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ภายใต้การสนับสนุนของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
วันที่ 7 กรกฎาคม 2565

แนวทางการด าเนินงาน สิทธิประโยชน์ ผ้าอ้อมผู้ใหญ่/แผ่นรองซับการขบัถ่ายในกลุม่ผู้
ที่ติดบา้นติดเตียงและผู้มีปญัหากลั้นการขบัถ่าย คนไทยทุกสทิธิ์



กองทุนหลักประกันสุขภาพที่ด าเนินการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
กองทุน กลุ่มเป้าหมาย/ ผู้จัดบริการ/ขอสนับสนุน

งบประมาณจากกองทุน
อปท.ที่บริหาร

จัดการ
งบประมาณ อปท.สมทบ

1. กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ 

ครอบคลุมทุกสิทธิ

ส่งเสริมการจัดบริการ สร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค 
ฟื้นฟูสมรรถภาพ และรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิง

รุก ส าหรับกลุ่มแม่และเด็ก กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มคน
พิการ กลุ่มผู้ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยง กลุ่มผู้ป่วย
โรคเรื้อรังรวมทั้งกลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
(เชื่อมโยงแผนงานโครงการจากนโยบายทุกระดับได้)

หน่วยบริการ สถานบริการ 
หน่วยงานสาธารณสุข 
หน่วยงานอื่นๆ องค์กร 

หรือกลุ่มประชาชน

เทศบาล   อบต 45 บาท ต่อ
ประชากร

ตามเกณฑ์
รายได้ของ
อปท.หรือ
มากกว่า

2. บริการสาธารณสุขส าหรับ
ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน 
(Long Term Care : LTC)

ครอบคลุมทุกสิทธิ

บริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข ส าหรับผู้ที่มี
ภาวะพ่ึงพิงตามชุดสิทธิประโยชน์ที่บ้านหรือในชุมชน

เป็นการดูแลต่อเนื่องจนครบ 12 เดือน 
ส่งต่อผู้ป่วยของบฟื้นฟูสมรรถภาพได้

หน่วยบริการ สถานบริการ 
หรือศูนย์พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุท่ีเชื่อมโยง

บริการทางสังคม

เทศบาล   อบต. 6,000 บาทต่อ
ผู้มีภาวะพึ่งพิง

ไม่สมทบ

3. บริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้าน
การแพทย์ ระดับจังหวัด
(กองทุนฟื้นฟูฯระดับจังหวัด)

เฉพาะสิทธิ UC

บริการฟื้นฟสู าหรับ ผู้พิการ ผู้สูงอายุที่มีข้อจ ากัดใน
การปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตที่ไม่เข้าเกณฑ์  ผู้พิการ 

ผู้ป่วยท่ีอยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้มีภาวะพึ่งพิง
เชื่อมโยงการดูแลจากกปท. กองทุน LTC ได้

หน่วยบริการ  สถานบริการ  
หน่วยงานสาธารณสุข 

หน่วยงานอื่น  หรือ กลุ่ม/
องค์กรประชาชน 

อบจ. 5 บาทต่อ
ประชากรสิทธิ 

UC

ตามที่ได้รับ 
หรือมากกว่า

ทุกกองทุน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการจัดบริการ



ความเป็นมา

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาต ิคร้ังที่ 5/2565 วันที่ 2 พฤษภาคม 2565
1. เห็นชอบให้ผา้อ้อมผู้ใหญ่/แผน่รองซับการขับถ่ายในกลุม่เป้าหมาย 

เป็นสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกนัสขุภาพแห่งชาต ิโดยให้มีผลตัง้แต ่2 พฤษภาคม 2565 เนื่องจากมีงบประมาณเหลือจา่ย
รองรับ (ปี 2565 คาดการณ์งบที่ต้องใช้ประมาณ 232.66 ล้านบาท)

2. เห็นชอบ (ร่าง) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจา่ยชดเชยฯ จากงบค่าบริการสาธารณสขุร่วมกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (กองทุนหลักประกันสขุภาพในระดบัท้องถิน่หรือพื้นที่ และกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จ าเป็นต่อสุขภาพระดับ
จังหวัด) ที่คงเหลือและไม่มีแผนการใช้จ่าย ส าหรับบริการผ้าอ้อมผู้ใหญ่/แผ่นรองซับการขับถ่ายในกลุม่เป้าหมาย โดยมอบ 
สปสช.ปรับแก้ไข ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศหลักเกณฑ์ฯที่เกีย่วข้อง เพื่อให้สามารถด าเนินการได้

3. เห็นชอบการเพิ่มรูปแบบผลิตภัณฑ์ใหห้ลากหลาย เช่น แผ่นรองซับ ผ้าอ้อมทางเลอืก และการพิจารณาขยายเป้าหมาย
ไปยังกลุ่มผู้ป่วยอืน่ๆ ที่ไม่สามารถกลั้นปัสสาวะอจุจาระได้ รวมถึงประเด็นการบรหิารจัดการด้วยการจดัซื้อรวมหรอืการตอ่รอง
ราคาในระดับประเทศ เน้นผลิตภณัฑ์ที่ผลติในประเทศ

4. รับรองมติในท่ีประชุมเพื่อด าเนินการไดท้ันที
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กฎหมาย/ ระเบียบ/ มติที่เกี่ยวข้อง

1. (ร่าง) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการจ่ายชดเชยฯ จากงบค่าบริการสาธารณสุขร่วมกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

2. มติท่ีประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2565 วันที่ 2 พฤษภาคม 2565
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หน่วยจัดบริการจัดท าแผนการสนับสนุนผ้าอ้อมฯ

คณะกรรมการกองทุนต าบล
พิจารณาอนุมัติโครงการ ให้กับหน่วยจัดบริการ

บุคคลที่มีภาวะปัญหากลั้นปัสสาวะอุจจาระไม่ได้ 

หน่วยจัดบริการค้นหากลุ่มเป้าหมาย

ตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์และผลประเมินของหน่วยจัดบริการ

เสนอโครงการเพื่อขอรับสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนต าบล

หน่วยจัดบริการปรับแผนการดูแลรายบุคคล
เพื่อเพิ่มการสนับสนุนผ้าอ้อมฯ 

บุคคลที่มีภาวะติดบ้าน ติดเตียง (กลุ่ม LTC ADL เท่ากับหรือน้อยกว่า𝟔) 

ภาพแสดงแนวทางการเบิกจ่ายค่าบริการตามสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เพื่อสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่าย และผ้าอ้อมทางเลือกจากงบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

ผู้มีสิทธิลงทะเบียนขอรับทีห่นว่ยบรกิารใกล้บ้าน

รายเก่า รายใหม่ เชิงรับ เชิงรุก

หน่วยจัดบริการค้นหากลุ่มเป้าหมาย

หน่วยจัดบริการจัดหาจัดหาผ้าอ้อมจ่ายให้ผู้มีสิทธิ

**หน่วยจัดบริการ
1. หน่วยบริการ
2. ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
3. อปท.



หน่วยจัดฯ ประเมินภาวะฯตามแบบประเมิน
หรือใช้ผลข้อบ่งช้ีทางการแพทย์ยืนยัน

1. CM ปรับCP ตามรอบประเมิน + ประเมินการใช้ผ้าอ้อมเพ่ิม
2. CM ท าแผน CP รายใหม่+และประเมินการใช้ผ้าอ้อมฯ 

หน่วยจัดบริการ*

• บุคคลที่มีภาวะพ่ึงพิง 
ไม่อยู่ในระบบ LTC

• บุคคลที่มีภาวะปัญหากลั้นปัสสาวะหรือ
อุจจาระไม่ได้ ที่มีผลการประเมินหรือมีข้อ
บ่งชี้ทางการแพทย์ บุคคลที่มีภาวะปัญหากลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้

ตามผลการประเมินหรือข้อบ่งชี้ทางการแพทย์
บุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง

(LTC CP (ADL≤6)

เสนอโครงการ เพื่อขอรับสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนต าบล

*หน่วยจัดบริการ จัดหาและน าส่งผ้าอ้อมฯ ให้กับกลุ่มเป้าหมายหรือให้ญาติหรือผู้ดูแลรับแทน

คณะกรรมการกองทุนต าบลพิจารณาอนุมัติโครงการ ให้กับ*หน่วยจัดบริการ

*หน่วยจัดบริการ
1. หน่วยบริการ
2. ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
3. อปท.

ช่องทางการ
สนับสนุนผ้าอ้อมฯ 
ให้กับกลุ่มเป้าหมาย

สรุปจ านวนกลุ่มเป้าหมาย/ ประเภทผ้าอ้อมฯ จ านวนชิ้น/จ านวนวัน/
จ านวนงบประมาณท่ีใช้ในการสนับสนุน

ประชาชน ผู้ป่วย หรือ ญาติ หรือ
เครือข่ายภาคประชาชน ▪ แจ้ง1330 รับเรื่อง

▪ แจ้ง สปสช.เขต

ขั้นตอนการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่ายและผ้าอ้อมทางเลือก
จากกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

รับเรื่อง / ค้นหา / LTC เดิม
รวบรวม จ าแนก กลุ่มเป้าหมาย

หมายเหต;ุ
1. ใช้เงินเหลือจ่ายกองทุนท้องถิ่น
2. พื้นที่ไม่มีกองทุนท้องถิ่น จ านวน 30+ แห่ง ใช้เงินกองทุน
ฟื้นฟูจังหวัด (อบจ.) 6



สิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กรณีผ้าอ้อมผู้ใหญ่/แผ่นรองซับการขับถ่าย
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1. ผลการศึกษาความคุ้มค่าของผ้าอ้อมผู้ใหญ่ส าเร็จรูป ปี 2553 โดย 
HITAP ; หากสนับสนุนผ้าอ้อมฯ วันละ 3 ชิ้นต่อคน (ราคาชิ้นละ 20.06 
บาท (ราคาตลาด ณ ช่วงเวลานั้น)) จะช่วยประหยัดรายจ่ายครัวเรือน
ประมาณ 21,664 บาทต่อปี
2.รมว.ก.สธ.เห็นชอบข้อเสนอของกรมอนามัย ให้ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ส าหรับ

ผู้สูงอายุที่มีภาวะติดเตียง เป็นของขวัญในวันผู้สูงอายุ
3. ความเห็นของสภาพัฒน์ ควรพิจารณาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ร่วมจัดสรรงบประมาณ ค่าบริการผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน 
4.มติคณะอนุกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ วันที่ 25 เม.ย.65
: เห็นชอบให้เป็นสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 2 พ.ค. 2565
: เห็นชอบ (ร่าง) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายชดเชยฯ จาก

งบค่าบริการสาธารณสุขร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
: เห็นชอบการเพิ่มรูปแบบผลิตภัณฑ์และการพิจารณาขยายเป้าหมาย

1. เห็นชอบให้ผ้าอ้อมผู้ใหญ่/แผ่นรองซับการขับถ่ายใน
กลุ่มเป้าหมาย เป็นสิทธิประโยชน์ในระบบ
หลักประกันสุขภาพแหง่ชาต ิโดยให้มีผลตั้งแต่ 2
พ.ค.2565

2. เห็นชอบ (ร่าง) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการ
จ่ายชดเชยฯ จาก กองทุนหลักประกันสขุภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ที่คงเหลือและไม่มีแผนการใช้
จ่าย โดยมอบ สปสช.ปรับแก้ไข ข้อบังคับ ระเบียบ 
ประกาศหลักเกณฑ์ฯที่เกี่ยวข้อง 

3. เห็นชอบการเพิ่มรูปแบบผลิตภัณฑใ์ห้หลากหลาย 
และการพิจารณาขยายเป้าหมายไปยังกลุ่มผู้ป่วย
อื่นๆ ที่ไม่สามารถกลั้นปัสสาวะอุจจาระได้

ที่มา มตคิกก.หลักฯ



❖ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเบิกจ่ายชดเชยส าหรบับริการผ้าอ้อมผู้ใหญ่/   
แผ่นรองซับการขับถ่าย

▪ หลักเกณฑ์
1) ส าหรับคนไทยทุกคน ที่มีภาวะติดบ้าน ติดเตียง กลุ่มที่มีปัญหาการกลั้นอุจจาระปัสสาวะไม่ได้ และมีค่าคะแนน

ระดับความสามารถในการด าเนินกิจวัตรประจ าวัน ตามดัชนี ADL ระหว่าง 0-6 หรือ ตามแผนดูแลรายบุคคล 
(Care plan)

2) กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (กองทุนต าบล) เป็นผู้จัดสรรค่าใช้จ่าย เพื่อให้บริการตาม 
Care plan ภายใต้โครงการที่เสนอขอรับงบประมาณจากกองทุนฯ 

3) หน่วยบริการ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ หรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าโครงการเพื่อขอรับสนับสนุนงบประมาณ
จากกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่  ตามกลุ่มเป้าหมายที่มีแผนดแูลรายบุคคล (Care 
plan) แล้ว โดยได้รับงบเพิ่มเติมจากอัตราที่ได้รับเดิม ตามวงเงินที่คาดว่าจะใช้ (เป้าหมาย x ปริมาณผ้าอ้อมที่ใช้
เฉลี่ย 3 ชิ้น/วัน x จ านวนวัน x ราคากลางต่อชิ้น)  ราคากลาง 9.50 บาท

4) อัตราราคากลางและจ านวนที่ใช้ต่อวัน เป็นไปตามที่ สปสช.ก าหนดภายใต้ค าแนะน าของกรมอนามัย กสธ.
❑ วิธีการและเงื่อนไขการเบิกจ่าย ให้เป็นไปตามที่ สปสช.ก าหนด



ตัวอย่างข้อมูลกองทุนเป้าหมาย





















แผนด าเนินงานสนับสนุนผ้าอ้อมและแผ่นรองซับ

1. ประชุมชี้แจง อปท. และหน่วยจัดบริการ เป้าหมาย และหน่วยงาน ศูนย์วิชาการ
ที่เกี่ยวข้อง วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 
- เพื่อให้หน่วยจัดบริการเตรียมกลุ่มเป้าหมายและปรับแผนการดูแล
- หน่วยจัดบริการจัดเตรียมโครงการเพ่ือขออนุมัติด าเนินการ
- เตรียมการจัดซื้อผ้าอ้อมและแผ่นรองซับ

2. สปสช.เขต ติดตามการด าเนินการในพื้นที่กองทุนและหน่วยจัดบริการเป้าหมาย
3. ประชาสัมพันธ์เชิงรุก ผ่านสื่อช่องทางต่างๆ



การป้องกันโรคไตในชุมชน
ภายใต้การสนับสนุนจาก

“กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพื้นที่”



ที่มา และความส าคัญในการขับเคลื่อนทศวรรษการป้องกันและชะลอภาวะไตเรื้อรัง
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ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2565 วันที่ 2 พฤษภาคม 2565



บทบาท สปสช. 
ในการขับเคลื่อนทศวรรษการป้องกันและชะลอภาวะไตเรื้อรัง

๑. จัดท า “ตัวอย่างโครงการ” ที่มีกิจกรรมที่เหมาะสมในการชะลอไตเสือ่ม เพื่อให้หน่วยบริการ
ใชใ้นการขอรับงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

๒. ประสานกรมวิชาการ กระทรวงสาธารณสุขทีเ่ก่ียวข้อง ให้การสนับสนุนด้านวิชาการและก ากับ
ติดตามการด าเนินงานของหน่วยบริการ

๓. ขับเคลื่อนนโยบายร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ที่มีความพร้อม 
และมีงบประมาณสนับสนนุ ส่วนกองทุนฯที่มีความพร้อม แต่มีงบประมาณไม่เพียงพอ สปสช. 
พิจารณาปรบัปรุงหลักเกณฑ์ฯ เพื่อให้สามารถด าเนินการตามนโยบายได้

๔. ประสานกับกระทรวงมหาดไทย และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อให้การสนับสนุน
การด าเนินงาน รวมทั้งร่วมก ากับติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ลักษณะของกิจกรรมโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 
จาก “กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (กปท.)”

การตรวจคัดกรองโรคไตในกลุ่มประชากรเสี่ยง ค้นหาผู้มีความเสี่ยงโรคไตโดยเร็วและจัดให้
ได้รับความรู้และความตระหนักลดความเสี่ยงโรคไต  การประเมินโอกาสเสี่ยงโรคไต การ
จัดท าทะเบียนผู้เสี่ยงโรคไตเพ่ือก ากับติดตามอย่างสม่ าเสมอ

การสร้างความตระหนักในกลุ่มประชากรเสี่ยง การจัดให้ความรู้และปรับลดพฤติกรรมเสี่ยง 
การพัฒนานวัตกรรมในสื่อสารและการจัดกิจกรรมสื่อสารความรู้ที่มีประสิทธิภาพ 

การจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนเพื่อลดความเสี่ยงโรคไต เช่น การดูแลการใช้สมุนไพรในชุมชน 
การจัดสิ่งแวดล้อมชุมชน เช่น การจัดท าธรรมนูญชุมชน ร้านค้า ร้านอาหารมีเมนูชูสุขภาพ
หรือลดเค็ม การส่งเสริมเกษตรชีวภาพไม่ใช้สารเคมี

การจัดการดูแลผู้ป่วยโรคไตในชุมชนและการเชื่อมโยงการบริการสุขภาพ คลินิกชะลอไต
เสื่อม กับเครือข่ายต่างๆ การจัดระบบการดูแลและการให้บริการสุขภาพครอบคลุมกลุ่ม
ผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคไตและโรคหัวใจและหลอดเลือดของชุมชน

1

2

3

4



❖ กิจกรรมเพื่อชะลอไตเสื่อม    มติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพฯ 6 ม.ค.65

๑. คณะกรรมการนโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ รับทราบนโยบาย“ทศวรรษมาตรการการชะลอไตเสื่อม เพื่อลดผู้ป่วยโรคไต
รายใหม”่ และสนับสนุนการขับเคลื่อนในพื้นที่

๒. กระทรวงสาธารณสุข ขับเคลื่อนนโยบายให้หน่วยบริการทุกระดับจัดบรกิาร CKD clinic Model ในชุมชน แบบ Multi function 
โดยทีมสหวิชาชีพ (แพทย์ , พยาบาล , เภสัชกร ,นักกายภาพบ าบัด และโภชนากร)

๓. รพช. , รพ.สต. , ท้องถิ่น และองค์กรเอกชน เสนอโครงการเพื่อรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่ โดยในโครงการจะมีกิจกรรม ดังนี้

๑) การค้นหาผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงที่ไตจะเสือ่ม เช่น ผู้ป่วยเบาหวาน ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ผู้ที่ใช้ยารักษาโรคเป็นเวลานาน 
เป็นต้น

๒) การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (ตามแนวทาง/คู่มือ/แบบฟอร์ม ตามรูปแบบคลองขลุง Model/ทรายทอง/
มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

๓) การเยี่ยมบ้าน (แบบมีเป้าหมาย ให้ความรู้/ติดตามและประเมินผล/รบั-ส่งให้เข้าถงึบริการ)
๔) การสร้างความรู้ให้กับประชาชน ให้สามารถดูแลตนเองได้ มีการเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรม ลดพฤติกรรมเสี่ยง
๕) เฝ้าระวังการใช้สมุนไพร ยา อาหาร และส่งเสริมการออกก าลงักาย
๖) บริการสุขภาพสงัคม (Social health) รณรงค์สื่อสารด้านสุขภาพ การจัดการสิ่งแวดลอ้ม การให้ความรู้

ผู้ประกอบการ อสค. ผู้ดูแลผู้ป่วย
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“CLASS”

ค้นหา/คัดกรอง หรือ
เช่ือมโยงฐานข้อมูลกับ

หน่วยบริการในพื้นที่ และ
จัดท าทะเบียนฐานข้อมูล 

คัดกรองเบื้องต้น 
ซักประวัติ 

ตรวจวัดสัญญาณชีพ 

“CAMP”

ให้ความรู้และค าแนะน า
เพ่ือให้เกิดการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการปรุงและกิน

อาหารที่เป็นประโยชน์ 
และไม่เกิดโทษแก่ผู้ป่วย
เบาหวาน ความดันโลหิต
สูง และโรคไตเรื้อรัง  หรือ
อาจสาธิตการปรุงอาหาร

“CLUB”

จัดตั้งกลุ่ม/ชมรม/
เครือข่าย เพ่ือสร้างความ
เข้มแข็ง และประสิทธิภาพ
ในการดูแลตนเอง และการ

ดูแลผู้อื่น เชื่อมต่อจาก
หน่วยบริการสู่ชุมชน

“COPs”

แลกเปลี่ยน/เรียนรู/้
ถ่ายทอดประสบการณ์ 
เพ่ือพัฒนา/ต่อยอด 

สู่การเป็นต้นแบบในการ
ชะลอการเสื่อมของไต โดย

ความร่วมมือระดับ
ท้องถิ่น/พื้นที่

การป้องกันและชะลอการเสื่อมของไต ด้วยกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น

การขับเคลือ่นทศวรรษการป้องกันและชะลอภาวะไตเรื้อรัง (4Cs Model)

กปท./สปสช.เขต/งบประมาณ

ประชาชน/บุคลากร/งบประมาณ

ฝึกอบรม/วิจัย/ให้ค าปรึกษา

หน่วยบริการ/บุคลากร/วิชาการ



แผนด าเนินงานสนับสนุนการป้องกันโรคไตในชุมชน

1. สปสช.ส่วนกลาง ชี้แจง อปท. และหน่วยจัดบริการ เป้าหมาย และหน่วยงาน 
ศูนย์วิชาการที่เกี่ยวข้อง วันที่ 23 มิถุนายน 2565
สปสช.เขต ชี้แจงวันที่ 7 กรกฎาคม 2565
- เพื่อให้ องค์กรภาครัฐ ภาคประชาชน หน่วยบริการ เสนอโครงการเพ่ือขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณ
- สปสช.เขต ติดตามการด าเนินการในพื้นที่กองทุนและหน่วยจัดบริการเป้าหมาย

2. ประชาสัมพันธ์เชิงรุก ผ่านสื่อช่องทางต่างๆ




