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ที่  สปสช ๕.๔๒/ ว ๒๒๕๗            

๓๐  มีนาคม  ๒๕๖๓ 
 

เรื่อง  การส่งหนังสือและการติดต่อประสานงานกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๓      
        กรุงเทพมหานคร ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) 

เรียน  ผู้ประกอบกิจการสถานพยาบาลทุกแห่งในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขตพ้ืนที่กรุงเพมหานคร 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑.  รายชื่อผู้ประสานงาน หมายเลขโทรศัพท์มือถือ และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกศ์(e-mail)  
                         ของหน่วยงานในสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๓ กรุงเทพมหานคร 
                           

               เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID-๑๙) มีแนวโน้มแพร่ระบาดมากขึ้น ประกอบกับคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ 
เห็นชอบมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤติการณ์ จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)       
และให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐทุกแห่งเร่งดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวในส่วนที่เกี่ยว ข้อง        
ให้ถูกต้องเป็นไปตามข้ันตอนของกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องให้เกิดผลอย่าง
เป็นรูปธรรมโดยด่วน นั้น 
       สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๓ กรุงเทพมหานคร ขอเรียนว่าเพ่ื อให้    
การส่งหนังสือและการติดต่อประสานงานกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๓ กรุงเทพมหานคร   
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
หากสถานพยาบาลมีความประสงค์จะส่งหนังสือและติดต่อประสานงานกับสำนักงานฯ ขอให้จัดส่งหนังสือถึง
สำนักงานฯ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ไปยัง e-mail address : bkk13@nhso.go.th ควบคู่กับ
การจัดส่งหนังสือโดยตรง ณ สำนักงานฯ หรือทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป ทั้งนี้ 
สำนักงานฯ ขอแจ้งรายชื่อผู้ประสานงาน หมายเลขโทรศัพท์มือถือ และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  (e-mail)    
ของหน่วยงานในสำนักงาน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 
 

        จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
       ขอแสดงความนับถือ 

          
        (นายวีระพันธ์  ลีธนะกุล) 

      ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
                           เขต 13 กรุงเทพมหานคร 
 
 
 
กลุ่มระบบงานสนับสนุน (งานกฎหมาย)  
โทร.  ๐ ๒๑๔๒ ๐๙๗๖  
ผู้ประสานงาน  นางสาวสุดารัตน์  เรืองศรี/นายอาทร เกษร 

๑๒๐ หมู่ ๓ ชั้น ๕  อาคารบี โซนทิศใต้ )อาคารจอดรถ (  “ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ  ๘๐ พรรษา ๕  
ธันวาคม  ๒๕๕๐ ”  ถนนแจ้งวัฒนะ  แขวงทุ่งสองห้อง  เขตหลักสี่  กรุงเทพฯ  ๑๐๒๑๐ 
โทรศัพท์   ๐ ๒๑๔๒ ๑๐๐๐  โทรสาร  ๐ ๒๑๔๓ ๘๗๗๒-๓ 
 

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๓ กรุงเทพมหานคร 
 

mailto:bkk13@nhso.go.th


ติดต่อส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ เขต 13 กรุงเทพมหำนคร

มำตรกำรรองรับกำรปฏิบัติงำน
ในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรัส COVID-19

ระบบงำนสำรบรรณ

กำรส่งเอกสำร/หนังสือรำชกำร     : ส่งไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ 
ทำง E-mail : bkk13@nhso.go.th

งำนสำรบรรณ
นางสาวแจ่มใส สีเสน 062-5969371 jamsi.s@nhso.go.th
นางสาวอัจรา อามาตย์สมบัติ 062-0710713 ajara.a@nhso.go.th

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อเจ้ำหน้ำที่แต่ละงำน 

งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
นายสถาปัตย์ เสียงหวาน 084-7510925  sathapat.s@nhso.go.th
นางสาวกรกมล ประกิตชัยวัฒนา 061-4185402 Kornkamol.p@nhso.go.th 
นายสุนทร แสนยุติธรรม 061-4189318 sunthon.s@nhso.go.th 
นางสาวพีรันธร วรเจียรนันท์ 061-3979360    phiranthon.w@nhso.go.th 

Help Desk and Support IT
ระบบ OPBKKCLAIM 
ระบบ HospitalOS
ระบบ Health survey
ระบบ EHHC

clinicsupport3@hospital-os.com
clinicsupport2@hospital-os.com
nittaya@hospital-os.com
puwasin@hospital-os.com

081-464-0259

สิ่งที่ส่งมำด้วย

mailto:jamsai.s@nhso.go.th


บริหำรงบกองทุน นำงกฤตพร จันคณำ 089-9696496 krittaporn.c@nhso.go.th

จ่ำยชดเชยค่ำบริกำร
Opcap
Oprefer
Op ศบส
Op ศบส.-วชิรพยำบำล
Opศบส.-รพ.กลำง
Opศบส.-รพ.เจริญกรุงฯ
Opศบส16.-รพ.
จุฬำลงกรณ์

นำงสำวสุวดำ แสงงำม 061-4184835 suwada.s@nhso.go.th

จ่ำยชดเชยค่ำบริกำร นำงสำวกรรณิกำ คงคัมภีร์ 061-4048851 kannika.k@nhso.go.th

OPAE
Opพิกำร
ผู้ประกันตนคนพิกำร
เรียกคืนเงิน IP

จ่ำยชดเชยค่ำบริกำร นำงสำวณัฐฌำ สัมมำคำม 061-4184869 natcha.s@nhso.go.th
OP refer
OPAE.พิกำร

จัดสรรงบลงทุน(ค่ำเสื่อม) นำงสำวนภำลัย มำกบ้ำนดอน 061-4184110 napalai.m@nhso.go.th

จ่ำยชดเชย PP Itemized
ทันตกรรมรักษำ
จัดสรร Step ladder

จ่ำยชดเชยค่ำบริกำร นำงสำวเฉลิมขวัญ จันทรง 061-4187587 chalermquan.j@nhso.go.th

จ่ำยชดเชยทันตกรรมส่งเสริมป้องกัน
Home Health care

จ่ำยชดเชยค่ำบริกำร นำงสำวสวรรยำ หอมหวล 061-4187917 sureerut.h@nhso.go.th

งำนบริหำรงบกองทุนและจ่ำยชดเชยค่ำบริกำร



งำนตรวจสอบกำรจ่ำยชดเชยและคุณภำพบริกำร

นางวิภารัตน์ ศิริผลหลาย         089-9696491       wiparat.s@nhso.go.th 
นางสาวจารุวรรณ สวาสดิ์กลิ่น   084-3877065       jaruwan.s@nhso.go.th 
นายพีรดนย์ ชาญฤทธิ์             090-1975127       peeradon.c@nhso.go.th 
นางสาวอัจฉรียา เกตุพานิช 061-3974136       achariya.k@nhso.go.th
นางสาววรลักษณ์ อภิธรรม 061-4200847 worraluck.a@nhso.go.th
นางสาววรางคณา ประเวสไพรสนธิ์ 084-4390103 warangkana.p@nhso.go.th 

งำนกำรเงินบัญชี

นางสาวรุ่งรัชดา พิธรรมานุวัตร 092-2465741 rungratchada.p@nhso.go.th
นางสาวกรภัทรณ์ บัวสังข์ 061-4188045 kornraphat.b@nhso.go.th 
นางสาวกิรณา แย้มเกษร 061-4189069 kirana.y@nhso.go.th 
นางสาวอนิศรา ทองหล่อ 061-4203060 anisara.t@nhso.go.th 
นางสาววิยะดา แก้วบริสุทธิ์ 088-9038567 viyada.k@nhso.go.th 

งำนบริหำรพัสดุ

นายสุปรีชา ครอบบัวบาน 061-4188048 supreecha.k@nhso.go.th
นายกฤติเดช เกษมสินธ์ 061-4188676 wacharin.k@nhso.go.th

งำนกฎหมำย

นายอาทร เกษร 061-4188056 arton.k@nhso.go.th
นางสาวสุดารัตน์ เรืองศรี 061-4200366 sudarat.r@nhso.go.th 



งำนบริกำรสร้ำงเสริมสุขภำพและป้องกันโรค

นางจุไรพร นรินทร์สรศักดิ์ 090-1975274 juraiporn.n@nhso.go.th 
นางสาวรุ่งระวี สุขแสงศรี 092-2465742 roongravee.s@nhso.go.th 
นางสาวอภิวรรณ พลอยฉาย 061-4203554 apiwan.p@nhso.go.th 
นางสาวสุนิษา แสงสมสวัสดิ์ 061-4201831 sunisa240414@hotmail.com 
นายเกรียงศักดิ์ เหลืองอร่าม 061-4203252 kriengsak.l@nhso.go.th 
นางชัชชกร หอมจันทร์ 081-4387287 chatchakorn.h@nhso.go.th 

งำนสนับสนุนบริกำรทุติ ตติ และ โรคเฉพำะ

นางบุญสิงห์ มีมะโน 089-9696492 boonsing.m@nhso.go.th
นางปิยรัตน์ วงศ์ศรีเสลา 089-9696493 piyarat.w@nhso.go.th
นางนุร์อัลฮาญ่า จามาล 061-4186734 noorulhaya.m@nhso.go.th 
นางสาวทัดดาว หนูน ้า 092-2465744 taddown.n@nhso.go.th 
นางสาวนันทยา วังแช 061-4203012 Nantaya.w@nhso.go.th
นางสาวแสงอรุณ อรรถพรพันธ์ 061-4203025 saengarun.a@nhso.go.th     

งำนสนับสนุนระบบบริกำรปฐมภูมิ

นางปานใจ ตันติภูษานนท์ 090-1975275 panjai.t@nhso.go.th
นางพรนาวี ทิมเกิด 061-4184806 jangjar1977@gmail.com
นางปิยะฉัตร อินใจ 061-4185232 piyachat.i@nhso.go.th 
นายรณัย สายรักษ์ 063-2252096 ranai.s@nhso.go.th 
นางศรัณย์พร ม่วงศิริ 061-4187051 saranporn.m@nhso.go.th 
นางสาวอรนิษา กล้าจงยิ่ง 061-4203590 onnisa.g@nhso.go.th
นางสาวปานทิพย์ สมนึก 090-1975075 parnthip.s@nhso.go.th
นางสาวจิราวรรณ วงษ์จันทร์ 061-3986277 Jirawan.w@nhso.go.th 



งำนลงทะเบียนผู้มีสิทธิ

นางสาวอุษณา รัตนาภรณ์พิศิษ์์ 089-9696495 usana.r@nhso.go.th
นายเศรษ์ญา ม่วงศิริ 061-4049552 setthaya.m@nhso.go.th 
นางพลาภรณ์ เหลาโชติ 087-9779599 palaporn.c@nhso.go.th 
นางสาวจินตนา บานชื่น 061-4187916 jintana.b@nhso.go.th 
นางสาวเหมือนฝัน จันเต็ม 061-4200364 muanfun.c@nhso.go.th  

งำนคุ้มครองสิทธิและเรื่องร้องเรียน

นางภัทรภร ธนธัญญา 090-1975271 patrabhorn.t@nhso.go.th
นางสาวนั์กีรตา ดวงเลขา 061-4184051 Natkerata.d@nhso.go.th
นางสาวพัชรี จินดาลาภ 061-4200583 phatchari.c@nhso.go.th
นายภัยมณี ชายค้า 061-4202776 phaimanee.c@nhso.go.th 
นางสาวขวัญเรียม นิลวงค์ 061-4202498 wangyen_2520@hotmail.com 

งำนประชำสัมพันธ์และกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วม

นางสาววันเพ็ญ ปรางค์ทอง      089-9696513  Wanpen.p@nhso.go.th
นายวันนิวัต เต็งสุวรรณ 061-4183897 wanniwat.t@nhso.go.th 
นางสาวสุวิมล คล้ายผูก 061-4187643 suwimol.k@nhso.go.th  


