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พมจ. กับบทบาท
ในงาน LTC
เชื่อมเครอืข่าย
เพ่ือสรา้งความมั่นคง
ใหผู้้มีภาวะพ่ึงพิง
  พมจ. หรือ สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
   มนุษย์จังหวัด เป็นหน่วยงานส่วนภูมิภาคที่ย่อยที่สุดของ
  กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ไม่มี
กําลังคนในระดับอําเภอและตําบล หากพิจารณาอํานาจหน้าที่ของ
พมจ. ตามกฎหมายแล้วจะพบว่าเป็นหน่วยงานที่สามารถสนับสนุน
ระบบการดูแลระยะยาวในระดับนโยบายได้ด้วย โดยอํานาจหน้าที่
สําคัญของ พมจ. ในระดับนโยบายมี 2 ประการคือ
 1. จัดทํานโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและความ
  มัน่คงของมนษุยใ์นระดบัจงัหวดัรวมทัง้รายงานสถานการณ์
  ทางสังคมและเสนอแนวทางแก้ไข
 2. ประสานและจัดทําแผนงานโครงการและกิจการด้านการ
  พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ในระดับจังหวัด
  ให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวง
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 พมจ. เขา้มาเกีย่วข้องกบัการใหก้ารดแูลระยะยาวเพราะเป็นหน่วย
งานที่มีภารกิจด้านการพัฒนาและสร้างความมั่นคงด้านคุณภาพชีวิต
ให้ประชากรกลุ่มสูงอายุและผู้พิการซ่ึงเป็นกลุ่มคนที่มักตกอยู่ในภาวะ
พ่ึงพิงต้องการการดูแลระยะยาว การไม่มีกําลังคนในระดับอําเภอและ
ตาํบลทาํใหก้ารทาํงานของ พมจ. ต้องพ่ึงพิงเครือขา่ยโดยเฉพาะองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่อยา่งมาก มีอาสาสมคัรพัฒนาสังคม (อพม.) เปน็
ผู้เชื่อมประสานระหว่าง พมจ. กับเครือข่ายต่างๆ ในพ้ืนที่ ทํางานโดย
ไม่มีค่าตอบแทน
 ในทางปฏบิตัสิามารถสรุปขอบเขต  บทบาท  และความรับผิดชอบ
ของ พมจ. กบัการดแูลระยะยาวทีเ่กิดขึน้ในปจัจบุนัไดต้ามกลุม่ประชากร
ที่มีภาวะพ่ึงพิง ดังนี้

กลุ่มประชากรสูงอายุ
 ภาระหนาที่ในการดูแลประชากรสูงอายุของ พมจ. ดําเนินไปอยางสอดคลอง

กับภาระรับผิดชอบของกรมกิจการผูสูงอายุ กิจกรรมของ พมจ. ที่เกี่ยวของกับการดูแล

ผูสูงอายุไดแก 

 1. จดัสรรงบประมาณสําหรบัปรบัสภาพแวดลอมและสิง่อาํนวยความสะดวก

   ของผูสูงอายุใหเหมาะสมและปลอดภัย 

โดยมีงบประมาณ 2 แบบ แบบแรกสําหรับการ

ซอมแซมบานโดยไมปรับปรุงโครงสราง มีงบ

ประมาณหลังละไมเกิน 22,500 บาท และแบบ

ท่ีสองสําหรับซอมแซมบานโดยมีการปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงโครงสราง มีงบประมาณหลังละไม

เกิน 40,000 บาท ดวยความที่ พมจ. ไมมีบุคลากร

ระดับอําเภอและตําบล การคัดเลือกบานผูสูงอายุ

เพือ่ของบประมาณในหมวดน้ีจึงตองประสานความ



3

รวมมือกบัองคกรปกครองสวนทองถิน่ (อปท.) ซึง่มหีนาทีส่าํรวจและสงรายชือ่ผูสูงอายใุห 

พมจ. ผานทาง อพม. หาก อปท. ไมสาํรวจและสงรายชือ่ให พมจ. กจ็ะไมสามารถจดัสรร

งบประมาณสวนนี้ได นอกจากนี้งบประมาณปรับปรุงที่อยูอาศัยของ พมจ. ครอบคลุม

เฉพาะคาวัสดุอุปกรณไมรวมถึงคาแรง จึงเปนโจทยให อปท. ตองคิดหาใชงบประมาณ

สวนนี้ โดยพบวาพื้นที่ที่  อปท. มีประสิทธิภาพและมีการประสานงานกับ พมจ. และภาคี

อื่นไดเขมแข็งจะสามารถใชงบประมาณสวนนี้ไดเต็มประสิทธิภาพ เชน อปท. บางแหง 

จัดสรรงบประมาณของตนเองมาเพื่อจายเปนคาแรงกอสราง บางแหงใชวิธีประสานกับ

วิทยาลัยอาชีวะศึกษาในพื้นที่ใหสงนักศึกษามากอสรางให หรือบางแหงอาจประสาน

กับบริษัทเอกชนในพื้นที่ใหสนับสนุนงบประมาณในสวนนี้ ขณะเดียวกันก็พบวามี อปท. 

สวนนอยที่ไมกระตือรือรนในการประสานของบประมาณการซอมแซมบานจาก พมจ. 

เพราะไมสามารถแกโจทยเรื่องคาแรงในการดําเนินการได 

 2. จัดตั้งศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการผูสูงอายุ เพื่อเปนสถานสงเคราะห

   สําหรับรองรับผูสูงอายุที่ดูแลตัวเองไดแตไรที่พึ่ง ปจจุบันมี 12 แหง ใน 

12 จังหวัด โดยใหจังหวัดที่ไมมีศูนยฯ สามารถสงผูสูงอายุที่ พมจ. พิจารณาแลวเห็นวา

ควรตองไดรบัการดแูลไปยังศูนยในจงัหวดัทีใ่กลทีส่ดุได  ปญหาสาํคญัของการบรหิารจัด

สถานสงเคราะหของ พมจ. คอื มีประชาชนท่ีเขาขายไดรบัการสงเคราะหรอการสงเคราะห

เปนจํานวนมาก ทําใหมีผูรอคิวเขาอยูในสถานสงเคราะหเปนจํานวนมาก ทั้งน้ีพบวา

แตละแหงจะสามารถรองรับผูสูงอายุไดไมเกิน 200 คน 

 3. สรางศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ (ศพอส.) 

   โดยจัดสรรงบประมาณการกอสรางจากกองทุนผูสูงอายุเพื่อใชในการ

กอสราง เปนโครงการที่ตองประสานงานใกลชิดกับ อปท. เนื่องจาก พมจ. มีเฉพาะงบ

ประมาณกอสราง ไมมีงบประมาณสําหรับจัดทําแผนหรือจัดกิจกรรมใหเกิดขึ้นในศูนย 

ซึง่ถกูกาํหนดใหเปนความรบัผดิชอบของ อปท. ทาํใหเกดิปรากฏการณศนูยรางในหลาย

พืน้ที ่ เน่ืองจาก อปท. ไมไดเขามาบรหิารจัดการหรอืใชศนูยใหเปนประโยชน  สาํหรบัพ้ืนท่ี

ที่มีการใช ศพอส. สวนใหญพบวามีการใชประโยชนศูนยโดยการเช่ือมโยงกับโรงเรียน

ผูสูงอายุ ใชเปนสถานที่จัดกิจกรรมสําหรับกลุมติดสังคมเปนหลัก มีสวนนอยที่นํามา

เชื่อมโยงกับกลุมติดบานติดเตียง 
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 4. กองทุนผูสูงอายุ เปนกองทุนที่ตั้งขึ้นตาม มาตรา 13 พ.ร.บ. ผูสูงอายุ

    พ.ศ.2546 เพื่อเปนทุนใชจายเกี่ยวกับการคุมครอง สงเสริม และ

สนับสนุนผูสุงอายุใหมีศักยภาพมั่นคง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยงบประมาณกองทุน

ไดรับจัดสรรจากรัฐบาล ปจจุบันกองทุนมีเงินหมุนเวียนประมาณ 600 ลานบาท หาก

พิจารณาลักษณะการใหการสนับสนุนของกองทุนผูสูงอายุแลวจะพบวาเนนไปทางการ

สงเสริมศักยภาพของกลุมติดสังคมมากกวากลุมติดบาน ติดเตียง เนนสนับสนุนใหผูสูง

อายุรวมตัวกันเปนกลุม จัดทํากิจกรรมรวมกัน และเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณ

สนับสนุนจากกองทุนผานทาง พมจ. กิจกรรมหรือการสนับสนุนของกองทุนผูสูงอายุที่

สามารถพุงตรงสูกลุมผูสูงอายุตดิบานตดิเตยีงคอืการใหความชวยเหลอืผูสงูอายท่ีุประสบ

ปญหาความเดือดรอนดานการสรางหรือการปรับปรุงที่อยูอาศัยรายละไมเกิน 10,000 

บาท และดานอาหาร/ เครื่องนุงหมรายละไมเกิน 2,000 บาท

 5. อบรมพัฒนาศักยภาพของ อพม. ใหเปนอาสาสมัครที่เช่ียวชาญการ

   ดูแลผูสูงอายุ เพื่อรวมเปนกําลังเสริมในการดูแลผูสูงอายุ สนับสนุน

การทํางานของอาสาสมัครผูชวยผูดูแล (caregiver: CG) ของกองทุน LTC ของ สปสช. 



5

L T C

ผู้พิการ
 พมจ. ใหการดูแลเฉพาะผูพิการที่ขึ้นทะเบียน

คนพิการ โดยมีศูนยบริการคนพิการภายใตการดูแล

ของ พมจ. เปนผูรับผิดชอบ ผูสูงอายุติดบานติดเตียง

สามารถไดรับการดูแลในฐานะผูพิการดวยหากขึ้นทะเบียนและ

มีบัตรประจําตัวผูพิการแลว กิจกรรม/ สวัสดิการที่ผูพิการจะไดรับจาก 

พมจ. มีดังนี้

 1. สงผูชวยคนพิการไปดูแล ชวยเหลือถึงบาน โดยผูชวยคนพิการเปน

   บุคลากรตาม พ.ร.บ. สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เปน

บุคลากรท่ีไดรบัการอบรมจาก พมจ. โดยใชหลกัสตูรของกรมสงเสรมิและพฒันาคณุภาพ

ชีวิตคนพกิาร  ไดรบัคาตอบแทนเดอืนละ 5,000 บาท  และคาพาหนะเดอืนละไมเกนิ 3,000

บาท โดยคาตอบแทนมาจากกองทุนผูพิการ มีหนาที่ดูแลกิจวัตรทุกอยางใหคนพิการ 

เชน อาบนํ้า ตัดผม ตัดเล็บ เปลี่ยนสายปสสาวะ เปลี่ยนผาออม ทําอาหาร รับผิดชอบ

ดูแลผูพิการไมเกิน 5 คน จะเห็นไดวาบทบาทหนาที่ของผูชวยคนพิการสนับสนุนระบบ 

LTC เปนอยางมาก แตผูชวยคนพิการมีไมเพียงพอกับจํานวนคนพิการที่ตองการดูแล 

เนือ่งจากระบบอบรมถกูกาํหนดโดยกรมทีอ่ยูสวนกลาง พมจ. มหีนาทีเ่พยีงจดัอบรมตาม

ที่สวนกลางจะมีคําสั่งลงมาเทานั้น นอกจากนี้การกําหนดใหเฉพาะผูพิการที่ขึ้นทะเบียน

แลวเทาน้ันจึงจะไดรับการดูแลทําใหมีผูพิการจํานวนมากหลุดจากระบบ เนื่องจาก

กระบวนการขึ้นทะเบียนมีความยุงยาก

 2. กองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เปนกองทุนเพื่อ

   สนบัสนนุผูพกิาร ไดรบังบประมาณจาก 2 แหลงคอื งบประมาณรฐับาล

และจากการสมทบของนายจางทีไ่มดาํเนนิการจางผูพกิารเปนแรงงานตามขอกาํหนดของ 

พ.ร.บ. สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ที่กําหนดใหนายจางหรือ

เจาของสถานประกอบการใดๆ ทั้งของรัฐหรือเอกชนที่มีการจางงานมากกวา 100 คน

ข้ึนไป ตองจางผูพิการเขาทํางาน นายจางหรือสถานประกอบการใดที่ไมจางคนพิการ

ตองนําสงเขากองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามหลักเกณฑที่กําหนด

ในกฎหมาย 
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กรณีศึกษา 
บทบาท พมจ. สงขลาในงาน LTC
 เปนภาคีที่เขามามีบทบาทหลักในงาน LTC ของจังหวัดโดยมีการจัดทําแผน

พัฒนาทรัพยากรมนุษยชวงวัยผูสูงอายุ เพื่อขับเคลื่อนงานที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตผูสูงอายุ โดยการวางแผนงานอิงอยูบนฐานขอมูลท่ีไดจากวิจัยปญหาที่ พมจ. ให

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ศรีวิชัย ทําการศึกษาเกี่ยวกับปญหาและความ

ตองการของผูสูงอายุมากอน แลวนําขอมูลที่ไดมา บูรณาการขอมูลกับหนวยงานอื่นที่มี

   ฐานขอมูลที่เก่ียวของกับงานผูสูงอายุ ออกแบบวางแผนปฏิบัติเปนตนน้ํา กลางน้ํา

      และปลายนํ้า ทําให พมจ. กลายเปนศูนยกลางของการทํางานเพื่อผูสูงอายุในทุก

 สภาวะ ไมเพียงภาวะพึ่งพิง มีการเชื่อมประสานไปยังภาคีที่เกี่ยวของ ที่มีตนทุน

        ที่สําคัญ เชน ภาคีภาคสถาบันการศึกษาที่มีตนทุนดานความรู ก็เขามารวมใน

   ฐานะหนวยงานวิจัยและสรางนวัตกรรมที่จะตอบโจทยความตองการของ

     ผูสูงอายุ เชน การรวมกับคณะสถาปตยกรรมศาสตร มทร. ศรีวิชัย ผลิต

    ผาออมสําเร็จรูปท่ีสามารถซักได รวมมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร

     ออกแบบเตียงนอนสําหรับผูปวยติดเตียง ที่สามารถปรับเอนไดจาก

ทางไกลผานโทรศัพทมือถือ ผลิตรถเข็นที่สามารถปรับเอียงได เพื่อใหผูติดเตียงที่ตอง

ใชชีวิตบนรถเข็นตลอดเวลาได รวมมือกับ อบจ. ซึ่งมีตนทุนดานงบประมาณ จัดตั้งศูนย

ซอมและผลิตกายอุปกรณ  โดย อบจ. ใหการสนับสนนุงบประมาณ และ พมจ. รวมมอืกบั

สถานประกอบการหาคนพิการมาประจําที่ศูนยเพื่อใหเกิดการจางงานคนพิการไปในตัว

การรวมมือกับภาคเอกชนที่มีทรัพยากรทั้งเงินและคน สนับสนุนงบประมาณ

ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองซึ่งไมสามารถซื้อดวยงบประมาณรัฐได และสงคนมารวม

เปน CG

 ในสวนของงานปรับปรุงสภาพที่อยูอาศัย  ซึ่งเปนความรับผิดชอบ

หลักของ พมจ. ก็ไดมีการพัฒนาสิ่งที่เรียกวาอารยสถาปตย 

ออกแบบบานใหเหมาะกับผูสูงอายุติดเตียงแตละคน

 พมจ. สงขลา มองไกลถึงการสนับสนุน

ใหครอบครัวที่มีสมาชิกเปนผูปวยพึ่งพิงสามารถ

ดํารงอยูไดในทางเศรษฐกิจ จึงใหสนับสนุนให
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กรณีศึกษา บทบาท 
พมจ. เชยีงรายในงาน LTC
  ยุทธศาสตรหลักของ พมจ. เชียงรายตองาน LTC คือเนนการสรางเครือขาย 

เพราะเปนหนวยงานท่ีไมมบีคุลากรระดบัอาํเภอและพืน้ที ่ มเีพยีงอาสาสมคัร อพม. ทีเ่ปน

ผูประสานงานในพื้นที่ เชื่อมตอพื้นที่กับ พมจ. มีการจัดตั้งศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตและ

สงเสริมคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ (ศพอส.) ในพื้นที่ตางๆ รวมแลวจํานวน 27 แหง และอยู

ระหวางกอสราง 9 แหง โดย พมจ. สนบัสนนุงบประมาณในการกอสราง สวนงบประมาณ

ในการดําเนินกิจกรรมเปนการสนับสนุนจาก อปท.  

 แบงงานดาน LCT ตามกลุมประชากรเปน 2 กลุม คือกลุมผูสูงอายุและกลุม

ผูพกิาร มีผูสงูอายุทุกกลุมในความดแูลประมาณ 2 แสนคน  และผูพกิารท่ีมบีตัรประมาณ 

40,000 คน ในสวนของผูพิการมีการจัดตั้งศูนยบริการคนพิการ และมีผูชวยคนพิการ ซึ่ง

ในป 2564 มีเพียง 19 คน ไมสามารถจางไดเพิ่มเนื่องจากติดปญหาเรื่องการอบรมที่

ตองอบรมจากสวนกลางเทานัน้  ไมมีปญหาเรือ่งงบประมาณการจาง  ทาง พมจ. เชียงราย

มองวาหากสามารถปลดล็อกใหจังหวัดสามารถอบรมเองไดจะทําใหมีผูชวยคนพิการ

เพียงพอกับความตองการมากกวานี้ 

เกิดเครือขายของครอบครัวที่มีผูปวยภาวะพึ่งพิงใหรวมกลุมและประกอบอาชีพกัน โดย 

พมจ. ใหการสนับสนุนเงินกู และจัดสรรวัสดุอุปกรณสําหรับประกอบอาชีพให เพ่ือให

ครอบครัวสามารถพึ่งตนเองได 

 แผนพัฒนาทรัพยากรมนุษยชวงวัยผูสูงอายุเปนแผนที่เปดกวางพรอมรับความ

รวมมือจากทุกภาคสวน การรวมมือกับภาคอื่นๆ ทําให พมจ. สามารถปดจุดออนของ

ตนเองที่ไมมีบุคลากรในระดับพื้นที่ ทําใหสามารถทํางานได
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สงัเคราะหจากการศกึษาการจดัการกําลงัคนดานสขุภาพในการดแูลระยะยาว

ในสถานการณการระบาดของโรคอบุตัใิหม. (2564) สาํนกังานวจิยัและพฒันากําลงัคนดานสขุภาพ

ข้อเสนอแนะ
 1. กระทรวง พม. ควรกระจายอํานาจการจัดอบรมคนพิการใหอยูในมือของ 

พมจ. แทนการกระจุกตัวที่สวนกลางเชนในปจจุบัน

 2. ลดระเบียบขั้นตอนการข้ึนทะเบียนผูพิการเพื่อใหผูพิการไดรับการดูแลได

ทั่วถึงมากกวาที่เปนอยู

 3. ควรให อพม. ไดรับคาตอบแทนบาง ในลักษณะเดียวกับคาตอบแทนของ 

อสม. ของกระทรวงสาธารณสุข

 4. ควรหนุนเสริมความเขมแข็งของศูนย ศพอส. ใหเปนศูนยที่มีบทบาทหนาที่ 

และความรับผิดชอบ


