
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ินหรือพื้นที่ 

คาบริการดูแลระยะยาวดานสาธารณสุขสําหรับผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 

(Long Term Care : LTC )



ลําดับ จังหวัด (1) สิทธิหลักประกัน

สุขภาพแหงชาติ 

(Universal Coverage 

Scheme : UCS) ( คน )

(2) จํานวนประชากร

ไทยที่ใชในการจัดสรร

งบประมาณ

( คน )

60+ 

( คน )

รอยละของ

ผูสูงอายุ

ประมาณจํานวนผู

ติดบาน ติดเตียง 

2%

( คน )

1 8000 - นครศรีธรรมราช 1,216,425 1,480,125 282,784 19.11 5,655.68

2 8100 - กระบี่ 382,272 472,448 58,699 12.42 1,173.98

3 8200 - พังงา 204,220 252,542 45,748 18.12 914.96

4 8300 - ภูเก็ต 268,585 524,245 48,002 9.16 960.04

5 8400 - สุราษฎรธานี 860,876 1,095,990 165,171 15.07 3,303.42

6 8500 - ระนอง 137,440 168,704 33,230 19.70 664.60

7 8600 - ชุมพร 406,289 503,322 92,836 18.44 1,856.72

รวมทั้งหมด 3,476,107 4,497,376 726,470 16.15 14,529.40

หมายเหตุ ณ 1 เมษายน 2563 แยกรายเขต จังหวัด 

จํานวนประชากรผูสงูอายุในพืน้ที ่เขตสขุภาพที ่11



SALE  MODEL

รูปแบบการพัฒนางานผูสูงอายุเขตสุขภาพที่ 11 



SALE model

S – Screening การคดักรองและประเมินสขุภาพ

A - Ageing Health Club ชมรมผูส้งูอายุ

L - Long Term Care การดแูลระยะยาวสาํหรบั

ผูส้งูอายท่ีุมีภาวะพ่ึงพิง

E- End of Life Care การดแูลระยะสดุท้าย



S – Screening การคดักรองและประเมินสขุภาพ

- สํารวจ/ประเมินผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอ่ืนที่มีภาวะพึ่งพิง ทุกสิทธิ  

โดยแบงผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอ่ืนที่มีภาวะพึ่งพิง ทุกสิทธิ  ที่

คะแนน ADLนอยกวาหรือเทากับ 11  ออกเปน 4 กลุม ตามชุดสิทธิประโยชน

ฯ  บันทึกลงทะเบียนผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอ่ืนที่มีภาวะพึ่งพิง ใน

โปรแกรม LTC 

(เว็บไซต http://ltc.nhso.go.th/ltc)

สามารถใช้งบประมาณ

กองทนุหลกัประกนัสขุภาพในระท้องถ่ิน

http://ltc.nhso.go.th/ltc


จัดทําโครงการเพือ่การคดักรองผูสงูอายุภายใตงบกองทุนทองถ่ิน

กลุมผูสูงอายุและผูปวยโรคเรือ้รัง

เพื่อลดปจจัยเสี่ยงและลดการเกิดโรคในกลุมที่มีภาวะอวน/น้ําหนักเกิน กลุมที่มีภาวะเสี่ยงตอโรคเรือ้รัง

และโรคที่เปนปญหาในชุมชน  ลดภาวะแทรกซอนและลดความพิการในกลุมผูปวย  สงเสริมและ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสขุภาพผูสงูอายุใหมีสขุภาพที่พงึประสงคโดยผสมผสานมาตรฐานการดูแลสขุภาพ

แบบองครวมทั้งสุขภาพกายและจิต  เชน
• การซักประวัติ ประเมินพฤติกรรมสุขภาพ ตรวจรางกาย วัดดัชนีมวลกาย วัดรอบเอว และจัดสมุดบันทึกสุขภาพกลุม

ผูสูงอายุและผูปวยโรคเรื้อรัง

• การคัดกรองและคนหา ภาวะเสี่ยงโรคเรื้องรัง และโรคที่เปนปญหาในชุมชน เชน โรคหัวใจและหลอดเลือด   

โรคมะเร็งปากมดลูก โรคมะเร็งเตานม วัณโรค โรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง เปนตน

• การตรวจวัดและคัดกรอง ความผิดปกติ/ความบกพรองทางการมองเห็น/การไดยินในกลุมที่มีภาวะเสี่ยงและผูสูงอายุ

• การคัดกรอง การปองกัน และการแกไขปญหา ภาวะซึมเศรา สมองเสื่อม 

และผูมีภาวะเสี่ยงตอการฆาตัวตายในกลุมผูสูงอายุและผูปวยโรคเรื้อรัง

ประกาศคณะอนุกรรมการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค ฯ ภายใตประกาศ  กปท.



ติดเตียงติดบานติดสังคม

S – Screening การคดักรองและประเมินสขุภาพ

ประเภทและกิจกรรม

บริการ

(ชุดสิทธิประโยชน)

เหมาจายรายละ 

5,000 บาท ตอป

ผูสูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงแบงเปน 4 กลุม

ตามความตองการการบริการดานสาธารณสุข

กลุมท่ี 1

เคลื่อนไหวไดบาง

และอาจมีปญหาการ

กิน หรือการขับถาย 

แตไมมีภาวะสับสนทาง

สมอง

กลุมท่ี 2

เหมือนกลุมท่ี 1

แตมีภาวะสับสนทาง

สมอง

กลุมท่ี 3

เคลื่อนไหวเองไมได 

และอาจมีปญหาการกิน 

หรือการขับถาย หรือมี

อาการเจ็บปวยรุนแรง

กลุมท่ี 4

เหมือนกลุมท่ี 3 และมี

อาการเจ็บปวยรุนแรง 

หรืออยูในระยะทาย

ของชีวิต

ใชงบ LTC ตามชุดสิทธิประโยชน (เอกสารหมายเลข 2 แนบทาย ตามประกาศกองทุนฯ ป 2561)

มีคะแนนประเมินความสามารถในการดําเนินชีวิตประจําวัน
ตามดัชนีบารเธลเอดีแอล (ADL) เทากับหรือนอยกวา 11 คะแนน

ใช้งบประมาณกองทนุ

หลกัประกนัสขุภาพระดบั

ตาํบล จดัทาํโครงการ

ส่งเสริมสขุภาพผูส้งูอายุ

ตามกิจกรรม เพ่ือชะลอ

การติดบา้น ติดเตียง

กินกรรมสงเสริมให 

ไมลม ไมลืม

ไมซึมเศรา กินขาวอรอย



A - Ageing Health Club ชมรมผูส้งูอายุ

-การกระตุนใหเกิดการรวมกลุมของผูสูงอายุ

กระจายตัวไปทุกพื้นที่ ระดับตําบล หมูบาน

-การสนับสนุนกิจกรรมสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุโดยภาคี

เครือขายในพื้นที่

ยึดหลัก  “การมีสวนรวม Participation”

ใช้งบประมาณกองทุนหลกัประกนัสขุภาพระดบัตาํบล จดัทาํโครงการส่งเสริมสขุภาพ

ผูส้งูอาย ุตามกิจกรรม เพ่ือ ชะลอการติดบา้น ติดเตียง

กลุม ติดสังคม



จัดทําโครงการสงเสริมสุขภาพผูสงูอายุ

กลุมผูสูงอายุและผูปวยโรคเรื้อรัง เพื่อลดปจจัยเสี่ยงและลดการเกิดโรคในกลุมท่ีมีภาวะ

อวน/น้ําหนักเกิน กลุมท่ีมีภาวะเสี่ยงตอโรคเรื้อรังและโรคท่ีเปนปญหาในชุมชน  ลด

ภาวะแทรกซอนและลดความพิการในกลุมผูปวย  สงเสริมและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ

ผูสูงอายุใหมีสุขภาพท่ีพงึประสงคโดยผสมผสานมาตรฐานการดูแลสุขภาพแบบองครวมท้ัง

สุขภาพกายและจิต  เชน
• การเยี่ยมบานใหความรู ใหคําแนะนํา และติดตามดูแลสุขภาพผูสูงอายุ ผูที่มีภาวะเสี่ยง และผูปวยโรค

เรื้อรัง

• การสงเสริมสนบัสนุนการออกกําลงักายแกผูสูงอายุ ผูที่มีภาวะเสี่ยง และผูปวยโรคเรื้อรงั

• การสงเสริมสนบัสนุนภาคีเครือขายสขุภาพดูแลผูสูงอายุระยะยาว (Long Term Care)

• การสรางจิตอาสาดูแลผูปวยโรคเรือ้รังและผูสงูอายุในชมุชน

• การสงเสริมสนบัสนุนกิจกรรมศูนยดูแลผูสงูอายุ

ประกาศคณะอนุกรรมการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค ฯ ภายใตประกาศ  กปท.



ไมลม 

ไมลืม 

ไมซึมเศรา

กินขาวอรอย



ระบบบรกิารเยีย่มบา้นและ
ตดิตามดแูลกลุม่เป้าหมาย

L - Long Term Care การดแูลระยาว

สาํหรบัผูส้งูอายทีุมี่ภาวะพึง่พิง
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คาบริการสาธารณสุขสําหรับผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 

วัตถุประสงค : เพื่อใหผูที่มีภาวะพึ่งพงิ(กลุมติดบานติดเตียง)ไดรับบรกิารดานสาธารณสขุตามชดุสิทธิ

ประโยชน โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (เทศบาล/อบต.) เปนเจาภาพหลัก  ในการบริหารจัดการระบบ
การดูแลระยะยาวสําหรับผูสงูอายุที่มีภาวะพึง่พงิและบุคคลอ่ืนที่มีภาวะพึ่ง แบบบูรณาการในพืน้ที่ 

ภายใตการสนับสนุนของเครือขายหนวยบริการปฐมภูมิในพื้นท่ี

เปาหมาย : ผูมีภาวะพ่ึงพิง (ทุกกลุม ทุกสิทธิ ) ท่ีมีคะแนนประเมินความสามารถในการดําเนินชีวิตประจําวันตามดัชนี

บารเธลเอดีแอล (Barthel ADL index) เทากับหรือนอยกวา 11 คะแนน

ตามประกาศกองทุน ฉ 2 ป 62

เริ่มต้ังแต 1 ตุลาคม 2562



ยังไม่สมัครเข้าร่วม

เขารวม LTC  แลว รอยละ 86.57

สุราษฎรธานี

137

121

รอยละ 

88.32

16

ชุมพร

78

73 
รอยละ 

93.59

5

49

รอยละ 

96.08

18

รอยละ 

100

16

รอยละ 

53.33

46
รอยละ 

75.41

2 0 1415

กระบี่

61

พังงา

51

ระนอง

30
ภูเก็ต

18

นคร

ศรีธรรมราช

184

161

รอยละ 

87.50

23



สิทธิ UC 
เป้าหมาย

ผู้ป่วยดแูลประคบัประคอง การบนัทกึข้อมูลขอรบั
คา่ใช้จา่ย

โปรแกรม E-Claim 

HCODE

E- End of Life Care  การดแูลระยะสดุท้าย

- เช่ือมโยงระบบการดูแลกับทีม Palliative 

Care ในระดับเครือขายบริการ

- มีทีมสุขภาพท่ีดูแลผูปวย Palliative Care 

และผูปวยระยะสุดทาย   

ระยะเวลา

ที่ดูแลผูปวย

คาบริการ

Fix cost 

(บาท) *

คาบริการ

รายเดือน (บาท) **

รวม

(บาท)

ภายใน   30 วัน 3,000 1,000 4,000

ภายใน   60 วัน 3,000 1,000 + 1,000 5,000

ภายใน   90 วัน 3,000 1,000 + 1,000 + 1,000 6,000

ภายใน 120 วัน 3,000 1,000 + 1,000 + 1,000 + 1,000 7,000

ภายใน 150 วัน 3,000 1,000 + 1,000 + 1,000 + 1,000 + 1,000 8,000

ต้ังแต 151 วัน ขึ้นไป 3,000 1,000 + 1,000 + 1,000 + 1,000 + 1,000 + 1,000 9,000

ปงบประมาณ 2564

การจายคาบริการตามระยะเวลาที่ดูแลผูปวย

* จายเมื่อผูปวยเสียชีวิต ** จายทุกเดือน และหยุดจายเมื่อครบ 6 เดือน



แนวทางการบริหารค่าบริการสาธารณสขุ

สาํหรับผู้ที่มีภาวะพ่ึงพิง ปีงบประมาณ 2564



แนวทางการบริหารคาบริการสาธารณสขุสาํหรับผูที่มีภาวะพึง่พงิ ปงบประมาณ 2564

 ปรับการจายใหทองถิ่นจาก เหมาจาย 5,000 บ./คน/ป  เปน 6,000 บ./คน/ป
 ไมมีการจายหนวยบริการประจํา

กรอบการบรหิารงบ LTC ปงบประมาณ 2564

เพ่ือใหผูที่มีภาวะพ่ึงพิง (คะแนนประเมินความสามารถในการดําเนินชีวิตประจําวันตามดัชนีบารเธลเอดีแอล 

(Barthel ADL index) เทากับหรือนอยกวา 11 คะแนน) ที่เปนประชาชนไทยทุกคนใหไดรับบริการดูแลระยะยาว

ดานสาธารณสุขสําหรับผูที่มีภาวะพ่ึงพิงตามชุดสิทธิประโยชนที่บานหรือในชุมชนโดยหนวยบริการ สถานบริการ หรือ

ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุที่เชื่อมโยงบริการทางสังคมและการมีสวนรวมของทุกภาคสวนอยางเปนระบบ 

วัตถุประสงค



17

บริการผูสูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง
และบุคคลอ่ืนที่มีภาวะพึ่งใน

ชุมชน

เขต 1-12 จายแบบเหมาจายใหหนวยบริการประจําในพ้ืนที่ที่

เขารวมดําเนินการ เแหงละ 100,000 บาทโดยจายตามจํานวนผู

ที่มีภาวะพ่ึงพิง และสามารถปรับจายเพ่ิมเติมตามจํานวน

กลุมเปาหมายที่ไดรับการอนุมัติ Care plan

เขต 13 จายแบบเหมาจายใหหนวยบริการตามจํานวนผูมีภาวะ

พ่ึงพิงที่ไดรับอนุมัติ Care plan ในอัตรา 1,000 บาทตอคน

หนวยบริการประจํา  
( 150 ลานบาท)

สําหรับกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่น

จายแบบเหมาจายใหกองทุนหลกัประกันสขุภาพ

ระดับทองถ่ินหรือพื้นที่ ที่เขารวมดําเนินการดูแล

ผูที่มีภาวะพึ่งพิง สําหรับการดูแลผูที่มีภาวะ

พึ่งพิงในชุมชนในอัตรา 6,000 บาทตอคนตอป 

เปนไปตามประกาศฯ

กลุมเปาหมาย ผูสูงอายุที่มี
ภาวะพ่ึงพิงและบุคคลอ่ืนที่

มีภาวะพึ่งในชุมชน

ราง ปงบประมาณ 2564 ยกเลิก

แนวทางการดําเนินงาน

ป 2564



 โปรแกรม LTC ตัดขอมูลเพ่ือนํามาเบิกจาย (สิ้นเดือนเที่ยงคืน)  
เงื่อนไขการจาย

- เปนบุคคลทีมี่คะแนน ADL นอยกวาหรือเทากับ 11 ทุกสิทธิ ทุกกลุมวัย 

- สถานะมีชีวิต  

- อปท. ยืนยันวาเปนบุคคลในพ้ืนที่ 

- ผลการบันทึกโปรแกรมฯ มีสถานะ “ขอรับงบ”

 สปสช.เขต ยืนยันการโอน วันที่ 1-5 ของเดือน

- เขตพิจารณาจากเงินคงเหลือของ อปท. ตามยอด ธกส.(เงินเหลือมากกวา 2 เทา โปรแกรมแปลผลไมโอน)

 ไอที ประมวลผลสงขอมูลเขาระบบ seamless ไมเกินวันที่ 10 ของเดือน

 ตั้งฎีกาจาย ไมเกินวันที่ 15 ของเดือน

 เบิกจายและโอนงบ ภายใน 15-20 วัน

การประมวลผลการจาย

แนวทางการบริหารคาบริการสาธารณสขุสาํหรับผูที่มีภาวะพึง่พงิ ปงบประมาณ 2564



3.อปท. เขายืนยันตัวตนผูมีภาวะพ่ึงพิง  ตามที่ตัวอยูจริง ไมยึดทะเบียนบาน

4.หนวยจัดบริการ จัดทํา Care Plan

(ผานโปรแกรม 3C กรมอนามัย http://ltc.anamai.moph.go.th)    

เสนอโครงการตอ อปท. เพ่ือเสนอตอ คณะอนุกรรมการ LTC เพ่ือพิจารณาอนุมัติ

เห็นชอบ/อนุมัติ

ไมเห็นชอบ/แจงกลับ

ใหแกไข

5.อปท.แตงตั้งอนุกรรมการ

6.อปท.จัดประชุมคณะอนุกรรมการ

LTC ฯ  พิจารณาอนุมัติ   

7.อปท.นําเขาโครงการและอนุมัติโครงการ 

8.อปท.จัดทําขอตกลง ออกฎีกาเบิก (ใน http://ltc.nhso.go.th/ltc)

9.อปท.โอนงบประมาณตามแผนการดูแลที่อนุกรรมการอนุมัติให  หนวยบริการ

12.ประเมินผลการจัดบริการตามcare planเมื่อบริการครบ 9 เดือน 

และบันทึกในโปรแกรม LTC( http://ltc.nhso.go.th/ltc )

และ สงออกเพ่ือลงทะเบียน ขอรับงบปตอไป

11.ดําเนินงานตาม CP ที่ไดรับอนุมัติ  ; 

10.หนวยจัดบริการ นําเงินเขาเงินบํารุง ;   

13.หนวยจัดบริการ บันทึก ADL 

ในระบบโปรแกรม และ สรุปผล

การดําเนินงาน เมื่อใหบริการ

ครบ 12 เดือน ใหกับคณะอนุ 

LTC/ คณะกรรมการกองทุนฯ  

รับทราบ

2.หนวยจัดบริการ ประเมินผูมีภาวะพ่ึงพิง และ บันทึกใน http://ltc.nhso.go.th/ltc

ขั้นตอนการโอน LTC

(เหมาจาย 6,000 บ./ราย/ป)

ใหกับกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ

1 องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.)  จัดทําขอตกลงเขารวม LTC  กับ สปสช.

http:///
http://ltc.nhso.go.th/ltc
http://ltc.nhso.go.th/ltc


1.องคกรปกครองสวนทองถ่ิน จัดทําแบบแสดงความจํานง 

1.1 พรอมเปดบัญชี“บัญชีกองทุนหลักประกันสุขภาพ(ช่ือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน)เพ่ือการดูแลผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิงและบุคคลอื่นท่ีมีภาวะพ่ิงพิง” สง สปสช.เขต 

1.พื้นท่ีท่ีจะเขา้ร่วมดาํเนินงาน จะตอ้งมีความพร้อม ดงัน้ี

1.1 มีผูจ้ดัการระบบดูแลระยะยาวดา้นสาธารณสุข ( Care Manager ) 

1.2 มีผูช่้วยเหลือดูแลผูสู้งอายท่ีุมีภาวะพึ่งพิง(Care Giver)

1.3 หน่วยบริการในพื้นท่ีมีความพร้อมในการประเมินผูสู้งอายแุละ

บนัทึกในระบบโปรแกรม LTC และจดัทาํแผนการดูแล (Care Plan)



หนวยจัดบริการ ::

1.เครือขายหนวยบริการปฐมภูมิในพ้ืนที่ และองคกรปกครองสวนทองถิ่นรวมกัน สํารวจ/ประเมินผูสูงอายุ

ที่มีภาวะพ่ึงพิงและบุคคลอ่ืนที่มีภาวะพ่ึงพิง ทุกสิทธิ ทุกกลุมอายุ

(ตามประกาศ กองทุนทองถิ่นฯ ฉบับที่ 2 ป 2562)  โดยแบงผูสูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงและบุคคลอ่ืนที่มี

ภาวะพ่ึงพิง ทุกสิทธิ  ที่คะแนน ADLนอยกวาหรือเทากับ 11  ออกเปน 4 กลุม ตามชุดสิทธิประโยชนฯ 

พรอม บันทึกลงทะเบียนผูสูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงและบุคคลอ่ืนที่มีภาวะพ่ึงพิง ในโปรแกรม LTC สปสช.

(เว็บไซต http://ltc.nhso.go.th/ltc)  เมื่อบันทึกครบถวน ประสาน อปท.เพ่ือยืนยันตัวบุคคลใน

โปรแกรม LTC เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณ รายละ 6,000 บาท 

การคดักรองและประเมินสขุภาพและการจดัทาํแผนการดแูลรายบคุคล

2 จัดทําแผนการดูแลรายบุคคล( Care Plan : CP ) เพ่ือเปนขอมูลประกอบการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณจาก

กองทุนทองถ่ินฯ (เหมาจายรายละ 6,000 บาท) สามารถใชจากโปรแกรมจัดทําแผนกรมอนามัย   กระทรวง

สาธารณสุข (http://ltc.anamai.moph.go.th)

http://ltc.nhso.go.th/ltc)%20%20%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD
http:///
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( http://ltc.nhso.go.th/ltc )



บนัทกึลงทะเบียนผู้สงูอายท่ีุ

ผ่านการประเมินรายใหม่ท่ีไม่

เคยได้รับงบประมาณ

( http://ltc.nhso.go.th/ltc )

หนวยบรกิารรวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สํารวจ/ประเมินผูที่มีภาวะพ่ึงพิงโดยแบง ผูมีภาวะพ่ึงพิง ที่คะแนน ADLนอยกวาหรือเทากับ 11  

ออกเปน 4 กลุม ตามชุดสิทธิประโยชนฯ (งบประมาณ 1 แสน)

บนัทกึลงทะเบียนรายเก่า

ตอ่เน่ือง



1 การเสนอรายชือ่ผูสงูอายุและผูมีภาวะพึง่พงิ แบบรายบุคคล

1. การบนัทกึข้อมลูแบบรายบคุคล เป็นการ

บนัทกึข้อมลูทัง้รายเก่าและใหม่

โดยใสเลข13หลกัแล้วกดปุ่ มค้นหา



กรณีเลขบตัรประชาชนเสียชีวิต หรือ ไมพ่บข้อมลู ระบบ

จะแสดงข้อความให้ทราบ และจะบนัทกึข้อมลูไมไ่ด้



บนัทกึADL หลงัเม่ือครบ 

9 เดือนและ 12 เดือน

บนัทกึADL หลงัเม่ือครบ 

9 เดือนและ 12 เดือน

กรณีบนัทกึรายไหม่แล้วเจอคําเตือนแบบนี ้

บง่บอกวา่เป็นรายเก่าให้บนัทกึADL หลงั

เม่ือครบ 9 เดือนและ 12 เดือน



ระบบจะตรวจสอบ

- ขอมูลบุคคลจากสํานักบริหารทะเบียน 

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

- ขอมูลสิทธิการรักษาพยาบาล จาก สปสช.

บันทึกเพ่ิมเติม 

(ตามที่อยูจริงไมยึดทะเบียนบานหรือสิทธิ)

- ที่อยูปจจุบัน

- กองทุน 

- คะแนน ADL  - TAI

- กลุมผูสูงอายุตามสิทธิประโยชน
ระบกุารไม่ขอรับงบเพ่ิมในปีปัจจบุนัหากยงัมีงบท่ี อปท



กลุม 1  ติดบาน 

(B3,B4,B5) 
เคลื่อนไหวเองไดบาง และอาจมี

ปญหาการกินหรือการขับถาย 

แตไมมีภาวะสับสน 

เดือนละ 1ครั้ง/40 mins

กลุม 2 ติดบาน 
(C2,C3,C4)

เคลื่อนไหวเองไดบาง และอาจมี
ปญหาการกินหรือการขับถาย มี

ภาวะสับสน เดือนละ1ครั้ง /
(60 นาที )

กลุม 3 ติดเตียง

(I3)

เคลื่อนไหวเองไมได และอาจมี

ปญหาการกินหรือการขับถาย

หรือมีอาการเจ็บปวยรุนแรง 

เดือนละ1ครั้ง /40 นาที

กลุม 4 ติดเตียง 

(I1,I2) 

เคลื่อนไหวเองไมได มีปญหาการ

รับประทานอาหาร เดือนละ 1 ครั้ง   

/ 60 นาที

การแบ่งกลุ่มผูป่้วยติดบ้านติดเตียงท่ีมีภาวะพ่ึงพิงตาม ADLและ TAI

ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงท่ีมี

ภาวะพ่ึงพิง

(ADL ≤ 11 คะแนน) 

ADL 5-11 คะแนน ADL 0-4 คะแนน 



ลงทะเบียนรายเกาท่ีไดรับบริการไปแลว

บันทึกผลการใหบริการ (ADL หลัง) สําหรับหนวยบริการประเมิน

เมื่อใหบริการครบ 9 และ 12 เดือน 

ตามท่ีระบุวันเริ่มตนในขอตกลง

บทบาทหนวยบริการ



( http://ltc.nhso.go.th/ltc )

บนัทกึADL หลงัเม่ือครบ 

9 เดือนและ 12 เดือน

หนวยบรกิารรวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สํารวจ/ประเมินผูที่มีภาวะพ่ึงพิงโดยแบง ผูมีภาวะพ่ึงพิง ที่คะแนน ADLนอยกวาหรือเทากับ 11  

ออกเปน 4 กลุม ตามชุดสิทธิประโยชนฯ (งบประมาณ 1 แสน)



กดเลือก

จะปรากฏรายชื่อทั้งหมดที่การอนมัุติโครงการ วันเริม่ตนขอตกลงครบ 9 เดือน

บนัทกึADL หลงัเม่ือครบ 

9 เดือนและ 12 เดือน

กดคนหาทั้งหมด



กรณีผูสูงอายุ DEATH ใหต๊ิกสถานะการเสยีชีวิต 9,12 เดือน กรณี โปรแกรมไมแสดงสถานะเสียชีวิต

กรณีเสียชีวิต ใหกากถูกใน

ชอง DEATH ดวย



เลื่อนแทบเลือ่นไปดานขวามือและกดปุม “เสนอรายชือ่ปถัดไป” เพื่อ

เสนอรายชื่อของบในปถัดไป

เลือกกรณีที่ผูปวยเปลีย่น/ยายที่อยู

หนวยจัดบริการ



จะแสดง “ลงทะเบยีนเรียบรอยแลว”

หนวยจัดบริการ



เม่ือหนวยบริการบันทึกขอมูลรายบุคคลเขามา ระบบจะรวบรวมขอมูลไปไว

ที่เมนู “รายการที่หนวยบริการบันทึกทั้งหมด”  สถานะ “รอยืนยัน”

ประสานแจง อปท.ในพ้ืนที่ 

เพ่ือเขามายืนยันขอมูล



1. เขาที่เมนู “รายการที่หนวยจัดบริการบันทึกทั้งหมด(ผลการยืนยันของ อปท.)”

รายชื่อที่มี    อยูในชองผลการยืนยันของ อปท. แสดงวา สปสช. ไดดึงขอมูล/รายชื่อเพ่ือทําการจัดสรรแลว

หนาโปรแกรม อปท ทําหนาที่ยืนยันเพือ่ของบ 5000 บาท จาก สปสช.

หลงัจากยืนยนั สปสช.จะตดัยอดและโอน

งบประมาณในเดือนถดัไป



หนวยจัดบริการ จัดทําขอเสนอการจัดบริการ สง อปท.เพ่ือเสนอตอ

คณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสําหรับผูที่มีภาวะ

พ่ึงพิง (คณะอนุ LTC) 

หน้า 126

สว่นท่ี 1

สว่นท่ี 2



หนวยจัดบริการ จัดทําขอเสนอการจัดบริการ สง อปท.เพ่ือเสนอตอ

คณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสําหรับผูที่มีภาวะ

พ่ึงพิง (คณะอนุ LTC) 

หน้า 126

สว่นท่ี 1

การเสนอโครงการ

แต่ละครัง้ วงเงนิแต่ละรายตามกลุ่มผู้มี

ภาวะพึ่งพงิไม่เท่ากันได้

แต่ต้อง ไม่เกนิวงเงนิโดยรวม



ตวัอย่าง Care plan ท่ีเขียนด้วยมือ CM 



สามารถใชจากโปรแกรมจัดทําแผน

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

(http://ltc.anamai.moph.go.th)

สว่นท่ี 2 รายละ 1 ใบ

http:///




ตวัอย่าง Care plan ก่อนพิมพ ์เพ่ือกดสัง่พิมพ์

กดสัง่พิม์

สามารถใชจากโปรแกรมจัดทําแผนกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (http://ltc.anamai.moph.go.th)

http:///


การเช่ือมข้อมลูผูส้งูอายท่ีุมีภาวะพ่ึงพิงจาก สปสช.

ดึงข้อมลู

ผูส้งูอายุ

UC จาก

ฐานข้อมลู 

สปสช.
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เม่ือหนวยบริการบันทึกขอมูลรายบุคคลเขามา ระบบจะรวบรวมขอมูลไปไว

ที่เมนู “รายการที่หนวยบริการบันทึกทั้งหมด”  สถานะ “รอยืนยัน”

รายชื่อที่สามารถซิงค

ไปจัดทําแผนการดูแลในโปรแกรม 3 C กรม

อนามัยคือรายชื่อที่ไดรับการยืนยันจาก อปท



ประเภทและกิจกรรมบริการ

(ชุดสิทธิประโยชน)

ผูสูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงแบงเปน 4 กลุมตามความตองการการบริการดานสาธารณสุข

กลุมท่ี 1

เคลื่อนไหวไดบาง

และอาจมีปญหาการกิน 

หรือการขับถาย แตไมมี

ภาวะสับสนทางสมอง

กลุมท่ี 2

เหมือนกลุมท่ี 1

แตมีภาวะสับสนทางสมอง

กลุมท่ี 3

เคลื่อนไหวเองไมได และ

อาจมีปญหาการกิน หรือ

การขับถาย หรือมีอาการ

เจ็บปวยรุนแรง

กลุมท่ี 4

เหมือนกลุมท่ี 3 และมี

อาการเจ็บปวยรุนแรง 

หรืออยูในระยะทายของ

ชีวิต

1. ประเมินกอนใหบริการและวางแผนการดูแลระยะยาวดานสาธารณสุข   (Care Plan)

2. ใหบริการดูแลระยะยาวดานสาธารณสุข โดยบุคลากรสาธารณสุข (ทีมหมอครอบครัว)  

(กิจกรรม รูปแบบ/ความถี่ในการใหบริการขึ้นอยูกับสภาพปญหาของผูสูงอายุแตละราย) 

3.  บริการดูแลท่ีบาน/ชุมชนและใหคําแนะนําแกญาติและผูดูแลโดย caregiver /เครือขายสุขภาพอ่ืนๆ/อาสาสมัคร จิตอาสา (กิจกรรม 

รูปแบบ/ความถี่ในการใหบริการขึ้นอยูกับสภาพปญหาของผูสูงอายุแตละราย ตามคําแนะนําและมอบหมายของบุคลากรวิชาชีพ)

อยางนอย =    2  คร้ัง/เดือน 4 คร้ัง/เดือน 4     คร้ัง/เดือน 8  คร้ัง/เดือน

4. จัดหาอุปกรณทางการแพทย ท่ีจําเปนตามสภาพผูสูงอายุฯ เชน ท่ีนอนลม ชุดดูดเสมหะ/ของเหลว เปนตน (อุปกรณการแพทยและ

อุปกรณเครื่องชวยอาจไดรับจากสิทธิบริการอ่ืนๆ เชน จาก อปท. หรือ สถานบริการสาธารณสุข หรือ ภาคเอกชน)

5. ประเมินผลการดูแล และปรับแผนการใหบริการ โดยบุคลากรสาธารณสุข/ care manager
46

ชุดสิทธิประโยชน บริการดานสาธารณสุขสําหรับผูท่ีมีภาวะพึง่พิง(เหมาจาย5,000 บ./ราย/ป)

ประกาศน้ี ตัดอัตรา แตละกลุมออก ใหเปนดุลยพินิจ ของอนุฯ LTC ในการพิจารณา โดยยึดหลัก การเหมาจาย ตอคน/ตอป (12 เดือน) และไมเกินงบประมาณท่ีไดรับ

หน้า 85



ชุดสิทธิประโยชนการบริการดานสาธารณสุขสําหรับผูสูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิง 

๓. บริการดูแลที่บาน/ชุมชน 

และใหคําแนะนําแกญาติและ

ผูดูแล โดยผูชวยเหลือดูแล

ผูสูงอายุ(caregiver) หรือ

เครือขายสุขภาพอ่ืน ๆ หรือ

อาสาสมัคร จิตอาสา

(กิจกรรม รูปแบบการให 

บริการ และความถี่ในการ 

ใหบริการขึ้นอยูกับสภาพปญหา

ของผูสูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงแต

ละรายเปนสําคัญ ตาม

คําแนะนํา/มอบหมายของ

ผูจัดการการดูแลระยะยาวดาน

สาธารณสุข)

ความถี่ของการใหบริการ

อยางนอยเดือนละ ๒ คร้ัง

๓.๑ การบริการสาธารณสุข

เบื้องตน ทั้งดานการ

พยาบาล การฟนฟูสภาพ 

การ ทํากายภาพบําบัด การ

ดูแลดานยา 

การดูแลโภชนาการ อาจ

รวมถึงการวัดสัญญาณชีพ 

และตรวจคัดกรองสุขภาพ 

ตรวจน้ําตาลในเลือด การ

ปฐมพยาบาล การชวยฟน

คืนชีพพ้ืนฐาน เปนตน

ความถี่ของการใหบริการ

อยางนอยสัปดาหละ ๑คร้ัง

๓.๑. การบริการ

สาธารณสุขเบื้องตน ทั้ง

ดานการพยาบาล การฟนฟู

สภาพ การ ทํา

กายภาพบําบัด การดูแล

ดานยา 

การดูแลโภชนาการ อาจ

รวมถึงการวัดสัญญาณชีพ 

การตรวจน้ําตาลในเลือด 

การปฐมพยาบาล การชวย

ฟนคืนชีพพ้ืนฐาน 

เปนตน

ความถี่ของการใหบริการ

อยางนอยสัปดาหละ ๑คร้ัง

๓.๑ การบริการสาธารณสุข

เบื้องตน ทั้งดานการ

พยาบาล การฟนฟูสภาพ 

การ ทํากายภาพบําบัด การ

ดูแลดานยา 

การดูแลโภชนาการ อาจ

รวมถึงการวัดสัญญาณชีพ 

การทําแผล การดูแลสาย

สวน การตรวจน้ําตาลใน

เลือด การปฐมพยาบาล 

การชวยฟนคืนชีพพ้ืนฐาน 

เปนตน

ความถี่ของการใหบริการ

อยางนอยสัปดาหละ ๒คร้ัง

๓.๑ การบริการสาธารณสุข

เบื้องตน 

ทั้งดานการพยาบาล การ

ฟนฟูสภาพ การ

ทํากายภาพบําบัด 

การดูแลดานยา 

การดูแลโภชนาการ อาจ

รวมถึงการวัดสัญญาณชีพ 

การทําแผล การดูแลสาย

สวน การตรวจน้ําตาลใน

เลือด การใหออกซิเจน การ

ดูดเสมหะ การปฐม

พยาบาล การชวยฟนคืน

ชีพพ้ืนฐาน เปนตน
อยางนอย 2  ครั้ง/เดือน 4 ครั้ง/เดือน 4     ครั้ง/เดือน 8  ครั้ง/เดือนCG



ชุดสิทธิประโยชนการบริการดานสาธารณสุขสําหรับผูสูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิง 

๓. บริการดูแลที่บาน/ชุมชน 

และใหคําแนะนําแกญาติและ

ผูดูแล โดยผูชวยเหลือดูแล

ผูสูงอายุ(caregiver) หรือ

เครือขายสุขภาพอ่ืน ๆ หรือ

อาสาสมัคร จิตอาสา

(กิจกรรม รูปแบบการให 

บริการ และความถี่ในการ 

ใหบริการขึ้นอยูกับสภาพปญหา

ของผูสูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงแต

ละรายเปนสําคัญ ตาม

คําแนะนํา/มอบหมายของ

ผูจัดการการดูแลระยะยาวดาน

สาธารณสุข)

๓.๒ การดูแลสุขภาพขั้น

พ้ืนฐาน เชน การดูแลความ

สะอาด

รางกาย การดูแลเร่ืองการ

กินยา การดูแลเร่ืองการกิน

อาหาร เปนตน

๓.๓ การจัดการสภาพ 

แวดลอม/บานเพ่ือการ

ฟนฟูสภาพ ปองกัน

อุบัติเหตุ และการดูแล

ระยะยาว

๓.๒ การดูแลสุขภาพขั้น

พ้ืนฐาน เชน การดูแลความ

สะอาด

รางกาย การดูแลเร่ืองการ

กินยา การดูแลเร่ืองการกิน

อาหาร เปนตน

๓.๓ การจัดการสภาพ 

แวดลอม/บานเพ่ือการ

ฟนฟูสภาพ ปองกัน

อุบัติเหตุ และการดูแล

ระยะยาว/ผูปวยสมองเส่ือม

๓.๒ การดูแลสุขภาพขั้น

พ้ืนฐาน เชน การดูแลความ

สะอาด

รางกาย การดูแลเร่ืองการ

กินยา การดูแลเร่ืองการกิน

อาหาร เปนตน

๓.๓ การจัดการสภาพ 

แวดลอม/บานเพ่ือการ

ฟนฟูสภาพและการดูแล

ระยะยาว/ผูปวยนอนติด

เตียง

๓.๒ การดูแลสุขภาพ

ขั้นพ้ืนฐาน เชน การดูแล

ความสะอาด

รางกาย การดูแลเร่ืองการ

กินยา การดูแลเร่ืองการกิน

อาหาร เปนตน

๓.๓ การจัดการสภาพ 

แวดลอม/บานเพ่ือการ

ฟนฟูสภาพและการดูแล

ระยะยาว/ผูปวยนอนติด

เตียง/ระยะสุดทาย

อยางนอย 2  ครั้ง/เดือน 4 ครั้ง/เดือน 4     ครั้ง/เดือน 8  ครั้ง/เดือนCG





อาสาสมัครบริบาลทองถ่ิน  จํานวนการปฏิบัติงาน คาตอบแทน

ประเภทอาสาสมัคร การปฏิบัติงาน

(ชม./วัน)

การปฏิบัติงาน

(วัน)

อัตราคาตอบแทน

(เดือน)

ผานการฝกอบรม 70 ชม 8 20 5,000 บาท

ผานการฝกอบรม 70 + 50 ชม. 8 20 6,000 บาท

หมายเหตุ - กรณีทํางาน < 20 วัน ใหไดรับคาตอบแทนตามสัดสวนวันท่ีปฏิบัติงาน
- กรณีทํางานไมครบ 8 ชม. / วัน แตไมนอยกวา 4 ชม. ใหนับเปนครึ่งวัน

- กรณีทํางานตาม Care Plan แลวลา คาตอบแทนคิดตามสัดสวนวันท่ีปฏิบัติงาน/เดือน

• อปท. แหงละ 2     คน (ท้ังประเทศ อบต. + เทศบาล 7,774 แหง)

• หากจํานวนผูสูงอายุ LTC นอยกวา 4 คน อาจจัดใหมีอาสาสมัครนอยกวา 2 คนก็เด

• กรณี ผส. LTC เกินกวา 8 คน + มีความจําเปน อาจจดัใหมีอาสาฯ มากกวา 2 คน ก็ได



ชุดสิทธิประโยชนการบริการดานสาธารณสุขสําหรับผูสูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิง 

๔. จัดหาอุปกรณทางการแพทย 

(อุปกรณการแพทยและอุปกรณ

เคร่ืองชวยอาจขอยืมหรือไดรับ

จากสิทธิบริการอ่ืน ๆ 

เชน จาก อปท. หนวยบริการ 

สถานบริการ 

หรือภาคเอกชน)

จัดหาอุปกรณการ แพทย

และอุปกรณเคร่ืองชวยที่

จําเปนตามสภาพผูที่อยู

ในภาวะพ่ึงพิง

จัดหาอุปกรณการ แพทย

และอุปกรณเคร่ืองชวยที่

จําเปนตามสภาพผูที่อยู

ในภาวะพ่ึงพิง

จัดหาอุปกรณการ แพทยที่

จําเปนตามสภาพผูที่อยูใน

ภาวะพ่ึงพิง เชน ที่นอนลม 

ชุดออกซิเจน เตียงปรับ

ระดับ เปนตน

จัดหาอุปกรณการ แพทยที่

จําเปนตามสภาพผูที่อยูใน

ภาวะพ่ึงพิง เชน ที่นอนลม 

ชุดใหออกซิเจน เตียงปรับ

ระดับ ชุดดูดเสมหะ/

ของเหลว เปนตน

๕. ประเมินผลการดูแลและปรับ

แผนการดูแลรายบุคคล

โดยผูจัดการการดูแล

ระยะยาวดานสาธารณสุข

หรือบุคลากรสาธารณสุข 

อยางนอย ๖ เดือน/คร้ัง

โดยผูจัดการการดูแลระยะ

ยาวดานสาธารณสุขหรือ

บุคลากรสาธารณสุข อยาง

นอย ๓ เดือน/คร้ัง

โดยผูจัดการการดูแลระยะ

ยาวดานสาธารณสุขหรือ

บุคลากรสาธารณสุข อยาง

นอย ๓ เดือน/คร้ัง

โดยผูจัดการการดูแลระยะ

ยาวดานสาธารณสุขหรือ

บุคลากรสาธารณสุข อยาง

นอย ๑ เดือน/คร้ัง

ประกาศนี้ ตัดอัตรา แตละกลุมออก ใหเปนดุลยพินิจ ของอนุฯ LTC ในการพิจารณา

โดยยึดหลัก การเหมาจาย ตอคน/ตอป (12 เดือน) 



“คณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสําหรับผูสูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงและบุคคลอ่ืนที่มีภาวะพึ่ง”

ประกอบดวย 

(๑) ผูบริหารสูงสุดขององคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือผูบริหารอื่น เปนประธานอนุกรรมการ                        

ที่ผูบริหารสูงสุดขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมอบหมาย

(๒)  ผูแทนกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ จํานวนสองคน เปนอนุกรรมการ

(๓) หัวหนาหนวยบริการประจําที่จัดบริการสาธารณสุขในทองถิ่น เปนอนุกรรมการ

หรือผูแทน (โรงพยาบาลอําเภอ)

(๔) สาธารณสุขอําเภอหรือผูแทน เปนอนุกรรมการ

(๕)  หัวหนาหนวยบริการปฐมภูมิที่จัดบริการสาธารณสุขในทองถ่ิน (รพ.สต.) เปนอนุกรรมการ

(๖)  ผูจัดการการดูแลระยะยาวดานสาธารณสุข เปนอนุกรรมการ

(๗)  ผูชวยเหลือดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง เปนอนุกรรมการ

(๘)  ปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนอนุกรรมการและเลขานุการ

(๙)  เจาหนาที่อื่นที่ผูบริหารสูงสุดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมอบหมาย เปนอนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ

แตงตั้ง คณะอนุกรรมการ LTC ตาม ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑเพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินดําเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ินหรือพ้ืนที่ พ.ศ. ๒๕๖๑ ขอ ๑๘

อนุกรรมการ LTC 

ประชุมเพ่ือ

พิจารณาแผนการ

ดูแลฯและอนุมัติ 

ตามประกาศฯ

ขอ ๑๙



ประชุมคณะอนุ LTC พิจารณา CP และกรรมการกองทุนฯอนุมัติ

เบิกจาย

หน้า 128



อปท.จัดทําขอตกลงการจัดระบบบริการดูผูสูงอายุท่ีมีภาวะ พ่ึงพิงกับ หนวยบริการ/ สถาน

บริการ/ ศูนยพัฒนาคุณภาพฯ และ โอนงบกองทุนหลักประกันสุขภาพฯใหกับหนวยบริการฯ 

ตาม care plan ท่ีคณะอนุ LTC เห็นชอบ 

หน้า 129

วันเริ่มตนดูและสูงอายุหนึ่งรอบป(12 เดือน

ไมยึดปงบประมาณ)ใหยึดตามขอตกลง

ไมชายตามโครงการที่ขอใชเงินบํารุง



แนวทางปฏิบัติ การรับ-จาย เงินบํารุงที่เก่ียวกับกองทุนตําบล

Create by werachai  konmanee



การบริหารจัดการงบคาบริการ เนื่องจากผูสูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงสูญหาย หรือเสียชีวิต

กรณีเงินคาบริการ LTC ที่ อปท. (กองทุน) ไดรับจาก สปสช.

(เหมาจาย 5,000 บาท/ราย/ป) มีเหลือเนื่องจากผูสูงอายุที่มีภาวะ

พ่ึงพิงสูญหายหรือเสียชีวิต กอนที่ อปท. จะจัดทําขอตกลงและ

โอนงบคาบริการดูแลระยะยาวฯ ใหกับหนวยงานที่จัดบริการ
 ให อปท. ประสานกบัหนวยงานท่ีจดับริการคนหาผูสงูอายุท่ีมภีาวะ

พึ่งพิงรายใหมท่ีมคีะแนน ADL นอยกวาหรือเทากับ 11 เพื่อทดแทน

รายเกา และแจงช่ือผูสงูอายุรายใหมและรายเกาท่ีสญูหายหรือ

เสียชีวิตตามแบบฟอรม LTC ใหกับ สปสช.เขต เพื่อตรวจสอบสิทธิ์

และความถูกตองของขอมลู ( สปสช.เขต แจง สปสช.สวนกลาง) 

สปสช.เขต แจงผลการตรวจสอบแก อปท. เพื่อประสานหนวยงานท่ี

จัดบริการใหจดัทํา Care Plan ของผูสูงอายุรายใหมเสนอตอ

คณะอนุกรรมการ LTC เพื่อพิจารณาเห็นชอบตอไป 

 หากในพื้นท่ีไมมีผูสงูอายุท่ีมภีาวะพึ่งพิงรายใหม ใหนํางบคาบริการ

ดูแลระยาวฯ ไปใชสําหรับการดําเนินงานดูแลระยะยาวฯใน
ปงบประมาณถัดไปได

กรณีเงินคาบริการ LTC ที่หนวยงานที่จัดบริการไดรับ

จาก อปท. แลวมีเงินเหลือ เนื่องจากผูสูงอายุที่มีภาวะ

พ่ึงพิงสูญหายหรือเสียชีวิตระหวางการใหบริการดูแล

ตาม Care Plan 
 ใหถือเปนทรัพยสนิของหนวยงานจดับริการ ให

หนวยงานท่ีจัดบริการ บริหารจัดการงบประมาณ

ดังกลาวตามระเบียบ หลักเกณฑ วิธีปฏิบัติท่ีหนวยงาน

น้ันถือปฏิบัติ เน่ืองจากคาบรกิารดูแลระยาวฯ ท่ี อปท. 

จายใหน้ันเปนการเหมาจาย/ราย/ป จึงไมตองสงคืน

กองทุน 
 (ตามเอกสารแนบสวนที่ ๑ หมวด ๒ ขอ ๔.๔)



๔. กรณีหนวยบริการ สถานบริการ หนวยงานสาธารณสุข และหนวยงาน

๔.๑ เม่ือไดรับเงินจากกองทุนหลกัประกันสขุภาพ ใหนําไปใชจายตามวัตถุประสงค

ของกองทุนหลักประกันสขุภาพ ภายใตโครงการ หรือกิจกรรม ที่คณะกรรมการกองทุนอนมัุติ ทั้งนี้ การรับ

เงิน การเก็บรักษาเงิน การจายเงิน ใหเปนไปตามระเบียบที่หนวยงานนั้น ๆ ถือปฏิบัติ

๔.๒ เก็บหลักฐานการจายเงนิจากบัญชีไวเพือ่การตรวจสอบ

หมวด ๒  การกํากับติดตามเงินกองทุนหลกัประกันสขุภาพ 

๔.๓ เม่ือเสร็จสิ้นโครงการ ใหจัดทํารายงานผลการดําเนนิงาน และรายงานการจายเงนิตาม

โครงการ หรือกิจกรรมที่ไดรับอนุมัติ สงใหกองทุนหลกัประกันสขุภาพเพือ่ใหคณะกรรมการกองทนุทราบ

และใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเก็บไวเพือ่การตรวจสอบ

๔.๔ กรณีที่มีเงินเหลอืจากการดําเนนิงาน ใหนําเงินที่เหลอืสงคนืกองทุนหลกัประกันสุขภาพ เวน

แตเงินสนับสนนุและสงเสริมการจัดบริการดูแลระยะยาวดานสาธารณสขุสาํหรับผูสงูอายุที่มีภาวะพึ่งพงิ 

หากดําเนินการตามโครงการและแผนการดูแลรายบุคคลแลว ใหถือเปนทรัพยสินของหนวยงาน
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เมนูการใชงาน ตามประเภทหนวยงาน

หนวยบริการ อปท.

บนัทกึลงทะเบียน

ผู้สงูอายท่ีุผ่านการ

ประเมิน

1.ยืนยนัการ
ลงทะเบียน

ผู้สงูอายท่ีุผ่าน

การประเมินและ

2.นําเข้า

โครงการ

http://ltc.nhso.go.th/ltc

บนัทกึADL หลงัเม่ือครบ 

9 เดือนและ 12 เดือน
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