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การบริหารงานระบบบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข
ส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
(Long Term Care : LTC )
ปีงบประมาณ 2562

สุวิมล   สุขเกษม สปสช.เขต 4 สระบุรี



เพื่อให้ผู้สูงอายุ  60 ปีขึ้นไป สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่มีภาวะพึ่งพิง 
(กลุ่มติดบ้านติดเตียง) ได้รับบริการด้านสาธารณสุขตามชุดสิทธิประโยชน์ที่เชื่อมโยง
กับบริการทางสังคม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

วัตถุประสงค์

ผู้มีสิทธิขอรับบริการ 

1.ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปี สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
2.มีภาวะพึ่งพิง (กลุ่มติดบ้านติดเตียง) คะแนนประเมินความสามารถในการด าเนินชีวิตประจ าวัน
ตามดัชนีบาร์เธลเอดแีอล (Barthel ADL index) เท่ากับหรือน้อยกว่า 11 คะแนน



ให้บริการตาม
Care Plan

อปท.
(กองทุนฯท้องถิ่น)

ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

150.00 ลบ. (on top) ให้หน่วยบริการประจ า จัดทีมหมอครอบครัว ส ารวจ ADL& CP

เหมาจ่าย 
(5,000 /คน / ปี)

ซื้อบริการตาม CP
ภายใต้ชุดสิทธิประโยชน์

หน่วยบริการ
ปฐมภูมิ

สถานบริการ

ศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุฯ

หน่วยบริการ
ประจ า

สปสช.

ให้การดูแลตามบทบาทภารกิจ

มหาดไทย

พม.

แรงงาน

ศึกษา

สาธารณสุข

สปสช.

อปท.

บริการ
เชิงรุกที่บ้าน

กรอบการบริหารจัดการงบ LTC 

766.80 ลบ. 
ส าหรับ อปท.

เหมือนปี61
โอนเงินเมื่อ 29 พ.ย.61
สปสช.5.39/ว.494 ลว.6 ธ.ค.61
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1
ลงทะเบียนผู้สูงอายุและบุคคลที่มีอายุต่ ากว่า 60 ปี ทุกสิทธิ ที่มีภาวะพึ่งพิง 
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หน่วยบริการปฐมภูมิ

สถานบริการ

ศูนย์พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุฯ

หน่วยบริการประจ า

ให้บริการตาม CP 
และรายงานผลการ

จัดบริการ

3 โปรแกรม LTC
(Web base)

บันทึกยืนยันบุคคลในพ้ืนที่

6

ตรวจสอบ/ติดตาม

3
จัดท า CP และเสนอต่อคณะอนุกรรมการ LTC  

ภายใน 30 วันหลังลงทะเบียนในโปรแกรม

สปสช.

เมื่อให้บริการครบ 9 เดือน
ยืนยันกลุ่มเป้าหมายประเมิน ADL

และบันทึกข้อมูล

คณะอนุกรรมการ LTC อนุมัติโครงการ 
และค่าใช้จ่ายตาม CP ภายใน 15 วัน
หลังได้รับ CP จากหน่วยจัดบริการ

4

บันทึกผลการพิจารณา CP
จัดท าข้อตกลงและโอนค่าบริการ

5

s

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

: การโอนงบ
กลุ่มเป้าหมาย : ผู้สูงอายุ 60 ปีข้ึนไป/ มีชีวิต/ สิทธิหลักประกันสุขแห่งชาติ/คะแนน ADL น้อยกว่าหรือเท่ากับ 11 กรณีไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายให้ใช้งบกองทุนฯท้องถิ่น

อปท.

จัดท าข้อตกลง

ปรับปรุงขั้นตอนการด าเนินงาน

จุดเริ่มต้น
ส ำรวจ/คัดกรอง/แบ่งกลุ่ม



ระยะเวลาการโอนค่าบริการ LTC จาก สปสช. ให้อปท. และหน่วยจัดบริการประจ า
1.โอนให้กับกองทุนฯท้องถิ่น (เหมาจ่าย 5,000 บาท/คน/ปี) โดยใช้ข้อมูลการลงทะเบียนในโปรแกรม LTC และผ่านเงื่อนไขการจ่าย

แบ่งเป็น 12 งวด  ดังนี้
งวดที่ 1 โอนภายในเดือน ต.ค. 2561  (ตัดข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย.2561) 
งวดที่ 2 โอนภายในเดือน พ.ย. 2561  (ตัดข้อมูลตั้งแต่ 1 – 31 ต.ค.2561) 
งวดที่ 3 โอนภายในเดือน ธ.ค. 2561  (ตัดข้อมูลตั้งแต่ 1 – 30 พ.ย.2561)
งวดที่ 4 โอนภายในเดือน ม.ค. 2562  (ตัดข้อมูลตั้งแต่ 1 – 31 ธ.ค.2561)
งวดที่ 5 โอนภายในเดือน ก.พ. 2562  (ตัดข้อมูลตั้งแต่ 1 – 31 ม.ค.2562) 
งวดที่ 6 โอนภายในเดือน มี.ค. 2562  (ตัดข้อมูลตั้งแต่ 1 – 28 ก.พ.2562)
งวดที่ 7 โอนภายในเดือน เม.ย. 2562 (ตัดข้อมูลตั้งแต่ 1 – 31 มี.ค.2562)
งวดที่ 8 โอนภายในเดือน พ.ค. 2562  (ตัดข้อมูลตั้งแต่ 1 – 30 เม.ย.2562)
งวดที่ 9 โอนภายในเดือน มิ.ย. 2562  (ตัดข้อมูลตั้งแต่ 1 – 31 พ.ค.2562)
งวดที่ 10 โอนภายในเดือน ก.ค. 2562 (ตัดข้อมูลตั้งแต่ 1 – 30 มิ.ย.2562)
งวดที่ 11 โอนภายในเดือน ส.ค. 2562 (ตัดข้อมูลตั้งแต่ 1 – 31 ก.ค.2562) 
งวดที่ 12 โอนภายในเดือน ก.ย. 2562 (ตัดข้อมูลตั้งแต่ 1 – 31 ส.ค.2562)
ทั้งนี้ข้อมูลไม่ซ้ ากับที่ได้จ่ายไปแล้ว

2 โอนให้กับหน่วยบริการประจ า 100,000 บาท/แห่ง (ภายในเดือน พ.ย.2561) และโอนงบเพิ่มเติมภายในเดือน ก.ย.2562 โดยใช้ข้อมูลการ
ลงทะเบียนในโปรแกรมฯ และผ่านเงื่อนไขการจ่ายตัดข้อมูล ณ วันที่ 31 ส.ค.2562



หลักเกณฑ์การจ่ายค่าใช้จ่ายงบ LTC ปีงบประมาณ 2562

ขอบเขตการด าเนนิงาน ดังนี้

จัดทีมหมอครอบครัว ร่วมกับอปท. หน่วยจัดบริการ 
1. ด าเนินการคัดกรองผู้สูงอายุและบุคคลมีอายุต่ ากว่า 60 ปี ทุกสิทธิ ตามแบบประเมิน ADL แล้วแบ่งผู้สูงอายุ

และบุคคล < 60 ปี ทุกสิทธิ ออกเป็น 4 กลุ่ม และประเมินความต้องการด้านสาธารณสุขตามชุดสิทธิประโยชน์ 
(ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2561)

2. ลงทะเบียนข้อมูลผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึงพิง (บุคคล < 60 ปี )ทุกสิทธิ ในโปรแกรม LTC

3. จัดท าแผนการดูแลรายบุคคล ( Care Plan :CP) เพื่อเป็นข้อมูลให้หน่วยจัดบริการส่ง CP 

ให้กองทุนฯท้องถิ่น เพื่อประกอบการพิจารณาสนบัสนุนงบประมาณ LTC ต่อไป 8

1.หน่วยบริการประจ าที่เข้าร่วมด าเนินการ LTC (จ่ายแบบเหมาจ่ายแห่งละ 100,000  บาท)



1.แผนภูมิตัวอย่างหน่วยบริการประจ าที่เข้าร่วมด าเนินการ LTC

9

หน่วยบริการประจ า/หน่วยจัดบริการและอปท.

ผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพ่ึงพิงในพื้นที่ทุกสิทธิ (อาย<ุ60ปี)

กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม 4กลุ่ม 3
ประเมินความต้องการด้าน
สาธารณสุขฯ ตามชุดสิทธิ
ประโยชน์ ประกาศฯ
ปี พ.ศ.2561

ลงทะเบียนผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง ทุกสิทธิ ในโปรแกรม LTC

1.ส ารวจ

แบ่งกลุ่ม

2.ลงทะเบียน

CP กลุ่ม 1 CP กลุ่ม 2 CP กลุ่ม 3 CP กลุ่ม 4

3.ผู้สูงอายุ ท า CP



หลักเกณฑ์การจ่ายค่าใช้จ่ายงบ LTC ปีงบประมาณ 2562

การใช้งบประมาณ ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2561 

เอกสารหมายเลข 2  ชุดสิทธิประโยชน์การบริการด้านสาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

ใหม่ 1.คณะอนุกรรมการ LTC ต้องก าหนดค่าบริการสาธารณสุขฯ จ าแนก 4 กลุ่ม 

2.คณะอนุกรรมการ LTC อนุมัติ CP และ อนุมัติค่าบริการสาธารณสุขฯ
10

2. กองทุนฯท้องถิ่นที่เข้าร่วมด าเนินงาน LTC 
( จ่ายแบบเหมาจ่ายให้กองทุนฯ ตามจ านวนผู้สูงอายุในโปรแกรม LTC อัตรา 5,000 บาท/คน/ปี)



สปสช. ส่วนกลางโอนงบ LTC ตามจ านวนผู้สูงอายุที่มีค่า ADL ≤ 11 ที่ได้จากโปรแกรม LTC 

เข้า“บัญชีกองทุนหลักประกันสุขภาพ (....ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น....) เพ่ือการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง” อัตราเหมาจ่าย 5,000 บาท/ราย/ปี

หน่วยจัดบริการ ส่งแผนการดูแลรายบุคคล (CP) ADL≤ 11และข้อเสนอโครงการจัดบริการดแูลระยะยาวฯ  พร้อมค่าบริการเหมาจ่าย/ราย/ปีตามชุดสิทธิประโยชน์ เอกสารหมายเลข 2
ท้ายประกาศคณะกรรมการฯ  พ.ศ.2561 เพ่ือขออนุมัติงบประมาณต่อคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง (คณะอนุกรรมการ LTC)

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ/แจ้งกลับให้แก้ไข
คณะอนุกรรมการ LTC 

1.ก าหนดค่าบริการสาธารณสุขเพื่อการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวฯ 
จ าแนก 4 กลุ่ม

2.พิจารณาอนุมัติ CPและงบค่าบริการสาธารณสุข ฯ

อปท. จัดท าข้อตกลงการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุฯ
กับหน่วยจัดบริการและสนับสนนุค่าบริการ LTC ตาม CP ที่คณะอนุกรรมการ LTC อนุมัติ พร้อมโอนเงิน ภายใน 15 – 30 วัน

หน่วยจัดบริการ ให้บริการตาม CP โดย CM จัดท าแผนการดูแลรายบุคคล มอบหมายให้ CG ปฏิบัติงาน ครบ 12 เดือน
สิ้นสุดเดือนที่ 9  บันทึกข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง อปท.ยืนยันข้อมูลในโปรแกรม LTC เพื่อขอรับงบประมาณในปีถัดไป

สิ้นสุดเดือนที่ 12 หน่วยจัดบริการ รายงานผลการด าเนินงานให้คณะอนุกรรมการ LTC ทราบ ถือเป็นอันสิ้นสุดการด าเนินการในปีนัน้

2.ขั้นตอนการโอนงบ LTC (เหมาจ่าย 5,000 บาท/ราย/ปี) ให้กับกองทุนฯท้องถ่ิน



รายงานการโอนเงิน LTC ปีงบประมาณ 2561 
อปท. พื้นที่เก่าและพื้นที่ใหม่ 

สปสช.เขต 4 สระบุรีรายการ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 รวม

อปท.ที่เข้าร่วมด าเนินงาน
LTC ทั้งหมด

143 แห่ง 219 แห่ง 126 แห่ง 488 แห่ง

อปท. LTC ที่ได้รับ
งบประมาณ ปี 2561

47 แห่ง
( 32.87 %)

73 แห่ง
(32.42 %)

127 แห่ง
( 87.59 %)

245 แห่ง

( 48.32 %)
ผส.กลุ่มติดบ้านติดเตียง 1,565 ราย 1,650 ราย 2,523 ราย 5,738 ราย

จ านวนงบประมาณจัดสรร 7,825,000 บ. 8,250,000 บ. 12,615,000 บ. 28,690,000 บ.

รวมรายจ่าย 3,205,505.10 4,223,455.00 2,891,446.80 10,320,406.90

เงินคงเหลือ 4,619,494.90 4,026,545.00 9,723,553.20 18,369,593.10
ข้อมูล ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2561



ตารางแสดง : การเปรียบเทียบรายเดือนของอปท.เขต 4 ที่เข้าร่วมด าเนินการ LTC ที่โอนเงิน 
และยังไม่โอนเงินให้หน่วยจัดบริการ  ปีงบประมาณ 2559 และ 2560

ปีงบประมาณ 2559 ปีงบประมาณ 2560 
จ านวนทั้งหมด 143 แห่ง จ านวนทั้งหมด 219 แห่ง

ที่มา : รายงานการติดตามอปท.ที่ยังไม่โอนงบบัญชี ธกส.เดือน ธ.ค.2560 – พ.ย. 2561

ธ.ค.60  ม.ค.61  ก.พ.61  ม.ีค.61 เม.ย.61 พ.ค.61 ม.ิย.61ก.ค.61ส.ค.61 ต.ค.61  พ.ย.61 ธ.ค.60  ม.ค.61  ก.พ.61 ม.ีค.61 เม.ย.61 พ.ค.61 ม.ิย.61 ก.ค.61 ส.ค.61  ต.ค.61   พ.ย.61

43.36 % 46.85% 48.25% 51.75%54.55% 59.44%62.94% 65.73% 67.83% 73.43% 76.92% 
26.82% 27.23% 30.45% 35.0% 40.0% 49.54% 53.24%55.71% 59.87%  64.38%  66.21%

62 67 69 74 78 85 90 94 97
108 110

81 76 74 69 65 58 53 49 46
35 33

59 61 67 77 88
109 117 122 131 141 145

161 159 153 143 132
111 102 97 88 78 74

อปท.ที่โอน        อปท.ที่ไม่โอน อปท.ที่โอน        อปท.ที่ไม่โอน



ที่มา : รายงานการติดตามอปท.ที่ยังไม่โอนงบให้หน่วยจัดบริการ บัญชี ธกส.เดือน พ.ย. 61

ตารางแสดง : จ านวนอปท.เขต 4 ที่เข้าร่วมด าเนนิการ LTC ที่โอนเงินและยังไม่โอนเงิน
ให้หน่วยจัดบริการ  ปีงบประมาณ 2559

8           10          13           25          25          20             20             22            143 จ ำนวนท ัง้หมด

23.08%

76.92%

นครนำยก นนทบรุ ี ปทมุธำนี อยธุยำ ลพบรุ ี สระบรุ ี สงิหบ์รุ ี อำ่งทอง รวม
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ที่มา : รายงานการติดตามอปท.ที่ยังไม่โอนงบบัญชี ธกส.เดือน พ.ย. 2561

ตารางแสดง : จ านวนอปท.เขต 4 ที่เข้าร่วมด าเนินการ LTC โอนเงินและยังไม่โอนเงิน
ให้หน่วยจัดบริการ   ปีงบประมาณ 2560

จ ำนวนท ัง้หมด25          12          10           54           40           43          21          14           219

66.21 %

33.79%

นครนำยก นนทบรุี ปทมุธำนี อยธุยำ ลพบรุี สระบรุ ี สงิหบ์รุ ี อำ่งทอง รวม
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สถานการณ์การโอนเงินกองทุน LTC พื้นที่ใหม่ ปีงบประมาณ 2561

จังหวัด
อปท.ที่แสดงความ
จ านงเข้าร่วม LTC

อปท.ได้รับ
เงินโอนแล้ว

อปท.โอนเงิน
ให้หน่วยจัด

บริการ

นครนายก 12 12 7
นนทบุรี 3 3 1
ปทุมธานี 9 7 2

พระนครศรอียุธยา 55 55 32
ลพบุรี 39 39 16
สระบุรี 4 4 1
สิงห์บุรี ครบทั้งจังหวัด
อ่างทอง 4 4 1

รวม 126 126 60 47.62 % ยังไม่โอน 66 แห่ง
ข้อมูล ณ 30 พฤศจิกายน 2561



ถามตอบงานระบบบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขส าหรับ
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC)

17



18

๑. อปท.ที่ยังไม่ได้ใช้เงิน LTC ปี ๕๙ - ๖๐ และ ๖๑ สามารถใช้เงินได้หรือไม่
ค าตอบ : อปท.สามารถใช้เงินที่ได้รับโอนในปีงบประมาณ ๕๙,๖๐ และ๖๑ ได้  เนื่องจาก หนังสือแสดงความจ านง 
หน้า ๒ วรรคแรกกล่าวว่า “ถ้าส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มิได้บอกเลิกหนังสือ
แสดงความจ านง ให้ถือว่าเวลาด าเนินงานตามหนังสือแสดงความจ านงนี้ขยายออกไปอีกทุกๆ หนึ่งปีงบประมาณ”

๒. แล้วอปท.ต้องท าอย่างไร
ค าตอบ : ๑.ประสานให้หน่วยจัดบริการบันทึกรายชื่อผู้สูงอายุเข้าโปรแกรม LTC เลือก “ไม่ขอรับงบปีปัจจุบัน”

๒.อปท.เข้าไปยืนยันข้อมูลผู้สูงอายุในโปรแกรม LTC แล้ว พิมพ์รายชื่อผู้สูงอายุเพ่ือขออนุมัติต่อ
คณะอนุกรรมการ LTC ต่อไป

๓.ประสานให้หน่วยจัดบริการ จัดท า แผนการดูแลรายบุคคล (CP) ตามรายชื่อผู้สูงอายุ ข้อ ๒
๔.คณะอนุกรรมการ LTC พิจารณาและอนุมัติโครงการ แผนการดูแลรายบุคคล (CP) รวมถึงค่าใช้จ่าย  
ตามแผนการดูแลรายบุคคล (CP) เท่านั้น ตามเอกสารหมายเลข ๒ แนบท้ายประกาศคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ฯ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยระยะเวลาด าเนินงานดูแลผู้สูงอายุ ต้องครบ ๑๒ เดือน

๕. อปท.จัดท าข้อตกลงการจัดบริการฯกับหน่วยจัดบริการ เมื่อหัวหน้าหน่วยงานลงนามทั้งสองฝ่ายแล้ว
๖. อปท.โอนเงินให้หน่วยจัดบริการแล้วเรียกใบเสร็จรับเงินจากหน่วยจัดบริการ





แผนการดูแล ( Care Plan ) รายบุคคล  บับท่ี ... วันที่ ... เดือน …………... 2561  หน่วยบริการ ………. ต าบล…………. อ าเภอ…………….  จังหวัดนครนายก      

เ  ่อกำรด แล  ้ส งอำ ุร    ำวด้ำนสำ ำร สุ   ่ม  ำว   ่ง ิง   นกำร ิจำร ำ  ้ ด้รับกำรจัดบริกำรสนับสนุนงบบริกำรสำ ำร สุ          

ตำม ุดสิ  ิ ร    น  แนบ ้ำ  ร กำ  กรรมกำร ลัก ร กันสุ  ำ แ ่ง ำติ  เร ่อง  กำรก ำ นด ลักเก   เ  ่อสนับสนุน  ้องค กร กครองส่วน ้อง ิ่น ด ำเนินงำนแล บริ ำรจัดกำรกอง ุน ลัก ร กันสุ  ำ  นร ดับ
 ้อง ิ่น ร อ   น  ่ (  บับ  ่ 2 )    2559  ( อัตรำกำร ดเ  ค่ำบริกำร  เ มำจ่ำ  / รำ /    ) 

  ่อ สกุล   นำงจ ำลอง     ร ลำ  

เล บัตร ร  ำ น 3260400455733 

  ่อ  ่   51  ม ่ 4 ต ำบล  ร อำจำร   อ ำเ อองครัก   จัง วัด
นครนำ ก 

วัน  ่จัด  ำครั งแรก   29     จิกำ น   . .  2560  

เกิดวัน  ่  1  เด อน  กรก ำคม      . . 2485      อำ ุ   75        ร ั    ................................................................................. กำรวินิจ ั    ควำมดัน ล ิตส ง    มันส ง  กล้ำมเน  ออ่อนแรง  

ADL 4 ค แนน TAI B4 

ส ำน สุ  ำ /งบ ร มำ     ่ อรับกำรสนับสนุน  เ  น  ้  ่ม  ำว   ่ง ิงจัดอ  ่ นกลุ่มบริกำร  ่ 3  อรับกำรสนับสนุนงบ ร มำ เ มำจ่ำ รำ    เ  นเงิน 6,500 บำ  

แนวคิดของผู้ใช้บริการและครอบครัว ต่อการด ารงชีวิต แนวนโยบายการให้ความช่วยเหลือโดยรวม (เป้าหมายระยะยาว) ข้อควรระวัง 

  ้  ว  :  อ ำก ำ เ  น กต ิ  ่ว เ ล อตัวเอง ด้ด กว่ำ  ่เ  นอ   ่       -    สำมำร   ำกิจวัตร ร จ ำวันบำงอ ่ำง ด้บนเต  ง 1. การเกิดอุบัติเหตุ  

บุตร   :  1.อ ำก  ้ม เจ้ำ น้ำ   ่มำตรวจ  ้  ่บ้ำนแล    ้ ำต ิ -  ม่ม  ำว แ รก ้อน 2  เสี่ยงต่อการเกิดโรค  stroke 

             รับ ำแ น   ่ ร .สต. เน ่องจำก   ล ำบำก  3.  ้อติด 

           2.อ ำก  ้ ร .องครัก   จัด  มกำ  ำ  ออกมำด แล  ่บ้ำน  4. เส ่ งต่อกำรเกิด รค  มเ ร้ำ 

           3.อ ำก ด้ควำม ่ว เ ล อด้ำนค่ำ  ้จ่ำ  เ รำ  ม่ม รำ  ด้   

           อ ่นนอกจำกเงินส งอำ ุเด อนล  700 บำ    

ประเด็นปัญหาในการด ารงชีวิต เป้าหมายในการด ารงชีวิต (เป้าหมายระยะสั้น) บริการที่นอกเหนือรายสัปดาห์ 

1.  ่ว เ ล อตัวเอง นกำร ร กอบกิจวัตร ร จ ำวัน ด้ ม่ส ดวก 1 .ม   ้ด แล ่ว เ ล อกิจวัตร ร จ ำวัน 1. เจ้ำ น้ำ  ่ ร .สต. มำวัด  BP  เจำ  DTX   ้  ่บ้ำน รำ งำนแ     

        2.    บุตรม  ำร  นกำร  ำงำน  ม่ส ดวก  ่จ ด แล ด้ตลอดเวลำ 2. ม ล ก ลำนเ  น  ้ด แล ลัก        2.    เจำ Lab  ร จ ำ      ล   1  -  2  ครั งตำมเก    

  ้  ว ม  ั  ำบำงครั งกลั น ัสสำว แล อุจจำร  ม่ ด้   3.ต้องกำร ้ำอ้อมอนำมั ส ำเร็จร  แล   ่นอนลม
ครอบครัวต้องกำรสนับสนุน ้ำอ้อมอนำมั ส ำเร็จร  

แผลกดทับ

ต้องระบุปัญหา
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๓.กรณีผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเสียชีวิตต้องท าอย่างไร

1.กรณีเสียชีวิตก่อนส่งแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการจัดบริการดูแลระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ให้หน่วย

จัดบริการ หาผู้สูงอายุที่มีภาวะพิงพ่ึงสิทธิหลักประกันสุขภาพรายใหม่แทน บันทึกในโปรแกรม LTC เลือก “ลงทะเบียน
แบบทดแทน”แล้วด าเนินการพิจารณาและอนุมัติต่อไป

2.กรณีเสียชีวิตภายหลังส่งแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการจัดบริการดูแลระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และ
แผนการดูแลรายบุคคลและค่าบริการเหมาจ่ายตามชุดสิทธิประโยชน์แนบท้ายประกาศคณะกรรมการฯ พ.ศ.2561

อปท.ยังไม่ได้จัดท าข้อตกลงบริการและโอนเงินสนับสนุนให้หน่วยจัดบริการ หน่วยจัดบริการ
ต้องหาผู้สูงอายุที่มีภาวะพิงพ่ึงสิทธิหลักประกันสุขภาพรายใหม่แทน บันทึกในโปรแกรม LTC เลือก “ลงทะเบียนแบบ
ทดแทน” แล้วด าเนินการพิจารณาและอนุมัติต่อไป
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3. กรณีเสียชีวิตภายหลังที่หน่วยจัดบริการได้รับเงินสนับสนุนเพื่อจัดบริการดูแลระยะยาว
ส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงฯ จากอปท.แล้ว

• หน่วยจัดบริการ สรุปแผนการดูแลรายบุคคลของผู้สูงอายุที่เสียชีวิต แล้วรายงานการ
เสียชีวิตผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพิงพึ่งรายใหม่ให้อปท.ทราบ เพื่อไม่ให้กระทบต่อการจ่ายค่าจ้าง
เหมาบริการรายเดือนของ ผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพิงพึ่ง ( Care Giver) พร้อมจัดท า
แผนการดูแลรายบุคคลผู้สูงอายุรายใหม่ที่ขอทดแทน จนครบจ านวนเดือน ทั้งนี้หากไม่
กระทบต่อค่าจ้างเหมาของ CG และไม่มีผู้สูงอายุรายใหม่ ถือเป็นอันสิ้นสุดการให้บริการ
ส าหรับผู้สูงอายุที่เสียชีวิตรายนั้น

• อปท. น าเข้าการประชุม คณะอนุกรรมการ LTC เพื่ออนุมัติ ต่อไป 

๓.กรณีผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเสียชีวิตต้องท าอย่างไร (ต่อ)
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๔. หน่วยจัดบริการไม่มี CM สามารถขอรับงบประมาณ LTC ได้หรือไม่ 
ค าตอบ : ได้ โดยขอให้ CM พื้นที่ใกล้เคียงมาท าแผนการดูแลรายบุคคล (CP) ให้ และ

มอบหมายให้บุคลากรสาธารณสุขพืน้ที่นั้นดูแลการปฏิบัติงานของ CG แทน
หากผู้สูงอายุมีการปัญหาด้านสุขภาพหรือเปลีย่นแปลงต้องแจ้งให้ CM ทราบ

เพื่อประเมินสภาพและปรับแผนการดูแลรายบุคคล (CP) ต่อไป      

๕. หน่วยจัดบริการไม่มี CM สามารถเบิกค่าใช้จ่าย ได้หรือไม่
ค าตอบ : ได้ โดยเบิกค่าใช้จ่ายตามแผนการดูแลรายบุคคล (CP) ตามที่ CM ระบุใน CP ได้
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๖. เมื่อด าเนินการครบ ๑๒ เดือนแล้วต้องท าอย่างไร
ค าตอบ : หน่วยจัดบริการต้องรายงานผลการด าเนินงานและรายงานการจ่ายเงนิ ตามโครงการ และ

แผนการดูแลรายบุคคล ( CP) ที่ได้รับการอนุมัตติ่อคณะอนุกรรมการ LTC ถือเป็นอันสิ้นสุด
และเก็บไว้เพื่อการตรวจสอบ และบันทึกผลการประเมิน ADL ของผู้สูงอายุในโปรแกรม LTC

๗. เงินเหลือต้องคืนกองทุน LTC หรือไม่
ค าตอบ : ไม่ต้องคืน เนื่องจากเงินกองทุน LTC เป็นการจ่ายแบบเหมาจ่ายค่าบริการ/ราย/ปี และ

เป็นเงินหมวดหมุนเวียน เงินที่เหลือจึงตกเป็นเงนิบ ารุงของหน่วยจัดบริการต่อไป

๘. เงินเหลือในบัญชีกองทุน LTC ต้องท าอย่างไร
ค าตอบ : หากเงินเหลือในบัญชเีพียงพอในการใช้งบประมาณในปีถัดไป สามารถไม่ขอรับงบประมาณ

ในปีนั้นได้ 
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การท าความดีเป็นสุขเสมอ 
ให้ประชาชนมีความสุขมากขึ้น
เราก็จะมีความสุขด้วย

นายแพทย์สงวน นิตยารัมภ์พงศ์
บิดาระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
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บางครั้ง....เราไม่ต้องต้องคิดว่าสิ่งที่เราท า...เราจะได้อะไร 
แต่เมื่อท าส าเร็จแล้ว 

มันสุขใจ มันก็คือ “ก าไร” ของชีวิต



นางสุวิมล สุขเกษม
090 – 197 -5227 , 081 – 781-4565                           
suwemol.s@nhso.go.th
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