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ผู สูงอายุ  60 ป ข้ึนไป  สิทธิหลักประกันสุขภาพแหงชาติ มีภาวะพ่ึงพิง คะแนนประเมิน

ความสามารถในการดําเนินชีวิตประจําวันตามดัชนีบารเธลเอดีแอล (Barthel ADL index) เทากับหรือ

นอยกวา 11 คะแนน 

เพ่ือใหผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิงไดรับบริการดานสาธารณสุขตามชุดสิทธิประโยชนโดยเช่ือมโยงกับ

บริการทางสังคม โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 

กลุมเปาหมาย /

วัตถุประสงค







ขอ้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง

มาตรา ๔๗   เพื่อสรางหลักประกันสุขภาพแหงชาติใหกับบุคคลในพื้นท่ี  

โดยสงเสริมกระบวนการมีสวนรวมตามความพรอม  ความเหมาะสม  และ

ความตองการของประชาชนในทองถิ่น  ใหคณะกรรมการสนับสนุนและ

ประสานกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น  กําหนดหลักเกณฑเพื่อใหองคกร

ดังกลาวเปนผูดําเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพใน

ระดับทองถิ่นหรือพื้นท่ี  โดยใหไดรับคาใชจายจากกองทุน
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พรบ.หลักประกันสุขภาพแหงชาติ



• มาตรา 50 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลตําบลมีหนาท่ีตองทําในเขตเทศบาล 

ดังตอไปนี้

(7)  สงเสริมการพัฒนาสตรีเด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ

(9)  หนาท่ีอื่นตามท่ีกฎหมายบัญญัติใหเปนหนาท่ีของเทศบาล

• มาตรา 48 เตรส นายกเทศมนตรีมอีํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี้

(2) สั่ง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการของเทศบาล

(4) วางระเบียบเพื่อใหงานของเทศบาลเปนไปดวยความเรียบรอย

ประกาศคณะกรรมการหลกั 7

ขอ้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง

พรบ.เทศบาล



• มาตรา 67 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย องคการบริหารสวนตําบล มีหนาท่ีตองทําในเขต

องคการบริหารสวนตําบล ดังตอไปนี้    

(6)  สงเสริมการพัฒนาสตรีเด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ

(9) ปฏิบัติหนาท่ีอื่นตามท่ีทางราชการมอบหมาย

• มาตรา 59 นายกองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี้

(2)สั่ง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการขององคการบริหารสวนตําบล

(4) วางระเบียบเพื่อใหงานขององคการบริหารสวนตําบลเปนไปดวยความเรียบรอย

ประกาศคณะกรรมการหลกั 8

ขอ้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง

พรบ. สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล



ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ

เรื่อง หลักเกณฑเพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินงาน

และบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ินหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. ๒๕๖๑



ขอ ๔

“ผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง” หมายความวา ผูสูงอายุท่ีมีคะแนนประเมินความสามารถในการดําเนิน

ชีวิตประจําวันตามดัชนีบารเธลเอดีแอล (Barthel ADL index) เทากับหรือนอยกวาสิบเอ็ดคะแนน

หรือตามเกณฑการประเมินท่ีสํานักงานกําหนด

“การบริการสาธารณสุขสําหรับผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง” หมายความวา การบริการดูแล

ระยะยาวดานสาธารณสุขสําหรับผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง ท่ีบานหรือชุมชน โดยศูนยพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตผูสูงอายุในชุมชน หนวยบริการ หรือสถานบริการ

“ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในชุมชน” หมายความวา ศูนยซ่ึงดําเนินงานเกี่ยวกับ

การพัฒนาและฟนฟูคุณภาพชีวิตผูสูงอายุหรือคนพิการในชุมชน

“ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในชุมชน” หมายความวา ศูนยซ่ึงดําเนินงานเกี่ยวกับ

การพัฒนาและฟนฟูคุณภาพชีวิตผูสูงอายุหรือคนพิการในชุมชน



ขอ ๗

เงินหรือทรัพยสินในกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประกอบดวย 

(๑) เงินท่ีไดรับจัดสรรแตละปจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ

(๒) เงินสมทบจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น

(๓) รายไดอ่ืน ๆ หรือทรัพยสินท่ีไดรับมาในกิจการของกองทุนหลักประกันสุขภาพ

นอกจากเงินท่ีไดรับจัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติตาม (๑) แลว ใหองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นท่ีมีความพรอม ความเหมาะสม ซ่ึงไดแสดงความจํานงเขารวมและสํานักงาน

เห็นชอบ ไดรับเงินเพ่ิมจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติในสวนคาบริการสาธารณสุขสําหรับ

ผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นไมตองสมทบเงิน หรือคาบริการอ่ืน ตามท่ี

คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติกําหนด 

วรรคหนึ่ง คือ (๑) – (๓) ดําเนินงานกองทุนฯ อยางเดียว

วรรคสอง คือ เงินท่ีไดรับเพ่ิมเม่ือดําเนินงาน LTC และเงินกอนนี้ อปท.ไมตองสมทบ 



ขอ ๑๑

เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพในสวนคาบริการสาธารณสุขสําหรับผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง

ตามขอ ๗ วรรคสอง ใหสนับสนุนแกศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในชุมชน หนวยบริการหรือ

สถานบริการ เพ่ือจัดบริการสาธารณสุขสําหรับผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิงสิทธิหลักประกันสุขภาพ

แหงชาติตอป ตามชุดสิทธิประโยชนการบริการดานสาธารณสุขสําหรับผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิงท่ี

กําหนดในเอกสารหมายเลข ๒ แนบทายประกาศนี้ ท้ังนี้ ตามโครงการท่ีคณะอนุกรรมการสนับสนุน

การจัดบริการดูแลระยะยาวสําหรับผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิงอนุมัติ 

วรรคแรก วาดวยการจายเงิน LTC โดยจายให ศูนยฯ/หนวยบริการ/สถานบริการ *เทานั้น*

เพ่ือจัดบริการตามชุดสิทธิประโยชน *เฉพาะสิทธิหลักประกัน (บัตรทอง , UC) เทานั้น* 

บริการท่ีจัดนั้น ดูแลตอป คือ 12 เดือน นับจากวันท่ีระบุไวในขอตกลง

โดยประกาศฯ ๖๑ ให อนุฯ LTC อนุมัติโครงการไดเลย ไมตองผานชุดใหญ 



ขอ ๑๑

กรณีผูท่ีมีภาวะพ่ึงพิงนอกเหนือจากวรรคหนึ่ง ใหใชจายจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ

ตามขอ ๗ วรรคหนึ่ง และใชชุดสิทธิประโยชนการบริการดานสาธารณสุขสําหรับผูสูงอายุท่ีมีภาวะ

พ่ึงพิงมาเทียบเคียงโดยอนุโลม ท้ังนี้ ตามโครงการท่ีคณะกรรมการกองทุนอนุมัติ

วรรคสอง เขียนเพ่ือใหผูท่ีมีภาวะพ่ึง (ผูสูงอายุสิทธิอ่ืน, ผูท่ีมี ADL เทากับหรือนอยกวา 11)

ไดรับการดูแลแบบ LTC โดยใชชุดสิทธิประโยชนแบบ LTC ก็ได

แตใหใชเงินจากกองทุนตําบล โดยการอนุมัติของคณะกรรมการกองทุน

*หมายเหตุ เงินกองทุนตําบล อนุมัติโดยคณะกรรมการ

เงิน LTC อนุมัติโดย อนุฯ LTC

อํานาจการอนุมัติพิจารณาตามแหลงเงิน 



ขอ ๑๘

ใหคณะกรรมการกองทุนแตงตั้งคณะอนุกรรมการชุดหนึ่งช่ือ “คณะอนุกรรมการสนับสนุนการ

จัดบริการดูแลระยะยาวสําหรับผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง” ประกอบดวย 

(๑) ผูบริหารสูงสุดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือผูบริหารอ่ืน เปนประธานอนุกรรมการ              

ท่ีผูบริหารสูงสุดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมอบหมาย

(๒) ผูแทนกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ จํานวนสองคน เปนอนุกรรมการ

(๓) หัวหนาหนวยบริการประจําท่ีจัดบริการสาธารณสุขในทองถิ่น เปนอนุกรรมการ

หรือผูแทน (เชน โรงพยาบาลอําเภอ)

(๔) สาธารณสุขอําเภอหรือผูแทน เปนอนุกรรมการ

กองทุนท่ีดําเนินงาน LTC จะตองตั้งคณะอนุฯ LTC เพราะจะตองเปนผูอนุมัติโครงการ LTC

โดยในประกาศฯ ๖๑ กําหนดใหตั้งไดเทานี้ ไมเหมือนประกาศฯ ๕๙ ท่ีใชคําวาอยางนอย 



ขอ ๑๘

(๕) หัวหนาหนวยบริการปฐมภูมิท่ีจัดบริการสาธารณสุข เปนอนุกรรมการ

ในทองถิ่น (เชน รพ.สต.)

(๖) ผูจัดการการดูแลระยะยาวดานสาธารณสุข เปนอนุกรรมการ

(๗) ผูชวยเหลือดูแลผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง เปนอนุกรรมการ

(๘) ปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนอนุกรรมการ 

และเลขานุการ

(๙) เจาหนาท่ีอ่ืนท่ีผูบริหารสูงสุด เปนอนุกรรมการ

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมอบหมาย และผูชวยเลขานุการ



ขอ ๑๙

คณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสําหรับผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง 

มีอํานาจหนาท่ี พิจารณาอนุมัติโครงการ แผนการดูแลรายบุคคล รวมถึงคาใชจายตามแผนการดูแล

รายบุคคลสําหรับผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง ของศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในชุมชน หนวยบริการ 

หรือสถานบริการ 

ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในชุมชน ตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ีสํานักงาน

กําหนด

ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในชุมชน ท่ีสํานักงานกําหนด

ปจจุบันยึดตามประกาศ สปสช. เรื่องหลักเกณฑการสนับสนุนศูนยฯ (๒ มี.ค.๖๐)



สรปุบทบาทหนา้ทีข่องคณะอนกุรรมการ LTC

กาํหนดอตัราชดเชยบรกิารของการดแุลระยะยาวใหแ้ก่
ผูส้งูอายทุ ีม่ภีาวะพึง่พงิ

กาํหนดอตัราคา่ตอบแทนของสหสาขาวชิาชพี และ CG

ใหค้วามเห็นชอบวา่จะใหห้นว่ยงาน/องคก์รใด สามารถ
ขอรบังบการสนบัสนนุงบLTC ในพืน้ทีก่องทนุ
พจิารณาใหค้วามเห็นโครงการ/แผนการดแูลผูส้งูอายุ
(Care Plan) ทีห่นว่ยงานขอรบังบเสนอ
ตดิตามและรบัทราบรายงานผลการดาํเนนิงานของหนว่ยรบั
งบประมาณ

พจิารณาในเรือ่งตา่งๆ  ดงัตอ่ไปนี้



ชุดสทิธปิระโยชนก์ารบรกิารดา้นสาธารณสขุสําหรบัผูส้งูอายทุีม่ภีาวะพึง่พงิ 

ประเภทและ
กจิกรรมบรกิาร

ผูส้งูอายทุ ีม่ภีาวะพึง่พงิ
กลุม่ท ี ่๑

เคลือ่นไหวไดบ้า้ง
และอาจมปีญัหา
การกนิ หรอืการ
ขบัถา่ย แตไ่มม่ ี
ภาวะสบัสนทาง

สมอง

กลุม่ท ี ่๒
เหมอืนกลุม่ท ี ่๑
แตม่ภีาวะสบัสน

ทางสมอง

กลุม่ท ี ่๓
เคลือ่นไหวเอง

ไมไ่ด ้และอาจมี
ปญัหาการกนิ 

หรอืการขบัถา่ย 
หรอืมอีาการ

เจ็บป่วยรนุแรง

กลุม่ท ี ่๔
เหมอืนกลุม่ท ี ่๓

และมอีาการ
เจ็บป่วยรนุแรง 
หรอือยูใ่นระยะ
ทา้ยของชวีติ

๑. ประเมนิกอ่น
ใหบ้รกิารและวาง
แผนการดแูล 
รายบคุคลระยะยาว
ดา้นสาธารณสขุ 
(Care Plan)

ประเมนิและ
วางแผนโดย
ผูจ้ดัการการดแูล
ระยะยาวดา้น
สาธารณสขุ 
(care manager) 
และหรอื บคุลากร
สาธารณสขุ

๑ คร ัง้/ปี

ประเมนิและ
วางแผนโดย
ผูจ้ดัการการดแูล
ระยะยาวดา้น
สาธารณสขุ 
(care manager) 
และหรอืบคุลากร
สาธารณสขุ

๑ คร ัง้/ปี

ประเมนิและ
วางแผนโดย
ผูจ้ดัการการดแูล
ระยะยาวดา้น
สาธารณสขุ 
(care manager) 
และหรอื บคุลากร
สาธารณสขุ

๑ คร ัง้/ปี

ประเมนิและ
วางแผนโดย
ผูจ้ดัการการดแูล
ระยะยาวดา้น
สาธารณสขุ 
(care manager) 
และหรอื บคุลากร
สาธารณสขุ

๑ คร ัง้/ปี
CM



ชุดสทิธปิระโยชนก์ารบรกิารดา้นสาธารณสขุสําหรบัผูส้งูอายทุีม่ภีาวะพึง่พงิ 

๒. ใหบ้รกิารดแูล
ระยะยาวดา้น
สาธารณสขุ 
โดยบุคลากร
สาธารณสขุ/ทมี
หมอครอบครวั 
(กจิกรรม รูปแบบ
การให ้บรกิาร และ
ความถีใ่นการ 
ใหบ้รกิาร ข ึน้อยู่
กบัสภาพปญัหา
ของผูส้งูอายทุีม่ ี
ภาวะพึง่พงิแตล่ะ
รายเป็นสําคญั)

ความถีข่องการ
ให ้บรกิารอยา่ง
นอ้ย
เดอืนละ ๑ คร ัง้

๒.๑ บรกิารดแูล
ทีบ่า้น/ชุมชน
เพือ่ให ้บรกิาร
แกผู่ส้งูอายฯุ ให้
คําแนะนําและ
ฝึก สอนแก่
ญาต/ิผูด้แูล
ไดแ้ก ่

ความถีข่องการ
ให ้บรกิารอยา่ง
นอ้ย
เดอืนละ ๑ คร ัง้

๒.๑ บรกิารดแูล
ทีบ่า้น/ชุมชน
เพือ่ให ้บรกิาร
แกผู่ส้งูอายฯุ ให้
คําแนะนําและ
ฝึก สอนแก่
ญาต/ิผูด้แูล
ไดแ้ก่

ความถีข่องการ
ให ้บรกิารอยา่ง
นอ้ย
เดอืนละ ๑ คร ัง้

๒.๑ บรกิารดแูล
ทีบ่า้น/ชุมชน
เพือ่ให ้บรกิาร
แกผู่ส้งูอายฯุ ให้
คําแนะนําและ
ฝึก สอนแก่
ญาต/ิผูด้แูล
ไดแ้ก่

ความถีข่องการ
ให ้บรกิารอยา่ง
นอ้ย
เดอืนละ ๒ คร ัง้

๒.๑ บรกิารดแูล
ทีบ่า้น/ชุมชน
เพือ่ให ้บรกิาร
แกผู่ส้งูอายฯุ ให้
คําแนะนําและ
ฝึก สอนแก่
ญาต/ิผูด้แูล
ไดแ้ก่

CM/สหวชิาชพี



ชุดสทิธปิระโยชนก์ารบรกิารดา้นสาธารณสขุสําหรบัผูส้งูอายทุีม่ภีาวะพึง่พงิ
๓. บรกิารดแูลทีบ่า้น/
ชุมชน และใหคํ้าแนะนํา
แกญ่าตแิละผูด้แูล โดย
ผูช้ว่ยเหลอืดแูล
ผูส้งูอาย(ุcaregiver) 
หรอืเครอืขา่ยสขุภาพ
อืน่ ๆ หรอือาสาสมคัร 
จติอาสา
(กจิกรรม รปูแบบการให้
บรกิาร และความถีใ่น
การ ใหบ้รกิารขึน้อยูก่บั
สภาพปญัหาของ
ผูส้งูอายทุ ีม่ภีาวะพึง่พงิ
แตล่ะรายเป็นสําคญั 
ตามคําแนะนํา/
มอบหมายของผูจ้ดัการ
การดแูลระยะยาวดา้น
สาธารณสขุ)

ความถีข่องการ
ใหบ้รกิารอยา่งนอ้ย
เดอืนละ ๒ คร ัง้

๓.๑ การบรกิาร
สาธารณสขุเบือ้งตน้ 
ท ัง้ดา้นการพยาบาล
การฟ้ืนฟูสภาพ การ
ทํากายภาพบําบดั 
การดแูลดา้นยา 
การดแูลโภชนาการ 
อาจรวมถงึการวดั
สญัญาณชพี และ
ตรวจคดักรอง
สขุภาพ ตรวจนํา้ตาล
ในเลอืด การปฐม
พยาบาล การชว่ย
ฟ้ืนคนืชพีพืน้ฐาน 
เป็นตน้

ความถีข่องการ
ใหบ้รกิารอยา่งนอ้ย
สปัดาหล์ะ ๑คร ัง้
๓.๑. การบรกิาร
สาธารณสขุเบือ้งตน้ 
ท ัง้ดา้นการพยาบาล
การฟ้ืนฟูสภาพ การ
ทํากายภาพบําบดั 
การดแูลดา้นยา 
การดแูลโภชนาการ 
อาจรวมถงึการวดั
สญัญาณชพี การ
ตรวจนํา้ตาลในเลอืด
การปฐมพยาบาล 
การชว่ยฟ้ืนคนืชพี
พืน้ฐาน 
เป็นตน้

ความถีข่องการ
ใหบ้รกิารอยา่งนอ้ย
สปัดาหล์ะ ๑คร ัง้
๓.๑ การบรกิาร
สาธารณสขุเบือ้งตน้ 
ท ัง้ดา้นการพยาบาล
การฟ้ืนฟูสภาพ การ
ทํากายภาพบําบดั 
การดแูลดา้นยา 
การดแูลโภชนาการ 
อาจรวมถงึการวดั
สญัญาณชพี การทํา
แผล การดแูลสาย
สวน การตรวจ
นํา้ตาลในเลอืด การ
ปฐมพยาบาล การ
ชว่ยฟ้ืนคนืชพี
พืน้ฐาน เป็นตน้

ความถีข่องการ
ใหบ้รกิารอยา่งนอ้ย
สปัดาหล์ะ ๒คร ัง้
๓.๑ การบรกิาร
สาธารณสขุเบือ้งตน้ 
ท ัง้ดา้นการพยาบาล
การฟ้ืนฟูสภาพ การ
ทํากายภาพบําบดั 
การดแูลดา้นยา 
การดแูลโภชนาการ 
อาจรวมถงึการวดั
สญัญาณชพี การทํา
แผล การดแูลสาย
สวน การตรวจ
นํา้ตาลในเลอืด การ
ใหอ้อกซเิจน การดดู
เสมหะ การปฐม
พยาบาล การชว่ย
ฟ้ืนคนืชพีพืน้ฐาน 
เป็นตน้CG/จนท.อปท.



ชุดสทิธปิระโยชนก์ารบรกิารดา้นสาธารณสขุสาํหรบัผูส้งูอายทุ ีม่ภีาวะพึง่พงิ 
๔. จดัหาอปุกรณ์ทางการ
แพทย ์(อปุกรณ์การแพทย์
และอปุกรณ์เครือ่งชว่ยอาจ
ขอยมืหรอืไดร้บัจากสทิธิ
บรกิารอืน่ ๆ 
เชน่ จาก อปท. หนว่ย
บรกิาร สถานบรกิาร 
หรอืภาคเอกชน)

จดัหาอปุกรณ์การ 
แพทยแ์ละอปุกรณ์
เครือ่งชว่ยทีจํ่าเป็น
ตามสภาพผูท้ ีอ่ยู่
ในภาวะพึง่พงิ

จดัหาอปุกรณ์การ 
แพทยแ์ละอปุกรณ์
เครือ่งชว่ยทีจํ่าเป็น
ตามสภาพผูท้ ีอ่ยู่
ในภาวะพึง่พงิ

จดัหาอปุกรณ์การ 
แพทยท์ีจํ่าเป็นตาม
สภาพผูท้ ีอ่ยูใ่นภาวะ
พึง่พงิ เชน่ ทีน่อนลม 
ชุดออกซเิจน เตยีง
ปรบัระดบั เป็นตน้

จดัหาอปุกรณ์การ 
แพทยท์ีจํ่าเป็นตาม
สภาพผูท้ ีอ่ยูใ่นภาวะ
พึง่พงิ เชน่ ทีน่อนลม 
ชุดใหอ้อกซเิจน เตยีง
ปรบัระดบั ชุดดดู
เสมหะ/ของเหลว เป็น
ตน้

๕. ประเมนิผลการดแูลและ
ปรบัแผนการดแูลรายบคุคล

โดยผูจ้ดัการการ
ดแูล
ระยะยาวดา้น
สาธารณสขุหรอื
บคุลากร
สาธารณสขุ อยา่ง
นอ้ย ๖ เดอืน/คร ัง้

โดยผูจ้ดัการการดแูล
ระยะยาวดา้น
สาธารณสขุหรอื
บคุลากรสาธารณสขุ 
อยา่งนอ้ย ๓ เดอืน/
คร ัง้

โดยผูจ้ดัการการดแูล
ระยะยาวดา้น
สาธารณสขุหรอื
บคุลากรสาธารณสขุ 
อยา่งนอ้ย ๓ เดอืน/
คร ัง้

โดยผูจ้ดัการการดแูล
ระยะยาวดา้น
สาธารณสขุหรอื
บคุลากรสาธารณสขุ 
อยา่งนอ้ย ๑ เดอืน/
คร ัง้

ไมเ่กนิ ๔,๐๐๐ บาท

CM

ประกาศนี ้ตดัอตัรา แตล่ะกลุม่ออก ใหเ้ป็นดลุยพนิจิ ของอนฯุ LTC ในการพจิารณา
โดยยดึหลกั การเหมาจา่ย ตอ่คน/ตอ่ปี (12 เดอืน) 

๓,๐๐๐-๖,๐๐๐ ๔,๐๐๐-๘,๐๐๐ ๖,๐๐๐-๑๐,๐๐๐ 



จาํนวนอปท.ในเขต 12 สงขลา ที่เขา้ร่วมดาํเนินการปี 2559-2561   

จังหวัด อปท.ท้ังหมด

2559 2560 2561

รวมจํานวน

ผูสูงอายุ

รวม อปท.

(แหง)

รอยละ อปท.ท่ี

เขารวม

โครงการ

จํานวน

ผูสูงอายุท่ีมี

ภาวะพึ่งพิง

จํานวนอปท.

จํานวน

ผูสูงอายุท่ีมี

ภาวะพึ่งพิง

จํานวนอปท.

จํานวน

ผูสูงอายุท่ีมี

ภาวะพึ่งพิง

จํานวนอปท.

สงขลา 140 1,146 25 909 30 508 15 2,563 70 50.00

สตูล 41 207 8 188 8 109 7 504 23 56.10

ตรัง 99 408 12 759 28 25 2 1,192 42 42.42

พัทลุง 73 375 13 857 28 1,199 32 2,431 73 100.00

ปตตานี 113 427 15 440 19 100 8 967 42 37.17

ยะลา 63 362 11 336 22 110 12 808 45 71.43

นราธิวาส 88 279 17 207 20 58 6 544 43 48.86

รวม 617 3,204 101 3,696 155 2,109 82 9,009 338 54.78
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ความคืบหนา้การโอนงบ LTC ปี 59-61 ของอปท.พ้ืนท่ี สปสช.เขต 12 จําแนกรายจงัหวดั

เขต

ป 2559 ป 2560 ป 2561

อปท.สมัคร

(แหง)

อปทท่ีมีการเบิกจาย อปท.สมัคร

(แหง)

อปทท่ีมีการเบิกจาย อปท.สมัคร

(แหง)

อปทท่ีมีการเบิกจาย

แหง % แหง % แหง %

สงขลา 25 22 88.00 30 11 36.67 15 0 0.00

สตูล 8 6 75.00 8 2 25.00 7 1 14.28

ตรัง 12 10 83.33 28 8 28.57 2 0 0.00

พัทลุง 13 13 100.00 28 28 100.00 32 32 100.00

ปตตานี 15 15 100.00 19 9 47.37 8 0 0.00

ยะลา 11 11 100.00 22 18 81.82 12 0 0.00

นราธิวาส 17 14 82.35 20 5 25.00 6 0 0.00

รวมเขต12 101 91 90.09 155 81 52.26 82 33 40.24

Presenter
Presentation Notes
ภาพรวม  ทั้ง3 ปี  สมัครเข้าร่วม  338 แห่ง  เบิกจ่ายแล้ว 195 แห่ง  คิดเป็นร้อยละ  57.69ข้อสังเกต  จังหวัดพัทลุงสมัครเข้าร่วมเต็มพื้นที่ ในปี 2561  กองทุนที่สมัครเข้าร่วมปี 2559และ 2560 มีการโอนจ่ายครบทุกกองทุนกองทุนที่ สมัครเข้าร่วมปี 61  มีการโอนจ่ายแล้ว 24 แห่ง  เหลืออีก 8 แห่งในเดือนตุลาคม 2561  ได้รับแจ้งว่ามีการโอนจ่ายเพิ่มเติมอีก 3 แห่ง  กำลังตรวจสอบเอกสารการโอน	            ส่วนอีก 5 แห่ง  careplan  ส่งถึงกองทุนแล้วทั้งหมด    พิจารณา careplan  แล้ว 4 แห่ง   ส่วนอีกหนึ่งแห่ง  CM  ลาออก  ไม่มีCMแทน		                               



กองทุนสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสําหรับผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง (LTC)

กลุม 1 เคล่ือนไหวไดและไม

มีภาวะสับสบทางสมอง
กลุม 2 เคล่ือนไหวได 

มีภาวะสับสนทางสมอง

กลุม 3 เคล่ือนไหวเองไมได กลุม 4 เคล่ือนไหวเองไมได มีอาการเจ็บปวย

รุนแรงหรืออยูในระยะทายของชีวิต

5,000 บาทตอ

ผูสูงอายุท่ีมีภาวะ

พึ่งพิง/คน/ป

LTC (อปท.)

คณะอนุกรรมการ LTC ประกอบดวย

- ผูบริหารสูงสดุของ อปท.                - ประธานอนกุรรมการ

- ผูแทนกรรมการกองทนุฯ(2)               -อนุกรรมการ

- หัวหนาหนวยบริการประจําหรอืผูแทน  -อนุกรรมการ

- สาธารณสุขอําเภอหรอืผูแทน -อนุกรรมการ

- หัวหนา รพสต. -อนุกรรมการ

- CM -อนุกรรมการ

- CG -อนุกรรมการ

- ปลัดฯ                              - อนุกรรมการและเลขานกุาร 

- เจาหนาที่อื่น                     - อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ

ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน

หน่วยบริการ

สถานบริการ
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กองทุนสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสําหรับผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง (LTC)

5,000 บาทตอ

ผูสูงอายุท่ีมีภาวะ

พึ่งพิง/คน/ป

LTC (อปท.)

1. Care Manager ประเมิน ADL 2. Care Manager บันทึก LTC 3. จนท.กองทุน  ยืนยันขอมูล LTC

6. อนุกรรมการ LTC พิจารณา Care 

Plan อนุมัติคาใชจายตาม Care Plan
4. Care Manager จัดทํา Care 

Plan เสนอคณะอนุกรรมการ LTC
5.  จนท.กองทุน นําเขาโครงการ LTC

7.  จนท.กองทุน อนุมัติโครงการในโปรแกรม LTC

8. กองทุน LTC โอนเงิน

ใหหนวยจัด
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กองทุนสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสําหรับผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง (LTC)
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหลกัประกนัสุขภาพระดบัพื้ นท่ีหรือทอ้งถ่ิน ไม่เกิน ๓๑ ธนัวาคม ๒๕๖๑ 

๒. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจดับริการ LTC ไม่เกิน ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ 

๓. CM บนัทึกขอ้มลูผูส้งูอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิง ไม่เกิน ๑๕ มีนาคม   ๒๕๖๒ 

๔. เจา้หนา้ท่ี กองทุน LTC หรือ อปท.  ยืนยนัขอ้มลู ไม่เกิน ๓๐ มีนาคม   ๒๕๖๒ 

๕. สปสช. โอนเงินใหก้องทุน LTC ไม่เกิน ๑๕ เมษายน   ๒๕๖๒ 

๕. CM ส่ง แผนการดแูลสุภาพ(Care Plan)ใหก้องทุน LTC ไม่เกิน ๑๕ เมษายน   ๒๕๖๒ 

๗. คณะอนุกรรมการ LTC ประชุมพิจารณา Care Plan

๖. อปท. บนัทึกนําเขา้โครงการ  ไม่เกิน ๒๐ เมษายน   ๒๕๖๒ 

ไม่เกิน ๓๐ เมษายน   ๒๕๖๒ 

๘. อปท. บนัทึกอนุมติัโครงการ ไม่เกิน ๓๐ เมษายน   ๒๕๖๒ 

๙. อปท. โอนเงินใหห้น่วยจดับริการ ไม่เกิน ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 



กลุมเปาหมายท่ีตองนํามาบันทึก

ผูสูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงที่ลงทะเบียนเพ่ือขอรับงบในปงบประมาณ 61 

และหนวยจัดบริการสง CP มาให อปท.แลว

ผูสูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงในป 59 60 ที่หนวยจัดบริการสง CP ใหอปท. 

เพ่ืออนุกรรมการ LTC พิจารณาอนุมัติ CP ในปงบประมาณ 62

1

2

3

กรณีผูสูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงป 59 60 ที่คณะอนุกรรมการ LTC อนุมัติ CP แลวและไดรับการโอนงบจากอปท.เรียบรอยแลว

ใหรอจนกวาไดจะใหบริการตาม CP ครบ 9 เดือน จึงจะนํากลุมเปาหมายมาบนัทึกทะเบียนเพ่ือขอรับงบ แลวอปท.ถึงจะนํา CP ที่หนวยบริการ

สงใหมาบันทึกในโปรแกรมตอไป

ผูสูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงที่ลงทะเบียนเพ่ือขอรับงบในปงบประมาณ 62 

และหนวยจัดบริการสง CP มาให อปท.แลว

ลงทะเบียนและระบุไมขอรับการสนับสนุน

งบประมาณ หรือ เปนcase ทดแทน

ในสวนที่พ้ืนที่ไมไดลงทะเบียน  สวนกลางได

นําเขาในโปรแกรมใหแลว   





การใชงานโปรแกรมผูสูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพงิ 
(โปรแกรม LTC)

สํานักสนับสนุนระบบบริการสุขภาพชุมชุน

สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ



วัตถุประสงค

1. เพ่ือเปนฐานขอมูลสําหรับการตรวจสอบสิทธิ์ สถานะของการมีชีวิต และขอมูล

สวนบุคคลท่ัวไปท่ีจําเปนสําหรับผูสูงอายุและบุคคลท่ีมีภาวะพ่ึงพิง

2. เพ่ือการสนับสนุนคาบริการ LTC ใหกับหนวยบริการประจําในพ้ืนท่ี และกองทุนฯ

ทองถ่ิน

3. เพ่ือการติดตามประเมินผลการดูแลระยะยาวสําหรับผูสูงอายุและบุคคลท่ีมภีาวะ

พ่ึงพิงในพ้ืนท่ี



โครงสรางของโปรแกรม 
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1 การลงทะเบียนผูที่มีภาวะพึ่งพงิ

2 การบันทึกผลการอนุมัติโครงการและ CP

3 การเบิก-จาย/การทําบัญชี/รายงานทางการเงิน (ยังไมเสร็จ)



1.ชองทางเขาใชงานโปรแกรม LTC 



www.nhso.go.th









LTC.NHSO.GO.TH/LTC/



2. การใชงานโปรแกรม LTC



3. การใชงานโปรแกรม LTC



Username

Password



4.หนวยบริการเสนอชื่อผูสูงอายแุละผูมีภาวะพึง่พงิ



กรุณาตรวจสอบใหตรงกับสถานะของ user 

หนว่ยจดับริการเสนอรายช่ือทกุปี

โดยข้อมลูท่ีบนัทกึและมีการจดับริการแล้วจะถกูนําไปเป็นข้อมลูตัง้ต้นในปีตอ่ไป



การเสนอรายชื่อ : แบบรายบุคคล



* = ขอมูลท่ีจําเปนตองบันทึก



* หมายถึง ขอมูลที่จําเปนตองบนัทึก

กองทุนตําบลในอาํเภอ





5.อปท.ยืนยันรายชื่อผูสูงอายแุละผูมีภาวะพึ่งพิง





อปท.ยืนยันรายช่ือ

- ยืนยัน 

เขียว = มีสิทธิ์รับงบLTC

ฟา = ไมเขาเงื่อนไขรับงบ LTC

- ไมยืนยัน 

- รอยืนยัน =  สีดํา











6. การตรวจสอบการไดรับงบ LTC จาก สปสช. 



1. เขาท่ีเมนู “รายการท่ีหนวยจัดบริการบันทึกท้ังหมด(ผลการยืนยันของ อปท.)”

รายชื่อท่ีมี    อยูในชองผลการยืนยันของ อปท. แสดงวาไดรับงบจาก สปสช. แลว



2. หากเลื่อนไปดานขวามือจะมีปุมใหดาวนโหลดรายชื่อท้ังหมดในรูปแบบ Excel ไฟล

เลื่อนแทบไปดานขวามือ



7. เมนู การตรวจสอบสิทธิ

(การเสียชีวิตของผูสูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง)



อปท.สามารถตรวจสอบสิทธิและการเสียชีวิตของผูสูงอายุท่ีมีภาวะพึงพิง (ท่ีไดรับงบจาก สปสช.)

เพ่ือนําไปประกอบการพิจารณาในคณะอนุกรรมการ LTC 

1.เขาท่ีเมนู “ตรวจสอบสิทธิของ อปท.”

2.กดปุม “คนหา”
3.กดปุม “ตรวจสอบสิทธ”ิ



4.จะปรากฏรายชื่อ

และวันที่ตรวจสอบ

สิทธ(ิจะเปนวันที่เรา

ทําการตรวจสอบ)

5.สามารถดาวนโหลดขอมูลในรูปแบบ Excel ไฟลได 

อปท.สามารถตรวจสอบสิทธิและการเสียชีวิตของผูสูงอายุท่ีมีภาวะพึงพิง (ท่ีไดรับงบจาก สปสช.)

เพ่ือนําไปประกอบการพิจารณาในคณะอนุกรรมการ LTC (ตอ)



8. เมนู นําเขาโครงการ (Project)



เมนู นําเขาโครงการ (Project)

1. กดปุม นําเขาโครงการ



2.รหัสโครงการ --> ตัวเลขจะ run

ตามลําดับท่ีมีการบันทึกโครงการ



3.เลือกหนวยจัดบริการ 

--> สามารถพิมพตัวอักษรคนหาได



4.กําหนดวันท่ีรับโครงการ(วันท่ีคณะ

อนุ LTCพิจารณาCareplan)



5.กดปุม “เพ่ิม Care plan เขาโครงการ” --> เพ่ือทําการบันทึก CP



6.จะปรากฏรายชื่อผูสูงอายุ 

--> อปท.เลือกรายชื่อท่ีจะบันทึก CP ในโครงการนั้นๆ

สามารถพิมพชื่อคนหาได

จํานวนรายชื่อท่ียังไมไดทําการบันทึก CP

รายชื่อผูสูงอายุที่แสดงในหนาน้ี มี 3 ประเภท 

1. ไดรับการโอนงบประมาณจาก สปสช.

2. case ที่บันทึกไมขอรับงบซ่ึงใชงบปเกา 

แตตองการทํา CP ในปจจุบัน

3. case ที่บันทึกไมขอรับงบและเปน case 

ทดแทน

อปท.สามารถดูประเภท

ผูสูงอายุแตละไดที่เมนู 

“รายการที่หนวย

จัดบริการบันทึก

ทั้งหมด/ผลการยืนยัน

ของ อปท.”



อปท.เลือกรายชื่อท่ีจะบันทึก CP ในโครงการนั้นๆ (ตอ)

สามารถเลือกรายชื่อทีละรายการ 

--> คลิกตรงชองสี่เหลี่ยมที่ละรายการ

หรือเลือกรายชื่อทั้งหมด

--> คลิกตรงชองสี่เหลี่ยมที่อยูดานบนสุด



7.กดปุม “เพ่ิม” --> เพ่ือเพ่ิมรายชื่อผูสูงอายุ (CP) ในโครงการ

ทําการเลือกจํานวน 5 ราย



ปรากฏรายชื่อจํานวน 5 ราย 

(ท่ีทําการเลือกกอนหนา)

8.กดปุม     ทําการบันทึก CM,CG ในแตละรายการ



9.กดปุม “เลือก” --> เพ่ือเลือกชื่อ CM,CG

กลุมผูสูงอายุตามชุดสทิธิประโยชน และ ADL --> 

ประมวลผล Auto --> ดึงขอมูลจากการบันทึกลงทะเบียน



10.กดปุม --> เพ่ือเลือกชื่อ CM

หากตองการเพ่ิมรายชื่อ CM ใหกดปุม 

“เพ่ิม Care Manager”

จะปรากฏหนาจอ

ทําการเพ่ิมขอมูล 

- เลขท่ีบัตรประชาชน CM

- ชื่อ-นามสกุล

กด “บันทึก”



11.กดปุม --> เพ่ือเลือกชื่อ CG

หากตองการเพ่ิมรายชื่อ CG ใหกดปุม 

“เพ่ิม Care Giver”

ทําการเพ่ิมขอมูล 

- เลขท่ีบัตรประชาชน CG

- ชื่อ-นามสกุล

กด “บันทึก”



12.ปรากฏชื่อ CM,CG ท่ีไดทําการเลือก

กด “บันทึก”





บันทึกขอมูลครบถวน

13.เลือกสถานะโครงการแลวกด “บันทึก”

เมื่อกดปุม “บันทึก” 

เปนการนําเขาโครงการเสร็จเรียบรอย



9. เมนู คนหาโครงการ (Project)



โครงการท่ีนําเขาท้ังหมด จะปรากฏอยูในเมนู “คนหาโครงการ (Project)”

หากทําการเพ่ิมโครงการใหม จะมีการแสดงโครงการท่ีเพ่ิมใหมตามลําดับ



เม่ือนําเขาโครงการเรียบรอยแลว สามารถคนหาโครงการท่ีบันทึกไดท่ีเมนู “คนหาโครงการ (Project)”

สามารถคนหาจากชอง

- รหัสโครงการ

- สถานะโครงการ

- วันท่ีเร่ิมตนขอตกลง

- วันท่ีส้ินสุดขอตกลง

- หนวยบริการ

*ชองใดชองหนึ่ง แลวกด “คนหา”



10. เมนู อนุมัติโครงการ (Project)



ในหนาเมนู อนุมัติโครงการ จะปรากฏเฉพาะโครงการที่มีสถานะโครงการ “บันทึกขอมูลครบถวน”

สามารถตรวจสอบสถานะโครงการในเมนู “คนหาโครงการ (Project)”

>>ถาสถานะโครงการเปน 

“อยูระหวางการบันทึก

ขอมูล” จะไมปรากฏในเมนู 

อนุมัติโครงการ

>>โปรแกรมจะนําขอมูลของ Project ท่ี “บันทึกขอมูลครบถวน” เขาสูเมนู อนุมัติโครงการ (Project)



1.กดตรวจสอบ



สวนท่ี 1

สวนท่ี 2

บันทึกขอมูลในสวนท่ี 1 และ 2

สวนท่ี 3

สวนที่ 3 ขอมูลจะรันใหอัตโนมัติ 

เมื่อบันทึกสวนที่ 2 แลว



2.ระบุวันในชองใหครบถวน

สวนท่ี 1

- วันที่อนุ LTC เห็นชอบ กับ วันที่อนุมัติโครงการ 

-->ระบบจะแสดงเปนวันเดียวกัน

- วันที่เริ่มตนขอตกลง กับ วันที่สิ้นสุดขอตกลง

-->วันที่สิ้นสุดขอตกลง จะแสดง +1 ป –1 วัน ของวันที่เริ่มตนขอตกลง



3.กดบันทึกการอนุมัติ/ไมอนุมัติแตละ CP 

(สามารถเลือกทีละ CP หรือ เลือกทีเดียวท้ังหมดก็ได)

สวนท่ี 2



สวนท่ี 2 สามารถกรอก/แกไขจํานวนเงินท่ีตองการใชตามท่ีใชจริงได

อาจมีบาง CP ท่ีคณะอนุ LTC ไมอนุมัติ ก็สามารถเลือกไมอนุมัติ

วงเงินตางๆ จะคํานวณอัตโนมัติ 

ตามท่ีมีการคียจํานวนเงินท่ีตองการใช

4.กดปุม 

“บันทึก”

สวนท่ี 3



5.ระบบจะแจงให Confirm อีกครั้ง



“จํานวนเงินท่ีตองการใช” ระบบมีการกําหนดคาสูงสุดของแตละกลุมไว หากมีการกรอกเกินอัตราท่ีกําหนด ระบบจะแจง

เตือนวา จํานวนเงินไมตรงตามเง่ือนไข (ระบบไมทําการบันทึกให) 

--> ตองทําการแกไขจํานวนเงินใหถูกตองตามอัตราท่ีกําหนดไวของแตละกลุม 



บันทึกเรียบรอย

โครงการท่ีถูกอนุมัติจะถูกบันทึกตามลําดับรหัสโครงการ



5.กรณีตองการแกไขโครงการท่ีบันทึกเรียบรอยแลว สามารถกดถอยสถานะโครงการ 

--> เพ่ือทําการแกไข/เพ่ิมเติม/ลบ ได



เมื่อกดปุม “ถอยสถานะโครงการ” ระบบจะให confirm วาจะถอย

สถานะโครงการดังกลาวจริงหรือไม

กดปุม 

“ถอยสถานะโครงการ”



โครงการท่ีถูกถอยสถานะจะเขาไปอยูในเมน ูคนหาโครงการ (Project)

ใหกดท่ีเมนู คนหาโครงการ (Project) เพ่ือเขาไปแกไขขอมูล



11. เมนู จัดทําขอตกลง



หนาแรกของเมนู “จัดทําขอตกลง” จะแสดงโครงการท่ีมีสถานะ อนุมัติ

1.กด “ตรวจสอบ” โครงการท่ีจะทําขอตกลง



2.สามารถเพ่ิมงวดการจายเงินได โดยกดปุม “เพ่ิมงวดการจายเงิน”

3.บันทึกยอดเงินท่ีจะจายในแตละงวด



4.สามารถดาวนโหลดหนังสือขอตกลงในรูปแบบไฟล word 

โดยกดปุม “พิมพขอตกลง”



ตัวอยาง หนังสือขอตกลงท่ีดาวนโหลดออกมา 



12. เมนู ออกฎีกา (ใบเบิกเงิน)



1.สามารถดาวนโหลดหนังสือใบเบิกเงิน (ออกฎีกา) ในรูปแบบไฟล word 

โดยกดปุม “พิมพใบเบิกเงิน”



ตัวอยาง หนังสือใบเบิกเงินท่ีดาวนโหลดออกมา 



12. เมนู ออกฎีกา (ใบเบิกเงิน)





ขอบคุณ
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