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ผู้ชว่ยผู้ดแูล 
(Caregiver: CG) 
ฐานรากสําคัญ
ระบบ LTC ของชมุชน
  ระบบการจัดบริการดูแลระยะยาวสําหรับผู้มีภาวะพ่ึงพิง
    (Long-term care) ของไทย จดัใหมี้บคุลากรท่ีสําคัญมาก
  กลุ่มหนึ่งคือ ผู้ช่วยผู้ดูแล (Caregiver: CG) เพ่ือทําหน้าที่
กาํลังสํารองในการบรกิารผูสู้งอายแุละผูป้ว่ยภาวะพ่ึงพิง  คอืสนบัสนนุ
สมาชิกในครอบครัวที่เป็นกําลังหลักในการดูแลผู้ป่วยติดเตียง ทั้งนี้
ระบบการดูแลระยะยาวของประเทศไทยถูกออกแบบบนฐานคิดให้
ครอบครัวผู้ป่วยเป็นผู้รับผิดชอบดูแลหลัก ระบบบริการของภาครัฐ
เปน็เพียงผูส้นบัสนนุใหค้รอบครวัสามารถดแูลผูป้ว่ยไดม้ปีระสิทธภิาพ
มากขึ้น
 กองทนุ LTC ของสํานกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาต ิ จงึไม่
เนน้การสรา้ง CG ใหเ้ปน็อาชีพใหม่ในระบบสุขภาพ ท่ีทํางานเต็มเวลา
มค่ีาตอบแทนทีเ่พียงพอกับการดาํรงชีวติ  แต่สร้างใหเ้ปน็อาสาสมคัร
ในลักษณะเดียวกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) จึง
ทําให้ CG ของกองทุน LTC ส่วนใหญ่คือ อสม. เดิม
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เงื่อนไขการเป็น CG
 กองทุน LTC กําหนดเงื่อนไขผูที่จะเปน CG ไวดังนี้

1. สาํเรจ็การศกึษาระดับประถมศกึษา (เงือ่นไขแรกตอนทีก่องทนุ LTC เริม่ดาํเนนิการ

 ในป 2559 กําหนดการศึกษาขั้นตํ่าที่มัธยมศึกษาตอนตน แลวปรับลดลงมาเปน

 ประถมศึกษาภายหลังเพื่อใหสอดคลองกับสถานการณจริง) 

2. ผานการอบรมหลักสูตร CG ของกรมอนามัย ซึ่งกําหนดไว 2 ระดับ คือหลักสูตร 

 70 ชั่วโมง ผูผานการอบรมหลักสูตรนี้จะสามารถทําหนาที่ใหการดูแลระยะยาว

 ผูปวยภาวะพึง่พงิไดเฉพาะในระบบกองทนุ LTC เทานัน้ เพราะความรูและทกัษะ

 ที่ไดรับจากการอบรมเปนเพียงระดับเบื้องตน และกองทุน LTC ออกแบบมาให 

 CG ตองทาํงานตาม care plan ท่ีจัดทําโดยผูจัดการการดแูล (care manager: CM) 

 ซึ่งสวนใหญเปนบุคลากรในวิชาชีพระบบสุขภาพ โดยมี CM เปนผูกํากับดูแล

  หลักสูตรการอบรม CG อีกระดับหนึ่งซึ่งสูงขึ้นมาคือหลักสูตร 420 ชั่วโมง CG 

 ที่ผานการอบรมหลักสูตรนี้จะไดรับประกาศนียบัตรที่สามารถทํางานฐานะ CG

  นอกระบบกองทุน LTC ได คือสามารถเปนลูกจางสถานบริบาลเอกชน หรือ

 รบัจางดแูลผูปวยเองได  ปจจุบัน CG ของกองทุน LTC สวนใหญจะผานการอบรม

 หลักสูตร 70 ชั่วโมง 

 ปี 2563 มี CG ในระบบกองทุน LTC 86,829 คน* 
ส่วนใหญ่เป็น อสม. 

 CG ส่วนใหญ่อายุมากกว่า 40 ปี มีจํานวนไม่น้อย
ทีอ่ายมุากกว่า 60 ปี เกดิสภาวะผู้สงูวยัดแูลผูส้งูวยั 

*สํานักอนามัยผูสูงอายุ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข  
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ค่าตอบแทน
 คาตอบแทนของ CG ขึ้นอยูกับรูปแบบการบริหารจัดการกองทุน LTC ของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) ซึ่งตามระเบียบกองทุนฯ สามารถทําได 2 วิธี

 1. อปท. โอนเงินผานศูนยฟนฟูคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ที่ อปท. ตั้งขึ้นมา การเบิก

จายงบประมาณตองเปนไปตามระเบียบการบรหิารงบประมาณของ อปท. ซึง่เปดกวางให

อปท. กาํหนดคาตอบแทนเองได สงูสดุตองไมเกนิอตัราคาจางขัน้ตํา่ของจงัหวดั จากการ

ศึกษาของสํานักงานวิจัยและพัฒนากําลังคนดานสุขภาพ (สวค.) พบวา CG ของพื้นที่ที่

บรหิารงบประมาณกองทนุฯ ผานศนูยฟนฟฯู จะไดรบัคาตอบแทนโดยเฉลีย่ 2,000-3,000 

บาทตอเดือน สูงกวา CG ในพื้นที่ที่บริหารจัดการโดยผานหนวยบริการ 

 แมจะเปนรูปแบบการบริหารจัดการกองทุนฯ ที่ทําให CG ไดรับคาตอบแทนสูง 

แต อปท. จํานวนมากไมเลือกดําเนินการในรูปแบบนี้ เพราะวิตกในระบบการเบิกจาย

งบประมาณของกองทุนที่ อปท. เห็นวายังมีความไมชัดเจน

 2. อปท.ทําขอตกลงกับหนวยบริการในพื้นที่ใหทําหนาที่จัดบริการสาธารณสุข

ใหผูปวยภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ตนเอง แลวโอนงบประมาณเหมาจายรายหัวของกองทุน 

LTC  ใหหนวยบรกิารบรหิารจดัการ  ทาํใหการเบกิจายคาตอบแทนตัง้เปนไปตามระเบยีบ

การจางเหมาในกรอบเงินบํารุงของหนวยบริการ ที่ถูกกําหนดไวท่ี CG ที่ดูแลผูปวย

เดือนละ 1-4 เคส ไดรับคาตอบแทนเดือนละ 600 บาท และ CG ที่ดูแลผูปวยเดือนละ 

5-10 เคส ไดรับคาตอบแทนเดือนละ 1,500 บาท 
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รปูแบบการทํางาน
 CG จะทํางานในลักษณะการเยี่ยมบานผูปวย ตาม care plan ที่ CM จัดทําขึ้น

สาํหรบัผูปวยแตละราย  โดยแตละพืน้ทีม่รีายละเอียดของกรอบการทํางานแตกตางกนัไป

สวนใหญจะกําหนดกรอบกวางๆ เพื่อให CG สามารถบริหารจัดการเวลาของตนเองได 

เชน กลุมท่ีเคล่ือนไหวเองไดและไมมีภาวะสับสน อาจกําหนดใหเยี่ยมเดือนละ 1 คร้ัง 

ครั้งละ 40 นาที กลุมที่เคลื่อนไหวเองไมได หรือมีอาการเจ็บปวยรุนแรง อาจกําหนดให

เยี่ยมสัปดาหละ 1 ครั้ง กลุมที่เคลื่อนไหวเองไมได มีปญหาในการรับประทานอาหาร

อาจกําหนดใหเยี่ยมสัปดาหละ 1 ครั้ง เปนตน CG มีหนาที่เก็บชั่วโมงการทํางานใหครบ

ในแตละเดือนหรือสัปดาหตามที่ care plan กําหนดไว

 กิจกรรมที่ตองทําในการลงเยี่ยมแตละครั้งจะเปนตาม care plan ซึ่งออกแบบ

มาใหสอดคลองกับความตองการของผูปวย เชน ผูปวยที่มีปญหาเรื่องการเคลื่อนไหว 

CG อาจชวยพาขยับแขนขา ผูปวยที่มีปญหาเรื่องการออกเสียง ก็อาจกระตุนใหผูปวย

ไดฝกออกเสียง พบวามีบางพื้นที่ CG เปด YouTube เพลงที่ผูปวยชอบฟง เพื่อกระตุน

ใหผูปวยออกเสียงดวยการรองเพลงตาม นอกจากการดูแลดานสุขภาพโดยตรงแลว 

พบวา CG จํานวนมากชวยดูแลสภาพแวดลอมใหผูปวย เชน เก็บกวาด ทําความสะอาด

บาน ซักผาหม ผาปูที่นอน ทําใหผูปวยติดเตียงมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น ขณะเดียวกัน

ก็พบวาบางครั้ง CG เพียงแตลงไปเปนเพื่อนคุยกับผูปวยก็ทําใหผูปวยมีความสุขขึ้น 

เพราะในชวีติประจาํวนัสมาชกิในครอบครวัผูปวยโดยเฉพาะผูสูงอายอุาจไมมเีวลานัง่คยุ

กับผูปวยเลย 
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อาสาสมัครบรบิาลท้องถ่ิน (อสบ.)
 กําลังคนกลุมใหมของระบบการดูแลระยะยาวของประเทศ ทําหนาที่เดียวกับ 

CG แตเปนบุคลากรที่ อปท. จางมาเพื่อใหทํางานในระบบกองทุน LTC ไมใชบุคลากรที่

จางดวยเงินกองทุน LTC เหมือน CG อสบ. เกิดขึ้นเพื่อเปนทางเลือกใหมี CG ที่ทํางาน

เปนอาชีพในระบบของรัฐไมใชกึ่งจิตอาสา คนที่จะเขามาเปน อสบ. อยางนอยตองผาน

การอบรมหลักสูตรผูชวยผูดูแล 70 ชั่วโมงของกรมอนามัยเชนเดียวกับ CG ตางกันที่ตอง

ทํางานวันละ 8 ชั่วโมง สัปดาหละ 5 วัน และไดรับคาจางรายเดือน เดือนละ 5,000 บาท 

หาก อสบ. คนใดเขารับการอบรมเพิ่มอีก 50 ชั่วโมง รวมเปน 120 ชั่วโมง จะไดรับคาจาง

เพิ่มเปนเดือนละ 6,000 บาท โดยกระทรวงมหาดไทยกําหนดให อปท. ทุกแหงตองจาง 

อสบ. อยางนอย 2 คน ใหมีหนาที่เชนเดียวกับ CG ในระบบกองทุน LTC แตเปนบุคลากร

ของทองถิ่น ไมไดเปนบุคลากรของกองทุนฯ เหมือน CG

 ปี 2563 มี อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 13,190 คน*   

 ปัจจุบันงบประมาณในการจ้างมาจากเงินกู้เพ่ือแก้ไขปัญหา 
เยียวยา และฟื้ นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด-19 ยังไม่ชัดเจนว่า เมื่อ
งบประมาณจากเงินกู้นี้หมดลง ท้องถิ่นจะจัดสรรงบประมาณ
ให้จ้างต่อหรือไม่ 

 แมร้ะเบยีบกระทรวงมหาดไทยจะกําหนดให ้อทป. ทกุแหง่ต้อง
จ้างงาน อสบ. อย่างน้อย 2 คน แต่พบว่าท้องถิ่นหลายแห่ง
ไม่สามารถจ้างได้ เนื่องจากไม่มีผู้มาสมัคร เพราะเมื่อพิจารณา
ค่าตอบแทนกับภาระงานเห็นว่าไม่สอดคล้องกัน 

*กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย   
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ความเหมือน - ความต่าง
ระหวา่ง CG กับ อสบ. 

CG 

ทาํงานกึง่อาสา  เวลาการทาํงานยดืหยุน่
เก็บชั่วโมงการทํางานของแต่ละเคสให้
ครบตาม care plan

เป็นบุคลากรของกองทุน LTC รับค่า
ตอบแทนจากกองทุน 

ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเคส แต่ละคน
อาจได้ไม่เท่ากัน และแต่ละเดือนก็อาจได้
ไม่เท่ากัน

ทาํงานตาม care plan ที ่care manager
จัดทําไว้

อสบ.
ทํางานเตม็เวลา  วนัละ 8 ช่ัวโมง  สปัดาห์
ละ 5 วัน

เป็นลูกจ้าง อปท. ที่ทํางานให้กองทุน 
LTC

ไดร้บัค่าจา้งรายเดอืน  สม่ําเสมอเทา่กนั
ทุกเดือน

ส่วนใหญ่ทํางานตาม care plan 
ของ CM ในพ้ืนที่ มีบ้างที่ทํางานตาม 
assignment ของ อปท. เอง ไม่ขึ้น
กับ care plan ของ CM 
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สงัเคราะหจากการศกึษาการจดัการการกําลงัคนดานสขุภาพในการดแูลระยะยาว

ในสถานการณการระบาดของโรคอบุตัใิหม. (2564) สาํนกังานวจิยัและพฒันากําลงัคนดานสขุภาพ


