
ขั้นตอนและวิธีการจัดหาผ้าอ้อมผู้ใหญ่และแผ่นรองซับ

(สิทธิประโยชน์ผ้าอ้อมผู้ใหญ่/แผ่นรองซับการขับถ่าย)
โดยใช้งบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ (กองทุนต าบล)

ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
กลุ่มภารกิจสนับสนุนการจัดหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 
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การดูแลแบบระยะยาว

การดูแลแบบประคับประคอง

การดูแลระยะสุดท้าย

การดูแลแบบผู้ป่วยใน

การดูแลระยะกลาง 6 เดือน

เกริ่นน า

มีภาวะพึง่พิง



ที่มา
มติที่ประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๕/
๒๕๖๕ วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕

๑. เห็นชอบให้ผ้าอ้อมผู้ใหญ่/แผ่นรองซับการขับถ่ายในกลุ่มเป้าหมาย 
เป็นสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยให้มีผลต้ังแต่ 
๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เนื่องจากมีงบประมาณเหลือจ่ายรองรับ (ปี ๒๕๖๕ 
คาดการณ์งบที่ต้องใช้ประมาณ ๒๓๒.๖๖ ล้านบาท)

๒. เห็นชอบ (ร่าง) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายชดเชยฯ จากงบค่าบริการ
สาธารณสุขร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพื้นที่ และกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จ าเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัด) ที่คงเหลือและไม่
มีแผนการใช้จ่าย ส าหรับบริการผ้าอ้อมผู้ใหญ่/แผ่นรองซับการขับถ่ายในกลุ่มเป้าหมาย 
โดยมอบ สปสช.ปรับแก้ไข ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศหลักเกณฑ์ฯที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้
สามารถด าเนินการได้

๓. เห็นชอบการเพิ่มรูปแบบผลิตภัณฑ์ให้หลากหลาย เช่น แผ่นรองซับ ผ้าอ้อมทางเลือก 
และการพิจารณาขยายเป้าหมายไปยังกลุ่มผู้ป่วยอื่นๆ ที่ไม่สามารถกลั้นปัสสาวะอุจจาระได้ 
รวมถึงประเด็นการบริหารจัดการด้วยการจัดซ้ือรวมหรือการต่อรองราคาในระดับประเทศ เน้น
ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศ

๔. รับรองมติในที่ประชุมเพื่อด าเนินการได้ทันที



สิทธิประโยชน์“ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับ” ใครได้สิทธิบ้าง? จ านวนกี่ชิ้นต่อวัน

ใครท าอะไร ให้ผู้มีสิทธิ
ได้รับผ้าอ้อมผู้ใหญ่

-สปสช.ส่วนกลาง/เขต
-หน่วยจัดบริการ*
-กองทุนหลักประกันสุขภาพ*(กปท.)
-กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข



สปสช.ส่วนกลาง

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเบิกจ่ายชดเชยฯจากงบค่าบริการฯร่วมกับ อปท.
๑.๑ ส าหรับคนไทยทุกคน ที่มีภาวะติดบ้าน ติดเตียง และมีค่าคะแนนระดับความสามารถในการด าเนินกิจวัตรประจ าวัน 

ตามดัชนี ADL ระหว่าง ๐-๖ หรือ ตามแผนดูแลรายบุคคล (Care plan) กลุ่มที่มีปัญหาการกลั้นอุจจาระหรือปัสสาวะไม่ได้
๑.๒ กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (กองทุนต าบล) 

เป็นผู้จัดสรรค่าใช้จ่าย เพื่อให้บริการตาม Care plan ภายใต้โครงการที่เสนอขอรับงบประมาณจากกองทุนฯ 
๑.๓ หน่วยบริการ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ หรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าโครงการเพื่อขอรับสนับสนุนงบประมาณ

จากกองทุนต าบลตามกลุ่มเป้าหมายที่มีแผนดูแลรายบุคคล (Care plan) แล้ว โดยได้รับงบเพิ่มเติมจากอัตราที่ได้รับเดิม ตาม
วงเงินที่คาดว่าจะใช้ (เป้าหมาย x ปริมาณผ้าอ้อมฯ ที่ใช้เฉลี่ย ๓ ชิ้น/วัน x จ านวนวัน x ราคากลางต่อชิ้น)

๑.๔ อัตราราคากลางและจ านวนที่ใช้ต่อวัน เป็นไปตามที่ สปสช. ก าหนด ภายใต้ค าแนะน าของกรมอนามัย กสธ.

ก าหนดวิธีการและเงื่อนไขการเบิกจ่าย

กลุ่ม ก กลุ่ม ข
ผู้มีสิทธิได้รับผ้าอ้อมผู้ใหญ่



หน่วยจัดบริการจัดท าแผนการสนับสนุนผ้าอ้อมฯ

คณะกรรมการกองทุนต าบล
พิจารณาอนุมัติโครงการ ให้กับหน่วยจัดบริการ

บุคคลที่มีภาวะปัญหากลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ 

หน่วยจัดบริการค้นหากลุ่มเป้าหมาย

ตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์และผลประเมินของหน่วยจัดบริการ

เสนอโครงการเพื่อขอรับสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนต าบล

หน่วยจัดบริการปรับแผนการดูแลรายบุคคล
เพื่อเพิ่มการสนับสนุนผ้าอ้อมฯ 

บุคคลที่มีภาวะติดบ้าน ติดเตียง (กลุ่ม LTC ADL น้อยกว่าหรือเท่ากับ𝟔) 

ภาพแสดงแนวทางการเบิกจ่ายค่าบริการตามสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เพื่อสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่าย และผ้าอ้อมทางเลือกจากงบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

ผู้มีสิทธิลงทะเบียนขอรับทีห่นว่ยบรกิารใกล้บ้าน

รายเก่า รายใหม่ เชิงรับ เชิงรุก
หน่วยจัดบริการค้นหากลุ่มเป้าหมาย

หน่วยจัดบริการจัดหาจัดหาผ้าอ้อมจ่ายให้ผู้มีสิทธิ

**หน่วยจัดบริการ
1. หน่วยบริการ
2. ศูนย์พัฒนาฯผู้สูงอายุ
3. อปท. 6

(กลุ่ม ก) (กลุ่ม ข)



หน่วยจดัฯ ประเมนิภาวะฯตามแบบประเมนิ
หรอืใชผ้ลขอ้บ่งชีท้างการแพทยย์นืยนั

1. CM ปรบัCP ตามรอบประเมนิ + ประเมนิการใชผ้า้อ้อมเพิม่
2. CM ท าแผน CP รายใหม+่และประเมนิการใชผ้า้ออ้มฯ 

หน่วยจดับรกิาร*

• บุคคลทีม่ภีาวะพึง่พงิ 
ไมอ่ยูใ่นระบบ LTC

• บุคคลทีม่ภีาวะปัญหากลัน้ปัสสาวะหรอื
อุจจาระไมไ่ด ้ทีม่ผีลการประเมนิหรอืมี
ขอ้บ่งชีท้างการแพทย์ บคุคลท่ีมีภาวะปัญหากลัน้ปัสสาวะหรอือจุจาระไม่ได้

ตามผลการประเมินหรอืขอ้บ่งชีท้างการแพทย์
บุคคลทีม่ภีาวะพึง่พงิ

(LTC CP (ADL≤6)

เสนอโครงการ เพื่อขอรบัสนบัสนุนงบประมาณจากกองทุนต าบล

*หน่วยจดับรกิาร จดัหาและน าส่งผา้ออ้มฯ ใหก้บักลุ่มเป้าหมายหรอืใหญ้าตหิรอืผูด้แูลรบัแทน

คณะกรรมการกองทุนต าบลพจิารณาอนุมตัโิครงการ ใหก้บั*หน่วยจดับรกิาร

*หน่วยจดับรกิาร
1. หน่วยบรกิาร
2. ศนูยพ์ฒันาฯผูส้งูอายุ
3. อปท.

ช่องทางการ
สนบัสนนุผา้ออ้มฯ 
ใหก้บักลุ่มเปา้หมาย

สรปุจ านวนกลุ่มเป้าหมาย/ ประเภทผา้ออ้มฯ จ านวนชิน้/จ านวนวนั/
จ านวนงบประมาณทีใ่ชใ้นการสนบัสนุน

ประชาชน ผูป่้วย หรอื ญาติ หรือ
เครอืข่ายภาคประชาชน ▪ แจง้1330 รบัเรื่อง

▪ แจง้ สปสช.เขต

ขั้นตอนการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่ายและผ้าอ้อมทางเลือก
จากกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

รบัเรื่อง / คน้หา / LTC เดิม
รวบรวม จ าแนก กลุม่เปา้หมาย

หมายเหต;ุระยะแรก (กค.-กย.2565)
1. ใช้เงินเหลือจ่ายกองทุนท้องถิ่น
2. พื้นที่ไม่มีกองทุนท้องถิ่น จ านวน 31 แห่ง ใช้เงินกองทุน
ฟื้นฟูจังหวัด (อบจ.)* อยู่ในระหว่างเตรียมการ 7

กลุ่ม (ก) กลุ่ม (ข)



สปสช.เขต 13 แห่ง
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สรุปแนวทางการเบิกจ่ายค่าบรกิารฯเพื่อสนับสนุนผ้าอ้อมฯจากงบกองทุนต าบล 

๑. สนับสนุนให้กับกลุ่มเป้าหมายตามข้อ (ก)
๑.๑ หน่วยจัดบริการค้นหากลุ่มเป้าหมาย
๑.๒ หน่วยจัดบริการปรับแผนการดูแลรายบุคคลเพื่อเพิ่มการสนับสนุน

ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่าย และผ้าอ้อมทางเลือก (เป้าหมายx
ปริมาณผ้าอ้อมฯที่ใช้เฉล่ีย ๓ ชิ้น/วันxจ านวนวันxราคากลางต่อชิ้น)
และท าทะเบียนคุมจ านวนการใช้ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ฯ

๑.๓ หน่วยจัดบริการเสนอโครงการเพื่อขอรับสนับสนุนงบประมาณ
จากกองทุนต าบล

๑.๔ คณะกรรมการกองทุนต าบลพิจารณาอนุมัติโครงการให้กับ
หน่วยจัดบริการ

๒. สนับสนุนกลุ่มเป้าหมายตามข้อ (ข)
๒.๑ หน่วยจัดบริการค้นหากลุ่มเป้าหมาย 
๒.๒ หน่วยจัดบริการจัดท าแผนการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรอง

ซับการขับถ่าย และผ้าอ้อมทางเลือก ตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์และผล
ประเมินของหน่วยจัดบริการ (เป้าหมายxปริมาณผ้าอ้อมฯที่ใช้เฉลี่ย 
๓ ชิ้น/วันxจ านวนวันxราคากลางต่อชิ้น) และท าทะเบียนคุมจ านวน
การใช้ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ฯ

๒.๓ หน่วยจัดบริการเสนอโครงการเพื่อขอรับสนับสนุนงบประมาณ
จากกองทุนต าบล

๒.๔ คณะกรรมการกองทุนต าบลพิจารณาอนุมัติโครงการให้กับ
หน่วยจัดบริการ

วิธีการสนับสนุน

ด าเนินการระยะแรก (กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป) ด าเนินการระยะถัดไป (สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป)



แผนการเตรียม จัดหาผ้าอ้อมภายใต้งบประมาณจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถ่ิน

• 17 มิย. ชี้แจงผู้บริหาร/ผู้รับผิดชอบงานเขต
ผ่านคณะท างานร่วมส่วนกลางและเขต

• 20 มิย. แจ้งซักซ้อมแนวทางสนับสนุนผ่านกรม
ส่งเสริมฯ และ 3 สมาคม

• 23 มิย. ชี้แจง อปท. ผ่าน fb live + zoom

• 5 กค. ชี้แจงเวทีประชุมผู้บริหารสปสช.เขต

ระยะแรก
=>14-23 มิย. ส่งข้อมูลกลุ่ม ก ให้เขต ประสาน กปท. ในพื้นที่ +
โครงการตัวอย่าง

=>24-30 มิย. ผู้จัดการ (CM) ในพื้นท่ีปรับแผนการดูแลเพิ่มการจัดหา
ผ้าอ้อม

=>1-15 กค. หน่วยจัดบริการเสนอโครงการจัดหาผ้าอ้อมฯให้
คณะกรรมการกองทุนพิจารณาอนุมัติ

=>18-30 กค. หน่วยจัดบริการจัดหาผ้าอ้อม ให้กลุ่มเป้าหมาย

10

สปสช.จัดประชุมร่วมกับเขต ทุกวันพฤหัส เช้า 08.00-09.00 น. เริ่มวันที่ 30 มิย. 65 เป็นต้นไป ทาง Zoom
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จ านวนข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย (ก)
=>ส่วนกลางส่งข้อมูลกลุ่ม ก ให้เขต ประสาน กปท. ในพื้นที่ + โครงการตัวอย่าง

ผู้จัดการ (CM) ในพื้นที่
น ารายชื่อไปสอบทาน
และปรับแผนการดูแล
เพิ่มการจัดหาผ้าอ้อม

จ ำนวน จำ่ย 3 เดอืน วงเงนิ

33,893       2,700 91,511,100.00 



หน่วยจัดบริการ ทุกแห่ง
ขั้นเตรียมการ
๑.๑ ประเมินการสนับสนุนผ้าอ้อมให้ผู้มีสิทธิ 
กลุ่ม ก มีค่าคะแนนระดับความสามารถในการด าเนินกิจวัตร
ประจ าวัน ตามดัชนี ADL ระหว่าง ๐-๖ หรือ ตามแผนดูแลรายบุคคล 
(Care plan)
กลุ่ม ข บุคคลที่มีปัญหาการกลั้นอุจจาระหรือปัสสาวะไม่ได้
๑.๒ รวมรวมจ านวน ตาม ๑.๑ ค านวณงบประมาณค่าใช้จ่าย
๑.๓ จัดท าโครงการเตรียมเสนอกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (กองทุนต าบล) =>มีตัวอย่างโครงการ

ขั้นเสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ
๑.๑ ประสาน อปท. ส่งโครงการเสนอคณะกรรมการฯ
๑.๒ อปท. สั่งจ่ายงบประมาณให้หน่วยจดับริการ

ขั้นจัดหาและกระจายผ้าอ้อมผู้ใหญ่
๑.๑ จัดซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ตามระเบียบของหน่วยงาน
๑.๒ จัดท าทะเบียนคุม(รับ-จ่าย)ผ้าอ้อมผู้ใหญ่
๑.๓ จ่ายผ้าอ้อมผู้ใหญ่ให้ผู้มีสิทธิ
๑.๔ ติดตามประเมินการใช้ประโยชน์ 

ขั้นสรุปผลการด าเนินงาน
๑.๑ จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงาน
๑.๒ รายงานผลการด าเนินงาน => กปท.

ผู้มีสิทธิได้รับผ้าอ้อมผู้ใหญ่
กลุ่ม ก กลุ่ม ข+ มี........คนหาให้เจอ



กองทุนหลักประกันสุขภาพ(กปท.) ทุกแห่ง

ขั้นเตรียมการ
๑.๑ ประสานหน่วยจัดบริการให้ผู้มีสิทธิได้รับผ้าอ้อม

โดยเร็ว (ระยะแรก กลุ่ม ก ในเดือน กค. 65)
๑.๒ เตรียมงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพใน

ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ให้เพียงพอต่อการสนับสนุนใน
ระยะแรก ปีงบ 65
- ใช้งบที่ยังไม่มีการอนุมัติโครงการ
- อาจปรับงบจากโครงการที่อนุมัติแล้วแต่ไม่เร่งด่วน
- อาจสมทบเงิน อปท. เพิ่ม หากจ าเป็นและมีความพร้อม

ระยะต่อมา ปีงบบ 66 ด าเนินการได้เลย
ขั้นอนุมัติ
- ประชุม คก.กองทุนฯ เพื่ออนุมัติโครงการผ้าอ้อมฯ
- สั่งจ่ายเงินกองทุนฯ ให้หน่วยจัดบริการ

ขั้นติดตามและประเมินผล
๑.๑ ลงเยี่ยมติดตามผู้มีสิทธิที่ได้รับผ้าอ้อมผู้ใหญ่ กลุ่ม ก 

และ กลุ่ม ข
๑.๒ ก ากับติดตามการด าเนินงานของหน่วยจัดบริการ



กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ขั้นเตรียมการ
๑.๑ ปรับโปรแกรม 3C รองรับสิทธิประโยชน์ผ้าอ้อม

ผู้ใหญ่ ให้ผู้มีสิทธิ ทั้ง กลุ่ม ก และ ข
๑.๒ ชี้แจงและท าความเข้าใจให้กับผู้จัดการและ

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข

ขั้นด าเนินการ
- แจ้ง CM เข้าใช้โปรแกรม 3 C

ขั้นติดตามและประเมินผล
๑.๑ ติดตามก ากับการใช้งานโปรแกรม 3C
๑.๒ รับข้อเสนอปัญหาการใช้งานโปรแกรม
๑.๓ ให้ข้อเสนอแนะด้านวิชาการ
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๑. กลุ่มเป้าหมาย กลุ่ม ก

หากเข้าเงื่อนไขที่จะได้รับผ้าอ้อมผู้ใหญ่
ให้ CM ปรับแผนการดูแลรายบุคคลเพื่อเพิ่มการ

สนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่าย และ
ผ้าอ้อมทางเลือก (เป้าหมายxปริมาณผ้าอ้อมฯที่ใช้เฉลี่ย ๓ 
ชิ้น/วันxจ านวนวันxราคากลางต่อชิ้น) เสนอโครงการขอรับงบ
จาก

๒. กลุ่มเป้าหมาย กลุ่ม ข
๒.๑ ลงทะเบียนผู้มีสิทธิในโปรแกรม 3C
๒.๒ หน่วยจัดบริการจัดท าแผนการสนับสนุน

ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่าย และผ้าอ้อม
ทางเลือก ตามข้อบ่งช้ีทางการแพทย์และผลประเมิน
ของหน่วยจัดบริการ (เป้าหมายxปริมาณผ้าอ้อมฯที่ใช้เฉลี่ย 
๓ ชิ้น/วันxจ านวนวันxราคากลางต่อชิ้น) หน่วยจัดบริการ
เสนอโครงการเพื่อขอรับสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน
ต าบล

งบ LTC เหมาจ่าย 6,000 บาท/คน/ปี กับ สิทธิประโยชน์ผ้าอ้อมผู้ใหญ่

กองทุนหลักประกันสุขภาพ (เทศบาล/อบต)

ได้รับบริการตามสิทธิประโยชน์ LTC



งบ กปท. ท าโครงการอะไรอย่างไรได้บ้าง

ท าเรื่องสร้างเสริมสุขภาพกับชาวบ้านในพื้นที่

ท าเรื่องปัญหาสุขภาพกับชาวบ้านในพื้นที่

ท าเรื่องดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังในชุมชน

คัดกรองสุขภาพประชาชน/ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

จัดหาผู้อ้อมผู้ใหญ่ให้ผู้มีสิทธิ (กลุ่ม ก และ ข)
16



ขอรับงบ กปท.(จัดหาผู้อ้อมผู้ใหญ่ให้ผู้มีสิทธิ)ต้องท าอย่างไร

ท าโครงการ

อนุมัติโครงการ

จัดหาผ้าอ้อมให้ผู้
มีสิทธิ

รายงานผลงาน

สรุปผลงาน

สรุปเอกสาร
การเงิน

ส่งสรุปโครงการ

จัดเก็บผลงาน/
เงิน

ท าโครงการปี
ถัดไป
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หน่วยงานที่เสนอโครงการ

โดย คก.กองทุนฯ อนุมัติ

วิธีการจัดหา/วิธีจ่ายผ้าอ้อม จ่ายผ้าอ้อมให้ใคร/เมื่อไหร่

จ านวนผู้มีสิทธิที่ได้รับผ้าอ้อม



ตัวอย่างโครงการ



ระยะแรก กค- กย. 2565

กลุ่ม ก

กลุ่ม ข





กลุ่ม ก กลุ่ม ข



หน่วยจัดบริการ
ผ้าอ้อมผู้ใหญ่

ข้อมูลประกอบ
การจัดท าโครงการ

การจัดหาผ้าอ้อมฯ
เมื่อได้รับอนุมัติโครงการ

หมายเหตุ

หน่วยบริการ ผู้มีสิทธิ
กลุ่ม ก มีแผนความต้องการ
ผ้าอ้อม (ระบุใน CP)
กลุ่ม ข มีผลการประเมินการ
จัดหา หรือข้อบ่งชี้ฯ
จ านวนผู้มีสิทธิ x จ านวนที่ใช้
ต่อวัน x จ านวนวันที่จัดหา

ใช้ระเบียบหน่วยงานในการ
จัดหา

จัดท าทะเบียนคุมการจ่าย
ผ้าอ้อมให้ผู้มีสิทธิ

- ระยะแรก เน้นจัดหาให้ กลุ่ม 
ก หากรวบรวม กลุ่ม ข ได้ ให้
ท าคู่ขนานกันไป
- จัดหาผ้าอ้อมและแผ่นรอง
ซับก่อน ส่วนผ้าอ้อมทางเลือก
จัดหาในระยะถัดไป

ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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กรณีศึกษา

• นาย ชู อายุ 62 ปี มีภาวะพึ่งพิง(ป่วย
ติดเตียงอยู่ที่บ้าน) ค่าคะแนนกิจวัตร
ประจ าวัน (ADL) =3 หากต้องการจะ
รับผ้าอ้อมต้องท าอย่างไร?

• นางชัย อายุ 57 ปี มีภาวะกลั้นปัสสวาะไม่ได้ หาก
ต้องการจะรับผ้าอ้อมต้องท าอย่างไร?

ค าตอบ...
กรณีอยู่ต่างจังหวัด
กรณีอยู่ใน กทม.

ค าตอบ...
กรณีอยู่ต่างจังหวัด
กรณีอยู่ใน กทม.

กลุ่ม ก กลุ่ม ข



24

แนวตอบ การสนับสนนุผา้อ้อมผู้ใหญ่จากงบกองทนุหลกัประกันสุขภาพ 

๑. กลุ่มเป้าหมาย กลุ่ม ก
๑.๑ หน่วยจัดบริการรวบรวมกลุ่มเป้าหมาย
๑.๒ หน่วยจัดบริการปรับแผนการดูแลรายบุคคลเพื่อเพิ่มการสนับสนุน

ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่าย และผ้าอ้อมทางเลือก (เป้าหมายx
ปริมาณผ้าอ้อมฯที่ใช้เฉล่ีย ๓ ชิ้น/วันxจ านวนวันxราคากลางต่อชิ้น)
และท าทะเบียนคุมจ านวนการใช้ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ฯ

๑.๓ หน่วยจัดบริการเสนอโครงการเพื่อขอรับสนับสนุนงบประมาณ
จากกองทุนต าบล

๑.๔ คณะกรรมการกองทุนต าบลพิจารณาอนุมัติโครงการให้กับ
หน่วยจัดบริการ

๒. กลุ่มเป้าหมาย กลุ่ม ข
๒.๑ หน่วยจัดบริการรวบรวมกลุ่มเป้าหมาย 
๒.๒ หน่วยจัดบริการจัดท าแผนการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรอง

ซับการขับถ่าย และผ้าอ้อมทางเลือก ตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์และผล
ประเมินของหน่วยจัดบริการ (เป้าหมายxปริมาณผ้าอ้อมฯที่ใช้เฉลี่ย 
๓ ชิ้น/วันxจ านวนวันxราคากลางต่อชิ้น) และท าทะเบียนคุมจ านวน
การใช้ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ฯ

๒.๓ หน่วยจัดบริการเสนอโครงการเพื่อขอรับสนับสนุนงบประมาณ
จากกองทุนต าบล

๒.๔ คณะกรรมการกองทุนต าบลพิจารณาอนุมัติโครงการให้กับ
หน่วยจัดบริการ

แนวทางการสนับสนุนจัดหาผ้าอ้อมให้กับกลุ่มเป้าหมาย

นาย ชู อายุ 62 ปี นางชัย อายุ 57 ปี

แหล่งงบประมาณ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ (เทศบาล/อบต) กองทุนหลักประกันสุขภาพ กทม.
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ค าถาม

อบต./เทศบาลจะอนุมัติงบกองทุน
หลักประกันสุขภาพให้ผู้มีสิทธิ

ได้รับผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ต้องท าอะไร
อย่างไรบ้าง?

ระยะแรก ปีงบ 65 (กรกฎาคม-กันยายน)
- ใช้งบที่ยังไม่มีการอนุมัติโครงการ
- อาจปรับงบจากโครงการที่อนุมัติแล้วแต่ไม่เร่งด่วน
- อาจสมทบเงิน อปท. เพิ่ม หากจ าเป็นและมีความพร้อม



ระบบข้อมูลและโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง

• รายชื่อ กลุ่ม ก

• รายใหม่

โปรแกรมLTC

• รายช่ือ กลุม่ ข

• ประเมินความตอ้งการ

โปรแกรม 3C
• เสนอโครงการ

• ท าฎีกาเบิกจ่าย

โปรแกรม กปท.

https://obt.nhso.go.th/obt/home

http://ltc.anamai.moph.go.th/

http://ltc.nhso.go.th/ltc/#/login
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โปรแกรม กปท.(กองทุนต าบล) 
https://obt.nhso.go.th/obt/home
โปรแกรม LTC
http://ltc.nhso.go.th/ltc/#/login
โปรแกรม 3C
http://ltc.anamai.moph.go.th



Update การใช้งานโปรแกรมเพื่อจัดท าโครงการผ้าอ้อมฯ

• ใช้โปรแกรมตัว
เดิมเสนอโครงการ

กค-กย.65

• เตรียมการรองรับ
โปรแกรมใหม่

สค-กย.65
• ใช้โปรแกรมตัว

ใหม่เสนอโครงการ

ตค.65
https://tobt.nhso.go.th/obt/home https://chf.nhso.go.th/chf



สุขภาพดี มีหลักประกัน ท้องถิ่นสร้างสรรค์ กปท.สนับสนุน

ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมสร้างความดี ร่วมกัน
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ปรเมศร์ เพ็งสว่าง นักวิชาการหลักประกันสุขภาพ สปสช.เขต 7 ขอนแก่น
090-1975209 e-Mail : poramete.p@nhso.go.th




