


















เอกสารแนบท้าย                                           
หลักเกณฑ์การก าหนดอัตราชดเชยค่าบริการในการเข้าร่วมจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข 

ส าหรับผู้สูงอายุมีภาวะพ่ึงพิง ตามชุดสิทธิประโยชน์ 
                                                

      

 

 

       ผู้ให้บริการ 

ประเภทและกจิกรรมบรกิาร (ชุดสิทธิประโยชน์)    

 

 

อัตรา    
ค่าตอบแทน 

กลุ่มติดบ้าน กลุ่มติดเตียง 
กลุ่ม ๑ 

เคลื่อนไหวได้บา้ง 
และอาจมีปญัหา
การกินหรือการ
ขับถ่าย แต่ไมม่ี
ภาวะสบสนทาง
สมอง 

กลุ่ม ๒ 
เหมือนกลุม่ที่ ๑ 
แต่มีภาวะสับสน
ทางสมอง 

กลุ่ม ๓ 
เคลื่อนไหวเองไมไ่ด้ 
และอาจม ี
ปัญหาการกิน หรือ
การขับถ่ายหรือมี
อาการเจ็บปุวย
รุนแรง 

กลุ่ม ๔ 
เหมือนกลุม่ที่ ๓ 
และอาจมีอาการ
เจ็บปุวยรุนแรง 
หรืออยู่ในระยะ
สุดท้ายของชีวิต 

๑. บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

 (๑) ผู้จัดการระบบการ           
ดูแล 
 ( Care Manager)  
  -ประเมิน/วาง  

     แผนการให้บริการ 
 

    -ประเมิน/ปรบั    

  แผนการให้บริการ 

 

(๒) ทีมหมอครอบครัว 

 

 

 

 

๑ คร้ัง/ปี 

 

 

อย่างน้อย 

๖ เดือน/ครั้ง 
 

อย่างน้อย 

๑ คร้ัง/เดือน 

 

 

 

๑ คร้ัง/ปี 

 

 

อย่างน้อย 

๓ เดือน/ครั้ง 
 

อย่างน้อย 

๑ คร้ัง/เดือน 

 

 

 

๑ คร้ัง/ปี 

 

 

อย่างน้อย 

๓ เดือน/ครั้ง 
 

อย่างน้อย 

๑ คร้ัง/เดือน 

 

 

 

๑ คร้ัง/ปี 

 

 

อย่างน้อย 

๑ เดือน/ครั้ง 
 

อย่างน้อย 

 ๒ คร้ัง/เดือน 
 

     
 
 
 
   ไม่เกิน 
8๐๐ บาท/ปี /
ผู้สูงอายุ ๑ คน 
 

 
๒. ผู้ช่วยเหลือดูแล 
    ผู้สูงอายุ 

(Care Giver) 

 

 

๒-4 คร้ัง/เดือน 
 

๑ คร้ัง/สัปดาห ์
(๔-8 คร้ัง/เดือน) 

 

๑ คร้ัง/สัปดาห ์
(๔-12 คร้ัง/เดือน) 

 

๒ คร้ัง/สัปดาห ์
(๘-12 คร้ัง/เดือน) 

๕๐ บาท/คร้ัง 
/ระยะเวลา
ดูแลไม่น้อย

กว่า ๑ ชั่วโมง 

 

- อัตราชดเชยค่าบริการ 
ตามประกาศฯ 
  (เหมาจ่าย/คน/ปี) 
 

 

๔,๐๐๐ 
บาท/คน/ปี      

(๓๓๓ บาท / 
    คน/เดือน) 

 
๓,๐๐๐ -๖,๐๐๐ 

บาท/คน/ป ี
(๒๕๐ - ๕๐๐ 

บาท/คน/เดือน) 

 
๔,๐๐๐ -๘,๐๐๐ 

บาท/คน/ป ี
(๓๓๓ - ๖๖๖ 

บาท/คน/เดือน) 

 
๕,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ 

บาท/คน/ป ี
(๔๑๖ - ๘๓๓ บาท/

คน/เดือน) 
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ส  แ 1  



 
        แนวทางการด าเนินงานการบริการดูแลระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุมีภาวะพ่ึงพิง  
 

 ๑. หน่วยบริการ  สถานบริการ  หรือศูนยพั์ฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุนครรังสิต 
ส ารวจข้อมูลผู้สูงอายุในพ้ืนที่รับผิดชอบ ณ   กรกฎาคม ของทุกปี โดยใช้แบบประเมินความสามารถในการ
ด ารงชีวิตประจ าวันตามดัชนีบาร์เธล ADL และสรุปจ านวนผู้สูงอายุที่มีคะแนนประเมินเท่ากับหรือน้อยกว่า 
๑๑ จ านวน ๔ กลุ่มตามความต้องการบริการด้านสาธารณสุข ตามแบบ LTC ๑ เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลในการ
วางแผนด าเนินงาน 
  2.ผู้จัดการระบบการดูแล  (Care Manager) ของหน่วยบริการ สถานบริการ หรือศูนย์พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุนครรังสิต ประเมินและวางแผนการดูแล (Care Plan) ผูสู้งอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง
รายบุคคล ตามแบบ LTC ๒  
 3.หัวหน้าหน่วยบริการ  สถานบริการ  หรือศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุนคร
รังสิต จัดท าข้อเสนอการจัดบริการเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน ตามแบบ LTC ๓ พร้อม
แนบแผนการดูแล (Care Plan)  LTC ๒  เสนอต่อคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาว
ส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง ภายในเดือนสิงหาคมของทุกปี  
 4.หลังจากได้รับข้อเสนอการจัดบริการ ให้คณะอนุกรรมการ ฯ ด าเนินการดังนี้ 
  ๔.๑ สรุปรายละเอียดข้อเสนอการจัดบริการ ของหน่วยบริการ สถานบริการ และศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุนครรังสิต  ลงในแบบ  LTC ๔  
  ๔.๒ จัดประชุมคณะอนุกรรมการ เพื่อพิจารณาข้อเสนอการจัดบริการ หากท่ีประชุมมีมติ  

-เห็นชอบ ลงรายละเอียดในแบบผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการสนับสนุน
การจัดบริการดูแลระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง  LTC 4/1   และรายงานผลการพิจารณางบด้าน
สาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง   LTC 5   เพ่ือเป็นหลักฐานในการสั่งจ่ายเงินกองทุนสนับสนุนของ
นายกเทศมนตรี  

-ไม่เห็นชอบ ให้แจ้งหัวหน้าหน่วยงานที่จัดท าข้อเสนอการจัดบริการทราบ พร้อม
ด้วยเหตุผล หากเป็นข้อเสนอที่สามารถปรับปรุงแก้ไขได้ให้เสนอแนะเพ่ือปรับปรุงแก้ไขและน าส่งใหมภ่ายใน
เวลาที่ก าหนด        

5.  ด าเนินการเบิกจ่ายเงินกองทุน ให้หน่วยบริการ สถานบริการ หรือศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุนครรังสิต ที่คณะอนุกรรมการได้ให้ความเห็นชอบข้อเสนอการจัดบริการ ภายใน ๑๕ วัน
ท าการนับแต่วันที่ประชุมมีมติ  โดยมีหลักฐานประกอบดังนี้  

(๑) แบบข้อเสนอการจัดบริการ  LTC ๓ 
(๒) แบบสรุปรายละเอียดข้อเสนอการจัดบริการ  LTC ๔   
(3) แบบรายงานผลการพิจารณางบด้านสาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง LTC 5   
(๓) แบบบันทึกข้อตกลงการจัดระบบบริการ   LTC 6 
(๔) ส าเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากของหน่วยบริการ สถานบริการ หรือศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต

และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุนครรังสิต เพ่ือเป็นหลักฐานในการสั่งจ่ายเช็คเข้าบัญชี (กรณีสนับสนุนครั้งแรก)   

 6. หลังจากเสร็จสิ้นการด าเนินงาน หากมีเงินเหลือจ่ายจากการจัดบริการตามข้อเสนอ ให้ส่งคืน
กองทุน 
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 7. ภายใน ๓๐ วันหลังเสร็จสิน้การด าเนินงานตามข้อเสนอ ให้หัวหน้าหน่วยงาน รายงานผลการ 
ด าเนินงานต่อคณะอนุกรรมการ ตามแบบ LTC 7  พร้อมด้วยส าเนาเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ ส่วนต้นฉบับ
ให้เก็บไว้ที่หน่วยงานเพ่ือการตรวจสอบ 

(๑) หลักฐานการใช้จ่ายเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน หรือใบส าคัญรับเงิน  
(๒) เอกสารอ่ืนๆ ที่เป็นสาระส าคัญของการด าเนินงาน รวมทั้งภาพถ่ายกิจกรรม  
(๓) เงินเหลือจ่าย (ถ้ามี) 

8. กรณีการดูแลตามแผนรายบุคคลต้องสิ้นสุดลงด้วยเหตุใดก็ตาม และมีเงินเหลือจ่าย หาก
หน่วยงานมีความจ าเป็นต้องใช้ที่เงินเหลือจ่ายนั้นเพื่อการดูแลผู้สูงอายุในพ้ืนที่ รายต่อไป ให้ด าเนินการดังนี้    

(๑) ให้หน่วยงานจัดท าแผนการดูแลและข้อเสนอการจัดบริการ  ส่งให้คณะอนุกรรมการฯ
(เพ่ิมเติม) ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในเอกสารแนบท้ายและตามวงเงินที่เหลืออยู่ โดยภายหลังจัดส่ง หน่วยงาน
สามารถให้บริการตามแผนได้ทันที และน าเสนอคณะอนุกรรมการฯในการประชุมครั้งต่อไป เพื่อพิจารณาให้
ความเห็นชอบ โดยก าหนดให้มีผลย้อนหลังนับแต่วันที่จัดส่งข้อเสนอการจัดบริการ 

9.เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการจัดบริการ                                                          
   (๑) ให้หน่วยงานประเมินกระบวนการจัดบริการของหน่วยงานตามแบบ LTC 8 และรายงาน
ผลการประเมินมาพร้อมกับรายงานผล 

(๒) ให้คณะอนุกรรมการประเมินความพึงใจของผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้เสียต่อการจัดบริการ
ของหน่วยงาน ตามแบบ LTC 9 ปีละ ๑ ครั้ง ณ เดือนกรกฎาคม ของทุกปี 

10. ค่าตอบแทนบุคลากรที่เกี่ยวข้อง (รวม Care Manager ที่ไม่ใช่บุคลากรด้วย)  ให้เบิกจ่าย
ได้เฉพาะกรณีออกปฏิบัติงานเชิงรุกในชุมชน ช่วงนอกเวลาในวันราชการปกติหรือในวันหยุดราชการเท่านั้น 
อัตรา 

-วันราชการปกติ เบิกจ่ายได้วันละไม่เกิน ๒ ชั่วโมง อัตราชั่วโมงละ ๕๐ บาท  
-วันหยุดราชการ เบิกจ่ายได้วันละไม่เกิน ๖ ชั่วโมง อัตราชั่วโมงละ ๖๐ บาท 

    11. ค่าตอบแทนผู้ช่วยเหลอืดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง (Care Giver) ให้เบิกจ่ายอัตรา ๕๐ บาท/
ครั้ง/ผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง 1 คน (ระยะเวลาดูแลไม่น้อยกว่า ๑ ชั่วโมง)  

  โดยเบิกจ่ายตามการปฏิบัติงานจริงในชุมชน  
          -จ านวนผู้สูงอายุที่ดูแลตามแผนการดูแลวันหนึ่งต้องไม่เกิน ๖ คน  
          -ค่าตอบแทนที่ได้รับต้องไม่เกินค่าแรงขั้นต่ าที่รัฐบาลก าหนด ณ ขณะนั้น 
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                   ผู้จัดการระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข ( Care Manager) 
คุณสมบัติ 
 1. มีอายุไม่ต ากว่า 25 ปีบริบูรณ์ 
 2. จบการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีด้านการแพทย์ หรือ การพยาบาล หรือ การพยาบาลและการ
ผดุงครรภ์หรือการสาธารณสุข หรอืประกาศนียบัตรการพยาบาลและผดุงครรภ  ์ และต้องมปีระสบการณก์าร
ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ 
 3. จบปริญญาตรีด้านอ่ืน หรอืจบหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล หรือพยาบาลเทคนิค และต้องมี
ประสบการณ์ปฏิบัติงานด้านผู้สูงอายุ ไม่น้อยกว่า 3 ปี 
 4. ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี และไม่มีประวัติการกระท าผิดต่อ
ผู้สูงอายุหรือผู้ปุวย 
 5. มีใบรับรองแพทย์ระบุว่ามีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นผู้วิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือน ไม่สมประกอบและไม่
เป็นผู้ติดสารเสพติด 
           6. ผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตร (CM) 
         (1) หลักสูตร CM อย่างน้อย 70 ชั่วโมง 
         (2) อบรมโดยหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น กรมอนามัย วิทยาลัย มหาวิทยาลัย ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาล หรือหน่วยงานอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง โดยใช้หลักสูตรของกรมอนามัยกระทรวง
สาธารณสุขหรือเทียบเท่า 
 
               ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิง(Care Giver) 
คุณสมบัติ 
  1. เป็นไปตามประกาศส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก าหนด 
   (1) อายุไม่ต่ ากว่า 18 ปี 
  (2) จบการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับประถมศึกษา 
  (3) มีความพร้อมด้านร่างกายและจิตใจ และมีเจตคติที่ดีต่อการดูแลผู้สูงอายุ ที่มีภาวะพ่ึงพิง 
  2. ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร CG 
  (1) อย่างน้อย 70 ชั่วโมง 
   (2) อบรมโดยหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น กรมอนามัย วิทยาลัย มหาวิทยาลัย 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาล หรือหน่วยงานอื่นๆที่เก่ียวข้องโดยใช้หลักสูตรของกรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุขหรือเทียบเท่า 
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