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	สวัสดีค่ะ
	 	 พบกันเดือนแรกของศักราชใหม่	 ที่ยังคงอยู่กับโควิด-19	 ที่อยู ่กับ
พวกเรามาเข้าปที	่3	แล้ว		โอไมครอนรอบนีข่้าวว่าน่ากลวั		อาจจะท�าให้เราทกุคน
ต้องติดกันถ้วนหน้า	 รักษาสุขภาพกันนะคะ	 ถ้าใครติดแล้วก็สู่กระบวนการ
รักษากัน	ที่ส�าคัญไม่ว่าจะติดแล้วหรือยังไม่ติดก็ยังต้องยกการ์ดให้สูงไว้
	 	 ฉบบันีเ้น้นหนกักนัทีก่ารดแูลระยะยาวหรอื	long-term	care	ซึง่	สปสช.	
จัดตั้งกองทุนระดับต�าบลขึ้นมาได้	 5	 ปแล้ว	 และขณะนี้ส�านักงานวิจัยและ
พัฒนาก�าลังคนด้านสุขภาพ	เจ้าของ	‘ผีเสื้อขยับปก’	ก็ก�าลังจัด	zoom	webinar
เกี่ยวกับ	 LTC	 อยู่	 กองบินผีเสื้อจึงเก็บประเด็นจาก	 series	 zoom	 ครั้งนี้มา
เพื่อให้ได้เสพกันอย่างใคร่ครวญเพิ่มมากขึ้นค่ะ	 โดยเราเน้นไปที่ระบบ	 LTC	
ในกรุงเทพมหานคร	 ซึ่งมีคุณลักษณะเฉพาะแตกต่างจากพื้นที่อื่น	 ลองไปฟง
ผู้เชี่ยวชาญและคนในวงการเขาวิเคราะห์กันนะคะว่า	 รูปแบบกองทุน	 LTC	 ท่ี
เน้นให้การดูแลท่ีบ้านและชุมชน	 และการมีผู้ช่วยผู้ดูแล	 หรือ	 caregiver:	 CG	
เป็นลักษณะกึ่งอาสา	 คือมีค่าตอบแทนบ้างแต่ไม่มากถึงกับเป็นรายได้ได้	 จะ
เป็นรูปแบบที่เหมาะสมส�าหรับเมืองหลวงที่เป็นมหานครของเราหรือไม่	
	 	 นอกจากนี้ก็เช่นเคยค่ะ	มีเรื่องราวของโควิด-19	ซึ่งขาดไม่ได้แล้ว	และ
คราวนีเ้น้นไปทีเ่รือ่งของวัคซนีส�าหรบัเดก็และอารมณ์ความรูส้กึของแพทย์เมือ่
ต้องเลือกให้คนไข้อยู่หรือไป	ท่ามกลางข้อจ�ากัดของทรัพยากรสุขภาพ	
	 	 ขอให้มีความสุขในการอ่านค่ะ

ผีเสื้อขยับปก
มกราคม	2565

06  มองห่างๆ อย่างห่วงๆ
 ปรากฏการณ์แพทย์ตกเปน็เหยือ่ 
 call center กับความรัดกุม
 ของระบบฐานข้อมูลแพทย์

08  มองรอบโลก
 โควิด–19–ผู้ป่วยมะเร็ง–ห้อง ICU

10  จากห้องวจิยั
 ทันตแพทย์เฉพาะทาง 
 เมือ่จํานวนสวนทางกับผลงาน

12  เรื่องจากปก
 LTC กรุงเทพฯ 
 ฝนัให้ไกล และต้องไปให้ถึง

20 ปอกเปลือกความคิด
 หลากหลายมุมมอง 
 LTC ของประเทศไทย
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ในความเคล่ือนไหว โดย กองบนิผเีสื้อ

คนไทยยอมรับ
การทําพินัยกรรมชีวิต
และการุณยฆาตมากขึ้น

 การผลกัดนัการทาํพนิยักรรมชวีติ (Living Will) หรือ การผลกัดนัการทาํพนิยักรรมชวีติ (Living Will) หรือ
หนงัสอืแสดงเจตจาํนงเกีย่วกบัการรกัษาพยาบาลในวาระ
สุดท้ายของชีวิต ของสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติ (สช.) เร่ิมได้รบัความสาํคัญและการยอมรบัจาก
สังคมมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งนี้มีข้อมูลจากโรงพยาบาลหลาย
พืน้ทีพ่บว่าจาํนวนผู้ปวยทีท่าํ Living Will มเีพิม่มากขึน้
สังคมมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งนี้มีข้อมูลจากโรงพยาบาลหลาย
พืน้ทีพ่บว่าจาํนวนผู้ปวยทีท่าํ Living Will มเีพิม่มากขึน้
สังคมมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งนี้มีข้อมูลจากโรงพยาบาลหลาย

และผู้ปวยรวมทั้งครอบครัวผู้ปวยที่ทํา Living Will ไว้
พืน้ทีพ่บว่าจาํนวนผู้ปวยทีท่าํ Living Will มเีพิม่มากขึน้
และผู้ปวยรวมทั้งครอบครัวผู้ปวยที่ทํา Living Will ไว้
พืน้ทีพ่บว่าจาํนวนผู้ปวยทีท่าํ Living Will มเีพิม่มากขึน้

มีการเปลี่ยนใจขอใส่อุปกรณ์ช่วยชีวิตภายหลังเพียง
ประมาณ 2 % เท่านั้น และโรงพยาบาลเกือบทุกแห่งให้
ความสําคัญกับการจัดบริการ palliative care หรือการ
ดูแลผู้ปวยระยะท้ายอย่างมีคุณภาพมากขึ้น 
 โดยในช่วงปลายป 2564 ที่ผ่านมา สช. ได้จัดเวที
พูดคุยแลกเปล่ียนกับโรงพยาบาลที่ขับเคลื่อนการทํา
Living Will ทาํให้เห็นข้อมลูการทาํงานของพืน้ท่ีต่างๆ
พูดคุยแลกเปล่ียนกับโรงพยาบาลที่ขับเคลื่อนการทํา
Living Will ทาํให้เห็นข้อมลูการทาํงานของพืน้ท่ีต่างๆ
พูดคุยแลกเปล่ียนกับโรงพยาบาลที่ขับเคลื่อนการทํา

เช่น รพ.พุทธชินราช จ.พิษณุโลก ได้ยกระดับงาน 
palliative care เปน excellence service ของโรง
พยาบาล และเร่งสร้างหลักสูตรของตัวเองเพื่อให้แพทย์
รุน่ใหม่มคีวามรูค้วามเข้าใจ เคารพในสทิธผิูป้วยเมือ่วาระ
สุดท้ายมาถึง หรือที่ รพ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ มีการขับ
เคลือ่นกบัชมุชนผ่านคณะกรรมการพฒันาคุณภาพชวีติ
ระดบัอาํเภอ ทาํให้จาํนวนผูป้วยทีท่าํ Living Will เพิม่
จากหลกัร้อยเปนหลกัพนั  ทัง้นีก้ารทาํ Living Will เปน
ระดบัอาํเภอ ทาํให้จาํนวนผูป้วยทีท่าํ Living Will เพิม่
จากหลกัร้อยเปนหลกัพนั  ทัง้นีก้ารทาํ Living Will เปน
ระดบัอาํเภอ ทาํให้จาํนวนผูป้วยทีท่าํ Living Will เพิม่

ความพยายามของระบบสุขภาพไทยที่จะให้ผู้ปวยที่อยู่
ในระยะท้ายได้เผชญิกับความทกุข์ทรมานน้อยทีสุ่ด และ
ได้จากไปอย่างมีศักดิ์ศรีความเปนมนุษย์มากที่สุด 
ในระยะท้ายได้เผชญิกับความทกุข์ทรมานน้อยทีสุ่ด และ
ได้จากไปอย่างมีศักดิ์ศรีความเปนมนุษย์มากที่สุด 
ในระยะท้ายได้เผชญิกับความทกุข์ทรมานน้อยทีสุ่ด และ

กสธ. เตรียมตั้ง
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
แบบครบวงจรที่อยุธยา
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
แบบครบวงจรที่อยุธยา
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

 วันที่ 6 มกราคม ที่ผ่านมา กระทรวงสาธารณสุข โดย
นายอนทุนิ  ชาญวรีกลุ  รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงฯ ได้รบัมอบ
ท่ีดนิ 124 ไร่ ในเขตอาํเภอบางปะหนั พระนครศรีอยธุยา 
ท่ีคุณอุไรวรรณ คะนึงสุขเกษม และครอบครัวมอบให้
กรมการแพทย์ 
 นพ.สมศกัดิ ์อรรฆศลิป อธบิดกีรมการแพทย์ กล่าว
ถึงการใช้ประโยชน์ท่ีดินแปลงดังกล่าวว่าได้ร่างแผน
แม่บทการใช้ประโยชน์ไว้แล้ว โดยแบ่งเปน 3 ส่วน คือ 
1. ศูนย์ความเปนเลิศทางการแพทย์เฉพาะทางด้านโรค
มะเร็ง โดยสถาบนัมะเร็งแห่งชาต ิ 2. ศนูย์ความเปนเลศิ
ทางการแพทย์และศนูย์ฟนฟทูางการแพทย์ โดยสถาบัน
มะเร็ง โดยสถาบนัมะเร็งแห่งชาต ิ 2. ศนูย์ความเปนเลศิ
ทางการแพทย์และศนูย์ฟนฟทูางการแพทย์ โดยสถาบัน
มะเร็ง โดยสถาบนัมะเร็งแห่งชาต ิ 2. ศนูย์ความเปนเลศิ

สริินธรเพือ่การฟนฟสูมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ 
ทางการแพทย์และศนูย์ฟนฟทูางการแพทย์ โดยสถาบัน
สริินธรเพือ่การฟนฟสูมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ 
ทางการแพทย์และศนูย์ฟนฟทูางการแพทย์ โดยสถาบัน

และ 3. สถานที่ฟนฟูและดูแลผู้สูงอายุครบวงจร โดยใน
สริินธรเพือ่การฟนฟสูมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ 
และ 3. สถานที่ฟนฟูและดูแลผู้สูงอายุครบวงจร โดยใน
สริินธรเพือ่การฟนฟสูมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ 

อนาคตมีแผนขยายศูนย์ความเปนเลิศเฉพาะทางให้
ครอบคลุมทุกด้านต่อไป คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ในป 
2566

ประกาศแล้ว
รางวัลชัยนาทนเรนทร 2564

 กระทรวงสาธารณสุขเผยแพร่รายชื่อได้รับการ
คัดเลือกให้เปนนักการสาธารณสุขดีเด่นรางวัลชัยนาท
นเรนทรประจําป 2564 จํานวน 5 ราย แล้ว ล้วนแต่เปน
ผู้มีผลงานด้านการสาธารณสุขที่ก่อให้เกิดประโยชน์ใน
ระดับชาติและนานาชาติ 
 ผูไ้ด้รับรางวลัทัง้ 5 ท่าน ได้แก่  1. ดร.นพ.อทุยั  สดุสขุ
ได้รบัรางวลัประเภทบรหิาร  ในฐานะเปนผูบ้รหิารกระทรวง
สาธารณสุขท่ีได้รับเลือกเปนประธานองค์การอนามัยโลก
คนแรกของประเทศไทยและของภูมิภาคเอเชยีตะวนัออก
เฉยีงใต้  2. นพ.สมจติต์  ซีเ้จรญิ  รบัรางวลัประเภทบรกิาร 
คนแรกของประเทศไทยและของภูมิภาคเอเชยีตะวนัออก
เฉยีงใต้  2. นพ.สมจติต์  ซีเ้จรญิ  รบัรางวลัประเภทบรกิาร 
คนแรกของประเทศไทยและของภูมิภาคเอเชยีตะวนัออก

จากการนํามาตรฐานการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลไป
ใช้กับโรงพยาบาลทั่งประเทศ ทําให้ประเทศไทยมีโรง
พยาบาลที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล 3. พญ.
นฤมล สวรรค์ปญญาเลิศ รับรางวัลประเภทวิชาการ 
จากผลงานด้านการอบรมและจัดทําคู ่มือระบบการ
รักษาพยาบาลฉุกเฉินทั้งภาวะปกติและเมื่อเกิดภัยพิบัติ 
จากผลงานด้านการอบรมและจัดทําคู ่มือระบบการ
รักษาพยาบาลฉุกเฉินทั้งภาวะปกติและเมื่อเกิดภัยพิบัติ 
จากผลงานด้านการอบรมและจัดทําคู ่มือระบบการ

4. นายสมร สอนจันทร์ รับรางวัลประเภทผู้นําชุมชน มี
ผลงานในการจัดการสุขภาพชมุชนและอนามัยส่ิงแวดล้อม
อย่างมีส่วนร่วม จิตอาสา นําเทคโนโลยีสารสนเทศและ
นวัตกรรมมาใช้ในงานพัฒนาเพ่ือดูแลประชาชน และ 
5. นายนฤชติ แสงเทยีนท์ ปราชญ์ชาวบ้านผู้นาํภมูปิญญา
พ้ืนบ้านและศาสตร์แพทย์แผนไทยมาส่งเสริม ปองกัน 
5. นายนฤชติ แสงเทยีนท์ ปราชญ์ชาวบ้านผู้นาํภมูปิญญา
พ้ืนบ้านและศาสตร์แพทย์แผนไทยมาส่งเสริม ปองกัน 
5. นายนฤชติ แสงเทยีนท์ ปราชญ์ชาวบ้านผู้นาํภมูปิญญา

และฟนฟูสุขภาพผู้สูงอายุ รับรางวัลประเภทประชาชน 
 โดยทัง้ 5 ท่านได้เข้ารบัพระทานรางวัลจากพระบาท
และฟนฟูสุขภาพผู้สูงอายุ รับรางวัลประเภทประชาชน 
 โดยทัง้ 5 ท่านได้เข้ารบัพระทานรางวัลจากพระบาท
และฟนฟูสุขภาพผู้สูงอายุ รับรางวัลประเภทประชาชน 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในช่วงปลายปที่ผ่านมา

วัคซีนโควิด-19 
ถึงคิวเด็กตํ่ากว่า 11

 หลงัจากรอคอยมานาน ในทีส่ดุเดก็และเยาวชนทีอ่ายุ หลงัจากรอคอยมานาน ในทีส่ดุเดก็และเยาวชนทีอ่ายุ
ตํ่ากว่า 18 ก็จะได้รับวัคซีนโควิด-19 แล้ว เปนวัคซีน
ไฟเซอร์ ท่ีคาดว่าจะทยอยเดินทางถึงไทยในช่วงปลาย
เดือนมกราคม และเริ่มต้นฉีดให้เด็กเช่วงต้นกุมภาพันธ์
 พญ.สุมนี วัชรสินธุ์ ผู้อํานวยการสํานักสื่อสารความ
เส่ียงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุข ในฐานะผู้ช่วยโฆษก ศบค. กล่าว
ว่าวัคซีนที่จะฉีดให้เด็กนี้เปนคนละตัวกับวัคซีนผู้ใหญ่ 
กระทรวงสาธารณสุข ในฐานะผู้ช่วยโฆษก ศบค. กล่าว
ว่าวัคซีนที่จะฉีดให้เด็กนี้เปนคนละตัวกับวัคซีนผู้ใหญ่ 
กระทรวงสาธารณสุข ในฐานะผู้ช่วยโฆษก ศบค. กล่าว

และจะใช้ในปริมาณที่น้อยกว่าผู้ใหญ่มาก คือใช้เพียง 10 
ไมโครกรมั/ โดส  ขณะทีว่คัซนีผู้ใหญ่อยูท่ี ่30 ไมโครกรมั/
โดส  โดยวคัซนีทีก่าํลงัสัง่นาํเข้ามานีส้าํหรบัฉีดให้เดก็อายุ
ไมโครกรมั/ โดส  ขณะทีว่คัซนีผู้ใหญ่อยูท่ี ่30 ไมโครกรมั/
โดส  โดยวคัซนีทีก่าํลงัสัง่นาํเข้ามานีส้าํหรบัฉีดให้เดก็อายุ
ไมโครกรมั/ โดส  ขณะทีว่คัซนีผู้ใหญ่อยูท่ี ่30 ไมโครกรมั/

5-11 ป หากวัคซีนมาตามกําหนดประเทศไทยจะเปน
ประเทศที่ 2 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่สามารถจัดหา
วัคซีนให้เด็กได้ เพราะขณะนี้เปนสินค้าที่ทั่วโลกกําลัง
ต้องการ  อย่างไรก็ดีรัฐบาลไม่มีนโยบายบงัคบัเด็กนักเรียน
ฉีดวัคซีน แต่ให้เปนตามความสมัครใจของผู้ปกครอง
และเด็ก เช่นเดียวกับในกลุ่มเด็กอายุ 12-18 ป ซึ่งมีอยู่
ประมาณ 5.15 ล้านคน พบว่ามีคนสมัครใจฉีดประมาณ
4.31 ล้านคน คิดเปน 83.85% และจนถึงปจจุบันมีเด็ก
นักเรียนฉีดวัคซีน 2 เข็มแล้วจํานวน 3.04 ล้านคน
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โดย จับพลัดจับผลู

ม อ ง ห่ า ง ๆ 
อ ย ่า ง ห่ ว ง ๆ

	 ปรากฏการณ์นี้ไม่ได้เกิดที่โรงพยาบาล
แห่งเดียวแต่กระจายไปในหลายโรงพยาบาล	 เช่น	
สถาบันประสาท	 และโรงพยาบาลรามาธิบดี	 ใน
กรงุเทพฯ	ไปจนถงึโรงพยาบาลในขอนแก่น	ทกุคน 
มีจุดร่วมกันประการหนึ่งคือเป็นอายุรแพทย์	หรือ
ที่เรียกว่าหมอ	 Med	 ความส�าคัญและจุดสนใจ
ของประเด็นน้ีไม่ใช่แพทย์หลงเชื่อถูกหลอกเอา
เงิน	เพราะแพทย์ส่วนใหญ่ไม่โดนหลอกง่ายๆ	อยู่
แล้ว	แต่อยูท่ีท่�าไมเหล่ามจิฉาชพีถงึสามารถมเีบอร์
โทรศพัท์ส่วนตัวของหมอ	Med	ได้	สายตาของเหล่า
หมอ	Med	จงึพุง่ไปทีร่าชวทิยาลัยอายรุแพทย์แห่ง
ประเทศไทย	ซึง่เป็นผูท้ีมี่รายละเอียดข้อมลูส่วนตวั
ของหมอ	Med	ในประเทศไทยไว้ในครอบครองมาก
และเป็นระบบที่สุด
	 วันที่	 13	มกราคม	2565	 เพจทางการของ 
ราชวทิยาลยัอายรุแพทย์แห่งประเทศไทยได้โพสต์ 

ว่าเป็นแพทย์ค่ะ	แล้วโทรต่อกนักบัเพือ่นในสถาบนั	
เหมือนชื่อร่ัวไหลว่าเป็นรายช่ือแพทย์ตามสถาบัน
เลยค่ะ”
	 วันที่	16	มกราคม	2565	เพจราชวิทยาลัย
อายุรแพทย์แห่งประเทศไทย	ได้เผยแพร่จดหมาย
จากกรรมการบริหารถึงสมาชิก	 มีเนื้อความส่วน
หนึ่งพูดถึงประเด็นนี้เพิ่มเติม	 มีข้อความส่วนหนึ่ง
ว่า	 “ราชวิทยาลัยมีนโยบายชัดเจนท่ีถือปฏิบัติ
มานานในการไม่เผยแพร่ข้อมูลของสมาชิกให้กับ
บุคคลหรือหน่วยงานภายนอก และได้ด�าเนินการ
ตรวจสอบระบบสารสนเทศของราชวิทยาลัยแล้ว
ไม่พบหลักฐานว่ามีการโจมตีทางไซเบอร์กับระบบ
สารสนเทศออนไลน์ของราชวิทยาลัย” 
	 สรุปว่ายังไม่สามารถหาต้นเหตุของการที่
หมอ	Med	ตกเป็นเหยื่อ	call	center	ได้พร้อมกัน

ข้อความถึงประเด็นดังกล่าว	 “ตามท่ีมีมิจฉาชีพ
โทรศัพท์ไปหลอกลวงสมาชิกอายุรแพทย์จ�านวน 
มากในช่วงนี ้ ราชวทิยาลยัอายุรแพทย์แห่งประเทศ 
ไทยไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้ตรวจสอบข้อมูลแล้วพบว่า 
การโทรหลอกลวงมีไปยังทุกสาขาวิชาชีพไม่ใช่
เฉพาะแพทย์  มทีัง้ผูพ้พิากษา  ทนายความ  พยาบาล 
และอาชีพอื่นๆ ในส่วนของแพทย์ที่ถูกโทรไป
หลอกก็มีทุกสาขาไม่ได้มีเฉพาะอายุรแพทย์... น่า
จะเป็นการร่ัวไหลของข้อมลูเบอร์โทรศพัท์จากแห่ง 
อื่นๆ มากกว่า เช่น การท�าธุรกรรม การสั่งซื้อของ 
ออนไลน์...”	แถลงการณ์ยาวเหยียดที่ปิดท้ายด้วย
ค�าแนะน�าให้แพทย์สมาชิกปรับระบบรักษาความ
ปลอดภัยตามมาด้วยค�าแนะน�าให้แพทย์สมาชิก
เปลี่ยน	password	ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวทาง
ออนไลน์	ได้ดึงดูดให้หมอ	Med	นั่งรถทัวร์มาลงที่
เพจของราชวิทยาลัย	เช่น	
	 “มีเพื่อน	พบ.	160	คน	และมีเพื่อนหมอใน 
FB	 และ	 IG	 ครบทุกสาขาครับ	 แต่คนที่โดนเป็น	
Med	ทั้งหมดครับ”
	 “เมดก็บอกว่าเมดครับ	 ไม่ต้องบอกว่าโดน 
ทกุสาขา		ไม่ต้องบอกว่าอาชพีอ่ืนกโ็ดน		รบีหาข้อมลู 
ว่าหลุดไปจากตรงไหนน่าจะดูดีกว่านะครับ”	
	 “วันนี้มิจฉาชีพที่โทรมาหาเพื่อนหลายคนรู้

 ช่วงกลางเดือนมกราคม เกิดปรากฏการณ์ 
อย่างหน่ึงในวงการแพทย์ เม่ือมีรายงานว่า 
แพทย์หลายคนได้รับโทรศัพท์จากแก๊ง call 
center ที่อ้างว่าเป็น DSI และต�ารวจประจ�า 
สถานีตา่งๆ  และแจ้งวา่แพทย์เจา้ของหมายเลข 
โทรศัพท์น้ันเกีย่วขอ้งกับคดีฟอกเงนิ  พรอ้มทัง้ 
หลอกให้โอนเงินเพือ่จบเรือ่ง

ทีละจ�านวนมากแบบนี้	 ฝ่ายต�ารวจโดย	 พล.ต.อ. 
สุวฒัน์		แจ้งยอดสุข		ผูบ้ญัชาการต�ารวจแห่งชาตกิไ็ด้ 
แต่ส่ังให้ทุกหน่วยเร่งระดมกวาดล้างอาชญากรรม
ทางเทคโนโลยีอย่างเข้มงวด	 ทางฝ่ายของแพทย์
ที่ตกเป็นเหยื่อแม้จะไม่พบว่ามีความเสียหายทาง 
การเงินเกิดขึ้น	 แต่ก็สร้างความร�าคาญให้ไม่น้อย	
และการที่มิจฉาชีพเข้าถึงหมายเลขโทรศัพท์ได้	
ความหวาดกลัวเรือ่งความไม่ปลอดภยัจงึมตีามมา	
หลายคนเข้าแจ้งความไว้แล้ว	
	 อย่างไรกดี็พบว่าในขณะทีห่มอ	Med	กลุม่ที่
โดนมจิฉาชพีกวนแล้วก�าลงัร�าคาญใจและวติกจรติ
กับข้อมูลส่วนตัวของตน	 พบว่ามีหมอ	Med	 รวม
ถึงแพทย์สาขาอื่น	อีกจ�านวนหนึ่งสามารถบรรเทา
ความเครยีดของตนด้วยการเตรยีมพร้อมและหาวธิี
ตั้งรับกับเหล่ามิจฉาชีพ	รวมทั้งหาวิธีเอาคืน	
	 “เพิ่งโดนโทรมาไม่กี่วัน	 เราชวนคุยว่ายังมี
ต�าแหน่งว่างอีกไหม	 ก�าลังร้อนเงิน	 จะสมัครงาน
ด้วยวางสายใส่เราเลย	ใจด�ามาก”
	 “พวกนี้ไม่รู้จักแพทยศาสตร์เอกการละคร
เลย	เราท่อง	osce	เก่งนะ”
	 “ชวนมันท�าประกันหรือขายตรงเลย”
	 “อย่าโทรมาตอนหงดุหงดิเชียว		ได้คอนเทนท์ 
ไม่พอ	ได้ระบายอารมณ์ด้วย”
 
 มิจฉาชีพพวกน้ี รู้จักหมอเมืองไทยน้อย
ไปจริงๆ เริ่มไม่แน่ใจว่าจะห่วงแพทย์หรือ
มิจฉาชีพดี 
 

ปรากฏการณ์แพทย์ตกเป็นเหยื่อ 
call center กับความรัดกุม
ของระบบฐานข้อมูลแพทย์

 ก็โทรมาดิ๊ คิดให้ดีก่อนเล่นกับแพทย์
Cr: FB Core Physiology and medical science

หมายเหต ุล่าสุดขยายวงไปถึงทันตแพทย์แล้ว
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โดย แมพ่ลอย
ม อ ง ร อ บ โ ล ก

	 Ranjana	 Srivastava	 เขียนเรื่องราวท่ี
ประสบลงในหนังสือพิมพ์	 The Guardian	 ของ
อังกฤษเมื่อวันท่ี	 12	 มกราคม	 นี้เอง	 เธอบอก
ว่าผู้ป่วยมะเร็งหญิงที่เธอดูแลมานาน	 มีอาการ
ทรุดลงและถูกส่งตัวเข้า	ICU	ด้วยภาวะที่อวัยวะ
หลายส่วนล้มเหลวและต้องใช้เครื่องมือช่วย
ชีวิตเต็มท่ีท่ีสุด	 คุณหมอบอกกับครอบครัวของ
คนไข้ว่า	 24	 ช่ัวโมงจากนี้ไปจะเป็นช่วงเวลาท่ี
ยากล�าบากที่สุด	 และแม้คนไข้ของเธอจะผ่าน	
24	ชั่วโมงนี้ไปได้	แต่สิ่งที่โหดร้ายก็ยังรออยู่
	 เพียงไม่ก่ีชั่วโมงท่ีคนไข้ของเธอเข้า	 ICU	

 ฉบบัน้ีขอพาทกุทา่นไปรบัฟงัความเหน็และความรู้สึกของแพทยรั์กษาผู้ปว่ยมะเร็งใน
ประเทศออสเตรเลียทา่นหน่ึง  ทีถ่กูแพทย์อืน่ขอใหย้า้ยคนไข้ของเธอซึง่เป็นมะเรง็ระยะ
สุดท้ายและโอกาสรอดแทบไม่มีออกจากห้อง ICU เพือ่ส่งเตียงต่อให้ผู้ปว่ยโควิด-19

เธอได้รับโทรศัพท์จากหมอประจ�าห้อง	ICU		
	 “อาการของคนไข้คุณหมอไม่ค่อยดี	 ผม
อยากจะขอให้คณุหมอตดิต่อแผนกระยะสดุท้าย	
(palliate)	และย้ายเธออกจาก	ICU	ก่อนเวลาครบั”	
	 “เมื่อไรคะ”
	 “ตอนนี้”
	 เหตุผลส�าคัญที่หมอ	 ICU	 เลือกให้คนไข้
ของเธอเป็นผู ้เสียสละเตียงให้คนไข้โควิด-19	
เพราะ	“คนไข้ของคุณหมอเป็นมะเรง็ท่ีไม่สามารถ
รักษาได้”	
	 เธอถามหมอ	ICU	กลับไปว่าผู้ป่วยโควิด-

ควรต้องมีข้อก�าหนดไหมเมื่อสิทธิส่วนบุคคล
กระทบกบัความรบัผดิชอบต่อส่วนรวมเช่นนี	้	เช่น
จ่ายค่ารกัษาพยาบาลเอง		หรือเมือ่เกดิภาวะต้อง
แย่งชิงทรัพยกรเช่นนี้	คนกลุ่มนี้ควรได้รับโอกาส
เป็นล�าดับสุดท้ายหรือไม่
	 การตัดสินใจของคุณหมอ	Srivastava	 ใน
การให้การรักษาคนไข้มะเร็งของตัวเองต่อไป	ไม่
ได้อยู่บนหลักคิดทางสังคมว่าในเมื่อไม่ฉีดวัคซีน
ควรต้องรับผิดชอบแบกรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
และรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการไม่เบียดบัง
ทรัพยากรจากผู้อื่น	 หากอยู่บนหลักคิดของคน
เป็นหมอที่ต้องดูแลคนไข้ตรงหน้า	และไม่ปล่อย
ให้คนไข้เสียชีวิตก่อนเวลาอันควร
	 คนไข้มะเร็งของคุณหมอเสียชีวิตลงใน
เวลาไม่นานในห้อง	ICU			
	 ย้อนกลับมาที่ประเทศไทย	 โชคดีที่เรายัง
เดินทางมาไม่ถึงจุดท่ีต้องถกเถียงกันในประเด็น
นี้	 เพราะกระแสต้านการฉีดวัคซีนในบ้านเราไม่
รุนแรง	แต่พฤติกรรมคนที่ยังชอบปาร์ตี้	หากติด
โควิด-19	มา	เราควรมีข้อก�าหนดบางอย่างที่จะ
ท�าให้แพทย์ไม่ต้องล�าบากใจ	 และผู้ป่วยคนอื่น
ไม่ต้องได้รับผลกระทบหรือไม่		

19	ที่ต้องการเตียง	ICU	นั้นฉีดวัคซีนแล้วหรือยัง	
ค�าตอบที่เธอได้รับคือ	“ไม่ได้ฉีด	ท�าให้เขาอาการ
หนัก”	
	 คุณหมอ	Srivastava	ยอมรับว่าเธอตกอยู่
ในสภาพกลืนไม่เข้าคายไม่ออก	 และเธอก็รู้ว่า
เพือ่นหมอ	ICU	คนนัน้ก็เช่นกนั	ทีต้่องอาศยัความ
กล้าหาญมากในการท�าในสิ่งที่ขัดกับจริยธรรม
ทางการแพทย์	 และนั่นท�าให้เธอต้องเลือก
ระหว่างเคารพในความพยายามของเพื่อนหมอ
ท่ีต้องรักษาระบบสุขภาพไม่ให้ล่มสลาย	 กับการ
ให้เกยีรตคินไข้ของเธอเอง		เธอรูว่้าหากเป็นเวลา
ปกติไม่ได้มีภาวะโรคระบาดแพทย์	ICU	ท่านนั้น
จะไม่ร้องขอเธอเช่นนี	้	ทีส่�าคญัตวัเธอเองกเ็ข้าใจ
ถงึหลกัการของการตดัสนิใจในภาวะทีท่รพัยากร
สุขภาพมีความจ�ากัด	โอกาสในการรอดชีวิตของ
คนไข้ของเธอเทียบไม่ได้กับโอกาสของคนไข้
โควิด-19	คนนั้น	
	 แต่สดุท้ายค�าตอบท่ีเธอมใีห้กบัเพือ่นหมอ	
ICU	ท่านนั้นคือ	
	 “หากคุณหมอขอให้ฉันหยุดการให้การ
รักษาคนไข้ของฉันในคืนนี้	 ฉันท�าไม่ได้	 คนไข้
ของฉันอาจเป็นมะเร็ง	แต่เธอควรได้รับโอกาส”
	 เหตกุารณ์ทีค่ณุหมอ	Srivastava	ถ่ายทอด
ผ่านหน้าหนังสือพิมพ์เพื่อให้ออกสู่โลกนอก
สังคมแพทย์	 จริงๆ	 เป็นสถานการณ์ที่ระบบ
สุขภาพในตะวันตกหลายประเทศเคยพยายาม
ถกเถียงกันเพื่อหาค�าตอบ	 เม่ือประชาชนกลุ่ม
หนึ่งเลือกที่จะไม่ฉีดวัคซีนด้วยเหตุผลสิทธิส่วน
บุคคล	 คนกลุ่มน้ันควรต้องรับผิดชอบอะไรบ้าง
ไหม	 เช่นจ่ายภาษีเพิ่มมากขึ้น	 เมื่อต้องเจ็บป่วย
และต้องการทรพัยากรทางการแพทย์จ�านวนมาก

โควิด–19–ผู้ป่วยมะเร็ง–ห้อง ICU

แหล่งข้อมูล
https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/
jan/13/my-bile-rises-as-im-asked-to-move-my-
dying-cancer-patient-out-of-icu-to-make-room-
for-an-unvaccinated-man-with-covid?CMP=fb_
gu&utm_medium=Social&utm_source=Facebook&
fbclid=IwAR2_aTOeDCLRELTgovYq3GT3U_PDY4x
JX6JBgMffLy9T2iD3avRysHNOH4U#Echobox=
1642032503
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จ า ก ห้ อ ง ว ิจั ย
โดย เพญ็นภา หงษ์ทอง

	 	 ผลการศึกษาพบว่าพัฒนาทันตแพทย์
เฉพาะทางของกระทรวงสาธารณสุขท�าให้มี
จ�านวนทันตแพทย์เฉพาะทางในภาพรวมเพิม่ขึน้
ทุกสาขา	ทั้งทันตกรรมทั่วไป	วิทยาเอนโดดอนท์
หตัถกรรมประดษิฐ์		ทนัตกรรมส�าหรบัเดก็		ปรทินัต
วิทยา		ศลัยศาสตร์ช่องปากและแมก็ซิลโลเฟเชยีล
ทันตกรรมหัตถการ	ทันตกรรมจัดฟน	วิทยาการ

	 	 งานศึกษาชิ้นนี้อธิบายการเดินสวนทาง
กนัระหว่างจ�านวนและผลงานทนัตแพทย์เฉพาะ
ทางว่าเป็นเพราะทันตแพทย์เฉพาะทางส่วนใหญ่
ยังคงต้องรับภาระงานด้านทันตกรรมพื้นฐาน
อยู่ด้วย	 โดยค่าเฉลี่ยสัดส่วนงานที่ทันตแพทย์
เฉพาะทางใช้ไปกับงานทันตกรรมพ้ืนฐานและ
ทันตกรรมเฉพาะทางโดยเฉลี่ยอยู่ท่ี	 42%	 และ	
49%	 นอกจากน้ีหลายคนยังรับภาระงานด้าน
เอกสารและงานบริหารด้วย	 คณะนักวิจัยได้ตั้ง
ข้อสังเกตในส่วนนี้ว่าแม้โรงพยาบาลภาครัฐจะ
ระบวุ่ามกีารบรหิารจดัการทนัตแพทย์ตามระดบั
สมรรถนะ	แต่พบว่าเป็นเพียงการแยกงานระดับ
พื้นฐานกับเฉพาะทาง	 ขณะที่ในโรงพยาบาล
เอกชน	 จะมีการแบ่งลึกลงไปถึงสมรรถนะของ
ความเป็นเฉพาะทาง		คอืแบ่ง		Grading		เป็นระดับ
ประกาศนยีบตัร		ระดบัปรญิญาโท		ระดับวฒุบิตัร
และระดับอนุมัติบัตร	แล้วพิจารณาจัดสรรความ
รับผิดชอบตามสมรรถนะ	 ซึ่งทีมวิจัยเสนอว่า
เป็นประเด็นที่หน่วยบริการในภาครัฐควรน�ามา
พจิารณาเพือ่จัดสรรงานให้สอดคล้องกบัคนมาก
ขึ้นในอนาคต	

 กระทรวงสาธารณสุขให้ความสําคัญกับการพัฒนาทันตแพทย์เฉพาะทางเพื่อ
ใหป้ฏิบัตหิน้าทีใ่นระดบัจงัหวดัและศูนยเ์ชีย่วชาญอยา่งจรงิจงัตัง้แตป่ ี2559  ดว้ย
การอนุมัติการลาศึกษาต่อเฉพาะทางของทันตแพทย์ และในปี 2563 ทันตแพทย์
ที่ได้รับโควต้าศึกษาเฉพาะทางเริ่มสําเร็จการศึกษาและกลับไปปฏิบัติงานที่หน่วย
งานต้นสังกัด ทพญ.วรารัตน์ ใจชื่น และคณะ ได้ทําการศึกษาประสิทธิภาพของ
ทันตแพทย์เฉพาะทางทีผ่่านการอบรมเฉพาะทางในโครงการน้ี 

วินิจฉัยโรคช่องปาก	ทันตสาธารณสุข	และทันต
กรรมบดเคีย้ว	ประเดน็ค้นพบทีน่่าสนใจคือ	แม้ว่า
ในภาพรวมจ�านวนทันตแพทย์เฉพาะทางของ
แต่ละเขตจะเพิม่ขึน้		แต่ความแตกต่างของจ�านวน
ในแต่ละเขตก็ยังคงมีอยู่	 เช่น	 สาขาทันตกรรม
ทั่วไป	พบว่าในเขตบริการสุขภาพที่	1	มีจ�านวน
มากที่สุดตั้งแต่แรกเริ่มเมื่อป	พ.ศ.	2558	ตลอด

มาจนถึงป	พ.ศ.	2564	ขณะที่เขตที่เคยมีจ�านวน
น้อยเช่น	เขตบริการสุขภาพที่	8	และ	10	ก็ยังคง
มีจ�านวนน้อยที่สุดในปจจุบัน	ลักษณะเช่นนี้เป็น
เหมือนกันในทันตกรรมประดิษฐ์	 วิทยาเอนโด
ดอนท์	หรือทันตกรรมส�าหรับเด็ก	ซึ่งเคยมีเยอะ
ในเขตบริการสุขภาพที่	4	5	6	ก็ยังคงมีเยอะอยู่
ในเขตดังกล่าวในปจจุบัน	 สาเหตุที่ยังคงมีการ
กระจุกตัวของทันตแพทย์พบว่าเกิดจากการ
เคลื่อนย้ายของทันตแพทย์เข้าสู่เมือง	 แต่ไม่มี
การย้ายจากเมืองออกไปสู่ชนบทหรือเมืองที่
เล็กกว่า
	 	 เมือ่พจิารณาเปรียบเทยีบระหว่างจ�านวน
ทันตแพทย์เฉพาะทางกับผลงานแล้วพบว่า	เป็น	
2	คุณลักษณะที่เดินสวนทางกัน	กล่าวคือ	พื้นที่
ที่มีจ�านวนทันตแพทย์เฉพาะทางมาก	กลับไม่ใช่
พื้นที่ที่มีผลงานเฉพาะทางด้านนั้นๆ	 มาก	 เช่น	
สาขาวิทยาเอนโดดอนท์	พบว่าเขต	4,	5	และ	6
เป็นพื้นที่ที่มีมากสุด	 แต่ผลงานในสาขานี้กลับ
พบว่ามจี�านวนสูงในเขต	1,	8	และ	9	เช่นเดียวกบั
สาขาทันตกรรมประดิษฐ์	ที่เขต	4,	5,	6,	11	และ	
12	มจี�านวนมาก		แต่ผลงานฟนเทยีมถอดได้แบบ
ฐานพลาสติกในเขต	4,	5	และ	6	กลับน้อยว่าเขต	
1	ซึง่มทีนัตแพทย์เฉพาะทางสาขานีค่้อนข้างน้อย	

ทันตแพทย์เฉพาะทาง 
เมื่อจาํนวนสวนทางกับผลงาน

 โครงการศึกษาการบริหารจัดการทันตแพทย์เฉพาะทาง 
เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพของการบรกิารทนัตกรรมในระดบัเขต
สขุภาพ ได้รบังบประมาณจากสถาบนัวจิยัระบบสาธารณสขุ 
ทีมผู้วิจัยประกอบด้วย ทพญ.วรารัตน์ ใจชื่น ทพ.เทอดศักดิ์ 
อตุศรี และ ทพ.ธนศกัดิ ์ถัมภ์บรรฑ ุเปนการวจิยัเชงิพรรณนา
และเชิงคุณภาพ (mixed methods) สามารถอ่านบทความ
วิจัยฉบับเต็มได้ที่ www.hrdo.org
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เ รื ่อ ง จ า ก ป ก
โดย เพญ็นภา หงษท์อง
ภาพ www.facebook.com/ศูนย์-56-ทับเจรญิ
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LTC กรงุเทพฯ
ฝันใหไ้กล
และต้องไปใหถึ้ง

 ออกจากงานตั้งแต่ปลายปที่แล้ว คุณยายปวยก็
ต้องออกมาช่วยดแูล  ลกูชายพีก่พ็กิารทางสายตาช่วย
อะไรไม่ได้มาก ถามว่าทําไมต้องเปนเรา เพราะยาย
ไม่ยอมอยู่กับใครเลย จะจ้างคนมาดูแล ที่เคยถาม
อย่างตํา่ๆ ก ็15,000 บาท”  นภิา  วาชชิานนัต์		อดตีพนกังานบรษิทัเอกชน
บอกเล่าชีวิตในปจจุบัน

	 	 เม่ือสอบถามถึงระบบการดูแลผู้ป่วยภาวะพึ่งพิงที่	 สปสช.	 มีงบประมาณและส่ง	
Caregiver	(CG)	เข้าไปดูแลตามบ้าน	ค�าตอบของนิภาคือ	“ไม่รู้จัก	แต่ถ้ามีแล้วจะส่งคนมา
คุยมาดูแลอาทิตย์ละครั้ง	เดือนละครั้ง	เอานะ	แต่ให้มาอยู่กับเราที่บ้านไม่เอาหรอก”
	 	 นภิาเป็นตวัอย่างของคนกรงุเทพฯ		จ�านวนมากท่ีต้องเลอืกลาออกจากงานเพ่ือดูแล
สมาชิกในครอบครัวที่มีภาวะพึ่งพิง	 โดยเฉพาะผู้สูงอายุวัยปลายที่ส่วนใหญ่ติดบ้าน	 ติด
เตียง	 และคุณยายของนิภาก็ไม่ใช่ผู้สูงอายุภาวะติดเตียงคนเดียวในกรุงเทพฯ	 ท่ีเข้าไม่ถึง
บริการของกองทุน	LTC

 กรงุเทพมหานครในฐานะองคก์รปกครองส่วนท้องถิน่องคก์รหน่ึง
เข้าร่วมกองทุนการดูแลระยะยาว (LTC) ของ สํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ในปี 2560 เพื่อขอรับงบประมาณจาก
กองทุนที่จะจัดสรรให้สําหรับจัดบริการดูแลระยะยาวให้ผู้มีภาวะ
พึ่งพิงรายละ 6,000 บาท 5 ปีของการบริหารจัดการกองทุนเกิด
อะไรขึน้กบัคณุภาพชวิีตของผูป่้วยภาวะพึง่พงิในมหานครแหง่น้ีบา้ง 
‘ผีเส้ือขยับปีก’ ชวนทุกคนไปสัมผัสพร้อมกัน
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  ผมไม่เคยรู้ว่ากรุงเทพฯ มีระบบบรกิารแบบนีด้้วย
รู้แต่ว่าสถานการณ์โควิดทําให้ผมเห็นว่ามีคนแก่ติด
บ้านติดเตียงในกรุงเทพฯ ต้องอยู่กันตามลําพัง และ
พอติดโควิด-19 ก็ไม่มีคนรู้เห็นหรือยื่นมือเข้าไปช่วย
ได้ทันเยอะมาก ผมว่าสถานการณ์ผู้ปวยติดเตียงใน
กรุงเทพฯ ถึงไม่มีโควิด-19 ก็ได้รับการดูแลค่อนข้าง
น้อยแล้ว  ปกต ิกรงุเทพฯ เปนเมอืงทีแ่บ่งกลุม่คนรวย 
คนชั้นกลาง และคนจน คนรวยไม่มีปญหา ถ้าพ่อแม่
น้อยแล้ว  ปกต ิกรงุเทพฯ เปนเมอืงทีแ่บ่งกลุม่คนรวย 
คนชั้นกลาง และคนจน คนรวยไม่มีปญหา ถ้าพ่อแม่
น้อยแล้ว  ปกต ิกรงุเทพฯ เปนเมอืงทีแ่บ่งกลุม่คนรวย 

ติดเตียงข้ึนมาก็สามารถหาคนมาดูแล หรือส่งไป 
nursery  แบบแพงๆ  มาตรฐานเน๊ียบมากได้  คนกลุม่นี้
ติดเตียงข้ึนมาก็สามารถหาคนมาดูแล หรือส่งไป 
nursery  แบบแพงๆ  มาตรฐานเน๊ียบมากได้  คนกลุม่นี้
ติดเตียงข้ึนมาก็สามารถหาคนมาดูแล หรือส่งไป 

เราไม่ต้องพูดถึง คนที่จะมีปญหาคือชนช้ันกลางกับ
nursery  แบบแพงๆ  มาตรฐานเน๊ียบมากได้  คนกลุม่นี้
เราไม่ต้องพูดถึง คนที่จะมีปญหาคือชนช้ันกลางกับ
nursery  แบบแพงๆ  มาตรฐานเน๊ียบมากได้  คนกลุม่นี้

คนจน”  ครสิ  โปตระนันท์		นักธรุกิจหนุม่ผูก่้อตัง้กลุม่อาสาเส้นด้าย	องค์กรอาสาสมคัรครสิ  โปตระนันท์		นักธรุกิจหนุม่ผูก่้อตัง้กลุม่อาสาเส้นด้าย	องค์กรอาสาสมคัรครสิ  โปตระนันท์
ภาคประชาชนท่ีเข้ามาช่วยบริการระบบขนส่งและจัดหาเตียงให้ผู้ติดเช้ือโควิด-19	 ในเขต
กรุงเทพฯ	กล่าว

แล้วใครคือผู้เข้าถึง
กองทุน LTC ท่ีดําเนินการ
ในกทม. มาต้ังแต่ปี 2560
กองทุน LTC
ในกทม. มาต้ังแต่ปี 2560
กองทุน LTC

  พญ.ลลิตยา กองคํา	รองเลขาธิการส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	ก�ากับ
ดูแลส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต	 13	 กรุงเทพมหานคร	 เล่าถึงกองทุน	 LTC	
ในเขตกรุงเทพฯ	ว่า	กรุงเทพมหานครเริ่มเข้าร่วมกองทุน	LTC	ในป	2560	หนึ่งปหลังจาก	
สปสช.	ตั้งกองทุน	ในปแรกมีศูนย์บริการสาธารณสุขของ	กทม.	เข้าร่วม	68	แห่ง	ก่อนจะ
เพิ่มจนครบ	69	แห่ง	ในปต่อมา	ดูแลประชากรสูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงที่มีตัวเลข	ADL	
หรือค่าความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจ�าวันต�่ากว่า	11	โดย	กทม.	ท�าหน้าที่คัด
กรองประชากรให้

  ผูสู้งอายใุน กทม. มีประมาณล้านกว่าคน  เราคาด
ว่าตัวเลขผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิงของ กทม. น่าจะอยู่ที่
หลักแสน แต่ตัวเลขท่ี กทม. ส่งมาให้ในป 2560 มี
ประมาณ 3 พันคน เพราะฉะนั้นเราจะเห็นปญหาใน
การจัดระบบบริการด้าน  LTC ใน กทม. ที่ถ้าดูแล้วยัง
ไม่สามารถดูแลครอบคลุมได้ทั้งหมด”
การจัดระบบบริการด้าน  LTC ใน กทม. ที่ถ้าดูแล้วยัง
ไม่สามารถดูแลครอบคลุมได้ทั้งหมด”
การจัดระบบบริการด้าน  LTC ใน กทม. ที่ถ้าดูแล้วยัง

   

  ด้านวรรณา งามประเสริฐ	 หัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานและควบคุมคุณภาพการ
พยาบาล	 กองพยาบาลสาธารณสุข	 ส�านักอนามัย	 กรุงเทพมหานคร	 กล่าวถึงที่มาของ
ตวัเลขว่าเป็นการเสนอเข้ามาของศูนย์บรกิารสาธารณสขุทัง้หมด		ทีท่�าการส�ารวจประชากร
ในพืน้ทีบ่รกิารของตนเอง		หลงัจากนัน้ส�านกัอนามยัจะยนืยนับคุคลในพืน้ที	่	และตรวจสอบ
ข้อมูลกลับไปยัง	สปสช.	เพื่อให้	สปสช.	โอนเงินรายหัว	6,000	บาทมาให้
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	 	 เป็นที่น่าสังเกตว่าจ�านวนประชากรในกองทุน	LTC	ของกรุงเทพฯ	ลดน้อยลงตาม
วันเวลา	จากประมาณ	3,000-3,300	คน	ในป	2560-2562	ลดลงมาเหลือเพียง	1,607	คน
ในป	2563	และ	767	คน	ในป	2564	เหตุผลส�าคัญคือการแพร่ระบาดของโควิด-19	ท�าให้
การส�ารวจและประเมิน	ADL	ประชากรท�าได้ล�าบากขึ้น
	 	 ตัวเลขประชากรของกองทุนท่ีลดน้อยลงท�าให้	 สปสช.	 ไม่โอนเงินรายหัวของ
ปงบประมาณ	 2563-2564	 ให้	 กทม.	 เพื่อให้ใช้งบประมาณค้างท่อที่มีอยู่ประมาณ	
40	ล้านบาทให้หมด	

บุคลากรในระบบกองทุน LTC
	 โครงสร้างด้านบุคลากรของกองทุน	 LTC	 ใน	 กทม.	 ไม่ต่างจากพื้นท่ีอื่นคือ	 มี

บุคลากรหลัก	2	กลุ่มได้แก่	caregiver	และ	care	manager

	 	 caregiver	อบรมโดยส�านักอนามัย	กทม.	 ใช้หลักสูตร	70	ช.ม.	 ของกรมอนามัย	
และอบรมภาคปฏิบัติที่ศูนย์บริการสาธารณสุข	ท�างานประสานโดยตรงกับ	Care	manager	
ปจจุบันมี	caregivers	3,280	คน	ซึ่งไม่เพียงพอ	หลายคนไม่สามารถปฏิบัติงานได้ต่อเนื่อง
เพราะมีงานประจ�าท�า	หลายคนต้องกลับไปต่างจังหวัด	หลายคนเข้ารับการอบรม	CG	ใน
ช่วงตกงาน	 เมื่อได้งานใหม่รายได้ดีกว่าก็ลาออกไป	 หรือท�าได้เฉพาะวันหยุด	 หลายคน
อายุเยอะ	ท�าให้ไม่สามารถรับเคสได้เต็มที่	ปจจุบันสัดส่วนระหว่าง	CG:	ผู้ป่วย	อยู่ที่	1:	5	
และในช่วงการแพร่ะระบาดของโควิด-19	caregivers	แทบไม่สามารถลงพื้นที่ปฏิบัติหน้าที่
ได้เลย	เพราะญาติผู้ป่วยไม่ยอมให้เข้าบ้านเนื่องจากกลัวว่าอาจท�าให้ผู้ป่วยติดเชื้อได้	การ
เบิกจ่ายค่าตอบแทน	CG	ท�าได้ล่าช้าเนื่องจากรายละเอียดของระเบียบราชการในการเบิก
จ่าย	 ระบบสนับสนุน	 caregiver	 ที่	 กทม.	 จัดให้คือ	 อุปกรณ์ส�าหรับปฏิบัติงาน	ประกอบ
ด้วยหนังสือคู่มือต่างๆ	 ชุดอุปกรณ์ยืดเหยียดส�าหรับผู้ป่วย	 set	 ยาสระผม	 อุปกรณ์ท�า
ความสะอาดร่างกาย	อุปกรณ์ออกก�าลังกาย	และกระตุ้นความจ�า

ปญหาประการหนึ่งคือ CG เราอายุมาก บางที
เข้าไปดแูลผูป้วยตดิเตยีง  หรอืผูม้ภีาวะพึง่พงิค่อนข้าง
ลําบาก” วรรณา	งามประเสริฐ	ผู้รับผิดชอบงาน	LTC	ของ	กรุงเทพมหานครกล่าว

	 	 บุคลากรอีกกลุ่มหนึ่งคือ	 Care	manager-CM	พบว่าส่วนใหญ่เป็นพยาบาล	 ท�า
หน้าที่ประเมิน	ADL	 ในเบื้องต้น	 และจัดท�า	 care	 plan	 รวมถึงก�ากับดูแลการท�างานของ	
caregiver	ปญหาของ	care	manager	ที่พบก็คือมีจ�านวนไม่เพียงพอกับเนื้องาน
	 	 หน้าที่หลักของ	CM	นอกจากการท�า	care	plan	หรือแผนการดูแลผู้ป่วยแต่ละราย
แล้ว	คือการควบคุบก�ากับการปฏิบัติงานของ	CG	

ปัญหาของระบบ LTC ในกทม.
  ปญหาหลักของการจัดระบบบริการ	LTC	ใน	กทม.	มีสาเหตุจากหลายปจจัย

  1.	 โครงสร้างการจัดระบบบริการปฐมภูมิของ	 กทม.	 ซึ่งพบว่ายังไม่สามารถให้
บรกิารประชาชนได้ครอบคลมุ		ซึง่ความไม่ครอบคลุมเพยีงพอของระบบบรกิารปฐมภมูขิอง
กทม.	ถูกฉายให้เห็นชัดมากขึ้นในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19	ที่ส่งผลถึงการคัดกรอง
และการจัดบริการผู้ป่วยติดเชื้อท�าได้ไม่เพียงพอ
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  2. เง่ือนไขของกองทุน	 สปสช.	 ที่ก�าหนดว่าต้องมีองค์ประกอบครบ	 3C	 คือ	
Caregiver,	 care	manager	และ	care	plan	จึงจะสามารถเข้าร่วมกองทุนได้	ท�าให้หน่วย
บริการปฐมภูมิหลายแห่งใน	 กทม.	 โดยเฉพาะกลุ่มคลินิกชุมชนอบอุ่น	 ซึ่งมีทั่ว	 กทม.	 ถึง	
238	 แห่ง	 แต่ไม่มี	 CG	 เป็นของตนเองไม่สามารถเข้าร่วมได้	 หน่วยบริการภายใต้กองทุน	
LTC	จึงมีเพียงศูนย์บริการสาธารณสุขของ	กทม.	ทั้ง	69	แห่ง	ซึ่งไม่ครอบคลุมประชากร

ความท้าทายต่อระบบ LTC
  ลักษณะเฉพาะของ	กทม.	 เป็นความท้าทายประสิทธิภาพการท�างานของกองทุน	

LTC	อย่างมาก	สามารถสรุปได้ดังนี้

  1. เป็นเมืองที่มีความหลากหลายของหน่วยบริการสุขภาพสูง	 เริ่มตั้งแต่หน่วย
บริการพื้นฐานเช่นศูนย์บริการสาธารณสุขไปจนถึงหน่วยบริการเฉพาะทางท่ีให้บริการ
การแพทย์ระดับสูงที่ซับซ้อน	มีหน่วยบริการที่เป็นแม่ข่ายถึง	91	แห่ง	ทั้งโรงพยาบาลของ
รัฐและเอกชน	 มีหน่วยบริการสร้างเสริมต่างๆ	 อีก	 346	 แห่ง	 พบว่าหน่วยบริการระดับ
ปฐมภูมิคือศูนย์บริการสาธารณสุขแต่ละแห่งรับผิดชอบประชากรอย่างน้อย	537	คน	

  2.	 โครงสร้างสังคมของกรุงเทพฯ	 มีความเฉพาะตัวสูง	 แตกตางจากสังคมเมือง
อื่นๆ	มีทั้งพื้นที่บ้านพักอาศัย	หมู่บ้านจัดสรร	อาคารพาณิชย์	อาคารสูง	และที่เป็นชุมชน
ซึ่งมีทั้งเคหะชุมชนแบบเมือง	ชุมชนเมืองกึ่งชนบท	ลักษณะสังคมเมืองและโครงสร้างด้าน
ทีอ่ยูอ่าศยัเช่นนี	้	ท�าให้ยากต่อการจะให้ผูม้ภีาวะพึง่พงิทีต้่องการการฟนฟศูกัยภาพร่างกาย
กลับไปรอรับการฟนฟูที่บ้าน	 เพราะบุคลากรจะไม่สามารถเข้าถึงบ้านผู้ป่วยได้ง่าย	ซึ่งตรง
ข้ามกับสังคมชนบท	หรือเมืองเล็กๆ	ในต่างจังหวัด	

  3. โครงสร้างประชากรมีจ�านวนประชากรแฝงที่ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้านสูงมาก	
หลายคนในกลุ่มน้ีเป็นผู้ป่วยโรคเร้ือรัง	 และต้องการคนดูแล	 ข้อมูลจากสถาบันประชากร
ระบุว่าผู้ป่วยในกรุงเทพฯ	พักอาศัยโดยล�าพังไม่มีคนดูแลประมาณ	20%	ขณะที่อีก	80%	
ยังคงมีครอบครัว	 พี่น้องช่วยดูแล	 ค�าถามคือครอบครัวท่ีช่วยดูแลจะได้รับการยอมรับให้
เป็น	caregiver	ในระบบ	LTC	ด้วยหรือไม่		นอกจากนี้เมื่อพิจารณาประชากรจากโครงสร้าง
ด้านสขุภาพพบว่าคนกรงุเทพฯ	อยูใ่นภาวะพ่ึงพิงประมาณร้อยละ	4.7	และพ่ึงพิงปานกลาง
ประมาณร้อยละ	19.8	รวมสองกลุ่มนี้จะมากกว่าร้อยละ	24	ซึ่งประชากรกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่
มีโรคเรื้อรังค่อนข้างมาก	ประชากรสูงอายุจ�านวนหนึ่งด�ารงชีพโดยไม่ได้รับเบี้ยยังชีพ				

  4. ความหลากหลายในสิทธิการรักษาพยาบาล	 ประชากรในกรุงเทพฯ	 สามาถ
จ�าแนกตามสิทธิการรักษาพยาบาลได้ดังนี้	สิทธิบัตรทองประมาณ	60%	ข้าราชการ	20%		
ประกนัสงัคม	10%	ทีเ่หลอืไม่ได้ระบสุทิธิ	์	ในจ�านวนประชากรทีม่สิีทธพิบว่าส่วนหนึง่ไม่ได้ใช้
สทิธติามท่ีตนเองมอียู	่	เพราะฉะนัน้การจะพิจารณาการเข้าถงึบรกิารสขุภาพของประชาชน
ใน	กทม.	จึงไม่สามารถพิจารณาจากสิทธิที่มีอยู่เพียงอย่างเดียวได้	

  5. Scope	 ของงาน	 LTC	 ค่อนข้างกว้าง	 ครอบคลุมประชากรทุกช่วงวัยที่ต้อง
พึ่งพิงผู้อื่นในการด�าเนินกิจวัตรประจ�าวัน	 ไม่ใช่มีเพียงผู้สูงอายุเท่านั้น	 งาน	 LTC	 จึงต้อง
เชือ่มโยงกบัระบบอืน่ๆ	เช่นการฟนฟ	ู	ซึง่จะเกีย่วพนัไปถงึปญหาภาวะสมอง		ภาวะซมึเศร้า
ระบบประสาท	 เชื่อมโยงกับทั้ง	 acute	 care	 และ	 palliative	 care	 ซ่ึงระบบที่ด�ารงอยู่ใน
ปจจุบันอาจยังไม่ชัดเจนว่าเชื่อมต่อกันอย่างไร	 ตรงไหน	 แค่ไหน	 และนอกจากเรื่องของ	
care	ท่ัวไปแล้วยงัอาจรวมถงึ	medical	care	ซึง่จะมปีญหาเรือ่งงบประมาณเข้ามาเกีย่วข้อง
เพราะ	medical	care	เป็นกิจกรรมในระบบสุขภาพที่ต้องใช้ค่าใช้จ่ายสูงงบประมาณ	6,000	
ต่อหัวที่	สปสช.	จะไม่สามารถครอบคลุมได้ทั้งหมด	ประเด็นงบประมาณของงาน	LTC	ใน
กรุงเทพฯ	และที่อื่นๆ	จึงยังเป็นประเด็นส�าคัญ		
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 ปอกเปลือกความคิดฉบับน้ี ขอนําเสนอประสบการณ์และ
มุมมองเกี่ยวกับการจัดบริการระบบการดูแลระยะยาว ของ 
พญ.สุพัตรา ศรีวณิชชากร มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนา
ระบบสุขภาพชุมชน, ดร.ดุสิต ศรีโคตร ผู้อํานวยการกลุ่ม
ภารกิจสนับสนุนการจัดระบบประกันสุขภาพท้องถิน่ สปสช., 
นพ.อัครฐาน จิตนุยานนท์ ผู้อํานวยการสถาบันเวชศาสตร์
สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ และ ผศ.ดร.
นพ.สัมฤทธิ ์ ศรีธํารงสวัสดิ ์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะ
แพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ทั้ง 4 ท่านได้เข้าร่วม
เปน็วิทยากร เวที LTC Forum 2021 ซึง่สํานักงานวิจัยและ
พัฒนากําลังคนด้านสุขภาพจัดขึ้นในลักษณะ Webinar 
series ทุกวันพฤหัสบดี ตัง้แต่วันที ่ 11 พฤศจิกายน 2564-
3 กุมภาพันธ์ 2565 ด้วยความหวังว่าจะขยายมิติการมอง
การบริหารจัดการการดูแลระยะยาว เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนให้
ระบบดํารงอยู่และพัฒนาอย่างยัง่ยืนต่อไป

หลากหลายมุมมอง 
LTC ของประเทศไทย

ป อ ก เ ป ลื อ ก ค ว า ม คิ ด
โดย เพญ็นภา หงษ์ทอง

 เวลาพูดถึง	 long-term	 care	 มันอาจจะ
คาบเกี่ยวกับค�าว่า	intermediate	care	ซึ่งหมาย
ถึงระยะวิกฤต	 6	 เดือนแรก	กับอีกประเด็นคือ	
long-term	 care	 หมายถึงดู	 care	 ระยะยาว
ต่อเนื่อง	 definition	 มันก็จะพูดถึงการ	 care	
ส�าหรับคนที่มี	 chronic	 disease	 มี	 disability	
มีความพิการจนถึงผู้สูงอายุ	 เข้าใจว่ามันไม่ใช่
เฉพาะผูสู้งอายแุต่เป็นการมองคนท่ีไม่สามารถ
ช่วยเหลอืตวัเองได้		แล้วงานตรงนีม้นัหมายถงึท้ัง
ฟนฟูบ�าบัดรกัษาส่งเสรมิ		หวังสุดท้ายคอืคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี	 ผลลัพธ์สุดท้ายคือ	 independent	 คือ
มีคุณภาพชีวิตที่ดีให้ได้	 ซึ่งถ้ามองจากขอบเขต
ตรงนีเ้ราก็อาจจะมองให้เหน็ว่ามีอะไรบ้าง		แล้ว
บางอย่างอาจจะมีต่อโยงกบัเรือ่ง	palliative	care
ซึ่งอาจจะไม่ได้พูดต่างๆ	 ตรงนี้นะคะ	 คือการ
ดูแลประคับประคอง	เข้าใจว่าบางอันมันจะต่อ
โยงกนั		แล้วเวลาเราพดูตรงนี	้	เวลาเรามองตรงนี้
อาจจะมองตัดตอนทีเดียวไม่ได้	 เพราะว่าเวลา
มองชวีติตรงนี	้	ซึง่ก�าลงัพดูถงึการจดับรกิารแล้ว
มนัเป็นความคาบเกีย่วกนักจ็ะขอสมมตว่ิาเวลา

พดูตรงนีอ้าจจะมองแบบเช่ือมโยง	จะพูดให้เห็น
ว่าเวลาเราพูดถึง	long-term	care	เป็น	part	หนึง่	
แต่มันจะต่อกับ	acute	และ	chronic	care	ต่อกบั
palliative	 care	 ด้วยในส่วนนี้	 เพราะเราคิดว่า
ชีวิตจริงมันจะมีแบบน้ีอยู่	 แล้ววิธีการจัดการ
บรกิารหรอืการจดัการงบประมาณกอ็าจจะจ�าเป็น
ต้องมองเห็นความเชื่อมโยงด้วย	 ไม่อย่างนั้น
มันจะแยกส่วนและอาจจะไม่สอดคล้อง

 เรายงัไม่ได้พูดถึงการดแูล	LTC	ส�าหรบัคนที่
มีสทิธปิระกันสงัคม		พอเขามีปญหาทพุพลภาพ
อายยุงัไม่เกิน	60	แสดงว่ากองทุนประกันสังคม
ต้องออกมามีส่วนร่วมด้วยหรือไม่	 อย่างไร	
ตรงนี้ยังไม่ค่อยชัด	 รวมถึงกองทุนเงินทดแทน
กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญ		จะเข้ามาอยูร่่วมอย่างไร
ในเรื่อง	 financing	 และการท่ีจะต้องร่วมจ่าย
ต้องท�าอย่างไร		หรอืจ�าเป็นต้องมีประกันสขุภาพ
ส�าหรับผู้สูงอายุ

พญ.สุพัตรา ศรวีณิชชากร
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
(LTC กรุงเทพฯ ฝนให้ไกลต้องไปให้ถึง: 18 พ.ย.2564)
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 ในต่างประเทศเขาก็ถามเหมือนเราเลยว่า
ระหว่าง	Home	based	กับ	Institutional	based	
คนควรจะเป็นอันไหน	 Institutional	 based	
ส่วนใหญ่จะเป็นเรือ่งของทมีแพทย์กบัพยาบาล
เฉพาะทางมาดูแลก่อน	แล้วก็ไปต่อตรง	Home	
based	ซึ่งจะเป็นเรื่องของชุมชนไป	สิ่งที่เราจะ
focus	ก็มอียูไ่ม่กีป่ระเดน็		อนัแรกคอืมนัต่างกนั
ไหม	วิธีการด�าเนินงานก็ต่างแน่ๆ	อันที่	2	สิ่งที่
เขาอยากได้คือ	outcome	เป็นอย่างไร	อันนี้คือ
ประเด็น	 คืออันแรกพอผู้สูงอายุเบื้องต้นก็อยู่
คนละภูมิล�าเนา	โรคภัยไข้เจ็บที่มาก็ต่างปญหา
กันเยอะ	อันนี้ก็ไปจัดหมวดหมู่ก่อน	แล้วก็หลัง
จากทีเ่ข้าสู	่acute	care	แล้ว	outcome	ทีอ่อกมา
ผลการรักษาก็จะมีทั้งดี	 ทั้งปานกลาง	 ทั้งไม่ดี
มันก็จะส่งผลไปถึงตอนที่กลับไปอยู่ชุมชน	 ซึ่ง
มันกลายเป็นว่าตอนนี้มันต้องมาวางระบบกัน
ว่าระหว่าง	 Institutional	 based	 กับ	 Home	
based	คือถ้าดจูาก	framework	น้ีแล้วมันเหมือน
ต้องช่วยเหลือกันตลอด	 มันอาจจะใครคนใด

คนหนึง่มากไม่ได้เพราะว่ามันส่งผลต่อคุณภาพ
ชวีติของผูท้ีต่ดิบ้านตดิเตยีงจรงิๆ	เพราะฉะนัน้
ถ้าเรามาดูในส่วนของการรักษามันมีทั้งหมด	
5	 กล่อง	 กล่องของการรักษาจะอยู่ตรงกลาง
ก็คือเรื่องของ	acute	care	หรือ	 IMC	ซึ่งอันนี้
ตามโรงพยาบาลสถาบนัเขากท็�าอยูแ่ล้ว		แต่พอ
จะต้อง	 seamless	 ไปสู่เรื่องของ	 long	 term	
care	เราก็จะเห็นว่าส่วนหนึ่งเขาก็ดูแลผู้สูงอายุ
อยู่แล้วที่มี	 Caregiver,	 Care	 Manager	 หรือ
ผูบ้รหิารจดัการในท้องถ่ิน		แต่ว่าอย่าลมืว่าเวลา
ที่กลับไปการฟนฟูหรือดูแลผู้ป่วยมันไม่ใช่เป็น
เหมือนคลินิกผู้สูงอายุทั่วไปแล้ว	 นอกจากคน
เป็นโรคไปแล้วใช่ไหมครับ	 ทีนี้มันจะต้องมีทีม
หนึ่งข้ึนมาดูเรื่องของ	 specialized	 care	 ซึ่งที่
เราใช้สามหมอหรือ	 fammed	 ก็จะเป็นตัวช่วย
ได้	 ส่วนอันสุดท้ายที่อาการไม่ดีขึ้นก็ต้องเป็น	
palliative	care	ไป	ซึ่งทางกระทรวงดูอยู่	เพราะ
ฉะน้ันถ้าเรามาดู	 flow	 ตรงนี้	 seamless	 care	
สิ่งที่เราจะต้องท�าก็คือดูแลภาวะก่ึงวิกฤตและ

ดร.ดสิุต ศรโีคตร
ผู้อํานวยการกลุ่มภารกิจสนับสนุน
การจัดระบบประกันสุขภาพท้องถิ่น สปสช.
(LTC ประเทศไทย ดูแลที่บ้านหรือสถาบัน: 25 พ.ย.2564)

นพ.อัครฐาน จตินุยานนท์
ผู้อํานวยการสถาบันเวชศาสตร์
สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพ่ือผู้สูงอายุ 
(LTC ประเทศไทย ดูแลที่บ้านหรือสถาบัน: 25 พ.ย.2564)

 การออกแบบกองทุน	 LTC	 ของ	 สปสช.	
มีหลักคิดอยู่	 4-5	 ประเด็น	 ข้อแรกคือเรารับ
นโยบายเร่ืองไม่ทิง้ใครไว้ข้างหลงัมาปฏบิตั	ิ	โดย
หยิบเรื่องการมีภาวะพ่ึงพิงในบ้านในชุมชนมา
วางระบบในการดูแลอย่างต่อเน่ือง	 เร่ืองท่ี	 2	
เราต้ังฐานการดูแลอยูท่ี่บ้านหรอือยูท่ีค่รอบครวั
ในระดับชุมชน	 การดูแลจากสถาบันจะเน้นต้ัง
ฐานอยู่ที่ระดับสถานบริการหรือหน่วยงานที่
รับดูแลโดยตรง	 แต่แนวคิด	 long-term	 care	
ของ	 สปสช.	 จะออกแบบในส่วนของการดูแล
ที่บ้านและในชุมชนเป็นหลัก	 ประเด็นท่ี	 3	 ที่
ค่อนข้างส�าคัญต้องมีงบประมาณสนับสนุน
อย่างต่อเน่ือง		ส่วนที	่4	ทีอ่าจจะค่อนข้างส�าคญั
คือการดูแลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงเป็นภาวะหลักของ
คนในครอบครัวอยู่แล้ว	 หลักคิดเราก็คือเราจะ
ไปช่วยแบ่งเบาภาระของคนในครอบครัว	 ไม่
ไปแย่งหน้าทีห่ลกัในการดแูลแต่จะไปช่วยเสรมิ
ในส่วนของการวางระบบการดูแล	 โดยเฉพาะ
ในส่วนของผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงที่อาจจะไม่มี

ครอบครัวในการดูแล	กเ็ป็นจดุเน้นจุดหนึง่ท่ีเรา
ออกแบบระบบการดูแล	 สุดท้ายก็คือเรื่องการ
ระดมทนุทรพัยากรในพืน้ที	่	ไม่ว่าจะเป็นคน		เงนิ
ของ	หรือหน่วยงานต่างๆ	ในพื้นที่มาช่วยกัน

 ความท้าทายของงาน	 long-term	 care	
ตอนนีผ้มคดิว่าม	ี3	เรือ่ง		1)	long-term	care		ต้อง
อยู่ภายใต้นโยบายไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง	 เพราะ
ฉะนั้นเราต้องหาให้เจอว่ามีผู้มีภาวะพึ่งพิงอยู่
ในพ้ืนท่ีหรือไม่		2)	จะออกแบบการดแูลอย่างไร
ระหว่างบรกิารทีบ้่าน		ซึง่ในส่วนของงบประมาณ
หรือภาระในส่วนของค่าใช้จ่ายกรณีที่จะขอ
งบประมาณภาครัฐอย่างเดียวจะเพียงพอหรือ
ไม่ในอนาคต	 หรืออาจจะออมการจัดบริการที่
สถาบัน	 หรือจะออกแบบการดูแลงบประมาณ
อย่างไร		3)	สดุท้ายเรือ่ง		เงนิ		คน		ของ		จะจดัการ
ร่วมกันอย่างไรในพื้นที่
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การดูแลในชุมชนซึ่งจะต้องเชื่อมกัน	 ก็จะเห็น
ว่า	Home	based	กับ	Institutional	based	มัน
ก็ไปๆ	มาๆ	ครับ	คือพอดูแลระยะ	acute	care	
ดีขึ้น	 ก็ต้องหัดท�ากายภาพแล้วก็ส่งกลับบ้าน	
แต่ว่าเดี๋ยวมันจะต้องมีกายภาพอีก	 Institution	
based	 ก็ต้องนัดตรวจอีกใช่ไหมครับ	 นัดตรวจ
เสร็จประเมิน	ประเมินเสร็จ	ไม่มี	complication	
การรักษาดีขึ้น	คุณภาพชีวิตดีขึ้น	ก็ปล่อยกลับ
ไปอยู่ชุมชนอีก	มันก็จะกลับไปกลับมาแบบนี้

 ถ้าวางระบบบริการจะเห็นว่าในเร่ืองของ	
long	term	care	ท้องถิน่	รพ.สต.	กจ็ะเน้นดตู้นน�า้
แล้วกไ็ปท�าอกีทคีอืปลายน�า้เลย		ตวัสถาบนัเอง
ไม่ว่าจะเป็น	รพช.	รพศ.	รพท.	กส่็วนใหญ่จะอยู่
กลางน�้า	แต่ว่าถ้าไปดูบล็อกสุดท้ายก็จะมีเรื่อง
ของ	palliative	care	แล้วก็	 long	term	care	ที่
ต้องใช้	specialized	care	อย่างนีเ้ป็นต้น		เพราะ
ฉะนัน้ตวัระบบก็จะสงัเกตว่าตอนนีถ้้าเราดเูป็น
บล็อกเราก็จะเห็นว่าทั้ง	3	บล็อกมีความส�าคัญ
ไม่ต่างกัน	ทั้งตัว	Institution	based	เอง	รวมทั้ง	
long	term	care	และที่ส�าคัญคือบริหารจัดการ
ในครอบครัวด้วย	 ซึ่งอันนี้ผมเข้าใจว่าองค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นเขาก็เร่ิมเข้ามาสนับสนุน
แล้วที่จะให้การด�าเนินงานท้ัง	 3	 กล่องมันไป
พร้อมกัน	 โดยที่รัฐบาลและ	 สปสช.	 ก็ดูเร่ือง
ของก�าลังคนและก็ดูในเรื่องของ	budget	อยู่

	 เราคงไม่ต้องมานั่งเถียงกันว่าเราควรจะ
ให้มีระบบการดูแลระยะยาวในสถาบันหรือไม่	
ข้อมูลการส�ารวจของส�านักงานสถิติแห่งชาติ	
พบว่ามีผู้สูงอายุจ�านวนหนึ่งอาศัยอยู่คนเดียว
และมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนประมาณ	 8%	 ในขณะ
เดียวกันผู ้ สูงอายุที่อาศัยเพียงล�าพังกับตัว
ผู้สูงอายุด้วยกันเองก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น	 เพราะ
ฉะนั้นก็คงจะปฏิเสธไม่ได้ว่าอนาคตอย่างไรเรา
ก็จ�าเป็นต้องมีระบบการดูแลในสถาบันส�าหรับ
กลุ่มคนที่ไม่มีคนดูแล	 ไม่มีญาติ	 ไม่มีลูก	 ไม่มี
หลาน	

 การดูแลในระดับสถาบันเป็นเรื่องหลัก
ที่เลี่ยงไม่ได้	 มันมีความต้องการและมีคนอยู่
กลุ่มหนึ่งที่จ�าเป็นต้องรับการดูแล	 ซึ่งเราก็พบ
ว่า	 nursing	 home	 ต่างๆ	 ที่มีอยู่มันก็มีความ
หลากหลายของระดับคุณภาพบริการอยู่พอ
สมควร	ซึ่งส่วนใหญ่ก็อยู่ในภาคเอกชน	และยัง
ไม่มีการก�ากับมาตรฐานบริการ	 ข้อมูลส่วน

ใหญ่ที่เราได้จะเป็นข้อมูลการส�ารวจเฉพาะ
ในกรุงเทพฯ	 ในป	 52	 ของอาจารย์วรเวศม์	
(สุวรรณระดา	คณะเศรษฐศาสตร์	จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย)	 บอกว่ามีทั้งหมด	 590	 แห่ง	 ก็
แสดงว่ามันมี	demand	อยู่ค่อนข้างเยอะ	แยก
เป็นศูนย์บรกิารจัดส่งผูสู้งอาย	ุ138	แห่ง		มีฐาน
ดแูลผูสู้งอาย	ุ33	แห่ง		และโรงพยาบาล	19	แห่ง	
ส่วน		ค่าใช้จ่ายทีเ่ราเก็บข้อมูลในป		50		พบว่าค่า
ใช้จ่ายการดูแลพื้นฐาน	ยังไม่รวมเรื่องการดูแล
ด้านสขุภาพ		เช่น		เรือ่งค่ากนิอยู	่	ค่าห้อง		ค่าเตยีง
ค่าซกัผ้า		ค่าอาหาร	3	มือ้		และค่าจัดกิจกรรมใน
nursing		home		ถ้าเป็นของภาครฐัและของมูลนธิิ
ประมาณ	10,000-12,500	บาท	ในขณะที่ของ
เอกชนกอ็ยูท่ี	่15,000-26,000		ซึง่มนักแ็ตกต่าง
กนัไปตามประเภทของเตยีง		ลกัษณะของห้องที่
อยู่		รวมทัง้คุณภาพด้วย		ค่าใช้จ่ายทีถู่กก็อาจจะ
มีปญหาเรื่องคุณภาพ	 สังเกตง่ายที่สุดก็คือว่า
เข้าไปแล้วมีกลิ่นฉี่ไหม	 ส่วนใหญ่ที่เราเจอก็คือ
ว่าในส่วนของภาครัฐกับส่วนของมูลนิธิจะมี

ผศ.ดร.นพ.สัมฤทธิ ์ศรธํีารงสวัสดิ์
ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

ประเด็นปญหาพวกนี้	 เม่ือต้นเดือนนี้เองได้มี
โอกาสไปสัมภาษณ์สถานพยาบาลเอกชนแห่ง
หนึ่งแล้วก็ไปดูราคาที่เขาประกาศอยู่ก็	 range	
อยู่ที่ประมาณ	 30,000-45,000	 บาท	 ข้ึนอยู่
กับประเภทห้อง	 อันนี้ก็จะเห็นว่าค่าใช้จ่ายก็
จะค่อนข้างสูง	ประเด็นก็คือว่า	สิ่งที่เราจะต้อง
พจิารณาว่าเรือ่งนีผ้มคดิว่ายงัมปีญหาอยูห่ลาย
ส่วนทั้งในเรื่องของคุณภาพมาตรฐานแล้ว
ก็เวชศาสตร์ของระบบการดูแลระยะยาวใน
ปจจบุนัท่ีเราท�าอยูค่อืเน้นบรกิารชมุชน		แต่ว่าก็
ปฏเิสธไม่ได้		อย่างทีบ่อกกคื็อจ�าเป็นต้องมแีล้ว
ก็ต้องพัฒนาต่อไป	 ก็อาจจะมีตั้งแต่เรื่อง	 day	
care,	respite	care	และ	institutional	long-term	
care	 รวมทั้งเรื่องแหล่งการเงินการคลังที่จะมา
ใช้		ประเด็นกค็อืว่าการค�านวณตวัเลขค�านวณได้
แต่ปญหาก็คือว่าแล้วจะ	 implement	 อย่างไร	
จะเป็นไปได้ไหมที่จะ	introduce	ระบบนี้เข้ามา	
ถ้าจะคาดหวังจากการสนับสนุนของภาครัฐ
เพียงอย่างเดียวก็อาจจะท�าได้ล�าบาก
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 ในแง่ของค่าใช้จ่ายในการดูแล	 ตอนนี้เรา
ได้สนับสนุนอยู่ประมาณ	 6,000	 บาท	 ต่อคน
ต่อป	ซึ่งได้รับการ	complain	จากหน่วยบริการ
ว่าน่าจะต�่ากว่าท่ีควรจะเป็น	 เราก็เลยมีการ
ค�านวณค่าใช้จ่ายในการดูแลระยะยาวที่เราคิด
ว่ามันได้คุณภาพมาตรฐานท่ียอมรับได้ว่ามัน
ควรจะเป็นค่าใช้จ่ายสักเท่าไหร่	 ก็ค�านวณออก
มามีทั้งเรื่องของค่าแรง	 ค่าเสียโอกาสในการ
ดูแลของครอบครัว	 ค่าบริการด้านสุขภาพเช่น	
ค่าการท�า	Care	Plan	ค่าการเยี่ยมเคส	ค่าแรง
ของทมีสหวชิาชีพ		รวมทัง้ค่าวสัดอุปุกรณ์ต่างๆ	
เฉลี่ยออกมาแล้ว	 ถ้าเป็นกลุ่มที่	 1	 ก็ประมาณ	
60,000	 กลุ่มท่ี	 2	 ก็อยู่ท่ีประมาณ	 98,000	
กลุ่มที่	 3	 กับกลุ่มที่	 4	 ก็จะเยอะหน่อย	 ไม่ต�่า
กว่าแสน	ประมาณ	140,000	กับ	170,000	ใน
นี้อาจจะแตกต่างกับการแบ่งกลุ่มของ	 สปสช.	
ก็จะเห็นว่าค่าเฉล่ียในภาพรวมอยู่ท่ีประมาณ
86,000		บาทต่อหวั		แต่ถ้าไม่รวมค่าอปุกรณ์ต่างๆ
จะอยู่ที่ประมาณ	13,000	ต่อหัว	งบประมาณที่	
สปสช.	อุดหนุนอยู่ก็ต้องถือว่า	under	finance

 ค่าใช้จ่ายด้านสังคมจะเยอะกว่าค่าใช้จ่าย
ด้านสุขภาพ	 เนื่องจากว่าผู ้สูงอายุท่ีมีภาวะ
พ่ึงพิงต้องรับการดูแลช่วยเหลือหลายๆ	 อย่าง	
ในภาพรวมปจจุบันเราคิดว่าแม้แต่ถ้าเราจะ
จัดระบบให้สามารถดูแลโดย	 concept	 ให้
ครอบครัวเป็นผู้ดูแลเป็นหลัก	 เพราะรัฐก็จะ
อุดหนุนบางส่วนเท่าน้ันเอง	 ประเด็นคือแล้ว
แหล่งเงินจะมาจากที่ไหน	 เราพยายามจะดูว่า
เป็นไปได้ไหมทีจ่ะเอาระบบเรือ่ง		long-term		care

มาใช้	 อันนี้ก็เป็นการคาดการณ์นะครับ	 แต่วา่
เป็นการคาดการณ์ส�าหรับการดูแลในชุมชน
เท่านัน้ยงัไม่รวมถงึในสถาบนั		เพราะว่าถ้าเกดิว่า
รวมเข้าไปในสถาบันมันต้องมีค่ากินอยู่อะไร
ต่างๆ	เพิ่มเข้าไปอีก	ก็จะเห็นว่าถ้าเราเก็บเบี้ย
ประกันคนละ	500	บาท	 ในกลุ่มคนอายุตั้งแต่	
40	ปขึ้นไป	ค่าใช้จ่ายที่ได้มันก็น่าจะพอ	cover	
ค่าใช้จ่ายรวมของเร่ืองระบบประกนั		long-term	
care	 ทั้งด้านสุขภาพและด้านสังคม	 แต่ถ้าเกิด
มีข้อโต้แย้งว่าระบบปจจุบันมันครอบคลุมด้าน
สุขภาพแล้ว		เรากด็เูฉพาะด้านสังคมซึง่ค่าใช้จ่าย
อยูท่ี่ประมาณ	6	หมืน่ล้านบาท		ถ้าในระยะ	5	ป
นี	้	ถ้าเราสามารถเกบ็เงนิสมทบหรอืเบีย้ประกนั
ประมาณ	300	บาทต่อคน	ในกลุ่มอายุ	40	ป
ขึ้นไปก็อาจจะพอ	 cover	 ได้อยู่	 ขาดเหลือก็
อาจจะเป็นการอุดหนนุจากของภาครัฐและของ
ท้องถิ่น	อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของแหล่งเงินที่อาจ
จะพอเป็นไปได้

 ผู้สูงอายุทุกคนไม่ได้จําเป็นต้องการ
หมอทีไ่ฮเทคอยา่งเดยีว  เพราะฉะนัน้การที่
เราทาํ Long term care โมเดลในประเทศ
ไทย โดยเริ่มต้นที่ครอบครัว เริ่มต้นที่
ชุมชน เมื่อมีความจําเป็นก็มีระบบส่งต่อ
ไปที่สถานพยาบาล การทําอย่างนี้น่าจะ
เป็นเรื่องที่ถูก เป็นการเปลี่ยนจากการ
institutional care ที่พ่ึงสถานบริการ
เป็นหลัก กลับมาพ่ึงเรื่องของครอบครัว
และของชุมชน โดยใช้อาสาสมัครมาช่วย
ดูแลน่าจะเป็นคําตอบที่ดีมีความคุ้มค่า 

นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ 
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
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