
ส่วนที่ 3

ส่วนที่ 3  ค่าบริการสาธารณสุขส�าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงปีงบประมาณ 2560 |   145

 ประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ รัฐบาลจึงได้มุ่งเน้นการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง โดยมี 

เป้าหมายที่ส�าคัญคือ ป้องกันผู้สูงอายุที่ยังแข็งแรงไม่ให้เจ็บป่วยจนต้องอยู่ในภาวะพึ่งพิง และดูแลให้

ผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงได้รับบริการด้านสาธารณสุขอย่างเหมาะสม โดยในปี 2559 รัฐบาลได้เริ่ม

สนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมจากงบเหมาจ่ายรายหัวให้กับส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

(สปสช.) เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพส�าหรับผูส้งูอายสุทิธหิลกัประกันสขุภาพแห่งชาตท่ีิมีภาวะ

พึง่พงิ โดยมเีป้าหมายให้ผูส้งูอายทุีม่ภีาวะพึง่พิงสามารถเข้าถึงบรกิารด้านสาธารณสขุท่ีเช่ือมโยงบรกิาร

ทางสังคมโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน รวมถึงการเช่ือมต่อระหว่างบ้าน ชุมชน หน่วยบริการ/

สถานบริการ/ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน อย่างเป็นระบบ

1.	วัตถุประสงค์
 เพ่ือให้ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (กลุ่มติดบ้านติดเตียง)ได้รับบริการด้านสาธารณสุขตามชุดสิทธิ

ประโยชน์ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล/อบต.) เป็นเจ้าภาพหลักในการบริหารจัดการ

ระบบการดูแลระยะยาวส�าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care: LTC) แบบบูรณาการใน

พื้นที่ ภายใต้การสนับสนุนของเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิในพื้นที่

ค่าบริการสาธารณสุขสำาหรับผู้สูงอายุ
ที่มีภาวะพึ่งพิง ปีงบประมาณ 2560

3ส่วนที่
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2.	กลุ่มเป้าหมาย
 ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่มีคะแนนประเมินความสามารถในการ

ด�าเนนิชวีติประจ�าวนัตามดชันบีาร์เธลเอดแีอล (Barthel ADL index) เท่ากบัหรอืน้อยกว่า 11 คะแนน 

โดยเป้าหมายปี 2560 ประมาณ 150,000 คน

3.	กรอบการบริหารค่าใช้จ่าย
 ปีงบประมาณ 2560 สปสช.ได้รบัจัดสรรงบค่าบรกิารสาธารณสขุส�าหรบัผูส้งูอายสิุทธหิลักประกนั

สขุภาพแห่งชาตทิีม่ภีาวะพึง่พงิ จ�านวน 900 ล้านบาท เพือ่จ่ายให้กบัหน่วยบรกิารและองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิน่ โดยมกีรอบการบรหิารจดัการค่าใช้จ่ายบรกิารสาธารณสขุส�าหรบัผูส้งูอายทุีม่ภีาวะพึง่พงิ 

ตามแผนภาพที่ 1 

แผนภาพที่ 1  กรอบการบริหารจัดการค่าบริการสาธารณสุขส�าหรับผู ้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 

ปีงบประมาณ 2560
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4.	กรอบแนวทางและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าใช้จ่าย
 ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาต ิเรือ่ง การก�าหนดหลกัเกณฑ์เพือ่สนบัสนนุให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ด�าเนนิงานและบรหิารจดัการกองทนุหลกัประกันสขุภาพในระดบัท้องถิน่

หรือพื้นที่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 มีเจตนารมณ์ให้ อปท.ที่ด�าเนินงานและบริหารจัดการกองทุน ที่มี

ความพร้อม ความเหมาะสม และได้แสดงความจ�านงเข้าร่วม ให้ได้รับเงินเพิ่มจากกองทุนหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติในส่วนค่าบริการสาธารณสุขส�าหรับผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิง โดยกรอบแนวทางและ

หลักเกณฑ์การจ่ายค่าใช้จ่าย มีดังนี้

 4.1 จ�านวน 150 ล้านบาท จ่ายแบบเหมาจ่ายให้หน่วยบรกิารประจ�าในพืน้ที ่(ยกเว้นพืน้ที ่สปสช.

เขต 13 กรงุเทพมหานคร) ทีเ่ข้าร่วมด�าเนนิการบรูณาการการดแูลผูส้งูอายทุีม่ภีาวะพึง่พงิในชมุชนและ

บรกิารสขุภาพชมุชน เฉลีย่แห่งละ 100,000 บาท โดยจ่ายตามจ�านวนผูส้งูอายท่ีุมีภาวะพึง่พิงเป้าหมาย 

และสามารถปรับจ่ายแบบขั้นบันไดตามจ�านวนเป้าหมายได้ตามหลักเกณฑ์ที่ สปสช.ก�าหนด โดย

ขอบเขตการด�าเนินงานมีดังนี้

  4.1.1 จดัทมีหมอครอบครวัร่วมกบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ด�าเนนิการคัดกรองผูส้งูอายุ

ที่มีภาวะพึ่งพิงตามแบบประเมินความสามารถในการด�าเนินชีวิตประจ�าวันตาม ดัชนีบาร์เธลเอดีแอล 

(Barthel ADL index) เพื่อแบ่งผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงออกเป็น 4 กลุ่มและประเมินความต้องการ 

การบริการด้านสาธารณสุข (ชุดสิทธิประโยชน์และอัตราค่าชดเชยค่าบริการด้านสาธารณสุขส�าหรับ 

ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง) จัดท�าเป็นแผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan) เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการ

พิจารณาสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ต่อไป

  4.1.2 จัดบริการตามชุดสิทธิประโยชน์ ตามแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกัน

สขุภาพแห่งชาต ิเรือ่ง การก�าหนดหลกัเกณฑ์ เพือ่สนับสนนุให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ด�าเนนิงาน

และบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

 4.2 จ�านวน 725 ล้านบาท จ่ายแบบเหมาจ่ายให้กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือ

พื้นที่ที่เข้าร่วมด�าเนินการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน ในอัตรา 5,000 บาทต่อคนต่อปี ทั้งนี้ 

เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่เกี่ยวข้อง 

 4.3 จ�านวน 25 ล้านบาท จัดสรรส�าหรับ สปสช.เขต 13 กรุงเทพมหานคร เพื่อสนับสนุน

กรุงเทพมหานครในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่มีภาวะพึ่งพิง ตาม 
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หลกัเกณฑ์ที ่สปสช.ก�าหนดร่วมกบักรงุเทพมหานคร โดยค�านงึถงึความเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รูปแบบพิเศษ 

 ทั้งนี้ ส�านักงานฯ สามารถปรับเกลี่ยเงินระหว่างประเภทบริการในข้อ 1 ถึงข้อ 3 ได้ตามผลงาน

บริการที่เกิดขึ้นจริง 

	 การด�าเนินงานดูแลระยะยาวฯ	ใน	อปท.ที่ไม่ใช่พื้นที่เป้าหมาย

 ตามประกาศคณะกรรมการหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต ิเรือ่ง การก�าหนดหลกัเกณฑ์เพือ่สนับสนนุ

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด�าเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ 

ท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 จะครอบคลุมการด�าเนินงานระบบดูแลระยะยาวฯ เฉพาะ 

อปท.ในพื้นที่เป้าหมายและแสดงความจ�านงเข้าร่วมด�าเนินการ กรณี อปท.ที่ไม่ใช่พื้นที่เป้าหมายหรือ

มิได้แสดงความจ�านงเข้าร่วมด�าเนินการ จะไม่สามารถด�าเนินการได้ภายใต้หลักเกณฑ์ในประกาศฯ 

ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม หากประสงค์จะบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ เพื่อสนับสนุนการ

จัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขส�าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการ

สาธารณสขุของผู้สูงอายทุีม่ภีาวะพึง่พงิ แม้จะไม่ได้รบัเงนิเพิม่จากกองทนุหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ

ในส่วนค่าบริการสาธารณสุขส�าหรับผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิง ก็อาจด�าเนินการได้ ตามประกาศ 

คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การก�าหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ด�าเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ พ.ศ. 2557 แล้วแต่

กรณี ภายใต้วัตถุประสงค์ของข้อ 7(1) เพื่อสนับสนุน และส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของ 

หน่วยบรกิาร หรอืสถานบรกิาร หรอืหน่วยงานสาธารณสขุในพืน้ที ่โดยเน้นเรือ่งการสร้างเสรมิสขุภาพ 

การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก ที่จ�าเป็นต่อสุขภาพ

และการด�ารงชีวิต เพื่อให้กลุ่มแม่และเด็ก กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มคนพิการ กลุ่มผู้ประกอบอาชีพที่มีความ

เส่ียง และกลุ่มผู้ป่วยโรคเร้ือรังที่อยู่ในพื้นที่ สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น หรือข้อ 7(3) เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ การ

ป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก ของศูนย์เด็กเล็กหรือ

ศูนย์ชื่ออื่นที่ด�าเนินกิจกรรมเก่ียวกับการพัฒนาและดูแลเด็กเล็กในชุมชน หรือศูนย์พัฒนาและฟื้นฟู

คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ หรือศูนย์ช่ืออ่ืนท่ีด�าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและฟื้นฟู

คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการในชุมชน ตามหลักเกณฑ์ที่ส�านักงานก�าหนด เป็นเงินไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 15 ของเงินรายรับของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถ่ินหรือพื้นท่ี (กองทุน 

หลักประกันสุขภาพฯ) ในแต่ละปีงบประมาณนั้น 
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 โดยอาจน�าเอาชุดสิทธิประโยชน์และอัตราที่ก�าหนดในเอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการ

หลกัประกนัสุขภาพแห่งชาต ิเรือ่ง การก�าหนดหลกัเกณฑ์เพือ่สนบัสนนุให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

ด�าเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 

2559 มาใช้ในการสนับสนุนการด�าเนินการจัดระบบบริการดูแลระยะยาวฯ ทั้งนี้ ภายใต้แผนงาน 

โครงการ หรือกิจกรรม ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ

5.	ผังขั้นตอนการด�าเนินงานการโอนงบบริการ	LTC

	 5.1	การโอนงบประมาณ	LTC	ให้กับหน่วยบริการและเครือข่ายบริการในพื้นที่

ขั้นตอนการโอนงบประมาณ LTC
ให้กับหน่วยบริการในพื้นที่

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

หนั ง สื อแจ ้ งการจั ดสรร
ประชากรกลุ ่มติดบ้านติด
เตียงจัดรายเขต

หนังสือแจ้ง สสจ. หน่วย
บรกิารฯ และอปท. พิจารณา
ประชากรที่ได้รับการจัดสรร 
และพื้นที่ด�าเนินงาน LTC ปี 
2560

- แบบประเมินคัดกรอง: ADL
- แบบฟอร์ม LTC 1
- ประกาศกองทนุฯ (ฉบบัท่ี 2) 

พ.ศ. 2559

หนังสือแจ้งหน่วยบริการเร่ือง
สนบัสนนุค่าบรกิารสาธารณสขุ 
ส�าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

- สปสช.ส่วนกลาง
- สปสช.เขต 1-12

- สปสช.เขต 1-12
- สสจ.
- หน่วยบริการ
- อปท.

- สปสช.เขต 1-12
- สสจ.
- หน่วยบริการ
- อปท.

- สปสช.ส่วนกลาง
- สปสช.เขต 1-12 
- หน่วยบริการ

สปสช.ส่วนกลาง ประสาน สปสช.เขต เพื่อแจ้งจ�านวนประชากร
กลุ่มติดบ้านติดเตียงได้รับการจัดสรร ตามสัดส่วนประชากร

สูงอายุในแต่ละเขต (1 ต.ค. 59)

สปสช.เขต ประสาน สสจ. หน่วยบริการและเครือข่ายบริการ
ในพื้นที่ รวมทั้ง อปท. เพื่อพิจารณาจ�านวนประชากรที่ได้รับการ

จัดสรร และพื้นที่ด�าเนินงาน LTC ปี 60 (ต.ค. 59)

หน่วยบริการฯ ร่วมกับ อปท.ในพื้นที่เป้าหมาย ส�ารวจผู้สูงอายุที่
มีภาวะพึ่งพิงโดยแบ่งผู้สูงอายุที่คะแนน Barthel ADL index

น้อยกว่าหรือเท่ากับ 11 ออกเป็น 4 กลุ่ม ตามชุดสิทธิประโยชน์
แนบท้ายประกาศกองทุนฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และส่งข้อมูล
ให้กับ สปสช.เขต เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง (ต.ค.-พ.ย. 59)

สปสช.เขตส่งข้อมูลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงที่ได้ตรวจสอบ
ความถูกต้องแล้วให้กับ สปสช.ส่วนกลาง เพื่อจัดสรรงบประมาณ
ให้กับหน่วยบริการฯ ตามจ�านวน ประชากรกลุ่มเป่าหมาย และ
สปสช.เขต แจ้งหนังสือสนับสนุนค่าบริการ LTC แก่หน่วยบริการ

ในพื้นที่เป้าหมาย (ธ.ค. 59)
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	 5.2	การโอนงบ	LTC	(เหมาจ่าย	5,000	บาท/ราย/ปี)	ให้กับกองทนุหลกัประกนัสขุภาพฯ

ขั้นตอนการโอน LTC ( เหมาจ่าย 5,000 บาท/ราย/ปี)
ให้กับกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

- หนงัสอืแสดงความจ�านงเข้าร่วม
ด�าเนินงาน LTC ของ อปท.

- บัญชีเงินฝาก ธ.ธกส.ชื่อ “บัญชี
กองทุนหลักประกันสุขภาพ 
(..ชือ่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่) 
เพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พึ่งพิง”

หนังสือแจ้ง อปท.เรื่อง สนบั-
สนุนค ่าบริการสาธารณสุข 
ส� าหรับผู ้ สู งอายุที่ มี ภาวะ 
พึ่งพิง

- แบบฟอร์มข้อเสนอการจัด
บริการดูแลระยะยาวส�าหรับ
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และ
การก�าหนดอัตราชดเชยค่า
บริการตามชดุสิทธิประโยชน์
แนบท้ายประกาศกองทุนฯ 
(ฉบับที่2) พ.ศ. 2559 

- แบบฟอร์มข้อตกลงการจัด
บริการดูแลระยะยาวด้าน
สาธารณสขุส�าหรบัผูส้งูอายท่ีุ
มีภาวะพึ่งพิงระหว่าง อปท.
กับ หน ่วยบริการ/สถาน
บริการ/ศูนย์พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน

- ประกาศกองทุนหลักประกัน
สุขภาพฯ พ.ศ. 2557

- แบบรายงานผลการ
พิจารณางบบริการ
ด ้ านสาธารณสุ ข 
ส�าหรับผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพึ่ งพิงตามที่ 
สปสช. กาหนด

- สปสช.ส่วนกลาง
- สปสช.เขต 1-12
- หน่วยบริการ
- อปท.

- สปสช.ส่วนกลาง
- สปสช.เขต 1-12
- อปท.

- หน่วยบริการฯ
- อปท.

- หน่วยบริการฯ
- อปท.

- หน่วยบริการฯ
- อปท.

เฉพาะ อปท.ใหม่ที่เป็นพื้นที่ด�าเนินงาน LTC ในปี 60 ให้ส่งหนังสือแสดง
ความจ�านงเข้าร่วมด�าเนินงาน และบัญชีเงินฝาก ธกส.ชื่อ “บัญชีกองทุน
หลกัประกนัสขุภาพ (....ชือ่องค์กรปกครองสว่นท้องถิน่) เพือ่การดแูลผู้สงู
อายุที่มีภาวะพึ่งพิง”ให้กับ สปสช.เขตเพื่อรวบรวมส่งให้ สปสช.ส่วนกลาง 
เตรียมการจัดสรรงบประมาณ ( พ.ย.-ธ.ค.59)

สปสช.ส่วนกลางโอนงบ LTC เข้า“บญัชกีองทุนหลกัประกนัสขุภาพ (....ชือ่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน) เพ่ือการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง” ตาม
จ�านวนผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านติดเตียงที่ได้รับแจ้งจาก สปสช.เขต ในอัตรา 
เหมาจ่าย 5,000 บาท/ราย/ปี และ สปสช.เขตแจ้งการโอนงบให้กบั อปท.ใน
พืน้ท่ีด�าเนนิงาน  (ธ.ค.59.–ก.พ 60)

หน่วยบรกิาร/สถานบรกิาร/ศนูย์พฒันาคุณภาพชวิีตผูส้งูอายใุนชมุชนร่วม
กบั อปท. จดัท�าข้อเสนอการจดับรกิาร ผูส้งูอาย ุ หรือบคุคลอ่ืนท่ีมีภาวะ 
พ่ึงพิง และก�าหนดอตัราการชดเชยค่าบรกิารตามชดุสทิธปิระโยชน์แนบท้าย
ประกาศกองทนุหลกัประกันสขุภาพฯ (ฉบบัท่ี 2) ปี 2559 จากน้ัน CM จดั
ท�า Care plan และจัดให้ม ีCG เพ่ือเสนอต่อคณะอนกุรรมการสนบัสนนุ 
การจัดบรกิารดแูลระยะยาวส�าหรบัผู้สงูอายท่ีุมีภาวะพึง่พิง (คณะอน ุLTC)  
ซึง่แต่งต้ังโดยคณะกรรมการกองทุนหลกัประกันสขุภาพในระดบัท้องถ่ินหรอื
พืน้ท่ี (ก.พ.- ม.ีค. 60)

อปท.จัดท�าข้อตกลงการจัดระบบบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข 
ส�าหรบัผูส้งูอายุท่ีมีภาวะ พึง่พงิ กบั หน่วยบรกิาร/สถานบรกิาร/ศนูย์พฒันา
คุณภาพฯ และ สนับสนุนงบกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ให้กับ 
หน่วยบรกิารฯ ตาม Care plan ทีค่ณะอน ุLTC เหน็ชอบ โดยการเบกิจ่าย
งบกองทนุหลกัประกนัสขุภาพฯ ให้เป็นไปตามประกาศกองทุนหลกัประกัน
สขุภาพฯ พ.ศ. 2557  (ม.ีค.60)

คณะอนุ LTC พจิารณา
Care Plan ทีเ่สนอ เพือ่สนบัสนนุงบบรกิาร

ด้านสาธารณสขุส�าหรบัผูส้งูอายทุีม่ภีาวะพึง่พงิ (ตามประกาศข้อ 5/1) 
และงบกองทนุหลักประกนัสุขภาพฯ

(ตามประกาศข้อ 5/2)

ก.พ.-ม.ีค.60

เหน็ชอบ

ไม่เห็น
ชอบ

แจ้งคณะกรรมการกองทนุหลกัประกนัสขุภาพฯ ทราบ
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6.	ตัวชี้วัด	การก�ากับ	ติดตาม	และประเมินผล
 6.1	ตัวชี้วัด

  6.1.1 ร้อยละของผู้สูงอายทุีม่ภีาวะพึง่พงิตามเป้าหมายทีม่ ีCare Plan และได้รบัการอนมุตัิ

  6.1.2 จ�านวนศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนที่รองรับการจัดบริการ LTC

	 6.2	การก�ากับ	ติดตาม	และประเมินผล

  6.2.1 ระดับประเทศ โดย สปสช.ส่วนกลาง ด�าเนินการ

1) การก�ากับติดตามผลการด�าเนินงานตามตัวชี้วัด โดยใช้ข้อมูลจากรายงานผล 

การพิจารณางบบริการด้านสาธารณสุขส�าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงโดย สปสช.เขต รวบรวมส่งให้

กับ สปสช.ส่วนกลางเป็นรายเดือนตามแบบฟอร์มที่ก�าหนด รวมทั้งการตรวจเยี่ยมและนิเทศงาน 

2) การประเมินผล โดยการวิจัยเพ่ือประเมินผลการด�าเนินงานการดูแลผู้สูงอาย ุ

ระยะยาวในชมุชน เพือ่วเิคราะห์หาจุดแขง็จดุอ่อนและช่องว่างต่างๆ ส�าหรบัสนับสนุนการพฒันาระบบ

การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชนให้มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ เป็นธรรม และยั่งยืน

  6.2.2 ระดับพื้นที่ โดย สปสช.เขต ด�าเนินการ

1) ก�ากับติดตามให้หน่วยบริการฯ และ อปท.ในพื้นท่ีด�าเนินงานรายงานผลการ 

ด�าเนินงานตามตวัชีว้ดั/เป้าหมายตามทีก่�าหนดร่วมกนัในระดบัพืน้ท่ี และรายงานความก้าวหน้าผลการ

ด�าเนินงานต่อ ที่ประชุม อปสข.ตามระยะเวลาที่ก�าหนด

2) การประเมินผล อาจมีการส�ารวจในระดับพื้นที่ 

7.	บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 7.1	สปสช.ส่วนกลาง	

  7.1.1 จัดท�ากรอบแนวทาง ประกาศ ระเบียบ พื้นที่เป้าหมายร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข 

สปสช.เขต

  7.1.2 ชีแ้จงท�าความเข้าใจการบรหิารจัดการระบบการดแูลระยะยาวฯ ในระบบหลกัประกนั

สุขภาพแห่งชาติ แก่ อปท.ที่เข้าร่วมด�าเนินการ

  7.1.3 จัดสรรงบประมาณรายเขตที่จะโอนให้กองทุน อปท. ในพื้นที่ที่เข้าร่วมด�าเนินงาน 

  7.1.4 ก�าหนดชุดสิทธิประโยชน์และเกณฑ์การได้รับการสนับสนุนตามชุดสิทธิประโยชน์

  7.1.5 พัฒนาระบบข้อมูลเพื่อน�าไปใช้ในการวางแผนการบริหารจัดการระบบการดูแล 

ระยะยาวฯ 
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  7.1.6 สนบัสนนุการพฒันาบคุลากร สปสช. อปท. และกรรมการกองทนุหลกัประกันสุขภาพฯ 

  7.1.7 จัดกระบวนการถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างพื้นที่ 

  7.1.8 ติดตามและประเมินผลการศึกษาและพัฒนาขยายผล 

	 7.2	สปสช.เขต

  7.2.1 ประชมุชีแ้จง ท�าความเข้าใจแนวทางการด�าเนินงานระบบการดแูลระยะยาวฯและการ

จัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยบริการ และกองทุน อปท.ในพื้นที่

  7.2.2 บริหารจัดการงบประมาณเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการด�าเนินงานระบบการดูแลระยะ

ยาวในระดับพื้นที่ เช่น การฝึกอบรม Care Manager (CM) และ Care giver (CG) 

  7.2.3 ประสานสนับสนุนการบริหารจัดการระบบการดูแลระยะยาวฯ ในพื้นท่ีให้เป็นไป 

อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้กลไกของคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ ได้แก่ คณะกรรมการกองทุน 

หลักประกันสุขภาพฯ คณะอนกุรรมการ LTC และคณะกรรมการบรหิารเครอืข่ายบริการสขุภาพระดบั

อ�าเภอ 

  7.2.4 ร่วมจัดกระบวนการถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างพื้นที่

  7.2.5 ติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานและพัฒนาขยายผล 

	 7.3	หน่วยบริการ	สถานบริการ	และศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน	

  7.3.1 เตรยีมความพร้อมของระบบบรกิารเพือ่รองรบัการด�าเนินงานดแูลระยะยาวฯ ในพืน้ที่ 

รวมทั้งประสาน และสนับสนุนด้านวิชาการ เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ อปท. 

ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ อาสาสมัครสาธารณสุข จิตอาสาสาธารณสุข เพื่อจัดบริการด้านสาธารณสุข 

ส�าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพิ่งพิงในพื้นที่

  7.3.2 จัดทีมหมอครอบครัวร่วมกับ อปท.ด�าเนินการประเมินผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตาม

แบบประเมนิความสามารถในการด�าเนนิชีวิตประจ�าวนัตามดชันบีาร์เธลเอดแีอล (Barthel ADL index) 

และแบ่งผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงออกเป็น 4 กลุ่มตามความต้องการการบริการด้านสาธารณสุข 

(ชุดสิทธิประโยชน์และอัตราค่าชดเชยค่าบริการด้านสาธารณสุขส�าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง) และ

จดัท�า Care plan เพือ่เป็นข้อมลูประกอบการพจิารณาสนบัสนนุงบประมาณจากกองทนุหลกัประกนั

สุขภาพฯ 

  7.3.3 จดับรกิารเชงิรกุตามชดุสทิธปิระโยชน์และรบัค่าบรกิารตามอตัราการชดเชยค่าบรกิาร

ด้านสาธารณสุขส�าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ 
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แห่งชาติ เรื่อง การก�าหนดหลักเกณฑ์ เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ด�าเนินงานและ

บรหิารจดัการกองทนุหลกัประกนัสขุภาพในระดบัท้องถ่ินหรือพืน้ท่ี (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2559 และเอกสาร 

แนบท้าย

  7.3.4 จัดท�าฐานข้อมูลด้านสุขภาพของผู้สูงอายุในพื้นที่รับผิดชอบ และกระตุ้นให้ภาค ี

เครอืข่ายในระดบัพืน้ทีใ่ช้ข้อมูลและทรพัยากรในฐานข้อมลูเพือ่การจดับรกิารให้ผูส้งูอายเุข้าถงึบรกิาร

ตามชุดสิทธิประโยชน์ทั้งในด้านบริการทางการแพทย์และบริการด้านสังคม

  7.3.5 ประเมินผลการด�าเนินงานร่วมกับ อปท. เพื่อพัฒนาระบบการด�าเนินงานการดูแล 

ระยะยาวฯ ให้มีความยั่งยืนและต่อเนื่องในพื้นที่

 7.4	อปท.

  7.4.1 ด�าเนนิงานและบริหารจัดการระบบดแูลระยะยาวฯ ภายใต้กองทุนหลกัประกนัสขุภาพ

แห่งชาติ ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องการก�าหนดหลักเกณฑ์เพื่อ

สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด�าเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 อย่างต่อเนื่องโดยเน้นการจัดบริการด้านสาธารณสุข

ที่บูรณาการกับการบริการด้านสวัสดิการสังคม ที่มีการด�าเนินการอยู่ในพื้นที่แล้ว 

  7.4.2 ร่วมกับทีมหมอครอบครัวของหน่วยบริการและเครือข่ายบริการปฐมภูมิในพื้นที่ 

ด�าเนนิการประเมนิผูส้งูอายทุีมี่ภาวะพึง่พงิตามแบบประเมินความสามารถในการด�าเนนิชวีติประจ�าวนั

ตามดชันบีาร์เธลเอดีแอล และแบ่งผู้สูงอายทุีม่ภีาวะพ่ึงพงิออกเป็น 4 กลุม่ตามความต้องการการบริการ

ด้านสาธารณสุข ตามชุดสิทธิประโยชน์และอัตราค่าชดเชยค่าบริการด้านสาธารณสุขส�าหรับผู้สูงอายุ

ที่มีภาวะพึ่งพิง 

  7.4.3 ประสานงานกับคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ในการแต่งตั้ง 

คณะอนุกรรมการ LTC เพ่ือพิจารณาจัดหา ก�าหนดอัตราการชดเชยค่าบริการ และเห็นชอบให ้

ศนูย์พฒันาคณุภาพชวีติผูส้งูอายใุนชมุชน หรอืหน่วยบรกิาร หรอืสถานบรกิาร เข้าร่วมจดับรกิารระบบ

ดแูลระยะยาวฯ ตามประกาศคณะกรรมการหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต ิเรือ่ง การก�าหนดหลกัเกณฑ์

เพือ่สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ด�าเนนิงานและบรหิารจดัการกองทนุหลกัประกันสขุภาพ

ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 

  7.4.4 ประเมินผลการด�าเนินงานร่วมกับหน่วยบริการและเครือข่ายบริการปฐมภูมิในพื้นท่ี

เพือ่พฒันาระบบการด�าเนนิงานการดแูลระยะยาวด้านสาธารณสขุส�าหรบัผูส้งูอายทุีม่ภีาวะพึง่พงิให้มี

ความยั่งยืนและต่อเนื่องในพื้นที่ 


