
กรอบการบรหิารงบ
คา่บรกิารสาธารณสขุส าหรบัผูส้งูอายทุ ีม่ภีาวะ

พึง่พงิ ปี ๒๕๕๙

ผา่นความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการพฒันาระบบการเงนิการคลงั และ
คณะอนุกรรมการพฒันาระบบบรกิารระยะยาวส าหรบัผูส้งูอายทุ ีม่ภีาวะพึง่พงิ 

เมือ่วนัที ่๓ กนัยายน ๒๕๕๘
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หลกัส าคญัในการออกแบบระบบ

๑. เนน้บรูณาการดา้นบรกิารทางการแพทยแ์ละบรกิารดา้นสงัคมใน
ระดบัพืน้ที ่(ต าบล/หมูบ่า้น/ครอบครัว)

๒. ค านงึถงึความยัง่ยนืและเป็นไปไดข้องงบประมาณในอนาคต

๓. สนับสนุนการมสีว่นรว่มโดยให ้อปท. (เทศบาล/อบต.) เป็น
เจา้ภาพหลกัในการบรหิารระบบภายใตก้ารสนับสนุนของหน่วย
บรกิารปฐมภมูใินพืน้ที่

๔. ขยายระบบบรกิาร LTC (ในพืน้ที)่ โดยมอีาสาสมคัร Care giver 
ทีผ่า่นการฝึกอบรมและขึน้ทะเบยีนดแูลกลุม่เป้าหมายเชงิรกุ    
๑ : ๑๐ คน โดยไดรั้บคา่ตอบแทนจากกองทนุภายใตก้ารบรหิาร
ของ อปท.
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ระบบบรกิารดแูลระยะยาวผูส้งูอายใุนพืน้ที ่ปี ๒๕๕๙

เครอืขา่ย
รพ. และ
รพ.สต.

กองทนุ
หลกัประกนั
สขุภาพ อปท.

สปสช.

กสธ.
พม.

มหาดไทย
สสส.
สช.
สวรส.
เอกชน

ศนูยพ์ฒันา
คณุภาพ
ชวีติ ผส.

Care manager
Care givers

ผูส้งูอายทุีม่ภีาวะพึง่พงิ

๕๐๐ ลบ.

บรกิาร LTC 
ในพืน้ที่

ซือ้บรกิาร

๑๐๐ ลบ. บรกิาร LTC ในหน่วยบรกิาร

บรหิาร
จัดบรกิาร

สนับสนุนทางวชิาการ

บรกิารเชงิรกุ

หมายเหต ุ ชดุสทิธปิระโยชนบ์รกิาร LTC ดา้นการแพทย ์ตามทีค่ณะอนุกรรมการพฒันาระบบ
การดแูลระยะยาวส าหรับผูส้งูอายทุีม่ภีาวะพึง่พงิฯ หรอื สปสช.ก าหนด



ศนูยพ์ฒันาคณุภาพชวีติผูส้งูอายุ

๑. ม ีCare manager (พยาบาล/นักกายภาพ/นักสงัคมสงเคราะห)์ 
และ Care giver (อาสาสมคัรผา่นหลักสตูรฝึกอบรมตาม
มาตรฐาน)

๒. บทบาท/หนา้ที่

- จัดท าขอ้มลูและแผนดแูลกลุม่เป้าหมายเป็นรายคน

- ฝึกอบรม (In service training) และบรหิาร Care giver 

ใหบ้รกิารเชงิรกุ

- ใหบ้รกิาร Daycare (ฟ้ืนฟแูละกจิกรรมบ าบดั)
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เป้าหมายการด าเนนิงานใน ๓ ปี(ท ัว่ประเทศ)

ปีที ่๑ (ปี ๒๕๕๙)
ครอบคลมุพืน้ทีแ่ละผูส้งูอายตุดิบา้น ตดิเตยีง ๑๐% ประมาณ 
๑,๐๐๐ ต าบล และ ๑๐๐,๐๐๐ ราย

ปีที ่๒ (ปี ๒๕๖๐) 

ครอบคลมุพืน้ทีแ่ละผูส้งูอายตุดิบา้น ตดิเตยีง ๕๐% ประมาณ 
๕,๐๐๐ ต าบล และ ๕๐๐,๐๐๐ ราย

ปีที ่๓ (ปี ๒๕๖๑) 

ครอบคลมุพืน้ทีแ่ละผูส้งูอายตุดิบา้น ตดิเตยีง ๑๐๐% หรอื ทกุ
ต าบล ประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ราย
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แผนการด าเนนิงานปี ๒๕๕๙ (รอ้ยละ ๑๐)

เป้าหมาย

ผูส้งูอายตุดิบา้น ตดิเตยีง ประมาณ  ๑๐๐,๐๐๐ ราย  ใน ๑,๐๐๐ 

ต าบล (เทศบาลทกุอ าเภอและอบต.ขนาดใหญ)่ ทัว่ประเทศ

งบประมาณด าเนนิงาน

จาก ๓ แหลง่ ประกอบดว้ย 

๑) งบประมาณกองทนุ LTC สปสช. จ านวน ๖๐๐ ลบ. (บรกิารดา้น
การแพทย)์

๒) กองทนุหลกัประกนัสขุภาพ อปท. จ านวน ๕๐ ลบ. (คา่
ด าเนนิงานของ Care manager และ Care giver)

๓) งบปกต ิอปท.จ านวน ๕๐๐ ลบ. (บรกิารดา้นสงัคม)
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การบรูณาการและการจดัสรรงบประมาณ ปี ๒๕๕๙

สปสช.

๖๐๐ ลบ. 
(๖,๐๐๐ บ./ราย)

กองทนุ อปท.

๕๐ ลบ. 
งบปกต ิอปท.

๕๐๐ ลบ. 

งบประมาณเพือ่การดแูลระยะยาวผูส้งูอายทุีม่ภีาวะพึง่พงิในชุมชน  
(เป้าหมาย ผส. ๑๐๐,๐๐๐ ราย)

๑ .๕๐๐ ลบ .  จั ดสรรให ก้องทุน
หลักประกันสุขภาพ อปท. (เทศบาล
และอบต.ขนาดใหญ่) จ านวน ๑,๐๐๐ 
แห่งทั่วประเทศ อัตรา ๕,๐๐๐ บาท/
ราย ตามจ านวน ผส.เพื่อใหเ้กดิการ
บริการ ตามชุดสิทธิประโยชน์ดา้น
การแพทย์

๒. ๑๐๐ ลบ. จัดสรรลง CUP ใน
พืน้ที ่จ านวน ๑,๐๐๐ แหง่ อัตรา 
๑ แสนบาท/แห่ง เพื่อสนับสนุน
การจัดบรกิารเชงิรกุ LTC ในพืน้ที ่
และรับสง่ตอ่

เ ป็นค่าด า เนินงานของ 
Care manager และ Care 
giver ในอัตรา หลักเกณฑ์
แนวทางตามประกาศการ
บริหารงบกองทุน อปท.
ของสปสช.

เ ป็ น ค่ า บ ริ ก า ร ด ้า น
สังคมที่ อปท .ท าอยู่
แลว้ในขณะนี้
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หมายเหตุ บรหิารโดยคณะกรรมการกองทนุหลกัประกนัสุขภาพ อปท.ทีม่อียูแ่ลว้



ชุดสทิธปิระโยชนบ์รกิาร LTC

๑. บรกิารดา้นการแพทย ์เชน่

บรกิารการตรวจคดักรอง ประเมนิความตอ้งการดแูล บรกิาร
เยีย่มบา้น บรกิารสรา้งเสรมิสขุภาพและป้องกนัโรค, บรกิาร
กายภาพบ าบดั, บรกิารกจิกรรมบ าบดั และอปุกรณ์เครือ่งชว่ย
ทางการแพทย ์ตามทีค่ณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบรกิารดแูล
ระยะยาวส าหรับผูส้งูอายทุีม่ภีาวะพึง่พงิ หรอื สปสช. ก าหนด

๒.   บรกิารดา้นสงัคม เชน่ 

บรกิารชว่ยเหลอืงานบา้น การปฏบิตักิจิวตัรประจ าวนั , บรกิาร

อปุกรณ์ชว่ยเหลอืทางสงัคม ,กจิกรรมนอกบา้น และอืน่ๆ
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หลกัเกณฑก์ารคดัเลอืกพืน้ทีเ่ป้าหมาย
(ประมาณ ๑๐๐๐ แหง่ ครอบคลมุทกุอ าเภอ)

๑. พืน้ทีท่ีม่กีารน ารอ่งด าเนนิงาน LTC ในปัจจบุนั

๒. พืน้ทีก่องทนุหลกัประกนัสขุภาพ อปท.เกรด A

๓. เทศบาล (ทกุอ าเภอ) และ อบต.ขนาดใหญ่
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ผลผลติจากการด าเนนิงาน ปี ๒๕๕๙

๑. ผูส้งูอายใุนพืน้ทีเ่ป้าหมายทกุคนไดรั้บการคดักรองและประเมนิความตอ้งการ
ชว่ยเหลอื

๒. ผูส้งูอายตุดิบา้น ตดิเตยีง ไดรั้บการดแูลตามชดุสทิธปิระโยชน ์LTC ประมาณ 
๑ แสนราย

๓. เทศบาลและอบต.ขนาดใหญ ่รับผดิชอบบรหิารระบบบรกิาร LTC ในพืน้ที่
จ านวน ประมาณ ๑,๐๐๐ แหง่

๔. ศนูยพั์ฒนาคณุภาพชวีติผูส้งูอาย ุทีใ่ชเ้ป็นฐานในการดแูลผูส้งูอายใุนชมุชน 
จ านวนประมาณ ๑,๐๐๐ แหง่

๕. นักวชิาชพีของ อปท.เพือ่ท าหนา้ที ่Care manager ประมาณ ๑,๐๐๐ คน

๖. อาสาสมัคร /Care giver ทีผ่า่นการอบรมตามมาตรฐาน ซึง่ขึน้ทะเบยีนและ
ไดรั้บคา่ตอบแทน ประมาณ ๑๐,๐๐๐ คน

๗. หน่วยบรกิาร ปฐมภมูใินพืน้ทีท่ีเ่ขา้รว่มสนับสนุนการด าเนนิงานประมาณ 
๑,๐๐๐ แหง่

๘. ม ีKPI และระบบขอ้มลูบรกิาร LTC ในชมุชน
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๑. การท าขอ้ตกลงจัดตัง้กองทนุยอ่ย LTC รว่มกบั อปท.ตาม
กรอบกจิกรรมทีก่ าหนด รวมถงึกรอบงบประมาณทีต่อ้งจัดสรร
และสนับสนุน

๒. การปรับปรงุระเบยีบ ประกาศ คูม่อื ทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่รองรับการ
ด าเนนิงาน

๓. การพัฒนาและขึน้ทะเบยีนก าลงัคนในระบบ LTC (CM , CG) 
ใหม้จี านวนเพยีงพอ และใหบ้รกิารอยา่งมคีณุภาพตาม
มาตรฐานทีก่ าหนด

๔. การพัฒนาระบบขอ้มลูเพือ่การก ากบัตดิตาม ประเมนิผลส าหรับ
ทกุภาคสว่นทีเ่กีย่วขอ้ง (อปท./CUP/รพ.สต./สสจ.)

แผนกจิกรรมการด าเนนิงานปี ๒๕๕๙ 
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บทบาท
ส่วนกลาง เขต

1.พฒันานโยบาย ออกแบบบริหาร
กองทุน และประสานแผนสนับสนุน
ส่งเสริมการจัดบริการ

1.ตัง้คณะกรรมการระดับเขต ชีแ้จงท าความ
เข้าใจในพืน้ที่ ร่วมก าหนดเป้าหมายและพืน้ที่
ด าเนินการ

2.1พฒันามาตรฐาน คู่ มือ หลักสูตร
ฝึกอบรม หน่วยบริการ CM,CG

2.2พฒันาวทิยากรระดับเขต

2.สนับสนุนการพฒันาเครือข่ายหน่วยบริการ 
สนับสนุนการพฒันาสหวชิาชพี, ศูนย์ฝึกอบรม
CM ระดับเขต ,การพฒันาCG

3.พฒันา ประกาศ แนวทาง  คู่ มือ 
หลักสูตรฝึกอบรม อปท.

3.สนับสนุนการพฒันาศักยภาพ ให้ อปท.มึ
ความรู้ความเข้าใจและด าเนินการได้ถกูต้อง

4.พฒันาระบบข้อมูล ก ากับตดิตาม และ 
แลกเปล่ียนเรียนรู้ ถอดบทเรียน เพื่อ
เสนอแนะเชงินโยบาย

4.สนับสนุนการบนัทกึและประมวลผลข้อมูล
ก ากับตดิตาม ในพืน้ที่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระดับเขต

การบริหารจัดการ



การด าเนินงานช่วงระยะ3เดือนแรก(ต.ค.-ธ.ค.58)

 ประสาน การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร แต่งตั้งโดย 
รัฐมนตรี

 ร่วมกบั สธ. และ องค์กรวชิาชีพ พฒันามาตรฐาน แนวทาง
ด าเนินงานของหน่วยบริการ และการจ่ายเงนิกองทุน100 ล้าน
บาท

 ร่วมกบั ผู้แทน อปท. มท. ปรับประกาศบริหารกองทุนฯ  คู่มือ
แนวทาง และ คดัเลือกพืน้ที่เป้าหมาย และการจ่ายเงิน
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วตัถปุระสงค์

1. สนับสนุนใหผู้ป่้วยจติเวชเรือ้รังไดรั้บการ
บรกิารตอ่เนือ่งในชมุชน 

2. ลดอตัราการกลับเป็นซ ้า/อาการก าเรบิ

3. ผูป่้วยไดรั้บการดแูลอยา่งเป็นองคร์วม มี
คณุภาพชวีติทีด่ ี
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กลุม่เป้าหมาย

• ผูป่้วยโรคจติเภท (Schizophrenia) รหสัโรค F20

8,300 คน วงเงนิ 49.8 ลา้นบาท

– เป็นโรคเรือ้รัง รักษาไมห่าย ทีต่อ้งไดรั้บการรักษาตอ่เนือ่ง

– เป็นโรคในกลุม่โรคจติทีพ่บมากทีส่ดุ 

– หากไมไ่ดรั้บการดแูลตอ่เนือ่ง อาจเกดิอาการก าเรบิ

– เมือ่อาการก าเรบิ อาจเกดิความเดอืดรอ้นตอ่ตนเอง 

ครอบครัว และชมุชนได ้
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อสม./อสส./เครือข่าย PCU/ สอ. /รพ.สต. รพช./ รพท./ รพศ. รพ.ทีม่ี
จิตแพทย์

แผนภูมกิารบริการผู้ป่วยโรคจิต/คนพกิารทางจิตใน  เครือข่ายเขตบริการสุขภาพและกทม.

คน้หา/ คดักรองผูป่้วย

โรคจิต/ ประเมินพกิาร

เบื้ องตน้

- ใหสุ้ขภาพจิตศึกษา

เบื้ องตน้

- การจดัการความเครียด

- เยีย่มบา้น

- ใหค้ าปรึกษา

- ใหก้ าลงัใจแก่คนพกิาร

ทางจิต/ญาติ

- เสริมอาชีพทอ้งถิน่

จดัท าแผน/ด าเนนิ

กิจกรรมฟ้ืนฟูในชุมชนุ

พบกลุ่มเสีย่งโรคจิต/พิการทางจิต

ดูแลรบัยาต่อเนือ่ง

รายใหม่

รายเก่า

- เยี่ยมบา้นรายกรณี

- การจดัการความเครียด

- ใหสุ้ขภาพจิตศึกษา

- ฝึกทกัษะพื้ นฐาน เช่น

การดูแลตนเอง 

การช่วยงานบา้น

- การฝึกเสริมอาชีพ

-การส่งเสริมความรูค้วามเขา้ใจ

กบัชุมชนเร่ือง โรคจิต

การลดอคติ 

การมีส่วนร่วม

เครือข่ายจิต / ชุมชน เช่น วดั อปท.

ใหก้ารรกัษา

ตามมาตรฐาน

การรกัษา

โรคจิต/

พิการ

ทางจิต

พบกลุ่มเสีย่งโรคจิต/ พิการทางจิต

รายใหม่ ส่งต่อจิตแพทย์รักษาและประเมินพิการ

รายเก่า วินิจฉัยโรคและรับรองความพิการโดยแพทย์

สนบัสนุน/ใหค้ าปรึกษา

ดูแลรกัษาต่อเนือ่ง

- การจดัตั้งชมรมญาติ/ 

จิตอาสา

- การอบรมศกัยภาพผูดู้แล

- ท่ีปรึกษา จนท. รพ.สต.

- การส่งเสริมความรู ้

ความเขา้ใจกบัชมุชน 

เร่ือง โรคจิต การลดอคติ

การมีส่วนร่วม

- การใหย้าต่อเนือ่ง

- สุขภาพจิตศึกษา

- การบ าบดัทางจิตสงัคม

- การเยีย่มบา้นหลงั

D/C

- ฝึกทกัษะสงัคม เช่น

ดูแลตนเองเสริมคุณค่า

ส่ง พม.เพือ่จดทะเบยีนพิการและรบัสวสัดิการ / ส่งเสริมอาชีพ

สนบัสนุน/ใหค้ าปรึกษา



ขอบเขตบรกิารทีบ่า้น/ในชุมชน

บริหารการให้ยารูปแบบต่างๆ เช่น ฉีดยา หรือกนิยาแบบDOTที่บ้าน 
หรือหน่วยบริการปฐมภูม ิ

ประสานส่งเสริมให้ผู้ป่วยได้รับยาอย่างต่อเน่ือง ตดิตามผู้ป่วยกรณีขาด
นัด หรือขาดยา ควบคุมอาการไม่ได้

ให้บริการสุขภาพจติศกึษา ส่งเสริมให้ครอบครัว และชุมชน ให้เข้าใจ 
ยอมรับและร่วมดูแลผู้ป่วย

ประเมนิสมรรถภาพของผู้ป่วย (เช่น การใช้แบบประเมนิสมรรถภาพคน
พกิารทางจติใจ ตามแนวทางของ ICF) ความรุนแรงของอาการ อาการ
แทรกซ้อน สิ่งแวดล้อม และความเส่ียงต่ออาการก าเริบ 

วางแผน ประสานงาน และ ด าเนินการดูแลด้านสังคม ร่วมกับครอบครัว 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ ชุมชน เพ่ือให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวติที่ดี
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หน่วยบริการประจ า และ/หรือ                                 
องค์กรปกครองส่วนทองถิ่น

Psy

PAL
LTC

CBR

8,300 ราย
49.8 ล้านบาท

100,000 ราย
600 ล้านบาท

11,490 ราย
60,495,880 บาท



คณะกรรมการปฐมภูมริะดับเขต

สปสช.
มหาดไทย
พฒันาสังคม
ศึกษาธิการ

อื่นๆ

Service 
plans

กรม/ศูนย์
วชิาการเขต

คณะกรรมการปฐมภูมริะดับจังหวัด

DHS

แพทย์
สหวิชาชีพ
หมออนามัย
อสม./อปท.

care giver / อื่นๆ

Policy 
communication

Resource 
allocation

Capacity building Monitoring
& Evaluation

Empowerment 
Appreciation

KM
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แพทย์
สหวิชาชีพ
หมออนามัย
อสม./อปท.

care giver / อื่นๆ

แพทย์
สหวิชาชีพ
หมออนามัย
อสม./อปท.

care giver / อื่นๆ

DHS

DISABI
LITY

LONG
TERM
CARE

PALLIA
TIVE

-Training
-CBL
-DHML 

Health/

non-health 
personnel

Family 
medicine

25

แพทย์
สหวิชาชีพ
หมออนามัย
อสม./อปท.

care giver / อื่นๆ

Data/
information

financing


