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คํานํา 

การบริหารจัดการในระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ แบงเขตความรับผิดชอบเปน 13 เขต  

โดยเขตกรุงเทพมหานครเปนเขตท่ีมีการบริหารจัดการแตกตางจากเขตอ่ืนๆ  เนื่องจากมีหนวยบริการ  

หลากหลายประเภท และมีหนวยบริการภาคเอกชนเปนจํานวนมาก   การบริหารจัดการสําหรับหนวยบริการ

ภาคเอกชนจะมีความแตกตางกับหนวยบริการภาครัฐ  ท่ีสําคัญคือ  การจัดทํานิติกรรมสัญญา  หนวยบริการ

ภาครัฐจะใชขอตกลงใหบริการสาธารณสุข  สําหรับหนวยบริการภาคเอกชน ใชสัญญาใหบริการสาธารณสุข  

ปจจุบัน พ้ืนท่ีเขตกรุงเทพมหานคร มีหนวยบริการภาคเอกชนท่ีเปนหนวยบริการประจํา และ

รับสงตอประมาณ 170 แหง   การทํางานรวมกันจะใชกลไกการบริหารสัญญารวมกันระหวางคูสัญญาท้ังหนวย

บริการและสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร    

เพ่ือใหการทํางานรวมกันระหวางหนวยบริการ และสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เขต 

13 กรุงเทพมหานคร เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  สํานักงานฯ  จึงไดจัดทําคูมือหนวยบริการภาคเอกชนในระบบ

หลักประกันสุขภาพแหงชาติ เขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร เพ่ือใหหนวยบริการใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน 

รวมถึงติดตอสื่อสารกับสํานักงานฯในดานตางๆ   โอกาสนี้ สํานักงานฯ ขอขอบคุณ สํานักบริหารงานทะเบียน 

สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  ท่ีไดใหขอมูลแนวทางการบริหารงานข้ึนทะเบียนหนวยบริการในระบบ

หลักประกันสุขภาพแหงชาติ ฉบับ พ.ศ. 2559 เพ่ือใชในการจัดทําคูมือฉบับนี้ใหมีความสมบูรณยิ่งข้ึน 
 

       สปสช. เขต 13 กรุงเทพมหานคร 

       1 ตุลาคม 2559 
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การขึ้นทะเบยีนหนวยบริการ 
 

การสรางหลักประกันสุขภาพใหแกประชาชน ถือเปนนโยบายสําคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนไทย สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติและหนวยงานท่ีเก่ียวของไดรวมมือกันพัฒนา
อยางตอเนื่อง เพ่ือทําใหเกิดระบบหลักประกันสุขภาพท่ีมีประสิทธิภาพ ประชาชนสามารถเขาถึงบริการท่ี
มีคุณภาพมาตรฐานดวยความม่ันใจ และในขณะเดียวกันผูใหบริการก็มีความสุข  

ในการพัฒนาเพ่ือใหบรรลุเปาหมายดังกลาวนั้นการข้ึนทะเบียนหนวยบริการจึงเปนกระบวนการ
หลักท่ีสําคัญในระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ โดยผลลัพธจากกระบวนการจะถูกนําไปใชในการ
บริหารจัดการขอมูลหนวยบริการการจัดเครือขายหนวยบริการ อันจะสงผลใหการดําเนินงานในดานตางๆ 
ของระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากข้ึน 
 การข้ึนทะเบียนหนวยบริการ หมายถึงการบริหารจัดการเพ่ือใหสถานบริการมีสถานะเปนหนวย
บริการตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2545 ซ่ึงกําหนดใหสํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติจัดใหมีการข้ึนทะเบียนหนวยบริการและเครือขายหนวยบริการแลวประชาสัมพันธให
ประชาชนทราบ เพ่ือดําเนินการลงทะเบียนเลือกเปนหนวยบริการประจําของตน   

การข้ึนทะเบียนหนวยบริการ มีวัตถุประสงค เพ่ือ 
1. มีหนวยบริการประจําและเครือขายหนวยบริการ สําหรับใหผู มีสิทธิในระบบ

หลักประกันสุขภาพแหงชาติเลือกลงทะเบียนเปนหนวยบริการประจําของตนเอง 
2. มีหนวยบริการประจําและเครือขายหนวยบริการท่ีไดมาตรฐานตามเกณฑท่ีกําหนด

สําหรับใหบริการสาธารณสุขแกผูมีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
3. มีฐานขอมูลของหนวยบริการทุกประเภทท่ีถูกตองครบถวน สําหรับการบริหารจัดการ

กองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติท่ีมีประสิทธิภาพ 
 จากการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ครั้งท่ี 8/2547 เม่ือวันท่ี 16 สิงหาคม 
2547  คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติไดอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 18 และมาตรา 44 
แหงพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.2545   ออกขอบังคับคณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ วาดวยหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไข การข้ึนทะเบียนเปนหนวยบริการและเครือขาย
หนวยบริการ พ.ศ. 2547  ลงวันท่ี 24กันยายน2547  กําหนดประเภทของหนวยบริการไว 4 ประเภท คือ  
   1. หนวยบริการประจํา  
   2. หนวยบริการปฐมภูมิ  
   3. หนวยบริการท่ีรับการสงตอ  
   4. หนวยบริการรวมใหบริการ 
 แตเนื่องจากบริบทท่ีเปลี่ยนไปของรูปแบบการจัดบริการของสถานบริการตางๆ  ดังนั้นเพ่ือเปน
การเพ่ิมการเขาถึงบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิและบริการเฉพาะทางท่ีมีความครอบคลุมต่ํา และเปด
โอกาสใหสถานบริการภาครัฐและเอกชนท่ีมีรูปแบบบริการใหมๆ สามารถเขารวมจัดบริการสาธารณสุข
เพ่ิมข้ึน คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ จึงมีมติในการประชุมคณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ ครั้งท่ี 11/2557  เม่ือวันท่ี 8 ธันวาคม 2557  ใหออกขอบังคับคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ วาดวยหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไข การข้ึนทะเบียนเปนหนวยบริการและ
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เครือขายหนวยบริการ พ.ศ.2558  ลงวันท่ี 5มีนาคม2558  โดยมีเนื้อหาสาระท่ีสําคัญท่ีเปลี่ยนแปลงไปคือ
แกไขนิยามของหนวยบริการรวมใหบริการ หนวยบริการปฐมภูมิ และหนวยบริการท่ีรับการสงตอ ให
สอดคลองกับบริบทในปจจุบันมากข้ึน 
 

นิยามและความหมาย  
 บริการสาธารณสุข หมายความวา บริการดานการแพทยและสาธารณสุขซ่ึงใหโดยตรงแกบุคคล
เพ่ือการสรางเสริมสุขภาพ การปองกันโรค การตรวจวินิจฉัยโรค การรักษาพยาบาล และการพ้ืนฟู
สมรรถภาพ ท่ีจําเปนตอสุขภาพและการดํารงชีวิต ท้ังนี้ ใหรวมถึงการบริการการแพทยแผนไทยและ
การแพทยทางเลือก   ตามกฎหมายวาดวยการประกอบโรคศิลปะ 
 สถานบริการ หมายความวา สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ เอกชนและสภากาชาดไทยหรือ
หนวยบริการการประกอบโรคศิลปะสาขาตางๆและสถานบริการสาธารณสุขอ่ืนท่ีคณะกรรมการกําหนด 
 สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ หมายความวาสวนงานหรือหนวยงานภายในของสวนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานของรัฐท่ีมีกฎหมายหรือกฎกําหนดหนาท่ีใหบริการดานการแพทยและ
สาธารณสุขรวมท้ังการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกเพ่ือการสรางเสริมสุขภาพ การปองกันโรค 
การตรวจวินิจฉัยโรค การรักษาพยาบาล การฟนฟูสมรรถภาพ การหนึ่งการใดหรือเปนสถานบริการ
สาธารณสุขของรัฐอ่ืนท่ีคณะกรรมการฯกําหนด 
 สถานบริการสาธารณสุขของเอกชน หมายความวา สถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวย
กฎหมายสถานพยาบาลหรือสถานบริการสาธารณสุขของเอกชนอ่ืนท่ีคณะกรรมการกําหนด 

หนวยบริการ หมายความวา สถานบริการท่ีไดข้ึนทะเบียนไวตามพระราชบัญญัติหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2545 และขอบังคับคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ วาดวยหลักเกณฑ 
วิธีการและเง่ือนไข การข้ึนทะเบียนเปนหนวยบริการและเครือขายหนวยบริการ พ.ศ.2558 และท่ีแกไข
เพ่ิมเติม และใหหมายความรวมถึงหนวยบริการและเครือขายหนวยบริการของรัฐไดรับมาตรฐานและได
ข้ึนทะเบียนตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยหลักประกันสุขภาพ พ.ศ.2544 ดวย  

หนวยบริการประจํา หมายความวา สถานบริการหรือกลุมสถานบริการท่ีไดข้ึนทะเบียนเปน
หนวยบริการประจํา ซ่ึงสามารถจัดบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิท่ีจําเปนตอสุขภาพและการดํารงชีวิต
ไดอยางเปนองครวม ท้ังการสรางเสริมสุขภาพ การปองกันโรค การตรวจวินิจฉัยโรค การรักษาพยาบาล 
และการฟนฟูสมรรถภาพ โดยตองใหบริการดานเวชกรรมดวยตนเอง และมีเครือขายหนวยบริการเพ่ือการ
สงตอผูรับบริการเพ่ือการสงตอผูรับบริการไปรับการบริการสาธารณสุขในกรณีท่ีเกินขีดความสามารถ ซ่ึงผู
มีสิทธิสามารถเลือกลงทะเบียนเปนหนวยบริการประจําของตน ท้ังนี้หนวยบริการประจํามีสิทธิไดรับ
คาใชจายเพ่ือบริการสาธารณสุขในลักษณะเหมาจายรายหัวและคาใชจายเพ่ือบริการสาธารณสุขอ่ืนจาก
กองทุนตามท่ีคณะกรรมการกําหนด 
 หนวยบริการปฐมภูมิ หมายความวา สถานบริการท่ีไดข้ึนทะเบียนเปนหนวยบริการปฐมภูมิใน
เครือขายของหนวยบริการประจํา ซ่ึงสามารถจัดบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิไดอยางเปนองครวม ท้ัง
การสรางเสริมสุขภาพ การปองกันโรค การตรวจวินิจฉัยโรค การรักษาพยาบาล และการฟนฟูสมรรถภาพ 
โดยผูมีสิทธิของหนวยบริการประจําดังกลาวสามารถใชบริการสาธารณสุข ณ หนวยบริการปฐมภูมิใน
เครือขายได ท้ังนี้หนวยบริการปฐมภูมิมีสิทธิไดรับคาใชจายเพ่ือบริการสาธารณสุขจากหนวยบริการประจํา
หรือจากกองทุน ตามท่ีคณะกรรมการกําหนด 
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 หนวยบริการท่ีรับการสงตอ หมายความวา สถานบริการท่ีไดข้ึนทะเบียนเปนหนวยบริการท่ีรับ
การสงตอท่ัวไปหรือหนวยบริการท่ีรับการสงตอเฉพาะดาน ซ่ึงสามารถจัดบริการสาธารณสุขระดับทุติยภูมิ 
ตติยภูมิ หรือเฉพาะดานโดยผูมีสิทธิสามารถใชบริการสาธารณสุข ณ หนวยบริการท่ีรับการสงตอไดเม่ือ
ไดรับการสงตอหรือไดรับความเห็นชอบจากหนวยบริการประจําหรือสํานักงาน ท้ังนี้หนวยบริการท่ีรับการ
สงตอมีสิทธิไดรับคาใชจายเพ่ือบริการสาธารณสุขจากหนวยบริการประจําหรือจากกองทุน ตามท่ีกําหนด 
 หนวยบริการรวมใหบริการ หมายความวา สถานบริการท่ีจัดบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ 
เฉพาะดาน ตามเกณฑท่ีสํานักงานกําหนด และไดข้ึนทะเบียนเปนหนวยบริการรวมใหบริการ โดยมี
ขอตกลงเปนหนังสือกับหนวยบริการประจําหรือสํานักงาน ในการใหบริการสาธารณสุขแกผูมีสิทธิ ท้ังนี้
หนวยบริการรวมใหบริการมีสิทธิไดรับคาใชจายเพ่ือบริการสาธารณสุขจากหนวยบริการประจําหรือจาก
กองทุน ตามท่ีคณะกรรมการกําหนด 
 เครือขายหนวยบริการ หมายความวา หนวยบริการท่ีรวมตัวกัน โดยประกอบดวยหนวยบริการ
ประจําหนึ่งหนวยเปนแกนกลาง รวมตัวกับหนวยบริการท่ีรับการสงตอและหนวยบริการปฐมภูมิ ท้ังนี้อาจ
มีหนวยบริการรวมใหบริการเขารวมก็ได และไดข้ึนทะเบียนเปนเครือขายหนวยบริการตามท่ีสํานักงาน
ประกาศ ท้ังนี้เครือขายหนวยบริการมีสิทธิไดรับคาใชจายเพ่ือบริการสาธารณสุขจากหนวยบริการประจํา
หรือจากกองทุน ตามท่ีคณะกรรมการกําหนด 

หนวยบริการเขาใหม หมายถึง สถานบริการหรือหนวยบริการท่ีพนสภาพท่ีแสดงความจํานงเขา
รวมเปนหนวยบริการใหม และผานการข้ึนทะเบียนเปนหนวยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 

หนวยบริการท่ีขอเปล่ียนแปลงประเภทหมายถึง หนวยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติท่ียื่นขอเปลี่ยนแปลงประเภทหนวยบริการ โดยเพ่ิมหรือลดประเภทหนวยบริการตามท่ีเคยไดข้ึน
ทะเบียนไวเชน เดิมข้ึนทะเบียนเปนปฐมภูมิเพียงอยางเดียว และตอมาขอข้ึนทะเบียนเปนหนวยบริการ
ประจําเพ่ิมอีกประเภทหนึ่ง  

หนวยบริการท่ีพนสภาพจากการเปนหนวยบริการหมายถึง หนวยบริการในระบบหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติท่ีขอลาออกหรือถูกเพิกถอนจากระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ และสํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแหงชาติไดประกาศยกเลิกการข้ึนทะเบียนเปนหนวยบริการ 
 

บทบาทหนาท่ีของหนวยงานท่ีเกี่ยวของและข้ันตอนการข้ึนทะเบียนหนวยบริการ 
 

 หนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการข้ึนทะเบียนหนวยบริการประกอบดวย 
1. สถานบริการ/หนวยบริการ 
2. สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) 
3. สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติเขต (สปสช.เขต) 

 

 สถานบริการ  มีหนาท่ี  
  1. แจงความจํานงขอข้ึนทะเบียนเปนหนวยบริการใหม 
  2. เตรียมความพรอมรับการตรวจประเมินตามเกณฑการข้ึนทะเบียน 
 

หนวยบริการ  มีหนาท่ี ดังนี้ 
1. บันทึกขอมูลพ้ืนฐานของหนวยบริการในระบบท่ีสํานักงานกําหนด 
2. รับการตรวจประเมินตามเกณฑการข้ึนทะเบียนประจําป 
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3. พัฒนา ปรับปรุงหนวยบริการใหเปนไปตามเกณฑการข้ึนทะเบียน 
4. แจงขอเปลี่ยนแปลงประเภทหนวยบริการ หรือ ขอออกจากการเปนหนวยบริการใน

ระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติตอสํานักงานแลวแตกรณี  (ถามี) 
5. แจงการเปลี่ยนแปลงขอมูลหนวยบริการท่ีสําคัญ เชนการยายสถานท่ีตั้ง การเปลี่ยน

ชื่อหนวยบริการ การเปลี่ยนแปลงผูประกอบกิจการ การเปลี่ยนหนวยรวมใหบริการ  
 

 สําหรับในดานของการกํากับมาตรฐานของหนวยบริการ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 18(1) แหงพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 
2545ออกขอบังคับสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ วาดวยมาตรฐานการใหบริการสาธารณสุขของ
หนวยบริการและเครือขายหนวยบริการ พ.ศ. 2548 ประกาศ ณ วันท่ี 11 กุมภาพันธ 2548 มีผลใชบังคับ
ตั้งแตวันท่ี 11 เมษายน 2548 เปนตนมา และนอกจากขอบังคับดังกลาวสํานักงานยังไดออกประกาศท่ี
เก่ียวของกับเกณฑการตรวจประเมินและมาตรฐานหนวยบริการอีกหลายฉบับ ดังนี้ 

• ประกาศสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่องเกณฑการตรวจประเมินเพ่ือข้ึน
ทะเบียนเปนหนวยบริการท่ีรับการสงตอระดับตติยภูมิเฉพาะทางศัลยกรรมหัวใจ ลงวันท่ี 15 ตุลาคม 
2547 

• ประกาศสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่องเกณฑการตรวจประเมินเพ่ือข้ึน
ทะเบียนเปนหนวยบริการท่ีรับการสงตอระดับตติยภูมิ ดานรังสีรักษา ลงวันท่ี 27 เมษายน 2548 

• ประกาศสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  เรื่อง เกณฑการตรวจประเมินเพ่ือข้ึน
ทะเบียนเปนหนวยบริการ ลงวันท่ี 8 สิงหาคม 2548 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  

• ประกาศสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่องเกณฑการตรวจประเมินเพ่ือข้ึน
ทะเบียนเปนหนวยบริการท่ีรับการสงตอระดับตติยภูมิเฉพาะทาง โรคมะเร็งโลหิตวิทยา ลงวันท่ี 14 
กุมภาพันธ 2549 

• ประกาศสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่องเกณฑการตรวจประเมินเพ่ือข้ึน
ทะเบียนเปนหนวยบริการในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2553 ลงวันท่ี 21 กรกฎาคม 2553 

• ประกาศสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  เรื่อง เกณฑการตรวจประเมินเพ่ือ 
ข้ึนทะเบียนเปนหนวยบริการพ.ศ. 2558 ลงวันท่ี 4 ธันวาคม 2558 

ซ่ึงรายละเอียดท้ังหมดทานสามารถศึกษาคนควาไดจากภาคผนวกทายคูมือนี้ หรือสืบคน
จากศูนยขอมูลกฎหมาย 

 

พระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศและขอบังคับท่ีเกี่ยวของ 
 พระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศ และขอบังคับท่ีเก่ียวของกับการข้ึนทะเบียนหนวยบริการใน
ระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  มีดังนี้ 

1. พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 
2. พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2545 มาตรา 5, 6, 7, 18(11), 

26(3)(7), 44, 45, 57, 58, 59 และ 60โดยสรุปสาระสําคัญดังนี้ 
-มาตรา 5 บุคคลทุกคนมีสิทธิ ไดรับบริการสาธารณสุข ท่ี มีมาตรฐานและมี

ประสิทธิภาพตามท่ีกําหนดในพระราชบัญญัตินี้  
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-มาตรา 6 บุคคลใดประสงคจะใชสิทธิรับบริการสาธารณสุขตามกฎหมายวาดวย
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ ใหยื่นคําขอลงทะเบียนตอสํานักงานหรือหนวยงานท่ีสํานักงานกําหนด เพ่ือ
เลือกหนวยบริการเปนหนวยบริการประจํา 

-มาตรา 7 บุคคลท่ีไดลงทะเบียนแลวใหใชสิทธิรับบริการสาธารณสุขไดจากหนวย
บริการประจําของตน หรือหนวยบริการปฐมภูมิในเครือขายหนวยบริการท่ีเก่ียวของ หรือจากหนวยบริการ
อ่ืนท่ีหนวยบริการประจําของตนหรือเครือขายหนวยบริการท่ีเก่ียวของสงตอ  

-มาตรา 18(11) คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ มีอํานาจหนาท่ีใน 
การกําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับการลงโทษปรับทางปกครองและการเพิกถอนการข้ึนทะเบียน  

-มาตรา 26(3)(7) ใหสํานักงานมีหนาท่ีจัดใหมีทะเบียนผูรับบริการ หนวยบริการ และ
เครือขายหนวยบริการและดําเนินการเพ่ือใหประชาชนมีหนวยบริการประจํา และการขอเปลี่ยน 
หนวยบริการประจํา รวมท้ังประชาสัมพันธเพ่ือใหประชาชนทราบขอมูลของหนวยบริการ  

-มาตรา 44 ใหสํานักงานจัดใหมีการข้ึนทะเบียนหนวยบริการและเครือขายหนวย
บริการแลวประชาสัมพันธใหประชาชนทราบเพ่ือลงทะเบียนเลือกหนวยบริการประจําของตนตาม 
มาตรา 6 

-มาตรา 45หนวยบริการมีหนาท่ี 
(1) ใหการบริการสาธารณสุขท่ีไดมาตรฐานและมีคุณภาพ ดวยความเสมอภาคและ

เคารพในสิทธิสวนบุคคล ในศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 
(2) ใหขอมูลการบริการสาธารณสุขของผูรับบริการ เพ่ือใหผูรับบริการตัดสินใจใน 

การเลือกรับบริการหรือถูกสงตอ 
(3) ใหขอมูลท่ีเก่ียวกับชื่อแพทยและเจาหนาท่ีสาธารณสุข แกญาติหรือผูใกลชิดกับ

ผูรับบริการอยางเพียงพอกอนจําหนายผูรับบริการ 
(4) รักษาความลับของผูรับบริการอยางเครงครัด 
(5) จัดทําระบบขอมูลการใหบริการสาธารณสุข เพ่ือสะดวกตอการตรวจสอบ

คุณภาพและบริการ รวมท้ังการขอรับคาใชจายเพ่ือบริการสาธารณสุข 
-มาตรา 57ใหสํานักงานรายงานตอคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานหาก

ตรวจสอบพบวาหนวยบริการใดไมปฏิบัติตามมาตรฐานการใหบริการสาธารณสุขท่ีกําหนด 
-มาตรา 58ใหคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานดําเนินการ (1)เตือน  

(2) ใหหนวยบริการชําระคาปรับ(3) ดําเนินการทางวินัยกับเจาหนาท่ีของรัฐ หากหนวยบริการมีความผิด
ตามมาตรา 57จริง 

-มาตรา 59ใหผูรับบริการท่ีไมไดรับความสะดวกจากการเขารับบริการสามารถ
รองเรียนตอสํานักงานเพ่ือใหมีการสอบสวน และหากหนวยบริการกระทําผิดจริงใหคณะกรรมการควบคุม
คุณภาพและมาตรฐานออกหนังสือตักเตือนหรือใหคืนเงินคาบริการแกผูมีสิทธิ 

-มาตรา 60หากหนวยบริการมีการกระทําผิดรายแรงหรือเกิดซํ้าหลายครั้ง ให
เลขาธิการรายงานตอคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานเพ่ือพิจารณาดําเนินการสั่งเพิกถอนการ
ข้ึนทะเบียนหนวยบริการหรือแจงตอหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือดําเนินการดานกฎหมายท่ีเก่ียวของตอไปได 

3. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยหลักประกันสุขภาพ พ.ศ. 2544  
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4. กฎกระทรวงสาธารณสุข กําหนดลักษณะของสถานพยาบาลและลักษณะการ
ใหบริการของสถานพยาบาล พ.ศ. 2558 

5. ขอบังคับคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติวาดวย หลักเกณฑ วิธีการและ
เง่ือนไข การข้ึนทะเบียนเปนหนวยบริการและเครือขายหนวยบริการ พ.ศ.2558 

6. ประกาศสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่อง เกณฑการตรวจประเมินเพ่ือข้ึน
ทะเบียนเปนหนวยบริการพ.ศ.2558 

 
ระยะเวลาการข้ึนทะเบียนหนวยบริการ 
 เนื่องจากขอมูลหนวยบริการในแตละประเภท  มีความสําคัญอยางยิ่งตองานอ่ืนๆ ในระบบ
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ  เชน การลงทะเบียนเลือกหนวยบริการของผูมีสิทธิ  ระบบการเบิกจาย
งบประมาณ ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินการข้ึนทะเบียนหนวยบริการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  จึงตองข้ึน
ทะเบียนหนวยบริการตามระยะเวลาท่ีกําหนด  ดังนี้  

 

ลําดั
บ 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 

ผูรับผิดชอบ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1. ประชาสัมพนัธและรับสมัคร 
หนวยบริการใหม 

            สปสช.เขต 

2. ตรวจประเมินหนวยบริการ 
 

            สปสช.เขต 

3. ออกประกาศรับข้ึนทะเบียน
เปนหนวยบริการ 

            ส.ทะเบียน 

4. จัดทําบญัชีเครือขาย 
หนวยบริการประจาํ 

            สปสช.เขต 

5. จัดทําสัญญา/ขอตกลง
ใหบริการสาธารณสุข 

            สปสช.เขต 

6. ประกาศเกณฑ/แนวทาง/
กรอบระยะเวลา 
การข้ึนทะเบียนประจาํป 

            ส.ทะเบียน 

 

หมายเหตุ: ท้ังนี้ สปสช. สามารถปรับกรอบระยะเวลาในการดําเนินงานในการเริ่มดําเนินงาน 
แตละข้ันตอนได โดยระยะเวลาสิ้นสุดไมเกินตามกรอบระยะเวลาท่ีกําหนด 
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การประชาสัมพันธและรับสมัครหนวยบริการใหม 
 

 การประชาสัมพันธและรับสมัครเปนหนวยบริการใหม เปนกระบวนการแรกของระบบข้ึนทะเบียน
หนวยบริการ ซ่ึงมีวัตถุประสงคเพ่ือจัดหาหนวยบริการท่ีมีความพรอมตามเกณฑการข้ึนทะเบียน เขารวมใน
การจัดบริการใหแกประชาชนผูมีสิทธิในพ้ืนท่ีตางๆ โดยการประชาสัมพันธและรับสมัครจะดําเนินการปละ1 
ครั้ง เพ่ือใหเกิดการข้ึนทะเบียนท่ีสอดคลองกับการจัดสรรงบประมาณในแตละป  
 

คุณสมบัติของสถานบริการที่ประสงคขอข้ึนทะเบียนเปนหนวยบริการใหม 
 สถานบริการท่ีประสงคจะขอข้ึนทะเบียนเปนหนวยบริการ จะตองมีคุณสมบัติเบื้องตนดังตอไปนี้ 

1. มีการจัดตั้งและมีความพรอมในการใหบริการสาธารณสุข 
2. ไดรับการกําหนดรหัสสถานพยาบาลจากสํานักนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวง

 สาธารณสุข ยกเวน สถานบริการท่ีไมใชสถานพยาบาล 
3. กรณีท่ีขอข้ึนทะเบียนเปนหนวยบริการปฐมภูมิ จะตองมีหนวยบริการประจําแมขาย 
4. กรณีท่ีขอข้ึนทะเบียนเปนหนวยบริการประจํา โดยไม ไดขอข้ึนทะเบียนเปน 

หนวยบริการท่ีรับการสงตอดวย จะตองมีหนวยบริการท่ีรับการสงตอในระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
ยินยอมรับเปนหนวยบริการท่ีรับการสงตอให 

หมายเหตุ:  
 สถานบริการ 1 แหง อาจขอสมัครข้ึนทะเบียนเปนหนวยบริการมากกวา 1 ประเภทไดตามศักยภาพ

ของสถานบริการนั้น 
 

ชองทางการประชาสัมพันธและการสมัครขอข้ึนทะเบียนเปนหนวยบริการใหม 
 สํานักงานฯ จะดําเนินการประชาสัมพันธแนวทาง ระยะเวลา และเกณฑการตรวจประเมินการข้ึน
ทะเบียน เพ่ือใหสถานบริการสามารถศึกษารายละเอียดและสมัครขอข้ึนทะเบียนเปนหนวยบริการทาง 
Website สปสช.  http://www.nhso.go.th   เลือกสวน “หนวยบริการ”  
 ท้ังนี้สถานบริการท่ีตองสมัครผานหนา Website ไดแก สถานบริการท่ีตองการสมัครขอข้ึนทะเบียน
เปนหนวยบริการประจํา หนวยบริการท่ีรับการสงตอท่ัวไป หนวยบริการท่ีรับการสงตอเฉพาะดาน และ
หนวยบริการรวมใหบริการท่ีทํานิติกรรมโดยตรงกับสํานักงาน 
 กรณีท่ีตองการสมัครเปนหนวยบริการปฐมภูมิ ในหนวยบริการประจําท่ีมีอยู ในระบบ ให 
หนวยบริการประจําแมขาย เปนผูสมัครผานหนา Website 

หลักฐานประกอบการสมคัร 
1. สถานบริการภาครัฐ ทุกสังกัดประกอบดวย 

 ก. ใบสมัครขอข้ึนทะเบียนเปนหนวยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
ข. แบบตอบรับการเปนหนวยบริการท่ีรับการสงตอ หรือหนวยบริการรวมใหบริการ 

     ดานใดดานหนึ่ง 
2. สถานบริการเอกชน ประกอบดวย 

ก. ใบสมัครขอข้ึนทะเบียนเปนหนวยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
ข. เอกสารหลักฐานการแสดงการเปนผูประกอบกิจการ 
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กรณีเปนบริษัท–สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนจากกรมพัฒนาธุรกิจการคา       
               กระทรวงพาณิชยซ่ึงรับรองไมเกิน 6 เดือน 

กรณีเปนมูลนิธิ/สมาคม– สําเนาการจดทะเบียนมูลนิธิ จากนายทะเบียนมูลนิธิประจํา 
        จังหวัด 

กรณีบุคคลธรรมดา - สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนเจาของกิจการ  
ค. สําเนาใบอนุญาตใหประกอบกิจการสถานพยาบาล (สพ.7)หรือ ใบอนุญาตใหประกอบ

 กิจการสถานบริการอ่ืนจากหนวยงานท่ีกํากับดูแล 
ง. สําเนาใบอนุญาตใหดําเนินการสถานพยาบาล(สพ.19) 
จ. หนังสือมอบอํานาจ  กรณีผูมีอํานาจมอบอํานาจใหผูอ่ืนลงนามแทนในใบสมัครเปน

 หนวยบริการ 
ฉ. หนังสือตอบรับการเปนหนวยบริการท่ีรับการสงตอ หรือหนวยบริการรวมใหบริการดาน

 ใดดานหนึ่ง 
ช. หลักฐานอ่ืนๆ (ถามี) เชน หลักฐานการเปลี่ยนแปลงขอมูลของสถานบริการหรือเจาของ

 กิจการหลักฐานแสดงรายชื่อบุคลากรท่ีปฏิบัติงาน  
หมายเหตุ:  
 1. กรณีขอข้ึนทะเบียนเปนหนวยบริการประจําท่ีไมไดเปนหนวยบริการท่ีรับการสงตอดวย

ตนเอง ใหเพ่ิม “ใบตอบรับเปนหนวยบริการท่ีรับการสงตอ” 
  2. กรณีขอข้ึนทะเบียนเปนหนวยบริการประจําและ/หรือหนวยบริการท่ีรับการสงตอ ให
เพ่ิม “สําเนาบัญชีธนาคาร” ของหนวยบริการท่ีพรอมรับเงินโอนจากสํานักงาน 
  3. กรณีสถานบริการเอกชนท่ีไมใชสถานพยาบาล ใหแนบเอกสารประกอบตามท่ี 
สํานักงานกําหนด เชน รานยาคุณภาพใหแนบใบเกียรติบัตรรับรองคุณภาพรานยาจากสภาเภสัชกรรม 
 

ระยะเวลารับสมัคร 
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติกําหนดระยะเวลาการรับสมัครดังนี้ 

1. การรับสมัครหนวยบริการใหมทุกประเภท ปละ 1 ครั้ง ตั้งแตเดือนมกราคม จนถึง 
เดือนมิถุนายนของทุกป เพ่ือการข้ึนทะเบียนเปนหนวยบริการในปงบประมาณถัดไป 

2. หากมีความจําเปนเรงดวน ซ่ึงมีผลกระทบตอการจัดบริการของแตละพ้ืนท่ี หรือเพ่ิม 
การเขาถึงบริการและลดปญหาสาธารณสุขในพ้ืนท่ีสํานักงานสามารถรับสมัครข้ึนทะเบียนหนวยบริการ
ระหวางปได  

 

ข้ันตอนการรับสมัคร 
1. สปสช.สวนกลางแจงกรอบระยะเวลาการข้ึนทะเบียนหนวยบริการประจําป ใหแกสปสช.เขต 

หนวยบริการ และสถานบริการ ใหรับทราบ โดยผานทางชองทางการประชุม เอกสาร หรือเว็บไซตโดยแจง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกป 
 2. สปสช.เขต ดําเนินการประชาสัมพันธ/ชี้แจงแนวทางการข้ึนทะเบียน ใหแกหนวยบริการและ
สถานบริการในพ้ืนท่ีเพ่ือพิจารณาแสดงความจํานงเขารวมเปนหนวยบริการ ผานทางชองทางการประชุม 
เอกสาร หรือเว็บไซตโดยดําเนินการกอนการตรวจประเมินข้ึนทะเบียนหนวยบริการประจําป 
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 3. หนวยบริการ/สถานบริการบันทึกขอมูลในใบสมัครขอข้ึนทะเบียนเปนหนวยบริการในระบบ
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ พรอมขอมูลตามท่ีกําหนด และหลักฐานประกอบท่ีรับรองสําเนาถูกตอง ผาน
เว็บไซต สปสช. 
  4. สปสช.สวนกลางตรวจสอบขอมูลการสมัครและเอกสารแนบ 

  กรณีเอกสารไมถูกตอง ไมครบถวน ตองแจงใหสถานบริการแกไขหรือสงเอกสารเพ่ิมเติม 
  กรณีเอกสารถูกตอง ครบถวน ใหดําเนินการสงตอขอมูลใหแก สปสช.เขต 

 5. สปสช.เขตรวบรวมขอมูลเพ่ือเสนอท่ีประชุมคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขต
(อปสข.)เพ่ือพิจารณาอนุมัติใหมีหนวยบริการเพ่ิมในระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติไดแก 

5.1 ในกรณีท่ีมีผลกระทบตอการจัดแบงพ้ืนท่ี การจัดสรรจํานวนผูลงทะเบียน การบริหาร
       งบกองทุนและเครือขายการสงตอ 

  5.1.1 ความเพียงพอของหนวยบริการในพ้ืนท่ี และความหนาแนนของประชากร/
          ผูรับบริการในหนวยบริการเดิมในพ้ืนท่ี 

  5.1.2 ผลกระทบตอการจัดแบงพ้ืนท่ี การจัดสรรจํานวนผูลงทะเบียน การบริหาร
          งบกองทุนและเครือขายการสงตอ 

  5.1.3 ความสะดวก/ระยะทางในการเขาถึงหนวยบริการของประชาชนในพ้ืนท่ี 
  5.1.4 ขอมูลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของเชน มติท่ีประชุมของผูเก่ียวของ 

5.2 ในกรณีอ่ืนๆเสนอใหอปสข. อนุมัติในหลักการและมอบหมายให สปสช.เขตเปน 
       ผูดําเนินการ เชน การขอข้ึนทะเบียนหนวยรวมใหบริการเปนตน 

  กรณีอนุมัติอปสข.กําหนดพ้ืนท่ีรับผิดชอบและใหดําเนินการ ตามขอ 6 
  กรณีไมอนุมัติใหสปสช.เขต แจงมติท่ีประชุม อปสข.ใหสถานบริการรับทราบพรอม 

             แจงเหตุผลการปฏิเสธรับเขาเปนหนวยบริการ 
5. สปสช.เขต ดําเนินการในข้ันตอนของการตรวจประเมินหนวยบริการตอไป 
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การตรวจประเมินเพ่ือข้ึนทะเบียนเปนหนวยบริการ 
 

การตรวจประเมินเพ่ือข้ึนทะเบียนเปนหนวยบริการ เปนการดําเนินการตามมาตรา 44 แหง
พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.2545สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติจึง
กําหนดใหมีการตรวจประเมินหนวยบริการ โดยเปนการตรวจคุณสมบัติของสถานบริการสาธารณสุขท่ี
จะเขาสูระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  เนนการตรวจปจจัยนําเขาเปนหลัก คือ ศักยภาพ 
การจัดบริการ (ทรัพยากรบุคคล สถานท่ี วัสดุอุปกรณเครื่องมือ) และการบริหารจัดการ   ซ่ึงเปน
ข้ันตอนท่ีมีความสําคัญและเปนจุดเริ่มตนในการบริหารจัดการภายใตระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
ท่ีจะใหบริการแกประชาชน 

ผลการตรวจประเมินเพ่ือข้ึนทะเบียนหนวยบริการประจําป สํานักงาน หนวยบริการ และ
หนวยงานท่ีเก่ียวของสามารถนําไปใชในการพัฒนาศักยภาพของหนวยบริการ การวางแผนการจัดระบบ
บริการ โดยเชื่อมโยงกับการสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรตาง ๆ  
  

สถานบริการหรือหนวยบริการที่ตองตรวจประเมิน 
การตรวจประเมินหนวยบริการจะดําเนินการในกรณี 
1. สถานบริการท่ีผานการพิจารณารับสมัครเขารวมเปนหนวยบริการใหมในระบบหลักประกัน

สุขภาพแหงชาติ 
2. หนวยบริการท่ีมีการเปลี่ยนแปลงประเภทการข้ึนทะเบียนเชน หนวยบริการปฐมภูมิเพ่ิม

ประเภทเปนหนวยบริการประจําหรือหนวยบริการประจําท่ีขอข้ึนทะเบียนเพ่ิมเปนหนวยบริการท่ีรับ
การสงตอ เปนตน 

3. หนวยบริการเดิมท่ีอยูในระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติท้ังภาครัฐและเอกชน จะไดรับ
การตรวจประเมินอยางนอยปงบประมาณละ 1 ครั้งเพ่ือข้ึนทะเบียนตอเนื่องในประเภทนั้นๆ 

4. หนวยบริการท่ีเปลี่ยนผูประกอบกิจการหรือเปลี่ยนท่ีตั้ง ตองไดรับการตรวจประเมินเพ่ือ
กํากับคุณภาพมาตรฐานภายหลังการเปลี่ยนแปลง 

ท้ังนี้ หนวยบริการ/สถานบริการจะไดรับการตรวจประเมินตามประเภทท่ีขอข้ึนทะเบียนเชน
โรงพยาบาลแหงหนึ่งขอข้ึนทะเบียนเปนหนวยบริการประจํา หนวยบริการปฐมภูมิ และหนวยบริการท่ี
รับการสงตอ โรงพยาบาลแหงนี้ตองไดรับการตรวจประเมินท้ัง 3 ประเภทแยกตามเกณฑท่ีกําหนด เปน
ตน 

 

เคร่ืองมือตรวจประเมินหนวยบริการ 
เครื่องมือการตรวจประเมินหนวยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติประกอบดวย 

ประกาศเกณฑการตรวจประเมิน  แนวทางการตรวจประเมินตามเกณฑการข้ึนทะเบียนและแบบฟอรม
การตรวจประเมิน  ตามท่ีสํานักงานกําหนด 

 

คณะตรวจประเมินหนวยบริการ 
คณะตรวจประเมินหนวยบริการ ประกอบดวยผูท่ีไดรับการแตงตั้งจากสปสช.สวนกลาง/สปสช.

เขต  โดยองคประกอบคณะตรวจประเมินประกอบดวย บุคลากรดานการแพทยและสาธารณสุขในหนวย
บริการภาครัฐ และภาคเอกชนท่ีมีความรูประสบการณในการใหบริการในหนวยบริการ ท้ังนี้ สํานักงาน
อาจพิจารณาเพ่ิมเติมองคประกอบคณะตรวจประเมิน จากผูแทนภาคทองถ่ินและภาคประชาชน จาก
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คณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพ้ืนท่ี (อปสข.) หรือคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพ
และมาตรฐานบริการสาธารณสุขระดับเขตพ้ืนท่ี ตามความเหมาะสม 

ผลการตรวจประเมิน 
กรณีท่ีผลการตรวจประเมิน “ผานและผานแบบมีเง่ือนไข” 
1. กรณีเปนหนวยบริการเดิมใหยังคงมีสภาพเปนหนวยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพ

แหงชาติตอไป 
2. กรณีเปนหนวยบริการใหม สํานักงานประกาศรับข้ึนทะเบียนเปนหนวยบริการในระบบ

หลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
กรณีท่ีผลการตรวจประเมิน “ไมผาน” 
1. กรณีเปนหนวยบริการเดิม หากพนกําหนดระยะเวลาการปรับปรุง/แกไขตามแผนแลว ผล

การตรวจประเมินไมเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด และเปนกรณีท่ีมีผลโดยตรงตอมาตรฐานการใหบริการ
สาธารณสุขของหนวยบริการอยางชัดเจน ซ่ึงหนวยบริการไมสามารถปรับปรุง/แกไขตามแผนได ให
สํานักงานพิจารณาประกาศยกเลิกการข้ึนทะเบียนหนวยบริการ และประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ   

2. กรณีเปนหนวยบริการใหม  
 กรณีท่ี 1 หากพนกําหนดระยะเวลาท่ีสํานักงานแจงใหมีการปรับปรุงแกไขตามผลการตรวจ

ประเมิน และไมมีการแจงขอรับการตรวจประเมินซํ้าสํานักงานพิจารณาไมรับข้ึนทะเบียน  
 กรณีท่ี 2 มีการแจงขอรับการตรวจประเมินซํ้าภายในระยะเวลาท่ีกําหนด แตยังมีผลการตรวจ
ประเมิน “ไมผาน” และเปนกรณีท่ีมีผลโดยตรงตอมาตรฐานการใหบริการสาธารณสุขของหนวยบริการ
อยางชัดเจน สํานักงานพิจารณาไมรับข้ึนทะเบียน 

 ท้ังนี้ ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร คณะทํางานตรวจประเมินฯ ตองเสนอผลการ
ตรวจประเมินตอคณะทํางานพิจารณาผลการตรวจประเมินเพ่ือข้ึนทะเบียนเปนหนวยบริการ เขต
พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร เปนผูพิจารณาเห็นชอบผลการตรวจประเมินเพ่ือข้ึนทะเบียนหนวยบริการ
ประจํา หนวยบริการปฐมภูมิ หนวยบริการท่ีรับการสงตอ และหนวยบริการรวมใหบริการ 

 

การอุทธรณ 
 กรณีสถานบริการ/หนวยบริการไมเห็นดวยกับผลการตรวจประเมิน ใหสถานบริการ/หนวย
บริการยื่นอุทธรณตอสปสช.สวนกลางภายใน 30 วัน หลังจากการรับทราบผลการตรวจประเมิน
โดยสปสช.สวนกลางจะแตงตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินหนวยบริการเพ่ือดําเนินการตรวจประเมิน
สถานบริการ/หนวยบริการท่ียื่นอุทธรณ 
 ผลการตรวจประเมินกรณีอุทธรณ 
 ผลการตรวจประเมินวา “ผาน”สปสช.สวนกลางจะดําเนินการรับข้ึนทะเบียนเปนหนวยบริการ    
ตามข้ันตอน 
 ผลการตรวจประเมินวา “ไมผาน”สปสช.สวนกลางแจงผลการตรวจประเมินตามการอุทธรณ
เปนลายลักษณอักษร ใหสถานบริการ/หนวยบริการทราบ 
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ข้ันตอนการตรวจประเมินหนวยบริการ 
 
   ผูรับผิดชอบ                     ข้ันตอนการปฏิบัติงาน       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรณีการอุทธรณ 
 
 

เห็นดวย ไมเห็นดวย 

2.ช้ีแจงและพัฒนาคณะตรวจประเมิน
หนวยบริการ 

 

สปสช.เขต 1.แตงตั้งคณะตรวจประเมิน 
หนวยบริการ 

 

สปสช.เขต 

3.จัดทําแผนปฏิบัติการและเตรยีมการ
ตรวจประเมินหนวยบริการ 

 

สปสช.เขต 
 

4.ตรวจประเมินหนวยบริการ 
 

- สปสช.เขต 
- คณะตรวจประเมิน    
  หนวยบริการ 

5. สรุปผล 
การตรวจประเมิน 

- คณะตรวจประเมิน    
  หนวยบริการ 
- คณะทํางานทํางาน
พิจารณาผลตรวจประเมิน 
เพ่ือข้ึนทะเบียนฯ 

 6.1แจงผลการตรวจประเมินแก
สถานบริการ/หนวยบริการ 

 

6.2 แจงผลการตรวจประเมินแก
สถานบริการ/หนวยบริการ 

 

8.1แจงรับ 
ข้ึนทะเบียนเปนหนวยบริการ 

 

สปสช.เขต 
 

ผาน ไมผาน 

7.1รับทราบผลการตรวจประเมิน 
 

สถานบริการ/
หนวยบริการ 7.2 รับทราบผล 

การตรวจ
 

8 .2 แจงปฏิเสธการรับข้ึน
ทะเบียนเปนหนวยบริการ 

 

9.1ออกประกาศ 
รับข้ึนทะเบียนเปนหนวยบริการ 

8.3 อุทธรณ 
ผลการตรวจประเมิน 

 

9.2 รับเรื่องอุทธรณ 
 

A 

สปสช.เขต 
 

สถานบริการ/
หนวยบริการ 

สํานักบริหารงานทะเบียน 
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กรณีหนวยบริการอุทธรณผลการตรวจประเมิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ไมผาน 

- สํานักบริหารงานทะเบียน 
- สํานักกฎหมาย 

10. แตงตั้งคณะ 
ตรวจประเมินหนวยบริการ 

 

11.ตรวจประเมินหนวยบริการ 
 

คณะตรวจประเมินหนวยบริการ 

12.สรุปผล 
การตรวจประเมิน 

คณะตรวจประเมินหนวยบริการ 

ผาน 

13.1แจงผลการตรวจประเมินแก
สถานบริการ/หนวยบริการ 

 

13.2แจงผลการตรวจประเมินแก
สถานบริการ/หนวยบริการ 

 

14.1รับข้ึนทะเบียน 
เปนหนวยบริการ 

 

14.2 แจงปฏิเสธการรับข้ึน
ทะเบียนเปนหนวยบริการ 

 

- สํานักบริหาร 
งานทะเบียน 
- สํานักกฎหมาย 

15.ออกประกาศรับข้ึน
ทะเบียนเปนหนวยบริการ 

สํานักบริหาร 
งานทะเบียน 

สํานักบริหาร 
งานทะเบียน 
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การจัดทํานติิกรรมสัญญา 
 

 สถานบริการท่ีผานการตรวจประเมินและประกาศรับข้ึนทะเบียนตอไปนี้ ไดแก 1)หนวยบริการประจํา 
2) หนวยบริการท่ีรับการสงตอแลว และ 3) หนวยบริการรวมใหบริการ จะตองดําเนินการในดานนิติกรรมสัญญา 
เพ่ือเปนความผูกพันตามกฎหมายท่ีจะรับบทบาทหนาท่ีในฐานะหนวยบริการ   
 

รูปแบบการจัดทําสัญญาใหบริการสาธารณสุข 
การจัดทําสัญญาใหบริการสาธารณสุขแกคูสัญญา แยกประเภทของคูสัญญาและการใชแบบสัญญา เปน 

3 ประเภท ไดแก 
1. สัญญาใหบริการสาธารณสุข ใชกับ หนวยบริการท่ีเปนภาคเอกชน 
2. ขอตกลงใหบริการสาธารณสุข ใชกับ หนวยบริการท่ีเปนภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงาน

ของรัฐท่ีมีกฎหมายจัดตั้งโดยเฉพาะ เชน สสส. สวรส. หรือ โรงพยาบาลบานแพว  
3. แบบหนังสือแสดงความจํานง กรณีท่ีจะใชแบบหนังสือแสดงความจํานงกับหนวยบริการได 

ตองเปนกรณีท่ีหนวยบริการไดทําสัญญาหรือขอตกลงใหบริการสาธารณสุขกับสํานักงานหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติแลวเทานั้น  

กรณีท่ีหนวยบริการไมไดมีสัญญาหรือขอตกลงใหบริการสาธารณสุขกับสํานักงานหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ  ในการเขารับดําเนินการกิจกรรมตางๆ ของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ นั้น ตองดําเนินการ
จัดทําสัญญา/ขอตกลงใหบริการสาธารณสุขตามกิจกรรมบริการ สําหรับกิจกรรมท่ีเปนการใหบริการ หรือ 
สัญญา/ขอตกลงดําเนินงานตามโครงการ สําหรับกิจกรรมท่ีเปนโครงการ ตามท่ีสํานักงานกําหนดรูปแบบสัญญา
หรือขอตกลงไว  

การจัดทําสัญญา  
  

 1. การจัดทําสัญญา-ขอตกลงใหบริการสาธารณสุข หรือ หนังสือแสดงความจํานง 
1.1 เม่ือ “หนวยบริการ” ไดรับการข้ึนทะเบียนเปนหนวยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพ

แห งชาติ  แล ว  ใหสํ านั กงานหลักประกันสุขภาพแห งชาติ เขต ท่ีหนวยบริการ ข้ึนทะเบี ยนในเขต 
ความรับผิดชอบของตน หรือ สํานักตนเรื่องเจาของโครงการท่ีหนวยบริการข้ึนทะเบียนเพ่ือรับดําเนินงานตาม
โครงการ จัดทําสัญญาหรือขอตกลงใหบริการสาธารณสุขตามแบบท่ีสํานักงานกําหนด โดยใหหนวยบริการ 
คูสัญญา จัดเตรียมเอกสารของคูสัญญาตามท่ีกําหนดไวในขอ 3 และจัดใหคูสัญญาท้ังสองฝายลงนามในสัญญา
หรือขอตกลงใหบริการสาธารณสุข  
  1.2 เม่ือคูสัญญาลงนามในสัญญาหรือขอตกลงใหบริการสาธารณสุขเรียบรอยแลว ใหสํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแหงชาติเขต หรือ สํานักตนเรื่องเจาของโครงการ ดําเนินการออกเลขท่ีนิติกรรมสัญญาและ
แนบขอมูลเอกสารของคูสัญญา ผานระบบ E-Contract รายละเอียดข้ันตอนตามคูมือการใชงานโปรแกรม 
  1.3 ในกรณีท่ีหนวยบริการท่ีเปนคูสัญญากับสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ และไดทํา
สัญญาหรือขอตกลงใหบริการสาธารณสุขไวแลว หากหนวยบริการจะเขารับดําเนินงานในกิจกรรมบริการอ่ืน
เพ่ิมเติม ให สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติเขต หรือ สํานักตนเรื่อง  แจงขอมูลความจํานงเขารวม
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กิจกรรมบริการนั้นๆ โดยระบุรายละเอียดของกิจกรรมบริการ วันท่ีเขารวม และแบบประเมินคุณสมบัติตาม
เกณฑของกิจกรรมบริการนั้น มายังสํานักบริหารงานทะเบียน และใหแนบแบบใบสมัครหรือแบบแสดง 
ความจํานงไวทายสัญญาหรือขอตกลงใหบริการสาธารณสุข โดยไมตองทํานิติกรรมสัญญาเพ่ิมเติม 
  1.4 ในกรณีท่ีหนวยบริการท่ีเปนคูสัญญากับสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติแลว หาก
หนวยบริการจะเขารับดําเนินงานตามโครงการๆ ให สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติเขต หรือ สํานัก 
ตนเรื่องเจาของโครงการ ใชแบบหนังสือแสดงความจํานง โดยระบุโครงการท่ีรับดําเนินงาน รูปแบบตามผนวก
แลวสงเขาดําเนินการในระบบ E-Contract รายละเอียดข้ันตอนการดําเนินการตามคูมือการใชงานโปรแกรม 
 2. การเตรียมหลักประกันสัญญา สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติเขต ท่ีหนวยบริการข้ึนทะเบียน
ในเขตความรับผิดชอบ แจงใหหนวยบริการจัดเตรียมหลักประกันสัญญาตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไวในสัญญา 
โ ดยหลั กก า ร ให ว า งหลั กปร ะ กัน เ ฉพาะหน ว ยบ ริ ก า รป ร ะจํ า  เ พ ร า ะ ได รั บค า ใ ช จ า ย ลั กษณะ 
เหมาจายรายหัว (ลวงหนา)   สวนหนวยบริการประเภทอ่ืน รวมท้ังหนวยบริการท่ีรับการสงตอ ซ่ึงปกติจะรับเงิน
หลังจากใหบริการไปแลว หรือรับเงินตามระบบ DRGs จึงไมจําเปนตองวางหลักประกันสัญญา เวนแตจังหวัดท่ี  
มีหนวยบริการประจําท่ีใหบริการเฉพาะบริการผูปวยนอก (เชน คลินิกชุมชนอบอุน รับเงินเหมาจายเฉพาะ OP)   
สวนเงินเหมาจายบริการผูปวยใน IP  เหมาจายใหหนวยบริการท่ีรับการสงตอ  หนวยบริการท่ีรับการสงตอ
ประเภทนี้ตองวางหลักประกันสัญญาดวย ซ่ึงการวางหลักประกันสัญญาสามารถวางได 3 รูปแบบ คือ 
  2.1 เงินสด 
  2.2 เช็คเงินสด (cashier's cheque) 
  2.3 หนังสือคํ้าประกันจากธนาคาร (Bank Guarantee)  
    

เอกสารประกอบการทําสัญญา/ขอตกลง ใหบริการสาธารณสุข 
  เอกสารท่ีเตรียมมาท้ังหมด ตองมีผูลงนามรับรองเอกสาร และหนวยบริการควรเตรียมเอกสาร
มาใหครบถวน จํานวน 2 ชุด เพ่ือความสมบูรณของสัญญาท้ังสองชุด   
 1. กรณีเปนบุคคลธรรมดา  

1.1 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูไดรับใบอนุญาตใหประกอบกิจการสถานพยาบาล 
  1.2 สําเนาใบอนุญาตใหดําเนินการสถานพยาบาล (สพ.19) 
  1.3 สําเนาใบอนุญาตใหประกอบกิจการสถานพยาบาลของบุคคล (สพ.7) 
  1.4 กรณีท่ีมีการมอบอํานาจใหผูอ่ืนมาดําเนินการ ตองมีหนังสือมอบอํานาจติดอากรแสตมป  
10 บาท สําหรับมอบอํานาจใหกระทําการแทนผูมีอํานาจเพียง 1 กิจกรรม  หรือติดอากรแสตมป 30 บาท กรณี
ท่ีใหกระทําการแทนมากกวา 1 กิจกรรม    
  1.5 หลักประกันสัญญา ไดแก เงินสด หรือ เช็คเงินสด หรือ หนังสือคํ้าประกัน 

1.6 เอกสารอ่ืนท่ีจําเปน เชน เอกสารการเปลี่ยน ชื่อ- สกุล  
 

 2. กรณีเปนนิติบุคคล 
  2.1 สําเนาหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคลท่ีไดรับการรับรองจากสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท
หรือ สําเนาหนังสืออนุญาตใหจัดตั้งสมาคม/มูลนิธิ โดยวันท่ีออกหนังสือรับรองตองไมเกิน 6 เดือน นับถึงวันทํา
สัญญา 
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 2.2 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล   
2.3 กรณีท่ีมีการมอบอํานาจใหผูอ่ืนมาดําเนินการ ตองมีหนังสือมอบอํานาจติดอากรแสตมป  

10 บาท สําหรับมอบอํานาจใหกระทําการแทนผูมีอํานาจเพียง 1 กิจกรรม  หรือติดอากรแสตมป 30 บาท กรณี
ท่ีใหกระทําการแทนมากกวา 1 กิจกรรม    

   2.4 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรับมอบอํานาจ 
 2.5 สําเนาทะเบียนบานของผูรับมอบอํานาจ  
 2.6 สําเนาใบอนุญาตใหประกอบกิจการสถานพยาบาลของนิติบุคคล (ส.พ.7) 

  2.7 หลักประกันสัญญา ไดแก เงินสด หรือ เช็คเงินสด หรือ หนังสือคํ้าประกัน 
2.8 เอกสารอ่ืนท่ีจําเปน เชน เอกสารการเปลี่ยน ชื่อ- สกุล  
2.9 สําเนาใบอนุญาตใหดําเนินการสถานพยาบาล (สพ.19) 
 

รหัสคูสัญญา  
 รหัสคูสัญญา (Vendor code) หมายถึง กลุมตัวเลข หรือ ตัวอักษรรวมกับตัวเลข ท่ีใชในการระบุ
ตัวตนของหนวยบริการ สถานบริการ หรือหนวยงานอ่ืนท่ีไมใชสถานพยาบาล ท่ีทําสัญญากับสํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแหงชาติในฐานะของการเปนคูสัญญาในกิจกรรมตางๆ  โดยรหัสคูสัญญานี้ จะแตกตางกัน
ออกไป ตามประเภทคูสัญญาและประเภทงบประมาณของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
 ลักษณะของรหัสคูสัญญา สามารถแบงไดตามกลุมประเภทคูสัญญา ดังนี้ 
  1. คูสัญญาท่ีเปนหนวยบริการหรือสถานพยาบาล รหัสคูสัญญาของคูสัญญาในกลุมนี้จะเปน
ตัวเลขตามรหัสสถานพยาบาล (ตัวเลข 5 หลัก) ตามท่ีไดรับการกําหนดจากสํานักนโยบายและยุทธศาสตร 
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เชน รหัส 10713 : รพ.นครพิงค จ.เชียงใหม เปนตน ท้ังนี้ เนื่องจาก 
ความสอดคลองกันกับการดําเนินงานในสวนอ่ืนๆ ของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เชน การสงขอมูล
ดานตางๆ หรือการลงทะเบียนประชาชน ท่ีใชรหัสสถานพยาบาลเปน Code ระบุตัวตนของหนวยบริการแตละ
แหง ดังนั้นในการกําหนดรหัสคูสัญญา จึงใชรหัสสถานพยาบาลนํามากําหนดเปนรหัสคูสัญญา แตกรณีท่ี 
หนวยบริการ/สถานพยาบาลท่ีไดรับกําหนดรหัสสถานพยาบาลแลว แตยังไมมีสถานะเปนคูสัญญา จะยังไมถูกนํา
รหัสสถานพยาบาลมากําหนดเปนรหัสคูสัญญา 
  2. คูสัญญาท่ีเปนหนวยงานอ่ืน 
   2.1 หนวยงานอ่ืนท่ีไดรับการกําหนดรหัสสถานพยาบาลจากสํานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร เชน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ หรือศูนยวิชาการของกรมตางๆ 
ลักษณะของรหัสคูสัญญาจะเหมือนกับกลุมคูสัญญาท่ีเปนหนวยบริการ/สถานพยาบาล 
   2.2 หนวยงานอ่ืนท่ีไมไดรับการกําหนดรหัสสถานพยาบาล รหัสคูสัญญาของกลุมนี้จะ
ไดรับการกําหนดจากสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  โดยรหัสมีจํานวน 5 อักขระ ท่ีเปนตัวอักษร
ภาษาอังกฤษ 1 หรือ 2 ตัว นําหนาตัวเลข 3 ถึง 4 ตัว จนครบ 5 อักขระ เชน องคการบริหารสวนตําบลน้ําขาว 
รหัสคูสัญญาคือ N8399 หรือ กองทุนฟนฟูสมรรถภาพจังหวัดยโสธร รหัสคูสัญญาคือ MF035  
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ระบบสารสนเทศและโปรแกรมประยุกต 
ในงานขึ้นทะเบียนหนวยบริการ 

 

 ในระบบการข้ึนทะเบียนหนวยบริการ มีการใชระบบสารสนเทศและโปรแกรมประยุกตมาชวย
สนับสนุนการปฏิบัติงานหลายข้ันตอน เนื่องจากขอมูลของการข้ึนทะเบียนหนวยบริการจะถูกนําไปใชงาน
ตอในระบบตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ เชน การลงทะเบียนประชาชน การบริหารกองทุน หรือการประสานงาน
การสงตอผูปวย เปนตน  
 

โปรแกรมที่เกี่ยวของในระบบงานข้ึนทะเบียนหนวยบริการ  ไดแก 
1. โปรแกรมรับสมัครหนวยบริการ 

• วัตถุประสงค  
- เพ่ือใหสถานบริการท่ีตองการสมัครขอข้ึนทะเบียนเปนหนวยบริการใหมบันทึกขอมูลแบบ 
  คําขอเพ่ือข้ึนทะเบียน 
- เพ่ือใหสํานักบริหารงานทะเบียนไดตรวจสอบขอมูลของสถานบริการท่ีสมัครขอข้ึนทะเบียน 
- เพ่ือใหสํานักงานสาขาไดใชเปนขอมูลในการนําเสนอใหคณะอนุกรรมการหลักประกัน 
  สุขภาพแหงชาติระดับเขตพิจารณาการรับสมัคร 
- เพ่ือใชเปนชองทางในการประสานงานกับสถานบริการท่ีสมัครขอข้ึนทะเบียน 

• ชองทางการเขาใชงาน 
- เขาผานหนาเว็บไซตหลักของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (www.nhso.go.th) 

ในสวนของหนวยบริการ จากนั้นคลิกท่ี “สมัครขอข้ึนทะเบียนหนวยบริการ” 

• บทบาทและสิทธิการเขาใชงาน 
 

ผูใชงาน บทบาทและสิทธิการเขาใชงาน 
1. สถานบริการ  - บันทึกขอมูลแบบคําขอ/ แจงเพ่ือข้ึนทะเบียนเปนหนวยบริการใหม 

2. หนวยบริการ - บันทึกการเปลี่ยนประเภทหนวยบริการ 
3. สํานักบริหารงานทะเบียน - ตรวจสอบรหัสสถานพยาบาล ขอมูลแบบคําขอและเอกสารแนบ    

  แบบคําขอ 
4. สํานักงานสาขา - อนุมัติแบบขอข้ึนทะเบียนหนวยบริการใหม 

 

2. โปรแกรมคนหาหนวยงานบริการดานสุขภาพ (สนย.) 

• วัตถุประสงค 
- เพ่ือใชตรวจสอบรหัสและขอมูลเบื้องตนของสถานพยาบาลและหนวยงานดานสุขภาพ 

กอนท่ีจะดําเนินการในข้ันตอนการรับสมัครเขารวมเปนหนวยบริการ โดยสามารถคนหาขอมูล
และรหัสตางๆ ของสถานบริการไดท้ังประเทศ เชน รหัสหนวยงาน (5 หลัก) ชื่อหนวยงาน สังกัด
ประเภทสถานพยาบาล สถานะการเปดบริการ ระดับการใหบริการ ท่ีตั้ง 
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• ชองทางการเขาใชงาน 
1. เขาใชงานโดยตรงจากเวปไซตของสํานักนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุขได

ท่ี URL : http://203.157.10.8/hcode_2014/index.php เลือกท่ีเมนู "ขอมูลรหัสหนวยงาน
บริการสุขภาพ 

2. เขาผานหนาเว็บไซตหลักของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (www.nhso.go.th) 
ในสวนของบริการออนไลน และไปท่ีหมวดงานทะเบียน จากนั้นคลิกท่ีเมนูท่ี “คนหาหนวยบริการ
ท้ังประเทศ (สนย.)” 

• ผูใชงาน 
- เจาหนาท่ีสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ, หนวยบริการ, สถานบริการ, สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด และบุคคลท่ัวไปสามารถคนหาขอมูลหนวยบริการไดโดยไมตองล็อคอิน 

• ขอแนะนําในการใชงาน 
- การคนหาขอมูลดวยชื่อสถานพยาบาล ควรใชคําคนหาท่ีไมจําเพาะหรือกวางเกินไป  
 

3. โปรแกรมขอมูลพ้ืนฐานของหนวยบริการและเครือขายหนวยบริการ (CPP) 

• วัตถุประสงค  
- เพ่ือใหหนวยบริการบันทึกขอมูลพ้ืนฐาน ศักยภาพ บุคลกร การใหบริการและอ่ืนๆ รวมท้ัง
การประเมินตนเองตามเกณฑการข้ึนทะเบียน 
- เพ่ือเปนศูนยขอมูลเพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรูกันระหวางหนวยบริการ 
- เพ่ือใชเปนแหลงเผยแพรขอมูลหนวยบริการสําหรับประชาชน 

• ชองทางการเขาใชงาน 
 - เขาผานหนาเว็บไซตหลักของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (www.nhso.go.th) 
ในสวนของหนวยบริการ จากนั้นคลิกท่ี “ขอมูลพ้ืนฐานหนวยบริการ (CPP)” 

• บทบาทและสิทธิการเขาใชงาน 
ผูใชงาน บทบาทและสิทธิการเขาใชงาน 

1. บุคคลท่ัวไป 
 

สามารถเขาใชงานคนหาขอมูลพ้ืนฐานของหนวยบริการได (เฉพาะ

ขอมูลท่ีเผยแพรได) 

2. หนวยบริการ บันทึกขอมูลพ้ืนฐานหนวยบริการ และเครือขายหนวยบริการของตนเอง 

3. สปสช.เขต ติดตามการบันทึกขอมูลพ้ืนฐานหนวยบริการ และการใชขอมูลในสวนท่ี
เก่ียวของ 

4. สปสช.สวนกลาง ติดตามการบันทึกขอมูลพ้ืนฐานหนวยบริการ และการใชขอมูลในสวนท่ี

เก่ียวของ 
 

• ขอแนะนําในการใชงาน 
 - หากไมใชงานติดตอกันเกิน 180 วัน Username จะถูกระงับการใชงาน และตองแจง
ความจํานงขอสิทธิเขาใชงานใหม 

http://www.nhso.go.th/
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 - Username Password ของสํานักงานสาขา และสปสช.สวนกลาง สามารถดูขอมูลได 
แตไมสามารถแกไขขอมูลของหนวยบริการได 
 - หนวยบริการประจําสามารถบันทึกและแกไขขอมูลของหนวยบริการปฐมภูมิใน
เครือขายไดทุกแหง 
 - ขอมูลในระบบ CPP ท่ีเก่ียวของกับเกณฑการตรวจประเมิน จะถูกนําไปประมวลผล
การข้ึนทะเบียนประจําป ดังนั้น หนวยบริการจะตองเขามาปรับปรุงขอมูลของตนเองใหเปน
ปจจุบันอยูเสมอ 

4. โปรแกรมคนหาและจัดเครือขายหนวยบริการออนไลน (Master cup Online) 

• วัตถุประสงค 
 - เพ่ือใชในการคนหา/เพ่ิม/ยกเลิก/แกไขสถานะเครือขายหนวยบริการ สําหรับให

ประชาชนเลือกหนวยบริการประจํา/เปลี่ยนหนวยบริการประจํา ในระบบลงทะเบียนผูมีสิทธิ 
เพ่ือใหเปนไปตามแนวคิดในการจัดใหมี “หนวยบริการใกลบานใกลใจ” 

• ชองทางการเขาใชงาน 
  - เขาผานหนาเว็บไซตหลักของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ในสวนของบริการ
ออนไลน และไปท่ี งานทะเบียน จากนั้นคลิกท่ีเมนู “โปรแกรมคนหาและจัดเครือขายหนวย
บริการแบบออนไลน (Master cup Online)” 

•  บทบาทและสิทธิการเขาใชงาน 
 

ผูใชงาน บทบาทและสิทธิการเขาใชงาน 
บุคคลท่ัวไป - คนหาขอมูลเครือขายหนวยบริการ 

- ระบบรายงาน 
สปสช.เขต - คนหาขอมูลเครือขายหนวยบริการ 

- เพ่ิมเครือขายหนวยบริการ 
- ยกเลิกเครือขายหนวยบริการ 
- แกไขสถานะเครือขายหนวยบริการ 
- ตรวจสอบและอนุมัติเครือขายหนวยบริการ 
- สงออกขอมูลเครือขายหนวยบริการ ในรูปแบบ text ไฟล 
- ระบบรายงาน 

สปสช.สวนกลาง 
 

- คนหาขอมูลเครือขายหนวยบริการ 
- ตรวจสอบและอนุมัติเครือขายหนวยบริการ 
- ระบบรายงาน 

 

• คําแนะนําในการใชงาน 
- สําหรับบุคคลท่ัวไป สามารถเขาใชงานโปรแกรมเพ่ือคนหาขอมูลเครือขายหนวยบริการได

ทุกเครือขายท่ีอยูในสถานะเปดใชงาน เพ่ือใชในการตัดสินใจเลือกลงทะเบียน 
- สําหรับผูใชงานระดับอ่ืนๆ ตอง Login ดวย Username Password ของระบบตรวจสอบ

สิทธิประชากร (http://ucsearch.nhso.go.th) โดยข้ันตอนการขอ Username Password 
สามารถศึกษาเพ่ิมเติมไดท่ี“คูมือการใชโปรแกรมคนหาและจัดเครือขายหนวยบริการออนไลน 
(Master cup Online) จึงจะสามารถใชงานตามฟงกชั่นท่ีกําหนดได 
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5. โปรแกรมคนหาขอมูลหนวยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (Hospital Search) 

• วัตถุประสงค 
- เพ่ือใชในการสืบคนขอมูลสถานะการเขารวมเปนหนวยบริการและประวัติการข้ึนทะเบียน

ของหนวยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ โดยระบบจะจําแนกประเภทของหนวย
บริการท่ีข้ึนทะเบียนใหเปนหมวดหมู และทราบถึงรหัสหนวยบริการ วันท่ีเขาโครงการ วันท่ีออก
จากโครงการ ประวัติการข้ึนทะเบียนหนวยบริการ 

• ชองทางการเขาใชงาน 
- เขาผานหนาเว็บไซตหลักของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ( www.nhso.go.th ) 

ในสวนของบริการออนไลน และไปท่ี งานทะเบียน จากนั้นคลิกท่ีเมนู “โปรแกรมคนหาขอมูล
หนวยบริการในโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา” 

• บทบาทและสิทธิการเขาใชงาน 
- เจาหนาท่ีสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ, หนวยบริการ, สถานบริการ, สํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัด และบุคคลท่ัวไปสามารถคนหาขอมูลหนวยบริการไดโดยไมตองล็อคอิน 

• ขอแนะนําการใชงาน 
- ตองระบุเง่ือนใขใดเง่ือนไขหนึ่งในการคนหาขอมูล เชนสวนใดสวนหนึ่งของชื่อหนวยบริการ

หรือรหัสหนวยบริการ ก็ได  
 

ฐานขอมูลที่สําคัญในงานข้ึนทะเบียนหนวยบริการ 
 ในระบบการข้ึนทะเบียนหนวยบริการ การจัดการฐานขอมูลของหนวยบริการ ถือเปนอีกหนึ่ง
ภารกิจท่ีสําคัญท่ีสํานักบริหารงานทะเบียนเปนผูรับผิดชอบในการดําเนินการปรับปรุงและจัดทําฐานขอมูล
ใหครบถวน ถูกตอง และเปนปจจุบัน เพ่ือใหระบบตางๆ ท่ีเก่ียวของนําไปอางอิงใชงาน ฐานขอมูลท่ี
สําคัญๆ ในระบบงานข้ึนทะเบียน ไดแก 

 ฐานขอมูลสถานบริการและหนวยบริการท่ีข้ึนทะเบียนในโครงการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
(Hospital Database) 
 คําอธิบาย 

- ฐานขอมูลนี้เปนฐานขอมูลหลักของระบบ มีไวเพ่ือจัดเก็บขอมูลสถานบริการท้ังหมด
ของประเทศ ท้ังท่ีข้ึนทะเบียนเปนหนวยบริการในโครงการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
4 ประเภทคือ หนวยบริการรวมใหบริการ หนวยบริการปฐมภูมิ หนวยบริการประจํา 
หนวยบริการท่ีรับการสงตอ และสถานบริการท่ียังไมไดข้ึนทะเบียน  
- ในฐานขอมูลนี้ จะจัดเก็บขอมูลตางๆ ท่ีเก่ียวของกับสถานบริการและหนวยบริการ 
เชน รหัสสถานบริการ, ชื่อ, ท่ีตั้ง, ลักษณะหนวยงาน, ระดับหนวยงาน, สังกัด เปนตน 

 ชองทางการเขาถึงขอมูล  
- ผูใชงานทุกระดับ สามารถสืบคนขอมูลหนวยบริการ (Hospital) ไดท่ีหนาเว็บหลักของ
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (www.nhso.go.th) ------> บริการออนไลน ----
--> งานทะเบียน ------> เมนูโปรแกรมคนหาขอมูลหนวยบริการ ไปท่ีเมนู “คนหาขอมูล
หนวยบริการ” โดยไมตอง Login และสามารถ“สงออกฐานขอมูลหนวยบริการเปน 
Excel File”  

http://www.nhso.go.th/
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ระบบขอมูลพ้ืนฐานหนวยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
(Contracting Provider Profile: CPP) 

 

  ตามมาตรา 45 แหงพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติพ.ศ. 2545 กําหนดใหหนวย
บริการและเครือขายหนวยบริการมีหนาท่ีในการใหบริการสาธารณสุขและใหขอมูลการใหบริการสาธารณสุข
รวมท้ังจัดทําระบบขอมูลการใหบริการสาธารณสุขเพ่ือประกอบการตัดสินใจเลือกรับบริการของผูรับบริการ
และเพ่ือความสะดวกตอการตรวจสอบคุณภาพและบริการรวมท้ังการขอรับคาใชจายเพ่ือบริการสาธารณสุข 
  ขอมูลพ้ืนฐานหนวยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (Contracting 
ProviderProfile: CPP) เปนขอมูลภาพรวมท่ีแสดงถึงลักษณะท่ัวไปคุณสมบัติของหนวยบริการเครือขาย
หนวยบริการประชากรในความรับผิดชอบศักยภาพการใหบริการบุคลากรผูใหบริการสถิติการบริการ 
การพัฒนาคุณภาพและการบริการท่ีเชื่อมโยงระหวางเครือขายรวมถึงการบริหารจัดการและการแสดงขอมูล 
ศักยภาพท่ีการเปนหนวยบริการโดยคุณลักษณะของหนวยบริการจะเปนไปตามประเภทการข้ึนทะเบียนเปน 
หนวยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
 

ประเภทของการบันทึกในระบบ CPP 
ในระบบ CPP จะมีการบันทึกแยกประเภทดังนี้ 
 PCU Profile คือขอมูลพ้ืนฐานหนวยบริการปฐมภูมิท่ีเปนคุณลักษณะการบริการระดับปฐมภูมิ 
 

 CUP Profile คือขอมูลพ้ืนฐานของหนวยบริการประจําท่ีเปนคุณลักษณะการจัดใหมีบริการระดับปฐมภูมิ 
 

 Hospital Profile คือขอมูลพ้ืนฐานของหนวยบริการท่ีรับการสงตอท่ีเปนคุณลักษณะของการบริการ 
ระดับทุติยภูมิข้ึนไป 
 

หนวยบริการท่ีตองบันทึกขอมูล CPP ไดแก 
 1. หนวยบริการปฐมภูมิ:หนวยบริการปฐมภูมิสามารถบันทึกขอมูลในสวนของ PCU Profile ท้ังนี้ 
หนวยบริการปฐมภูมิอาจจะเปนผูบันทึกขอมูลดวยตนเองหรือจะรวบรวมขอมูลแลวสงใหหนวยบริการประจํา 
เปนผูบันทึกใหก็ได 
 2. หนวยบริการประจํา :จะบันทึกขอมูลในสวน CUP Profile ซ่ึงเปนขอมูลของหนวยบริการประจํา 
เองเปนขอมูลท่ีสะทอนมาจากขอมูลของหนวยบริการปฐมภูมิในเครือขายจะมีเพียงบางหมวดขอมูลเทานั้นท่ี 
หนวยบริการประจําจะตองบันทึกเองและหนวยบริการประจํารับผิดชอบในการบันทึก PCU Profile ซ่ึงเปน 
ขอมูลหนวยบริการปฐมภูมิในเครือขายหรืออาจมอบหมายใหหนวยบริการปฐมภูมิเปนผูบันทึกขอมูลดวย
ตนเองท้ังนี้หนวยบริการประจําสามารถบันทึกและแกไขขอมูลของหนวยบริการในเครือขายไดท้ังหมด 
 3. หนวยบริการท่ีรับการสงตอ :มีหนาท่ีบันทึกขอมูลสวน Hospital Profile ซ่ึงเปนขอมูลใน 
บทบาทของหนวยบริการท่ีรับการสงตอในดานตางๆ 
 

หมายเหตุ : กรณีท่ีหนวยบริการท่ีข้ึนทะเบียนมากกวา 1 ประเภทคือเปนหนวยบริการปฐมภูมิหนวยบริการ
ประจําและหนวยบริการท่ีรับการสงตอใหบันทึกท้ัง PCU Profile, CUP Profile และ Hospital Profile 
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ลักษณะขอมูลในระบบ CPP มี 3 ลักษณะ  ไดแก 
 

 - ขอมูลท่ีสปสช.นํามาแสดงไวในระบบโดยปรับแกไมได 
 - ขอมูลท่ีสปสช.นํามาแสดงและใหหนวยบริการตรวจสอบและปรับปรุง 
 - ขอมูลท่ีหนวยบริการจะตองบันทึกเพ่ิมเติม 
 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. ประชาชนเขาถึงขอมูลหนวยบริการเพ่ือประกอบการตัดสินใจเลือกหนวยบริการประจําการเขารับ 
บริการสาธารณสุขและการคุมครองสิทธิประชาชน 
 2. สถานบริการมีขอมูลท่ีใชประกอบการตัดสินใจสงตอผูปวยการประเมินผลการใหบริการและ 
การใชจายเพ่ือบริการสาธารณสุข 
 3. สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติใชขอมูลเพ่ือประกอบการข้ึนทะเบียนเปนหนวยบริการ 
การบริหารงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติและการกํากับติดตามควบคุมคุณภาพมาตรฐานการบริการ 
 4. หนวยงานอ่ืนท่ีมีความตองการใชขอมูลในลักษณะเดียวกันสามารถนําขอมูลไปใชไดโดยหนวย
บริการไมตองสงขอมูลซํ้าซอน 
 

การขอ Username & Password เพ่ือเขาใชระบบ CPP 
 ระบบ CPP เปนระบบท่ีพัฒนาตอเนื่องมาจากโปรแกรม Hospital Profile ดังนั้นหากผูท่ีเคยมี
Username& Password ในการเขาใชงานโปรแกรม Hospital Profile จะสามารถใช Username 
&Password นั้นเขาใชงานระบบ CPP ไดเลยแตหากใครไมมีและตองเขาใชงานระบบเพ่ือทําการบันทึกหรือ
แกไขขอมูลใหดําเนินการดังนี้ 
 1. ใหหนวยงานนั้นทําหนังสือแจงรายชื่อผูท่ีตองเขาใชงานระบบ CPP โดยระบบชื่อนามสกุล 
ตําแหนงเลขบัตรประจําตัวประชาชน e-mail address เบอรโทรศัพทของผูท่ีตองการใหกําหนด Username 
& Password ใหชัดเจนแลวใหผูบังคับบัญชาของหนวยงานลงนามในหนังสือพรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัว 
ประชาชนมาพรอมกับหนังสือ 
 2. สงหนังสือพรอมเอกสารแนบมายังสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติสาขาเขตท่ีหนวยงานอยู
ในพ้ืนท่ี 
 3. หลังจากท่ีสปสช.เขตไดรับหนังสือแลวจะทําการกําหนด Username & Password ใหโดย 
Username & Password จะถูกสงโดยอัตโนมัติไปยัง e-mail address ท่ีแจงมาในหนังสือโดยตรงให 
เจาหนาท่ีท่ีแจงขอทําการเขาไปตรวจสอบในอีเมลท่ีแจงมา 
 

ชองทางการเขาใชงาน 
 

1. Website สปสช. www.nhso.go.th เลือก “หนวยบริการ” เลือก “ขอมูลพ้ืนฐานหนวยบริการ” 
2. เขาโดยตรงดวย URL http://cpp.nhso.go.th/CPP/ 
 ท้ังนี้ Browser ท่ีใชงานไดแก Internet Explorer version 10 ข้ึนไปหรือ Chrome version 50 
ข้ึนไปหรือ Firefox version 46 ข้ึนไป 

http://cpp.nhso.go.th/CPP/
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การเปลีย่นแปลงประเภทและการพนสภาพหนวยบริการ 
 

หนวยบริการท่ีขอเปล่ียนแปลงประเภท หมายถึง หนวยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ ท่ียื่นขอเปลี่ยนแปลงประเภทหนวยบริการ โดยเพ่ิมหรือลดประเภทหนวยบริการตามท่ีเคยได
ข้ึนทะเบียนไว  เชน  เดิมข้ึนทะเบียนเปนปฐมภูมิเพียงอยางเดียว และตอมาขอข้ึนทะเบียนเปน 
หนวยบริการประจําเพ่ิมอีกประเภทหนึ่ง เปนตน 

หนวยบริการท่ีพนสภาพจากการเปนหนวยบริการหมายถึงหนวยบริการในระบบหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติท่ีขอลาออก หรือถูกเพิกถอนจากระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ และสํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแหงชาติไดประกาศยกเลิกการข้ึนทะเบียนเปนหนวยบริการ 

 

การขอเปลี่ยนแปลงประเภทหนวยบริการ 
หนวยบริการท้ังภาครัฐและเอกชนสามารถขอเปลี่ยนแปลงประเภทหนวยบริการไดเม่ือ

ใหบริการครบปงบประมาณ  และ/หรือ ครบกําหนดตามสัญญาหรือขอตกลงใหบริการสาธารณสุข
เทานั้น ยกเวนมีเหตุจําเปนตองเปลี่ยนแปลงประเภทเรงดวน โดยการขอเปลี่ยนแปลงประเภท 
หนวยบริการมีแนวปฏิบัติดังตอไปนี้ 

1. หนวยบริการท่ีมีความประสงคขอเปลี่ยนแปลงประเภทหนวยบริการ ใหทําหนังสือ
แจงสปสช.เขต ทราบลวงหนา กอนวันครบกําหนดระยะเวลาการใหบริการ ไมนอยกวา 90 วัน หรือ
ตามกําหนดระยะเวลาการรับสมัครหนวยบริการประจําป โดยแจงความประสงคไปยังสปสช.เขต 

2. สปสช.เขต ตรวจสอบขอมูลการเปลี่ยนแปลงประเภทของหนวยบริการ และนําเสนอ
คณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพ้ืนท่ี (อปสข.) เพ่ือพิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลง
ประเภทหนวยบริการ 

กรณีอนุมัติ  สปสช.เขต ดําเนินการตามขอ 3 
กรณีไมอนุมัติ  สปสช.เขต แจงมติท่ีประชุม อปสข.ใหหนวยบริการรับทราบเปนลายลักษณ

อักษรพรอมแจงเหตุผลการปฏิเสธเปลี่ยนแปลงประเภทหนวยบริการ 
3. กรณีเพ่ิมประเภทการข้ึนทะเบียน  สปสช.เขต ดําเนินการตรวจประเมินหนวยบริการตาม

ประเภทท่ีตองการเปลี่ยนแปลงและทําสัญญาหรือขอตกลงใหบริการสาธารณสุข (ถามี) 
 กรณีลดประเภทการข้ึนทะเบียน  ดําเนินการเหมือนกรณีใหหนวยบริการพนสภาพ 

4. สปสช.เขต แจงสปสช.สวนกลาง เพ่ือจัดทําประกาศข้ึนทะเบียนหนวยบริการ หรือประกาศ
ยกเลิกการเปนหนวยบริการ ตามการเปลี่ยนแปลงประเภทหนวยบริการ 

หมายเหตุ : ในกรณีท่ีหนวยบริการละท้ิงงานในระหวางขอเปลี่ยนแปลงประเภทหนวยบริการ    
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ มีสิทธิหักคาใชจายเพ่ือบริการสาธารณสุขท่ีพึงจายให 
หนวยบริการไดตามสัญญาการใหบริการสาธารณสุข 
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การพนสภาพจากการเปนหนวยบริการ 
 หนวยบริการท่ีข้ึนทะเบียนกับสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ จะพนสภาพจากการเปน 
หนวยบริการได ดวยสาเหตุ ดังตอไปนี้ 

1. หนวยบริการแสดงความจํานงขอลาออก  
2. หนวยบริการไมผานเกณฑการตรวจประเมิน 
3. หนวยบริการกระทําผิดตาม มาตรา 57(หนวยบริการไมปฏิบัติตามมาตรฐานการ

ใหบริการสาธารณสุขท่ีกําหนด) มาตรา 59 (ไมอํานวยความสะดวกแกผูรับบริการตามสมควร หรือตาม
สิทธิ) แหง พรบ.หลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.2545 เปนการกระทําผิดรายแรงหรือเกิดซํ้าหลาย
ครั้ง และคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขมีการวินิจฉัยชี้ขาดแลวตาม
มาตรา 60 ท้ังนี้ ตองไดรับการอนุมัติจาก สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  

ข้ันตอนการดําเนินงานใหหนวยบริการพนสภาพจากการเปนหนวยบริการ 
1. กรณีหนวยบริการแสดงความจํานงขอลาออก มีแนวทางปฏิบัติตอไปนี้ 

1.1 หนวยบริการยื่นหนังสือขอลาออกตอสปสช.เขต กอนวันครบกําหนดเวลาตาม
สัญญาการใหบริการสาธารณสุขฯไมนอยกวา 90 วัน  

1.2 สปสช.เขต ตรวจสอบขอมูลการขอลาออกของหนวยบริการ ใหเสร็จสิ้นกอน
วันครบกําหนดเวลาตามสัญญาการใหบริการสาธารณสุข ไมนอยกวา 45 วัน  

1.3 สปสช.เขต นําเรื่องการขอลาออกของหนวยบริการเขาอปสข. เพ่ือพิจารณา
การโอนยายหนวยบริการประจําของผูมีสิทธิ   

1.4 สปสช.เขต ทําหนังสือแจงสํานักงาน 
1.5 สปสช.สวนกลาง จัดทําประกาศยกเลิกการข้ึนทะเบียนเปนหนวยบริการ 

พรอมนําประกาศฯ เผยแพรผานเว็บไซตของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
1.6 สปสช.สวนกลาง ดําเนินการตรวจสอบขอมูลการจัดสรรลวงหนา และขอมูล

งบประมาณท่ียังคางการจัดสรรและจัดทําหนังสือเรียกคืนเงินจากหนวยบริการท่ีลาออก(ถามี) 
1.7 สปสช.สวนกลาง ประสานกับสปสช.เขต เพ่ือดําเนินการปรับปรุงเครือขาย

หนวยบริการ และการโอนยายหนวยบริการประจําของผูมีสิทธิ 
2. กรณีหนวยบริการไมผานเกณฑการตรวจประเมินมีแนวทางปฏิบัติดังตอไปนี้ 

2.1 สปสช.เขต นําผลการตรวจประเมินประจําปมาดําเนินการดังนี้ 
ก. กรณีท่ีหนวยบริการไมผานเกณฑใหสปสช.เขต แจงอปสข. เพ่ือพิจารณา

กําหนดพ้ืนท่ีในการโอนยายหนวยบริการประจําของผูมีสิทธิยกเวนหนวยบริการภาครัฐ 
ข. กรณีท่ีหนวยบริการผานแบบมีเง่ือนไขในเกณฑท่ีมีผลกระทบตอคุณภาพ

บริการ และหนวยบริการไมสามารถปรับปรุงไดตามชวงเวลาท่ีกําหนด หากเห็นควรยกเลิก 
การข้ึนทะเบียนหนวยบริการใหสปสช.เขต แจงใหอปสข.พิจารณาหาก อปสข.เห็นชอบใหยกเลิกการข้ึน
ทะเบียนใหพิจารณาเรื่องการโอนยายหนวยบริการประจําของผูมีสิทธิยกเวนหนวยบริการภาครัฐ 

2.2 สปสช.เขต ทําหนังสือแจงสปสช.สวนกลาง พรอมหลักฐานการตรวจประเมิน
และรายงานการประชุมท่ีอปสข.ใหความเห็น 
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2.3 สปสช.สวนกลางทําเรื่องขออนุมัติเลขาธิการใหยกเลิกการเปนหนวยบริการ 
และจัดทําประกาศยกเลิกการข้ึนทะเบียนเปนหนวยบริการ พรอมนําประกาศฯ เผยแพรผานเว็บไซต
ของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 

2.4 สปสช.สวนกลาง ดําเนินการตรวจสอบขอมูลการจัดสรรลวงหนาและขอมูล
งบประมาณท่ียังคางการจัดสรรและดําเนินการจัดทําหนังสือเรียกคืนเงินจากหนวยบริการท่ีถูกเพิกถอน
หรือถูกยกเลิกการข้ึนทะเบียน (ถามี) 

2.5 สปสช.สวนกลางประสานกับสปสช.เขต เพ่ือดําเนินการปรับปรุงเครือขาย
หนวยบริการ และการโอนยายหนวยบริการประจําของผูมีสิทธิ 

3. กรณีหนวยบริการกระทําผิดตาม มาตรา 57 (การไมปฏิบัติตามมาตรฐานการ
ใหบริการสาธารณสุข) หรือ มาตรา 59 (การอํานวยความสะดวกแกผูรับบริการตามสิทธิ) แหงพรบ.
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.2545 เปนการกระทําผิดรายแรงหรือเกิดซํ้าหลายครั้ง และ
คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขมีการวินิจฉัยชี้ขาดแลวตามมาตรา มี
แนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

3.1 สปสช.สวนกลางตรวจสอบพบการกระทําผิด หรือ ประชาชนรองเรียนวา
หนวยบริการมีการกระทําผิดและมีผลกระทบตอการใหบริการใหสปสช.เขต รวบรวมขอมูลหลักฐาน
และนําเขาสูการพิจารณาเบื้องตนของคณะอนุกรรมการควบคุมภาพฯ ระดับเขต 

3.2 คณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขระดับเขต
พ้ืนท่ีกลั่นกรองและใหความเห็น 

3.3 สปสช.เขต รายงานผลขอ 3.2 ใหอปสข. รับทราบ  
3.4 สปสช.เขต ทําหนังสือแจงสปสช.สวนกลางพรอมเอกสารหลักฐาน และมติหรือ

ความเห็นจากคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขระดับเขตพ้ืนท่ี 
3.5 สปสช.สวนกลางนําเรื่องเสนอเขาคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน

บริการสาธารณสุขชี้ขาดหากคณะกรรมการควบคุมคุณภาพฯ มีมติเห็นชอบใหดําเนินการเพิกถอนการ
เปนหนวยบริการใหดําเนินการขอ 3.6 

3.6 สปสช.สวนกลางทําหนังสือขออนุมัติตอเลขาธิการ ในการเพิกถอนการเปน
หนวยบริการ 

3.7 สปสช.สวนกลางจัดทําประกาศยกเลิกการข้ึนทะเบียนเปนหนวยบริการ พรอม
นําประกาศฯ เผยแพรผานเว็บไซตของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 

3.8 สปสช.สวนกลาง ดําเนินการตรวจสอบขอมูลการจัดสรรลวงหนาและขอมูล
งบประมาณท่ียังคางการจัดสรรและดําเนินการจัดทําหนังสือเรียกคืนเงินจากหนวยบริการท่ีถูกเพิกถอน 

3.9 สปสช.สวนกลางประสานกับสปสช.เขต เพ่ือดําเนินการปรับปรุงเครือขาย
หนวยบริการ และการโอนยายหนวยบริการประจําของผูมีสิทธิ 

 

การดําเนินงานภายหลังการเปลี่ยนแปลงประเภทหรือการใหหนวยบริการพนสภาพ 
 หนวยบริการท่ีถูกใหพนสภาพไมวาในกรณีใดก็ตาม สปสช.สวนกลาง และ สปสช.เขต จะตอง
ทําการทบทวนเงินหลักประกันสัญญา รวมท้ังเงินคางจายหรือตองเรียกคืน เพ่ือนํามาดําเนินการหักหรือ
คืนหลักประกันสัญญาท่ีหนวยบริการนํามาวางไวในข้ันตอนของการทํานิติกรรมสัญญากับสํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
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การขอเปลี่ยนแปลงขอมูล 

 หนวยบริการ ท่ีมีความประสงคขอเปลี่ยนแปลงขอมูล ไดแก  ชื่อหนวยบริการ  ผูดําเนินการสถานพยาบาล

ผูประกอบวิชาชีพ  ผูจัดการ  เวลาใหบริการ เลขท่ีบัญชีในการโอนเงิน หมายเลขโทรศัพท  โดยการเปล่ียนแปลงนั้น 

หนวยบริการยังคงมีผูประกอบกิจการสถานพยาบาลเดิมและยังคงตั้งอยู ณ สถานท่ีตั้งเดิม   ใหแจงความ

ประสงคเปนลายลักษณอักษร มายัง สํานักงานหลักประกันสุขภาพ เขต 13 กรุงเทพมหานคร เพ่ือขอความยินยอม

จากผูอํานวยการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร 

 หนังสือแจงความประสงคขอเปลี่ยนแปลงขอมูล ตองมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. ชื่อหนวยบริการท่ีมีความประสงคขอเปลี่ยนแปลงขอมูล 

2. เหตุผลของการขอเปลี่ยนแปลงขอมูล 

3. ขอมูลเดิม และ ขอมูลใหม 

4. กรณี   ขอมูลใบอนุญาตใหประกอบกิจการสถานพยาบาล (สพ.7) มีการเปลี่ยนแปลง 

   (แนบ)  สําเนาใบอนุญาตใหประกอบกิจการสถานพยาบาล(สพ.7) เกา และ ใหม 

5. กรณี   ขอมูลใบอนุญาตใหดําเนินกิจการสถานพยาบาล(สพ.19)  มีการเปลี่ยนแปลง 

   (แนบ)  สําเนาใบอนุญาตใหดําเนินกิจการสถานพยาบาล(สพ.19) เกา และ ใหม 

6. กรณี   รหัสสถานพยาบาลมีการเปลี่ยนแปลง   ใหระบุความประสงคใชรหัสเดิมหรือใหม และ 

   (แนบ)  สําเนาขอมูลหนวยบริการ จากสํานักนโยบายและยุทธศาสตร(สนย.) ท่ีมีการเปล่ียนแปลงแลว 

7. ชื่อ-สกุล และ หมายเลขโทรศัพท ผูประสานงานของหนวยบริการท่ีขอเปลี่ยนแปลงขอมูล 

8. กรณี ขอเปลี่ยนแปลงเลขท่ีบัญชีในการโอนเงิน 

   (แนบ) สําเนาหนาสมุดบัญชีธนาคารเกา และใหม   
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(ตัวอยาง) หนังสือแจงความประสงคขอเปล่ียนแปลงขอมูล 

 

 

หนังสือที่......................... 

      วันที่..................................................... 

 

เร่ือง ขอเปลี่ยนแปลงขอมูลของหนวยบริการ………………………(ชื่อหนวยบริการ)…………………………………….. 

เรียน ผูอํานวยการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร 

 ดวย (ชื่อหนวยบริการ)………………………………………………………… มีความประสงคขอเปลี่ยนแปลงขอมูล  

 ทําเคร่ืองหมาย √  ใน         

 ชื่อหนวยบริการ (กรณีเปลี่ยนชือ่หนวยบริการ แนบสาํเนาสพ.7 ฉบับเดิม และฉบับใหม)  

 รหัสสถานพยาบาล (แนบสาํเนาขอมูลหนวยบริการจากสาํนักนโยบายและยุทธศาสตร ) 

                  ชื่อผูจัดการ 

                  ที่อยู 

  สมุดบัญชีธนาคารในการโอนเงิน 

                  เบอรโทรศัพท 

                  อ่ืนๆ  ระบุ...................................................................................................... 

โดยเปลี่ยนจากเดิม คือ...................................................................................................................................... 

เปลี่ยนใหมเปน................................................................................................................................................... 

เนื่องจาก(เหตุผลที่เปลี่ยนแปลง)…………………………………………………………………………………………………………… 

กรณีเปลี่ยนรหัสสถานพยาบาล มีความประสงค ขอใชรหัสสถานพยาบาล  เดิม  

  ใหม 

ทั้งนี้ ไดแนบเอกสาร....................................................................................................................มาพรอมหนังสือนี ้ 

              จึงเรียนมา เพื่อโปรดพิจารณาดาํเนินการตอไป 

 

                   ขอแสดงความนบัถือ 

 

                       ลงชื่อ………………………………………………………. 

                                     (……………………………………………………………………………………) 

                                                              ผูประกอบกิจการสถานพยาบาล  

                (พรอมประทับตราสถานพยาบาล) 

ชื่อผูประสานงาน :.............................................................................. 

เบอรโทรศัพทตดิตอ (มือถือ) ............................................................... 

 

หนว่ยบริการ 
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การขอเปลี่ยนแปลงหนวยรวมใหบริการ 

หรือ เพิ่มหนวยบริการที่รับการสงตอ 
 

 หนวยบริการ ท่ีประสงคขอเปลี่ยนแปลงสถานพยาบาล/สถานบริการ/หนวยบริการท่ีรวมใหบริการ

ดานตางๆ หรือ ขอเพ่ิมหนวยบริการท่ีรับการสงตอจากเดิมท่ีแจงไวในสัญญาใหบริการสาธารณสุข  หนวยบริการมี

หนาท่ี แจง พรอมสงขอมูลท่ีเกี่ยวของกับการเปล่ียนแปลง ใหสํานักงานฯ ทราบ และใหความเห็นชอบตอไป  

ท้ังนี้  หนวยบริการมีหนาท่ี ปดประกาศ  ประชาสัมพันธ   ใหผูมีสิทธิทราบลวงหนา ไมนอยกวา 15 วันกอนการ

เปลี่ยนแปลงดังกลาว 
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 หนวยบริการไมเปดทําการในวันเวลาที่กําหนด  
(ขอปดทําการช่ัวคราว เม่ือมีเหตุจําเปน)   

 หนวยบริการท่ีมีความประสงคไมเปดทําการในวันเวลาท่ีกําหนด (ขอปดทําการชั่วคราว)  จะกระทําได
ตอเม่ือ หนวยบริการไดรับความยินยอมเปนลายลักษณอักษรจากสํานักงานฯ ลวงหนากอน ไมนอยกวา 7 วันทําการ  
และตองไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากสํานักงานฯแลวเทานั้น  และเม่ือหนวยบริการไดรับความยินยอมจาก
สํานักงานฯ แลว  หนวยบริการมีหนาท่ีปดประกาศประชาสัมพันธลวงหนากอนปดทําการไมนอยกวา 3 วัน  โดยปด
ประกาศไว ในท่ีท่ีสามารถใหผูมีสิทธิมองเห็นไดอยางชัดเจน  ท้ังนี้ หากหนวยบริการฝาฝนไมดําเนินการตามข้ันตอน 
หรือ หนวยบริการไมเปดทําการและใหบริการตามวันเวลาท่ีแจงไวในสัญญาใหบริการสาธารณสุข  สํานักงานฯ มีสิทธิ
ชะลอการจายเงินและหรือหักคาใชจายตามท่ีกําหนดในสัญญาใหบริการสาธารณสุข  

 

 หนังสือของหนวยบริการท่ีแจงความประสงคขอปดทําการชั่วคราว  ใหระบุรายละเอียด   ดังนี้  

 1. ชื่อหนวยบริการท่ีมีความประสงคขอปดทําการชั่วคราว 

 2. วัน เวลา ท่ีขอปดทําการชั่วคราว 

 3. เหตุผลของการปดทําการชั่วคราว พรอมแนบเอกสารประกอบเหตุผลท่ีขอปดทําการ (ถามี)  

        เชน จดหมายแจงดับไฟ ดับน้ํา หรืออ่ืนๆ ท่ีทําใหหนวยบริการไมสามารถใหบริการได 

 4. ชื่อ-สกุล หมายเลขโทรศัพท ของผูประสานงานของหนวยบริการท่ีประสงคขอปดทําการชั่วคราว 

 5. รายชื่อหนวยบริการท่ีจะใหบริการทดแทน (ท่ีประชาชนเขารับบริการไดสะดวก) 

 6. หนังสือตอบรับของหนวยบริการท่ีรับการสงตอ หรือ หนวยบริการอ่ืนท่ีใหบริการแกผูมีสิทธิ ในการเปน 
           หนวยบริการท่ีจะใหบริการทดแทน 
 7. ชื่อ-สกุล และหมายเลขโทรศัพท ของผูประสานงานของหนวยบริการท่ีใหบริการทดแทน 

หมายเหตุ   1. กรรมการผูมีหรือกระทําการแทนบริษัท เปนผูลงนามในหนังสือท่ีแจงความประสงคขอปดทําการชั่วคราว  

                   และสงใหสํานักงานหลักประกันสุขภาพ เขต 13 กรุงเทพมหานคร กอนวันปดทําการไมนอยกวา 7 วัน 

  2. กรณีขอปดทําการชั่วคราว ดวยเหตุฉุกเฉิน/สุดวิสัย ใหหนวยบริการประสานแจงผูรับผิดชอบของสปสช.

       เขต 13 กทม.และ สงหนังสือแจงใหสํานักงานฯ ทางโทรสาร 

• เม่ือหนวยบริการไดรับความยินยอมจากสํานักงานฯ แลว  ใหหนวยบริการสงภาพถายการติด

ประกาศขอปดบริการชั่วคราว มายังผูรับผิดชอบของสํานักงานฯ โดยขอความในประกาศตองประกอบดวย 

 ชื่อหนวยบริการท่ีขอปดทําการชั่วคราว  ระยะเวลาการปดทําการชั่วคราว   วันท่ีจะเปดใหบริการ 

 ชื่อ-สกุล หมายเลขโทรศัพท ของผูประสานงานของหนวยบริการท่ีมีความประสงคขอปดทําการชั่วคราว 

 รายชื่อหนวยบริการท่ีจะใหผูปวยไปรับบริการทดแทน 

 ชื่อ-สกุล และหมายเลขโทรศัพท ของผูประสานงานของหนวยบริการท่ีใหบริการทดแทน 

หมายเหตุ  ใบประกาศจะตองมีขนาด และติดในตําแหนง ท่ีผูรับบริการสามารถมองเห็นขอความไดชัดเจน 

              และหนวยบริการ สงภาพถาย/ประกาศ ใหสํานักงานฯ กอนวันปดทําการชั่วคราว อยางนอย 3 วัน  

  (จํานวนวันอาจอนุโลมในกรณีเหตุฉุกเฉิน / สุดวิสัย) 
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(ตัวอยาง) หนังสือแจงความประสงคขอปดทําการช่ัวคราว 

 

 

 

หนังสือท่ี.................................................................. 

      วันท่ี........................................................................ 
 

เรื่อง ขอปดทําการช่ัวคราว ของ……………………(ชื่อหนวยบริการ)……………………………………….. 

เรียน ผูอํานวยการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร 
 

  ดวย ………………………………(ชื่อหนวบริการ)……………………………………………………………………… 

มีความประสงคขอปดทําการชั่วคราว  ในวันท่ี..............................................................เวลา...............................น. 

เนื่องจาก .................................................................................................................................................................. 

ท้ังนี้  ผูรับบริการ สามารถเขารับบริการทดแทนตามสิทธิ ไดท่ี (ชื่อ/ท่ีอยู สถานพยาบาลท่ีใหบริการทดแทน) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ชื่อ- สกุลของผูประสานงาน/เบอรโทรศัพท ของหนวยบริการท่ีขอหยุดใหบริการชั่วคราว 

(ท่ีสามารถติดตอไดสะดวก………………………………………………………………………………………….……………………………… 

ชื่อ- สกุลของผูประสานงาน/เบอรโทรศัพท ของหนวยบริการท่ีใหบริการทดแทน 

(ท่ีสามารถติดตอไดสะดวก)……………………………………………………………………………………………..………………………… 

ท้ังนี้ ไดแนบเอกสารท่ีเก่ียวของตอไปนี ้ มาพรอมหนังสือนี้ 

 สาเหตุความจําเปน                      หนังสือตอบรับสถานพยาบาลทดแทน 

 หนังสือตอบรับจากหนวยบริการท่ีรับการสงตอ   หลักฐานเพ่ิมเติมอ่ืนๆ ระบุ...................................... 
 

จึงเรียนมา เพ่ือโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป 
 

                                 ขอแสดงความนับถือ 
 

                                        ลงชื่อ………………………………………………………. 

                               (……………………………………………………………………………………) 

                              (กรรมการผูมีอํานาจลงนาม หรือกระทําการแทนบริษัทเปนผูลงนาม) 

 (พรอมประทับตราสถานพยาบาล) 

 
 

ชื่อผูประสานงาน :.............................................................................. 

เบอรโทรศัพทติดตอ (มือถือ) ............................................................... 

หนวยบริการ 
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หนวยบริการยายสถานทีต่ั้ง 

หนวยบริการท่ีประสงคจะยายสถานท่ีตั้งไปสถานท่ีตั้งใหม  หนวยบริการตองแจงเปนหนังสือมายัง
สํานักงานฯ และตองไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากสํานักงานฯกอน  เม่ือไดรับความยินยอมจากสํานักงานฯ 
แลว  หนวยบริการตองปดประกาศและประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ หากหนวยบริการไมแจงลวงหนาตามท่ี
กําหนด สํานักงานมีสิทธิไมยินยอมใหยายสถานท่ีตั้งใหม และหากเกิดความเสียหายใดๆท่ีเกิดจากการท่ีหนวย
บริการยายสถานท่ีตั้งใหม หนวยบริการตองรับผิดชอบความเสียหายท่ีเกิดข้ึน  
 หากหนวยบริการฝาฝนไมดําเนินการตามข้ันตอน  สํานักงานมีสิทธิชะลอการจายเงินและหรือหักคาใชจาย

ตามท่ีกําหนดในสัญญาใหบริการสาธารณสุข  

 การยายสถานท่ีตั้งใหมของหนวยบริการ  สํานักงานมีสิทธิหักคาใชจายหรือใหหนวยบริการนําเงินมาชําระ

ในอัตราท่ีกําหนด  เพ่ือเปนคาดําเนินการใดๆท่ีสํานักงานจําเปนตองจาย 

การยายสถานท่ีตั้งใหม  แบงการดําเนินงานเปน 3 ข้ันตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1   ขั้นตอนการแจงความประสงคขอยายสถานที่ตั้งใหม  

1.1 หนวยบริการทําหนังสือแจงขอยายสถานทีต่ั้งพรอมแสดงรายละเอียดสถานที่ตั้งใหม มายังสาํนักงานฯ (ตัวอยางที่ 1) 

1.2 สํานักงานฯ ทําการสํารวจพืน้ที่ของสถานที่ตั้งใหม ตามแบบฟอรมการสํารวจที่ตั้งใหม (ตัวอยางที่ 2) 

1.3 สํานักงานฯ นาํผลการสํารวจเสนอตอที่ประชุมคณะทํางานพิจารณาผลการตรวจประเมินเพื่อข้ึนทะเบียนเปนหนวย  

     บริการ เขตพื้นที่กรุงเทพมหานครเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของสถานที่ตั้งใหม  (กําหนดระยะเวลาการประชุม 

     ของคณะทํางานฯ ปละ 4 คร้ัง คร้ังที่ 1 เดือนมกราคม  คร้ังที่ 2 เดือนเมษายน  คร้ังที ่3 เดือนกรกฎาคม  และ 

     คร้ังที่ 4 เดือนตุลาคม  ทั้งนีเ้พื่อใหทันตอรอบการพิจารณา หนวยบริการควรวางแผนและทาํหนังสือแจงสาํนักงานฯ      

     กอนรอบการประชุมฯ อยางนอย 30 วัน)  

1.4 สํานักงานฯ ทําหนังสือแจงผลการพิจารณาแกหนวยบริการ  

     ในกรณีมติที่ประชุม ไมเห็นชอบสถานที่ตั้งใหม และหนวยบริการยังมีความจําเปนตองยายที่ตั้ง 

     ใหหนวยบริการจัดหาพื้นที่ใหม และทําหนังสือแจงสํานักงานฯ เพื่อดําเนินการตามข้ันตอนใหมทั้งหมด 

     ในกรณีมติที่ประชุม เห็นชอบสถานที่ตั้งใหม ใหหนวยบริการดําเนินการตามข้ันตอนที่ 2 ตอไป 
 

ข้ันตอนท่ี 2  ข้ันตอนหลังจากหนวยบริการไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานฯ 

2.1 หนวยบริการที่ขอยายสถานที่ตั้งใหม สงแผนการปรับปรุงสถานที่ตัง้ใหมและกําหนดการยายไปยังสถานทีต่ั้งใหมใหกับ     

     สํานักงานฯ ภายในระยะเวลาที่กําหนดตามหนงัสือแจงผลการพิจารณา (ตัวอยางที่ 3) 

2.2 หนวยบริการดําเนินการปรับปรุงสถานที่ตัง้ใหมตามแผนและแบบแปลนที่ผานการพิจารณา  

2.3 หนวยบริการ แจงสาํนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ (สพรศ.) เพื่อขออนุญาตเปดสถานพยาบาลใน    

     สถานที่ตัง้ใหม ตามข้ันตอนของ สพรศ. 

2.4 หนวยบริการทําการประชาสัมพันธแกประชาชน/ผูรับบริการ ดังนี้ 

• ชี้แจงผูนําชุมชน ในพื้นที่รับผิดชอบ และขอความรวมมือในการประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 
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• ติดปายประชาสัมพันธ เพื่อแจงการยายไปสถานที่ตั้งใหมใหประชาชนทราบ พรอมแสดงแผนที่ของ

สถานที่ตั้งใหม  ขนาดปายควรมีขนาดเหมาะสมและประชาชนสามารถมองเห็นไดชัดเจน  โดยใหติด

ปายประชาสัมพันธ กอนยายอยางนอย 2 เดือน และหลังยายไปแลว 1 เดือน 

• แจง และ แจกแผนที่ตั้งของหนวยบริการใหม ใหแกผูปวยเร้ือรังทุกราย  

• โทรศัพทแจงผูปวยที่มารับบริการในชวง 12 เดือนที่ผานมา (เฉพาะรายที่ขาดนัด) 
 

ขั้นตอนที่ 3  ขั้นตอนหลังจากหนวยบริการไดรับการอนุญาตจากสํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ

(สพรศ.) และพรอมเปดใหบริการ  ณ  สถานที่ตั้งใหม 

3.1 หนวยบริการขอยกเลิกรหัสสถานพยาบาลเดิม และ ขอรหัสสถานพยาบาลใหม จาก สํานักนโยบายและ  

     ยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข    (กลุมขอมูลทรัพยากรและมาตรฐานรหัสสุขภาพ  

     โทร.02- 5901492) 

3.2 หนวยบริการทาํหนังสือแจงสํานักงานฯ ในการขอเปดใหบริการ ณ สถานทีต่ั้งใหม พรอมสงสําเนาเอกสาร   

     ใบอนุญาต สพ.7 และ ใบอนุญาต สพ.19 (ลงนามรับรองสาํเนาทัง้ 2 ฉบับ)  แผนที่  รหัสสถานพยาบาลใหม    

     และหมายเลขโทรศัพทของสถานที่ตัง้ใหม  (ตัวอยางที่ 4) 

3.3 สํานักงานฯ ดําเนนิการตรวจตามเกณฑการตรวจประเมินหนวยบริการ   

หมายเหตุ  หนวยบริการไมสามารถเปดใหบริการในสถานที่ตั้งใหมได จนกวาจะไดรับการอนุญาตจาก สพรศ.  

แนวทางการดําเนินงานในกรณีตางๆ 

 กรณี  :  หนวยบริการไมสามารถดําเนินการตามแผนการยายสถานท่ีแจงไวกับสํานักงานฯ  

แนวทางการดําเนินงาน  :  หนวยบริการประสานแจงสํานักงานฯ เพ่ือกําหนดแนวทางปฏิบัติรวมกันไมให 

สงผลกระทบตอประชาชน 

 กรณี  :  หนวยบริการมีเหตุจําเปนตองปดใหบริการ ณ สถานท่ีตั้งเดิมชั่วคราว และยังไมสามารถเปด

ใหบริการ ณ สถานท่ีตั้งใหมไดตามแผนท่ีใหไวกับสํานักงานฯ  เนื่องจากยังไมไดรับการอนุญาตจากสํานัก

สถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ (สพรศ.) หรือมีเหตุจําเปนอ่ืนๆ เชนตองยายอุปกรณไปยังสถาน

ท่ีตั้งใหม เพ่ือรับการตรวจจาก สพรศ. 

แนวทางการดําเนินงาน  :  หนวยบริการทําหนังสือแจงสํานักงานฯ ถึงเหตุความจําเปน และตองไดรับ

ความยินยอมเปนหนังสือกอนปดทําการชั่วคราว  การดําเนินงานใหทําตามข้ันตอนหนวยบริการไมเปดทํา

การในวันเวลาท่ีกําหนด (ขอปดทําการชั่วคราว)  โดยเตรียมเอกสารประกอบ ดังนี้ 

1. หนังสือตอบรับจากหนวยบริการท่ีรับสงตอ (รับทราบการปดชั่วคราวและตอบรับเปน 

หนวยบริการท่ีใหบริการทดแทน) 

2. หนังสอืตอบรับจากหนวยบริการอ่ืนๆ ท่ีใหบริการทดแทน  

3. ขอความประชาสัมพันธ ท่ีจะติด ณ หนวยบริการท่ีขอปดใหบริการ 

4. ขอความประชาสัมพันธ ท่ีจะติด ณ หนวยบริการท่ีใหบริการทดแทน   

5. ชื่อ-สกุลและเบอรโทรศัพทผูรับผิดชอบ/ผูประสานงานของหนวยบริการท่ีเก่ียวของ 
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ตัวอยางที่ 1 หนังสือแจงความประสงคขอยายสถานที่ตั้ง 
 

 

 เลขที่…………………… 

            วันที่.................................... 

เร่ือง แจงความประสงคขอยายสถานที่ตั้ง 

เรียน ผูอํานวยการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร 

สิ่งที่สงมาดวย 1. แบบแปลนของสถานที่ตั้งใหม 

  2. แผนที่ (แสดงสถานที่ตั้งเดิม  สถานที่ตัง้ใหม  หนวยทันตกรรมสงตอ(สําหรับสถานที่ตั้งใหม)       
               รพ.รับสงตอ โดยใหอยูในแผนที่แผนเดียวกัน) 

 

  เนื่องจาก............ชื่อหนวยบริการ...................รหัสสถานพยาบาล ...........      ตั้งอยูเลขที่..............ซอย
.............ถนน......................แขวง...........เขต............ กรุงเทพมหานคร  มีความประสงคขอยายสถานที่ตั้ง ไปยงัสถานที่ตั้ง
แหงใหม  เลขที่........................แขวง................เขต........................กรุงเทพมหานคร   เนื่องจาก .......................... เหตุผลที่
ยาย..................   โดยมีกําหนดการยายภายใน .........................  

  ขอมูลประกอบการพิจารณาของสถานที่ตั้งแหงใหม   ดังนี ้
  1. ขนาดพืน้ที่ของตัวอาคาร (ชัน้ที่หนึ่ง)  .....................ตารางเมตร  
  2. แบบแปลนของสถานที่ตั้งใหม (สิ่งที่สงมาดวย1) 
  3. ระยะทางหางจากสถานที่ตัง้เดิม ............. กิโลเมตร  
  4. แผนที่แสดงที่ตัง้ในภาพรวม (สิ่งที่สงมาดวย2) 
  5. เหตุผลและความเหมาะสมของสถานที่ตัง้ใหม ............................................................ 
 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  

      ขอแสดงความนับถือ 
 

             ลงชื่อ……………………………………………………………. 

                 (                                                              ) 
                ผูประกอบกิจการสถานพยาบาล 
                   (พรอมประทับตราสถานพยาบาล) 

 
 
ผูประสานงานของหนวยบริการ  :  ………………………………………….. 
โทรศัพทมือถือ    ................................ 
โทรศัพท:……………………….โทรสาร………………………. 
 

 

หนวยบริการ 
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ตัวอยางที่ 2  แบบสํารวจสถานที่ตั้งใหมของ หนวยบริการประจํา/ปฐมภูม ิ 
กรณี หนวยบริการขอยายสถานที่ตั้ง 

 

ออกสํารวจ วันที่                                                     .  

ชื่อหนวยบริการขอยายที่ตั้ง                                                                               รหัสสพ.                     . 
 
ขอมูลทั่วไป   
หนวยบริการ PCU ขนาด    10,000 คน    20,000 คน 
จํานวนประชากร UC                           คน   (ขอมูล ณ วันที่                             ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• สถานท่ีตั้งเดิม  
เลขท่ี                           ซอย                          ถนน                                 .  

 แขวง                              เขต                              กรุงเทพมหานคร   

• สถานท่ีตั้งใหม 
เลขท่ี                           ซอย                          ถนน                                 .  

 แขวง                              เขต                              กรุงเทพมหานคร   

 ลักษณะสถานท่ีตั้งใหม 
 อาคารพาณิชย...........คูหา .........ชั้น       อาคารเดี่ยว........ชั้น  

 พ้ืนท่ีเปลา         อ่ืนๆ................................. 

ลักษณะความเปนเจาของสถานที่ตั้งใหม      

     เชา              

     ซื้อ 

1 ตุลาคม 2559 
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เกณฑ / แนวทางพิจารณา 
ผลการสํารวจ 

เปนไป 
ตามเกณฑ 

ไมเปนไป 
ตามเกณฑ 

1. การเขาถึงบริการ   

1.1  สถานท่ีตั้งใหม  
(     ) ตั้งอยูในแขวงเดิม/เขตเดิม    หรือ 
(     ) ตั้งอยูในรอยตอท่ีติดเขตเดมิ 
รายละเอียดการสํารวจกรณีไมเปนไปตามเกณฑ 

................................................................................................................................................ 

  

1.2 สถานท่ีตั้งใหม   
(    ) อยูถนนเสนเดิม  หรือ   
(    ) อยูบนถนนท่ีเช่ือมตอ    
รายละเอียดการสํารวจกรณีไมเปนไปตามเกณฑ 

................................................................................................................................................ 

  

1.3 สถานท่ีตั้งใหมมรีะยะทางหางจากสถานท่ีตั้งเดมิ ไมเกิน 2  กม. (วัดระยะทางจากเสนทางท่ีใชสัญจรจริง) 
  ขอมูลจากการสํารวจ 

สถานท่ีตั้งใหม  มีระยะทางหางจากสถานท่ีตั้งเดิม......................กิโลเมตร 

หมายเหตุ............................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

  

1.4 สถานท่ีตั้งใหมมรีะยะทางหางจากหนวยรวมใหบริการดานทันตกรรม ไมเกิน  4  กิโลเมตร   
โดยวัดระยะทางจากเสนทางท่ีใชสญัจรจริง 
  ขอมูลจากการสํารวจ 

      สถานท่ีตั้งใหมมีระยะทางหางจากหนวยรวมใหบริการดานทันตกรรม.............กิโลเมตร 

       หนวยรวมใหบริการดานทันตกรรมเดิม    

       หนวยรวมใหบริการดานทันตกรรมใหม 

           ช่ือคลินิกทันตกรรม................................................................................. 

 สถานท่ีตั้งใหมจัดใหมีบริการทันตกรรมในหนวยบริการ 

หมายเหตุ......................................................................................................... 

  

2. การคมนาคม 

2.1 ประชาชนเขาถึงบริการอยางสะดวก 
ก.มีรถประจําทางสาธารณะท่ีไมใชรถจักรยานยนตรับจาง ผานบรเิวณคลินิกหรือใกลเคียงอยางนอย 1 
สาย    
(     )   ใช ไดแก  สาย.................................................................................... 
(     )   ไมใช 
ข.มีระยะหางจากปายรถประจําทางสาธารณะไมเกิน 300 เมตร 
(     )   ใช      
(     )   ไมใช  หางจากปายรถประจําทางฯ......................เมตร 
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เกณฑ / แนวทางพิจารณา 
ผลการสํารวจ 

เปนไป 
ตามเกณฑ 

ไมเปนไป 
ตามเกณฑ 

2.2 สถานท่ีตั้งใหมมสีถานท่ีจอดรถยนต หรือ มีสถานท่ีจอดช่ัวคราว  สําหรับรับ-สงผูปวยได 
  มีสถานท่ีจอดรถยนต  จํานวน..........คัน    

  มีสถานท่ีจอดรถยนตช่ัวคราว   จํานวน...........คัน  

  ไมมีสถานท่ีจอดรถยนต  

ระบุตําแหนงสถานท่ีจอดรถยนต............................................................................................................ 

หมายเหตุ................................................................................................................................................ 

  

3. อาคารสถานท่ี 

3.1 สถานท่ีตั้งใหมมีขนาดพ้ืนท่ีสอดคลองกับการจัดตั้งหนวยบริการตามท่ีสํานักงานกําหนด 
 กรณี   เปน PCU 10,000 คน  (ตองมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา   80  ตารางเมตร) 
 กรณี   เปน PCU 20,000 คน  (ตองมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา  120 ตารางเมตร) 
  ขอมูลจากการสํารวจ 

พ้ืนท่ีมีขนาด ความกวาง...............เมตร   ความยาว................เมตร   พ้ืนท่ี.....................ตารางเมตร 

หมายเหตุ................................................................................................................................................... 

  

3.2 

 

สถานท่ีตั้งใหมจัดใหมีบริการอยูบริเวณช้ันท่ี 1 ของอาคาร  โดยช้ัน 1 มีความสูงจาก พ้ืน ถึง ฝาเพดาน  
ไมต่ํากวา 2.6 เมตร 
  ขอมูลจากการสํารวจ 
 กรณี   อาคารมชีั้นลอย (ใหแยกวัดความสูงและขนาดพ้ืนท่ี)  ดังนี้ 

1. ความสูงจาก พ้ืน  ถึง  ใตช้ันลอย...................เมตร 
     ความกวาง...................เมตร   ความยาว...................เมตร   พ้ืนท่ี.....................ตารางเมตร 
2. ความสูงจาก พ้ืน  ถึง  ฝาเพดาน.......................เมตร   
     ความกวาง...................เมตร   ความยาว...................เมตร   พ้ืนท่ี.....................ตารางเมตร 

 กรณี   อาคารไมมชีั้นลอย   ความสูงจากพ้ืนถึงฝาเพดาน......................เมตร 
           ความกวาง...................เมตร   ความยาว.........................เมตร   พ้ืนท่ี......................ตารางเมตร 
หมายเหตุ................................................................................................................................................... 

  

3.3 สถานท่ีตั้งใหมมีแบบแปลนสอดคลองกับสถานท่ีจริง โดยมีการจัดบริการตามรูปแบบของ สปสช.กําหนด   

  ขอมูลจากแบบแปลนจัดพ้ืนท่ี  ดังนี้ 

1. มีพ้ืนท่ีสําหรับจายยาเปนสดัสวน      มี   ไมม ี
2. หองตรวจโรค  จํานวน..........หอง 
3. หองใหการรักษาพยาบาล   จํานวน..........หอง 
4. หองสรางเสริมสุขภาพ       จํานวน..........หอง 
5. หองใหคําปรึกษา             จํานวน..........หอง    ใชรวมกับหองสรางเสริมสุขภาพได 
6. หองนํ้า    จํานวน..........หอง 

 กรณ ีPCU 10,000 คน   ตองมีหองน้ํา จํานวน 1 หอง และตองรองรับผูพิการได 
 กรณ ีPCU 20,000 คน   ตองมีหองน้ํา จํานวน 2 หอง และตองรองรับผูพิการได 1 หอง 

7. มีบริเวณท่ีพักคอย    มี   ไมม ี
8. มีบริเวณจอดรถ สําหรับผูมารับบรกิาร   มีท่ีจอดรถ   มีท่ีจอดรถช่ัวคราว   ไมม ี
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เกณฑ / แนวทางพิจารณา 
ผลการสํารวจ 

เปนไป 
ตามเกณฑ 

ไมเปนไป 
ตามเกณฑ 

3.4 สถานท่ีตั้งใหมมีโครงสรางอาคารแข็งแรงไมมรีอยแตกราวและการทรุดตัว  

  ขอมูลจากการสํารวจ โดยการประเมินดวยสายตา 

รอยแตกราวของอาคาร   ไมพบรอยแตกราว   

    พบรอยแตกราวบริเวณ....................................................................... 

การทรุดตัวของอาคาร    ไมพบการทรุดตัว    

    พบการทรุดตัวบริเวณ........................................................................ 

พบปญหาดานอ่ืนๆ ระบุ.................................................................................................................... 
 

  

4.  สภาพแวดลอม 

4.1 สถานท่ีตั้งใหมมสีภาพแวดลอมรอบอาคาร  ไดแก   แสง  สี  เสียง  กลิ่น  และการรบกวนจาก 
เหตุรําคาญอ่ืนๆ มีความเหมาะสม ไมเปนอันตรายตอสุขภาพผูรับบรกิารและผูใหบริการ  
  ขอมูลจากการสํารวจ 

 สถานท่ีตั้งใหมมีสภาพแวดลอมรอบอาคารเหมาะสม 

 สถานท่ีตั้งใหมมีสภาพแวดลอมรอบอาคารไมเหมาะสม เน่ืองจาก โปรดระบุ..............................  

     .................................................................................................................................................... 

           ................................................................................................................................................... 
 

  

4.2 สถานท่ีตั้งใหมมีการระบายนํ้าเสียลงระบบระบายนํ้าของกรุงเทพมหานคร (ทอระบายนํ้ากทม.)  
  ขอมูลจากการสํารวจ 

 สถานท่ีตั้งใหมมกีารระบายนํ้าเสียลงระบบระบายนํ้าของกรุงเทพมหานคร  

 อ่ืนๆ ระบุ................................................................................................................................... 

หมายเหตุ.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
 

  

4.3 สถานท่ีตั้งใหมมสีถานท่ีท้ิงขยะและการจัดเก็บขยะถูกสุขลักษณะ 
  ขอมูลจากการสํารวจ 

        การจัดเก็บขยะท่ัวไป.................................................................................................................. 

        การจัดเก็บขยะติดเช้ือ................................................................................................................ 
           .................................................................................................................................................... 
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ขอรับรองผลการสํารวจสถานท่ีตั้งใหมขางตน เปนจริงทุกประการ 

ลงช่ือ  
ผูสํารวจ   

( 
 

 
 

) ศูนยบริการสาธารณสุขท่ี ............................................................ 
 

ลงช่ือ  ผูสํารวจ 

( 
  

) ศูนยประสานงาน  เขต ............................................................ 
 

ลงช่ือ  ผูสํารวจ 

( 
  

) สปสช.เขต 13 กทม. 
 

ลงช่ือ  ผูสํารวจ 

( 
  

) สปสช.เขต 13 กทม. 
 

 
  ผูรับการสํารวจ 

(  ) ตําแหนง ............................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ตุลาคม 2559 
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วันท่ี...............(วันท่ีใหขอมูล)..................... 

ช่ือหนวยบริการ..................................................................................รหัสถานพยาบาล................................... 

* หนวยบริการสามารถเปล่ียนแปลงข้ันตอนการดําเนินงานตามความเหมาะสม 
 

ลําดับ ข้ันตอนการดําเนินงาน 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

(ใหระบุเปน วัน/เดือน/ป 
ถึง วัน/เดือน/ป) 

หมายเหตุ 

1 สงแบบแปลนใหสปสช. 
(หากมีการแกไขจากแบบแปลนท่ีเคยเสนอเพ่ือพิจารณา) 

  

2 ปรับปรุง/กอสรางอาคารท่ีตั้งใหมตามแปลนท่ีไดรับการ
พิจารณา 

  

3 แจงสํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ (สพรศ.) 

เพ่ือขออนุญาตเปดสถานพยาบาลในสถานท่ีตั้งใหม  

  

4 ชี้แจงผูนําชุมชน / ผูเก่ียวของ   

5 ติดปาย และ ประชาสัมพันธ แจงผูมารับบริการ   

6 รับการตรวจสถานท่ีตั้งใหมจากสํานักสถานพยาบาลและการ
ประกอบโรคศิลปะ(สพรศ.)  

  

7 กําหนดการการยายไปเปดในสถานท่ีตั้งใหม   

8    

9    

10    
 

 

ผูประสานงานของหนวยบริการระหวางการยาย 

ช่ือ-นามสกุล....................................................................ตําแหนง........................................................... 

หมายเลขโทรศัพท……………………………………หมายเลขโทรศัพทมือถือ..................................................... 

 

 

ตัวอยางที่ 3  
แผนการปรับปรุงสถานที่ตัง้ใหมและกําหนดการยายไปยังสถานที่ตัง้ใหม 
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ตัวอยางที่ 4  หนังสือขอเปดใหบริการ ณ สถานที่ตั้งใหม 
 

เลขที่............... 

                                                        วันที่ .................... 

เร่ือง ขอเปดใหบริการ ณ สถานที่ตั้งใหม   

เรียน ผูอํานวยการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร 

อางถึง หนังสือเลขที่ สปสช.5.42........... ลงวันที่...................(หนังสือแจงผลการพิจารณาสถานทีต่ั้งใหม)        

สิ่งที่สงมาดวย 1. สําเนาใบอนุญาตใหประกอบกิจการสถานพยาบาล สพ.7 (เดิมและใหม) 

2. สําเนาใบอนุญาตใหดําเนนิการสถานพยาบาล สพ.19 (เดิมและใหม) 

  3. สําเนาแสดงรหัสสถานพยาบาลใหม 

  4. แผนที่สถานที่ตั้งคลนิิกใหม 

     ตามที่ ...............(ชื่อหนวยบริการเดิม)......................  ไดรับอนุญาตใหยายสถานที่ตัง้จากสาํนักงาน

หลักประกันสุขภาพแหงชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร  ตามหนังสือที่อางถึงแลวนัน้ 

บัดนี้ ...............(ชื่อหนวยบริการเดิม)......................ไดรับการอนุญาตใหประกอบกิจการสถานพยาบาล

จากสํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ(สิ่งทีส่งมาดวย1และ 2)ในสถานที่ตัง้แหงใหม และพรอมเปดใหบริการ

แกประชาชน ณ สถานที่ตั้งใหม ตั้งแตวันที่................  เปนตนไป  โดยมีการเปลี่ยนแปลงขอมูล ดังนี ้

ขอมูลท่ีเปล่ียนแปลง ของสถานท่ีตั้งเดิม ของสถานท่ีตั้งใหม 

1. ชื่อสถานพยาบาล   

2. เลขท่ีใบอนุญาต สพ.7   

3. เลขท่ีใบอนุญาต สพ.19   

4. รหัสสถานพยาบาล   

5. ท่ีอยูของสถานพยาบาล   

6. หมายเลขโทรศัพท   

7. หมายเลขโทรสาร   

8. หมายเลขโทรศัพทมือถือ     

9. หนวยรวมใหบริการดานทันตกรรม   

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจงผูเก่ียวของดําเนินการตอไปดวย จะเปนพระคุณ 

      ขอแสดงความนับถือ 

     ลงชื่อ............................................................... 

    (ผูประกอบกิจการสถานพยาบาลพรอมประทับตราสถานบริการ) 

ชื่อผูประสานงานของหนวยบริการ  ........................................................  

โทรศัพท…………………………………………………………………………………. 
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รายช่ือผูประสานงาน 

สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร 
     

 

 งานปฐมภูมิ กลุมงานสนับสนุนเครือขายระบบบริการ 

 หัวหนากลุมงาน นท.หญิงจุไรพร  นรินทรสรศักด์ิ โทรศัพท 02- 142-0931 , 090-197-5274 

 งานบริหารเภสัชกรรม 

 ภญ.จิราทิพย   ต้ังสิริวรกานต   โทรศัพท 02-142-0956 , 090-197-5270 

 งานขึ้นทะเบียน 

- งานนิเทศตรวจประเมิน/ควบคุมกํากับหนวยบริการ 

  นางสาวสมจินตนา มัจฉาชีพ  โทรศัพท 061-418-6734 
  นางสาวสุธัญญา   กรกมลชัยกุล  โทรศัพท 02-142-0967 
- การเปล่ียนแปลงขอมูลหนวยบริการ/การปดบริการชั่วคราว เมื่อมีเหตุจําเปน 

 นางสาวสุธัญญา   กรกมลชัยกุล  โทรศัพท 02-142-0967 
 นางสาวสมจินตนา มัจฉาชีพ  โทรศัพท 061-418-6734 
- งานยายสถานที่ต้ัง 

  นางสาวแสงอรุณ  อรรถพรพันธ  โทรศัพท 02-142-0956  061-420-3025 

- โปรแกรมขอมูลพ้ืนฐานหนวยบริการ(CPP) 

 นางสาวสมจินตนา มัจฉาชีพ  โทรศัพท 061-418-6734 
 นางสาวสุธัญญา   กรกมลชัยกุล  โทรศัพท 02-142-0967  
 

 งานบริหารงบตามเกณฑคุณภาพ(QOF)  

 นางสาวสมจินตนา มัจฉาชีพ   โทรศัพท 061-418-6734 
 นางสาวสุธัญญา   กรกมลชัยกุล   โทรศัพท 02-142-0967  
 งานสนับสนุนการแพทยแผนไทย 

 นางสาวแสงอรุณ  อรรถพรพันธ   โทรศัพท 02-142-0956   061-420-3025 

 งานจิตเวชเร้ือรังในชุมชน 

นางสาวสมจินตนา มัจฉาชีพ   โทรศัพท 061-418-6734 
 งานสนับสนุนฟนฟูสมรรถภาพดานการแพทย 

 นางประกายดาว  หมั่นดี    โทรศัพท 02-142-0967  089-168-8982 
 

 กลุมงานภารกิจสนับสนุน  

 หัวหนากลุมงาน นางบุญสง ชีวเรืองโรจน  โทรศัพท 089-466-9494 

 งานกฎหมาย และการจัดทํานิติกรรมสัญญา 

- นางสาวปนวดี เกสรินทร    โทรศัพท 02-142-0977   090-197-5081 
- นายอาทร เกษร     โทรศัพท 02-142-0976   061-418-8056 
- นายสมเด็จ สุขเฉลิม    โทรศัพท 02-142-0976   
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ภาคผนวก 

 ตัวอยาง การจัดพ้ืนที่คลินิกชุมชนอบอุน 

 ตัวอยาง แบบแปลนการตกแตงภายในอาคาร 
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ตัวอยางการจัดพืน้ที่คลินิกชุมชนอบอุน  
การจัดพ้ืนท่ีสําหรับคลนิิกชุมชนอบอุน สําหรบัอาคารท่ีมีขนาดหนากวาง 8 เมตร 
ประกอบดวย 
1. บริเวณท่ีพักคอยสําหรับผูมารับบริการ/จุดคัดกรอง/เวชระเบียน / ตรวจสอบสิทธิ์  
2. หองใหการรักษาพยาบาล  1 หอง  
3. หองตรวจโรค 1 หอง 
4. หองตรวจภายใน  1 หอง 
5. หองใหคําปรึกษา/สรางเสริมสุขภาพ  1 หอง 
6. หองหรือพ้ืนท่ีสําหรับจายยา    
7. หองน้ําสําหรับผูมารับบริการท่ีสามารถรองรับคนพิการได  
8. พ้ืนท่ีสําหรับลางเครื่องมือทางการแพทยและทําใหปราศจากเชื้อ 
9. ท่ีพักขยะติดเชื้อ 
 

 ขนาดพ้ืนที่ใชสอย  สําหรับพ้ืนท่ีใหบริการ ขนาดไมนอยกวา 80 ตารางเมตร 
1. โถงพักคอย/สวนตอนรับ และเวชระเบียน รวมกัน        ไมนอยกวา 20 ตารางเมตร   
2. หองใหการรักษาพยาบาล        ไมนอยกวา        12 ตารางเมตร  
3. หองตรวจโรค             ไมนอยกวา          9 ตารางเมตร 
4. หองตรวจภายใน             ไมนอยกวา          8 ตารางเมตร 
5. หองสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรค/ใหคําปรึกษา ไมนอยกวา          9 ตารางเมตร 
6. หองหรือพ้ืนท่ีจัดยา/จายยา เปนสัดสวน/เหมาะสมตอการใหบริการ ขนาดไมนอยกวา 8 ตารางเมตร 
7. ทางเดินสําหรับผูรับบริการ     ควรมีความกวาง ไมนอยกวา 120 เซนติเมตร  
 

รายละเอียดแบบแปลน  
1. โถงพักคอย/สวนตอนรับ /เวชระเบียน   
    อยูสวนหนาของคลินิกเพ่ือตอนรับและจัดทําประวัติผูปวย อยูบริเวณใกลเคียงกับสวนหองตรวจเพ่ืองายตอ     
    การติดตอและพบแพทย ขนาดของพ้ืนท่ีไมต่ํากวา 20 ตารางเมตร ประกอบดวย 
 1. เคานเตอรเวชระเบียน 
          2. เกาอ้ีทํางาน 
          3. ตูเก็บเวชระเบียน 
  4. อุปกรณติดตอสื่อสาร เชน โทรศัพท แฟกซ อินเตอรเน็ต 
 5. เกาอ้ี มีพนักพิงพักคอย ตองสามารถรองรับผูใชงานไดอยางเพียงพอและไมควรนอยกวา 8 ท่ีนั่ง 
 6. สวนชั่งน้ําหนักและวัดสวนสูง     
2. หองใหการรักษาพยาบาล   
    ควรอยูสวนท่ีใกลกับประตทูางเขามากท่ีสุด เพ่ือสะดวกในการดูแลผูปวยในภาวะฉุกเฉิน  
    ขนาดพ้ืนท่ี ไมต่ํากวา 12 ตารางเมตร ประกอบดวย 
 1. เตียงตรวจ ขนาดไมต่ํากวา 60x180x80 ซม. 
 2. อางลางมือและอุปกรณ   
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 3. รถเข็นอุปกรณ    
 4. ถังออกซิเจน 
 5. ประตูบานเปดตองสามารถเปดไดอยางรวดเร็ว มีความกวางไมนอยกวา 100 ซม. 
3. หองตรวจโรค  
    อยูติดกับหองใหการรักษาพยาบาล ขนาดของพ้ืนท่ีไมต่ํากวา 9 ตารางเมตร ประกอบดวย  
 1. เตียงตรวจ ขนาดไมต่ํากวา 60x180x80 ซม. 
 2. อางลางมือและอุปกรณ    
  3. โตะแพทย 
 4. เกาอ้ีทํางานของแพทย    
 5. เกาอ้ีผูปวย 
 6. ประตูทางเขาสวนเปดตองเปดไดไมต่ํากวา 100 ซม.  
4. หองตรวจภายใน   
    อยูติดกับหองตรวจโรคและมีชองทางเดินของแพทยในการตรวจรักษา ขนาดพ้ืนท่ีไมต่ํากวา 8 ตารางเมตร   
    ประกอบดวย 
 1. เตียงตรวจภายใน 
 2. อางลางมือและอุปกรณ 
 3. ประตูทางเขาสวนเปดตองเปดไดไมต่ํากวา 100 ซม.  
 4. มีพ้ืนท่ีอยูใกลกับหองน้ําเพ่ือสะดวกในการใชหองน้ํา  
5. หองสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรค/ใหคําปรึกษา   
    สําหรับใชในการใหคําปรึกษา แนะแนวและใหความรูกับผูปวย ตรวจพัฒนาการเด็ก  
    ขนาดพ้ืนท่ีไมต่ํากวา 9 ตารางเมตร     ประกอบดวย 
  1. เกาอ้ีสําหรับฝกอบรม 
 2. กระดานเขียน 
 3. บอรดแสดงใหความรู 
6. หอง หรือ พ้ืนท่ีสําหรับจัดยา/จายยา   
    อยูติดกับสวนตอนรับและเวชระเบียนเพ่ือสะดวกในการรับยา เปนสัดสวน และมีขนาดเหมาะสมตอการ 
    ใหบริการ และมีขนาดไมต่ํากวา 8 ตารางเมตร ประกอบดวย 
          1. เคานเตอรจายยา 
          2. โตะและเกาอ้ี สําหรับเภสัชกร 
          3. ตูเก็บยา 
          4. ตูเย็นสําหรับเก็บยา 
7. ทางเดินภายในคลินิก    
      ประกอบดวย 
 1. ทางเดิน ควรมีความกวาง ไมนอยกวา 120 เซนติเมตร 
 2. พ้ืนทางเดินตองไมมีระดับพ้ืนท่ีตางระดับ 
              ถาหลีกเลี่ยงไมได ตองทําสโลบปรับระดับพ้ืนใหรถเข็น/วีลแชร สามารถผานได 
 3. ทางเดินควรติดตั้งถังดับเพลิงและมีการตรวจเช็คน้ํายาทุก 3 เดือน 
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8. หองน้ํา   
    ควรตั้งอยูใกลกับหองตรวจภายใน เพ่ือสะดวกในการใชงาน  ประกอบดวย 
 1. ประตูทางเขาสวนเปดตองไมต่ํากวา 100 ซม.  
 2. ตองมีขายึด สแตนเลส ติดตั้งจากพ้ืนสูงข้ึนมา ไมนอยกวา 70 ซม. โดยขาของขายึดตองติดตั้งอยู 
              บนพ้ืนไมนอยกวา 2 ขา 
 3. อางลางมือ 
 4. อุปกรณระบายอากาศ 
9. สวนลางอุปกรณทางการแพทย  ควรอยูสวนดานหลังของอาคาร  ประกอบดวย   
 1. พ้ืนปูกระเบื้องเซรามิค 
 2. เคานเตอรลางอุปกรณทางการแพทย 
10. ท่ีพักขยะติดเชื้อ   
     เปนสถานท่ีจัดเก็บขยะติดเชื้อ เพ่ือรอสงตอไปกําจัด  การเก็บขยะติดเชื้อตองเก็บในภาชนะท่ีปองกันการ  
     กัดแทะ หรือปองกันการแทงทะลุ ปองกันน้ําเขา มีฝาปดมิดชิด และตั้งอยูในโซนท่ีไมเสี่ยงตอแพรกระจาย 
     เชื้อสูสิ่งแวดลอม แยกโซนชัดเจน และไมปะปนกับโซนสะอาด 
11. ประตูทางเขาดานหนา   
     เปนบานประตูสวิง 2 ดาน ทําจากขอบอลูมิเนียมขอบขาวและกระจก  มีอุปกรณล็อกท่ีแนนหนาและ 
     ปลอดภัย  บานประตูมีไมนอยกวา 2 บาน แตละบาน มีความกวางไมนอยกวา 100 เซนติเมตร และมีทาง     
     ลาดชันสําหรับรถเข็น / wheelchair 
12. ทางเดินภายในคลินิก    
      ประกอบดวย 
 1. ทางเดิน ควรมีความกวาง ไมนอยกวา 120 เซนติเมตร 
 2. พ้ืนทางเดินตองไมมีระดับพ้ืนท่ีตางระดับ 
              ถาหลีกเลี่ยงไมได ตองทําสโลบปรับระดับพ้ืนใหรถเข็น/วีลแชร สามารถผานได 
 3. ทางเดินควรติดตั้งถังดับเพลิงและมีการตรวจเช็คน้ํายาทุก 3 เดือน 
13. ไฟแสงสวางและปลั๊กไฟฟา   
     ไฟแสงสวางควรมีเพียงพอตอการใชงาน 
 1. ใชไฟฟลูโอเรสเซ็นต แบบรีเฟล็ก ขนาด 2x36 W อยางนอยพ้ืนท่ี ละ 1 ชุด 
 2. สามารถใชไฟแสงสวางชนิดอ่ืนตกแตงเพ่ิมเติมได 
 3. ปลั๊กไฟฟาตองมีอยางนอยพ้ืนท่ีละ 2 จุด 
 4. ปลั๊กไฟฟาตองเดินสายดินทุกจุดเพ่ือความปลอดภัย 
14. ระบบปรับอากาศ   
     ระบบปรับอากาศ แยกเปน 2 ระบบ คือ 
 1. ระบบทําความเย็น  การคํานวณคาการทําความเย็น(BTU)  
              คํานวณไดจากสูตร  [พ้ืนท่ีของหอง x 950(factor)] จะไดคาการทําความเย็นของพ้ืนท่ี 
 2. การระบายอากาศ ควรมีพัดลมระบายอากาศ อยางนอย 2 ตัวเพ่ือถายเทอากาศภายในอาคาร 
 15. ฝาเพดาน  
 1. ระดับฝาเพดานตองมีความสูงไมนอยกวา 260 เซนติเมตร 
 2. สามารถตกแตงฝาไดตามความเหมาะสม 
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