ผู้จด
ั การการดูแล
(care manager: CM)
ผู้จัดการการดูแล (care manager: CM) เป็นกลไกสําคัญ
่ี ห
่ น
ในระบบบริการดูแลระยะยาว เป็นผูท
้ ม
ี น้าทีค
้ หา ประเมิน
วางแผน และจัดการให้ผู้มีภาวะพึ่ งพิ งที่ต้องการการดูแล
ระยะยาวสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างเหมาะสม รับผิดชอบ
่ มต่อกับผูจ
งานในระดับพื้ นที่ ประสานเชือ
้ ด
ั การการดูแลระดับจังหวัด
(PM) และระดับอําเภอ (DM)
CM เป็นตําแหน่งงานที่เพิ่ มเข้ามาในระบบบริการสุขภาพ โดย
่ อ
ไม่มก
ี ารเพิ่ มจํานวนคน คือการให้คนทีม
ี ยูแ
่ ล้วในระบบบริการสุขภาพ
่ เ้ี พิ่ ม ส่วนใหญ่ทพ
มาทําหน้าทีน
ี่ บจะเป็นพยาบาลวิชาชีพ ใน รพ.สต. มี
บางพื้ นที่ท่ใี ห้วิชาชีพอื่นเช่น นักกายภาพบําบัด
แพทย์แผนไทย หรือนักวิชาการสาธารณสุข
รับหน้าที่นี้แทน และส่วนใหญ่บุคคลที่เข้ามารับ
หน้าที่ CM จะเป็นกําลังคนของหน่วยบริการ
สาธารณสุข มีส่วนน้อยที่คัดเลือกคนจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาทําหน้าที่ CM
ส่วนใหญ่จะเป็น อปท. ขนาดใหญ่
ที่มีกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
อาจมีบางแห่งส่งนักพั ฒนาชุมชน
เข้าอบรม CM
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คุณสมบัติและหน้าที่
ความรับผิดชอบของ CM
1.

ผานการอบรมหลักสูตร CM 70 ชั่วโมงของกรมอนามัย โดยตองอบรมตรงกับ
ศูนยอนามัยเขตของพื้นที่ตนเอง

2.

หนาที่หลักคืองวางแผนจัดระบบการดูแลใหผูปวยภาวะพึ่งพิงรายบุคคล (care
plan) ทั้งการเยี่ยมบาน และบริการดานสุขภาพที่ผูปวยแตละรายตองการ โดย
ตองรับผิดชอบประสานไปยังสหวิชาชีพในพื้นที่ของตนเองดวย

3.

สนับสนุนการสรางความรูเชิงวิชาการให CG รวมถึงรับผิดชอบดูแลการทํางาน
ของ caregiver ใหสามารถดูแลผูปวยแตละรายตาม care plan ที่วางไว

4.

ทํางานเอกสารทั้งกรอกรายละเอียด care plan และการทํางานของ CG ลงใน
ฐานขอมูลของกรมอนามัย และกรอกรายละเอียดผูปวยลงในฐานขอมูลกองทุน
ระบบการดูแลระยะยาว ของ สปสช. เพื่อประกอบการเบิกเงิน

5.

ไดรับคาตอบแทนคาเหมาจายรายหัวประชากรของกองทุน LTC แตไมมีการ
กําหนดอัตราคาตอบแทนที่ชัดเจนเหมือนคาตอบแทน CG
ปัจจุบันมี CM ของกองทุน LTC ของ สปสช, 13,615 คน กองทุนฯ
กําหนดสัดส่วนทีเ่ หมาะสมของ CM:CG ไว้ที่ 1 : 5-10 ข้อมูลจากสํานัก
อนามัยผูส
้ ง
ู อายุ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ระบุวา่ ในปี 2563
มี CG ของกองทุน LTC ทั้งสิ้น 86,829 คน สัดส่วนของ CM : CG
ของกองทุน LTC ในปัจจุบน
ั คือ 1 : 6.4 แต่หากรวมอาสาสมัครบริบาล
่ อ
ท้องถิน
้ งถิน
ั กองทุน
่ บุคลากรทีท
่ จ้างเพื่ อให้ทาํ งานหน้าที่ CG ให้กบ
LTC ซึ่งมีอยู่จํานวน 13,190 คนด้วย สัดส่วนจะขยับเป็น 1 : 7.3 แม้
จะยั ง อยู่ ใ นเกณฑ์ ม าตรฐาน แต่ ต้ อ งไม่ ลื ม ว่ า สั ด ส่ ว นมาตรฐานที่
กําหนดขึ้นมานั้นคํานวณจากการที่ CM มีภาระหน้าที่เดียว ไม่มีงาน
อื่น แต่สถานการณ์ที่เป็นจริงคือ CM ของไทย มีภาระงานอื่นด้วย
ไม่ใช่แค่งานในฐานะ CM
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ปัญหาที่พบ
1. CM สวนใหญเปนกําลังคนในระบบบริการสาธารณสุข แตกองทุน Long-term
Care ใหอปท. เปนกลไกหลัก อปท.ที่บริหารจัดการงบประมาณกองทุนฯ ผานทางศูนย
พัฒนาคุณภาพชีวติ ผูส งู อายุในชุมชนจะตองใชระเบียบการเบิกจายงบประมาณของ อปท.
ซึ่งบุคลากรในระบบสุขภาพไมคุนชิน ทําใหเกิดความลาชาและไมคลองตัว และเกิดเปน
ภาระงานที่หนักเกินตัว
2. ปจจุบนั CM สวนใหญเปนบุคลากรสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีการยายงาน
บอย ทัง้ การยายออกนอกพืน้ ที่ ทัง้ การเปลีย่ นภาระงานรับผิดชอบ ทําใหมกี ารเปลีย่ นแปลง
ตัว CM บอยครั้ง เกิดปญหา CM ขาดแคลนในหลายพื้นที่ ในขณะที่ศูนยอนามัยเขตซึ่ง
มีหนาที่อบรม CM ไมสามารถหางบประมาณมาอบรม CM เพิ่มใหเพียงพอกับความ
ตองการที่เปลี่ยนแปลงไป
3. CM สวนใหญมีภาระงานประจําที่รับผิดชอบอยูแลว การตองรับหนาที่ CM
คือภาระงานที่เพิ่มขึ้นมา เปนภาระงานที่ไมสามารถใหผูอื่นทําแทนได เพราะมีเงื่อนไข
วาตองผานการอบรมตามหลักสูตรกรมอนามัย ทําใหผูที่รับภาระงาน CM เกิดปญหา
งานลนมือ
4. การขาดความเชื่อมตอของระบบฐานขอมูลระหวางระบบของกรมอนามัย
ซึ่งรับผิดชอบงาน care plan กับระบบของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ทําให
CM ตองทํางานเอกสารซํ้าซอน
5. ขอจํากัดของการสนับสนุนจากสหวิชาชีพโดยเฉพาะ CM จาก รพ.สต. พบ
วาการวางแผนการดูแลผูสูงอายุและผูปวยภาวะพึ่งพิงสวนใหญไมไดปรึกษาสหวิชาชีพ
และไดรับการสนับสนุนจากสหวิชาชีพจํากัด
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ทางออกของพื้ นที่
ขอจํากัดเรื่องจํานวนของ CM เปนความทาทายสําคัญ ซึ่งการจัดระบบ LTC ใน
หลายพืน้ ที่ จากการศึกษาพบวาหลายพืน้ ทีม่ นี วัตกรรมเพือ่ กาวขามความทาทายนีห้ ลาย
อยาง เชน
1.

อบรมบุคลากรของ อปท. ใหเขามารวมเปน CM ในระบบ โดยไมจําเปนตอง
เปนบุคลากรทีม่ คี วามรูใ นงานบริการสาธารณสุข เพือ่ ใหทาํ งานรวมกับ CM ของ
ฝงสาธารณสุข โดยแยกความรับผิดชอบ CM ฝง อปท. รับผิดชอบงานเอกสาร
การเบิกจาย CM ฝงสาธารณสุขรับผิดชอบการทํา care plan และการจัดระบบ
การดูแล ซึง่ นอกจากทําใหงานดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพแลว ยังกระชับความ
สัมพันธระหวางบุคลากรสาธารณสุขกับบุคลากร อปท. พบวามีการแกปญหา
ดวยวิธีการนี้ในสุโขทัย ชลบุรี สงขลา และนครปฐม

2.

พื้นที่จัดอบรม CM เอง โดยใชหลักสูตร CM ของกรมอนามัย เพื่อแกปญหา
ศูนยอนามัยเขตไมสามารถจัดอบรมเพิ่มจํานวน CM ไดทันกับความตองการ
โดยผูที่ผานการอบรมโดยพื้นที่จะมีฐานะเปน “Mini CM” เชนที่จังหวัดกาฬสินธุ

3.

จัดหลักสูตรอบรม online เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณการระบาดของ
โควิด-19 โดยรวมมือกับสถาบันการศึกษาในพืน้ ที่ พบในพืน้ ที่ เชียงราย นครปฐม
และกาฬสินธุ
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ข้อเสนอแนะ

1. แยกงานผูจัดการระบบ (case manager) ออกจากผูจัดการบริการ (care
manager) ปจจุบันงานบริหารจัดการรายเคสผูปวย เชน งานเอกสาร งานเบิกจาย งาน
คียขอมูล ซึ่งเปนงานของผูจัดการระบบ ไมตองการทักษะดานงานพยาบาลหรือการ
สาธารณสุข ถูกรวมอยูกับงานของผูจัดการการดูแล ที่ตองคอยวางแผน และดูแลการจัด
บริการทีต่ อ งใชความรูแ ละทักษะทางการพยาบาลและการสาธารณสุข ทําใหบคุ ลากรดาน
สุขภาพตองมาทําหนาที่ CM รับผิดชอบภารกิจทั้ง 2 ดาน หากสามารถแยกงานผูจัดการ
เคสออกจากผูจัดการการดูแลไดจะทําให บุคลากรดานสาธารณสุข ไมตองรับภาระงาน
ดานเอกสาร การคียขอมูล และการเบิกจายงบประมาณ ซึ่งไมใชทักษะที่บุคลากรดานนี้
เชี่ยวชาญ
2. ใหมีบุคลากรจาก อปท. มารับหนาที่ case manager ทํางานใกลชิดกับ care
manager ที่เปนกําลังคนของระบบสุขภาพ เพื่อใหบุคลากรในระบบสุขภาพสามารถ
จัดการดูแลดานสุขภาพและสาธารณสุขไดเต็มที่ ไมตองวิตกกังวลกับงานเอกสารและ
การเบิกจายที่ไมเชี่ยวชาญ ขณะที่บุคลากรจาก อปท. จะสามารถทํางานบริหารจัดการ
ไดมีประสิทธิภาพกวา
3. การอบรม CM ไมควรถูกผูกขาดโดยศูนยอนามัยเขต ควรกระจายอํานาจให
แตละจังหวัดสามารถจัดอบรมไดดวยตนเอง โดยใชหลักสูตรของกรมอนามัยหลักสูตร
เดียวกัน เพื่อใหสามารถผลิต CM ไดเพียงพอกับความตองการของจังหวัด
4. ควรคํานวณสัดสวน CM:CG ใหมใหเหมาะสมสอดคลองกับสถานการณจริง
การคํานวณในปจจุบันที่กําหนดสัดสวนที่ 1 : 5-10 เปนการคํานวณบนฐานที่ CM ทํา
บทบาท CM อยางเดียว แตในความเปนจริง CM ทุกคนมีหนางานอื่นที่รับผิดชอบอยู
กอน หากคํานวณบนฐานที่ CM มีภาระงานอื่นดวยจะทําใหไดตัวเลขที่แทจริงวาระบบ
LTC ตองการ CM มากกวาจํานวนที่มีในปจจุบัน จะทําใหการวางแผนการผลิต CM ตอง
ถูกปรับใหสอดคลองกับสถานการณจริง

สังเคราะหจากการศึกษาการจัดการการกําลังคนดานสุขภาพในการดูแลระยะยาว
ในสถานการณการระบาดของโรคอุบตั ใิ หม. (2564) สํานักงานวิจยั และพัฒนากําลังคนดานสุขภาพ
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