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       ผูม้ีอายุต ัง้แต่ 65 ปีขึน้ไป

      (ผูป้ระกนัตนประเภทที่ 1) 

          ผู้ มีอายุ 40-64 ปี 

         (ผู้ ประกันตนประเภทท่ี 2)

   
ผูป้ระกนัตน

    
ผู้ ท่ีมีอายตุัง้แต่ 65 ปีขึน้ไป

ผู้ อยู่ในระบบประกันการรักษาพยาบาล เช่น สมาคมประกันสุขภาพ สมาคมประกันสุขภาพแห่งชาติ ประกันการ

รักษาพยาบาลขององค์กร

ของรัฐ ท่ีมีอายุ 40-64 ปี 

(มีคุณสมบัติโดยอัตโนมัติทันทีท่ีมีอายุครบ 40 ปี และเปลี่ยน

เป็นประกันตนประเภทท่ี 1 โดยอัตโนมัติทันทีท่ีมีอายุครบ 65 ปี)

เง่ือนไขการใช้
บริการ

- อยูใ่นสภาพต้องได้รับการดแูล
- อยูใ่นสภาพต้องได้รับการชว่ยเหลือ

- เม่ืออยูใ่นสภาพต้องได้รับการดแูล (ชว่ยเหลือ) เน่ืองจากความเจ็บป่วยด้วยความชราเทา่นัน้ (*เฉพาะโรคท่ี
กําหนด)

วิธีเก็บเงินคา่
ประกนั

- หนว่ยงานสว่นภมูิภาคและเขตพิเศษเป็นผู้ เก็บ
(โดยพืน้ฐานจะหกัจากเงินบํานาญ)

- เร่ิมเก็บในเดือนท่ีมีอายคุรบ 65 ปี

- เก็บพร้อมกบัคา่ประกนัการรักษาพยาบาล
(ถ้าเป็นผู้ ท่ีอยูใ่นระบบประกนัสขุภาพ โดยพืน้ฐานเจ้าของกิจการจะรับผิดชอบคร่ึงหนึง่)

- เร่ิมเก็บในเดือนท่ีมีอายคุรบ 40 ปี

1. มะเร็ง (เฉพาะกรณีได้รับการวินิจฉยัจากแพทย์ท่ีได้รับการยอมรับโดยทัว่ไป วา่อยูใ่นสภาพท่ีไมส่ามารถรักษาให้หาย
ได้)

9. โรคโพรงกระดกูสนัหลงัตีบ

2. โรคข้ออกัเสบรูมาตอยด์ 10. โรคชราในเดก็
3. โรคกล้ามเนือ้ออ่นแรง (ALS) 11. โรค MSA (โรคการฝ่อหลายระบบของสมอง)
4. โรค OPLL (โรคท่ีเกิดจากภาวะหินปนูท่ีเกาะกบัผงัผืดในชอ่งกระดกูสนัหลงั) 12. โรคเส้นประสาทท่ีเกิดจากเบาหวาน โรคไตจากเบาหวาน โรคเบาหวานขึน้ประสาทจอรับภาพ

5. โรคกระดกูพรุนท่ีทําให้กระดกูหกั 13 โรคหลอดเลือดสมอง
6. ภาวะสมองเส่ือมในผู้สงูอายตุอนต้น 14 ภาวะหลอดเลือดแดงแข็งตวั (Arteriosclerosis obliterans (ASO)
7. โรคก้านสมองเส่ือม (Progressive Supranuclear Palsy หรือ PSP) ภาวะฐานของ
เปลือกสมองเส่ือม (Corticobasal degeneration หรือ CBD)修正しました。 และพาร์กิน
สนั

15 โรคปอดอดุกัน้เรือ้รัง

8. โรคกล้ามเนือ้เสียการประสานงานจากสมองน้อยและไขสนัหลงั 16 โรคข้อเขา่เส่ือมท่ีข้อเขา่ทัง้สองข้างหรือข้อตอ่สะโพก มีการผิดรูปอยา่งเห็นได้ชดั

*โรคท่ีกําหนด ได้แก่

คา่ประกนัการเจ็บป่วยระยะยาวสําหรับผู้ประกนัตนประเภทท่ี 2
1. ค่าประกนัประเภทท่ี 2 สําหรับผู้อยู่ในระบบประกนัสขุภาพ

ค่าประกนัการเจ็บป่วยระยะยาวสําหรับผู้ประกนัตนประเภทท่ี 2 ท่ีอยู่ในระบบประกนัสขุภาพจะถกูเรียกเก็บพร้อมกบัค่าประกนัสขุภาพ ทัง้นี ้ผู้ประกนัตนและเจ้าของกิจการจะรับผิดชอบ

ในการชําระค่าประกนัการเจ็บป่วยระยะยาวฝ่ายละ 50% เช่นเดียวกบัค่าประกนัสขุภาพ

2. ค่าประกนัประเภทท่ี 2 สําหรับผู้อยู่ในระบบประกนัสขุภาพแหง่ชาติ
ค่าประกนัการเจ็บป่วยระยะยาวสําหรับผู้ประกนัตนประเภทท่ี 2 ท่ีอยู่ในระบบประกนัสขุภาพแห่งชาติจะถกูเรียกเก็บพร้อมกบัค่าประกนัสขุภาพแหง่ชาติ

เกีย่วกบัระบบประกนัการเจ็บป่วยระยะยาว
(สาํหรบัผูท้ีม่อีาย ุ40 ปี)

สงัคมรว่มกนัดแูลผูส้งูอายเุพือ่ลดความกงัวลในยามชรา
ระบบประกนัการเจ็บป่วยระยะยาวเร ิม่ขึน้ในปี 2000 มวีตัถปุระสงคเ์พือ่ใหส้งัคมโดยรวมชว่ยกนัดแูลผูส้งูอาย ุ
โดยมทีีม่าจากการทีญ่ีปุ่่ นกลายเป็นสงัคมผูส้งูอาย ุการเพิม่ขึน้ของครอบครวัเดีย่ว ปัญหาการตอ้งลาออกจาก
งานเพือ่ดแูลผูป่้วยหรอืผูส้งูอายใุนครอบครวั เป็นตน้ ปัจจบุนัระบบนีไ้ดก้ลายเป็นระบบชว่ยเหลอืผูส้งูอายทุี่
ตอ้งการการดแูลและมผูีใ้ชร้ะบบประกนันีร้าว 6,280,000 คน ผูท้ีจ่ะเขา้ระบบประกนันีต้อ้งมอีายตุ ัง้แต ่40 ปี
ขึน้ไปและตอ้งชาํระเงนิคา่ประกนั เน่ืองจากชว่งอาย ุ40-64 ปีเป็นวยัทีม่คีวามเป็นไปไดส้งูทีผู่ป้ระกนัตนจะ
เจ็บป่วยเน่ืองจากอายทุีเ่พิม่มากขึน้และตอ้งการการดแูล นอกจากน้ันยงัเป็นชว่งทีม่คีวามเป็นไปไดม้ากทีบ่ดิา
มารดาของผูป้ระกนัย่างเขา้สูว่ยัชราและตอ้งการการดแูลเป็นพเิศษ

   ผูเ้ขา้รว่มในระบบประกนัการเจ็บป่วยระยะยาว (ผูป้ระกนัตน)
    

ผูป้ระกนัตนในระบบประกนัการเจ็บป่วยระยะยาวแบ่งเป็นผูป้ระกนัตนทีม่อีายตุ ัง้แต่ 65 ปีขึน้ไป (ผูป้ระกนัตนประเภทที ่1) และผูป้ระกนัตน
ทีม่อีาย ุ40-64 ปี (ผูป้ระกนัตนประเภทที ่2) ผูป้ระกนัตนประเภทที ่1 สามารถใชบ้รกิารการดแูลไดห้ากไดร้บัการรบัรองความจาํเป็นตอ้ง
ไดร้บัการดแูล หรอืไดร้บัการรบัรองความจาํเป็นตอ้งไดร้บัการชว่ยเหลอืไม่ว่าจะดว้ยสาเหตใุดก็ตาม สว่นผูป้ระกนัตนประเภทที ่2 สามารถ
ใชบ้รกิารการดแูลไดห้ากไดร้บัการรบัรองความจาํเป็นตอ้งไดร้บัการดแูล (การชว่ยเหลอื) ในกรณีทีม่สีาเหตมุาจากความเจ็บป่วย
เน่ืองจากอายทุีเ่พิม่มากขึน้ (*เฉพาะโรคทีก่าํหนด)



ประเทศ2
5％

ผูร้บัประกนั

(หน่วยงานในพืน้ที,่ สหภาพภมูภิาค)        

ผู้ ดําเนินงานประกนัการเจ็บป่วยระยะยาว (ผู้ รับประกนั) กบัการเงิน
ผู้ รับประกนัของประกนัการเจ็บป่วยระยะยาวคือหน่วยงานในพืน้ท่ีและพืน้ท่ีพิเศษ (สหภาพภมิูภาค ในกรณีท่ีมีการจดัตัง้สหภาพในภมิูภาค) ผู้ รับประกนัของประกนัการ

เจ็บป่วยระยะยาวจะชําระค่าใช้จ่ายสําหรับบริการในการดแูลผู้ ป่วย 70-90% พร้อมกบัเรียกเก็บค่าประกนัจากผู้ประกนัตนประเภทท่ี 1 และบริหารงานด้านการเงินของ

ประกนัการเจ็บป่วยระยะยาว โดย 50% เป็นเงินจากภาครัฐและอีก 50% เป็นเงินจากค่าประกนั (ปัจจบุนัได้รับจากผู้ประกนัตนประเภทท่ี 1: 23%, ผู้ประกนัตน

ประเภทท่ี 2: 27%)
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 เมือง
１2.5％

ผู้ประกนัตนประเภทท่ี 1
- อายุ 65 ปีขึน้ไป

ค่าประกนัประเภทท่ี 1

23%

ค่าประกนัประเภทท่ี 2 27
％

ผู้ให้บริการดแูลผู้ ป่วย
ชําระค่าใช้จ่าย

70-90%

รับผิดชอบ 10-30% บรกิารในประกนั          
การเจ็บป่วยระยะยาว

เรียกเก็บเงิน

ค ว า ม สั ม พั น ธ ์
ด ้ า น ป ร ะ กั น

ผู้ประกนัตน

เกีย่วกบับรกิารดแูลผูป่้วยหลกัๆ ทีส่ามารถรบับรกิารได ้(กรณุาสอบถามรายละเอยีดจากศูนยช์ว่ยเหลอืโดยรวมในพืน้ทีท่ีท่า่นอาศยัอยู่)

 จงัหวดั
１2.5％

บริการท่ีเจ้าหน้าท่ีท่ีมาดแูลชว่ยเหลือท่ีบ้าน (โฮมเฮลเปอร์) จะดแูล
ชว่ยเหลือในการอาบนํา้ ขบัถ่าย รับประทานอาหาร และอ่ืนๆ รวมถึง

การทําอาหาร ซกัเสือ้ฟ้า ทําความสะอาด ฯลฯ

บริการท่ีให้บริการในเวลาท่ีผู้ใช้บริการต้องการตลอด 24 ชม. 
โดยไมมี่วนัหยดุตามสภาพร่างกายและจิตใจของผู้ใช้บริการ มีทัง้

การทางไปดแูลเป็นระยะหรือเม่ือมีความจําเป็น นอกจากจะมี

เจ้าหน้าท่ีดแูลชว่ยเหลือแล้วยงัมีการร่วมมือกบัพยาบาลอีกด้วย 

ทําให้สามารถรับบริการได้พร้อมกนัทัง้การดแูลและการพยาบาล

บริการชว่ยเหลือด้านการใช้ชีวิตประจําวนัและการฝึกฝนการ

ทํางานของร่างกายท่ีให้บริการท่ีศนูย์แบบเช้าไปเย็นกลบัเป็นหลกั 

และผู้ใช้สามารถเลือกใช้บริการร่วมแบบไปดแูลท่ีบ้านหรือการเข้า

พกัในระยะสัน้

ผู้ ท่ีต้องมีการดแูลตลอดเวลาและมคีวามยากลาํบากในการให้การดแูลท่ีบ้าน

สามารถเข้าอยูใ่นศนูย์ได้ โดยจะให้บริการแบบรวมร่วมกบัการดแูลเก่ียวกบัการ

รับประทานอาหาร อาบนํา้ ขบัถ่าย ฯลฯ (* โดยพืน้ฐานสาํหรับผู้มีความ
จําเป็นต้องได้รับการดแูลระดบั 3 เทา่นัน้)

ผู้สงูอายท่ีุอยูอ่าศยัในบ้านพกัคนชราแบบเสียคา่บริการหรืออ่ืนๆ 

สามารถรับบริการชว่ยเหลือเก่ียวกบัการใช้ชีวิตประจําวนัและ

บริการดแูลผู้ ป่วยได้

บริการท่ีสามารถเข้าพกัระยะสัน้ท่ีศนูย์เพ่ือรับการชว่ยเหลือในการ

รับประทานอาหาร การอาบนํา้ และอ่ืนๆ รวมถึงการฝึกฝนร่างกาย

เพ่ือคงไว้หรือปรับปรุงการทํางานของร่างกายและจิตใจ อนัเป็นการ

แบง่เบาภาระในการดแูลให้กบัครอบครัว

นกักายภาพบําบดั นกักิจกรรมบําบดั นกับําบดัการพดูจะจดั

กิจกรรมการฟืน้ฟรู่างกายท่ีศนูย์หรือโรงพยาบาลเพ่ือให้สามารถใช้

ชีวิตประจําวนัด้วยตนเองได้ โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือรักษาและฟืน้ฟู

การทํางานทัง้ทางร่างกายและจิตใจให้แก่ผู้ใช้บริการ

ให้บริการชว่ยเหลือแบบเช้าไปเย็นกลบั เก่ียวกบัการรับประทาน

อาหาร การอาบนํา้ และอ่ืนๆ รวมถึงการฝึกฝนร่างกายเพ่ือคงไว้

หรือปรับปรุงการทํางานของร่างกายและจิตใจ พฒันาการทํางาน

ของชอ่งปาก

บริการท่ีผู้ประกนัตนสามารถเชา่อปุกรณ์ชว่ยเหลือในการดําเนิน

ชีวิตหรือในการดแูลผู้ ป่วยและผู้สงูอาย ุเชน่ รถเข็น เตียง

บริการท่ีพยาบาลหรือเจ้าหน้าท่ีอ่ืนๆ ให้การดแูลด้านความสะอาด 

การขบัถ่าย และอ่ืนๆ ในชีวิตประจําวนั รวมถึงให้การรักษาท่ีจําเป็น

ตามคําสัง่ของแพทย์เพ่ือให้ผู้ประกนัตนสามารถพกัฟืน้ร่างกายท่ี

บ้านได้

บริการท่ี
รับบริการ
ท่ีบ้าน

บรกิาร
ใชส้ถานที่

ตา่งๆ 
แบบเชา้ไป
เย็นกลบั

บริการ
แบบเข้าพกั

บริการ
ศนูย์ต่างๆ

การรบัรองความจาํเป็นในการดแูล
และการชว่ยเหลอื
ผูป้ระกนัตนประเภทที ่2
- อาย ุ40-64 ปี

บรกิารใหย้มื
อปุกรณช์ว่ย
เหลอืในการ
ดาํเนินชวีติ

บรกิารดแูล
และพยาบาล
ทีบ่า้น

บรกิารดแูล
ชว่ยเหลือ
ท่ีบ้าน
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  เมือ่คณุหรอืสมาชกิในครอบครวัตอ้งการการดแูลเมือ่เจ็บป่วย คณุจะตอ้งไดร้บัการรบัรองว่าจาํเป็นตอ้งไดร้บัการดแูล         

หรอืจาํเป็นตอ้งไดร้บัการชว่ยเหลอืกอ่นจงึจะใชบ้รกิารดแูลผูป่้วยได ้โดยมขีัน้ตอนการดาํเนินการดงันี้

1. ยืน่เร ือ่ง

ผู้ ท่ีต้องการใช้บริการดูแลผู้ ป่วยต้องย่ืนเร่ืองขอ "การรับรองความจําเป็นต้องได้รับการดูแลหรือช่วยเหลือ"  ท่ีฝ่ายงานรับผิดชอบในสํานักงานท้องถ่ิน (ศูนย์ช่วยเหลือโดยรวมในพืน้ท่ีและศูนย์
อ่ืนๆ บางแห่งมีบริการเป็นตัวแทนย่ืนเร่ืองให้ (ดูด้านล่างประกอบ)) โดยผู้ประกันตนประเภทท่ี 1 ต้องนํา "บัตรผู้ประกันตนการประกันการเจ็บป่วยระยะยาว", ผู้ประกันตนประเภทท่ี 2 ต้อง
นํา "บัตรผู้ประกันตนการประกันสุขภาพ" มาด้วย

2. การตรวจสอบและตดัสนิเพือ่รบัรองความจาํเป็นตอ้งไดร้บัการดแูล

■ การตรวจสอบเพือ่รบัรองและจดหมายความคดิเห็นแพทยท์ีร่ว่มรกัษา

เจา้หนา้ทีต่รวจสอบเพือ่รบัรอง เชน่ เจา้หนา้ทีข่องหน่วยงานในพืน้ทีจ่ะไปพบทีบ่า้นเพือ่สาํรวจดว้ยการสอบถามจากตวัผูป้ระกนัตนและครอบครวั เนือ้หา
การสาํรวจจะเหมือนกนัทั่วประเทศ นอกจากน้ันยงัสามารถรอ้งขอใหแ้พทยท์ีร่กัษาทาํจดหมายความคดิเห็นในดา้นการแพทยเ์กีย่วกบัสภาพทางรา่งกายและ
จติใจ (หน่วยงานในพืน้ทีเ่ป็นผูร้อ้งขอโดยตรง)

■ การพจิารณาและตดัสนิ

“คณะกรรมการพจิารณาเพือ่รบัรองเร ือ่งการดแูล” ซึง่ประกอบดว้ยผูม้คีวามรูแ้ละประสบการณด์า้นการรกัษาสขุภาพ สงัคมสงเคราะห ์และการแพทยจ์ะ
พจิารณาวา่ผูป้ระกนัตนตอ้งไดร้บัการดแูลในระดบัใด โดยจะพจิารณารว่มกบัผลการตรวจสอบเพือ่การรบัรองและหนังสอืความคดิเห็นจากแพทยผู์ร้กัษา ผลการ
พจิารณาจะแบ่งเป็นระดบัความจาํเป็นตอ้งไดร้บัการดแูลระดบั 1-5 หรอืความจาํเป็นตอ้งไดร้บัการชว่ยเหลอืระดบั 1-2
ทัง้นี ้ผูป้ระกนัตนประเภทที ่2 จะไดร้บัการรบัรองวา่อยูใ่นจาํเป็นตอ้งไดร้บัการดแูล (จาํเป็นตอ้งไดร้บัการชว่ยเหลอื) ในกรณีทีเ่ป็น “โรคทีก่าํหนด (ดตูาราง

หนา้ 1)” เท่าน้ัน

3. ไดร้บัการแจง้ผลการรบัรอง

โดยพืน้ฐานจะได้รับการแจ้งผลการรับรองจากหน่วยงานในพืน้ท่ีภายใน 30 วนันบัตัง้แต่วนัย่ืนเร่ือง

4. จดัทําแผนการดแูล

ในกรณีท่ีผู้ประกันตนซึ่งมีความจําเป็นต้องได้รับการดูแลระดับ 1-5 จะใช้บริการดแูลท่ีบ้าน ผู้ประกันตนต้องทําสัญญากับบริษัทผู้ ให้บริการดูแลช่วยเหลือท่ีบ้าน แล้วขอให้แคร์แมเนเจอร์ของบริษัท

นัน้จัดทําแผนการดูแล (แคร์แพลน) ท่ีมีรายละเอียดบริการท่ีจะใช้ด้วย หากผู้ประกันตนต้องการเข้าอยู่ในศนูย์ จะต้องสมัครกับศูนย์นัน้ๆ โดยตรง สําหรับผู้ ท่ีมีความจําเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือระดบั 

1-2 เจ้าหน้าท่ีผู้ รับผิดชอบของศนูย์ช่วยเหลือโดยรวมในพืน้ท่ี (ดูตารางด้านล่าง) จัดทําแผนป้องกันไม่ให้เกิดสภาพท่ีต้องได้รับการดูแล (แคร์แพลนเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดสภาพท่ีต้องได้รับการดแูล )

5. ใชบ้รกิาร

ผูป้ระกนัตนแสดง “บตัรผูป้ระกนัตน ประกนัการเจ็บป่วยระยะยาว” และ “หนังสอืแสดงสดัส่วนการรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในประกนัการเจ็บป่วยระยะยาว” 
ตอ่บรษิทัผูใ้หบ้รกิาร เพือ่รบับรกิารทีบ่า้นหรอืทีศ่นูยต์ามทีร่ะบใุนแผนการดแูล ทัง้นีผู้ใ้ชบ้รกิารจะตอ้งชาํระคา่ใชจ้า่ยตามแผนการดแูล 10-30%*

* ผูป้ระกนัตนประเภทที ่1 ทีม่อีายุ 65 ปีขึน้ไปและมรีายไดร้วมตอ่ปีตัง้แต ่1,600,000 เยนขึน้ไปจะตอ้งชาํระคา่ใชจ้า่ย 20% ส่วนผูท้ีม่รีายไดร้วมตอ่ปี
ตัง้แต ่2,200,000 เยนขึน้ไปจะตอ้งชาํระคา่ใชจ้า่ย 30% (ผูป้ระกนัตนประเภทที ่2 ชาํระคา่ใชจ้า่ย 10% ไม่วา่จะมรีายไดร้วมตอ่ปีเท่าไหรก็่ตาม)

１．ใหก้ารชว่ยเหลอืดา้นสขุภาพ ความสบายใจ และการใชช้วีติแกผู่ค้นในพืน้ที่

หน่วยงานท่ีให้การช่วยเหลือโดยรวม ทัง้ด้านสุขภาพ การรักษาพยาบาล และสังคมสงเคราะห์ เพ่ือให้ผู้สูงอายุในพืน้ท่ีใช้ชีวิตได้อย่างมีสุขภาพดีและสบายใจ ดําเนินงานอย่างเป็นสาธารณะโดย
หน่วยงานในพืน้ท่ีหรือองค์กรท่ีได้รับมอบหมายจากหน่วยงานในพืน้ท่ี และมีตัง้แต่ 1 แห่งขึน้ไปในแต่ละพืน้ท่ี

  คุณสามารถปรึกษาได้อย่างสบายใจเก่ียวกับปัญหาหรือความกังวลเก่ียวกับการดแูลผู้ ป่วยหรือผู้ สูงอายุ เป็นการให้คําปรึกษาและช่วยเหลือโดยไม่เสียค่าบริการใดๆ คุณสามารถค้นหาศนูย์
ช่วยเหลือโดยรวมในพืน้ท่ีในพืน้ท่ีท่ีคุณอาศัยอยู่ได้จากเว็บไซต์ของหน่วยงานในพืน้ท่ีหรืออื่นๆ (ศูนย์ช่วยเหลือโดยรวมในพืน้ท่ีในบางพืน้ท่ีอาจใช้ช่ือเรียกแบบอื่น)

２．ใหก้ารชว่ยเหลอืในหลากหลายเร ือ่ง เชน่ เร ือ่งเกีย่วกบัการดาํเนินชวีติของสมาชกิครอบครวัทีเ่ป็นผูส้งูอาย ุเร ือ่งเกีย่วกบัการดแูล

       ผูป่้วยหรอืผูส้งูอาย ุความกงัวลเกีย่วกบัการดแูลสมาชกิครอบครวัควบคูไ่ปกบัการทาํงาน
 ศนูย์ช่วยเหลือโดยรวมในพืน้ท่ีมีเจ้าหน้าท่ีซึง่เป็นผู้ เช่ียวชาญด้านการแพทย์ สงัคมสงเคราะห์ และการดแูลผู้ ป่วยหรือสงูอาย ุเช่น พยาบาลสาธารณสขุ นกัสงัคมสงเคราะห์ หวัหน้าแคร์แมเนเจอร์ บคุลากร

เหล่านีจ้ะนําความรู้ความเช่ียวชาญของตนมาใช้ในการทํางานร่วมกนั เพ่ือนําเสนอวิธีแก้ปัญหาอย่างชดัเจนตามรายละเอียดการปรึกษา เช่น อธิบายเก่ียวกบัระบบ แนะนําฝ่ายงานท่ีให้คําปรึกษา ในกรณีท่ี
จําเป็นก็จะช่วยเหลือในการดําเนินการเพ่ือให้ได้รับการช่วยเหลือต่างๆ เช่น การรับบริการดแูล

นอกจากนัน้ศนูย์ช่วยเหลือโดยรวมในพืน้ท่ียงัมีหน้าท่ีช่วยสร้างสขุภาพท่ีแขง็แรงให้แก่ผู้สงูอายใุนพืน้ท่ี ปกปอ้งสิทธ์ิของผู้สงูอาย ุสร้างเมืองท่ีใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกสบาย เป็นต้น
* หากมีความกงัวลเก่ียวกบัการดแูลตวัเองหรือสมาชิกในครอบครัวท่ีป่วยหรือสงูอาย ุกรุณาปรึกษาศนูย์ช่วยเหลือโดยรวมในพืน้ท่ีท่ีอาศยัอยู่โดยไม่ต้องลงัเล

วิธีใชบ้รกิารดูแลผูป่้วยและผูสู้งอายุ

ศูนยช์่วยเหลือโดยรวมในพืน้ที่ คือ



ระบบเปิดเผยขอ้มูลบรกิารดแูลผูป่้วยและ
ผูสู้งอายุ

http://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/
ค้นหาศนูย์ชว่ยเหลือโดยรวมในพืน้ท่ี บริษัทผู้ให้บริการการดแูลผู้ ป่วยและผู้สงูอายุ

ฝ่ายงานในพืน้ทีด่า้นการดแูลผูป่้วยและ
ผูสู้งอายุ

http://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/kaigo/madoguchi/
เปิดเผยข้อมลูของฝ่ายงานด้านการดแูลผู้ ป่วยและผู้สงูอายขุองแตล่ะพืน้ท่ี

กฎหมายว่าดว้ยการลางานเพือ่เลีย้งดบูุตร
และดแูลสมาชกิโดยย่อ

https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/34.html
รวบรวมข้อมลูเป็นเอกสารแผน่พบั เก่ียวกบัข้อมลูโดยย่อเก่ียวกบักฎหมายวา่ด้วยการลางานเพ่ือเลีย้งดบูตุรและดแูลสมาชิก พนกังานบริษัทท่ีใช้ระบบนีไ้ด้ 
ขัน้ตอนการย่ืนเร่ือง และอ่ืนๆ

เกีย่วกบัเงนิชว่ยเหลอืการพกังานเพือ่ดูแล
สมาชกิครอบครวั

https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_continue.html#g3
รวบรวมข้อมลูเก่ียวกบัข้อกําหนดในการรับเงินชว่ยเหลือการพกังานเพ่ือดแูลสมาชิกครอบครัว ขัน้ตอนการย่ืนเร่ือง และอ่ืนๆ

เว็บไซตก์ารลาออกจากงานเพือ่ดูแลสมาชกิ
ในครอบครวัเป็นศูนย ์

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000112622.html
เข้าถึงข้อมลูเก่ียวกบับริการดแูลผู้ ป่วยและผู้สงูอาย ุระบบสําหรับการดแูลสมาชิกครอบครัวพร้อมไปกับการทํางาน 

คอลเซน็เตอรโ์รคสมองเสือ่มในคนอายุนอ้ย http://y-ninchisyotel.net/index.html
รวบรวมข้อมลูหนว่ยงานท่ีรับปรึกษาปัญหาโรคสมองเส่ือมในคนอายนุ้อยและการชว่ยเหลือผู้ เป็นโรคสมองเส่ือมในคนอายนุ้อย

- ฝ่ายงานรับผิดชอบประกนัการเจ็บป่วยระยะยาวของหน่วยงานในพืน้ท่ี: ปรึกษาเร่ืองทัว่ไปเก่ียวกบัการดแูลผู้ ป่วยและผู้สงูอาย ุติดตอ่ทําเร่ืองในกรณีท่ีจะใช้ประกนัการเจ็บป่วยระยะยาว และอ่ืนๆ

- ศนูย์ช่วยเหลือโดยรวมในพืน้ท่ี: ปรึกษาปัญหาการดําเนินชีวิตประจําวนัของผู้สงูอาย ุเร่ืองเก่ียวกบัการป้องกนัในการดแูลผู้ ป่วยและผู้สงูอาย ุและอ่ืนๆ

- ฝ่ายสภาพแวดล้อมในการจ้างงานและความเท่าเทียมกนัในแผนกแรงงานประจําจงัหวดั: ปรึกษาเก่ียวกบักฎหมายวา่ด้วยการลางานเพ่ือเลีย้งดบูตุรและดแูลสมาชิก และอ่ืนๆ

- เฮลโลเวิร์ก: ย่ืนเร่ืองเพ่ือรับเงินช่วยเหลือการพกังานเพ่ือดแูลสมาชิกครอบครัว และอ่ืนๆ

- ผู้ประสานงานการช่วยเหลือโรคสมองเสื่อมในคนอายนุ้อย: ปรึกษาเก่ียวกบัโรคสมองเสื่อมในคนอายนุ้อย และอ่ืนๆ

 ว่ากนัว่าในแต่ละปีมีผู้ ท่ีลาออกจากงานเพ่ือดแูลสมาชิกในครอบครัวท่ีป่วยหรือสงูอายรุาว 100,000 คน รัฐบาลญ่ีปุ่ นมีเปา้หมายท่ีจะทําให้มีการลาออกจากงานเพ่ือดแูล
สมาชิกในครอบครัวเป็นศนูย์ภายในช่วงต้นทศวรรษ 2020 เพ่ือทําให้สงัคมท่ีประชาชนชาวญ่ีปุ่ นมีบทบาทในครอบครัว ท่ีทํางาน และอ่ืนๆ ได้มากขึน้เป็นจริงขึน้มาได้ โดยจดั
เตรียมการให้บริการดแูลผู้สงูอายแุละผู้ ป่วยท่ีจําเป็น การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทํางาน รวมถึงให้การช่วยเหลือต่อครอบครัว

มุ่งมั่นเพื่อใหม้ีการลาออกจากงาน
เพื่อดูแลสมาชกิในครอบครวัเป็นศูนย ์

ระบบเพื่อการดูแลสมาชกิครอบครวัควบคู่ไปกบัการทํางาน
 ตอ่ไปจะแนะนําบางสว่นของระบบท่ีกําหนดตามกฎหมายวา่ด้วยการลางานเพ่ือเลีย้งดบูตุรและดแูลสมาชิกในครอบครัว คณุสามารถดรูายละเอียดของกฎหมายนีไ้ด้ท่ี "กฎหมายวา่ด้วยการลางานเพ่ือเลีย้งดบูตุร

และดแูลสมาชิกในครอบครัวโดยย่อ" (ดตูาราง "ลิงก์ข้อมลูอ้างอิง") หรือปรึกษากบัฝ่ายสภาพแวดล้อมการจ้างงานและความเท่าเทียมกนัในแผนกแรงงานประจําจงัหวดั หรือหากมีข้อสงสยัเก่ียวกบัระบบในท่ีทํางานก็

ขอให้ปรึกษากบัฝ่ายบคุคลหรือฝ่ายธรุการ

１．ระบบการพกังานเพือ่ดแูลสมาชกิครอบครวั
ระบบท่ีพนกังานบริษัทสามารถขอพกังานเพ่ือดแูลสมาชิกในครอบครัวท่ีป่วยหรือชรา โดยสามารถขอพกังานได้รวม 93 วนัตอ่สมาชิกครอบครัว 1 คน และแบง่การพกังานได้ไม่เกิน 3 ครัง้ พนกังานสามารถย่ืน

เร่ืองตอ่บริษัทเพ่ือขอพกังานตามระบบนีไ้ด้

ทัง้นี ้ถ้าพนกังานมีคณุสมบติัครบถ้วนก็จะได้รับเงิน (เงินช่วยเหลือการพกังานเพ่ือดแูลสมาชิกครอบครัว) จากประกนัการจ้างงานเป็นจํานวน 67% ของคา่จ้างก่อนพกังานได้ตลอดช่วงท่ีพกังานเพ่ือดแูลสมาชิก
ครอบครัว

２．ระบบการลางานเพือ่ดแูลสมาชกิครอบครวั
พนกังานบริษัทสามารถลางานเพ่ือดแูลสมาชิกครอบครัวท่ีจําเป็นต้องได้รับการดแูลปีละไม่เกิน 5 วนัตอ่สมาชิกครอบครัว 1 คน ในกรณีท่ีมีสมาชิกในครอบครัวซึง่ต้องการการดแูลตัง้แต ่2 คนขึน้ไป จะลางานได้

ไม่เกิน 10 วนัตอ่ปี โดยสามารถลาในหน่วยละวนัและคร่ึงวนั (คร่ึงหนึง่ของชัว่โมงการทํางานท่ีกําหนดของหนึง่วนั) โดยจะแยกจากวนัหยดุแบบได้รับคา่จ้างและการพกังานเพ่ือดแูลสมาชิกครอบครัว พนกังาน

สามารถย่ืนเร่ืองตอ่บริษัทเพ่ือขอลางานตามระบบนีไ้ด้ (สามารถลางานเป็นหน่วยชัว่โมงได้โดยเร่ิมตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2021 เป็นต้นไป)

３．ระบบลดช ัว่โมงการทํางานเพือ่ดแูลสมาชกิครอบครวั
เจ้าของกิจการจะต้องจัดทําระบบใดระบบหนึ่งในข้อ a-d ด้านล่าง (ระบบท่ีสามารถใช้ได้ตัง้แต่ 2 ครัง้ขึน้ไปในเวลา 3 ปี นับตัง้แต่วันเร่ิมใช้ระบบสําหรับสมาชิกครอบครัวท่ีต้องการการดูแล 1 คน)

4.  การจาํกดัการทํางานนอกเหนือจากทีก่าํหนดเพือ่ดแูลสมาชกิครอบครวั (ระบบละเวน้การทํางานนอกเวลา)
ระบบละเว้นการทํางานนอกเวลาท่ีสามารถใช้ได้จนกว่าจะสิน้สดุการดแูลสมาชิกครอบครัว พนกังานสามารถย่ืนเร่ืองต่อบริษัทเพ่ือขอใช้ระบบนี ้

ตดิต่อสอบถาม

ลงิกข์อ้มูลอา้งองิ

4จัดทําขึน้ในเดือนธันวาคม 2019

หน่วยงานใหค้าํปรกึษาดา้นการดูแลคนป่วยและผูสู้งอายุและอืน่ๆ

ａ ระบบลดช ัว่โมงการทาํงาน: ระบบทีล่ดช ัว่โมงหรอืจาํนวนวนัทาํงานในหน่วยวนั สปัดาห ์เดอืน ฯลฯ
ｂ ระบบเวลาทํางานแบบยดืหยุน่: ระบบทีม่กีารกาํหนดช ัว่โมงการทาํงานรวมสาํหรบัระยะเวลาหน่ึงภายในชว่งไม่เกนิสามเดอืน แลว้พนักงาน
สามารถกาํหนดเวลาเขา้งานและเลกิงานไดต้ามตอ้งการภายในขอบเขตดงักลา่ว
ｃ ระบบการปรบัเปลีย่นเวลาเขา้ออกงาน: ระบบทีพ่นักงานสามารถปรบัเปลีย่นเวลาเขา้งานและเวลาออกงานใหเ้รว็ขึน้หรอืชา้ลงโดยทีจ่าํนวน
ช ัว่โมงทํางานในแตล่ะวนัไม่เปลีย่นแปลง
ｄ ระบบเงนิชว่ยเหลอืสาํหรบับรกิารดแูลผูป่้วยและผูส้งูอายทุีพ่นักงานใชบ้รกิารและระบบอืน่ๆ ทีเ่ท่าเทยีมกนั


