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	 	 ส�ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ	 (สปสช.)	 จัดตั้ง 
	 	 	กองทุนระบบกำรดูแลระยะยำวด้ำนสำธำรณสุขส�ำหรับ 
	 	 ผูสู้งอำยทุีม่ภีำวะพ่ึงพิง	(กองทุน	LTC)	ในป	ี2559	เพ่ือพรอ้ม
รับมือกับกำรเป็นสังคมสูงอำยุของประเทศไทย	 ท�ำให้ประเทศไทยมี 
กำรดูแลระยะยำวอย่ำงเป็นระบบ	
	 ในครัง้แรกกองทนุ	LTC	ครอบคลมุเฉพำะผูสู้งอำยท่ีุมอีำยต้ัุงแต่		
60	ป	ีขึน้ไป	และดแูลเฉพำะผูท้ีอ่ยู่ในกองทนุหลกัประกนัสุขภำพเทำ่นัน้	
ก่อนจะขยำยกลุ่มประชำกรให้ครอบคลุมทุกช่วงอำยุท่ีมีภำวะพ่ึงพิง
คือไม่สำมำรถท�ำกิจวัตรประจ�ำวันได้ด้วยตนเอง	และดูแลประชำกรใน
ทุกสิทธิคือ	ทั้งผู้ที่อยู่ในกองทุนหลักประกันสุขภำพ	ทั้งประกันสังคม	
และสวัสดิกำรข้ำรำชกำร	 สปสช.	 วำงแนวคิดหลักของกองทุน	 LTC 
ไว้ว่ำให้เป็นกองทุนที่สนับสนุนให้ครอบครัวและชุมชนเป็นก�ำลังหลัก 
ในกำรดูแลสมำชิกที่มีภำวะพ่ึงพิง	
มำกกว่ำกำรดูแลในสถำบัน	โดย
มองว่ำบริกำรดูแลระยะยำว
ส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับ
กำรดูแลกิจวัตรประจ�ำวัน	
อำจไม่ต้องกำรควำม
เชี่ยวชำญเฉพำะทำง

สปสช. กับกองทุน LTC
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กองทุนระดับพ้ืนท่ี 
สนับสนุนการใชทุ้นทางสังคม
 สปสช. พัฒนากองทุน LTC บนฐานแนวคิดสําคัญวาตองการจัดบริการทั้งดาน

สขุภาพและสงัคมใหผูสงูอายทุีม่ภีาวะพึง่พงิทีต่องการการดแูลแบบองครวมและบรูณาการ

ในระยะยาวโดยใชตนทุนทรัพยากรที่มีอยุแลว เงินงบประมาณจึงผูกพันกับทองถิ่น โดย

ผานทางกองทุนสุขภาพตําบลซึ่งเปนกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นท่ีที่ สปสช. 

และองคการปกครองสวนทองถิ่นสมทบรวมกันอยู ทองถิ่นที่จะเขารวมกองทุน LTC ได 

ตองเขารวมกองทนุสขุภาพกอน  นอกจากนีย้งัใชตนทนุทรพัยากรทีม่อียุเดมิในชมุชน  เชน

อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) อาสาสมัครดูแลผูสูงอายุ (อสผ.) และอาสาสมัครดูแล

ผูพกิาร (อผก.) รวมท้ังชมรมผูสงูอายทุีม่อียูในชมุชน  โดยกาํหนดให อปท. เขามาเปนกลไก

หลักในการบริหาร วางเงื่อนไขใหทองถิ่นตองรวมเติมทรัพยากรและกําลังคนเขามาใน

ระบบ เพื่อแกปญหาการขาดแคลนกําลังคนในระบบสุขภาพ ปจจุบันมี อปท. ประมาณ 

6,800 แหง จาก 7,700 กวาแหง เขารวมกองทุน LTC แลว เปนหนาที่ของ สปสช. ที่จะ

ตองเชิญชวนทองถิ่นที่ยังไมไดเขารวมใหมาเขารวมกองทุนฯ 

ระบบการเงนิการคลังกองทุน LTC
 สปสช. จัดสรรงบประมาณประจําปใหกองทุน แบงเปน 2 สวน สวนแรกเปนเงิน 

on top  สาํหรบัสถานบรกิารทีเ่ขารวมการบรูณาการการดแูลระยะยาวในชมุชนและบรกิาร

สุขภาพ โดย สปสช. โอนตรงใหแหงละ 100,000 บาท สําหรับคาใชจายในการคัดกรอง

และประเมนิความสามารถในการดาํเนนิชวีติประจาํวนัของประชากร และจดัทาํแผนการ

ดแูลรายบคุคล (care plan) สวนที ่2 เปนงบประมาณเหมาจายใหกองทนุสขุภาพตาํบลของ

พื้นที่ที่เขารวมกองทุน ตามจํานวนผูปวยที่เขาเงื่อนไข จํานวนหัวละ 6,000 บาท ตัวเลข

ของงบประมาณกองทุน LTC ในป 2562 มีงบประมาณ on top ในสวนแรก 150 ลานบาท 

และงบประมาณเหมาจายรายหัวรวม 741.80 ลานบาท สําหรับประชากรกลุมเปาหมาย 

152,800 คน
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แผนภาพแสดง
กรอบการบรหิารจดัการงบประมาณ
กองทุน LTC ปีงบประมาณ 2562

ที่มา: ปรับจากคูมือบริหารงบกองทุน LTC ป 2562

หน่วยบริการ
ประจํา

หน่วยบริการ
ปฐมภูมิ

สถานบริการ

ศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ

มหาดไทย

พม.

สสส.

สช.

สวรส.

เอกชน

อปท. 
(กองทุน

หลักประกัน
สุขภาพ

ระดับพื้นที่)

สปสช.

พชอ.
ใหการ

สนับสนุน

ให้บริการตาม
Care Plan

ใหการดูแลตาม
บทบาทภารกิจ

ผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพ่ึงพิง

บริการเชิงรุก

ที่บาน

ซื้อบริการตาม
ชุดสิทธิประโยชน

766.80 ลบ.
เหมาจาย 
(5,000/ คน/ ป)

100 ลบ. (on top) บรกิาร LTC ในหน่วยบรกิาร

กําลังคนของระบบการดแูลระยะยาว
 กองทุน LTC กําหนดใหมีกําลังคนที่สําคัญ 2 กลุม ไดแก ผูชวยผูดูแล (caregiver: 

CG) และ ผูจดัการการดแูล (care manager: CM)  โดยใหกรมอนามัยรบัหนาทีภ่าควีชิาการ

จัดทําหลักสูตรเพื่อผลิตบุคลากรทั้ง 2 กลุมขึ้นมา ปจจุบัน CG สวนใหญจะเปน อสม. 

อยูแลว และ CM จะเปนกําลังคนในสาขาวิชาชีพตางๆ ในระบบสุขภาพ สวนใหญเปน

พยาบาลวิชาชีพ) ทั้ง 2 กลุมทําหนาที่รวมกันโดยมีการสนับสนนุจากสหวิชาชีพของโรง

พยาบาลในพื้นที่ 
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ความท้าทายต่อ สปสช. และกองทนุ LTC 
 1. อปท. บางพื้นที่ ไมเขารวมดําเนินงาน LTC และนอกจากนั้น อปท. หลายแหง
ที่เขารวมโดยการโอนเงินใหสถานบริการ ซึ่งเปนการผลักและเพิ่มภาระงานหนักที่ระบบ
บริการสาธารณสุข โดยเฉพาะอยางยิ่ง รพ.สต. ซึ่งมีกําลังคนนอยอยูแลว
 2. ความทาทายในการจดับรกิารเขตเมือง ไดแก การเขาไมถงึของชมุชนเขตเมอืง 
บานจดัสรร และคอนโด และการขาดการเช่ือมโยงระหวางระบบบรกิารของรฐัและเอกชน 
เปนความทาทายในการจัดบริการเขตเมือง ที่ควรจะตองไดรับการพัฒนา
 3. การขาดแคลน CM ซึ่งเปนกลไกที่สําคัญของการดําเนินงาน LTC ทําให
งาน LTC หลายพ้ืนที่ขาดคุณภาพและประสิทธิภาพ การขาดแคลน CM เน่ืองมาจาก 
ประการแรกการที ่CM มบีทบาทหนาทีม่ากมายและงาน CM เขาไปเพิม่ภาระงานมากขึน้
ทําใหทํางาน CM ไดไมเต็มที่ ประการที่สอง การอบรม CM เปนไปอยางจํากัดจํานวน 
อบรมโดยศูนยอนามัยเขต เมื่อศูนยฯ ไมมีงบประมาณในการอบรมก็ทําใหขาดแคลน 
CM ในกรณีท่ีมีการลาออกหรือยายงาน 3) การขาดแรงจูงใจของ CM เปนปญหาหน่ึง
ที่ทําให CM ไมสามารถสรางงานไดเต็มขีดความสามารถ
 4. ขอจํากัดที่เกี่ยวของกับ CG ไดแก 
       คาตอบแทนตํ่า อาจจะไมเปนแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยาง
    สมํ่าเสมอและมีคุณภาพ
    ทักษะการใหบริการอาจจะไมเพียงพอ ควรจะตองไดรับการพัฒนา
    ทักษะอยางตอเนื่อง
    บทบาทของ CG และ อาสาบริบาลมีความทับซอน ยังไมสนับสนุน
    กันอยางชัดเจน
    ในเขตเมือง ขาดแคลน CG และในบางแหง CG ขาดการยอมรับ
 5. ขาดระบบสนับสนุนเชิงวิชาการอยางตอเน่ืองจากสวนกลางในการพัฒนา
ทักษะความสามารถในการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เชน ผูสูงอายุภาวะสมองเส่ือม
ในกลุมที่ 2 และการดูแลในกลุมที่มีภาวะเสี่ยงตอการพลัดตกหกลม นอกจากน้ันทีม
สหวิชาชีพหลายแหงยังไมไดรับการพัฒนาศักยภาพในการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

สังเคราะหจากการศึกษาการจัดการกําลังคนดานสุขภาพในการดูแลระยะยาว

ในสถานการณการระบาดของโรคอุบัติใหม. (2564) สํานักงานวิจัยและพัฒนากําลังคนดานสุขภาพ




