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การดููแลระยะยาวสำำาหรับผูู้�สูำงอายุท่ี่�ม่ีภาวะพ่ึ่�งพิึ่ง 
ในระบบหลักประกันสุำขภาพึ่แห่งชาติิ

IN THE NATIONAL HEALTH SECURITY SYSTEM
FOR DEPENDENT ELDERLY

LONG-TERM

CARE
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แบบประเมิินความิสามิารถในการดำำาเนินชีีวิตประจำำาวัน BARTHEL ADL INDEX

ใช�จำำาแนกกลุ่มีผูู้�สูำงอายุเพ่ึ่�อให�เหมีาะสำมีกับการดูำาเนินงานดููแลส่ำงเสำริมีสุำขภาพึ่ 
ผูู้�สูำงอายุระยะยาว ครอบคลุมีกลุ่มีเป้าหมีายติามีกลุ่มีศัักยภาพึ่ แบบประเมีินฯ 
ม่ีคะแนนเต็ิมี 20 คะแนน ผูู้�สูำงอายุท่ี่�ไดู�ผู้ลการประเมิีนติำ�ากว่าหร่อเท่ี่ากับ 11  
ถ่ือเป็นผูู้�สูำงอายุท่ี่�ม่ีภาวะพ่ึ่�งพิึ่ง

ผู้้�ส้งอายุุทีี่�มีิภาวะพ่ึ่�งพิึ่ง

แบ่งเป็น  2 กลุ่มี ไดู�แก่ 1) ผูู้�ท่ี่�ม่ีภาวะติิดูบ�าน (home-bound elder) ซ่ึ่�งเป็นกลุ่มี
ท่ี่�สำามีารถืเคล่�อนไหวไดู�บ�าง แต่ิติ�องการความีช่วยเหล่อบางอย่าง และ 2) กลุ่มีติิดู
เต่ิยง (bed-bound elder) เป็นกลุ่มีท่ี่�เคล่�อนไหวเองไม่ีไดู� จ่ำงติ�องไดู�รับการช่วย
เหล่อในการเคล่�อนย�ายและ/หร่อที่ำากิจำวัติรประจำำาวัน 

โปรแกรมิ LTC

ค่อ เคร่�องม่ีอสำำาหรับดูำาเนินงานการดููแลระยะยาวสำำาหรับผูู้�สูำงอายุท่ี่�ม่ีภาวะพ่ึ่�งพิึ่ง
ทัี่�งหมีดู เริ�มีตัิ�งแต่ิการติรวจำสำอบสิำที่ธิิ การนำาเข�าข�อมูีลของผูู้�ท่ี่�ไดู�รับพิึ่จำารณาให�รับ
การดููแลระยะยาว รวบรวมีข�อมูีลบุคลากรท่ี่�เก่�ยวข�อง สิำที่ธิิประโยชน์ติามีกลุ่มีผูู้�ม่ี
ภาวะพ่ึ่�งพึ่งิทัี่�ง 4 รูปแบบ การเบกิจ่ำายชดูเชย จำนกระทัี่�งผู้ลการให�การดููแล นอกจำาก
น่� โปรแกรมี LTC ยังช่วยในการกำากับ ติิดูติามี และประเมิีนผู้ลดู�วย

ผู้้�จัำดำการระบบการด้ำแลระยุะยุาวดำ�านสาธารณสุขในพ้ึ่�นทีี่�
CARE MANAGER (CM)

เป็นผูู้�ม่ีหน�าท่ี่�หลักในการบริหารจัำดูการและประสำานงานกับท่ี่มีสำหวิชาช่พึ่ องค์กร
ปกครองสำว่นที่�องถิื�น และภาค่ท่ี่�เก่�ยวข�อง เพึ่่�อให�เกิดูการจำดัูบรกิารดู�านสำาธิารณสำขุ
สำำาหรับผูู้�สูำงอายุท่ี่�ม่ีภาวะพ่ึ่�งพิึ่งติามีชุดูสิำที่ธิิประโยชน์  และม่ีหน�าท่ี่�ควบคุมีดููแลผูู้�
ช่วยเหล่อดููแลผูู้�สูำงอายุท่ี่�ม่ีภาวะพ่ึ่�งพิึ่ง ทัี่�งน่� ผูู้�จัำดูการระบบการดููแลระยะยาวดู�าน
สำาธิารณสุำขในพ่ึ่�นท่ี่�จำะติ�องผู่้านการอบรมีจำากหน่วยงานท่ี่�เก่�ยวข�อง ซ่ึ่�งใช�หลักสูำติร
ของกรมีอนามัีย กระที่รวงสำาธิารณสุำขหร่อเท่ี่ยบเท่ี่า 

อภิธิานศััพึ่ท์ี่
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ผู้้�ช่ีวยุเหล้อด้ำแลผู้้�ส้งอายุุทีี่�มีิภาวะพ่ึ่�งพิึ่งในพ้ึ่�นทีี่�
CAREGIVER (CG)

ค่อ บุคคลท่ี่�ผู้า่นการอบรมีติามีหลักสูำติรท่ี่�คณะอนุกรรมีการสำนับสำนุนการจัำดูบริการ
ดููแลระยะยาวสำำาหรับผูู้�สูำงอายทุ่ี่�ม่ีภาวะพ่ึ่�งพิึ่งหร่อคณะอนุกรรมีการอ่�นภายใติ�คณะ
กรรมีการหลักประกันสุำขภาพึ่แห่งชาติิ หร่อ สำปสำช. เห็นชอบ อยา่งน�อย 70 ชั�วโมีง 
ผูู้�ช่วยเหล่อดููแลผูู้�สำูงอายุท่ี่�ม่ีภาวะพ่ึ่�งพิึ่งในพ่ึ่�นท่ี่�มี่หน�าท่ี่�ดููแลกิจำวัติรประจำำาวันของ 
ผูู้�สูำงอายุและจัำดูการท่ี่�อยูอ่าศััยให�เร่ยบร�อย

อาสาสมัิครประจำำาครอบครัว (อสค.) สำาหรับด้ำแลผู้้�ส้งอายุุติดำบ�าน/ติดำเตียุง

สำมีาชิกในครอบครัวท่ี่�อายเุท่ี่ยบเท่ี่าหร่อมีากกว่า 15 ปี ท่ี่�เข�ารับการอบรมีการดููแล
ผูู้�สูำงอายุเบ่�องติ�น จำำานวน 18 ชั�วโมีง เพ่ึ่�อที่ำาหน�าท่ี่�ดููแลผูู้�ป่วยติิดูบ�าน/ติิดูเต่ิยงใน
ครอบครัว พึ่ร�อมีถ่ืายที่อดูความีรู�ให�กับสำมีาชิกคนอ่�น ๆ ในครอบครัว

อาสาสมัิครสาธารณสุขประจำำาหม่้ิบ�าน (อสมิ.)

บุคคลท่ี่�ไดู�รับการคัดูเล่อกจำากชาวบ�านในแต่ิชุมีชนและไดู�รับการอบรมีติามี
หลักสูำติรท่ี่�กระที่รวงสำาธิารณสุำขกำาหนดู ม่ีบที่บาที่หน�าท่ี่�สำำาคัญในฐานะผูู้�นำาการ
เปล่�ยนแปลงดู�านพึ่ฤติิกรรมีสำขุภาพึ่อนามัีย การส่ำ�อข่าวสำารสำาธิารณสำขุ การแนะนำา
เผู้ยแพึ่ร่ความีรู� การวางแผู้น และประสำานกิจำกรรมีพัึ่ฒนาสำาธิารณสุำข ติลอดูจำนให�
บริการสำาธิารณสุำขดู�านต่ิาง ๆ เช่น การส่ำงเสำริมีสุำขภาพึ่ การเฝ้้าระวังและป้องกัน
โรค การช่วยเหล่อและรักษาพึ่ยาบาลขั�นติ�น โดูยใช�ยาและเวชภัณฑ์์ติามีขอบเขติ
ท่ี่�กระที่รวงสำาธิารณสุำขกำาหนดู การส่ำงต่ิอผูู้�ป่วยไปรับบริการ การฟ้ื้�นฟูื้สำภาพึ่ และ
จัำดูกิจำกรรมีพัึ่ฒนาสุำขภาพึ่ภาคประชาชนในหมู่ีบ�าน/ชุมีชน 

อาสาสมิัครดำ้แลผู้้�ส้งอายุุที่ี�บ�าน (อผู้ส.)

ดูำาเนินการโดูยกระที่รวงการพึ่ัฒนาสำังคมีและความีมีั�นคงของมีนุษย์  อาสำาสำมีัคร
ดููแลผูู้�สูำงอายุท่ี่�บ�านมี่หน�าที่่�หลักในการดููแลผูู้�สูำงอายุทุี่กคนในชุมีชน การเฝ้้าระวัง
และเติ่อนภัย และการสำนับสำนุนการจำัดูบริการและสำวัสำดูิการสำังคมี โดูยช่วยเหล่อ 
และพึ่ัฒนาช่วิติความีเป็นอยู่ของผูู้�สูำงอายุให�ครบถื�วนทัี่�ง 6 ดู�าน ไดู�แก่ สุำขภาพึ่
กายสุำขภาพึ่จิำติ ปัญญาและความีที่รงจำำา เศัรษฐกิจำ สัำงคมี และท่ี่�อยู่อาศััยและ 
สำภาวะแวดูล�อมี
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การเข�าสูำ่สัำงคมีผูู้�สูำงอายุในประเที่ศัไที่ยนำามีาซ่ึ่�งความีที่�าที่ายใหมี่ในการให� 
บริการสำาธิารณสุำข ในปี 2561 ประเที่ศัไที่ยม่ีสัำดูสำ่วนผูู้�ท่ี่�ม่ีอายุมีากกว่า 60 ปี  
ถ่ืงร�อยละ 18 ของประชากรทัี่�งประเที่ศั (≈11 ล�านคน) ซ่ึ่�งเพิึ่�มีข่�นจำากเม่ี�อ 50 ปี
ก่อน ถ่ืง 7 เที่่าตัิว และคาดูการณ์ว่า ในอ่ก 20 ปีข�างหน�า สัำดูสำ่วนผูู้�สูำงอายุจำะเพิึ่�มี
ข่�นเป็นร�อยละ 301 จำำานวนผูู้�สูำงอายุท่ี่�มีากข่�นที่ำาให�แบบแผู้นที่างระบาดูวิที่ยา
เปล่�ยนแปลงไปดู�วย โดูยเป็นการเปล่�ยนผู้่านจำากโรคติิดูติ่อเป็นโรคไมี่ติิดูติ่อเร่�อรัง
มีากข่�น ซ่ึ่�งผูู้�ป่วยติ�องไดู�รับการดููแลอย่างติ่อเน่�อง จ่ำงสำ่งผู้ลให�จำำานวนผูู้�สูำงอายุท่ี่�
ติ�องพ่ึ่�งพิึ่งการดููแลจำากสำมีาชิกในครอบครัวเพิึ่�มีสูำงข่�น ข�อมูีลการสำำารวจำสุำขภาวะผูู้�
สูำงอายุไที่ยปี 2556 โดูยกรมีอนามัีย กระที่รวงสำาธิารณสุำข ช่�ว่า ผูู้�สูำงอายุกลุ่มี
ตัิวอย่างเป็นโรคความีดัูนโลหิติสูำงถ่ืงร�อยละ 41 โรคเบาหวานร�อยละ 18 พิึ่การ
ร�อยละ 6 และเป็นผูู้�ป่วยติิดูเต่ิยงร�อยละ 1 ของกลุ่มีตัิวอย่างผูู้�สำูงอายุประมีาณ  
1 หม่ี�น 3 พัึ่นคน2 อย่างไรก็ติามี ศัักยภาพึ่ของครัวเร่อนไที่ยในการดููแลผูู้�สูำงอายุ
ท่ี่�ม่ีภาวะพ่ึ่�งพิึ่งกลับลดูถือยลง สำ่วนหน่�งเป็นผู้ลจำากขนาดูครัวเร่อนท่ี่�เล็กลง  
โดูยในปี 2523 ขนาดูครัวเร่อนเฉล่�ยของไที่ยอยู่ท่ี่�ประมีาณ 5 คน และลดูติำ�าลง
เหล่อ 3 คน ในปี 2559 และผูู้�สูำงอายุท่ี่�อยู่ลำาพัึ่งเพิึ่�มีข่�นจำากร�อยละ 6 ในปี 2545 
เป็นร�อยละ 9 ในปี 25573 ประกอบกับผูู้�หญิงซ่ึ่�งเดิูมีม่ีบที่บาที่หลักในการดููแล
ความีเป็นอยู่ภายในครอบครัว ไดู�ออกมีาที่ำางานนอกบ�านมีากข่�น 

1 บที่นำา
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การจัำดูการระบบดููแลผูู้�สูำงอายุทัี่�งในดู�านสุำขภาพึ่และสัำงคมีท่ี่�ผู้่านมีายังดูำาเนินการ
แบบแยกสำ่วน ไมี่ม่ีเอกภาพึ่ในการขับเคล่�อนและผู้ลักดัูนระบบ การดูำาเนินงานอยู่
ในภาวะตัิ�งรับและเป็นการสำงเคราะห์เป็นครั�งคราว และขาดูกลไกสำนับสำนุนดู�าน
การคลังท่ี่�ม่ีประสิำที่ธิิผู้ล นอกจำากน่� ระบบบริการสุำขภาพึ่ในโรงพึ่ยาบาลยังอิง 
กับการจัำดูบริการรักษาพึ่ยาบาลแบบเฉ่ยบพึ่ลัน (acute care) เป็นหลัก ขาดูการ
ปรับตัิวเพ่ึ่�อรองรับการรักษาพึ่ยาบาลแบบเร่�อรัง ติลอดูจำนขาดูระบบบริการผูู้�ป่วย
ก่�งเฉ่ยบพึ่ลันหร่อการดููแลระยะกลาง (intermediate care) และการดููแลระยะ
ยาวสำำาหรับผูู้�สูำงอายุท่ี่�ม่ีภาวะพ่ึ่�งพิึ่ง (long term care: LTC)4, 5

ดู�วยเหตุิผู้ลดัูงท่ี่�กล่าวไป จ่ำงม่ีความีจำำาเป็นท่ี่�จำะติ�องสำร�างระบบการดููแลระยะยาว
ข่�นมีารองรับ อย่างม่ีประสิำที่ธิิภาพึ่จำะช่วยลดูภาระรายจำ่ายที่างสุำขภาพึ่ (ค่ารักษา
คา่ยา และคา่ใช�จำา่ยผูู้�ปว่ยใน) สำำาหรับผูู้�ท่ี่�ม่ีภาวะพ่ึ่�งพิึ่งของครัวเร่อนไดู�5 โดูยเฉพึ่าะ
ในกลุ่มีท่ี่�ม่ีฐานะที่างเศัรษฐกิจำติำ�า ดู�วยกลุ่มีคนเหล่าน่�ประสำบกับความียากลำาบาก
แมี�กระทัี่�งการหาเงินสำำาหรับใช�จำ่ายในช่วิติประจำำาวัน จ่ำงติ�องที่ำางานหนักเพ่ึ่�อหา 
เงินให�เพ่ึ่ยงพึ่อติ่อการใช�จำ่ายในครัวเร่อน จำนที่ำาให�ไมี่ม่ีเวลาดููแลผูู้�สูำงอายุท่ี่�มี่ภาวะ
พ่ึ่�งพิึ่ง6 และอาจำสำ่งผู้ลให�ผูู้�สูำงอายุเหล่าน่�ถูืกที่อดูทิี่�งไดู�ในท่ี่�สุำดู นอกจำากน่� หากไมี่
สำร�างระบบการดููแลระยะยาวท่ี่�มี่ประสิำที่ธิิภาพึ่ รัฐจำะติ�องแบกรับภาระดู�าน 
งบประมีาณสำำาหรับการรักษาพึ่ยาบาลผูู้�สูำงอายุท่ี่�ม่ีภาวะพ่ึ่�งพิึ่งเป็นจำำานวน
มีหาศัาล

ถ่ืงร�อยละ 18 
ของประชากรทัี่�งประเที่ศั

ประเที่ศัไที่ย
ม่ีสัำดูสำ่วนผูู้�ท่ี่�ม่ีอายุ

มีากกว่า 60 ปี  
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ภาวะถืดูถือยดู�านสำุขภาพึ่อันเน่�องมีาจำาการที่ำางานของอวัยวะติ่างๆ ในร่างกาย 
ที่่�เส่ำ�อมีลงติามีอายุสำ่งผู้ลให�ผูู้�สำูงอายุมี่ภาวะพึ่่�งพึ่ิง เป็นผูู้�พึ่ิการ และมี่ภาวะ
ทีุ่พึ่พึ่ลภาพึ่อันเน่�องจำากการเจำ็บป่วยหร่อไดู�รับบาดูเจำ็บเพึ่ิ�มีมีากข่�น เช่น ผูู้�ป่วยโรค
หลอดูเล่อดูสำมีอง ผูู้�ไดู�รับบาดูเจำ็บจำากอุบัติิเหติุ ผูู้�ป่วยจำิติเวช ภาวะสำมีองเสำ่�อมี 
เป็นติ�น ผูู้�สำูงอายุหล่าน่�ติ�องประสำบกับความียากลำาบากในการเข�ารับบริการ
สำาธิารณสำุข ขณะเดู่ยวกันยังไดู�รับผู้ลกระที่บในการดูำารงช่วิติประจำำาวันเป็น 
อยา่งมีาก ดูงันั�นจำง่ติ�องการมีากกวา่เพ่ึ่ยงบรกิารที่างการแพึ่ที่ย ์แต่ิเปน็การปรบัปรงุ
สำภาพึ่แวดูล�อมีท่ี่�พัึ่กอาศััยให�เหมีาะกับการดููแลหร่อช่วยอำานวยความีสำะดูวกใน 
การดูำาเนินช่วิติอย่างอิสำระ การสำนับสำนุนดู�านเศัรษฐกิจำ รวมีถื่งการช่วยเหล่อ 
ดู�านการดููแลให�แก่สำมีาชิกในครอบครัว5

หลักการ 
แผู้นยุที่ธิศัาสำติร์ 
และหน่วยงานท่ี่�รับผิู้ดูชอบ
การจัำดูระบบการดููแลระยะยาวสำำาหรับ 
ผูู้�สูำงอายุท่ี่�ม่ีภาวะพ่ึ่�งพิึ่ง

2

2.1 
หลักการการดููแลระยะยาวฯ



9

สำถืานบริบาลผูู้�สูำงอายุเป็นที่างเล่อกหน่�งสำำาหรับครอบครัวในการแบ่งเบาภาระ 
การดููแลผูู้�สูำงอายุท่ี่�ม่ีภาวะพ่ึ่�งพิึ่งในครอบครัว แต่ิส่ำวนใหญ่เป็นสำถืานบริบาล 
ภาคเอกชนซ่ึ่�งติ�องใช�ค่าใช�จ่ำายสูำงมีาก โดูยค่าใช�จ่ำายประจำำา ไดู�แก่ ค่าห�อง  
ค่าอาหาร และค่าดููแลทัี่�วไป อยูท่่ี่�ประมีาณ 15,000 -26,000 บาที่/เดู่อน และ 
ค่าบริการเพิึ่�มีเติิมี เช่น ค่ากิจำกรรมี การฟ้ื้�นฟูื้สำมีรรถืภาพึ่ และกิจำกรรมีบำาบัดู อยู่
ท่ี่�ประมีาณ 1,000 -4,000 บาที่/เดู่อน7  จ่ำงที่ำาให�กลุ่มีท่ี่�ม่ีรายไดู�ไม่ีมีากนักเข�าไม่ีถ่ืง
สำถืานบริบาล

จำากข�อจำำากัดูดู�านร่างกายของผูู้�สูำงอายุต่ิอการเข�าถ่ืงบริการสำาธิารณสุำขและ 
ค่าใช�จ่ำายในสำถืานบริบาลท่ี่�ม่ีราคาสูำง ที่ำาให�การดููแลระยะยาวในชุมีชนไดู�รับความี
สำำาคัญมีากข่�น ท่ี่�ผู่้านมีา ประเที่ศัไที่ยไดู�ม่ีความีพึ่ยายามีขับเคล่�อนการดููแลระยะ
ยาวสำำาหรับผูู้�สูำงอายุผู่้านหลายช่องที่าง ไดู�แก่ แผู้นผูู้�สูำงอายุแห่งชาติิ การขับเคล่�อน
ผู่้านสำมัีชชาผูู้�สูำงอายุระดัูบชาติิ และการขับเคล่�อนโดูยกลไกสำมัีชชาสุำขภาพึ่แห่งชาติิ
โดูยเน�นการจัำดูการดููแลระยะยาวในชุมีชนเป็นหลัก พึ่ร�อมีส่ำงเสำริมีและสำนับสำนุน 
ให�ที่�องถิื�นเป็นหน่วยงานหลักในการดูำาเนินงาน5 ดู�วยสัำงคมีไที่ยม่ีจุำดูแข็งท่ี่� 
เอ่�อต่ิอการจัำดูการดููแลผูู้�สูำงอายุในชุมีชนหลายประการ ไดู�แก่ ความีผูู้กพัึ่นใน
ครอบครัวและค่านิยมีเร่�องความีกตัิญญููกติเวท่ี่ ซ่ึ่�งช่วยให�สำมีาชิกในครอบครัว 
รับผิู้ดูชอบดููแลผูู้�สูำงอายุในครอบครัวของติน ส่ำวนผูู้�สูำงอายุท่ี่�สำามีารถืช่วยเหล่อตัิว
เองไดู� ยังต่ิ�นตัิวในการจัำดูการดููแลตินเองและการรวมีกลุ่มีต่ิางๆ นอกจำากน่� 
ประเที่ศัไที่ยยงัม่ีติ�นทุี่นที่างสัำงคมีสูำง ซ่ึ่�งช่วยให�การดูำาเนินการดููแลผูู้�สูำงอายุในชุมีชน
ประสำบความีสำำาเร็จำไดู�เช่นการดูำาเนินงานแบบจิำติอาสำา กองทุี่นการออมีในชุมีชน 
เป็นติ�น และม่ีองค์กรปกครองส่ำวนที่�องถิื�น (อปที่.) เป็นกลไกหลักในการบูรณาการ
โครงการต่ิางๆ จำากส่ำวนกลางลงสู่ำที่�องถิื�น5 

มีากกว่าเพ่ึ่ยงบริการ
ที่างการแพึ่ที่ย์ 
แติ่เป็นการปรับปรุง
สำภาพึ่แวดูล�อมี 
ท่ี่�พัึ่กอาศััยให�เหมีาะ
กับการดููแลหร่อช่วย
อำานวยความีสำะดูวกใน

การดูำาเนินช่วิติ
อย่างอิสำระ
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สำำานักงานหลักประกันสุำขภาพึ่แห่งชาติิ (สำปสำช.) ไดู�จำัดูที่ำา “แผู้นยุุที่ธศาสตร์ 
การดำำาเนินงานระบบการด้ำแลระยุะยุาวสำาหรับผู้้�ส้งอายุุทีี่�อยุ่้ในภาวะพ่ึ่�งพึ่ิง  
พึ่.ศ. 2557-2561” โดูยเป้าประสำงค์ของแผู้นฯ ค่อ สำนับสำนุนให�บุคคล ครอบครัว
และชุมีชน ม่ีข่ดูความีสำามีารถืในการดููแลผูู้�สูำงอายุให�สำามีารถืดูำารงช่วิติไดู�อย่าง 
ม่ีศัักดิู�ศัร่ในครอบครัวและชุมีชน โดูยเช่�อมีโยงกับระบบบริการสุำขภาพึ่และบริการ
ที่างสัำงคมีอย่างม่ีประสิำที่ธิิภาพึ่ แนวคิดูหลักในการพัึ่ฒนา ค่อ เน�นการจัำดูบริการ
ดููแลระยะยาวสำำาหรับผูู้�สูำงอายุท่ี่�ม่ีภาวะพ่ึ่�งพิึ่ง (ผูู้�ป่วยท่ี่�ม่ีภาวะติิดูบ�านและติิดูเต่ิยง) 
ในชุมีชนเป็นหลัก และม่ีสำถืานพึ่ยาบาลเป็นฝ่้ายสำนับสำนุนที่างวิชาการและบริการ 
โดูยแนวคิดูน่�เป็นการพึ่ัฒนาจำากติ�นทุี่นที่างสำังคมีและที่รัพึ่ยากรท่ี่�มี่อยู่ในชุมีชน  
ทัี่�งที่รัพึ่ยากรบุคคลท่ี่�สำามีารถืสำนับสำนุนการดูำาเนินงานดู�านน่�ไดู� เช่น อาสำาสำมัีคร
สำาธิารณสุำขประจำำาหมู่ีบ�าน (อสำมี.) และอาสำาสำมัีครดููแลผูู้�สูำงอายุท่ี่�บ�าน (อผู้สำ.) 
เป็นติ�น การรวมีกลุ่มีชมีรมีผูู้�สูำงอายซุ่ึ่�งม่ีในทุี่กพ่ึ่�นท่ี่� และระดูบัองค์กรภาครฐั ไดู�แก่
องค์กรปกครองส่ำวนที่�องถิื�น ซ่ึ่�งม่ีบที่บาที่หลักในการบูรณาการการจำดัูบริการต่ิางๆ
ในชุมีชน5 โดูยม่ีกองทุี่นสุำขภาพึ่ติำาบลซ่ึ่�งเกิดูจำากความีร่วมีม่ีอระหว่าง สำปสำช. และ
อปที่. มีาแล�วกว่าหน่�งที่ศัวรรษ เป็นกลไกในการสำนับสำนุน8 

2.2
แผู้นยุที่ธิศัาสำติร์การดูำาเนินงาน
ระบบดููแลระยะยาวฯ

ความีสำามีารถืในการดููแลผูู้�สูำงอายุให� 

โดูยเช่�อมีโยงกับระบบบริการสุำขภาพึ่ 
และบริการที่างสัำงคมีอย่างม่ีประสิำที่ธิิภาพึ่

สำามีารถืดูำารงช่วิติ 
ไดู�อย่างม่ีศัักดิู�ศัร่ 

ในครอบครัวและชุมีชน
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STRATEGIC PLAN FOR IMPLEMENTING 
A SYSTEM OF LTC FOR THE ELDERLY

แผู้นยุที่ธิศัาสำติร์การดูำาเนินงานระบบการดููแลระยะยาวฯ
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ยุที่ธิศัาสำติร์ท่ี่� 
พัึ่ฒนาการจัำดูบริการในชุมีชนเพึ่่�อการป้องกัน ดููแล และฟื้้�นฟืู้ผูู้�สูำงอายุ โดูยเช่�อมี
โยงกับระบบบริการในสำถืานบริบาล เพ่ึ่�อให�ม่ีระบบการดููแลระยะยาวผูู้�สูำงอายุใน
ชุมีชน ครอบคลุมีทัี่�วทัี่�งพ่ึ่�นท่ี่�และม่ีโครงสำร�างพ่ึ่�นฐานสำำาหรับสำนับสำนุนการดููแลระยะ
ยาวในชุมีชนสำำาหรับผูู้�สูำงอายุท่ี่�ม่ีภาวะพ่ึ่�งพิึ่ง ระบบและโครงสำร�างพ่ึ่�นฐานดัูงกล่าว
ประกอบดู�วย 1) การกำาหนดูมีาติรฐานบริการและระบบสำนับสำนุนการบริการ  
ทัี่�งท่ี่�เป็นหน่วยจัำดูบริการ เช่น ศูันย์พัึ่ฒนาคุณภาพึ่ช่วิติผูู้�สูำงอายุ ศูันย์บริการดููแล 
ผูู้�สูำงอายุในเวลากลางวัน (day care) สำถืานดููแลผูู้�ป่วยแบบชั�วคราว (respite care) 
และสำถืานพัึ่กฟื้้�นในชุมีชน (community nursing home) เป็นติ�น การพัึ่ฒนา
มีาติรฐานบุคลากร เช่น ผูู้�ช่วยดููแลผูู้�สูำงอายุ และผูู้�จัำดูการบริการระยะยาว เป็นติ�น
ติลอดูจำนมีาติรฐานบริการทัี่�งในระดัูบชุมีชน สำถืานบริบาลผูู้�สูำงอายุ และมีาติรฐาน
ระบบสำ่งติ่อระหว่างบ�าน ชุมีชน และสำถืานบริบาล 2) ม่ีการจัำดูบริการดููแลผูู้�สูำงอายุ
เชิงรุกท่ี่�บ�าน /ชุมีชน และการจำัดูตัิ�งศูันย์พัึ่ฒนาคุณภาพึ่ช่วิติและสำ่งเสำริมีอาช่พึ่ 
ผูู้�สูำงอายุ (ศูันย์เอนกประสำงค์ผูู้�สูำงอายุ)5

ยุที่ธิศัาสำติร์ท่ี่� 
พัึ่ฒนาระบบการเงินการคลังและชุดูสิำที่ธิิประโยชน์ เพ่ึ่�อให�ม่ีชุดูสิำที่ธิิประโยชน์ดู�าน
การดููแลระยะยาวท่ี่�ครอบคลุมีติามีความีจำำาเป็นพ่ึ่�นฐานของผูู้�สูำงอายุภายใติ�ระบบ
การเงินการคลังท่ี่�เหมีาะสำมีและยั�งย่น โดูยใช�การบูรณาการงบประมีาณการดููแล
ระยะยาวสำำาหรับผูู้�สูำงอายุของหน่วยงานต่ิางๆ5 

2

3

ยุที่ธิศัาสำติร์ท่ี่� 
คัดูกรองผูู้�สูำงอายุและพัึ่ฒนาฐานข�อมูีลผูู้�สูำงอายุในชุมีชน เพ่ึ่�อให�ที่ราบถ่ืงสำถืานะ
ที่างสุำขภาพึ่ของผูู้�สูำงอายุและสำามีารถืรับบริการติามีชุดูสิำที่ธิิประโยชนท่์ี่�เหมีาะสำมีใน
แติ่ละกลุ่มี รวมีถ่ืงม่ีฐานข�อมูีลผูู้�สูำงอายุในทุี่กชุมีชน ดัูงนั�นจ่ำงติ�องพัึ่ฒนาแบบ
ประเมีินเพ่ึ่�อสำำารวจำผูู้�สูำงอายุ พึ่ร�อมีจำัดูที่ำาเกณฑ์์และมีาติรฐานการจำำาแนก ผูู้�สูำงอายุ
ติามีความีจำำาเปน็ในการไดู�รบับริการดููแลระยะยาว จำากนั�นพัึ่ฒนาศัักยภาพึ่โดูยการ
ฝ้ึกอบรมีมีาติรฐานการคัดูกรองให�แก่ อสำมี. และ อผู้สำ. เพึ่่�อที่ำาการสำำารวจำและ
ประเมีินผูู้�สูำงอายุ โดูยบูรณาการร่วมีกับภาคสำ่วนอ่�นๆ เม่ี�อดูำาเนินการสำำารวจำ 
เสำร็จำสิำ�นก็จำะไดู�ฐานข�อมูีลผูู้�สูำงอายุเพ่ึ่�อใช�ในการวางแผู้นการดููแลระยะยาวและการ
จัำดูสำวัสำดิูการและบริการติ่างๆ5

1แผู้นยุที่ธิศัาสำติร์ฯ 
ประกอบดู�วย
ยุที่ธิศัาสำติร์หลัก 
6 ดู�าน ดูังน่�
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ยุที่ธิศัาสำติร์ท่ี่� 
จัำดูการความีรู�และการติิดูติามีประเมีินผู้ล เพึ่่�อให�เกิดูองค์ความีรู�และข�อมูีลสำำาหรับ
การพัึ่ฒนาและติิดูติามีกำากับระบบบริการดููแลระยะยาวสำำาหรับผูู้�สูำงอาย ุโดูยศ่ักษา
และพัึ่ฒนาชุดูสิำที่ธิิประโยชน์ในดู�านการป้องกันและการดููแลผูู้�สูำงอายุท่ี่�ม่ีภาวะพ่ึ่�ง
พิึ่ง ศ่ักษาและพัึ่ฒนารูปแบบการจัำดูบริการในชุมีชนและการบริหารจัำดูการกองทุี่น
ระดัูบติ่าง ๆ  เพ่ึ่�อให�เกิดูการบูรณาการการจัำดูบริการ ศ่ักษาการพัึ่ฒนารูปแบบการ
จำา่ยคา่บริการเพ่ึ่�อกระตุิ�นให�เกิดูการบริการและเพิึ่�มีคุณภาพึ่บริการ ติลอดูจำนศ่ักษา
และพัึ่ฒนาระบบการประเมิีนผู้ลการดูำาเนินงานการจัำดูบริการดููแลระยะยาว5

5

ยุที่ธิศัาสำติร์ท่ี่� 
พัึ่ฒนากฎหมีาย ระเบ่ยบ และการบริหารจัำดูการ เพ่ึ่�อเอ่�อให�ทุี่กหน่วยงาน 
ท่ี่�เก่�ยวข�องพัึ่ฒนาระบบการดููแลระยะยาวสำำาหรับผูู้�สำูงอายุ โดูยแก�ไขระเบ่ยบ
สำวัสำดิูการการรักษาพึ่ยาบาลข�าราชการให�ครอบคลุมีบริการสุำขภาพึ่ในชุมีชน 
กำาหนดูบที่บาที่ให�ที่�องถิื�นเป็นผูู้�ดููแล การจัำดูบริการดููแลระยะยาวผูู้�สูำงอายุ และ
ปรับปรุงแก�ไขกฎระเบ่ยบของที่�องถิื�นให�เอ่�อติ่อการดูำาเนินงานติามีบที่บาที่  
และที่บที่วนกฎหมีายท่ี่�เก่�ยวข�องกับการจำัดูบริการดููแลระยะยาว เช่น มีาติรฐาน
และการกำากับสำถืานบริบาลเอกชน มีาติรฐานและการกำากับการจัำดูบริการดููแล
ระยะยาวท่ี่�บ�าน5

6

ยุที่ธิศัาสำติร์ท่ี่� 
พัึ่ฒนากำาลังคน เพ่ึ่�อให�ม่ีบุคลากรสำำาหรับดููแลผูู้�สูำงอายุอย่างพึ่อเพ่ึ่ยงและผู้่านติามี
เกณฑ์์มีาติรฐานท่ี่�กำาหนดู โดูยสำนับสำนุนองค์กรปกครองสำ่วนที่�องถิื�น ชุมีชน และ
เอกชนให�ม่ีสำ่วนร่วมีในการวางแผู้นและบริหารจัำดูการกำาลังคนเพ่ึ่�อการดููแลระยะ
ยาวสำำาหรับผูู้�สูำงอายุให�สำอดูคล�องกับความีติ�องการของพ่ึ่�นท่ี่� พึ่ร�อมีทัี่�งพัึ่ฒนา
หลักสูำติรและการอบรมีบุคลากรดู�านการดููแลระยะยาวสำำาหรับผูู้�สูำงอายุ ไดู�แก่  
ผูู้�จัำดูการบริการดููแลระยะยาว (Care Manager) และผูู้�ให�การดููแลระยะยาว 
(Caregiver) ติลอดูจำนสำนับสำนุนการผู้ลิติ การจำ�าง และการสำร�างแรงจูำงใจำแก่กำาลัง
คนในระบบการดููแลระยะยาวทัี่�งในชุมีชนและสำถืานพึ่ยาบาล5

4
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2.3
หน่วยงานที่่�รับผู้ิดูชอบ 
ในแติ่ละยุที่ธิศัาสำติร์หลัก

หน่วยงานดัูงกล่าวรับผิู้ดูชอบหน�าท่ี่�ติามียุที่ธิศัาสำติร์หลักทัี่�ง  
6 ข�อ ติามีอำานาจำหน�าท่ี่�ของแติ่ละหน่วยงาน อาที่ิ สำปสำช.  
ร่วมีกับกระที่รวงสำาธิารณสุำข (สำธิ.) กระที่รวงพัึ่ฒนาสัำงคมีและ
ความีมัี�นคงของมีนุษย์ (พึ่มี.) และ อปที่. พัึ่ฒนาชุดูสิำที่ธิิประโยชน์
การดููแลระยะยาวสำำาหรับผูู้�สูำงอายุท่ี่�ม่ีภาวะพ่ึ่�งพิึ่ง พึ่ร�อมีทัี่�งร่วมี
กันออกแบบระบบการเงินการคลังและรูปแบบการจ่ำายค่า
บริการท่ี่�เอ่�อต่ิอการเข�าถ่ืงบริการติามีมีาติรฐาน ส่ำวนการพัึ่ฒนา
มีาติรฐานหน่วยจัำดูบริการ บุคลากร และการจัำดูบริการดููแล
ระยะยาวในชุมีชน เป็นหน�าท่ี่�ของกระที่รวงสำาธิารณสุำข 
กระที่รวงพัึ่ฒนาสัำงคมีและความีมัี�นคงของมีนุษย์ และ อปที่. 
นอกจำากน่� การสำำารวจำเพ่ึ่�อประเมิีนผูู้�สูำงอายแุละจัำดูที่ำาฐานข�อมูีล
เป็นหน�าท่ี่�ของ อปที่. และโรงพึ่ยาบาลสำ่งเสำริมีสุำขภาพึ่ติำาบล 
 (รพึ่.สำติ.) เพึ่ราะเป็นหน่วยงานท่ี่�ที่ำางานใกล�ชิดูกับประชาชนใน
ที่�องถิื�น5 รายละเอ่ยดูของหน่วยงานท่ี่�รับผิู้ดูชอบในแต่ิละ
ยุที่ธิศัาสำติร์แสำดูงไว�ในภาคผู้นวก ติารางท่ี่� ผู้. 1

ในแผู้นยุที่ธิศัาสำติร์ฯ ระบุให�หน่วยงาน
ภาครัฐหลายหน่วยงานรับผิู้ดูชอบ 
ในแต่ิละยุที่ธิศัาสำติร์หลัก ประกอบดู�วย 

1) องค์กรปกครองส่ำวนที่�องถิื�น (อปที่.)  
กระที่รวงมีหาดูไที่ย 

2)  กระที่รวงสำาธิารณสุำข 

3)  สำำานักงานหลักประกันสุำขภาพึ่แห่งชาติิ (สำปสำช.) 

4)  กระที่รวงพัึ่ฒนาสัำงคมีและความีมัี�นคงของมีนุษย์ 

5)  กระที่รวงศ่ักษาธิิการ 

6)  สำภาวิชาช่พึ่ดู�านสำาธิารณสุำข และ 

7)  กรมีบัญช่กลาง กระที่รวงการคลัง

นอกจำากน่� มูีลนิธิิสำถืาบันวิจัำยและพัึ่ฒนา 
ผูู้�สูำงอายุไที่ย ซ่ึ่�งเป็นหน่วยงานท่ี่�ดูำาเนิน
งานศ่ักษาวิจัำยและรวบรวมีความีรู�เก่�ยว
กับผูู้�สูำงอายุ และหน่วยงานภาคเอกชน 
ยังไดู�ร่วมีดูำาเนินการอ่กดู�วย5
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นอกจำากภารกิจำดู�านการดููแลผูู้�สูำงอายุ 
ระยะยาวสำำาหรับผูู้�สูำงอายุท่ี่�ม่ีภาวะพ่ึ่�งพิึ่ง 
ในชุมีชนแล�ว หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาชน ยังช่วยดููแลผูู้�สูำงอายุ 
ในดู�านอ่�นๆ อ่กดู�วย เน่�องจำาก พึ่.ร.บ.  
ผูู้�สูำงอายุแห่งชาติิ พึ่.ศั. 2546 มีาติรา 11 
ไดู�ระบุไว�ว่า ผูู้�สูำงอายุม่ีสิำที่ธิิไดู�รับการ
คุ�มีครอง ส่ำงเสำริมี และสำนับสำนุนดู�านสัำงคมี
อาทิี่ เบ่�ยยังช่พึ่รายเดู่อนอย่างทัี่�วถ่ืงและ
เป็นธิรรมี การจัำดูท่ี่�พัึ่กอาศััย อาหาร และ
เคร่�องนุ่งห่มีติามีความีจำำาเป็น และการ
อำานวยความีสำะดูวกและความีปลอดูภัย
โดูยติรงแก่ผูู้�สูำงอายุในอาคารสำถืานท่ี่�หร่อ
บริการสำาธิารณะอ่�นๆ เป็นติ�น โดูยใช�งบ
ประมีาณของหน่วยงานนั�นๆ ในการบริหาร
จัำดูการ9 ดัูงรายละเอ่ยดูในติารางท่ี่� 1 

หน่วยุงานรับผิู้ดำชีอบ    ภารกิจำทีี่�สำาคัญ

กระที่รวงพัึ่ฒนาสัำงคมีและความี
มัี�นคงของมีนุษย์

• ปรับปรุงที่่�พึ่ักอาศััยของผูู้�สำูงอายุ
• จำัดูที่ำามีาติรฐานบ�านพึ่ักผูู้�สำูงอายุ
• จำัดูบริการดููแลผูู้�สำูงอายุชั�วคราว 

ในเวลากลางวันท่ี่�สำถืานสำงเคราะห์ 
คนชรา

กรมีส่ำงเสำริมีการปกครองที่�องถิื�น 
กระที่รวงมีหาดูไที่ย

• จำัดูเบ่�ยยังช่พึ่รายเดู่อนสำำาหรับ 
ผูู้�สูำงอายุแบบขั�นบันไดู

กระที่รวงแรงงาน • หลักประกันรายไดู�เพึ่่�อวัยสำูงอายุ

สำำานักงานส่ำงเสำริมีการศ่ักษานอก
ระบบและการศ่ักษาติามีอัธิยาศััย 
กระที่รวงศ่ักษาธิิการ

• จำัดูอบรมีผูู้�ดููแลผูู้�สำูงอายุ

ภาคเอกชน • สำถืานบริบาลภาคเอกชน

ภาคประชาชน • กลุ่มีสำัจำจำะออมีที่รัพึ่ย์
• ชมีรมีผูู้�สำูงอายุ

ตารางที่ี� 1 

ภารกิจำของหน่วยงานภาครัฐอ่�นๆ โดูยสำังเขป9-11 
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ประเที่ศัญ่�ปุ่นม่ีสัำดูสำ่วนประชากรสูำงอายุมีากท่ี่�สุำดูในโลก ในปี ค.ศั. 2016 ประเที่ศัญ่�ปุ่นม่ีสัำดูสำ่วนประชากรอายุ
มีากกว่าหร่อเที่่ากับ 65 ปี ถ่ืงเก่อบร�อยละ 30 ของประชากรทัี่�งประเที่ศั และยังม่ีอัติราเพิึ่�มีของประชากรกลุ่มี 
ดัูงกล่าวเป็นสำองเที่่าโดูยใช�เวลาเพ่ึ่ยง 24 ปี เที่่านั�น เม่ี�อเปร่ยบเท่ี่ยบกับประเที่ศัเยอรมีน่ท่ี่�ใช�เวลา 40 ปี และ
ฝ้รั�งเศัสำ 115 ปี12 

ในปี ค.ศั. 1961 ประเที่ศัญ่�ปุ่นไดู�บรรลุหลักประกันสุำขภาพึ่ถื�วนหน�า และในปี ค.ศั. 1973 ไดู�ให�บริการที่างการ
แพึ่ที่ย์แก่ประชาชนทีุ่กคนแบบไมี่เส่ำยค่าใช�จำ่าย จำนกระทัี่�งหลังปี ค.ศั. 1983 ไดู�เริ�มีม่ีนโยบายการร่วมีจำ่ายโดูย
ประชาชน อย่างไรก็ติามี ขนาดูครอบครัวของชาวญ่�ปุ่นม่ีแนวโน�มีลดูลง จ่ำงที่ำาให�ครอบครัวขาดูศัักยภาพึ่ในการ
ดููแลผูู้�สูำงอายุ เม่ี�อผูู้�สูำงอายุติ�องนอนโรงพึ่ยาบาล สำมีาชิกในครอบครัวมัีกทิี่�งผูู้�สูำงอายุไว�ท่ี่�โรงพึ่ยาบาล เน่�องจำาก 
ไมี่สำามีารถืดููแลผูู้�สูำงอายุไดู� ซ่ึ่�งปรากฏการณ์น่�ถูืกเร่ยกว่า “social admission” ดัูงนั�นจ่ำงที่ำาให�ค่าใช�จำ่ายสำำาหรับ
รักษาพึ่ยาบาลผูู้�ป่วยในเพิึ่�มีสูำงข่�นอย่างมีาก ในท่ี่�สุำดูประเที่ศัญ่�ปุ่นจ่ำงไดู�เริ�มีระบบการดููแลระยะยาว (Long-Term 
Care Insurance: LTCI) ข่�น เพ่ึ่�อช่วยลดูภาระรายจำ่ายของครอบครัวและบูรณาการบริการที่างการแพึ่ที่ย์ 
และสำวัสำดิูการสัำงคมีเข�าไว�ดู�วยกัน ผูู้�ท่ี่�ม่ีสิำที่ธิิไดู�รับการดููแลระยะยาวแบ่งเป็น 2 กลุ่มี ค่อ ผูู้�ท่ี่�ม่ีอายุมีากกว่าหร่อ
เที่่ากับ 65 ปี และผูู้�ท่ี่�ม่ีอายุระหว่าง 40-64 ปี แติ่ประสำบกับโรคท่ี่�สัำมีพัึ่นธิ์กับอายุ 1 ใน 16 โรค12, 13 

การดูำาเนินงานม่ีทัี่�งการให�บริการในสำถืานบริบาล บริการท่ี่�บ�าน และบริการในชุมีชน10 แติ่ไมี่ม่ีการสำนับสำนุน 
ในรูปการจำ่ายชดูเชยหร่อการสำนับสำนุนผูู้�ดููแลผูู้�สูำงอายุในครอบครัวเลย ซ่ึ่�งสำมีาชิกในครอบครัวจำะม่ีบที่บาที่สำำาคัญ
ในสำถืานการณ์ท่ี่�ค่าใช�จำ่ายสำำาหรับการดููแลระยะยาวในสำถืานบริบาลกำาลังพุึ่่งสูำงข่�น อย่างไรก็ติามี รัฐบาลญ่�ปุ่น 
ไดู�ม่ีแผู้นสำร�างระบบการดููแลระยะยาวในชุมีชน ซ่ึ่�งเป็นการบูรณาการบริการที่างการแพึ่ที่ย์ การพึ่ยาบาล  
การป้องกัน และการสำนับสำนุนการใช�ช่วิติประจำำาวัน ดู�วยระบบเช่นน่�จำะช่วยให� ผูู้�สูำงอายุใช�เวลาในช่วงที่�ายของช่วิติ
ในสำภาพึ่แวดูล�อมีท่ี่�คุ�นเคย รวมีถ่ืงที่ำาให�กองทุี่นการดููแลระยะยาว (LTCI) ม่ีความียั�งย่นมีากข่�นดู�วย12

ประสำบการณ์ของการจัำดูบริการดููแลผูู้�สำูงอายุท่ี่�มี่ภาวะพ่ึ่�งพิึ่งในประเที่ศัญ่�ปุ่นถ่ือเป็นแนวที่างท่ี่�เป็นประโยชน์อย่าง
มีากสำำาหรับประเที่ศัไที่ย นอกจำากน่� องค์กรในญ่�ปุ่นไมี่ว่าจำะเป็นรัฐบาลญ่�ปุ่น และ Japan International 
Cooperation Agency (JICA) ยังไดู�เข�ามีาช่วยเหล่อประเที่ศัไที่ยพัึ่ฒนาระบบการดููแลระยะยาวสำำาหรับผูู้�สูำงอายุ
แบบบูรณาการบริการที่างการแพึ่ที่ย์และสำวัสำดิูการสัำงคมี ดู�วยโครงการ CTOP, LTOP และ S-TOP ติลอดูจำนช่วย
พัึ่ฒนาหลักสูำติร care manager สำำาหรับประเที่ศัไที่ยอ่กดู�วย  

กรอบท่ี่� 1: 

การดููแลระยะยาวของประเที่ศัญ่�ปุ่น  
บที่เร่ยนสำำาคัญสำำาหรับประเที่ศัไที่ย
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3
แรกเริ�มี สำปสำช. ให�สิำที่ธิิประโยชน์สำำาหรับผูู้�สูำงอายุ 60 ปีข่�นไป ท่ี่�ม่ีภาวะพ่ึ่�งพิึ่ง 
หร่อกลุ่มีติิดูบ�าน/ติิดูเต่ิยง และเป็นผูู้�ม่ีสิำที่ธิิหลักประกันสุำขภาพึ่แห่งชาติิเที่่านั�น 
ทัี่�งน่�ไดู�ม่ีข�อเสำนอจำากการรับฟื้ังความีคิดูเห็นทัี่�วไปให�เพิึ่�มีการดููแลระยะยาว
ครอบคลุมีสิำที่ธิิอ่�นๆ ดู�วย14  ดัูงนั�นในปีงบประมีาณ 2563 สำปสำช. จ่ำงไดู�ขยายสิำที่ธิิ
การดููแลระยะยาวไปยังประชาชนทีุ่กวัยท่ี่�ม่ีภาวะติิดูบ�าน/ติิดูเต่ิยง และขยายไปยัง
ผูู้�สูำงอายุทุี่กสิำที่ธิิการรักษา (รวมีสิำที่ธิิรักษาพึ่ยาบาลข�าราชการและสิำที่ธิิประกัน
สัำงคมี)15 ทัี่�งน่� สิำที่ธิิประโยชน์อาจำแติกติ่างกันบ�างในรายละเอ่ยดู ในท่ี่�น่�จ่ำงจำะกล่าว
ถ่ืงผูู้�สูำงอายุท่ี่�ม่ีภาวะพ่ึ่�งพิึ่งเที่่านั�น

การให�บริการดููแลระยะยาวฯ เก่�ยวข�องกับ 3 หน่วยงาน ไดู�แก่ 1) อปที่. 2) หน่วย
จัำดูบริการ ไดู�แก่ รพึ่.สำติ., ศูันยบ์ริการสำาธิารณสุำข สัำงกัดูกระที่รวงสำาธิารณสุำข, และ
ศูันย์พัึ่ฒนาและฟ้ื้�นฟืู้คุณภาพึ่ช่วิติผูู้�สูำงอายุและคนพึ่ิการ จัำดูตัิ�งโดูย อปที่. และ 
3) สำปสำช. ติามียุที่ธิศัาสำติร์ท่ี่� 2 ของแผู้นยุที่ธิศัาสำติร์ฯ ในดู�านการสำนับสำนุนให� 
ผูู้�สูำงอายทุ่ี่�ม่ีภาวะพ่ึ่�งพึ่งิไดู�รับบริการฟ้ื้�นฟื้เูฉพึ่าะและสำนบัสำนุนการดููแลในชมุีชมี โดูย
ม่ีโปรแกรมี LTC เป็นเคร่�องม่ีอสำำาคัญในการเช่�อมีโยงข�อมูีลระหว่างหน่วยงาน5, 16

ก่อนดูำาเนินการ อปที่. ม่ีหน�าท่ี่�ประสำานความีร่วมีม่ีอกับหน่วยจัำดูบริการ เพ่ึ่�อจัำดู
ตัิ�งคณะอนุกรรมีการสำนับสำนุนการจัำดูบริการดููแลระยะยาวสำำาหรับผูู้�สูำงอาย ุ
ท่ี่�ม่ีภาวะพ่ึ่�งพิึ่ง ซ่ึ่�งประกอบดู�วย 1) ผูู้�บริหารสูำงสุำดูขององค์กรปกครองที่�องถิื�น  
2) ผูู้�แที่นกรรมีการกองทุี่นหลักประกันสุำขภาพึ่ 3) ผูู้�อำานวยการโรงพึ่ยาบาลของ
รัฐในพ่ึ่�นท่ี่� 4) สำาธิารณสุำขอำาเภอในพ่ึ่�นท่ี่� 5) หัวหน�าหน่วยบริการปฐมีภูมิีของรัฐ
ในพ่ึ่�นท่ี่� 6) ผูู้�จัำดูการระบบการดููแลระยะยาวดู�านสำาธิารณสำุขในพ่ึ่�นท่ี่� (Care 
Manager: CM) 7)  ผูู้�ช่วยเหล่อดููแลผูู้�สูำงอายุท่ี่�ม่ีภาวะพ่ึ่�งพิึ่งในพ่ึ่�นท่ี่� (Caregiver: 
CG) และปลัดูองค์กรปกครองที่�องถิื�นหร่อเจำ�าหน�าท่ี่�อ่�น16 

ขั�นติอนการดูำาเนินงาน
การดููแลระยะยาวสำำาหรับ 
ผูู้�สูำงอายุท่ี่�ม่ีภาวะพ่ึ่�งพิึ่ง
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เม่ี�อจัำดูตัิ�งคณะอนุกรรมีการ

ดัูงกล่าวแล�วจ่ำงเข�าสูำ่กระบวนการดูำาเนินงาน 

โดูยม่ีขั�นติอนดัูงน่�

หน่วยจัำดูบริการสำำารวจำและ
ประเมิีนผูู้�สูำงอายุเพ่ึ่�อค�นหา 
ผูู้�สูำงอายุท่ี่�ม่ีภาวะพ่ึ่�งพิึ่ง 
(ภาวะติิดูบ�าน/ติิดูเต่ิยง) ดู�วย
แบบประเมิีนความีสำามีารถืในการ
ดูำาเนินช่วิติประจำำาวัน Barthel 
ADL Index และบันท่ี่กข�อมูีล 
ลงในโปรแกรมี LTC 

อปที่. ติรวจำสำอบข�อมูีลท่ี่�หน่วย 
จัำดูบริการไดู�ที่ำาการสำำารวจำและ
ประเมิีน จำากนั�นย่นยันตัิวบุคคล
ลงในโปรแกรมี LTC

หน่วยจัำดูบริการจัำดูที่ำาแผู้นการ
ดููแลรายบุคคล (Care Plan: CP) 
แล�วเสำนอติ่อ อปที่. โดูยม่ี 
คณะอนุกรรมีการสำนับสำนุนการ
จัำดูบริการดููแลระยะยาวสำำาหรับ 
ผูู้�สูำงอายุท่ี่�ม่ีภาวะพ่ึ่�งพิึ่ง ที่ำาหน�าท่ี่�
อนุมัีติิ จำากนั�นจัำดูที่ำาข�อติกลง 
การจัำดูบริการระหว่างกัน  

สำปสำช. ติรวจำสำอบและประมีวล
ผู้ลข�อมูีลท่ี่�ไดู�บันท่ี่กลงใน
โปรแกรมี LTC เพ่ึ่�อจัำดูสำรรค่า
บริการ

สำปสำช. โอนงบบริการเป็นสำอง
สำ่วน ค่อ จำ่ายค่าบริการให�แก่
หน่วยบริการและจำ่ายให�กับ  
อปที่. โดูยจำ่ายเข�ากองทุี่น 
หลักประกันสุำขภาพึ่ระดัูบติำาบล 

CM และ CG ในหน่วยจัำดูบริการ
ให�การดููแลผูู้�สูำงอายุท่ี่�ม่ีภาวะ 
พ่ึ่�งพิึ่งติามี CP

1

4

2

5

3

6
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FIGURE 1: STEPS IN IMPLEMENTING LTC FOR DEPENDENT ELDERLY 

แผู้นภาพึ่ท่ี่� 1 

ขั�นติอนการดูำาเนินงาน
การดููแลระยะยาวสำำาหรับผูู้�สูำงอายุท่ี่�ม่ีภาวะพ่ึ่�งพิึ่ง
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หลังจัำดูบริการติามี CP ไปแล�ว 9 เดู่อน หน่วยจัำดูบริการติ�องประเมิีนผูู้�สูำงอายุ 
ติิดูบ�าน/ติิดูเต่ิยง ดู�วย Barthel ADL Index เพ่ึ่�อประเมิีนผู้ลลัพึ่ธิ์ของการให� 
การดููแล จำากนั�นบันท่ี่กผู้ลการประเมิีนลงในโปรแกรมี LTC เพ่ึ่�อขอรับงบการ
ดููแลในปีติ่อไป นอกจำากน่� เม่ี�อดููแลครบ 1 ปีแล�ว ให�หน่วยบริการบันท่ี่กผู้ลการ
ให�บริการติามี CP และรายงานผู้ลติ่อคณะกรรมีการกองทีุ่นหลักประกันสุำขภาพึ่
ติ่อไป16 

ในปี 2559 ม่ี อปที่. เข�าร่วมีดูำาเนินงานการดููแลผูู้�สูำงอายุระยะยาวฯ จำำานวน 
1,752 แห่ง และจำำานวน อปที่. ท่ี่�เข�าร่วมีดูำาเนินงานไดู�เพิึ่�มีข่�นอย่างติ่อเน่�อง  
จำนกระทัี่�งในปี 2562 ม่ีจำำานวน อปที่. ท่ี่�ดูำาเนินงานดููแลผูู้�สูำงอายุระยะยาวฯ 
สำะสำมีแล�ว 6,003 แห่ง ขณะท่ี่�จำำานวน อปที่. ทัี่�วประเที่ศัม่ีทัี่�งสิำ�น 7,852 แห่ง  
ดัูงนั�น  อปที่. ท่ี่�ดูำาเนินงานการดููแลผูู้�สูำงอายุระยะยาวฯ คิดูเป็นร�อยละ 76 ของ 
อปที่. ทัี่�วประเที่ศั17, 18

ในปี 2562 ม่ีจำำานวน อปที่.
ท่ี่�ดูำาเนินงานดููแลผูู้�สูำงอายุ 
ระยะยาวฯ สำะสำมีแล�ว 

6,003 แห่ง

7,852 แห่ง

ขณะท่ี่�จำำานวน อปที่. ทัี่�วประเที่ศัม่ีทัี่�งสิำ�น
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ผูู้�ที่่�สำามีารถืไดู�รับสำิที่ธิิประโยชน์การดููแลระยะยาว ค่อ ผูู้�สำูงอายุที่่�มี่ภาวะพ่ึ่�งพึ่ิง  
2 กลุ่มี ประกอบดู�วย 1) ผูู้�ที่่�มี่ภาวะติิดูบ�าน (home-bound elderly) ซึ่่�งเป็น 
กลุ่มีที่่�สำามีารถืเคล่�อนไหวไดู�บ�าง แติ่ติ�องการความีช่วยเหล่อบางอย่าง ดูังนั�น ผูู้�อยู่
ในกลุม่ีน่�จำง่ติ�องไดู�รบัการฟื้้�นฟื้แูละปอ้งกนัเพึ่่�อให�ผูู้�สำงูอายดุูำารงชพ่ึ่ไดู�อยา่งอสิำระไดู�
นานที่่�สำุดูและลดูภาระการดููแลในระยะยาว และ 2) กลุ่มีติิดูเติ่ยง (bed-bound 
elderly) เป็นกลุ่มีที่่�เคล่�อนไหวเองไมี่ไดู� จำ่งติ�องไดู�รับการช่วยเหล่อในการเคล่�อน
ย�ายและ/หรอ่ที่ำากจิำวตัิรประจำำาวนั ดูงันั�น กลุม่ีน่�จำง่ติ�องไดู�รับการฟื้้�นฟื้ ูปอ้งกนั และ
ลดูภาวะแที่รกซึ่�อน รวมีที่ั�งการดููแลช่วยเหล่อดู�านการกินอยู่ในช่วิติประจำำาวัน19, 20

สำปสำช. ยังแบ่งกลุ่มีผูู้�มี่ภาวะติิดูบ�าน/ติิดูเติ่ยงออกเป็น 4 กลุ่มี โดูยใช�แบบประเมีิน
ความีสำามีารถืในการดูำาเนินช่วิติประจำำาวัน Barthel ADL index ซึ่่�งติ�องเป็นผูู้�ที่่�มี่
ผู้ลการประเมิีนติ่ำากว่าหร่อเท่ี่ากับ 11 เพ่ึ่�อให�สำามีารถืจัำดูแนวที่างการดููแลให�มี่
ประสำิที่ธิิภาพึ่มีากยิ�งข่�นและยังช่วยให�จำัดูชุดูสำิที่ธิิประโยชน์ไดู�อย่างเหมีาะสำมี  
กลุ่มีที่ั�ง 4 มี่รายละเอ่ยดูดูังน่�19

3.1 
ผูู้�มี่สำิที่ธิิรับการดููแลระยะยาวฯ

HOME-BOUND 
ELDERLY

BED-BOUND 
ELDERLY
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3.2 
สำิที่ธิิประโยชน์

สำทิี่ธิิประโยชนส์ำำาหรับการดููแลระยะยาว
ผูู้�สำูงอายุที่่�มี่ภาวะพึ่่�งพึ่ิงครอบคลุมีการ
ให�บริการดู�านสำาธิารณสำุข บริการดููแล 
ที่่�บ�านหรอ่ชมุีชน และการจำดัูหาอปุกรณ์
ที่างการแพึ่ที่ย์ ซึ่่�งแติกต่ิางกันเล็กน�อย
ติามีความีจำำาเป็นของผูู้�มี่ภาวะพึ่่�งพึ่ิง 
ความีถื่�ในการให�บริการ และอัติราจ่ำาย
ชดูเชยติามีดูังรายละเอ่ยดู ดูังน่�

เคล่�อนไหวไดู�บ�างและอาจำมี่
ปัญหาการกินหร่อขับถื่าย

กลุ่มีท่ี่� 1

กลุ่มีท่ี่� 2

กลุ่มีท่ี่� 3

กลุ่มีท่ี่� 4
เหมี่อนกลุ่มีที่่� 1  
และมี่ภาวะสำับสำนที่างสำมีอง
ร่วมีดู�วย

เคล่�อนไหวเองไมี่ไดู�และอาจำมี่
ปัญหาการกินหร่อขับถื่าย 
หร่ออาการเจำ็บป่วยรุนแรง

เหมี่อนกลุ่มีที่่� 3 และ
เป็นผูู้�ป่วยระยะสำุดูที่�าย
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ตารางที่ี� 2

สำิที่ธิิประโยชน์สำำาหรับการดููแลระยะยาวผูู้�สำูงอายุที่่�มี่ภาวะพึ่่�งพึ่ิง

ประเภที่ กลุ่มิทีี่� 1 กลุ่มิทีี่� 2 กลุ่มิทีี่� 3 กลุ่มิทีี่� 4

ประเมิินเพ้ึ่�อจัำดำที่ำา Care Plan  
โดูย CM หร่อบุคลากรสำาธิารณสุำข

ปีละ 1 ครั�ง

บริการสาธารณสุข 
โดูยบุคลากรสำาธิารณสุำขให�คำาแนะนำาและฝึ้กสำอนแก่ 
ผูู้�ดููแลในดู�านการพึ่ยาบาล การฟ้ื้�นฟูื้ร่างกาย โภชนาการ 
เภสัำชกรรมี และดู�านอ่�นๆ ติามีความีจำำาเป็นของผูู้�ป่วย

อย่างน�อย
เดู่อนละ 
1 ครั�ง

อย่างน�อย
เดู่อนละ 
1 ครั�ง

อย่างน�อย
เดู่อนละ 
1 ครั�ง

อย่างน�อย
เดู่อนละ 
2 ครั�ง

บริการด้ำแลทีี่�บ�าน/ชุีมิชีน  
โดูย CG หร่ออาสำาสำมัีครดููแลสุำขอนามัียและท่ี่�อยูอ่าศััย 

อย่างน�อย
เดู่อนละ
2 ครั�ง

อย่างน�อย
สัำปดูาห์ละ
1 ครั�ง

อย่างน�อย
สัำปดูาห์ละ
1 ครั�ง

อย่างน�อย
สัำปดูาห์ละ
2 ครั�ง

จัำดำหาอุปกรณ์ที่างการแพึ่ที่ย์ุ  
โดูย อปที่. / หน่วยบริการ /ภาคเอกชน

จัำดูหาอุปกรณ์ที่างการแพึ่ที่ย์และอุปกรณ์เคร่�องช่วย 
ติามีสำภาพึ่ของผูู้�อยู่ในภาวะพ่ึ่�งพิึ่ง

ประเมิินผู้ลและปรับแผู้น 
โดูย CM หร่อบุคลากรสำาธิารณสุำข

อย่างน�อย
เดู่อนละ
6 ครั�ง

อย่างน�อย
เดู่อนละ
3 ครั�ง

อย่างน�อย
เดู่อนละ
3 ครั�ง

อย่างน�อย
เดู่อนละ
1 ครั�ง

การจ่ำายุชีดำเชียุ
อัติราจ่ำายชดูเชย (เหมีาจ่ำาย/คน/ปี)

4,000 3,000-6,000 4,000-8,000 5,000-10,000ไม่ีเกิน

ท่ี่�มีา: คู่ม่ีอสำนับสำนุนการบริหารจัำดูการระบบบริการดููแลระยะยาวดู�านสำาธิารณสุำข สำำาหรับผูู้�สูำงอายุท่ี่�ม่ีภาวะพ่ึ่�งพิึ่ง ในระบบหลักประกันสุำขภาพึ่ โดูย สำปสำช. (2559)
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อาสาสมัิครประจำำาครอบครัว (อสค.)  
สำาหรับด้ำแลผู้้�ส้งอายุุติดำบ�าน/ติดำเตียุง  
(FAMILY CARE VOLUNTEER: FCV)

สำมีาชิกในครอบครัวท่ี่�อายุเท่ี่ยบเที่่าหร่อมีากกว่า 15 ปี 
สำามีารถือบรมีการดููแลผูู้�สูำงอายุเบ่�องติ�น จำำานวน 18 ชั�วโมีง
เพ่ึ่�อที่ำาหน�าท่ี่�เป็น อสำค. ปฏิบัติิงานดููแลผูู้�ป่วยติิดูบ�าน/ติิดู
เต่ิยงในครอบครัว พึ่ร�อมีถื่ายที่อดูความีรู�ให�กับสำมีาชิกคน
อ่�นๆ ในครอบครัว นอกจำากน่� ยังม่ีหน�าท่ี่�ประสำานงาน
พัึ่ฒนาสุำขภาพึ่ครัวเร่อนและเป็นเคร่อข่ายร่วมีกับอาสำา
สำมัีครสำาธิารณสุำขประจำำาหมูี่บ�าน (อสำมี.) โดูยในครอบครัว
หน่�งๆ สำามีารถืที่ำาหน�าท่ี่� อสำค. ไดู�อย่างน�อยครอบครัวละ
หน่�งคน21, 23

3.3
บุคลากรในระบบดููแลระยะยาวฯ 

ผู้้�จัำดำการระบบการด้้ำแลระยุะยุาวดำ�านสาธารณสุขในพ้ึ่�นทีี่� 
(CARE MANAGER: CM)

เป็นผูู้�ม่ีหน�าท่ี่�หลักในการบริหารจัำดูการ และประสำานให� 
ผูู้�สูำงอายุท่ี่�ม่ีภาวะพ่ึ่�งพิึ่งไดู�รับบริการดู�านสำาธิารณสุำขติามี
ชุดูสิำที่ธิิประโยชน์ ดู�วยการจัำดูที่ำาแผู้นการดููแลรายบุคคล 
(Care Plan) ประกอบการพิึ่จำารณาจำากคณะอนุกรรมีการ
พัึ่ฒนาระบบการดููแลระยะยาวสำำาหรับผูู้�สูำงอายุท่ี่�อยู่ใน
ภาวะพ่ึ่�งพิึ่ง เพ่ึ่�อขอรับงบประมีาณสำนับสำนุนจำากกองทุี่น
หลักประกันสุำขภาพึ่ในระดัูบที่�องถิื�น คัดูเล่อกผูู้�ช่วยเหล่อ
ดููแลผูู้�สูำงอายุท่ี่�ม่ีภาวะพ่ึ่�งพิึ่ง (Caregiver: CG) และประสำาน
งานกับท่ี่มีสำหวิชาช่พึ่ อปที่. และภาค่ท่ี่�เก่�ยวข�อง เพ่ึ่�อ 
ให�สำามีารถืจัำดูบริการติามี Care Plan ไดู� โดูย CM 1 คน
ดููแล CG 5-10 คน และดููแลผูู้�สูำงอายุประมีาณ 35-40 คน
ทัี่�งน่� ผูู้�ท่ี่�เข�ามีาที่ำาหน�าท่ี่� CM ติ�องเป็นผูู้�ท่ี่�ม่ีคุณวุฒิที่างการ
แพึ่ที่ย์ การพึ่ยาบาล หร่อการสำาธิารณสุำข ม่ีประสำบการณ์
ปฏิบัติิงานดู�านผูู้�สูำงอายุ และผู้่านการอบรมีหลักสูำติร 
ผูู้�จัำดูการระบบการดููแลระยะยาวดู�านสำาธิารณสุำขของ 
กรมีอนามัีย กระที่รวงสำาธิารณสุำขหร่อเท่ี่ยบเที่่า19

ผู้้�ช่ีวยุเหล้อด้ำแลผู้้�ส้งอายุุทีี่�มีิภาวะพ่ึ่�งพ่ึ่ง
(CAREGIVER: CG)

บุคคลท่ี่�ผู่้านการอบรมีติามีหลักสูำติรท่ี่� สำปสำช. เห็นชอบ โดูย
ทัี่�วไป CG ติ�องผู่้านหลักสูำติร 70 ชั�วโมีง หน�าท่ี่�ของ CG ค่อ 
ดููแลกิจำวัติรประจำำาวันของผูู้�สูำงอายุท่ี่�ม่ีภาวะพ่ึ่�งพิึ่ง ดููแลท่ี่�พัึ่ก
อาศััยให�ปลอดูภัย ประกอบอาหาร และสำ่งต่ิอเม่ี�อเกิดูเหติุ
ฉุกเฉิน และติ�องไดู�รับการดููแลควบคุมีโดูย CM20 หาก CG 
ผู่้านการอบรมีหลักสูำติรการดููแลผูู้�สูำงอายุขั�นสูำง จำำานวน 420 
ชั�วโมีง จำะสำามีารถืประกอบอาช่พึ่ผูู้�ดููแลผูู้�สูำงอายุไดู�19, 21  
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ข�อมูีลจำากรายงานประจำำาปี 2562 กรมีอนามัีย กระที่รวง
สำาธิารณสุำข ช่�ว่า ม่ีการผู้ลิติ CM ในปีงบประมีาณ 2559-2561 
จำำานวน 2,714 คน 4,139 คน และ 5,990 คน ติามีลำาดัูบ ดัูงนั�น
จ่ำงม่ี CM สำะสำมีรวมีเที่่ากับ 12,843 คน สำ่วนการผู้ลิติ CG ตัิ�งแติ่
ปีงบประมีาณ 2559-2561 ม่ีจำำานวนทัี่�งสิำ�น 27,696 คน 22,450 
คน และ 27,707 คน ติามีลำาดัูบ จ่ำงม่ีจำำานวน CG สำะสำมีรวมีแล�ว
เที่่ากับ 77,853 คน ทัี่�วประเที่ศั ขณะท่ี่�จำำานวนผูู้�สูำงอายุท่ี่�ม่ี 
ภาวะพ่ึ่�งพึ่ิงสำะสำมีตัิ�งแติ่ปีงบประมีาณ 2559-2561 ทัี่�วประเที่ศั 
จำำานวน 180,821 คน เมี่�อเท่ี่ยบอัติรา CG ติ่อผูู้�สูำงอายุกลุ่มี 
ดัูงกล่าวแล�ว แสำดูงให�เห็นว่า CG หน่�งคนติ�องรับผิู้ดูชอบผูู้�สูำงอายุ
กลุ่มีดัูงกล่าวประมีาณ 3 คน22  

FIGURE 2: RATIO OF CARE GIVER (CG) TO CARE 
MANAGER (CM) TO DEPENDENT ELDERLY 

แผู้นภาพึ่ทีี่� 2 

อัติราส่ำวน CG : CM : ผูู้�สูำงอายุ

หน่�งคน ติ�องรับผิู้ดูชอบ 
ผูู้�สูำงอายุท่ี่�ม่ีภาวะพ่ึ่�งพิึ่ง
ประมีาณ 3 คน

CAREGIVER
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3.4
การจำัดูสำรรค่าบริการสำาธิารณสำุข

สำปสำช. จ่ำายแบบเหมีาจำ่ายให�แก่หน่วยบริการท่ี่�ม่ี อปที่.  
เข�าร่วมีดูำาเนินการดููแลผูู้�สูำงอายุท่ี่�ม่ีภาวะพ่ึ่�งพึ่ิงในชุมีชน  
แห่งละ 1 แสำนบาที่ เพ่ึ่�อจัำดูระบบบริการท่ี่�เช่�อมีโยงกับ  
อปที่. คัดูกรองผูู้�ท่ี่�ติ�องไดู�รับการดููแล และจัำดูที่ำาแผู้นการดููแล
รายบุคคล (Care Plan: CP) และสำามีารถืปรับจ่ำายเพิึ่�มีเติิมี
ติามีจำำานวนผูู้�ป่วยติิดูบ�าน/ติิดูเต่ิยงท่ี่�ไดู�รับอนุมัีติิ CP แล�ว 
ฉะนั�นหน่วยจัำดูบริการร่วมีกับ อปที่. จ่ำงติ�องที่ำาการสำำารวจำผูู้�
สูำงอายใุนพ่ึ่�นท่ี่� เพ่ึ่�อคัดูกรองหาผูู้�สูำงอายติุิดูบ�าน/ติิดูเต่ิยง โดูย
ใช�แบบประเมิีนความีสำามีารถืในการดูำาเนินช่วิติประจำำาวัน 
Barthel ADL Index จำากนั�น CM จัำดูที่ำาแผู้นการดููแล 
รายบุคคล และเสำนอต่ิอคณะอนุกรรมีการฯ เพ่ึ่�อรับการ
พิึ่จำารณาแผู้นฯ เม่ี�อผู่้านการอนุมัีติิจำากคณะอนุกรรมีการฯ 
แล�ว สำปสำช. จำะจัำดูสำรรค่าบริการเพิึ่�มีเติิมีให�แก่หน่วยบริการ
ติามีจำำานวนผูู้�ป่วยติิดูบ�าน/ติิดูเต่ิยง19, 20

สำปสำช. ยังจ่ำายค่าบริการการดููแลระยะยาวฯ ให�กับ อปที่. 
โดูยจ่ำายเข�ากองทุี่นหลักประกันสุำขภาพึ่ระดัูบที่�องถิื�น ติามี
จำำานวนผูู้�ป่วยติิดูบ�าน/ติิดูเต่ิยง ซ่ึ่�งไดู�ผู้่านการคัดูกรองดู�วย 
Barthel ADL Index จำาก CM แล�ว ในอัติรา 5,000 บาที่/
คน/ปี เพ่ึ่�อเป็นค่าใช�จ่ำายสำำาหรับสำนับสำนุนและส่ำงเสำริมีการจัำดู
บริการดููแลระยะยาวติามีชุดูสิำที่ธิิประโยชน์และอัติราท่ี่�
กำาหนดู รวมีถ่ืงเป็นค่าติอบแที่นของบุคลากรท่ี่�เก่�ยวข�องติามี
อัติราท่ี่�หน่วยงานจัำดูบริการกำาหนดูและเป็นค่าติอบแที่น CG 
ติามีท่ี่�หน่วยงานท่ี่�จัำดูบริการกำาหนดู19, 20

สำปสำช. จัำดูการค่าบริการสำาธิารณสุำข
สำำาหรับการดููแลสุำขภาพึ่ 
ผูู้�ป่วยติิดูบ�าน/ติิดูเต่ิยง เป็น 2 ส่ำวน ค่อ 

1

2

จัำดูสำรรให�กับหน่วยจัำดูบริการ ซ่ึ่�งหมีายรวมีถ่ืง  
หน่วยบริการประจำำา  หน่วยบริการปฐมีภูมิี  
และสำถืานบริการ และ 

สำมีที่บเข�ากองทุี่นหลักประกันสุำขภาพึ่ที่�องถิื�น 

ดัูงรายละเอ่ยดูต่ิอไปน่�
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3.5
โปรแกรมี LTC

สำปสำช. ไดู�นำาเที่คโนโลย่สำารสำนเที่ศัเข�ามีาจัำดูการระบบการ
ดููแลระยะยาวฯ โดูยการพัึ่ฒนาโปรแกรมี LTC โปรแกรมีน่�
ใช�เป็นช่องที่างในการดูำาเนินงานการดููแลระยะยาวฯ ทัี่�งหมีดู
เริ�มีตัิ�งแต่ิการติรวจำสำอบสิำที่ธิิ การนำาเข�าข�อมูีลของผูู้�ท่ี่�ไดู�รับ
พิึ่จำารณาให�รับการดููแลระยะยาว การบันท่ี่ก Care Plan 
พึ่ร�อมีระบุ CM และ CG สำำาหรับแต่ิละราย สิำที่ธิิประโยชน์
ติามีกลุ่มีผูู้�ม่ีภาวะพ่ึ่�งพึ่งิทัี่�ง 4 รูปแบบ การเบกิจ่ำายชดูเชย จำน
กระทัี่�งผู้ลการให�การดููแล ดัูงนั�นโปรแกรมีจ่ำงเปน็เคร่�องม่ีอท่ี่�
ช่วยให�หน่วยบริการและ อปที่. สำามีารถืดูำาเนินงานดู�านการ
ดููแลระยะยาวฯ ไดู�สำะดูวกรวดูเร็วข่�น และช่วยให�ติิดูติามี
ประเมิีนผู้ลการดููแลไดู�19 นอกจำากน่� โปรแกรมี LTC ยังช่วย
ในการกำากับ ติิดูติามี และประเมิีนผู้ลดู�วย

FIGURE 3: ALLOCATION OF BUDGET  
OF HEALTH SERVICES FOR LTC

แผู้นภาพึ่ทีี่� 3

การจัำดูสำรรค่าบริการสำาธิารณสุำข 
สำำาหรับการดููแลระยะยาว 
สำำาหรับผูู้�สูำงอายุท่ี่�ม่ีภาวะพ่ึ่�งพิึ่ง
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กระที่รวงสำาธิารณสำุขและ สำปสำช. ร่วมีกันกำากับ ติิดูติามี และประเมีินผู้ล ทัี่�งใน
ระดัูบส่ำวนกลาง เขติ และที่�องถิื�น เป็นรายไติรมีาสำและรายปี แบ่งเป็นการกำากับ
ติิดูติามีข�อมูีลและผู้ลงานติามีติวัช่�วัดู โดูยการกำากับติิดูติามีข�อมูีลเป็นการติรวจำสำอบ
จำำานวนผูู้�สูำงอายุในภาวะพ่ึ่�งพิึ่งและงบประมีาณค่าบริการสำาธิารณสุำขและเงิน
สำนับสำนุนเข�ากองทุี่นหลักประกันสุำขภาพึ่ที่�องถิื�น ส่ำวนการติิดูติามีผู้ลงานติามี 
ตัิวช่�วัดูเป็นการติิดูติามีคุณภาพึ่การให�บริการของทัี่�งหน่วยบริการและการจำัดูการ
ของ อปที่.19

ในปี 2559 สำำานักงานหลักประกันสุำขภาพึ่แห่งชาติิไดู�สำนับสำนุนให�สำถืาบันวิจัำยระบบ
สำาธิารณสุำข (สำวรสำ.) ประเมิีนศัักยภาพึ่ของ อปที่. ในการดูำาเนินงานติามีระบบบริการ
สำำาหรับผูู้�สูำงอายุ แนวที่างการจำัดูการและการสำนับสำนุนดู�านการเงินและติ�นทุี่นท่ี่�
เหมีาะสำมีของระบบการดููแลระยะยาวฯ ท่ี่�วางไว� ผู้ลการประเมิีนสำะที่�อนให�เห็นถ่ืง
ปัญหาอุปสำรรคจำากการดูำาเนินงาน ดัูงนั�น การพัึ่ฒนาระบบการดููแลระยาวฯ จ่ำงยัง
คงติ�องไดู�รับการพัึ่ฒนาปรับปรุงต่ิอไป19, 24 

4 การกำากับติิดูติามีและ 
ประเมิีนผู้ลการดูำาเนินงาน

กระที่รวงสำาธิารณสุำขและ
สำปสำช. ร่วมีกันกำากับ ติิดูติามี
และประเมิีนผู้ล 
ทัี่�งในระดัูบส่ำวนกลาง 
เขติ และที่�องถิื�น 
เป็นรายไติรมีาสำและรายปี
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5 ปัญหาอุปสำรรคและ 
แผู้นการดูำาเนินงานในอนาคติ 

การดููแลระยะยาวฯ ในระบบ 
หลักประกันสุำขภาพึ่แห่งชาติิ 
ยังอยู่ในช่วงเริ�มีติ�นเท่ี่านั�น 
จ่ำงยังคงพึ่บปัญหาและ 
ความีที่�าที่ายในการดูำาเนินงาน 
อ่กมีาก ดัูงน่�

อปที่. บางแห่งยังขาดูความีพึ่ร�อมีในการจัำดูบริการดููแลระยะยาวฯ ในปี 2562 
ประเที่ศัไที่ยม่ี อปที่. ทัี่�งสิำ�น 7,852 แห่ง และม่ี อปที่. ท่ี่�ดูำาเนินการดููแลระยะยาวฯ
จำำานวน 6,003 แห่ง หร่อคิดูเป็นร�อยละ 76 ของ อปที่. ทัี่�วประเที่ศั17, 18 ดัูงนั�น 
ยังคงม่ี อปที่. จำำานวน 1,849 แห่ง ท่ี่�ไม่ีสำามีารถืดูำาเนินการดููแลระยะยาวฯ ไดู�  
หร่อคิดูเป็นร�อยละ 24 ของ อปที่. ทัี่�วประเที่ศั ขณะเดู่ยวกันก็ยังขาดูแผู้น
ยทุี่ธิศัาสำติร์ในการพัึ่ฒนาศัักยภาพึ่ของที่�องถิื�นให�สำามีารถืบริหารจัำดูการระบบ LTC 
ไดู�ดู�วยตินเองในระยะยาว23  

5.1

ข�อถืกเถ่ืยงระหว่าง สำปสำช. และกระที่รวงสำาธิารณสำุข เร่�องแนวคิดู “จิำติอาสำา  
และการจำ�างงาน” ของ CG ที่ำาให�เกิดูความีสัำบสำน อันเน่�องจำากหนังส่ำอกระที่รวง
สำาธิารณสุำขเร่�องค่าติอบแที่น CG ในอัติรา 300 บาที่/เดู่อน สำร�างความีสัำบสำนใน
พ่ึ่�นท่ี่� โดูยพ่ึ่�นท่ี่�เข�าใจำว่าเป็นระบบการจำ�างงานและผูู้�เข�าอบรมี CG ยงัคาดูหวังให�เป็น
เช่นนั�น  แต่ิในที่างปฏิบัติิ พ่ึ่�นท่ี่�ยงัม่ีความีไม่ีมัี�นใจำต่ิอระเบ่ยบการใช�จ่ำายงบประมีาณ
การดููแลระยะยาวฯ ที่ำาให�พ่ึ่�นท่ี่�ส่ำวนใหญ่ยังคงไม่ีม่ีการจ่ำายค่าติอบแที่น CG  อ่กทัี่�ง
ปัญหาจำากข�อจำำากัดูของระเบ่ยบการใช�จ่ำายเงินที่ำาให�การเบิกจ่ำายงบก�อนน่�เป็นไป
อย่างล่าช�ามีาก24

5.2
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สำปสำช. ม่ีแผู้นท่ี่�จำะปรับปรุงการจัำดูสำรรค่าบริการการดููแลระยะยาวฯ โดูยยกเลิก
การจ่ำายให�กับหน่วยบริการ แต่ิเป็นการจัำดูสำรรให� อปที่. ทัี่�งหมีดู เพ่ึ่�อช่วยให�  
อปที่. สำามีารถืบริหารจัำดูการงบประมีาณไดู�สำะดูวกมีากยิ�งข่�น รวมีทัี่�ง สำปสำช. 
พึ่ยายามีที่ำาให�การเบิกจ่ำายค่าจำ�าง CG ชัดูเจำนมีากข่�น ดู�วยการเสำนอเร่�องต่ิอคณะ
รัฐมีนติร่เพ่ึ่�อจัำดูงบประมีาณอุดูหนุนให�กับกองทุี่นฯ เพ่ึ่�อนำาไปจัำดูสำรรให� อปที่. เป็น
ค่าจำ�าง CG นอกจำากน่�ยังม่ีแผู้นการสำร�าง CG เป็นอาช่พึ่ โดูยนำาผูู้�ท่ี่�ผู่้านการอบรมี 
CG หลักสูำติร 70 ชั�วโมีง มีาอบรมีเพิึ่�มีเติิมีติามีหลักสูำติรอ่ก 50 ชั�วโมีง เพ่ึ่�อให�พึ่ร�อมี
สำำาหรับการที่ำางานแบบเต็ิมีเวลา (8 ชั�วโมีง/วัน และ 5 วัน/สัำปดูาห์) กำาหนดูให�  
อปที่. เป็นผูู้�กำากับการปฏิบัติิงาน

การหาผูู้�ท่ี่�ม่ีคุณสำมีบัติิเข�าอบรมีเพ่ึ่�อเป็น CG เป็นไปดู�วยความียากลำาบาก โดูยเฉพึ่าะ
เม่ี�อระบบกำาหนดูว่าเป็น “จิำติอาสำา” ที่ำาให�คนสำนใจำมีารับการอบรมีน�อยมีาก เพึ่ราะ
คนเหล่านั�นติ�องละทิี่�งงาน นอกจำากน่� ยังพึ่บว่าเม่ี�อผู่้านการอบรมี CG ไปแล�ว  
ไม่ีสำามีารถืปฏิบัติิงานไดู� รวมีถ่ืงม่ีข�อจำำากัดูในการปฏิบัติิงานท่ี่�ตินไม่ีถืนัดูดู�วย23

5.3

เร่�องแนวคิดูจิำติอาสำา  

และการจำ�างงานของ CG 
ที่ำาให�เกิดูความีสัำบสำน
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6
เม่ี�อประเที่ศัไที่ยก�าวเข�าสู่ำสัำงคมีผูู้�สูำงอายุส่ำงผู้ลให�แบบแผู้น
ที่างระบาดูวิที่ยาเปล่�ยนแปลงไป จำากโรคติิดูต่ิอแบบ
เฉ่ยบพึ่ลันเป็นโรคไม่ีติิดูต่ิอเร่�อรังมีากข่�น จ่ำงที่ำาให�จำำานวนผูู้�
สูำงอายุท่ี่�ติ�องไดู�รับการดููแลอย่างต่ิอเน่�องเพิึ่�มีสูำงข่�น แต่ิ
ศัักยภาพึ่ของครัวเร่อนในการดููแลผูู้�สูำงอายุกลับลดูลง ดู�วย
ขนาดูครัวเร่อนท่ี่�เล็กลงและผูู้�หญิงซ่ึ่�งเดิูมีเป็นผูู้�ดููแลความีเป็น
อยู่ในครอบครัว ไดู�ออกมีาที่ำางานนอกบ�านมีากข่�น ฉะนั�น
การสำร�างระบบการดููแลผูู้�สูำงอายุในระยะยาวจ่ำงม่ีความี
จำำาเปน็อยา่งยิ�ง หากวางระบบไดู�อยา่งม่ีประสำทิี่ธิิภาพึ่ จำะชว่ย
ลดูภาระรายจ่ำายที่างสุำขภาพึ่ของครัวเร่อนไดู� อ่กทัี่�งยังช่วย
ให�ภาครัฐไม่ีติ�องแบกรับภาระสำำาหรับการรักษาพึ่ยาบาลผูู้�สูำง
อายุท่ี่�ม่ีภาวะพ่ึ่�งพิึ่งมีากจำนเกินไป

ตัิ�งแต่ิปี 2559 ประเที่ศัไที่ยไดู�เริ�มีการดููแลระยะยาวสำำาหรับ
ผูู้�สูำงอายทุ่ี่�ม่ีภาวะพ่ึ่�งพิึ่ง ในระบบหลกัประกันสุำขภาพึ่แห่งชาติิ
 และไดู�ขยายเพิึ่�มีเติิมีไปยงัสิำที่ธิิสำวัสำดิูการการรกัษาพึ่ยาบาล
ข�าราชการและประกันสัำงคมี ระบบการดููแลระยาวฯ เกิดูจำาก
การขับเคล่�อนผู่้านหลายช่องที่าง ไดู�แก่ แผู้นผูู้�สูำงอายุแห่ง
ชาติิ การขับเคล่�อนผู่้านสำมัีชชาผูู้�สูำงอายุระดัูบชาติิ และการ
ขับเคล่�อนโดูยกลไกสำมัีชชาสุำขภาพึ่แห่งชาติิ โดูยระบบการ
จัำดูการเน�นการดููแลระยะยาวในชุมีชนเป็นหลัก พึ่ร�อมีส่ำง
เสำริมีและสำนับสำนุนให�ที่�องถิื�นเป็นหน่วยงานหลักในการ
ดูำาเนินงาน ดู�วยจุำดูแข็งดู�านค่านิยมีของสัำงคมีไที่ย ติลอดูจำน
ติ�นทุี่นที่างสัำงคมีและที่รัพึ่ยากรท่ี่�ม่ีอยู่แล�วในชุมีชน ทัี่�ง
ที่รัพึ่ยากรบุคคล การรวมีกลุ่มีที่างสัำงคมี การปกครองส่ำวน
ที่�องถิื�น และกองทุี่นสุำขภาพึ่ติำาบล

บที่สำรุป
หน่วยงานหลัก 3 หน่วยงานในระบบการดููแลระยะยาวฯ 
ไดู�แก่ กระที่รวงสำาธิารณสุำข, อปที่. และ สำปสำช. ไดู�บูรณา
การการที่ำางานร่วมีกันเพ่ึ่�อให�ระบบการดููแลระยะยาวฯ 
ดูำาเนินการไปอยา่งม่ีประสิำที่ธิิภาพึ่ โดูยกระที่รวงสำาธิารณสุำข
ม่ีบที่บาที่ดู�านการจำดัูบริการที่างสำาธิารณสำขุ ให�การสำนบัสำนุน
ดู�านวิชาการ ควบคุมีมีาติรฐาน และกำากับติิดูติามีประเมิีน
ผู้ล ขณะท่ี่� อปที่. ที่ำาหน�าท่ี่�บริหารโครงการ บริหารจัำดูการ
กองทีุ่นหลักประกันสุำขภาพึ่ในระดูับที่�องถิื�น และกำากับ
ติิดูติามีผูู้�จัำดูบริการ ส่ำวน สำปสำช. ม่ีหน�าท่ี่�หลักดู�านการบริหาร
จัำดูการที่างการเงนิการคลงั นอกจำากสำามีหนว่ยงานดูงักล่าว
แล�ว หน่วยงานภาครฐัอ่�น ๆ  ภาคเอกชน และภาคประชาชน
ร่วมีกันให�การดููแลผูู้�สูำงอายุให�สำมีบูรณ์มีากยิ�งข่�น

การดูำาเนินงานดููแลระยะยาวสำำาหรับผูู้�สูำงอายทุ่ี่�ม่ีภาวะพ่ึ่�งพิึ่ง
ของประเที่ศัไที่ยนั�นยังอยู่ในช่วงเริ�มีติ�นเที่่านั�น จ่ำงยังคงพึ่บ
อุปสำรรคและความีที่�าที่ายในการดูำาเนินงานอ่กมีากมีาย  
โดูย อปที่. บางแห่งยังขาดูความีพึ่ร�อมีในการจัำดูบริการดููแล
ระยะยาวฯ ดัูงนั�น การดูำาเนินงานจ่ำงยงัไม่ีครอบคลุมีทุี่กพ่ึ่�นท่ี่�
และปัญหาดู�านระเบ่ยบการจ่ำายค่าติอบแที่นให�กับผูู้�ช่วย
เหล่อดููแลผูู้�สูำงอายุท่ี่�ม่ีภาวะพ่ึ่�งพิึ่ง หร่อ Caregiver ท่ี่�ยัง 
ไม่ีชัดูเจำน จ่ำงที่ำาให�การเบิกจ่ำายเป็นไปดู�วยความีล่าช�า อ่กทัี่�ง
การหาบุคคลเพ่ึ่�อเป็น Caregiver ยังเป็นไปดู�วยความียาก
ลำาบากเพึ่ราะผูู้�ท่ี่�จำะเข�ามีาเป็น Caregiver อาจำจำะติ�องสำละ
งานประจำำาของติน นอกจำากน่� การจำดัูสำรรค่าบริการการดููแล
ระยะยาวฯ จำำาเป็นติ�องไดู�รับการปรับปรุง เพ่ึ่�อช่วยให�  
อปที่. สำามีารถืบริหารจัำดูการงบประมีาณไดู�สำะดูวกมีาก 
ยิ�งข่�น
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ภาคผู้นวก
ติาราง ผู้. 1 

ยุที่ธิศัาสำติร์ หน่วยงานท่ี่�รับผิู้ดูชอบ

ยุที่ธิศัาสำติร์ท่ี่� 1 คัดูกรองผูู้�สูำงอายุและพัึ่ฒนาฐานข�อมูีลผูู้�สูำงอายุในชุมีชน

พัึ่ฒนาแบบประเมิีนและเกณฑ์์มีาติรฐานการจำำาแนกผูู้�สูำงอายุ • สำปสำช.
• อปที่.
• กระที่รวง พึ่มี.

ฝึ้กอบรมี อสำมี. และ อผู้สำ. เพ่ึ่�อที่ำาหน�าท่ี่�คัดูกรองผูู้�สูำงอายุ • รพึ่.สำติ.
• อปที่.

สำำารวจำเพ่ึ่�อประเมิีนผูู้�สูำงอายุติามีเกณฑ์์มีาติรฐานการจำำาแนกผูู้�สูำงอายุ • อผู้สำ. 
• อปที่.

จัำดูที่ำาฐานข�อมูีลผูู้�สูำงอายุ • อสำมี.
• อปที่.

ยุที่ธิศัาสำติร์ท่ี่� 2 พัึ่ฒนาการจัำดูบริการในชุมีชนเพ่ึ่�อการป้องกัน ดููแล และฟ้ื้�นฟูื้ผูู้�สูำงอายุ

พัึ่ฒนามีาติรฐานและระบบสำนับสำนุนการบริการ 

(หน่วยบริการ บุคลากร และการบริการ)

• กระที่รวง สำธิ.  
• กระที่รวง พึ่มี. 
• อปที่.

จัำดูบริการดููแลเชิงรุกท่ี่�บ�าน/ชุมีชน • รพึ่.สำติ.

ม่ีโครงสำร�างพ่ึ่�นฐานสำำาหรับสำนับสำนุนการดููแลระยะยาวสำำาหรับผูู้�สูำงอายุ 

ท่ี่�ม่ีภาวะพ่ึ่�งพิึ่งในชุมีชน 

• โรงพึ่ยาบาลชุมีชน
• อปที่.
• กระที่รวง พึ่มี.

ผูู้�สูำงอายุท่ี่�ม่ีภาวะพ่ึ่�งพิึ่งไดู�รับบริการฟ้ื้�นฟูื้เฉพึ่าะและสำนับนสำนุนการดููแลในชุมีชน • อปที่.
• สำปสำช.
• กระที่รวง สำธิ.

ยุที่ธิศัาสำติร์ท่ี่� 3 พัึ่ฒนาระบบการเงินการคลังและชุดูสิำที่ธิิประโยชน์

พัึ่ฒนาชุดูสิำที่ธิิประโยชน์การดููแลระยะยาว • สำปสำช.
• กระที่รวง สำธิ. 
• กระที่รวง พึ่มี. 
• อปที่.
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ยุที่ธิศัาสำติร์ หน่วยงานท่ี่�รับผิู้ดูชอบ

ออกแบบระบบการคลังและรูปแบบการจ่ำายค่าบริการ • สำปสำช.
• กระที่รวง พึ่มี. 
• กรมีสำ่งเสำริมีการ

ปกครองที่�องถืิ�น

จัำดูที่ำารูปแบบการจัำดูบริการและบูรณาการงบประมีาณ • สำปสำช.
• กระที่รวง พึ่มี. 
• กรมีสำ่งเสำริมีการ

ปกครองที่�องถืิ�น

ขยายความีครอบคลุมีกองทุี่นฟ้ื้�นฟูื้ผูู้�พิึ่การระดัูบจัำงหวัดู • อปที่.
• สำปสำช.

ยุที่ธิศัาสำติร์ท่ี่� 4 พัึ่ฒนากำาลังคน

สำนับสำนุนทุี่นการศ่ักษาหร่ออบรมีหลักสูำติรท่ี่�เก่�ยวข�องเพ่ึ่�อกลับมีาที่ำางานในพ่ึ่�นท่ี่� • อปที่.
• ภาคเอกชน

พัึ่ฒนาหลักสูำติรและอบรมีผูู้�จัำดูการบริการดููและระยะยาว (Care Manager: CM) • กระที่รวง สำธิ.

พัึ่ฒนาหลักสูำติรและอบรมีผูู้�ช่วยเหล่อดููแลผูู้�สูำงอายุท่ี่�ม่ีภาวะพ่ึ่�งพิึ่ง (Caregiver: CG) • กระที่รวง พึ่มี. 
• กระที่รวง สำธิ.

จัำดูหา CM ระดัูบติำาบล • อปที่.

จัำดูหา CG ท่ี่�ผู่้านการอบรมีติามีเกณฑ์์/มีาติรฐาน ระดัูบติำาบล • อปที่.
• กระที่รวง พึ่มี.

เพิึ่�มีพึ่ยาบาลวิชาช่พึ่ใน รพึ่.สำติ. แห่งละ 1 คน สำำาหรับดููแลระยาว  

และนักกายภาพึ่บำาบัดูใน รพึ่ช. แห่งละ 1 คน

• กระที่รวง สำธิ. 
• สำปสำช.
• อปที่.

สำนับสำนุนการผู้ลิตินักกิจำกรรมีบำาบัดูและพึ่ยาบาลเวชศัาสำติร์ผูู้�สูำงอายุ • กระที่รวง สำธิ. 
• สำปสำช.
• อปที่.
• กระที่รวงศั่กษาธิิการ
• สำภาวิชาช่พึ่ดู�าน

สำาธิารณสำุข
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ยุที่ธิศัาสำติร์ หน่วยงานท่ี่�รับผิู้ดูชอบ

ยุที่ธิศัาสำติร์ท่ี่� 5 จัำดูการความีรู�และการติิดูติามีประเมิีนผู้ล

พัึ่ฒนารูปแบบการจัำดูบริการและการจัำดูการกองทุี่นฯ ระดัูบที่�องถิื�น • สำปสำช.

พัึ่ฒนารูปแบบการจ่ำายเพ่ึ่�อกระตุิ�นให�เกิดูการบริการ 

และเพิึ่�มีคุณภาพึ่บริการ และความียั�งย่นดู�านการคลัง

• สำปสำช.

ศ่ักษาวิจัำยระบบการเงินดู�านการดููแลระยะยาว • มีูลนิธิิสำถืาบันวิจำัยและ
พึ่ัฒนาผูู้�สำูงอายุไที่ย

ศ่ักษาและประเมิีนผู้ลการดูำาเนินงานการจัำดูบริการดููแลระยะยาว • มีูลนิธิิสำถืาบันวิจำัยและ
พึ่ัฒนาผูู้�สำูงอายุไที่ย

ยุที่ธิศัาสำติร์ท่ี่� 6 พัึ่ฒนากฎหมีาย ระเบ่ยบ และการบริหารจัำดูการ

แก�ไขระเบ่ยบสำวัสำดิูการการรักษาพึ่ยาบาลข�าราชการให� 

ครอบคลุมีบริการสุำขภาพึ่ในชุมีชมี

• กรมีบัญช่กลาง

กำาหนดูบที่บาที่ให�ที่�องถิื�นเป็นผูู้�จัำดูบริการดููและยะยาว 

และปรับแก�กฎระเบ่ยบของที่�องถิื�นให�เอ่�อต่ิอการดูำาเนินงาน

• กรมีสำ่งเสำริมีการ
ปกครองที่�องถืิ�น

ที่บที่วนกฎหมีายท่ี่�เก่�ยวข�องกับการจัำดูบริการดููและระยะยาว  

เช่น มีาติรฐานและการกำากับสำถืานบริบาลเอกชน ฯลฯ

• กระที่รวง สำธิ. 
• กระที่รวง พึ่มี.

ท่ี่�มีา: แผู้นยุที่ธิศัาสำติร์การดูำาเนินงานระบบการดููแลระยะยาวสำำาหรับผูู้�สูำงอายุท่ี่�อยู่ในภาวะพ่ึ่�งพิึ่ง พึ่.ศั. 2557-2561 โดูย สำปสำช. 
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