
ระบบดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุ
ที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ (LTC) 

ผู้รับผิดชอบโปรแกรม  : ศุภกร คลิกคล้าย 098-279-7678
suphakorn.k@nhso.go.th

ผู้รับผิดชอบงานLTC   : สุวิมล  สุขเกษม 090-197-5227, 081-781-4565 ,036-213-205 ต่อ 5260
suwemol.s@nhso.go.th



การขอเปิดสิทธิเข้าใช้งานโปรแกรม LTC
• ดาว์นโหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์ สปสช.

เขต 4 สระบุรี   
http://saraburi.nhso.go.th

• หัวข้อ “ดาว์นโหลด” >> แบบฟอร์มต่างๆ

• ส่งเอกสารมาที่ สปสช.เขต 4 สระบุรี

• เมื่อเจ้าหน้าที่ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว

• จะจัดส่ง Username/Password ไปทาง
อีเมล์ของผู้รับผิดชอบ

http://songkhla.nhso.go.th/


ไปที่ www.nhso.go.th แล้วคลิกเลือกบริการออนไลน์

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




การเข้าใช้งานโปรแกรม LTC

- กรอกข้อมูล Username/Password ตามที่
ได้รับเมล์ทางเมล์
- หากมีปัญหาในการเข้าโปรแกรม กรุณา
ติดต่อเจ้าหน้าที่

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





เมนูการใช้งาน ตามประเภทหน่วยงาน
หน่วยบริการ อปท.

บันทึก ยืนยัน
ข้อมูล

ดูรายงานดูรายงาน



บันทึก

ดูรายงาน

หน่วยบริการ



• กรณีผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพงิรายใหม่ของปีงบประมาณ 2561
สามารถบันทึกข้อมูล ผ่านเมนู “บันทึกข้อมูลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง”  >> แบบรายบุคคล

• กรณีผู้สูงอายุและผู้ทีม่ีภาวะพึ่งพงิรายเก่าของปีงบประมาณ 2559, 2560 ที่มีข้อมูลอยู่แล้ว 
สามารถบันทึกข้อมูล ผ่านเมนู “บันทึกข้อมูลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง”  >> แบบใช้ข้อมูลตั้งต้น

หน่วยบริการ



รายเก่า 
ปีงบประมาณ 
2559, 2560เลือกชื่อ กองทุน แล้วกดปุ่ม “ค้นหา” 

ระบบจะดึงข้อมูลรายเก่ามาให้ทั้งหมด

ผู้ใช้งาน : หน่วยบริการ    “บันทึกข้อมูลแบบใช้ข้อมูลตั้งต้น”



ระบบจะแสดงข้อมูลปี 59,60 มาท้ังหมด 
หากเป็นเคสปี 2561 ให้ติ๊กถูก เพ่ือเลือกข้อมูล

แล้วกดปุ่ม “บันทึกข้อมูล”

เคสที่เป็นสีเทา  แสดงว่าได้เลือกเป็นข้อมูลปี 61 เรียบร้อยแล้ว



แต่ละรายการจะมีสีตัวอักษรเพื่อจ าแนกประเภทของข้อมูล
- มีสิทธิรับงบ LTC     - ไม่เข้าเงื่อนไขรับงบ LTC

เม่ือหน่วยบริการบันทึกข้อมูลแบบใช้ข้อมูลตั้งต้นเข้ามา ระบบจะรวบรวม
ข้อมูลไปไว้ที่เมนู “รายการที่หน่วยบริการบันทึกทั้งหมด”  สถานะ “รอ
ยืนยัน”
- ทุกเคสของปี 61 จะต้องเข้าไปอัพเดทข้อมูล โดยกดที่ปุ่ม



รายละเอียดเพิ่มเติม
สิทธิหลัก สิทธิ

UCS สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้าเสียค่าธรรมเนียม

WEL สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้าไม่เสียค่าธรรมเนียม

OFC สิทธิข้าราชการ

SSS สิทธิประกันสังคม

ดูข้อมูล แก้ไข/
อัพเดท
รายการ

ลบ
รายการ

สถานะของข้อมูล

ตามเงื่อนไข สิทธิ UC , อายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป, ADL ต่ ากว่าหรือเท่ากับ11

ตามเงื่อนไข สิทธิอื่นๆนอกเหนือจากUC , ทุกกลุ่มอายุ 
ใช้งบกองทุนสุขภาพท้องถิ่น (45 บาท)



ระบบจะตรวจสอบ
- ข้อมูลบุคคลจากส านักบริหารทะเบียน 
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
- ข้อมูลสิทธิการรักษาพยาบาล จาก 
สปสช.

จะต้องบันทึกเพ่ิมเติม
- ที่อยู่ปัจจุบัน
- กองทุน 
- คะแนน ADL
- TAI
- กลุ่มผู้สูงอายุตามสิทธิประโยชน์



คะแนน ADL ในโปรแกรม LTC
คะแนน ADL คะแนน TAI กลุ่มผู้สูงอายุตามชุดสิทธิประโยชน์

0 - 6 I1 4

0 - 7 I2 4

0 - 8 I3 3

7 – 11 (12) C2 2

8 – 11(13) C3 2

9 – 11 (14) C4 2

10 – 11 (15) B3 1



เมื่อบันทึกข้อมูลแล้ว จะแสดงข้อความ



ผู้ใช้งาน : หน่วยบริการ “บันทึกข้อมูลแบบรายบุคคล”  (ข้อมูลรายใหม่ปี 61)

กรอกข้อมูลเลขบัตรประชาชน 13 หลัก 
แล้วกดปุ่ม “ค้นหา” 

ระบบจะตรวจสอบข้อมูลบุคคลและข้อมูล
สิทธกิารรักษาพยาบาลให้อัตโนมัติ

รายใหม่ 
ปีงบประมาณ 

2561



ระบบจะตรวจสอบ
- ข้อมูลบุคคลจากส านักบริหารทะเบียน 
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
- ข้อมูลสิทธิการรักษาพยาบาล จาก 
สปสช.

บันทึกเพิ่มเติม
- ที่อยู่ปัจจุบัน
- กองทุน 
- คะแนน ADL
- TAI
- กลุ่มผู้สูงอายุตามสิทธิประโยชน์



เมื่อบันทึกข้อมูลแล้ว จะแสดงข้อความ



เม่ือหน่วยบริการบันทึกข้อมูลรายบุคคลเข้ามา ระบบจะรวบรวมข้อมูลไปไว้
ที่เมนู “รายการที่หน่วยบริการบันทึกทั้งหมด”  สถานะ “รอยืนยัน”

ประสานแจ้ง อปท.ในพื้นที่ 
เพ่ือเข้ามายืนยันข้อมูล



ประสานแจ้ง อปท.ใน
พื้นที่ เพ่ือเข้ามายืนยัน

ข้อมูล

ผู้ใช้งาน : หน่วยบริการ เข้าดูที่เมนู   “รายการที่หน่วยบริการบันทึกท้ังหมด”



อปท.

ยืนยัน
ข้อมูล

ดูรายงาน



ผู้ใช้งาน : อปท.   “รายการที่หน่วยบริการบันทึกทั้งหมด”

- อปท.จะเห็นข้อมูลที่หน่วยบริการบันทึกมาทั้งหมด 
ที่เมนู “รายการที่หน่วยบริการบันทึกทั้งหมด”  กดปุ่ม “ค้นหา”
- หากจะยืนยันรายการ ให้กดที่หัวข้อ “รอยืนยัน”



ระบบดึงข้อมูลจากที่หน่วยบริการบันทึก 
เพ่ือให้ อปท.ตรวจสอบข้อมูล และ
พิจารณา “ยืนยัน”  “ไม่ยืนยัน”



ไม่ยืนยันให้ระบุสาเหตุ(ก าลังปรับโปรแกรม)



ผู้ใช้งาน : หน่วยบริการ , อปท. สามารถดู  “รายชื่อที่อปท.บันทึกและมีสิทธิรับเงิน LTC”



ผู้ใช้งาน : หน่วยบริการ , อปท. สามารถดู  “รายงานสรุปจ านวนผู้สูงอายุที่ลงทะเบียนในระบบ”

- ดูแยกรายปีงบประมาณ กดปุ่ม “ค้นหา”
- กดท่ี “จ านวนผู้สูงอาย”ุ จะแสดงรายชื่อ



แสดงรายชื่อผู้สูงอายุที่ลงทะเบียนในระบบแล้ว



แนวทางด าเนินงาน

• เคลียร์ข้อมูลป ี2559-2560 ให้เรียบร้อยก่อน

• อปท.จะยืนยันข้อมูล 2559-2560 ก็ต่อเมื่อมีการดูแลตาม Care Plan ไปแล้ว ครบ 9 เดือน
ตามหลักเกณฑ์

• กรณีงบเหลอืใช้ในบัญช ีอปท.ก็ไม่ต้องไปยืนยันข้อมูลเพื่อของบประมาณ

การรายงานผลการด าเนินงาน
• ให้รายงานผลเมื่อสิ้นสุดการด าเนินงานครบ 9 เดือน มาตามล าดับขั้นตอน ได้แก่
• คณะอนุกรรมการ LTC            คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับต าบล
• สปสช.เขต 4 สระบุรี



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


