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คู่มือการด าเนินงาน CM ส าหรับการจัดการข้อมูลภายใต้โปรแกรม LTC

1 2 3



คู่มือการด าเนินงาน LTC

4 5



ชุดสิทธิประโยชนก์ารจดัการสาธารณสุขให้แก่ผู้ทีม่ภีาวะพึงพิง
(เดิม เหมาจ่ายให้ 5,000 ต่อราย ปี 64 เหมาจ่าย 6,000 ต่อราย  ให้บริการ 1 ปี )

กิจกรรมบริการ กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม 3 กลุ่ม 4

1.ประเมินก่อนให้บริการและวางแผนการดแูล 
(Care
Plan) โดย CM

1 คร้ัง/ปี 1 คร้ัง/ปี 1 คร้ัง/ปี 1 คร้ัง/ปี

2.ให้บริการฯ (บุคลากรสาธารณสุข/ทีมหมอ
ครอบครัว)

เดือนละ 1 คร้ัง เดือนละ 2
คร้ัง

3.ให้บริการดูแลที่บ้าน/ชมุชน โดยผู้ช่วยเหลือ
ดูแลฯ
(CG) หรือเครือข่ายสุขภาพอืน่ หรืออาสาสมัคร 
จิตอาสา

เดือนละ 1
คร้ัง

สัปดาห์ละ 1 คร้ัง สัปดาห์ละ 2
คร้ัง

4.จัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ (อาจยืม/ได้รับ
สุทธิฯ)

5.ประเมินผลการดูแลและปรับแผนการดแูล 6 เดือนละ/
คร้ัง

3 เดือนละ/คร้ัง 1 เดือนละ/
คร้ัง



ข้ันตอนการใช้โปรแกรม 3C



รหัสผ่านงาน LTC

รหัสผ่าน LTC กรมอนามัย
http ://ltc.anamai.moph.go.th

รหัสผ่าน LTC สปสช.
http://ltc.nhso.go.th/ltc/





1. ลงทะเบียน CM



1. ลงทะเบียน 
CM/CG/CC



กรอกประวัติ CM เพ่ือเชื่อมกบัหน่วยงานที ่CM ดูแล

เลือกหน่วยงานที่จัดอบรมให้CM



เลอืกสถานะ CM

CM หลังจากบันทึก แล้ว 
ต้องรอศูนย์อนามัย อนุมัติ

ก่อนจึงจะใช้งานได้

Admin
คุณ ปาริชาติ ชนะหาญ
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

096-3529979



ขั้นตอนการใช้งานโปรแกรม LTC กรมอนามยั

1. ลงทะเบียน CG



กรอกประวตั ิCG

หลังบันทึก CG ต้องรอ ให้จังหวัดอนุมัติก่อน CM จึงจะ
มองเห็นรายช่ือ CG ได้

ระวัง ลง ข้อมูลหน่วยบริการให้เปน็หน่วยเด่ียวกันกับ 
CM จึงจะมองเห็นรายช่ือ





3.ลงทะเบยีน

CC







ข้ันตอนการ
ใช้งาน
โปรแกรม 
LTC 
กรมอนามัย

คลิกเข้าสู่ระบบ



ใส่ รหัสผ่าน ตามที่ได้ก าหนดไว้ที่ได้รับทางเมลจากกรมอนามัย





ลงทะเบียนผู้สูงอายุ
กรณีไม่สามารถซิงค์มา
จากระบบ สปสช.





คลิกเลือกท า care plan



การท า Care Plan คร้ังแรก



การบันทึก CARE PLAN

CP ปี 62 ครั้งท่ี 1

CP ปี 62 ครั้งท่ี 2

ท า CP 
แบบเสนอ
อนุกรรมการ

แผนการดูแลให้ CG

ยังไม่ท าแผนการ
ดูแลให้ CG









หัวข้อก าหนดการรายสัปดาห์



กิจกรรมหลักรายสัปดาห์

1.ท าความสะอาดร่างกาย
และสิ่งแวดล้อม

2.โภชนาการ

3.การเคล่ือนย้าย

4.การอาบนน ้า

5.สระผม

6.โภชนา

7.การช่วยในระบบขับถ่าย /
ปัสสาวะ/ระบบสืบพันธ์ุ

8.แผลกดทับ/สะโพก

9.สุขภาพจิต

10.บริการพิเศษอื่น ๆ

11.การจัดสภาพแวดล้อม





คลิกเพ่ือพิมพ์
แผนการดูแล



แผนการดูแล



ดาวน์โหลดข้อมูลที่ลงทะเบียนไว้





ส่ิงที่ควรรู้

กรณีcm ย้ายหน่วยบริการ ให้แจ้ง จังหวัด เพ่ือแก้ไข  หรือแจ้งศูนย์อนามัยได้
โดยตรง

กรณีแก้ไขข้อมูล cg ให้แจ้ง จังหวัด เพ่ือแก้ไข  หรือแจ้งศูนย์อนามัยได้โดยตรง

ปัจจุบัน นโยบาย LTC ครอบคลุมการดูแลทุกกลุ่มอายุทุกสิทธ์ิท่ีมีภาวะพึงพิง 
ADL ต ่ากว่า 11

โปรแกรม LTC สปสช และกรมอนามัย เช่ือมได้ทุกสิทธ์ิ ทุกกลุ่มอายุท่ี adl ต ่า
กว่า 11

เม่ือได้รับการโอนเงินจากสปสช.มาท่ีกองทุน อบต / อปท แล้วให้จัดท าโครงการ
และ CP เพ่ือน าเสนออนุกรรมการltc อนุมัติภายใน 30 วัน  และรอรับการโอน
เงินลงศูนย์หรือ หน่วยบริการ ภายใน 45 วัน(หากมีงบประมาณเหลือท่ีกองทุน 
LTC สามารถท าโครงการและ cp ได้เลยไม่ต้องรอเงินโอน)



ตัวอย่างcare plan





ประเด็นซักถาม


