
1

	 	 องค์การบริหารส่วนจังหวัด	 (อบจ.)	 เป็นองค์กรปกครอง 
	 	 	ส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดที่ไม่ได้ถูกก�าหนดให้มีบทบาท 
	 	 หน้าที่โดยตรงในระบบการดูแลระยะยาว	 ซึ่งถูกออกแบบมา 
ให้เป็นกองทุนสุขภาพระดับต�าบล	 ที่กลไกหลักคือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นระดับต�าบลได้แก่	องค์การบริหารส่วนต�าบล	(อบต.)	และ
เทศบาล
	 แตจ่ากการที	่อบจ.	ถกูวางบทบาทใหเ้ปน็กลไกหลกัของกองทนุ 
ฟื้ นฟูสมรรถภาพระดับจังหวัด	ซึ่งเป็นกองทุนเพ่ือสนับสนุนการดูแล
ผู้ป่วยระยะกลาง	 ที่ก�าลังต้องการฟื้ นฟูสมรรถภาพร่างกาย	 ไม่ให้ 
ตกไปสู่การเปน็ผูม้ภีาวะพ่ึงพิงระยะยาว		ท�าให	้อบจ.	สามารถกา้วเขา้มา 
มีบทบาทในกองทุนการดูแลระยะยาว	(LTC)	ด้วย	โดยการน�ากองทุน
ฟื้ นฟูฯ	 เข้ามาเชื่อมต่อ	 จนเกิดเป็นบูรณาการไร้รอยต่อระหว่างการ
ดูแลระยะกลางกับการดูแลระยะยาว	 ซึ่งหลายจังหวัดสามารถท�าได้
อย่างน่าชื่นชม

อบจ. ภาคีระดับจงัหวดั
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อบจ. สงขลา
 เปนภาคีหลักที่สําคัญของงาน LTC ของจังหวัด ทั้งใหงบประมาณสนับสนุน ทั้ง

สนับสนุนสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ท่ีเอื้อตอการดูแลผูปวยภาวะพึ่งพิง โครงการ

สําคัญคือ การกอตั้งศูนยบริบาลผูสูงอายุ ซึ่งรวมมือกับ รพ.สงขลานครินทร ใหบริการ

ผูสงูอายภุาวะพึง่พงิทีต่องการบรกิารทางการแพทยในลกัษณะ One Stop Service มแีผน

ที่จะขยายศูนยบริบาลลักษณะนี้ใหทั่วจังหวัดภายใตโครงการศูนยบริบาล 4 มุมเมือง 

 นอกจากนี้ อบจ. ยังเปนแหลงงบประมาณสนับสนุนแหลงใหญ โดยจัดสรรผาน

กองทนุฟนฟูฯ เนนในเรือ่งของการตัง้ศนูยฟนฟสูภาพฯ  โดยวางเปาหมายกอตัง้ใหไดครบ

ทุก 16 อําเภอ โดย อบจ. มีแผนนํางบประมาณและกิจกรรมของกองทุนฟนฟูฯ มาหนุน

เสริมการทํางาน LTC ดวยการสนับสนุนงบประมาณให สสจ. อบรมผูชวยฟนฟูฯ สําหรับ

ปฏิบัติหนาท่ีท่ีศูนยฟนฟูฯ เพื่อนําไปตอยอดงาน LTC โดยคอยดูแลไมใหงานมีความ

ซํา้ซอนกนัเพือ่ไมใหมปีญหาการเบกิจาย  อกีทัง้มโีครงการรวมกบั พมจ. ซึง่มงีบประมาณ

ซอมบานใหผูสูงอายุ แตมีขอจํากัดเรื่องการใชงบประมาณ เชน การกําหนดวงเงิน และ

งบประมาณสําหรับเฉพาะคาอุปกรณเปนตน อบจ. ก็เขามาเติมเต็ม เชน ใหงบประมาณ

เพิ่มในสวนที่ขาด หรือการสนับสนุนคาแรงงานกอสรางเปนตน 

 อบจ. ยังสนับสนุนกายอุปกรณที่ผูปวยภาวะพึ่งพิงจําเปนตองใช ผานการจัดตั้ง

ศนูยยมืคนื ใหกับ รพช. ท้ัง 17 แหงของจงัหวัด  อกีทัง้ยงัมโีครงการรวมกับสถาบนัสิรนิธร

ที่กรุงเทพฯ จัดตั้งธนาคารมูลคาสูง คือสถานที่สตอกกายอุปกรณที่มีมูลคาสูง เชนกลุม 

motor life  ซึง่จาํเปนสาํหรบัผูปวยบางกลุม  โดยปกตอิปุกรณมลูคาสงูเหลานีต้องใชเวลา

สัง่และขนสงนานประมาณ 6 เดอืนจงึจะถงึมอืผูปวย  ซึง่หลายครัง้ไมทนักบัความตองการ 

ผูปวยเสียชีวิตกอน  การตัง้ธนาคารมลูคาสงูจะทาํใหมสีถานทีส่าํหรบัสตอกอุปกรณเหลานี้

โดย อบจ. รับหนาที่ออกแบบระบบฐานขอมูลผูปวยที่ตองการอุปกรณเหลานี้ วางระบบ

การยืมคืน เชื่อมตอขอมูลเขากับฐานขอมูลของสถาบันสิรินธร นอกจากนี้ยังทําโครงการ

กอตั้งธนาคาร 1,000 เตียง โดยรวมมือกับ อปท. ทุกแหงในจังหวัด วัตถุประสงคของ

ธนาคาร 1,000 เตียง เพื่อใหเปนศูนยกลางรวบรวมเตียงและท่ีนอนลมใหประชาชนที่

ตองการยืม 
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อบจ. สุราษฎรธ์านี
 สนบัสนนุงบประมาณการขบัเคลือ่นงานดแูลผูสงูอายใุนพืน้ท่ีโดยใหงบประมาณ

สนับสนุนปละ 1 แสนบาท และนํากองทุนฟนฟูฯ มาประสาน เชื่อมตอเพื่อสนับสนุนการ

ทํางานของกองทุน LTC เชนการซื้อกายอุปกรณที่จําเปนสําหรับผูปวยติดบานติดเตียง 

เพื่อนําไปแจกหรือใหยืม เชน ไมเทา วีลแชร ที่นอนลม โดย อบจ. ประสานกับ รพช. ทุก

แหงในจงัหวดั  ซึง่มท้ัีงหมด 20 แหง (19 อาํเภอ) ตัง้ธนาคารกายอปุกรณใหทกุโรงพยาบาล

โดยสนบัสนนุงบประมาณแหงละ 3 แสนบาท ใชจดุแขง็ของทมีผูบรหิาร อบจ. ชุดปจจบัุน

ทีร่องนายกฯ เปนอดตีรองนายแพทย สสจ. ทําใหมีเครอืขายกบับุคลากรสาธารณสขุ และ

ยงัสามารถรกัษาความเปนเครอืขายทาํใหสามารถดาํเนนิกจิกรรมทีเ่กีย่วของกบัสขุภาพ

ไดมีประสิทธิภาพ 

 ปจจุบัน อบจ. สรางโรงพยาบาลของตนเองแลว  โดยวางแผนไววา OPD ของ รพ. 

จะรบัเฉพพาะผูสงูอายแุละผูปวยโรคเรือ้รงั  เพือ่แบงเบาภาระของโรงพยาบาลในปจจบุนั 

รวมทั้งมีการใหบริการทันตกรรมและแพทยแผนไทย คาดวาจะสามารถทําใหสุขภาพ

ของผูสูงอายุดีขึ้น นอกจากนี้ยังใหความสนใจจัดตั้งศูนย Day care ในลักษณะเดียวกับ

ท่ีอําเภอบานนาเดิม โดยมีแผนจะจัดทํา “ธนาคารผูสูงอายุ” ตอนเชาใหครอบครัวนํา

ผูสูงอายุมาฝาก ตอนเย็นมารับกลับไป กําลังอยูระหวางหาสถานที่ คาดวาจะนําศูนย

เด็กเล็กที่มีในทุกอําเภอและหลายแหงไมไดเปดดําเนินการแลว มาพัฒนาใหเปนศูนย 

Day Care ตั้งเปาหมายใหมีอําเภอละ 1 แหง

 นอกจากนี ้อบจ. ยงัสามารถบรูณาการงบประมาณของสวนราชการอืน่เพือ่ทาํงาน

ดานคณุภาพชวีติได เชน การบรูณาการกบังบประมาณการซอมแซมบานเรอืนของ พมจ. 

ที่มีใหรายละไมเกิน 40,000 บาท โดย อบจ. เขาไปชวยเติมเต็มในสวนของงบประมาณ

ที่ขาด โดยใหเปนหนาที่ของกองสงเสริมคุณภาพชีวิตของ อบจ. และกําลังมีโครงการ

สรางศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ เนนใหความสําคัญกับกลุมติดสังคมเพื่อปองกัน

ไมใหลงไปเปนกลุมทีม่ภีาวะพึง่พงิ  ทาํงานประสานกบักรมกิจการผูสงูอายขุองกระทรวง

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
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อบจ. ขอนแก่น
 
 แมองคการบริหารสวนจังหวัด จังหวัดขอนแกนจะยังไมมีกองสาธารณสุข (อยู
ระหวางการจัดตั้งคาดวาจะสามารถตั้งไดภายในปงบประมาณ 2564) แตกลับมีบทบาท
ในการสนับสนุนงาน LTC ในพื้นที่อยางดี พบวา ป 2561 เร่ิมมีการตั้งกองทุนฟนฟู
สมรรถภาพ สามารถเริ่มจัดสรรงบประมาณไดในป 2563 จํานวน 2 ลานบาทตอป และ
มีแนวโนมที่จะเพิ่มขึ้น โดยใหฝายพัฒนาชุมชนของ อบจ. เปนผูรับผิดชอบแทนในชวง
ที่กองสาธารณสุขยังไมไดกอตั้งและดําเนินการ การตั้งกองทุนฟนฟู ของ อบจ. เกิดจาก
ความตองการของผูพกิารในพืน้ทีท่ี่ขาดแคลนกายอปุกรณทีจํ่าเปนในการดาํรงชวีติประจํา
วัน เมื่อจัดตั้งกองทุนขึ้นมาแลว งบประมาณสวนใหญถูกนําไปรวมกับ รพ.สิรินธร และ
เทศบาลตาํบลบานแฮด  ตัง้ศูนยฟนฟบูานแฮด  ใหบรกิารฟนฟทูางกายกบัผูพกิารในพืน้ที่ 
ไดประโยชนเกินกวาท่ีคาดการณไวตอนกอตั้ง ความสําเร็จของบานแฮด ทําใหเกิดแรง
บันดาลใจกับ อปท. อื่น ที่เตรียมยื่นโครงการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฟนฟู เพื่อ
สรางศูนยฟนฟูฯ ในพื้นที่ของตนเองบาง 
 อบจ. ขอนแกน  ตัง้เปาหมายปลายทางของการดาํเนินงานอยูทีก่ารตัง้ศนูยโฮมสขุ
เหมือนในจังหวัดกาฬสินธุ ซึ่งเปนศูนยฟนฟู ที่มีโครงสรางการทํางานที่เกิดจากการ
ประสานงานระหวาง อปท. กบัหนวยบรกิารอยางเขมแข็ง  และสามารถบรหิารจดัการให
มีความยั่งยืนในทางเศรษฐกิจดวย  ทําใหเห็นวา อบจ. เปนภาคีเครือขายที่มีทั้งศักยภาพ
และประสิทธิภาพ

อบจ.ขอนแกน สปสช.เขต 7 ขอนแกน รพ.สิรินธรฯ ทต.บานแฮด และเครือขายสุขภาพ อ.บานแฮด
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อบจ. ลพบุรี
 

 เปนภาคีท่ีทั้งใหการสนับสนุนเปนเครือขายรวมในกองทุน LTC และสนับสนุน

ในเชิงการแบงเบาภาระของกองทุน โดย อบจ. ตั้งสถานสงเคราะหคนชราบานลพบุรี 

รองรับผูสูงอายุที่ไมมีครอบครัว มีขนาด 120 เตียง ใหบริการฟรี ปจจุบันมีผูพักอาศัย 

106 เตียง แมตามนโยบายเดิมจะเนนรองรับกลุมผูสูงอายุที่มีความสามารถในการดูแล

กจิวตัรประจาํวันตวัเอง  แตจากสถานการณทีเ่ปนจริงทาํใหตองรองรบัผูสงูอายทุีต่ดิบาน

ติดเตียงและไมมีครอบครัว หรือไมสามารถอยูรวมกับครอบครัวไดดวย นอกจากรับ

ผูสูงอายุในลพบุรีแลวยังรับผูสูงอายุจากจังหวัดใกลเคียงไดแก สระบุรี สิงหบุรี อางทอง 

ชัยนาท ดวย โดยสรางความรวมมือกับ รพ.พระณารายณมหาราช ใหเปนโรงพยาบาล

แมขาย  สงบคุลากรวิชาชพีตางๆ มาใหบรกิารผูสงูอายทุีพ่กัในสถานสงเคราะหนี ้ ซึง่มทีัง้

แพทย นักกายภาพบําบัด นักกิจกรรมบําบัด นักโภชนาการ และยังมีการสรางเครือขาย

ความรวมมอืกบั วทิยาลยัพยาบาลพระพทุธบาท ทีจ่ะสงนักศกึษามาฝกงานดานการดแูล

ผูสูงอายุ ทําใหบานพักแหงนี้ไดมีกําลังบุคลากรเพิ่ม มีการสรางความรวมมือกับ สสจ. 

ในการอบรม CG ใหสถานสงเคราะหคนชราของ อบจ. แหงนี้ โดยใชหลักสูตร 70 ชม. 

สถานสงเคราะหคนชราของ อบจ. ลพบุรีจึงมีครบทั้ง CM และ CG

 การเขามามีสวนรวมในการดูแลผูสูงอายุของ อบจ. ทําใหระบบการดูแล LTC 

ของลพบุรีครอบคลุมประชากรกลุมภาวะพึ่งพิงมากขึ้น คือในขณะท่ีกองทุน LTC ของ 

สปสช. เนนใหการดูแลผูมีภาวะพึ่งพิงที่มีครอบครัวหรือชุมชนสนับสนุน อบจ. ก็เขามา

เติมเต็มคนที่ไมมีครอบครัว

สังเคราะหจากการศึกษาการจัดการกําลังคนดานสุขภาพในการดูแลระยะยาว

ในสถานการณการระบาดของโรคอุบัติใหม. (2564) สํานักงานวิจัยและพัฒนากําลังคนดานสุขภาพ


