คำนำ
ในปัจจุบัน ประเทศไทยกำลังเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุ กำรขับเคลื่อนเพื่อเตรียมกำรให้ระบบบริกำรสุขภำพ
รองรับกับสถำนกำรณ์ สภำพปัญหำ และควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรดังกล่ำว จึงมีควำมสำคัญมำกขึ้น เป็น
ลำดับ ที่ผ่ำนมำ กระทรวงสำธำรณสุขได้พัฒนำระบบกำรดูแลระยะยำวสำหรับผู้สูงอำยุ โดยเฉพำะกลุ่ม ที่มี
ภำวะพึ่งพิงหรือกลุ่มติดบ้ำนติดเตียงและจัดสรรงบประมำณเพื่อให้ผู้สูงอำยุเหล่ำนั้นได้รับกำรดูแลที่เหมำะสม
เพื่อให้เกิดสุขภำวะที่ดี
คู่มือฉบับนี้จัดทำขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทำงปฏิบัติ ให้กับหน่วยบริกำรในสังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวง
สำธำรณสุขเกี่ยวกับกำรรับเงิน กำรเก็บรักษำเงิน กำรใช้จ่ำยเงิน และกำรจัดทำรำยงำนกำรใช้จ่ำยเงินค่ำบริกำร
สำธำรณสุขสำหรับผู้สูงอำยุที่มีภำวะพึ่งพิง และค่ำบริกำรสำธำรณสุขจำกกองทุนหลักประกันสุขภำพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่ โดยหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำหน่วยบริกำรที่เกี่ยวข้องจะนำไปใช้เพื่อเป็นแนวทำงปฏิบัติร่วมกัน ได้
อย่ำงถูกต้องและมีประสิทธิภำพ
สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
ธันวำคม 2561
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เงินค่ำบริกำรสำธำรณสุขสำหรับผู้สูงอำยุที่มีภำวะพึ่งพิงจำกกองทุนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ
- กำรรับเงิน
- กำรเก็บรักษำเงิน
- กำรใช้จ่ำยเงิน
- กำรจัดทำรำยงำนกำรใช้จ่ำยเงิน
เงินค่ำบริกำรสำธำรณสุขสำหรับผู้สูงอำยุที่มีภำวะพึ่งพิงจำกกองทุนหลักประกัน
สุขภำพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
- กำรรับเงิน
- กำรเก็บรักษำเงิน
- กำรใช้จ่ำยเงิน
- กำรจัดทำรำยงำนกำรใช้จ่ำยเงิน
เงินจำกค่ำบริกำรสร้ำงเสริมสุขภำพและป้องกันโรคที่ดำเนินกำรในชุมชนจำกกองทุน
หลักประกันสุขภำพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
- กำรรับเงิน
- กำรเก็บรักษำเงิน
- กำรใช้จ่ำยเงิน
- กำรจัดทำรำยงำนกำรใช้จ่ำยเงิน
กำรจัดทำบัญชีกำรใช้จ่ำยเงิน
1. ประกำศคณะกรรมกำรหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ เรื่อง หลักเกณฑ์
เพื่อสนับสนุน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงำนและบริหำร
จัดกำรระบบหลักประกันสุขภำพ ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561
2. หนังสือกระทรวงสำธำรณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0941.03/ว1051
ลงวันที่ 23 ธันวำคม 2559 แนวทำงกำรบริหำรกำรจัดกำรโครงกำรพัฒนำระบบ
บริกำรดูแลระยะยำวด้ำนสำธำรณสุขสำหรับผู้สูงอำยุที่มีภำวะพึ่งพิง
(Long Term Care)
3. หนังสือกระทรวงสำธำรณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0941.04/ว742
ลงวันที่ 5 ตุลำคม 2560แนวทำงกำรบริหำรกำรจัดกำรโครงกำรพัฒนำระบบบริกำร
ดูแลระยะยำวด้ำนสำธำรณสุขสำหรับผู้สูงอำยุที่มีภำวะพึ่งพิง (Long Term Care)
4. ระเบียบกระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วยเงินบำรุงของหน่วยบริกำร
ในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข พ.ศ. 2561
5. หนังสือกรมบัญชีกลำง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว. 322 ลงวันที่ 24 สิงหำคม 2560
เรื่อง แนวทำงปฏิบัติในกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงผ่ำนระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement:e-GP)
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บทนำ
ประเทศไทยได้ก้ำวสู่สังคมผู้สูงอำยุ รัฐบำลมีนโยบำยและสนับสนุนกำรดูแลสุขภำพผู้สูงอำยุทุกกลุ่ม
มำอย่ำงต่อเนื่อง โดยกระทรวงสำธำรณสุข ได้ดำเนินกำรประเมินคัดกรองสุขภำพผู้สูงอำยุ แล้วพบว่ำสำมำรถ
แบ่งผู้สูงอำยุได้เป็น 3 กลุ่ม ตำมควำมสำมำรถในกำรดำเนินชีวิต ได้แก่ กลุ่มติดสังคม กลุ่มติดบ้ำน และกลุ่มติดเตียง
ซึง่ ในบริบทของกำรดูแลผู้สูงอำยุระยะยำวที่จำเป็นต้องสนับสนุนบริกำรด้ำนสุขภำพและสังคม คือ กลุ่มผู้สูงอำยุ
ที่มีภ ำวะพึ่ งพิ งหรื อกลุ่ มติดบ้ ำนติดเตีย ง โดยมีเป้ำหมำยส ำคัญ คื อทำอย่ำงไรจะป้องกัน ไม่ให้ ผู้ สู งอำยุที่ ยัง
แข็งแรงมีอำกำรเจ็บป่วยจนต้องอยู่ในภำวะพึ่งพิง และทำอย่ำงไรผู้สูงอำยุที่มีภำวะพึ่งพิงจะได้รับกำรดูแลอย่ำง
เหมำะสม
ผู้สูงอำยุที่มีภำวะพึ่งพิง หมำยควำมว่ำ ผู้สูงอำยุที่มีค ะแนนประเมินควำมสำมำรถในกำรดำเนินชี วิต
ประจำวันตำมดัชนีบำร์เธลเอดีแอล (Barthel ADL index) เท่ำกับหรือน้อยกว่ำสิบเอ็ดคะแนน และตำมหลักเกณฑ์
กำรประเมินที่สำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติกำหนด จำแนกกลุ่มเป้ำหมำย ออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่
1) กลุ่มทีเ่ คลื่อนไหวได้บ้ำง มีปัญหำกำรกิน กำรขับถ่ำย แต่ไม่มีภำวะสับสนทำงสมอง
2) กลุ่มทีเ่ คลื่อนไหวได้บ้ำง มีภำวะสับสนทำงสมอง และอำจมีปัญหำกำรกิน กำรขับถ่ำย
3) กลุ่มที่เคลื่อนไหวเองไม่ได้ ไม่มีปัญหำกำรกิน กำรขับถ่ำย หรือเจ็บป่วยรุนแรง
4) กลุ่มทีเ่ คลื่อนไหวเองไม่ได้ เจ็บป่วยรุนแรง หรืออยู่ในระยะสุดท้ำยของชีวิต
กำรดูแลผู้สูงอำยุที่มีภำวะพึ่งพิง ประกอบด้วย กำรดูแลที่บ้ำน ในชุมชน และในหน่วยบริกำรทั้งในและ
นอกสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข กำรให้บริกำรสำธำรณสุขและบริกำรสังคมจะมุ่งเน้นในกำรฟื้นฟู บำบัด รวมถึง
กำรส่งเสริมสุขภำพ โดยทีมสหสำขำวิชำชีพจำกหน่วยบริกำรปฐมภูมิและโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพระดับตำบล
ให้กำรบริกำรดูแลสุขภำพถึงที่บ้ำนอย่ำงต่อเนื่องและสม่ำเสมอตำมปัญหำสุขภำพ ตำมชุดสิทธิประโยชน์ โดยมี
กำรเชื่อมโยงของระบบกำรดูแลอย่ำงต่อเนื่อง ตั้งแต่สถำนพยำบำล ชุมชน และครอบครัวส่งผลให้ผู้สูงอำยุ กลุ่ม
ติดบ้ำนติดเตียง มีคุณภำพชีวิตที่ดีอยู่ในสังคมอย่ำงมีศักดิ์ศรี เข้ำถึงบริกำรอย่ำงถ้วนหน้ำและเท่ำเทียม อีกทั้งยัง
เป็นกำรสร้ำงควำมร่วมมือของภำคส่วนต่ำงๆ ควบคู่ไปกับกำรพัฒนำทีมหมอครอบครัวและอำสำสมัครในชุมชน
อีกด้วย
กำรจัดบริกำรสำธำรณสุข หมำยควำมว่ำ กำรจัดบริกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ ป้องกันโรค ฟื้นฟูสมรรถภำพ
และรักษำพยำบำลระดับปฐมภูมิเชิงรุก รวมถึงกำรจัดกระบวนกำรหรือกิจกรรมเพื่อกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ และ
ป้องกันโรค
กำรบริกำรสำธำรณสุขสำหรับผู้สูงอำยุที่มีภำวะพึ่งพิง หมำยควำมว่ำ กำรบริกำรดูแลระยะยำวด้ำน
สำธำรณสุขสำหรับผู้สูงอำยุที่มีภำวะพึ่งพิง ที่บ้ำนหรือชุมชน โดยศูนย์พัฒนำคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุในชุมชน
หน่วยบริกำร หรือสถำนบริกำร
สถำนบริกำร หมำยควำมว่ำ สถำนบริกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ
หน่วยบริกำร หมำยควำมว่ำ หน่วยบริกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ
ศูนย์พัฒนำคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุในชุมชน หมำยควำมว่ำ ศูนย์ซึ่งดำเนินงำนเกี่ยวกับกำรพัฒนำและ
ฟื้นฟูคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุหรือคนพิกำรในชุมชน
ผู้จัดกำรกำรดูแลระยะยำวด้ำนสำธำรณสุข (Care Manager) หมำยควำมว่ำ บุคคลที่ผ่ำนกำรอบรมตำม
หลักสูตรผู้จัดกำรกำรดูแลระยะยำวด้ำนสำธำรณสุขที่สำนักงำนหลักประกันสุขภำพกำหนด
ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอำยุที่มีภำวะพึ่งพิง (Caregiver) หมำยควำมว่ำ บุคคลที่ผ่ำนกำรอบรมตำมหลักสูตร
ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอำยุที่มีภำวะพึ่งพิงที่สำนักงำนหลักประกันสุขภำพกำหนด
แผนกำรดูแลรำยบุคคล (Care Plan) หมำยควำมว่ำ แผนกำรดูแลผู้สูงอำยุที่มีภำวะพึ่งพิงรำยบุคคล
เพื่อเสนอต่อคณะอนุกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดบริกำรดูแลระยะยำวสำหรับผู้สูงอำยุที่มีภำวะพึ่งพิง พิจำรณำ
สนับสนุนงบบริกำรสำธำรณสุข
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ทีมหมอครอบครัว หมำยถึง ทีมที่ประกอบด้วยสหวิชำชีพทั้งด้ำนกำรแพทย์และกำรสำธำรณสุขทั้งใน
หน่วยบริกำรใกล้บ้ำนและในโรงพยำบำล รวมถึงอำสำสมัครองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน ภำคประชำชน
และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกำรดูแลสุขภำพของประชำชน เพื่อดูแลปัญหำด้ำนกำย ครอบคลุมทั้งรักษำ ส่งเสริม
ป้องกัน และดูแลด้ำนจิตใจ สังคม บรรเทำทุกข์ พัฒนำคุณภำพชีวิตของผู้ป่วย ครอบครัว ชุมชน อย่ำงใกล้ชิด
เข้ำถึง เข้ำใจ
โปรแกรมผู้สูงอำยุและบุคคลที่มีภำวะพึ่งพิง (โปรแกรม LTC) คือ โปรแกรมใช้สำหรับลงทะเบียนรำยบุคคล
ผู้สูงอำยุและบุคคลที่มีอำยุต่ำกว่ำ 60 ปี ทุกสิทธิที่มีภำวะพึ่งพิง (คะแนนประเมิน ADL น้อยกว่ำหรือเท่ำกับ 11)
เพื่อเป็นฐำนข้อมูลสำหรับตรวจสอบสิทธิ สถำนะของกำรมีชีวิต และข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปที่จำเป็นเพื่อประโยชน์
ในกำรสนับสนุนค่ำบริกำร LTC ให้กับหน่วยบริกำรประจำในพื้นที่ และกองทุนฯ ท้องถิ่น รวมทั้งกำรติ ดตำม
ประเมินผลกำรดูแลในระยะยำว ในพื้นที่ (เข้ำใช้งำนโปรแกรม LTC ที่ http://ltc.nhso.go.th/ltc/#/login)
กองทุน หลั กประกัน สุขภำพ หมำยควำมว่ำ กองทุนหลั กประกันสุ ขภำพในระดับท้องถิ่นหรือพื้ นที่
เพื่อกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ กำรป้องกันโรค กำรฟื้นฟูสมรรถภำพและกำรรักษำพยำบำลในระดับปฐมภูมิเชิงรุก
ที่จำเป็นต่อสุขภำพและกำรดำรงชีวิต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมำยควำมว่ำ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลตำมกฎหมำยว่ำด้วยสภำตำบล
และองค์กำรบริหำรส่วนตำบล เทศบำลตำมกฎหมำยว่ำด้วยเทศบำล หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรู ปแบบ
อื่นที่มีกฎหมำยจัดตั้งที่ได้รับกำรสนับสนุนให้ดำเนินงำนและบริหำรจัดกำรระบบหลักประกันสุขภำพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่
กำรขับเคลื่อนและพัฒ นำระบบกำรดูแลสุขภำพในทุกกลุ่มวัย รวมถึงผู้สูงอำยุหรือผู้ที่มีภำวะพึ่งพิง
ด้วยนั้น มีวงเงินงบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรรจำกสำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ และหรือจำกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้
1. เงินกองทุนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ ที่ โอนให้กับหน่วยบริกำรประจำ 100,000 บำท/แห่ง
เพื่อดำเนิ น กำรคัดกรองผู้ สู งอำยุ ทุกสิ ทธิ และบุคคลที่ มีอำยุต่ ำกว่ำ 60 ปี ทุ กสิ ทธิที่ มีภำวะพึ่ งพิง ตำมแบบ
ประเมินบำร์เธลเอดีแอล (Barthel ADL index) เพื่อจำแนกกลุ่มผู้สูงอำยุที่มีภำวะพึ่งพิง
2. เงินกองทุนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ ที่ โอนให้กับกองทุนฯ ท้องถิ่น จ่ำยแบบเหมำจ่ำย 5,000
บำท/คน/ปี เพื่อดำเนินกำรบริกำรสำธำรณสุขสำหรับผู้สูงอำยุที่มีภำวะพึ่งพิง
3. เงินกองทุนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ ที่ โอนให้กับกองทุนหลักประกันสุขภำพในระดับท้องถิ่น
หรือพื้นที่แบบเหมำจ่ำย 45 บำท/ประชำกร/ปี และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมสมทบตำมอัตรำที่กำหนด
เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยสำหรับกำรดำเนินงำนสร้ำงเสริมสุขภำพและป้องกันโรค ในรูปแบบควำมร่วมมือระหว่ำง
สำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)
กระทรวงสำธำรณสุข ได้ร่วมมือกับสำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ (สปสช.) องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หน่วยบริกำรสำธำรณสุขในทุกระดับ กลุ่มอำสำสมัคร เช่น อำสำสมัครสำธำรณสุขประจำหมู่บ้ำน
อำสำสมัครดูแลผู้สูงอำยุที่บ้ำน ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอำยุที่มีภำวะพึ่งพิง (Caregiver) รวมถึงชมรมผู้สูงอำยุที่มี
กำรจัดตั้งในทุกพื้นที่ ในกำรพัฒนำทั้งระบบเพื่อให้บริกำรแก่ประชำชนตำมควำมจำเป็นที่เหมำะสมกับปัญหำ
ของพื้นที่ อันจะนำไปสู่เป้ำหมำยกำรปฏิรูปประเทศด้ำนสำธำรณสุข คือ “ประชำชนทุกภำคส่วนมีควำมรอบรู้
ด้ำนสุ ขภำพ มีส่ว นร่วมในกำรวำงระบบในกำรดูแลสุ ขภำพได้รับโอกำสที่ เท่ำเทียมกัน ในกำรเข้ำถึงบริกำร
สำธำรณสุขที่จำเป็น และอยู่ในสภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรมีสุขภำวะตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
ภำยใต้ระบบสำธำรณสุขที่เป็นเอกภำพและกำรอภิบำลที่ด”ี ต่อไป
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บทที่ 1
เงินค่ำบริกำรสำธำรณสุขสำหรับผู้สูงอำยุที่มีภำวะพึ่งพิงจำกกองทุนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ
กำรรับเงิน
ตำมประกำศคณะกรรมกำรหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ (สปสช.) ว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรดำเนินงำน
และบริหำรจัดกำรกองทุนหลักประกันสุขภำพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (กองทุนฯ ท้องถิ่น) มีองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (อปท.) เป็น หน่วยงำนหลักในกำรบริหำรจัดกำรให้เกิดบริกำรกำรดูแลระยะยำวเชิงรุกมำกขึ้น
ภำยใต้กำรสนับสนุนของหน่วยบริกำรในพื้นที่ ได้จัดสรรงบประมำณเพื่อเป็นค่ำดำเนินงำนบริกำรกำรดูแลระยะ
ยำว (Long Term Care) โดยมีกรอบบริหำรกำรโอนงบประมำณด้ำนบริกำร ตำมที่ได้กำหนดไว้ หน่วยบริกำรที่
ได้รับโอนงบบริกำรดังกล่ำว ให้มีแนวปฏิบัติร่วมกัน ดังนี้
สำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ โอนเงินให้หน่วยบริ กำรที่สังกัดกระทรวงสำธำรณสุข ประจำ
(CUP) 100,000 บำท/แห่ง/ปี เพื่อให้หน่วยบริกำรปฐมภูมิร่วมกับ อปท. ดำเนินกำรคัดกรองผู้สูงอำยุทุกสิทธิ
และบุคคลที่มีอำยุต่ำกว่ำ 60 ปี ทุกสิทธิที่มีภำวะพึ่งพิง ตำมแบบประเมินบำร์เธลเอดีแอล(Barthel ADL index)
เพื่อแบ่งผู้สูงอำยุที่มีภำวะพึ่งพิงออกเป็น 4 กลุ่มและประเมินควำมต้องกำรบริกำรด้ำนสำธำรณสุขตำมชุดสิทธิ
ประโยชน์ รวมทั้งให้ลงตำมโปรแกรม LTC และจัดทำแผนกำรดูแลรำยบุคคล (Care Plan) เพื่อขอรับกำรสนับสนุน
งบประมำณจำกกองทุนฯ ท้องถิ่น
1. ให้หน่วยบริกำรนำเงินที่ได้รับโอนจำกสำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ เข้ำบัญชีเงินบำรุงตำม
ระเบียบกระทรวงสำธำรณสุข ว่ำด้วยเงินบำรุงของหน่วยบริก ำรในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข พ.ศ.๒๕๖๑
แบบมีวัตถุประสงค์
2. หน่วยบริกำรจัดทำทะเบียนคุมแยกต่ำงหำกจำกเงินบำรุงประเภทอื่น และให้ออกใบเสร็จรับเงินในนำม
สำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ โดยเก็บไว้ที่หน่วยบริกำรไว้เป็นหลักฐำนเพื่อตรวจสอบ
3. เมื่ อ สิ้ น ปี ง บประมำณหำกหน่ ว ยบริ ก ำรประจ ำใดได้ รั บ เงิ น เพิ่ ม เติ ม (Ontop) จำกส ำนั ก งำน
หลักประกันสุขภำพแห่งชำติอีก ให้รับเข้ำเป็นเงินบำรุง เนื่องจำกเป็นกำรจ่ำยเพิ่มเติมตำมผลงำนที่เกิดขึ้นแล้ว
และให้ออกใบเสร็จรับเงินในนำมของสำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ โดยเก็บไว้ที่หน่วยบริกำรไว้เป็น
หลักฐำนเพื่อตรวจสอบ
กำรเก็บรักษำเงิน
ให้หน่วยบริกำร ที่ได้รับเงินจำกกองทุนฯ รำยกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรดูแลระยะยำวสำหรับผู้สูงอำยุ ที่มี
ภำวะพึ่งพิง หำกได้ดำเนินกำรคัดกรองและจัดทำ Care Plan เสนอกองทุนฯแล้ว ให้รวบรวมผลกำรดำเนินงำน
แนบไว้เพื่อรอตรวจสอบ
กำรจ่ำยเงิน
1. ให้หน่วยบริกำรจ่ำยเงินได้ตำมวัตถุประสงค์ของเงินกองทุนฯ ภำยใต้แผนงำน/โครงกำร หรือกิจกรรม
ที่ได้รับอนุมัตโิ ดยหัวหน้ำหน่วยบริกำรประจำหรือผู้ที่มีอำนำจลงนำม
2. กำรจ่ำยเงินของหน่วยบริกำรตำมแผนงำน/โครงกำรหรือกิจกรรมให้เป็นไปตำมระเบียบเงินบำรุงฯ
และต้องมีหลักฐำนกำรจ่ำยเป็นใบเสร็จรับเงิน ใบสำคัญรับเงิน เก็บไว้เพื่อกำรตรวจสอบ
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กำรจัดทำรำยงำนกำรใช้จ่ำยเงิน
เมื่อหน่วยบริกำรดำเนินงำนตำมแผนงำน/โครงกำรแล้วเสร็จ ให้จัดทำรำยงำนผลกำรดำเนินงำนใน
โปรแกรม LTC ตำมระยะเวลำที่ สปสช. กำหนด ส่วนหลักฐำนทำงกำรเงินให้เก็บไว้ ณ หน่วยบริกำรเพื่อกำร
ตรวจสอบ
ขั้นตอนกำรปฏิบัติ
ผู้รับผิดชอบ

กำรดำเนินกำร

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง

สปสช

กองทุนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ

คู่มือบริหำรกองทุนหลักประกัน
สุขภำพแห่งชำติ

สปสช

จัดสรรค่ำบริกำรสำธำรณสุขสำหรับผู้สูงอำยุ
ที่มีภำวะพึ่งพิง 100,000 + เพิ่มเติม

หน่วยบริกำร

รับเงิน/เก็บรักษาเงิน
ออกใบเสร็จรับเงินจัดทำทะเบียนคุมต่ำงหำกจำกเงิน
บำรุงประเภทอื่น (ยกเว้นเงินเพิ่มเติม)

รำยละเอียดกำรโอนเงินของ
สปสช.

-

บัญชีเงินบำรุงของหน่วย
บริกำร
ใบเสร็จรับเงิน

กำรจ่ำยเงิน
หน่วยบริกำร

หน่วยบริกำร

 คัดกรองผูส้ ูงอำยุทุกสิทธิ
 จัดทำแผนกำรดูแลรำยบุคคล(Care Plan)

จัดทำรำยงำนกำรใช้จ่ำยเงินและรวบรวมผล
กำรคัดกรองและทำ Care Plan เก็บไว้เป็น
หลักฐำน

-

-

ผลประเมินบำร์เธลเอดีแอล
(Barthel ADL index)
แผนกำรดูแลรำยบุคคล
(Care Plan)
แผนงำน/โครงกำร (ถ้ำมี)

-

โปรแกรม LTC

-
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บทที่ 2
เงินค่ำบริกำรสำธำรณสุขสำหรับผู้สูงอำยุที่มีภำวะพึ่งพิง
จำกกองทุนหลักประกันสุขภำพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
กำรรับเงิน
สำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ จ่ำยแบบเหมำจ่ำยให้กองทุนฯ ท้องถิ่นที่เข้ำร่วมดำเนินกำรบริกำร
สำธำรณสุขสำหรับผู้สูงอำยุที่มีภำวะพึ่งพิง ตำมอัตรำที่กำหนดในประกำศคณะกรรมกำรหลักประกันสุขภำพ
แห่งชำติที่เกี่ยวข้อง และตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไขที่ สปสช. กำหนด (5,000บำท/คน/ปี) โดยใช้ข้อมูล
จำกกำรลงทะเบียนในโปรแกรมฯ LCT เพื่อซื้อบริกำรตำมชุดสิทธิประโยชน์
1. ให้ หน่วยบริกำรนำเงินที่ได้รับโอนจำกกองทุนหลักประกันสุขภำพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เข้ำ
บั ญ ชี เงิน บ ำรุ ง ฯ ตำมระเบี ย บกระทรวงสำธำรณสุ ข ว่ำด้ ว ยเงิน บ ำรุงของหน่ ว ยบริก ำรในสั งกั ดกระทรวง
สำธำรณสุข พ.ศ. ๒๕๖๑ แบบมีวัตถุประสงค์
2. หน่วยบริกำรจัดทำทะเบียนคุมแยกต่ำงหำกจำกเงินบำรุงประเภทอื่น และให้ออกใบเสร็จรับเงิน
ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จ่ำยเงิน และเก็บสำเนำไว้เป็นหลักฐำนเพื่อตรวจสอบ
กำรเก็บรักษำเงิน
1. ให้หน่วยบริกำรที่ได้รับเงินจำกกองทุนหลักประกันสุขภำพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ที่ดำเนินกำร
บริกำรสำธำรณสุขสำหรับผู้สูงอำยุที่มีภำวะพึ่งพิง เก็บรักษำเงินไว้ตำมระยะเวลำที่กำหนดในแผนงำน/โครงกำร
2. เงิน ค่ ำบริ กำรสำธำรณสุ ข ส ำหรับ ผู้ สู งอำยุ ที่มี ภ ำวะพึ่ งพิ ง หำกหน่ว ยบริกำรได้ด ำเนิน กำรตำม
แผนงำน/โครงกำร บรรลุตำมวัตถุประสงค์ ครบ 1 ปี แล้ว มีเงินเหลือหรือมีเงินคงเหลือเนื่องจำกผู้สูงอำยุที่มี
ภำวะพึ่งพิงสูญหำยหรือเสียชีวิตก่อนหรือระหว่ำงกำรให้บริกำร ให้หน่วยบริกำรรับรู้เป็นรำยได้สำมำรถนำเงิน
ไปใช้เพื่อกำรดำเนินงำนของหน่วยบริกำรนั้นๆ ได้ ตำมระเบียบเงินบำรุง ปี 2561
ทั้งนี้หำกครบปีแล้วแต่ไม่สำมำรถดำเนินกำรได้ครบตำมวัตถุประสงค์ ให้หน่วยบริกำรขอขยำยระยะเวลำ
กำรดำเนินงำนกับกองทุนฯ
กำรจ่ำยเงิน
1. ให้ ห น่ วยบริก ำรจ่ ำยเงิน ได้ต ำมวัตถุ ป ระสงค์ ของเงินกองทุ นฯ ภำยใต้ แผนงำน/โครงกำร หรือ
กิจกรรมที่ได้รับอนุมัตเิ รียบร้อยแล้วโดยหัวหน้ำหน่วยบริกำรหรือผู้ที่มีอำนำจลงนำม
2. ในกำรจ่ำยค่ำจ้ำงเหมำ Caregiver ให้หน่วยบริกำรจ่ำยจำกเงินที่ได้รับจำกกองทุนหลักประกันสุขภำพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ โดยจ่ำยแบบจ้ำงเหมำบุคคลธรรมดำและไม่ต้องลง e-GP ตำมหนังสือกรมบัญชีกลำง
ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ ว. 322 ลงวันที่ 24 สิงหำคม 2560 (ตำมภำคผนวก 5) โดย
- Caregiver 1 คน ดูแลผู้สูงอำยุ 1-4 คน จะได้ค่ำจ้ำงเหมำบุคคล เดือนละไม่เกิน 600 บำท
- Caregiver 1 คน ดูแลผู้สูงอำยุ 5-10 คน จะได้ค่ำจ้ำงเหมำบุคคล เดือนละไม่เกิน 1,500 บำท
ทั้งนี้ อัตรำค่ำจ้ำงเหมำ ให้เป็นไปตำมที่กระทรวงสำธำรณสุขกำหนดและหำกผู้สูงอำยุที่ดูแลอยู่เสียชีวิตให้จ่ำย
ค่ำตอบแทนตำมจำนวนจริงในอัตรำที่กำหนดไว้ข้ำงต้น (ตำมภำคผนวก 2 และ 3)
หนังสือกระทรวงสำธำรณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0941.03/ว1051 ลงวันที่ 23 ธันวำคม 2559
หนังสือกระทรวงสำธำรณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0941.04/ว742 ลงวันที่ 5 ตุลำคม 2560
3. ในกำรเบิกจ่ำยค่ำตอบแทนของบุคลำกรสำธำรณสุข (CM/ทีมหมอครอบครัว) ที่ปฏิบัติงำนฯ ให้
สำมำรถเบิกค่ำตอบแทนจำกเงินในโครงกำรได้ ตำมระเบียบเงินบำรุงฯ หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขกำร
จ่ ำยเงิน ค่ำตอบแทนแนบท้ ำยข้อบั งคั บ กระทรวงสำธำรณสุ ข ว่ำด้ว ยกำรจ่ำยเงิน ค่ำตอบแทนกำรจ่ ำยเงิน
ค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำที่ ที่ปฏิบัติงำนให้กับหน่วยบริกำรในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข พ.ศ. 2552 (ฉบับที่ 5 )
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ทั้งนี้ให้คงหลักกำรตำม (ฉบับที่ 5 ) ให้พิจำรณำตำมควำมเหมำะสมกับควำมจำเป็นและไม่เป็นภำระ
ต่อสถำนะเงินบำรุงของหน่วยบริกำร
4. กำรเบิกค่ำตอบแทนนอกเวลำ (CM / ทีมหมอครอบครัว) ต้องไม่เบิกซ้ำซ้อนกันกับหน้ำที่งำนอื่น
5. ค่ำใช้จ่ำยอื่นที่ระบุใน Care Plan ให้ใช้จ่ำยตำมระเบียบเงินบำรุงฯ ปี 2561
กำรจัดทำรำยงำนกำรใช้จ่ำยเงิน
เมื่อหน่วยบริกำรดำเนินกำรตำมแผนงำน/โครงกำรแล้วเสร็จ ให้จัดทำรำยงำนผลกำรดำเนินงำนและ
รำยงำนกำรใช้จ่ำยเงิน ให้องค์กำรปกครองส่วนท้องถิ่น (รำยงำนผล ADL ในโปรแกรม LTC) ตำมระยะเวลำที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด ส่วนหลักฐำนทำงกำรเงินให้เก็บไว้ ณ หน่วยบริกำร เพื่อกำรตรวจสอบ
ขั้นตอนกำรปฏิบัติ
ผู้รับผิดชอบ

กำรดำเนินกำร

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง

สปสช

กองทุนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ

คู่มือบริหำรกองทุนหลักประกัน
สุขภำพแห่งชำติ

กองทุนหลักประกัน
สุขภำพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่

กองทุน อปท
ค่ำบริกำรสำธำรณสุขสำหรับผูส้ ูงอำยุ
ที่มีภำวะพึ่งพิง (5,000 บำท/คน/ปี)
รับเงิน/เก็บรักษาเงิน

หน่วยบริกำร

-

ออกใบเสร็จรับเงิน
จัดทำทะเบียนคุมต่ำงหำกจำกเงินบำรุงประเภทอื่น

กำรจ่ำยเงิน
หน่วยบริกำร

หน่วยบริกำร

เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำนตำมแผนงำน/โครงกำร/
Care plan ที่ได้รับอนุมัตติ ำมขั้นตอนเรียบร้อยแล้ว

จัดทำรำยงำนผลกำรดำเนินงำนและรำยงำน
กำรใช้จ่ำยเงินให้องค์กำรปกครองส่วนท้องถิ่น
(รำยงำนผลADLในโปรแกรม LTC)

รำยละเอียดกำรโอนเงินของ
สปสช.

-

-

-

บัญชีเงินบำรุงของหน่วย
บริกำร
ใบเสร็จรับเงิน

แผนงำน/โครงกำร/Care plan
รวมถึงกำรจ้ำงเหมำ
Caregiver
หลักฐำนค่ำตอบแทน
บุคลำกรสำธำรณสุข
(ทีมหมอครอบครัว)

โปรแกรม LTC
ตำมแบบรำยงำนที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด
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บทที่ 3
เงินจำกค่ำบริกำรสร้ำงเสริมสุขภำพและป้องกันโรคที่ดำเนินกำรในชุมชนจำก
กองทุนหลักประกันสุขภำพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
กำรรับเงิน
สำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ จ่ำยแบบเหมำจ่ำย 45 บำท/ประชำกร/ปี ให้กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยสำหรับกำรดำเนินงำนสร้ำงเสริมสุขภำพและป้องกันโรค ในรูปแบบควำมร่วมมือ
ระหว่ำงสำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ตำมประกำศของคณะกรรมกำร
หลักประกันสุขภำพแห่งชำติที่เกี่ยวข้อง โดยจ่ำยให้กองทุนหลักประกันสุขภำพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (กองทุนฯ
ท้องถิ่น) ที่มีควำมพร้อมและเข้ำร่วมดำเนินงำนเพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนและพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำกร
ในระดับพื้นที่
1. ให้ ห น่ ว ยบริ ก ำรน ำเงิน ที่ ได้ รับ โอนจำกกองทุ น หลั ก ประกั น สุ ข ภำพในระดั บ ท้ อ งถิ่ น หรือ พื้ น ที่
(กองทุนฯ ท้องถิ่น) เข้ำบัญชีเงินบำรุงตำมระเบียบกระทรวงสำธำรณสุข ว่ำด้วยเงินบำรุงของหน่วยบริกำรใน
สังกัดกระทรวงสำธำรณสุข พ.ศ. ๒๕๖๑ แบบมีวัตถุประสงค์
2. หน่วยบริกำรออกใบเสร็จรับเงินให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จ่ำยเงิน และจัดทำทะเบียนคุม
แยกต่ำงหำกจำกเงินบำรุงประเภทอื่น โดยให้เก็บสำเนำไว้เป็นหลักฐำนเพื่อตรวจสอบ
กำรเก็บรักษำเงิน
1. ให้หน่วยบริกำร ที่ได้รับเงินจำกกองทุน หลักประกันสุขภำพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ค่ำบริกำร
สร้ำงเสริมสุขภำพและป้องกันโรค เก็บรักษำเงินไว้ตำมระยะเวลำที่กำหนดในแผนงำน/โครงกำร
2. เงิน ค่ำบริ กำรสร้ำงเสริ มสุ ขภำพและป้ องกั นโรค หำกหน่ว ยบริก ำรได้ ดำเนิน กำรตำมแผนงำน
โครงกำร จนสิ้นโครงกำรแล้วมีเงินเหลือ ให้หน่วยบริกำรคืนกองทุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น ยกเว้นกรณีขอ
ขยำยระยะเวลำกำรดำเนินงำนกับกองทุนฯ
กำรจ่ำยเงิน
1. ให้หน่วยบริกำรจ่ำยเงินได้ตำมวัตถุประสงค์ของเงินกองทุนฯ ภำยใต้แผนงำน/โครงกำร/CP หรือ
กิจกรรมที่ได้รับอนุมตั แิ ล้ว โดยผู้มีอำนำจลงนำมอนุมัติ ทั้งนี้ต้องไม่ขัดกับระเบียบเงินบำรุง
2. กำรจ่ ำยเงิน ของหน่ วยบริกำรตำมแผนงำน/โครงกำรหรือกิจกรรม ต้องมีห ลั กฐำนกำรจ่ำยเป็ น
ใบเสร็จรับเงิน ใบสำคัญรับเงินหรือหลักฐำนกำรนำเข้ำบัญชีเงินฝำกธนำคำรของผู้มีสิทธิรับเงินเก็บไว้เพื่อกำร
ตรวจสอบ
กำรจัดทำรำยงำนกำรใช้จ่ำยเงิน
เมื่อหน่วยบริกำรดำเนินกำรตำมแผนงำน/โครงกำรแล้วเสร็จ ให้จัดทำรำยงำนผลกำรดำเนินงำนและ
รำยงำนกำรใช้จ่ำยเงิน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำมแบบรำยงำนและระยะเวลำที่ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นกำหนด ส่วนหลักฐำนทำงกำรเงินให้เก็บไว้ ณ หน่วยบริกำรเพื่อกำรตรวจสอบ
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ขั้นตอนกำรปฏิบัติ
ผู้รับผิดชอบ

กำรดำเนินกำร

สปสช

กองทุนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ

กองทุนหลักประกัน
สุขภำพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่

กองทุน อปท
เหมำจ่ำย P&P 45 บำท/ประชำกร/ปี

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง
คู่มือบริหำรกองทุนหลักประกัน
สุขภำพแห่งชำติ
รำยละเอียดกำรโอนเงินของ
สปสช.

รับเงิน/เก็บรักษาเงิน
หน่วยบริกำร

- ออกใบเสร็จรับเงิน
- จัดทำทะเบียนคุมต่ำงหำกจำกเงินบำรุงประเภทอื่น
กำรจ่ำยเงิน

หน่วยบริกำร

เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำนตำมแผนงำน/โครงกำร/
CP เกี่ยวกับบริกำร P&P ที่ได้รับอนุมัติตำมขั้นตอน
เรียบร้อยแล้ว

หน่วยบริกำร
จัดทำรำยงำนผลกำรดำเนินงำน
และรำยงำนกำรใช้จ่ำยเงิน ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

-

บัญชีเงินบำรุงของหน่วย
บริกำร
ใบเสร็จรับเงิน

-

แผนงำน/โครงกำร/CP
หลักฐำนกำรจ่ำยเงิน
รำยงำนกำรคืนเงินหำกมีเงิน
เหลือ

-

ตำมแบบรำยงำนที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด
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บทที่ 4
กำรจัดทำบัญชีกำรเงิน
กำรจัดทำบัญชีกำรเงิน เกี่ยวกับกำรรับเงิน กำรเก็บรักษำเงิน และกำรจ่ำยเงิน ค่ำบริกำรสำธำรณสุข
สำหรับผู้สูงอำยุระยะยำวที่มีภำวะพึ่งพิงและค่ำบริกำรสำธำรณสุขจำกกองทุนหลักประกันสุขภำพ ในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่ สำหรับหน่วยบริกำรสังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ให้หน่วยบริกำรดำเนินกำร
ตำมคู่มือบัญชี ซึ่งออกโดยกองเศรษฐกิจสุขภำพและหลักประกันสุขภำพ สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
ปี 2561 โดยคู่มือดังกล่ำวถือปฏิบัติตำมหลักกำรและนโยบำยทำงบัญชี สำหรับหน่วยงำนภำครัฐ ฉบับที่ 2
พ.ศ.2546 และมำตรฐำนกำรบัญชีภำครัฐที่ปรับปรุงโดยใช้หลักกำรบัญชีเกณฑ์คงค้ำงในกำรบันทึกรำยกำร
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ภำคผนวก

เลม่ ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๒๖๑ ง

หนา้ ๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑

ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินงานและบริหารจัดการ
ระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิน่ หรือพื้นที่
พ.ศ. ๒๕๖๑
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินงาน
และบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๔) (๘) (๙) และมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบมติการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ครั้ งที่ ๗/๒๕๖๑ เมื่ อ วัน ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ คณะกรรมการหลัก ประกั น สุ ข ภาพแห่ งชาติ
จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ เ รี ย กว่ า “ประกาศคณะกรรมการหลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ
เรื่อ ง หลั กเกณฑ์ เพื่ อสนั บ สนุ น ให้ องค์ กรปกครองส่วนท้ องถิ่ น ด าเนิ น งานและบริห ารจั ด การระบบ
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๖๑”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ ให้ ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป เว้นแต่ข้อ ๘
ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
(๑) ประกาศคณะกรรมการหลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ งชาติ เรื่อ ง การก าหนดหลั ก เกณฑ์
เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๕๗
(๒) ประกาศคณะกรรมการหลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ งชาติ เรื่อ ง การก าหนดหลั ก เกณฑ์
เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นดาเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
(๓) ประกาศคณะกรรมการหลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ งชาติ เรื่อ ง การก าหนดหลั ก เกณฑ์
เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑
ข้อ ๔ ในประกาศนี้
“องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนตาบล ตามกฎหมาย
ว่าด้วยสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล เทศบาลตามกฎหมายว่าด้วยเทศบาล หรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นรูปแบบอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง ที่ได้รับการสนับสนุนให้ดาเนินงานและบริหารจัดการระบบ
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ แต่ไม่ให้หมายความรวมถึงกรุงเทพมหานคร
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“กองทุนหลักประกันสุขภาพ” หมายความว่า กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพื้นที่ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาล
ระดับปฐมภูมิเชิงรุกที่จาเป็นต่อสุขภาพและการดารงชีวิต
“คณะกรรมการกองทุน” หมายความว่า คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
“การจัดบริการสาธารณสุข ” หมายความว่า การจัดบริการสร้างเสริมสุข ภาพ ป้องกันโรค
ฟื้น ฟูสมรรถภาพ และรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก รวมถึงการจัดกระบวนการหรือกิจกรรม
เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรค
“สถานบริการ” หมายความว่า สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
“หน่วยบริการ” หมายความว่า หน่วยบริการตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
“หน่วยงานสาธารณสุข ” หมายความว่า หน่วยงานที่มีภารกิจด้านการสาธารณสุขโดยตรง
แต่มิได้เป็นสถานบริการหรือหน่วยบริการ
“หน่วยงานอื่น” หมายความว่า หน่วยงานที่มิได้มีภารกิจด้านการสาธารณสุข
“องค์กรหรือกลุ่ม ประชาชน” หมายความว่า องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน ภาคเอกชน
หรื อ บุ ค คลที่ มี ก ารรวมตั ว กั น ตั้ ง แต่ ห้ า คนขึ้ น ไป ซึ่ งมี วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ มิ ใช่ เป็ น การแสวงหาผลก าไร
ทั้งนี้ จะเป็นนิติบุคคลหรือไม่ก็ได้
“ผู้ สู ง อายุ ที่ มี ภ าวะพึ่ ง พิ ง ” หมายความว่ า ผู้ สู ง อายุ ที่ มี ค ะแนนประเมิ น ความสามารถ
ในการดาเนินชีวิตประจาวันตามดัชนี บาร์เธลเอดีแอล (Barthel ADL index) เท่ากับหรือน้อยกว่า
สิบเอ็ดคะแนนหรือตามเกณฑ์การประเมินที่สานักงานกาหนด
“การบริการสาธารณสุขสาหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง” หมายความว่า การบริการดูแลระยะยาว
ด้านสาธารณสุขสาหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ที่บ้านหรือชุมชน โดยศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
ในชุมชน หน่วยบริการ หรือสถานบริการ
“ศูน ย์พั ฒ นาคุณ ภาพชีวิต ผู้ สูงอายุ ในชุม ชน” หมายความว่า ศู น ย์ซึ่งดาเนิ น งานเกี่ยวกั บ
การพัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุหรือคนพิการในชุมชน
“ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง” (Caregiver) หมายความว่า บุคคลที่ผ่านการอบรม
ตามหลักสูตรผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงที่สานักงานกาหนด
“สานักงาน” หมายความว่า สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ข้อ ๕ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะได้รับการสนับสนุนให้ดาเนินงานและบริหารจัดการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(๑) มี ค วามประสงค์ เข้ า ร่ ว มด าเนิ น งานและบริ ห ารจั ด การระบบหลั ก ประกั น สุ ข ภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
(๒) มีความพร้อมในการอุดหนุนเงินหรืองบประมาณ
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ข้อ ๖ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ดาเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ โดยให้มีกองทุนหลักประกันสุขภาพที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริม
การจั ด บริ ก ารสาธารณสุ ข ของหน่ ว ยบริก าร สถานบริก าร หน่ วยงานสาธารณสุ ข หน่ วยงานอื่ น
องค์ ก รหรื อ กลุ่ ม ประชาชน เพื่ อ ให้ บุ ค คลสามารถเข้ า ถึ ง บริ ก ารสาธารณ สุ ข ได้ อ ย่ า งทั่ ว ถึ ง
และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น โดยส่ งเสริม กระบวนการมี ส่ วนร่วมตามความพร้อ ม ความเหมาะสม
และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ในประกาศนี้และมติคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ข้อ ๗ เงินหรือทรัพย์สินในกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประกอบด้วย
(๑) เงินที่ได้รับจัดสรรแต่ละปีจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(๒) เงินสมทบจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๓) รายได้อื่น ๆ หรือทรัพย์สินที่ได้รับมาในกิจการของกองทุนหลักประกันสุขภาพ
นอกจากเงินที่ได้รบั จัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตาม (๑) แล้ว ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ที่มีความพร้อม ความเหมาะสม ซึ่งได้แสดงความจานงเข้าร่วมและสานักงานเห็นชอบ
ได้ รับ เงิน เพิ่ ม จากกองทุน หลักประกัน สุขภาพแห่ งชาติในส่วนค่ าบริการสาธารณ สุขสาหรับ ผู้สูงอายุ
ที่ มี ภ าวะพึ่ งพิ ง โด ยองค์ ก รป กค รอ งส่ ว น ท้ องถิ่ น ไม่ ต้ อ งสม ท บ เงิ น ห รื อ ค่ าบ ริ ก ารอื่ น
ตามที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกาหนด
ข้อ ๘ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ตกลงสมทบเงิ น เข้ า กองทุ น หลั ก ประกั น สุ ข ภาพ
ในอัตราร้อยละของเงินที่ได้รับจัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตามข้อ ๗ (๑) ดังต่อไปนี้
(๑) สมทบเงิ น ไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ ๓๐ กรณี ร ายได้ ข ององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ไม่รวมเงินอุดหนุน ต่ากว่า ๖ ล้านบาท
(๒) สมทบเงิ น ไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ ๔๐ กรณี ร ายได้ ข ององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ไม่รวมเงินอุดหนุน ตั้งแต่ ๖ ถึง ๒๐ ล้านบาท
(๓) สมทบเงิ น ไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ ๕๐ กรณี ร ายได้ ข ององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ไม่รวมเงินอุดหนุน สูงกว่า ๒๐ ล้านบาท
ข้อ ๙ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทาบัญชี การรายงานของกองทุน
หลัก ประกัน สุขภาพ และการกากับ ติด ตามเงิน กองทุ น หลัก ประกัน สุขภาพ ให้ เป็ น ไปตามเอกสาร
หมายเลข ๑ แนบท้ายประกาศนี้
เงินในกองทุนหลักประกันสุขภาพสามารถใช้ในปีงบประมาณถัด ๆ ไปได้
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ข้อ ๑๐ เงิน กองทุ น หลั ก ประกั น สุ ข ภาพตามข้ อ ๗ วรรคหนึ่ ง ให้ ใช้ จ่ ายเพื่ อ สนั บ สนุ น
และส่ งเสริ ม เป็ น ค่ า ใช้ จ่ ายตามแผนงาน โครงการ หรือ กิ จ กรรม ที่ ค ณะกรรมการกองทุ น อนุ มั ติ
ดังต่อไปนี้
(๑) เพื่ อ สนั บ สนุ น และส่ งเสริมการจั ด บริการสาธารณสุ ข ของหน่ วยบริก าร สถานบริก าร
หรือหน่วยงานสาธารณสุข
(๒) เพื่ อ สนั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม การจั ด กระบวนการหรื อ กิ จ กรรมสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพ
และการป้องกันโรคขององค์กรหรือกลุ่มประชาชน หรือหน่วยงานอื่น
(๓) เพื่ อสนั บ สนุ น และส่งเสริมการจัด บริการสาธารณสุขของศู น ย์พั ฒ นาเด็กเล็กหรือศู น ย์
ที่ดาเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและดูแลเด็กเล็กในชุมชน ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน
หรือหน่วยงานที่รับ ผิดชอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือศูนย์ที่ดาเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและดูแล
เด็กเล็กในชุมชน หรือการพัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุหรือคนพิการในชุมชน
(๔) เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่เกินร้อยละ ๑๕ ของเงินรายรับของกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ตามข้อ ๗ วรรคหนึ่ งในแต่ ละปี งบประมาณนั้ น หากองค์ กรปกครองส่วนท้อ งถิ่น ใดได้ รับ เงินเพิ่ ม
ตามข้อ ๗ วรรคสอง อาจสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้อีกไม่เกินร้อยละ ๕ กรณีที่มีความจาเป็น
ต้องใช้จ่ายเพื่อจัดหาครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยตรง ให้สนับสนุนได้ในวงเงินตามความจาเป็น และครุภัณฑ์
ที่จัดหาได้ให้เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
(๕) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ ในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาสาธารณสุขได้ตามความจาเป็น เหมาะสม และทันต่อสถานการณ์ได้
กรณี โ ครงการหรื อ กิ จ กรรมที่ ข อการสนั บ สนุ น ตาม (๑) (๓) และ (๕) มี ค วามจ าเป็ น
ต้ อ งจั ด หาครุ ภั ณ ฑ์ เพื่ อ การจั ด บริก ารสาธารณสุ ข ให้ กั บ บุ ค คล ให้ ค ณะกรรมการกองทุ น พิ จ ารณา
สนับสนุนได้ในวงเงินตามความจาเป็น เว้นแต่กรณี (๒) ให้สนับสนุนได้ในวงเงินไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท
ต่ อ โครงการ และครุ ภั ณ ฑ์ ที่ จั ด หาได้ ให้ เป็ น ทรั พ ย์ สิ น ของหน่ ว ยงาน องค์ ก รหรื อ กลุ่ ม ประชาชน
ที่ได้รับการสนับสนุน
ข้อ ๑๑ เงิ น กองทุ น หลั ก ประกั น สุ ข ภาพในส่ ว นค่ า บริ ก ารสาธารณสุ ข ส าหรั บ ผู้ สู ง อายุ
ที่ มี ภ าวะพึ่ ง พิ งตามข้ อ ๗ วรรคสอง ให้ ส นั บ สนุ น แก่ ศู น ย์ พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ผู้ สู ง อายุ ในชุ ม ชน
หน่ ว ยบริ ก ารหรื อ สถานบริ ก าร เพื่ อ จั ด บริ ก ารสาธารณสุ ข ส าหรั บ ผู้ สู ง อายุ ที่ มี ภ าวะพึ่ ง พิ ง สิ ท ธิ
หลักประกัน สุขภาพแห่ งชาติต่อปี ต ามชุด สิท ธิประโยชน์ การบริการด้านสาธารณสุ ขสาหรับ ผู้สูงอายุ
ที่ มี ภ าวะพึ่ ง พิ ง ที่ ก าหนดในเอกสารหมายเลข ๒ แนบท้ า ยประกาศนี้ ทั้ ง นี้ ตามโครงการ
ที่คณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสาหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงอนุมัติ

เลม่ ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๒๖๑ ง

หนา้ ๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑

กรณีผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงนอกเหนือจากวรรคหนึ่ง ให้ใช้จ่ายจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ตามข้ อ ๗ วรรคหนึ่ ง และใช้ ชุ ด สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ก ารบริ ก ารด้ า นสาธารณสุ ข ส าหรั บ ผู้ สู ง อายุ
ที่มีภาวะพึ่งพิงมาเทียบเคียงโดยอนุโลม ทั้งนี้ ตามโครงการที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ
ข้อ ๑๒ ให้มีคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประกอบด้วย
(๑) ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นประธานกรรมการ
(๒) ผู้ทรงคุณวุฒิในท้องถิ่น จานวนสองคน
เป็นกรรมการ
(๓) สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
เป็นกรรมการ
ที่สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย
จานวนสองคน
(๔) หัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิที่จัดบริการสาธารณสุข
เป็นกรรมการ
ในท้องถิ่น ที่คัดเลือกกันเอง จานวนไม่เกินสองคน
(๕) อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บา้ นในท้องถิน่
เป็นกรรมการ
ที่คัดเลือกกันเอง จานวนสองคน
(๖) ผู้แทนหมู่บา้ นหรือชุมชนทีป่ ระชาชนในหมู่บ้าน
เป็นกรรมการ
หรือชุมชนคัดเลือกกันเอง จานวนไม่เกินห้าคน
(๗) ผู้แทนของศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน
เป็นกรรมการ
หรือหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอิสระ ที่อยู่ในท้องถิ่นนั้น (ถ้ามี)
(๘) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นกรรมการและเลขานุการ
(๙) ผู้อานวยการหรือหัวหน้ากองสาธารณสุข
เป็นกรรมการ
และสิ่งแวดล้อมหรือส่วนสาธารณสุข
และผู้ช่วยเลขานุการ
หรือที่เรียกชื่ออื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือเจ้าหน้าที่อื่นที่ผู้บริหารสูงสุด
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย
(๑๐) หัวหน้าหน่วยงานคลังหรือเจ้าหน้าที่
เป็นกรรมการ
ของหน่วยงานคลังที่ผบู้ ริหารสูงสุด
และผู้ช่วยเลขานุการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย
ให้สาธารณสุขอาเภอ หัวหน้าหน่วยบริการประจาที่จัดบริการสาธารณสุขในพื้นที่ และท้องถิ่นอาเภอ
เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการกองทุน
การคัดเลือกกรรมการตาม (๔) (๕) และ (๖) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานกาหนด
ให้กรรมการตาม (๑) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) และ (๑๐) ประชุมคัดเลือกกรรมการ
ตาม (๒) จานวนสองคน จากผู้ทรงคุณวุฒิในท้องถิ่น

เลม่ ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๒๖๑ ง

หนา้ ๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑

เมื่ อ ได้ ก รรมการที่ ม าจากการคั ด เลื อ ก ให้ ผู้ บ ริห ารสู งสุ ด ขององค์ กรปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น
เป็นผู้ออกคาสั่งแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกองทุน และแจ้งให้สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต
ทราบต่อไป
ข้อ ๑๓ ให้กรรมการตามข้อ ๑๒ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) และ (๗) มีวาระอยู่ในตาแหน่ง
คราวละสี่ปี นับแต่วันที่ออกคาสั่งแต่งตั้ง
เมื่ อ ครบก าหนดวาระตามวรรคหนึ่ ง แล้ ว หากยั ง มิ ไ ด้ มี ก ารคั ด เลื อ กกรรมการขึ้ น ใหม่
ให้ ก รรมการซึ่ ง พ้ น จากต าแหน่ งอยู่ ในต าแหน่ ง เพื่ อ ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต่ อ ไป จนกว่ า กรรมการซึ่ ง ได้ รั บ
การคัดเลือกขึ้นใหม่ เข้ารับหน้าที่ แต่ต้องไม่เกินเก้าสิบวัน นับแต่วันที่กรรมการพ้นจากตาแหน่ง
ในกรณี ที่กรรมการตามวรรคหนึ่ง พ้นจากตาแหน่งก่อนครบวาระ ให้ดาเนินการคัด เลือก
กรรมการประเภทเดี ย วกั น แทนภายในสามสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ที่ ต าแหน่ ง กรรมการนั้ น ว่ า งลง
ตามหลั ก เกณฑ์ ที่ ส านั ก งานก าหนดในข้ อ ๑๒ วรรคสามหรื อ วรรคสี่ แล้ ว แต่ ก รณี ให้ ผู้ ไ ด้ รั บ
การคัดเลือกอยู่ในตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลือของกรรมการซึ่งตนแทน เว้นแต่กรณีที่วาระของกรรมการ
ที่พ้นจากตาแหน่งก่อนครบวาระเหลืออยู่ไม่ถึงเก้าสิบวัน จะไม่ดาเนินการคัดเลือกหรือแต่งตั้งกรรมการ
แทนตาแหน่งที่ว่างนั้นก็ได้ และในการนี้ให้คณะกรรมการกองทุนประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่
ในกรณี ที่ ก รรมการตามข้ อ ๑๒ (๓) ว่างลงโดยมิ ใช่ เหตุ พ้ น จากต าแหน่ งก่ อ นครบวาระ
ให้คณะกรรมการกองทุนประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่
ข้อ ๑๔ กรรมการตามข้อ ๑๒ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) และ (๗) นอกจาก
การพ้นจากตาแหน่งตามวาระแล้ว ให้พ้นจากตาแหน่ง ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ย้ายไปดารงตาแหน่งหรือไปประกอบอาชีพในท้องถิ่นหรือพื้นที่อื่น
(๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
(๕) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๖) ได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่โทษสาหรับความผิดที่ได้กระทา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๗) พ้นจากความเป็นสมาชิกภาพของสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจาหมู่บ้าน ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน หรือหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอิสระ
ในท้องถิ่น
(๘) ขาดประชุมสามครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร
ข้อ ๑๕ การประชุมคณะกรรมการกองทุนต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

เลม่ ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๒๖๑ ง

หนา้ ๓๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑

ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
ข้อ ๑๖ คณะกรรมการกองทุนมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) พิจารณาอนุมัติแผนการเงินประจาปีของกองทุนหลักประกันสุขภาพ
(๒) พิจารณาอนุมัติโครงการ หรือกิจกรรม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนตามข้อ ๑๐
(๓) ออกระเบียบที่จาเป็นเพื่อประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดหรือแย้ง
กับประกาศนี้
(๔) สนั บ สนุ น ให้ บุ ค คลในท้ อ งถิ่ น สามารถเข้ า ถึ งบริ ก ารสาธารณสุ ข ทั้ ง ที่ บ้ า น ในชุ ม ชน
หรือหน่วยบริการ ได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
(๕) ให้คาแนะน าในการจัด ทาข้อมูลและโครงการ หรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับงานสาธารณสุข
ของกลุ่มเป้าหมาย แก่หน่วยงาน องค์กรหรือกลุ่มประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๖) พิจารณาให้ความเห็น ชอบรายงานผลการดาเนินงาน รายงานการรับเงิน การจ่ายเงิน
และเงินคงเหลือของกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ข้อ ๑๗ คณะกรรมการกองทุ น มี อ านาจแต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการ หรื อ คณะท างาน
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามประกาศนี้ หรือตามที่คณะกรรมการกองทุนมอบหมาย
ข้อ ๑๘ ให้คณะกรรมการกองทุนแต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดหนึ่งชื่อ “คณะอนุกรรมการ
สนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสาหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง” ประกอบด้วย
(๑) ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้บริหารอื่น เป็นประธานอนุกรรมการ
ที่ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย
(๒) ผู้แทนกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ จานวนสองคน
เป็นอนุกรรมการ
(๓) หัวหน้าหน่วยบริการประจาที่จัดบริการสาธารณสุขในท้องถิ่น
เป็นอนุกรรมการ
หรือผู้แทน
(๔) สาธารณสุขอาเภอหรือผู้แทน
เป็นอนุกรรมการ
(๕) หัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิที่จัดบริการสาธารณสุข
เป็นอนุกรรมการ
ในท้องถิ่น
(๖) ผู้จัดการการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข
เป็นอนุกรรมการ
(๗) ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มภี าวะพึ่งพิง
เป็นอนุกรรมการ
(๘) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นอนุกรรมการ
และเลขานุการ
(๙) เจ้าหน้าที่อื่นที่ผู้บริหารสูงสุด
เป็นอนุกรรมการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย
และผู้ช่วยเลขานุการ
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ข้อ ๑๙ คณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสาหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
มีอานาจหน้าที่ พิจารณาอนุมัติโครงการ แผนการดูแลรายบุคคล รวมถึงค่าใช้จ่ายตามแผนการดูแล
รายบุคคลสาหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน หน่วยบริการ
หรือสถานบริการ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวติ ผู้สูงอายุในชุมชน ตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานกาหนด
ข้อ ๒๐ การประชุ ม ของคณะอนุ ก รรมการสนั บ สนุ น การจัด บริก ารดูแ ลระยะยาวส าหรับ
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง คณะอนุกรรมการ คณะทางาน ที่คณะกรรมการกองทุนแต่งตั้ง ให้นาข้อ ๑๕
มาบังคับใช้โดยอนุโลม
ข้อ ๒๑ ให้กรรมการ ที่ปรึกษา อนุกรรมการ และคณะทางาน ได้รับค่าตอบแทนในการประชุม
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่น
ให้บุคคลภายนอก และเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับการแต่งตั้ง
ให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการดาเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพ ที่เข้าร่วมประชุม
มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการประชุม ทั้งนี้ ต้องไม่เกินวงเงินของข้อ ๑๐ (๔)
ค่าใช้จ่ายตามวรรคหนึ่ง และวรรคสองให้เป็นไปตามเอกสารหมายเลข ๑ แนบท้ายประกาศนี้
ข้อ ๒๒ เพื่ อให้ กองทุ น หลั กประกั น สุ ข ภาพมี ก ารพั ฒ นาอย่ างยั่ งยืน และมี ก ารด าเนิ น งาน
ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ให้สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ประสานกับท้องถิ่นจังหวัด
ในการติดตาม กากับ ประเมินผล และส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในพื้นที่ที่รับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง และรายงานให้สานักงานทราบ
ข้อ ๒๓ องค์กรปกครองส่ว นท้ องถิ่นใดมีเงินกองทุ นหลักประกันสุขภาพคงเหลือมากกว่า
สองเท่าของรายรับของกองทุนหลักประกันสุขภาพตามข้อ ๗ วรรคหนึ่ง ของปีงบประมาณที่ผ่านมา
สานักงานอาจงดการจัดสรรเงินจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตามข้อ ๗ (๑) และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นงดการสมทบเงินตามข้อ ๗ (๒) ของปีงบประมาณนั้น
การด าเนิ น งานและบริ ห ารจั ด การกองทุ น หลั ก ประกั น สุ ข ภาพในปี ง บประมาณนั้ น
กรณีค่าใช้จ่ายเพื่อการบริหารหรือพัฒ นากองทุนหลักประกันสุขภาพตามข้อ ๑๐ (๔) ให้สนับสนุ น
ค่าใช้จ่ายได้ไม่เกินวงเงินของปีงบประมาณที่ผ่านมา
ข้อ ๒๔ ให้ เงิ น กองทุ น หลั ก ประกั น สุ ข ภาพ คณะกรรมการกองทุ น คณะอนุ ก รรมการ
คณะทางาน แนวทางปฏิบัติ และการดาเนินงานต่าง ๆ ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรื่อง การกาหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินงานและบริหารจัดการ
กองทุ น หลั ก ประกั น สุ ข ภาพในระดั บ ท้ อ งถิ่ น หรื อ พื้ น ที่ พ.ศ. ๒๕๕๗ และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม
เป็ น เงิน กองทุ น หลั ก ประกั น สุ ข ภาพ เป็ น คณะกรรมการกองทุ น คณะอนุ ก รรมการ คณะท างาน
เป็นแนวทางปฏิบัติและการดาเนินงานต่อเนื่องตามประกาศนี้
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ให้กรรมการกองทุน อนุกรรมการ และคณะทางานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในตาแหน่งต่อไปได้
ไม่ เกิ น เก้ า สิ บ วั น นั บ จากวั น ที่ ป ระกาศนี้ ใช้ บั ง คั บ และให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ด าเนิ น การ
เพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมการตามข้อ ๑๒ ต่อไป
ในปี ง บประมาณ ๒๕๖๒ ให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น สมทบเงิน ในอั ต ราตามข้ อ ๖
แห่งประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกาหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุน
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๕๗ และให้ถือว่าข้อกาหนดของประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรื่อง การกาหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น ดาเนินงานและบริหารจัดการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๕๗ ในส่วนที่เกี่ยวกับการสมทบเงิน
ยังคงมีผลใช้บังคับได้ต่อไปและตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสบทบเงินเข้า
กองทุนหลักประกันสุขภาพในอัตราตามข้อ ๘
ข้อ ๒๕ การดาเนินงานใดตามประกาศนี้ หากยังไม่มี กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือหลักเกณฑ์
ที่จะกาหนดขึ้นตามประกาศนี้ ให้ใช้ กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือหลักเกณฑ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
บังคับใช้โดยอนุโลม
ข้อ ๒๖ ให้เลขาธิการสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้
และให้มีอานาจวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
ปิยะสกล สกลสัตยาทร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

เอกสารหมายเลข ๑ แนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินงานและบริหารจัดการ
ระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๖๑
ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑
หมวด ๑
การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทาบัญชีและรายงาน
ของกองทุนหลักประกันสุขภาพ
๑. การรับเงิน และการเก็บรักษาเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ
๑.๑ บรรดาเงินรายรับเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพตามข้อ ๗ วรรคหนึ่ง ให้นาส่งเข้าบัญชี
กองทุนหลักประกันสุขภาพ ที่เปิดบัญชี กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ประเภท
บั ญ ชี เ งิ น ฝากออมทรั พ ย์ โดยใช้ ชื่ อ บั ญ ชี ว่ า “กองทุ น หลั ก ประกั น สุ ข ภาพ...(ระบุ ชื่ อ องค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น)”
ให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ ไ ด้ รั บ เงิ น ตามข้ อ ๗ วรรคสอง เปิ ด บั ญ ชี กั บ ธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประเภทบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ โดยใช้ชื่อบัญชีว่า “กองทุนหลักประกัน
สุขภาพ...(ระบุชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) เพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง” แยกออกจากบัญชีกองทุน
หลักประกันสุขภาพตามวรรคหนึ่ง
กรณี ที่ มีความจ าเป็ น ไม่ อ าจเปิด บัญชี กั บ ธนาคารเพื่ อ การเกษตรและสหกรณ์ก ารเกษตร
ตามวรรคหนึ่งและวรรคสองได้ ให้เปิดบัญชีกับธนาคารของรัฐอื่นได้ โดยให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นกับสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ทั้งนี้ บัญชีกองทุนหลักประกันสุขภาพ ที่ได้เปิดบัญชีไว้แล้วก่อนประกาศนี้ใช้บังคับ ให้ถือว่า
เป็นบัญชีเงินฝากตามวรรคหนึ่งและวรรคสองแล้วแต่กรณี
๑.๒ การรับเงินเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพให้รับเป็น เงินสด เช็ค ตั๋วแลกเงิน หรือธนาณัติ
ก็ได้ และให้ออกใบเสร็จรับเงินในนามของกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตามแบบที่สานักงานกาหนด ให้แก่ผู้
ชาระเงินทุกครั้ง เว้นแต่การรับเงินที่ได้รับการจัดสรรแต่ละปีจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามที่
คณะกรรมการหลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ก าหนด โดยให้ ใ ช้ ห ลั ก ฐานการโอนเงิ น ผ่ า นทางธนาคาร
เป็นหลักฐานอ้างอิงในการบันทึกบัญชีรายรับ
๑.๓ เงินสดที่กองทุนหลักประกันสุขภาพได้รับไว้ ให้นาฝากเข้าบัญชีตาม ๑.๑ ภายในวันที่
ได้รับเงิน หากไม่สามารถนาเงินดังกล่าวฝากเข้าบัญชีได้ทัน ให้พนักงานส่วนท้องถิ่นที่ผู้บริหารสูงสุดมอบหมาย
นาเงินสดจานวนดังกล่าวเก็บรวมไว้ในซองหรือหีบห่อ ระบุเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ จานวนเงิน ปิดผนึก
ลงลายมือชื่อผู้รับผิดชอบ และนาฝากไว้ที่ตู้นิรภัยหรือสถานที่เก็บรักษาเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้ว
ให้นาฝากเข้าบัญชีในวันทาการถัดไป
๑.๔ การสมทบเงิ น จากองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ให้ ด าเนิ น การโดยเร็ ว เมื่ อ เริ่ ม ต้ น
ปีงบประมาณ กรณีมีความจาเป็น ให้สมทบได้ไม่เกินปีงบประมาณที่สานักงานจ่ายเงินสนับสนุน
/๒. การจ่ายเงิน…

๒
๒. การจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ
๒.๑ การจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพตามข้อ ๗ วรรคหนึ่ง และวรรคสองแล้วแต่กรณี
ให้ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สั่งจ่ายได้ตามวัตถุประสงค์ของเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ
นั้ น ๆ ทั้ ง นี้ ภายใต้ โ ครงการ หรื อ กิ จ กรรม ที่ ค ณะกรรมการกองทุ น หรื อ คณะอนุ ก รรมการสนั บ สนุ น
การจัดบริการดูแลระยะยาวสาหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงอนุมัติ แล้วแต่กรณี
๒.๒ วิธีการจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ ให้จ่ายได้ ดังต่อไปนี้
๒.๒.๑ จ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมหรือตั๋วแลกเงินหรือธนาณัติ
๒.๒.๒ จ่ายทางธนาคาร
๒.๒.๓ จ่ายทางอื่นตามที่คณะกรรมการกองทุนกาหนด
๒.๓ ให้ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือรองผู้บริหารสูงสุดที่ผู้บริหารสูงสุด
มอบหมายหรือปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคนใดคนหนึ่ง ลงนามร่วมกับพนักงานส่วนท้องถิ่น คนใดคนหนึ่ง
ที่ ผู้ บ ริ ห ารสู ง สุ ด มอบหมายไว้ จ านวนสองคน รวมเป็ น ผู้ ล งนามสองคน เป็ น ผู้ เ บิ ก เงิ น จากบั ญ ชี ก องทุ น
หลักประกันสุขภาพตามโครงการหรือกิจกรรมที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุน หรือคณะอนุกรรมการ
สนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสาหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง แล้วแต่กรณี
๒.๔ การจ่ า ยให้ ผู้ มี สิ ท ธิ รั บ เงิ น ที่ เ ป็ น หน่ ว ยบริ ก าร สถานบริ ก าร หน่ ว ยงานสาธารณสุ ข
หรือหน่วยงานอื่น ให้หัวหน้าของหน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข หรือหน่วยงานอื่นนั้น
เป็นผู้รับเงิน หากไม่สามารถมารับเงินได้ด้วยตนเอง จะมอบอานาจให้ผู้อื่นเป็นผู้รับเงินแทนก็ให้กระทาได้ ทั้งนี้
ต้องมีหนังสือมอบอานาจที่ชัดเจน
๒.๕ การจ่ายให้ผู้มีสิทธิรับเงินที่เป็นองค์กรหรือกลุ่มประชาชน ให้ผู้แทนที่ได้รับมอบหมายจาก
องค์กรหรือกลุม่ ประชาชน ไม่น้อยกว่าสองคนขึ้นไปเป็นผู้รับเงิน
๒.๖ การจ่ ายเงิน กองทุนหลั กประกั นสุ ขภาพ ต้องมีห ลั กฐานการจ่ายเป็น ใบเสร็จ รั บ เงิ น
ใบสาคัญรับเงิน ตามแบบที่สานักงานกาหนด หรือหลักฐานการนาเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ มีสิ ทธิ
รับเงิน หรือหลักฐานการรับเงินอย่างอื่น ตามที่คณะกรรมการกองทุนกาหนด เก็บไว้เพื่อการตรวจสอบ
๓. การจัดทาบัญชีและรายงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ
๓.๑ การบันทึกบัญชี ให้บันทึกตามรูปแบบที่สานักงานกาหนด
๓.๒ รอบระยะเวลาบัญชีให้ถือตามปีงบประมาณ กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วม
ดาเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่ ระหว่างรอบระยะเวลาบัญชี
ให้เริ่มระบบบัญชี ณ วันที่ได้รับเงินเป็นครั้งแรกจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
๓.๓ ให้ องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่นจัด ทารายงานผลการดาเนินงาน รายงานการรับเงิ น
การจ่ายเงิน และเงินคงเหลือ ด้วยระบบอิเล็ กทรอนิกส์ สารสนเทศหรือระบบอื่น และจัดส่งรายงานผลการ
ด าเนิ น งาน รายงานการรั บ เงิ น การจ่ า ยเงิ น และเงิ น คงเหลื อ ของกองทุ น หลั ก ประกั น สุ ข ภาพที่ ผ่ า น
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุนแล้ว ให้สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ทุกไตรมาส โดยให้
จัดส่งภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส ตามรูปแบบที่สานักงานกาหนด
/ภายในเดือน...

๓
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปีให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทารายงานผลการดาเนินงาน
รายงานการรั บ เงิ น การจ่ า ยเงิ น และเงิ น คงเหลื อ ของกองทุ น หลั ก ประกั น สุ ข ภาพ ที่ ผ่ า นความเห็ น ชอบ
จากคณะกรรมการกองทุนแล้ว เก็บไว้เพื่อการตรวจสอบ
หมวด ๒
การกากับติดตามเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ
๔. กรณีหน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข และหน่วยงานอื่น
๔.๑ เมื่ อ ได้ รั บ เงิ น จากกองทุ น หลั ก ประกั น สุ ข ภาพ ให้ น าไปใช้ จ่ า ยตามวั ต ถุ ป ระสงค์
ของกองทุนหลักประกันสุขภาพ ภายใต้โครงการ หรือกิจกรรม ที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ ทั้งนี้ การรับเงิน
การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน ให้เป็นไปตามระเบียบทีห่ น่วยงานนั้น ๆ ถือปฏิบัติ
๔.๒ เก็บหลักฐานการจ่ายเงินจากบัญชีไว้เพื่อการตรวจสอบ
๔.๓ เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ ให้จัดทารายงานผลการดาเนินงาน และรายงานการจ่ายเงิน ตาม
โครงการ หรือกิจกรรมที่ได้รั บอนุมัติ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุ ข ภาพเพื่อให้ คณะกรรมการกองทุน ทราบ
และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเก็บไว้เพื่อการตรวจสอบ
๔.๔ กรณีที่มีเงินเหลือจากการดาเนินงาน ให้นาเงินที่เหลือส่งคืนกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เว้นแต่เงินสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสาหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
หากดาเนินการตามโครงการและแผนการดูแลรายบุคคลแล้ว ให้ถือเป็นทรัพย์สินของหน่วยงาน
๕. กรณีองค์กรหรือกลุ่มประชาชน
๕.๑ เมื่อได้รับเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ ให้นาไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของกองทุน
หลักประกันสุขภาพ ภายใต้โครงการ หรือกิจกรรมที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ เว้นแต่รายการค่าใช้จ่าย
ดังต่อไปนี้ ให้จ่ายตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
๕.๑.๑ ค่าใช้จ่ายสาหรับบุคคลที่ดาเนินงานตามโครงการ หรือกิจกรรมที่ได้รับอนุมัติ จาก
คณะกรรมการกองทุน ให้เบิกจ่ายในอัตราเทียบเคียงตามระเบียบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอนุโลม
๕.๑.๒ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางสาหรับบุคคลที่ดาเนินงานตามโครงการ หรือกิจกรรม ที่ได้รับ
อนุมัติจากคณะกรรมการกองทุน ให้เบิกจ่ายในอัตราเทียบเคียงตามระเบียบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยอนุโลม
๕.๒ การจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการ หรือกิจกรรม ให้ถือราคากลางตามระเบียบของทางราชการ
หรือราคาตลาดโดยทั่วไปในขณะที่จัดซื้อจัดจ้าง
๕.๓ การจั ด หาครุ ภัณฑ์ ให้ แนบเอกสารใบเสร็จรับเงินหรือใบส าคัญรับเงินไว้กับรายงาน
การจ่ายเงินดังกล่าวด้วย
๕.๔ เมื่อเสร็ จ สิ้ น โครงการ ให้ จัดทารายงานผลการดาเนินงาน และรายงานการจ่ายเงิ น
ตามโครงการ หรือกิจกรรมที่ได้รับอนุมั ติ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพเพื่อให้คณะกรรมการกองทุนทราบ
และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเก็บไว้เพื่อการตรวจสอบ
๕.๕ กรณีที่มีเงินเหลือจากการดาเนินงาน ให้นาเงินที่เหลือส่งคืนกองทุนหลักประกันสุขภาพ
/หมวด ๓ ...

๔
หมวด ๓
ค่าตอบแทนการประชุม ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่นในการปฏิบัติหน้าที่
๖. เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพให้จ่ายเป็นค่าตอบแทนของกรรมการ ที่ปรึกษา อนุกรรมการ คณะทางาน
และบุคคลภายนอกที่ได้รับเชิญมาประชุม ดังต่อไปนี้
๖.๑ ค่าตอบแทนในการประชุมสาหรับกรรมการหรือที่ปรึกษา ไม่เกินครั้งละ ๔๐๐ บาทต่อคน
เดือนหนึ่งไม่เกิน ๘๐๐ บาท
๖.๒ ค่ า ตอบแทนในการประชุ ม ส าหรั บ อนุ ก รรมการ ไม่ เ กิ น ครั้ ง ละ ๓๐๐ บาทต่ อ คน
เดือนหนึ่งไม่เกิน ๖๐๐ บาท
๖.๓ ค่าตอบแทนในการประชุมสาหรับคณะทางาน ไม่เกินครั้งละ ๒๐๐ บาทต่อคน เดือนหนึ่ง
ไม่เกิน ๔๐๐ บาท
๖.๔ ค่าตอบแทนในการประชุ ม ส าหรับ บุ ค คลภายนอกซึ่งเข้า ร่ว มประชุ ม คณะกรรมการ
กองทุน หรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะทางาน ให้เบิกจ่ายค่าตอบแทนได้เท่ากับกรรมการ หรืออนุกรรมการ
หรือคณะทางาน แล้วแต่กรณี
๗. เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพให้จ่ายเป็นค่าตอบแทนสาหรับเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการดาเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพที่เข้าประชุมคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะทางาน ให้เบิกจ่ายในอัตราเท่ากับ
กรรมการ หรืออนุกรรมการ หรือคณะทางาน แล้วแต่กรณี
๘. เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพให้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางของกรรมการ ที่ปรึกษา อนุกรรมการ
คณะทางาน และเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้า ที่
เกี่ยวกับการดาเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ให้เบิกจ่ายได้ในอัตราไม่เกินระเบี ยบ
ของทางราชการโดยอนุโลม ทั้งนี้ โดยการอนุมัติของประธานกรรมการ

เอกสารหมายเลข ๒ แนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินงานและบริหารจัดการ
ระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๖๑
ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑
_____________________________
ชุดสิทธิประโยชน์การบริการด้านสาธารณสุขสาหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
ประเภทและ
กิจกรรมบริการ

๑. ประเมินก่อนให้บริการ
และวางแผนการดูแล
รายบุคคลระยะยาวด้าน
สาธารณสุข (Care Plan)

๒. ให้บริการดูแลระยะ
ยาวด้านสาธารณสุข
โดยบุคลากรสาธารณสุข/
ทีมหมอครอบครัว
(กิจกรรม รูปแบบการให้
บริการ และความถี่ในการ
ให้บริการ ขึ้นอยู่กับสภาพ
ปัญหาของผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิงแต่ละราย
เป็นสาคัญ)

กลุ่มที่ ๑
เคลื่อนไหวได้บ้าง
และอาจมีปญ
ั หา
การกิน หรือการ
ขับถ่าย แต่ไม่มีภาวะ
สับสนทางสมอง

ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
กลุ่มที่ ๒
กลุ่มที่ ๓
กลุ่มที่ ๔
เหมือนกลุม่ ที่ ๑
เคลื่อนไหวเองไม่ได้
เหมือนกลุม่ ที่ ๓
แต่มีภาวะสับสน
และอาจมีปญ
ั หาการ และมีอาการเจ็บป่วย
ทางสมอง
กิน หรือการขับถ่าย
รุนแรง หรืออยู่ใน
หรือมีอาการเจ็บป่วย ระยะท้ายของชีวิต
รุนแรง

ประเมินและวางแผน
โดยผู้จัดการการดูแล
ระยะยาวด้าน
สาธารณสุข (care
manager) และหรือ
บุคลากรสาธารณสุข
๑ ครั้ง/ปี
ความถี่ของการให้
บริการอย่างน้อย
เดือนละ ๑ ครั้ง

ประเมินและวางแผน
โดยผู้จัดการการดูแล
ระยะยาวด้าน
สาธารณสุข (care
manager) และหรือ
บุคลากรสาธารณสุข
๑ ครั้ง/ปี
ความถี่ของการให้
บริการอย่างน้อย
เดือนละ ๑ ครั้ง

ประเมินและวางแผน
โดยผู้จัดการการดูแล
ระยะยาวด้าน
สาธารณสุข (care
manager) และหรือ
บุคลากรสาธารณสุข
๑ ครั้ง/ปี
ความถี่ของการให้
บริการอย่างน้อย
เดือนละ ๑ ครั้ง

ประเมินและวางแผน
โดยผู้จัดการการดูแล
ระยะยาวด้าน
สาธารณสุข (care
manager) และหรือ
บุคลากรสาธารณสุข
๑ ครั้ง/ปี
ความถี่ของการให้
บริการอย่างน้อย
เดือนละ ๒ ครั้ง

๒.๑ บริการดูแลที่
บ้าน/ชุมชน เพื่อให้
บริการแก่ผู้สูงอายุฯ
ให้คาแนะนาและฝึก
สอนแก่ญาติ/ผูด้ ูแล
ได้แก่

๒.๑ บริการดูแลที่
บ้าน/ชุมชน เพื่อให้
บริการแก่ผู้สูงอายุฯ
ให้คาแนะนาและฝึก
สอนแก่ญาติ/ผูด้ ูแล
ได้แก่

๒.๑ บริการดูแลที่
บ้าน/ชุมชน เพื่อให้
บริการแก่ผู้สูงอายุฯ
ให้คาแนะนาและฝึก
สอนแก่ญาติ/ผูด้ ูแล
ได้แก่

๒.๑ บริการดูแลที่
บ้าน/ชุมชน เพื่อให้
บริการแก่ผู้สูงอายุฯ
ให้คาแนะนาและฝึก
สอนแก่ญาติ/ผูด้ ูแล
ได้แก่

๒.๑.๑ การดูแลด้าน
การพยาบาล เช่น
ประเมินสภาวะสุขภาพ
ให้ความรู้เรื่องโรคหรือ
ความเจ็บป่วย การให้
การพยาบาลทั่วไป
การให้คาปรึกษา
การป้องกันภาวะเสี่ยง
ต่อการเจ็บป่วย/หกล้ม
การป้องกันภาวะสมอง
เสื่อม ประเมินและ
ป้องกันภาวะซึมเศร้า

๒.๑.๑ การดูแลด้าน
การพยาบาล เช่น
ประเมินสภาวะสุขภาพ
ให้ความรู้เรื่องโรคหรือ
ความเจ็บป่วย การให้
การพยาบาลทั่วไป
การให้คาปรึกษา
การป้องกันภาวะเสี่ยง
ต่อการเจ็บป่วย/หกล้ม
ประเมินและป้องกัน
ภาวะซึมเศร้า บริการ
สร้างเสริมสุขภาพ การ

๒.๑.๑ การดูแลด้าน
การพยาบาล เช่น
ประเมินสภาวะสุขภาพ
ให้ความรู้เรื่องโรคหรือ
ความเจ็บป่วย การให้
การพยาบาลทั่วไป
การให้คาปรึกษา
การป้องกันภาวะเสี่ยง
ต่อการเจ็บป่วย
การป้องกันภาวะสมอง
เสื่อม ประเมินและ
ป้องกันภาวะซึมเศร้า

๒.๑.๑ การดูแลด้าน
การพยาบาล เช่น
ประเมินสภาวะสุขภาพ
ให้ความรู้เรื่องโรคหรือ
ความเจ็บป่วย การให้
การพยาบาลทั่วไป
การให้คาปรึกษา
การป้องกันภาวะเสี่ยง
ต่อการเจ็บป่วย
ประเมินและป้องกัน
ภาวะซึมเศร้า การ

๒
ประเภทและ
กิจกรรมบริการ

กลุ่มที่ ๑
เคลื่อนไหวได้บ้าง
และอาจมีปญ
ั หา
การกิน หรือการ
ขับถ่าย แต่ไม่มีภาวะ
สับสนทางสมอง

ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
กลุ่มที่ ๒
กลุ่มที่ ๓
กลุ่มที่ ๔
เหมือนกลุม่ ที่ ๑
เคลื่อนไหวเองไม่ได้
เหมือนกลุม่ ที่ ๓
แต่มีภาวะสับสน
และอาจมีปญ
ั หาการ และมีอาการเจ็บป่วย
ทางสมอง
กิน หรือการขับถ่าย
รุนแรง หรืออยู่ใน
หรือมีอาการเจ็บป่วย ระยะท้ายของชีวิต
รุนแรง

บริการสร้างเสริม
สุขภาพและการออก
กาลังกายที่เหมาะสม
เป็นต้น

กระตุ้นความรู้ความคิด
ความเข้าใจ (cognitive
stimulation) การให้
บริการพยาบาลเฉพาะ
รายตามสภาวะความ
เจ็บป่วย เป็นต้น

บริการสร้างเสริม
สุขภาพ การให้บริการ
พยาบาลเฉพาะราย
เช่น การป้องกัน เฝ้า
ระวังภาวะแทรกซ้อน
การป้องกันและดูแล
แผลกดทับ การดูแล
สายสวนต่าง ๆ เป็นต้น

๒.๑.๒ การฟื้นฟูสภาพ
ร่างกาย เช่น การทา
กายภาพบาบัด การ
ทากิจกรรมบาบัด การ
กระตุ้นการกลืน การ
ให้บริการแพทย์แผน
ไทย/แพทย์ทางเลือก
การป้องกันการหกล้ม
การป้องกันข้อติด/
ข้อขัด การฝึกผูด้ ูแล
ในการช่วยเหลือผู้ป่วย
เป็นต้น

๒.๑.๒ การฟื้นฟูสภาพ
ร่างกาย เช่น การทา
กายภาพบาบัด การ
ทากิจกรรมบาบัด การ
กระตุ้นการกลืน การ
ให้บริการแพทย์แผน
ไทย/แพทย์ทางเลือก
การป้องกันการหกล้ม
การป้องกันข้อติด/
ข้อขัดการฝึกผู้ดูแล
ในการช่วยเหลือผู้ป่วย
เป็นต้น

๒.๑.๒ การฟื้นฟูสภาพ
ร่างกาย เช่น การทา
กายภาพบาบัด การ
ทากิจกรรมบาบัด การ
กระตุ้นการกลืน การ
ให้บริการแพทย์แผน
ไทย/แพทย์ทางเลือก
การป้องกันการตก
เตียง การป้องกัน
ข้อติด/ข้อขัด การฝึก
ผู้ดูแลในการ
เคลื่อนย้ายผู้ป่วย
เป็นต้น

๒.๑.๓ การดูแลด้าน
โภชนาการ เช่น การ
ประเมินความสามารถ
การบดเคีย้ ว การกลืน
และภาวะโภชนาการ
เพื่อแนะนา ส่งเสริม
และแก้ไขภาวะ
โภชนาการที่เหมาะสม
รายบุคคล การแนะนา

๒.๑.๓ การดูแลด้าน
โภชนาการ เช่น การ
ประเมินความสามารถ
การบดเคีย้ ว การกลืน
และภาวะโภชนาการ
เพื่อแนะนา ส่งเสริม
และแก้ไขภาวะ
โภชนาการที่เหมาะสม
รายบุคคล การแนะนา

๒.๑.๓ การดูแลด้าน
โภชนาการ เช่น การ
ประเมินความสามารถ
การบดเคีย้ ว การกลืน
และภาวะโภชนาการ
เพื่อแนะนา ส่งเสริม
และแก้ไขภาวะ
โภชนาการที่เหมาะสม
รายบุคคล การแนะนา

ให้บริการพยาบาล
เฉพาะราย เช่น
การป้องกัน เฝ้าระวัง
ภาวะแทรกซ้อน
การป้องกันและดูแล
แผลกดทับ การดูแล
สายสวนต่าง ๆ การให้
ออกซิเจน การดูด
เสมหะ การประเมิน
และดูแลเพื่อลดความ
ทรมานจากความ
เจ็บปวด เป็นต้น
๒.๑.๒ การฟื้นฟูสภาพ
ร่างกาย เช่น การทา
กายภาพบาบัด การ
ทากิจกรรมบาบัด การ
กระตุ้นการกลืน การ
ให้บริการแพทย์แผน
ไทย/แพทย์ทางเลือก
การป้องกันการตก
เตียง การป้องกัน
ข้อติด/ข้อขัด การฝึก
ผู้ดูแลในการ
เคลื่อนย้ายผู้ป่วย
เป็นต้น
๒.๑.๓ การดูแลด้าน
โภชนาการ เช่น การ
ประเมินความสามารถ
การบดเคีย้ ว การกลืน
และภาวะโภชนาการ
เพือ่ แนะนา ส่งเสริม
และแก้ไขภาวะ
โภชนาการที่เหมาะสม
รายบุคคล การแนะนา

๓
ประเภทและ
กิจกรรมบริการ

กลุ่มที่ ๑
เคลื่อนไหวได้บ้าง
และอาจมีปญ
ั หา
การกิน หรือการ
ขับถ่าย แต่ไม่มีภาวะ
สับสนทางสมอง

ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
กลุ่มที่ ๒
กลุ่มที่ ๓
กลุ่มที่ ๔
เหมือนกลุม่ ที่ ๑
เคลื่อนไหวเองไม่ได้
เหมือนกลุม่ ที่ ๓
แต่มีภาวะสับสน
และอาจมีปญ
ั หาการ และมีอาการเจ็บป่วย
ทางสมอง
กิน หรือการขับถ่าย
รุนแรง หรืออยู่ใน
หรือมีอาการเจ็บป่วย ระยะท้ายของชีวิต
รุนแรง

วางแผนและฝึกสอน
การเตรียมอาหาร
ทั่วไป/อาหารเสริม/
อาหารพิเศษ
ที่เหมาะสมรายบุคคล

วางแผนและฝึกสอน
การเตรียมอาหาร
ทั่วไป/อาหารเสริม/
อาหารพิเศษ
ที่เหมาะสมรายบุคคล

วางแผนและฝึกสอน
การเตรียมอาหาร
ทั่วไป/อาหารเสริม/
อาหารพิเศษ
ที่เหมาะสมรายบุคคล

วางแผนและฝึกสอน
การเตรียมอาหาร
ทั่วไป/อาหารเสริม/
อาหารพิเศษ
ที่เหมาะสมรายบุคคล
เช่น การให้อาหารปั่น
ทางสายยาง เป็นต้น

๒.๑.๔ การดูแลด้าน
เภสัชกรรม เช่น การ
ประเมินความจาเป็น
และการใช้ยาที่เหมาะ
กับผู้สูงอายุฯ การป้อง
กันการใช้ยาผิดหรือ
เกินความจาเป็น
การป้องกันและเฝ้า
ระวังภาวะแทรกซ้อน
จากการใช้ยา
ให้คาแนะนา ปรึกษา
เรื่องยา เวชภัณฑ์
และผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารที่เหมาะสม
รายบุคคล

๒.๑.๔ การดูแลด้าน
เภสัชกรรม เช่น การ
ประเมินความจาเป็น
และการใช้ยาที่เหมาะ
กับผู้สูงอายุฯ การป้อง
กันการใช้ยาผิดหรือ
เกินความจาเป็น
การป้องกันและเฝ้า
ระวังภาวะแทรกซ้อน
จากการใช้ยา
ให้คาแนะนา ปรึกษา
เรื่องยา เวชภัณฑ์
และผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารที่เหมาะสม
รายบุคคล

๒.๑.๔ การดูแลด้าน
เภสัชกรรม เช่น การ
ประเมินความจาเป็น
และการใช้ยาที่เหมาะ
กับผู้สูงอายุฯ การป้อง
กันการใช้ยาผิดหรือ
เกินความจาเป็น
การป้องกันและเฝ้า
ระวังภาวะแทรกซ้อน
จากการใช้ยา
ให้คาแนะนา ปรึกษา
เรื่องยา เวชภัณฑ์
และผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารที่เหมาะสม
รายบุคคล แนะนา
ญาติ/ผู้ดูแลในการ
จัดเตรียมและการให้
ยาอย่างเหมาะสมกับ
ผู้ป่วยเฉพาะราย

๒.๑.๔ การดูแลด้าน
เภสัชกรรม เช่น การ
ประเมินความจาเป็น
และการใช้ยาที่เหมาะ
กับผู้สูงอายุฯ การป้อง
กันการใช้ยาผิดหรือ
เกินความจาเป็น
การป้องกันและเฝ้า
ระวังภาวะแทรกซ้อน
จากการใช้ยา
ให้คาแนะนา ปรึกษา
เรื่องยา เวชภัณฑ์
และผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารที่เหมาะสม
รายบุคคล แนะนา
ญาติ/ผู้ดูแลในการ
จัดเตรียมและการให้
ยาอย่างเหมาะสมกับ
ผู้ป่วยเฉพาะราย การ
บริหารจัดการเพื่อการ
เข้าถึงยาปวดอย่าง
เหมาะสมแก่ผู้ป่วย

๒.๑.๕ การดูแลสุขภาพ
ด้านอื่น ๆ ตามความ
จาเป็น เช่น การดูแล
สุขภาพช่องปาก การ

๒.๑.๕ การดูแลสุขภาพ
ด้านอื่น ๆ ตามความ
จาเป็น เช่น การดูแล
สุขภาพช่องปาก การ

๒.๑.๕ การดูแลสุขภาพ
ด้านอื่น ๆ ตามความ
จาเป็น เช่น การดูแล
สุขภาพช่องปาก การ

๒.๑.๕ การดูแลสุขภาพ
ด้านอื่น ๆ ตามความ
จาเป็น เช่น การดูแล
สุขภาพช่องปาก การ

๔
ประเภทและ
กิจกรรมบริการ

๓. บริการดูแลที่บา้ น/
ชุมชน และให้คาแนะนา
แก่ญาติและผูด้ ูแล โดย
ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ
(caregiver) หรือเครือข่าย
สุขภาพอื่น ๆ หรือ
อาสาสมัคร จิตอาสา
(กิจกรรม รูปแบบการให้
บริการ และความถี่ในการ
ให้บริการขึ้นอยู่กับสภาพ
ปัญหาของผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิงแต่ละรายเป็น
สาคัญ ตามคาแนะนา/
มอบหมายของผู้จดั การ
การดูแลระยะยาวด้าน
สาธารณสุข)

กลุ่มที่ ๑
เคลื่อนไหวได้บ้าง
และอาจมีปญ
ั หา
การกิน หรือการ
ขับถ่าย แต่ไม่มีภาวะ
สับสนทางสมอง

ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
กลุ่มที่ ๒
กลุ่มที่ ๓
กลุ่มที่ ๔
เหมือนกลุม่ ที่ ๑
เคลื่อนไหวเองไม่ได้
เหมือนกลุม่ ที่ ๓
แต่มีภาวะสับสน
และอาจมีปญ
ั หาการ และมีอาการเจ็บป่วย
ทางสมอง
กิน หรือการขับถ่าย
รุนแรง หรืออยู่ใน
หรือมีอาการเจ็บป่วย ระยะท้ายของชีวิต
รุนแรง

ดูแลด้านสุขภาพ จิต
เป็นต้น
ความถี่ของการ
ให้บริการอย่างน้อย
เดือนละ ๒ ครั้ง

ดูแลด้านสุขภาพ จิต
เป็นต้น
ความถี่ของการ
ให้บริการอย่างน้อย
สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง

ดูแลด้านสุขภาพ จิต
เป็นต้น
ความถี่ของการ
ให้บริการอย่างน้อย
สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง

ดูแลด้านสุขภาพ จิต
เป็นต้น
ความถี่ของการ
ให้บริการอย่างน้อย
สัปดาห์ละ ๒ ครั้ง

๓.๑ การบริการ
สาธารณสุขเบื้องต้น
ทั้งด้านการพยาบาล
การฟื้นฟูสภาพ การ
ทากายภาพบาบัด
การดูแลด้านยา
การดูแลโภชนาการ
อาจรวมถึงการวัด
สัญญาณชีพ และ
ตรวจคัดกรองสุขภาพ
ตรวจน้าตาลในเลือด
การปฐมพยาบาล การ
ช่วยฟื้นคืนชีพพื้นฐาน
เป็นต้น

๓.๑. การบริการ
สาธารณสุขเบื้องต้น
ทั้งด้านการพยาบาล
การฟื้นฟูสภาพ การ
ทากายภาพบาบัด
การดูแลด้านยา
การดูแลโภชนาการ
อาจรวมถึงการวัด
สัญญาณชีพ การตรวจ
น้าตาลในเลือด การ
ปฐมพยาบาล การช่วย
ฟื้นคืนชีพพื้นฐาน
เป็นต้น

๓.๑ การบริการ
สาธารณสุขเบื้องต้น
ทั้งด้านการพยาบาล
การฟื้นฟูสภาพ การ
ทากายภาพบาบัด
การดูแลด้านยา
การดูแลโภชนาการ
อาจรวมถึงการวัด
สัญญาณชีพ การทา
แผล การดูแลสายสวน
การตรวจน้าตาลใน
เลือด การปฐมพยาบาล
การช่วยฟื้นคืนชีพ
พื้นฐาน เป็นต้น

๓.๑ การบริการ
สาธารณสุขเบื้องต้น
ทั้งด้านการพยาบาล
การฟื้นฟูสภาพ การ
ทากายภาพบาบัด
การดูแลด้านยา
การดูแลโภชนาการ
อาจรวมถึงการวัด
สัญญาณชีพ การทา
แผล การดูแลสายสวน
การตรวจน้าตาลใน
เลือด การให้ออกซิเจน
การดูดเสมหะ การปฐม
พยาบาล การช่วยฟื้น
คืนชีพพื้นฐาน เป็นต้น

๓.๒ การดูแลสุขภาพ
ขั้นพื้นฐาน เช่น การ
ดูแลความสะอาด
ร่างกาย การดูแลเรื่อง
การกินยา การดูแล
เรื่องการกินอาหาร
เป็นต้น

๓.๒ การดูแลสุขภาพ
ขั้นพื้นฐาน เช่น การ
ดูแลความสะอาด
ร่างกาย การดูแลเรื่อง
การกินยา การดูแล
เรื่องการกินอาหาร
เป็นต้น

๓.๒ การดูแลสุขภาพ
ขั้นพื้นฐาน เช่น การ
ดูแลความสะอาด
ร่างกาย การดูแลเรื่อง
การกินยา การดูแล
เรื่องการกินอาหาร
เป็นต้น

๓.๒ การดูแลสุขภาพ
ขั้นพื้นฐาน เช่น การ
ดูแลความสะอาด
ร่างกาย การดูแลเรื่อง
การกินยา การดูแล
เรื่องการกินอาหาร
เป็นต้น

๓.๓ การจัดการสภาพ
แวดล้อม/บ้านเพื่อการ
ฟื้นฟูสภาพ ป้องกัน
อุบัติเหตุ และการดูแล
ระยะยาว

๓.๓ การจัดการสภาพ
แวดล้อม/บ้านเพื่อการ
ฟื้นฟูสภาพ ป้องกัน
อุบัติเหตุ และการดูแล
ระยะยาว/ผู้ป่วยสมอง
เสื่อม

๓.๓ การจัดการสภาพ
แวดล้อม/บ้านเพื่อการ
ฟื้นฟูสภาพและการ
ดูแลระยะยาว/ผู้ป่วย
นอนติดเตียง

๓.๓ การจัดการสภาพ
แวดล้อม/บ้านเพื่อการ
ฟื้นฟูสภาพและการ
ดูแลระยะยาว/ผู้ป่วย
นอนติดเตียง/ระยะ
สุดท้าย

๕
ประเภทและ
กิจกรรมบริการ

๔. จัดหาอุปกรณ์ทางการ
แพทย์ (อุปกรณ์การแพทย์
และอุปกรณ์เครื่องช่วย
อาจขอยืมหรือได้รับ
จากสิทธิบริการอื่น ๆ
เช่น จาก อปท. หน่วย
บริการ สถานบริการ
หรือภาคเอกชน)
๕. ประเมินผลการดูแล
และปรับแผนการดูแล
รายบุคคล

กลุ่มที่ ๑
เคลื่อนไหวได้บ้าง
และอาจมีปญ
ั หา
การกิน หรือการ
ขับถ่าย แต่ไม่มีภาวะ
สับสนทางสมอง
จัดหาอุปกรณ์การ
แพทย์และอุปกรณ์
เครื่องช่วยที่จาเป็น
ตามสภาพผู้ที่อยู่
ในภาวะพึ่งพิง

ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
กลุ่มที่ ๒
กลุ่มที่ ๓
กลุ่มที่ ๔
เหมือนกลุม่ ที่ ๑
เคลื่อนไหวเองไม่ได้
เหมือนกลุม่ ที่ ๓
แต่มีภาวะสับสน
และอาจมีปญ
ั หาการ และมีอาการเจ็บป่วย
ทางสมอง
กิน หรือการขับถ่าย
รุนแรง หรืออยู่ใน
หรือมีอาการเจ็บป่วย ระยะท้ายของชีวิต
รุนแรง
จัดหาอุปกรณ์การ
แพทย์และอุปกรณ์
เครื่องช่วยที่จาเป็น
ตามสภาพผู้ที่อยู่
ในภาวะพึ่งพิง

จัดหาอุปกรณ์การ
แพทย์ที่จาเป็นตาม
สภาพผู้ที่อยู่ในภาวะ
พึ่งพิง เช่น ที่นอนลม
ชุดออกซิเจน เตียง
ปรับระดับ เป็นต้น

จัดหาอุปกรณ์การ
แพทย์ที่จาเป็นตาม
สภาพผู้ที่อยู่ในภาวะ
พึ่งพิง เช่น ที่นอนลม
ชุดให้ออกซิเจน เตียง
ปรับระดับ ชุดดูด
เสมหะ/ของเหลว
เป็นต้น
โดยผู้จัดการการดูแล โดยผู้จัดการการดูแล โดยผู้จัดการการดูแล โดยผู้จัดการการดูแล
ระยะยาวด้าน
ระยะยาวด้าน
ระยะยาวด้าน
ระยะยาวด้าน
สาธารณสุขหรือ
สาธารณสุขหรือ
สาธารณสุขหรือ
สาธารณสุขหรือ
บุคลากรสาธารณสุข บุคลากรสาธารณสุข บุคลากรสาธารณสุข บุคลากรสาธารณสุข
อย่างน้อย ๖ เดือน/ครั้ง อย่างน้อย ๓ เดือน/ครั้ง อย่างน้อย ๓ เดือน/ครั้ง อย่างน้อย ๑ เดือน/ครั้ง
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รำยชื่อผู้จัดทำคู่มือแนวทำงปฏิบัติ เรื่อง กำรรับเงิน กำรเก็บรักษำเงิน และกำรใช้จ่ำยเงิน
ค่ำบริกำรสำธำรณสุขสำหรับกำรดูแลผู้สูงอำยุระยะยำวที่มีภำวะพึ่งพิง
และค่ำบริกำรสำธำรณสุขจำกกองทุนหลักประกันสุขภำพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
ในสังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
1. นำยแพทย์พิทักษ์พล บุณยมำลิก
2. นำยแพทย์วัฒน์ชัย จรูญวรรธนะ
3. นำยแพทย์ถำวร สกุลพำณิชย์
4. นำยวีระชัย ก้อนมณี
5. นำงศศิธร ไชยสิทธิพร
6. นำยกิตติพงษ์ เกิดฤทธิ์
7. น.ส.เอ็นดู โชติกุล
8. น.ส.สำวิตรี คล้ำยจินดำ
9. น.ส.วรกมล อยู่นำค
10. นำยชำญยุทธ แสนเลิศ
11. นำงรัชนี บุญเรืองศรี
12. นำงสำวธนภรณ์ แจ่มแจ้ง
13. นำยณรงค์ศักดิ์ สงวนปรำงค์
14. นำยกฤษณะ ดีระพัฒน์
15. นำงสุพัตรำ ช้ำงเขียว
16. นำงสำวอำรี แจ่มทิม
17. นำงสำวพนิดำ อนันตอัมพร
18. นำงสำวสมรัก แสนสุพันธุ์
19. นำงสำวจอมขวัญ เกตุสุรินทร์
20. นำงอำรีรัตน์ ชำววิวัฒน์
21. นำงสำวสุพัตรำ ต่อศรี
22. นำงจันทนำ แจ่มจำรัส
23. นำงสำยฝน ชมพูนุช
24. นำงจิรนันท์ ครุฑอยู่
25. นำงปวีณวัสสำ อภิภัทรวงศ์
26. นำงสุขุมำภรณ์ ธนบดีธิติกำญจน์
27. นำยวัลลภ คชบก
28. นำงน้ำค้ำง บวรกุลวัฒน์
29. นำงสุภัทรำ เชื้อชำญ

ผู้ช่วยปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
ผู้อำนวยกำรกองเศรษฐกิจสุขภำพฯ
รองผู้อำนวยกำรกองเศรษฐกิจสุขภำพฯ
สำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ
สำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ
กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น
หัวหน้ำกลุ่มตรวจสอบภำยใน
นักวิชำกำรตรวจสอบภำยในชำนำญกำร
กรมอนำมัย
กรมอนำมัย
กองกฎหมำย
กองกฎหมำย
กองบริหำรกำรคลัง
กองบริหำรกำรคลัง
กองบริหำรกำรคลัง
กองบริหำรกำรคลัง
กองบริหำรกำรสำธำรณสุข
กองบริหำรกำรสำธำรณสุข
กองบริหำรกำรสำธำรณสุข
รพ.สต.โรงกระโจม จังหวัดนนทบุรี
รพ.สต.บำงตะไนย์ จังหวัดนนทบุรี
สสอ.พระนครศรีอยุธยำ
รพ.สต.หันตรำ จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
รพ.สต.เกำะเรียน จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
กองเศรษฐกิจสุขภำพและหลักประกันสุขภำพ
กองเศรษฐกิจสุขภำพและหลักประกันสุขภำพ
กองเศรษฐกิจสุขภำพและหลักประกันสุขภำพ

