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  สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกําหนดให้กองทุน
   การดูแลระยะยาว (LTC) เป็นส่วนหน่ึงของกองทุนหลัก
  ประกันสุขภาพท้องถิ่น เพ่ิมเติมจากเดิมที่มีแล้ว 2 กองทุน 
ได้แก่ กองทุนตําบล สําหรับ เทศบาล/ องค์การบริการส่วนตําบล 
(อบต.) และกองทุนฟื้ นฟูสมรรถภาพฯ สําหรับคนพิการ/ ผู้จําเป็น
ต้องได้รับการฟื้ นฟูสมรรถภาพ เป็นกองทุนสําหรับองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด (อบจ.) โดย กองทุน LTC ถือเป็นกองทุนระดับตําบล 
มีเงื่อนไขว่าพ้ืนที่ที่จะเข้าร่วมกองทุน LTC ได้ ต้องเข้าร่วมกองทุน
ตําบลก่อน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับตําบลได้แก่ อบต. 
และเทศบาลจึงเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนกองทุน LTC

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
กลไกหลักขับเคล่ือน LTC
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ภาพรวมกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระดับท้องถ่ิน (ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2564)

กองทุน                อปท. รับผิดชอบ       กลุ่มเป้าหมาย      จํานวน (แห่ง)

กองทนุหลักประกันสุขภาพ
ท้องถิ่น (กองทุนตําบล)

กองทุนฟื้ นฟูสมรรถภาพ
ที่จําเป็นต่อสุขภาพระดับ
จังหวัด

กองทุนดูแลระยะยาว (LTC)

เทศบาล / อบต.

อบจ.

เทศบาล/ อบต. (ต้องอยู่
ในกลุ่มที่เข้าร่วมกองทุน
ตําบล)

ประชาชนทั่วไป 
เน้นสร้างสุขภาพ

ผู้พิการ/ ผู้จําเป็น
ต้องได้รับการฟื้ นฟู
สมรรถภาพ

ผู้มีภาวะพ่ึงพิง 
ต้องการการดูแล
ระยะยาว

7,740 

52

6,874

   ทีม่า: สปสช.

การบรหิารจดัการงบประมาณกองทุน LTC
สามารถทําได้ 2 รปูแบบ 
 1. อปท. บรหิารจัดการเอง ผานศูนยพฒันาคณุภาพชวีติผูสูงอายทุี ่อปท. จดัต้ังขึน้

    และโอนงบประมาณของกองทุนท่ีไดรับจาก สปสช. เขามาท่ีศูนยนี้ เบิกจาย

   งบประมาณตามระเบยีบการเงินของ อปท. อปท. ท่ีเลอืกขบัเคลือ่นกองทนุดวย

   รูปแบบนี้จะสามารถกําหนดคาตอบแทนให CG ไดสูงกวาเพราะสามารถอิง

   เกณฑคาแรงขั้นตํ่าของพื้นที่ได  ทําให CG อยูในระบบนานกวารูปแบบที่สอง 

 2. อปท. ทาํ MOU กบัหนวยบรกิารในพืน้ที ่แลวโอนงบประมาณไปใหหนวยบรกิาร

   บรหิารจัดการตามระเบยีบการเงนิของหนวยบรหิาร  รปูแบบนีท้าํใหภาระในการ
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ความท้าทายของ อปท.
 1. อปท. หลายแหงยงัไมเขาใจระบบบการบรกิารจัดการงบประมาณ ทาํให

   ยงัไมเขารวมกองทนุ  และอปท.ทีเ่ขารวมแลวหลายแหง  ไมมกีารเบกิจาย

   งบประมาณเพราะเกรงจะถูกตรวจสอบจาก สตง. 

 2. อปท. หลายแหงยังไมเขาใจปรัชญาของกองทุน LTC ท่ีตองการให

   ทองถ่ินเปนผูบริหารจัดการกองทุน เพราะการดูแลระยะยาวตองการ

   การดแูลทกุมิตไิมใชเพยีงดานสุขภาพ  อปท.หลายแหงจึงเลอืกทาํ MOU

    ใหหนวยบริการเปนผูบรหิารแทน  ทาํใหภาระหนักไปตกท่ีหนวยบรกิาร

   และ อปท. ไมไดใชศักยภาพตนเองในดานอื่นรวมขับเคลื่อนกองทุน

 3. ผูบรหิาร อปท. จาํนวนหนึง่มองไมเหน็ประโยชนระยะยาวของกองทนุฯ

    และไมสามารถเชื่อมตองานของกองทุน เขากับความรับผิดชอบของ

   ทองถิ่นได 

   บริหารจัดการกองทุนทั้งหมดทั้งเรื่องบริการและงานเอกสารเบิกจายตกอยูกับ

   หนวยบริการในพื้นที่ และระเบียบการเบิกจายเงินของหนวยบริการจะยืดหยุน

   นอยกวา จายคาตอบแทน CG ไดนอยกวา เพราะตองอิงเกณฑการเบิกจาย

   งบประมาณดวยเงินบํารุงของหนวยบริการ 
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กรงุเทพมหานครกับการขับเคล่ือน LTC
 จํานวนกองทุนและประชากรรับผิดชอบ - กรุงเทพฯ เริ่มมีการ

จัดตั้งกองทุน LTC ในป 2560 โดยมีศูนยบริการสาธารณสุข ของ กทม. 69 แหงรวมเปน

หนวยบริการ รายชื่อของประชากรที่เขาขายไดรับการดูแลจากกองทุนไดมาจากการ

สํารวจเก็บขอมูลของศูนยบริการสาธารณสุขทั้ง 69 แหง ที่ใชคา ADL ตํ่ากวา 11 เปน

เกณฑ โดยพบวาชวงป 2560-2562 มีประมาณ 3,000-3,300 คน ซึ่งตํ่ากวาจํานวนท่ี 

สปสช. คาดการณโดยเทียบกับสัดสวนประชากรทั้งหมดของ กทม. แลวคิดวาควรจะมี

ผูมีภาวะพึ่งพิง 1-2 แสนคน 

 งบประมาณ - สปสช. จัดสรรงบประมาณรายหัว หัวละ 6,000 คนไปยัง

กองทุนหลักประกันสุขภาพของ กทม. (เทียบไดกับกองทุนตําบลในตางจังหวัด) แลว

กองทุนหลักประกันสุขภาพของ กทม. นําไปจัดสรรใหแตละพื้นที่ ปจจุบันมีเงินเหลือ

คางที่กองทุนหลักประกันสุขภาพของ กทม. กวา 40 ลานบาท

 บุคลากร - Caregiver (CG) อบรมโดยสํานักอนามัย กทม. ใชหลักสูตร 

70 ชม. ของกรมอนามัย และอบรมภาคปฏิบัติที่ศูนยบริการสาธารณสุข ปจจุบันมี CG 

- 3,280 คน สัดสวนระหวาง CG: ผูปวย อยูที่ 1: 5 ซึ่งไมเพียงพอ หลายคนไมสามารถ

ปฏิบัติงานไดตอเน่ืองเพราะมีงานประจําทํา หลายคนตองกลับไปตางจังหวัด หลายคน

เขารับการอบรม CG ในชวงตกงาน เมื่อไดงานใหมรายไดดีกวาก็ลาออกไป หรือทําได

เฉพาะวันหยุด หลายคนอายุเยอะ ทําใหไมสามารถรับเคสไดเต็มที่ 

 Care Manager (CM) - สวนใหญเปนพยาบาล ทําหนาที่ประเมิน ADL 

ในเบื้องตน และจัดทํา care plan รวมถึงกํากับดูแลการทํางานของ CG ปญหาของ CM 

คือมีจํานวนไมเพียงพอกับเนื้องาน

 จุดแข็ง - มีระบบสงตอที่ประสานเปนเปนเนื้อเดียวกัน ทําใหสามารถสงตอ

ผูปวยที่ตองการ medical care ไดงาย โดยมีการพัฒนาโปรแกรมชื่อ BMA Home ward 

Referral program ชวยระบบสงตอผูปวยกับโรงพยาบาลในสังกัดทั่วกรุงเทพฯ
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 ปัญหา - เงื่อนไขของกองทุน สปสช. ที่กําหนดวาตองมีองคประกอบครบ 3C 

คือ caregiver, care manager และ care plan จึงจะสามารถเขารวมกองทุนได ทําให

หนวยบริการปฐมภูมิหลายแหงใน กทม. โดยเฉพาะกลุมคลินิกชุมชนอบอุน ซึ่งมีทั่ว 

กทม. ถึง 238 แหง แตไมมี CG เปนของตนเองไมสามารถเขารวมได 

ความท้าทายต่อระบบ LTC
 1. เปนเมืองที่มีความหลากหลายของหนวยบริการสุขภาพสูง เริ่มตั้งแต

   หนวยบริการพื้นฐานเชนศูนยบริการสาธารณสุขไปจนถึงหนวยบริการ

เฉพาะทางที่ใหบริการการแพทยระดับสูงที่ซับซอน มีหนวยบริการที่เปนแมขายถึง 91 

แหง ทั้งโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน  มีหนวยบริการสรางเสริมตางๆ อีก 346 แหง พบ

วาหนวยบริการระดับปฐมภูมิคือศูนยบริการสาธารณสุขแตละแหงรับผิดชอบประชากร

อยางนอย 537 คน 

 2. โครงสรางสังคมของกรุงเทพฯ มีความเฉพาะตัวสูง แตกตางจากสังคม

   เมืองอื่นๆ มีท้ังพ้ืนที่บานพักอาศัย หมูบานจัดสรร อาคารพาณิชย

อาคารสูง และที่เปนชุมชนซึ่งมีทั้งเคหะชุมชนแบบเมือง ชุมชนเมืองกึ่งชนบท ประเด็น

ความหลากหลายของโครงสรางท่ีอยูอาศัยของสังคมกรุงเทพฯ ทําใหยากตอการจะให

ผูมีภาวะพ่ึงพิงที่ตองการการฟนฟูศักยภาพรางกายกลับไปรอรับการฟนฟูที่บาน เพราะ

บคุลากรจะไมสามารถเขาถึงบานผูปวยไดงาย  ซึง่ตรงขามกบัสงัคมชนบท  หรอืเมืองเลก็ๆ

ในตางจังหวัด 

 3. โครงสรางประชากรมีจํานวนประชากรแฝงที่ไมมีชื่อในทะเบียนบาน

   สูงมาก หลายคนในกลุมนี้เปนผูปวยโรคเรื้อรัง และตองการคนดูแล

ขอมูลจากสถาบันประชากรระบุวาผูปวยในกรุงเทพฯ พักอาศัยโดยลําพังไมมีคนดูแล

ประมาณ 20% ขณะที่อีก 80% ยังคงมีครอบครัว พี่นองชวยดูแล คําถามคือครอบครัว

ที่ชวยดูแลจะไดรับการยอมรับใหเปน caregiver ในระบบ LTC ดวยหรือไม 
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 4. ความหลากหลายในสิทธิการรักษาพยาบาล ประชากรในกรุงเทพฯ

    สามารถจําแนกตามสิทธิการรักษาพยาบาลไดดังนี้ สิทธิบัตรทอง

ประมาณ 60% ขาราชการ 20% ประกันสังคม 10% ที่เหลือไมไดระบุสิทธิ ในจํานวน

ประชากรที่มีสิทธิพบวาสวนหนึ่งไมไดใชสิทธิตามท่ีตนเองมีอยู การจะพิจารณาการเขา

ถึงบริการสุขภาพของประชาชนใน กทม. จึงไมสามารถพิจารณาจากสิทธิที่มีอยูเพียง

อยางเดียวได

สงัเคราะหจากการศกึษาการจดัการกําลงัคนดานสขุภาพในการดแูลระยะยาว

ในสถานการณการระบาดของโรคอบุตัใิหม. (2564) สาํนกังานวจิยัและพฒันากําลงัคนดานสขุภาพ


