
การใช้งานโปรแกรมผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง 
(โปรแกรม LTC)

ส านักสนับสนุนระบบบริการสุขภาพชมุชุน

ส านักงานหลกัประกันสุขภาพแห่งชาติ



2

1
ลงทะเบียนผู้สูงอายุและบุคคลที่มีอายุต่ ากว่า 60 ปี ทุกสิทธิ์ ที่มีภาวะพึ่งพิง 
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หน่วยบริการปฐมภูมิ

สถานบริการ

ศูนย์พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุฯ

หน่วยบริการประจ า

ให้บริการตาม CP 
และรายงานผลการ

จัดบริการ

4 โปรแกรม LTC
(Web base)

บันทึกยืนยันบุคคลในพ้ืนที่

7

ตรวจสอบ/ติดตาม

3
จัดท า CP และเสนอต่อคณะอนุกรรมการ LTC  

ภายใน 30 วันหลังลงทะเบียนในโปรแกรม

สปสช.

ยืนยันกลุ่มเป้าหมายและบันทึกคะแนน
ประเมิน ADLเมื่อให้บริการถึง 9 เดือน

คณะอนุกรรมการ LTC อนุมัติโครงการ
และค่าใช้จ่ายตาม CP ภายใน 15 วัน
หลังได้รับ CP จากหน่วยจัดบริการ 

5

บันทึกผลการพิจารณา CP
จัดท าข้อตกลงและโอนค่าบริการ

6

5
โอนค่าบริการ LTC 100,000 บาท+เพิ่มเติม(ตามจ านวนเป้าหมาย) ส าหรับหน่วยบริการประจ า

: การโอนงบ
กลุ่มเป้าหมาย : ผู้สงูอาย ุ60 ปีข้ึนไป/ มีชีวิต/ สิทธิหลกัประกนัสขุแห่งชาติ/คะแนน ADL น้อยกว่าหรือเท่ากบั 11 กรณีไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายให้ใช้งบกองทุนฯท้องถ่ิน

อปท.

ปรับปรุงขั้นตอนการ
ด าเนินงาน LTC ปี 62



http://www.nhso.go.th/

ช่องทางการเข้า
โปรแกรม

หรือ  สปสช.





โครงสร้างของโปรแกรม 
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1 การลงทะเบียนผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง 
- หน่วยบริการ (ลงรายชื่อ)
- อปท. (ยืนยัน)

2 การบันทึกผลการอนุมัติโครงการและ CP
3 การเบิก-จ่าย/การท าบัญชี/รายงานทางการเงิน



ล าดับ ขั้นตอนการการบันทึกผลการอนุมัติโครงการและ CP ผลการบันทึก

1 ตรวจสอบ สถานการณ์มีชีวิต และสิทธิการรักษาของกลุ่มป้าหมาย
เพื่อเป็นข้อมูลให้กับคณะอนุกรรมการ LTC ประกอบการพิจารณา
อนุมัติ CP

ID /ชือ สกุล/เพศ/ เดือน ปีเกิด/อาย/ุสิทธิ์/ ADL/ TAI/ 
กลุ่ม/วันท่ีลงทะเบียน / หน่วยส ารวจ/กองทุน/ วันท่ี
ตรวจสอบสิทธิ์

2 * เมื่อได้รับโครงการและ CP จากหน่วยจัดบริการให้น าโครงการไป
บันทึกในโปรแกรมเพื่อรอบันทึกผลการอนุมัติโครงการและ CP 
ของอนุกรรมการ LTC หรือ อปท.จะน าเข้าโครงการพร้อมการ
บันทึกผลอนุมัติโครงการก็ได้

(วันท่ีรับโครงการ/ ชื่อหน่วยจัดบริการที่เสนอโครงการและ 
CP /รายชื่อกลุ่มเป้าหมายตาม CP/ ชื่อ CM,CG )

3* โครงการที่น าเข้าทั้งหมดจะถูกน าไปอยู่ในเมนูค้นหาโครงการ   อป
ท.สามารถค้นหาโครงการเพื่อน ามาบันทึกผลการอนุมัติโครงการ
และCP ในขั้นตอนต่อไป

(ปีงปม. / รหัสโครงการ/ วันท่ีรับโครงการ/ วงเงินที่น ามา
พิจาณา (รวม) / ชื่อหน่วยจัดบริการ /จ านวนผสอ.ที่เสนอ 
CP(รวม)

4* เมื่ออนุกรรมการ LTC พิจารณาโครงการและอนุมัติ CP แล้วให้น า
ผลการพิจารณามาบันทึกในเมนูอนุมัติโครงการ กลุ่มเป้าหมายที่
น ามาบันทึกจะเป็นข้อมูลตั้งต้นให้หน่วยบริการบันทึกขอรับงบเมื่อ
ให้บริการตาม CP แล้ว 9 เดือน

ปีงปม. / รหัสโครงการ/ วันท่ีรับโครงการ/วันท่ีอนุมัติ
โครงการ(วันเริ่มต้นCP)/วันสิ้นสุดโครงการ(วันสิ้นสุดCP)/
สถานะโครงการ/วงเงิน(รวม) ที่น ามาพิจารณา/วงเงิน(รวม)
ที่ต้องการใช้/ วงเงินที่ LTC อนุมัติ

5,6 บันทึกงบประมาณ และงวดการจ่ายในเมนูจัดท าข้อตกลง 
โปรแกรมจะ Print ข้อตกลงและออกฎีกาจากระบบ เพื่อเสนอ กก.
กองทุนอนุมัติจ่ายต่อไป

ข้อตกลง และใบเบิกเงิน ที่ระบุชื่อ อปท. หน่วยจัดบริการ 
และ จ านวนยอดเงินในแต่ละงวด

7 ตรวจสอบผลคะแนนการให้บริการ ADL หลัง/การลงทะเบียนปี
ถัดไป ที่หน่วยจัดบริการบันทึก 

ปีงปม./รหัสโครงการ/ID/ชื่อ สกุล/สิทธิ/คะแนน ADL ก่อน/
คะแนน ADL 9 เดือน/คะแนน ADL 12 เดือน/หน่วย
จัดบริการ/กองทุน
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1. การตรวจสอบการได้รับงบ LTC จาก สปสช. 



1. เข้าที่เมนู “รายการที่หน่วยจัดบริการบันทึกทั้งหมด(ผลการยืนยันของ อปท.)”

รายชื่อที่มี    อยู่ในช่องผลการยืนยันของ อปท. แสดงว่า สปสช. ได้ดึงข้อมูล/รายชื่อเพื่อท าการจัดสรรแล้ว





2. หากเลื่อนไปด้านขวามือจะมีปุ่มให้ดาวน์โหลดรายชื่อทั้งหมดในรูปแบบ Excel ไฟล์

เลื่อนแทบไปด้านขวามือ



2. เมนู การตรวจสอบสิทธิ
(การเสียชีวิตของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง)



อปท.สามารถตรวจสอบสิทธิและการเสยีชวีิตของผูสู้งอายุทีม่ีภาวะพึงพงิ (ที่ได้รับงบจาก สปสช.)
เพื่อน าไปประกอบการพิจารณาในคณะอนุกรรมการ LTC 

1.เข้าที่เมนู “ตรวจสอบสิทธิของ อปท.”

2.กดปุ่ม “ค้นหา”
3.กดปุ่ม “ตรวจสอบสิทธิ”



4.จะปรากฏรายชื่อ
และวันที่ตรวจสอบ
สิทธิ(จะเป็นวันที่เรา
ท าการตรวจสอบ)

5.สามารถดาวน์โหลดข้อมูลในรูปแบบ Excel ไฟล์ได้ 

อปท.สามารถตรวจสอบสิทธิและการเสยีชวีิตของผูสู้งอายุทีม่ีภาวะพึงพงิ (ที่ได้รับงบจาก สปสช.)
เพื่อน าไปประกอบการพิจารณาในคณะอนุกรรมการ LTC (ต่อ)



3. เมนู น าเข้าโครงการ (Project)



เมนู น าเข้าโครงการ (Project)

1. กดปุ่ม น าเข้าโครงการ



2.รหัสโครงการ --> ตัวเลขจะ run
ตามล าดับที่มีการบันทึกโครงการ



3.เลือกหน่วยจัดบริการ 
--> สามารถพิมพ์ตัวอักษรค้นหาได้



4.ก าหนดวันที่รับโครงการ



5.กดปุ่ม “เพ่ิม Care plan เข้าโครงการ” --> เพ่ือท าการบันทึก CP



6.จะปรากฏรายชื่อผู้สูงอายุ 
--> อปท.เลือกรายชื่อที่จะบันทึก CP ในโครงการนั้นๆ

สามารถพิมพ์ชื่อค้นหาได้

จ านวนรายชื่อที่ยังไม่ได้ท าการบันทึก CP

รายชื่อผู้สูงอายุที่แสดงในหน้านี้ มี 3 ประเภท 
1. case ที่อปท.ยืนยัน
2. case ที่บันทึกไม่ขอรับงบซึ่งใช้งบปีเก่า 

แต่ต้องการท า CP ในปัจจุบัน
3. case ที่บันทึกไม่ขอรับงบและเป็น case 

ทดแทน

อปท.สามารถดูประเภท
ผู้สูงอายุแต่ละได้ที่เมนู 
“รายการที่หน่วย
จัดบริการบันทึก
ทั้งหมด/ผลการยืนยัน
ของ อปท.”



อปท.เลือกรายชื่อที่จะบันทึก CP ในโครงการนั้นๆ (ต่อ)

สามารถเลือกรายชื่อทีละรายการ 
--> คลิกตรงช่องสี่เหลี่ยมที่ละรายการ

หรือเลือกรายชื่อทั้งหมด
--> คลิกตรงช่องสี่เหลี่ยมที่อยู่ด้านบนสุด



7.กดปุ่ม “เพ่ิม” --> เพ่ือเพิ่มรายชื่อผู้สูงอายุ (CP) ในโครงการ

ท าการเลือกจ านวน 5 ราย



ปรากฏรายชื่อจ านวน 5 ราย 
(ที่ท าการเลือกก่อนหน้า)

8.กดปุ่ม     ท าการบันทึก CM,CG ในแต่ละรายการ



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

กลุ่มผู้สูงอายุตามชุดสิทธิประโยชน์ และ ADL --> 
ประมวลผล Auto --> ดึงข้อมูลจากการบันทึกลงทะเบียน

กรณีที่บันทึกคะแนน ADL ไม่ถูกต้อง ในหน้านี้สามารถแก้ไขได้



10.กดปุ่ม --> เพ่ือเลือกชื่อ CM

หากต้องการเพ่ิมรายชื่อ CM ให้กดปุ่ม 
“เพ่ิม Care Manager”

จะปรากฏหน้าจอ

ท าการเพิ่มข้อมูล 
- เลขที่บัตรประชาชน CM
- ชื่อ-นามสกุล

กด “บันทึก”



11.กดปุ่ม --> เพ่ือเลือกชื่อ CG

หากต้องการเพ่ิมรายชื่อ CG ให้กดปุ่ม 
“เพ่ิม Care Giver”

ท าการเพิ่มข้อมูล 
- เลขที่บัตรประชาชน CG
- ชื่อ-นามสกุล

กด “บันทึก”



12.ปรากฏชื่อ CM,CG ที่ได้ท าการเลือก
กด “บันทึก”





บันทึกข้อมูลครบถ้วน

13.เลือกสถานะโครงการแล้วกด “บันทึก”

เมื่อกดปุ่ม “บันทึก” 
เป็นการน าเข้าโครงการเสร็จเรียบร้อย



4. เมนู ค้นหาโครงการ (Project)



โครงการที่น าเข้าทั้งหมด จะปรากฏอยู่ในเมนู “ค้นหาโครงการ (Project)”

หากท าการเพิ่มโครงการใหม่ จะมีการแสดงโครงการที่เพิ่มใหม่ตามล าดับ



เมื่อน าเข้าโครงการเรียบร้อยแลว้ สามารถค้นหาโครงการที่บันทึกได้ที่เมนู “ค้นหาโครงการ (Project)”

สามารถค้นหาจากช่อง
- รหัสโครงการ
- สถานะโครงการ
- วันที่เริ่มต้นข้อตกลง
- วันที่สิ้นสุดข้อตกลง
- หน่วยบริการ

*ช่องใดช่องหนึ่ง แล้วกด “ค้นหา”



5. เมนู อนุมัติโครงการ (Project)



ในหน้าเมนู อนุมัติโครงการ จะปรากฏเฉพาะโครงการที่มีสถานะโครงการ “บันทึกข้อมูลครบถ้วน”
สามารถตรวจสอบสถานะโครงการในเมนู “ค้นหาโครงการ (Project)”

>>ถ้าสถานะโครงการเป็น 
“อยู่ระหว่างการบันทึก

ข้อมูล” จะไม่ปรากฏในเมนู 
อนุมัติโครงการ

>>โปรแกรมจะน าข้อมูลของ Project ที่ “บันทึกข้อมูลครบถ้วน” เข้าสู่เมนู อนุมัติโครงการ (Project)



1.กดตรวจสอบ



ส่วนที่ 1

ส่วนที่ 2

บันทึกข้อมูลในส่วนที่ 1 และ 2

ส่วนที่ 3

ส่วนที่ 3 ข้อมูลจะรันให้อัตโนมัติ 
เมื่อบันทึกส่วนที่ 2 แล้ว



2.ระบุวันในช่องให้ครบถ้วน

ส่วนที่ 1

- วันที่อนุ LTC เห็นชอบ กับ วันที่อนุมัติโครงการ 
-->ระบบจะแสดงเป็นวันเดียวกัน

- วันที่เริ่มต้นข้อตกลง กับ วันที่สิ้นสุดข้อตกลง
-->วันที่สิ้นสุดข้อตกลง จะแสดง +1 ปี –1 วัน ของวันที่เริ่มต้นข้อตกลง



3.กดบันทึกการอนุมัต/ิไม่อนุมัติแต่ละ CP 
(สามารถเลือกทีละ CP หรือ เลือกทีเดียวทั้งหมดก็ได)้

ส่วนที่ 2



ส่วนที่ 2 สามารถกรอก/แก้ไขจ านวนเงินที่ต้องการใช้ตามที่ใช้จริงได้

อาจมีบาง CP ที่คณะอนุ LTC ไม่อนุมัติ ก็สามารถเลือกไม่อนุมัติ

วงเงินต่างๆ จะค านวณอัตโนมัติ 
ตามที่มีการคีย์จ านวนเงินที่ต้องการใช้

4.กดปุ่ม 
“บันทึก”

ส่วนที่ 3



5.ระบบจะแจ้งให้ Confirm อีกครั้ง



“จ านวนเงินที่ต้องการใช้” ระบบมีการก าหนดค่าสูงสุดไว้ โดย 
ปี 2561 --> ตามอัตราของแต่ละกลุ่ม
ปี 2562 เป็นต้นไป --> 5,000 บาท/ราย 

หากมีการกรอกเกินอัตราที่ก าหนด (ระบบไม่ท าการบันทึกให้) ระบบจะแจ้งเตือนว่า 
ปี 2561 --> โปรดระจ านวนเงินให้ถูกต้อง
ปี 2562 เป็นต้นไป --> จ านวนเงินที่ต้องใช้ในแต่ละ careplan รวมกันจะต้องไม่เกินวงเงินที่อนุ LTC อนุมัติ
--> ต้องท าการแก้ไขจ านวนเงินให้ถูกต้องตามอัตราที่ก าหนดไว้



บันทึกเรียบร้อย

โครงการที่ถูกอนุมัติจะถูกบันทึกตามล าดับรหัสโครงการ



5.กรณีต้องการแก้ไขโครงการที่บันทกึเรียบร้อยแล้ว สามารถกดถอยสถานะโครงการ 
--> เพื่อท าการแก้ไข/เพิ่มเติม/ลบ ได้

กรณีที่โครงการนัน้ ครบ 9 เดือน (นับจากวันที่ท าข้อตกลง) ระบบจะแจ้งใหเ้ห็น



เมื่อกดปุ่ม “ถอยสถานะโครงการ” ระบบจะให้ confirm ว่าจะถอย
สถานะโครงการดังกล่าวจริงหรือไม่

กดปุ่ม 
“ถอยสถานะโครงการ”



โครงการที่ถูกถอยสถานะจะเข้าไปอยู่ในเมนู ค้นหาโครงการ (Project)
ให้กดที่เมนู ค้นหาโครงการ (Project) เพ่ือเข้าไปแก้ไขข้อมูล



6. เมนู จัดท าข้อตกลง



หน้าแรกของเมนู “จัดท าข้อตกลง” จะแสดงโครงการทีม่ีสถานะ อนุมัติ

1.กด “ตรวจสอบ” โครงการที่จะท าข้อตกลง



2.สามารถเพิ่มงวดการจ่ายเงินได้ โดยกดปุ่ม “เพิ่มงวดการจ่ายเงิน”

3.บันทึกยอดเงินที่จะจ่ายในแต่ละงวด



4.สามารถดาวน์โหลดหนังสอืข้อตกลงในรูปแบบไฟล์ word 
โดยกดปุ่ม “พิมพ์ข้อตกลง”



ตัวอย่าง หนังสือข้อตกลงที่ดาวนโ์หลดออกมา 



7. เมนู ออกฎีกา (ใบเบิกเงิน)



1.สามารถดาวน์โหลดหนังสอืใบเบิกเงนิ (ออกฎีกา) ในรูปแบบไฟล์ word 
โดยกดปุ่ม “พิมพ์ใบเบิกเงนิ”



ตัวอย่าง หนังสือใบเบิกเงินที่ดาวน์โหลดออกมา 



8. เมนู บันทึกผลการให้บริการ (ADL หลัง)/
เสนอรายชื่อผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (ต่อเนื่อง)

ส าหรับ อปท.



ส าหรับเมนูนี้ อปท. สามารถเข้าไปดู/ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนปีถัดไปรายบุคคลได้ 

จะปรากฏรายชื่อทั้งหมดที่การอนุมัติโครงการ วันเริม่ต้นข้อตกลงครบ 9 เดือน



เลื่อนแทบไปด้านขวามือ

แสดงสถานะการลงทะเบียนปีถัดไปเป็นรายบุคคล

หน่วยจัดบริการกรอกคะแนน ADL และ เสนอรายชื่อปี 2562 เรียบร้อยแล้ว รายชื่อดังกล่าว
จะปรากฏในเมนู “รายการทั้งหมดที่หน่วยจัดบริการบันทึกทั้งหมด/ผลการยืนยันของ อปท.”

หน่วยจัดบริการยังไม่ได้กรอก ADL และ เสนอรายชื่อปี 2562 
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อปท. สามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนปีถัดไปรายบุคคลได้
โดยการ copy เลขบัตรประชาชนในหน้านี้ และน าไปค้นหาในเมนูรายการ

ที่หน่วยจัดบริการบันทึกทั้งหมด/ผลการยืนยันของ อปท.



ท าการค้นหาโดยระบุ ID
กดปุ่มค้นหา



หาก อปท. พบว่ารอยืนยัน ให้ท าการพิจารณา ยืนยัน/ไม่ยืนยัน
โดยกดที่ “รอยืนยัน”



อปท. ท าการพิจารณา ยืนยัน/ไม่ยืนยัน



8. เมนู บันทึกผลการให้บริการ (ADL หลัง)/
เสนอรายชื่อผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (ต่อเนื่อง)

ส าหรับ หน่วยจัดบริการ



1. เลือกเมนู “บันทึกผลการให้บริการ (ADL หลัง)/
เสนอรายชื่อผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพงิ (ต่อเนื่อง)

2. เลือกปีงบประมาณ

3. กดค้นหา



4. กดเลือก

จะปรากฏรายชื่อทั้งหมดที่การอนุมัติโครงการ วันเริม่ต้นข้อตกลงครบ 9 เดือน



5. กรอกคะแนน ADL/Group/TAI และกดปุ่มบันทึก

คะแนน ADL สามารถกรอกได้ต้ังแต่ 0-20
0-11 สามารถเสนอรายชื่อเข้าร่วมโครงการ LTC ปีถัดไปได้ 
12-20 ไม่สามารถเสนอรายชื่อเพื่อขอรับงบปีถัดไปได้ 

(ไม่ตรงตามเงื่อนไขการรับงบ LTC)



ข้อสังเกต 
1. ปุ่ม                       จะปรากฏก็ต่อเมื่อกรอกคะแนน ADL หลัง น้อยกว่าหรือเท่ากับ 11
2. กล่อง                       จะปรากฏเมื่อท าการเสนอรายชื่อปี 62 เรียบร้อยแล้ว
3. กรณีที่เป็นช่องว่าง (ไม่มีอะไรปรากฏในคอลัมน์ดังกล่าว) แสดงว่า ผู้ป่วยรายนั้นไม่เข้าเงื่อนไข (คะแนน ADL </= 11)



6. กดปุ่มเสนอรายชื่อปี 2562



8. ตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องอีกครั้งแล้วกดบันทึก

7. หากต้องการแก้ไขค่าคะแนน ADL/
กลุ่ม/TAI ให้กลับไปแก้ที่ดินสอ



เมื่อการอนุมัติโครงการ นับวันเริ่มต้นข้อตกลงครบ 12 เดือน หน่วยจัดบริการ
ต้องมาบันทึกคะแนน ADL เพื่อปิดโครงการอีกครั้ง

9. กดเลือก



10. กรอกคะแนน ADL/Group/TAI และกดปุ่มส่ง



ขอบคุณค่ะ


