
การบรหิารจดัการกองทนุหลกัประกนัสขุภาพฯ 
และการชดเชยคา่บรกิารสาธารณสขุ

กองทนุหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิปีงบประมาณ  2566
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กลุม่ภารกจิสนบัสนนุและก ากบัตดิตามประเมนิผล กองทนุหลกัประกนัสขุภาพ

ส านกังานหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิเขต 7 ขอนแกน่



งานนโยบาย
และยุทธศาสตร์

งานสนับสนุนการเข้าถึงบริการ
ปฐมภูมิ การส่งเสริมสุขภาพ
ป้องกันโรคและการจัด
หลักประกันสขุภาพในระดับ
ท้องถิ่น

งานสนับสนุนการมีส่วน
ร่วม การคุ้มครองสิทธิ
และการสื่อสารหลักประกัน
สุขภาพ

งานสนับสนุน และก ากับ
ติดตาประเมินผลกองทุน
หลักประกันสุขภาพ

งานสนับสนุนองค์กร

ภก.ณรงค์ อาสายุทธ
รองผู้อ านวยการ

โครงสรา้งส านักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น

2

นพ.ดุสิต ข าชัยภูมิ
ผู้อ านวยการ

นพ.สมยศ  ศรีจารนัย
ที่ปรึกษา ฯ



กลุ่มภารกิจสนับสนุนและก ากับติดตามประเมินผล (M&E) กองทุนหลักประกันสขุภาพ
ส านักงานหลกัประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น

นางนาฏญา สังขวัฒน์ (ตุ๊ก) nataya.s@nhso.go.th 090-197-5210                  หัวหน้ากลุ่มภารกิจ
น.ส.ภาวิกา ภัทรธิชาสกุล (แอน) pavika.p@nhso.go.th 098-746-5879            นักวิชาการหลักประกันสุขภาพ
น.ส.สุฑารัตน์ สัตตะวุธ (จุ๋ม) sutarat.s@nhso.go.th 061-386-7188 นักวิชาการหลักประกันสุขภาพ
นายณัฐพล ชัยศิริถาวรกุล (อัมพ์) nattapol.c@nhso.go.th 092-281-2610 นักวิชาการหลักประกันสุขภาพ
น.ส.ปรญิฑรัตน์ ปุญญะมาตย์ (นิว) parintharat.p@nhso.go.th 065-631-9666    พนักงานโครงการ



ผูป้ระสานงาน สปสช. เขต 7 ขอนแกน่

นางนาฏญา สงัขวฒัน์

email :  nataya.s@nhso.go.th
เบอร์โทร :  090-197-5210

ผูจ้ดัการกลุม่ภารกจิ 

กลุม่ภารกจิสนบัสนนุและก ากบัตดิตามประเมนิผลกองทนุหลกัประกนัสุขภาพ

งานทีร่บัผดิชอบ :  
- ก ากับติดตามกองทุนภาพรวม, สถานการณ์การเงินการคลังหน่วยบริการ
- การจัดสรรงบเหมาจ่ายรายหัว  
- การชดเชยค่าบริการสาธารณสุขผู้ป่วยใน
- การชดเชยค่าบริการสาธารณสุขผ่าตัด ส่องกล้อง วันเดียว (ODS MIS)
- การตรวจสอบเวชระเบียนผู้ป่วยใน Coding Audit กองทุนผู้ป่วยใน UC  อปท.
- การตรวจสอบเวชระเบียนผู้ป่วยนอก Billing Audit อุบัติเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉิน   

กองทุนค่าใช้จ่ายสูง , อปท 
- การตรวจสอบเวชระเบียนกรณี โรคติดเช้ือโควิด - 19

mailto:nataya.s@nhso.go.th


นางสาวภาวิกา ภัทรธชิาสกุล
ต าแหน่ง : นักวิชาการหลักประกันสุขภาพ 
E-Mail Address : pavika.p@nhso.go.th
หมายเลขโทรศัพท์ : 098-746-5879

หน้าที่รับผิดชอบ

1. งานบริหารจัดการบริการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด ผ่านสายสวน 
(Percutaneous Coronary Intervention :PCI) และการรักษาโรคหัวใจและหลอด
เลือดด้วยวิธีการผ่าตัด (Cardiac Surgery)
2. งานบริหารจัดการบริการรักษาโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke)
3. งานบริหารจัดการการผ่าตัดปลูกถ่าย/เปลี่ยนอวัยวะ
4. งานบริหารจัดการ COPD & Asthma
5. งานบริหารจัดการบริการข้อเข่าเสื่อม
6. งานบริหารจัดการงบบริการผู้ป่วยไตวายเรื้อรังและผู้ป่วยโรคนิ่วในทางเดินปัสสาวะ
7. งานบริหารจัดการบริการผ่าตัดต้อกระจก
8. งานสนับสนุนคณะกรรมการโรคเรื้อรัง การป้องกันและรักษาผู้ป่วยเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูง
9. งานบริหารการชดเชยค่าบริการสาธารณสุขผู้ป่วยเบาหวาน

ผูป้ระสานงาน สปสช. เขต 7 ขอนแกน่

กลุม่ภารกจิสนบัสนนุและก ากบัตดิตามประเมนิผลกองทนุหลกัประกนัสุขภาพ
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นางสาวสุฑารัตน์  สัตตะวุธ
นักวิชาการหลักประกันสุขภาพ
เบอร์โทร :  061-3867188
E-Mail : Sutarat.s@nhso.go.th

ผู้ประสานงาน สปสช. เขต 7 ขอนแก่น

กลุ่มภารกิจสนับสนุนและก ากับติดตามประเมนิผล (M&E) 
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
▪ งานขึ้นทะเบียนหนว่ยบริการและจัดการเครือข่ายหน่ยบริการ
▪ งานลงทะเบียนประชาชนผู้มีสิทธิ
▪ งานบริหารชดเชยค่าบริการสาธารณสุขสิทธิอื่น  National Clearing House : NCH

สิทธิค่ารักษาพยาบาลข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่น
สิทธิค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ
สิทธิค่ารักษาพยาบาลประกันสังคม

▪ งานบริหารจัดการผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ (HIV AIDS) ผู้ป่วยวัณโรค (TB)
▪ การบริหารชดเชยค่าบริการสาธารณสุข ผู้ป่วยนอกข้ามจังหวัด OP Refer
▪ งานสนับสนุนการเข้าถึงบริการปฐมภูมิรับบริการที่ไหนก็ได้ OP Anywhere



ผูป้ระสานงาน สปสช. เขต 7 ขอนแกน่

นายณฐัพล ชยัศริถิาวรกลุ

email : nhso7.c4@nhso.go.th , nattapol.c@nhso.go.th
เบอร์โทร :  092-281-2610

นักวิชาการหลักประกันสุขภาพ

กลุม่ภารกจิสนบัสนนุและก ากบัตดิตามประเมนิผลกองทนุหลกัประกนัสุขภาพ

งานทีร่บัผดิชอบ :  

- งานบริหารงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน
- Help Desk งานชดเชยค่าบริการ e-Claim
- งานบริหารการชดเชยค่าบริการสาธารณสุข : กองทุนผู้ป่วยนอกอุบัติเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉิน 
(OPAE) และ กองทุนค่าใช้จ่ายสูง (HC)
- งานบริหารการชดเชยค่าบริการสาธารณสุข : เจ็บป่วยฉุกเฉิน โรงพยาบาลเอกชน (UCEP) 

mailto:nhso7.c4@nhso.go.th
mailto:nattapol.c@nhso.go.th
mailto:nattapol.c@nhso.go.th


ผูป้ระสานงาน สปสช. เขต 7 ขอนแกน่

น.ส.ปริญฑรัตน์ ปุญญะมาตย์ 
parintharat.p@nhso.go.th  065-631-9666    
พนักงานโครงการ

กลุม่ภารกจิสนบัสนนุและก ากบัตดิตามประเมนิผลกองทนุหลกัประกนัสุขภาพ

งานทีร่บัผดิชอบ :  

- งานบริหารชดเชยค่าบรกิารสาธารณสุขสทิธิอื่น  National Clearing House : NCH
สิทธิค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการพนักงานส่วนท้องถิ่น
- งาน User name password
- งานประสานงานเอกสาร กลุ่มภารกิจสนับสนนุและก ากับติดตามฯ 



สอบถามปัญหาเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าบรกิาร  Provider Center

Tel : 02 – 554 0505 
เวลา 08.30 – 16.30 น.
เว็บบอร์ด (http://eclaim.nhso.go.th)

สอบถาม ร้องเรียน ร้องทุกข์ สิทธิหลักประกันสุขภาพ 

ติดต่อได้ที่ สายด่วน สปสช. 1330 เปิดบริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
Line : @nhso
e-Mail :  1330@nhso.go.th

mailto:1330@nhso.go.th


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอบคุณค่ะ


