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สารบัญ
บทที่ 1 ที่มา แนวคิด ระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข
สาหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

11

บทที่ 2 คาอธิบายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรื่อง การกาหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดาเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ
พื้นที่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559

56

บทที่ 3 ขั้นตอนการดาเนินงานระบบบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสาหรับ
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ( LTC)

1011

บทที่ 4 รายละเอียดและเอกสารตัวอย่างการจัดซื้อจัดจ้างการดาเนินงานระบบบริการ 4343
ดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสาหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ( LTC) ของ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก
บทที่ 5 ประกาศสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน 63
ระบบบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสาหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ( LTC)
บทที่ 6 รายละเอียดและการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ

คู่มือแนวทางการดาเนินงานระบบบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสาหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 4 สระบุรี
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บทที่ 1
ที่มา แนวคิด ระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข
สาหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
ประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้ว โดยปัจจุบันมีจานวนผู้สูงอายุเกิน 60 ปี ราว 10 ล้านคน
จานวนและสัดส่วนผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง คาดว่าจานวนผู้สูงอายุไทยจะเพิ่มเป็นร้อยละ 21 และ 24
ของประชากรรวมในอีกสิบและสิบสี่ปีข้างหน้าตามลาดับ และสังคมไทยจะก้าวสู่ สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์
ตามนิยามของสหประชาชาติในปี พ.ศ.2568 กล่าวคือ ทุกๆ 5 คนที่เดินผ่านไป จะมีผู้ที่มีอายุเกิน 60 ปีขึ้นไป 1
คน และ ทุกๆ 100 คนที่เดินผ่านไปจะมีผู้ที่มีอายุเกิน 65 ปีขึ้นไปถึง 14 คน โดยจะเพิ่มเป็น 20.5 ล้านคนในปี
2583 ขณะเดียวกัน สัดส่วนของผู้สูงอายุวัยปลายก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นกัน อายุเฉลี่ยของหญิงไทยอยู่ที่ 78.4
ปี ในขณะที่ชายไทยมีอายุเฉลี่ย 71.6 ปี (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทยและสถาบันวิจัยประชากร
และสังคม, 2558) ซึ่งจากการประเมินคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุจานวน 6,394,022 คนในปี 2558 โดยกระทรวง
สาธารณสุขพบว่า ร้อยละ 79 (5 ล้านคน) คือ ผู้สูงอายุติดสังคมหรือกลุ่มที่ยังช่วยเหลือตัวเองได้ ทากิจกรรม
ต่างๆ ได้ และอีก ร้อยละ 21 (1.3 ล้านคน) คือผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงหรือ เรียกว่า กลุ่มติดบ้านติดเตียง
และต้องการการดูแลทั้งด้านสุขภาพและสังคม
จากจานวนและสัดส่วนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นของประเทศไทย ร่วมกับการเปลี่ยนแปลงด้านระบาดวิทยา
ของการเจ็บป่วยของประชาชนจากโรคติดต่อแบบเฉียบพลันเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง นามาซึ่งภาวะทุพพลภาพ
ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ ต้องได้รับบริการดูแลแบบต่อเนื่อง ในขณะที่ศักยภาพของครัวเรือนในการดูแล
ผู้สูงอายุถดถอยลงและจากขนาดครัวเรือนที่เล็ก มีการเคลื่อนย้ายของวัยแรงงานจากชนบทสู่เมือง สตรีมี
บทบาทในการทางานนอกบ้านมากขึ้น ตลอดถึงการเปลี่ยนแปลงของสังคมจากสังคมชนบทไปสู่สังคมเมืองมาก
ขึ้น โดยหากเปรียบเทียบสัดส่วนของประชากรวัยทางานต่อประชากรวัยสูงอายุ 1 คน ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึง
สภาพของภาวะพึ่งพิงนั้น พบว่า จากเดิมที่มีประชากรวัยทางานจานวนประมาณ 4.5 คนคอยดูแลประชากรวัย
สูงอายุ 1 คน ซึ่งอีกประมาณ 14 ปีข้างหน้า สัดส่วนดังกล่าวจะลดลงอย่างเห็นได้ชัด โดยคงเหลือประชากรวัย
ทางานจานวนเพียงแค่ 2.5 คนที่ดูแลประชากรวัยสูงอายุ 1 คน(คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ) ส่งผลให้ปัญหาในการดูแลผ้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและผ้ปู่วยที่มีภาวะทุพลภาพปรากฏต่อสังคมยิ่งขึ้น
ภาพผู้สูงอายุที่นอนติดเตียงหรือติดบ้านและขาดผู้ดูแล ช่วยเหลือตนเองไม่ได้หรือทาได้จากัด ภาพผู้สูงอายุ
สมองเสื่อมถูกทอดทิ้ง ภาพผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้และต้องอยู่บ้านคนเดียวเพราะลูกหลานต้องออกไป
ทางานในช่วงกลางวัน แม้ในครอบครัวที่มีผู้ดูแล ก็เป็นภาระของผู้ดูแลไม่น้อย โดยเฉพาะเมื่อผู้สูงอายุได้จากไป
แล้วอาจส่งผลต่อการเสียโอกาสในด้านต่างๆทางสังคมของผู้ดูแลได้ ขณะที่ระบบบริการสาธารณสุขและบริการ
ด้านสังคมที่ผ่านมา อยู่ในภาวะตั้งรับ สามารถให้บริการแก่กลุ่มผู้มีภาวะพึ่งพิงได้อย่างจากัด และเป็นในรูปการ
สงเคราะห์ชั่วครั้งคราว ไม่ต่อเนื่อง ประกอบกับการคาดการณ์ค่าใช้จ่ายสุขภาพสาหรับผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น จาก
60,000 ล้านบาท ในปี 2553เป็น 220,000 ล้านบาท ในปี 2565 หรือคิดเป็นร้อยละ 2.8 ของ GDP ในปี 2565
เหล่านี้คือความจาเป็นที่ต้องสร้างระบบการดูแลระยะยาว (Long Term Care, TC) ขึ้นมารองรับ
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ระบบการดูแลระยะยาว คือ การจัดบริการสาธารณสุขและบริการสังคมเพื่อตอบสนองความต้องการ
ความช่วยเหลือของผู้ที่ประสบภาวะยากลาบาก เนื่องมาจากภาวะการณ์เจ็บป่วยเรื้อรัง การประสบอุบัติเหตุ
ความพิการต่างๆ ตลอดจนผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในชีวิตประจาวัน มีทั้งรูปแบบที่เป็นทางการ
และไม่เป็นทางการเป็นบริการสังคมเพื่อมุ่งเน้นการฟื้นฟู บาบัด ส่งเสริมสุขภาพอย่างสม่าเสมอ ต่อเนื่อง เพื่อให้
คนกลุ่มนี้มีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถดาเนินชีวิตอย่างมีอิสระเท่าที่จะเป็นได้ โดยอยู่บนพื้นฐานการเคารพศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์
การเกิดขึ้นของนโยบายของระบบการดูแลระยะยาวส่วนหนึ่งเป็นแรงผลักดันที่เกิดขึ้นจากเวทีสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 2 ปี 2552 ซึ่งได้มีการบรรจุวาระ การพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวสา หรับผู้สูงอายุที่
อยู่ในภาวะพึ่งพิงในการประชุมและเป็นมติสมัชชาในที่สุด โดยมีมติร่วมกันในสาระสาคัญคือ ให้รัฐมีหน้าที่
จัดการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง โดยใช้ครอบครัวและชุมชนเป็นฐานหลัก และคณะรัฐมนตรีมีมติ
เห็นชอบให้สานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนมติสู่
การปฏิบัติ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2553
ในขณะที่แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวฯ
ที่ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหง่ ชาติ และคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ รวมถึงนโยบายพัฒนาระบบ
การดูแลระยะยาวฯในระดับตาบลของกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ต่างล้วนเป็นความ
พยายามที่จะพัฒนาระบบเพื่อไปสนับสนุนครอบครัวให้มีศักยภาพในการดูแลเพิ่มขึ้น และเอื้อให้ผู้สูงอายุได้
อาศัยในบ้านตนเองในชุมชน โดยมีเป้าประสงค์การพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวฯ คือ 1) ผู้สูงอายุทุกคน
ได้รับการคัดกรอง และมีระบบส่งเสริม ป้องกัน ฟื้นฟูและการดูแลตามระดับความจาเป็นในการดูแลระยะยาว
ให้สามารถดารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี 2) ผู้สูงอายุได้รับการส่งเสริม สนับสนุนเพื่อป้องกันการเข้าสู่ภาวะพึ่งพิง
3) มีระบบการเงินการคลังที่ยั่งยืน ในการดูแลผู้สูงอายที่มีภาวะพึ่งพิงอย่างครบวงจรตามระดับความจาเป็นใน
การดูแลระยะยาว ให้สามารถดารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี 2) ผู้สูงอายุได้รับการส่งเสริม สนับสนุนเพื่อป้องกัน
การเข้าสู่ภาวะพึ่งพิง 3) มีระบบการเงินการคลังที่ยั่งยืน ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงอย่างครบวงจร 4)
ทุกชุมชน มีระบบสนับสนุนการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ให้อยู่ในครอบครัวได้อย่างมีความสุข เช่น มีสถานที่
ดูแลชั่วคราว (respite care) / ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน/ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน/ ศูนย์
พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) 5) สถานพยาบาลทุกแห่งมีระบบการสนับสนุนการดูแล
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชนและครอบครัว
หลักการสาคัญในการพัฒนาระบบการดูและระยะยาวฯ จึงมีดังนี้ 1) ผู้มีภาวะทุพพลภาพและผู้สูงอายุ
ที่มีภาวะพึ่งพิง (ติดเตียงและติดบ้าน) สามารถเข้าถึงระบบการดูแลระยะยาวฯที่ได้รับได้อย่างเหมาะสมต่อเนื่อง
โดยมีการเชื่อมโยงของระบบการดูแลอย่างต่อเนื่องตั้งแต่สถานพยาบาล ชุมชน และครอบครัว 2) การสนับสนุน
การจัดระบบการดูแลระยะยาวฯในพื้นที่หรือชุมชน ไม่ไปแย่งชิงบทบาทหน้าที่การดูแลของครอบครัว โดย
ครอบครัวยังคงเป็นผู้ดูแลหลักและระบบเข้าไปสนับสนุน ยกเว้นในรายที่ไม่มีผู้ดูแล โดยการสนับสนุนเป็นไป
ตามศักยภาพของครอบครัวในการดูแลและระดับการพึ่งพิง 3) ในการจัดระบบการดูแลระยะยาวฯอาศัย
บุคลากรที่มิใช่วิชาชีพเป็นหลัก เช่น ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ โดยมีบุคลากรด้านวิชาชีพเช่น แพทย์ พยาบาล
นักกายภาพบาบัด เป็นผู้สนับสนุนในการจัดระบบการดูแล4) ทุกพื้นที่มีการพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวฯ
โดยอาศัยต้นทุนทางสังคมที่มีอยู่และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)
คู่มือแนวทางการดำ
�เนินงานระบบบริ
การดูแลระยะยาวด้
านสาธารณสุ
บผูท้สี่มูงีภอายุ
ที่ม่งีภพิาวะพึ
่งพิงในระบบหลั
นสุขงภาพแห่
งชาติ4 สระบุ
เขต 4รสระบุ
คู่มือแนวทางการด
าเนินงานระบบบริ
การดูแลระยะยาวด้
านสาธารณสุ
ขสาหรับขผูสำ้ส�ูงหรั
อายุ
าวะพึ
งในระบบหลั
กประกันกสุประกั
ขภาพแห่
ชาติ เขต
ี รี
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กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
อาสาสมัคร วัด และโรงเรียน เป็นต้น
ดังนั้นการออกแบบระบบการดูแลระยะยาวฯ ดังนี้ 1. เน้นบูรณาการด้านบริการสาธารณสุขและ
บริการด้านสังคมในระดับพื้นที่ (ตาบล/หมู่บ้าน/ครอบครัว) 2. คานึงถึงความยั่งยืนและเป็นไปได้ของ
งบประมาณระยะยาวในอนาคต 3. สนับสนุนการมีส่วนร่วมโดยให้ อปท. (เทศบาล/อบต.) เป็นเจ้าภาพหลักใน
การบริหารระบบภายใต้การสนับสนุนของเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิในพื้นที่ 4. พัฒนาและขยายระบบ
บริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสาหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ โดยมีผู้จัดการระบบการดูแลระยะ
ยาวด้านสาธารณสุข (care manager, CM) เช่น พยาบาล นักกายภาพบาบัด นักสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ และผู้
ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ (caregiver, CG) ที่ผ่านการฝึกอบรมและขึ้นทะเบียนดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเชิงรุก
ในพื้นที่อย่างน้อย 1 คน ต่อผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงในทุกกลุ่มวัย5-10 คน โดยได้รับค่าตอบแทนจากกองทุน
หลักประกันสุขภาพฯที่ดาเนินงานอยู่แล้วภายใต้การบริหารของ อปท.แนวคิดในการพัฒนาระบบการดูและ
ระยะยาวฯ พัฒนามาจากต้นทุนทางสังคมและทรัพยากรที่มีอยู่ โดยในขณะนี้เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่า อปท.
เป็นกลไกหลักในการบูรณาการการจัดบริการต่างๆ สู่ชุมชน ปัจจุบัน กองทุนหลักประกันสุขภาพฯซึ่งเกิดจาก
ความร่วมมือระหว่าง สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และ อปท. เป็นกลไกหลัก ในการ
สนับสนุนการดาเนินงานต่างๆในชุมชน ขณะเดียวกันยังมีเครือข่ายสุขภาพอยู่ในชุมชนที่สามารถสนับสนุนการ
ดาเนินงาน เช่น อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ (อผส.) ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ
ตลอดจนชมรมผู้สูงอายุที่มีการจัดตั้งในทุกพื้นที่ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม จาเป็นต้องมีการ
สารวจโดยผู้ชว่ ยเหลือดูแลผู้สูงอายุและจาแนกผู้สูงอายุตามระดับการพึ่งพิง ออกเป็น 2 กล่มุ คือ กลุ่มติดบ้าน
และกลุ่มติดเตียงจากนั้นผู้จัดการระบบฯ ประเมินระดับการพึ่งพิงของผู้สูงอายุแต่ละรายซ้า และประเมินความ
จาเป็นที่ต้องได้รับการดูแลด้านสาธารณสุข และจัดการให้เข้าถึงบริการที่จาเป็น จากนั้นจะทาการประเมินซ้า
และติดตามเป็นระยะเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงและการเข้าถึงบริการ ผู้จัดการระบบฯ ต้องนาข้อมูลของผู้สูงอายุที่
จาเป็นต้องได้รับการดูแล ประชุมร่วมกับภาคีที่เกี่ยวข้องและทีมสหวิชาชีพ เพื่อวางแผนการดูแลแก่ผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิงแต่ละรายรวมถึงกาหนดบทบาทว่าภาคีใดต้องเข้าไปสนับสนุนและช่วยเหลืออย่างไร ระบบการดูแล
จะครอบคลุมบริการด้านสาธารณสุข
โดยในกลุ่มติดเตียง2ซึ่งมีภาวะพึ่งพิงมากหรือเคลื่อนไหวเองไม่ได้จะ
มุ่งเน้นการฟื้นฟู ป้องกันและลดภาวะแทรกซ้อน รวมทั้งการดูแลช่วยเหลือด้านการกินอยู่ในชีวิตประจาวัน ส่วน
กลุ่มติดบ้าน ซึ่งเคลื่อนไหวได้บ้าง จะมุ่งเน้นการฟื้นฟู ป้องกันเพื่อให้ผู้สูงอายุดารงชีพได้อย่างอิสระได้นานที่สุด
และลดภาระการดูแลในระยะยาว
ทางเลือกของรูปแบบระบบการดูแลระยะยาวฯ ที่เหมาะสมกับการนามาปรับใช้กับสังคมไทย จึงมี 2
ทางเลือกได้แก่ 1. การใช้โรงพยาบาล หรือหน่วยบริการเป็นฐาน ข้อดีของทางเลือกนี้ คือ สามารถเริ่มงานได้
ทันที เนื่องจากประเทศไทยมีระบบบริการสาธารณสุขที่ค่อนข้างมีประสิทธิภาพ และเป็นเครือข่ายขนาด
ใหญ่อย่แล้ว แต่มีข้อเสีย คือ การดูแลผู้สูงอายุในภาวะพึ่งพิงต้องบูรณาการด้านสาธารณสุขและสังคมเข้า
ด้วยกัน ถ้าเริ่มด้วยแนวทางนี้ โอกาสที่จะบูรณาการในระยะยาวจะทาได้ยาก และต้องลงทุนสร้างตัวระบบซึ่ง
ค่อนข้างแพง สร้างภาระทางการเงินสูงมากประมาณ146,000บาทต่อคนต่อปี ซึ่งเกินกาลังงบประมาณที่รัฐจะ
จัดการได้ จึงนามาสู่การสร้างระบบระบบการดูแลระยะยาวฯด้วยทางเลือกที่ 2 คือ การให้ชุมชนเป็นฐาน ซึ่งมี
ข้อดีคือ ผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงส่วนใหญ่อยู่ในชุมชน ในครอบครัวในท้องถิ่น จึงสามารถใช้อปท.เป็นกลไกใน
คูคู่ม่มือือแนวทางการดำ
เนินนงานระบบบริ
หรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ
แนวทางการด�าเนิ
งานระบบบริกการดู
ารดูแลระยะยาวด้
ลระยะยาวด้าานสาธารณสุขขสำส�าหรั
าวะพึ่ง่งพิพิงงในระบบหลั
ในระบบหลักกประกั
ประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต
เขต44สระบุ
สระบุรี รี
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การจัดการและเป็นเครื่องมือในการดาเนินงานด้านสุขภาพ ซึ่งในระยะแรกอาจทางานค่อนข้างยากเพราะยัง
เป็นงานใหม่ สาหรับอปท. ระบบสนับสนุน และระบบตรวจสอบ โดยทางเลือกนี้จะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 16,000
บาทต่อคนต่อปี ซึ่งอยู่ในวิสัยที่รัฐสามารถบริหารจัดการได้ โดยมีค่าใช้จ่ายต่ากว่าทางเลือกที่หนึ่งถึง 10 เท่า
สปสช. โดยคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จึงมีมติให้จัดระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยใช้ท้องถิ่นเป็น
ฐาน ภายใต้การสนับสนุนของหน่วยบริการ โดยเฉพาะของกระทรวงสาธารณสุข เป็นการบูรณาการการ
จัดบริการสาธารณสุขกับบริการทางสังคมเข้าด้วยกัน พร้อมทั้งได้ออกแบบระบบให้มีความยืดหยุ่น และเอื้อต่อ
การบูรณาการงานในพื้นที่ โดยคานึงถึงความเป็นไปได้ทางการเงินและความยั่งยืนในระยะยาว
ในปี 2559 รัฐบาลมีนโยบายสาคัญที่มุ่งเน้นการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ทั้งกลุ่มติดบ้าน และกลุ่ม
ติดเตียง เพื่อให้ผู้สูงอายุที่ยังแข็งแรงไม่เจ็บป่วยจนต้องอยู่ในภาวะพึ่งพิง และผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง ได้รับ
การดูแลอย่างเหมาะสมไม่เป็นภาระแก่ครอบครัวมากเกินไป จึงได้สนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมจากงบเหมา
จ่ายรายหัวปกติในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า จานวน 600 ล้านบาท ให้แก่ สปสช. เพื่อบริหารจัดการ
ให้ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงจานวนประมาณ 100,000 ราย ครอบคลุมพื้นที่ ของ อปท.ประมาณ 1,000 แห่งรวม
กรุงเทพมหานคร และเพิ่มเป้าหมายเป็น 500,000 ราย (ร้อยละ 50) ครอบคลุม 5,000 พื้นที่ และเพิ่มเป็น 1
ล้านราย (ร้อยละ 100) ครอบคลุมทุกตาบลทั่วประเทศในปี 2560 และ2561 ตามลาดับ ทั้งนี้ผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พึ่งพิงจะได้รับการดูแล ดังนี้ 1)บริการด้านการแพทย์ เช่น บริการตรวจคัดกรอง ประเมินความต้องการดูแล
บริการเยี่ยมบ้าน บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค บริการกายภาพบาบัด บริการกิจกรรมบาบัด และ
อุปกรณ์เครื่องช่วยทางการแพทย์ ตามที่คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบริการดูแลระยะยาวสาหรับผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิง หรือ สปสช. กาหนด 2) บริการด้านสังคม เช่น บริการช่วยเหลืองานบ้าน การปฏิบัติกิจวัตร
ประจาวัน บริการอุปกรณ์ช่วยเหลือทางสังคม กิจกรรมนอกบ้าน และอื่นๆ
เพื่อให้การดาเนินงานระบบดูแลระยะยาว เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ได้มีการลงนามบันทึกความ
ร่วมมือของ 4 หน่วยงานได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย สมาคมองค์การ
บริหารส่วนตา บลแห่งประเทศไทย และสปสช. เพื่อสนับสนุน ให้ อปท. สามารถจัดระบบการดูแลระยะยาว
แก่ผ้สูงอายที่มีภาวะพึ่งพิง ในความรับผิดชอบได้ ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
นอกจากนั้นได้มีการจัดทาข้อตกลงการดาเนินงานร่วมกันระหว่างกระทรวงสาธารณสุข และสปสช. เพื่อ
สนับสนุนการดาเนินงานและงบประมาณให้หน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยการจัดทีมหมอ
ครอบครัวร่วมกับ อปท. ดาเนินการประเมินผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตามแบบประเมินความสามารถในการ
ดาเนินชีวิตประจาวัน ตามดัชนีบาร์เธล เอดีแอล (Barthel ADL index) และจาแนกผ้สูงอายุ่มี
ที่ ภาวะพึ่งพิง ที่
มีคะแนน Acitivities of Daily Living (ADL) น้อยกว่าหรือเท่ากับ 11 คะแนน ออกเป็น 4 กลุ่ม ตามความ
ต้องการบริการด้านสาธารณสุข
(ชุดสิทธิประโยชน์และอัตราค่าชดเชยค่าบริการด้านสาธารณสุขสาหรับ
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง) จัดทาแผนการดูแลรายบุคคล(care plan) เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ และจัดบริการตามชุดสิทธิประโยชน์ตามประกาศ
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องการกาหนดหลักเกณฑ์ เพื่อสนับสนุนให้อปท. ดาเนินงานและ
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และเอกสารแนบท้าย

คู่มือแนวทางการดำ
�เนินงานระบบบริ
การดูแลระยะยาวด้
านสาธารณสุ
บผูท้สี่มูงีภอายุ
ที่ม่งีภพิาวะพึ
่งพิงในระบบหลั
นสุขงภาพแห่
งชาติ4 สระบุ
เขต 4รสระบุ
คู่มือแนวทางการด
าเนินงานระบบบริ
การดูแลระยะยาวด้
านสาธารณสุ
ขสาหรับขผูสำ้ส�ูงหรั
อายุ
าวะพึ
งในระบบหลั
กประกันกสุประกั
ขภาพแห่
ชาติ เขต
ี รี
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บทที่ 2
คาอธิบายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรื่อง การกาหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาเนินงาน
และบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกาหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559ซึ่งต่อไปในการอธิบายในบทนี้จะใช้คาว่า “ประกาศปี 2559” ประกาศฉบับนี้เป็นการ
เพิ่มเติมประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกาหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
พ.ศ. 2557 ซึ่งมีผลบังคับใช้วันที่ 19 กุมภาพันธ์2557 ซึ่งต่อไปในการอธิบายในบทนี้จะใช้คาว่า “ประกาศปี
2557” โดยมีสาระสาคัญของประกาศ ปี 2559ประสงค์ให้มีการกาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายจากเงินกองทุนเพื่อให้เกิดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสาหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่
โดยอาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ตามมาตรา 47 ซึ่งบัญญัติให้
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สนับสนุนและประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กาหนด
หลักเกณฑ์เพื่อให้องค์กรดังกล่าวเป็นผู้ดาเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพื้นที่ โดยให้ได้รับค่าใช้จ่ายจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามมาตรา 18 (3) (4)(8) (9) ซึง่
บัญญัติให้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีอานาจหน้าที่
กาหนดประเภทและขอบเขตในการ
ให้บริการสาธารณสุขที่จาเป็นต่อสุขภาพและการดารงชีวิต กาหนดหลักเกณฑ์ดาเนินงานและบริหารจัดการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อสนับสนุนและประสาน และกาหนดหลักเกณฑ์ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น องค์กรชุมชนองค์กรเอกชนและภาคเอกชนที่ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากาไร ดาเนินงานและบริหาร
จัดการระบบหลักหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ได้ตามความพร้อม ความเหมาะสมและความ
ต้องการ เพื่อการสร้างหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้แก่บุคคลในพื้นที่ นอกจากนี้ยังใช้อานาจตามมาตรา 3
(12)
ซึ่งบัญญัติเกี่ยวกับนิยามความหมายคาว่าค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขซึ่งถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายอื่นที่
จาเป็นเพื่อบริการสาธารณสุขที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกาหนด และมาตรา 7 ซึ่งบัญญัติให้
สถานบริการมีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
กาหนดในการอธิบายเนื้อหาเกี่ยวกับประกาศปี 2559 คู่มือเล่มนี้จะอธิบายเฉพาะเนื้อหาที่ปรากฏในประกาศ
เป็นหลักเท่านั้น ซึ่งประเด็นเนื้อหาในประกาศใดที่อาจต้องพิจารณาหรือศึกษาประกอบกับประกาศปี 2557 นั้น
ท่านสามารถศึกษาได้จากคู่มือกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ซึ่งต่อไปในการอธิบายใน
บทนี้จะใช้คาว่า “กองทุน” คาอธิบายประกาศ ปี 2559 รายข้อ ดังนี้
ข้อ 1 ให้เพิ่มบทนิยามดังต่อไปนี้ ในข้อ 2 ของประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรื่อง การกาหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาเนินงานและบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557
คูคู่ม่มือือแนวทางการดำ
เนินนงานระบบบริ
หรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ
แนวทางการด�าเนิ
งานระบบบริกการดู
ารดูแลระยะยาวด้
ลระยะยาวด้าานสาธารณสุขขสำส�าหรั
าวะพึ่ง่งพิพิงงในระบบหลั
ในระบบหลักกประกั
ประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต
เขต44สระบุ
สระบุรี รี
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“ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง” หมายความว่า ผู้สูงอายุหรือบุคคลอื่นๆที่มีคะแนนประเมินความสามารถใน
การดาเนินชีวิตประจาวันตามดัชนีบาร์เธลเอดีแอล (Barthel ADL index) เท่ากับหรือน้อยกว่า 11 คะแนน ซึง่
แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม และมีสิทธิได้รับบริการสาธารณสุขตามชุดสิทธิประโยชน์ในเอกสารแนบท้าย
“การบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสาหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง” หมายความว่า การบริการ
ตามชุดสิทธิประโยชน์ในเอกสารแนบท้าย ที่เป็นการให้บริการ ณ ครัวเรือน หรือที่ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุในชุมชนหรือที่หน่วยบริการ หรือที่สถานบริการ ที่ให้บริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสาหรับ
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง โดยบุคลากรสาธารณสุขหรือผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
“ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน” หมายความว่า ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
และคนพิการหรือศูนย์ที่มีชื่ออย่างอื่นตามข้อ 7 (3) ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือที่
คณะอนุกรรมการตามข้อ 8/1 เห็นชอบ
“ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (caregiver)” หมายความว่า บุคคลที่ผ่านการอบรมตาม
หลักสูตรที่คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวสาหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
หรือ
คณะอนุกรรมการอื่นภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือสานักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ เห็นชอบ
คาอธิบาย
ในข้อ 1 จะกาหนดให้มีเพิ่มบทนิยามในข้อ 2 ของประกาศปี 2557 เป็นบทนิยามศัพท์ซึ่งประสงค์ให้ความ
หมายเฉพาะของถ้อยคาในประกาศปี 2559 และขยายข้อความในประกาศเพื่อให้เกิดความชัดเจนและมีความ
เข้าใจมากยิ่งขึ้น บทนิยามดังกล่าวจะปรากฏภายในเนื้อหาของประกาศฉบับนี้ เช่น เนื้อหาของ ข้อ 7/1 ที่
กาหนดให้ใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสาหรับผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิงตามชุดสิทธิประโยชน์และอัตราที่กาหนดในเอกสารแนบท้าย ของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
ในชุมชนหรือหน่วยบริการหรือสถานบริการ ที่จัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสาหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พึ่งพิงที่คณะอนุกรรมการตามข้อ 8/1 เห็นชอบ ทั้งนี้กรณีที่ใช้เงินกองทุนตามข้อ 5/1 และ ข้อ5/2 ให้
คณะอนุกรรมการรายงานให้คณะกรรมการกองทุนทราบ ค่าใช้จ่ายตามวรรคหนึ่ง ให้จ่ายเป็นค่าตอบแทนของ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องตามอัตราที่หน่วยงานที่จัดบริการกาหนดได้
และรวมถึงจ่ายเป็นค่าตอบแทนของผู้
ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ในอัตราที่แตกต่างกันได้ตามอัตราที่หน่วยงานที่จัดบริการกาหนดหรือ
ตามที่คณะอนุกรรมการตามข้อ 8/1 กาหนดหรือเห็นชอบ แต่ต้องไม่เกินค่าแรงขั้นต่าที่รัฐบาลกาหนด”
เป็นต้น อย่างไรก็ตามในศึกษาความหมายของเนื้อหาประกาศฉบับนี้ยังจะต้องพิจารณาบทนิยามศัพท์อื่นๆที่
ปรากฏในข้อ 2 ของประกาศปี 2557 ประกอบด้วย
ข้อ 2 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ 5/1 และข้อ 5/2 ของประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติเรื่อง การกาหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาเนินงานและบริหารจัดการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557
“ข้อ 5/1 นอกจากเงินหรือทรัพย์สินในกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตามข้อ 5 แล้ว ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อม ความเหมาะสม ซึ่งได้แสดงความจานงเข้าร่วมและสานักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติเห็นชอบได้รับเงินเพิ่มจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในส่วนค่าบริการสาธารณสุขสาหรับ
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ตามที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกาหนด
คู่มือแนวทางการดำ
�เนินงานระบบบริ
การดูแลระยะยาวด้
านสาธารณสุ
บผูท้สี่มูงีภอายุ
ที่ม่งีภพิาวะพึ
่งพิงในระบบหลั
นสุขงภาพแห่
งชาติ4 สระบุ
เขต 4รสระบุ
คู่มือแนวทางการด
าเนินงานระบบบริ
การดูแลระยะยาวด้
านสาธารณสุ
ขสาหรับขผูสำ้ส�ูงหรั
อายุ
าวะพึ
งในระบบหลั
กประกันกสุประกั
ขภาพแห่
ชาติ เขต
ี รี
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เงินที่ได้รับตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าเป็นเงินหรือทรัพย์สินในกองทุนหลักประกันสุขภาพ แต่ให้เปิดบัญชี
เงินฝากกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) ชื่อ “บัญชีกองทุนหลักประกันสุขภาพ (....ชื่อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) เพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง” แยกออกจากบัญชีกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนและส่งเสริมการบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข
สาหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ทั้งนี้ภายใต้บังคับของ ข้อ 7/1 และให้สามารถใช้ในปีงบประมาณถัดๆไปได้
คาอธิบาย
ในข้อ 2 นี้ เป็นการกาหนดให้มีข้อ 5/1 และ 5/2 ในประกาศปี 2557 ซึ่งข้อ 5/1 นั้น เป็นข้อกาหนดว่าด้วย
แหล่งเงินเพิ่มเติมที่นาเข้าสู่กองทุน
โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อนามาใช้เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนและ
ส่งเสริมการบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสาหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง โดยมีเงื่อนไขว่า องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่บริหารจัดการกองทุน จะต้องมีความพร้อม ความเหมาะสม และได้แสดงความจานงเข้า
ร่วมและสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเห็นชอบ ซึ่งมิได้หมายความว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
บริหารกองทุนทุกแห่งได้รับเงินเพิ่มตามประกาศปี 2559 แต่การจะได้รับเงินเพิ่มดังกล่าวนี้จะต้องปรากฏถึง
ความพร้อมความเหมาะสม
และได้แสดงความจานงต่อสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเพื่อให้ความ
เห็นชอบเสียก่อน ทั้งนี้เงินตามข้อ 5/1 ให้ถือเป็นรายรับของกองทุนหลักประกันสุขภาพในปีงบประมาณนั้น
ส่วนความในวรรคสองของข้อ 5/1 เป็นการกาหนดให้เงินเพิ่มตามวรรคหนึ่ง ถือว่าเป็นเงินหรือ
ทรัพย์สินในกองทุนหลักประกันสุขภาพเพียงแต่มีเงื่อนไขบังคับให้ต้องเปิดบัญชีเงินฝาก แยกออกจากบัญชีกอง
ทุนเดิม และเงินดังกล่าวมีเงื่อนไขให้ใช้จ่ายได้เฉพาะภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนและส่งเสริม
การบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสาหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ทั้งนี้ภายใต้บังคับของ ข้อ 7/1 (ซึ่งจะ
ได้อธิบายในข้อ 7/1ตามรายข้อต่อไป) และได้กาหนดให้เงินกองทุนในส่วนดังกล่าวนี้สามารถใช้ในปีงบประมาณ
ถัดๆไปได้ ซึ่งกาหนดให้เกิดความชัดเจนในการนาเงินนี้ไปใช้ในปีถัดไปได้
ข้อ 5/2 ให้เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพตามข้อ 5 สามารถใช้ในปีงบประมาณถัดๆ ไปได้และ
สามารถนาไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสาหรับ
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ทั้งนี้ภายใต้บังคับของข้อ 7/1 ได้”
คาอธิบาย
ในข้อ 5/2 นี้เป็นการกาหนดให้เงินกองทุนตามข้อ 5 ซึ่งหมายถึง เงินตามประกาศปี 2557 ซึ่งโดยปกติจะมี
แหล่งที่มาหรือรายรับ 4 ประเภทประกอบด้วย (1) เงินที่ได้รับจัดสรรแต่ละปีจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติจานวน 45 บาทต่อประชาชนในพื้นที่หนึ่งคน (2) เงินสมทบจากเงินอุดหนุนหรืองบประมาณที่ได้รับ
จากองค์การบริหารส่วนตาบลหรือเทศบาลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ
(3) เงินสมทบจากชุมชนหรือกองทุนชุมชนอื่น (4) รายได้อื่นๆหรือทรัพย์สินที่ได้รับมาในกิจการของกองทุน
หลักประกันสุขภาพ นั้น หากมีเงินเหลือไม่ว่าด้วยเหตุประการใดๆสามารถนามาใช้จ่ายในปีถัดไปได้ เป็นการ
กาหนดเพื่อให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น โดยหลักเกณฑ์ดังกล่าวมิได้กาหนดไว้ในประกาศปี 2557 นอกจากนี้ ข้อ
5/2 ยังกาหนดให้สามารถนาเงินกองทุนตามข้อ 5 ไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการดูแล
ระยะยาวด้านสาธารณสุขสาหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ทั้งนี้ภายใต้บังคับของข้อ 7/1 ซึ่งจะได้อธิบายในลาดับ
ต่อไป

คูคู่ม่มือือแนวทางการดำ
เนินนงานระบบบริ
หรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ
แนวทางการด�าเนิ
งานระบบบริกการดู
ารดูแลระยะยาวด้
ลระยะยาวด้าานสาธารณสุขขสำส�าหรั
าวะพึ่ง่งพิพิงงในระบบหลั
ในระบบหลักกประกั
ประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต
เขต44สระบุ
สระบุรี รี
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ข้อ 3 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ 7/1 ของประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง
การกาหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดาเนินงานและบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557
“ข้อ 7/1 เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตามข้อ 5/1 และข้อ 5/2 ให้ใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนและส่งเสริม
การจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสาหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตามชุดสิทธิประโยชน์และอัตราที่
กาหนดในเอกสารแนบท้าย ของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนหรือหน่วยบริการหรือสถานบริการ ที่
จัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสาหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงที่คณะอนุกรรมการตามข้อ
8/1
เห็นชอบ ทั้งนี้กรณีที่ใช้เงินกองทุนตามข้อ 5/1 และ ข้อ 5/2 ให้คณะอนุกรรมการรายงานให้คณะกรรมการ
กองทุนทราบ
ค่าใช้จ่ายตามวรรคหนึ่ง
ให้จ่ายเป็นค่าตอบแทนของบุคลากรที่เกี่ยวข้องตามอัตราที่หน่วยงานที่
จัดบริการกาหนดได้ และรวมถึงจ่ายเป็นค่าตอบแทนของผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ในอัตราที่
แตกต่างกันได้ตามอัตราที่หน่วยงานที่จัดบริการกาหนดหรือตามที่คณะอนุกรรมการตามข้อ 8/1 กาหนดหรือ
เห็นชอบ แต่ต้องไม่เกินค่าแรงขั้นต่าที่รัฐบาลกาหนด”
คาอธิบาย
ในข้อ 3 นี้ ได้กาหนดให้มีข้อ 7/1 ในประกาศปี 2557 เป็นการกาหนดให้เงินกองทุนตามข้อ 5/1 ซึง่
หมายถึงรายรับของกองทุนซึ่งได้รับเพิ่มจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในส่วนค่าบริการสาธารณสุข
สาหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และเงินกองทุนตามข้อ 5/2 ซึ่งหมายถึง เงินกองทุนตามข้อ 5 ตามประกาศปี
2557
สามารถนามาใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสาหรับ
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้ นอกจากการใช้เงินตามข้อ 5/1 โดยกาหนดหน่วยงานหรือองค์กรที่สามารถ
จัดบริการ 3 ประเภท ประกอบด้วย ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน หน่วยบริการ และสถานบริการ
โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาว
สาหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงให้ความเห็นชอบ (จะได้อธิบายต่อในข้อ 8/1 )
นอกจากนี้ความในวรรคสองยังได้กาหนดให้ค่าใช้จ่ายตามวรรคหนึ่ง
ให้จ่ายเป็นค่าตอบแทนของ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องในการจัดบริการ รวมถึงจ่ายเป็นค่าตอบแทนของผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
การกาหนดดังกล่าวนี้ ประสงค์สร้างแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานไม่ว่าบุคลากรภายในหน่วยบริการ หรือผู้ช่วยเหลือ
ดูแลผู้สูงอายุให้ได้รับค่าตอบแทน เพื่อเป็นการสร้างขวัญกาลังใจให้ผู้ปฏิบัติ และมิให้เวลาในการปฏิบัติงาน
ดังกล่าวเป็นอุปสรรคต่อสถานะทางเศรษฐกิจของตนเองและครอบครัว และจะส่งผลให้ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
เข้าถึงบริการดังกล่าวมากขึ้น โดยที่อัตราการจ่ายค่าตอบแทนเป็นไป 2 ลักษณะ กล่าวคือ
1.ตามอัตราของหน่วยงานที่จัดบริการซึ่งอาจแตกต่างกันได้เนื่องจากอัตราที่กาหนดในกฎ ระเบียบ วิธี
ปฏิบัติของแต่หน่วยงานที่จัดบริการถือปฏิบัติ
2.ตามที่คณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสาหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงให้กา
หนดซึ่งเป็นกรณีที่ประกาศปี 2559 ให้อานาจแก่คณะอนุกรรมการกาหนดได้ หรือ คณะอนุกรรมการอาจ
เห็นชอบตามอัตราที่หน่วยงานที่จัดบริการกาหนดตามแผนงาน กิจกรรมที่ขอเสนอรับเงินจากองทุน อย่างไรก็
ตามค่าตอบแทนดังกล่าวจะต้องไม่เกินค่าแรงขั้นต่าที่รัฐบาลกาหนดและมีผลบังคับใช้ในขณะนั้น
ข้อ 4 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ 8/1 ของประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง
คู่มือแนวทางการดำ
�เนินงานระบบบริ
การดูแลระยะยาวด้
านสาธารณสุ
บผูท้สี่มูงีภอายุ
ที่ม่งีภพิาวะพึ
่งพิงในระบบหลั
นสุขงภาพแห่
งชาติ4 สระบุ
เขต 4รสระบุ
คู่มือแนวทางการด
าเนินงานระบบบริ
การดูแลระยะยาวด้
านสาธารณสุ
ขสาหรับขผูสำ้ส�ูงหรั
อายุ
าวะพึ
งในระบบหลั
กประกันกสุประกั
ขภาพแห่
ชาติ เขต
ี รี
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การกาหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดาเนินงานและบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557
“ข้อ 8/1 ให้คณะกรรมการกองทุนแต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดหนึ่งชื่อ “คณะอนุกรรมการสนับสนุน
การจัดบริการดูแลระยะยาวสาหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง” มีหน้าที่พิจารณาจัดหา กาหนดอัตราการชดเชย
ค่าบริการ และเห็นชอบให้ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน หรือหน่วยบริการ หรือสถานบริการ เข้า
ร่วมจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสาหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ตามข้อ 7/1 เพื่อให้ผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิง ได้รับบริการตามชุดสิทธิประโยชน์และอัตราที่กาหนดในเอกสารแนบท้าย โดยให้มีองค์ประกอบ
อย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(1) ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรปกครองท้องถิ่นหรือ
ประธานอนุกรรมการ
ผู้บริหารอื่นที่ได้รับมอบหมาย
(2) ผู้แทนกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ (2 คน)
อนุกรรมการ
(3) ผู้อานวยการโรงพยาบาลของรัฐในพื้นที่หรือผู้แทน(1 คน)
อนุกรรมการ
(4) สาธารณสุขอาเภอในพื้นที่หรือผู้แทน (1 คน)
อนุกรรมการ
(5) หัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิของรัฐในพื้นที่ (1 คน)
อนุกรรมการ
(6) ผู้จัดการระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข
อนุกรรมการ
ในพื้นที่ (1 คน)
(7) ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ (1 คน)
อนุกรรมการ
(8) ปลัดองค์กรปกครองท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่อื่น
อนุกรรมการ
ที่ได้รับมอบหมาย (1 คน) และลขานุการ
คาอธิบาย
ข้อ 4 นี้ ได้กาหนดให้มีข้อ 8/1 ในประกาศปี 2557 ซึง่ เป็นข้อกาหนดให้มีคณะอนุกรรมการสนับสนุน
การจัดบริการดูแลระยะยาวสาหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง มาจากการแต่งตั้งของคณะกรรมการกองทุน ซึ่งมี
องค์ประกอบตามที่ประกาศนี้กาหนด ซึ่งจะเห็นได้ว่าประกาศจะกาหนดให้คณะอนุกรรมการมีที่มาจากหลาย
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสาหรับผู้สูงอายุที่
มีภาวะพึ่งพิง โดยระบุองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการขั้นต่าประกอบด้วยบุคคล 8 ประเภท โดยแต่ละ
ประเภทต้องมีจานวนบุคคลตามระบุไว้ในวงเล็บอย่างไรก็ตาม หากคณะกรรมการกองทุนเห็นว่ามีความจาเป็น
เพื่อให้ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการให้ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเข้าถึงการจัดบริการดูแลระยะยาวด้าน
สาธารณสุข อาจแต่งตั้งบุคคลประเภทอื่น ซึ่งมีความเหมาะสมนอกเหนือจากบุคคล 8 ประเภทที่ระบุข้างต้น
เป็นอนุกรรมการเพิ่มเติมก็สามารถทาได้ ทั้งนี้ ควรคานึงถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการประชุม องค์
ประชุม งบประมาณ และปัจจัยด้านอื่นๆประกอบด้วย
ข้อ 5 ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2559 เป็นต้นไป
คาอธิบาย
กาหนดให้ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2559 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีมติเห็นชอบร่างประกาศปี 2559

คูคู่ม่มือือแนวทางการดำ
เนินนงานระบบบริ
หรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ
แนวทางการด�าเนิ
งานระบบบริกการดู
ารดูแลระยะยาวด้
ลระยะยาวด้าานสาธารณสุขขสำส�าหรั
าวะพึ่ง่งพิพิงงในระบบหลั
ในระบบหลักกประกั
ประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต
เขต44สระบุ
สระบุรี รี
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บทที่ 3
ขั้นตอนการดาเนินงานระบบบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสาหรับ
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ( LTC)

แนวทางการดำ
�เนิแนลระยะยาวด้
งานระบบบริากนสาธารณสุ
ารดูแลระยะยาวด้
�หรับ่งพิผูง้สในระบบหลั
ูงอายุที่มีภาวะพึ
่งพินงในระบบหลั
ประกัเขต
นสุข4ภาพแห่
คู่มือแนวทางการดาเนิคู่มนืองานระบบบริ
การดู
ขสาหรับานสาธารณสุ
ผู้สูงอายุที่มีภขสำาวะพึ
กประกั
สุขภาพแห่งกชาติ
สระบุรงีชาติ เขต 4 สระบุรี

คู่มือแนวทางการดำ�เนินงานระบบบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำ�หรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 4 สระบุรี

60
61

59

คู่มือแนวทางการดาเนินงานระบบบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสาหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 4 สระบุรี

เขต 4
สระบุรี

แบบฟอร์มแจ้งเลขประจาตัวประชาชนผูส้ ูงอายุกลุ่มติดบ้านติดเตียงรายเก่าและรายใหม่ พื้นที่เก่าปี
2559- 2560และพื้นที่ใหม่ปี 2561
ลาดับ
เขต
จังหวัด อาเภอ
ชื่อ
รหัส
ชื่อ
รหัส
ปีที่รับ
โรงพยาบาล
โรงพยาบาล
อปท. กองทุน งบประมาณ
LTC
LTC
(J)
รายเก่าปี
59และ
60 รายใหม่
ปี 61
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ชื่อ- นามสกุล
ผู้สูงอายุ

เลขประจาตัว
จานวนผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้าน
ประชาชนผูส้ ูงอายุ
ติดเตียง
(เป็นเลขอารบิก
ADL<=11 คะแนน(สิทธิ์
ติดกัน13ตัว)
UC)
กลุ่มติดบ้าน กลุ่มติด
เตียง
กลุ่ม กลุ่ม กลุ่ม กลุ่ม
1
2
3
4

12

ทีอ
่ ยู่

จนทร
ั
์

องคำร
ั

พุธ

พฤหสบด
ั
ี

เสำร ์

อำท ิตย ์

ปี

เดือน

วัน ที่

่
ชือ

ข ำพเจ
้
ำเห็
้
น ชอบกับกำรปฏ บ
ิ ัต ต
ิ ำม Care Plan นี้

ศุกร ์

คู่มือแนวทางการดาเนินงานระบบบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสาหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 4 สระบุรี

Care Plan

ผูจั
้ ดทำ

22:00

20:00

18:00

15:00

13:00

10:00-12:00

8:00

7:00

6:00

เวลา

วนบรรลุ
ั
เป
้ ำหมำย

ก ิจกรรมหลก
ั
ในกำร
ดำรง
ชีว ต
ิ ประจำว ัน

ั
บร ิกำรท น
ี่ อกเหน ือจำกรำยสปดำห
์ (รวมกำร
ช่ว ยเหล ือของครอบครวและ
ั
Informal)

ว ินิจ ฉั ย

วัน จั ดทำ

เป
้ ำหมำยกำรดำรงชีว ต
ิ
ั้
(เป
้ ำหมำยระยะสน)

(อำยุ….ปี ) หมำยเลขโทรศั พท์ (ทีต
่ ด
ิ ต่อ)

ประเด็ นปัญหำในกำรดำรงชีว ต
ิ
(ควำมต ้องกำร)

วัน ที่
ข ้อควรระว ัง

เดือน

วนท
ั
ี่ …………………………

แนวค ิดของผูใ
้ ช้บร ิกำรและครอบครวท
ั
ม
ี่ ีต่อกำรดำรงชีว ต
ิ

กำหนดกำรรำยสปั ดำห์ (รวมกำรช่วยเหลือของครอบครัว และกำรช่วยเหลือประเภท Informal)

แนวนโยบำยกำรให ้ควำมช่ว ยเหล ือโดยรวม
(รวมถ ึงเป
้ ำหมำยระยะยำว)

เก ิดปี

่ คุณ
ชือ

แผนกำรดูแล (Care Plan) รำยบุค คล ฉบบ
ั ท ี่
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คู่มือแนวทางการดำ�เนินงานระบบบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำ�หรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 4 สระบุรี

ĂƌĞWůĂŶŐƌŽƵƉϭ

อายุ 76 ปี

คู่มือแนวทางการดาเนินงานระบบบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสาหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 4 สระบุรี

โทรศัพท์ 081 6500000

ที่อยู่ 32 หมู่ 1 ตาบล.......อาเภอ........ จังหวัด..........

วันที่จัดทาครั้งแรก 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

การวินิจฉัย เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หลอดเลือดสมอง
ADL = 8 คะแนน TAI B4
สถานะสุขภาพ/งบประมาณเหมาจ่ายปีทีขอรับการสนับสนุน เป็นผู้มีภาวะพึ่งพิงจัดอยู่ใน กลุ่มบริการที่ 1 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเหมาจ่ายรายปีเป็นเงิน
จานวน 3,500 บาท
แนวคิดของผู้ใช้บริการและครอบครัว ต่อการดารงชีวิต
แนวนโยบายการให้ความช่วยเหลือโดยรวม(เป้าหมายระยะยาว)
ข้อควรระวัง
ผู้ป่วย : 1.อยากหายเป็นปกติ ช่วยเหลือตัวเองได้ดีกว่าที่เป็นอยู่
เพิ่มความสามารถในการปฏิบตั ิกิจวัตรประจาวันของตนเอง
1. การเกิดแผลกดทับ
บุตร : 1.อยากให้มีเจ้าหน้าที่ มาตรวจให้ที่บ้านและ ให้ญาติ
2. ติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะ
3. ข้อติด
ไปรับยาแทน ที่ รพ.สต. เนื่องจากไป ลาบาก
4. เสี่ยงต่อการกลับเป็นซ้าของโรคหลอดเลือดสมอง
2.อยากให้ รพ.องครักษ์ จัดทีมกายภาพ ออกมาดูแลที่บ้าน
3.อยากได้ความช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่าย เพราะไม่มีรายได้ อื่น
นอกจากเงินสูงอายุเดือนละ 700 บาท
ประเด็นปัญหาในการดารงชีวิต
เป้าหมายในการดารงชีวิต (เป้าหมายระยะสั้น)
บริการที่นอกเหนือรายสัปดาห์
1. ปฏิบัติกิจวัตรประจาวันเองไม่ได้ ต้องมีคนช่วย
1. จัดสภาพแวดล้อมให้สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ภายใน 1
1.เจ้าหน้าที่ รพ.สต. มาวัด BP เจาะ DTX ให้ที่บ้าน รายงานแพทย์
2. บุตรสาวมีภาระในการทางาน ไม่สะดวกที่จะดูแลได้ตลอดเวลา
เดือน
2. เจาะLab ประจาปี ปีละ 1 - 2 ครั้งตามเกณฑ์
3. ไม่มีรายได้ ในการดารงชีวิต
2. สามารถขยับลุกนั่งได้เอง ภายใน 3 เดือน
3.นักกายภาพมาดูแลเดือนละ 1 ครั้ง
4. ไม่สามารถไปรับการตรวจรักษาที่รพ.สต. หรือ รพ.ได้ จากเดิน
3. มีรายได้เพิ่มขึ้น พอแก่การดารงชีพ หรือ ได้รับ
4.อบต. ผู้นาหมู่บ้าน และชุมชน มาดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อม
ความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นภายใน 6 เดือน
5.พมจ. มาเยี่ยมและวางแผนช่วยเหลือ
ไม่สะดวก
6.รพ.สต. รับยาจากรพ. มาให้ทุกเดือน
7. ประสานรถรับส่งจากอบต. เมื่อต้องไปตรวจตามนัด

ชื่อ สกุล นาง กอ ขอคอ
เลขที่บัตรประชาชน 1234567814141
เกิดวันที่ 1 เดือน มิถุนายน ปี พ.ศ. 2484

แผนการดูแล ( Care Plan ) รายบุคคล ฉบับที่ ... วันที่ ... เดือน …………... 2561 หน่วยบริการ ………. ตาบล…………. อาเภอ……………. จังหวัด.......................
เพื่อการดูแลผูส้ ูงอายุระยะยาวด้านสาธารณสุขที่มภี าวะพึ่งพิง ในการพิจารณาให้ได้รับการจัดบริการสนับสนุนงบบริการสาธารณสุข
ตามชุดสิทธิประโยชน์ แนบท้ายประกาศ กรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกาหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ( ฉบับที่ 2 ) ปี 2559 ( อัตราการชดเชยค่าบริการ เหมาจ่าย / ราย/ ปี )
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คู่มือแนวทางการดำ�เนินงานระบบบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำ�หรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 4 สระบุรี

กาหนดการรายสัปดาห์ รวมการช่วยเหลือของครอบครัวและการช่วยเหลืออื่นๆ

-ประเมินภาวะสุขภาพ ปัญหา
ความต้องการและสภาพแวดล้อม
และให้คาแนะนาการจัดสภาพบ้าน
ร่วมกับ CM

จันทร์

อังคาร

-ช่วยทากายภาพ/นวด
แผนไทยและพูดคุยเพื่อ
สร้างกาลังใจ
- ประเมินติดตามเรื่อง
การกินยาตามแพทย์สั่ง

พุธ

พฤหัสบดี

พาทีมหมอครอบครัวเยีย่ ม
พูดคุยเพื่อสร้างกาลังใจ

ศุกร์

คู่มือแนวทางการดาเนินงานระบบบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสาหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 4 สระบุรี

16.00
17.00
18.00
19.00
ผู้จัดทา care plan.........................................................................................................
( นาง.................................... )
ชื่อผู้ดูแลผู้สูงอายุ Care giver ……..............……………………………….........………………
(นาง...............................)
ข้าพเจ้าเห็นชอบกับการปฏิบัติตาม care plan นี้ .....................................ตัวผูส้ ูงอายุหรือ( ญาติ )
(......................................)

15.00

11.00
12.00
13.00
14.00

10.00

09.00

06.00
07.00
08.00

เวลา

15

อาทิตย์

กินอาหารเย็นและยา
ทาความสะอาดช่องปาก
และฟัน นอนพักผ่อน

ทากายภาพ
กินอาหารกลางวันและยา

อาบน้าทาความสะอาด

กินอาหารเช้า กินยา

กิจกรรมหลักในการดารงชีวิตประจาวัน

เห็นชอบแผนการดูแล (Caer plan)
ลงชื่อ.................................................................... ประธานคณะอนุกรรมการ
(..................................................................)

เสาร์

15

คู่มือแนวทางการดำ�เนินงานระบบบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำ�หรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 4 สระบุรี

คู่มือแนวทางการดาเนินงานระบบบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสาหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 4 สระบุรี

แผนการดูแล ( Care Plan ) รายบุคคล ฉบับที่ ... วันที่ ... เดือน …………... 2561 หน่วยบริการ ………. ตาบล…………. อาเภอ……………. จังหวัด...................................
Care Plan group 2
เพื่อการดูแลผูส้ ูงอายุระยะยาวด้านสาธารณสุขที่มภี าวะพึ่งพิง ในการพิจารณาให้ได้รับการจัดบริการสนับสนุนงบบริการสาธารณสุข
ตามชุดสิทธิประโยชน์ แนบท้ายประกาศ กรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกาหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่ ( ฉบับที่ 2 ) ปี 2559 ( อัตราการชดเชยค่าบริการ เหมาจ่าย / ราย/ ปี )
ชื่อ สกุล นายขอ กอจอ
ที่อยู่ หมู่ ตาบล อาเภอ จังหวัด
วันที่จัดทาครั้งแรก 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
เลขบัตรประชาชน 0086000000000
เกิดวันที่ 1 เดือน มิถุนายน ปี พ.ศ 2493 อายุ 67 ปี
โทรศัพท์ .................................................................................
การวินิจฉัย ความดันโลหิตสูง อัลไซเมอร์ จิตเวช
ADL 6 คะแนน TAI C2
สถานะสุขภาพ/งบประมาณปีที่ขอรับการสนับสนุน เป็นผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงจัดอยู่ในกลุ่มบริการที่ 2 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเหมาจ่ายรายปี เป็นเงิน 4,500 บาท
แนวคิดของผู้ใช้บริการและครอบครัว ต่อการดารงชีวิต
แนวนโยบายการให้ความช่วยเหลือโดยรวม (เป้าหมายระยะยาว)
ข้อควรระวัง
ผู้ป่วย : อยากหายเป็นปกติ ช่วยเหลือตัวเองได้ดีกว่าที่เป็นอยู่
- สามารถทากิจวัตรประจาวันได้มากขึ้น เช่น กินข้าวเองได้
1. การเกิดอุบัติเหตุ จากหลงลืม จิตเวช
บุตร : 1.อยากให้มีเจ้าหน้าที่ มาตรวจให้ที่บ้านและ ให้ญาติ
- มีผู้ดูแลช่วยเหลือในกิจวัตรประจาวัน
2. เสี่ยงต่ออาการกาเริบ ของโรคจิตเวช
ไปรับยาแทน ที่ รพ.สต. เนื่องจากไป ลาบาก
3. ข้อติด
2.อยากให้ รพ.องครักษ์ จัดทีมกายภาพ ออกมาดูแลที่บ้าน
4. เสี่ยงต่อการขาดสารอาหาร
3.อยากได้ความช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่าย เพราะไม่มรี ายได้
อื่นนอกจากเงินสูงอายุเดือนละ 600 บาท
ประเด็นปัญหาในการดารงชีวิต
เป้าหมายในการดารงชีวิต (เป้าหมายระยะสั้น)
บริการที่นอกเหนือรายสัปดาห์
1. ช่วยเหลือตัวเองในการประกอบกิจวัตรประจาวันไม่ได้
1. สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจาวันได้มากขึ้น ภายใน 3 เดือน
1. เจ้าหน้าที่ รพ.สต. มาวัด BP เจาะ DTX ให้ที่บ้าน รายงานแพทย์
2. บุตรสาวมีภาระในการทางาน ไม่สะดวกที่จะดูแลได้ตลอดเวลา
2. ได้รับยาและกินยาได้ตามแพทย์สั่ง ภายใน 1 เดือน
2. เจาะLab ประจาปี ปีละ 1 - 2 ครั้งตามเกณฑ์
3. ไม่มีรายได้ ในการดารงชีวิต
3. ไม่เกิดอุบัตเิ หตุ พลัดตกหกล้ม
3. นักกายภาพ และ พยาบาลจิตเวช มาดูแลเดือนละ 1 ครั้ง
4. ไม่สามารถไปรับการตรวจรักษาที่รพ.สต. หรือ รพ.ได้ จากเดิน
4. มีรายได้เพิ่มขึ้น ภายใน 6 เดือน
4. ประสานอบต. ผู้นาหมู่บ้าน และชุมชน มาดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อม
ไม่สะดวก และเป็นจิตเวช
5. ประสาน พมจ.มาเยีย่ มและวางแผนช่วยเหลือ
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คู่มือแนวทางการดำ�เนินงานระบบบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำ�หรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 4 สระบุรี

กาหนดการรายสัปดาห์ รวมการช่วยเหลือของครอบครัวและการช่วยเหลืออื่นๆ

-ประเมินปัญหา
ความต้องการ
ร่วมกับ CM

จันทร์

อังคาร

-สอนผู้ป่วยและญาติฝึกบริหาร
สมองและพูดคุยเพื่อสร้าง
ความคุ้นเคย

พุธ

พฤหัสบดี

เสาร์

อาทิตย์

กินอาหารเย็นและยา
ทาความสะอาดช่องปาก
และฟัน นอนพักผ่อน

ทากายภาพ
กินอาหารกลางวันและยา

อาบน้าทาความสะอาด

กินอาหารเช้า กินยา

กิจกรรมหลักในการ
ดารงชีวิตประจาวัน

เห็นชอบแผนการดูแล (Caer plan)
ลงชื่อ.................................................................... ประธานคณะอนุกรรมการ
(..................................................................)

-ประเมินติดตามเรื่องการกินยา
อย่างต่อเนื่องและพุดคุยเพือ่ เสริม
กาลังใจผู้ป่วยและญาติ

ศุกร์

คู่มือแนวทางการดาเนินงานระบบบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสาหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 4 สระบุรี

ผู้จัดทา care plan.........................................................................................................
( นาง............................. )
ชื่อผู้ดูแลผู้สูงอายุ Care giver ……..............……………………………….........………………
(นางสาว..........................................)
ข้าพเจ้าเห็นชอบกับการปฏิบัติตาม care plan นี้ .....................................ตัวผูส้ ูงอายุหรือ( ญาติ )
(......................................)

15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00

14.00

11.00
12.00
13.00

10.00

06.00
07.00
08.00
09.00

เวลา
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17

คู่มือแนวทางการดำ�เนินงานระบบบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำ�หรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 4 สระบุรี

ไม่ได้ ครอบครัวต้องการสนับสนุนผ้าอ้อมอนามัย
สาเร็จรูป

ĂƌĞWůĂŶ'ƌŽƵƉϯ

คู่มือแนวทางการดาเนินงานระบบบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสาหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 4 สระบุรี

แผนการดูแล ( Care Plan ) รายบุคคล ฉบับที่ ... วันที่ ... เดือน …………... 2561 หน่วยบริการ ………. ตาบล…………. อาเภอ……………. จังหวัด.......................
เพื่อการดูแลผูส้ ูงอายุระยะยาวด้านสาธารณสุขที่มภี าวะพึ่งพิง ในการพิจารณาให้ได้รับการจัดบริการสนับสนุนงบบริการสาธารณสุข
ตามชุดสิทธิประโยชน์ แนบท้ายประกาศ กรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกาหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ( ฉบับที่ 2 ) ปี 2559 ( อัตราการชดเชยค่าบริการ เหมาจ่าย / ราย/ ปี )
ชื่อ สกุล นางจอ ฉอออ
ที่อยู่ หมู่ ตาบล อาเภอ จังหวัด
วันที่จัดทาครั้งแรก 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
เลขบัตรประชาชน 0000000000000
เกิดวันที่ 1 เดือน กรกฎาคม ปี พ.ศ. 2485 อายุ 75 ปี
โทรศัพท์ .................................................................................
การวินิจฉัย ความดันโลหิตสูง ไขมันสูง กล้ามเนื้ออ่อนแรง
ADL 4 คะแนน TAI B4
สถานะสุขภาพ/งบประมาณปีที่ขอรับการสนับสนุน เป็นผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงจัดอยู่ในกลุ่มบริการที่ 3 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเหมาจ่ายรายปี เป็นเงิน 6,500 บาท
แนวคิดของผู้ใช้บริการและครอบครัว ต่อการดารงชีวิต
แนวนโยบายการให้ความช่วยเหลือโดยรวม (เป้าหมายระยะยาว)
ข้อควรระวัง
ผู้ป่วย : อยากหายเป็นปกติ ช่วยเหลือตัวเองได้ดีกว่าที่เป็นอยู่
- สามารถทากิจวัตรประจาวันบางอย่างได้บนเตียง
1. การเกิดอุบัติเหตุ
บุตร : 1.อยากให้มีเจ้าหน้าที่ มาตรวจให้ที่บ้านและ ให้ญาติ
- ไม่มภี าวะแทรกซ้อน
2 เสี่ยงต่อการเกิดโรค stroke
ไปรับยาแทน ที่ รพ.สต. เนื่องจากไป ลาบาก
3. ข้อติด
2.อยากให้ รพ.องครักษ์ จัดทีมกายภาพ ออกมาดูแลที่บ้าน
4. เสี่ยงต่อการเกิดโรคซึมเศร้า
3.อยากได้ความช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่าย เพราะไม่มรี ายได้
อื่นนอกจากเงินสูงอายุเดือนละ 700 บาท
ประเด็นปัญหาในการดารงชีวิต
เป้าหมายในการดารงชีวิต (เป้าหมายระยะสั้น)
บริการที่นอกเหนือรายสัปดาห์
1. ช่วยเหลือตัวเองในการประกอบกิจวัตรประจาวันได้ไม่
1 .มีผู้ดูแลช่วยเหลือกิจวัตรประจาวัน
1. เจ้าหน้าที่ รพ.สต. มาวัด BP เจาะ DTX ให้ที่บ้าน รายงาน
สะดวก
แพทย์
2. บุตรมีภาระในการทางาน ไม่สะดวกที่จะดูแลได้ตลอดเวลา 2. มีลูกหลานเป็นผูด้ ูแลหลัก
2. เจาะLab ประจาปี ปีละ 1 - 2 ครั้งตามเกณฑ์
2. ไม่มรี ายได้ ในการดารงชีวิต
3. นักกายภาพ และ จิตเวช มาดูแลเดือนละ 1 ครั้ง
3.ต้องการผ้าอ้อมอนามัยสาเร็จรูป และที่นอนลม
4. ไปรับการตรวจรักษาที่รพ.สต. หรือ รพ.ไม่สะดวก
5. อบต. ผู้นาหมู่บา้ น และชุมชน มาดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อม
6. พมจ.มาเยีย่ มและวางแผนช่วยเหลือ
ผู้ป่วยมีปัญหาบางครั้งกลั้นปัสสาวะและอุจจาระ
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คู่มือแนวทางการดำ�เนินงานระบบบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำ�หรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 4 สระบุรี

กาหนดการรายสัปดาห์ รวมการช่วยเหลือของครอบครัวและการช่วยเหลืออื่นๆ

-ประเมินปัญหาความ
ต้องการร่วมกับ CM
(พรรณมณี นารี)

จันทร์

อังคาร

-พูดคุยประเมินความสามารถ
ในการช่วยเหลือกิจวัตร
ประจาวันของญาติและให้
คาแนะนาเพิ่มเติมส่วนขาด

พุธ

พฤหัสบดี

-ช่วยญาติทากิจวัตร
ประจาวันให้ผู้ป่วยเช่นพา
อาบน้า การทากายภาพ
หรือการนวด

ศุกร์

คู่มือแนวทางการดาเนินงานระบบบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสาหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 4 สระบุรี

ผู้จัดทา care plan.........................................................................................................
( นาง................................ )
ชื่อผู้ดูแลผู้สูงอายุ Care giver ……..............……………………………….........………………
(นาง.....................................)
ข้าพเจ้าเห็นชอบกับการปฏิบัติตาม care plan นี้ .....................................ตัวผูส้ ูงอายุหรือ( ญาติ )
(......................................)

15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00

14.00

11.00
12.00
13.00

10.00

06.00
07.00
08.00
09.00

เวลา
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อาทิตย์

กินอาหารเย็นและยา
ทาความสะอาดช่องปาก
และฟัน นอนพักผ่อน

ทากายภาพ
กินอาหารกลางวันและยา

อาบน้าทาความสะอาด

กินอาหารเช้า กินยา

กิจกรรมหลักในการดารงชีวิต
ประจาวัน

เห็นชอบแผนการดูแล (Caer plan)
ลงชื่อ.................................................................... ประธานคณะอนุกรรมการ
(..................................................................)

เสาร์
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แผนการดูแล ( Care Plan ) รายบุคคล ฉบับที่ ... วันที่ ... เดือน …………... 2561 หน่วยบริการ ………. ตาบล…………. อาเภอ……………. จังหวัด..........................
เพื่อการดูแลผูส้ ูงอายุระยะยาวด้านสาธารณสุขที่มภี าวะพึ่งพิง ในการพิจารณาให้ได้รับการจัดบริการสนับสนุนงบบริการสาธารณสุข
ตามชุดสิทธิประโยชน์ แนบท้ายประกาศ กรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกาหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ( ฉบับที่ 2 ) ปี 2559 ( อัตราการชดเชยค่าบริการ เหมาจ่าย / ราย/ ปี )
ชื่อ สกุล นายมอ สอกอ
ที่อยู่ หมู่ ตาบล อาเภอ จังหวัด
วันที่จัดทาครั้งแรก 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
เลขบัตรประชาชน 0000000000000
เกิดวันที่ 1 เดือน มิถุนายน ปี พ.ศ. 2482 อายุ 78 ปี
โทรศัพท์ .................................................................................
การวินิจฉัย พิการ ชรา ADL 0
สถานะสุขภาพ/งบประมาณปีที่ขอรับการสนับสนุน เป็นผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงจัดอยู่ในกลุ่มบริการที่ 4 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเหมาจ่ายรายปี เป็นเงิน 8,500 บาท
แนวคิดของผู้ใช้บริการและครอบครัว ต่อการดารงชีวิต
แนวนโยบายการให้ความช่วยเหลือโดยรวม (เป้าหมายระยะ
ข้อควรระวัง
ยาว)
ผู้ป่วย : อยากหายเป็นปกติ ช่วยเหลือตัวเองได้ดีกว่าที่เป็นอยู่
- มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
1. แผลกดทับ
บุตร : 1.อยากให้มีเจ้าหน้าที่ มาตรวจให้ที่บ้านและ ให้ญาติ
- ไมมีภาวะแทรกซ้อน
2. ติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะ
ไปรับยาแทน ที่ รพ.สต. เนื่องจากไป ลาบาก
3. ติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ หอบ
2.อยากให้ รพ.องครักษ์ จัดทีมกายภาพ ออกมาดูแลที่บ้าน
4. ญาติเสีย่ งต่อภาวะเครียด จากการดูแลผู้ป่วย
3.อยากได้ความช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่าย เพราะไม่มรี ายได้
อื่นนอกจากเงินสูงอายุเดือนละ 700 บาท
ประเด็นปัญหาในการดารงชีวิต
เป้าหมายในการดารงชีวิต (เป้าหมายระยะสั้น)
บริการที่นอกเหนือรายสัปดาห์
1.ไม่สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจาวันได้ ต้องดูแลช่วยเหลือทาให้
1. มีผู้ดูแลช่วยเหลือในกิจวัตรประจาวันสม่าเสมอ
1. เจ้าหน้าที่ รพ.สต. มาประเมินอาการเปลี่ยนแปลงทุกสัปดาห์
ทั้งหมด
2.บุตรสาวต้องดูแลตลอดเวลา
2. ไม่มีภาวะแทรกซ้อนที่ป้องกันได้
2 .เจาะLab ประจาปี ปีละ 1 - 2 ครั้งตามเกณฑ์
3.ไม่มีรายได้ ในการดารงชีวิต
3.ป้องกันการเกิดแผลกดทับและการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ มี
3. นักกายภาพ และ จิตเวช มาดูแลเดือนละ 1 ครั้ง
ความจาเป็นต้องใช้ผ้าอ้อมอนามัยสาเร็จรูปและที่นอนลม
4.ไม่สามารถไปรับการตรวจรักษาที่รพ.สต. หรือ รพ.ได้ จากเดิน
4. อบต. ผู้นาหมู่บ้าน และชุมชน มาดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อม
ไม่ได้ ติดเตียง ไม่สามารถกลั้นปัสสาวะและอุจจาระได้ ต้องการ
5. พมจ.มาเยี่ยมและวางแผนช่วยเหลือ
สนับสนุนผ้าอ้อมอนามัยสาเร็จรูป
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คู่มือแนวทางการดำ�เนินงานระบบบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำ�หรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 4 สระบุรี

กาหนดการรายสัปดาห์ รวมการช่วยเหลือของครอบครัวและการช่วยเหลืออื่นๆ

-ประเมินปัญหาความ
ต้องการการดูแล/ช่วยเหลือ
ของผู้ดูแลหลักร่วมกับ CM
-ประเมินอาการเปลี่ยนแปลง

จันทร์

อังคาร

-สอนญาติทากายภาพบาบัด/
นวดคลายเครียด

พุธ

-ประเมินทักษะการดูแลกิจวัตร
ประจาวันของผู้ดูแลหลัก ร่วมกับ
CM และให้คาแนะนาเพิ่มเติม
ส่วน

พฤหัสบดี

-นวดคลายเครียดให้กบั
ผู้ป่วยและผู้ดูแลหลัก

ศุกร์

คู่มือแนวทางการดาเนินงานระบบบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสาหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 4 สระบุรี

ผู้จัดทา care plan.........................................................................................................
( นาง.......................... )
ชื่อผู้ดูแลผู้สูงอายุ Care giver ……..............……………………………….........………………
(นาง.................................)
ข้าพเจ้าเห็นชอบกับการปฏิบัติตาม care plan นี้ .....................................ตัวผูส้ ูงอายุหรือ( ญาติ )
(......................................)

15.00
17.00
18.00
19.00

14.00

13.00

12.00

11.00

10.00

06.00
07.00
08.00
09.00

เวลา

21

อาทิตย์

กินอาหารเย็นและยา
ทาความสะอาดช่องปาก
และฟัน นอนพักผ่อน

กินอาหารกลางวันและยา

ทากายภาพ

อาบน้าทาความสะอาด

กินอาหารเช้า กินยา

กิจกรรมหลักในการ
ดารงชีวิตประจาวัน

เห็นชอบแผนการดูแล (Caer plan)
ลงชื่อ.................................................................... ประธาน
คณะอนุกรรมการ
(..................................................................)

-ช่วยทากิจวัตรประจาวันให้
ผู้ป่วยเพื่อให้ผแู้ ลหลักมีเวลาพัก

เสาร์
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คู่มือแนวทางการดาเนินงานระบบบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสาหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 4 สระบุรี
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แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการจัดบริการดูแลระยะยาวสาหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
สรุปแผนการดูแลรายบุคคล และค่าบริการเหมาจ่ายตามชุดสิทธิประโยชน์แนบท้ายประกาศคณะกรรมการฯ
ส่วนที่ ๑ : ข้อเสนอโครงการ
เรียน ประธานคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสาหรับผูส้ ูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
เทศบาล) ................... อาเภอ ................. จังหวัด ......................

(อบต./

ด้วย ระบุชื่อ หน่วยบริการ/สถานบริการ /ศูนย์พัฒนาคุณภาพฯ) อาเภอ ................. จังหวัด.................... มี
ความประสงค์จะจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสาหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ (อบต./เทศบาล) ...................
โดยขอรับการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายเพื่อจัด บริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสาหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ตามชุดสิทธิ
ประโยชน์แ นบท้ ายประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อ ง การกาหนดหลัก เกณฑ์เ พื่อสนับ สนุน ให้ องค์ กรปกครองส่ว นท้อ งถิ่ น
ดาเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นค่าบริการ
เหมาจ่าย/คน/ปี จานวน ........... คน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จานวน ................ บาท (..............................บาทถ้วน) รายละเอียด
มีดังนี้
กลุ่มติดบ้าน
กลุ่มติดเตียง
รวม
กลุ่มที่ ๑
เคลื่อนไหวได้บา้ งมีปัญหา
การกิน/การขับถ่ายแต่ไม่
มีภาวะสับสน

จานวน
(คน)

ค่าบริการ

(บาท)

กลุ่มที่ ๒
กลุ่มที่เคลื่อนไหวได้บ้างมี
ภาวะสับสน และอาจมี
ปัญหาการกิน/การขับถ่าย

จานวน
(คน)

ค่าบริการ

(บาท)

กลุ่มที่ ๓
กลุ่มที่เคลื่อนไหวเองไม่ได้
ไม่มีปญ
ั หาการกิน/การ
ขับถ่ายหรือเจ็บป่วย
รุนแรง
จานวน ค่าบริการ

(บาท)

(คน)

กลุ่มที่ ๔
กลุ่มที่เคลื่อนไหวเองไม่ได้
เจ็บป่วยรุนแรงหรืออยู่ใน
ระยะท้ายของชีวิต

จานวน
(คน)

ค่าบริการ

(บาท)

จานวน
(คน)

ค่าบริการ

(บาท)

ระยะเวลาดาเนินการ....................................................................
ทั้งนี้ ได้แ นบสรุป แผนการดูแ ลรายบุค คลและค่ าบริก ารเหมาจ่า ย เพื่ อเสนอต่อ คณะอนุ ก รรมการสนั บสนุ นการ
จัดบริการดูแลระยะยาวสาหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง พิจารณาสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อจัดบริการดูแลระยะยาวฯ รายละเอียด
ตามเอกสารแนบ
ลงชื่อ ..................................................... ผู้จัดทาข้อเสนอ
(.................................................................)
ตาแหน่ง ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานที่จัดบริการ
(ระบุชื่อ หน่วยบริการ/สถานบริการ /ศูนย์พัฒนาคุณภาพฯ)
วันที่ ..... เดือน ................ พ.ศ. ......................

คู่มือแนวทางการดาเนินงานระบบบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสาหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 4 สระบุรี

คู่มือแนวทางการดำ�เนินงานระบบบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำ�หรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 4 สระบุรี
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*ทั้งนี้ ในการปฏิบตั ิจริงสามารถยืดหยุ่นได้โดยคานึงถึงสภาวะ
ของผู้ป่วยเป็นสาคัญ”

ระบุเฉพาะกิจกรรมบริการหลักๆ ตามชุดสิทธิประตามชุดสิทธิ
ประโยชน์แนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ เรื่อง การกาหนดหลักเกณฑ์
เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาเนินงาน
และบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพื้นที่ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ เช่น กายภาพบาบัด การดูแล
แผลกดทับ การให้อาหารทางสายยาง

การดูแล

คู่มือแนวทางการดาเนินงานระบบบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสาหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 4 สระบุรี

ขอรับการสนับสนุนค่าบริการเหมาจ่ายต่อปี
เป็นจานวนเงิน ....................... บาท
ข้อควรระวังในการให้บริการ

- ระยะยาว

สรุปแผนการดูแลรายบุคคลและค่าบริการเหมาจ่าย
เพื่อเสนอต่อคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสาหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง พิจารณาสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อจัดบริการดูแลระยะยาวฯ
ชื่อ
ที่อยู่
วันจัดทา
เลขบัตรประชาชน
หมายเลขโทรศัพท์(ที่ตดิ ต่อ)
เกิดวันที่ เดือน
ปี
(อายุ.........ปี) วินิจฉัย
เป้าหมายการดูแล
สถานะสุขภาพ/ค่าบริการเหมาจ่ายต่อปีที่ขอรับการ ประเด็นปัญหา/ความต้องการ
สนับสนุน
- ระยะสั้น
เป็นผู้มีภาวะพึ่งพิงจัดอยู่ในกลุม่ ที่ ..............

ส่วนที่ ๒
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ส่วนที่ ๓ : ผลการพิจารณาโครงการจัดบริการฯของคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสาหรับ
ผู้สูงอายุที่มีภาวะ
(สาหรับเจ้าหน้าที่ อปท. ที่ได้รับมอบหมายลงรายละเอียด)
การประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสาหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ครั้งที่ ... /…
เมื่อวันที่ ...... เดือน........ พ.ศ. ....... ได้พิจารณาข้อเสนอของ (ระบุชื่อหน่วยบริการ/สถานบริการ/ศูนย์พัฒนาคุณภาพฯ)
เขตพื้นที่ (อบต./เทศบาล) ........... อาเภอ ......... จังหวัด ................ ตามโครงการจัดบริการดูแลระยะยาวสาหรับผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิ งและค่า บริก ารเหมาจ่าย/คน/ปี ตามชุดสิ ทธิป ระโยชน์ แนบท้ายประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อ ง การก าหนด
หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิน่ หรือพื้นที่ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยที่ประชุมมีมติดังนี้
เห็นชอบ โครงการจัดบริการดูแลระยะยาวสาหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และค่าบริการเหมาจ่าย/คน/ปีตาม
ชุ ดสิ ทธิ ประโยชน์ แนบท้ ายประกาศคณะกรรมการฯ (ฉบั บที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และเห็ นชอบให้ การสนั บสนุ นค่ าใช้ จ่ า ย
เพื่อจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสาหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงของ (ระบุชื่อหน่วยบริการ/ สถานบริการ /ศูนย์พัฒนา
คุณภาพฯ) จานวน ........... คน เป็นเงินทั้งสิ้นจานวน ................. บาท (...............บาทถ้วน) โดยเป็นเงินจากบัญชีเงินฝาก ดังนี้
บัญชีกองทุนหลักประกันสุขภาพ…(ชื่อ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)…เพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พึ่งพิง จานวน ....................... บาท
บัญชีกองทุนหลักประกันสุขภาพ…(ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)…หรือ“ระบบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ…(ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น).... จานวน .......................บาท (กรณีงบบริการดูแลระยะยาวฯ เหมาจ่าย ๕,๐๐๐
บาท/คน/ปี ไม่เพียงพอ)
รายละเอียดตามตาราง
กลุ่มติดบ้าน
กลุ่มที่ ๑
เคลื่อนไหวได้บา้ งมีปัญหา
การกิน/การขับถ่ายแต่ไม่มี
ภาวะสับสน
จานวน
ค่าบริการ
(คน)
(บาท)

.

กลุ่มที่ ๒
กลุ่มที่เคลื่อนไหวได้บ้างมี
ภาวะสับสน และอาจมี
ปัญหาการกิน/การขับถ่าย
จานวน
ค่าบริการ
(คน)
(บาท)

กลุ่มติดเตียง
กลุ่มที่ ๓
กลุ่มที่ ๔
กลุ่มที่เคลื่อนไหวเองไม่ได้ ไม่ กลุ่มที่เคลื่อนไหวเองไม่ได้
มีปัญหาการกิน/การขับถ่าย เจ็บป่วยรุนแรงหรืออยู่ใน
หรือเจ็บป่วยรุนแรง
ระยะท้ายของชีวิต
จานวน
ค่าบริการ
จานวน
ค่าบริการ
จานวน
(คน)
(บาท)
(คน)
(บาท)
(คน)

รวม

ค่าบริการ
(บาท)

ไม่เห็นชอบ
เนื่องจาก.......................................................................................................................................
หมายเหตุเพิ่มเติม (ถ้ามี) ...... (ระบุจานวนผู้สูงอายุที่ยังไม่ได้รับการเห็นชอบ)...................................

ลงชื่อ....................................................................
(..............................................................................)
ประธานอนุกรรมการ
คณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสาหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
(อบต./เทศบาล) ........... อาเภอ ......... จังหวัด ..............
วัน ....... เดือน ....................... พ.ศ. ...............
หมายเหตุ แจ้งผลการพิจารณาต่อคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ เพื่อทราบและอนุมัติการเบิกจ่ายต่อไป

คู่มือแนวทางการดาเนินงานระบบบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสาหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 4 สระบุรี

คู่มือแนวทางการดำ�เนินงานระบบบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำ�หรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 4 สระบุรี
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ผลการพิจารณาโครงการจัดบริการดูแลระยะยาวสาหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
ของคณะกรรมการกองทุนฯ เพื่ออนุมัติการเบิกจ่าย
(สาหรับเจ้าหน้าที่ อปท. ที่ได้รับมอบหมายลงรายละเอียด)
ตามมติการประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสาหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ครั้งที่
..... ... / …… เมื่ อ วั น ที่ ... ..... ..... .... .... ได้ เ ห็ น ชอบโค รงกา รจั ด บริ การดู แ ลระย ะยาวส าหรั บ ผู้ สู ง อา ยุ
ที่ มี ภ าวะพึ่ ง พิ ง และค่ า บริ ก ารเหมาจ่ า ย/คน/ปี ต ามชุ ด สิ ท ธิ ป ระโยชน์ แ นบท้ า ยประกาศคณะกรรมการฯ
เรื่อง การกาหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และเห็นชอบให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อจัดบริการดูแลระยะยาว
ด้านสาธารณสุขสาหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงของ (ระบุชื่อ หน่วยบริการ/สถานบริการ/ศูนย์พัฒนาคุณภาพฯ) เขตพื้นที่
(อบต./เทศบาล) ........... อาเภอ ......... จังหวัด ................ จานวน........... คน เป็นเงินทั้งสิ้นจานวน .... ............. บาท
(...............บาทถ้วน) นั้น
การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ครั้งที่ ...... / …… เมื่อวันที่ ........
เดือน .......... พ.ศ. ....... มีมติรับทราบ และอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินจานวน................. บาท (...............บาทถ้วน) จากบัญชีเงิน
ฝาก ดังนี้
บัญชีกองทุนหลักประกันสุขภาพ…(ชื่อ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)…เพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิง จานวน .......................บาท
บัญชีกองทุนหลักประกันสุขภาพ …(ชื่อ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) …หรือ “ระบบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ…(ชื่อ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)...... จานวน .......................บาท (กรณีงบบริการดูแลระยะยาวฯ เหมา
จ่าย ๕,๐๐๐ บาท/คน/ปี ไม่เพียงพอ)

ลงชื่อ....................................................................
(..............................................................................)
ประธานกรรมการ
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
(อบต./เทศบาล) ........... อาเภอ ......... จังหวัด ...............


วัน ........ เดือน .................. พ.ศ. .............




แนวทางการด�าเนิ
งานระบบบริกการดู
ารดูแลระยะยาวด้
ลระยะยาวด้าานสาธารณสุขขสำส�าหรั
าวะพึ่ง่งพิพิงงในระบบหลั
ในระบบหลักกประกั
ประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต
เขต44สระบุ
สระบุรี รี
คูคู่ม่มือือแนวทางการดำ
เนินนงานระบบบริ
หรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ
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โลโก้ (ถ้ามี)
ข้อตกลงการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสาหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
ระหว่าง
องค์การบริหารส่วนตาบล/เทศบาล ................. กับ (ระบุชื่อหน่วยบริการ/สถานบริการ/ศูนย์พัฒนาคุณภาพฯ)

________________
ข้อตกลงเลขที่ ......... /๒๕..........
ข้อตกลงนี้ทาขึ้น ณ .................................... ตั้งอยู่ ท.ี่ ...................................................เมือ่ วันที่
...........เดือน ............ พ.ศ. .............ระหว่าง องค์การบริหารส่วนตาบล/เทศบาล........................ โดย ................
(ชื่อ-สกุล ของผู้บริหารสูงสุดหรือผู้ที่ได้รับมอบอานาจ)...ซึ่งต่อไปในข้อตกลงนี้เรียกว่า “องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น” ฝ่ายหนึ่ง กับ ......(หน่วยบริการ/สถานบริการ/ศูนย์พัฒนาคุณภาพฯ)....... โดย ...... (ชื่อ-สกุล ของ
ผู้บริหารสูงสุดหรือผู้ที่ได้รับมอบอานาจ)....... ซึ่งต่อไปในข้อตกลงนี้เรียกว่า “ผู้จัดบริการดูแลระยะยาวด้าน
สาธารณสุข” อีกฝ่ายหนึ่ง โดยมีข้อความดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ การดาเนินงาน
ทั้ง สองฝ่ ายตกลงร่ ว มกั น ในการสนั บ สนุน และส่ งเสริ มการจั ด บริ ก ารดู แ ลระยะยาวด้ า น
สาธารณสุขสาหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ตามชุดสิทธิประโยชน์ในเอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการ
หลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ เรื่ อ ง การก าหนดหลั ก เกณฑ์ เ พื่ อ สนั บ สนุน ให้ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ดาเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
ข้อ ๒ เอกสารภาคผนวกแนบท้ายข้อตกลงต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้
๒.๑ ผนวก ๑ สรุ ป แผนการดู แ ลรายบุ ค คลและค่ า บริ ก ารเหมาจ่ า ย เพื่ อ เสนอต่ อ คณะ
อนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสาหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง พิจารณาสนับสนุนค่าใช้จ่าย
เพื่อจัดบริการดูแลระยะยาวฯ จานวน ......... หน้า
๒.๒ ผนวก ๒ หลักเกณฑ์/วิธีการ/เงื่อนไข การจ่ายเงินสนับสนุน จานวน .......... หน้า
๒.๓ ผนวก ................... จานวน ................. หน้า (ถ้ามี)

คู่มือแนวทางการด
าเนินงานระบบบริ
การดูแลระยะยาวด้
านสาธารณสุ
ขสาหรับขผูสำ้ส�ูงหรั
อายุ
าวะพึ
งในระบบหลั
กประกันกสุประกั
ขภาพแห่
ชาติ เขต
ี รี
คู่มือแนวทางการดำ
�เนินงานระบบบริ
การดูแลระยะยาวด้
านสาธารณสุ
บผูท้สี่มูงีภอายุ
ที่ม่งีภพิาวะพึ
่งพิงในระบบหลั
นสุขงภาพแห่
งชาติ4 สระบุ
เขต 4รสระบุ
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ข้อความใดในเอกสารภาคผนวกแนบท้า ยข้อตกลงที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในข้อตกลงนี้
ให้ใช้ข้อความในข้อตกลงนี้บังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายข้อตกลงขัดหรือแย้งกันเองหรือมิได้กล่าวไว้
ผู้จัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขจะต้องปฏิบัติตามคาวินิจฉัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อ ๓ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตกลงสนับสนุนเงินที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ จานวนทั้งสิ้นไม่เกิน..........................บาท (.........................บาทถ้วน) ซึ่งได้รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว รายละเอียดตามเงื่อนไขการจ่ายเงิน
สนับสนุนในข้อ ๒.๒ ผนวก ๒ แนบท้ายข้อตกลงนี้
ข้อ ๔ กรณีผู้จัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงทาให้เกิดความ
ล่าช้าหรือความเสียหาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีสิทธิยกเลิกข้อตกลงและระงับการจ่ายเงินสนับสนุน
โดยผู้จัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข ยินยอมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรียกเงินสนับสนุนที่จ่าย
ไปแล้วคืนทั้งหมดหรือบางส่วนได้
ข้อตกลงนี้ทาขึ้นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความ
โดยตลอด จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญ
ลงชื่อ .................................................. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(...............................................)

ลงชื่อ ..................................................... ผู้จัดบริการดูแลระยะยาว
(...............................................) ด้านสาธารณสุข
ลงชื่อ ....................................................... พยาน
(...............................................)
ลงชื่อ ....................................................... พยาน
(...............................................)

แนวทางการด�าเนิ
งานระบบบริกการดู
ารดูแลระยะยาวด้
ลระยะยาวด้าานสาธารณสุขขสำส�าหรั
าวะพึ่ง่งพิพิงงในระบบหลั
ในระบบหลักกประกั
ประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต
เขต44สระบุ
สระบุรี รี
คูคู่ม่มือือแนวทางการดำ
เนินนงานระบบบริ
หรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ
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ตัวอย่าง
เงื่อนไขการจ่ายเงินสนับสนุนเพื่อจัดบริการดูแลระยะยาวฯ
(เอกสารนี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงการจัดบริการดูแลระยะยาวฯ ระหว่าง
องค์การบริหารส่วนตาบล/เทศบาล.....................กับ (ระบุชื่อ หน่วยบริการ/สถานบริการ/ศูนย์พฒ
ั นาคุณภาพฯ)
ลงวันที่ .......... เดือน .......... พ.ศ. ............
องค์การบริหารส่วนตาบล/เทศบาล ................................. อาเภอ ........................ จังหวัด ..................................
ตกลงสนับสนุนเงินให้แก่ (ระบุชื่อ หน่วยบริการ/สถานบริการ/ศูนย์พัฒนาคุณภาพฯ) ซึ่งเป็นผู้ดาเนินงานตามข้อตกลง
การจัดบริการดูแลระยะยาวฯ จานวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน .................... บาท (......................บาทถ้วน) ซึ่งได้รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว โดยกาหนดจ่ายเงินรวม ...๒.... งวด ดังนี้
งวดที่ ๑ จานวน ๘๐ % ของเงินสนับสนุนทัง้ หมด เป็นเงิน ............. บาท (.........................บาทถ้วน) โดย
จ่ายให้หลังจากลงนามในนิติกรรมทั้งสองฝ่าย โดยจ่ายเงินให้กับ..(ระบุชื่อ..หน่วยบริการ/สถานบริการ/ศูนย์พัฒนา
คุณภาพฯ)
งวดที่ ๒ จานวน ๒๐ % ของเงินสนับสนุนทั้งหมด เป็นเงิน............. บาท (.........................บาทถ้วน) จ่ายให้
คู่สัญญาได้ส่งรายงานสรุปผลการจัดบริการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาดาเนินการตามโครงการ
(รูปแบบรายงานตามเอกสารแนบท้าย)
ทั้งนี้ ผู้จัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข ต้องส่งรายงานความก้าวหน้าการจัดบริการ.. (ระบุทุก .........
เดือน/ทุกไตรมาส).....

ทั้งนี้ สามารถปรับเงื่อนไข/งวดการจ่ายให้เหมาะสมตามบริบทของแต่ละพื้นที่

ลงชื่อ....................................................สานักงานหรือพยาน ลงชื่อ........................................................ผู้ดาเนินงานหรือพยาน

(.................................................)

(.....................................................)

คู่มือแนวทางการด
าเนินงานระบบบริ
การดูแลระยะยาวด้
านสาธารณสุ
ขสาหรับขผูสำ้ส�ูงหรั
อายุ
าวะพึ
งในระบบหลั
กประกันกสุประกั
ขภาพแห่
ชาติ เขต
ี รี
คู่มือแนวทางการดำ
�เนินงานระบบบริ
การดูแลระยะยาวด้
านสาธารณสุ
บผูท้สี่มูงีภอายุ
ที่ม่งีภพิาวะพึ
่งพิงในระบบหลั
นสุขงภาพแห่
งชาติ4 สระบุ
เขต 4รสระบุ
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ตัวอย่าง
(รูปแบบรายงาน)
รายงานผลการใช้จ่ายงบบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสาหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
ของ (ระบุชื่อหน่วยบริการ/สถานบริการ/ศูนย์พัฒนาคุณภาพฯ)
อบต./เทศบาล ........................ อาเภอ ............................ จังหวัด ....................................................


สรุปรายรับ - รายจ่าย (รายปี)
งบเพื่อการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสาหรับผู้สงู อายุที่มีภาวะพึ่งพิง
ของศูนย์(ระบุชื่อศูนย์).....................อบต./เทศบาล.........อาเภอ......จังหวัด........
(ตั้งแต่เดือน......ถึง เดือน................. พ.ศ.....)
ลาดับที่

เดือน

รายรับ (บาท)

รายจ่าย (บาท)

เงินคงเหลือ(บาท)

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
รวม


ทั้งนี้ สามารถปรับเงื่อนไข/งวดการจ่ายให้เหมาะสมตามบริบทของแต่ละพื้นที่

คู่มือคูแนวทางการด
าเนิน�งานระบบบริ
การดูกแารดู
ลระยะยาวด้
านสาธารณสุ
ขสาหรั
ี่มีภทาวะพึ
่งพิงในระบบหลั
กประกั
นสุขภาพแห่
งชาติงชาติ
เขต เขต
4 สระบุ
รี รี
่มือแนวทางการดำ
เนินงานระบบบริ
แลระยะยาวด้
านสาธารณสุ
ขสำบ�ผูหรั้สบูงอายุ
ผู้สูงทอายุ
ี่มีภาวะพึ
่งพิงในระบบหลั
กประกั
นสุขภาพแห่
4 สระบุ
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ตัวอย่าง
(รูปแบบบัญชีรายรับรายจ่าย)
สรุปรายรับ - รายจ่าย (รายปี)
งบเพื่อการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสาหรับผู้สงู อายุที่มีภาวะพึ่งพิง
ของหน่วยบริการ(ระบุชื่อรพ./รพ.สต./ศูนย์).....................อบต./เทศบาล.........อาเภอ......จังหวัด........
(ตั้งแต่เดือน......ถึง เดือน................. พ.ศ.....)
ลาดับที่
เดือน
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
รวม

รายรับ (บาท)

รายจ่าย (บาท)

เงินคงเหลือ(บาท)

ลงชื่อ......................................................ผูร้ ายงานผลปฏิบัติงาน
(..........................................................)
ตาแหน่ง..............Care.....Manager...........................
วันที่รายงานผล..................................................
ลงชื่อ.......................................................ผู้รับรองผลปฏิบัติงาน
(.....................................................)
ตาแหน่ง...............ผอ.รพ.สต./ผอ.รพ.......................................
วันที่รายงานผล..................................................



ทั้งนี้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

คู่มือแนวทางการด
นงานระบบบริ
แลระยะยาวด้
าหรับผู้สูงอายุ
่งพิงในระบบหลั
นสุขภาพแห่
งชาติ
4 สระบุ
ี 4 สระบุรี
คู่มือาเนิ
แนวทางการดำ
�เนิกนารดู
งานระบบบริ
การดูาแนสาธารณสุ
ลระยะยาวด้ขสานสาธารณสุ
ขสำท�ี่มหรัีภบาวะพึ
ผู้สูงอายุ
ที่มีภาวะพึ่งกพิประกั
งในระบบหลั
กประกั
นสุขเขต
ภาพแห่
งชาติ รเขต
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ตัวอย่างโครงการของหน่วยบริการ
1. ชื่อโครงการ โครงการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสาหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
ของ...รพ./รพ.สต....................ตาบล.................... .............. จังหวัด....................
ปีงบประมาณ ๒๕.....
2. หลักการและเหตุผล
ประเทศไทยเข้าสู่ “สังคมสูงอายุ” (Aged Society) ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ กล่าวคือ มีประชากรอายุ ๖๐
ปีขึ้นไป ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๑๐ ของประชากรทั้งประเทศ และเพิ่มเป็นร้อยละ ๑๕ ของประชากรทั้งประเทศเมื่อ
สิ้นปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา คาดว่าประเทศไทยจะมีประชากรสูงอายุสูงถึงร้อยละ ๒๐ ใน พ.ศ.๒๕๖๔
กลายเป็น “สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์” (complete aged society) จาการสารวจของกรมอนามัย (๒๕๕๖)
พบว่าผู้สูงอายุร้อยละ ๙๕ เจ็บป่วยด้วยโรคใดโรคหนึ่ง ส่วนใหญเป็นโรคเรื้อรังซึ่งจะนาไปสู่ภาวะทุพพลภาพ
และพึ่งพิง และมีผู้ป่วยนอนติดเตียงร้อยละ ๑ นอกจากนั้นยังพบว่าผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงระดับสูงแต่ต้องดูแล
ตนเองหรือไม่มีคนดูแลถึงร้อยละ ๑๓ ในกลุ่มเดียวกัน รัฐบาลจึงให้ความสาคัญในการดาเนินการเพื่อรองรับ
สังคมผู้สูงอายุ มีเป้าหมายสาคัญที่จะป้องกันไม่ให้ผู้สูงอายุที่ยังแข็งแรงมีการเจ็บป่วยจนต้องอยู่ในภาวะพึ่งพิง
และหากผู้สูงอายุอยู่ในภาวะพึ่งพิงจะได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม
โดยรัฐบาลได้สนับสนุนงบประมาณให้
สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจัดให้มีบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขแก่ผู้สูงอายุที่ภาวะพึ่งพิง
โดยใช้ท้องถิ่นและชุมชนเป็นฐานในการจัดการดูแล ซึ่ง สปสช ได้สนับสนุนค่าใช้จ่ายผ่านกองทุนหลักประกัน
สุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบล/เทศบาล......
ระบุชื่อ..หน่วยบริการ...... มีประชากรทั้งหมด.........คน พบว่ามีผู้สูงอายุจานวน .....คน คิดเป็นร้อยละ
....ของประชากร จากการตรวจประเมินความสามารถในการดาเนินชีวิตประจาวันตามดัชนีบาร์เธลเอดีแอล
โดยหน่วยบริการ............... พบผู้สูงอายุที่มีคะแนนเอดีแอลเท่ากับหรือน้อยกว่า ๑๑ คะแนน (ติดบ้าน ติดเตียง)
จานวน.........คน เป็นกลุ่มที่ ๑ (เคลื่อนไหวได้บ้างมีปัญหาการกิน/การขับถ่ายแต่ไม่มีภาวะสับสน) จานวน...คน
กลุ่มที่ ๒ (เคลื่อนไหวได้บ้างมีภาวะสับสน และอาจมีปัญหาการกิน/การขับถ่าย) จานวน...คน กลุ่มที่ ๓
(เคลื่อนไหวเองไม่ได้ และอาจมีปัญหาการกิน/การขับถ่ายหรือเจ็บป่วยรุนแรง) จานวน...คน และกลุ่มที่ ๔
(เคลื่อนไหวเองไม่ได้ เจ็บป่วยรุนแรงหรืออยู่ในระยะท้ายของชีวิต) จานวน...คน ผู้สูงอายุเหล่านี้จาเป็นต้องได้รับ
การดูแลช่วยเหลือทั้งด้านบริการสาธารณสุขและด้านสังคม โดยเฉพาะกลุ่มติดเตียง (กลุ่มที่ ๓ และ ๔) ถึงแม้จะ
มีคนในครอบครัวดูแล แต่ก็เป็นภาระของผู้ดูแลไม่น้อย
จากเหตุผลดังกล่าวจึงจาเป็นอย่างยิ่งที่ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงควรได้รับบริการดูแลระยะยาวด้าน
สาธารณสุขโดยผู้จัดการระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข (CM) และผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พึ่งพิง (CG) ไปบริการดูแลด้านสาธารณสุขที่ครัวเรือน/ชุมชน เพื่อให้ผู้สูงอายุเหล่านี้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ระบุชื่อ
..หน่วยบริการ......จึงได้จัดทาโครงการจัดบริการดูแลระยะยาวฯ สาหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงฯขึ้น
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
3.1 เพื่อให้ผู้สู งอายุที่มีภ าวะพึ่งพิง ในพื้นที่ ได้รับการบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุ ข ตาม
แผนการดูแลรายบุคคล (CP) ตามชุดสิทธิประโยชน์ โดยบุคลากรที่เกี่ยวข้องและผู้ช่วยเหลื อดูแลผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิง ณ ที่ครัวเรือน
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4. กลุ่มเป้าหมาย
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ๔ กลุ่ม จานวน.......คน
4.1 กลุม่ ที่ ๑ เคลื่อนไหวได้บ้าง มีปัญหาการกิน การขับถ่าย แต่ไม่มีภาวะสับสน จานวน.....คน
4.2 กลุ่มที่ ๒ เคลื่อนไหวได้บ้าง มีภาวะสับสน และอาจมีปัญหาการกิน การขับถ่ายจานวน.....คน
4.3 กลุ่มที่ ๓ เคลื่อนไหวเองไม่ได้ และอาจมีปัญหาการกิน การขับถ่าย หรือเจ็บป่วยรุนแรง
จานวน......คน
4.4 กลุ่มที่ ๔ เคลื่อนไหวเองไม่ได้ เจ็บป่วยรุนแรง หรืออยู่ในระยะท้ายของชีวิต จานวน..... คน
5. วิธีดาเนินการ
5.1 ขั้นเตรียมการ
5.1.1) สารวจผู้สูงอายุทั้งหมดในพื้นที่รับผิดชอบ ระบุชื่ออปท............. และประเมินการทากิจวัตร
ประจาวันโดยใช้แบบประเมินคัดกรองความสามารถในการดาเนินชีวิตประจาวันตามดัชนีบาร์เธลเอดีแอล และ
สรุปข้อมูลผู้สูงอายุที่มีคะแนนประเมิน เอดีแอล เท่ากับหรือน้อยกว่า 11 โดยจาแนกเป็น 4 กลุ่มตามความ
ต้องการบริการด้านสาธารณสุข จัดเก็บเป็นฐานข้อมูลไว้ที่หน่วยบริการ และส่งเป็นอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ให้
องค์การบริหารส่วนตาบล/เทศบาล............ เพื่อดาเนินการขอรับงบประมาณสนับสนุนต่อไป
5.1.2) CM จัดทา CPพร้อมสรุปแผนการดูแลรายบุคคล เพื่อประกอบการจัดทาข้อเสนอโครงการ
จัดบริการดูแลระยะยาวฯ เพื่อผ่านการเห็นชอบจาก คณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาว
สาหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (อบต./เทศบาล) ...................
5.1.3) เมื่อผ่านการเห็นชอบจาก คณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสาหรับ
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (อบต./เทศบาล) ...................ต้องนาข้อเสนอฯดังกล่าวนาเข้าคณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เพื่ออนุมัติสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริการดูแลระยะยาวฯ
5.2 ขั้นดาเนินงาน
5.2.1) CMจัดแบ่งผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 4 กลุ่ม ให้ CG แต่ละคนรับผิดชอบดูแล พร้อมจัดทา CP
รายสัปดาห์ และตารางการปฏิบัติงานมอบหมายให้ CG ปฏิบัติตาม CP ได้แก่ การบริการสาธารณสุขเบื้องต้น
เช่น การดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐาน การจัดการสภาพแวดล้อม/บ้าน ทั้งนี้ CG 1 คน ควรดูแลผู้สูงอายุไม่เกิน 5 คน
ต่อวัน
5.2.2) CM กากับ ติดตาม ให้คาปรึกษาแนะนาการดาเนินงานของ CG ทุกสัปดาห์
5.2.3) CM ประเมินและทบทวน CP ร่วมกับ CG ญาติ และอาจปรึกษาปัญหารายกรณีกับสหวิชาชีพ
ที่เกี่ยวข้อง
5.2.3) CM ประสานกับหน่วยบริการประจา (Cup) เพื่อจัดทีมหมอครอบครัวให้บริการดูแลด้านการ
พยาบาล ด้านการฟื้นฟูสภาพร่างกาย ด้านโภชนาการ ด้านเภสัชกรรมและด้านอื่นๆตามความจาเป็น อาทิ
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สุขภาพช่องปาก สุขภาพจิต แก่ผู้สูงอายุที่บ้าน พร้อมให้คาแนะนาและฝึกสอนญาติและหรือ CG ในการดูแล
ช่วยเหลือ
5.2.3) CM จัดซื้อและหรือจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จาเป็นสาหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
ที่ระบุใน CP ทั้งนี้อาจขอรับการสนับสนุนจากหน่วยบริการประจาก็ได้
5.3 สรุปและรายงานผล
ต่อไป

5.3.1) CG ส่งสรุปผลการดูแลรายบุคคลให้ CM ทุกเดือน เพื่อให้ CM ประเมินและวางแผนการดูแล

5.3.2) เมื่อดาเนินการครบ 9 เดือน CM ต้องสรุปผลการดาเนินงานทุกรายและทา
CP ใหม่ นาเสนอต่อคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสาหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
(อบต./เทศบาล) ...................คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เพื่ออนุมัติ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายบริการดูแลระยะยาวฯในปีงบประมาณต่อไป
5.3.3) CMจัดทารายงานและสรุปผลการดาเนินงาน ส่งกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหาร
ส่วนตาบล/เทศบาล............
6. ระยะเวลาดาเนินการ นับตั้งแต่วันที่ได้รับเงินโอนจากอปท.ถึง 30 กันยายน 2561
7.สถานที่ดาเนินการ
พื้นที่หมู/่ แขวง ......... องค์การบริหารส่วนตาบล/เทศบาล..............
8. งบประมาณ จากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบล/เทศบาล............เพื่อการ
ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงจานวน...........ราย โดยเหมาจ่ายต่อปีตามสรุปแผนการดูแลรายบุคคลสาหรับ
ผู้ สู ง อายุ ที่ มี ภ าวะพึ่ ง พิ ง (Care Plan) ที่ แ นบมาพร้ อ มนี้ เป็ น จ านวนเงิ น ทั้ ง สิ้ น ................. บาท
(.....................................) โดยมีรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้
8.1ค่าจ้างเหมาบริการผู้ช่วยเหลือผู้ดูแลผู้สูงอายุ ( Care Giver) ไปให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พึ่งพิงที่ครัวเรือน จานวน ......คน x ( < 5 คนไม่เกิน 600 บาท/เดือน ≥5 คน ไม่เกิน 1,500 บาท/เดือน) x 12
เดือน รวมเป็นเงิน..................บาท
8.2 ค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์เครื่องช่วยที่จาเป็น (ไม่เกิน 20 % ของ
งบประมาณทั้งหมด) เป็นเงิน ………….. บาท รายละเอียดดังนี้
8.2.1 ค่าจัดซื้อถุงมือ จานวน …. กล่อง ๆ ละ ……บาทเป็นเงิน …… บาท
8.2.2 ค่าจัดซื้อไม้พันสาลี จานวน .... แพ็ค ๆ ละ ..... บาท เป็นเงิน ......... บาท
8.2.3 ค่าจัดซื้อผ้าก๊อซ จานวน .... กล่อง ๆ ละ ........ บาท เป็นเงิน ......... บาท
8.2.4 ค่าผ้าอ้อมอนามัยสาเร็จรูป จานวน..........แพ็คๆละ............บาท เป็นเงิน............บาท
8.2.5 วัสดุอื่น ๆ ที่จาเป็น
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หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้ และหากมีเหลือสามารถใช้เพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิงต่อเนื่องในปีงบประมาณถัด ๆ ไปได้ 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบล/เทศบาล....... ได้รับการดูแลตามชุดสิทธิ
ประโยชน์ เป็นการให้บริการที่ครัวเรือน ส่งผลให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ลดภาระของครอบครัว
11.การประเมินผลโครงการ
11.1 สรุปผลการดาเนินงาน เมื่อปฏิบัติงานครบ 9 เดือน และแผนดูแลรายบุคคล (CP)
11.2 ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการบริการในครัวเรือน ร้อยละ.............
12. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลงชื่อ..........................................................ผู้เสนอโครงการ
(.............................................)
ตาแหน่ง......................................................

ลงชื่อ....................................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(..............................................)
ตาแหน่ง..............................................................
ลงชื่อ....................................................ผู้อนุมัติโครงการ
(..............................................)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด...................................
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ตัวอย่างโครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ
1. ชื่อโครงการ โครงการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสาหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
ของศูนย์...............ตาบล.................... องค์การบริหารส่วนตาบล/เทศบาล....................
อาเภอ.............. จังหวัด....................ปีงบประมาณ ๒๕................
2. หลักการและเหตุผล
ประเทศไทยเข้าสู่ “สังคมสูงอายุ” (Aged Society) ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ กล่าวคือ มีประชากรอายุ ๖๐
ปีขึ้นไป ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๑๐ ของประชากรทั้งประเทศ และเพิ่มเป็นร้อยละ ๑๕ ของประชากรทั้งประเทศเมื่อ
สิ้นปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา คาดว่าประเทศไทยจะมีประชากรสูงอายุสูงถึงร้อยละ ๒๐ ใน พ.ศ.๒๕๖๔
กลายเป็น “สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์” (complete aged society) จาการสารวจของกรมอนามัย (๒๕๕๖)
พบว่าผู้สูงอายุร้อยละ ๙๕ เจ็บป่วยด้วยโรคใดโรคหนึ่ง ส่วนใหญเป็นโรคเรื้อรังซึ่งจะนาไปสู่ภาวะทุพพลภาพ
และพึ่งพิง และมีผู้ป่วยนอนติดเตียงร้อยละ ๑ นอกจากนั้นยังพบว่าผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงระดับสูงแต่ต้องดูแล
ตนเองหรือไม่มีคนดูแลถึงร้อยละ ๑๓ ในกลุ่มเดียวกัน รัฐบาลจึงให้ความสาคัญในการดาเนินการเพื่อรองรับ
สังคมผู้สูงอายุ มีเป้าหมายสาคัญที่จะป้องกันไม่ให้ผู้สูงอายุที่ยังแข็งแรงมีการเจ็บป่วยจนต้องอยู่ในภาวะพึ่งพิง
และหากผู้สูงอายุอยู่ในภาวะพึ่งพิงจะได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม
โดยรัฐบาลได้สนับสนุนงบประมาณให้
สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจัดให้มีบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขแก่ผู้สูงอายุที่ภาวะพึ่งพิง
โดยใช้ท้องถิ่นและชุมชนเป็นฐานในการจัดการดูแล ซึ่ง สปสช ได้สนับสนุนค่าใช้จ่ายผ่านกองทุนหลักประกัน
สุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบล/เทศบาล......
องค์การบริหารส่วนตาบล/เทศบาล...... มีประชากรทั้งหมด.........คน พบว่ามีผู้สูงอายุจานวน .....คน
คิดเป็นร้อยละ....ของประชากร จากการตรวจประเมินความสามารถในการดาเนินชีวิตประจาวันตามดัชนีบาร์
เธลเอดีแอลโดยหน่วยบริการ............... พบผู้สูงอายุที่มีคะแนนเอดีแอลเท่ากับหรือน้อยกว่า ๑๑ คะแนน (ติด
บ้าน ติดเตียง) จานวน.........คน เป็นกลุ่มที่ ๑ (เคลื่อนไหวได้บ้างมีปัญหาการกิน/การขับถ่ายแต่ไม่มีภาวะ
สับสน) จานวน...คน กลุ่มที่ ๒ (เคลื่อนไหวได้บ้างมีภาวะสับสน และอาจมีปัญหาการกิน/การขับถ่าย) จานวน...
คน กลุ่มที่ ๓(เคลื่อนไหวเองไม่ได้ และอาจมีปัญหาการกิน/การขับถ่ายหรือเจ็บป่วยรุนแรง) จานวน...คน และ
กลุ่มที่ ๔ (เคลื่อนไหวเองไม่ได้ เจ็บป่วยรุนแรงหรืออยู่ในระยะท้ายของชีวิต) จานวน...คน ผู้สูงอายุเหล่านี้
จาเป็นต้องได้รับการดูแลช่วยเหลือทั้งด้านบริการสาธารณสุขและด้านสังคม โดยเฉพาะกลุ่มติดเตียง (กลุ่มที่ ๓
และ ๔) ถึงแม้จะมีคนในครอบครัวดูแล แต่ก็เป็นภาระของผู้ดูแลไม่น้อย
ศูนย์พัฒนา................องค์การบริหารส่วนตาบล/เทศบาล...............ร่วมมือกับหน่วยบริการ.................
ในการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสาหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง จึงได้จัดทาโครงการจัดบริการ
ดูแลระยะยาวฯ สาหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง โดยมีผู้จัดการระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข (CM)
และผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (CG) ไปบริการดูแลด้านสาธารณสุขที่ครัวเรือน/ชุมชน
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
3.1 เพื่อให้ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบล/เทศบาล............ ได้รับการบริการ
ดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข ตามแผนการดูแลรายบุคคล (CP) โดยบุคลากรที่เกี่ยวข้องและผู้ช่วยเหลื อดูแล
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ณ ที่ครัวเรือน

แนวทางการด�าเนิ
งานระบบบริกการดู
ารดูแลระยะยาวด้
ลระยะยาวด้าานสาธารณสุขขสำส�าหรั
าวะพึ่ง่งพิพิงงในระบบหลั
ในระบบหลักกประกั
ประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต
เขต44สระบุ
สระบุรี รี
คูคู่ม่มือือแนวทางการดำ
เนินนงานระบบบริ
หรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ

37

37

4. เป้าหมายของโครงการ
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ๔ กลุ่ม จานวน.......คน
4.1 กลุ่มที่ ๑ เคลื่อนไหวได้บ้าง มีปัญหาการกิน การขับถ่าย แต่ไม่มีภาวะสับสน จานวน.....คน
4.2 กลุ่มที่ ๒ เคลื่อนไหวได้บ้าง มีภาวะสับสน และอาจมีปัญหาการกิน การขับถ่ายจานวน.....คน
4.3 กลุ่มที่ ๓ เคลื่อนไหวเองไม่ได้ และอาจมีปัญหาการกิน การขับถ่าย หรือเจ็บป่วยรุนแรง จานวน......คน
4.4 กลุ่มที่ ๔ เคลื่อนไหวเองไม่ได้ เจ็บป่วยรุนแรง หรืออยู่ในระยะท้ายของชีวิต จานวน..... คน
5. วิธีดาเนินการ
5.1 ขั้นเตรียมการ
5.1.1) สารวจผู้สูงอายุในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบล/เทศบาล............ และประเมินการทากิจวัตร
ประจาวันโดยใช้แบบประเมินคัดกรองความสามารถในการดาเนินชีวิตประจาวันตามดัชนีบาร์เธลเอดีแอล และ
สรุปข้อมูลผู้สูงอายุที่มีคะแนนประเมิน เอดีแอล เท่ากับหรือน้อยกว่า 11 โดยจาแนกเป็น 4 กลุ่มตามความ
ต้องการบริการด้านสาธารณสุข จัดเก็บเป็นฐานข้อมูลไว้ที่ศูนย์ฯ และส่งเป็นอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ให้องค์การ
บริหารส่วนตาบล/เทศบาล............ เพื่อดาเนินการต่อไป
5.1.2) CM จัดทา CP และปรึกษาปัญหารายกรณีกับสหวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง (care conference) เพื่อ
ประกอบการจัดทาข้อเสนอโครงการจัดบริการดูแลระยะยาวฯ
5.1.3) ศูนย์จัดทาโครงการและข้อเสนอโครงการพร้อมสรุปแผนการดูแลรายบุคคล เพื่อผ่านการ
เห็นชอบจาก คณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสาหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (อบต./
เทศบาล) ...................เมื่อผ่านการเห็นชอบจาก คณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาว
สาหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (อบต./เทศบาล) ...................ต้องนาข้อเสนอฯดังกล่าวนาเข้าคณะกรรมการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เพื่ออนุมัติสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริการดูแลระยะยาวฯ
5.2 ขั้นดาเนินงาน
5.2.1) ศูนย์โดย CM จัดแบ่งผู้สูงอายุให้ CG แต่ละคนรับผิดชอบดูแล พร้อมจัดทา CP รายสัปดาห์
และตารางการปฏิบิติงานมอบหมายให้ CG ปฏิบัติงาน
5.2.2) ศูนย์โดย CM (และกรรมการศูนย์) กากับ ติดตาม ให้คาปรึกษาแนะนาการดาเนินงานของ CG
ทุกสัปดาห์
5.2.3) CM ประเมินและทบทวน CP ร่วมกับ CG ญาติ และอาจปรึกษาปัญหารายกรณีกับสหวิชาชีพ
ที่เกี่ยวข้อง
5.2.4) ศูนย์โดย CM ประสานกับหน่วยบริการจัดบุคลากรสาธารณสุข (ทีมหมอครอบครัว) ทาหน้าที่
บริการดูแลด้านการพยาบาล ด้านการฟื้นฟูสภาพร่างกาย ด้านโภชนาการ ด้านเภสัชกรรมและด้านอื่นๆตาม
ความจาเป็น อาทิ สุขภาพช่องปาก สุขภาพจิต แก่ผู้สูงอายุที่บ้าน พร้อมให้คาแนะนาและฝึกสอนญาติและหรือ
CG ในการดูแลช่วยเหลือ
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5.2.5) ศูนย์จัดหาวัสดุ อุปกรณ์การแพทย์ที่จาเป็น (หรือประสานขอสนับสนุนจากหน่วยบริการ) จ้าง
เหมาบริการหรือจ่ายค่าตอบแทน CG จ่ายค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาหรือค่าเบี้ยเลี้ยงแก่ CM และหรือ
บุคลากรสาธารณสุขที่มาช่วยปฏิบัติงาน
5.3 สรุปและรายงานผล
5.3.1) CM กรรมการศูนย์ที่รับมอบหมาย และ CG สรุปผลการดาเนินงานทุกเดือนเดือน เพื่อให้ CM
ประเมินและวางแผนการดูแลต่อไป และรายงานที่ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ

5.3.2 เมื่อดาเนินการครบ 9 เดือน CM ต้องสรุปผลการดาเนินงานทุกรายและทา

CP ใหม่ นาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ และนาเสนอต่อคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการ
ดูแลระยะยาวสาหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (อบต./เทศบาล) ...................คณะกรรมการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เพื่ออนุมัติสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริการดูแลระยะยาวฯในปีงบประมาณต่อไป
5.3.3) ศูนย์จัดทารายงานและสรุปผลการดาเนินงาน ส่งกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหาร
ส่วนตาบล/เทศบาล............
7. สถานที่ดาเนินการ
พื้นที่หมู/่ แขวง ......... องค์การบริหารส่วนตาบล/เทศบาล..............
8. งบประมาณ จากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่ว นตาบล/เทศบาล............เพื่อการ
ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงจานวน...........ราย โดยเหมาจ่ายต่อปีตามสรุปแผนการดูแลรายบุคคลสาหรับ
ผู้ สู ง อายุ ที่ มี ภ าวะพึ่ ง พิ ง (Care Plan) ที่ แ นบมาพร้ อ มนี้ เป็ น จ านวนเงิ น ทั้ ง สิ้ น ............. บาท
(.....................................) โดยมีรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้
8.1 ค่าจ้างเหมาบริการผู้ช่วยเหลือผู้ดูแลผู้สูงอายุ ( Care Giver) ไปให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิงที่ครัวเรือน จานวน ......คน x ( < 5 คนไม่เกิน 600 บาท/เดือน ≥5 คน ไม่เกิน 1,500 บาท/เดือน)
x 12 เดือน รวมเป็นเงิน..................บาท
8.2 ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา(หรือค่าเบี้ยเลี้ยง) แก่ CM และบุคลากรสาธารณสุข
จานวน…..คน โดยวันราชการปกติไม่เกินวันละ 2 ชม.และวันหยุดราชการไม่เกินวันละ 6 ชม. อัตรา ชม. ละ.....
บาท (อัตราของท้องถิ่นหรือของ กสธ) x จานวน.......ชม.x จานวน.....คน รวมเป็นเงิน.................บาท
8.3 ค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์เครื่องช่วยที่จาเป็น เป็นเงิน ………….. บาท
รายละเอียดดังนี้
8.2.1 ค่าจัดซื้อถุงมือ จานวน …. กล่อง ๆ ละ ……บาทเป็นเงิน …… บาท
8.2.2 ค่าจัดซื้อไม้พันสาลี จานวน .... แพ็ค ๆ ละ ..... บาท เป็นเงิน ......... บาท
8.2.3 ค่าจัดซื้อผ้าก๊อซ จานวน .... กล่อง ๆ ละ ........ บาท เป็นเงิน ......... บาท
8.2.4 ค่าผ้าอ้อมอนามัยสาเร็จรูป จานวน..........แพ็คๆละ............บาท เป็นเงิน............บาท
8.2.5 วัสดุอื่น ๆ ที่จาเป็น
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หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้ และหากมีเหลือสามารถใช้เพื่อการดูแล
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงต่อเนื่องในปีงบประมาณถัด ๆ ไปได้
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบล/เทศบาล....... ได้รับการดูแลตามชุดสิทธิ
ประโยชน์ เป็นการให้บริการที่ครัวเรือน ส่งผลให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ลดภาระของครอบครัว
10.การประเมินผลโครงการ
11.1 สรุปผลการดาเนินงาน เมื่อปฏิบัติงานครบ 9 เดือน และแผนดูแลรายบุคคล (CP)
11.2 ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการบริการในครัวเรือน ร้อยละ.............
11. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลงชื่อ..........................................................ผู้เสนอโครงการ
(.............................................)
ผู้จัดการระบบการดูแล
ลงชื่อ....................................................ผู้เสนอโครงการ
(..............................................)
ประธานศูนย์..........
ลงชื่อ....................................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(.............................................)
ประธานอนุกรรมการสนับสนุน
การจัดบริการดูแลระยะยาวสาหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
ลงชื่อ....................................................ผู้อนุมัติโครงการ
(..............................................)
ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
องค์การบริหารส่วนตาบล/เทศบาล..................

คู่มือแนวทางการด
าเนินงานระบบบริ
การดูแลระยะยาวด้
านสาธารณสุ
ขสาหรับขผูสำ้ส�ูงหรั
อายุ
าวะพึ
งในระบบหลั
กประกันกสุประกั
ขภาพแห่
ชาติ เขต
ี รี
คู่มือแนวทางการดำ
�เนินงานระบบบริ
การดูแลระยะยาวด้
านสาธารณสุ
บผูท้สี่มูงีภอายุ
ที่ม่งีภพิาวะพึ
่งพิงในระบบหลั
นสุขงภาพแห่
งชาติ4 สระบุ
เขต 4รสระบุ
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คู่มือแนวทางการดาเนินงานระบบบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสาหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 4 สระบุรี

คู่มือแนวทางการดำ�เนินงานระบบบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำ�หรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 4 สระบุรี
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ตัวอย่าง
(รูปแบบรายงาน)
รายงานผลการให้บริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสาหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
ของ (ระบุชื่อหน่วยบริการ/สถานบริการ/ศูนย์พัฒนาคุณภาพฯ)
ประเมินผลการให้บริการด้านสาธารณสุขสาหรับผู้สงู อายุ
ที่มีภาวะพึ่งพิง

จานวนผู้สูงอายุ
กลุ่มติดบ้าน (คน)

กลุ่ม ๑

กลุ่ม ๒

จานวนผู้สูงอายุ
กลุ่มติดเตียง (คน)

กลุ่ม ๓

รวม
(คน)

กลุ่ม ๔

ก่อนเริ่มดาเนินงาน
1.จานวนผู้สูงอายุที่ได้รบั งบประมาณ
หลังได้รบั บริการตามแผนการดูแลรายบุคคล (Care plan)
2. จานวนผู้สูงอายุที่ได้รบั การดูแลรายบุคคลตาม CP
3.จานวนผู้สูงอายุย้ายออกจากพื้นที่
4.จานวนผู้สูงอายุเสียชีวิต/สูญหายระหว่างการดูแล
กรณีผู้สูงอายุเสียชีวิติ/สูญหาย/ย้ายออกนอกพื้นที่
5.จานวนผู้สูงอายุที่หามาทดแทน ข้อ 4
6.ไม่สามารถหาผูส้ ูงอายุมาทดแทนได้ เนื่องจาก ระบุ......................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

อบต./เทศบาล ........................ อาเภอ ............................ จังหวัด ....................................................
ลงชื่อ.......................................................ผู้รายงาน
(.....................................................)
ตาแหน่ง..........Care....Manager.......................
วันที่รายงานผล..................................................
ลงชื่อ........................................................ผู้รับรองผลปฏิบัติงาน

(..................................................)
ตาแหน่ง.........ผอ.รพ./ผอ.รพ.สต...............
วันที่รับรองผล.............................................

ทั้งนี้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
คู่มือแนวทางการด
าเนินงานระบบบริ
การดูแลระยะยาวด้
านสาธารณสุาขนสาธารณสุ
สาหรับผู้สูงขอายุ
ประกันสุขกภาพแห่
เขต 4งชาติ
สระบุเขตรี 4 สระบุรี
คู่มือแนวทางการดำ
�เนินงานระบบบริ
การดูแลระยะยาวด้
สำ�หรัที่มบีภผูาวะพึ
้สูงอายุ่งพิทงี่มในระบบหลั
ีภาวะพึ่งพิงกในระบบหลั
ประกันงสุชาติ
ขภาพแห่
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ตัวอย่าง
รายงานผลการให้บริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสาหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
ของ (ระบุชื่อหน่วยบริการ/สถานบริการ/ศูนย์พัฒนาคุณภาพฯ)
อบต./เทศบาล....................................อาเภอ.....................................จังหวัด........................................
ลาดับที่

ชื่อ-นามสกุลผู้สูงอายุ

บ้านเลขที่

การ
ให้บริการ
ของ CG
(ครั้ง)

การให้บริการของ
ทีมสหวิชาชีพ

(ครั้ง)

รวมทั้งหมด
(ครั้ง)

ลงชื่อ.......................................................ผู้รายงาน
(.....................................................)
ตาแหน่ง..........Care....Manager.......................
วันที่รายงานผล..................................................
ลงชื่อ........................................................ผู้รับรองผลปฏิบัติงาน

(..................................................)
ตาแหน่ง.........ผอ.รพ./ผอ.รพ.สต...............
วันที่รับรองผล.............................................

ทั้งนี้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

แนวทางการด�าเนิ
งานระบบบริกการดู
ารดูแลระยะยาวด้
ลระยะยาวด้าานสาธารณสุขขสำส�าหรั
าวะพึ่ง่งพิพิงงในระบบหลั
ในระบบหลักกประกั
ประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต
เขต44สระบุ
สระบุรี รี
คูคู่ม่มือือแนวทางการดำ
เนินนงานระบบบริ
หรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ

43

บทที่ 4
รายละเอียดและเอกสารตัวอย่างการจัดซื้อจัดจ้างการดาเนินงาน
ระบบบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสาหรับผู้สูงอายุ
ที่มีภาวะพึ่งพิง ( LTC) ของ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
ที่ นย
เรื่อง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล................สานักงานสาธารณสุขอาเภอ…………

วันที่

/

แต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางการจ้างเหมาบริการ
งานช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก
1. ความเป็นมา
ด้วยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล............. ได้ดาเนินการจัดระบบบริการดูแลระยะ
ยาวด้านสาธารณสุขสาหรับผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับบริการสุขภาพตามชุดสิทธิประโยชน์ เพื่อให้ผู้สูงอายุ
ได้รับการดูแลทั้งด้านร่างกาย ด้านจิตใจ และด้านสังคม ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข และสานักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยกาหนดให้จัดสรรค่าตอบแทนสาหรับผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุแบบเหมาจ่าย
ในอัตราค่าจ้าง เหมาจ่ายไม่เกิน 1,500 บาท ต่อเดือนต่อผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ 1 คน โดยผู้ช่วยเหลือดูแล
ผู้สูงอายุ 1 คน ให้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตั้งแต่ 5-10 คน และยกเว้นในกรณีที่พื้นที่มีผู้สูงอายุพึ่งพิงทั้งหมด
น้อยกว่า 5 คน ให้จ้างเหมาไม่เกิน 600 บาท ต่อเดือนต่อผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ 1 คน โดยใช้เงินจากบัญชีเงิน
บารุงของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
2. รายการที่จะจัดจ้างฯ
จ้างเหมาบริการงานช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
เพื่อรองรับการขับเคลื่อนการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสาหรับผู้สูงอายุและการเบิกจ่ายงบดาเนินงาน
ตาบล Long Term Care ตามประกาศสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุน
และส่งเสริมศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ พ.ศ. 2560
3. ระเบียบข้อกฎหมาย
3.1 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
มาตรา 56(2)(ข) การจัดซื้อจัดจ้างที่มีการผลิต จาหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการเป็นการทั่วไป และมีวงเงิน
ตามที่กาหนดในกฎกระทรวงให้เจ้าหน้าที่เจรจาตกลงราคากับผู้ประกอบการที่มีอาชีพขายหรือรับจ้างนั้น
โดยตรง แล้วให้ซื้อหรือจ้างในวงเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานรัฐ
3.2 กฎกระทรวง ข้อ (1) ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2560 การจัดซื้อจัดจ้างสินค้า งาน
บริการ หรืองานก่อสร้าง ที่มีการผลิต จาหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้าง
ครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท ให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง
3.3 คาสั่งจังหวัดนครนายก ที่ 1645/2560 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2560 ผู้ว่าราชการ
คู่มือแนวทางการดำ�เนินงานระบบบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำ�หรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 4 สระบุรี
คู่มือแนวทางการดาเนินงานระบบบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสาหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 4 สระบุรี
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จังหวัดนครนายก มอบอานาจให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก หัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัด
นายอาเภอและหัวหน้าหน่วยงานในจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
4. ข้อพิจารณา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล........... พิจารณาแล้วเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการ
กาหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางการจ้างเหมาบริการงานช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ประกอบด้วย
1................................................ตาแหน่ง..........................................ประธานกรรมการ
2................................................ตาแหน่ง..........................................กรรมการ
3................................................ตาแหน่ง..........................................กรรมการ
5. ข้อเสนอ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามในคาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการกาหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางฯ เพื่อดาเนินการจัดจ้างเหมาบริการ
ดังกล่าว ตามที่เสนอมาพร้อมนี้
......................................
(.................................................)
เจ้าหน้าที่
......................................
(.................................................)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่
ความเห็นผู้มีอานาจ
......................................
(..................................................)
ตาแหน่ง........................................................
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก

คู่มือแนวทางการด
าเนินงานระบบบริ
การดูแลระยะยาวด้
านสาธารณสุ
ขสาหรับขผูสำ้ส�ูงหรั
อายุ
าวะพึ
งในระบบหลั
กประกันกสุประกั
ขภาพแห่
ชาติ เขต
ี รี
คู่มือแนวทางการดำ
�เนินงานระบบบริ
การดูแลระยะยาวด้
านสาธารณสุ
บผูท้สี่มูงีภอายุ
ที่ม่งีภพิาวะพึ
่งพิงในระบบหลั
นสุขงภาพแห่
งชาติ4 สระบุ
เขต 4รสระบุ
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คาสั่งจังหวัดนครนายก
ที่ ............ / 2561
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางการจ้างเหมาบริการ
งานช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล……………….
............................................................................
ด้วยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล.......................... จะดาเนินการจ้างเหมาบริการงาน
ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ เพื่อรองรับการขับเคลื่อนการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสาหรับผู้สูงอายุและการ
เบิกจ่าย
งบดาเนินงานตาบล Long Term Care ตามประกาศสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนและส่งเสริมศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ พ.ศ. 2560
ระยะเวลาการจ้าง..................................2561 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2561
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล...............จึงแต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะและราคากลางการจ้างเหมาบริการงานช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุของโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบล ประกอบด้วย
1. .........................................ตาแหน่ง.........................................ประธานกรรมการ
2 ........................................ตาแหน่ง..........................................กรรมการ
3 ........................................ตาแหน่ง..........................................กรรมการ
ให้คณะกรรมการฯ มีหน้าที่ในการพิจารณากาหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
และราคากลางที่จะจัดจ้างครั้งนี้แล้วรายงานให้ผู้แต่งตั้งทราบ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่

มกราคม พ.ศ. 2561

......................................
(..................................................)
ตาแหน่ง...................................................
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก

แนวทางการด�าเนิ
งานระบบบริกการดู
ารดูแลระยะยาวด้
ลระยะยาวด้าานสาธารณสุขขสำส�าหรั
าวะพึ่ง่งพิพิงงในระบบหลั
ในระบบหลักกประกั
ประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต
เขต44สระบุ
สระบุรี รี
คูคู่ม่มือือแนวทางการดำ
เนินนงานระบบบริ
หรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
ที่ นย

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล................สานักงานสาธารณสุขอาเภอ…………

วันที่

/

เรื่อง รายงานผลการกาหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางการจ้างเหมาบริการงานช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก
เรื่องเดิม
ตามคาสั่งจังหวัดนครนายก ที่..................../.2561 ลงวันที่.................................2561 แต่งตั้ง
ข้าพเจ้าผู้ลงนามท้ายบันทึกนี้ เป็นกรรมการกาหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางการจ้างเหมา
บ ริ ก า ร ง า น ช่ ว ย เ ห ลื อ ดู แ ล ผู้ สู ง อ า ยุ ข อ ง โ ร ง พ ย า บ า ล ส่ ง เ ส ริ ม สุ ข ภ า พ ต า บ ล ใ น ว ง เ งิ น
..................................................บาท
( ................................. .....................) เพื่อรองรับการขับเคลื่อน
การดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสาหรับผู้สูงอายุและการเบิกจ่ายงบดาเนินงานตาบล Long Term Care
ตามประกาศสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนและส่งเสริมศูนย์พัฒนาและ
ฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ พ.ศ. 2560 โดยใช้เงินจากบัญชีเงินบารุงของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบล บัญชีเลขที่...............................................................................
ข้อเท็จจริง
คณะกรรมการฯ กาหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางการจ้างเหมาบริการ
งานช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ ดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว เป็นเงินทั้งสิ้น ..................................บาท
(...........................................) ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่แนบมาพร้อมนี้
ข้อเสนอ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ..........................................................ประธานกรรมการ
(.......................................................)
ลงชื่อ..................................................กรรมการ
(.......................................................)

ลงชื่อ..........................................กรรมการ
(......................................................)
/เรียนผู้ว่าราชการ....

คู่มือแนวทางการดำ�เนินงานระบบบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำ�หรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 4 สระบุรี
คู่มือแนวทางการดาเนินงานระบบบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสาหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 4 สระบุรี

48

-2-

48
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก

คณะกรรมการ ฯ ได้กาหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางการจ้างเหมา
บริการงานช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ในวงเงิน.............................................
บาท ( ......................................................) ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบรายละเอียดและราคากลางตามที่คณะกรรมการฯเสนอ
......................................
(.................................................)
เจ้าหน้าที่
......................................
(.................................................)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ความเห็นผู้มีอานาจ
......................................
(..................................................)
ตาแหน่ง...................................................
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก

คู่มือแนวทางการดาเนินงานระบบบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสาหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 4 สระบุรี

คู่มือแนวทางการดำ�เนินงานระบบบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำ�หรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 4 สระบุรี
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รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางการจ้างเหมาบริการงานช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ
ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
......................................................................................................................................................................
1.ความเป็นมา
ด้วยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล................ได้ดาเนินการจัดระบบบริการดูแลระยะยาวด้าน
สาธารณสุขสาหรับผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับบริการสุขภาพตามชุดสิทธิประโยชน์ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการ
ดูแลทั้งด้านร่ างกาย ด้านจิ ตใจ และด้ านสั งคม ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุ ข และส านักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยกาหนดให้จัดสรรค่าตอบแทนสาหรับผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุแบบเหมาจ่าย
ในอัตราค่าจ้างเหมาจ่าย ไม่เกิน 1,500 บาท ต่อเดือนต่อผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ 1 คน โดยผู้ช่วยเหลือดูแล
ผู้สูงอายุ 1 คน ให้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตั้งแต่ 5-10 คน และยกเว้นในกรณีที่พื้นที่มี ผู้สูงอายุพึ่งพิง
ทั้งหมดน้อยกว่า 5 คน ให้จ้างเหมาไม่เกิน 600 บาท ต่อเดือนต่อผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ 1 คน โดยใช้เงินจาก
บัญชีเงินบารุงของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
2.วัตถุประสงค์
เพื่อรองรับการขับเคลื่อนการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสาหรับผู้สูงอายุและการเบิกจ่ายงบ
ดาเนินงานตาบล Long Term Care ตามประกาศสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์
การสนับสนุนและส่งเสริมศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ พ.ศ. 2560
3.ขอบเขตงานจ้าง
3.1 ผู้รับจ้างงานช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ซึ่งต่อไปนี้ เรียกผู้รับ
จ้างงานช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
3.2 ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติงานช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุแต่ละคนตามที่ Care manager ได้จัดทาไว้
3.3 เอกสารหลักฐานของผู้รับจ้างเหมาบริการงานช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุของโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบล ที่รับรองสาเนาถูกต้องเพื่อประกอบการจัดทาบันทึกข้อตกลง จานวน 2 ชุด ดังนี้
(1) สาเนาทะเบียนบ้าน
(2) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
(3) สาเนาใบวุฒิบัตรผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร CG อย่างน้อย 70 ชั่วโมง ซึง่ อบรมโดย
หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมอนามัย วิทยาลัย มหาวิทยาลัย สานักงานสาธารณสุข
จังหวัด โรงพยาบาล หรือ หน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องโดยใช้หลักสูตรของกรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุขหรือเทียบเท่า
4.ระยะเวลาจ้าง
ตั้งแต่วันที่ ......................................ถึง วันที่ 30 กันยายน 2561
ลงชื่อ..........................................................ประธานกรรมการ
(.......................................................)
ลงชื่อ............................................กรรมการ
(.......................................................)

ลงชื่อ..........................................กรรมการ
(......................................................

คู่มือแนวทางการด
าเนินงานระบบบริ
การดูแลระยะยาวด้
านสาธารณสุ
ขสาหรับขผูสำ้ส�ูงหรั
อายุ
าวะพึ
งในระบบหลั
กประกันกสุประกั
ขภาพแห่
ชาติ เขต
ี รี
คู่มือแนวทางการดำ
�เนินงานระบบบริ
การดูแลระยะยาวด้
านสาธารณสุ
บผูท้สี่มูงีภอายุ
ที่ม่งีภพิาวะพึ
่งพิงในระบบหลั
นสุขงภาพแห่
งชาติ4 สระบุ
เขต 4รสระบุ
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คุณสมบัติผู้รับจ้างเหมาบริการงานช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ
ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
……………………………………………………………………………………..
1.คุณสมบัติ ดังนี้
เป็นผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร CG อย่างน้อย 70 ชั่วโมง โดยหน่วยงานต่างๆที่
เกี่ยวข้อง เช่น กรมอนามัย วิทยาลัย มหาวิทยาลัย สานักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาล หรือ หน่วยงาน
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยใช้หลักสูตรของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขหรือเทียบเท่า
2.ค่าจ้างและการส่งมอบงาน
ผู้ว่าจ้างจ่ายค่าจ้างในอัตราเหมาจ่าย ภายหลังจากผู้รับจ้างได้ส่งมอบงาน และคณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุ ได้ดาเนินการตรวจรับงานจ้างเหมาบริการ ดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ดังนี้
1. อัตราค่าจ้างเหมาจ่ายต่อเดือน เป็นเงิน ..................................บาท
(การคิดค่าจ้างเหมาบริการ ไม่เกิน 1,500 บาท ต่อเดือนต่อผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ 1 คน โดยผู้ช่วยเหลือดูแล
ผู้สูงอายุ 1 คน ให้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตั้งแต่ 5-10 คน)
2. อัตราค่าจ้างเหมาจ่ายต่อเดือน เป็นเงิน...................................บาท
(การคิดค่าจ้างเหมาบริการ ไม่เกิน 600 บาท ต่อเดือนต่อผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ 1 คน กรณีที่พื้นที่มีผู้สูงอายุ
พึ่งพิงทั้งหมดน้อยกว่า 5 คน)
ทั้งนี้ การเบิกจ่ายในอัตราค่าตอบแทน 50 บาท/ครั้ง/ระยะเวลาดูแลไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง โดยผู้รับจ้างต้องส่ง
มอบงานภายใน.....3....วันทาการนับจากวันสิ้นเดือน (แนบแบบ CG.1)
หมายเหตุ : เบิกจ่ายตามการปฏิบัติงานจริงในชุมชน

ลงชื่อ....................................................................ประธานกรรมการ
(.........................................................)
ลงชื่อ................................................กรรมการ
(...............................................)

ลงชื่อ.................................................กรรมการ
(..................................................)

แนวทางการด�าเนิ
งานระบบบริกการดู
ารดูแลระยะยาวด้
ลระยะยาวด้าานสาธารณสุขขสำส�าหรั
าวะพึ่ง่งพิพิงงในระบบหลั
ในระบบหลักกประกั
ประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต
เขต44สระบุ
สระบุรี รี
คูคู่ม่มือือแนวทางการดำ
เนินนงานระบบบริ
หรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ
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รายละเอียดการจ้างเหมาบริการงานช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ
ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล

..................................................................................

1. ระยะเวลาจ้างเหมาบริการ ตั้งแต่วันที่................................ถึง.....30 กันยายน 2561………………………..
2. กิจกรรมของงานช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ ให้ผู้รับจ้างเหมาบริการทากิจกรรมตาม Care Plan ที่วางไว้
ดังนี้
กลุ่ม 1 -กลุ่มเคลื่อนไหวได้บ้างและอาจมีปัญหาการกินหรือการขับถ่าย แต่ไม่มีภาวะสับสนทางสมอง
โดยมีกิจกรรม ประกอบด้วย
1.1 แนะนาให้ความรู้การปฏิบัติตัวเกี่ยวกับโรคที่ป่วย
1.2 ช่วยเหลือดูแล แนะนาการจัดสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกบ้านให้สะอาด
และปลอดภัย
ฯลฯ
กลุ่ม 2 -กลุ่มเคลื่อนไหวได้บ้างและอาจมีปัญหาการกินหรือการขับถ่าย แต่มีภาวะสับสนทางสมอง
โดยมีกิจกรรม ประกอบด้วย
1.1 ……………………………………………………………………….
1.2 ………………………………………………………………………
ฯลฯ
กลุ่ม 3 -กลุ่มเคลื่อนไหวเองไม่ได้และอาจมีปัญหาการกินหรือการขับถ่ายหรือมีอาการเจ็บป่วยรุนแรง
โดยมีกิจกรรม ประกอบด้วย
3.1…………………………………………………………………………….
3.2…………………………………………………………………………….
ฯลฯ
กลุ่ม 4 -เหมือนกลุ่มที่ 3 และอาจมีอาการเจ็บป่วยรุนแรงหรืออยู่ในระยะสุดท้ายของชีวิต
โดยมีกิจกรรม ประกอบด้วย
4.1....................................................................................
4.2....................................................................................
ลงชื่อ....................................................................ประธานกรรมการ
(.........................................................)
ลงชื่อ................................................กรรมการ
(...............................................)

ลงชื่อ.................................................กรรมการ
(.................................................)

คู่มือแนวทางการด
าเนินงานระบบบริ
การดูแลระยะยาวด้
านสาธารณสุ
ขสาหรับขผูสำ้ส�ูงหรั
อายุ
าวะพึ
งในระบบหลั
กประกันกสุประกั
ขภาพแห่
ชาติ เขต
ี รี
คู่มือแนวทางการดำ
�เนินงานระบบบริ
การดูแลระยะยาวด้
านสาธารณสุ
บผูท้สี่มูงีภอายุ
ที่ม่งีภพิาวะพึ
่งพิงในระบบหลั
นสุขงภาพแห่
งชาติ4 สระบุ
เขต 4รสระบุ
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หมายเหตุ : ให้แต่ละ รพ.สต. ดึงกิจกรรมการจ้างเหมาบริการงานช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุจากเอกสารแนบท้าย
ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกาหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2559 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 โดยระบุงานช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบล จะจ้างเหมาบริการจาก CG แต่ละคน ยกตัวอย่างเช่น CG นาง ก. ได้รับการจ้างเหมาบริการงาน
ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ จานวน 5 คน แบ่งผู้สูงอายุเป็น กลุ่ม 1 จานวน 2 คน กลุ่ม 2 จานวน 2 คน และ
กลุ่ม 3 จานวน 1 คน ดังนั้น การระบุรายละเอียดการจ้างเหมาบริการของ CG d ก็ต้องระบุรายละเอียดงานที่
จะจ้างเหมาบริการ จานวน 3 กลุ่ม คือ กลุ่ม 1 , 2 และ 3 เป็นต้น

แนวทางการด�าเนิ
งานระบบบริกการดู
ารดูแลระยะยาวด้
ลระยะยาวด้าานสาธารณสุขขสำส�าหรั
าวะพึ่ง่งพิพิงงในระบบหลั
ในระบบหลักกประกั
ประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต
เขต44สระบุ
สระบุรี รี
คูคู่ม่มือือแนวทางการดำ
เนินนงานระบบบริ
หรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ
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แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานจ้างเหมางานช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ
แบบบันทึกการดูแลผู้สูงอายุตามแผนดูแลรายบุคคล(Care Plan) ของผู้ดูแลผู้สูงอายุรายสัปดาห์
ฉบับที่……….วันที…
่ ….. / ..................… / ……………..……
1.ชื่อ-สกุลผู้สูงอายุ ….............……หมายเลขบัตรประชาชน……………………………… อายุ………….…ปี เพศ...........
2.ชื่อญาติ/คนในครอบครัวที่ดูแล.......................................ความสัมพันธ์กับผู้สูงอายุ..........................................
3.จาแนกเป็นผู้สูงอายุกลุ่ม (ทาเครื่องหมาย )  โรคประจาตัว…………………………………
4.ความถี่ที่ต้องดูแลตามแคร์แพลน............ครั้ง/สัปดาห์
วัน/เดือน/ปี

กิจกรรมการดูแล

เวลาที่เริ่ม
ให้บริการ

ระบุรายละเอียดกิจกรรม

เวลาที่สิ้นสุดการ
ให้บริการแต่ละครั้ง

ผลการประเมิน/สังเกต
การเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุ

ที่ให้บริการแก่ผู้สูงอายุ

ลายมือชื่อ
ผู้สูงอายุ/ญาติที่รับบริการ

-

ลงชื่อผู้รับบริการ
………………………………………
(……...............................)
ลงชื่อผู้ให้บริการ
……………………………………….
(…………………………………..)
ลงชื่อผู้รับบริการ
………………………………………
(……...............................)
ลงชื่อผู้ให้บริการ
……………………………………….
(…………………………………..)

จานวนวันที่
ปฏิบัติงาน
…………….วัน

รวมเวลาปฏิบัติงาน
จานวน ………ชั่วโมง
..............นาที
(ลงชื่อ) ……………………………………………
(..............................................................) หัวหน้าหน่วยบริการ/หัวหน้างาน

คู่มือแนวทางการดาเนินงานระบบบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสาหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 4 สระบุรี

คู่มือแนวทางการดำ�เนินงานระบบบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำ�หรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 4 สระบุรี
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บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล.............สานักงานสาธารณสุขอาเภอ.......... โทร.
ที่ นย
/
วันที่
2561
เรื่อง รายงานขอซื้อขอจ้าง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก
ด้วย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล...............มีความประสงค์จะจ้างเหมาบริการงาน
ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล...................................สานักงานสาธารณสุข
อาเภอ.......................... โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีรายละเอียด ดั งนี้
1.เหตุผลความจาเป็นที่ต้องจ้าง
เพื่อขับ เคลื่ อนการดูแ ลระยะยาวด้า นสาธารณสุ ข ส าหรับ ผู้ สู งอายุและการเบิก จ่ายงบ
ดาเนินงานตาบล Long Term Care ตามประกาศสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์
การสนับสนุนและส่งเสริมศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ พ.ศ. 2560
2.รายละเอียดของพัสดุ
รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1
3. ราคากลางและรายละเอียดของราคากลาง
จานวน..............................................บาท
4. วงเงินที่จะจ้าง เงินบารุงของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล จานวน............... บาท
4.1 จ้างคนละ 1,500 บาท จานวน......................คน เป็นเงิน........................บาท
4.2 จ้างคนละ 600 บาท จานวน.....................คน เป็นเงิน........................บาท
5. กาหนดเวลาที่ให้งานแล้วเสร็จ ภายใน.....3....วันทาการนับจากวันสิ้นเดือน
6. วิธีที่จะจ้าง และเหตุผลที่จะจ้าง
ดาเนิ น การจ้ าง เนื่ องจากการจัด ซื้อ จัดจ้ างพัส ดุ ที่มี การผลิ ต จ าหน่ าย ก่อ สร้ าง หรื อ
ให้บริการทั่วไปและมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
7. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา
8. การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
1.............................................ตาแหน่ง....................................ประธานกรรมการ
2.............................................ตาแหน่ง......................................กรรมการ
3.............................................ตาแหน่ง.......................................กรรมการ

คู่มือแนวทางการดำ�เนินงานระบบบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำ�หรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 4 สระบุรี
คู่มือแนวทางการดาเนินงานระบบบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสาหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 4 สระบุรี
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จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ ขอได้โปรด
1. อนุมัติให้ดาเนินการ ตามรายละเอียดในรายงานของจ้างดังกล่าวข้างต้น
2. ลงนามในคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ รายละเอียดตามที่เสนอมาพร้อมนี้
......................................
(.................................................)
เจ้าหน้าที่

......................................
(.................................................)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

......................................
(..................................................)
ตาแหน่ง.........................................................
.ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก

คู่มือแนวทางการด
าเนินงานระบบบริ
การดูแลระยะยาวด้
านสาธารณสุ
ขสาหรับขผูสำ้ส�ูงหรั
อายุ
าวะพึ
งในระบบหลั
กประกันกสุประกั
ขภาพแห่
ชาติ เขต
ี รี
คู่มือแนวทางการดำ
�เนินงานระบบบริ
การดูแลระยะยาวด้
านสาธารณสุ
บผูท้สี่มูงีภอายุ
ที่ม่งีภพิาวะพึ
่งพิงในระบบหลั
นสุขงภาพแห่
งชาติ4 สระบุ
เขต 4รสระบุ
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คาสั่งจังหวัดนครนายก
ที่.. .. . . .. . . . . . . .. . . / 2561
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างเหมาบริการงานช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ
ประจาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล (สานักงานสาธารณสุขอาเภอ.......................................)
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ด้วยจังหวัดนครนายก มีความประสงค์จ้างเหมาบริการงานช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ ของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล...................................สานักงานสาธารณสุขอาเภอ.......................... โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 จึงขอแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสาหรับงานจ้างเหมางานช่วยเหลือดูแล
ผู้สูงอายุ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล...................................สานักงานสาธารณสุขอาเภอ
...................................โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1.............................................ตาแหน่ง....................................ประธานกรรมการ
2.............................................ตาแหน่ง......................................กรรมการ
3.............................................ตาแหน่ง.......................................กรรมการ
อานาจหน้าที่
ทาการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของข้อตกลงนั้น
สั่ง ณ วันที่......................................พ.ศ. 2561

......................................
(..................................................)
ตาแหน่ง...........................................
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก

แนวทางการด�าเนิ
งานระบบบริกการดู
ารดูแลระยะยาวด้
ลระยะยาวด้าานสาธารณสุขขสำส�าหรั
าวะพึ่ง่งพิพิงงในระบบหลั
ในระบบหลักกประกั
ประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต
เขต44สระบุ
สระบุรี รี
คูคู่ม่มือือแนวทางการดำ
เนินนงานระบบบริ
หรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ
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บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล.............สานักงานสาธารณสุขอาเภอ.......... โทร.
ที่ นย
/
วันที่
เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้าง
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล.............ขอรายงานผลการพิจารณาจ้างเหมาบริการงาน
ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ โดยวิธเี ฉพาะเจาะจง ดังนี้
รายการพิจารณา

รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ

การจ้างเหมาบริการ
งาน ช่วยเหลือดูแล
ผู้สูงอายุ

1...............................

......................................... .........................................

2……………………….

………………………………….. …………………………………..

3………………………..

…………………………………. ……………………………………..

(......................)
จานวน.......................
เดือน

ราคาที่เสนอ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

(ลงชื่อทุกคน)

รวม ...........................................
เกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล................................. พิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดจ้างเหมาบริการจากผู้
เสนอราคาดังกล่าว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติให้สั่งจ้างจากผู้เสนอราคาดังกล่าว
......................................
(.................................................)
เจ้าหน้าที่
......................................
(.................................................)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่
อนุมัติ
......................................
(..................................................)
ตาแหน่ง....................................................
.ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก
คู่มือแนวทางการดำ
�เนินงานระบบบริ
การดูแลระยะยาวด้
านสาธารณสุ
บผูท้สี่มูงีภอายุ
ที่ม่งีภพิาวะพึ
่งพิงในระบบหลั
นสุขงภาพแห่
งชาติ4 สระบุ
เขต 4รสระบุ
คู่มือแนวทางการด
าเนินงานระบบบริ
การดูแลระยะยาวด้
านสาธารณสุ
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ครุฑ
ประกาศจังหวัดนครนายก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล..............................สานักงานสาธารณสุขอาเภอ.............................
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
............................................................................
ตามที่จังหวัดนครนายก ได้มีโครงการจ้างเหทาบริการงานช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล.........................................สานักงานสาธารณสุขอาเภอ.............................
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
งานจ้างเหมาบริการงานช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล...................
สานักงานสาธารณสุขอาเภอ............................. ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
ลาดับที่

ชื่อ-นามสกุล

วงเงินที่จ้าง

โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น......................................บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นๆ ค่าขนส่ง ค่าจด
ทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆทั้งปวง
ประกาศ ณ วันที่ ........................................2561
.................................................
(..................................................)
ตาแหน่ง....................................................
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก
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ครุฑ
ที่ นย………………………../………..

ศาลากลางจังหวัดนครนายก
ถนนสุวรรณศร นย 26000
วันที่.................................

เรื่อง ขอให้ไปรายงานตัวและลงลายมือชื่อในบันทึกข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
เรียน..............................................................
ตามที่จังหวัดนครนายก ดาเนินการจ้างเหมาบริการงานช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบล..............................สานักงานสาธารณสุขอาเภอ............................. นั้น
บัดนี้ จังหวัดนครนายก ได้ตกลงจ้างเหมาบริการดังกล่าว จึงขอให้ท่านไปรายงานตัวและ
ลงลายมือชื่อในบันทึกข้อตกลงจ้างเหมาบริการช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
....................สานักงานสาธารณสุขอาเภอ............................จังหวัดนครนายก โดยนาหลักฐานดังนี้ไปด้วย
1. สาเนาบัตรประชาชน
2. สาเนาทะเบียนบ้าน
3. สาเนา.......................
4. เอกสารอื่นๆ เช่น หนังสือสาคัญ แสดงการเปลี่ยนชื่อตัว เป็นต้น
โดยขอให้ไปรายงานตัวและลงลายมือชื่อในบันทึกข้อตกลง ในวันที่ .......................................2561 หากไม่ไป
ดาเนินการภายในเวลาที่กาหนดจะถือว่าท่านไม่ประสงค์เป็นผู้รับจ้างเหมางานช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ ดังกล่าว
และพิจารณายกเลิกให้เป็นผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกตามประกาศ จังหวัดนครนายกต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

สานักงานสาธารณสุขอาเภอ.......
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล........
โทร. ..............................................
โทรสาร .......................................

วิสัยทัศน์จังหวัดนครนายก
“นครนายกเมืองน่าอยู่”
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ขภาพแห่
ชาติ เขต
ี รี
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นสุขงภาพแห่
งชาติ4 สระบุ
เขต 4รสระบุ
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บันทึกข้อตกลง เลขที่...........
บันทึกข้อตกลง
การจ้างเหมาบริการงานช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ
ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล..........
ข้อตกลงฉบับนี้ทาขึ้น ณ ศาลากลางจังหวัดนครนายก ถนนสุวรรณศร ตาบลท่าช้าง อาเภอ
เมืองนครนายก จังหวัดนครนายก เมื่อวันที่......................เดือน...................... 2561 ระหว่าง จังหวัดนครนายก
โดย .....................................................ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจั งหวัดนครนายก ตามคาสั่งจังหวัด
นครนายก ที่ 1645 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2560 ซึ่งต่อไปในข้อตกลงนี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ
........................................อายุ..............ปี หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน.......................................................
ออกให้ ณ ............................วันออกบัตรเมื่อวันที.่ ............................บัตรหมดอายุ เมื่อวันที่..............................
อยู่บ้านเลขที่...............หมู่ที่................ตาบล..................อาเภอ................................................จังหวัดนครนายก
ปรากฏตามสาเนาเอกสารแนบท้ายข้อตกลงนี้ ซึ่งต่อไปในข้อตกลงนี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง
ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างเหมาบริการ และผู้รับจ้างตกลงรับจ้างเหมาบริการงานช่วยเหลือดูแล
ผู้สูงอายุของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล.............................เลขที่..........หมู่...........ตาบล......................
อาเภอ...................จังหวัดนครนายก มีกาหนดเวลา ................ เดือน ตั้งแต่วันที่ .............................................
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 รวมเป็นเงิน.......................................บาท (...................................................)
โดยจ่ายค่าจ้างเหมาบริการในอัตราเหมาจ่ายต่อเดือน เป็นเงิน .....................................บาท
(.......................................................)
ข้อ 2 นอกจากที่ได้ระบุไว้ในข้อตกลงนี้แล้ว รายละเอียดและเงื่อนไขข้อตกลงการจ้างเหมา
บริการ และรายละเอียดเกี่ยวกับงานที่จ้างเหมาบริการเป็นไปตามเอกสารแนบท้าย ผนวก 1 และ ผนวก 2
แนบท้าย ข้อตกลงนี้
ข้อ 3 เอกสารแนบท้าย ดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของบันทึกข้อตกลงนี้
ผนวก 1 รายละเอียดของงานที่จ้างเหมาบริการ
จานวน............แผ่น
ผนวก 2 คุณสมบัติผู้รับจ้าง
จานวน............แผ่น
ผนวก 3 ค่าจ้างและการส่งมอบงานจ้าง
จานวน............แผ่น
ความใดในเอกสารแนบท้ายที่ขัดแย้งกับข้อความในข้อตกลงนี้ ให้ใช้ข้อความในข้อตกลงนี้
บังคับ และในกรณีที่ข้อความในเอกสารแนบท้ายข้อตกลงขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคาวินิจฉัย
ของผู้ว่าจ้าง
ลงชื่อ.............................................................ผูว้ ่าจ้าง
ลงชื่อ...................................................ผู้รับจ้าง
(.......................................................)
(....................................................)
ลงชื่อ.................................................พยาน
ลงชื่อ...................................................พยาน
(.......................................................)
(...................................................)
แนวทางการด�าเนิ
งานระบบบริกการดู
ารดูแลระยะยาวด้
ลระยะยาวด้าานสาธารณสุขขสำส�าหรั
าวะพึ่ง่งพิพิงงในระบบหลั
ในระบบหลักกประกั
ประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต
เขต44สระบุ
สระบุรี รี
คูคู่ม่มือือแนวทางการดำ
เนินนงานระบบบริ
หรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ
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-2ข้อ 4. ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายค่าจ้างเหมาบริการงานช่วยเหลือผู้สูงอายุ ของโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบล ดังกล่าวในข้อ 1 ให้แก่ผู้รับจ้างในอัตราต่อเดือน เป็นเงิน...............บาท (................................)
ซึ่งได้รวมค่าภาษีอากรใดๆ (ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว โดยจะจ่ายค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างภายใน
5 (ห้า) วันทาการของเดือน เมื่อผู้รับจ้างได้ทางานบริการในหน้าที่มีผลสาเร็จของงานครบถ้วนสมบูรณ์ในเดือน
นั้นๆ ไม่เกิดความเสียหาย และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้แทนของผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้ว
ข้อ 5. หากผู้รับจ้างปฏิบัติงานไม่ครบถ้วนตามที่กาหนดไว้ใน Care Plan ให้คิดค่าจ้างเหมา
บริการตามการปฏิบัติจริง ในอัตราค่าตอบแทน 50 บาท/ครั้ง /ระยะเวลาดูแลไม่น้อยกว่าครั้งละ 1 ชั่วโมง
การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งข้อตกลงนี้ ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างเหมาจ่ายเป็นเช็ค จากบัญชี
เงินบารุงของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล เลขที่บัญชี.............................. ........................................
ข้อ 6. ผู้รั บ จ้ างต้องให้ความเคารพข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้าง รวมทั้งปฏิบัติ
ต่อผู้สูงอายุ กับผู้ว่าจ้างด้วยความสุภาพเรียบร้อย หากมีการละเว้นการปฏิบัติงานดังกล่าวและก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่ภาพพจน์ของผู้ว่าจ้าง ให้ถือว่าผู้รับจ้างปฏิบัติผิดข้อตกลง
ข้อ 7. คณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้แทนของผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์ตรวจสอบและควบคุมงาน
เพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงและมีอานาจที่จะสั่งแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมหรือตัดทอนงานตามข้อตกลงนี้
ข้อ 8. ในระหว่างการทางานตามข้อตกลงนี้ ถ้าผู้รับจ้างได้กระทาการหรืองดเว้นกระทาการ
ใดๆ อัน เป็ นการละเมิดต่อบุ คคลหรื อทรัพย์สิ นของผู้ว่าจ้างหรือของผู้อื่น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิ ดชดใช้ค่า
สินไหมทดแทน ที่เกิดขึ้นเต็มจานวนทุกกรณีในบรรดาความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น เว้นแต่ผู้รับจ้างจะ
พิสูจน์ได้ว่าความเสียหายดังกล่าวเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย
ข้อ 9. หากผู้รับจ้างปฏิบัติผิดข้อตกลงข้อหนึ่งข้อใด หรือผู้รับจ้างไม่อยู่ในฐานะที่จะปฏิบัติ
ตามข้อตกลงต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์บอกเลิกข้อตกลงได้ทันที
ไม่ว่าผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิ์บอกเลิกข้อตกลงดังกล่าวในวรรคก่อนหรือไม่ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้อง
รับผิดชดใช้ค่าเสียหายทั้งปวงอันเกิดขึ้นจากการปฏิบัติผิดข้อตกลงหรือการกระทาละเมิดของผู้รับจ้าง โดยผู้ว่า
จ้างมีสิทธิ์หักค่าจ้างที่ยังค้างจ่าย หากไม่เพียงพอผู้รับจ้างจะต้องนามาชาระให้แก่ผู้ว่าจ้างภายในกาหนด ๕
(ห้า) วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ดาเนินการภายในกาหนดเวลาดังกล่าว
ผู้รับจ้างต้องชาระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๑๕ (สิบห้า) ต่อปีของต้นเงิน นับตั้งแต่วันที่พ้น กาหนดเวลา
ดังกล่าว จนถึงวันที่ผู้รับจ้างได้นาเงินมาชาระเต็มจานวนแล้ว
ข้อ ๑๐. การว่าจ้างตามข้อตกลงนี้ไม่ทาให้ผู้รับจ้างมีฐานะเป็นลูกจ้างของทางราชการ หรือ
มีความสัมพันธ์ในฐานะเป็นลูกจ้างตามกฎหมายแรงงานหรือกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม
ลงชื่อ.............................................................ผูว้ ่าจ้าง
(.......................................................)

ลงชื่อ...................................................ผู้รับจ้าง
(....................................................)
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(.......................................................)
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(...................................................)
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ขภาพแห่
ชาติ เขต
ี รี
คู่มือแนวทางการดำ
�เนินงานระบบบริ
การดูแลระยะยาวด้
านสาธารณสุ
บผูท้สี่มูงีภอายุ
ที่ม่งีภพิาวะพึ
่งพิงในระบบหลั
นสุขงภาพแห่
งชาติ4 สระบุ
เขต 4รสระบุ
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ข้อตกลงนี้ทาขึ้นสองฉบับ มีข้อความเป็นอย่างเดียวกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านเข้าใจข้อความ
โดยตลอดแล้ว จึงลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสาคัญต่อหน้าพยาน และได้เก็บข้อตกลงนี้ไว้
ฝ่ายละฉบับ
ลงชื่อ...........................................................ผู้ว่าจ้าง
(...................................................)
ลงชื่อ...........................................................ผู้รับจ้าง
(..................................................)
ลงชื่อ............................................................พยาน
(..................................................)
ลงชื่อ............................................................พยาน
(..................................................)

แนวทางการด�าเนิ
งานระบบบริกการดู
ารดูแลระยะยาวด้
ลระยะยาวด้าานสาธารณสุขขสำส�าหรั
าวะพึ่ง่งพิพิงงในระบบหลั
ในระบบหลักกประกั
ประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต
เขต44สระบุ
สระบุรี รี
คูคู่ม่มือือแนวทางการดำ
เนินนงานระบบบริ
หรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ
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บทที่ 5
ประกาศสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่เกีย่ วข้องกับ
การดาเนินงานระบบบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสาหรับ
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ( LTC)
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ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
พ.ศ. ๒๕๕๗
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตําบล เทศบาล หรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบอื่น เป็นผู้ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ให้มีความเหมาะสม เกิดประสิทธิภาพในการดําเนินงานมากยิ่งขึ้น
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๔) (๘) และ(๙) ประกอบมาตรา ๒๐ และ
มาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ คณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ และมติในการประชุม
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ให้ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ เรื่อ ง การกําหนด
หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนตําบลหรือเทศบาล ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๒
ข้อ ๒ ในประกาศนี้
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนตําบล ตามกฎหมายว่าด้วย
สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล เทศบาลตามกฎหมายว่าด้วยเทศบาล หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง ที่ได้รับการสนับสนุนให้ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
“กองทุนหลักประกันสุขภาพ” หมายความว่า กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพื้นที่ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาล
ระดับปฐมภูมิเชิงรุก ที่จําเป็นต่อสุขภาพและการดํารงชีวิต
“คณะกรรมการกองทุน” หมายความว่า คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพื้นที่
“การจัดบริการสาธารณสุข” หมายความว่า การจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ฟื้นฟูสมรรถภาพ
และรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก ตามที่คณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคภายใต้
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและสํานักงานกําหนด

คู่มือแนวทางการดำ�เนินงานระบบบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำ�หรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 4 สระบุรี
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“สถานบริการ” หมายความว่า สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ ของเอกชน และของสภากาชาดไทย
หน่ ว ยบริ ก ารการประกอบโรคศิ ล ปะสาขาต่ า ง ๆ และสถานบริ ก ารสาธารณสุ ข อื่ น ที่ ค ณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติกําหนดเพิ่มเติม
“หน่วยบริการ” หมายความว่า สถานบริการที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ตามพระราชบัญญัติหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕
“หน่วยงานสาธารณสุข” หมายความว่า หน่วยงานที่มีภารกิจด้านการสาธารณสุขโดยตรง
แต่มิได้เป็นสถานบริการหรือหน่วยบริการ เช่น สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ส่วนสาธารณสุข เป็นต้น
“หน่วยงานอื่น” หมายความว่า หน่วยงานที่มิได้มีภารกิจด้านการสาธารณสุขโดยตรง แต่อาจดําเนิน
กิจกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพหรือการป้องกันโรคได้ในขอบเขตหนึ่ง เช่น โรงเรียน สถาบันการศึกษา วัด
เป็นต้น
“กลุ่มหรือองค์กรประชาชน” หมายความว่า องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน หรือภาคเอกชน
ที่มีการรวมตัวกันเป็นกลุ่ม ชมรม สมาคม มูลนิธิ หรือองค์กรที่เรียกชื่ออื่นตั้งแต่ ๕ คนขึ้นไป ซึ่งเป็น
การรวมตัวกันดําเนินกิจกรรมโดยมีวัตถุประสงค์ไม่แสวงหาผลกําไร ทั้งนี้ จะเป็นนิติบุคคลหรือไม่ก็ได้
ข้อ ๓ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับการสนับสนุนให้ดําเนินงานและบริหารจัดการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
(๑) มีความประสงค์เข้าร่วมบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
(๒) มีการดําเนินกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพและป้องโรคในพื้นที่มาก่อนแล้ว และมีการจัดทํา
แผนและดําเนินการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยการมีส่วนร่วมของภาคีต่าง ๆ ในพื้นที่
(๓) มีความพร้อมในการอุดหนุนเงินหรืองบประมาณตามอัตราส่วนที่กําหนด
ข้อ ๔ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ภายใต้ความเห็นชอบของคณะกรรมการกองทุน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ในประกาศนี้และมติคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริม
การจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ หรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุข หรือหน่วยงานอื่น
หรือสนับสนุนและส่งเสริมให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชนดําเนินกิจกรรมด้านสาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อให้
กลุ่มแม่และเด็ก กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มคนพิการ กลุ่มผู้ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยง และกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
ที่อยู่ในพื้นที่สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อ ย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยส่งเสริม
กระบวนการมีส่วนร่วมตามความพร้อมความเหมาะสม และความต้องการของประชาชนในพื้นที่
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ข้อ ๕ เงินหรือทรัพย์สินในกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประกอบด้วย
(๑) เงินที่ได้รับจัดสรรแต่ละปีจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในส่วนของการสร้างเสริมสุขภาพ
และป้องกันโรค ตามที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกําหนด และสําหรับปีงบประมาณ
๒๕๕๗ ได้รับการจัดสรรเป็นเงิน ๔๕ บาทต่อประชาชนในพื้นที่หนึ่งคน
(๒) เงินสมทบจากเงินอุดหนุนหรืองบประมาณที่ได้รับจากองค์การบริหารส่วนตําบลหรือเทศบาล
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ
(๓) เงินสมทบจากชุมชนหรือกองทุนชุมชนอื่น
(๔) รายได้อื่น ๆ หรือทรัพย์สินที่ได้รับมาในกิจการของกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ข้อ ๖ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตกลงสมทบเงินเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพ ไม่น้อยกว่า
อัตราร้อยละของเงินที่ได้รับจัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ดังนี้
(๑) องค์การบริหารส่วนตําบลขนาดเล็ก สมทบเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐
(๒) องค์การบริหารส่วนตําบลขนาดกลาง สมทบเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
(๓) องค์การบริหารส่วนตําบลขนาดใหญ่หรือเทศบาลตําบล สมทบเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐
(๔) เทศบาลเมืองหรือเทศบาลนครหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบอื่น สมทบเงิน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐
เฉพาะปีง บประมาณ ๒๕๕๗ องค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ ่น ตกลงสมทบเงิน เข้ ากองทุ น
หลักประกันสุขภาพ ไม่น้อยกว่าร้อยละของเงินสมทบตามหลักเกณฑ์ที่ใช้ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖
ข้อ ๗ เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ ให้ใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนหรือ ส่งเสริมเป็นค่าใช้จ่าย
ตามแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ ดังนี้
(๑) เพื่อสนับสนุน และส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ หรือสถานบริการ
หรื อ หน่ ว ยงานสาธารณสุ ข ในพื้ น ที่ โดยเน้ น เรื่ อ งการสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพ การป้อ งกั น โรค การฟื้ น ฟู
สมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก ที่จําเป็นต่อสุขภาพและการดํารงชีวิต เพื่อให้
กลุ่มแม่และเด็ก กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มคนพิการ กลุ่มผู้ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยง และกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
ที่อยู่ในพื้นที่สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
(๒) เพื่ อ สนั บ สนุ น ให้ ก ลุ่ ม หรื อ องค์ ก รประชาชนหรื อ หน่ ว ยงานอื่ น ในพื้ น ที่ ไ ด้ ดํ า เนิ น งาน
ตามแผนงานหรื อ โครงการหรื อ กิ จ กรรมเพื่ อ การสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพการป้ อ งกั น โรคให้ แ ก่ ส มาชิ ก หรื อ
ประชาชนในพื้นที่ และกรณีมีความจําเป็นต้องจัดซื้อวัสดุที่มีลักษณะเป็นครุภัณฑ์ให้สนับสนุนได้ในวงเงิน
ไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาทต่อโครงการ วัสดุที่มีลักษณะเป็นครุภัณฑ์ที่จัดหาได้ให้อยู่ในความดูแลและบํารุงรักษา
ของกลุ่มหรือองค์กรประชาชนหรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับการสนับสนุนนั้น ๆ
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(๓) เพื่ อ สนั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม กิ จ กรรมการสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพ การป้ อ งกั น โรค การฟื้ น ฟู
สมรรถภาพ และการรั ก ษาพยาบาลระดั บ ปฐมภู มิเ ชิ ง รุ ก ของศู น ย์ เ ด็ ก เล็ ก หรื อ ศู น ย์ ชื่ อ อื่ น ที่ ดํ า เนิ น
กิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและดูแลเด็กเล็กในชุมชน หรือศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
และคนพิการ หรือศูนย์ชื่ออื่นที่ดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ
ในชุมชนตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงานกําหนดเป็นเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๕ ของเงินรายรับของกองทุน
หลักประกันสุขภาพในแต่ละปีงบประมาณนั้น
(๔) เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ ต้องไม่เกินร้อยละ ๑๕ ของเงินรายรับของกองทุนหลักประกันสุขภาพในแต่ละปีงบประมาณนั้น
และในกรณีที่มีความจําเป็นต้องใช้จ่ายเพื่อซื้อครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงครุภัณฑ์นั้นจะต้องมีราคาไม่เกิน
๒๐,๐๐๐ บาทต่อหน่วย โดยการจัดซื้อจัดจ้างให้ใช้ระเบียบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอนุโลม
และครุภัณฑ์ที่จัดหาได้ให้อยู่ในความดูแลและบํารุงรักษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ
(๕) กรณี เ กิ ด โรคระบาดหรื อ ภั ย พิ บั ติ ใ นพื้ น ที่ ใ ห้ ค ณะกรรมการกองทุ น พิ จ ารณาอนุ มั ติ
จ่ายเงินกองทุนเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขได้ตามความจําเป็น
เหมาะสม และทันต่อสถานการณ์ได้
ข้อ ๘ ให้มีคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในแต่ละท้องถิ่นหรือพื้นที่ ประกอบด้วย
(๑) ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นประธานกรรมการ
(๒) ผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที่ จํานวน ๒ คน
เป็นรองประธานกรรมการ
(๓) สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นกรรมการ
ที่สภามอบหมายจํานวน ๒ คน
(๔) หัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิในพื้นที่
เป็นกรรมการ
(๕) อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านในพื้นที่
เป็นกรรมการ
ที่คัดเลือกกันเอง จํานวน ๒ คน
(๖) ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชนที่ประชาชนในหมู่บ้าน
เป็นกรรมการ
หรือชุมชนคัดเลือกกันเอง จํานวนไม่เกิน ๕ คน
(๗) ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน เป็นกรรมการ
หรือหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอิสระในพื้นที่
จํานวน ๑ คน (ถ้ามี)
(๘) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นกรรมการและเลขานุการ
หรือเจ้าหน้าที่อื่นที่ผู้บริหารสูงสุดของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย
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(๙) ผู้อํานวยการหรือหัวหน้ากองสาธารณสุข
เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
และสิ่งแวดล้อมหรือส่วนสาธารณสุข
หรือที่เรียกชื่ออื่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่อื่นที่ผู้บริหาร
สูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย
ให้สาธารณสุขอําเภอ และ ผู้อํานายการโรงพยาบาลในพื้นที่ เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการกองทุน
การคัดเลือกกรรมการตาม (๕) และ (๖) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดประชุมเพื่อให้
บุ ค คลในแต่ ล ะกลุ่ ม ได้ คั ด เลื อ กกั น เองอย่ า งเปิ ด เผยและมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนที่ เ กี่ ย วข้ อ งในพื้ น ที่
ตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงานกําหนด
กรณีในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีหน่วยบริการปฐมภูมิมากกว่า ๒ แห่ง ให้นําหลักเกณฑ์
ที่กําหนดตามวรรคสองมาบังคับใช้คัดเลือกหัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิในพื้นที่จํานวน ๒ คน เป็นกรรมการ
ให้กรรมการตาม (๑) และ (๓) - (๙) ประชุมคัดเลือกกรรมการตาม (๒) จํานวน ๒ คน
จากผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ นพื้ น ที่ โดยให้ ค นหนึ่ ง เป็ น รองประธานกรรมการคนที่ ห นึ่ ง และอี ก คนหนึ่ ง เป็ น
รองประธานกรรมการคนที่สอง
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการพร้อมบันทึกรายงาน
การประชุมคัดเลือก ให้สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือสํานักงานเขตออกคําสั่งแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการกองทุนต่อไป
ข้อ ๙ ให้กรรมการในคณะกรรมการกองทุนที่มาจากการคั ดเลือ ก มีวาระอยู่ ในตําแหน่ ง
คราวละ ๔ ปี
เมื่อกรรมการในวรรคหนึ่งอยู่ในตําแหน่งครบวาระ ๔ ปีแล้ว ยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่
ให้กรรมการที่ครบวาระนั้น อยู่ในตําแหน่งต่อไปจนกว่ากรรมการซึ่งได้รับการแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่
ทั้งนี้ ต้องไม่เกินหกสิบวัน
ในกรณีที่กรรมการตามวรรคหนึ่ง พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระให้มีการดําเนินการคัดเลือก
กรรมการประเภทเดียวกันแทน และให้ผู้ได้รับการคัดเลือกอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลือของกรรมการ
ซึ่งตนแทน
ในกรณี ที่ ป ระธานกรรมการตามข้ อ ๘ วรรคหนึ่ ง (๑) มี แ ต่ ไ ม่ อ าจปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ไ ด้ ใ ห้
รองประธานกรรมการ ทําหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้ตามลําดับ แต่กรณีที่ประธานกรรมการตามข้อ ๘
วรรคหนึ่ง (๑) ไม่มีหรือพ้นจากตําแหน่ง ให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้บริหารสูงสุด
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานกรรมการแทน
ข้อ ๑๐ กรรมการที่มาจากการคัดเลือกตามข้อ ๘ วรรคหนึ่ง (๒) (๔) (๕) (๖) และ (๗)
นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระแล้วให้พ้นจากตําแหน่ง ในกรณีดังต่อไปนี้
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(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ย้ายไปดํารงตําแหน่งหรือไปประกอบวิชาชีพหรืออาชีพในท้องถิ่นหรือพื้นที่อื่น
(๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
(๕) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๖) ได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่โทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ
ข้อ ๑๑ คณะกรรมการกองทุนมีอํานาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) พิจารณาอนุมัติแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน
กรณีกรรมการผู้ใดในคณะกรรมการกองทุน เป็นผู้เสนอและดําเนินการแผนงาน หรือโครงการ
หรือกิจกรรม ให้กรรมการผู้นั้นมีสิทธิชี้แจงต่อ ที่ประชุม แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงอนุมัติแผนงาน หรือ
โครงการ หรือกิจกรรมนั้น
(๒) ออกระเบียบที่จําเป็นเพื่อประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน และระเบียบว่าด้วยค่าตอบแทน
ของอนุกรรมการหรือคณะทํางานหรือผู้ดําเนินงาน ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ และไม่เกินกว่า
อัตราหรือหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกําหนด
(๓) ควบคุมและกํากับดูแลการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการจัดทําบัญชีเงิน
หรือทรัพย์สินในกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกําหนด
(๔) กํากับดูแลให้หน่วยงาน หรือกลุ่มหรือองค์กรผู้ที่ได้รับอนุมัติตามข้อ ๗ ให้เป็นไปตาม
แผนงาน โครงการที่คณะกรรมการกองทุนอนุมั ติ และตามหลักเกณฑ์ที่ คณะกรรมการหลักประกั น
สุขภาพกําหนด
(๕) สนับสนุนให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ในพื้นที่สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขทั้งที่บ้าน
ในชุมชน หรือหน่วยบริการได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
(๖) ให้ คํ า แนะนํ า ในการจั ด ทํ า ข้ อ มู ล และแผนดํ า เนิ น งานที่ เ กี่ ย วกั บ ปั ญ หาสาธารณสุ ข ของ
กลุ่มเป้าหมาย หน่วยบริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๗) พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดทําสรุปผลการดําเนินงาน รายงานการรับจ่ายและเงินคงเหลือ
ของกองทุนหลักประกันสุขภาพ เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้สํานักงานสาขาจังหวัด สํานักงานเขต สํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
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(๘) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อดําเนินงานที่เกี่ยวข้องได้ตามความจําเป็น
และให้อนุกรรมการหรือคณะทํางานที่ได้รับแต่งตั้งได้รับค่าตอบแทนการประชุมหรือค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น
ในการดําเนินงานตามระเบียบของคณะกรรมการกองทุน
ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกําหนดตาม (๒) (๓) และ (๔)
ให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
ข้อ ๑๒ เพื่ อ ให้ ก องทุ น หลั ก ประกั น สุ ข ภาพมี ก ารพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น และมี ก ารดํ า เนิ น งาน
ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ให้สํานักงานเขตประสานกับสํานักงานสาขาจังหวัดและท้องถิ่นจังหวัดใน
การติดตามกํากับและประเมินผลการดําเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
อย่างต่อเนื่องและรายงานให้สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติทราบ
ข้อ ๑๓ กองทุนหลักประกันสุขภาพใดที่ไม่มีเงินสมทบจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือไม่
มี ก ารดํ า เนิ น กิ จ กรรมใด ๆ ต่ อ เนื่ อ งตั้ ง แต่ ๒ ปี ขึ้ น ไปให้ สํ า นั ก งานหลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ
ประกาศยุบเลิกกองทุนหลักประกันสุขภาพนั้นได้ และให้โอนเงินหรือทรัพย์สินของกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ดังกล่าวเป็นของหน่วยบริการปฐมภูมิของรัฐในพื้นที่นั้นตามวิธีการที่สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
กําหนด
ข้อ ๑๔ ให้เลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติรักษาการตามประกาศนี้ และให้
มีอํานาจออกระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์ หรือแนวทางปฏิบัติที่ไม่ขัดต่อประกาศนี้ รวมทั้งให้มีอํานาจ
วินิจฉัยชี้ขาดปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้
ข้อ ๑๕ ให้เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ คณะกรรมการ กฎ และการดําเนินงานต่าง ๆ
ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุน
ให้องค์การบริหารส่วนตําบลหรือเทศบาล ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๒ เป็นเงินในกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เป็นคณะกรรมการกองทุน กฎ และเป็นการดําเนินงานต่อเนื่องตามประกาศนี้
ให้ ก รรมการในคณะกรรมการกองทุ น ตามวรรคหนึ่ ง หรื อ กรรมการที่ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ ก
ตามประกาศนี้แทนกรรมการตามวรรคหนึ่งมีวาระอยู่ในตําแหน่งต่อไปถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เตรียมการและจัดประชุมเพื่อ คัดเลือกกรรมการตามข้อ ๘
เพื่อให้พร้อมปฏิบัติหน้าที่ได้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป

คู่มือแนวทางการดำ�เนินงานระบบบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำ�หรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 4 สระบุรี

71

เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๕๗ ง

หน้า ๔๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑ เมษายน ๒๕๕๗

ข้อ ๑๖ การดําเนินงานใดตามประกาศนี้ หากยังไม่มีกฎ ระเบียบ ประกาศ หรือหลักเกณฑ์
ที่จะกําหนดขึ้นตามประกาศนี้ให้ใช้ กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือหลักเกณฑ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
บังคับใช้โดยอนุโลม
ข้อ ๑๗ ประกาศนี้ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗
ประดิษฐ สินธวณรงค์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
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เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดําเนินงานและบริหาร
จัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๕๗
ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน
ส่วนที่ ๑
การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน
ของกองทุนหลักประกันสุขภาพ
๑. การรับเงินและการเก็บรักษาเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ
๑.๑ บรรดาเงิ น รายรั บ เข้ า กองทุ น หลั ก ประกั น สุ ข ภาพ ให้ นํ า ส่ ง เข้ า บั ญ ชี ก องทุ น
หลักประกันสุขภาพ หรือบัญชีระบบหลักประกันสุขภาพ ที่เปิดบัญชี โดยแยกเป็นบัญชีเฉพาะกับ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ประเภทบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ โดยใช้
ชื่อบัญชีว่า “กองทุนหลักประกันสุขภาพ (.............ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) หรือ“ระบบ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ (......ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น........) อําเภอ................จังหวัด
................” แยกจากบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยทั่วไป ทั้งนี้ บัญชีเงินฝากซึ่ง
คณะกรรมการกองทุ น ได้ เ ปิ ด ไว้ แ ล้ ว ก่ อ นประกาศนี้ ใ ช้ บั ง คั บ ให้ ถื อ ว่ า เป็ น บั ญ ชี เ งิ น ฝากตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศนี้
๑.๒ การรับเงินเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพให้รับเป็น เงินสด เช็ค ตั๋วแลกเงิน หรือ
ธนาณั ติ ก็ ไ ด้ และ ให้ อ อกใบเสร็ จ รั บ เงิ น ในนามของกองทุ น หลั ก ประกั น สุ ข ภาพ ตามแบบที่
สํานักงานหลักประกันสุขภาพกําหนด ให้แก่ผู้ชําระเงินทุกครั้ง เว้นแต่การรับเงินที่ได้รับการจัดสรร
แต่ละปีจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตามที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
กําหนด โดยให้ใช้หลักฐานการโอนเงินผ่านทางธนาคารเป็นหลักฐานอ้างอิงในการบันทึกบัญชี
รายรับ
๑.๓ เงินสดที่กองทุนหลักประกันสุขภาพได้รับไว้ ให้นําฝากเข้าบัญชีตาม ๑.๑ ภายใน
วันที่ได้รับเงิน หากไม่สามารถนําเงินดังกล่าวฝากเข้าบัญชีได้ทัน ให้พนักงานส่วนท้องถิ่นที่ผู้บริหาร
สู ง สุ ด มอบหมาย นํ า เงิ น สดจํ า นวนดั ง กล่ า วเก็ บ รวมไว้ ใ นซองหรื อ หี บ ห่ อ ระบุ เ งิ น กองทุ น
หลักประกันสุขภาพ จํานวนเงิน ปิดผนึก ลงลายมือชื่อผู้รับผิดชอบ และนําฝากไว้ที่ตู้นิรภัยหรือ
สถานที่เก็บรักษาเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วให้นําฝากเข้าบัญชีในวันทําการถัดไป
๑.๔ การสมทบเงินจากองค์การบริหารส่วนตําบลหรือเทศบาลหรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นรูปแบบอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ ให้ดําเนินการโดยเร็วเมื่อเริ่มต้นปีงบประมาณ กรณี
มีความจําเป็น ให้สมทบได้ไม่เกินปีงบประมาณที่สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจ่ายเงิน
สนับสนุน
/๒.การจ่าย...
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-๒-

๒. การจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ
๒.๑ ให้ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสั่งจ่ายเงินกองทุนหลักประกัน
สุ ข ภาพตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องกองทุ น ทั้ ง นี้ ภ ายใต้ แ ผนงานหรื อ โครงการหรื อ กิ จ กรรมที่
คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ
๒.๒ วิธีการจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ ให้จ่ายได้ ดังนี้
(๑) จ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมหรือตั๋วแลกเงินหรือธนาณัติ
(๒) จ่ายทางธนาคารหรือทางอื่นตามที่คณะกรรมการกองทุนกําหนด
(๓) กรณีที่มีความจําเป็นต้องจ่ายเป็นเงินสด ให้จ่ายได้ไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท (ห้า
พันบาท) โดยให้พนักงานส่วนท้องถิ่นที่ผู้บริหารสูงสุดมอบหมายเป็นผู้ทําการเบิกจ่าย หรือออกเช็ค
สั่งจ่ายในนามของพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับมอบหมาย โดยขีดฆ่าคําว่า “หรือตามคําสั่ง” “หรือ
ผู้ถือ”ออก และจ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงินในวันเดียวกัน หรือภายในวันทําการถัดไป
๒.๓ ให้ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือปลัดองค์กรปกครองส่วน
ท้ อ งถิ่ น คนใดคนหนึ่ ง ลงนามร่ ว มกั บ พนั ก งานส่ ว นท้ อ งถิ่ น คนใดคนหนึ่ ง ที่ ผู้ บ ริ ห ารสู ง สุ ด
มอบหมายไว้จํานวน ๒ คน รวมเป็นผู้ลงนาม ๒ คน เป็นผู้เบิกเงินจากบัญชีกองทุนหลักประกัน
สุขภาพตามแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุน
๒.๔ การจ่ายให้ผู้มีสิทธิรับเงินที่เป็นหน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข
หรื อ หน่ ว ยงานอื่ น ให้ หั ว หน้ า ของหน่ ว ยบริ ก าร สถานบริ ก าร หน่ ว ยงานสาธารณสุ ข หรื อ
หน่วยงานอื่นนั้นเป็นผู้รับเงิน หากไม่สามารถมารับเงินได้ด้วยตนเอง จะมอบอํานาจให้ผู้อื่นเป็น
ผู้รับเงินแทน ก็ให้กระทําได้ ทั้งนี้ ต้องมีหนังสือมอบอํานาจที่ชัดเจน
๒.๕ การจ่ า ยให้ผู้ มี สิ ท ธิ รั บ เงิ น ที่ เ ป็ น กลุ่ ม หรื อ องค์ ก รประชาชน ให้ ผู้ แ ทนที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายจากกลุ่มหรือองค์กรประชาชน ไม่น้อยกว่า ๒ คนขึ้นไปเป็นผู้รับเงิน
๒.๖ การจ่ า ยเงิ น กองทุ น หลั ก ประกั น สุ ข ภาพ ต้ อ งมี ห ลั ก ฐานการจ่ า ยเป็ น
ใบเสร็จรับเงิน ใบสําคัญรับเงินตามแบบที่สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกําหนด หรือ
หลักฐานการนําเงินเข้าบัญชีเงินฝากที่ธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงินหรือหลักฐานการรับเงินอย่างอื่น
ตามที่คณะกรรมการกองทุนกําหนด เพื่อเก็บไว้ให้ตรวจสอบ
๓. การจัดทําบัญชีและรายงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพ
๓.๑ การบันทึกบัญชี ให้บันทึกตามระบบบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ให้
แยกระบบบัญชีกองทุนหลักประกันสุขภาพออกจากระบบบัญชีปกติเป็นอีกชุดหนึ่งต่างหาก
๓.๒ รอบระยะเวลาบัญชี ให้ถือตามปีงบประมาณและ การเริ่มระบบบัญชีให้เริ่ม ณ
วันที่ได้ รับเงิ นจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือได้รับเงินจากองค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่น
/๔.๓ ให้องค์กร...
คู่มือแนวทางการดำ�เนินงานระบบบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำ�หรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 4 สระบุรี

74

-๓-

๓.๓ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทําสรุปผลการดําเนินงาน รายงานการรับจ่าย
และเงินคงเหลือประจําเดือน ด้วยระบบอิเลคโทรนิคสารสนเทศ หรือระบบอื่น และจัดส่งสรุปผล
การดําเนินงาน รายงานการรับจ่ายและเงินคงเหลือของกองทุนหลักประกันสุขภาพที่ผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุนแล้ว ให้สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสาขาเขต ทุก
ไตรมาส โดยให้จัดส่งภายใน ๓๐ วันนับจากวันสิ้นไตรมาส ตามรูปแบบที่สํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ กําหนด
และทุกสิ้นปีงบประมาณให้สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสาขาเขต สําเนาส่ง
ให้สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสาขาจังหวัด
สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด และสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด ภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี
ส่วนที่ ๒
การกํากับดูแลให้หน่วยงานหรือกลุ่มหรือองค์กร
ที่ได้รับเงินจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในการเก็บรักษาและใช้จ่ายเงินตามวัตถุประสงค์
๔. กรณีหน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข และหน่วยงานอื่นของรัฐ ได้รับเงิน
จากกองทุนหลักประกันสุขภาพ ให้เก็บรักษาและใช้จ่ายเงินได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ดังนี้
๔.๑ ถ้าจํานวนเงินตามแผนงานโครงการหรือกิจกรรมที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ
เป็นเงินเกินกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาท) ให้เปิดบัญชีเงินฝากเป็นการเฉพาะแยกออกจาก
บั ญ ชี ทั่ ว ไป หรื อ ใช้ บั ญ ชี ทั่ ว ไปของหน่ ว ยบริ ก าร สถานบริ ก าร หน่ ว ยงานสาธารณสุ ข หรื อ
หน่วยงานอื่นของรัฐ ในนามของหน่วยงานนั้นๆ
๔.๒ ให้หัวหน้าหน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข หรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐ เป็นผู้อนุมัติเบิกจ่ายเงินในบัญชีตามรายการค่าใช้จ่ายและอัตราที่กําหนดไว้ในแผนงาน
โครงการ หรือกิจกรรมที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่าอัตราที่
กําหนดตามข้อ ๖
๔.๓ กรณีที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ที่มีวงเงินไม่เกิน
๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ให้กระทําโดยวิธีการตกลงราคาโดยอนุโลม โดยถือราคา
กลางของทางราชการ เว้นแต่ กรณีมีความจําเป็นให้ใช้ราคาตลาดโดยทั่วไปในขณะที่จัดซื้อจัดจ้าง
๔.๔ กรณีที่มีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ให้
ถือปฏิบัติตามระเบียบของหน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข หรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐ โดยอนุโลม
๔.๕ หน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ เก็บ
หลักฐานการจ่ายเงินจากบัญชีไว้ เพื่อการตรวจสอบ
/๕.๖ เมื่อเสร็จสิ้น...
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๔.๖ เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ ให้จัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ
หรื อ กิ จ กรรมที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ ส่ ง ให้ ก องทุ น หลั ก ประกั น สุ ข ภาพ เพื่ อ ให้ ค ณะกรรมการกองทุ น
รับทราบ และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เก็บไว้เพื่อการตรวจสอบ
กรณี ที่ มี เ งิ น เหลื อ จากการดํ า เนิน งาน ให้ นํ า เงิ นที่ เ หลื อ ส่ง คื น กองทุ น หลั ก ประกั น
สุขภาพ
๕. กรณีกลุ่มหรือองค์กรประชาชน ได้รับเงินจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ ให้ใช้จ่ายเงินตาม
รายการค่าใช้จ่ายและอัตราที่กําหนดไว้ใน แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมที่ได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการกองทุน แต่สําหรับรายการค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้ ให้อยู่ภายใต้กรอบอัตราและ
เงื่อนไขการดําเนินการ ดังนี้
๕.๑ ค่ า ตอบแทน คณะทํ า งานหรื อ บุ ค คลภายนอก ที่ ดํ า เนิ น งานตามแผนงาน
โครงการหรือกิจกรรมที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุน ทั้งนี้ไม่เกินอัตราที่กําหนดในข้อ ๖
๕.๒ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เช่น เบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ให้เบิกจ่ายในอัตรา
ตามระเบียบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอนุโลม และบุคคลที่ได้รับค่าตอบแทนตาม ๕.๑
ไม่มีสิทธิได้รับค่าเบี้ยเลี้ยงตาม ๕.๒
๕.๓ การจัดซื้อจัดจ้างตามแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ให้ถือราคากลางตาม
ระเบียบของทางราชการหรือราคาตลาดโดยทั่วไปในขณะที่จัดซื้อจัดจ้าง
๕.๔ เมื่อ เสร็ จ สิ้ น โครงการ ให้ จัด ทํ า รายงานผลการดํ า เนิ น งาน และรายงานการ
จ่า ยเงินตามแผนงาน โครงการ หรื อกิ จกรรมที่ได้ รับอนุมัติ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุข ภาพ
เพื่ อ ให้ ค ณะกรรมการกองทุ น รั บ ทราบ และให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เก็ บ ไว้ เ พื่ อ การ
ตรวจสอบ
กรณีแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ที่มีการจัดหาวัสดุที่มีลักษณะคล้ายครุภัณฑ์ ที่มี
วงเงินไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาท) ให้แนบเอกสารใบเสร็จรับเงินหรือใบสําคัญรับเงินไว้กับ
รายงานการจ่ายเงินดังกล่าวด้วย
กรณี ที่ มี เ งิน เหลื อ จากการดํ า เนิน งาน ให้ นํ า เงิ นที่ เ หลื อ ส่ง คื น กองทุ น หลั ก ประกั น
สุขภาพ
ส่วนที่ ๓
หลักเกณฑ์การกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ อนุกรรมการ คณะทํางาน หรือผู้ดําเนินงาน
๖. อัตราค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าตอบแทนของกรรมการ อนุกรรมการ และคณะทํางาน
๖.๑ ค่าตอบแทนในการประชุมสําหรับกรรมการหรือที่ปรึกษา ไม่เกินครั้งละ ๔๐๐
บาทต่อคน เดือนหนึ่งไม่เกิน ๘๐๐ บาท ค่าตอบแทนในการประชุมสําหรับอนุกรรมการ ไม่เกิน
ครั้งละ ๓๐๐ บาทต่อคน เดือนหนึ่งไม่เกิน ๖๐๐ บาท และสําหรับคณะทํางาน ครั้งละไม่เกิน
๒๐๐ บาทต่อคน เดือนหนึ่งไม่เกิน ๔๐๐ บาท
/๖.๒ ค่าใช้จา่ ย...
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๖.๒ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะเดินทาง
สําหรับกรรมการ ที่ปรึกษา อนุกรรมการหรือคณะทํางาน และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐ รวมทั้ง
พนักงานจ้างเหมา(ชั่วคราว)ของกองทุน ให้เบิกจ่ายได้ในอัตราไม่เกินระเบียบของทางราชการโดย
อนุโลม
๖.๓ วงเงินค่าใช้จ่ายและค่าตอบแทนตาม ๖.๑ และ ๖.๒ เมื่อรวมกับค่าใช้จ่ายอื่นเพื่อ
การบริหารหรือพัฒนางานของกองทุนหลักประกันสุขภาพ ต้องไม่เกินร้อยละ ๑๕ ของเงินรายรับ
ของกองทุนหลักประกันสุขภาพในปีงบประมาณนั้น
๗. อั ต ราค่ า ตอบแทนผู้ ดํ า เนิ น งานตามแผนงาน โครงการ หรื อ กิ จ กรรม ที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ จ าก
คณะกรรมการกองทุน
๗.๑ ค่าตอบแทนสําหรับประชาชนหรือบุคคลที่ปฏิบัติงานตามแผนงาน โครงการหรือ
กิจกรรม หากเป็นการปฏิบัติงานที่มีความจําเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ให้จ่ายได้ไม่เกินกว่าที่
กําหนดในแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุน นั้น
.............................................................
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บทที่ 6
รายละเอียดและการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพผูส้ ูงอายุ
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ตราครุฑ/โลโก้หน่วยงาน/ โลโก้ศูนย์
ตัวอย่าง
คาสั่ง (ระบุชื่อ อปท. หรือหน่วยงานของรัฐ ที่จัดตัง้ ศูนย์)......
ที่............../๒๕๖…
เรือ่ ง “การจัดตั้งศูนย์”........(ระบุชื่อศูนย์).......................................

------------------------------------------------------

ตามที่รัฐบาลให้ความสาคัญกับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ จึงมีนโยบายที่สาคัญคือการดูแลผู้สูงอายุให้
มีสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็ บป่วยจนต้องอยู่ในภาวะพึ่งพึง และผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม
เทศบาล/อบต/หน่วยงานของรัฐ...... อาเภอ ................. จังหวัด ........... จึงได้จัดตั้ง ............ (ระบุชื่อศูนย์).................
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพของผู้สูงอายุและคนพิการให้สามารถดารงชีวิตได้อย่างมี
ความสุข รวมไปถึงการจัดบริการเพื่อดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสาหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อให้ได้รับการ
ดูแลตามชุดสิทธิประโยชน์
เพื่อให้การดาเนินงานของศูนย์ (ระบุชื่อศูนย์).........เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ เทศบาล/อบต/หน่วยงานของรัฐ...... จึงแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ ดังมีรายนามดังต่อไปนี้
ชื่อ – นามสกุล

ตาแหน่ง

..........................................................................................................

....................

..........................................................................................................

.....................

..........................................................................................................

....................

..........................................................................................................

.....................

..........................................................................................................

....................

..........................................................................................................

.....................

..........................................................................................................

....................

(องค์ประกอบคณะกรรมการศูนย์ควรมาจากภาคส่วนต่างๆ ในท้องถิ่นหรือพื้นที่ ซึ่งได้ยกตัวอย่างไว้แล้วตาม
ประกาศฯ ทั้งนี้จานวนองค์ประกอบให้เป็นการพิจารณาตามความเหมาะสมของแต่ละพืน้ ที่และจานวนควรเป็นเลขคี่ )
อานาจหน้าที่ มีดังนี้
1. บริหารจัดการบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสาหรับผู้สูงอายุที่ภาวะพึ่งพิงของศูนย์
2. สนับสนุนส่งเสริมการปฏิบัติงานของ CM และ CG
3. จัดทารายงานผลการดาเนินงานและการเงินส่งกองทุนฯตามที่กาหนด
4. ………………………………………………………..
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ .....เดือน........ พ.ศ..........
ลงชื่อ...............................................
(........................................................................................)
ตาแหน่ง...ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน (ระบุชื่อศูนย์.............)
คู่มือแนวทางการดำ�เนินงานระบบบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำ�หรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 4 สระบุรี

ตัวอย่าง
ที่ทาการ หรือสถานที่ติดต่อเพื่ออานวยความสะดวกในการติดต่อประสานงาน
ระบุชื่อศูนย์............................ตั้งอยู่ในพื้นที่เขต อบต./เทศบาล.................อาเภอ ............จังหวัด......................
เวลาทาการ..................................................หมายเลขโทรศัพท์.......................................................................
๑. แสดงภาพถ่ายที่ทาการ หรือ สถานที่ทาการหรือสถานที่ติดต่อพร้อมป้ายแสดงชื่อศูนย์

๒. หนังสือรับรองจากผู้มีอานาจหรือเจ้าของ ที่อนุญาตให้ใช้สถานที่เป็นที่ทาการศูนย์

ลงชื่อ ................................................................
(.................................................................)
ตาแหน่ง ผู้มีอานาจหรือเจ้าของสถานที่ทาการศูนย์
วันที่.....เดือน................พ.ศ......................

๓. แสดงแผนที่ทาการศูนย์
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ตัวอย่าง
ทะเบียนรายชื่อ CM หรือ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของหน่วยบริการ หรือ อปท.ที่มาช่วยปฏิบัตงิ าน
ศูนย์(ระบุชื่อศูนย์......) เทศบาล/อบต..........อาเภอ.....จังหวัด.........................
ลาดับ
ที่

ชื่อ- สกุล

หน่วยงานต้นสังกัด

หมายเหตุ แนบสาเนาใบประกาศ / หลักฐานแสดงการผ่านการอบรมของCM หรือ สาเนาใบประกาศ/
หลักฐานที่แสดงว่าเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของหน่วยบริการ หรือ อปท.มีความรู้ในการจัดทาแผนการดูแล
รายบุคคล (โดยลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง)

ลงชื่อ .....................................................
(.................................................................)
ตาแหน่งผู้บริหารสูงสุดของศูนย์(ระบุชื่อศูนย์.............)
วันที่.....เดือน................พ.ศ......................

ทั้งนี้ สามารถปรับเอกสารให้เหมาะสมตามบริบทของแต่ละพื้นที่
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ทะเบียนรายชื่อ CG
ศูนย์ (ระบุชื่อศูนย์)............(เทศบาล/อบต).................อาเภอ.............จังหวัด...................................
ลาดับที่

ชื่อ- สกุล

หมายเหตุ แนบสาเนาใบประกาศ / หลักฐานที่ผ่านการอบรม CG โดยลงชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง

ลงชื่อ .....................................................
(.................................................................)
ตาแหน่งผู้บริหารสูงสุดของศูนย์(ระบุชื่อศูนย์.............)
วันที่.....เดือน................พ.ศ......................

ทั้งนี้ สามารถปรับเอกสารให้เหมาะสมตามบริบทของแต่ละพื้นที่
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ตัวอย่าง
ที่................
วันที่..............เดือน ..............พ.ศ.............
เรื่อง ขอสนับสนุนการดาเนินงานบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสาหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงของศูนย์
(ระบุชื่อศูนย์)....................................อาเภอ ....................จังหวัด...................................
เรียน ผู้อานวยการโรงพยาบาล / ผู้บริหารสูงสุดของอปท. .................................................................
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบฟอร์มสนับสนุนการดาเนินงานบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสาหรับผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิงของศูนย์(ระบุชื่อศูนย์)............................อาเภอ ....................จังหวัด..........................
ตามที่รัฐบาลให้ความสาคัญกับการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ศูนย์(ระบุชื่อศูนย์).................................
เขตพื้นที่ อบต./เทศบาล.............อาเภอ......จั งหวัด.............จึ งได้ดาเนินงานบริ การดูแลระยะยาวด้าน
สาธารณสุขสาหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ ได้รับการดูแล
สุขภาพที่ชุมชนอย่างต่อเนื่องตามชุดสิทธิประโยชน์ อันจะส่งผลให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี และอยู่ในสังคม
อย่างมีศักดิ์ศรี นั้น
เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้ ศูนย์(ระบุชื่อศูนย์).............................
จึงขอการสนับสนุนจากหน่วยงานท่าน ดังนี้
๑. ขอสนับสนุน/อนุมัติเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรมเป็น CM หรือ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่มีความรู้
ในการจัดทาแผนการดูแลรายบุคคล(care plan) จานวน... คน ไปช่วยปฏิบัติงานที่ศูนย์ โดยถือว่าเป็นการ
ปฏิบัติราชการในหน้ าที่ ทั้ งนี้ ห ากเป็ น การปฏิบั ติงานนอกเวลาราชการ ศูนย์ จ ะเป็ นผู้ รับ ผิ ด ชอบเบิ กจ่ า ย
ค่าตอบแทนให้
๒. ขอรับการสนับสนุน care plan ของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ โดย
ศูนย์จะดาเนินการจัดทาข้อเสนอโครงการจัดบริการดูแลระยะยาวฯและค่าบริการเหมาจ่ายต่อคนต่อปีตามชุด
สิทธิประโยชน์แนบท้ายประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ต่อคณะอนุ กรรมการ LTC เพื่อพิจารณาเห็ นชอบสนั บ สนุ นค่าใช้จ่ายเพื่อการ
จัดบริการดูแลระยะยาวฯให้กับผู้สูงอายุกลุ่มเป้าหมายต่อไป
๓. ขอรับการสนับสนุนการจัดบริการตาม care plan จากทีมหมอครอบครัวของหน่วยงานท่าน
เพื่อร่วมจัดบริการให้กลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแลตามชุดสิทธิประโยชน์ตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ โปรดแจ้งกลับผลการสนับสนุนตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ เพื่อศูนย์จะได้ดาเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาสนับสนุนการดาเนินงานดังกล่าวด้วย จะเป็นพระคุณ
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ .........................................................................
(.................................................................)
ตาแหน่งผู้บริหารสูงสุดของศูนย์(ระบุชื่อศูนย์.............)

ทั้งนี้ สามารถปรับเอกสารให้ความเหมาะสมตามบริ
บทของแต่ละพื้นที่


คู่มือแนวทางการดำ�เนินงานระบบบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำ�หรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 4 สระบุรี

92
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แบบตอบรับการสนับสนุนการดาเนินงานบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข
สาหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ของศูนย์(ระบุชื่อศูนย์).......................อาเภอ ....................จังหวัด.............
( สาหรับหน่วยบริการ หรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
ระบุชื่อ (รพ......./อปท..........) ยินดีสนับสนุนการดาเนินงานบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข
สาหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ของศูนย์(ระบุชื่อศูนย์)............................อาเภอ ....................จังหวัด.............
โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. อนุมัติให้บุคลากรของ ระบุชื่อ (รพ......./อปท..........) ไปช่วยปฏิบัติราชการ ณ (ระบุชื่อศูนย์.........)
ดังรายชื่อต่อไปนี้
ลาดับที่

ชื่อ – นามสกุล

ตาแหน่ง (ระบุ CM/เจ้าหน้าที่
สาธารณสุข)

ทั้งนี้ขอให้ศูนย์ประสานหารือรายละเอียดวัน เวลาปฏิบัติงานกับ (รพ......./อปท..........) อีกครั้ง
๒. ระบุชื่อ (รพ......./อปท..........) ยินดีสนับสนุนแผนการดูแลรายบุคคล (care plan) ของผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิง จานวน...................รายตามเอกสารที่ได้แนบมาพร้อมนี้ ให้กับศูนย์(ระบุชื่อศูนย์)...............
ดาเนินการจัดทาข้อเสนอโครงการจัดบริการดูแลระยะยาวฯและค่าบริการเหมาจ่ายต่อรายต่อปีตามชุดสิทธิ
ประโยชน์แนบท้ายประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับ
ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ต่อคณะอนุกรรมการ LTC เพื่อพิจารณาเห็นชอบสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดบริการดูแล
ระยะยาวฯให้กับผู้สูงอายุกลุ่มเป้าหมาย
๓. ระบุชื่อ (รพ......./อปท..........) ยินดีสนับสนุนทีมสหวิชาชีพหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของหน่วยงาน
จัดบริการตาม care plan เพื่อให้ผู้สูงอายุกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวได้รับการดูแลตามชุดสิทธิประโยชน์ต่อไป
ลงชื่อ …………………………………………………………ผู้อนุมัติ
(....................................................................................)
ตาแหน่ง ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยบริการ / ผู้บริหารสูงสุดของอปท.
วันที่....เดืความเหมาะสมตามบริ
อน…………..พ.ศ............
นี้ สามารถปรับเอกสารให้
บทของแต่ละพื้นที่

คู่มือแนวทางการดำ�เนินงานระบบบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำ�หรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 4 สระบุรี
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4

1

ที่

ตาแหน่ง

ช

ช

ช

ช
ช
ช

ช
ช
ช

ช
ช
ช

4
4
4

วัน / เวลา ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ
1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 เช้า
ช
ช
ช
ช
4

หมายเหตุ เวลาในการปฏิบัติงานที่ศูนย์ต้องไม่ซ้าซ้อนกับการ
ปฏิบัติงานที่หน่วยงานต้นสังกัด
ทั้งนี้ ได้มีการจัดทาตารางลงเวลาปฏิบัติงานของCM เพื่อเป็น
หลักฐานเก็บไว้ที่ศูนย์
ลงชื่อ ..................................................... ผู้รับรองการปฏิบัติงาน
(.................................................................)
ตาแหน่งผู้บริหารสูงสุดของศูนย์(ระบุชื่อศูนย์.............)
วันที่.....เดือน................พ.ศ......................

ชื่อ สกุล

4
4
4

รวม
4

รวมเวลา
ปฏิบัติงาน

ตัวอย่าง
ตารางการปฏิบัติของ CM และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่มีความรู้ในการจัดทา CP ของหน่วยบริการ หรืออปท.ที่มาช่วยปฏิบัติงาน ณ (ระบุชื่อศูนย์).......................เขตพื้นที่อบต.
เทศบาล..........อาเภอ.........จังหวัด...............
ประจาเดือน........... พ.ศ.................
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4

3

2

1

ที่

ลูกจ้าง
ราชการ

ไม่ใช่ลูกจ้าง
ราชการ

โปรดระบุ (√)

ชื่อ - สกุล
(ผู้สูงอายุติด
บ้านติด
เตียง)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11

12

13

14

15

(.....................................................)
วันที่.....เดือน................พ.ศ......................

ลงชื่อ ................................................

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

วัน

รวมเวลา
ปฏิบัติงาน
หมาย
ชม. เหตุ

ลงชื่อ .....................................................
(.................................................................)
ตาแหน่ง ประธานคณะกรรมการศูนย์ (ระบุชื่อศูนย์.....)
วันที่.....เดือน................พ.ศ......................

ทั้งนี้ สามารถปรับเอกสารให้ความเหมาะสมตามบริบทของแต่ละพืน้ ที่

ผู้รับรอง (care manager หรือ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของหน่วยบริการ
หรือ อปท.ที่มีความรู้ในการจัดทา care plan)

16

วัน / เวลา ปฏิบัติงาน

หมายเหตุ CG ที่เป็นลูกจ้างของหน่วยบริการหรือหน่วยงานรัฐ การปฏิบัติงานที่ศนู ย์ต้องเป็นเวลานอกราชการไม่ซ้าซ้อนกับเวลาปฏิบัติงานในหน้าที่
ทั้งนี้ ได้มีการจัดทาตารางลงเวลาปฏิบัติงานของCG เพื่อเป็นหลักฐาน
เก็บไว้ที่ศนู ย์

ชื่อ สกุล
(CG)

ตารางการปฏิบัติงาน CG ประจาเดือน........... พ.ศ.................
ชื่อศูนย์........ อบต./เทศบาล ................อาเภอ................ จังหวัด............................
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ตัวอย่าง
ใบสาคัญรับเงิน

เลขที่...................
ระบุชื่อศูนย์................อบต./เทศบาล...
อาเภอ.................จังหวัด......................

วันที่.............เดือน.............. พ.ศ. .................
ข้าพเจ้า......นาย/ นาง /นส.. ............................อยู่บ้านเลขที่....................หมู.่ .............ตาบล................
อาเภอ.................................................................จังหวัด.........................................................................
ได้รับเงินจากศูนย์ (ระบุชื่อศูนย์...........)
ดังรายการต่อไปนี้
ลาดับที่
รายการ
จานวนเงิน
บาท
๑

สต.

ค่าตอบแทน การปฏิบัตินอกเวลาราชการของ CM /เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่มี
ความรู้ในการจัดทา CP ของหน่วยบริการ หรืออปท.ที่มาช่วยปฏิบัติงาน ณ
(ระบุชื่อศูนย์)....................... ประจาเดือน.......พ.ศ.......

รวมเงิน


จานวนเงิน ( ตัวอักษร) ......... ........................บาทถ้วน
ลงชื่อ...................................................................................................ผู้รับเงิน
(............................................................................................)
ลงชื่อ.................................................................................................ผู้จ่ายเงิน
(............................................................................................)
หมายเหตุ ให้แนบสาเนาบัตรประชาชนผู้รบั เงินพร้อมลงนามสาเนาถูกต้อง ในครั้งแรก
ทั้งนี้ สามารถปรับเอกสารให้เหมาะสมตามบริบทของแต่ละพื้นที่
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ตัวอย่าง
ใบสาคัญรับเงิน

เลขที่...................
ระบุชื่อศูนย์................อบต./เทศบาล...
อาเภอ.................จังหวัด......................

วันที่.............เดือน.............. พ.ศ. .................
ข้าพเจ้า......นาย/ นาง /นส.. ............................อยู่บ้านเลขที่....................หมู.่ .............ตาบล................
อาเภอ.................................................................จังหวัด........................................................................
ได้รับเงินจากศูนย์(ระบุชื่อศูนย์...........) ดังรายการต่อไปนี้
ลาดับที่
รายการ
จานวนเงิน
บาท
๑

ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตามแผนการดูแล
รายบุคคล ประจาเดือน.......พ.ศ.......

รวมเงิน


จานวนเงิน ( ตัวอักษร )...................( ........................บาทถ้วน ).....................................
ลงชื่อ...................................................................................................ผู้รับเงิน
(............................................................................................)
ลงชื่อ.................................................................................................ผู้จ่ายเงิน
(............................................................................................)
หมายเหตุ ให้แนบสาเนาบัตรประชาชนผู้รบั เงินพร้อมลงนามสาเนาถูกต้อง ในครั้งแรก
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