
 รายละเอียดประกอบการสมัครเป็นสถานพยาบาล 
ที่ให้บริการฟอกเลือดดว้ยเครื่องไตเทียมในความตกลงกับส านักงานประกันสังคม 

เอกสารประกอบการสมัคร 
รายการที่ 1 – 9 ขอเปน็ส าเนาเอกสารพร้อมลงลายมือชือ่ รับรองส าเนา / ตราประทับ 
1.  ส ำเนำกำรได้รับกำรรับรองจำกคณะอนุกรรมกำรตรวจรับรองมำตรฐำนกำรรักษำโดยกำรฟอกเลือด  
     ด้วยเครื่องไตเทียม ของรำชวิทยำลัยอำยุรแพทย์แห่งประเทศไทย  (ท่ียังไม่หมดอำยุ หรือกรณีอยู่ 
     ระหว่ำงกำรต่ออำยุต้องแสดงหลักฐำนกำรยื่นขอต่ออำยุกับ ตรต.) 
2.  ส ำเนำใบอนุญำตให้ประกอบกิจกำรสถำนพยำบำล  (สพ. 7) (เฉพำะกรณีคลินิก/สถำนพยำบำลเอกชน) 
3.  ส ำเนำใบอนุญำตให้ด ำเนินกำรสถำนพยำบำล  (สพ. 19)  (เฉพำะกรณีคลินิก/สถำนพยำบำลเอกชน) 
4. ส ำเนำหลักฐำนกำรช ำระค่ำธรรมเนียมกำรประกอบกิจสถำนพยำบำล (สพ. 12) (เฉพำะกรณีคลินิก/ 
    สถำนพยำบำลเอกชน) 
5. แบบสอบถำมข้อมูลเพื่อเตรียมควำมพร้อม (ตำมเอกสำรแนบ) 
6. แบบแสดงควำมจ ำนงขอรับเงินค่ำบริกำรทำงกำรแพทย์ของสถำนพยำบำล (ตำมเอกสำรแนบ) 
7. หน้ำ Book Bank 
8. หนังสือรับรองบริษัทที่ออกจำกกระทรวงพำณิชย์ ระยะเวลำไม่เกิน 6 เดือน 
9. แบบข้อมูลกำรขอขึ้นทะเบียน (ตำมเอกสำรแนบ) 
 

รายการที่ 10 – 21 ขอข้อมูลใส่แผ่น CD 
10.  รำยชื่อบุคลำกรทำงกำรแพทย์ และกำรพยำบำลที่ดูแลก ำกับหน่วยไตเทียม พร้อมระบุช่วงเวลาการปฏิบัติงาน (วัน 
และ เวลาในการปฏิบัติงาน ,พร้อมส าเนาประกาศนียบัตร)  
     -  แพทย์  จะต้องเป็นแพทย์ที่มีควำมรู้ควำมช ำนำญในกำรประกอบวิชำชีพเวชกรรม  สำขำอำยุรแพทย์ 
        โรคไตหรืออำยุรแพทย์ที่ผ่ำนกำรอบรมเฉพำะด้ำนกำรรักษำโดยวิธีกำรฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม 
         พร้อมส ำเนำใบอนุญำตประกอบวิชำชีพเวชกรรม สำขำอำยุรแพทย์โรคไต ที่ไม่หมดอำยุ (ระบุ  รำยละเอียด แพทย์

ประจ ำ และแพทย์ Part time มำปฏิบัติงำนวันและเวลำใดบ้ำง) 
     -  พยำบำลประจ ำหน่วยไตเทียมจะต้องเป็นพยำบำลวิชำชีพผู้เชี่ยวชำญกำรรักษำโดยวิธีฟอกเลือด  
        ด้วยเครื่องไตเทียมหรือพยำบำลไตเทียม  ที่ผ่ำนกำรอบรมทำงด้ำนไตเทียมมำไม่น้อยกว่ำ  4  เดือน   
        และได้รับประกำศนียบัตรจำกสถำบันที่รำชวิทยำลัยอำยุรแพทย์แห่งประเทศไทยรับรอง (พร้อม 
        ส ำเนำใบอนุญำตประกอบวิชำชีพพยำบำลที่ไม่หมดอำยุ) 
11.  รูปภำพของห้องไตเทียมที่แสดงให้เห็นสภำพของห้องทั้งหมด (ภำพ Overview) และขอรำยละเอียด 
      แผนผังแสดงกำรจัดวำงพ้ืนที่ของห้องไตเทียมว่ำมีกำรจัดวำงต ำแหน่งพ้ืนที่ใช้สอยอย่ำงไร (พร้อมรูปถ่ำย) 
12.  ข้อมูลจ ำนวนเครื่องไตเทียมที่ได้รับรองมำตรฐำนจำก ตรต.  (ต้องมีอย่ำงน้อย  2  เครื่อง)  พร้อมรูปถ่ำย   
     อำทิเช่น สัญญำเช่ำซื้อเครื่องไตเทียม,  และสัญญำกำรบ ำรุงรักษำเครื่องไตเทียม 
13.  ข้อมูลระบบกำรผลิตน้ ำบริสุทธิ์ส ำหรับฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม  (ต้องเป็นแบบ  Reverse  Osmosis)   
     อำทิเช่น  สัญญำกำรบริกำรดูแลระบบน้ ำบริสุทธิ์ (พร้อมรูปถ่ำย) 
14.  ข้อมูลกำรฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมโดยใช้น้ ำยำ  (dialysate) ที่มีค่ำเป็น Bicarbonate อำทิ   
     ใบรำยงำนผลกำรตรวจน้ ำยำ (พร้อมรูปถ่ำย) 
15. รูปแบบกำรด ำเนินกำรของหน่วยไตเทียม (สถำนพยำบำลเป็นผู้ด ำเนินกำรเอง หรือ บริษัทอ่ืนเป็นผู้ด ำเนินกำร ขอทรำบ
ชื่อบริษัทด ำเนินกำรด้วย) 
 



 
 
16.  ข้อมูลรำยละเอียดสัญญำระหว่ำงสถำนพยำบำลของรัฐ  และบริษัทผู้รับด ำเนินกำร (กรณีที่ รพ.รัฐ มิได้บริหำรจัดกำร) 
17.  ข้อมูลกำรจัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือและยำช่วยฟื้นคืนชีพกรณีฉุกเฉิน  (พร้อมรูปถ่ำย) 
18.  ข้อมูลระบบกำรส่งต่อผู้ป่วยกรณีฉุกเฉิน  ไปยังสถำนพยำบำลตำมบัตรรับรองสิทธิฯ  หรือ  
        สถำนพยำบำลที่ท ำควำมตกลงไว้กับหน่วยไตเทียมเป็นลำยลักษณ์อักษร 
19.  แจ้งรหัสสถำนพยำบำล  5 หลัก (เป็นรหัสที่ออกโดยส ำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์ กระทรวงสำธำรณสุข) 
20. หน่วยไตเทียมภำยในสถำนพยำบำลเคยได้รับกำรขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริกำรฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมกับส ำนักงำน
ประกันสังคมหรือไม่  ถ้ำมีโปรดระบุว่ำ เป็นหน่วยไตเทียมใด ได้รับกำรข้ึนทะเบียนตั้งแต่เมื่อใด พร้อมระบุจ ำนวนเครื่องฟอก
เลือด อัตรำค่ำบริกำรฟอกเลือด/ครั้ง ของคนไข้สิทธิประกันสังคม  รำยชื่อบุคลำกรทำงแพทย์และกำรพยำบำลที่ประจ ำ
ท ำงำนในหน่วยดังกล่ำว 
21.รำยงำนกำรประเมินตัวเอง 

 
*****    ส่งเอกสารที่   ***** 
     เรียน  ผู้อ านวยการส านักจัดระบบบริการทางการแพทย์ 
            ส านักงานประกันสังคม ส านักจัดระบบบริการทางการแพทย์ (ชั้น 4) 
            88/28  ม.4  ถ.ติวานนท์  อ.เมือง  จ.นนทบุรี  11000 
            โทร 02 956 2508 
 
 
หมำยเหตุ 
กรณีที่ ส ถำนพยำบำล เคยมี กำรขึ้ นทะ เบี ยน เป็นสถำนพยำบำลฟอกเลื อดกับส ำนั กงำนประกันสั งคมแล้ ว  
และภำยหลังสถำนพยำบำลมีกำรเปลี่ยนแปลงผู้ประกอบกิจกำรสถำนพยำบำล/ผู้ด ำเนินกำรสถำนพยำบำลในทุกรณี ต้อง
ได้รับกำรรับรอง ตรต. ในนำมนิติบุคคลใหม่ โดยสถำนพยำบำลจะต้องยื่นเอกสำรเหมือนกำรขึ้นทะเบียนใหม่ และต้องชี้แจง
ว่ำสถำนพยำบำลมีกำรเปลี่ยนแปลงอะไรบ้ำง เดิม เป็นอะไร  ใหม่ เป็นอะไร เช่น รำยชื่อบุคลำกรทำงกำรแพทย์และพยำบำล
ที่ดูแลก ำกับหน่วยไตเทียม จ ำนวนเครื่องไตเทียม อัตรำค่ำบริกำรฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมต่อครั้ง ฯลฯ พร้อมเอกสำรเดิม
และเอกสำรใหม่ประกอบ เช่น สพ. 7, สพ.19, หนังสือรับรองบริษัทท่ีออกจำกกระทรวงพำณิชย์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

แบบข้อมูลการขอขึ้นทะเบียน 

                        ชื่อสถำนพยำบำล ............................................................................  

 เปิดให้บริกำรฟอกเลือดวันที่ ............................................ 

                    รหัสสถำนพยำบำล 5 หลัก คือ..........................................  

                       ด ำเนินกำรเอง         outsource  ด ำเนินกำรโดย……………………………………….............. 
สถานที่ : ............................................................................................................................. ....................................... 
เบอร์โทร : ............................................................................... 

รายการ รายละเอียด หมายเหตุ 
1. แพทย์ผู้ท ำกำรรักษำ 
 
 

 
 

 

 

2. พยำบำลผู้เชี่ยวชำญกำรรักษำโดยวิธีกำร
ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม  
 

 
 

 

 

3. พยำบำลผ่ำนกำรอบรม หลักสูตรกำรพยำบำล
เฉพำะทำงกำรฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม 
 

 
 

 

 

4. พยำบำลวิชำชีพ  
 

 

 

5. วันเวลำเปิดให้บริกำร  
 

 

6. อัตรำค่ำบริกำร   (คร้ัง/บำท)   

7. หำกค่ำบริกำรเกิน 1,500 บำท 
โปรดระบุกำรบริกำรทำงกำรแพทย์เสริมพิเศษ 

  

8. จ ำนวนเครื่องฟอกเลือด   
9. จ ำนวนผู้ประกันตนสทิธิประกันสังคม 
ที่รอรับบริกำรในปัจจบุัน 

  

10. จ ำนวนผูป้่วยสทิธิอ่ืนที่รับบริกำร 
     และกำรคิดค่ำบริกำรแตล่ะสิทธ ิ
     - กรมบัญช ี
     - หลักประกันสุขภำพแห่งชำต ิ

  

12. กรณีเป็นโรงพยำบำล 
    - จ ำนวนเตียงรับผูป้่วยทัง้หมด 

  

13. ห้อง ICU        มี      จ ำนวน..................เตียง  
    ไม่มี    ส่งต่อที่......................... 

* หำกมี ระบุจ ำนวนเตียง ICU 
* หำกไม่มี ส่งต่อที่ใดโปรดระบ ุ

 
13. ผ่ำนมำตรฐำนกำรรับรอง (ผ่ำน ตรต.) 

 
ตั้งแต่วันที่ ..................................... 

 

กรุณากรอกข้อมูลเบื้องต้น เพ่ือประกอบการขึน้ทะเบียน 
 



 
-2- 
 

14. บริกำรกลุ่มผู้ป่วย HIV / HB/ HC  ผู้ป่วย HIV            ผู้ป่วย HB/ HC 
    รับ                    รับ  
    ไม่รับ                 ไม่รับ 

 

 
กรณีให้บริกำรผู้ป่วยกลุ่ม HIV  

     โปรดระบุอัตรำคำ่บริกำร 

15.ระบบน้ ำที่ใช้ในกำรผลิตน้ ำบริสุทธิ์    ระบบ  reverse osmosis 
   ระบบ  Pure water        
   ระบบ  อ่ืนๆ..........................        

 

16. ตัวกรองมีกำรใช้ซ้ ำกี่ครั้ง   

17.อ่ืนๆ 
 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


