คู่มือการปฏิบัติราชการ
การลงทะเบียน และยื่นคาร้องขอยืมอุปกรณ์ฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง
เทศบาลตาบลท่าพระ อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตาบลท่าพระ
โทร. ๐-๔๓๒๖-๒๒๕๐ และ ๐๙๑-๐๕๐๓๗๒๒

คานา
จากการดาเนิ น งานให้ บ ริ การด้านสุ ขภาพในกลุ่ มผู้ สู งอายุ คนพิการ ผู้ ด้อยโอกาสและผู้ ที่มีภ าวะพึ่งพิงผ่ าน
โครงการ/กิจกรรม การเยี่ยมบ้านเชิงรุก สาย(ไม่)ลับตรวจจับสุขภาพ โรงเรียนผู้สูงอายุ การจัดบริการดูแลระยะยาว
สาหรับผู้สูงอายุและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care) ตลอดจนการให้บริการสุขภาพขั้นพื้นฐานอื่นๆ ได้แก่
การตรวจสุขภาพประจาปี การให้คาปรึกษาและแนะนาด้านสุขภาพ เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ/กิจกรรม คณะทางานได้มีการ
รวบรวมข้อมูล ปัญหาอุปสรรคและความต้องการของกลุ่มผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง มาทาการ
วิ เ คราะห์ พบว่ า กลุ่ ม ผู้ สู ง อายุ คนพิ ก าร ผู้ ด้ อ ยโอกาสและผู้ ที่ มี ภ าวะพึ่ ง พิ ง มี ค วามยากล าบากในการเดิ น ทางไป
โรงพยาบาล เพื่อรับการบาบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพ มากกว่าผู้ป่วยทั่วไป ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ขาดอุปกรณ์
เครื่องช่วยความพิการเพื่อใช้ในการฟื้นฟูสมรรถภาพและรักษาต่อที่บ้าน หน่วยบริการชุมชนมีอุปกรณ์ไม่เพียงพอต่อความ
จาเป็นของผู้ป่วยในพื้นที่ ส่งผลกระทบทางด้านสุขภาพของผู้ป่วย คือ เกิดภาวะแทรกซ้อนเพิ่มขึ้น ข้อต่อยึดติด แผล
กดทับ ติดเชื้อในปอด โครงสร้างร่างกายผิดรูป เกิดโรคแทรกซ้อนอื่นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ประกอบกับ
ผู้บริหารเทศบาลตาบลท่าพระ มีนโยบายในการจัดตั้งศูนย์บริการกายอุปกรณ์ เป็นศูนย์ประสานงานการยืมกายอุปกรณ์
รับบริจาคกายอุปกรณ์ สาหรับผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้ป่วยระยะสุดท้ายและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงใน
พื้นที่ เทศบาลตาบลท่าพระ จึงได้จั ดทาโครงการและของบสนับสนุนจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์และกายอุปกรณ์จาก
กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดขอนแก่น เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีอุปกรณ์ฟื้นฟูสมรรถภาพที่เหมาะสมกับสภาพปัญหาด้าน
สุขภาพ สามารถเข้าถึงบริการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จาเป็นต่อสุขภาพอย่างต่อเนื่อง ได้รับความสะดวกสบายในการดูแลและ
ฟื้นฟูสุขภาพร่างกาย บรรเทาอาการเจ็บป่วย ลดภาวะแทรกซ้อน ลดภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวและโรงพยาบาล
ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนที่มาขอรับบริการ และบุคลากรได้มีความเข้าใจที่ถูกต้องมีแนวทางในการปฏิบัติที่ชัดเจน
อันจะนาไปสู่ความสะดวก รวดเร็ว และถูกต้องในการขอรับบริการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดทาคู่มือการ
ลงทะเบียน และยื่นคาร้องขอยืมอุปกรณ์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และ ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ขึ้น
เทศบาลตาบลท่าพระ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการลงทะเบียน และยื่นคาร้องขอยืมอุปกรณ์ฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และ ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง จะช่วยสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในการยื่นคาร้อง รวมทั้งทราบ
แนวทางในการปฏิบัติที่ชัดเจน ซึ่งจะทาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบุคคลดังกล่าวและประชาชนที่มาขอรับบริการ รวมทั้ง
บุคลากรหน่วยงานเพื่อยึดเป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ถูกต้อง ต่อไป
๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เทศบาลตาบลท่าพระ

เงื่อนไขของผู้ยื่นคาร้องขอยืมอุปกรณ์ฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และ ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง เทศบาลตาบลท่าพระ
..............................................
(๑) ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และ ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ที่จะขอยืมอุปกรณ์ฟื้นฟูสมรรถภาพ จะต้องมี
ภูมิลาเนาในเขตเทศบาลตาบลท่าพระ เท่านั้น
(๒) ต้องมายื่นคาร้องขอยืมอุปกรณ์ฟื้นฟูสมรรถภาพ ณ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตาบล
ท่าพระ พร้อมเอกสารหลักฐาน ดังนี้
- กรอกแบบคำร้องขอยืมอุปกรณ์ฯ
- บัตรประจำตัวประชำชนของผู้ป่วย
- บัตรประจำตัวผู้พิกำร (กรณีพิกำร)
- ทะเบียนบ้ำนของผู้ป่วย
- บัตรประจำตัวประชำชนของผู้ยื่นคำร้อง
- ทะเบียนบ้ำนของผู้ยื่นคำร้อง
(๓) การอนุญาตให้ยืมอุปกรณ์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง
จะขึ้นอยู่กับมติของคณะกรรมการศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
เทศบาลตาบลท่าพระ เท่านั้น
(๔) การพิจารณาให้ยืมอุปกรณ์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง
จะขึ้นอยู่กับลาดับการยื่นคาร้องขอยืมอุปกรณ์ก่อน-หลัง ทั้งนี้จะคานึงถึงเหตุผลความจาเป็นที่จะต้องใช้
อุปกรณ์เป็นหลัก
(๕) ผู้ป่วย หรือผู้ที่ยื่นคาร้องขอยืมอุปกรณ์ ต้องเป็นผู้ที่มีความจาเป็นต้องใช้และเป็นไปตามมติของ
คณะกรรมการศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส เทศบาลตาบลท่าพระ
(๖) เมื่อหมดความจาเป็นต้องใช้อุปกรณ์ (ตามความเห็นของแพทย์ หรือทีมสหวิชาชีพ) ต้องทาการส่งคืน
อุปกรณ์ให้แก่เทศบาลตาบลท่าพระ ภายใน ๗ วัน โดยจะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อมทราบก่อนทุกครั้ง เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ดาเนินการตรวจสภาพอุปกรณ์ก่อนส่งคืน (ผู้ที่มายื่นความ
ประสงค์ขอยืมอุปกรณ์ เมื่อต้องการนาส่งอุปกรณ์คืน จะต้องมาลงลายมือชื่อคืนอุปกรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ ณ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตาบลท่าพระ เท่านั้น)
(๗) เมื่อผู้ป่วย หรือผู้ที่ยื่นคาร้อง ได้ยืมอุปกรณ์ฯไปแล้ว ระหว่างการใช้อุปกรณ์ฯ ผู้ป่วย หรือผู้ที่ยื่นคาร้อง
จะต้องรักษาความสะอาดของอุปกรณ์ทุกชิ้นที่ยืมไป และก่อนจะนาส่งคืนเทศบาลฯ จะต้องทาความสะอาด
อุปกรณ์ที่ยืมไปให้เรียบร้อย (กรณีอุปกรณ์ฯชารุดเสียหายที่ไม่ใช่จากการเสื่อมสภาพของอุปกรณ์ฯ ผู้ป่วย
หรือผู้ที่ยื่นคาร้องจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าเสียหายทั้งหมด)

ขั้นตอนการยื่นคาร้องขอยืมอุปกรณ์ฯ
..............................................

ยื่นเอกสาร หลักฐาน กรอกแบบฟอร์ม
“แบบคาร้องขอยืมอุปกรณ์ฟนื้ ฟูสมรรถภาพ
ผู้สงู อายุ คนพิการ ผูด้ ้อยโอกาส และผูท้ ี่มภี าวะพึง่ พิง”





บัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ
ที่มีรูปถ่ายของผู้ป่วย และผู้ที่มายื่นคาร้อง
บัตรประจาตัวผู้พกิ าร (หากมี)
ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านของผู้ป่วย และผู้ที่มายื่นคาร้อง

ขอรับแบบคาร้องขอยืมอุปกรณ์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส
และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง เทศบาลตาบลท่าพระ และยื่นเอกสารประกอบคาขอได้ที่
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตาบลท่าพระ

รายการอุปกรณ์ฟนื้ ฟูสมรรถภาพที่
ผู้สงู อายุ คนพิการ ผูด้ ้อยโอกาส และผูท้ ี่มภี าวะพึง่ พิง
สามารถยืน่ คาร้อง ขอยืมได้
๑. เตียงผู้ป่วย
๒. ที่นอนลม (แบบลอนใหญ่)
๓. รถเข็นผู้ป่วย
๔. ที่หัดเดินสี่ขา (วอคเกอร์)
๕. ไม้เท้าขาเดียว
๖. ไม้เท้าสามขา

แผนผังแสดงขั้นตอน และระยะเวลาการปฏิบัติราชการ การขอยืมอุปกรณ์ฟื้นฟูสมรรถภาพ
ยื่นคาร้องขอยืมอุปกรณ์ฟื้นฟูสมรรถภาพ พร้อมเอกสารหลักฐาน

เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯตรวจสอบเอกสารหลักฐาน

กองสาธารณสุขฯ ประสานไปยังทีมสหสาขาวิชาชีพ ภายใน ๑ วันทาการ

กองสาธารณสุขฯ และทีมสหสาขาวิชาชีพ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วย
ภายใน ๓ วันทาการ

จัดประชุมคณะกรรมการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส
พิจารณาให้ความช่วยเหลือ ภายใน ๑ - ๒ วันทาการ

แจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ให้ผู้ยื่นคาร้องทราบ

จัดทารายงานการประชุมให้ผบู้ ริหารทราบ ภายใน ๑ - ๒ วันทาการ

กรณีส่งคืนอุปกรณ์
๑. ให้ผู้ป่วย/ญาติผู้ป่วยแจ้งกองสาธารณสุขฯทราบภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่หมดความจาเป็นต้องใช้อุปกรณ์
๒. เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบอุปกรณ์ ก่อนส่งคืน ภายใน ๑ วันทาการ นับแต่ได้รับแจ้งจาก
ผู้ป่วย/ญาติผู้ป่วย
๓. ผู้ป่วย/ญาติผู้ป่วย นาอุปกรณ์ฯ ส่งคืน ณ สานักงานเทศบาลตาบลท่าพระ ตามวัน เวลา ที่เจ้าหน้าที่
กองสาธารณสุขฯแจ้ง

แบบฟอร์มคาร้องขอยืมอุปกรณ์ฟนื้ ฟูสมรรถภาพ
ผู้สงู อายุ คนพิการ ผูด้ ้อยโอกาส และผูท้ ี่มภี าวะพึง่ พิง
และ
แบบรับวัสดุ—อุปกรณ์ ครุภัณฑ์

