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หมวด ๑๔  การปกครองสวนทองถ่ิน

มาตรา ๒๕๐ องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินมีหนา้ท่ีและ

อาํนาจดแูลและจดัทาํบริการสาธารณะ และกจิกรรม

สาธารณะเพือ่ประโยชนข์องประชาชนในทอ้งถ่ิน

ตามหลกัการพฒันาอยา่งยั่งยืน รวมทัง้สง่เสรมิ และ

สนบัสนนุการจดัการศกึษาใหแ้ก่ประชาชนในทอ้งถ่ิน



พรบ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒

มาตรา ๑๖ ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจและหนาที่ในการ
จัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเองดังนี้

(๑๐) การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคณุภาพชวิีตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส

.

(๑๖) สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพฒันาทองถ่ิน

.

(๑๙) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครวั และการรักษาพยาบาล***



• มาตรา 59 นายกองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้

(2)ส่ัง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการขององคการบริหารสวนตําบล

(4) วางระเบียบเพือ่ใหงานขององคการบริหารสวนตําบลเปนไปดวยความเรียบรอย

• มาตรา 67 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย องคการบริหารสวนตําบล มีหนาที่ตองทําในเขต

องคการบริหารสวนตําบล ดังตอไปนี้    
(6)  สงเสริมการพัฒนาสตรีเด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ

(9) ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมาย

ประกาศคณะกรรมการหลกั 5

ขอ้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง

พรบ. สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล



•มาตรา 48 เตรส นายกเทศมนตรีมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี้
(2) สั่ง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการของเทศบาล
(4) วางระเบียบเพื่อใหงานของเทศบาลเปนไปดวยความเรียบรอย
(7) ปฏิบัติหนาท่ีอื่นตามท่ีกฎหมายบัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น

ประกาศคณะกรรมการหลกั 6

ขอ้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง

พรบ.เทศบาล



• มาตรา 50 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลตําบลมีหนาที่ตองทําในเขตเทศบาล 
ดังตอไปนี้

(7)  สงเสริมการพัฒนาสตรีเด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ
(9)  หนาที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติใหเปนหนาที่ของเทศบาล

• มาตรา 53 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลเมือง  มีหนาที่ตองทําในเขตเทศบาล 
ดังตอไปนี้

(1)  กิจกรรมตามที่ ระบุในมาตรา  50
• มาตรา 54 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลเมือง  อาจจัดทํากิจการใดๆในเขตเทศบาล 

ดังตอไปนี้
(7)  จัดทํากิจกรรมซ่ึงจําเปนเพื่อการสาธารณสุข

ประกาศคณะกรรมการหลกั 7

ขอ้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง

พรบ.เทศบาล









ขอ้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง

มาตรา ๔๗   เพื่อสรางหลักประกันสุขภาพแหงชาติใหกับบคุคลในพืน้ท่ี  

โดยสงเสริมกระบวนการมีสวนรวมตามความพรอม  ความเหมาะสม  และ

ความตองการของประชาชนในทองถิ่น  ใหคณะกรรมการสนับสนนุและ

ประสานกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น  กําหนดหลักเกณฑเพื่อใหองคกร

ดังกลาวเปนผูดําเนินงานและบริหารจดัการระบบหลักประกันสุขภาพใน

ระดับทองถิ่นหรือพืน้ท่ี  โดยใหไดรับคาใชจายจากกองทุน
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พรบ.หลักประกันสุขภาพแหงชาติ



ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ

เรื่อง หลักเกณฑเพื่อสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินงาน

และบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ินหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศคณะกรรมการหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาติ

เรือ่ง หลกัเกณฑเ์พ่ือสนบัสนนุใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินดาํเนินงาน

และบรหิารจดัการระบบหลกัประกนัสขุภาพในระดบัทอ้งถ่ินหรอืพืน้ท่ี ฉบบัท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๒

ใชปี้งบประมาณ ๒๕๖๒

ใชปี้งบประมาณ ๒๕๖๓



เพื่อใหผูปวยติดบานติดเตียงท่ีมีภาวะพึ่งพิง (คะแนนประเมินความสามารถใน

การดําเนินชีวิตประจําวันตามดัชนีบารเธลเอดีแอล (Barthel ADL index) เทากับ

หรือนอยกวา 11 คะแนน) ท่ีเปน “ประชาชนไทยทุกสิทธิและทุกกลุมวัย”
ใหไดรับบริการดานสาธารณสุขสําหรับผูปวยติดบานติดเตียงท่ีมีภาวะพึ่งพิงตามชุด

สิทธิประโยชน

วัตถุประสงค



ประกาศฯ ๒๕๖๒

ขอ้ ๕ บรรดาในขอ้กาํหนดใด แหง่ประกาศประกาศคณะกรรมการ

หลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาติ  เรือ่ง หลกัเกณฑเ์พ่ือสนบัสนนุใหอ้งคก์ร

ปกครองสว่นทอ้งถ่ินดาํเนินงานและบรหิารจดัการระบบหลกัประกนั

สขุภาพในระดบัทอ้งถ่ินหรอืพืน้ท่ี พ.ศ. ๒๕๖๑ ท่ีใชค้าํวา่ “ผูส้งูอายท่ีุ

มีภาวะพึง่พิง” ใหใ้ชค้าํวา่ “ผูส้งูอายท่ีุมีภาวะพึง่พิงและบคุคลอ่ืนท่ีมี

ภาวะพึง่พิง” แทนแลว้แตก่รณี



ขอ ๔

“การบริการสาธารณสุขสําหรับผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอ่ืนที่มีภาวะ

พึ่งพิง ” หมายความวา การบริการดูแลระยะยาวดานสาธารณสุขสําหรับผูสูงอายุ

ที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอ่ืนที่มีภาวะพึ่งพิง ที่บานหรือชุมชน โดยศูนยพัฒนา

คุณภาพชีวิตผูสูงอายุในชุมชน หนวยบริการ หรือสถานบริการ



หน่วยบริการ ทีบ้่านหรือชุมชน

CG
ผู้ป่วยนอก

ผู้ป่วยใน

กายภาพบาํบัด

กายภาพบาํบัด เยีย่มบ้าน



ขอ ๗  วรรคท่ีสอง

นอกจากเงินที่ไดรับจัดสรรจากกองทนุหลักประกันสขุภาพแหงชาติตาม (๑) แลว ใหองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินที่มีความพรอม ความเหมาะสม ซึ่งไดแสดงความจํานงเขารวมและสาํนักงาน

เห็นชอบ ไดรับเงินเพิ่มจากกองทุนหลกัประกันสุขภาพแหงชาติในสวนคาบรกิารสาธารณสุขสาํหรบั

ผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอ่ืนที่มีภาวะพึง่พงิ โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินไมตองสมทบเงนิ

หรือคาบริการอ่ืน ตามที่คณะกรรมการหลกัประกันสขุภาพแหงชาติกําหนด 



ขอ ๑๑

เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพในสวนคาบริการสาธารณสุขสําหรับ

ผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอ่ืนที่มีภาวะพึ่งพิง ตามขอ ๗ วรรคสอง ให

สนับสนุนแกศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในชุมชน หนวยบริการหรือสถาน

บริการ เพื่อจัดบริการสาธารณสุขสําหรับผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอ่ืนที่มี

ภาวะพึ่งพิง ตอป ตามชุดสิทธิประโยชนการบริการดานสาธารณสุขสําหรับ

ผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอ่ืนที่มีภาวะพึ่งพิง ที่กําหนดในเอกสาร

หมายเลข ๒ แนบทายประกาศน้ี ทั้งน้ี ตามโครงการที่คณะอนุกรรมการสนับสนุน

การจัดบริการดูแลระยะยาวสําหรับผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอ่ืนที่มีภาวะ

พึ่งพิง อนุมัติ 



ศนูยพ์ฒันาคณุภาพชีวิต

จดัตัง้และกาํกบั หรอืดาํเนินการโดย อปท.หรอืหน่วยงาน

บรหิารจดัการโดยคณะกรรมการ

มีสถานท่ีทาํงานหรอืสถานท่ีติดตอ่

มีผูจ้ดัการระบบ LTC   ( CM )

มีผูช้่วยเหลือดแูลผูท่ี้มีภาวะพึง่พิง ( CG )

ประกาศสาํนกังานหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาติ  

เรือ่ง 

หลกัเกณฑก์ารสนบัสนนุและสง่เสรมิศนูยพ์ฒันาและฟ้ืนฟคูณุภาพชีวิตผูส้งูอายแุละคนพิการ









ขอ ๑๘

ใหคณะกรรมการกองทุนแตงต้ังคณะอนุกรรมการชดุหนึ่งชื่อ “คณะอนุกรรมการสนับสนนุการ

จัดบริการดูแลระยะยาวสําหรบัผูสงูอายุที่มีภาวะพึง่พงิและบุคคลอ่ืนทีมี่ภาวะพึ่งพงิ ” ประกอบดวย 

(๑) ผูบริหารสูงสดุขององคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือผูบรหิารอ่ืน เปนประธานอนุกรรมการ              

ที่ผูบริหารสงูสดุขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมอบหมาย

(๒) ผูแทนกรรมการกองทุนหลกัประกันสขุภาพ จํานวนสองคน เปนอนุกรรมการ

(๓) หัวหนาหนวยบริการประจําที่จัดบริการสาธารณสขุในทองถ่ิน เปนอนุกรรมการ

หรือผูแทน (เชน โรงพยาบาลอําเภอ)

(๔) สาธารณสขุอําเภอหรอืผูแทน เปนอนุกรรมการ

กองทุนที่ดําเนินงาน LTC จะตองต้ังคณะอนุฯ LTC เพราะจะตองเปนผูอนุมัติโครงการ LTC

โดยในประกาศฯ ๖๑ กําหนดใหต้ังไดเทานี้ ไมเหมือนประกาศฯ ๕๙ ที่ใชคําวาอยางนอย 



ขอ ๑๘

(๕) หัวหนาหนวยบริการปฐมภูมิที่จัดบริการสาธารณสุข เปนอนุกรรมการ

ในทองถ่ิน (เชน รพ.สต.)

(๖) ผูจัดการการดูแลระยะยาวดานสาธารณสุข เปนอนุกรรมการ

(๗) ผูชวยเหลือดูแลผูสงูอายุที่มีภาวะพึง่พงิ เปนอนุกรรมการ

(๘) ปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนอนุกรรมการ 

และเลขานุการ

(๙) เจาหนาที่อ่ืนที่ผูบริหารสูงสดุ เปนอนุกรรมการ

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมอบหมาย และผูชวยเลขานุการ



ขอ ๑๙

คณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสําหรับ

ผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นทีม่ีภาวะพึ่งพิง มีอํานาจหนาที่ 

พิจารณาอนุมัติโครงการ แผนการดูแลรายบุคคล รวมถึงคาใชจายตาม

แผนการดูแลรายบุคคลสําหรับผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มี

ภาวะพึ่งพิง ของศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในชุมชน หนวยบริการ 

หรือสถานบริการ 



ขอ๑๕

การประชุมคณะกรรมการกองทุนตองมีกรรมการมาประชุมไมนอย

กวาก่ึงหนึ่ง ของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 

ใหประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม 

ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ให

กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 



ขอ๒๐

การประชุมของคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดแูลระยะ

ยาวสําหรับผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง คณะอนุกรรมการ คณะทํางาน ที่

คณะกรรมการกองทุนแตงตั้ง ใหนําขอ ๑๕ มาบังคับใชโดยอนุโลม 



ขอ๒๑

ใหกรรมการ ที่ปรึกษา อนุกรรมการ และคณะทํางาน ไดรับคาตอบแทนใน

การประชุม คาใชจายในการเดินทาง และคาใชจายอ่ืน  

ใหบุคคลภายนอก และเจาหนาที่หรือลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ที่รับการแตงตั้งใหปฏิบัติ หนาที่เก่ียวกับการดําเนินงานและบริหารจัดการระบบ

หลักประกันสุขภาพ ที่เขารวมประชุม มีสิทธิไดรับคาตอบแทนในการประชุม ทั้งน้ี 

ตองไมเกินวงเงินของขอ ๑๐ (๔) 

คาใชจายตามวรรคหน่ึง และวรรคสองใหเปนไปตามเอกสารหมายเลข ๑ 

แนบทายประกาศน้ี



เอกสารหมายเลข ๑ 
แนบทายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 

เรื่อง หลักเกณฑเพื่อสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินงานและบริหาร

จัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ินหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๖๑



č¾şÐ ţ
ÙąĞĞĄ−Ľ̇ďþ ÙąĞĽÙň−ĞĄÙćąĽ̇ďþ ÙąĞ̊╝ą₣Ľ̇ďþ ÙąĞ̊ĄÐýřą−ĄŁ˝ĐľİăĞą₣˙ąþ

ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ไดรับเงินตามขอ ๗ วรรคสอง เปดบัญชีกับ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร ประเภทบัญชีเงินฝากออมทรัพย 

โดยใชช่ือบัญชีวา “กองทุนหลักประกันสุขภาพ ...(ระบุช่ือองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน)  เพื่อการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอ่ืนที่มีภาวะพึ่งพิง” แยก

ออกจากบัญชีกองทุนหลักประกันสุขภาพตามวรรคหน่ึง 

ขอ๑.๑  วรรคท่ีสอง



ใหผูบริหารสูงสุดขององคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือรองผูบริหารสูงสุดท่ีผูบริหาร

สูงสุดมอบหมายหรือปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน คนใดคนหนึ่ง ลงนามรวมกับพนักงาน

สวนทองถ่ิน คนใดคนหนึ่งท่ีผูบริหารสูงสุดมอบหมายไวจํานวนสองคน รวมเปนผูลงนามสอง

คน เปนผูเบิกเงินจากบัญชีกองทุนหลักประกันสุขภาพตามโครงการหรือกิจกรรมท่ีไดรับ

อนุมัติจากคณะกรรมการกองทุนหรือคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาว

สําหรับผูสูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิง แลวแตกรณี

ขอ ๒.๓

กลุมที่ ๑: นายก อปท. หรือ รองนายก อปท. หรือปลัด(มีตัวอยางลายมือชื่อในสมุดบัญชี) 

กลุมที่ ๒ : จนท. ๒ คน เลือกมา ๑ คน(มีตัวอยางลายมือชื่อในสมุดบัญชี) 



č¾şÐ Ť 
ÙąĞÙřąÙĄ−ðďÐðą¾Ľ̇ďþÙ̄ ˙ýĚþčİĄÙ×ĞăÙĄþČĚı ¼ą³  

กรณีที่มีเงินเหลือจากการดําเนินงาน ใหนําเงินที่เหลือสงคืนกองทุน

หลักประกันสุขภาพ เวนแตเงินสนับสนุนและสงเสริมการจัดบริการดูแลระยะยาว

ดานสาธารณสุขสําหรับผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง หากดําเนินการตามโครงการและ

แผนการดูแลรายบุคคลแลว ใหถือเปนทรัพยสินของหนวยงาน

ขอ  ๔.๔



เอกสารหมายเลข ๒ 
แนบทายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 

เรื่อง หลักเกณฑเพื่อสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินงานและบริหาร

จัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ินหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๖๑



ชุดสทิธปิระโยชนก์ารบรกิารดา้นสาธารณสขุสาํหรบัผูส้งูอายทุีม่ภีาวะพึง่พงิและบุคคลอืน่ท่ีมีภาวะพ่ึงพิง

ประเภทและ

กิจกรรมบริการ

ผูสูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง

กลุมที่ ๑

เคลื่อนไหวไดบาง

และอาจมีปญหา

การกิน หรือการขับถาย 

แตไมมีภาวะสับสนทาง

สมอง

กลุมที่ ๒

เหมือนกลุมที่ ๑

แตมีภาวะสับสน

ทางสมอง

กลุมที่ ๓

เคลื่อนไหวเองไมได 

และอาจมีปญหาการ

กิน หรือการขับถาย 

หรือมีอาการเจ็บปวย

รุนแรง

กลุมที่ ๔

เหมือนกลุมที่ ๓ 

และมีอาการเจ็บปวย

รุนแรง หรืออยูในระยะ

ทายของชีวิต

๑. ประเมินกอน

ใหบริการและวาง

แผนการดูแล รายบุคคล

ระยะยาวดาน

สาธารณสุข (Care 

Plan)

ประเมินและวางแผนโดยผูจัดการการดูแลระยะยาวดานสาธารณสุข (care 

manager) และหรือ บุคลากรสาธารณสุข

๑ ครั้ง/ป ๑ ครั้ง/ป ๑ ครั้ง/ป ๑ ครั้ง/ป

CM



ชุดสทิธปิระโยชนก์ารบรกิารดา้นสาธารณสขุสาํหรบัผูส้งูอายทุีม่ภีาวะพึง่พงิและบุคคลอืน่ท่ีมีภาวะพ่ึงพิง

กลุม ๑ กลุม ๒ กลุม ๓ กลุม ๔

๒. ใหบริการดูแลระยะยาว

ดานสาธารณสุข 

โดยบุคลากรสาธารณสุข/ทีม

หมอครอบครัว (กิจกรรม 

รูปแบบการให บริการ และ

ความถ่ีในการ ใหบริการ 

ขึ้นอยูกับสภาพปญหาของ

ผูสูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงแตละ

รายเปนสําคัญ)

ความถ่ีของการให บริการ

อยางนอยเดือนละ ๑ ครั้ง อยางนอยเดือนละ ๒ ครั้ง

บริการดูแลที่บาน/ชุมชน เพ่ือให บริการแกผูสูงอายุฯ ใหคําแนะนําและฝก สอนแกญาติ/

ผูดูแลไดแก 

๒.๑ การใหบริการพยาบาลทั่วไป   การใหคําปรึกษาเรื่องโรค   ความเจ็บปวย

๒.๒ การฟนฟูสภาพรางกาย  กายภาพบําบัด  แพทยทางเลือก

๒.๓ การดูแลดานโภชนาการ  การบดเคี้ยว  การเตรียมอาหารที่เหมาะสมรายบุคคล

๒.๔  การดูแลดานเภสัชกรรม  การใชยา

๒.๕ การดูแลดานอื่นๆ เชน  ดานทันตกรรม  สุขภาพจิต
CM/สหวชิาชพี



ชุดสทิธปิระโยชนก์ารบรกิารดา้นสาธารณสขุสาํหรบัผูส้งูอายทุีม่ภีาวะพึง่พงิและบุคคลอืน่ท่ีมีภาวะพ่ึงพิง

๓. บริการดูแลที่บาน/

ชุมชน และให

คําแนะนําแกญาติและ

ผูดูแล โดยผูชวยเหลือ

ดูแลผูสูงอายุ

(caregiver) หรือ

เครือขายสุขภาพอื่น ๆ 

หรืออาสาสมัคร จิต

อาสา

ความถ่ีของการใหบริการ
อยางนอยเดือนละ ๒ 

ครั้ง

อยางนอยสัปดาหละ 

๑ครั้ง

อยางนอยสัปดาหละ 

๑ครั้ง

อยางนอยสัปดาหละ 

๒ครั้ง

๓.๑ การบริการสาธารณสุขเบื้องตน ทั้งดานการพยาบาล การฟนฟูสภาพ การ ทํา

กายภาพบําบัด การดูแลดานยา การดูแลโภชนาการ อาจรวมถึงการวัดสัญญาณชีพ 

และตรวจคัดกรองสุขภาพ ตรวจน้ําตาลในเลือด การปฐมพยาบาล การชวยฟนคืนชีพ

พ้ืนฐาน เปนตน

๓.๒ การดูแลสุขภาพขั้นพ้ืนฐาน เชน ความสะอาดของรางกาย

๓.๓ การจัดการสภาพแวดลอม/บาน  เพ่ือการฟนฟู และการดูแลระยะยาว
CG/จนท.อปท.



ชุดสทิธปิระโยชนก์ารบรกิารดา้นสาธารณสขุสําหรบัผูส้งูอายทุ ีม่ภีาวะพึง่พงิ 

๔. จัดหาอุปกรณทางการ

แพทย (อุปกรณการแพทย

และอุปกรณเครื่องชวยอาจ

ขอยืมหรือไดรับจากสิทธิ

บริการอื่น ๆ  เชน จาก 

อปท. หนวยบริการ สถาน

บริการ หรือภาคเอกชน)

จัดหาอุปกรณการ 

แพทยและอุปกรณ

เครื่องชวยที่จําเปน

ตามสภาพผูที่อยู

ในภาวะพ่ึงพิง

จัดหาอุปกรณการ 

แพทยและอุปกรณ

เครื่องชวยที่จําเปน

ตามสภาพผูที่อยู

ในภาวะพ่ึงพิง

จัดหาอุปกรณการ 

แพทยที่จําเปนตาม

สภาพผูที่อยูในภาวะ

พ่ึงพิง เชน ที่นอนลม 

ชุดออกซิเจน เตียง

ปรับระดับ เปนตน

จัดหาอุปกรณการ 

แพทยที่จําเปนตาม

สภาพผูที่อยูในภาวะ

พ่ึงพิง เชน ที่นอนลม  

ชุดใหออกซิเจน เตียง

ปรับระดับ ชุดดูด

เสมหะ/ของเหลว 

เปนตน

๕. ประเมินผลการดูแล

และปรับแผนการดูแล

รายบุคคล

อยางนอย ๖ 

เดือน/ครั้ง

อยางนอย ๓ เดือน/

ครั้ง

อยางนอย ๓ เดือน/

ครั้ง

อยางนอย ๑ เดือน/

ครั้ง

CM



14.บันทึก ADL  เม่ือครบ 9 เดือน

6. นําเขาโครงการ (ในโปรแกรม)

8.อนุมัติโครงการ (ในโปรแกรม)

2.บันทึกรายชื่อผูที่มีพ่ึงพิง(รายใหม)/เสนอรายชื่อตอเนื่อง

3. ยืนยันรายชื่อผูสูงอายุและบุคคลอื่น (ในโปรแกรม)

5. ตรวจสอบสิทธ (ในโปรแกรม)

9.ออกขอตกลง (ในโปรแกรม หรือ ทํามือ)

10.ออกฎีกา(ใบเบิกจาย) (ในโปรแกรม หรือ ทํามือ)

7.ประชุมคณะอนุฯ เพ่ือพิจารณาอนุมัติโครงการและcareplan

11.โอนจายใหหนวยจัดบริการ

1.คัดกรอง ADL

4.เชื่อมโยงไปเขียนและสง Careplan ใหกองทุน

12.ใหบริการตาม Careplan ไดรับการอนุมัติ

13.เบิกคาใชจาย ตาม Careplan ไดรับการอนุมัติ

15.บันทึก ADL  เม่ือครบ 12 เดือน

สรุปกระบวนการทาํงาน
บทบาท หน่วยจดับริการ บทบาท กองทุน LTC

4.เชื่อมโยงไปเขียนและสง Careplan ใหกองทุน

7.ประชุมคณะอนุฯ เพ่ือพิจารณาอนุมัติโครงการและcareplan

11.โอนจายใหหนวยจัดบริการ



องคก์ารบริหารส่วนจังหวัด  องคป์กครองส่วนทอ้งถิน่

กองทนุการดแูลระยะยาว LTC

กองทนุฟ้ืนฟสูมรรถภาพระดบัจงัหวดั กองทนุหลกัประกนัสขุภาพระดบัพืน้ท่ี

promotio
n

prevention medical Rehabilitationservice

BANK

warehouse

Independent Living

CGCG

Rehabilitation



ภาคีเครือข่ายท่ีมีส่วนร่วม
ในการขบัเคล่ือนการดูแล
ผูสู้งอายท่ีุมีภาวะพ่ึงพิง

ผู้สูงอายุทีม่ี
ภาวะพึง่พงิ

สปสช

ทอ้งถิน่
จงัหวัด

สสจ.

พมจ.

ศูนย์
อนามัยเขต

ภาค
ประชาชน
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