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ก.	 วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
	 เพือ่ให้ผู้สูงอำย	ุ60	ปีขึน้ไป	สทิธหิลกัประกนัสขุภำพแห่งชำต	ิท่ีมีภำวะพึง่พงิ	(กลุม่ตดิบ้ำนตดิเตยีง)	คะแนน

ประเมินควำมสำมำรถในกำรด�ำเนินชีวิตประจ�ำวันตำมดัชนีบำร์เธลเอดีแอล	 (Barthel	 ADL	 index)	 เท่ำกับ

หรือน้อยกว่ำ	 11	 คะแนน	 ได้รับบริกำรด้ำนสำธำรณสุขตำมชุดสิทธิประโยชน์ที่เช่ือมโยงกับบริกำรทำงสังคม	

โดยกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน	 ในระยะแรกหน่วยบริกำรจะเป็นหลักในกำรจัดบริกำรและสนับสนุนให้	

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(อปท.)	มีควำมเข้มแข็งในกำรบริหำรจัดกำรระบบดูแลระยะยำวด้ำนสำธำรณสุข

ส�ำหรับผู้สูงอำยุที่มีภำวะพึ่งพิงเพื่อในระยะต่อไป	อปท.จะเป็นเจ้ำภำพหลักในกำรบริหำรจัดกำรให้เกิดบริกำร

ดแูลระยะยำวฯ	เชิงรกุทีบ้่ำนหรอืทีศู่นย์พฒันำและฟ้ืนฟคูณุภำพชีวติผูส้งูอำยแุละคนพิกำร	ภำยใต้กำรสนบัสนนุ

ของหน่วยบริกำรในพื้นที่

ข.	 วงเงินงบที่ได้รับ	
	 ปีงบประมำณ	 2561	 สปสช.ได้รับค่ำบริกำรสำธำรณสุขส�ำหรับผู้สูงอำยุท่ีมีภำวะพึ่งพิงจ�ำนวน	 1,159.2 

ล้ำนบำท	เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยส�ำหรบัดแูลสขุภำพส�ำหรับผูส้งูอำยทุีม่ภีำวะพึง่พงิ	(กลุม่ตดิบ้ำนตดิเตยีง)	เป้ำหมำย

จ�ำนวน	193,200	คน	 (รำยเก่ำและรำยใหม่)	 โดยกรอบกำรบริหำรจัดกำรค่ำใช้จ่ำยบริกำรฯ	ส�ำหรับผู้สูงอำยุ 

ที่มีภำวะพึ่งพิง	มีดังนี้
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ค.	 แนวทาง	เงื่อนไข	และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าใช้จ่าย	
	 ประกำศคณะกรรมกำรหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ	เรื่อง	กำรก�ำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น	 ด�ำเนินงำนและบริหำรจัดกำรกองทุนหลักประกันสุขภำพในระดับท้องถ่ินหรือพื้นท่ี 

(ฉบับท่ี	 2)	 พ.ศ.	 2559	 มีเจตนำรมณ์ให้	 อปท.ที่ด�ำเนินงำนและบริหำรจัดกำรกองทุนหลักประกันสุขภำพ 

ในระดับท้องถ่ินหรือพื้นที่	 ซึ่งมีควำมพร้อม	 ควำมเหมำะสม	 และได้แสดงควำมจ�ำนงเข้ำร่วมด�ำเนินงำนให้ 

ได้รับเงินเพิ่มจำกกองทุนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติในส่วนค่ำบริกำรสำธำรณสุขส�ำหรับผู้สูงอำยุที่มีภำวะ 

พึ่งพิง	โดยมีแนวทำงกำรบริหำรจัดกำร	ดังนี้	

 1. หลักเกณฑ์กำรจ่ำยค่ำใช้จ่ำย
	 	 1.1.	 จ�ำนวน	150	ล้ำนบำท	จ่ำยแบบเหมำจ่ำยให้หน่วยบรกิำรประจ�ำในพืน้ที	่(ยกเว้นพืน้ที	่สปสช.เขต	

13	กรุงเทพมหำนคร)	ที่เข้ำร่วมด�ำเนินกำรบูรณำกำรกำรดูแลระยะยำวฯ	 ในชุมชนและบริกำรสุขภำพชุมชน	

โดยจ่ำยเบ้ืองต้นเฉล่ียแห่งละ	 100,000	 บำท	 จ่ำยตำมจ�ำนวนผู้สูงอำยุท่ีมีภำวะพ่ึงพิงเป้ำหมำยและสำมำรถ

ปรับจ่ำยแบบขั้นบันไดตำมจ�ำนวนเป้ำหมำยได้	โดยขอบเขตกำรด�ำเนินงำน	มีดังนี้

	 	 	 1.1.1.	 จัดทีมหมอครอบครัวร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด�ำเนินกำรคัดกรองผู้สูงอำย ุ

ทีม่ภีำวะพึง่พงิตำมแบบประเมนิควำมสำมำรถในกำรด�ำเนนิชวีติประจ�ำวนัตำม	ดชันบีำร์เธลเอดแีอล	เพือ่แบ่ง

ผู้สงูอำยทุีม่ภีำวะพึง่พิงออกเป็น	4	กลุม่และประเมนิควำมต้องกำรกำรบรกิำรด้ำนสำธำรณสขุ	(ชุดสทิธปิระโยชน์

และอตัรำค่ำชดเชยค่ำบรกิำรฯ	ส�ำหรบัผูส้งูอำยทุีม่ภีำวะพึง่พงิ)	จดัท�ำเป็นแผนกำรดแูลรำยบคุคล	(Care	Plan:	

CP)	 เพื่อเป็นข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำสนับสนุนงบประมำณจำกกองทุนหลักประกันสุขภำพในระดับ 

ท้องถิ่นหรือพื้นที่ต่อไป	

	 	 	 1.1.2.	 จัดบรกิำรตำมชดุสิทธิประโยชน์	ตำมแนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรหลกัประกนัสขุภำพ

แห่งชำติ	 เรื่อง	 กำรก�ำหนดหลักเกณฑ์	 เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	 ด�ำเนินงำนและบริหำร

จัดกำรกองทุนหลักประกันสุขภำพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2559	หรือที่มีประกำศเพิ่มเติม	

(รำยละเอียดตำมรวบรวมกฎ	ระเบียบ	ข้อบังคับฯ)	รวมทั้งรับส่งต่อในกรณีที่ต้องให้บริกำรในหน่วยบริกำร

	 	 1.2.	 จ�ำนวน	984.2	ล้ำนบำท	จ่ำยแบบเหมำจ่ำยให้กองทุนหลักประกันสุขภำพในระดับท้องถิ่นหรือ

พื้นที่ที่เข้ำร่วมด�ำเนินกำรดูแลระยะยำวฯ	ในอัตรำ	5,000	บำทต่อผู้สูงอำยุที่มีภำวะพึ่งพิงต่อปี	และกองทุนฯ

พิจำรณำเหมำจ่ำยให้หน่วยที่จัดบริกำร	 (หน่วยบริกำรสถำนบริกำร	 หรือศูนย์พัฒนำคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุใน

ชุมชน)	ทั้งนี้	เป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรหลักประกันสุขภำพแห่งชำติที่เกี่ยวข้อง

	 	 1.3.	 จ�ำนวน	 25	 ล้ำนบำท	 จัดสรรส�ำหรับ	 สปสช.เขต	 13	 กรุงเทพมหำนคร	 เพื่อสนับสนุนกรุงเทพ 

มหำนคร	 ในกำรดูแลระยะยำวฯ	 ส�ำหรับผู้สูงอำยุที่มีภำวะพึ่งพิงสิทธิหลักประกันสุขภำพแห่งชำติที่มีภำวะ 

พึ่งพิงตำมหลักเกณฑ์ที่	สปสช.ก�ำหนดร่วมกับกรุงเทพมหำนคร	โดยค�ำนึงถึงควำมเป็น	อปท.

	 ทั้งนี้	สปสช.	สำมำรถปรับเกลี่ยเงินระหว่ำงประเภทบริกำรข้อ	1.1	ถึง	1.3	ได้ตำมผลงำนบริกำรที่เกิดขึ้น

จริง
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 ขั้นตอนกำรด�ำเนินงำนกำรโอนค่ำบริกำรส�ำหรับผู้สูงอำยุที่มีภำวะพึ่งพิง	 (100,000	 บำท/แห่ง)	 ให้กับ 

หน่วยบริกำรประจ�ำในพื้นที่	และกำรโอนงบค่ำบริกำรส�ำหรับผู้สูงอำยุที่มีภำวะพึ่งพิง	(เหมำจ่ำย	5,000	บำท/

ผู้สูงอำยุที่มีภำวะพึ่งพิง/ปี)	 ให้กับกองทุนหลักประกันสุขภำพในระดับท้องถ่ินหรือพื้นท่ี	 รำยละเอียดตำม 

คู่มือแนวทำงปฏิบัติในกำรขอรับค่ำใช้จ่ำยเพื่อบริกำรสำธำรณสุข	ปีงบประมำณ	2561

 2. กำรด�ำเนินงำนระบบดูแลระยะยำวฯ	 ใน	 อปท.ท่ีไม่ใช่พื้นท่ีเป้ำหมำย	 ตำมประกำศคณะกรรมกำร

หลักประกันสุขภำพแห่งชำติ	 เรื่อง	 กำรก�ำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ด�ำเนินงำนและบริหำรจัดกำรกองทนุหลกัประกันสุขภำพในระดบัท้องถ่ินหรอืพืน้ที	่(ฉบบัที	่2)	พ.ศ.	2559	หรือ

ที่มีประกำศเพิ่มเติม	 จะครอบคลุมกำรด�ำเนินงำนระบบดูแลระยะยำวฯ	 เฉพำะ	 อปท.ในพื้นท่ีเป้ำหมำยและ

แสดงควำมจ�ำนงเข้ำร่วมด�ำเนินกำร	 กรณี	 อปท.ที่ไม่ใช่พื้นที่เป้ำหมำยหรือมิได้แสดงควำมจ�ำนงเข้ำร่วม 

ด�ำเนนิกำร	หำกประสงค์จะบรหิำรจดักำรกองทนุหลกัประกนัสขุภำพในระดบัท้องถิน่หรอืพืน้ที	่เพือ่สนบัสนนุ

กำรจัดบริกำรดูแลระยะยำวฯ	เพิ่มกำรเข้ำถึงบริกำรสำธำรณสุขของผู้สูงอำยุที่มีภำวะพึ่งพิง	ก็อำจด�ำเนินกำร

ได้	ตำมประกำศคณะกรรมกำรหลักประกันสุขภำพแห่งชำต	ิเรือ่ง	กำรก�ำหนดหลกัเกณฑ์เพือ่สนับสนุนให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น	 ด�ำเนินงำนและบริหำรจัดกำรกองทุนหลักประกันสุขภำพในระดับท้องถ่ินหรือพื้นท่ี 

พ.ศ.	2557	ภำยใต้วัตถุประสงค์ของข้อ	7(1)	หรือข้อ	7(3)	โดยอำจน�ำเอำชุดสิทธิประโยชน์และอัตรำที่ก�ำหนด

ในเอกสำรแนบท้ำยประกำศฯ	 มำใช้ในกำรสนับสนุนกำรด�ำเนินกำรจัดระบบบริกำรดูแลระยะยำวฯ	 ท้ังน้ี 

ภำยใต้แผนงำน	 โครงกำร	 หรือกิจกรรม	 ที่ได้รับกำรอนุมัติจำกคณะกรรมกำรกองทุนหลักประกันสุขภำพใน

ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	

 3. กำรบริหำรจัดกำรผู้สูงอำยุที่มีภำวะพึ่งพิงปี 2561 มีดังนี้
	 	 3.1	 ผู้สูงอำยุที่มีภำวะพึ่งพิงรำยเก่ำ	(ต่อเนื่อง)

	 	 	 3.1.1	 สปสช.ส่วนกลำงตรวจสอบสิทธิ์กำรรักษำ	 และสถำนะกำรมีชีวิตของผู้สูงอำยุที่มีภำวะ 

พึ่งพิงรำยเก่ำ

	 	 	 3.1.2		คณะอนกุรรมกำรพฒันำระบบกำรดูแลระยะยำวส�ำหรบัผูส้งูอำยทุีม่ภีำวะพึง่พงิ	พจิำรณำ

ข้อเสนอโครงกำรจัดบริกำรดูแลระยะยำวฯเพื่อสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยบริกำรฯ	 ให้กับหน่วยที่จัดบริกำรภำยหลัง

จัดบริกำรไปแล้ว	9	 เดือน	ภำยใต้แผนกำรดูแลรำยบุคคลเดิมหรือที่ปรับปรุง	ทั้งนี้ให้มีสรุปผลกำรด�ำเนินงำน

ของหน่วยจัดบริกำร	และผลกำรประเมิน	ADL	รำยบุคคล	ตำมข้อตกลงในปีที่ผ่ำนมำ

	 	 3.2	 ผู้สูงอำยุที่มีภำวะพึ่งพิงรำยใหม่	

	 	 	 3.2.1	 สปสช.เขต	 ประสำนส�ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด	 หน่วยบริกำรและเครือข่ำยบริกำร 

ในพืน้ทีร่วมทัง้	อปท.พจิำรณำจ�ำนวนผู้สูงอำยทุีม่ภีำวะพึง่พงิตำมเป้ำหมำยทีไ่ด้รบักำรจดัสรร	ทัง้นีใ้ห้พจิำรณำ

ผู้สูงอำยุที่มีภำวะพึ่งพิงรำยใหม่ในพื้นที่เดิมของปี	2559	และ	2560	ก่อน	กรณีไม่สำมำรถหำผู้สูงอำยุที่มีภำวะ

พึ่งพิงรำยใหม่ในพื้นที่เดิมได้	ให้พิจำรณำอปท.พื้นที่ใหม่	โดยค�ำนึงถึงควำมพร้อมและควำมสมัครใจของ	อปท.

รวมทั้งควำมพร้อมของ	Care	manager:	CM)	และ	ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอำยุที่มีภำวะพึ่งพิง	(Care	giver:	CG)	



 |   คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2561110

ที่ผ่ำนกำรอบรมแล้ว	 ส�ำหรับกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยบริกำรผู้สูงอำยุท่ีมีภำวะพึ่งพิงจำกอปท.	 ให้มีทิศทำง

สนับสนุนให้กับหน่วยจัดบริกำรในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข	หำกจะสนับสนุนผ่ำนศูนย์พัฒนำคุณภำพชีวิต 

ผู้สูงอำยุในชุมชนให้ค�ำนึงถึงควำมควำมพร้อมและกำรสนับสนุนจำกหน่วยบริกำร	 ท้ังน้ีศูนย์ฯท่ีจะขอรับกำร

สนับสนุนค่ำใช้จ่ำยเพื่อจัดบริกำรดูแลระยะยำวต้องมีคุณลักษณะตำมประกำศส�ำนักงำนหลักประกันสุขภำพ

แห่งชำต	ิเรือ่ง	หลกัเกณฑ์กำรสนบัสนนุและส่งเสรมิศนูย์พฒันำคณุภำพชวีติผูส้งูอำยแุละคนพกิำร	พ.ศ.	2560	

	 	 	 3.2.2	 หน่วยบริกำรร่วมกับ	 อปท.ส�ำรวจและประเมินผู้สูงอำยุที่มีภำวะพึ่งพิงที่มีคะแนน	 ADL	

น้อยกว่ำหรือเท่ำกับ	11	โดยแบ่งผู้สูงอำยุที่มีภำวะพึ่งพิงออกเป็น	4	กลุ่มตำมชุดสิทธิประโยชน์	และรวบรวม

รำยชื่อ	 เลขบัตรประจ�ำตัวประชำชน	 (ตำมแบบฟอร์ม	 LTC	 1	 รำยละเอียดตำมรวบรวมกฎ	 ระเบียบ 

ข้อบังคับฯ)	ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์		ส่งให้กับ	สปสช.เขต	ตรวจสอบข้อมูล	โดยระหว่ำงรอผลกำรตรวจ

สอบข้อมูลจำก	สปสช.เขต	ขอให้หน่วยบริกำร	สถำนบริกำร	และศูนย์ฯ	จัดท�ำ	CP	ของผู้สูงอำยุที่มีภำวะพึ่งพิง

ตำมรำยชื่อที่ส่งให้กับ	 สปสช.เขตเพื่อเตรียมขอรับกำรสนับสนุนคำ่ใช้จ่ำยบริกำรผู้สูงอำยุที่มีภำวะพ่ึงพิง	 จำก

กองทุนหลักประกันสุขภำพฯ	ทั้งนี้กำรด�ำเนินกำรเสนอโครงกำรและ	CP	ให้เป็นไปตำมขั้นตอนปฏิบัติเดิม

	 	 	 3.2.3	 สปสช.	 เขต	 ตรวจสอบสิทธิ์กำรรักษำ	 อำยุ	 และสถำนะกำรมีชีวิตของผู้สูงอำยุที่มีภำวะ 

พึ่งพิง	 และแจ้งผลกำรตรวจสอบแก่หน่วยจัดบริกำร	 กรณีพบว่ำมีบุคคลที่อำยุต�่ำกว่ำ	 60	ปี	 หรืออำยุ	 60	ปี 

ข้ึนไปที่ไม่ใช่สิทธิ	 UC	 แต่มีภำวะพึ่งพิง	 ให้	 สปสช.เขต	 ประสำนหน่วยบริกำรเพื่อจัดท�ำโครงกำรและ	 CP 

เสนอต่อคณะกรรมกำรกองทุนพิจำรณำสนับสนุนจำกงบบัญชีกองทุนหลักประกันสุขภำพ	 ตำมหลักเกณฑ์ 

ภำยใต้ประกำศคณะกรรมกำรฯ	 พ.ศ.	 2557	 โดยน�ำชุดสิทธิประโยชน์แนบท้ำยประกำศ	 คณะกรรมกำรฯ 

(ฉบับท่ี	 2)	 พ.ศ.	 2559	 หรือที่มีประกำศเพิ่มเติม	 มำใช้ในกำรสนับสนุน	 ทั้งนี้	 ต้องค�ำนึงถึงควำมจ�ำเป็นและ

ประโยชน์	ที่ประชำชนจะได้รับรวมถึงเงินกองทุนหลักประกันสุขภำพที่มีอยู่	

 4. กำรบรหิำรจดักำรงบค่ำบรกิำรผูส้งูอำยทุีม่ภีำวะพึง่พงิเนือ่งจำกผูส้งูอำยทุีม่ภีำวะพึง่พงิสญูหำย
หรือเสียชีวิตมีแนวปฏิบัต	ิดังนี้

	 	 4.1	 กรณีเงนิค่ำบรกิำรสำธำรณสุขส�ำหรบัผู้สูงอำยทุีมี่ภำวะพึง่พิงท่ี	อปท.	(กองทุนหลกัประกนัสขุภำพ

ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่)	 ได้รับจำก	 สปสช.	 (เหมำจ่ำย	 5,000	 บำท/รำย/ปี)	 มีเหลือเน่ืองจำกผู้สูงอำยุที่มี 

ภำวะพ่ึงพิงสูญหำยหรือเสียชีวิตก่อนที่	 อปท.	 จะจัดท�ำข้อตกลงและโอนงบค่ำบริกำรดูแลระยะยำวฯ	 ให้กับ

หน่วยทีจ่ดับริกำรน้ัน		ให้	อปท.ประสำนกบัหน่วยทีจ่ดับรกิำรค้นหำผูส้งูอำยทุีม่ภีำวะพึง่พงิรำยใหม่ทีม่คีะแนน	

Barthel	ADL	 index	น้อยกว่ำหรือเท่ำกับ	11	เพื่อทดแทนรำยเก่ำ	และแจ้งชื่อผู้สูงอำยุรำยใหม่และรำยเก่ำ 

ที่สูญหำยหรือเสียชีวิตตำมแบบฟอร์ม	LTC	1	ให้กับ	สปสช.เขต	เพื่อตรวจสอบอำยุ	สิทธิกำรรักษำ	และสถำนะ

กำรมีชีวิต	 และแจ้งผลกำรตรวจสอบแก่	 อปท.	 จำกนั้นอปท.ประสำนหน่วยที่จัดบริกำรให้จัดท�ำ	 CP	 ของ 

ผู้สูงอำยุรำยใหม่เสนอต่อคณะอนุกรรมกำรพัฒนำระบบกำรดูแลระยะยำวส�ำหรับผู้สูงอำยุท่ีมีภำวะพึ่งพิง 

เพ่ือพิจำรณำเห็นชอบต่อไป	 หำกในพื้นที่ไม่มีผู้สูงอำยุท่ีมีภำวะพึ่งพิงรำยใหม่	 ให้น�ำงบค่ำบริกำรฯ	 น้ันไปใช้

ส�ำหรับกำรด�ำเนินงำนดูแลระยะยำวฯ	ในปีงบประมำณถัดไปได้
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	 	 4.2	 กรณีเงินค่ำบรกิำร	สำธำรณสุขส�ำหรบัผูส้งูอำยท่ีุมีภำวะพึง่พงิ	ทีห่น่วยท่ีจดับรกิำรได้รับจำก	อปท.	

เหลือเนื่องจำกผู้สูงอำยุที่มีภำวะ	 พึ่งพิงสูญหำยหรือเสียชีวิตก่อนหรือระหว่ำงกำรให้บริกำรดูแลตำม	 CP	 ให้

หน่วยที่จัดบริกำร	 บริหำรจัดกำรงบประมำณดังกล่ำวตำมระเบียบ	 หลักเกณฑ์	 วิธีปฏิบัติที่หน่วยงำนนั้น 

ถือปฏิบัติ	เนื่องจำกค่ำบริกำรฯ	ที่	อปท.	จ่ำยให้นั้นเป็นกำรเหมำจ่ำย/รำย/ปี	จึงไม่ต้องส่งคืนกองทุน

ง.	 การก�ากับติดตามและประเมินผลการจัดสรร
 1. ตัวชี้วัด
	 	 1.1.	 อัตรำผู้สูงอำยุที่มีภำวะพึ่งพิงได้รับบริกำรตำมแผนกำรดูแลรำยบุคคล	Care	plan

	 	 1.2.	 ร้อยละของ	อปท.ท่ีมกีำรโอนงบค่ำบรกิำรส�ำหรบัผูส้งูอำยท่ีุมภีำวะพึง่พิงให้กบัหน่วยทีจ่ดับรกิำร

 2. กำรก�ำกับ ติดตำม และประเมินผล
	 	 2.1.	 ระดับประเทศ	ด�ำเนินกำร	โดย	สปสช.ส่วนกลำง	ดังนี้

	 	 	 2.1.1.	 ก�ำกับติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนตำมตัวชี้วัด	 จำกรำยงำนผลกำรพิจำรณำอนุมัติ	 Care	

plan	ของคณะอนุกรรมกำรพัฒนำระบบกำรดูแลระยะยำวส�ำหรับผู้สูงอำยุที่มีภำวะพึ่งพิง	และกำรโอนงบค่ำ

บริกำรส�ำหรับผู้สูงอำยุที่มีภำวะพึ่งพิงของ	อปท.ให้กับหน่วยที่จัดบริกำร	โดย	สปสช.เขต	รวบรวมส่งรำยงำน

ให้กบั	สปสช.ส่วนกลำงเป็นรำยเดอืนตำมแบบฟอร์มทีก่�ำหนด	และรำยงำนกำรเบกิจ่ำยค่ำบรกิำรฯ	ของ	อปท.

ที่เข้ำร่วมด�ำเนินงำน	 จำกรำยงำนบัญชีเงินฝำกธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร	 รวมทั้งกำร 

ตรวจเยี่ยมพื้นที่ด�ำเนินงำน	

	 	 	 2.1.2.	 กำรประเมินผล	 กำรด�ำเนินงำนภำพรวม	 เพื่อจัดท�ำข้อเสนอกำรบริหำรจัดกำรของ 

หน่วยงำนวิชำกำร

	 	 2.2.	 	ระดับพื้นที่	ด�ำเนินกำรโดย	สปสช.เขต	ดังนี้

	 	 	 2.2.1.	 ก�ำกับติดตำมกำรด�ำเนินงำนตำมหลักเกณฑ์	 และเงื่อนไขท่ีก�ำหนดตำมข้อตกลงกำร 

จัดบริกำรดูแลระยะยำวฯ	ระหว่ำง	อปท.	(กองทุนฯ)	กับหน่วยที่จัดบริกำร	

	 	 	 2.2.2.	 กำรประเมินผลอำจประสำนหน่วยงำนวิชำกำรภำยนอกประเมินผลตำมควำมจ�ำเป็น	


