
การบรหิารจดัการคา่ใชจ้า่ย      
Long term care ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่

การดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือสนบัสนนุและสง่เสริมศนูย์พฒันา

และฟืน้ฟคูณุภาพชีวิตผู้สงูอายแุละคนพิการในระบบหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ                                    
โรงแรมดิเอ็มเพร็ส เชียงใหม่

นพ.กฤช ล่ีทองอนิ   

ที่ปรึกษา สปสช.



แนวทางการดาํเนินงานดแูลระยะยาวผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพงิ

1. สนับสนุนให้ อปท. เป็นเจ้าภาพหลักในการบริหารระบบภายใต้การ

สนับสนุนของเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภมูิในพ้ืนที่

2. คาํนึงถงึความยั่งยืนและเป็นไปได้ของงบประมาณระยะยาวในอนาคต

3. พัฒนาและขยายระบบบริการ LTC โดยมี…

-ผู้จัดการ Care Manager  (พยาบาล หรือนักกายภาพบาํบัด หรือ

นักสังคมสงเคราะห์)

-อาสาสมัคร Care giver ที่ผ่านการฝึกอบรมและขึน้ทะเบียน เพื่อ

ดแูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพงิในพืน้ที่ 1 : 5-10 คน

4. เน้นบูรณาการด้านบริการสาธารณสุขและบริการด้านสังคมในระดบั

จังหวัด (กองทุนฟ้ืนฟูฯ) และพืน้ที่ (กองทุนอปท.)
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สรปุผลการดําเนนิงานตามเปาหมาย และคาใชจาย LTC ป 59

สรุปการใชจายงบประมาณ LTC ภายใตวงเงิน 600 ลานบาท

รายการ วงเงิน ยอดจัดสรร เงินคงเหลือ

รพช. (แหงละ 1 แสนบาท.) 100,000,000 88,900,000 11,100,000

อปท. (รวม กทม.) 500,000,000   404,130,000  95,870,000

รวม 600,000,000 493,130,000 106,970,000
ขอมลู ณ. 30 สค.59

รายการ เปาหมาย ผลงาน

ผสอ.กลุมติดบานติดเตียง 100,000 ราย 80,826 คน

(กลุมติดบาน = 64,660 คน คิดเปนรอยละ 80 
กลุมติดเตียง =16,166 คน คิดเปนรอยละ 20 )

อปท.ในพ้ืนที่ดําเนินงาน LTC 1,000 แหง  1,752 แหง

หนวยบริการสังกัด สธ. ในพท.ดําเนินงาน LTC ป 59  จํานวน 889 แหง

หมายเหตุ ในป 59 กทม.ยังไมพรอมในการเขารวมดําเนินการ โดยคาดวาในป 60 จึงจะรวมดําเนินงาน



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ผสอ.(คน)
รวม 80,826 คน
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อปท.(แหง)
รวม 1,752 แหง
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ผูสูงอายุติดบานติดเตียง เปาหมาย 100,000  คน /  อปท.  เปาหมาย  1,000  แหง

กราฟแสดงจํานวนผสอ.กลุมติดบานติดเตียง และจํานวนอปท.ในพท. LTC ป 59 จําแนกรายเขต
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คาบริการสาธารณสุขสําหรบัผูสูงอายทุี่มีภาวะพึง่พิง 

ปงบประมาณ 2560

วัตถุประสงค : เพื่อใหผูสงูอายุที่มีภาวะพึง่พงิไดรับบรกิารดานสาธารณสขุตามชุด

สิทธปิระโยชน โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (เทศบาล/อบต.) เปนเจาภาพหลัก

ในการบริหารจัดการระบบการดูแลระยะยาวสาํหรบัผูสงูอายุที่มีภาวะพึง่พงิ ดวย

การสนับสนนุของหนวยบรกิารประจําและเครือขายในพื้นที่

เปาหมาย : ผูสูงอายุ 60 ปขึ้นไป สิทธิ UC ที่มีคะแนนประเมินความสามารถใน

การดําเนินชีวิตประจําวันตามดัชนีบารเธลเอดีแอล (Barthel ADL index) เทากับ

หรือนอยกวา 11 คะแนน

ค่าบริการฯผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพงิ ปี 59 ปี 60 เพิ่มขึน้

วงเงนิที่ได้รับ (ลบ.) 600 900 300

เป้าหมายผู้สูงอายุตดิบ้านตดิเตยีง (คน) 100,000 150,000 50,000



กองทุน

หลักประกัน

สุขภาพ อปท.
สปสช. กสธ.

พม.

มท.

สสส.

สช.

สวรส.

เอกชน

ศูนยพัฒนาคูณภาพ

ชีวิตผูสูงอายุใน

ชุมชน

Care manager

Caregiver

ผูสูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง

 750 ลบ.ซ้ือบริการ

150 ลบ. (on top) บริการ LTC ในหนวยบริการ

สนับสนุนบริการ 

LTC ในพ้ืนที่บริการเชิงรุก

ที่ศูนยฯ

บริการเชิงรุก

ที่บาน

บริการเชิงรุก

ที่บาน

หนวยบริการ

ประจํา (รพ.)

กรอบการบริหารค่าบริการฯสาํหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพงิปี 2560



กองทุน

หลักประกัน

สุขภาพ อปท.
สปสช. กสธ.

พม.

มท.

สสส.

สช.

สวรส.

เอกชน

ศูนยพัฒนาคูณภาพ

ชีวิตผูสูงอายุใน

ชุมชน

Care manager

Caregiver

ผูสูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง

 750 ลบ.ซ้ือบริการ

150 ลบ. (on top) บริการ LTC ในหนวยบริการ

สนับสนุนบริการ 

LTC ในพ้ืนที่บริการเชิงรุก

ที่ศูนยฯ

บริการเชิงรุก

ที่บาน

บริการเชิงรุก

ที่บาน

หนวยบริการ

ประจํา (รพ.)
สถานบริการ ซ้ือบริการ

กรอบการบริหารค่าบริการฯสาํหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพงิปี 2560
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สปสช.

กองทุนฯท้องถิ่น

องิประกาศ/ระเบียบ  สปสช.ที่เก่ียวกับ

กองทุน

ประกาศ/ระเบยีบคณะกก.กองทุนฯ

องิระเบยีบ อปท/ มท.

อปท.
เป็นแหล่งทนุสนับสนุน

ให้หน่วยงานตาม        

๗(๑)-๗(๕)

หน่วยงานรัฐ

รับเป็นเงนิรับ

ฝากใช้ระเบยีบ

ต้นสังกัด

องค์กรเอกชน/

ชมรมใช้ตาม   

ที่ตกลงกับ     

กองทุนฯ

ตามวัตถุประสงค์และกจิกรรม
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สปสช.

กองทุนฯท้องถิ่น

องิประกาศ/ระเบียบ  สปสช.ที่เก่ียวกับ

กองทุน/LTC

ประกาศ/ระเบยีบคณะกก.กองทุนฯ

องิระเบยีบ อปท/ มท.

เงิน LTC

อปท. เป็นแหล่งทนุสนับสนุน

การจดับริการ LTC ให้

หน่วยงาน ตาม  ๗/๑

รับเป็นเงนิรับ

ฝาก ใช้ระเบียบ

ต้นสังกัด

ดาํเนินการตามวัตถุประสงค์และกจิกรรมที่ตกลงกับ

กองทุน

หน่วยบริการ*

รับเป็นเงนิรับ

ฝาก ใช้ระเบียบ

ต้นสังกัด

สถานบริการ ศูนย์พัฒนาฯ

รับเป็นเงนิรับ

ฝาก ใช้ระเบียบ

ต้นสังกัด

*หน่วยบริการ สธ รับเข้าเงนิบาํรุง 
แยกประเภทเงนิไม่แยกบญัชี
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สปสช.

กองทุนฯท้องถิ่น-องิประกาศ สปสช.

-ประกาศคณะกก.

กองทนุฯ

-องิระเบียบ มท. เงนิ LTC

อปท.

ศูนย์

เป็นเงนินอกงบประมาณ/

เงนิรับฝาก  ดาํเนินการ

ตามที่ตกลงกับกองทุนฯ

อิงระเบียบ อปท./ มท.

ศูนย์บริการ

สาธารณสุข/

รพ.เทศบาล

เป็นเงนินอกงบประมาณ/

เงนิรับฝาก  ดาํเนินการ

ตามที่ตกลงกับกองทุนฯ

อิงระเบียบ อปท./ มท.
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ศูนย์

สปสช.

กองทุนฯท้องถิ่น

-องิประกาศ สปสช.

-ประกาศคณะกก.กองทุนฯ

-องิระเบียบ อปท/ มท.

ดาํเนินการที่ตกลงกับ

กองทุนฯ

ระเบียบศูนย์ตามที่ตก

ลงกับ อปท หรือองิ

ระเบียบ อปท./ มท.

เงนิ LTC

อปท.

กาํกับ

บนพืน้ฐานการมีส่วนร่วม โปร่งใส 

ตรวจสอบได้ ประชาชนได้ประโยชน์



ประกาศคณะกรรมการหลกัประกันสุขภาพแหงชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ   

เพื่อสนบัสนนุใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ดาํเนนิงานและบริหารจัดการกองทุน

หลักประกนัสขุภาพในระดับทองถิน่หรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๕๗ และที่แกไขเพิ่มเติม

 ขอ ๑๑(๒) ออกระเบียบที่จําเปนเพ่ือประสิทธิภาพในการบรหิารกองทนุ.......

 ขอ ๗/๑ เงินกองทนุหลักประกันสุขภาพ ตามขอ ๕/๑ และขอ ๕/๒ ใหใชจายเพ่ือสนับสนุนและ

สงเสริมการจัดบริการดูแลระยะยาว.............ของศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในชุมชนหรือ

หนวยบริการหรือสถานบริการ ที่จัดบริการ.......ที่คณะอนุกรรมการตามขอ ๘/๑ เห็นชอบ ทั้งนี้

กรณีที่ใชเงินกองทนุตามขอ ๕/๑ และ ขอ๕/๒ ใหคณะอนุกรรมการรายงานใหคณะกรรมการ

กองทุนทราบ

คาใชจายตามวรรคหนึ่ง ใหจายเปนคาตอบแทนของบคุลากรที่เก่ียวของตามอัตราที่

หนวยงานที่จัดบรกิารกําหนดได และรวมถึงจายเปนคาตอบแทนของผูชวยเหลือดูแลผูสูงอายุที่

มีภาวะพ่ึงพิง ในอัตราที่แตกตางกันไดตามอัตราที่หนวยงานที่จัดบริการกําหนดหรือตามที่

คณะอนุกรรมการตามขอ ๘/๑ กําหนดหรือเหน็ชอบ แตตองไมเกินคาแรงขัน้ต่ําที่รัฐบาล

กําหนด”

 ขอ ๘/๑ ใหคณะกรรมการกองทุนแตงตั้งคณะอชุดหนึง่ชื่อ “คณะอนุกรรมการสนับสนุนการ

จัดบริการดูแลระยะยาวสําหรับผูสูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง”



อปท.(กองทนุฯ) ดําเนนิการ

 แตงต้ังคณะอนุกรรมการ LTC

 จัดทําระเบียบคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพ้ืนท่ีหรือทองถิ่น (ตัวอยาง)
คาใชจายบริการ LTC

> คาตอบแทน CG – กําหนดเง่ือนไข ดูแลผูสูงอายุไมเกิน 6 คน 

             - ความถี่ ดูแล กลุม 1 อยางนอย 1 / เดือน  กลุม 2,3 อยางนอย 4 / เดือน 

                                             กลุม 4 อยางนอย 8 / เดือน

             -เหมาจายดูแลตาม CP กลุม1      -250 บาท/ผสอ 1 ราย/เดือน

                                                        กลุม 2,3  -280 บาท/ ผสอ 1 ราย/เดือน

                                                         กลุม 4    -300 บาท / ผสอ 1 ราย/เดือน

               ท้ังน้ีไมเกินคาแรงขั้นตํ่าท่ีรัฐบาลกําหนด

    > คาตอบแทนนอกเวลา CM/บุคลากรสาธารณสุข อัตรา........บาท/ชม 

                    วันราชการปกติไมเกิน 2 ชม วันหยุดราชการไมเกิน 6 ชม                                                  

> คาวัสดุ อุปกรณทางการแพทย และอุปกรณเคร่ืองชวยท่ีจําเปน

  



คณะอนุ กก. LTC

 ผู้บริหารสูงสุดของ อปท หรือผู้บริหารที่รับได้มอบหมาย      ประธาน

 ผู้แทนกรรมการกองทุนฯ 2 คน

 ผอ.รพ.ของรัฐในพืน้ที่หรือผู้แทน 1 คน

 สาธารณสุขอาํเภอในพืน้ที่หรือผู้แทน 1 คน

 หน.หน่วยบริการปฐมภูมขิองรัฐในพืน้ที่ 1 คน

 ผู้จัดการระบบการดูแลระยะยาวฯ 1 คน

 ผู้ช่วยเหลือดูแล ผสอ.ฯ 1 คน

 ปลัด อปท หรือ จนท.อ่ืนที่ได้รับมอบหมาย                     เลขานุการ

หน้าที่ : พจิารณาจัดหา กาํหนดอัตราการชดเชยค่าบริการ รวมถงึ
ค่าตอบแทน  และเหน็ชอบให้หน่วยงานที่จัดบริการเข้าร่วมจัดบริการ 



แนวปฏิบัติสําหรับ                                                                                           
องคกรปกครองสวนทองถ่ินและคณะอนกุรรมการ LTC                                                                           

ตามประกาศสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ                                                                                    
เรื่อง หลักเกณฑการสนับสนุนสงเสริมกิจกรรมศูนยพัฒนาและฟนฟูคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและ

คนพิการ  พ.ศ.2560



1. แนวปฏิบัติสําหรับอปท.และคณะอนุกรรมการ LTC 

ในการพิจารณาศูนยใหเขารวมจัดบริการ และมีสิทธิรับคาใชจายเพ่ือจัดบริการดูแลระยะยาว

ฯ1) การตรวจสอบเอกสารคุณลักษณะศูนยประกอบการพิจารณา

ของคณะอนุกรรมการ LTC เฉพาะศูนยที่จัดตั้งโดยหนวยงานของ

รัฐ  (ศูนยที่จัดตั้งโดยอปท ใหจัดทําหลักฐานไวเพ่ือการตรวจสอบ)  

ลําดบั

ที่
หลักเกณฑการพิจารณา

คุณลักษณะศูนย
เอกสารประกอบการ

พิจารณา

1. จัดตั้งและกํากับ หรือดําเนินการ

โดยหนวยงานของรัฐ
คําสั่งการจัดตั้งศูนย ซ่ึง

อาจเปนฉบับเดียวกับ

คําสั่งแตงตั้ง

คณะกรรมการศนูย

(เอกสารหมายเลข1)

2. บริหารจัดการโดยคณะกรรมการ 

ซ่ึงอาจบริหารเปนอิสระจาก

หนวยงานที่จัดตั้งหรือดําเนินการก็

ได ทั้งนี ้ใหคณะกรรมการมี

องคประกอบจากภาคสวนตางๆ 

ในทองถ่ินหรือพ้ืนที่

เอกสารหมายเลข 1

ผู้บริหารสงูสดุของหน่วยงาน............



ลําดับ

ที่
หลักเกณฑการ

พิจารณา

คุณลักษณะศูนย

เอกสารประกอบการ

พิจารณา

3 มีที่ทําการหรือ

สถานที่ติดตอ

เพ่ืออํานวยความ

สะดวกในการ

ติดตอ

ประสานงาน

1. ภาพถายแสดงที่ทํา

การหรือสถานที่ติดตอ

พรอมปายแสดงชื่อศูนย

2. หนังสือรบัรองจากผูมี

อํานาจหรือเจาของ

สถานที่อนุญาตใหใช

สถานที่เปนที่ทําการศนูย

3. แผนที่แสดงที่ทาํการ

ศูนย (เอกสารหมายเลข 

2)

เอกสารหมายเลข 2



ลําดบั

ที่

หลกัเกณฑการพิจารณาคุณลักษณะศูนย เอกสารประกอบการพิจารณา

4. มี CM หรือเจาหนาที่สาธารณสุขของหนวยบริการ

หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีความรูในการ

จัดทําแผนการดูแลรายบคุคล มาชวยปฏิบัติงานเปน

ผูจัดการระบบตามความเหมาะสม

1. เอกสารทะเบียนรายช่ือ CM หรือ เจาหนาที่สาธารณสุขของหนวยบริการ 

หรือ อปท.ที่มีความรูในการจัดทํา CP มาชวยปฏิบตัิงาน

2. สําเนาใบประกาศ/หลกัฐานแสดงการผานการอบรมหรือมีความรูในการจัดทํา 

CP ของ CM หรือเจาหนาที่สาธารณสุขของหนวยบริการ หรือ อปท. (โดยลง

นามรับรองสําเนาถูกตอง) (เอกสารหมายเลข 3)

5. มีผูชวยเหลือดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงในการ

ใหบริการดูแลตามแผนการดูแลรายบุคคล

1. เอกสารทะเบียนรายช่ือ CG

2. สําเนาใบประกาศ/หลกัฐานที่ผานการอบรมหลกัสตูรผูชวยเหลือดูแลผูสงูอายุ

ที่มีภาวะพ่ึงพิง (โดยลงนามรับรองสําเนาถกูตอง) (เอกสารหมายเลข 4)

เอกสารหมายเลข 3

เอกสารหมายเลข 4



เอกสารหมายเลข 9 เอกสารหมายเลข 9



2) ขั้นตอนการพิจารณา

คุณลักษณะศูนยและขอเสนอ CP 

ของคณะอนุกรรมการ LTC 

เพ่ือเห็นชอบใหศูนยเขารวม

จัดบริการ และไดรับการสนับสนนุ

คาใชจายเพ่ือจัดบริการดูแลระยะ

ยาวฯ

อปท.รวบรวมเอกสาร/หลักฐานคุณลักษณะศูนย และ

ขอเสนอโครงการบริการฯและสรุปแผนการดูแลรายบุคคล

พรอมคาบริการเหมาจายตอราย ตอป ของศูนย เพ่ือเสนอ

ตอคณะอนุกรรมการ LTC 

  

 
ไมเห็นชอบ/

แจงกลับให

แกไขคณะอนุ LTC พิจารณาคุณลักษณะ 

ศูนยเพ่ือใหเขารวมจัดบริการ และ

พิจารณาขอเสนอโครงการและ CP เพ่ือ

สนับสนนุคาใชจายจัดบริการดูแลระยะ

ยาวฯ ตามประกาศคณะกรรมการฯ 

พ.ศ.2557 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมขอ 7/1)

- เอกสารขอเสนอคุณลักษณะของ

ศูนยและขอเสนอ CP  

(เอกสารหมายเลข 1 – 6)

- แบบฟอรมการพิจารณาขอเสนอ

คุณลักษณะของศูนยและขอเสนอ

CP จัดเรียงเอกสารดังนี้

(เอกสารหมายเลข 9 สวนท่ี 1, 2 

เอกสารหมายเลข 1 –8 )

 

อปท.จัดทําขอตกลงการจัดบริการดูแลระยะยาวฯกับศูนย

และสนับสนุนคาบริการ LTC หรืองบกองทุนหลักประกัน

สุขภาพฯ ตาม CP ท่ีคณะอนุกรรมการ LTC เห็นชอบ

 

เห็นชอบ 

แจงคณะกรรมการกองทุนฯทองถิ่น

ทราบและพิจารณาอนุมัตใิหเบกิ 

จายตามประกาศคณะกรรมการฯ 

พ.ศ.2557 และที่แกไขเพ่ิมเติม

 
1. เห็นชอบใหศูนยที่จัดตั้งหรือดําเนินการ   

โดยหนวยงานของรัฐเขารวมจดับริการ

2. เห็นชอบ Care 

Plan

- เอกสารหมายเลข 10

ข้ันตอนดําเนินงาน ตัวอยางเอกสาร



เอกสารหมายเลข 6

เอกสารหมายเลข 5



เอกสารหมายเลข 7 เอกสารหมายเลข 8



เอกสารหมายเลข 10



เอกสารหมายเลข 11



3) การกํากับติดตามและประเมินผล
การลงเย่ียมบาน
คณะอนุกรรมการ LTC และหรือคณะกรรมการกองทุนฯท้องถิ่น 

อาจพจิารณาลงเยีย่มบ้านผู้สูงอายุทีม่ีภาวะพึง่พงิแต่ละราย เพือ่สอบถาม

ผู้สูงอายุและครอบครัว หรือสังเกตการปฏิบัติงานของ CG ตามทีเ่ห็นสมควร

รายงานผลการดําเนนิงานและการเงิน

  คณะกรรมการกองทุนฯทองถิ่น อาจกําหนดใหศูนยสงรายงานและ

หรือรายงานตอท่ีประชุมคณะกรรมการกองทุนฯทองถิ่นและคณะอนุกรรมการ 

LTC ตามความเหมาะสม ท้ังนี้การรายงานผลการดําเนินงานและการเงิน

เปนไปตามหลักเกณฑ และเง่ือนไขท่ีกําหนดตามขอตกลงการจัดระบบบริการ

ดูแลระยะยาวฯระหวาง อปท.กับ ศูนย (เอกสารหมายเลข 20,21) 

 การประเมินผล
        คณะกรรมการกองทุนฯทองถิ่น ประเมินผลจาก

รายงานที่ศูนยสรุปผล จากการสังเกต/สอบถามจากผูสูงอายุที่มี

ภาวะพ่ึงพิงและครอบครัว หรือประสานหนวยงานวิชาการภายนอก

เขาประเมินผลตามความจําเปน
เอกสารหมายเลข20

เอกสารหมายเลข 21

























กรณี อปท.ท่ีไมใชพื้นท่ีเปาหมายหรือมิไดแสดงความจํานงเขารวม

ดําเนินการตอมาสนใจ อยากดําเนินงานบริการ ก็ดําเนินการได ตาม

ประกาศคณะกรรมการหลักฯ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑเพื่อ

สนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดําเนินงานและบริหารจัดการ

กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดบัทองถ่ินหรือพื้นท่ี พ.ศ. 2557 

ภายใตวัตถุประสงคของขอ 7(1) หรือขอ 7(3) แลวแตกรณี เพื่อเปน

คาบริการ LTC โดยประยุกตใชชุดสทิธิประโยชน และอัตราการชดเชย

ฯในประกาศฯ กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ(ฉบบัท่ี2) พ.ศ.2559 

เพียงแตอปท.จะไมไดรับเงินเพิ่มจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ

แหงชาติในสวนท่ีเปนคาบริการ LTC

การดําเนินงานดูแลระยะยาวฯในอปท.ที่ไมใชพื้นที่เปาหมาย



การจัดสรรประชากรผูสูงอายุกลุมติดบานติดเตียงป 2560



การจัดสรรประชากรผูสูงอายุกลุมติดบานติดเตียงปงบประมาณ 60  จําแนกรายเขตและจังหวัด

ตามสัดสวนประชากร 60 ปขึ้นไปสิทธิ ์UC (ภายใตวงเงิน 725,000,000 บ.)



We go together
ขอบคุณครับ
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