


สรุปขั้นตอนการดำเนินงาน 
โครงการพัฒนาระบบดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอ่ืนที่มีภาวะพ่ึงพิง  

ในพื้นที่ตำบล Long Term Care ( LTC ) เขตสุขภาพ ที่ 11  
………………………………………………………………………………………………..…………….. 

     การดูแลผู้สูงอายุในประเทศไทยในปัจจุบันและอนาคต จะใช้แนวคิดการดูแลระยะยาวสำหรับ
ผู้สูงอายุ และครอบครัวผู้สูงอายุ แนวคิดเก่ียวกับการดูแลผู้สูงอายุโดยครอบครัว/โดยผู้ดูแล/โดยชุมชนเป็นฐาน  
การทำงานการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว จึงควรนำแนวคิดดังกล่าวมาเป็นฐานแนวคิดในการที่จะดูแลผู้สูงอายุ 
โดยมีกระบวนการจากการวิเคราะห์ นำไปประยุกต์รวมกับแนวคิดอ่ืน ๆ จนได้การดูแลผู้สูงอายุที่เหมาะสมกับ
การนำไปใช้ได้จริงต่อไป  

   ในระยะเริ่มต้น การจัดการงบบริการ LTC มีทิศทางการให้ อปท.เป็นหน่วยบริหารจัดการระบบการ
ดูแลระยะยาวฯ ในพื้นที่โดยได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากหน่วยบริการและหน่วยงานสังกัด สธ. และ
เนื่องจากหน่วยบริการสังกัด สธ.มีความพร้อมในการจัดบริการ โดยความร่วมมือจาก อปท.(คณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่(คณะกรรมการกองทุน) /คณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการ
ดูแลระยะยาวฯ (คณะอนุกรรมการLTC) พิจารณาสนับสนุนค่าใช้จ่าย LTC ให้กับหน่วยบริการสังกัด สธ.เพ่ือ
จัดบริการเป็นหลัก หากจะสนับสนุนค่าบริการ LTC ผ่านสถานบริการ (เช่น ศูนย์บริการสาธารณสุข ศูนย์สุขภาพ
ชุมชน เป็นต้น) หรือศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน ให้คำนึงถึงความความพร้อมและการสนับสนุนจาก
หน่วยบริการและหน่วยงานสังกัด สธ.  กรณีศูนย์ฯที่จะขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย LTC ต้องมีคุณลักษณะ    ตาม
ประกาศ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนและส่งเสริมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุและคนพิการ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2560       ทั้งนี้การดำเนินงานและการบริหารจัดการให้เป็นไป
ตาม ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561 ลงวันที่  
13 กันยายน 2561 และประกาศ กองทุนฯ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
    1. อปท ::  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการ ลงนามในหนังสือข้อตกลง เข้าร่วม
ดำเนินงานการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง ใน
พื้นที่ปีละครั้ง   พร้อมเปิดบัญชีเงินฝาก ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ชื่อ 
“บัญชีกองทุนหลักประกันสุขภาพ.......................เพื่อการดูแลผู้ สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มี
ภาวะพึ่งพิง”แล้ว ส่งหน้า Book Bank พร้อมหนังสือข้อตกลง  ให้กับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เขต 11   สุราษฎร์ธานี เพื่อโอนเงินเข้าบัญชีสนับสนุนการดำเนินงาน  ( กรณีพื้นที่ที่เคยเข้าร่วมอยู่แล้วไม่
ต้องทำใหม่ในขั้นตอนนี้ สามารถดำเนินการต่อไปได้ตั้งแต่ ข้อ 2 ถึง 15 ) 
    2. หน่วยจัดบริการ ::  เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิในพื้นที่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ร่วมกัน สำรวจ/ประเมินผู้ส ูงอายุที่มีภาวะพึ ่งพิงและบุคคลอื ่นที ่มีภาวะพึ ่งพิง ทุกสิทธิ ทุกกลุ ่มอายุ           
(ตามประกาศ กองทุนท้องถิ่นฯ ฉบับที่ 2 ปี 2562)  โดยแบ่งผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะ
พึ่งพิง ทุกสิทธิ  ที่คะแนน ADLน้อยกว่าหรือเท่ากับ 11  ออกเป็น 4 กลุ่ม ตามชุดสิทธิประโยชน์ฯ พร้อม 
บันทึกลงทะเบียนผู้สูงอาย ุที่ม ีภาวะพึ ่งพิงและบุคคลอื ่นที ่ม ีภาวะพึ ่งพิง ในโปรแกรม LTC สปสช.                               

 



(เว็บไซต์ http://ltc.nhso.go.th/ltc)     เมื ่อบันทึกครบถ้วน ประสาน อปท.เพื ่อยืนยันตัวบุคคลใน
โปรแกรม LTC  เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณ รายละ 5,000 บาท  

3. อปท ::  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าบันทึกยืนยันตัวบุคคลในโปรแกรม LTC  เพ่ือขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณ รายละ 5,000 บาท ( สปสช.จะทำการโอนงบปลายเดือนถัดไปหลังจาก อปท 
ยืนยัน) กรณีมีงบประมาณคงเหลือในบัญชี อปท. ก่อนยืนยันให้ระบุว่าไม่ข้อรับงบประมาณในปีปัจจุบันหน้า
รายชื่อทุกรายตามจำนวนงบประมาณที่ใช้ได้  

4. หน่วยจัดบริการ ::  จัดทำข้อเสนอโครงการและแผนการดูแลสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคล
อื่นที่มีภาวะพึ่งพิงรายบุคคล(ตามแบบฟอร์มเสนอโครงการจัดการดูแลระยะยาวฯ)   ในพื้นที่ที่ผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง ได้รับการลงทะเบียนเพื่อเสนอต่อคณะอนุกรรมการ  ( แผนการดูแล
อาจทำจากโปรแกรม 3 C กรมอนามัย )  ให้คณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับ
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงและบุคคลอ่ืนที่มีภาวะพ่ึงพิง อนุมัติวงเงินงบประมาณในลักษณะเหมาจ่ายตามแผนการ
ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงและบุคคลอ่ืนที่มีภาวะพ่ึงพิง รายบุคคล (ไม่เกินวงเงินที่เสนอขอในแต่ละครั้ง) 
    5. อปท :: จัดตั้งคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้ สูงอายุที่มีภาวะ
พึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง โดยมีองค์ประกอบ ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ เรื่อง กำหนดหลักเหณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการงานและบริหาร
จัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561 ข้อ 18  โดยมีผู ้บริหารสูงสุดของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้บริหารอื่นที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธานและมีปลัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่อ่ืน เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ  

   6. อปท :: เปิดประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อร่วมพิจารณา Care Plan ตามที่หน่วยจัดบริการ เสนอโครงการ
จัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง และ บันทึกผลการ
พิจารณาอนุมัติวงเงินงบประมาณภายใน 45 วัน  หลังได้รับข้อเสนอโครงการ ( อำนาจอนุมัติเป็นไปตาม
ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561 ลงวันที่  
13 กันยายน 2561 ข้อ 19) เพ่ือให้หน่วยจัดบริการสามารถดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงและบุคคลอ่ืนที่มีภาวะ
พ่ึงพิง ได้อย่างรวดเร็ว ทันท ี

   7. อปท :: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำเข้าโครงการและอนุมัติโครงการ ในระบบโปรแกรม
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง ( LTC )  (เว็บไซต์ http://ltc.nhso.go.th/ltc) เพ่ือ
รองรับการประเมินผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงและบุคคลอ่ืนที่มีภาวะพ่ึงพิง ของหน่วยจัดบริการ เมื่อหน่วยบริการ
ได้ให้บริการ ครบ 9 เดือน   

   8. อปท :: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำข้อตกลงการจัดระบบบริการดูแลระยะยาวฯกับ 
หน่วยจัดบริการ  ตาม Care Plan ที่คณะอนุกรรมการ LTC อนุมัติ  (  ดาวโหลดข้อตกลงฯ จากเมนูจัดทำ
ข้อตกลงในโปรแกรม LTC พร้อมใบฎีกาเบิกจ่ายจากระบบ เพ่ือทำการอนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณต่อไป) 

   9. อปท ::  โอนงบสนับสนุนตามข้อเสนอโครงการฯ ที ่หน่วยจัดบริการในพื ้นที ่ เสนอและ
อนุกรรมการฯ อนุมัติแล้ว   ให้กับหน่วยจัดบริการเพ่ือดำเนินงานตามแผนงานในข้อเสนอโครงการฯ 

http://ltc.nhso.go.th/ltc)%20%20%20%20%20เมื่อ
http://ltc.nhso.go.th/ltc


10. หน่วยจัดบริการ ::  เมื่อหน่วยจัดบริการได้รับเงินมาแล้ว ให้นำเงินเข้าบัญชีเงินบำรุงของหน่วย
จัดบริการ เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการจัดบริการตามชุดสิทธิประโยชน์ (ตาม Care Plan ที่ผ่านการ
อนุมัตจิากคณะอนุกรรมการ) 
     11. หน่วยจัดบริการ ::  จัดการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง ตาม
แผนการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง รายบุคคล (Care Plan) ด้วยผู้ดูแล (Care 
Giver) เป็นแบบอาสาสมัคร ในลักษณะการจ้างเหมาตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบำรุงของ
หน่วยบริการ ในอัตรา ตามหนังสือที ่ สธ 0941.04/ ว 742 ลว 5 ตุลาคม 25560   หรือ ตามประกาศ
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2561    

12. หน่วยจัดบริการ ::  ติดตามประเมินผลการดูแลและปรับแผนการให้บริการเป็นระยะตามชุด
สิทธิประโยชน์  
              13. หน่วยจัดบริการ ::   ประเมินผลการจัดบริการตาม care plan เมื่อบริการครบ 9 เดือน เพ่ือ

เข้าบันทึกผลการประเมิน ADL ลงทะเบียนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิงในโปรแกรม 

LTC (เว็บไซต์ http://ltc.nhso.go.th/ltc) เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณ รายละ 5,000 บาท ในปีต่อไป  

              14. หน่วยจัดบริการ ::   สรุปรายงานผลการดำเนินงานเมื่อบริการครบ 12 เดือน ตาม care plan 
ให้กับคณะอนุกรรมการฯ LTC/คณะกรรมการกองทุนฯ รับทราบ 

   15. คณะอนุกรรมการ LTC ติดตามประเมินผลการจัดบริการตาม Care Plan ของหน่วยจัดบริการ 
             16. กรณี อปท.ที ่ยังไม่แสดงความจำนงเข้าร่วมดำเนินงานการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข 
สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงและบุคคลอ่ืนที่มีภาวะพ่ึงพิง สามารถสนับสนุนงบประมาณกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่  ได้ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื ่อง การ
กำหนดหลักเกณฑ์เพื ่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น ดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2561 ข้อ 11 วรรค 2   
หมายเหตุ  

1.พ้ืนที่ที่จะเข้าร่วมดำเนินงานใหม่ ในปีงบประมาณ 2564 เป็นต้นไป จะต้องมีความพร้อม ดังนี้ 
1.1 มีผู้จัดการระบบดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข ( Care Manager )  

  1.2 มีผู้ช่วยเหลือดูแลผู้มีภาวะพ่ึงพิงและบุคคลอ่ืนที่มีภาวะพ่ึงพิง (Care Giver) 
  1.3 หน่วยบริการในพื้นที่มีความพร้อมในดำเนินงาน  

2. จัดทำหนังสือข้อตกลง เข้าร่วมดำเนินงานการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข สำหรับผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพ่ึงพิงและบุคคลอ่ืนที่มีภาวะพ่ึงพิง ในพ้ืนที ่ภายใน 30 กันยายน 2563  เปิดบัญชีเงินฝาก ของธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ชื่อ “บัญชีกองทุนหลักประกันสุขภาพ.......................เพื่อ
การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง”แล้ว ส่งหน้า Book Bank พร้อมหนังสือ
ข้อตกลง  ให้กับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 11   สุราษฎร์ธานี เพื่อโอนเงินเข้าบัญชีสนับสนุน
การดำเนินงาน 

…………………………………………………………………………………………… 


