คำสงคณะกรรมการกองทุน หลัก ประก้น สุข ภาพเทศบาลนครเข้'ยงใหม่
ที่
/ 2560
เรื่อง แต่ง ตั้ง คณะอนุก รรมการสนับ สนุน การจัด บริก ารดูแ ลระยะยาว
สำหรับ ผู้ส ูง อายุท ี่ม ีภ าวะพึ่งพิง
2 4

ตามประกาศคณะกรรมการหลัก ประกัน สุข ภาพแห่ง ชาติ เรื่อ งการกำหนดหลัก เกณฑ์เพี่อ
สนับฬนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนิน งานและบริห ารจัด การกองทุน หลัก ประกัน สุข ภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 โดยมุ่งเน้น การดูผ ู้ส ูงอายุท ี่อ ยู่ในภาวะพึ่งพิงโต้ร ับ บริก าร
ต้านสาธารณสุขอย่างเหมาะสมตามชุดสิทธิประโยชน์โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็น เจ้าภาพหลัก
ในการบริห ารจัด การระบบการดูแ ลระยะยาวสำหรับ ผู้ส ูงอายุท ี่ม ีภ าวะพึ่งพิง (Long Term Care : LTC)
แบบบูรณาการในพื้นที่ ภายใต้การสนับสนุนของเครือข่ายหน่วยปฐมภูมิในพื้นที่ นั้น
ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เป็นโป
อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุรัตกุประสงค์ในการดำเนินงาน ตามประกาศคณะกรรมการหลัก ประกัน
สุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับ สนุน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนิน งาน
และบริห ารจัด การกองทุน หลัก ประกัน สุข ภาพในระดับ ท้อ งถิ่น หรือ พื้น ที่ พ.ศ. 2557 ข้อ 8/1 ให้
คณะกรรมการกองทุนแต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดหนึ่งข้อ “คณะอนุก รรมการสนับ สนุน การจัด บริก าร
ดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง” มีหน้าที่ พิจารณาจัด หากำหนดอัต ราการซดเชยค่าบริก าร
และเห็น ชอบให้ศ ูน ย์พ ัฒ นาคุณ ภาพข้ว ิต ผู้ส ูงอายุท ี่ม ีภ าวะพึ่งพิง ตามข้อ 7/1 เพื่อ ให้ผ ู้ส ูงอายุท ี่ม ีภ าวะ
พึ่งพิง โต้รับบริการตามชุดสิทธิประโยชน์และอัตราการชดเชยค่าบริการด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุ
ที่มีภาวะพึ่งพิง (เหมาจ่าย /ราย / ปี) คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเข้ยงใหม่ โต้
มีมติในการประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อรันที่ 23 มีนาคม 2560 ให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสนับ สนุน การ
จัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ดังต่อโปนี้
(1)
(2)
(3)
(4)

นายณัฐฐ์ชูเดช วิริยดิลกธรรม
นายราข้น ดันตรานนท์
นายสุเวช สุภาษิต
นายฉัตรพงค์ ข้นสุวรรณ

รองนายกเทศมนตรีนครเข้ยงใหม่
ประธานอนุกรรมการ
ผู้แทนกรรมการกองทุนฯ คนที่ 1
อนุกรรมการ
ผู้แทนกรรมการกองทุนฯ คนที่ 2
อนุกรรมการ
หัวหน้ากลุ่มงานทันตแพทย์
อนุกรรมการ
แทน ผอ.โรงพยาบาลเทศบาลนครเข้ยงใหม่

-

(5) นางอินทนีย์ มุ้งฝ็น
(ธ) นายแพทย์ธีรวัฒ น์ วงค์ตัน
(7) นางศรัณ ยา วรรณวงดํ
(8) น.ส.ธุวานันท์ พวงมาลา
(9) นายรุ่ง ศรีโพธิ
(10) นางเยาวเรศ บุญถม

2

-

สาธารณสุขอำเภอเมืองเธียงใหม่
อนุกรรมการ
หัวหน้าหน่วยปฐมภมิ
ของรัฐฬ ในพื้นที่
อนุรกรรมการ
dS
Hi
ผู้จัดการระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข อนุกรรมการ
ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มืภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ อนุกรรมการ
รองปลัดเทศบาลนครเธียงใหม่ อนุกรรมการและเลขานุการ
ผอ.สำนักการสาธารณสุขฯ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่
1. พิจารณาจัด ตั้งศูน ย์พ ัฒ นาคุณ ภาพ ธีรตผู้สูงอายุในชุมชน
2. พิจารณาแนวทางจัดการบ รหารดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้มืภาวะพึ่งพิงของ
ศูน ย์พ ัฒ นาคุณ ภาพ ธีรตผู้ส ูงอายุในชุม ชน หน่ว ยบรการหรือ สถานบริก าร ประกาศคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อ งการกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับ สนุน ัให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับที่ 2)
3. กำหนดค่าชดเชยค่าบริการในการเข้าร่วมจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขตามชุด
สิทธิประโยชน์ รวมทั้งค่าตอบแทนบุค ลากรที่เถิ่ย วข้อ ง และค่าตอบแทนผู้ด ูแ ลผู้ส ูงอายุท ี่ม ืภ าวะพึ่งพิง
ตามเอกสารแนบท้ายคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
4. ประเมินผลการดำเนินงานและปรับแผนการให้บริการที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุที่มื
ภาวะพึ่งพิง
5. ดำเนินการอื่นใดตามที่ใด้รับมอบหมายจากคณะกรรมการกองทุนฯ
ให้ผ ู้โ ด้ร ับ แต่ง ตั้ง ปฏบัต ิห น้า ที่ต ามที่โ ด้ร ับ มอบหมายให้เป็น โปด้ว ยความเรีย บร้อ ย และมี
ประสิท ธิภ าพหากมีป ัญ หาอุป สรรคให้รายงานประธานกรรมการกองทุน ทราบหัน ท้ คำสั่งใดที่ขัดหรือ
แย้งกับคำสั่งนี้ให้ยกเลิกและให้ใช้คำสั่งฉบับนี้แทน ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นโป
สั่ง ณ รันที่

พฤษภาคม พ.ศ. 2560

(นายทศนัย บูรณุปก'รถร)
นายกเทศมนตรีนครเธียงใหม่
ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลนครเธียงใหม่

