แบบ กนผ-ข2
(โครงการเยี่ยมผู้ป่วย)

แบบเสนอขออนุมัติโครงการ
เงินกองทุนเพื่อบริหารงานของสานักงานประกันสังคม
ประจาปี 2564
1. ชื่อโครงการ: โครงการประกันสังคมเยี่ยมผู้ทุพพลภาพ ผู้ป่วยประกันตนเจ็บป่วยในสถานพยาบาลหรือผู้ป่วย
หลังภาวะวิกฤต (Intermediate Care)
2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ: ประเด็นที่ 17 ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม
แผนการปฏิรูปประเทศ: ด้านสังคม
แผนปฏิบัติราชการสานักงานประกันสังคม: ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนานวัตกรรมการให้บริการ
และการเข้าถึงกลุ่มแรงงานที่มีความต้องการเฉพาะ
กลยุทธ์: กลยุทธ์ 2.1 พัฒนารูปแบบการดูแลผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยเรื้อรัง/ทุพพลภาพซึ่งต้องการได้รับ
การดูแลอย่างใกล้ชิด หรือไม่สามารถดูแลตนเองได้ให้สามารถกลับมาใช้ชีวิต หรือกลับเข้าสู่ระบบ
แรงงาน ผ่านหน่วยงานในพื้นที่ซึ่งผู้ประกันตนรายนั้นๆ สามารถใช้สิทธิได้
3. หลักการและเหตุผล
เพื่อพัฒนารูปแบบการให้บริการเชิงรุกให้กับผู้ป่วยโรคเรื้อรังและผู้ทุพพลภาพและผู้ป่วยหลังภาวะ
วิ ก ฤต (Intermidiate Care) ซึ่ ง ส านั ก งานประกั น สั ง คมจะต้ อ งมี ก ารก ากั บ ดู แ ลสถานพยาบาล เพื่ อ ให้
สถานพยาบาลมีการให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตนอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น การดาเนินการเยี่ยม
ผู้ประกันตนที่ป่วยโรคเรื้อรังที่ควบคุมไม่ได้ เช่น เบาหวานที่มีค่าน้าตาลเกินเกณฑ์ที่กาหนดหรือมีโรคแทรกซ้อน
จากโรคเรื้ อรั งไม่ติดต่อ เช่น อัมพฤต อัมพาต โรคไต โรคหั ว ใจ และผู้ ทุพพลภาพและผู้ ป่ว ยหลั งภาวะวิ ก ฤต
Intermidiate Care) แต่ ต้ อ งการอุ ป กรณ์ ใ นการดู แ ลหลั ง จากออกจากโรงพยาบาลจึ ง เป็ น ยุ ท ธศาสตร์ เ ชิ ง รุ ก
โดยส านั กงานประกัน สั งคมรวมกั บ ภาคี เครือ ข่า ย เช่น สาธารณสุ ขจั งหวัดหรือสาธารณสุ ข อาเภอ ตลอดจน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมเยี่ยมผู้ป่วยโรคเรื้อรังและผู้ทุพพลภาพและผู้ป่วยหลังภาวะวิกฤต (Intermidiate
Care) สานักงานประกันสังคมจึงมีการพัฒนานวัตกรรมรูปแบบการให้บริการเชิงรุกให้กับผู้ป่วยโรคเรื้อรังและผู้
ทุพพลภาพและผู้ป่วยหลังภาวะวิกฤต (Intermidiate Care) และการให้ผู้ประกันตนได้รับความพึงพอใจที่สูงขึ้น
จากรูปแบบใหม่ซึ่งเป็นการสนับสนุนความสาเร็จตามยุทธศาสตร์ที่ 2 ในระยะ 5 ปี(2563-2567) ที่ สานักงาน
ประกันสังคมกาหนดครอบคลุมดูแลผู้ประกันตน หรือผู้ให้บริการที่มีความต้องการเฉพาะได้รับบริการ
และ
สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมที่มีอยู่เดิม ด้วยเหตุนี้ สานัก งานประกันสังคมจังหวัดสุโขทัย จึงได้มีการจัดทาโครงการ
ประกันสังคมเยี่ยมผู้ประกันตนที่ป่วยโรคเรื้อรังและผู้ทุพพลภาพและผู้ป่วยหลังภาวะวิกฤต (Intermidiate Care)
ขึ้ น มาเพื่ อ ช่ ว ยสร้ า งนวั ต กรรมรู ป แบบการให้ บ ริ ก ารทางการแพทย์ ดู แ ลผู้ ป ระกั น ตนหรื อ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารที่ มี
ความต้องการเฉพาะ ได้รับบริการและสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมที่มีอยู่เดิม
4. วัตถุประสงค์
1. พั ฒ นารู ป แบบการให้ บ ริ ก ารทางการแพทย์ เ ชิ ง รุ ก ให้ กั บ ผู้ ป่ ว ยโรคเรื้ อ รั ง และผู้ ทุ พ พลภาพ
และผู้ป่วยหลังภาวะวิกฤต ( Intermidiate Care)
2. ผู้ ป ระกัน ตนมีความพึง พอใจต่ อการให้ บริ การเยี่ ยมผู้ ประกั นตนเชิงรุ กให้ กับผู้ ป่ว ยโรคเรื้ อ รั ง
และผู้ทุพพลภาพและผู้ป่วยหลังภาวะวิกฤต (Intermidiate Care)

แบบ กนผ-ข2
(โครงการเยี่ยมผู้ป่วย)

5. กิจกรรม/วิธีการดาเนินงาน
จัดซื้อชุดของเยี่ยมผู้ประกันตนที่ป่วยโรคเรื้อรังและ ผู้ทุพพลภาพและผู้ป่วยหลังภาวะวิกฤต
(Intermidiate Care)
6. เป้าหมาย
1. ผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยในสถานพยาบาลและผู้ป่วยหลังภาวะวิกฤต (Intermediate Care)
จานวน 120 คน
2. ผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพ จานวน 134 คน
7. ระยะเวลาการดาเนินการ
กุมภาพันธ์ - ธันวาคม 2563
8. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผลผลิต: จานวนผู้ป่วยโรคเรื้อรังและผู้ทุพพลภาพและผู้ป่วยหลังภาวะวิกฤต (Intermidiate Care)
ที่ได้รับการการตรวจเยี่ยม
ผลลัพธ์: ความพึงพอใจของผู้ประกันตนต่อการให้ได้รับบริการเชิงรุกให้กับผู้ป่วยโรคเรื้อรังและผู้
ทุพพลภาพและผู้ป่วยหลังภาวะภาวะวิกฤต (Intermidiate Care) 100%
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้ป่วยโรคเรื้อรังและผู้ทุพพลภาพและผู้ป่วยหลังภาวะวิกฤต (Intermidiate Care) ได้รับบริการ
ทางการแพทย์เชิงรุกในรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไป
2. ผู้ประกันตนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการเยี่ยมผู้ประกันตนเชิงรุกให้กับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และผู้
ทุพพลภาพและผู้ป่วยหลังภาวะวิกฤต (Intermidiate Care)
10. แผนการดาเนินงาน
กิจกรรม/ขั้นตอน
1

2

3

4

5

เดือน
6
7

8

9

10

11

1. เสนอขออนุมัติโครงการจากผู้ว่าราชการ
จังหวัด
2. จัดซื้อของเยี่ยม
3. จัดหน่วยออกเยี่ยมผู้ประกันตนที่ป่วย
ณ สถานพยาบาล
4. จัดหน่วยออกเยี่ยมผู้ประกันตนทุพพลภาพ
5. รายงานผลการดาเนินงานโครงการ ภายใน
วันที่ 5 ของเดือนถัดไป

10. งบประมาณ
โดยเบิกค่าใช้จ่ายจากเงินกองทุนเพื่อบริหารสานักงานประกันสังคม ประจาปี 2564 ยุทธศาสตร์
ที่ 2 พัฒนานวัตกรรมการให้บริการและการเข้าถึงกลุ่มแรงงานที่มีความต้องการเฉพาะ งบดาเนินงาน ค่าวัสดุ
โครงการประกันสังคมเยี่ยมผู้ประกันตนเจ็บป่วยในสถานพยาบาลและผู้ทุพพลภาพและผู้ป่วยหลังภาวะวิกฤต
(Intermediate Care) จ านวน 127,000 บาท (หนึ่ ง แสนสองหมื่ น เจ็ ด พั น บาทถ้ ว น) เบิ ก จ่ า ยตามระเบี ยบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ดังนี้
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ประมาณการรายจ่าย (จาแนกตามประเภทงบรายจ่าย)
งบดาเนินงาน -ค่าวัสดุ
รายการค่าใช้จ่าย

รายละเอียดประมาณการค่าใช้จา่ ยของโครงการ

1. จัดซื้อของเยี่ยมผู้ประกันตนที่ปว่ ย ณ
สถานพยาบาล

จานวน 120 ชุด x 500 บาท = 60,000 บาท

2. จัดซื้อของเยี่ยมผู้ประกันตนที่ทพุ พลภาพ

จานวน 134 ชุด x 500 บาท = 67,000 บาท

รวมเป็นเงิน 127,000 บาท(หนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

12. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการจัดการ
ความเสี่ยงของโครงการ
แนวทางการจัดการ
ผู้ทุพพลภาพย้ายที่อยู่อาศัย
ประสานผู้ประกันตนก่อนออกเยี่ยม
13. ผู้รับผิดชอบโครงการ โครงการประกันสังคมเยี่ยมผู้ประกันตนเจ็บป่วยในสถานพยาบาลและผู้ทุพพลภาพ
และผู้ป่วยหลังภาวะวิกฤต (Intermediate Care)
เยี่ยมผู้ประกันตนที่ป่วย
(นางสาวกรรณิการ์ วงษ์งาม)
นักวิชาการแรงงานชานาญการ
เยี่ยมผู้ประกันตนทุพพลภาพ
(นางสาวลัดดาวรรณ วางมือ)
นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
14. ผู้เสนอโครงการ
(นายบรรจง แจ่มเกตุ)
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
15. ผู้อนุมัติโครงการ

อนุมัติ
(นางสาวจรรยา บุญสวาท)
ประกันสังคมจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย

