
ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
เรื่อง  หลกัเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นด าเนนิงานและบรหิารจัดการ 

ระบบหลักประกันสขุภาพในระดับทอ้งถิน่หรือพื้นที่   
พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรงุหลักเกณฑ์เพ่ือสนบัสนนุให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงาน
และบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๘  (๔)  (๘)  (๙)  และมาตรา  ๔๗  แห่งพระราชบัญญัติ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๕  ประกอบมติการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
ครั้งที่   ๗/๒๕๖๑  เมื่อวันที่   ๒  กรกฎาคม  ๒๕๖๑  คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ   
จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้ เรียกว่า   “ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ   
เรื่อง  หลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงานและบริหารจัดการระบบ
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่  พ.ศ.  ๒๕๖๑” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่   ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๑  เป็นต้นไป  เว้นแต่ข้อ  ๘   
ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๒  เป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิก   
(๑) ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ   เรื่อง  การก าหนดหลักเกณฑ์ 

เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ  
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่  พ.ศ.  ๒๕๕๗   

(๒) ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ   เรื่อง  การก าหนดหลักเกณฑ์ 
เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๙   

(๓) ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ   เรื่อง  การก าหนดหลักเกณฑ์ 
เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๖๑   

ข้อ ๔ ในประกาศนี้ 
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”  หมายความว่า  องค์การบริหารส่วนต าบล  ตามกฎหมาย 

ว่าด้วยสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  เทศบาลตามกฎหมายว่าด้วยเทศบาล  หรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นรูปแบบอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง  ที่ได้รับการสนับสนุนให้ด าเนินงานและบริหารจัดการระบบ
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่  แต่ไม่ให้หมายความรวมถึงกรุงเทพมหานคร 

้หนา   ๒๕

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๖๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ตุลาคม   ๒๕๖๑



“กองทุนหลักประกันสุขภาพ”  หมายความว่า  กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น 
หรือพ้ืนที่  เพ่ือการสร้างเสริมสุขภาพ  การป้องกันโรค  การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ  และการรักษาพยาบาล
ระดับปฐมภูมิเชิงรุกที่จ าเป็นต่อสุขภาพและการด ารงชีวิต   

“คณะกรรมการกองทุน”  หมายความว่า  คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
“การจัดบริการสาธารณสุข”  หมายความว่า  การจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพ  ป้องกันโรค  

ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ  และรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก  รวมถึงการจัดกระบวนการหรือกิจกรรม 
เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ  และการป้องกันโรค   

“สถานบริการ”  หมายความว่า  สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ   
“หน่วยบริการ”  หมายความว่า  หนว่ยบริการตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ   
“หน่วยงานสาธารณสุข”  หมายความว่า  หน่วยงานที่มีภารกิจด้านการสาธารณสุขโดยตรง 

แต่มิได้เป็นสถานบริการหรือหน่วยบริการ   
“หน่วยงานอื่น”  หมายความว่า  หน่วยงานที่มิได้มีภารกิจด้านการสาธารณสุข   
“องค์กรหรือกลุ่มประชาชน”  หมายความว่า  องค์กรชุมชน  องค์กรเอกชน  ภาคเอกชน 

หรือบุคคลที่มีการรวมตัวกันตั้งแต่ห้าคนขึ้นไป  ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่มิใช่เป็นการแสวงหาผลก าไร   
ทั้งนี้  จะเป็นนิติบุคคลหรือไม่ก็ได้ 

“ผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง”  หมายความว่า  ผู้สูงอายุที่มีคะแนนประเมินความสามารถ 
ในการด าเนินชีวิตประจ าวันตามดัชนีบาร์เธลเอดีแอล  (Barthel  ADL  index)  เท่ากับหรือน้อยกว่า 
สิบเอ็ดคะแนนหรือตามเกณฑ์การประเมินที่ส านักงานก าหนด 

“การบริการสาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง”  หมายความว่า  การบริการดูแลระยะยาว
ด้านสาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง  ที่บ้านหรือชุมชน  โดยศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
ในชุมชน  หน่วยบริการ  หรือสถานบริการ   

“ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน”  หมายความว่า  ศูนย์ซึ่งด าเนินงานเกี่ยวกับ 
การพัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุหรือคนพิการในชุมชน   

“ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง”  (Caregiver)  หมายความวา่  บุคคลที่ผ่านการอบรม
ตามหลักสูตรผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงที่ส านักงานก าหนด 

“ส านักงาน”  หมายความว่า  ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
ข้อ ๕ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่จะได้รับการสนับสนุนให้ด าเนินงานและบริหารจัดการ

กองทุนหลักประกันสุขภาพ  ต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้   
(๑) มีความประสงค์เข้าร่วมด าเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพ 

ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 
(๒) มีความพร้อมในการอุดหนุนเงินหรืองบประมาณ 

้หนา   ๒๖

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๖๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ตุลาคม   ๒๕๖๑



ข้อ ๖ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นผู้ด าเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่  โดยให้มีกองทุนหลักประกันสุขภาพท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริม
การจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ  สถานบริการ  หน่วยงานสาธารณสุข  หน่วยงานอื่น   
องค์กรหรือกลุ่ มประชาชน   เพ่ื อให้บุ คคลสามารถเข้ าถึ งบริการสาธารณ สุขได้อย่ างทั่ วถึ ง 
และมีประสิทธิภาพมากขึ้น  โดยส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมตามความพร้อม  ความเหมาะสม   
และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์ในประกาศนี้และมติคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

ข้อ ๗ เงินหรือทรัพย์สินในกองทุนหลักประกันสุขภาพ  ประกอบด้วย   
(๑) เงินที่ได้รับจัดสรรแต่ละปีจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
(๒) เงินสมทบจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(๓) รายได้อื่น ๆ  หรือทรัพย์สินที่ได้รับมาในกิจการของกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
นอกจากเงินที่ได้รบัจัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตาม  (๑)  แล้ว  ให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อม  ความเหมาะสม  ซึ่งได้แสดงความจ านงเข้าร่วมและส านักงานเห็นชอบ  
ได้รับเงินเพ่ิมจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในส่วนค่าบริการสาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุ 
ที่ มี ภ าวะ พ่ึ งพิ ง   โดยองค์ ก รป กค รอ งส่ วนท้ อ งถิ่ น ไม่ ต้ อ งสมทบ เงิน   ห รื อค่ าบ ริ ก ารอื่ น   
ตามที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก าหนด   

ข้อ ๘ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตกลงสมทบเงินเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพ   
ในอัตราร้อยละของเงินที่ได้รับจัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตามข้อ  ๗  (๑)  ดังต่อไปนี้   

(๑) สมทบเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๓๐  กรณี รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
ไม่รวมเงินอุดหนุน  ต่ ากว่า  ๖  ล้านบาท   

(๒) สมทบเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๔๐  กรณี รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
ไม่รวมเงินอุดหนุน  ตั้งแต่  ๖  ถึง  ๒๐  ล้านบาท   

(๓) สมทบเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๕๐  กรณี รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
ไม่รวมเงินอุดหนุน  สูงกว่า  ๒๐  ล้านบาท   

ข้อ ๙ การรับเงิน  การเก็บรักษาเงิน  การจ่ายเงิน  การจัดท าบัญชี  การรายงานของกองทุน
หลักประกันสุขภาพ  และการก ากับติดตามเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ  ให้เป็นไปตามเอกสาร
หมายเลข  ๑  แนบท้ายประกาศนี้   

เงินในกองทุนหลักประกันสุขภาพสามารถใช้ในปีงบประมาณถัด ๆ  ไปได้ 

้หนา   ๒๗

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๖๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ตุลาคม   ๒๕๖๑



ข้อ ๑๐ เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพตามข้อ  ๗  วรรคหนึ่ง  ให้ใช้จ่ายเพ่ือสนับสนุน 
และส่งเสริมเป็นค่าใช้จ่ายตามแผนงาน  โครงการ  หรือกิจกรรม  ที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ   สถานบริการ 
หรือหน่วยงานสาธารณสุข 

(๒) เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการจัดกระบวนการหรือกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ   
และการป้องกันโรคขององค์กรหรือกลุ่มประชาชน  หรือหน่วยงานอื่น   

(๓) เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือศูนย์  
ที่ด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและดูแลเด็กเล็กในชุมชน  ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน  
หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือศูนย์ที่ด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและดูแล  
เด็กเล็กในชุมชน  หรือการพัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุหรือคนพิการในชุมชน   

(๔) เพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ไม่เกินร้อยละ  ๑๕  ของเงินรายรับของกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ตามข้อ  ๗  วรรคหนึ่งในแต่ละปีงบประมาณนั้น  หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดได้รับเงินเพ่ิม 
ตามข้อ  ๗  วรรคสอง  อาจสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมได้อีกไม่เกินร้อยละ  ๕  กรณีที่มีความจ าเป็น 
ต้องใช้จ่ายเพื่อจัดหาครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยตรง  ให้สนับสนุนได้ในวงเงินตามความจ าเป็น  และครุภัณฑ์
ที่จัดหาได้ให้เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น   

(๕) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพ้ืนที่  ในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาสาธารณสุขได้ตามความจ าเป็น  เหมาะสม  และทันต่อสถานการณ์ได้ 

กรณีโครงการหรือกิจกรรมที่ขอการสนับสนุนตาม  (๑)  (๓)  และ  (๕)  มีความจ าเป็น 
ต้องจัดหาครุภัณฑ์เพ่ือการจัดบริการสาธารณสุขให้กับบุคคล  ให้คณะกรรมการกองทุนพิจารณา
สนับสนุนได้ในวงเงนิตามความจ าเปน็  เว้นแต่กรณี  (๒)  ให้สนับสนุนได้ในวงเงินไม่เกิน  ๑๐,๐๐๐  บาท
ต่อโครงการ  และครุภัณฑ์ที่จัดหาได้ให้เป็นทรัพย์สินของหน่วยงาน  องค์กรหรือกลุ่มประชาชน   
ที่ได้รับการสนับสนุน   

ข้อ ๑๑ เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพในส่วนค่าบริการสาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุ 
ที่มีภาวะพ่ึงพิงตามข้อ  ๗  วรรคสอง  ให้สนับสนุนแก่ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน   
หน่วยบริการหรือสถานบริการ  เพ่ือจัดบริการสาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงสิทธิ 
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติต่อปีตามชุดสิทธิประโยชน์การบริการด้านสาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุ  
ที่มีภาวะพ่ึงพิงที่ก าหนดในเอกสารหมายเลข   ๒  แนบท้ายประกาศนี้   ทั้ งนี้   ตามโครงการ 
ที่คณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงอนุมัติ   

้หนา   ๒๘

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๖๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ตุลาคม   ๒๕๖๑



กรณีผู้ที่มีภาวะพ่ึงพิงนอกเหนือจากวรรคหนึ่ง  ให้ใช้จ่ายจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ตามข้อ  ๗  วรรคหนึ่ ง  และใช้ชุดสิทธิประโยชน์การบริการด้านสาธารณสุขส าหรับผู้สู งอายุ 
ที่มีภาวะพ่ึงพิงมาเทียบเคียงโดยอนุโลม  ทั้งนี้  ตามโครงการที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ 

ข้อ ๑๒ ให้มีคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ  ประกอบด้วย   
(๑) ผู้บริหารสูงสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานกรรมการ 
(๒) ผู้ทรงคุณวุฒิในท้องถิ่น  จ านวนสองคน เป็นกรรมการ 
(๓) สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เป็นกรรมการ 
 ที่สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย   
 จ านวนสองคน 
(๔) หัวหน้าหนว่ยบรกิารปฐมภมูิที่จัดบริการสาธารณสขุ เป็นกรรมการ 
 ในท้องถิ่น  ที่คัดเลือกกันเอง  จ านวนไม่เกินสองคน 
(๕) อาสาสมัครสาธารณสขุประจ าหมู่บา้นในทอ้งถิน่ เป็นกรรมการ 
 ที่คัดเลือกกันเอง  จ านวนสองคน 
(๖) ผู้แทนหมู่บา้นหรือชมุชนทีป่ระชาชนในหมู่บ้าน เป็นกรรมการ 
 หรือชุมชนคัดเลือกกันเอง  จ านวนไม่เกินห้าคน 
(๗) ผู้แทนของศนูย์ประสานงานหลักประกนัสุขภาพประชาชน เป็นกรรมการ 
 หรือหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอิสระ  ที่อยู่ในท้องถิ่นนั้น  (ถ้ามี) 
(๘) ปลัดองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น เป็นกรรมการและเลขานุการ 
(๙) ผู้อ านวยการหรือหัวหนา้กองสาธารณสุข เป็นกรรมการ 
 และสิ่งแวดล้อมหรือส่วนสาธารณสขุ และผู้ช่วยเลขานุการ 
 หรือที่เรียกชื่ออื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 หรือเจ้าหน้าที่อื่นที่ผู้บริหารสูงสุด 
 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย 

(๑๐) หัวหน้าหนว่ยงานคลังหรอืเจ้าหน้าที ่ เป็นกรรมการ 
 ของหนว่ยงานคลังที่ผูบ้ริหารสูงสุด และผู้ช่วยเลขานุการ 
 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย 
ให้สาธารณสุขอ าเภอ  หัวหน้าหนว่ยบรกิารประจ าที่จัดบริการสาธารณสุขในพ้ืนที่  และท้องถิ่นอ าเภอ

เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการกองทุน 
การคัดเลือกกรรมการตาม  (๔)  (๕)  และ  (๖)  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงานก าหนด   
ให้กรรมการตาม  (๑)  (๓)  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  (๘)  (๙)  และ  (๑๐)  ประชุมคัดเลือกกรรมการ

ตาม  (๒)  จ านวนสองคน  จากผู้ทรงคุณวุฒิในท้องถิ่น 

้หนา   ๒๙

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๖๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ตุลาคม   ๒๕๖๑



เมื่อได้กรรมการที่มาจากการคัดเลือก  ให้ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เป็นผู้ออกค าสั่งแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกองทุน  และแจ้งให้ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต  
ทราบต่อไป 

ข้อ ๑๓ ให้กรรมการตามข้อ  ๑๒  (๒)  (๓)  (๔)  (๕)  (๖)  และ  (๗)  มีวาระอยู่ในต าแหน่ง
คราวละสี่ปี  นับแต่วันที่ออกค าสั่งแต่งตั้ง 

เมื่อครบก าหนดวาระตามวรรคหนึ่งแล้ว   หากยังมิได้มีการคัดเลือกกรรมการขึ้นใหม่ 
ให้กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งอยู่ในต าแหน่งเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ต่อไป  จนกว่ากรรมการซึ่งได้รับ 
การคัดเลือกขึ้นใหม่  เข้ารับหน้าที่  แต่ต้องไม่เกินเก้าสิบวัน  นับแต่วันที่กรรมการพ้นจากต าแหน่ง   

ในกรณีที่กรรมการตามวรรคหนึ่ง  พ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ  ให้ด าเนินการคัดเลือก
กรรมการประเภทเดี ยวกันแทนภายในสามสิบวัน   นับแต่วันที่ ต าแหน่งกรรมการนั้ นว่างลง   
ตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงานก าหนดในข้อ  ๑๒  วรรคสามหรือวรรคสี่   แล้วแต่กรณี   ให้ผู้ ได้รับ 
การคัดเลือกอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลือของกรรมการซึ่งตนแทน  เว้นแต่กรณีที่วาระของกรรมการ
ที่พ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระเหลืออยู่ไม่ถึงเก้าสิบวัน  จะไม่ด าเนินการคัดเลือกหรือแต่งตั้งกรรมการ
แทนต าแหน่งที่ว่างนั้นก็ได้  และในการนี้ให้คณะกรรมการกองทุนประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่ 

ในกรณีที่กรรมการตามข้อ  ๑๒  (๓)  ว่างลงโดยมิใช่เหตุพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ 
ให้คณะกรรมการกองทุนประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่ 

ข้อ ๑๔ กรรมการตามข้อ  ๑๒  วรรคหนึ่ง  (๒)  (๓)  (๔)  (๕)  (๖)  และ  (๗)  นอกจาก 
การพ้นจากต าแหน่งตามวาระแล้ว  ให้พ้นจากต าแหน่ง  ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ย้ายไปด ารงต าแหน่งหรือไปประกอบอาชีพในท้องถิ่นหรือพ้ืนที่อื่น 
(๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
(๕) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๖) ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เว้นแต่โทษส าหรับความผิดที่ได้กระท า

โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๗) พ้นจากความเป็นสมาชิกภาพของสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อาสาสมัครสาธารณสุข

ประจ าหมู่บ้าน  ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน  หรือหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอิสระ
ในท้องถิ่น   

(๘) ขาดประชุมสามครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร   
ข้อ ๑๕ การประชุมคณะกรรมการกองทุนต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ

จ านวนกรรมการทั้งหมด  จึงจะเป็นองค์ประชุม   

้หนา   ๓๐

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๖๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ตุลาคม   ๒๕๖๑



ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม  ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจ
ปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม   

ข้อ ๑๖ คณะกรรมการกองทุนมีอ านาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) พิจารณาอนุมัติแผนการเงินประจ าปีของกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
(๒) พิจารณาอนุมัติโครงการ  หรือกิจกรรม  ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนตามข้อ  ๑๐ 
(๓) ออกระเบียบที่จ าเป็นเพ่ือประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน  ทั้งนี้  ต้องไม่ขัดหรือแย้ง 

กับประกาศนี้ 
(๔) สนับสนุนให้บุคคลในท้องถิ่นสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขทั้งที่บ้าน   ในชุมชน 

หรือหน่วยบริการ  ได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
(๕) ให้ค าแนะน าในการจัดท าข้อมูลและโครงการ  หรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับงานสาธารณสุข 

ของกลุ่มเป้าหมาย  แก่หน่วยงาน  องค์กรหรือกลุ่มประชาชน  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(๖) พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการด าเนินงาน  รายงานการรับเงิน  การจ่ายเงิน 

และเงินคงเหลือของกองทุนหลักประกันสุขภาพ   
ข้อ ๑๗ คณะกรรมการกองทุนมีอ านาจแต่งตั้ งคณะอนุกรรมการ   หรือคณะท างาน   

เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามประกาศนี้  หรือตามที่คณะกรรมการกองทุนมอบหมาย   
ข้อ ๑๘ ให้คณะกรรมการกองทุนแต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดหนึ่งชื่อ   “คณะอนุกรรมการ

สนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง”  ประกอบด้วย   
(๑) ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้บริหารอื่น  เป็นประธานอนุกรรมการ

ท่ีผู้บริหารสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย 
(๒) ผู้แทนกรรมการกองทนุหลกัประกนัสุขภาพ  จ านวนสองคน   เป็นอนุกรรมการ 
(๓) หัวหน้าหนว่ยบรกิารประจ าที่จัดบรกิารสาธารณสุขในทอ้งถิ่น เป็นอนุกรรมการ 
 หรือผู้แทน 
(๔) สาธารณสขุอ าเภอหรอืผู้แทน   เป็นอนุกรรมการ 
(๕) หัวหน้าหนว่ยบรกิารปฐมภมูิที่จัดบริการสาธารณสขุ เป็นอนุกรรมการ 
 ในท้องถิ่น 
(๖) ผู้จัดการการดแูลระยะยาวดา้นสาธารณสขุ เป็นอนุกรรมการ 
(๗) ผู้ช่วยเหลอืดแูลผู้สูงอายุที่มภีาวะพ่ึงพิง เป็นอนุกรรมการ 
(๘) ปลัดองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น เป็นอนุกรรมการ 
      และเลขานุการ 
(๙) เจ้าหนา้ที่อื่นที่ผู้บรหิารสงูสดุ   เป็นอนุกรรมการ 
 ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นมอบหมาย และผู้ช่วยเลขานุการ 
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ข้อ ๑๙ คณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง  
มีอ านาจหน้าที่  พิจารณาอนุมัติโครงการ  แผนการดูแลรายบุคคล  รวมถึงค่าใช้จ่ายตามแผนการดูแล
รายบุคคลส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง  ของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน  หน่วยบริการ
หรือสถานบริการ   

ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวติผู้สูงอายุในชมุชน  ตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงานก าหนด 
ข้อ ๒๐ การประชุมของคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวส าหรับ

ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง  คณะอนุกรรมการ  คณะท างาน  ที่คณะกรรมการกองทุนแต่งตั้ง  ให้น าข้อ  ๑๕  
มาบังคับใช้โดยอนุโลม   

ข้อ ๒๑ ให้กรรมการ  ที่ปรึกษา  อนุกรรมการ  และคณะท างาน  ได้รับค่าตอบแทนในการประชุม  
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  และค่าใช้จ่ายอื่น 

ให้บุคคลภายนอก  และเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับการแต่งตั้ง 
ให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการด าเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพ  ที่เข้าร่วมประชุม   
มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการประชุม  ทั้งนี้  ตอ้งไม่เกินวงเงินของข้อ  ๑๐  (๔)   

ค่าใช้จ่ายตามวรรคหนึ่ง  และวรรคสองให้เป็นไปตามเอกสารหมายเลข  ๑  แนบท้ายประกาศนี้ 
ข้อ ๒๒ เพ่ือให้กองทุนหลักประกันสุขภาพมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนและมีการด าเนินงาน 

ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ให้ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต  ประสานกับท้องถิ่นจังหวัด 
ในการติดตาม  ก ากับ  ประเมินผล  และส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง  และรายงานให้ส านักงานทราบ 

ข้อ ๒๓ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพคงเหลือมากกว่า 
สองเท่าของรายรับของกองทุนหลักประกันสุขภาพตามข้อ  ๗  วรรคหนึ่ง  ของปีงบประมาณที่ผ่านมา  
ส านักงานอาจงดการจัดสรรเงินจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตามข้อ  ๗  (๑)  และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นงดการสมทบเงินตามข้อ  ๗  (๒)  ของปีงบประมาณนั้น 

การด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในปี งบประมาณนั้ น   
กรณีค่าใช้จ่ายเพ่ือการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพตามข้อ   ๑๐  (๔)  ให้สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายได้ไม่เกินวงเงินของปีงบประมาณที่ผ่านมา   

ข้อ ๒๔ ให้เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ  คณะกรรมการกองทุน  คณะอนุกรรมการ  
คณะท างาน  แนวทางปฏิบัติ  และการด าเนินงานต่าง ๆ   ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
เรื่อง  การก าหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงานและบริหารจัดการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ พ้ืนที่   พ .ศ .  ๒๕๕๗  และที่ แก้ ไขเพ่ิมเติม   
เป็นเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ  เป็นคณะกรรมการกองทุน  คณะอนุกรรมการ  คณะท างาน   
เป็นแนวทางปฏิบัติและการด าเนินงานต่อเนื่องตามประกาศนี้   

้หนา   ๓๒

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๖๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ตุลาคม   ๒๕๖๑



ให้กรรมการกองทุน  อนุกรรมการ  และคณะท างานตามวรรคหนึ่ง  อยู่ในต าแหน่งต่อไปได้ 
ไม่เกินเก้าสิบวันนับจากวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ  และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมการตามข้อ  ๑๒  ต่อไป   

ในปีงบประมาณ  ๒๕๖๒  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมทบเงินในอัตราตามข้อ  ๖   
แห่งประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ   เรื่อง  การก าหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุน 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่  พ.ศ.  ๒๕๕๗  และให้ถือว่าขอ้ก าหนดของประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
เรื่อง  การก าหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ด าเนินงานและบริหารจัดการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่   พ.ศ.  ๒๕๕๗  ในส่วนที่เกี่ยวกับการสมทบเงิน  
ยังคงมีผลใช้บังคับได้ต่อไปและตั้งแต่ปีงบประมาณ  ๒๕๖๓  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสบทบเงินเข้า
กองทุนหลักประกันสุขภาพในอัตราตามข้อ  ๘ 

ข้อ ๒๕ การด าเนินงานใดตามประกาศนี้  หากยังไม่มี  กฎ  ระเบียบ  ประกาศ  หรือหลักเกณฑ์
ที่จะก าหนดขึ้นตามประกาศนี ้ ให้ใช้  กฎ  ระเบียบ  ประกาศ  หรือหลักเกณฑ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
บังคับใช้โดยอนุโลม 

ข้อ ๒๖ ให้เลขาธิการส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้  
และให้มีอ านาจวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  13  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

ปิยะสกล  สกลสตัยาทร 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสขุ 

ประธานกรรมการหลกัประกันสุขภาพแห่งชาติ 
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เอกสารหมายเลข ๑ แนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงานและบริหารจัดการ 

ระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
                ลงวันที ่ ๑๓  กันยายน  ๒๕๖๑ 

     

หมวด ๑ 
การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดท าบัญชีและรายงาน 

ของกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
     

๑. การรับเงิน และการเก็บรักษาเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
 ๑.๑ บรรดาเงินรายรับเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพตามข้อ ๗ วรรคหนึ่ง ให้น าส่งเข้าบัญชี
กองทุนหลักประกันสุขภาพ ที่เปิดบัญชีกับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ประเภท
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ โดยใช้ชื่อบัญชีว่า “กองทุนหลักประกันสุขภาพ...(ระบุชื่อองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น)”  
 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ ได้รับ เงินตามข้อ ๗ วรรคสอง เปิดบัญชีกับธนาคาร 
เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประเภทบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ โดยใช้ชื่อบัญชีว่า “กองทุนหลักประกัน
สุขภาพ...(ระบุชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) เพ่ือการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง” แยกออกจากบัญชีกองทุน
หลักประกันสุขภาพตามวรรคหนึ่ง  
 กรณีที่มีความจ าเป็นไม่อาจเปิดบัญชีกับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
ตามวรรคหนึ่งและวรรคสองได้ ให้เปิดบัญชีกับธนาคารของรัฐอ่ืนได้ โดยให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นกับส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
 ทั้งนี้ บัญชีกองทุนหลักประกันสุขภาพ ที่ได้เปิดบัญชีไว้แล้วก่อนประกาศนี้ใช้บังคับ ให้ถือว่า
เป็นบัญชีเงินฝากตามวรรคหนึ่งและวรรคสองแล้วแต่กรณี  
 ๑.๒ การรับเงินเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพให้รับเป็น เงินสด เช็ค ตั๋วแลกเงิน หรือธนาณัติ
ก็ได้ และให้ออกใบเสร็จรับเงินในนามของกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตามแบบที่ส านักงานก าหนด ให้แก่ผู้
ช าระเงินทุกครั้ง เว้นแต่การรับเงินที่ได้รับการจัดสรรแต่ละปีจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามที่
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก าหนด โดยให้ใช้หลักฐานการโอนเงินผ่านทางธนาคาร 
เป็นหลักฐานอ้างอิงในการบันทึกบัญชีรายรับ 
 ๑.๓ เงินสดที่กองทุนหลักประกันสุขภาพได้รับไว้ ให้น าฝากเข้าบัญชีตาม ๑.๑ ภายในวันที่
ได้รับเงิน หากไม่สามารถน าเงินดังกล่าวฝากเข้าบัญชีได้ทัน ให้พนักงานส่วนท้องถิ่นที่ผู้บริหารสูงสุดมอบหมาย  
น าเงินสดจ านวนดังกล่าวเก็บรวมไว้ในซองหรือหีบห่อ ระบุเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ จ านวนเงิน ปิดผนึก 
ลงลายมือชื่อผู้รับผิดชอบ และน าฝากไว้ที่ตู้นิรภัยหรือสถานที่เก็บรักษาเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้ว
ให้น าฝากเข้าบัญชีในวันท าการถัดไป 
 ๑.๔ การสมทบเงินจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ด าเนินการโดยเร็ว เมื่อเริ่มต้น
ปีงบประมาณ กรณีมีความจ าเป็น ให้สมทบได้ไม่เกินปีงบประมาณที่ส านักงานจ่ายเงินสนับสนุน 
 
 
               /๒. การจ่ายเงิน… 
 



๒ 
 

 
 

๒. การจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
 ๒.๑ การจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพตามข้อ ๗ วรรคหนึ่ง และวรรคสองแล้วแต่กรณี  
ให้ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สั่งจ่ายไดต้ามวัตถุประสงค์ของเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ
นั้น ๆ ทั้งนี้  ภายใต้โครงการ หรือกิจกรรม ที่คณะกรรมการกองทุน หรือคณะอนุกรรมการสนับสนุน 
การจัดบริการดูแลระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงอนุมัต ิแล้วแต่กรณี 
 ๒.๒ วิธีการจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ ให้จ่ายได้ ดังต่อไปนี้ 
       ๒.๒.๑ จ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมหรือตั๋วแลกเงินหรือธนาณัติ 

       ๒.๒.๒ จ่ายทางธนาคาร 
       ๒.๒.๓ จ่ายทางอ่ืนตามที่คณะกรรมการกองทุนก าหนด 

 ๒.๓ ให้ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือรองผู้บริหารสูงสุดที่ผู้บริหารสูงสุด
มอบหมายหรือปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคนใดคนหนึ่ง ลงนามร่วมกับพนักงานส่วนท้องถิ่น คนใดคนหนึ่ง
ที่ผู้บริหารสูงสุดมอบหมายไว้จ านวนสองคน รวมเป็นผู้ลงนามสองคน เป็นผู้ เบิกเงินจากบัญชีกองทุน
หลักประกันสุขภาพตามโครงการหรือกิจกรรมที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุนหรือคณะอนุกรรมการ
สนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง แล้วแต่กรณี 
 ๒.๔ การจ่ายให้ผู้มีสิทธิรับเงินที่เป็นหน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข 
หรือหน่วยงานอ่ืน ให้หัวหน้าของหน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข หรือหน่วยงานอ่ืนนั้น  
เป็นผู้รับเงิน หากไม่สามารถมารับเงินได้ด้วยตนเอง จะมอบอ านาจให้ผู้อื่นเป็นผู้รับเงินแทนก็ให้กระท าได้  ทั้งนี้
ต้องมีหนังสือมอบอ านาจที่ชัดเจน 
 ๒.๕ การจ่ายให้ผู้มีสิทธิรับเงินที่เป็นองค์กรหรือกลุ่มประชาชน ให้ผู้แทนที่ได้รับมอบหมายจาก
องค์กรหรือกลุม่ประชาชน ไม่น้อยกว่าสองคนข้ึนไปเป็นผู้รับเงิน 
 ๒.๖ การจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ ต้องมีหลักฐานการจ่ายเป็นใบเสร็จรับเงิน 
ใบส าคัญรับเงิน ตามแบบที่ส านักงานก าหนด หรือหลักฐานการน าเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิ 
รับเงิน หรือหลักฐานการรับเงินอย่างอ่ืน ตามท่ีคณะกรรมการกองทุนก าหนด เก็บไว้เพ่ือการตรวจสอบ 

๓. การจัดท าบัญชแีละรายงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
 ๓.๑ การบันทึกบัญชี ให้บันทึกตามรูปแบบที่ส านักงานก าหนด  
 ๓.๒ รอบระยะเวลาบัญชีให้ถือตามปีงบประมาณ กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วม
ด าเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ ระหว่างรอบระยะเวลาบัญชี 
ให้เริ่มระบบบัญชี ณ วันที่ได้รับเงินเป็นครั้งแรกจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น  
 ๓.๓ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน รายงานการรับเงิน 
การจ่ายเงิน และเงินคงเหลือด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์สารสนเทศหรือระบบอ่ืน และจัดส่งรายงานผลการ
ด าเนินงาน รายงานการรับเงิน การจ่ายเงิน และเงินคงเหลือของกองทุนหลักประกันสุขภาพที่ผ่าน 
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุนแล้ว ให้ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต ทุกไตรมาส โดยให้
จัดส่งภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส ตามรูปแบบที่ส านักงานก าหนด  
 
 

/ภายในเดือน... 



๓ 
 

 
 

 ภายในเดือนธันวาคมของทุกปีให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน  
รายงานการรับเงิน การจ่ายเงิน และเงินคงเหลือของกองทุนหลักประกันสุขภาพ ที่ผ่านความเห็นชอบ 
จากคณะกรรมการกองทุนแล้ว เก็บไว้เพ่ือการตรวจสอบ 
 

หมวด ๒  
การก ากับติดตามเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ  

     

๔. กรณีหน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข และหน่วยงานอ่ืน  
 ๔.๑ เมื่อได้รับเงินจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ ให้น าไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค ์
ของกองทุนหลักประกันสุขภาพ ภายใต้โครงการ หรือกิจกรรม ที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ ทั้งนี้ การรับเงิน 
การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน ให้เป็นไปตามระเบียบทีห่น่วยงานนั้น ๆ ถือปฏิบัติ 
 ๔.๒ เก็บหลักฐานการจ่ายเงินจากบัญชีไว้เพ่ือการตรวจสอบ 
 ๔.๓ เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ ให้จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน และรายงานการจ่ายเงินตาม
โครงการ หรือกิจกรรมที่ได้รับอนุมัติ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพเพ่ือให้คณะกรรมการกองทุนทราบ 
และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเก็บไว้เพ่ือการตรวจสอบ 
 ๔.๔ กรณีที่มีเงินเหลือจากการด าเนินงาน ให้น าเงินที่เหลือส่งคืนกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
เว้นแต่เงินสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง  
หากด าเนินการตามโครงการและแผนการดูแลรายบุคคลแล้ว ให้ถือเป็นทรัพย์สินของหน่วยงาน 

๕. กรณีองค์กรหรือกลุ่มประชาชน  
 ๕.๑ เมื่อได้รับเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ ให้น าไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของกองทุน

หลักประกันสุขภาพ ภายใต้โครงการ หรือกิจกรรมที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ  เว้นแต่รายการค่าใช้จ่าย 
ดังต่อไปนี้ ให้จ่ายตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

๕.๑.๑ ค่าใช้จ่ายส าหรับบุคคลที่ด าเนินงานตามโครงการ หรือกิจกรรมที่ได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการกองทุน ให้เบิกจ่ายในอัตราเทียบเคียงตามระเบียบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอนุโลม 

๕.๑.๒ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางส าหรับบุคคลที่ด าเนินงานตามโครงการ หรือกิจกรรม ที่ได้รับ
อนุมัติจากคณะกรรมการกองทุน ให้เบิกจ่ายในอัตราเทียบเคียงตามระเบียบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยอนุโลม  

๕.๒ การจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการ หรือกิจกรรม ให้ถือราคากลางตามระเบียบของทางราชการ 
หรือราคาตลาดโดยทั่วไปในขณะที่จัดซื้อจัดจ้าง 

๕.๓ การจัดหาครุภัณฑ์ ให้แนบเอกสารใบเสร็จรับเงินหรือใบส าคัญรับเงินไว้กับรายงาน 
การจ่ายเงินดังกล่าวด้วย 

๕.๔ เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ ให้จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน และรายงานการจ่ายเงิน  
ตามโครงการ หรือกิจกรรมที่ได้รับอนุมัติ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพเพ่ือให้คณะกรรมการกองทุนทราบ 
และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเก็บไว้เพ่ือการตรวจสอบ 

๕.๕ กรณีท่ีมีเงินเหลือจากการด าเนินงาน ให้น าเงินที่เหลือส่งคืนกองทุนหลักประกันสุขภาพ  
 

/หมวด ๓ ... 



๔ 
 

 
 

หมวด ๓  
ค่าตอบแทนการประชุม ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าใช้จ่ายอ่ืนในการปฏิบัติหน้าที่ 

     

๖. เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพให้จ่ายเป็นค่าตอบแทนของกรรมการ ที่ปรึกษา อนุกรรมการ คณะท างาน 
และบุคคลภายนอกที่ได้รับเชิญมาประชุม ดังต่อไปนี้ 

๖.๑ ค่าตอบแทนในการประชุมส าหรับกรรมการหรือที่ปรึกษา ไม่เกินครั้งละ ๔๐๐ บาทต่อคน 
เดือนหนึ่งไม่เกิน ๘๐๐ บาท  

๖.๒ ค่าตอบแทนในการประชุมส าหรับอนุกรรมการ ไม่เกินครั้งละ ๓๐๐ บาทต่อคน 
เดือนหนึ่งไม่เกิน ๖๐๐ บาท   

๖.๓ ค่าตอบแทนในการประชุมส าหรับคณะท างาน ไม่เกินครั้งละ ๒๐๐ บาทต่อคน เดือนหนึ่ง
ไม่เกิน ๔๐๐ บาท 

๖.๔ ค่าตอบแทนในการประชุมส าหรับบุคคลภายนอกซึ่งเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
กองทุน หรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะท างาน ให้เบิกจ่ายค่าตอบแทนได้เท่ากับกรรมการ หรืออนุกรรมการ  
หรือคณะท างาน แล้วแต่กรณี 

๗. เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพให้จ่ายเป็นค่าตอบแทนส าหรับเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นที่รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพที่เข้าประชุมคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะท างาน ให้เบิกจ่ายในอัตราเท่ากับ
กรรมการ หรืออนุกรรมการ หรือคณะท างาน แล้วแต่กรณี 

๘. เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพให้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางของกรรมการ ที่ปรึกษา อนุกรรมการ 
คณะท างาน และเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่
เกี่ยวกับการด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ให้เบิกจ่ายได้ในอัตราไม่เกินระเบียบ
ของทางราชการโดยอนุโลม ทั้งนี้ โดยการอนุมัติของประธานกรรมการ 
 

 

 

 

 

 

 

 



   เอกสารหมายเลข ๒ แนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงานและบริหารจัดการ 

ระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๖๑  
                 ลงวันที ่ ๑๓  กันยายน  ๒๕๖๑ 

_____________________________ 

ชุดสิทธิประโยชน์การบริการด้านสาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง  

ประเภทและ 
กิจกรรมบริการ 

 

ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 

กลุ่มที่ ๑ 
เคลื่อนไหวได้บ้าง 
และอาจมีปญัหา 
การกิน หรือการ

ขับถ่าย แต่ไม่มีภาวะ
สับสนทางสมอง 

กลุ่มที่ ๒ 
เหมือนกลุม่ที่ ๑ 
แต่มีภาวะสับสน 

ทางสมอง 

กลุ่มที่ ๓ 
เคลื่อนไหวเองไม่ได้ 
และอาจมีปญัหาการ
กิน หรือการขับถ่าย 
หรือมีอาการเจ็บป่วย

รุนแรง 

กลุ่มที่ ๔ 
เหมือนกลุม่ที่ ๓  

และมีอาการเจ็บป่วย
รุนแรง หรืออยู่ใน
ระยะท้ายของชีวิต 

๑. ประเมินก่อนให้บริการ
และวางแผนการดูแล 
รายบุคคลระยะยาวด้าน
สาธารณสุข (Care Plan) 

ประเมินและวางแผน
โดยผู้จัดการการดูแล
ระยะยาวด้าน
สาธารณสุข (care 
manager) และหรือ 
บุคลากรสาธารณสุข 
      ๑ ครั้ง/ปี 

ประเมินและวางแผน
โดยผู้จัดการการดูแล
ระยะยาวด้าน
สาธารณสุข (care 
manager) และหรือ
บุคลากรสาธารณสุข 
      ๑ ครั้ง/ปี 

ประเมินและวางแผน
โดยผู้จัดการการดูแล
ระยะยาวด้าน
สาธารณสุข (care 
manager) และหรือ 
บุคลากรสาธารณสุข 
      ๑ ครั้ง/ปี 

ประเมินและวางแผน
โดยผู้จัดการการดูแล
ระยะยาวด้าน
สาธารณสุข (care 
manager) และหรือ 
บุคลากรสาธารณสุข 
      ๑ ครั้ง/ปี 

๒. ให้บริการดูแลระยะ
ยาวด้านสาธารณสุข  
โดยบุคลากรสาธารณสุข/
ทีมหมอครอบครัว 
(กิจกรรม รูปแบบการให ้
บริการ และความถี่ในการ 
ให้บริการ ขึ้นอยู่กับสภาพ
ปัญหาของผู้สูงอายุท่ีมี
ภาวะพึ่งพิงแต่ละราย 
เป็นส าคญั) 

ความถี่ของการให้ 
บริการอย่างน้อย 
เดือนละ ๑ ครั้ง 
 
๒.๑ บริการดูแลที่
บ้าน/ชุมชน เพื่อให้ 
บริการแกผู่้สูงอายุฯ 
ให้ค าแนะน าและฝึก 
สอนแก่ญาต/ิผูดู้แล
ได้แก่   
 
๒.๑.๑ การดูแลด้าน
การพยาบาล เช่น 
ประเมินสภาวะสุขภาพ 
ให้ความรู้เรื่องโรคหรือ
ความเจ็บป่วย การให้
การพยาบาลทั่วไป  
การให้ค าปรึกษา  
การป้องกันภาวะเสี่ยง
ต่อการเจ็บป่วย/หกล้ม 
การป้องกันภาวะสมอง
เสื่อม ประเมินและ
ป้องกันภาวะซึมเศร้า 

ความถี่ของการให้ 
บริการอย่างน้อย 
เดือนละ ๑ ครั้ง 
 
๒.๑ บริการดูแลที่
บ้าน/ชุมชน เพื่อให้ 
บริการแกผู่้สูงอายุฯ 
ให้ค าแนะน าและฝึก 
สอนแก่ญาต/ิผูดู้แล
ได้แก ่
 
๒.๑.๑ การดูแลด้าน
การพยาบาล เช่น 
ประเมินสภาวะสุขภาพ 
ให้ความรู้เรื่องโรคหรือ
ความเจ็บป่วย การให้
การพยาบาลทั่วไป  
การให้ค าปรึกษา  
การป้องกันภาวะเสี่ยง
ต่อการเจ็บป่วย/หกล้ม 
ประเมินและป้องกัน
ภาวะซึมเศร้า บริการ
สร้างเสริมสุขภาพ การ

ความถี่ของการให ้
บริการอย่างน้อย 
เดือนละ ๑ ครั้ง 
 
๒.๑ บริการดูแลที่
บ้าน/ชุมชน เพื่อให้ 
บริการแกผู่้สูงอายุฯ 
ให้ค าแนะน าและฝึก 
สอนแก่ญาต/ิผูดู้แล
ได้แก ่
 
๒.๑.๑ การดูแลด้าน
การพยาบาล เช่น 
ประเมินสภาวะสุขภาพ 
ให้ความรู้เรื่องโรคหรือ
ความเจ็บป่วย การให้
การพยาบาลทั่วไป  
การให้ค าปรึกษา  
การป้องกันภาวะเสี่ยง
ต่อการเจ็บป่วย  
การป้องกันภาวะสมอง
เสื่อม ประเมินและ
ป้องกันภาวะซึมเศร้า 

ความถี่ของการให ้
บริการอย่างน้อย 
เดือนละ ๒ ครั้ง 
 
๒.๑ บริการดูแลที่
บ้าน/ชุมชน เพื่อให้ 
บริการแกผู่้สูงอายุฯ 
ให้ค าแนะน าและฝึก 
สอนแก่ญาต/ิผูดู้แล
ได้แก ่
 
๒.๑.๑ การดูแลด้าน
การพยาบาล เช่น 
ประเมินสภาวะสุขภาพ 
ให้ความรู้เรื่องโรคหรือ
ความเจ็บป่วย การให้
การพยาบาลทั่วไป  
การให้ค าปรึกษา  
การป้องกันภาวะเสี่ยง
ต่อการเจ็บป่วย 
ประเมินและป้องกัน
ภาวะซึมเศร้า การ



๒ 
 

ประเภทและ 
กิจกรรมบริการ 

 

ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 

กลุ่มที่ ๑ 
เคลื่อนไหวได้บ้าง 
และอาจมีปญัหา 
การกิน หรือการ

ขับถ่าย แต่ไม่มีภาวะ
สับสนทางสมอง 

กลุ่มที่ ๒ 
เหมือนกลุม่ที่ ๑ 
แต่มีภาวะสับสน 

ทางสมอง 

กลุ่มที่ ๓ 
เคลื่อนไหวเองไม่ได้ 
และอาจมีปญัหาการ
กิน หรือการขับถ่าย 
หรือมีอาการเจ็บป่วย

รุนแรง 

กลุ่มที่ ๔ 
เหมือนกลุม่ที่ ๓  

และมีอาการเจ็บป่วย
รุนแรง หรืออยู่ใน
ระยะท้ายของชีวิต 

บริการสร้างเสริม
สุขภาพและการออก
ก าลังกายที่เหมาะสม 
เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒.๑.๒ การฟื้นฟูสภาพ
ร่างกาย เช่น การท า
กายภาพบ าบัด การ
ท ากิจกรรมบ าบัด การ
กระตุ้นการกลืน การ
ให้บริการแพทย์แผน
ไทย/แพทย์ทางเลือก 
การป้องกันการหกลม้ 
การป้องกันข้อติด/ 
ข้อขัด การฝึกผูดู้แล 
ในการช่วยเหลือผู้ป่วย 
เป็นต้น 
 
 
๒.๑.๓ การดูแลด้าน
โภชนาการ เช่น การ
ประเมินความสามารถ
การบดเคีย้ว การกลืน
และภาวะโภชนาการ 
เพื่อแนะน า ส่งเสริม 
และแก้ไขภาวะ
โภชนาการที่เหมาะสม
รายบุคคล การแนะน า 

กระตุ้นความรู้ความคิด
ความเข้าใจ (cognitive 
stimulation) การให ้
บริการพยาบาลเฉพาะ
รายตามสภาวะความ
เจ็บป่วย เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
๒.๑.๒ การฟื้นฟูสภาพ
ร่างกาย เช่น การท า
กายภาพบ าบัด การ
ท ากิจกรรมบ าบัด การ
กระตุ้นการกลืน การ
ให้บริการแพทย์แผน
ไทย/แพทย์ทางเลือก 
การป้องกันการหกลม้ 
การป้องกันข้อติด/ 
ข้อขัดการฝึกผู้ดูแล 
ในการช่วยเหลือผู้ป่วย  
เป็นต้น 
 
 
๒.๑.๓ การดูแลด้าน
โภชนาการ เช่น การ
ประเมินความสามารถ
การบดเคีย้ว การกลืน
และภาวะโภชนาการ 
เพื่อแนะน า ส่งเสริม 
และแก้ไขภาวะ
โภชนาการที่เหมาะสม
รายบุคคล การแนะน า 

บริการสร้างเสริม
สุขภาพ การให้บริการ
พยาบาลเฉพาะราย 
เช่น การป้องกัน เฝ้า
ระวังภาวะแทรกซ้อน 
การป้องกันและดูแล
แผลกดทับ การดูแล
สายสวนต่าง ๆ เป็นต้น 
 
 
 
 
๒.๑.๒ การฟื้นฟูสภาพ
ร่างกาย เช่น การท า
กายภาพบ าบัด การ
ท ากิจกรรมบ าบัด การ
กระตุ้นการกลืน การ
ให้บริการแพทย์แผน
ไทย/แพทย์ทางเลือก  
การป้องกันการตก
เตียง การป้องกัน 
ข้อติด/ข้อขัด การฝึก
ผู้ดูแลในการ
เคลื่อนย้ายผู้ป่วย 
เป็นต้น  
 
๒.๑.๓ การดูแลด้าน
โภชนาการ เช่น การ
ประเมินความสามารถ
การบดเคีย้ว การกลืน
และภาวะโภชนาการ 
เพื่อแนะน า ส่งเสริม 
และแก้ไขภาวะ
โภชนาการที่เหมาะสม
รายบุคคล การแนะน า 

ให้บริการพยาบาล
เฉพาะราย เช่น  
การป้องกัน เฝ้าระวัง
ภาวะแทรกซ้อน  
การป้องกันและดูแล
แผลกดทับ การดูแล
สายสวนต่าง ๆ การให้
ออกซิเจน การดูด
เสมหะ การประเมิน
และดูแลเพื่อลดความ
ทรมานจากความ
เจ็บปวด เป็นต้น 
 
๒.๑.๒ การฟื้นฟูสภาพ
ร่างกาย เช่น การท า
กายภาพบ าบัด การ
ท ากิจกรรมบ าบัด การ
กระตุ้นการกลืน การ
ให้บริการแพทย์แผน
ไทย/แพทย์ทางเลือก 
การป้องกันการตก
เตียง การป้องกัน 
ข้อติด/ข้อขัด การฝึก
ผู้ดูแลในการ
เคลื่อนย้ายผู้ป่วย  
เป็นต้น 
 
๒.๑.๓ การดูแลด้าน
โภชนาการ เช่น การ
ประเมินความสามารถ
การบดเคีย้ว การกลืน
และภาวะโภชนาการ 
เพือ่แนะน า ส่งเสริม 
และแก้ไขภาวะ
โภชนาการที่เหมาะสม
รายบุคคล การแนะน า 



๓ 
 

ประเภทและ 
กิจกรรมบริการ 

 

ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 

กลุ่มที่ ๑ 
เคลื่อนไหวได้บ้าง 
และอาจมีปญัหา 
การกิน หรือการ

ขับถ่าย แต่ไม่มีภาวะ
สับสนทางสมอง 

กลุ่มที่ ๒ 
เหมือนกลุม่ที่ ๑ 
แต่มีภาวะสับสน 

ทางสมอง 

กลุ่มที่ ๓ 
เคลื่อนไหวเองไม่ได้ 
และอาจมีปญัหาการ
กิน หรือการขับถ่าย 
หรือมีอาการเจ็บป่วย

รุนแรง 

กลุ่มที่ ๔ 
เหมือนกลุม่ที่ ๓  

และมีอาการเจ็บป่วย
รุนแรง หรืออยู่ใน
ระยะท้ายของชีวิต 

วางแผนและฝึกสอน
การเตรียมอาหาร 
ทั่วไป/อาหารเสริม/
อาหารพิเศษ  
ที่เหมาะสมรายบุคคล 
 
 
 
๒.๑.๔ การดูแลด้าน
เภสัชกรรม เช่น การ
ประเมินความจ าเป็น
และการใช้ยาที่เหมาะ
กับผู้สูงอายุฯ การป้อง 
กันการใช้ยาผิดหรือ
เกินความจ าเป็น  
การป้องกันและเฝ้า
ระวังภาวะแทรกซ้อน
จากการใช้ยา  
ให้ค าแนะน า ปรึกษา
เรื่องยา เวชภัณฑ์  
และผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารที่เหมาะสม
รายบุคคล 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒.๑.๕ การดูแลสุขภาพ
ด้านอื่น ๆ ตามความ
จ าเป็น เช่น การดูแล
สุขภาพช่องปาก การ

วางแผนและฝึกสอน
การเตรียมอาหาร 
ทั่วไป/อาหารเสริม/
อาหารพิเศษ  
ที่เหมาะสมรายบุคคล 
  
 
 
๒.๑.๔ การดูแลด้าน
เภสัชกรรม เช่น การ
ประเมินความจ าเป็น
และการใช้ยาที่เหมาะ
กับผู้สูงอายุฯ การป้อง 
กันการใช้ยาผิดหรือ
เกินความจ าเป็น  
การป้องกันและเฝ้า
ระวังภาวะแทรกซ้อน
จากการใช้ยา  
ให้ค าแนะน า ปรึกษา
เรื่องยา เวชภัณฑ์  
และผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารที่เหมาะสม
รายบุคคล 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒.๑.๕ การดูแลสุขภาพ
ด้านอื่น ๆ ตามความ
จ าเป็น เช่น การดูแล
สุขภาพช่องปาก การ

วางแผนและฝึกสอน
การเตรียมอาหาร 
ทั่วไป/อาหารเสริม/
อาหารพิเศษ 
ที่เหมาะสมรายบุคคล 
 
 
 
๒.๑.๔ การดูแลด้าน
เภสัชกรรม เช่น การ
ประเมินความจ าเป็น
และการใช้ยาที่เหมาะ
กับผู้สูงอายุฯ การป้อง 
กันการใช้ยาผิดหรือ
เกินความจ าเป็น  
การป้องกันและเฝ้า
ระวังภาวะแทรกซ้อน
จากการใช้ยา  
ให้ค าแนะน า ปรึกษา
เรื่องยา เวชภัณฑ์  
และผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารที่เหมาะสม
รายบุคคล แนะน า
ญาติ/ผู้ดูแลในการ
จัดเตรียมและการให้
ยาอย่างเหมาะสมกบั
ผู้ป่วยเฉพาะราย 
 
 
 
 
๒.๑.๕ การดูแลสุขภาพ
ด้านอื่น ๆ ตามความ
จ าเป็น เช่น การดูแล
สุขภาพช่องปาก การ

วางแผนและฝึกสอน
การเตรียมอาหาร 
ทั่วไป/อาหารเสริม/
อาหารพิเศษ  
ที่เหมาะสมรายบุคคล 
เช่น การให้อาหารปั่น
ทางสายยาง เป็นต้น  
   
๒.๑.๔ การดูแลด้าน
เภสัชกรรม เช่น การ
ประเมินความจ าเป็น
และการใช้ยาที่เหมาะ
กับผู้สูงอายุฯ การป้อง 
กันการใช้ยาผิดหรือ
เกินความจ าเป็น  
การป้องกันและเฝ้า
ระวังภาวะแทรกซ้อน
จากการใช้ยา  
ให้ค าแนะน า ปรึกษา
เรื่องยา เวชภัณฑ์  
และผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารที่เหมาะสม
รายบุคคล แนะน า
ญาติ/ผู้ดูแลในการ
จัดเตรียมและการให้
ยาอย่างเหมาะสมกบั
ผู้ป่วยเฉพาะราย การ
บริหารจดัการเพื่อการ
เข้าถึงยาปวดอย่าง
เหมาะสมแกผู่้ป่วย 
 
๒.๑.๕ การดูแลสุขภาพ
ด้านอื่น ๆ ตามความ
จ าเป็น เช่น การดูแล
สุขภาพช่องปาก การ



๔ 
 

ประเภทและ 
กิจกรรมบริการ 

 

ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 

กลุ่มที่ ๑ 
เคลื่อนไหวได้บ้าง 
และอาจมีปญัหา 
การกิน หรือการ

ขับถ่าย แต่ไม่มีภาวะ
สับสนทางสมอง 

กลุ่มที่ ๒ 
เหมือนกลุม่ที่ ๑ 
แต่มีภาวะสับสน 

ทางสมอง 

กลุ่มที่ ๓ 
เคลื่อนไหวเองไม่ได้ 
และอาจมีปญัหาการ
กิน หรือการขับถ่าย 
หรือมีอาการเจ็บป่วย

รุนแรง 

กลุ่มที่ ๔ 
เหมือนกลุม่ที่ ๓  

และมีอาการเจ็บป่วย
รุนแรง หรืออยู่ใน
ระยะท้ายของชีวิต 

ดูแลด้านสุขภาพ จติ 
เป็นต้น 

ดูแลด้านสุขภาพ จติ 
เป็นต้น 

ดูแลด้านสุขภาพ จติ 
เป็นต้น 

ดูแลด้านสุขภาพ จติ 
เป็นต้น 

๓. บริการดูแลที่บา้น/
ชุมชน และให้ค าแนะน า
แก่ญาติและผูดู้แล โดย
ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ
(caregiver) หรือเครือข่าย
สุขภาพอ่ืน ๆ หรือ
อาสาสมัคร จิตอาสา 
(กิจกรรม รูปแบบการให ้
บริการ และความถี่ในการ 
ให้บริการขึ้นอยู่กับสภาพ
ปัญหาของผู้สูงอายุท่ีมี
ภาวะพึ่งพิงแต่ละรายเป็น
ส าคัญ ตามค าแนะน า/
มอบหมายของผู้จดัการ
การดูแลระยะยาวด้าน
สาธารณสุข) 

ความถี่ของการ
ให้บริการอย่างน้อย
เดือนละ ๒ ครั้ง 
 
๓.๑ การบริการ
สาธารณสุขเบื้องต้น 
ทั้งด้านการพยาบาล 
การฟื้นฟูสภาพ การ 
ท ากายภาพบ าบัด 
การดูแลด้านยา  
การดูแลโภชนาการ 
อาจรวมถึงการวัด
สัญญาณชีพ และ
ตรวจคัดกรองสุขภาพ 
ตรวจน้ าตาลในเลือด 
การปฐมพยาบาล การ
ช่วยฟ้ืนคืนชีพพ้ืนฐาน 
เป็นต้น 
 
 
๓.๒ การดูแลสุขภาพ
ขั้นพื้นฐาน เช่น การ
ดูแลความสะอาด 
ร่างกาย การดูแลเรื่อง
การกินยา การดูแล
เรื่องการกินอาหาร 
เป็นต้น 
 
๓.๓ การจัดการสภาพ 
แวดล้อม/บ้านเพื่อการ
ฟื้นฟูสภาพ ป้องกัน
อุบัติเหตุ และการดูแล
ระยะยาว 

ความถี่ของการ
ให้บริการอย่างน้อย
สัปดาหล์ะ ๑ ครั้ง 
 
๓.๑. การบริการ
สาธารณสุขเบื้องต้น 
ทั้งด้านการพยาบาล 
การฟื้นฟูสภาพ การ 
ท ากายภาพบ าบัด 
การดูแลด้านยา  
การดูแลโภชนาการ 
อาจรวมถึงการวัด
สัญญาณชีพ การตรวจ
น้ าตาลในเลือด การ
ปฐมพยาบาล การช่วย
ฟื้นคืนชีพพ้ืนฐาน  
เป็นต้น 
 
 
 
๓.๒ การดูแลสุขภาพ
ขั้นพื้นฐาน เช่น การ
ดูแลความสะอาด 
ร่างกาย การดูแลเรื่อง
การกินยา การดูแล
เรื่องการกินอาหาร 
เป็นต้น 
 
๓.๓ การจัดการสภาพ 
แวดล้อม/บ้านเพื่อการ
ฟื้นฟูสภาพ ป้องกัน
อุบัติเหตุ และการดูแล
ระยะยาว/ผู้ป่วยสมอง
เสื่อม 

ความถี่ของการ
ให้บริการอย่างน้อย
สัปดาหล์ะ ๑ ครั้ง 
 
๓.๑ การบริการ
สาธารณสุขเบื้องต้น 
ทั้งด้านการพยาบาล 
การฟื้นฟูสภาพ การ 
ท ากายภาพบ าบัด 
การดูแลด้านยา  
การดูแลโภชนาการ 
อาจรวมถึงการวัด
สัญญาณชีพ การท า
แผล การดูแลสายสวน 
การตรวจน้ าตาลใน
เลือด การปฐมพยาบาล 
การช่วยฟื้นคืนชีพ
พื้นฐาน เป็นต้น 
 
 
๓.๒ การดูแลสุขภาพ
ขั้นพื้นฐาน เช่น การ
ดูแลความสะอาด 
ร่างกาย การดูแลเรื่อง
การกินยา การดูแล
เรื่องการกินอาหาร 
เป็นต้น 
 
๓.๓ การจัดการสภาพ 
แวดล้อม/บ้านเพื่อการ
ฟื้นฟูสภาพและการ
ดูแลระยะยาว/ผู้ป่วย
นอนติดเตยีง 

ความถี่ของการ
ให้บริการอย่างน้อย
สัปดาหล์ะ ๒ ครั้ง 
 
๓.๑ การบริการ
สาธารณสุขเบื้องต้น  
ทั้งด้านการพยาบาล 
การฟื้นฟูสภาพ การ 
ท ากายภาพบ าบัด  
การดูแลด้านยา  
การดูแลโภชนาการ 
อาจรวมถึงการวัด
สัญญาณชีพ การท า
แผล การดูแลสายสวน 
การตรวจน้ าตาลใน
เลือด การให้ออกซเิจน 
การดูดเสมหะ การปฐม
พยาบาล การช่วยฟื้น
คืนชีพพ้ืนฐาน เป็นต้น 
 
๓.๒ การดูแลสุขภาพ 
ขั้นพื้นฐาน เช่น การ
ดูแลความสะอาด 
ร่างกาย การดูแลเรื่อง
การกินยา การดูแล
เรื่องการกินอาหาร 
เป็นต้น 
 
๓.๓ การจัดการสภาพ 
แวดล้อม/บ้านเพื่อการ
ฟื้นฟูสภาพและการ
ดูแลระยะยาว/ผู้ป่วย
นอนติดเตยีง/ระยะ
สุดท้าย 



๕ 
 

ประเภทและ 
กิจกรรมบริการ 

 

ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 

กลุ่มที่ ๑ 
เคลื่อนไหวได้บ้าง 
และอาจมีปญัหา 
การกิน หรือการ

ขับถ่าย แต่ไม่มีภาวะ
สับสนทางสมอง 

กลุ่มที่ ๒ 
เหมือนกลุม่ที่ ๑ 
แต่มีภาวะสับสน 

ทางสมอง 

กลุ่มที่ ๓ 
เคลื่อนไหวเองไม่ได้ 
และอาจมีปญัหาการ
กิน หรือการขับถ่าย 
หรือมีอาการเจ็บป่วย

รุนแรง 

กลุ่มที่ ๔ 
เหมือนกลุม่ที่ ๓  

และมีอาการเจ็บป่วย
รุนแรง หรืออยู่ใน
ระยะท้ายของชีวิต 

๔. จัดหาอุปกรณ์ทางการ
แพทย ์(อุปกรณ์การแพทย์
และอุปกรณ์เครื่องช่วย
อาจขอยืมหรือได้รับ 
จากสิทธิบริการอื่น ๆ  
เช่น จาก อปท. หน่วย
บริการ สถานบริการ  
หรือภาคเอกชน) 

จัดหาอุปกรณ์การ 
แพทย์และอุปกรณ์
เครื่องช่วยท่ีจ าเป็น
ตามสภาพผู้ที่อยู ่
ในภาวะพึ่งพิง 

จัดหาอุปกรณ์การ 
แพทย์และอุปกรณ์
เครื่องช่วยท่ีจ าเป็น
ตามสภาพผู้ที่อยู ่
ในภาวะพึ่งพิง 

จัดหาอุปกรณ์การ 
แพทย์ท่ีจ าเป็นตาม
สภาพผู้ที่อยู่ในภาวะ
พึ่งพิง เช่น ที่นอนลม 
ชุดออกซิเจน เตียง
ปรับระดับ เป็นต้น 

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

๕. ประเมินผลการดูแล
และปรับแผนการดูแล
รายบุคคล 

โดยผู้จัดการการดูแล 
ระยะยาวด้าน
สาธารณสุขหรือ
บุคลากรสาธารณสุข 
อย่างน้อย ๖ เดือน/ครั้ง 

โดยผู้จัดการการดูแล
ระยะยาวด้าน
สาธารณสุขหรือ
บุคลากรสาธารณสุข 
อย่างน้อย ๓ เดือน/ครั้ง 

โดยผู้จัดการการดูแล
ระยะยาวด้าน
สาธารณสุขหรือ
บุคลากรสาธารณสุข 
อย่างน้อย ๓ เดือน/ครั้ง 

โดยผู้จัดการการดูแล
ระยะยาวด้าน
สาธารณสุขหรือ 
บุคลากรสาธารณสุข 
อย่างน้อย ๑ เดือน/ครั้ง 

 


