับผิดชอบงาน LTC มี CM จาก รพ  .สต.  

7 คน มี รพ  .สต  . 2 แหํงที่ไมํมี CM เนื่องจากย๎ายไปที่อ่ืน สํวน สสอ   .มีผู๎รับผิดชอบงาน  LTC แตํไมํได๎

อบรม CM งานหลักของ CM คือการทํา care plan และการลงเยี่ยมรายกับ CG ในบางกรณ ี

 CM มีหลากหลาย สํวนใหญํเป็นพยาบาลวิชาชีพ มีที่เป็นทันตาภิบาล 1 คน ทุกคนล๎วนมีหน๎า

งานอ่ืนอยูํแล๎ว การเป็น CM จึงเป็นภาระงานที่ซ๎อนทับเพ่ิมเข๎ามา โดยเฉพาะงานเอกสารที่เพ่ิมเข๎ามา

จํานวนมาก 
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ทีมสหวิชาชีพ 

 ทีมเยี่ยมบ๎านเป็นสํวนหนึ่งของกลุํมงานปฐมภูมิและองค๑รวม รับผิดชอบโดยหมอทีมหมอ

ครอบครัว ซึ่งเป็นทีมของสหวิชาชีพ ประกอบด๎วย แพทย๑ 1 คน พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการ

สาธารณสุข และแพทย๑แผนไทยรวม 9 คน นักโภชนาการ 1 คน โดยให๎การสนับสนุนในการให๎บริการ

ที่ รพ .สต ศูนย๑สร๎างสุขภาพ  และออกเยี่ยมบ๎าน  

 

 4. กลไกการดูแลระบบ 
ผู้รับผิดชอบหลัก : มีพยาบาลของกลุํมงานปฐมภูมิ รพ. เป็นผู๎รับผิดชอบหลัก เป็นบุคลากร

ของทีมเยี่ยมบ๎านอยูํแล๎ว ทําให๎การดําเนินงานเป็นไปอยํางราบรื่น สามารถทําให๎ LTC เป็นสํวนหนึ่ง

ของงานเยี่ยมบ๎าน โดยแยกราย LTC มารับผิดชอบเป็นการเฉพาะ ผู๎รับผิดชอบ LTC ได๎รับการอบรม

เป็น CM ด๎วย   

การประสานงานระหว่าง รพช. สสอ. และ รพ.สต.: รพ.สต. ถูกรวมเป็นหนึ่งในทีมเยี่ยม

บ๎านของ รพ. อยูํแล๎ว จึงมีการประสานงานกันใกล๎ชิดเป็นทุนเดิม สํวนการประสานกับ สสอ. จะทํา

ผําน คปสอ.  และทีมชุมชน ซึ่งประกอบด๎วยฝุายปฐมภูมิ จาก รพช. และ ตัวแทนจาก รพ.สต. แตํไมํมี

การประชุมสม่ําเสมอนัก 

พชอ.: พชอ. ได๎คัดเลือกประเด็น ผู๎สูงอายุและ NCD เป็นประเด็นขับเคลื่อน มีการประชุมไมํ

บํอยนัก ประมาณ 3 เดือนตํอปี ในเรื่องนี้มีการตั้งทีมทํางานในแตํละประเด็น แตํยังไมํมีการขับเคลื่อน

ในรายกิจกรรม แตํอยํางใด และป๓จจุบันนายอําเภอทํานเดิมเกษียณอายุราชการแล๎ว จึงขาดความ

ตํอเนื่อง 

ภาคีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง: 

- อปท  .เข๎ารํวม LTC จํานวน  2  แหํง มีอีก 5 แหํงที่ยังไมํเข๎ารํวม 

- กํานันและผู๎ใหญํบ๎านจะดูแลประชาชนผู๎ยากไร๎ และมีการบริจาคเงินและแรงงาน
ซํอมแซมที่พักอาศัยของผู๎ยากไร๎ 

- พระสงฆ๑ของวัดในตําบลหนองแมํแตงมีโครงการวัดเยี่ยมชาวบ๎านและนําป๓จจัยที่

ประชาชนบริจาค ไปเยี่ยมและมอบให๎ผู๎ปุวยติดบ๎านติดเตียงโดยเป็นโครงการรํวมกับมัค

ทายกของชุมชน ซ่ึงมีท้ัง อบต. และผู๎ใหญํบ๎านอยูํด๎วย 

- นายอําเภอและกาชาดจังหวัดสนับสนุนป๓จจัยการดํารงชีพแกํผู๎ปุวยยากไร๎ในการออก

หนํวยอําเภอเคลื่อนที่ เดือนละ 2 ราย ทํางานรํวมกับ รพ.สต. และ สสอ.  

- เอกชน เชํน CP สนับสนุนเงินและป๓จจัยดํารงชีพ 1 รายตํออําเภอ ดําเนินการผําน สสจ. 
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- ชมรมเพ่ือนเยี่ยมเพื่อนซึ่งเป็นกลุํมของผู๎สูงอายุในชุมชนออกเยี่ยม โดยสํวนใหญํเป็นกลุํม

ติดสังคม ทํางานรํวมกับคณะกรรมการหมูํบ๎านซึ่งจะคอยตัดเลือกรายไว๎ให๎ 

- สสอ. ไทรงาม จัดโครงการเยี่ยมยาม ถามทุกข๑ ประสานกับนายอําเภอ ผู๎ใหญํบ๎าน และ 

อสม. รํวมกันลงพ้ืนที่เยี่ยมประชาชน และแจกสิ่งของเครื่องใช๎ที่ได๎รับการสนับสนุนจาก

ภาคเอกชนเชํน ผ๎าหํม จากเบียร๑ช๎าง เครื่องอุปโภคบริโภคจากกาชาดจังหวัด เป็นต๎น  

 การเงินการคลัง 

- กองทุน LTC กองทุนหลักประกันสุขภาพ 

- ชมรมผู๎สูงอายุสนับสุนุนงบประมาณสําหรับซื้อของเยี่ยมผู๎สูงอายุที่ยากจน ของเยี่ยมเมื่อ
ต๎องนอนที่โรงพยาบาล และชํวยเหลืองานฌาปนกิจ 
 

 5. ระบบข้อมูลข่าวสาร 
เชื่อมตํอข๎อมูลผํานทาง Thai COC และ HOS PX และเชํนเดียวกับพ้ืนที่อ่ืน มีหลาย

ฐานข๎อมูลที่ไมํมีความเชื่อมโยงกัน เพ่ิมภาระงาน นอกจากนี้การลงข๎อมูลทาง Thai COC ยังพบวํามี

ความซ้ําซ๎อน เพราะเป็นระบบที่เอาโรคที่ต๎องการการดูแลตํอเนื่องเป็นตัวตั้ง ผู๎ปุวยบางคนมาหลาย

โรค ก็ต๎องลงข๎อมูลทุกโรค ทําให๎มีแฟูมข๎อมูลจํานวนมาก ใช๎เวลาลงพ้ืนที่นาน ข๎อมูลผู๎สูงอายุมีทั้ง

ข๎อมูลของสปสช  .และกรมอนามัย ซึ่งต๎องการชุดข๎อมูลแตกตํางกัน สปสช  .เน๎นข๎อมูลด๎านจํานวนคน 

เพ่ือนําข๎อมูลเข๎าสํวนกลาง และเพ่ือการทําเรื่องเบิกจํายจากกองทุน  LTC กรมอนามัย ต๎องการข๎อมูล

เชิงลึกเกี่ยวกับ care plan ของผู๎ปุวย การวางแผนการดูแล การเยี่ยม และการนําเสนองบประมาณ 

ทั้งสองหนํวยงานไมํมีการเชื่อมโยงข๎อมูลกัน 

อยํางไรก็ตาม ที่อําเภอนี้ยังใช๎ระบบข๎อมูลทางเอกสารในการรวบรวม เชํน ข๎อมูลผู๎ปุวยสํงตํอจาก

แหลํงตําง ๆ ข๎อมูลภาพรวมของผู๎ปุวย LTC เป็นต๎น โดยมีศูนย๑กลางรวบรวมอยูํ 2 แหํง หากเป็น

ข๎อมูล LTC ของอําเภอ CM ที่ รพช. เป็นคนรวบรวม สํวนข๎อมูลคนไข๎เยี่ยมบ๎านรายอ่ืน ๆ เป็น

พยาบาลเยี่ยมบ๎านเป็นผู๎รวบรวม 

 6 เทคโนโลยี 

- ใช๎ line กลุํมในการสื่อสารสํงข๎อมูลและรูปภาพ ระหวําง CG ด๎วยกัน และระหวําง CG 
กับ CM  

- ใช๎ platform ตํางๆ ของ social media เป็นสื่อกลางในการสํารวจความต๎องการและ
ต๎นทุนกายอุปกรณ๑ที่มีในอําเภอ เนื่องจากหาผํานขํองทางปกติคือการลงทะเบียนที่ศูนย๑
กายอุปกรณ๑ของ รพ   .จะใช๎เวลานาน จึงใช๎วี ธีสํงข๎อมุลทาง social media แล๎วให๎ผู๎ที่มี
เครื่องมือกับผู๎ที่ต๎องการเครื่องมือสามารถติดตํอสื่อสารยืมกันเองโดยตรง 
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 7. ผลการดําเนินงาน 
ผลจากการดําเนินงานพบวําผู๎สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง ได๎รับการดูแลทั้งหมดประกอบด๎วย 

ผู๎สูงอายุติดบ๎าน และติดเตียง 49 คน ในผู๎สูงอายุติดเตียงที่ได๎รับการดูแลแล๎ว ADL คงระดับเดิม 35 

คน (71.4%) ในปี 2562 ADL ดีขึ้น  5คน (10.2%) ของผู๎สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงทั้งหมด  ผู๎สูงอายุที่

ได๎รับการดูแลแล๎ว ADL แยํลงในปี 2562 คิดเป็นร๎อยละ 18.4 (9) ของผู๎สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงทั้งหมด 

จุดเด่น  

 มีทีมเยี่ยมบ๎านของโรงพยาบาลที่เข๎มแข็งเป็นทุนเดิม สามารถจัดทีมสหสาขาวิชาชีพออก
เยี่ยมบ๎านให๎ประชาชน และจัดระบบบริการสุขภาพได๎ตรงกับความต๎องการของประชาชน ทําให๎เมื่อมี 
LTC สามารถผนวกเข๎าไปกับงานเยี่ยมบ๎านเดิมได๎ทันที  

 CG มีคําตอบแทนที่สมเหตุสมผล  มี   1  ตําบลที่โอนเงินผํานศูนย๑พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ  และ
คณะกรรมการพิจารณาคําตอบแทนในการเยี่ยมเพ่ิมจากครั้งละ   80  บาทตํอการเยี่ยม   1  ครั้ง  เป็น 
100 บาทตํอการเยี่ยม สํงผลให๎ CG มีรายได๎ตํอเดือนประมาณ  2500-3800  บาทขึ้นอยูํกับจํานวนของ

ผู๎ปุวยที่รับผิดชอบ 
 3  . อปท   .ที่เข๎ารํวมโครงการแล๎ว เห็นความสําคัญและความจําเป็นในการเชิญชวนให๎ อปท .

พ้ืนที่อ่ืนเข๎ารํวมโครงการด๎วย มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ เพ่ือรํวมกันผลักดันให๎ทุก อปท เข๎ารํวม LCT  
 

ปัญหาและอุปสรรค 

 1 .อปท .บางแหํงแม๎จะได๎รับการผลักดันและสนับสนุนแตํยังไมํเข๎ารํวมโครงการ สํวนใหญํให๎

เหตุผลเรื่องความไมํชัดเจนของการเบิกจํายงบประมาณ แตํมีบาง อปท   .ที่ยังมองวําการเข๎ามา

จัดระบบริการสุขภาพไมํใชํหน๎าที่ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ซึ่งทัศนคติเชํนนี้ทําให๎การขับเคลื่อน

ผลกัดันดําเนินไปได๎ยากลําบาก 

2 . CM มีไมํเพียงพอ และภาระงานมาก มี  2 ตําบลที่ไมํม ีCM 

ข้อเสนอแนะ 

1. พัฒนาศูนย๑พัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีอยูํไปสูํการเป็นศูนย๑ฟ้ืนฟูสภาพสําหรับผู๎ต๎องการ
การฟ้ืนฟูสภาพ 

2. ขยายการดําเนินงานสูํตําบลอ่ืนๆ ผํานกลวิธีตํางๆ เชํน ผํานการขับเคลื่อนของ พชอ 
หรือ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ที่ดําเนินการอยูํแล๎ว โดยมุํงเน๎นที่การโอนเงินผํานศูนย๑ เพ่ือสามารถจํายเงิน
คําตอบแทน CG ได๎อยํางสมเหตุสมผล 

3. พัฒนาหลักสูตรอบรม CM โดยให๎บุคลากรที่เกี่ยวข๎องเข๎ารับการอบรม เพ่ือจะ
สามารถทํางานทดแทนกันได ๎
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12. การบริหารจัดการกําลังคนด้านสุขภาพสําหรับการดูแลระยะยาว อ. จุฬาภรณ์  จ.
นครศรีธรรมราช 
 
1. บริบทของพ้ืนที ่

เป็นอําเภอใหมํที่เคยเป็นพื้นที่สีแดงมากํอน มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมช๎ากวําหลาย
พ้ืนที่ของจังหวัด แตํมีความเป็นปึกแผํนในพ้ืนที่สูง  ประชาชนขึ้นชื่อวําเป็นคนเอาจริงเอาจัง 
ข๎าราชการที่ย๎ายมาจากภายนอกพ้ืนที่มักอยูํได๎ไมํนาน แบํงการปกครองเป็น 6 ตําบล มี อปท. รวม 5 
แหํง มี อปท. 4 แหํงเข๎ารํวมโครงการ LTC  

ต๎นทุนระบบบบริการสุขภาพประกอบด๎วย รพช. ขนาด 30 เตียง 1 แหํง รพ.สต. 6 แหํง  มี
บุคลากรประกอบด๎วย แพทย๑ 4 คน ทันตแพทย๑ 3 คน เภสัชกร 4 คน พยาบาลใน รพช.  31 คน  
และ รพ.สต. 8 คน นักวิชาการสาธารณสุข 17 คน และนักกายภาพบําบัด 2 คน เจ๎าพนักงานแพทย๑
แผนไทย 3 คน  

มีประชากรทั้งสิ้น 31,420 คน  ประชากรสูงอายุ 4,682 คน คิดเป็นร๎อยละ 15.9 ของ
ประชากรทั้งหมด สํวนใหญํอยูํในกลุํมติดสังคม มีผู๎สูงอายุติดบ๎าน 142 (3.03%) ติดเตียง 29 คน 
(0.62%) ป๓ญหาสุขภาพท่ีสําคัญของพ้ืนที่ 3 อันดับแรก ได๎แกํ โรคติดเชื้อทางเดินหายใจสํวนบน  โรค
ความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวาน (จากสถิติอัตราการปุวยของผู๎ปุวยนอกของ รพ. จุฬาภรณ๑) 
แนวโน๎มประชากรจะปุวยด๎วยโรคความดันโลหิตสูงเพ่ิมมากขึ้น อําเภอจุฬาภรณ๑เป็นพ้ืนที่ที่ประชากร
อายุยืนมาก ในปี 2562 มีผู๎อายุเกินกวํา 90 ปีถึง 191 คน และอายุ 100 ปีขึ้นไปมีถึง 11 คน 

 
2. การจัดระบบ LTC ของพ้ืนที ่

ระบบบริการ HHC 

 ในปี 2548 อําเภอได๎ตั้งทีม family care team (FCT) ซึ่งเป็นทีมสหวิชาชีพ รับหน๎าที่หมอ

ครอบครัว ทํางานด๎านการเยี่ยมบ๎านในรายที่ซับซ๎อน ซึ่งมีการรวมตัวแทน รพ.สต. ของแตํละพ้ืนที่เข๎า

มาไว๎ในทีมด๎วย ทําให๎การสํงตํอข๎อมูลคนไข๎ระหวํางสถานบริการไหลรื่น นอกจากนี้ยังมีตัวแทนจาก

หนํวยงานอื่น ได๎แกํ อบต. อสม. และผู๎นําชุมชน  ทีมนี้จะเยี่ยมผู๎ปุวยที่บ๎าน จะดูแลครอบคลุมมิติตําง 

ๆ ด๎านสุขภาพ สังคม รวมทั้งการปรับปรุงสิ่งแวดล๎อม และเมื่อมีโครงการ LTC เข๎ามาทีมนี้ก็จะเป็น

ทีมในการเยี่ยมบ๎านเชํนเดิม โดยจะลงเยี่ยมรายที่มีป๓ญหาที่ มีการร๎องขอมา  

มี อปท. เข๎ารํวมโครงการ LTC 4 แหํง โดยเป็น PCU ของ รพช. 1 แหํง โดยสามารถเบิกจําย

ด๎วยการโอนเงินผํานศูนย๑พัฒนาคุณภาพชีวิต 3 แหํง และโอนผํานสถานบริการ 1 แหํง (รพช.)  

สถานบริการ มีศูนย๑ฟ้ืนฟูสภาพผู๎พิการ 1  แหํง และจัดกิจกรรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และ

กิจกรรมของผู๎สูงอายุเดือนละ 2 ครั้ง  
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การเชื่อมโยงกับระบบเดิม 

กํอนจะมี LTC  รพ  .จุฬาภรณ๑มี  HHC ดูแลผู๎ปุวยทุกกลุํมวัย เมื่อมี LTC ก็มารับผู๎ปุวยที่ ADL 

ต่ํากวํา 11 ไปดูแลแทน HHC เลย หากเป็นรายที่เกินความสามารถของระบบ LTC ทีม LTC จะ

ประสานไปยัง HHC หากเกินศักยภาพก็จะประสานไปยัง Family care team ของโรงพยาบาล ซึ่ง

มีสหวิชาชีพเป็นทีมงาน ทั้งหมดทํางานเป็นระบบเชื่อมโยงกัน  

โครงสร๎างของ LTC จะคล๎ายกับโครงสร๎างของ Family care team แตํกระบวนการในการ

ทํางานของ LTC จะมากและซับซ๎อนกวํา ต๎องมีการทํา care plan ปรับ care plan ต๎องมีการ

ประสานกับ อปท   .และมีรายละเอียดเรื่องงบประมาณที่ต๎องดูแล แตํข๎อดีคือทําให๎มีฝุายที่รับผ  ิดชอบ

กลุํมผู๎สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงอยํางชัดเจนมากขึ้น  

 
3. การบริหารและจัดการกําลังคน 
อาสาสมัคร 

- มี อสม อาสาสมัครสาธารณสุข ดูแลประชาชน ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ เบื้องต๎น และ
ตรวจ screen ผู๎สูงอายุเบื้องต๎น 

- มีชมรมผู๎สูงอายุ สนับสนุนในด๎านกิจกรรมสร๎างเสริมสุขภาพในบางตําบล 
 

CG 

 _ CG ที่อบรมแล๎ว 66 คน เกือบทั้งหมดเป็น อสม และมีบางคนที่เคยเป็น อผส มากํอน และ

มาอบรมเพ่ิมเติม 70 ชั่วโมง CG มีการปฏิบัติงานทุกตําบล แตํมี 1 ตําบลที่ไมํสามารถเบิกคําตอบแทน

ได ๎

 _ คําตอบแทน CG ที่ได๎รับคล๎ายคลึงกัน คือประมาณ 600  บาทตํอเดือน  CG มีผู๎ปุวยใน

รับผิดชอบประมาณ 4-5 คน ทํางานคนเดียว และสํงผลรายงานไปที่ CM 

 

CM  - มีทัง้หมด 7 คน ครบทุกตําบล แยกตามต๎นสังกัดจาก รพช . 1 คน และ รพ.สต . 6 คน  

 

ทีมสหวิชาชีพ  ทีมสหวิชาชีพสนับสนุนงาน LTC  โดยมีแพทย๑  )ผู๎อํานวยการ  (เป็นผู๎นําแตํเนื่องจากมี

แพทย๑ไมํเพียงพอในบางครั้งจึงไมํสามารถรํวมได๎อยํางสม่ําเสมอ และทีมงานประกอบด๎วย พยาบาล 

นักกายภาพบําบัด โดยให๎การสนับสนุนในการให๎บริการที่ รพ. สต. และออกเยี่ยมบ๎าน 
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4. กลไกการดูแลระบบ 
ผู้รับผิดชอบหลัก ในด๎านงาน LTC มีผู๎ประสานงานหลักอยูํที่ รพ ซึ่งทําหน๎าที่เป็นหัวหน๎า

ฝุายปฐมภูมิด๎วย และประสานงานกับ CM ที่ สสอ. และ CM จาก รพ.สต. ซึ่ง CM จะอยูํภายใต๎กลุํม

งานปฐมภูมิ และ สสอ ก็จะมี CM ที่รับผิดชอบงาน LTC ในขณะที่ รพช. ตั้งทีมเยี่ยมบ๎าน

ประกอบด๎วยสหวิชาชีพมีแพทย๑เป็นหัวหน๎าทีมขึ้นตรงกับผู๎อํานวยการ ซึ่งทีมนี้จะสนับสนุนการเยี่ยม

บ๎านทั้งของ IMC ทีม LTC และทีม palliative care  

การประสานงานระหว่าง รพช. สสอ. รพ.สต. ใช๎การประสานผําน คปสอ.  และทีมชุมชน

ซึ่งประกอบด๎วยฝุายปฐมภูมิ จาก รพช. และ ตัวแทนจาก รพ.สต. ระบบการประสานงานระหวําง 

รพช. และ สสอ. ถูกวางไว๎คํอยข๎างดี ทําให๎แม๎มีการเปลี่ยนตัวผู๎บริการ การประสานงานก็ไมํสะดุด 

พชอ ได๎คัดเลือกประเด็นผู๎สูงอายุเป็นประเด็นขับเคลื่อน ปี 2561  แตํมีการประชุมไมํบํอย

นัก ประมาณ 3 เดือนครั้ง แตํยังไมํมีการขับเคลื่อนในรายกิจกรรมแตํอยํางใด และป๓จจุบันนายอําเภอ

ทํานเดิมย๎ายและป๓จจุบันนี้ยังไมํมีนายอําเภอใหมํ การดําเนินงานจึงยังขึ้นอยูํกับการขับเคลื่อนของภาค

สาธารณสุขเป็นหลัก ปี 2562 ประเด็นผู๎สูงอายุก็ไมํใชํประเด็นขับเคลื่อนของ พชอ. โดยมีการ

พิจารณากันวําผู๎สูงอายุไมํใชํป๓ญหาสําคัญเรื่องคุณภาพชีวิตของอําเภอ เพราะที่นี่ประชากรสูงอายุมี

อายุยืนเฉลี่ยสูงกวําพ้ืนที่อ่ืน ซึ่งตีความกันวําเป็นการแสดงถึงการที่ผู๎สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

ภาคีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

- อปท เข๎ารํวม LTC จํานวน  4  แหํง มีอีก 1  แหํงที่ยังไมํเข๎ารํวม 

- กศน สนับสนุนการอบรม CG 

- พระสนับสนุนงาน LTC มาก วัดสํานักขัน ซึ่งเจ๎าอาวาสเป็นเจ๎าคณะตําบลทุํงโพธิ์ ให๎ใช๎ที่
วัดเป็นที่ตั้งศูนย๑พัฒนาคุณภาพชีวิตผู๎สูงอายุ ทําให๎ชุมนมีความรู๎สึกเป็นเจ๎าของรํวม และ
วัดสนับสนุกิจกรรมระดับอําเภอโดยตลอด รวมถึงการรับเข๎ารํวมเป็นคณะกรรมการ 
พชอ   .ทําให๎พระและวัดเป็นสื่อกลางเชื่อมระหว  ํางชุมชนและภาครัฐได๎เป็นอยํางดี  พ้ืนที่
ตําบลสามตําบล    ) ชื่อตําบล  (เป็นตําบลที่แสดงให๎เห็นความเข๎มแข็งของประชาสังคมใน
การรํวมกันขับเคลื่อน  LTC โดยมีพระเป็นภาคีสําคัญ  เข๎าอาวาสวัดสํานักขัน  ซึ่งเป็นเจ๎า
คณะตําบลของอีกตําบลหนึ่งเข๎ารํวมเป็น  พชอ  .และอนุญาตให๎ใช๎พ้ืนที่วัดเป็นที่ตั้งศูนย๑
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู๎สูงอายุ  องค๑กรที่ทําหน๎าที่บริหารจัดการงบประมาณของกองทุน 
LTC ทํานมาทาง  อปท  .เจ๎าอาวาสใช๎ความเป็นศูนย๑รวมจิตใจชุมชน  มาสนับสนุนงาน
ด๎านสุขภาพและคุณภาพชีวิตมาก  ผสานประเด็นขับเคลื่อนตํางๆ  ลงไปในบทเทศน๑  หรือ
การสนทนากับญาติโยม ทําให๎การขับเคลื่อนงานด๎านตํางๆ ของภาครัฐที่จําเป็นต๎องได๎รับ
การรํวมแรงรํวมใจจากประชาชนดําเนินไปอยํางดี 
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- ผู๎วําและกาชาดจังหวัด สนับสนุนป๓จจัยการดํารงชีพแกํผู๎ปุวยยากไร๎ในการออกหนํวย

เคลื่อนที่ และเยี่ยมผู๎ยากไร๎ 

- เอกชน บริจาคอุปกรณ๑ทางการแพทย๑เพ่ือสนับสนุนผู๎ปุวยติดบ๎านติดเตียง 

5. ระบบการเงินการคลังท่ีสนับสนุน 

- กองทุน LTC, กองทุนหลักประกันสุขภาพ 
6. ข้อมูลข่าวสาร 

เชื่อมตํอข๎อมูลผํานทาง Thai COC และเชํนเดียวกับพ้ืนที่อ่ืน มีหลายฐานข๎อมูลที่ไมํมีความ

เชื่อมโยงกัน เพ่ิมภาระงาน พ้ืนที่แก๎ป๓ญหาด๎วยการทําข๎อมูลในระบบเอกสารที่จะอัพเดทข๎อมูลผู๎ปุวย

ให๎เป็นป๓จจุบันได๎ดีกวําข๎อมูลในระบบฐานข๎อมูลทางคอมพิวเตอร๑  นอกจากนี้การลงข๎อมูลทาง Thai 

COC ยังพบวํามีความซ้ําซ๎อนเพราะเป็นระบบที่ใช๎โรคที่ต๎องการการดูแลตํอเนื่องเป็นตัวตั้ง ผู๎ปุวยบาง

คนมาหลายโรคก็ต๎องลงข๎อมูลทุกโรค ทําให๎มีแฟูมข๎อมูลจํานวนมาก ใช๎เวลาลงพ้ืนที่นาน พ้ืนที่ระดับ 

รพ.สต. จึงใช๎การลงข๎อมูลทางกระดาษมากวําเพ่ือลดเวลาในการทํางานและลดความซ้ําซ๎อนของ

ข๎อมูลที่ต๎องการกรอก 

ข๎อมูลผู๎สูงอายุมีทั้งข๎อมูลของสปสช. และกรมอนามัย ซึ่งต๎องการชุดข๎อมูลแตกตํางกัน 

สปสช. เน๎นข๎อมูลด๎านจํานวนคนเพ่ือนําข๎อมูลเข๎าสํวนกลาง และเพ่ือการทําเรื่องเบิกจํายจากกองทุน 

LTC กรมอนามัย ต๎องการข๎อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับ care plan ของผู๎ปุวย การวางแผนการดูแล การ

เยี่ยม และการนําเสนองบประมาณ ทั้งสองหนํวยงานไมํมีการเชื่อมโยงข๎อมูลกัน 

อยํางไรก็ตาม ที่อําเภอนี้ยังใช๎ระบบข๎อมูลทางเอกสารในการรวบรวม เชํน ข๎อมูลผู๎ปุวยสํงตํอ

จากแหลํงตําง ๆ ข๎อมูลภาพรวมของผู๎ปุวย LTC เป็นต๎น  

7. เทคโนโลยี 
 ใช๎ line ในการสือสารระหวําง CG ด๎วยกัน และระหวําง CG กับ CM 

8. ผลการดําเนินงาน 
ผลจากการดําเนินงานพบวําผู๎สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง ได๎รับการดูแลทั้งหมดประกอบด๎วย 

ผู๎สูงอายุติดบ๎าน และติดเตียง 91 คน ในผู๎สูงอายุติดเตียงที่ได๎รับการดูแลแล๎ว ADL คงระดับเดิม 50 

คน (54.9%) ในปี 2562 ADL ดีขึ้น  16คน (17.6%) ของผู๎สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงทั้งหมด  ผู๎สูงอายุที่

ได๎รับการดูแลแล๎ว ADL แยํลงในปี 2562 คิดเป็นร๎อยละ 5.5 (5) ของผู๎สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงทั้งหมด 

และมีผู๎เสียชีวิต 20 คน (22.0%) 

จุดเด่น 
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1. สถานบริการ มีการบริการดูแลที่บ๎านใน 4 ตําบล  จาก   6  ตําบล และมีศูนย๑ฟ้ืนฟูสภาพ   1 

แหํง 

2. กําลังคน: ทีม family care team (FCT) ซึ่งเป็นทีมสหวิชาชีพ รับหน๎าที่หมอครอบครัว 

ทํางานด๎านการเยี่ยมบ๎านในรายที่ซับซ๎อน ซึ่งมีการรวมตัวแทน รพ.สต. ของแตํละพ้ืนที่เข๎ามาไว๎ในทีม

ด๎วย กลไก/ภาคีเครือขําย 

3.ภาคเีครือขําย:  พระสนับสนุนงาน LTC มาก วัดสํานักขัน ซึ่งเจ๎าอาวาสเป็นเจ๎าคณะตําบล

ทุํงโพธิ์ ให๎ใช๎ที่วัดเป็นที่ตั้งศูนย๑พัฒนาคุณภาพชีวิตผู๎สูงอายุ ทําให๎ชุมนมีความรู๎สึกเป็นเจ๎าของรํวม เป็น

คณะกรรมการ พชอ ด๎วย 

 

ปัญหาและอุปสรรค 

- บางตําบลยังไมํเข๎ารํวม เกิดจากการสื่อสารแนวทางปฏิบัติของ LTC ในด๎านการใช๎จําย
งบประมาณยังไมํชัดเจนทําให๎บางพ้ืนที่ขาดความเข๎าใจ 

- CM มีภาระงานมาก และระบบสาธารณสุขมีบุคลากรไมํมาก เพียงพอ  และ คําตอบแทน 
CG คํอนข๎างจะไมํจูงใจในการทํางาน 

- มีการเปลี่ยนนายอําเภอคํอนข๎างบํอย 3 ปีที่ผํานมาเปลี่ยนไปแล๎ว 4 คน ขณะทีมวิจัยลง
เก็บข๎อมูลเป็นชํวงสูญญากาศไมํมีนายอําเภอ ขณะนี้ยังไมํมีใครอยากย๎ายมาใหมํ  

 

ข้อเสนอแนะ 

- ขยายศูนย๑ฟ้ืนฟูสภาพสําหรับผู๎ต๎องการการฟ้ืนฟูสภาพเพ่ิมในพ้ืนที่ทีมีความจําเป็น โดย
อาจจะขอรับการสนับสนุนจาก อบจ. 

- ขยายการดําเนินงานสูํตําบลอ่ืนๆ ผํานกลวิธีตํางๆ เชํน ผํานการขับเคลื่อนของ พชอ หรือ 
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู๎    โดยมุํงเน๎นที่การโอนเงินผํานศูนย๑   เพ่ือสามารถจํายเงิน
คําตอบแทน CG ได๎อยํางสมเหตุสมผล 

- ทบทวนการจํายคําตอบแทน CG เพ่ือให๎เกิดความเหมาะสมและจูงใจให๎สารถธํารงอยูํใน
ระบบได๎ โดยเฉพาะในตําบลที่โอนเงินผํานศูนย๑ ฯ
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13. การบริหารจัดการกําลังคนด้านสุขภาพสําหรับการดูแลระยะยาว  อ. หนองหญ้า
ปล้อง  จ. เพชรบุรี 
 

1. บริบทของพ้ืนที ่
เป็นอําเภอเล็กๆ ประกอบไปด๎วย 4 ตําบล 31 หมูํบ๎าน บ๎านเรือน 6,368 หลังคาเรือน มี

องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 3 แหํง เป็น อบต. ทั้งหมด มีตําบลหนองหญ๎าปล๎องตําบลเดียวที่เข๎ารํวม
กองทุน LTC และเพ่ิงเข๎ารํวมในปี 2562 ต๎นทุนด๎านระบบบริการสุขภาพประกอบด๎วย รพช. 1 แหํง 
รพ.สต. 8 แหํง  และคลินิกพยาบาล 3 แหํง  

มีประชากร 15,309 คน มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ ทั้งไทย กระเหรียง และลาวโซํง มี
ประชากรสุงอายุรม 1,955 คน คิดเป็นร๎อยละ 12.77 ของประชากรทั้งหมด แบํงเป็นกลุํมติดสังคม 
1,791 คน คิดเป็นร๎อยละ 95.98 ของประชากรสูงอายุทั้งหมด ติดบ๎าน 59 คน คิดเป็นร๎อยละ 3.02 
ของประชากรสูงอายุทั้งหมด และกลุํมติดเตียง 16 คน คิดเป็นร๎อยละ 0.82 ของประชากรสูงอายุ
ทั้งหมด ป๓ญหาด๎านสุขภาพที่พบบํอยในผู๎สูงอายุคือ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน และความเสี่ยง
โรคหัวใจและหลอดเลือด 

มีผู๎พิการที่ขึ้นทะเบียนคนพิการแล๎วจํานวน 563 คน สํวนใหญํเป็นผู๎พิการทางการเคลื่อนไหว
ด๎านรํางกาย  
 

2. การจัดระบบ LTC ของพ้ืนที ่
การจัดระบบบริการ 

 แยกตามกลุํมของผู๎สูงอายุได๎ดังนี้  กลุํมติดสังคม เน๎นการให๎บริการในสถานพยาบาล กําลังมี
การจัดตั้งคลินิกผู๎สูงอายุใน รพ. สํวนกิจกรรมในชุมชนจะเป็นการคัดกรองเฝูาระวังโรค ชมรมผู๎สูงอายุ
จัดกิจกรรมสํงเสริมสุขภาพทางกายและทางจิต กลุํมติดบ๎านติดเตียงจะมีการบริการที่บ๎านและใน
ชุมชน โดย CG และทีมเยี่ยมบ๎าน นําโดยสหวิชาชีพของ รพ. ออกเยี่ยม สํวนในสถานบริการจะมี
บริการสํงตํอทั้งตัวผู๎ปุวยและข๎อมูลระหวํางสถานบริการด๎วยกัน และสนับสนุนอุปกรณ๑การแพทย๑ ยัง
ไมํมีการจัดบริการแบบในสถาบันในลักษณะของ day care 

การเชื่อมต่อกับระบบเดิม ใช๎รูปแบบของหมอครอบครัว ที่ยังไมํพัฒนาถึงขั้นเป็น PCC เป็น
ลักษณะไมํเป็นทางการที่ รพ. เรียกวํา Family care team ประกอบด๎วยสหวิชาชีพ โดย LCT ซึ่งมี
พยาบาลเป็นหัวหน๎าทีม เข๎ามาเชื่อมตํอด๎วยการ consult ทีมนี้ หากเห็นวํามีความจําเป็นต๎องได๎รับ
บริการจากสหวิชาชีพ family care team จะสํงคนตามความต๎องการบริการลงไปเยี่ยมบ๎าน โดย รพ. 
จัดให๎มี family care team 2 ทีม family care team รับผิดชอบงาน home health care ของ
โรงพยาบาลซึ่งดูแลถึง COC ด๎วย กองทุน LTC จึงแยกผู๎ปุวยออกไปจาก COC ให๎ได๎รับบริการที่เป็น
ระบบ เป็นสัดสํวนมากขึ้น 
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3. การบริหารและจัดการกําลังคน 
จิตอาสา : มีเครือขํายจิตอาสาของตําบลหนองหญ๎าปล๎อง (ตําบลที่เข๎ารํวม LTC แล๎ว) เยี่ยมผู๎ปุวยติด
บ๎านติดเตียงในตําบล โดยเวียนไปบ๎านผู๎ปุวยของแตํละ รพ.สต. ในเขตตําบลซึ่งม ี4 รพ.สต. ให๎ครบทุก
แหํงเดือนละ 1 ครั้ง มีของกินชองใช๎ไปเยี่ยม สมาชิกกลุํมประกอบด๎วยนายก อบต. เป็นประธาน มี
ตัวแทนบริษัทเอกชนในพ้ืนที่เข๎ารํวม ที่นําสนใจคือกลุํมนี้เกิดจากแนวคิดของภาคเอกชน การลงพ้ืนที่
เยี่ยมมีตัวแทน รพ.สต. ในพ้ืนที่รํวมลงด๎วยทุกครั้ง   
CG : มีจํานวนรวม 31 คน คัดเลือกจากจิตอาสาที่จบการศึกษาประถมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป ซึ่งสํวนใหญํ
เป็น  อสม.  อยูํแล๎ว ได๎รับคําตอบแทนตามเงื่อนไขของกองทุน คือ ผู๎ที่รับผิดชอบราย 1-4 ราย ได๎รับ
คําตอบแทน 600 บาทตํอเดือน และผู๎รับผิดชอบ 5-10 ราย ได๎รับคําตอบแทน 1,500 บาทตํอเดือน 
CG ทุกคนจะมีเครื่องวัดความดันซึ่งได๎รับการสนับสนุนจากวัดในพ้ืนที่ติดตัว ทําให๎มีความคลํองตัวใน
การทํางาน และได๎รับความไว๎วางใจจากประชาชนเพิ่มขึ้น  
CM :มี CM 10 คน เป็นพยาบาลวิชาชีพทั้งหมด อยูํในฝ๓่งสถานบริการ 9 คน และ อปท.  1 คน (เป็น
พยาบาลวิชาชีพที่โอนไปจาก รพ.สต.) โดยพ้ืนที่กําหนดวําคนจะเป็น CM ได๎ต๎องเป็นพยาบาลวิชาชีพ
เทํานั้น 
ทีมสหวิชาชีพ : ทําหน๎าที่เป็นทีมสนับสนุน ลงเยี่ยมในรายที่ซับซ๎อนและที่ต๎องการบริการเฉพาะทาง
จากสหวิชาชีพ โดยทีมสหวิชาชีพเป็นสํวนสําคัญของ Family care team มีพยาบาลเป็นตัวหลัก 
เนื่องจากมีแพทย๑ไมํพอ นอกจากนี้จะมีทันตแพทย๑ เภสัชกร นักกายภาพบําบัด  แพทย๑แผนไทย ซึ่ง
สองวิชาชีพนี้จะสลับกันทํางาน Family care team อยูํภายใต๎กลุํมงานบริการด๎านปฐมภูมิและองค๑
รวม  
 

4. กลไกการดูแลระบบ 
ผู้รับผิดชอบหลัก : งาน LTC ได๎รับการมอบหมายให๎พยาบาลวิชาชีพของทีม Family care 

team (Home health care) ของโรงพยาบาลรับผิดชอบ โดยดึงรายที่อยูํในเงื่อนไขของ LTC ออก

จาก COC ไปรับผิดชอบเลย แตํยังประสานการทํางานกับ Family care team และ COC  

การประสานงานระหว่าง รพช. สสอ. รพ.สต : รพช. สสอ. รพ.สต. รวมถึง อปท. บางแหํง

ในพ้ืนทีมีการทํากิจกรรมด๎านสุขภาพรํวมกันอยูํแล๎ว การทํางาน LTC จึงไมํลําบาก สามารถ

ประสานงานกันได๎ราบรื่น 

พชอ.: พชอ. รับงานดูแลผู๎สูงอายุเป็นประเด็นขับเคลื่อนในปี 2561  

ภาคีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง : 

- อปท เข๎ารํวม LTC จํานวน  1   แหํง มีอีก 2  แหํงที่ยังไมํเข๎ารํวม 

- ชมรมผู๎สูงอายุทั้งอําเภอมี 9 ชมรม  
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- วัดในอําเภอ 2 วัด คือวัดกําแพงแลงและวัดปุาเขารัก สนับสนุนข๎าวสารอาหารแห๎ง 
รวมถึงผ๎าอ๎อมสําเร็จรูปเพ่ือให๎บุคลากรนําไปเยี่ยมคนปุวย  โดยเป็นของที่ได๎มาจากการ
บอกบุญของพระเจ๎าอาวาสโดยเฉพาะเจ๎าอาวาสวัดกําแพงแลง ซึ่งพบวําหลายครั้งสา
มาถสนับสนุนอุปกรณ๑ทางการแพทย๑เชํนเครื่องวดัดความดันให๎กับ CG ทําให๎สามารถ
แบํงเบาภาระทางการเงินของระบบสุขภาพได๎เป็นจํานวนมาก  

- ผู๎ใหญํบ๎านสนับสนุนการทํางาน LTC ด๎วยการทําเรื่องของบประมาณปรับปรุงบ๎านพัก
อาศัยและสภาพแวดล๎อมจาก พม   .ให๎ผู๎สูงอายุที่มีความจําเป็นต๎องได๎รับการปรับปรุง
สภาพแวเล๎อมและบ๎านพักอาศัย 

- บริษัทเอกชน สนับสนุนการตั้งเครือขํายจิตอาสาตําบลหนองหญ๎าปล๎อง เพ่ือนําของกิน
ของใช๎ไปเยี่ยมผู๎ปุวยติดบ๎านติดเตียงในตําบลทุกคนอยํางน๎อยเดือนละ 1 ครั้ง โดยได๎รับ
การสนับสนุนจากนายก อบต . ที่เข๎ามาเป็นประธานกลุํมให๎  
 

5. ระบบการเงินการคลังท่ีสนับสนุน 

- กองทุน LTC 
6. ระบบข้อมูลขา่วสาร 

เชื่อมตํอข๎อมูลผํานทาง Thai COC และเชํนเดียวกับพ้ืนที่อ่ืน มีหลายฐานข๎อมูลที่ไมํมีความ

เชื่อมโยงกัน เพ่ิมภาระงาน พ้ืนที่แก๎ป๓ญหาด๎วยการทําข๎อมูลในระบบเอกสารที่จะอัพเดทข๎อมูลผู๎ปุวย

ให๎เป็นป๓จจุบันได๎ดีกวําข๎อมูลในระบบฐานข๎อมูลทางคอมพิวเตอร๑  นอกจากนี้การลงข๎อมูลทาง Thai 

COC ยังพบวํามีความซ้ําซ๎อน เพราะเป็นระบบที่เอาโรคที่ต๎องการการดูแลตํอเนื่องเป็นตัวตั้ง ผู๎ปุวย

บางคนมาหลายโรค ก็ต๎องลงข๎อมูลทุกโรค ทําให๎มีแฟูมข๎อมูลจํานวนมาก ใช๎เวลาลงพ้ืนที่นาน  

ข๎อมูลผู๎สูงอายุมีทั้งข๎อมูลของสปสช. และกรมอนามัย ซึ่งต๎องการชุดข๎อมูลแตกตํางกัน 

สปสช. เน๎นข๎อมูลด๎านจํานวนคน เพื่อนําข๎อมูลเข๎าสํวนกลาง และเพ่ือการทําเรื่องเบิกจํายจากกองทุน 

LTC กรมอนามัย ต๎องการข๎อมูลเชิงลึกเก่ียวกับ care plan ของผู๎ปุวย การวางแผนการดูแล การเยี่ยม 

และการนําเสนองบประมาณ ทั้งสองหนํวยงานไมํมีการเชื่อมโยงข๎อมูลกัน 

การเก็บข๎อมูลเพ่ือนําเข๎าข๎อมูลผู๎สูงอายุในพ้ืนที่ประกอบด๎วย 2 ทาง ทางแรก ได๎มาจากใน

พ้ืนที่ โดยเริ่มจากประวัติคนไข๎พ้ืนฐานที่โรงพยาบาลมี สํงตํอไปให๎พ้ืนที่เพ่ือลงสํารวจข๎อมูลตามความ

เป็นจริงอีกครั้งหนึ่ง ระหวํางนี้จะเก็บข๎อมูลเพ่ิมเติมที่ค๎นพบระหวํางทางได๎ โดยคนลพ้ืนที่จะเป็น CG 

และ CM ทํางานรํวมกัน อีกสํวนหนึ่งเป็นข๎อมจาโรงพยาบาลแมํขํายที่สํงออกคนไข๎กลับเข๎ามาในพ้ืนที่ 

ก็จะมีการประสานข๎อมูลตํอลงไปยัง สถานบริการในพ้ืนที่ ตํอไป 

7. เทคโนโลยี  
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- ใช๎ line กลุํม เป็นเครื่องมือสื่อสารระหวําง CG ด๎วยกัน และระหวําง CG กับ CM 

8. ผลการดําเนินงาน 
ผลจากการดําเนินงานพบวําผู๎สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง ได๎รับการดูแลทั้งหมดประกอบด๎วย 

ผู๎สูงอายุติดบ๎าน และติดเตียง 83 คน ในผู๎สูงอายุติดเตียงที่ได๎รับการดูแลแล๎ว ADL คงระดับเดิม 77 

คน (90.6%) ในปี 2562 ADL ดีขึ้น  4คน (4.7%) ของผู๎สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงทั้งหมด  ผู๎สูงอายุที่

ได๎รับการดูแลแล๎ว ADL แยํลงในปี 2562 คิดเป็นร๎อยละ 4.8 (4) ของผู๎สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงทั้งหมด  

จุดเด่น 
 1. รพ. หนองหญ๎าปล๎องเป็นโรงพยาบาลในประอุปถัมป์ของสมเด็จพระสังฆราชเจ๎า  กรม
หลวงวชิรญาณสังวร (สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ) ทําให๎ได๎รับ
การสนับสนุนจากวัดบวรอยํางตํอเนื่อง แม๎เจ๎าประคุณสมเด็จฯ จะสิ้นพระชนม๑แล๎ว  
 2. มีคนรุํนใหมํเข๎ามาเป็น อสม. และรํวมอบรม CG ทําให๎มีความเสี่ยงตํอการเป็นสังคมที่
ผู๎สูงอายุดูแลผู๎สูงอายุด๎วยกันเองน๎อยกวําพื้นที่อ่ืน ที ่อสม. ไมํม่ีคนรุํนใหมํเข๎ามาเติมเต็ม 
 3. ได๎รับการสนับสนุนจากพระที่มีลูกศิษย๑จํานวนมาก ทําให๎ชํวยแบํงเบาภาระทางการเงิน
ของระบบบริการสุขภาพได๎มาก โดยเฉพาะการสนับสนุนเครื่องมือทํางานของ อสม. เชํน เครื่องวัด
ความดัน  
 4. รพ. เน๎นนโยบายเชิงรุก พยายามปูองกันไมํใช๎ผู๎ปุวยต๎องลงไปอยูํระดับติดเตียง กรณี 
discharge จาก รพช. หรือ รพ. แมํขําย ทีมสหวิชาชีพจะเน๎นเชิงรุกลงดูผู๎ปุวยเพ่ือดูแลชํวง golden 
period ไมํใหต๎๎องตกลงสูํภาวะติดเตียง  
 
ปัญหาและอุปสรรค 
 อปท. อีก 2 แหํง ไมํกล๎าเข๎ารํวมกองทุนเพราะกลัวเรื่องระเบียบการเบิกจํายเงินซึ่งยังเห็นวํา
ไมํมีความขัดเจนพอ ซึ่ง อปท. สํวนใหญํของเพชรบุรีก็ไมํได๎เข๎ารํวม นอกจากป๓ญหาความวิตกกังวล
เรื่องการเบิกจํายแล๎ว ยังพบวํามีป๓ญหาจากเงื่อนไขของกองทุน LTC เอง ที่กําหนดไว๎วํา อปท. ที่จะ
เข๎ารํวมต๎องเป็นสมาชิกกองทุนตําบลกํอน ซึ่งทั้งจังหวัดเพชรบุรีอีก อปท. อีกเกือบ 20 แหํง ที่ไมํได๎
เป็นนสมาชิกกองทุนตําบล 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. พัฒนาศูนย๑พัฒนาคุณภาพชีวิตผู๎สูงอายุที่มีอยูํ สูํการเป็นศูนย๑ฟ้ืนฟูสภาพสําหรับผู๎
ต๎องการการฟ้ืนฟูสภาพเพ่ิมในพ้ืนที่ทีมีความจําเป็น โดยอาจจะขอรับการสนับสนุน
จาก อบจ 

2. สร๎างแรงจูงใจแกํ CG โดยการจํายคําตอบแทนที่สมเหตุสมผล 
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3. ขยายการดําเนินงานสูํตําบลอ่ืนๆ ผํานกลวิธีตํางๆ เชํน ผํานการขับเคลื่อนของ พชอ 
หรือ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู๎  โดยมุํงเน๎นที่การโอนเงินผํานศูนย๑ เพ่ือสามารถจํายเงิน
คําตอบแทน CG ได๎อยํางสมเหตุสมผล 

 

14. การบริหารจัดการกําลังคนด้านสุขภาพสําหรับการดูแลระยะยาว เทศบาลนคร
ขอนแก่น   จ ขอนแก่น 
 
1. บริบทของพื้นที่ 

ในเขตเทศบาลนครมีทั้งหมด 95 ชุมชน  ประชากรมีจํานวน 126,519 คน เป็นผู๎สูงอายุ 
16,447 คิดเป็น 13% แบํงเป็นผู๎ปุวยติดบ๎าน   230 คน (1.4%)ติดเตียง 89 คน (0.5%) และจํานวนผู๎
พิการ  1300 คน 

เครือขํายบริการปฐมภูมิของโรงพยาบาลขอนแกํน มีศูนย๑การแพทย๑ชุมชน จํานวน 10 แหํง 
อยูํภายใต๎ความรับชอบของ รพ. ศรีนครินทร๑ 3 แหํง ภายใต๎ความรับผิดชอบของเทศบาล 3 แหํง
ภายใต๎ความรับผิดชอบของ รพ. ขอนแกํนจํานวน 4 แหํง ในสํวนของศูนย๑การแพทย๑ชุมชนของ
เทศบาล และ รพ. ขอนแกํน มีการใช๎ทรัพยากรรํวมกัน ในด๎านอาคาร กําลังคน บุคลากรหลักแตํละ
ศูนย๑ประกอบด๎วยแพทย๑เต็มเวลา แตํสําหรับศูนย๑ฯ ที่ภายใต๎ความรับผิดชอบของ เทศบาลจะได๎รับ
การสนับสนุนแพทย๑บางเวลาจาก รพ. ขอนแกํน นอกนั้นยังมีพยาบาล นักวิชาการสาธารณสุข ทันต
แพทย๑ เภสัชกร นักกายภาพบําบัด แพทย๑แผนไทย บางศูนย๑ฯ ใช๎กําลังคนรํวมกับ รพ. ขอนแกํน เชํน
เภสัชกร และนักกายภาพบําบัด  

สาเหตุการเจ็บปุวยที่สําคัญ ได๎แกํ เบาหวาน ความดัน จิตเภท/ซึมเศร๎า ผิวหนังเนื้อ มะเร็ง 
สําหรับสาเหตุของผู๎ปุวยในหลัก ได๎แกํ บาดเจ็บที่กะโหลกศรีษะ ปอดบวม โลหิตจาง ต๎อกระจก 

  
2. การจัดระบบ LTC ของพ้ืนที ่

ระบบบริการ HHC 
การพัฒนาระบบปฐมภูมิของเทศบาลขอนแกํน เกิดจากความรํวมมือจากภาคีตําง ๆ ได๎แกํ 

เทศบาลนครขอนแกํน รพ ขอนแกํน รพ ศรีนครินทร๑ คณะแพทยศาสตร๑ คณะพยาบาลศาสตร๑ ตั้งแตํ 
ปี 2556 โดยมีการจัดศูนย๑การแพทย๑ชุมชน ครอบคลุมประชากรในเขตเทศบาล และมีการใช๎
ทรัพยากรรํวมกันระหวํางเทศบาลนครขอนแกํน และ รพ ขอนแกํน โดยเฉพาะกําลังคนด๎านสุขภาพ 
 ในการดําเนินการพัฒนาระบบ LTC ด๎วยเหตุที่เทศบาลและระบบบริการสาธารณสุขมีการ
ทํางานรํวมกันอยูํแล๎ว จึงมีการตั้งศูนย๑พัฒนาคุณภาพชีวิตใน 8 ศูนย๑ เพ่ือดําเนินการเบิกจําย
งบประมาณ สนับสนุน LTC  
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 ระบบบริการการดูแลที่บ๎านเชื่อมโยงกับระบบเดิม ศูนย๑ ฯ จะจัดพยาบาลชุมชนประจําชุมชน 
ซึ่งมีหน๎าที่เยี่ยมบ๎าน ซึ่งจะเป็นผู๎ปุวย discharge จาก ward และคนไข๎สํงตํอมาจาก รพ ตําง ๆ และ
คนไข๎อ่ืน ๆ ที่ต๎องการการดูแลที่บ๎าน 
 มีการอบรม CG และ CG จะทําหน๎าที่เยี่ยมบ๎าน ตาม CP ของ CM   โดยที่ CM มี ศูนย๑ละ  
1 คน และ CM จะดูภาพรวมของผู๎อยูํในกลุํม  LTC ทั้งศูนย๑ แตํมีการประสานพยาบาลชุมชน
ผู๎รับผิดชอบพื้นท่ีนั้น ๆ ในการเยี่ยมบ๎าน 
 

สถานบริการ  
 ที่ศูนย๑หนองแวง มีการสร๎างศูนย๑สร๎างสุขผู๎สูงอายุพระธรรมวิสุทาจารย๑  โดยเกิดจากความ
รํวมมือและแชร๑ทรัพยากรระหวํางวัดหนองแวง ประชาชน เทศบาล และ รพ. ขอนแกํน และ
งบประมาณก็มาจากทุกภาคสํวน โดยภาคประชาชนจัดทําผ๎าปุาการกุศล และนํางบประมาณมาใช๎ใน
กิจกรรม โดยกิจกรรมที่ดําเนินการเป็นกิจกรรมสนับสนุนผู๎สูงอายุ เชํน การจัดกิจกรรมสํงเสริม การ
ประกอบอาชีพ การออกกําลัง การพูดคุย และยังมีการให๎บริการฟ้ืนฟูสภาพแกํผู๎ที่มีภาวะพ่ึงพิงด๎วย  
 มีกรณีที่ผู๎สูงอายุต๎องการการดูแลที่สถานบริการ เทศบาลสํงตํอไปที่ สถานบริบาลนักบุญ
เซนต๑โยเซฟ ที่จังหวัดหนองบัวลําภูและเทศบาลเป็นผู๎จํายงบประมาณรายเดือน 
 นอกจากนั้น รพ. ขอนแกํน มีแผนที่จะสร๎าง สถานพยาบาล intermediate care ที่บ๎านโคก
สี เป็นสาขาหนึ่งของ รพ. ขอนแกํน เพ่ือให๎บริการแกํผู๎ปุวย intermediate care `ที่อยูํในเขตเทศบาล
ขอนแกํน โดยงบประมาณมาจากการระดมทุนผ๎าปุาจากประชาชน และงบประมาณภาครัฐ คาดวําจะ
สามารถเปิดให๎บริการได๎ในปี 2564 
 

การเชื่อมโยงกับระบบเดิม 
ระบบเชื่อมโยงกัน เรื่มจากผุ๎ปุวยสํงตํอมาจาก รพ ตําง ๆ โดยศูนย๑กลางอยูํที่ทีมเยี่ยมบ๎าน 

และศูนย๑จะสํงตํอไปสูํการฟ้ืนฟูสภาพ ของ intermediate care, Paliative care และเชื่อมโยงไปสูํ
งาน LTC 

 
 
3. การบริหารและจัดการกําลังคน 
อาสาสมัคร : 
- มี อสม อาสาสมัครสาธารณสุข ดูแลประชาชน ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ เบื้องต๎น และตรวจ 
screen ผู๎สูงอายุเบื้องต๎น รวมทั้งเขตบ๎านจัดสรร ก็จะมี อสม สํวนใหญํเป็นข๎าราชการเกษียณอายุซึ่ง
มาทํางานเป็นจิตอาสา 
- มีชมรมผู๎สูงอายุ สนับสนุนในด๎านกิจกรรมสร๎างเสริมสุขภาพในศูนย๑สร๎างสุขอยํางสม่ําเสมอ 
และได๎ชํวยระดมบริจาคเงินมาเพ่ือนํามาพัฒนาศูนย๑และการดําเนินกิจกรรมตํางๆ ด๎วย 
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 นอกจากนั้นมีคณะสงฆ๑วัดธาตุ ออกเยี่ยม และให๎กําลังใจผู๎ปุวยติดเตียง  โดยที่พระโสภณ
พัฒนบัณฑิต เจ๎าอาวาสวัดธาตุ พระอารามหลวง รองเจ๎าคณะจังหวัดขอนแกํน และรองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกํน มอบหมายให๎ตัวแทนคณะสงฆ๑วัดธาตุ 
พระอารามหลวง พร๎อมไวยาวัจกร และประธานชุมชนคุ๎มวัดธาตุ เมืองเกําเยี่ยมผู๎ปุวยติดเตียง ให๎
กําลังใจและมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ในเขตเทศบาลนครขอนแกํน  
 
CG:  

CG ที่อบรมแล๎ว 84 คน CG ทั้งหมดเป็น อสม และมาอบรมเพ่ิมเติม70 ชั่วโมง มีการโอนเงิน
ผํานเทศบาล สามารถเบิกคําตอบแทนได๎ คําตอบแทน CG ที่ได๎รับได๎คําตอบแทน 50 บาทตํอการ
เยี่ยม 1 ครั้ง รายได๎เฉลี่ยประมาณ 600-1500 บาท ตามจํานวนผู๎สูงอายุที่รับผิดชอบ ในอนาคตมีแผน
จะจ๎างนักบริบาล 16 คน ซึ่ง 1 คนตํอผู๎สูงอายุ 10-20 คน บางกรณี CG ได๎รับการติดตํอเป็นกรณี
พิเศษ ไปดูแลสํวนบุคคล ก็จะได๎รับคําตอบแทนเพ่ิมเติม แตํก็ยังทําหน๎าที่ CG ของระบบบริการ
เทศบาลอยู ํ

 
CM : มีทั้งหมด 15  คน ศูนย๑ ฯ ละ 1 แหํง จะทําหน๎าที่ประสานงานระหวําง CG และ พยาบาล
ผู๎รับผิดชอบชุมชน และทีมสหวิชาชีพ  
 
ทีมสหวิชาชีพ : ทีมเยี่ยมบ๎านอยูํภายใต๎ฝุานเวชกรรมชุมชน โดยมีแพทย๑ Fam med เป็นผู๎นํา มี 
Fam med ทั้งหมด 15 คน และทีมงานประกอบด๎วย พยาบาล นักกายภาพบําบัด  เภสัชกร นัก
โภชนากร แพทย๑แผนไทย  และนักจิตวิทยาในบางครั้ง ในแตํละชุมชนจะมีพยาบาลรับผิดชอบ ทีมสห
วิชาชีพจะออกเยี่ยมบ๎านสัปดาห๑ละ 2 ครั้ง ตามแผนของพยาบาลประจําชุมชน และหากมีผู๎ปุวยกลุํม
สูงอาย ุพยาบาลผู๎รับผิดชอบชุมชนก็จะรายงาน CM 
 
4. กลไกการดูแลระบบ 

ผู้รับผิดชอบหลัก : การบริหารงาน LTC บริหารภายใต๎กองทุนสุขภาพ มีการแตํงตั้ง
คณะกรรมการดําเนินงานจาก เทศบาล รพศ ศูนย๑ รพ ศรีนครินทร๑ พมจ และมี CM ของเทศบาลซึ่ง
เป็นผู๎รับผิดชอบงาน LTC เป็นผู๎ประสานหลัก และ CM นี้ จะประสานงานกับ CM ที่ศูนย๑ตําง ๆ ซึ่งมี
แหํงละ 1 คน ในการดําเนินงาน LTC  

การประสานงานระหว่าง เทศบาล รพศ. รพ. ศรีนครินทร์ และ สสอ. 
มีความรํวมมือด๎วยดี เริ่มมาตั้งแตํปี 2556 โดยมีผู๎นําที่เข๎มแข็ง เชํน ผู๎อํานวยการ รพ 

ขอนแกํน (นพ วีรพรรณ สุพรรณไชยมาตย๑) และ นายกเทศมนตีรนครขอนแกํน ในยุคนั้น และทําให๎มี
การทํางานรํวมกันเป็นเครือขํายปฐมภูมิเรื่อยมา 
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พชอ : ได๎คัดเลือกประเด็น ขยะ ป๓ญหาเรื่องอาหารปลอดภัยและผู๎สูงอายุเป็นประเด็น
ขับเคลื่อน แตํยังไมํเป็นรูปธรรมนัก พ้ืนที่อําเภอเมือง มีข๎อจํากัดในด๎านการเคลื่อนงานผําน พชอ เชํน
บางงานเหมาะที่จะเคลื่อนในภาพของจังหวัด ซึ่งก็ควรจะเป็นกลไกในระดับจังหวัดเลย ขณะที่ในด๎าน 
LTC มีกลไกประจําที่เก่ียวข๎องดําเนินการไปได๎ดีอยูํแล๎ว 

ภาคีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- ภาคีที่เกี่ยวข๎องในการดําเนินการหลัก ๆ ได๎แกํ เทศบาลเมือง รพ ขอนแกํน และ รพ ศรี

นครินทร๑ และมีภาคีอ่ืนเข๎ามาเสริม เชํน กระทรวงดิจิทอล เข๎ามาสนับสนุนเรื่อง smart health คือ
ระบบการเชื่อมโยงข๎อมูลผู๎สูงอายุ 

- ภาคีอ่ืน ๆ ได๎แกํ วัด ที่บริจาคสถานที่ และรํวมระดมทุนเพ่ือสร๎างศูนย๑สร๎างสุข และ มี
โครงการวัดเยี่ยมชาวบ๎านและนําป๓จจัยที่ประชาชนบริจาค ไปเยี่ยมและมอบให๎ผู๎ปุวยติดบ๎านติดเตียง
ทั้งเทศบาลนครขอนแกํน 

- เอกชน เข๎ามารํวมบริจาค เชํนโรตารี เป็นต๎น 
 

5. ระบบการเงินการคลังท่ีสนับสนุน 
- กองทุน LTC 
- วัดสนับสนุนพื้นที่ และรํวมระดมทุนเพื่อสร๎างศูนย๑สร๎างสุขและสนับสนุนกิจกรรมของศูนย๑ 

 
6. ระบบข้อมูลข่าวสาร 

มีฐานข๎อมูล ตําง ๆ เชํนเดียวกับที่อ่ืน ได๎แกํ สปสช. กรมอนามัย    HospXP แตํที่เป็นงาน
เดํน คือมีการนําแอพพลิเคชั่นข๎อมูลสุขภาพมาใช๎ โดยผํานสายรัดข๎อมืออัจฉริยะ นําไปให๎ผู๎สูงอายุใช๎  
พอใสํข๎อมูลไปก็จะไปรวมอยูํในระบบของกระทรวงสาธารณะสุขของศูนย๑บริการสาธารณะสุข ซึ่งทาง 
สสจ. ขอนแกํนขออนุญาตให๎ทางกระทรวงสาธารณะสุขเป็นที่เก็บข๎อมูล แล๎วข๎อมูลก็จะอยูํในข๎อมูล
สุขภาพผู๎สูงวัย ซึ่งสามารถติดตามดูแลได๎โดยบุคลากรสาธารณสุข และอยํางไรก็ตามระบบกําลังอยูํใน
ระหวํางการทดลองใช๎งาน 
 
7. เทคโนโลยี 

- ใช๎ line ในการสื่อสารระหวําง CM และ CG 

- การนําแอพพลิเคชั่นข๎อมูลสุขภาพมาใช๎ โดยผํานสายรัดข๎อมืออัจฉริยะ 

- มีศูนย๑ให๎ยืมอุปกรณ๑ทางการแพทย๑ที่ศูนย๑สร๎างสุข เพ่ิมเติมจากศูนย๑ที่มีที ่รพ ขอนแกํน 
 
8. ผลการดําเนินงาน 

ผลจากการดําเนินงานพบวําผู๎สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง ได๎รับการดูแลทั้งหมดประกอบด๎วย 
ผู๎สูงอายุติดบ๎าน และติดเตียง  396 คน ในผู๎สูงอายุติดเตียงที่ได๎รับการดูแลแล๎ว ADL คงระดับเดิม 
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224 คน (56.6%) ในปี 2562 ADL ดีขึ้น  105 คน (26.5%) ของผู๎สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงทั้งหมด  
ผู๎สูงอายุที่ได๎รับการดูแลแล๎ว ADL แยํลงในปี 2562 คิดเป็นร๎อยละ 8.0 (32) ของผู๎สูงอายุที่มีภาวะ
พ่ึงพิงทั้งหมด และมีผู๎สูงอายุเสียชีวิต 35 คน (8.8%) 
 
จุดเด่น 
ระบบบริการ 
 -เครือขํายบริการปฐมภูมิเป็นเครือขํายเดียวกัน ทั้งโรงพยาบาลศรีนครินทร๑ โรงพยาบาล
ขอนแกํน และเทศบาลนครขอนแกํน 
 - การทํายุทธศาสตร๑การดูแลผู๎สูงอายุไปเมื่อปี 2559 โดยการมีสํวนรํวมของชุมชน องค๑กร 
หนํวยงานตํางๆ เพ่ือการดูแลผู๎สูงอายุและคนพิการ 
 - ศูนย๑สร๎างสุขของผู๎สูงอายุแหํงนี้ ที่จะชํวยเป็นศูนย๑กลางการเรียนรู๎ของโรงเรียนในเรื่องของ
การดูแลผู๎สูงอายุ มีแผนจะขยายไปอีก 5 แหํง มีบริการทั้งสํงเสริมสุขภาพ ปูองกันและฟ้ืนฟูสุขภาพ 
โดยนักกายภาพบําบัดและแพทย๑แผนไทย 
กําลังคน 

- การบริหารจัดการกําลังคน เชํนการใช๎กําลังคนรํวมกัน หรือจ๎างงานบางเวลา แพทย๑
จากการจ๎างเหมามาปฏิบัติงานสัปดาห๑ละ 3 ครั้ง แล๎วก็มีแพทย๑จากโรงพยาบาลขอนแกํนเวียนมาด๎วย
นะคะ 

- การบริหารจัดการ CG ในเขตเมือง CG ที่ได๎รับการยอมรับ จะมีเอกชนติดตํอให๎ดูแล
เป็นการสํวนตัว สามารถมีคําตอบแทนเพ่ิมเติม เป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถดึง CG ไว๎ในระบบได๎ 
นอกจากนั้นมีคณะสงฆ๑วัดธาตุ ออกเยี่ยม และให๎กําลังใจผู๎ปุวยติดเตียง ทั้งเขตเทศบาล 

- ทีมสหวิชาชีพเข๎มแข็งมี Fam med led ทีม 
กลไก/เครือข่าย 

- เทศบาล โดยกองสาธารณสุขเป็นผู๎รับผิดชอบหลักประสานงาน LTC และมี
คณะกรรมการขับเคลื่อนภายใต๎กองทุนสุขภาพ 

เครือขําย 

- มีหนํวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเข๎ามารํวมทํางานมาก เชํน โครงการสมาร๑ทเฮลท๑ มี
หนํวยงานประมาณ 50 หนํวยงานเข๎ามารํวม 

ข้อมูลข่าวสาร 
ใช๎แอพพลิเคชั่นที่พอใสํข๎อมูลไปก็จะไปรวมอยูํ ในระบบของกระทรวงสาธารณะสุขของ

ศูนย๑บริการสาธารณสุข ซึ่งทาง สสจ. ขอนแกํนขออนุญาตให๎ทางกระทรวงสาธารณสุขเป็นที่เก็บข๎อมูล 
แล๎วข๎อมูลก็จะอยูํในแฟูมสูงวัยสุขภาพดี 
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เทคโนโลยี 

- แอปพลิเคชั่นระบบ smart health และ ฐานข๎อมูลสุขภาพ 

- มีศูนย๑อุปกรณ๑อยูํที่ศูนย๑สร๎างสุข 
 
ปัญหาและอุปสรรค 

- การเข๎าถึงในบางพ้ืนที่ก็มีความยากแล๎วก็ทําหน๎าที่แตกตํางกัน ถามวําที่เป็นบ๎านจัดสรรเข๎า
ยาก ความเป็นสํวนตัวสูง ต๎องนัดหมายเวลา มีการเซ็นต๑ใบยินยอมการเยี่ยมบ๎าน 

- ความปลอดภัยในการเยี่ยมบ๎าน ทั้งผู๎เยี่ยมและผู๎รับการเยี่ยม  
- อบจ มีบทบาทคํอนข๎างน๎อยในงาน LTC 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. แสวงหาภาคีอ่ืน ๆ มีสํวนรํวมในการจัดระบบ LTC  เพราะเครือขํายปฐมภูมิที่เป็น
ภาครัฐมีข๎อจํากัดในด๎านทรัพยากร เงิน คน และสิ่งของ ในการจัดการ LTC ในเขตเมือง ควรแสวงหา
ภาคีอ่ืน ๆ เข๎ามาชํวย เชํน คลินิก สถานพยาบาล หรือ nursing home ภาคเอกชน เข๎ามาชํวยใน
กลุํมที่มีศักยภาพที่จะจําย หรือ สถาบันการศึกษา เชํน วิทยาลัยพยาบาล วิทยาลัยสาธารณสุข ชํวย
ฝึกอบรม และจัดสํง CG ที่มีคุณภาพ และมีกระบวนการติดตามควบคุมคุณภาพอยํางใกล๎ชิด 

2. เพ่ิม อบจ เข๎ามามีบทบาทในงาน LTC โดยเฉพาะในการสนับสนุนกองทุนฟ้ืนฟสูภาพ 
 

ส่วนที่ 4 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างพ้ืนที่ 

1. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การพัฒนาแผนการจัดระบบ LTC และกําลังคนด้านสุขภาพ ครั้งท่ี 1 

 หลังจัดให๎มีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ ระหวําง 11 พ้ืนที ่ในระหวํางวันที่ 27-28 มีนาคม 

2562 ที่ โรงแรม Richmond จังหวัดนนทบุรี เพ่ือให๎มองเห็นจุดเดํนและโอกาสในการพัฒนาระบบ 

LTC ของตนเอง และได๎ให๎แตํละพ้ืนที่เขียนแนวทางการพัฒนาระบบ LTC ของตนเอง เพ่ือนําสูํการ

ปฏิบัติตํอไป สามารถสรุปประเด็นที่ได๎จากการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ได๎ดังนี้ 

1.การจัดระบบการดูแลระยะยาวของเอกชน 

บริการ LTC ในเขตเมืองยังเป็นภาระงานที่ท๎าทายระบบบริการของรัฐในทุกพ้ืนที่ที่ถอด

บทเรียนในครั้งนี้ ทีมวิจัยจึงเชิญตัวแทนจากสถานบริบาลเอกชนมารํวมในกระบวนการแลกเปลี่ยน

เรียนรู๎ สามารถสรุปวิธีการดําเนินงานสถานบริบาลของภาคเอกชนได๎ดังนี้ 
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ระบบบริการ 

- การกําหนดเกณฑ๑การให๎บริการ  LTC จะศึกษาจากความต๎องการเพ่ือนํามาออกแบบระบบ
ให๎บริการ โดยจะดูตั้งแตํระยะกลาง )IMC  (ระยะฟ้ืนฟู ไปจนถึงระยะสุดท๎าย  

- การบริการจะเน๎นการดูแลผู๎สูงอายุแบบองค๑ความรู๎แบบองค๑รวม  )บูรณาการป๓จจัยที่
หลากหลาย ทั้งสังคม สิ่งแวดล๎อม การเจ็บปุวย   (ให๎ความสําคัญกับการบริการแบบสห

วิชาชีพมากขึ้น เพ่ือให๎ตรงตามความต๎องการของลูกค๎าหรือผู๎รับบริการมากท่ีสุด  

- มีรูปแบบการบริการ LTC ให๎เลือกหลากหลาย ได๎แกํ 1  ( การดูแลระยะกลาง  )Intermediate 
care   (2  (การดูแลระยะยาว   ) LTC   (3  ( Hospital LTC   4  ( Nursing home   5  ( Day care   6 (
Rehabilitation Clinic  7 ( การดูแลที่บ๎าน )Home Health Care (ซ่ึงกําลังเป็นที่ต๎องการ 8 (
Professional team care  และ 9 ( Caregiver 

- สํวนสําคัญของบริการ LTC ภาคเอกชนจะเน๎นการออกแบบตามความต๎องการของ
ผู๎รับบริการ มีการทํา Market survey and market research เพ่ือออกแบบราคาและ
รูปแบบบริการ และกําหนดเป็น package การให๎บริการ 

- หลักการออกแบบ LTC จะตระหนักวําผู๎ปุวยแตํละคนมีความแตกตํางกันและควรได๎รับการ
ดูแลที่แตกตํางกัน บริการที่ตํางกัน ทุกวัน  /สัปดาห๑ /เดือน รูปแบบ  LTC ที่ต๎องการตํางกัน 
ทักษะของผู๎ดูแลที่ต๎องเชี่ยวชาญตํางกัน และการหา CG ยากมาก การพัฒนา CG แบบสห
สาขาวิชาชีพ 

- มีบริการครบวงจรเพ่ือตอบโจทย๑ความต๎องการที่หลากหลาย ตั้งแตํ Treatment Center, 
Complex Continuing Care Center, Short term care ระยะ 4-6 สัปดาห๑  ,LTC การ
ดูแลในศูนย๑ตั้งแตํ 1  ปีขึ้นไป , IMC ที่ให๎บริการเตรียมตัวและพักฟ้ืนกํอนในชํวงกํอนและหลัง
ผําตัด, บริการ daycare เป็นต๎น 

- ให๎ความสําคัญกับการได๎รับการรับรองมาตรฐาน   ,รับรองคุณวุฒิของผู๎ดูแล   ) CG  ,(มีแพทย๑
เฉพาะทางในทุกด๎าน มีสิ่งอํานวยความสะดวกตามระดับความต๎องการ มาตรฐานความ
ปลอดภัย การรับมือกับเหตุการฉุกเฉิน และมีเครื่องมือที่ทันสมัย 
 

การบริหารและจัดการกําลังคน 

- มีเจ๎าหน๎าที่   2  สํวน  คือ   1  ( เจ๎าหน๎าที่ที่เป็นพยาบาลวิชาชีพหรือแพทย๑เฉพาะด๎าน และ 2 (
CM CG ที่ได๎รับการอบรมเพ่ือดูแลผู๎สูงอายุโดยเฉพาะ  

- การพัฒนากําลังคน โรงพยาบาลจะให๎ทุนเรียนและอบรม CG ขึ้นมาเอง โดยมีศูนย๑ฝึกอบรม
ของตนเอง โรงพยาบาลจะให๎ความสําคัญกับการพัฒนาศักยภาพ และให๎ทุนการศึกษา CG ที่
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เข๎ามามักเป็นรูปแบบการเข๎ามาเรียนและทํางาน อาจมีประมาณร๎อยละ 10 ตํอปีที่ออกไป
ทํางานที่อ่ืน 

 

ระบบสนับสนุน  

- กลไกการบริหารจัดการระบบ LTC จะเป็นแบบเอกชน มีงบประมาณของตนเอง  

- ระบบการประสานงานและสํงตํอข๎อมูลในระบบ LTC ในกรณี แบบ Home Health Care 
จะมีทีมพยาบาลวิชาชีพคอยเข๎าไปสนับสนุน CG และควบคุมคุณภาพของ CG อยูํตลอดเวลา
ผํานระบบออนไลน๑ )โปรแเกรมบนมือถือ (เป็นเครื่องมือในการชํวยเหลือและควบคุมคุณภาพ
ของ  CG  )โดย  CG จะบันทึกข๎อมูลผู๎ปุวยเข๎าโปรแกรมและประเมินคําออกมาเป็นโปรโตคอล

เพ่ือเป็นแนวทางให๎ CG ทํางาน   (พยาบาลวิชาชีพจะดูข๎อมูลตลอดเวลา และสามารถเข๎าไป
สนับสนุนได๎ตลอดเวลาหากจําเป็น  

- ด๎านภาคีทางโรงพยาบาลมีการติดตํอกับโรงพยาบาลนพรัตน๑ทําหน๎าที่สนับสนุนการอบรม 
CM CG  
 

2.บทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการดูแลผู้ปุวยระยะยาว 

 ในการถอดบทเรียนพบวํา อปท. ในหลายพ้ืนที่มีบทบาทอยํางเข๎มแข็งในการขับเคลื่อนระบบ

บริการ LTC ขณะเดียวกัน อปท. ในหลายพ้ืนที่ก็ยังไมํสามารถมีบทบาทขับเคลื่อน ทําให๎กองทุน LTC 

ซึ่งวางยุทธศาสตร๑ให๎ อปท. เข๎ามาเป็นกลไกสําคัญยังไมํสามารถมีผลในทางปฏิบัติอยํางมีประสิทธิภาพ 

ทีมผู๎วิจัยจึงจัดเวทีให๎ อปท. ที่เข๎มแข็งได๎มานําเสนอแนวคิดและวิธีการทํางานของตนเอง เพ่ือสร๎างแรง

บันดาลใจในการขับเคลื่อนงานให๎แกํพ้ืนที่ที่ อปท. ยัง ไมํเข๎มแข็ง โดยพ้ืนที่ที่เป็นต๎นแบบในการ

นําเสนอได๎แกํ เทศบาลตําบาลนาจารย๑  จังหวัดกาฬสินธุ๑ ,  เทศบาลครศรีธรรมราช จังหวัด

นครศรีธรรมราช, เทศบาลตําบลลํานารายณ๑ อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี และเทศบาลตําบลสัน

นาเม็ง อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหมํ 

เทศบาลตําบลนาจารย์ จังหวัดกาฬสินธุ์  

เทศบาลตําบลนาจารย๑รํวมมือกับฝุายกายภาพบําบัดของโรงพยาบาลกาฬสินธุ๑จัดตั้ง “ศูนย๑

โฮมสุข” เพ่ือให๎บริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางกายกับผู๎สูงอายุ ผู๎พิการ เป็นความรํวมมือที่เทศบาล

สนับสนุนการกํอตั้งศูนย๑ฯ โดยสร๎างเป็นอาคารชั้นเดียวในพ้ืนที่ของเทศบาล และดูแลเรื่องคําใช๎จํายสา

ธารณูโภค โรงพยาบาลสนับสนุนนักกายภาพบําบัดชุมชนลงมาปฏิบัติหน๎าที่ประจําที่ศูนย๑ทุกวันพุธ 

(ศูนย๑ให๎บริการดูลางกายกับประชาชนในทุกด๎าน โดยกําหนดวันชัดเจน เชํน วันจันทร๑สําหรับงานทัน
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ตกรรม วันพุธสําหรับงานกายภาพบําบัด) นอกจากนี้ยังมีการรํวมมือกันผลิตกําลังคนนอกระบบใช๎ชื่อ

วํา “หมอโฮมสุข” เป็นการนํา อสม. มาฝึกอบรมงานกายภาพบําบัดเบื้องต๎น 3 วัน โดยแผนก

กายภาพบําบัดเป็นคนสร๎างหลักสูตรและสํงนักกายภาพบําบัดมาอบรมให๎ เมื่อผํานการอบรมเป็นหมอ

โฮมสุขจะได๎รับการจ๎างงานที่ศูนย๑ฯ ในฐานะผู๎ชํวยนักกายภาพบําบัดทํางานประจําที่ศูนย๑ทุกวันพุธ

และออกให๎บริการในพ้ืนที่พร๎อมนักกายภาพบําบัดในวันอ่ืนๆ รวมทั้งหากเป็นเคสไมํซับซ๎อนก็อาจลง

ดูแลชาวบ๎านเองโดยไมํต๎องมีนักกายภาพบําบัด ระหวํางการให๎บริการในพ้ืนที่รํวมกับนัก

กายภาพบําบัดจะเป็นการฝึกเพ่ิมพูนทักษะไปในตัว และทําให๎ผู๎ปุวยได๎รับบริการที่เหมาะสมกับความ

ต๎องการของรํางกาย หมอโฮมสุขได๎รับคําตอบแทนจากศูนย๑ฯ ครั้งละ 50 บาท โดยเฉลี่ยแตํละคนจะ

ได๎รับคําตอบแทนจากการป็นหมอโฮมสุขคนละประมาณ 600 บาท  

ศูนย๑โฮมสุขให๎บริการนอกเหนือจากสุขภาพ ดังนั้น การดูแลผู๎สูงอายุ ผู๎พิการจะต๎องบูรณา

การแบบองค๑รวม ทั้งด๎านสิ่งแวดล๎อม สุขอนามัย สังคม อาชีพ โดยอาศัยความรํวมมือและภาคีภาครัฐ

ด๎านตํางๆ เชํน สาธารณสุข พม. รพ. สํานักการศึกษา เป็นต๎น ศูนย๑โฮมสุขจึงให๎บริการ การฟ้ืนฟู

สภาพ สิ่งแวดล๎อม สาธารณสุข สังคม ฯลฯ  

ศูนย๑โฮมสุขจึงเปูนตัวอยํางของการจัดบริการที่ อปท. รํวมมือกับสถานบริการสุขภาพ โดยนํา

จุดแข็งของแตํละฝุายมารํวมกันสร๎างระบบบริการที่ดีให๎กับประชาชน  

เทศบาลนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช  

เทศบาลนครศรีธรรมราชมีโรงพยาบาลเป็นของตนเองชื่อวําโรงพยาบาลเทศบาลนครศรีธรรมราช 

ให๎บริการประชาชนในเขตพ้ืนที่เทศบาล เป็นเทศบาลที่ให๎ความสําคัญกับคุณภาพชีวิตของผู๎สูงอายุ

และผู๎พิการมานานกวํา 20 ปี ในปี 2544 รพ.เทศบาลนครศรีธรรมราช ได๎เปิดศูนย๑ฟ้ืนฟูสภาพฯ เพ่ือ

ให๎บริการผู๎สูงอายุกลุํมติดสังคม ลดอัตราการลงสูํภาวะติดเตียงให๎มากที่สุด เนื่องจากกลุํมติดเตียงจะ

ประสบป๓ญหาไมํมีลูกหลานดูแลที่บ๎าน เนื่องจากทุกคนต๎องทํางานตามมา การเปิดศูนย๑ฟ้ืนฟูฯ 

สามารถลดการใช๎ยาในกลุํมผู๎สูงอายุได๎ และเป็นบริการที่มีประชนมาใช๎เพ่ิมจํานวนมากขึ้นจนบุคลากร

ไมํสามารถให๎บริการได๎เพียงพอ เริ่มมีการดึง อสม. เข๎ามาเป็นกําลังเสริม ตํอมาในปี  2547 มีผู๎ปุวย

ติดบ๎านติดเตียงเพ่ิมขึ้นและกลุํมนี้ไมํสามารถมารับบริการได๎ โรงพยาบาลจัดทําโครงการ 20,000 

เตียง คือใช๎บ๎านคนไข๎เป็นวอร๑ดของโรงพยาบาล จัดทีมสหวิชาชีพหมุนเวียนลงไปให๎บริการ ซึ่งได๎รับ

ความชื่นชมจากประชาชนมาก นอกจากอํานวยความสะดวกให๎ผู๎ปุวยและญาติไมํต๎องลางานเพ่ือพา

ผู๎ปุวยไปพบแพทย๑ที่โรงพยาบาลแล๎ว ยังลดความแออัดในธรงพยาบาลได๎  ตํอมาปี  2555 ขยายเป็น

โครงการ 30,000 เตียง ระบบการให๎บริการใกล๎เคียงกับโครงการหมอครอบครัว มีการเยี่ยมบ๎านโดย

พยาบาล มีเจ๎าหน๎าที่สหวิชาชีพมากขึ้น บุคลากรเพ่ิมมากขึ้น (เปิดรับเจ๎าหน๎าที่ได๎ทุกสาขา) แตํไมํ
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สามารถเยี่ยมบํอยๆ ได๎ เมื่อ สปสช. จัดตั้งกองทุน LTC โรงพยาบาลและเทศบาลได๎เข๎ารํวมตั้งแตํปี

แรกคือ ปี 2559 และได๎อบรม อสม. เป็น CG ทําหน๎าที่ดูแลและติดตามผู๎ปุวยติดบ๎านติดเตียงตาม

พ้ืนที่ที่ อสม. ดูแล  มีการแบํงการบริการผู๎ปุวยเป็นระดับตํางๆ เชํน ตรวจ 1 เดือนครั้ง อาทิตย๑ละครั้ง 

เป็นต๎น ซึ่งได๎ อสม. เป็นแกนกลางหลักในการดําเนินการ (มีคําตอบแทน 600 บาท/เดือน) และมี

ระบบการให๎ยืมอุปกรณ๑ตํางๆ เชํน เตียง ที่นอนลม oxygen ไม๎เท๎า walker 

โรงพยาบาลได๎จัดทีมบริหารจัดการ LTC เป็นทีมเฉพาะ ประกอบด๎วยพยาบาลที่รับผิดชอบ

งานปฐมภูมิ และทีมงานนักวิชาการสาธารณสุข 2 คน ที่รับผิดชอบงาน อสม. โดยให๎ทํางานประสาน

กับทีมโรงพยาบาล 30,000 เตียง แตํไมํได๎รํวมเป็นทีมเดียวกัน 

 จุดเดํนของพ้ืนที่เทศบาลนครศรีธรรมราชคือสถานบริการที่ทําหน๎าที่ให๎บริการเป็นสํวนหนึ่ง

ของ อปท. ที่ต๎องรับผิดชอบขับเคลื่อนระบบ LTC และดูแลเรื่องการเบิกจํายงบประมาณทําให๎ไมํต๎อง

ประสบป๓ญหาการเบิกจํายงบประมาณเหมือนที่อ่ืน 

เทศบาลตําบลลํานารายณ์ ชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี  

ความรํวมมือระหวํางเทศบาลตําบลลํานารายณ๑และโรงพยาบาลชัยบาดาลในการดูแล

คุณภาพชีวิตผู๎สูงอายุเกิดขึ้นตั้งแตํปี 2551 กํอนที่กองทุน LTC ของ สปสช. จะเปิดดําเนินการ โดยใน

ปี 2551 ทั้งสององค๑กรได๎รํวมกันจัดตั้งศูนย๑แพทย๑ชุมชนเทศบาลตําบลลํานารายณ๑ เพ่ือจัดบริการด๎าน

สุขภาพให๎เข๎าถึงประชาชนมากที่สุดโดยไมํต๎องเดินทางไปถึงโรงพยาบาล โดยศูนย๑แพทย๑ฯ ให๎บริการ

ประชนชนทุกกลุํมรวมทั้งกลุํมผู๎สูงอายุ ความรํวมมือระหวํางเทศบาลลํานารายณ๑กับ รพ.ชัยบาดาล 

คล๎ายกับความรํวมมือระหวํางเทศบาลตําบลนาจารย๑กับ รพ.กาฬสินธุ๑ แตํที่ลํานารายณ๑เทศบาลรํวม

จ๎างบุคลากรเต็มเวลาด๎วย โดยจ๎างนักกายภาพบําบัด ทีมเวชกิจฉุกเฉิน  นักบริบาล มาประจําที่ศูนย๑ฯ 

ขณะเดียวกันโรงพยาบาลสนับสนุนกําลังคนของโรงพยาบาลมาประจําด๎วย ทํางานรํวมเป็นทีม

เดียวกัน นอกจากนี้เทศบาลยังสนับสนุนงบประมาณด๎านอ่ืน เชํน การจัดหาสถานที่สําหรับตั้งศูน๑

แพทย๑ โดยใช๎อาคารเกํามาปรับปรุง รวมทั้งสนับสนุนงบประมาณดําเนินการ รถพยาบาลและอุปกรณ๑

ทางการแพทย๑ การดูแลของศูนย๑แพทย๑ฯ จะดําเนินการแบบครบวงจรตั้งแตํฝากครรภ๑และผู๎ปุวยหลัง 

discharge ผู๎ปุวยติดเตียง และดูแลจนถึงระยะสุดท๎ายของชีวิต นอกจากนี้ ให๎บริการที่สถานบริการ

และการดูแลที่บ๎านยังดูแลสภาพแวดล๎อมในการอยูํอาศัยให๎สามารถดํารงชีวิตอยูํได๎ คนยากไร๎ทาง

ศูนย๑ฯ จะสนับสนุนอาหารป๓่น อาหารสําเร็จ ด๎วยการผลิต local และทําเป็น iced package สํงไปให๎ 

และนอกจากนั้น มีการให๎บริการศูนย๑ฟ้ืนฟูฯ ทุกวันพุทธ โดยทีมนักกายภาพบําบัดทั้งที่จ๎างงานโดย

โรงพยาบาลและเทศบาลรํวมทํางานด๎วยกัน 
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พ้ืนที่ตําบลลํานารายณ๑จึงเป็นตัวอยํางความรํวมมือระหวําง อปท.และสถานบริการในการ

จัดบริการให๎กับประชาชนโดยไมํได๎รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฟ้ืนฟูฯ ของจังหวัด 

เนื่องจาก อบจ. ลพบุรีไมํได๎มีโครงการรํวมกับ สปสช.   

 

เทศบาลตําบลสันนาเม็ง จังหวัดเชียงใหม่  

รพ.สต. สันนาเม็งได๎รับการถํายโอนมาสังกัดเทศบาลตําบลสันนาเม็ง โดยอยูํในกลุํมทดลอง

ถํายโอนตั้งแตํปีแรก โดยเทศบาลสันนาเม็งเองไมํมีฝุายสาธารณสุข แตํเมื่อได๎รับการถํายโอนมา

สามารถใช๎ รพ.สต. เป็นตัวขับเคลื่อนงานด๎านสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนได๎อยํางเข็มแข็ง 

โดยนายกเทศมนตรีสนับสนุนกิจการการให๎บริการสุขภาพแกํประชาชนตามที่ ผอ. รพ.สต. เสนอมา 

และมีงบประมาณสนับสนุนอยํางเพียงพอ ทําให๎ รพ.สต. มีความคลํองตัวในการจัดการระบบบริการ

สุขภาพทุกด๎าน และเมื่อเข๎ารํวมกองทุน LTC ก็สามารถขับเคลื่อนระบบได๎คลํองตัว เพราะสถาน

บริการเป็นสํวนหนึ่งของ อปท.  

จุดสําคัญท่ีทําให๎เทศบาลตําบลสันนาเม็งให๎ความสําคัญกับการจัดบริการสุขภาพและคุณภาพ

ชีวิตของประชาชน เกิดจากการได๎เรียนรู๎ทําความเข๎าใจป๓ญหาของประชาชนและป๓ญหาในการ

จัดบริการของสถานบริการ โดยเมื่อ รพ.สต. สันนาเม็งถูกถํายโอนไปสังกัดเทศบาลในชํวงแรก ผอ.รพ.

สต. ได๎ทําโครงการเยี่ยมบ๎านและเชิญผู๎บริหารของเทศบาล รวมทั้งนายกเทศมนตรีลงพ้ืนที่เยี่ยมบ๎าน

ด๎วยกัน ทําให๎ฝุายเทศบาลเริ่มมองเห็นและเข๎าใจป๓ญหา และจัดให๎ทุกวันอังคารเปูนวันเยี่ยมบ๎านของ

ผู๎บริหาร โดยนายกเทศมนตรีและผู๎บริหารสํวนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข๎องจะรํงมลง พ้ืนที่เพ่ือเรียนรู๎และรับฟ๓ง

ป๓ญหาทั้งของชาวบ๎านและของระบบบริการ เมื่อความเข๎าใจเกิดรํวมกัน ระบบการสนับสนุนทั้ง

การเงินการคลังและด๎านอ่ืนๆ ก็ตามมา รพ.สต. ได๎รับการพัฒนาขึ้นภายใต๎แนวคิด ทําให๎สถานบริการ

สุขภาพเป็นพ้ืนที่ที่อบอํุนเหมือนบ๎าน ให๎บริการเหมือนคนในครอบครัวเดียวกัน สร๎างสาธารณูปโภค

ตํางๆ จากงบประมาณท่ีได๎รับจากการถํายโอน 

การพัฒนาเชิงรุก โดยการทําบ๎านเป็นเสมือนศูนย๑บริการสาธารณสุข เริ่มต๎นจากสร๎าง

เครือขํายสุขภาพจากคนในชุมชน พัฒนาอาสาสมัคร Mobile clinic, HHC, สร๎างระบบ อสม. ทํางาน

เชิงรุก และสร๎างทักษะ, ผลักดันเครือขํายสุขภาพตําบล ซึ่งทุกครอบครัวจะมีทีมหมอ (เจ๎าหน๎าที่) หรือ

ทีมสหวิชาชีพคอยดูแลประจํา  มีการสร๎างสิ่งแวดล๎อมทางกายภาพและทางสังคมเพ่ือให๎เอ้ือตํอการ

ฟ้ืนฟูผู๎สูงอายุ (เชํน โรงเรียนผู๎สูงอายุ เครือขํายผู๎สูงอายุ) 
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ประเด็นแลกเปลี่ยนในที่ประชุม 

- ควรจะต๎องมีการสร๎างมาตรฐานในการดูแลผู๎สูงอายุเพ่ือควบคุมคุณภาพ 

- การสร๎าง Day care การใช๎ทรัพยากรให๎เกิดประโยชน๑สูงสุด และการรํวมมือกับ
หนํวยงานนอกภาคสาธารณสุข เชํน กรณีเปลี่ยนเรือนจํากลางนครศรีธรรมราชให๎เป็นศูนย๑ดูแล
สุขภาพ 

- การขับเคลื่อนนโยบาย LTC ซึ่งต๎องอาศัยจากหลายภาคสํวน และพัฒนายุทธศาสตร๑
แบบองค๑รวม ต๎องใช๎ข๎อมูลเชิงประจักษ๑ท่ีชัดเจน 

- การรํวมมือระหวํางภาครัฐและเอกชนอาจจะทําให๎ระบบ LTC ของประเทศไทยมี
การพัฒนาที่เพิ่มสูงขึ้น  

- การออกแบบ package LTC ต๎องมีความเฉพาะและเหมาะสมในแตํละคน และไมํ
อยากให๎ LTC ปะปนกับ IMC, acute care, active aging แม๎มีการใช๎ทรัพยากรบุคคลรํวมกัน แตํ
เปูาหมายตํางกัน อาจจะต๎องระวังเรื่องการออกแบบแตํสามารถ integrate กันได๎ 

- ที่ประชุมเสนอให๎ระบบเพิ่มความสําคัญกับบริบทของครอบครัวซ่ึเป็นหนํวยแรกสุดที่
ต๎องดูแลผู๎สูงวัย 

- นโยบายของรัฐในการจัดระบบ LTC จะเป็นระดับชุมชนหรือระดับครัวเรือน และ
ระบบ LTC ต๎องเป็นเรื่องของทุกคนทุกฝุาย ไมํใชํหนํวยงานสาธารณสุขเพียงหนํวยงานเดียว 

- ควรพิจารณาคําตอบแทน CG ที่เหมาะสม ตลอดทั้งพัฒนาศักยภาพ CG ให๎ทําได๎
มากกวําที่ทําในป๓จจุบัน และรูปแบบ CG ของกระทรวงสาธารณสุขอาจจะเหมาะกับเขตชนบท เขต
เมืองอาจจะมีรูปแบบ CG รูปแบบอื่น 
 

 3.บทบาทของเครือข่ายปฐมภูมิ (Primary Care Cluster) ในการจัดการระบบดูแลผู้ปุวยระยะ

ยาว 

 ระบบสุขภาพปฐมภูมิถือเป็นแกนในการทําให๎ประชาชนสามารถเข๎าถึงระบบบริการสุขภาพ 

ตลอดถึงระบบ LTC สําหรับผู๎สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงอีกด๎วย หากองค๑ประกอบของระบบปฐมภูมิ ได๎แกํ 

ระบบบริการ กําลังคน การเงินการคลัง การอภิบาล ข๎อมูลขําวสาร และเทคโนโลยี มีความเข๎มแข็งก็

จะสํงผลตํอประสิทธิภาพของการให๎บริการด๎วย  

 

อําเภอจักราช นครราชสีมา  

ใช๎ระบบ PCC (Primary Care Cluster) ในการดูแลผู๎ปุวยระยะยาวในปี 2560 โดยตํอ

ยอดจากโครงการ “เพ่ิมการเข๎าถึงบริการและลดความแออัดในโรงพยาบาล” ที่ดําเนินการมาตั้งแตํปี 
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2550 ด๎วยการพาแพทย๑ออกจากโรงพยายาลอําเภอเพ่ือให๎บริการประชาชนถึงพ้ืนที่ในระดับตําบล 

โดยมีกลุํมเปูาหมายคือผู๎พิการและผู๎ปุวยติดเตียง ผู๎บริหารให๎ความสําคัญ สํงพยาบาลไปปฏิบัติงานที่ 

รพ.สต. และยังจัดสํงแพทย๑เวชปฏิบัติ, เภสัชกร เกิดเป็นทีมหมอครอบครัว จัดระบบบริการ LTC 

เคลื่อนที่ ซึ่งผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนในแตํละวัน ตั้งแตํวันจันทร๑ถึงศุกร๑ เชํน วันพุธแพทย๑แผนไทย วัน

ศุกร๑ตรวจสารเคมีในเกษตรกร เป็นต๎น รวมทั้งมีการออกใบรับรองความพิการให๎ผู๎ปุวยถึงท่ีบ๎าน 

ในพ้ืนที่มีการจัดตั้งระบบ home ward โดยให๎ CM ขึ้นทะเบียนผู๎ปุวย จัดทํา care plan 

ลํวงหน๎า 3 เดือน โดยประสานกับชุมชนทางไลน๑ อาทิ นายกเทศมนตรี ชุมชน ประธาน อสม. อสม. 

เพ่ือลงพ้ืนที่ไปด๎วยกัน จากนั้นจะออกแบบ LTC ที่เหมาะสมกับแตํละคน และให๎ CG จัดการดูแล 

รวมทั้งให๎ความรู๎แกํคนในครอบครัวในการดูแลผู๎ปุวยหรือผู๎สูงวัย ทํางานเชิงรุกในการลงไปใช๎เครื่องมือ

ตรวจในชุมชน ได๎แกํ ultra sound (ให๎แพทย๑ลงไปด๎วย) เพ่ิมการเข๎าถึงบริการ 

 

อําเภอบางกล่ํา จังหวัดสงขลา 

โรงพยาบาลบางกล่ําอยูํใกล๎โรงพยาบาลหาดใหญํซึ่งเป็นโรงพยาบาลศูนย๑ ทําให๎ผู๎รับบริการมี

น๎อยเพราะประชาชนเลือกรับบริการที่ รพ. หาดใหญํ ที่มีขนาดใหญํกวําและมีความพร๎อมด๎านบริการ

ทางการแพทย๑มากกวํา จนโรงพยาบาลต๎องประสบภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ  ปี 2550 เริ่มจัดการ

ให๎บริการระยะยาว โดยเริ่มจากการจัดกิจกรรมชมรมผู๎สูงอายุในโรงพยาบาล  แตํตํอมาคนในชมรม

เริ่มลดลง เพราะกลายเป็นผู๎ปุวยติดเตียง ทําให๎ทาง รพ. ต๎องใช๎วิธีเข๎าไปฟ้ืนฟูที่บ๎านมากขึ้น ปี พ.ศ. 

2556 โรงพยาบาลเกิดวิกฤติทางการเงิน ทําให๎รพ. ต๎องมีแนวทางเพ่ิมศักยภาพตัวเองเพ่ือแก๎ไขวิกฤติ

ทางการเงินดังกลําว จึงจัดตั้งศูนย๑เวชศาสตร๑ฟ้ืนฟูขึ้นเพ่ือเป็นที่สําหรับฟ้ืนฟูสมรรถภาพของผู๎ปุวย

ตํอเนื่องหลังจากเข๎ารับการรักษาจาก รพ. หาดใหญํ โดยจัดทําเป็นโครงการความรํวมมือระหวําง 2 

โรงพยาบาล ให๎ศูนย๑ฟื้นฟูฯ รพ.บางกล่ํามีฐานะสํวนหนึ่งของ รพ.หาดใหญํ ในชํวงแรกรับเฉพาะคนไข๎ 

IMC ของบางกล่ํา ที่สํงตํอมาจากหาดใหญํให๎รับบริการที่นี่กํอนจะสํงตัวกลับบ๎าน ตํอมาขยายรับคนไข๎

จากตํางพ้ืนที่ด๎วย ระหวํางที่คนข๎าเข๎ารับบริการ IMC จะมีทีมงานประสานกับท๎องถิ่นเพ่ือเตรียม

บ๎านพักและสภาพแวดล๎อมให๎เหมาะกับการที่ผู๎ปุวยจะกลับใช๎ชีวิตด๎วย 

เมื่อเข๎ารํวมกองทุน LTC ได๎นําระบบ LTC มาตํอยอดจาก IMC ที่ดําเนินการอยูํ โดยพัฒนา

เป็น “บางกล่ํา model” โดยมีศูนย๑ดูแลตํอเนื่องฯ บางกล่ํา center ซึ่งมี CM คอยรับผู๎ปุวยจากรพ.

ศูนย๑ฯ และรพ.ตํางๆ เมื่อรับผู๎ปุวยมาแล๎วจะทําการศึกษาผู๎ปุวย และแจ๎งให๎ทีมสหวิชาชีพที่เชี่ยวชาญ

ด๎านนั้นๆ (ทีมหมอครอบครัว ประกอบด๎วย แพทย๑ นักกายภาพ ทันตแพทย๑ แผนไทย) อสม. และ CG 

ในพ้ืนที่วิเคราะห๑และวางแผนหรือออกแบบแผนการดูแลรํวมกันแบบเป็นรายตํอราย โดยคํานึงวํา
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ผู๎ปุวยจําเป็นต๎องได๎รับการสนับสนุนอะไรบ๎าง เชํน สภาพแวดล๎อม สังคม สาธารณสุข ฯลฯ จากนั้นจึง

วางแผน Care plan และให๎ CG ดูแลตามแผน สํวนผู๎ปุวยที่รับบริการในระบบ IMC และยังไมํเข๎าสูํ

ภาวะที่ต๎องการ  LTC จะยังไมํมี care plan แตํทําเป็นแผนให๎ CG ดูแลตํอเนื่อง หากครบ 6 เดือนยัง

ไมํดีข้ึน ให๎ขึ้นเป็นผู๎ปุวยติดเตียงและเริ่ม care plan (CM จะวางแผน care plan ให๎ CG ดูแล) 

 

อําเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ศูนย๑ home health care (HHC) ทําหน๎าที่รับผู๎ปุวยจากสถานพยาบาลตํางๆ จากนั้นจะ

จัดทําทะเบียน และสํงตํอให๎กลุํมงานบริการปฐมภูมิ (รพ.สต. และ อสม. ในพ้ืนที่) ประสานงานกับ

ทีมสหวิชาชีพ โดยทําคําสั่งให๎มีทีมสหวิชาชีพประจํา รพ.สต. ที่ รพร. ฉวางมีนักสังคมสงเคราะห๑ด๎วย

ชํวยเติมเต็มเรื่องคุณภาพชีวิต ในด๎านสังคม ทํางานรํวมกับ CG และ CM กลุํมบริการปฐมภูมิจะ

ประเมินผู๎ปุวย โดยใช๎ ADL เพ่ือวิเคราะห๑วําผู๎ปุวยต๎องการดูแลในด๎านไหนบ๎าง และแจ๎งไปยังทีมสห

วิชาชีพที่เชี่ยวชาญนั้นๆ เพ่ือจัดทํา care plan และดูแลตํอไป นอกจากนั้นมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยน

เรียนรู๎ประสบการณ๑ของ CG และ CM 

 

อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี  

เป็นพ้ืนที่ที่งานปฐมภูมิเข๎มแข็งอยูํแล๎ว จากการที่มี FamMed จํานวนมากใน รพช. เมื่อเข๎า

รํวมกองุทน LTC ก็ได๎นํามาตํอยอดเป็นสํวนหนึ่งของระบบงานปฐมภูมิเดิม โดยใช๎เน๎นหลักเวชศาสตร๑

ครอบครัว เชื่อมโยงกันทั้งศาสตร๑ทางสังคม ชุมชน ครอบครัว และหนํวยสาธารณสุข จัดทํา

ยุทธศาสตร๑ของโรงพยาบาลในการพัฒนาระบบสุขภาพ (ให๎ความสําคัญในระดับนโยบาย) ใช๎กลยุทธ๑

พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ โดยใช๎แนวคิดเวชศาสตร๑ครอบครัว และ รพ.สต.ติดดาวให๎มีความเข๎มแข็ง 

การมียุทธศาสตร๑โรงพยาบาลทําให๎ได๎รับการสนับสนุนจากผู๎บริหาร เกิดเป็นศูนย๑ดูแลตํอเนื่อง และทีม

แพทย๑เวชปฏิบัติครอบครัว โดยการพัฒนาระบบ PCC เน๎นการไปดูงานในพ้ืนที่ตํางๆ ที่ประสบ

ความสําเร็จ  

ทีมสหสาขาวิชาชีพ ของ PCC ต๎องรํวมวางแผนระบบที่ดูรอบด๎านเชื่อมระบบกับนโยบาย 

กําหนดมาตรฐานเป็นเปูาหมายในการพัฒนา และทบทวน การพัฒนาทีมทั้งสหวิชาชีพ และรํวม

ดําเนินงานกับ พชอ. ประสานกับพ้ืนที่ การออกแบบระบบข๎อมูล เป็นศูนย๑สนับสนุนอุปกรณ๑

การแพทย๑ โดยมี รพ.สต. เป็นทีมลูกขํายในพ้ืนที่ โดยเริ่มดําเนินงานที่ PCC ในพ้ืนที่ที่มีความพร๎อม

กํอน โดยเริ่มต๎นจากพ้ืนที่รอบนอกเขตเมืองกํอน แล๎วคํอยเข๎ามาในเขตเมือง 
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ประเด็นแลกเปลี่ยนในที่ประชุม 

- ตัวอยํางของรพ  .ฉวาง ทําให๎ที่ประชุมมองเห็นความสําคัญของ นักสังคมสงเคราะห๑วํา
จะมีบทบาทสําคัญในระบบ  LTC ทําหน๎าที่ประสานงานกับ พม . และภาคีอ่ืน ๆ ในการสนับสนุน
สวัสดิการตํางๆ ที่อาจสนับสนุนได๎ จะชํวยในด๎านของสังคม เชํน หากเสาหลักกลายเป็นคนไข๎นอนติด
เตียงอาจสํงผลกระทบตํอคนอ่ืนในครอบครัว นักสังคมสงเคราะห๑ก็จะประสานงานหาหนํวยงานที่
เกี่ยวข๎องมาชํวยสนับสนุน เชํน ทุนการศึกษา หรือภรรยาต๎องออกจากงานมาดูแลสามีก็ต๎องหา
หนํวยงานมาชํวยสนับสนุน ดังนั้น นักสังคมสงเคราะห๑ต๎องรู๎รอบด๎านและรู๎จักหนํวยงานที่จะชํวยได๎
มากกวําคนอ่ืนๆ  ความสําคัญของนักสังคมสงเคราะห๑อาจมีสํวนชํวยในการสํงเสริมให๎คนในครอบครัว
ต๎องดูแลผู๎สูงอายุด๎วย 

- มีการเสนอให๎นําจิตอาสากาชาดหรือจิตอาสาสภากาชาดไทยซึ่งมีการอบรมเกี่ยวกับ
ผู๎สูงอายุที่คํอนข๎างชัดเจนและครอบคลุม เข๎ามาเป็นภาคีที่สามารถเข๎ามาชํวยการขับเคลื่อนระบบ 
LTC ได ๎

- มีข๎อเสนอวําการทํา care plan ของ CM ควรต๎องบูรณาการทุกภาคสํวนเพ่ือให๎การ
ประเมินคัดกรองและการทํา care plan ได๎มีประสิทธิภาพ   

- ที่ประชุมมองเห็นป๓ญหารํวมกันคือจํานวนคนระดับวิชาชีพในระบบมีจํากัด
โดยเฉพาะนักกายภาพบําบัด ซึ่งเป็นกําลังคนที่จําเป็นอยํางมากในการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการ ระบบ
จึงควรจะมีกําลังคนระดับวิชาชีพอยํางเพียงพอ  

- อปท. ควรมีผู๎รับผิดชอบด๎านสาธารณสุขที่ชัดเจน การประสานงานในการสนับสนุน
จะมีประสิทธิผลมากข้ึน 
 

หลากหลายหน้าตาของ Caregivers (CG): กระดูกสันหลังของงาน Long term care 

 CG คือผู๎ชํวยดูแลในระดับชุมชนที่ได๎รับการคัดเลือกมาจากชุมชน โดยสํวนใหญํเป็น อสม . 

ได๎รับการฝึกอบรม โดยหลักสูตรของกระทรวงสาธารณสุข หลักสูตร 70 ชั่วโมง และ 420 ชั่วโมง CG 

จะทําหน๎าที่เยี่ยมบ๎านตาม care plan ของ CM และสหวิชาชีพ และจะได๎รับคําตอนแทน แตกตํางกัน 

ขึ้นอยูํกับแหลํงงบประมาณ หากเป็นงบประมาณจากสถานบริการ คําตอบแทนระหวําง 600 -1,500 

บาท หากเป็นงบประมาณจาก อปท จะคิดเป็นตํอครั้งในการเยี่ยม หรือเหมาจําย พ้ืนที่อําเภอเมือง

กาฬสินธุ๑ และอําเภอวารินชําราบ อุบลราชธานี ถูกคัดเลือกมาเป็นต๎นแบบในการบริหารจัดการ CG 
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โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ประเด็น เนื้อหา 

ลักษณะของ CG - สํวนใหญํพัฒนามาจาก อสม. 

- หมอโฮมสุข คนในชุมชนที่ดูแลคนในชุมชนด๎วยหัวใจความเป็นมนุษย๑  

- หมอโฮมสุขจะเน๎นการฟ้ืนฟูเป็นหลัก  )กายภาพบําบัด  (ตํางกับ  CG ทั้วไป
ที่เน๎นกิจวัตรประจําวัน 

วิธีการคัดเลือก - ทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย แตํต๎องมีใจและเวลาที่จะทํางาน เลือก 10 คนตํอ
ศูนย๑ (มี 40 ศูนย๑ = 400 คน) จัดอบรมตามมาตรฐานและข้ึนทะเบียนเป็น
อาสาสมัครศูนย๑โฮมสุข  

แรงจูงใจในการ

ทํางาน 
- ได๎รับคําตอบแทนที่เหมาะสม การจํายคําตอบแทน  )สปสช  .สนับสนุนแตํ

ขับเคลื่อนอยูํ  1-2 ปี   (ตํอมาจึงรํางระเบียบการจํายเงิน ขึ้นมาเอง โดยใช๎
ระบบคําตอบแทนเป็นรายบุคคล รายละ 50 บาทตํอครั้ง  และให๎ผู๎ปุวย
ลงเวลายืนยัน โดยต๎องบริการไมํน๎อยกวํามาตรฐาน  )บริการไมํน๎อยกวํา 
45 นาที  (มีงบจํากัดอยูํที่ 12 ครั้งตํอเดือน 

- การสร๎างคุณคําโดยระบบการขึ้นทะเบียนเป็นอาสาสมัครศูนย๑โฮมสุข 
การพัฒนาศักยภาพ - การอบรมมีแบบในห๎องเรียน และออกไปดูงานจริง 

 

อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 

ประเด็น เนื้อหา 

ลักษณะของ CG - สํวนใหญํพัฒนามาจาก อสม . 

- มีทั้งที่ทํางานแบบจิตอาสา และทํางานเต็มเวลารับคําตอบแทนรายเดือน 
วิธีการคัดเลือก - ต๎องมีความเป็นจิตอาสา ทํางานด๎วยหัวใจเป็นสําคัญ สํวนใหญํเป็น อสม. 

แ ร ง จู ง ใ จ ใ น ก า ร

ทํางาน 
- ได๎รับคําตอบแทนที่เหมาะสม คําตอบแทนอยูํที่ 3,000-6,000 ตํอคนตํอ

เดือน โดย อปท.สนับสนุน  

- สร๎างความเป็นจิตอาสา ให๎มองวําผู๎ปุวยคือคนไข๎ของทุกคน ไมํใชํของ
หนํวยงานใดหนึ่ง ทําแล๎วเกิดคุณคํากับตนเอง เชํน การไว๎ใจจากญาติ 
ภูมิใจที่ผู๎ปุวยดูแลตนเองได๎ ได๎รับการยอมรับจากผู๎ปุวยและชุมชน 

การพัฒนาศักยภาพ - อบรมหลักสูตรบริการผู๎สูงอายุ 

- อบรมเชิงปฏิบัติการที่ รพ.สต. ทุกวัน 
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- อบรม CG เพ่ิมเติมเรื่องกายภาพบําบัด โดยงบ สปสช. 

- มีเกณฑ๑ประเมินมาตรฐานการอบรม   

- โรงพยาบาลมีการอบรมเพ่ือเพ่ิมสมรรถภาพ CG 
 

ประเด็นแลกเปลี่ยนในที่ประชุม 

- การอบรมที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานสูงจะชํวยเพ่ิมคําตอบแทนของ CG ที่ประชุม
เห็นวํามาตรฐานอบรม 70 ชม. อาจจะน๎อยเกินไป  

- การดูแลสุขภาพของพระควรให๎ความสําคัญด๎วย มีการพูดถึงการรํวมมือกับหลักสูตร
พระคิลานุป๓ฏฐากที่มหาเถรสมาคมรํวมกับ สปสช. ดําเนินการอยูํ 

- การสํงเสริมตําแหนํงคนทํางานในพ้ืนที่ เชํน พ่ีเลี้ยง CG ที่ดีที่ทําด๎วยหัวใจ ควรได๎รับ
ตําแหนํงที่เหมาะสม เชํน พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  

- การสํงเสริมให๎คนในครอบครัวเป็น CG สําคัญในการดูแลผู๎สูงอายุในครอบครัว 
 

บทบาทของภาคีต่าง ๆ การดูแลผู้ปุวยระยะยาว 

- เป็นเวทีให๎พ้ืนที่ตํางๆ  ที่มีความรํวมมอกับภาคีนอกระบบสุขภาพเข็มแข็งได๎นําเสนอ
รูปแบบความรํวมมือของตนเองกับภาคีตํางๆ ภาคีภาคสังคมที่หลายพ้ืนที่ได๎รับความรํวมมืออยํางดีคือ
พระสงฆ๑ ซึ่งหลายพ้ืนที่สามารถประสานความรํวมมือได๎อยํางดี เชํน อําเภอสันทราย อําเภอศรีวิไล 
และอําเภอฉวาง สามารถสรุปมุมมองของพ้ืนที่ตํอบทบาทของพระในการรํวมขับเคลื่อน LTC ได๎ดังนี ้

- ในเชิงพุทธเชื่อวําในฐานะที่สงฆ๑เป็นผู๎นําทางจิตวิญญาณ ดังนั้นวัดควรเป็นผู๎นําใน
การสร๎างจิตแหํงความกตัญ๒ูให๎แกํลูก อบรมคุณธรรม จริยธรรมให๎ดูแลพํอแมํ ผู๎สูงอายุ ด๎วย และพระ
เป็นบุคคลที่ใกล๎ชิดกับผู๎สูงอายุมากที่สุด โดยเฉพาะภาคอีสานผู๎สูงอายุมักจะไปวัดเป็นประจํา วัดจึง
เป็นที่พ่ึงทางใจของผู๎สูงอายุ 

- นอกจากนั้นพระเป็นผู๎นําและศูนย๑กลางในการสนับสนุนและประสานงานให๎เกิดการ
สร๎างเสริมสุขภาพแกํคนในชุมชนเกิดปฏิสัมพันธ๑ทางสังคม ได๎ ในกรณีของผู๎ติดบ๎าน วัดจะจัดกิจกรรม
เพ่ือดึงให๎คนออกจากบ๎าน เชํน บวชชีพราหมณ๑ การเดินจงกลม เพ่ือให๎ผู๎สูงอายุได๎ออกจากบ๎านและ
ฝึกฝนสมรรถภาพรํางกายแกํผู๎สูงอายุ  มีการไปเยี่ยม กรณีเป็นผู๎ปุวยติดเตียง  

- นอกจากบทบาท LTC วัดยังมีกิจกรรมสร๎างเสริมสุขภาพให๎แกํชุมชน สํงเสริมเกิด
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคน เชํน การสํงเสริมให๎คนในชุมชนปลูกพืชปลอดสารพิษทานเอง เป็น
ต๎น และวัดสามารถเผยแพรํองค๑ความรู๎ตําง ๆ ตํอประชาชนได๎ 
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กรณีตัวอย่างศูนย์ฟ้ืนฟูฯ ในวัดห้วยเกี๋ยง 

จากสภาพป๓ญหาของผู๎พิการที่ไมํสามารถเข๎าถึงบริการได๎ และเห็นวําวัด (วัดห๎วยเกี๋ยง) เป็น

ศูนย๑รวมของชุมชน ซึ่งวัดมีจุดแข็งที่สําคัญคือมีหมอนวดแผนไทย จึงเห็นวําวัดห๎วยเกี๋ยงจึงนําจะเป็น

สถานที่ที่จะสามารถทําให๎ผู๎พิการสามารถเข๎าถึงบริการได๎มากขึ้นจึงมีการจัดตั้งศูนย๑ฟ้ืนฟูฯ เพ่ือเข๎าไป

ดูแลผู๎พิการ และผู๎มีป๓ญหาในการเคลื่อนไหว อัมพาต นอกจากนี้ ชมรมผู๎สูงอายุในชุมชนก็ได๎รับการ

สนับสนุนจากวัดเป็นทุนเดิมอยูํแล๎ว โดย รพซ สันทราย ให๎การสนับสนุนงบประมาณและจัดจ๎างนัก

กายภาพบําบัด นอกจากนั้น วางกลยุทธ๑วําจะทําอยํางไรให๎คนเข๎าวัดมากขึ้น โดยเริ่มจาก 1) กําหนด

เปูาหมายระสั้นคือทําให๎ผู๎พิการเข๎าถึงบริการ และสามารถชํวยเหลือตนเองได๎ และ 2) กําหนด

เปูาหมายระยะยาว คือ สถานบริการได๎รับมาตรฐาน และต๎องมีภาคีเครือขํายในการสนับสนุนเพ่ือให๎

เกิดความมั่นคงของศูนย๑ 3) กําหนดรูปแบบการให๎บริการ โดยมีเงื่อนไขวําผู๎รับบริการต๎องมีญาติมา

คอยดูแล  

 จากนั้น  มีการจัดอบรมพัฒนาบุคคลากร โดยใช๎หลักสูตร 15 วัน เพ่ือใช๎ทํางานภายในศูนย๑   

มีกลไกการประชุมภาคีเครือขํายรํวมกับผู๎รับบริการ กําหนดหลักเกณฑ๑โดยใช๎วิธีการรํวมจําย 

(ประมาณ 100 บาทตํอครั้ง) และมีการสนับสนุนหรือบริจาคเงิน ทําให๎งํายตํอการดําเนินการเพ่ือจะมี

เงินสําหรับจ๎างบุคลากรอยูํประจําศูนย๑ฯ ได๎ 

ภาคีอ่ืน  

อําเภอบ๎านลาดเป็นสังคมผู๎สูงอายุและถูกเลือกให๎เป็นพ้ืนที่นํารํองระบบ LTC  การ

ดําเนินงาน LTC ได๎รับการสนับสนุนจากภาคีตําง ๆ ดังนี้ พระเจ๎าคณะอําเภอได๎รับบริจาคอุปกรณ๑

การแพทย๑ สนับสนุนให๎ผู๎ปุวยติดบ๎านติดเตียง จิตอาสากาชาดที่ได๎อบรมเรื่องการดูแลผู๎สูงอายุ ซึ่งกลุํม

จิตอาสาเหลํานี้ได๎รับเหรียญอาสากาชาดและได๎จัดกิจกรรมเยี่ยมบ๎านผู๎ปุวย กศน. เข๎ามาชํวยอบรม 

CG  และ พชอ. มีบทบาทอยํางมากในการสร๎างความรํวมมือจากภาคสํวนตํางๆ ในการทําระบบ LTC  

ประเด็นแลกเปลี่ยนในที่ประชุม 

- เหตุผลของการจัดการระบบ  LTC ในเชิงพุทธ เนื่องจากผู๎สูงอายุเป็นคนที่มีบทบาท
หลักในการทะนุบํารุงวัด และใกล๎ชิดกันมาเสมอ เปรียบเสมือน  “ลูกค๎า  ”ของวัด ดังนั้นพระจึงเริ่มต๎น

ความคิดวําจะทําอยํางไรให๎   “ลูกค๎า  ”มีสุขภาพดีและอยูํกับวัดไปนานๆ จึงเริ่มนําองค๑ความรู๎ตํางๆ 
เกิดจากการเรียนรู๎ ทําวิจัย  และสะสมความรู๎มาตลอด ตั้งแตํสมัยบวชตั้งแตํเด็กๆ และได๎รับการสืบ

ทอดการดูแลสุขภาพมาจากหลวงพํอ รวมถึงภาคีภาควิชาการที่เข๎ามาสร๎างองค๑ความรู๎ตํางๆ นํามาใช๎
ในการสร๎างระบบ LTC เชิงพุทธนี้ขึ้น 
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- การให๎พระมามีสํวนชํวยในการสํงเสริม LTC ในพ้ืนที่อ่ืนๆ นั้น กํอนอ่ืนต๎องพิจารณา
กําแพงที่สําคัญ คือ ทิฐิของพระ ดังนั้น ต๎องเริ่มจากให๎พระลองตรวจสุขภาพตนเอง และพยายามให๎
พระให๎ความสําคัญกับสุขภาพของตนเองเสียกํอน จากนั้นจึงถวายความรู๎เรื่องการดูแลสุขภาพให๎แกํ
ทําน และให๎ทํานเลําตํอให๎กับญาติโยม 

- โรงพยาบาลบางกล่ํามีภาคีจากมัสยิส เป็นสถานที่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพ่ือสุขภาพ
ของผู๎สูงอายุ เชํน การปลูกผักกินเอง และมีกิจกรรม Day care ในมัสยิส ศาสนาอิสลามมีความเอ้ือ
อาทรระหวํางญาติพี่น๎องสูง  

- ลํานารายณ๑งบประมาณเทศบาลไมํเพียงพอ  เกิดกองทุนเติมฝ๓นป๓นน้ําใจที่ประชาชน
ตั้งขึ้น (มีคณะกรรมการกองทุน) มีเงินทั้งจากผ๎าปุา (หมูํบ๎านละต๎น) และคนบริจาค ทําให๎มีเงินมา
จัดตั้งศูนย๑ฟื้นฟูฯ ศูนย๑กายภาพบําบัด มีกลุํมตํางๆ เชํน โรตารี่ ฯลฯ มารํวมทําบุญด๎วย 

- กลไกการจัดการงบประมาณที่ไมํยุํงยากและบริหารจัดการโดยชุมชนเป็นกลไกที่
เหมาะสมกับกับการบริหารระบบ LTC มากกวํากลไกจากภาครัฐ 

 

แผนการพัฒนาระบบ LTC ในพื้นที่ 

ภายหลังกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ครั้งที่ 1 พ้ืนที่ที่รํวมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ ได๎นําเสนอ

แผนขับเคลื่อนระบบ LTC ของตัวเอง ดังนี้  

อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 

ประเด็น รูปแบบการทํางานที่อยากปรับปรุงให้เกิดขึ้นในพื้นที 

1. การจัดระบบการดูแลระยะยาว  

1.1 การจัดรูปแบบบริการ - คงระบบเดิม แตํจะพัฒนาศูนย๑ฟื้นฟูระดับตําบล 

- อบรม พัฒนา CM CG ให๎มีศักยภาพมากยิ่งข้ึน 

- ให๎มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎อยํางตํอเนื่อง 

1.2 การจัดการกําลังคน -   

1.3 กลไกการจัดการ - เน๎นเขตเมือง ตั้งศูนย๑เทศบาล และอบรม CM, CG 

2. บทบาทองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นกับการดูแลระยะยาว 

- เพ่ิมกองทุนเพ่ือระดมเงิน 

- เชิญพ้ืนที่มาแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ 
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3. บทบาทของ พชอ. และภาคี

อ่ืนๆ ในการดูแลระยะยาว 

- ประสานงานนายอําเภอ เพ่ือให๎ขับเคลื่อนพ้ืนที่สํวนที่เหลืออีก 20-30% 

- เพ่ิมบทบาทของพระในระบบ LTC  

 

อําเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ประเด็น เนื้อหา 

1. การจัดระบบการดูแลระยะยาว  

1.1 การจัดรูปแบบบริการ ทําไม๎เรียงโมเดล มีศูนย๑พัฒนาชีวิตผู๎สูงอายุ พัฒนาให๎เป็นรูปธรรมมากขึ้น 

1.2 การจัดการกําลังคน แตํงตั้งคณะกรรมการของศูนย๑ฯ ที่มีสํวนรํวมจากทุกภาคสํวน 

กลไกการจัดการ กําหนดเจ๎าภาพหลัก โดย อบต.  

2. บทบาทองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นกับการดูแลระยะยาว 

- อบต.จะอาสาเป็นตัวกลางในการประสานงานเครือขํายทุกภาคสํวนใน

การเข๎ามาสนับสนุน  

- อบต. จะลงพื้นที่เยี่ยมกับภาคีเครือขํายด๎วย ไปเป็นทีมใหญํ  

3. บทบาทของ พชอ .และภาคี

อ่ืนๆในการดูแลระยะยาว 

- พชอ. จะเป็นคนชํวยขับเคลื่อน โดยนายอําเภอเป็นประธานหลัก  

- ควบคุมกํากับเสริมพลังเจ๎าหน๎าที่และลูกบ๎าน ติดตามป๓ญหาตลอด  

 

อําเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 

ประเด็น เนื้อหา 

1. การจัดระบบการดูแลระยะยาว  

1.1 การจัดรูปแบบบริการ ทํา LTC ในกลุํมผู๎สูงอายุเพ่ิมขึ้น ทั้งเชิงรับและรุก และใช๎แนวคิดเวช

ศาสตร๑ครอบครัวในการพัฒนาระบบ LTC 

1.2 การจัดการกําลังคน - สร๎างชมรมกลุํมเยาวชนนักเรียนให๎มาชํวยงานเพิ่ม  

- เพ่ิมศักยภาพภาคประชาชน อบรมญาติให๎เป็น CG ตัวจริง  

1.3 กลไกการจัดการ - 
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2. บทบาทองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นกับการดูแลระยะยาว 

- สนับสนุนนโยบายอยํางตํอเนื่อง  

- ขยายศูนย๑ผู๎พิการและผู๎สูงอายุ 

3. บทบาทของ พชอ. และภาคี

อ่ืนๆในการดูแลระยะยาว 

บ๎าน วัด โรงเรียน เป็นหลัก และบวกทุกภาคสํวน 

 

อําเภอจักราช นครราชสีมา 

ประเด็น เนื้อหา 

1. การจัดระบบการดูแลระยะยาว  

1.1 การจัดรูปแบบบริการ - ทําชุดสิทธิประโยชน๑เพื่อสํงให๎ผู๎บริหารพิจารณา 

- เชิญผู๎บริหารลงเยี่ยมให๎ครบพ้ืนที่ 

1.2 การจัดการกําลังคน - จะสร๎าง CG ให๎ครบทุกพ้ืนที่ทุกตําบล 

- จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ CG ให๎เกิดแรงบันดาลใจ  

- จัดทําเรื่องเบิกจํายให๎ชัดเจน  

1.3 กลไกการจัดการ - ใช๎การติดตามผู๎ปุวยเข๎าไปใน HCC  

- กําหนดเปูาหมายระดับนะโยบายของงานให๎ชัดเจน 

- สื่อสารออกไปยังผู๎ปฏิบัติให๎ชัดเจน 

- พัฒนาเว็ปไซต๑ 

2. บทบาทองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นกับการดูแลระยะยาว 

- อปท. ลงเยี่ยม ไปพร๎อมๆ กัน 

- วางระเบียบหลักเกณฑ๑การอนุมัติโครงการที่ชัดเจน 

3. บทบาทของ พชอ. และภาคี

อ่ืนๆในการดูแลระยะยาว 

- สร๎างกองทุนกายอุปกรณ๑และกระจายไปยัง รพ.สต. เพ่ือเข๎าถึงบริการ

มากขึ้น  
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อําเภอบางกล่ํา จังหวัดสงขลา 

ประเด็น เนื้อหา 

1. การจัดระบบการดูแลระยะยาว  

1.1 การจัดรูปแบบบริการ - จัดการต๎นน้ําตั้งแตํภาวะปกติและทําการประเมินคัดกรอง ตั้งแตํ IMC 

จาก รพ. 

- ใช๎โมเดลบ๎านโฮมสูข ของกาฬสินธุ๑ และ ADL โปรแกรมของกล๎วยน้ําไท 

- ติดตามประเมิน ADL อยูํเสมอ 6 เดือน IMC หากยังไมํลด จะเข๎าสูํ LTC 

อยํางเต็มที่  

- พัฒนาของเดิมให๎ดีข้ึน  

1.2 การจัดการกําลังคน - สร๎าง Focal point เพ่ิมเติมเพ่ือตํอยอดการทํางาน  

1.3 กลไกการจัดการ - ใช๎กระบวนการของ พชอ. มาใช๎  

- เยี่ยมเป็นทีมจากทุกภาคสํวนที่เกี่ยวข๎องแบบองค๑รวม (ท๎องถิ่น ศาสนา 

วัด มัสยิด พม.) และเข๎ามารํวมวางแผนการทํางานเพ่ือแก๎ไขป๓ญหาที่

ซับซ๎อน 

2. บทบาทองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นกับการดูแลระยะยาว 

- เสนอให๎ท๎องถิ่นเพ่ิมเติมงบประมาณเพ่ือใชํในระบบ LTC  

3. บทบาทของ พชอ. และภาคี

อ่ืนๆในการดูแลระยะยาว 

- รํวมสํงเสริมกิจกรรมตํางๆ ในทุกๆ ด๎าน เชํน เศรษฐกิจ อาชีพ (ที่อยูํ

นอก health) ของ LTC  

 

เทศบาลตําบลนาจารย์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ประเด็น เนื้อหา 

1. การจัดระบบการดูแลระยะยาว  

1.1 การจัดรูปแบบบริการ - พัฒนาตํอยอดการบริการเดิมให๎ดีขึ้น 

1.2 การจัดการกําลังคน - สร๎างคนสืบทอดงาน 
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- โน๎มน๎าวผู๎บริหารให๎เห็นความสําคัญ กับ LTC เน๎นสร๎างความศรัทธา 

- ดึงท๎องถิ่นมา support ด๎านคน (รวมถึงงบประมาณ และการ

จัดรูปแบบบริการ) 

1.3 กลไกการจัดการ - ใช๎กระบวนการ 4 M ให๎เกิดประสิทธิผลมากที่สุด (คน เงิน งาน ของ) 

- ใช๎ภาคีเครือขํายในการขับเคลื่อนผําน พชอ. พชต. และชุมชนเป็นตัว

ขับเคลื่อนสําคัญ  

2. บทบาทองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นกับการดูแลระยะยาว 

อปท. เป็นตัวยึดโยงคนชุมชนมาทํางาน 

3. บทบาทของ พชอ. และภาคี

อ่ืนๆในการดูแลระยะยาว 

มีบทบาทในการประสานงานกับภาคีเครือขําย ตํอยอดของเดิม 

 

โรงพยาบาลชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 

ประเด็น เนื้อหา 

1. การจัดระบบการดูแลระยะยาว  

1.1 การจัดรูปแบบบริการ - ผลักดันการทํา Day care ให๎เพ่ิมขึ้น จะเริ่มโครงการฝากผู๎สูงอายุไว๎กับ

ศูนย๑ เริ่มจากศูนย๑ในตําบลที่สามารถจัดหางบประมาณได๎กํอน (ขยาย

กิจกรรมจากศูนย๑แพทย๑) 

- เอาอุปกรณ๑การแพทย๑ไปไว๎ รพ.สต. เพิ่มการเข๎าถึงมากขึ้น 

- เตรียมระบบ LTC เพ่ือดูแลพระ โดยสามเณรและพระ 

1.2 การจัดการกําลังคน - สร๎าง/อบรม CG แกํผู๎ดูแลในครอบครัว 

- พัฒนา focal point LTC ของ รพ สต 

- อบรมในชํวง discharge มากขึ้น 

- พัฒนาการดูแลสําหรับพระ (ใช๎ resource จากวัดที่พร๎อม) 

1.3 กลไกการจัดการ - ผลักดันยุทธศาสตร๑ระดับอําเภอ 
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- จัดอบรมผู๎สูงอายุเพื่อสร๎าง leader  

2. บทบาทองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นกับการดูแลระยะยาว 

- เสนอ อปท. ด๎านสถานที่แบบศูนย๑โฮมสุข หรือ daycare  

- เสนอให๎ อปท. มีกอง สธ. 

3. บทบาทของ พชอ. และภาคี

อ่ืนๆในการดูแลระยะยาว 

- นําเสนอข๎อมูลป๓ญหา และโน๎มน๎าวให๎ พชอ. ชํวยตั้งเปูาหมาย ผลลัพธ๑ 

กระบวนการรํวมกัน 

- คอยกํากับติดตามให๎ พชอ มีการขับเคลื่อนที่ชัดเจน 

 

อําเภอพรานกระต่าย จังหวัดกําแพงเพชร 

ประเด็น เนื้อหา 

1. การจัดระบบการดูแลระยะยาว  

1.1 การจัดรูปแบบบริการ - พัฒนากลุํมผู๎ปุวยที่ติดบ๎านไมํให๎ลงไปติดเตียง  

1.2 การจัดการกําลังคน - เพ่ิมภาคีด๎านเอกชน พระสงฆ๑ 

1.3 กลไกการจัดการ - ใช๎ พชอ. ในการขับเคลื่อน  

- ขยายเครือขําย อปท. เพ่ิมเติม ให๎ครอบคลุม 

- อปท. ต๎องเพ่ิมกําลังคนด๎านสาธารณสุข  

2. บทบาทองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นกับการดูแลระยะยาว 

มีบทบาทใน LTC อยูํแล๎ว 

3. บทบาทของ พชอ. และภาคี

อ่ืนๆในการดูแลระยะยาว 

มีบทบาทใน LTC อยูํแล๎ว 

 

อําเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ 

ประเด็น เนื้อหา 

1. การจัดระบบการดูแลระยะยาว  

1.1 การจัดรูปแบบบริการ - นําเอาโมเดลโฮมสุขไปใช๎ โดยจะสนับสนุนให๎นักกายภาพบําบัดมามีสํวน
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รํวมในการ LTC มากขึ้น 

1.2 การจัดการกําลังคน - เพ่ิมอัตรากําลังนักกายภาพบําบัด 

- อบรมความรู๎ด๎านกายภาพบําบัดให๎ภาคีเครือขําย 

1.3 กลไกการจัดการ - ใช๎ระบบ พชอ. และพัฒนากลไกให๎ดีขึ้น 

2. บทบาทองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นกับการดูแลระยะยาว 

- เพ่ิมบทบาท อปท. ให๎ใกล๎ชิดมากขึ้น 

3. บทบาทของ พชอ. และภาคี

อ่ืนๆในการดูแลระยะยาว 

มีบทบาทใน LTC อยูํแล๎ว 

 

โรงพยาบาลสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 

ประเด็น เนื้อหา 

1. การจัดระบบการดูแลระยะยาว  

1.1 การจัดรูปแบบบริการ - สร๎างกระบวนการสร๎างศูนย๑ฟ้ืนฟูฯ ในชุมชนทั้งเชิงรับและรุก โดยเน๎น

ไปที่ผู๎ปุวยที่ติดอยูํที่ รพ. ซึ่งญาติไมํมีเวลาดูแล 

1.2 การจัดการกําลังคน - จัดทําแผนพัฒนาและเพ่ิมบุคลากร 

- พัฒนาญาติผู๎ปุวยให๎เป็น CG  

- ขยาย CG ในระดับหมูํบ๎าน  

1.3 กลไกการจัดการ - สร๎างเวทีให๎เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ๑ระหวําง CG และ

ครอบครัวผู๎ปุวย 

2. บทบาทองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นกับการดูแลระยะยาว 

- สร๎างและทําความเข๎าใจและให๎ความชัดเจนกับระเบียบการเบิกจําย 

3. บทบาทของ พชอ. และภาคี

อ่ืนๆ ในการดูแลระยะยาว 

- ค๎นหาต๎นทุนในชุมชนและให๎ชุมชนเป็นผู๎ดูแลทําแผนยุทธศาสตร๑ LTC 

ระยะสั้น (ใสํ LTC ในระดับอําเภอ สร๎าง CG CM ให๎ครบ) ระยะกลาง (ใสํ 

LTC ใน พชต. รํวมกับนายก อปท.  และสร๎าง CG) ระยะยาว (สนับสนุน

ให๎เกิดกองทุน LTC ในระดับตําบล โดยไมํต๎องพ่ึง สปสช.) ลงในแผนของ 
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พชอ. และพชต.  

 

เทศบาลนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ประเด็น เนื้อหา 

1. การจัดระบบการดูแลระยะยาว  

1.1 การจัดรูปแบบบริการ - จัดตั้งศูนย๑พัฒนาคุณภาพชีวิตผู๎สูงอายุ 

1.2 การจัดการกําลังคน - แตํงตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย๑ ประกอบด๎วย ตัวแทน อปท. รพ.สต. 

ประธานชมรมผู๎สูงอายุ ผู๎พิการ CM CG พระภิกษุ 

1.3 กลไกการจัดการ - กลไกการจัดการ 

- กําหนดเจ๎าภาพหลัก ได๎แกํ อบต. 

2. บทบาทองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นกับการดูแลระยะยาว 

- ประสานงานภาคีเครือขํายตํางๆ 

- จัดหางบประมาณจากแหลํงตํางๆ 

- รํวมเยี่ยมกับทีมสหวิชาชีพ, ชํวยเหลือป๓ญหาทางสังคม 

- เชื่อม พชต. 

3. บทบาทของ พชอ. และภาคี

อ่ืนๆในการดูแลระยะยาว 

- การคืนข๎อมูลให๎กับ พชอ. 

- ควบคุมกํากับ, เยี่ยมเสริมพลัง 

- ติดตามรับทราบป๓ญหา 

 

ประเด็นแลกเปลี่ยนในที่ประชุม 

- สนับสนุนให๎โครงการเข๎ามามีสํวนในการแก๎ไขป๓ญหาที่เกิดอยูํในป๓จจุบัน เชํน การ
เปิดวงพูดคุย ระหวําง สตง. อปท. เพ่ือขับเคลื่อนและแก๎ป๓ญหาด๎านงบประมาณ 

- การขยายผลพื้นที่ยังเป็นข๎อจํากัด เพราะสํวนหนึ่งเกิดจากความสนใจของผู๎บริหาร  

- ควรหาพ้ืนที่ที่เป็นแหลํงเรียนรู๎ที่พัฒนาขึ้นมาจากชุมชนหรือผู๎นําการเปลี่ยนแปลง
ระดับพ้ืนที่ และพ้ืนที่ที่เกิดจากผู๎บริหารให๎การสนับสนุนให๎เกิดขึ้น 
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2. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การพัฒนาแผนการจัดระบบ LTC และกําลังคนด้านสุขภาพ ครั้งท่ี 2 

การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ครั้งที่ 2 จัดขึ้น ระหวํางวันที่ 25 – 26 กุมภาพันธ๑ 2563 ที่ 

โรงแรมแกรนด๑ ริชมอนด๑ สไตลิช คอนเวนชั่น โฮเทล จังหวัดนนทบุรี มีวัตถุประสงค๑เพ่ือเป็นการ

แลกเปลี่ยนประสบการณ๑ ของพ้ืนที่ปีที่ 2 ซึ่งประกอบด๎วยพื้นที่ 14 แหํง ได๎แกํ อ. แมํวาง จ. เชียงใหมํ

, อ. สวรรคโลก จ. สุโขทัย, อ. ไทรงาม จ. กําพงเพชร, อ. หนองหญ๎าปล๎อง จ. เพชรบุรี, อ. สะบ๎าย๎อย 

จ. สงขลา, อ. จุฬาภรณ๑ จ. นครศรีธรรมราช, อ. ถ้ําพรรณรา จ. นครศรีธรรมราช, อ. บ๎านเหลื่อม จ. 

นครราชสีมา, อ. เดชอุดม จ. อุบลราชธานี, อ. เมืองอํานาจเจริญ จ. อํานาจเจริญ, อ. กุฉินารายณ๑ จ. 

กาฬสินธุ๑, อ. บึงโขงหลง จ. บึงกาฬ, เทศบาลนครขอนแกํน จ. ขอนแกํน และศูนย๑บริการสาธารณสุข

48 กทม. การแลกเปลี่ยน สามารถสรุปประเด็นหลักๆ ได๎ดังตํอไปนี้ 

 

การจัดระบบการดูแลระยะยาว: คิดและทําแบบเอกชน  

นพ.อ๊ีด ลอประยูร ผู๎อํานวยการโรงพยาบาลธนบุรีบูรณา ได๎นําเสนอการให๎บริการ LTC 

ภาคเอกชน 

ระบบ LTC ของโรงพยาบาลธนบุรี สามารถสรุปประเด็นได๎ดังนี้  

เปูาหมายของโรงพยาบาล มุํงเน๎น 3 สํวน 1) การปูองกันกํอนปุวย 2) การสร๎างเสริมสุขภาพ 

และ 3) การฟ้ืนฟู (การพักฟ้ืน)  

การออกแบบสภาพแวดล้อม การจัดการระบบ LTC จะมีพ้ืนที่ทั้งสํวนที่เป็นโรงพยาบาลและ

คอนโด ทําเป็น community สําหรับผู๎สูงอายุ  ให๎ความสําคัญกับสภาพแวดล๎อมของสถานที่วําต๎อง

เอ้ือตํอการดํารงชีพของผู๎สูงอายุ เชํน คอนโดจะออกแบบสําหรับผู๎สูงอายุโดยเฉพาะ เชํน บันไดก๎าว

สั้น ทุกพ้ืนที่สามารถนํารถเข็นเข๎าได๎ มีระบบ emergency (ห๎องราคา 3-4 ล๎านบาท 40 ตร.ม.) สร๎าง

สภาพแวดล๎อมที่เอ้ือตํอการสร๎างเสริมสุขภาพ สระวํายน้ําสามารถเข็นรถลงไปได๎ พ้ืนกันลื้น พ้ืนหิน  

ในสํวนโรงพยาบาลมีระบบ OPD โรคตําง ๆ มีห๎องกายภาพบําบัด  

การออกแบบจะเน๎นการสร๎างสิ่งแวดล๎อมเป็นสําคัญเพ่ือสร๎างเสริมสุขภาพและอํานวยความสะดวกแกํ

ผู๎สูงอายุ เน๎นการบูรณาการการดูแลผู๎สูงอายุผํานสิ่งแวดล๎อม ไมํได๎เน๎น medical มากนัก  

การจัดระบบบริการ การดูแลผู๎สูงอายุจะครอบคลุม Body Soul Spirit  จัดทําคลาสตําง ๆ 

เพ่ือสร๎างกิจกรรมให๎ผู๎สูงอายุ เชํน คลาสทํากับข๎าว วาดรูป ดนตรี  
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บุคลากร มีผู๎เชี่ยวชาญเป็น full time เชํน นักวิทยาศาตร๑กีฬา และนักโภชนาการ และที่เป็น 

part time เชํน นักดนตรี นักนันทนาการ สํวนที่สําคัญที่สุดในการดูแลระยะยาว คือ บุคลากรต๎องมี

ใจรักในงาน LTC ความท๎าทายในอนาคตคือ CG เป็นผู๎ที่เผชิญความเครียดสูง อาจจะมีระบบเพ่ือแบํง

เบา CG เชํน การจัดสรรเวลาให๎ CG พัก หรือหุํนยนต๑เข๎ามาใช๎ในอนาคต 

 

บทบาทในการการสนับสนุนการขับเคลื่อนการดูแลระยะยาวในระดับพื้นที่  

โดย พญ.ขจีรัตน๑ ปรักเอโก ผู๎อํานวยการสํานักสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพ สํานักงาน

กองทุนสนับสนุนการสร๎างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได๎บรรยายเกี่ยวกับการสนับสนุนงาน LTC ในระดับ

พ้ืนที ่สรุปดังนี้ 

การสํงเสริมสุขภาพ จะมุํงเน๎นให๎คนต๎องมีความสามารถในการดูแลสุขภาพของตนเอง โดยมี 

Health literacy คือเปูาหมายที่สําคัญหนึ่งของการสํงเสริมสุขภาพ สสส. มีหน๎าที่จุดประกาย กระตุ๎น 

หนุน เสริม โดยใช๎ยุทธศาสตร๑ ไตรพลัง (รัฐ ประชาสังคม องค๑ความรู๎ หรือหลักสามเหลี่ยมเขยื้อน

ภูเขา) เพื่อให๎เกิดนวัตกรรม และความยั่งยืน  

 สสส ให๎การสนับสนุนการขับเคลื่อนที่เกี่ยวข๎องกับงาน LTC ในพ้ืนที่ผําน แผนสนับสนุนการ

สร๎างเสริมสุขภาพผํานระบบสุขภาพ โดยสนับสนุนการทําให๎ระบบสุขภาพมีบทบาทด๎านสุขภาพตามที่

ควรจะเป็นในการทํางานเชิงรุกมากขึ้น ในประเด็นตําง ๆ เชํน 

- กลไกการการขับเคลื่อนผําน พชอ . 

- การเชื่อมโยงกลไกใหญํไปสูํกลไกระดับพ้ืนที่  )จากเขตสูํท๎องถิ่น  (อยํางมีประส  ิทธิภาพ  )เขต
สุขภาพ เขต สปสช. ทําให๎เกิดการบูรณาการการทํางานรํวมกัน( 

- การพัฒนาระบบข๎อมูลที่ความเชื่อมโยง การนิเทศ และการกํากับติดตาม 

- การบูรณาการ Service model ระหวําง Institutional care กับ Community care  

- การสนับสนุนกําลังคนในระบบ  )Formal /informal   (เชํน การเสริมทักษะ การสร๎างกําลังคน
รุํนใหมํ การเปลี่ยนแปลงรูปแบบกําลังคนท่ีท๎องถิ่นจ๎างบุคลากรได๎ เป็นต๎น   

- การสร๎างนวัตกรรมอํานวยความสะดวก 

- Context แบบชุมชนเมืองทั้งในกรุงเทพฯ และตํางจังหวัดที่มีรายได๎ไมํสูง 
 

จากตัวอยํางการดําเนินงาน LTC ในญี่ปุุนที่เคยให๎ความสําคัญกับรูปแบบ institutional 

based แตํป๓จจุบันมีผู๎สูงอายุจํานวนมากขึ้นจึงเริ่มให๎ความสําคัญกับ community based มากขึ้น 
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โดยเริ่มต๎นจากการดูความต๎องการของผู๎สูงอายุหรือครอบครัว และออกแบบกลไกเข๎าไปสนับสนุน 

กรณีของไทย LTC จะผูกติดกับโรงพยาบาล แล๎วคํอยกระจายสูํ community จุดเดํนของระบบใน

ประเทศไทยคือมีเรื่องบริการของแพทย๑แผนไทย โจทย๑ที่ท๎าทายคือเมื่อป๓ญหาของผู๎สูงอายุมากขึ้น 

ลักษณะการนําเอาเทคโนโลยีมาใช๎ CG หรือบุคลากรทางการแพทย๑ต๎องพัฒนาทักษะอะไรเพ่ิมเติม 

อยํางไรบ๎าง (จํานวน ทักษะ เทคโนโลยี) และ ระบบมาตรฐานบ๎านพักผู๎สูงอายุ ควรเป็นอยํางไร 

ประเด็นท้าทาย 

- การสร๎างสมดุลระหวําง institution based และ community based  

- ความเป็นเมืองยังเป็นสถานการณ๑ที่ยังแก๎ไมํตก โดยเฉพาะชุมชนเมืองที่อยูํใน ตจว   .ซึ่งไมํได๎มี
รายได๎สูง  

- ควรมีระบบพัฒนากําลังคนที่ไมํได๎อยูํในระบบอยํางเป็นทางการ  เชํน ผู๎ดูแลที่เป็นสมาชิกใน
ครอบครัวของผู๎สูงอายุอยํางไร เพ่ือให๎เป็นกลไกของระบบ LTC ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ CG  

- ระบบข๎อมูลยังเป็นป๓ญหาสําคัญของการทํางาน  )เชํน  กระทรวงมหาดไทยกับกระทรวง
สาธารณสุขยังใช๎คนละฐานข๎อมูล   (ทําให๎ในบางพ้ืนที่มีกา รพัฒนาระบบข๎อมูลของตนเองโดย
ไมํเชื่อมตํอกับระบบฐานข๎อมูลภายนอก 

 

บทบาทระบบสุขภาพอําเภอกับการดูแลระยะยาว  

โรงพยาบาลกุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 

- การจัดการระบบ LTC มี ทั้งการให๎บริการเยี่ยมบ๎าน โดย CG CM และสหวิชาชีพ และมีศูนย๑
ฟ้ืนฟูสภาพ   

- รพ .สต .ทุกแหํง มี CM มี 2 ระดับ 1 (CM ที่อบรมครบตามหลักสูตรของกรมอนามัย 2  (mini 
CM เกิดขึ้นเพ่ือลดภาระของ CM และปฏิบัติงานแทนได๎ในชํวงที่ CM ติดภารกิจ โดย
คัดเลือกบุคลากรที่มีศักยภาพ  )พยาบาลวิชาชีพและนักวิชาการสาธารณสุข  (มาเข๎ารํวม
กระบวนการอบรม 2 วัน ที่พัฒนาหลักสูตรและจัดขึ้นโดยทีม CM ทีมสหวิชาชีพทําหน๎าที่ให๎

คําปรึกษาแกํ CM เวลาเจอผู๎ปุวยที่ซับซ๎อน 
 

 การใช้ระบบ IT สนับสนุน  

- การสํงข๎อมูลเคสผํานทางระบบ  CM ด๎วยภาพถํายหรือคลิป VDO เพ่ือ consult กับหมอ 
FamMed และทีมสหวิชาชีพ  

- Group Line ของกลุํมผู๎สูงอายุที่แลกเปลี่ยนข๎อมูลและติดตามเฝูาระวัง 
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- การจัดทําแฟูมประวัติของเคสไว๎ที่บ๎านในลักษณะข๎อมูลเอกสาร เพ่ือให๎บุคลากรแตํละกลุํมที่
ปฏิบัติงานในเวลาที่แตกตํางกันได๎ทราบข๎อมูลความก๎าวหน๎าและสํงตํองานได๎ตํอเนื่อง 

- เชื่อมโยงระบบข๎อมูล LTC ในภาพรวมของอําเภอ ที่ CM สามารถแลกเปลี่ยนข๎อมูลได๎ และ
ไมํมีชํองวํางของข๎อมูลระหวํางโรงพยาบาลกับ รพ .สต.  
 

ประเด็นท้าทาย 

- การจัดสรรคําตอบแทนให๎แกํ CG ประจําครอบครัวที่ไมํสามารถออกไปประกอบอาชีพได๎ 

- ควรมี day care institution เพ่ือเป็นสถานที่ปฏิบัติงานของ  CG  

- การสร๎างความม่ันคงให๎ CG เชํน ชมรม หรือกองทุนฌาปนกิจ 
 

โรงพยาบาลสวรรคโลก สุโขทัย  

- ทุกพ้ืนที่เข๎ารํวม LTC โดยการโอนเงินผํานศูนย๑พัฒนาคุณภาพชีวิตทุกแหํง โดยมีศูนย๑ 1 แหํง
ที่เป็นที่ทํางานของCM CG และยังเป็นสถานที่ให๎บริการฟ้ืนฟูสภาพโดยนักกายภาพบําบัด 
และบริการด๎านสุขภาพอ่ืน ๆ  

- สามารถใช๎ พชอ   .เป็นกลไกในการขับเคลื่อนระบบ  LTC ได๎อยํางดี ภาคีเครือขํายเข๎า เชํน 
พระสงฆ๑ สามารถรํวมขับเคลื่อนงาน  LTC ผํานเวที พชอ   .ได๎  ชมรมผู๎สูงอายุเป็นเครือขําย
สําคัญที่จะขับเคลื่อนกิจกรรมศูนย๑พัฒนาคุณภาพชีวิตผู๎สูงอายุ โครงการเยี่ยมบ๎านโดย
พระสงฆ๑ซ่ึงขยายผลเป็นวาระของคณะสงฆ๑ระดับอําเภอและการตั้งกองทุนออมบุญวันละบาท
ในพ้ืนที่เพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อน LTC 

- มี CM ที่มาจากภาคสํวนของท๎องถิ่น 9  คน จาก CG ทั้งหมด 26 คน CM จากท๎องถิ่นถือเป็น
ป๓จจัยสําคัญ เนื่องจากเป็นผู๎ที่เข๎าใจบริบทในพ้ืนที่การทํางาน และมีการทํางานรํวมกัน สํวน 
CG มีการจํายคําตอบแทนตามประเภทของผู๎ปุวย 400-600 บาทตํอรายตํอเดือน 

- การจัดการกองทุนฯ LTC ให๎การทํางานเริ่มจากในพ้ืนที่ที่เล็กที่สุดและให๎พ้ืนที่จัดการตนเอง 
โดยมีทีมสาธารณสุขให๎คําแนะนํา เพ่ือให๎การจัดการป๓ญหามีประสิทธิภาพและพ้ืนที่มี
ความสามารถในการจัดการตนเองได๎ในระยะยาว 

 

โรงพยาบาลเดชอุดม อุบลราชธานี  

- มีระบบบริการปฐมภูมิที่เข๎มแข็งเป็นทุนเดิมอยูํแล๎ว เมื่อมีงาน LTC เข๎ามา ก็สามารถเพ่ิมหน๎า
งานลงไปบนฐานเดิมที่ม่ันคงอยูํแล๎วได๎ ทําให๎ PCC และ LTC เชื่อมโยงกันได๎อยํางดี 
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- กลไกของระบบและการเงินการคลัง สามารถบริหารจัดการกองทุนได๎ดี ทําให๎จัดคําตอบแทน 
ของ CG มีความสมเหตุสมผล คือประมาณ 2,700 บาทตํอเดือน โดยใช๎เกณฑ๑แรงงานขั้นต่ํา
ของจังหวัด 300 บาท และสามารถจูงใจให๎อยูํในระบบได๎งบประมาณ ดังจะเห็นได๎จาก  อปท 
จํานวน 16 จาก 19  แหํงที่โอนเงินผํานศูนย๑พัฒนาคุณภาพชีวิต 

- มีความรํวมมือที่ดีกับ อบจ. และ ภาคีอ่ืน ๆ 
 

ประเด็นแลกเปลี่ยนในที่ประชุม 

- ผู๎เข๎ารํวมหลายพ้ืนที่ให๎ความสําคัญกับแนวคิด mini CM ของอําเภอกุฉินารายณ๑ และแสดง
ความสนใจนําไปปฏิบัติในพื้นที่ตนเอง  

- การให๎ขวัญกําลังใจที่นอกเหนือจากแรงจูงใจที่เป็นตัวเงิน  )nonfinancial intensive   (เป็นสิ่ง
สําคัญสําหรับผู๎ปฏิบัติงาน เชํน กลยุทธ๑การให๎เครื่องแบบ ป ๎ายชื่อ หรือตัวบํงบอกสถานะ จะ
ทําให๎ CM CG รู๎สึกภูมิใจ เป็นต๎น 

 

บทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและพหุภาคีกับการดูแลระยะยาว  

อบต.คูหา  อ. สะบ้าย้อย จ. สงขลา  

เริ่มต๎นด๎วยการทําวิจัยระบบ PAR (Participatory action research) รํวมกับโรงพยาบาล 

และ สสอ. เพ่ือวิเคราะห๑ป๓ญหาของชุมชน จากนั้นเชิญชาวบ๎านมารับฟ๓งข๎อมูล ทําการพัฒนา 

intervention รํวมกับสหวิชาชีพและภาคีเครือขํายที่เกี่ยวข๎อง และมอบหมายความรับผิดชอบให๎แกํ

ภาคีเครือขําย มีภาคีเครือขําย ทั้งภาคสาธารณสุข การปกครอง  จิตอาสา ผู๎นําศาสนา ชมรมผู๎สูงอายุ 

และวางบทบาทให๎แตํละภาคี  โดย อบต. คูหา กําหนดกลยุทธ๑ดําเนินงานเรียกวํา “PIRAB” 
ประกอบด๎วย 

Partner ชักชวนพันธมิตรทุกภาคสํวนทุกระดับให๎เห็นความสําคัญของงานสร๎างเสริมสุขภาพ 

โดยเน๎นให๎หน๎าที่ในการดูแลเป็นของทุกคนในชุมชน ทํา MOU รํวมกัน ในการทําระบบ LTC และเกิด 

“กองทุนคนคูหาไมํทอดทิ้งกัน” ซึ่งนํามาใช๎ประโยชน๑ในการจัดอบรม CG อบต. ทําธรรมนูญคูหานํา

อยูํ การจัดตั้ง ศูนย๑สร๎างสุข  

Investment ลงทุนในการศูนย๑สร๎างสุขเพ่ือเป็นพ้ืนที่อบรมและให๎บริการพ้ืนฐาน ลงทุน

ระบบรับสํงผู๎ปุวยในการทํากายภาพของกลุํมยากจน เป็นต๎น 

Regulation การดําเนินงานที่เก่ียวข๎องกับกฎหมาย เชํน รับลงทะเบียนผู๎สูงอายุ 
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Advocacy มีการประชุมคืนข๎อมูล แลกเปลี่ยนข๎อมูลทุกเดือน ทุกหมูํบ๎าน และสร๎างความ

รอบรู๎ในการดูแลตัวเองแกํผู๎สูงอายุ สนับสนุนการสร๎างต๎นแบบการสํงเสริมสุขภาพ และสร๎าง

สิ่งแวดล๎อมในการสํงเสริมกิจกรรมผู๎สูงอายุโดยดูจากบริบทชุมชน ผู๎นําต๎องเป็นตัวอยํางในการสร๎าง

เสริมสุขภาพ 

Build capacity ความท๎าทายของงาน LTC และงานด๎านสุขภาพ คือ การสร๎างความ

ตระหนักให๎เห็นถึงความสําคัญในฝุายนโยบาย แม๎วําป๓จจุบัน อปท. กํานัน ผู๎ใหญํบ๎าน จะเข๎าใจมาก

ขึ้น แตํยังเป็นความท๎าทายอยูํ 

 

ทําให๎ อบต. คูหา มีจุดเดํนในความสําเร็จในการมีสํวนรํวมของภาคีเครือขําย อยํางความ

รํวมมือของผู๎นําศาสนาทั้งสองศาสนาที่มีการหนุนเสริมกัน และวสามารถดึงเครือขํายโรงเรียนเข๎ามามี

สํวนรํวมได๎ 

 

ตําบลบ้านกาด อ.แม่วาง จ. เชียงใหม่ 

ขับเคลื่อนโดยชุมชนเป็นฐาน ชมรมผู๎สูงอายุเป็นกลไกขับเคลื่อนสําคัญ ภายใต๎แนวคิด “คน

บ๎านกาดไมํทิ้งกัน”ชมรมผู๎สูงอายุเป็นผู๎คิด หนํวยงานภาคีเป็นผู๎สนับสนุน ได๎แกํ รพ . แมํวาง , 

สาธารณสุขอําเภอ, กศน. แมํวาง และอปท. การดําเนินงานของชมรมผู๎สูงอายุจะเน๎นการดูแลเพ่ือน

สมาชิกด๎วยกัน มีกระบวนการดังนี้ 

- อสม  .เป็นผู๎ทําข๎อมูลผู๎สูงอายุให๎ชมรม เพ่ือให๎มีกลุํมเปูาหมายที่ชัดเจนและออกแบบกิจกรรม
ไปตามกลุํมเปูาหมาย วางแผนและทบทวนการติดตามผู๎สูงอายุรายตํางๆ  

- ระดมทุนเพ่ือเยี่ยมเยียนเพ่ือนสมาชิก 

- ระดมทุนชํวยเหลือด๎านสิ่งแวดล๎อม และท่ีอยูํอาศัย 

- จัดตั้งกองทุนอุปกรณ๑การแพทย๑  

- จึงจัดตั้งศูนย๑ป๓นสุขฮํวมใจ๐ เพ่ือรองรับปริมาณผู๎ปุวยที่เพ่ิมขึ้น เพ่ือฟ้ืนฟูผู๎ปุวยในชุมชน  )เป็น
รูปธรรมมากขึ้น(  

- จัดให๎มีการติดตามข๎อมูลและคืนข๎อมูลทุกปี 
 

จุดเดํนของ เทศบาลตําบลแมํวางคือ สามารถพัฒนาชมรมผู๎สูงอายุ ขึ้นมาเป็นศูนย๑ป๓นสุขฮํวม

ใจ๐ และเมื่อมีกองทุน LTC ก็สามารถพัฒนาตํอยอดขึ้นมาเป็นศูนย๑พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ เพ่ือให๎
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สามารถบริหารจัดการงบประมาณของกองทุนได๎  มีคณะกรรมการบริหารชุมชน  มีระบบบริการ 

ทะเบียนข๎อมูล มีกายภาพบําบัด ให๎บริการฟ้ืนฟูสภาพ โดยมีรถจากเทศบาลสนับสนุนในการนํา

ผู๎สูงอายุและผู๎มีภาวะพ่ึงพิงมาใช๎บริการที่ศูนย๑ฯ จุดเดํนอีกประการหนึ่งของที่นี่คือมี CG พระ ที่ผําน

การอบรมจากกรมอนามัย อบรม CG เพ่ือดูแลพระอาพาตเป็นอันดับแรก และออกเยี่ยมบ๎านรํวมกับ

เครือขํายชุมชน สามารถเข๎าถึงจิตวิญญาณของผู๎ปุวยได๎มากกวํา CG ปกต ิ

 

โรงพยาบาลอํานาจเจริญ จ. อํานาจเจริญ 

มีการนํา 3 ชุดข๎อมูลเพื่อใช๎ในการวิเคราะห๑และออกแบบ intervention ของ LTC ได๎แกํ วิถี

ชุมชน และบริบทชุมชน  ทุนทางสังคม ทุนพ้ืนที่ ป๓ญหาและความต๎องการด๎านสุขภาพที่เกิดขึ้นจริงใน

ชุมชน 

กลยุทธ์การทํางาน 

- อํานวยความสะดวกให๎ผู๎สูงอายุอาศัยในบ๎านตนเอง เชื่อมโยงชุมชน และเครือขํายสังค 

- พัฒนาศักยภาพผู๎ดูแล )ญาติ (และผู๎ชํวยดูแล ) CG( 

- สนับสนุน Case Management เป็นรายๆ 

- มีระบบการเงินการคลังที่โปรํงใส 

- อบจ. อํานาจเจริญมีบทบาทสําคัญในการกองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพระดับจังหวัด มองภาพรวม
ของทั้งจังหวัด และสนับสนุนกิจกรรมตําง ๆ ได๎แกํ   ศูนย๑ยืมคืนกายอุปกรณ๑  ศูนย๑ซํอม
อุปกรณ๑  การปรับสภาพแวดล๎อมกายภาพให๎ผู๎สูงอายุ โดยการสํารวจของ อบต   .สนับสนุน
การตั้งและการดําเนินการศูนย๑โฮมสุข ให๎บริการคนพิการและผู๎พักพิง 
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ความท้าทายที่เผชิญ 

- ยังไมํมีระบบประกันการดูแลในลักษณะการรํวมจําย ซึ่งมองวําเป็นการสร๎างความยั่งยืนของ
ระบบ 

- จํานวนบุคลากรที่ไมํเพียงพอ และการบริหารบุคคลในระยะยาว จะมีการวางแผนอยํางไร  

- ยังขาดการประเมินผลลัพธ๑ ซึ่งต๎องการท๎องถิ่นและพหุภาคีในการรํวมประเมิน 
 

เทศบาลเมืองสวรรคโลก จ. สุโขทัย 

ใช๎หลักคิดคือทุกคนเป็นเจ๎าภาพในการทํางาน LTC รํวมกัน  ภาคีเครือขํายที่เข๎ามามีสํวนรํวม 

ได๎แกํ สปสช. กรมอนามัย อปท. สสส. พชอ. รพ ชมรมจิตอาสาตําง ๆ ประชาชน 

บทบาทของ อปท. ตํองาน LTC การทํางาน อปท. ต๎องมีกฎหมายรองรับการทํางานกํอนเป็น

อันดับแรก ต๎องศึกษากฎหมายให๎ดี นโยบายของผู๎บริหารท๎องถิ่นมีความสําคัญ เมื่อผู๎บริหารให๎

ความสําคัญงานจะขับเคลื่อนไปได๎ดี สวรรคโลกมีผู๎นําท๎องถิ่นที่เห็นความสําคัญจึงมีการจัดตั้งศูนย๑

พัฒนาคุณภาพชีวิตผู๎สูงอายุ มีคณะกรรมการศูนย๑ ออกระเบียบการบริหารจัดการศูนย๑ ประเมิน ADL 

ของผู๎ปุวย ทํา care plan จัดทําโครงการที่ล๎อกับ care plan โดย เทศบาลสํงคนไปอบรมเป็น CM 

ด๎วย CM จะต๎องมีทั้งจากภาคสาธารณสุข และ อปท. ทํางานควบคูํกัน การที่ อปท. เป็นผู๎นําในการ

ทํางาน LTC จะชํวยในเรื่องการเชื่อมร๎อยภาคีให๎ครอบคลุมได๎ทุกภาคสํวน ทั้งในแนวดิ่ง (อบจ.  อบต.) 

และแนวราบ (อบต. กับภาคสํวนตําง ๆ) 

ในสํวนของงบประมาณพบวําบางสํวนใช๎เงินนอกงบประมาณประจําในการจ๎าง CG เพ่ือลด

ป๓ญหาเรื่องการเบิกจําย โดยยึดประโยชน๑ตํอผู๎สูงอายุเป็นหลัก  

 

ประเด็นท้าทาย ได๎แกํ เจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่นไมํมีความรู๎ด๎านสาธารณสุข และการไมํมีอํานาจสั่งเจ๎าหน๎าที่

ของหนํวยงานอื่นมาชํวยงาน CG และการแก๎ป๓ญหาการขาดแคลนกําลังคนด๎านสุขภาพ  

การดําเนินงาน LTC เป็นการเพ่ิมหน๎างานเข๎ามาในระบบกําลังคนที่มีอยูเดิม โดยเฉพาะ CM และ

ทีมสหวิชาชีพ มีกําลังคนหน๎าใหมํคือ CG ที่เพ่ิมเข๎ามาในระบบ แตํละพ้ืนที่มีวิธีการแก๎ป๓ญหา การ

ขับเคลื่อนงานในสถานการณ๑ท่ีกําลังคนมีจํากัด ดังนี้ 
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ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ เขตหนองแขม กรุงเทพฯ  

การทํางาน LTC เชิงรุกของ กทม. เป็นเรื่องที่ยาก เพราะ CG เข๎าไมํถึงชุมชน ต๎องอาศัย

บุคลากรสาธารณสุขเป็นแกนหลัก  

จุดเดํนของศูนย๑บริการสาธารณสุข 48 คือ การแก๎ป๓ญหาการขาดแคลนบุคลากรซึ่งมีท๎งการ

แก๎ป๓ญหาด๎วยการใช๎เงินนอกงบประมาณจ๎างกําลังคนเพ่ิม เชํน การจ๎างงานวิชาชีพในลักษณะ part 

time c]tการใช๎ศักยภาพของชุมชนให๎มีสํวนรํวม โดยมีกระบวนการถํายทอดแนวคิดในการดูแล

สุขภาพผู๎สูงอายุ และมีศูนย๑บริการสาธารณสุข 48 เป็นพ่ีเลี้ยง เพ่ือให๎ชุมชนได๎ดูแลกันเองและ

ออกแบบกิจกรรมที่เหมาะสมตํอตัวชุมชนเอง ซึ่ เพ่ือแก๎ป๓ญหากําลังคนและลดข๎อจํากัดในการเข๎าถึง

พ้ืนที่ ซึ่งกทม. มีระเบียบให๎สามารถจ๎างบุคคลภายนอกเป็น CG ได๎ โดยใช๎งบนอกงบประมาณ (จ๎าง

เป็นบางเวลา) มีการจัดอบรม CM โดยงบประมาณกรุงเทพฯ  ประสานการทํางานกับคลินิกอบอํุน 

เครือขํายสุขภาพในพ้ืนที่ ทั้ง พม. ฝุายสาธารณสุข ฝุายปกครอง ตร. ชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม 

สถาบันการศึกษา เครือขํายร๎านยาคลินิกแพทย๑แผนไทย  

ประเด็นท้าทาย  

ยังมีป๓ญหาด๎านการประสานงานกับภาคเอกชน เพราะในพ้ืนที่เขตเมือง มีภาคเอกชนเข๎ามา

ดําเนินงาน LTC มาก เชํน nursing home และ การดูแลที่บ๎าน 

 

โรงพยาบาลอําเภอเดชอุดม อุบลราชธานี 

พ้ืนที่นี้มีจุดแข็งในเรื่องการตอบรับกับนโยบาย โดยจัดโครงสร๎างของการทํางาน คือ สสอ. 

เป็นผู๎ดูแล สํวนรพ. รับผิดชอบจัดหาบุคลากร สหวิชาชีพ และบูรณาการการทํางานกับ อสม. เน๎น

จัดบริการที่บ๎าน เนื่องจากยังไมํมี Day care 

CG ผํานการอบรม 189 คน เหลือทํางานจริง 149 คน การอบรมพัฒนา CG จากกลุํม อสม. 

เชี่ยวชาญ CM เป็นคนฝึก CG การคัดเลือกเน๎นคนในพ้ืนที่ และกลุํมคนอายุน๎อยมีแนวโน๎มไมํทํา CG 

ตํอ หลังจากการอบรม 

คําตอบแทน CM จะแบํงเป็น 2 ระดับ คือ CM ที่ทํา care plan (1,000-1,800 บาทตํอเดือน) กับ 

CM ปฏิบัติงาน (2,200-2,800 ตํอเดือน) สํวนคําตอบแทน CG ที่จํายจากสถานบริการ 500-1,500 

บาท สํวน CG ที่จํายจากศูนย๑มีความยืดหยุํนกวํา คือ 2,000 บาท + กับเงิน อสม. เดือนละ 1,000 

ยอดเงินรวมทําให๎ CG พอเลี้ยงชีพได๎ 
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การพัฒนา CG ประกอบด๎วย การอบรม การอบรมฟ้ืนฟู การปฏิบัติงานจริง การนําเสนอ 

Care plan การประชุมรํวมกับคณะกรรมการตําง ๆ การชํวยงาน รพ.สต./PCU และการสร๎างขวัญ

กําลังใจ เชํน การทําเสื้อปฏิบัติงานสําหรับ CG มีการสนับสนุนให๎ CG เป็นอาชีพ เพ่ือให๎มีเงินยังชีพ

สําหรับผู๎ที่ไมํมีรายได๎ 

 

โรงพยาบาลกุฉินารายณ์  จ. กาฬสินธุ์ 

- จัดกําลังคนรองรับกับการทํางาน LTC โดยกําหนดให๎มี 4 ทีมประกอบด๎วย  ทีมหมอ
ครอบครัว หรือทีมเยี่ยมบ๎าน ซึ่งเป็นทีมที่ปฏิบัติตามแผนและนโยบายตามปกติ   ,ทีมไม๎เลื้อย 

)ทีมนักกายภาพบําบัด ( และหมอโฮมสุข ได๎รับสนับสนุนงบประมาณจาก อบจ . 

- ทีม 3Cs )CM, CG and Care plan ( 

- พัฒนา Mini CM มาหนุนเสริมการทํางาน กรณี CM ติดภาระกิจ โดยนําบุคลากรที่ รพสต 
ทุกคน และบุคลากรที่เกี่ยวข๎อง ทีมสหวิชาชีพ จาก  รพ อบรมหลักสูตร เพ่ือที่จะมีความ
เข๎าใจ และสามารถทํางานทดแทนกันได๎ ในกรณี CM หลัก ติดภารกิจอ่ืน ๆ 

- CG มาจากคนที่ไมํได๎มีภาระอะไร แล๎วคํอยพัฒนาไปเป็น อสม  .CG จะมีสถานะเป็น  “คุณ
หมอ ”ประจําวันบ๎านที่มีผู๎สูงอายุ ทําให๎เกิดความภาคภูมิใ จ 

- ทีมชุมชน ทีมเครือขํายสนับสนุน เกิดจากคนในชุมชนที่พร๎อมใจกันไปเยี่ยม สํวนใหญํเป็นคน
ในศูนย๑โรงเรียนผู๎สูงอายุ ซึ่งได๎รับงบสนับสนุนจาก อปท. 

 

ประเด็นแลกเปลี่ยนในที่ประชุม 

- การใช๎เงินเป็นตัวขับเคลื่อน CG CM จะมีผลในระยะสั้นแตํไมํเกิดผลในระยะยาว เพราะ CG 
ทําหน๎าที่บริการ แตํทําไม CG ไมํสอนให๎คนในครอบครัวมีทักษะการดูแลผู๎สูงอายุใน
ครอบครัว ต๎องสร๎างให๎ CG เป็นนักจัดการการดูแลผู๎สูงอายุ ซึ่งจะกํอให๎เกิดผลในระยะยาว
มากกวําจะให๎ CG ทําหน๎าที่บริการเพียงอยํางเดียว อีกประเด็นคือการวิเคราะห๑สถานะ
ครอบครัววําสามารถจัดการดูแลผู๎สูงอายุโดยคนในครอบครัวได๎หรือไมํ 

- ควรกําหนดอัตราคําตอบแทน CG ตํอจํานวนเคส เพ่ือให๎สะดวกตํอการวางแผนและลด 
workload ของ CG โดย CG ควรเน๎นให๎เป็นคนในพ้ืนที่ และในกระบวนการลงพ้ืนที่ควร
ทํางานรํวมกับ อสม  .เพ่ือมีการสํงตํอเคสกันระหวํางทีม  

- เสนอให๎มี CG มีการแบํงขั้น เพ่ือให๎เกิดบันไดวิชาชีพ เชํน CG ระดับพ้ืนฐาน CG เชี่ยวชาญ
ทําได๎มากขึ้นหรือมีเทคนิคเฉพาะตามกลุํมความต๎องการตําง ๆ  
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- ในอนาคตควรมีระบบประกันผู๎สูงอายุ โดยกําหนดให๎ทุกคนต๎องจํายเบี้ยประกันตั้งแตํชํวง
ทํางาน  )เชํนเดียวกับญี่ปุุน  (ทุกคนต๎องวางแผนเป็นผู๎สูงอายุตั้งแตํวัยทํางาน อาจทําใน
ลักษณะกองทุนชุมชนท๎องถิ่น โดยมี อปท  .เป็นผู๎ดูแ ล 

- ประเด็นป๓ญหาคนในครอบครัวไมํดูแลผู๎สูงอายุ ต๎องให๎ภาคสํวนอ่ืนลงพ้ืนที่รํวมด๎วยเพ่ือให๎
เข๎าใจป๓ญหาที่เกิดขึ้นจริง นอกจากนี้ควรมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทุกวัยในชุมชนโดย
ให๎คํานึงท้ังเรื่องสังคม เศรษฐกิจ และสุขภาพ 

- สถานบริการควรวางแผนกําลังคนรํวมกับการวางแผนงบประมาณของท๎องถิ่นอยูํเสมอ และ
สํารวจข๎อมูลพ้ืนที่ เพ่ือให๎สามารถขอกําลังคนเพ่ิมเติมได๎กรณีที่มีเคสครบจํานวนตาม
หลักเกณฑ๑ 

- ครอบครัวยังควรเป็นแกนหลักในการดูแล LTC เพราะ CG ไมํได๎สามารถดูได๎ตลอดเวลา ซึ่ง
ต๎องเสริมเรื่อง health literacy และความสําคัญของสถาบันครอบครัว ทั้งนี้ สังคมต๎องมีการ
รองรับแนวทางแก๎ป๓ญหาสําหรับกลุํมผู๎สูงอายุที่ไมํมีครอบครัว หรือครอบครัวที่มีแตํผู๎สูงอายุ
ด๎วยกัน 

 

ระบบการดูแลสุขภาพระยะยาวในเขตเมือง  

เทศบาลนครขอนแก่น จ. ขอนแก่น 

เป็นตัวอยํางของพ้ืนที่ที่มีความเป็นเมืองสูง ความท๎าทายคือมีความต๎องการของผู๎สูงอายุ

หลากกหลายเป็นผลจากการมําจนวนประชากรสุงอายุมาก และผู๎สูงอายุถูกทอดทิ้งมาก มีแนวทาง

การดําเนินงานตามคํานิยมองค๑กร คือ มีสํวนรํวม โปรํงใส กระจายอํานาจ โดยขอนแกํนเป็นจังหวัดที่

มีสํวนรํวมของคนเมืองสูง  มี “สภาเมือง” มีการประชุมเป็นประจํา ป๓จจัยสําคัญในการขับเคลื่อน 

LTC คือ “กองทุนสุขภาพ” ทําให๎ทํางานได๎สะดวกขึ้น ซึ่งได๎รับเงินจาก สปสช. 4 ล๎านบาท และของ

เทศบาลอีก 4 ล๎านบาท ทําให๎ได๎รับงบประมาณประมาณ 8 ล๎านบาทตํอปี 

มียุทธศาสตร๑การดูแลผู๎สูงอายุระยะยาว ปี 2561 โดยการมีสํวนรํวมจากทุกภาคสํวน ซึ่งกํอน

หน๎านี้ตํางคนตํางทํา ภายหลังจึงเกิดการบูรณาการรํวมกันด๎วยบนลักษณะงานที่คํอนข๎างคล๎ายกัน มุํง

พัฒนาทั้งผู๎สูงอายุติดสังคม ติดบ๎าน ติดเตียง มีการสร๎างศูนย๑สร๎างสุขผู๎สูงอายุพระธรรมวิสุทธาจารย๑ 

โดยใช๎งบประมาณจากเทศบาลขับเคลื่อนโดยชมรมผู๎สูงอายุ (วิทยากรโดยผู๎สูงอายุ) เป็นแหลํงทํา

กิจกรรมตําง ๆ ของผู๎สู งอายุ  ตลอดถึงการให๎บริการด๎านสุขภาพ การฟ้ืนฟูสภาพโดยนัก

กายภาพบําบัด แพทย๑แผนไทย สนับสนุนโดย รพ. ขอนแกํน 

ภาคี 3 ภาคสํวนหลักสําหรับการบริหารจัดการดูแลผู๎สูงอายุ คือ 1) วัด ให๎สถานที่ 2) 

เทศบาล ลงทุน มีการจัดการศูนย๑โดย รพ. ขอนแกํน และ 3) คนขับเคลื่อนคือ คนที่เข๎ามาอยูํใน
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โครงการ วิทยากรจิตอาสา ซึ่งเป็นผู๎สูงอายุ กิจกรรมมี การฟ้ืนฟูสภาพ ออกกําลังกาย แพทย๑แผนไทย 

โดยผู๎สูงอายุสามารถเข๎ามาใช๎บริการภายในศูนย๑ฯ ได๎  CG มาจาก อสม. (อสม.มีความเข๎มแข็ง) 

สามารถสร๎าง CG ในเมืองได๎ 

ป๓จจุบันกําลังจัดทําโครงการนวัตกรรมผู๎สูงอายุ ประกอบด๎วยการทําสมาร๑การ๑ดสําหรับ

ผู๎สูงอายุ (เป็นข๎อมูลประจําตัวผู๎สูงอายุ) เพื่อให๎ใช๎เวลาไปหาหมอ จะแสดงข๎อมูลสุขภาพได๎ผํานคิวอาร๑

โค๎ด และสายรัดข๎อมือที่มีระบบเชื่อมโยงกับมือถือ เพ่ือบอกสถานะรํางกาย เชํน อัตราการเต๎นหัวใจ 

ปริมาณ PA ข๎อมูลเหลํานี้จะสํงไปศูนย๑กลางเพ่ือให๎ AI ประมวลผลเพ่ือบอกวํามีโอกาสเกิดโรคอะไรได๎

บ๎าง นอกจากนี้ยังมีฟ๓งค๑ชั่น Emergency กดเพ่ือขอรับการชํวยเหลือฉุกเฉิน 

โรงพยาบาลอํานาจเจริญ จ.อํานาจเจริญ 

องค์ประกอบหลักในการดูแลผู้สูงอายุ 

- Medical care ผู๎รับผิดชอบหลักคือ โรงพยาบาล และ รพ  .สต .  วางระบบเชื่อมโยงกันเพ่ือทํา 
intermediate care เพ่ือปูองกัน LTC 

- Long term care services  

• ท๎องถิ่นมีหน๎าที่หลักในการดูเรื่อง กองทุน LTC และศูนย๑พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู๎สูงอายุ ซึ่งทํา Day care 

• CG สํวนใหญํเป็น อสม  .อายุ มาก จึงมีความท๎าทายที่การ maintain และการพัฒนา
ศักยภาพ และพัฒนาแรงจูงใจที่มิใชํตัวเงิน  

• กําลังพัฒนาระบบ Long term care insurance ที่มีคุณภาพ พอที่คนจะรํวมจําย 

• ภาคเอกชน เข๎ามามีสํวนสนับสนุนเรื่อง nursing home  

- Living support  /prevention  ผู๎รับผิดชอบคือ ชมรมผู๎สูงอายุ และโรงเรียนผู๎สูงอายุ ชํวย
ดูแลซึ่งกันและกัน 

 

ประเด็นท้าทาย คือ โรงพยาบาลอํานาจเจริญมีเครือขําย รพช. 6 ศูนย๑ โดยดูแลและจัดรูปแบบบริการ

ให๎แกํกลุํม IMC และ LTC แตํยังพบจุดอํอน คือ ถ๎าปริมาณกลุํม LTC มากขึ้น ทรัพยากรบุคคลากรจะ

เพียงพอหรือไมํ อาจจะต๎องคิดกันตํอกับพื้นที่ ซึ่งจําเป็นต๎องมีระบบ support เรื่องอัตรากําลังคน 

เค เอส โฮมแคร์ (KS homecare)  

 เป็นสถานบริบาลเอกชนในเขตนนทบุรี ตั้งอยุํบนพ้ืนที่ 2 ไรํ มีจนาด 16 เตียง เน๎นกลุํ

เปูาหมายให๎บริการผู๎ปุวยระยะพักฟ้ืน และติดเตียง  
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แนวคิดในการทํางาน 

- เริ่มต๎นจากแรงบันดาลใจ มีการเก็บข๎อมูล วิจัย หาสถานที่ ใช๎เวลารวบรวมข๎อมูลเป็นเวลา 5 
ปี ใช๎ SWOT ในการวิเคราะห๑กํอนเปิดศูนย๑ ต๎องการพัฒนาศูนย๑ให๎เป็นมาตรฐาน 

- การหาสถานที่ต๎องเข๎าถึงได๎งําย พยายามขยายไปชานเมืองเพ่ือลดต๎นทุน และเพ่ิมการเข๎าถึง
คนฐานะปานกลาง 

- ให๎ความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากร โดยต๎องสร๎างให๎เกิดความภูมิใจในงานของตนเอง 
โดยเฉพาะบุคลากรระดับปฏิบัติงานที่ทําหน๎าที่เป็นผู๎ดูแลซึ่งจะมีอายุประมาณ 17-20 ปี จะ
สร๎างความมั่นใจให๎กลุํมผู๎รับบริการด๎วยการสร๎างภาพลักษณะที่ดีกํอนทั้งความสุภาพ การ
แตํงกาย การทักทายเพ่ือสร๎างความเป็นมิตรของกลุํมผู๎รับบริการ 

- เน๎นคุณภาพมากกวําประมาณ  

- การบริหารจัดการใช๎ 4M  

• Man การบริหารกําลังคน ให๎เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากที่สุด เน๎นบุคลากร
อายุน๎อย )17-20 ปี( 

• Money หาแหลํงทุน และจัดการเงินให๎คุ๎มคําท่ีสุด 

• Material จัดการอุปกรณ๑ให๎สิ้นเปลืองน๎อยที่สุด  

• Management บริหารควบคุมงานให๎เป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ  

- ป๓จจัยที่ทําให๎สถานบริบาลประสบความสําเร๎จ ต๎องมีเปูาหมายที่ชัดจน ต๎องอับเดต
สถานการณ๑โลกอยํางตํอเนื่อง  ต๎องมีวิธีการดําเนินงานที่ชัดเจน มีการพัฒนามาตรฐาน
บุคลากร ปลูกฝ๓งภาพลักษณ๑ และความเป็นมิตรให๎กับ CG  

ประเด็นแลกเปลี่ยนในที่ประชุม 

- การให๎ CG ในระบบสามารถรับงานสํวนตัวได๎ ซึ่งที่ประชุมมองวําถ๎าทําได๎ควรเป็นเฉพาะ CG 
ที่มีความเชี่ยวชาญและคนจ๎างข๎างนอกมักเป็นคนมีฐานะ อยํางไรก็ตามการสร๎างความ
ภาคภูมิใจให๎กับคนทํางานคือป๓จจัยสําคัญมากท่ีสุด 

- รัฐบาลควรสนับสนุน CG ของภาคเอกชนบ๎าง  

- ที่ประชุมยังให๎ความสําคัญกับการสร๎างความนําเชื่อถือให๎กับ CG เพ่ือให๎ได๎รับการยอมรับจาก
ผู๎รับบริการโดยเฉพาะประชาชนในเขตเมือง 

- บทบาทของ อปท ในการสร๎างและจ๎างงานนักบริบาลในท๎องถิ่น  
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ระบบฐานข้อมูลสนับสนุนระบบการดูแลระยะยาว  

 ระบบฐานข๎อมูลรองรับงาน LTC มีระบบที่หลากหลายมาก ขาดการเชื่อมโยงกัน และเป็น

ภาระเพ่ิมให๎พ้ืนที่และพ้ืนที่ยังไมํสามารถใช๎ประโยชน๑จากระบบฐานข๎อมูลที่กําหนดจากสํวนกลางได๎ 

ในบางพ้ืนจึงมีนวตกรรมการพัฒนาระบบฐานข๎อมูลนํามาใช๎ในการทํางาน ดังนี้ 

กองการพยาบาลสาธารณสุข สานักอนามัย กรุงเทพมหานคร 

กทม. ได๎ทํา MOU แชร๑ฐานข๎อมูลกับ สปสช ตั้งแตํปี 2560 – 2561 และได๎พัฒนาฐานข๎อมูล 

ทําศูนย๑สํงตํอข๎อมูลการสํงตํอ โดยใช๎โปรแกรม BMA home ward  referral center เชื่อมโยงกับ 

รพ. ใน กทม. 83 แหํง (จาก 125) เป็นประโยชน๑อยํางมากในการสํงตํอให๎ รพ. ในพ้ืนที่เข๎าไปดูแล 

โปรแกรมนี้ มีระบบให๎สัญญาณ เขียว เหลือง แดง เพ่ือสถานพยาบาลในพ้ืนที่วางแผนการตรวจเยี่ยม

ผู๎สูงอายุ โดย รพ.จะเป็นผู๎บอกวําอยูํสถานะไหน  

ในการออกเยี่ยมบ๎านจะมี CG และ nurse care ออกเยี่ยมรํวมด๎วย โดยโปรแกรมเชื่อมกับ

ระบบ GPS ติดตามตัว เหมือน Google map เพ่ือการติดตามคนไข๎ โปรแกรม มีการจัดระดับคนไข๎ 

ตามระดับอาการเพ่ือให๎ CG และ CM เข๎าไปเยี่ยมและดูแล แตํถ๎าระดับความรุนแรงน๎อยกวํา จะมี

กระบวนการที่แตกตํางกันออกไป รวมถึงมีการคละเคส ติดเตียง ติดบ๎าน ติดสังคม เพ่ือการสมดุลของ

งบประมาณ 

ผู๎ใช๎งานสามารถเข๎าถึงข๎อมูลได๎ผําน app โทรศัพท๑ โปรแกรมสามารถแยกสิทธิของผู๎ปุวย 

แยกรายโรค แยกรายศูนย๑ รายเขต แยกจากจํานวนที่มากที่สุดไปน๎อยที่สุด ทําเป็นแผนที่ และบอกจุด

ของคนไข ๎

 

เทศบาลนครขอนแก่น จ. ขอนแก่น 

CM ของศูนย๑พัฒนาคุณภาพชีวิตผู๎สูงอายุทุกแหํงจะต๎องแจ๎งข๎อมูลผู๎ปุวยผํานโปรแกรม 

Excel (กํอนเข๎าสูํระบบของ สปสช.) นํามาใช๎ประโยชน๑ในบริการปฐมภูมิ สามารถวิเคราะห๑จําแนกโรค 

และมีการนําข๎อมูลมาปรับกลยุทธ๑ NCD clinic cup ของศูนย๑แพทย๑ไปยังระบบสํงตํอหากพบป๓ญหา 

จากข๎อมูลที่นํามาวิเคราะห๑สํงผลให๎ลดอัตราการเกิดโรคเบาหวานถือเป็นผลงานในปีลําสุด สามารถ

ควบคุมและไมํเกิดภาวะแทรกซ๎อน เป็นผลมาจากการมีข๎อมูลมาวิเคราะห๑ ข๎อมูลจากวิเคราะห๑ ทําให๎

สามารถลดปริมาณการใช๎งบจากกลุํม 1-2 มาดูแลกลุํม 3-4 ทําให๎สามารถเฉลี่ยได๎ 

โครงการสร๎างนวัตกรรมการดูแลผู๎สูงอายุระยะยาว “บัตรผู๎สูงอายุ” ที่แสดงคิวอาร๑โค๎ด 

เพ่ือให๎ผู๎สูงอายุได๎ทราบข๎อมูลของตนเอง และหมอจาก รพ. ตํางๆ หรือ หนํวยฉุกเฉินจะได๎รับทราบ
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ข๎อมูลดังกลําวด๎วย มีความรํวมมือกันจากหลายภาคสํวน 25 ภาคี ทั้งภาครัฐ สถาบันการศึกษา และ

เอกชน โดยการพัฒนาสายรัดข๎อมือ เพ่ือตรวจเช็คสภาพรํางกาย การกิน การนอน การออกกําลังกาย 

มอบให๎แกํผู๎สูงอายฟุรี และระบบนี้จะเชื่อมโยงมาท่ีสํวนกลาง ทําให๎เจ๎าหน๎าที่สามารถรับทราบสถานะ

สุขภาพผู๎สูงอายุได๎ ป๓จจุบันนี้โครงการเพ่ิงเริ่มดําเนินการ มีการแจกสายรัดข๎อมือไปยังผู๎สูงอายุในบาง

พ้ืนที่ แตํยังพบป๓ญหาการขาดสัญญาณอินเตอร๑เนต และการเชื่อมโยงฐานข๎อมูลกับกระทรวง

สาธารณสุข 

โรงพยาบาลสวรรคโลก จ. สุโขทัย 

จากสภาพป๓ญหาที่ CM ต๎องเขียนรายงานจํานวนมากอีกทั้งต๎องคอยติดตามสนับสนุนการ

ทํางานของ CG และ CG ก็มีเอกสารรายงานมากเชํนกัน จึงทําให๎ CM ไมํมีเวลาเพียงพอในการที่จะ

สนับสนุนการทํางานของ CG ได๎ ได๎มีการนําแอปพลิเคชัน caregiver 4.0 ของคุณนงลักษณ๑ คําโฉม 

พยาบาลจังหวัดเพชรบูรณ๑ ที่ได๎รับรางวัลนวัตกรรมดีเดํนจาก สปสช. มาปรับใช๎ในพ้ืนที่ โดยใช๎ผําน

โทรศัพท๑มือถือ ใช๎สําหรับ CG บันทึกโปรแกรมกิจกรรมการดูแลสุขภาพให๎แกํ CM รองรับทั้งรูปแบบ

ของเนื้อหา และรูปภาพ โปรแกรมสามารถประเมินผล ADL และดึงข๎อมูลจากระบบมานําเสนอได๎ 

จากการทดลองใช๎ในพ้ืนที่ 1 ตําบล พบวําทําให๎ CG สะดวกตํอการรายงานการเยี่ยมผู๎ปุวยในแตํละ

ราย ชํวยในการติดตํอประสานงานระหวําง CG ทีมสหวิชาชีพ มีหลักฐานเชิงประจักษ๑ในการทํางาน 

และ CM สามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานของ CG ได๎ ข๎อจํากัดของการใช๎ application นี้ คือต๎องมี

อุปกรณ๑มือถือ และอินเตอร๑เน็ต 

 

อบจ. สงขลา  

อบจ. สงขลาได๎พัฒนาระบบสารสนเทศอชื่อวํา IMed เป็นการบูรณาการข๎อมูลทุกภาคี ทุก

ภาคสํวน ที่เกี่ยวข๎องกับคนพิการและผู๎สูงอายุ เข๎าด๎วยกัน ผํานแอพพลิเคชั่น Imed@home มี

ลักษณะคล๎าย caregiver 4.0 แตํสามารถเพ่ิมข๎อมูลป๓ญหา หรือความต๎องการของผู๎ปุวยได๎ แบํงมิติ

ทางด๎านสังคม สุขภาพ บอกป๓ญหาที่ต๎องการแก๎ไข ระยะเวลา เรํงดํวน ปานกลาง เพ่ือให๎หนํวยงาน

สํวนกลางแก๎ไขป๓ญหาเรํงดํวนได๎ 

ระบบฐานข๎อมูลมี 2 ระดับ  

ระดับจังหวัด (พมจ. สสจ. รวมถึงสมาคมอ่ืนๆ ระดับจังหวัด) มารวมข๎อมูลกัน พัฒนาเป็น

ฐานข๎อมูลรํวมที่อุดชํองโหวํของแตํละหนํวยงาน 

ระดับพ้ืนที่ อําเภอ ตําบล ชุมชน ครอบครัว ต๎องกําหนดบทบาทหน๎าที่ให๎ชัด 
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แผนการพัฒนาระบบ LTC ในพื้นที่ 

ภายหลังกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ครั้งที่ 2 พ้ืนที่ที่รํวมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ ได๎นําเสนอ

แผนขับเคลื่อนระบบ LTC ของตัวเอง ดังนี้  

 

รพ. กุฉินารายณ์ จ. กาฬสินธุ์ 

ประเด็น เนื้อหา 
แผนการดําเนินงาน - ระบบประสานงานโดยระบบอิเล็คทรอนิคส๑ 

- การสร๎างกําลังคนที่มีประสิทธิภาพ บทเรียนจากเอกชน KS 
(สร๎างขวัญกําลังใจ การแตํงกายท่ีสุภาพ)  

ข๎อเสนอแนะ - เครือขํายมีความสําคัญ การสร๎างเครือขําย ร .ร. ผู๎สูงอายุ 
ชมรมผู๎สูงอายุ คณะกรรมการกองทุน 
- คณะกรรมการกองทุนต๎องเลือกจากบุคคลที่สามารถชํวยแบํง
เบาได ๎
- ต๎องการหลักสูตร CG ที่เหมาะสมกับบริบท (ไมํอยากให๎เน๎น
เทคนิคหรือวิชาการมากนัก) 
- ระบบการสํงตํอในการชํวยกันดูแล เป็น กาฬสินธุ๑ happiness 
model เพ่ือการทํางานที่รวดเร็วขึ้น 

 

โรงพยาบาลบึงโขงหลง จ. บึงกาฬ 

ประเด็น เนื้อหา 
แผนการดําเนินงาน - นํา Caregiver 4.0 ไปใช๎ 

- การจัดอบรม CG เพ่ิม และนําพระสงฆ๑มาเป็น CG ด๎วย  
- จัดสรรเงินและจัดซื้ออุปกรณ๑ และวัสดุทางการแพทย๑เพ่ิมเติม 
- จัดสรรเงินเป็นคําตอบแทนของ CM และ CG  
- เน๎นการสร๎างเครือขํายภาคีมากขึ้น เชํน ด๎านเศรษฐกิจ 
- พัฒนาศักยภาพ CM ระดับอําเภอ และจัดประชุม CM เพ่ิมข้ึน 

ข๎อเสนอแนะ คําตอบแทน CM ไมํควรไปผูกกับคณะอนุกรรมการฯ 
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โรงพยาบาลแม่วาง  

ประเด็น เนื้อหา 
การตํอยอดระดับอําเภอ - การทําฐานข๎อมูลในระดับอําเภอรํวมกัน ในเวทีของ พชอ. (ทั้ง

อปท พัฒนาชุมชน สาธารณสุข กิ่งกาชาด และพระสงฆ๑) 
- สร๎างภาคีเครือขําย อปท. พม. สาธารณสุข กิ่งกาชาด พระสงฆ๑ 
โดยบูรณาการข๎อมูลและทําฐานข๎อมูล CG รํวมกันในระดับ
อําเภอ 

การตํอยอดระดับตําบลบ๎านกาด -สร๎างแรงกระตุ๎นให๎คณะกรรมการ และวิเคราะห๑ SWOT ให๎ทุก
คนมีสํวนรํวมในการจัดทําแผน 

อบจ.สงขลา 

ประเด็น เนื้อหา 
การตํอยอดระดับจังหวัด - นําแอพพลิเคชั่น CG 4.0 ไปบูรณาการกับ imed@home และ 

specific การดูแลผู๎ปุวยระยะยาว 
- การบูรณาการทุกศูนย๑ที่เกี่ยวข๎องเป็นหนึ่งเดียว และบริหาร
จัดการเป็นหนึ่งเดียว  
- สร๎างเยาวชน (new generation) เพ่ือให๎เกิดกําลังคนรุํนใหมํ
มาทํางาน 
- เสริมสร๎างกําลังใจให๎แกํคนทํางาน (nonfinancial) 

การตํอยอดในพื้นที ่ - mini CM ยังคงตํอยอดตํอไป  
- แบํงระดับ และบทบาทให๎กับ CG เพ่ือรองรับการดูแลใน
อนาคต 

  

โรงพยาบาลบ้านเหลื่อม 

ประเด็น เนื้อหา 
ประเด็นตํอยอด - พัฒนาศักยภาพ CG เพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะการดูแลผู๎ปุวยระยะ

ท๎ายโดยใช๎งบ 100,000 บาทของคัพ 
- นําเสนอความก๎าวหน๎า LTC ในการประชุม พชอ. และหา
ความรํวมมือเพ่ิมเติมจากภาคสํวนตําง ๆ  
- สร๎างความเติบโตกองทุนผู๎สูงอายุ โดยสมัครกองทุนบุญเพ่ือให๎
รํวมกันบริจาคให๎กับกองทุน โดยคาดหวั ง 100 บาทตํอ
ครอบครัวตํอปี สําหรับการนํามาบริหารงาน 
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- การทําให๎ผู๎สูงอายุติดสังคมให๎นานมากท่ีสุด ผํานชมรมตําง ๆ 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม อุบลราชธานี 

ประเด็น เนื้อหา 
ประเด็นตํอยอด -  นําแอพพลิเคชั่น caregiver 4.0 ไปใช๎  

- การขยายเครือขํายพระสงฆ๑มาชํวยในชํวง palliative care 
และนําเข๎าธรรมนูญตําบล 
- วางแนวทางในการพัฒนา mini CM ในพ้ืนที่  
- วางแนวทางการจัดการฐานข๎อมูล Imed@home แบบสงขลา 

 

โรงพยาบาลหนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี 

ประเด็น เนื้อหา 
ประเด็นตํอยอด -  วางแนวทางเพ่ือจัดตั้งศูนย๑พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู๎สูงอายุ 

-  การนําระบบ caregiver 4.0 ไปใช๎ 
-  การสร๎างเครือขํายกับภาคเอกชนมาสนับสนุนงาน LTC เพ่ิม
มากขึ้น 

 

อบจ. อํานาจเจริญ 

ประเด็น เนื้อหา 
ประเด็นตํอยอด - พัฒนาระบบการจัดการข๎อมูล เพ่ือวิเคราะห๑สําหรับการ

วางแผน เริ่มต๎นจาก manual 
- การเข๎าถึงกลุํมเปูาหมายที่แท๎จริง และการนําเอา caregiver 
4.0 ไปใช๎ในพื้นที่เพ่ือพัฒนาศักยภาพ CG 
- การสร๎างการมีสํวนรํวมที่ยั่งยืน และทําให๎ภาคีในพ้ืนที่เข๎าใจ
และตระหนักในป๓ญหารํวมกัน  
- พัฒนาศักยภาพ CG ให๎เป็นนักจัดการมากขึ้นไมํใชํนัก
ปฏิบัติการมืออาชีพ ซ่ึงควรเป็นบทบาทของญาติผู๎ปุวย  

 

 

 



 

280 

ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครขอนแก่น 

ประเด็น เนื้อหา 
ประเด็นตํอยอด - การจัดการระบบฐานข๎อมูลด๎วยระบบ caregiver 4.0 

- วางแนวทางการจัดตั้งศูนย๑ซํอมบํารุงกายอุปกรณ๑ อาจจะต๎อง
หาภาคีที่เกี่ยวข๎องเพ่ือขอสนับสนุน เชํน สถาบันอาชีวะ หรือ 
เทคนิค 
- พัฒนาเครือขํายจิตอาสาจากพระสงฆ๑และโรงเรียนเพ่ือเยี่ยม
บ๎าน (อิงตามโมเดลของสะบ๎าย๎อย)  
- วางแผนการเตรียมความพร๎อมของกลุํ มติดสั งคมเ พ่ือ
เตรียมพร๎อมไปสูํภาวะติดบ๎านติดเตียง 

 

ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม 

- ผู๎แทนจาก สสส. แลกเปลี่ยนความเห๎นตํอการพัฒนากําลังคนวํา ทักษะสําคัญที่มีผลคือ 

ระบบการบริหารจัดการ (คน เงิน ของ) คิดวํา กําลังคนต๎องการ นักจัดการกําลังคน หา focal point 

ทางด๎านกําลังคนในแตํละพ้ืนที่ และดูวําควรใช๎กลไกใดในการจัดการ ซึ่งในระบบการจัดการต๎องอาศัย

การรํวมมือกับ ภาคีตําง ๆ ในพ้ืนที่ มารํวมบริหารจัดการกําลังคนที่มีอยูํอยํางจํากัดรํวมกัน  

 

ส่วนที่ 5 

อภิปรายผล สรุปและข้อเสนอแนะ 
 

1. รูปแบบของการจัดระบบการดูแลผู้ปุวยระยะยาวและกําลังคนด้านสุขภาพ 

การดูแลระยะยาว (Long term care- LTC) ได๎รับการบรรจุเป็นสํวนหนึ่งของนโยบาย

รัฐบาลไทยในปี 2558 และได๎รับการสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

(สปสช.) ในปี 2559 โดยผํานกองทุนระบบการดูแลระยะยาวด๎านสาธารณสุขสําหรับผู๎สูงอายุที่มีภาวะ

พ่ึงพิง ซึ่งออกแบบให๎เป็นการดําเนินการรํวมกันระหวํางกระทรวงสาธารณสุขกับองค๑กรปกครองสํวน

ท๎องถิ่น หลายพ้ืนที่ได๎นํานโยบายไปปรับใช๎และสามารถสร๎างรูปแบบการจัดบริการสุขภาพ (Care 

model) ที่มีประสิทธิภาพสามารถตอบสนองตํอป๓ญหาของพ้ืนที่ ภายใต๎บริบทที่มีความแตกตํางและ

ข๎อจํากัดของทรัพยากร โดยรูปแบบเหลํานั้นเน๎นการจัดการของพ้ืนที่โดยให๎ประชาชนมีสํวนรํวม และ
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ผสมผสานการให๎บริการที่เป็นรูปแบบที่สถาบัน ( institute-based)  และ การจัดการในชุมชน 

(Community-based) โดยใช๎เครือขํายการสํงตํอท่ีมีประสิทธิภาพ  

ในปี 2561 สํานักงานวิจัยและพัฒนากําลังคนด๎านสุขภาพ (สวค.)  ได๎ทําการการศึกษาถอด

บทเรียนใน 25 พ้ืนที่ โดยแบํงเป็น 11 พ้ืนที่ในปีที่ 1 ประกอบด๎วย อ.สันทราย จ.เชียงใหมํ, อ.พราน

กระตําย จ.กําแพงเพชร, อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี, อ.บ๎านลาด จ.เพชรบุรี, อ.เมืองกาฬสินธุ๑ จ.กาฬสินธุ๑, 

อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ, อ.จักราช จ.นครราชสีมา, อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี , อ.ฉวาง จ.

นครศรีธรรมราช, เทศบาลนครศรีธรรมราช, จ.นครศรีธรรมราช, และ อ.บางกล่ํา จ.สงขลา และขยาย

อีก 14 พ้ืนที่ในปีที่ 2 ได๎แกํ อ.แมํวาง จ.เชียงใหมํ, อ.ไทรงาม จ.กําแพงเพชร, อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย, 

อ.หนองหญ๎าปล๎อง จ.เพชรบุรี, อ.กุฉินารายณ๑ จ.กาฬสินธุ๑, อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ, อ.บ๎านเหลื่อม จ.

นครราชสีมา, อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี, อ เมือง จ อํานาจเจริญ, อ.จุฬาภรณ๑ จ.นครศรีธรรมราช, อ 

ถ้ําพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช, อ.สะบ๎าย๎อย จ.สงขลา ศูนย๑บริการสุขภาพ เขต 48 กรุงเทพ ฯ และ 

เทศบาลเมืองขอนแกํน 

พบวําแตํละพ้ืนที่มีการดําเนินการให๎บริการระบบ LTC แตกตํางกันไปตามบริบททางสังคมและ

เศรษฐกิจที่แตกตํางกัน สามารถสรุปในภาพรวมได๎ดังนี้ 

 

1.1 ระบบบริการ LTC 

 การจัดระบบ LTC ของแตํละพ้ืนที่ตํอยอดจากระบบการเยี่ยมบ๎านผู๎ปุวยเดิมที่มีอยูํแล๎ว ซึ่ง

เป็นการเยี่ยมทั้งจากผู๎ปุวยสํงตํอมาจากระบบ Thai COC การเยี่ยมผู๎ปุวยที่แจ๎งมาจาก อสม. ตลอดทั้ง

การเยี่ยมผู๎ปุวยที่จําหนํายจากโรงพยาบาล เมื่อ นโยบาย LTC จึงเพ่ิมการจัดระบบการดูแลให๎

ครอบคลุมตามชุดสิทธิ ได๎แกํ การประเมินผู๎ปุวย การวางแผนการดูแล การทํา case conference 

การเยี่ยมบ๎าน เป็นต๎น นอกเหนือจากการเยี่ยมบ๎าน การดูแลที่สถานบริการก็เป็นบริการหนึ่งที่หลาย

ภาคีเข๎ามามีสํวนรํวมกับระบบบริการสาธารณสุข จากทั้ง 25 อําเภอ พบวํามีการจัดระบบการ

ให๎บริการที่สถานบริการรํวมด๎วย 9 พ้ืนที่ ได๎แกํ สันทราย เมืองกาฬสินธ๑ ชัยบาดาล ฉวาง แมํวาง กุฉิ

นารายณ๑ สะบ๎าย๎อย สวรรคโลก และเทศบาลนครขอนแกํน ลักษณะบริการที่ให๎คล๎ายคลึงกันคือ

บริการฟื้นฟูสภาพ โดยกายภาพบําบัดจากโรงพยาบาลชุมชน และบางแหํงอบรม CG ด๎านฟ้ืนฟูสภาพ

มาชํวย 

 พ้ืนที่ อ. เมืองกาฬสินธุ๑ และกุฉินารายณ๑ เป็นตัวอยํางของพ้ืนที่มีความรํวมมือระหวําง อปท. 

กับฝุายสาธารณสุข ได๎ตั้งศูนย๑โฮมสุข ในปี 2556 ให๎เป็นศูนย๑บริการให๎บริการฟ้ืนฟูสภาพผู๎สูงอายุ ผู๎

พิการและผู๎ปุวยเรื้อรังติดบ๎านติดเตียงเป็นหลัก โดยมีแผนกกายภาพบําบัด โรงพยาบาลกาฬสินธุ๑และ
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โรงพยาบาลชุมชนป็นภาคีด๎านสุขภาพที่สําคัญ กาฬสินธุ๑ ได๎จัดอบรมพัฒนาศักยภาพของ อสม. ให๎มี

ทักษะและความรู๎ด๎านกายภาพเบื้องต๎น และแตํงตั้งผู๎ผํานการอบรมให๎เป็น “หมอโฮมสุข” คอยเป็น

ผู๎ชํวยนักกายภาพบําบัดให๎บริการผู๎ปุวยในศูนย๑โฮมสุข และลงพ้ืนที่เยี่ยมผู๎ปุวยติดบ๎านติดเตียงใน

หมูํบ๎านรํวมกับทีมนักกายภาพบําบัดสัปดาห๑ละ 1 ครั้ง โดยใช๎งบประมาณจากกองทุนฟ้ืนฟู

สมรรถภาพทางการแพทย๑ ของ อบจ  

พ้ืนที่ที่พบวํามีการรํวมมือกับ อปท. และระบบบริการสาธารณสุขที่เข๎มแข็ง มีการแชร๑

ทรัพยากร คนเงินของ ได๎แกํ อําเภอชัยบาดาล อ สะบ๎าย๎อย สวรรคโลก เทศบาลนครขอนแกํน โดย 

อปท และ รพช รพสต รํวมมือกันจัดตั้งศูนย๑ฟ้ืนฟูฯ โดยได๎แนวคิดในการทํางานศูนย๑ฟ้ืนฟูสภาพ มี

ลักษณะในการดําเนินงานคล๎ายกันคือ อปท. สร๎างสถานที่และสนับสนุนกําลังคนและงบประมาณ

บางสํวน รพช.ให๎การสนับสนุนกําลังคน ด๎านกายภาพบําบัด แพทย๑แผนไทย 

ศูนย๑ฟ้ืนฟูจัดตั้งที่วัด ใน 3 พ้ืนที่ ได๎แกํ วัดห๎วยเกี๋ยงที่อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหมํ  และวัดกระ

เปียด ในอําเภอฉวาง นครศรีธรรมราช และวัดที่อําเภอจุฬาภรณ๑ วัดห๎วยเกี๋ยง เป็นความรํวมมือ

ระหวํางวัดและ รพช. สันทราย ให๎คนพิการและผู๎สูงอายุที่ดูแลตนเองได๎มาทํางานดูแลผู๎ปุวยที่เข๎ารับ

บริการที่นี่ โดยได๎รับการอบรมจากบุคลากรของโรงพยาบาล วัดใช๎เงินบริจาคจํายคําตอบแทน 

นอกจากนี้ทาง รพช. สันทรายยังได๎สนับสนุนนักกายภาพบําบัดให๎ปฏิบัติหน๎าที่ภายในศูนย๑นี้ 1 คน 

ขณะที่วัดกระเปียด ในอําเภอฉวาง นครศรีธรรมราช พระครูพลเมธากร เจ๎าอาวาสได๎รํวมมือกับ รพ

สต. กระเปียด กํอตั้งศูนย๑ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการชุมชนวัดกระเปียด ในปี 2551 โดยได๎รับ

งบประมาณจาก สปสช. มีทีมสหวิชาชีพ ของ รพร. ฉวางเป็นพ่ีเลี้ยงคอยดูแลและอบรมบุคลากร เปิด

ให๎บริการฟรี ปี 2561 ได๎ย๎ายศูนย๑ไปอยูํในบริเวณใกล๎เคียงกับ รพสต. กระเปียด และมีการทํางาน

เชื่อมตํอกับกองทุน LTC มีผู๎ชํวยดูแล หรือ care giver (CG) อยูํประจําคอยให๎บริการรํวมกับ

เจ๎าหน๎าที่ท่ีผํานการอบรมแพทย๑แผนไทย นอกจากนี้ยังมีศูนย๑เครื่องมือกายอุปกรณ๑เพ่ือให๎ผู๎ปุวยยืมใช๎ 

ที่ อ จุฬาภรณ๑ เจ๎าอาวาสวัดสํานักขัน หนึ่งเข๎ารํวมเป็น พชอ. และอนุญาตให๎ใช๎พ้ืนที่วัดเป็นที่ตั้งศูนย๑

พัฒนาคุณภาพชีวิตผู๎สูงอายุ โดยองค๑กรที่ทําหน๎าที่บริหารจัดการงบประมาณของกองทุน LTC เจ๎า

อาวาสใช๎ความเป็นศูนย๑รวมจิตใจชุมชน มาสนับสนุนงานด๎านสุขภาพและคุณภาพชีวิตมาก ผสาน

ประเด็นขับเคลื่อนตํางๆ ลงไปในบทเทศน๑ 

ศูนย๑ฟ้ืนฟู ๆ ที่กํอตัวโดยชุมชนที่อําเภอแมํวาง ตั้งขึ้นโดยชมรมผู๎สูงอายุ มี อปท และ รพช 

มาให๎การสนับสนุน เป็นศูนย๑ฯ ที่ให๎ภาพของการรํวมมือของชุมชนอยํางชัดเจน 
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1.2 กําลังคนด้านสุขภาพ 

 กําลังคนด๎านสุขภาพ 3 กลุํมที่มีความสําคัญในการให๎บริการสุขภาพผู๎สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง 

ได๎แกํ ผู๎จัดการระบบการดูแล หรือ CM (care manager) ทีมสหวิชาชีพ และ นักบริบาล หรือ CG 

(care giver) ซึ่งในแตํละพ้ืนที่มีการดําเนินงานมีสํวนที่คล๎ายคลึงกันและแตกตํางกัน ตามแตํบริบท

ของพ้ืนที ่

CM 

 CM สํวนใหญํเป็นพยาบาล แตํละ รพสต จะคัดเลือกพยาบาลหรือผู๎ที่รับผิดชอบงานผู๎สูงอายุ

อยูํแล๎วมาอบรมเพ่ือทําหน๎าที่ CM ในระดับอําเภอก็จะมี CM ที่ สสอ และที่ รพช เป็นผู๎ประสานหลัก 

โดยที่กําลังคนที่ทําหน๎าที่ CM นั้น ไมํใชํคนใหมํท่ีเพ่ิมข้ึนแตํเป็นบุคลากรเดิมที่มีภาระอยูํแล๎ว ดังนั้นจึง

เป็นการเพ่ิมงานมากขึ้นกับบุคลากรที่มีจํากัด โดยเฉพาะใน รพสต หาก CM ย๎าย หรือไปอบรมก็จะ

ขาดกําลังคนด๎น CM ไปเลย 

 สหวิชาชีพ  

สหวิชาชีพจะได๎รับการคาดหวังวําจะเป็นกําลังคนระดับวิชาชีพที่เข๎าไปหนุนเสริมระบบ LTC 

ที่ชุมชน ทั้ง 25 พ้ืนที่ จะพบเห็นบทบาทของเครือขํายปฐมภูมิ (PCC) ตํองาน LTC ได๎ชัดเจนในพ้ืนที่ที่

มีความเข๎มแข็งของ PCC อยูํแล๎ว ซึ่งสํวนใหญํจะเป็นพ้ืนที่ที่มีทีมหมอครอบครัวเพียงพอกับความ

ต๎องการ และพ้ืนที่อ่ืนๆ ที่มีการเตรียมความพร๎อมของเครือขํายปฐมภูมิได๎แกํ การเตรียมกําลังคน 

แพทย๑และสหวิชาชีพ ประจําเครือขํายตําง ๆ และจัดระบบสนับสนุนรองรับ    ซึ่งการจัดเตรียมความ

พร๎อมดังกลําวสามารถใช๎ประโยชน๑จาก PCC ของตนเองมาดําเนินงาน  LTC  ตั้งแตํกํอนที่ สปสช. จะ

ตั้งกองทุน  LTC และสามารถเชื่อมโยงการทํางานนโยบายใหมํๆ เข๎ากับโครงสร๎างเดิมที่มี 

นอกจากนั้นยังสามารถเชื่อมโยงไปสูํโครงสร๎างใหมํที่เพ่ิงเกิดขึ้นคือคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ระดับอําเภอ (พชอ.) ทําให๎สามารถขับเคลื่อนงานในระดับอําเภอได๎ ตัวอยํางในพ้ืนที่ที่มีทีม fam 

med เป็นผู๎นําทีม เชํนที่ วารินชําราบ กุฉินารายณ๑ แมํวาง อําเภอเมืองกาฬสินธ๑ เทศบาลนคร

ขอนแกํน อํานาจเจริญ เดชอุดม สวรรคโลก จักรราช เป็นต๎น สํวนพ้ืนที่หลายแหํงที่มีการจัดระบบ

สนับสนุนเข๎มแข็งระหวําง รพช และรพสต ถึงแม๎จะไมํมี fam med ก็พบวําสามารถให๎การสนับสนุน

ทีมสหวิชาชีพได๎เป็นอยํางดี เชํน บางกล่ํา จักราช บ๎านเหลื่อม ฉวาง เป็นต๎น 

สํวนอําเภอเล็กที่ รพช ไมํมีกําลังคนเพียงพอ คํอนข๎างจะเป็นป๓ญหาในการสนับสนุน โดยเฉพาะการ

ขาดแคลน แพทย๑ และนักกายภาพบําบัด ทําให๎ไมํสามารถให๎การสนับสนุนเต็มที่ เชํนที่ บึงโขงหลง 

ศรีวิไล ถ้ําพรรณรา เป็นต๎น 
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   CG 

 CG หรือ Care Giver ผู๎ให๎บริการดูแล เป็นกําลังคนกลุํมใหมํในระบบบริการสุขภาพ เกิดขึ้น

พร๎อมกับกองทุน LTC ของ สปสช. โดยกําหนดให๎ผู๎ที่จะทําหน๎าที่ CG ได๎ต๎องผํานการอบรมตาม

หลักสูตรของกรมอนามัย ซึ่งมี 2 หลักสูตร คีอ 70 ชั่วโมง และ 420 ชั่วโมง เกือบจะทั้งหมดของ CG 

เป็น อสม ถึงแม๎ชํวงแรกจะมีบุคลอ่ืนสมัครเข๎ามา แตํพบวําลาออกไป ดังนั้นที่เหลือยังปฏิบัติงานอยูํจึง

เป็น อสม การทํางานของ CG จะออกเยี่ยมบ๎านตามแผนที่ CM กําหนด และในการเยี่ยมแตํละครั้ง 

จะไปเป็นกลุํม เพื่อชํวยเหลือกันและกัน สํวนใหญํเป็นการเยี่ยมให๎กําลังใจ ให๎คําแนะนําด๎านสุขภาพ มี

บางรายที่ต๎องทําแผลและให๎กายภาพบําบัดเบื้องต๎นตามที่ CM และ นักกายภาพบําบัดสอน แตํมีไมํ

มากนัก CG ได๎รับการยอมรับอยํางมากจากทั้งผู๎ปุวยและ CM 

 นอกจาก CG แล๎ว มีกําลังคนระดับผู๎ชํวยอีกกลุํมหนึ่งในบางพ้ืนที่ เรียกวําหมอโฮมสุขหรือ

ผู๎ชํวยนักกายภาพบําบัด ซึ่งเป็นอาสาสมัครนํามาอบรมด๎านฟ้ืนฟูสภาพและทําหน๎าที่เยียมบ๎านและให๎

กายภาพบําบัดตามคําชี้แนะของนักกายภาพบําบัด กลุํมนี้อาจจะถือวําเป็น CG ที่เชี่ยวชาญเฉพาะ

ด๎านการฟ้ืนฟู โดย อบจ เป็นผู๎จํายคําตอบแทน 

ในด๎านคําตอบแทน พบวํา CG ทํางานบางเวลา การได๎รับเงินสนับสนุนจากกองทุนเป็นราย

เดอืน จะมี 2 ประเภท หากเป็นพ้ืนที่ที่โอนเงินผํานสถานบริการ จะจํายคําตอบแทนตามระเบียบของ

สถานบริการ คือ CG ที่ดูแลผู๎สูงอายุภาวะพ่ึงพิง 5-10 คน ให๎ได๎รับการสนับสนุนจากกองทุนฯ เดือน

ละ 1,500 บาท CG ที่ดูแลผู๎สูงอายุภาวะพ่ึงพิงน๎อยกวํา 5 คน ให๎ได๎รับการสนับสนุนเดือนละ 600 

บาท  

 อยํางไรก็ดีพบวําในทางปฏิบัติสําหรับพ้ืนที่ที่มีการโอนเงินผํานศูนย๑พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ หรือ 

อปท แตํละพ้ืนที่มีการจํายคําตอบแทนให๎ CG หลากหลาย บางพ้ืนที่ยึดตามหลักเกณฑ๑ของกองทุนฯ 

โดยเฉพาะพ้ืนที่ที่เบิกจํายงบประมาณผํานสถานบริการ คือในอัตรา 600-1500 บาท ตํอคน บางพ้ืนที่

เลือกใช๎วิธีเบิกเงินสนับสนุนตามหลักเกณฑ๑ของกองทุนฯ ครั้งละ 50-100 บาท/ ชั่วโมง ดังนั้น

คําตอบแทนจะหลากหลายตามประเภทของผู๎ปุวยที่ได๎รับ และตามมติของคณะกรรมการแตํละแหํง 

ขณะที่บางพ้ืนที่สามารถพัฒนาจากระบบจิตอาสามาเป็นงานอาชีพ ทํางานเต็มเวลา คือสามารถจําย

คําตอบแทนรายเดือนให๎ CG ได๎ในอัตราที่สูงกวําเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ โดยมี อปท. ให๎การ

สนับสนุน โดยเฉพาะในพ้ืนที่ที่เบิกจํายจาก อปท หรือศูนย๑พัฒนาคุณภาพชีวิผู๎สูงอายุ สามารถสรุป

ความหลากหลายของรูปแบบ CG และการจํายคําตอบแทนได๎ดังตาราง 

 

ตาราง 1 แสดงความหลากหลายของ CG 
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ประเภท CG ค่าตอบแทน บริบท 
CG ที่เป็น อสม. เดิม ไ ด๎ รั บ เ งิ น ส นั บ ส นุ น ต า ม

ระเบียบกองทุน  LTC/ นํ า
เงินกองทุนฯ มาเฉลี่ยจําย
คําตอบแทนใหน CG เทํากัน
ทุกคน   

พบในพ้ืนที่ที่ที่มี อสม. ต๎องการเป็น 
CG หลายคน และมีความเป็นจิตอาสา
สูง 

CG 600-1500 บาท พ้ืนที่เบิกงบประมาณผํานสถานบริการ 
ใช๎ตามระเบียบสถานบริการ 

CG 600 – 4000 บาท พ้ืนที่เบิกงบประมาณผํานศูนย๑พัฒนา
คุณภาพชีวิต 

หมอโฮมสุข เบิกจากกองทุนฟ้ืนฟูฯ จําย
เป็นราย  ๆ ละ  50 บาท 
จํากัดที่คนละ 12 ราย ตํอ
เดือน 

มีผู๎สมัครเป็น CG ไมํมาก และ อปท. 
ใ ห๎ ก า ร ส นั บ ส นุ น ก า ร ทํ า ง า น 
กําหนดเวลาทํางานรายละ 45 นาท ี

CG อาชีพ ทํางานเต็มเวลา 
ในระบบรัฐ 

4,000 – 9,000 ตํอเดือน  อปท. สนับสนุนการจ๎างงาน เหมาะ
กับพ้ืนที่เขตเมือง หรือ อปท. ขนาด
ใหญ ํมีงบประมาณมาก 

CG อาขีพ ทํางานเต็มเวลา 
ในระบบเอกชน 

ราคาตามท่ีตกลงกัน เมือง ใหญํ  ฐานะทาง เศรษฐกิจดี 
เอกชนเปิด ให๎บริ การแตํต๎ องการ
เชื่อมโยงกับระบบบริการสุขภาพของ
ภาครัฐ 

 

 จากการเก็บข๎อมูลพบวําประเด็นจิตอาสากับการจํายคําตอบแทนให๎เหมาะสมตามเนื้องาน 

เป็นที่ถกเถียงมากในหลายพื้นท่ี ทั้งนี้พบวําในพื้นที่ท่ีฐานะทางเศรษฐกิจดี เมื่อได๎รับการอบรมเป็น CG 

จะหันไปรับจ๎างงานแบบเอกชนเนื่องจากให๎คําตอบแทนสูงกวํา บางพ้ืนที่จึงมีการรั่วไหลของกําลังคน

ตรงนี้ ต๎องมีการอบรมเพ่ิมเข๎ามา ซึ่งสํวนใหญํเมื่อรับการอบรมแล๎วก็ไมํอยากอยูํในระบบเนื่องจาก

คําตอบแทนน๎อย  

 ป๓ญหาประการสําคัญเกี่ยวกับ CG ที่พบคือ การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของ CG บาง

พ้ืนที่ไมํมีการอบรมเพ่ิมเพ่ือพัฒนาศักยภาพ  หรือมีแตํไมํตํอเนือง บางพ้ืนที่ CG ยังไมํได๎รับการ

ยอมรับจากสังคมเนื่องจากตัดขาดจากระบบบริการเดิมที่ทีมเยี่ยมบ๎านสหวิชาชีพทําไว๎คํอนข๎างดี  
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สําหรับการจัดระบบ LTC ในเขตเมืองคํอนข๎างจํากัด ทั้งนี้บริบทของเขตเมืองตํางจากชนบท

คํอนข๎างมาก ประชากรมีการศึกษาสูงกวํา รายได๎ดีกวํา ไมํเปิดรับคนนอกโดยเฉพาะ อสม. ต๎องการ

บริการที่จัดโดยบุคลากรระดับวิชาชีพ การให๎บริการดูแลระยะยาวกับประชาชนในเขตเมืองจึงยังเป็น

ความท๎าทายของระบบบริการสุขภาพของไทยอยูํ ป๓จจุบันนี้หลายแหํงมีความพยายามนําระบบ CG 

มาเป็นผู๎เยี่ยมบ๎าน แตํทําได๎คํอนข๎างจํากัด ไมํสามารถเข๎าถึงหมูํบ๎านจัดสรร คอนโด และเขตชุมชนได๎ 

การเยี่ยมบ๎านจึงยังเป็นหน๎าที่ของพยาบาลและสหวิชาชีพ บางแหํงจ๎างมาเป็นบางเวลา หรือบางแหํง

จ๎างพนักงานเยี่ยมบ๎านมาเต็มเวลา ทํางานควบคูํกับพยาบาลและสามารถให๎บริการด๎านสุขภาพตาม

การควบคุมของวิชาชีพ 

1.3 กลไก/ การบริหารจัดการ/เครือข่าย 

กลไกการประสานงาน 

การดําเนินงาน LTC ของแตํละอําเภอ จะต๎องได๎รับการสนับสนุนจากพยาบาล และสห

วิชาชีพจาก โรงพยาบาล ดังนั้นสํวนใหญํผู๎ประสานงานหลักจะอยูํที่โรงพยาบาลชุมชน โดยเฉพาะฝุาย

ปฐมภูมิ และมีการรํวมมือทํางานกับสํานักงานสาธารณสุขอําเภอผําน คณะกรรมการพัฒนา

สาธารณสุขระดับอําเภอ (คปสอ.) ซึ่งบางแหํงก็จะมี CM ที่ สสอ. บางแหํงก็ไมํมี ในการสนับสนุนให๎

เกิดความรํวมมือระหวําง อปท. และ รพ.สต. นั้น สาธารณสุขอําเภอจะเข๎ามามีบทบาทเชื่อมโยงให๎ 

อปท. เข๎ามารํวมมือ รวมทั้งการแก๎ป๓ญหาตําง ๆ ที่เกิดขึ้น กลไกที่ระดับอําเภอ จะมีท๎องถิ่นอําเภอที่

เป็นผู๎ประสานงานกับ อปท แตํละตําบล  

รูปแบบที่นําจะมีสํวนทําให๎งาน LTC ได๎รับการสนับสนุนจากสหวิชาชีพ คือ การพัฒนาระบบ

ปฐมภูมิที่เข๎มแข็งของพ้ืนที่ มีทีมสหวิชาชีพรับผิดชอบในแตํละ รพ สต มีการออกไปให๎บริการ

สม่ําเสมอ จะสามารถสนับสนุนให๎ LTC ในพ้ืนที่เป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ 

บทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการดูแลระยะยาว 

 แม๎ระบบ LTC จะได๎รับการพัฒนามาตั้งแตํปี 2559 และคาดวํา ในปี 2562 ทุกพ้ืนที่จะมี

ระบบ LTC แตํพบวําแม๎พ้ืนที่สํวนใหญํมีการดําเนินงาน LTC แตํยังมีพ้ืนที่บางสํวนที่ไมํสามารถ

ดําเนินงานและเบิกจํายงบประมาณได๎ ในกลุํมพ้ืนที่ที่ได๎มีการดําเนินงานแล๎ว มีรูปแบบความรํวมมือ

ระหวํางองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 2 รูปแบบ แกํ  

รูปแบบที่ 1 การโอนเงินผํานศูนย๑พัฒนาคุณภาพชีวิต โดย อปท. จะตั้งศูนย๑พัฒนาคุณภาพ

ชีวิตขึ้น มีคณะกรรมการบริหารชัดเจน และโอนเงินผํานศูนย๑ฯ และศูนย๑นี้จะเป็นที่ทํางานของ CM 

CG เป็นศูนย๑สนับสนุนอุปกรณ๑การแพทย๑ และบางแหํง เป็นที่ให๎บริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพแกํผู๎สูงอายุ
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และผู๎พิการ เป็นที่ให๎บริการสุขภาพด๎านอ่ืน ๆ ตลอดถึงที่จัดกิจกรรมตําง ๆ ของผู๎สูงอายุ ในพ้ืนที่

ศึกษาจํานวน 25 แหํงมีการโอนผํานศูนย๑ เกือบทุกอําเภอ แตํไมํทุกตําบล ยกเว๎น อ สวรรคโลกที่มีการ

โอนผํานศูนย๑ฯ ทุกตําบล มี 2 พ้ืนที่นอกเขตเมือง คือ สวรรคโลก และ สะบ๎าย๎อย ที่มี CM จาก อปท. 

สํวนในเขตเมือง ได๎แกํ อ เมืองอํานาจเจริญ เทศบาลนครขอนแกํน และศูนย๑สาธารณสุข กทม นั้น 

CM จาก อปท. เข๎าอบรมด๎วย ข๎อดีของการโอนงบประมาณผํานศูนย๑ฯ ได๎แกํ มีงบประมาณใช๎จําอยําง

ยืดหยุํนเหมาะกับความต๎องการของผู๎ปุวย การจํายคําตอบแทน CG ก็ยืดหยุํนและเหมาะสมกับภาระ

งาน และการประสานรํวมมือระหวํางกระทรวงสาธารณสุขและ อปท. คํอนข๎างดี เป็นเนื้อเดียวกัน 

โดยที่องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นเป็นผู๎ เลํนหลักเคียงบําเคียงไหลํกับระบบบริการสุขภาพ  

ตัวอยํางเชํน พ้ืนที่ จ กาฬสินธุ๑ เป็นตัวอยํางของพ้ืนที่มีความรํวมมือระหวําง อปท. กับฝุายสาธารณสุข 

ได๎รํวมมือกับฝุายกายภาพบําบัด รพ กาฬสินธุ๑ ตั้งศูนย๑โฮมสุข ในปี 2556 ให๎เป็นศูนย๑บริการรํวม

สวัสดิการสังคมในตําบล  โดยบูรณาการความรํวมมือภาคีหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง และมีองค๑การบริหาร

สํวนจังหวัด (อบจ) สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฟ้ืนฟู กิจกรรมที่ศูนย๑ ฯ เน๎นการให๎บริการ

ผู๎สูงอายุ ผู๎ พิการและผู๎ปุวยเรื้อรังติดบ๎านติดเตียงเป็นหลัก โดยมีแผนกกายภาพบําบัดจาก 

โรงพยาบาลกาฬสินธุ๑/ โรงพยาบาลชุมชน เป็นภาคีด๎านสุขภาพที่สําคัญ ได๎จัดอบรมพัฒนาศักยภาพ

ของ อสม. ให๎มีทักษะและความรู๎ด๎านกายภาพเบื้องต๎น และแตํงตั้งผู๎ผํานการอบรมให๎เป็น “หมอโฮม

สุข” คอยเป็นผู๎ชํวยนักกายภาพบําบัดให๎บริการผู๎ปุวยในศูนย๑โฮมสุข และลงพ้ืนที่เยี่ยมผู๎ปุวยติดบ๎าน

ติดเตียงในหมูํบ๎านรํวมกับทีมนักกายภาพบําบัดสัปดาห๑ละ 1 ครั้ง โดยใช๎งบประมาณจากกองทุนฟ้ืนฟู

สมรรถภาพทางการแพทย๑ ของ สปสช. ผําน อบจ  

รูปแบบที่ 2 การโอนเงินผํานสถานบริการ โดยสํวนใหญํวิธีการนี้จําทําในพ้ืนที่ ที่ไมํสามารถ

จัดตั้งศูนย๑ ฯ ได๎ และไมํมีความชัดเจนในการใช๎งบประมาณผําน อปท จึงให๎ อปท โอนเงินผํานสถาน

บริการ ซึ่งวิธีการนี้มีข๎อจํากัด โดย งบประมาณต๎องใช๎ตามระเบียบสถานบริการเทํานั้น การจํายคําอบ

แทน CG ก็ต๎องเป็นไปตามระเบียบ การจัดซื้อวัสดุตําง ๆ ก็ต๎องยึดตามระเบียบ และเพ่ิมภาระงานใน

ด๎านการบริหารจัดการเบิกจําย ตลอดทั้งเอกสารให๎แกํ เจ๎าหน๎าที่ โดยเฉพาะ CM พ้ืนที่ที่มีการโอนเงิน

รูปแบบนี้ พบเห็นในจํานวนใกล๎เคียงกับแบบแรก  

ในอําเภอเดียวกัน อาจจะมี 3 รูปแบบ คือ โอนเงินผํานศูนย๑ โอนเงินผํานสถานบริการ หรือไมํสามารถ

โอนเงินได๎เลย ขึ้นอยูํกับการตัดสินใจของ อปท. เป็นหลักวําจะอยูํในกลุํมไหน 

บทบาทของ พชอ. ต่อการสนับสนุนการดูแลระยะยาว 

 พชอ. ได๎รับการคาดวําจะสามารถขับเคลื่อนงานที่เกี่ยวข๎องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตใน

ระดับอําเภอ ซึ่งระบบการดูแลผู๎สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง เป็นประเด็นที่เกี่ยวข๎อง และมีหลายพ้ืนที่ตํางก็
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เห็นวํา พชอ. มีความสนใจในการขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตผู๎สูงอายุ จาก 25 พ้ืนที่ศึกษา มีเพียง 1 พ้ืนที่ 

ที่มีการขับเคลื่อนงานด๎านคุณภาพชีวิตโดย พชอ ทําให๎ทุกพ้ืนที่ได๎เข๎ามารํวม สํวนพ้ืนที่อ่ืน ๆ แม๎มี

ความสนใจในประเด็นดังกลําว แตํก็มีข๎อจํากัดในการขับเคลื่อน ดังเหตุผลตํอไปนี้ 

 1 ความสนใจของนายอําเภอมีหลากหลาย ไมํมีเวลาเพียงพอที่จะทําเฉพาะประเด็น และใน

บางพ้ืนที่มีการเปลี่ยนแปลงนายอําเภอ การขับเคลื่อนต๎องหยุดชงัก 

 2. การขับเคลื่อนงานผําน พชอ. จําเป็นต๎องมีทีมงานเลขาที่เข๎มแข็ง เพ่ือสามารถกระจาย

ยุทธศาสตร๑ไปสูํยุทธวิธีสูํการปฎิบัติได๎ 

 3. การขับเคลื่อนงาน เป็นไปอยํางกระจัดกระจายตามความสนใจของภาคี  

4. LTC มีลําดับความสําคัญอันดับหลัง ๆ ต๎องขับเคลื่อนประเด็นแรกกํอน 

 5. งบประมาณของ พชอ คํอนข๎างจํากัด ไมํเพียงพอที่จะอํานวยความสะดวกให๎เกิดการ

ขับเคลื่อนได๎ เชํน มีงบประมาณประชุมแคํ 10000 บาทตํอปี ทําให๎ต๎องจํากัดวันประชุมและกิจกรรม 

เป็นต๎น 

การร่วมมือกับภาคีอ่ืน 

 ข๎อค๎นพบที่สําคัญประการหนึ่งคือการจัดระบบบริการที่สามารถตอบสนองผู๎ที่มีภาวะพ่ึงพิงนั้น 

เป็นโอกาสในการทีหลากหลายภาคีจะเข๎ามามีสํวนรํวม ด๎วยเหตุที่ความต๎องการบริการของผู๎มีภาวะ

พ่ึงพิงนั้นต๎องการบริการที่หลากหลายมิติ ได๎แกํการบริการด๎านสุขภาพ การชํวยเหลือด๎านกิ จวัตร

ประจําวัน การดูแลด๎านสังคม และสิ่งแวดล๎อม ซึ่งจะเห็นวําความต๎องการเหลํานี้ ระบบบริการ

สาธารณสุขฝุายเดียว ไมํสามารถตอบโจทย๑ได๎ มีข๎อค๎นพบวํา ภาคีในแตํละพ้ืนที่มี 2 ระดับ ภาคีหลัก

ได๎แกํ องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ระบบบริการสุขภาพ (โรงพยาบาล สสอ. และ รพ.สต.) อบจ และ 

พมจ สํวนภาคีอ่ืน ๆ นั้น ตามบริบทของพ้ืนที่ เชํน นายอําเภอ พระ กศน เอกชน ภาคประชาชน เป็นต๎น 

หลายพ้ืนที่มีความรํวมมือกับภาคีอ่ืน ที่ไมํได๎มีภาระรับผิดชอบงานบริการสุขภาพโดยตรง โดยภาคีที่

สําคัญที่มีความรํวมมือกันคือวัดและองค๑กรภาคธุรกิจ พ้ืนที่สันทราย แมํวาง ศรีวิไล ฉวาง บ๎านลาด 

หนองหญ๎าปล๎อง สวรรคโลก สะบ๎าย๎อย เทศบาลเมืองขอนแกํน  มีความโดดเดํนในเรื่องของการ

รํวมมือกับวัด โดยมีป๓จจัยสําคัญคือพระสงฆ๑ที่มองการณ๑ไกลและพร๎อมเข๎ามาเป็นผู๎นําและสนับสนุน

กิจกรรมทางสังคม  โดยพบวําพระสงฆ๑ที่เข๎ามามีบทบาทในการสนับสนุนงาน LTC ตํางตระหนักดีถึง

ต๎นทุนสังคมของตนเองคือการเป็นสถาบันที่เป็นศูนย๑รวมจิตใจของประชาชน ตัวอยํางเชํน การสร๎าง

ศูนย๑ฟ้ืนฟูรํวมกันกับภาคีตําง ๆ ที่ วัดห๎วยเกี๋ยงที่อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหมํ และวัดกระเปียด 

ในอําเภอฉวาง นครศรีธรรมราช เป็นต๎นแบบที่นําสนใจ ในการจัดบริการฟ้ืนฟูสภาพแกํผู๎สูงอายุ และ



 

289 

กิจกรรมตํางๆ  โดยได๎รับความรํวมมือจากโรงพยาบาล โดยการสนับสนุนนักกายภาพบําบัดให๎ปฏิบัติ

หน๎าที่ภายในศูนย๑นี้ นอกจากนี้ยังมีตัวอยํางของพระที่ เข๎ารํวมเป็น CG และเยี่ยมบ๎านเสริมสร๎าง

กําลังใจแกํผู๎ปุวย ที่ แมํวาง เทศบาลนครขอนแกํน ศรีวิไล สะบ๎าย๎อย เป็น ต๎น และแหํงอ่ืน ๆ พบเห็น 

พระได๎ระดมป๓จจัย ทั้งเป็นด๎านวัสดุอุปกรณ๑การแพทย๑ และสิ่งจําเป็นในการดํารงชีวิต และนําไปมอบ

ให๎ผู๎สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง ผํานกลไก/ผู๎รับผิดชอบ LTC กศน. ได๎เข๎ามาชํวยสนับสนุนในการจัดอบรม 

CG ทั้งหลักสูตร 70 ชั่วโมงและ 420 ชั่วโมง โดยวิทยากรเป็นบุคลากรในระบบสุขภาพ จึงทําให๎การ

ทํางานรํวมกันอยํางใกล๎ชิดระหวํางผู๎ผลิต (กศน) และผู๎ใช๎ (ระบบสุขภาพ) 

 นอกจากภาคีที่เป็นสถาบันทางสังคมอยํางวัดแล๎ว ยังพบภาคีองค๑กรเอกชนและภาคประชา

สังคม ในสํวนของภาคประชาสังคมนั้น หลายพ้ืนที่ให๎ชุมชนเข๎ามามสํวนรํวมในการระบบ LTC ด๎วย

การจัดทอดผ๎าปุา เพ่ือนําเงินมาซื้อวัสดุอุปกรณ๑ รวมถึงครุภัณฑ๑และตั้งเป็นคลังครุภัณฑ๑และอุปกรณ๑

การแพทย๑ให๎ผู๎ปุวยยืมใช๎ นอกจากทําให๎เกิดความสัมพันธ๑ที่ดีระหวํางหนํวยบริการและชุมชนแล๎ว  ยัง

ทําให๎มีความคลํองตัวในการบริหารจัดการคลังวัสดุอุปกรณ๑เพราะไมํต๎องถูกขึ้นทะเบียนเป็นครุภัณฑ๑

ของโรงพยาบาล ซึ่งการเบิกจําย การยืม การคืน มีระเบียบขั้นตอนที่ต๎องปฏิบัติตามจนกลายเป็น

ความยุํงยาก นอกจากนี้ที่อําเภอบางกล่ํา จังหวัดสงขลา มีบริษัทเอกชนให๎การสนับสนุนกิจกรรมที่

เกี่ยวข๎องกับระบบ LTC อยํางเข๎มแข็ง สนับสนุนเครื่องใช๎สิ่งของที่ภาครัฐไมํสามารถสนับสนุนได๎ให๎กับ

ประชากรที่ต๎องการการดูแลระยะยาว  

1.4 งบประมาณ 

 แม๎วํา อปท. หลายแหํงจะทํา MOU เข๎ารํวมการจัดบริการ LTC กับ สปสช แตํกระบวนการ

เบิกจํายเงินนั้นกลับเป็นอุปสรรคตํอการดําเนินการ จึงมีหลายตําบลที่ต๎องโอนเงินผํานสถานบริการ 

และเบิกจํายตามระเบียบของสถานบริการทําให๎การเบิกจํายคําตอบแทนของ CG ไมํจูงใจนัก ถ๎าเทียบ

กับการโอนเงินผํานศูนย๑พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ตั้งข้ึน สามารถบริหารจัดการในการจํายคําตอบแทน CG 

ได๎สมเหตุสมผลกวํา นอกจากแหลํงทุนจาก สปสช. แล๎ว ในหลายพ้ืนที่ไมํสามารถใช๎งบประมาณของ

กองทุน LTC ได๎ เนื่องจาก อปท. ขาดความเข๎าใจ หรือไมํมีบุคลากรรับผิดชอบโดยตรง หรือเกรงกลัว

การตรวจสอบจาก สตง. ซ่ึงตําบลตาํง ๆ เหลาํนัน้ไมํสามารถเบิกงบประมาณได๎ จึงใช๎งบประมาณจาก

กองทุนสุขภาพตําบลมาจัดกิจกรรมตําง ๆ 

 งบประมาณจาก อบจ. ผํานกองทุนฟ้ืนฟูสภาพฯ ได๎นํามาใช๎ในการสนับสนุนการจัดบริการ 

LTC ที่จังหวัดกาฬสินธุ๑ อุบลราชธานี อํานาจเจริญ สงขลา รวมทั้งงบประมาณจาก อบต. และ

เทศบาล ก็ได๎นําออกมาใช๎ในหลายพ้ืนที่ เชํน เทศบาลตําบลลํานารายณ๑ เทศบาลตําบลสันนาเม็ง 
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นอกจากนั้น การระดมเงินบริจาคจากประชาชนก็พบเห็นในทุกพ้ืนที่ แตํเป็นเงินที่ไมํมากนัก ใช๎ได๎ใน

กิจกรรมที่จํากัด 

 

1.5 ระบบข้อมูลข่าวสาร และเทคโนโลยี 

 ระบบข๎อมูลขําวสารเป็นประเด็นป๓ญหาหลัก พบในทุกพ้ืนที่ เพราะมีแหลํงข๎อมูลที่พ้ืนที่ต๎อง

กรอกหลากหลายและข๎อมูลมาก ซ้ําซ๎อน ไมํเชื่อมโยงกัน และหากพ้ืนที่จะใช๎ประโยชน๑ก็ต๎องลงมือเก็บ

รวบรวมด๎วยตัวเองอีกครั้ง ทําให๎บุคลากร โดยเฉพาะ CM ต๎องใช๎เวลามากในการกรอกข๎อมูล ซึงเป็น

ภาระที่เพ่ิมมาคํอนข๎างมาก เนื่องจากสภาพป๓ญหาข๎างต๎น มีบางพ้ืนที่ได๎พัฒนาระบบเทคโนโลยีด๎าน

ข๎อมูลขําวสารนํามาใช๎อํานวยความสะดวกในการทํางาน เชํน ที่สวรรคโลกได๎นําโปรแกรม CG 4.0 

นํามาใช๎ในการเยี่ยมบ๎านของ CG และชํวยในการสื่อสารระหวําง CM และ CG ที่ กทม มีระบบข๎อมูล

ที่พัฒนาขึ้นใช๎ในการเยี่ยมบ๎านและสื่อสารระหวํางสหวิชาชีพ โดยมีผู๎ปุวยเป็นศูนย๑กลาง ที่เทศบาล

นครขอนแกํน ได๎เริ่มทดลองใช๎โปรแกรม smart health โดยผํานสายรัดข๎อมือที่มอบให๎ผู๎สูงอายุใสํ 

ซึ่งข๎อมูลจะมารวมกันที่สํวนกลางทําให๎เจ๎าหน๎าที่สามารถติดตามข๎อมูลสุขภาพของผู๎สูงอายุได๎ และที่

จังหวัดสงขลามีการพัฒนาโปรแกรมการเยี่ยมบ๎านชื่อ IMED ซึ่งให๎ CG ใช๎กรอกข๎อมูลในการเยี่ยมบ๎าน

แตํละราย และเจ๎าหน๎าที่สามารถติดตามข๎อมูลได๎ เหลํานี้เป็นต๎น 

 เทคโนโลยี พบวําสําหรับพ้ืนที่ที่ได๎มีการโอนเงินผํานศูนย๑พัฒนาคุณภาพชีวิต และพ้ืนที่ที่

ได๎รับการสนับสนุนจาก อปท. เป็นอยํางดี จะมีการตั้งศูนย๑อุปกรณ๑เครื่องมือแพทย๑ เพ่ือสนับสนุนการ

ดูแลที่บ๎านของผู๎ปุวย นอกจากนั้น บุคลากรและ CG บางแหํง ได๎มีการพัฒนานวตกรรมสําหรับ

ชํวยเหลือการฝึกกายภาพบําบัด เพ่ือลดภารกิจของผู๎ดูแลที่บ๎านอีกด๎วย 

 

2. ผลที่เกิดขึ้นจากการขับเคลื่อนโครงการการบริหารจัดการกําลังคนด้านสุขภาพสําหรับการดูแล

ระยะยาว 

 โครงการการบริหารจัดการกําลังคนด๎านสุขภาพสําหรับการดูแลระยะยาวได๎ดําเนินกิจกรรม

การศึกษาถอดบทเรียน 25 พ้ืนที่ จัดเวทีเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และเพ่ือพัฒนาศักยภาพในการบริหาร

จัดการกําลังคน และการนําเสนอเพ่ือคืนข๎อมูลและการขยายผล และมีการจัดตั้งเครือขํายสื่อสารของ

กลุํมทางไลน๑ จากการติดตามข๎อมูลเบื้องต๎น พบผลการเปลี่ยนแปลงในพ้ืนที่ซึ่งอาจจะเป็นผลกระทบ

จากกิจกรรมของโครงการ ดังตํอไปนี้ 
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 2.1 ระบบบริการ จุดเดํนของระบบบริการ LTC ในหลายพ้ืนที่คือ การมีศูนย๑ฟ้ืนฟู

สมรรถภาพทางกาย เพ่ือให๎บริการฟ้ืนฟูสภาพในลักษณะเช๎าไปเย็นกลับ ในลักษณะของ Day care 

แตํดูแลเฉพาะผู๎ที่ต๎องการการฟื้นฟูสมรรถภาพทางกาย โดยเป็นความรํวมมือระหวําง อปท. กับหนํวย

บริการ เชํน ในพ้ืนที่กาฬสินธุ๑ ชัยบาดาล และสะบ๎าย๎อย บางพ้ืนที่มีภาคีอ่ืนเชํนวัด เข๎ามามีบทบาท

รํวม เชํน วัดห๎วยเกี๋ยง อําเภอสันทราย  วัดบุญนารอบ ในเขตเทศบาลนครศรีธรรมราช  มีการผลิต

กําลังคนในลักษณะ CG เฉพาะทาง ทํางานในฐานะผู๎ชํวยนักกายภาพบําบัด ภายหลังกระบวนการ

เรียนรู๎รํวมกัน พ้ืนที่ที่ไมํมีศูนย๑ฟ้ืนฟูสภาพได๎เห็นข๎อดีของการมีฟ้ืนฟูสภาพ และพยายามพัฒนาให๎เกิด

ศูนย๑ฟ้ืนฟูฯ ในพ้ืนที่ของตนเอง บางแหํงเขียนโครงการเพื่อไปศึกษาดูงานในพื้นที่ที่มีอยูํแล๎ว เชํน ฉวาง 

บางกล่ํา หนองหญ๎าปล๎อง ศรีวิไล และบึงโขงหลง ในสํวนของฉวาง อยูํระหวํางการเขียนแผนโดยจะ

ขอการสนับสนุนงบประมาณสํวนหนึ่งจาก พมจ. ด๎วย ในอําเภอที่มีการตั้งศูนย๑ฟ้ืนฟูสภาพแล๎ว ก็มี

แผนพัฒนาให๎เกิดศูนย๑ครอบคลุมทุกตําบล เชํน ชัยบาดาล สะบ๎ายอย และเทศบาลนครขอนแกํน   

 ในสํวนของพ้ืนที่ที่ยังไมํสามารถตั้งศูนย๑พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ เพ่ือเป็นศูนย๑กลางการให๎บริการ

การฟ้ืนฟูสมรรถาพ พบวําได๎มีความพยายามขับเคลื่อนหาทางออกภายใต๎กรอบของตนเอง พ้ืนที่ศรี

วิไลเป็นตัวอยํางที่แสดงให๎เห็นการพยายามขับเคลื่อนโดยใช๎บทเรียนเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู๎  ศรีวิไลมี

ป๓ญหาเรื่องการขาดแคลนนักกายภาพบําบัด และ อปท. ยังติดป๓ญหาไมํสามารถตั้งศูนย๑ฟ้ืนฟูฯ ขั้นมา

เพ่ือรองรับงบประมาณของกองทุน LTC ได๎ ขณะที่ผู๎ปุวยที่มีภาวะพ่ึงพิงเป็นจํานวนมากต๎องการการ

ฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางกาย ศรีวิไลได๎ขับเคลื่อนตัวเองใน 2 รูปแบบ คือ รูปแบบที่หนึ่งเป็นการ

ขับเคลื่อนของนักกายภาพบําบัดของ รพช. เอง ที่จัดให๎มีงานกายภาพบําบัดเคลื่อนที่ ทุกสัปดาห๑จะ

ประสานกับ รพ.สต. ในพ้ืนที่ เพ่ือนัดผู๎ปุวยที่ต๎องการการฟ้ืนฟูสภาพให๎ไปรอรับบริการในพ้ืนที่

สํวนกลางของชุมชน อาจเป็นศาลากลางบ๎าน วัด หรือสถานที่อ่ืนใดตามท่ีมีในชุมชน เวียนไปทุกตําบล 

ทําให๎ประชาชนได๎รับบริการอยํางทั่วถึงโดยไมํเข๎ามาแออัดภายใน รพ. รูปแบบที่สอง เป็นการขับ

เคลื่อนที่เกิดจาก อปท. โดย อบต. สะแบง ได๎ทําความรํวมมือกับนักกายภาพบําบัดของ รพ. ให๎ลง

พ้ืนที่ให๎บริการผู๎ปุวยในพ้ืนที่รับผิดชอบของ อบต. ในชํวงวันหยุด โดย อบต. จํายคําตอบแทนหใ 

นอกจากจะเป็นการพัฒนาให๎เกิดรูปแบบบริการที่ยืดหยุํนแล๎ว ยังเป็นการบริหารบุคลากรในระบบ

สุขภาพให๎เกิดประโยชน๑สูงสุดกับประชาชนด๎วย ทั้งนี้ อบต.สะแบงได๎เรียนรู๎จากการทํางานของทีมนัก

กายภาพบําบัดชุมชน และทีมหมอโฮมสุขของ รพ.กาฬสินธุ๑ จึงนําแนวคิดไปประยุกต๑ให๎เหมาะกับพ้ืน

ทีของตนเองซึ่งไมํได๎มดีจํานวนนักกายภาพบําบัดมากเทํากาฬสินธุ๑ และการตั้งศุนย๑ฟ้ืนฟู ในลักษณะ

ของศูนย๑โฮมสุข ยังต๎องอาศัยป๓จจัยประกอบอื่นๆ จึงจะสามารถจัดตั้งได๎    
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 2.2 กําลังคน 

 ในสํวนของคําตอบแทนของ CG ที่สามารถสร๎างแรงจูงใจนั้น พ้ืนที่ตํางๆ ได๎เรียนรู๎รํวมกันวํา

หากการบริหารจัดการกองทุนสามารถทําโดยศูนย๑ฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิตผู๎สูงอายุ ซึ่งกองทุน LTC เปิด

โอกาสให๎ อปท. แตํละแหํงตั้งขึ้นมาเพ่ือทําหน๎าที่บริหารจัดการงบประมาณกองทุนได๎ จะทําให๎

สามารถตั้งคําตอบแทน CG ได๎สูงกวําการให๎หนํวยบริการเป็นผู๎บริหารจัดการและทําการเบิกจํายเอง 

แม๎พ้ืนที่ตํางๆ จะรับรู๎ข๎อมูลในสํวนนี้อยูํแล๎ว แตํก็ติดป๓ญหาไมํสามารถตั้งศูนย๑ฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิต

ผู๎สูงอายุขึ้นมาได๎ อยํางไรก็ดีมีหลายพ้ืนที่ที่มีกระบวนการการตั้งศูนย๑ที่ดีและเป็นต๎นแบบให๎พ้ืนที่อ่ืน

นําไปปรับใช๎ เชํน ตําบลทุํงปี๊ อําเภอแมํวาง  ศูนย๑พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ กํอตั้งโดยพัฒนามาจากชมรม

ผู๎สูงอายุที่มีความเข๎มแข็งและมีระบบในการบริหารจัดการ โดยพบวําสมาชิกชมรมผู๎สูงอายุสํวนใหญํ

เป็นข๎าราชการเกษียณ ซึ่งได๎รับการยอมรับจากคนในชุมชนเป็นทุนเดิม และมีศักยภาพในการบริหาร

จัดการองค๑กรอยูํกํอน ทําให๎สามารถตํอยอดมาเป็นศูนย๑พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ที่สามารถบริหารจัดการ

งบประมาณได๎ ตัวอยํางของทุํงปี๊  ทําให๎หลายพ้ืนที่มองเห็นความสําคัญของการดึงข๎าราชการ

เกษียณอายุเข๎ามาเป็นกําลังหลักในการจัดตั้งและดําเนินงานชมรมผู๎สูงอายุ เพ่ือให๎สามารถพัฒนาศูนย๑

พัฒนาคุณภาพชีวิตผู๎สูงอายุได๎ ซึ่งจะเป็นการแก๎ไขป๓ญหาตอบแทนของ CG ได๎ตรงประเด็นที่สุด เชํนที่ 

อําเภอบางกล่ํา จังหวัดสงขลา เริ่มมีการพูดคุยกันถึงการขยายเครือขํายชมรมผู๎สูงอายุ เพ่ือให๎

ข๎าราชการเกษียณเข๎ามามีบทบาทเพ่ิมขึ้น  

 ป๓ญหาการไมํได๎รับการยอมรับจากสังคมเมือง ทีมถอดบทเรียนมองเห็นป๓ญหานี้รํวมกับทุก

พ้ืนที่ที่เป็นลักษณะสังคมเมืองหรือกึ่งเมือง และพบวําในพ้ืนที่ตัวอยํางที่ศึกษายังไมํสามารถมีพ้ืนที่

ต๎นแบบที่สามารถแก๎ไขป๓ญหานี้ได๎อยํางแท๎จริง จึงออกแบบการขับเคลื่อนของโครงการด๎วยการเชิญ

ภาคเอกชนที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญในการให๎บริการประชาชนเขตเมืองมาถํายทอดแนวคิดใน

การบริหารจัดการนักบริบาลของตนเอง สามารถสรุปป๓จจัยสําคัญที่ทําให๎นักบริบาลของเอกชนได๎รับ

การยอมรับจากประชาชนในเขตเมืองได๎ดังนี้ เป็นผู๎ที่ผํานการฝึกอบรมและได๎รับการรับรองคุณภาพ

โดยบุคลากรระดับวิชาชีพ ซึ่งประเด็นนี้ CG ในระบบ LTC ของภาครัฐก็มีคุณสมบัติเดียวกัน ป๓จจัย

สําคัญของภาคเอกชนที่พบวํายังได๎รับการคํานึงถึงจากระบบ LTC ของภาครัฐคือการสร๎างภาพลักษณ๑

ที่นําเชื่อถือ เชํน การมีเครื่องแบบ มีบัตรประจําตัว การได๎รับการอบรมมารยาทในการเข๎าหาผู๎ปุว ย

และญาติ การกําหนดกรอบงานให๎ชัดเจนและมีระบบควบคุมคุณภาพที่ดี แนวคิดการบริหารจัดการ

กําลังคนของเอกชนทําให๎หลายพ้ืนที่ตระหนักถึงความสําคัญของภาพลักษณ๑และความนําเชื่อถือและ

คุณภาพของ CG ในสายตาของคนเมือง   

 นอกจากนี้ยังเกิดการแลกเปลี่ยนในเรื่องคุณสมบัติเฉพาะของ CG เชํน การมี CG  เฉพาะทาง

ที่เชี่ยวชาญงานด๎านการฟ้ืนฟูสภาพรํางกาย ซึ่งมีหมอโฮมสุขของตําบลนาจารย๑และทีมไม๎เลื้อยของ
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อําเภอกุฉินารายณ๑ จังหวัดกาฬสินธุ๑เป็นต๎นแบบ หลังผํานกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎รํวมกันที่

กรุงเทพฯ หลายพ้ืนที่เชํน บางกล่ํา ศรีวิไล ให๎ความสนใจและขอไปศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนา CG เฉพาะ

ทางด๎านการฟื้นฟูสภาพขึ้นในพ้ืนที่ของตนเองบ๎าง ทั้งนี้งานฟ้ืนฟูสภาพรํางกายเป็นบริการด๎านสุขภาพ

ที่สําคัญที่ผู๎ปุวยติดบ๎านติดเตียงต๎องการ อีกท้ังหลายพื้นท่ียังพูดถึงการมี CG พระ ทั้งเพ่ือดูแลพระสงฆ๑

อาพาธ เหมือนกรณีของวัดบุญนารอบที่นครศรีธรรมราช และการมีพระรํวมทีมเยี่ยมผู๎ปุวยซึ่งมีอําเภอ

แมํวางเป็นพื้นที่ต๎นแบบ ที่พบวําการมีพระสงฆ๑ออกไปเยี่ยมสํงผลบวกตํอสภาพจิตใจของผู๎สูงอายุที่ติด

เตียงเป็นอยํางยิ่ง เดชอุดมเป็นตัวอยํางพ้ืนที่ที่เริ่มขยับตัวสูํการสร๎าง CG พระ  

 ตําบลศรีละกอ อําเภอจักราช เป็นพ้ืนที่เดียวที่ให๎ความสําคัญกับการสนับสนุนการทําหน๎าที่ 

CG ของคนในครอบครัว โดยทางศรีละกอตระหนักถึงความเครียดของการที่บุคคลในครอบครัวคนใด

คนหนึ่งต๎องรับผิดชอบดูแลผู๎สูงอายุติดบ๎านติดเตียงตลอดเวลา จึงจัดโครงการให๎ CG ที่เป็นคนใน

ครอบครัวได๎พักผํอน พาไปเที่ยว พาไปอยูํวัด แล๎วสํง CG จิตอาสาในระบบกองทุน LTC เข๎าไป

ผลัดเปลี่ยนทําหน๎าที่แทน แนวคิดของศรีละกอได๎รับความสนใจจากพ้ืนที่อ่ืนๆ ที่เข๎ารํวมในการศึกษา

ครั้งนี้อยํางมาก พ้ืนที่ถ้ําพรรณรา นครศรีธรรมราชกําหนดให๎การอบรมญาติหรือคนในครอบครัว

ผู๎ปุวยติดบ๎านติดเตียงในการดูแลผู๎ปุวยเพ่ือให๎เป็น CG หลักเป็นกิจกรรมหนึ่งของแผนพัฒนา LTC 

ของตนเอง และให๎ CG ในระบบจิตอาสาเป็นกําลังสํารองของครอบครัว พ้ืนที่ศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ 

เป็นอีกหนึ่งพ้ืนที่ทําแผนสร๎างกําลงคนในครอบครัวเพ่ือให๎ดูแลผู๎ปุวยที่มีภาวะพ่ึงพิงเป็นหลัก โดย 

รพช. ศรีวิไล เป็นผู๎จัดการอบรมให๎ ใช๎หลักสูตรเดียวกับการอบรม CG  ของกรมอนามัย เน๎นให๎คนใน

ครอบครัวมีทักษะในการชํวยเหลือกิจวัตรประขําวันของผู๎ปุวย เชํนการอาบน้ํา การสระผม ได๎ถูกต๎อง

ยิ่งขึ้น และสามารถใช๎อุปกรณ๑การแพทย๑ที่ต๎องใช๎ในชีวิตประจําวันได๎ เชํน เครื่องดูดเสมหะ วางระบบ

การดูแลให๎กําลังคนในครอบครัวเป็นผู๎ดูแลหลัก มี CG ของระบบกองทุน LTC เป็นกําลังสนับสนุน 

และ CG ทําหน๎าที่ประสานกับ CM ให๎  

 CM เป็นบุคลากรอีกกลุํมหนึ่งที่มีบทบาทสําคัญยิ่งในการจัดบริการ LTC ทุกพ้ืนที่ประสบ

ป๓ญหาเดียวกัน 2 ประการคือ CM มีภาระงานหนักมาก สํวนใหญํเป็นพยาบาลวิชาชีพที่มีภาระงาน

มากอยูํแล๎ว บทบาท CM ที่ต๎องทํา care plan และงานเอกสารจึงเป็นภาระงานที่เพ่ิมขึ้นมา จากการ

ดําเนินโครงการนี้พบวําในระดับพ้ืนที่มีการแก๎ป๓ญหานี้ 2 รูปแบบ รูปแบบแรกคือตั้งผู๎ชํวย CM โดยมี

กุฉินารายณ๑เป็นพ้ืนที่ต๎นแบบ ด๎วยการพัฒนาหลักสูตร mini CM ให๎บุคลากรสายอ่ืนเชํนพนักงาน

ธุรการ จพ. สาธารณสุข ได๎เข๎ามาเรียนรู๎งาน CM โดยเฉพาะงานเอกสารเพ่ือแบํงเบาภาระ CM ให๎ 

CM ได๎โฟกัสที่การทํา Care plan และการควบคุมคุณภาพของ CG เดชอุดม อํานาจเจริญ และถ้ํา

พรรณรา ได๎นําแนวคิดการสร๎าง mini CM ไปใช๎เพื่อการป๓ญหาภาระงานที่มากเกินไปของ CM  
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 การมีทีมสหวิชาชีพลงไปเยี่ยมผู๎ปุวยอยํางสม่ําเสมอ เป็นบทเรียนที่ดีจากหลายพ้ืนที่ที่มีระบบ

เครือขํายปฐมภูมิแข็งแรง จึงทําให๎พ้ืนที่เล็กๆ พยายามจะดึงทีมสหวิชาชีพลงไปเยี่ยมบ๎านด๎วย เชํน ถ้ํา

พรรณรา  

 2.3 กลไก และภาคีเครือข่าย 

 กองทุน LTC ของ สปสช. กําหนดให๎ อปท. เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน และรับผิดชอบ

การเบิกจํายงบประมาณ แตํในชํวงเริ่มต๎นของโครงการมีบางพ้ืนที่ไมํสามารถเบิกจํายได๎ เนื่องจาก 

อปท. เห็นวํายังมีความไมํชัดเจนในการเบิกจํายงบประมาณของกองทุนนี้ ทําให๎ CG ต๎องทํางานโดย

ไมํได๎รับคําตอบแทน แตํในชํวงปีที่ 2 ของโครงการ หลังจากมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ มีการคืนข๎อมูล 

และพ้ืนที่มีความพยายามแก๎ป๓ญหา จึงสามารถเบิกจํายงบประมาณกับ อปท. ได๎ เชํน ที่ นครราชสีมา 

และท่ีฉวาง  

 พ้ืนที่ศึกษา 4 จังหวัดที่พบวํา อบจ. ให๎การสนับสนุนอยํางเข๎มแข็งกับ LTC ได๎แกํ กาฬสินธุ๑ 

สงขลา อุบลราชธานี อํานาจเจริญ ซึ่งทําให๎พ้ืนที่อ่ืน ๆ ได๎เรียนรู๎วํา ยังมีแหลํงทุนที่สามารถให๎การ

สนับสนุนได๎ จึงเริ่มมองหาแหลํงทุนดังกลําว เชํน ที่ จักราช จ. นครราชสีมา ขณะที่ฉวางขยายฐาน

ภาคีไปถึง พมจ. โดยกําลังอยูํระหวํางยื่นโครงการขอสนับสนุนงบประมาณในการสร๎างศูนย๑พัฒนา

คุณภาพชีวิตผู๎สูงอายุ  

 ภาคีที่สําคัญอีกภาคหนึ่งได๎แกํ พระ มีตัวอยํางพระทําหน๎าที่ CG ที่แมํวาง พระให๎การ

สนับสนุนป๓จจัยตําง ๆ ที่ สวรรคโลก หนองหญ๎าปล๎อง บ๎านลาด ศรีวิไล และอีกหลาย ๆ ที่ จึงทําให๎

พ้ืนที่อ่ืน ๆ สนใจที่จะเริ่มขยายสูํภาคีพระ มากขึ้น 

 

 2.4 ระบบข้อมูล เนื่องจากระบบข๎อมูลบันทึกข๎อมูลผู๎ปุวยและการให๎บริการผู๎ปุวยที่ต๎องการ

บริการดูแลระยะยาวในป๓จจุบันมีหลายระบบแตํขาดความเชื่อมโยงเนื่องจากแตํละระบบถูกออกแบบ

มาให๎ตอบโจทย๑การใช๎งานของพ้ืนที่ ระบบทั้งหมดนอกจากไมํเชื่อมกันทําให๎ต๎องใช๎เวลากับเอกสาร

นาน การศึกษาในครั้งนี้พบวําหลายพื้นท่ีคิดนวัตกรรมแก๎ป๓ญหาความซ้ําซ๎อนของระบบฐานข๎อมูลและ

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการให๎บริการประชาชนที่มีความต๎องการบริการ LTC ใช๎ภายในพ้ืนที่ของ

ตนเอง ที่อําเภอสวรรคโลกมีการนํา application CG 4.0 ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่จังหวัดเพชรบูรณ๑

พัฒนาขึ้นและได๎รับรางวัลจาก สปสช. มาใช๎เพ่ือบันทึกข๎อมูลการเยี่ยมบ๎านของ CM และ CG ซึ่ง

พบวํามีความสะดวก สามารถเชื่อมตํอและเก็บข๎อมูลได๎เป็นระบบและข๎อมูลอยูํ ในระบบได๎นานกวํา

การบันทึกและสํงตํอข๎อมูลผํานทาง application line การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ 

พบวําเกือบทุกพ้ืนที่มองเห็นข๎อดีของ application CG 4.0 หลายพ้ืนที่นําไปบรรจุในแผนพัฒนา
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ศักยภาพระบบบริการ LTC ของตนเอง เชํน พ้ืนที่จุฬาภรณ๑ แมํวาง เทศบาลนครขอนแกํน เดชอุดม 

บึงโขงหลง หนองหญ๎าปล๎อง และกุฉินารายณ๑ ซึ่งจะเริ่มทดลองในตําบลที่มีความพร๎อมกํอน สํวนที่

สวรรคโลกก็จะนําไปขยายผลให๎ครบทุกตําบลจะใช๎ให๎ครบทุกตําบล อํานาจเจริญมีแผนที่จะตํอยอด

ด๎วยการจะพัฒนาระบบฐานข๎อมูลขึ้นมาใหมํเพ่ือให๎ฐานข๎อมูลทั้งหมดเชื่ อมตํอกันและผู๎บริหาร

สามารถเข๎าดูข๎อมูลได๎ ซึ่งเป็นแนวคิดที่ต๎องการปิดชํองโหวํของ CG 4.0 ที่ระบบข๎อมูลยังคงอยูํเฉพาะ

ในพ้ืนที่ ไมํเชื่อมตํอกับโรงพยาบาลและผู๎บริหารยังไมํสามารถเรียกดูข๎อมูลแบบ real time ได๎ สํวน

สะบ๎าย๎อยจะนํา CG 4.0 มาใช๎ โดยพัฒนาให๎ข๎อมูลเชื่อมตํอกับ IMed ของจังหวัดสงขลา แม๎แตํ

ศูนย๑บริการสาธารณสุข 48 ของ กทม. ก็มีความสนใจที่จะนํา CG 4.0 มาเชื่อมตํอกับระบบฐานข๎อมูล 

BMA Homeward เดิม  ในขณะที่เดชอุดมมีแผนขอความรํวมมือกับ อบจ. จัดทําระบบฐานข๎อมูล

ระดับจังหวัดลักษณะเดียวกับ I Med ของ อบจ. สงขลา  

 

 2.5 ศูนย์อุปกรณ์การแพทย์ ในบางพ้ืนที่ยังไมํมีศูนย๑อุปกรณ๑การแพทย๑เพ่ือจะสนับสนุน

ให๎แกํผู๎ปุวยติดบ๎านติดเตียงได๎ยืมใช๎ เมื่อได๎เรียนรู๎จากพ้ืนที่อ่ืน ๆ จึงได๎บรรจุแผนการพัฒนาศูนย๑

อุปกรณ๑การแพทย๑เข๎าไปเป็นหนึ่งในแผนที่จะขับเคลื่อน เชํนพ้ืนที่อําเภอถ้ําพรรณรา โดยการนําของ 

รพ. ถ๎าพรรณรา ได๎จัดทําแผนจัดตั้งศูนย๑กายอุปกรณ๑ โดยให๎ รพ. เป็นศูนย๑กลางทําหน๎าที่แมํขําย  รพ.

สต.  เป็นลูกขําย เปิดรับบริจาคเงินและอุปกรณ๑จากภาคสังคม มีระบบการสํารวจความต๎องการการใช๎

อุปกรณ๑ของประชาชน โดย รพ.สต. รับผิดชอบสํารวจและทําทะเบียนผู๎ต๎องการใช๎สํงมาให๎ รพ. ถ้ํา

พรรณา เพื่อดําเนินการหาอุปกรณ๑และสํงใหผู๎ปุวยยืมตามที่ รพ.สต. ร๎องขอ เชํนเดียวกับอําเภอศรีวิไล 

ที่ได๎จัดระดมทุนในลักษณะของผ๎าปุาขอรับบริจาคเงินและอุปกรณ๑ทางการแพทย๑ที่จําเป็นสําหรับ

ผู๎ปุวยติดบ๎านติดเตียง เชํน เตียงปรับระดับ เครื่อง suction ไม๎ 3 ขา เพ่ือให๎ผู๎ปุวยได๎ยืมใช๎ โดยให๎

ศูนย๑ COC ของโรงพยาบาลเป็นผู๎รับผิดชอบ ที่บึงโขงหลงก็มีการดําเนินการในลักษณะเดียวกัน  

 

3. ปัญหาและความท้ายทายในการขับเคลื่อนระบบการดูแลระยะยาว 

 จากการถอดบทเรียน และเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ตําง ๆ สามารถพบป๓ญหาที่อาจจะเป็น

อุปสรรคตํอการเคลื่อนงาน LTC ดังตํอไปนี้ 
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1. ระบบบริการ 

1.1 ยังขาดสถานบริการหรือศูนย๑ที่เป็นสถานที่ดูแลฟ้ืนฟูสภาพของผู๎มีภาวะพ่ึงพิงในหลายที่  

เนื่องมาจากหลายสาเหตุ เชํน ไมํมีงบประมาณเพียงพอ ขาดการสนับสนุนจาก อปท. ความเข๎าใจของ

ผู๎บริหาร 

 1.2 การจัดระบบบริการในเขตเมืองเป็นความท๎าทายที่สําคัญของระบบการบริการระยะยาว 

เนื่องจากสังคมเมืองมีความเป็นสํวนตัวสูง มีความหํวงใยในสวัสดิภาพและความปลอดภัยของบุคคล

และทรัพย๑สินในบ๎าน ไมํเปิดประตุรับคนแปลกหน๎า คนเมืองไมํเชื่อมั่นในกําลังคนจิตอาสาที่ผํานการ

อบรมไมํกี่ชั่วโมง แตํต๎องการบริการจากกําลังคนระดับวิชาชีพ และคนเมืองสํวนใหญํไมํมีกําลังทรัพย๑

มากพอที่จะซื้อบริการจากภาคเอกชนที่จัดบริการในราคาคํอนช๎างสูง 

 

3. การขาดแคลน CM  
 โดยที ่CM เป็นบุคคลที่มีบทบาทสําคัญ ในทุกกระบวนการของการให๎บริการ โดยเฉพาะอยํางยิ่งการ

ประสานกับสหวิชาชีพและภาคีตําง ๆ เพ่ือจัดบริการให๎ได๎สอดคล๎องกับความต๎องการของผู๎ปุวย 

ในขณะที่ ในป๓จจุบันนี้ สํวนใหญํได๎คัดเลือกพยาบาลวิชาชีพซึ่งมีงานประจําอยูํแล๎ว จึงทําให๎ไมํมีเวลา

เพียงพอที่จะทําหน๎าที่ CM นอกจากนั้น CM ต๎องทําหน๎าที่ในการประสานงานคํอนข๎างมาก ซึ่ง

บางครั้งอาจจะมีทักษะในการประสานไมํเพียงพอ  

 

3. CG 

 3.1 CG ยังมีข๎อจํากัดในทักษะการให๎บริการ สํวนใหญํเป็นการไปเยี่ยมเพ่ือให๎กําลังใจ ให๎

คําแนะนําผู๎ปุวยและญาติ มีเพียงสํวนน๎อยที่สามารถให๎บริการสุขภาพ เชํน การทํากายภาพบําบัด

เบื้องต๎น การทําแผล การดูแลเรื่องยา เป็นต๎น 

 3.2 CG มีคําตอบแทนที่ยังไมํจูงใจเพียงพอ อาจจะทําให๎ไมํสามารถธํารงในระบบได๎ในระยะ

ยาว ป๓จจุบันบริการ LTC ถูกดําเนินการผํานทางการทําสัญญาให๎บริการระหวํางหนํวยบริการซึ่งสํวน

ใหญํคือ รพ.สต.  กับ อปท. ทําให๎การบริหารจัดการงบประมาณต๎องเป็นไปตามกรอบการใช๎งบเงิน

บํารุงของหนํวยบริการซึ่งมีระบบระเบียบที่ไมํยืดหยุํน ทําให๎เบิกคําตอบแทนให๎ CG ได๎น๎อย คือ 

ขณะที่สํวนน๎อยบริหารจัดการเงินกองทุนผํานศูนย๑ฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิตผู๎สูงอายุซึ่ง อปท. ตั้งขึ้นมา ทั้งที่

การบริหารงบประมาณผํานศูนย๑จะมีความยืดหยุํนสูงกวํา แตํภาระหน๎าที่สํวนใหยํจะตกอยุํกับ อปท. 
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อีกทั้งต๎องการความเข๎มแข็งของภาคประชาชนที่จะต๎องเข๎ามามีสํวนรํวมในการบริหารจัดการศูนย๑

ฟ้ืนฟูฯ 

 3.3 CG ที่คัดเลือกมา โดยสํวนใหญํ เป็น อสม แม๎จะมีข๎อดีคือได๎รับการยอมรับจากชุมชนเดิม

เป็นทุน มีองค๑ความรู๎ด๎านสุขภาพ มีจิตบริการ มีโอกาสการคงอยูํสูง แตํข๎อจํากัดคือ อสม บางคนมี

อายุมาก อาจจะไมํมีข๎อจํากัดในการเรียนรู๎เทคโนโลยีที่นํามาใช๎ และองค๑ความรู๎ทางวิชาการท่ีจําเป็น 

 ผลการถอดบทเรียนในโครงการนี้พบวํา CG สํวนใหญํมีอายุมากกวํา 40 ปี มีจํานวนไมํน๎อย

อยูํในกลุํมผู๎สูงวัยคืออายุเกิน 60 ปี ทําให๎เกิดภาวะผู๎สูงวัยดูแลผู๎สูงวัย ซึ่งจะเป็นป๓จจัยสําคัญทําให๎

ระบบบริการสุขภาพระยะยาวของประเทศไมํยั่งยืน และไมํมีประสิทธิภาพ งานดูแลระยะยาวต๎องการ

บุคลากรในวัยหนุํมสาว หรือวัยทํางาน ที่มีกําลังกายมากพอที่จะเคลื่อนย๎ายผู๎ปุวยติดเตียง และหลาย

กรณีจําเป็นต๎องการการดูแลแบบเต็มเวลา โจทย๑สําคัญของระบบการดูแลสุขภาพระยะยาวของ

ประเทศในป๓จจุบันคือ การสร๎าง CG รุํนใหมํ ที่อายุน๎อย และทําให๎ CG เป็นอาชีพเพ่ือให๎สามารถดูแล

ผู๎ปุวยได๎ตํอเนื่องและผู๎ให๎การดูแลเองสามารถดํารงชีพได๎ โดยให๎มีการทํางานควบคูํกันระหวําง CG จิต

อาสากับ CG เต็มเวลา แม๎ภาครัฐโดยกระทรวงมหาดไทยจะมีนโยบายให๎ อปท. ทุกแหํงต๎องจ๎างนัก

บริบาลเต็มเวลาอยํางน๎อยแหํงละ 2 คน เพ่ือหนุนเสริมการทํางานของ CG จิตอาสา แตํยังมีความไมํ

ชัดเจนในการบริหารจัดการกําลังคนกลุํมนี้ และกรอบการทํางานยังไมํชัดเจนวําบุคลากรกลุํมใหมํนี้จะ

เข๎ามาเชื่อมตํอกับระบบของกองทุน LTC ของ สปสช. ซึ่งเป็นกําลังหลักในการจัดบริการสุขภาพระยะ

ยาวของประเทศในป๓จจุบันอยํางไร 

 

4. สหวิชาชีพ การขาดแคลนสหวิชาชีพปฏิบัติงานในโรงพยาบาล ทําให๎หลายพ้ืนที่ไมํสามารถให๎การ

สนับสนุนการเยี่ยมบ๎าน และการฟ้ืนฟูสภาพได๎อยํางเพียงพอ นอกจากนั้น มีบางวิชาชีพที่ควรเพ่ิมเข๎า

มาดูแลในเชิงสังคม เชํน นักสังคมสงเคราะห๑ ซึ่งจะมาเติมเต็มในความต๎องการด๎านเศรษฐกิจและ

สังคม นักจิตวิทยา ดูแลในด๎านสภาวะจิตใจของผู๎ปุวยและญาติ และนักกิจกรรมบําบัด เป็นต๎น 

 

5. อปท. ยังไม่สามารถเข้าร่วมจัดบริการ LTC ได้ในหลายพื้นที่ และในพ้ืนที่ที่เข๎ารํวมมีบางสํวนที่

เป็นการโอนเงินผํานสถานบริการแทนที่จะเป็นการโอนเงินเข๎าศูนย๑พัฒนาคุณภาพชีวิต ทําให๎พ้ืนที่การ

ดําเนินงาน LTC สํวนใหญํยังไมํเป็นเนื้อเดียวกันระหวําง อปท และระบบบริการ จึงเป็นการเพ่ิมภาระ

งาน และงบประมาณเข๎าไปในระบบบริการคํอนข๎างมาก  
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 มี อปท. หลายแหํงไมํเข๎ารํวมกองทุน เพราะมองวํายังมีความมีความไมํชัดเจนในการเบิกจําย

งบประมาณ ทําให๎เกรงวําจะถูกตรวจสอบโดยสํานักงานตรวจเงินแผํนดิน ทําให๎ผู๎ที่ต๎องการบริการ

สุขภาพระยะยาวขาดโอกาสในการได๎รับบริการอยํางเต็มประสิทธิภาพของระบบบริการ ทั้งนี้ระบบ

บริการสุขภาพระยะยาวเป็นระบบที่ต๎องตอบความสนองจําเป็นด๎านสุขภาพอยํางตํอเนื่อง เป็นระบบที่

ต๎องการการจ๎างงานกําลังคนรูปแบบใหมํ และอาจต๎องการการจัดการงบประมาณในรูปแบบใหมํ ซึ่ง

ผู๎เกี่ยวข๎องโดยเฉพาะสํานักงานตรวจเงินแผํนดินจําเป็นต๎องเข๎าใจการบริหารจัดการระบบและ

ปรับเปลี่ยนวิธีคิดในการบริหารจัดการงบประมาณในสํวนนี้เพื่อให๎ สร๎างความเข๎าใจที่ตรงกันกับ อปท. 

จนสามารถนําสูํการเข๎ารํวมกองทุน 

 นอกจากนี้ยังพบวําการดําเนินงานของ อปท. ในระดับตําบลเป็นไปอยํางโดดเดี่ยวคือไมํได๎รับ

การสนับสนุนจาก อปท. ระดับจังหวัดคือ อบจ. ซึ่งมีขีดความสามารถทางการเงินมากพอที่จะสามารถ

สนับสนุนการขับเคลื่อน LTC ในระดับจังหวัดได๎ เพ่ือเสริมสร๎างความเข๎มแข็งให๎ ระบบบริการ LTC  

 

6. พชอ. พบวําไมํสามารถขับเคลื่อนงาน LTC หรือการพัฒนาคุณภาพชีวิตได๎ในหลายพ้ืนที่ 

เนื่องมาจาก  1) ความสนใจของนายอําเภอมีหลากหลาย ไมํมีเวลาเพียงพอที่จะทําเฉพาะประเด็น 2) 

การขับเคลื่อนงานผําน พชอ จําเป็นต๎องมีทีมงานเลขาที่เข๎มแข็ง เพ่ือสามารถกระจายยุทธศาสตร๑ไปสูํ

ยุทธวิธีสูํการปฎิบัติได๎ 3) การขับเคลื่อนงาน เป็นไปอยํางกระจัดกระจายตามความสนใจของภาคี  4) 

งบประมาณอํานวยความสะดวกคํอนข๎างจํากัด 

 

7. ระบบข้อมูลข่าวสาร มีฐานข๎อมูลที่หลากหลายและซ้ําซ๎อนที่พัฒนาจากสํวนกลางที่ขาดความ

เชื่อมโยงกัน ทําให๎บุคลากรของพ้ืนที่ที่มีคํอนข๎างจํากัดพ้ืนที่ต๎องดําเนินการกรอกข๎อมูลที่ซ้ําซ๎อนหลาย

ครั้ง และระบบข๎อมูลนั้นพ้ืนที่ยังไมํสามารถนํามาใช๎ประโยชน๑ได๎ จึงทําให๎หลายพ้ืนที่เริ่มพัฒนาระบบ

ข๎อมูลเข๎ามาเพ่ือแก๎ป๓ญหาในแตํละพ้ืนที่ จึงเกิดความหลากหลายของระบบฐานข๎อมูล 

4. ข้อเสนอแนะ 

 จากความท๎าทายตําง ๆ เหลํานี้ มีข๎อเสนอแนะสําหรับภาคีตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎องดังตํอไปนี้ 

4.1 ข้อเสนอแนะต่อการบริหารจัดการกําลังคนด้านสุขภาพ 

 - CM ทบทวนเรื่องบทบาท การคัดเลือกและการพัฒนา CM และอาจจะหา CM จากวิชาชีพ

อ่ืน ๆ ที่เหมาะสม ในสถานการณ๑ที่มีข๎อจํากัดเรื่องกําลังคนในระบบสุขภาพ โดยเฉพาะอยํางยิ่ง 
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พยาบาลวิชาชีพ CM อาจจะเป็นบุคลากรอ่ืน ๆ เชํน นักสังคมสงเคราะห๑ หรือนักพัฒนาชุมชน เป็นต๎น 

เพ่ือทําหน๎าที่ประสานงานกับภาคีตําง ๆ และจัดบริการให๎สอดคล๎องกับความต๎องการของผู๎ปุวย  

- ควรกําหนดให๎ อปท. ทุกแหํงที่เข๎ารํวมกองทุนจัดอบรม CM หรือผู๎ชํวย CM ของตนเอง 

เพ่ือให๎มีความเข๎าใจระบบบริการสุขภาพและสามารถประสานการทํางานกับหนํวยบริการสุขภาพใน

พ้ืนที่ได๎เป็นเนื้อเดียวกันมากยิ่งข้ึน  

- พัฒนาระบบการจ๎างงานและคุณภาพของ CG ระบบการจ๎างงานของ CG ควรมี 2 ระบบ 

ได๎แกํ CG เต็มเวลา และ CG อาสาสมัคร โดย CG ทั้งสองกลุํมทํางานรํวมกัน CG เต็มเวลาควรได๎รับ

คําตอบแทนที่สมเหตุสมผลและได๎รับการอบรมเพ่ิมขึ้นและสามารถทํางานได๎มากกวํา CG อาสาสมัคร

และทําหน๎าที่เป็นผู๎ชํวย CM ด๎วย สํวน CG อาสาสมัคร ใช๎รูปแบบป๓จจุบันนี้ ดูแลผู๎ปุวยใกล๎บ๎านและ

ได๎รับคําตอบแทนตามจํานวนผู๎ปุวยที่รับผิดชอบและได๎รับการพัฒนาศักยภาพตํอเนื่องด๎วย 

 - สหวิชาชีพที่ทําหน๎าที่สนับสนุนการให๎บริการ LTC ในพ้ืนที่ ควรมีอยํางเพียงพอ และ

ประเภทของสหวิชาชีพควรจะขึ้นอยูํกับความต๎องการของพ้ืนที่เป็นสําคัญ อาจจะมีนวตกรรมในการ

คัดสรรสหวิชาชีพเข๎ามาให๎บริการ เชํน คัดสรรจากข๎าราชการเกษียณ หรือ จ๎างงานบางเวลา หรือ จ๎าง

งานรายกิจกรรม เป็นต๎น 

 

4.2 ข้อเสนอแนะต่อการบริหารจัดการกองทุนและระบบบริการ 

 1. สปสช. ควรเข๎ามาเป็นตัวกลางขับเคลื่อนให๎เกิดการเรียนรู๎รํวมกันระหวําง อปท. เพ่ือ

แก๎ป๓ญหาที่ อปท. หลายพ้ืนที่ไมํเข๎ารํวมกองทุน โดยให๎ อปท. ที่เข๎ารํวมกองทุนและบริหารจัดการ

กองทุนได๎มีประสิทธิภาพ เป็นวิทยากร เพ่ือให๎ทุก อปท. เข๎ามามีสํวนรํวม นอกจากนี้ สปสช. ควร

ประสานความรํวมมือกับ อบจ. ทุกแหํง เพ่ือให๎สนับสนุนการทํางานของระบบ LTC 

 2. องค๑กรที่เก่ียวข๎องกับนโยบายระดับชาติ ได๎แกํ สปสช. สตง. กรมสํงเสริมการปกครองสํวน

ท๎องถิ่น ควรทําความเข๎าใจเชิงลึกแกํ อปท. เพ่ือสนับสนุนให๎ อปท. เข๎ารํวมดําเนินการ LTC และ

ทํางานเป็นเนื้อเดียวกันระหวําง อปท. และระบบบริการสุขภาพ เพื่อให๎ผู๎ปุวยได๎รับการดูแลสอดคล๎อง

กับความต๎องการ 

 3. พัฒนาระบบการดูแลระยะยาวในเขตเมือง โดยจัดระบบเชื่อมประสานระหวําง อปท 

ระบบบริการภาครัฐและเอกชน เพ่ือเข๎ามารํวมกันดําเนินงาน 
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4.3 ข้อเสนอแนะต่อกระทรวงสาธารณสุข 

 1. ควรจัดทําหลักสูตรผลิต CG เฉพาะทางท่ีมีความเชี่ยวชาญและทักษะในการบริการสุขภาพ

พ้ืนฐานที่ผู๎ปุวยติดบ๎านติดเตียงต๎องการโดยเฉพาะการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางกาย เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของ 

CG และแบํงเบาภาระงานของวิชาชีพ ที่เป็นกําลังคนที่มีความรู๎และทักษะพ้ืนฐานในการฟ้ืนฟู

สมรรถภาพทางกายของผู๎ปุวยโดยมีทีมนักกายภาพบําบัดของโรงพยาบาลเป็นผู๎ฝึกสอนและเป็นพ่ี

เลี้ยง ทั้งนี้จากการถอดบทเรียนพบวําป๓จจุบัน CG สํวนใหญํจะทําหน๎าที่ด๎านสังคมคือการเป็นเพ่ือน

พูดคุยกับผู๎ปุวยหรือการชํวยเหลือกิจวัตรประจําวัน แตํการให๎บริการสุขภาพพ้ืนฐานที่จําเป็นจริงๆ ยัง

ไมํสามารถทําได๎  

 2.  สนับสนุนให๎หนํวยบริการบูรณาการงบประมาณระหวํางกองทุนฟ้ืนฟู และกองทุน LTC 

ซึ่งเป็นงบประมาณของ สปสช. ทั้งสองกองทุน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการให๎บริการสุขภาพระยะ

ยาว 

 3.  จัดระบบสวัสดิการให๎กับจิตอาสาด๎านสุขภาพเพ่ิมขึ้น เพ่ือสร๎างแรงจูงใจให๎เกิดจิตอาสา

รุํนใหมํที่จะก๎าวเข๎ามาเป็นกําลังสําคัญของการดูแล LTC ชดเชยจิตอาสาที่เป็น อสม. เดิมที่อายุมาก

ขึ้นเรื่อยๆ และจะเป็นมาตรการสําคัญในการธํารงจิตอาสาไว๎ในระบบ 

4. กระทรวงสาธารณสุขควรจัดระบบเชื่อมโยงข๎อมูลขําวสารที่หลากหลายให๎มีความเชื่อมโยง

กัน เพ่ือจะไมํเป็นการเพ่ิมภาระงานให๎บุคลากรในพ้ืนที่ และเพ่ือให๎พ้ืนที่สามารถนําข๎อมูลมาใช๎

ประโยชน๑ในการดําเนินงานอีกด๎วย 

 

4.4 ข้อเสนอแนะต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 1. อปท.ถือเป็นกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนระบบบริการระยะยาว เพราะการดูแลระยะยาว

ไมํได๎ต๎องการแคํการดูแลสุขภาพหากต๎องการการดูแลด๎านอื่นทั้งสังคม สิ่งแวดล๎อม และอ่ืนๆ ซึ่งอยูํใน

ขอบขํายความรับผิดชอบของ อปท. อีกทั้งยังมีงบประมาณสําหรับดําเนินการ ดังนั้น อปท. ทุกแหํง

ควรเข๎ารํวมกองทุน LTC ของ สปสช. ซึ่งเป็นระบบบริการระยะยาวที่สําคัญของประเทศในขณะนี้  

 2. สนับสนุนการจ๎างกําลังคนให๎กับระบบ LTC  

 3. อปท. ทุกแหํงควรมี CM ของตนเอง เพือ่สามารถสื่อสารกับหนํวยบริการได๎มีประสิทธิภาพ

มากขึ้น และสามารถแบํงเบาภาระงานด๎านเอกสารให๎กับบุคลากรของหนํวยบริการ 
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ภาคผนวก 2 แผนการพัฒนา LTC รายพื้นที่ 

แผนการพัฒนาระบบบริการสําหรับการดูแลระยะยาว (Long Term Care)  

1 พื้นที่อําเภอพรานกระต่าย จังหวัดกําแพงเพชร ประจําปี 2562-2563 

แผนการพัฒนาระบบบริการสําหรับการดูแลระยะยาว (Long Term Care)  ประจําปี 

2562-2563 

ประเด็นการพัฒนา รายละเอียดกจิกรรม เปูาหมายการดําเนนิการ 
)คน/พ้ืนที่/อื่นๆ) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้น 

สิ่งท่ีได้
ดําเนินการแล้ว 

ปัญหา/
อุปสรรค 

1การจัดระบบดูแลระยะยาว 

1.1 การจัดรูปแบบ

บริการโดยการ
จั ด ผู๎ สู ง อ า ยุ

เ ป็น  3 กลุํ ม 

ต า ม
ความสามารถ
ในการปฎิบัติ
กิ จ วั ต ร
ประจําวันของ
ผู๎ สู ง อ า ยุ 

(ADL) 
 

กลุํมที่ 1 กลุํมติดสังคม 
- ตรวจสุขภาพประจําปี 
- สนับสนุนให๎รํวม

กิ จ ก ร ร ม ใ น ช ม ร ม
ผู๎สูงอายุ 

กลุํมที่ 2 กลุํมติดบ๎าน 
-ตรวจสุขภาพประจาปี 
-เ ย่ียมบ๎านโดยทีมหมอ
ครอบครัว ปีละ 2 ครั้ง
เพื่อสํงเสริมสุขภาพเฉพาะ

โรค ทีม CG เดือนละ 1 

ครั้งเพื่อกระตุ๎นให๎เข๎ารํวม
กิจกรรมของครอบครัว 
วัด และชุมชน ทีมชมรม
ผู๎ สู งอา ยุ  ปี ละ  1  ครั้ ง 
เพื่อให๎กําลังใจแบบเพื่อน
ชํวยเพื่อน 

ผู๎สูงอายุ 
-กลุํมติดสังคม 
-กลุํมติดบ๎าน 
-กลุํมที่ 3 กลุํมติดเตียง 
 

 ปี  6 2 
ดําเนินการ 

ปี  6 3 
ดํ า เนินงาน
ถึ ง  มีนาคม 
6 3  เ ริ่ ม
ดํ า เนินการ
ตํ อ เ ดื อ น
ก ร ก ฎ า ค ม 
63 

 กลุํมที่ 3 กลุํมติดเตียง 
- ตรวจสุขภาพประจําปี 
-  เ ย่ียมบ๎าน/การดูแลที่

บ๎าน โดยแบํงเป็น 2 
ประเภทประเภทที่ 1 
กลุํมติดเตียงที่มีอาการ
รุนแรงมาก 

- ทีมหมอครอบครัว เย่ียม
ทุก 1 เดือน 

-  ทีม CG เย่ียมสัปดาห๑

ละ 2 ครั้ง 
-  ทีมชมรมผู๎สูงอายุ ปีละ 

1 ครั้ง 
ประเภทที่ 2 กลุํมติดเตียง

ที่มีอาการรุนแรงน๎อยถึง
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ประเด็นการพัฒนา รายละเอียดกจิกรรม เปูาหมายการดําเนนิการ 
)คน/พ้ืนที่/อื่นๆ) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้น 

สิ่งท่ีได้
ดําเนินการแล้ว 

ปัญหา/
อุปสรรค 

ปานกลาง 
- ทีมหมอครอบครัว เย่ียม 

3 เดือนครั้ง 
- ทีมCG เย่ียมสัปดาห๑ละ 

1 ครั้ง 
- ทีมชมรมผู๎สูงอายุ ปีละ 

1 ครั้ง 

1.2 การจัดการ

กํ า ลั ง ค น  ( ส ห

วิ ช า ชี พ  care 
giver) 

- พัฒนาศัก ยภาพของ 

CG โดยการจัดประชมุ 

case 
conference ทุก 

3 เดือน 
- พัฒนาศักยภาพทีมหมอ

ครอบครัวและ CM 

CM/CG   ดําเนินการแล๎ว ดํา เนินการ
แล๎ว 

1.3 กลไกการ

จัดการ  
- พชอ.เป็นแกนในการ

ขับเคลื่อน 
พชอ.  ดําเนินการแล๎ว ดํา เนินการ

แล๎ว 

2. บทบาท อปท.

กั บ ก า ร ดู แ ล
ระยะยาว 

-  การจัดการสิ่งแวดล๎อม
เ พื่ อ ใ ห๎ ผู๎ สู ง อ า ยุ มี
คุณภาพชีวิตที่ดี 

-  สนับสนุนงบประมาณ

ให๎กับ CG และ

สวัสดิการของผู๎สูงอายุ 
-  สํ ง เ ส ริ ม อ า ชี พ ใ น
ผู๎ สู ง อ า ยุ และ ผู๎ ดู แ ล
ผู๎สูงอายุเพื่อเพิ่มรายได๎ 

ผู๎สูงอายุ/CG 
 

- ผู๎ สู งอายุมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

- CG ได๎ รั บ

คําตอบแทน 
- ผู๎ สู ง อ า ยุ ไ ด๎ นั บ

สวัสดิการ 
- ผู๎สูงอายุและผู๎ดูแล

ผู๎สูงอายุ มีอาชีพและ
รายได๎ที่เพิ่มขึ้น 

ดําเนินการแล๎ว ดํา เนินการ
แล๎ว 

3. บทบาทของ 

พชอ. 
 

- กําหนดนโยบาย 
- กําหนดบทบาทหน๎าที่

ต า ม ภ า ร ะ ง าน ข อ ง
หนํวยงาน 

- ติดตาม ประเมินผล 

การดาเนินงาน 

  ดําเนินการแล๎ว ดํา เนินการ
แล๎ว 
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2. พื้นที่ อําเภอ ชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ปี 2563 

แผนการพัฒนาระบบบริการสําหรับการดูแลระยะยาว (Long Term Care) ประจําปี 

2562-2563 

ประเด็นการ
พัฒนา 

รายละเอียดกิจกรรม เปูาหมาย/(คน/
พ้ืนที่/อื่นๆ) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะเกิดขึ้น 

สิ่งที่ได้
ดําเนินการ

แล้ว 

ปัญหา/
อุปสรรค 

1. การจัดระบบการดูแลระยะยาว 
1.1  การ

จั ด รู ป แ บ บ
บริการ 

 
 

1 .  ประ ชุมวา งแผน
ยุทธศาสตร๑ภาคี ฯ
ก า ร ส ร๎ า ง เ ส ริ ม
สุ ข ภ า พ  ปู อ ง กั น
GeriaticSyndrome 
ใ น ก ลุํ ม ผู๎ สู ง อ า ยุ
ระดับอําเภอ  

2. อบรมพัฒนาระบบ
การจัดการผู๎ดูแลใน
ค ร อ บ ค รั ว แ ล ะ
ผู๎สู งอายุติดเตียงที่
บ๎าน 

3. ติดตามประเมินผล
การดําเนินงาน ดูแล
ผู๎สูงอายุระยะยาว  

4.  ป ร ะ ชุ ม เ ส ว น า
ป ร ะ ธ า น ช ม ร ม
ผู๎ สู ง อ า ยุ  ร ะ ดั บ
อําเภอ 

ภาคีผู๎รับผิดชอบ
งานผู๎สูงอายุระดับ
อําเภอจํานวน 40 
คน-รพ.ชัยบาดาล 
2 คน 
-รพสต. 19 คน 
-CMU 1 คน 
-อบต. 17 คน 
-เทศบาล 1 คน 
-อบต. 17 แหํง 
-เทศบาล 1 แหํง 
- ตัวแทนพยาบาล

แ ล ะ  ที ม ส ห
วิชา ชีพระดั บ
ตําบล จํานวน 
40 คน 

- ตัวแทนผู๎สูงอายุ
จํานวน 20 คน 

ผู๎สูงอายุ 3 
กลุํมเปูาหมาย
เ ข๎ า ถึ ง ร ะบ บ
บริการสุขภาพ 
Health 
Promotion & 
Prevention 

1.ประชุมวางแผน
ยุทธ ทําแล๎ว 1 
ครั้ง มุํงเน๎นข๎อเขํา
เสื่อม พลัดตกตก
หกล๎ม 
2. อบรม 1 ครั้ง  
 
 
 
 
 
 
ประธานประชุม
เดือนเว๎นเดือน 
ตัวแทน จัดเวที
แลกเปลี่ยนปีละ 1
ครั้ง 
นําเสนอนวตกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
2.คนที่มผู๎ปุวย
ไมํสามารถมา
ได๎ต๎องไปสอนที่
บ๎าน 

1.2 ผู้สูงอายุกลุ่ม
ติดสังคม 

1.  รํ ว มกั บอ งค๑ ก า ร
บริหารสํวนท๎องถิ่น
จัดกิจกรรมเ ชิงรุก
โ ร ง เ รี ย น ส ร๎ า ง
สุขภาพและปูองกัน
โรคผู๎สูงอายุ 

2.จัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู๎ เ พื่ อพัฒนา 
การดูแลผู๎สูงอายุติด
สังคม 

- อบต. 17 แหํง 
- เทศบาล 1 แหํง 
-  ตัวแทนสมาชิก

ผู๎สูงอายุ ตําบล
ละ 20 คน 
จํ า น ว น  18 
แหํง 

-สมาชิกผู๎สูงอายุ 
จํานวน  50 คน * 

17 แหํง = 850 

 ทําตํอเนื่องทุกปี ปี
นี้ เพิ่มกายจิต 
สังคม เปูาหมาย
ครอบคลุมทุก
พื้นที่ 
เ ริ่ ม เ ปิ ดทํ า ก า ร 
ก.ค 
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ประเด็นการ
พัฒนา 

รายละเอียดกิจกรรม เปูาหมาย/(คน/
พ้ืนที่/อื่นๆ) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะเกิดขึ้น 

สิ่งที่ได้
ดําเนินการ

แล้ว 

ปัญหา/
อุปสรรค 

3.  ป ร ะ ชุ ม เ ส ว น า
ผู๎ สู ง อ า ยุ  ร ะ ดั บ
อําเภอ 

คน 

 1.3 ผู้สูงอายุติด
บ้ า น ติ ด
เตียง 

1.อบรมเชิงปฏิบัติการ
ผู๎ดูแลในครอบครัว
ผู๎สูงอายุติดบ๎านติด
เตียง 

2. จัดตั้งDay Care 
ดู แ ล ฟื้ น ฟู ส ภ า พ
กลุํมเปูาหมายLTC
ใ น ศู น ย๑ พั ฒ น า
คุณภาพชีวิตผู๎สูงอายุ
ระดับตําบล 

3. ติดตามเยี่ยมเสริม
พ ลั ง ผู๎ ดู แ ล ใ น
ครอบครัวผู๎สูงอายุ
ติดบ๎านติดเตีย 

4.  จั ด ตั้ ง ศู น ย๑ ค ลั ง
อุปกรณ๑ ใน อบต. ที่
เป็นแมํขําย กระจาย
ออกเป็น 4 Node 

ตัวแทนผู๎ดูแลใน
ครอบครัว อบต. 
17 แหํง เทศบาล
ฯ 1 แหํง 
 

ผู๎ สู ง อ า ยุ ติ ด
บ๎ านติ ด เตี ย ง
เ ข๎ า ถึ ง ร ะบ บ
บริการสุขภาพ 
Treatment 
and 
rehabilitation 
system 
 

 
 
 
กลุํมติดสังคมทํา
มะนาว 
ศูนย๑แพทย๑ 
3.มีแผนภาพภาค 
รํ ว ม กั บ  พ ช อ 
ระดับอําเภอ 
4.ยังไมํได๎
ดําเนินการ 

 
 
4.อบตไมํมีที่

จัดเก็บ 

1.4  ภิกษุ /
ส า ม เ ณ ร
อ า พ า ธ ที่ มี
ภาวะ 

1 .  พัฒนาศั กยภาพ
ภิ ก ษุ แ ล ะ ส า ม เ ณ ร
อาสาสมัครสาธารณสุข
ในกา รดู แลสุ ขภาพ
ภิกษุอาพาธที่มีภาวะ
พึ่งพิงทางสุขภาพ 

ตัวแทนวัดสํงเสริม
สุ ข ภ า พ ร ะ ดั บ
ตํ า บล  รพสต . / 
cmu ร ว ม  20 
แหํง  

ภิกษุ/สามเณร
อ า พ า ธ ที่ มี
ภาวะพึ่งพิงใน
ก า ร ดู แ ล
สุขภาพเข๎าถึง
ระบบบริ การ
สุ ข ภ า พ ที่
สมศักดิ์ศรีแหํง
การ เป็นผู๎ ถื อ
สมณะเพศ 

มีภิกษุสาธารณสุข 
2 กลุํม 

วัดลํานารายณ๑ 
วัดทํามะนาวกําลัง
ดําเนินการ 

- 

1.2 การจัดการกําลังคน 
บริบท 
ในแตํละพื้นที่พบวําในปี 2561 อัตรากําลังที่ขาดแคลน พยาบาลวิชาชีพ จํานวน 8 คน  นักวิชาการสาธารณสุข จํานวน  5 คน นักกายภาพบําบัด 
จํานวน 4 คน , นักจิตวิทยาชุมชน 1 คน , นักโภชนากร 1 คน 
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ประเด็นการ
พัฒนา 

กิจกรรม เปูาหมาย/(คน/
พ้ืนที่/อื่นๆ) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะเกิดขึน้ 

สิ่งที่ได้
ดําเนินการ

แล้ว 

ปัญหา/
อุปสรรค 

ก า ร จั ด ก า ร
กําลังคน 

1.การเตรียมผู๎ดูแลใน
ครอบครัว LTC ราย
ใหม ํ
2.จัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู๎กรณีศึกษาเพื่อ
ฟื้ น ฟู เ ท ค นิ ค ก า ร
ให๎บริการ 
3.จัดเวทีแลกเปลี่ยน
เ รี ย น รู๎ สํ า ห รั บ care 
giver 

บุคลากร  รพ.และ 
รพ .สต .จํ านวน35 
คน/4 ครั้ง 
อ ป ท ,  ร พ ส ต  CG 
ของอําเภอชัยบาดาล 
จํานวน 175 คน 
 

บุ ค ล า ก า ร มี
ค ว า ม รู๎
ค ว ามส าม า ร ถ
เ พื่ อ ร อ ง รั บ
บริการผู๎สูงอายุ 
 

ดํ า เ นิ น ก า ร
เปู าหมาย 50 
คน สํงหลักสูตร
ให๎กรม อนามัย
แล๎ว 

ดํ า เนิ นการ
เปูาหมาย 50 
ค น  สํ ง
หลักสูตรให๎
กรม อนามัย
แล๎ว 

2.บทบาทองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นมีความจําเป็นต๎องสนับสนุน การบริหารจัดการระบบการดูแล

ระยะยาวด๎านสาธารณสุขสําหรับผู๎สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงในพ้ืนที่(Long Term Care : LTC) เนื่องจาก
  

 1. ป๓จจุบันมีผู๎สูงอายุเพิ่มขึ้น      
    

2. การสนับสนุนของครอบครัวไมํเพียงพอ      
   

3. เป็นภารกิจของ อปท. ด๎านการสํงเสริมคุณภาพชีวิตตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอํานาจสูํองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น(พ.ศ.2542)     4. 
อปท.อยูํใกล๎ชิดและรู๎ถึงความต๎องการ รู๎ถึงป๓ญหา 

การสนับสนุนบุคลากร 
อบต.มํวงคํอมไมํมีเจ๎าหน๎าที่ปฏิบัติงานด๎านสาธารณสุขโดยตรง จึงได๎มีคําสั่งให๎เจ๎าหน๎าที่ของ 

อบต.รับผิดชอบงานด๎านการดูแลผู๎สูงอายุระยะยาว(Long Term Care) โดยทํางานประสานข๎อมูล
ตํางๆ กับเจ๎าหน๎าที่โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพตําบลมํวงคํอม โดยปฏิบัติงานดังนี้ 
ประเด็นการ

พัฒนา 
กิจกรรม เปูาหมาย/(คน/

พ้ืนที่/อื่นๆ) 
ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะเกิดขึ้น 

สิ่งที่ได้
ดําเนินการ

แล้ว 

ปัญหา/
อุปสรรค 

พัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
ดูแลระยะยาว
ด้ า น
สาธา รณสุ ข

1. ประสานขอข๎อมูลจาก
โรงพยาบาลสํงเสริม
สุขภาพตําบลมํวงคํอม 
ได๎แกํ ข๎อมูลผู๎สูงอายุ 
ข๎อมูล GM และ CM 

ผู๎ สู ง อ า ยุ LTC 
ตํ าบลมํ วงคํ อม 
จํานวน 21ราย 

บุคลากรรํวมให๎
ก า ร ดู แ ล
ผู๎ สู ง อ า ยุ ใ ห๎
ได๎รับการดูแล
ระยะยาวอยําง

จ๎างนักบริบาล2 
คน 
 
 
 
 

ทําแล๎ว 

บุคลากรไมํเพียงพอ 
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ประเด็นการ
พัฒนา 

กิจกรรม เปูาหมาย/(คน/
พ้ืนที่/อื่นๆ) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะเกิดขึ้น 

สิ่งที่ได้
ดําเนินการ

แล้ว 

ปัญหา/
อุปสรรค 

สํ า ห รั บ
ผู้สูงอายุของ
อ ง ค์ ก ร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ฯลฯ2. ดําเนินการ
แ ตํ ง ตั้ ง
คณะอนุกรรมการ LTC 
(ตามประกาศฯ พ.ศ.
2557 และ ฉบับที่  2 
พ.ศ. 2559)  

2.  ดํ า เนินการแตํ งตั้ ง
คณะอนุกรรมการ LTC 
(ตามประกาศฯ พ.ศ.
2557 และ ฉบับที่  2 
พ.ศ. 2559) 

3. ดําเนินการเปิดบัญชี
เ งินฝากกับธนาคาร 
ธกส 

4. ดําเนินการจัดเตรียม
หนํวยจัดบริการตาม
ประกาศฯ ฉบับที่  2 
พ.ศ. 2559 

5ดําเนินการจัดประชุม
คณะอนุกรรมการ LTC 
เ พื่ อ กํ า ห น ด อั ต ร า
ชดเชยคําบริการและ
คําชดเชย CG ครั้งท่ี 1 

6. ดําเนินการจัดประชุม
เพื่อพิจารณาข๎อเสนอ
โครงการและแผนการ
ดู แ ล ผู๎ สู ง อ า ยุ ข อ ง
คณะอนุกรรมการ ครั้ง
ที่ 2 

7 .  ดํ า เนิ นการบั นทึ ก
ค ว า ม เ ห็ น ช อบ ขอ ง
ค ณ ะ อ นุ ก ร ร ม ก า ร 
เ ส น อ ตํ อ ที่ ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพ 

ครอบคลุมและ
มีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 

3.ดําเนินการแล๎ว 
4.ยังไมํได๎
ดําเนินการ 
5-10 ดําเนินการ
แล๎ว 
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ประเด็นการ
พัฒนา 

กิจกรรม เปูาหมาย/(คน/
พ้ืนที่/อื่นๆ) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะเกิดขึ้น 

สิ่งที่ได้
ดําเนินการ

แล้ว 

ปัญหา/
อุปสรรค 

8.  ดํ า เนินการแจ๎งผล
อนุมัติข๎อเสนอโครงการ
และแผนการดูแลไปยัง
หนํวยจัดบริการเพื่อทํา 
MOU 

9.จัดทําบันทึกข๎อตกลง
การจัดบริการระหวําง
คณะกรรมการกองทุนฯ 
กับหนํวยบริการ 

10. ดําเนินการเบิกถอน
เงิน 

11.  บันทึกข๎อมูลทาง
การเงินลงในระบบ 

2 . จั ด ส ร ร
งบ ป ร ะ ม า ณ
เ พื่ อ ก า ร จั ด
กิจกรรมดูแล
ผู๎สูงอายุระยะ
ย า ว ร ะ ดั บ
ตํ า บ ล
ครอบคลุมกลุํม
ติดสังคม และ
กลุํมติดบ๎าน - 
ติดเตียง 

1.จั ดทํ าผ๎ าปุ า  เ รี่ ย ไ ร
ผู๎ประกอบการในพื้นที่ 
จัดหางบประมาณจาก
หนํวยงานอ่ืนๆ 

2.จัดสรรงบประมาณเพ่ือ
การจัดกิจกรรมดูแล
ผู๎สูงอายุระยะยาวระดับ
ตําบลครอบคลุมกลุํม
ติดสังคม และกลุํมติด
บ๎าน- ติดเตียง 

ผู๎ สู งอายุ ตํ าบล
มํ ว ง คํ อ ม  7 5 8 
ราย 

มีงบประมาณ
การจัดกิจกรรม
ดูแลผู๎ สู งอายุ
ระยะยาวระดับ
ตํ า บ ล
ครอบคลุมกลุํม
ติดสังคม และ
กลุํ มติดบ๎ าน - 
ติดเตียง 

 
 
 
 

 
 

 

 

3 . ส นั บ ส นุ น
ก า ร จั ด ใ ห๎ มี
สถานที่ (ศูนย๑
คุณภาพ ชีวิ ต
ผู๎สูงอายุระดับ
ตําบล)เอื้อใน
ก า ร ดํ า เ นิ น
กิ จ ก ร ร ม
ผู๎ สู ง อ า ยุ
ครอบคลุมทุก
มิติ 

1 . จั ด ตั้ ง ศู น ย๑ พั ฒ น า
คุณภาพชีวิตและฝึก
อาชีพผู๎ สู งอายุตํ าบล
มํวงคํอม เพื่อใ ช๎ เป็น
สถานที่ จั ด กิ จ ก ร รม
ตํางๆ เป็นที่นัดรวมตัว
ของผู๎ สู งอายุ  ใ ช๎ เป็น
ส ถ า น ที่ สํ า ห รั บ ทํ า
กิจกรรมบําบัด  และ
ฝึ ก อ บ ร ม สํ า ห รั บ ผู๎
ชํ ว ย เ ห ลื อ ผู๎ ดู แ ล

อบต มํวงคํอม มีสถานที่(ศูนย๑
คุณภาพ ชี วิ ต
ผู๎สูงอายุระดับ
ตําบล)เอื้อใน
ก า ร ดํ า เ นิ น
กิ จ ก ร ร ม
ผู๎ สู ง อ า ยุ
ครอบคลุมทุก
มิติ 

ยังไมํได๎
ดําเนินการ 

เข๎าระบบไมํได๎ 
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ประเด็นการ
พัฒนา 

กิจกรรม เปูาหมาย/(คน/
พ้ืนที่/อื่นๆ) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะเกิดขึ้น 

สิ่งที่ได้
ดําเนินการ

แล้ว 

ปัญหา/
อุปสรรค 

ผู๎สูงอายุได๎ 
2.โรงเรียนผู๎สูงอายุ 
-กิจกรรมทุกวันจันทร๑ 
ด อ ก ไ ม๎ จั น ท๑  นํ อ ง
ดอกไม๎กระเป๋า หมวก 
พิมเสนน้ําอาหาร ลูก
ชุบ ว๎ุน 

 
3. บทบาท พชอ. 

ประเด็นการ
พัฒนา 

กิจกรรม เปูาหมาย/(คน/
พ้ืนที่/อื่นๆ) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะเกิดขึน้ 

สิ่งที่ได้
ดําเนินการ

แล้ว 

ปัญหา/
อุปสรรค 

โครงการตาม
พระราชดําริใน
หลวงรัชกาลที่
10 : จิตอาสา 

1 . จิ ต อ า ส า
สาธารณสุขจัด
กิจกรรมตรวจ
คัดกรอง วัณ
โรคปอดและ 
ต๎ อ ก ร ะ จ ก
ผู๎ สู ง อ า ยุ ใ น
ชุมชนอําเภอ 
ชัยบาดาล 

1.1ผู๎สูงอายุที่ได๎รับ
การตรวจคัด
กรองเป็นกลุํม
เ สี่ ย ง  ไ ด๎ รั บ
ก า ร ติ ด ต า ม
ทุกๆ6 เดือน 
ใ น ก ลุํ ม ปุ ว ย
ได๎ รั บการสํ ง
รักษาและดูแล
ตํอเนื่อง 

ผู๎สูงอายุอําเภอชัย
บาดาลจํานวน ...
ราย 

ผู๎ สู ง อ ายุ ไ ด๎ รั บ
ก า ร ต ร ว จ  คั ด
กรองวัณโรคปอด
และต๎อกระจก 
 

ทําแล๎ว ก า ร ต ร ว จ คั ด
ก ร อ ง โ ด ย ผู๎
ชํานาญมีจํากัด 
ทํ า ใ ห๎ตรวจไ ด๎
จํากัด 

 2 . จิ ต อ า ส า
สาธารณสุขจัด
กิจกรรมตรวจ
คั ด ก ร อ ง

ภิกษุ-สามเณร วัด
ลํ า น า ร า ย ณ๑ 
จํานวน ...ราย 

ภิ กษุ -ส าม เณร
ได๎รับการตรวจ
คั ด ก ร อ ง แ ล ะ
ป รั บ เ ป ลี่ ย น

ทํา ส.ค63  
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ประเด็นการ
พัฒนา 

กิจกรรม เปูาหมาย/(คน/
พ้ืนที่/อื่นๆ) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะเกิดขึน้ 

สิ่งที่ได้
ดําเนินการ

แล้ว 

ปัญหา/
อุปสรรค 

สุขภาพภิกษุ-
สามเณร2 .1 
ป รั บ เ ป ลี่ ย น
พ ฤ ติ ก ร ร ม
ภิกษุ-สามเณร
กลุํมเสี่ยง ใน
กลุํมปุวยได๎รับ
ก า ร สํ ง ตํ อ
รั ก ษ า แ ล ะ
ติ ด ต า ม
ตํอเนื่อง 

พ ฤ ติ ก ร ร ม
สุขภาพ 

 3. ประเมินผลการ
ดําเนินกิจกรรม 
3.1. เก็บรวบรวม

ข๎อมูลสุขภาวะ
แ ล ะ ส ภ า พ
ป๓ญหาความ
ต๎องการความ
ชํ ว ย เ ห ลื อ ที่
สํงผลกระทบ
ตํ อ คุ ณ ภ า พ
ชีวิตผู๎สู งอายุ
ในอํ า เภอ ชัย
บาดาล 

3 . 2  วิ เ ค ร า ะ ห๑
จั ด ลํ า ดั บ
ค ว ามสํ า คั ญ
ข อ ง ป๓ ญ ห า
และภาคีรํวม
วางแผน รํวม
ใ ห๎ ก า ร ดู แ ล
คุ ณ ภ า พ
ผู๎ สู ง อ า ยุ ที่ มี
ภ า ว ะ พึ่ ง พิ ง
ครอบคลุมทุก

ผู๎สูงอายุอําเภอชัย
บาดาล 

ผู๎ สู ง อ า ยุ ที่ มี
ภ า ว ะ พึ่ ง พิ ง
ได๎รับการดูแล
สํงเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

 
ทําแล๎ว 
 
 
 
 
 
 
 
 แมส ดอกไม๎
ประดิษฐ๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4 ของ
มหาดไทย
ดําเนินการ 
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ประเด็นการ
พัฒนา 

กิจกรรม เปูาหมาย/(คน/
พ้ืนที่/อื่นๆ) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะเกิดขึน้ 

สิ่งที่ได้
ดําเนินการ

แล้ว 

ปัญหา/
อุปสรรค 

มิติ 
3.4 จัดระบบการ

ดูแลผู๎สูงอายุที่
มี สิ ท ธิ ไ ด๎ รั บ
ก า ร ขึ้ น
ทะเบียนบัตร
ประชารัฐและ
รั บ ก า ร
ชํวยเหลือ ได๎
ค ร อ บ ค ลุ ม
กลุํมเปูาหมาย 

3 . 5 ส ร๎ า ง เ ส ริ ม
อาชีพผู๎สูงอายุ 
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3 พื้นที่อําเภอ. ศรีวิไล จังหวัด. บึงกาฬ. ปี 2562 

แผนการพัฒนาระบบบริการสําหรับการดูแลระยะยาว (Long Term Care) ประจําปี 

2562-2563 

ประเด็นการ
พัฒนา 

รายละเอียดกิจกรรม เปูาหมาย(คน/
พ้ืนที่) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะเกิดขึ้น 

สิ่งที่ได้
ดําเนินการ

แล้ว 

ปัญหา/
อุปสรรค 

แผนงานฟื้นฟู
ส ภ า พ ผู๎ ปุ ว ย
โรคหลอดเลือด
ส ม อ ง แ ล ะ
ผู๎ สู ง อ า ยุ ที่ มี
ป๓ญหาด๎านการ
เคลื่อนไหว 

1 . กิ จ กร รมประ ชุม
ช้ีแจงผู๎เกี่ยวข๎อง 

2 . กิ จ ก ร ร ม สํ า ร ว จ
กลุํมเปูาหมาย 

3 . กิ จ ก ร ร ม พั ฒ น า
ศักยภาพคนดูแล 

4.กิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู๎ของผู๎ดูแล 

1.อสม. 12 คน 
2.ทีมหมอครอบครัว 

10คน 
3. อสม.167 คน 
4. ผู๎ดูแล100 คน 2 

รุํน รุํนละ 50คน 

1. ผู๎ปุวยโรค
หลอดเลือด
สมองไมํเกิน 
1  ปี ไ ด๎ รั บ
การฟื้นฟู 

2.ผู๎สูงอายุที่มี
ป๓ ญ ห า ด๎ า น
ก า ร
เ คลื่ อ น ไห ว
ไ ด๎ รั บ ก า ร
ฟื้นฟ ู

1.พัฒนาศักยภาพ
ผู๎ดูแลจํานวน 42 
คน 
2 . แ ล ก เ ป ลี่ ย น
เรี ยนรู๎ ร ะหวํ า ง
ผู๎ดูแล 42 คน 

1. ข๎อ จํากัดด๎าน
เวลาของผู๎ดูแลตัว
จริ ง ไมํ ส ามารถ
เข๎ารํวมกิจกรรม
ได๎ตลอด                       
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4 พื้นที่อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ประจําปี 2562-2563 

แผนการพัฒนาระบบบริการสําหรับการดูแลระยะยาว (Long Term Care) ประจําปี 

2562-2563 

ประเด็นการพัฒนา รายละเอียดกจิกรรม เปูาหมายการดําเนนิการ 
(คน/พ้ืนที่/อื่นๆ) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้น 

สิ่งท่ีได้ดําเนินการ
แล้ว 

ปัญหา/
อุปสรรค 

1แผนระยะสั้น 
พัฒนางานรพ.สต.
ตามเกณฑ๑ตําบลที่
มีระบบการสํงเสริม
สุ ข ภ า พ ดู แ ล
ผู๎สูงอายุระยะยาว 

(Long Term 
Care)ในชุมชน 

1.ประเมินคัดกรองป๓ญหา

สุขภาพและมี ข๎ อมู ล
ผู๎สูงอายุที่จําเป็นต๎อง
ได๎รับการดูแลชํวยเหลือ
ระยะยาว   

2.สนับสนุน สํงเสริมให๎มี

ก า ร จั ด ตั้ ง ช ม ร ม
ผู๎สูงอายุ 

3.จัดอบรมCG CMเพื่อ

สนับสนุน ใ ห๎มี ระบบ
การดูแลผู๎สูงอายุ ติด
บ๎ า น ติ ด เ ตี ย ง โ ด ย
ท๎องถิ่นและ 

   ชุมชนมีสํวนรํวม 
4.จัดทีมสหสาขาวิชาชีพ

ในรพ.ออกติดตามเย่ียม
ผู๎ปุวย ผู๎สูงอายุ ติดบ๎าน
ติ ด เตี ยง  และจั ดทํ า
แผนการดูแลรายบุคคล

(Care plan) 

1.ปชก.อายุ60ปีขึ้นไปใน

เ ข ต พื้ น ที่ เ ข ต พื้ น ที่
อําเภอสันทรายจํานวน 

21,273  คน 
2. ตําบลในพื้นที่อําเภอ

สันทรายจํานวน 12 

ตําบล 125 หมูํบ๎าน 
3. CG จํานวน 50 คน 

และ CM จํานวน 3 

คน 
4.ผู๎ ปุ ว ย LTCสี แ ด ง

จํ า น ว น  127 ร า ย 

(ข๎อมูลระหวํางเดือน

ต.ค.61-เม.ย.62) 
5.ชมรมตํางๆ กลุํมคน 

องค๑กร หนํวยงาน (ทั้ง
ภาครั ฐและ เอกชน ) 
ตามต๎นทุนของแตํพื้นที่ 

1. มีฐานข๎อมูลของ

ผู๎สูงอายุของอําเภอ
สันทราย                

2.ผู๎สูงอายุได๎รับการ

ดูแลสุขภาพอยําง
เ ห ม า ะ ส ม ต า ม
ป๓ญหาและความ
ต๎องการ  

3.ผู๎สูงอายุที่มีภาวะ

พึ่งพิงได๎รับการดูแล
อ ยํ า ง เ ห ม า ะ ส ม 
และมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น 

 
 

-คัดกรองป๓ญหา 
สุขภาพและมีข๎อมูล 
ผู๎ สู ง อ า ยุ ที่
จํ า เ ป็นต๎องได๎ รับ
การดูแลชํวย 
เหลือระยะยาว ปี
2562 
-ป ช ก

สูงอายุ=21,805
คน 

ช=9705 คน 

ญ=12100 คน 

เ ป็ น ผู๎ สู ง อ า ยุ

LTC=307 คน 

ไ ด๎ รั บ ก า ร ดู แ ล 

ADL ดีขึ้น=112
คน 
- 
 

1 . แบบฟอร๑ม
ย า ก ข๎ อ
คําถามเยอะ 
2 . ขี ด จํ า กั ด 

ศักยภาพ   อส

ม.              

           3.

กลุํมเปูาหมาย

มีจํานวนมาก 

4 . เจ๎าหน๎าที่มี

ภ า ร ะ ง า น

หล ายอ ยํ า ง 

และต๎ อ งทํ า

ข๎อมูลรายงาน 

เชํนกัน 

 5.ผลักดันในการบรรจุ

เรื่องLTC เ ป็น

ปร ะ เ ด็ น สํ า คัญ ขอ ง 
คณะกรรมการพชอ.
(คณะกรรมการพัฒนา
คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต ร ะ ดั บ
อําเภอ) 

6.ค๎นหา และสร๎างภาคี

เครือขํายในการดูแล
ผู๎ ปุ ว ย  ผู๎ สู ง อ า ยุ  ใ น
ชุ ม ช น  ใ น รู ป ข อ ง

คณะกรรมการLTC 
7.เ ข๎ า รํ ว ม โ ค ร ง ก า ร

Intermediate 
care ของจังหวัด

เชียงใหมํ 

  - มีการสมัครเข๎า

โครงการ LTC 
ของเทศบาลใน

พื้นทีอ่ําเภอสัน

ทรายเพิ่มขึ้น อกี 3 

แหํง ได๎แกํ ต.แมํ

แฝกใหม,ํต.หนองจ๏

อม,ต.สนัปุาเปา 

-โรงพยาบาลสัน

ทราย มกีารจัดตั้ง

คณะกรรมการ

ดําเนนิงาน IMC 
ในรูปแบบของสห

สาขาวิชาชีพ โดย

จัดให๎มีการ

-มีการชะลอ

ดําเนนิการใน

บางขั้นตอน 

เนื่องจาก

สถานการณ๑ 

โครวิด 19 

 



 

314 

ประเด็นการพัฒนา รายละเอียดกจิกรรม เปูาหมายการดําเนนิการ 
(คน/พ้ืนที่/อื่นๆ) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้น 

สิ่งท่ีได้ดําเนินการ
แล้ว 

ปัญหา/
อุปสรรค 

Grand round 

ผู๎ปุวย IMC เพื่อ

วางแผนในการ

ฟื้นฟูให๎ผู๎ปุวย

สามารถชวํยเหลือ

ตัวเองได๎ และเป็น

ภาระกับผูอ๎ื่นน๎อย

ที่สุด 

-โรงพยาบาลสัน

ทราย มแีผนในการ

เปิดหอผู๎ปุวยกลุํม 

Intermediate 

care 

Long term 

care 

Palliative 

care 

เพื่อให๎เกิดการ

วางแผนจําหนําย

ผู๎ปุวยอยํางมี

ประสิทธภิาพ 

-การอบรมอสม./

CG ให๎มีความรู๎ใน

เรื่องของการ

ปูองกัน และดูแล

ป๓ญหาโรคขอ๎เขํา

เสื่อม และสมอง

เสื่อม 

2.แผนระยะกลาง 
ขั บ เ ค ลื่ อ น  ก า ร

พัฒนาระบบ LTC 
ในระดับตําบลโดย
ชุมชนมี สํ ว น รํ ว ม
ครอบคลุมทุกตําบล 
 
 

1 . จัดกิจกรรมสํ ง เสริ ม
สุ ข ภ าพ  ใน ก ลุํ ม ติ ด
สั งคม หรือ ในชมรม
ผู๎ สู ง อ า ยุหรื อ กลุํ มที่
เกี่ยวข๎อง 

2 . มีการคัดกรองสุขภาพ
และให๎การรักษา 

ต า ม ป๓ ญ ห า ที่ พ บ ใ น
ผู๎ สู ง อ า ยุต าม เกณฑ๑
มาตรฐาน 

- 12 ตําบล ในเขตพื้นที่
อําเภอสันทราย 125 
หมูํบ๎าน 

- ผู๎ สู ง อ า ยุ  จํ า น ว น 

21, 273 คน 

1. ผู๎สูงอายุที่มีภาวะ

พึ่งพิงได๎รับการดูแล
อยํางเหมาะสม 
2.เพื่ อใ ห๎ผู๎สู งอา ยุมี

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  
- ความเป็นอยํูที่ดีใน

ก า ร ดํ า เ นิ น
ชีวิตประจําวัน 

- ดําเนินชีวิตในทาง

-มีการคัดกรองใน

เรื่อง Geriatric 

Syndromes 

และทําโครงการ

แก๎ไขป๓ญหา..โดย

จั ด ทํ า โ ค ร ง ก า ร 

ปูองกันและแก๎ไข

ป๓ญหาภาวะข๎อเขํา

-มีการชะลอ

ดําเนนิการใน

บางขั้นตอน 

เนื่องจาก

สถานการณ๑ 

โครวิด 19 
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ประเด็นการพัฒนา รายละเอียดกจิกรรม เปูาหมายการดําเนนิการ 
(คน/พ้ืนที่/อื่นๆ) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้น 

สิ่งท่ีได้ดําเนินการ
แล้ว 

ปัญหา/
อุปสรรค 

3 . จัดให๎มีระบบการดูแล
ผู๎สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 
โดยครอบครัว ชุมชน มี
สํวนรํวม 

4 . จั ด ตั้ ง  พ ช ต .  ห รื อ
คณะกรรมการ 
ศูนย๑พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู๎สูงอายุ ผู๎พิการ 

ที่เอื้อตํอสุขภาพ  
- มีจิตใจเข๎มแข็งมี

ความเป็นอยํูที่ดี 
ท า ง จิ ต ใ จ แ ล ะ
สังคม  

- มีความเป็นอยํูที่ดี
ทางเศรษฐกิจ 

- มีความพึงพอใจใน
ชีวิต 

เสื่อม ภาวะเสี่ยง

ตํอการหกล๎ม และ

ภาวะสมองเสื่อมใน

ผู๎สูงอายุอําเภอสัน

ทราย 

- มีการลงสํารวจ

ข๎อมูลและป๓ญหาใน

การดูแล ผู๎สูงอายุ 

ผู๎ปุวยติดเตียง ตาม

แนวคิดผู๎ บริ หา ร

เพื่อจัดทํา Bed-

ridden 

management 

System 

.3แผนระยะยาว 
สนับสนุ น ใ ห๎ เกิ ด
ร ะ บ บ ก า ร ดู แ ล 

LTCในตําบลโดย

การบริหารจัดการ
โ ด ย ศู น ย๑ พั ฒ น า
คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต
ผู๎สูงอายุและผู๎พิการ
ของตําบล 
 
 

1 . รํ ว ม เ ป็ น ก ร ร ม ก า ร
ดํ า เนินงานของศูนย๑
พัฒนาคุณภาพชี วิ ต
ผู๎สูงอายุ ผู๎พิการ 

2 . เ ป็นพี่ เ ลี้ ย ง  ในก า ร
อ บ ร ม ใ น สํ ว น ที่
เกี่ยวข๎อง ให๎คําแนะนํา 
ป รึ ก ษ า ใ น ก า ร
ดํ า เนินงานของศูนย๑
พัฒนาคุณภาพชี วิ ต
ผู๎สูงอายุ ผู๎พิการ 

3. จัดทําฐานข๎อมูลและคืน
ข๎ อ มู ล ด๎ า น สุ ข ภ า พ
ให๎กับชุมชนได๎รับรู๎ 

4 . ดูแล กํากับติดตามการ

ทํางานของ CG และ

ดูแลผู๎สูงอายุพึ่งพิงใน
พื้นที่ 

- 12 ตําบล เขตพื้นที่
อําเภอสันทราย 14 

รพ.สต. 1 PCU 
- ศูนย๑พัฒนาคุณภาพ

ชีวิตผู๎สูงอายุ ผู๎พกิาร
ใน12 ตําบล เขตพืน้ที่
อําเภอสันทราย 

1. เพื่อให๎เกิดความ
ย่ังยืนในการ

ดําเนนิงาน LTC
โดยชุมชน 

2. เพื่อให๎ผู๎สูงอายุ 
เข๎าถึงบรกิารตาม
ชุดสิทธิประโยชน๑ 

-เข๎ารวํมเป็น

กรรมการและที่

ปรึกษาให๎กับ

กองทุนสขุภาพ

ประจําตําบลและ

กองทุนLTCที่เข๎า

รํวมโครงการของ 

สปสช. 

 

-มีการให๎

ข๎อมูลเพื่อ

ผลักดันให๎เกิด

การจดัตั้ง

ศูนย๑พัฒนา

คุณภาพชีวิต

ผู๎สูงอายุ แตํ

ในสํวนของ

เทศบาลยัง

อ๎างถึงความ

ยํุงยากในการ

บริหารจัดการ 

จึงทําให๎ยังไมํ

มีการจัดตั้ง

ศูนย๑ฯ 
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5 พื้นที่เทศบาลนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจําปี 2562-2563 

แผนการพัฒนาระบบบริการสําหรับการดูแลระยะยาว (Long Term Care) ประจําปี 

2562-2563 

ประเด็นการพัฒนา วัตถุประสงค์ กิจกรรม เปูาหมาย (คน/
พ้ืนที่/อื่นๆ 

สิ่งท่ีได้
ดําเนินการ

แล้ว 

ปัญหา/
อุปสรรค 

1. ก า ร พั ฒ น า
ศักยภาพบุคลากร
ใ น ที ม ง า น  LTC 
เป็นผู๎จัดการระบบ
การดูแลระยะยาว 
รํวมกับเครือขําย 6 
เ ข ต พื้ น ที่
ศูนย๑บริการฯ  

-. เพื่อให๎ผู๎สูงอายุที่มี
ภาวะพึ่ งพิง ใน 6 
เ ข ต พื้ น ที่
ศูนย๑บริการฯ ได๎รับ
บริการดูแล ด๎ าน
สาธารณสุข ตามชุด
สิทธิประโยชน๑ โดย
มี ผู๎ จั ดก า รร ะบบ 
(Care Manager)
และผู๎ดูแลผู๎สูงอายุ
(Care giver) 
ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี  

1.  จั ดสํ งบุ คลากร 
เข๎ารํวมประชุม
เ ชิ ง ปฏิ บั ติ ก า ร 
พัฒนาศักยภาพ
ทั ก ษ ะ ข อ ง
ผู๎จัดการการดูแล
ผู๎ สู ง อ า ยุ 
(CareManager)
ตามหลักสูตรการ
ฝึกอบรมพัฒนา
หลักสูตรผู๎จัดการ
ระบบการดู แล
ผู๎ สู ง อ า ยุ 7 0 
ช่ั ว โ ม ง  ก ร ม
อนามัย  

2 ค น 
เ ปู า ห ม า ย 
ค น / พื้ น ที่ / 
อื่นๆ 
 

  

2.บริการกายภาพบํา 
บั ด ใ น ใ น ส ถ า น
บ ริ ก า ร สูํ ชุ ม ช น 
ป ร ะ จํ า ปี
งบประมาณ2562 

 

1.เพื่อให๎ (Care giver) 
และ อสม. มีความรู๎ 
ความ เข๎ า ใจ  และ
ทักษะ ในการดูแล
ฟื้นฟูสภาพรํางกาย
ผู๎สู งอายุที่มีป๓ญหา
สุขภาพ ติดบ๎าน ติด
เตียงและพิการ ใน
ชุมชนได๎อยํางถูกวิธี
และเหมาะสม 

 

1.จัดอบรมให๎ความรู๎  
2.ฝึกปฎิบัติทักษะ 

กายภาพบําบัด
และฟื้นฟู
สมรรถภาพ 
ผู๎สูงอายุและผู๎
พิการ ติดบ๎าน 
ติดเตยีง  

- Care giver 
และ อสม. 
จํานวน 30 
คน  
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ประเด็นการพัฒนา วัตถุประสงค์ กิจกรรม เปูาหมาย (คน/
พ้ืนที่/อื่นๆ 

สิ่งท่ีได้
ดําเนินการ

แล้ว 

ปัญหา/
อุปสรรค 

3. เ ส ริ ม ส ร๎ า ง
สุ ข ภ า พจิ ต  เ ฝู า
ระวังโรคซึมเศร๎า
ผู๎ สู ง อ า ยุ ภ า ว ะ
พึ่งพิง 

 

1. เ พื่ อ ใ ห๎ ผู๎ สู ง อ า ยุ 
ส า ม า ร ถป รั บ ตั ว 
ปรับใจ พร๎อมรับ
การเปลี่ยนแปลง
ทุกๆด๎าน ได๎อยํางมี
ความสุข  

2. ผู๎ สู ง อ า ยุ มี ค ว า ม
ภ า ค ภู มิ ใ จ  แ ล ะ
ได๎ รับการยอมรับ
จากสังคม  

1.ธรรมะบําบัด/  
ญาติและผู๎สูงอายุ  
รํวมสนทนาธรรม  
และถวายสังฆทาน 
ณ.บ๎านพักสูงอายุ 

-ผู๎สู งอายุ ใน
โ ค ร ง ก า ร 
LTC  
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6 พื้นที่อําเภอ ฉวาง จังหวัด นครศรีธรรมราช ประจําปี 2562-2563 

แผนการพัฒนาระบบบริการสําหรับการดูแลระยะยาว (Long Term Care)  

ประเด็นการ
พัฒนา 

รายละเอียดกจิกรรม เปูาหมายการ
ดําเนินการ 

(คน/พ้ืนที่/อื่นๆ) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะเกิดข้ึน สิ่งท่ีได้
ดําเนินการแล้ว 

ปัญหา/
อุปสรรค 

1.แ ผ น พั ฒ น า

บุคลากร (CM) 
1.รํวมทบทวนบุคลากร (CM) 
ของอําเภอ 

- 4คน (3 รพ.สต./

1 รพ.) 
1.เ พื่ อ ใ ห๎ มี  CM 
ครอบคลุมทุกวิชาชีพ 

ดํ า เ นิ น ก า ร
เรียบร๎อยแล๎ว 

- 

 2.แจ๎งความต๎องการการพัฒนา 

CM แกํผู๎รับผิดชอบ LTC ของ

จังหวัด 

 2.เพื่ อพัฒนาระบบการ

ดูแลผู๎สูงอายุที่เข๎มแข็ง 

  

 3.จังหวัดประสานกับอําเภอ

อื่นๆ และศูนย๑อนามัยที่  11 
เพื่อสนับสนุนงบประมาณ 

    

 4.ประสานกับรพ.สต. เพื่อรับ

สมัครผู๎ เข๎ารับการอบรมเพิ่ม 
หรือทดแทนคนเดิม 

    

 5.สํง CM เข๎ารับการอบรม

หลักสูตร 70 ชม. 

    

2.พั ฒ น า

บุคลากร CG 
1.ให๎ความรู๎การดูแลผู๎สูงอายุ - 133 คน/11 

รพ.สต./1รพ. 

 ดํ า เ นิ น ก า ร
เรียบร๎อยแล๎ว 

- 

 2.ฝึกปฏิบัติเพื่อเพิ่มทักษะการ

ดูแลรายบุคคล 

    

 3.จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ - 150 คน    

 4.ประกวดนวัตกรรม/เรื่องเลํา 

เร๎าพลัง 
- 11 รพ.สต./1 

รพ. 
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ประเด็นการ
พัฒนา 

รายละเอียดกจิกรรม เปูาหมายการ
ดําเนินการ 

(คน/พ้ืนที่/อื่นๆ) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะเกิดข้ึน สิ่งท่ีได้
ดําเนินการแล้ว 

ปัญหา/
อุปสรรค 

3.อบรมอสม. 1.ให๎ความรู๎เรื่องการคัดกรอง

ผู๎สูงอายุ ADL , Geriatic 
syndrome  ภาวะการพลัด

ตกหกล๎ม 

- 1,400 คน 11 
รพ.สต./1 รพ. 

1.เ พื่ อ ใ ห๎ มี ค ว า มรู๎ แ ล ะ

ทักษะในการดําเนินงาน 

LTC 

ดํ า เ นิ น ก า ร
เรียบร๎อยแล๎ว 

- 

 2.ให๎ความรู๎เรื่องโรค และการ

ดูแล 

    

 3.การเขียนโครงการ     

4.อบร มอ สม .

เ พื่ อ  LTC 
(ตําบลไสหร๎า) 

1.ให๎ความรู๎ ฝึกทักษะ  - 130 คน 1.เพื่อสร๎างจิตอาสาในการ

ดูแลผู๎สูงอายุ 

  

 2.จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ และ

ประกวดนวัตกรรม/เลําเรื่อง 

 2.เพื่อให๎ผู๎สู งอายุทุกคน

เข๎าถึงบริการและมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

  

5.จั ด ตั้ ง ศู น ย๑

พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู๎สูงอายุ 

1.แตํงตั้งคณะกรรมการบริหาร

ศูนย๑ ประกอบด๎วย อปท.รพ.สต.
ประธานชมรมผู๎สูงอายุ ผู๎พิการ 

พระ CM, CG 

- 1 อบต. 1.เพื่อเป็นศูนย๑กลางในการ

ดูแลผู๎สูงอายุ 

ดํ า เ นิ น ก า ร
เรียบร๎อยแล๎ว 

- 

 2.กําหนดเจ๎าภาพหลัก ได๎แกํ 

อปท. 
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7 พื้นที่อําเภอ วารินชําราบ จังหวัด อุบลราชธานี ประจําปี 2562-2563 

แผนการพัฒนาระบบบริการสําหรับการดูแลระยะยาว (Long Term Care)  

ประเด็นการ
พัฒนา 

รายละเอียดกจิกรรม เปูาหมายการ
ดําเนินการ 

(คน/พ้ืนที่/อื่นๆ) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะเกิดข้ึน สิ่งท่ีได้ดําเนินการ
แล้ว 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 . ก า ร พั ฒน า
ระบบการดูแล
ผู๎ สู ง อ า ยุ ที่ มี
ภ า ว ะ พึ่ ง พิ ง 

(LTC) 

1.ประชุมนําเสนอผลการ

ดําเนินงาน LTC ระดับ

ตําบล (รอบ 6 เดือน) 

 

- CM ทุกรพ.สต. 
- ผู๎ รั บ ผิ ด ช อ บ

กองทุน LTC ของ

อปท. 

เพื่อให๎เกิดคุณภาพในการ
ดูแลผู๎สูงอายุ 

บางตําบลสมัครเข๎า
รํวมโครงการ แตํติด
ป๓ญหาที่อปท. จาก
ป๓ญหาการเบิกจําย 

 

 2.อบรมเชิงปฏิบัติการ ลง

โปรแกรม LTC, 3C 
- CM ทุกรพ.สต. 
- ผู๎ รั บ ผิ ด ช อ บ

กองทุน LTC ของ

อปท. 

เพื่ อ ใ ห๎มี ระบบการดูแล
ผู๎สูงอายุที่มีประสิทธิภาพ 

ติ ด ป๓ ญ ห า เ รื่ อ ง
โปรแกรม สปสช ที่มี
การพัฒนาระบบ 

 

 3.จัดอบรม CG หลักสูตร 

70 ชม. (เพิ่มเติม) 

- จิตอาสาในชุมชน เพื่อให๎บุคลากรมีสมรรถนะ
และเพียงพอ 

มี ก า ร ไ ป ดู ง า น 
แลกเปลี่ ยนเรียนรู๎
กับสปสช เขต 

ปี  64 อ บ ร ม 

CG ใหมํเพิ่ม 

อบรมให๎ความรู๎ 

CGเพิ่มเติม 

 4.อบรมฟื้นฟูความรู๎ให๎กับ 

CG )เพิ่มเติม) 
- CG จากทุกรพ.

สต. 

 ปี 64 มีแผนอบรม

เพิ่มเติมนักบริบาล
ท๎องถิ่น 

 

 5.เ ย่ียมเสริมพลัง CM, 
CG รายโซน 

- CM, CG  มีแผนที่จะพัฒนาให๎

เกิด CG ประจํา

ครอบครัวในอนาคต 

 

 6.ส รุ ป บ ท เ รี ย น

แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ผล
การดํ า เนิ นก ารดู แ ล
ผู๎สูงอายุ 

- CM ทุกรพ.สต. 
- ผู๎ รั บ ผิ ด ช อ บ

กองทุน LTC ของ

อปท. 
- CG จากทุกรพ.

สต. 

 งบสนับสนุนโอนให๎

ศูนย๑ อนามั ย เขต7 

ดําเนินการ 

ปี 64 จะใช๎เงินที่

โ อ น ล ง  cup 
เพื่อมาจัดอบรม 

LTC 

8 พื้นที่อําเภอสาธารณสุขอําเภอกาฬสินธ์ ประจําปี 2562-2563 

แผนการพัฒนาระบบบริการสําหรับการดูแลระยะยาว (Long Term Care)  

ประเด็น รายละเอียดกิจกรรม ผลการดําเนินการ  
อาจระบุตัวชี้วัด

ความสําเร็จ (ถ้ามี) 

ปัญหาอุปสรรค แผนการทํางาน
ในอนาคต 
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ประเด็น รายละเอียดกิจกรรม ผลการดําเนินการ  
อาจระบุตัวชี้วัด

ความสําเร็จ (ถ้ามี) 

ปัญหาอุปสรรค แผนการทํางาน
ในอนาคต 

1.โครงการเสรมิสร๎าง
การมีสํวนรํวมตาํบล
สํงเสริมสุขภาพ
ผู๎สูงอายุระยะยาวท่ีมี
ภาวะพึ่งพิงตามชุด
บริการดา๎น
สาธารณสุขเครือขําย
โรงพยาบาลกาฬสินธุ๑ 
จังหวัดกาฬสินธุ๑ 
ปีงบประมาณ 2562 

1) การพัฒนาระบบ
บริหารจดัการ1 จัด
ประชุม
คณะกรรมการ LTC  
ระดับอําเภอ (พชอ,) 
 

-มีการวิเคราะห๑
สถานการณ๑สุขภาพ
ผู๎สูงอายุและ
สถานการณ๑ป๓ญหา
การจัดระบบบริการ
ดูแลระยะยาวทุก
ตําบล 

-ได๎ชี้แจงทําความ
เข๎าใจและทบทวน
การทํางานกับภาคี
เครือขํายที่เกี่ยวข๎อง  
และจัดทําแผนในการ
สนับสนุนระบบดูแล
ผู๎สูงอายุระดับตําบล 

  

 2) ประชุม Care 
Giver เพื่อนําเสนอ
แผนการดูแล
ผู๎สูงอายุท่ีมภีาวะ
พึ่งพิง (Care Plan)  
4 เดือน/ ครั้ง ( 
ระดับ ตาํบล) 

- โดยเสนอ Care 
Plan การ
ดําเนินงานของสห
วิชาชีพ และทํา 
Care Con 
ference และมีการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู๎
กันระหวํางสห
วิชาชีพ CM และ 
CG  

- ในปี 63 ได๎มีการ
ทํา MOU รํวมกับ 
กศน.เพื่อผลติ
จํานวน CG เพิ่ม  

  

 3) ประชุมเสนอผล
การประ เมิน  ADL
การจัดบริการดูแล
ผู๎สูงอายุตาม Care 
Plan  

- ติดตามประเมินผล
การจัดการการดูแล 
ระยะยาวผู๎มีภาวะ
พึ่ งพิ ง ตาม Care 
Plan เพื่อแบํงแยก
ผู๎สูงอายุ ออกเป็น
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ประเด็น รายละเอียดกิจกรรม ผลการดําเนินการ  
อาจระบุตัวชี้วัด

ความสําเร็จ (ถ้ามี) 

ปัญหาอุปสรรค แผนการทํางาน
ในอนาคต 

กลุํม ติดสังคม ติด
บ๎าน ติดเตียง และ
ประชุมรํวมกับสห
วิชาชีพและมีการ
ดํ า เ นิ น กิ จ ก ร ร ม
โรงเรียนผู๎สุงอายุ 
เ พื่ อ ใ ห๎ ก ลุํ ม ติ ด
สังคมได๎พัฒนาและ
มีกิจกรรมรํวมกัน 

 4 )  ป ร ะ ชุ ม
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎
ถอดบทเ รี ยนกา ร
ดําเนินงาน นําเสนอ
ข๎อมูลที่ได๎ดําเนินงาน 
ป๓ญหา อุปสรรคและ
การแก๎ไขโดย Care 
manager และทีม
ผู๎ดูแลที่ เกี่ยวข๎องที่
รํ วมทํางานในการ
ดูแลผู๎สูงอายุระยะ
ย า ว แ ตํ ล ะ ตํ า บ ล 
เพื่อให๎เกิดการเรียนรู๎ 
เ กิ ด ค ว า ม เ ข๎ า ใ จ
รํ วมกันมากขึ้ น ใน
การดําเนินงาน 

- ได๎มีการดําเนินการ
ถอดบทเรียนของ
แตํ ละพื้ นที่  และ
นํามาแชร๑รํวมกัน  

- ได๎มีการไปดูงานใน
พื้นที่ตั วอยําง ได๎
พ บ วํ า พื้ น ที่ มี
จุดอํอนเรื่ องการ
ฟื้นฟ ูและได๎เรียนรู๎
กับพื้นที่ ตั วอยํ า ง
เทศบาลนาจารย๑ที่
มีจุดเดํนเรื่องการ
ฟื้นฟู โดยขอความ
รํวมผํานเทศบาล
และได๎เข๎าไปเรียนรู๎
เกี่ยวกับศูนย๑ โฮม
สุข โดยมีนัก
กายภาพบําบัด มา
ให๎ความรู๎ และลง
เยี่ ยมรํ วมกับ CG 
ใ น เ ค ส ที่ ผู๎ ปุ ว ย
ต๎ อ ง ก า ร นั ก
ก า ย ภ า พ บํ า บั ด 
ทั้งนี้ในปี 63 ปี ได๎
เ ป ลี่ ย น พื้ น ที่
ต๎ น แบบ  โ ดยนํ า
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ประเด็น รายละเอียดกิจกรรม ผลการดําเนินการ  
อาจระบุตัวชี้วัด

ความสําเร็จ (ถ้ามี) 

ปัญหาอุปสรรค แผนการทํางาน
ในอนาคต 

รูปแบบของตําบล
นาจารย๑ ไปขยาย
ในพื้นที่ ตําบลหลุบ  

- การดําเนินงานแตํ
ละตําบลจํานวน 6 
โ ซ น  ที่ ไ ด๎
ดําเนินงาน ป๓ญหา 
อุปสรรคและการ
แ ก๎ ไ ข โ ด ย  Care 
manager และทีม
ผู๎ดูแลที่เกี่ยวข๎องที่
รํวมทํางานในการ
ดูแลผู๎สูงอายุระยะ
ยาวแตํ ล ะตํ าบล 
และได๎ดําเนินการ
ถอดบทเรียนของ
แตํ ละพื้ นที่  และ
นํามาแชร๑รํวมกัน 
เ พื่ อ ใ ห๎ เ กิ ด ก า ร
เรียนรู๎  เกิดความ
เข๎าใจรํวมกันมาก
ขึ้ น ใ น ก า ร
ดําเนินงานได๎มีการ  
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9 พื้นที่อําเภอ จักราชจังหวัด นครราชสีมา ประจําปี 2562-2563 

แผนการพัฒนาระบบบริการสําหรับการดูแลระยะยาว (Long Term Care)  

ประเด็นการ
พัฒนา 

รายละเอียดกจิกรรม เปูาหมายการ
ดําเนินการ 

(คน/พ้ืนที่/อื่นๆ) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะเกิดข้ึน สิ่งท่ีได้
ดําเนินการแล้ว 

ปัญหา/อุปสรรค 

1.แผนงานใกล๎

ตัว ใกล๎ใจ 

1.สํารวจจํานวนผู๎สูงอายุกลุํมตดิ

บ๎าน/ติดเตียงพร๎อมผู๎ดูแล
หลัก 

2 . ประชุมทีม LCT ประจํา

อําเภอ 
3. จัดทําแผนเสนอผู๎บริหาร 
4. กําหนดวัน/เวลา/สถานที่ โดย

ใช๎ รพ.สต. เป็นแหลํงอบรม
วิชาการ 

5. ฝึกปฏิบัติโดยใช๎ผู๎ปุวยในพื้นที่ 
6. จัดทําแผนการดูแลรายบุคคล 
7. ติดตามผลการปฏิบัติงาน 

- ญาติผู๎ ปุวย/ญาติ
ผู๎สูงอายุ 

- อสม.ประจําคุ๎ม 
- CG ที่ผํานการ

อบอบรมแล๎ว 
 

- 1.ผู๎ สู งอายุ  /พิการ  
กลุํมติดบ๎าน-ติดเตียง  

- มีผู๎ดูแลทีมีความ 
- 2 . ไ มํ เ กิ ด

ภาวะแทรก ซ๎อนที่
ปูองกันได๎จากการ
นอนนานๆ เชํน แผล
กดทับ ข๎อติด ปอด
อักเสบจากการสําลัก 

- 3.สุขกาย สบายใจ 

ทั้งผู๎ให๎และผู๎รับ 

ใ น ชํ ว ง
สถานการณ๑โค
วิ ด ทํ า ใ ห๎ มี
อุปสรรคในการ
เว๎นชํวงของการ

อ บ ร ม  CG 
ตั้ งแตํ ปลาย ปี 

62 ที เ ดิ ม

ว า งแผนออก
อบรมตามรพ
สต.  ทั้ งนี้ ใน ปี 

63 จ ะ จั ด

อ บ ร ม 3 วั น 

โดยจั ดที่  รพ .
แทนการออก
ร พ ส ต .  แ ล ะ
จํากัดการอบรม 

30 คน/รอบ 

 

2.แผนพัฒนา

ระบบการยืม -
คื น  วั ส ดุ 
อุ ป ก ร ณ๑ 
สําหรับผู๎สูงอายุ 
ผู๎ พิ ก า ร 
ผู๎ด๎อยโอกาส 

1.สํารวจเครื่องมือใน stock 

และ เครื่องมือที่ผู๎ปุวยกําลังใช๎ 

2.จัดทําข๎อมูลโดยใช๎โปรแกรม 

exal 
3.สํงข๎อมูลให๎แอดมิน 

4 . แอดมิ น จั ดทํ า ร ะบบและ
ประมวลผล เพื่อแสดงข๎อมูล 

5.จัดทําขั้นตอนการยืม-คืน และ

ระบบการสอนญาติ กํอน-หลงั 
ใช๎เครื่องมือ 

5 . ท ด ล อ ง ใ ช๎ ง า น ใ น ร ะ ดั บ
โรงพยาบาล 

- ผู๎ที่ เกี่ยวข๎องงาน 

LTC อ.จักราช 

1 . สามารถประมาณการณ๑ 
การใช๎เครื่องมือได๎ 

2 . ผู๎ใช๎งานระบบ สามารถ
เข๎ าถึง เครื่ อ งมือ  และ
สถานะเครื่องมือที่เป็น
ป๓จจุบันได๎ 

3.ญ า ติ ผู๎ ดู แ ล ผู๎ สู ง อ า ยุ 

สามารถใช๎เครื่องมือได๎
อยํางถูกต๎อง 

 

 -  ปี 64 สามารถ
จะ ทํ า เ บิ ก จํ า ย 

CG ทั้งหมดได๎

แนํนอน 
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10 พื้นที่อําเภอ บางกล่ําจังหวัด สงขลา  ประจําปี 2562-2563 

แผนการพัฒนาระบบบริการสําหรับการดูแลระยะยาว (Long Term Care) ประจําปี 

2562-2563 

ประเด็นการ
พัฒนา 

รายละเอียดกจิกรรม เปูาหมายการดําเนนิการ 
(คน/พ้ืนที่/อื่นๆ) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้น 

สิ่งท่ีได้ดําเนินการแล้ว ปัญหา/อุปสรรค 

1.ป ร ะ ชุ ม ค

กก.พชอ. 

1. ขยายงานลงสูํ ชุมชนโดย

สร๎างศูนย๑ Day careใน

ชุมชน ภายใต๎ “บ๎านเอื้อบุญ
อุํนรัก” 

2. ให๎บริการสํงเสริมสุขภาพ
ผู๎สูงอายุโดยรํวมดําเนินงาน
กับชมรมผู๎สูงอายุและอบต.
บ า ง ก ล่ํ า  จั ด กิ จ ก ร ร ม
โรงเรียนผู๎สู งอายุ (ทุกวัน
ศุกร๑) 

3. ใ ห๎บริ ก าร  รั บฝาก เ ลี้ ย ง
สําหรับผู๎ปุวยหรือผู๎ต๎องการ
การดูแลระยะยาวที่ญาติมี

ภารกิจเ ป็นบางวัน(Day 
care) (เริ่มเป็นต๎น

ปีงบประมาณ ๒๕๖๓) 
4. ให๎บริการฝึกทักษะการใช๎

ชีวิตประจําวันและการฝึกใช๎
ชีวิตในสังคมสําหรับผู๎ปุวยใน

ระยะ Sub acute(มา

จาก ร พ .บ า ง ก ล่ํ า )  เ พื่ อ
สํ ง เ ส ริ ม ฟื้ น ฟู ใ ห๎ มี
ส ม ร ร ถ ภ า พ ที่ ดี ขึ้ น  ไ มํ
หลงเหลือความพิการ 

  - สถานที่บ๎านเอื้อบุญ

อุํนรัก ยังไมํสามารถ

ดําเนินงานได๎เนื่องจาก

มีการแพรํระบาดของ

โรค โควิด-19 สถานที่

ที่จะใช๎จัดตั้งบ๎านเอื้อ

บุ ญ  จึ ง ก ล า ย เ ป็ น

ส ถ า น ที่  local 

quarantine ของ

พื้นที่บางกล่ํา สงขลา 

จนกวําสถานการณ๑จะ

สิ้นสุด จึงจะสามารถใช๎

ส ถ า น ที่ ไ ด๎ ใ น ก า ร

ดําเนินกิจกรรมได๎ 

- ยังมี 2 ตําบลที่ยังไมํ

สามารถโอนเงนิผําน

ศูนย๑ได๎ เนื่องจาก 

สถานที่ตั้งของศูนย๑ยัง

ไมํมีความชัดเจน 

คณะกรรมการจัดตั้ง

ศูนย๑ยังไมํมีความ

ชัดเจน ทําให๎ท๎องถิ่นยัง

ไมํสามารถจัดตั้งศูนย๑

และโอนเงินผํานศูนย๑

ได๎ 

 

- การทํ า ง าน ใน
อนาคตจะต๎อง
ดําเนินการโอน
เงินผํานศูนย๑ให๎

สําเร็จ ในอีก2 
อปท. เนื่องจากา
กรโอนเงินผําน
ศู น ย๑ มี ค ว า ม
ค ลํ อ ง ตั ว ก วํ า 
ระเบียบใช๎งําย
กวํา 

- ก า ร เ ปิ ด ศู น ย๑ 
หรือเบิกจํายผําน
ศูนย๑ ต๎องจัดตั้ง
ศูนย๑ขึ้นมาเป็น
ทางการ ต๎องทํา
ใ ห๎
คณะกรรมการมี
ความ เ ข๎ ม แข็ ง 
แ ล ะ ห า ส ถ า น
ที่ ตั้ ง ศู น ย๑ ใ ห๎
ชั ด เ จ น  จึ ง จ ะ
สามารถโอนเงิน
ผํานศูนย๑ได๎ 

 

2.ประชุมคกก.

บริหาร “บ๎าน

เอื้อบุญอุํนรัก” 

1. ใ ห๎บริ ก ารศูน ย๑ ซํอมก าย
อุปกรณ๑สําหรับคนพิการ/
ผู๎ปุวย/ผู๎ต๎องการการดูแล
ระยะยาว (ประสานการ
ทํางานรํวมกับสมาคมคน

พิ ก า ร จั ง ห วั ด ส ง ข ล า  ,
กองทุนฟื้นฟู อบจ.สงขลา
และภาคเอกชน) 

2. ให๎บริการฝึกอาชีพสําหรับ
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ประเด็นการ
พัฒนา 

รายละเอียดกจิกรรม เปูาหมายการดําเนนิการ 
(คน/พ้ืนที่/อื่นๆ) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้น 

สิ่งท่ีได้ดําเนินการแล้ว ปัญหา/อุปสรรค 

คนพิการ/ผู๎ปุวย/ผู๎ต๎องการ
ก าร ดู แ ลร ะยะยาว และ
ผู๎ด๎อยโอกาส 

3. จัดโซนปลูกพืชผักภายใน
บริเวณบ๎านเอื้อบุญ เพื่อให๎
ก ลุํ ม เ ปู า ห ม า ไ ด๎ ฝึ ก ทํ า
กิจกรรม 

4. จัดระบบคัดกรองค๎นหาและ

สํงตํอผู๎ที่อ ยํูในระยะsub 
acute เพื่อนําเข๎าสูํ

กระบวนการฟื้นฟู 
5. สมัครเข๎ารํ วมการพัฒนา

ระบบการดูแลผู๎สูงอายุสมอง
เสื่ อมกับกรมการแพทย๑ 
จัดระบบการคัดกรอง และ
ระบบวินิจฉัย 
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ประเด็นการ
พัฒนา 

รายละเอียดกจิกรรม เปูาหมายการดําเนนิการ 
(คน/พ้ืนที่/อื่นๆ) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้น 

สิ่งท่ีได้ดําเนินการแล้ว ปัญหา/อุปสรรค 

3.ก า ร จั ด

กําลังคน 

1. ปรับคํ าสั่ งที มสหวิ ชาชีพ
รั บ ผิ ด ชอ บพื้ น ที่ ภ า ย ใน
อําเภอที่ชัดเจน และปฏิบัติ
ได๎ 

2. มอบหมายผู๎รับผิดชอบงาน
เฉพาะด๎านผู๎สูงอายุระดับ
โรงพยาบาล ระดับ สสอ.
ระดับรพ.สต.และระดับ
ชุมชน เพื่อการประสานงาน
แ ล ะ ก า ร สํ ง ตํ อ ข๎ อ มู ล ที่
ทันเวลาประสานงานโรงงาน
ในพื้นที่ให๎จ๎างงานคนพิการ
ที่พอมีศักยภาพ เพื่อนํามา
สํงเสริมมาพัฒนาศักยภาพ
และรํวมทํางานและรํวม
กิจกรรมใน“บ๎านเอื้อบุญอุํน
รัก”(๑๒ คน) 

3. สนับสนุนให๎มีการจ๎างงาน
นั ก บ ริ บ า ล ชุ ม ช น  โ ด ย
สาธารณสุขเป็นผู๎ฝึกท๎องถิ่น
เป็นผู๎จ๎าง วางระบบให๎มีการ
ทํางานประสานกัน 

    

4.ก ล ไ ก ก า ร

จัดการ 

1. ประสานงานโรงงานในพื้นที่
ใ ห๎ จ๎ า ง ง า น ค น พิ ก า ร

(CSR)ที่พอมีศักยภาพ เพื่อ

นํามาสํงเสริมศักยภาพและ
รํวมทํางานและรํวมกิจกรรม
ใน“บ๎านเอื้อบุญอุํนรัก” ( 
๑๒ คน) 

2. สร๎างระบบการสนับสนุน
หรือการชํวยเหลือตํางๆโดย 
ร พ . ส ต . ตํ า ง ๆ จ ะ เ ป็ น
ศูนย๑กลางการชํวยเหลือ
สนับสนุนในชุมชนซ่ึงจะเป็น
ผู๎ประสานขอการสนับสนุน
จากโรงพยาบาลแมํขํายเพื่อ
งํายตํอการเข๎าถึงบริการ 

3. ประสานงานการดํ า เนิน
กิ จ ก ร รมกั บก ารทํ า ง าน 
พชอ. 

    

 

  



 

328 

11 พื้นที่อําเภอ บ้านลาด จังหวัด เพชรบุรี  ประจําปี 2562-2563 

แผนการพัฒนาระบบบริการสําหรับการดูแลระยะยาว (Long Term Care)  

ประเด็นการ
พัฒนา 

รายละเอียดกจิกรรม เปูาหมายการดําเนนิการ 
(คน/พ้ืนที่/อื่นๆ) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้น 

สิ่งท่ีได้
ดําเนินการแล้ว 

ปัญหา/
อุปสรรค 

1.โ ค ร ง ก า ร

เพื่อจัดบริการ
ดูแลระยะยาว
ด๎ า น
สาธ า รณสุ ข
สํ า ห รั บ
ผู๎ สู ง อ า ยุที่ มี
ภาวะพึ่งพิงใน
เ ข ต พื้ น ที่
ตําบลอําเภอ
บ๎ า น ล า ด 
จั ง ห วั ด
เพชรบุรี 

1. สํ า ร ว จ ป ร ะ ช า ก ร
ผู๎สูงอายุ 

2. คั ด ก ร อ ง สุ ข ภ า พ
ผู๎ สู ง อ า ยุ

(ADL)ประจําปี 
3. ประเมินสภาวะของ

ผู๎ สู ง อ า ยุ  ( TAI)ที่

ต๎องการการดูแลระยะ
ยาวด๎านสาธารณสุข
สํ าหรั บผู๎ สู ง อ า ยุที่ มี

ภาวะพึ่ งพิ ง  (Long 
TermCare : 
LTC) ทั้ง 4กลุํม 

4. Care Manager
จัดทํา Care Plan 
ทุกสิทธิปี ละ 1 ครั้ง 

5. บันทึกการจัดทาํCare 
Plan ลงโปรแกรม

ของกรมอนามัยและ
โ ป ร แ ก ร ม 

LongTerm- 
Care ของสปสช. 

6. ประสานความรํวมมือ
กับองค๑การบริหารสํวน
ตําบลเพื่อยืนยันข๎อมูล
การดูแลผู๎สูงอายุระยะ
ยาวที่มีภาวะพึ่งพิงเพื่อ
ขอรับงบ 

7. ดําเนินงานตามชุดสิทธิ
ประโยชน๑และอัตรา
ชดเชยคําบริการของ
เครือขําย ทั้ง 5 ข๎อ 

8. จั ดทํ า โครงการ เพื่ อ
จัดบริการดูแลระยะ
ยาวด๎านสาธารณสุขฯ
เ ส น อ น า ย แ พ ท ย๑
ส า ธ า รณสุ ข จั งห วั ด

14 อปท. 
1 เทศบาล 

- -  เพื่อให๎ผู๎สูงอายุ
ที่ มี ภ าวะพึ่ งพิ ง 

(สิทธิ UC)ได๎รับ

บริการดูแลระยะ
ย า ว ด๎ า น
ส า ธ า ร ณ สุ ข
สําหรับผู๎สูงอายุที่
มี ภ า ว ะ พึ่ ง พิ ง 
ต า ม ชุ ด สิ ท ธิ
ประโยชน๑ของแตํ
ละบุคคล 

- -  เ พื่ อ พั ฒ น า
คุณภาพชีวิตของ
ผู๎สูงอายุที่มีภาวะ
พึ่งพิง 

มีอบต.จํ านวน 

1 แหํงที่ลาออก

จ า ก ก อ ง ทุ น
สุขภาพตําบลทํา
ใ ห๎ ไมํ สามารถ
ดํ า เ นิ น ก า ร

ก อ งทุ น  LTC 
ได๎ 
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ประเด็นการ
พัฒนา 

รายละเอียดกจิกรรม เปูาหมายการดําเนนิการ 
(คน/พ้ืนที่/อื่นๆ) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้น 

สิ่งท่ีได้
ดําเนินการแล้ว 

ปัญหา/
อุปสรรค 

เพชรบุรีเพื่อดําเนินการ
ใช๎ ง บประม าณตาม
ร ะ เ บี ย บ เ งิ น บํ า รุ ง
ระยะเวลา 1 ปี 

9. สรุปผลการดําเนินงาน
ดู แ ล ร ะ ย ะ ยา ว ด๎ า น
สาธ ารณสุ ขสํ าหรั บ
ผู๎สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
รอบ 9เดือนและ 12 
เ ดื อ น สํ ง ป ร ะ ธ า น

กองทุนLTC 
2.โครงการ

ฝึกอบรม
ผู๎ดูแล 
ผู๎สูงอายุ

(Care 
Giver) 
หลักสูตร 70 

ชั่วโมง 
ของกรม
อนามัย 

1. อ บ ร ม ภ า ค ท ฤ ษ ฏี
จํานวน 30 ชั่วโมงได๎แกํ 
ความจําเป็นของการ
ดูแลผู๎สู งอายุแนวคิด
เกี่ยวกบัผู๎สูงอายุ โรคที่
พบ บํอย ในผู๎ สู ง อ า ยุ
ภา ว ะว กิ ฤตกั บก า ร
ปฐมพยาบาเ บ้ืองต๎น 
การชํวยเหลือผู๎สูงอายุ
เบ้ืองต๎น ป๓ญหาระบบ
ทางเดินอาหารระบบ
ทางเดินหายใจระบบ
ขับถํายระบบอวัยวะ
สืบพันธุ๑ การใช๎ยาในวัย
ผู๎สู งอายุการสํงเสริม
สุ ข ภ า พ ผู๎ สู ง อ า ยุ 
สุขภาพจิตกับผู๎สูงอาย
และการดูแลตนเองเพื่อ
คลายเครียด การจัด
ส ภ า พ แ ว ด ล๎ อ ม ที่
เหมาะสม ภูมิป๓ญญา
ชาวบ๎านกับการดูแล
สุขภาพผู๎สู งอายุสิทธิ
ผู๎ สู ง อ า ยุ ต า ม
รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ แ ล ะ
ก ฎ ห ม า ย แ ร ง ง า น
บทบาทและจริยธรรม
ของผู๎ดูแลผู๎สูงอายุ การ
จัดกิจกรรมนนั  ทนา
การเพื่อผู๎สูงอายุ 

2. อ บ ร ม ภ า ค ป ฏิ บั ติ
จํานวน 40 ชั่วโมงได๎แกํ
โ ร ค ที่ พ บ บํ อ ย ใ น
ผู๎สูงอายุการชํวยเหลือ

- พื้นที่ตําบลไรํ
สะท๎อน จํานวน10 
คน 

- พื้นที่ใกลเ่คียง
จํานวน 10 คน 

- เพื่อให๎ผู๎สูงอายุมี
ค ว า ม รู๎  ค ว า ม
เข๎ า ใจ เรื่ อ งการ
ดู แ ล สุ ข ภ า พ
อนามัยผู๎สูงอายุ
แ ล ะ ป ฏิ บั ติ ตํ อ
ผู๎สูงอายุได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 

- เพื่ อ เตรียมการ
รองรับระบบการ
ดู แ ล สุ ข ภ า พ
ผู๎สูงอายุระยะยาว
ในท๎องถิ่น ชุมชน 

- เ พื่ อ พั ฒ น า
ศักยภาพบุคลากร
แ ล ะ ภ า คี
เครือขํายที่ทํางาน
ด๎ า น ก า ร ดู แ ล
สุขภาพ 

- ผ๎ูสูงอายุระยะยาว 

งบประมาณ

สนับสนุนจาก 3 

แหลํง มีขอ๎
ติดขัด ไมํ
เพียงพอได๎แก ํ 
- งบประมาณ
จากศูนย๑
การศกึษานอก
ระบบและ
การศกึษาตาม
อัธยาศัยอําเภอ
บ๎านลาด 
- งบประมาณ
จากเครือขําย
บริการสขุภาพ
อําเภอบ๎านลาด 
- งบประมาณ
จากเหลํากาชาด
จังหวัดเพชรบุร ี
-ตําบลตําหรุยัง
ไมํเข๎ากองทุน
เพราะใจไมํ
ตรงกนั แตํคาด
วําในอนาคตจะ
กลับมาได ๎
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ประเด็นการ
พัฒนา 

รายละเอียดกจิกรรม เปูาหมายการดําเนนิการ 
(คน/พ้ืนที่/อื่นๆ) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้น 

สิ่งท่ีได้
ดําเนินการแล้ว 

ปัญหา/
อุปสรรค 

ผสู่่งอายเ่บ้ืองต๎น ระบบ
ทางเดินอาหาร ระบบ
ทางเดินหายใจ ระบบ
ขับถํายระบบอวยัวะ
สืบพั น ธุ๑ อ าหารและ
โภชนาการสุขภาพจิต
กับผู๎สูงอายุ ภูมิป๓ญญา
ชาวบ๎านกับการดูแล
สุ ข ภ า พ ผู๎ สู ง อ า ยุ
กิจกรรมนันทนาการ
เ พื่ อ ผู๎ สู ง อ า ยุ ฝึ ก
ปฏิ บั ติ ง าน ในสถาน
บริการ ในชุมชนการวัด
และประเมินผล 

3.โ ค ร ง ก า ร

โ ร ง เ รี ย น
ผู๎ สู ง อ า ยุ นํ า
รํองเขต 
พื้ นที่ อํ า เ ภอ
บ๎านลาด 

1. ประชุมประชาคมเพื่อ
สร๎างความเข๎าใจและ
ความรํวมมือจากพื้นที่ 

2. คัด เลือกและแตํ งตั้ ง
คณะทํางานขับเคลื่อน
การดําเนินงานโรงเรียน
ผู๎สูงอายุ 

3. จัดทําแผนขั้นตอนใน
การดําเนินงาน 

4. -จัดตั้งโรงเรียนผู๎สูงอายุ 
5. ขั บ เ ค ลื่ อ น ก า ร

ดําเนินงาน 
6. ติดตามและประเมินผล

การดําเนินงาน 

- ตํ า บ ล ไ รํ
สะท๎อน 

- ตํ า บ ล บ๎ า น
ลาด 

- ตําบลทําช๎าง 

- เพื่อสํงเสริมการ
พัฒนาคุณภาพ
ชี วิ ต แ ล ะ ก า ร
จั ด ก า ร เ รี ย น รู๎
ตลอดชี วิ ตขอ ง
ผู๎สูงอายุ 

- เพื่อสํงเสริมการ
พั ฒ น า ต น เ อ ง 
การดูแล คุ๎มครอง
และพิทักษ๑สิทธิ
ผู๎สูงอายุ 

- เพื่ อ เ สริ ม สร๎ า ง
สุขภาพที่ดีของผู๎
สู ง อ า ยทั้ ง ด๎ า น
ท า ง ก า ย แ ล ะ
จิตใจ 

- -  เพื่อสํงเสริมให๎
ผู๎สูงอายุ 
ส ร๎ า ง ส ร ร ค๑
ป ร ะ โ ย ช น๑ แ กํ
ชุมชนและสังคม 

- เพื่ อ เ สริ ม สร๎ า ง
ศักยภาพคุณคํา
ภู มิ ป๓ ญ ญ า
ผู๎สูงอายุให๎เป็นที่
ป ร ะ จั ก ษ๑ แ ล ะ
ยอมรับ 

- เพื่ อสํ ง เสริมภูมิ
ป๓ ญ ญ า แ ล ะ
วัฒนธรรมท๎องถิน่
ให๎ดํารงสืบทอด

ไมํมีงบประมาณ
ส นั บ ส นุ น ใ ห๎
ดําเนินการ 
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ประเด็นการ
พัฒนา 

รายละเอียดกจิกรรม เปูาหมายการดําเนนิการ 
(คน/พ้ืนที่/อื่นๆ) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้น 

สิ่งท่ีได้
ดําเนินการแล้ว 

ปัญหา/
อุปสรรค 

ตํอไป 

4.โ ค ร ง ก า ร

เ พื่ อ 
จัดบริการดูแล
ระยะยาวด๎าน
สาธ า รณสุ ข
สํ า ห รั บ
ผู๎ สู ง อ า ยุที่ มี
ภาวะพึ่งพิงใน
เ ข ต พื้ น ที่
ตํ าบลตํ าห รุ 
อํ า เ ภ อ บ๎ า น
ลาด จังหวัด
เพชรบุรี 

1. สํ า ร ว จ ป ร ะ ช า ก ร
ผู๎สูงอายุ 

2. คั ด ก ร อ ง สุ ข ภ า พ

ผู๎สูงอายุ(ADL) 
ประจําปี 

3. ประเมินสภาวะของ

ผู๎ สู ง อ า ยุ  ( TAI)ที่

ต๎องการการดูแลระยะ
ยาวด๎านสาธารณสุข
สําหรับสูงอายุที่มีภาวะ 

4. พึ่ ง พิ ง  ( Long 
TermCare : 
LTC) ทั้ง 4กลุํม 

5. Care Manager
จัดทําCare Plan 
ทุกสิทธิปี ละ 1 ครั้ง 

6. บันทึกการจัดทาํCare 
Plan ลงโปรแกรม

ของกรมอนามัยและ
โ ป ร แ ก ร ม 

LongTerm- 
Care ของสปสช. 

7. ประสานความรํวมมือ
กับองค๑ก าร  บริหาร
สํวนตําบลเพื่อยืนยัน
ข๎อมูลการดูแลผู๎สูงอายุ
ร ะ ยะ ย า ว ที่ มี ภ า ว ะ
พึ่งพิงเพื่อขอรับงบ 

8. ดําเนินงานตามชุดสิทธิ
ประโยชน๑และอัตรา
ชดเชยคําบริการของ
เครือขําย ทั้ง 5 ข๎อ 

9. -จัดทํ า โครงการเพื่ อ
จัดบริการดูแลระยะ
ยาวด๎านสาธารณสุขฯ 
เ ส น อ น า ย แ พ ท ย๑
ส า ธ า รณสุ ข จั งห วั ด
เพชรบุรีเพื่อดําเนินการ
ใช๎ ง บประม าณตาม
ร ะ เ บี ย บ เ งิ น บํ า รุ ง

- รพ.สต.ตําหรุ - เพื่อให๎ผู๎สูงอายุที่
มี ภ า ว ะ พึ่ ง พิ ง 

(สิทธิ UC)ได๎รับ

บริการดูแลระยะ
ย า ว ด๎ า น
ส า ธ า ร ณ สุ ข
สําหรับผู๎สูงอายุที่
มี ภ า ว ะ พึ่ ง พิ ง 
ต า ม ชุ ด สิ ท ธิ
ประโยชน๑ของแตํ
ละบุคคล 

- เ พื่ อ พั ฒ น า
คุณภาพวิตของ
ผู๎สูงอายุที่มีภาวะ
พึ่งพิง 

ผู๎ ส นั บ ส นุ น มี
ความพร๎อมใน
การสนั บสนุ น
งบประมาณแตํ
พื้ นที่ ไ มํ พร๎ อ ม
เ นื่ อ ง จ า ก
สถานการณ๑โค
วิดและมีปริมาณ
งานสํวนอื่นอีก
มาก 

-จะใช๎ผู๎บริหาร
จากหลายๆสํวน
ที่ เกี่ยวข๎องใน
การชํวยผลักดัน 
( หั ว หน๎ า สํ ว น
ข๎ า ร า ช ก า ร 
สปสช สสจ) 
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ประเด็นการ
พัฒนา 

รายละเอียดกจิกรรม เปูาหมายการดําเนนิการ 
(คน/พ้ืนที่/อื่นๆ) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้น 

สิ่งท่ีได้
ดําเนินการแล้ว 

ปัญหา/
อุปสรรค 

ระยะเวลา 1 ปี 
10. สรุปผลการดําเนินงาน

ดู แ ล ร ะ ย ะ ยา ว ด๎ า น
สาธ ารณสุ ขสํ าหรั บ
ผู๎สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
รอบ 9เดือนและ 12 
เ ดื อ น สํ ง ป ร ะ ธ า น

กองทุนLTC 

5.โ ค ร ง ก า ร

การประกวด
ผ ล ง า น ก า ร
ดํ า เ นิ น ง า น
จัดระบบการ
ดู แ ล ดู แ ล
สุ ข ภ า พ
ผู๎ สู ง อ า ยุ

Long 
Term 
Care ระดับ 
อําเภอ 

1. ป ร ะ ก ว ด ผ ล ก า ร
ดําเนินงานจัดระบบ 

2. การดูแลผู๎สูงอายุLTC 
ประกอบด๎วย 6 

3. เ รื่ อ ง  ดั งนี้ -ผู๎ สู งอา ยุ
สุขภาพดีชีวีมีสุข 

4. -  นวัตกรรมด๎านการ
สํง เสริมดูแลสุขภาพ
ผู๎สูงอายุ 

5. -  ตํ าบลดู แลสุ ขภาพ
ผู๎ สู ง อ า ยุ ร ะ ย ะ ย า ว

Long Term 
Care 

6. - ชมรมผู๎สูงอายุ 
7. -ผู๎ จั ด ก า ร ก า ร ดู แ ล

ผู๎ สู ง อ า ยุ

(CareManager) 
8. ผู๎ดูแลผู๎สูงอายุ(Care 

Giver) 

- อํ า เภอ บ๎าน
ลาด 

- เพื่อพัฒนาระบบ
การดูแลผู๎สูงอายุ

ระยะยาวLong 
Term care 
ในพื้ นที่ อํ า เ ภอ
บ๎านลาด 
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แผนการพัฒนาระบบบริการสําหรับการดูแลระยะยาว 

(Long Term Care) ปีที่ 2 

1 พื้นทีอ่.สะบ้าย้อย   จังหวัดสงขลา  ปี 2563 

แผนการพัฒนาระบบบริการสําหรับการดูแลระยะยาว (Long Term Care)  

ประเด็นการพัฒนา รายละเอียดแผนงาน/กิจกรรม 

เปูาหมายการ
ดําเนินการ 
)คน/พ้ืนที่/

อื่นๆ) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้น 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

1.พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุครบวงจร (Sabayoi Aging model) 
S= Screen 
 

ฟื้นฟู ทกัษะการคัดกรองBฺGS -ผู๎รับผิดชอบ
งานผู๎สูงอายุ 

18 คน 

-อสม.300 คน 

จนท.และอสม.มี
ทักษะการคดักรอง 

BGSที่ถกูต๎องและ

สามารถเป็นครกู.ได ๎

ก.ค. 63 อปท. 
รพ.สต./PCU 
รพ.รพสต. 

A=Aging Care 
Team 

-อบรมฟืน้ฟู ความรูท๎ักษะ CM 
 
 
-สํงจนท.อบรมCM พื้นที่ใหมํ (ทั้ง

รพ.สต.และอปท.) 

CM 15 คน 
 
 
10 คน 

-CMใช๎ โปรแกรม

3C 
และเขียนCPได๎

ถูกตอ๎ง 
-มีความพร๎อม
รองรับการ

ดําเนนิงานLTC
พื้นที่ใหม ํ

23-24 มิ.ย
63 
 
ก.ค63 

รพ .สะ บ๎า ย๎อย 
สสอ.สะบ๎าย๎อย 
 
 
สสจ.สงขลา 

อบรมหลกัสูตรการดูแลผู๎ปุวยระยะ
สุดท๎าย 

Nurse =25 
คน 

ผู๎ผํานการอบรมมี
ทั ก ษ ะ ก า ร ดู แ ล
ผู๎ปุวยระยะสุดท๎าย 

1-2มิ.ย 63 รพ.หาดใหญํ 
รพ.สะบ๎าย๎อย/
รพ.สต. 

อบรมหลกัสูตรการดูแลผู๎ปุวยระยะ

สุดท๎าย(PC (สําหรับ CG 
CG 50 คน ผู๎ผํานการอบรมมี

ทักษะการดูแล PC 
3 มิ.ย 63 ชมรม CG 

อบรม CG จิตอาสา  
พื้นที่ ตําบล LTC 

1(. สมาชิกชมรม
ผู๎สูงอายุ30 คน 
2(. อผส.10คน 

มีผู๎ชํวยCG มาชํวย

ในการขับ เคลื่ อน

งาน LTC 

มิ.ย.2563 รพ.สะบ๎าย๎อย/
รพ.สต. 
สสอ.สะบ๎าย๎อย 
กศน.สะบ๎าย๎อย 
 

B=budjet -สนับสนนุการใช๎งบกองทนุLTC 
-ระดมทนุกองทนุขยะบุญ 

อปท. 
ภาคประชาชน 

-ทุ ก ตํ า บ ล ใ ช๎ ง บ

LTC  
-มีกองทุนชํวยเหลือ
ผู๎สูงอายุ/ผู๎ยากไร๎ 

ต.ค-ก.ย63 สสอ.สะบ๎าย๎อย 
ท๎องถิ่นอําเภอ 
พชอ./พชต. 

A=Aging Health 
club 

-พัฒนาเครือขํายชมรมผู๎สูงอายุ 
-พัฒนาชมรมCG อ.สะบ๎าย๎อย 
-เพิ่มเครือขําย โรงเรียนผู๎สงูอายุ 

9 ตําบล 
1 ชมรม 
ท.ทําพระยา 

-เครือขํ ายได๎ฯรับ
การพัฒนาศักยภาพ

ร๎อยละ 80 

ต.ค-ก.ย63 อปท. 
รพ./รพ.สต. 
กศน. 

ประเด็นการพัฒนา รายละเอียดแผนงาน/กิจกรรม เปูาหมายการ
ดําเนินการ 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้น 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
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)คน/พ้ืนที่/
อื่นๆ) 

Y=Year of Elderly 

support system 
-พัฒนาระบบบริการศูนย๑สร๎างสขุ 
-โครงการชาวสะบ๎าย๎อยหํวงใย ใสํ
ใจผู๎สูงอายุ 

ตําบลคูหา 

9 ตําบล 

กลุํมเปูาหมายเข๎าถึง
บริการ รอ๎ยละ 

100 

ต.ค-ก.ย63 กายภาพและ 
งานบริการปฐม
ภูมิฯ 

O=object&Goal -เสริมสร๎างให๎ผู๎สูงอายุมีศักยภาพใน
การดํารงชีวิต 
-พัฒนาระบบดูแลผู๎มีภาวะพึ่งพิง 

9 ตําบล 
ตําบลLTC 

Healthy Aging 
ร๎อยละ 98 
กลุํมติดบ๎านติดเตียง

ADLเพิ่ มขึ้ น ร๎อย

ละ >50 

ต.ค-ก.ย63 CUP สะบ๎า

ย๎อย 

I=Increase 
network 
potential 

เวทแีลกเปลี่ยนเรียนรู๎ ภาคี

เครือขําย LTC 
ภาคี เครือขําย
พื้นที่ LTC   

มี บ ท เ รี ย น ก า ร
ดําเนินงานLTC 

ส.ค.63 
 

สสอ.สะบ๎าย๎อย 
ผู๎นําศาสนา 

2.ประเด็นพัฒนางานLTC โดยใช้ best practice จากการเรียนรู้จากพ้ืนที่อื่นมาประยุกต์ใช้กับบริบทอําเภอสะบ้าย้อย 
 

2.1พัฒนาMini CM  1.) ประชุมชีแ้จงผู๎บริหาร 
รพ.สต. 

2.) กําหนดบทบาท

miniCM/CM 
      3  (. อบรมหลกัสูตร Mini 

CM  

 
น ว ก . / จ พ .
จํานวน 16 คน 

-มีผู๎ชํวยCM มา

ชํวยงานCM 
-มีค วามคลํอ งตั ว 

ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น

LTCเ ป็ น ไ ป ต า ม

แผนฯ 

มี.ค.  63 
เม.ย 63 
มิ.ย 63 

รพ.สะบ๎าย๎อย 
วิทยากรจากรพ.
บางกล่ํา 
กศน.สะบ๎าย๎อย/
อปท.ในพื้นที่ 

2.2 การพัฒนาระบบ 

CG 4.0  

1(. ประชุมกําหนดบทบาท/ขอบเขต

หน๎าที่รับผิดชอบCG และ CG จิต

อาสา 

ตั ว แ ท น  CG  
30 คน 

 

-มี ข อ บ เ ข ต ก า ร

ทํางานของCGและ

Cgจิตอาสา ชัดเจน 

เม.ย.  63 
 

รพ.สะบ๎าย๎อย/
สสอ.สะบ๎าย๎อย/

CM/ป ร ะ ธ า น

CG 

2(. อบรมการใช๎โปรแกรม

Imed@home+CG  4.0  
CG จํานวน 

101 คน 
ผู๎ ชํ ว ย นั ก
ก า ยภ าพ  40 
คน 

-มีโปรแกรมการใช๎

ง า น ข อ ง CGล ด

ขั้ น ต อ น ก า ร ทํ า

ร า ย ง า น แ กํ CM 
แ ล ะ ก า ร ดู แ ล
ตํอเนื่อง 

เม.ย.-พ.ค 63 
 

อบจ.สงขลา / 
อปท. 
รพ.สต. 

งานITรพ.สะบ๎า

ย๎อย 

3.เสริมพลังอปท.การดําเนินงานตําบล LTC 
 
-ขยายตําบล LTCพื้นที่

ใหมํ 

-ขับเคลื่อนประเด็นผู๎สงูอายุ ผําน 
เวที พชอ. 
-แลกเปลี่ยนประสบการณ๑จากพืน้ที่
ต๎นแบบ-เสริมพลังเจ๎าภาพหลกั 

6  ตําบล : ทุํง

พอ/   จะแหน/
บาโหย/ธารคีรี/
บ๎ า น โ ห น ด /
เปียน 
 

มี อ ป ท . ใ น พื้ น ที่
ตํ า บ ล  เ ข๎ า รํ ว ม

โครงการ LTC  ≥2 

ตําบล 

เม.ย-ก.ย.63 สสอ.สะบ๎าย๎อย 
พชอ.สะบ๎าบ๎า
ย๎อย 
ท๎องถิ่นอําเภอ/
อปทเปูาหมาย 
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2 พื้นที่ อ.กุฉินารายณ ์จ.กาฬสินธุ์ ประจําปี 2563 

แผนการพัฒนาระบบบริการสําหรับการดูแลระยะยาว (Long Term Care)  

ประเด็น
การพัฒนา 

รายละเอียด
กิจกรรม 

เปูาหมาย
การ

ดําเนินการ 
(คน/พ้ืนที่/

อื่นๆ) 

ผลลัพธ์
ที่คาดว่า

จะ
เกิดขึ้น 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

หน่วยงาน 
ที่

เกี่ยวข้อง 

1 มีระบบบันทึก

ข๎อมูล on line 
เมื่อ cg ออกเย่ียม 

พร๎ อม กั บ บัน ทึ ก
ป๓ ญ ห า / ค ว า ม
ต๎ อ ง ก า ร ใ ห๎
ชํวยเหลือ/ภาพ ผส
และสิ่ ง แวดล๎อม 
เชื่อมโยงระหวําง

cg/cm/ส ห

วิชาชีพ 

-เสนอผู๎บริหาร 
-หารือโปรแกรมเมอร๑ 
-แจ๎งแนวปฏิบัติทางแกํ cg /สห

วิชาชีพ 
-ลองใช๎โปรแกรม 
-ประเมินผล 

-อบต บัวขาว 
-เทศบาลเมืองกุฉิ
นารายณ๑ 

-สะดวกในการ
ตรวจสอบ ผส 
ได๎รับการเย่ียม
ตามสิทธิ์หรือ 
ไมํ 
-อัพเดทข๎อมูล
รวดเร็ว 
-เห็นสภาพ ผส 
แ ล ะ
สิ่ ง แ ว ด ล๎ อ ม
จากภาพแทน
การบอกเลํ า 
ทํ า ใ ห๎ ไ ด๎ รั บ
การดูแลที่ตรง
ประเด็น 

พค-กย63 -รพร กุฉิฯ 
-อบต บัวขาว 
-เทศบาลเมืองกุฉิ
นารายณ๑ 

2พัฒนาหลักสูตร 

cg /ฟื้นฟูcg รุํน

เดิม 
-การดูแลระยะประ

คับ ประคอง 
-เ ท ค นิ ก ก า ร ตั ด

เล็บ/นวดหน๎า 
-เ ท ค นิ ค ก า ร พู ด

เพื่อให๎ เกิดความ

เชื่อถือ/ไว๎วาง ใจ/

ให๎กําลัง 
-บุคลิกภาพ เพื่อให๎

เ ป็นที่ นํ า เ ชื่ อ ถื อ

ไว๎วางใจ 
-การทํ า งาน เ ป็น

กลุํม (ทํางานจริง

จะมีป๓ญหาในการ

ทํางานแป็นทีม)   
-ก า ร พู ด เ พื่ อ

-เสนอผู๎บริหาร 
-ประสานวิชาชีพเฉพาะทางที่

เกี่ยวข๎อง 
-วางแผนเนื้อหาในกําหนดการ

อบรม 
-ดําเนินการ 
-ประเมินผล 

Cg 200 คน -cg มีความรู๎

ความสามารถ
เหมาะสมกับ
งาน 
-cg ได๎รับการ

ยอ ม รั บ จ า ก 
ผส และ ญาติ 

พค-กย63 -รพร กุฉิฯ 
-รพสต 17 แหํง 
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นํ า เ ส น อ ใ น ที่

ประชุม           

3  จัดตั้ง ชมรม cg 
แหํงประเทศไทย 
พ ร๎ อ ม กั บ มี
ฌ า ป น กิ จ ข อ ง
ตน เอ งและญาติ
สายตรง 

ตาม time line สปสช Cg 200 คน Cg มีความ

มั่นคง/ภาคภูมิ 
ใจ 

พค-กย63 -สปสช 
-อื่นๆ 

 

3 พื้นที่ อ.ถ้ําพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช ประจําปี 2563 

แผนการพัฒนาระบบบริการสําหรับการดูแลระยะยาว (Long Term Care)  

ประเด็นการพัฒนา รายละเอียดกจิกรรม เปูาหมายการ
ดําเนินการ 

(คน/พ้ืนที่/อื่นๆ) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะเกิดขึ้น 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

หน่วยงาน 
ท่ีเกี่ยวข้อง 

1.การอบรมผู๎ดแูล

ผู๎สูงอายุเพิ่มในกลุํม
ญาติหรืออาสาสมัครที่
สนใจ 

 
 

1(ประสานงานโครงการ

ฝึกอบรมจาก กศน. 

2( จัดอบรมให๎ความรู๎และฝึก

ทักษะให๎ผู๎ดแูลตามหลกัสูตร
ผู๎ดูแลของกรมอนามัย 

 

ญาติหรือ
อาสาสมัครที่สนใจ
จํานวน 20 ราย 

ผู๎ดูแลมี
ศักยภาพในการ

ดูแลมากขึ้น
และลดภาระ
ของเจ๎าหน๎าที่
ได๎กรณีผู๎ดแูล
ไมํเพียงพอ 

เมย.63.- 30 
กย.63 

กศน. ถ้ําพรรณ
รา 
รพ.ถ้ําพรรณรา 
รพสต.บ๎านควน
กอ 

2การอบรมและฟื้นฟู
บุคลากรในเครอืขําย 

1. สํารวจจํานวนบุคลากรที่
สนใจในการดแูลระยะยาว 
2. จัดอบรมให๎ความรู ๎

พยาบาล 
นักวชิาการ
สาธารณสขุ 
นักกายภาพ 
เจ๎าพนกังาน

สาธารณสขุชุมชน 

เพื่อลดการขาด
แคลน

อัตรากําลังของ
บุคคลากรทีม่า
ดูและระยะยาว 

1เมย .- 30กย.
63 

รพ.ถ้ําพรรณรา 
สํานักงาน
สาธารณสขุ
จังหวัด
นครศรธีรรมราช 

3การจัดตั้งศูนย๑อุปกรณ๑
ให๎ยืม -คืน 

1. สํารวจความตอ๎งการใช๎
อุปกรณ๑ 
2.จัดทําทะเบียนรับ-จําย 

อุปกรณ๑ทางการแพทย๑ 
3. จัดหารอุปกรณ๑ให๎สอดคล๎อง
กับความตอ๎งการของผู๎
ต๎องการดูแลระยะยาว 

รพ.ถ้ําพรรณราเป็น
แมํขํายในการจัดตั้ง

ศูนย๑ 
รพสต.ทกุแหํงเป็น

ลูกขําย 

ผู๎ที่ต๎องการใช๎
อุปกรณ๑ได๎รับ
การจดัสรร
อุปกรณ๑ด๎วย

ความเทําเทียม 
และสามารถ

เข๎าถึงได ๎

1เมย.63 - 30
กย.63 

รพ.ถ้ําพรรณรา 
รพสต.ทกุแหํง 

4. การเย่ียมบ๎านโดย
ทีมสหวิชาชพีใน

ผู๎สูงอายุที่มี ADL 0-4 
คะแนน 

1. สํารวจกลุํมเปูาหมาย 
2.จัดทําแผนในการเย่ียมบ๎าน

โดยทีมสหวิชาชีพ 
3.ดําเนินการตามแผน 

 

ผู๎สูงอายุที่มีคํา 
ADL 0 – 4ทุก

คนในพื้นที ่

กลุํมเปูาหมาย
ได๎รับการ

ประเมนิสภาวะ
สุขภาพและ

ได๎รับการดแูล
อยํางตํอเนื่อง 

1เมย .-30 กย. 
63 

รพ.ถ้ําพรรณรา 
รพสต.ทกุแหํง 
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4 พื้นที่ อ.เมือง จ.อํานาจเจริญ ประจําปี  2563  

แผนการพัฒนาระบบบริการสําหรับการดูแลระยะยาว (Long Term Care)  

ประเด็นการพัฒนา รายละเอียดกจิกรรม เปูาหมายการดําเนนิการ 
(คน/พ้ืนที่/อื่นๆ) 

ผลลัพธ์ที่
คาด       วา่
จะเกิดข้ึน 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

หน่วยงาน 
ท่ีเกี่ยวข้อง 

1 การพัฒนาระบบ
ฐานขอ๎มูล LTC ที ่
Link  กันไดแ๎ละ

เป็น Real  Time  
ผู๎บริหารสามารถ
เข๎าดูได ๎

1( แตํงตั้งคณะทํางานพัฒนาระบบ
ฐานขอ๎มูล LTC อ.เมืองอํานาจเจริญ 

2) ทบทวนระบบฐานข๎อมูลเดมิ  
3) เลือก Sofe  Ware  ที่

สะดวกและงํายตอํการเข๎าถึง 

4) ทดลองโปรแกรม 
5) ขยายสูํเครือขําย อําเภอเมือง

อํานาจเจริญ 
6) ติดตามประเมนิผลเดือนละ 1 

ครั้งจนกวําระบบจะเสถียร  หลัง
ระบบเสถียรตดิตามประเมนิผลทุก 
3 เดือน 

ปี 2563 
-รพสต. 23 แหํง  
- ศูนย๑บริการเทศบาล 3 
แหํง   
- ศูนย๑สุขภาพชมุชนเมือง 1 
แหํง 
- ศูนย๑แพทย๑โนนหนามแทํง 
1  แหํง 

ปี 2564   
ขยายสูํรพ.สต.ในเขตอําเภอ
อื่นๆ จังหวัดอํานาจเจริญ 
 

-มีฐานข๎อมูล
ที่เชือ่มโยง 
LTC ที่ 
Link  กัน

ได๎และเป็น 
Real  Time 
- ผู๎บริหาร
สามารถเข๎าดู
ได๎  Real  
Time 

 

พ.ค..

2563 – 
ก.ย.

2563 

1คณะทํางานพฒันา
ระบบฐานข๎อมูล 
LTC  
อ.เมอืงอาํนาจเจริญ 
)นส.อินทิรา  อมร
วงศ๑ 
นส.นิตยา บัวสาย 
นางสุรางคนา  
จันทรภกัดี  นางธน
สร  เตชะเดชเรือง
กุล) 

2 . พัฒนาระบบ 
LTC  ที่สร๎างการมี
สํวนรวํมที่ย่ังยืน 

1  (จัดประชุมภาคเีครอืขํายที่

ดําเนนิงานที่เกี่ยวขอ๎งกับ LTC  เพื่อ
บูรณาการแผนและ Share 
ทรัพยากรทั้ง คน  เงิน  ของ ลด
ความซ้ําซ๎อน  เพิ่มการเข๎าถึงบรกิาร 

อบจ.,พมจ.,สสจ.,เจ๎าคณะ
อําเภอ, นายกเทศมนตรี
เมืองอํานาจเจริญ,
นายกเทศมนตรเีทศบาล
ตําบลที่มกีารดําเนนิงานที่
โดดเดนํ,อบต, สสอ.,นกั
กายภาพ,นกัสังคม
สงเคราะห๑,นักจิตวทิยา, 

CM, CC และภาคเอกชน 

- มีการบูรณา
การแผนและ
มีการใช๎
ทรัพยากร
อยํางค๎ุมคํา 
ทั่วถึง 
- ภาคี
เครือขํายใน
พื้นที่เข๎าใจ
และตระหนกั
ในป๓ญหา
รํวมกัน 
ตอบสนอง
นโยบายคน
ไทยไมํทิ้งกนั  

พ.ค..

2563 – 
ก.ย.

2563 

รพ.อํานาจเจรญิ 
)นส.อินทิรา  อมร
วงศ๑ 
นส.นิตยา บัวสาย 
นางสุรางคนา  
จันทรภักด ี
 นางธนสร  เตชะ
เดชเรืองกุล) 

ประเด็นการพัฒนา รายละเอียดกจิกรรม เปูาหมายการดําเนนิการ 
(คน/พ้ืนที่/อื่นๆ) 

ผลลัพธ์ที่
คาด       วา่
จะเกิดข้ึน 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

หน่วยงาน 
ท่ีเกี่ยวข้อง 

3 พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรสาธารณสุข

และ CG 

1) จัดประชมุเชิงปฏิบัติการ 
Home  Health  Care  
สําหรับบุคลากรสาธารณสขุ
ในการใชเ๎ครือ่งมอื  อุปกรณ๑
ทางการแพทย๑   เชํน   การ
ให๎ออกซิเจนแบบถังและ
เครื่องผลิตออกซิเจน  การใช๎
เครื่องดูดเสมหะ  การดแูล
และการเปลี่ยนสายสวน

-บุคลากรสาธารณสขุทีท่ํา
หน๎าที่เย่ียมบ๎านในเขต
จังหวัดอํานาจเจรญิ  
จํานวน  100  คน 
 
 
 
 

-เพิ่มพูน
ความรูแ๎ละ
ทักษะในการ
ดูแล LTC  
ในรูปแบบ 
Home  
Health  
Care   
-มีการ

พ.ค.-ก.ย.
2563 

 

รพ.อํานาจเจรญิ 
)นส.อินทิรา  อมร
วงศ๑ 
นายมงคล  อาจ
นิยม 
นส.จุลีพร  ขมุทอง) 
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ป๓สสาวะ  การใชท๎ี่นอนลม 
ฯลฯ 

2) จัดประชมุเชิงปฏิบัติการ 
Home  Health  Care  
สําหรับ  CC  ในการดแูลและ
การใชเ๎ครื่องมือ  อุปกรณ๑ทาง
การแพทย๑   เชํน   การให๎
ออกซิเจนแบบถังและเครื่อง
ผลิตออกซิเจน  การใช๎
เครื่องดูดเสมหะ  การดแูล
สายสวนป๓สสาวะ  การใช๎ที่
นอนลม ฯลฯ  และพัฒนา 
CC  ให๎เป็นนกัจัดการสอน
ญาติให๎ทําหน๎าที่เป็นผู๎ดูแล
ผู๎ปุวย 

 
- CC  ในเขตอําเภอเมอืง  

50  คน 
 

 

ทบทวน
แนวทางใน
การดแูล
ผู๎ปุวย LTC 
- สัมพันธ๑

ภาพระหวําง
เครือขํายมี
ความใกล๎ชิด  
ประสิทธภิาพ
ในการ
ประสานงาน
เพิ่มขึน้ 

- CC  มี
ทักษะเป็นนกั
จัดการ(สอน
ญาติให๎ทํา
หน๎าที่ CC 
คอยกํากับ) 
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5 พื้นที่ อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช ประจาํปี 2563 

แผนการพัฒนาระบบบริการสําหรับการดูแลระยะยาว (Long Term Care)  

ประเด็นการพัฒนา รายละเอียดกจิกรรม เปูาหมายการ
ดําเนินการ 

(คน/พ้ืนที่/อื่นๆ) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะเกิดข้ึน 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

หน่วยงาน 
ท่ีเกี่ยวข้อง 

1. การจดัหาครุภัณฑ๑
ทางการแพทย๑เพื่อ
สนับสนุนการดูแล
ระยะยาวในชุมชน 

1 (แตํงตั้งคณะกรรมการกองทุน  

COC  
2 (ประชุมวางแผน เพื่อประเมนิ

ความต๎องการ แนวทางการให๎การ
สนับสนุน และการจัดหา
งบประมาณในการจัดซื้อจัดจ๎าง  

3(จัดกิจกรรมเพือ่หารายได๎ 

กองทุนเพื่อการดแูลผู๎
มีภาวะพึ่งพิง อําเภอ

จุฬาภรณ๑ : เพื่อ

จัดหาครุภัณฑ๑
ทางการแพทย๑ เชนํ 
เตียง   , เครื่องผลิต 

O2  ,  
ที่นอนลม ,ถัง O2 , 
ฯลฯ 

ผู๎มีภาวะพึ่งพิงใน
อําเภอจุฬาภรณ๑

ได๎รับการ
สนับสนุน

ครุภัณฑ๑หรือ
อุปกรณ๑ทาง
การแพทย๑ที่

เพียงพอ 

2564 ทีม พชอ. 
รพ. สสอ.    
รพ.สต. 
อปท. 
องค๑กร
เอกชน 
 
 
 
 

ประเด็นการพัฒนา รายละเอียดกจิกรรม เปูาหมายการ
ดําเนินการ 

(คน/พ้ืนที่/อื่นๆ) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะเกิดข้ึน 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

หน่วยงาน 
ท่ีเกี่ยวข้อง 

2. การพัฒนาศักยภาพ 

Cg ให๎มีทักษะเฉพาะ

ด๎านในการดแูลระยะ
ยาวเพิ่มขึน้ 

1(จัดอบรมฟื้นฟูและเสรมิทกัษะการ

ปฏิบัติให๎กับ Cg. เรือ่งการดแูล

ชํวยเหลือผู๎มีภาวะพึ่งพิงที่พบบํอย 

เชํน การดูแลผู๎ปุวย Stroke การ

ดูแลผู๎ปุวยสมองเสื่อม ฯลฯ 

3( เรียนรู๎โปรแกรม Caregiver 
4.0 
4)นําโปรแกรม Caregiver 4.0  
มาใช ๎โดยอบรม Cg.ให๎สามารถใช๎

โปรแกรม Caregiver 4.0  
5)สรุปผลการดําเนนิงาน 

 

Cg. อําเภอจุฬาภรณ๑ 

จํานวน 60 คน 

Cg. สามารถให๎

การดแูลผู๎มีภาวะ
พึ่งพิงด๎วยความ
มั่นใจมากขึน้ 

ส.ค. - ก.ย. 
2563 

รพ. 
สสอ. 
รพ.สต. 

3 . การเสรมิพลัง
ท๎องถิ่นในการ
จัดระบบการดแูล
ระยะยาว  
อําเภอจุฬาภรณ๑ มี 
อบต. 5 แหํง ทํา 

MOU กับ สปสช.

แล๎ว 4 แหํง  

1( ขับเคลื่อนประเดน็ผู๎สูงอายุ ผําน 
เวที พชอ. 
2( แลกเปลี่ยนประสบการณ๑จากพื้นที่
ต๎นแบบ   3( ติดตามเย่ียมการ
ดําเนนิงานกองทุนหลกัประกนั
สุขภาพทอ๎งถิน่ตําบลนาหมอบุญ 

ตําบลนาหมอบุญ อบต.ทํา MOU 
กับ สปสช.เพือ่

การดแูลผู๎มีภาวะ
พึ่งพิงระยะยาว 

2564 พชอ. สสอ. 
รพ. 
รพ.สต.บ๎าน
กาโหํเหนือ 
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6 พื้นที ่ อําเภอแม่วาง  จังหวัดเชียงใหม ่   ประจําปี 2563 

แผนการพัฒนาระบบบริการสําหรับการดูแลระยะยาว (Long Term Care)  

ประเด็นการพัฒนา รายละเอียดกจิกรรม เปูาหมายการ
ดําเนินการ 

(คน/พ้ืนที่/อื่น ๆ) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้น 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

หน่วยงาน 
ท่ีเกี่ยวข้อง 

1.การพัฒนาศูนย๑

ข๎อมูลผูท๎ี่มีภาวะ
พึ่งพิง อําเภอแมํวาง 
)แบบไร๎รอยตํอ) 

1 (ประชุม พชอ. เพือ่คืนข๎อมลู

สถานการณ๑ ทบทวน ป๓ญหาจาก
การดําเนนิงาน  และรํวมกนัหา
โอกาสพัฒนา  

2) จัดตั้งคณะอนุกรรมการและตั้ง

ศูนย๑ข๎อมูลชํวยเหลือผูท๎ี่มีภาวะ
พึ่งพิง อําเภอแมํวาง 

3) ประชุมคณะอนกุรรมการฯเพื่อ

รํวมกันวางแผนให๎การดูแล
ชํวยเหลือ  และติดตาม 
ประเมนิผล (ปีละ 2 ครั้ง)  

1.คณะกรรมการ

พชอ. 
แมํวาง  จํานวน   21  
คน 
 
2. คณะอนกุรรมการ
ชํวยเหลือผูท๎ี่มีภาวะ
พึ่งพิงอําเภอแมวําง     
25  คน 

1. คณะกรรมการ
พชอ./
คณะอนกุรรมการฯ
เครือขํายมีสํวนรํวม
และเป็นเจ๎าของการ
ดําเนนิงานดแูลผู๎ทีม่ี
ภาวะพึ่งพิง 
2.เกิดศูนย๑ขอ๎มูลผูท๎ี่

มีภาวะพึ่งพิงอําเภอ
แมํวาง และมกีารบูร
ณาการการใช๎ข๎อมูล
ในทกุภาคสํวน 
3. มีทีมผูร๎ับผิดชอบ
หลักในการขับเคลื่อน
งานอยํางเป็น
รูปธรรม 

ก.ค. - ส.ค.
2563 

 
 

ส.ค. - ก.ย.
2563 

-สสอ.แมํวาง 
-รพ.แมํวาง 
-รพ.สต.เครอืขําย 
-อปท. 
-พัฒนาชุมชน 
-สํานักงานพัฒนา
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย๑ 
-ชมรมผู๎สูงอายุ/
อสม.และภาคี
เครือขํายที่
เกี่ยวขอ๎งใน
ชุมชน 

2. พัฒนาระบบข๎อมูล 
การดแูลผู๎ทีม่ีภถาวะ
พึ่งพิง โดยผําน 

APP Care 
giver 4.0  

1 ( ประชุมสร๎างความเข๎าใจในการ

ใช๎ APP Care giver4.0 

ให๎แกํเจา๎หน๎าทีร่พ.สต./รพช.ที่
เกี่ยวขอ๎ง 
2( จัดอบรมแนวทางการใช๎ APP 
Care Giver 4.0. ให๎แกํ 

Care giver อําเภอแมํวาง 

1 . จนท.รพ.สต./
รพช. จํานวน  10  
คน 
2.  Care giver 
75  คน 

1. มีการเชือ่มโยง
ข๎อมูลการการดูแลผู๎
ที่มีภาวะพึ่งพิงใน
ชุมชน 
2. เกิดกระบวนการ
ทํางานที่งํายขึ้น  ลด
ขั้นตอนการทํางาน/
ลดการใชก๎ระดาษ 

ก.ค. - ส.ค. 
2563 

 
 

ปีงบประมาณ 
2564 

-สสอ.แมํวาง 
-รพ.แมํวาง 
-รพ.สต.เครอืขําย 
-Care giver 
75 คน 

 

3 . พัฒนาศกัยภาพ
คณะกรรมการศูนย๑
ป๓๋นสุขฮํวมใจ๐ตําบล
บ๎านกาด เพื่อการ
พัฒนาระบบบริการ
ฟื้นฟูสภาพในชมุชน 

1(  จัดประชมุคณะกรรมการศนูย๑
ป๓๋นสุขฮํวมใจ๐ตําบลบ๎านกาด และ
เครือขํายที่เกี่ยวขอ๎ง 
- เพื่อคนืขอ๎มูลสถานการณ๑ผูท๎ี่มี
ภาวะพึ่งพิงในตําบล  
-ป๓ญหาจากการจัดบรกิารฟืน้ฟู
สภาพ 
-รํวมกันคดิวิเคราะห๑หาโอกาสใน
การพัฒนาและจัดทําแผนพัฒนา
รํวมกัน 
2 ( ดําเนินการตามแผนการที่วางไว๎ 
3 ( ประชุมติดตามและประเมนิผล

เป็นระยะ 
4 ( ประชุมสรุปผลการดําเนนิงาน

ประจําปี 

1.คณะกรรมการ

ศูนย๑ป๓๋นสุขฮํวมใจ๐
ตําบลบ๎านกาด และ
เครือขํายที่เกี่ยวขอ๎ง 
จํานวน   25 - 30   
คน 

เกิดแผนพัฒนาระบบ
การดแูลผู๎ทีม่ีภาวะ
พึ่งพิงและการฟืน้ฟู
สภาพโดยชุมชนมี
สํวนรวํม  
 
***สําหรับการ

ดําเนนิการตามแผน 
เห็นควรรอให๎
สถานการณ๑ 

COVID-19ดีขึ้น 

คํอยดําเนนิการ***** 

ก.ค. - ก.ย. 
2563 

-CM รพ.แมํวาง 
-อบต.บ๎านกาด 
-เทศบาลตําบล
แมํวาง 
-ชมรมผู๎สูงอายุ
ตําบลบ๎านกาด 
-ชมรมอสม.
ตําบลบ๎านกาด 
-Care giver
ตําบลบ๎านกาด 
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4.พัฒนาและบูรณา

การคลนิิกโรคเรื้อรัง
ให๎เป็นคลินิก
ผู๎สูงอายุ 

1 ( ประชุมรับนโยบายจากสสจ.ชม.
เรื่องแนวทางการดําเนินงานคลินกิ
ผู๎สูงอายุ 
2 ( ประชุมคณะทํางาน/ทีมสห

วิชาชีพรพ./รพ.สต.ทีเ่กี่ยวขอ๎งใน
อําเภอแมวําง เพือ่วางแผนจัดตั้ง
คลินิกผู๎สูงอายุ 
3 ( จัดระบบคลินกิผู๎สูงอายุในสถาน

บริการ  
4 ( เปิดให๎บริการ ตามแนวทางที่

วางไว๎ 
5 ( ประชุมติดตามและประเมนิผล 

 

คลินิกผู๎สูงอายุ    1   
แหํงคือที่ศนูย๑
สุขภาพชุมชนตําบล
บ๎านกาด    

1( ผู๎สูงอายุกลุํมโรค
เรื้อรังได๎รับการดแูล
ตามป๓ญหา

Geriatric 
syndrome 
2 (มีศูนย๑ให๎

คําปรึกษาแกํผู๎สูงอายุ
หรือครอบครัวที่มี
ผู๎สูงอายุที่มีภาวะ 

Geriatric 
syndrome ใน
ชุมชน 

ก.ค. - ก.ย. 
2563 

-แพทย๑หัวหน๎า
ทีม 
-นัก
กายภาพบําบัด 
-นัก
กิจกรรมบําบัด 
-พยาบาลวิชาชีพ
ผู๎รับผิดชอบงาน
ผู๎สูงอายุ รพ.แมํ
วาง / รพ.สต.
เครือขําย 
-นักโภชนาการ 
-เภสัชกร 
-ทันตสาธารณสุข 
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7 พื้นที ่   เทศบาลนครขอนแก่น  ตําบล ......ในเมือง.....อําเภอ ....เมือง .......

จังหวัด.....ขอนแก่น ..... ประจําปี ..... 2563......  

แผนการพัฒนาระบบบริการสําหรับการดูแลระยะยาว (Long Term Care)  

ประเด็นการ
พัฒนา 

รายละเอียดกจิกรรม เปูาหมายการ
ดําเนินการ 

(คน/พ้ืนที่/อื่นๆ) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้น 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

หน่วยงาน 
ท่ีเกี่ยวข้อง 

1 . การพฒันา
ระบบฐานข๎อมูล
ด๎วย 

Application 
CG 4.0 

1)..CM ศูนย๑นํารอํงทดลองใช ๎App 
2) ฝึกการใช๎ App ให๎ CG ในการ

จัดเก็บข๎อมลูและรายงานผล จํานวน 15 
คน 

3) ประเมนิผลการทดลองใช ๎
4 ( ขยายผลโดยของบประมาณจาก

กองทุนสขุภาพเทศบาลนครขอนแกํน 

1. พื้นทีน่ํารอํง ศบส ที ่
5 หนองใหญํ 

(CM/CG  (15 คน 
2. ขยายผลเต็มพื้นที ่

- CM  12 คน, CG 
95 คน 

1. มีความสะดวก
รวดเร็ว ในการ
จัดเก็บข๎อมลู 
2. ข๎อมูลถูกตอ๎งเป็น
ป๓จจุบัน 
3. เพิ่มประสทิธิภาพ
การบริหารจัดการ

ระบบ LTC 

พ.ค. 63 
 

มิ.ย – ก.ย 
63 

-ฝุายบริการ สธส 
ทน.ขอนแกํน 
-กลุํมงานเวช
กรรมสังคม /ศูนย๑
เวชศาสตร๑
ผู๎สูงอายุ  รพ.
ขอนแกนํ 
- สสอ.เมือง
ขอนแกนํ 

2. พัฒนาระบบ
ศูนย๑ซํอมกาย
อุปกรณ๑ 

1.( วิเคราะห๑ผู๎มีสวํนได๎สํวนเสียในพืน้ที่  
และค๎นหาภาคีเครอืขําย 
2(. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพือ่หาความ

ต๎องการ และแนวทางดําเนินงานแบบ
พหุภาคี 
3 ( ลงนามความรํวมมือ (MOU ( 
4  ( จัดระบบการสํงซํอมและการบริหาร

จัดการศูนย๑ซํอมกายอุปกรณ๑ (คน /เงนิ/
วัสดุอุปกรณ๑) 
5 ( ประชาสัมพันธ๑ศูนย๑ฯและรับบริจาค

อุปกรณ๑ที่ไมํใชแ๎ล๎วมาซํอมบํารุง 
6 ( จําหนํายอุปกรณ๑ราคาถกู  (ถ๎ามี

เหลือ) 

จัดตั้งหรอืมีศูนย๑ซํอม
กายอุปกรณ๑ในพืน้ที่  1  

แหํง 

1. กายอุปกรณ๑และ
ครุภัณฑ๑การแพทย๑ 
สําหรับคนพิการ
ได๎รับการซํอมแซม
พร๎อมใช๎งาน 
2. ลดคําใช๎จํายใน
การจดัซ้ืออุปกรณ๑ 
3. เกิดกระบวนการ
เรียนรูแ๎ละสามารถ
พัฒนาเป็นอาชีพ 

มิ.ย – ส.ค.
63 

-งานฟื้นฟูสขุภาพ 
เทศบาลนคร
ขอนแกนํ 
-ศูนย๑ดูแลผู๎ปุวย
ตํอเนื่อง  รพ.
ขอนแกนํ 
-
สถาบันการศึกษา
ในพื้นที ่หรือ
องค๑กรเอกชน 

3. พัฒนา
เครือขํายจิต
อาสาจาก
พระสงฆ๑ 
 

1 ( คัดเลือกวัด/โรงเรียน นํารอํงในการ
สร๎างเครอืขํายดแูลผู๎สูงอายุและคนพกิาร  
/พระสงฆ๑อาพาธ 
2 ( จัดอบรมให๎ความรู๎ ความต๎องการด๎าน

จิตใจของผู๎สูงอายุ / คนพกิาร 
3 ( พัฒนาศักยภาพพระภิกษุสงฆ๑ เป็น 

CG   
4 ( จัดกิจกรรมเย่ียมบ๎านแบบ “บวร” 

(บ๎าน วัด โรงเรียน) 
5 ( ประชาสัมพันธ๑บทบาทหน๎าทีข่อง

เครือขํายจิตอาสา  และพัฒนาเป็นชมรม 
6 ( ขยายผลไปยังวัดและโรงเรียนอื่น ๆ  

1 . มีวัด / โรงเรียนนํา
รํองในการเป็นจิตอาสา 
2 แหํง 
2 . มี  CG ที่เป็น

พระสงฆ๑ 
)นักเรียนอาจไมํมีเวลา
เพียงพอ  ตอ๎งรอปิด
เทอม) 
 

1. พระสงฆ๑ไดร๎ับการ
ดูแลในวัด  ตามจิต
ศรัทธาในพุทธ
ศาสนา ไมํต๎องลา
สิกขาบท 
2. เกิดเครือขํายการ
ดูแล  แบํงป๓น
ทรัพยากร  ความรู๎
ในพื้นที ่
3. เกิดกระบวนการ
เรียนรู ๎ การดแูล
สุขภาพตนเองของ
กลุํมจติอาสา 

มิ.ย – ก.ย 
63 

- สํานกัการศึกษา 
เทศบาลนคร
ขอนแกนํ 
-ศูนย๑สร๎างสุข
ผู๎สูงอายุ 
-ศูนย๑แพทย๑หนอง
แวง 
-พมจ.ขอนแกนํ 
-สํานักพทุธ
ศาสนา 
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8 พื้นที่อําเภอเดชอุดม    จังหวัดอุบลราชธานี    ประจําป ี2563 

แผนการพัฒนาระบบบริการสําหรับการดูแลระยะยาว (Long Term Care)  

ประเด็นการพัฒนา รายละเอียดกจิกรรม เปูาหมายการ
ดําเนินการ 

(คน/พ้ืนที่/อื่นๆ) 

ผลลัพธ์ที่คาด 
      ว่าจะ

เกิดขึ้น 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

หน่วยงาน 
ท่ีเกี่ยวข้อง 

1 การใช๎โปรแกรม 

care giver 4.0  
1) ศึกษาโปรแกรม อสม Online  
2) ประสานงานกับศูนย๑คอมพวิเตอร๑ 

3) ทดลองโปรแกรม 
4) ขยายสูํเครือขําย อําเภอเดชอดุม 
5) ทบทวนเอกสารการเบิกจาํยแบบเดิม 

ปี 2563 รพสต. 3 
แหํง 

ปี 2564 รพสต. 
25 แหํง 

 

CM CG 
ประหยัดเวลา
เอกสารในการ
ทํารายงาน 

 

กย.2563 – 
เมย.2564 

สสอ./ รพสต 
)นางสุวจี พรมลาย 
และนายเวชพิสิษฐ๑ 
วรรณศรี) 

2 ขยายภาคี

เครือขําย LTC สํู
พระภิกษุสงฆ๑  
(อสว.) 
 

1) อบรม CG  (พระภิกษุ) 
2) พัฒนาการเย่ียมในกลุํม 

Palliative care 
3) นําเข๎าสูธํรรมนญูตําบล 

ตักบาตรทําบุญผู๎ยากไร ๎
งานศพ  พวงหรีด เพือ่ผู๎ดอ๎ยโอกาส 
หรือผู๎ยากไร ๎ เชนํ  แพมเพริ๑ส 
 

ปี 2564(ติด

สถานการณ๑ 

covid19) 

ผู๎ปุวย 
ครอบครัว 
ประชาชน 
ได๎รับเมตตาใน
การเย่ียมจาก
พระภิกษุ  
และมกีาร
บริจาค ของใช๎
จําเป็นสําหรับ
ผู๎ปุวยและผู๎
ยากไร๎เพิ่มขึน้ 

เมย.2563 
เป็นต๎นไป 

รพร.เดชอดุม 
)นางกนกพร 
ชํานาญเวช) 

3 อบรม Mini 
CM 

3) ทบทวนขอ๎มูลและคํานวณสัดสํวน  

ของทรัพยากรบุคคล ด๎าน LTC 
      CM:CG:CCG 
4) ขออนุมัตอิบรม Mini CM  จาก 

ศูนย๑อนามัยที่ 10 อุบลราชธาน ี
 

28 – 30 คน 

 
มี Mini CM  
ชํวยดูแลงาน 

LTC  ในแตํ

ละ รพ.สต. 
เพิ่มขึน้ 

ชํวงที่ 1 เมย.

2563-กย.

2563 
 ชํวงที่ 2  ตค.

2563-กย.

2564 
 

รพร.เดชอดุม 
)นางยุพิน สุจิ
นพลัม) 

4 การจัดการ

ฐานขอ๎มูล ในพื้นที่ 

IMED  สําหรับ

กองทุนฟืน้ฟู ผู๎พกิาร 
ผ๎ูพ่ึงพิง อบุลราชธาน ี

1) นําเสนอรูปแบบการจัดการขอ๎มูล 
ของจังหวดัสงขลา 

- - ปี 2564 รพร.เดชอดุม 
)นางกนกพร 
ชํานาญเวช) 
 

5 ปรับปรุงและ

พัฒนาระบบการ
เพิ่มพูน สมรรถนะ
ผู๎ดูแล ผู๎มีภาวะ
พึ่งพิง  ที่ 

Discharge  ออก

จาก รพร.เดชอุดม 

1) ประชุมคณะทํางาน Discharge 
Plan 

2)  จัดทําแผนการพัฒนาการฝกึทกัษะ 

ผู๎ดูแลผู๎ปุวยกอํน Discharge 

รพร.เดชอดุม   
3) กําหนดโรคทีจ่ะทํา ในแตํละ PCT 

3 PCT  / 3 โรค ผู๎ดูแล ผู๎ปุวย
ติดเตียง ทกุ
รายที่ กลับ
ออกจาก รพ. 
ได๎รับการฝกึ
ความรูแ๎ละ
ทักษะ  

เมย.2563-กย.

2563 

รพร.เดชอดุม 
)นางกนกพร 
ชํานาญเวช) 
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9 พื้นที่อําเภอ บ้านเหลื่อม    จังหวัด นครราชสีมา   ประจําปี 2563 

แผนการพัฒนาระบบบริการสําหรับการดูแลระยะยาว (Long Term Care)  

ประเด็นการพัฒนา รายละเอียดกิจกรรม เปูาหมายการ
ดําเนินการ 

( คน/พื้นท่ี/อื่นๆ ) 

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ
เกิดข้ึน 

ระยะเวลาดําเนินการ หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

1.พัฒนาศักยภาพ CG 
เพิ่มข้ึน โดยเฉพาะการ
ดูแลผู๎ปุวยระยะท๎าย 
( ใช๎งบประมาณจาก
โครงการ พัฒนาระบบ
การดูแลผู๎สูงอายุและผู๎
ที่มีภาวะพึ่งพิง CUP 
บ๎านเหลื่อม ประจําปีงบ
ประ มาณ 2563 )  
 

- จัดประชุมทบทวน
แนวทาง การดูแลผู๎สูงอายุที่
มีภาวะพึ่งพิง และ ผู๎มีภาวะ
พึ่งพิง กลุํมอายุอายุอื่น 
ให๎กับ Caregiver  CUP 
บ๎านเหลื่อม  
- จัดอบรมทบทวนความรู๎
ทั้งภาคทฤษฎี และฝึก
ปฏิบัติ ในทักษะที่จําเป็นที่ 
Caregiver ต๎องให๎ บริการผู๎
มีภาวะพึ่งพิงที่เป็นผู๎ปุวย
ระยะท๎าย   

- Caregiver CUP 
บ๎านเหลื่อม จํานวน 
70  คน 
- บุคลากรสาธารณสุข 
ที่ปฏิบัติหน๎าที่ CM 5 
คน 
- สถานทีจัดกิจกรรม 
คือ โรงพยาบาลบ๎าน
เหลื่อม 
- ผู๎รับผิดชอบหลักใน
การดําเนินการ คือ  
CM ระดับอําเภอ ( 
นางสะธิทร จีมกลาง ) 

- Caregiver มีความรู๎ 
และทักษะในการ
ให๎บริการ 
- Caregiver มีความ
มั่นใจในการปฏิบัติงาน 
- Caregiver มีโอกาส
ได๎พบปะและ
แลกเปลี่ยนแนวคิด
และทัศนคติที่ดีตํอกัน
ในการดูแลผู๎ที่มีภาวะ
พึ่งพิง ระหวําง 
Caregiver ด๎วยกัน 
และ Caregiver  กับ 
CM 

มีนาคม – เมษายน 
2563  
 
*** เนื่องจากมี
สถานการณ๑การ
ระบาดของ COVID 
19 จึงเลื่อนไปไมํมี
กําหนด จน กวํา
สถานการณ๑จะ
ปลอดภัยและทางการ
อนุญาตให๎จัดประชุม
ได๎  

- โรงพยาบาลบ๎าน
เหลื่อม 
- สาธารณสุขอําเภอ
บ๎านเหลื่อม 
- รพ.สต. 4 แหํงใน
เขตอําเภอบ๎าน
เหลื่อม 

2. พัฒนาระบบติดตาม
งาน LTC โดยให๎มีการ
นําเสนอความก๎าวหน๎า 
LTC ในการประชุม 
พชอ. และหาความ
รํวมมือเพิ่มเติมจากภาค
สํวนตําง ๆ  

 
 
 
 

- อําเภอบ๎านเหลื่อม มีการ
ประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต  
( พชอ.) อําเภอทุก 3 เดือน 
ซึ่งในปี 2563 เรื่อง การ
ดูแลระยะยาวสําหรับผู๎ที่มี
ภาวะพึ่งพิง ( LTC ) เป็น 
ประเด็นสําคัญประเด็นหนึ่ง
ของ พชอ. อยูํแล๎ว ดังนั้นใน
การประชุมทุกครั้ง จะจัดให๎
มี CM เข๎าไปรํวมประชุม
เพื่อรายงานผลการปฏิบัติ 
รวมทั้งป๓ญหา อุปสรรค ที่
จะประสานขอความ
ชํวยเหลือ ความรํวมมือจาก
ภาคีเครือขํายเข๎ามารํวม
ดูแล 

- คณะกรรมการ พชอ. 
บ๎านเหลื่อม และ ผู๎ที่
เกี่ยวข๎อง จํานวน 30 
คน ( มีนายอําเภอเป็น
ประธาน
คณะกรรมการ  สสอ. 
เป็นเลขาฯ ) 
 - สถานทีจัดกิจกรรม 
คือ สาธารณสุขอําเภอ
บ๎านเหลื่อม / รพ.บ๎าน
เหลื่อม 
- ผู๎รับผิดชอบหลักใน
การดําเนินการ คือ  
สสอ.บ๎านเหลื่อม 

- ภาคีเครือขําย
รับทราบข๎อมูล และ 
รํวมวิเคราะห๑ วางแผน 
ออกแบบ แก๎ป๓ญหา 
และพัฒนาตํอยอด
ระบบการดูแลผู๎ที่มี
ภาวะพึ่งพิงจากเดิมที่
ให๎การดูแลอยูํ  
- ได๎รับการสนับสนุน
งบประมาณจาก 
องค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถ่ิน 

เมษายน และ 
กรกฏาคม 2563  
*** เนื่องจากมี
สถานการณ๑การ

ระบาดของ COVID 
19 จึงเลื่อนไปไมํมี
กําหนด จน กวํา
สถานการณ๑จะ

ปลอดภัยและทางการ
อนุญาตให๎จัดประชุม

ได๎ 

- ที่วําการอําเภอ
บ๎านเหลื่อม 
- โรงพยาบาลบ๎าน
เหลื่อม 
- สาธารณสุขอําเภอ
บ๎านเหลื่อม 
- องค๑กรปกครอง
สํวนท๎องถ่ิน 
- กศน. – ผู๎นําชุมชน 
- เกษตรอําเภอ 
- ท๎องถ่ินอําเภอ  
- เจ๎าคณะอําเภอ 
- ชมรมผู๎สูงอายุ
อําเภอ 
- ตัวแทนภาค
ประชาชน 
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10 พื้นที่อําเภอบึงโขงหลง  จังหวัดบึงกาฬ ประจําปี 2563 

แผนการพัฒนาระบบบริการสําหรับการดูแลระยะยาว (Long Term Care)  

ประเด็นการพัฒนา รายละเอียดกจิกรรม เปูาหมายการ
ดําเนินการ 

(คน/พ้ืนที่/อื่นๆ) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะเกิดขึ้น 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

หน่วยงาน 
ท่ีเกี่ยวข้อง 

1 การพัฒนาระบบข้อมูล 

โดยการนํา Caregiver 
4.0 ไปใช ้

1.ประชุม

คณะอนกุรรมการ ชี้แจง

วิธีการใช๎ Caregiver 
4.0  
2.ติดตั้ง Application 
CG 4.0 ให๎ CG  
3.สอนวธิีการลงขอ๎มูลใน 

CG 4.0 ให๎กับ CG 
4.ทดลองใช๎ใน 2 พื้นที่ คอื

ตําบลบึงโขงหลง และ
ตําบลโพธิ์หมากแข๎ง 

 

1. พื้นที่ตําบลบึงโขง

หลง CG 7 คน 
2. พื้นที่ตําบลโพธิ์

หมากแข๎ง CG 17 
คน 

1. CG สามารถ

ใช๎ CG4.0 ใน
การบันทกึข๎อมูล
การติดตาม
เย่ียมบ๎าน
ผู๎สูงอายุได๎ 
2. CM สามารถ

ติดตามผลการ
เย่ียมบ๎านของ 

CG ได๎ 
3. ผู๎สูงอายุได๎รับ
การแก๎ไขป๓ญหา
ได๎ครอบคลุม
มากขึน้ 

เม.ย 63-ก.ย63 รพ.สต. 
โรงพยาบาล 
อปท. 

2 . การพัฒนาศักยภาพ

บุคลากร LTC 
2.1 จัดอบรม CG เพิ่ม และ

นําพระสงฆ๑มาเป็น CG ด๎วย 
2.2 พัฒนาศักยภาพ CM 

ระดับอําเภอ และจัดประชมุ 

CM เพิ่มขึ้น 

1. เขียนโครงการฝึกอบรม 

CG เพิ่ม 
2. ขออนุญาตหลกัสูตรกับ
กรมอนามัย 
3. จัดอบรม CG เพิ่ม ให๎

เพียงพอกับความต๎องการ
แตํละพื้นที ่
 
4.ประชุม CM เพิ่มขึ้น

เพื่อให๎ทราบป๓ญหาการ

ทํางาน LTC 
 

ทุกพืน้ที่ 4 ตําบล 5 
สถานบรกิารอําเภอ
บึงโขงหลง 
 
 
 
 
CM 5 คน  

1.มี CG ดูแล

ผู๎สูงอายุที่
เพียงพอกับ
จํานวนผู๎สูงอายุ 
2. พระสงฆ๑ที่
อาพาธ ได๎รับ
การดแูลจาก 

CG ที่เป็น

พระสงฆ๑ 
1 . CM ได๎

ปรึกษาและหา
แนวทางการ
ทํางานรํวมกัน  

เม.ย 63- ก.ย63 รพ.สต. 
โรงพยาบาล 
อปท. 
สสอ. 
วัด 

3.พัฒนาระบบสนบัสนนุ

กิจกรรม LTC 
3.1จัดสรรเงินและจดัซ้ือ
อุปกรณ๑ และวัสดทุางการ
แพทย๑เพิ่มเติม 
3.2 จัดสรรเงินเป็น

คําตอบแทนของ CM และ 

CG 

 
 
1. ประชุม
คณะอนกุรรมการกองทนุ
แตํละพื้นที่  
2. ประชุมการจดัซ้ือวัสด ุ
อุปกรณ๑ ทีจ่ําเป็นกับ
ผู๎สูงอายุ ให๎เพียงพอและ
ตรงความตอ๎งการของ
ผู๎สูงอายุ 
3. นําเสนอขอ๎มูลเงิน

 
 

ทุกพืน้ที่ 4 ตําบล 5 
สถานบรกิารอําเภอ

บึงโขงหลง 

 
 
1. มีวัสดุ 
อุปกรณ๑ 
ครุภัณฑ๑ที่
จําเป็นเพียงพอ
กับความ
ต๎องการของ
ผู๎สูงอายุ 

2 . CM และ 

 
 

เม.ย 63-ก.ย63 
 

 
 
รพ.สต. 
โรงพยาบาล 
อปท. 
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คําตอบแทนสําหรับ CG 
CM เพื่อให๎คณะกรรมการ

รับทราบและปรับแกก๎าร
ทํางาน 

CG เกิดขวัญ

และกําลังใจใน
การปฏิบัติงาน 

4 . ความเข๎มแข็งของ

เครือขําย LTC โดยเน๎นการ

สร๎างเครอืขํายภาคีมากขึน้ 
เชํน ด๎านเศรษฐกิจ 

1. จัดประชุมภาคีเครอืขําย 

LTC ทุกพืน้ที ่ชี้แจง

แนวทางการปฏิบัติงาน
รํวมกัน 

ทุกพืน้ที่ 4 ตําบล 5 
สถานบรกิารอําเภอ

บึงโขงหลง 

1. ภาคีเครือขําย
เข๎าใจบทบาท
หน๎าที่ตนเอง
มากขึน้ 
2. ผู๎สูงอายุและ
ครอบครัวไดร๎ับ
การชวํยเหลือ
ดูแลหลายภาค
สํวน 
3. เกิดความ
รํวมมอืการ

ชํวยเหลือ LTC 
ที่เขม๎แข็งทกุ
พื้นที ่

เม.ย 63-ก.ย

63 

รพ.สต. 
โรงพยาบาล 
อปท. 
สสอ. 
วัด 
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11 พื้นที ่อ. ไทรงาม ........ จังหวัด....กําแพงเพชร ...... ประจําปี 2563 

แผนการพัฒนาระบบบริการสําหรับการดูแลระยะยาว (Long Term Care)  

ประเด็นการพัฒนา รายละเอียดกจิกรรม เปูาหมายการ
ดําเนินการ 

(คน/พ้ืนที่/อื่นๆ) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้น 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

หน่วยงาน 
ท่ีเกี่ยวข้อง 

1.ภาวะเขําเสื่อมใน
ผู๎สูงอายุเป็นป๓ญหา
สําคัญที่ทําให๎
ผู๎สูงอายุเกิดความ
เจ็บปวดไมํสุข
สบายและถ๎า
เป็นมากข้ึนสํงผล
ใหเ๎สี่ยงตํอการเกิด
ภาวะหกล๎ม หรือ
เคลื่อนไหวลําบาก 
อาจเกิดภาวะพ่ึงพิง
หรือติดบ๎านติด
เตียงตามมา 

1.คัดกรองเขําเสื่อม
ในผู๎สูงอายุ 
2.ตรวจประเมิน
ระดับความเจ็บปวด
ข๎อเขําผู๎สูงอายุ                   
3.อบรมให๎ความรู๎
เกี่ยวกับการปูองกัน
และรักษาโรคข๎อเขํา
เสื่อมและทักษะการ
ดําเนินชีวิตที่ถูกต๎อง
ในการดูแลตนเอง
เมื่อเป็นโรคข๎อเขํา
เสื่อม 
 

ผู๎สูงอายุที่
อาศัยในเขต
พ้ืนที่เทศบาล
ไทรงามและมี
อาการของข๎อ
เขําเสื่อม 

1 .ผู๎สูงอายุที่

เป็นโรคข๎อ

เขําเสื่อม

สามารถนํา

ความรู๎ไป

ปฏิบัติในการ

ดูแลข๎อเขํา

เสื่อมได๎เองที่

บ๎าน 

 

มกราคม   

– 

กันยายน 

2563 

 

รพ.ไทร
งาม 
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12 พื้นที่ อ.สวรรคโลก จ.นครสวรรค ประจําปี 2563 

แผนการพัฒนาระบบบริการสําหรับการดูแลระยะยาว (Long Term Care)  

ประเด็นการพัฒนา รายละเอียดกจิกรรม เปูาหมายการ
ดําเนินการ 

(คน/พ้ืนที่/อื่นๆ) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะเกิดข้ึน 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

หน่วยงาน 
ท่ีเกี่ยวข้อง 

1.การพัฒนา

ศักยภาพCM  CG 
ในการใช ๎

application 
caregiver 4.0 
ในทกุพื้นที่ เพือ่การ
สื่อสารและรายงาน
ผลการปฏิบัติงานเชิง
ประจักษ๑ 
 
 

1. ชี้แจงความจําเปน็ ประโยชน๑ของการ

ใชa๎pplication caregiver4.0 
ในการดูแลผู๎สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง .
ให๎กับ CM CG  
2. นําเสนอการใช๎ application จาก

พื้นที่ตน๎แบบ 
3. วางเปูาหมายพื้นทีน่ํารอํงในการใช๎

application caregiver 4.0 
ครอบคลุมพืน้ที่ใน 2 ปี 
4. ลงปฏิบัติเชิงปฏิบัติการในพื้นที่นํารํอง 
โดยมีพื้นทีต่๎นแบบเป็นพี่เลี้ยง 
 

* CM ในพื้นทีต่ําบล

LTC 14ตําบลๆละ 1 

คน รวม 14 คน 

*ตัวแทน CG 
ปฏิบัติงานในตําบล

LTC ตําบลละ 1 คน 

รวม 14 คน 

*การดําเนนิงาน

ตําบลLTC มีผล

การดําเนนิงาน
เชิงประจกัษ๑ 
สํงผลเรือ่งความ
รวดเร็วของ
รายงานและการ
เบิกจําย
คําตอบแทน 
 

เดือน มิถนุายน - 
กันยายน 2563 

*งานสํงเสริม
สุขภาพผู๎สูงอายุ 
เครือขําย
บริการสขุภาพ
อําเภอสวรรค
โลก 

2 ความครอบคลุม

การดําเนนิงานLTC
แบบบูรณาการ ใน
การขับเคลื่อนตําบล

LTC 
 
 

1. เย่ียมเสริมพลังตําบลLTC เพื่อ

รับทราบป๓ญหา และโอกาสพัฒนาในการ

ขับเคลื่อนตําบลLTCคุณภาพ ใน

ประเดน็ 
   1.1 คุณภาพการเย่ียมผู๎สูงอายุที่มี

ภาวะพึ่งพิง 
   1.2 การเสริมพลังชมรมผู๎สูงอายุ

คุณภาพ ให๎รํวมขับเคลื่อนตําบลLTC     

* CM ในพื้นทีต่ําบล

LTC 14ตําบลๆละ 1 

คน รวม 14 คน 

*ตัวแทน CG 
ปฏิบัติงานในตําบล

LTC ตําบลละ 1 คน 

รวม 14 คน 
*ตัวแทนชมรมผู๎สูงอายุ 

แตํละตําบล รวม 14 
คน 
 

ตําบล LTC 
เข๎มแข็ง สามารถ
ขับเคลื่อนการ

ดูแลผู๎สูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิง

รํวมกันกับภาคี
เครือขําย 

เดือน มิถนุายน - 
กันยายน 2563 
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13 พื้นที่ เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร  ประจําปี 2563 

แผนการพัฒนาระบบบริการสําหรับการดูแลระยะยาว (Long Term Care)  

ประเด็นการ
พัฒนา 

รายละเอียด
กิจกรรม 

เปูาหมายการ
ดําเนินการ 
(คน/พ้ืนที่/

อื่นๆ) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้น 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

1. การอบรม
พัฒนาศักยภาพ
การใช๎โปรแกรม 
Google form 
สําหรับผู๎ดูแล
ผู๎ปุวยและ
ผู๎สูงอาย ุ

1.1 เขียน
แบบฟอร๑ม
โปรแกรม 
Google form 
การดูแลผู๎ปุวย
และผูส๎ูงอาย ุ
1.2  สอน การใช๎
โปรแกรม 
Google form 
การดูแลผู๎ปุวย
และผูส๎ูงอาย ุ
1.3 สาธิตการใช๎
โปรแกรม 
Google form 
การดูแลผู๎ปุวย
และผูส๎ูงอายุ 
ให๎แกํ Care 
giver 

Care giver ใน
พื้นที่เขตหนอง
แขม จํานวน 
74 คน 

Care giver สามารถสํง
รายงานการเยี่ยมผู๎ปุวย
ผู๎สูงอายุตดิบ๎านตดิเตยีง 
โดยใช๎ระบบโปรแกรม 
Google form ได๎ถูกต๎อง 
ครบถ๎วน 

1 สัปดาห๑ ศูนย๑บริการ
สาธารณสุข 
48 นาควัชระ
อุทิศ 

2. การทบทวน
ระบบสํงตํอการ
เข๎าถึงบริการ
ด๎านสุขภาพและ
การประเมิน
ภาวะสุขภาพ
เบื้องต๎นของ
ผู๎ปุวยและ
ผู๎สูงอายุ สําหรับ 
Care giver 

2.1 สอน สาธิต
การประเมิน 
ภาวะสุขภาพ
ผู๎ปุวยผูส๎ูงอายุ 
ติดบ๎านตดิเตยีง 
2.2 สอน สาธิต
ลําดับขั้นตอนการ
ให๎ข๎อมูลแกํ
เจ๎าหน๎าท่ี
สาธารณสุขอยําง
เป็นระบบ 
สําหรับ Care 

Care giver ใน
พื้นที่เขตหนอง
แขม จํานวน 
74 คน 

2.1 Care giver สามารถ
ประเมินภาวะฉุกเฉินทาง
สุขภาพได๎อยํางถูกต๎อง 
ครบถ๎วน 
2.2 Care giver สามารถ
ลําดับขั้นตอน 
ความสําคญัของภาวะ
ป๓ญหาสุขภาพและสํงตํอ
ข๎อมูลได๎อยํางเป็นระบบ  
2.3 Care giver สามารถ
สื่อสารด๎วยการใช๎คําศัพท๑
ทางการแพทย๑เทคนิค

2 วัน ศูนย๑บริการ
สาธารณสุข 
48 นาควัชระ
อุทิศ 
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ประเด็นการ
พัฒนา 

รายละเอียด
กิจกรรม 

เปูาหมายการ
ดําเนินการ 
(คน/พ้ืนที่/

อื่นๆ) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้น 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

giver 
2.3 สอน สาธติ 
การสื่อสาร การ
ใช๎คําศัพท๑เทคนิค
พื้นฐานด๎าน
สาธารณสุข 

พื้นฐานได๎ถูกต๎อง 

3. เปิดศูนย๑
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู๎สูงอายุ 
Zone 1,2,3 

3.1 ดําเนินการ
สํารวจ เก็บข๎อมลู
ชุมชน 
3.2 จัดทําเวที
ชาวบ๎าน Zone 
1,2,3 
3.3 สรุป คืน
ข๎อมูลแกํชุมชน 

พื้นที่ Zone 
1,2,3  

ผู๎ปุวยและผูส๎ูงอายุมี
คุณภาพชีวิตดีขึ้น 

3 เดือน ศูนย๑บริการ
สาธารณสุข 
48 นาควัชระ
อุทิศ ,
อาสาสมัคร
สาธารณสุข
เขตหนอง
แขม   
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14 พื้นที่ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี ประจําปี 2563 

แผนการพัฒนาระบบบริการสําหรับการดูแลระยะยาว (Long Term Care)  

ประเด็นการพัฒนา รายละเอียดกจิกรรม เปูาหมายการ
ดําเนินการ 

(คน/พ้ืนที่/อื่นๆ) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะเกิดขึ้น 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

หน่วยงาน 
ท่ีเกี่ยวข้อง 

1.จัดตั้งศูนย๑พัฒนา

คุณภาพชีวิต
ผู๎สูงอายุ 

1)แตํงตั้งคณะกรรมการ 
2)จัดประชุมคณะกรรมการ 
3)ชี้แจงชมรมผู๎สูงอายุ จํานวน 4 
แหํง 

4)จัดกิจกรรมตามแผน  
5)สรุปผลการดําเนนิงาน 

ตําบลหนองหญ๎า
ปล๎อง 

ชมรมผู๎สงูอายุรพ.
สต.หนองหญ๎าปล๎อง 
ผู๎สูงอายุในตําบล
หนองหญ๎าปลอ๎ง 

จํานวน  997 คน 

เกิดศนูย๑พัฒนา
คุณภาพชีวิต

ผู๎สูงอายุตําบล
หนองหญ๎า

ปล๎อง 

เม.ย.- ก.ย. 63 -อบต.หนองหญ๎า

ปล๎อง 
-รพ.หนองหญ๎า

ปล๎อง  
-รพ.สต.หนอง

หญ๎าปล๎อง 
-รพ.สต.บ๎านจะ

โปรง 
-รพ.สต.บ๎านอําง

ศิลา 
-กศน.อ.หนอง

หญ๎าปล๎อง 
-สสอ.หนองหญ๎า

ปล๎อง 
-ภาคเอกชน 

2. พัฒนาระบบ 

Caregiver 4.0 
 
 
 
 

1)เรียนรู๎โปรแกรม Caregiver 
4.0 
2)นําโปรแกรม Caregiver 
4.0  มาใช ๎
3)ประชุมทมีงาน Caregiver 
ในตําบลหนองหญ๎าปล๎อง 

4)ปฏิบัติงานโดยใช๎แอพพลิเคชั่น 

Caregiver 4.0   
5)สรุปผลการดําเนนิงาน 

 

CM  จํานวน 5 
คน 

Caregiver 
จํานวน 8 คน 

ใช ๎
แอพพลิเคชั่น 

Caregiver 
4.0  ในการ

ปฏิบัติงาน 
-ลดเวลาในการ

เขียนเอกสาร  
 

 

เม.ย.- ก.ย. 63 -อบต.หนองหญ๎า

ปล๎อง 
-รพ.หนองหญ๎า

ปล๎อง  
-รพ.สต.หนอง

หญ๎าปล๎อง 
-รพ.สต.บ๎านจะ

โปรง 
-รพ.สต.บ๎านอําง

ศิลา 
 
 
 

ประเด็นการพัฒนา รายละเอียดกจิกรรม เปูาหมายการ
ดําเนินการ 

(คน/พ้ืนที่/อื่นๆ) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะเกิดขึ้น 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

หน่วยงาน 
ท่ีเกี่ยวข้อง 

3. พัฒนาความ
เข๎มแข็งของ

เครือขําย LTC โดย

เน๎นความรวํมมอืจาก
ภาคเอกชน 

1)จัดประชุมคณะกรรมการ 
2)ชี้แจงวัตถุประสงค๑ 
3)ปฏิบัติงานตามแผนงานที่วางไว ๎

4)ประชาสัมพันธ๑จัดหาทุนเพิม่ใน

ประชาชน องค๑กร
ตํางๆในตําบล 

อําเภอ หนองหญ๎า
ปล๎อง 

ภาคี องค๑กร
ภาคเอกชน

ตํางๆสนับสนุน
การดําเนนิ 

LTC ตํอเนื่อง  

เม.ย.- ก.ย. 63 -ชมรมจติอาสา

ตําบลหนอง
หญ๎าปล๎อง 
-อบต.หนอง

หญ๎าปล๎อง 
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สนับสนุนงาน LTC 
เพิ่มมากขึน้  

กองทุนเพื่อชวํยเหลือผู๎สูงอายุ 
ผู๎ปุวยยากไร๎   
5)สรุปผลการดําเนนิงาน 

-รพ.หนอง

หญ๎าปล๎อง  
-รพ.สต.หนอง

หญ๎าปล๎อง 
-รพ.สต.บ๎าน

จะโปรง 
-รพ.สต.บ๎าน

อํางศิลา 
-สสอ.หนอง

หญ๎าปล๎อง 
-ภาคเอกชน 
-วัดในเขต

ตําบลหนอง
หญ๎าปล๎อง 
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ภาคผนวก 3 สรุปประชุมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 

เรื่อง การบริหารจัดการกําลังคนด้านสุขภาพสําหรับการดูแลระยะยาว 

27 – 28 มีนาคม พ.ศ. 2562 

โรงแรม Richmond จังหวัดนนทบุรี 

27 มีนาคม พ.ศ. 2562 

Session A  ชี้แจงโครงการบริหารจัดการกําลังคนด้านสุขภาพสําหรับการดูแลระยะยาว 

(Long Term Care: LTC)   

โดย นพ. ฑิณกร โนรี ผู้จัดการแผนงานสานักวิจัยและพัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพ (สวค.) 

- แนวโน๎มผู๎สูงอายุในไทยที่เพ่ิมข้ึนในอนาคต โดยยังไมํมีแผนการรับมือทั้งในเรื่องการสํงเสริม

สุขภาพและระบบสุขภาพสําหรับผู๎สูงอายุ  

- การขาดแคลนกําลังคนใน รพ., รพ.สต. และระดับพ้ืนที่ในทุกระดับ โดยจะผลักดันให๎เกิด

นโยบายจัดสรรกําลังคนในระดับสํวนกลางอยํางไร? 

- การมีกลไกคณะกรรมการคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.) โครงสร๎างสําคัญของการมีสํวน

รํวม ในการผลักดันประเด็นกําลังคนของ LTC ได๎ 

- วัตถุประสงค๑ของโครงการฯ คือ (1) สนับสนุนกลไก พชอ. (2) ผลักดันข๎อเสนอเชิงนโยบาย 

(3) จัดเวทีแลกเปลี่ยนให๎แกํคนในพื้นท่ี และ (4) เผยแพรํความสําเร็จของพ้ืนที่ 

- กลุํมเปูาหมายของโครงการในปีที่ 1 จํานวน 11 พ้ืนที่ต๎นแบบ และจะขยายผลพ้ืนที่ในปีที่ 

2 โดยจะเพ่ิมพ้ืนที่ กทม. 

- กระบวนการ 1) กิจกรรมถอดบทเรียน – ดําเนินการเสร็จสิ้นแล๎ว 2) การประชุมเชิง

ปฏิบัติการ 2 ครั้ง 3) แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ระหวํางพื้นที่ เน๎นความหลากหลายทั้งในบริบท คนทํางาน 

และหนํวยงาน 

- การสื่อสารสังคมเป็นยุทธศาสตร๑หนึ่งในการเผยแพรํความสําเร็จในพื้นที่ต๎นแบบ โครงการฯ 

เชื่อวํา action เล็กๆ ของพ้ืนที่จะสามารถขยายผล LTC ในภาพรวมได๎ และจะเป็นกระบอกเสียง

ให๎กับสังคมได๎รับรู๎ผํานชํองทางสื่อของโครงการ  

- บทเรียนสําคัญ คือ  

1) LTC ต๎องไมํใชํประเด็นเฉพาะภาคสาธารณสุข แตํต๎องการมีสํวนรํวมในระดับ

พ้ืนที่จากหลายภาคสํวน และต๎องคํานึงเรื่องการสํงเสริมสุขภาพประชาชนควบคูํในการแก๎ไขป๓ญหา  
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2) LTC ต๎องอาศัยรูปแบบการจัดกําลังคนที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งต๎องการความมีสํวน

รํวมในการจัดการ 

Session B  การจัดระบบการดูแลระยะยาว: คิดและทําแบบเอกชน 

โดย คุณธาริณี วัฒนวิกร โรงพยาบาลกล้วยน้ าไท 2 

1) ระบบบริการเป็นอย่างไร? 

- การกําหนดเกณฑ๑การให๎บริการ LTC จะศึกษาจากความต๎องการ และศึกษานิยาม LTC 

จาก NIH Senior Health (2012) ในการออกแบบระบบให๎บริการ โดยจะดูตั้งแตํระยะ IMC ระยะ

ฟ้ืนฟู ไปจนถึงระยะสุดท๎าย  

- การบริการจะเน๎นการดูแลผู๎สูงอายุแบบองค๑ความรู๎แบบองค๑รวม (บูรณาการป๓จจัยที่

หลากหลาย ทั้งสังคม สิ่งแวดล๎อม การเจ็บปุวย)  ให๎ความสําคัฐกับการบริการแบบสหวิชาชีพมากขึ้น 

เพ่ือให๎ตรงตามความต๎องการของลูกค๎ามากท่ีสุด  

- รูปแบบการบริการ LTC มีหลากหลายให๎เลือก ได๎แกํ 1) การดูแลระยะกลาง 

(Intermediate care) 2) การดูแลระยะยาว (LTC) 3) Hospital LTC 4) Nursing home 5) Day 

care 6) Rehabilitation Clinic 7) การดูแลที่บ๎าน (Home Health Care) (กําลังเป็นที่ต๎องการ) 8) 

Professional team care  และ 9) Care Giver 

- สํวนสําคัญของบริการ LTC ภาคเอกชนจะเน๎นการออกแบบตามความต๎องการของ

ผู๎รับบริการ มีการทํา Market survey and market research เพ่ือออกแบบราคาและรูปแบบ

บริการ และกําหนดเป็น package การให๎บริการ 

- หลักการออกแบบ LTC จะตระหนักวําผู๎ปุวยแตํละคนมีความแตกตํางกันและควรได๎รับการ

ดูแลที่แตกตํางกัน ความถ่ีวอร๑ดที่ตํางกัน ทุกวัน/สัปดาห๑/เดือน รูปแบบ LTC ที่ต๎องการตํางกัน ทักษะ

ของผู๎ดูแลที่ต๎องเชี่ยวชาญตํางกัน และการหา CG ยากมาก การพัฒนา CG แบบสหสาขาวิชาชีพ 

- ในปี 1991 เปิดโรงเรียนสอน CG ของตัวเอง ตํอมาเปิดบริการ CG แบบ HHC ในปี 2010 

เปิด Nursing home เพ่ือการแยกการรักษากับดูแล ภายหลังเปิดเป็น Resort ผู๎สูงวัยที่ Lifestyle 

ปกติ และ low disease 

- รพ.กล๎วยน้ําไท 2 มี Elderly Health Care Solution ในการดูแลครบวงจร ตั้งแตํ 

Treatment Center, Complex Continuing Care Center, Short term care ระยะ 4-6 สัปดาห๑, 

LTC การดูแลในศูนย๑ตั้งแตํ 1 ปีขึ้นไป, IMC ที่ให๎บริการเตรียมตัวและพักฟ้ืนกํอนในชํวงกํอนและหลัง

ผําตัด, บริการ daycare เป็นต๎น 
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- มีจุดเดํนในการได๎รับการรับรองมาตรฐาน, รับรองคุณวุฒิของผู๎ดูแล (CG), มีแพทย๑เฉพาะ

ทางในทุกด๎าน มีสิ่งอํานวยความสะดวกตามระดับความต๎องการ มาตราฐานความปลอดภัย การรับมือ

กับเหตุการฉุกเฉิน และมีเครื่องมือที่ทันสมัย 

2) กําลังคนเป็นอย่างไร? 

- มีเจ๎าหน๎าที่ 2 สํวน คือ 1) เจ๎าหน๎าที่ท่ีเป็นพยาบาลวิชาชีพหรือแพทย๑เฉพาะด๎าน และ 2) 

CM CG ที่ได๎รับการอบรมเพ่ือดูแลผู๎สูงอายุโดยเฉพาะ  

- การพัฒนากําลังคน โรงพยาบาลจะให๎ทุนเรียนและอบรม CG ขึ้นมาเอง (มีโรงเรียนอบรม) 

โรงพยาบาลจะให๎ความสําคัญกับการพัฒนาศักยภาพ และให๎ทุนการศึกษา น๎องๆ ที่เข๎ามามักเป็น

รูปแบบการเข๎ามาเรียนและทํางาน อาจมีประมาณร๎อยละ 10 ตํอปีที่ออกไปทํางานที่อ่ืน 

3) ระบบสนับสนุนเป็นอย่างไร?  

- กลไกการบริหารจัดการระบบ LTC จะเป็นแบบเอกชน มีงบประมาณของตนเอง  

- ระบบการประสานงานและสํงตํอข๎อมูลในระบบ LTC ในกรณี แบบ Home Health Care 

จะมีทีมพยาบาลวิชาชีพคอยเข๎าไปสนับสนุน CG และควบคุมคุณภาพของ CG อยูํตลอดเวลาผําน

ระบบออนไลน๑ (โปรแเกรมบทมือถือ) เป็นเครื่องมือในการชํวยเหลือและควบคุมคุณภาพของ CG 

(โดย CG จะบันทึกข๎อมูลผู๎ปุวยเข๎าโปรแกรมและประเมินคําออกมาเป็นโปรโตคอลเพื่อเป็นแนวทางให๎ 

CG ทํางาน) พยาบาลวิชาชีพจะดูข๎อมูลตลอดเวลา และสามารถเข๎าไปสนับสนุนได๎ตลอดเวลาหาก

จําเป็น  

- ด๎านภาคีทางโรงพยาบาลมีการติดตํอกับโรงพยาบาลนพรัตน๑ทําหน๎าที่สนับสนุนการอบรม 

CM CG  

Session 1  บทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการดูแลผู้ปุวยระยะยาว 

1.1 เทศบาลตําบลนาจารย์ จังหวัดกาฬสินธุ์  

โดย ปลัดเจนศักดิ์ อาญารัตน์  

ประเด็น เนื้อหา 

เป็นมาอยําง เริ่มอยํางไร 

กระบวนการทํางานเป็นอยํางไร 

- “ศูนย๑โฮมสุข” เกิดข้ึนจากกองทุนฟ้ืนฟูฯ ขององค๑การบริหาร

สํวนจังหวัด  

- กองทุนดังกลําวเน๎นการด๎านการฟ้ืนฟูสมรรถภาพแกํผู๎สูงอายุ ผู๎

พิการ  
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ประเด็น เนื้อหา 

- ศูนย๑โฮมสุขต๎องให๎อะไรที่มากกวําสุขภาพ เชํน สิ่งแวดล๎อม 

สาธารณสุข สังคม ฯลฯ ดังนั้น การดูแลผู๎สูงอายุ ผู๎พิการจะต๎อง

บูรณาการแบบองค๑รวม ทั้งด๎านสิ่งแวดล๎อม สุขอนามัย สังคม 

อาชีพ โดยอาศัยความรํวมมือและภาคีภาครัฐด๎านตํางๆ เชํน 

สาธารณสุข พม. รพ. สํานักการศึกษา เป็นต๎น 

- เน๎นการฟื้นฟูสมรรถภาพให๎แกผู๎สูงอายุและคนพิการ โดยทุกวัน

พุธจะมีนักกายภาพบําบัดจาก รพ. กาฬสินธ๑ มาให๎บริการ 

- มีทีมหมอโฮมสุข (อบรมโดยนักกายภาพบําบัด) ลงพ้ืนที่ดูแล

ผู๎ปุวยที่ติดบ๎านติดเตียง  

- สภาพแวดล๎อมของที่อยูํอาศัย พื้นที่เสี่ยง ห๎องน้ํา ห๎องส๎วม  

ป๓ญหาอุปสรรค, ข๎อเสนอแนะ CG ยังต๎องพัฒนาศักยภาพอีกมาก ป๓จจุบันทําได๎เพียงการดูแลทํา

ความสะอาดผู๎สูงอายุเทํานั้น 

1.2 โรงพยาบาลเทศบาลนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช  

โดย คุณจตุพร เลิศมนัสชัย  

ประเด็น เนื้อหา 

เป็นมาอยําง เริ่มอยํางไร 

กระบวนการทํางานเป็นอยํางไร 

- ป๓ญหาผู๎สูงอายุไมํมีคนดูแลรักษา เนื่องจากลูกหลานต๎องทํางาน 

- 2544 เปิดศูนย๑ฟ้ืนฟูฯ สามารถทําให๎ผู๎สูงอายุลดการใช๎ยาลง 

- มีผู๎มารับบริการมาก เจ๎าหน๎าที่ดูแลไมํทัน ให๎ อสม. มาชํวย 

- 2547 กรณีผู๎ปุวยติดเตียงจะไมํสามารถมารับบริการได๎ เกิดเป็น

โครงการ 20,000 เตียง  

- 2555 เกิดโครงการ 30,000 เตียง (ครัวเรือน) ทําคล๎ายๆ 

โครงการหมอครอบครัว มีการเยี่ยมบ๎านโดยพยาบาล มีเจ๎าหน๎าที่

สหวิชาชีพมากขึ้น บุคลากรเพ่ิมมากขึ้น (เปิดรับเจ๎าหน๎าที่ได๎ทุก

สาขา)  

- ปี 2559 ได๎อบรม อสม. เป็น CG และทํางานในโครงการ 

30,000 เตียง ทําหน๎าที่ดูแลและติดตามผู๎ปุวยติดบ๎านติดเตียงตาม
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ประเด็น เนื้อหา 

พ้ืนที่ที่ อสม. ดูแล  

- มีการแบํงการบริการผู๎ปุวยเป็นระดับตํางๆ เชํน ตรวจ 1 เดือน

ครั้ง อาทิตย๑ละครั้ง เป็นต๎น ซึ่งได๎ อสม. เป็นแกนกลางหลักในการ

ดําเนินการ (มีคําตอบแทน 600 บาท/เดือน) 

- มีระบบการให๎ยืมอุปกรณ๑ตํางๆ เชํน เตียง ที่นอนลม oxygen ไม๎

เท๎า walker  

ป๓ญหาอุปสรรค, ข๎อเสนอแนะ - ป๓ญหาเรื่องคําตอบแทน อสม. 

- ป๓ญหาเจ๎าหน๎าที่พยาบาลและสหวิชาชีพมีจํานวนไมํพอ ตํอมาได๎

นํา อสม. เข๎ามาอบรม CG และสามารถชํวยงาน LTC ได๎ 

- พัฒนา อสม. ในการทํา CG ให๎มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น 

1.3 โรงพยาบาลชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี  

โดย คุณจันทนา มณีวงศ์ 

ประเด็น เนื้อหา 

เป็นมาอยําง เริ่มอยํางไร 

กระบวนการทํางานเป็นอยํางไร 

- จุดเริ่มต๎นจากการดูงาน “ศูนย๑โฮมสุข” 

- ปี พ.ศ. 2551 จัดตั้งศูนย๑แพทย๑ฯ ชุมชนเทศบาลตําบลลํา

นารายณ๑ จากการรํวมมือกันของเทศบาลและรพ.ชัยบาดาล ผอ.

รพ. กับนายกเทศมนตรีมีแนวคิดท่ีจะนําแนวคิดใหมํๆ มาใช๎ให๎เกิด

ประโยชน๑สูงสุดตํอประชาชน และเดิมทีเขตเทศบาลไมํคํอยยอมรับ 

CG จึงจําเป็นต๎องรํวมมือกันกับรพ. มากขึ้น 

- นายกเทศมนตรีทําหน๎าที่สนับสนุนงบประมาณปรับปรุงอาคาร

รองรับ รวมทั้งสนับสนุนงบประมาณดําเนินการ รถพยาบาลและ

อุปกรณ๑ทางการแพทย๑ คําจ๎างบางสํวน  

- สํวนรพ. สนับสนุนเจ๎าหน๎าทีใ่ห๎ไปปฏิบัติงาน 

- การดูแลของศูนย๑แพทย๑ฯ จะดําเนินการแบบครบวงจรตั้งแตํฝาก

ครรภ๑และผู๎ปุวยหลัง discharge ผู๎ปุวยติดเตียง และดูแลจนถึง

ระยะสุดท๎ายของชีวิต นอกจากนี้ ยังดูแลสภาพแวดล๎อมในการอยูํ
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ประเด็น เนื้อหา 

อาศัยให๎สามารถดํารงชีวิตอยูํได๎ 

- คนยากไร๎ทางศูนย๑จะสนับสนุนอาหารป๓่น อาหารสําเร็จ ด๎วยการ

ผลิต local และทําเป็น iced package สํงไปให๎ 

- ศุนย๑แพทย๑ฯ จะเน๎นการสร๎างจิตสํานึกในการทํามากกวําหน๎าที่ 

ป๓ญหาอุปสรรค, ข๎อเสนอแนะ - CG model จากสํวนกลางไมํตอบโจทย๑พ้ืนที่ 

- มีแนวคิดแผน CG มืออาชีพสําหรับเขตเมือง 

1.4 เทศบาลตําบลสันนาเม็ง จังหวัดเชียงใหม่  

โดย คุณปุณญาดา ภัทรวัฒน์ด ารง 

ประเด็น เนื้อหา 

เป็นมาอยําง เริ่มอยํางไร 

กระบวนการทํางานเป็นอยํางไร 

- พ้ืนที่มีโครงการบ๎านจัดสรรเยอะมีคนมากกวํา 12,000 คน จะทํา

อยํางไรที่จะดูแลคนเหลํานี้ได๎อยํางทั่วถึง 

- วิเคราะห๑จุดแข็งของพื้นที่ พบวํา จุดเดํนเป็นคน จึงมีแนวคิดท่ีจะ

ปลูกฝ๓งความเป็นจิตอาสาให๎กับคนในพ้ืนที่ เพิ่มเติมจากเจ๎าหน๎าที่

สาธารณสุข (อสม.) ที่ไมํเพียงพอ โดยการสร๎างจิตอาสาที่มากกวํา 

อสม. และนําเอาป๓ญหาเข๎าเวทีชุมชนอยํางมีสํวนรํวม 

- ริเริ่มโครงการผู๎บริหารเข๎าบ๎านทุกวันอังคารโดยนายกเทศบาล 

ทําไปเรื่อยๆ จนรู๎สึกวํา “สุข” คืออะไร จนตํอมาได๎กลายเป็น

นโยบายสาธารณะประจํา เป็นการสร๎างกลยุทธ๑โน๎มน๎าวผู๎บริหาร

ให๎เห็นความสําคัญของการทํา LTC  

- การพัฒนาเชิงรับ โดยการพัฒนาศูนย๑บริการสาธารณสุขให๎เป็น

เสมือนบ๎าน บริการเหมือนครอบครัวเดียวกัน สร๎างสาธารณูปโภค

ตํางๆ จากงบถํายโอน  

- การพัฒนาเชิงรุก โดยการทําบ๎านเป็นเสมือนศูนย๑บริการ

สาธารณสุข เริ่มต๎นจากสร๎างเครือขํายสุขภาพจากคนในชุมชน 

พัฒนาอาสาสมัคร Mobile clinic, HHC, สร๎างระบบ อสม. 

ทํางานเชิงรุก และสร๎างทักษะ, ผลักดันเครือขํายสุขภาพตําบล ซึ่ง
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ทุกครอบครัวจะมีทีมหมอ (เจ๎าหน๎าที่) หรือทีมสหวิชาชีพคอยดูแล

ประจํา  

- มีการสร๎างสิ่งแวดล๎อมทางกายภาพและทางสังคมเพ่ือให๎เอ้ือตํอ

การฟ้ืนฟูผู๎สูงอายุ (เชํน โรงเรียนผู๎สูงอายุ เครือขํายผู๎สูงอายุ) 

ป๓ญหาอุปสรรค, ข๎อเสนอแนะ - 

1.5 ประเด็นจากที่ประชุม 

- จากการศึกษา รพ. 2 หมื่นเตียง (ได๎รับงบจาก UNFPA) จุดเดํนมีระบบการเปลี่ยนสุขภาพ

ให๎เป็นเงิน (คูปองแลกสินค๎า) 

- การประกันการดูแลที่บ๎านทําอยํางไร การสร๎างมาตรฐานในการดูแลผู๎สูงอายุจะทําอยํางไร 

- Day care เปลี่ยนเรือนจํากลางนครศรีธรรมราชให๎เป็นศูนย๑ดูแลสุขภาพ การใช๎ทรัพยากร

ให๎เกิดประโยชน๑สูงสุด และการรํวมมือกับหนํวยงานนอกสาธารณสุข 

- หลักสูตร IMC จะสํงผลให๎ผู๎สูงอายุหลังจากรักษาสามารถกลับมาใช๎ชีวิตปกติได๎มากข้ึน พม. 

จะสํงเสริมให๎ได๎ในอนาคตหรือไมํ 

- การพัฒนานโยบายแบบองค๑รวม การพัฒนาแผนยุทธศาสตร๑ LTC แบบองค๑รวม 

- การขับเคลื่อนนโยบาย LTC ซึ่งต๎องอาศัยจากหลายภาคสํวน ต๎องใช๎ข๎อมูลเชิงประจักษ๑ที่

ชัดเจน 

- การรํวมมือระหวํางภาครัฐและเอกชนอาจจะทําให๎ระบบ LTC ของประเทศไทยมีการ

พัฒนาที่เพ่ิมสูงขึ้น  

- ความเป็น CM และ CG ของไทยมีความเป็นผู๎บริการที่สูงมากกวําประเทศอ่ืนๆ ซึ่งเป็นจุด

แข็งที่สามารถพัฒนาได๎ในอนาคต  

- การประกันคุณภาพของผู๎สูงอายุ หรือมาตรฐานของคุณภาพของผู๎สูงอายุที่จะได๎รับ LTC 

(การประเมิน Outcome)  

- การออกแบบ package LTC ต๎องมีความเฉพาะและเหมาะสมในแตํละคน และไมํอยากให๎ 

LTC ปะปนกับ IMC, acute care, active aging แม๎มีแชร๑ทรัพยากรเดียวกัน แตํเปูาหมายตํางกัน 

อาจจะต๎องระวังเรื่องการออกแบบ แตํสามารถ integrate กันได๎ 

- บริบทของครอบครัวที่เป็นหนํวยแรกสุดที่ต๎องดูแลผู๎สูงวัยจะพัฒนาอยํางไร  
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- นโยบายของรัฐในการจัดระบบ LTC จะเป็นระดับชุมชนหรือระดับครัวเรือน และระบบ 

LTC ต๎องเป็นเรื่องของทุกคนทุกฝุาย ไมํใชํหนํวยงานสาธารณสุขเพียงหนํวยงานเดียว 

Session 2 บทบาทของ Primary Care Cluster ในการจัดการระบบดูแลผู้ปุวยระยะยาว 

2.1 อําเภอจักราช นครราชสีมา  

โดย นายนพรัตน์ ปิยะชาติ รพ.สต.ดงพลอง 

ประเด็น เนื้อหา 

เป็นมาอยําง เริ่มอยํางไร 

กระบวนการทํางานเป็นอยํางไร 

- ใช๎ระบบ PCC (Primary Care Cluster) ในการดูแลผู๎ปุวย

ระยะยาวในปี พ.ศ. 2560 แตํทําเรื่องดึงหมอไปตําบลตั้งแตํปี 

พ.ศ. 2550 ภายใต๎แนวคิด “เพ่ิมการเข๎าถึงบริการและลดความ

แออัดในโรงพยาบาล” โดยมีกลุํมเปูาหมาย คือ ผู๎พิการและ

ผู๎ปุวยติดเตียง 

- ผู๎บริหารให๎ความสําคัญ สํงพยาบาลจบใหมํมาให๎ทันที เชํน 

เวชปฏิบัติ, แพทย๑, เภสัช เกิดเป็นทีมหมอครอบครัวดงพลอง 

- จัดระบบบริการ LTC เคลื่อนที่ ซึ่งผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนในแตํ

ละวัน ตั้งแตํวันจันทร๑ถึงศุกร๑ เชํน วันพุธแพทย๑แผนไทย วันศุกร๑

ตรวจสารเคมีในเกษตรกร เป็นต๎น รวมทั้งมีการออกใบรับรอง

พิการให๎ถึงท่ีบ๎าน 

- จัดตั้งระบบ home ward โดยให๎ CM ขึ้นทะเบียนผู๎ปุวย 

จัดทํา care plan ลํวงหน๎า 3 เดือน โดยประสานกับชุมชนทาง

ไลน๑ อาทิ นายกเทศมนตรี ชุมชน ประธานอสม. อสม. เพ่ือลง

พ้ืนที่ไปด๎วยกัน จากนั้นจะออกแบบ LTC ที่เหมาะสมกับแตํละ

คน และให๎ CG จัดการดูแล รวมทั้งให๎ความรู๎แกํคนในครอบครัว

ในการดูแลผู๎ปุวยหรือผู๎สูงวัย 

- ทํางานเชิงรุกในการลงไปใช๎เครื่องมือตรวจในชุมชน ได๎แกํ 

ultra sound (ให๎แพทย๑ลงไปด๎วย) เพิ่ม access to services 

- มีการประเมินติดตาม Out come ของผู๎ปุวย LTC ที่ได๎รับ

การดูแล เชํน การลดลงของคําความดัน เป็นต๎น (ทําเป็นข๎อมูล
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สถิติ)  

ป๓ญหาอุปสรรค, ข๎อเสนอแนะ - ป๓ญหาความเข๎าใจใน PCC ในระดับผู๎บริหาร  

- จํานวนคนจํากัด เชํน นักกายภาพบําบัดประจํา งบประมาณ

ไมํชัดเจน  

- การบริหารจัดการในการออกพ้ืนที่ไมํคลํองตัว 

2.2 อําเภอบางกล่ํา จังหวัดสงขลา 

โดย นางสุพัตร เพ็ชราการ 

ประเด็น เนื้อหา 

เป็นมาอยําง เริ่มอยํางไร 

กระบวนการทํางานเป็นอยํางไร 

- โรงพยาบาลบางกล่ําอยูํใกล๎โรงพยาบาลศูนย๑หาดใหญํ ทําให๎

ผู๎รับบริการมีน๎อย 

- ปี 2550 เริ่มทํา LTC โดยเริม่จากชมรมผู๎สูงอายุ แตํตํอมาคน

ในชมรมเริ่มลดลง เพราะกลายเป็นผู๎ปุวยติดเตียง ทําให๎ทาง 

รพ. ต๎องใช๎วิธีเข๎าไปฟ้ืนฟูที่บ๎านมากขึ้น  

- ปี พ.ศ. 2556 โรงพยาบาลเกิดวกฤติทางการเงิน ทําให๎รพ. 

ต๎องมีแนวทางเพ่ิมศักยภาพตัวเองเพ่ือแก๎ไขวิกฤติทางการเงิน

ดังกลําว จึงจัดตั้งศูนย๑เวชศาสตร๑ฟื้นฟูขึ้นเพ่ือเป็นที่สําหรับฟ้ืนฟู

สมรรถภาพของผู๎ปุวยตํอเนื่องหลังจากเข๎ารับการรักษาจากรพ.

ศูนย๑ 

- แผนการฟื้นฟูจะดูแลตั้งแตํตอน admit แล๎ววางแผน 

discharge ดูตั้งแตํ IMC จนไปจนถึงการดูแลที่บ๎าน (รวมทั้ง

การจัดการสภาพแวดล๎อมที่บ๎านให๎เอื้ออํานวยด๎วย) 

- สปสช. สํงเสริมให๎ทํา LTC ในรพ. บางกล่ํา เป็น 1 ใน 8 

อําเภอนํารํอง สนับสนุนงบประมาณการจัดอบรม CG และ CM 

ทั้งหลักสูตร 420 ชม. และ 70 ชม.  

- มีการเชิญผู๎เกี่ยวข๎อง (รวมทั้งโรงงานอุตสาหกรรม) เข๎ามา

ประชุมเพ่ือขยายระบบ LTC เป็นระดับอําเภอ 

- วางระบบ LTC บางกล่ํา model โดยมีศูนย๑ดูแลตํอเนื่องฯ 
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บางกล่ํา center ซึ่งมี CM คอยรับเคสจากรพ.ศูนย๑ฯ และรพ.

ตํางๆ เมื่อรับเคสมาแล๎วจะทําการศึกษาเคส และแจ๎งให๎ทีมสห

วิชาชีพที่เชี่ยวชาญด๎านนั้นๆ (ทีมหมอครอบครัว = แพทย๑ นัก

กายภาพ ทันตแพทย๑ แผนไทย) อสม. และ CG ในพ้ืนที่

วิเคราะห๑และวางแผนหรือออกแบบแผนการดูแลรํวมกันแบบเค

สบายเคส โดยคํานึงวําผู๎ปุวยจําเป็นต๎องได๎รับการสนับสนุน

อะไรบ๎าง เชํน สภาพแวดล๎อม สังคม สาธารณสุข ฯลฯ จากนั้น

จึงวางแผน Care plan และให๎ CG ดูแลตามแผน ในเคสสํวน

ใหญํยังเป็น IMC (ยังไมํมี LTC) จะยังไมํมี care plan แตํทํา

เป็นแผนให๎ CG ดูแลตํอเนื่อง หากครบ 6 เดือนยังไมํดีข้ึน ให๎ขึ้น

เป็นผู๎ปุวยติดเตียงและเริ่ม care plan (CM จะวางแผน care 

plan ให๎ CG ดูแล) 

- มีการประเมินผู๎ปุวยหลังจากเข๎าระบบ LTC โดยใช๎เครื่องมือ 

ADL 

ป๓ญหาอุปสรรค, ข๎อเสนอแนะ - ท๎องถิ่นควรมีผู๎รับผิดชอบด๎านสาธารณสุขที่ชัดเจน การ

ประสานงานในการสนับสนุนจะมีประสิทธิผลมากข้ึน 

- จะสร๎างคนรุํนใหมํเป็น change agent ได๎อยํางไร? 

2.3 อําเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

โดย คุณสมศรี เสนาพันธ์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง  

ประเด็น เนื้อหา 

เป็นมาอยําง เริ่มอยํางไร 

กระบวนการทํางานเป็นอยํางไร 

- ศูนย๑ home health care (HHC) ทําหน๎าที่ประสานงานกับ

ทีมสหวิชาชีพ โดยทําคําสั่งให๎มีทีมสหวิชาชีพประจํา รพสต. 

(โดยมีนักสังคมสงเคราะห๑ด๎วยชํวยเติมเต็มเรื่องคุณภาพชีวิต) ให๎

ทํางานรํวมกับ อสม. (CG และ CM)  

- HHC ทําหน๎าที่รับเคสจากสถานพยาบาลตํางๆ (รพ.มหาราช) 

จากนั้นจะจัดทําทะเบียน และสํงตํอให๎กลุํมงานบริการปฐมภูมิ 
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ประเด็น เนื้อหา 

(รพ.สต. และ อสม. ในพ้ืนที่)  

- กลุํมบริการปฐมภูมิจะประเมินเคส โดยใช๎ ADL เพ่ือวิเคราะห๑

วําผู๎ปุวยต๎องการดูแลในด๎านไหนบ๎าง และแจ๎งไปยังทีมสห

วิชาชีพที่เชี่ยวชาญนั้นๆ เพ่ือจัดทํา care plan และดูแลตํอไป 

(การลงพ้ืนที่ครั้งแรกจะใช๎เวลามาก เพ่ือใช๎เวลาสอนญาติผู๎ปุวย

ในการดูแล (CG ) และเก็บตัวชี้วัดภาวะแทรกซ๎อนตํางๆ 

- กระบวนการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ประสบการณ๑ของ CG 

และ CM 

ป๓ญหาอุปสรรค, ข๎อเสนอแนะ - ป๓ญหางบประมาณไมํเพียงพอ 

- อปท.เข๎ารํวมโครงการเพียงร๎อยละ 50  

- เสนอแนะให๎ขยายหลักสูตร CM ให๎นานขึ้นเป็น 4 เดือน 

2.4 อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี  

โดย คุณกาญจน์ศิริ เสรีรัตนาคร โรงพยาบาลวารินช าราบ 

ประเด็น เนื้อหา 

เป็นมาอยําง เริ่มอยํางไร 

กระบวนการทํางานเป็นอยํางไร 

- เริ่มทํา LTC ตั้งแตํ 2558-59 ทําเต็มตัวปี 2560 โดยใช๎เนน๎

หลักเวชศาสตร๑ครอบครัว เชื่อมโยงกันทั้งศาสตร๑ทางสังคม 

ชุมชน ครอบครัว และหนํวยสาธารณสุข  

- จัดทํายุทธศาสตร๑ของโรงพยาบาลในการพัฒนาระบบสุขภาพ 

(ให๎ความสําคัญในระดับนโยบาย) ใช๎กลยุทธ๑พัฒนาระบบบริการ

ปฐมภูมิ โดยใช๎แนวคิดเวชศาสตร๑ครอบครัว และรพสต.ติดดาว

ให๎มีความเข๎มแข็ง  

- การมียุทธศาสตร๑โรงพยาบาลทําให๎ได๎รับการสนับสนุนจาก

ผู๎บริหาร เกิดเป็นศูนย๑ดูแลตํอเนื่อง และทีมแพทย๑เวชปฏิบัติ

ครอบครัว  

- การพัฒนาระบบ PCC เน๎นการไปดูงานในพื้นที่ตํางๆ ที่

ประสบความสําเร็จ  
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ประเด็น เนื้อหา 

- มีทีม PCC (ทีมสหสาขาวิชาชีพ) (ทีมแมํขําย) ต๎องเป็น 

coaching และการวางแผนระบบที่ดูรอบด๎าน เชื่อมระบบกับ

นโยบาย กําหนดมาตรฐานเป็นเปูาหมายในการพัฒนา และ

ทบทวน การพัฒนาทีมท้ังสห และ พชอ การประสานกับพ้ืนที่ 

การออกแบบระบบข๎อมูล เป็นศูนย๑สนับสนุนอุปกรณ๑การแพทย๑ 

โดยมีรพ.สต.เป็นทีมลูกขํายในพ้ืนที่ 

- เริ่มต๎น PCC ในพ้ืนที่ที่มีความพร๎อมกํอน โดยเริ่มต๎นจากพ้ืนที่

รอบนอกเขตเมืองกํอน แล๎วคํอยเข๎ามาในเขตเมือง 

- มีเครือขํายในการรํวมกันตรวจเยี่ยมผู๎สูงอายุ แบํงงานกันเยี่ยม 

ป๓ญหาอุปสรรค, ข๎อเสนอแนะ - 

2.5 อําเภอพรานกระต่าย จังหวัดกําแพงเพชร 

โดย คุณสมฤทัย นุตะโยธิน โรงพยาบาลท่าไม้ 

ประเด็น เนื้อหา 

เป็นมาอยําง เริ่มอยํางไร 

กระบวนการทํางานเป็นอยํางไร 

- PCC ทําไม๎ มี 1 ทีม 

- ยึดเกณฑ๑ 3 S (Structure Staff System) ของกระทรวง

สาธารณสุข โดยแบํงพ้ืนที่เป็น 4 พ้ืนที่ ดูแลโดยเจ๎าหน๎าที่เวช

ศาสตร๑ครอบครัว 

- จัดตั้งผ๎าปุาสามัคคี เพ่ือระดมทุนสร๎างอาคารกาบภาพบําบัด 

ในชํวงที่งบประมาณมีความไมํชัดเจน 

- Slogan บริการทุกคน, ทุกอยําง, ทุกท่ี, ทุกเวลาด๎วย

เทคโนโลยี 

- บทบาทของ PCC ดูแลตั้งแตํตั้งครรภ๑จนถึงผู๎สูงอายุ สํงเสริม

การปูองกันโรค และคุ๎มครองผู๎บริโภค ตอนเช๎ามีตรวจโรคทั่วไป 

ตอนบํายหมอออกเยี่ยมบ๎านถือเกณฑ๑ตามความเรํงดํวน เชํน 

ผู๎ปุวยติดเตียงจะไปเยี่ยมกํอน เวลาไปเยี่ยมบ๎านจะไปเป็นทีม 

ตั้งแตํหมอ นักกายภาพ เภสัชกร ฯลฯ บางเคสอาจจะเข๎าไปดู
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ประเด็น เนื้อหา 

ในครัวเพื่อดูเรื่องอาหารและการปรุงอาหาร 

- ตั้งกลุํมไลน๑เป็นเครื่องมือในการประสานงานตํางๆ  

- มีการบูรณาการการทํางานรํวมกับหนํวยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐ 

(พชอ. สสอ.) ชุมชน ผู๎นําชุมชน และเอกชน (สนับสนุนวัสดุ

อุปกรณ๑)  

- เน๎นการกระตุ๎นให๎ผู๎ปุวยสามารถชํวยเหลือตนเองได๎ และให๎

คนในครอบครัวมีสํวนรํวมในการดูแล อสม. CG CM PCC เป็น

ที่ปรึกษา 

- มีชมรมผู๎สูงอายุคอยชํวยเหลือให๎กําลังใจกันและกัน 

ป๓ญหาอุปสรรค, ข๎อเสนอแนะ - ป๓ญหางบประมาณไมํเพียงพอ 

2.6 ประเด็นจากที่ประชุม 

- การสร๎าง Change Agent จะทําอยํางไร การสืบทอดเจตนารมณ๑  

- นักสังคมสงเคราะห๑จะมีบทบาทอยํางไรในระบบ LT; ทําหน๎าที่ประสานงานกับพัฒนาสังคม

ในการสนับสนุนสวัสดิการตํางๆ ที่อาจสนับสนุนได๎; จะชํวยในด๎านของสังคม เชํน หากเสาหลัก

กลายเป็นคนไข๎นอนติดเตียงอาจสํงผลกระทบตํอคนอ่ืนในครอบครัว นักสังคมก็จะประสานงานหา

หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องมาชํวยสนับสนุน เชํน ทุนการศึกษา หรือภรรยาต๎งออกจากงานมาดูแลสามีก็

ต๎องหาหนํวยงานมาชํวยสนับสนุน ดังนั้น นักสังคมฯ ต๎องรู๎รอบด๎านและรู๎จักหนํวยงานที่จะชํวยได๎

มากกวําคนอ่ืนๆ; ความสําคัญของนักสังคมสงเคราะห๑อาจมีสํวนชํวยในการสํงเสริมให๎คนในครอบครัว

ต๎องดูแลผู๎สูงอายุด๎วย 

- จิตอาสากาชาดหรือจิตอาสาสภากาชาดไทยมีการอบรมเกี่ยวกับผู๎สูงอายุที่คํอนช๎างชัดเจน

และครอบคลุม 

- CM คือผู๎ประสานงานให๎เกิดการจัดการการดูแลผู๎สูงอายุ เริ่มจากการประเมินคัดกรอง ซึ่ง

ต๎องประกอบด๎วยองค๑ประกอบของผู๎เชี่ยวชาญแบบองค๑รวม เมื่อค๎นพบชํองวํางแล๎วก็จัดทํา Care 

plan ดังนั้น ทุกภาคสํวนต๎องมาบูรณาการในการทํางานในระบบ LTC การประเมินคัดกรองสําคัญ

ที่สุด และต๎องทํางานอยํางมีสํวนรํวม และการ implement ที่เหมาะสมกับแตํละกลุํม และการ

บริหารจัดการ (PIRAB)  
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Session 3 หลากหลายหน้าตาของ Care Givers: กระดูกสันหลังของงาน Long term care 

3.1 โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสิทธุ์ 

โดย คุณสุรศักดิ์ ติลการยทรัพย์ 

ประเด็น เนื้อหา 

ลักษณะของ Care giver (ทั้ง

อาสา ไมํอาสา) 

- หมอโฮมสุข คนในชุมชนที่ดูแลคนในชุมชนด๎วยหัวใจความเป็น

มนุษย๑  

- หมอโฮมสุขจะเน๎นการฟ้ืนฟูเป็นหลัก (กายภาพบําบัด) ตํางกับ 

CG ทั้วไปที่เน๎นกิจวัตรประจําวัน 

วิธี recruit - ทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย แตํต๎องมีใจและเวลาที่จะทํางาน เลือก 

10 คนตํอศูนย๑ (มี 40 ศูนย๑=400 คน) นําไปอบรมตามมาตรฐาน 

และข้ึนทะเบียนเป็นอาสาสมัครศูนย๑โฮมสุข  

แรงจูงใจในการทํางาน - การจํายคําตอบแทน (สปสช. สนับสนุน แตํขับเคลื่อนอยูํ 1-2 

ปี) ตํอมาจึงรํางระเบียบการจํายเงินชึ้นมาเอง โดยใช๎ระบบ

คําตอบแทนเป็นรายเคส เคสละ 50 บาทตํอครั้ง  และให๎ผู๎ปุวย

ลงเวลายืนยัน โดยต๎องบริการไมํน๎อยกวํามาตรฐาน (บริการไมํ

น๎อยกวํา 45 นาที) มีงบจํากัดอยูํที่ 12 ครั้งตํอเดือน 

- การสร๎างคุณคําโดยระบบการขึ้นทะเบียนเป็นอาสาสมัครศูนย๑

โฮมสุข 

การพัฒนาศักยภาพ - การอบรมมีแบบในห๎องเรียน และออกไปดูงานจริงรายเคส 
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3.2 อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 

โดย วิภาพร มักการุณ โรงพยาบาลวารินช าราบ 

ประเด็น เนื้อหา 

ลักษณะของ Care giver (ทั้ง

อาสา ไมํอาสา) 

- อสม. เป็น CG หลัก 

วิธี recruit - ต๎องมีความเป็นจิตอาสา ทํางานด๎วยหัวใจเป็นสําคัญ สํวนใหญํเป็น อสม. 

แรงจูงใจในการทํางาน - คําตอบแทนอยูํที่ 3,000-6,000 ตํอคนตํอเดือน โดย อปท.สนับสนุน  

- สร๎างความเป็นจิตอาสา ให๎มองวําผู๎ปุวยคือคนไข๎ของทุกคน ไมํใชํของ

หนํวยงานใดหนึ่ง ทําแล๎วเกิดคุณคํากับตนเอง เชํน การไว๎ใจจากญาติ ภูมิใจที่

ผู๎ปุวยดูแลตนเองได๎ ได๎รับการยอมรับจากผู๎ปุวยและชุมชน 

การพัฒนาศักยภาพ - อบรมหลักสูตรบริการผู๎สูงอายุ 

- อบรมเชิงปฏิบัติการที่ รพสต ทุกวัน 

- อบรม CG เพ่ิมเติมเรื่องกายภาพบําบัด โดยงบ สปสช. 

- มีเกณฑ๑ประเมินมาตรฐานการอบรม   

- โรงพยาบาลมีการอบรมเพ่ือเพ่ิมสมรรถภาพ CG 

3.3 ประเด็นจากที่ประชุม 

- การอบรมที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานสูงจะชํวยเพิ่มคําตอบแทนของ CG ซึ่งการอบรม

ดังกลําวมีที่บ๎านลาดโดย CM และ CG จากกระทรวงโดยกระบวนการอบรมที่เข๎มข๎น ทําให๎เกิด CG ที่

เข๎าอบรมครั้งนี้มีคําตัวสูงมาก 

- มาตรฐานอบรม 70 ชม. อาจจะน๎อยเกินไป  

- การดูแลสุขภาพของพระควรให๎ความสําคัญด๎วย การมีหลักสูตรพระพิลานนบปฏาก  

- การสํงเสริมตําแหนํงคนทํางานในพื้นท่ี เชํน พ่ีเลี้ยง CG ที่ดีที่ทําด๎วยหัวใจ ควรได๎รับ

ตําแหนํงที่เหมาะสม เชํน พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  

- การสํงเสริมให๎คนในครอบครัวเป็น CG สําคัญในการดูแลผู๎สูงอายุในครอบครัว (key = 

วัฒนธรรม) 
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28 มีนาคม พ.ศ. 2562 

Session 4 การดูแลผู้ปุวยระยะยาวกับความรับผิดชอบของสังคม 

4.1 พระครูสุตโพธิคุณ ดร.เจา้อาวาสวัดโพธิ์ชัยศรี ตําบลนาแสง อําเภอศรีวิไล  

- การจัดการระบบ LTC ในเชิงพุทธ  

- ในฐานะที่สงฆ๑เป็นผู๎นําทางจิตวิญญาณ ดังนั้นวัดควรเป็นผู๎นําในการสร๎างจิตแหํงความ

กตัญ๒ูให๎แกํลูก (อบรมคุณธรรม จริยธรรมให๎ดูแลพํอแมํ ผู๎สูงอายุ) 

- พระเป็นบุคคลที่ใกล๎ชิดกับผู๎สูงอายุมากท่ีสุด โดยเฉพาะภาคอีสานผู๎สูงอายุมักจะไปวัดเป็น

ประจํา วัดจึงเป็นที่พ่ึงทางใจของผู๎สูงอายุ 

- เป็นผู๎นําและศูนย๑กลางในการสนับสนุนและประสานงานให๎เกิดการสร๎างเสริมสุขภาพแกํคน

ในชุมชน เกิดปฏิสัมพันธ๑ทางสังคม (มิตรภาพบําบัด) 

- ในกรณีของผู๎ติดบ๎าน วัดจะจัดกิจกรรมเพ่ือดึงให๎คนออกจากบ๎าน เชํน บวชชีพราหมณ๑ การ

เดินจงกลม เพื่อให๎ผู๎สูงอายุได๎ออกจากบ๎านและฝึกฝนสมรรถภาพรํางกายแกํผู๎สูงอายุ 

- วัดเป็นศูนย๑กลางในการให๎ความรู๎เกี่ยวกับโรคผู๎สูงอายุ   

- มีการไปเยี่ยม กรณีเป็นผู๎ปุวยติดเตียง  

- นอกจากบทบาท LTC วัดยงัมีกิจกรรมสร๎างเสริมสุขภาพให๎แกํชุมชน สํงเสริมเกิดการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคน เชํน การสํงเสริมให๎คนในชุมชนปลูกพืชปลอดสารพิษทานเอง เป็นต๎น  

- มีเครือขํายภาควิชาการหนุนเสริม โดยมีสถาบันการศึกษาเข๎ามาทําการวิจัยและสร๎างองค๑

ความรู๎ในด๎านการดูแลสุขภาพให๎แกํวัด และวัดเป็นผู๎เผยแพรํตํอแกํคนในชุมชน 

4.2 คุณลดาวัลย์ เรืองอร่าม โรงพยาบาลบ้านลาด  

- อําเภอบ๎านลาดเป็นสังคมผู๎สูงอายุและถูกเลือกให๎เป็นพื้นที่นํารํองระบบ LTC  

- เครือขํายการดําเนินงานมีทั้งในระดับอําเภอ โดยมีเจ๎าคณะอําเภอเป็นหัวเรือใหญํ, พชอ. 

สสอ. และระดับตําบล (รพสต.) ศูนย๑อนามัยภาค 5 นอกจากนี้ยังมีภาคประชาชน เอกชน และเหลํา

กาชาดจังหวัดเพชรบุรี ที่สําคัญภาครัฐให๎ความรํวมมืออยํางมาก โดยเฉพาะ อปท.  

- งาน LTC เริ่มต๎นจากจิตอาสากาชาดที่ได๎อบรมเรื่องการดูแลผู๎สูงอายุ ซึ่งกลุํมจิตอาสา

เหลํานี้ได๎รับเหรียญของกาชาด (เป็นแรงจูงใจที่ดี) 
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- อสม. (ภาครัฐ) เป็น CG ที่มีบทบาทสําคัญมาก แตํเคยเกิดป๓ญหาเรื่องคําตอบแทน อีกทั้ง 

ด๎วย CG เป็นภาครัฐจะมีข๎อจํากัดคือทํางานตามเวลาราชการ ในขณะที่งาน CG ต๎องดูแลผู๎ปุวย

ตลอดเวลา ดังนั้น CG ที่เป็นนอกระบบจึงมีความเหมาะสมมากกวํา CG ในระบบภาครัฐ 

- พชอ. มีบทบาทอยํางมากในการสร๎างความรํวมมือจากภาคสํวนตํางๆ ในการทําระบบ LTC  

4.3 คุณเครือวรรณ สนธิคุณ โรงพยาบาลสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 

- เริ่มต๎นจากการได๎เข๎าไปอยูํรํวมกับชุมชน 4 วันตํอสัปดาห๑ เป็น PCU นอก รพ. ทําให๎เห็น

ป๓ญหาของผู๎พิการที่ไมํสามารถเข๎าถึงบริการได๎ และเห็นวําวัด (วัดห๎วยเกี๋ยง) เป็นศูนย๑รวมของชุมชน 

ซึ่งวัดมีจุดแข็งที่สําคัญคือมีหมอนวดแผนไทย 

- วัดห๎วยเกี๋ยงจึงนําจะเป็นสถานที่ที่จะสามารถทําให๎ผู๎พิการสามารถเข๎าถึงบริการได๎มากขึ้น 

จึงมีการจัดตั้งศูนย๑ฟ้ืนฟูฯ เพ่ือเข๎าไปดูแลผู๎พิการ อัมพาต นอกจากนี้ ชมรมผู๎สูงอายุในชุมชนก็ได๎รับ

การสนับสนุนจากวัดเป็นทุนเดิมอยูํแล๎ว 

- ผู๎อํานวยการ รพ.สันทราย ให๎การสนับสนุนงบประมาณจัดจ๎างนักกายภาพบําบัด 

- วางกลยุทธ๑วําจะทําอยํางไรให๎คนเข๎าวัดมากข้ึน? โดยเริ่มจาก 1) กําหนดเปูาหมายระสั้นคือ

ทําให๎ผู๎พิการเข๎าถึงบริการ และสามารถชํวยเหลือตนเองได๎ และ 2) กําหนดเปูาหมายระยะยาว คือ 

สถานบริการได๎รับมาตรฐาน และต๎องมีภาคีเครือขํายในการสนับสนุนเพื่อให๎เกิดความมั่นคงของศูนย๑  

- กําหนดรูปแบบการให๎บริการ โดยมีเงื่อนไขวําผู๎รับบริการต๎องมีญาติมาคอยดูแล 

- มีการจัดอบรมพัฒนาบุคคลากร โดยใช๎หลักสูตร 15 วัน เพ่ือใช๎ทํางานภายในศูนย๑  

- มีการให๎คําปรึกษาในด๎านสุขภาพจิต มีระบบการประเมินการรับบริการ  

- มีกลไกการประชุมภาคีเครือขํายรํวมกับผู๎รับบริการ กําหนดหลักเกณฑ๑โดยใช๎วิธีการรํวม

จําย (ประมาณ 100 บาทตํอครั้ง) 

- กลไกการสนับสนุนหรือบริจาคเงินสนับสนุนไมํยุํงยากหรือซับซ๎อน ทําให๎งํายตํอการ

ดําเนินการ 

4.4 คุณเยี่ยมศรี รัสปะ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลกระเปี่ยก จังหวัดนครศรีธรรมราช 

- มีภาคีภาครัฐจะชํวยตรวจสขุภาพให๎แกํชมรมผู๎สูงอายุทุกปี การตรวจฟ๓น รวมทั้งอบรม CG  

- กศน. เป็นหนํวยงานที่เข๎ามาชํวยเหลือการสํงเสริมอาชีพให๎แกํผู๎สูงอายุที่ติดสังคม เชํน 

สร๎างอาชีพชํางตัดผมคอยตัดผมให๎แกํผู๎สูงอายุด๎วยกัน  

- ภาคประชาชน อบรมให๎ทีม อสค. เพื่อดูแลลผู๎ปุวยติดบ๎านติดเตียง  
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- อสม. คอยติดตามเฝูาระวังการดูวํามีผู๎ปุวยเพิ่มไหม  

- CG ดูแลผู๎ปุวยตลอด พร๎อมจิตอาสาเยี่ยมบ๎านไปพร๎อม CG  

- สท. นายกฯ ดูเรื่องสิ่งแวดล๎อม เชํน ห๎องน้ํา พ้ืนที่ตํางระดับ การจัดตั้งคลังอุปกรณ๑ท่ีได๎รับ

บริจาค เชํน เตียง ที่นอนลม ฯลฯ   

- ชมรมผู๎สูงอายุมีการพัฒนาตนเองจากผู๎รับเป็นผู๎ให๎กําลังใจผู๎สูงอายุอื่นๆ มีระบบระดมทุน

ฌาปนกิจ 

- ศูนย๑มิตรภาพบําบัดโดยพระ มีการออกเยี่ยมผู๎ติดบ๎านติดเตียงเพ่ือให๎กําลังใจแกํผู๎ปุวย 

นอกจากนี้ยังมีบ๎านป๓นรัก โดยพระจะจัดกิจกรรมให๎ผู๎สูงอายุทํา ด๎วยบารมีของพระทําให๎สามารถ

เข๎าถึงบุคคลสําคัญ อาทิ ดร.สถิต (กองสลาก) ทําให๎สามารถระดมทุนจนสามารถสร๎างอาคาร รพ.สต. 

ได๎  

- งบประมาณในการดําเนินการมาจากท้ังภาครัฐ ชมรมผู๎สูงอายุ (เพ่ือนผู๎สูงอายุด๎วยกัน)  

4.5 ประเด็นจากที่ประชุม 

- เหตุผลของการจัดการระบบ LTC ในเชิงพุทธ เนื่องจากผู๎สูงอายุเป็นคนที่มีบทบาทหลักใน

การทะนุบํารุงวัด และใกล๎ชิดกันมาเสมอ เปรียบเสมือน “ลูกค๎า” ของวัด ดังนั้นพระจึงเริ่มต๎น

ความคิดวําจะทําอยํางไรให๎ “ลูกค๎า” มีสุขภาพดีและอยูํกับวัดไปนานๆ จึงเริ่มนําองค๑ความรู๎ตํางๆ 

เกิดจากการเรียนรู๎ ทําวิจัย และสะสมความรู๎มาตลอด ตั้งแตํสมัยบวชตั้งแตํเด็กๆ และได๎รับการสืบ

ทอดการดูแลสุขภาพมาจากหลวงพํอ รวมถึงภาคีภาควิชาการที่เข๎ามาสร๎างองค๑ความรู๎ตํางๆ นํามาใช๎

ในการสร๎างระบบ LTC เชิงพุทธนี้ขึ้น 

- การให๎พระมามีสํวนชํวยในการสํงเสริม LTC ในพ้ืนที่อ่ืนๆ นั้น กํอนอื่นต๎องพิจารณากําแพง

ที่สําคัญ คือ ทิฐิของพระ ดังนั้น ต๎องเริ่มจากให๎พระลองตรวจสุขภาพตนเอง และพยายามให๎พระให๎

ความสําคัญกับสุขภาพของตนเองเสียกํอน จากนั้นจึงถวายความรู๎เรื่องการดูแลสุขภาพให๎แกํทําน และ

ให๎ทํานเลําตํอให๎กับญาติโยม 

- โรงพยาบาลบางกล่ํามีภาคีจากมัสยิส เป็นสถานที่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพ่ือสุขภาพของ

ผู๎สูงอายุ เชํน การปลูกผักกินเอง และมีกิจกรรม Day care ในมัสยิส ศาสนาอิสลามมีความเอ้ืออาทร

ระหวํางญาติพ่ีน๎องสูง  

- ลํานารายณ๑งบประมาณเทศบาลไมํเพียงพอ  เกิดกองทุนเติมฝ๓นป๓นน้ําใจที่ประชาชนตั้งขึ้น 

(มีคณะกรรมการกองทุน) มีเงินทั้งจากผ๎าปุา (หมูํบ๎านละต๎น) และคนบริจาค ทําให๎มีเงินมาจัดตั้งศูนย๑

ฟ้ืนฟูฯ ศูนย๑กายภาพบําบัด มีกลุํมตํางๆ เชํน โรตารี่ ฯลฯ มารํวมทําบุญด๎วย 
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- กลไกการจัดการงบประมาณท่ีไมํยุํงยากและบริหารจัดการโดยชุมชนเป็นกลไกที่เหมาะสม

กับกับการบริหารระบบ LTC มากกวํากลไกจากภาครัฐ 

Session 5  แบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการบริหารจัดการ 

ประเด็นใดบ๎างจากการประชุมเชิงปฏิบัติการที่พ้ืนที่สามารถนําไปปรับปรุงการบริการการ

ดูแลผู๎ปุวยระยะยาว (Long Term Care: LTC) 

5.1 อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 

ประเด็น เนื้อหา 

1. การจัดระบบการดูแลระยะยาว  

1.1 การจัดรูปแบบบริการ - คงระบบเดิม แตํจะพัฒนาศูนย๑ระดับตําบล 

- อบรม พัฒนา CM CG ให๎มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น 

- Maintain ลปรร. 

1.2 การจัดการกําลังคน  

1.3 กลไกการจัดการ เน๎นเขตเมือง ตั้งศูนย๑เทศบาล และอบรม CM, CH 

2. บทบาทองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นกับการดูแลระยะยาว 

- เพ่ิมกองทุนเพ่ือระดมเงิน 

- เชิญพ้ืนที่มาแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ 

3. บทบาทของ พชอ.และภาคี

อ่ืนๆในการดูแลระยะยาว 

- ประสานงานนายอําเภอ เพ่ือให๎ขับเคลื่อนพ้ืนที่สํวนที่เหลืออีก 20-30% 

- เพ่ิมบทบาทของพระในระบบ LTC  

5.2 อําเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ประเด็น เนื้อหา 

1. การจัดระบบการดูแลระยะยาว  

1.1 การจัดรูปแบบบริการ ทําไม๎เรียงโมเดล มีศูนย๑พัฒนาชีวิตผู๎สูงอายุ พัฒนาให๎เป็นรูปธรรมมากขึ้น 

1.2 การจัดการกําลังคน แตํงตั้งคณะกรรมการของศูนย๑ฯ ที่มีสํวนรํวมจากทุกภาคสํวน 

กลไกการจัดการ กําหนดเจ๎าภาพหลัก โดย อบต.  

2. บทบาทองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นกับการดูแลระยะยาว 

- อบต.จะอาสาเป็นตัวกลางในการประสานงานเครือขํายทุกภาคสํวนใน

การเข๎ามาสนับสนุน  

- อบต. จะลงพ้ืนที่เยี่ยมกับภาคีเครือขํายด๎วย ไปเป็นทีมใหญํ  
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3. บทบาทของ พชอ.และภาคี

อ่ืนๆในการดูแลระยะยาว 

- พชอ. จะเป็นคนชํวยขับเคลื่อน โดยนายอําเภอเป็นประธานหลัก  

- ควบคุมกํากับเสริมพลังเจ๎าหน๎าที่และลูกบ๎าน ติดตามป๓ญหาตลอด  

5.3 อําเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 

ประเด็น เนื้อหา 

1. การจัดระบบการดูแลระยะยาว  

1.1 การจัดรูปแบบบริการ ทํา LTC ในกลุมํผู๎สูงอายุเพ่ิมขึ้น ทั้งเชิงรับและรุก และใช๎แนวคิดเวช

ศาสตร๑ครอบครัวในการพัฒนาระบบ LTC 

1.2 การจัดการกําลังคน - สร๎างชมรมกลุํมเยาวชนนักเรียนให๎มาชํวยงานเพิ่ม  

- เพ่ิมศักยภาพภาคประชาชน อบรมญาติให๎เป็น CG ตัวจริง  

1.3 กลไกการจัดการ  

2. บทบาทองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นกับการดูแลระยะยาว 

- สนับสนุนนโยบายอยํางตํอเนื่อง  

- ขยายศูนย๑ผู๎พิการและผู๎สูงอายุ 

3. บทบาทของ พชอ.และภาคี

อ่ืนๆในการดูแลระยะยาว 

บ๎าน วัด โรงเรียน เป็นหลัก และบวกทุกภาคสํวน 

5.4 อําเภอจักราช นครราชสีมา 

ประเด็น เนื้อหา 

1. การจัดระบบการดูแลระยะยาว  

1.1 การจัดรูปแบบบริการ - ทําชุดสิทธิประโยชน๑เพื่อสํงให๎ผู๎บริหารพิจารณา 

- เชิญผู๎บริหารลงเยี่ยมให๎ครบพ้ืนที่ 

1.2 การจัดการกําลังคน - จะสร๎าง CG ให๎ครบทุกพ้ืนที่ทุกตําบล 

- จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ CG ให๎เกิดแรงบันดาลใจ  

- จัดทําเรื่องเบิกจํายให๎ชัดเจน  

1.3 กลไกการจัดการ - ใช๎การติดตามผู๎ปุวยเข๎าไปใน HCC  

- กําหนดเปูาหมายระดับนะโยบายของงานให๎ชัดเจน 

- สื่อสารออกไปยังผู๎ปฏิบัติให๎ชัดเจน 

- พัฒนาเว็ปไซต๑ 
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2. บทบาทองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นกับการดูแลระยะยาว 

- อปท. ลงเยี่ยม ไปพร๎อมๆ กัน 

- วางระเบียบหลักเกณฑ๑การอนุมัติโครงการที่ชัดเจน 

3. บทบาทของ พชอ.และภาคี

อ่ืนๆในการดูแลระยะยาว 

- สร๎างกองทุนกายอุปกรณ๑และกระจายไปยัง รพ.สต. เพ่ือเข๎าถึงบริการ

มากขึ้น  

5.5 อําเภอบางกล่ํา จังหวัดสงขลา 

ประเด็น เนื้อหา 

1. การจัดระบบการดูแลระยะยาว  

1.1 การจัดรูปแบบบริการ - จัดการต๎นน้ําตั้งแตํภาวะปกติและทําการประเมินคัดกรอง ตั้งแต ํIMC 

จาก รพ. 

- ใช๎โมเดลบ๎านโฮมสูง และ ADL โปรแกรมของกล๎วยน้ําไท 

- ติดตามประเมิน ADL อยูํเสมอ 6 เดือน IMC หากยังไมํลด จะเข๎าสูํ LTC 

อยํางเต็มที ่ 

- พัฒนาของเดิมให๎ดีขึ้น  

1.2 การจัดการกําลังคน - สร๎าง Focal point เพ่ิมเติมเพ่ือตํอยอดการทํางาน  

1.3 กลไกการจัดการ - ใช๎กระบวนการของ พชอ. มาใช๎  

- เยี่ยมเป็นทีมจากทุกภาคสํวนที่เกี่ยวข๎องแบบองค๑รวม (ท๎องถิ่น ศาสนา 

วัด มัสยิด พม.) และเข๎ามารํวมวางแผนการทํางานเพ่ือแก๎ไขป๓ญหาที่

ซับซ๎อน 

2. บทบาทองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นกับการดูแลระยะยาว 

- เสนอให๎ท๎องถิ่นเพ่ิมเติมงบประมาณเพ่ือใชํในระบบ LTC  

3. บทบาทของ พชอ.และภาคี

อ่ืนๆในการดูแลระยะยาว 

- รํวมสํงเสริมกิจกรรมตํางๆ ในทุกๆ ด๎าน เชํน เศรษฐกิจ อาชีพ (ท่ีอยูํ

นอก health) ของ LTC  

5.6 เทศบาลตําบลนาจารย์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ประเด็น เนื้อหา 

1. การจัดระบบการดูแลระยะยาว  

1.1 การจัดรูปแบบบริการ - พัฒนาตํอยอดการบริการเดิมให๎ดีข้ึน 
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1.2 การจัดการกําลังคน - สร๎างคนสืบทอดงาน 

- โน๎มน๎าวผู๎บริหารให๎เห็นความสําคัญ กับ LTC เน๎นสร๎างความศรัทธา 

- ดึงท๎องถิ่นมา support ด๎านคน (รวมถึงงบประมาณ และการ

จัดรูปแบบบริการ) 

1.3 กลไกการจัดการ - ใช๎กระบวนการ 4 M ให๎เกิดประสิทธิผลมากที่สุด (คน เงิน งาน ของ) 

- ใช๎ภาคีเครือขํายในการขับเคลื่อนผําน พชอ. พชต. และชุมชนเป็นตัว

ขับเคลื่อนสําคัญ  

2. บทบาทองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นกับการดูแลระยะยาว 

อปท. เป็นตัวยืดโยงคนชุมชนมาทํางาน 

3. บทบาทของ พชอ.และภาคี

อ่ืนๆในการดูแลระยะยาว 

มีบทบาทในการประสานงานกับภาคีเครือขําย ตํอยอดของเดิม 

5.7 โรงพยาบาลชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 

ประเด็น เนื้อหา 

1. การจัดระบบการดูแลระยะยาว  

1.1 การจัดรูปแบบบริการ - ผลักดันการทํา Day care ให๎เพ่ิมข้ึน จะเริ่มโครงการฝากผู๎สูงอายุไว๎กับ

ศูนย๑ เริ่มจากศูนย๑ในตําบลที่สามารถจัดหางบประมาณได๎กํอน (ขยาย

กิจกรรมจากศูนย๑แพทย๑) 

- เอาอุปกรณ๑การแพทย๑ไปไว๎ รพ.สต. เพ่ิมการเข๎าถึงมากขึ้น 

- เตรียมระบบ LTC เพ่ือดูแลพระ โดยสามเณรและพระ 

1.2 การจัดการกําลังคน - สร๎าง/อบรม CG แกํผู๎ดูแลในครอบครัว 

- พัฒนา focal point LTC ของ รพ สต 

- อบรมในชํวง discharge มากขึ้น 

- พัฒนาการดูแลสําหรับพระ (ใช๎ resource จากวัดที่พร๎อม) 

1.3 กลไกการจัดการ - ผลักดันยุทธศาสตร๑ระดับอําเภอ 

- จัดอบรมผู๎สูงอายุเพ่ือสร๎าง leader  

2. บทบาทองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นกับการดูแลระยะยาว 

- เสนอ อปท. ด๎านสถานที่แบบศูนย๑โฮมสุข หรือ daycare  

- เสนอให๎ อปท. มีกอง สธ. 
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3. บทบาทของ พชอ.และภาคี

อ่ืนๆในการดูแลระยะยาว 

- นําเสนอข๎อมูลป๓ญหา และโน๎มน๎าวให๎ พชอ. ชํวยตั้งเปูาหมาย ผลลัพธ๑ 

กระบวนการรํวมกัน 

- คอยกํากับติดตามให๎ พชอ มีการขับเคลื่อนที่ชัดเจน 

5.8 อําเภอพรานกระต่าย จังหวัดกําแพงเพชร 

ประเด็น เนื้อหา 

1. การจัดระบบการดูแลระยะยาว  

1.1 การจัดรูปแบบบริการ - พัฒนากลุํมผู๎ปุวยที่ติดบ๎าน ไมํให๎ลงไปติดเตียง  

การจัดการกําลังคน - เพ่ิมภาคีด๎านเอกชน พระสงฆ๑ 

1.3 กลไกการจัดการ - ใช๎ พชอ. ในการขับเคลื่อน  

- ขยายเครือขําย อปท. เพ่ิมเติม ให๎ครอบคลุม 

- อปท. ต๎องเพ่ิมกําลังคนด๎านสาธารณสุข  

2. บทบาทองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นกับการดูแลระยะยาว 

มีบทบาทใน LTC อยูํแล๎ว 

3. บทบาทของ พชอ.และภาคี

อ่ืนๆในการดูแลระยะยาว 

มีบทบาทใน LTC อยูํแล๎ว 

5.9 อําเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ 

ประเด็น เนื้อหา 

1. การจัดระบบการดูแลระยะยาว  

1.1 การจัดรูปแบบบริการ - นําเอาโมเดลโฮมสุขไปใช๎ โดยจะสนับสนุนให๎นักกายภาพบําบัดมามีสํวน

รํวมในการ LTC มากขึ้น 

1.2 การจัดการกําลังคน - เพ่ิมอัตรากําลังนักกายภาพบําบัด 

- อบรมความรู๎ด๎านกายภาพบําบัดให๎ภาคีเครือขําย 

1.3 กลไกการจัดการ - ใช๎ระบบ พชอ. และพัฒนากลไกให๎ดีขึ้น 

2. บทบาทองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นกับการดูแลระยะยาว 

- เพ่ิมบทบาท อปท. ให๎ใกล๎ชิดมากขึ้น 

3. บทบาทของ พชอ.และภาคี มีบทบาทใน LTC อยูํแล๎ว 
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อ่ืนๆในการดูแลระยะยาว 

5.10 โรงพยาบาลสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 

ประเด็น เนื้อหา 

1. การจัดระบบการดูแลระยะยาว  

1.1 การจัดรูปแบบบริการ - สร๎างกระบวนการสร๎างศูนย๑ฟ้ืนฟูฯ ในชุมชน ทั้งเชิงรับและรุก โดยเน๎น

ไปที่ผู๎ปุวยที่ติดอยูํที่ รพ. ซึ่งญาติ ไมํมีเวลาดูแล 

1.2 การจัดการกําลังคน - จัดทําแผนพัฒนาและเพ่ิมบุคลากร 

- พัฒนาญาติผู๎ปุวยให๎เป็น CG  

- ขยาย CG ในระดับหมูํบ๎าน  

1.3 กลไกการจัดการ - สร๎างเวทีให๎เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ๑ระหวําง CG และ

ครอบครัวผู๎ปุวย 

2. บทบาทองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นกับการดูแลระยะยาว 

- สร๎างและทําความเข๎าใจและให๎ความชัดเจนกับระเบียบการเบิกจําย 

3. บทบาทของ พชอ.และภาคี

อ่ืนๆในการดูแลระยะยาว 

- ค๎นหาต๎นทุนในชุมชนและให๎ชุมชนเป็นผู๎ดูแลทําแผนยุทธศาสตร๑ LTC 

ระยะสั้น (ใสํ LTC ในระดับอําเภอ สร๎าง CG CM ให๎ครบ) ระยะกลาง (ใสํ 

LTC ใน พชต รํวมกับนายก และสร๎าง CG) ระยะยาว (สนับสนุนให๎เกิด

กองทุน LTC ในระดับตําบล โดยไมํต๎องพ่ึง สปสช.) ลงในแผนของ พชอ. 

และพชต.  

5.11 เทศบาลนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ประเด็น เนื้อหา 

1. การจัดระบบการดูแลระยะยาว  

1.1 การจัดรูปแบบบริการ - จัดตั้งศูนย๑พัฒนาคุณภาพชีวิตผู๎สูงอายุ 

1.2 การจัดการกําลังคน - แตํงตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย๑ ประกอบด๎วย ตัวแทน อปท. รพ.สต. 

ประธานชมรมผู๎สูงอายุ ผู๎พิการ CM CG พระภิกษุ 

1.4 กลไกการจัดการ - กลไกการจัดการ 

- กําหนดเจ๎าภาพหลัก ได๎แกํ อบต. 
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2. บทบาทองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นกับการดูแลระยะยาว 

- ประสานงานภาคีเครือขํายตํางๆ 

- จัดหางบประมาณจากแหลํงตํางๆ 

- รํวมเยี่ยมกับทีมสหวิชาชีพ, ชํวยเหลือป๓ญหาทางสังคม 

- เชื่อม พชต. 

3. บทบาทของ พชอ.และภาคี

อ่ืนๆ ในการดูแลระยะยาว 

- การคืนข๎อมูลให๎กับ พชอ. 

- ควบคุมกํากับ, เยี่ยมเสริมพลัง 

-ติดตามรับทราบป๓ญหา 

5.12 ประเด็นจากที่ประชุม  

- สนับสนุนให๎โครงการเข๎ามามีสํวนในการแก๎ไขป๓ญหาที่เกิดอยูํในป๓จจุบัน (เชํน การเปิดวง

พูดคุย สตง. อปท. เพ่ือขับเคลื่อนด๎านงบประมาณ) 

- การขยายผลพื้นที่ยังเป็นข๎อจํากัด เพราะสํวนหนึ่งเกิดจากความสนใจของผู๎บริหาร (แตํ

สามารถทําได๎แบบ bottom up)  

- ให๎พ้ืนที่ select เพ่ือให๎สํวนกลางเข๎าไปสนับสนุน 

- ควรหาทั้งแบบที่มี change agents (bottom) และจากผู๎บริหารสนับสนุน (top) 

 

ผู้สรุปการประชุม 

นายกมลพัฒน๑ มากแจ๎ง 

นายพุฒิป๓ญญา เรืองสม 

นายอานนท๑ คุณากรจรัสพงศ 
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สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการ  

เรื่อง โครงการการบริหารจัดการกําลังคนด้านสุขภาพสําหรับการดูแลระยะยาว ครั้งที่ 2 

ระหว่างวันที่ 29 – 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

โรงแรมไมด้า ดอนเมือง แอร์พอต กรุงเทพฯ 

วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

Session 1 ชี้แจงโครงการ 

1.1 ความเป็นมาโครงการ 

โดย นายแพทย์ฑิณกร โนรี  

สํานักวิจัยและพัฒนากําลังคนด๎านสุขภาพ ภายใต๎มูลนิธิเพ่ือการพัฒนานโยบายสุขภาพระหวําง

ประเทศ ทําการศึกษาโครงการพัฒนากําลังคนด๎านสุขภาพระดับพ้ืนที่เพ่ือสนับสนุนนโยบายคุณภาพ

ชีวิตระดับอําเภอในประเด็นการบริหารจัดการกําลังคนด๎านสุขภาพสําหรับการดูแลระยะยาว มี

ระยะเวลาในการดําเนินงานทั้งสิ้น 2 ปี ในปีแรกที่ผํานมาได๎ดําเนินการถอดบทเรียนและจัดเวที

แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ การสัมมนาเพ่ือพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการการดูแลระยะยาวในครั้งนี้ โดย

เป็นการจัดทําแนวทางการพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวของพ้ืนที่ จากนั้นจะคืนข๎อมูลให๎พ้ืนที่เพ่ือ

ทําการขยายผลตํอไป สํวนในปีที่  2 จะเป็นพ้ืนที่ขยายผลในปีแรก จํานวน 14 พ้ืนที่ ในกระบวนการ

จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู๎กับผู๎เชี่ยวชาญและพ้ืนที่ในปีแรก  

สําหรับการประชุมสัมมนาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค๑เพ่ือพัฒนาแผนการพัฒนาและบริหารจัดการ

กําลังคนด๎านสุขภาพในการขับเคลื่อนการดูแลระยะยาว (Long term care) ของแตํละพ้ืนที่ และเพ่ือ

พัฒนาศักยภาพทางด๎านวิชาการการพัฒนาและบริหารจัดการกําลังคนด๎านสุขภาพในระดับเขต

สุขภาพ เพ่ือสนับสนุนการจัดบริการการดูแลระยะยาว อีกทั้งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ระหวํางพ้ืนที่

โครงการในปีที่ 1 และปีที่ 2 

1.2 กรอบแนวคิดและรูปแบบบริการการดูแลระยะยาวของประเทศไทยในปัจจุบัน 

โดยนายแพทย์ขวัญประชา เชียงไชยสกุลไทย 

การดูแลระยะยาว ประกอบด๎วย Social care กับ medical care จึงจําเป็นต๎องประเมินความ

ต๎องการบริการในมุมมองที่มากกวําแคํการประเมินความสามารถในการทํากิจกรรม (ติดสังคม ติดบ๎าน 
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ติดเตียง) แตํต๎องคํานึงถึงมิติด๎านสังคม เศรษฐานะ (ร่ํารวย ปานกลาง ยากจน) โครงสร๎างของ

ครอบครัว (อยูํคนเดียว อยูํกับคนอ่ืน อยูํกับครอบครัว) ที่สํงผลตํอการต๎องการบริการที่แตกตํางกัน 

ด๎วยความซับซ๎อนนี้ ทําให๎การดูแลระยะยาวเป็นเรื่องที่ต๎องอาศัยความรํวมมือของทุกภาคสํวนทั้ง

ภาครัฐ เอกชน ท๎องถิ่น ภาคชุมชน และการระดมทุนผํานกองทุนตําง ๆ 

รูปแบบบริการการดูแลระยะยาวของประเทศไทยในป๓จจุบัน ประกอบไปด๎วย 

1) Home care 

- Caregiver ตลอด 24 ชั่วโมง. สําหรับผู๎สูงอายุติดเตียงที่ต๎องการการดูแลตลอด 24 ชั่วโมง 

- Part time Caregiver ให๎บริการดูแลเป็นชํวงเวลา 

- Home visit การเยี่ยมบ๎านแบบเป็นครั้งคราว  

2) Institutional care 

- Institutional care center ศูนย๑หรือบ๎านพักผู๎สูงอายุแบบค๎างคืนระยะยาว 

- Day care center ศูนย๑ดูแลผู๎สูงอายุแบบเช๎าไปเย็นกลับ 

3) Hotline สําหรับกรณีฉุกเฉินและการเจ็บปุวยเฉียบพลัน 

4) Preventive care  

- Social care เชํนชมรมผู๎สูงอายุ การให๎เบี้ยสวัสดิการ 

- Medical care ตรวจสุขภาพ ให๎ความรู๎ในการปูองกันความเสี่ยง เพ่ือรักษาให๎เป็นผู๎ปุวย

ติดสังคมนานที่สุด  

Session 2 สรุปผลการประชุมครั้งที่ 1  

โดย ดร.นงลักษณ์ พะไกยะ และ คุณเพ็ญนภา หงษ์ทอง 

(รายละเอียดตามรายงานการประชุมครั้งที่ 1) 

 

Session 3 นําเสนอแผนการดําเนินงานของกลุ่มที่ 1 )สันทราย กําแพงเพชร ชัยบาดาล บ้าน

ลาด) 

3.1 โรงพยาบาลสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 

ประเด็น เนื้อหา 

แผน LTC  

ของพื้นที่ 

- แบํงการทํางานเป็น 4 โซน ได๎แกํ โซนเหนือ (หนองกระจับ รํมหลวง เจดีย๑แมํครัว) โซน

กลาง (PCU หนองหาร ปุาหมอก ศรีบุญเรือง หนองไคร๎) โซนตะวันออก (ร๎องเม็ง แมํฮัก 
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เมืองวะ ปุาก๎าง) และโซนใต๎ (บ๎านทํอ สันคะยอม สันพระเนตร สันนาเม็ง) 

- แผนแบํงเป็น 3 ระยะ  

1) ระยะสั้น ปีพ.ศ. 2563 เน๎นการสร๎างฐานข๎อมูลผู๎สูงอายุ และพัฒนามาตรฐานตาม

เกณฑ๑ LTC แกํตําบลที่มีระบบ LTC กิจกรรม ได๎แกํ 

1) สร๎างฐานข๎อมูลผู๎สูงอายุ (ใช๎งบ รพสต.)  

2) สร๎างชมรมผู๎สูงอายุ  

3) ประเมินคัดกรองป๓ญหาสุขภาพและมีข๎อมูลผู๎สูงอายุ 

4) จัดอบรม CG CM ในเรื่องการดูแลลผู๎ปุวยติดบ๎านติดเตียง (โดยท๎องถิ่นและชุมชนมี

สํวนรํวม มีการลดหลักเกณฑ๑การเป็น CG ลง เพ่ือให๎สามารถเข๎ามาเป็น CG CM ได๎มาก

ขึ้น)  

5) จัดทีมสหสาขาวิชาชีพ เพ่ือติดตามเยี่ยมผู๎ปุวย ผู๎สูงอายุ ติดบ๎านติดเตียง และจัดทํา

แผนดูแลรายบุคคล  

6) ผลักดันให ๎LTC เป็นประเด็นสําคัญของคณะกรรมการ พชอ.  

7) สร๎างเครือขํายภาคีในการดูแลผู๎ปุวย  

8) พัฒนา รพสต. ตามเกณฑ๑ตําบลที่มีระบบการสํงเสริมสุขภาพผู๎สูงอายุ ในชุมชน  

2) ระยะกลาง ระยะเวลา 2563-2564 เน๎นขับเคลื่อนการดําเนินงานให๎ครอบคลุมทั้ง 12 

ตําบล (ป๓จจุบันมีข๎อมูลผู๎สูงอายุและมีกําลังคนด๎าน CM-CG พร๎อมแล๎ว) และกระจายการ

มีสํวนรํวมจาก พชอ. มาสูํ พชต. กิจกรรมสําคัญ ได๎แกํ  

1) สํงเสริมกิจกรรมแกํผู๎สูงอายุที่ติดสังคม 

2) ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบ LTC ในระดับตําบล โดยชุมชนมีสํวนรํวม และให๎ 

อปท. เข๎ามามีสํวนรํวมด๎วย  

3) จัดตั้ง พชต. (ระดับตําบล) ศูนย๑พัฒนาคุณภาพชีวิตผู๎สูงอายุ ผู๎พิการ อยากให๎ 

อปท.เป็นตัวตั้งตัวตี รวมถึง พม.ด๎วย  

3) ระยะยาว ระยะเวลา 2563-2565 เน๎นสนับสนุนให๎เกิดระบบการดูแล LTC ในระดับ

ตําบล โดยศูนย๑พัฒนาคุณภาพชีวิตผู๎สูงอายุและผู๎พิการของตําบล กิจกรรมสําคัญ ได๎แกํ 

1) เป็นพี่เลี้ยงในการอบรมในสํวนที่เกี่ยวข๎อง ให๎คําแนะนํา ปรึกษาในการดําเนินงาน

ของศูนย๑พัฒนาคุณภาพชีวิตผู๎สูงอายุ ผู๎พิการ 

2) คืนฐานข๎อมูลผู๎สูงอายุแกํชุมชน  
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3) ขยายการทํางานให๎ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ของสันทราย 

4) ขยายศูนย๑พัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือเป็น daycare 

กําลังคน - ป๓จจุบันมีอัตรา CG ตํอผู๎สูงอายุ 1: 60 มีเปูาหมายเพ่ิมจํานวน CG ให๎เป็นอัตรา 1:10 

โดยในปี 2563 คาดวําจะผลิต CG ได๎เพ่ิม 50 คน และมี mini CM เพ่ิมอีก 3 คน 

(ป๓จจุบันมี CM 11 คน) 

- มีแผนการอบรม mini CM (ระยะเวลาอบรม 2 วัน มีวัตถุประสงค๑เพ่ือเข๎าใจในระบบ 

LTC และการทํา care plan) 

- ป๓จจุบันมีการลดหลักเกณฑ๑การเป็น CG ลง เพ่ือให๎สามารถเข๎ามาเป็น CG ได๎เพ่ิมมาก

ขึ้น 

- มีเปูาหมายในการจัดหา CG รุํนใหมํ ให๎มีคําอายุเฉลี่ยลดลงจากเดิม (ป๓จจุบันคําอายุ

เฉลี่ยอยูํที่ 70 ปี CG เป็นผู๎สูงอายุ) 

ระบบสนับสนุน การบริหารจัดการ 

- อปท. มีความเข๎มแข็ง และมีบทบาทใน LTC คํอนข๎างมาก 

งบประมาณ 

- งบประมาณกองทุน LTC ของสปสช.  

- งบประมาณจากกองทุนสุขภาพประจําตําบล 

- งบสนับสนุนจาก กศน. 

- เงินบํารุงของกรมอนามัย 

อ่ืนๆ  - 

 

3.2 อําเภอพรานกระต่าย จังหวัดกําแพงเพชร 

ประเด็น เนื้อหา 

แผน LTC  

ของพื้นที่ 

- การบริการ LTC มีรูปแบบตามกลุํมเปูาหมาย ดังนี้   

1) กลุํมติดสังคม มีการตรวจสุขภาพประจําปี สนับสนุนให๎รํวมกิจกรรมในชมรม

ผู๎สูงอายุ การวางแผนให๎ชุมชนมีสํวนรํวมในการดูแล 

2) กลุํมติดบ๎าน มีการตรวจสุขภาพ การวางแผน home visit มีการเยี่ยมบ๎านโดยทีม
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หมอครอบครัว ปีละ 2 ครั้ง ทีม CG เดือนละ 1 ครั้ง กระตุ๎นให๎ครอบครัวรํวมกิจกรรมที่

วัด และชุมชน เยี่ยมโดยชมรมผู๎สูงอายุเดือนละครั้ง 

3) กลุํมติดเตียง มีการตรวจสุขภาพ เยี่ยมบ๎าน กรณีท่ีมีอาการรุนแรงจะเยี่ยมทุกเดือน 

กรณีท่ีกรณีรุนแรงน๎อย หมอจะเยี่ยมสามเดือนครั้ง CG เดือนละครั้ง 

กําลังคน - ป๓จจุบันมี CG ตําบลละ 10 คน 

- มีแผนพัฒนา CG โดยการประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ๑ของ CG ทุก 3 เดือน  

- มีแผนพัฒนาศักยภาพ CM ให๎คงมาตรฐาน มีการให๎ดูงานนอกสถานที่  

ระบบสนับสนุน - บทบาทของ อปท. เน๎นการจัดการสภาพแวดล๎อมที่เหมาะสมของผู๎สูงอายุ สนับสนุนงบ

ให๎ CG และสวัสดิการผู๎สูงอายุ สํงเสริมอาชีพให๎ผู๎สูงอายุเพื่อเพ่ิมรายได๎ 

- กลไกการจัดการ มี พชอ. เป็นแกนนําในการขับเคลื่อนและเป็นผู๎กําหนดนโยบาย LTC 

รวมถึงติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน 

- งบสนับสนุนจาก สป.สช. 

อ่ืนๆ  - ผํานมาตรฐาน LTC 10 ตําบล 

- ป๓จจุบันมีภาวะพ่ึงพิงสูง (61.71%) 

- มีแนวโน๎ม สว สูงในอีก 10 ข๎างหน๎า 

-ป๓ญหาภาวะสมองเสื่อม 

- มีอาชีพเสริมผู๎สูงอายุ และ CG 

3.3 โรงพยาบาลชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 

ประเด็น เนื้อหา 

แผน LTC  

ของพื้นที่ 

- เน๎นการดําเนินการ LTC ที่มีอยูํแล๎ว และขยายการทํางาน 

- การพัฒนาระบบให๎ผู๎สูงอายุ 3 กลุํมเปูาหมายเข๎าถึงระบบบริการสุขภาพ Health 

Promotion & Prevention มากขึ้น โดยการ 

1) วางแผนการสร๎างเสริมสุขภาพ การปูองกัน Geriatric Syndrome ในกลุํมผู๎สูงอายุ

ระดับอําเภอ 

2) อบรมพัฒนาผู๎ดูแลในครอบครัวและผู๎สูงอายุติดเตียงที่บ๎าน 

3) ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน ดูแลผู๎สูงอายุระยะยาว  
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ประเด็น เนื้อหา 

4) ประชุมเสวนาประธานชมรมผู๎สูงอายุ ระดับอําเภอ 

- การดูแลผู๎ปุวยติดสังคม 

1) รํวมกับ อปท. จัดกิจกรรมเชิงรุก อาท ิโรงเรียนสร๎างสุขภาพและปูองกันโรค

ผู๎สูงอายุ 

2) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู๎เพ่ือพัฒนาการดูแลผู๎สูงอายุติดสังคม 

3) ประชุมเสวนาผู๎สูงอายุ ระดับอําเภอ 

- การพัฒนาการดูแลผู๎ปุวยติดบ๎านติดเตียง 

1) อบรมเชิงปฏิบัติการผู๎ดูแลที่เป็นคนในครอบครัวผู๎สูงอายุติดบ๎านติดเตียง 

2) พัฒนาและจัดตั้ง Day Care ดูแลฟื้นฟูสภาพกลุํมเปูาหมาย LTC ในศูนย๑พัฒนา

คุณภาพชีวิตผู๎สูงอายุระดับตําบล 

3) ติดตามเยี่ยมเสริมพลังผู๎ดูแลที่เป็นคนในครอบครัวผู๎สูงอายุติดบ๎านติดเตียง 

4) จัดตั้งศูนย๑คลังอุปกรณ๑ ใน อบต. ที่เป็นแมํขําย กระจายออกเป็น 4 Node  

- การดูแลภิกษุสามเณรอาพาธที่มีภาวะพ่ึงพิง โดยการพัฒนาศักยภาพภิกษุและสามเณร

อาสาสมัครสาธารณสุข 

กําลังคน - ข๎อจํากัด ขาดพยาบาลวิชาชีพ 8 คน ขาดนักวิชาการกระทรวงสาธารณสุข 5 คน ขาด

นักกายภาพ ขาดนักจิตวิทยาชุมชน 

- กิจกรรมพัฒนาศักยภาพกําลัง 1) การเตรียมผู๎ดูแลที่เป็นคนในครอบครัว LTC รายใหม ํ 

2) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู๎กรณีศึกษาเพื่อฟ้ืนฟูเทคนิคการให๎บริการ 3) จัดเวที

แลกเปลี่ยนเรียนรู๎สําหรับ CG 

- จะทํา FTE เพ่ือสะท๎อนไปยังผู๎บริหาร (ขอ consult เรื่องรูปแบบการเขียนขอเสนอ) 

ระบบสนับสนุน - บทบาทของ อปท.  

1) พัฒนาระบบดูแลอยํางครอบคลุมและมีประสิทธิภาพจาก อบต (ประสานเรื่อง

ข๎อมูลข๎อมูลผู๎สูงอายุ, ประสาน CM, ดําเนินการเรื่องการเบิกจํายงบสนับสนุน) 

2) จัดสรรงบประมาณ (ทําผ๎าปุาสนับสนุน) สําหรับกิจกรรม ระดับตําบล ทั้งติดสังคม, 

ติดบ๎าน, ติดเตียง  

3) จัดสถานที ่(ศูนย๑ผู๎สูงอายุ ดูแลทุกมิติ) ฝึกอาชีพ, ดูแลสุขภาพ รร. ผู๎สูงอายุ (อบต 

และ รพสต.) โดยความรํวมมือจากหลายภาคสํวน 

- บทบาทของ พชอ.  
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ประเด็น เนื้อหา 

1) โครงการ ร.10 จิตอาสา ให๎ผู๎สูงอายุได๎รับตรวจ TB และต๎อกระจก และติดตาม

กลุํมเสี่ยงทุก 6 เดือน 

2) ประเมินผลการจัดกิจกรรม 

3) จัดลําดับความสําคัญ และวางแผน 

4) จัดระบบดูแล LTC 

อ่ืนๆ  สํวนขยายยังไมํเข๎าพิจารณาโดย คปสอ. และทีมผู๎บริหาร 

3.4 อําเภอบ้ํานลําด จังหวัดเพชรบุรี 

ประเด็น เนื้อหา 

แผน LTC  

ของพื้นที่ 

- ขยายพ้ืนที่บริการ LTC ให๎ครอบคลุมพ้ืนที่  

- อบรม CG เพ่ิม (ป๓ญหาคนพร๎อม แตํเงินสนับสนุนยังไมํพร๎อม ทําให๎ CG ย๎ายไปทําอยําง

อ่ืน) 

- ขยายระดับชมรมผู๎สูงอายุให๎อยูํในระดับดีเดํน (สํวนที่ได๎รับแล๎วจะพัฒนาเป็น รร. 

ผู๎สูงอายุ) 

- จัดประกวดตําบล LTC (โดยเพิ่มงบประมาณรางวัล) 

- อบรมหลักสูตร CG 18 ชม. ให๎กับอาสากาชาด 

- จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ระหวํางคนทํางาน และ stakeholders 

กําลังคน - เน๎นเจ๎าหน๎าที่ในสาธารณสุขในการเข๎าอบรม CM  

- สร๎างคีย๑แมนจาก สสจ. เป็น focal point 

- อบรมและพัฒนากําลังคน CG  

ระบบสนับสนุน - ภาคีเครือขํายคนทํางานเข๎มแข็งทุกระดับ 

- อปท. สนับสนุนการทํางานอยํางเต็มที่ (อปท.ทําช๎าง)  

- มี พชอ. Plus  เป็นจุดแข็ง 

- งบประมาณเบิกจํายคําตอบแทน CG ยังมีข๎อจํากัด 

อ่ืนๆ  - 
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3.5 ข้อคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ 

1) ผู้แทนจาก สปสช. 

- การทําแผนในสํวนของ service ควรดูจากกระทรวงสาธารณสุขโดยตัด IMC ออกจากแผน 

service 

- การของบประมาณกับ สปสช. ควรพิจารณาในองค๑ประกอบ 3 สํวน คือcare plan, CM, CG 

- พ้ืนที่จะมีนักบริบาลท๎องถิ่นเพ่ิมข้ึน เนื่องจากมีชํองทางในการใช๎งบประมาณของ อปท. ในการ

พัฒนาอาสาสมัครนักบริบาลท๎องถิ่น และจ๎างแบบ Full time ได๎ในรูปแบบเดียวกับ อสม. 

- สปสช. มีงบประมาณให๎ 2 สํวน คือ 1. งบประมาณพัฒนาระบบ และ 2. งบประมาณด๎าน 

service (care plan) ในการวางแผน LTC ในพ้ืนที่  อาจต๎องพิจารณาโดยเริ่มจากการพัฒนากําลังคน

ให๎สอดคล๎องกับแผน service ที่ขอรับงบ ซึ่งอาจเริ่มจากหนํวยบริการเป็นตัวนํากํอน จากนั้นคํอยขยับ

ให๎มีการพัฒนาเป็นศูนย๑ฯ และจึงคํอยเป็นในระดับท๎องถิ่น (ในรูปแบบคล๎ายกับโมเดลของสันทราย) 

- ในพ้ืนที่ที่ยังติดป๓ญหาเรื่องงบจาก อปท. อาจต๎องเข๎าไปมีสํวนรํวมกับ อปท.ในการทําความ

เข๎าใจเรื่องระเบียบรํวมกัน 

- ประเด็น LTC ต๎องมี พชอ. เป็นแกนนําสําคัญในการขับเคลื่อน ในบางพื้นที่ที่ยังขาดบทบาทของ 

พชอ. อาจใช๎ข๎อมูลการวิเคราะห๑สถานการณ๑ในพ้ืนที่ เชํน แนวโน๎มป๓ญหาผู๎สูงอายุในพ้ืนที่ ปริมาณ

ผู๎สูงอายุ เพื่อให๎ พชอ. เห็นความสําคัญ และควรมีการสร๎างแผนในระยะสั้น – ระยะยาว 

2) ผู้แทนกรมกิจการผู้สูงอายุ  

- อธิบายวํากรมฯ มิได๎มีภารกิจโดยตรงด๎านสุขภาพ แตํมีภารกิจหลักด๎านสังคม ตอนนี้กําลังแก๎ไข

ระเบียบให๎มีการทํางานด๎านสุขภาพได๎มากขึ้น คาดวําจะ implement ได๎ในปี 2563-64 

- ในด๎าน LTC กําลังทําผํานกลไกผู๎สูงอายุแหํงชาติ มีการพัฒนาหลักสูตรและอาสาสมัครดูแล

ผู๎สูงอายุรวมถึงพัฒนาโมเดลต๎นแบบ 

- ด๎านการสร๎าง CG มองวําระดับอําเภอจะทําอยํางไรให๎ดําเนินการได๎อยํางตํอเนื่อง ต๎องมีระบบที่

สนับสนุน มี Model ของ Senior complex ที่นครพนม อาจใช๎เป็นแนวทางได๎  

- การทําศูนย๑ตํางๆ เกี่ยวกับผู๎สูงอายุ อยากให๎จดทะเบียนเป็นองค๑กรอยํางเป็นทางการ ซึ่งจะ

สามารถมาเบิกงบจากกองทุนผู๎สูงอายุของกรมกิจการผู๎สูงอายุมาสนับสนุนได๎  

3) อาจารย์ทัศนีย์  
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- ต๎องมีการรีวิวการทํางานด๎าน LTC ที่ทําอยูํในป๓จจุบัน ไมํอยํางนั้นแผนจะมีความเชื่อมโยงกับ

ภาคนโยบายมากเกินไปและตกรํองป๓ญหาเดิม ต๎องคิดออกมานอกนโยบายมากขึ้น อยากให๎ split 

ออกจากงาน routine 

- กลไก พชอ. ถือเป็นแกนหลักสําคัญ ต๎อง provide ข๎อมูลให๎เพียงพอแกํ พชอ. 

สําหรับ CG CM สําคัญ แตํต๎องไมํละเลยกลุํมผู๎สูงอายุ ซึ่งจะเป็นกลไกหนึ่งที่สําคัญท่ีจะชํวยงานได๎  

ควรประเมินต๎นทุนประสบการณ๑การทํางานในพ้ืนที่ (สันทรายแบํงเป็น cluster, ประเมินทรัพยากร 

และดูสํวนขาดของแตํละ cluster)  

- การให๎ความสําคัญกับการทํางานเพ่ือเตรียมความพร๎อมกํอนการทํางาน LTC มีความสําคัญ เชํน 

กําลังคน ระบบ เครือขํายการทํางาน ดึงภาคเอกชน มาสนับสนุน CSR 

- การกําหนดแผนยุทธศาสตร๑ยังไมํเห็นเปูาหมายที่ชัดเจน และกิจกรรมที่วางแผนยังไมํสอดคล๎อง

กับยุทธศาสตร๑ หากทําเปูาหมายในแตํระดับชัดจะทําการประเมินแผนได๎งําย 

- ระบบสนับสนุน เชํน ฐานข๎อมูลผู๎สูงอายุ จากแหลํงตํางๆ ต๎องมีการบูรณาการ  

- ศักยภาพของคน ไมํวําจะเป็นพระ บุคลากรตํางๆ ต๎องดึงมามีสํวนรํวม  

- การจัดการความรู๎ (ประเมินสถานการณ๑) หากทําได๎ดีจะเห็นจุดแข็ง จุดอํอน ได๎เยอะ และ

สามารถดึงมาใช๎ในการพัฒนาแผน และพัฒนาศักยภาพภาคีได๎ 

- การสร๎างสัมพันธภาพกับชุมชนท๎องถิ่น 

4) ผู้แทนจาก สวรส.   

- การทํา day care ในผู๎ปุวยติดบ๎านติดเตียงนําสนใจและสามารถทําได๎  

- การอบรม CG ควรให๎ความสําคัญกับการจัดลําดับความสามารถของ CG ด๎วย หากเกํงก็

สามารถพัฒนาให๎เป็น CG พ่ีเลี้ยงได๎ เพื่อเพ่ิมศักยภาพของ CG คนอ่ืน ๆ  
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Session 4 นําเสนอแผนการดําเนินงานของกลุ่มที่ 2 )วารินชําราบ จักราช ศรีวิไล) 

4.1 อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 

ประเด็น เนื้อหา 

แผน LTC  

ของพื้นที่ 

- พัฒนาระบบการดูแลตํอเนื่อง ผู๎รับผิดชอบคือ โรงพยาบาล.,รพ.สต. 

- การดูแลสวัสดิการและสิ่งแวดล๎อมท่ีเอ้ือตํอสุขภาพผู๎สูงอายุ ผู๎รับผิดชอบคือ องค๑การ

ปกครองสํวนท๎องถิ่น 

- สํงเสริมความเข๎มแข็งของชมรมผู๎สูงอายุ ผู๎รับผิดชอบคือ รพสต.,ชุมชน 

กําลังคน - เน๎นพัฒนาศักยภาพ CG ให๎มีมากยิ่งขึ้น ผํานความรํวมมือของมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานีในการจัดอบรม CG หลักสูตร 420 ชม. และการพัฒนามาตรฐานการทํางาน

ของ CG 

- อบรม CG ในการดูแลผู๎สูงอายุเป็นรายเคส เพ่ือให๎เข๎าใจและสามารถปฏิบัติงานได๎จริง 

- มีการประเมินสมรรถนะของ CG เป็นระยะๆ เพ่ือพัฒนาความรู๎และเสริมสร๎างแรงใจ 

- จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ สร๎างกําลังใจให๎ CG 

- ใช๎โครงสร๎าง PCC เข๎ามารํวมกับงาน Long Term Care เน๎นนักกายภาพบําบัด เพ่ือ

ฟ้ืนฟูให๎สามารถทํากิจกรรมตํางๆได๎ดีขึ้น 

ระบบสนับสนุน - จัดอบรมโปรแกรม Long Term Care พร๎อมกันเพ่ือไมํให๎เป็นภาระของ CM ใน

การศึกษาเรียนรู๎งานด๎วยตนเอง 

- มีกลุํมงานบริการชุมชนเป็นทีมท่ีดูแลเรื่องที่เกี่ยวข๎องกับวิชาการให๎กับพ้ืนที่ 

- สร๎างการมีสํวนรํวมของท๎องถิ่นโดยการใช๎เทคนิคเชิงบวกผํานเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู๎

รํวมกัน 

อ่ืนๆ - โรงเรียนผู๎สูงอายุ จะทําการคัดเลือกตําบลนํารํอง ดูหลักสูตรสําหรับการอบรม และนํา

ทีมวิทยากรเข๎าไปชํวยเหลือและคัดกรองสุขภาพ และให๎ความรู๎เรื่องgenetic syndrome  

- สร๎างคุณคําของโรงเรียนผู๎สูงอายุ 

4.2 อําเภอจักราช นครราชสีมา 

ประเด็น เนื้อหา 

แผน LTC  - โครงการใกล๎ตัว ใกล๎ใจ โดยอบรมให๎กับผู๎ดูแลหลักที่เป็นญาติของผู๎สูงอายุจริงๆ เพ่ือ
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ประเด็น เนื้อหา 

ของพื้นที่ แก๎ป๓ญหาขาดแคลน CG หรือผู๎ที่ผํานการอบรม CG ไมํได๎ปฏิบัติงานจริง และป๓ญหาเรื่อง

คําตอบแทนที่ยังไมํสามารถเบิกเงินจากกองทุน Long Term Care  

- การพัฒนาระบบการยืม-คืน วัสดุ อุปกรณ๑ สําหรับผู๎สูงอายุ ผู๎พกิาร ผู๎ด๎อยโอกาส โดย

จัดทําเว็บไซต๑ทะเบียนยืม-คืนอุปกรณ๑ ที่มีทะเบียนพัสดุกํากับ มีการแสดงจํานวนที่เป็น

ป๓จจุบัน เพ่ือแก๎ป๓ญหาของชํารุด ติดตามของไมํได๎เมื่อในอดีต 

กําลังคน 

 

- มุํงเน๎นการนําญาติของผู๎สูงอายุที่เป็นผู๎ดูแลหลัก มาอบรมเพ่ือให๎สามารถกลับไปดูแล

ผู๎สูงอายุได๎เอง 

ระบบสนับสนุน 

 

- องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นสนับสนุนทางด๎านงบประมาณและอุปกรณ๑ ในด๎านการ

สํงเสริมอาชีพ และการดูแลผู๎สูงอายุ 

- มีการพัฒนาระบบฐานข๎อมูล 

อ่ืนๆ 

 

- การประชุม อบรมให๎ความรู๎ตํางๆจะจัดขึ้นที่ รพ.สต.แทนที่โรงพยาบาล และมีการนํา

ผู๎ปุวยจริงในพ้ืนที่มาเป็นเคสกรณีศึกษา เพ่ือให๎เห็นภาพและสามารถดูแลได๎ตามความ

ต๎องการของพ้ืนที่จริงๆ 

4.3 อําเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ 

ประเด็น เนื้อหา 

แผน LTC ใน

พื้นที่ 

 

- แผนงานฟื้นฟูสภาพผู๎ปุวยโรคหลอดเลือดสมองและผู๎สูงอายุที่มีป๓ญหาด๎านการ

เคลื่อนไหวโดยการหากลุํมเปูาหมาย 100 คน แบํงเป็น 2 กลุํม โดยเอาท้ัง 2 กลุํมมา

ฟ้ืนฟูโดยผู๎ที่มาอบรมเป็นญาติของผู๎ปุวยรุํนละ 50 คน โดยมีนักกายภาพมาอบรมให๎

ประมาณ 4-5 เดือน จากนั้นจะมีการประเมินผลงานความก๎าวหน๎าหลังจากอบรมเพ่ือ

วิเคราะห๑วําควรขยายผลตํอไปในอนาคตหรือไมํ 

กําลังคน - เน๎นอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู๎ดูแลหลักท่ีเป็นญาติ 

ระบบสนับสนุน -  

อ่ืนๆ -  

4.4 ความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ 

1) ผู้แทนจาก สวรส. 



 

389 

- การอบรมญาติเป็นผู๎ดูแลหลักให๎สามารถเป็น Caregiver เป็นสิ่งที่นําสนใจ เหมือนที่ประเทศ

เยอรมัน ที่ถือเป็นอาชีพหนึ่ง มีการจํายคําตอบแทนในการดูแลให๎ด๎วย 

2) ผู้แทนจากจาก สปสช. 

- สามารถใช๎ฐานข๎อมูลที่ สปสช ทํารํวมกับ กรมอนามัย ลิ้งค๑เข๎ากับทะเบียนราษฏร๑ที่เป็นระบบ

ออนไลน๑ได๎ในการตรวจสอบถึงจํานวนผู๎สูงอายุ โดยฐานข๎อมูลจะเป็นโปรแกรมฐานหลัก ซึ่งได๎มีการ

ปรับเป็นโปรแกรมผู๎มีภาวะพ่ึงพิง ไมํใชํเฉพาะผู๎สูงอายุในปี พ.ศ 2563  

- ป๓ญหาเรื่องการเบิกจํายเงิน สามารถศึกษาจากคํูมือระเบียบการเบิกจํายเงินกองทุนของ

กระทรวงสาธารณสุข  

- มีการออกระเบียบให๎องค๑กรปกครองสํวนจังหวัด จัดตั้งศูนย๑ยืม-ซํอมกายอุปกรณ๑ มีระบบ

ติดตามผํานโปรแกรมแอพพลิเคชั่น 

- หลักสูตรอบรม CG ในป๓จจุบันมี 3 หลักสูตร ได๎แกํ  

 หลักสูตร 18 ชม สําหรับการดูแลญาติตนเอง  

 หลักสูตร 70 ชม.เพื่อดูแลผู๎อ่ืน 

 หลักสูตร 420 ชม. เน๎นอบรมเพ่ือสร๎างเป็นอาชีพ  

 ในอนาคตจะมีหลักสูตร 70 + เป็น 70 ชมบวก 50 ชม  

3) อาจารย์ทัศนีย์ 

- การขยายภาคีเครือขําย ในป๓จจุบันมีภาคีหลักคือ กระทรวงสาธารณสุข มหาดไทย ศึกษา และพ

ม. อยากให๎มีการขยายภาคีเพ่ิมอีก เชํน กระทรวงแรงงาน การทํองเที่ยวและกีฬา และวัฒนธรรรม ที่

พร๎อมจะขับเคลื่อนงานสูงอายุ การที่มีภาคีอ่ืนๆเพ่ิม เป็นการขยายขอบเขตบริการให๎ครอบคลุมมาก

ยิ่งขึ้น  

- ควรมองภาพในอนาคต เพ่ือเตรียมความพร๎อมในป๓จจุบัน และการออกแบบเพ่ืออนาคตสําหรับ

สังคมสูงวัย เชํน การเตรียมระบบ เตรียมกลุํมเปูาหมายโดยตรง เป็นต๎น 

4) ดร.นงลักษณ์ พะไกยะ 

- การทํา Day care เป็นเรื่องที่นําสนใจ และตอบโจทย๑โครงสร๎างสังคมในป๓จจุบัน อีกทั้งมี

ชํองทางสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐได๎ 

- คุณภาพของ CG และมาตรการการรักษาคงอยูํของ CG ในพ้ืนที่ ขึ้นกับบริบทของพ้ืนที่ เขต

เมืองกับชนบทมีมาตรการที่ตํางกัน 
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- ระบบ Long Term Care ในเขตเมืองยังมีชํองวํางอีกมาก แตํจุดแข็งของเขตเมืองคือ ภาคีมี

ทรัพยากรที่เข๎มแข็ง  

5) นายแพทย์ฑิณกร โนรี 

- แผนงานบางพ้ืนที่ยังเป็นแผนงานประจํา อยากให๎มีการโฟกัสในประเด็นที่สําคัญบางประเด็น 

อาจต๎องมีการวิเคราะห๑จุดอํอนแช็ง สถานการ ทรัพยากรที่มีอยูํในป๓จุบัน  

- แผนงานต๎องมีลักษณะการมองไปข๎างหน๎ามากขึ้น โดยใช๎จุดแข็งที่มีหรือการสร๎างแผนงานเพื่อ

ปิดจุดอํอนตํางๆ  

- ต๎องกําหนดเปูาหมายที่ชัดเจน 

- คํานึงถึงงาน Preventive มากขึ้น  

Session 5 นําเสนอแผนการดําเนินงานของกลุ่มที่ 3 )ฉวาง เมืองนครศรีธรรมราช บางกล่ํา) 

5.1 อําเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ประเด็น เนื้อหา 

แผน LTC ใน

พื้นที่ 

- การทบทวนเรื่องงบประมาณ 

- การพัฒนาบุคลากร (CM CG) เป็นเรื่องสําคัญอันดับแรก โดย 

1) พัฒนา CM ให๎มีในทุกสาชาวิชาชีพ โดยมีพยาบาลสนใจ รํวมงานกับพื้นที่1 คน 

2) ฟ้ืนฟูความรู๎ของ CG ผํานเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู๎รํวมกับพ่ีเลี้ยงจาก Home health 

care 

3) อบรม อสม. ให๎มีความรู๎ในการคัดกรอง ADL โดย CM เป็นวิทยากร 

4) สร๎าง อสม. จิตอาสา ในการดูแลผู๎สูงอายุผํานหลักสูตร 3 วัน (บรรยาย 2 วัน 

ปฏิบัติจริง 1 วัน) 

- การดําเนินการศูนย๑พัฒนาคุณภาพชีวิต อบต. ไม๎เรียง โดยเริ่มจากจัดตั้งคณะกรรม

บริหารศูนย๑ฯ  

กําลังคน - การพัฒนากําลังคนเป็นแผนหลัก 

ระบบสนับสนุน - อปท. สนับสนุนการจัดตั้งศูนย๑พัฒนาคุณภาพชีวิต 

อ่ืนๆ - พ้ืนที่มีบทเรียนโดยพบวําจากการดําเนินงานของ อปท.12 แหํง ซึ่งมีท่ีรับงบประมาณ

LTC จํานวนครึ่งหนึ่ง (6 แหํง)มีความแตกตํางอยํางเห็นได๎ชัดวําพ้ืนที่ที่มีงบประมาณจะมี

คุณภาพของการให๎บริการได๎มากกวํา 
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ประเด็น เนื้อหา 

- มีประเด็นป๓ญหาเรื่องงบ สปสช. ที่ค๎างอยูํในระบบ 

- ได๎รับการสนับสนุนจาก ม.ธรรมศาสตร๑ในการทําโรงเรียนผู๎สูงวัย ต๎นแบบ 10 แหํง 

5.2 เทศบาลนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ประเด็น เนื้อหา 

แผน LTC ใน

พื้นที่ 

- การสนับสนุนการอบรมพัฒนา CM เพ่ิมเติม เพ่ือให๎ครอบคลุม 6 พ้ืนที่บริการ ทั้ง63 

ชุมชน 

- การอบรมเพ่ือผลิต CG เพ่ิมเติม โดยนักกายภาพ 

- การสนับสนุนการดําเนินงานของCG และ อสม. โดยนักกายภาพ 

- การบูรณาการและดําเนินงาน IMC รํวมกับทีมนักกายภาพ 

- การเชื่อมกับภาคีเครือขํายรํวมกับวัด เพ่ือขยายผลการดําเนินงานของวัด 

- การจัดโครงการอบรมในกลุํมติดสังคม โดยใช๎ต๎นทุนจากศูนย๑ฯ, daycare, และโรงเรียน

ผู๎สูงวัย 

- การพัฒนาอาสาสมัครครอบครัวเพิ่มเติม (จากจํานวนที่มีอยูํ60 คน)โดยค๎นหา

กลุํมเปูาหมายที่เป็นญาติผู๎ปุวยมาอบรมและพัฒนา 

กําลังคน - อสม. และ CG ที่ผํานการอบรมมีป๓ญหา turnover สูง (หันไปรับงานนอกระบบ LTC) 

ระบบสนับสนุน - ยังมีข๎อจํากัดเรื่องการเบิกจํายงบประมาณ โดยเฉพาะการจัดซื้อจัดจ๎าง CG ที่ได๎รับเงิน

ลําช๎า 

- มีการทําฐานข๎อมูลในชุมชนเชื่อมโยงกับโครงการ 3 หมื่นเตียง 

 

อ่ืนๆ - ป๓ญหาเรื่องงบประมาณได๎รับการแก๎ไขเรื่องระเบียบในภายหลังและเม่ือแก๎ไขป๓ญหา

แล๎วสามารถนํางบประมาณไปพัฒนาพ้ืนที่ต๎นแบบและการจัดหาอุปกรณ๑สนับสนุน 

5.3 อําเภอบางกล่ํา จังหวัดสงขลา 

ประเด็น เนื้อหา 

แผน LTC ใน

พื้นที่ 

แผนสําหรับปี 2563 

- ทาง อปท.สนับสนุนในเรื่องการจ๎างนักบริบาลได๎ โดยจะดําเนินการศึกษาข๎อมูลเพิ่มเติม
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ประเด็น เนื้อหา 

เพ่ือให๎เป็นไปตามระเบียบ 

- จัดตั้ง “ศูนย๑บ๎านเอื้อบุญอํุนรัก” โดย พชอ. บริหารจัดการ กํอให๎เกิดการตํอยอดขยาย

แผนงานอื่นๆ สูํชุมชน เชํน  

1) กิจกรรมสําหรับกลุํมเปูาหมายตํางๆโดยมีชมรมผู๎สูงอายุเป็นแกนหลัก (งบยุทธศาสตร๑

ของจังหวัดสงขลา)  

2) การพัฒนาบริการ daycare ภายใต๎ศูนย๑ฯ  

3) การพัฒนาเป็นโรงเรียนผู๎สูงวัยในระยะยาว (ที่ย๎ายมาจาก รพ. บางกล่ํา) 

4) การให๎ศูนย๑ฯ เป็นสถานที่ฟ้ืนฟูในชํวง sub-acute ในด๎านการใช๎ชีวิตในสังคม มีการ

ฝึกอาชีพสําหรับผู๎สูงวัย ผู๎พิการ และผู๎ด๎อยโอกาส พัฒนาศักยภาพผู๎สูงอายุให๎เป็น CG 

5) การให๎บริการการซํอม/ให๎ยืมอุปกรณ๑ (สนับสนุนโดยสมาคมคนพิการสงขลา, กองทุน

ฟ้ืนฟูฯและภาคเอกชน) 

- การบูรณาการข๎อมูลผู๎สูงอายุ ผู๎พิการ และผู๎ด๎อยโอกาสจากเดิมที่ข๎อมูลแยกสํวนกัน

ระหวําง รพ. กับ อปท 

กําลังคน - ปรับคําสั่งทีมสหวิชาชีพที่ชัดเจน และปฏิบัติได๎  

- อบรม CG  เพ่ิมเติมและมีอัตราสํวนที่เพียงพอกับผู๎รับบริการ  

- สนับสนุนให๎มีการจ๎างงานนักบริบาลชุมชน โดยสาธารณสุขเป็นผู๎ฝึก ท๎องถิ่นเป็นผู๎จ๎าง 

วางระบบให๎มีการทํางานประสานกัน 

ระบบสนับสนุน - องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นจะรํวมเป็นเจ๎าภาพ และประกาศให๎วาระการพัฒนา

คุณภาพชีวิตผู๎สูงอายุอยูํในธรรมนูญสุขภาพของท๎องถิ่น  

- อปท. ขอศึกษาระเบียบการจ๎างงาน CG กํอน แตํยินดีเข๎ารํวมในระบบ LTC 

- บทบาท พชอ. สํงเสริมอาชีพ และสร๎างงานในชุมชน สํงเสริมคุณภาพชีวิต 

- มีภาคีเครือขํายสนับสนุน อาทิ โรงงานในพ้ืนที ่(จัดจ๎างงานจากคนพิการที่มีศักยภาพ 

และสนับสนุนให๎มี CG ของโรงงานเพื่อรํวมให๎การดูแลผู๎มีภาวะพ่ึงพิงในพ้ืนที่) ผู๎นํา

ศาสนา 

- สร๎างระบบการสนับสนุนหรือการชํวยเหลือตํางๆ โดย รพ.สต.ตํางๆจะเป็นศูนย๑กลาง

การชํวยเหลือสนับสนุนในชุมชน  

- มีงบยุทธศาสตร๑สามจังหวัดชายแดนภาคใต๎ชํวยสนับสนุน  

อ่ืนๆ - ป๓ญหาเรื่อง อปท. ไมํม่ันใจในการจํายงบประมาณให๎กับ CGโดยมี 1 ตําบลที่สามารถ
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ประเด็น เนื้อหา 

จํายผํานศูนย๑ฟื้นฟูฯ  ของทางเทศบาลได๎ไมํติดป๓ญหา แตํอีก 3 ตําบลที่เหลือยังไมํม่ันใจ 

โดยขอจํายผํานหนํวยบริการไปกํอน 

- พ้ืนที่มีต๎นทุนของ CG ที่มีประสบการณ๑ทํางานตั้งแตํปี 2557 

5.4 ความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ 

1) อาจารย์ทัศนีย์ 

- กรณีบางกล่ํานําจะเพ่ิมความเป็นมา (ทุนพ้ืนที่) และป๓จจัยสําคัญท่ีสํงเสริมการทํางานให๎ชัดจะดี

มาก จะทําให๎เห็นภาพความสําคัญของเครือขํายได๎ชัดเจนยิ่งขึ้น และอยากให๎พ้ืนที่ตํางๆ ได๎เชื่อมโยง

เพ่ือแลกเปลี่ยนนวัตกรรมรํวมกันในทุกพ้ืนที่/ภาค 

- ในเชิงระบบประเด็นสําคัญคือการจะทําอยํางไรให๎ผู๎สูงอายุเข๎ามามีสํวนรํวมใน LTC หรือการ

รับผิดชอบตัวเองและคนในครอบครัว การ prevention หรือการ Promotion มีความสําคัญมาก 

2) ผู้แทนจาก สวรส. 

- การบูรณาการการทํางาน โดยเฉพาะคนพิการซึ่งมีความต๎องการ LTC เหมือนกัน เชํน 

กายภาพบําบัด หากมีการบูรณาการเอาคนพิการเข๎ามาในระบบ LTC ได๎จะชํวยให๎เกิดความค๎ุมคําของ 

LTC มากยิ่งขึ้น 

3) ผู้แทนจาก สปสช.   

- ในเชิงนโยบายต๎องพิจารณาวําการให๎งบลงไปในพ้ืนที่เป็นการสร๎างโอกาส หรือสร๎างภาระแกํ

พ้ืนที่ (มีงบแตํไมํกล๎าใช๎งบ) ผลที่ออกมาคือแตํละพ้ืนที่มีการประยุกต๑ใช๎ที่แตกตํางกันไป (บางแหํงมี

การใช๎งบที่มาจากการบริจาค) และทําให๎งานมันเดินไปได๎ ซึ่งการสร๎างแผน LTC ครัง้นี้มันตอบโจทย๑ 

ถ๎าเป็นไปได๎ในแตํละพ้ืนที่ควรมีการถอดบทเรียนในการทํางาน  

- หลักการในการจํายคํา LTC คือ 5,000 บาทตํอผู๎สูงอายุ 1 คน แบบเหมาจําย (ทําอะไรก็ได๎เพ่ือ

ดูแลผู๎สูงอายุ) และต๎องได๎รับการบริการทุกวัน หาก 5,000 ไมํพอจะเอาจากสํวนไหนมาเพ่ือให๎

เพียงพอ ต๎องถอดบทเรียนของพื้นที่ 

- บทบาทของกองทุนรํวมระหวําง สปสช. กับ อบจ. สามารถนําไปใช๎ในการปรับสภาพแวดล๎อม

เพ่ือสํงเสริมสุขภาพ หรือซื้ออุปกรณ๑สําหรับผู๎สูงอายุได๎  ซึ่งจะชํวยเสริม LTC  

- เรื่องกําลังคนอาจต๎องปรับกระบวนทัศน๑ (paradigm) ในการมองกลับกันให๎คนในระบบราชการ

เป็นฝุายสนับสนุน มากกวํามองวําเป็นตัวหลัก โดยคนในพ้ืนที่จะเป็นตัวหลักของงาน LTC ที่แท๎จริง 
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- การกําหนดกลุํมเปูาหมาย อาจจะต๎องหาวิธีคัดกรองเน๎นไปที่กลุํมผู๎มีรายได๎น๎อยเป็นหลักเพ่ือให๎

ตรงกับเปูาหมายที่แท๎จริงและจะได๎ไมํเป็นภาระของระบบเอง 

- งบประมาณเงิน PP และ งบประมาณ LTC สามารถออกแบบในการทําท้ังเรื่อง prevention, 

การอบรมพัฒนาศักยภาพ, การจัดหาอุปกรณ๑/จัดตั้งศูนย๑ยืมอุปกรณ๑, รวมถึงการปรับสภาพแวดล๎อม

เพราะงบดังกลําวถือเป็น matching fund กับทางท๎องถิ่น 

- โครงการรูปแบบ Innovation/pilot project สามารถใช๎กองทุนของจังหวัดมาสนับสนุนได๎ 

4) ดร.นงลักษณ์ พะไกยะ 

- การทํา Day care เป็นจุดเดํนหนึ่งของ LTC ที่ตอบโจทย๑การดูแลผู๎สูงอายุ  

- CG คือกระดูสันหลังของ LTC ระดับชุมชน แตํประเด็นที่สําคัญคือการรักษาคุณภาพของ CG 

และจะมีระบบในการรักษาให๎ CG อยูํในระบบอยํางไร (CM อยูํในระบบอยูํแล๎ว ไมํมีป๓ญหา) 

- LTC ในเขตเมืองจะมีรูปแบบ ลักษณะอยํางไร เป็นประเด็นท๎าทายในอนาคต 

- การวิเคราะห๑ความเข๎มแข็งของหนํวยงานที่มีศักยภาพที่ยังไมํตระหนักในป๓ญหา เชํน เทศบาล 

โดยเข๎าไปให๎ข๎อมูลสถานการณ๑ป๓ญหาเพ่ือการผลักดันให๎เกิดความตระหนัก 

5) นายแพทย์ฑิณกร โนรี 

- การพัฒนาพื้นที่ต๎นแบบอาจจะต๎องโฟกัสมากข้ึนในประเด็นที่สําคัญที่จะพัฒนาในแผน (ต๎อง

ไมํใชํงานที่ทําประจํา) แผนอาจจะต๎องมองไปข๎างหน๎ามากข้ึน ซึ่งอาจจะมาจากการวิเคราะห๑จุดอํอน 

จุดแข็ง ซึ่งแผนที่เกิดขึ้นจะต๎องปิดจุดอํอน เสริมจุดแข็ง และแผนจะต๎องมีเปูาหมายที่ชัดเจน เป็นไปได๎  

และมองไปข๎างหน๎า  

- การคิดแผนในเชิงรุก ที่เน๎นการ Prevention มากขึ้น เชํน จะทําอยํางให๎ผู๎ติดสังคม ไมํเป็นผู๎ติด

บ๎าน หรือผู๎ติดบ๎านไมํกลายเป็นผู๎ติดเตียง ไมํทํางานเชิงรับโดยเน๎นไปที่ติดเตียงมากจนเกินไป 

30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

Session 6 สรุปข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ และแนวทางพัฒนาแผนของพ้ืนที่ 

พื้นที่ ความเห็นผู้ทรงฯ แนวทางพัฒนาของพ้ืนที่ 

1) โรงพยาบาล

สันทราย จังหวัด

เชียงใหมํ 

- ระบบฐานข๎อมูลผู๎สูงอายุ 

- ขยับศูนย๑ฟ้ืนฟูฯ ให๎เป็น day care 

- ความท๎าทายของเขตเมืองที่เพ่ิมมาก

ขึ้นในสันทราย คําถาม คือ  

1) CG ในเขตเมืองควรเป็นแบบไหน  

- พัฒนาเรื่องการคัดกรอง 

- พัฒนาฐานข๎อมูลที่ครบถ๎วนถูกต๎อง 

เพ่ือการวางแผนในการบริการที่

เหมาะสม 

- ขยับศูนย๑ฟ้ืนฟู ให๎เป็น day care แตํ
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พื้นที่ ความเห็นผู้ทรงฯ แนวทางพัฒนาของพ้ืนที่ 

2) การรํวมมือทํางานกับเทศบาลจะ

ทําอยํางไร 

 

อาจจะต๎องพิจารณาเรื่องงบประมาณ

ในการบริหารจัดการ อาจจะเพ่ิมเรื่อง

การบริจาคหรือ Co-payment 

2) อําเภอพราน

กระตําย จังหวัด

กําแพงเพชร 

- พัฒนาคุณภาพ CG โดยการทําเคส 

conference อยํางตํอเนื่อง  

- จิตอาสาในเขตเมืองเข๎มแข็ง ถ๎า

ปลํอยให๎ LTC แบบจิตอาสา อาจจะ

ต๎องคํานึงเรื่องความสม่ําเสมอ เพราะ

เป็นจิตอาสา และจะมีวิธีการดึงให๎จิต

อาสาเข๎าอยูํประจําได๎อยํางไร  

- ทําสวัสดิการของ CG 

- พัฒนาเทศบาลให๎เป็นศูนย๑ดูแล

สุขภาพผู๎สูงอายุ เพราะมีป๓ญหาการ

เบิกจําย โดยอาจจะไมํถึงการจัดตั้งเป็น

ศูนย๑ day care  

- ปรับปรุงเรื่องการเดินทาง การ

เคลื่อนย๎ายผู๎สูงอายุ ที่จะมารับบริการ  

3) โรงพยาบาลชัย

บาดาล จังหวัด

ลพบุรี 

- ขยาย daycare  

- ขยายคลังอุปกรณ๑ 

- ทําแผนกําลังคน ภาคทางการ เชํน 

นักกายภาพ นักสาธารณสุข และดูวํา

ต๎องการบุคลากรเพ่ิมขึ้นเทําไหรํ  

- พัฒนาโมเดลทํางานรํวมกันระหวําง 

สธ และ อปท. 

- พัฒนาศูนย๑สุขภาพชีวิต 

- อปท. สนับสนุนการจ๎างนักบริบาล 

- CG ในเขตเมือง อาจจะต๎องหา

แนวทางให๎ผู๎บริหารคุยกัน เพ่ือหาทาง

ดําเนินการในการจ๎าง 

 

4) อําเภอบ้ําน

ลําด จังหวัด

เพชรบุรี 

- ทําเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ เนื่องจาก 

CG มีความหลากหลาย และต๎องเพ่ิม

ศักยภาพของ CG ให๎เป็นมาตรฐาน

เดียวกัน 

- ระบบบริการ LTC จะเชื่อมโยงกับ

ภาคเครือขํายเอกชน (ท่ีมีความพร๎อม) 

ได๎อยํางไร  

- พัฒนาคุณภาพของ CGเพ่ือให๎เกิด

ความหลากหลาย 

- คืนข๎อมูล และการติดตาม

ความก๎าวหน๎า 

- บูรณาการกับ กศน. เพ่ือพัฒนา

ศักยภาพ CG เพ่ือหาคนทํางานจริงใน

พ้ืนที่ 

- ติดตามคุณภาพของ CG  มีการนิเทศ 

ติดตาม เยี่ยมเสริมพลัง 

- day care  อาจจะเน๎นแบบ ปชช 

ได๎รับการดูแล เยี่ยม 
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พื้นที่ ความเห็นผู้ทรงฯ แนวทางพัฒนาของพ้ืนที่ 

5) อําเภอวารินชํา

ราบ จังหวัด

อุบลราชธานี 

- เน๎นพัฒนาศักยภาพ CG โดย ม.อุบล 

และมีอบจ.ที่สามารถจ๎างงาน CG ได ๎ 

- พัฒนามาตรฐานการทํางานของ CG  

- ดึงเอา อบต. เข๎ามามีสํวนรํวมมากขึ้น 

โดยการจัด workshop ดูฐานข๎อมูล 

แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ (KM) กับพ้ืนที่ที่ทํา

ได๎ดี 

- ดึงนักกายภาพบําบัดมีสํวนรํวมมาก

ขึ้น 

พัฒนาโรงเรียนผู๎สูงอายุ 

- วารินชําราบเป็นเขตเมือง การทํา 

LTC ในเขตเมืองถือเป็นความท๎าทาย

และก๎าวตํอไป 

- ขับเคลื่อนงาน LTC ด๎วยกลไกการ

ทํางานของ PCC จุดเดํนคือหมอ

ครอบครัว 

- เน๎นกลุํมเปูาหมายหลัก ที่จะเข๎าไป

ให๎บริการในกลุํม IMC , LTC  และผู๎ที่

มีภาวะพ่ึงพิง 

 

6) อําเภอจักราช 

นครราชสีมา 

- เน๎นควบคุมคุณภาพ CG โดยเพิ่ม

ญาติคนไข๎มากข้ึน (เพ่ือลดการ Drop 

out) 

- ลองขยับศูนย๑ Day care เพ่ิมมากขึ้น 

โดยเฉพาะผู๎สูงอายุในเขตเมือง 

- มีวิกฤตทางเงิน และมีตึกใหมํเกิดขึ้น 

ถือเป็นโอกาสที่จะสร๎างศูนย๑ day 

care ในการแชร๑อุปกรณ๑ และหา

รายได๎เพ่ิม 

- มีแนวทางการพัฒนาศักยภาพญาติ

ผู๎ปุวยให๎เป็น CG (สามารถทําได๎ทันที) 

7) อําเภอศรีวิไล 

จังหวัดบึงกาฬ 

- ไมํมี - - จะปรับประเด็นให๎กว๎างมากขึ้น 

- สนใจในเรื่องแผนการ prevention 

มากขึ้น  

- พัฒนาความสัมพันธ๑กับท๎องถิ่น

เพ่ิมข้ึน 

 

8) อําเภอฉวาง 

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

- ขยับศูนย๑ฟ้ืนฟูฯ ให๎เป็น Day care  

- การบูรณาการรํวมกับทีมอ่ืนๆ 

 

- ศูนย๑ฟ้ืนฟูผู๎พิการ หรือ day care 

อาจจะไมํเหมาะกับบริบทพ้ืนที่ เพราะ

ลูกหลานดูแลผู๎สูงอายุคํอนข๎างมาก 
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พื้นที่ ความเห็นผู้ทรงฯ แนวทางพัฒนาของพ้ืนที่ 

- เสริมจุดแข็งให๎ดียิ่งขึ้น วัดกระเปี้ยก

ทํากิจกรรมให๎กับผู๎สูงอายุ (บ๎านป๓นรัก) 

ทํารํวมกับ ศูนย๑ฟ้ืนฟูฯ (มีอุปกรณ๑เยอะ

มาก) และมีกองทุนดูและผู๎ปุวย จาก

การบริจาค ผู๎ปุวยผู๎พิการมีอาชีพเสริม   

 

9) เทศบาล

นครศรีธรรมราช 

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

- มีบูรณการมากข้ึนกับภาพสํวนอื่นๆ 

ที่ทํา LTC 

 

- บริบทของพ้ืนที่ทํางาน LTCคํอนข๎าง

ยาก (ตํางคนตํางมีภาระงาน) ขาดการ

ให๎ความสําคัญกับ LTC ในภาพรวม 

ต๎องพัฒนาเรื่องการบูรณาการงาน 

LTC ของหนํวยงานตํางๆ  

- พัฒนา CG ซึ่งเป็นคีย๑สําคัญของงาน 

LTC 

 

 

10) อําเภอบาง

กล่ํา จังหวัด

สงขลา 

- มีศูนย๑อิ่มบุญอํุนรัก ทําหน๎าที่ 

Daycare และศูนย๑ข๎อมูล และอปท. 

สนับสนุนจ๎างนักบริบาล 

- การทํา day care ต๎องวางแผนเรื่อง

การเงินไว๎สําหรับงบประมาณใน

อนาคตด๎วย ทํางบการเงินของศูนย๑ 

 

- มีการหยิบยกเรื่องบประมาณตั้งแตํ

ต๎น โดยเฉพาะระบบ co-payment  

- นอกจาก Daycare แล๎วจะทําศูนย๑

ฝึกอบรมอบรมบุคลากรทุกกลุํมที่

เกี่ยวข๎องกับผู๎สูงอายุ 

- ตั้งศูนย๑กายอุปกรณ๑ จากงบประมาณ

ของ อบจ. สงขลา 

- ทําให๎บางกล่ําเป็นศูนย๑บริการ LTC 

เป็น  1 ใน 4 มุมเมือง เพ่ือกระจาย

การบริการให๎เข๎าถึงผู๎สูงอายุมากข้ึน  

- จัดทําผ๎าปุา เพ่ือระดมทุน 
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Session 7 นําเสนอแผนการดําเนินงาน รุ่น 2 กลุ่มที่ 1 )รพ. ยุพราชเดชอุดม รพ. ศรีสะเกษ รพ. 

อํานาจเจริญ รพ.บ้านเหลื่อม) 

7.1 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธาน ี

ประเด็น เนื้อหา 

สภาพปัญหาใน

พื้นที่ 

- แผนยุทธศาสตร๑ในการดําเนินงานไมํใชํภาพที่คนทํางานวางแผนรํวมกัน เป็นแผนงาน

ของแตํละคน ทําให๎การขับเคลื่อนขึ้นอยูํกับแตํละพ้ืนที่ สํงผลทําให๎ไมํเกิดความยั่งยืน 

- นํามาตรฐาน LTC มาใช๎ แตํทําเพ่ือให๎พอผําน 

- อําเภอเป็นผู๎นําด๎าน LTC แตํยังเบิกจํายเงินได๎ไมํครบทุกตําบล  

- ระบบข๎อมูลไมํได๎มีการบูรณาการกัน แตํมีการแชร๑ข๎อมูลกันอยูํบ๎าง 

 -ประชาชนในพื้นท่ีมีความรู๎ด๎านสุขภาพ Health literacy ยังน๎อยอยูํ 

- ควรพัฒนา/เสริมพลังให๎ CM CG ในพ้ืนที่ 

- มีการคัดกรองสุขภาพผู๎สูงอายุแตํยังขาดการนํามาใช๎ประโยชน๑ ยังทําได๎ไมํตลอด

กระบวนการ ควรมีการนําเสนอผลการดําเนินการวําจะดําเนินการอยํางไรตํอไป 

- ศูนย๑เก็บเครื่องมืออุปกรณ๑ทางการแพทย๑  โดยให๎ อบต. ดูแลรับผิดชอบในพ้ืนที่ หรือมี

การสํงตํอข๎อมูลในการกรณียืมอุปกรณ๑จากพ้ืนที่ใกล๎เคียง 

สิ่งท่ีดําเนินการอยู่ - มีการเสริมสร๎างศักยภาพ CM/CG โดยเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ของ CM CG และงาน 

LTC  

สิ่งท่ีอยากจะ

ดําเนินการต่อไป 

- สร๎าง CM จิตอาสา ที่มี Health literacy  

- เชื่อมโยงกับทางสถาบันการศึกษาให๎ชํวยจัดการอบรม CG ให๎มีศักยภาพในการทํางาน 

- ควรมีแพทย๑เวชศาสตร๑อยูํประจําเพ่ือให๎คําปรึกษาโดยตรง 

- ควรมีนักวิชาการดูแลแผน LTC ในภาพระดับอําเภอ ที่ดูแลในทุกๆเรื่อง ตั้งแตํเขียน

แผนการดําเนินงาน  

7.2 รพ.ศรีษะเกษ 

ประเด็น เนื้อหา 

สภาพปัญหาใน

พื้นที่ 

- ไมํนําเสนอ -  
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สิ่งท่ีดําเนินการอยู่ - ทํางานตามระบบ service plan โดยบูรณาการการทํางานรํวมกัน โดยข๎อมูลการเยี่ยม

บ๎านจะผํานระบบ COC ของกลุํมงานเวชกรรม และสํงตํอข๎อมูลไปที่ รพ.สต. ในระบบ 

thaicoc ยังมีระบบการยืมอุปกรณ๑ทางการแพททย๑และการออกเยี่ยมผู๎ปุวย ทํางานระดับ 

รพสต. รพช. 

- มีการพัฒนานักบริบาล เป็น CM ระดับเชี่ยวชาญ  

ส่ิงท่ีอยากจะ

ดําเนินการต่อไป 

- พัฒนาศูนย๑ฟื้นฟู (Day care)  

- พัฒนางาน IMC  

- ศึกษาและทําแนวทางการใช๎ประโยชน๑จากงบของกรมกิจการผู๎สูงอายุ 

7.3 โรงพยาบาลเมืองอํานาจเจริญ จังหวัดอํานาจเจริญ 

ประเด็น เนื้อหา 

สภาพปัญหาใน

พื้นที่ 

- จํานวนผู๎สูงอายุในพ้ืนที่ คิดเป็น15 % ผู๎มีภาวะพ่ึงพิง 2 % 

- ระบบการทํางานLTC ยังไมํดีเทําท่ีควร มีการบูรณาการงานบ๎าง แตํเป็นชํวงเริ่มต๎น  

- มีป๓ญหาเรื่องการเบิกจําย 

- CM/CG ที่ผํานการอบรมแล๎ว ไมํได๎มาปฏิบัติในพ้ืนที่ ไมํมีงานรองรับ และมีป๓ญหาเรื่อง

เบิกจําย ป๓ญหา CG ออกนอกระบบ 

สิ่งท่ีดําเนินการอยู่ - มีคลินิกผู๎สูงอาย ุโดยเน๎นการสํงเสริมปูองกัน มีการคัดกรองภาวะ/โรคอ่ืนๆ เชํน ต๎อ

กระจก โดยทํางานรํวมกับเครือขําย 

- มีโครงการ 3 d  

- มีศูนย๑ให๎ยืมเครื่องมืออุปกรณ๑ทางการแพทย๑  

โดยให๎แตํละ cup เป็นผู๎มายืมให๎กับผู๎ปุวย  

- รร. ผูส๎ูงอาย ุ 

สิ่งท่ีอยากจะ

ดําเนินการต่อไป 

- พัฒนางานด๎านพัฒนาการเด็ก 

- พัฒนางาน LTC แบบบ๎านเอ้ือบุญ อํุนรัก (day care)  

7.4 โรงพยาบาลบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา 

ประเด็น เนื้อหา 

สภาพปัญหาใน - ประชากรกลุํมผู๎สูงอายุมี17 % โดยผู๎สูงอายุกลุํมนี้ยังขาดการดูแลอยํางตํอเนื่อง ผู๎ดูแล
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ประเด็น เนื้อหา 

พื้นที่ ขาดทักษะการดูแล 

- ไมํมีการเตรียมการที่เป็น CM CG อบรมแล๎วก็ไมํได๎มาทํางาน และขาดแคลน

งบประมาณ 

- CG จิตอาสา ไมํมีเวลาดูแลผู๎สูงอายุตลอด ทําให๎ผู๎สูงอายุเหลํานั้นไมํได๎รับการดูแลที่ดี

เทําท่ีควร  

- แตํละหนํวยงาน ยังขาดการบูรณาการการทํางานรํวมกัน หนํวยงานมีธงของตัวเอง  

- นโยบาย LTC ยังมีป๓ญหาการเบิกจํายงบประมาณ 

- ระเบียบพ๎สดุมีความยุํงยากในการเบิกคําตอบแทน CG  

- สปสช. ควรมีการทบทวนและปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน๑ในการตั้งเกณฑ๑การเบิกจําย 

เพ่ือให๎เอ้ือตํอคนในทํางานพ้ืนที่ด๎วย 

สิ่งท่ีดําเนินการอยู่ - บ๎านเลื่อมเป็นพ้ืนที่ต๎นแบบของ LTC ของอําเภอ  

- อปท. สนับสนุนเรื่อง LTC ดีมาก แตํมีป๓ญหางบน๎อยไมํพอ  

- มีการพัฒนาคนในครอบครัวให๎เป็น CG เพ่ือทําหน๎าที่ดูแลผู๎สูงอายุ  

สิ่งท่ีอยากจะ

ดําเนินการต่อไป 

- พัฒนาศักยภาพของ อสม. ให๎ทํางานรํวมกับ CG ในพ้ืนที่ 

- พัฒนาสุขภาพคนในครอบครัวให๎เป็น CG  

- ของบประมาณเพ่ือจ๎าง CG ในพ้ืนที่ 

- โครงการกองทุนชุมชนอบอํุน (ครอบครัวละ 10 บาท) ไว๎สําหรับซื้ออุปกรณ๑และ

ชํวยเหลือผู๎ปุวยและผู๎สูงอายุในพื้นที่ 

- จัดหาอัตรากําลังที่เปน็ผู๎เชี่ยวชาญ LTC ในระดับอําเภอ 

- คลินิกผู๎สูงอายุ 

 

Session 8 นําเสนอแผนการดําเนินงาน รุ่น 2 กลุ่มที่ 2 )อําเภอแม่วาง) 

8.1 อําเภอแม่วาง เชียงใหม่ 

ประเด็น เนื้อหา 

สภาพปัญหาใน

พื้นที่ 

- เป็นสังคมผู๎สูงอายุสมบูรณ๑แบบ มีผู๎สูงอายุ 28%ของประชากรทั้งหมด แตํม ีจํานวน 

caregiverปฎิบัติงานได๎จริงน๎อยมาก (4 คนจาก 11 คน)และมี case manager เพียงคน
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เดียว 

- การมีสํวนรํวมของผู๎สูงอายุติดสังคมในชมรมผู๎สูงอายุยังน๎อยมาก 

- การเปลี่ยนแปลงโครงสร๎างการบริหารชมรมผู๎สูงอายุจากโครงสร๎างการบริหารตาม

บริบทที่ขับเคลื่อนได๎เป็นโครงสร๎างตามการปกครองท๎องถิ่น กังวลวํา ผู๎สุงอายุจะไมํเข๎าใจ 

สิ่งท่ีดําเนินการอยู่ ผู้สูงอายุติดสังคม 

- ใช๎กระบวนการชุมชนมีสํวนรํวมผํานชมรมผู๎สูงอายุและ อสม. 

- มีโรงเรียนผู๎สูงอายุ 1 แหํง แตํมีคนเข๎ารํวมเพียง 100 คน จากผู๎สูงอายุทั้งหมด 1,000 

คน 

ผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง 

- ออกเยี่ยมบ๎านผู๎สูงอายุ 

- มีกองทุนอุปกรณ๑ทางการแพทย๑ที่ได๎รับบริจาคมา 

- มีศูนย๑ฟื้นฟู ป๓นสุข มํวนใจ มีชมรมเป็นแกนหลักขับเคลื่อน มีนักกายภาพบําบัดและ

กิจกรรมบําบัดมาให๎บริการฟ้ืนฟูและทํากิจกรรมรํวมกัน เปิดให๎บริการ 2 วันตํอสัปดาห๑ 

สิ่งท่ีอยาก

ดําเนินการต่อไป 

- สร๎างความเข๎มแข็งให๎ผู๎สุงอายุติดสังคมเข๎ามามีสํวนรํวมกับชมรมผู๎สูงอายุ 

- ให๎ทีมสหวิชาชีพลงคัดกรอง ประชุมเป็นรายหมูํบ๎าน เพ่ือสร๎างความเข๎าใจให๎ผู๎สูงอายุ

มากยิ่งขึ้น 

 

Session 9 นําเสนอแผนการดําเนินงาน รุ่น 2 กลุ่มที่ 3 )อําเภอสะบ้าย้อย) 

9.1 อําเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา 

ประเด็น เนื้อหา 

สภาพปัญหาใน

พื้นที่ 

- ป๓ญหาเรื่องความรํวมมือของภาคสํวนตํางๆ มีการคิดแบบแยกสํวน สํงผลตํอผลลัพธ๑การ

ดําเนินงานไมํเป็นอยํางที่ต๎องการ 

- บางตําบลไมํสนใจงาน LTC  

- ป๓ญหาด๎านการเมืองภายในท๎องถิ่นสํงผลตํอการประสานงานในพื้นท่ี 

- ภาคีเครือขํายไมํทราบบทบาทของหนํวนงานอื่นในเครือขําย 

- ป๓ญหาด๎านการประสานงานในสํวนตํางๆ 

- CM ภาระงานมาก ทั้งงาน LTC และงานเอกสาร 
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- ผู๎สูงอายุมุสลิมไมํมาเข๎ารํวมในชมรม 

สิ่งท่ีดําเนินการอยู่ - คูหาโมเดล สร๎างการมีสํวนรํวมของภาคสํวนตํางๆ มีการปฏิบัติงานรํวมกันในพ้ืนที่ ของ 

13 ภาคีเครือขําย (โครงการวิจัยการสร๎างโมเดลการมีสํวนรํวมในการทํา LTC ที่อ.คูหา) 

สิ่งท่ีอยาก

ดําเนินการต่อไป 

แผนระยะสั้น  

- จัดทําระบบฐานข๎อมูลฐานเดียวกัน และคืนข๎อมูลให๎พ้ืนที่ 

- พัฒนาศักยภาพ CGเป็น 420 ชม โดย กศน.  

- ขยายการอบรมสูํญาติ และผู๎ดูแลหลัก 

- จะทําข๎อเสนอในแผน พชอ. เพ่ือขับเคลื่อนทั้งอําเภอ 

- กิจกรรมฟื้นฟูความรู๎ เสริมกําลังใจให๎ CM  

- กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ CG ทุก 2 เดือน 

- พัฒนาระบบติดตามการทํางานของ CG 

- จัดมหกรรม สูงวัยใจเกินร๎อย รํวมกับเครือขําย 

แผนระยะกลาง-ยาว 

- ทดลองใช๎ application การติดตามการทํางาน CG 

- พระสงฆ๑เยี่ยมบ๎าน อิมํามเยี่ยมบ๎าน  

- พัฒนาศูนย๑สร๎างสุขเป็นศูนย๑ให๎ยืมเครื่องมือ เชื่อมโยงกับศูนย๑เพื่อนชํวยเพื่อน ทําระบบ

ยืมอุปกรณ๑การแพทย๑ที่เป็นศูนย๑กลาง (ไมํเข๎าระบบรพ.) 

- โรงเรียนปอเนาะผู๎สูงอายุ เป็นโรงเรียนผู๎สุงอายุของมุสลิม 

- ทําระบบเตรียมความพร๎อมการเป็นผู๎สูงอายุตั้งแตํอายุ 35 (pre aging) 

- ขยายตําบล LTC เป็น 100% 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

- อยากให๎มีแรงจูงใจ๎ให๎กับการทํางานของ CM  

- เรื่องความชัดเจนในการเบิกจํายคําตอบแทนของ CG  

 

Session 10 ก้าวต่อไปของโครงการ 

- ก๎าวตํอไปของโครงการจะลงไปศึกษาวิจัยในพ้ืนที่รุํนที่ 2 และอยากให๎รุํนที่ 1 และสองทํางานเสริม

พลัง แลกเปลี่ยนเรียนรู๎กัน  

- ผู๎ประสานนัดประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องท้ังหมดเพ่ือคืนข๎อมูล โดยมีกระบวนการ คือ 
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1) ทีมวิจัยนําเสนอข๎อมูล บทเรียน นําเสนอโมเดลตํางๆ ของ LTC ให๎คนในพ้ืนที่รับทราบ 

2) ทีมพ้ืนที่นําเสนอแผนมุํงที่จะพัฒนา LTC ในอนาคต ตามความเหมาะสม  

3) ผู๎มีสํวนได๎เสียรํวมกันระดมสมองเพ่ือพัฒนาแผน LTC ในพ้ืนที่ รํวมกัน เพ่ือผลักดันให๎เกิดแผน

ตามเปูาหมายที่ต๎องการ 

4) สรุปแผนที่ผํานการพัฒนาอยํางมีสํวนรํวมแล๎ว 

- หลังจากนั้นจะเริ่มลงพ้ืนที่รุํนที่ 2 ตํอไป 

ตารางที่ 1 กําหนดการจัดกิจกรรมในพ้ืนที่ รุํนที่ 2 

 

ผู้สรุปการประชุม 

นายกมลพัฒน๑ มากแจ๎ง 

นางสาววาริสา ทรัพย๑ประดิษฐ๑ 

นางสาววิชาวี พลอยสํงศรี 

นายพุฒิป๓ญญา เรืองสม 

นางสาวนําพร สามิภักดิ์ 
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สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 

เรื่อง โครงการการบริหารจัดการกําลังคนด้านสุขภาพสําหรับการดูแลระยะยาว  

ระหว่างวันที่ 29 – 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

โรงแรมไมด้า ดอนเมือง แอร์พอต กรุงเทพฯ 

 

วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

Session 1 ชี้แจงโครงการ 

1.1 ความเป็นมาโครงการ 

โดย นายแพทย์ฑิณกร โนรี  

สํานักวิจัยและพัฒนากําลังคนด๎านสุขภาพ ภายใต๎มูลนิธิเพ่ือการพัฒนานโยบายสุขภาพระหวําง

ประเทศ ทําการศึกษาโครงการพัฒนากําลังคนด๎านสุขภาพระดับพ้ืนที่เพ่ือสนับสนุนนโยบายคุณภาพ

ชีวิตระดับอําเภอในประเด็นการบริหารจัดการกําลังคนด๎านสุขภาพสําหรับการดูแลระยะยาว มี

ระยะเวลาในการดําเนินงานทั้งสิ้น 2 ปี ในปีแรกที่ผํานมาได๎ดําเนินการถอดบทเรียนและจัดเวที

แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ การสัมมนาเพ่ือพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการการดูแลระยะยาวในครั้งนี้ โดย

เป็นการจัดทําแนวทางการพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวของพ้ืนที่ จากนั้นจะคืนข๎อมูลให๎พ้ืนที่เพ่ือ

ทําการขยายผลตํอไป สํวนในปีที่  2 จะเป็นพ้ืนที่ขยายผลในปีแรก จํานวน 14 พ้ืนที่ ในกระบวนการ

จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู๎กับผู๎เชี่ยวชาญและพ้ืนที่ในปีแรก  

สําหรับการประชุมสัมมนาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค๑เพ่ือพัฒนาแผนการพัฒนาและบริหารจัดการ

กําลังคนด๎านสุขภาพในการขับเคลื่อนการดูแลระยะยาว (Long term care) ของแตํละพ้ืนที่ และเพ่ือ

พัฒนาศักยภาพทางด๎านวิชาการการพัฒนาและบริหารจัดการกําลังคนด๎านสุขภาพในระดับเขต

สุขภาพ เพ่ือสนับสนุนการจัดบริการการดูแลระยะยาว อีกทั้งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ระหวํางพ้ืนที่

โครงการในปีที่ 1 และปีที่ 2 

1.2 กรอบแนวคิดและรูปแบบบริการการดูแลระยะยาวของประเทศไทยในปัจจุบัน 

โดยนายแพทย์ขวัญประชา เชียงไชยสกุลไทย 

การดูแลระยะยาว ประกอบด๎วย Social care กับ medical care จึงจําเป็นต๎องประเมินความ

ต๎องการบริการในมุมมองที่มากกวําแคํการประเมินความสามารถในการทํากิจกรรม (ติดสังคม ติดบ๎าน 
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ติดเตียง) แตํต๎องคํานึงถึงมิติด๎านสังคม เศรษฐานะ (ร่ํารวย ปานกลาง ยากจน) โครงสร๎างของ

ครอบครัว (อยูํคนเดียว อยูํกับคนอ่ืน อยูํกับครอบครัว) ที่สํงผลตํอการต๎องการบริการที่แตกตํางกัน 

ด๎วยความซับซ๎อนนี้ ทําให๎การดูแลระยะยาวเป็นเรื่องที่ต๎องอาศัยความรํวมมือของทุกภาคสํวนทั้ง

ภาครัฐ เอกชน ท๎องถิ่น ภาคชุมชน และการระดมทุนผํานกองทุนตําง ๆ 

รูปแบบบริการการดูแลระยะยาวของประเทศไทยในป๓จจุบัน ประกอบไปด๎วย 

1) Home care 

- Caregiver ตลอด 24 ชั่วโมง. สําหรับผู๎สูงอายุติดเตียงที่ต๎องการการดูแลตลอด 24 ชั่วโมง 

- Part time Caregiver ให๎บริการดูแลเป็นชํวงเวลา 

- Home visit การเยี่ยมบ๎านแบบเป็นครั้งคราว  

2) Institutional care 

- Institutional care center ศูนย๑หรือบ๎านพักผู๎สูงอายุแบบค๎างคืนระยะยาว 

- Day care center ศูนย๑ดูแลผู๎สูงอายุแบบเช๎าไปเย็นกลับ 

3) Hotline สําหรับกรณีฉุกเฉินและการเจ็บปุวยเฉียบพลัน 

4) Preventive care  

- Social care เชํนชมรมผู๎สูงอายุ การให๎เบี้ยสวัสดิการ 

- Medical care ตรวจสุขภาพ ให๎ความรู๎ในการปูองกันความเสี่ยง เพ่ือรักษาให๎เป็นผู๎ปุวย

ติดสังคมนานที่สุด  

Session 2 สรุปผลการประชุมครั้งที่ 1  

โดย ดร.นงลักษณ์ พะไกยะ และ คุณเพ็ญนภา หงษ์ทอง 

(รายละเอียดตามรายงานการประชุมครั้งที่ 1) 

 

Session 3 นําเสนอแผนการดําเนินงานของกลุ่มที่ 1 )สันทราย กําแพงเพชร ชัยบาดาล บ้าน

ลาด) 

3.1 โรงพยาบาลสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 

ประเด็น เนื้อหา 

แผน LTC  

ของพื้นที่ 

- แบํงการทํางานเป็น 4 โซน ได๎แกํ โซนเหนือ (หนองกระจับ รํมหลวง เจดีย๑แมํครัว) โซน

กลาง (PCU หนองหาร ปุาหมอก ศรีบุญเรือง หนองไคร๎) โซนตะวันออก (ร๎องเม็ง แมํฮัก 
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ประเด็น เนื้อหา 

เมืองวะ ปุาก๎าง) และโซนใต๎ (บ๎านทํอ สันคะยอม สันพระเนตร สันนาเม็ง) 

- แผนแบํงเป็น 3 ระยะ  

1) ระยะสั้น ปีพ.ศ. 2563 เน๎นการสร๎างฐานข๎อมูลผู๎สูงอายุ และพัฒนามาตรฐานตาม

เกณฑ๑ LTC แกํตําบลที่มีระบบ LTC กิจกรรม ได๎แกํ 

1) สร๎างฐานข๎อมูลผู๎สูงอายุ (ใช๎งบ รพสต.)  

2) สร๎างชมรมผู๎สูงอายุ  

3) ประเมินคัดกรองป๓ญหาสุขภาพและมีข๎อมูลผู๎สูงอายุ 

4) จัดอบรม CG CM ในเรื่องการดูแลลผู๎ปุวยติดบ๎านติดเตียง (โดยท๎องถิ่นและชุมชนมี

สํวนรํวม มีการลดหลักเกณฑ๑การเป็น CG ลง เพ่ือให๎สามารถเข๎ามาเป็น CG CM ได๎มาก

ขึ้น)  

5) จัดทีมสหสาขาวิชาชีพ เพ่ือติดตามเยี่ยมผู๎ปุวย ผู๎สูงอายุ ติดบ๎านติดเตียง และจัดทํา

แผนดูแลรายบุคคล  

6) ผลักดันให ๎LTC เป็นประเด็นสําคัญของคณะกรรมการ พชอ.  

7) สร๎างเครือขํายภาคีในการดูแลผู๎ปุวย  

8) พัฒนา รพสต. ตามเกณฑ๑ตําบลที่มีระบบการสํงเสริมสุขภาพผู๎สูงอายุ ในชุมชน  

2) ระยะกลาง ระยะเวลา 2563-2564 เน๎นขับเคลื่อนการดําเนินงานให๎ครอบคลุมทั้ง 12 

ตําบล (ป๓จจุบันมีข๎อมูลผู๎สูงอายุและมีกําลังคนด๎าน CM-CG พร๎อมแล๎ว) และกระจายการ

มีสํวนรํวมจาก พชอ. มาสูํ พชต. กิจกรรมสําคัญ ได๎แกํ  

1) สํงเสริมกิจกรรมแกํผู๎สูงอายุที่ติดสังคม 

2) ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบ LTC ในระดับตําบล โดยชุมชนมีสํวนรํวม และให๎ 

อปท. เข๎ามามีสํวนรํวมด๎วย  

3) จัดตั้ง พชต. (ระดับตําบล) ศูนย๑พัฒนาคุณภาพชีวิตผู๎สูงอายุ ผู๎พิการ อยากให๎ 

อปท.เป็นตัวตั้งตัวตี รวมถึง พม.ด๎วย  

3) ระยะยาว ระยะเวลา 2563-2565 เน๎นสนับสนุนให๎เกิดระบบการดูแล LTC ในระดับ

ตําบล โดยศูนย๑พัฒนาคุณภาพชีวิตผู๎สูงอายุและผู๎พิการของตําบล กิจกรรมสําคัญ ได๎แกํ 

1) เป็นพี่เลี้ยงในการอบรมในสํวนที่เกี่ยวข๎อง ให๎คําแนะนํา ปรึกษาในการดําเนินงาน

ของศูนย๑พัฒนาคุณภาพชีวิตผู๎สูงอายุ ผู๎พิการ 

2) คืนฐานข๎อมูลผู๎สูงอายุแกํชุมชน  
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ประเด็น เนื้อหา 

3) ขยายการทํางานให๎ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ของสันทราย 

4) ขยายศูนย๑พัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือเป็น daycare 

กําลังคน - ป๓จจุบันมีอัตรา CG ตํอผู๎สูงอายุ 1: 60 มีเปูาหมายเพ่ิมจํานวน CG ให๎เป็นอัตรา 1:10 

โดยในปี 2563 คาดวําจะผลิต CG ได๎เพ่ิม 50 คน และมี mini CM เพ่ิมอีก 3 คน 

(ป๓จจุบันมี CM 11 คน) 

- มีแผนการอบรม mini CM (ระยะเวลาอบรม 2 วัน มีวัตถุประสงค๑เพ่ือเข๎าใจในระบบ 

LTC และการทํา care plan) 

- ป๓จจุบันมีการลดหลักเกณฑ๑การเป็น CG ลง เพ่ือให๎สามารถเข๎ามาเป็น CG ได๎เพ่ิมมาก

ขึ้น 

- มีเปูาหมายในการจัดหา CG รุํนใหมํ ให๎มีคําอายุเฉลี่ยลดลงจากเดิม (ป๓จจุบันคําอายุ

เฉลี่ยอยูํที่ 70 ปี CG เป็นผู๎สูงอายุ) 

ระบบสนับสนุน การบริหารจัดการ 

- อปท. มีความเข๎มแข็ง และมีบทบาทใน LTC คํอนข๎างมาก 

งบประมาณ 

- งบประมาณกองทุน LTC ของสปสช.  

- งบประมาณจากกองทุนสุขภาพประจําตําบล 

- งบสนับสนุนจาก กศน. 

- เงินบํารุงของกรมอนามัย 

อ่ืนๆ  - 

 

3.2 อําเภอพรานกระต่าย จังหวัดกําแพงเพชร 

ประเด็น เนื้อหา 

แผน LTC  

ของพื้นที่ 

- การบริการ LTC มีรูปแบบตามกลุํมเปูาหมาย ดังนี้   

1) กลุํมติดสังคม มีการตรวจสุขภาพประจําปี สนับสนุนให๎รํวมกิจกรรมในชมรม

ผู๎สูงอายุ การวางแผนให๎ชุมชนมีสํวนรํวมในการดูแล 

2) กลุํมติดบ๎าน มีการตรวจสุขภาพ การวางแผน home visit มีการเยี่ยมบ๎านโดยทีม
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ประเด็น เนื้อหา 

หมอครอบครัว ปีละ 2 ครั้ง ทีม CG เดือนละ 1 ครั้ง กระตุ๎นให๎ครอบครัวรํวมกิจกรรมที่

วัด และชุมชน เยี่ยมโดยชมรมผู๎สูงอายุเดือนละครั้ง 

3) กลุํมติดเตียง มีการตรวจสุขภาพ เยี่ยมบ๎าน กรณีท่ีมีอาการรุนแรงจะเยี่ยมทุกเดือน 

กรณีท่ีกรณีรุนแรงน๎อย หมอจะเยี่ยมสามเดือนครั้ง CG เดือนละครั้ง 

กําลังคน - ป๓จจุบันมี CG ตําบลละ 10 คน 

- มีแผนพัฒนา CG โดยการประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ๑ของ CG ทุก 3 เดือน  

- มีแผนพัฒนาศักยภาพ CM ให๎คงมาตรฐาน มีการให๎ดูงานนอกสถานที่  

ระบบสนับสนุน - บทบาทของ อปท. เน๎นการจัดการสภาพแวดล๎อมที่เหมาะสมของผู๎สูงอายุ สนับสนุนงบ

ให๎ CG และสวัสดิการผู๎สูงอายุ สํงเสริมอาชีพให๎ผู๎สูงอายุเพื่อเพ่ิมรายได๎ 

- กลไกการจัดการ มี พชอ. เป็นแกนนําในการขับเคลื่อนและเป็นผู๎กําหนดนโยบาย LTC 

รวมถึงติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน 

- งบสนับสนุนจาก สป.สช. 

อ่ืนๆ  - ผํานมาตรฐาน LTC 10 ตําบล 

- ป๓จจุบันมีภาวะพ่ึงพิงสูง (61.71%) 

- มีแนวโน๎ม สว สูงในอีก 10 ข๎างหน๎า 

-ป๓ญหาภาวะสมองเสื่อม 

- มีอาชีพเสริมผู๎สูงอายุ และ CG 

3.3 โรงพยาบาลชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 

ประเด็น เนื้อหา 

แผน LTC  

ของพื้นที่ 

- เน๎นการดําเนินการ LTC ที่มีอยูํแล๎ว และขยายการทํางาน 

- การพัฒนาระบบให๎ผู๎สูงอายุ 3 กลุํมเปูาหมายเข๎าถึงระบบบริการสุขภาพ Health 

Promotion & Prevention มากขึ้น โดยการ 

1) วางแผนการสร๎างเสริมสุขภาพ การปูองกัน Geriatric Syndrome ในกลุํมผู๎สูงอายุ

ระดับอําเภอ 

2) อบรมพัฒนาผู๎ดูแลในครอบครัวและผู๎สูงอายุติดเตียงที่บ๎าน 

3) ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน ดูแลผู๎สูงอายุระยะยาว  
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ประเด็น เนื้อหา 

4) ประชุมเสวนาประธานชมรมผู๎สูงอายุ ระดับอําเภอ 

- การดูแลผู๎ปุวยติดสังคม 

1) รํวมกับ อปท. จัดกิจกรรมเชิงรุก อาท ิโรงเรียนสร๎างสุขภาพและปูองกันโรค

ผู๎สูงอายุ 

2) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู๎เพ่ือพัฒนาการดูแลผู๎สูงอายุติดสังคม 

3) ประชุมเสวนาผู๎สูงอายุ ระดับอําเภอ 

- การพัฒนาการดูแลผู๎ปุวยติดบ๎านติดเตียง 

1) อบรมเชิงปฏิบัติการผู๎ดูแลที่เป็นคนในครอบครัวผู๎สูงอายุติดบ๎านติดเตียง 

2) พัฒนาและจัดตั้ง Day Care ดูแลฟื้นฟูสภาพกลุํมเปูาหมาย LTC ในศูนย๑พัฒนา

คุณภาพชีวิตผู๎สูงอายุระดับตําบล 

3) ติดตามเยี่ยมเสริมพลังผู๎ดูแลที่เป็นคนในครอบครัวผู๎สูงอายุติดบ๎านติดเตียง 

4) จัดตั้งศูนย๑คลังอุปกรณ๑ ใน อบต. ที่เป็นแมํขําย กระจายออกเป็น 4 Node  

- การดูแลภิกษุสามเณรอาพาธที่มีภาวะพ่ึงพิง โดยการพัฒนาศักยภาพภิกษุและสามเณร

อาสาสมัครสาธารณสุข 

กําลังคน - ข๎อจํากัด ขาดพยาบาลวิชาชีพ 8 คน ขาดนักวิชาการกระทรวงสาธารณสุข 5 คน ขาด

นักกายภาพ ขาดนักจิตวิทยาชุมชน 

- กิจกรรมพัฒนาศักยภาพกําลัง 1) การเตรียมผู๎ดูแลที่เป็นคนในครอบครัว LTC รายใหม ํ 

2) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู๎กรณีศึกษาเพื่อฟ้ืนฟูเทคนิคการให๎บริการ 3) จัดเวที

แลกเปลี่ยนเรียนรู๎สําหรับ CG 

- จะทํา FTE เพ่ือสะท๎อนไปยังผู๎บริหาร (ขอ consult เรื่องรูปแบบการเขียนขอเสนอ) 

ระบบสนับสนุน - บทบาทของ อปท.  

1) พัฒนาระบบดูแลอยํางครอบคลุมและมีประสิทธิภาพจาก อบต (ประสานเรื่อง

ข๎อมูลข๎อมูลผู๎สูงอายุ, ประสาน CM, ดําเนินการเรื่องการเบิกจํายงบสนับสนุน) 

2) จัดสรรงบประมาณ (ทําผ๎าปุาสนับสนุน) สําหรับกิจกรรม ระดับตําบล ทั้งติดสังคม, 

ติดบ๎าน, ติดเตียง  

3) จัดสถานที ่(ศูนย๑ผู๎สูงอายุ ดูแลทุกมิติ) ฝึกอาชีพ, ดูแลสุขภาพ รร. ผู๎สูงอายุ (อบต 

และ รพสต.) โดยความรํวมมือจากหลายภาคสํวน 

- บทบาทของ พชอ.  
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ประเด็น เนื้อหา 

1) โครงการ ร.10 จิตอาสา ให๎ผู๎สูงอายุได๎รับตรวจ TB และต๎อกระจก และติดตาม

กลุํมเสี่ยงทุก 6 เดือน 

2) ประเมินผลการจัดกิจกรรม 

3) จัดลําดับความสําคัญ และวางแผน 

4) จัดระบบดูแล LTC 

อ่ืนๆ  สํวนขยายยังไมํเข๎าพิจารณาโดย คปสอ. และทีมผู๎บริหาร 

3.4 อําเภอบ้ํานลําด จังหวัดเพชรบุรี 

ประเด็น เนื้อหา 

แผน LTC  

ของพื้นที่ 

- ขยายพ้ืนที่บริการ LTC ให๎ครอบคลุมพ้ืนที่  

- อบรม CG เพ่ิม (ป๓ญหาคนพร๎อม แตํเงินสนับสนุนยังไมํพร๎อม ทําให๎ CG ย๎ายไปทําอยําง

อ่ืน) 

- ขยายระดับชมรมผู๎สูงอายุให๎อยูํในระดับดีเดํน (สํวนที่ได๎รับแล๎วจะพัฒนาเป็น รร. 

ผู๎สูงอายุ) 

- จัดประกวดตําบล LTC (โดยเพิ่มงบประมาณรางวัล) 

- อบรมหลักสูตร CG 18 ชม. ให๎กับอาสากาชาด 

- จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ระหวํางคนทํางาน และ stakeholders 

กําลังคน - เน๎นเจ๎าหน๎าที่ในสาธารณสุขในการเข๎าอบรม CM  

- สร๎างคีย๑แมนจาก สสจ. เป็น focal point 

- อบรมและพัฒนากําลังคน CG  

ระบบสนับสนุน - ภาคีเครือขํายคนทํางานเข๎มแข็งทุกระดับ 

- อปท. สนับสนุนการทํางานอยํางเต็มที่ (อปท.ทําช๎าง)  

- มี พชอ. Plus  เป็นจุดแข็ง 

- งบประมาณเบิกจํายคําตอบแทน CG ยังมีข๎อจํากัด 

อ่ืนๆ  - 

 

3.5 ข้อคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ 
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1) ผู้แทนจาก สปสช. 

- การทําแผนในสํวนของ service ควรดูจากกระทรวงสาธารณสุขโดยตัด IMC ออกจากแผน 

service 

- การของบประมาณกับ สปสช. ควรพิจารณาในองค๑ประกอบ 3 สํวน คือcare plan, CM, CG 

- พ้ืนที่จะมีนักบริบาลท๎องถิ่นเพ่ิมข้ึน เนื่องจากมีชํองทางในการใช๎งบประมาณของ อปท. ในการ

พัฒนาอาสาสมัครนักบริบาลท๎องถิ่น และจ๎างแบบ Full time ได๎ในรูปแบบเดียวกับ อสม. 

- สปสช. มีงบประมาณให๎ 2 สํวน คือ 1. งบประมาณพัฒนาระบบ และ 2. งบประมาณด๎าน 

service (care plan) ในการวางแผน LTC ในพ้ืนที่  อาจต๎องพิจารณาโดยเริ่มจากการพัฒนากําลังคน

ให๎สอดคล๎องกับแผน service ที่ขอรับงบ ซึ่งอาจเริ่มจากหนํวยบริการเป็นตัวนํากํอน จากนั้นคํอยขยับ

ให๎มีการพัฒนาเป็นศูนย๑ฯ และจึงคํอยเป็นในระดับท๎องถิ่น (ในรูปแบบคล๎ายกับโมเดลของสันทราย) 

- ในพ้ืนที่ที่ยังติดป๓ญหาเรื่องงบจาก อปท. อาจต๎องเข๎าไปมีสํวนรํวมกับ อปท.ในการทําความ

เข๎าใจเรื่องระเบียบรํวมกัน 

- ประเด็น LTC ต๎องมี พชอ. เป็นแกนนําสําคัญในการขับเคลื่อน ในบางพื้นที่ที่ยังขาดบทบาทของ 

พชอ. อาจใช๎ข๎อมูลการวิเคราะห๑สถานการณ๑ในพ้ืนที่ เชํน แนวโน๎มป๓ญหาผู๎สูงอายุในพ้ืนที่ ปริมาณ

ผู๎สูงอายุ เพื่อให๎ พชอ. เห็นความสําคัญ และควรมีการสร๎างแผนในระยะสั้น – ระยะยาว 

2) ผู้แทนกรมกิจการผู้สูงอายุ  

- อธิบายวํากรมฯ มิได๎มีภารกิจโดยตรงด๎านสุขภาพ แตํมีภารกิจหลักด๎านสังคม ตอนนี้กําลังแก๎ไข

ระเบียบให๎มีการทํางานด๎านสุขภาพได๎มากขึ้น คาดวําจะ implement ได๎ในปี 2563-64 

- ในด๎าน LTC กําลังทําผํานกลไกผู๎สูงอายุแหํงชาติ มีการพัฒนาหลักสูตรและอาสาสมัครดูแล

ผู๎สูงอายุรวมถึงพัฒนาโมเดลต๎นแบบ 

- ด๎านการสร๎าง CG มองวําระดับอําเภอจะทําอยํางไรให๎ดําเนินการได๎อยํางตํอเนื่อง ต๎องมีระบบที่

สนับสนุน มี Model ของ Senior complex ที่นครพนม อาจใช๎เป็นแนวทางได๎  

- การทําศูนย๑ตํางๆ เกี่ยวกับผู๎สูงอายุ อยากให๎จดทะเบียนเป็นองค๑กรอยํางเป็นทางการ ซึ่งจะ

สามารถมาเบิกงบจากกองทุนผู๎สูงอายุของกรมกิจการผู๎สูงอายุมาสนับสนุนได๎  

3) อาจารย์ทัศนีย์  

- ต๎องมีการรีวิวการทํางานด๎าน LTC ที่ทําอยูํในป๓จจุบัน ไมํอยํางนั้นแผนจะมีความเชื่อมโยงกับ

ภาคนโยบายมากเกินไปและตกรํองป๓ญหาเดิม ต๎องคิดออกมานอกนโยบายมากขึ้น อยากให๎ split 

ออกจากงาน routine 

- กลไก พชอ. ถือเป็นแกนหลักสําคัญ ต๎อง provide ข๎อมูลให๎เพียงพอแกํ พชอ. 
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สําหรับ CG CM สําคัญ แตํต๎องไมํละเลยกลุํมผู๎สูงอายุ ซึ่งจะเป็นกลไกหนึ่งที่สําคัญท่ีจะชํวยงานได๎  

ควรประเมินต๎นทุนประสบการณ๑การทํางานในพ้ืนที่ (สันทรายแบํงเป็น cluster, ประเมินทรัพยากร 

และดูสํวนขาดของแตํละ cluster)  

- การให๎ความสําคัญกับการทํางานเพ่ือเตรียมความพร๎อมกํอนการทํางาน LTC มีความสําคัญ เชํน 

กําลังคน ระบบ เครือขํายการทํางาน ดึงภาคเอกชน มาสนับสนุน CSR 

- การกําหนดแผนยุทธศาสตร๑ยังไมํเห็นเปูาหมายที่ชัดเจน และกิจกรรมที่วางแผนยังไมํสอดคล๎อง

กับยุทธศาสตร๑ หากทําเปูาหมายในแตํระดับชัดจะทําการประเมินแผนได๎งําย 

- ระบบสนับสนุน เชํน ฐานข๎อมูลผู๎สูงอายุ จากแหลํงตํางๆ ต๎องมีการบูรณาการ  

- ศักยภาพของคน ไมํวําจะเป็นพระ บุคลากรตํางๆ ต๎องดึงมามีสํวนรํวม  

- การจัดการความรู๎ (ประเมินสถานการณ๑) หากทําได๎ดีจะเห็นจุดแข็ง จุดอํอน ได๎เยอะ และ

สามารถดึงมาใช๎ในการพัฒนาแผน และพัฒนาศักยภาพภาคีได๎ 

- การสร๎างสัมพันธภาพกับชุมชนท๎องถิ่น 

4) ผู้แทนจาก สวรส.   

- การทํา day care ในผู๎ปุวยติดบ๎านติดเตียงนําสนใจและสามารถทําได๎  

- การอบรม CG ควรให๎ความสําคัญกับการจัดลําดับความสามารถของ CG ด๎วย หากเกํงก็

สามารถพัฒนาให๎เป็น CG พ่ีเลี้ยงได๎ เพื่อเพ่ิมศักยภาพของ CG คนอ่ืน ๆ  
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Session 4 นําเสนอแผนการดําเนินงานของกลุ่มที่ 2 )วารินชําราบ จักราช ศรีวิไล) 

4.1 อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 

ประเด็น เนื้อหา 

แผน LTC  

ของพื้นที่ 

- พัฒนาระบบการดูแลตํอเนื่อง ผู๎รับผิดชอบคือ โรงพยาบาล.,รพ.สต. 

- การดูแลสวัสดิการและสิ่งแวดล๎อมท่ีเอ้ือตํอสุขภาพผู๎สูงอายุ ผู๎รับผิดชอบคือ องค๑การ

ปกครองสํวนท๎องถิ่น 

- สํงเสริมความเข๎มแข็งของชมรมผู๎สูงอายุ ผู๎รับผิดชอบคือ รพสต.,ชุมชน 

กําลังคน - เน๎นพัฒนาศักยภาพ CG ให๎มีมากยิ่งขึ้น ผํานความรํวมมือของมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานีในการจัดอบรม CG หลักสูตร 420 ชม. และการพัฒนามาตรฐานการทํางาน

ของ CG 

- อบรม CG ในการดูแลผู๎สูงอายุเป็นรายเคส เพ่ือให๎เข๎าใจและสามารถปฏิบัติงานได๎จริง 

- มีการประเมินสมรรถนะของ CG เป็นระยะๆ เพ่ือพัฒนาความรู๎และเสริมสร๎างแรงใจ 

- จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ สร๎างกําลังใจให๎ CG 

- ใช๎โครงสร๎าง PCC เข๎ามารํวมกับงาน Long Term Care เน๎นนักกายภาพบําบัด เพ่ือ

ฟ้ืนฟูให๎สามารถทํากิจกรรมตํางๆได๎ดีขึ้น 

ระบบสนับสนุน - จัดอบรมโปรแกรม Long Term Care พร๎อมกันเพ่ือไมํให๎เป็นภาระของ CM ใน

การศึกษาเรียนรู๎งานด๎วยตนเอง 

- มีกลุํมงานบริการชุมชนเป็นทีมท่ีดูแลเรื่องที่เกี่ยวข๎องกับวิชาการให๎กับพ้ืนที่ 

- สร๎างการมีสํวนรํวมของท๎องถิ่นโดยการใช๎เทคนิคเชิงบวกผํานเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู๎

รํวมกัน 

อ่ืนๆ - โรงเรียนผู๎สูงอายุ จะทําการคัดเลือกตําบลนํารํอง ดูหลักสูตรสําหรับการอบรม และนํา

ทีมวิทยากรเข๎าไปชํวยเหลือและคัดกรองสุขภาพ และให๎ความรู๎เรื่องgenetic syndrome  

- สร๎างคุณคําของโรงเรียนผู๎สูงอายุ 

4.2 อําเภอจักราช นครราชสีมา 

ประเด็น เนื้อหา 

แผน LTC  - โครงการใกล๎ตัว ใกล๎ใจ โดยอบรมให๎กับผู๎ดูแลหลักที่เป็นญาติของผู๎สูงอายุจริงๆ เพ่ือ
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ประเด็น เนื้อหา 

ของพื้นที่ แก๎ป๓ญหาขาดแคลน CG หรือผู๎ที่ผํานการอบรม CG ไมํได๎ปฏิบัติงานจริง และป๓ญหาเรื่อง

คําตอบแทนที่ยังไมํสามารถเบิกเงินจากกองทุน Long Term Care  

- การพัฒนาระบบการยืม-คืน วัสดุ อุปกรณ๑ สําหรับผู๎สูงอายุ ผู๎พกิาร ผู๎ด๎อยโอกาส โดย

จัดทําเว็บไซต๑ทะเบียนยืม-คืนอุปกรณ๑ ที่มีทะเบียนพัสดุกํากับ มีการแสดงจํานวนที่เป็น

ป๓จจุบัน เพ่ือแก๎ป๓ญหาของชํารุด ติดตามของไมํได๎เมื่อในอดีต 

กําลังคน 

 

- มุํงเน๎นการนําญาติของผู๎สูงอายุที่เป็นผู๎ดูแลหลัก มาอบรมเพ่ือให๎สามารถกลับไปดูแล

ผู๎สูงอายุได๎เอง 

ระบบสนับสนุน 

 

- องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นสนับสนุนทางด๎านงบประมาณและอุปกรณ๑ ในด๎านการ

สํงเสริมอาชีพ และการดูแลผู๎สูงอายุ 

- มีการพัฒนาระบบฐานข๎อมูล 

อ่ืนๆ 

 

- การประชุม อบรมให๎ความรู๎ตํางๆจะจัดขึ้นที่ รพ.สต.แทนที่โรงพยาบาล และมีการนํา

ผู๎ปุวยจริงในพ้ืนที่มาเป็นเคสกรณีศึกษา เพ่ือให๎เห็นภาพและสามารถดูแลได๎ตามความ

ต๎องการของพ้ืนที่จริงๆ 

4.3 อําเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ 

ประเด็น เนื้อหา 

แผน LTC ใน

พื้นที่ 

 

- แผนงานฟื้นฟูสภาพผู๎ปุวยโรคหลอดเลือดสมองและผู๎สูงอายุที่มีป๓ญหาด๎านการ

เคลื่อนไหวโดยการหากลุํมเปูาหมาย 100 คน แบํงเป็น 2 กลุํม โดยเอาท้ัง 2 กลุํมมา

ฟ้ืนฟูโดยผู๎ที่มาอบรมเป็นญาติของผู๎ปุวยรุํนละ 50 คน โดยมีนักกายภาพมาอบรมให๎

ประมาณ 4-5 เดือน จากนั้นจะมีการประเมินผลงานความก๎าวหน๎าหลังจากอบรมเพ่ือ

วิเคราะห๑วําควรขยายผลตํอไปในอนาคตหรือไมํ 

กําลังคน - เน๎นอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู๎ดูแลหลักท่ีเป็นญาติ 

ระบบสนับสนุน -  

อ่ืนๆ -  

4.4 ความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ 

1) ผู้แทนจาก สวรส. 
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- การอบรมญาติเป็นผู๎ดูแลหลักให๎สามารถเป็น Caregiver เป็นสิ่งที่นําสนใจ เหมือนที่ประเทศ

เยอรมัน ที่ถือเป็นอาชีพหนึ่ง มีการจํายคําตอบแทนในการดูแลให๎ด๎วย 

2) ผู้แทนจากจาก สปสช. 

- สามารถใช๎ฐานข๎อมูลที่ สปสช ทํารํวมกับ กรมอนามัย ลิ้งค๑เข๎ากับทะเบียนราษฏร๑ที่เป็นระบบ

ออนไลน๑ได๎ในการตรวจสอบถึงจํานวนผู๎สูงอายุ โดยฐานข๎อมูลจะเป็นโปรแกรมฐานหลัก ซึ่งได๎มีการ

ปรับเป็นโปรแกรมผู๎มีภาวะพ่ึงพิง ไมํใชํเฉพาะผู๎สูงอายุในปี พ.ศ 2563  

- ป๓ญหาเรื่องการเบิกจํายเงิน สามารถศึกษาจากคํูมือระเบียบการเบิกจํายเงินกองทุนของ

กระทรวงสาธารณสุข  

- มีการออกระเบียบให๎องค๑กรปกครองสํวนจังหวัด จัดตั้งศูนย๑ยืม-ซํอมกายอุปกรณ๑ มีระบบ

ติดตามผํานโปรแกรมแอพพลิเคชั่น 

- หลักสูตรอบรม CG ในป๓จจุบันมี 3 หลักสูตร ได๎แกํ  

 หลักสูตร 18 ชม สําหรับการดูแลญาติตนเอง  

 หลักสูตร 70 ชม.เพื่อดูแลผู๎อ่ืน 

 หลักสูตร 420 ชม. เน๎นอบรมเพ่ือสร๎างเป็นอาชีพ  

 ในอนาคตจะมีหลักสูตร 70 + เป็น 70 ชมบวก 50 ชม  

3) อาจารย์ทัศนีย์ 

- การขยายภาคีเครือขําย ในป๓จจุบันมีภาคีหลักคือ กระทรวงสาธารณสุข มหาดไทย ศึกษา และพ

ม. อยากให๎มีการขยายภาคีเพ่ิมอีก เชํน กระทรวงแรงงาน การทํองเที่ยวและกีฬา และวัฒนธรรรม ที่

พร๎อมจะขับเคลื่อนงานสูงอายุ การที่มีภาคีอ่ืนๆเพ่ิม เป็นการขยายขอบเขตบริการให๎ครอบคลุมมาก

ยิ่งขึ้น  

- ควรมองภาพในอนาคต เพ่ือเตรียมความพร๎อมในป๓จจุบัน และการออกแบบเพ่ืออนาคตสําหรับ

สังคมสูงวัย เชํน การเตรียมระบบ เตรียมกลุํมเปูาหมายโดยตรง เป็นต๎น 

4) ดร.นงลักษณ์ พะไกยะ 

- การทํา Day care เป็นเรื่องที่นําสนใจ และตอบโจทย๑โครงสร๎างสังคมในป๓จจุบัน อีกทั้งมี

ชํองทางสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐได๎ 

- คุณภาพของ CG และมาตรการการรักษาคงอยูํของ CG ในพ้ืนที่ ขึ้นกับบริบทของพ้ืนที่ เขต

เมืองกับชนบทมีมาตรการที่ตํางกัน 
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- ระบบ Long Term Care ในเขตเมืองยังมีชํองวํางอีกมาก แตํจุดแข็งของเขตเมืองคือ ภาคีมี

ทรัพยากรที่เข๎มแข็ง  

5) นายแพทย์ฑิณกร โนรี 

- แผนงานบางพ้ืนที่ยังเป็นแผนงานประจํา อยากให๎มีการโฟกัสในประเด็นที่สําคัญบางประเด็น 

อาจต๎องมีการวิเคราะห๑จุดอํอนแช็ง สถานการ ทรัพยากรที่มีอยูํในป๓จุบัน  

- แผนงานต๎องมีลักษณะการมองไปข๎างหน๎ามากขึ้น โดยใช๎จุดแข็งที่มีหรือการสร๎างแผนงานเพื่อ

ปิดจุดอํอนตํางๆ  

- ต๎องกําหนดเปูาหมายที่ชัดเจน 

- คํานึงถึงงาน Preventive มากขึ้น  

Session 5 นําเสนอแผนการดําเนินงานของกลุ่มที่ 3 )ฉวาง เมืองนครศรีธรรมราช บางกล่ํา( 

5.1 อําเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ประเด็น เนื้อหา 

แผน LTC ใน

พื้นที่ 

- การทบทวนเรื่องงบประมาณ 

- การพัฒนาบุคลากร (CM CG) เป็นเรื่องสําคัญอันดับแรก โดย 

1) พัฒนา CM ให๎มีในทุกสาชาวิชาชีพ โดยมีพยาบาลสนใจ รํวมงานกับพื้นที่1 คน 

2) ฟ้ืนฟูความรู๎ของ CG ผํานเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู๎รํวมกับพ่ีเลี้ยงจาก Home health 

care 

3) อบรม อสม. ให๎มีความรู๎ในการคัดกรอง ADL โดย CM เป็นวิทยากร 

4) สร๎าง อสม. จิตอาสา ในการดูแลผู๎สูงอายุผํานหลักสูตร 3 วัน (บรรยาย 2 วัน 

ปฏิบัติจริง 1 วัน) 

- การดําเนินการศูนย๑พัฒนาคุณภาพชีวิต อบต. ไม๎เรียง โดยเริ่มจากจัดตั้งคณะกรรม

บริหารศูนย๑ฯ  

กําลังคน - การพัฒนากําลังคนเป็นแผนหลัก 

ระบบสนับสนุน - อปท. สนับสนุนการจัดตั้งศูนย๑พัฒนาคุณภาพชีวิต 

อ่ืนๆ - พ้ืนที่มีบทเรียนโดยพบวําจากการดําเนินงานของ อปท.12 แหํง ซึ่งมีท่ีรับงบประมาณ

LTC จํานวนครึ่งหนึ่ง (6 แหํง)มีความแตกตํางอยํางเห็นได๎ชัดวําพ้ืนที่ที่มีงบประมาณจะมี

คุณภาพของการให๎บริการได๎มากกวํา 
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ประเด็น เนื้อหา 

- มีประเด็นป๓ญหาเรื่องงบ สปสช. ที่ค๎างอยูํในระบบ 

- ได๎รับการสนับสนุนจาก ม.ธรรมศาสตร๑ในการทําโรงเรียนผู๎สูงวัย ต๎นแบบ 10 แหํง 

5.2 เทศบาลนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ประเด็น เนื้อหา 

แผน LTC ใน

พื้นที่ 

- การสนับสนุนการอบรมพัฒนา CM เพ่ิมเติม เพ่ือให๎ครอบคลุม 6 พ้ืนที่บริการ ทั้ง63 

ชุมชน 

- การอบรมเพ่ือผลิต CG เพ่ิมเติม โดยนักกายภาพ 

- การสนับสนุนการดําเนินงานของCG และ อสม. โดยนักกายภาพ 

- การบูรณาการและดําเนินงาน IMC รํวมกับทีมนักกายภาพ 

- การเชื่อมกับภาคีเครือขํายรํวมกับวัด เพ่ือขยายผลการดําเนินงานของวัด 

- การจัดโครงการอบรมในกลุํมติดสังคม โดยใช๎ต๎นทุนจากศูนย๑ฯ, daycare, และโรงเรียน

ผู๎สูงวัย 

- การพัฒนาอาสาสมัครครอบครัวเพิ่มเติม (จากจํานวนที่มีอยูํ60 คน)โดยค๎นหา

กลุํมเปูาหมายที่เป็นญาติผู๎ปุวยมาอบรมและพัฒนา 

กําลังคน - อสม. และ CG ที่ผํานการอบรมมีป๓ญหา turnover สูง (หันไปรับงานนอกระบบ LTC) 

ระบบสนับสนุน - ยังมีข๎อจํากัดเรื่องการเบิกจํายงบประมาณ โดยเฉพาะการจัดซื้อจัดจ๎าง CG ที่ได๎รับเงิน

ลําช๎า 

- มีการทําฐานข๎อมูลในชุมชนเชื่อมโยงกับโครงการ 3 หมื่นเตียง 

 

อ่ืนๆ - ป๓ญหาเรื่องงบประมาณได๎รับการแก๎ไขเรื่องระเบียบในภายหลังและเม่ือแก๎ไขป๓ญหา

แล๎วสามารถนํางบประมาณไปพัฒนาพ้ืนที่ต๎นแบบและการจัดหาอุปกรณ๑สนับสนุน 

5.3 อําเภอบางกล่ํา จังหวัดสงขลา 

ประเด็น เนื้อหา 

แผน LTC ใน

พื้นที่ 

แผนสําหรับปี 2563 

- ทาง อปท.สนับสนุนในเรื่องการจ๎างนักบริบาลได๎ โดยจะดําเนินการศึกษาข๎อมูลเพิ่มเติม
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ประเด็น เนื้อหา 

เพ่ือให๎เป็นไปตามระเบียบ 

- จัดตั้ง “ศูนย๑บ๎านเอื้อบุญอํุนรัก” โดย พชอ. บริหารจัดการ กํอให๎เกิดการตํอยอดขยาย

แผนงานอื่นๆ สูํชุมชน เชํน  

1) กิจกรรมสําหรับกลุํมเปูาหมายตํางๆโดยมีชมรมผู๎สูงอายุเป็นแกนหลัก (งบยุทธศาสตร๑

ของจังหวัดสงขลา)  

2) การพัฒนาบริการ daycare ภายใต๎ศูนย๑ฯ  

3) การพัฒนาเป็นโรงเรียนผู๎สูงวัยในระยะยาว (ที่ย๎ายมาจาก รพ. บางกล่ํา) 

4) การให๎ศูนย๑ฯ เป็นสถานที่ฟ้ืนฟูในชํวง sub-acute ในด๎านการใช๎ชีวิตในสังคม มีการ

ฝึกอาชีพสําหรับผู๎สูงวัย ผู๎พิการ และผู๎ด๎อยโอกาส พัฒนาศักยภาพผู๎สูงอายุให๎เป็น CG 

5) การให๎บริการการซํอม/ให๎ยืมอุปกรณ๑ (สนับสนุนโดยสมาคมคนพิการสงขลา, กองทุน

ฟ้ืนฟูฯและภาคเอกชน) 

- การบูรณาการข๎อมูลผู๎สูงอายุ ผู๎พิการ และผู๎ด๎อยโอกาสจากเดิมที่ข๎อมูลแยกสํวนกัน

ระหวําง รพ. กับ อปท 

กําลังคน - ปรับคําสั่งทีมสหวิชาชีพที่ชัดเจน และปฏิบัติได๎  

- อบรม CG  เพ่ิมเติมและมีอัตราสํวนที่เพียงพอกับผู๎รับบริการ  

- สนับสนุนให๎มีการจ๎างงานนักบริบาลชุมชน โดยสาธารณสุขเป็นผู๎ฝึก ท๎องถิ่นเป็นผู๎จ๎าง 

วางระบบให๎มีการทํางานประสานกัน 

ระบบสนับสนุน - องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นจะรํวมเป็นเจ๎าภาพ และประกาศให๎วาระการพัฒนา

คุณภาพชีวิตผู๎สูงอายุอยูํในธรรมนูญสุขภาพของท๎องถิ่น  

- อปท. ขอศึกษาระเบียบการจ๎างงาน CG กํอน แตํยินดีเข๎ารํวมในระบบ LTC 

- บทบาท พชอ. สํงเสริมอาชีพ และสร๎างงานในชุมชน สํงเสริมคุณภาพชีวิต 

- มีภาคีเครือขํายสนับสนุน อาทิ โรงงานในพ้ืนที ่(จัดจ๎างงานจากคนพิการที่มีศักยภาพ 

และสนับสนุนให๎มี CG ของโรงงานเพื่อรํวมให๎การดูแลผู๎มีภาวะพ่ึงพิงในพ้ืนที่) ผู๎นํา

ศาสนา 

- สร๎างระบบการสนับสนุนหรือการชํวยเหลือตํางๆ โดย รพ.สต.ตํางๆจะเป็นศูนย๑กลาง

การชํวยเหลือสนับสนุนในชุมชน  

- มีงบยุทธศาสตร๑สามจังหวัดชายแดนภาคใต๎ชํวยสนับสนุน  

อ่ืนๆ - ป๓ญหาเรื่อง อปท. ไมํม่ันใจในการจํายงบประมาณให๎กับ CGโดยมี 1 ตําบลที่สามารถ
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ประเด็น เนื้อหา 

จํายผํานศูนย๑ฟื้นฟูฯ  ของทางเทศบาลได๎ไมํติดป๓ญหา แตํอีก 3 ตําบลที่เหลือยังไมํม่ันใจ 

โดยขอจํายผํานหนํวยบริการไปกํอน 

- พ้ืนที่มีต๎นทุนของ CG ที่มีประสบการณ๑ทํางานตั้งแตํปี 2557 

5.4 ความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ 

1) อาจารย์ทัศนีย์ 

- กรณีบางกล่ํานําจะเพ่ิมความเป็นมา (ทุนพ้ืนที่) และป๓จจัยสําคัญท่ีสํงเสริมการทํางานให๎ชัดจะดี

มาก จะทําให๎เห็นภาพความสําคัญของเครือขํายได๎ชัดเจนยิ่งขึ้น และอยากให๎พ้ืนที่ตํางๆ ได๎เชื่อมโยง

เพ่ือแลกเปลี่ยนนวัตกรรมรํวมกันในทุกพ้ืนที่/ภาค 

- ในเชิงระบบประเด็นสําคัญคือการจะทําอยํางไรให๎ผู๎สูงอายุเข๎ามามีสํวนรํวมใน LTC หรือการ

รับผิดชอบตัวเองและคนในครอบครัว การ prevention หรือการ Promotion มีความสําคัญมาก 

2) ผู้แทนจาก สวรส. 

- การบูรณาการการทํางาน โดยเฉพาะคนพิการซึ่งมีความต๎องการ LTC เหมือนกัน เชํน 

กายภาพบําบัด หากมีการบูรณาการเอาคนพิการเข๎ามาในระบบ LTC ได๎จะชํวยให๎เกิดความค๎ุมคําของ 

LTC มากยิ่งขึ้น 

3) ผู้แทนจาก สปสช.   

- ในเชิงนโยบายต๎องพิจารณาวําการให๎งบลงไปในพ้ืนที่เป็นการสร๎างโอกาส หรือสร๎างภาระแกํ

พ้ืนที่ (มีงบแตํไมํกล๎าใช๎งบ) ผลที่ออกมาคือแตํละพ้ืนที่มีการประยุกต๑ใช๎ที่แตกตํางกันไป (บางแหํงมี

การใช๎งบที่มาจากการบริจาค) และทําให๎งานมันเดินไปได๎ ซึ่งการสร๎างแผน LTC ครัง้นี้มันตอบโจทย๑ 

ถ๎าเป็นไปได๎ในแตํละพ้ืนที่ควรมีการถอดบทเรียนในการทํางาน  

- หลักการในการจํายคํา LTC คือ 5,000 บาทตํอผู๎สูงอายุ 1 คน แบบเหมาจําย (ทําอะไรก็ได๎เพ่ือ

ดูแลผู๎สูงอายุ) และต๎องได๎รับการบริการทุกวัน หาก 5,000 ไมํพอจะเอาจากสํวนไหนมาเพ่ือให๎

เพียงพอ ต๎องถอดบทเรียนของพื้นที่ 

- บทบาทของกองทุนรํวมระหวําง สปสช. กับ อบจ. สามารถนําไปใช๎ในการปรับสภาพแวดล๎อม

เพ่ือสํงเสริมสุขภาพ หรือซื้ออุปกรณ๑สําหรับผู๎สูงอายุได๎  ซึ่งจะชํวยเสริม LTC  

- เรื่องกําลังคนอาจต๎องปรับกระบวนทัศน๑ (paradigm) ในการมองกลับกันให๎คนในระบบราชการ

เป็นฝุายสนับสนุน มากกวํามองวําเป็นตัวหลัก โดยคนในพ้ืนที่จะเป็นตัวหลักของงาน LTC ที่แท๎จริง 
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- การกําหนดกลุํมเปูาหมาย อาจจะต๎องหาวิธีคัดกรองเน๎นไปที่กลุํมผู๎มีรายได๎น๎อยเป็นหลักเพ่ือให๎

ตรงกับเปูาหมายที่แท๎จริงและจะได๎ไมํเป็นภาระของระบบเอง 

- งบประมาณเงิน PP และ งบประมาณ LTC สามารถออกแบบในการทําท้ังเรื่อง prevention, 

การอบรมพัฒนาศักยภาพ, การจัดหาอุปกรณ๑/จัดตั้งศูนย๑ยืมอุปกรณ๑, รวมถึงการปรับสภาพแวดล๎อม

เพราะงบดังกลําวถือเป็น matching fund กับทางท๎องถิ่น 

- โครงการรูปแบบ Innovation/pilot project สามารถใช๎กองทุนของจังหวัดมาสนับสนุนได๎ 

4) ดร.นงลักษณ์ พะไกยะ 

- การทํา Day care เป็นจุดเดํนหนึ่งของ LTC ที่ตอบโจทย๑การดูแลผู๎สูงอายุ  

- CG คือกระดูสันหลังของ LTC ระดับชุมชน แตํประเด็นที่สําคัญคือการรักษาคุณภาพของ CG 

และจะมีระบบในการรักษาให๎ CG อยูํในระบบอยํางไร (CM อยูํในระบบอยูํแล๎ว ไมํมีป๓ญหา) 

- LTC ในเขตเมืองจะมีรูปแบบ ลักษณะอยํางไร เป็นประเด็นท๎าทายในอนาคต 

- การวิเคราะห๑ความเข๎มแข็งของหนํวยงานที่มีศักยภาพที่ยังไมํตระหนักในป๓ญหา เชํน เทศบาล 

โดยเข๎าไปให๎ข๎อมูลสถานการณ๑ป๓ญหาเพ่ือการผลักดันให๎เกิดความตระหนัก 

5) นายแพทย์ฑิณกร โนรี 

- การพัฒนาพื้นที่ต๎นแบบอาจจะต๎องโฟกัสมากข้ึนในประเด็นที่สําคัญที่จะพัฒนาในแผน (ต๎อง

ไมํใชํงานที่ทําประจํา) แผนอาจจะต๎องมองไปข๎างหน๎ามากข้ึน ซึ่งอาจจะมาจากการวิเคราะห๑จุดอํอน 

จุดแข็ง ซึ่งแผนที่เกิดขึ้นจะต๎องปิดจุดอํอน เสริมจุดแข็ง และแผนจะต๎องมีเปูาหมายที่ชัดเจน เป็นไปได๎  

และมองไปข๎างหน๎า  

- การคิดแผนในเชิงรุก ที่เน๎นการ Prevention มากขึ้น เชํน จะทําอยํางให๎ผู๎ติดสังคม ไมํเป็นผู๎ติด

บ๎าน หรือผู๎ติดบ๎านไมํกลายเป็นผู๎ติดเตียง ไมํทํางานเชิงรับโดยเน๎นไปที่ติดเตียงมากจนเกินไป 

30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

Session 6 สรุปข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ และแนวทางพัฒนาแผนของพ้ืนที่ 

พื้นที่ ความเห็นผู้ทรงฯ แนวทางพัฒนาของพ้ืนที่ 

1) โรงพยาบาล

สันทราย จังหวัด

เชียงใหมํ 

- ระบบฐานข๎อมูลผู๎สูงอายุ 

- ขยับศูนย๑ฟ้ืนฟูฯ ให๎เป็น day care 

- ความท๎าทายของเขตเมืองที่เพ่ิมมาก

ขึ้นในสันทราย คําถาม คือ  

1) CG ในเขตเมืองควรเป็นแบบไหน  

- พัฒนาเรื่องการคัดกรอง 

- พัฒนาฐานข๎อมูลที่ครบถ๎วนถูกต๎อง 

เพ่ือการวางแผนในการบริการที่

เหมาะสม 

- ขยับศูนย๑ฟ้ืนฟู ให๎เป็น day care แตํ
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พื้นที่ ความเห็นผู้ทรงฯ แนวทางพัฒนาของพ้ืนที่ 

2) การรํวมมือทํางานกับเทศบาลจะ

ทําอยํางไร 

 

อาจจะต๎องพิจารณาเรื่องงบประมาณ

ในการบริหารจัดการ อาจจะเพ่ิมเรื่อง

การบริจาคหรือ Co-payment 

2) อําเภอพราน

กระตําย จังหวัด

กําแพงเพชร 

- พัฒนาคุณภาพ CG โดยการทําเคส 

conference อยํางตํอเนื่อง  

- จิตอาสาในเขตเมืองเข๎มแข็ง ถ๎า

ปลํอยให๎ LTC แบบจิตอาสา อาจจะ

ต๎องคํานึงเรื่องความสม่ําเสมอ เพราะ

เป็นจิตอาสา และจะมีวิธีการดึงให๎จิต

อาสาเข๎าอยูํประจําได๎อยํางไร  

- ทําสวัสดิการของ CG 

- พัฒนาเทศบาลให๎เป็นศูนย๑ดูแล

สุขภาพผู๎สูงอายุ เพราะมีป๓ญหาการ

เบิกจําย โดยอาจจะไมํถึงการจัดตั้งเป็น

ศูนย๑ day care  

- ปรับปรุงเรื่องการเดินทาง การ

เคลื่อนย๎ายผู๎สูงอายุ ที่จะมารับบริการ  

3) โรงพยาบาลชัย

บาดาล จังหวัด

ลพบุรี 

- ขยาย daycare  

- ขยายคลังอุปกรณ๑ 

- ทําแผนกําลังคน ภาคทางการ เชํน 

นักกายภาพ นักสาธารณสุข และดูวํา

ต๎องการบุคลากรเพ่ิมขึ้นเทําไหรํ  

- พัฒนาโมเดลทํางานรํวมกันระหวําง 

สธ และ อปท. 

- พัฒนาศูนย๑สุขภาพชีวิต 

- อปท. สนับสนุนการจ๎างนักบริบาล 

- CG ในเขตเมือง อาจจะต๎องหา

แนวทางให๎ผู๎บริหารคุยกัน เพ่ือหาทาง

ดําเนินการในการจ๎าง 

 

4) อําเภอบ้ําน

ลําด จังหวัด

เพชรบุรี 

- ทําเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ เนื่องจาก 

CG มีความหลากหลาย และต๎องเพ่ิม

ศักยภาพของ CG ให๎เป็นมาตรฐาน

เดียวกัน 

- ระบบบริการ LTC จะเชื่อมโยงกับ

ภาคเครือขํายเอกชน (ท่ีมีความพร๎อม) 

ได๎อยํางไร  

- พัฒนาคุณภาพของ CGเพ่ือให๎เกิด

ความหลากหลาย 

- คืนข๎อมูล และการติดตาม

ความก๎าวหน๎า 

- บูรณาการกับ กศน. เพ่ือพัฒนา

ศักยภาพ CG เพ่ือหาคนทํางานจริงใน

พ้ืนที่ 

- ติดตามคุณภาพของ CG  มีการนิเทศ 

ติดตาม เยี่ยมเสริมพลัง 

- day care  อาจจะเน๎นแบบ ปชช 

ได๎รับการดูแล เยี่ยม 
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พื้นที่ ความเห็นผู้ทรงฯ แนวทางพัฒนาของพ้ืนที่ 

5) อําเภอวารินชํา

ราบ จังหวัด

อุบลราชธานี 

- เน๎นพัฒนาศักยภาพ CG โดย ม.อุบล 

และมีอบจ.ที่สามารถจ๎างงาน CG ได ๎ 

- พัฒนามาตรฐานการทํางานของ CG  

- ดึงเอา อบต. เข๎ามามีสํวนรํวมมากขึ้น 

โดยการจัด workshop ดูฐานข๎อมูล 

แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ (KM) กับพ้ืนที่ที่ทํา

ได๎ดี 

- ดึงนักกายภาพบําบัดมีสํวนรํวมมาก

ขึ้น 

พัฒนาโรงเรียนผู๎สูงอายุ 

- วารินชําราบเป็นเขตเมือง การทํา 

LTC ในเขตเมืองถือเป็นความท๎าทาย

และก๎าวตํอไป 

- ขับเคลื่อนงาน LTC ด๎วยกลไกการ

ทํางานของ PCC จุดเดํนคือหมอ

ครอบครัว 

- เน๎นกลุํมเปูาหมายหลัก ที่จะเข๎าไป

ให๎บริการในกลุํม IMC , LTC  และผู๎ที่

มีภาวะพ่ึงพิง 

 

6) อําเภอจักราช 

นครราชสีมา 

- เน๎นควบคุมคุณภาพ CG โดยเพิ่ม

ญาติคนไข๎มากข้ึน (เพ่ือลดการ Drop 

out) 

- ลองขยับศูนย๑ Day care เพ่ิมมากขึ้น 

โดยเฉพาะผู๎สูงอายุในเขตเมือง 

- มีวิกฤตทางเงิน และมีตึกใหมํเกิดขึ้น 

ถือเป็นโอกาสที่จะสร๎างศูนย๑ day 

care ในการแชร๑อุปกรณ๑ และหา

รายได๎เพ่ิม 

- มีแนวทางการพัฒนาศักยภาพญาติ

ผู๎ปุวยให๎เป็น CG (สามารถทําได๎ทันที) 

7) อําเภอศรีวิไล 

จังหวัดบึงกาฬ 

- ไมํมี - - จะปรับประเด็นให๎กว๎างมากขึ้น 

- สนใจในเรื่องแผนการ prevention 

มากขึ้น  

- พัฒนาความสัมพันธ๑กับท๎องถิ่น

เพ่ิมข้ึน 

 

8) อําเภอฉวาง 

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

- ขยับศูนย๑ฟ้ืนฟูฯ ให๎เป็น Day care  

- การบูรณาการรํวมกับทีมอ่ืนๆ 

 

- ศูนย๑ฟ้ืนฟูผู๎พิการ หรือ day care 

อาจจะไมํเหมาะกับบริบทพ้ืนที่ เพราะ

ลูกหลานดูแลผู๎สูงอายุคํอนข๎างมาก 
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พื้นที่ ความเห็นผู้ทรงฯ แนวทางพัฒนาของพ้ืนที่ 

- เสริมจุดแข็งให๎ดียิ่งขึ้น วัดกระเปี้ยก

ทํากิจกรรมให๎กับผู๎สูงอายุ (บ๎านป๓นรัก) 

ทํารํวมกับ ศูนย๑ฟ้ืนฟูฯ (มีอุปกรณ๑เยอะ

มาก) และมีกองทุนดูและผู๎ปุวย จาก

การบริจาค ผู๎ปุวยผู๎พิการมีอาชีพเสริม   

 

9) เทศบาล

นครศรีธรรมราช 

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

- มีบูรณการมากข้ึนกับภาพสํวนอื่นๆ 

ที่ทํา LTC 

 

- บริบทของพ้ืนที่ทํางาน LTCคํอนข๎าง

ยาก (ตํางคนตํางมีภาระงาน) ขาดการ

ให๎ความสําคัญกับ LTC ในภาพรวม 

ต๎องพัฒนาเรื่องการบูรณาการงาน 

LTC ของหนํวยงานตํางๆ  

- พัฒนา CG ซึ่งเป็นคีย๑สําคัญของงาน 

LTC 

 

 

10) อําเภอบาง

กล่ํา จังหวัด

สงขลา 

- มีศูนย๑อิ่มบุญอํุนรัก ทําหน๎าที่ 

Daycare และศูนย๑ข๎อมูล และอปท. 

สนับสนุนจ๎างนักบริบาล 

- การทํา day care ต๎องวางแผนเรื่อง

การเงินไว๎สําหรับงบประมาณใน

อนาคตด๎วย ทํางบการเงินของศูนย๑ 

 

- มีการหยิบยกเรื่องบประมาณตั้งแตํ

ต๎น โดยเฉพาะระบบ co-payment  

- นอกจาก Daycare แล๎วจะทําศูนย๑

ฝึกอบรมอบรมบุคลากรทุกกลุํมที่

เกี่ยวข๎องกับผู๎สูงอายุ 

- ตั้งศูนย๑กายอุปกรณ๑ จากงบประมาณ

ของ อบจ. สงขลา 

- ทําให๎บางกล่ําเป็นศูนย๑บริการ LTC 

เป็น  1 ใน 4 มุมเมือง เพ่ือกระจาย

การบริการให๎เข๎าถึงผู๎สูงอายุมากข้ึน  

- จัดทําผ๎าปุา เพ่ือระดมทุน 
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Session 7 นําเสนอแผนการดําเนินงาน รุ่น 2 กลุ่มที่ 1 )รพ. ยุพราชเดชอุดม รพ. ศรีสะเกษ รพ. 

อํานาจเจริญ รพ.บ้านเหลื่อม) 

7.1 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธาน ี

ประเด็น เนื้อหา 

สภาพปัญหาใน

พื้นที่ 

- แผนยุทธศาสตร๑ในการดําเนินงานไมํใชํภาพที่คนทํางานวางแผนรํวมกัน เป็นแผนงาน

ของแตํละคน ทําให๎การขับเคลื่อนขึ้นอยูํกับแตํละพ้ืนที่ สํงผลทําให๎ไมํเกิดความยั่งยืน 

- นํามาตรฐาน LTC มาใช๎ แตํทําเพ่ือให๎พอผําน 

- อําเภอเป็นผู๎นําด๎าน LTC แตํยังเบิกจํายเงินได๎ไมํครบทุกตําบล  

- ระบบข๎อมูลไมํได๎มีการบูรณาการกัน แตํมีการแชร๑ข๎อมูลกันอยูํบ๎าง 

 -ประชาชนในพื้นท่ีมีความรู๎ด๎านสุขภาพ Health literacy ยังน๎อยอยูํ 

- ควรพัฒนา/เสริมพลังให๎ CM CG ในพ้ืนที่ 

- มีการคัดกรองสุขภาพผู๎สูงอายุแตํยังขาดการนํามาใช๎ประโยชน๑ ยังทําได๎ไมํตลอด

กระบวนการ ควรมีการนําเสนอผลการดําเนินการวําจะดําเนินการอยํางไรตํอไป 

- ศูนย๑เก็บเครื่องมืออุปกรณ๑ทางการแพทย๑  โดยให๎ อบต. ดูแลรับผิดชอบในพ้ืนที่ หรือมี

การสํงตํอข๎อมูลในการกรณียืมอุปกรณ๑จากพ้ืนที่ใกล๎เคียง 

สิ่งท่ีดําเนินการอยู่ - มีการเสริมสร๎างศักยภาพ CM/CG โดยเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ของ CM CG และงาน 

LTC  

สิ่งท่ีอยากจะ

ดําเนินการต่อไป 

- สร๎าง CM จิตอาสา ที่มี Health literacy  

- เชื่อมโยงกับทางสถาบันการศึกษาให๎ชํวยจัดการอบรม CG ให๎มีศักยภาพในการทํางาน 

- ควรมีแพทย๑เวชศาสตร๑อยูํประจําเพ่ือให๎คําปรึกษาโดยตรง 

- ควรมีนักวิชาการดูแลแผน LTC ในภาพระดับอําเภอ ที่ดูแลในทุกๆเรื่อง ตั้งแตํเขียน

แผนการดําเนินงาน  

7.2 รพ.ศรีษะเกษ 

ประเด็น เนื้อหา 

สภาพปัญหาใน

พื้นที่ 

- ไมํนําเสนอ -  
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สิ่งท่ีดําเนินการอยู่ - ทํางานตามระบบ service plan โดยบูรณาการการทํางานรํวมกัน โดยข๎อมูลการเยี่ยม

บ๎านจะผํานระบบ COC ของกลุํมงานเวชกรรม และสํงตํอข๎อมูลไปที่ รพ.สต. ในระบบ 

thaicoc ยังมีระบบการยืมอุปกรณ๑ทางการแพททย๑และการออกเยี่ยมผู๎ปุวย ทํางานระดับ 

รพสต. รพช. 

- มีการพัฒนานักบริบาล เป็น CM ระดับเชี่ยวชาญ  

ส่ิงท่ีอยากจะ

ดําเนินการต่อไป 

- พัฒนาศูนย๑ฟื้นฟู (Day care)  

- พัฒนางาน IMC  

- ศึกษาและทําแนวทางการใช๎ประโยชน๑จากงบของกรมกิจการผู๎สูงอายุ 

7.3 โรงพยาบาลเมืองอํานาจเจริญ จังหวัดอํานาจเจริญ 

ประเด็น เนื้อหา 

สภาพปัญหาใน

พื้นที่ 

- จํานวนผู๎สูงอายุในพ้ืนที่ คิดเป็น15 % ผู๎มีภาวะพ่ึงพิง 2 % 

- ระบบการทํางานLTC ยังไมํดีเทําท่ีควร มีการบูรณาการงานบ๎าง แตํเป็นชํวงเริ่มต๎น  

- มีป๓ญหาเรื่องการเบิกจําย 

- CM/CG ที่ผํานการอบรมแล๎ว ไมํได๎มาปฏิบัติในพ้ืนที่ ไมํมีงานรองรับ และมีป๓ญหาเรื่อง

เบิกจําย ป๓ญหา CG ออกนอกระบบ 

สิ่งท่ีดําเนินการอยู่ - มีคลินิกผู๎สูงอาย ุโดยเน๎นการสํงเสริมปูองกัน มีการคัดกรองภาวะ/โรคอ่ืนๆ เชํน ต๎อ

กระจก โดยทํางานรํวมกับเครือขําย 

- มีโครงการ 3 d  

- มีศูนย๑ให๎ยืมเครื่องมืออุปกรณ๑ทางการแพทย๑  

โดยให๎แตํละ cup เป็นผู๎มายืมให๎กับผู๎ปุวย  

- รร. ผูส๎ูงอาย ุ 

สิ่งท่ีอยากจะ

ดําเนินการต่อไป 

- พัฒนางานด๎านพัฒนาการเด็ก 

- พัฒนางาน LTC แบบบ๎านเอ้ือบุญ อํุนรัก (day care)  

7.4 โรงพยาบาลบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา 

ประเด็น เนื้อหา 

สภาพปัญหาใน - ประชากรกลุํมผู๎สูงอายุมี17 % โดยผู๎สูงอายุกลุํมนี้ยังขาดการดูแลอยํางตํอเนื่อง ผู๎ดูแล
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ประเด็น เนื้อหา 

พื้นที่ ขาดทักษะการดูแล 

- ไมํมีการเตรียมการที่เป็น CM CG อบรมแล๎วก็ไมํได๎มาทํางาน และขาดแคลน

งบประมาณ 

- CG จิตอาสา ไมํมีเวลาดูแลผู๎สูงอายุตลอด ทําให๎ผู๎สูงอายุเหลํานั้นไมํได๎รับการดูแลที่ดี

เทําท่ีควร  

- แตํละหนํวยงาน ยังขาดการบูรณาการการทํางานรํวมกัน หนํวยงานมีธงของตัวเอง  

- นโยบาย LTC ยังมีป๓ญหาการเบิกจํายงบประมาณ 

- ระเบียบพ๎สดุมีความยุํงยากในการเบิกคําตอบแทน CG  

- สปสช. ควรมีการทบทวนและปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน๑ในการตั้งเกณฑ๑การเบิกจําย 

เพ่ือให๎เอ้ือตํอคนในทํางานพ้ืนที่ด๎วย 

สิ่งท่ีดําเนินการอยู่ - บ๎านเลื่อมเป็นพ้ืนที่ต๎นแบบของ LTC ของอําเภอ  

- อปท. สนับสนุนเรื่อง LTC ดีมาก แตํมีป๓ญหางบน๎อยไมํพอ  

- มีการพัฒนาคนในครอบครัวให๎เป็น CG เพ่ือทําหน๎าที่ดูแลผู๎สูงอายุ  

สิ่งท่ีอยากจะ

ดําเนินการต่อไป 

- พัฒนาศักยภาพของ อสม. ให๎ทํางานรํวมกับ CG ในพ้ืนที่ 

- พัฒนาสุขภาพคนในครอบครัวให๎เป็น CG  

- ของบประมาณเพ่ือจ๎าง CG ในพ้ืนที่ 

- โครงการกองทุนชุมชนอบอํุน (ครอบครัวละ 10 บาท) ไว๎สําหรับซื้ออุปกรณ๑และ

ชํวยเหลือผู๎ปุวยและผู๎สูงอายุในพื้นที่ 

- จัดหาอัตรากําลังที่เปน็ผู๎เชี่ยวชาญ LTC ในระดับอําเภอ 

- คลินิกผู๎สูงอายุ 

 

Session 8 นําเสนอแผนการดําเนินงาน รุ่น 2 กลุ่มที่ 2 )อําเภอแม่วาง) 

8.1 อําเภอแม่วาง เชียงใหม่ 

ประเด็น เนื้อหา 

สภาพปัญหาใน

พื้นที่ 

- เป็นสังคมผู๎สูงอายุสมบูรณ๑แบบ มีผู๎สูงอายุ 28%ของประชากรทั้งหมด แตํม ีจํานวน 

caregiverปฎิบัติงานได๎จริงน๎อยมาก (4 คนจาก 11 คน)และมี case manager เพียงคน
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เดียว 

- การมีสํวนรํวมของผู๎สูงอายุติดสังคมในชมรมผู๎สูงอายุยังน๎อยมาก 

- การเปลี่ยนแปลงโครงสร๎างการบริหารชมรมผู๎สูงอายุจากโครงสร๎างการบริหารตาม

บริบทที่ขับเคลื่อนได๎เป็นโครงสร๎างตามการปกครองท๎องถิ่น กังวลวํา ผู๎สุงอายุจะไมํเข๎าใจ 

สิ่งท่ีดําเนินการอยู่ ผู้สูงอายุติดสังคม 

- ใช๎กระบวนการชุมชนมีสํวนรํวมผํานชมรมผู๎สูงอายุและ อสม. 

- มีโรงเรียนผู๎สูงอายุ 1 แหํง แตํมีคนเข๎ารํวมเพียง 100 คน จากผู๎สูงอายุทั้งหมด 1,000 

คน 

ผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง 

- ออกเยี่ยมบ๎านผู๎สูงอายุ 

- มีกองทุนอุปกรณ๑ทางการแพทย๑ที่ได๎รับบริจาคมา 

- มีศูนย๑ฟื้นฟู ป๓นสุข มํวนใจ มีชมรมเป็นแกนหลักขับเคลื่อน มีนักกายภาพบําบัดและ

กิจกรรมบําบัดมาให๎บริการฟ้ืนฟูและทํากิจกรรมรํวมกัน เปิดให๎บริการ 2 วันตํอสัปดาห๑ 

สิ่งท่ีอยาก

ดําเนินการต่อไป 

- สร๎างความเข๎มแข็งให๎ผู๎สุงอายุติดสังคมเข๎ามามีสํวนรํวมกับชมรมผู๎สูงอายุ 

- ให๎ทีมสหวิชาชีพลงคัดกรอง ประชุมเป็นรายหมูํบ๎าน เพ่ือสร๎างความเข๎าใจให๎ผู๎สูงอายุ

มากยิ่งขึ้น 

 

Session 9 นําเสนอแผนการดําเนินงาน รุ่น 2 กลุ่มที่ 3 )อําเภอสะบ้าย้อย) 

9.1 อําเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา 

ประเด็น เนื้อหา 

สภาพปัญหาใน

พื้นที่ 

- ป๓ญหาเรื่องความรํวมมือของภาคสํวนตํางๆ มีการคิดแบบแยกสํวน สํงผลตํอผลลัพธ๑การ

ดําเนินงานไมํเป็นอยํางที่ต๎องการ 

- บางตําบลไมํสนใจงาน LTC  

- ป๓ญหาด๎านการเมืองภายในท๎องถิ่นสํงผลตํอการประสานงานในพื้นท่ี 

- ภาคีเครือขํายไมํทราบบทบาทของหนํวนงานอื่นในเครือขําย 

- ป๓ญหาด๎านการประสานงานในสํวนตํางๆ 

- CM ภาระงานมาก ทั้งงาน LTC และงานเอกสาร 



 

428 

- ผู๎สูงอายุมุสลิมไมํมาเข๎ารํวมในชมรม 

สิ่งท่ีดําเนินการอยู่ - คูหาโมเดล สร๎างการมีสํวนรํวมของภาคสํวนตํางๆ มีการปฏิบัติงานรํวมกันในพ้ืนที่ ของ 

13 ภาคีเครือขําย (โครงการวิจัยการสร๎างโมเดลการมีสํวนรํวมในการทํา LTC ที่อ.คูหา) 

สิ่งท่ีอยาก

ดําเนินการต่อไป 

แผนระยะสั้น  

- จัดทําระบบฐานข๎อมูลฐานเดียวกัน และคืนข๎อมูลให๎พ้ืนที่ 

- พัฒนาศักยภาพ CGเป็น 420 ชม โดย กศน.  

- ขยายการอบรมสูํญาติ และผู๎ดูแลหลัก 

- จะทําข๎อเสนอในแผน พชอ. เพ่ือขับเคลื่อนทั้งอําเภอ 

- กิจกรรมฟื้นฟูความรู๎ เสริมกําลังใจให๎ CM  

- กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ CG ทุก 2 เดือน 

- พัฒนาระบบติดตามการทํางานของ CG 

- จัดมหกรรม สูงวัยใจเกินร๎อย รํวมกับเครือขําย 

แผนระยะกลาง-ยาว 

- ทดลองใช๎ application การติดตามการทํางาน CG 

- พระสงฆ๑เยี่ยมบ๎าน อิมํามเยี่ยมบ๎าน  

- พัฒนาศูนย๑สร๎างสุขเป็นศูนย๑ให๎ยืมเครื่องมือ เชื่อมโยงกับศูนย๑เพื่อนชํวยเพื่อน ทําระบบ

ยืมอุปกรณ๑การแพทย๑ที่เป็นศูนย๑กลาง (ไมํเข๎าระบบรพ.) 

- โรงเรียนปอเนาะผู๎สูงอายุ เป็นโรงเรียนผู๎สุงอายุของมุสลิม 

- ทําระบบเตรียมความพร๎อมการเป็นผู๎สูงอายุตั้งแตํอายุ 35 (pre aging) 

- ขยายตําบล LTC เป็น 100% 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

- อยากให๎มีแรงจูงใจ๎ให๎กับการทํางานของ CM  

- เรื่องความชัดเจนในการเบิกจํายคําตอบแทนของ CG  

Session 10 ก้าวต่อไปของโครงการ 

- ก๎าวตํอไปของโครงการจะลงไปศึกษาวิจัยในพ้ืนที่รุํนที่ 2 และอยากให๎รุํนที่ 1 และสองทํางานเสริม

พลัง แลกเปลี่ยนเรียนรู๎กัน  

- ผู๎ประสานนัดประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องท้ังหมดเพ่ือคืนข๎อมูล โดยมีกระบวนการ คือ 

1) ทีมวิจัยนําเสนอข๎อมูล บทเรียน นําเสนอโมเดลตํางๆ ของ LTC ให๎คนในพ้ืนที่รับทราบ 
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2) ทีมพ้ืนที่นําเสนอแผนมุํงที่จะพัฒนา LTC ในอนาคต ตามความเหมาะสม  

3) ผู๎มีสํวนได๎เสียรํวมกันระดมสมองเพ่ือพัฒนาแผน LTC ในพ้ืนที่ รํวมกัน เพ่ือผลักดันให๎เกิดแผน

ตามเปูาหมายที่ต๎องการ 

4) สรุปแผนที่ผํานการพัฒนาอยํางมีสํวนรํวมแล๎ว 

- หลังจากนั้นจะเริ่มลงพ้ืนที่รุํนที่ 2 ตํอไป 

ตารางที่ 1 กําหนดการจัดกิจกรรมในพ้ืนที่ รุํนที่ 2 

 

ผู้สรุปการประชุม 

นายกมลพัฒน๑ มากแจ๎ง 

นางสาววาริสา ทรัพย๑ประดิษฐ๑ 

นางสาววิชาวี พลอยสํงศรี 

นายพุฒิป๓ญญา เรืองสม 

นางสาวนําพร สามิภักดิ์ 
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การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งท่ี 3 

เรื่อง การบริหารจัดการกําลังคนด้านสุขภาพสําหรับการดูแลระยะยาว (Long Term Care( 

ระหว่างวันที่ 25 – 26 กุมภาพันธ์ 2563 

ณ ห้องประชุม Amber 1 ตึก North Wing 

โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น โฮเทล จังหวัดนนทบุรี 

 

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 

กล่าวชี้แจงโครงการ การบริหารจัดการกําลังคนด้านสุขภาพสําหรับการดูแลระยะยาว (Long 

Term Care)  

โดย ดร.นพ.ฑิณกร โนรี  

ผู๎จัดการแผนงานสานักวิจัยและพัฒนากาลังคนด๎านสุขภาพ (สวค.) 

 

การจัดระบบการดูแลระยะยาว: คิดและทําแบบเอกชน  

โดย นพ.อ๊ีด ลอประยูร ผู๎อํานวยการโรงพยาบาลธนบุรีบูรณา 

สรุปประเด็น 

- ระบบ LTC ของโรงพยาบาลธนบุรีบูรณามีชื่อวํา Jin wellbeing  

- ระบบ LTC จะมุํงเน๎น 3 สํวน 1) การปูองกันกํอนปุวย 2) การสร๎างเสริมสุขภาพ และ 3) การ

ฟ้ืนฟู )การพักฟ้ืน( 

- การจัดการระบบ LTC จะมีพ้ืนที่ทั้งสํวนที่เป็นโรงพยาบาลและคอนโด ทําเป็น community 

สําหรับผู๎สูงอายุ   

o คอนโดจะออกแบบสําหรับผู๎สูงอายุโดยเฉพาะ เชํน บันไดก๎าวสั้น ทุกพ้ืนที่สามารถ

นํารถเข็นเข๎าได๎ มีระบบ emergency )ห๎องราคา 3-4 ล๎านบาท 40 ตรม ( 

o มีผู๎เชี่ยวชาญเป็น full time เชํน นักวิทยาศาตร๑กีฬา และนักโภชนาการ และท่ีเป็น 

part time เชํน นักดนตรี นักนันทนาการ สํวนที่สําคัญที่สุดในการดูแลระยะยาว 

คือ บุคลากรต๎องมีใจรักในงาน LTC 

o การดูแลผู๎สูงอายุจะครอบคลุม Body Soul Spirit  

 สร๎างสภาพแวดล๎อมที่เอ้ือตํอการสร๎างเสริมสุขภาพ สระวํายน้ําสามารถเข็น

รถลงไปได๎ พ้ืนกันลื้น พ้ืนหิน  
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 จัดทําคลาสตําง ๆ เพื่อสร๎างกิจกรรมให๎ผู๎สูงอายุ เชํน คลาสทํากับข๎าว วาด

รูป ดนตรี 

o ในสํวนโรงพยาบาลมีระบบ OPD โรคตําง ๆ มีห๎องกายภาพบําบัด  

- Jin wellbeing จะเน๎นการสร๎างสิ่งแวดล๎อมเป็นสําคัญเพ่ือสร๎างเสริมสุขภาพและอํานวย

ความสะดวกแกํผู๎สูงอายุ เน๎นการบูรณาการการดูแลผู๎สูงอายุผํานสิ่งแวดล๎อม ไมํได๎เน๎น 

medical มากนัก  

- ความท๎าทายในอนาคตคือ CG เป็นผู๎ที่เผชิญความเครียดสูง อาจจะมีระบบเพ่ือแบํงเบา CG 

เชํน การจัดสรรเวลาให๎ CG พัก หรือหุํนยนต๑เข๎ามาใช๎ในอนาคต 

บทบาทในการการสนับสนุนการขับเคลื่อนการดูแลระยะยาวในระดับพื้นที่  

โดย พญ.ขจีรัตน๑ ปรักเอโก ผู๎อํานวยการสํานักสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพ  

สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร๎างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

สรุปประเด็น 

- Health promotion จะมํุงเน๎นให๎คนต๎องมีความสามารถในการดูแลสุขภาพของตนเอง โดย

มี Health literacy คือเปูาหมายที่สําคัญหนึ่งของ HP 

- สสส มีหน๎าที่จุดประกาย กระตุ๎น หนุน เสริม โดยใช๎ยุทธศาสตร๑ ไตรพลัง )รัฐ ประชาสังคม 

องค๑ความรู๎ หรือหลักสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา (เพ่ือให๎เกิดนวัตกรรม และความยั่งยืน  

- แผนที่ สสส ที่เก่ียวข๎องกับ LTC  

o แผนสุขภาวะประชากรกลุํมเฉพาะ  

o แผนสุขภาวะชุมชน เน๎นขับเคลื่อนให๎ท๎องถิ่นทํางานรํวมกับภาคีในท๎องที่ กระตุ๎นไป

แล๎ว 3000/8000 แหํง 

o แผนสนับสนุนการสร๎างเสริมสุขภาพผํานระบบสุขภาพ คือ แผนหลักที่เก่ียวข๎องกับ 

LTC โดยการทําให๎ระบบสุขภาพมีบทบาทด๎านสุขภาพตามที่ควรจะเป็น มิใชํรอ

บริการประชาชนเพียงอยํางเดียว ระบบสุขภาพควรทํางานเชิงรุกมากขึ้น  

 กลไกการการขับเคลื่อนผําน พชอ . 

 ความท๎าทายของงาน LTC  

 การเชื่อมโยงกลไกใหญํไปสูํกลไกระดับพื้นท่ี )จากเขตสูํท๎องถิ่น (

อยํางมีประสิทธิภาพ )เขตสุขภาพ เขตสปสช ทําให๎เกิดการบูรณา

การการทํางานรํวมกัน( 
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 การพัฒนาระบบข๎อมูลที่ความเชื่อมโยง การนิเทศ และการกํากับ

ติดตาม 

 การบูรณาการ Service model ระหวําง Institutional care กับ 

Community care  

 การสนับสนุนกําลังคนในระบบ )Formal/informal( เชํน การ

เสริมทักษะ การสร๎างกําลังคนรุํนใหมํ การเปลี่ยนแปลงรูปแบบ

กําลังคนที่ท๎องถิ่นจ๎างบุคลากรได๎ เป็นต๎น   

 การสร๎างนวัตกรรมอํานวยความสะดวก 

 Context แบบชุมชนเมืองทั้งในกรุงเทพฯ และตํางจังหวัดที่มี

รายได๎ไมํสูง 

- ยกตัวอยําง LTC ในญี่ปุุน เคยทําในรูปแบบ institution แตํป๓จจุบันผู๎สูงอายุมากข้ึนจึงเริ่มให๎

ความสําคัญกับ community based มากขึ้น โดยเริ่มต๎นจากดูวําผู๎สูงอายุหรือครอบครัว

ต๎องการอะไร และออกแบบกลไกเข๎าไปสนับสนุน  

- กรณีของไทย LTC จะผูกติดกับโรงพยาบาล แล๎วคํอยกระจายสูํ community จุดเดํนมีเรื่อง

บริการของแพทย๑แผนไทย 

- โจทย๑คือเมื่อป๓ญหาของผู๎สูงอายุมากขึ้น ลักษณะการนําเอาเทคโนโลยีมาใช๎ CG หรือบุคลากร

ทางการแพทย๑ต๎องพัฒนาทักษะอะไรเพ่ิมเติม อยํางไรบ๎าง )จํานวน ทักษะ เทคโนโลยี( 

- ระบบมาตรฐานบ๎านพักผู๎สูงอายุ  

Moderator 

• การสร๎างสมดุลระหวําง institution based และ community based  

• ความเป็นเมืองยังเป็นสถานการณ๑ที่ยังแก๎ไมํตก โดยเฉพาะชุมชนเมืองที่อยูํใน ตจว .ซึ่งไมํได๎มี

รายได๎สูง  

• กําลังคนที่ไมํได๎เป็นทางการ CG ซึ่งเป็นญาติพ่ีน๎องของผู๎สูงอายุจะทําอยํางไรให๎พัฒนาไปสูํ

กลไกสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพ 

• ระบบข๎อมูลยังเป็นป๓ญหาสําคัญของการทํางาน )เชํน มหาดไทยกับสาธารณสุขยังใช๎คนละ

ฐานข๎อมูล (ทําให๎ในบางพ้ืนที่มีการพัฒนาระบบข๎อมูลของตนเอง 
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วาระกลาง ธนาคารเวลา 

โดย พญ.ขจีรัตน๑ ปรักเอโก ผู๎อํานวยการสํานักสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพ  

สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร๎างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

สรุปประเด็น 

- กรมผู๎สูงอายุกับ สสส รํวมกันคิดเรื่องธนาคารเวลาขึ้นสําหรับผู๎บริการผู๎สูงอายุ ซึ่งเวลาที่ไป

ให๎บริการผู๎สูงอายุ CG จะได๎รับเป็นเวลากลับมา และสามารถนําไปใช๎ในเวลาที่แกํชราได๎  

- เป็นกลไกตอบแทนให๎ CG  

- มี software ใช๎เป็นเครื่องมือในการบันทึกเวลา และการทํางาน 

หัวข้อที่ 1: บทบาทระบบสุขภาพอําเภอกับการดูแลระยะยาว  

พ้ืนที่อภิปราย: อ.กุฉินารายณ๑/อ.สวรรคโลก/อ.เดชอุดม  

ดําเนินการอภิปรายโดย ดร.นพ.ฑิณกร โนรี 

 

1.1 โรงพยาบาลอําเภอกุฉินารายณ์  

โดย คุณอรุณวรรณ แสงฤทธิ์ 

สรุปประเด็น 

- ผู๎สูงอายุ 17% ของพ้ืนที่ 

- มี 17 รพสต .มี CG ทั้งหมด 243 คน  

- การจัดการระบบ LTC มี 3 ระดับ  

o ระดับโรงพยาบาลอําเภอมี aging manager คอยสนับสนุนและชํวยแก๎ไขป๓ญหา  

o ระดับ สสอ .คอยรับผิดชอบประสานข๎อมูล  

o ระดับ รพสต .ให๎การดูแล ตามองค๑ประกอบ 3C  ) CM, CG, Care plan) 

- การดูแลชํวง Palliative care  

o พยาบาลเฉพาะทางระยะประคับประคอง เทรนนิ่งให๎ CG  

o ให๎ทําพินัยกรรมชีวิตของผู๎ปุวย 

- ทีมสหวิชาชีพทําหน๎าที่ให๎คําปรึกษาแกํ CM เวลาเจอเคส 

- CM มีทุกพื้นที่ของ รพสต มี 2 ระดับ 1) CM ที่อบรมครบตามหลักสูตรของกรมอนามัย 2) 

mini CM เกิดข้ึนเพ่ือลดภาระของ CM และปฏิบัติงานแทนได๎ในชํวงที่ CM ติดภารกิจ โดย
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คัดเลือกบุคลากรที่มีศักยภาพ )พยาบาลวิชาชีพและนักวิชาการสาธารณสุข (มาเข๎ารํวม

กระบวนการอบรม 2 วัน ที่พัฒนาหลักสูตรและจัดขึ้นโดยทีม CM  

- CG อบรมโดย CM มีการระบบการจํายเป็นวัน หรือจํายเป็นเคส  

- การจัดการกองทุนฯ จะนําเข๎าศูนย๑ รพสต  

- ระบบข๎อมูล  

o ใช๎ Hos สปสช กรมอนามัย และประสานงานผํานกลุํมไลน๑  

o ใช๎ข๎อมูลรํวมกับอําเภอในโครงการ “กาฬสินธ๑ไมํทิ้งใครไว๎ข๎างหลัง ” 

- การใช๎ระบบ IT สนับสนุน  

o การสํงข๎อมูลเคสผํานทางระบบ CM ด๎วยภาพถํายหรือคลิป VDO เพ่ือ consult กับ

หมอ Fam med และทีมสหวิชาชีพ  

o Group Line ของกลุํมผู๎สูงอายุที่แลกเปลี่ยนข๎อมูลและติดตามเฝูาระวัง 

o การจัดทําแฟูมประวัติของเคสไว๎ที่บ๎าน เพื่อให๎แตํละกลุํมที่ปฏิบัติงานในเวลาที่

แตกตํางกัน ได๎ทราบข๎อมูลความก๎าวหน๎าและสํงตํองานได๎ตํอเนื่อง 

o เชื่อมโยงระบบข๎อมูล LTC ในภาพรวมของอําเภอ ที่ CM สามารถแลกเปลี่ยนข๎อมูล

ได๎ และไมํมีชํองวํางของข๎อมูลระหวํางโรงพยาบาลกับ รพ.สต. 

- ป๓ญหาอุปสรรค 

o การจัดสรรคําตอบแทนให๎แกํ CG ประจําครอบครัวที่ไมํสามารถออกไปประกอบ

อาชีพได๎ 

o ควรมี day care เพ่ือให๎ CG ได๎ออกไปทํางาน 

o สร๎างความม่ันคงให๎ CG เชํน ชมรม หรือกองทุนฌาปนกิจ 

 

1.2 โรงพยาบาลอําเภอสวรรคโลก  

สรุปประเด็น 

- ผู๎สูงอายุ 17%  

- พ้ืนที่มีป๓ญหาการอยูํคนเดียวของผู๎สูงอายุ และเศรษฐานะ 

- การริเริ่มผํานกลไกของท๎องถิ่นอําเภอจนสามารถเกิด อปท.นํารํอง 2 แหํง 

- ภาคีเครือขําย 

o โครงสร๎างในระบบ เชํน ศาล สํานักงานตํางๆ ครอบคลุมทั้งด๎านสังคม เศรษฐกิจ 

และสุขภาพ โดยให๎แตํละฝุายใช๎บทบาทประจําของตนเองมาพัฒนางานรํวมกัน 
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o ชมรมผู๎สูงอายุเป็นเครือขํายสําคัญท่ีจะขับเคลื่อนกิจกรรมศูนย๑พัฒนาคุณภาพชีวิต

ผู๎สูงอายุ และบอกวําความต๎องการของตนเอง  

o ภาคสาธารณสุขจะมีทีมสหวิชาชีพ และโครงสร๎างสุขภาพตํางๆ  

o มี CM ที่มาจากภาคสํวนของท๎องถิ่น 9 คน จาก CG ทั้งหมด 26 คน CM จาก

ท๎องถิ่นถือเป็นป๓จจัยสําคัญ เนื่องจากเป็นผู๎ที่เข๎าใจบริบทในพื้นที่การทํางาน 

- รูปแบบการจัดบริการ 

o บริการในสถานบริการ 

 สหวิชาชีพ )ทีมหมอครอบครัว (มีสํวนรํวมทั้งระดับผู๎นําระดับอําเภอ ตําบล 

หมูํบ๎าน  

 อาสาสมัคร CG จะมีสกิลเพิ่มเติมเรื่องสมาธิบําบัด 

o บริการในชุมชน โดยสนับสนุนการขับเคลื่อนของเครือขําย เชํน ดึงชมรมผู๎สูงอายุให๎ 

สนับสนุนกลุํมพระสงฆ๑ในโครงการเยี่ยมบ๎าน ซึ่งขยายผลเป็นวาระของคณะสงฆ๑

ระดับอําเภอและการตั้งกองทุนออมบุญวันละบาทในพ้ืนที่ 

o ศูนย๑พัฒนาคุณภาพชีวิตผู๎สูงอายุและผู๎พิการ 

o พชอ .เป็นกลไกสําคัญ ทั้งนี้ พชอ .จะเข๎มแข็ง ต๎องมีพ้ืนฐานจาก พชต .ที่เข๎มแข็ง 

- ระบบ CG  

o มี CG 134 คน 

o กําหนดสัดสํวน CG ตํอผู๎สูงอายุ 

o ศักยภาพของ CG ต๎องมีองค๑ความรู๎การดูแลและการสื่อสาร 

o จัดการคําตอบแทนตํอเคส แตํจะมีระดับของผู๎ปุวย ซึ่งคําตอบแทนตํอเคสระดับตําง 

ๆ จะแตกตํางกัน การจํายจะจํายเป็นรายเดือน 

- การจัดการกองทุนฯ  

o ให๎การทํางานเริ่มจากในพ้ืนที่ที่เล็กที่สุดและให๎พ้ืนที่จัดการตนเอง โดยมีทีมสาธาร

สุขให๎คําแนะนํา เพื่อให๎การจัดการป๓ญหามีประสิทธิภาพและพ้ืนที่มีความสามารถใน

การจัดการตนเองได๎ในระยะยาว 

o เชื่อมโยงลงไปถึงระดับตําบล )โครงการพระเยี่ยมโยม( 

- ระบบข๎อมูล ใช๎ทั้ง IT based และ paper based  ) ป๓ญหาคือการเข๎าถึงเทคโนโลยีของ CG( 

- ป๓ญหาอุปสรรค 
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o ต๎องพัฒนาความเข๎มแข็งของภาคีทุกภาคสํวน และสร๎างความตระหนักสําคัญใน 

LTC ให๎แกํภาคี 

Moderator 

- เครือขํายคือหัวใจสําคัญ ความเข๎มแข็งจากภาคสํวนตําง ๆ ที่มาบูรณาการรํวมมือกันทั้งชมรม

ผู๎สูงอายุ องค๑การปกครองสํวนท๎องถิ่น CM CG และ FCT คือป๓จจัยความสําเร็จของงาน LTC  

1.3 โรงพยาบาลอําเภอเดชอุดม  

โดยกนกพร ชํานาญเวช 

สรุปประเด็น 

- ผู๎สูงอายุ 17% 

- ผู๎บริหารท๎องถิ่นและนายอําเภอมีบทบาทสําคัญ 

o มีแนวทางใหมํ ๆ มาใช๎พัฒนาสุขภาพของคนในพื้นที่  

- การจัดการ LTC ระดับอําเภอ โดยโครงการตําง ๆ  

o ข๎าราชการไทยหัวใจรับใช๎ประชาชน พัฒนาอําเภอ คนเดชอุดม ฮักแพง ไมํทิ้งกัน 

o โครงการเดชอุดมสร๎างสุข ป๓นรัก เติมสุข )ดูแลรํวม เฉพาะราย และเสริมพลัง( 

- การจัดการ LTC ระดับตําบล 

o โรงเรียนผู๎สูงอายุ  

- ทีมสหสาขา 

o มีโครงสร๎างทั้งด๎านสาธารณสุข และฝุายปกครอง และอาสาสมัคร  

o มีนักอภิบาลชุมชน 

- ป๓ญหาและอุปสรรค 

o การเบิกจํายงบประมาณ 

o บุคลากรยังขาดแคลน CM CG 

o อุปกรณ๑ยังไมํเพียงพอ 

o ระบบการแพทย๑ฉุกเฉินยังกระจุกตัวอยูํที่โรงพยาบาล หรือรพสต บางแหํง 

o การเชื่อมโยงการให๎บริการให๎ชัดเจนยิ่งขึ้น 

- ทีมเยี่ยมบ๎าน เวชศาตร๑ครอบครัว 

- มีการใช๎ ADL มาใช๎  

- รูปแบบการจัดการผู๎สูงอายุแตํละกลุํม 

o ติดบ๎านติดเตียง เน๎น empowerment  
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- การจัดการกองทุนฯ  

o อบรม CM CG โดย สปสช  

o จัดการผําน โครงการเดชอุดมสร๎างสุข ป๓นรัก เติมสุข 

ช่วงแลกเปลี่ยน 

- พินัยกรรมชีวิต คืออะไร  

o เป็นแบบฟอร๑มให๎ผู๎ปุวยเลือกวําจะเสียชีวิตอยํางไร เชํน ไมํใช๎เครื่องชํวย เลือกวําจะ

เสียชีวิตที่ไหน เป็นต๎น เพ่ือชํวยลดความกดดันการตัดสินใจของญาติในชํวงการดูแล

ระยะสุดท๎าย 

- mini CM คืออะไร  

o เกิดจากความต๎องการขยายผลองค๑ความรู๎ของ CM ซ่ึงเดิมถูกจํากัดเฉพาะในการ

อบรม CM )อยํางความรู๎เรื่อง ADL) ทั้งท่ีความรู๎นั้นควรได๎รับการถํายทอดแกํ

ผู๎เกี่ยวข๎องคนอ่ืน ๆ ซึ่งจะชํวยให๎การทํางานมีประสิทธิภาพมากข้ึนทั้งในด๎านเข๎า

ใจความต๎องการผู๎สูงอายุ การนํา tools ไปใช๎ และเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริการ

อบรมสั้นกวํา CM ปกติ (2 วนั (อบรมโดย CM เพ่ือดูแลงานแทน CM ในบางโอกาส 

o Mini CM ไมํจํากัดเฉพาะกลุํมพยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุขก็เป็น Mini 

CM ได๎ โดยให๎คําตอบแทนเทํากับ CM ปกติ เพราะเป็นถือเป็นสหวิชาชีพ และใช๎

ระเบียบ ฉ.5 ในการเบิกจํายตามปกต ิ

- การให๎ขวัญกําลังใจที่นอกเหนือจากแรงจูงใจที่เป็นตัวเงิน (nonfinancial intensive) เป็นสิ่ง

สําคัญสําหรับผู๎ปฏิบัติงาน เชํน กลยุทธ๑การให๎เครื่องแบบ ปูายชื่อ หรือตัวบํงบอกสถานะ จะ

ทําให๎ CM CG รู๎สึกภูมิใจ เป็นต๎น 

 

หัวข้อที่ 2: บทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและพหุภาคีกับการดูแลระยะยาว  

พ้ืนที่อภิปราย: อบต.คูหา/อ.สะบ๎าย๎อย/อ.แมํวาง/อ.เมืองอํานาจเจริญ  

ดําเนินการอภิปรายโดย ดร.นงลักษณ๑ พะไกยะ 

 

2.1 อบต.คูหา  

โดยนายกป๓ญญา ศรีทองสุข 

สรุปประเด็น 
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- ผู๎สูงอายุ 11%  

- อสม 128 คน, CG 8 คน ,CM 4 คน 

- เริ่มต๎นด๎วยการทําวิจัยระบบ PAR )Participatory action research( รํวมกับโรงพยาบาล 

สสอ และ อบต .เพ่ือวิเคราะห๑ป๓ญหาของชุมชน จากนั้นเชิญชาวบ๎านมารับฟ๓งข๎อมูล ทําการ

พัฒนา intervention รํวมกับสหวิชาชีพและภาคีเครือขํายที่เก่ียวข๎อง และมอบหมายความ

รับผิดชอบให๎แกํภาคีเครือขําย 

- บูรณาการ LTC กับคูหาแรกวา 2 ในโครงการสุขภาพผู๎สูงอายุ โครงการพัฒนาศักยภาพ

ผู๎สูงอายุ  

- รูปแบบการดูแล ผู๎สูงอายุ  

o มีภาคีเครือขําย ทั้งภาคสาธารณสุข การปกครอง  จิตอาสา ผู๎นําศาสนา ชมรม

ผู๎สูงอายุ และวางบทบาทให๎แตํละภาคี 

- อบต .คูหา กําหนดกลยุทธ๑ดําเนินงานเรียกวํา “PIRAB” ประกอบด๎วย 

o Partner ชักชวนพันธมิตร ทุกภาคสํวนทุกระดับให๎เห็นความสําคัญของงานสร๎าง

เสริมสุขภาพ โดยเน๎นให๎หน๎าที่ในการดูแลเป็นหน๎าที่ของทุนคนในชุมชน เกิด MOU 

รํวมกัน ในการทําระบบ LTC และเกิด “กองทุนคนคูหาไมํทอดทิ้งกัน ”ซึ่งนํามาใช๎

ประโยชน๑ในการจัดอบรม CG อบต .ทําธรรมนูญคูหานําอยูํ การจัดตั้ง ศูนย๑สร๎างสุข  

o Investment ลงทุนในการศูนย๑สร๎างสุขเพ่ือเป็นพ้ืนที่อบรมและให๎บริการพ้ืนฐาน 

ลงทุนระบบรับสํงผู๎ปุวยในการทํากายภาพของกลุํมยากจน เป็นต๎น 

o Regulation การดําเนินงานที่เกี่ยวข๎องกับกฎหมาย เชํน รับลงทะเบียนผู๎สูงอายุ 

o Advocacy มีการประชุมคืนข๎อมูล แลกเปลี่ยนข๎อมูลทุกเดือน ทุกหมูํบ๎าน และสร๎าง

ความรอบรู๎ในการดูแลตัวเองแกํผู๎สูงอายุ สนับสนุนการสร๎างต๎นแบบการสํงเสริม

สุขภาพ และสร๎างสิ่งแวดล๎อมในการสํงเสริมกิจกรรมผู๎สูงอายุโดยดูจากบริบทชุมชน 

ผู๎นําต๎องเป็นตัวอยํางในการสร๎างเสริมสุขภาพ 

o Build capacity 

- ความท๎าทายของงาน LTC และงานด๎านสุขภาพ คือ การสร๎างความตระหนักให๎เห็นถึง

ความสําคัญในฝุายนโยบาย แม๎วําป๓จจุบัน อปท .กํานัน ผู๎ใหญํบ๎าน จะเข๎าใจมากขึ้น แตํยัง

เป็นความท๎าทายอยูํ 
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- อบต .คูหา มีจุดเดํนในความสําเร็จในการมีสํวนรํวมของภาคีเครือขําย อยํางความรํวมมือของ

ผู๎นําศาสนาทั้งสองศาสนาที่มีการหนุนเสริมกัน และวสามารถดึงเครือขํายโรงเรียนเข๎ามามี

สํวนรํวมได๎ 

2.2 ตําบลบ้านกาด อ.แม่วาง  

โดยนางซอมพอ อุปขาว 

สรุปประเด็น 

- ผู๎สูงอายุ 31.15%  

- ขับเคลื่อนโดยชุมชนเป็นฐาน ชมรมผู๎สูงอายุเป็นกลไกขับเคลื่อนสําคัญ ภายใต๎แนวคิด “คนบ๎าน

กาดไมํทิ้งกัน” 

- ชมรมผู๎สูงอายุเป็นผู๎คิด หนํวยงานภาคีเป็นผู๎สนับสนุน ได๎แกํ รพ แมํวาง ,สาธารณสุขอําเภอ ,

กศน แมํวาง และอปท . 

- ชมรมผู๎สูงอายุจะเน๎นการดูแลเพ่ือนสมาชิกด๎วยกัน 

o อสม.เป็นผู๎ทําข๎อมูลผู๎สูงอายุให๎ชมรม เพ่ือให๎มีกลุํมเปูาหมายที่ชัดเจนและออกแบบ

กิจกรรมไปตามกลุํมเปูาหมาย วางแผนและทบทวนการติดตามเคสตํางๆ  

o ระดมทุนเพ่ือเยี่ยมเยียนเพ่ือนสมาชิก 

o ระดมทุนชํวยเหลือด๎านสิ่งแวดล๎อม และที่อยูํอาศัย 

o จัดตั้งกองทุนอุปกรณ๑การแพทย๑  

o ผู๎ปุวยเพิ่มขึ้น จึงจัดตั้งศูนย์ปันสุขฮ่วมใจ๋ เพ่ือฟ้ืนฟูผู๎ปุวยในชุมชน )เป็นรูปธรรม

มากขึ้น( 

o จัดให๎มีการติดตามข๎อมูลและคืนข๎อมูลทุกปี 

- ศูนย๑ป๓นสุขฮํวมใจ๐ 

o ศูนย๑เด็กเล็กเกํา เปิดสัปดาห๑ละ 2 ครั้ง 

o มีคณะกรรมการบริหารชุมชน  

o มีระบบบริการ ทะเบียนข๎อมูล 

o มีกายภาพบําบัด ฟื้นฟูสภาพ 

- CG พระ ที่ผํานการอบรมจากกรมอนามัย 

o อบรม CG เพ่ือดูแลพระอาพาตเป็นอันดับแรก 

o ออกเยี่ยมบ๎านรํวมกับเครือขํายชุมชน 

o สามารถเข๎าถึงจิตวิญญาณของผู๎ปุวยได๎มากกวํา CG ปกติ 
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- บทบาท อปท .ภาคสุขภาพ และหนํวยงานอื่นๆ สนับสนุนการขับเคลื่อน LTC โดยมี

กระบวนการทํางาน คือ 

- บทบาท อปท . 

o คัดกรองสุขภาพ  

o พัฒนาอบรมเครือขําย CG อยํางครอบคลุม 

o ให๎คําปรึกษาคณะกรรมการตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎องกับ LTC 

o เชื่อมประสานงบประมาณไปยังภาคีตําง ๆ รวมถึงประสานงานหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง

ในการทํางาน LTC ในทุกมิติ 

2.3 โรงพยาบาลอํานาจเจริญ  

สรุปประเด็น 

- อปท .คือกลไกสําคัญในการขับเคลื่อน 

- จํานวน CG 495 คน ,CM 103 คน  

- มีการนํา 3 ชุดข๎อมูลเพื่อใช๎ในการวิเคราะห๑และออกแบบ intervention ของ LTC 

o วิถีชุมชน และบริบทชุมชน 

o ทุนทางสังคม ทุนพ้ืนที่ 

o ป๓ญหาและความต๎องการด๎านสุขภาพที่เกิดขึ้นจริงในชุมชน 

- กลยุทธ๑กการทํางาน 

o อํานวยความสะดวกให๎ผู๎สูงอายุอาศัยในบ๎านตนเอง เชื่อมโยงชุมชน และเครือขําย

สังคม 

o พัฒนาศักยภาพผู๎ดูแล )ญาติ (และผู๎ชํวยดูแล (CG) 

o สนับสนุน Case Management เป็นรายๆ 

o มีระบบการเงินการคลังที่โปรํงใส 

- บทบาทสําคัญของ อปท . 

o การวางนโยบายสาธารณะที่เหมาะสม และผนวกเข๎าไปในโครงการทํางานของ

ท๎องถิ่น ภายใต๎หลักสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา 

o ขับเคลื่อนโยบาย 

o ประเมินผลการขับเคลื่อน 

- การจัดระบบบริการ มี 5 เรื่อง 

o ทําได๎ดีสุด คือ  
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 supportive service  

 Care management  

- บทบาท อปท . 

o กองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพระดับจังหวัด มองภาพรวมของทั้งจังหวัด 

 ศูนย๑ยืมคืนกายอุปกรณ๑   

 ศูนย๑ซํอมอุปกรณ๑   

o การปรับสภาพแวดล๎อมกายภาพให๎ผู๎สูงอายุ โดยการสํารวจของ อบต  . 

o ศูนย๑โฮมสุข ให๎บริการคนพิการและผู๎พักพิง 

- ความท๎าทาย 

o ยังมีข๎อจํากัดในการดําเนินงานในกลุํม IADL 

o ยังไมํมีระบบประกันการดูแลในลักษณะการรํวมจําย ซึ่งมองวําเป็นการสร๎างความ

ยั่งยืนของระบบ 

o จํานวนบุคลากรที่ไมํเพียงพอ และการบริหารบุคคลในระยะยยาว จะมีการวางแผน

อยํางไร  

o ยังขาดการประเมินผลลัพธ๑ ซึ่งต๎องการท๎องถิ่นและพหุภาคีในการรํวมประเมิน 

2.4 เทศบาลเมืองสวรรคโลก  

โดยคุณไพศาล ปลัดเทศบาล 

สรุปประเด็น 

- ใช๎หลักคิด คือ ทุกคนเป็นเจ๎าภาพในการทํางาน LTC รํวมกัน )สปสช อนามัย อปท .สสส .

พชอ .รพ ชมรมจิตอาสาตําง ๆ ประชาชน( 

- บทบาทของ อปท. 

o การทํางาน อปท .ต๎องมีกฎหมายรองรับการทํางานกํอนเป็นอันดับแรก ต๎องศึกษา

กฎหมายให๎ดีเป็นอันดับแรก 

o นโยบายของผู๎บริหารท๎องถิ่นมีความสําคัญ 

o มีการจัดตั้งศูนย๑พัฒนาคุณภาพชีวิตผู๎สูงอายุ  

 มีคณะกรรมการศูนย๑ 

 ออกระเบียบการบริหารจัดการศูนย๑ 

 ประเมิน ADL  
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 ทํา care plan 

 จัดทําโครงการที่ล๎อกับ care plan 

 บางส่วนใช้เงินนอกงบประมาณประจําในการจ้าง CG เพื่อลดปัญหา

เรื่องการเบิกจ่าย โดยยึดประโยชน๑ตํอผู๎สูงอายุเป็นหลัก  

- CM จะต๎องมีทั้งจากภาคสาธารณสุข และ อปท. ทํางานควบคูํกัน 

- การที่ อปท .เป็นผู๎นําในการทํางาน LTC จะชํวยในเรื่องการเชื่อมร๎อยภาคีให๎ครอบคลุมได๎ทุก

ภาคสํวน ทั้งในแนวดิ่ง )อบจ . อบต (.และแนวราบ )อบต .กับภาคสํวนตําง ๆ( 

- ป๓ญหา  

o เจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่นไมํมีความรู๎ด๎านสาธารณสุข 

o ไมํมีอํานาจสั่งเจ๎าหน๎าที่ของหนํวยงานอื่นมาชํวยงาน 

หัวข้อที่ 3: CG และการแก้ปัญหาการขาดแคลนกาลังคนด้านสุขภาพ  

พ้ืนที่อภิปราย: อ.กุฉินารายณ๑/ศูนย๑บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ/อ.เดชอุดม  

ดําเนินการอภิปรายโดย คุณเพ็ญนภา หงส๑ทอง 

 

3.1 ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ  

โดยนพ.ประวิทย๑ สัมพันธสันติกุล 

สรุปประเด็น 

- บริบทของศูนย๑ขึ้นตรงกับสํานักอนามัย กรุงเทพฯ มีบทบาทคล๎ายๆ รพ.ชุมชน 

- มี CG 55 คน ผู๎ปุวย 121 คน 

o มีเครือขําย CG จากบ๎านบางแค  

o ศูนย๑สาขาจะมีอัตรากําลัง 2-3 คน 

o การทํางาน LTC เชิงรุกของ กทม. เป็นเรื่องท่ียาก เพราะ CG เข๎าไมํถึงชุมชน 

ต๎องอาศัยบุคลากรสาธารณสุขเป็นแกนหลัก ซึ่งบุคลากรประจําขาดแคลน 

ศูนย๑บริการสาธารณสุข 48 จงึใช๎ innovative financing ในการใช๎เงินนอก

งบประมาณจ๎างวิชาชีพในลักษณะ part-time เพ่ือแก๎ป๓ญหากําลังคนและลด

ข๎อจํากัดในการเข๎าถึงพ้ืนที่ ซึ่งกทม. มีระเบียบให๎สามารถจ๎างบุคคลภายนอก

เป็น CG ได๎ โดยใช๎งบนอกงบประมาณ (จ๎างเป็นบางเวลา) 

- จัดอบรม CM โดยงบประมาณกรุงเทพฯ  
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- ประสานการทํางานกับคลินิกอบอุํน  

- เครือขํายสุขภาพในพ้ืนที่ ทั้ง พม. ฝุายสาธารณสุข ฝุายปกครอง ตร. ชุมชน รง.

อุตสาหกรรม สถาบันการศึกษา เครือขํายร๎านยา  

- คลินิกแพทย๑แผนไทย (ใช๎เงินนอกงบประมาณ) จ๎างแพทย๑แผนไทย ที่เน๎นหนักไปที่

ผู๎สูงอายุ  

- การแก๎ป๓ญหาด๎านกําลังคน คือ การ ใช๎ศักยภาพของชุมชนให๎มีสํวนรํวม โดยมี

กระบวนการถํายทอดแนวคิดในการดูแลสุขภาพผู๎สูงอายุ และมีศูนย๑บริการสาธารณสุข 

48 เป็นพี่เลี้ยง เพื่อให๎ชุมชนได๎ดูแลกันเองและออกแบบกิจกรรมที่เหมาะสมตํอตัวชุมชน

เอง 

- ยังมีป๓ญหาด๎านการประสานงานกับภาคเอกชน 

3.2 โรงพยาบาลอําเภอเดชอุดม  

โดยกนกพร ชํานาญเวช 

สรุปประเด็น 

- พ้ืนที่นี้มีจุดแข็งในเรื่องการตอบรับกับนโยบายด๎านสาธารณสุขเป็นอยํางดี 

- โครงสร๎างของการทํางาน คือ สสอ. เป็นผู๎ดูแล  รพ. จัดหาบุคลากร (แพทย๑ พยาบาล 

และ นวก.)  บูรณาการการทํางานกับ อสม.  

- กําหนดทีมตั้งแตํ ระดับอําเภอ-ตําบล-ชุมชน 

- เน๎นจัดบริการที่บ๎าน เนื่องจากยังไมํมี Day care 

- CG ผํานการอบรม 189 คน เหลือทํางานจริง 149 คน การอบรมพัฒนา CG จากกลุํม 

อสม. เชี่ยวชาญ CM เป็นคนฝึก CG การคัดเลือกเน๎นคนในพื้นที่ และกลุํมคนอายุน๎อยมี

แนวโน๎มไมํทํา CG ตํอ หลังจากการอบรม 

- คํา ตอบแทนCG พ้ืนที่สํวนใหญํจะเบิกจํายจากศูนย๑พัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมีพ้ืนที่

บางสํวนที่เบิกจากสาธารณสุข 

- คําตอบแทน CM จะแบํงเป็น 2 ระดับ คือ CM ที่ทํา care plan (1,000-1,800 บาทตํอ

เดือน) กับ CM ปฏิบัติงาน (2,200-2,800 ตํอเดือน) 

- การจํายคําตอบแทน มีหลักคิดให๎ CG ได๎รับคําตอบแทนสูงกวํา CM  
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o คําตอบแทน CG ที่จํายจากสถานบริการ 500-1,500 บาท สํวน CG ที่จํายจาก

ศูนย๑มีความยืดหยุํนกวํา คือ 2,000 บาท + กับเงิน อสม. เดือนละ 4,500 ซ่ึง

ยอดเงินรวมทําให๎ CG พอเลี้ยงชีพได๎ 

- การพัฒนา CG ประกอบด๎วย การอบรม การอบรมฟ้ืนฟู การปฏิบัติงานจริง การ

นําเสนอ Care plan การประชุมรํวมกับคณะกรรมการตําง ๆ การชํวยงาน รพ.สต./PCU 

และการสร๎างขวัญกําลังใจ เชํน การทําเสื้อปฏิบัติงานสําหรับ CG 

- มีการสนับสนุนให๎ CG เป็นอาชีพ เพื่อให๎มีเงินยังชีพสําหรับผู๎ที่ไมํมีรายได๎ 

3.3 โรงพยาบาลอําเภอกุฉินารายณ์  

โดย คุณอรุณวรรณ แสงฤทธิ์ 

สรุปประเด็น 

- จัดกําลังคนรองรับกับการทํางาน LTC โดยกําหนดให๎มี 4 ทีมประกอบด๎วย 

o ทีมหมอครอบครัว หรือทีมเยี่ยมบ๎าน ซึ่งเป็นทีมที่ปฏิบัติตามแผนและนโยบาย

ตามปกติ 

o ทีมไม๎เลื้อย (ทีมนักกายภาพบําบัด) มีหมอโฮมสุข ได๎รับสนับสนุนงบประมาณ

จาก อบจ.  

 อบรมวิชา 345 สําหรับฟื้นฟูสมรรถภาพ (ผู๎ชํวยนักกายภาพฯ) 

o ทีม 3Cs (CM, CG and Care plan)  

 พัฒนา Mini CM มาหนุนเสริมการทํางาน กรณี CM ติดภาระกิจ 

 CG มาจากคนที่ไมํได๎มีภาระอะไร แล๎วคํอยพัฒนาไปเป็น อสม. 

 CG จะมีสถานะเป็น “คุณหมอ” ประจําวันบ๎านที่มีผู๎สูงอายุ ทําให๎เกิด

ความภาคภูมิใจ 

- ทีมชุมชน ทีมเครือขํายสนับสนุน เกิดจากคนในชุมชนที่พร๎อมใจกันไปเยี่ยม สํวนใหญํ

เป็นคนในศูนย๑โรงเรียนผู๎สูงอายุ ซึ่งได๎รับงบสนับสนุนจาก อปท. 

ช่วงแลกเปลี่ยน 

- การใช๎เงินเป็นตัวขับเคลื่อน CG CM จะมีผลในระยะสั้นแตํไมํเกิดผลในระยะยาว เพราะ 

CG ทําหน๎าที่บริการ แตํทําไม CG ไมํสอนให๎คนในครอบครัวมีทักษะการดูแลผู๎สูงอายุใน

ครอบครัว ต๎องสร๎างให๎ CG เป็นนักจัดการการดูแลผู๎สูงอายุ ซึ่งจะกํอให๎เกิดผลในระยะ
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ยาวมากกวําจะให๎ CG ทําหน๎าที่บริการเพียงอยํางเดียว อีกประเด็นคือการวิเคราะห๑

สถานะครอบครัววําสามารถจัดการดูแลผู๎สูงอายุโดยคนในครอบครัวได๎หรือไมํ  

- ในอนาคต ผู๎สูงอายุควรมีประกันผู๎สูงอายุ ต๎องจํายเบี้ยประกันตั้งแตํชํวงทํางาน (เคสแบบ

ญี่ปุุน) ทุกคนต๎องวางแผนเป็นผู๎สูงอายุตั้งแตํวัยทํางาน อาจทําในลักษณะกองทุนชุมชน

ท๎องถิ่น โดยมีอปท. เป็นผู๎ดูแล 

- ควร fixed อัตรา CG ตํอจํานวนเคส เพ่ือให๎สะดวกตํอการวางแผนและลด workload 

ของ CG โดย CG ควรเน๎นให๎เป็นคนในพื้นที่ และในกระบวนการลงพื้นที่ควรทํางาน

รํวมกับ อสม. เพื่อมีการสํงตํอเคสกันระหวํางทีม 

- ประเด็นป๓ญหาคนในครอบครัวไมํดูแลผู๎สูงอายุ ต๎องพาภาคสํวนอื่นลงพ้ืนที่รํวมด๎วย

เพ่ือให๎เข๎าใจป๓ญหาที่เกิดข้ึนจริง นอกจากนี้ ควรมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทุกวัย

ในชุมชนโดยให๎คํานึงทั้งเรื่องสังคม เศรษฐกิจ และสุขภาพ 

- วางแผนกําลังคนรํวมกับการวางแผนงบประมาณของท๎องถิ่นอยูํเสมอ และสํารวจข๎อมูล

พ้ืนที่เพ่ือให๎สามารถขอกําลังคนเพิ่มเติมได๎กรณีท่ีมีเคสครบจํานวนตามหลักเกณฑ๑ 

- ครอบครัวยังควรเป็นแกนหลักในการดูแล LTC เพราะ CG ไมํได๎สามารถดูได๎ตลอดเวลา 

ซึ่งต๎องเสริมเรื่อง health literacy และความสําคัญของสถาบันครอบครัว ทั้งนี้ สังคม

ต๎องมีการรองรับแนวทางแก๎ป๓ญหาสําหรับกลุํมผู๎สูงอายุที่ไมํมีครอบครัว หรือครอบครัวที่

มีแตํผู๎สูงอายุด๎วยกัน 

- เสนอให๎มี CG มีการแบํงข้ัน เพ่ือให๎เกิดบันไดวิชาชีพ หรือมีเทคนิคเฉพาะตามกลุํมความ

ต๎องการตําง ๆ  

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 

หัวข้อที่ 4: ระบบการดูแลสุขภาพระยะยาวในเขตเมือง  

พ้ืนที่อภิปราย: อํานาจเจริญ/เทศบาลนครขอนแกํน/ศูนย๑ดูแลผู๎สูงอายุ นนทบุรี  

เค เอส โฮมแคร๑  

ดําเนินการอภิปรายโดย คุณเพ็ญนภา หงส๑ทอง 

 

4.1 เทศบาลนครขอนแก่น 

โดยนาย จุลนพ ทองโสภิต 
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สรุปประเด็น 

- ความท๎าทาย คือ มีความต๎องการของผู๎สูงอายุเยอะ และมีประชากรแฝงเยอะ ผู๎สูงอายุถูก

ทอดทิ้งมาก 

- มีแนวทางการดําเนินงานตามคํานิยมองค๑กร คือ มีสํวนรํวม โปรํงใส กระจายอํานาจ โดย

ขอนแกํนเป็นจังหวัดที่มีสํวนรํวมของคนเมืองสูง 

- มีสํวนรํวมของคนเมืองสูง มี “สภาเมือง” มีการประชุมเป็นประจํา 

- ป๓จจัยสําคัญในการขับเคลื่อน LTC คือ “กองทุนสุขภาพ” ทําให๎ทํางานได๎สะดวกข้ึน ซึ่งได๎รับ

เงินจาก สปสช 4 ล๎าน และของเทศบาลอีก 4 ล๎าน ทําให๎ได๎รับงบประมาณประมาณ 8 ล๎าน

บาทตํอปี 

- มียุทธศาสตร๑การดูแลผู๎สูงอายุระยะยาว ปี 2561 โดยการมีสํวนรํวมจากทุกภาคสํวน ซึ่งกํอน

หน๎านี้ตํางคําตํางทํา ภายหลังจึงเกิดการบูรณาการรํวมกันด๎วยบนลักษณะงานที่คํอนข๎าง

คล๎ายกัน 

o การดูแลผู๎สูงอายุติดสังคม (ชมรมผู๎สูงอายุจัดกิจกรรม 2 ด๎าน คือ ทางรํางกายและ

จิตใจ)  

o ศูนย๑สร๎างสุขผู๎สูงอายุพระธรรมวิสุทธาจารย๑ โดยใช๎งบประมาณจากเทศบาล 

 ขับเคลื่อนโดยชมรมผู๎สูงอายุ (วิทยากรโดยผู๎สูงอายุ)  

- ป๓ญหา: ผู๎สูงอายุไมํได๎ดูแลตอนต๎น ทําให๎เกิดความเสื่อมของรํางกายและจิตใจเร็วกวําปกติ 

โดยวางเปูาหมายวํา จะทําอยํางไรให๎ยืดเวลาของความเสื่อมให๎มากที่สุด จึงออกแบบแนวการ

สร๎างกิจกรรม สร๎างศูนย๑สร๎างสุขผู๎สูงอายุ เพื่อฝึกความเคลื่อนไหว และเข๎าใจตนเอง 

- 3 ภาคสํวนหลักสําหรับการบริหารจัดการดูแลผู๎สูงอายุ คือ 1) วัด ให๎สถานที่ 2) เทศบาล 

ลงทุน จัดการศูนย๑ โดยรพ. เทศบาลนครขอนแกํน และ 3) คนขับเคลื่อนคือ คนที่เข๎ามาอยูํ

ในโครงการ วิทยากรจิตอาสา ซึ่งเป็นผู๎สูงอายุ กิจกรรมมี rehab yoga ออกกําลังกาย แพทย๑

แผนไทย โดยผู๎สูงอายุสามารถ walk-in เข๎ามาใช๎บริการภายในศูนย๑ฯ ได๎ 

- CG มาจาก อสม. (อสม.มีความเข๎มแข็ง) สามารถสร๎าง CG ในเมืองได๎ 

- โครงการนวัตกรรมผู๎สูงอายุ 

o ทําสมาร๑การ๑ดสําหรับผู๎สูงอายุ (เป็นข๎อมูลประจําตัวผู๎สูงอายุ) เพ่ือให๎ใช๎เวลาไปหา

หมอ จะแสดงข๎อมูลสุขภาพได๎ผํานคิวอาร๑โค๎ด 

o สายรัดข๎อมือ เชื่อมโยงกับมือถือ เพื่อบอกสถานะรํางกาย เชํน อัตราการเต๎นหัวใจ 

ปริมาณ PA ข๎อมูลเหลํานี้จะสํงไปศูนย๑กลางเพ่ือให๎ AI ประมวลผลเพื่อบอกวํามี
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โอกาสเกิดโรคอะไรได๎บ๎าง นอกจากนี้ยังมีฟ๓งค๑ชั่น Emergency กดเพ่ือขอรับการ

ชํวยเหลือฉุกเฉิน 

4.2 โรงพยาบาลอํานาจเจริญ  

โดยคุณนติยา บัวสาย 

สรุปประเด็น 

- มีบริการใน 5 เรื่อง 

o Chronic care 

o Palliative care 

o Rehabilitative services 

o Supportive services 

o Care management 

- องค๑ประกอบหลักในการดูแลผู๎สูงอายุ 

o Medical care 

 โรงพยาบาล หนํวยบริการปฐมภูมิเชื่อมโยงกันเพ่ือทํา intermediate care 

เพ่ือปูองกัน LTC 

 หนํวยบริการปฐมภูมิ มี CM 

o Long term care services  

 ท๎องถิ่นมีหน๎าที่หลักในการดูเรื่อง กองทุน LTC และศูนย๑พัฒนาคุณภาพ

ชีวิตผู๎สูงอายุ ซึ่งทํา Day care 

 CG สํวนใหญํเป็น อสม. อายุเยอะ (การ maintain และการพัฒนา

ศักยภาพ และพัฒนาแรงจูงใจที่มิใชํตัวเงิน)  

 กําลังพัฒนาระบบ Long term care insurance ที่มีคุณภาพ พอที่คนจะ

รํวมจําย 

 ภาคเอกชน เข๎ามามีสํวนสนับสนุนเรื่อง nursing home 

o Living support/ prevention 

 ชมรมผู๎สูงอายุ 

 โรงเรียนผู๎สูงอายุ ชํวยดูแลซึ่งกันและกัน 

- ระบบการประกันการดูแลระยะยาว (Long term care insurance) 
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o กําลังอยูํในชํวงการพัฒนาระบบการรํวมจําย 

o กําลังพัฒนาการเชื่อมโยงระหวํางสถานบริการภาครัฐ เอกชน และชุมชน (บ๎าน)  

 

- ป๓ญหา 

o โรงพยาบาลอํานาจเจริญมีเครือขําย รพช. 6 ศูนย๑ โดยดูแลและจัดรูปแบบบริการ

ให๎แกํกลุํม IMC และ LTC แตํยังพบจุดอํอน คือ ถ๎าปริมาณกลุํม LTC มากขึ้น 

ทรัพยากรบุคคลากรจะเพียงพอหรือไมํ อาจจะต๎องคิดกันตํอกับพ้ืนที่ ซึ่งจําเป็นต๎อง

มีระบบ support เรื่องอัตรากําลังคน 

 

4.3 เค เอส โฮมแคร์ (KS homecare) 

โดยคุณเอกบดินทร๑ สิงห๑กรี 

สรุปประเด็น 

- เริ่มต๎นจากแรงบันดาลใจ มีการเก็บข๎อมูล วิจัย หาสถานที่ ใช๎เวลารวบรวมข๎อมูลเป็นเวลา 5 

ปี  

- ต๎องการพัฒนาศูนย๑ให๎เป็นมาตรฐาน 

- ใช๎ SWOT ในการวิเคราะห๑กํอนเปิดศูนย๑ 

o โลเคชั่นต๎องเข๎าถึงได๎งําย ไมํเกิน 10-30 กม. 

o บุคลากร การพัฒนาอินเนอร๑ให๎กับบุคลากร 

o พยายามขยายไปชานเมืองเพ่ือลดต๎นทุน และเพ่ิมการเข๎าถึงคนฐานะปานกลาง 

- เปูาหมาย 

o เน๎นคุณภาพมากกวําประมาณ  

o เน๎นกลุํมเปูาหมาย คนไข๎พักฟ้ืน และติดเตียง (พ้ืนที่ 2 ไรํ 16 เตียง) 

- การบริหารจัดการใช๎ 4M  

o Man การบริหารกําลังคน ให๎เกิดประสิทธิภาพ ผล มากท่ีสุด เน๎นบคุลากรอายุน๎อย 

(17-20 ปี) 

o Money หาแหลํงทุน และจัดการเงินให๎ค๎ุมคําที่สุด 

o Material จัดการอุปกรณ๑ให๎สิ้นเปลืองน๎อยที่สุด  

o Management บริหารควบคุมงานให๎เป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ  
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- ป๓จจัยสําเร็จ 

o เปูาหมายชัดเจน 

o ต๎องอับเดตสถานการณ๑โลกอยํางตํอเนื่อง 

o ต๎องมีวิธีการที่ชัดเจน 

- การพัฒนามาตรฐานบุคลากร 

o ปลูกฝ๓งภาพลักษณ๑ และความเป็นมิตรให๎กับ CG เป็นอันดับแรก 

ช่วงแลกเปลี่ยน 

- CG ที่รับทํางานนอกไปด๎วยเป็นทางออกที่ดีหรือไมํ 

o ต๎องเป็น CG ที่มีความเชี่ยวชาญ และคนจ๎างข๎างนอกมักเป็นคนมีฐานะ อยํางไรก็

ตาม การสร๎างความภาคภูมิใจให๎กับคนทํางานคือป๓จจัยสําคัญมากที่สุด 

- LTC ของเอกชนต๎องการสนับสนุนจากภาครัฐบ๎าง รัฐควรจะสนับสนุนอะไรบ๎าง  

o ชํวยคนไข๎ในด๎านคําใช๎จํายๆ หรือเงินอุดหนุน 

- CG เข๎าถึงคนในเมืองได๎ เพราะความนําเชื่อถือของศูนย์บริการสาธารณสุข CM และ CG มัก

เป็นคนในชุมชนเอง 

- เปูาหมายเริ่มต๎นของนโยบายคืออยากให๎คนในครอบครัวมาเป็น CG สํวน CG จาก อสม เพิ่ง

มาตอนหลัง ตอนนี้เกิดป๓ญหาการทับซ๎อนกันของ อสม และ CG จากสํานักงบประมาณ 

o อปท จะมีแนวทางแก๎ไขอยํางไร  

o นักบริบาลชุมชน ต๎องไมํเป็น อสม และ CG  

- ควรมีเวทีเชื่อมโยงระหวํางพ้ืนที่ที่ทํา LTC สําเร็จและไมํสําเร็จได๎มาเจอกัน 

- ในระบบของเอกชน CG จะมีอายุประมาณ 17-20 ปี จะสร๎างความม่ันใจให๎กลุํมผู๎รับบริการ

ด๎วยการสร๎างภาพลักษณะที่ดีกํอนทั้งความสุภาพ การแตํงกาย การทักทายเพ่ือสร๎างความ

เป็นมิตรของกลุํมผู๎รับบริการ  

- ท๎องถิ่นกําลังสับสนเรื่อง การจ๎างอาสาสมัครนักบริบาลท๎องถิ่นเชํนเดียวกัน แตํด๎วยข๎อทาง

กฎหมาย ขอฝากถึงการสร๎าง CG ไมํให๎มีผูกติดกับเรื่องใดๆ เพื่อให๎เกิดการทํางานอยํางเต็มที่ 

อยากให๎มีหลักสูตรอบรมเฉพาะ และการทํางานไมํรวมกัน ซึ่งเป็นป๓ญหาตํอการเบิกจําย  

หัวข้อที่ 5: ระบบฐานข้อมูลสนับสนุนระบบการดูแลระยะยาว  

พ้ืนที่อภิปราย: /สะบ๎าย๎อย/สวรรคโลก/กองการพยาบาลสาธารณสุข สานักอนามัย  

กรุงเทพมหานคร/เทศบาลนครขอนแกํน  
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ดําเนินการอภิปรายโดย ดร.นงลักษณ๑ พะไกยะ 

 

5.1 กองการพยาบาลสาธารณสุข สานักอนามัย กรุงเทพมหานคร 

โดยคุณวรรณา งามประเสริฐ 

สรุปประเด็น 

- ทํา MOU แชร๑ฐานข๎อมูลกับ สปสช (ผู๎สูงอายุ 3000 กวําราย) ตั้งแตํปี 2560 - 2561 

- ทําศูนย๑สํงตํอข๎อมูลการสํงตํอ โดยใช๎โปรแกรม BMA home ward  referral center 

เชื่อมโยงกับ รพ ในกทม. 83 แหํงจาก 125 เป็นประโยชน๑อยํางมากในการสํงตํอให๎ รพ. ใน

พ้ืนที่เข๎าไปดูแล 

o มีระบบให๎สัญญาณ เขียว เหลือง แดง เพ่ือสถานพยาบาลในพ้ืนที่วางแผนการตรวจ

เยี่ยมผู๎สูงอายุ โดยรพ.จะเป็นผู๎บอกวําอยูํสถานะไหน 

o การออกเยี่ยมบ๎านจะมี CG และ nurse care ออกเยี่ยมรํวมด๎วย 

o โปรแกรมเป็นระบบ GPS ติดตามตัว เหมือน Google map เพ่ือการติดตามคนไข๎ 

โปรแกรม มีการ set คนไข๎ ตามระดับอาการเพื่อให๎ CG และ CM เข๎าไปประกบ แตํ

ถ๎าระดับความรุนแรงน๎อยกวํา จะมีกระบวนการที่แตกตํางกันออกไป รวมถึงมีการ

คละเคส ติดเตียง ติดบ๎าน ติดสังคม เพ่ือการสมดุลของงบประมาณ 

o กรอบแนวคิด 4 ระยะ 

o ผู๎ใช๎งานสามารถเข๎าถึงข๎อมูลได๎ผําน app โทรศัพท๑    

o โปรแกรมสามารถแยกสิทธิของผู๎ปุวย แยกรายโรค แยกรายศูนย๑ รายเขต แยกจาก

จํานวนที่มากที่สุดไปน๎อยที่สุด ทําเป็นแผนที่ และบอกจุดของคนไข๎ 

o ระบบจะจําแนก HHC (พยาบาล) และ Home ward  (พยาบาล+ผู๎ดูแล (CG)) 

 

5.2 เทศบาลนครขอนแก่น  

คุณสมพร ชัยอยุธย๑  

สรุปประเด็น 

- CM ทุกศูนย๑พัฒนาคุณภาพชีวิตผู๎สูงอายุจะต๎องแจ๎งข๎อมูลผู๎ปุวยผํานโปรแกรม Excel (ระบบ

กํอนเข๎าสูํระบบของ สปสช) นํามาใช๎ประโยชน๑ในบริการปฐมภูมิ สามารถวิเคราะห๑จําแนก

โรค 
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o มีการทํา OD ปรับกลยุทธ๑ NCN clinic cup ของศูนย๑แพทย๑ไปยังระบบสํงตํอหาก

พบป๓ญหา จากข๎อมูลที่นํามาวิเคราะห๑สํงผลให๎ลดอัตราของโรคเบาหวาน ถือเป็น

ผลงานในปีลําสุด สามารถควบคุมและไมํเกิดภาวะแทรกซ๎อน เป็นผลมาจากการมี

ข๎อมูลมาวิเคราะห๑ ข๎อมูลจากวิเคราะห๑ ทําให๎สามารถลดปริมาณการใช๎งบจากกลุํม 

1-2 มาดูแลกลุํม 3-4 ทําให๎สามารถเฉลี่ยได๎ 

- โครงการสร๎างนวัตกรรมการดูแลผู๎สูงอายุระยะยาว “บัตรผู๎สูงอายุ” ที่แสดงคิวอาร๑โค๎ด 

เพ่ือให๎ผู๎สูงอายุได๎ทราบข๎อมูลของตนเอง และหมอจาก รพ. ตํางๆ หรือ หนํวยฉุกเฉินจะได๎

รับทราบข๎อมูลดังกลําวด๎วย 

o รํวมมือกันจากหลายภาคสํวน 25 ภาคี ทั้งภาครัฐ สถาบันการศึกษา เอกชน  

o ใช๎ข๎อมูลจากสํานักงานสาธารณสุข และเครื่องตรวจสภาพอากาศ 

- สายรัดข๎อมือ ตรวจเช็คสภาพรํางกาย การกิน การนอน การออกกําลังกาย (ไมํแนํใจวํา

เชื่อมโยงกับฐานคีย๑การ๑ดมั้ย)  

- มีการแจกเครื่องตรวจเกลือ 

5.3 โรงพยาบาลสวรรคโลก 

โดยคุณโกลัญญา พากเพียร 

สรุปประเด็น 

- แอปพลิเคชัน caregiver 4.0 ของคุณนงลักษณ๑ คําโฉม ผํานโทรศัพท๑มือถือ ใช๎สําหรับ CG 

บันทึกโปรแกรมกิจกรรมการดูแลสุขภาพให๎แกํ CM รองรับทั้งรูปแบบของเนื้อหา และ

รูปภาพ โปรแกรมสามารถประเมินผล ADL และดึงข๎อมูลจากระบบมานําเสนอได๎ 

o CG สะดวกตํอการรายงานการเยี่ยมผู๎ปุวยในแตํละราย  

o ชํวยในการติดตํอประสานงานระหวําง CG ทีมสหวิชาชีพ 

o มีหลักฐานเชิงประจักษ๑ในการทํางาน 

o CM สามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานของ CG ได๎  

- ต๎องมีอุปกรณ๑มือถือ และอินเตอร๑เน็ต 

 

5.4 อบจ.สะบ้าย้อย สงขลา  

โดยคุณ ฐิตารีย๑ เชื้อพราหมณ๑ 
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สรุปประเด็น 

- เชื่อมโยงข๎อมูลของจังหวัดสงขลา โดยอบจ.สงขลา โดยพัฒนาระบบสารสนเทศ บูรณาการ

ข๎อมูลทุกภาคี ทุกภาคสํวน ที่เกี่ยวข๎องกับคนพิการ (ผู๎สูงอายุ) เข๎าด๎วยกัน ผํานแอฟพริเคชั่น 

Imed@home มีลักษณะคล๎าย caregiver 4.0 แตํสามารถเพ่ิมข๎อมูลป๓ญหา หรือความ

ต๎องการของผู๎ปุวยได๎ แบํงมิติทางด๎านสังคม สุขภาพ บอกป๓ญหาที่ต๎องการแก๎ไข ระยะเวลา 

เรํงดํวน ปานกลาง เพื่อให๎หนํวยงานสํวนกลางแก๎ไขป๓ญหาเรํงดํวนได๎ 

- ระบบฐานข๎อมูลมี 2 ระดับ  

o ระดับจังหวัด (พมจ สสจ รวมถึงสมาคมอ่ืนๆ ระดับจังหวัด) มารวมข๎อมูลกัน พัฒนา

เป็นฐานข๎อมูลรํวมที่อุดชํองโหวํของแตํละหนํวยงาน 

o ระดับพ้ืนที่ อําเภอ ตําบล ชุมชน ครอบครัว ต๎องกําหนดบทบาทหน๎าที่ให๎ชัด 

6. แบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การบริหารจัดการกาลังคนด้านสุขภาพสาหรับการดูแล 

ดําเนินการอภิปรายโดย ดร.นพ.ฑิณกร โนรี 

6.1 เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ 

โดยคุณ อรชร วรรณพฤษ๑ ผอ กองสาธารณสุข 

- ประเด็นตํอยอด 

o ระบบประสานงานโดยระบบอิเล็คทรอนิคส๑ 

o การสร๎างกําลังคนที่มีประสิทธิภาพ บทเรียนจากเอกชน KS (สร๎างขวัญกําลังใจ การ

แตํงกายที่สุภาพ)  

- ข๎อเสนอแนะ 

o เครือขํายมีความสําคัญ การสร๎างเครือขําย รร ผู๎สูงอายุ ชมรมผู๎สูงอายุ 

คณะกรรมการกองทุน 

o คณะกรรมการกองทุนต๎องเลือกจากบุคคลที่สามารถชํวยแบํงเบาได๎ 

o ต๎องการหลักสูตร CG ที่เหมาะสมกับบริบท (ไมํอยากให๎เน๎นเทคนิคหรือวิชาการมาก

นัก) 

o ระบบการสํงตํอในการชํวยกันดูแล เป็น กาฬสินธุ๑ happiness model เพ่ือการ

ทํางานที่รวดเร็วขึ้น 

6.2 โรงพยาบาลบึงคลองหลง บึงกาฬ 

โดยคุณณปาล ศรีตระการ รพ. บึงโขงหลง 
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- ประเด็นตํอยอด 

o นํา Caregiver 4.0 ไปใช๎ 

o การจัดอบรม CG เพ่ิม และนําพระสงฆ๑มาเป็น CG ด๎วย  

o จัดสรรเงินและจัดซื้ออุปกรณ๑ และวัสดุทางการแพทย๑เพ่ิมเติม 

o จัดสรรเงินเป็นคําตอบแทนของ CM และ CG  

o เน๎นการสร๎างเครือขํายภาคีมากข้ึน เชํน ด๎านเศรษฐกิจ 

o พัฒนาศักยภาพ CM ระดับอําเภอ และจัดประชุม CM เพ่ิมขึ้น 

- ข๎อเสนอแนะ 

o คําตอบแทน CM ไมํควรไปผูกกับคณะอนุกรรมการฯ  

6.3 โรงพยาบาลแม่วาง  

โดยคุณซอมพอ อุปขาว รพ แมํวาง 

- ประเด็นตํอยอด 

o ระดับอําเภอ 

 การทําฐานข๎อมูลในระดับอําเภอรํวมกัน ในเวทีของ พชอ. (ทั้งอปท พัฒนา

ชุมชน สาธารณสุข กิ่งกาชาด และพระสงฆ๑) 

 สร๎างภาคีเครือขําย อปท พม สาธารณสุข กิ่งกาชาด พระสงฆ๑ โดยบูรณา

การข๎อมูลและทําฐานข๎อมูล CG รํวมกันในระดับอําเภอ 

o ในระดับตําบลบ๎านกาด 

 สร๎างแรงกระตุ๎นให๎คณะกรรมการ และวิเคราะห๑ SWOT ให๎ทุกคนมีสํวน

รํวมในการจัดทําแผน 

6.4 อบจ.สงขลา 

โดยคุณ ฐิตารีย๑ เชื้อพราหมณ๑ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

- ประเด็นตํอยอด 

o ระดับจังหวัด 

 นําแอฟริเคชั้น 4.0 ไปบูรณาการกับ imed@home และ specific การ

ดูแลผู๎ปุวยระยะยาว 

 การบูรณาการทุกศูนย๑ ที่เกี่ยวข๎องเป็นหนึ่งเดียว และบริหารจัดการเป็น

หนึ่งเดียว  
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 สร๎างเยาวชน (new generation) เพ่ือให๎เกิดกําลังคนรุํนใหมํมาทํางาน 

 เสริมสร๎างกําลังใจให๎แกํคนทํางาน (nonfinancial) 

o ในระดับพ้ืนที่ 

 mini CM ยังคงตํอยอดตํอไป  

 แบํงระดับ และบทบาทให๎กับ CG เพ่ือรองรับการดูแลในอนาคต 

6.5 โรงพยาบาลบ้านเหลื่อม 

โดยคุณสะธิทร จีมกลาง  

- ประเด็นตํอยอด 

o พัฒนาศักยภาพ CG เพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะการดูแลผู๎ปุวยระยะท๎ายโดยใช๎งบ 100,000 

บาทของคัพ 

o นําเสนอความก๎าวหน๎า LTC ในการประชุม พชอ. และหาความรํวมมือเพ่ิมเติมจาก

ภาคสํวนตําง ๆ  

o สร๎างความเติบโตกองทุนผู๎สูงอายุ โดยสมัครกองทุนบุญเพ่ือให๎รํวมกันบริจาคให๎กับ

กองทุน โดยคาดหวัง 100 บาทตํอครอบครัวตํอปี สําหรับการนํามาบริหารงาน 

o การทําให๎ผู๎สูงอายุติดสังคมให๎นานมากท่ีสุด ผํานชมรมตําง ๆ 

6.6 โรงพยาบาล สมเด็จพระยุพราชเดชอุดม 

โดยคุณกนกพร ชํานาญเวช  

- ประเด็นตํอยอด 

o นําแอบพริเคชั่น caregiver 4.0 ไปใช๎  

o การขยายเครือขํายพระสงฆ๑มาชํวยในชํวง palliative care และนําเข๎าธรรมนูญ

ตําบล 

o วางแนวทางในการพัฒนา mini CM ในพ้ืนที่  

o วางแนวทางการจัดการฐานข๎อมูล Imed@home แบบสงขลา 

6.7 โรงพยาบาลหนองหญ้าปล้อง 

โดยคุณรุํงทิวา ชํอพะกา  

- ประเด็นตํอยอด 

o วางแนวทางเพ่ือจัดตั้งศูนย๑พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู๎สูงอายุ 

o การนําระบบ caregiver 4.0 ไปใช๎ 
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o การสร๎างเครือขํายกับภาคเอกชนมาสนับสนุนงาน LTC เพ่ิมมากขึ้น 

6.8 อบจ. อํานาจเจริญ 

โดยคุณสิทธิพงษ๑ พงษ๑เสือ 

- ประเด็นตํอยอด 

o พัฒนาระบบการจัดการข๎อมูล เพื่อวิเคราะห๑สําหรับการวางแผน เริ่มต๎นจาก 

manual 

o การเข๎าถึงกลุํมเปูาหมายที่แท๎จริง และการนําเอา caregiver 4.0 ไปใช๎ในพื้นที่เพ่ือ

พัฒนาศักยภาพ CG 

o การสร๎างการมีสํวนรํวมที่ยั่งยืน และทําให๎ภาคีในพ้ืนที่เข๎าใจและตระหนักในป๓ญหา

รํวมกัน  

o พัฒนาศักยภาพ CG ให๎เป็นนักจัดการมากข้ึน (สอนให๎ญาติทําหน๎าที่ และคอย

กํากับ) ไมํใชํนักปฏิบัติการมืออาชีพ 

6.9 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครขอนแก่น 

โดยคุณอังสุมาลิน กรมทอง 

- ประเด็นตํอยอด 

o การจัดการระบบฐานข๎อมูลด๎วยระบบ caregiver 4.0 

o วางแนวทางการจัดตั้งศูนย๑ซํอมบํารุงกายอุปกรณ๑ อาจจะต๎องหาภาคีท่ีเกี่ยวข๎องเพ่ือ

ขอสนับสนุน เชํน อาชีวะ หรือ เทคนิค 

o พัฒนาเครือขํายจิตอาสาจากพระสงฆ๑และโรงเรียน เพ่ือเยี่ยมบ๎าน (อิงตาม โมเดล

ของ สะบ๎าย๎อย)  

o วางแผนการเตรียมความพร๎อมของกลุํมติดสังคมเพ่ือเตรียมพร๎อมไปสูํภาวะติดบ๎าน

ติดเตียง 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

- สปสช: จะคืนข๎อมูลกลับไปให๎พ้ืนที่ ประมาณเดือน เมษายน เป็นต๎นไป กลับไปที่ อปท 

ตอนนี้สํงรายงานเข๎าไปในกลุํม PM ของ เขต 1-เขต 13 เพ่ือเรียนรู๎ข๎อมูลการใช๎ข๎อมูล 

- สสส.: ทักษะสําคัญท่ีมีผลคือ ระบบการบริหารจัดการ (คน เงิน ของ) คิดวํา กําลังคนต๎องการ 

นักจัดการกําลังคน หา focal point ทางด๎านกําลังคนในแตํละพ้ืนที่ และดูวําควรใช๎กลไกใด
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ในการจัดการ ซึ่งในระบบการจัดการต๎องอาศัยการรํวมมือกับ ภาคีตําง ๆ ในพ้ืนที่ มารํวม

บริหารจัดการกําลังคนที่มีอยูํอยํางจํากัดรํวมกัน  

 

 

ผู้สรุปประเด็น 

กมลพัฒน๑ มากแจ๎ง 

พุฒิป๓ญญา เรืองสม 

วิชาวี พลอยสํงศรี 
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ภาคผนวก 4 กําหนดการประชุม LTC FORUM 2020 
วันอังคารที่ 2563 พฤศจิกายน 17 
08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน 
09.10 – 09.15 น. ชมวีดีทัศน์ “Long Term Care เรียนรู้และขับเคลื่อนอย่างเป็นกระบวนการ เพ่ือคุณภาพผู้ปุวยในภาวะพึ่งพิง” 
09.15 – 09.20 น. กล่าวรายงานการประชุม  

นพ.ฑิณกร โนร ี 
สํานักงานวิจัยและพัฒนากําลังคนด๎านสุขภาพ (สวค.) มูลนิธิเพ่ือการพัฒนานโยบายสุขภาพระหวํางประเทศ 

09.20 – 09.50 น. กล่าวเปิดการประชุม  
โดย นพ.ณรงค๑ สายวงศ๑ 
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

09.50 – 10.00 น. ถ่ายรูปรวม 
10.00 – 10.30 น. รับประทานอาหารวําง 
10.30 – 11.30 น. Plenary Session 1 

Keynote Speech 1: ภาพหวังการดูแลผู้ปุวยภาวะพึ่งพิงของประเทศไทย 
โดย ศาสตราจารย๑ เกียรติคุณ ดร .สุริชัย  หวันแก๎ว  
ผู๎อํานวยการศูนย๑ศึกษาสันติภาพและความขดัแย๎ง จุฬาลงกรณ๑มหาวทิยาลัย 

11.30 – 12.00 Plenary Session 2 
Keynote Speech 2: การจัดการกําลังคนสุขภาพภายใต้แนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพ 
โดย พญ.ขจรีัตน๑ ปรักเอโก  
ผู๎อํานวยการสํานัก 7 สํานักสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพ สํานกังานกองทุนสนับสนุนการสร๎างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
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13.00 – 16.30 น. Parallel Sessions 

13.00 – 14.30 น. Parallel Session 1 
“ระบบบริการ institutional based แบบไหนที่สังคมไทย
ต้องการ” 
วิทยากร 
1) รศ.ดร.ศิริพันธ๑ สาสัตย๑ 

คณะพยาบาลศาสตร๑ วิทยาลัยวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 
เจ๎าฟูาจุฬาภรณ๑ 

2) ธารินี วัฒนวิกร 

ผู๎ชํวยผู๎อํานวยการโรงพยาบาลผู๎สงูอายุกล๎วยน้ําไท 2 
3) ป๓ญญา ศรีทองสุข นายกองค๑การบริหารสํวนตําบลคูหา  

จังหวัดสงขลา 

ผู้ดําเนินรายการ  
นพ.ฑิณกร โนร ี
สํานักงานวิจัยและพัฒนากําลังคนด๎านสุขภาพ (สวค.)  
มูลนิธิเพ่ือการพัฒนานโยบายสุขภาพระหวํางประเทศ 

Parallel Session 2 
“บทบาทวิชาชีพใน LTC” 
วิทยากร 
1) ผู๎อํานวยการศูนย๑พัฒนาการจดัสวสัดิการสังคมและผู๎สูงอายุบ๎านบางแค  

2) คุณกนกพร ชํานาญเวช  

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธาน ี
3) กภ.สุรศักดิ์ ตลิการยทรัพย๑  

โรงพยาบาลกาฬสินธุ๑ จังหวัดกาฬสินธุ๑ 
ผู้ดําเนินรายการ  
ดร.นงลักษณ๑ พะไกยะ   
คณะสาธารณสุขศาสตร๑ มหาวิทยาลัยขอนแกํน 

14.30 – 15.00 น. รับประทานอาหารวําง 
15.00 – 16.30 น. Parallel Session 3 

“หลากหลายนวัตกรรม ทางออกปัญหากําลังคนใน LTC” 
วิทยากร 
1) นพ.ประวิทย๑ สัมพันธ๑สันติกลุ 

Parallel Session 4 
“4 ปี ของการมี CG ในระบบ” 
วิทยากร 
1) ดร.อังสุมาลี ผลภาค 
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ผู๎อํานวยการศูนย๑บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ 
2) อรุณวรรณ แสงฤทธิ์ 

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉนิารายณ๑  
จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

3) กาญจน๑สริี เสรีรตันาคร 

โรงพยาบาลวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธาน ี

ผู้ดําเนินรายการ  
เพ็ญนภา หงษ๑ทอง นักวิจัยอิสระ 
นักวิจัยอิสระ 

คณะสังคมศาตร๑และมนุษยศาสตร๑ มหาวิทยาลัยมหิดล 
2) ดร.นงลักษณ๑ พะไกยะ   

คณะสาธารณสุขศาสตร๑ มหาวิทยาลัยขอนแกํน 
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วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 

08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน 

09.00 – 10.30 น. Plenary Session 3 
“บทบาทท้องถิ่น ในการจัดระบบ LTC” 
วิทยากร 

1) จุลนพ ทองโสภิต รองนายกเทศมนตรีนครขอนแกํน จังหวัดขอนแกํน 

2) นันทพล พงศธรวิสุทธ์ิ นายกเทศบาลตําบลสันนาเม็ง จังหวัดเชียงใหมํ 

3) ฐิตารีย๑ เช้ือพราหมณ๑ องค๑การบรหิารสํวนจังหวดัสงขลา จังหวดัสงขลา 

4) มาฆะมาศ ประทมุพันธ๑ เทศบาลตาํบลคําขวาง จังหวัดอุบลราชธาน ี

5) ธีระศักดิ์ โฆษคุณวุฒิ ปลัดเทศบาลตําบลบ๎านหลวง จังหวัดเชียงใหมํ 

ผู้ดําเนินรายการ  
ดร.นงลักษณ๑ พะไกยะ คณะสาธารณสุขศาสตร๑ มหาวิทยาลยัขอนแกํน 

10.30  – 10.45 น. รับประทานอาหารวําง 

10.45 – 12.00 น. Plenary Session 4 
“บทบาท พชอ. และภาคีอื่น” 
วิทยากร 

1) พระมหาบวร ปวรธมฺโม เจ๎าอาวาสวัดบุญนารอบ อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

2) สุวัฒน๑ จันทร๑สุข นายอําเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค๑ 

3) อินตํวน เมืองดี อดีตประธานศูนย๑ป๓๋นสุขฮํวมใจ๐ ตาํบลบ๎านกาด อําเภอแมํวาง จังหวัดเชียงใหม ํ

ผู้ดําเนินรายการ  
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เพ็ญนภา หงษ๑ทอง นักวิจัยอิสระ 
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.45 น. Plenary Session 5 
“ก้าวให้พ้นข้อจํากัดของระบบฐานข้อมลู” 
วิทยากร 

1) วรรณา งามประเสริฐ สํานักอนามยักรุงเทพมหานครฯ 

2) ฐิตารีย๑ เช้ือพราหมณ๑ องค๑การบรหิารสํวนจังหวดัสงขลา จังหวดัสงขลา 

3) โกลัญญา พากเพียร โรงพยาบาลสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 

4) สมพร ชัยอยุทธ๑ เทศบาลนครขอนแกํน จังหวัดขอนแกํน 

ผู้ดําเนินรายการ  
นพ.ฑิณกร โนรี สํานักงานวิจัยและพัฒนากําลังคนด๎านสุขภาพ (สวค.) มูลนิธิเพ่ือการพัฒนานโยบายสุขภาพระหวํางประเทศ 

14.45 – 15.45 น. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวอย่างย่ังยืน 
ผู้ดําเนินรายการ  
นพ.ฑิณกร โนรี สํานักงานวิจัยและพัฒนากําลังคนด๎านสุขภาพ (สวค.) มูลนิธิเพ่ือการพัฒนานโยบายสุขภาพระหวํางประเทศ 

15.45 – 16.00น. สรุปเนื้อหาการประชุม และกล่าวปิดการประชุม 
โดย นพ.ฑิณกร โนรี สํานักงานวิจยัและพัฒนากําลังคนด๎านสุขภาพ (สวค.) มูลนิธิเพ่ือการพัฒนานโยบายสุขภาพระหวํางประเทศ 
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ภาคผนวก 5 สรุปผลการจัดประชุม LTC FORUM 2020 

สรุปผลการประชุม LTC Forum 2020 

“ก้าวไปด้วยกันสู่บริการสขุภาพระยะยาวที่ยั่งยืน – Moving together to 

sustainable LTC” 

วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 
 

Parallel Session 1 

หัวข้อเรื่อง “ระบบบริการ institutional based แบบไหนที่สังคมไทยต้องการ” 

นําเสนอโดย  

1 ( รศ.ดร.ศิริพันธ๑ สาสัตย๑ 

คณะพยาบาลศาสตร๑ วิทยาลัยวิทยาศาสตร๑การแพทย๑เจ๎าฟูาจุฬาภรณ๑ 

2 ( คุณธารินี วัฒนวิกร 

ผู๎อํานวยการโรงพยาบาลผู๎สูงอายุกล๎วยน้ําไท 2 

3 ( คุณป๓ญญา ศรีทองสุข  

นายกองค๑การบริหารสํวนตําบลคูหา จังหวัดสงขลา 

1. ประเด็นสําคัญท่ีวิทยากรนําเสนอ  

 มิติทางด้านสุขภาพ 

 Institutional base 

o Institutional base มีสามรูปแบบหลัก ได๎แกํ 

 สถานบริการฉุกเฉิน 

 สถานบริการก่ึงฉุกเฉิน 

 สถานบริการดูแลระยะยาว 

o สถานบริการดูแลระยะยาวมีหลายรูปแบบ เชํน บ๎านพักคนชรา สถานที่ชํวยเหลือใน

การดํารงชีวิต สถานบริบาล สถานดูแลระยะยาวในโรงพยาบาล สถานดูแลระยะ

สุดท๎าย เป็นต๎น  
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 รูปแบบผู๎รับบริการ การดูแลและระดับการดูแลของสถานบริการดูแลระยะ

ยาวมีความแตกตํางกัน ครอบคลุมการดูแลระดับต่ํา (บ๎านพักคนชรา) ไป

จนถึง ระดับสูงสุด (สถานดูแลระยะยาวในโรงพยาบาล และสถานดูแลระยะ

สุดท๎าย) ซึ่งจะต๎องมีการดูแลระดับบุคคลและการรักษาที่ต๎องการความ

เข๎มข๎นมากขึ้นไปตามลําดับ 

o ข๎อมูลการจัดสถานบริบาลผู๎สูงอายุในตํางประเทศ สามารถนํามาใช๎ศึกษาข๎อมูลเพ่ือ

พัฒนาระบบบริบาลของไทยได๎ดังนี้  

 อเมริกา 

- สถานบริบาลในอเมริกา มีทั้งหมด  5 รูปแบบ โดยแนวคิดหลักคือ 

สํงเสริมความเป็นอิสระ ให๎สมรรถนะด๎านรํางกายชะลอความเสื่อม ทั้งนี้ 

ได๎มีการกําหนดมาตรฐานสถานบริบาลโดยองค๑กร Joint Commission 

International (JCI) ซึ่งเป็นองค๑กรสากลที่ทําหน๎าที่ตรวจสอบมาตรฐาน

คุณภาพและความปลอดภัยโรงพยาบาลตําง ๆรวมถึงมีการคํานวณอัตรา

บุคลากรตามจํานวนความต๎องการการดูแลของผู๎พักอาศัย    ) ผู๎สูงอายุใน

สถานบริบาล) 

 ญี่ปุุน มีการกําหนดอัตราแพทย๑ตามความจําเป็น  

 อังกฤษ มีการกําหนดอายุของบุคลากรที่ให๎การดูแลสุขวิทยา 

 ออสเตรเลีย มีการแบํงระดับการบริการออกเป็นสองระดับ คือ ระดับต่ําและ

ระดับสูง ทั้งนี้ การจัดระบบขึ้นกับความต๎องการของผู๎รับบริการ ถ๎าหาก

ผู๎รับบริการต๎องการการดูแลระดับสูงก็จําเป็นต๎องมีพยาบาล 

o การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย 

 ประเทศไทยมีการออกกฎหมายเพ่ือควบคุมดูแลสถานบริบาล โดยมี

สาระสําคัญคือ มีกําหนดหลักสูตรผู๎ให๎บริการ มาตรฐานสถานที่ ความ

ปลอดภัย และคําธรรมเนียมเก่ียวกับสถานประกอบการ 

 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพเป็นผู๎กํากับดูแลกิจการในการดูแลผู๎สูงอายุ และ

กําหนดให๎ขึ้นทะเบียน โดยมีแนวทางในการจดทะเบียนของสถานดูแล

ผู๎สูงอายุ 

 หลังจากจดทะเบียน จะแบํงสถานดูแลเป็น  3 รูปแบบคือ สถานที่ดูแล

ผู๎สูงอายุหรือผู๎มีภาวะพ่ึงพิงระหวํางวัน  สถานที่พักอาศัยสําหรับผู๎สูงอายุ และ

สถานที่บริบาลดูแลผู๎สูงอายุและผู๎มีภาวะพ่ึงพิง 
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 รํางกฎกระทรวงกําหนดให๎มีการอบรมผู๎ดูแลผู๎สูงอายุ ทําให๎การผลิตผู๎ดูแล 

Nursing  home ซึ่งเป็นเอกชนต๎องไปขอหลักสูตรที่กรมสนับสนุนบริการ

สุขภาพ แตํถ๎าเป็นภาครัฐสามารถไปขอหลักสูตรได๎ท่ีกรมอนามัย 

 การดูแลผู๎ สู งอายุจะแบํ งตามระดับความต๎องการ ในการดูแล   แตํมี

พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ คนที่ขึ้นทะเบียนสามารถเป็น

บุคลากรด๎านสุขภาพ ไมํจําเป็นต๎องเป็นพยาบาล  

o ยังไมํมีมาตรฐานบุคลากร เนื่องจากบุคลากรสํวนมากเป็นคนที่จบการอบรม 420 

ชั่ ว โมง  หากต๎องการการดูแลจากบุคลากรวิชาชีพ ต๎องไปรับบริการที่

สถานพยาบาล ได๎แกํ โรงพยาบาลการพยาบาลและผดุงครรภ๑ โรงพยาบาล

กายภาพบําบัด โรงพยาบาลเฉพาะประเภทผู๎ปุวย โรงพยาบาลผู๎สูงอายุ ทั้งนี้ การ

จดสถานพยาบาลมีคําใช๎จํายสูง ดังนั้น จึงเสนอแนะให๎มีการพัฒนากฎหมายให๎

สถานบริบาลเป็นสถานให๎บริการตามกฎหมายที่ไมํต๎องมีการรักษา 

 สถานบริการเอกชน: กรณีตัวอยํางโรงพยาบาลกล๎วยน้ําไท 

o เป็นตัวอยํางภาคเอนชนที่ให๎บริการ intermediate care ครบวงจร โดยมีการ

ขยายบริการ Long term care  (LTC) แกํผู๎สูงอายุ และมีการพัฒนาบริการที่

หลากลาย มีการจัดบริการ integrate care ให๎ครอบคลุมการดูแลทุกระดับ ไมํ

วําจะเป็น Acute care, Intermediated care, Specialize care, Long term 

care, Rehabilitation และ Home care ทั้งนี้ Level of care  เป็นการ

ออกแบบมาเพ่ือตอบโจทย๑คําบริการการรักษา  

o เปูาหมายในการให๎บริการ 

 รูปแบบบริการจึงจะต๎อง integrate  เชื่อมตํอกับภาครัฐ เอกชน และชุมชน 

รวมถึงการ integrate กับแพทย๑สาขาตําง ๆ เชํน แพทย๑แผนไทย แพทย๑แผน

ประยุกต๑ เป็นต๎น 

 ได๎มีการพัฒนาแอพลิเคชั่นสําหรับการเรียกบริการของผู๎สูงวัย เพ่ือสนับสนุน

การให๎บริการสุขภาพอยํางทันทํวงที 

 ได๎พัฒนารูปแบบการให๎บริการแบบรีสอร๑ท ฟาร๑มออแกนิกส๑ เพ่ือให๎ครบวงจร   

o ความท๎าทาย 

 การสร๎างคุณภาพมาตรฐาน  

- การค๎นหามาตรฐานในการทํางานและการพัฒนาการทํางาน    ) KPI ( ที่

ตอบรับกับมาตรฐาน LTC  
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- โรงพยาบาลได๎รับมาตรฐานการรับรองจากอเมริกา    ) JCI ( มาเกือบ 7 ปี 

ในด๎านของ LTC และ Home care 

o การจัดกําลังคน 

 ให๎ความสําคัญกับจุดรอยตํอของระดับการบริการ จัดกําลังคนให๎เพียงพอตํอ

การให๎บริการ พร๎อมทั้งขยายการดูแลรักษาให๎เหมาะสมกับลูกค๎าในกลุํมตําง 

ๆ โดยคํานึงถึงความแตกตํางทางด๎านวัฒนธรรมและศาสนาของผู๎สูงวัย

ตํางชาติ  

o มีโอกาสสูงมากที่ผู๎สูงอายุถูกทิ้งในระบบ 

o การพัฒนาความรู๎ 

 บุคลากรไมํวําระดับใด สามารถทํางาน LCT ได๎ในระยะยาว ยิ่งอยูํนานยิ่ง

เข๎าใจระบบ 

 มีโรงเรียนฝึกบุคลากรที่ขึ้นตรงกับกระทรวงศึกษาธิการ โดยตอนนี้มีพัฒนา

เป็นแบบแบบ e-learning และแบบตัวตํอตัว (การฝึกทักษะในห๎อง Lab) 

รวมถึงมีการฝึก re-skill ด๎วย ซึ่งเป็นการ maintenance คนให๎อยูํในระบบ 

 ศูนย๑ให๎บริการกายอุปกรณ๑และฟ้ืนฟูสมรรถภาพรํางกายสําหรับผู๎จําเป็นต๎องได๎รับการ

ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ: องค๑การบริหารสํวนตําบลคูหา จังหวัดสงขลา 

o การทํางานด๎านสาธารณสุขในพ้ืนที่ ต๎องสร๎างความเข๎าใจตั้งแตํปลัดอําเภอ ซึ่ง

โครงการ LTC เป็นเรื่องที่ตําบลพยายามผลักดัน โดยเริ่มจาก  ‘ศูนย๑พัฒนา

คุณภาพชีวิต’ ซึ่งตั้งอยูํที่โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพตําบล และได๎ขยายความ

รํวมมือไปยังหนํวยงานตําง ๆ พยายามสร๎างความตระหนักในชุมชนในอําเภอเข๎า

รํวม ซ่ึงมีการพัฒนามาเรื่อย ๆ  

o ศูนย๑สร๎างสุข 

 แตํเดิมทําเรื่องพัฒนาคุณภาพชีวิตผู๎สูงอายุอยํางเดียว ตํอมาจึงทํางานบูรณา

การมากข้ึน และขยายผู๎รับบริการทั้งกลุํมผู๎สูงอายุและกลุํมเปราะบาง  

 มีอุปกรณ๑ภายในศูนย๑มีครบถ๎วน  ทําให๎ผู๎ปุวยที่ต๎องไปรักษาหรือกายภาพที่

โรงพยาบาล สามารถถํายโอนมายังศูนย๑ได ๎

 มีตารางการให๎บริการแบบเชิงรุก (ลงพ้ืนที่ตรวจ) โดยสหวิชาชีพ 

 มีแพทย๑แผนไทยมาดูเรื่องข๎อเขํา 

o การประเมินการทํางาน 

 ผู๎ปุวย 18 คนมีอาการคงที ่5 คน ดีขึ้น 6 คน  
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 มีพนักงานที่ผํานการอบรม 72 ชั่วโมง 39 คน 

 ทํามกลางสภาพป๓ญญาและการถอดบทเรียน ทําให๎เห็นโอกาสจากการรํวมมือรํวมใจ

ของคน 

 มิติทางด้านสังคม 

 ท๎องถิ่นทํางานอยูํ 3 เรื่องหลัก คือ  

o ความทุรกันดารของโครงสร๎างพ้ืนฐาน 

o งานสังคมและคุณภาพชีวิต ที่ยิ่งทํายิ่งเหนื่อย ยิ่งทํามาก ยิ่งเจอป๓ญหา 

o ทัศนคติ และการมีสํวนรํวมของคนในพ้ืนที่ เชํน ถ๎าทําโครงสร๎างพ้ืนฐานดี คนก็

ต๎องการแก๎ป๓ญหาจากท๎องถิ่นอยํางเดียว ทําให๎อาสาสมัครหมูํบ๎านต๎องทํางาน

หนักมากขึ้น 

 การรองรับผู๎สูงอายุที่เพ่ิมมากขึ้น ท๎องถิ่นได๎มีการบริหารจัดการนักบริบาลท๎องถิ่นที่เป็น 

intermediate care ให๎ดูแลผู๎สูงอายุที่ไมํได๎อยูํกับครอบครัว อีกทั้งยังมีความรํวมมือกับ

ภาคเอกชน 

 มิติทางด้านสิ่งแวดล้อม 

 รํางกาย จิตใจ และสิ่งแวดล๎อม ต๎องคํานึงถึงรอบด๎าน เพราะผู๎สูงอายุมักจะติดบ๎าน  

2. ประเด็นสําคัญท่ีเกิดขึ้นระหว่างการอภิปราย 

 หากมีมาตรฐานของการจัดสถานบริการดูแลระยะยาวที่ดี องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นอาจไมํ

ต๎องทํา โดยให๎ไปซื้อบริการที่เปิดแทน จึงมีข๎อแนะนําให๎มีสถานบริการเหลํานี้กระจายตาม

ท๎องถิ่นตําง ๆ  สํงเสริมให๎สถานบริการอยูํในชุมชน 

 คิดวําท๎องถิ่นมีความรู๎ สามารถทําเหมือนที่องค๑การบริหารสํวนตําบลคูหาทํา ถ๎าผู๎บริหาร

ท๎องถิ่นให๎ความสําคัญ  อยากให๎มีการออกระเบียบให๎ชัดเจน เพ่ือให๎ท๎องถิ่นสร๎าง

ประโยชน๑แกํประชาชน 

 Day care เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการดูแลผู๎สูงอายุ 

 ไมํมีการจัดบริการที่มุํงเน๎นไปที่กลุํมพระสงฆ๑ซึ่งเป็นกลุํมเปราะบางกลุํมหนึ่ง 

 ผู๎สูงอายุมักมีป๓ญหาเรื่องอุบัติเหตุ ป๓ญหาคือสภาพแวดล๎อมไมํเหมาะสมกับการดํารงชีวิต ซึ่ง

สํวนนี้ก็มีกองทุนสนับสนุน แตํจากการทํางานที่ผํานมา คือ ระเบียบข๎อปฏิบัติที่ทําให๎ผู๎ปฏิบัติ

ท๎อเป็นระยะๆ และสองคือ อํานาจหน๎าที่ในการปฏิบัติ วําใชํอํานาจหน๎าที่ ที่ระบุไว๎ใน

พระราชบัญญัติหรือไมํ 
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3. ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม 

 ศูนย๑บริการผู๎สูงอายุต๎องใช๎ทีมสหวิชาชีพ ซึ่งนําจะมีการ outsource ซึ่งทีมที่มีการชํานาญ

วิชาชีพได๎ โดยมีองค๑การบริหารจังหวัดเป็นผู๎บริหารจัดการใหญํ แตํต๎องหาข๎อมูลวําอะไรจะ

คุ๎มคําค๎ุมทุนมากวํากัน 

 สังคมสวัสดิการเป็นเรื่องที่ควรฟื้นฟู อยากให๎เน๎นเรื่องชุมชนสวัสดิการให๎มากขึ้น เพราะความ

ต๎องการของประชาชนเพิ่มขึ้น ในขณะที่งบประมาณจํากัด 

 อยากให๎หนํวยงานของรัฐลงไปดูวํามีองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นไหนที่ไมํได๎ทํา และป๓ญหาคือ

อะไร 

 งานนี้ยังมีเจ๎าภาพที่ไมํชัดเจน ผู๎นํารํองเป็นสาธารณสุข และกําลังถูกถําย โอนไปที่ท๎องถิ่น 

อยากให๎แตํละชุมชนมีศูนย๑พัฒนาผู๎สูงอายุ งานนี้ต๎องอาศัยคนมีความรู๎ แตํในท๎องถิ่ นเอง

การบูรณาการยังไมํชัด การเบิกจํายคํอนข๎างยุํงยาก ในบางชุมชนยังมองวํางานนี้เป็นงานของ

สาธารณสุข เพราะสาธารณสุขจะถูกผลักให๎มาขับเคลื่อนตํอ ดังนั้นจึงอยากให๎มีการบูรณา

การและเปลี่ยนทัศนคติของผู๎นําท๎องถิ่น  

 ทุกหมูํบ๎านมีศาลาหมูํบ๎าน และมีวัด มีสถานที่ที่สามารถทําได๎ อาจจะจัดให๎มีวิทยากรเวียนไป

จัดกิจกรรมเพ่ิอดูแลผู๎สูงอายุ 

4. ประโยคที่ควรจดจํา (พร้อมชื่อและตําแหน่งผู้พูด) 

“ทุกคนอยากเดินไปตามกฎหมาย แตํทุกอยํางมีต๎นทุน สุดท๎ายจะวกกลับมาที่ราคา ซึ่งทําให๎เกิด

อุปสรรคให๎การเข๎าถึงบริการ” คุณธารินี วัฒนวิกร ผู๎อํานวยการโรงพยาบาลผู๎สูงอายุกล๎วยน้ําไท 

“การดูแลให๎มีคุณภาพชีวิตที่ดี ต๎นทุนสูงมาก” คุณธารินี วัฒนวิกร ผู๎อํานวยการโรงพยาบาลผู๎สูงอายุ

กล๎วยน้ําไท  

“จิตอาสาหรือจิตสํานึก เราควรจะสร๎างตรงไหนกํอน” คุณป๓ญญา ศรีทองสุข นายกองค๑การบริหาร

สํวนตําบลคูหา จังหวัดสงขลา 

Parallel Session 2 

หัวข้อเรื่อง “บทบาทวิชาชีพใน LTC” 

นําเสนอโดย  

 1. ตัวแทนศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมและผู้สูงอายุบ้านบางแค ศูนย์พัฒนาการ

จัดสวัสดิหารสังคมและผู้สูงอายุบ้านบางแค 
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1.1 ประเด็นสําคัญท่ีวิทยากรนําเสนอ 

 ข้อมูลทั่วไป 

o ศูนย๑พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมและผู๎สูงอายุ มีด๎วยกันทั้งหมด 12 แหํง 

ทั่วประเทศ ลักษณะการให๎บริการ ดูแลผู๎ปุวยทั้งกลุํมติดบ๎าน กลุํมติดเตียง 

โดยมีการทํางานทั้งเชิงรุก และเชิงปูองกัน 

o ศูนย๑พัฒนาคุณภาพชีวิตและสํงเสริมอาชีพผู๎สูงอายุ  ทําหน๎าที่เป็นศูนย๑ฟ้ืนฟู

คุณภาพผู๎สูงอายุอยูํในชุมชน มีสถานะกึ่งฟ้ืนฟู กึ่งโรงพยาบาล  ถือเป็น

สังคมนอกบ๎านของผู๎สูงอายุ และพยายามดึงผู๎สูงอายุออกมาทํากิจวัตร

ภายนอกบ๎าน  

o มีกลไกอาสาสมัคร อผส. 120 คน อบรม 180 ชม โดย 1 คน ดูแลผู๎สูงอายุ 

5 คน มีคําตอบแทนเดือนละ 200 บาท 

 

 มิติทางด้านสุขภาพ 

o บทบาทของนักสังคมสงเคราะห๑เข๎าไปฟ้ืนฟูตั้งแตํผู๎ปุวยรับการรักษาอยูํใน

โรงพยาบาล และในชํวง  Intermediate care มีความสําคัญมาก สํวนนี้นัก

สังคมสงเคราะห๑จะเข๎าไปฟ้ืนฟูสมรรถนะตั้งแตํชํวงการฟ้ืนฟูระยะกลาง 

และมีการประเมินศักยภาพครอบครัว สําหรับการฟ้ืนฟูผู๎สูงอายุ  

 

 มิติทางด้านสังคม 

o ป๓ญหาของผู๎สูงอายุสํวนใหญํจะเกิดขึ้นที่บ๎าน คนในบ๎านจึงควรมีความรู๎ใน

การดูแลผู๎สูงอายุเป็นสําคัญ และความรู๎ต๎องออกแบบตามรายบุคคล (care 

plan) โดยมีผู๎สูงอายุเป็นศูนย๑กลาง และมุํงเน๎นการให๎ความรู๎กับสมาชิก

ภายในครอบครัวเพ่ือการดูแลผู๎สูงอาย ุ

o “การดูแลผู๎สูงอายุ ชุมชนต๎องเดํน สถาบันต๎องเล็ก” ระบบ Long Term 

Care ต๎องลดภาระการพึงพิงของสถาบันให๎น๎อยที่สุด  

 

 มิติทางด้านสิ่งแวดล้อม 

o ภายในศูนย๑บ๎านบางแคจะมีการปรับสภาพแวดล๎อมและสิ่งอํานวยความ

สะดวกสําหรับผู๎สูงอายุ บ๎านละ 25,000-40,000 บาท และมีการปรับ
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สภาพแวดล๎อมภายนอกด๎วย เชํน วัด รวมถึงมีการการสนับสนุนเงินให๎แกํ

ผู๎สูงอายุ  3 , 000 บาท (3 ครั้งตํอปี) 

1.2 ประเด็นสําคัญท่ีเกิดขึ้นระหว่างการอภิปราย 

 ไม่มี 

1.3 ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม 

 ไม่มี 

1.4 ประโยคที่ควรจดจํา (พร้อมชื่อและตําแหน่งผู้พูด) 

o “การดูแลผู๎สูงอายุ ชุมชนต๎องเดํน สถาบันต๎องเล็ก” ระบบ Long Term 

Care ต๎องลดภาระการพึงพิงของสถาบันให๎น๎อยที่สุด  

2. นางกนกพร ชํานาญเวช 

 จากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 

2.1 ประเด็นสําคัญท่ีวิทยากรนําเสนอ  

 ข้อมูลทั่วไป 

o เป็นระบบที่เน๎น primary care มากยิ่งขึ้น โดยใช๎ระบบ referral system 

การบริการเน๎นการดูแลที่เป็น Good service delivery ดูความครอบคลุม

ตํอเนื่อง และการเข๎าถึง 

o มีบทบาทพยาบาลวิชาชีพ 7 ด๎าน ดังนี้ 

 CM 

 ตรวจรักษาเบื้องต๎น  

 ดูแลลผู๎ปุวยเรื้อรัง  

 ประสานงานกับท๎องถิ่น 

 การจัดระบบสํงตํอและดูแลตํอเนื่อง 

 การเสริมสร๎างศักยภาพ  

o บทบาทของ CM  

 ต๎องมีบทบาทและสมรรถนะ  

 มีคุณลักษณะเชิงพฤติกรรม  

 7 สมรรถนะเชิงวิชาชีพ สําคัญมากกับ CM 
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 5 สมรรถนะเชิงบทบาทหน๎าที่  

 8 สมรรถนะเฉพาะ มีเรื่องการดูแลผู๎สูงอายุ 

 CM ต๎องทํางานและเชื่อมประสานกับชุมชน/อปท.  

 แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ในพื้นที่ 

 มีการพัฒนาศักยภาพ CM ในแตํละ รพสต . 

 มีการขยายเครือขํายตํางอําเภอเพ่ือบูรณาการการทํางานรํวมกัน 

 CM ประเมินผู๎ปุวยในแงํของสุขภาพ 

o บทบาทของพยาบาลวิชาชีพ 

 เป็น CM ดูแล CG ในระบบ LTC 

 ฐานะพยาบาลวิชาชีพ 

 มิติทางด้านสุขภาพ 

o มีการให๎บริการด๎านปฐมภูมิ เริ่มตั้งแตํการดูแลตั้งแตํเกิด (ให๎วัคซีน) คัด

กรองป๓จจัยเสี่ยง (รวมคนไข๎ NCD) และให๎การรักษาเบื้องต๎น และฟ้ืนฟู

สมรรถภาพ (ตั้งแตํระยะ IMC) การจัดการตนเอง กฎหมายที่เกี่ยวข๎อง 

จนถึงระยะสุดท๎าย  

o เน๎นการบริการครอบครัว ประเมินครอบครัว วินิฉัยความต๎องการ วาง

แผนการดูแล และการปฏิบัติ 

o มุํงเน๎น การ self-management ดูแลตัวเองได๎ดี เพ่ือไมํให๎เข๎าวงจร 

IMC>LTC>Palliative care 

o มีการสนับสนุนอุปกรณ๑พร๎อมชํวยสนับสนุน เชํน กายอุปกรณ๑ walker ไม๎

เท๎า และ หม๎อนอน ทําหนังสือมารับได๎ 

 มิติทางด้านสังคม 

o การแบํงบทบาทการดูแล โดยนักสังคมสงเคราะห๑ประเมินความต๎องการ

ของผู๎ปุวยรายบุคคล แตํพยาบาลประเมินผู๎ปุวยในแงํของสุขภาพ 

 

 มิติทางด้านสิ่งแวดล้อม 

ไม่มี 

2.2 ประเด็นสําคัญท่ีเกิดขึ้นระหว่างการอภิปราย 

 ไม่มี 
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2.3 ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม 

 ไม่มี 

2.4 ประโยคที่ควรจดจํา (พร้อมชื่อและตําแหน่งผู้พูด) 

 “LTC เราต๎องไมํทํางานคนเดียว” 

 

3. กภ.สุรศักดิ์ ติลการยทรัพย์ 

 โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

3.1 ประเด็นสําคัญท่ีวิทยากรนําเสนอ  

 ข้อมูลทั่วไป 

o การดูแลคนพิการ และผู๎สูงอายุไมํใชํแคํกระทรวงสาธารณสุขอยํางเดียวที่

รับผิดชอบ แตํยังมีป๓ญหาอ่ืน ๆ นอกจากเหนือสุขภาพที่เป็นป๓ญหา เชํน 

การประกอบอาชีพ ด๎านการศึกษา ซึ่งกระทรวงฯ ไมํสามารถตอบโจทย๑ได๎ 

ครบทุกมิตินอกเหนือจากทางด๎านสุขภาพ จึงเป็นที่มาของการจัดตั้ง ศูนย๑

โฮมสุข โดยการรวมกลุํมทั้งฝุาย มหาดไทย พม. กระทรวงศึกษา และ กสธ. 

4 ภาครัฐรํวมกัน เพ่ือตอบโจทย๑ให๎ครบทุกด๎านเพื่อดูแลผู๎สูงอายุ   

o ศูนย๑โฮมสุขเกิดจากกองทุนฟ้ืนฟูฯ และชวนนักกายภาพบําบัดตํางอําเภอมา

ทํางานเพ่ือขยายเปูาหมายมากขึ้น 

o แนวคิดให๎คนในชุมชนดูแลกันได๎เ พ่ือให๎เกิดความยั่งยืนมากขึ้น โดย

องค๑ประกอบเพื่อให๎เกิดความยั่งยืนอยูํภายใต๎ตัวยํอ Homesuk คือ 

 H health  

 O organization  

 M empowers 

 E environment 

 S social 

 U unity 

 K knowledge 
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 มิติทางด้านสุขภาพ 

o บทบาทของนักกายภาพบําบัดใน LTC  

 สํงเสริมปูองกัน  

 รักษา  

 ฟ้ืนฟู 

 ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ด๎านการเคลื่อนไหว ให๎เป็นปกติมาก

ที่สุด 

 จํายอุปกรณ๑ท่ีจําเป็น 

 ดําเนินการเรื่องการรับรองคนพิการ เชิงรุก (รับรอง-รับ

เงินคนพิการ) 

 ปรับสภาพบ๎านให๎เอื้อตํอผู๎สูงอายุ 

o บทบาทของ CG 

 ดูแลกิจวัตรประจําวันผู๎สูงอายุ  

 การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ เพิ่ม ADL ทําให๎ติดเตียงน๎อยลง 

 

 มิติทางด้านสังคม 

o กระบวนการของศูนย๑โฮมสุข คือ ชุมชนมีสํวนรํวมในออกแบบการพัฒนา

คุณภาพชีวิตด๎วยกัน ในทุกมิติ ทั้งการงาน สุขภาพ ชีวิตความเป็นอยูํ 

การศึกษา และอาชีพ  

 มิติทางด้านสิ่งแวดล้อม 

3.2 ประเด็นสําคัญท่ีเกิดขึ้นระหว่างการอภิปราย 

 คนไข๎เป็นศูนย๑กลาง และออกแบบการฟ้ืนฟูท่ีเหมาะสมโดยชุมชนแนวคิดของหมอโฮมสุข คือ 

มองประชาชนเป็นศูนย๑กลาง โดยมี อสม . หรือจิตอาสา เข๎ามาชํวยงานนักกายภาพบําบัด 

(Model) 

 พยาบาล นักกายภาพบําบัด และนักสังคมสงเคราะห๑ สามารถเป็น CG และ CM ได๎ โดยไมํ

จํากัดวิชาชีพ 

 การตั้งศูนย๑โฮมสุขจะให๎ชุมชนเลือก โดยไมํเน๎นพื้นที่ของสาธารณสุข แตํมักเลือกตั้งที่เทศบาล 

)อปท.) เนื่องจาก ความรู๎สึกของคนไข๎ และการสนับสนุนเพ่ิมเติมจาก อปท และเป็นสถานที่

รวมศูนย๑กลางสําหรับทํากิจกรรมของ ผู๎เข๎ารับบริการ (การรักษา และการเข๎าสังคม) 
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3.3 ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม 

 ให๎ผู๎ปุวย LTC สามารถเบิกจากกองทุนฟ้ืนฟูได๎ 

 ถอดกิจกรรมกายภาพบําบัด ออกจากชุดสิทธิประโยชน๑ผู๎ปุวย สามารถคีย๑เบิก

งบประมาณ 

 

3.4 ประโยคที่ควรจดจํา (พร้อมชื่อและตําแหน่งผู้พูด) 

  “ภาครัฐเป็นผู้ให้ และประชาชนเป็นผู้รับ ความยั่งยืนไม่มีแน่นอน ท าอย่างไรให้ชุมชน

ดูแลชุมชน แบบนี้ความยั่งยืนมีแน่นอน” 

4. ดร.ลินดา ศิริภูบาล สุโขทัย 

 CM จากบุคลากรอปท. 

4.1 ประเด็นสําคัญท่ีวิทยากรนําเสนอ  

 ข้อมูลทั่วไป 

o จากโครงการของ JICA นํารํอง กํอนโครงการ Long Term Care พบวํา 

หากองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นเป็นเจ๎าภาพจะทําให๎การทํางานจะทําให๎

เป็นไปได๎ด๎วยดีมาก 

o อ๎างถึงคุณหมอ ศุภกิจ แจ๎งวํา หลังจากไปดูงานที่ญี่ปุุนบอกวําเจ๎าภาพหลัก

ควรจะเป็นท๎องถิ่น ท๎องถิ่นคือ key point ที่เคียงคูํกับสาธารณสุขในงาน 

Long Term Care  

o เริ่มกําหนดให๎โควตา นายก ปลัด สาธารณสุขท๎องถิ่นให๎มาอบรมเป็น CM 

และท๎องถิ่นสามารถทํา care plan ได๎ดี โดยเฉพาะด๎านสิ่งแวดล๎อม โดย

ลักษณะเป็น social care plan จากนั้นมีการติดตามในพ้ืนที่ พบวํา CM 

ท๎องถิ่นเป็นผู๎นําเสนอผลงาน (มีความ active) และ CM ด๎านสาธารณสุข

จะทําหน๎าที่เป็นพี่เลี้ยง  

o งบเบิกจํายของโครงการ  Long Term Care  จะใช๎งบเบิกจากท๎องถิ่นเป็น

สํวนใหญํ 

 

4.2 ประเด็นสําคัญท่ีเกิดขึ้นระหว่างการอภิปราย 
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ไม่มี 

4.3 ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม 

ไม่มี 

4.4 ประโยคที่ควรจดจํา (พร้อมชื่อและตําแหน่งผู้พูด) 

 ไม่มี 

5. นางวรรณวิมล ชมโฉม 

 นักสังคมสงเคราะห์ จาก รพ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 

5.1 ประเด็นสําคัญท่ีวิทยากรนําเสนอ  

 ข้อมูลทั่วไป 

o วิสัยทัศน๑ของผู๎บริหาร รพ. มองวํา “การดูแลคนไข๎ 1 คน จะต๎องดูแล

ครอบครัวทั้งหมด และสภาพแวดล๎อมที่เค๎าอยูํด๎วย” 

 มิติด้านสังคม 

o กลุํมเปราะบางอยูํในความดูแลของนักสังคมฯ ตั้งแตํออกจากโรงพยาบาล 

ต๎องประเมินให๎ได๎วําคนไข๎พร๎อมที่จะกลับบ๎านหรือไมํ นักสังคมฯ ต๎องลงไป

เตรียมความพร๎อมให๎เหมาะสม ครบองค๑ประกอบตํอการกลับบ๎าน และต๎อง 

support คนไข๎และครอบครัวคนไข๎ (คนไข๎เป็นศูนย๑กลาง) เชํน ภรรยา พํอ

แมํ เพ่ือให๎ครอบครัวผํานวิกฤติไปได๎ และต๎องทําตํอเนื่องจนกวําจะผําน

วิกฤติ หรือบางครั้งต๎องดูแลตลอดชีวิต หรือหากมีป๓ญหาจะสามารถติดตํอ

ปรึกษาหานักสังคมฯ ได ๎

 

 

5.2 ประเด็นสําคัญท่ีเกิดขึ้นระหว่างการอภิปราย 

 ไม่มี 

5.3 ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม 

 ไม่มี 
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5.4 ประโยคที่ควรจดจํา (พร้อมชื่อและตําแหน่งผู้พูด) 

“การดูแลคนไข๎ 1 คน จะต๎องดูแลครอบครัวทั้งหมด และสภาพแวดล๎อมที่เค๎าอยูํด๎วย” 

ข้อสรุปจาก Moderator 

 CM สามารถเป็นใครก็ได๎ ไมํจํากัดที่บุคลากรสาธารณสุข แตํสามารถทําหน๎าที่ประสานให๎

ผู๎ปุวยได๎เข๎าถึงบริการ LTC ได ๎

 สหวิชาชีพมีความสําคัญในบริบทความหลากหลายของ LTC ที่มีความต๎องการที่แตกตํางกัน 

แตํต๎องมีการการจัดการโดย CM ซึ่งสํวนใหญํเป็นพยาบาลที่ดูแล LTC ซึ่งเป็นภาระและ

อาจจะไมํเข๎าถึงงานสหวิชาชีพ แตํก็มีบางพ้ืนที่ที่ CM ไปลงที่ อปท. ซึ่งมีบทบาทที่อาจจะ

เข๎าใจสหวิชาชีพมากกวํา และเป็นเจ๎าภาพหลักของพ้ืนที่ 

 ท๎องถิ่นมีคนและความพร๎อมด๎านศักยภาพ และทรัพยากร สําหรับสวมบทบาทการเป็น CM 

สามารถได๎ทั้งงานสังคม สิ่งแวดล๎อม และสุขภาพ  
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Parallel Session 3 

หัวข้อเรื่อง “หลากหลายนวัตกรรม ทางออกปัญหากําลังคนใน LTC” 

นําเสนอโดย  

1 ( นพ.ประวิทย์ สัมพันธ์สันติกุล - ผู้อํานวยการศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ 

2 ( นางอรุณวรรณ แสงฤทธิ์ – โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

3 ( นางกาญจน์สิรี เสรีรัตนาคร - โรงพยาบาลวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 

 

1. ประเด็นสําคัญท่ีวิทยากรนําเสนอ  

 มิติทางด้านสุขภาพ 

1 ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ 

 สถานะของสถานบริการนี้เป็นเหมือน 1 ใน 50 โรงพยาบาลชุมชน ของ

สาธารณสุข ภายใต๎สํานักอนามัย 

 การให๎บริการของศูนย๑เหมือนโรงพยาบาลชุมชนของกทม มีเพียง OPD/ 

เชิงรุกในชุมชน 

 มีแนวทางในการสร๎างกิจกรรมแกํผู๎สูงอายุ กิจกรรมเชิงสํงเสริมสุขภาพ มี

กิจกรรมเชิงชุมชน โดยมีเปูาหมายตั้งชมรมผู๎สูงอายุในทุกชุมชน มีกิจกรรม

สํงเสริมสุขภาพในชมรมผู๎สูงอายุ และมี Long term  care (LTC) เป็นงาน

ที่เพ่ิมเข๎ามาในชํวงห๎าปีนี้ 

 มีการดําเนินงานบริการนอกศูนย๑บริการสาธารณสุข เชํน Home visit/ 

home health care/ งานสาธารณสุขมูลฐาน เป็นต๎น 

 ผู๎รับบริการสํวนใหญํเป็นคนตํางจังหวัดที่อยูํกรุงเทพ  

 ป๓ญหา: อัตรากําลังคนในการให๎บริการ (แพทย๑ เทคนิค เจ๎าพนักงาน

สาธารณสุข และนักสังคมสงเคราะห๑) ทําให๎ต๎องมีการจ๎างบุคคลภายนอก

เขา๎มาทํางานเพ่ิม แตํมีจุดแข็งในเรื่องของงบประมาณ ที่ทาง กทม. มีการ
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จัดสรรในด๎านนี้มาให๎ และมีอาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) ชํวยในการลง

พ้ืนที่ (อสส ได๎สิทธิประโยชน๑เหมือน อสม) 

 แนวทางแก๎ป๓ญหา 

o ผลิต CG 

 มีการดําเนินการผลิต CG ในพ้ืนที่ โดยการอบรม ผลิต 75 

ทํางานอยูํ 58  ผสานกับการทํางานรํวมกันแบบไตรภาคี 

[ศูนย๑+ โรงพยาบาล + สํานักงานเขต] 

 ในชํวงแรกมีผู๎อบรมคํอนข๎างเยอะ แตํหลังก็มี lost 

ออกไป และยังไมํเพียงพอตํอความต๎องการ 

o หนองแขมโมเดลเกิดขึ้นเพ่ือพัฒนาตํอเนื่องให๎ครบวงจร 

 มีสหวิชาชีพที่ลงไปเสริมบริการให๎ชุมชน 

 แบํงพ้ืนที่ชุมชนออกเป็นโซน และจัดตั้งเป็นศูนย๑พัฒนา

ผู๎สูงอายุใน 8 โซน ทําให๎ชุมชนพ่ึงตัวเองได๎ มีชุมชนรอบๆ 

ใกล๎เคียง เลือกพ้ืนทีชุ่มชนที่เหมาะสมมาตั้งศูนย๑พัฒนา

ผู๎สูงอายุ 

 การจัดสรรอัตรากําลังคน อาศัยจุดแข็งเรื่องงบประมาณ

สํานักงานเขต อีกสํวนคืองบกองทุนหลักประกันสุขภาพ

ในการจ๎างคนมาชํวย เพื่อให๎มารํวมดําเนินการ  

 มีการเอ้ือระเบียบที่ กทม.สามารถดําเนินการได๎ 

สามารถจ๎างได๎แทบทุกตําแหนํง 

 การจ๎างต๎องเป็นนนอกงบประมาณ ซึ่งมีเงินบํารุง

จากงบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

2 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 ป๓ญหา 

o ในบริบทของ CM มักมีป๓ญหาในเรื่องของปริมาณงานมาก งาน

ประชุม ลาตําง ๆ เพื่อนรํวมงานไมํสามารถทําแทนได๎ [เพ่ือนไมํ

ทราบ ADL/ 4 กลุํม/ Care Pan / ฯลฯ] 

 การแก๎ป๓ญหา 
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o การถํายโอนภาระงานด๎วยการสร๎าง Mini CM:   

 หลักสูตร Mini CM มาจากตารางกรมอนามัย สอง

สัปดาห๑มากาง แล๎วตัดสํวนที่ไมํจําเป็นออกโดยผํานการ 

discuss กับองค๑การปกครองสํวนท๎องถิ่น 

 ประชุมหาหรือในกลุํม CM เพ่ือวางแผนหลักสูตรสองวัน 

โดย Mini CM ต๎องสามารถบริหารปูองกันข๎อติด สร๎าง

ความแข็งแรงกล๎ามเนื้อ รู๎จัก Care plan และมีการ

ประเมินผลวําหลังจากดูแลแล๎วตลอดทั้งปี ผู๎สูงอายุมี

ความคืบหน๎าตามที่วางไว๎หรือไมํ 

 CM จะได๎ 300 บาท/วัน เบิกจากกองทุน LTC แตํยึด

หลักการเบิกจํายของโรงพยาบาล 

 มีการออกดูแลเชิงรุกตาม CP ที่วางรํวมกัน กับ CM โดย

คําตอบแทนได๎รับเทํากับ CM 

 อบรมฟ้ืนฟูปีละ 1 ครั้ง )ได๎ทบทวนความรู๎และมีการ

แลกเปลี่ยนประสบการณ๑ซึ่งกันและกัน) 

 ผู๎ที่สมัครเรียน Mini CM มีหลายหลาย เชํน นัก

สาธารณสุข 

o อบรมพระคิลานุป๓ฐถาก  

 เปูาหมายคือดูแลพระสงฆ๑ที่วัดให๎ดูแลพระกันเองกัน มี

เปูาหมายเพื่อสํงเสริมสุขภาพพระท่ีวัด 

 จัดโครงการผู๎พ่ึงพิงแบบบูรณาการในพระสงฆ๑ 

o ผลลัพท๑ 

 สามารถทํางานแทน CM ได๎  

 ลดความเครียด CM 

 ลดต๎นทุน 

3 โรงพยาบาลวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 

 บริบทเชิงพ้ืนที่ 

o มีกลุํมติดเตียง 14% 
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o ผู๎ปุวย LCT ในพ้ืนที่มีมากถึง 2,000 กวําคน  

o อยูํในพื้นที่เขตผสม [เมือง+ชนบท] ทําให๎ยังพบป๓ญหาประชากร

แฝง 

 แนวคิด 

o Intermediate care and LCT ควรได๎รับการสนับสนุน 

o แก๎ป๓ญหากําลังคนโดยการใช๎ family base รวมถึงพยายามพัฒนา 

CG และผู๎ดูแลประจําครอบครัว และเพ่ิมสมรรถะ CG 

 ต๎องมีการประเมินครอบครัว หรือมองจุดแข็งใน

ครอบครัว 

 ใช๎หลักการพ่ีเลี้ยงกัลยาณมิตร 

 แนวคิดนี้เป็นทางออกท่ีอาจไมํใชํนวัตกรรมใหมํ แตํทํา

เรื่องนี้ให๎เป็นอุดมการณ๑ของการดูแลผู๎ปุวย LTC 

 สิ่งที่ทําคัญของการดูแลคือ coaching and mentoring 

o ในการทํางาน จิตอาสาจะถูกคัดเลือกให๎มาเป็น CG โดยในป๓จจุบัน

มีจํานวน 186 คน (อัตราการดูแล 1 : 5.2( 

 มิติทางด้านสังคม 

 การสร๎างคนในครอบครัวให๎เป็นผู๎ดูแลที่สําคัญที่สุด เพราะอยูํกับคนไข๎ 24 

ชั่วโมง มีความค๎ุนเคย ผูกพัน รู๎จักใจผู๎ปุวย 

 มิติทางด้านสิ่งแวดล้อม 

 ไมํมี 

2. ประเด็นสําคัญท่ีเกิดขึ้นระหว่างการอภิปราย 

 ป๓ญหาคนไข๎ติดบ๎านติดเตียงเยอะ ในขณะที่ขาดแคลนนักกายภาพ นอกจากการใช๎วิธีเทรน 

CG เพ่ิมแล๎ว อยากทราบแนวทางการจ๎างนักกายภาพจากภายนอก 

o ต๎องมีระเบียบที่สามารถจ๎างคนนอกได๎ 

o เงินจ๎างอาจมาจากโรงพยาบาล แล๎วคีย๑ข๎อมูลเบิกจากสํานักงานหลักประกันสุขภาพ

แหํงชาติ 

o เสนอข๎อมูลขออนุมัติผู๎บริหาร โดยทําให๎ผู๎บริหารเห็นวําประชาชนได๎ประโยชน๑และ

โรงพยาบาลไมํเสียประโยชน๑จากการคีย๑ข๎อมูลบริการที่ทําได๎เพ่ิมข้ึน 
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o จํายคําตอบแทนจิตอาสาจากงบค๑การบริหารจังหวัด และองค๑การบริหารตําบาล 

3. ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม 

ไม่มี 

4. ประโยคที่ควรจดจํา (พร้อมชื่อและตําแหน่งผู้พูด) 

“การบริการตั้งรับอาจไมํเพียงพอ ผู๎สูงอายุอาจไมํสามารถเดินทางมาที่ศูนย๑บริการสาธารณสุขได๎” 

นพ.ประวิทย๑ สัมพันธ๑สันติกุล - ผู๎อํานวยการศูนย๑บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ 

“เขตเมืองเข๎าไมํถึงบริการ” นางกาญจน๑สิรี เสรีรัตนาคร - โรงพยาบาลวารินชําราบ จังหวัด

อุบลราชธานี 

 

Parallel Session 4 

หัวข้อเรื่อง “4 ปี ของการมี CG ในระบบ” 

นําเสนอโดย 1. ดร.อังสุมาลี ผลภาค 

  คณะสังคมศาตร๑และมนุษยศาสตร๑ มหาวิทยาลัยมหิดล 

  2. ดร.นงลักษณ์ พะไกยะ  
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คณะ
สาธารณสุข

ศาสตร๑ 
มหาวิทยาลัย 

ขอนแกํน นําเสนอ โดย ดร.อังสุมาลี ผลภาค 

นําเสนอ โดย ดร.นง
ลักษณ์ พะไกยะ 

หัวข้อ ประเทศญี่ปุุน ประเทศเกาหลี ประเทศไทย 
การบริหาร
จัดการด้าน
เงินสมทบ 
และเงิน
สนับสนุนของ
รัฐบาล 

บริหารจัดการผํานองค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น 

บริหารจัดการโดย
หนํวยงานกลาง 

งบประมาณจาก
สํวนกลางพยายามให๎
ท๎องถิ่นจัดการ 

การจ่ายเงิน
สมทบสําหรับ
การดูแลระยะ
ยาวของ
พลเมือง 

เริ่มจํายเงินตั้งแตํอายุ 40 
เป็นต๎นไป 

จํายเงินสมทบตั้งแตํเริ่ม
ทํางาน ตั้งแตํประกัน
สุขภาพและทั้งหมด 

 

ผู้รับบริการ ตั้งแตํ 65 ปีขึ้นไป ตั้งแตํ 65 ปีขึ้นไป  

นักบริบาล/
การจ้างงาน 

 อยูํภายใต๎ผู๎จ๎าง
งานมีท๎องถิ่นรํวม
จําย 

 อยูํภายใต๎สถาน

บริการทั้งหมด 

 อยูํภายใต๎สถาน

บริการ และ

บริการดูแลที่

บ๎าน 

 

 การรับรอง CG มี
หลายระดับ มีทั้ง
จาก
ประสบการณ๑
และวุฒิ
การศึกษา รวมถึง
เข๎าโรงเรียน
อบรมและรับรอง
จากโรงเรียน 

 การรับรอง CG 

 สมัครเรียน 

อบรม ได๎รับใบ

ประกาศ 

 สอบ

ระดับประเทศ เพ่ือ

ได๎รับใบรับรอง  

  CG มือใหมํต๎อง

อบรมอยํางน๎อย 240 

คุณลักษณะ CG 
o CG ที่สถานบริการ 
 สํวนใหญํเป็นนัก

บริบาล จบ
หลักสูตร พ่ีเลี้ยง 
และผู๎ชํวยพยาบาล  

 ทํางานเต็มเวลา 
 คําตอบแทน 

9000-15000 
 อัตราการลาออก
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ชม. แตํหากมี

ประสบการณ๑จะลด

ชม .และอบรมลง 

หากเป็นวิชาชีพ

พยาบาลจะลดลง

เชํนกัน 

คิดเป็น 50% 
o CG ที่บ๎าน 
 เป็นนักบริบาล 
 สํวนใหญํเป็น

ผู๎สูงอายุ 
 อบรมหลักสูตร 70 

ชม. (เบื้องต๎น) 
 Part-time  
 คําตอบแทนตาม

จํานวนผู๎ปุวย ผําน 
พชอ  

 อัตราการลาออก
คิดเป็น 11% 

 

 

 CG ในญี่ปุุนมี

ความต๎องการ

มากกวําวิชาชีพ

พยาบาล และเริ่ม

เปิดให๎ตํางชาติ

เข๎ามาอบรมและ

เป็น CG ในญี่ปุุน 

(ต๎องได๎ภาษา มี

ชม. เรียนตามท่ี

กําหนด)  
 

 

 

 CG สามารถ

ก๎าวหน๎าและ

พัฒนาไปเป็น 

CM ได๎ 
 

 

จํานวน  
ปี ค.ศ. 2014 มีผู๎บริบาล
อยูํ 1.2 ล๎านคน เข๎าสอบ

ปี ค.ศ. 2019 มีประมาณ 
400 คน 
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จํานวน 190,000 คน และ
จบจากโรงเรียนประมาณ 
300 คน 

ค่าประมาณ
การณ์ 

ปี ค.ศ. 2025 วิเคราะห๑
ความต๎องการประมาณ 
2.8 ล๎านคน โดยต๎องการ
นักสังคมสงเคราะห๑
มากกวํา แพทย๑ หรือ
พยาบาล 

 

 

คุณสมบัติ อายุขั้นต่ําอยํางน๎อย 18 ปี 
 

 

 
จบระดับชั้นมัธยมศึกษา 

 
 

 

มีความสามารถด๎าน
ภาษาญี่ปุุน 

 

 

ประสบการณ์ เรียนอยํางน๎อย 1850 
ชั่วโมง (เนื้อหาด๎านการ
เรียน เรื่องการบริบาล 
สังคม และมนุษย๑) 

ปี ค.ศ. 2010 ทุกคนต๎อง
ผํานการอบรม 240 
ชั่วโมง ถ๎ามีประสบการณ๑
เยอะจะเรียนน๎อยลง 

 

ความก้าวหน้า 

มีความก๎าวหน๎าทางด๎าน
อาชีพ เนื่องจากสามารถ
พัฒนาเป็น CM ได ๎

จํานวนเงินจะเพ่ิมข้ึน 
หากไมํย๎ายสถานที่ทํางาน 
ประมาณ 400,000 วอน 
/ month 

 

  

มีการกําหนด % = ด๎าน
คําแรง 86%  

 

ค่าแรง 
 

คนที่ดูแลในสถานบริการ 
1 ล๎านวอน / เดือน 
(ประมาณ 26,000 บาท) 

 

  

คนที่ดูแลที่บ๎าน 10000
วอน/ วัน (ประมาณ 
14000 บาท) 

 

บทเรียน
สําหรับ
ประเทศไทย 
นําเสนอ โดย 

 การจัดการนักบริบาลคือ การจ๎างงาน ถ๎ามีการจ๎างงานคนจะรู๎สึกวําเป็น
อาชีพจริงจัง และจะสามารถทําได๎อยํางตํอเนื่อง และหากมีการพัฒนาตํอ
ยอดเป็นอาชีพ คาดวําจะสํงผลให๎ประชาชนเข๎ามาสมัครรับการอบรม
เพ่ิมข้ึน 
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ดร.อังสุมาลี 
ผลภาค 

 ควรการสร๎างมาตรฐานโดยการสอบ เพ่ือสามารถทดสอบ และตรวจสอบ
วํามีมาตรฐานมากน๎อยแคํไหน สามารถดูแลได๎จริงหรือไมํ 

 สํวนมากตํางประเทศรับสมัครนักบริบาลที่มาอายุน๎อย เนื่องจากสํงผลตํอ
การพัฒนา การใช๎แรงกาย รวมถึงประสิทธิภาพที่มากกวําอื่น 
เนื่องจากเป็นงานที่คํอนข๎างใช๎แรงกายและแรงใจมาก ถ๎าหากมีการสร๎าง
แรงจูงใจในงาน จะสํงผลให๎เกิดการคงอยูํในระบบที่ยาวนานขึ้น 

ข้อเสนอแนะ 
นักบริบาลสามารถขึ้นทะเบียนได๎เหมือนญี่ปุุนและ
เกาหลี 

 

สรุปจาก Moderator (ดร. นงลักษณ์ พะไกยะ)  
ที่มาของ
งบประมาณ ประกันสุขภาพระยะยาว 

ประเทศไทย 
เริ่มการดูแลที่บ๎าน แตํยังไมํมีด๎านสถาบันที่ชัดเจน ซึ่งมีความแตกตํางจาก
ตํางประเทศ 

ประเทศญี่ปุุน 
และประเทศ
เกาหล ี มีเกณฑ๑ระดับความต๎องการการดูแลของผู๎สูงอายุ 
ใครเป็น
ผู้ดําเนินการ ประเทศญี่ปุุน ท๎องถิ่นจัดการ 

 
ประเทศเกาหลี หนํวยงานกลางจัดกลาง 

 
ประเทศไทย เงินจากสํวนกลางพยายามให๎ท๎องถิ่นจัดการ 

ความต้องการ
นักบริบาล ทุกประเทศมีความต๎องการนักบริบาลเพิ่มขึ้น 
 

2. ประเด็นสําคัญท่ีเกิดขึ้นระหว่างการอภิปราย 

 ดร.อังสุมาลี ผลภาค 

o ตํางประเทศเงินมาจากประกันสุขภาพระยะยาว ภาษี และระบบประกันสุขภาพ 

(รัฐ) ป๓จจุบันไทยมีแคํภาษี ไทยพร๎อมไหมหากจะมีระบบประกันสุขภาพระยะยาว  

o ตํางประเทศ มีกระบวนการควบคุมคุณภาพของ CG ที่เป็นระบบชัดเจน มีหนํวยงาน

รับรองคุณภาพชัดเจน ในขณะที่ของประเทศไทยมีหนํวยงานพัฒนาอบรม CG แตํยัง

ไมํมีหนํวยงานติดตามคุณภาพ  CG 

o หนํวยงานของญี่ปุุนมีโรงเรียนด๎านพัฒนา CG โดยเฉพาะ และรับรองมาตรฐานด๎วย 
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o หลักสูตรและมาตรฐานของ CG ญี่ปุุนจะสูงกวําเกลาหลี 

o การประเมิน CG ในอนาคตจะประมาณการจากจํานวนผู๎สูงอายุในอนาคต และ

กําหนด CG ที่ต๎องการในอนาคต 

 ดร. นงลักษณ์ พะไกยะ 

o อสม คือ ต๎นทุนของการดูแลในพื้นที่จึงมีพ้ืนฐานทางด๎านสุขภาพ สํวน CG ที่เป็น อส

ม. จึงไมํคํอยมีป๓ญหา การมี อสม. ที่ผํานการอบรม CG เข๎ามาทํางานยิ่งเสริมให๎งาน 

Long Term Care เข๎มแข็งมากยิ่งขึ้น (อสม.จะมีความ active มาก)  

o ยุทธศาสตร๑ของงานด๎าน Long Term Care ควรอยูํท๎องถิ่น และต๎องให๎ชุมชน คน

ในชุมชน เข๎ามามีสํวนรํวม 

o การรับรองมาตรฐานของ CG ควรเป็นสถาบันการศึกษาท่ีเป็นผู๎ผลิต CG ที่มีคุณภาพ 

และเป็นมาตรฐานเดียวกัน  

o การอบรม CG ถือเป็นกิจการที่เป็นอันตรายตํอสุขภาพ ซึ่งต๎องดําเนินการโดยรัฐ 

กรมอนามัยและกระทรวงแรงงานจึงเป็นผู๎ดําเนินการซึ่งถือวํามีมาตรฐาน 

o Key point มาตรฐานของ CG ควรอยูํที่การคัดเลือก CG ซึ่งเริ่มแรกการเลือกคน 

เอาคนมีใจมากํอน คนที่มีญาติเป็นผู๎สูงอายุ และอสม. ตํอมาเกิดภาวะสมองไหล 

ป๓จจุบันให๎จังหวัดเป็นคนคัดเลือกและอบรม 

o มีระบบการให๎คําตอบแทนและความก๎าวหน๎าของคําตอบแทนเมื่ออบรมเพ่ิม อาจจะ

เป็นโอกาสที่จะพัฒนาระบบสร๎างแรงจูงใจ CG ได๎ในอนาคต 

 

 

3. ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม 

 บริบทของประเทศไทย และตํางประเทศมีความแตกตํางกัน เนื่องจากประเทศไทยเน๎นการ

เป็นจิตอาสาเป็นหลัก ซึ่งจําเป็นต๎องพัฒนาระบบความก๎าวหน๎าของตําแหนํงงานและ

คําตอบแทนที่เหมาะสมในอนาคต 

 ควรมีการศึกษาวําผู๎สูงอายุต๎องการความชํวยเหลือในด๎านอะไรบ๎าง แล๎วจึงนําเอามาออกแบบ 

care plan ที่ชัดเจน และกําหนดวําควรใช๎ CG ที่มทีักษะทางด๎านอะไรบ๎าง  

 ผู๎สูงอายุที่มีป๓ญหาทางสมองต๎องมี care plan เฉพาะ มีต๎นแบบของอําเภอรํองคําที่ดูแล

ผู๎สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมได๎ดี และระดับนโยบายต๎องให๎ความสําคัญกับการแก๎ไขป๓ญหา

สมองเสื่อมของผู๎สูงอายุ 
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 ควรมีหนํวยที่ทําหน๎าที่วัดคุณภาพ CG และรัฐควรให๎ความสําคัญกับพยาบาลชุมชน ในฐานะ

ที่เป็นคนกํากับ CG รวมทั้งการให๎คําตอบแทนที่เหมาะสม 

 จุดพิจารณารํวมกันเรื่องอบรม CG ใครเป็นคนดูภาพรวมของประเทศเพ่ือให๎เกิดมาตรฐาน

ของ CG เดียวกัน หรือควรมีการควบคุมคุณภาพในระดับเขต หรือจังหวัด 

 

4. ประโยคที่ควรจดจํา (พร้อมชื่อและตําแหน่งผู้พูด) 

“การจะพัฒนามาตรฐานของ CG ต้องพัฒนาระบบสร้างแรงจูงใจที่เหมาะสมควบคู่กันไปด้วย” 
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Plenary Session 1: Keynote speech 

หัวข้อเรื่อง “ภาพหวังการดูแลผู้ปุวยภาวะพึ่งพิงของประเทศไทย” 

นําเสนอโดย ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.สุริชัย หวันแก้ว  

               ผู้อํานวยการศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

1. ประเด็นสําคัญท่ีวิทยากรนําเสนอ  

 มิติทางด้านสุขภาพ 

 ต๎นทุนของการปรับตัวในการดูแลผู๎ปุวยในภาวะพ่ึงพิงมีหลากหลายประเด็นที่

เกี่ยวข๎องกับการดูแลผู๎สูงวัยในระยะยาว ซึ่งภายใต๎โลกที่มีความเหลื่อมล้ําสูงทําให๎ผู๎

สูงวัยไมํมีเงิน ไมํมีคนดูแล ขาดความสนใจสาธารณะ และขาดนโยบายสําหรับผู๎สูง

วัย ทั้งนี้ การเคลื่อนไหวในการสร๎างอนาคตรํวมกันของสังคมยังคงมีความคิดวํา

ประเด็นสุขภาพของผู๎สูงวัยเป็นภาระ โดยการมองผํานเลนส๑เศรษฐศาตร๑ที่คุณคํา

ของผู๎สูงวัยเป็นอัตราสํวนการเป็นภาระ (Dependency Ratio) ดังนั้น จึงต๎องมีการ

ปรับมุมมองหรือแนวคิดใหมํที่ไมํใชํการเลือกระหวํางการพัฒนาด๎านเศรษฐกิจกับผู๎

สูงวัย แตํเป็นโจทย๑ของการหาจุดรํวมกันระหวํางรุํน (Gap of Generation)  ซึ่งเป็น

สิ่งสําคัญในการสร๎างสังคมท่ีจะอยูํรํวมกันในอนาคต 

 การดูแลผู๎ปุวยภาวะพ่ึงพิงของประเทศไทยในภูมิทัศน๑การเมืองเพ่ืออนาคต 

o หลายหนํวยงานของภาครัฐและภาคสํวนตําง ๆ ในประเทศไทยมีการรับรู๎

และมีมุมมองในเรื่องของประเด็นการดูแลผู๎ปุวยในภาวะพ่ึงพิงที่แตกตํางกัน 

สํงผลตํอการมองสถานะของโจทย๑และคุณคําของผู๎สูงวัยที่แตกตํางกันด๎วย 

ดังนั้น จําเป็นต๎องมีการทํางานรํวมกันของหลายภาคสํวน 

 ป๓ญหา:  

1. การดูแลผู๎ปุวยภาวะพ่ึงพิงถูกมองวําเป็นเรื่องเฉพาะสํวน 

เฉพาะงาน และยังไมํไมํได๎รับความสนใจจากสังคมเทําที่ควร โดย

บางคนมองวําเป็นเรื่องของคนเฉพาะกลุํมเทํานั้น ในขณะที่การ

เปลี่ยนแปลงของโลกเป็นไปอยํางรวดเร็ว นอกจากนี้ สถานการณ๑

เป็นผู๎พ่ึงพิง เชํน การกลายเป็นผู๎พิการ เป็นสถานการณ๑ที่ไมํอาจ

คาดการณ๑ได๎ 
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2. สถานการณ๑ผู๎สูงอายุในไทยเกิดขึ้นอยํางรวดเร็ว แตํหนํวยงาน

บางสํวนยังไมํได๎มองเรื่องการดูแลระยะยาวเข๎าไปเป็นสํวนนึงของ

การปรับงานตัวเอง  

 วิธีการแก๎ป๓ญหา: 

1. การดูแลผู๎ปุวยภาวะพ่ึงพิงของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการ

สร๎างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในเชิงรุก หรือเชิงประสานเป็นเรื่องที่ดี 

แตํควรเสริมด๎วยการเพ่ิมการประสานหนํวยงานและภาคสํวนที่

เกี่ยวข๎องให๎มากขึ้น  เนื่องจากการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู๎สูงวัย

จําเป็นต๎องได๎รับการดูแลในหลายด๎านประกอบกัน 

2. การสาธารณสุขเป็นพ้ืนฐานในการขับเคลื่อนการดูแลผู๎ปุวย

ภาวะพ่ึงพิง อยํางไรก็ตามก็จะต๎องมีอีกหลายหนํวยงานและภาค

สํวนที่เกี่ยวข๎อง เพ่ือกระตุ๎นให๎เกิดการทํางานเชิงภาคีระหวํางภาค

สํวนและเชิงพ้ืนที่ การขับเคลื่อนนโยบายจากสํวนกลาง การ

ขับเคลื่อนนโยบายระดับจังหวัด รวมถึงการขับเคลื่อนเชิงพ้ืนที่ 

3. ในอนาคต ยุทธศาสตร๑ชาติเป็นสิ่งที่จําเป็นตํอการดําเนินงาน 

แตํยุทธศาสตร๑ชาติไมํสามารถตอบตอบสนองตํอสถานการณ๑ตําง ๆ 

ที่เปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็วที่ไมํคาดคิดได๎ อาทิ สงครามการค๎า 

ป๓ญหาทางชายแดน COVID-19 และป๓ญหาสิ่งแวดล๎อมตําง ๆ 

ดังนั้น ยุทธศาสตร๑ชาติจําเป็นต๎องมีความยืดหยุํนมากขึ้นภายใต๎

การปรับตัวในระดับพ้ืนที่ที่หลากหลาย และท๎องถิ่นก็ควรปรับตัว

ไปถามสถานการณ๑ท่ีเปลี่ยนแปลงไปด๎วย 

4. สภาพแวดล๎อมทางนโยบายต๎องมีการปรับตัว โดยการพัฒนา

ผู๎สูงอายุในท๎องถิ่น มีองค๑การปกครองสํวนท๎องถิ่น (อปท.) เป็น

ตัวแทนท๎องถิ่นที่มีบทบาทสําคัญ แตํได๎มีงานวิจัยระบุวํา การ

ปฏิบัติงานยังมีป๓ญหาในเรื่องของระเบียบการเงินและการ

ตรวจสอบการเงินที่ไมํสอดคล๎องกัน ซึ่งมีสาเหตุจาก 

 โครงสร๎างหนํวยงานของ อปท. มีความเกี่ยวข๎องในการ

ทํางานของหลายหนํวยงาน  

 ลักษณะของเมืองและท๎องถิ่นที่ตํางกัน ทําให๎การทํางาน

ไมํอาจตอบสนองตํอโครงสร๎างที่มีอยูํ  โดยสํวนงานที่
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เกี่ยวกับสังคมและความมั่นคงของมนุษย๑ สํวนงานที่

เกี่ยวข๎องกับแรงงาน ควรเข๎ามาเกี่ยวข๎องในเรื่องนี้ เพ่ือ

การเตรียมการเชิงระยะยาวมากข้ึน 

5. งานในอนาคตถูกพิจารณาในกรอบการบริหารราชการแผํนดิน 

หรืออยูํในสายราชการ แตํอนาคตจะอยูํในระบบนี้ได๎นานเพียงใด 

ควรทําให๎โจทย๑นี้เป็นประเด็นสังคมท่ีมีการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย 

 จุดแข็งของระบบสุขภาพไทย 

o การที่ประเทศไทยมีระบบสุขภาพที่ เชื่อมโยงกับภาคประชาสังคม 

อาสาสมัครหมูํบ๎าน ทําให๎มีการตระหนักถึงป๓ญหาการรับบริการสุขภาพ 

สํงผลตํอการดําเนินระบบสุขภาพของไทยที่เป็นไปได๎ด๎วยดี  

o Long term care (LTC)  เป็นที่ได๎รับการยอมรับทางนโยบาย ทําให๎

สัดสํวนของงบประมาณในการดําเนินการสามารถที่จะขับเคลื่อนกลไกได๎

อยํางตํอเนื่อง  

 บทบาทที่ผํานมาของ LTC คือ ความเข๎มแข็งของระบบสุขภาพ ซึ่งมาจากการมี

สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหํงชาติ (สปสช.) แตํโจทย๑จริงๆ คือ การจัดระบบใน

พ้ืนที่ กลไกระดับบริหารจัดการในพ้ืนที่ การแก๎ป๓ญหาในพ้ืนที่ กลําวคือ การ

ตระหนักในบทบาทของ อปท. ทั้งนี้ มีประเด็นวิวาทะหลายประการ ดังนี้ 

o Care giver ควรเป็นอาชีพหรือไมํ เป็นอาสาสมัครหรือไมํ การดูแลผู๎สูงอายุ

จะต๎องพิจารณาถึงคุณภาพชีวิตที่กว๎างกวําด๎านสุขภาพ 

o ด๎านการบริหารงบประมาณจะเป็นความท๎าทายทางสังคมและการเมืองมาก

ยิ่งขึ้น จากการเปลี่ยนแปลงโครงสร๎างของผู๎เสียภาษี ซึ่งเป็นเรื่องที่ต๎องทํา

ความเข๎าใจระบบการเงินการคลังของกองทุน ไมํเพียงแตํมองด๎านสุขภาพ

เทํานั้น แตํต๎องมองในเชิงพื้นที่ด๎วย ซึ่งจําเป็นต๎องมีการบูรณาการรํวมกัน 

o การปรับตัวของผู๎สูงวัยภายใต๎สถานการณ๑ COVID-19 ซึ่งมีการวิจัยพบวํา 

การปรับตัวของผู๎สูงอายุในชนบททําได๎ดีกวํา มีฐานการปรับตัวที่มั่นคงกวํา 

ซึ่งควรได๎รับการสนับสนุนให๎โดดเดํนขึ้น ในขณะที่ผู๎สูงวัยในเมืองจํานวน

มาก โดยเฉพาะแรงงานข๎ามชาติ หรือทํางานย๎ายถิ่น ไมํได๎รับการดูแลจาก

โควิด ทําให๎สถานการณ๑ของคนกลุํมนี้ลําบาก สถาบันครอบครัวเป็นสถาบัน

ที่พ่ึงพิงได๎ยาก ดังนั้น จึงมีข๎อเสนอให๎รัฐเข๎ามาเป็นผู๎ดูแล 

o ระบบการดู LTC ของ สปสช. อาจไมํพอ ควรมีการทํางานที่เกื้อกูลกับ

หนํวยงานอื่นมากข้ึน 
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 การขับเคลื่อนความรู๎ 

o มีโจทย๑ทางสังคมวิทยาอีกหลายอยํางที่ต๎องศึกษาเพ่ิม เชํน คนดูแลผู๎สูงอายุ 

ยอมรับใครได๎แคํไหน  

o มีการขับเคลื่อนความรู๎ มีงานวิจัยหลายสํวนที่สะท๎อนถึงการตื้นตัวของการ

ใช๎ฐานความรู๎นอกเหนือจากสุขภาพ มาใช๎ให๎เกิดข๎อมูล 

 มิติทางด้านสังคม 

 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมของผู๎สูงอายุ 

o ผู๎สูงวัยที่แข็งแรงมีไมํน๎อย และควรมีที่มีทางให๎คนกลุํมนี้ทําประโยชน๑ให๎

ลูกหลาน  

o ความขัดแย๎งเชิงคุณคําเป็นเรื่องสําคัญในการดูแลคุณภาพชีวิตระยะยาว ผู๎

สูงวัยโดยทั่วไปจะมีการใช๎คําวํา dependency ratio ซึ่งเป็นการแสดงอคติ

และการตีคุณคําตํอคนกลุํมนี้ และการมองในแงํผู๎ให๎ ผู๎รับอยํางเดียวมันไมํดี

ตํอสังคมที่อยากเห็นมนุษย๑รํวมทุกข๑กันได๎ ดังนั้น โจทย๑สําคัญคือ การ

เตรียมความพร๎อมของสังคม 

 สุขภาพของผู๎สูงอายุเป็นประเด็นที่ต๎องได๎รับการแก๎ไข เนื่องจากมีรายงานวํา 

o ขนาดครอบครัวในประเทศไทยสํวนใหญํลดลงอยํางเห็นได๎ชัด โดยมีผู๎สูงวัย

อยูํลําพังคนเดียวจากร๎อยละ 8.7 ในปี 2557 เพ่ิมขึ้นเป็นร๎อยละ 10.8 ในปี 

2560 และมีผู๎สูงวัยอยูํลําพังกับคูํสมรสจากร๎อยละ 19 ในปี 2557 เพ่ิมขึ้น

เป็นร๎อยละ 23.3 ในปี 2560 สํงผลตํอจํานวนการดูแลผู๎สูงวัยในครอบครัว 

ซึ่งผู๎สูงวัยเกินครึ่งเป็นผู๎ปุวยเรื้อรังและติดบ๎านติดเตียง 

o สถานทางเศรษฐกิจของผู๎สูงอายุมีความสําคัญตํอการดําในป๓จจุบัน ผู๎สูงวัย

จํานวนไมํน๎อยอยูํไมํได๎เลยถ๎าไมํทํางาน ซึ่งจากการสํารวจ พบวํา  31.3% 

ของผู๎สูงอายุมีรายได๎จากการทํางาน ดังกลําวสะท๎อนให๎เห็นวํา การมีรายได๎

สําคัญตํอการดํารงชีวิต 
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 มิติทางด้านสิ่งแวดล้อม 

 ความเป็นเมืองและชนบทเกี่ยวข๎องอยํางมากมายในการมองป๓ญหาผู๎สูงอายุ 

 ผู๎สูงอายุเป็นตลาดใหมํทางธุรกิจ ไมํใชํเป็นสิ่งที่ล๎าสมัย แตํเป็นตลาดใหมํที่มีความ

นิยมอยํางสูงยิ่งในป๓จจุบัน 

2. ประเด็นสําคัญท่ีเกิดขึ้นระหว่างการอภิปราย 

 พระราชบัญญัติกระจายอํานาจปี 2542 ควรมีการกระจายอํานาจเพิ่มเติมหรือไมํ และจะมีผล

ตํอความคลํองตัวของท๎องถิ่นในการดูแลผู๎สูงอายุ รวมถึงการบริหารจัดการอ่ืน ๆ หรือไมํ 

รัฐบาลควรปรับปรุงเรื่องการกระจายอํานาจมากขึ้นหรือไมํ  

o การกระจายอํานาจเป็นเรื่องของการปรับตัวทํามกลางสถานการณ๑ สิ่งเหลํานี้ยืนยัน

ได๎จากวิกฤติ Covid-19 ซึ่งหากไมํมีนโยบายกระจายการตัดสินใจให๎ท๎องถิ่นคงไมํ

เป็นแบบนี้  

o ความสัมพันธ๑ระหวํางรัฐสํวนกลางกับท๎องถิ่น ได๎เกิดขึ้นแล๎วโดยรูปการณ๑ที่เป็นจริง 

โดยอํานาจที่สําคัญท่ีสุดไมํใชํอํานาจในการควบคุมดูแล แตํเป็นอํานาจการปกครองที่

ทําให๎คนกลัวหรือเรียกวํา ‘อํานาจดิบ’ ซึ่งทําให๎ศักยภาพท๎องถิ่นลดลง เป็นผลย๎อน

แย๎งที่สําคัญของผู๎ใช๎อํานาจ 

 รัฐกับสังคมต๎องมีการทําความเข๎าใจด๎วยกันใหมํ การมองวําชีวิตระยะยาวควรมีคุณภาพ จะ

ทําให๎เห็นอนาคตที่สามารถแลกเปลี่ยนความคิดกันได๎มากขึ้น ซึ่งจําเป็นต๎องเอาป๓จจัยท๎องถิ่น

เข๎ามีสํวนรํวมในการตัดสินใจในการแก๎ป๓ญหา 

3. ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม 

ไมํมี 

4. ประโยคที่ควรจดจํา (พร้อมชื่อและตําแหน่งผู้พูด) 

“การมองจากสํวนกลางอยํางเดียวไมํพอ ต๎องมองจากเชิงพ้ืนที่” ศาสตราจารย๑ เกียรติคุณ ดร.สุริชัย 

หวันแก๎ว ผู๎อํานวยการศูนย๑ศึกษาสันติภาพและความขัดแย๎ง จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย 

“จะปลํอยให๎นโยบายเศรษฐกิจเป็นนโยบายเดียวในอนาคตไมํได๎ ต๎องเอานโยบายทางสังคมด๎วย” 

ศาสตราจารย๑ เกียรติคุณ ดร.สุริชัย หวันแก๎ว ผู๎อํานวยการศูนย๑ศึกษาสันติภาพและความขัดแย๎ง 

จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย 
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“สังคมที่ของการมองข๎ามการอยูํรํวมกันระหวําง generation จะเป็นสังคมที่ไมํมีความหมายอะไรใน

อนาคต” ศาสตราจารย๑ เกียรติคุณ ดร.สุริชัย หวันแก๎ว ผู๎อํานวยการศูนย๑ศึกษาสันติภาพและความ

ขัดแย๎ง จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย 

“อํานาจไมํสามารถสร๎างอนาคตได๎ มีแตํความหวังเทํานั้นที่สามารถสร๎างอนาคตได๎” ศาสตราจารย๑ 

เกียรติคุณ ดร.สุริชัย หวันแก๎ว ผู๎อํานวยการศูนย๑ศึกษาสันติภาพและความขัดแย๎ง จุฬาลงกรณ๑

มหาวิทยาลัย 

 

Plenary Session 2 : Keynote speech 

หัวข้อเรื่อง “การจัดการกําลังคนด้านสุขภาพภายใต้แนคิดการสร้างเสริมสุขภาพ” 

นําเสนอโดย พญ.ขจีรัตน์ ปรักเอโก 

  ผู๎อํานวยการสํานัก 7 สํานักสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพ สํานักงานกองทุน

สนับสนุนการสร๎างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

1. ประเด็นสําคัญท่ีวิทยากรนําเสนอ  

 ข้อมูลทั่วไป 

o กรอบการสร๎างเสริมสุขภาพของ Ottawa charter “สร๎าง นํา ซํอม” เน๎น 

primary care  

o กรอบนโยบายมีทั้ง Health in all policy (Healthy, city, Health 

literacy) และมีนโยบาย 3 หมอ  

o Long Term Care จะเป็นโมเดลสําคัญด๎านการบูรณาการการทํางานของ

ภาคสํวนตําง ๆ ในการดูแลผู๎สูงอายุเพราะมี “คน” โดยมี CG และCM  เป็น

หัวใจหลัก  

o การปรับเปลี่ยนบทบาทที่พึงประสงค๑ 

 เน๎น person centered care (ระดับบุคคล) มากข้ึน ซึ่งต๎อง

คํานึงถึงบริบทของสังคม สิ่งแวดล๎อมมากยิ่งขึ้น (เป็นความท๎าทาย) 

 Public health based หนํวยบริการจะมีระบบการ support 

ระดับบุคคลที่มีความท๎าทาย  

 Population based: การดูแลตามกลุํมวัย Population แตํละ

พ้ืนที่มีความแตกตํางกัน ควรจะ design service และให๎จําเพาะ
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ตํอกลุํม แตํป๓จจุบันยังใช๎ตําราเดียวกันตํอ ทุกกลุํม ซึ่งสถานการณ๑

ป๓จจุบันพฤติกรรมของแตํละกลุํมมีการเปลี่ยนแปลงไป เชํน วัยรุํน

มีการติดเกมส๑ 

o โครงการ 3 หมอ 

 บริบทแตํละพ้ืนที่มีความแตกตํางกัน จึงมีผลตํอการออกแบบการ

ทํางานตํอพ้ืนที่และชุมชน 

 หัวใจของ 3 หมอ (อสม. รพสต. และรพ.) ที่จะทํางานรํวมกันเพ่ือ

บรรลุเปูาหมายเดียวกัน โดยเฉพาะ LTC จะทําอยํางไรที่จะให๎ 3 

หมอเกิดการบูรณาการกันและเห็นภาพของคนไข๎เหมือนกัน 

(collective impact) 

 Competency ของคนให๎บริการต๎องพัฒนาหรือไมํ เพ่ือรองรับ

ระบบ Long Term Care 

o ระบบสุขภาพจะมีศักยภาพในด๎านของการสํงเสริมสุขภาพได๎หรือไมํ  

 แผน 12  สสส. คาดหวังให๎ระบบบริการสุขภาพ ปรับตัวแบบ 

health promotion รูปแบบ catalyze center มุํงเน๎น 

community environmental จะต๎องใช๎ศักยภาพของการพัฒนา

คนในระบบ ลดความดัน เบาหวาน ซึ่งป๓จจุบันมีการทํางานกับ

หลายภาคสํวน เชํน สภาวิชาชีพ กระทรวงสาธารณสุข พชอ. 

 ในระดับท๎องถิ่น การจัดการสภาพแวดล๎อมเพ่ือสํงเสริมสุขภาพจะ

มีศักยภาพทําได๎หรือไมํ  

 การพัฒนาเขตเมืองมีความท๎าทายมาก ตํอระบบการจัดบริการ 

เชํน เรื่องกลไกบริหาร เรื่องการกํากับติดตาม ทําอยํา งไรให๎

บุคลากรในระบบสุขภาพมี ทัศนคติ สมรรถนะ กําลังคนและการ

กระจาย โดย สสส มีการขับเคลื่อนรํวมกันกับภาคสํวนตําง ๆ  

 มีกลไก พชอ. บุคลากร ระบบข๎อมูลตําง ๆ นวัตกรรมของพ้ืนที่ 

o กลไก พชอ.  

 เป็น platform ที่เหมาะสมในการจัดการการสร๎างเสริมสุขภาพ

และ LTC ในระดับพ้ืนที่  

 เป็น platform ที่บูรณาการการทํางานทุกภาคสํวนทั้ง รัฐ NGO 

และวิชาการ 
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 พชอ. ต๎องสํงเสริมให๎เกิดความเป็น collective impact และ 

leadership ของหนํวยงานตําง ๆ ในการพัฒนางานในความ

เชี่ยวชาญของตนเอง เกิดนวัตกรรม และการบูรณาการการทํางาน 

เพ่ือให๎เกิดความยั่งยืนในพ้ืนที่ 

o person centered care เป็นทิศทางที่จะเกิดในอนาคต 

 องค๑ประกอบที่สําคัญของ person centered care  

 คุณภาพชีวิต  

 การสํงเสริมสุขภาพ  

 เสรีภาพ 

 ความเป็นอยูํ  

o ระบบบริการที่คาดหวังในมุมของ สสส. 

 ต๎องเป็นองค๑กรรอบรู๎สุขภาพ 

 มี Happy work place 

 และอยูํบนพ้ืนฐานของ population based และ community 

based 

2. ประเด็นสําคัญท่ีเกิดขึ้นระหว่างการอภิปราย 

 ไม่มี 

3. ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม 

 ไม่มี 

4. ประโยคที่ควรจดจํา (พร้อมชื่อและตําแหน่งผู้พูด) 

  “การดูแลประชาชน ไม่ใช่เพียงแต่ดูแลด้านระบบบริการสุขภาพเท่านั้น Quality of life 

ต้องเป็นเป้าหมายหลักของการสนับสนุนให้เกิดการดูแลประชาชนในรูปแบบใหม่ที่มีการบูรณาการ

ร่วมกันของชุมชน” 
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LTC Forum 2020 

“ก้าวไปด้วยกันสู่บริการสุขภาพระยะยาวที่ยั่งยืน – Moving together to sustainable LTC” 

วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 

 

Plenary Session 3: 

หัวข้อเรื่อง “บทบาทท้องถิ่น ในการจัดระบบ LTC”” 

นําเสนอโดย  

1) นายจุลนพ ทองโสภิต รองนายกเทศมนตรีนครขอนแกํน จังหวัดขอนแกํน 

2) นายนันทพล พงศธรวิสุทธิ์ นายกเทศบาลตําบลสันนาเม็ง จังหวัดเชียงใหมํ 

3) นางฐิตารีย๑ เชื้อพราหมณ๑ องค๑การบริหารสํวนจังหวัดสงขลา จังหวัดสงขลา 

4) นางสาวมาฆะมาศ ประทุมพันธ๑ เทศบาลตําบลคําขวาง จังหวัดอุบลราชธานี 

5) นายธีระศักดิ์ โฆษคุณวุฒิ ปลัดเทศบาลตําบลบ๎านหลวง จังหวัดเชียงใหมํ 

 

1. ประเด็นสําคัญท่ีวิทยากรนําเสนอ  

 มิติทางด้านสุขภาพ 

การขับเคลื่อน Long term care และการจัดการเรื่องผู๎สูงอายุในเขตพ้ืนที่ 

องค์กร บริบทเชิงพื้นที่ ปัญหา การจัดการ 
เทศบาลเมือง
ขอนแกํน 
จังหวัด
ขอนแกํน 

เป็นเมืองใหญํมี
ป๓ญหาซับซ๎อนสูง 
แตํมีหนํวยงาน
ระดับต๎นสังกัดใน
พ้ืนที่เยอะ ถ๎ามีการ
ประสานงานที่ดี ทํา
ให๎ทุกหนํวยงาน
รับทราบถึงป๓ญหา
และแก๎ไขป๓ญหาได๎

1 ป๓ญหาผู๎สูงอายุ
เริ่มจากการคิดวํา
ขอนแกํนเป็น
สังคมผู๎สูงอายุ
หรือยัง ซึ่งจาก
ตัวเลขพบวําเข๎า
ขํายสังคมผู๎สูงอายุ
แล๎ว จึงเป็นที่มา
ของการคิดวิธีการ

1 ทําแผนยุทธศาสตร๑ 

 เน๎นการมีสํวนรํวม ทั้งจาก
ผู๎สูงอายุและผู๎ดูแล ทําให๎เกิด
การบูรณาการรํวมกัน 

 ทําให๎ LTC ยั่งยืน โดยบรรจุไว๎
ใน ขอนแกํน smart city เพ่ือ
สร๎างเมืองสุขภาพดีให๎ผู๎สูงอายุ 
และคนขอนแกํนทุกคน 
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องค์กร บริบทเชิงพื้นที่ ปัญหา การจัดการ 
งํายขึ้น 
 

จัดการรองรับ
สถานการณ๑นี้ 
และ Long Term 
Care (LTC) จะ
ทําอยํางไร 
2 Care Giver 
(CG) หายาก 
 

2 สร๎างสังคมเอ้ืออาทร เพ่ือให๎ CG 
สามารถหาได๎ในชุมชน 

 โครงการคนขอนแกํนไมํทอดทิ้ง
กัน เป็นการสร๎างบรรยากาศ
ของความเอ้ืออาทร และเป็น
พ้ืนฐานที่สําคัญของการสร๎าง 
CG 

3 มีการประสานงานที่ดีกับหนํวยงานที่
เกี่ยวข๎องในการจัดบริการ LTC 

 เทศบาลมีศูนย๑แพทย๑ของตัวเอง 
และมีความรํวมมือกับ
โรงพยาบาล วัด และชุมชน เพื่อ
สร๎างศูนย๑สร๎างสุข 

 ผู๎ติดบ๎านติดเตียงจะใช๎ Long 
Term Care สํวนผู๎ติดบ๎าน ใช๎
การพัฒนาคุณภาพชีวิต หรือมี
การชํวยเหลือแบบมีพ่ีเลี้ยง 

 วัดเอ้ือพ้ืนที่ โรงพยาบาลเอื้อ
บุคลากร เน๎นให๎ผู๎สูงอายุชํวย
ตัวเอง หางบจากการทํากฐิน
ผ๎าปุา 
 

เทศบาล
ตําบลสันนา
เมง็ จังหวัด
เชียงใหมํ 

  มี
ประชากร
ประมาณ 
12,000 คน แตํมี
แนวโน๎มเพ่ิมข้ึน
เรื่อยๆ 

  คนพิการ
มี 177 คน 
ผู๎สูงอายุ 2318 

 ป๓จจัยความสําเร็จ 

 รับโอนอนามัยมาจากท๎องถิ่นปี 
2551 

 มีกองสาธาณสุข และแพทย๑
สังกัดเทศบาลทําให๎การจัดการ
ได๎ รวมถึงมีการบริหารจัดการที่
ดี ไมํมีป๓ญหาในการการเบิกจําย
ให๎ CG  

 งบประมาณมาจากกรมสํงเสริม
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องค์กร บริบทเชิงพื้นที่ ปัญหา การจัดการ 
คน (ประมาณ 
18.37%) นับวํา
เข๎าสูํสังคม
ผู๎สูงอายุ 
 

การปกครองสํวนท๎องถิ่น 
เทศบาล และกองทุน
หลักประกันสุขภาพ ครอบคลุม
งบการจ๎างบุคลากร งบอุปกรณ๑
ทางการแพทย๑ 

 ปี 64 ได๎รับงบให๎สร๎างอาคาร
ศูนย๑การแพทย๑ใหมํ และจะ
พัฒนาเป็นโรงพยาบาล ซึ่งจะ
ชํวยเพิ่มการเข๎าถึงบริการได๎ 

 เทศบาลมีโครงการเยี่ยมบ๎านทํา
ให๎เห็นป๓ญหาที่ไมํใชํแคํป๓ญหา
สุขภาพ ทําให๎การสนับสนุน 
LTC ได๎รับงบอยํางเพียงพอ 

 
องค๑การ
บริหารสํวน
จังหวัดสงขลา 
จังหวัดสงขลา 

  มี
ประชากร
ประมาณ 1.4 
ล๎านคน  

 
 

 ไมํมีกอง
สาธารณสุข 
ดังนั้นการ
ดําเนินงานจะ
อยูํภายใต๎กอง
สํงเสริม
สุขภาพชีวิต 
และกองฟ้ืนฟู
สุขภาพ 

 มีเงินแตํไมํมี
พ้ืนที่ของ
ตัวเอง  

การจัดหางบประมาณ 

 องค๑การบริหารจังหวัดสงขลา
รํวมกับสํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแหํงชาติ ในการจัดการ
งบประมาณ แสวงหาความ
รํวมมือจากภาคีเครือขําย 

เน๎นการมีสํวนรํวม 

 ให๎ชาวบ๎านเข๎ามามีสํวนรํวม  

 ทุกหนํวยงานใช๎ฐานข๎อมูล
เดียวกัน โดยเอาข๎อมูลของทุก
หนํวยงานมาบูรณาการเพื่อ
แก๎ป๓ญหารํวมกัน  

 เปิดโอกาสให๎ถาคเอกชนเข๎ามาม
มีสํวนรํวมในศูนย๑ซํอมกาย
อุปกรณ๑ เพ่ือให๎ผู๎พิการสามารถ
ใช๎ชีวิตประจําวันได๎สะดวกมาก
ขึ้น 
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องค์กร บริบทเชิงพื้นที่ ปัญหา การจัดการ 

 ประสานทรัพยากรแรงงานจาก
ภาคสํวนตํางๆ 

การออกแบบบริการ 

 ออกแบบหลักสูตรผู๎ชํวยฟื้นฟู
สมรรถภาพในชุมชนให๎
อาสาสมัคร 

 มีธนาคารสร๎างสุข ให๎อุปกรณ๑
แกํคนไข๎นํารํอง เพื่อลดความ
แออัด 

 ผู๎พิการได๎รับการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพเพ่ิมข้ึน ได๎รับกาย
อุปกรณ๑เพ่ิมขึ้น สามารถเข๎าถึง
บริการฟื้นฟูสุขถาพ และศูนย๑
กายอุปกรณ๑ในงํายขึ้น 

 ตั้งกองฟ้ืนฟูสมรรถภาพในเขต
ตําบลตํางๆ พัฒนานักฟ้ืนฟู
สมรรถภาพ สนับสนุนกาย
อุปกรณ๑ 

 แตํเดิมเป็นการให๎บริการเชิงรับ 
แตํในป๓จจุบันสามารถทํางาน
ฟ้ืนฟูสุขภาพ ทําให๎ครอบคลุม
ทุกมิติมากขึ้น 

 ตอบโจทย๑การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสังคม 

เทศบาล
ตําบลคําขวาง 
จังหวัด
อุบลราชธานี 

เข๎าสูํสังคมผู๎สูงอายุ
เกือบเต็มรูปแบบ มี
ผู๎สูงอายุประมาณ 
17% 
 

ไ มํ มี ก อ ง
สาธารณสุข  
 

การแก๎ป๓ญหา 

 มีการบูรณาการการทํางาน
รํวมกันระหวําง โรงพยาบาล
สํงเสริมสุขภาพตําบล 
โรงพยาบาล และสํานักงานสา
ธารณสุอําเภอ 

 ทํางานแบบปูพรม คือ มีการ



 

499 

องค์กร บริบทเชิงพื้นที่ ปัญหา การจัดการ 
สแกนแตํละหมูํบ๎าน วํามีผู๎พึ่งพิง
จํานวนเทําไหรํ 

 การทํางานจะประสานกับ
ท๎องถิ่น โดยลงเยี่ยมเป็นเคส มี
คนจากเทศบาลลงไปด๎วย เพื่อดู
วําเทศบาลจะชํวยอะไรได๎บ๎าง 

ป๓จจัยสําเร็จ 

 ผู๎บริหารมีวิสัยทัศน๑กว๎างขวาง 

 มีพ่ีเลี้ยงที่ดีจาก โรงพยาบาล
วารีชําราบ และสาธารณสุข
อําเภอ 

 มีระบบการจัดการและระบบ
การสํงตํอที่ดี 

 มีระบบการกํากับติดตาม โดยมี
หมอที่มาคอยดูแลการทํางาน 
CG เดือนละ 1 ครั้ง 

 คุณภาพของ CG เป็นที่ยอมรับ
เพราะผํานอบรม 420 ชั่วใมง 

 มีภาคีเครือขํายที่ดี และมีการ
ทํางานรํวมกันระหวํางภาคสํวน
ตํางๆ โดยเฉพาะนักพัฒนา
ชุมชน และสาธารณสุข 

 โรงพยาบาลรับผิดชอบงาน LTC 
โดยตรง 

 องค๑การบริหารจังหวัดอุบล
สนับสนุนการจ๎างงานเต็มเวลา 

 
เทศบาล
ตําบลบ๎าน
หลวง จังหวัด
เชียงใหมํ 

 ทําอยํางไรถึงจะ
เบิกเงินผํานศูนย๑
พัฒ น า คุ ณ ภ า พ
ชีวิตได๎ 

ใช๎กฎหมายให๎ถูกต๎อง 

 มาตรา 47 พระราชบัญญัติ
หลักประกันสุขภาพแหํงชาติ 
เปิดโอกาสให๎สํานักงาน
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องค์กร บริบทเชิงพื้นที่ ปัญหา การจัดการ 
 หลักประกันสุขภาพแหํงชาติ 

สนับสนุน องค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น  รวมถึงกําหนด
หลักเกณฑ๑ให๎องค๑กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น  เป็นผู๎ดําเนินการ
ได๎  เงินหลักประกันสุขภาพ
ถือเป็นเงินพิเศษ 

 งาน LTC เปิดโอกาสให๎อํานาจ
หน๎าที่ของอนุฯ LTC อนุมัติ
คําใช๎จําย LTC 

 พระราชบัญญัติหลักประกัน
สุขภาพแหํงชาติ เปิดโอกาสให๎
เทศบาลบริหารโดยอิสระได๎ 

สนับสนุนให๎ตั้งศูนย๑ LTC 

 เงิน LTC ถ๎าผู๎สุงอายุเสียชีวิต
หรือสูญหาย เงินจะตกเป็นของ
ศูนย๑สามารถนํามาใช๎ในการ
ดําเนินงาน LTC ได๎ 

 ศูนย๑ LTC ที่อนุฯ LTC ตั้งไมํใชํ
หนํวยงานของรัฐ มีสถานะเป็น
องค๑กรชุมชน สามารถใช๎บันทึก
ภายในเบิกจํายได๎  การตั้ง
ศูนย๑ไมํยาก  

 กํอนโอนเงินลงศูนย๑ต๎องมีการ
บันทึก  

 การเบิกให๎ CG จะเบิกตามไตร
มาส หรืออ่ืนๆ แล๎วแตํจะ
ออกแบบ  
o หากจะรับ LTC ต๎องมี 

CM CG กํอน 
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 มิติทางด้านสังคม 

 เทศบาลขอนแกํน 

o เริ่มทํายุทธศาสตร๑ตั้งแตํปี 59 โดยเน๎นการสร๎างสังคมแหํงความสุข สร๎าง

ความรํวมมือ ให๎ผู๎สูงอายุสามารถจัดการตนเอง รู๎การเปลี่ยนแปลงของ

ตัวเอง และคํานึงถึงผู๎ดูแลผู๎สูงอายุ 

o ใสํใจป๓ญหาทางสังคม นอกเหนือไปจากป๓ญหาด๎านสุขภาพของผู๎สุงอายุ 

 มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู๎พิการอยํางยั่งยืน สํงเสริมอาชีพโดยมีพ่ี

เลี้ยงสอน 

 เมื่อพบผู๎ยากไร๎จะประสานงานกับบ๎านพักคนชรา โดยมีเทศบาล

คอยสนัยสนุน 

 เทศบาลตําบลคําขวาง จังหวัดอุบลราชธานี 

o มีการจัดตั้งโครงการสองวัยใสํใจสุขภาพ เพ่ือปูองกันและรักษาภาวะ
ซึมเศร๎าในผู๎สูงอายุ เนื่องจากถ๎าซึมเศร๎าจะมีโอกาสกลายเป็นผู๎ติดเตียง เชํน 
ให๎ผู๎สูงอายมาสอนการทํากิจกรรมให๎หลานๆ หรือเด็กศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก
เพ่ือบูรณาการให๎ผู๎สูงอายุมีความ active มองเห็นคุณคําตัวเอง อยากเข๎า
สังคม ไมํเกิดภาวะซึมเศร๎า 

 มิติทางด้านสิ่งแวดล้อม 

o ไมํมี 

2. ประเด็นสําคัญท่ีเกิดขึ้นระหว่างการอภิปราย 

 แนวทางท่ีจะทําให๎ศูนย๑ LTC เป็นองค๑การอิสระโดยสมบูรณ๑ 

o เป็นการทํางานรํวมกัน โดยเน๎นการมีสํวนรํวมของท๎องถิ่น 

 การสร๎างศูนย๑สร๎างสุข 

o ดูแลผู๎สูงอายุติดสังคม 

o มีอาสาสมัครมารํวมกันทํางาน 

o สิ่งสําคัญคือมีบุคลากรทางการแพทย๑ในศูนย๑    ) มีพยาบาลหนึ่งคน นักวิชาการ

สาธารณสุขหนึ่งคน และมีนักกายภาพบําบัด เพ่ือให๎เป็นศูนย๑  rehabilitative 

center ในชุมชน) 

3. ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม 

 ไมํมี 
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4. ประโยคที่ควรจดจํา (พร้อมชื่อและตําแหน่งผู้พูด) 

 เราจะไมํสําเร็จเลย ถ๎าไมํได๎รับความรํวมมือจากโรงพยาบาล และสํานักสาธารณสุขจังหวัด” 

นายนันทพล พงศธรวิสุทธิ์ นายกเทศบาลตําบลสันนาเม็ง จังหวัดเชียงใหมํ 

 “ศูนย๑บริการบริการสาธารณสุข  คือ  บ๎าน บ๎าน  คือ  ศูนย๑บริการสาธารณสุข” นายนันทพล 

พงศธรวิสุทธิ์ นายกเทศบาลตําบลสันนาเม็ง จังหวัดเชียงใหมํ 

 “การพัฒนาในอนาคตต๎องอาศัยบุคลากรทางการแพทย๑เป็นตัวเสริมในการพัฒนาองค๑

ความรู๎” นายนันทพล พงศธรวิสุทธิ์ นายกเทศบาลตําบลสันนาเม็ง จังหวัดเชียงใหมํ 
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Plenary Session 4 

หัวข้อเรื่อง “บทบาท พชอ. และภาคีอ่ืน” 

นําเสนอโดย  

1. พระมหาบวร ปวรธมฺโม  

 เจ๎าอาวาสวัดบุญนารอบ อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

1.1 ประเด็นสําคัญท่ีวิทยากรนําเสนอ  

 ข้อมูลทั่วไป 

o พระสงฆ๑ไมํคํอยทราบสิทธิทางด๎านการรักษาสุขภาพของตน เชํน สิทธิจาก

การเข๎ารับบริการทางปฐมภูมิ 

o การดําเนินงานของพระคิลานุป๓ฏฐาก จําเป็นต๎องให๎ผู๎บริหารระดับเจ๎า

อาวาสเข๎ารํวม เนื่องจากเพ่ือความสะดวกตํอการขับเคลื่อนการดําเนินงาน 

o มีการจัดทําศูนย๑พระคิลานุป๓ฏฐากอยํางเป็นทางการ ระยะเวลา 2 ปี  

o โครงการสร๎างศูนย๑พระคิลานุป๓ฏฐากอยํางเป็นระบบ อยํางเป็นทางการ 

สร๎างจากความศรัทธา มีที่บําบัดผู๎ปุวย มีห๎องพัก ลักษณะแบบโรงพยาบาล

เอกชน ได๎จากการทอดกระถินมาประมาณ 3 ล๎านบาท 

 

 มิติทางด้านสุขภาพ 

o เป็นศูนย๑พักพิง สําหรับพระสงฆ๑อาพาต  รวมถึงดูแลเยาวชนตั้งแตํเจ็บ  ไข๎ 

หรือผู๎สูงอายุ โดยมีอุปกรณ๑ทางการแพทย๑ มีกุฏิสงฆ๑อาพาต 2 ห๎อง และมีที่

พักสําหรับผู๎ไร๎ญาติ รวมถึงกรณี ถ๎าพระสงฆ๑อาพาตมาจากตํางอําเภอ 

สามารถมาพักท่ีศูนย๑กํอนเข๎ารักษาที่โรงพยาบาลมหาราชได๎ และมีชํองทาง

ทีป่ระชาชนบริจาค และมีการฌาปนกิจสงเคราะห๑ภายในพ้ืนที่ 

o  

 มิติทางด้านสังคม 

o ด๎านการพัฒนา มีการประสานงานระดับจังหวัด เจ๎าหน๎าที่จากทางจังหวัด 

มีการประสานทําบัตรประชาชนใหมํ มีเครือขํายประชารํวมใจ ไมํได๎ทํางาน

คนเดียว มีการพัฒนาบุคลากรของศูนย๑ โดยมีการอบรมเจ๎าหน๎าที ่
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o ด๎านพ้ืนฐานความเทําเทียม ชํวยเหลือยามเดือดร๎อน เชํน น้ําทํวมใหญํที่

นครศรีฯ พายุปลาบึก เป็นต๎น 

o มีโรงทานเวลาเกิดสถานการณ๑ตํางๆ เชํน โควิด-19 

o  

 มิติทางด้านสิ่งแวดล้อม 

o รักษ๑โลก สํงเสริมการปลูกต๎นไม๎ โครงการปลูกต๎นไม๎ แยกขยะ ทําสวน

พอเพียง วัดมีเนื้อที่ 12 ไรํ (พระ 6: โยม   6  ( ให๎ความสําคัญตํอการบริโภค

อาการท่ีดีมีคุณภาพ 

1.2 ประเด็นสําคัญท่ีเกิดขึ้นระหว่างการอภิปราย 

ไมํมี 

1.3 ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม 

 ไมํมี 

1.4 ประโยคที่ควรจดจํา (พร้อมชื่อและตําแหน่งผู้พูด) 

 โย ภิกชเว มํ อุปฏฐเหยย โส ศิลานํ อุปฏฐเหยย การให๎การพยาบาลหรือบําบัดโรคภัยไข๎เจ็บ

ของพระสงฆ๑ เทํากับการได๎อุป๓ฏฐากพระพุทธองค๑ 

 รูปธรรมสําคัญกวําทฤษฏี 

 พลังการให๎กําลังกาย พลังบุญให๎พลังบุญ เกื้อหนุนกันไป 

 ถ๎าทําได๎ให๎ทําเลย ไมํต๎องรอนโยบาย ไมํต๎องรองบประมาณ 

 จิตอาสา ไมํจําเป็นต๎องใช๎งบประมาณ 

2. นายสุวัฒน์ จันทร์สุข  

 นายอําเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค๑ 

2.1 ประเด็นสําคัญท่ีวิทยากรนําเสนอ  

 ข้อมูลทั่วไป 

o การดําเนินงานของอําเภอมีการเชื่อมเครือขํายแล๎ว ขาดเพียงการจัดระบบ 

สิ่งที่ได๎มา คือ การดูแลผู๎ปุวยอยํางเป็นระบบ 

 มิติทางด้านสุขภาพ 
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 มิติทางด้านสังคม 

o บทบาทของนายอําเภอ ที่อยูํฝุายปกครองที่ต๎องเข๎ามาชํวยสาธารณสุข คือ 

นายอําเภอต๎องเข๎ามาชํวยแลมีสํวนเกี่ยวข๎อง ด๎านกฎหมายบอกวํา ต๎อง

ดูแลรัฐบาลกลาง และต๎องมีสํวนในการเข๎าไปรับผิดชอบ 

 โดยแตํละปี จะมีการคัดเลือดประเด็นป๓ญหาสําคัญ เชํน ตอนดํารง

ตําแหนํงอยูํอําเภอพรานกระตําย มีการคัดเลือกป๓ญหาที่คิดวําแก๎

ได๎ คือ เรื่องการดูแลผู๎สูงอายุที่ปุวยติดบ๎านติดเตียง โดยในการ

คัดเลือกจะต๎องมีเจ๎าภาพ โดยมี องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น แกน

นําหมูํบ๎าน เข๎ามามีสํวนรํวม สํวนนี้ไมํใชํโครงสร๎างใหมํ มีความ

ซ้ําซ๎อนแตํทําให๎สามารถทํางานไดง๎ํายขึ้น 

  

o ตามมุมมอง ผป ติดบ๎านติดเตียง ไมํได๎มีป๓ญหาเฉพาะผู๎ปุวย แตํเป็นญาติ

ด๎วย ทางหนํวยงานดูแล ทั้ง ผู๎ปุวย และญาติผู๎ปุวย ซึ่ง ผู๎ปุวย มี CG และ 

สถานพยาบาลเข๎ามามีสํวนเกี่ยวข๎อง มีอาสากาชาด นายอําเภอที่ต๎องมี กิ่ง

กาชาด และเหลํากาชาด เข๎าไปดูผู๎ปุวย ซึ่งความเป็นจริง กิ่งกาชาด มี

ประมาณ 10-20 คน และเหลํากาชาด สัดสํวนดูแลน๎อย ซึ่งปี พ.ศ.   2558  มี

อาสากาชาด โดยนําชาวบ๎านมาทํางานในพ้ืนที่ แตํไมํได๎มีการทํางาน สํวน

หนึ่ง อสม อีกสํรวนเป็น ชาวบ๎านทั่วไป ประมาณ 1000 กวําคน ฯ เวลานั้น 

ติดบ๎านติดเตียงประมาณ 300 คน ประมาณหมูํบ๎านละ 1 คน ซึ่งเวลาลง

เยี่ยม มีโครงการหนึ่ง เป็นโครงการถนนสายบุญ ที่จังหวัด วันสําคัญมีการ

ตักบาตรตอนเช๎า ได๎ขอรับบริจาคจากวัดและแพ๏คถุงให๎ อาสากาชาด ลงไป

ให๎ โดยมีการลงเยี่ยมเรื่อยๆ 

o โครงการที่ 2 การดูแลคนที่ดูแลคนปุวย ฐานะยากจน มีความจนซ้ําซ๎อน มี

การฝึกอาชีพโดยความรํวมมือของหนํวยงานตํางๆ เชํน พัฒนาชุมชน 

เกษตร องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น และหนํวยงาน กศน.  

o การลงพ้ืนที่เยี่ยมชุมชน ของผู๎บริหาร และแกนนําชุมชน เพ่ือสร๎างขวัญและ

กําลังใจให๎แกํประชาชน และผู๎ปฏิบัติงาน 

 มิติทางด้านสิ่งแวดล้อม 

o มีการดูแลด๎านสิ่งแวดล๎อมโดยผู๎นําชุมชน 

2.2 ประเด็นสําคัญท่ีเกิดขึ้นระหว่างการอภิปราย 
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 ไมํมี 

2.3 ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม 

 ไมํมี 

2.4 ประโยคที่ควรจดจํา (พร้อมชื่อและตําแหน่งผู้พูด) 

 ประชาชนเป็นสํวนสําคัญ สาธารณสุขเป็นแรงกระตุ๎น 

3. นายอินต่วน เมืองดี  

 อดีตประธานศูนย์ป๋ันสุขฮ่วมใจ๋ ตําบลบ้านกาด อําเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 

3.1 ประเด็นสําคัญท่ีวิทยากรนําเสนอ  

 ข้อมูลทั่วไป 

 ปี 2555-2563 มีการจัดกิจกรรมระดมทุนสมาชิกผู๎สูงอายุและเครือขํายใน

ตําบล และมีการนํามาชํวยเหลือผู๎สูงอายุในตําบลบ๎านกาด  

 มีจํานวนผู๎สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป จํานวน 1074 คน 

 การดูแลผู๎สูงอายุด๎อยโอกาสในชุมชน เชํน กลุํมติดบ๎านติดเตียง ถูกทอดทิ้ง 

มีการประสานเครือขําย อสม อสส แจ๎งเครือขํายผู๎นําชุมชนรับรุ๎และ

แก๎ป๓ญหา และหาทางดูแลในระยะยาว 

 มีชมรมผู๎สูงอายุ และ โรงพยาบาลแมํวางเป็นที่ปรึกษา และชํวยพัฒนา

ระบบดูแลผู๎สูงอายุในชุมชน รวมถึงมีเครือขํายประชาชนทั่วไป 

 ผู๎นําชุมชน สํารวจข๎อมูล และประสานความชํวยเหลือตํอผู๎สูงอายุในชุมชน 

 การจัดตั้งศูนย๑ฟ้ืนฟู (ศูนย๑ป๓นสุขฮํวมใจ๐) ในปี พ.ศ.  2560  

 โอกาสในการพัฒนา : ประชาชนจัดกิจกรรมเพ่ือระดมทุนให๎แกํศูนย๑ฟ้ืนฟู

รํวมกับภาคีเครือขําย 

 ป๓ญหา งบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐมีข๎อจํากัด, ติดขัดเรื่องรถรับสํง ผู๎

ที่ไมํสามารถเคลื่อนไหวทางรํางกาย และขาดในสํวนงบประมาณสําหรับ

การบริหารจัดการอยํางยั่งยืน 

 มิติทางด้านสุขภาพ 

o ศูนย๑ป๓นสุขฮํวมใจ๐ : มีการรํวมมือจากหลายกลุํม เชํน รวบรวมรายชื่อ

ผู๎สูงอายุ ติดบ๎านติดเตียง เสนอตํอเครือขํายชุมชน เพ่ือคัดเลือกการเยี่ยม
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บ๎าน อสม. ผู๎นําชุมชน โรงพยาบาลแมํวาง องค๑การบริหารสํวนตําบล และ

เครือขํายพ้ืนที่ ลงเยี่ยมบ๎านปีละ 1 ครั้ง ประชาชนเครือขํายมีการสรุปผล

การลงเยี่ยมบ๎าน และหาแนวทางในการดูแลอยํางตํอเนื่อง 

 

 มิติทางด้านสังคม 

o CG และพระสงฆ๑เข๎ามามีสํวนรํวมในการเยี่ยมบ๎าน และสนับสนุน เครื่อง

อุปโภคและบริโภค ตํอผู๎ด๎อยโอกาส 

 

 มิติทางด้านสิ่งแวดล้อม 

o มีการระดมทุน กันในพ้ืนที่เพ่ือสนับสนุนด๎านการปรับสภาพแวดล๎อม 

 

3.2 ประเด็นสําคัญท่ีเกิดขึ้นระหว่างการอภิปราย 

 คําถาม ชมรมผู๎สูงอายุ เข๎มแข็งแล๎วเข๎ามาเป็นสํวนหนึ่งของโครงการ LTC ได๎

อยํางไร  

 ชมรมกํอตั้งเพ่ือสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน ลงพ้ืนที่ทุกหมูํบ๎าน เนื่องจาก

ได๎ข๎อมูลที่ชัดเจนกวําขอข๎อมูลที่หนํวยงาน เนื่องจากมีเครือขํายบทแกนนําหมูํบ๎าน 

เชํน ข๎อมูลเรื่อง สิ่งแวดล๎อม ความเจ็บปุวย หรือความต๎องการการชํวยเหลือด๎าน

อุปกรณ๑การแพทย๑ จึงมีการระดมทุนเพ่ือสร๎างอาคาร และลงทุนด๎านอุปกรณ๑

การแพทย๑เพ่ือให๎เกิดการชํวยเหลือชุมชนได๎ 

 คําถาม เป็นสํวนหนึ่งของ รพ ได๎อยํางไร 

 พยาบาลคอยให๎คําแนะนําในหลักเกณฑ๑การดูแลผู๎ปุวย และชุมชนให๎ความ

รํวมมือ  

 

 คําถาม ศูนย๑บริหารจัดการงบประมาณของ LTC ได๎อยํางไร  

 หนํวยงานเห็นวํา กองทุนนี้ไมํได๎มาจากท๎องถิ่นที่สามารถจ๎างได๎ เพราะการ

ดําเนินงานอยูํในชุมชน เลยสรุปวํา ทุนจัดซื้ออุปกรณ๑ จะต๎องมาจากการระดมทุน 

ทั้งนี้มี อสส มาชํวย หมอกายภาพ ครั้งละ 3 ทําน เวียนกัน 9 หมูํบ๎าน ทั้งนี้คิดวํา 

ความเป็นจิตอาสาต๎องมากํอน โดยสมาชิกชมรมเป็นข๎าราชการเกษียณคํอนข๎าง

เยอะ และมีการขยายไป 4 ตําบล 
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3.3 ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม 

 ไม่มี 

3.4 ประโยคที่ควรจดจํา (พร้อมชื่อและตําแหน่งผู้พูด) 

 คนตําบลบ๎านกาดไมํทิ้งกัน 

 

ในภาพรวม (ถ้ามี) 

1 . ประเด็นสําคัญท่ีเกิดขึ้นระหว่างการอภิปราย 

กรณีศึกษา คุณประกาย เพชรบุญ พยาบาลวิชาชีพ จาก รพ สะบ้าย้อย เป็น CM ของอําเภอ 

 อําเภอสะบ๎าย๎อยมี ผู๎สูงอายุ 7000++ และมี CM 20  คน ครบอัตรากําลัง  CG มีทั้งหมด 

หมูํบ๎านละ 2 คน โดยทาง กศน  มีการอบรมให๎แกํ CG พชอ มีกรรมการสํวนหนึ่งมาจาก กศน โดย 

กศน อยากเข๎ามารํวมในการผลิต และมีการ MOU กับกระทรวงศึกษาเรื่อง LTC จึงมีการเขียน

โครงการและแบํงบทบาทการทํางานอยํางชัดเจน ในปี พ.ศ. 2562 ดําเนินการจัด CG 70 ชั่วโมง 1  รุํน 

และ 420 ชั่วโมง   1  รุํน สําเร็จแล๎ว จึงได๎ทั้งหมด 2 รุํน  จากนั้น กศน สอบถามถึงความต๎องการที่

เพียงพอ จึงทําโครงการผลิตเอง จัดอบรมปี 2563 ให๎ทั้งหมด 6 รุํน ทั้งหมด 120 คน  

 ด๎านคุณภาพและรูปแบบการจัดอบรม แบํงบทบาทกันวํา กศน รับผิดชอบเอกสารและ

หลักฐาน    ) ผู๎เข๎าอบรมมาตรงเวลาที่กําหนดหรือไมํ) คูํมือและหลักสูตรใช๎ของกรมอนามัยทั้งหมด 

ตําบลไหนจัดอบรมใช๎ รพสต นั้น จัดอบรม และจะอบรมหลังผู๎เข๎าอบรมประกอบอาชีพเสร็จ และทํา

การตกลงกับผู๎เรียน โดยชั่วโมงเรียนต๎องครบ ปรับแผนการยืดเวลา ด๎านวิชาการ ฝุายสาธารณสุขและ

CM ดูเรื่องการจัดวิทยากรให๎ และ สสจ และตัวแทนกรมอนามัย ไปตรวจสอบ และเชื่อวํามีการอบรม

ตามหลักสูตรของกรมอนามัยจริง มีการทดสอบ และดูแล CM ในพ้ืนที่  จากนั้น CG ตั้งชมรม เพ่ือ

ติดตามวํา มีจุดบกพรํองใดบ๎างที่ต๎องเสริม เชํน จุดอํอนด๎านกายภาพบําบัด ที่มีเพ่ิมชั่วโมงอบรมให๎ 

และพบวํา อีก 9 หมูํบ๎านยังไมํได๎จัดอบรม และจะมีการจัดอบรมในปีนี้ 

 

2 . ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม 
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 การกระจายอํานาจเป็นจุดสําคัญ ราชการสํวนกลางจะเบาแรงลงและคลาย

กฎระเบียบ ท๎องถิ่นห๎ามทํา 2 อยําง คือ นโยบายตํางประเทศ และกองกําลังรักษา

ความสงบ  

 พชอ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ ทําทุกเรื่องไมํเว๎นแตํเรื่อง

สาธารณสุข พชอ จะเข๎มแข็งหรือไมํ อยูํที่ นายอําเภอ ที่ใช๎กลไกการทํางาน และ

ฝุายเลขา ซึ่งถ๎าไมํชงหรือตั้งเรื่อง นายอําเภอจะไมํเข๎มแข็ง สํวนนี้ สสส สนับสนุน

กลไก สํวนกลาง มหาดไทย และสาธารณสุขเป็นผู๎กํากับ ทําได๎ทุกเรื่องอยูํที่

นายอําเภอจะมองวํา งานสามารถบูรณาการทุกสํวนราชการได๎อยํางไร คาดหวังให๎ 

พชอ ทําเกี่ยวกับ ลดการบาดเจ็บทางกายบนท๎องถนน ในการชํวยเหลือเรื่องนี้ 

ระดับจังหวัดต๎องขึ้นมาจากอําเภอ และมีนายอําเภอเป็นหลักในการดูแล 

Plenary Session 5 

หัวข้อเรื่อง “ก้าวให้พ้นข้อจํากัดของระบบฐานข้อมูล” 

นําเสนอโดย  

1. คุณวรรณา งามประเสริฐ  

 สํานักอนามัยกรุงเทพมหานครฯ 

1.1 ประเด็นสําคัญท่ีวิทยากรนําเสนอ  

 ข้อมูลทั่วไปของระบบ 

o กทม มี BMA home ward ที่มฐีานข๎อมูลผู๎สูงอายุ โดยบริบทมีศูนย๑บริการ

สาธารณสุข 69 แหํง ดูประชากร กทม 50 เขต เชํน ศูนย๑ 48 ลงดูคนไข๎ใน

พ้ืนที่ จะมีข๎อมูลผู๎ปุวยติดบ๎านติดเตียงอยูํ และลงใน LTC program โดยใช๎

ของ สปสช เมื่อลงข๎อมูลจะมายังสํานักอนามัย สามารถทราบข๎อมูลสํวนนี้  

o กองทุน LTC กทม อยูํที่สํานักอนามัย กองการพยาบาลแจ๎งผลจัดบริการ

ให๎แกํศูนย๑บริการสาธารณสุข และประเมิน ADL มีเงินสําหรับคําดําเนินการ 

1000 บาท นอกเหนือจากเงิน 5000 ไปยังศูนย๑บริการสาธารณสุข 

o LTC program ไมํมีการติดตามการทํางาน ของ CG สํวนนี้แตกตํางจาก

ตํางจังหวัด Care plan ของตํางจังหวัด CM เป็นผู๎เขี่ยว แตํของ กทม เป็น 

Check-list กองการพยาบาลทําเพ่ือเอ้ือให๎หนํวยบริการเป็นรูปแบบ

เดียวกันจะสามารถทําให๎วิเคราะห๑ผลได๎งํายข้ึน 
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o มีศูนย๑สํงตํอเพ่ือการพยาบาลตํอเนื่องที่บ๎าน กทม คิดมาเพ่ือการสํงตํอ และ

มีการติดตาม CG โปรแกรมทํางานโดยทาง รพ ทั่วกรุงเทพเครือขําย 83 

แหํง และสํงมายังศูนย๑สํงตํอ ตรวจสอบข๎อมูล และสํงไปยังศูนย๑บริการ

สาธารณสุขทั่ว กทม ในโปรแกรมมีระบบ GIS และมีเกณฑ๑การดูแลแยก

กลุํม 1-6 แบํงเป็นสีเขียว สีเหลือง และสีแดง เตือนให๎แกํพยาบาล

สาธารณสุขสําหรับการดูแล 

o มีระบบแผนที่ ที่สามารถเห็นถึงคนไข๎ ทราบพิกัดและเชื่อมโยงกับบ๎านของ

ผู๎ปุวย 

o ข๎อจํากัดที่พบ คือ พบคนไข๎เสียชีวิต กํอนการพบผู๎ดูแล แตํโปรแกรมเป็น

ระบบ real-time ทําให๎ทราบสถานที่อยูํ ณ เวลานั้น สํงผลให๎มีการทํางาน

รวดเร็วขึ้น และ เห็นการทํางานของ CG  

o มีการ set ระบบรายงานของ CG ซึ่งในอนาคตจะมีการพัฒนาระบบ

รายงานเป็น real-time ณ ป๓จจุบันนี้รายงานเดือนละ 1 ครั้ง อาจจะเป็น

การพัฒนาเป็น Application  

o ระบบทําให๎ ทราบวําคนไข๎อยูํที่ไหน ได๎รับการรักษาอะไรไปแล๎วบ๎าง มี 

supervisor nurse home ward และ nurse care manager 

 

1.2 ประเด็นสําคัญท่ีเกิดขึ้นระหว่างการอภิปราย 

 ไมํมี 

1.3 ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม 

ไมํมี 

1.4 ประโยคที่ควรจดจํา (พร้อมชื่อและตําแหน่งผู้พูด) 

 ไมํมี 

2. นางฐิตารีย์ เชื้อพราหมณ์ 

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จังหวัดสงขลา  

2.1 ประเด็นสําคัญท่ีวิทยากรนําเสนอ  

 ข้อมูลทั่วไปของระบบ 
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 จุดโหวํของ อบจ สงขลา ไมํมีพ้ืนที่รับผิดชอบเป็นของตัวเองจึงไมํมี

ฐานข๎อมูลที่เป็นหนึ่งเดียว ไมํมีผู๎รับผิดชอบงานโดยตรง ข๎อมูลไมํเป็นป๓จจุบัน 

ผู๎บริหารไมํสามารถในการนําไปวางแผน 

 สงขลา พัฒนาระบบ INET เกิดจากภาคประชาชน ให๎ feedback กลับมา

เพ่ือให๎ภาครัฐรับทราบ ตอบโจทย๑ด๎านสังคม ความต๎องการการชํวยเหลือ ที่อยูํอาศัย 

ความจําเป็นด๎านสุขภาพ ด๎านสุขภาพ ซึ่งเกิดจากการถอดแบบ CG  4.0  มีเครือขําย 

จาก พม และเครือขํายพิเศษการศึกษา มหาวิทยาลัย รํวมกันสังเคราะห๑ข๎อมูลเพ่ือ

แก๎ไขป๓ญหารํวมกัน ภายใต๎ พรบ ข๎อมูลขําวสาร รับผิดชอบข๎อมูลด๎วยกระทรวง DE 

สนับสนุนด๎าน server  ตั้งเป็น IT กลางของจังหวัดสงขลา เป็นโปรแกรมกลางที่

เชื่อมตํอแตํไมํเพ่ิมภาระของหนํวยงาน สสจ สามารถทราบวําผู๎ปุวยได๎รับความ

ชํวยเหลือหรือไมํในภาคสังคม โดยสามารถทราบข๎อมูลในทุกมิติ อบรมผู๎ชํวยฟ้ืนฟู 

ถอดแบบเป็น check-list และเพ่ิมเติมในรายละเอียดที่จําเป็น  ดึงข๎อดีของโปรแกรม

ไว๎ที่ center กลาง วางข๎อมูลภาคประชาสังคมและภาครัฐ imed@home 

ประชาชน จิตอาสา สามารถใช๎ได๎ทุกทําน 

 จากนั้น  มีการพิจารณาถึงการเชื่อมตํอกัน ในสํวนที่สามารถทําได๎หรือไมํได๎ 

เชํน ท๎องถิ่นมีการจํายบัตรผู๎สู งอายุ  มีการดูแลตํอเนื่อง มูลนิธชุมชน และ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร๑ มีการจัดบริการสาธารณภาครัฐ ที่ทํางานรํวมกัน  ดู

ลักษณะของข๎อมูล และการสํงออกข๎อมูล มีการดูความพร๎อมของเจ๎าหน๎าที่ หลาย 

พ้ืนที่ องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ยังไมํมีเจ๎าหน๎าที่ IT อนาคตยังมีความจําเป็นสูง

สําหรับด๎านนี้ มองเห็นทุกมิติที่ควรจะได๎รับ 

 ระบบ  IMed@home ผํานภาคประชาสังคม ประชาชน จิตอาสา มีข๎อตํอ

ที่ไมํผิดระเบียบ และเป็น real-time  มี center กลางในการกระจายข๎อมูล บริหาร

จัดการข๎อมูล ไมํงั้นจะไมํเกิดประโยชน๑ตํอระบบ  ผู๎ที่รับข๎อมูลทั้งหมดและประสาน

ภาคีเครือขํายในพ้ืนที่วําต๎องเป็นหนํวยงานงานไหน เชํน อาชีพสํงไปกระทรวง พม. 

การปรับสภาพบ๎านสํงไปสมาคมคนพิการ กาชาด กระทรวง พม มีงบ 20000 บาท

ตํอ 1 หลัง ด๎านสุขภาพ เป็นทางกระทรวงสาธารณสุข และมีงบ พมจ. สําหรับบูรณา

การรํวมกัน ทุกหนํวยงานมีการเข๎ามาชํวยเหลือรวมทั้งภาคเอกชน 

 ข๎อมูลทั้งหมด นํามาเพ่ือวางแผนรํวมกันทุกภาคสํวน เป็นโครงการที่ 

องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นทํานํารํองหลายมิติ แบบบูรณาการ  เราก๎าวไปด๎วยกันไมํ

ก๎าวไปคนเดียว มีการเพ่ิมเติมทุกมิติทุกภาคสํวน อาศัยผู๎เชี่ยวชาญเฉพาะด๎าน ทั้งสห

วิชาชีพ เพื่อตอบโจทย๑ก๎าวไปด๎วยกันอยํางยั่งยืน 
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2.2 ประเด็นสําคัญท่ีเกิดขึ้นระหว่างการอภิปราย 

 การแชร๑และใช๎ข๎อมูลรํวมกัน เพ่ือลดป๓ญหาการกรอกข๎อมูลเดิมทุกครั้ง 

 บางข๎อมูล ต๎องเริ่มจากหนํวยงานที่เห็นสอดคล๎องกันมากที่สุด 

 

2.3 ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม 

 ไมํมี 

2.4 ประโยคที่ควรจดจํา (พร้อมชื่อและตําแหน่งผู้พูด) 

 เราก๎าวไปด๎วยกันไมํก๎าวไปคนเดียว 

3. นางโกลัญญา พากเพียร  

 โรงพยาบาลสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 

3.1 ประเด็นสําคัญท่ีวิทยากรนําเสนอ  

 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับระบบ 

o CM ทํางานรํวมกับท๎องถิ่น ทําให๎มีหลายภาคสํวนเข๎ามาทํางานใน LTC จึง

จะต๎องมีการบริหารจัดการเรื่องของข๎อมูล ซึ่งทําให๎เกิดจุดรํวมกันในการ

ทํางาน โดยให๎ care giver application ชํวยอํานวยความสะดวก โดย CM 

(นายแพทย๑ นักกายภาพบําบัด ทีมภาคสํวนตํางๆ) เข๎ามารํวม 

o ติดตามการดําเนินงานของ CG ทําเป็นอัลบั้ม มีการจัดเก็บเอกสารให๎กับ

ทางท๎องถิ่น และเทศบาล เพ่ือกันการตรวจสอบจาก สํานักงาน สตง. 

o Admin เป็น CM ที่สามารถติดตามการปฏบัติงานของ CG ได๎อยําง real-

time และสามารถนําข๎อมูลไปนําเสนอในรูปแบบตํางๆ ทําให๎เกิดการ

ทํางานที่รวดเร็วขึ้น 

o อุปสรรคการดําเนินงานของ CG จะมีแบบบันทึกการติดตาม เยี่ยมบ๎าน มี

การสํงรูปภาพทางไลน๑ ให๎แกํ CM  

o คําตอบแทน ชุมชนจะมองเรื่องคําตอบแทนวํา เยี่ยมจริงหรือไมํ จึงมีการ

วางแผนให๎สหวิชาชีพและคนในชุมชนทราบ จึงสร๎างเป็นหลักฐานเชิงประ

จักษณ๑ APP CG 4.0 ตอบโจทย๑และสามารถทําได๎งําย 
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o แพทย๑ครอบครัว และนักกายภาพบําบัด สามารถตรวจสอบและดูได๎ผําน

แอปพลิเคชัน ซึ่งถือเป็นการพัฒนาศักยภาพของ CG ตําบลในเมืองมี CG 

10 คน  

o แอปพลิเคชัน CG   4.0  พัฒนาโดยพยาบาล CM เขต 2 คุณนงลักษณ๑ คํา

โฉม เป็นเจ๎าของแอปพลิเคชัน และเป็นแอดมิน (caregiver   4.0  ( หลาย

จังหวัดนําไปใช๎ และผลการตอบรับเป็นไปอยํางดี เนื่องจากใช๎งานได๎งําย 

o สามารถใช๎ในรูปแบบการบันทึกการเยี่ยมบ๎าน 

3.2 ประเด็นสําคัญท่ีเกิดขึ้นระหว่างการอภิปราย 

 ไมํมี 

3.3 ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม 

 ไมํมี 

3.4 ประโยคที่ควรจดจํา (พร้อมชื่อและตําแหน่งผู้พูด) 

ไมํมี 

4. นางสมพร ชัยอยุทธ์ 

  เทศบาลนครขอนแกํน จังหวัดขอนแกํน 

4.1 ประเด็นสําคัญท่ีวิทยากรนําเสนอ  

 ข้อมูลทั่วไปของระบบ 

o Happy society elderly guide ดูแลเพ่ือลดภาวะพ่ึงพิงให๎ได๎มากที่สุด 

โดยมีศูนย๑สร๎างสุขผู๎สูงอายุ เพ่ือการดูแลอยํางครบวงจรทั้งทางด๎าน กาย 

จิต คล๎าย day care ให๎ผู๎สูงอายุเข๎ามามีกิจกรรมรํวมกัน และสามารถมา

กายภาพบําบัด 

o การใช๎เทคโนโลยี ตั้งเปูาไว๎วํา อยากเห็นจังหวัดขอนแกํนเป็นเมืองอายุยืน 

และมี excellent aging center ทําโดยความรํวมมือของ รพ ศรีนครินทร๑ 

ทําโดย medical hub ของจังหวัด รวมถึง มหาวิทยาลัยขอนแกํน มี

โครงการ khon kaen smart living  

o Data exchange มีข๎อมูลสุขภาพรวมของทั้งจังหวัด อยูํระหวํางขอ

งบประมาณสําหรับพัฒนา  
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o Smart ambulance งบประมาณของกระทรวงดิจิทัล และสามารถ

เชื่อมตํอการดูแลผู๎สูงอายุที่บ๎าน มีการแจกสายรัดข๎อมืออจฉริยะ และ

เชื่อมตํอกับ application กับโทรศัพท๑ สามารถบันทึกสถานที่อยูํอาศัย เมื่อ

รับผู๎ปุวย scan QR code จะสามารถทราบข๎อมูลเบื้องต๎น ความดันโลหิต 

ชีพจร การเต๎นของหัวใจ มีการจัดประชุมและแนะนําวิธีการใช๎ มีการอบรม 

CG และ CM ทําให๎ทราบข๎อมูลที่เปลี่ยนแปลงในแตํละวัน สํงผลให๎ผู๎สูงอายุ 

ทราบข๎อมูลสุขภาพป๓จจุบัน ชํวยในด๎านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ  

o อยากเห็นการเชื่อมโยงข๎อมูล ไปยัง สสจ ป๓จจุบันทราบแคํเอกชน ยังไมํตํอ

กับ cloud จังหวัด เป็นความหวังในอนาคต เนื่องจากเป็นระบบเอกชน ซึ่ง

เป็นระบบประมวลผลเป็นตัวเลข ไมํเป็นกราฟ มีป๓ญหาและอุปสรรคคล๎าย

กับ CG   4.0  เนื่องจาก โทรศัพท๑ล๎าสมัย ไมํมีอินเทอร๑เน็ต ประสิทภาพ

โทรศัพท๑ไมํสามารถ download application ได๎ จึงคิดถึงอันอ่ืนที่ไมํพ่ึง

อุปกรณ๑คือ บัตรสูงวัยสุขภาพดี ซึ่งบัตรมี QR  code ทําให๎ แพทย๑ ผู๎ดูแล 

ผู๎สูงอายุ สามารถเห็นข๎อมูล เชํน การใช๎ยา การตรวจรํางกาย จะมี

เทคโนโลยี เครื่องตรวจตา เครื่องตรวจออกซิเจน  การเข๎าถึงข๎อมูลแตํละ

กลุํมตํางกันกลุํมอ่ืนจะไมํสามารถเข๎าถึงการรักษา  ตอนนี้ใช๎ระบบรวมของ

กระทรวงสาธารณสุข คือ  การคีย๑เข๎าระบบ CM แตํละศูนย๑จะมีจุดเดํน  คือ 

ศูนย๑ของเทศบาล 3 ศูนย๑ ศูนย๑แพทย๑ของ โรงพยาบาลขอนแกํน 4 และของ 

มหาลัย 4 ในมหาวิทยาลัยขอนแกํน   2  กับประชากร 1.5 แสน ทุกพ้ืนที่มี

การแบํงข๎อมูลของเขตเทศบาลเต็มพ้ืนที่ ทุกศูนย๑มีการรวมข๎อมูลและ

สํงกลับมายังเทศบาล มีจํานวนผู๎สูงอายุยังไมํมาก ประมาณ 396 คน 

วิเคราะห๑และสํงข๎อมูลกลับไปแตํละที่ วําแตํละกลุํม เชํน 1 -2 เปลี่ยนไป

ในทางที่ดีขึ้น กลุํม 3-4 ชะลอความเสี่ยง ได๎ดึขึ้น มีป๓ญหาตาบอดและข๎อ

เขําเสื่อมมากข้ึน มีงบกองทุนสุขภาพเพ่ือลดความเสี่ยงด๎านสุขภาพ  

 

4.2 ประเด็นสําคัญท่ีเกิดขึ้นระหว่างการอภิปราย 

 ไมํมี 

4.3 ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม 

 ไมํมี 
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4.4 ประโยคที่ควรจดจํา (พร้อมชื่อและตําแหน่งผู้พูด) 

 ไมํมี 

ในภาพรวม (ถ้ามี) 

1 . ประเด็นสําคัญท่ีเกิดขึ้นระหว่างการอภิปราย 

 ภาคธุรกิจต๎องการเข๎ามูลเพื่อไปใช๎ประโยชน๑สํวนตนอาจจะต๎องระวังเรื่องนี้ 

 อสม และ CG มีลูกหลานในการชํวยคีย๑ ในอําเภอสวรรคโลกจึงสามารถใช๎ได๎อยํางครอบคลุม 

 

ข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวอย่างย่ังยืน 

การดําเนินการในกลุ่มเปูาหมาย 

 คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ  (พชอ.) ควรขยับเรื่อง Long term Care 

(LTC) แบบองคาพยพ และอําเภอถือเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร๑สําคัญของ LTC 

 การทําแผนบริหารของพ้ืนที่ต๎องเข๎าใจบริบทของ LTC และสุขภาพด๎วย  

 ตัวอยํางในบางพ้ืนที่ชี้ให๎เห็นถึงนําการใช๎เทคโนโลยีไปปรับใช๎ในการพัฒนาอุปกรณ๑ตําง ๆ 

เพ่ือให๎พ้ืนที่ได๎ประโยชน๑จากการใช๎นวัตกรรมที่มีอยูํ 

การมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ 

 ภาครัฐมีบทบาทสําคัญในการแก๎ป๓ญหาผู๎ที่เข๎าไมํถึงบริการ ผู๎ปุวยที่ขาดคนดูแล หรือถูก

ทอดทิ้ง อยํางไรก็ตาม การดําเนินการดังกลําวต๎องอาศัยการบูรณาการงานรํวมกันจากหลาย

หนํวยงาน และต๎องสร๎างคนขึ้นมารับชํวงตํอในการทํางานรุํนตํอ ๆ ไป 

 การมีสํวนรํวมของภาคประชาชนคือหัวใจหลักในการทํางาน ดังนั้น อยากให๎สังคมเข๎ามามี

สํวนรํวมมากขึ้น ชุมชนต๎องเข๎ามามีสํวนรํวมในการดูแลผู๎สูงอายุ   โดยมีโจทย๑คือทํายังไงให๎

ประชาชนมีความตระหนักในเรื่องการดูแลผู๎สูงอายุ และมีระบบบริหารจัดการด๎วยชุมชนเอง 

งบประมาณ 

 อยากให๎มีการตั้งคําตอบแทน Care Giver (CG) ที่ทําให๎ CG สามารถดํารงชีวิตได๎ เนื่องจากมี 

CG ที่อบรมแล๎วหลุดออกจากระบบเพ่ือไปทํามาหากิน ทําให๎ต๎องมีการอบรมใหมํ ถ๎า

คําตอบแทนสามารถทําให๎ CG ดํารงชีวิตได๎ จะทําให๎ CG อยูํในระบบได๎นาน 
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อัตรากําลัง 

 ควรปรับปรุงอัตรากําลังเจ๎าหน๎าที่ เนื่องจาก CM เป็นคนเดียวที่ทํางานหลายอยําง ไมํได๎ทํา

เฉพาะงานสูงอายุ ทุกอยํางที่กรม กอง implement ลงไป จะมาหนักที่คนไมํก่ีคนใน

โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพตําบล ทําให๎มีภาระงานมาก 

 ควรพัฒนาศักยภาพ Care Manager and Care Giver ในการดูแลกลุํมที่มีภาวะสมองเสื่อม 

 ควรพัฒนาศักยภาพแพทย๑ในการวินิจัยโรคสมองเสื่อมในโรงพยาบาลชุมชน และพัฒนาระบบ

สํงตํอ 

 อยากให๎เห็นความสําคัญของกลุํมพระสงฆ๑ เนื่องจากพระสงฆ๑มีบทบาทสําคัญในการดูแล

ผู๎สูงอายุ จึงอยากให๎พระสงฆ๑มีสํวนรํวมในเวทีที่เก่ียวข๎องมากข้ึน รวมถถึงมีงบประมาณใน

การขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ๑ 

ระเบียบข้อบังคับ 

 ควรมีการปรับปรุงเงื่อนไขการเป็นตําบล LTC ให๎ยืดหยุํนมากขึ้น เนื่องจากป๓จจุบันมีป๓ญหา

การขาดแคลน CM CG แตํเงื่อนไนไขของเป็นตําบล LTC ต๎องมี CM CG กํอน ถึงสมัครของบ

ได๎ ทําให๎พื้นท่ีที่ไมํมี CM CG แตํมีการดูแลสุขภาพผู๎สูงอายุขาดโอกาสที่จะพัฒนางาน LTC   

 เอกสารการเบิกจําย LTC ควรมีการพัฒนาปรับปรุงให๎มีความสะดวกและลดภาระมากยิ่งข้ึน 

ระบบฐานข้อมูล 

 ป๓จจุบันมีข๎อจํากัดเรื่องระบบฐานข๎อมูล ซึ่งอยากให๎มีการออกแบบระบบหรือการจัดการ

ข๎อมูลที่ไมํกํอให๎เกิดความซ้ําซ๎อน และสามารถเชื่อมตํอกับฐานข๎อมูลของกระทรวงได๎ 

การวิจัยและพัฒนา 

 สถาบันการศึกษาอยากเข๎ามามีสํวนรํวมในงานวิจัย เนื่องจากยังไมํเห็นภาพที่ชัดเจนเกี่ยวกับ

คําใช๎จํายตํางๆ วําเอาไปใช๎ทําอะไรบ๎าง นําจะมีการศึกษา cost benefit รวมถึง ต๎นทุนตํางๆ 

ของแตํละกิจกรรม เพ่ือตอบประสิทธิภาพของมาตรการแกผํู๎กําหนดนโยบาย 
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การจัดเวทีระดมความคิดเห็น 

 ในความเป็นจริงแล๎ว ภารกิจของท๎องถิ่นมีจํานวนมาก แตํข๎อดีของการทํางานคือได๎ใกล๎ชิด

ประชาชน และมีกองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ทีเอ้ือโอกาส ดังนั้นอยากให๎ องค๑การบริหารจัง

หวีดอ่ืนๆ มารํวมเวทีเชํนนี้ เพ่ือกลับไปพัฒนาเรื่อง LTC ในพ้ืนที่ตนเอง   

 อยากให๎มีการจัดเวทีรวม 3 กองทุนฯ (LTC+คนพิการ+(? 
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ภาคผนวก 6 รายงานการประชุมคณะกรรมการกํากับทิศทางโครงการ  
รายงานการประชุมคณะกรรมการกํากับทิศทาง “โครงการพัฒนากําลังคนด้านสุขภาพในระดับพื้นที่  

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ” คร้ังที่ 1/2562  

วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 – 16.30 น. 

ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 3 สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข จ.

นนทบุรี 
 

 

กรรมการที่เข้าประชุม 

1. นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ๑    รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประธาน 

2. รศ.ภญ.ดร.จิราพร ลิ้มปานานนท๑   ศูนย๑วิชาการเฝูาระวงัและพฒันาระบบยา  )  

3. ผศ.ดร.จรวยพร ศรีศศลักษณ๑   แทน ผู๎อํานวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 

4. ศ.พญ.วณิชา ชืน่กองแก๎ว   มูลนิธิพฒันาการศึกษาบุคลากรสุขภาพแหํงชาติ 

5. ดร.ทพ.วีระศักดิ์ พุทธาศรี   สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหํงชาติ 

6. นพ.ศิริวัฒน๑ ทิพย๑ธราดล    ที่ปรึกษาสาํนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหํงชาติ 

7. พญ.สุพัตรา ศรีวณิชชากร   มูลนิธิสถาบนัวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน  

8. นพ.สุเทพ วัชรปิยานันทน๑   ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารแผน  

สํานักสนับสนนุการพัฒนาระบบสุขภาพ 

9. น.ส.วรวรรณ อาภารัตน๑    แทน ผู๎อํานวยการสาํนักสนับสนุนการพฒันาระบบ 

สุขภาพ 

10. นพ.ฑิณกร โนร ี    สํานักงานพฒันานโยบายสุขภาพระหวํางประเทศ 

 

กรรมการที่ลาประชุม  

1. นพ.ประทปี ธนกิจเจริญ    สํานักงานกองทนุสนับสนุนการสร๎างเสริมสุขภาพ  

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. ดร.นงลักษณ๑ พะไกยะ    คณะสาธารณสุขศาสตร๑ มหาวทิยาลัยขอนแกํน 

2. น.ส.เพ็ญนภา หงษ๑ทอง    นักวิจัยอิสระ 

3. น.ส.นันทกา แก๎วเฉย    สํานักงานกองทนุสนับสนุนการสร๎างเสริมสุขภาพ  

4. น.ส.มนัสชนน๑ คุณาพรสจุริต   มูลนิธิพฒันาการศึกษาบุคลากรสุขภาพแหํงชาติ  

5. น.ส.กานต๑วรนิต๑ กํองกุลวัฒน๑   สํานักงานพฒันานโยบายสุขภาพระหวํางประเทศ 

6. น.ส.พัชรี เพชรทอง    สํานักงานพฒันานโยบายสุขภาพระหวํางประเทศ 

http://thaiichr.org/
http://thaiichr.org/
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เปิดประชุมเวลา 13.30 น.  

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

 ประธานกลําวเปิดการประชุมและรายงานสถานการณ๑นโยบาย  Long Term Care ของประเทศ

ไทย ทั้งนี้ รัฐบาลได๎มีนโยบายให๎มีการผลิตนักบริบาลชุมชน )แบบเต็มเวลา) มีเปูาหมายตําบลละ 2 คน โดย

มอบหมายให๎กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เป็นผู๎รับผิดชอบหลักสูตรในการอบรม จํานวน 70  ชั่วโมง 

ดําเนินการจ๎างโดยองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น คําตอบแทนเดือนละ 6,000 – 9,000 บาท นอกจากนี้

ประธานยังได๎ชี้แจงเรื่อง การบูรณาการระบบการดูแลระยะยาว ของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ

อําเภอที่พึงประสงค๑ ในเขตสุขภาพที่   2  โดยถอดออกมาเป็นตัวชี้วัด     ในการประเมินโอกาสในการพัฒนา

ของแตํละอําเภอ ซึ่งขณะนี้อยูํระหวํางการจัดทําแผนปฏิบัติการฯ  

 ฝุายเลขานุการแจ๎งให๎ที่ประชุมทราบ เรื่องการลาออกของกรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ โดย

เปลี่ยนจากน.ส. นี ผุดผํอง เป็นน.ส.กานต๑วรินต๑ กํองกุลวัฒน๑ แทน  

 

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมฯ  

   -ไมํมี- 

 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

3.1  ผลการดําเนินงาน โครงการพัฒนากําลังคนด้านสุขภาพในระดับพื้นที่เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน

นโยบายคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ ระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน 2561-14  มีนาคม 2562 )9  เดือน)  

  นพ.ฑิณกร โนรี ผู๎จัดการโครงการฯ นําเสนอความคืบหน๎าการดําเนินงานของโครงการ โดยเป็นการ

ดําเนินงานเชื่อมโยงภายใต๎ 3 ยุทธศาสตร๑หลักที่สําคัญ ได๎แกํ  

  ยุทธศาสตร์ 1: การขับเคลื่อนองค์ความรู้ระดับพื้นที่  

  เป็นการศึกษารูปแบบการจัดบริการ และการบริหารจัดการกําลังคนสําหรับการดูแลระยะยาว 

(Long term care) โดยใช๎การมีสํวนรํวมของ พชอ. เพื่อสังเคราะห๑ทางเลือกรูปแบบการบริหารจัดการ

กําลังคน การพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการกําลังคน และการพัฒนาศักยภาพของผู๎บริหารและ

ผู๎ปฏิบัติงานในพื้นที่ โดยในปีที่ 1 มีพื้นที่ดําเนินงาน จํานวน 11 พื้นที่ และปีที่ 2 จํานวน 12 พื้นที่ ดังนี้  

 

ลําดับ อําเภอ จังหวัด 

1 สันทราย เชียงใหม่ 

2 พรานกระต่าย กําแพงเพชร 

3 ชัยบาดาล ลพบุรี 

4 บ้านลาด เพชรบุรี 
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ลําดับ อําเภอ จังหวัด 

5 เมือง กาฬสินธุ์ 

6 ศรีวิไล บึงกาฬ 

7 จักราช  นครราชสีมา 

8 วารินชําราบ อุบลราชธานี 

9 เมือง  นครศรีธรรมราข 

10 ฉวาง นครศรีธรรมราข 

11 บางกล่ํา สงขลา 

  *หมายเหตุ: พื้นที่ถอดบทเรียนปีที่ 1 จํานวน 11 พื้นที ่

โดยมีกิจกรรมในการดําเนินงาน ได๎แกํ การถอดบทเรียน เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ การสัมนาเชิง

ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ และการนําเสนอเพื่อขยายผล 

 

  ยุทธศาสตร์ 2: การขับเคลื่อนนโยบาย 

พัฒนาข๎อเสนอ “ทางเลือก” รูปแบบการบริหารจัดการกําลังคนด๎านสุขภาพในบริบทตํางๆของ

พื้นที่ รวมทั้งป๓จจัยในความสําเร็จ (Key success factor) และ ความท๎าทาย (Challenge) โดยได๎ข๎อเสนอ

เชิงนโยบาย จํานวน 3 เรื่อง ได๎แกํ 1.รูปแบบการบริหารจัดการกําลังคนด๎านสุขภาพในการจัดบริการตํางๆ 

ในระดับพื้นที่  2.แนวทางการพัฒนาทักษะและศักยภาพในการบริหารจัดการกําลังคนของผู๎บริหารและ

ผู๎ปฏิบัติงานนพื้นที่ 3.แนวทางความรํวมมือระหวํางภาคีตํางๆ ที่เป็นองค๑ประกอบของคณะกรรมการพัฒนา

คุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ในการจัดการป๓ญหาสุขภาพของชุมชน 

ยุทธศาสตร์ 3: การสื่อสารสาธารณะ 

เผยแพรํรูปธรรมความสําเร็จของการบริหารจัดการกําลังคนในการดูแระยะยาว (Long term care) 

ห๎เป็นที่ประจักษ๑กับสังคมวงกว๎าง ผํานทางรูปแบบของ website, Online newsletter, infographic, fact 

sheet และการจัดทํา vdo นําเสนอรูปแบบการถอดบทเรียนของพื้นที่ที่ประสบความสําเร็จ 

 

  

ที่ประชุมมีประเด็นอภิปราย ดังนี้ 

1. พื้นที่ในการดําเนินงานยังไมํครอบคลมุทุกเขตสุขภาพ เชํน เขตสุขภาพที่ 2 อ.ลับแล, อ.ศรีสัช

นาลัย  

2. การเชื่อมโยงภาพในพื้นที่ที่เชื่อมโยงให๎เห็นเป็นภาพระดับเขตสุขภาพ โดยใช๎กลไกของพชอ. 

3. การทํา Health System Research ไมํเฉพาะเร่ือง HRH เพียงอยํางเดียว  
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4. ป๓จจัยในการเลือกพื้นที่ที่มีผลตํอการศึกษาโครงการ รูปแบบการถอดบทเรียน รวมถึงข๎อสนอ

เชิงนโยบาย เชํน จํานวน Sample site ยังน๎อยเกินไปเมื่อเทียบกับจํานวนพื้นที่ในพชอ.

ทั้งหมด  

5. การศึกษาป๓ญหาและระบบการบริหารจัดการของแตํละพื้นที่หลักจากการ implement 

นโยบาย LTC เชํน การเบิกจํายเงิน การประเมินรูปแบบในเชิงระบบระหวํางพื้นที่เขตเมือง

กับเขตชนบท  

 

ระเบียบวาระที่  4 เรื่องเพ่ือพิจารณา 

4.1  ผลการดําเนินงาน โครงการการบริหารจัดการกําลังคนด้านสุขภาพเพื่อรองรับการดูแลระยะยาว 

(Long Term Care)  

 ดร.นงลักษณ๑ พะไกยะ นักวิจัยโครงการฯ นําเสนอผลการศึกษาเบื้องต๎นผลการศึกษา ใน 4 

ประเด็น คือ 1.ผลการถอดบทเรียนเบื้องต๎น 2.รูปแบบ/แนวทางการบริหารจัดการกําลังคนด๎านสุขภาพ 3.

ป๓ญหา/อุปสรรค และ 4.แนวทางการดําเนินงาน  โดยจะจัดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ระหวํางพื้นที่ ระหวําง

วันที่ 27-28 มีนาคม 2562 การจัดสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกําลังคนในเดือนเมษายน 

2562 และนําเสนอแผนเพื่อขยายผลในเดือนพฤษภาคม 2562 )รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

 

ที่ประชุมมีประเด็นอภิปราย ดังนี้ 

1. ระบบการบริหารจัดการการดูแลผู๎สูงอายุที่ต๎องเริ่มจากการดูแลของคนในครอบครัว , care 

giver และต๎องมีการเชื่อมตํอข๎อมูลจากรพ.อําเภอและจังหวัด และการมีสํวนรํวมจากท๎องถิ่น

ในการดูแลผู๎สูงอายุในชุมชน 

2. การศึกษาข๎อมูลของ care giver ในประเด็นที่เกี่ยวข๎อง เชํน ภาระงาน ศัยภาพของ care 

giver จํานวนของ care giver ที่เหมาะสมในระบบ คําตอบแทนที่เหมาะสม  

3. ควรเพิ่มพื้นที่ศึกษาในเขตกทม.  

4. การจัดทําข๎อเสนอนโยบายในประเด็นที่เก่ียวข๎องกับหนํวยงานตํางๆ เชํน กําลังคนที่เหมาะสม 

การกระจายอํานาจของอปท. และการแก๎ไขกฎระเบียบในการเบิกจํายเงินจากหนํ วยงานที่

เก่ียวข๎อง เชํน สตง. สํานักงบประมาณ โดยมีการจัดเวทีเพื่อหารือป๓ญหารํวมกัน 

5. การออกแบบภาพเปูาประสงค๑ของโครงการในปีที่ 2 ให๎ชัดเจน เพื่อจะได๎ตอบโจทย๑เรื่องแนว

ทางการบริหารจัดการกําลังคน กําลังคนที่เหมาะสม รวมถึงกลไกการบริหารจัดการของพชอ. 

ในมิติของ LTC 

6. เพิม่พื้นที่ศึกษาทั้งในเขตเมืองและเขตชนบทให๎ครอบคลุม 

7. สร๎างกรอบการเชื่อมโยงระบบ Quality of care ระหวําง family community ท๎องถิ่น รวม

ไปถึงพชอ.วํามีความเชื่อมโยงกันยังไงในเร่ือง LTC  
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มติที่ประชุม 

 ที่ประชุมรับทราบผลการศึกษา และให๎ทางทีมวิจัยดําเนินการปรับตามคําแนะนําของคณะกรรมการ

กํากับทิศฯ เพื่อมานําเสนอความคืบหน๎าในที่ประชุมครั้งตํอไป 

 

ระเบียบวาระที่  5 เรื่องอื่นๆ 

5.1 นัดหมายการประชุมครั้งตอ่ไป 

  ไมํได๎นัดหมายการประชุมคร้ังตํอไป 

 

ปิดประชุมเวลา 16.00 น. 

 

 

น.ส.กานต๑วรนิต๑ กํองกุลวัฒน๑ 

ผู๎บันทึกรายงานการประชุม 

นพ.ฑิณกร โนรี  

ผู๎ตรวจรายงานการประชุม 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการกํากับทิศทาง “โครงการพัฒนากําลังคนด้านสุขภาพในระดับพื้นที่  

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ” คร้ังที่ 2 /2562  

วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม  2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. 

ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี 
 5 

 

กรรมการที่เข้าประชุม 

1. นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ๑    รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 ประธาน 

2. รศ.ภญ.ดร.วรรณา ศรีวิริยานุภาพ   แทน รศ.ภญ.ดร.จิราพร ลิ้มปานานนท๑ 10 

3. ศ.พญ.วณิชา ชืน่กองแก๎ว    มูลนิธิพฒันาการศึกษาบุคลากรสุขภาพแหํงชาติ  

4. ดร.ทพ.วีระศักดิ์ พุทธาศรี    สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหํงชาติ 

5. นพ.ศิริวัฒน๑ ทิพย๑ธราดล    ที่ปรึกษาสาํนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหํงชาติ 

6. นพ.สุเทพ วัชรปิยานันทน๑    ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารแผน  

7. พญ.ขจีรัตน๑ ปรักเอโก    สํานักงานกองทนุสนับสนุนการสร๎างเสริมสุขภาพ 15 

8. นพ.ฑิณกร โนร ี     สํานักงานพฒันานโยบายสุขภาพระหวํางประเทศ 

 

กรรมการที่ลาประชุม  

1. นพ.ประทปี ธนกิจเจริญ    สํานักงานกองทนุสนับสนุนการสร๎างเสริมสุขภาพ  

2. พญ.สุพัตรา ศรีวณิชชากร    มูลนิธิสถาบนัวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน  20 

3. นพ.นพพร ชืน่กลิ่น    สถาบนัวิจัยระบบสาธารณสุข 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. ดร.นงลักษณ๑ พะไกยะ    คณะสาธารณสุขศาสตร๑ มหาวทิยาลัยขอนแกํน 

2. น.ส.เพ็ญนภา หงษ๑ทอง    นักวิจัยอิสระ 25 

3. น.ส.นันทกา แก๎วเฉย    สํานักงานกองทนุสนับสนุนการสร๎างเสริมสุขภาพ  

4. น.ส.กานต๑วรนิต๑ กํองกุลวัฒน๑   สํานักงานพฒันานโยบายสุขภาพระหวํางประเทศ 

5. น.ส.วิชาวี พลอยสํงศรี    สํานักงานพฒันานโยบายสุขภาพระหวํางประเทศ 

6. น.ส.นําพร สามิภักดิ ์    สํานักงานพฒันานโยบายสุขภาพระหวํางประเทศ 

7. น.ส.วาริสา ทรัพย๑ประดิษฐ    สํานักงานพฒันานโยบายสุขภาพระหวํางประเทศ 30 

8. น.ส.ธัญวรัตน๑ ศรีอุฬารวัฒน๑    สํานักงานพฒันานโยบายสุขภาพระหวํางประเทศ 

http://thaiichr.org/
http://thaiichr.org/
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9. น.ส.ผกาลักษณ๑ ผดุงสันต๑    สํานักงานพฒันานโยบายสุขภาพระหวํางประเทศ 

10. น.ส.ดุสิตา กระวานชิด    มูลนิธิพฒันาการศึกษาบุคลากรสุขภาพแหํงชาติ 

11. น.ส.ศาลิตา บัณฑุกุล    มูลนิธิพฒันาการศึกษาบุคลากรสุขภาพแหํงชาติ 

12. น.ส.ธนวนัต๑ กัญญภัส    มูลนิธิพฒันาการศึกษาบุคลากรสุขภาพแหํงชาติ 

 5 

เปิดประชุมเวลา 09.00 น.  

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

 ประธานแจ๎งให๎ที่ประชุมทราบเรื่องการจัดตั้งศูนย๑อาเซียนเพื่อผู๎สูงวัยอยํางมีศักยภาพและนวัตกรรม ACAI 

(ASEAN Centre for Active Ageing and Innovation: ACAI ( ซึ่งเป็นองค๑กรระหวํางประเทศซึ่งต๎องได๎รับความ

เห็นชอบจาก 10 ประเทศในภูมิภาคอาเซียน งบประมาณ 500 ล๎านเหรียญตํอปี โดยลําสุดได๎รับการลงนามแล๎ว 7 10 

ประเทศ โดยจัดตั้งสํานักงานที่ประเทศไทย ป๓จจุบันใช๎สํานักงานชั่วคราวที่ตึก DMS กรมการแพทย๑ กระทรวง

สาธารณสุข 

 ในเรื่องความคืบหน๎าของการกระจายอํานาจนั้น ตาม พรบ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจปี 

2542 กําหนดให๎กระทรวงสาธารณสุข ต๎องมีการกระจายอํานาจตามพรบ.ดังกลําว ซึ่งแผนปฏิบัติการอยูํระหวํางการ

พิจารณาจากสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ เพื่อนําเข๎าคณะรัฐมนตรี โดยป๓จจุบันยังใช๎15 

แผนปฏิบัติการ 2 ซึ่งกําหนดให๎ถํายโอนภารกิจ รพ.สต. ไปที่ท๎องถิ่น อบต. และเทศบาล หากไมํสามารถ  

ถํายโอนภารกิจไป 2 แหํงนี้ได๎ จะมีการถํายโอนภารกิจไปยัง อบจ. โดยกระทรวงสาธารณสุขมีการกําหนดเกณฑ๑

ตัวชี้วัดสําหรับถํายโอนภารกิจดังกลําว 

 สํานักงานประกันสังคมอยูํในขั้นตอนการยกรํางกฎหมาย เพื่อรองรับการจัดตั้งศูนย๑ดูแลผู๎สูงอายุ 

ในภาคเอกชน โดยไมํต๎องจดทะเบียนขึ้นเป็นสถานพยาบาล เนื่องจากการจดทะเบียนขึ้นเป็นสถานพยาบาลมีการ20 

ลงทุนสูง และต๎องมีบุคลากรแพทย๑ และ OPD ซึ่งศูนย๑ดูแลผู๎สูงอายุต๎องการเพียงบุคลากรวิชาชีพด๎านพยาบาล และ 

CG เทํานั้น ไมํจําเป็นต๎องมีการลงทุนที่สูงเทํากับโรงพยาบาล 

 นอกจากนี้ประเทศไทยได๎มีการจัดทําโครงการรํวมกับประเทศญี่ปุุน ในโครงการ C-TOP และ L-TOP โดย

จัดทําเร่ืองผู๎ปุวยติดเตียงโดยเน๎นในเร่ืองของการเริ่มต๎นดูแลผู๎ปุวยระดับครอบครัว หากไมํสามารถดูแลผู๎ปุวย ได๎จึงจะ

มาอยูํในการดูแลของระดับของโรงพยาบาล โดยต๎องมีการเชื่อมโยงข๎อมูล ในระดับโรงพยาบาล อําเภอ จังหวัด และ25 

ป๓จจุบันมีการขยายโครงการเป็น  S-TOP โดยผู๎ปุวยที่ได๎รักษาและยังกลับบ๎านไมํได๎สามารถดูแลตัวเองได๎ 

(intermediate care (ซึ่งกําลังมีการดําเนินงานวิจัยอยูํในขณะนี้ 
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ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมฯ  

 จากการประชุมที่ผํานมาเมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2562 การประชุมคณะกรรมการกํากับทิศทางครั้งที่ 1 

ของโครงการพัฒนากําลังคนด๎านสุขภาพในระดับพื้นที่เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ 

ได๎มีการนําเสนอในเรื่องผลการดําเนินงานเบื้องต๎น ประกอบไปด๎วย 4 ประเด็น ได๎แกํ การถอดบทเรียน รูปแบบการ

จัดการกําลังคนด๎านสุขภาพ ป๓ญหาอุปสรรค และแนวทางการดําเนินงาน ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม5 

คณะกรรมการกํากับทิศทางโครงการฯ คร้ังที่ 1/2562 เม่ือวันที่ 18 มีนาคม 2562 

 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

3.1  ผลการดําเนินงาน โครงการพัฒนากําลังคนด้านสุขภาพในระดับพื้นที่เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย

คุณภาพชีวิตระดับอําเภอ ความคืบหน้าในการดําเนินงาน ระหว่างเดือน กรกฏาคม   2561  - กันยายน 2562      10 

)15  เดือน)  

  นพ.ฑิณกร โนรี ผู๎จัดการโครงการฯ นําเสนอความคืบหน๎าการดําเนินงานของโครงการ โดยเป็นการดําเนินงาน

เชื่อมโยงภายใต๎ยุทธศาสตร๑หลักที่สําคัญ ดังนี้ 

  ยุทธศาสตร์ 1: การขับเคลื่อนองค์ความรู้ระดับพื้นที่  

  เป็นการศึกษารูปแบบการจัดบริการ และการบริหารจัดการกําลังคนสําหรับการดูแลระยะยาว (Long term 15 

care) โดยใช๎การมีสํวนรํวมของ พชอ. เพื่อสังเคราะห๑ทางเลือกรูปแบบการบริหารจัดการกําลังคน การพัฒนาแนว

ทางการบริหารจัดการกําลังคน และการพัฒนาศักยภาพของผู๎บริหารและผู๎ปฏิบัติงานในพื้นที่ ในปีที่ 1 มีพื้นที่

ดําเนินงาน จํานวน 11 พื้นที่ และปีที่ 2 จํานวน 13 พื้นที่  ) รวม เขตพื้นที่กทม.) ดังนี้  

ตารางที่ 1 การขับเคลื่อนองค์ความรู้ระดับพื้นที่เรื่องการดูแลระยะยาวพ้ืนที่ต้นแบบปีที่ 1 

พื้นที ่ อําเภอ จังหวัด 

1 สันทราย เชียงใหม ่

2 พรานกระต่าย กําแพงเพชร 

3 ชัยบาดาล ลพบุรี 

4 บ้านลาด เพชรบุรี 

5 เมือง กาฬสินธุ ์

6 ศรีวิไล บึงกาฬ 

7 จักราช นครราชสีมา 

8 วารินชําราบ อุบลราชธานี 

9 เมือง นครศรีธรรมราข 
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ตารางที่ 1 การขับเคลื่อนองค์ความรู้ระดับพื้นที่เรื่องการดูแลระยะยาวพ้ืนที่ต้นแบบปีที่ 1 

พื้นที ่ อําเภอ จังหวัด 

10 ฉวาง นครศรีธรรมราข 

11 บางกล่ํา สงขลา 

  *หมายเหตุ: พื้นที่ถอดบทเรียนปีที่ 1 จํานวน 11 พื้นที่ 

กิจกรรมในการดําเนินงาน ได๎แกํ การถอดบทเรียน เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ การสัมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา

ศักยภาพ และการนําเสนอเพื่อขยายผล 

 

ตารางที่ 2 การขับเคลื่อนองค์ความรู้ระดับพื้นที่เรื่องการดูแลระยะยาวพ้ืนที่ต้นแบบปีที่ 2 

พื้นที ่ อําเภอ จังหวัด 

1 แม่วาง เชียงใหม ่

2 ไทรงาม กําแพงเพชร 

3 ท่าหลวง ลพบุรี 

4 เมือง เพชรบุรี 

5 กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ ์

6 บึงโขงหลง บึงกาฬ 

7 บ้านเหลื่อม นครราชสีมา 

8 เดชอุดม อุบลราชธานี 

9 จุฬาภรณ ์ นครศรีธรรมราช 

10 บางขัน (รพ.สต.บ้านควนกอ) นครศรีธรรมราช 

11 สะบ้าย้อย สงขลา 

12 เมือง (รพ.ศรีสะเกษ) ศรีสะเกษ 

13 เมือง (รพ.อํานาจเจริญ) อํานาจเจริญ 

14 ศูนย์สาธารณสุข กทม.หนองแขม กรุงเทพ 

*หมายเหตุ: พื้นที่ถอดบทเรียนปีที่ 2 จํานวน 13 พื้นที่  ) รวมเขตกทม.) 5 
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กิจกรรมในการดําเนินงาน ได๎แกํ การถอดบทเรียน เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ การสัมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา

ศักยภาพ และการนําเสนอเพื่อขยายผล 

ยุทธศาสตร์ 3: การสื่อสารสาธารณะ 

เผยแพรํรูปธรรมความสําเร็จของการบริหารจัดการกําลังคนในการดูแระยะยาว (Long term care) ให๎เป็นที่

ประจักษ๑กับสังคมวงกว๎าง ผํานทางรูปแบบของ website, Online newsletter, info graphic, fact sheet และการ5 

จัดทํา vdo นําเสนอรูปแบบการถอดบทเรียนของพื้นที่ที่ประสบความสําเร็จ 

  

ที่ประชุมมีประเด็นอภิปราย ดังนี้ 

1. การนําเสนอจาํนวนพื้นที่ศึกษา ให๎ระบุพื้นที่ศึกษาอยํางชัดเจนวาํอยูํในเขตสุขภาพใด 

2. สื่อ website  ) ผีเสื้อขยับปีก) ควรจะมีกลุํมเปูาหมายในการสื่อสารที่ชัดเจน 10 

3. ศูนย๑สาธารณสุขเขต กทม.ไมํมีอํานาจในการจัดสรรกําลังคนด๎านสุขภาพที่สอดคล๎องกับป๓ญหาในพื้นที่ 

4. การสร๎างความชัดเจนในเร่ืองของการจัดการงบประมาณในการดําเนินโครงการ ศธฉ ในแตํละพื้นที่ 

5. ศูนย๑สาธารณสุขในเขตพื้นที่กทม. จะมีกรณีของประชากรแฝง อาจไมํได๎รับบริการในทุกด๎าน สํงผลให๎เกิด

ความครอบคลุมในการเข๎าถึงบริการ LTC 

6. การเชื่อมโยงข๎อมูลองค๑ความรู๎ของเฟส1 และเฟส2  15 

7. การประมวลผลหลังจากจบโครงการจะต๎องสามารถระบุในเรื่องของจุดแข็ง จุดอํอน และสิ่งที่จะนําไปขยาย

ผลตํอได๎ 

8. การวิเคราะห๑ผลการถอดบทเรียนในการดําเนินงานทั้ง 11 พื้นที่ ตาม 6 Building Block เพื่อให๎สามารถมอง

ภาพระบบเร่ือง LTC จุดอํอน จุดแข็งของแตํละพื้นที่ได๎ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

 20 
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ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเพ่ือพิจารณา 

4.1  ผลการดําเนินงาน โครงการการบริหารจัดการกําลังคนด้านสุขภาพเพื่อรองรับการดูแลระยะยาว (Long 

Term Care)  

 ดร.นงลักษณ๑ พะไกยะ นักวิจัยโครงการฯ นําเสนอผลการดําเนินงานของโครงการ ในเรื่องของภาระงาน 

กําลังคนด๎านสุขภาพ และความต๎องการกําลังคนด๎านสุขภาพเพื่อรองรับระบบของโครงการ  และ น.ส.เพ็ญนภา  5 

หงษ๑ทอง ผู๎ชํวยนักวิจัยโครงการฯ นําเสนอผลการศึกษารูปธรรมที่เกิดจาการดําเนินโครงการ  ) รายละเอียดตามเอกสาร

แนบ) 

 

ที่ประชุมมีประเด็นอภิปราย ดังนี้ 

1. การระบุนําเสนอข๎อมูลให๎ชัดเจนในเร่ืองของบประมาณคําตอบแทนมาจากสํวนใดบ๎าง 10 

2. จัดตั้งหลักวิชาการของโครงการ เพื่อนําไปสื่อสาร และศึกษาในพื้นที่ และรับฟ๓งความคิดเห็นวํา

หลักการดีหรือไมํ สามารถนําไปปฏิบัติได๎จริงหรือไมํ 

3. service package ที่นําเสนอสามารถทําได๎จริงหรือไมํ และหากทําได๎จริง มีพื้นที่ใดบ๎างที่สามารถทําได๎ 

4. กระบวนการถอดบทเรียนจะต๎องศึกษาและวิเคราะห๑ให๎ครบทั้ง 6 building block และรวมไปถึงเรื่อง

การมีสํวนรํวมของประชาชน 15 

5. การจัดทํา training program สําหรับ CM 

6. การจ๎าง CM ที่เป็นบุคลากรด๎านสุขภาพที่เกษียณอายุมาปฏิบัติงาน เพื่อลดภาระงานของเจ๎าหน๎าที่

ปฏิบัติการ 

7. ทบทวนการเลือกเขตพื้นที่ศึกษาเขตเมือง โดยวางพื้นที่ศึกษาเขตเมืองให๎ชัดเจนมากข้ึนจากพื้นที่ปีที่ 1  

8. จัดตั้งผู๎นําที่มีความรู๎ในเร่ืองสุขภาพในแตํละพื้นที่ อยํางน๎อยพื้นที่ละ 1 คน เพื่อเป็นการพัฒนารูปแบบ20 

ของโครงการ  

9. จัดทํากรอบของ service model ในเร่ืองของงบประมาณวํามาจากแหลํงใดบ๎าง 

10. ศึกษาทบทวนเพิ่มเติมงานวิจัยของ jica ประเทศญี่ปุุน งานวิจัยในเรื่องกรอบแนวความคิดเริ่มต๎น 

งานวิจัยเร่ืองแนวคิดของงาน LTC ของนพ.สัมฤทธิ์ และงานวิจัย นพ.สันติ ที่มีแนวทางในการคํานวน

เร่ืองงบประมาณ 25 

11. จัดทํา checklist สําหรับเพิ่มเติมข๎อมูลของแตํละพื้นที่ เพื่อเป็นการตรวจสอบในแตํละพื้นที่  

ได๎มี service มากน๎องเพียงใด 

12. การให๎ความสําคัญเร่ืองคุณภาพของ CG ในระบบวํามาจากสํวนใดบ๎าง  
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มติที่ประชุม 

ที่ประชุมมีข๎อเสนอตํอการดําเนินโครงการดังนี้ 

1. เพิ่มเติมการวิเคราะห๑ในรายละเอียด จุดเดํน -จุดด๎อยในแตํละพื้นที่ โดยใช๎กรอบ 6  building 

block โดยชี้ให๎เห็นถึงป๓จจัยในการกําหนดความสําเร็จของแตํละพื้นที่ เพื่อนําไปสูํการจัดทํา

ข๎อเสนอเชิงนโยบายในการดําเนินโครงการ LTC ที่เป็นรูปธรรม  5 

2. เพิ่มเติมพื้นที่ศึกษาในเขตเมืองให๎มากข้ึน เพื่อให๎เห็นรูปธรรมการดําเนินการในพื้นที่เมือง ที่อาจจะ

มีทางเลือกในการจัดบริการที่มีความหลากหลาย 

3. จัดประชุมระดมสมองผู๎เชี่ยวชาญ เพื่อรํวมกําหนดการจัดบริการ LTC ที่ควรจะเป็นและบริการ 

LTC ที่เป็นไปได๎ที่เหมาะสมของประเทศไทย เพื่อนําไปสูํการคาดการณ๑กําลังคนด๎านสุขภาพที่

ต๎องการในบริการ LTC ของประเทศตํอไป  โดยให๎จัดตั้งคณะทํางานวิชาการเพื่อกําหนดกรอบและ10 

กิจกรรมการดําเนินงานให๎ชัดเจน  

ท า ง ที ม วิ จั ย ดํ า เ นิ น ก า ร ป รั บ ต า ม คํ า แ น ะ นํ า ข อ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร กํ า กั บ ทิ ศ ท า ง ฯ 

เพื่อนําเสนอความคืบหน๎าตํอที่ประชุมคร้ังตํอไป 

 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ 15 

5.1 นัดหมายการประชุมครั้งตอ่ไป 

  ไมํได๎นัดหมายการประชุมคร้ังตํอไป 

 

ปิดประชุมเวลา 1 2.00 น. 

 20 

 

น.ส.ผกาลักษณ๑ ผดุงสันต๑ 

ผู๎บันทึกรายงานการประชุม 

นพ.ฑิณกร โนรี  

ผู๎ตรวจรายงานการประชุม 25 



 

530 

รายงานการประชุมคณะกรรมการกํากับทิศทาง “โครงการพัฒนากําลังคนด้านสุขภาพในระดับพื้นที่  

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ” คร้ังที่ 1/2563 

วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 – 16.00 น. 

ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 3 สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี 
 5 

 

กรรมการที่เข้าประชุม 

1. นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ๑    รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประธาน 

2. รศ.ภญ.ดร.จิราพร ลิ้มปานานนท๑   ศูนย๑วิชาการเฝูาระวงัและพฒันาระบบยา  

3. ศ.พญ.วณิชา ชืน่กองแก๎ว    มูลนิธิพฒันาการศึกษาบุคลากรสุขภาพแหํงชาติ  10 

4. นายจารึก ไชยรักษ๑    แทน ดร.ทพ.วีระศักดิ์ พุทธาศรี 

5. นพ.สุเทพ วัชรปิยานันทน๑    ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารแผน  

6. พญ.ขจีรัตน๑ ปรักเอโก    สํานักงานกองทนุสนับสนุนการสร๎างเสริมสุขภาพ 

7. นพ.ฑิณกร โนร ี     สํานักงานพฒันานโยบายสุขภาพระหวํางประเทศ 

 15 

กรรมการที่ลาประชุม  

1. นพ.ประทปี ธนกิจเจริญ    สํานักงานกองทนุสนับสนุนการสร๎างเสริมสุขภาพ  

2. พญ.สุพัตรา ศรีวณิชชากร    มูลนิธิสถาบนัวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน  

3. นพ.นพพร ชืน่กลิ่น    สถาบนัวิจัยระบบสาธารณสุข 

4. นพ.ศิริวัฒน๑ ทิพย๑ธราดล    ที่ปรึกษาสาํนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหํงชาติ 20 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. ดร.นงลักษณ๑ พะไกยะ    คณะสาธารณสุขศาสตร๑ มหาวทิยาลัยขอนแกํน 

2. น.ส.เพ็ญนภา หงษ๑ทอง    นักวิจัยอิสระ 

3. น.ส.นันทกา แก๎วเฉย    สํานักงานกองทนุสนับสนุนการสร๎างเสริมสุขภาพ  25 

4. น.ส.กานต๑วรนิต๑ กํองกุลวัฒน๑   สํานักงานพฒันานโยบายสุขภาพระหวํางประเทศ 

5. น.ส.ผกาลักษณ๑ ผดุงสันต๑    สํานักงานพฒันานโยบายสุขภาพระหวํางประเทศ 

6. น.ส.วิชาวี พลอยสํงศรี    สํานักงานพฒันานโยบายสุขภาพระหวํางประเทศ 

  

http://thaiichr.org/
http://thaiichr.org/
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เปิดประชุมเวลา 13.30 น.  

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

 -ไมํมี- 

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมฯ  

 -ไมํมี- 5 

 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

3.1 สรุปผลการดําเนินงาน โครงการการบริหารจัดการกําลังคนด้านสุขภาพเพื่อรองรับการดูแลระยะยาว    ) Long 

Term Care) 

  ดร.นงลักษณ๑ พะไกยะ นักวิจัยโครงการ และ น.ส.เพ็ญนภา หงษ๑ทอง ผู๎ชํวยนักวิจัยโครงการ นําเสนอสรุปผล10 

การดําเนินงาน )รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

ที่ประชุมมีประเด็นอภิปราย ดังนี้ 

1. ป๓ญหาของการเบิกจํายเงิน LTC เกิดจากความซับซ๎อนของกลไก และระเบียบการเบิกจํายที่คํอนข๎างมี

ความเสี่ยงในการผํานอปท. (กองทุนตําบล( ศูนย๑ที่สามารถเบิกได๎ต๎องรับรองจากพม.เทํานั้น  

2. โครงการจ๎างนักบริบาล 2 คนตํอพื้นที่ การไมํได๎รับคําตอบแทนเนื่องจากไมํได๎รับงบประมาณจาก15 

ภาครัฐจึงต๎องใช๎งบประมาณท๎องถิ่นในการเบิกจํายคําตอบแทนนักบริบาล 

3. ทําโมเดลให๎มีความเหมาะสมกับลักษณะของแตํละพื้นที่ และควรทําโมเดลเฉพาะของพื้นที่เขตเมือง 

เนื่องจากมีการบริการที่ตํางจากพื้นที่ทั่วไป 

4. โปรแกรม  CG 4.0  เป็นโปรแกรมที่ถูกใช๎งานในพื้นที่เล็ก ระดับตําบล การนําไปใช๎ในพื้นที่ขนาดใหญํ

ต๎องทําให๎ระบบสามารถรองรับกับพื้นที่ขนาดใหญํได๎ 20 

5. แยกการวิเคราะห๑ข๎อมูลระหวํางพื้นที่เขตเมืองและเขตชนบท เนื่องจากเขตเมืองมีหลากหลายรูปแบบ

การให๎บริการ ซึ่งต๎องแยกข๎อมูล การจ๎าง และการเทรน CM CG มีความแตกตํางกันอยํางไร 

6. ออกแบบหนํวยงานดูแล LTC ของสํวนกลางจากสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

7. เก็บและวิเคราะห๑ข๎อมูลการเข๎ารํวมกองทุน LTC ในแตํละพื้นที่เข๎ารํวมก่ีตําบล 

8. การจัดการกําลังคนด๎าน LTC ให๎ไปสูํ สิ่ งที่ คาดหวัง  เชํน เรื่องการทํางานด๎านสังคมพชอ.  25 

จะสามารถพัฒนาคุณภาพชวีิตผูส๎ูงอาย ุทั้งในด๎าน social care and medical care ได๎หรือไมํอยํางไร 

 

 

 

 30 
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา 

4.1  ข้อเสนอเชิงนโยบายโครงการพัฒนากําลังคนด้านสุขภาพในระดับพื้นที่เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย

คุณภาพชีวิตระดับอําเภอ โดย นพ.ฑิณกร โนรี ผู้จัดการโครงการฯ 

 ข๎อเสนอเชิงนโยบายโครงการพัฒนากําลังคนด๎านสุขภาพในระดับพื้นที่เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย

คุณภาพชีวิตระดับอําเภอ โดย นพ.ฑิณกร โนรี ผู๎จัดการโครงการฯ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 5 

ที่ประชุมมีประเด็นอภิปราย ดังนี้ 

1. ป๓ญหาหลักของผู๎สูงอายุ ต๎องมีการเชื่อมโยงกันในสํวนของหนํวยงานที่รับผิดชอบ 

2. การหาหนํวยงานรับผิดชอบหลักเรื่อง  LTC ต๎องดูความต๎องการของท๎องถิ่นแล๎วจึงเชื่อมโยงไปถึง

หนํวยงานรับผิดชอบ 

3. บทบาทของ health worker ต๎องมีข๎อเสนอในการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรในระบบสุขภาพ เชํน10 

ต๎องมีทักษะเรื่อง LTC เพิ่มขึ้นหรือข๎อเสนอตํอ CM ต๎องการพยาบาลที่มีสมรรถนะตํางจากพยาบาล

หรือไมํอยํางไร 

4. ปรับข๎อเสนอแนะโครงการให๎อยูํบนพื้นฐานของงานวิจัย 

5. กรณีเขตเมืองที่เป็นหนํวยงานเอกชนที่ทํา LTC ได๎ดี ควรเข๎ามามีสํวนรํวม โดยของบประมาณจาก

ภาครัฐเพื่อลงทุนรํวมกัน 15 

6. ประชาการในเขตเมืองอยูํในลักษณะ temporary population ความต๎องการ LTC ต๎องดูจากจํานวน

ประชาการอยูํที่ในเขตเมืองจริงๆ  

7. ระบุข๎อเสนอแนะให๎ สปสช.รองรับผู๎ปุวย LTC ทุกวัย  

8. แอพพลิเคชั่น LTC ควรให๎สํานักปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู๎ดูแลรับผิดชอบหลัก 

 20 

 4.2 การจัดงานประชุม LTC FORUM 2020 ระหว่างวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมแกรนด์ 

ริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น โฮเทล จังหวัดนนทบุรีโดย นพ.ฑิณกร โนรี ผู้จัดการโครงการฯ   

มติที่ประชุม 

1. การประชุมควรทําในรูปแบบ Hybrid เพื่อเป็นทางเลือกของผู๎ที่สนและก าลงัพฒันางาน LTC แต่ไม่สามารถเขา้

รว่มงานได ้25 

2. ใช๎เวทีการประชุม LTC Forum เพื่อทําการคืนข๎อมูลให๎กับผู๎เข๎ารํวมประชุม 

3. เพิ่มภาคประชาชน และภาคจิตอาสาเข๎าไปในเวทีการประชุม 

4. รูปแบบการจัดการให๎เสนอของพื้นที่ศึกษา 25 พื้นที่ เพื่อทําข๎อเสนอเชิงนโยบาย และเป็นการสร๎างแรง

บันดาลใจให๎กับพื้นที่อื่นๆ 

 30 
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มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมรับทราบผลการศึกษา และให๎ทางทีมวิจัยดําเนินการปรับตามคําแนะนําของคณะกรรมการกํากับ  

ทิศฯ เพื่อจัดทําข๎อเสนอเชิงนโยบายตํอไป 

 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ 5 

5.1 นัดหมายการประชุมครั้งตอ่ไป 

  ไมํได๎นัดหมายการประชุมคร้ังตํอไป 

ปิดประชุมเวลา 16 .00 น. 

น.ส.ผกาลักษณ๑ ผดุงสันต๑ 

ผู๎บันทึกรายงานการประชุม 10 

นพ.ฑิณกร โนรี  

ผู๎ตรวจรายงานการประชุม
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ภาคผนวก 7 ผู้รับผิดชอบโครงการ และคณะ 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ และคณะ 

1. นพ.ฑิณกร  โนรี   ผู๎จัดการโครงการ 

2. ดร.นงลักษณ๑  พะไกยะ   นักวิจัย  

3. นพ.ระพีพงศ๑  สุพรรณไชยมาตย๑ นักวิจัย 

4. น.ส.เพ็ญนภา  หงษ๑ทอง  ผู๎ชํวยนักวิจัย 

5. น.ส.วิชาว ี    พลอยสํงศรี  ผู๎ชํวยนักวิจัย 

6. น.ส.สัญญา  ศรีรัตนะ   ผู๎ชํวยนักวิจัย 

7. น.ส.สตพร   จุลช ู   ผู๎ชํวยนักวิจัย 

8. น.ส.กานต๑วรินต๑  กํองกุลวัฒน๑  ผู๎ประสานงานโครงการ 

9. น.ส.ผกาลักษณ๑ ผดุงสันต๑  ผู๎ประสานงานโครงการ 

10.น.ส.สุดารัตน๑  สุวรรณศรี  เจ๎าหน๎าที่การเงิน 
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 ภาคผนวก 8 ภาพกิจกรรมการดําเนินงานโครงการ 

ภาพกิจกรรมการดําเนินงานโครงการ 

การประชุมคณะกรรมการกํากับทิศทางโครงการ 

 

 

 

 

 

 

การเก็บข้อมูลโครงการในพื้นที่เปูาหมาย 
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การคืนข้อมูลในพื้นที่แบบออนไลน์ ผ่านทางโปรแกรม Zoom 

 

 

 

 

 

 

 

 

การติดตามผลการดําเนินงานในพื้นที่ปีที่ 1 แบบออนไลน์ ผ่านทางโปรแกรม Zoom 
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การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
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การจัดประชุม LTC FORUM 2020 

 


