
 
กำหนดการประชุมการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

 ปีงบประมาณ ๒๕๖๖  (ระดับเขต)  
วันท่ี ๒๕ - ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. 

ณ ห้องประชุมสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๖ ระยอง 
หรือประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Video Teleconference/Zoom 

……………………………………………………….. 
วันท่ี ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕   
 
เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น.  ลงทะเบียน เปดิการประชุม 

  โดย  ประธานคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพ เขต ๖ ระยอง 
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น.  นโยบายและทิศทางการดำเนินงาน เขตสุขภาพที่ ๖ ปี ๒๕๖๖ 
 โดย  ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๖  
เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๐.๓๐ น. การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  ปี ๒๕๖๖ ที่เปล่ียนแปลง 
 โดย  ผู้อำนวยการเขตสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๖ ระยอง 
เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๑.๓๐ น. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ Service plan เขตสุขภาพที ่๖ ปี ๒๕๖๖ 
 โดย  แพทย์หญงิจิรวรรณ อารยะพงศ์ CSO. 
เวลา ๑๑.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. แนวทางการปรบัเกล่ียกันเงินงบเหมาจ่ายรายหัว (ค่าบรกิารทางการแพทย์)  
 หน่วยบรกิารภาครัฐ สป.สธ. ปี ๒๕๖๖  
 โดย นายแพทย์ภาณุวัฒน์ โสภณเลิศพงษ์ CFO. 
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.  ค่าบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค  ป ี๒๕๖๖ 
 โดย นายสุริยัน สกุลศิริไพบูลย ์

นายจักริน ประโมงเขต   สปสช. เขต ๖ ระยอง 
เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.  ค่าบริการสาธารณสุขเพิ่มเติมสำหรับการบรกิารระดับปฐมภูมิ ปี ๒๕๖๖ 

โดย นางสาวพมิพา บุญโพธิ์ทอง  สปสช. เขต ๖ ระยอง 
เวลา ๑๖.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.  ซักถาม ปัญหาอุปสรรค ขอ้เสนอแนะ  
    โดย สปสช. เขต ๖ ระยอง   

……………………………………………………….. 
Join Zoom Meeting 

https://zoom.us/j/3578338668?pwd=jqQZStWfpUtaLxWI67grNFWb1gvFCg 
Meeting ID: 357 833 8668 

Passcode: 123456 

 
แบบฟอร์มลงทะเบียนการประชุมชี้แจงการบรหิารกองทุน ปี 2566  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1SNzQiSwR-
q46oEHO3asQI1y5J_YvXO_zpQJ9fxWj6eY/edit?usp=sharing  



 
กำหนดการประชุมการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

 ปีงบประมาณ ๒๕๖๖  (ระดับจังหวัด)  
วันท่ี ๒๕ - ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. 

ณ ห้องประชุมสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๖ ระยอง 
หรือประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Video Teleconference/Zoom 

 
วันท่ี ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๕   
เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น.  ลงทะเบียน  

  โดย  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๖ ระยอง 
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.  งบบรกิารผู้ป่วยนอก งบบริการผู้ป่วยใน งบบรกิารกรณเีฉพาะ ปี ๒๕๖๖ 
 โดย  นางพทิยา สิงห์โตทอง  สปสช. เขต ๖ ระยอง 
เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.  งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบกิจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ค่าเส่ือม)  ปี ๒๕๖๖ 
 โดย นายทวีสิทธิ์ สมัครสมาน  สปสช. เขต ๖ ระยอง 
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น.  งบบรกิารการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก   ปี ๒๕๖๖ 
  โดย นายทวีสิทธิ์ สมัครสมาน  สปสช. เขต ๖ ระยอง 
เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.  งบบรกิารผู้ติดเช้ือเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์  ปี ๒๕๖๖ 

โดย นางสาวยพุา วันแย้ม  สปสช. เขต ๖ ระยอง 
เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๕.๓๐ น.  งบบรกิารผู้ป่วยไตวายเรื้อรงั ปี ๒๕๖๖ 
    โดย นางพทิยา สิงห์โตทอง  สปสช. เขต ๖ ระยอง 
เวลา ๑๕.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.  งบบรกิารควบคุม ป้องกัน และรักษาโรคเรือ้รงั  ปี ๒๕๖๖ 
    โดย นางสาวยพุา วันแย้ม   สปสช. เขต ๖ ระยอง 
 เวลา ๑๖.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.  ซักถาม ปัญหาอุปสรรค ขอ้เสนอแนะ  
    โดย  สปสช. เขต ๖ ระยอง    
วันที่  ๒๗  ตุลาคม ๒๕๖๕  
เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น.  ลงทะเบียน  
    โดย  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๖ ระยอง 
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น.  การ  Authentication ปี ๒๕๖๖  
    โดย นายนิพนธ ์นพเก้า สปสช. เขต ๖ ระยอง 
เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.   แนวทางการตรวจสอบก่อนจ่ายชดเชยบริการ ปี ๒๕๖๖ 
    แนวทางการตรวจสอบหลังจ่ายชดเชยบรกิาร  ปี ๒๕๖๖ 
    โดย  นายสุรพล เอกวณิชสกุลพร  สปสช. เขต ๖ ระยอง 
    นางสาวรชาดา บำรัมย์  สปสช. เขต ๖ ระยอง 
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๓.๓๐ น.  การเข้าใชง้าน Dashboard สปสช. เพื่อการกำกับติดตาม ปี ๒๕๖๖ 

โดย นายธเนศ ศิวพรเสถยีร สปสช. เขต ๖ ระยอง 
เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๔.๓๐ น.  การเข้าถงึขอ้มลูรายบุคคลเข้าใช้งานระบบรายงานการโอนเงนิงบกองทุน   

(NHSO Budget) ปี ๒๕๖๖  
โดย นางพทิยา สิงห์โตทอง  สปสช. เขต ๖ ระยอง 

เวลา ๑๔.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.  ซักถาม ปัญหาอุปสรรค ขอ้เสนอแนะ  
    โดย สปสช. เขต ๖ ระยอง    
********************************************************************************************************* 


