บทที่ 6
การบริหาร
ค่าบริการ
สาธารณสุขส�ำหรับ
ผู้ป่วยติดบ้าน
ติดเตียงที่มีภาวะ
พึ่งพิงใน
ชุมชน
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บทที่ 6

การบริหารค่าบริการสาธารณสุข
ส�ำหรับผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงที่มี
ภาวะพึ่งพิงในชุมชน
ก วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงที่มีภาวะพึ่งพิง (คะแนนประเมินความสามารถในการด�ำเนิน
ชีวิตประจ�ำวันตามดัชนีบาร์เธลเอดีแอล (Barthel ADL index) เท่ากับหรือน้อยกว่า 11 คะแนน)
ที่เป็นประชาชนไทยทุกสิทธิและทุกกลุ่มวัย ให้ได้รับบริการด้านสาธารณสุขส�ำหรับผู้ป่วยติดบ้าน
ติดเตียงที่มีภาวะพึ่งพิงตามชุดสิทธิประโยชน์

ข วงเงินงบที่ได้รับ
ค่าบริการสาธารณสุขส�ำหรับผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน เป็นงบประมาณ
ที่ได้รับแยกจากระบบบริการทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัว วงเงินงบประมาณตามบทที่ 1 เพื่อ
เป็นค่าใช้จ่ายส�ำหรับดูแลสุขภาพผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงที่มีภาวะพึ่งพิงที่เป็นประชาชนไทยทุกสิทธิ
และทุกกลุ่มวัย
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ค แนวทางการบริหารจัดการ

ค่าใช้จ่ายบริการ

กรอบแนวทางการบริหารจัดการค่าบริการ
ค่าบริการผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง
ที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน

ส�ำหรับหน่วยบริการ

ส�ำหรับ อปท.

1. เขต 1-12 จ่ายแบบเหมาจ่ายให้หน่วยบริการ
ที่มี อปท.เข้าร่วมด�ำเนินการ แห่งละ 100,000
บาท และสามารถปรั บ จ่ า ยเพิ่ ม เติ ม ตาม
จ�ำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการอนุมัติ Care
plan แล้ว
2. เขต 13 จ่ายแบบเหมาจ่ายให้หน่วยบริการ
ตามจ�ำนวนผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงที่มีภาวะ
พึ่งพิงในชุมชนที่ได้รับการอนุมัติแผนการดูแล
รายบุคคล (Care plan) ในอัตรา 1,000 บาท
ต่อคน

จ่ า ยแบบเหมาจ่ า ยให้ ก องทุ น หลั ก ประกั น
สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่และกองทุน
หลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร ที่เข้า
ร่วมด�ำเนินการดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง
ที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน

ส�ำหรับหน่วยบริการประจ�ำ
หน่วยบริการประจ�ำ
หน่วยบริการ
ปฐมภูมิ
สถานบริการ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุฯ

ซื้อบริการตาม
ชุดสิทธิประโยชน์

อปท.
(กองทุนฯ ท้องถิ่น)

บริการเชิงรุก
ที่บ้าน

ให้บริการตาม
Care Plan
ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง
ที่มีภาวะพึ่งพิง
ในชุมชน

เหมาจ่าย
(5,000 บาท/คน/ปี)

สปสช.

มหาดไทย
พม.
สสส.
สช.
สวรส.

ให้การดูแลตาม
บทบาทภารกิจ

เอกชน
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การบริหารจัดการ

การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายบริการสาธารณสุขส�ำหรับผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงที่มีภาวะพึ่งพิง
ในชุมชน จ่ายให้หน่วยบริการและหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีแนวทางการบริหารจัดการ
ดังนี้
1. หน่วยบริการ
1.1 จ่ายแบบเหมาจ่ายให้หน่วยบริการประจ�ำในพื้นที่ สปสช.เขต 1-12 โดยจ่ายให้
หน่วยบริการที่มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมด�ำเนินการดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงที่มีภาวะ
พึ่งพิงในชุมชนแห่งละ 100,000 บาท และจะจ่ายเพิ่มเติมตามจ�ำนวนผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงที่มี
ภาวะพึ่งพิงในชุมชนที่ได้รับการอนุมัติแผนการดูแลรายบุคคล (Care plan)
1.2 จ่ายแบบเหมาจ่ายให้หน่วยบริการในพื้นที่ สปสช.เขต 13 กรุงเทพมหานคร ตาม
จ�ำนวนผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชนที่ได้รับการอนุมัติแผนการดูแลรายบุคคล
(Care Plan) ในอัตรา 1,000 บาทต่อคน
ขอบเขตการด�ำเนินงาน มีดังนี้
1) จัดทีมหมอครอบครัวร่วมกับ อปท.ด�ำเนินการคัดกรองประชาชนในพื้นที่ทุกสิทธิและ
ทุกกลุ่มวัย ตามแบบประเมินความสามารถในการด�ำเนินชีวิตประจ�ำวันตามดัชนีบาร์เธลเอดีแอล
(Barthel ADL index) โดยแบ่งผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ออกเป็น 4 กลุ่ม และประเมินความต้องการ
การบริการด้านสาธารณสุขตามชุดสิทธิประโยชน์ รวมทั้งให้ลงทะเบียนข้อมูลในโปรแกรมผู้ที่มีภาวะ
พึ่งพิง (โปรแกรม LTC)
2) จั ด ท� ำ แผนการดู แ ลรายบุ ค คล (Care Plan) เพื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล ประกอบการพิ จ ารณา
สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ ท้องถิ่น
2. กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
จ่ า ยแบบเหมาจ่ า ยให้ ก องทุ น หลั ก ประกั น สุ ข ภาพในระดั บ ท้ อ งถิ่ น หรื อ พื้ น ที่ แ ละกองทุ น
หลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร ที่เข้าร่วมด�ำเนินการดูแลผู้ป่วย ติดบ้านติดเตียงที่มีภาวะ
พึ่ ง พิ ง ในชุ ม ชน ในอั ต รา 5,000 บาทต่ อ คนต่ อ ปี ทั้ ง นี้ เป็ น ไปตามประกาศคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่เกี่ยวข้องและตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ สปสช.ก�ำหนด
ทั้งนี้ สปสช.สามารถปรับเกลี่ยเงินระหว่างประเภทบริการข้อ 1 ถึง 2 ได้ตามผลงานบริการ
ที่เกิดขึ้นจริง
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ขั้นตอนการด�ำเนินงานการโอนค่าบริการ ให้กับหน่วยบริการประจ�ำในพื้นที่ และการโอน
ค่าบริการ (เหมาจ่าย 5,000 บาทต่อคนต่อปี) ให้กับกองทุนฯ ท้องถิ่น หลักเกณฑ์การจ่ายค่าใช้จ่าย
เป็นไปตามคู่มือแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2563

ง การก�ำกับ ติดตาม ประเมินผล
1. ตั ว ชี้ วั ด : อั ต ราผู ้ ป ่ ว ยติ ด บ้ า นติ ด เตี ย งที่ มี ภ าวะพึ่ ง พิ ง ในชุ ม ชนได้ รั บ บริ ก ารตาม
Care plan =
จ�ำนวนผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงที่มีภาวะพึ่งพิงที่ อปท.โอนค่าบริการ
ให้หน่วยจัดบริการปี 2563
x 100
จ�ำนวนผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงที่มีภาวะพึ่งพิงของ อปท.
ที่ได้รับค่าบริการ จาก สปสช. ปี 2563
2. การก�ำกับ ติดตาม และประเมินผล
2.1 ระดับประเทศ มีดังนี้
1) กลไกคณะกรรมการร่วมระหว่างส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ สปสช.
2) กลไกคณะท� ำ งานขั บ เคลื่ อ นและติ ต ตามการด� ำ เนิ น งาน ระหว่ า งกระทรวง
สาธารณสุข และ สปสช.
3) กลไกคณะท�ำงานพัฒนาระบบข้อมูลระหว่างกระทรวงสาธารณสุข และ สปสช.
4) กลไกคณะท�ำงานร่วมระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และ สปสช.
5) การตรวจเยี่ยมพื้นที่โดย สปสช.ส่วนกลาง
2.2 ระดับพื้นที่ มีดังนี้
1) กลไกคณะท�ำงานร่วมฯ ระดับเขต
2) กลไกคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขต (อปสข.)
3) คณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวส�ำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พึ่งพิง
4) การประเมินผลอาจประสานหน่วยงานวิชาการภายนอกประเมินผลตามความ
จ�ำเป็น
5) การตรวจเยี่ยมพื้นที่โดย สปสช.เขต
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