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 เงียบไปพักหนึ่งการแพรระบาดของโควิด-19 กําลังจะกลับมาอีกแลว 
ดวยฝมือของโอไมครอน กระทรวงสาธารณสุขคาดวากลางเดือนเมษายน
อาจถึงจุดพีคของการระบาดที่จํานวนผูติดเชื้ออาจแตะ 50,000 รายตอวัน
ตัง้การดกนัใหดนีะคะแมโอไมครอนจะไมรุนแรงเทาสายพนัธุอืน่ๆ แตไมตดิ
เปนดีที่สุด
 ‘ผีเสื้อขยับปก’ ฉบับนี้ยังคงวากันดวยเรื่องของ Long-term care ที่ 
On line forum ของสํานักงานวิจัยและพัฒนากําลังคนดานสุขภาพเพิ่งจะ
จบลงไปนะคะ คราวนี้เปนการทบทวน 6 ปของกองทุนวาประสบความ
สาํเร็จดานไหน  และยังคงมคีวามทาทายดานไหนใหขับเคลือ่นรวมกนัตอไป
ขณะที่ ‘ปอกเปลือกความคิด’ พาไปสนทนากับเลขาธิการชมรมนักวิชาการ
สาธารณสุขวาดวยวิชาชีพนักสาธารณสุขชุมชน ที่เกิดข้ึนในระบบสุขภาพ
ไทยมาเกือบ 10 ปแลว ไปติดตามกันวาโครงสรางระบบสุขภาพตอบสนอง
กบัวชิาชพีใหมอยางไรบาง  และพวกเขามองอนาคตตัวเองหลงัการถายโอน 
รพ.สต. ให อบจ. กันอยางไรบาง
 ตอนนี้ความเคลื่อนไหวรอบตัวมีแตเรื่องชวนเศราทั้งการเสียชีวิต
อยางมีเงื่อนงําของดาราสาว การแพรระบาดของโอไมครอน สงคราม
รัสเซีย-ยูเครน เสพขาวกันอยางมีสตินะคะ เราอาจคุมคนสงขาวไมได แต
เราคุมพฤติกรรมการเสพขาวตัวเองไดคะ  
 พบกันใหมฉบับหนา

ผีเสื้อขยับปก
มีนาคม 2565

06  มองห่างๆ อย่างห่วงๆ
 คีมปากเปด็ 
 กับจรรยาบรรณของคนเปน็หมอ

08  มองรอบโลก
 รีวิวชีวิตผู้สูงอายุทัว่โลก

10  จากห้องวจิยั
 ความพึงพอใจของนายจ้าง
 และผู้รับบริการ ต่อคุณภาพ
 ของนักกายภาพบําบัด

12  เรื่องจากปก
 5 ปี กองทุน LTC ในประเทศไทย
 เราจะไปอย่างไรกันต่อ

22 ปอกเปลือกความคิด
 เมือ่สาธารณสุขชุมชน
 ไมอ่ยากเปน็นักวชิาการสาธารณสุข
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ในความเคล่ือนไหว โดย กองบนิผเีสื้อ

ครม. เหน็ชอบแผนปฏบิตักิาร
สุขภาพปฐมภูมิ 67 ล้านบาท

 วันที่ 22 ก.พ. 2565 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผน
ปฏิบัติการดานระบบสุขภาพปฐมภูมิป 2564-2575 
กรอบวงเงนิงบประมาณ 67,956 ลานบาท  เพือ่เปนกรอบ
ทิศทาง เปาหมาย และกลไกการพัฒนาระบบสุขภาพ
ปฐมภูมิใหมีประสิทธิภาพ เนนการมีสวนรวมระหวาง
ภาครฐั  องคกรปกครองสวนทองถิน่  ภาคประชาชน และ
ภาคเอกชน 
 แผนปฏบิัตกิารนี้ประกอบดวย 5 ยทุธศาสตรไดแก 
ยุทธศาสตรที่ 1 เพิ่มศักยภาพบริการสุขภาพปฐมภูมิ
ทุกรูปแบบท่ีขับเคล่ือนโดยแพทยเวชศาสตรครอบครัว
และคณะผูใหบริการสุขภาพปฐมภูมิใหสอดคลองกับ
บริบทของพื้นที่ ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาและสรางกลไก
และคณะผูใหบริการสุขภาพปฐมภูมิใหสอดคลองกับ
บริบทของพื้นที่ ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาและสรางกลไก
และคณะผูใหบริการสุขภาพปฐมภูมิใหสอดคลองกับ

เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพการบรหิารจดัการแพทยเวชศาสตร
ครอบครวัและคณะผูใหบรกิารสขุภาพปฐมภูมยุิทธศาสตร
ที่ 3 พัฒนาระบบสารสนเทศ การวิจัย และนวัตกรรม
ระบบปฐมภมู ิเชน โครงการพฒันาระบบสารสนเทศดาน
ระบบสุขภาพปฐมภูมิ ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนากลไกและ
กระบวนการสรางหลักธรรมาภิบาลในการอภิบาลระบบ
ปฐมภูมิ และยุทธศาสตรที่ 5 เสริมสรางองคความรูและ
สรางการมีสวนรวมของภาคเครือขายและชุมชน 

โควิด-19 
ยังอยู่ใน UCEP ต่อไป

 คณะรัฐมนตรเีบรกขอเสนอของนายอนทิุน  ชาญวรีกลุ คณะรัฐมนตรเีบรกขอเสนอของนายอนทิุน  ชาญวรีกลุ
ที่ใหถอนการดูแลผูปวยโควิด-19 ออกจากการรักษา
ภาวะฉุกเฉินวิกฤติ รักษาทุกที่ หรือ UCEP สั่งใหกลับ
ไปทบทวนใหมอีกครั้ง
 จากการท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอใหปรับระบบ
บรกิารการดแูลรักษาผูติดเชือ้โควดิ-19  โดยจะใหกลบัไป
รักษาตามสิทธิเดิม ตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม 2565 พรอม
บรกิารการดแูลรักษาผูติดเชือ้โควดิ-19  โดยจะใหกลบัไป
รักษาตามสิทธิเดิม ตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม 2565 พรอม
บรกิารการดแูลรักษาผูติดเชือ้โควดิ-19  โดยจะใหกลบัไป

ท้ังยงัไดเตรียมการจะประกาศการใช โควดิ-19 UCEP-
PLUS  โดยใหทางสถาบันการแพทยฉุกเฉินประกาศ
กับผูปวยที่เปนสีเหลือง กับ สีแดง ใหใชบริการฟรีได
ทุกท่ีทั้งภาครัฐเอกชนนั้น คณะรัฐมนตรีไดมีมติในวันท่ี 
กับผูปวยที่เปนสีเหลือง กับ สีแดง ใหใชบริการฟรีได
ทุกท่ีทั้งภาครัฐเอกชนนั้น คณะรัฐมนตรีไดมีมติในวันท่ี 
กับผูปวยที่เปนสีเหลือง กับ สีแดง ใหใชบริการฟรีได

22 ก.พ. 2565 ใหกระทรวงสาธารณสุข ทบทวนในเรื่อง
กระบวนการ และการทําความเขาใจกับประชาชน โดย
เฉพาะกระบวนการติดตอ การรักษา และชองทางตางๆ 
รวมทั้ง การจะเกิด UCEP-PLUS ในอนาคต และการ
ปรับระบบเนนการรักษาตัวท่ีบาน ซึ่งทางกระทรวง
สาธารณสขุ จงึจะรับไปทําความเขาใจกบัภาคประชาชน 
สถานพยาบาล และทบทวนขบวนการตางๆ ตอไป

เจอ - แจก - จบ 
บริการใหม่ผู้ป่วยนอก
โควิด-19

 กระทรวงสาธารณสุขปรับแผนการบริหารจัดการ
โควิด-19 จากโรคระบาดไปสูการเปนโรคติดตอทั่วไป
หรือโรคประจําถิ่น คือโรคที่ลดความรุนแรงลง และมีการ
รกัษาทีม่ปีระสทิธภิาพ  โดยจะปรบัระบบบริการใหเขากบั
สถานการณ กรณีผูปวยนอก โดยใชหลัก เจอ จาย จบ

เจอ คือการคนหาผูปวยใหเจอดวยการตรวจ ATK 
หากผลเปนบวกแพทยจะพิจารณา แจกยาตามอาการ 
3 สูตร  ไดแก  ยาฟาวพิิราเวยีร  ฟาทะลายโจร  และยารักษา
ตามอาการ เชนยาลดไข แกไอ ลดนํ้ามูก เพื่ออํานวย
3 สูตร  ไดแก  ยาฟาวพิิราเวยีร  ฟาทะลายโจร  และยารักษา
ตามอาการ เชนยาลดไข แกไอ ลดนํ้ามูก เพื่ออํานวย
3 สูตร  ไดแก  ยาฟาวพิิราเวยีร  ฟาทะลายโจร  และยารักษา

ความสะดวกใหผูตดิเชือ้เขาถงึบรกิาร  เมือ่รับยาแลวกจ็บ
ตามอาการ เชนยาลดไข แกไอ ลดนํ้ามูก เพื่ออํานวย
ความสะดวกใหผูตดิเชือ้เขาถงึบรกิาร  เมือ่รับยาแลวกจ็บ
ตามอาการ เชนยาลดไข แกไอ ลดนํ้ามูก เพื่ออํานวย

เพราะผูติดเชือ้สามารถดูแลตัวเองไดท่ีบานไมจําเปนตอง
ความสะดวกใหผูตดิเชือ้เขาถงึบรกิาร  เมือ่รับยาแลวกจ็บ
เพราะผูติดเชือ้สามารถดูแลตัวเองไดท่ีบานไมจําเปนตอง
ความสะดวกใหผูตดิเชือ้เขาถงึบรกิาร  เมือ่รับยาแลวกจ็บ

เขารับบริการในโรงพยาบาล ซึ่ง นพ.เกียรติภูมิ วงศรจิต
ปลดักระทรวงสาธารณสุขคาดวาจะสามารถเริม่ใหบรกิาร
ในวันที่ 1 มีนาคม นี้ โดยระบบนี้ไดมีบางจังหวัดเชน 
เชียงใหม และภูเก็ต ใชอยูและไดผลดี โดยใชกับกลุมที่
ไมมีความเสี่ยงสูงและไมมีโรคประจําตัว

ขยายความร่วมมือ
ทางวิชาการ 
กรมควบคุมโรค-ศิริราช

 วันที่ 25 กุมภาพันธ 2565 กรมควบคุมโรคและคณะ วันที่ 25 กุมภาพันธ 2565 กรมควบคุมโรคและคณะ
แพทยศาสตร  ศริริาชพยาบาล  มหาวทิยาลยัมหดิล  ไดลง
นามในบันทึกขอตกลงวาดวยความรวมมือทางวิชาการ
เพื่อเรงรัดการยุติวัณโรค วัณโรคดื้อยา และวัณโรคระยะ
แฝงของประเทศไทย  โดยเปนการขยายความรวมมอืเดมิ
ที่เพิ่งสิ้นสุดลงในป 2564
 สาระสําคัญของความรวมมือคร้ังใหมประกอบไดแก 
1. การพัฒนาหองปฏิบัติการดานวัณโรคใหมีความเปน
เลิศระดับนานาชาติ 2. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรให
มีความรูความเชี่ยวชาญในการดําเนินงานดานวัณโรค
ท้ังในและตางประเทศ 3. การรวมมือวิจัยและพัฒนา
มีความรูความเชี่ยวชาญในการดําเนินงานดานวัณโรค
ท้ังในและตางประเทศ 3. การรวมมือวิจัยและพัฒนา
มีความรูความเชี่ยวชาญในการดําเนินงานดานวัณโรค

เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการปองกัน คนหา วินิจฉัย 
และดูแลรักษาผูปวยวัณโรค วัณโรคด้ือยา และวัณโรค
ระยะแฝงสูการยุติปญหาวัณโรค 4. สนับสนุนการคนหา 
วินิจฉัย และพัฒนาระบบการจัดบริการตรวจคัดกรอง 
และดูแลผูปวยวัณโรค วัณโรคดื้อยา และวัณโรคระยะ
แฝง และ 5. การจัดทําฐานขอมูลผูปวยวัณโรค วัณโรค
ดื้อยา และวัณโรคระยะแฝง
แฝง และ 5. การจัดทําฐานขอมูลผูปวยวัณโรค วัณโรค
ดื้อยา และวัณโรคระยะแฝง
แฝง และ 5. การจัดทําฐานขอมูลผูปวยวัณโรค วัณโรค
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โดย จับพลัดจับผลู

ม อ ง ห่ า ง ๆ 
อ ย ่า ง ห่ ว ง ๆ

 ดรามานีเ้กดิขึน้ในโลกโซเชีย่ล  เมือ่นักศกึษา
แพทยป 6 คนหนึ่ง ที่อยูระหวางฝกปฏิบัติใน รพ. 
โพสตใน Tiktok ตวัเองวา #เด็กด้ือตองโดนอะไรนา
แลวก็ตามมาดวยคาํตอบวา #โดนแหกไงละ.. พรอม
กับชูคีมปากเปด (speculum) อุปกรณถางขยาย
ชองคลอด  สาํหรบัใชในการตรวจภายในของผูหญงิ
ทําใหเกิดกระแสโจมตีความไมเหมาะสม การเอา
เครื่องมือแพทยมาเลนสนุก โดยเฉพาะเปนเครื่อง
มือที่ใชตรวจพ้ืนที่ที่มีความละเอียดออนตอความ
รูสกึของคนไข  เปนเรือ่งท่ีควรตองถกูประณาม  ปกติ
การตรวจภายในก็เปนเร่ืองที่นาอายและนาหวาด
กลัวสําหรับผูหญิงอยูแลว โดยเฉพาะการตรวจ
กับหมอผูชาย ที่มันมีความกลัวซอนทับความกลัว
เครื่องมือแพทย กลัวเจ็บอีกชั้นหนึ่งนั่นคือกลัววา
หมอจะคดิไปในทางอกศุลกบัอวยัวะเพศของตนเอง

 วันเดียวกับท่ี tiktok คลิปนั้นกลายเปน
ดรามา  แพทยสภาก็มปีฏกิริยิาผานทางสือ่มวลชน 
โดย พล.อ.ต.นพ.อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการ
แพทยสภา  ไดพดูถงึประเดน็นีว้าเปนพฤตกิรรมทีไ่ม
เหมาะสมและสงคาํเตอืนไปยงับุคลากรทกุระดบัวา 
 “ทั้งนี้ ขอวอนใหนิสิต นักศึกษาแพทย รวม
ผูซึง่จบแพทยศาสตรบณัฑติจากตางประเทศ  โปรด
ใชความระมัดระวังในการใชสื่อสังคมกรณีที่อาจ
จะนําไปสูความเสื่อมเสียของเกียรติศักดิ์ของทาน 
และวิชาชีพในอนาคตได...ในกรณีที่ยังไมไดรับใบ
ประกอบวชิาชีพเวชกรรม  แพทยสภาจะตรวจสอบ
รายละเอียดกับสังกัด หรือคณะแพทยศาสตรที่
ดแูลและนาํเรือ่งเขาหารอืคณะกรรมการแพทยสภา
ในกรณีนั้นๆ วาจะดําเนินการจริยธรรมอยางไร 

หรือเปลา
  การเปน (วาที่) แพทยผูชาย เอาเครื่องมือที่
ใชกับอวัยวะเพศหญิงมาลอเลนเปน cheap joke 
เชนนี้ นอกจากจะแสดงใหเห็นถึงความไมเคารพ 
ใหเกียรต ิ และละเอยีดออนตอความรูสกึของคนไข 
ซึ่งเปนสิ่งที่แพทยควรมีแลวยังเปนการตอกยํ้า
ความคิดของผูหญิงที่กลัวอกุศลจิตของหมอสูติ
นารีเวชผูชายอีกดวย มีผลทั้งตอภาพลักษณของ
หมอสตูฯิ ผูชาย  และตอความกลวัการตรวจภายใน
ของผูหญิงดวย 
 ฟงดูแลวไมนาเชื่อวาในยุคท่ีการเรียนการ
สอนแพทยศาสตรศึกษาไดรับการพัฒนา ใหผลิต
บุคลากรท่ีมีความเปนมนุษยมากขึ้นกวาในอดีต
หลายรอยเทา จะมีปรากฏการณเชนนี้เกิดขึ้น 
โรงเรียนแพทยอาจตองพิจารณาระบบการเทรน
คุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาแพทยใหม ใหมีความ
ละเอียดออนตอความเปนมนุษยมากขึ้น แมภาย
หลังนักศึกษาแพทยผู นั้นจะลบคลิปและโพสต
ขอโทษ  แตความรูสกึไมวางใจหมอผูชายของคนไข
หญิงยากที่จะจางหายไป

 ขอชื่นชมแพทยสภาที่รับมือกับเรื่อง คีม
ปากเป็ด ของแพทย์ extern หนุ่มคนหน่ึง
ได้ไวมาก มีการตั้งคณะกรรมการสอบแล้ว 
หลังเกิดดราม่า #เด็กดือ้ต้องโดนอะไรน้า ได้
ไม่ทันข้ามวันดี

รวมถึงอาจใชพิจารณาประกอบคุณสมบัติของ
การสมัครสอบเปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมใน
อนาคตได ขอใหอนาคตคุณหมอทุกทานโปรด
ระมัดระวังดวยครับ”
 ตองขอบคุณแพทยสภา ณ ที่น้ี ขณะ
เดยีวกนัขอกระซบิดงัๆ วา เรือ่งแบบนีถ้าเกดิใน
ตางประเทศที่ใหความสําคัญกับจริยธรรมใน
วชิาชพี  ถงึขัน้ถกูแบนจากวชิาชพีกันเลยทเีดยีว
นะ จะบอกให 

คีมปากเป็ด
กับจรรยาบรรณของคนเป็นหมอ

แหล่งข้อมูล 
www.matichon.co.th/social/news_3203614
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ดูแลผูสูงอายุของตนเองใหมเพื่อลดภาระทาง
การเงนิการคลงั  โดยแบงการบรกิารเปน 5 ระดบั 
เร่ิมตั้งแตกลุมที่สามารถอยูรอรับการดูแลที่บาน
ได  ไปจนถงึกลุมทีต่องการการดูแลทางการแพทย
ท่ีซับซอน และแบงประชาชนผูรับบริการเปน 2 
กลุมคอืกลุมแรกอายุเกนิ 65 ป  สามารถไดรับสทิธิ
ประโยชนของระบบการดแูลระยะยาวไดทัง้หมด 
กลุมสองอายุ 40-64 ป จะไดรับการดูแลตาม
ระบบ LTC เมื่อมีผลวินิจฉัยทางการแพทยวามี
โรคที่มีความสัมพันธกับอายุ 

ประเทศตะวันตก: กลุ มประเทศแถบ
ตะวันตกสวนใหญมีธรรมเนียมการพึ่งพาตนเอง
และมชีีวติอยางเปนอสิระ  ไมมกีารผกูมดัระหวาง
รุนพอแมกบัรุนลกูดวยวธิคีดิดานคุณธรรมเหมอืน
ประเทศแถบตะวันออก ผูสูงอายุสวนใหญของ
ตะวันตกโดยเฉพาะอเมริกาและอังกฤษจึงอยู
กันเองตามลําพัง กลุมผูที่แข็งแรงอาจยายไปอยู
รวมกันในชุมชนของผูเกษียณราชการ ดูแลกัน
และกัน กลุมที่รางกายถดถอยเขารับการดูแลใน 
nursing home ซึ่งสวนใหญเปนของเอกชนและ
ราคาคอนขางสูง 

โดย แมพ่ลอย
ม อ ง ร อ บ โ ล ก

จนี: นาจะเปนประเทศเดยีวในโลกทีมี่กฎหมาย
เฉพาะบงัคบัใหลกูๆ  ตองไปเยีย่มพอแมทีแ่กชรา 
เพือ่เลีย่งการถูกลงโทษซ่ึงมท้ัีงการจาํคกุและการ
ปรับ Elderly Rights Law ผานมาเปนกฎหมาย
มีผลบังคับใชในป 2013 มีวัตถุประสงคหลักเพื่อ
ไมใหลูกหลานละทิ้งพอแมที่แกชรา และใชเปน
เครื่องมือบังคับลูกๆ ใหไปเยี่ยมพอแม ไมวาจะ
อยูหางไกลกันแคไหน โดยเปดโอกาสใหพอแม
ที่ถูกลูกๆ ละทิ้งนําเรื่องขึ้นสูศาลได อยางไรก็ดี
ไมมีรายงานขาวระบุถึงจํานวนเคสที่ถูกฟองรอง 
แมกฎหมายจะบังคับใชมาหลายปแลวก็ตาม 
ท้ังนี้กฎหมายฉบับนี้ถูกตั้งขอสังเกตมากมายถึง
การนําไปบังคับใชไดจริง เพราะไมมีการกําหนด
รายละเอียดไว  เพยีงแตระบขุอปฏบิตักิวางๆ  เชน
ระบุใหผูท่ีอาศัยหางไกลพอและแมตองกลับไป
เยี่ยมทานบอยๆ โดยไมมีการใหนิยามคําวา
“บอย”  ซึง่หากมกีารฟองรองจรงิจะทาํใหมปีญหา
ในการตีความ

 ทั่วทั้งโลกเต็มไปด้วยประชากรสูงวัยมากขึน้เรือ่ยๆ แต่ละประเทศต่างสร้างนโยบายและ
พัฒนากลไกต่างๆ เพื่อรับมือกับสังคมที่มีสมาชิกสูงวัยมากกว่าคนหนุ่มสาวและวัยเด็ก 
เพือ่ใหป้ระเทศพัฒนาไปไดโ้ดยรักษาคณุภาพชีวติประชากรสูงอายใุห้อยูใ่นเกณฑด์ไีด ้ ลอง
ไปดูกันว่าแต่ละประเทศดูแลประชากรสูงอายุของตนเองอย่างไร

 จีนเปนประเทศทีป่ระชากรสงูอายเุพิม่ขึน้
อยางมากคาดวามีถึงรอยละ 35 ของประชากร
ทั้งหมดคือประมาณ เกือบ 200 ลานคน การ
ขยายตัวของเมืองและการเติบโตของอตุสาหกรรม
ทาํใหลกูหลานตองยายถิน่เพือ่ทํากนิทิง้ใหพอแม
ที่ชราอยูอยางโดดเด่ียวมากข้ึน สวนทางกับคา
นิยมเดิมของจีนที่มีลูกเพื่อใหกลับมาเลี้ยงดู
ตวัเองยามแกชรา  ทาํใหรฐับาลตองหาทางฟนฟู
คุณธรรมนี้ดวยการใชกฎหมายเปนเครื่องมือ 
นอกจากนี้นโยบาย long-term care ของจีนยัง
เนนที่การใหผูสูงอายุไดรับการดูแลที่บาน

ฝรั่งเศส: เปนประเทศที่กฎหมายใหการ
คุมครองประชากรสูงอายุลักษณะเดียวกันกับ
จีน ตางกันที่วาจีนออกกฎหมายเฉพาะเลย แต
ที่ฝรั่งเศสเปนมาตราหนึ่งของประมวลกฎหมาย
แพง ที่กําหนดใหพลเมืองของตนเองตองหมั่น
ติดตามดูแลความเปนอยูของพอแมที่แกชรา ไม

ไดเพื่อธํารงสังคมคุณธรรมแตเพื่อลดอัตราการ
เสียชีวิตของผูสูงอายุ ทั้งนี้ฝรั่งเศสเปนประเทศ
ทีม่อีตัราการฆาตวัตายของประชากรสงูอายุมาก
ท่ีสุดในยุโรป และในแตละปมีประชากรเสียชีวิต
ดวยคลืน่ความรอนเปนจํานวนมากถึงกวา 15,000
คน  สวนใหญเปนผูสงูอายทุีอ่ยูตามลาํพงั  มาตรา
207 ของประมวลกฎหมายแพง จึงกําหนดใหลูก
หลานตองดแูลตองตดิตามดแูลความเปนอยูของ
พอแมตัวเอง

เกาหลีใต้: เปนประเทศที่ใหความเคารพ
ผูสูงอายุมาก และใหความสําคัญกับการจัดงาน
วนัเกิดใหผูสูงอายโุดยเฉพาะในชวงครบทศวรรษ
อยาง 60 หรือ 70 ป ท่ีการจัดงานวันเกิดตอง
ถือเปนกิจกรรมสําคัญของครอบครัวที่ลูกหลาน
ตองมารวมตัวกันใหมากท่ีสุด ระบบ LTC ของ
เกาหลีใตเนนใหการดูแลที่บาน และการดูแลใน
สถาบันระดับ day care เพื่อใหผูสูงอายุไดอยูกับ
ครอบครัวมากที่สุด โดยมีเงินอุดหนุนใหสมาชิก
ในครอบครัวท่ีรับหนาท่ีดูแลผู สูงอายุในบาน
เดือนละ 150,000 วอน งบประมาณดาน LTC 
มาจากการเกบ็เบีย้จากประชาชนในลกัษณะการ
ซื้อประกันเพื่อใหรัฐบาลจัดบริการดูแลใหเมื่อ
อายุถึง 60 ป

ญ่ีปุ่น: ประเทศที่ประสบปญหาผูสูงอายุ
เพ่ิมจํานวนอยางรวดเร็ว แมรัฐบาลจะดําเนิน
นโยบายเก็บภาษีชราภาพจากประชาชนที่มีอายุ
ตั้งแต 40 ปขึ้นไปมาเปนเวลานานแลว แตระบบ
การเงินการคลังท่ีเกี่ยวกับการดูแลผู สูงอายุก็
กําลังประสบภาวะวิกฤติ ท้ังนี้ญี่ปุนเนนใหการ
ดูแลในระดับสถาบันมาอยางตอเนื่อง ทําใหคา
ใชจายในการดูแล LTC ของประเทศพุงขึ้นสูง 
ภายหลังรัฐบาลญี่ปุ นพยายามปรับระบบการ
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รวีวิชวีติผู้สูงอายุท่ัวโลก
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จ า ก ห้ อ ง ว ิจั ย
โดย เพญ็นภา หงษ์ทอง

 ปลายปที่ผานมาวารสารกายภาพบําบัด 
ไดตีพิมพบทความวิจัยที่ชื่อวา “ความพึงพอใจ
ของนายจางและผู รับบริการตอคุณภาพของ
นกักายภาพบาํบดัทีส่าํเรจ็การศึกษา พ.ศ. 2559-
2561 คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยมหิดล” 
ซึ่ งทีมนักวิชาการจากคณะกายภาพบําบัด 
มหาวิทยาลัยมหิดล โดย จตุพร สุทธิวงษ และ
คณะ  จัดทาํขึน้  เพือ่นาํผลการวิจยัไปปรบัปรงุและ

ความรูในการดูแลตนเองและวิธีปองกันภาวะ
แทรกซอนหรือการบาดเจ็บไดอยางชัดเจน 
สําหรับผลการศึกษากลุมนายจางพบวานายจาง
มคีวามพงึพอใจในความรูของนกักายภาพบาํบดั
กลุ มนี้ ทั้งความรู ทางวิชาการ และดานการ
ประยุกตใชความรูและการสะสมประสบการณ
ในการทาํงาน  รวมถงึความพอใจดานทกัษะความ
เชื่อมั่น การเปนผูนํา และทักษะการจางงาน
 จากผลการศึกษาดังกลาว ทีมวิจัยได
พัฒนาขอเสนอแนะวาคณะกายภาพบําบัด 
มหาวิทยาลัยมหิดล ควรปรับหลักสูตรโดยเพิ่ม
เนื้อหาเทคนิคการสื่อสารและการใหคําปรึกษา 
การฝกสือ่สารและอธบิายความรูตางๆ ใหผูปวย 
โดยจดัสถานการณจาํลองใหแสดงบทบาทสมมติ
ในหองเรียน  ฝกการสือ่สารทัง้กบัตัวผูปวยและกบั
บุคลากรวิชาชีพอื่นที่ตองทํางานประสานกันใน
ระบบสุขภาพ รวมถึงควรตองปรับการเรียนการ
สอนเพื่อสรางนักกายภายท่ีสามารถออกแบบ
และพัฒนางานการทําสื่อที่เกี่ยวของกับวิชาชีพ
กายภาพบําบัด เพื่อใหวิชาชีพนี้มีความเดนชัด
ขึ้นในสังคม และตองเรียนรูกระบวนการและ
ฝกปฏิบัติการสรางสรรคนวัตกรรมซ่ึงถือเปนสิ่ง
สําคัญมากสําหรับอนาคต
 

 การเป็นสังคมสูงอายุทําให้นักกายภาพบําบัดเป็นบุคลากรด้านสุขภาพที่มีบทบาท
สําคัญยิ่ง เพราะรับผิดชอบโดยตรงต่อการบําบัดและฟื้ นฟูสมรรถภาพทางกายของ
ผู้สูงอาย ุ เพือ่ไมใ่หเ้ขา้สู่ภาวะของการเปน็ผูป่้วยตดิเตยีง  การผลติบคุลากรใหส้อดคลอ้ง
กับความต้องการของผู้รับบริการจึงเปน็ส่ิงสําคัญอย่างมาก 

วางแผนหลกัสตูรเพ่ือผลติบณัฑติท่ีมคีณุลกัษณะ
พึงประสงคและตอบสนองความตองการของ
ตลาด
 ทีมวจิยัแบงการศึกษาเปน 2 ชวง  ชวงแรก
สํารวจระดับความพึงพอใจของผูรับบริการจาก
นักกายภาพบําบัด เลือกกลุมผูปวยที่ไดรับการ
รักษาทางกายภาพบําบัดทางระบบกระดูกและ
กลามเนื้อ หรือระบบประสาท หรือระบบหายใจ 

หัวใจ และหลอดเลือด หรือเปนญาติของผูปวย
เด็กซึ่งไดรับการรักษาจากนักกายภาพบําบัดที่
สําเร็จการศึกษาจากคณะกายภาพบําบัด มหิดล
ชวงป 2559-2561 เก็บขอมูลโดยการสงแบบ
สอบถามทางไปรษณีย และชวงที่ 2 ศึกษาระดับ
ความพึงพอใจของนายจางและลักษณะสําคัญ
ของนักกายภาพบําบัดในอีก 5 ปขางหนา ที่
นายจางพึงประสงค โดยเลือกกลุ มตัวอยาง
แบบเจาะจงใหเปนนายจางในสถานที่ทํางาน
ที่มีนักกายภาพบําบัดที่สําเร็จการศึกษาตาม
รายละเอียดที่กลาวมาแลวทํางานอยูมากที่สุด
และครอบคลุมสถานบริการหลายประเภท ทั้ง
โรงพยาบาลรัฐ โรงพยาบาลเอกชน คลินิก
กายภาพบําบัด ศูนยกายภาพบําบัด และสถาน
ใหบริการกายภาพบําบัดเฉพาะทาง เก็บขอมูล
โดยการสนทนากลุม
 ผลการศึกษาความพงึพอใจของผูรับบริการ
พบวามผีูสงแบบสอบถามกลบั 109 ราย  สวนใหญ
มีความพึงพอใจบุคลากรดานการปฏิบัติตัวของ
นกักายภาพบาํบดัตอผูรบับรกิารมากท่ีสดุ  และท่ี
พงึพอใจนอยทีส่ดุคอืทกัษะความรู  ความสามารถ
และดานการสื่อสาร เมื่อพิจารณารายละเอียด
ของทักษะความรูความสามารถที่พึงพอใจนอย
ท่ีสุด พบวาเปนดานท่ีเกี่ยวของกับการอธิบาย
วัตถุประสงคของรักษาและแนวทางการรักษา 
และขอที่นักกายภาพบําบัดสามารถอธิบาย

 “ความพึงพอใจของนายจางและผูรับบริการตอคุณภาพของนักกายภาพบําบัดที่สําเร็จการศึกษา พ.ศ.2559-2561 
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยมหิดล” โดย จตุพร สุทธิวงษ, เวทสินี แกวขันตี, รัชนก ไกรวงศ และมัณฑนา 
วงศศิรินวรัตน ตีพิมพใน วารสารกายภาพบําบัด 2564; 43 (3) หนา 152-163 อานรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ https://
he02.tci-thaijo.org/index.php/tjpt/article/view/242657/173838

ความพึงพอใจของ
นายจา้งและผู้รบับรกิาร
ต่อคณุภาพของนักกายภาพบําบัด
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 สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ตั้ง
กองทุนการดูแลระยะยาวเพื่อผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิง หรือที่
รู้จักกันทัว่ไปว่า กองทุน LTC ตัง้แต่ปี 2559 ปีน้ีกองทุน
น้ีมีอายุย่างเข้าสู่ขวบปีที ่6 ‘ผีเส้ือขยับปีก’ ขอชวนทุกคน
สํารวจการดําเนินงานของกองทุนใน 5 ปีที่ผ่านมา เพื่อ
เป็นประโยชน์ในการประเมินหนทางเดินในวันข้างหน้า
ของระบบการดูแลระยะยาวของประเทศไทย

กองทุน LTC ในประเทศไทย
เราจะไปอย่างไรกันต่อ

CG

CM

LTC

care plan

เ รื ่อ ง จ า ก ป ก
โดย เพญ็นภา หงษท์อง
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ของ อปท. ตางๆ ไดดังนี้

  1. อปท. ทําขอตกลงกับหนวยบริการในพื้นที่ ใหรับผิดชอบการบริหารจัดการ
ระบบการดแูลระยะยาว  และโอนงบประมาณทัง้หมดของกองทนุ  LTC  ทีไ่ดรับในแตละปให
หนวยบริการบริหารจัดการตามกรอบการบริหารงบประมาณของหนวยบริการ ซึ่งจะตอง
ใชกรอบเงินบํารุง การจัดการแบบนี้มีขอดีคืองบประมาณถูกใชเต็มจํานวนเปนสวนใหญ 
แตขอเสียคือเปนการเพิ่มภาระงานเอกสารและการเงินใหหนวยบริการ และทําให CG ได
รับคาตอบแทนตํ่า เพราะตองเบิกจายตามระเบียบการใชเงินบํารุง

  2. อปท. ตัง้ศนูยพฒันาคณุภาพชวีติผูสงูอาย ุ ใหเปนผูบรหิารจดัการงบประมาณ
โดยใชระเบยีบการเบกิจายงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิน่  ขอดคีอื  สามารถ
กําหนดคาตอบแทน CG ไดสูงกวาแบบแรก โดยเพดานสูงสุดของคาตอบแทนคือคาแรง
ข้ันต่ําของแตละพื้นที่ อีกทั้งมีความยืดหยุนในการใชงบประมาณที่เหลือใชในแตละป
เนื่องจากงบประมาณทีเ่หลอืนัน้สามารถเกบ็ไวใชสาํหรบัการดแูลระยะยาวกรณอีืน่ตอไป
ได อปท. ที่เลือกเบิกจายดวยวิธีนี้จึงมีเงินเหลือพอสําหรับซื้อวัสดุเหลือใช เชนผาออม
สําเร็จรูปแจกผูปวยได ขอเสียคือ มีความเสี่ยงตอการถูกตรวจสอบโดย สตง. เนื่องจาก
หมวดการเบกิจายงบประมาณของ อปท. อาจไมครอบคลมุการเบกิจายของกองทนุทัง้หมด  
ทําใหเกิดปรากฏการณเงินคางทอ

  3. อปท. ที่สมัครเขากองทุนไว แตไมมีการดําเนินโครงการ หรือหากดําเนิน
โครงการกไ็มเบกิจายงบประมาณเลย  ภายใตขออางวาไมมคีวามชดัเจนในการใชงบประมาณ
ของกองทนุ  เกรงวาจะมกีารตรวจสอบจาก สตง. กรณนีีเ้ปนสาเหตหุลกัทาํใหงบประมาณ
กองทุน LTC คางในระบบการเงินของ อปท. จํานวนมาก

CG กําลังคนหลัก LTC
บริหารจัดการอย่างไรให้ตอบโจทย์

  ระบบการจัดบริการ LTC ไทย จัดใหมีบุคลากรที่สําคัญมากกลุมหนึ่งคือ ผูชวย
ผูดูแล (Caregiver: CG) เพื่อทําหนาที่กําลังสํารองในการบริการผูสูงอายุและผูปวยภาวะ
พึ่งพิง คือสนับสนุนสมาชิกในครอบครัวท่ีเปนกําลังหลักในการดูแลผูปวยติดเตียง ทั้งน้ี
ระบบการดูแลระยะยาวของประเทศไทยถูกออกแบบบนฐานคิดใหครอบครัวผูปวยเปน

อปท. กลไกหลกัอปท. กลไกหลกัอปท. กลไกหลั
กับความกล้าๆ กลัวๆ

  กองทนุ LTC กาํหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) เปนกลไกหลกัในการ
ขบัเคล่ือน  เชนเดยีวกบักองทนุสขุภาพระดบัตาํบลกองทุนอ่ืน  ปญหาท่ีสาํคัญคือ ม ีอปท. 
หลายแหง ยังไมเขารวมกองทุนสุขภาพระดับตําบลทําใหไมสามารถเขารวมกองทุน LTC 
ได ขณะเดียวกันมี อปท. จํานวนไมนอยที่เขารวมกองทุน LTC แลว แตไมมีการเบิกจาย
งบประมาณ เพราะเกรงจะถูกตรวจสอบจากสํานักงานตรวจเงินแผนดิน (สตง.) เนื่องจาก
กองทุน LTC ไมไดกําหนดระเบียบวิธีการจายเงินของกองทุนท่ีชัดเจนไว ทําไดแตเพียง
การเบิกจายตามระเบียบขององคกรที่ทําหนาที่บริหารจัดการงบประมาณ 
  สปสช. ใหงบประมาณการดูแลผูสงูอายแุละผูปวยภาวะพึง่พงิผานกองทนุ  LTC  ใน
ลกัษณะเหมาจายรายหวั  หวัละ 6,000 บาท (เริม่ป 2562 กอนหนานัน้ตัง้แตป 2559-2561 
ไดรายหัวละ 5,000 บาท) สามารถสรุปรูปแบบการบริหารจัดการงบประมาณกองทนุ LTC 
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ผูรับผิดชอบดูแลหลัก ระบบบริการของภาครัฐเปนเพียงผูสนับสนุนใหครอบครัวสามารถ
ดูแลผูปวยไดมีประสิทธิภาพมากขึ้น
  กองทุน LTC จึงไมเนนการสราง CG ใหเปนอาชีพใหมในระบบสุขภาพ ที่ทํางาน
เต็มเวลามีคาตอบแทนที่เพียงพอกับการดํารงชีวิต แตสรางใหเปนอาสาสมัครในลักษณะ
เดียวกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) จึงทําให CG ของกองทุน LTC 
สวนใหญคือ อสม. เดิม  ผูเปน CG ตองผานการอบรมหลักสูตร CG ของกรมอนามัย ซึ่ง
กําหนดไว 2 ระดบั  คอืหลกัสตูร 70 ชัว่โมง  ผูผานการอบรมหลกัสตูรนีจ้ะสามารถทาํหนาที่
ใหการดแูลระยะยาวผูปวยภาวะพึง่พงิไดเฉพาะในระบบกองทุน LTC เทานัน้  เพราะความรู
และทกัษะทีไ่ดรบัจากการอบรมเปนเพยีงระดบัเบือ้งตน  และกองทนุ LTC ออกแบบมาให
CG ตองทํางานตาม care plan ที่จัดทําโดยผูจัดการการดูแล (care manager: CM) ซึ่ง
สวนใหญเปนบุคลากรในวิชาชีพระบบสุขภาพ โดยมี CM เปนผูกํากับดูแล หลักสูตรการ
อบรม CG อกีระดบัหนึง่ซึง่สงูขึน้มาคอืหลกัสตูร 420 ชัว่โมง  CG ท่ีผานการอบรมหลกัสตูรนี้
จะไดรบัประกาศนยีบตัรทีส่ามารถทาํงานฐานะ CG นอกระบบกองทุน LTC ได  คือสามารถ
เปนลูกจางสถานบริบาลเอกชน หรือรับจางดูแลผูปวยเองได ปจจุบัน CG ของกองทุน 
LTC สวนใหญจะผานการอบรมหลักสูตร 70 ชั่วโมง คิดเปนรอยละ 39 ของ CG ทั้งหมด 
และมีผูผานการอบรมหลกัสตูร 420 ช่ัวโมงอกีรอยละ 29  และสดุทายกลุมท่ีผานการอบรม
หลักสูตรผูชวยพยาบาล รอยละ 22 
  เมื่อเทียบกับสัดสวนประชากรสูงวัยและผูติดบานติดเตียงแลว ประเทศไทย
ตองการ  CG  ประมาณ  1  แสนคน   แตปจจุบนัมจีาํนวน  CG  ทีป่ฏบิตังิานในระบบเพยีงประมาณ
78,000 คน สําหรับการดูแลที่บานและปะมาณ 4-6 พัน สําหรับการดูแลในสถาบัน

ค่าตอบแทน
  สามารถจําแนกไดได 3 กลุม คือ กลุมที่เปน CG ภายใตกองทุน LTC ของ สปสช. 
กลุมที่เปนอาสาสมัครนักบริบาล รับคาตอบแทนจาก อปท. และ กลุมที่ทํางานในระดับ
สถาบัน ซึ่งสวนใหญอยูในภาคเอกชน
  กลุมท่ีอยูภายใตกองทุน LTC กลุมนี้คาตอบแทนข้ึนอยูกับรูปแบบการบริหาร
จัดการกองทุน LTC ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) ซึ่งตามระเบียบกองทุนฯ 
สามารถทําได 2 วิธี

  1. อปท. โอนเงินผานศูนยฟนฟูคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ที่ อปท. ตั้งขึ้น การเบิก
จายงบประมาณตองเปนไปตามระเบยีบการบริหารงบประมาณของ อปท. ซึง่เปดกวางให 
อปท. กําหนดคาตอบแทนเองได สูงสุดตองไมเกินอัตราคาจางขั้นตํ่าของจังหวัด จากการ
ศึกษาของสํานักงานวิจัยและพัฒนากําลังคนดานสุขภาพ (สวค.) พบวา CG ของพื้นที่ที่
บรหิารงบประมาณกองทนุฯ ผานศนูยฟนฟฯู จะไดรบัคาตอบแทนโดยเฉลีย่ 2,000-3,000 
บาทตอเดือน สูงกวา CG ในพื้นที่ที่บริหารจัดการโดยผานหนวยบริการ อาจมีบางพื้นที่ที่
บริหารจัดการไดมีประสิทธิภาพมากถึง 6,000-7,000 บาท 
  แมจะเปนรูปแบบการบริหารจัดการกองทุนฯ ที่ทําให CG ไดรับคาตอบแทนสูง 
แต อปท. จํานวนมากไมเลือกดําเนินการในรูปแบบนี้ เพราะวิตกในระบบการเบิกจายงบ
ประมาณของกองทุนที่ อปท. เห็นวายังมีความไมชัดเจน

  2. อปท. ทาํขอตกลงกบัหนวยบรกิารในพืน้ทีใ่หทาํหนาทีจ่ดับรกิารสาธารณสขุ
ใหผูปวยภาวะพึง่พงิในพืน้ทีต่นเอง  แลวโอนงบประมาณเหมาจายรายหวัของกองทนุ LTC
ใหหนวยบริการบริหารจัดการ ทําใหการเบิกจายคาตอบแทนต้ังเปนไปตามระเบียบการ
จางเหมาในกรอบเงินบํารุงของหนวยบริการ ที่ถูกกําหนดไวที่ CG ที่ดูแลผูปวยเดือนละ 
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1-4 เคส ไดรับคาตอบแทนเดือนละ 600 บาท และ CG ที่ดูแลผูปวยเดือนละ 5-10 เคส 
ไดรับคาตอบแทนเดือนละ 1,500 บาท 
  CG อกีกลุมทีเ่ปนอาสาสมคัรนกับรบิาล  รบัคาตอบแทนจาก อปท. ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย  โดยกาํหนดคาตอบแทน 2 กลุม  กลุมแรก เดอืนละ 5,000 บาท  สาํหรบั
ผูที่ผานการอบรม 70 ชั่วโมง และ 6,000 บาท สําหรับกลุมที่ผานการอบรม 120 ชั่วโมง 
  สวน CG ในระดับสถาบัน หากเปนภาคเอกชนและทํางานเต็มเวลาจะไดรับคา
ตอบแทนประมาณ 12,000-15,000 บาทตอเดอืน  หากเปนภาครฐักไ็ดรบัคาตอบแทนตาม
ฐานอัตราเงินเดือน

ภาคีสนับสนุน
  การดําเนินการของกองทุน LTC จําเปนอยางยิ่งที่จะตองไดรับการสนับสนุนจาก
ภาคีอื่นๆ โดยเฉพาะหนวยงานที่มีหนาที่เกี่ยวกับการดูแลคุณภาพชีวิตประชาชน เพราะ
การดูแลระยะยาวครอบคลุมทั้งดานสุขภาพและคุณภาพชีวิต ภาคีหลักท่ีมีสวนในการ
ขับเคลื่อนกองทุน LTC ในแตละพื้นที่ไดแก ศูนยอนามัย หนวยงานระดับภูมิภาคของกรม

อนามยั  ทําหนาท่ีภาคีหลกัดานวชิาการ  รับผดิชอบการผลติ CG และ CM,  สาํนกังานพฒันา
สงัคมและความมัน่คงมนษุยจงัหวดั (พมจ.)  หนวยงานทีม่งีบประมาณสนบัสนนุการพฒันา
คุณภาพชีวิต โดยเฉพาะดานที่อยูอาศัย, องคการบริหารสวนจังหวัด องคกรปกครอง
สวนทองถิน่ระดบัจงัหวัดทีส่ามารถบรูณาการการทาํงานและงบประมาณของกองทนุฟนฟู
สมรรถภาพระดับจังหวัดเขากับกองทุน LTC ได เพื่อทําใหการดูแลผูปวยระยะกลางและ
ระยะยาวเช่ือมตอเปนเนือ้เดียวกนั,  คณะกรรมการพฒันาคุณภาพชวีติระดบัอาํเภอ (พชอ.)
กลไกหลกัทีเ่ชือ่มระหวางสวนราชการระดบัอาํเภอกบัภาคเอกชน  และภาคทีางสงัคม  เพือ่
ขบัเคลือ่นงานดานคณุภาพชวีติพรอมกนัอยางมปีระสทิธภิาพ  และภาคอีืน่ๆ ซึง่ทีผ่านมา
หลายพื้นที่สามารถขับเคลื่อนงาน LTC ไดเขมแข็งเพราะไดภาคีที่เขมแข็งเขามารวม
ขับเคลื่อน

ปัจจัยความสําเร็จ
ในการดําเนินงาน LTC

  1. อปท. หากผูบริหารมคีวามเขาใจ  และตระหนกัถงึบทบาทของ อปท. ตอการ
ทํางานดาน LTC จะสามารถดําเนินงานรวมกับภาคสาธารณสุขอยางเปนเนื้อเดียวกัน 
ยิ่งหาก อปท. จัดตั้งศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ดําเนินการโอนงบประมาณผานศูนยฯ จะ
ทําใหบริหารจัดการกองทุน LTC ไดมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

  2. การสนบัสนนุจากภาคหีลกัๆ อยางตอเนือ่ง  เปนกลยุทธทีส่ามารถสนบัสนนุ
ใหพื้นที่ดําเนินงาน LTC ได เชน บทบาทของ สปสช. ในการชี้แจงทําความเขาใจกับ อปท. 
จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูกับพื้นที่ตนแบบ แกปญหาความไมเขาใจดานระเบียบการเงิน 

  3. ความเขมแข็งของหนวยบริการระดับปฐมภูมิของระบบบริการสาธารณสุขมี
ผลตอการดําเนินงาน LTC โดยที่การดําเนินงานตองมี CM ทีมสหวิชาชีพ และ CG ที่ตอง
ไดรับการอบรมและควบคุมคุณภาพการใหบริการโดยทีมสหวิชาชีพดานสุขภาพ ดังนั้น
หากทีมปฐมภูมิในพ้ืนที่มีความเขมแข็ง มีกําลังคนเพียงพอ และไดรับการสนับสนุนเชิง
วิชาการ สามารถทําใหระบบ LTC ของพื้นที่ขับเคลื่อนไปไดดวยดี

  4. การมีสวนรวมของชุมชนและภาคประชาสังคมเปนสิ่งท่ีสําคัญที่ทําใหเกิด
ความยั่งยืน ในบางพื้นที่ที่ชมรมผูสูงอายุ พระ ผูทรงคุณวุฒิในชุมชนไดรวมตัวกันพัฒนา
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ระบบการดูแลผูสูงอายุของชุมชนขึ้น และภาครัฐทองถิ่น และระบบบริการสาธารณสุข
เขาไปสนับสนุน ทําใหเกิดการพัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุที่เกิดขึ้นจากชุมชน ใช
ทรัพยากรของชุมชน ทําใหการพัฒนาระบบบริการท่ีจัดสอดคลองกับความตองการของ
ชุมชนและมีความยั่งยืน

ปัญหา/ อุปสรรค 
ต่อการดําเนินงาน

  1. อปท. บางพืน้ทีไ่มเขารวมดําเนนิงาน LTC  และนอกจากนัน้ อปท. หลายแหง
ที่เขารวมโดยการโอนเงินใหสถานบริการ ซึ่งเปนการผลักและเพิ่มภาระงานหนักที่ระบบ
บริการสาธารณสุข โดยเฉพาะอยางยิ่ง รพ.สต. ซึ่งมีกําลังคนนอยอยูแลว

  2. ความทาทายในการจัดบริการเขตเมือง ไดแก การเขาไมถึงของชุมชนเขต
เมือง บานจัดสรร และคอนโด และการขาดการเชื่อมโยงระหวางระบบบริการของรัฐและ
เอกชน 

  3. การขาดแคลน CM ซึ่งเปนกลไกที่สําคัญของการดําเนินงาน LTC ทําใหงาน 
LTC หลายพืน้ทีข่าดคณุภาพและประสทิธภิาพ  การขาดแคลน  CM  เนือ่งมาจากมจีาํนวน
ท่ีผานการอบรมจํากัด CM มีบทบาทหนาท่ีมากมายและงาน CM เขาไปเพิ่มภาระงาน
มากข้ึนทาํใหทํางาน  CM  ไดไมเต็มที ่ และการขาดแรงจูงใจของ  CM  เปนปญหาหน่ึงทีท่าํให
CM ไมสามารถสรางงานไดเต็มขีดความสามารถ

  4. ขอจํากัดที่เกี่ยวของกับ CG ไดแก 
    คาตอบแทนตํา่  อาจจะไมเปนแรงจูงใจในการปฏบัิตงิานอยางสมํา่เสมอ
    และมีคุณภาพ
    ทักษะการใหบริการอาจจะไมเพียงพอ ควรจะตองไดรับการพัฒนา
    ทักษะอยางตอเนื่อง
    บทบาทของ CG และ อาสาบรบิาลมคีวามทบัซอน  ยงัไมสนบัสนนุกนั
    อยางชัดเจน
    ในเขตเมือง ขาดแคลน CG และในบางแหง CG ขาดการยอมรับ

  5. ขาดระบบสนับสนุนเชิงวิชาการอยางตอเนื่องจากสวนกลางในการพัฒนา
ทักษะความสามารถในการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เชน ผูสูงอายุภาวะสมองเสื่อม
ในกลุมที่ 2 และการดูแลในกลุมที่มีภาวะเสี่ยงตอการพลัดตกหกลม นอกจากนั้นทีม
สหวิชาชีพหลายแหงยังไมไดรับการพัฒนาศักยภาพในการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง  

สังเคราะหจากการศึกษา
การจัดการกําลังคนดานสุขภาพในการดูแลระยะยาว 
ในสถานการณการระบาดของโรคอุบัติใหม. (2564) 
สํานักงานวิจัยและพัฒนากําลังคนดานสุขภาพ
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   นักสาธารณสุขชุมชน  คําน้ีเริม่เป็นประเด็นในระบบสุขภาพ
ของไทยตั้งแต่ปี 2556 เมื่อ พ.ร.บ.วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน 
มีผลบังคับใช้ ทําให้นักสาธารณสุขชุมชนเป็นวิชาชีพใหม่ใน
ระบบสุขภาพไทย จากวันน้ันถึงวันน้ีเราได้เห็นการขับเคลื่อน
ของวิชาชีพน้ีมาโดยตลอด ทั้งการเรียกร้องการเปิดตําแหน่ง
ใหม่แยกจากสายงานนักวิชาการสาธารณสุข ทั้งการเรียกร้อง
การบรรจโุดยเฉพาะชว่งโควดิ  รวมถงึการเคลือ่นไหวเมือ่ รพ.สต. 
ต้องถา่ยโอนไปสู่ท้องถิน่ ‘ผเีส้ือขยับปีก’ สนทนากบั  รซิก ี สาระ๊
เลขาธกิารชมรมนักวชิาการสาธารณสุข (ประเทศไทย)  กรรมการ
ฝา่ยยุทธศาสตร์ชมรมผู้อํานวยการ รพ.สต. (ประเทศไทย) ถึง
ปจัจุบันและอนาคตของวิชาชีพน้ี

เมื่อสาธารณสุขชมุชน
ไม่อยากเป็น
นักวชิาการสาธารณสุข

ป อ ก เ ป ลื อ ก ค ว า ม คิ ด
โดย เพญ็นภา หงษ์ทอง
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 สถานการณของวิชาชีพนักสาธารณสุข
ชุมชน
 ตองบอกวานกัวชิาการสาธารณสขุในด้ังเดิม
ยงัไมใชวชิาชพี  แตเปนสายงานที ่กพ. กาํหนดมา 
แตตั้งแตเปน พรบ.วิชาชีพสาธารณสุขชุมชนในป 
2556 เราก็พยายามวางกรอบตามรปูแบบวชิาชพี
คือตองเปนวุฒิเฉพาะที่ทํางานดานนี้โดยเฉพาะ 
มมีาตรฐานตามวิชาชพี  มีจรรยาบรรณ  มกีฎหมาย
ลกูรองรบั  มกีารขึน้ทะเบยีนการสอบวชิาชพี  ซึง่เรา
ทํามาโดยตลอด ตอนน้ีเหลือขั้นตอนสุดทายคือ
การขอตําแหนงใหมกาํหนดวชิาชีพเฉพาะเปนนัก
สาธารณสุข ตอไปเราก็จะคัดเฉพาะคนท่ีจบสาย
งานนี้เขามา ในสวนของนักวิชาการสาธารณสุข 

แพทยกจ็ายยาได  พยาบาลกจ็ายยาได  คาบเกีย่ว
กับเภสัชกร พยาบาลเจาะเลือดไดก็คาบเกี่ยวกับ
เทคนิคการแพทย ทุกอาชีพมันมีความคาบเกี่ยว
กัน แตความเปนเฉพาะของวิชาชีพมันก็มีอยู  
หากพยาบาลคนไหนอยู รพ.สต. ก็จะเรียนรู 
อนามยัชมุชน  อนามยัสิง่แวดลอมได  แตงานหลัก
ของพยาบาลก็จะอยูที่โรงพยาบาล การรักษา
พยาบาล มันก็เปนเรื่องของจําเปนตามพื้นที่ แต
ถาไปดูกรอบวิชาชีพมันก็มีการแบงกันอยู 
 ตอนท่ีคยุกันเรือ่งหมออนามยั  หรอืวิชาชีพ
สาธารณสขุชมุชน  คนกจ็ะมองวาไมจาํเปนตองมี 
เพราะเราขยายเปนเมอืงไปหมดแลว  สงไป รพช. 
ไปตางๆ คนไมมา รพ.สต. แลว แตถาดูภาพรวม
ประเทศ ไทยยังเปนพื้นท่ีกันดารเปนชนบทเปน
สวนใหญนะครับ เรายังมีคนท่ีอยูตามชายแดน 
ตามปาตางๆ เยอะมาก ลองไปดูตามคลิปตาม
ขาวสาร ดู ยังตองไปฉีดวัคซีนคนบนดอย มีขาม
นํ้า ขามเกาะ   

 การขับเคลื่อนเพื่อการบรรจุ
 เรื่องการบรรจุมีตั้งแตกอนโควิด-19 ตอน
นัน้นกัวชิาการสาธารณสขุเปนสายงานท่ีตองสอบ
แขงขนั  ในขณะท่ีสายงานอืน่เปนการสอบคดัเลอืก 
การสอบแขงขันนานๆ กพ. ถึงจะเปดสอบ และ
เม่ือสอบไดกวาจะเรียกบรรจุก็ใชเวลานานพอ
สมควร บางทีก็ไมไดเรียกทั้งหมดที่สอบได คน
ที่สอบคัดเลือกท้ังที่เปนนักเรียนทุนเองก็ไมมี
ตําแหนงใหบรรจุ ก็มีการเรียกรองประเด็นนี้มา
ตลอด จนมีการบรรจุโควิดรุ นแรกๆ แตก็ไม
ครอบคลุมกลุมจางเหมารายวัน ที่แมจะทํางาน
โควิดแตไมมีเลขตําแหนงก็ไมไดรับการบรรจุ ก็
คาดวานาจะไดรอบนี้

ตําแหนงเดิมก็คงไวเปนตําแหนงกลาง สําหรับ
ใครก็ไดที่ตองการเลื่อนระดับสูงขึ้น แลวในกรอบ
วิชาชีพตนเองไมมีตําแหนงนั้นก็สามารถใช
ตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุขได 

  ตาํแหนงใหมทีข่อเปดจะกระทบกบัโครงสราง
การบริหารบุคลากรในปจจุบันหรือไม
 ก็ไมไดกระทบอะไรกับตําแหนงเดิม ถาไป
ดูกรอบของมาตรฐานตําแหนงเดิม จะพบวาบาง
สายงาน  บางวฒุไิมสามารถทํางานสาธารณสขุได
เชนจบคณิตศาสตร จบเกษตรศาสตรมา อาจ
ทํางานในบางกรม บางหนวยงานได แตไปอยูใน 
รพ.สต. ไมได เพราะไมสามารถฉีดวัคซีน หรือ
ทําการดูแลสุขภาพ สิ่งแวดลอมได 
 ในกรอบของการทาํงานตอนนีม้กีารกําหนด
มาตฐาน 5 ดาน  วชิาชีพสาธารณสขุชุมชน  ปฏบิตัิ
งานเกี่ยวกับกับมนุษยและส่ิงแวดลอม การดูแล
ท่ีเกีย่วกบัสุขภาพ  การสงเสริมสุขภาพ  การบาํบดั
โรคเบือ้งตน  อาชีวอนามยั  และอนามยัสิง่แวดลอม
รวมถึงงานคุมครองผูบริโภค และเรื่องกฎหมาย
สาธารณสุข ตอนนี้เราแยกมาตรฐานเปน 5 ดาน 
สายงานนกัวชิาการสาธารณสขุเนือ่งจากจบหลาก
หลาย แตละคนจะมีความเช่ียวชาญตางกัน มัน
มีความหลากหลายมากเกินไปทําใหวิชาชีพนี้
ไมสามารถเติบโตได

 มีงานไหนที่พยาบาลวิชาชีพทําไมได
 งานดานดูแลสุขภาพ มันจะมีสองดานคือ
ซอมกบัสราง  ซอมกบัสรางจะเปนแพทย  พยาบาล
เปนหลกั  ของเราจะเนนการควบคมุโรค  ดแูลเรือ่ง
อนามัยสิ่งแวดลอม เพราะฉะนั้นมุมการทํางาน
ถาถามวาคาบเกี่ยวไหม มันคาบเกี่ยวกันหมด

หากไม�ได�ขึ้น
เป�นสาธารณสุขอําเภอ

ไม�ได�เป�นผู�บริหาร
ระดับเขต ระดับกรม
ก็จะเกษียณที่ระดับ

ชํานาญการ
นี่คือสาเหตุหลักว�า

คนส�วนใหญ�ที่อยู� รพ.สต.
หรือหน�วยงานอื่น

ก็มีความน�อยเนื้อตํ่าใจ
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 ทําไมในยุคปจจุบันยังอยากเปนขาราชการ 
ในเมือ่ 30 บาทก็ดแูลสวัสดกิารรักษาพยาบาล
 เรื่องเงินเดือน การข้ึนเงินเดือนที่ตางกัน  
และสิทธิประโยชนตางๆ โดยหลักๆ นาจะเรื่อง
ครอบครัวดวย  ขาราชการพอแม  ลกู  ภรรยา/ สามี
ไดรับการดูแลดวย และความมั่นคงในเรื่องของ
คุณภาพชวีติ  รายได  อนาคต  ขาราชการอยางนอย
มีเครดิตเวลาจะสรางบาน ภาระหนี้สิน สามารถ
ขยายโอกาสตวัเองได  แตลกูจางไมได  มนัมคีวาม
แตกตาง และที่สําคัญ เปนเรื่องของการเกษียณ
แลว ขาราชการมีบําเหน็จ บํานาญที่พอเลี้ยงชีพ
ได แตลูกจางไมมีตรงนี้ บุคลากรสาธารณสุข
หลายสวนยังไมสามารถไปทํางานสวนอื่นได 
เพราะเอกชนก็รับไดแคบางสายงาน เชน แพทย 
พยาบาล มันไมใชทุกวิชาชีพดานสาธารณสุข
จะไปรับงานภาคเอกชนได ชองทางของคนที่จบ
ดานสาธารณสุขเลยพุงเปามาที่การรับราชการ
เปนสวนใหญ 

 มกีารต้ังขอสงัเกตวากาํลังการผลติบคุลากร
ดานสาธารณสุขสูงเกินไป 
 ตอนนี้หากพิจารณากรอบกระทรวงทั้งนัก
วิชาการสาธารณสุขและนักสาธารณสุข เขายัง
รบัไดอกีเยอะ  เพยีงแตวารปูแบบการเขาสอบการ
คัดเลือก และงบประมาณในการจางไมเพียงพอ
ยกตัวอยาง รพ.สต. ตามกรอบที่กําหนดใหมี 7 
-12-14 คน แลวแตขนาดเล็ก กลาง ใหญ แตถา
ไปดูทั่วประเทศจะอยูที่ประมาณ 3 คนโดยเฉลี่ย
บางท่ีอยูคนเดยีวเลย  อาจจะม ี10 คนเปน รพ.สต.
ขนาดใหญก็ม ี เพราะฉะนัน้หากดตูามกรอบจรงิๆ
อัตรากําลังยังตองการคนเขามาชวยทํางานอีก
เยอะ แตรูปแบบการคัดเลือก รูปแบบการสอบ

แขงขันไมไดเอื้อใหคนตรงน้ีเขามาสูระบบไดมาก  
ประเด็นที่สองคือคนจบวุฒิอะไรก็สามารถเขามา
สูตําแหนงนี้ คนที่จบวุฒิจริงตามสายงานก็เขา
มาสูระบบไมได หากไปเอาตําแหนงนักวิชาการ
สาธารณสุขมาแยกตามวุฒิท่ีจบมาจะพบวามี
หลายสาขามาก

 การถายโอน รพ.สต. รอบนี้จํานวนที่อยาก
ถายโอนมีมากกวาเดิมเยอะมาก
 ตองแยก 2 ประเด็น คือคนท่ีอยากไปมี
เหตุผลคือ เรื่องของ Career path ไมใชแคนัก
วิชาการสาธารณสุข มันจะมีคนที่เติบโตสูระดับ
สูงกวาไดนอยมาก หากไมไดข้ึนเปนสาธารณสุข
อําเภอ ไมไดเปนผูบริหารระดับเขต ระดับกรม ก็
จะเกษียณที่ระดับชํานาญการ นี่คือสาเหตุหลัก
วาคนสวนใหญที่อยู รพ.สต. หรือหนวยงานอื่น
ก็มีความนอยเน้ือตํ่าใจ หากลองเปรียบเทียบ
กระทรวงอืน่ เชน คร ูสามารถเตบิโตไดเทยีบเทา
ชาํนาญการพเิศษ  ทัง้สายบรหิารและสายวชิาการ
แต รพ.สต. ทั้งประเทศหมื่นกวาตําแหนงมีผู 
อาํนวยการ รพ.สต. จงัหวดัละ 1 คนเทานัน้ทีเ่ปน
ชาํนาญการพเิศษ  เพราะฉะนัน้เวลาไปเจอในงาน
ผอ. รพ.สต. ก็เรียก ผอ. และ ผอ. โรงเรียน ก็
เรียก ผอ. แตวาศักดิ์และศรีไมเทากัน เงินประจํา
ตําแหนงก็ไมมี เรื่องของความกาวหนาก็ไมมี ที่
ผมกลาวในตอนแรกคือบุคลากร หากเรียกรวมๆ 
คือ คน เงิน ของ จํากัดมาก คนสวนใหญก็มีแค 
3 คน ไมไดเปนไปตามกรอบ   
 แลวกเ็ร่ืองของประเดน็งบประมาณกระทรวง
สาธารณสุขจัดสรรผานคัพ ผาน คปสอ. ขณะท่ี 
รพ.สต. ไมไดเปนหนวยงานภูมิภาคในโครงสราง
กระทรวง เพราะโครงสรางหยุดแค สสอ. รพสต 

เปนติ่งหนึ่งของ สสอ. ไมมีอํานาจบริหารจัดการ
งบประมาณเอง เวลา สปสช. หรือกระทรวง กรม 
มงีบมากต็องผาน รพ. ซึง่กจ็ะมวีธิกีารจดัสรรตาม
เกณฑตามรูปแบบ แลวเรื่องวัสดุอุปกรณ แม 
รพ.สต. จะมีศักยภาพ มีคน แตอุปกรณที่เปน
เครื่องมือทางการแพทยใหญๆ อยางยูนิตทําฟน
กวาจะไดมายากมาก และอุปกรณบางทีกวาจะ
ครบทุก รพ.สต. ของเกาที่เคยใชก็ชํารุดหมดแลว 
เมื่อเปรียบเทียบ รพ.สต. ที่ยายไปอยูกับ อปท. 
กอนหนานี้ หลายแหงกาวหนา บางแหงเปนโรง
พยาบาลขนาดยอมในพื้นที่เลย จางแพทย จาง
นักกายภาพบําบัดมาประจําได บุคลากรเกือบถึง
50 คนก็มี มีครบทุกสายงานที่ รพ.สต. ของ
กระทรวงไมมี และเขามี on top ให รพ.สต 1.2-
1.5 ลานบาท ตามขนาด ซึ่งตอนอยูกับกระทรวง
สาธารณสุขมีงบใหระดับนี้นอยมาก สวนใหญได
แคไมกี่หมื่นตอป ประเด็นสําคัญคือเรื่องภาระ
งานเยอะมาก กระทรวงสาธารณสุขมีหนวยงาน
เจาภาพหลายกรม หลายกอง ทุกกรมกอง มาลง
ที ่รพ.สต. ทัง้หมด  อยากไดเงนิเพ่ิมตองคยีตวัชวีดั
ใหทัน ผลคือไมสามารถลงชุมชนไดเต็มที่ กลาย
เปนหมอหนาจอมากกวาหมอชุมชน  
 ถามองเรื่องการทํางาน เรื่องประชาชน 
ทองถิ่นเขาซัพพอรตไดดีกวา ที่นาจะมีปญหาคือ
การเมือง  ความผันผวนทางการเมอืง  การเปลีย่น
ขั้วผู บริหาร หรือทํางานแลวขัดแยงกับขั้วการ
เมืองก็อาจมีปญหาได การประคองการทํางาน
ของตัวเองก็จะลําบากหนอย
 สอง ท่ีอาจจะมีปญหาคือความเชื่อมโยง
ของบริการสาธารณสุขแตละระดับ การสงออก
จาก รพ.สต. ไป รพช. ไป รพท. รพศ. หรือการ
ประสานงานดานสุขภาพ นโยบายสําคัญถาอยู

ถ�ามองเรื่องการทํางาน
เรื่องประชาชน ท�องถิ่นเขา

ซัพพอร�ตได�ดีกว�า
ที่น�าจะมีป�ญหาคือการเมือง 
ความผันผวนทางการเมือง 
การเปลี่ยนขั้วผู�บริหาร หรือ

ทํางานแล�วขัดแย�งกับขั้ว
การเมืองก็อาจมีป�ญหาได�  
การประคองการทํางาน

ของตัวเองก็จะลําบากหน�อย
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 ที่ รพ.สต. 
อยากไป (อยู่กับท้องถิ่น) เยอะ
เพราะผู้บริหาร รพ.สต. อยากไป 
เพราะอยู่ที่เดิมไม่มีความก้าวหน้า 
แต่ รพช. ผู้บริหารคือแพทย์  
ศักดิ์ศรีความเป็นวิชาชีพแพทย์
อยู่กระทรวงสาธารณสุข
มันดีกว่าอยู่แล้ว 

ริซกี สาร๊ะ 
เลขาธิการชมรมนักวิชาการสาธารณสุข (ประเทศไทย)

ทองถิ่น นายแพทย สสจ. หรือ ผอ.รพ. อาจจะ
สั่งการ ผอ.รพ.สต. โดยตรงไมได ทําไดแคเปน
พีเ่ลีย้ง  ไปดแูลได  แตสัง่การไมได  และถาผูบรหิาร
ทองถิ่นไมไดเอาดวยก็จะยิ่งลําบาก แตอาจจะมี
การปรับตัว อาจมีการประสานทํา MOU ระหวาง
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกับกรม
สงเสรมิการปกครองสวนทองถิน่  ตองมรีะดบับน
คอยเชื่อมประสาน มันตองมีรูปแบบในอนาคต
ที่สุดทายจะลงตัว และผมมองวาประชาชนจะได
ประโยชน อปท. ก็จะมีกองสาธารณสุขที่มีคนท่ี
มีประสิทธิภาพไปชวยเสริม

 อาจจะมีการเอา รพช. กับ รพท. ตามไป
 อันนีย้าก  ผมมองวา ที ่รพ.สต. อยากไปเยอะ
เพราะผูบริหาร รพ.สต. อยากไป เพราะอยูที่เดิม
ไมมีความกาวหนา แต รพช. ผูบริหารคือแพทย   
แพทยอยูกระทรวงสาธารณสุขกับกระทรวงอื่น 

คุณวากระทรวงไหนดีกวากัน ศักดิ์ศรีความเปน
วิชาชีพแพทยอยูกระทรวงสาธารณสุขมันดีกวา
อยูแลว 

 การถายโอนเมื่อเทียบกับการยายไป อปท. 
ระดับพืน้ที ่อยาง อบต. หรอืเทศบาลกบั อบจ.
 ผมเห็นดวยกับรูปแบบเดิมมากกวาเพราะ
มันเปนลักษณะ 1:1 ตําบลกับตําบล แตที่ผานมา
มนัไมสามารถถายโอนได  เพราะความพรอมของ
อปท. เอง บางแหงแคงบบริหารบุคลากร 40% 
ตามกรอบก็จํากัดจําเขี่ยแลว ดูแลตัวเองไมได
แลวจะมาดูแล รพ.สต. ก็ยิ่งไมได บางพ้ืนท่ีมี
ความพรอมแตมองวาเปนภาระท่ีตองรับผิดชอบ
เนือ่งจากเร่ืองของ อปท. เขาจะเนนเร่ืองโครงสราง
เปนหลกั  นํา้ไหล  ไฟสวาง  ทางสะดวก  ไมเนนเร่ือง
สุขภาพ แตรอบนี้ถายโอนให อบจ. ซึ่งเกือบท้ัง
ประเทศมศีกัยภาพสงู  แลวมเีรือ่งของงบประมาณ
ผมวาผูบริการที่มีวิสัยทัศน เขาอยากไดบุคลากร
สาธารณสุขไปอยูในสังกัดเพ่ือจะทําใหฐานเสียง
ด ี สุขภาพเปนคะแนนเสยีงสําคญันะ  หลาย อปท.
อยากทําเร่ืองคุณภาพชีวิต การดูแลเด็ก คนชรา 
แตขาดบุคลากรท่ีจะลงไปทํา แตคราวน้ีไดมาท้ัง
กอน ทั้งอาคาร ทั้งคน ทั้งงประมาณ เงินเดือน
รายหัว ผมวาวินวิน กับคนที่อยากยาย และกับ
มหาดไทย  ท่ีไดรับ  เงิน  คน  ของ ไปตอบโจทยเร่ือง
การกระจายอํานาจ เร่ืองคุณภาพชีวิตประชาชน  
ซึ่งรอบนี้ดูวินๆ



30  ผี เ สื้ อ ข ยั บ ปี ก


