
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ 
ค่าบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 

(Long Term Care : LTC )



ท าไม อปท.จึงต้องด าเนินงานและบริหารระบบกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดบัท้องถิ่นหรือพื้นที่

๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ด้านสาธารณสุขอยู่แล้ว 
o พรบ.ก าหนดแผนและขัน้ตอนกระจายอ านาจให้แก่ อปท. พ.ศ.๒๕๔๒ หมวด ๒ มาตร๑๖(๑๙)

การสาธารณสขุ การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล 
o พรบ.เทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ (๔) การป้องกันโรคและระงบัโรคติดต่อ
o พรบ.สภาต าบลและอบต. พ.ศ.๒๕๓๗ มาตรา ๖๗ (๓) การป้องกันโรคและระงบัโรคติดต่อ

o พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๔๗ เพ่ือสร้างหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้กับ
บุคคลในพื้นที่โดยส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมตาม ความพร้อม ความเหมาะสมและ ความต้องการของประชาชน
ในท้องถิ่น ให้คณะกรรมการสนับสนุน  และประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ก าหนดหลักเกณฑ์เพื่อให้
องค์กรดังกล่าว    เป็นผู้ด าเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ โดยให้
ได้รับค่าใช้จ่ายจากกองทุน



ท าไม อปท.จึงต้องด าเนินงานและบริหารระบบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดบัท้องถิ่นหรือพื้นที่

๒. งานส่งเสริมสุขภาพและงานป้องกันโรค เป็นงานที่มีความต้องการ  การมี 
ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนจึงจะประสบความส าเร็จได้

๓. งานส่งเสริมสุขภาพและงานป้องกันโรคพื้นฐาน เป็นงานที่หน่วยงานอื่น 
ภาคประชาชน  เครือข่ายต่างๆ รวมถึงประชาชน สามารถด าเนินการ
เองได้

๔. เป็นการกระจายอ านาจตามระบอบประชาธิปไตยเบื้องต้น เนื่องจาก
กรรมการมาจากทุกภาคส่วนในพื้นที่  ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบ 
ร่วมกันแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพในพื้นที่ตนเอง



เพื่อสรา้งหลกัประกนัสุขภาพแหง่ชาตใิหก้บับคุคลในพื้นที่

โดยสง่เสรมิกระบวนการมสีว่นรว่มตาม ความพรอ้ม ความเหมาะสม

และ ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ให้คณะกรรมการสนับสนุน  

และประสานกบัองคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ ก าหนดหลกัเกณฑเ์พือ่ให้

องค์กรดงักลา่ว เปน็ผูด้ าเนนิงานและบรหิารจดัการระบบหลกัประกนั

สุขภาพในระดบัทอ้งถิน่หรอืพื้นที่ โดยใหไ้ดร้บัคา่ใชจ้่ายจากกองทนุ

พระราชบญัญตัิ

หลกัประกนัสุขภาพแห่งชาต ิพ.ศ.๒๕๔๕



อ ำนำจของคณะกรรมกำรหลกัประกนัสขุภำพฯ

•มาตรา ๑๘ (๘)
สนับสนุนและประสานกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
ด าเนินงานและบริหารจัดการระบบ
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพื้นที่ใด้คามความพร้อม ความ
เหมาะสมแลคความต้องการ เพื่อ
สร้างหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ให้แก่บุคคลในพื้นที่ตาม ม.๔๗

•มาตรา ๑๘(๙)
สนับสนุนและก าหนดหลักเกณฑ์ให้องค์กร
ชุมชน องค์กรเอกชน และภาคเอกชนที่ไม่มี
วัตถุประสงค์เพื่อด าเนินการแสวงหาก าไร 
ด าเนินงานและบริหารจัดการเงินทุนในระดับ
ท้องถ่ินหรือพื้นที่ใด้ตามความพร้อม ความ
เหมาะสม และความต้องการ โดยส่งเสริม
กระบวนการมีส่วนร่วม เพื่อสร้างหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติให้แก่บุคคลในพื้นที่ตาม ม.๔๗

ประกาศคณะกรรมการหลกั 5



ข้อ ๕ องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่น ที่จะได้รับการสนับสนุนให้ด าเนนิงานและบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพ ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีความประสงค์เข้าร่วมด าเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพื้นที่
(๒) มีความพร้อมในการอุดหนุนเงินหรอืงบประมาณ

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ด าเนินงานและบรหิารจัดการระบบหลักประกันสขุภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพืน้ที่ โดยให้มีกองทุนหลักประกันสุขภาพที่มีวัตถุประสงคเ์พื่อสนับสนนุ
และส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข 
หน่วยงานอื่น องค์กรหรือกลุ่มประชาชน เพื่อให้บุคคลสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสขุได้อย่างทั่วถึง
และมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยส่งเสริมกระบวนการมีส่วนรว่มตามความพรอ้ม ความเหมาะสม และ
ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ในประกาศนี้และมติคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ข้อ ๖



SALE  MODEL

รูปแบบการพัฒนางานผู้สูงอายุเขตสุขภาพที่ 11 



SALE model

S –Screening การคัดกรองและประเมินสุขภาพ

A - Ageing Health Club ชมรมผู้สูงอายุ

L - Long Term Care การดูแลระยะยาวส าหรับ
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

E- End of Life Care การดูแลระยะสุดท้าย



S –Screening การคัดกรองและประเมินสุขภาพ

ผลการด าเนินงานตามรูปแบบ “SALE  MODEL”

- ส ำรวจ/ประเมินผู้สงูอำยุที่มีภำวะพ่ึงพิงและบุคคลอื่นที่มีภำวะพ่ึงพิง ทุกสทิธ ิ 
โดยแบ่งผู้สงูอำยุที่มีภำวะพ่ึงพิงและบุคคลอื่นที่มีภำวะพ่ึงพิง ทุกสทิธ ิ ที่คะแนน 

ADLน้อยกว่ำหรือเท่ำกบั 11  ออกเป็น 4 กลุ่ม ตำมชุดสทิธปิระโยชน์ฯ  บันทกึ

ลงทะเบียนผู้สงูอำยุที่มีภำวะพ่ึงพิงและบุคคลอื่นที่มีภำวะพ่ึงพิง ในโปรแกรม 

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

ใช้งบประมาณที่สนับสนุนเครือข่ายต้นปี 1 แสนบาท 
เพิ่มเติมปลายปี 5 หมื่นบาท

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


A - Ageing Health Club ชมรมผู้สูงอายุ

-การกระตุ้นให้เกิดการรวมกลุม่ของผู้สูงอายุ
กระจายตัวไปทุกพื้นที่ ระดับต าบล หมู่บ้าน
-การสนับสนุนกิจกรรมส่งเสรมิสุขภาพ
ผู้สูงอายุโดยภาคีเครือข่ายในพื้นที่

ยึดหลัก  “การมีส่วนร่วม Participation”

ใช้งบประมาณกองทุนหลักประกนัสุขภาพระดับต าบล จัดท าโครงการ
ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ตามกิจกรรม เพื่อ ชะลอการติดบ้าน ติดเตียง



๕. กลุ่มผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เพ่ือลดปัจจัยเสี่ยงและลดการเกิดโรคในกลุ่มทีม่ภีาวะอ้วน/น้ าหนัก
เกิน กลุ่มที่มีภาวะเสี่ยงต่อโรคเรื้อรังและโรคที่เป็นปัญหาในชุมชน  ลดภาวะแทรกซ้อนและลดความพิการใน
กลุ่มผู้ป่วย  ส่งเสริมและปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพผู้สูงอายุใหม้สีุขภาพที่พึงประสงค์โดยผสมผสาน
มาตรฐานการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมทัง้สุขภาพกายและจิต  เช่น
• การซักประวัติ ประเมินพฤติกรรมสุขภาพ ตรวจร่างกาย วัดดัชนีมวลกาย วัดรอบเอว และจัดสมุดบันทึกสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ป่วย
โรคเรื้อรัง
• การคัดกรองและค้นหา ภาวะเสี่ยงโรคเรื้องรัง และโรคที่เป็นปัญหาในชุมชน เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด   โรคมะเร็งปากมดลูก 
โรคมะเร็งเต้านม วัณโรค โรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง เป็นต้น
• การตรวจวัดและคัดกรอง ความผิดปกติ/ความบกพร่องทางการมองเห็น/การได้ยินในกลุ่มที่มีภาวะเสี่ยงและผู้สูงอายุ
• การเยี่ยมบ้านให้ความรู้ ให้ค าแนะน า และติดตามดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้ที่มีภาวะเสี่ยง และผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
• การส่งเสริมสนับสนุนการออกก าลังกายแก่ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีภาวะเสี่ยง และผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
• การคัดกรอง การป้องกัน และการแก้ไขปัญหา ภาวะซึมเศร้า สมองเสื่อม และผู้มีภาวะเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายในกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ป่วย
โรคเรื้อรัง
• การส่งเสริมสนับสนุนภาคีเครือข่ายสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care)
• การสร้างจิตอาสาดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังและผู้สูงอายุในชุมชน
• การส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ



ระบบบรกิำรเยีย่มบำ้นและ
ตดิตำมดแูลกลุม่เป้ำหมำย

L - Long Term Care การดูแลระยาว
ส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง



สิทธิ UC 

การจา่ย
การเหมาจา่ยตอ่รายตามระยะเวลาการดแูลทีบ่้าน

(ให้บรกิารทีบ่้านครัง้แรก-ผู้ป่วยเสียชวีติ)

เป้าหมาย
ผู้ป่วยดแูลประคบัประคอง 

ระยะเวลาบนัทกึ
1 เมษายน 2562 - 30 กนัยายน 2563

เสียชวีติใน 1 ตุลาคม 2562 – 30 
กนัยายน 2563

การบนัทกึขอ้มลูขอรบั
คา่ใช้จา่ย

โปรแกรม E-Claim 

ระยะเวลาการดแูลทีบ้่าน(วนั) อตัราจา่ย(บาท)
น้อยกวา่ 30 4,000

31- 60 5,000
61 - 90 6,000

91 – 120 7,000
121 -150 8,000

151 วนัขึน้ไป 9,000

HCODE

E- End of Life Care  การดูแลระยะสุดท้าย

- เชื่อมโยงระบบการดูแลกับทีม Palliative 
Care ในระดับเครือข่ายบริการ
- มีทีมสุขภาพที่ดูแลผู้ป่วย Palliative Care 
และผู้ป่วยระยะสุดท้าย   



SALE model

S –Screening การคัดกรองและประเมินสุขภาพ

A - Ageing Health Club ชมรมผู้สูงอายุ

L - Long Term Care 

E- End of Life Care การดูแลระยะสุดท้าย

ใช้งบประมาณที่สนับสนนุเครือข่ายตน้ป ี
1 แสนบาท เพิ่มเติมปลายป ี5 หมื่นบาท

ใช้งบประมาณกองทนุหลักประกนัสขุภาพ
ระดับต าบล ผ่านโครงการ ชมรมฯ

ใช้งบประมาณ Long Term Care
รายละ 5,000 บาท

ระยะเวลาการดแูลทีบ่า้น
(วนั)

อตัราจา่ย(บาท)

น้อยกวา่ 30 4,000

31- 60 5,000

61 - 90 6,000

91 – 120 7,000

121 -150 8,000

151 วนัขึน้ไป 9,000



เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วย
บริการ หรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุข หรือหน่วยงาน
อื่น หรือสนับสนุนและส่งเสริมใหก้ลุ่มหรอืองค์กรประชาชนด าเนิน
กิจกรรมด้านสาธารณสุขในพื้นที

“เรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ
และ การรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก”

วัตถุประสงค์กองทุนหลกัประกนัสุขภาพในระดบัท้องถิน่หรือพืน้ท ่
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ค่าบริการสาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้ที่มีภาวะพึ่งพงิ(กลุม่ติดบ้านติดเตียง)ได้รับบรกิารด้านสาธารณสุขตามชดุสิทธิ
ประโยชน์ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล/อบต.) เป็นเจ้าภาพหลัก  ในการบริหารจัดการระบบ
การดูแลระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพงิและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่ง แบบบูรณาการในพืน้ที่ 
ภายใต้การสนับสนุนของเครือขา่ยหน่วยบริการปฐมภูมิในพื้นที่
เป้าหมาย : ผู้มีภาวะพึ่งพิง (ทุกกลุ่ม ทุกสิทธิ ) ที่มีคะแนนประเมินความสามารถในการด าเนินชีวิตประจ าวันตามดัชนี
บาร์เธลเอดีแอล (Barthel ADL index) เท่ากับหรือน้อยกว่า 11 คะแนน

ตามประกาศกองทุน ฉ 2 ปี 62

เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562
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45 บาท/ประชากร

สปสช. งบส่งเสริม&ป้องกนั

อบต./เทศบาล สมทบรายไดอ้ื่นของกองทุน

สปสช.งบเพิม่เติม พื้นที่ LTC ตามจ านวนผู้มี
ภาวะพึ่งพิงที่ผ่านเกณฑ์รายละ 5000 บาท

• รายไดไ้ม่รวมเงินอุดหนุน   ต  า่กว่า  ๖ ลา้น  ≥ 30%

• รายไดไ้ม่รวมเงินอุดหนุน   สูงกว่า ๒๐ ลา้น  ≥ 50%

• รายไดไ้ม่รวมเงินอุดหนุน     ๖ถึง ๒๐ ลา้น  ≥ 40%

ประกาศข้อ ๗ และ๘  ท ม่าของเงนิทุนฯ ตามประกาศฯป  61

ข้อ ๗ วรรคหนึง่ บญัชี 1

ข้อ ๗ วรรคสอง บญัชี 2



รายการ จ านวนเงิน 
(ล้านบาท)

1. บริการทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัว   (3,600 บาทต่อผู้มีสิทธิ)
1.1 ค่าใช้จ่ายเพื่อบริการทางการแพทย์ต่างๆ 123,917.8200
1.2 ค่าแรงของหน่วยบริการของรัฐในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 49,832.5800

2. บริการผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ 3,596.8367
3. บริการผู้ป่วยไตวายเร้ือรัง 9,405.4138
4. บริการควบคุม ป้องกัน และรักษาโรคเร้ือรัง 1,037.5657
5. ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมส าหรับหน่วยบริการในพื้นที่กันดาร พื้นที่เสี่ยงภัย
และพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

1,490.2880

6. ค่าบริการสาธารณสุขส าหรับผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงที่มภีาวะพึ่งพิงในชุมชน 1,025.5560

7. ค่าบริการสาธารณสุขเพ่ิมเติมส าหรับการบริการระดับปฐมภูมทิี่มแีพทย์ประจ าครอบครัว 268.6400

8. ค่าชดเชยวัคซีนป้องกันโรคหัด คางทูม และหัดเยอรมัน (MMR) 

เพ่ือแก้ไขปัญหาการระบาดในภาคใต้ปีงบประมาณ 2561-2562  ( เพ่ิม ในปี 63 )
27.0090

รวมทั้งสิ้น 190,601.7092
รวมกองทุนหลักประกนัสุขภาพแห่งชาติ (ไม่รวมเงินเดือนหน่วยบริการของรัฐ) 140,769.1292

เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปีงบประมาณ 2563

บริการทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัว ปีงบประมาณ 2563

ประเภทบริการ จ านวนบาท/ผู้มีสิทธิ

1. บริการผู้ป่วยนอกทั่วไป 1,251.68

2. บริการผู้ป่วยในทั่วไป 1,371.07

3. บริการกรณีเฉพาะ 359.24

4. บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 452.60

5. บริการฟื้นฟูสมรรถภาพดา้นการแพทย์ 17.43

6. บริการการแพทย์แผนไทย 14.80

7. ค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน 
(ค่าบริการทางการแพทย์ส าหรับผู้มีสิทธิในระบบ
หลักประกันสขุภาพแห่งชาติ เพ่ือสนับสนุนเป็นค่าเสื่อม
ราคาของหน่วยบริการ)

128.69

8. เงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีผู้รับบริการและผู้ให้บริการ 2.49

9. บริการจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ 2.00

รวม   (บาทต่อผู้มีสิทธิ) 3,600.00งบเพิ่มเติม พื้นที่ LTC ตามจ านวนผู้มีภาวะ
พึ่งพิงที่ผ่านเกณฑ์รายละ 5,000 บาท

งบสนับสนุนกองทุนต าบล 
หัวละ 45 บาท
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สปสช.

กองทุนฯท้องถิ่น

• ประกาศ คกก. หลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ เร่ือง การก าหนดหลกัเกณฑ์เพ่ือ
สนับสนุนให้ อปท. ด าเนินงานและบริหาร
จัดการกองทุนฯ พ.ศ. 2561 และ
เอกสารแนบท้ายประกาศฯ

• ประกาศ คกก. หลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ เร่ือง การก าหนดหลกัเกณฑ์เพ่ือ
สนับสนุนให้ อปท. ด าเนินงานและบริหาร
จัดการกองทุนฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 

เงิน LTC

อปท.
สนับสนุนการจัดบริการ LTC ให้หน่วยงาน 

ตาม ประกาศ คกก. หลักประกันสขุภาพแห่งชาติ เร่ือง การ
ก าหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนนุให้ อปท. ด าเนินงานและ
บริหารจัดการกองทุนฯ พ.ศ. 2561 และเอกสารแนบท้าย

หมายเลข 1,2 ประกาศ 13 กันยายน 2561 

ใช้ตามแนวทาง/
ระเบียบของ
หน่วยบริการ

หน่วยบริการ
ใช้ตามแนวทาง/

ระเบียบของ
สถานบริการ

สถานบริการ ศูนย์พัฒนาฯ
ใช้ตามแนวทาง/

ระเบียบของ
ศูนย์ฯ

การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ( กปท )

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง (กลุ่มติดบ้านติด
เตียง) ค่าคะแนน ADL ≤ 11

สนับสนุนให้หน่วยงาน 
ตาม ประกาศ คกก. หลักประกันสขุภาพแห่งชาติ เร่ือง 

การก าหนดหลกัเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้ อปท. ด าเนินงาน
และบริหารจัดการกองทุนฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10(1-5) และ
เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1 ประกาศ 13 กันยายน 2561

หน่วยงานรัฐ
ใช้ระเบียบตาม

ต้นสังกัด

องค์กรเอกชน/
ชมรมใช้ตาม
ประกาศฯ 
สปสช.

กลุ่มเป้าหมาย : ประชากรทุกสิทธิ

จ่ายตามวัตถุประสงค์และกิจกรรมตามโครงการ
ที่ คกก.กอง ทุนฯอนุมัติ เงินเหลือให้ส่งคืน

จ่ายตามวัตถุประสงค์และกิจกรรมตามโครงการ และ CP
(ตามชุดสิทธิประโยชน์) ที่ คกก.กองทุนฯอนุมัติ  เงินเหลือไม่ต้องคืน

เพราะเหมาจ่าย



ข้อ ๑๐
เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพตามข้อ ๗ วรรคหนึ่ง ให้ใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมเป็นค่าใช้จ่ายตามแผนงาน 
โครงการ หรือกิจกรรม ที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ ดังต่อไปนี้
(๑) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ สถานบริการหรือหน่วยงานสาธารณสุข

(๓) เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือศูนย์ที่ด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนา
และดูแลเด็กเล็กในชุมชน ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายใุนชุมชน หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

(๔) เพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ไม่เกินร้อยละ ๑๕ ของเงินรายรับ หรือ เพ่ิมเติมได้อีกไม่เกินร้อยละ ๕ กรณีมีการด าเนินการ LTC

(๕) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที ่ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
สาธารณสขุได้ตามความจ าเป็น เหมาะสม และทันต่อสถานการณ์ได้

(๒) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดกระบวนการหรือกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรคของ  
องค์กรหรือกลุ่มประชาชน หรือ หน่วยงานอื่น (ครุภัณฑ์ ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาทต่อโครงการ)



กรอบแนวคิดการด าเนินงานจัดบริการระยะยาวส าหรับผูสู้งอายุทีม่ีภาวะพึ่งพงิ
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ชุดบรกิำร
ป้องกนั

○ บรกิำรในสถำนบรกิำร

・nursing home
・palliative care
• respite care

○ บรกิำรทีบ่ำ้น
・Home-help, ADL care
・Home-visit nursing/ rehabilitation
・ Assistive devices
・transportation
○ บรกิำรในชุมชน
・rehabilitation center
・Day care center
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○ โครงการสง่เสรมิป้องกนัภาวะพึง่พงิ

ในกลุม่ผูส้งูอายุ
○ กจิกรรมชมุชนทีผู่ส้งูอายมุบีทบาท

ในชมุชน
○ ศนูยพ์ัฒนาคณุภาพชวีติและสง่เสรมิ

อาชพีผูส้งูอายุ
○ วดั

ชุดบรกิำรดแูล
ระยะยำว

ไมม่ภีำวะ
พึง่พงิ

○ Preventive long-term care services

・OP preventive long-term care
・OP rehabilitation preventive 

long-term care
・Home-visit service for preventive      

long- term care, etc.
○ Community-based services 
・ศนูยอ์เนกประสงค์
・บรกิารป้องกนัในผูป่้วย สมองเสือ่ม etc.
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ชว่ยเหลอืตวัเองไดน้อ้ย/ไม่ได ้
เลย ตอ้งการความชว่ยเหลอื 
100%
(Total long term care)

ชว่ยเหลอืตวัเองไดป้านกลาง
ตอ้งการความชว่ยเหลอืบางสว่น
(Partial  long term care + 
Prevention)

ชว่ยเหลอืตัวเองไดด้ี
ไมต่อ้งการความชว่ยเหลอื
(Prevention)

กระทรวง สธ. กระทรวง พม.กระทรวง มท. สปสช.

กองทนุต ำบล

สสจ./ รพ.รพ./รพ.สต.

อสม.

อผส.

อพก ชผส

ระเบยีบ/ ภารกจิ

วัดรร.

ศนูย ์3
วัย



กระบวนการ 
การบริหารค่าบริการสาธารณสุขส าหรับผู้ป่วยติดบ้าน

ติดเตียงที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน 
ปีงบประมาณ 2563



3.อปท. เข้ายืนยันตัวตนผู้มีภาวะพึ่งพิง  ตามที่ตัวอยู่จริง ไม่ยึดทะเบียนบ้าน

4.หน่วยจัดบริการ จัดท า Care Plan (ผ่านโปรแกรม 3 C กรมอนามัย)  ส่ง อปท. เพื่อเสนอต่อ 
คณะอนุกรรมการ LTC เพื่อพิจารณาอนุมัติ

เห็นชอบ/อนุมัติ

ไม่เห็นชอบ/แจ้งกลับ
ให้แก้ไข

5.อปท.แต่งตั้งอนุกรรมการ
6.อปท.จัดประชุมคณะอนุกรรมการ

LTC ฯ  พิจารณาอนุมัติ   

7.อปท.น าเข้าโครงการและอนุมัติโครงการ 
8.อปท.จัดท าข้อตกลง ออกฎีกาเบิก (ใน http://ltc.nhso.go.th/ltc)
9.อปท.โอนงบประมาณตามแผนการดูแลที่อนุกรรมการอนุมัติให้  หน่วยบริการ

12.ประเมินผลการจัดบริการตามcare planเมื่อบริการครบ 9 เดือน 
และบันทึกในโปรแกรม LTC( http://ltc.nhso.go.th/ltc )
และ ส่งออกเพ่ือลงทะเบียน ขอรับงบปีต่อไป
11.ด าเนินงานตาม CP ที่ได้รับอนุมัติ  ; 
10.หน่วยจัดบริการ น าเงินเข้าเงินบ ารุง ;   

13.หน่วยจัดบริการ บันทึก ADL 
ในระบบโปรแกรม และ สรุปผล
การด าเนินงาน เมื่อให้บริการ
ครบ 12 เดือน ให้กับคณะอนุ 
LTC/ คณะกรรมการกองทุนฯ  
รับทราบ

2.หน่วยจัดบริการ ประเมินผู้มีภาวะพึ่งพิง และ บันทึกใน http://ltc.nhso.go.th/ltc

ขั้นตอน
การโอน LTC

(เหมาจ่าย 5,000 บ./ราย/ปี)ให้กับ
กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ

1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)  จัดท าข้อตกลงเข้าร่วม LTC  กับ สปสช.

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


1.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าแบบแสดงความจ านง 
1.1 พร้อมเปิดบัญชี“บัญชีกองทุนหลักประกันสุขภาพ(ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)เพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพิ่งพิง” ส่ง สปสช.เขต 

1.พื้นท่ีท่ีจะเขา้ร่วมด าเนินงาน จะตอ้งมีความพร้อม ดงัน้ี
1.1 มีผูจ้ดัการระบบดูแลระยะยาวดา้นสาธารณสุข ( Care Manager ) 
1.2 มีผูช่้วยเหลือดูแลผูสู้งอายท่ีุมีภาวะพึ่งพิง(Care Giver)
1.3 หน่วยบริการในพื้นท่ีมีความพร้อมในการประเมินผูสู้งอายแุละ

บนัทึกในระบบโปรแกรม LTC และจดัท าแผนการดูแล (Care Plan)



ค่าบริการสาธารณสุขส าหรับผูสู้งอายท่ีุมีภาวะพึ่งพิงและ
บุคคลอ่ืนท่ีมีภาวะพึ่ง ปีงบประมาณ 2563

25

บริการผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงและบุคคล
อ่ืนที่มีภาวะพึ่งในชุมชน
( 1,025.556 ล้านบาท)

เขต 1-12 จ่ายแบบเหมาจ่ายให้หน่วยบริการประจ าใน
พื้นที่ที่เข้าร่วมด าเนินการ เแห่งละ 100,000 บาทโดย
จ่ายตามจ านวนผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง และสามารถปรับจ่าย
เพิ่มเติมตามจ านวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการอนุมัติ Care 
plan
เขต 13 จ่ายแบบเหมาจ่ายให้หน่วยบริการตามจ านวนผู้มี
ภาวะพ่ึงพิงที่ได้รับอนุมัติ Care plan ในอัตรา 1,000 
บาทต่อคน

หน่วยบริการประจ า  
( 150 ล้านบาท)

ส าหรับกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
( 875.556 ล้านบาท)

จ่ายแบบเหมาจ่ายให้กองทุนหลกัประกันสุขภาพ
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ที่เข้าร่วมด าเนินการดูแล
ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ส าหรับการดูแลผู้ที่มีภาวะ
พึ่งพิงในชุมชนในอัตรา 5,000 บาทต่อคนต่อปี 
เป็นไปตามประกาศฯ

กลุ่มเป้าหมาย ผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่

มีภาวะพึ่งในชุมชน
( 205,926 คน )
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บริการผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
และบุคคลอ่ืนที่มีภาวะพึ่งใน

ชุมชน

เขต 1-12 จ่ายแบบเหมาจ่ายให้หน่วยบริการประจ าในพื้นที่ที่
เข้าร่วมด าเนินการ เแห่งละ 100,000 บาทโดยจ่ายตามจ านวนผู้
ที่มีภาวะพึ่งพิง และสามารถปรับจ่ายเพิ่มเติมตามจ านวน
กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการอนุมัติ Care plan
เขต 13 จ่ายแบบเหมาจ่ายให้หน่วยบริการตามจ านวนผู้มีภาวะ
พึ่งพิงที่ได้รับอนุมัติ Care plan ในอัตรา 1,000 บาทต่อคน

หน่วยบริการประจ า  
( 150 ล้านบาท)

ส าหรับกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น

จ่ายแบบเหมาจ่ายให้กองทุนหลกัประกันสุขภาพ
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ที่เข้าร่วมด าเนินการดูแล
ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ส าหรับการดูแลผู้ที่มีภาวะ
พึ่งพิงในชุมชนในอัตรา 5,000 บาทต่อคนต่อปี 
เป็นไปตามประกาศฯ

กลุ่มเป้าหมาย ผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่

มีภาวะพึ่งในชุมชน

ร่าง ปีงบประมาณ 2564 ยกเลิก ร่าง ปีงบประมาณ 2564 
อัตรา 6000 บาท/คน/ปี

แนวทางการด าเนินงาน

ปี 2564
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หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการจัดสรร (หน่วยบริการ จ านวน 150 ล้านบาท ) 

กรอบการบริหารค่าใช้จ่าย ขอบเขตการด าเนินงาน
1. จ านวน 150 ล้านบาท 

- จ่ ายแบบเหมาจ่ ายให้หน่ วย
บริ ก า รประจ า ในพื้ นที่  ( ยก เ ว้ น 
พท.สปสช.เขต 13 กทม.) ที่เข้าร่วม
ด าเนินการบูรณาการการดูแลผู้ที่มี
ภาวะพึ่ งพิ ง ในชุมชนและบริการ
สุขภาพชุมชน เฉลี่ยแห่งละ 100,000
บาท 

- สามารถปรับจ่ายเพิ่มเติมตาม
จ านวนกลุ่มเป้าหมายที่ ได้รับการ
อนุมัติ Care plan

1.1 จัดทีมหมอครอบครัวร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด าเนินการคัดกรองผูสู้งอายุ ทุกสิทธิ ตามแบบประเมินความสามารถ
ในการด าเนินชีวิตประจ าวันตาม ดัชนีบาร์เธลเอดีแอล  (Barthel  
ADL index) โดยแบ่งผู้สูงอายุ ทุกสิทธิ ทุกกลุ่มวัย ออกเป็น 4 กลุ่มและ
ประเมินความต้องการ การบริการด้านสาธารณสุข ตามชุดสิทธิประโยชน์ รวมทั้ง
ให้ ลงทะเบียนข้อมูลในโปรแกรมผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง 
( http://ltc.nhso.go.th/ltc )

1.2 จัดท าแผนการดูแลรายบุคคล( Care Plan : CP ) เพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาสนบัสนุนงบประมาณจากกองทุนท้องถิ่นฯ 
(เหมาจ่ายรายละ 5,000 บาท)

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



บนัทกึลงทะเบียนผู้สงูอายท่ีุ
ผ่านการประเมินรายใหม่ที่ไม่

เคยได้รับงบประมาณ

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

หน่วยบริการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ส ารวจ/ประเมินผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงโดยแบ่ง ผู้มีภาวะพึ่งพิง ที่คะแนน ADLน้อยกว่าหรือเท่ากับ 11  
ออกเป็น 4 กลุ่ม ตามชุดสิทธิประโยชน์ฯ (งบประมาณ 1 แสน)

บนัทกึลงทะเบียนรายเก่า
ต่อเน่ือง



1 การเสนอรายชือ่ผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึง่พิง 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

กรณีบนัทกึรายไหม่แล้วเจอค าเตือนแบบนี ้
บง่บอกวา่เป็นรายเก่าให้บนัทกึADL หลงั

เม่ือครบ 9 เดือนและ 12 เดือน



ระบบจะตรวจสอบ
- ข้อมูลบุคคลจากส านักบริหารทะเบียน 
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
- ข้อมูลสิทธิการรักษาพยาบาล จาก สปสช.

บันทึกเพิ่มเติม
- ที่อยู่ปัจจุบัน
- กองทุน 
- คะแนน ADL
- TAI
- กลุ่มผู้สูงอายุตามสิทธิประโยชน์ระบกุารไมข่อรับงบเพิ่มในปีปัจจบุนัหากยงัมีงบท่ี อปท



กลุ่ม 1  ติดบ้าน 
(B3,B4,B5) 

เคลื่อนไหวเองได้บ้าง และอาจมี
ปัญหาการกินหรือการขับถ่าย 

แต่ไม่มีภาวะสับสน 
เดือนละ 1ครั้ง/40 mins

กลุ่ม 2 ติดบ้าน 
(C2,C3,C4)

เคลื่อนไหวเองได้บ้าง และอาจมี
ปัญหาการกินหรือการขับถ่าย มี

ภาวะสับสน เดือนละ1ครั้ง /
(60 นาที )

กลุ่ม 3 ติดเตียง
(I3)

เคลื่อนไหวเองไม่ได้ และอาจมี
ปัญหาการกินหรือการขับถ่าย
หรือมีอาการเจ็บป่วยรุนแรง 

เดือนละ1ครั้ง /40 นาที

กลุ่ม 4 ติดเตียง 
(I1,I2) 

เคลื่อนไหวเองไม่ได ้มีปัญหาการ
รับประทานอาหาร เดือนละ 1 ครั้ง   

/ 60 นาที

การแบ่งกลุ่มผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงที่มีภาวะพึ่งพิงตาม ADLและ TAI

ผู้ป่วยติดบา้นตดิเตียงที่
มีภาวะพึ่งพงิ

(ADL ≤ 11 คะแนน) 

ADL 5-11 คะแนน ADL 0-4 คะแนน 



ลงทะเบียนรายเก่าที่ได้รับบริการไปแล้ว
บันทึกผลการให้บริการ (ADL หลัง) ส าหรับหน่วยบริการประเมิน

เมื่อให้บริการครบ 9 และ 12 เดือน 
ตามที่ระบุวันเริ่มต้นในข้อตกลง

บทบาทหน่วยบริการ



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

บนัทกึADL หลงัเม่ือครบ 
9 เดือนและ 12 เดือน

หน่วยบริการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ส ารวจ/ประเมินผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงโดยแบ่ง ผู้มีภาวะพึ่งพิง ที่คะแนน ADLน้อยกว่าหรือเท่ากับ 11  
ออกเป็น 4 กลุ่ม ตามชุดสิทธิประโยชน์ฯ (งบประมาณ 1 แสน)



กดเลือก

จะปรากฏรายชื่อทั้งหมดที่การอนุมัติโครงการ วันเริม่ต้นข้อตกลงครบ 9 เดือน

บนัทกึADL หลงัเม่ือครบ 
9 เดือนและ 12 เดือน

กดค้นหาทั้งหมด



กรณีผู้สูงอายุ DEATH ให้ติ๊กสถานะการเสยีชีวิต 9,12 เดือน กรณี โปรแกรมไม่แสดงสถานะเสียชีวิต

กรณีเสียชีวิต ให้กากถูกใน
ช่อง DEATH ด้วย



เลื่อนแทบเลือ่นไปด้านขวามือและกดปุ่ม “เสนอรายชื่อปีถัดไป” เพื่อ
เสนอรายชื่อของบในปีถัดไป

เลือกกรณีที่ผู้ปว่ยเปลีย่น/ย้ายที่อยู่

หน่วยจัดบริการ



จะแสดง “ลงทะเบียนเรียบรอ้ยแล้ว”

หน่วยจัดบริการ



เม่ือหน่วยบริการบันทึกข้อมูลรายบุคคลเข้ามา ระบบจะรวบรวมข้อมูลไปไว้
ที่เมนู “รายการที่หน่วยบริการบันทึกทั้งหมด”  สถานะ “รอยืนยัน”

ประสานแจ้ง อปท.ในพื้นที่ 
เพ่ือเข้ามายืนยันข้อมูล



1. เข้าที่เมนู “รายการที่หน่วยจัดบริการบันทึกทั้งหมด(ผลการยืนยันของ อปท.)”

รายชื่อที่มี    อยู่ในช่องผลการยืนยันของ อปท. แสดงว่า สปสช. ได้ดึงข้อมูล/รายชื่อเพื่อท าการจัดสรรแล้ว

หน้าโปรแกรม อปท ท าหน้าที่ยืนยันเพือ่ของบ 5000 บาท จาก สปสช.

หลงัจากยืนยนั สปสช.จะตดัยอดและโอน
งบประมาณในเดือนถดัไป



หน่วยจัดบริการ จัดท าข้อเสนอการจัดบริการ ส่ง อปท.เพ่ือเสนอต่อ
คณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวส าหรับผู้ที่มีภาวะ
พึ่งพิง (คณะอนุ LTC) 

หน้า 126

สว่นท่ี 1

สว่นท่ี 2



หน่วยจัดบริการ จัดท าข้อเสนอการจัดบริการ ส่ง อปท.เพ่ือเสนอต่อ
คณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวส าหรับผู้ที่มีภาวะ
พึ่งพิง (คณะอนุ LTC) 

หน้า 126

สว่นท่ี 1

การเสนอโครงการ
แต่ละครัง้ วงเงนิแต่ละรายตามกลุ่มผู้มี

ภาวะพึ่งพงิไม่เท่ากันได้
แต่ต้อง ไม่เกนิวงเงนิโดยรวม



สามารถใช้จากโปรแกรมจัดท าแผน
กรมอนามัย   กระทรวงสาธารณสุข 
(http://ltc.anamai.moph.go.th)

สว่นท่ี 2 รายละ 1 ใบ

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


ตัวอย่าง Care plan ที่เขียนด้วยมือ CM 



ตัวอย่าง Care plan ก่อนพิมพ์ เพื่อกดสั่งพิมพ์

กดสั่งพิม์



การเชื่อมข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงจาก สปสช.

ดึงข้อมูล
ผู้สูงอายุ
UC จาก

ฐานข้อมูล 
สปสช.



เม่ือหน่วยบริการบันทึกข้อมูลรายบุคคลเข้ามา ระบบจะรวบรวมข้อมูลไปไว้
ที่เมนู “รายการที่หน่วยบริการบันทึกทั้งหมด”  สถานะ “รอยืนยัน”

รายชื่อที่สามารถซิงค์
ไปจัดท าแผนการดูแลในโปรแกรม 3 C กรม
อนามัยคือรายชื่อที่ได้รับการยืนยันจาก อปท



ประเภทและกิจกรรมบริการ
(ชุดสิทธิประโยชน์)

ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงแบ่งเป็น 4 กลุ่มตามความต้องการการบริการด้านสาธารณสุข
กลุ่มที่ 1

เคลื่อนไหวได้บ้าง
และอาจมีปัญหาการกิน 
หรือการขับถ่าย แต่ไม่มี
ภาวะสับสนทางสมอง

กลุ่มที่ 2
เหมือนกลุ่มที่ 1

แต่มีภาวะสับสนทางสมอง

กลุ่มที่ 3
เคลื่อนไหวเองไม่ได้ และ
อาจมีปัญหาการกิน หรือ
การขับถ่าย หรือมีอาการ

เจ็บป่วยรุนแรง

กลุ่มที่ 4
เหมือนกลุ่มที่ 3 และมี
อาการเจ็บป่วยรุนแรง 

หรืออยู่ในระยะท้ายของ
ชีวิต

1. ประเมินก่อนให้บริการและวางแผนการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข   (Care Plan)

2. ให้บริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข โดยบุคลากรสาธารณสุข (ทีมหมอครอบครัว)  
(กิจกรรม รูปแบบ/ความถี่ในการให้บริการขึ้นอยู่กับสภาพปัญหาของผู้สูงอายุแต่ละราย) 

3.  บริการดูแลท่ีบ้าน/ชุมชนและให้ค าแนะน าแก่ญาติและผู้ดูแลโดย caregiver /เครือข่ายสุขภาพอื่นๆ/อาสาสมัคร จิตอาสา (กิจกรรม 
รูปแบบ/ความถี่ในการให้บริการขึ้นอยู่กับสภาพปัญหาของผู้สูงอายุแต่ละราย ตามค าแนะน าและมอบหมายของบุคลากรวิชาชีพ)

อย่างน้อย =    2  ครั้ง/เดือน 4 ครั้ง/เดือน 4     ครั้ง/เดือน 8  ครั้ง/เดือน
4. จัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่จ าเป็นตามสภาพผู้สูงอายุฯ เช่น ที่นอนลม ชุดดูดเสมหะ/ของเหลว เป็นต้น (อุปกรณ์การแพทย์และ
อุปกรณ์เครื่องช่วยอาจได้รับจากสิทธิบริการอ่ืนๆ เช่น จาก อปท. หรือ สถานบริการสาธารณสุข หรือ ภาคเอกชน)

5. ประเมินผลการดูแล และปรับแผนการให้บริการ โดยบุคลากรสาธารณสุข/ care manager
50

ชุดสิทธิประโยชน์ บริการด้านสาธารณสุขส าหรับผู้ที่มีภาวะพึง่พิง(เหมาจ่าย5,000 บ./ราย/ป)ี

ประกาศนี้ ตัดอัตรา แต่ละกลุ่มออก ให้เป็นดุลยพินิจ ของอนุฯ LTC ในการพิจารณา โดยยึดหลัก การเหมาจ่าย ต่อคน/ต่อปี (12 เดือน) และไม่เกินงบประมาณท่ีได้รับ

หน้า 85



ชุดสิทธิประโยชน์การบริการด้านสาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 

๓. บริการดูแลที่บ้าน/ชุมชน 
และให้ค าแนะน าแก่ญาติและ
ผู้ดูแล โดยผู้ช่วยเหลือดูแล
ผู้สูงอายุ(caregiver) หรือ
เครือข่ายสุขภาพอ่ืน ๆ หรือ
อาสาสมัคร จิตอาสา
(กิจกรรม รูปแบบการให้ 
บริการ และความถี่ในการ 
ให้บริการขึ้นอยู่กับสภาพปัญหา
ของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงแต่
ละรายเป็นส าคัญ ตาม
ค าแนะน า/มอบหมายของ
ผู้จัดการการดูแลระยะยาวด้าน
สาธารณสุข)

ความถี่ของการให้บริการ
อย่างน้อยเดือนละ ๒ ครั้ง

๓.๑ การบริการสาธารณสุข
เบื้องต้น ทั้งด้านการ
พยาบาล การฟ้ืนฟูสภาพ 
การ ท ากายภาพบ าบัด การ
ดูแลด้านยา 
การดูแลโภชนาการ อาจ
รวมถึงการวัดสัญญาณชีพ 
และตรวจคัดกรองสุขภาพ 
ตรวจน้ าตาลในเลือด การ
ปฐมพยาบาล การช่วยฟ้ืน
คืนชีพพื้นฐาน เป็นต้น

ความถี่ของการให้บริการ
อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ครั้ง
๓.๑. การบริการ
สาธารณสุขเบื้องต้น ทั้ง
ด้านการพยาบาล การฟื้นฟู
สภาพ การ ท า
กายภาพบ าบัด การดูแล
ด้านยา 
การดูแลโภชนาการ อาจ
รวมถึงการวัดสัญญาณชีพ 
การตรวจน้ าตาลในเลือด 
การปฐมพยาบาล การช่วย
ฟื้นคืนชีพพื้นฐาน 
เป็นต้น

ความถี่ของการให้บริการ
อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ครั้ง
๓.๑ การบริการสาธารณสุข
เบื้องต้น ทั้งด้านการ
พยาบาล การฟื้นฟูสภาพ 
การ ท ากายภาพบ าบัด การ
ดูแลด้านยา 
การดูแลโภชนาการ อาจ
รวมถึงการวัดสัญญาณชีพ 
การท าแผล การดูแลสาย
สวน การตรวจน้ าตาลใน
เลือด การปฐมพยาบาล 
การช่วยฟ้ืนคืนชีพพ้ืนฐาน 
เป็นต้น

ความถี่ของการให้บริการ
อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๒ครั้ง
๓.๑ การบริการสาธารณสุข
เบื้องต้น 
ทั้งด้านการพยาบาล การ
ฟื้นฟูสภาพ การ
ท ากายภาพบ าบัด 
การดูแลด้านยา 
การดูแลโภชนาการ อาจ
รวมถึงการวัดสัญญาณชีพ 
การท าแผล การดูแลสาย
สวน การตรวจน้ าตาลใน
เลือด การให้ออกซิเจน การ
ดูดเสมหะ การปฐม
พยาบาล การช่วยฟื้นคืน
ชีพพ้ืนฐาน เป็นต้น

อย่างน้อย 2  ครั้ง/เดือน 4 ครั้ง/เดือน 4     ครั้ง/เดือน 8  ครั้ง/เดือน



ชุดสิทธิประโยชน์การบริการด้านสาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 

๓. บริการดูแลที่บ้าน/ชุมชน 
และให้ค าแนะน าแก่ญาติและ
ผู้ดูแล โดยผู้ช่วยเหลือดูแล
ผู้สูงอายุ(caregiver) หรือ
เครือข่ายสุขภาพอ่ืน ๆ หรือ
อาสาสมัคร จิตอาสา
(กิจกรรม รูปแบบการให้ 
บริการ และความถี่ในการ 
ให้บริการขึ้นอยู่กับสภาพปัญหา
ของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงแต่
ละรายเป็นส าคัญ ตาม
ค าแนะน า/มอบหมายของ
ผู้จัดการการดูแลระยะยาวด้าน
สาธารณสุข)

๓.๒ การดูแลสุขภาพขั้น
พื้นฐาน เช่น การดูแลความ
สะอาด
ร่างกาย การดูแลเรื่องการ
กินยา การดูแลเรื่องการกิน
อาหาร เป็นต้น

๓.๓ การจัดการสภาพ 
แวดล้อม/บ้านเพื่อการ
ฟื้นฟูสภาพ ป้องกัน
อุบัติเหตุ และการดูแล
ระยะยาว

๓.๒ การดูแลสุขภาพขั้น
พื้นฐาน เช่น การดูแลความ
สะอาด
ร่างกาย การดูแลเรื่องการ
กินยา การดูแลเรื่องการกิน
อาหาร เป็นต้น

๓.๓ การจัดการสภาพ 
แวดล้อม/บ้านเพื่อการ
ฟื้นฟูสภาพ ป้องกัน
อุบัติเหตุ และการดูแล
ระยะยาว/ผู้ป่วยสมองเสื่อม

๓.๒ การดูแลสุขภาพขั้น
พื้นฐาน เช่น การดูแลความ
สะอาด
ร่างกาย การดูแลเรื่องการ
กินยา การดูแลเรื่องการกิน
อาหาร เป็นต้น

๓.๓ การจัดการสภาพ 
แวดล้อม/บ้านเพื่อการ
ฟื้นฟูสภาพและการดูแล
ระยะยาว/ผู้ป่วยนอนติด
เตียง

๓.๒ การดูแลสุขภาพ
ขั้นพื้นฐาน เช่น การดูแล
ความสะอาด
ร่างกาย การดูแลเรื่องการ
กินยา การดูแลเรื่องการกิน
อาหาร เป็นต้น

๓.๓ การจัดการสภาพ 
แวดล้อม/บ้านเพื่อการ
ฟื้นฟูสภาพและการดูแล
ระยะยาว/ผู้ป่วยนอนติด
เตียง/ระยะสุดท้าย

อย่างน้อย 2  ครั้ง/เดือน 4 ครั้ง/เดือน 4     ครั้ง/เดือน 8  ครั้ง/เดือน



ชุดสิทธิประโยชน์การบริการด้านสาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 

๔. จัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ 
(อุปกรณ์การแพทย์และอุปกรณ์
เครื่องช่วยอาจขอยืมหรือได้รับ
จากสิทธิบริการอื่น ๆ 
เช่น จาก อปท. หน่วยบริการ 
สถานบริการ 
หรือภาคเอกชน)

จัดหาอุปกรณ์การ แพทย์
และอุปกรณ์เครื่องช่วยที่
จ าเป็นตามสภาพผู้ที่อยู่
ในภาวะพ่ึงพิง

จัดหาอุปกรณ์การ แพทย์
และอุปกรณ์เครื่องช่วยที่
จ าเป็นตามสภาพผู้ที่อยู่
ในภาวะพ่ึงพิง

จัดหาอุปกรณ์การ แพทย์ที่
จ าเป็นตามสภาพผู้ที่อยู่ใน
ภาวะพึ่งพิง เช่น ที่นอนลม 
ชุดออกซิเจน เตียงปรับ
ระดับ เป็นต้น

จัดหาอุปกรณ์การ แพทย์ที่
จ าเป็นตามสภาพผู้ที่อยู่ใน
ภาวะพึ่งพิง เช่น ที่นอนลม 
ชุดให้ออกซิเจน เตียงปรับ
ระดับ ชุดดูดเสมหะ/
ของเหลว เป็นต้น

๕. ประเมินผลการดูแลและปรับ
แผนการดูแลรายบุคคล

โดยผู้จัดการการดูแล
ระยะยาวด้านสาธารณสุข
หรือบุคลากรสาธารณสุข 
อย่างน้อย ๖ เดือน/ครั้ง

โดยผู้จัดการการดูแลระยะ
ยาวด้านสาธารณสุขหรือ
บุคลากรสาธารณสุข อย่าง
น้อย ๓ เดือน/ครั้ง

โดยผู้จัดการการดูแลระยะ
ยาวด้านสาธารณสุขหรือ
บุคลากรสาธารณสุข อย่าง
น้อย ๓ เดือน/ครั้ง

โดยผู้จัดการการดูแลระยะ
ยาวด้านสาธารณสุขหรือ
บุคลากรสาธารณสุข อย่าง
น้อย ๑ เดือน/ครั้ง

ประกาศนี้ ตัดอัตรา แต่ละกลุ่มออก ให้เป็นดุลยพินิจ ของอนุฯ LTC ในการพิจารณา
โดยยึดหลัก การเหมาจ่าย ต่อคน/ต่อปี (12 เดือน) 





ตัวอย่างการค านวณค่าจ้างเหมา Caregiver

เกณฑ์การดูแลของ CG ต่อ 
จ านวนผู้สูงอายุ 

ตามชุดสิทธิประโยชน์ข้อ 3

กลุ่มหนึ่ง กลุ่มสอง กลุ่มสาม กลุ่มสี่

รวม
(ครั้ง)

อัตราจ่ายต่อเดือนตาม 
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ 

สธ.0941.04/ว 742 ลว. 5
ต.ค.60

(ไม่เกินบาทต่อเดือน)

เฉลี่ยต่อครั้ง
(บาท)

2 ครั้ง/เดือน 4 ครั้ง/เดือน 4 ครั้ง/เดือน 8 ครั้ง/เดือน

Caregiver นาง กกกกกก
จ้างเหมาให้ดูแล 2 คน

2 8 10 600.00 60.00

Caregiver นาง ขขขขข
จ้างเหมาให้ดูแล 3 คน

2 4 4 10 600.00 60.00

Caregiver นาง คคคคค
จ้างเหมาให้ดูแล 4 คน

2 4 4 8 18 600.00 33.33

Caregiver นาง งงงงงง
จ้างเหมาให้ดูแล 5 คน

4 4 4 8 20 1,500.00 75.00



“คณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอ่ืนที่มีภาวะพึ่ง”
ประกอบด้วย 
(๑) ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้บริหารอื่น เป็นประธานอนุกรรมการ                        
ที่ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย
(๒)  ผู้แทนกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ จ านวนสองคน เป็นอนุกรรมการ
(๓) หัวหน้าหน่วยบริการประจ าที่จัดบริการสาธารณสุขในท้องถิ่น เป็นอนุกรรมการ

หรือผู้แทน (โรงพยาบาลอ าเภอ)
(๔) สาธารณสุขอ าเภอหรือผู้แทน เป็นอนุกรรมการ
(๕)  หัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิที่จัดบริการสาธารณสุขในท้องถิ่น (รพ.สต.) เป็นอนุกรรมการ
(๖)  ผู้จัดการการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข เป็นอนุกรรมการ
(๗)  ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เป็นอนุกรรมการ
(๘)  ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ
(๙)  เจ้าหน้าที่อื่นที่ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย เป็นอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

แต่งตั้ง คณะอนุกรรมการ LTC ตาม ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นด าเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๘ หน้า 78

อนุกรรมการ LTC 
ประชุมเพ่ือ
พิจารณาแผนการ
ดูแลฯและอนุมัติ 
ตามประกาศฯ
ข้อ ๑๙



ประชุมคณะอนุ LTC พิจารณา CP และกรรมการกองทุนฯอนุมัติ
เบิกจ่าย

หน้า 128



อปท.จัดท าข้อตกลงการจัดระบบบริการดูผู้สูงอายุที่มีภาวะ พึ่งพิงกับ หน่วยบริการ/ สถาน
บริการ/ ศูนย์พัฒนาคุณภาพฯ และ โอนงบกองทุนหลักประกันสุขภาพฯให้กับหน่วยบริการฯ 
ตาม care plan ที่คณะอนุ LTC เห็นชอบ 

หน้า 129

วันเริ่มต้นดูและสูงอายุหนึ่งรอบปี(12 เดือน
ไม่ยึดปีงบประมาณ)ให้ยึดตามข้อตกลง
ไม่ช่ายตามโครงการที่ขอใช้เงินบ ารุง



แนวทางปฏิบัติ การรับ-จ่าย เงินบ ารุงที่เกี่ยวกับกองทุนต าบล

Create by werachai  konmanee



การบริหารจัดการงบค่าบริการ เนื่องจากผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงสูญหาย หรือเสียชีวิต

กรณีเงินค่าบริการ LTC ท่ี อปท. (กองทุน) ได้รับจาก สปสช.
(เหมาจ่าย 5,000 บาท/ราย/ปี) มีเหลือเนื่องจากผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พึ่งพิงสูญหายหรือเสียชีวิต ก่อนที่ อปท. จะจัดท าข้อตกลงและ
โอนงบค่าบริการดูแลระยะยาวฯ ให้กับหน่วยงานที่จัดบริการ
❖ ให้ อปท. ประสานกับหนว่ยงานที่จดับริการค้นหาผู้สงูอายุที่มภีาวะ

พึ่งพิงรายใหม่ที่มคีะแนน ADL น้อยกว่าหรือเท่ากับ 11 เพื่อทดแทน
รายเก่า และแจ้งชื่อผูส้งูอายุรายใหมแ่ละรายเก่าท่ีสญูหายหรือ
เสียชีวิตตามแบบฟอร์ม LTC ให้กับ สปสช.เขต เพื่อตรวจสอบสิทธิ์
และความถูกต้องของข้อมลู ( สปสช.เขต แจ้ง สปสช.ส่วนกลาง) 
สปสช.เขต แจ้งผลการตรวจสอบแก่ อปท. เพื่อประสานหนว่ยงานท่ี
จัดบริการให้จดัท า Care Plan ของผู้สูงอายุรายใหม่เสนอตอ่
คณะอนุกรรมการ LTC เพ่ือพิจารณาเห็นชอบต่อไป 

❖ หากในพื้นที่ไมม่ีผู้สงูอายุที่มภีาวะพึ่งพิงรายใหม่ ให้น างบค่าบริการ
ดูแลระยาวฯ ไปใช้ส าหรับการด าเนินงานดูแลระยะยาวฯใน
ปีงบประมาณถัดไปได้

กรณีเงินค่าบริการ LTC ที่หน่วยงานที่จัดบริการได้รับ
จาก อปท. แล้วมีเงินเหลือ เนื่องจากผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พึ่งพิงสูญหายหรือเสียชีวิตระหว่างการให้บริการดูแล
ตาม Care Plan 
❖ ให้ถือเป็นทรัพย์สนิของหน่วยงานจดับริการ ให้

หน่วยงานที่จัดบริการ บริหารจัดการงบประมาณ
ดังกล่าวตามระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติที่หน่วยงาน
นั้นถือปฏิบัติ เนื่องจากค่าบริการดูแลระยาวฯ ที่ อปท. 
จ่ายให้นั้นเป็นการเหมาจา่ย/ราย/ปี จึงไม่ต้องส่งคืน
กองทุน 

❖ (ตามเอกสารแนบส่วนที่ ๑ หมวด ๒ ข้อ ๔.๔)



๔. กรณีหน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข และหน่วยงาน

๔.๑ เมื่อได้รับเงินจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ ให้น าไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์
ของกองทุนหลักประกันสขุภาพ ภายใต้โครงการ หรือกิจกรรม ที่คณะกรรมการกองทุนอนมุัติ ทั้งนี้ การรับ
เงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน ให้เป็นไปตามระเบียบที่หน่วยงานนั้น ๆ ถือปฏิบัติ

๔.๒ เก็บหลักฐานการจ่ายเงินจากบัญชีไว้เพื่อการตรวจสอบ

หมวด ๒  การก ากับติดตามเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

๔.๓ เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ ให้จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน และรายงานการจ่ายเงนิตาม
โครงการ หรือกิจกรรมที่ได้รับอนุมัติ ส่งให้กองทุนหลักประกันสขุภาพเพื่อให้คณะกรรมการกองทนุทราบ
และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเก็บไว้เพือ่การตรวจสอบ

๔.๔ กรณีที่มีเงินเหลือจากการด าเนนิงาน ให้น าเงินที่เหลอืส่งคนืกองทุนหลักประกันสุขภาพ เว้น
แต่เงินสนับสนุนและสง่เสริมการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขส าหรับผู้สงูอายุที่มีภาวะพึ่งพงิ 
หากด าเนินการตามโครงการและแผนการดูแลรายบุคคลแลว้ ให้ถือเป็นทรัพย์สินของหน่วยงาน
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เมนูการใช้งาน ตามประเภทหน่วยงาน
หน่วยบริการ อปท.

บนัทกึลงทะเบียน
ผู้สงูอายท่ีุผ่านการ

ประเมิน

1.ยืนยนัการ
ลงทะเบียน

ผู้สงูอายท่ีุผ่าน
การประเมินและ

2.น าเข้า
โครงการ

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

บนัทกึADL หลงัเม่ือครบ 
9 เดือนและ 12 เดือน



ผลการด าเนินและบริหารจัดการ
ระบบบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข

ส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและ
บุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) เขต ๑๑ สุราษฎร์ธานี 



ล าดับ จังหวัด (1) สิทธิหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ 

(Universal Coverage 
Scheme : UCS) ( คน )

(2) จ านวนประชากร
ไทยที่ใช้ในการจัดสรร

งบประมาณ
( คน )

60+ 
( คน )

ร้อยละของ
ผู้สูงอายุ

ประมาณจ านวนผู้
ติดบ้าน 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 - สุราษฎร์ธานี 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 

จ านวนประชากรผู้สงูอายุในพืน้ที่ เขตสขุภาพที ่11



พื้นที่ ที่จัดท าข้อตกลงเข้าร่วมด าเนินงานการบริการดูแลผูสู้งอายุระยะยาว ปีงบประมาณ 2559-2563

จังหวัด

อทป.(แห่ง) หน่วยจัดบริการ(แห่ง) 
จ านวนกองทุน

ทั้งหมด
(แห่ง)

จ านวนกองทุน
ที่ท าข้อตกลง

เข้าร่วมทั้งหมด
(แห่ง) 

ร้อยละ
ที่เข้าร่วม
ทั้งหมด

จ านวนกองทุน
ที่เข้าร่วมและ

ได้รับ
งบประมาณ

(แห่ง) 

ร้อยละ
ที่เข้าร่วมและ
ได้รับงบแล้ว 

กองทุนที่เข้า
ร่วมแต่ยังไม่ได้
รับงบประมาณ

(แห่ง)

หน่วยบริการ สถานบริการ ศูนย์พัฒนาฯ รวม

จ.กระบี่ 61 40 65.57 36 59.02 4 38 4 3 45

จ.ชุมพร 78 68 87.18 67 85.90 1 84 1 2 87

จ.นครศรีธรรมราช 184 129 70.11 119 64.67 10 145 3 - 148

จ.พังงา 51 49 96.08 48 94.12 1 44 1 - 45

จ.ภูเก็ต 18 18 100.00 18 100.00 0 18 3 - 21

จ.ระนอง 30 16 53.33 16 53.33 0 6 1 2 9

จ.สุราษฎร์ธานี 137 112 81.75 102 74.45 10 136 5 - 141

รวม 559 432 77.28 406 72.63 26 471 18 7 496





กรณีหน่วยบริการ
ปัญหาที่พบ แนวทางแก้ไข

1.การบันทึกผู้มีภาวะพึ่งพิง ของหน่วย
บริการ กรณีรายเก่าที่รับงบต่อเนื่องไม่
สามารถบันทึกได้

บันทึกผลการให้บริการเมื่อครบ 9 และ 12
เดือน พร้อมลงทะเบียน ส่งออก

2.การจัดท าโครงการเพื่อจัดจ้าง CG 
ไม่สอดคล้องกับข้อตกลงด าเนินงาน
ระหว่าง อปท.กับ หน่วยจัดบริการ

วางแผนการจัดท าข้อตกลงให้สอดคล้องกับ
การเสนอโครงการต่อหน่วยงาน ตาม
ระเบียบเงินบ ารุง

3.กรณีผู้มีภาวะพึ่งพิงเสียชีวิต กรณีเสียชีวิตหลังจากวันเริ่มต้นในข้อตกลง
และได้ด าเนินการไปแล้ว ไม่ต้องท าอะไร
กรณีเสียชีวิตหลังจากวันเริ่มต้นในข้อตกลง
และไม่ได้ด าเนินการตามแผนการดูแล ให้ส่ง
เงินคืน
กรณีเสียชีวิตก่อนวันเริ่มต้นในข้อตกลง ให้
ส่งเงินคืน

ปัญหาที่ได้รับประสานบ่อยๆๆ

กรณี อปท.
ปัญหาที่พบ แนวทางแก้ไข

4.ไม่ได้ยืนยันผลการบันทึก
ข้อมูลรายบุคคลหลังหน่วย
จัดบริการบันทึก

เมื่อหน่วยจัดบริการบันทึก
รายบุคคลเรียบร้อยแล้วให้
ประสาน อปท.เพื่อยืนยัน
รายบุคคลในระบบ

5.การน าเข้าโครงการ และ 
อนุมัติโครงการ ไม่ถูกต้อง

จัดท าแนวทางการใช้โปรแกรม
ในการบันทึกน าเข้าโครงการ 
และ อนุมัติโครงการ 
จัดประชุมท าความเข้าใจกับ
ผู้รับผิดชอบงาน






