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องค์การบริหารส่วนจังหวัด   องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น 

กองทนุการดแูลระยะยาว LTC 

กองทนุฟืน้ฟสูมรรถภาพระดบัจงัหวดั กองทนุหลกัประกนัสขุภาพระดบัพืน้ท่ี 

BANK 

CG 
CG 

promotion prevention medical Rehabilitation service warehouse 

Independent Living Rehabilitation 



ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวติผู้สูงอายุและฟ้ืนฟูคนพกิาร 

ศนูย์บริการคนพิการทัว่ไป 

BANK 

ศนูย์ยืม-คืนอปุกรณ์ โรงเรียนผู้สงูอาย ุ ศนูย์บริการฟืน้ฟใูนชมุชน 

กองทนุสขุภาพต าบล & กองทนุ LTC & กองทนุฟืน้ฟจูงัหวดั 



แนวทางการบริหารค่าบริการสาธารณสขุส าหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ปีงบประมาณ 2564 

 ปรับการจ่ายให้ท้องถิ่นจาก เหมาจ่าย 5,000 บ./คน/ปี  เป็น 6,000 บ./คน/ปี   
 ไม่มีการจ่ายหน่วยบริการประจ า 

 

5 แนวทางการบริหารกองทุนหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2564 สปสช เขต 12 สงขลา 

กรอบการบริหารงบ LTC ปีงบประมาณ 2564 

 เพื่อให้ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง (คะแนนประเมินความสามารถในการด าเนินชีวิตประจ าวันตามดัชนีบาร์เธลเอดีแอล 
(Barthel ADL index) เท่ากับหรือน้อยกว่า 11 คะแนน) ที่เป็นประชาชนไทยทุกคนให้ได้รับบริการดูแลระยะยาว
ด้านสาธารณสุขส าหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงตามชุดสิทธิประโยชน์ที่บ้านหรือในชุมชนโดยหน่วยบริการ สถานบริการ หรือ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่เชื่อมโยงบริการทางสังคมและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างเป็นระบบ  

วัตถุประสงค์ 



หน่วยบริการ กองทนุ&อปท 
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ตค.62 พย.62 ธค.62 มค.63 กพ.63 มีค.63 เมย.63 พค.63 มิย.63 กค. 63 สค. 63 กย. 63 

ตค.63 พย.63 ธค.63 มค.64 กพ.64 มีค.64 เมย.64 พค.64 มิย.64 กค. 64 สค. 64 กย. 64 

ประชมุ สง่ CP อนมุตัิ  ข้อตกลง  ใบเบิก บนัทกึน าเข้าโครงการ โอนเงิน 

เสนอ
รายช่ือ 

 
รอยืนยัน 
รอยืนยัน 

 

ยืนยนั
รายช่ือ 

ยืนยัน 
(ปลดล็อค) 

ยืนยัน ยืนยัน $ 

น าเข้า
โครงการ 

ยืนยัน $ CP 

ประชมุ อนมุตัิฯ 

ยืนยัน $ CP 

ประเมิน
ADL 

ประเมิน
ADL 

ยืนยนั
รายช่ือ 



ข้อมูลผู้สูงอาย(ุจ านวน/ADL) 
  - สุขภาพด(ีอยู่ในสังคม) 
  - ติดบ้าน 
  - ติดเตียง 
  - รวมทั้งหมด 

ข้อมูลผู้ให้บริการ 
  - จนท. อปท ที่รับผิดชอบ 
  - CM 
  - CG 
  - คณะอนุกรรมการ LTC 
  - คณะกรรมการศูนย์ 

ข้อมูลกองทุน 
  - การรับ-จ่ายเงินกองทุน LTC 
  - การรับมอบ CarePlan 
  - รายงานการประชุม 

ผลการด าเนินงาน 
1. วันที่เสนอขอรับงบ 
2. วันที่ยืนยันข้อมูล 
3. วันที่ได้รับงบประมาณ 
4. วันที่ส่งโครงการและCareplan 
5. วันที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ 
6. วันที่เริ่มด าเนินการหรือเริ่มข้อตกลง 
7. วันที่โอนเงินให้หน่วยจัดบริการ  

15 
วนั 

15 
วนั 

15 
วนั 

ระยะเวลาด าเนินงาน 



ชุดสทิธปิระโยชนก์ารบรกิารดา้นสาธารณสขุส าหรบัผูส้งูอายทุีม่ภีาวะพึง่พงิและบุคคลอืน่ท่ีมีภาวะพ่ึงพิง  

ประเภทและ 
กิจกรรมบริการ 

  

ผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง 
กลุ่มที่ ๑ 

เคลื่อนไหวได้บ้าง 
และอาจมีปัญหา 

การกิน หรือการขับถ่าย 
แต่ไม่มีภาวะสับสนทาง

สมอง 

กลุ่มที่ ๒ 
เหมือนกลุ่มที่ ๑ 
แต่มีภาวะสับสน 

ทางสมอง 

กลุ่มที่ ๓ 
เคลื่อนไหวเองไม่ได้ 
และอาจมีปัญหาการ
กิน หรือการขับถ่าย 
หรือมีอาการเจ็บปุวย

รุนแรง 

กลุ่มที่ ๔ 
เหมือนกลุ่มที่ ๓  

และมีอาการเจ็บปุวย
รุนแรง หรืออยู่ในระยะ

ท้ายของชีวิต 

๑. ประเมินก่อน
ให้บริการและวาง
แผนการดูแล รายบุคคล
ระยะยาวด้าน
สาธารณสุข (Care 
Plan) 

ประเมินและวางแผนโดยผู้จัดการการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข (care 
manager) และหรือ บุคลากรสาธารณสุข 

๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี 

CM 



ชุดสทิธปิระโยชนก์ารบรกิารดา้นสาธารณสขุส าหรบัผูส้งูอายทุีม่ภีาวะพึง่พงิและบุคคลอืน่ที่มีภาวะพ่ึงพิง  

กลุ่ม ๑ กลุ่ม ๒  กลุ่ม ๓  กลุ่ม ๔ 
๒. ให้บริการดูแลระยะยาว
ด้านสาธารณสุข  
โดยบุคลากรสาธารณสุข/ทีม
หมอครอบครัว (กิจกรรม 
รูปแบบการให้ บริการ และ
ความถี่ในการ ให้บริการ 
ขึ้นอยู่กับสภาพปัญหาของ
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงแต่ละ
รายเป็นส าคัญ) 

ความถ่ีของการให้ บริการ 
อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง อย่างน้อยเดือนละ ๒ ครั้ง 

บริการดูแลที่บ้าน/ชุมชน เพ่ือให้ บริการแก่ผู้สูงอายุฯ ให้ค าแนะน าและฝึก สอนแก่ญาติ/
ผู้ดูแลได้แก่  

๒.๑ การให้บริการพยาบาลทั่วไป   การให้ค าปรึกษาเรื่องโรค   ความเจ็บปุวย 
๒.๒ การฟื้นฟูสภาพร่างกาย  กายภาพบ าบัด  แพทย์ทางเลือก 
๒.๓ การดูแลด้านโภชนาการ  การบดเคี้ยว  การเตรียมอาหารที่เหมาะสมรายบุคคล 
๒.๔  การดูแลด้านเภสัชกรรม  การใช้ยา 
๒.๕ การดูแลด้านอื่นๆ เช่น  ด้านทันตกรรม  สุขภาพจิต 

CM/สหวชิาชพี 



ชุดสทิธปิระโยชนก์ารบรกิารดา้นสาธารณสขุส าหรบัผูส้งูอายทุีม่ภีาวะพึง่พงิและบุคคลอืน่ที่มีภาวะพ่ึงพิง  

๓. บริการดูแลที่บ้าน/
ชุมชน และให้
ค าแนะน าแก่ญาติและ
ผู้ดูแล โดยผู้ช่วยเหลือ
ดูแลผู้สูงอายุ
(caregiver) หรือ
เครือข่ายสุขภาพอื่น ๆ 
หรืออาสาสมัคร จิต
อาสา 

ความถี่ของการให้บริการ 
อย่างน้อยเดือนละ ๒ 

ครั้ง 
อย่างน้อยสัปดาห์ละ 

๑ครั้ง 
อย่างน้อยสัปดาห์ละ 

๑ครั้ง 
อย่างน้อยสัปดาห์ละ 

๒ครั้ง 
๓.๑ การบริการสาธารณสุขเบื้องต้น ทั้งด้านการพยาบาล การฟื้นฟูสภาพ การ ท า
กายภาพบ าบัด การดูแลด้านยา การดูแลโภชนาการ อาจรวมถึงการวัดสัญญาณชีพ 
และตรวจคัดกรองสุขภาพ ตรวจน้ าตาลในเลือด การปฐมพยาบาล การช่วยฟื้นคืนชีพ
พื้นฐาน เป็นต้น 

๓.๒ การดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐาน เช่น ความสะอาดของร่างกาย 

๓.๓ การจัดการสภาพแวดล้อม/บ้าน  เพื่อการฟื้นฟู และการดูแลระยะยาว 
CG/จนท.อปท. 



ชุดสทิธปิระโยชนก์ารบรกิารดา้นสาธารณสขุส าหรบัผูส้งูอายทุ ีม่ภีาวะพึง่พงิ  

๔. จัดหาอุปกรณ์ทางการ
แพทย์ (อุปกรณ์การแพทย์
และอุปกรณ์เครื่องช่วยอาจ
ขอยืมหรือได้รับจากสิทธิ
บริการอื่น ๆ  เช่น จาก 
อปท. หน่วยบริการ สถาน
บริการ หรือภาคเอกชน) 

จัดหาอุปกรณ์การ 
แพทย์และอุปกรณ์
เครื่องช่วยที่จ าเป็น
ตามสภาพผู้ที่อยู ่
ในภาวะพ่ึงพิง 

จัดหาอุปกรณ์การ 
แพทย์และอุปกรณ์
เครื่องช่วยที่จ าเป็น
ตามสภาพผู้ที่อยู่ 
ในภาวะพ่ึงพิง 

จัดหาอุปกรณ์การ 
แพทย์ที่จ าเป็นตาม
สภาพผู้ที่อยู่ในภาวะ
พึ่งพิง เช่น ที่นอนลม 
ชุดออกซิเจน เตียง
ปรับระดับ เป็นต้น 

จัดหาอุปกรณ์การ 
แพทย์ที่จ าเป็นตาม
สภาพผู้ที่อยู่ในภาวะ
พึ่งพิง เช่น ที่นอนลม  
ชุดให้ออกซิเจน เตียง
ปรับระดับ ชุดดูด
เสมหะ/ของเหลว 
เป็นต้น 

๕. ประเมินผลการดูแล
และปรับแผนการดูแล
รายบุคคล 
 

อย่างน้อย ๖ 
เดือน/ครั้ง 

อย่างน้อย ๓ เดือน/
ครั้ง 

อย่างน้อย ๓ เดือน/
ครั้ง 

อย่างน้อย ๑ เดือน/
ครั้ง 

CM 



ค่าบริการ 

ค่าวัสดุ+อุปกรณ์ 

  ค่าตอบแทน  CG  ปฎิบตัิงาน 
 ค่าตอบแทนการประเมิน ADL ก่อนเริ่ม และ 9 เดือน 
 ค่าตอบแทน CM   ในการจัดท า CarePlan 
 ค่าตอบแทน CM  ในการเยี่ยม 
 

  ครั้งละ ไม่เกิน 50 บาท 
  ครั้งละ ไม่เกิน 50 บาท 
  ฉบับละไม่เกิน 100 บาท 
 ครั้งละ  ไม่เกิน 50 บาท 
 

 ค่าชุดท าแผล   กรณี  มีแผลกดทับ 
 ค่าอาหารเสริม กรณี  น้ าหนักต่ ากว่าเกณฑ์ 
 ค่าผ้าอ้อมส าเร็จรูป กรณี  อั้นปัสสาะ-อุจจาระไม่ได้ 
 

จัดหาอุปกรณ์การแพทย์และ
อุปกรณ์เครื่องช่วยที่จ าเป็น 
ตามสภาพผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง 



เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

เอกสารเกี่ยวกับศูนย์ฯ 
1. ค าสั่งจัดต้ังศูนย์ฯ 
2. ระเบียบศูนย์ฯ 
3. ใบส าคัญการรับเงินหรือใบเสร็จ 

เอกสารเกี่ยวกับกองทุน 
1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ LTC 
2. โครงการ(หน้าเดียว) 
3. แผนการดูแลสุขภาพรายบุคคล 
4. ตารางสรุปข้อมูลผู้สูงอาย ุ
5. ใบสรุปโครงการ 
6. ข้อตกลงการด าเนินงาน 
7. ใบเบิกเงิน(ฎีกา) 



แลว้จะมัน่ใจอยา่งไง 
วา่ท าแลว้ไม่ถูก
ตรวจสอบ 

• รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

• พรบ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องคก์ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  

• พรบ. เทศบาล พรบ.สภาต าบลและอบต 

• ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 



รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
หมวด ๑๔  การปกครองส่วนท้องถิ่น 
มาตรา ๒๕๐ องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินมีหน้าท่ีและ
อ านาจดแูลและจดัท าบริการสาธารณะ และกจิกรรม
สาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ิน
ตามหลกัการพฒันาอย่างยัง่ยืน รวมทัง้สง่เสริม และ
สนบัสนนุการจดัการศกึษาให้แก่ประชาชนในท้องถ่ิน 



พรบ.ก าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
มาตรา ๑๖ ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบลมอี านาจและหน้าทีใ่นการจดัระบบการบริการสาธารณะเพื่อ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้ 
 

(๑) การจดัท าแผนพฒันาท้องถ่ินของตนเอง 
(๒) การจดัให้มีและบ ารุงรักษาทางบก ทางน า้ และทางระบายน า้ 
(๓) การจดัให้มีและควบคมุตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และท่ีจอดรถ 
(๔) การสาธารณปูโภคและการก่อสร้างอ่ืน ๆ 
(๕) การสาธารณปูการ 
(๖) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ 

(๗) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทนุ 
(๘) การส่งเสริมการท่องเท่ียว 
(๙) การจดัการศกึษา 
(๑๐) การสังคมสงเคราะห์ และการพฒันาคุณภาพชีวติเดก็ 
สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
(๑๑) การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภมูิปัญญาท้องถ่ิน และ
วฒันธรรมอนัดีของท้องถ่ิน 
(๑๒) การปรับปรุงแหล่งชมุชนแออดัและการจดัการเก่ียวกบัท่ีอยู่อาศยั 
(๑๓) การจดัให้มีและบ ารุงรักษาสถานท่ีพกัผ่อนหย่อนใจ 
(๑๔) การส่งเสริมกีฬา 

(๑๕) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

(๑๖) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพฒันาท้องถิ่น 
(๑๗) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
(๑๘) การก าจดัมลูฝอย สิ่งปฏิกลู และน า้เสีย 

(๑๙) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
(๒๐) การจดัให้มีและควบคมุสสุานและฌาปนสถาน 
(๒๑) การควบคมุการเลีย้งสตัว์ 
(๒๒) การจดัให้มีและควบคมุการฆ่าสตัว์ 
(๒๓) การรักษาความปลอดภยั ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามยั โรงมหรสพ และ
สาธารณสถานอ่ืน ๆ 
(๒๔) การจดัการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
(๒๕) การผงัเมือง 
(๒๖) – ๓๑  



• มาตรา 48 เตรส นายกเทศมนตรีมีอ านาจหนาที่ ดังตอไปนี ้
      (2) สั่ง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการของเทศบาล 
      (4) วางระเบียบเพื่อใหงานของเทศบาลเปนไปดวยความเรียบรอย 
      (7) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น 
• มาตรา 53 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลเมือง  มีหน้าที่ต้องท าในเขตเทศบาล 

ดังต่อไปนี ้
     (1)  กิจกรรมตามที่ ระบุในมาตรา  50 
• มาตรา 54 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลเมือง  อาจจัดท ากิจการใดๆในเขตเทศบาล 

ดังต่อไปนี ้
     (7)  จัดท ากิจกรรมซึ่งจ าเป็นเพื่อการสาธารณสุข 
 

ประกาศคณะกรรมการหลกั 18 

ขอ้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

พรบ.เทศบาล 



•มาตรา 50 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขต
เทศบาล ดังต่อไปนี ้

     (7)  สงเสริมการพัฒนาสตรีเด็ก เยาวชน ผสููงอายุ และผพูิการ 
     (9)  หนาที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติใหเปนหนาที่ของเทศบาล 

ประกาศคณะกรรมการหลกั 19 

ขอ้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

พรบ.เทศบาล 



ขอ้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

มาตรา ๔๗   เพื่อสร้างหลักประกันสุขภาพแห่งชาติใหก้ับบุคคลในพื้นที่  
โดยส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมตามความพร้อม  ความเหมาะสม  และ
ความต้องการของประชาชนในทอ้งถิ่น  ให้คณะกรรมการสนับสนนุและ
ประสานกับองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น  ก าหนดหลักเกณฑเ์พื่อให้องค์กร
ดังกล่าวเป็นผู้ด าเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที ่ โดยให้ได้รับค่าใช้จ่ายจากกองทุน 

 04/11/63 http://www.nhso.go.th 20 

พรบ.หลักประกันสุขภาพแหง่ชาต ิ



๑๙ เมษายน ๒๕๖๒        ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยอาสาสมคัรบรบิาลทอ้งถิน่ของ  
                                 องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่และการเบกิคา่ใชจ้่าย 

๒๓ พฤศจกิายน ๒๕๖๑   ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  
                                 เรือ่ง ก าหนดทีเ่ป็นประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถิน่ใหเ้ป้นอ านาจและ 
                                 หน้าทีข่ององคก์รประครองสว่นทอ้งถิน่ ดา้นการดแูลผูส้งูอายทุีม่ภีาวะพึง่พงิ 

๒๐ กุมภาพนัธ ์๒๕๖๑     ประกาศส านกันายกรฐัมนตร ี เรือ่ง การก าหนดหน่วยงานผูท้ีอ่ านาจหน้าที ่
     รบัผดิชอบด าเนินการเกีย่วกบัการคุม้ครอง การสง่เสรมิและการสนบัสนุน 
     ผูส้งูอายใุนดา้นต่างๆ ตามพระราชบญัญตัผิูส้งูอาย ุพ.ศ. ๒๕๔๖(ฉบบัที ่๓) 

๑๑ กุมภาพนัธ ์๒๕๖๑     ประกาศคณะกรรมการผูส้งูอายแุหง่ชาต ิ เรือ่ง ก าหนดสทิธผิูส้งูอายุ 
                                 มาตรา ๑๑(๑๓) ตามพระราชบญัญตัผิูส้งูอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖(ฉบบัที ่๒) 

ประกาศท่ีเก่ียวข้อง 
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