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วนัท่ี 15 กรกฎาคม  2558 

 
 

 
ที่  สปสช.๕.๓๓/ว.๑๑๓๗๗๒๘ 

                                                                ๗    กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ 

เร่ือง   เชิญประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง และ 
         การบันทึกโปรแกรม 

เรียน   นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด............................................. (รายชื่อตามเอกสารแนบ.)   

สิ่งที่ส่งมาด้วย     ๑. กำหนดการประชุมติดตามงานฯ                             จำนวน   ๑    ฉบับ 
          ๒. รายชื่อกลุ่มเป้าหมาย     จำนวน   ๑    ฉบับ 

ด้วยสำนักงานหลักประกนัสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา จะจัดโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการ
ดำเนินงานการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงและการบันทึกโปรแกรม โดยมี
กลุ่มเป้าหมายคือผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงพยาบาลและโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายสามารถบันทึกข้อมูลในโปรแกรมได้ถูกต้องและเป็นไปตามแนว
ทางการดำเนินการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง  ตลอดจนทราบสถานการณ์และปัญหา
เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการดำเนินงานระบบบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพงิเพื่อให้
มีประสิทธิภาพสูงสุด  

 ในการนี้ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา จึงขอประสานมายังท่าน เพื่อเชิญ
กลุ่มเป้าหมายคือ ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงของหน่วยบริการ เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบแนวทางงานระบบ
บริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง   ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่กำหนดรายละเอียดตามสิ่ง
ที่ส่งมาด้วย  และลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุทาง website   https://songkhla.nhso.go.th/meeting62/   

         จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการต่อไป    จะเป็นพระคุณยิ่ง  

                                                            ขอแสดงความนับถือ 
         

                                                                    
 
                                                             (นายบุญชยั  พิริยกิจกำจร) 
                 รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน 
                                      ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลุ่มงานภารกจิสนับสนุนเครือข่ายระบบบริการ 
โทร. ๐๗๔-๒๓๓๘๘๘ ต่อ ๕๓๖๙ โทรสาร ๐๗๔-๒๓๕๔๙๔ 
ผูป้ระสานงาน : นายชัยยุทธ  หลักเมือง  โทร. ๐๘๘๗๙๐๖๖๒๓ 
Email : chaiyut.l@nhso.go.th,chaiyut48@gmail.com 
 

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา 
เลขที่ ๔๘๘/๘๘ อาคารสยามนครินทร์ คอมเพล็กซ์(ชั้น ๓) ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ๙๐๑๑๐  
โทรศัพท์ ๐ ๗๔๒๓ ๓๘๘๘  โทรสาร ๐ ๗๔๒๓ ๕๔๙๔   http://songkhla.nhso.go.th 

https://songkhla.nhso.go.th/meeting62/
mailto:chaiyut.l@nhso.go.th,chaiyut48@gmail.com
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ที่  สปสช. ๕.๓๓/ว.๑๑๓๖ว๓๗๒๘ 

                                                                    ๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ 

เร่ือง   เชิญประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง และ 
         การบันทึกโปรแกรม 

เรียน   ท้องถิ่นจังหวัดจังหวัด............................................. (รายชื่อตามเอกสารแนบ.)   

สิ่งที่ส่งมาด้วย     ๑. กำหนดการประชุมติดตามงานฯ                             จำนวน   ๑    ฉบับ 
          ๒. รายชื่อกลุ่มเป้าหมาย     จำนวน   ๑    ฉบับ 

ด้วยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา จะจัดโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการ
ดำเนินงานการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงและการบันทึกโปรแกรม โดยมี
กลุ่มเป้าหมายคือผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงพยาบาลและโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายสามารถบันทึกข้อมูลในโปรแกรมได้ถูกต้องและเป็นไปตามแนว
ทางการดำเนินการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง  ตลอดจนทราบสถานการณ์และปัญหา
เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการดำเนินงานระบบบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพงิเพื่อให้
มีประสิทธิภาพสูงสุด  

 ในการนี้ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา จึงขอประสานมายังท่าน เพื่อเชิญ
กลุ่มเป้าหมายคือ ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เข้าร่วมประชุมเพื่อติดามงานระบบ
บริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง   ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่กำหนดรายละเอียดตามสิ่ง
ที่ส่งมาด้วย   และลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุทาง website   https://songkhla.nhso.go.th/meeting62/ 

         จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการต่อไป    จะเป็นพระคุณยิ่ง  

                                                            ขอแสดงความนับถือ 
         

                                                                      
     
                                                             (นายบุญชยั  พิริยกิจกำจร) 
                 รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน 
                                      ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา    
  
  
  
  
  
  
  
กลุ่มงานภารกจิสนับสนุนเครือข่ายระบบบริการ 
โทร. ๐๗๔-๒๓๓๘๘๘ ต่อ ๕๓๖๙ โทรสาร ๐๗๔-๒๓๕๔๙๔ 
ผู้ประสานงาน : นายชัยยุทธ  หลักเมือง  โทร. ๐๘๘๗๙๐๖๖๒๓ 
Email : chaiyut.l@nhso.go.th,chaiyut48@gmail.com 

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา 
เลขที่ ๔๘๘/๘๘ อาคารสยามนครินทร์ คอมเพล็กซ์(ชั้น ๓) ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ๙๐๑๑๐  
โทรศัพท์ ๐ ๗๔๒๓ ๓๘๘๘  โทรสาร ๐ ๗๔๒๓ ๕๔๙๔   http://songkhla.nhso.go.th 

https://songkhla.nhso.go.th/meeting62/
mailto:chaiyut.l@nhso.go.th,chaiyut48@gmail.com
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กำหนดการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง

และการบันทึกโปรแกรม 
 

******************************** 
เวลา  ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. : ลงทะเบียนการประชุม 
  
เวลา  ๐๙.๐๐ – 12.0๐ น.        : สถานการณ์การดำเนินงานดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มี 
                                             ภาวะพึ่งพิง ปี ๒๕๖๒   

  โดย นายชัยยุทธ  หลักเมือง  หัวหน้างานสนับสนุนเครือข่ายระบบบริการ 
เวลา  ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.       : พักรับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา  13.0๐ – 1๔.๓๐ น.       : การบันทึกโปรแกรมระบบดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง (LTC)   
        โดย  นายชัยยุทธ  หลักเมือง  หัวหน้างานสนับสนุนเครือข่ายระบบบริการ 

เวลา  1๔.๓๐ – 1๖.๓๐ น.       : สรุปแนวทางการดำเนิน LTC ของจังหวัด 

 

รายละเอียด  วัน และสถานที่  

วันที่ จังหวัด สถานที่จัดประชุม 

๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ สงขลา ห้องคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตจังหวัดสงขลา 

๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ปัตตานี ห้องคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎ จังหวัดยะลา 

๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ สงขลาและสตูล ห้องคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 

๔ มีนาคม  ๒๕๖๓ ยะลา ห้องคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎ จังหวัดยะลา 

๑๑ มีนาคม  ๒๕๖๓ นราธิวาส ห้องคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎ จังหวัดยะลา 

๑๓ มีนาคม  ๒๕๖๓ ตรัง ห้องคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยลงนครินทร์ วิทยาเขตจังหวัดตรัง 

 

 

 

 

 
       
 
 



FM-401-04-040       ฉบบัที่ 03 
วนัท่ี 15 กรกฎาคม  2558 

รายชื่อแนบ 
 
นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดัสงขลา  

นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดัสตูล 

นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดัตรงั  

นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดัปัตตานี  

นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดัยะลา  

นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดันราธิวาส 

 
 
 
ท้องถ่ินจงัหวดัสงขลา  

ท้องถ่ินจงัหวดัสตูล 

ท้องถ่ินจงัหวดัตรงั  

ท้องถ่ินจงัหวดัปัตตานี  

ท้องถ่ินจงัหวดัยะลา  

ท้องถ่ินจงัหวดันราธิวาส 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


