
   

   

FM-๔๐๑-๐๔-๐๔๐                                                                         ฉบบัที่ ๐๕ 
                                             วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓ 

 สำนักงานหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
๑๒๐ หมู่ ๓ ชั้น ๒-๔ อาคารรัฐประศาสนภกัดี “ศนูยร์าชการเฉลิมพระเกยีรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐”  ถนนแจ้งวัฒนะ 
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๑๔๑ ๔๐๐๐ โทรสาร ๐๒ ๑๔๓ ๙๗๓๐ 

 

ที่ สปสช ๖.๗๐/ว.๕๗๔๒ 
๙ กันยายน  ๒๕๖๔ 

เร่ือง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการที่รับการส่งต่อเฉพาะด้านบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไต
เทียม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน ผู้อำนวยการหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประกาศสำนักงานหลักประกนัสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนเปน็หน่วยบริการที่รบัการสง่ต่อ
เฉพาะด้านบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม  พ. ศ. ๒๕๖๔   

๒. แบบประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการที่รบัการส่งต่อเฉพาะด้านบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม 
   ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ                                                                  

                          ๓. ใบสมัครขอขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
๔. ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการที่รับการส่งต่อเฉพาะด้านบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม พ.ศ. ๒๕๖๔   

  ด้วย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้กำหนดเก่ียวกับการตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วย
บริการที่รับการส่งต่อเฉพาะด้านบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ตามประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
เร่ือง การตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการ ที่รับการส่งต่อเฉพาะด้านบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม พ.ศ. 
๒๕๖๔ ซึ่งสาระสำคัญให้สถานบริการที่จะขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการที่รับการส่งต่อเฉพาะด้านการบริการฟอกเลือดด้วย
เครื่องไตเทียม ต้องมีลักษณะของสถานบริการและมาตรฐานตามที่กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลหรือตามที่หน่วยงานผู้กำกับ
ดูแลกำหนด หรือได้รับ การรับรองจากหน่วยงานซึ่งมีอำนาจรับรอง แล้วแต่กรณี  

  ในการนี้ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ขอซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียน
เป็นหน่วยบริการที่รับการส่งต่อเฉพาะด้านบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ดังนี้ 

๑. ให้สถานบริการที่ได้ขึ้นทะเบียนหน่วยบริการที่ รับการส่งต่อเฉพาะด้านบริการฟอกเลือดด้วยเครื ่อง            
ไตเทียมก่อนประกาศสำนักงานหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ เร่ือง การตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการที่รับการ
ส่งต่อเฉพาะด้านบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม พ.ศ. ๒๕๖๔ มีผลใช้บังคับเป็นหน่วยบริการรับการส่งต่อเฉพาะด้าน
บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมต่อไป  

๒. สถานบริการ ซึ่งประสงค์จะขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการที่รับการส่งต่อเฉพาะด้านบริการฟอกเลือดด้วย
เครื่องไตเทียม ให้ยื่นคำขอไปที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ๑๒๐ หมู่ ๓ ชั้น ๒-๔ อาคารรัฐประศาสนภักดี “ศูนย์
ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐” ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพ ฯ ๑๐๒๑๐  
และใช้หลักเกณฑ์การประเมิน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ แบบประเมินตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ ใบสมัครขอขึ้นทะเบียน ตามสิ่งที่ส่ง
มาด้วย ๓ และขั้นตอนการขึ้นทะเบียนฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ   
 

ขอแสดงความนับถือ 

                                                                             
          (นางเบญจมาส เลิศชาคร) 

               ผู้อำนวยการสำนักสายงานบริหารกองทุน 
                             ปฏิบัติงานแทน เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

สายงานบริหารกองทุน  
โทรศัพท์ ๐๒ ๕๕๔๐๕๐๕ /๐๘๔ ๓๘๗ ๘๐๕๐ 
ผู้ประสานงาน : นางกัญจนา รัตนะ 
Email : kanchana.r @nhso.go.th  
สำเนาเรียน  ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติทุกเขต 



ประกาศส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
 เรื่อง  การตรวจประเมินเพ่ือขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการที่รับการส่งต่อเฉพาะด้าน 

บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม   
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

โดยที่ เป็นการสมควรปรับปรุงเกณฑ์การตรวจประเมินเพ่ือขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการ 
ที่รับการส่งต่อเฉพาะด้านบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม 

อาศั ยความตามในมาตรา มาตรา ๓๑  วรรคหนึ่ ง  มาตรา ๓๖  (๒ ) และมาตรา ๔๕ 
แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบข้อ ๕ วรรคสอง แห่งข้อบังคับ
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่ งชาติ ว่าด้วยหลัก เกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขการขึ้นทะเบียน 
เป็นหน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การตรวจประเมิน
เพ่ือขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการที่รับการส่งต่อเฉพาะด้านบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม พ.ศ. ๒๕๖๔” 

ข้อ ๒  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแตบ่ัดนีเ้ป็นต้นไป 

ข้อ ๓  ให้ยกเลิกประกาศส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การตรวจประเมิน 
เพ่ือขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการที่ รับการส่ งต่อเฉพาะด้านบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ 

ข้อ ๔  สถานบริการที่จะขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการที่รับการส่งต่อเฉพาะด้านการบริการ 
ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ต้องมีลักษณะของสถานบริการและมาตรฐานตามที่กฎหมายว่าด้วย
สถานพยาบาลหรือตามที่หน่วยงานผู้ก ากับดูแลก าหนด หรือได้รับการรับรองจากหน่วยงานซึ่งมีอ านาจรับรอง 
แล้วแต่กรณี  

ข้อ ๕  ให้เลขาธิการส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้  

      สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔

(นายจเด็จ  ธรรมธัชออารี) 
เลขาธิการส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  

ประกาศ  ณ  วันที่      ๓

สิ่งที่สงมาดวย 1
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ส่งท่ีส่งมาด้วย 2 
 

 
 

แบบประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการที่รับการส่งต่อเฉพาะด้านบริการ  
ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

 
ชื่อหน่วยบริการ/สถานบริการ ..…..………….....………………………….รหัสสถานบริการ (5 หลัก) ……....……… 

ภาครัฐ 
 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข   กรมการแพทย์   กระทรวงศึกษาธิการ 
 กระทรวงกลาโหม   กระทรวงมหาดไทย   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อื่นๆ 
 อ่ืนๆ (ระบุ)............................... 

ภาคเอกชน 
 โรงพยาบาล     คลินิกเอกชน    มูลนิธิ    อ่ืนๆ (ระบุ)............................... 

สถานภาพของสถานพยาบาล 
จำนวนเครื่องฟอกเลือดทั้งหมด...............เครื่อง   

จำนวนบุคลากรที่ให้การดูแลผู้ป่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม  
1. ผู้รับผิดชอบในการให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม 
   1.1 แพทยผ์ู้รับผิดชอบ ชื่อ…………………………...................................วุฒิบัตร......................................................  
        ออกให้   ณ วันที่............... เดือน.........................พ.ศ................. 
   1.2 พยาบาลผู้รับผิดชอบ ชื่อ …………………………………….........ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล 
        และการผดุงครรภ์ ............ใบอนุญาตเลขท่ี....................ออกให้ ณ วันที่.........เดือน.................พ.ศ............... 
        ประกาศนียบัตร พยาบาลเชี่ยวชาญการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จาก.................................................... 
        ออกให้   ณ วันที่.........เดือน.........................พ.ศ............... 
        ประกาศนียบัตร การฝึกอบรมการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม / พยาบาลไตเทียม หลักสูตร 4 เดือน 
        จาก…...................................................................ออกให้   ณ วันที่.........เดือน.........................พ.ศ............... 
2. แพทย์ และ พยาบาล ดูแลผู้ป่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม 
   2.1 แพทย์จำนวนทั้งสิ้น ................... คน  (บันทึกชื่อแพทย์ให้ครบตามจำนวนที่แจ้ง) 
       ชื่อ…………………………...............................วุฒิบัตรเฉพาะทางอายุรศาสตร์โรคไต. 

      ออกให้   ณ วันที่............... เดือน.........................พ.ศ................. 
         และ ได้รับประกาศนียบัตรผ่านการอบรมการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม หลักสูตร 4 เดือน  
         จากสถาบัน.......................................................... ออกให้   ณ วันที่.........เดือน.................พ.ศ………… 
 
 
 

2…/2.2  พยาบาล 



 
FM-6.70 00-001                                                                                                                                  
ฉบับที่ : 00                                  วันที ่28 สิงหาคม 2564  
 
 

 
-2- 
 

   2.2  พยาบาลจำนวนทั้งสิ้น .................. คน  (บันทึกชื่อพยาบาลให้ครบตามจำนวนที่แจ้ง) 
     ชื่อ...........................................................ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์  

ใบอนุญาตเลขท่ี.................... ออกให้ ณ วันที่.........เดือน.................พ.ศ............... 
ประกาศนียบัตร การฝึกอบรมการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม / พยาบาลไตเทียม หลักสูตร 4 เดือน 
จาก...................................................ออกให้    ณ วันที่.........เดือน........................ พ.ศ.......................... 

ข้าพเจ้ายินดีปฏิบัติตาม กฎหมาย  ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์หรือมติคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่กำหนดให้หน่วยบริการปฏิบัติเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณสุขแก่ผู้มีสิทธิตาม
พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545   และขอรับรองว่าข้อความที่ข้าพเจ้าแจ้งในแบบประเมิน
ข้างต้นเป็นความจริงทุกประการและมีศักยภาพในการให้บริการฟอกเลือดด้วยเครืองไตเทียม  พร้อมนี้ได้แนบ
เอกสารและหลักฐานต่าง ๆ  มาด้วยแล้ว 
 

 

   ยื่น  ณ  วันที่………………………………………......... 

                   ลงชื่อ…………………………………………………… 

                ประทับตรานิติบุคคล  (ถ้ามี)        (……………………………………...…………….) 

                                                   ตำแหน่ง……………………………………...…………….                                                                           
                                                              

                         (ผู้ประกอบกิจการสถานพยาบาล/ผู้มีอำนาจกระทำแทนนิติบุคคลหรือผู้รับมอบอำนาจ) 
 
เอกสารประกอบการสมัคร 
ภาครัฐ 
 1. ใบสมัครขอขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
 2. แบบประเมินเพ่ือขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการที่รับการส่งต่อเฉพาะด้านบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม 
    ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
ภาคเอกชน 
 1. ใบสมัครขอขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
 2. แบบประเมินเพ่ือขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการที่รับการส่งต่อเฉพาะด้านบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม 
     ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
 3.  สำเนาใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล (ส.พ.7) ที่ระบุ “บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม” 
 4.  สำเนาใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล (ส.พ.19) 
 
 
นำส่งเอกสารประกอบการพิจารณา ได้ที ่
เรียน เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาต ิ 
120 หมู่ 3 ชั้น 2-4 อาคารรัฐประศาสนภักดี “ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550” 
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ 10210 
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ใบสมัครขอข้ึนทะเบียนเป็นหน่วยบริการ 

ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาต ิ  
 

โปรดกรอกข้อความด้วยตัวบรรจง 
 

1.   รายละเอียดสถานบริการ 
      

1.1  ข้อมูลทั่วไป : 
ชื่อ………………………………………………………………………….……………… รหัสสถานบริการ ……………………........ 
สถานที่ตั้งเลขที…่.........…………หมู่ที…่………..ซอย…………………..………ถนน……………………………..……………… 
ตำบล/แขวง…………………………อำเภอ/เขต…………………….…....................จังหวัด.......................................... 
รหัสไปรษณีย์........................... โทรศัพท…์…………………………………..………โทรสาร………….……………………… 

        

1.2  สังกัดหน่วยบริการ : 

 รัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

  ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข   

  นอกสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ระบุกรม)............................................... 

 รัฐนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
 ระบุกระทรวง.................................................. 
 สังกัดย่อย...................................................... 
 เอกชน  

- บริษัท/เจ้าของกิจการ ชื่อ.........................................................................................................  
- ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล (ส.พ.7) เลขที.่......................................................  
- ใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล (ส.พ.19) เลขที่.............................................................  

1.3  จังหวัดที่ขอขึ้นทะเบียน……....………………………………………………….. 
 

2. ประเภทการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการ (สามารถระบุได้มากกว่า 1 ประเภท) 

 หน่วยบริการประจำ  โดยมี 
- หน่วยบริการที่รับการส่งต่อทั่วไป ชื่อ....................................................................................... รหัส.................... 
- หน่วยบริการร่วมให้บริการด้าน ...........................  ชื่อ............................................................. รหัส.................... 

 หน่วยบริการปฐมภูมิ  โดยมีหน่วยบริการประจำ ชื่อ...............................................................  รหัส .................. 

 หน่วยบริการที่รับการส่งต่อ  

  หน่วยบริการที่รับการส่งต่อทั่วไป โดยมีหน่วยบริการประจำ ชื่อ........................................รหัส................ 

  หน่วยบริการที่รับการส่งต่อเฉพาะด้าน .................................................................................................... 

 หน่วยบริการร่วมให้บริการ ด้าน............................................................................................. ............................ 

  ทำนิติกรรมกับหน่วยบริการประจำ ชื่อ.................................................................... รหัส............................ 

  ทำนิติกรรมโดยตรงกับ สปสช.  
 
3.  ระยะเวลาเริ่มให้บริการของหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ........................................................... 
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ข้าพเจ้ายินดีปฏิบัติตาม กฎหมาย  ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์หรือมติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ

แห่งชาติที่กำหนดให้หน่วยบริการปฏิบัติเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณสุขแก่ผู้มีสิทธิตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ พ.ศ.2545   และขอรับรองว่าข้อความที่ข้าพเจ้าแจ้งในใบสมัครขอขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการนี้เป็นความจริง 
ทุกประการ  พร้อมนี้ได้แนบเอกสาร และหลักฐานต่าง ๆ  มาด้วยแล้ว 
 

 

   ยื่น  ณ  วันที่………………………………………......... 
 

                   ลงชื่อ…………………………………………………… 
              ประทับตรานิติบุคคล  (ถ้ามี)        (……………………………………...…………….) 
                                                               

                (ผู้ประกอบกิจการสถานพยาบาล/ผู้มีอำนาจกระทำแทนนิติบุคคลหรือผู้รับมอบอำนาจ ) 
 
 

เอกสารประกอบการพิจารณาสถานบริการ     ( กรุณาใส่เครื่องหมาย    ในช่อง )   
 

 

 หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจให้ลงนามในใบสมัคร) 
 สำเนาใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล (ส.พ.7)             
 สำเนาใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล (ส.พ.19)  
 สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งรับรองไม่เกิน 6  เดือน (กรณีนิติบุคคล )  
 แบบตอบรับการเป็นหน่วยบริการ เช่น หน่วยบริการร่วมให้บริการ  หน่วยบริการที่รับการส่งต่อ เป็นต้น 
 สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการสถานบริการอ่ืน 
 สำเนาใบรับรองอ่ืนๆ 
หมายเหตุ : กรุณาเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารสำเนาทุกฉบับ 
 

 

สำหรับเจ้าหน้าที่ 
 

          ได้ตรวจสอบหลักฐานต่าง ๆ ของผู้สมัครแล้ว ปรากฏว่า 

  ครบถ้วน     

  ไม่ครบถ้วน ยังขาดเอกสาร……………………………………………………………………………………… 

 

   ความเห็นเจ้าหน้าที่ ……………………………………………………………………………………………………………..……….......... 
..................................................................................................................... .......................................................... 
 

                                                                                  ลงชื่อ………………………………………………….. 
                                                                                       (………………………………………………….…) 
                                                                           ตำแหน่ง………………………………………………………... 
                                                                                                                  

                                                                                      วันที่………………………………………………. 
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แบบประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการที่รับการส่งต่อเฉพาะด้านบริการ  
ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

 
ชื่อหน่วยบริการ/สถานบริการ ..…..………….....………………………….รหัสสถานบริการ (5 หลัก) ……....……… 

ภาครัฐ 
 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข   กรมการแพทย์   กระทรวงศึกษาธิการ 
 กระทรวงกลาโหม   กระทรวงมหาดไทย   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อื่นๆ 
 อ่ืนๆ (ระบุ)............................... 

ภาคเอกชน 
 โรงพยาบาล     คลินิกเอกชน    มูลนิธิ    อ่ืนๆ (ระบุ)............................... 

สถานภาพของสถานพยาบาล 
จำนวนเครื่องฟอกเลือดทั้งหมด...............เครื่อง   
การให้บริการหอผู้ป่วยไอซียู   มี   ไมมี่  

จำนวนบุคลากรที่ให้การดูแลผู้ป่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม  
1. ผู้รับผิดชอบในการให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม 
   1.1 แพทยผ์ู้รับผิดชอบ ชื่อ…………………………...................................วุฒิบัตร......................................................  
        ออกให้   ณ วันที่............... เดือน.........................พ.ศ................. 
   1.2 พยาบาลผู้รับผิดชอบ ชื่อ …………………………………….........ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล 
        และการผดุงครรภ์ ............ใบอนุญาตเลขท่ี....................ออกให้ ณ วันที่.........เดือน.................พ.ศ............... 
        ประกาศนียบัตร พยาบาลเชี่ยวชาญการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จาก.................................................... 
        ออกให้   ณ วันที่.........เดือน.........................พ.ศ............... 
        ประกาศนียบัตร การฝึกอบรมการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม / พยาบาลไตเทียม หลักสูตร 4 เดือน 
        จาก…...................................................................ออกให้   ณ วันที่.........เดือน.........................พ.ศ............... 
2. แพทย์ และ พยาบาล ดูแลผู้ป่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม 
   2.1 แพทย์จำนวนทั้งสิ้น ................... คน (ใส่ชื่อแพทย์ให้ครบตามจำนวนที่แจ้ง) 
       ชื่อ…………………………...............................วุฒิบัตรเฉพาะทางอายุรศาสตร์โรคไต. 

      ออกให้   ณ วันที่............... เดือน.........................พ.ศ................. 
         และ ได้รับประกาศนียบัตรผ่านการอบรมการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม หลักสูตร 4 เดือน  
         จากสถาบัน.......................................................... ออกให้   ณ วันที่.........เดือน.................พ.ศ………… 
 
 

2…/2.2  พยาบาล 



                                                                                                           สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 

FM-6.70 00-001                                                                                                                      ฉบับท่ี : 00 
วันที ่1 กันยายน 2564  

 
 

-2- 
 

   2.2  พยาบาลจำนวนทั้งสิ้น .................. คน  (ใส่ชื่อพยาบาลให้ครบตามจำนวนที่แจ้ง) 
     ชื่อ...........................................................ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์  

ใบอนุญาตเลขท่ี.................... ออกให้ ณ วันที่.........เดือน.................พ.ศ............... 
ประกาศนียบัตร การฝึกอบรมการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม / พยาบาลไตเทียม หลักสูตร 4 เดือน 
จาก...................................................ออกให้ ณ วันที่.........เดือน........................ พ.ศ......... 

ข้าพเจ้ายินดีปฏิบัติตาม กฎหมาย  ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์หรือมติคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่กำหนดให้หน่วยบริการปฏิบัติเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณสุขแก่ผู้มีสิทธิตาม
พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545   และขอรับรองว่าข้อความที่ข้าพเจ้าแจ้งในแบบประเมิน
ข้างต้นเป็นความจริงทุกประการและมีศักยภาพในการให้บริการฟอกเลือดด้วยเครืองไตเทียม  พร้อมนี้ได้แนบ
เอกสารและหลักฐานต่าง ๆ  มาด้วยแล้ว 
 

 

   ยื่น  ณ  วันที่………………………………………......... 

                   ลงชื่อ…………………………………………………… 

                ประทับตรานิติบุคคล  (ถ้ามี)        (……………………………………...…………….) 

                                                   ตำแหน่ง……………………………………...…………….                                                                           
                                                              

                     (ผู้ประกอบกิจการสถานพยาบาล/ผู้มีอำนาจกระทำแทนนิติบุคคลหรือผู้รับมอบอำนาจ) 
เอกสารประกอบการสมัคร 
ภาครัฐ 
 1. ใบสมัครขอขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
 2. แบบประเมินเพ่ือขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการที่รับการส่งต่อเฉพาะด้านบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม 
    ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
ภาคเอกชน 
 1. ใบสมัครขอขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
 2. แบบประเมินเพ่ือขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการที่รับการส่งต่อเฉพาะด้านบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม 
     ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
 3.  สำเนาใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล (ส.พ.7) ที่ระบุ “บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม” 
 4.  สำเนาใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล (ส.พ.19) 
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ขั้นตอนการขึ้นทะเบียน 
หน่วยบริการที่รับการส่งต่อเฉพาะด้านบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม พ.ศ. 2564   

 
ขั้นตอน การดำเนินงาน 

1. ใบสมัครและเอกสารประกอบ 
Download ใบสมัครและแบบประเมินฯ ไดท้ี่ 
https://www.nhso.go.th/downloads/165 
หรือ www.nhso.go.th > หน่วยบริการ > 
บริการออนไลน์ > ดาวนโ์หลด > เอกสาร
บรรยาย/ประชุม > ขั้นตอนการขึ้นทะเบียน
หน่วยบริการที่รับการสง่ต่อเฉพาะด้านบริการ
ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (HD) พ.ศ. 2564 

ภาครัฐ 
1. ใบสมัครขอขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการในระบบหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาต ิ
2. แบบประเมินเพื่อขึ้นทะเบยีนเป็นหน่วยบริการที่รบัการส่งต่อ
เฉพาะด้านบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในระบบ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาต ิ
ภาคเอกชน  
1. ใบสมัครขอขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการในระบบ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาต ิ
2. แบบประเมินเพื่อขึ้นทะเบยีนเป็นหน่วยบริการที่รบั 
การส่งต่อเฉพาะด้านบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม 
ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
3. สำเนาใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล (ส.พ.7)    
ที่ระบุ “บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม” 
4. สำเนาใบอนุญาตให้ดำเนนิการสถานพยาบาล (ส.พ.19) 

2. การจัดส่งใบสมัครและเอกสารประกอบ จัดส่งหนังสือนำส่งใบสมัครและเอกสารประกอบ ได้ที่    
ฝ่ายบริหารงานทะเบียน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ   
120 หมู่ 3 ชั้น 2-4 อาคารรัฐประศาสนภักดี “ศูนย์ราชการเฉลมิ
พระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550” 
ถนนแจ้งวฒันะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 

3. พิจารณาเอกสารขอขึ้นทะเบยีน ฝ่ายบริหารงานทะเบียน  พิจารณาความถูกต้อง ครบถ้วน 
และแจ้งหน่วยบริการทราบ 

4. จัดทำนิติกรรมสัญญากบัหนว่ยบริการ  ฝ่ายบริหารงานทะเบียน  แจ้งขัน้ตอนการทำนิติกรรมสัญญา   
เพื่อเป็น หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  

5. การบันทึกข้อมูลระบบข้อมูลพื้นฐานหน่วย
บริการ  (http://cpp.nhso.go.th/CPP) 

ฝ่ายบริหารงานทะเบียน แจ้งให้หน่วยบริการดำเนินการ ดังนี้  
1. แจ้ง username/password  ให้หน่วยบริการในระบบ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพือ่บันทึกข้อมูลพื้นฐานของหน่วย
บริการหลังจากทำนิติกรรมสัญญากับสำนักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ   
2. หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จะต้อง
ประเมินตนเองในระบบข้อมูลพืน้ฐานหน่วยบริการ  
(http://cpp.nhso.go.th/CPP)  ในไตรมาส 4 ของทุกปี เพื่อ
ยืนยันการเปน็หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
ในปีถัดไป 

 

https://www.nhso.go.th/downloads/165
http://www.nhso.go.th/
http://cpp.nhso.go.th/CPP



