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The purpose of this study was to develop guidelines for the examination of medical clinic and specialist medical 

clinic by developing the examination guidelines of the Bureau of Sanatorium and Art of Healing (BSAH), the 

Ministry of Public Health and relevant acts. The study was conducted by preparing draft examination 

guidelines, brainstorming them with the for suggestions and adjustments of the examination guidelines and 

forwarding the draft for comment to the 76 provincial Public Health Officer throughout the country and also 

sending a copy to BSAH. The data was analyzed by content analysis, percentage and mean. 

 Result showed that developed examination guideline was added 80 and 97 topics for approval and 

development/inspection guidelines for medical clinic and specialist medical clinic respectively. The 

questionnaires were completed by respondents from 50 provinces (64.9%). Most respondents were female, aged 

between 31-40 years, having less than 5 years’ work experience, with a bachelor’s degree and working as 

pharmacists (67.3, 61.2, 69.4 and 77.6 percent respectively). Most respondents (>80%) agreed with the 

considerations of the examination as well as the examination guidelines in terms of granting approval and 

monitoring, with the exception of the topics relating to emergency rescue medicine and patient referral forms, 

which were agreed by 49.0 and 70.0 percent of the respondents respectively. Most respondents who disagreed 

had less than five years’ work experience. 

 The developed examination guidelines cover all topics of examination according to the relevant acts 

and could be applied for the granting of approval and monitoring of both specialist medical clinics and typical 

medical clinics. The only adjustment which needs to be made is a minor change to the emergency rescue 

medicine.  
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บทที 1 

บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

  คลินิกเวชกรรมและคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม เป็นลกัษณะสถานพยาบาล

ประเภททีไม่รับผูป่้วยไวค้า้งคืนตามพระราชบญัญติัสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 คลินิกเวชกรรมเป็น

คลินิกทีจดัใหมี้การประกอบวิชาชีพเวชกรรมซึงดาํเนินการโดยผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรม และ

คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม เป็นคลินิกทีจดัให้มีการประกอบวิชาชีพเฉพาะทางเวชกรรม          

ซึงดาํเนินการโดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมและต้องได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติจาก        

แพทยสภา[1] จากรายงานสํานกัสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ ปี พ.ศ. 2558 พบวา่มี

คลินิกประเภทต่าง ๆ จาํนวนทงัสิน 23,054 แห่ง ในจาํนวนนีมีคลินิกเวชกรรม จาํนวน 8,420 แห่ง 

และมีคลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง จาํนวน 2,484 แห่ง [2] ซึงจะเห็นได้วา่คลินิกเวชกรรมและคลินิก          

เฉพาะทางดา้นเวชกรรม คิดเป็นร้อยละ 47.30 ของจาํนวนคลินิกและทงัหมดเป็นสถานพยาบาล

เอกชน 

 กระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานทีมีบทบาทสําคญัในการตรวจสอบ ควบคุม กาํกบั 

สถานพยาบาล โดยเฉพาะสถานพยาบาลเอกชน ใหไ้ดม้าตรฐานตามพระราชบญัญติัสถานพยาบาล 

พ.ศ. 2541 ซึงกาํหนดใหผู้ป้ระกอบกิจการสถานพยาบาลตอ้งขออนุญาตต่อผูอ้นุญาตก่อนทีจะเปิด

ดาํเนินการ โดยคลินิกทีมีสถานทีตงัอยู่ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร ยืนคาํร้องขออนุญาตทีสํานกั

สถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กระทรวงสาธารณสุข ส่วนต่างจงัหวดัยืนคาํร้องขอ

อนุญาตทีสํานกังานสาธารณสุขจงัหวดั ทงันีการขออนุญาตเปิดคลินิกผูรั้บอนุญาตจะตอ้งปฏิบติั

ตามแนวทางการตรวจมาตรฐานคลินิกของแต่ละประเภทและผ่านการตรวจมาตรฐานคลินิกเพือ

ประกอบการพิจารณาอนุญาตจากพนกังานเจา้หนา้ที เมือคลินิกไดรั้บอนุญาตใหเ้ปิดดาํเนินการแลว้ 

ผูรั้บอนุญาตตอ้งปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล ทังนีเพือเป็นการคุ้มครอง

ผูบ้ริโภค กระทรวงสาธารณสุขในฐานะหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลกัได้จดัให้มีพนักงานเจา้หน้าที

ตรวจมาตรฐานคลินิกดงักล่าว ให้เป็นไปตามพระราชบญัญติัสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 มาตรา 45 

อย่างสมาํเสมอ และหากตรวจพบวา่คลินิกดงักล่าวมี เครืองมือ เครืองใช้ ยาและเวชภณัฑ์ ทีอาจ

ก่อให้เกิดอ ันตรายต่อผู ้ทีรับบริการ ผู ้อนุญาตมีอํานาจออกคําสังให้คลินิกแก้ไขปรับปรุงให้

เหมาะสมในระยะเวลาทีกาํหนด [1]  
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 การตรวจมาตรฐานคลินิกโดยส่วนใหญ่แ ล้วจะดําเ นินการอย่างน้อยปีละครัง            

โดยพนกังานเจา้หน้าทีต้องแสดงบัตรพนกังานเจา้หน้าทีและเขา้ไปในสถานพยาบาลในระหวา่ง

เวลาทาํการเพีอทาํการตรวจสอบและควบคุมให้เป็นไปตามตามพระราชบญัญติัสถานพยาบาล      

พ.ศ.2541  รวมทังอาจมีหนังสือเรียกผู้รับอนุญาต ผู ้ด ําเนินการ หรือผู ้ประกอบวิชาชีพใน

สถานพยาบาลหรือเจ้าหน้าทีของสถานพยาบาลมาให้ถ้อยคาํหรือชีแจงหรือให้ส่งเอกสารหรือ

หลกัฐานทีเกียวข้องมาเพือประกอบการพิจารณาและยึดหรืออายดับรรดาเอกสารหรือสิงของใน

กรณีทีพบการกระทาํความผิดตามพระราชบญัญติัเพือเป็นหลกัฐานในการดาํเนินคดี [1] ซึงการ

ตรวจมาตรฐานในคลินิก นอกจากพนักงานเจา้หน้าทีจะตรวจมาตรฐานตามพระราชบัญญติั

สถานพยาบาล พ.ศ.2541 แลว้ เพือความปลอดภยัของผูป่้วยหรือผูร้ับบริการ พนกังานเจา้หน้าทียงั

ตอ้งตรวจผลิตภณัฑ์สุขภาพอืนทีเกียวข้องทีมีอยู่ในคลินิกอีกด้วย ซึงผลิตภณัฑ์สุขภาพทีพบใน

คลินิกเวชกรรมและคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม ไดแ้ก่ เครืองสําอาง ผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร        

วตัถุทีออกฤทธิต่อจิตและประสาท ยาเสพติดให้โทษทีใช้ทางการแพทย์ ตามพระราชบญัญติั           

ต่าง ๆ ทีเกียวขอ้ง 

 จากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข มีจาํนวนเรืองร้องเรียนของคลินิกทังหมด                

ในปีงบประมาณ  2558 พบว่าจาํนวนเรืองร้องเรียนเกียวกับสถานพยาบาลทงัหมด 341 เรือง         

เรืองทีมีการร้องเรียน สูงสุด 6 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ 1. เรืองการใช้บริการสถานพยาบาล (133 เรือง)     

2. มาตรฐานการรักษาพยาบาล (116 เรือง) 3. ค่ารักษาพยาบาลแพง  (39 เรือง) 4. ขอให้ตรวจสอบ

สถานพยาบาล (24 เรือง) 5. คลินิกเถือน/หมอเถือน (9 เรือง) 6.การโฆษณาสถานพยาบาลทีฝ่าฝืน   

(8 เรือง) [3, 4] นอกจากนีจากการปฏิบติังานของพนกังานเจา้หน้าทีทีผ่านมา พบวา่มีคลินิกหลาย

แห่งทียงัปฏิบติัไม่ถูกตอ้งตามกฎหมาย โดยมกัตรวจพบผลิตภณัฑสุ์ขภาพทีไม่ถกูตอ้ง ไดแ้ก่ ยาฉีด

ทีไม่มีทะเบียน ยาฉีดทีมีส่วนผสมกลูตาไธโอน ยาฉีดทีเป็นสารสกดัจากรกแกะ ยาฉีดสเต็มเซลล ์

วตัถุออกฤทธิต่อจิตและประสาทปลอมและไม่ได้ขึนทะเบียน  เครืองมือแพทย์ทีได้จดแจ้ง

รายละเอียด ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแสดงฉลากไม่ถูกต้อง ผลิตภณัฑ์เครืองสําอางแสดงฉลาก           

ไม่ถูกตอ้ง [5] รวมทงัการโฆษณาชวนเชือ โฆษณาเครืองมือแพทย์โดยไม่ไดรั้บอนุญาต โฆษณา

คุณประโยชน์อาหารโดยไม่ไดรั้บอนุญาต [6]   

 ปัจจุบันสํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กระทรวงสาธารณสุข          

ไดก้าํหนดแนวทางการตรวจคลินิกเวชกรรมและคลินิกเฉพาะทางดา้นเวชกรรม ในปี พ.ศ. 2557 

สําหรับพนักงานเจ้าหน้าทีในการตรวจคลินิกเวชกรรมและคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม                  

โดยออกแบบและพฒันาตามขอ้กฎหมายในพระราชบญัญตัิสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 เพียงอย่าง
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เดียวซึงแนวทางการตรวจดงักล่าวยงัไม่มีรายละเอียดครอบคลุมถึงการตรวจผลิตภณัฑ์สุขภาพอืน 

ไดแ้ก่ เครืองสําอาง ผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร วตัถุทีออกฤทธิต่อจิตและประสาท ยาเสพติดให้โทษที

ใช้ทางการแพทย์ รายละเอียดด้านการโฆษณา ห้องเอกซเรย์ และห้องผ่าตัด ซึงไม่สะดวกกับ

พนกังานเจา้หนา้ทีและผูรั้บอนุญาตเนืองจากตอ้งมีการเขา้ตรวจสอบหลายครัง  

 นอกจากนียงัพบวา่การปฏิบติังานของพนกังานเจา้หนา้ทีในปัจจุบนั พนกังานเจา้หนา้ที

ตอ้งลงบนัทึกการตรวจมาตรฐานคลินิกและตอ้งสรุปผลการตรวจและขอ้เสนอแนะของพนกังาน

เจา้หนา้ที อีกแบบฟอร์ม ทาํใหต้อ้งปฏิบติังานซาํซ้อน และการตรวจสอบมาตรฐานคลินิกเวชกรรม

และคลินิกเฉพาะทางดา้นเวชกรรมทีออกตามพระราชบญัญตัิสถานพยาบาล พ.ศ.2541 ทีใช้อยู่

ปัจจุบัน ยงัให้ดุลยพินิจกับพนักงานเจ้าหน้าทีอย่างกวา้งขวางทําให้เกิดปัญหาในการตีความ

กฎหมายทีแตกต่างกนั ซึงมีผลกระทบต่อผูรั้บอนุญาตและผูด้าํเนินการสถานพยาบาลหลายประการ 

[7] และการปฏิบตัิงานของพนกังานเจา้หนา้ทีไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

  ดงันนัเพือเป็นการอาํนวยความสะดวกกบัพนักงานเจา้หน้าที ผูวิ้จยัจึงได้พฒันาแนว

ทางการตรวจคลินิกเวชกรรมและคลินิกเฉพาะทางดา้นเวชกรรมขึนจากแบบตรวจเดิมของสํานัก

สถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กระทรวงสาธารณสุข โดยไดน้าํขอ้กฎหมายทีเกียวข้อง

กบัมาตรฐานการตรวจคลินิกมาระบุใหช้ดัเจนเพือลดปัญหาการใช้ดุลยพินิจของพนักงานเจา้หน้าที 

และใหมี้ความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัการใหบ้ริการในปัจจุบนัและมีความครอบคลุมถึงมาตรฐาน

อืนๆตามพระราชบญัญติัทีเกียวขอ้ง 

 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 เพือพฒันาแนวทางการตรวจคลินิกเวชกรรมและคลินิกเฉพาะทางดา้นเวชกรรม 

 

ขอบเขตของการศึกษา 

 การศึกษาครังนีเพือพฒันาแนวทางการตรวจคลินิกเวชกรรมและคลินิกเฉพาะทางดา้น      

เวชกรรมในการตรวจมาตรฐานเพือตรวจอนุญาตเปิดใหม่และตรวจเฝ้าระวงั ไม่รวมแนวทางการ

ตรวจคลินิกประเภทอืน โดยพฒันาและปรับปรุงจากแนวทางการตรวจคลินิกเวชกรรมและคลินิก

เฉพาะทางด้านเวชกรรม ของสํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กระทรวง

สาธารณสุข ซึงพฒันาปรับปรุงล่าสุดเมือปี พ.ศ. 2557 โดยเพิมประเดน็การตรวจมาตรฐานดา้นอืนที

เกียวขอ้งในคลินิก ไดแ้ก่ หอ้งผ่าตดั หอ้งเอกซเรย ์การโฆษณา วตัถุทีออกฤทธิต่อจิตและประสาท 

ยาเสพติดใหโ้ทษทีใชท้างการแพทย ์เครืองสําอาง และผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร 
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ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับจากงานวิจัย 

 ไดแ้นวทางการตรวจคลินิกเวชกรรมและคลินิกเฉพาะทางดา้นเวชกรรม ทีใช้ในการ

ตรวจมาตรฐานคลินิกเวชกรรมและคลินิกเฉพาะทางดา้นเวชกรรม  

 

กรอบแนวคิดการศึกษา 

 จากขอบเขตเนือหาทีตอ้งการศึกษาการพฒันาแนวทางการตรวจคลินิกเวชกรรมและ

คลินิกเฉพาะทางดา้นเวชกรรมสามารถเขียนเป็นกรอบแนวคิดไดด้งันี 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

  

   

ข้อมูลทัวไป 

เพศ 

อาย ุ

ระยะเวลาทีปฏิบติังาน

ระดบัการศึกษาสูงสุด 

ตาํแหน่งงาน 

 

ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ข อ ง พ นั ก ง า น เ จ้ า ห น้ า ที

สถานพยาบาลทีมีต่อร่างแนวทางการตรวจ

คลินิกเวชกรรมและคลินิกเฉพาะทางด้าน        

เวชกรรม 
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บทที 2 

 

เอกสารและงานวิจัยทีเกียวข้อง 

 

 การศึกษาเรือง การพฒันาแนวทางการตรวจคลินิกเวชกรรมและคลินิกเวชกรรม    

เฉพาะทาง ตามพระราชบญัญตัิสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 ในครังนีผู ้วิจยัได้ทาํการทบทวน

วรรณกรรมทีเป็นเนือหาทางดา้นวิชาการสาระสําคญัของกฎหมายทีเกียวขอ้ง แนวคิดทฤษฎีที

เกียวขอ้งกบังานวจิยั โดยแบ่งเนือหาออกเป็น 4 ส่วน ดงัต่อไปนี 

 1. สาระสําคญัของพระราชบญัญติัสถานพยาบาล พ.ศ. 2541  

 2. มาตรฐานทีเกียวขอ้งกับคลินิกเวชกรรมและคลินิกเฉพาะทางดา้นเวชกรรม 

 3. สาระสําคญักฎหมายอืนทีเกียวขอ้ง 

  4. แนวคิดเกียวกบัการพฒันาการตรวจประเมิน 

  5. แนวคิดเกียวกบักระบวนการประชุมระดมสมอง 

  6. งานวจิยัและเอกสารทีเกียวขอ้ง 

 

1. สาระสําคัญของพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 

 พระราชบญัญติัสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 และฉบบัแก้ไขเพิมเติมมีเจตนารมณ์ เพือให้

เกิดความคุม้ครองประชาชนผูรั้บบริการจากสถานพยาบาลมากยิงขึน (หมายเหตุทา้ยพระราชบญัญติั

ยาพ.ศ. 2541 และฉบบัแก้ไขเพิมเติม) ซึงการพฒันาแนวทางการตรวจคลินิกเวชกรรมและคลินิก

เฉพาะทางด้านเวชกรรมพระราชบญัญตัิสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 และฉบบัแก้ไขเพิมเติม

กฎกระทรวงและประกาศกระทรวงสาธารณสุขทีออกตามความในพระราชบญัญติัสถานพยาบาล 

พ.ศ.2541สามารถจาํแนกสาระสําคญัของบทบญัญติัได้ดงัต่อไปนี 

 สถานพยาบาล หมายถึง สถานทีหรือยานพาหนะทีมีการให้บริการ การประกอบโรค

ศิลปะหรือการประกอบวิชาชีพ โดยกระทาํเป็นปกติธุระ จะเก็บค่าบริการการรักษาหรือไม่ก็ตาม  

แต่ไม่รวมถึงร้านขายยา 
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 ผูรั้บอนุญาต หมายความว่า ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตใหป้ระกอบกิจการสถานพยาบาล ซึงจะ

เป็นผูป้ระกอบโรคศิลปะหรือผูป้ระกอบหรือไม่ก็ได ้

 ผูด้าํเนินการ หมายความวา่ ผูไ้ดร้ับในอนุญาตใหด้าํเนินการสถานพยาบาล ตอ้งเป็นผู ้

ประกอบโรคศิลปะหรือผูป้ระกอบวชิาชีพเท่านนั 

 ผูป้ระกอบวิชาชีพ หมายความว่า ผู้ประกอบโรคศิลปะ ผู ้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม   

การพยาบาลและการผดุงครรภ์ ทนัตกรรม เภสัชกรรม กายภาพบาํบดั เทคนิคการแพทย ์การแพทย์

แผนไทย การแพทยแ์ผนไทยประยกุต ์หรือผูป้ระกอบวชิาชีพอืนตามทีรัฐมนตรีกาํหนด 

 ใบอนุญาต หมายความว่า ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล หรือใบอนุญาต

ใหด้าํเนินการสถานพยาบาล 

 พนักงานเจ้าหน้าที หมายความว่า ผู้ซึงรัฐมนตรีแต่งตังให้เ ป็นผู ้ปฏิบัติการตาม

พระราชบญัญตัสิถานพยาบาล พ.ศ. 2541 รายละเอียดระบุในประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรือง 

แต่งตงัพนกังานเจา้หนา้ทีเพือปฏิบติัการตามพระราชบญัญติัสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 ทีปฏิบติังาน 

ณ สํานกังานสาธารณสุขจงัหวดัและสํานกัสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ    

 ผูอ้นุญาต หมายความวา่ ปลดักระทรวงสาธารณสุขหรือผูท้ีปลดักระทรวงสาธารณสุข

มอบหมาย 

 การประกอบกิจการสถานพยาบาลและการดําเนินการสถานพยาบาล 

 สถานพยาบาลแบ่งเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 

 1. สถานพยาบาลประเภททีไม่รับผูป่้วยไวค้า้งคืน 

 2. สถานพยาบาลประเภททีรับผูป่้วยไวค้า้งคืน 

 การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล ผู้อนุญาตจะต้องจดัเตรียม

เอกสารแผ นการ จัดตังสถานพยาบาล เวช ภ ัณฑ์ เค รืองมือเ ครืองใช้  ผู้ประกอบวิชาชี พ                    

ชือสถานพยาบาล ให้ถูกตอ้งครบถว้น  

 ผูรั้บอนุญาตตอ้งแสดงรายละเอียด ชือสถานพยาบาล รายการเกียวกบัผู ้ประกอบ

วชิาชีพเวชกรรม อตัราค่ารักษาพยาบาล สิทธิผูป่้วย ในทีเปิดเผยและเห็นไดง่้าย ณ สถานพยาบาล

นนั 

 ผูรั้บอนุญาตตอ้งปฏิบติั ดงันี 

 1. แสดงใบอนุญาตไวใ้นทีเปิดเผยและเห็นไดง่้าย ณ สถานพยาบาลนนั 

 2. ต้องยืนคําขอชําระค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการสถานพยาบาลและต่ออายุ

ใบอนุญาตรายปี ภายในวนัที 31 ธันวาคมของทุกปี เวน้แต่ในปีนันตอ้งต่อใบอนุญาตให้ประกอบ

กิจการสถานพยาบาล หากชาํระเกินวนัทีกาํหนด ตอ้งชาํระเงินเพิมร้อยละหา้ต่อเดือน เศษของเดือน
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ใหค้ิดเป็นหนึงเดือน เมือชาํระค่าธรรมเนียมแลว้จะไดห้ลกัฐานการชาํระค่าธรรมเนียมการประกอบ

กิจการสถานพยาบาลรายปี โดยตอ้งนาํหลกัฐานนีไปปิดไวใ้นทีเปิดเผยและเห็นได้ชดัเจนบริเวณ

ทางเขา้สถานพยาบาล 

 ผู้ดําเนินการสถานพยาบาล มีหน้าทีและความรับผิดชอบ ได้แก่ 

 1. ควบคุมและดูแลผูป้ระกอบวชิาชีพเวชกรรมในสถานพยาบาล ให้ประกอบวิชาชีพ

ไม่ผิดไปจากสาขา ทีขอรับใบอนุญาต หรือมิใหบุ้คคลอืนซึงมิใช่ ผูป้ระกอบวชิาชีพเวชกรรมทาํการ

ประกอบวชิาชีพเวชกรรมในสถานพยาบาล  

 2. มิใหมี้การรับผูป่้วยไวค้า้งคืน เวน้แต่กรณีฉุกเฉินซึงหากไม่รับไวอ้าจเกิดอนัตรายแก่

ผูป่้วย 

  3. ดูแลสถานพยาบาลให้สะอาด เรียบร้อย ปลอดภยัและเหมาะสมแก่การใช้เป็น

สถานพยาบาล 

 ผู้รับอนุญาตและผู้ดําเนินการมีหน้าทีและความรับผิดชอบร่วมกัน ดังนี 

 1. จดัใหมี้ผู้ประกอบวิชาชีพ ตลอดเวลาทาํการ  

 2. มีเครืองมือ เครืองใช ้ยา และเวชภณัฑที์จาํเป็นประจาํสถานพยาบาลนนัตามชนิดที

กาํหนดในกฎกระทรวง  

 3. มีและรายงานหลกัฐานเกียวกบัผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลและผู ้ป่วยและ

เอกสารอืนทีเกียวข้องกับการรักษาพยาบาลตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขทีกําหนดใน

กฎกระทรวงโดยตอ้งเก็บรักษาไวใ้ห้อยู่ในสภาพทีตรวจสอบไดไ้ม่น้อยกวา่ห้าปีนับแต่วนัทีจดัทาํ 

 4. ควบคุมและดูแลการประกอบกิจการสถานพยาบาลให้เป็นไปตามมาตรฐานการ

บริการ 

 ผู ้รับอนุญาตและผู้ด ําเนินการของสถานพยาบาลต้องควบคุมและดูแลให้มีการ

ช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ป่วย ซึงอยู่ในสภาพอนัตรายและจาํเป็นต้องได้รับการรักษาพยาบาลโดย

ฉุกเฉินเพือใหผู้ป่้วยพน้จากอนัตรายตามมาตรฐานวชิาชีพและตามประเภทสถานพยาบาลนนัๆ 

 เมือใหก้ารช่วยเหลือเยยีวยาแก่ผูป่้วยแลว้ ถา้มีความจาํเป็นตอ้งส่งต่อหรือผูป่้วยมีความ

ประสงค์จะไปรับการรักษาพยาบาลทีสถานพยาบาลอืน ผู้รับอนุญาตและผู ้ดาํเนินการต้องจดัให้มี

การจดัส่งต่อไปยงัสถานพยาบาลอืนตามความเหมาะสม 

 ผูรั้บอนุญาตหรือผูด้าํเนินห้ามโฆษณาหรือประกาศหรือยินยอมให้ผู้อืนโฆษณาชือ 

ทีตังหรือกิจการของสถานพยาบาล หรือคุณวุฒิ หรือความสามารถของผู ้ประกอบวิชาชีพใน

สถานพยาบาลเพือชกัชวนใหมี้ผูม้าขอรับบริการจากสถานพยาบาลของตน โดยใช้ขอ้ความอนัเป็น



8 
 

เท็จหรือโอ้อวดเกินความจริง หรือน่าจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสําคญัเกียวกับการ

ประกอบกิจการของสถานพยาบาล 

 มาตรา 45 ตามพระราชบญัญตัิสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 กาํหนดใหพ้นกังานเจา้หน้าที

ไปตรวจมาตรฐานสถานพยาบาล โดยสมาํเสมอ ถ้าพบว่าสถานพยาบาลตลอดจนเครืองมือ 

เครืองใช้ ยาและเวชภณัฑ์ของสถานพยาบาล มีล ักษณะทีอาจก่อให้เกิดอ ันตรายต่อผู ้ทีอยู่ใน

สถานพยาบาลหรือผูที้อยูใ่กลเ้คียงกบัสถานพยาบาล ผูอ้นุญาตมีอาํนาจออกคาํสังให้ผูรั้บอนุญาต

แก้ไขปรับปรุงใหเ้หมาะสมภายในระยะเวลาทีกาํหนดได ้

 

 การกําหนดชือสถานพยาบาลและการแสดงรายละเอียดเกียวกับชือสถานพยาบาล        

ผู้ประกอบวชิาชีพในสถานพยาบาล อัตราค่ารักษาพยาบาล ค่าบริการและสิทธิของผู้ป่วย พ.ศ. 2558  

 1. ผูข้อรับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลต้องจดัให้มีชือสถานพยาบาล

ตามทีกาํหนด ดงัต่อไปนี 

  1.1 คาํนําหน้าชือหรือต่อท้ายชือสถานพยาบาลต้องประกอบด้วยลักษณะของ

สถานพยาบาลและลกัษณะการใหบ้ริการของสถานพยาบาลทีขออนุญาต 

   1.2 ชือสถานพยาบาลจะตอ้งไม่ใชค้าํหรือข้อความทีมีลกัษณะชักชวนหรือโออ้วด

เกินความจริงหรืออาจทําให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสําคัญเกียวกับการประกอบกิจการ

สถานพยาบาล 

   1.3 ชือสถานพยาบาลทีสือความหมายหรืออา้งอิงสถาบนัพระมหากษตัริยจ์ะกระทาํ

มิได ้เวน้แต่ไดรั้บพระบรมราชานุญาตหรือพระราชานุญาต 

  1.4 ชือสถานพยาบาลทีตงัอยู่ในอาํเภอหรือในเขตเดียวกนัตอ้งมีชือไม่ซาํกนัเวน้แต่

กรณีทีผูข้อรับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลใหม่และผูไ้ดรั้บใบอนุญาตให้ประกอบ

กิจการสถานพยาบาลเดิมเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลเดียวกันหรือมีหนังสือยินยอมจากผู ้ได้รับ

ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลเดิมใหใ้ชชื้อซาํกนัไดแ้ต่ตอ้งมีตวัอกัษรหรือหมายเลข

เรียงลาํดบัหรือทีตงัสถานทีต่อทา้ยชือ 

 2. ผูร้ับอนุญาตต้องแสดงรายละเอียดเกียวกบัชือสถานพยาบาลทีไดรั้บอนุญาตในที

เปิดเผย ณ สถานพยาบาลนนัอย่างนอ้ยหนึงป้ายดงัต่อไปนี 

  2.1 จัดทําเ ป็นแ ผ่นป้ายแสดงชือสถานพยาบาลเป็นตัวอ ักษรไทย กรณีใช้

ภาษาต่างประเทศดว้ยขนาดตวัอกัษรตอ้งเล็กกวา่อกัษรไทยโดยระบุลกัษณะของสถานพยาบาลไว้

ในแผ่นป้ายดงักล่าวดว้ย ทงันีกรณีทีเป็นสถานพยาบาลเฉพาะทางหรือเฉพาะประเภทผูป่้วยให้ระบุ

ลกัษณะเฉพาะดงักล่าวไวด้ว้ย 
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  2.2 แผ่นป้ายแสดงชือสถานพยาบาลตอ้งมีลกัษณะเป็นสีเหลียมผืนผา้ มีขนาดความ

กวา้ง ไม่นอ้ยกวา่สีสิบเซนติเมตรและความยาวไม่นอ้ยกวา่หนึงร้อยยีสิบเซนติเมตรตวัอกัษรแสดง

ชือสถานพยาบาลมีความสูงไม่นอ้ยกวา่สิบเซนติเมตรและตวัอกัษรแสดงลกัษณะการให้บริการของ

สถานพยาบาลเลขทีใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลและจาํนวนเตียงทีจดัให้บริการ

ผูป่้วยกรณีสถานพยาบาลประเภททีรับผูป่้วยไวค้า้งคืนมีความสูงไม่น้อยกวา่ห้าเซนติเมตร 

   2.3 แสดงแผ่นป้ายแสดงชือสถานพยาบาลไวใ้นบริเวณสถานพยาบาลหรือตวัอาคาร

สถานพยาบาลโดยสามารถมองเห็นไดช้ดัเจนจากภายนอก 

   2.4 เอกสารเวชระเบียนซองหรือฉลากบรรจุยาหรือเวชภัณฑ์ต้องปรากฏชือ

สถานพยาบาลและสถานทีติดต่อดว้ย 

 3. สถานพยาบาลประเภททีไม่รับผูป่้วยไวค้า้งคืนใหใ้ชพื้นแผ่นป้ายสีขาวและตวัอกัษร

ในแผ่นป้ายแสดงชือใหใ้ชสี้ดงัต่อไปนี 

  3.1 คลินิกเวชกรรมใหใ้ช้ตวัอกัษรสีเขียว 

  3.2 คลินิกทนัตกรรมใหใ้ชต้วัอกัษรสีม่วง 

  3.3 คลินิกการพยาบาลและผดุงครรภใ์หใ้ชต้วัอกัษรสีฟ้า 

  3.4 คลินิกกายภาพบาํบดัใหใ้ชต้วัอกัษรสีชมพู 

  3.5 คลินิกเทคนิคการแพทยใ์หใ้ชต้วัอกัษรสีเลือดหมู 

  3.6 คลินิกการแพทยแ์ผนไทยใหใ้ชต้วัอกัษรสีนาํเงิน 

  3.7 คลินิกการประกอบโรคศิลปะให้ใช้ตวัอกัษรสีนาํตาล 

  3.8 คลินิกเฉพาะทางดา้นเวชกรรมให้ใช้ตวัอกัษรสีเขียว 

  คลินิกเฉพาะทางดา้นทนัตกรรมใหใ้ชต้วัอกัษรสีม่วง 

  3.9 สหคลินิกให้ใช้ตวัอกัษรสีเขียวแก ่

 4. ให้ผูรั้บอนุญาตแสดงรายละเอียดเกียวกับผูป้ระกอบวิชาชีพซึงประกอบวิชาชีพ          

ในสถานพยาบาลทีไดรั้บอนุญาตในทีเปิดเผยและเห็นไดง่้าย ณ สถานพยาบาลนนั ดงัต่อไปนี 

  จดัใหม้ีแผ่นป้ายแสดงชือและชือสกุลของผูป้ระกอบวชิาชีพและสาขาวชิาชีพพร้อม

ระบุเลขทีใบอนุญาตประกอบวชิาชีพใหอ้่านไดช้ดัเจนและแสดงรูปถ่ายทีถ่ายไม่เกินหนึงปีมีขนาด

ความกวา้งไม่น้อยกว่าแปดเซนติเมตรและความยาวไม่น้อยกว่าสิบสามเซนติเมตรโดยสีของพืน

แผ่นป้ายให้ใช้สีนาํเงินตวัอกัษรในแผ่นป้ายใหใ้ชสี้ขาวและให้ติดแผ่นป้ายไวใ้นบริเวณทีผูป่้วยมา

ติดต่อขอใชบ้ริการ 

  5. ใหผู้รั้บอนุญาตแสดงรายละเอียดเกียวกับอตัราค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการที

สถานพยาบาลในทีเปิดเผยและเห็นไดง่้าย ณ สถานพยาบาล โดยจดัทาํเป็นแผ่นประกาศแผน่พบัเลม่
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หรือแฟ้มเอกสารหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์แสดงให้ผู้ป่วยทราบและจดัทาํแผ่นป้ายให้อ่านได้

ชดัเจนดว้ยตวัอกัษรไทยขนาดความสูงไม่นอ้ยกวา่สิบเซนติเมตรแสดงใหผู้ป่้วยทราบวา่จะสอบถาม

อตัราค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการของสถานพยาบาลไดที้ใดโดยแสดงไวใ้นทีทีเห็นไดช้ดัเจน 

 6. ผูรั้บอนุญาตแสดงรายละเอียดเกียวกับสิทธิของผูป่้วยในทีเปิดเผยและเห็นไดง่้าย ณ 

สถานพยาบาลทีไดรั้บอนุญาตโดยจดัทาํแผ่นป้ายให้อ่านไดช้ดัเจนดว้ยตวัอกัษรไทยขนาดความสูง

ไม่นอ้ยกวา่หนึงเซนติเมตรและติดไวที้แผนกผูป่้วยนอกและผูป่้วยในกรณีสถานพยาบาลประเภทที

รับผูป่้วยไวค้า้งคืน 

 ลักษณะสถานพยาบาล ประเภททีไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน ได้แก่ 

 1. คลินิกเวชกรรม หมายความว่า คลินิกทีจดัให้มีการประกอบวิชาชีพเวชกรรม                  

ซึงดาํเนินการโดยผูป้ระกอบวชิาชีพเวชกรรม 

 2. คลินิกทนัตกรรม หมายความวา่ คลินิกทีจดัใหมี้การประกอบวิชาชีพทนัตกรรม ซึง

ดาํเนินการโดยผูป้ระกอบวชิาชีพทนัตกรรม 

 3. คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ หมายความว่า คลินิกทีจดัให้มีการประกอบ

วชิาชีพการพยาบาล และการประกอบวชิาชีพการผดุงครรภ์ ซึงดาํเนินการโดยผูป้ระกอบวิชาชีพการ

พยาบาลและการผดุงครรภ์ ชนัหนึง 

 4. คลินิกกายภาพบําบัด หมายความว่า คลินิกทีจัดให้มีก ารประกอบวิชาชี พ

กายภาพบาํบดั  ซึงดาํเนินการโดยผูป้ระกอบวชิาชีพกายภาพบาํบดั 

 5. คลินิกเทคนิคการแพทย ์หมายความวา่ คลินิกทีจดัให้มีการประกอบวิชาชีพเทคนิค

การแพทยซึ์งดาํเนินการโดยผูป้ระกอบวชิาชีพเทคนิคการแพทย ์

 6. คลินิกการแพทย์แผนไทย หมายความว่า คลินิกทีจัดให้มีการประกอบวิชาชีพ

การแพทยแ์ผนไทยหรือการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ซึงดาํเนินการโดยผู้

ประกอบวชิาชีพการแพทยแ์ผนไทยหรือผูป้ระกอบวชิาชีพการแพทยแ์ผนไทยประยุกต์ แลว้แต่กรณี 

 7. คลินิกการประกอบโรคศิลปะ หมายความวา่ คลินิกทีจดัใหมี้การประกอบโรคศิลปะ

ตามกฎหมายวา่ดว้ยการประกอบโรคศิลปะ ซึงดาํเนินการโดยผูป้ระกอบโรคศิลปะสาขานนั ๆ 

 8. คลินิกเฉพาะทาง หมายความวา่ คลินิกทีจดัใหมี้การประกอบวชิาชีพเฉพาะทางดา้น         

เวชกรรมหรือทนัตกรรม หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ ์ซึงดาํเนินการโดยผูป้ระกอบวิชาชีพ

เวชกรรมหรือผูป้ระกอบวชิาชีพทนัตกรรม หรือผูป้ระกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์

และผูป้ระกอบวชิาชีพนนัตอ้งไดรั้บวฒิุบตัรหรือหนงัสืออนุมติัจากแพทยสภา หรือทนัตแพทยสภา 

หรือสภาการพยาบาลแลว้แต่กรณี 
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 9. สหคลินิก หมายความว่า คลินิกทีจดัให้มีการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทนัตกรรม          

การพยาบาลการผดุงครรภ ์กายภาพบาํบดั เทคนิคการแพทย ์การแพทยแ์ผนไทย การแพทยแ์ผนไทย

ประยุกต์และการประกอบโรคศิลปะ ตงัแต่สองลกัษณะขึนไป ซึงดาํเนินการโดยผูป้ระกอบวชิาชีพ

หรือผูป้ระกอบโรคศิลปะสาขาใดสาขาหนึง โดยผูด้าํเนินการตอ้งเป็นบุคคลทีผู้อนุญาตประกาศ

กาํหนดโดยคาํแนะนาํของคณะกรรมการสถานพยาบาล 

 ลักษณะโดยทัวไปและลักษณะการให้บริการของสถานพยาบาลประเภททีไม่รับผู้ ป่วย

ไว้ค้างคืนคลินิกต้องมีลักษณะโดยทัวไป ดังต่อไปนี 

 1. ตงัอยูใ่นทาํเลทีสะดวก ปลอดภยั และไม่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 

 2. อาคารตอ้งมนัคงแขง็แรง ไม่อยูใ่นสภาพชาํรุดและเสียงต่ออนัตรายจากการใช้สอย 

 3. บริเวณทงัภายนอกและภายในตอ้งสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย จดัแบ่งพืนทีใชส้อย

อย่างเหมาะสม และมีสิงอาํนวยความสะดวกแก่ผูป่้วย 

 4. การสัญจรและการเคลือนยา้ยผูป่้วยตอ้งกระทาํไดโ้ดยสะดวก 

 5. มีหอ้งตรวจหรือหอ้งให้การรักษาเป็นสัดส่วนและมิดชิด 

 6. มีหอ้งนาํหอ้งส้วมทีถูกสุขลกัษณะอยา่งน้อยหนึงหอ้ง 

 7. มีแสงสวา่งและการระบายอากาศเพียงพอ ไม่มีกลินอบัทึบ 

 8. มีระบบการเก็บและกาํจดัมูลฝอยและสิงปฏิกูลทีเหมาะสม 

 9. มีระบบการควบคุมการติดเชือทีเหมาะสม 

 10. กรณีบริการเอกซเรย์ การบริการจะต้องได้มาตรฐานและได้รับอนุญาตจาก

หน่วยงานทีรับผิดชอบตามกฎหมายหรือหน่วยงานอืนทีไดรั้บมอบหมาย 

 คลินิกต้องมีลักษณะการให้บริการ ดังต่อไปนี 

 1. มีความปลอดภยั มีความสะดวก และเหมาะสมต่อผูใ้ห้บริการและผูรั้บบริการในการ

ประกอบวชิาชีพนนั 

 2. ได้มาตรฐานตามลกัษณะวิชาชีพตามทีสภาวิชาชีพหรือคณะกรรมการวิชาชีพ

ประกาศกาํหนดแลว้แต่กรณี 

 3. พืนทีให้บริการจะต้องมีพืนทีเชือมและเปิดติดต่อถึงกนัได้ และไม่ตังอยู่ในพืนที

เดียวกบัสถานทีขายยาตามกฎหมายวา่ดว้ยยาหรือพืนทีเดียวกบัการประกอบอาชีพอืน 

 4. พืนทีให้บริการจะต้องไม่ตงัอยู่ในสถานทีเดียวกับสถานพยาบาลของกระทรวง 

ทบวง กรมกรุงเทพมหานคร เมืองพทัยา องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั เทศบาล องค์การบริหารส่วน

ตาํบล องค์กรปกครองส่วนทอ้งถินอืน และสภากาชาดไทย ซึงใหบ้ริการในลกัษณะเดียวกนั 
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  5. กรณีทีมีการให้บริการในอาคารเดียวกบัการประกอบกิจการอืน จะตอ้งมีการแบ่ง

พืนทีให้ชัดเจน และกิจการอืนต้องไม่กระทบกระเทือนต่อการประกอบวิชาชีพ รวมทงัสามารถ

เคลือนยา้ยผูป่้วยฉุกเฉินไดส้ะดวก 

  6. กรณีทีมีการให้บริการของลกัษณะสหคลินิกหรือมีคลินิกหลายลกัษณะอยู่ใน

อาคารเดียวกนัจะตอ้งมีการแบ่งสัดส่วนพืนทีใหช้ดัเจน และแต่ละสัดส่วนต้องมีพืนทีและลักษณะ

ตามมาตรฐานของการใหบ้ริการนนั 

 ชนิดและจํานวนเครืองมือ เครืองใช้ ยาและเวชภัณฑ์หรือยานพาหนะทีจําเป็นประจํา

สถานพยาบาล ได้แก่  

 1. ตูห้รือชนัหรืออุปกรณ์เก็บเวชระเบียนทีมนัคง ปลอดภยั เป็นระเบียบสามารถค้นหา

ง่าย ถา้เป็นระบบคอมพิวเตอร์ตอ้งจดัใหมี้ระบบขอ้มูลสํารองเพือป้องกนัขอ้มูลสูญหาย          

 2. ตูห้รือชนัเก็บยาและเวชภณัฑอ์ืน  

 3. เครืองใช้ทวัไปทีใช้ในการตรวจรักษาและบริการ เช่น โต๊ะ เก้าอี ทีนังพกัรอของ

ผูป่้วย  เตียงตรวจโรค และอ่างฟอกมือชนิดทีไม่ใชมื้อเปิด-ปิดนาํ  เครืองมืออุปกรณ์และเวชภณัฑ์

สําหรับควบคุมการติดเชือในกรณีทีจาํเป็นตอ้งใช ้เช่น เครืองมือหรืออุปกรณ์ในการทาํความสะอาด 

หมอ้ตม้ หมอ้นึง หมอ้นึงอบความดนัทีมีประสิทธิภาพในการฆ่าเชือ ตูที้มิดชิดสําหรับเก็บเครืองมือ

ทีปราศจากเชือแลว้ และมีเครืองมือทีพร้อมใช้งาน เช่น ภาชนะบรรจุมูลฝอยทวัไป และภาชนะ

บรรจุมูลฝอยติดเชือ   

 4. อุปกรณ์ช่วยเหลือผูป่้วยฉุกเฉิน ไดแ้ก่ ถงุบีบลมเพือช่วยหายใจพร้อมหนา้กากครอบ

ช่วยการหายใจ ยาและเวชภณัฑ์อืนทีใช้ในการรักษาและช่วยเหลือผูป่้วยฉุกเฉินตามลกัษณะของ

คลินิก   

 5. ชุดตรวจโรคและชุดให้การรักษาทวัไป ยาและเวชภณัฑ์อืนทีจาํเป็น โดยมีจาํนวน

รายการและปริมาณทีเพียงพอ   

 6. ตูเ้ยน็สําหรับเก็บยาหรือเวชภณัฑอ์ืน  

 7. อุปกรณน์บัเมด็ยาอยา่งนอ้ยสองชุด 

 กรณีทีมีวตัถุออกฤทธิต่อจิตและประสาท หรือยาเสพติดให้โทษ ให้มีสถานทีหรือตู้

เก็บทีมนัคงและปลอดภยัมีกุญแจปิดและเปิดอย่างมีประสิทธิภาพ 

 หลักเกณฑ์ วธีิการ และเงือนไขในการโฆษณาสถานพยาบาล 

 การโฆษณาสถานพยาบาล หมายความวา่ การเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารทีเกียวขอ้งกับ

สถานพยาบาล ทางวทิย ุโทรทศัน์ สืออิเล็กทรอนิกส์ เคเบิลทีวี วิทยุกระจายเสียง เครืองขยายเสียง 

การฉายภาพหรือภาพยนตร์ สิงพิมพทุ์กชนิด เช่น แผ่นพบั ใบปลิว หนงัสือ นิตยสาร วารสาร และ



13 
 

สืออืนๆ รวมถึงแผ่นป้ายโฆษณา วสัดุอืนๆ ทีมีข้อความโฆษณาให้ประชาชนเห็นได้ และการ

กระทาํไม่วา่โดยวธีิการใดๆ ใหป้ระชาชนเห็นหรือทราบ ขอ้ความ ภาพ เครืองหมาย หรือรวมถึงการ

กระทาํอย่างใดๆ ทีทาํใหบุ้คคลโดยทวัไปเขา้ใจความหมายเพือประโยชน์ของสถานพยาบาล 

 การโฆษณาสถานพยาบาลให้กระทําได้ดังนี 

 1. การโฆษณาชือและทีตงั ถา้มีการแสดงภาพประกอบ ให้แสดงไดเ้ฉพาะสถานทีตงั

อาคารและอาคารสถานพยาบาล 

 2.การโฆษณาคุณวฒิุ หรือความสามารถของผูป้ระกอบวิชาชีพให้เป็นไปตามกฎหมาย

วา่ดว้ยการประกอบวชิาชีพนนั ๆ 

 3. การโฆษณาบริการทางการแพทย ์ใหแ้จง้เฉพาะบริการทีมีในสถานพยาบาล วนั เวลา 

ทีใหบ้ริการตามทีไดรั้บอนุญาต 

 4. การโฆษณาแจง้อตัราค่ารักษาพยาบาล หรือค่าบริการทีมีในสถานพยาบาล 

 5. การโฆษณาอตัราค่ารักษาพยาบาลหรือค่าบริการทีมีเงือนไขจะต้องแจง้รายละเอียด

ของเงือนไขไวใ้นการโฆษณานัน และจะต้องแจง้เงือนไขให้ผู ้รับบริการทราบล่วงหน้าก่อน

ใหบ้ริการ 

 6. การโฆษณาแสดงอตัราค่ารักษาพยาบาลตามวรรคแรก จะตอ้งกาํหนดวนัเริมตน้และ

สินสุดของระยะเวลาทีใชอ้ตัราค่ารักษาพยาบาลหรือค่าบริการในเรืองนนั ๆ ไวใ้หช้ดัเจน 

 7. การเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการทางการแพทย์และเผยแพร่ผลงานวิจยั 

 8. การโฆษณาแจง้ข่าวสาร เช่น แจง้ทาํลายเวชระเบียน แจง้ยา้ยสถานที แจง้กิจกรรมใน

วนัสําคญัต่าง ๆ ใหก้ระทาํไดโ้ดยเฉพาะกิจกรรมและวนัเวลาทีจดักิจกรรม นนั 

 ห้ามมิให้โฆษณาสถานพยาบาลในลักษณะดังต่อไปนี 

 1. การใช้ข้อความอนัเป็นเท็จ หรือข้อความทีไม่มีมูลความจริงทงัหมด หรือเพียง

บางส่วน หรือมีลกัษณะเป็นการหลอกลวงหรือปกปิดความจริงหรือทาํใหเ้ขา้ใจผิดวา่เป็นจริง 

 2. การใช้ข้อความทีทําให้บุคคลทัวไปเข้าใจว่าในสถานพยาบาลมีผู ้ประกอบ

วชิาชีพ (บุคลากร) เครืองมือ เครืองใช ้และอุปกรณ์ทางการแพทยแ์ต่ขอ้เทจ็จริงกลบัไม่มีให้บริการ

ในสถานพยาบาล 

 3. การใชส้ถาบนั หน่วยงาน องค์กร หรือบุคคล ทีมิไดผ่้านการรับรองจากหน่วยงาน

ของรัฐเพือรับรองมาตรฐานสถานพยาบาลของตน เวน้แต่ไดรั้บอนุญาตจากผูอ้นุญาต 

 4. การโฆษณาแจง้บริการโรคทีไม่มีอยู่ในสาขาทีผูป้ระกอบวิชาชีพมีหนงัสืออนุมติั 

หรือวฒิุบตัร 
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 5. การอา้งอิงรายงานวิชาการ ผลงานวจิยั สถิติ หรือยืนยนัหรือรับรองขอ้เทจ็จริงอนัใด

อนัหนึงในการโฆษณา เพือแสดงหรือเปรียบเทียบความสามารถในการให้บริการหรือการ

รักษาพยาบาลโดยขอ้มูลทีอา้งอิงนนัมิใช่ขอ้มูลข่าวสารของทางราชการ เวน้แต่ไดรั้บอนุญาตจากผู ้

อนุญาต 

 6. การใชข้อ้ความหรือรูปภาพ โออ้วดเกินจริงหรือขอ้ความทีกล่าวอา้งหรือบ่งบอกวา่

ของตนดีกวา่, เหนือกว่า, ดีทีสุด, รายแรก, แห่งแรก รับรองผล ๑๐๐%  หรือการเปรียบเทียบหรือ

การใช้ขอ้ความอืนใดทีมีความหมายในทาํนองเดียวกันมาใช้ประกอบขอ้ความโฆษณาด้วยความ

ประสงค์ทีจะทาํให้ผู ้รับบริการหรือผู ้บริโภคเขา้ใจว่าการบริการของสถานพยาบาลแห่งนันมี

คุณภาพมาตรฐานทีดีกวา่ เหนือกวา่ หรือสูงกวา่สถานพยาบาลอืนหรือเกิดความคาดหวงัวา่จะไดรั้บ

บริการทีดีกวา่หรือไดผ้ลสูงสุด 

 7. การโฆษณากิจการสถานพยาบาลหรือการโฆษณาความรู้ความสามารถ ความ

เชียวชาญในการรักษาพยาบาลคุณภาพ หรือประสิทธิภาพประสิทธิผลของผูป้ระกอบวชิาชีพหรือ

สรรพคุณของเครืองมือเครืองใชข้องสถานพยาบาล หรือกรรมวธีิการรักษา หรือโรคทีใหก้ารรักษา

หรือเปรียบเทียบผลก่อนและหลงัการรักษาไปในทํานองให้เข้าใจผิด โดยไม่ถูกตอ้งตามหลัก

วชิาการทีเป็นมาตรฐานวชิาชีพหรือทาํให้ประชาชนเกิดความคาดหวงัในสรรพคุณเกินความจริง 

 8. การใชชื้อสถานพยาบาล หรือขอ้ความทีทาํใหผู้ร้ับบริการหรือประชาชน อ่าน ฟัง ดู

แลว้เขา้ใจผิดหรือหลงเชือวา่สถานพยาบาลนนั มีการประกอบกิจการดงัทีโฆษณาซึงไม่ตรงกับที

ไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบกิจการ 

 9. การโฆษณาสถานทีซึงมิใช่เป็นของสถานพยาบาลนัน รวมอยู่ในการโฆษณา

สถานพยาบาล จนทาํใหบุ้คคลทวัไปเขา้ใจวา่สถานทีดงักล่าวเป็นสถานพยาบาล 

 10. การโฆษณาด้วยวิธีการอนัอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ร่างกาย หรือจิตใจหรือ

ก่อใหเ้กิดความรําคาญแก่ผูใ้ชบ้ริการหรือประชาชนทวัไป 

 11. การใชภ้าพหรือเสียงทีไม่เหมาะสมสร้างความหวาดกลวั หรือมีลกัษณะเป็นการส่อ

ไปในทางลามกอนาจาร หรือมีลกัษณะเป็นการกระตุน้ หรือยวัยุทางกามารมณ์ 

 12. การใชภ้าพหรือเสียงโดยไม่สุภาพหรือโดยการร้องรําทาํเพลงหรือแสดงอาการทุกข์

ทรมานของผูป่้วย 

 13. การโฆษณาทีมีลกัษณะทีเป็นการให้ร้าย เสียดสี หรือทบัถมสถานพยาบาลหรือผู ้

ประกอบวชิาชีพอืน 

 14. การโฆษณาทีมีลกัษณะอนัเป็นการขดัต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของ

ประชาชน 
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 15. การโฆษณาทีรวมอยู่กับข้อความถวายพระพร หรือข้อความอย่างอืนทีอ้างอิง

เกียวกบัพระมหากษตัริย ์พระราชินี รัชทายาท หรือผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ เวน้แต่ชือของ

สถานพยาบาล หรือผูป้ระพนัธ์บทความดงักล่าว 

 16. การโฆษณาใหบ้ริการ “ฟรี” โดยไม่เรียกเก็บค่าใช่จ่ายใด ๆ ทงัสิน เวน้แต่จะได้รับ

ความเห็นชอบจากผูอ้นุญาต ทงันี จะตอ้งกาํหนดวนั เวลา และสถานทีให้บริการและจะตอ้งแสดง

รายละเอียดวา่จะใหบ้ริการฟรีในเรืองใดใหช้ดัเจน 

 17. การโฆษณาทีจดัใหม้ีการแถมพก แลกเปลียน ให้สิทธิประโยชน์ รางวลั หรือการ

เสียงโชค จากการเลือกรับบริการทางการแพทยอ์ยา่งใดอย่างหนึงจากสถานพยาบาลนนั เวน้แต่การ

ใหสิ้ทธิประโยชน์เหล่านนั ผูรั้บบริการเป็นผูรั้บประโยชน์โดยตรงและมาตรฐานการรับบริการทาง

การแพทยจ์ะตอ้งไม่ตาํกวา่มาตรฐานทวัไปของสถานพยาบาล 

 การใหสิ้ทธิประโยชน์ต่าง ๆ ดงักล่าวในวรรคแรก จะตอ้งระบุเงือนไขและรายละเอียด

ของสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ให้ชัดเจนและจะตอ้งกาํหนดวนัเริมตน้และสินสุดของระยะเวลาทีให้

สิทธิประโยชน์นนั ๆ 

  18. การใหส่้วนลดค่าบริการหรือค่ารักษาพยาบาล เวน้แต่กรณีดงัต่อไปนี 

  18.1 เป็นการให้ส่วนลดเพือการอนุเคราะห์บุคคลด้อยโอกาสหรือตามแผนงาน

ของกระทรวงสาธารณสุขหรือทีกระทรวงสาธารณสุขรับรอง 

    18.2 เป็นการใหส่้วนลดต่อสมาชิกกลุ่มบุคคลหรือสถาบนัหรือองคก์รโดยเป็นการ

ประกาศหรือแจง้ใหท้ราบเฉพาะกลุ่มนนั ๆ เท่านนั 

 การใหส่้วนลดดงักล่าวขา้งตน้จะตอ้งกาํหนดประเภทของบริการใหช้ดัเจนและกาํหนด

ระยะเวลาวนัเริมตน้และสินสุดใหช้ดัเจน โดยส่วนลดตอ้งไม่เกิน 1 ปี 

 การใหส่้วนลดทีมิไดเ้กียวกบัการให้บริการทางการแพทย์ หรือค่ารักษาพยาบาลและ

มิไดเ้กียวขอ้งกบัการประกอบกิจการสถานพยาบาล หากไดป้ระโยชน์กบัผูรั้บบริการหรือผู้บริโภค

จะกระทาํก็ได ้

 การ แต่งตังพนักงานเจ้าหน้าที เพือปฏิบัติการ ตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล 

พ.ศ. 2541 

 1. ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าทีของรัฐซึงดํารงตําแหน่งดังต่อไปนี เป็นพนักงาน

เจา้หนา้ที เพือปฏิบติัการตามพระราชบญัญติัสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 

   1.1 ปลดักระทรวงสาธารณสุข 

   1.2 รองปลดักระทรวงสาธารณสุข 

   1.3 อธิบดีกรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ 
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   1.4 รองอธิบดีกรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ 

   1.5 ผูต้รวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 

   1.6 สาธารณสุขนิเทศก์ 

   1.7 ผูอ้าํนวยการสํานกัสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนบัสนุน

บริการสุขภาพ 

   1.8 นายแพทย์ ทันตแพทย ์นักวิชาการสาธารณสุข เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ       

นกัทะเบียนวชิาชีพและนกัวเิคราะห์นโยบายและแผน ทีปฏิบติังานในสํานกัสถานพยาบาลและการ

ประกอบโรคศิลปะกรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ 

   1.9 ผูอ้าํนวยการกองกฎหมาย กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ 

   1.10 นิติกร ทีปฏิบติังานในกรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ 

 2. ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าทีของรัฐซึงดํารงตําแหน่งดังต่อไปนี เป็นพนักงาน

เจา้หนา้ทีเพือปฏิบติัการ ตามพระราชบญัญติัสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 ทงันี เฉพาะในเขตทอ้งทีทีมี

อาํนาจหนา้ทีดูแลและรับผิดชอบในการปฏิบติังาน 

   2.1 นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดั 

   2.2 นายแพทยเ์ชียวชาญ นกัวชิาการสาธารณสุขเชียวชาญ ทนัตแพทยแ์ละนิติกรที

ปฏิบติังานในสํานกังานสาธารณสุขจงัหวดั 

   2.3 เภสัชกร นกัวชิาการสาธารณสุขและเจา้พนกังานเภสัชกรรม ทีปฏิบติังานใน

กลุ่มงานคุม้ครองผูบ้ริโภคและเภสัชสาธารณสุข สํานกังานสาธารณสุขจงัหวดั 

   2.4 ผูอ้ ํานวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทวัไป ผูอ้ ํานวยการโรงพยาบาล

ชุมชนหรือผูป้ฏิบติัหนา้ทีผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลชุมชน 

   2.5 หวัหนา้กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลศูนย/์โรงพยาบาลทวัไปและโรงพยาบาล

ชุมชน 

   2.6 ทนัตแพทย ์เภสัชกร นกัเทคนิคการแพทยแ์ละนกักายภาพบาํบดั ทีปฏิบตัิงาน

ในโรงพยาบาลศูนย/์โรงพยาบาลทวัไปและโรงพยาบาลชุมชน 

   2.7 สาธารณสุขอาํเภอหรือสาธารณสุขกิงอาํเภอ [1] 
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2.มาตรฐานทีเกียวข้องกับคลนิิกเวชกรรมและคลินิกฉพาะทางด้านเวชกรรม 

  แนวทางควบคุมมาตรฐานสถานพยาบาล เพือความปลอดภัยของผู้ป่วยจากการ

ทําศัลยกรรมและการเสริมสวยในสถานพยาบาลภาคเอกชน 

 

 1. ด้านสถานท ี

  1.1 ห้องผ่าตดัเล็ก ขนาดของพืนทีห้องผ่าตดัเล็กไม่น้อยกว่า 3 เมตร X 4 เมตร  

ความสูงไวเ้บืองตน้ คือ 2.6 เมตร กรณีอาคารเก่าทีมีความสูงไม่ถึง 2.6 เมตร ควรติดพดัลมระบาย

อากาศเพิมเติมซึงการบงัคบัใชใ้นกรณีอาคารเก่าทีมีความสูงไม่ถึง 2.6 เมตร   

  1.2. ห้องผ่าตดัใหญ ่ควรมีพืนทีไม่นอ้ยกวา่ 20 ตารางเมตร และให้ดูรายละเอียดเพิม

สําหรับคลินิกเก่าทีมีพืนทีไม่ถึง 20 ตารางเมตร และได้รับการอนุญาตไปแล้ว  ควรจะตอ้งมีการ

ปรับแก้ไข หรือไดรั้บขอ้ยกเวน้ 

 

 2. ด้านบุคคลากร 

 การจดัให้มีวิสัญญีแพทยวิ์สัญญีพยาบาลพยาบาลห้องผ่าตดั หรือบุคคลากรอืนๆ ใน

หอ้งผ่าตดั ตามความเห็นจากประธานราชวทิยาลยัวสิัญญีแพทยแ์ห่งประเทศไทย ไดใ้ห้ขอ้กาํหนด/

นิยามของห้องผ่าตดัเล็ก หมายถึง การทาํหตัถการทีแพทยมี์การให้ sedation โดยวิธีการฉีดยาชา

อย่างเดียว/หรือยารับประทานเพือทาํให้ผูป่้วยรู้สึกเคลิมแต่ไม่ถึงกบัทาํให้ผูป่้วยหลบั บคุลากรทีดูแล

ผูป่้วย คือ ผูที้ทาํผ่าตดั หรืออาจมีพยาบาลหรือผูช้่วยคอยดูแล สําหรับหอ้งผ่าตดัใหญ่ ถา้มีการให้ยา

ระงบัความรู้สึก (การดมยา) รวมทงัการใหย้าฉีดระงบัความรู้สึกบางชนิด คือ ยา Propofol ซึงยาชนิด

นีถ้ามีการนาํไปใช้ในคลินิกจะอนัตรายมาก เพราะมีผลต่อระบบหายใจ และอาจทาํให้ความดัน

โลหิตลดตาํลงได ้ ดงันนัควรมีมาตรฐานในการใชย้า Propofol เสมือนยาระงบัความรู้สึกชนิดหนึง              

ซึงบุคลากรทีดูแลผูป่้วย จะตอ้งเป็นวสิัญญีแพทย์  และถา้มีการฉีดยาเพือให้ผูป่้วยหลบับุคลากรที

ดูแลผูป่้วย ควรเป็นบุคลากรทางการแพทย์ เช่น ผูป้ระกอบวชิาชีพเวชกรรม หรือพยาบาลทีได้รับ

การอบรม เรืองการดูแลผูป่้วยระบบทางเดินหายใจ  

 การจดับุคคลากรแบ่งตามวิธีการให ้sedation ดงันี  

 1.โดยวธีิการฉีดยาชาเพียงอย่างเดียว/หรือยารับประทานเพือทาํให้ผูป่้วยรู้สึกเคลิมแต่

ไม่ถึงกบัทาํใหผู้ป่้วยหลบั บุคลากรทีดูแล คือ ผูที้ทาํผ่าตดั หรืออาจมีพยาบาลหรือผูช่้วยคอยดูแล  

 2. ถ้ามีการให้ยาระงับความรู้สึก (การดมยา) รวมทงัการให้ยาฉีดระงับความรู้สึก 

Propofol บุคลากรทีดูแลควรเป็นวสัิญญแีพทย ์ 
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 3. ถ้าหตัถการทีมีการใช้ยาทีทาํให้ผูป่้วยหลับ บุคลากรทีดูแลควรเป็นวิสัญญีแพทย ์

หรือบุคลากรทางการแพทย ์หรือวิสัญญีพยาบาลทีไดรั้บการอบรม คอยดูแลร่วมกบัแพทยที์ทาํผ่าตดั  

 

 3. เครืองมือแพทย์/อุปกรณ์ทีจําเป็นในห้องผ่าตัด ได้แก่ 

  3.1 รายการเครืองมือแพทย ์ในหอ้งผ่าตดัใหญ ่ไดแ้ก่ 

  3.1.1 อุปกรณ์เครืองมือแพทย์ในหอ้งผ่าตดัใหญ่ ทีจาํเป็นตอ้งมี ไดแ้ก่  

    3.1.2 ถงัออกซิเจน หรือ ออกซิเจนทีส่งผ่านมาทางท่อส่งก๊าซ (Pipe line) 

    3.1.3 ถุงบีบลมพร้อมหน้ากากครอบช่วยการหายใจ (Ambubag)   

    3.1.4 Patient mornitor ซึงจะmornitor ผูป่้วยในเรืองคลืนไฟฟ้าหัวใจ (EKG) 

ความดนัโลหิต (Blood Pressure) ชีพจร (Pulse) และการวดัความอิมตัวออกซิเจนของฮีโมโกลบิน

จากชีพจร (OxygenSaturation) 

    3.1.5 เครืองกระตุน้หวัใจดว้ยไฟฟ้า  

    3.1.6 เครืองดูดเสมหะ 

    3.1.8  เครืองมือดมยา 

       3.1.9  ชุดใส่ท่อหายใจ (ชุด Laryngoscope)  

 นอกจากนีหอ้งผ่าตดัใหญ่อาจมีหอ้งพกัขนาดไม่น้อยกว่า 8 ตารางเมตร และจะตอ้งมี

เครือง mornitor ผู้ป่วยไวใ้นห้องพกัฟืนด้วย ในกรณีทีคลินิกไม่มีห้องพกัฟืนแยกต่างหาก อาจใช้

หอ้งผ่าตดัเป็นหอ้งสําหรับพกัฟืนผูป่้วยแทนได ้  

 สําหรับคลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง เช่น คลินิกทีให้บริการดา้นหูคอจมูก หรือคลินิก    

ทนัตกรรม ทีมีการทาํผ่าตดัใหญ่และมีการให ้sedation ตามเงือนไขดงักล่าว จะตอ้งมีมาตรฐานของ

ห้องผ่าตดั รวมทงัอุปกรณ์เครืองมือแพทย์ในห้องผ่าตัด ให้เป็นไปตามมาตรฐานทีกําหนดไว้

เช่นเดียวกนั  

 

  4. แนวทางการป้องกันผลกระทบทีจะเกิดขึนหลังการทําศัลยกรรมตกแต่งหรือการ

เสริมสวยในสถานพยาบาลภาคเอกชน  

  ระบบกู้ฟืนคืนชีพ ต้องเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ จึงไม่ตอ้งกําหนดมาตรฐาน

เพิมเติม ระบบการส่งต่อผู ้ป่วยฉุกเฉิน ให้มีแผนและขันตอนการส่งต่อผู ้ป่วยกรณีฉุกเฉิน พร้อม

เบอร์โทรศพัท์โรงพยาบาลทีจะส่งต่อติดไวที้สังเกตเห็นไดช้ดัเมือเกิดภาวะฉุกเฉิน [8] 
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3. สาระสําคัญกฎหมายอืนทีเกียวข้อง  

 การตรวจมาตรฐานคลินิกเวชกรรมและคลินิกเฉพาะทางดา้นเวชกรรม นอกจากตรวจ

ตามพระราชบญัญติัสถานพยาบาลแลว้ ยงัมีกฎหมายอืนทีเกียวขอ้ง ไดแ้ก่ 

  

 3.1 พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522  

 ผลิตภณัฑอ์าหารทีพบส่วนใหญใ่นคลินิกเวชกรรมและคลินิกเฉพาะทางดา้นเวชกรรม 

ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ประเภท ลดนาํหนัก เช่น ถ ัวขาว ซึงในการปฏิบตัิงาน พนักงาน

เจา้หนา้ทีจะตรวจฉลากดูเครืองหมายเลขสารบบอาหาร วนัหมดอาย ุ 

    เลขสารบบอาหาร หมายถึง การแสดงเครืองหมายหรือรูปแบบของอาหารทีได้รับ

อนุญาตขึนทะเบียนตาํรับอาหาร อนุญาตใช้ฉลากอาหาร จดทะเบียนอาหาร หรือแจง้รายละเอียด

ของอาหารแลว้ ประกอบดว้ยเครืองหมาย  และเลขสารบบอาหาร  

  เลขสารบบอาหาร ประกอบดว้ยตวัเลขสิบสามหลกัทีแบ่งเป็นห้ากลุ่ม ซึงแสดง

สถานทีผลิตหรือนาํเขา้อาหารแลว้แต่กรณี หน่วยงานทีเป็นผูอ้นุญาตและลาํดบัทีของอาหาร โดย

แสดงเครืองหมายตามลกัษณะนี  

     
      กลุ่มที 1 ประกอบดว้ยเลข สองหลกั (XX) หมายถึง จงัหวดัทีตงัของสถานทีผลิต

อาหารหรือนาํเขา้อาหาร โดยใชต้วัเลขแทนอกัษรยอ่ของจงัหวดั เช่น 73 หมายถึง จงัหวดันครปฐม 

      กลุ่มที 2 ประกอบดว้ยเลข หนึงหลกั (X)  หมายถึง สถานะของสถานทีผลิตอาหาร

หรือนาํเขา้อาหาร และหน่วยงานทีเป็นผูอ้นุญาต ดงันี  

หมายเลข 1 หมายถึง สถานทีผลิตอาหารทีสํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา เป็นผูอ้นุญาต 

หมายเลข 3 หมายถึง สถานทีนาํเขา้อาหารทีสํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา เป็นผูอ้นุญาต 

หมายเลข 2 หมายถึง สถานทีผลิตอาหารทีจงัหวดั เป็นผูอ้นุญาต 

หมายเลข 4 หมายถึง สถานทีนาํเขา้อาหารทีจงัหวดั เป็นผูอ้นุญาต [9] 

 

 3.2 พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510  

  ยาทีพบในคลินิกเวชกรรมและคลินิกเฉพาะทางดา้นเวชกรรม พนกังานเจา้หน้าทีจะ

ตรวจดูฉลากยาวา่มีเลขทะเบียนยาถูกตอ้งหรือไม่ และดูวนัหมดอาย ุ
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 3. 3 พระราชบัญญัติเครืองสําอาง พ.ศ. 2535 

 เครืองสําอางทีพบในคลินิกเวชกรรมหรือคลินิกเฉพาะทางดา้นเวชกรรม ส่วนใหญ่

ให้บริการด้านความสวยความงาม ปัญหาสิว ฝ้า กระ เป็นต้น การตรวจเครืองสําอาง พนักงาน

เจา้หนา้ทีจะตอ้งดูเลขทีใบรับแจง้บนฉลากเครืองสําอางและดูวนัหมดอาย ุ

 

 3.4 พระราชบัญญัติเครืองมือแพทย์ พ.ศ. 2551 

 เครืองมือแพทย์ ทีใช้ในคลินิกเวชกรรมและคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม เช่น 

เครืองเลเซอร์ ตอ้งมีใบอนุญาตผลิตหรือนาํเขา้ทีผ่านการอนุญาตจากสํานกังานคณะกรรมการอาหาร

และยา 

 

 3.5 พระราชบัญญัติวัตถุทีออกฤทธิต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 

 วตัถุทีออกฤทธิต่อจิตและประสาท คลินิกเวชกรรมและคลินิกเฉพาะทางดา้นเวชกรรม

สามารถครอบครองวตัถุออกฤทธิประเภท 3 และ 4 ไดไ้ม่เกินปริมาณทีกฎหมายกําหนด หาก

ครอบครองวตัถุออกฤทธิประเภท 2 และครอบครองวตัถุออกฤทธิประเภท 3 และ 4 เกินปริมาณที

กฎหมายกาํหนด จะตอ้งไดรั้บใบอนุญาตใหมี้ไวใ้นครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึงวตัถุออกฤทธิ 

และตอ้งมีการจดัทาํบญัรับ-จ่ายวตัถุออกฤทธิในครอบครองและ พนกังานเจา้หน้าทีสุ่มตรวจสอบ

รายชือผูป่้วยในบญัชีรับ-จ่ายยาวา่มีความสอดคลอ้งกันหรือไม่และสุ่มตรวจจาํนวนวตัถุออกฤทธิ         

ดูยอดคงเหลือตรงตามบญัชีทีจดัทาํไว ้[10] 

  

 3.6 ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 

 ยาเสพติดใหโ้ทษประเภท 3 ไดรั้บการยกเวน้ไม่ตอ้งขอใบอนุญาต แต่ยาเสพติดให้โทษ

ในประเภท 2  ตอ้งขอรับใบอนุญาตมีไวใ้นครอบครอบซึงยาเสพติดใหโ้ทษทุกกรณี ไม่มีข้อยกเวน้  

ถ้าคลินิกใช้ยาเสพติดให้โทษ ต้องมีการจ ัดทําบญัชีรับ-จ่าย  และส่งรายงานไปยังสํานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา พนกังานเจา้หน้าทีสุ่มตรวจสอบรายชือผู ้ป่วยในบญัชีจ่ายยาและมี

ลายมือผูป้ระกอบวชิาชีพ สุ่มจาํนวนยาเสพติดให้โทษ ดูยอดคงเหลือตรงตามบญัชีทีจดัทาํไว ้[10] 
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4. แนวคิดเกียวกับการพัฒนาการตรวจประเมิน 

 การพฒันา หมายถึง การเปลียนแปลงทีมีการกระทาํให้ดีขึนหรือมีการวางแผนกําหนด

ทิศทางไวล้่วงหนา้ โดยการเปลียนแปลงนีตอ้งเป็นไปในทิศทางทีดีขึน ถา้เปลียนแปลงไปในทิศทาง

ทีไม่ดีขึนจะไม่เรียกวา่การพฒันา [11] 

 

 4.1 การประเมินองคก์ร เป็นหนึงในหนา้ทีทางการจดัการของผูบ้ริหารโดยหนา้ทีทางการ

จดัการทงั 4 ดา้น ประกอบดว้ย 

   การวางแผน เป็นงานหลกัและสําคัญในการบริหารของหน่วยงานในทุกระดับ 

เนืองจากเป็นตวักาํหนดทิศทาง เป้าหมาย วธีิดาํเนินการ ทีจะทาํให้หน่วยงานดาํเนินงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ บรรลุตามวตัถุประสงค์ทีตอ้งการภายในเวลาทีกําหนด การดาํเนินงานจะประสบ

ผลสําเร็จมากหรือนอ้ยเพียงใดขึนอยู่กบัการวางแผน หากวางแผนดีก็เท่ากบัดาํเนินงานสําเร็จไปแลว้

กวา่ครึง 

   การจดัองคก์ร หน่วยงานทุกระดบัตอ้งมีการทาํงานร่วมกนัเป็นหมู่คณะ เป็นทีรวมของ

คน และงานต่างๆ เพือใหบุ้คลากรปฏิบติังานไดอ้ย่างเตม็ที จึงจาํเป็นต้องจดัแบ่งหน้าทีการงานกัน

ทาํ และมอบอาํนาจใหรั้บผิดชอบตามความสามารถและความถนดัการจดัองค์การ เป็นการจดัระบบ

ความสัมพนัธ์ระหวา่งส่วนงานต่างๆ และบุคคลในองค์การ โดยกําหนดภารกิจ อาํนาจหน้าทีและ

ความรับผิดชอบให้ชดัแจง้ เพือให้การดาํเนินงานตามภารกิจขององค์การบรรลุวตัถุประสงค์และ

เป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ การจดัการองคก์ร จึงเป็นการตดัสินใจเลือกวิธีการในการจดัแบ่งกลุม่

กิจกรรมและทรัพยากรต่าง ๆ ขององค์การออกเป็นหมวดหมู่อย่างเป็นระเบียบ เพือให้การ

ประสานงานระหว่างกลุ่มกิจกรรมและกลุ่มบุคคลต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 

   การสังการและการชีนํา เป็นการใช้อิทธิพลเพือจูงใจพนักงานให้ปฏิบติังานและ

นาํไปสู่ความสําเร็จตาม เป้าหมายทีระบุไว ้หรือเป็นกระบวนการจดัการใหส้มาชิกในองค์กรทาํงาน

ร่วมกนัไดด้ว้ยวธีิการต่างๆ เพราะทรัพยากรมนุษยเ์ป็นสิงทีซับซ้อนและเขา้ใจถ่องแทไ้ดย้าก การนาํ

หรือการสังการจึงต้องใช้ความสามารถหลายเรืองควบคู่กันไป อาทิ ภาวะความเป็นผู้นําของ

ผูบ้ริหาร การจูงใจ การติดต่อสือสารในองคก์ร และการทาํงานเป็นทีม เป็นตน้ หนา้ทีในการนาํหรือ

สังการนี มีความสําคญัไม่นอ้ยไปกวา่หนา้ทีอืน เพราะผูบ้ริหารตอ้งแสดงบทบาทของผูส้ังการอย่าง

มีคุณภาพ ถา้ไม่เช่นนนั แผนงานทีวางไวต้ลอดจนทรัพยากรทีจดัเตรียมไวอ้าจไม่เกิดประสิทธิผล 

ถา้ผูบ้ริหารดาํเนินกิจกรรมดา้นการสังการไม่ดีพอ ดงันนั การสังการจึงเป็นเรืองของความรู้ความ
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ชาํนาญ ประสบการณ์ และความสามารถทีจะชกัจูงใหพ้นกังานร่วมกนัปฏิบติังานไปตามเป้าหมายที

กาํหนด ไวใ้หอ้งคก์รประสบความสําเร็จตามตอ้งการ 

   การประเมินผลและควบคุม การใชท้รัพยากรต่างๆ ขององคก์ร ถือว่าเป็นกระบวนการ

ตรวจสอบ หรือติดตามผลและประเมินการปฏิบติังานในกิจกรรมต่างๆ ของพนกังาน เพือรักษาให้

องค์กรดาํเนินไปในทิศทางสู่เป้าหมายอย่างถูกต้องตามวตัถุ ประสงค์หลกัขององค์กร ในเวลาที

กาํหนดไว ้องค์กรหรือธุรกิจทีประสบความล้มเหลวอาจเกิดจากการขาดการควบคุม หรือมีการ

ควบคุมทีไร้ประสิทธิภาพ และหลายแห่งเกิดจากความไม่ใส่ใจในเรืองของการควบคุม ละเลย

เพิกเฉย หรือในทางกลบักนัคือมีการควบคุมมากจนเกิดความผิดพลาดขององค์กรเอง การควบคุมจึง

เป็นหนา้ทีหลกัทางการบริหารทีมีความสําคญั ตงัแต่เริมตน้จนจบกระบวนการทางการบริหาร 

 กระบวนการในการควบคุมและประเมินผลประกอบดว้ย  

    1. กาํหนดสิงทีจะวดัหรือประเมิน วา่จะประเมินในจุดหรือสิงใด ซึงการกําหนดสิงที

จะประเมินนีขึนอยู่กบัวตัถุประสงค์ของการประเมิน 

   2. กาํหนดตวัชีวดั หรือเครืองมือทีจะใช้วดัในสิงทีตอ้งการวดั 

   3. กาํหนดเกณฑ์มาตรฐานหรือตวัเปรียบเทียบสําหรับตวัชีวดัแต่ละตวั เพือให้องค์กร

สามารถทราบไดว้า่การดาํเนินงานขององคก์รเป็นไปตามมาตรฐานหรือเป้าหมายทีตงัไวห้รือไม่   

   4. การประเมินผลการดาํเนินงาน โดยใช้ตวัชีวดัทีไดก้าํหนดขึนเป็นแนวทางในการ

ประเมินผลและเก็บขอ้มูล ถา้เป็นการประเมินผลในระดบับุคคล การเก็บขอ้มูลสามารถทาํไดโ้ดย

การสังเกตพฤติกรรมหรือการให้ผูบ้งัคบับญัชาประเมิน ตามตวัชีวดัทีไดก้ําหนดไวล้่วงหน้า แต่ถา้

เป็นการประเมินผลระดบัองค์กรแลว้ ระบบขอ้มูลขององค์กรถือว่าเป็นหวัใจทีสําคญัสําหรับการ

ประเมินผลระดบัองคก์ร เนืองจากในการประเมินผลองคก์รขอ้มูลต่างๆ ทีจะใช้ในการประเมินผล

จะตอ้งมาจากแหล่งต่างๆหลายแหล่ง ซึงในปัจจุบนัองค์กรทงัขนาดใหญแ่ละขนาดเล็กได้ใช้ระบบ

ขอ้มูลสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ เพือใหไ้ดม้าซึงขอ้มูลในการประเมินผล 

   5. เปรียบเทียบผลทีไดรั้บจากการประเมินกับมาตรฐานหรือเกณฑ์ทีกําหนดไวว้่าผล

การดาํเนินงานเป็นไปตามเกณฑห์รือมาตรฐานทีกาํหนดไวห้รือไม่ [12] 

 

 4.2 การพฒันาเกณฑก์ารประเมิน 

  การเลือกหรือการพฒันาเกณฑ ์เพือตดัสินคุณค่าของสิงทีประเมินเป็นงานทีทาํได้ยาก

ทีสุดของการประเมินของ Stufflebeam โดยปัญหาในการกาํหนดเกณฑม์ีใช้ประเมิน เป็นอุปสรรค

ต่อการประเมินทีสําคญั ดงันนั นักประเมินจึงหาวิธีการประเมินเกณฑ์เพือใช้ในการประเมินตาม

แนวทางของตนเอง เช่น Tyler ไดยึ้ดวตัถุประสงคที์ไดก้าํหนดไวเ้ป็นเกณฑใ์นประเมิน และแนวคิด
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ของ Stake ใชเ้กณฑ ์2 ประเภท ได้แก่เกณฑ์สัมพทัธ์และเกณฑ์สัมบูรณ์ ทงันีวิธีการพฒันาเกณฑ์

ตามแนวคิดของ Stake มีหลกัการสําคญั ดงันี 

   1) ผูป้ระเมินจะตอ้งหาคาํตอบให้ไดว้่า มีการกําหนดเกณฑ์หรือมาตรฐานทีเกียวกับ

สิงทีประเมินไวว้า่อย่างไรบา้ง ผูเ้ชียวชาญในเรืองทีประเมินมีเกณฑเ์กียวกับสิงทีประเมินอย่างไร 

   2) การใชเ้กณฑ์ประเมินตอ้งพิจารณาให้สอดคล้องกบัสิงทีประเมินและหน้าทีของ

การประเมินครังนนัโดยเฉพาะ 

   3) เป็นหนา้ทีของผู้ประเมินทีจะต้องหาเกณฑ์ทีมีความเทียงตรง สมเหตุสมผลและ

เป็นทียอมรับร่วมกนัใหไ้ดไ้ม่วา่เกณฑน์นัจะกาํหนดโดยผูใ้ดหรือลกัษณะใดก็ตาม 

  Provus ได้ใช้วิธีกําหนดเกณฑ์โดยใช้ต ัวบุคคล ซึงประกอบด้วยผู้ดาํเนินงานและ

ประเมินเป็นหลกั และอาจมีทีปรึกษาในบางกรณี การกําหนดเกณฑ์ตามแนวทางดงักล่าวจะ

ดาํเนินการคือ ขนัแรกจดัให้มีการประชุมหามาตรฐานหรือเกณฑ์ของทงัโครงการซึงจะครอบคุม

องค์ประกอบ 3 ประการ คือ ปัจจยัป้อน การปฏิบติัและผลผลิต โดยกิจกรรมของคระกรรมการ คือ

หนา้ทีกาํหนดเกณฑ ์คือการระบุตวัแปรสําคญัในมิติต่างๆ อย่างชดัเจน 

  แนวทางการกําหนดเกณฑ์เชิงทฤษฎีของนักประเมินทีสําคัญอีกกลุ่มหนึง ได้แก่ 

Stufflebeam ซึงไดเ้สนอรูปแบบของเกณฑ์ 2 รูปแบบ คือ รูปแบบที 1 เกณฑ์เชิงอุดมคติและ 

รูปแบบที 2 เกณฑซึ์งมีอยู่ในความจริง โดยเลือกใช้เกณฑต์ามแนวคิดดงักล่าวมีขนัตอนสําคญั ดงันี 

   1) ผูมี้อาํนาจสังการบ่งชีสิงทีตอ้งการใหเ้กิดการเปลียนแปลงในการดาํเนินการ 

   2) ผูมี้อาํนาจสังการกําหนดเกณฑ์รูปแบบที 1 ทงัในมิติสภาวะแวดลอ้ม ปัจจยัป้อน

การปฏิบติัและผลผลิต 

   3) หาความไม่สอดคลอ้งกนัระหวา่งเกณฑเ์ชิงอุดมคติและสภาพความเป็นจริง 

   4) กาํหนดเกณฑรู์ปแบบที 2 ทีสอดคลอ้งกบัเกณฑรู์ปแบบที 1 

   5) ตรวจสอบเกณฑรู์ปแบบที 2 กบัสภาพความเป็นจริง 

   6) หากเกณฑรู์ปแบบที 2 มีความเป็นไปได ้ใหน้าํเกณฑไ์ปใช้แต่ถา้ผลการตรวจสอบ

ไม่มีความเป็นไปไดจ้ะตอ้งดาํเนินการอยา่งไรใดอยา่งหนึง คือ การสร้างรูปแบบที 2 .ใหม่จนกว่าจะ

เป็นไปได ้หรือสร้างรูปแบบที 1 ใหม่ หรือเลือกสร้างรูปแบบที 1 หลายๆรูปแบบ โดยในการเลือก

ทงัรูปแบบที 1 และรูปแบบที 2 จะตอ้งพิจารณาแนวคิด ความเชือ ค่านิยม เกณฑห์รือมาตรฐานอยา่ง

ครอบคลุมในเชิงประจกัษ์ไดมี้ผูพ้ฒันาเกณฑ์เพือประเมินในหลายลกัษณะ เช่น การพฒันาเกณฑ์

ประเมินจากนิยามและเกณฑ์มาตรฐานทียึดถือปฏิบติักันโดยทัวไป แล้วดาํเนินการประชุมเชิง

ปฏิบติัการเพืออาศยัความเห็นของผูเ้ชียวชาญ เพือหาขอ้สรุปเกณฑที์พฒันาขึนมามีความเหมาะสม

และเป็นไปไดเ้พียงใด โดยเกณฑ์ทีพฒันาขึนนีถือวา่ใช้ไดก้็ต่อเมือผูเ้ชียวชาญมีความเห็นตรงกนั
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อย่างน้อยร้อยละ 80 หรือค่าเฉลียเลขคณิตไม่ตาํกว่า 3.5 จากระบบ 5 แต้ม นอกจากนีการพฒันา

เกณฑเ์ชิงประจกัษต์ามการพฒันาเกณฑป์ระเมินของยงัสโตนซึงจะตอ้งดาํเนินการจดัประชุม 3 ครัง 

ครังแรกประชุมเพือร่างเกณฑ ์โดยอาศยัผลการวิเคราะห์เอกสารและขอ้มูลทีมีอยู่แลว้ จากนนัทาํการ

พิมพ์เผยแพร่ เพือใหผู้เ้กียวขอ้งแสดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ ประชุมครังที 2 เพือปรับปรุง

เกณฑจ์ากขอ้เสนอแนะทีได ้แล้วนาํเกณฑ์ไปทดลองใช้เพือตรวจสอบความเป็นไปไดข้องเกณฑ ์

การประชุมครังที 3 เป็นการเตรียมการเกียวกับการกําหนดคณะบุคคลหรือองค์กรทีมีหน้าที

รับผิดชอบตลอดจนขอ้ปฏิบติัต่างๆ เพือใชเ้ป็นแนวทางใช้เกณฑต่์อไป [13] 

 

 4.3 การสร้างและพฒันาตวัชีวดั 

   การสร้างและพฒันาตวัชีวดัมี 3 วิธี ไม่มีหลกัเกณฑ์ตายตวัวา่ควรใชวิ้ธีการใด เพราะมี

สิงทีต้องพิจารณาหลายประการ เช่น ข้อจาํกัดในเรืองของเวลา งบประมาณ ประโยชน์ในการ

นาํไปใช ้และลกัษณะของตวัแปรทีนาํมากาํหนดเป็นตวัชีวดั เป็นตน้ ซึงในบางครังอาจใช้หลายวิธี

ผสมกนัได ้ขึนอยูก่บัความเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ ดงันี [14,15,16,17] 

   1. การสร้างโดยอาศยัแนวคิดในการสร้างและการนาํไปใช้ แบ่งไดเ้ป็น 2 วิธี วิธีแรก 

คือ การสร้างในลกัษณะทีเป็นตวัชีวดัตวัแทน (representative indicator) โดยการเลือกตวัแปรทีมีอยู่

มาใช ้ส่วนวธีิทีสอง คือการสร้างตวัชีวดัรวม โดยการนาํเอาตวัแปรจาํนวนหนึงมารวมกันหรือผสม

กนั โดยมีขอ้ตกลงเบืองตน้วา่ตวัแปรเหล่านนัมีความสัมพนัธ์กนั แต่อาจไม่มีการกาํหนดค่านาํหนกั

ใหก้บัตวัชีวดัแต่ละตวั การรวมตวัแปรแบบนีมกักาํหนดขึนเพือนาํไปใช้ในใช้งานเฉพาะอย่าง ซึง

อาจมีความลาํเอียงได ้ขึนอยูก่บับุคคลทีเลือกหรือจดักลุ่มตวัแปร 

   2. การสร้างโดยอาศยัทฤษฎี เป็นการสร้างโดยอิงผู ้เชียวชาญ มีวิธีการคือ การรวมตวั

แปรจาํนวนหนึงเข้าด้วยกนัโดยวิธีการทางเลขคณิต ซึงตวัแปรเหล่านนัจะถูกเลือกมาตามลาํดับ

ความสําคญั และมีความสัมพนัธ์กนัโดยกําหนดค่านาํหนักให้กบัตัวแปรแต่ละตวัโดยอาศัยฐาน

แนวคิดหรือทฤษฎีทีมีอยู่  และสังเคราะห์ขึนเป็นตัวชีวดั ซึงวิธีการนีมีข้อดีคือ ประหยดัเวลา 

ค่าใชจ่้าย ใชเ้วลาในการเก็บขอ้มูลนอ้ย แต่มีขอ้เสียคือ เป็นความคิดของตนเพียงกลุ่มเดียว 

   3. การสร้างโดยอาศยัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ วธีินีคลา้ยกบัวธีิทีสอง แต่มีส่วนทีต่างกนั คือ 

ในการสร้างโดยอาศยัทฤษฎีนนั การเลือกกาํหนดนาํหนกันนักาํหนดจากลาํดบัความสําคญั แต่การ

สร้างโดยอาศยัขอ้มูลเชิงประจกัษ์เป็นการกาํหนดนาํหนกัจากการวิเคราะห์ขอ้มูลชุดทีหนึง และดู

ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร ซึงเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลโดยอาศยัวิธีการทางสถิติ เช่น factor 

analysis, cluster analysis, regression และ Guttman scale แลว้นาํผลวเิคราะห์มาจดักลุ่มตวัแปร ซึง

วธีิการนีมีขอ้ดีคือ ขอ้มูลมีความน่าเชือถือ แต่ใช้เวลามาก และสินเปลืองค่าใช้จ่าย 
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  จากวธีิการสร้างตวัชีวดัทงั 3 วิธีดงักล่าวข้างต้น ไม่ว่าจะใช้วิธีการใดก็ตาม การสร้าง

และพฒันาตวัชีวดัการศึกษามีหลกัการทีควรคาํนึงถึงอยู่ 3 ประการคือ 

   1. การคดัเลือกตวัแปร เริมจากการจดักลุ่มตวัแปรทีพิจารณาว่ามีความสัมพนัธ์กับ

สภาพการณ์ทีตอ้งการศึกษา โดยระบุลกัษณะของตวัแปรให้ครอบคลุมกบัสภาพทีตอ้งการศึกษา

อย่างละเอียด และชดัเจน โดยอาศยัจากการศึกษาค้นควา้เอกสาร ทฤษฎี หรือผู้เชียวชาญร่วมกัน

พิจารณาการนําตวัแปรทีจะสร้างเป็นตัวชีวดั ควรจะหลีกเลียงการใช้ตวัแปรหลายตวัทีมุ่งวดั

คุณลกัษณะเดียวกนัและตวัแปรทีมีความคลาดเคลือนในการวดั ซึงควรจะพิจารณาคดัเลือกตวัแปรที

มีความสัมพนัธ์กนัสูงกบัสิงทีตอ้งการศึกษา หากมีตวัแปรใดทีความสัมพนัธ์กนัสูงและมุ่งวดัในสิง

เดียวกนั ควรตดัสินใจเลือกใชต้วัแปรใดตวัแปรหนึง เพือลดการยุ่งยากและซบัซ้อนในการประเมิน

สิงทีศึกษาภายหลงั 

   2. การสังเคราะห์ตวัแปร มีขอ้ตกลงเบืองตน้แตกต่างกนั 2 แนวทาง ดงันี 

    2.1 การรวมเชิงบวก มีแนวคิดและขอ้ตกลงเบืองต้นทีว่า ตวัแปรแต่ละตวัมีความ

เท่าเทียมกนัสามารถทดแทนหรือชดเชยกนัไดด้้วยตวัแปรอีกตวัหนึง ซึงทาํให้ค่าของตวัชีวดัไม่

เปลียนไป การรวมดว้ยวธีินีมีวตัถุประสงคเ์พือตอ้งการทราบค่าความแตกต่างของระบบการระบบ

ศึกษาสองระบบขึนไป ซึงค่าของตวัชีวดัทีได้จากสมการจะนาํเสนอในรูปของสมการ ตามวธีิการ

รวมตวัแปรดงันี 1) การสังเคราะห์ตวัแปรดว้ยการหาค่าเฉลียมชัฌิมเลขคณิต (arithmetic mean) ของ

ตวัแปรองค์ประกอบ เป็นการรวมตวัแปร โดยใชผู้เ้ชียวชาญกาํหนดนาํหนกัของตวัแปร โดยทวัไป

จะกาํหนดใหน้าํหนกัตวัแปรแต่ละตวัทงัเท่ากนัและไม่เท่ากนั ซึงอาจจะไดจ้ากการใชแ้บบสอบถาม

อย่างง่าย ใชเ้ทคนิคเดลฟาย การสนทนากลุ่ม 2) การสังเคราะห์โดยการอาศยัขอ้มูลเชิงประจกัษแ์ลว้

นาํมาจดักลุ่มตวัแปร โดยอาศยัหลกัเกณฑท์างสถิติ เช่น การวเิคราะห์องคป์ระกอบ (factor analysis) 

     2.2 การรวมแบบทวีคูณ มีแนวคิดและข้อตกลงเบืองตน้ว่า ค่าตวัแปรแต่ละตวัไม่

สามารถทดแทนหรือชดเชยกนัได ้การรวมวิธีนี ตวัชีวดัทีสร้างขึนจะมีค่าสูงได้ ก็ต่อเมือตวัแปร

องค์ประกอบทุกตวัมีค่าสูงทงัหมด โดยทวัไปวธีินีจะใช้เปรียบเทียบระบบการศึกษาสองระบบขึน

ไปวา่ระบบหนึงมีค่าตัวชีวดัสูงกว่าอีกระบบหนึงอยู่กีเท่า หรือคิดเป็นร้อยละเท่าไร มีการรวมตวั

แปร 2 กรณี คือ กําหนดให้นําหนกัตวัแปรเท่ากันและต่างกัน เรียกว่าการหาค่าเฉลียแบบทวีคูณ 

(geometric means) เป็นวธีิทีไม่นิยมใชใ้นการพฒันาตวัชีวดัในการวิจยั 

   3. กาํหนดนาํหนกัของตวัแปร ในการกําหนดค่านาํหนกัของตวัแปรองค์ประกอบมี

วธีิการ 2 วธีิคือ 

     3.1 การลงความเห็นในหมู่นกัวจิยัและนกัวางแผน โดยสมาชิกแต่ละคนจะเสนอคา่

นาํหนกัของตวัแปรแลว้จึงพิจารณาหาขอ้ยุติ ดว้ยการใช้ค่าเฉลียหรือดว้ยการอภิปรายลงความเห็น 
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นอกจากนี หากตอ้งการความคิดเห็นทีหลากหลายออกไป อาจขอความเห็นจากผูเ้ชียวชาญในแขนง

ต่างๆ ทีเกียวขอ้งโดยใช้แบบสอบถาม เพือตรวจสอบดูค่าร้อยละทีผูต้อบเห็นดว้ยกับความสําคญั

ของตวัแปรทีร่วมอยู่ในองคป์ระกอบ หรืออาจใช้วธีิการทีเป็นระบบมากขึน เช่น การใช้เทคนิคเดล

ฟาย (Delphi) เพือสํารวจความคิดเห็นจากกลุ่มคนทีไดค้ดัเลือกเป็นพิเศษโดยสัมภาษณ์และทดสอบ

ความคิดเห็นจนได้ค ําตอบทีชัดเจน แล้วจึงนําข้อมูลดงักล่าวมาใช้หาค่านําหนักของตวัแปร

องค์ประกอบต่อไป 

     3.2 การใชข้อ้มูลประจกัษเ์พือกาํหนดค่านาํหนกั เช่น การวิเคราะห์องค์ประกอบ 

โดยใช้ค่านาํหนกัของตวัแปรทีอธิบายลกัษณะขององคป์ระกอบอนัหนึง หรือ อาจใชค่้าสัมประสิทธิ

การถดถอย จากสมการวเิคราะห์ถดถอยเชิงพหุ เป็นตน้ 

   สิงทีจะต้องใหค้วามสําคญัในการสร้างและพฒันาตวัชีวดัก็คือ “การตรวจสอบคุณภาพ

ของตวัชีวดั” ประกอบด้วยหลกัการสําคญั 2 ประการคือ 1) การตรวจสอบคุณภาพของตัวชีวดั

ภายใตก้รอบแนวคิดทางทฤษฎี ถือว่ามีความสําคญัมาก เพราะหากการพฒันาตวัชีวดั เริมต้นจาก

กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีทีขาดคุณภาพแลว้ไม่วา่จะใช้เทคนิควิธีการทางสถิติดีอย่างไร ผลทีได้จาก

การพฒันาก็ย่อมดอ้ยพฒันาไปดว้ย 2) การตรวจสอบดว้ยวธีิการทางสถิติ มีความสําคญัน้อยกว่า 

เพราะเป็นเพียงการนาํขอ้มูลทีไดม้าสนบัสนุนคุณภาพของตวัชีวดัเท่านนั 

  จากหลกัการตรวจสอบคุณภาพของตวัชีวดัทีกล่าวมาข้างต้น สามารถดาํเนินการ

ตรวจสอบคุณภาพของตวัชีวดัไดต้ามขนัตอนต่อไปนีคือ 1) การตรวจสอบคุณภาพของตวัแปรและ

การคดัเลือกตวัแปร จะตอ้งมีกรอบแนวคิดทฤษฎีทีชดัเจน มีความครอบคลุมในการวดัตวัแปร และ

ความเป็นตวัแทนของตวัแปร มีนิยามเชิงปฏิบตัิการทีถูกต้อง สอดคล้องกบัเป้าหมายในการนํา

ตวัชีวดัไปใช้ประโยชน์ รวมถึงลักษณะ ประเภท ระดบัการวดัและการสร้างโมเดล การแสดง

ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร ซึงสิงทีกล่าวมาจะช่วยให้สารสนเทศทีได้มีคุณภาพมากขึน 2) ควร

ศึกษาและพิจารณาวิธีการรวบรวมหรือการสังเคราะห์ตวัแปรแต่ละวิธี แต่ละเงือนไข และความ

เหมาะสมในการนาํไปใชป้ระโยชน์แตกต่างกนั เพือใหไ้ดต้วัชีวดัทีมีคุณภาพสอดคลอ้งกบัเป้าหมาย

ในการนาํไปใช้มากขึน 3) การกาํหนดนาํหนกัของตวัแปร ควรเลือกวธีิการทีเหมาะสมกบัธรรมชาติ

ของตวัแปรและเป้าหมายในการนาํไปใชป้ระโยชน์ [18] 

   

5. แนวคิด ทฤษฎี หลักการ เกียวกับการประชุมระดมสมอง 

 5.1 การระดมพลังสมอง (Brainstorming) คือ การเสนอวิธีการแก้ไขปัญหา หรือเสนอ

ความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่มโดยวธีิคิดแบบปัจจุบนัทนัด่วน เท่าทีความคิดของสมาชิกคนใดคน

หนึงจะคิดขึนมาได้ในขณะนัน ไม่มีการวิพากษ์วิจารณ์ มีแต่เสนอขึนมาเท่านัน คาํเสนอจะถูก
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บนัทึกไว ้(บนกระดานดาํ) เพือประเมินผลหรือตามมติภายหลงั ควรใช้เมือสมาชิกในกลุ่มรู้จกักนัดี 

มีความรู้ในปัญหานนัแลว้พอสมควร และบรรยากาศของกลุ่มเอืออาํนวยให้ทุกคนมีอิสระในการ

แสดงความคิดเห็นของตนไดอ้ยา่งเต็มทีโดยไม่ตอ้งเกรงอกเกรงใจ 

 ประโยชน์ของการระดมพลังสมอง 

 1. ให้โอกาสแสดงความคิดเห็นในปัญหาต่าง ๆ โดยไม่ต้องคอยไตร่ตรอง ไม่มี

ขอ้จาํกดัหรือการกีดกนัใด ๆ ทงัสิน 

 2. ไดรั้บความเห็นหลาย ๆ ดา้น ทาํให้กลุ่มมีโอกาสในการพิจารณาเลือกหลายสิง ไม่

จาํเพาะเจาะจงอยู่ในความคิดเดียวตลอดไป 

 3. สร้างกลุ่มให้เกิดความคิดใหม่ ๆ ในการสร้างสรรค์และสามารถนําไปใช้เพือ

ความก้าวหนา้ของกลุ่ม 

 4. เป็นวธีิทีให้โอกาสแก่ทุกคนเสนอความคิดเห็นได้ ซึงจะช่วยสร้างให้กลุ่มเกิดมี

คุณธรรมและเกิดความรักหมู่คณะขึน 

 การจัดเตรียม 

 1. การจดักลุ่ม “ระดมพลงัสมอง” มีอุปกรณ์สําหรับเขียนเช่น กระดานดาํหรือกระดาษ

ติดบอร์ดขนาดใหญ่ มีประธาน และสมาชิกกลุ่ม อาจเลือกสมาชิกคนใดคนหนึงเป็นเลขานุการ เพือ

ช่วยในการจดบนัทึกการประชุมหรือเขียนกระดานดาํหรือบอร์ด 

 2. สมาชิกในกลุ่มมีจาํนวนพอสมควร (10-15 คน) และให้เวลาแก่สมาชิกไดคิ้ดช ัว

ขณะหนึงก่อนทีจะเริมเปิดแสดงความคิดเห็น 

 3. ปัญหาทีจะป้อนใหแ้ก่กลุ่มมีทางออก หรือมีทางเลือกไดห้ลายนยั หลายดา้น 

 4. กาํหนดเวลาใหแ้น่นอนวา่จะใชเ้วลาเสนอนานเท่าไร จดัสถานทีให้กลุ่มมีความเป็น

กนัเอง ตามสบายใหม้ากทีสุด 

   วิธีการและขันตอน 

 หน้าทีของผู้นํา 

 1. แจ้งปัญหา หรือเรืองทีตอ้งการให้สมาชิกในกลุ่มไดเ้สนอความคิดเห็นให้ทุกคน

ทราบ มีคนคอยบนัทึกขอ้เสนอหรือความเห็นของสมาชิกบนกระดานดาํ 

 2. แจง้วธีิ หรือสิงทีสมาชิกในกลุ่มตอ้งปฏิบตัิ เช่น เสนอความคิดสัน ๆ อย่าให้ยาว 

จาํกดัเวลา (วิธีการนาํเสนอมีหลายวธีิ, พูด, การเขียน) 

 3. จดัลาํดบัก่อนหลงัเมือมีผูอ้ยากจะพูดในเวลาเดียวกนั 2 คน และพยายามกระตุ้นให้

ทุกคนร่วมเสนอความคิดเห็นอยูเ่สมอ 

 4. สร้างบรรยากาศใหทุ้กคนไดอ้อกความคิดเห็นต่าง ๆ กนัใหม้ากทีสุดเท่าทีจะมากได ้
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 5. ประเมินผล หรือสอบคุณค่าของความคิดเห็นต่าง ๆ ทีไดม้าจากกลุ่ม 

 หน้าทีของสมาชิกในกลุ่ม 

 1. พยายามละทิงความคิดเก่า ๆ ทีเคยใชอ้ยูแ่ละพยายามสร้างความคิดใหม่ ๆ ให้มาก 

 2. พยายามแสดงความคิดเสนอขึนมาใหม้ากทีสุดเท่าทีจะมากได ้

 3. พยายามแสดงความเคารพในความคิดทีผูอื้นเสนอ แมเ้ราจะไม่เห็นดว้ยก็ตาม 

  ข้อควรระวงั 

 เมือเสร็จวธีิแลว้ควรเปิดโอกาสใหส้มาชิกใหเ้หตุผลกนัเองวา่ทาํไมให้คาํตอบเช่นนนั 

แต่อย่าให้การเสนอความเห็นของสมาชิกยดืเยือเกินไป ไม่ควรมีการวจิารณ์ความคิดทีสมาชิกเสนอ

ขึนมา ก่อนทีจะอธิบายปัญหาใหก้ระจ่างแจง้เสียก่อน เมือสินสุดการอธิบายแลว้จึงปิดอภิปรายเพือ

ลงมติวา่คาํตอบใดเป็นคาํตอบทีดีทีสุด [19] 

 เทคนิคการประชุมกลุ่มย่อยแบบระดมสมองเป็นเทคนิคการประชุมกลุ่ม ชนิดหนึง 

  

 5.2 ความหมายของกระบวนการกลุ่ม 

  กระบวนการกลุ่ม มาจากภาษาองักฤษว่า Group Dynamics โดยคาํวา่ Group หมายถึง

บุคคลตงัแต่ 2 คนขึนไป ทาํงานร่วมกนัเพือจุดประสงค์อนัเดียวกัน คาํว่า Dynamics หมายถึง การ

เคลือนไหว เปลียนแปลง ไม่อยู่นิง เมือรวมกนัเป็น Group Dynamics จึงหมายถึงความเคลือนไหว

เปลียนแปลงของความสัมพนัธ์ ภายในกลุ่ม ซึงกาํหนดเรียกเป็นคาํไทยวา่ “กลุ่มสัมพนัธ์” เรืองของ

กระบวนการกลุ่มเป็นเรืองใหม่ทีเพิงพฒันาขึนมา และเป็นเรืองทีเกียวขอ้งกับศาสตร์ ดา้นสังคม

วทิยา นกัสังคมวทิยาในปัจจุบนัไดพ้ยายามศึกษาและนําความรู้ ในเรืองกลุ่มสัมพนัธ์มาใช้ให้ เกิด

ประโยชน์ ในระยะหลงั กลุ่มสัมพนัธ์เขา้มามีบทบาทในวิชาจิตวิทยา โดยเฉพาะในสาขาจิตวทิยา

สังคมวธีิการศึกษามุ่งไปทางการทดลอง บุคคลสําคญัทีมีส่วนช่วยให้วิชากลุ่มสัมพนัธ์เป็นทีรู้จกั

ของคนทวัไปทงัยงัเป็นผูบ้ญัญติัศพัทค์าํวา่ Group Dynamics ขึนมาคือ Kurt Lewin [20] 

  กระบวนการกลุ่ม เป็นทีรวมแห่งประสบการณ์ของบุคคลหลายๆฝ่ายมาพบปะสงัสรรค์

กนัดว้ยความรู้สึกถึงความพึงพอใจในความสัมพนัธ์ซึงกนัและกนั เรียกวา่ การเกิดปฏิสัมพนัธ์นีเอง 

ช่วยให้คน้พบวิธีแก้ปัญหาทีน่าพอใจร่วมกนัทาํให้แต่ละคนได้มีโอกาสแลกเปลียนความรู้และ

ประสบการณ์ [21] 

  กระบวนการกลุ่ม เป็นสิงทีช่วยให้สมาชิกได้พฒันาการทางทศันคติ ค่านิยมและ

พฤติกรรมเพราะกระบวนการกลุ่มเป็นกิจกรรมทีนาํไปปฏิบติัจริง เป็นการทาํใหส้มาชิกรู้จกัตนเอง

และผูอ้ืนมากขึน [21] 
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 5.3 หลักการเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่ม  

  หลกัการเรียนรู้ตามทฤษฎีกระบวนการกลุ่ม เป็นวิธีการวดัการเรียนรู้ ใหผู้เ้รียนทุกคนมี

ส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียน สมาชิกจะตอ้งมีความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตน ไดมี้โอกาสใน

การแลกเปลียนประสบการณ์ซึงกนัและกนั ไดเ้รียนรู้สภาพอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดของบุคคลใน

กลุ่ม ไดแ้นวคิดต่างๆ เพือนาํไปใช้แก้ไขปัญหาทีประสบอยู่ หรืออาจใชป้รับปรุงตนเองให้มีชีวติอยู่

ในสังคมอย่างเป็นสุข ผลทีพึงได้รับจากการเรียนรู้แบบกลุ่มนันได้ทงัความรู้ ความสัมพนัธ์กับ

บุคคลอืนๆ ทีมีความรู้สึกในดา้นต่างๆ จากการเรียนรู้สภาพความเป็นไปของบุคคล แต่ละกลุ่ม จะ

ทาํใหเ้กิดการเรียนรู้ในแง่ต่างๆ มีโอกาสไดพ้ฒันาในดา้นอารมณ์ และสังคมอย่างเต็มที นอกจากนี

ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้เกียวกบัตวัเอง มีความเขา้ใจและรู้จกัตนเองมากขึน ในขณะเดียวกันก็ช่วยให้

เข้าใจผู ้อืนได้ดี มีคุณลกัษณะต่างๆมมากขึน เช่น การยอมรับผูอ้ืน การแสดงออก การฝึกความ

เชือมนัในตวัเอง และฝึกนิสัยในการทาํงานร่วมกนัอย่างมีประสิทธิภาพทีสําคญัมีดงันี 

   1. การเรียนรู้เป็นกระบวนการทีเกิดจากแหล่งความรู้ทีหลากหลาย การเรียนรู้ทีเกิดจาก

การบรรยายเพียงอยา่งเดียวไม่พอทีจะทาํให้ผูเ้รียนเกิดการเปลียนแปลงและพฒันาพฤติกรรม แต่การ

จดัการเรียนการสอนเพือพฒันาพฤติกรรมผูเ้รียนโดยกระบวนการกลุ่มจะเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดใ้ช้

ศกัยภาพของแต่ละคนทงัในด้านความคิด การกระทาํและความรู้สึกมาแลกเปลียนความคิดและ

ประสบการณ์ซึงกนัและกนั 

   2. การเรียนรู้ควรจะเป็นกระบวนการกลุ่มทีสร้างสรรค์บรรยากาศการทาํงานการ

ทาํงานกลุ่มทีให้ผูเ้รียนมีอิสระในการแสดงความรู้สึกนึกคิด มีบทบาทในการรับผิดชอบต่อการ

เรียนรู้ของตนโดยมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนจะช่วยให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างมี

ชีวติชีวาและช่วยกระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดความกระตือรือร้นในการเรียน 

   3. การเรียนรู้ควรเป็นระบวนการทีผูเ้รียนคน้พบดว้ยตนเอง การเรียนรู้ดว้ยการกระทาํ

กิจกรรมดว้ยตนเองจะช่วยให้ผู ้เรียนมีโอกาสเรียนรู้เนือหาวิชาหรือสาระจากการมีส่วนร่วมใน

กิจกรรม ซึงจะช่วยใหผู้เ้รียนเกิดความใจอย่างลึกซึง จดจาํไดดี้ อนัจะนาํไปสู่การปรับเปลียนเจตคติ

และพฤติกรรมของตนไดร้วมทงัสามารถนาํไปสู่การนาํไปพฒันาบุคลิกภาพทุกดา้นของผูเ้รียน 

   4. การเรียนรู้กระบวนการเรียนรู้ กระบวนการเยนรู้เป็นเครืองมือทีจาํเป็นในการ

แสวงหาความรู้ทีเป็นต่อการพฒันาคุณภาพชีวิตทุกดา้น ดังนนัถา้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้อย่างมีระและมี

ขนัตอนจะช่วยใหผู้เ้รียนสามารถใช้เป็นเครืองมือในการแสวงหาความรู้หรือตอบคาํถามการรู้ได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 5.4 ลักษณะสําคัญของกระบวนการกลุ่มในการจัดกิจกรรมกลุ่ม 

  1. เป็นกระบวนการทีสมาชิกทุกคนในกลุ่มตอ้งมีจุดมุ่งหมายร่วมกัน เป็นอนัหนึงอนั

เดียวกนั 

  2. เป็นกระบวนการทีสมาชิกทุกคนตอ้งมีการโตต้อบกนัอย่างเสรี 

  3. เป็นกระบวนการทีสมาชิกทุกคนต้องมีพฤติกรรมในการแสดงบทบาทกระทาํ

กิจกรรมเพือใหก้ลุ่มบรรลุจุดมุ่งหมายทีวางไว ้

  4. เป็นกระบวนการทีสมาชิกทุกคนมีแนวคิดร่วมกนั ซึงจดัใหเ้ป็นความคิดของกลุ่ม 

  5. เป็นกระบวนการทีมีผลของการร่วมกันตดัสินใจในรูปของกลุ่มมิใช่สมาชิกคนใด

คนหนึงตดัสินใจ 

  6. เป็นกระบวนการทีสมาชิกทุกคนจะตอ้งยึดมนัในท่าทีของกลุ่มอยา่งแข็งขนัและเกิด

เป็นพฤติกรรมคลอ้ยตามในเรืองนนั 

  7. กิจกรรมของกลุ่มทีไดก้าํหนดใหส้มาชิกทาํ ตอ้งมีส่วนทีจะช่วยลดความเครียดหรือ

ช่วยบาํบดัความตอ้งการของกลุ่มดว้ย 

  8. เป็นกิจกรรมทีสมาชิกทุกคนจะตอ้งมีความเขา้ใจในวถิีทาง และปัจจยัทีจะทาํใหก้ลุ่ม

เจริญก้าวหน้าไปสู่วตัถุประสงค์ทีวางไว ้จะช่วยให้สมาชิกมีความรับผิดชอบต่อกิจกรรมของกลุ่ม

มากขึน [22] 

 

 5.5 พัฒนาการของกลุ่ม 

  Tuckman, 1965 ไดแ้บ่งพฒันาการกลุ่มไดเ้ป็น 5 ขนัดงันี 

   ขนัที 1 ก่อตวั การทีกลุ่มมารวมกันเป็นครังแรก สมาชิกอาจยงัแปลกหน้ากนั จึงขนั

ตอนนีจึงเป็นระยะทีเริมทาํความรู้จกักนั มีปฏิสัมพนัธ์กนั มีบรรยากาศของความตืนเตน้แปแลกใหม่ 

มองในแง่ดี แต่ก็เป็นขนัตอนทีสมาชิกมีความกงัวลและความสับสนอยู่ดว้ย ดงันนัในขนันีสมาชิก

กลุ่มจะสุภาพ อดทน ระมดัระวงัในการแสดงความคิดเห็น 

   ขนัที 2 ปะทะ เมือเวลาผ่านไป สมาชิกจะมีความสนิทสนมกนัเพิมขึน ขนันีจะเป็นขนั

ของการการแสดงความคิดเห็น โตต้อบ โตแ้ยง้ แสดงอารมณ์ความรู้สึก สมาชิกยงัมีความเป็นปัจเจก

อยู่ ความร่วมมือยงัไม่ดี อาจมีการจบัผิด จึงอาจมีความขดัแยง้ ไม่พอใจเกิดขึน จึงมกัมีการละลาย

พฤติกรรมเพือลดความขดัแยง้ 
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   ขนัที 3 ลงตวั ลงัจากทีคนในกลุ่มไดแ้สดงความคิด อารมณ์ ความรู้สึกในขันที 2 แล้ว 

สมาชิกก็เริมทีจะเรียนรู้ ยินยอมรับฟังเหตุผลของกนัและกัน เกิดความสงบ มีการปรับตวัยอมรับ

กลุ่ม สมาชิกกลุ่มเกิดการช่วยเหลือซึงกนัและกนั 

   ขนัที 4 ได้งาน เ ป็นขนัทีสมาชิกในกลุ่มเข้าใจจุดแข็งและจุดอ่อนของตนเอง มี

ความสมัพนัธ์ราบรืน สามารถจดัการความขดัแยง้ได ้เป็นระยะทีกลุ่มลงมือปฏิบตัิงานตามทีตกลง

กนัเพือใหง้านสําเร็จตามเป้าหมาย เกิดผลงานของกลุ่มประสิทธิภาพของกลุ่ม 

   ขนัที 5 ก่อตวัใหม่ เมือมีสมาชิกใหม่เขา้ร่วมกลุ่ม จะเกิดการกาํหนดเป้าหมายใหม่ของ

กลุ่มและพฒันาการเป็นขนัก่อตวัต่อไป [23] 

 

 5.6 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ภายในกลุ่ม   

  ประกอบดว้ย 3 ระยะดงันี ระยะที 1 ระยะสร้างสัมพนัธภาพ สร้างความรู้สึกปลอดภยั 

เป็นระยะเริมตน้ในการสร้างสัมพนัธภาพระหวา่งผูน้าํกลุ่มกบัสมาชิกในกลุ่มและสร้างสมัพนัธภาพ

ระหวา่งสมาชิกดว้ยกนั ผูน้าํกลุ่มจะตอ้งเป็นผูส้ร้างบรรยากาศแห่งความเป็นมิตร สร้างสัมพนัธภาพ

ใหก้บัสมาชิกกลุ่มในตอนเริมตน้ของกลุ่ม ผูน้าํกลุ่มควรยาํให้สมาชิกกลุ่มทุกคนเข้าใจจุดมุ่งหมาย

ของการทาํกลุ่มในการปฏิบติัตนในฐานะสมาชิกกลุ่ม สร้างความรู้สึกผ่อนคลายขึนในกลุ่ม ผู ้นาํ

กลุ่มจะตอ้งส่งเสริมใหส้มาชิกไดแ้สดงความคิดเห็นของตนออกมา เพือก่อให้เกิดประสบการณ์การ

เรียนรู้แก่สมาชิกคนอืนๆ ในกลุ่มเห็นวา่สมาชิกทุกคนจะตอ้งต่อสู้ปัญหาหรืออุปสรรคเหมือนกนั 

  ระยะที 2 ระยะดาํเนินการ สมาชิกมีส่วนร่วมเพือการเปลียนแปลง เป็นระยะทีสมาชิกมี

ความรู้สึกไวว้างใจแชือมนัใจกลุ่ม ตลอดจน ผูน้าํกลุ่ม ความใกล้ชิดสนิทสนมและความเชือมนัใน

กลุ่ม จะทาํให้สมาชิกในกลุ่มมีการระบายความรู้สึก นึกคิด หาทางแก้ไขและวิธีแก้ปัญหาโดยมี

เพือนสมาชิกคอยช่วยเหลือ สนบัสนุน การมีโอกาสคุยแลกเปลียนประสบการณ์ในกลุ่มจะตอ้งทาํ

ใหเ้กิดความคิดใหม่ๆมาใช้แก้ปัญหาตน นอกจากนีความเชือมนัในกลุ่มจะทาํให้สมาชิกสามารถ

รับรู้ขอ้มูลยอ้นกลบัไปยงัเพือนสมาชิกในกลุ่มได ้สมาชิกในกลุ่มจะมีบทบาททงัผูใ้หแ้ละผูร้ับระยะ

นีเป็นระยะระดมพลงัของสมาชิกทุกคนออกมาเพือแกไ้ขปัญหา 

   ระยะที 3 ระยะสินสุดการทาํกลุ่ม เป็นระยะทีผู ้นาํกลุ่มจะตอ้งสรุปประสบการณ์

ทงัหมดในการทาํกลุ่ม ผู ้นํากลุ่มจะต้องช่วยให้สมาชิกในกลุ่มประเมินความก้าวหน้า ความ

เปลียนแปลงในทางงอกงามของตน ความสําเร็จของกลุ่ม นอกจากจะใช้การประเมินผลด้วยวาจา

ของสมาชิกในกลุ่มแลว้ ยงัตอ้งประเมินจากพฤติกรรมของสมาชิกทีแสดงออกจากการประเมินของ

บุคคลอืน นอกจากกลุ่มและบางครังอาจมีเกณฑ์ทีตงัไวเ้ฉพาะเจาะจงในการทาํกลุ่มเช่น สมาชิก

กลุ่มไดรั้บประโยชน์เต็มทีจากการทาํกลุ่มหรือไม่ สมาชิกมีความรู้สึกวา่ตนเองสามารถเผชิญปัญหา 
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และจดัการชีวติดว้ยตนเองหรือไม่ เป็นตน้ ก่อนสินสุดการทาํกลุ่มผูน้าํควรจะบอกสมาชิกกลุ่มให้

ทราบล่วงหนา้ และในกรณีทีสมาชิกกลุ่มบางรายเกิดความวติกกังวลทีจะมีการสินสุดการทาํกลุ่ม 

ผูน้าํกลุ่มจะตอ้งใหโ้อกาสสมาชิกกลุ่มไดร้ะบายความรู้สึกนึกคิดอยา่งเตม็ทีพร้อมทงัพยายามชีแนะ

ใหเ้ห็นถึงประโยชน์ทีสมาชิกจะไดรั้บเมือไดรั้บออกจากกลุ่มไป [23] 

 

6.งานวจิัยและเอกสารทีเกียวข้อง 

 ประนอม วิไลรัตน์ (2547) ได้ทําการศึกษาการออกคําสังทางปกครองเพือปิด

สถานพยาบาลและเพิกถอนใบอนุญาตตามพระราชบญัญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 โดยมี

วตัถุประสงค์เพือศึกษาหลกักฎหมายและปัญหากฎหมายในพระราชบญัญติัสถานพยาบาล พ.ศ. 

2541 ในส่วนทีเกียวกับการออกคําสังทางการปกครองและเพิกถอนใบอนุญาต โดยศึกษา

เปรียบเทียบกับกฎหมายสถานพยาบาลของต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศอังกฤษและประเทศ

ฟิลิปปินส์ เพือเป็นแนวทางนาํมาใช้ในการปรับปรุงกาํหนดแนวทางขนัตอนทีชัดเชน เหมาะสม

และเป็นธรรม ผลการศึกษาทาํใหท้ราบปัญหาเกียวกบัการออกคาํสังปิดสถานพยาบาลและเพิกถอน

ใบอนุญาตตามประราชบญัญติัสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 ไดแ้นวปฏิบตัิในชันการปฏิบติังานของ

เจา้หนา้ทีผูอ้อกคาํสังทางการปกครอง ได้แก่ 1.การปรับปรุงการใช้ดุลพินิจในการออกคาํสังทาง

ปกครองทีมีล ักษณะกวา้งเกินไปทาํให้เกิดการตีความและการบงัคับใช้กฎหมายทีต่างกันของ

เจ้าหน้าทีผู้ออกคาํสัง เจ้าหน้าทีผู้มีอาํนาจออกคาํสังควรวางมาตรฐานและแนวปฏิบติัทีชัดเจน          

2.ปรับปรุงระบบการอุทธรณ์ค ําสังทางปกครองจากเดิมทีให้ทาํการยืนอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรี 

คณะกรรมการวินิจฉัยควรมี 2 คณะได้แก่ส่วนกลางและระดบัจงัหวดั 3.ปรับปรุงกระบวนการ

ตรวจสอบความชอบดว้ยกฎหมายของคาํสังขององคก์รตุลาการ ซึงขอ้เสนอปรับปรุงการแก้ไขของ

การศึกษาครังนีตงัอยู่บนฐานหลกัความชอบด้วยกฎหมาย เพือเป็นการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

ของประชาชน ผูใ้ชบ้ริการจากสถานพยาบาลและผูป้ระกอบกิจการสถานพยาบาล [7] 

 จนัฑนา จินดาถาวรกิจ (2556) ได้ทําการศึกษาการโฆษณาสถานพยาบาลตาม

พระราชบญัญตัิสถานพยาบาล พ.ศ.2541  เพือศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และหลักการ เกียวกับการ

คุม้ครองผูบ้ริโภคและการโฆษณา ศึกษากฎหมายและประกาศศึกษาปัญหาการกระทาํความผิด

เกียวกบัการโฆษณาศึกษาวเิคราะห์เปรียบกบักฎหมายประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศสิงคโปร์ 

นาํมาสังเคราะห์เพือหาแนวทางในการแกไ้ขพระราชบญัญติัสถานพยาบาล พ.ศ.2541 เสนอต่อกรม

สนบัสนุนบริการสุขภาพ วธีิการศึกษา เนน้การศึกษาวจิยัขอ้มูลจากเอกสาร กฎหมาย ระเบียบ โดย

การรวบรวมข้อมูลจากรายงานการกระทําความผิดของสถานพยาบาลเอกชนทีถูกดาํเนินคดี

ย้อนหลัง 3 ปี นํามาสรุป และวิเคราะห์ผล เพือให้มีความครอบคลุมประเด็นการศึกษาตาม
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วตัถุประสงคที์กาํหนด ผลการศึกษาพบวา่ มีการกระทาํความผิดตามมาตรา 38 ซึงออกเป็นประกาศ

กระทรวงสาธารณสุข ฉบบัที 11 พ.ศ.2546 เรือง หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขในการโฆษณา

สถานพยาบาล ทีพบมากทีสุดคือ ขอ้ 4.6 การใช้ขอ้ความหรือรูปภาพโออ้วดเกินจริง รองลงมาคือ 

ขอ้ 4.7 การโฆษณากิจการ ความรู้ความสามารถ ความเชียวชาญ หรือประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

และ ขอ้ 4.18 การใหส่้วนลด ขอ้ 4.6 เป็นการกระทาํความผิดร่วมกบัขอ้อืนมากทีสุด ทงันี ยงัพบ 

สถานพยาบาลมีการกระทาํความผิดในมาตราอืนๆ ดว้ย ไดแ้ก่ มาตรา 31 ไม่แสดงใบอนุญาตไวใ้น

ทีเปิดเผยและเห็นไดง่้าย มาตรา 32 (3) ไม่แสดงอตัราค่ารักษาพยาบาล และมาตรา 35 (1) ไม่จดัใหมี้

ผูป้ระกอบวชิาชีพอยู่ในเวลาทาํการตามทีกฎหมายกาํหนด ขอ้เสนอแนะจากการศึกษาเห็นสมควร

จดัให้มีการแจง้ให้สถานพยาบาลรับทราบถึงการไม่ปฏิบติัตามกฎหมายโดยยกกรณีตวัอย่างที

กระทาํความผิดและถูกลงโทษ ตรวจสอบสถานพยาบาลทีไดรั้บอนุญาตโดยพนกังานเจา้หนา้ทีทุกปี 

ประชาสัมพนัธ์ทางสือใหป้ระชาชนรับทราบ รู้เท่าทนักลยุทธ์การโฆษณาและแจง้เบาะแสผูก้ระทาํ

ความผิดแก้ไขเพิมเติม พระราชบญัญติัสถานพยาบาล พ.ศ.2541 ให้มีหมวดวา่ด้วยการโฆษณาให้มี

ความชดัเจน ครอบคลุม และเพิมบทกาํหนดโทษใหสู้งขึน [24] 

 น้องเล็ก บุญจุง (2548) ไดศึ้กษา ความคิดเห็นและการปฏิบตัิตามพระราชบญัญติั

สถานพยาบาล พ.ศ. 2541 มาตรา 32 ของผูป้ระกอบกิจการสถานพยาบาล ประเภททีไม่รับผู้ป่วย    

ไวค้้างคืน จงัหวดัอุบลราชธานี ในการแสดงรายละเอียดเกียวกับชือสถานพยาบาล ผู ้ประกอบ

วชิาชีพ ผูป้ระกอบโรคศิลปะ อตัราค่ารักษาพยาบาล และสิทธิผูป่้วย วธีิการศึกษาใชข้อ้มูลทีได้จาก

การสํารวจผู ้ประกอบกิจการสถานพยาบาลทีมีลกัษณะของสถานพยาบาลเป็นคลินิกเวชกรรม       

ทนัตกรรม การพยาบาลและการผดุงครรภ์ เทคนิคการแพทย์และการแพทยแ์ผนไทยทงัหมด        

ในจงัหวดัอุบลราชธานี โดยใช้แบบสอบถามและมีอตัราการตอบรับ ร้อยละ 58.9 (126/248) พบวา่ผู ้

ประกอบกิจการสถานพยาบาลร้อยละ 89.3 เห็นด้วยกับการปฏิบัติตามพระราช บัญญัติ

สถานพยาบาล พ.ศ.2541 มาตรา 32 แต่ในทางปฏิบติั กลบัพบว่าอตัราการปฏิบตัิและยงัไม่ไดป้ฏิบติั

โดยเฉลียใกลเ้คียงกนั คือ ร้อยละ 59.7 และ 40.3 ตามลาํดบั โดยสิงทีปฏิบตัิแลว้มากทีสุดและน้อย

ทีสุดคือ การทาํแผ่นป้ายแสดงชือ-สกุล สาขาวชิาชีพและเลขทีใบอนุญาตของผูป้ระกอบวิชาชีพ     

คิดเป็นร้อยละ 89.5 และการแสดงชือสถานพยาบาลบนซองหรือฉลากบรรจุยาและเอกสาร          

เวชระเบียน คิดเป็นร้อยละ 38.4 ในเรืองชือสถานพยาบาลทีตอ้งประกอบดว้ยคาํนาํหนา้หรือต่อทา้ย

ชือดว้ยประเภทและลกัษณะของสถานพยาบาล พบวา่ผูป้ระกอบกิจการคลินิกการพยาบาลและการ

ผดุงครรภมี์อตัราของความเห็นว่าสามารถปฏิบตัิไดแ้ละไดป้ฏิบตัิแลว้มากกวา่สถานพยาบาลอืน

อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ(p<0.05 และ p<0.01 ตามลาํดบั) ในขณะทีการแสดงชือสถานพยาบาลบน

ซองหรือฉลากบรรจุยาหรือเวชภณัฑ ์และเอกสารเวชระเบียน คลินิกเวชกรรม และคลินิกทนัตกรรม      
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มีอตัราของความคิดเห็นวา่สามารถปฏิบติัไดแ้ละมีการปฏิบตัิแล้วมากกว่า (p<0.01) ในดา้นความ

คิดเห็นดว้ยต่อการปฏิบติัตามพระราชบญัญติัฉบบันีในส่วนอืนๆ พบวา่มีความคิดเห็นแตกต่างกัน

เฉพาะการแสดงรายละเอียดเกียวกับชือสถานพยาบาลในทุกประเด็น (p<0.05, p<0.01, p<0.001) 

และการจดัทาํแผ่นป้ายแสดงใหผู้ป่้วยทราบวา่จะสอบถามอตัราค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการทีใด 

(p<0.01) [25]  

   สถาบนับาํราศนราดูร (2551) การทาํความสะอาดมือ เป็นการปฏิบตัิทีง่ายและราคาถูก 

แต่มีประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชือและแพร่กระจายเชือ เชือจุลชีพพบทีมือ เช่น 

Staphylococcus aureus โดยปกติเซลล์ผิวหนังมีการสร้างใหม่และลอกหลุดประมาณ 1,000,000 

เซลลต่์อวนั โดยที 10 % ของเซลล์ทีลอกหลุดเหล่านีจะมีเชือจุลชีพเกาะติดอยู่ดว้ย ดงันนั เสือผา้ ผา้

ปูทีนอน อุปกรณ์รอบตวัผูป่้วยจึงมีการปนเปือนเชือจุลชีพทีพบบนผิวหนงัของผูป่้วย นอกจากเชือ

จุลชีพประจาํถินแลว้ มือของบุคคลากรสุขภาพอาจปนเปือนเชือจุลชีพอืนขณะปฏิบติังาน เนืองจาก

เชือปนเปือนในสิงแวดลอ้มและอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น เก้าอีผู ้ป่วย อ่างลา้งมือ ก๊อกนาํ เครืองจ่ายสบู่

เหลว เครืองวดัความดนั เป็นตน้ เชือจุลชีพสามารถแพร่กระจายผ่านมือของบุคคลากรสุขภาพไปสู่

ผูป่้วยและสิงแวดลอ้มได้ทงัทางตรงทางออ้ม ดงันันบุคคลกรสุขภาพควรทาํความสะอาดมือให้

ถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพเพือป้องกนัการแพร่กระจายเชือจุลชีพผ่านทางมือ แต่อย่างไรก็ตามยงั

พบปัญหาการไม่ทาํความสะอาดมือตามขอกาํหนด เช่น สบู่ก้อน ก๊อกนาํเป็นแบบหมุน มีคราบ

สกปรกติดอยู่ ทาํใหไ้ม่อยากใชต่้อ [26] 

 สํานกัพฒันาคุณภาพบริการ สํานกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ (2552) ไดก้าํหนดชุด

ช่วยชีวติฉุกเฉินเป็นรายการทีจาํเป็น ขาดไม่ได ้ดงันี 1. เครืองมือช่วยชีวิตฉุกเฉิน ได้แก่ ท่อหายใจ

ทางปาก (Oral airway เบอร์ 1 เบอร์ 2 เบอร์ 3เบอร์ 4) และยาช่วยชีวิตฉุกเฉิน ไดแ้ก่ Adrenaline 

injection 1:1000, Atropine injection 1: 1000, Furosemide, 0.5 % calcium chloride/gluconate 20, 

20 % dextrose หรือ 50 % dextrose, Hydrocortisone/Dexamethasone injection 2. สารนาํสําหรับ

บริหารทางหลอดเลือดดาํ (Intravenous fluids) และอุปกรณ์ ไดแ้ก่ 5 % dextrose-water, Nomal 

saline, Infusion det และเสาแขวนขวดนําเกลือ 3. ชุดผ่าตดัเล็กและอุปกรณ์ทาํแผลเบืองต้น 

ออกซิเจนพร้อมอุปกรณ์การใหอ้อกซิเจน อุปกรณ์ผ่านการฆ่าเชือตามระบบมาตรฐานและมีอปุกรณ์

สําหรับฆ่าเชือทีไดม้าตรฐาน [27] 

 คทายุทธ นิกาพฤกษ์ (2556) ไดศึ้กษาการประเมินความปลอดภยัของห้องเอกซเรย์ใน

สถานพยาบาลประเภทไม่รับผูป่้วยไวค้า้งคืน โดยมีวตัถุประสงค์เพือสํารวจและประเมินความ

ปลอดภยัของหอ้งเอกซเรยจ์ากปริมาณรังสีกระเจิงและปริมาณรังสีรัวจากการถ่ายภาพรังสีวนิิจฉัย

ทวัไปและภาพรังสีฟัน สําหรับสถานพยาบาลประเภทไม่รับผูป่้วยไวค้า้งคืนจาํนวน 13 แห่ง ทียงัไม่
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เคยไดรั้บการตรวจสอบความปลอดภยัมาก่อน โดยใช้เครืองสํารวจรังสีแบบดิจิตอล วดัปริมาณรังสี

ทีตาํแหน่งต่างๆ ทงับริเวณดา้นในและดา้นนอกห้องเอกซเรย์รวมทงับริเวณเพือนบา้นทีอยู่ติดกัน 

ผลการตรวจวดัปริมาณรังสีและประเมินการไดรั้บปริมาณรังสีต่อสัปดาห์สําหรับ กลุ่มผูป้ฏิบตัิงาน

ดา้นรังสี กลุ่มบุคคลทวัไปทีอาศยัอยู่ในอาคารเดียวกนัและกลุ่มบุคคลทวัไปทีเป็นเพือนบ้านติดกัน 

พบว่ามีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 0.5 - 50.1 μGy/wk 2.9 - 95.4μGy/wk และ0.2 - 3.1 μGy/wk 

ตามลาํดบั ซึงพบวา่จาํนวนสถานพยาบาลจาํนวน 10 แห่ง (77%) นนัมีค่าปริมาณรังสีทีกลุ่มบุคคล 

ทวัไปทีอาศยัอยู่ในอาคารเดียวกนัไดรั้บต่อสัปดาห์เกินกว่าขีดจาํกดัตามทีคณะกรรมาธิการว่าดว้ย

การป้องกนัอนัตรายจากรังสีนานาชาติ ฉบบัที 103 (ICRP 103) ไดก้าํหนดไว ้นอกจากนีในงานวิจยั

นียงัไดค้าํนวณขนาดความหนาของกาํแพงหรือผนงัหอ้งเอกซเรยว์นิิจฉัยทวัไปและหอ้งเอกซเรยฟั์น

ตามข้อเสนอแนะของสภาแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันอ ันตรายจากรังสีและการวดัรังสีของ

สหรัฐอเมริกา ฉบบัที 147 และ 145 (NCRP 147, NCRP 145) ตามลาํดบั เพือใช้เป็นแนวทางในการ 

ออกแบบและสร้างหอ้งเอกซเรยส์ําหรับสถานพยาบาลประเภทไม่รับผูป่้วยไวค้า้งคืนต่อไป [28] 

   จากการทบทวนเอกสารและงานวิจยัทีเกียขอ้ง พบวา่ผูป้ระกอบกิจการสถานพยาบาล

ส่วนใหญ่เห็นดว้ยกบัพระราชบญัญติัสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 ร้อยละ 89.3 แต่ในทางปฏิบติัยงัพบ

การฝ่าฝืน เช่น ไม่แสดงใบอนุญาตในทีเปิดเผย ไม่แสดงอตัราค่ารักษาพยาบาล การโฆษณาทีพบ

การกระทําความผิดบ่อยทีสุดคือ โฆษณาโอ้อวดเ กินจริง โฆษณากิจการ ความเชียวชาญ 

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ซึงมกัพบการโฆษณาส่วนลดควบคู่กบัการกระทาํความผิดดา้นการ

โฆษณา ประเดน็ทีมีความคิดเห็นทีแตกต่างกนัในดา้นมาตรฐานการตรวจ เช่น ป้ายสอบถามอตัรา

ค่าบริการ  ส่วนดา้นมาตรฐานดา้นห้องเอกซเรยใ์นคลินิก พบว่า ผลการตรวจวดัปริมาณรังสีและ

ประเมินการไดรั้บปริมาณรังสีต่อสัปดาห์สําหรับ กลุ่มผู้ปฏิบติังานด้านรังสี กลุ่มบุคคลทวัไปที

อาศยัอยูใ่นอาคารเดียวกนัและกลุ่มบุคคลทวัไปทีเป็นเพือนบา้นติดกนั ทีไดรั้บต่อสัปดาห์เกินกว่า

ขีดจาํกัดตามทีคณะกรรมาธิการว่าด้วยการป้องกันอันตรายจากรังสีนานาชาติ ฉบับที 103         

(ICRP 103) ก๊อกนาํแบบหมุน และสบู่กอ้นจะมีครบสกปรกติดอยู่ทาํใหไ้ม่อยากใชต้่อ 
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บทที 3 

 

วิธีดําเนินการศึกษา 

 

 การศึกษา การพฒันาแนวทางการตรวจคลินิกเวชกรรมและคลินิกเฉพาะทางด้าน     

เวชกรรมเป็นการวจิยัเชิงคุณภาพ โดยขออนุญาตทาํการวิจยัในมนุษย ์จากคณะกรรมการจริยธรรม

การวิจยัในมนุษย ์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร ซึงไดรั้บการรับรองเมือวนัที 4 สิงหาคม 

พ.ศ. 2557 เอกสารการรับรองเลขที 007/2557 ผลการพิจารณาเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และแนวทาง

ของโครงการทีมีลกัษณะไม่เข้าข่ายตอ้งขอรับรองด้านจริยธรรมการวิจยัในมนุษย์จึงไม่ต้องขอ

รับรองจริยธรรมการวิจยัในมนุษย์ ดงัภาคผนวก ข และมีวธีิการดาํเนินงานการวิจยั แบ่งเป็น 3 

ขนัตอน ดงันี 

 

ขันตอนที 1 ร่างแนวทางการตรวจมาตรฐานคลินิกเวชกรรมและคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม 

 1. ศึกษาเอกสารและงานทีเกียวขอ้ง 

 2. จดัทาํร่างแนวทางการตรวจมาตรฐานคลินิกเวชกรรมและคลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง

โดยพฒันาจากแนวทางการตรวจมาตรฐานคลินิกเวชกรรมและคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมของ

สํานกัสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพและจากกฎหมายว่า

ดว้ยสถานพยาบาล พระราชบญัญติัยา พ.ศ. 2510 พระราชบญัญติัวตัถุออกฤทธิต่อจิตและประสาท 

พ.ศ. 2518 พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 พระราชบัญญติัอาหาร พ.ศ. 2522  

พระราชบญัญตัิเครืองสําอาง พ.ศ. 2535 พระราชบญัญติัเครืองมือแพทย ์พ.ศ. 2551 

 3. การตรวจสอบความตรงเชิงเนือหา (content validity)โดยนาํร่างแนวทางการตรวจ

มาตรฐานคลินิกเวชกรรมและคลินิกเวชกรรมเฉพาะทางทีร่างขึนส่งให้อาจารย์ผู ้ควบคุม

วทิยานิพนธ์และผูท้รงคุณวฒิุดา้นการตรวจประเมินสถานพยาบาล จาํนวน 2 ท่าน  

 4. ปรับปรุงแบบสอบถาม ตามคาํแนะนาํของผูท้รงคุณวฒิุ 
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ตารางที 1 ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิต่อร่างแนวทางการตรวจมาตรฐานคลินิกเวชกรรมและ

 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม 

 

ขอ้เสนอแนะจากผูเ้ชียวชาญ การปรับแก้ไข 

1. การให้บริการฝังเข็ม ต้องแนบเอกสารผ่าน

การอบรมหลกัสูตรแพทยฝั์งเข็ม 

1. การใหบ้ริการฝังเขม็ตอ้งแนบเอกสารผ่านการ

อบรมจากสถาบนัทีกระทรวงสาธารณสุขรับรอง 

2. พืนทีใหบ้ริการ ประกอบดว้ย บริเวณทําบัตร 

จ่ายยา หอ้งตรวจ หอ้งนาํฯ เป็นรายการให้ขีดถูก

ในช่องว่างสําหรับให้พนักงานเจ้าหน้าทีเลือก

บริเวณทีมีการให้บริการพืนฐานเพืออํานวย

ความสะดวก ไม่ต้องเ สียเวลาในการเ ขียน

บรรยายวา่วา่แต่ละพืนทีมีบริการอะไรบา้ง 

2. เนืองจากทีตังคลินิกอาจมีหลายชันพืนที

บริการ แก้ไขเป็น ชนั 1 ชัน 2 ชนั 3 ชนั 4 ชนั 5 

ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย พื น ที บ ริ ก า ร ส่ ว น ใ ด 

แลว้ใหพ้นกังานเจา้หน้าทีระบุรายละเอียดในแต่

ละชนั 

3. รายการยาช่วยชีวิตฉุกเฉินควรมีการเพิม

รายละเอียดจากเดิม ใหผู้ว้จิยัไปหาขอ้มูลเพิมเติม 

3. เพิม รายการยาช่วยชีวิตฉุกเฉิน เป็น sodium 

bicarbonate injectรon  

4. มีเกณฑ์มาตรฐานห้องผ่าตดัเล็กและห้อง

ผ่ าตัดใหญ่  จากมติการประชุม เ รื องความ

ปลอดภยัของผูป่้วยจากการประกอบวชิาชีพเวช

กรรมเกียวกบัการทาํศัลยกรรมตกแต่งและการ

ให้บริการเสริมความงามในสถานพยาบาล

เอกชน ครังที  2/2557  

4. เพิมรายการตรวจในห้องผ่าตดัเล็กและห้อง

ผ่าตดัใหญ ่
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ขันตอนที 2 พัฒนาร่างแนวทางการตรวจมาตรฐานคลินิกเวชกรรมและคลินิกเฉพาะทางด้าน       

 เวชกรรม 

 ดาํเนินการพฒันาร่างแนวทางการตรวจมาตรฐานคลินิกเวชกรรมและคลินิกเฉพาะ

ทางด้านเวชกรรม โดยการประชุมระดมสมอง (Brainstorming) ในกลุ่มผู้มีส่วนเกียวข้อง 

(Stakeholders)  

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ดาํเนินการประชุมระดมสมองในกลุ่มผูมี้ส่วนเกียวขอ้ง (Stakeholders) โดยมีเกณฑใ์น

การพิจารณาผูที้จะมาเขา้ร่วมประชุมระดมสมอง โดยมีคุณสมบติัทีเกียวขอ้ง ขอ้ใดขอ้หนึงหรือ

หลายขอ้ ดงันี 

 1.  เ ป็นผู ้รับผิดชอบงานทีเ กียวข้องกับกฎหมายทีอยู่ในความดูแลของสํานัก

สถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุขและ

สํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 

 2 . เป็นนกัวชิาการทีออกเกณฑ์มาตรฐานการตรวจคลินิกเวชกรรมและคลินิกเฉพาะ

ทางดา้นเวชกรรม ทีใชอ้ยู่ในปัจจุบนั ปี พ.ศ.  

 3. เป็นพนกังานเจ้าหน้าทีผู ้รับผิดชอบการตรวจคลินิกเวชกรรมและคลินิกเฉพาะ

ทางดา้นเวชกรรม  จากกระทรวงสาธารณสุข  

 4. เป็นพนกังานเจ้าหน้าทีผู ้รับผิดชอบการตรวจคลินิกเวชกรรมและคลินิกเฉพาะ

ทางดา้นเวชกรรม  จากสํานกังานสาธารณสุขจงัหวดั 

 5. เป็นพนกังานเจา้หน้าที ผู้รับผิดชอบการตรวจวตัถุออกฤทธิต่อจิตและประสาท       

ยาเสพติดให้โทษทีใช้ทางการแพทย์ จากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวง

สาธารณสุข 

 6. เป็นผู ้มีส่วนเกียวข้องกับร่างบนัทึกการตรวจคลินิกเวชกรรมและคลินิกเฉพาะ

ทางดา้นเวชกรรมในหวัขอ้การตรวจทีไดมี้การพฒันาขึน เช่น ประเดน็ห้องผ่าตดั วตัถุออกฤทธิต่อ

จิตและประสาท ยาเสพติดใหโ้ทษทีใช้ทางการแพทย ์หอ้งเอกซเรย ์การตรวจฉลากเครืองสําอาง 

 7. เป็นผูรั้บอนุญาตหรือผูด้าํเนินการสถานพยาบาลของคลินิกเวชกรรมหรือคลินิก

เฉพาะทางดา้นเวชกรรมทีมีการใหบ้ริการดา้นการผ่าตดั และตอ้งมีหอ้งผ่าตดัในคลินิก 
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 จากเกณฑ์คุณสมบติัดงักล่าว ผู ้วจิยัคดัเลือกตาํแหน่งผู ้ทีเข้าร่วมประชุมระดมสมอง   

เพือเสนอแนะข้อคิดเห็นต่อร่างแนวทางการตรวจมาตรฐานคลินิกเวชกรรมและคลินิกเฉพาะ

ทางดา้นเวชกรรม จาํนวน 9 ท่าน ไดแ้ก่ 

 1. ผูท้รงคุณวฒิุดา้นกฎหมายสถานพยาบาลประเภททีไม่รับผู ้ป่วยไวค้า้งคืน (คลินิก)               

จากกรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข จาํนวน 1 ท่าน 

 2. ผู้ทรงคุณวฒิุดา้นกฎหมายจากสํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวง

สาธารณสุข จาํนวน 1 ท่าน 

 3. นกัวชิาการ ผู้เชียวชาญดา้นแนวทางการตรวจมาตรฐานการตรวจคลินิกเวชกรรม

และคลินิกเฉพาะทางดา้นเวชกรรม  จาํนวน 1 ท่าน 

 4. พนกังานเจา้หนา้ทีผูรั้บผิดชอบการตรวจคลินิกเวชกรรมและคลินิกเฉพาะทางด้าน

เวชกรรม จากกระทรวงสาธารณสุข จาํนวน 1 ท่าน 

 6. พนกังานเจา้หนา้ทีผูรั้บผิดชอบการตรวจคลินิกเวชกรรมและคลินิกเฉพาะทางด้าน

เวชกรรม จากกระทรวงสาธารณสุข จาํนวน 1 ท่าน 

 7. ผูแ้ทนคลินิกเวชกรรมเฉพาะทางทีมีหอ้งผ่าตดัในคลินิก จาํนวน 1 ท่าน 

 8. ผูแ้ทนจากคลินิกเวชกรรมทีมีหอ้งผ่าตดัในคลินิก จาํนวน 2 ท่าน 

 ดาํเนินการจดัประชุมระดมสมองเมือวนัที 12 พฤษภาคม 2559 ณ กรมสนบัสนุน

บริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เวลา 9.00 น. ถึง 12.00 น. โดยผูว้ิจยัเป็นผู้นาํเสนอร่างแนว

ทางการตรวจมาตรฐานคลินิกเวชกรรมและคลินิกเฉพาะทางดา้นเวชกรรม 

 ผลจากการประชุมระดมสมองมีขอ้เสนอแนะปรับแกไ้ข ดงัตาราง 
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ตารางที 2 ข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต่อร่างแนวทางการตรวจมาตรฐานคลินิกเวชกรรม    

 และคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม 

 

ขอ้เสนอแนะจากผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย การปรับแก้ไข 

1. ร่างแนวทางการตรวจมาตรฐานคลินิก         

เวชกรรมและคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม   

การตรวจอนุญาตเปิดใหม่และตรวจเฝ้าระวงั 

ควรแยกกนัคนละฉบบั เพราะประเด็นการตรวจ

ต่างกนัและการตรวจอนุญาตเปิดใหม่ให้ตดัช่อง

ใ ส่ เ ล ข ที ใ บ อ นุ ญ า ต ใ ห้ ป ร ะ ก อ บ กิ จ ก า ร

สถานพยาบาลและช่องใส่เลขทีใบอนุญาตให้

ดาํเนินการสถานพยาบาล 

1. แยกร่างแนวทางการตรวจมาตรฐานคลินิก    

เวชกรรมและคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม

ออกเป็น 2 ฉบบั คือ ตรวจเปิดใหม่และตรวจเฝ้า

ระวงั 

2. ในส่วน เครืองมือพิเศษ ให้ยกตวัอย่างเป็น

ช่องใหเ้ลือกรายการตรวจสอบเพือความสะดวก

และเครืองมือแพทย์เพิมช่องการตรวจสอบ     

เตา้นมเทียมซิลิโคนใชฝั้งในร่างกาย 

2. ในส่วน เครืองมือพิเศษ ทาํเป็นช่องให้เลือก

รายการตรวจสอบ เพิมช่องการตรวจสอบเตา้นม

เทียมซิลิโคนใชฝั้งในร่างกาย 

3. การสอบเทียบเครืองมือ ควรเพิมในหวัขอ้การ

ตรวจแต่ใหเ้ป็นเชิงพฒันา เนืองจากหน่วยงานที

ใหบ้ริการสอบเทียบเครืองมือทางการแพทย์ใน

ประเทศไทยยงัมีน้อย 

3. เพิมรายการสอบเทียบเครืองมี (ถ้ามี) ใน

หวัขอ้การตรวจ 

4. ทางลาดเอียงสําหรับรถเขน็ผูป่้วยไม่ตอ้งมีทุก

คลินิก 

4. เพิมรายละเอียด ทางลาดเอียงสําหรับรถเข็น

ผู ้ ป่ ว ย ดู ต า ม ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม แ ล ะ ไ ป ค้ น

รายละเอียดเพิมเติมว่ามีกฎหมายฉบับใดได้

กาํหนดความสูงของบนัได้ทีจะต้องทาํลาดเอียง

หรือไม่ ซึงปัจจุบนันีย ังไม่มีกฎหมายฉบบัใด

ระบุว่าความสูงของบันไดทีจะต้องทาํทางลาด

เอียง 
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ตารางที 2 ข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต่อร่างแนวทางการตรวจมาตรฐานคลินิกเวชกรรม    

 และคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม (ต่อ) 

 

ขอ้เสนอแนะจากผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย การปรับแก้ไข 

5. หัวข้อการตรวจหนังสือรับรองตนเองใน

บันทึกการตรวจคลินิกเวช กรรมและคลินิก

เฉพาะทางดา้นเวชกกรรมแบบทีใช้อยู่ปัจจุบัน 

คื อ  คํ า ข อ รั บ ใ บ อ นุ ญ า ต ใ ห้ ดํา เ นิ น ก า ร

สถานพยาบาล (ส.พ.18) ให้ผู ้ดาํเนินลงลายมือ

ชืออีกครังต่อหน้าพนักงานเจา้หน้าที รายการ

ตรวจนีให้มี เ ฉพาะในร่างบันทึกการตรวจ

อนุญาตเปิดใหม่ 

5. เ พิมรายละเอียด หนังสือ รับรองตนเอง 

หมายถึง  คําขอรับใบอนุญาตให้ดํา เนินการ

สถานพยาบาล (ส.พ.18) )ให้ผูด้าํเนินลงลายมือ

ชืออีกครังต่อหนา้พนกังานเจา้หน้าที 

6. การฝั งเข็มวิชาชีพเ วชกรรมทําได้ เลย          

แต่โฆษณาต้องแนบเอกสารผ่านการอบรมจาก

สถานบนัทีกระทรวงสาธารณสุขรับรอง  

 

 

6. ปรับเปลียนหวัข้อการให้บริการฝังเข็มไปอยู่

ในรายการโฆษณาบริการทางการแพทย ์หากมี

การโฆษณาฝังเข็ม ต้องแนบเอกสารผ่านการ

อบรมจากสถานบันทีกระทรวงสาธารณสุข

รับรอง  

7. ควรเพิมรายละเอียด อ่างฟอกมือชนิดไม่ใชมื้อ

เปิดปิดนาํ โดยยกตวัอยา่งใหช้ดัเจน 

7. เพิมรายละเอียดจากเดิมเป็น อ่างฟอกมือชนิด

ไม่ใช้มือเปิดปิดนาํ  เช่น ก๊อกนาํแบบก้านยาว 

ก๊อกนาํแบบใช้เท้าเหยียบเปิด-ปิดนาํ หรือเป็น

แบบเซนเซอร์พร้อมมีสบู่เหลว เพือป้องกนัการ

แพร่กระจายของเชือโรคจากมือผู้ให้บริการสู่

ผูป่้วย 

8. ควรใส่รายละเอียดในกฎกระทรวงกาํหนด

ลกัษณะของสถานพยาบาลและล ักษณะการ

ใหบ้ริการของสถานพยาบาล พ.ศ.  

 

 

 

 

8. ปรับเพิมเกณฑ์หมวดที 1 ลกัษณะโดยทวัไป

และห มวดที  2 ล ักษณะการ ให้บริการของ

สถานพยาบาลประเภททีไม่รับผูป่้วยไวค้า้งคืน

โดยนาํรายละเอียดในกฎกระทรวงมาเพิมในร่าง

แนวทางการตรวจมาตรฐานคลินิกเวชกรรมและ

คลินิกเฉพาะทางดา้นเวชกรรม 
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ตารางที 2 ข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต่อร่างแนวทางการตรวจมาตรฐานคลินิกเวชกรรม    

 และคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม (ต่อ) 

 

ขอ้เสนอแนะจากผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย การปรับแก้ไข 

9. ร่างแนวทางการตรวจมาตรฐานคลินิก        

เวชกรรมและคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม 

(ตรวจเฝ้าระวงั) ให้ปรับแบบฟอร์มคล้ายของ

สํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา  

9. ปรับรูปแบบฟอร์มร่างแนวทางการตรวจ

มาตรฐานคลินิกเวชกรรมแ ละคลินิกเฉพาะ

ทางด้านเวชกรรม (ตรวจเ ฝ้าระวัง) ให้มี รูป

แบบฟอร์มการกรอกขอ้มูลด้านหน้าคล้ายของ

สํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

10. การตรวจวตัถุออกฤทธ์ต่อจิตและประสาท

และยาเสพติดให้โทษทีใช้ในทางการแพทย์ให้

ใส่ในรายการตรวจเฉพาะใน ร่างแนวทางการ

ตรวจมาตรฐานคลินิกเวชกรรมและคลินิกเฉพาะ

ทางดา้นเวชกรรม (ตรวจเฝ้าระวงั) 

 

10. มีรายการตรวจวตัถุออกฤทธ์ต่อจิตและ

ประสาทและยา เสพติดให้โทษทีใช้ในทาง

การแพทย์เฉพาะใน ร่างแนวทางการตรวจ

มาตรฐานคลินิกเวชกรรมแ ละคลินิกเฉพาะ

ทางด้านเวชกรรม (ตรวจเ ฝ้าระว ัง) โดยนํา

รายการในแบบฟอร์มทีสํานกังานคณะกรรมการ

อาหารและยา ใช้ตรวจวตัถุออกฤทธิต่อจิตและ

ประสาท ยาเสพติดให้โทษมาเพิมในร่างแนว

ทางการตรวจ 

11. ถ ังดับเพลิ งในกฎหมายสถานพยาบาล

สามารถวางกบัพืนได ้

11. เพิมข้อความว่า ถงัดบัเพลิงวางกับพืนได้

หวัขอ้ถงัดบัเพลิง เนืองจากตามกฎหมายยงัไม่มี

ขอ้หา้มว่าถงัดบัเพลิงวางกบัพืนไม่ได ้

12. บริการเอกซเรย์ให้ใช้เป็นหนังสือหรือ

เอกสารติดต่อจากกรมวิทยาศาตร์การแพทย ์

เนืองจากรอใบอนุญาตจากสํานักงานปรมาณู

เพือสันติ ใชเ้วลานาน 

 

 

 

 

 

12. ปรับแก้ไขเป็นหนังสือหรือเอกสารการ

ป ร ะ ส า น ง า น ห รื อ ติ ด ต่ อ จ า ก 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เ พือใช้ในการ

ประกอบการพิจารณ าใบอนุญาตประกอบ

กิจการและดาํเนินการสถานพยาบาล แต่ในส่วน

ทีใหบ้ริการเอกซเรยถ์า้ยงัไม่ไดใ้บอนุญาตหา้มมี

การใหบ้ริการในส่วนเอกซเรย ์
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ตารางที 2 ข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต่อร่างแนวทางการตรวจมาตรฐานคลินิกเวชกรรม    

 และคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม (ต่อ) 

 

ขอ้เสนอแนะจากผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย การปรับแก้ไข 

13. การส่งต่อผูป่้วยละการเตรียมความพร้อม

สถานการณ์ฉุกเฉิน ให้มีแบบฟอร์มการส่งต่อ

ผูป่้วย 

13. เพิมหวัขอ้ การประสานงานส่งต่อผูป่้วยให้มี

แบบฟอร์มการส่งต่อผู ้ป่วย (ใบ Refer) โดยที

หนงัสือประสานงานจากผูอ้าํนวยการไม่ตอ้งใช้

เ นืองจากทางปฎิบัติ มีความ ยุ่ งย่า ง  ก ารใช้

แบบฟอร์มส่งต่อผูป่้วย นนัเพือเป็นการอาํนวย

ความสะดวกกบัสถานบริการทีรับส่งต่อผูป่้วย 

14. พืนทีโดยรวมของสถานพยาบาลไม่ตาํกว่า 

20 ตารางเมตร ประเดน็นีให้คงขอ้ความเดิม 

14. พืนทีโดยรวมของสถานพยาบาลไม่ตาํกว่า 

20 ตารางเมตร ประเดน็นีให้คงขอ้ความเดิม  

15. ขนาดประตูห้องผ่าตดัใหญ่ ให้กวา้ง 1.2 

เมตร แต่หอ้งผ่าตดัเล็กขนาดประตูให้กวา้งไม่ตาํ

กวา่  80 เซนติเมตร 

15. ปรับแก้ไขขนาดประตูห้องผ่าตดัในร่างแนว

ทางการตรวจมาตรฐานคลินิกเวชกรรมและ

คลินิกเฉพาะทางดา้นเวชกรรม 

16. ความสูงคลินิกจากพืนถึงเพดานกําหนดขนั

ตาํ 2.6 ตาํกวา่ตอ้งติดพดัลมดูดอากาศ เสมอ  

16. เพิมคาํว่า เสมอ ทา้ยประโยคหวัขอ้การตรวจ

แบบเดิม 

17. ขนาดความกวา้งของประตูเขา้-ออกปรับจาก 

90 เป็น 80 เซนติเมตร  

17. ปรั บขนาดความกว้างประตู เ ป็น  80 

เซนติเมตร 

18. รายการยาช่วยชีวิตฉุกเฉินให้ไปศึกษา

เพิมเติม จากสมาคมแพทยช่์วยชีวติฉุกเฉิน 

18. ศึกษารายการยาช่วยชีวิตฉุกเฉิน จากสมาคม

แพทยช่์วยชีวติฉุกเฉิน ยงัไม่ไดก้าํหนดรายวา่ขนั

ตาํต้องมี กีรายการ ส่วนรายการยาช่วยชีวิต

ฉุกเฉินในโรงพยาบาล ขึนกับการตกลงกัน

ภายในโรงพยาบาล แต่ละโรงพยาบาลมีรายการ

ยาทีแตกต่างกนั ผูวิ้จยัจึงเพิมรายการยาช่วยชีวิต

ฉุกเฉินตามแนวทางการตรวจประเมินเพือขึน

ทะเบียนหน่วยบริการประจาํ หน่วยบริการปฐม

ภูมิ หน่วยบริการร่วมให้บริการ ของสํานกังาน

หลักประกันสุขภาพ แห่งชาติ สํานักพัฒนา

คุณภาพบริการ 
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ตารางที 2 ข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต่อร่างแนวทางการตรวจมาตรฐานคลินิกเวชกรรม    

 และคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม (ต่อ) 

 

ขอ้เสนอแนะจากผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย การปรับแก้ไข 

 ปรับรายการยาและอุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉินโดย

เพิมรายการ ไดแ้ก่ 1. เครืองมือช่วยชีวิตฉุกเฉิน 

ไดแ้ก่ ท่อหายใจทางปาก (Oral airway เบอร์ 1 

เบอร์ 2 เบอร์ 3เบอร์ 4) และยาช่วยชีวติฉุกเฉิน 

ไดแ้ก่ Adrenaline injection 1:1000, Atropine 

injection 1: 1000, Furosemide, 0.5 % calcium 

chloride/gluconate 20, 20 % dextrose หรือ 50 

% dextrose, Hydrocortisone/Dexamethasone 

injection 2. สารนาํสําหรับบริหารทางหลอด

เลือดดาํ (Intravenous fluids) และอุปกรณ์ ไดแ้ก่ 

5 % dextrose-water, Nomal saline, Infusion det 

และเสาแขวนขวดนาํเกลือ 3. ชุดผ่าตดัเล็กและ

อุปกรณ์ทําแ ผ ลเ บืองต้น อ อกซิเ จน พร้ อม

อุปกรณ์การให้ออกซิเจน อุปกรณ์ผ่านการฆ่า

เชือตามระบบมาตรฐานและมีอุปกรณ์สําหรับ

ฆ่าเชือทีไดม้าตรฐาน 

19. Nitroglycerine ให้ระบุชนิดในการมีไว้

บริการ เพือความชดัเจนในการช่วยเหลือผูป่้วย 

19. Nitroglycerine เพิมชนิดฉีดหรืออมใต้ลิน

หรือ ISosorbide dinitrare ชนิดอมใตล้ิน 

 

 

ผูว้จิยัดาํเนินการปรับแก้ไขขอ้เสนอแนะตามประเดน็ขา้งตน้ 
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ขันตอนที 3 สํารวจความคิดเห็นทีมีต่อร่างแนวทางการตรวจคลินิกเวชกรรมและคลินิกเฉพาะ    

 ทางด้านเวชกรรม 

 เป็นการศึกษาเชิงสํารวจ เพือศึกษาความคิดเห็นทีมีต่อร่างแนวทางการตรวจมาตรฐาน

คลินิกเวชกรรมและคลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง  

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 การศึกษานีทาํการศึกษาในประชากรซึง ไดแ้ก่ พนกังานเจา้หน้าทีผูรั้บผิดชอบการ

ตรวจคลินิกเวชกรรมและคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม ของสํานักงานสาธารณสุขจงัหวดั 76 

จังหวดั และสํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

กระทรวงสาธารณสุข 

 

 เครืองมือการวิจัย 

 เครืองมือทีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ แบบสอบถามความคิดเห็นทีมีต่อแนวทางการตรวจ

คลินิกเวชกรรมและคลินิกเฉพาะทางดา้นเวชกรรม ซึงผูว้จิยัไดแ้บ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงันี 

 ส่วนที 1 สอบถามขอ้มูลทวัไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระยะเวลาการ

ปฏิบติังาน ระดบัการศึกษา ตาํแหน่ง 

  ส่วนที 2 ความคิดเห็นต่อแนวทางการตรวจคลินิกเวชกรรมและคลินิกเฉพาะทางด้าน

เวชกรรม 

 ส่วนที 3 ขอ้คิดเห็น ขอ้เสนอแนะโดยรวม 

 

วิธีการดําเนินการวจิัย 

 เก็บรวบรวมขอ้มูล โดยส่งแบบสอบถามความคิดเห็นต่อร่างแนวทางการตรวจคลินิก

เวชกรรมและคลินิกเฉพาะทางดา้นเวชกรรม ทีสร้างขึนไปยงัพนกังานเจา้หน้าทีผู ้รับผิดชอบงาน

สถานพยาบาลทางไปรษณีย์ เมือวนัที 4 มิถุนายน 2559 และกําหนดให้ตอบกลบัภายในวนัที 30  

มิถุนายน 2559 โดยส่งไปทีสํานกัสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนบัสนุนบริการ

สุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข จาํนวน 1 ชุด และสํานักงานสาธารณสุขจงัหวดั จาํนวน 76 จงัหวดั 

จงัหวดัละ 1 ชุด แต่ละชุดประกอบดว้ยเอกสาร จาํนวน 6 ฉบบั ไดแ้ก่  

 3.2.1 แบบสอบถามความคดิเห็นทีมีต่อร่างแนวทางการตรวจมาตรฐานคลินิกเวชกรรม

และคลินิกเฉพาะทางดา้นเวชกรรม (ตรวจอนุญาตเปิดใหม)่ จาํนวน 17 หนา้  
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  3.2.2 แบบสอบถามความคิดเห็นทีมีต่อร่างแนวทางการตรวจมาตรฐานคลินิกเวช

กรรมและคลินิกเฉพาะทางดา้นเวชกรรม (ตรวจเฝ้าระวงั) จาํนวน 19 หนา้ 

       3.2.3 ร่างบนัทึกคาํชีแจงทีมีต่อแนวทางการตรวจมาตรฐานคลินิกเวชกรรมและคลินิก

เฉพาะทางดา้นเวชกรรม (ตรวจเฝ้าระวงั) จาํนวน 14 หนา้ 

 3.2.4 ร่างแนวทางการตรวจมาตรฐานคลินิกเวชกรรมและคลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง 

จาํนวน 17 หนา้ 

    3.2.5 ร่างแนวทางการตรวจมาตรฐานคลินิกเวชกรรมและคลินิกเฉพาะทางด้าน         

เวชกรรม (ตรวจเฝ้าระวงั) จาํนวน 18 หนา้ 

 

 การประมวลผลข้อมูล 

 ลงขอ้มูลกลุ่มตวัอย่างในคอมพิวเตอร์ ใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูปช่วยประมวลผล 

 

 การวเิคราะห์ข้อมูล  

 การศึกษาครังนีวเิคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ความถี ร้อยละ ค่าตาํสุด 

ค่าสูงสุด ค่าเฉลีย  ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 
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บทที 4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

 การศึกษาเรือง การพฒันาแนวทางการตรวจคลินิกเวชกรรมและคลินิกเฉพาะทาง     

ดา้นเวชกรรม มีวตัถุประสงค์เพือพฒันาแนวทางการตรวจคลินิกเวชกรรมและคลินิกเฉพาะทาง         

ดา้นเวชกรรม โดยส่งแบบสอบถามความคิดเห็นทีมีต่อร่างแนวทางการตรวจคลินิกเวชกรรมและ

คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม (ร่างแนวทางการตรวจฯ) ทีพฒันาขึนไปยงัพนกังานเจา้หน้าที

ผูรั้บผิดชอบงานสถานพยาบาล สํานกัสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุน

บริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข จาํนวน 1 ชุด และสํานักงานสาธารณสุขจงัหวดั จาํนวน 76 

ชุด โดยมีการตอบกลบั จาํนวน 50 จงัหวดั คิดเป็นร้อยละ 64.9 โดยไดรั้บแบบสอบถามความคิดเห็น

ทีมีต่อร่างแนวทางการตรวจครบทังตรวจอนุญาตเปิดใหม่และตรวจเฝ้าระวงั ครบทงั 2 ฉบบั 

จาํนวน 49 จงัหวดั อีก 1 จงัหวดั ได้รับเฉพาะแบบสอบถามความคิดเห็นทีมีต่อร่างแนวทางการ

ตรวจเฝ้าระวงั มีผลการวเิคราะห์ขอ้มูลดงันี 

ตอนที 1 ข้อมูลทัวไปของกลุ่มตัวอย่าง 

 ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอย่างผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 

67.3  อายุอยู่ระหวา่ง 31-40 ปี  (อายุเฉลีย  38.1±0.474 ปี) ร้อยละ 47 โดยมอีายุน้อยทีสุด  25 ปี  อายุ

มากทีสุด 56 ปี ระยะเวลาปฏิบติังานน้อยกว่า 5 ปี (ระยะเวลาปฏิบติังานเฉลีย  6.24± 5.659 ปี)       

ร้อยละ 69.4 ระยะเวลาปฏิบติังานน้อยทีสุด  น้อยกว่า 1 ปี ระยะเวลาปฏิบติังานมากทีสุด  20 ปี 

ระดบัการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 69.4 ตาํแหน่งเภสัชกร ร้อยละ 77.6  ดงัตารางที 3 
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ตารางที 3 จํานวนและร้อยละของประชากรทีศึกษาจําแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล (ข้อมูลจาก

 แบบสอบถาม) กรณีตรวจอนุญาตเปิดใหม่  

 

 

 

สถานภาพ จาํนวน (คน) ร้อยละ 

เพศ 

      ชาย 

      หญิง 

 

16 

33 

 

32.7 

67.3 

อายุ 

      20-30 ปี 

      31-40 ปี 

      41-50 ปี 

      51-60 ปี 

      อายุเฉลีย   38.14 

      อายุนอ้ยทีสุด  25 

      อายุมากทีสุด   56 ปี 

     ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน  0.474 

 

11 

23 

10 

5 

 

22.4 

47.0 

20.4 

10.2 

ระยะเวลาปฏิบัติงาน 

      นอ้ยกว่า 5 ปี 

      6-10 ปี 

      11-15 ปี 

      16-20 ปี 

      ระยะเวลาปฏิบติังานเฉลีย  6.24 ปี 

      ระยะเวลาปฏิบติังานนอ้ยทีสุด  นอ้ยกวา่ 1 ปี 

      ระยะเวลาปฏิบติังานมากทีสุด  20 ปี 

      ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน  5.659 

 

30 

10 

4 

5 

 

61.2 

20.4 

8.2 

10.2 
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ตารางที 3 จํานวนและร้อยละของประชากรทีศึกษาจําแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล (ข้อมูลจาก 

 แบบสอบถาม) กรณีตรวจอนุญาตเปิดใหม่ (ต่อ) 

 

 

ตอนที 2 ผลสํารวจความคิดเห็นทีมีต่อร่างแนวทางการตรวจคลินิกเวชกรรมและคลินิกเฉพาะ

 ทางด้านเวชกรรม กรณีตรวจอนุญาตเปิดใหม่  

 ผลการสํารวจความคิดเห็นทีมีต่อร่างแนวทางการตรวจคลินิกเวชกรรมและคลินิก

เฉพาะทางดา้นเวชกรรม นาํเสนอเฉพาะหวัขอ้การตรวจทีมีแก้ไข พฒันาจากเดิมเท่านัน โดยไม่ได้

นาํเสนอในส่วนของหัวข้อทีไม่มีการแก้ไข ดงันันตวัเลขหัวข้อการตรวจจะแสดงเฉพาะทีมีการ

เปลียนแปลงแก้ไขเท่านนั ทงันีสามารถศึกษาไดจ้ากร่างแนวทางการตรวจคลินิกเวชกรรมและ

คลินิกเฉพาะทางดา้นเวชกรรมตามเอกสารภาคผนวก ก   

 ผลการศึกษาหมวดลกัษณะทวัไปพบว่า กลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยกบัทุกขอ้การตรวจในร่าง

แนวทางการตรวจคลินิกเวชกรรมและคลินิกเฉพาะทางดา้นเวชกรรมทีพฒันาขึน มากกวา่ร้อยละ  

80.0 ทุกขอ้ โดยร้อยละของกลุ่มตวัอย่างเห็นดว้ยอยู่ในช่วง 83.7 ถึง 100.00 กลุ่มตวัอย่างเห็นด้วย

ทงัหมด (ร้อยละ 100) ในประเด็นการตรวจทีกําหนดให้คลินิกจะต้องแสดงป้ายคาํเตือนผูป่้วยมี

ครรภ์ให้แจง้เจา้หน้าที และกลุ่มตวัอย่างไดใ้ห้ความเห็นประกอบกรณีทีคลินิกมีบริการเอ็กซเรย ์

และร่างแนวทางการตรวจฯ ซึงกําหนดให้คลินิกแสดงหนังสือแจ้งหรือเอกสารการติดต่อจาก

สถานภาพ จาํนวน (คน) ร้อยละ 

ระดับการศึกษาสูงสุด 

     อนุปริญญา 

     ปริญญาตรี 

     สูงกวา่ปริญญาตรี 

 

1 

34 

14 

 

2.0 

69.4 

28.6 

ตําแหน่ง 

      หวัหนา้กลุ่มงานคุม้ครองผูบ้ริโภค 

      เภสัชกรตาํแหน่งปฏิบติัการและชาํนาญการ 

      นกัวชิาการสาธารณสุข 

      เจา้พนกังานเภสัชกรรม 

 

1 

38 

7 

3 

 

2.0 

77.6 

14.3 

6.1 
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กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เพือนัดหมายมาตรวจสอบ กรณีทีมีบริการเอ็กซเรย์ ย ังไม่ได้เปิด

ใหบ้ริการ เพือแสดงเจตนารมณ์จะขอใบอนุญาต เพราะหากรอการไดรั้บอนุญาตจากหน่วยงานอืน

จะใชเ้วลานาน แต่ถา้อนุญาตให้ใช้เครืองเอกซเรย์ จะต้องไดรั้บอนุญาตจากกรมปรมาณูเพือสันติ

เท่านนัจึงอนุญาตให้ใช้ได ้นอกจากนีกลุ่มตวัอย่างยงัให้ความเห็นประกอบหวัขอ้การตรวจในร่าง

แนวทางการตรวจฯทีมีการกาํหนดตวัอย่างไวอ้ย่างชัดเจนกรณี อ่างฟอกมือชนิดไม่ใช้มือเปิด-ปิดนาํ 

เช่น ก๊อกนาํแบบกา้นยาว ก๊อกนาํแบบใชเ้ทา้เหยยีบเปิด-ปิดนาํ หรือ เป็นแบบเซนเซอร์ พร้อมมีสบู่

เหลว ผา้เช็ดมือหรือกระดาษเช็ดมือทีใชค้รังเดียว เพือความชดัเจน  

 แต่อย่างไรก็ตามกลุ่มตวัอย่างบางส่วนไม่เห็นด้วยกับแนวทางการตรวจฯในบาง

ประเด็น ซึงได้แก่ การกําหนดให้ทีนังพักคอยของผู ้ป่วยและญาติทีจะต้องเป็นทีนงัทีมีพนักพิง      

โดยกลุ่มตวัอย่างให้เหตุผลวา่ ทีนงัพกัคอยของผูป่้วยและญาติ ไม่ควรบังคบัสําหรับการตรวจฯ 

เนืองจากเกา้อีทีนงัสบายอาจไม่จาํเป็นตอ้งมีพนกัพิง ควรดูตามความเหมาะสมน่าจะเพียงพอ ไม่ตอ้ง

ลงรายละเอียดมากจนเกินไป แลว้แต่การออกแบบของคลินิกแต่ละแห่ง ซึงอาจใชโ้ซฟาเป็นทนีงัพกั

คอยของผูป่้วยหรือญาติก็ได ้และบางกลุ่มตวัอย่างเห็นว่าทีนงัพกัคอยของผูป่้วยไม่ควรเป็นแบบ

ลอ้เลือน 

 หวัขอ้การตรวจ อ่างฟอกมือซึงกาํหนดใหค้ลินิกตอ้งเป็นชนิดไม่ใช้มือเปิด-ปิดนาํ เช่น 

ก๊อกนาํแบบกา้นยาว ก๊อกนาํแบบใชเ้ทา้เหยบีเปิด-ปิดนาํ หรือ เป็นแบบเซนเซอร์ พร้อมมีสบู่เหลว 

ผา้เช็ดมือหรือกระดาษเช็ดมือทีใชค้รังเดียว ซึงกลุ่มตวัอย่างเห็นว่า ก๊อกนาํก้านยาวหาซือยาก บาง

คลินิกเป็นคลินิกเล็กๆ มีก๊อกนาํ อ่างลา้งมือก็เพียงพอแล้ว ไม่ตอ้งจาํก ัดรูปแบบ และคลินิกบาง

ประเภทใชเ้จลลา้งมือแทนได ้

  กลุ่มตวัอย่างบางส่วนไม่เห็นดว้ยกบัหวัขอ้การตรวจทีกาํหนดให้ตอ้งมีแสงสว่างและ

ระบายอากาศเพียงพอ ไม่มีกลินอบัทึบ โดยให้เหตุผลว่าไม่จําเป็นต้องมีพัดลมดูดอากาศใน

อตัราส่วน 1:20 ตามทีร่างแนวทางการตรวจฯกําหนด โดยควรดูความเหมาะสมของสถานที และ

จาํนวนพดัลมดูดอากาศควรพิจารณาปัจจยัอืนดว้ย เช่น การไหลเวยีนของอากาศ รวมทงัการกาํหนด

ความสูงของสถานพยาบาลไม่ตาํกวา่ 2.6 เมตร กลุ่มตวัอย่างเห็นว่าไม่มีความจาํเป็นตอ้งวดัความสูง 

 หัวข้อการบริการเ อกซเรย์ กําหนดให้ มีหนังสือแจ้งหรือ เอกสารติดต่อจาก                

กรมวทิยาศาตร์การแพทย ์กลุ่มตวัอย่างกลวัวา่ ผูป้ระกอบการอาจไม่ได้ให้ดาํเนิการตรวจสอบจริง       

ซึงการตรวจห้องเอกซเรย์ให้พิจารณาใบอนุญาตจากกรมวทิยาศาสตร์การแพทย์หรือสํานักงาน
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ปรมาณูเพือสันติ โดยกลุ่มตัวอย่างไม่ตอ้งตรวจหัวข้อนีเนืองจากมีหน่วยงานทีเกียวข้องตรวจ

มาตรฐานดา้นนีแลว้  

 สําหรับหวัขอ้การตรวจ เรืองการติดตงัถงัดบัเพลิง ในร่างแบบตรวจกาํหนดว่าให้วาง

ถงัดบัเพลิงกบัพืนได ้แต่กลุ่มตวัอยา่งเห็นวา่ไม่ควรวางถงัดบัเพลิงกบัพืน โดยให้เหตผลว่า อาจทาํ

ให้เกิดการสูญหายหรือเกิดอนัตรายกบัเด็ก ซึงกลุ่มตวัอย่างเขา้ใจว่าตามข้อกาํหนดของท้องถิน      

ถงัดบัเพลิงตอ้งแขวนหรือมีทีวางสูงจากพืน บางกลุ่มตวัอย่างเห็นวา่ไม่ควรมีป้ายจุดแสดงแสดงทีตงั

เครืองดบัเพลิง แต่พนกังานคลินิกทุกคนตอ้งทราบวา่เครืองดบัเพลงิตงัอยู่ทีใด 

  หวัขอ้การตรวจ ระบบการฆ่าเชือทีเหมาะสม วธีิการอบแก๊สไม่เหมาะสมสําหรับการ

ฆ่าเชือเครืองมือใหป้ราศจากเชือในคลินิก  

 กลุ่มตวัอย่างบางส่วนไม่เห็นดว้ยกบัหวัขอ้การตรวจ เครืองวดัรังสีประจาํบุคคลสาํหรับ

เจ้าหน้าทีปฏิบติังานทุกคน  กลุ่มตวัอย่างเห็นว่าประโยคนีไม่จดัเจน อ่านแล้วไม่เข้าใจ ควรมี

คาํอธิบายให้ชดัเจนมากยิงขึนในคาํชีแจง ประตูและผนงัของห้องให้บริการทางรังสีวินิจฉัยต้อง

ป้องกันอนัตรายจากรังสีไดแ้ละมีอุปกรณ์ป้องกันอนัตรายจากรังสีตามมาตรฐานของสํานักงาน

ปรมาณูเพือสันติ  ควรมีคาํอธิบายในคาํชีแจงวา่ดูจากอะไร ตูเ้ก็บอุปกรณ์ โต๊ะหรือชนัวางอุปกรณ์

ทางรังสี การเพิมหวัขอ้การตรวจนีทาํใหมี้รายการตรวจมากเกินไป การมีไฟสัญญาณแสดงการใช้

งานของเครืองกําเนิดรังสีติดไวด้้านนอกของประตูอาจไม่จาํเป็นต้องระบุว่าเป็นไฟสัญญาณ         

อาจเป็นสัญลกัษณ์หรือขอ้ความแทน 

 ส่วนหวัขอ้การตรวจ ขนาดความกวา้งของประตู กลุ่มตวัอย่างมีความเห็นทีแตกต่างกนั 

2 กลุ่มดงันี กลุ่มตวัอย่างเห็นวา่ควรเพิมขนาดจาก 80 เซนติเมตร เป็น 90 เซนติเมตร และควรเปลียน

ขอ้ความผูพิ้การสามารถเขา้ออกไดอ้ยา่งสะดวกเป็น มีอุปกรณ์อาํนวยความสะดวกสําหรับผูพ้ิการ 

ผูสู้งอาย ุเช่น รถเขน็ ไมค้าํยนั อุปกรณ์เคลือนยา้ยผูป่้วย แต่ในบางกลุ่มตวัอย่างเห็นว่าขนาดประตู

เขา้ออก ไม่ตาํกวา่ 80 เซนติเมตร นนั ทุกคนสามารถเขา้ออกไดส้ะดวกอยูแ่ลว้ จึงไม่จาํเป็นตอ้งระบุ

คาํวา่ ผูพิ้การสามารถเขา้ออกไดอ้ยา่งสะดวก 

 หวัขอ้การตรวจ มีทางลาดเอียงสําหรับรถเข็นผูป่้วย กรณีทีขา้งหน้าทางเข้าคลินิกมี

ความสูงไม่สะดวกแก่คนพิการหรือผู ้ป่วยสูงอายุทีใช้รถเข็น กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าควรเป็น

ขอ้เสนอแนะ ไม่ใช่บังคับรวมทุกประเภทคลินิก บางคลินิกเช่าอาคารพาณิชย์ไม่สะดวกทีจะ

ปรับปรุง แต่บางกลุ่มเห็นวา่ควรระบุความสูงหรือองศาเพือง่ายต่อการตดัสินใจของกลุ่มตวัอย่าง 

 นอกจากนีกลุ่มตวัอย่าง มีขอ้เสนอแนะในระบบการฆ่าเชือเครืองมือดว้ยการแช่นาํยา

หรือการอบแก๊ส ถ ้าคลินิกมีการทําหัตการทัวไป เช่น ทาํแผล อาจไม่จาํเป็นต้องมี autoclave            
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ถา้คลินิกใช้ disposable set ป้ายเครืองหมายห้ามสูบบุหรีควรเป็นแบบทีกฎหมายวา่ดว้ยคุม้ครอง

สุขภาพผูไ้ม่สูบบุหรีฯ กาํหนด ใหมี้ขอ้ความแสดงค่าปรับ ฝ่าฝืนมีโทษปรับ 2,000 บาท ขยะติดเชือ

ประเภทเข็มฉีดยาควรแนะนาํใหทิ้งลงภาชนะแขง็ก่อนนาํบรรจุลงถุงแดงเพือป้องกนัการทมิแทงคน

เก็บขยะ ควรมีบนัทึกการส่งขยะติดเชือ แต่ละเดือนทีใหส้ามารถตรวจสอบได ้ดงัตารางที 4 

  

ตารางที 4 จํานวนและร้อยความคิดเห็นทีมีต่อมาตรฐานทัวไปของสถานพยาบาล กรณีตรวจ

 อนุญาตเปิดใหม่ * 

 

หัวข้อ 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

จํา
น

วน
 

ร้อ
ยล

ะ 

จํา
น

วน
 

ร้อ
ยล

ะ 

       1. ลักษณะโดยทัวไปของสถานพยาบาล 

 1.3.2 มีส่วนทีนงัพักคอยของผู้ป่วยและญาติทีเหมาะสม  ไม่

นอ้ยกว่า 5- 10 ทีนงัและทีนังต้องมีพนักพิง 

41 83.7 8 16.3 

   1.4 การสัญจรและการเ คลือนย้ายผู้ ป่วยต้องกระทําได้

โดยสะดวก โดยเฉพาะเมือเกิดภาวะฉุกเฉิน 

       1.4.1 ขนาดความกวา้งของประตู เ ข้า-ออก ไม่ตําก ว่า         

80 เซนติเมตร และผู้พิการสามารถเข้าออกได้อย่างสะดวก  

47 95.9 2 4.1 

       1.4.2 มีทางลาดเอียงสําหรับรถเข็นผูป่้วย กรณีทีข้างหน้า

ทางเข้าคลินิกมีความสูงไม่สะดวกแก่คนพิการหรือผู้ป่วยสูงอายุ

ทีใช้รถเข็น 

44 89.8 5 10.2 

        1.5.3 อ่างฟอกมือชนิดไม่ใช้มือเปิด-ปิดนาํ เช่น ก๊อกนํา

แบบก้านยาว ก๊อกนําแบบใช้เท้าเหยียบเปิด-ปิดนํา หรือ เป็น

แบบเซนเซอร์ พร้อมมีสบู่เหลว ผา้เช็ดมือหรือกระดาษเช็ดมือที

ใชค้รังเดียว 

 

41 

 

83.7 8 16.3 
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ตารางที 4 จํานวนและร้อยความคิดเห็นทีมีต่อมาตรฐานทัวไปของสถานพยาบาล กรณีตรวจ

 อนุญาตเปิดใหม่  * (ต่อ) 

 

รายการตรวจ 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

จํา
น

วน
 

ร้อ
ยล

ะ 

จํา
น

วน
 

ร้อ
ยล

ะ 

1.9 มีระบบควบคุมการติดเชือทีเหมาะสม (นอกเหนือจาก

พิจารณาในภาพรวมแล้ว ให้ตรวจสอบการทาํความสะอาด

และทาํใหเ้ครืองมือปราศจากเชือ ในห้องบาํบดัรักษาหรือใน

บริเวณ 

ทีมีงานหตัถการดว้ย) 

        1.9.1 ทําความสะ อาด ด้วย Autoclave (กรณีทีมีการ

ให้บริการผ่าตัดต้องมีเครือง Autoclave ด้วย) 

46 93.9 3 6.1 

        1.9.2 แช่นาํยาฆ่าเชือ/อบแก๊ส 44 89.8 5 10.2 

   1.10 กรณีบริการเอกซเรย์ การบริการจะต้องได้มาตรฐานและ

ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานทีรับผิดชอบตามกฎหมายหรือ

หน่วยงานอืนทีได้รับมอบหมาย 

       1.10.1 มี ห นั งสื อ แ จ้ ง ห รื อ เ อ ก ส า รก า รติ ด ต่ อ จ า ก

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เพือนัดหมายมาตรวจสอบ 

44 89.8 5 10.2 

       1.10.2 เครืองใช้ทัวไป 

              1.10.2.1 มีตู้เก็บอุปกรณ์ เครืองมือทางรังสีเทคนิค 

เป็นสัดส่วน 

45 91.8 4 8.2 

             1.10.2.2 โต๊ะหรือชันสําหรับวางอุปกรณ์ เครืองมือ 

เครืองใช้ 

46 93.9 3 6.1 

              1.10.2.3 เสือผ้าสําหรับการตรวจทางรังสี 46 93.9 3 6.1 

             1.10.2.4 เครืองมือวัดความหนาผู้ป่วย (ถ้ามี) 44 89.8 5 10.2 
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ตารางที 4 จํานวนและร้อยความคิดเห็นทีมีต่อมาตรฐานทัวไปของสถานพยาบาล กรณีตรวจ

 อนุญาตเปิดใหม่  * (ต่อ) 

 

รายการตรวจ 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

จํา
น

วน
 

ร้อ
ยล

ะ 

จํา
น

วน
 

ร้อ
ยล

ะ 

   1.10.3 เครืองมือ อุปกรณ์ ในการตรวจวินิจฉัยและรักษา 

      1.10.3.1 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากรังสีสําหรับผู้ป่วย 

          1.10.3.1.1 เ สือตะกัวและปลอกคอตะกัว (Thyroid 

Shield) 

           1.10.3.1.2  ฉากกันรังสี 

46 93.9 3 6.1 

       1.10.3.2 ตู้ส่องฟิล์มหรือจอแสดง ผลภาพถ่ายทางรังสี

ระบบดิจิทัล 

44 89.8 5 10.2 

      1.10.3.3 เครืองวัดรังสีประจําบุคคลสําหรับเจ้าหน้าที

ผู้ปฏิบัติงานทุกคน 

44 89.8 5 10.2 

      1.10.4 ในกรณีทีมีห้องถ่ายภาพต้องมีความปลอดภัยทาง

รังสี ดังนี    

46 93.9 3 6.1 

          1.10.4.1 ประตูและผนังของห้องให้บริการทางรังสี

วินิจฉัยต้องป้องกันอันตรายจากรังสีได้และมีอุปกรณ์ป้องกัน

อันตรายจากรังสีตามมาตรฐานของสํานักงานปรมาณูพื

อสันติ 

    

          1.10.4.2 ป้ายสัญลักษณ์แสดงเขตรังสี 47 95.9 2 4.1 

          1.10.4.3 มีไฟสัญญาณแสดงการใช้งานของเครือง

กําเนิดรังสีติดไว้ด้านนอกของประตู 

46 93.9 3 6.1 

    1.10.4.2 ป้ายคําเตือนผู้ป่วยมีครรภ์ให้แจ้งเจ้าหน้าที 49 100.0 0 0.0 
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ตารางที 4 จํานวนและร้อยความคิดเห็นทีมีต่อมาตรฐานทัวไปของสถานพยาบาล กรณีตรวจ

 อนุญาตเปิดใหม่  * (ต่อ) 

 

รายการตรวจ 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

จํา
น

วน
 

ร้อ
ยล

ะ 

จํา
น

วน
 

ร้อ
ยล

ะ 

        1.11.3 ติดตังเครืองดับเพลิงส่วนบนสูงจากพืนไม่เกิน 

1.5 เมตร หรือวางกับพืน อยู่ในทีมองเห็นอย่างชัดเจน และ

ควรมีป้ายแสดงจุดทีตังถังดับเพลิง 

42 85.7 7 14.3 

* ตวัหนงัสือจะทึบเขม้และเอียง หมายถึง ส่วนทีไดมี้การพฒันา แก้ไขและเพิมเติม  

  

 ผลการศึกษาหมวดลกัษณะการใหบ้ริการของคลินิก พบว่า กลุ่มตวัอย่างเห็นดว้ยกบัทุก

ขอ้การตรวจในร่างแนวทางการตรวจคลินิกเวชกรรมและคลินิกเฉพาะทางดา้นเวชกรรมทีพฒันาขึน 

มากกวา่ร้อยละ  93.9 โดยร้อยละของกลุ่มตวัอย่างเห็นดว้ยอยู่ในช่วง 93.9 ถึง 100.00 กลุ่มตวัอย่าง

เห็นดว้ยทงัหมด (ร้อยละ 100) ในประเด็นการตรวจทีกําหนดให้คลินิกมีพืนทีให้บริการจะต้องมี

พืนทีเชือมและเปิดติดต่อถึงกนัไดแ้ละไม่ตงัอยู่ในพืนทีเดียวกบัสถานทีขายยาตามกฎหมาย และบาง

กลุ่มตวัอย่างการไม่เห็นดว้ยเนืองจาก ร่างแนวทางการตรวจฯ  ใหบ้ริการทีไดม้าตรฐานตามลกัษณะ

วิชาชีพ ควรระชัดเจนว่าเป็นมาตรฐานวชิาชีพเวชกรรม/แพทยสภา ส่วนหัวข้อการตรวจพืนที

ให้บริการจะ ต้องไ ม่ตังอยู่ในส ถานทีเ ดียวกับสถานพยาบาลของกระทรวง  ทบวง กรม 

กรุงเทพมหานคร เมืองพทัยา องค์การบริการส่วนจงัหวดั เทศบาล องค์การบริการส่วนตาํบล 

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถินอืน และสภากาชาดไทย ซึงใหบ้ริการในลกัษณะเดียวกนั กลุ่มตวัอย่าง

เห็นวา่ควรสร้างทางเลือกอืนๆทีดี สําหรับประชาชนเสมอ ดงัตารางที 5 
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ตารางที 5  จํานวนและร้อยความคิดเห็นทีมีต่อลักษณะการให้บริการของคลินิก  กรณีตรวจ 

 อนุญาตเปิดใหม่  *  

 

รายการตรวจ 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

จํา
น

วน
 

ร้อ
ยล

ะ 

จํา
น

วน
 

ร้อ
ยล

ะ 

2.คลินิกต้องมีลักษณะการให้บริการดังต่อไปนี 

   2.1 มีความปลอดภัย มีความสะดวก และเหม าะสมต่อ       

ให้บริการและผู้รับบริการ 

48 98 1 2 

   2.2 มีการให้บริการทีได้มาตรฐานตามลักษณะวิชาชีพ ตามที

สภาวิชาชีพหรือคณะกรรมการวิชาชีพประกาศกําหนด แล้วแต่

กรณี 

46 93.9 3 6.1 

    2.3 พืนทีให้บริการจะต้องมีพืนทีเชือมและเปิดติดต่อถึงกันได้

และไม่ตังอยู่ในพืนทีเดียวกับสถานทีขายยาตามกฎหมายว่าด้วย

ยาหรือพืนทีเดียวกับการประกอบอาชีพอืน 

49 100.0 0 0.0 

   2.4 พืนทีให้บริการจะต้องไม่ตังอยู่ ในสถานที เดียวกั บ

สถานพยาบาลของกระทรวง ทบวง กรม กรุงเทพมหานคร 

เมืองพัทยา องค์การบริการส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริการ

ส่วนตําบล องค์กรปกครองส่วนท้องถินอืน และสภากาชาดไทย 

ซึงให้บริการในลักษณะเดียวกัน 

48 98.0 1 2.0 

   2.5 ในกรณีทีมีการให้บริการในอาคารเดียวกบัการประกอบ

กิจการอืน จะตอ้งมีการแบ่งพืนทีให้ชัดเจน และกิจการอืนต้อง

ไม่กระทบกระเทือนต่อการประกอบวิชาชีพ รวมทังสามารถ

เคลือนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินได้สะดวก 

47 95.9 2 4.1 

       2.5.1 สถานพยาบาลต้องมีประตู เขา้-ออก คนละทางกับการ

ประกอบกิจการอืน 

49 100.0 0 0.0 
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ตารางที 5 จํานวนและร้อยความคิดเห็นทีมีต่อลักษณะการให้บริการของคลินิก  กรณีตรวจ 

 อนุญาตเปิดใหม่  * (ต่อ) 

 

* ตวัหนงัสือจะทึบเขม้และเอียง หมายถึง ส่วนทีไดมี้การพฒันา แก้ไขและเพิมเติม  

  

 ผลการศึกษาหมวดลกัษณะการแสดงรายละเอียดเกียวกบัชือสถานพยาบาล  ผูป้ระกอบ

วชิาชีพหรือผูป้ระกอบโรคศิลปะในสถานพยาบาล อตัราค่ารักษาพยาบาล ค่าบริการ และสิทธิผูป่้วย 

พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยกบัทุกขอ้การตรวจในร่างแนวทางการตรวจ ฯ ทีพฒันาขึน มากกวา่ร้อย

ละ  89.0 โดยร้อยละของกลุ่มตวัอย่างเห็นดว้ยอยู่ในช่วง 89.8 ถึง 100.00 กลุ่มตวัอย่างเห็นด้วย

ทงัหมด (ร้อยละ 100) กบั 4 ประเดน็การตรวจการโฆษณาคุณวฒิุหรือความสามารถของผูป้ระกอบ

วชิาชีพเวชกรรม การโฆษณาบริการทางการแพทย์ การโฆษณาอตัราค่ารักษาพยาบาลทีมีเงือนไข 

ตอ้งกาํหนดวนัเริมตน้และสินสุดของระยะเวลาใหช้ดัเจนและหา้มโฆษณาโดยใชส้ถาบนั หน่วยงาน

ของรัฐมารับรองมาตรฐาน เวน้แต่ไดรั้บอนุญาตจากผู ้อนุญาต กลุ่มตวัอย่างได้ให้เหตุผลประกอบ

หวัขอ้การตรวจ คาํนาํหน้าชือหรือต่อทา้ยของชือคลินิกตอ้งประกอบดว้ยลกัษณะ ควรระบุคาํว่า 

คลินิกเวชกรรม และคําว่า ชือคลินิกต้องไม่ซํากันในจงัหวดัเดียวกัน ป้ายสอบถามอัตราค่า

รายการตรวจ 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

จํา
น

วน
 

ร้อ
ยล

ะ 

จํา
น

วน
 

ร้อ
ยล

ะ 

       2.5.2 การกนัพืนทีต้องเป็นสัดส่วน แสดงให้เห็นประจกัษ ์

ชดัเจนและถาวร 

48 

 

98.0 1 2.0 

   2.6 ในกรณีทีมีการให้บริการของลักษณะสหคลินิกหรือ      

มีคลินิกหลายลักษณะ อยู่ในอาคารเดียวกนั จะตอ้งมีการแบ่ง

สัดส่วนพืนทีให้ช ัดเจน และแต่ละสัดส่วนต้องมีพืนทีและ

ลกัษณะตามมาตรฐานของการใหบ้ริการนัน  แต่ละสาขาตอ้งมี

อย่างนอ้ย 1 หอ้งตรวจโรค ซึงต้องประกอบด้วย โต๊ะตรวจโรค 

1 ตวั เตียงตรวจโรค 1 เตียง ทีได้มาตรฐานทางการแพทย ์และ

อ่างฟอกมือชนิดทีไม่ใช้มือ เปิด-ปิดนาํ สบู่ และ ผ้าเช็ดมือ หรือ

กระดาษเช็ดมือทีใชค้รังเดียว 

48 
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รักษาพยาบาล ตามร่างแนวทางการตรวจระบุขนาดตวัอกัษรสูง 10 เซนติเมตร ป้ายค่อนขา้งใหญ่ 

กลุ่มตวัอย่างเคยสนบัสนุนป้ายสูง 10 เซนติเมตร ตวัอกัษรสูง 6.5 เซนติเมตร ตวัอกัษรสามารถ

มองเห็นได้ชดัเจน ขนาดตวัอกัษรป้ายสอบถามอตัราค่าบริการควรอยู่ในดุลยพินิจของพนกังาน

เจา้หนา้ที  หวัขอ้การตรวจ หา้มโฆษณาการอา้งอิงรายงานวิชาการ ผลงานวจิยั สถิติ หรือยนืยนัหรือ

รับรองขอ้เทจ็จริงอนัใดอนัหนึงในการพนกังานเจา้หนา้ทีเห็นวา่เป็นการเพิมภาระงานเนืองจากตอ้ง

พิจารณาผลงานวชิาการซึงการพิจารณาตอ้งใชค้วามชาํนาญเฉพาะดา้น จากหวัขอ้การตรวจชืคลินิก

ทีตังอยู่ในอําเภอหรือในเขตเดียวกันจะต้องมีชือไม่ซํากัน กลุ่มตวัอย่างเห็นว่าควรเปลียนเป็น 

จงัหวดั เนืองจากปัจจุบนัการทาํตลาดของคลินิกกระจายกวา้งขวางกว่าในอดีต นอกจากนี คาํ

ประกาศสิทธิผูป่้วยกลุ่มตวัอย่างเห็นวา่ ไม่ตอ้งกาํหนดขนาด ควรอยู่ในดุลยพินิจ แต่ชนาดกระดาษ

ใหใ้หญ่กวา่ป้ายเอ 4   

 อย่างไรก็ตาม กลุ่มตวัอยา่งไดเ้สนอแนะว่า การแสดงหลกัฐานการชาํระค่าธรรมเนียม

การประกอบกิจการสถานพยาบาล (แบบ ส.พ.12) ในทีเปิดเผยและเห็นไดช้ดัเจน กลุ่มตวัอย่างเห็น

วา่ไม่จาํเป็นตอ้งเป็นบริเวณทางเขา้สถานพยาบาล  ป้ายแสดงชือภาพถ่ายและเลขใบอนุญาตของผู ้

ประกอบวชิาชีพเวชกรรม ใหแ้สดงบริเวณทีเห็นไดช้ดัเจน ไม่ต้องแสดงหน้าห้องตรวจ ป้ายแสดง

ใหผู้รั้บบริการทราบวา่สามารถสอบถามอตัราค่าบริการและค่ารักษาพยาบาลไดจ้ากทีใด คาํประกาศ

สิทธิผูป่้วย กลุ่มตวัอย่างเห็นวา่ไม่ตอ้งระบุขนาด ขอ้ความแสดงวนั เวลา ให้บริการ ควรกาํหนดสี

ป้าย และสีตวัอกัษร กาํหนดขนาดอกัษรทีชดัเจน กลุ่มตวัอย่างพบปัญหาใช้ตวัอักษรและสีป้ายไม่

เหมาะสม เช่น สีแดงหรือสีเขียวเหมือนร้านขายยา การติดตงัป้ายชือสถานพยาบาลในตาํแหน่งที

มองเห็นไดช้ดัเจนจากภายนอกและเหมาะสม ใหนิ้ยามคาํวา่ เหมาะสมเพือความชดัเจน และในการ

ตรวจคลินิกควรระบขุนาดเตียงไวใ้นแนวทางการตรวจ ดงัตารางที 6 
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ตารางที 6  จํานวนและร้อยความคิดเห็นทีมีต่อการแสดงรายละเอียดเกียวกับสถานพยาบาล        

 กรณีตรวจอนุญาตเปิดใหม่  *  

 

 

รายการตรวจ 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

จํา
น

วน
 

ร้อ
ยล

ะ 

จํา
น

วน
 

ร้อ
ยล

ะ 

  3. การแสดงรายละเอียดเกียวกับชือสถานพยาบาล ผู้ประกอบ

วิชาชีพหรือผู้ประกอบโรคศิลปะในสถานพยาบาล อัตราค่า

รักษาพยาบาล ค่าบริการและสิทธิผู้ป่วย 

3.2 ติดตงัป้ายชือสถานพยาบาลในตาํแหน่งทีมองเห็นไดช้ดัเจน

จากภายนอกและเหมาะสม 

46 93.9 3 6.1 

   3.3 ชือสถานพยาบาลไม่มีข้อความลกัษณะชักชวนโอ้อวด

เกินจริงหรืออาจสือใหเ้ขา้ใจผิด 

         3.3.1 คํานํ าห น้า ชือห รือต่ อ ท้ายข องชื อค ลิ นิก ต้อ ง

ประกอบด้วยลักษณะคลินิก และลักษณะการให้บริการของ

คลินิกทีขออนุญาต 

48 98.0 1 2.0 

        3.3.2 กรณีใช้ชือภาษาต่างประเทศด้วย  ขนาดตัวอักษร

ต้องเล็กกว่าอักษรภาษาไทยและตรงกันกับชือคลินิกทีเป็น

ภาษาไทย   

47 95.9 2 4.1 

        3.3.3 ชือคลินิกต้องไม่สือความหมายหรืออ้างอิงสถาบัน

พระมหากษัตริย์ เว้นแต่ได้รับพระบรมราชานุญาต 

48 98.0 1 2.0 

        3.3.4 คลินิกทีตังอยู่ในอําเภอหรือในเขตเดียวกัน  จะต้องมี

ชือไม่ซํากัน เว้นแต่ผู้ขอรับอนุญาตเป็นบุคคลเดียวกันหรือมี

หนังสือยินยอมจากผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการคลินิก

เดิม ให้ใ ช้ชือซํากันได้  แต่ ต้องมีตัวอักษรหรือหมายเลข

เรียงลําดับหรือทีตังสถานทีต่อท้ายชือคลินิก 

45 91.8 4 8.2 



60 

 

 
 

ตารางที 6  จํานวนและร้อยความคิดเห็นทีมีต่อการแสดงรายละเอียดเกียวกับสถานพยาบาล        

 กรณีตรวจอนุญาตเปิดใหม่  * (ต่อ) 

รายการตรวจ 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

จํา
น

วน
 

ร้อ
ยล

ะ 

จํา
น

วน
 

ร้อ
ยล

ะ 

   3.4 มีข้อความแสดงวัน เวลา ให้บริก ารไว้โดยเปิดเผย 

มองเห็นได้ชัดเจนจากด้านนอกคลินิกและตรงกับเวลาทีขอรับ

อนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล 

48 

 

98.0 1 2.0 

   3.5 มีบริเวณทีต้องแสดงใบอนุญาตในบริเวณทีเปิดเผย และ

เหมาะสม เช่น บริเวณทีนังพักคอยของผู้รับบริการ 

48 98.0 1 2.0 

   3.6 มีบริเวณทีใช้แสดงหลักฐานการชําระค่าธรรมเนียมการ

ประกอบกิจการสถานพยาบาล(แบบ ส.พ.12) ในทีเปิดเผยและ

เห็นได้ชัดเจนบริเวณทางเข้าสถานพยาบาล  

45 91.8 4 8.2 

   3.7 หน้าห้องตรวจมีบริเวณให้ติดป้ายแสดงชือ ภาพถ่าย และ

เลขทีใบอนุญาตของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทีให้บริการ 

หากมีผู้ประกอบวิชาชีพ/ผู้ประกอบโรคศิลปะอืนปฏิบัติงานให้

ยืน สพ.6 ทุกคนและแสดงป้ายนีไว้ในบริเวณทีเปิดเผยและเห็น

ได้ชัดเจน 

45 91.8 4 8.2 

3.8 แสดงอัตราค่าบริการและค่ารักษาพยาบาลให้ครอบคลุมการ

บริการทีเรียกเก็บ โดยแสดงอัตราราคาต่อหน่วย และระบุ

ข้อความด้วยอักษรภาษาไทย โดยแสดงไว้ในทีเปิดเผยให้

ผู้รับบริการสามารถเห็นได้ง่าย โดยจัดทําเป็นแผ่นประกาศ 

แผ่นพับ เล่ม หรือแฟ้มเอกสาร หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

แสดงให้ผู้ป่วยทราบ   

 

48 98.0 1 2.0 
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ตารางที 6  จํานวนและร้อยความคิดเห็นทีมีต่อการแสดงรายละเอียดเกียวกับสถานพยาบาล        

 กรณีตรวจอนุญาตเปิดใหม่  * (ต่อ) 

 

รายการตรวจ 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

จํา
น

วน
 

ร้อ
ยล

ะ 

จํา
น

วน
 

ร้อ
ยล

ะ 

   3.9 มีป้ายแสดงใหผู้รั้บบริการทราบว่าสามารถสอบถามอตัรา

ค่าบริการและค่ารักษาพยาบาลได้จากทีใด ด้วยตัวอักษรไทย 

ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร แสดงไว้ในทีเห็นได้

ชัดเจน 

44 89.8 5 10.2 

   3.10 แสดงคาํประกาศสิทธิผูป่้วยไวใ้นทีเปิดเผยและเห็นได้

ง่ายอ่านได้ชัดเจน ด้วยตัวอักษรไทย ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 

1 เซนติเมตร บริเวณทีพักคอยของผู้รับบริการ 

45 91.8 4 8.2 

   3.1 1  ก ร ณีมีก า รโ ฆษณ าส ถ า นพยา บ าล ใ ห้ก ระทํ า ไ ด้   

ดังต่อไปนี 

          3.11.1 การโฆษณาคุณวุฒิ  หรือคว ามสา มารถของ      

ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการ

ประกอบวิชาชีพเวชกรรม       

49 100.0 0 0.0 

      3.11.2 การโฆษณาบริการทางการแพทย์ ให้แจ้งเฉพาะ

บริการทีมีในสถานพยาบาล ตามวัน เวลา ทีมีการให้บริการ หาก

มีโฆษณาการให้บริการฝังเข็มต้องแนบเอกสารผ่านการอบรม

จากสถาบันทีกระทรวงสาธารณสุขรับรอง 

49 100.0 0 0.0 

        3.11.3 การโฆษณาอัตราค่ารักษาพยาบาล หรือค่าบริการที

มีเงือนไข จะต้องแจ้งเงือนไขให้ผู้รับบริการทราบล่วงหน้าก่อน

ให้บริการ และจะต้องกําหนดวันเริมต้นและสินสุ ดของ

ระยะเวลาทีชัดเจน                     

49 100.0 0 0.0 
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ตารางที 6  จํานวนและร้อยความคิดเห็นทีมีต่อการแสดงรายละเอียดเกียวกับสถานพยาบาล        

 กรณีตรวจอนุญาตเปิดใหม่  * (ต่อ) 

 

 

 

 

รายการตรวจ 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

จํา
น

วน
 

ร้อ
ยล

ะ 

จํา
น

วน
 

ร้อ
ยล

ะ 

        3.11.4 ห้ามใช้ข้อความอันเป็นเท็จ หรือข้อความทีไม่มีมูล

ความจริงทังหมด หรือเพียงบางส่วนหรือมีลักษณะเป็นการ

หลอกลวง หรือปกปิดความจริง หรือทําให้เข้าใจผิดว่าเป็นจริง 

48 98.0 1 2.0 

     3.11.5 ห้ามโฆษณาโดยใช้ข้อความทีทําให้บุคคลทัวไปเข้าใจ

ว่าในสถานพยาบาลมีผู้ประกอบวิชาชีพ (บุคลากร) เครืองมือ 

เครืองใช้ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ แต่ข้อเท็จจริงกลับไม่มี

ให้บริการในสถานพยาบาล 

48 98.0 1 2.0 

       3.11.6 ห้ามโฆษณาโดยใช้สถาบัน หน่วยงาน องค์กร หรือ

บุคคลทีไม่ใช่หน่วยงานของรัฐรับรองมาตรฐาน เว้นแต่ได้รับ

อนุญาตจากผู้อนุญาต 

49 100.0 0 0.0 

          3.11.7 ห้ามโฆษณาแจ้งบริการโรคทีไม่มีอยู่ในสาขาที ผู้

ประกอบวิชาชีพมีหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร 
46 93.9 3 6.1 

          3.11.8 ห้ามโฆษณาการอ้างอิงรายงานวิชาการ ผลงานวิจัย 

สถิติ หรือยืนยันหรือรับรองข้อเท็จจริงอันใดอันหนึงในการ

โฆษณา เ พือแสดงหรือเปรียบเทียบความสามารถในการ

ให้บริการหรือการรักษาพยาบาลโดยข้อมูลทีอ้างอิงมิใช่ข้อมูล

ข่าวสารทางราชการ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผู้อนุญาต 

47 95.9 2 4.1 
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ตารางที 6 จํานวนและร้อยความคิดเห็นทีมีต่อการแสดงรายละเอียดเกียวกับสถานพยาบาล        

 กรณีตรวจอนุญาตเปิดใหม่  * (ต่อ) 

 

 

 

รายการตรวจ 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

จํา
น

วน
 

ร้อ
ยล

ะ 

จํา
น

วน
 

ร้อ
ยล

ะ 

          3.11.9 ห้ามใช้ข้อความหรือรูปภาพโอ้อวดเกินความ

จริง หรือข้อความทีกล่าวอ้างหรือ บ่งบอกว่าของตนเอง

ดีกว่า เหนือกว่า ดีทีสุด รายแรก แห่งแรก รับรองผล 100% 

หรือการเปรียบเทียบหรือการใช้ข้อความอืนใด ทีจะทําให้

ผู้รับบริการ เข้าใจว่าการบริการของสถานพยาบาลแห่งนัน 

มีคุณภ าพมาตรฐานทีดีก ว่า  เหนือกว่า ห รือสูงกว่า

สถานพยาบาลอืน หรือเกิดความคาดหวังว่าจะได้รับบริการที

ดีกว่า หรือได้ผลสูงสุด 

48 98.0 1 2.0 

      3.11.10 ห้ามโฆษณากิจการสถานพยาบาลหรือการ

โฆษณาความรู้ความสามารถ ความเชียวชาญในการ

รักษาพยาบาล หรือประสิทธิภาพประสิทธิผลของผู้

ประกอบวิชาชีพหรือสรรพคณุของเครืองมือเครืองใช้ของ

สถานพยาบาล หรือกรรมวิธีการรักษา หรือโรคทีให้การ

รักษาหรือเปรียบเทียบผลก่อนและหลังการรักษาไปใน

ทํานองให้เข้าใจผิด โดยไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการทีเป็น

มาตรฐานวิชาชีพหรือทําให้ประชาชนเกิดความคาดหวังใน

สรรพคณุเกินความจริง 

 

 

 

47 95.9 2 4.1 
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ตารางที 6 จํานวนและร้อยความคิดเห็นทีมีต่อการแสดงรายละเอียดเกียวกับสถานพยาบาล        

 กรณีตรวจอนุญาตเปิดใหม่  * (ต่อ) 

 

 

* ตวัหนงัสือจะทึบเขม้และเอียง หมายถึง ส่วนทีไดมี้การพฒันา แก้ไขและเพิมเติม  

  

 

 

 

รายการตรวจ 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

จํา
น

วน
 

ร้อ
ยล

ะ 

จํา
น

วน
 

ร้อ
ยล

ะ 

         3.11.11ห้ามโฆษณาโดยใช้ชือสถานพยาบาลหรือ

ข้อความทีทําให้ผู้รับบริการหรือประชาชน อ่าน ฟ้ง ดูแล้ว

เข้าใจผิดหรือหลงเชือว่าสถานพยาบาลนัน มีการประกอบ

กิจการดังทีโฆษณาซึงไม่ตรงกับทีได้ รับอนุญาตใ ห้

ประกอบกิจการ 

48 98.0 1 2.0 

        3.11.12 ห้ามการโฆษณาการให้บริการ “ฟรี” เว้นแต่

ได้รับความเห็นชอบจาdผู้อนุญาต ทังนีต้องกําหนดวัน เวลา 

และสถานทีให้บริการและจะต้องแสดงรายละเอียดว่าให้บริการ

ฟรี เรืองใดให้ชัดเจน 

48 98.0 1 2.0 

         3.11.13 ห้ามโฆษณาการแถมพก  แลกเปลียน  ให้สิทธิ

ประโยชน์รางวัลหรือเสียงโชค เว้นแต่การให้สิทธิประโยชน์นัน

ผู้ รับบริการได้รับประโยชน์โดยตรงและมาตรฐานการรับ

บริการทางการแพทย์ต้องไม่ตํากว่ามาตรฐานทัวไปของ

สถานพยาบาล และต้องระบุเงือนไขรายละเอียดของสิทธิ

ประโยชน์ต่าง ๆ ให้ชัดเจน และต้องกําหนดวันเริมต้นและ

สินสุดของระยะเวลาทีให้สิทธิประโยชน์นัน  ๆ

 

47 95.9 2 4.1 
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  ผลการศึกษาหมวดจาํนวนเครืองมือ เครืองใชที้จาํเป็นประจาํสถานพยาบาล พบว่า 

ร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งทีเห็นดว้ยอยูใ่นช่วง 91.8 ถึง 100 โดยกลุ่มตวัอย่างทีเห็นดว้ยทุกคน ร้อยละ 

100 คือ หวัขอ้การตรวจ การจดัเตรียมทะเบียนผู ้ป่วย ต้องระบุชือ นามสกุล อายุของผู้รับบริการ 

ส่วนกลุ่มตวัอย่างทีไม่เห็นด้วยไดใ้ห้เหตุผลประกอบวา่ คลินิกไม่ตอ้งมีทีวดัส่วนสูง เวชระเบียน    

ไม่จาํเป็นตอ้งระบุเลขทีบตัรประชาชน เพราะมีเวบ็บตัรประชาชน และควรเพิมเติมโรคประจาํตวั

ผูป่้วย ตูเ้ก็บหรืออุปกรณ์เก็บเวชระเบียน  

 หัวข้อการตรวจต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาล ทุก 10 ปี กลุ่ม

ตวัอย่างเห็นวา่มีระยะเวลานานเกินไป  เวชระเบียน การระบุชือสถานพยาบาลอย่างเดียวก็พอ กลุ่ม

ตวัอย่างเห็นวา่ คลินิกมีฐานขอ้มูลอยู่แลว้ 

 นอกจากนีกลุ่มตวัอย่างได้เสนอแนะให้เวชระเบียนเพิมข้อมูล วนั เดือน ปีเกิด ของ

คนไข ้ป้องกนั ชือ-นามสกุล ซาํกนั และซองบรรจุยาตอ้งมีฉลากยาครบถว้น ดงัตารางที 7 

 

ตารางที 7  จํานวนและร้อยความคิดเห็นทีมีต่อชนิดและจํานวนเครืองมือ เครืองใช้ กรณีตรวจ

 อนุญาตเปิดใหม่  * (ต่อ) 

 

รายการตรวจ 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

จํา
น

วน
 

ร้อ
ยล

ะ 

จํา
น

วน
 

ร้อ
ยล

ะ 

4. ชนิดและจํานวนเครืองมือ เครืองใช้ทีจํา เ ป็นประจํา

สถานพยาบาล 

   4.1 เวชระเบียน  

      4.1.1 มีตู้หรือชันหรืออุปกรณ์ เก็บเวชระเบียนทีมันคง  

ปลอดภยัและต้องจัดให้เป็นระเบียบสามารถค้นหาไดง่้าย   

48 98.0 1 2.0 

       4.1.2  มีการจดัเตรียมทะเบียนผูป่้วย มีรายการ ดังต่อไปนี 

           4.1.2.1  ชือ นามสกุล อายุ ของผู้รับบริการ 

49 100.0 0 0.0 

            4.1.2.2  เลขทีประจําตัวผู้รับบริการ 48 98.0 1 2.0 

            4.1.2.3 วัน เดือน ปี ทีมารับบริการ 48 98.0 1 2.0 
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ตารางที 7  จํานวนและร้อยความคิดเห็นทีมีต่อชนิดและจํานวนเครืองมือ เครืองใช้กรณีตรวจ

 อนุญาตเปิดใหม่  * (ต่อ) 

 

รายการตรวจ 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

จํา
น

วน
 

ร้อ
ยล

ะ 

จํา
น

วน
 

ร้อ
ยล

ะ 

          4.1.2.4 ชือ นามสกุล อายุ เพศ ทีอยู่ หมายเลขโทรศัพท ์   

(ถ ้ามี) และข้อมูลส่วนบุคคลอืน ๆ ของผู้ป่วย เช่น เชือชาติ 

สัญชาติ สถานภาพสมรส เลขทีบัตรประจําตัวประชาชน 

47 

 

 

95.9 2 4.1 

   4.2 เครืองใช้ทวัไป ในห้องตรวจโรคทุกห้องต้องประกอบด้วย 

        4.2.1 โตะ๊ตรวจโรค พร้อมเกา้อี 

48 98.0 1 2.0 

            4.2.2.3 มีปลอกหมอน ผ้าปูเตียง และผ้าคลุมตัวผู้ ป่วย 

ปริมาณเพียงพอต่อการให้บริการ 

48 98.0 1 2.0 

        4.3.5 เครืองชังนําหนัก และอุปกรณ์วัดส่วนสูง 45 91.8 4 8.2 

* ตวัหนงัสือจะทึบเขม้และเอียง หมายถึง ส่วนทีไดมี้การพฒันา แก้ไขและเพิมเติม  

 

  ผลการศึกษาหมวดยาและเวชภณัฑ์ในสถานพยาบาล พบว่า กลุ่มตวัอย่างเห็นด้วยช่วง

ร้อยละ 81.6 ถึง 98 โดยหัวข้อทีเห็นดว้ยมากทีสุดคือ การมีแผนส่งต่อผูป่้วยและการเตรียมความ

พร้อมในสถานการณ์ฉุกเฉิน ส่วนกลุ่มตวัอยา่งทีเห็นดว้ยน้อยทีสุด ช่วงร้อยละ 49 -69 ไดแ้ก่ หวัขอ้

การตรวจ ยา เวชภ ัณฑ์และเครืองมือแพทย ์ทีสามารถให้การรักษาพยาบาลหรือช่วยชีวิตผู ้ปวย

ฉุกเฉิน  จากแนวทางการตรวจฯ ไดมี้การเพิมรายการยาช่วยชีวิตฉุกเฉินจากเดิมและแบบฟอร์มส่ง

ต่อผูป่้วย (ใบ Refer) ซึงมีกลุ่มตวัอย่างเห็นดว้ยน้อยทีสุด ร้อยละ 49 โดยกลุ่มตวัอย่างให้เหตุผล

ประกอบว่า รายการยาช่วยชีวิตฉุกเฉินขึนกับบริบทของคลินิก บางพืนทีก็ไม่จาํเป็นต้องมี ซึงยา

เหล่านีเป็นยาทีมีความจาํเป็น เตรียมพร้อมสําหรับเหตุการณ์ฉุกเฉิน แต่นานๆจะมีโอกาสไดใ้ช ้      

จึงเกิดความเสียงทีจะหมดอายุ อย่างไรก็กลุ่มตวัอย่างเสนอแนะวา่ตามควรมีรายการขนัตาํทีสามารถ

ช่วยชีวติผูป่้วยเบืองตน้ได ้ก่อนนาํตวัส่งต่อโรงพยาบาลส่วนหวัขอ้ยา เวชภณัฑแ์ละเครืองมือแพทย์

ทีช่วยชีวิตผูป่้วยฉุกเฉิน ได้แก่ 1.Oxygen canula 2. Oxygen tank  3.Oral airway 4. Oxygen Mask     

บางคลินิกอยู่ใกลโ้รงพยาบาล มีระยะทางการส่งต่อผูป่้วยไม่ไกล จึงอาจจะไม่จาํเป็นตอ้งมี  
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 นอกจากนีกลุ่มตวัอย่างมีขอ้เสนอแนะ วา่ ยาทีเป็นขวดใหญแ่ลว้มาแบ่งจ่ายในคลินกิ 

ไม่สามารถใชภ้าชนะเดิมได ้กลุ่มตวัอย่างเห็นว่า อาจแก้ไขขอ้ความเป็น กรณีแบ่งบรรจุยา ให้แสดง

วนัหมดอายทีุฉลากของภาชนะหรือซองทีแบ่งบรรจยุาใหช้ดัเจนและภาชนะทีแบ่งบรรจุตอ้งมีความ

เหมาะสม สามารถป้องกนัแสงได ้

 หวัขอ้การตรวจ การมีตู ้เยน็สําหรับเก็บยาหรือเวชภณัฑ์อืน ร่างแนวทางการตรวจได้

เพิมข้อความจากเดิม คือ ปรอทวดัอุณหภูมิและมีการบนัทึกอุณหภูมิในตู ้เย็น กลุ่มตวัอย่างมี

ความเห็นวา่ควรแก้ไขเป็น มีปรอทวดัอุณหภูมิและสภาพใชง้านได ้ดงัตารางที 8 

 

ตารางที 8  จํานวนและร้อยความคิดเห็นทีมีต่อยาและเวชภัณฑ์ในสถานพยาบาล กรณีตรวจอนุญาต

 เปิดใหม่  *  

 

รายการตรวจ 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

จํา
น

วน
 

ร้อ
ยล

ะ 

จํา
น

วน
 

ร้อ
ยล

ะ 

   5. ยา และเวชภัณฑ์ในสถานพยาบาล 

5.2 ไม่มียาทีหมดอายุหรือเสือมสภาพ (ให้ใชภ้าชนะบรรจ ุ    ยา

เดิมทีไดม้าจากแหล่งผลิตยานนั)     

47 95.9 2 4.1 

   5.4 ภาชนะบรรจุยาหรือฉลากติดซองยาให้ระบุชือและทีอยู่

สถานพยาบาล ชือผูป่้วย ชือยา วิธีใช้ และต้องระบุยาหมดอายุ

อย่างชดัเจน 

47 95.9 2 4.1 

   5.6 มีตู้เย็นสําหรับเก็บยาหรือเวชภณัฑ์อืน กรณีทีมีวคัซีน      

หรือยาทีตอ้งเก็บไวใ้นอุณหภูมิตาํ ตู้เยน็นัน ตอ้งมีการควบคุม

อุณหภูมิ มีปรอทวัดอุณหภูมิ และมีการบันทึกอุณหภูมิในตู้เย็น 

48 98.0 1 2.0 

   5.7 ยาต้องมีทะเบียน เว้นแต่เป็นการผลิตตามใบสังยาของ     

ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมทีสังให้สําหรับคนไข้เฉพาะรายของ

สถานพยาบาล กรณีการผลิตยาของสถานพยาบาลต้องมี

มาตรฐานการผลิต การแสดงฉลากและวันหมดอายุให้ชัดเจน มี

บันทึกการผลิตให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ 

46 93.9 3 6.1 
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ตารางที 8  จํานวนและร้อยความคิดเห็นทีมีต่อยาและเวชภัณฑ์ในสถานพยาบาล กรณีตรวจอนุญาต

 เปิดใหม่  * (ต่อ) 

 

รายการตรวจ 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

จํา
น

วน
 

ร้อ
ยล

ะ 

จํา
น

วน
 

ร้อ
ยล

ะ 

   5.8 ชุดช่วยชีวติฉุกเฉิน ประกอบดว้ย 

        5.8.1 มีอุปกรณ์ช่วยชีวติฉุกเฉินอย่างน้อย ไดแ้ก่ ถุงบีบลม

พร้อมหน้ากากช่วยหายใจ ของเด็กหรือผู้ใหญ่ ตามลักษณะ   

การให้บริการของสถานพยาบาล  

46 93.9 3 6.1 

           5.8.2 ยา เวชภณัฑ์และเครืองมือแพทย์อืนทีสามารถให้

การรักษาพยาบาลและช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินตามลักษณะ

สถานพยาบาล ไดแ้ก่     

      5.8.2.4 0.5 % calcium chloride/gluconate 

30 61.2 19 38.8 

      5.8.2.5 1:1000 Atropine injection 31 63.3 18 36.7 

      5.8.2.6 Furosemide injection 29 59.2 20 40.8 

      5.8.2.7 Sodium Bicabonate injection 29 59.2 20 40.8 

      5.8.2.8 Nitroglycerine ชนิดฉีด หรืออม ใต้ลิน หรือ 

Isosorbide dinitrate ชนิดอมใต้ลิน 

34 69.4 15 30.6 

        5.8.2.9.2 ชุดให้สารนาํทางหลอดเลือดดาํ (IV fluid with 

set)        ได้แก่   5.8.2.9.2 5% dextrose-water 

41 83.7 8 16.3 

            5.8.2.9.2 Normal saline 41 83.7 8 16.3 

            5.8.2.9.3 Infusion set 40 81.6 9 18.4 

       5.8.3 มีแผนการส่งต่อผู้ป่วย และการเตรียมความพร้อมใน

สถานการณ์ฉุกเฉิน 

48 98.0 1 2.0 

              5.8.3.1 แบบฟอร์มการส่งต่อผู้ป่วย (ใบ refer) ไปยัง

โรงพยาบาลทีอยู่ใกล้เคียงเมือเกิดภาวะฉุกเฉิน 

38 49.0 11 22.4 

* ตวัหนงัสือจะทึบเขม้และเอียง หมายถึง ส่วนทีไดมี้การพฒันา แก้ไขและเพิมเติม  
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ตารางที 8  จํานวนและร้อยความคิดเห็นทีมีต่อยาและเวชภัณฑ์ในสถานพยาบาล กรณีตรวจ

 อนุญาตเปิดใหม่  * (ต่อ) 

 

รายการตรวจ 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

จํา
น

วน
 

ร้อ
ยล

ะ 

จํา
น

วน
 

ร้อ
ยล

ะ 

            5.8.2.9 ชุดให้สารนําทางหลอดเลือดดํา (IV fluid with set) 

ได้แก่        

           5.8.2.9.1 5% dextrose-water 

41 83.7 8 16.3 

           5.8.2.9.2 Normal saline 41 83.7 8 16.3 

          5.8.2.9.3 Infusion set 40 81.6 9 18.4 

       5.8.3 มีแผนการส่งต่อผู้ป่วย และการเตรียมความพร้อมใน

สถานการณ์ฉุกเฉิน 

48 98.0 1 2.0 

              1) แบบฟอร์มการส่งต่อผู้ป่วย (ใบ refer) ไปยัง

โรงพยาบาลทีอยู่ใกล้เคียงเมือเกิดภาวะฉุกเฉิน 

38 49.0 11 22.4 

* ตวัหนงัสือจะทึบเขม้และเอียง หมายถึง ส่วนทีไดมี้การพฒันา แก้ไขและเพิมเติม  

   

 ผลการศึกษาความคิดเห็นต่อหมวดผลิตภณัฑสุ์ขภาพ พบวา่ กลุ่มตวัอย่างเห็นดว้ยร้อย

ละ 95.9 ส่วนกลุ่มตวัอย่างทีไม่เห็นด้วย ให้เหตุผลประกอบว่า คลินิกเวชการมไม่ควรจ่าย

เครืองสําอางใหแ้ก่คนไข ้ดงัตารางที 9 
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ตารางที 9  จํานวนและร้อยความคิดเห็นทีมีต่อผลิตภัณฑ์สุขภาพ กรณีตรวจอนุญาตเปิดใหม่  * 

  

 

รายการตรวจ 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

จํา
น

วน
 

ร้อ
ยล

ะ 

จํา
น

วน
 

ร้อ
ยล

ะ 

6.ในกรณีทีมีผลิตภัณฑ์สุขภาพไว้จ่ายให้กับผู้ป่วยจะต้องเป็น

ผลิตภัณฑ์ทีถูกต้องตามกฎหมาย เช่น ผลิตภัณฑ์อาหารต้อง

มีเลชสารบบอาหาร (อย.) เครืองสําอางต้องมีเลขจดแจ้ง และ

ต้องเป็นการจ่ายภายใต้คําสังแพทย์เท่านัน 

47 95.9 2 4.1 

* ตวัหนงัสือจะทึบเขม้และเอียง หมายถึง ส่วนทีไดมี้การพฒันา แก้ไขและเพิมเติม  

 

 ผลการศึกษาความคิดเห็นต่อหมวดผลิตภณัฑสุ์ขภาพ พบวา่ กลุ่มตวัอย่างเห็นดว้ยร้อย

ละ 95.9 ส่วนกลุ่มตวัอย่างทีไม่เห็นดว้ย ให้เหตุผลประกอบว่า หวัขอ้การตรวจห้องบาํบดัรักษาซํา

กบัหอ้งตรวจโรค ดงัตารางที 10 

 

ตารางที 10  จํานวนและร้อยความคิดเห็นทีมีต่อห้องบําบัดรักษา กรณีตรวจอนุญาตเปิดใหม่  * 

  

รายการตรวจ 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

จํา
น

วน
 

ร้อ
ยล

ะ 

จํา
น

วน
 

ร้อ
ยล

ะ 

   7. ในกรณมีีห้องบําบัดรักษา (ห้อง Treatment) จะต้องม ี

7.3 อุปกรณ์ เครืองมือ เครืองใช้ มีระบบควบคุมการทํา ความ

สะอาดและทําให้ปราศจากเชือทีเหมาะสม  

47 95.9 2 4.1 

* ตวัหนงัสือจะทึบเขม้และเอียง หมายถึง ส่วนทีไดมี้การพฒันา แก้ไขและเพิมเติม  

 

 



71 

 
 

 ผลการศึกษาความคิดเห็นต่อหมวดหอ้งผ่าตดัเล็ก พบว่า กลุ่มตวัอย่างเห็นด้วยร้อยละ 

91.8 ร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งทีเห็นดว้ยอยูใ่นช่วงร้อยละ 91.8 -95.9 ส่วนกลุ่มตวัอย่างทีไม่เห็นด้วย 

ใหเ้หตุผลประกอบวา่ หวัขอ้การตรวจเพดานของห้องผ่าตดัควรสูงอย่างน้อย 3 เมตร อาจมีปัญหา

เนืองจากอาคาร บ้านหลายแห่งไม่ได้ออกแบบมาเฉพาะ และหัวข้อการตรวจทีระบุว่ามี                   

ถงัออกซิเจน และ Patient mornitor ไม่จาํเป็นต้องมีในห้องผ่าตัดเล็ก นอกจากนีกลุ่มตัวอย่าง

เสนอแนะว่า โทรศัพท์ไวโ้ทรกรณีฉุกเฉิน ใช้โทรศัพท์มือถือได้หรือไม่ ควรเขียนให้ชัดเจน           

ดงัตารางที 11 

 

ตารางที 11  จํานวนและร้อยความคิดเห็นทีมีต่อห้องผ่าตัดเล็ก กรณีตรวจอนุญาตเปิดใหม่  * 

  

รายการตรวจ 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

จํา
น

วน
 

ร้อ
ยล

ะ 

จํา
น

วน
 

ร้อ
ยล

ะ 

9. กรณีมีห้องผ่าตัดเล็ก (ไม่มีเครืองดมยา) 

   9.1 มาตรฐานความปลอดภัยด้านสถานทีห้องผ่าตัดเล็ก 

         9.1.1 ขนาดพืนทีห้องผ่าตัดเล็กไม่น้อยกว่า 3 เมตร x 4 

เมตร 

47 95.9 2 4.1 

        9.1.2 เพดานของห้องผ่าตัดควรสูงอย่างน้อย 3 เมตร 45 91.8 4 8.2 

        9.1.3 ประตูห้องผ่าตัดเป็นประตูผลักหรือเป็นแบบไม่ใช้มือ

เปิด บานประตูควรกว้างไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตรและควรมี

ช่องกระจกสําหรับบุคคลภายนอกมองเห็นภายในห้องผ่าตัดได้ 

45 91.8 4 8.2 

       9.1.4 อ่างฟอกมือชนิดไม่ใช้มือเปิด-ปิดนํา เช่น ก๊อกนําแบบ

ก้านยาว ก๊อกนําแบบใช้เข่าดันเปิด-ปิดนํา หรือ เป็นแบบ

เซนเซอร์ สบู่เหลว ผ้าเช็ดมือหรือกระดาษเช็ดมือทีใช้ครังเดียว 

46 93.9 3 6.1 

       9.1.5 ตู้เสือผ้าและห้องสําหรับเจ้าหน้าทีเปลียนเสือผ้าและ

รองเท้า 

46 93.9 3 6.1 

       9.1.6 ตู้เสือผ้าและห้องสําหรับผู้ ป่วยเปลียนเสือผ้าและ

รองเท้า 

46 93.9 3 6.1 
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ตารางที 11  จํานวนและร้อยความคิดเห็นทีมีต่อห้องผ่าตัดเล็ก กรณีตรวจอนุญาตเปิดใหม่  * 

 (ต่อ) 

 

รายการตรวจ 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

จํา
น

วน
 

ร้อ
ยล

ะ 

จํา
น

วน
 

ร้อ
ยล

ะ 

   9.2 มาตรฐานความปลอดภัยเรืองเครืองมือแพทย์/อุปกรณ์

และยาทีจําเป็น ในห้องผ่าตัดเล็ก 

        9.2.1 ถังออกซิเจน 

45 91.8 4 8.2 

        9.2.2 ถุงบีบลมพร้อมหน้ากากครอบช่วยการหายใจ 

(Ambubag) 

47 95.9 2 4.1 

        9.2.3 Patient mornitor ซึงจะ mornitor ผู้ป่วยในเรือง 

คลืนไฟฟ้าหัวใจ(EKG)ความดันโลหิต (Blood Pressure) ชีพจร 

(Pulse)และการวัดความอิมตัวออกซิเจนของฮีโมโกลบินจากชีพ

จร (Oxygen Saturation) 

45 91.8 4 8.2 

       9.2.4 เตียงและโคมไฟแบบมาตรฐาน 46 93.9 3 6.1 

       9.2.5 ชุดอุปกรณ์ยาและเวชภัณฑ์ช่วยฟืนคืนชีพประจําห้อง

ผ่าตัด 

46 93.9 3 6.1 

       9.2.6 ชุดอุปกรณ์การผ่าตัด 47 95.9 2 4.1 

       9.2.7 โทรศัพท์ไว้โทรกรณีฉุกเฉิน 45 91.8 4 8.2 

* ตวัหนงัสือจะทึบเขม้และเอียง หมายถึง ส่วนทีไดมี้การพฒันา แก้ไขและเพิมเติม 

 

 ผลการศึกษาความคิดเห็นต่อหมวดหอ้งผ่าตดัใหญ่ พบว่า กลุ่มตวัอย่างเห็นดว้ยมากกวา่

ร้อยละ 81.8 กลุ่มตวัอย่างทีเห็นดว้ยอยู่ในช่วงร้อยละ 81.8 ถึง 87.8 โดยกลุ่มตวัอย่างทีไม่เห็นดว้ยให้

เหตุผลประกอบวา่ ไม่ควรมีหอ้งผ่าตดัใหญ่ในอาคารพานิชย ์เนืองจากเคลือนยา้ยผูป่้วยกรณีเกิดเหตุ

ฉุกเฉิน ลาํบาก ดงัตารางที 12  
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ตารางที 12  จํานวนและร้อยความคิดเห็นทีมีต่อห้องผ่าตัดใหญ่ กรณีตรวจอนุญาตเปิดใหม่  * 

  

 

รายการตรวจ 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

จํา
น

วน
 

ร้อ
ยล

ะ 

จํา
น

วน
 

ร้อ
ยล

ะ 

10. กรณีมีห้องผ่าตัดใหญ่ 

   10.1 มาตรฐานความปลอดภัยด้านสถานทีห้องผ่าตัดใหญ่ 

        10.1.1 ขนาดพืนทีห้องผ่าตัดใหญ่ไม่น้อยกว่า 20 ตาราง

เมตร 

41 83.7 8 16.3 

       10.1.2 เพดานของห้องผ่าตัดควรสูงอย่างน้อย 3 เมตร 42 85.7 7 14.3 

       10.1.3 พืนห้อง ฝาผนัง เพดาน ผิวเรียบทําความสะอาดง่าย 43 81.8 6 12.2 

       10.1.4 ประตูห้องผ่าตัดเป็นประตูผลักหรือเป็นแบบไม่ใช้

มือเปิด บานประตูควรกว้างไม่น้อยกว่า 1.2 เมตรและควรมีช่อง

กระจกสําหรับบุคคลภายนอกมองเห็นภายในห้องผ่าตัดได้ 

92 85.7 7 14.3 

      10.1.5 อ่างฟอกมือชนิดไม่ใช้มือเปิด-ปิดนํา เช่น ก๊อกนําแบบ

ก้านยาว ก๊อกนําแบบใช้เข่าดันเปิด-ปิดนํา หรือ เป็นแบบ

เซนเซอร์ 

43 87.8 6 12.2 

     10.1.6 ตู้เสือผ้าและห้องสําหรับเจ้าหน้าทีเปลียนเสือผ้าและ

รองเท้า 

43 87.8 6 12.2 

     10.1.7 ตู้ เสือผ้าและห้องสําหรับผู้ป่วยเปลียนเสือผ้าและ

รองเท้า 

43 87.8 6 12.2 

   10.2 มาตรฐานความปลอดภัยเรืองเครืองมือแพทย์/อุปกรณ์

และยาทีจําเป็นในห้องผ่าตัดใหญ่ 

42 85.7 7 14.3 
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ตารางที 12  จํานวนและร้อยความคิดเห็นทีมีต่อห้องผ่าตัดใหญ่ กรณีตรวจอนุญาตเปิดใหม่  * 

 (ต่อ) 

 

รายการตรวจ 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

จํา
น

วน
 

ร้อ
ยล

ะ 

จํา
น

วน
 

ร้อ
ยล

ะ 

      10.2.1 ถังออกซิเจนหรือออกซิเจนทีส่งผ่านมาทางท่อส่ง

ก๊าซ (Pipe line) 

43 87.8 6 12.2 

      10.2.2 ถุงบีบลมพร้อมหน้ากากครอบช่วยการหายใจ 

(Ambubag) 

43 87.8 6 12.2 

      10.2.3 Patient mornitor ซึงจะ mornitor ผู้ป่วยในเรือง 

คลืนไฟฟ้าหัวใจ(EKG)ความดันโลหิต(Blood Pressure) ชีพจร 

(Pulse)และการวัดความอิมตัวออกซิเจนของฮีโมโกลบินจาก   

ชีพจร (Oxygen Saturation) 

42 85.7 7 14.3 

      10.2.4 เครืองกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้า 41 83.7 8 16.3 

      10.3.5 เครืองจีไฟฟ้าห้ามเลือด 42 85.7 7 14.3 

      10.2.6 เครืองดูดเสมหะ 42 85.7 7 14.3 

      10.2.7 ห้องพักฟืน ควรมีขนาดไม่น้อยกว่า 8 ตารางเมตร 

และจะต้องมีเครือง mornitor ผู้ป่วยไว้ในห้องพักฟืน กรณีทีไม่

มีห้องพักฟืนแยกต่างหาก อาจใช้ห้องผ่าตัดเป็นห้องสําหรับพัก

ฟืนผู้ป่วยแทนได้ 

42 85.7 7 14.3 

      10.2.8 มีเครืองดมยาสลบทีได้มาตรฐานทางการแพทย์และ

ระบบแก๊สทางการแพทย์ซึงมีสัญญาณเตือนอันตรายทุกห้องที

ขออนุญาตใช้งาน 

43 87.8 6 12.2 

      10.2.9 ชุดใส่ท่อหายใจ (ชุด Laryngoscope) 42 85.7 7 14.3 

      10.2.10 ระบบไฟฟ้าหรือแสงสว่างสํารอง   43 87.8 6 12.2 

      10.2.11 เตียงไฟและโคมไฟแบบมาตรฐาน 43 87.8 6 12.2 

      10.2.12 ชุดอุปกรณ์การผ่าตัด 42 85.7 7 14.3 
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ตารางที 12  จํานวนและร้อยความคิดเห็นทีมีต่อห้องผ่าตัดเล็ก กรณีตรวจอนุญาตเปิดใหม่  * 

 (ต่อ) 

 

รายการตรวจ 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

จํา
น

วน
 

ร้อ
ยล

ะ 

จํา
น

วน
 

ร้อ
ยล

ะ 

      10.2.13 โทรศัพท์ไว้โทรกรณีฉุกเฉิน 43 87.8 6 12.2 

* ตวัหนงัสือจะทึบเขม้และเอียง หมายถึง ส่วนทีไดมี้การพฒันา แก้ไขและเพิมเติม  

  

 ผลการศึกษาความคิดเห็นต่อหมวดเอกสารและแบบฟอร์มประจาํห้องผ่าตดั พบว่า กลุ่ม

ตวัอย่างเห็นด้วยมากกวา่ร้อยละ 81.8 กลุ่มตวัอย่างทีเห็นด้วยอยู่ในช่วงร้อยละ 81.8 ถึง 87.8 โดย

กลุ่มตวัอย่างทีไม่เห็นดว้ยใหเ้หตุผลประกอบวา่ ไม่ควรมีหอ้งผ่าตดัใหญ่ในอาคารพานิชย ์เนืองจาก

เคลือนยา้ยผูป่้วยกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ลาํบาก ดงัตารางที 13  

 

ตารางที 13 จํานวนและร้อยความคิดเห็นทีมีต่อเอกสารและแบบฟอร์ม กรณีตรวจอนุญาตเปิดใหม่  

  *  

หัวข้อ 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

จํา
น

วน
 

ร้อ
ยล

ะ 

จํา
น

วน
 

ร้อ
ยล

ะ 

11.เอกสารและแบบฟอร์มประจําห้องผ่าตัด  

      11.1 ใบยินยอมการผ่าตัด 

46 93.9 3 6.1 

    11.2 ใบตรวจสอบชือ สกุล ตําแหน่งผ่าตัด ตรวจเช็คอุปกรณ์

ผ่าตัดเพือป้องกันผ่าตัดผิดคน ผิดตําแหน่ง 

46 93.9 3 6.1 

    11.3 สมุดลงทะเบียนการผ่าตัด 46 93.9 3 6.1 

   11.4 เอกสารบันทึกการผ่าตัด/การทําหัตถการ  โดยแพทย์ผู้ทํา

หัตถการนัน (Operative notes)  

46 93.9 3 6.1 

* ตวัหนงัสือจะทึบเขม้และเอียง หมายถึง ส่วนทีไดมี้การพฒันา แก้ไขและเพิมเติม  
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ผลสํารวจความคิดเห็น ร่างบันทึกการตรวจมาตรฐานคลินิกเวชกรรมและคลินิกเฉพาะทางด้าน    

เวชกรรม  กรณีตรวจเฝ้าระวัง 

   

 ผลการศึกษาหมวดลกัษณะทวัไปพบว่า กลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยกบัทุกขอ้การตรวจในร่าง

แนวทางการตรวจคลินิกเวชกรรมและคลินิกเฉพาะทางดา้นเวชกรรมทีพฒันาขึน มากกวา่ร้อยละ  

84.0 ทุกขอ้ โดยร้อยละของกลุ่มตวัอย่างเห็นดว้ยอยู่ในช่วง 84.0 ถึง 100.00 กลุ่มตวัอย่างเห็นด้วย

ทงัหมด (ร้อยละ 100) ในประเด็นการตรวจทีกําหนดให้คลินิกจะต้องแสดงป้ายคาํเตือนผูป่้วยมี

ครรภใ์หแ้จง้เจา้หนา้ที และป้ายแสดงเขตรังสี และกลุ่มตวัอยา่งไดใ้หค้วามเห็นประกอบกรณีทกีาร

ติดตงัถงัดบัเพลิง ไม่ควรใช้คาํว่า วางกับพืน แต่ควรใช้ คาํว่า หากวางกับพืนตอ้งมีตวัยึดจบัและ

สะดวกในการหยิบจบั นอกจากนีกลุ่มตวัอย่างยงัเห็นว่า เครืองดบัเพลิงน่าจะมีจาํนวน 1 ถงัได ้      

ไม่จาํเป็นต้องมีทุกชันและ อ่างฟอกมือชนิดไม่ใช้มือเปิด-ปิดนาํ ให้คงข้อความเดิมไม่ตอ้งระบุ

รายละเอียด ส่วนหวัขอ้การตรวจเสือผา้สําหรับตรวจทางรังสี กลุ่มตวัอย่างมีความเห็นว่าให้แก้ไข

ขอ้ความเป็น ชุดสําหรับเปลียน (ถา้มี)  

 กลุ่มตวัอย่างบางส่วนเห็นว่าหัวข้อการตรวจเครืองวดัรังสีประจําบุคคลสําหรับ

เจา้หนา้ทีผูป้ฎิบติังานทุกคน เป็นเรืองของเจา้หน้าที ไม่ใช่การบริการผูป่้วย ไม่จาํเป็นต้องมีหวัขอ้

การตรวจนี ดงัตารางที 14 
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ตารางที 14  จํานวนและร้อยละความคิดเห็นทีมีต่อลักษณะโดยทัวไปของสถานพยาบาลกรณีตรวจ

 เฝ้าระวงั  * (ต่อ) 

 

รายการตรวจ 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

จํา
น

วน
 

ร้อ
ยล

ะ 

จํา
น

วน
 

ร้อ
ยล

ะ 

1. ลักษณะโดยทัวไปของสถานพยาบาล 

   1.3.2 มีส่วนทีนังพกัคอยของผู้ป่วยและญาติที

เหมาะสม ไม่น้อยกว่า 5- 10 ทีนังและทีนังต้องมี

พนักพิง 

43 86.0 7 14.0 

   1.4 การสัญจรและการเคลือนย้ายผู้ป่วยต้อง

กระทาํได้โดยสะดวก โดยเฉพาะเมือเกิดภาวะ

ฉุกเฉิน 

       1.4.1 ขนาดความกวา้งของประตู เข้า-ออก    

ไม่ตาํกว่า 80 เซนติเมตร และผู้พิการสามารถเข้า

ออกได้อย่างสะดวก  

45 90.0 5 10.0 

       1.4.2 มีทางลาดเอียงสําหรับรถเขน็ผูป่้วย กรณี

ทีข้างหน้าทางเข้าคลินิกมีความสูงไม่สะดวกแก่คน

พิการหรือผู้ป่วยสูงอายุทีใช้รถเข็น 

45 90.0 5 10.0 

        1.5.3 อ่างฟอกมือชนิดไม่ใช้มือเปิด-ปิดนํา 

เช่น ก๊อกนําแบบก้านยาว ก๊อกนําแบบใช้เท้าเหยียบ

เปิด-ปิดนํา หรือ เป็นแบบเซนเซอร์ พร้อมมีสบู่

เหลว ผา้เช็ดมือหรือกระดาษเช็ดมือทีใชค้รังเดียว 

42 84.0 8 16.0 

   1.7 มีแสงสวา่งและการระบายอากาศเพียงพอ ไม่

มีกลินอบัทึบ (หากความสูงของสถานพยาบาลตาํ

กว่า 2.6 เมตร ตอ้งเพิมพดัลมดูดอากาศ สัดส่วน     

1 ตวั ต่อพืนที 20 ตารางเมตร เสมอ) 

43 86.0 7 14.0 
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ตารางที 14  จํานวนและร้อยละความคิดเห็นทีมีต่อลักษณะโดยทัวไปของสถานพยาบาลกรณีตรวจ

 เฝ้าระวงั  * (ต่อ) 

   

รายการตรวจ 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

จํา
น

วน
 

ร้อ
ยล

ะ 

จํา
น

วน
 

ร้อ
ยล

ะ 

   1.9 มีระบบควบคุมก ารติด เ ชื อ ทีเ หมาะส ม 

(นอกเหนือจากพิจารณาในภาพรวมแล้ว ให้

ตรวจสอบการทาํความสะอาดและทาํให้เครืองมือ

ปราศจากเชือ ในหอ้งบาํบดัรักษาหรือในบริเวณ 

ทีมีงานหตัถการดว้ย) 

        1.9.1 ทาํความสะอาดดว้ย Autoclave (กรณีที

มีการใหบ้ริการผ่าตดัตอ้งมีเครือง Autoclave ดว้ย) 

 

 

47 

 

 

 

94.0 

 

 

 

3 

 

 

6.0 

        1.9.2 แช่นาํยาฆ่าเชือ/อบแก๊ส 45 90.0 5 10.0 

   1.10 กรณีบริการเอกซเรย์ การบริการจะต้องได้

มาตรฐานและได้ รั บอนุ ญาตจากหน่ วยงานที

รับผิดชอบตามกฎหมายหรือหน่วยงานอืนทีได้รับ

มอบหมาย 

       1.10.1 มีหนังสือแจ้งหรือเอกสารการติดต่อ

จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เพือนัดหมายมา

ตรวจสอบ 

45 90.0 5 10.0 

       1.10.2 เครืองใช้ทัวไป 

          1.10.2.1  มีตู้เก็บอุปกรณ์ เครืองมือทางรังสี

เทคนิค เป็นสัดส่วน 

49 98.0 1 2.0 

          1.10.2.2  โต๊ะหรือชันสําหรับวางอุปกรณ์ 

เครืองมือ เครืองใช้ 

49 98.0 1 2.0 
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ตารางที 14  จํานวนและร้อยละความคิดเห็นทีมีต่อลักษณะโดยทัวไปของสถานพยาบาลกรณีตรวจ

 เฝ้าระวงั  * (ต่อ) 

 

รายการตรวจ 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

จํา
น

วน
 

ร้อ
ยล

ะ 

จํา
น

วน
 

ร้อ
ยล

ะ 

        1.10.2.3  เสือผ้าสําหรับการตรวจทางรังสี 48 96.0 2 4.0 

        1.10.2.4  เครืองมือวัดความหนาผู้ป่วย (ถ้ามี) 46 92.0 4 8.0 

   1.10.3 เครืองมือ อุปกรณ์ ในการตรวจวินิจฉัย

และรักษา 

      1.10.3.1 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากรังสี

สําหรับผู้ป่วย 

          1.10.3.1.1 เ สือตะกัวและปลอกคอตะกัว 

(Thyroid Shield) 

           1.10.3.1.2  ฉากกันรังสี 

48 96.0 2 4.0 

       1.10.3.2 ตู้ส่องฟิล์มหรือจอแสดง ผลภาพถ่าย

ทางรังสีระบบดิจิทัล 

46 92.0 4 8.0 

      1.10.3.3 เครืองวัดรังสีประจําบุคคลสําหรับ

เจ้าหน้าทีผู้ปฏิบัติงานทุกคน 
45 90.0 5 10.0 

      1.10.4 ในกรณีทีมีห้องถ่ายภาพต้องมีความ

ปลอดภัยทางรังสี ดังนี    

50 100.0 0 0.0 

       1.10.4.1 ประตูและผนังของห้องให้บริการทาง

รังสีวินิจฉัยต้องป้องกันอันตรายจากรังสีได้และมี

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากรังสีตามมาตรฐาน

ของสํานักงานปรมาณูพือสันติ 

48 96.0 2 4.0 

       1.10.4.2 ป้ายสัญลักษณ์แสดงเขตรังสี 50 100.0 0 0.0 
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ตารางที 14  จํานวนและร้อยละความคิดเห็นทีมีต่อลักษณะโดยทัวไปของสถานพยาบาลกรณีตรวจ

 เฝ้าระวงั  * (ต่อ) 

 

 * ตวัหนงัสือจะทึบเขม้และเอียง หมายถึง ส่วนทีไดมี้การพฒันา แก้ไขและเพิมเติม  

  

 ผลการศึกษาหมวดลกัษณะการใหบ้ริการของคลินิก พบว่า กลุ่มตวัอย่างเห็นดว้ยกบัทุก

ขอ้การตรวจในร่างแนวทางการตรวจคลินิกเวชกรรมและคลินิกเฉพาะทางดา้นเวชกรรมทีพฒันาขึน 

มากกวา่ร้อยละ  94.0 โดยร้อยละของกลุ่มตวัอย่างเห็นดว้ยอยู่ในช่วง 94.0 ถึง 100.00 กลุ่มตวัอย่าง

เห็นดว้ยทงัหมด (ร้อยละ 100) ในประเดน็การตรวจไดแ้ก่ 1. พืนทีใหบ้ริการจะตอ้งมีพืนทีเชือมและ

เปิดติดต่อถึงกนัไดแ้ละไม่ตงัอยูใ่นพืนทีเดียวกบัสถานทีขายยาตามกฎหมาย 2. พืนทีให้บริการตอ้

ไม่ตงัอยู่ในสถานทีเดียวกบัสถานพยาบาลของกระทรวง ทบวง กรม ฯ 3. กรณีทีมีการใหบ้ริการของ

ลกัษณะสหคลินิกหรือมีคลินิกหลายลกัษณะ อยูใ่นอาคารเดียวกนั ดงัตารางที 15 

 

 

 

 

 

รายการตรวจ 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

จํา
น

วน
 

ร้อ
ยล

ะ 

จํา
น

วน
 

ร้อ
ยล

ะ 

         1.10.4.3 มีไฟสัญญาณแสดงการใช้งานของ

เครืองกําเนิดรังสีติดไว้ด้านนอกของประตู 

46 93.9 3 6.1 

         1.10.4.4  ป้ายคําเตือนผู้ป่วยมีครรภ์ให้แจ้ง

เจ้าหน้าที 

49 100 0 0 

      1.11.3 ติดตังเครืองดับเพลิงส่วนบนสูงจากพืน

ไม่เกิน 1.5 เมตร หรือวางกับพืน อยู่ในทีมองเห็น

อย่างชัดเจน และควรมีป้ายแสดงจุดทีตังถัง

ดับเพลิง 

44 88.0 6 12.0 
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ตารางที 15  จํานวนและร้อยละความคิดเห็นทีมีต่อลักษณะการให้บริการ กรณีตรวจเฝ้าระวัง  *  

   

รายการตรวจ 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

จํา
น

วน
 

ร้อ
ยล

ะ 

จํา
น

วน
 

ร้อ
ยล

ะ 

2.คลินิกต้องมีลักษณะการให้บริการดังต่อไปนี 

   2.1 มีค วามป ลอ ดภัย  มีค ว าม สะด ว ก แล ะ

เหมาะสมต่อผู้ให้บริการและผู้รับบริการ 

48 96.0 2 4.0 

   2.2 มีการให้บริการทีได้มาตรฐานตามลักษณะ

วิชาชีพ ตามทีสภาวิชาชีพหรือคณะกรรมการ

วิชาชีพประกาศกําหนด แล้วแต่กรณี 

48 96.0 2 4.0 

    2.3 พืนทีให้บริการจะต้องมีพืนทีเชือมและเปิด

ติดต่อถึง กันได้และไม่ตังอยู่ ในพืนที เดียวกับ

สถานทีขายยาตามกฎหมายว่าด้วยยาหรือพืนที

เดียวกับการประกอบอาชีพอืน 

50 

 

 

 

100.0 0 0.0 

   2.4 พืนทีให้บริการจะต้องไม่ตังอยู่ ในสถานที

เดียวกับสถานพยาบาลของกระทรวง ทบวง กรม 

กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์การบริการส่วน

จังหวัด เทศบาล องค์การบริการส่วนตําบล องค์กร

ปกครองส่วนท้องถินอืน และสภากาชาดไทย ซึง

ให้บริการในลักษณะเดียวกัน 

50 100.0 0 0.0 

    2.5 ในกรณีทีมีการให้บริการในอาคารเดียวกบั

การประกอบกิจการอืน จะตอ้งมีการแบ่งพืนทีให้

ชดัเจน และกิจการอืนตอ้งไม่กระทบกระเทือนต่อ

การประกอบวิชาชีพ รวมทังสามารถเคลือนย้าย

ผู้ป่วยฉุกเฉินได้สะดวก 

48 96.0 2 4.0 

 



82 

 
 

ตารางที 15  จํานวนและร้อยละความคิดเห็นทีมีต่อลักษณะการให้บริการ กรณีตรวจเฝ้าระวงั  *  

 

รายการตรวจ 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

จํา
น

วน
 

ร้อ
ยล

ะ 

จํา
น

วน
 

ร้อ
ยล

ะ 

             2.5.1 สถานพยาบาลต้องมีประตู เขา้-ออก 

คนละทางกับการประกอบกิจการอืน 

48 96.0 2 4.0 

             2.5.2 การกนัพืนทีต้องเป็นสัดส่วน แสดง

ใหเ้ห็นประจกัษ ์ชดัเจนและถาวร 

49 98.0 1 2.0 

   2.6 ในกรณีทีมีการให้บริการของล ักษณะ       

สหคลินิกหรือมีคลินิกหลายลักษณะ อยู่ในอาคาร

เดียวกนั จะตอ้งมีการแบ่งสัดส่วนพืนทีให้ชดัเจน 

และแต่ละสัดส่วนต้องมีพืนทีและลักษณะตาม

มาตรฐานของการใหบ้ริการนนั  แต่ละสาขาตอ้งมี

อย่างน้อย 1 ห้องตรวจโรค ซึงต้องประกอบด้วย 

โต๊ะตรวจโรค 1 ตวั เตียงตรวจโรค 1 เตียง ทีได้

มาตรฐานทางการแพทย์ และอ่างฟอกมือชนิดทีไม่

ใชมื้อ เปิด-ปิดนาํ สบู่ และ ผ้าเช็ดมือ หรือกระดาษ

เช็ดมือทีใชค้รังเดียว 

50 100.0 0 0.0 

* ตวัหนงัสือจะทึบเขม้และเอียง หมายถึง ส่วนทีไดมี้การพฒันา แก้ไขและเพิมเติม  

 

 ผลการศึกษาหมวดลกัษณะการแสดงรายละเอียดเกียวกบัชือสถานพยาบาล  ผูป้ระกอบ

วชิาชีพหรือผูป้ระกอบโรคศิลปะในสถานพยาบาล อตัราค่ารักษาพยาบาล ค่าบริการ และสิทธิผูป่้วย 

พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยกบัทุกขอ้การตรวจในร่างแนวทางการตรวจ ฯ ทีพฒันาขึน มากกว่าร้อย

ละ  86.0 โดยร้อยละของกลุ่มตวัอย่างเห็นดว้ยอยู่ในช่วง 86.0 ถึง 100.00 กลุ่มตวัอย่างเห็นด้วย

ทงัหมด (ร้อยละ 100) กบั 9 ประเด็นการตรวจการ ไดแ้ก่ 1. ชือคลินิกตอ้งไม่สือความหมายหรือ

อา้งอิงสถาบนักษตัริย ์2. มีขอ้ความแสดงวนัเวลาใหบ้ริการเปิดเผย 3. แสดงอตัราค่ารักษาพยาบาล

ใหค้รอบคลุม 4. โฆษณาคุณวฒิุเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 5. การ
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โฆษณาบริการทางการแพทย ์หากมีบริการฝังเข็มต้องแนบเอกสารผ่านการอบรจากสถาบนัที

กระทรวงสาธารณสุขรับรอง 6. การโฆษณาสถานพยาบาลทีมีเงือนไขตอ้งกาํหนดวนัเริมตน้และวนั

สินสุด 7. หา้มโฆษณาขอ้ความอนัเป็นเท็จ 8. ห้ามโฆษณาโดยให้บุคคลทวัไปเขา้ใจว่ามีผู้ประกอบ

วิชาชีพ เครืองมือ เครืองใช้ แต่ข้อเท็จริงไม่มีให้บริการ 9. ห้ามโฆษณาโดยใช้ชือสถานบัน 

หน่วยงาน องคก์รทีมิใช่หน่วยงานของรัฐรับรอง เวน้แต่ไดรั้บอนุญาต กลุ่มตวัอย่างได้ให้เหตุผล

ประกอบหวัขอ้การตรวจ คาํนาํหนา้ชือหรือต่อทา้ยของชือคลินิกต้องประกอบด้วยลกัษณะคลินิก 

กลุ่มตวัอย่างเห็นด้วยกับป้ายชือตามกฎกระทรวง แต่ป้ายสําหรับการตลาด เช่น ป้ายไฟ ไม่

จาํเป็นตอ้งเป็นป้ายชือตามกฎกระทรวง กลุ่มตวัอย่างบางส่วนไม่เห็นดว้ยกบัหวัขอ้การตรวจที 3.11 

ถึง 3.11.8 ห้ามโฆษณาอ้างอิงรายงานวิชาการจนถึงห้ามโฆษณาแถมพก แลกเปลียน ให้สิทธิ

ประโยชน์รางวลัหรือเสียงโชค เป็นตน้ กลุ่มตวัอย่างเสนอแนะวา่ ควรเขียนรวมเป็นประโยควา่ การ

ผิดโฆษณาสถานพยาบาล 

 หวัขอ้การตรวจ คาํนาํหน้าชือหรือต่อทา้ยชือคลินิกตอ้งประกอบด้วยลกัษณะคลินิก

และลักษณะบริการ ตามทีกําหนดในกฎกระทรวง ชือคลินิกไม่สือความหมายในลกัษณะที

ประชาชนเขา้ใจง่าย 

 นอกจากนีกลุ่มตวัอย่างไดเ้สนอแนะวา่ หนา้หอ้งตรวจมีบริเวณทีติดป้ายชือแสดงชือ 

ภาพถ่ายและเลขทีใบอนุญาตของผูป้ระกอบวชิาชีพเวชกรรม กลุ่มตวัอย่างเสนอแนะว่า ควรเพิม

เวลาปฎิบติังาน กรณีมีผูป้ระกอบวชิาชีพหลายค ดงัตารางที 16 

ตารางที 16  จํานวนและร้อยละความคิดเห็นทีมีต่อการแสดงรายละเอียดในสถานพยาบาล  กรณี

 ตรวจเฝ้าระวงั  * 

รายการตรวจ 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

จํา
น

วน
 

ร้อ
ยล

ะ 

จํา
น

วน
 

ร้อ
ยล

ะ 

  3.  ก า ร แ ส ด ง ร า ย ล ะ เ อี ย ด เ กี ย ว กั บ ชื อ

สถานพยาบาล ผู้ประกอบวิชาชีพหรือผู้ประกอบ

โ ร ค ศิ ล ป ะ ใ น ส ถ า น พ ย า บ า ล  อั ต ร า  ค่ า

รักษาพยาบาล ค่าบริการและสิทธิผู้ป่วย 

3.2 ติดตังป้ายชือสถานพยาบาลในตําแหน่งที

มองเห็นไดช้ดัเจนจากภายนอกและเหมาะสม 

48 96.0 2 4.0 
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ตารางที 16  จํานวนและร้อยละความคิดเห็นทีมีต่อการแสดงรายละเอียดในสถานพยาบาล           

 กรณีตรวจเฝ้าระวงั  * 

 

รายการตรวจ 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

จํา
น

วน
 

ร้อ
ยล

ะ 

จํา
น

วน
 

ร้อ
ยล

ะ 

   3.3 ชือสถานพยาบาลไม่มีขอ้ความลกัษณะชกัชวน

โออ้วดเกินจริงหรืออาจสือให้เขา้ใจผิด 

         3.3.1 คํานําหน้าชือหรือต่อท้ายของชือคลินิก

ต้องประกอบด้วยลักษณะคลินิก และลักษณะการ

ให้บริการของคลินิกทีขออนุญาต 

47 94.0 3 6.0 

        3.3.2 กรณีใช้ชือภาษาต่างประเทศด้วย ขนาด

ตัวอักษรต้องเล็กกว่าอักษรภาษาไทยและตรงกันกับ

ชือคลินิกทีเป็นภาษาไทย   

47 94.0 3 6.0 

       3.3.3 ชือคลินิกต้องไม่สือความหมายหรืออ้างอิง

สถาบันพระมหากษัตริย์  เว้นแต่ได้รับพระบรมรา

ชานุญาต 

50 100.0 0 0.0 

        3.3.4 คลินิกทีตังอยู่ในอําเภอหรือในเขตเดียวกัน  

จะต้องมีชือไม่ซํากัน เว้นแต่ผู้ขอรับอนุญาตเป็น

บุคคลเดียวกันหรือมีหนังสือยินยอมจากผู้ได้ รับ

ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการคลินิกเดิม ให้ใช้ชือซํา

กันได้ แต่ต้องมีตัวอักษรหรือหมายเลขเรียงลําดับ

หรือทีตังสถานทีต่อท้ายชือคลินิก 

47 94.0 3 6.0 

    3.4 มีข้อความแสดงวัน เวลา ให้บริการไว้โดย

เปิดเผย มองเห็นได้ชัดเจนจากด้านนอกคลินิกและ

ตรงกับเวลาทีขอรับอนุญาตให้ประกอบกิจการ

สถานพยาบาล 

50 100.0 0 0.0 
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ตารางที 16  จํานวนและร้อยละความคิดเห็นทีมีต่อการแสดงรายละเอียดในสถานพยาบาล           

 กรณีตรวจเฝ้าระวงั  * 

 

รายการตรวจ 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

จํา
น

วน
 

ร้อ
ยล

ะ 

จํา
น

วน
 

ร้อ
ยล

ะ 

   3.5 มีบริเวณทีต้องแสดงใบอนุญาตในบริเวณที

เปิดเผย  และเหมาะสม เช่น บริเวณทีนังพักคอย

ของผู้รับบริการ 

48 98.0 1 2.0 

   3.6 มีบริเวณทีใ ช้แสดงหลักฐานการชําระ

ค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการสถานพยาบาล

(แบบ ส.พ.12) ในทีเปิดเผยและเห็นได้ชัดเจน

บริเวณทางเข้าสถานพยาบาล  

45 91.8 4 8.2 

   3.7 หน้าห้องตรวจมีบริเวณให้ติดป้ายแสดงชือ 

ภาพถ่าย และเลขทีใบอนุญาตของผู้ประกอบ

วิชาชีพ     เวชกรรมทีให้บริการ หากมีผู้ประกอบ

วิชาชีพ/ผู้ประกอบโรคศิลปะอืนปฏิบัติงานให้ยืน 

สพ.6 ทุกคนและแสดงป้ายนีไว้ในบริเวณทีเปิดเผย

และเห็นได้ชัดเจน 

49 98.0 1 2.0 

  3.8 แสดงอัตราค่าบริการและค่ารักษาพยาบาลให้

ครอบคลุมการบริการทีเรียกเก็บ โดยแสดงอัตรา

ราค าต่อหน่วย  และร ะบุ ข้อคว ามด้ว ยอักษ ร

ภาษาไทย โดยแสดงไว้ในทีเปิดเผยให้ผู้รับบริการ

สามารถเห็นได้ง่าย โดยจัดทําเป็นแผ่นประกาศ 

แผ่นพับ เล่ม หรือแฟ้มเอกสาร หรือโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ แสดงให้ผู้ป่วยทราบ   

50 100.0 0 0.0 
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ตารางที 16  จํานวนและร้อยละความคิดเห็นทีมีต่อการแสดงรายละเอียดในสถานพยาบาล           

 กรณีตรวจเฝ้าระวงั  * 

 

รายการตรวจ 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

จํา
น

วน
 

ร้อ
ยล

ะ 

จํา
น

วน
 

ร้อ
ยล

ะ 

   3.9 มีป้ายแสดงให้ผูรั้บบริการทราบว่าสามารถ

สอบถามอตัราค่าบริการและค่ารักษาพยาบาลได้

จากทีใด ด้วยตัวอักษรไทย ขนาดความสูงไม่น้อย

กว่า 10 เซนติเมตร แสดงไว้ในทีเห็นได้ชัดเจน 

43 86.0 7 14.3 

   3.10 แสดงคาํประกาศสิทธิผูป่้วยไวใ้นทีเปิดเผย

และเห็นได้ง่ายอ่านได้ชัดเจน ด้วยตัวอักษรไทย 

ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 1 เซนติเมตร บริเวณที

พักคอยของผู้รับบริการ 

43 86.0 7 14.3 

   3.11 กรณีมีการโฆษณาสถานพยาบาลให้กระทํา

ได้ ดังต่อไปนี 

          3.11.1 การโฆษณาคุณวุฒิ หรือความสามารถ

ของ ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมให้เป็นไปตาม

กฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

50 100.0 0 0.0 

         3.11.2 การโฆษณาบริการทางการแพทย์ ให้

แจ้งเฉพาะบริการทีมีในสถานพยาบาล ตามวัน 

เวลา ทีมีการให้บริการ หากมีโฆษณาการให้บริการ

ฝังเข็มต้องแนบเอกสารผ่านการอบรมจากสถาบัน

ทีกระทรวงสาธารณสุขรับรอง 

50 100.0 0 0.0 
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ตารางที 16  จํานวนและร้อยละความคิดเห็นทีมีต่อการแสดงรายละเอียดในสถานพยาบาล           

 กรณีตรวจเฝ้าระวงั  * 

 

รายการตรวจ 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

จํา
น

วน
 

ร้อ
ยล

ะ 

จํา
น

วน
 

ร้อ
ยล

ะ 

        3.11.3 การโฆษณาอัตราค่ารักษาพยาบาล หรือ

ค่าบ ริก ารทีมี เ งือนไข จะต้องแจ้งเ งือนไขใ ห้

ผู้รับบริการทราบล่วงหน้าก่อนให้บริการ และ

จะต้องกําหนดวันเริมต้นและสินสุดของระยะเวลา

ทีชัดเจน                     

50 100.0 0 0.0 

        3.11.4 ห้า มใ ช้ ข้ อคว าม อัน เ ป็น เท็ จ ห รือ

ข้อความทีไม่มีมูลความจริงทังหมด หรือเพียง

บางส่วนหรือมีลักษณะเป็นการหลอกลวง หรือ

ปกปิดความจริง หรือทําให้เข้าใจผิดว่าเป็นจริง 

50 100.0 0 0.0 

        3.11.5 ห้ามโฆษณาโดยใช้ข้อความทีทําให้

บุคคลทัวไปเข้าใจว่าในสถานพยาบาลมีผู้ประกอบ

วิชาชีพ (บุคลากร) เครืองมือ เครืองใช้ และอุปกรณ์

ทางการแพทย์ แต่ข้อเท็จจริงกลับไม่มีให้บริการใน

สถานพยาบาล 

50 100.0 0 0.0 

        3.11.6 ห้ามโฆษณาโดยใช้สถาบัน หน่วยงาน 

องค์กร หรือบุคคลทีไม่ใช่หน่วยงานของรัฐรับรอง

มาตรฐาน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผู้อนุญาต 

50 100.0 0 0.0 

        3.11.7 ห้ามโฆษณาแจ้งบริการโรคทีไม่มีอยู่ใน

สาขาทีผู้ประกอบวิชาชีพมีหนังสืออนุมัติบัตรหรือ

วุฒบัิตร 

48 96.0 2 4.0 
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ตารางที 16  จํานวนและร้อยละความคิดเห็นทีมีต่อการแสดงรายละเอียดในสถานพยาบาล           

 กรณีตรวจเฝ้าระวงั  * 

 

รายการตรวจ 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

จํา
น

วน
 

ร้อ
ยล

ะ 

จํา
น

วน
 

ร้อ
ยล

ะ 

        3.11.8 ห้ามโฆษณาการอ้างอิงรายงานวิชาการ 

ผลงานวิจัย สถิติ หรือยืนยันหรือรับรองข้อเท็จจริง

อันใ ด อั น หนึง ใ นก ารโฆ ษณา เ พือ แส ดงหรือ

เปรียบเทียบความสามารถในการให้บริการหรือการ

รักษาพยาบาลโดยข้อมูลทีอ้างอิงมิใช่ข้อมูลข่าวสาร

ทางราชการ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผู้อนุญาต 

49 98.0 1 2.0 

        3.11.9 ห้ามใช้ข้อความหรือรูปภาพโอ้อวดเกิน

ความจริง หรือข้อความทีกล่าวอ้างหรือ บ่งบอกว่า

ของตนเองดีกว่า เหนือกว่า ดีทีสุด รายแรก แห่งแรก 

รับรองผล 100% หรือการเปรียบเทียบหรือการใช้

ข้อความอืนใด ทีจะทําให้ผู้ รับบริการ เข้าใจว่าการ

บริก ารขอ งสถานพยาบาลแห่งนัน มีคุณภ าพ

ม า ต ร ฐ า น ที ดี ก ว่ า  เ ห นื อ ก ว่ า  ห รื อ สู ง ก ว่ า

สถานพยาบาลอืน หรือเกิดความคาดหวังว่าจะได้รับ

บริการทีดีกว่า หรือได้ผลสูงสุด 

 

 

49 98.0 1 2.0 

 

 

 

 



89 

 
 

ตารางที 16 จํานวนและร้อยละความคิดเห็นทีมีต่อการแสดงรายละเอียดในสถานพยาบาล           

 กรณีตรวจเฝ้าระวัง  * 

 

รายการตรวจ 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

จํา
น

วน
 

ร้อ
ยล

ะ 

จํา
น

วน
 

ร้อ
ยล

ะ 

      3.11.10 ห้ามโฆษณากิจการสถานพยาบาลหรือ

การโฆษณาความรู้ความสามารถ ความเชียวชาญ

ใ น ก า ร รั ก ษ า พ ย า บ า ล  ห รื อ ป ร ะสิ ท ธิ ภ า พ

ประสิทธิผลของผู้ประกอบวิชาชีพหรือสรรพคุณ

ของเครืองมือเครืองใช้ของสถานพยาบาล หรือ

กรรมวิธีการรักษา หรือโรคทีให้การรักษาหรือ

เปรียบเทียบผลก่อนและหลังการรักษาไปในทํานอง

ให้เข้าใจผิด โดยไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการทีเป็น

มาตรฐานวิชาชีพหรือทําให้ประชาชนเกิดความ

คาดหวังในสรรพคณุเกินความจริง 

49 98.0 1 2.0 

        3.11.12 ห้ามการโฆษณาการให้บริการ “ฟรี” เว้น

แต่ได้รับความเห็นชอบจาผู้อนุญาต ทังนีต้องกําหนด

วัน เวลา และสถานทีให้บริการและจะต้องแสดง

รายละเอียดว่าให้บริการฟรี เรืองใดให้ชัดเจน 

48 96.0 2 4.0 
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ตารางที 16  จํานวนและร้อยละความคิดเห็นทีมีต่อการแสดงรายละเอียดในสถานพยาบาล           

 กรณีตรวจเฝ้าระวงั  * 

 

รายการตรวจ 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

จํา
น

วน
 

ร้อ
ยล

ะ 

จํา
น

วน
 

ร้อ
ยล

ะ 

         3.11.3 ห้ามโฆษณาการแถมพก  แลกเปลียน     

ให้สิทธิประโยชน์รางวัลหรือเสียงโชค เว้นแต่การให้

สิทธิประโยชน์นันผู้รับบริการได้รับประโยชน์โดยตรง

และมาตรฐานการรับบริการทางการแพทย์ต้องไม่ตํา

กว่ามาตรฐานทัวไปของสถานพยาบาล และต้องระบุ

เงือนไขรายละเอียดของสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ  ให้ชัดเจน 

และต้องกําหนดวันเริมต้นและสินสุดของระยะเวลาที

ให้สิทธิประโยชน์นัน  ๆ

49 98.0 1 2.0 

* ตวัหนงัสือจะทึบเขม้และเอียง หมายถึง ส่วนทีไดมี้การพฒันา แก้ไขและเพิมเติม  

 

 ผลการศึกษาหมวดลกัษณะการประกอบกิจการและดาํเนินการสถานพยาบาล พบวา่ 

กลุ่มตวัอย่างเห็นด้วยกบัทุกขอ้การตรวจในร่างแนวทางการตรวจ ฯ ทีพฒันาขึน มากกว่าร้อยละ  

96.0 โดยร้อยละของกลุ่มตวัอย่างเห็นดว้ยอยู่ในช่วง 96.0 ถึง 100.00 กลุ่มตวัอย่างเห็นด้วยทงัหมด 

(ร้อยละ 100) กบั 4 ประเด็นการตรวจ ไดแ้ก่ 1. สถานทีตงัคลินิก ถูกต้องตรงตามใบอนุญาต 2. 

ใบอนุญาตดาํเนินการต่ออายุครบทุก 2 ปี 3. มีสมุดทะเบียนสถานพยาบาลให้พนกังานเจา้หน้าที

บนัทึกการตรวจ 4. การประกอบกิจการตรงกบัลกัษณะทีขออนุญาต กลุ่มตวัอย่างให้เหตุผลในการ

ประกอบ หวัขอ้การตรวจ ผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรมปฏิบติังานในสถานพยาบาลตามเวลาทีเปิด

ดาํเนินการ ควรแกไ้ขเป็น ตามเวลาทีขออนุญาต 

 หวัขอ้การตรวจ พบผูร้ับอนุญาตให้ดาํเนินการสถานพยาบาล หรือผูป้ระกอบวชิาชีพ

เวชกรรมทียืนเป็นผูป้ฏิบติังานในสถานพยาบาลแลว้ (แบบ ส.พ.6) อยู่ดูแลคลินิก กลุ่มตวัอย่าง

บางส่วนเสนอแนะว่าต้องแก้ไขเป็น ต้องพบผู้ดาํเนินการสถานพยาบาล (ตามกฎกระทรวง 

ผูด้าํเนินการสถานพยาบาลตอ้งควบคุมสถานพยาบาลโดยใกลชิ้ด  นอกจากนีหวัขอ้การตรวจ มีสมดุ
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ทะเบียนสถานพยาบาลให้พนกังานเจา้หนา้ที บนัทึกการตรวจ กลุ่มตวัอย่างบางส่วนเห็นว่าให้ระบุ

เพิมคาํวา่ แบบ สพ.8 ทา้ยประโยค 

 กลุ่มตัวอ ย่างบางส่ วนเห็นว่า หัวข้อการแสดงใบอนุญาตให้ประกอบกิจการ

สถานพยาบาลและใบอนุญาตให้ดาํเนินการสถานพยาบาลติดในทีเปิดเผยและเหมาะสม เช่น บริเวณ

ทีนงัพกัคอยผูรั้บบริการ คาํวา่ บริเวณทีนงัพกัคอยผูรั้บบริการควรไปอยูใ่นคาํอธิบายชีแจงดีกวา่ ดงั

ตารางที 17 

 

ตารางที 17  จํานวนและร้อยละความคิดเห็นทีมีต่อการประกอบกิจการและการดําเนินการ

 สถานพยาบาล  กรณีตรวจเฝ้าระวงั  * 

 

รายการตรวจ 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

จํา
น

วน
 

ร้อ
ยล

ะ 

จํา
น

วน
 

ร้อ
ยล

ะ 

4. การประกอบกิจการและการดํ า เนินการ

สถานพยาบาล 

   4.1 สถานทีตังคลินิก ถูกต้องตรงตามใบอนุญาต 

50 100 0 0 

   4.2 แ สดงใ บอนุญา ตใ ห้ประกอบกิจก าร

สถานพยาบาลและใ บอนุญาตใ ห้ดํ า เนินก าร

สถานพยาบาลติดในทีเปิดเผยและเหมาะสม เช่น 

บริเวณทีนังพักคอยผู้รับบริการ 

49 98.0 1 2.0 

   4.3 ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล 

ต่ออายุ ทุก 10 ปี 
49 98.0 1 2.0 

   4.4 ใบอนุญาตให้ดําเนินการสถานพยาบาล ต่อ

อายุทุก 2 ปี 

50 

 
100.0 0 0 
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ตารางที 17  จํานวนและร้อยละความคิดเห็นทีมีต่อการประกอบกิจการและการดําเนินการ

 สถานพยาบาล  กรณีตรวจเฝ้าระวงั  * 

 

รายการตรวจ 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

จํา
น

วน
 

ร้อ
ยล

ะ 

จํา
น

วน
 

ร้อ
ยล

ะ 

   4.5 แสดงหลักฐานการชําระค่าธรรมเนียมการ

ประกอบกิจการสถานพยาบาล(แบบ ส.พ.12)รายปี 

ณ สถานพยาบาล โดยปิดไว้ในทีเปิดเผยและเห็นได้

ชัดเจนบริเวณทางเข้าสถานพยาบาล เช่น แสดงไว้

บริเวณด้านหน้าสถานพยาบาล 

48 96.0 2 4.0 

   4.6 มีสมุดทะเบียนสถานพยาบาลให้พนักงาน

เจ้าหน้าที บันทึกการตรวจ 
50 100.0 0 0 

   4.7 การประกอบกิจการตรงกับลักษณะทีขอ

อนุญาต 
50 100.0 0 0 

   4.8 พบผู้รับอนุญาตให้ดําเนินการสถานพยาบาล 

หรื อ ผู้ ประก อ บ วิ ช า ชี พเ ว ช ก ร รม ที ยืน เ ป็ น

ผู้ปฏิบัติงานในสถานพยาบาลแล้ว (แบบ ส.พ.6) 

อยู่ดูแลคลินิก 

48 96.0 2 4.0 

   4.9 ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมปฏิบัติงานใน

สถานพยาบาลตามเวลาทีเปิดดําเนินการ 
48 96.0 2 4.0 

* ตวัหนงัสือจะทึบเขม้และเอียง หมายถึง ส่วนทีไดมี้การพฒันา แก้ไขและเพิมเติม  
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 ผลการศึกษาหมวดลกัษณะชนิดและจาํนวนเครืองมือเครืองใชใ้นสถานพยาบาลพบว่า 

กลุ่มตวัอย่างเห็นด้วยกบัทุกขอ้การตรวจในร่างแนวทางการตรวจ ฯ ทีพฒันาขึน มากกว่าร้อยละ  

92.0 โดยร้อยละของกลุ่มตวัอย่างเห็นดว้ยอยู่ในช่วง 92.0 ถึง 100.0 กลุ่มตวัอย่างเห็นด้วยทงัหมด 

(ร้อยละ 100) กบั 2 ประเด็นการตรวจ ไดแ้ก่ 1. มีตูห้รือชนัหรืออุปกรณ์การเก็บเวชระเบียนทีมนัคง

ปลอดภยั คน้หาง่าย 2. เครืองมือแพทยใ์หแ้สดงใบอนุญาตจากสํานกังานคณะกรรมการอาหารและ

ยา กลุ่มตวัอย่างบางส่วน เห็นว่า ไม่ควรมีอุปกรณ์วดัส่วนสูงในบางคลินิก หวัข้อการตรวจ กลุ่ม

ตวัอย่างบางส่วนเห็นวา่ ขอ้มูลในทะเบียนผู้ป่วย เช่น เชือชาติ สัญชาติ อาจจะไม่จาํเป็นตอ้งมี ยกเวน้

ขอ้มูลบตัรประชาชน  

 นอ กจากนีกลุ่มต ัวอย่าง เสนอแนะว่า  ควรกําหนดขนาดของกระดาษทีใช้ทํา              

เวชระเบียนผูป่้วยใหช้ดัเจนวา่ควรใชก้ระดาษชนาดเและนาํหนกัเท่าใด ส่วน เครืองมือแพทย์ของ

คลินิกทีซือมาหลายปีแลว้หา กลุ่มตวัย่างเสนอแนะปัญหาในการคา้หาใบอนุญาตเครืองมือแพทย ์ดงั

ตารางที 18 

ตารางที 18  จํานวนและร้อยละความคิดเห็นทีมีต่อชนิดและจํานวนเครืองมือ เครืองใช้ทีจําเป็น 

 กรณีตรวจเฝ้าระวงั  * 

 

รายการตรวจ 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

จํา
น

วน
 

ร้อ
ยล

ะ 

จํา
น

วน
 

ร้อ
ยล

ะ 
5.ชนิดและจํานวนเครืองมือ เครืองใช้ทีจําเป็น

ประจําสถานพยาบาล 

   5.1 เวชระเบียน  

        5.1.1 มีตู้หรือชันหรืออุปกรณ์เก็บเวชระเบียน

ทีมันคง  ปลอดภัยและต้องจัดให้เป็นระเบียบ

สามารถค้นหาได้ง่าย   

50  

 

 

 

 

100 0 0 

        5.1.2  มีก ารจัด เตรียมทะเ บียนผู้ ป่ วย  มี

รายการดังต่อไปนี 

49 98.0 1 2.0 
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ตารางที 18  จํานวนและร้อยละความคิดเห็นทีมีต่อชนิดและจํานวนเครืองมือ เครืองใช้ทีจําเป็น 

 กรณีตรวจเฝ้าระวงั  * (ต่อ) 

 

รายการตรวจ 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

จาํ
น

วน
 

ร้อ
ยล

ะ 

จาํ
น

วน
 

ร้อ
ยล

ะ 

                5.1.2.1 ชื อ น า ม ส กุ ล  อ า ยุ  ข อ ง

ผู้รับบริการ 

49 98.0 1 2.0 

                5.1.2.2 เลขทีประจําตัวผู้รับบริการ 49 98.0 1 2.0 

                5.1.2.3 วัน เดือน ปี ทีมารับบริการ 49 98.0 1 2.0 

         5.1.3 มี เ วช ร ะ เ บีย น หรื อ  บัต รผู ้ ป่วย  ที

สามารถ บนัทึกรายละเอียด ตามทีกฎกระทรวง

กาํหนด 

            5.1.3.1 ชือ  นามสกุล อายุ เพศ ทีอยู่ 

หมายเลขโทรศัพท์ (ถ้ามี) และข้อมูลส่วนบุคคลอนื 

ๆ ของผู้ป่วย เช่น เชือชาติ สัญชาติ สถานภาพ

สมรส เลขทีบัตรประจําตัวประชาชน 

46 92.0 4 8.0 

         5.1.3.3 มีปลอกหมอน ผ้าปูเตียง และผ้าคลุม

ตัวผู้ป่วย ปริมาณเพียงพอต่อการให้บริการ 

48 96.0 2 4.0 

         5.3.5 เค รืองชั งนําหนัก  และอุปกรณ์วั ด

ส่วนสูง 

47 94.0 3 6.0 

   5.4 เครืองมือแพทย์ ให้แสดงใบอนุญาตจาก

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา พร้อม

เอกสารการดูและบํารุง รักษา (ถ้ามี) 

50 100 0 0 

* ตวัหนงัสือจะทึบเขม้และเอียง หมายถึง ส่วนทีไดมี้การพฒันา แก้ไขและเพิมเติม  
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 ผลการศึกษาหมวดยา และเวชภณัฑใ์นสถานพยาบาล พบวา่ กลุ่มตวัอย่างเห็นดว้ยกับ

ขอ้การตรวจในร่างแนวทางการตรวจ ฯ ทีพฒันาขึน มากกว่าร้อยละ 64.0 โดยร้อยละของกลุ่ม

ตวัอย่างเห็นด้วย อยู่ในช่วง 64.0 ถึง 98.0 กลุ่มตวัอย่างบางส่วน ให้เหตุผลประกอบวา่ ห้วข้อการ

ตรวจ Nitroglycerine ชนิดฉีด หรืออมใตล้ิน หรือ Isosorbide dinitrate ชนิดอมใต้ลิน เห็นด้วยกับ

การระบุเพิมทางเลือก 

 กลุ่มตวัอย่างบางส่วน ไม่เห็นดว้ยกบัหวัขอ้การตรวจ ภาชนะบรรจุยาหรือฉลากติดซอง

ยาใหร้ะบุชือและทีอยู่สถานพยาบาล ชือผูป่้วย ชือยา วิธีใช้ และต้องระบุยาหมดอายุอย่างชดัเจน 

กลุ่มตวัอย่างให้เหตุผลประกอบวา่ การระบุวนัหมดอายุอาจทาํไดย้ากในคลินิก 

 ในกลุ่มตัวอย่างบางส่วนเห็นว่า แบบฟอร์มส่งต่อผู ้ป่วย (ใบ refer) ไม่จําเป็น 

เนืองจากทการทีคลินิกโทรประสานงานกบัหน่วยงานทีรับการส่งต่อผูป่้วย ( refer) ก็น่าจะเพียงพอ 

 นอกจากนีกลุ่มตวัอย่าง เสนอแนะว่า รายการยาช่วยชีวิตฉุกเฉิน ควรให้เป็นแนวทาง

รักษาของแต่ละโรคและหากมีไวใ้ชใ้นคลินิก ตอ้งมีระบบเฝ้าระวงัทีชดัเจน หวัขอ้การตรวจ ตูเ้ย็นมี

ปรอท กลุ่มตวัอย่างแนะนาํวา่ใชเ้ทอโมมิเตอร์แบบวดัอุณหภูมติดลบได ้หวัขอ้การตรวจ ส่งรายงาน 

บจ.9,10 ไปยงัสํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา ภายใน 30 วนั กลุ่มตวัอย่างเสนอแนะให้เพิม

ขอ้ความ ส่งสําเนาให้สํานกังานสาธารณสุขจงัหวดัดว้ย  จาํนวน 1 ชุด  ดงัตารางที 19 

ตารางที 19 จํานวนและร้อยละความคิดเห็นทีมีต่อยาและเวชภัณฑ์ กรณีตรวจเฝ้าระวัง  *  

 

รายการตรวจ 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

จํา
น

วน
 

ร้อ
ยล

ะ 

จํา
น

วน
 

ร้อ
ยล

ะ 

   6. ยา และเวชภัณฑ์ในสถานพยาบาล 

6.2 ไม่มียาทีหมดอายุหรือเสือมสภาพ (ให้ใช้

ภาชนะบรรจ ุ ยาเดิมทีไดม้าจากแหล่งผลิตยานนั)    

48 96.0 2 4.0 

   6.4 ภาชนะบรรจุยาหรือฉลากติดซองยาให้ระบุ

ชือและทีอยู่สถานพยาบาล ชือผูป่้วย ชือยา วิธีใช้ 

และตอ้งระบุยาหมดอายอุยา่งชดัเจน 

48 96.0 2 4.0 
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ตารางที 19 จํานวนและร้อยละความคิดเห็นทีมีต่อยาและเวชภัณฑ์ กรณีตรวจเฝ้าระวงั  * (ต่อ) 

 

รายการตรวจ 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

จํา
น

วน
 

ร้อ
ยล

ะ 

จํา
น

วน
 

ร้อ
ยล

ะ 

   6.6 มีตูเ้ยน็สําหรับเก็บยาหรือเวชภณัฑ์อืน กรณีที

มีวคัซีน หรือยาทีตอ้งเก็บไวใ้นอุณหภูมิตาํ ตูเ้ย ็น

นนั ตอ้งมีการควบคุมอุณหภูมิ มีปรอทวัดอุณหภูมิ 

และมีการบันทึกอุณหภูมิในตู้เยน็ 

48 96.0 2 4.0 

   6.7 ยาต้องมีทะเบียน เว้นแต่เป็นการผลิตตาม

ใบสังยาของ ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมทีสังให้

สําหรับคนไข้เฉพาะรายของสถานพยาบาล กรณี

การผลิตยาของสถานพยาบาลต้องมีมาตรฐานการ

ผลิต การแสดงฉลากและวันหมดอายุให้ชัดเจน มี

บันทึกการผลิตให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ 

47 94.0 3 6.0 

   6.8 ชุดช่วยชีวติฉุกเฉิน ประกอบดว้ย 

       6.8.1 มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉินอย่างน้อย 

ไดแ้ก่ ถุงบีบลมพร้อมหนา้กากช่วยหายใจ ของเด็ก

หรือผู้ ใหญ่ ตามลักษณะ   การให้บริการของ

สถานพยาบาล  

47 94.0 3 6.0 

       6.8.2 ยา เวชภณัฑ์และเครืองมือแพทย์อืนที

สามารถให้การรักษาพยาบาลและช่วยชีวิตผู ้ป่วย

ฉุกเฉินตามลกัษณะสถานพยาบาล ต้องมีครบทุก

รายการ ไดแ้ก่     

          6.8.2.4  0.5 % calcium chloride/gluconate 

34 68.0 16 32.0 

          6.8.2.5  1 : 1000 Atropine injection  35 70.0 15 30.0 

          6.8.2.6  Furosemide injection 32 64.0 18 36.0 
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ตารางที 19 จํานวนและร้อยละความคิดเห็นทีมีต่อยาและเวชภัณฑ์ กรณีตรวจเฝ้าระวงั  * (ต่อ) 

 

รายการตรวจ 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

จํา
น

วน
 

ร้อ
ยล

ะ 

จํา
น

วน
 

ร้อ
ยล

ะ 

          6.8.2.7  Sodium Bicabonate injection 33 66.6 17 33.4 

          6.8.2.8  Nitroglycerine ชนิดฉีด หรืออมใต้

ลิน หรือ Isosorbide dinitrate ชนิดอมใต้ลิน 

40 80.0 10 20.0 

          6.8.2.9   ชุดให้สารนําทางหลอดเลือดดํา    

(IV fluid with set) ได้แก่  6.8.2.9.1 5% dextrose-

water 

46 92.0 4 8.0 

                               6.8.2.9.2 Normal saline 47 94.0 3 6.0 

                               6.8.2.9.3  Infusion set 46 92.0 4 8.2 

       6.8.3 มีแผนการส่งต่อผู้ป่วย และการเตรียม

ความพร้อมในสถานการณ์ฉุกเฉิน 

47 94.0 3 6.0 

              1) แบบฟอร์มการส่งต่อผู้ป่วย (ใบ refer) 

ไปยังโรงพยาบาลทีอยู่ใกล้เ คียงเมือเกิดภาวะ

ฉุกเฉิน 

44 88.0 6 12.0 

     6.8.4 ในกรณีทีมียาเสพติดให้โทษหรือวัตถุออก

ฤทธิต่อจิตและประสาท 

      6.8.4.1 ใหม้ีสถานทีหรือตูเ้ก็บยาเสพติดให้โทษ

หรือวตัถุออกฤทธิต่อจิตและประสาท ทีมนัคง 

ปลอดภยั มีกุญแจ ปิดและเปิดอยา่งมีประสิทธิภาพ 

48 98.0 1 2.0 
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ตารางที 19 จํานวนและร้อยละความคิดเห็นทีมีต่อยาและเวชภัณฑ์ กรณีตรวจเฝ้าระวงั  * (ต่อ) 

 

 

รายการตรวจ 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

จํา
น

วน
 

ร้อ
ยล

ะ 

จํา
น

วน
 

ร้อ
ยล

ะ 

      6.8.4.2 ใ น กร ณีมี ก าร ค รอ บ ค รอ ง ห รือ ใ ช้

ประโยชน์ซึงวัตถุออกฤทธิต่อจิตและประสาท 

      6.8.4.2.1 มีการจัดทําบัญชีรับ-จ่าย วัตถุออก

ฤทธิทีมีไว้ในครอบครอง (แบบ บ.จ.8) รายงาน

ประจําเดือน (แบบ บ.จ.9) รายงานประจําปี (แบบ 

บ.จ.10) และมีการเก็บรักษาไว้ทีคลินิกอย่างน้อย 3 

ปี 

48 96.0 2 4.0 

      6.8.4.2.2 ส่งรายงานบจ.9,10ไปยังสํานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา ภายใน 30 วัน 

49 98.0 1 2.0 

      6.8.4.2.3 สุ่มตรวจสอบรายชือผู้ป่วยทีมีการ

จ่ายยาตาม บจ.8 มีการจ่ายให้กับผู้ป่วยตามเวช

ระเบียนและมีลายมือชือผู้ประกอบวิชาชีพ     เวช

กรรมเป็นผู้จ่าย 

47 95.9 2 4.1 

     6.8.4.2.4 สุ่มจํานวนวัตถุออกฤทธิคงเหลือตรง

ตามบัญชีทีได้จัดทําไว้ 

 

48 96.0 2 4.0 
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ตารางที 19 จํานวนและร้อยละความคิดเห็นทีมีต่อยาและเวชภัณฑ์ กรณีตรวจเฝ้าระวงั  * (ต่อ) 

 

รายการตรวจ 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

จํา
น

วน
 

ร้อ
ยล

ะ 

จํา
น

วน
 

ร้อ
ยล

ะ 

     6.8.4.3 ในกรณีทีคลินิกมีการครอบครองซึงยา

เสพติดให้โทษประเภท 2 

        6.8.4.3.1  มีการจัดทําใบสังจ่ายยาเสพย์ติดให้

โทษในประเภท2 (แบบ ย.ส.5)จัดทําบัญชี รับ-จ่าย 

ยาเสพติดให้โทษประเภท 2 รายเดือน (แบบ ย.ส.6)

จัดทําบัญชี รับ-จ่าย ยาเสพติดให้โทษประเภท 2 

รายปี (แบบ ย.ส.7)และมีการเก็บรักษาไว้ทีคลินิก

อย่างน้อย 5ปี 

49 98.0 1 2.0 

       6.8.4.3.2 ส่งรายงานย.ส.6,7ไปยังสํานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา ภายใน 30 วัน 

48 96.0 2 4.0 

      6.8.4.3.3 สุ่มตรวจสอบรายชือผู้ป่วยทีมีการ

จ่ายยาตาม แบบ ย.ส.5มีการจ่ายให้กับผู้ ป่วยตาม

เวชระเบียนและมีลายมือชือผู้ประกอบวิชาชีพเวช

กรรมเป็นผู้จ่าย 

48 96.0 2 4.0 

       6.8.4.3.4 สุ่มจํานวนยาเสพติดคงเหลือตรง

ตามบัญชีทีได้จัดทําไว้ 

48 96.0 2 4.0 

* ตวัหนงัสือจะทึบเขม้และเอียง หมายถึง ส่วนทีไดมี้การพฒันา แก้ไขและเพิมเติม  
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 ผลการศึกษาหมวดผลิตภณัฑสุ์ขภาพ พบวา่ กลุ่มตวัอย่างเห็นดว้ยหวัขอ้การตรวจใน

ร่างแนวทางการตรวจ ฯ ทีพฒันาขึน ร้อยละ  100.0  โดยกลุ่มตวัอย่างมีขอ้เสนอแนะว่า ไม่ควรจ่าย

เครือสําอางในคลินิก ดงัตารางที 20 

 

ตารางที 20  จํานวนและร้อยละความคิดเห็นทีมีต่อผลิตภณัฑ์สุขภาพ กรณีตรวจเฝ้าระวงั  *  

 

รายการตรวจ 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

จํา
น

วน
 

ร้อ
ยล

ะ 

จํา
น

วน
 

ร้อ
ยล

ะ 

7. ในกรณีทีมีผลิตภัณฑ์สุขภาพไว้จ่ายให้กับผู้ป่วย

จะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ทีถูกต้องตามกฎหมาย เช่น 

ผลิตภัณฑ์อาหารต้องมีเลชสารบบอาหาร (อย.) 

เครืองสําอางต้องมีเลขจดแจ้ง และต้องเป็นการจ่าย

ภายใต้คําสังแพทย์เท่านัน 

50 100.0 0 0 

* ตวัหนงัสือจะทึบเขม้และเอียง หมายถึง ส่วนทีไดมี้การพฒันา แก้ไขและเพิมเติม  

  

 ผลการศึกษาหมวดหอ้งผ่าตดัเล็ก พบว่า กลุ่มตวัอย่างเห็นดว้ยกบัข้อการตรวจในร่าง

แนวทางการตรวจ ฯ ทีพัฒนาขึน มากกว่าร้อยละ 90.0 โดยร้อยละของกลุ่มตวัอย่างเห็นด้วย           

อยู่ในช่วง 90.0 ถึง 98.0 กลุ่มตวัอย่างบางส่วน เห็นด้วยกบัการกําหนดให้ใช้อ่างฟอกมือชนิดไม่ใช้

มือเปิด-ปิดนาํ เช่น ก๊อกนาํก้านยาว ในหอ้งผ่าตดัเล็ก ดงัตารางที 21 
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ตารางที 21  จํานวนและร้อยละความคิดเห็นทีมีต่อห้องผ่าตัดเล็ก กรณีตรวจเฝ้าระวัง  *  

 

หัวข้อ 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

จํา
น

วน
 

ร้อ
ยล

ะ 

จํา
น

วน
 

ร้อ
ยล

ะ 

9. กรณีมีห้องผ่าตัดเล็ก (ไม่มีเครืองดมยา) 

   9.1 มาตรฐานความปลอดภัยด้านสถานทีห้อง

ผ่าตัดเล็ก 

         9.1.1 ขนาดพืนทีห้องผ่าตัดเล็กไม่น้อยกว่า 3 

เมตร x 4 เมตร 

47 94.0 3 6.0 

        9.1.2 เพดานของห้องผ่าตัดควรสูงอย่างน้อย 

3 เมตร 

46 92.0 4 8.0 

        9.1.3 ประตูห้องผ่าตัดเป็นประตูผลักหรือเป็น

แบบไม่ใช้มือเปิด บานประตูควรกว้างไม่น้อยกว่า 

80 เซนติ เมตรและคว รมีช่ องกระจกสําหรับ

บุคคลภายนอกมองเห็นภายในห้องผ่าตัดได้ 

45 90.0 5 10.0 

       9.1.4 อ่างฟอกมือชนิดไม่ใช้มือเปิด-ปิดนํา เช่น 

ก๊อกนําแบบก้านยาว ก๊อกนําแบบใช้เข่าดันเปิด-ปิด

นํา หรือ เป็นแบบเซนเซอร์ สบู่ เหลว ผ้าเช็ดมือ

หรือกระดาษเช็ดมือทีใช้ครังเดียว 

48 96.0 2 4.0 

        9.1.5 ตู้เสือผ้าและห้องสําหรับเจ้าหน้าที

เปลียนเสือผ้าและรองเท้า 

49 98.0 1 2.0 

       9.1.6 ตู้เสือผ้าและห้องสําหรับผู้ป่วยเปลียน

เสือผ้าและรองเท้า 

49 98.0 1 2.0 

   9.2 มาตรฐานความปลอดภัยเรืองเครืองมือ

แพทย์/อุปกรณ์และยาทีจําเป็น ในห้องผ่าตัดเล็ก 

        9.2.1 ถังออกซิเจน 

48 96.0 2 4.0 
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ตารางที 21 จํานวนและร้อยละความคิดเห็นทีมีต่อห้องผ่าตดัเล็ก กรณีตรวจเฝ้าระวัง  * (ต่อ) 

 

หัวข้อ 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

จํา
น

วน
 

ร้อ
ยล

ะ 

จํา
น

วน
 

ร้อ
ยล

ะ 

        9.2.2 ถุงบีบลมพร้อมหน้ากากครอบช่วยการ

หายใจ (Ambubag) 

49 98.0 1 2.0 

        9.2.3 Patient mornitor ซึงจะ mornitor 

ผู้ป่วยในเรือง คลืนไฟฟ้าหัวใจ(EKG)ความดัน

โลหิต (Blood Pressure) ชีพจร (Pulse)และการวัด

ความอิมตัวออกซิเจนของฮีโมโกลบินจากชีพจร 

(Oxygen Saturation) 

46 92.0 4 8.0 

       9.2.4 เตียงและโคมไฟแบบมาตรฐาน 48 96.0 2 4.0 

       9.2.5 ชุดอุปกรณ์ยาและเวชภัณฑ์ช่วยฟืนคืน

ชีพประจําห้องผ่าตัด 

48 96.0 2 4.0 

       9.2.6 ชุดอุปกรณ์การผ่าตัด 48 96.0 2 4.0 

       9.2.7 โทรศัพท์ไว้โทรกรณีฉุกเฉิน 48 96.0 2 4.0 

* ตวัหนงัสือจะทึบเขม้และเอียง หมายถึง ส่วนทีไดมี้การพฒันา แก้ไขและเพิมเติม  

 

 

 ผลการศึกษาความคิดเห็นต่อหมวดหอ้งผ่าตดัใหญ่ พบว่า กลุ่มตวัอย่างเห็นดว้ยมากกวา่

ร้อยละ 84.0 กลุ่มตวัอย่างทีเห็นดว้ยอยู่ในช่วงร้อยละ 84.0 ถึง 92.0 โดยกลุ่มตวัอย่างทีไม่เห็นดว้ยให้

เหตุผลประกอบว่า ไม่ควรมีห้องผ่าตดัใหญ่ เนืองจากบุคคลากรทีทาํการผ่าตดัและระบบการ

ช่วยชีวติฉุกเฉิน มีความเสียงต่อผูป่้วย นอกจากนีกลุ่มตวัอย่างเสนอแนะวา่ ประตูหอ้งผ่าตดั ไม่ควร

มองเห็นจากภายนอก ดงัตารางที 22  
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ตารางที 22  จํานวนและร้อยละความคิดเห็นทีมีต่อห้องผ่าตัดใหญ่ กรณีตรวจเฝ้าระวัง  *  

 

หัวข้อ 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

จํา
น

วน
 

ร้อ
ยล

ะ 

จํา
น

วน
 

ร้อ
ยล

ะ 

10.กรณีมีห้องผ่าตัดใหญ่ 

   10.1 มาตรฐานความปลอดภัยด้านสถานทีห้อง

ผ่าตัดใหญ่ 

        10.1.1 ขนาดพืนทีห้องผ่าตัดใหญ่ไม่น้อยกว่า 

20 ตารางเมตร 

43 86.0 7 14.0 

       10.1.2 เพดานของห้องผ่าตัดควรสูงอย่างน้อย 

3 เมตร 

43 86.0 7 14.0 

       10.1.3 พืนห้อง ฝาผนัง เพดาน ผิวเรียบทํา

ความสะอาดง่าย 

45 90.0 5 10.0 

       10.1.4 ประตูห้องผ่าตัดเป็นประตูผลักหรือ

เป็นแบบไม่ใช้มือเปิด บานประตูควรกว้างไม่น้อย

กว่า  1.2 เมตรและ ควรมี ช่องกระจกสําหรั บ

บุคคลภายนอกมองเห็นภายในห้องผ่าตัดได้ 

42 84.0 8 16.0 

      10.1.5 อ่างฟอกมือชนิดไม่ใช้มือเปิด-ปิดนํา 

เช่น ก๊อกนําแบบก้านยาว ก๊อกนําแบบใช้เข่าดัน

เปิด-ปิดนํา หรือ เป็นแบบเซนเซอร์ 

45 90.0 5 10.0 

     10.1.6 ตู้ เสือผ้าและห้องสําหรับ เจ้ าหน้าที

เปลียนเสือผ้าและรองเท้า 

46 92.0 4 8.0 

     10.1.7 ตู้เสือผ้าและห้องสําหรับผู้ป่วยเปลียน

เสือผ้าและรองเท้า 

 

46 92.0 4 8.0 
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ตารางที 22  จํานวนและร้อยละความคิดเห็นทีมีต่อห้องผ่าตัดใหญ่ กรณีตรวจเฝ้าระวัง  *  (ต่อ) 

 

หัวข้อ 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

จํา
น

วน
 

ร้อ
ยล

ะ 

จํา
น

วน
 

ร้อ
ยล

ะ 

    10.2 มาตรฐานความปลอดภัยเรืองเครืองมือ

แพทย์/อุปกรณ์และยาทีจําเป็นในห้องผ่าตัดใหญ่            

          10.2.1 ถังออกซิเจนหรือออกซิเจนทีส่งผ่าน

มาทางท่อส่งก๊าซ (Pipe line) 

45 90.0 5 10.0 

      10.2.2 ถุงบีบลมพร้อมหน้ากากครอบช่วยการ

หายใจ (Ambubag) 

46 92.0 4 8.0 

      10.2.3 Patient mornitor ซึงจะ mornitor 

ผู้ป่วยในเรือง คลืนไฟฟ้าหัวใจ(EKG)ความดัน

โลหิต(Blood Pressure) ชีพจร (Pulse)และการวัด

ความอิมตัวออกซิเจนของฮีโมโกลบินจากชีพจร 

(Oxygen Saturation) 

43 86.0 7 14.0 

      10.2.4 เครืองกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้า 44 88.0 6 12.0 

      10.3.5 เครืองจีไฟฟ้าห้ามเลือด 43 86.0 7 14.0 

      10.2.6 เครืองดูดเสมหะ 43 86.0 7 14.0 

      10.2.7 ห้องพักฟืน ควรมีขนาดไม่น้อยกว่า 8 

ตารางเมตร และจะต้องมีเครือง mornitor ผู้ป่วยไว้

ในห้องพักฟืน กรณีทีไม่มีห้องพักฟืนแยกต่างหาก 

อาจใช้ห้องผ่าตัดเป็นห้องสําหรับพักฟืนผู้ป่วย

แทนได้ 

43 86.0 7 14.0 

      10.2.8 มีเครืองดมยาสลบทีได้มาตรฐานทาง

การแพทย์และระบบแก๊สทางการแพทย์ซึงมี

สัญญาณเตือนอันตรายทุกห้องทีขออนุญาตใช้งาน 

44 88.0 6 12.0 
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ตารางที 22  จํานวนและร้อยละความคิดเห็นทีมีต่อห้องผ่าตัดใหญ่ กรณีตรวจเฝ้าระวัง  *  (ต่อ) 

 

หัวข้อ 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

จํา
น

วน
 

ร้อ
ยล

ะ 

จํา
น

วน
 

ร้อ
ยล

ะ 

      10.2.9 ชุดใส่ท่อหายใจ (ชุด Laryngoscope) 44 88.0 6 12.0 

      10.2.10 ระบบไฟฟ้าหรือแสงสว่างสํารอง   45 90.0 5 10.0 

      10.2.11 เตียงไฟและโคมไฟแบบมาตรฐาน 44 88.0 6 12.0 

      10.2.12 ชุดอุปกรณ์การผ่าตัด 45 90.0 5 10.0 

      10.2.13 โทรศัพท์ไว้โทรกรณีฉุกเฉิน 44 88.0 6 12.0 

* ตวัหนงัสือจะทึบเขม้และเอียง หมายถึง ส่วนทีไดมี้การพฒันา แก้ไขและเพิมเติม  

 

  ผลการศึกษาความคิดเห็นต่อหมวดหอ้งผ่าตดัใหญ่ พบว่า กลุ่มตวัอย่างเห็นดว้ยมากกวา่

ร้อยละ 94.0 กลุ่มตวัอย่างทีเห็นดว้ยอยู่ในช่วงร้อยละ 94.0 ถึง 96.0 ดงัตารางที 23 

 

ตารางที 23  จํานวนและร้อยละความคิดเห็นทีมีต่อห้องผ่าตัดใหญ่ กรณีตรวจเฝ้าระวัง  *   

 

 

หัวข้อ 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

จํา
น

วน
 

ร้อ
ยล

ะ 

จํา
น

วน
 

ร้อ
ยล

ะ 

   11.เอกสารและแบบฟอร์มประจําห้องผ่าตัด 

     11.1 ใบยินยอมการผ่าตัด 

 

47 

 

94.0 

 

3 

 

6.0 

    11.2 ใบตรวจสอบชื อ สกุล  ตําแหน่งผ่าตั ด 

ตรวจเช็คอุปกรณ์ผ่าตัดเพือป้องกันผ่าตัดผิดคน 

ผิดตําแหน่ง 

48 96.0 2 4.0 
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ตารางที 24  จํานวนและร้อยละความคิดเห็นทีมีต่อห้องผ่าตัดใหญ่ กรณีตรวจเฝ้าระวัง  *   

 

 

หัวข้อ 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

จํา
น

วน
 

ร้อ
ยล

ะ 

จํา
น

วน
 

ร้อ
ยล

ะ 

    11.3 สมุดลงทะเบียนการผ่าตัด 48 96.0 2 4.0 

   11.4 เอกสารบันทึกการผ่าตัด/การทําหัตถการ 

โดยแพทย์ผู้ทําหัตถการนัน (Operative notes)  

 

48 96.0 2 4.0 

* ตวัหนงัสือจะทึบเขม้และเอียง หมายถึง ส่วนทีไดมี้การพฒันา แก้ไขและเพิมเติม  

 

ตอนที 3 ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะโดยรวมต่อร่างบันทึกการตรวจมาตรฐานคลินิกเวชกรรมและ

คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม ตรวจอนุญาตเปิดใหม่และตรวจเฝ้าระวัง 

 เมือสอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะโดยรวมทีมีต่อร่างแนวทางการตรวจ

มาตรฐานคลินิกเวชกรรมและคลินิกเฉพาะทางดา้นเวชกรรม กลุ่มตวัอย่างเห็นวา่ร่างแนวทางการ

ตรวจฯ ทีพฒันาขึนมีความชดัเจน มีความเหมาะสมมีความละเอียด และสอดคลอ้งกับกฎหมายว่า

ดว้ยสถานพยาบาล สามารถให้ในการตรวจประเมินมาตรฐานคลินิกเวชกรรมและคลินิกเฉพาะ

ทางด้านเวชกรรมทีขออนุญาตเปิดใหม่ไดโ้ดยไม่ต้องใช้ดุลยพินิจประกอบในการตรวจ โดยมี

ความเห็นประกอบดงันี 

“ สอดคล้องกับกฎหมายสถานพยาบาล” 

 “ความคล่องตัวในการตรวจคลินิกและการพัฒนา” 

 “มีความชัดเจนและรายละเอียดในการตรวจ ไม่ต้องใช้ดุลยพินิจ” 

“รายการตรวจต่างๆ ทีมีการแก้ไขเพิมเติมล้วนแต่เป็นการตอบข้อสงสัยในปัจจุบนั” 

“การระบรุายละเอียดลงในร่างแนวทางการตรวจมาตรฐาน ทาํให้สะดวกต่อการปฏิบัติงานของ

พนักงานเจ้าหน้าที ” 

“เห็นด้วยเพราะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค” 
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 อย่างไรก็ตามกลุ่มตวัอย่างเสนอแนะขอ้คิดเห็นวา่ ไม่ควรมีห้องผ่าตดัใหญ่ในคลินิก    

เวชกรรมหรือคลินิกเฉพาะทางดา้นเวชกรรม ซึงเป็นสถานพยาบาล ประเภทไม่รับผูป่้วยไวค้า้งคืน 

เนืองจากการผ่าตดัใหญ่ตอ้งมีการดูแลอย่างใกลช้ิดนานกวา่ 24 ชวัโมง มีความเสียงสูง กรณีทีคลินิก

ตงัอยูใ่นหา้งสรรพสินคา้หรืออาคารพาณิชย์ทีมีความสูงเกินสองชนัขึนไป เมือเกิดเหตุฉุกเฉินจะ

เคลือนยา้ยผูป่้วยไม่สะดวก นอกจากนีกลุ่มตวัอย่างเสนอแนะวา่ จาํนวนหวัขอ้ร่างแนวทางการตรวจ

ฯ มากเกินไป ไม่สะดวกในการนาํไปจริง ถา้ปรับบางประเด็นหรือรวมบางประเดน็เขา้ไวด้ว้ยกนั จะ

ทาํใหน้าํไปใชไ้ดง่้ายขึน รายละเอียดแต่ละส่วนควรไปอยู่ในแบบตรวจเฉพาะ เช่น วตัถุออกฤทธิ 

โฆษณา เพราะถา้มารวมในแบบตรวจชุดนีหมดจะทาํใหแ้บบตรวจยาวเกินไป 
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บทที 5 

สรุป อภิปรายและข้อเสนอแนะ 

 

 การตรวจคลินิกเวชกรรมและคลินิกเฉพาะทางดา้นเวชกรรมเป็นการดาํเนินการตรวจ

ตามทีกฎหมายกําหนด ทงันีเพือเป็นการคุ้มครองผู ้บริโภคซึงการตรวจจะเป็นพนกังานเจา้หน้าที

ตามพระราชบญัญติัสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 โดยการตรวจอนุญาตเปิดใหม่และตรวจเฝ้าระวงั    

หรือตรวจประจาํปี ตอ้งอาศยัแนวทางการตรวจคลินิกเวชกรรมและคลินิกเฉพาะทางดา้นเวชกรรม      

โดยแนวทางการตรวจทีผ่านมา ยงัไม่มีรายละเอียดครอบคลุมถึงการตรวจผลิตภณัฑสุ์ขภาพดา้นอืน 

ไดแ้ก่ เครืองสําอาง ผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร วตัถุทีออกฤทธิต่อจิตและประสาท ยาเสพติดให้โทษที

ใชท้างการแพทย ์รายละเอียดดา้นการโฆษณา ห้องเอกซเรย ์และหอ้งผ่าตดั ซึงรายการตรวจดงักล่าว

จาํเป็นตอ้งตรวจเนืองจากกฎหมายแต่ละฉบบัไดร้ะบุเกณฑ์มาตรฐานกาํหนดไว ้การพฒันาแนว

ทางการตรวจคลินิกเวชกรรมและคลินิกเฉพาะทางดา้นเวชกรรม เป็นการอาํนวยความสะดวกกับ

พนกังานเจา้หน้าทีเนืองจากมีหวัขอ้การตรวจมาตรฐานทีเกียวขอ้งดา้นการคุ้มครองผู ้บริโภคทุก

ประเดน็ ทาํให้สะดวกต่อการปฎิบติังานของพนกังานเจา้หน้าทีซึง จากเดิมทีพนกังานเจา้หนา้ทีต้อง

เขา้ตรวจคลินิกหลายครัง หลายคณะ เช่น ทีมทีหนึงไปตรวจมาตรฐานสถานพยาบาล ทีมทีสองไป

ตรวจวตุัออกฤทธิต่อจิตและประสาท ส่วนอีกทีมไปตรวจเครืองสําอาง ซึงการเขา้ปฎิบติังานหลาย

ครังไม่สะดวกกบัพนกังานเจา้หนา้ทีและผูรั้บอนุญาต 

 นอกจากนียงัพบวา่การปฏิบติังานของพนักงานเจา้หน้าทีในปัจจุบนั นอกจากตอ้งลง

บนัทึกผลการตรวจในแนวทางการการตรวจมาตรฐานคลินิกเวชกรรมและคลินิกเฉพาะทางด้าน    

เวชกรรมแลว้ ตอ้งสรุปผลการตรวจและขอ้เสนอแนะของพนกังานเจา้หน้าที ในบนัทึกสรุปผลการ

ตรวจอีกครังหนึง ทาํใหต้้องปฏิบติังานซําซ้อน และการตรวจสอบมาตรฐานคลินิกเวชกรรมและ

คลินิกเฉพาะทางดา้นเวชกรรมทีออกตามพระราชบญัญติัสถานพยาบาล พ.ศ.2541 ทีใช้อยู่ปัจจุบนั 

พบปัญาหาเกียวกับการใช้ดุลยพินิจกบัพนักงานเจา้หน้าทีในหลายประเด็นหรือหัวข้อการตรวจ 

ทงันีเนืองมาจากปัญหาในการตีความกฎหมายทีแตกต่างกัน ซึงมีผลกระทบต่อผูรั้บอนุญาตและ

ผูด้าํเนินการสถานพยาบาลหลายประการ [7] และการปฏิบติังานของพนกังานเจา้หน้าทีไม่เป็นไป

ในทิศทางเดียวกนั 
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ดงันนัเพือเป็นการอาํนวยความสะดวกกบัพนกังานเจา้หน้าที นาํไปสู่การพฒันาแนวทางการตรวจ

คลินิกเวชกรรมและคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม จึงได้จ ัดทําร่างแนวทางการตรวจฯโดย

พฒันาขึนจากแบบตรวจเดิมของสํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กระทรวง

สาธารณสุข และไดน้าํขอ้กฎหมายทีเกียวขอ้งกบัมาตรฐานการตรวจคลินิกมาระบุใหช้ดัเจนเพือลด

ปัญหาการใชดุ้ลยพินิจของพนกังานเจา้หนา้ที และใหมี้ความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัการให้บริการ

ในปัจจุบนัและมีความครอบคลุมถึงมาตรฐานอืนๆตามพระราชบญัญติัทีเกียวขอ้ง  รวมทงัอาํนวย

ความสะดวกของพนกังานเจา้หนา้ทีในการตรวจประเมินทงัการตรวจเพือขออนุญาตเปิดคลินิกและ

การตรวจประจาํปีหรือตรวจเฝ้าระวงั โดยจดัทาํร่างแนวทางการตรวจคลินิกเวชกรรมและคลินิก

เฉพาะทางดา้นเวชกรรม (ร่างแนวทางการตรวจฯ) เป็นฉบบัเดียว แต่อยา่งไรก็ตามเมือนาํเสนอต่อที

ประชุมผูเ้ชียวชาญเพือประชุมระดมสมองกลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย เห็นวา่ ควรแยกร่างแนวทางการ

ตรวจฯ อนุญาตเปิดใหม่และตรวจเฝ้าระวงัออกออกจากกนั ทงันีเพือความชดัเจนในการปฎิบตัิงาน 

โดยมีการปรับเปลียนแบบฟอร์มทีต่างกนัและมีการเพิม หวัขอ้การตรวจ 2 หมวด ในร่างแนว

ทางการตรวจฯ เฝ้าระวงั ไดแ้ก่ 1. หมวดการประกอบกิจการและดาํเนินการสถานพยาบาล 2. หมวด

ยาและเวชภณัฑ์ในสถานพยาบาล รายการตรวจ ยาเสพติดให้โทษและวตัถุออกฤทธิต่อจิตและ

ประสาท 

 ผลการศึกษาพบว่าพนักงานเจา้หน้าทีผูรั้บผิดชอบงานสถานพยาบาลของสํานกังาน     

สาธารณสุขจงัหวดัและสํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนบัสนุนบริการ

สุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เห็นวา่ร่างแนวทางการตรวจฯ มีความเหมาะสม สามารถนาํไปใช้ใน

การตรวจประเมินคลินิกเวชกรรมและคลินิกเฉพาะทางดา้นเวชกรรม ทงัการตรวจอนุญาตเปิดใหม่

และการตรวจเฝ้าระวงัได้ โดยพนกังานเจา้หน้าทีเห็นด้วยกับร่างแนวทางการตรวจฯทีพฒันาขึน

มากกว่าร้อยละ 80 เกือบทุกประเด็นหรือหัวขอ้การตรวจ  ทงันีอาจเนืองมาจากร่างแนวทางการ

ตรวจฯ ทีพฒันาขึน ไดพ้ฒันาจากแนวทางการตรวจมาตรฐานคลินิกเวชกรรมและคลินิกเฉพาะ

ทางดา้นเวชกรรม ของสํานกัสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ รวมทงัไดน้าํขอ้กฎหมาย 

ประกาศ กฎกระทรวงและกฎหมายอืนๆ ทีเกียวขอ้ง มาระบุอยา่งละเอียดในหวัขอ้การตรวจ ทาํให้มี

ความชัดเจนและครอบคลุมการตรวจมากกว่าเดิม โดยเฉพาะได้เพิมประเด็นโฆษณาในร่างแนว

ทางการตรวจให้ชัดเจนและละเอียดมากขึนกว่าเดิมเนืองจากคลินิกเวชกรรมและคลินิกเฉพาะ

ทางดา้นเวชกรรมมีการขยายตวัเปิดใหม่ขึนทุกวนัจึงมีการแข่งขนัการในทางธุรกิจโดยการโฆษณา

ชวนเชือใหใ้ชบ้ริการจึงเป็นเหตุให้มีการกระทาํความผิดดา้นโฆษณา ซึงสอดคลอ้งกับงานวจิยัของ          

จันฑนา จินดาถาวรกิจ (2556) ศึกษาเรืองการโฆษณาสถานพยาบาลตามพระราชบัญญัติ

สถานพยาบาล พ.ศ. 2541 พบว่า การกระทาํความผิดมากทีสุด คือการใช้ขอ้ความหรือรูปภาพโอ้
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อวดเกินจริง รองลงมา คือ การโฆษณาความรู้ความสามารถ ความเชียวชาญ หรือประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล และการให้ส่วนลดมักเป็นการกระทําความผิดร่วมกับข้ออืน [24] นอกจากนี             

น้องเล็ก บุญจุงไดศึ้กษา ความเห็นและการปฎิบติัตามพระราชบญัญตัิสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 

มาตรา 32 ของผู้ประกอบกิจการสถานพยาบาล ประเภททีไม่รับผู้ป่วยไวค้้างคืน จังหวดั

อุบลราชธานี ในการแสดงรายละเอียดเกียวกบัชือสถานพยาบาล ผูป้ระกอบวชิาชีพ ผูป้ระกอบโรค

ศิลปะ อตัราค่ารักษาพยาบาล และสิทธิผูป่้วย  พบวา่ผู ้ประกอบกิจการสถานพยาบาลร้อยละ 89.3 

เห็นดว้ยกับการปฏิบติัตามพระราชบญัญติัสถานพยาบาล พ.ศ.2541 มาตรา 32 แต่ในทางปฏิบติั 

กลบัพบวา่อตัราการปฏิบติัและยงัไม่ไดป้ฏิบติัโดยเฉลียใกลเ้คียงกนั คือ ร้อยละ 59.7 และ 40.3 [25] 

ซึงทงัพนกังานเจา้หนา้ทีและผูป้ระกอบกิจการสถานพยาบาลเห็นดว้ยมากกวา่ร้อยละ 80 ในประเดน็

เทีเกียวข้องกับมาตรฐานการตรวจสถานพยาบาลทีออกตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล 

พ.ศ.2541 

 อย่างไรก็ตามพนกังานเจา้ทีบางส่วนไม่เห็นด้วยกบัประเด็นหรือหวัขอ้การตรวจตาม

ร่างแนวทางการตรวจฯทีพฒันาขึน โดยกงัวลวา่ผูป้ระกอบการอาจจะไม่สามารถดาํเนินการไดต้าม

แนวทางการตรวจฯทีพฒันาขึน แต่เมือพิจารณาประเดน็หรือหวัขอ้การตรวจดงักล่าวจจะพบวา่ร่าง

แนวทางการตรวจฯทีพฒันาขึนนัน ได้มาจากการแนวทางการตรวจคลินิกเวชกรรมและคลินิก

เฉพาะทางดา้นเวชกรรม แบบเดิมและพระราชบญัญติัต่างๆ ทีเกียวขอ้ง ซึงถือเป็นกฎระเบียบ และ

ขอ้กาํหนดต่างๆทีกาํหนดไว ้ทงันีเพือความปลอดภยัของผู้ป่วยหรือผู ้รับบริการ เช่น ประเด็นการ

กาํหนดใหต้อ้งมีทีนงัพกัคอยรอการตรวจของผู้ป่วยหรือญาตต้องมีพนกัพิง เนืองจากเพือต้องการ

สร้างความปลอดภยัของผู้ป่วย เนืองจากหากผู ้ป่วยหมดสติก็จะสามารถพิงกับพนักพิงไดท้ันที 

รวมทงัเป็นการอาํนวยความสะดวกสําหรับผูป่้วย เป็นตน้ รวมถึงการกาํหนดใหค้ลินิกตอ้งมีก็อกนาํ

ชนิดไม่ใชมื้อเปิด-ปิดนาํ เช่น ก๊อกนาํแบบกา้นยาว ก๊อกนาํแบบใช้เทา้เหยียบเปิด-ปิดนาํ หรือเป็น

แบบเซนเซอร์ พร้อมสบู่เหลว เพือความปลอดภยัในการลดการปนเปือนเชือโรคจากการล้างมือ 

[26] และการกาํหนดใหมี้รายการยาช่วยชีวิตต่างๆอย่างละเอียด เพือความปลอดภยัของผูป่้วย ซึง

เป็นสิงจาํเป็นสําหรับสถานพยาบาลซึงรายการยาช่วยชีวติฉุกเฉินทีเพิมขึนจากเดิมเป็นรายการยาที

เป็นแนวทางการตรวจประเมินเพือขึนทะเบียนหน่วยบริการประจาํ หน่วยบริการปฐมภูมิ หน่วย

บริการร่วมใหบ้ริการ ของสํานกัพฒันาคุณภาพบริการ สํานกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติซึงได้

กาํหนดรายการทีจาํเป็นตอ้งมีทุกรายการ [27]  

 จากผลการศึกษาพบว่ายงัมีพนักงานเจ้าหน้าทีไม่เห็นด้วยกับการเพิมหัวข้อหรือ

ประเดน็การตรวจดงักล่าว ทงันีอาจเป็นเนืองจากการไม่ได้ศึกษาในเอกสารประกอบการตรวจฯ 

รวมทงัอาจไม่ทราบเหตุผลในการกําหนดประเด็นหรือหัวข้อการตรวจต่างๆ ว่าเหตุใดจึงต้อง
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กาํหนด เช่นนนั ซึงตอ้งมีการแนะนาํหรือจดัอบรมใหก้บัพนกังานเจา้หนา้ทีทีเกียวขอ้งกบัการตรวจ

คลินิกเวชกรรมและคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมเพือให้เขา้ใจแนวทางการตรวจและเอกสาร

ประกอบการตรวจให้ชัดเจน ซึงจะเป็นประโยชน์ต่อพนักงานเจา้หน้าทีหากจาํเป็นทีจะต้องใช ้    

ดุลยพินิจ ก็จะสามารถใช้ไดอ้ย่างถูกตอ้งภายใตเ้หตุผลทีแทจ้ริง 

 นอกจากแนวทางการตรวจฯ ทีพฒันาขึนไดก้าํหนดประเดน็หรือหวัขอ้การตรวจต่างๆ

ซึงจะเป็นประโยชน์ต่อผูป่้วยหรือผู้รับบริการแล้ว ยงักาํหนดประเด็นหรือหวัขอ้การตรวจทีเป็น

ประโยชน์และความปลอดภยัต่อผูใ้หบ้ริการอีกดว้ย เช่น การกาํหนดใหม้ีเครืองวดัรังสีประจาํบุคคล

สําหรับเจา้หน้าทีผู ้ปฏิบติังานทุกคนใน กรณีทีมีบริการเอกซเรย ์ซึงจากการศึกษาทีผ่านมาพบว่า

คลินิกทีมีบริการเอกซเรย ์ไม่ไดมี้เครืองวดัรังสีประจาํบุคคลสําหรับเจา้หนา้ทีปฏิบติังานทุกคน [28] 

ซึงจะช่วยลดอนัตรายและมีความปลอดภยัมากขึน 

 สําหรับหัวขอ้การประเมินเรืองห้องผ่าตดัใหญ่ในคลินิกนนั พนกัเจา้หน้าทีบางส่วน

เห็นวา่ไม่ควรมีการใหบ้ริการผ่าตดัใหญ่ในคลินิก เนืองจากการผ่าตดัใหญ่ ผู้ป่วยจะต้องพกัค้างคืน    

เพือสังเกตการณ์และเฝ้าระวงัผูป่้วย แต่คลินิกเวชกรรมและคลินิกเฉพาะทางดา้นเวชกรรมเป็น

สถานพยาบาลประเภทไม่รับผูป่้วยไวค้า้งคืน การผ่าตดัใหญใ่นคลินิกอาจไม่เหมาะสม  แต่หากมีอยู่

ควรระบุเพิมเติมเรืองการเฝ้าระวงัประกอบด้วย การเฝ้าระวงัเรืองบุคคลกรทีจะผ่าตดั ประเภท

หตัถการทีทาํการผ่าตดัใหญ่ และแนวทางทีจะช่วยเหลือผูป่้วยกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน  

 ร่างแนวทางการตรวจฯ ทีพฒันาขึนนีไดเ้พิมรายละเอียดของการตรวจในแต่ละหวัข้อ

หรือประเดน็การตรวจ เนืองจากการตรวจคลินิกทีผ่านมาทงัการอนุญาตเปิดใหม่และการตรวจเฝ้า

ระวงั พบปัญาการใชดุ้ลนิพิจของพนกังาน ซึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ [7] แต่อย่างไรก็ตาม

พนกังานเจา้หนา้ทีบางส่วนเห็นวา่การระบุรายละเอียดทีชัดเจนของประเด็นหรือหวัขอ้การตรวจ

มากจนเกินไป อาจทาํให้เกิดปรัญหาการตรวจได้ และบางหวัข้อหรือประเด็นการตรวจควรเปิด

โอกาสใหผู้ป้ระกอบการสามารถจดัหาวสัดุหรืออุปการณ์ทีใกล้เคียงกนัในการดาํเนินงานได ้เช่น 

การใชโ้ชฟาแทนทีนงัพกัทีมีพนกัพิง เป็นตน้  นอกจากนีการพฒันาแบบร่างแนวทางการตรวจฯ ได้

มีการเพิมเติมประเดน็การตรวจต่างๆโดยเพิมเติมหวัขอ้จากพระราชบญัญติัทีเกียวขอ้งทีกําหนดให้

พนกังานเจา้หน้าจะต้องดาํเนินการตรวจคลินิกตามพระราชบญัญตัินันอยู่แลว้ ซึงคาดวา่การนํา

รายละเอียดดงักล่าวมาระบุในร่างแนวทางการตรวจมาตรฐาน ทาํใหสะดวกต่อการปฎิบติงานของ

พนกังานเจา้หนา้ที สามารถช่วยลดภาระการทาํงานของพนกังานเจา้หนา้ทีในการออกตรวจ รวมถึง

ลดภาระของผูป้ระกอบการได ้
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ข้อเสนอแนะสําหรับการนําผลการศึกษาไปใช้ 

 1. สํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ 

กระทรวงสาธารณสุข ซึงเป็นหน่วยงานหลกัทีดูแลเรืองการพฒันาแนวทางการตรวจมาตรฐาน

สถานพยาบาล ก่อนนําแบบตรวจนีไปใช้ อาจต้องปรับรายละเอียดบางหัวข้อ เช่น รายการยา

ช่วยชีวติฉุกเฉิน ควรกาํหนดขนัตาํทีคลินิกตอ้งมี หรือปรับหัวข้อประเด็นการตรวจให้กระชบัมาก

ขึน  

 2. สํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ 

กระทรวงสาธารณสุข ควรมีการจดัอบรมให้ความรู้ แก่พนักงานเจ้าหน้าทีผู้รับผิดชอบงาน

สถานพยาบาล เนืองจากมีพนักงานเจ้าหน้าทีหลายวิชาชีพทีปฏิบัติงานตรวจมาตรฐาน

สถานพยาบาล เพือเข้าใจเหตุผลในการตรวจและประเด็นการตรวจ เพือลดการใช้ดุลยพินิจและ

ลดปัญกาในการปฏิบติังาน 

 3. รายการตรวจทีไดพ้ฒันาขึนและขอ้คิดเห็น ขอ้เสนอแนะต่างๆ สํานกัสถานพยาบาล

และการประกอบโรคศิลปะ กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข สามารถใช้เป็น

ขอ้มูลพืนฐานในการปรับปรุงพฒันาแบบตรวจมาตรฐานสถานพยาบาลต่อไป 

 

ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาครังต่อไป 

 

 การศึกษาครังนีเป็นการศึกษาเฉพาะแนวทางการตรวจคลินิกเวชกรรมและคลินิก

เฉพาะทางดา้นเวชกรรม ซึงพฒันามาจากแนวทางการตรวจคลินิกเวชกรรมและคลินิกเฉพาะ

ทางดา้นเวชกรรมของสํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ  กรมสนับสนุนบริการ

สุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ซึงมีการพฒันารายการตรวจอนุญาตเปิดใหม่  จาํนวน 80 หวัข้อ

รายการตรวจ และตรวจเฝ้าระวงั จาํนวน 97 หวัขอ้รายการตรวจ และไดมี้การปรับปรุงแก้ไขหวัขอ้

รายการตรวจเดิมให้ชดัเจนยิงขึน ซึงจากผลการศึกษายงัมีประเด็นหวัขอ้การตรวจทียงัไม่ชัดเจน 

เช่น รายการยาช่วยชีวิตฉุกเฉินขนัตาํและการให้บริการห้องผ่าตดัใหญ่ในคลินิก ซึงยงัขาดการ

ศึกษาวจิยัและความเหมาะสมจึงควรศึกษาเกียวกบัความเหมาะสมของการให้บริการผ่าตดัใหญ่ใน

คลินิกเวชกรรมและคลินิกเฉพาะทางดา้นเวชกรรม เนืองจากมีความเสียงต่อผูป่้วยและมีความเสียงที

จะมีการพกัคา้งคืนซึงเป็นการใหบ้ริการทีผิดประเภท เนืองจากคลินิกเวชกรรมและคลินิกเวชกรรม

เฉพาะทางกฎหมายกาํหนดใหเ้ป็นสถานพยาบาลประเภทไม่รับผูป่้วยไวค้า้งคืน 
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 อุบลราชธานี. วารสารวิชาการสาธารณสุข,ปีที 14 ฉบบัที 6 พฤศจิกายน-ธันวาคม 

 2548: 1029-1041,2548 

[26.] สถาบนับาํราศนราดูร. แนวปฏิบัติการทําความสะอาดมือสําหรับบุคลากรสุขภาพโรงพยาบาล.

 เข้าถึง เ มือว ัน  22 พฤ ษภาคม 2559 เ ข้าถึงได้จาก :http://bamras.ddc.moph 

 .go.th/userfiles/14_.pdf. 

[27] สํานกังานหลกัประกนัสุขภาพ.แนวทางการตรวจประเมินเพือขึนทะเบียนหน่วยบริการประจํา 

 หน่วยบริการปฐมภูมิ  หน่วยบริการร่วมให้บริการ ของสํานักพัฒนาคุณภาพ

 บริการ.,2552  

 [28.] คทายุทธ นิกาพฤกษ.์ การประเมินความปลอดภัยของห้องเอกซเรย์ในสถานพยาบาล. วารสาร

 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย:์246-257,2556 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

เครืองมือทีใช้ในการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

118 

 

แบบสอบถาม 

ร่างแนวทางตรวจมาตรฐานคลินิกเวชกรรมและคลินิกเฉพาะทางด้าน เวชกรรม              

(ตรวจอนุญาตเปิดใหม่) 

คํานํา 

 การตรวจคลินิกเวชกรรมและคลินิกเฉพาะทางดา้นเวชกรรม นอกจากมีการตรวจ

มาตรฐานตามเกณฑ์  ของสํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะแลว้ ในส่วนที

เกียวขอ้งกบัสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีการตรวจมาตรฐานหลายดา้น ไดแ้ก่      

1. การตรวจวตัถุออกฤทธิต่อจิตและประสาท คลินิกตอ้งมีการจัดทําบญัชี -รับจ่าย  (บจ.8 ) 

บญัชีรายเดือน (บจ.9) บญัชีรายปี (บจ.10) ให้สอดคลอ้งกบัเวชระเบียน 2. ยาเสพติดให้โทษ  

คลินิกต้องจัดทําใบสังจ่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท 2  (แบบ ย.ส.5) บ ัญชีรับ-จ่าย           

รายเดือน (แบบ ย.ส.6) บญัชีรับ-จ่าย รายปี (แบบ ย.ส.7) 3. ผลิตภณัฑ์สุขภาพในคลินิก เช่น 

เครืองสําอาง หรือผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร นอกจากนีในปัจจุบันคลินิกเวชกรรมและคลินิก

เฉพาะทางดา้นเวชกรรม ยงัไมมี่เกณฑม์าตรฐานดา้นห้องผ่าตดั ห้องเอกซเรย ์  

 จุดประสงค์ขอ งแบบสอบถามนี  คือ การรวบรวมข้อคิด เห็น ข้อเสนอแนะ             

เพือพฒันาร่างแนวทางการตรวจมาตรฐานคลินิกเวชกรรมและคลินิกเฉพาะทางดา้นเวชกรรม 

ซึงผูวิ้จยัมีแนวคิดวา่ในการเดินเขา้ไปตรวจคลินิกควรจะตรวจให้ครบตามมาตรฐานกฎหมาย

สถานพยาบาล ดา้นวตัถุออกฤทธิตอ่จิตและประสาท ดา้นยาเสพติดให้โทษ ดา้นเครืองสําอาง 

ผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร นอกจากนีผู ้วิจัยได้เสนอเกณฑ์มาตรฐานห้องผ่าตดั ห้องเอกซเรย ์    

การตรวจดา้นวตัถอุอกฤทธิต่อจิตและประสาท และยาเสพติดให้โทษ ในคลินิกเวชกรรมและ

คลินิกเฉพาะทางดา้นเวชกรรม เพือความสะดวกในการปฏิบติังานทงัเจา้หน้าทีและผู้รับ

อนุญาต 

คําชีแจง 

 1. แบบสอบถามฉบบันีใชส้อบถามความคิดเห็นของพนกังานเจา้หน้าทีผูร้ับผิดชอบ

การตรวจมาตรฐานคลินิกเวชกรรมและคลินิกเฉพาะทางดา้นเวชกรรมในส่วนกลางและส่วน

ภูมิภาค เกียวกบัร่างแนวทางการตรวจมาตรฐานคลินิกเวชกรรมและคลินิกเฉพาะทางดา้น    

เวชกรรม (ตรวจอนุญาตเปิดใหม่) เพือนําผลทีได้ไปประกอบการพิจารณา ในการแกไ้ข

ปรับปรุงการตรวจมาตรฐานคลินิกดงักล่าว 

    2. หน่วยงานทีไดรั้บแบบสอบถาม ฯ ไดแ้ก่ สํานักสถานพยาบาลและการประกอบ

โรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และสํานกังานสาธารณสุขจงัหวดัทุกจงัหวดั  

  3.  เอกสาร 1 ชุดประกอบดว้ยเอกสาร 5 ฉบบั ไดแ้ก ่

       3.1 แบบสอบถามความคิดเห็นร่างแนวทางการตรวจมาตรฐานคลินิกเวชกรรม

และคลินิกเฉพาะทางดา้นเวชกรรม (ตรวจอนุญาตเปิดใหม่) จาํนวน 17 หน้า  

     3.2 แบบสอบถามความคิดเห็นร่างแนวทางการตรวจมาตรฐานคลินิกเวชกรรม

และคลินิกเฉพาะทางดา้นเวชกรรม (ตรวจเฝ้าระวงั) จาํนวน 19 หน้า 

     3.3 ร่างคาํชีแจงแนวทางการตรวจมาตรฐานคลินิกเวชกรรมและคลินิกเฉพาะ

ทางดา้น เวชกรรม จาํนวน 13 หน้า 

  3.4 ร่างแนวทางการตรวจมาตรฐานคลินิกเวชกรรมและคลินิกเวชกรรมเฉพาะ

ทาง (ตรวจอนุญาตเปิดใหม่) จาํนวน 17 หน้า 
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  3.5 ร่างแนวทางการตรวจมาตรฐานคลินิกเวชกรรมและคลินิกเฉพาะทางดา้น           

เวชกรรม (ตรวจเฝ้าระวงั) จาํนวน 18 หน้า  

 4. เอกสารนีจดัส่งจาํนวน 1 ชุด เท่านนั ขอให้หน่วยงานท่าน ส่งแบบสอบถามไปยงั

กลุม่เป้าหมายผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ พนักงานเจา้หนา้ทีผูรั้บผิดชอบการตรวจมาตรฐาน

สถานพยาบาล คลินิกเวชกรรมและคลินิกเฉพาะทางดา้นเวชกรรม  

 5. เอกสารทัง 5 ฉบับ ขอความอนุเคราะห์ท่านศึกษารายละเอียดการใชร่้างแนว

ทางการตรวจมาตรฐานคลินิกเวชกรรมและคลินิกเฉ พาะทางด้านเวชกรรม โดยศึกษา

รายละเอียดจากร่างแนวทางคาํชีแจงการตรวจมาตรฐานคลินิกเวชกรรมและคลินิกเฉพาะ

ทางดา้นเวชกรรม เมือท่านศึกษารายละเอียดแลว้ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความ

คิดเห็น ร่างแนวทางการตรวจมาตรฐานคลินิกเวชกรรมและคลินิกเฉพาะทางดา้นเวชกรรม 

(ตรวจเปิดใหมแ่ละตรวจฝ้าระวงั) ทงั 2 ฉบบั แลว้ส่งกลบัโดยใส่ซองทีแนบมาพร้อมเอกสาร

นี 

 6. แบบสอบถามร่างแนวทางการตรวจมาตรฐานคลินิกเวชกรรมและคลินิกเฉพาะ

ทางดา้นเวชกรรม มีทงัหมด 3 ส่วน 

  ส่วนที  1 สอบถามข้อมูลทัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพ ศ  อาย ุ 

ระยะเวลาการปฏิบติังาน ระดบัการศึกษา  ตาํแหน่ง 

  ส่วนที 2 ความคิดเห็นต่อร่างแนวทางการตรวจมาตรฐานคลินิกเวชกรรมและ

คลินิกเฉพาะทางดา้นเวชกรรม  

  ส่วนที 3 ขอ้คิดเห็น ข้อเสนอแนะโดยรวมต่อร่างแนวทางการตรวจมาตรฐาน

คลินิกเวชกรรมและคลินิกเฉพาะทางดา้นเวชกรรม  

 7. กรุณาส่งกลบัแบบสอบถามร่างแนวทางการตรวจมาตรฐานคลินิกเวชกรรมและ

คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม ตรวจอนุญาตเปิดใหม่และตรวจเฝ้าระวงั ทางไปรษณีย ์      

กรุณาส่งถึง นางสาวนิสา  คาํกองแก้ว กลุ่มงานคุ ้มครองผู้บริ โภคและเภสัชสาธารณสุข 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวดันครปฐม 170 ถ.เทศา ต.พระปฐมเจดีย ์ อ.เมือง จ.นครปฐม 

73000      

 8. ตัวหนังสือทีเน้นสีดําทึบและเอียง  คือ รายการตรวจสอบทีเปลียนแปลงและ

เพิมขึนจากคู่มือเกณฑ์การตรวจมาตรฐานสถานพยาบาล ในสาขาเวชกรรม ปี พ.ศ. 2557    

(เล่มเขียว) ซึงขอความอนุเคราะห์แสดงความคิดโดยใส่เครืองหมาย ในช่องเห็นดว้ย

หรือไมเ่ห็นดว้ย หรือมีขอ้เสนอแนะกรุณากรอกในช่องวา่ง ส่วนขอ้ความทีไม่ไดเ้น้นสีดาํทึบ

และเอียง คือข้อความทีคงเดิมไม่เปลียนแปลง เป็นส่วนทีไม่ตอ้งแสดงความคิดเห็นแต่

สามารถเสนอแนะเพิมเติมได ้หากมีขอ้สงสยั กรุณาติดต่อ นางสาวนิสา  คาํกองแกว้ โทรศพัท์ 

0 3421 3279-80 ต่อ 226-227 หรือ083977 6565 ID Line : nisa842051 หรือ Email : 

nisa842051@hotmail.com 
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ส่วนที 1 ข้อมูลทัวไป 

คําชีแจง  โปรดกรอกขอ้ความหรือทาํเครืองหมาย √ ลงใน ( ) ของคาํถามแตล่ะขอ้เพียง     

ช่องเดียวตามความ เป็นจริง 

1. เพศ ( ) 1.ชาย      ( ) 2.หญิง 

2. ปัจจุบนัท่านอาย ุ……….............. ปี ……………เดือน 

3. ระยะเวลาทีปฏิบติังานทีเกียวขอ้งกบัการตรวจคลินิกเวชกรรมและคลินิกเฉพาะทางดา้น   

เวชกรรม   เวลา………… ปี …………. เดือน 

4. ระดบัการศึกษาสูงสุด 

( ) 1.ปริญญาตรี       

( ) 2.สูงกว่าปริญญาตรี โปรดระบุสาขา ………………………………………… 

( ) 3. อืน ๆ โปรดระบสุาขา ………………………………………….................. 

5.ปัจจุบนัทา่นดาํรงตาํแหน่ง  

( ) 1.หัวหน้ากลุ่มงานคุม้ครองผูบ้ริโภค เภสัชกร ระดบั ………………………… 

( ) 2.เภสชักรผูป้ฏิบติังาน เภสชักร ระดบั ………………………………………. 

( ) 3.นกัวิชาการสาธารณสุข ระดบั …………………………………………….. 

( ) 4. เจา้พนักงานเภสชักรรม ระดบั…………………………………………….. 

( ) 5. อืน ๆ (โปรดระบุ)…………………………………………………………. 

ส่วนที 2 ความคิดเห็นต่อร่างบันทึกการตรวจมาตรฐานคลนิิกเวชกรรมและคลนิิกเฉพาะ

ทางด้านเวชกรรม (ตรวจอนุญาตเปิดใหม่) 

คําชีแจง โปรดศึกษา 

 1.ร่างแนวทางการตรวจมาตรฐานคลินิกเวชกรรมและคลินิกเฉพาะทางดา้น      

เวชกรรม  

 2.ร่างคาํชีแจงแนวทางการตรวจมาตรฐานคลินิกเวชกรรมและคลินิกเฉพาะ

ทางดา้นเวชกรรม   

 ตามเอกสารทีแนบมาพร้อมนี  แสดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ โดยใส่

เครืองหมาย √ ลงในช่องความคิดเห็นพร้อมเหตุผล และขอ้เสนอแนะ ในช่องวา่งทีกาํหนด 

 

รายการตรวจ 
ขอ้คิดเห็น 

ขอ้เสนอแนะ 
เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย 

1. ลักษณะโดยทัวไปของสถานพยาบาล 

    1.1 ตงัอยู่ในทําเลทีสะดวก ปลอดภยั

และไมเ่ป็นอนัตรายตอ่สุขภาพ 

 

 

 

คงเดิมไม่เปลียนแปลง 

 

    1.2 อาคารตอ้งมนัคงแข็งแรง ไม่อยูใ่น

สภาพชาํรุดหรือเสียงต่ออนัตรายจากการ

ใชส้อย 
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รายการตรวจ 
ขอ้คิดเห็น 

ขอ้เสนอแนะ 
เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย 

   1.3 บริเวณทงัภายนอกและภายในต้อง

สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย จัดแบ่งพืนที

ใช้สอยอย่างเหมาะสม และมีสิงอาํนวย

ความสะดวกแกผู่ป่้วย โดยมีลกัษณะดงันี 

  

       1.3.1 มีพืนทีโดยรวมไม่ตํากว่า 20 

ตารางเมตร โดยส่วนแคบทีสุดตอ้งมีความ

กวา้งไม่นอ้ยกวา่ 3.00 เมตร 

      1.3.2 มีส่วนทีนังพักคอยของผู้ป่วย

และญาติทีเหมาะสมไม่น้อยกว่า 5-10      

ทีนังและทีนังต้องมีพนักพงิ 

   

   1.4 การสญัจรและการเคลือนยา้ยผูป่้วย

ตอ้งกระทาํไดโ้ดยสะดวก โดยเฉพาะเมือ

เกิดภาวะฉุกเฉิน 

     1.4.1 ขนาดความกวา้งของประตู เขา้-

ออก ไม่ตาํกวา่  80 ซนติเมตร และผู้พิการ

สามารถเข้าออกได้อย่างสะดวก 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

รายการตรวจ 
ขอ้คิดเห็น 

ขอ้เสนอแนะ 
เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย 

    1.4.2 มีทางลาดเอียงสําหรับรถเข็น

ผู ้ป่วย กรณีที ข้างหน้าทางเข้าคลินิกมี

ความสูงไม่สะดวกแกค่นพิการหรือผูป่้วย

สูงอายทีุใชร้ถเข็น 

   

   1.5 มีห้องตรวจหรือห้องให้การรักษา

เป็นสัดส่วนและมิดชิด 

     1.5.1 ขนาดห้องตรวจหรือห้องให้การ

รักษามีขนาดมาตรฐาน ไม่ตาํกว่า 2 เมตร 

x 2.3 เมตรและต้องมีประตู  เ ปิด -ปิด   

อยา่งชดัเจน กนัเป็นสดัส่วน 

      1.5.2 ภ า ย ใ น ห้ อ ง ต ร ว จ ต้ อ ง

ประกอบดว้ย โต๊ะตรวจโรค 1 ตวั เตียง

ตรวจโรค 1 เ ตียง ที ได้มาตรฐานทาง

การแพทย ์

 

 

 

 

 

คงเดิมไม่เปลียนแปลง 
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รายการตรวจ 
ขอ้คิดเห็น 

ขอ้เสนอแนะ 
เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย 

       1.5.3 อ่างฟอกมือชนิดไม่ใชม้ือเปิด-

ปิดนาํเช่น ก๊อกนําแบบกา้นยาว ก๊อกนํา

แบบใชเ้ท้าเหยียบเปิด-ปิดนํา หรือ เป็น

แบบเซนเซอร์ พร้อมมีสบู่เหลวผา้เช็ดมือ

หรือกระดาษเช็ดมือทีใชค้รังเดียว 

 

 

 

  

   1.6 มีห้องนําห้องส้วมทีถูกสุขลกัษณะ

อ ย่ า ง น้ อ ย ห นึ ง ห้ อ ง ห รื อ มี ห้ อ ง นํ า

ให้บริการในบริเวณใกลเ้คียง 

 

คงเดิมไม่เปลียนแปลง 

 

 

   1.7 มีแสงสว่างและการระบายอากาศ

เพียงพอ ไม่มีกลินอบัทึบ (หากความสูง

ของสถานพยาบาลตาํกว่า 2.6 เมตร ตอ้ง

เพิมพัดลมดูดอากาศ สัดส่วน 1 ตัว ต่อ

พืนที 20 ตารางเมตร เสมอ) 

 

 

 

 

   

 

รายการตรวจ 
ขอ้คิดเห็น 

ขอ้เสนอแนะ 
เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย 

     1.8 มีระบบการเก็บและกาํจัดมูลฝอย

และสิงปฏิกูลทีเหมาะสม มีภาชนะใส่มูล

ฝอยติดเชือ (ใช้ถุงสีแดง เขียนข้อความ 

“ขยะติดเชือ”) แยกต่างหากจากภาชนะใส่

มูลฝอยทวัไป (ใชถ้งุสีดาํ เขียนขอ้ความ 

“ขยะทัวไป ”) และมีการกําจ ัดอย่าง

เหมาะสม 

        1.8.1 ทุกห้องตรวจและทุกห้องทีให้

การรักษาผู้ป่วย ต้องมีถังขยะทวัไป–ถัง

ขยะติดเชือ ทีมีลกัษณะถงัขยะแบบเหยียบ

ให้เปิด มีฝาปิดมิดชิดวางคู่กนัทุกห้อง 

 

 

คงเดิมไม่เปลียนแปลง 

 

 

        1.8.2 มีสัญญา/หนังสือตอบรับการ

ขนถ่ายขยะติดเชือของการจา้งบริษทักาํจดั

ขยะติดเชือ หรืออาจแสดงใบเสร็จรับเงิน

ทีเป็นเดือนปัจจุบนั 
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รายการตรวจ 
ขอ้คิดเห็น 

ขอ้เสนอแนะ 
เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย 

   1.9 มี ร ะ บ บ คว บ คุม ก า ร ติ ด เ ชื อ ที

เหมาะสม (นอกเหนือจากพิจารณาใน

ภาพรวมแลว้ ให้ตรวจสอบการทําความ

สะอาดและทําให้เครืองมือปราศจากเชือ 

ในห้องบาํบดัรักษาหรือในบริเวณ 

ทีมีงานหัตถการดว้ย) 

   

          1.9.1 ทํ า ค ว า ม ส ะ อ า ด ด้ ว ย 

Autoclave (กรณีทีมีการให้บริการผ่าตัด

ตอ้งมีเครือง Autoclave ดว้ย) 

   

          1.9.2 แช่นาํยาฆ่าเชือ/อบแก๊ส    

          1.9.3 ขั น ต อ น / วิ ธี ก า ร ทํ า ใ ห้

เครืองมือสะอาดปราศจ ากเ ชือและวิธี

กําจัดของมีคม ติดในทีเปิดเผยภายใน

คลินิก 

 

 

 

 

คงเดิมไม่เปลียนแปลง 

 

รายการตรวจ 
ขอ้คิดเห็น 

ขอ้เสนอแนะ 
เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย 

   1.10 กรณีบริการเอกซเรย์ การบริการ

จะต้องได้มาตรฐานและได้รับอนุญาตจาก

หน่วยงานทีรับผิดชอบตามกฎหมายหรือ

หน่วยงานอืนทีได้รับมอบหมาย 

           1.10.1 มีหนังสือแจ้งหรือเอกสาร

การติดต่อจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

เพือนัดหมายมาตรวจสอบ 

           1.10.2 เครืองใช้ทัวไป 

                     1.10.2.1 มีตู้ เก็บอุปกรณ์ 

เครืองมือทางรังสีเทคนิค เป็นสัดส่วน 

   

                   1.10.2.2 โต๊ะหรือชันสําหรับ

วางอุปกรณ์ เครืองมือ เครืองใช้ 

   

                  1.10.2.3 เสือผ้าสําหรับการ

ตรวจทางรังสี 

   

      1.10.2.4 เครืองมือวัดความหนาผู้ป่วย 

(ถ้ามี) 
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รายการตรวจ 
ขอ้คิดเห็น 

ขอ้เสนอแนะ 
เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย 

   1.10.3 เครืองมือ อุปกรณ์ ในการตรวจ

วินิจฉัยและรักษา 

     1.10.3.1 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจาก

รังสีสําหรับผู้ป่วย 

          1.10.3.1.1 เ สือตะกัวและปลอกคอ

ตะกัว (Thyroid Shield) 

         1.10.3.1.2  ฉากกันรังสี 

   

     1.10.3.2 ตู้ส่องฟิล์มหรือจอแสดง ผล

ภาพถ่ายทางรังสีระบบดิจิทัล 

   

      1.10.3.3 เครืองวัดรังสีประจําบุคคล

สําหรับเจ้าหน้าทีผู้ปฏิบัติงานทุกคน 

   

     1.10.4 ในกรณีทีมีห้องถ่ายภาพต้องมี

ความปลอดภัยทางรังสี ดังนี    

   

       1.10.4.1 ประตูและผนังของห้อง

ให้บริการท างรังสีวินิจฉัยต้องป้องกัน

อันตรายจากรังสีได้และมีอุปกรณ์ป้องกัน

อันตร ายจา กรัง สีตามม าตรฐานของ

   

รายการตรวจ 
ขอ้คิดเห็น 

ขอ้เสนอแนะ 
เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย 

สํานักงานปรมาณูเพอืสันต ิ

        1.10.4.2 ป้ายสัญลักษณ์แสดงเขต

รังสี 

   

        1.10.4.2  มีไฟสัญญาณแสดงการใช้

งานของเครืองกําเนิดรังสีติดไว้ด้านนอก

ของประตู 

   

        1.10.4.2 ป้ายคําเตือนผู้ป่วยมีครรภ์

ให้แจ้งเจ้าหน้าที 

   

   1.11 มีเครืองดบัเพลิงขนาดเหมาะสม

ตามทีกฎหมายท้องถินบัญญติั และอยูใ่น

สภาพพร้อมใชง้าน ติดตงัในทีมองเห็นได้

ชดัเจน 

     1.11.1 ขนาดเครืองดบัเพลิงไม่ตาํกว่า 

10 ปอนด ์

 

 

 

คงเดิมไม่เปลียนแปลง 

 

 

     1.11.2 มีเครืองดบัเพลิงติดตงัทุกชนั 
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รายการตรวจ 
ขอ้คิดเห็น 

ขอ้เสนอแนะ 
เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย 

      1.11.3 ติดตังเครืองดับเพลิงส่วนบน

สูงจากพนืไม่เกิน 1.5 เมตรหรือวางกบัพนื 

อยู่ในทีมองเห็นอย่างชัดเจน และควรมี

ป้ายแสดงจุดทีตังถังดับเพลิง 

   

  1.12 มีป้ายเครืองหมายหา้มสูบบุหรี    

   2. คลินิกต้องมี ลักษณะการให้บริการ

ดังต่อไปนี 

      2.1 มีความปลอดภัย มีความสะดวก 

แ ล ะ เ ห ม า ะ ส ม ต่  ผู้ ใ ห้ บ ริ ก า ร แ ล ะ

ผู้รับบริการ 

   

      2.2 มีการให้บริการทีได้มาตรฐานตาม

ลักษณะวิชาชีพ ตามทีสภาวิชาชีพหรือ

คณะกรรมการวิชาชีพประกาศกําหนด 

แล้วแต่กรณี 

   

รายการตรวจ 
ขอ้คิดเห็น 

ขอ้เสนอแนะ 
เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย 

     2.3 พนืทีให้บริการจะต้องมีพืนทีเชือม

และเปิดติดต่อถึงกันได้และไม่ตังอยู่ใน

พืนทีเดียวกับสถานทีขายยาตามกฎหมาย 

ว่าด้วยยาหรือพืนทีเดียวกับการประกอบ

อาชีพอืน 

   

     2.4 พืนทีให้บริการจะต้องไม่ตังอยู่ใน

สถา น ที เ ดี ย วกับ สถาน พ ยา บา ลข อง

กระทรวง ทบวง กรม กรุงเทพมหานคร 

เมืองพัทยา องค์การบริการส่วนจังหวัด 

เท ศ บ าล อง ค์ก าร บ ริกา รส่วน ตํา บ ล 

องค์กรปกครองส่วน ท้องถินอืน แ ละ

สภากาชาดไทย ซึงให้บริการในลักษณะ

เดียวกัน 

   

    2.5 ในกรณีทีมีการให้บริการในอาคาร

เดียวกบัการประกอบกิจการอืน จะตอ้งมี

การแบ่งพืนทีให้ชดัเจน และกิจการอืน

ตอ้งไม่กระทบกระเทือนต่อการประกอบ
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รายการตรวจ 
ขอ้คิดเห็น 

ขอ้เสนอแนะ 
เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย 

วิชาชีพรวมทังสามารถเคลือนย้ายผู้ป่วย

ฉุกเฉินได้สะดวก 

       2.5.1 สถานพยาบาลต้องมีประตู เขา้-

ออก คนละทางกับการประกอบกิจการอืน 

   

       2.5.2 การกันพืนทีต้องเป็นสัดส่วน

แสดงให้เห็นประจกัษ์ ชดัเจนและถาวร 

 

 

  

2.6 ใน ก รณีที มีก าร ให ้บ ริ กา ร ข อง

ลักษณะ สหคลินิกหรือ มีคล ินิกหลาย

ลักษณะอยูใ่นอาคารเดียวกนั จะตอ้งมีการ

แบ่งสัดส่วนพืนทีให้ชัดเจน และแต่ละ

สัดส่ วนต้อ งมีพื น ทีแ ละลักษณ ะตาม

มาตรฐานของการให้บริการนัน  แต่ละ

สาขาตอ้งมีอย่างนอ้ย 1 ห้องตรวจโรค ซึง

ต้องประกอบดว้ย โต๊ะตรวจโรค 1 ตัว 

เตียงตรวจโรค 1 เตียง ทีไดม้าตรฐานทาง

การแพทย ์และอ่างฟอกมือชนิดทีไม่ใชมื้อ 

เปิด-ปิดนาํ สบู่ และ ผา้เช็ดมือ หรือกระดาษ

   

รายการตรวจ 
ขอ้คิดเห็น 

ขอ้เสนอแนะ 
เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย 

เช็ดมือทีใชค้รังเดียว 

3.  ก ารแ สดง ราย ละเ อียด เกี ยวกั บชือ

สถานพยาบาล ผู้ประกอบวิชาชีพหรือผู้

ประกอบโรคศิลป ะในสถานพยาบาล 

อัตรา ค่ารักษาพยาบาล ค่าบริการและ

สิทธิผู้ป่วย 

     3.1 มีป้ายชือสถานพยาบาล เป็นไป

ตามกฎกระทรวง 

       3.1.1 ป้ายชือสถานพยาบาลตอ้งเป็น

สีเหลียมผืนผ้า ขนาดความกวา้งของป้าย

ไม่น้อยกว่า 40 เซนติเมตร ความยาวไม่

นอ้ยกว่า 120 เซนติเมตร 

 

 

 

 

คงเดิมไม่เปลียนแปลง 

 

 

         3.1.2  จัด ทํ า แ ผ่ น ป้ า ย แ ส ด ง ชื อ

สถานพยาบาลทีเป็นภาษาไทยขนาดความ

สูงไม่ตาํกวา่ 10 เซนติเมตร ตวัหนังสือ สี

เขียว สีพืนป้ายสีขาว 
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รายการตรวจ 
ขอ้คิดเห็น 

ขอ้เสนอแนะ 
เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย 

        3.1.3 เลขทีใบอนุญาตขนาดความสูง

ไมต่าํกวา่ 5 เซนติเมตร ตวัเลขสีเขียว  

       3.1.4 กรณีใช้ภาษาต่างประเทศร่วม

ดว้ย ตอ้งมีชือตรงกนักบัภาษาไทย ขนาด

ตัวอักษ ร ต้อง เล็ก กว่ าภาษ าไ ท ย แ ละ

ตรงกันกับชือคลินิกทีเป็นภาษาไทย 

   

     3.2 ติดตังป้ายชือสถานพยาบาลใน

ตาํแหน่งทีมองเห็นไดช้ดัเจนจากภายนอก

และเหมาะสม 

   

     3.3 ชือสถานพยาบาลไม่มีขอ้ความ

ลกัษณะชกัชวนโออ้วดเกินจริงหรืออาจ

สือให้เขา้ใจผิด 

      3.3.1 คํานําหน้าชือหรือต่อท้ายของชือ

คลินิกต้องประกอบด้วยลักษณะคลินิก 

และลักษณะการให้บริการของคลินิกทีขอ

อนุญาต 

 

   

รายการตรวจ 
ขอ้คิดเห็น 

ขอ้เสนอแนะ 
เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย 

      3.3.2 กรณีใช้ชือภาษาต่างประเทศด้วย  

ข น า ด ตั ว อั ก ษ ร ต้ อ ง เ ล็ กก ว่ า อั ก ษ ร

ภาษาไทยและตรงกันกับชือคลินิกทีเป็น

ภาษาไทย   

   

      3.3.3 ชือคลินิกต้องไม่สือความหมาย

หรืออ้างอิงสถาบันพระมหากษัตริย์  เว้น

แต่ได้รับพระบรมราชานุญาต 

   

      3.3.4 คลินิกทีตังอยู่ ในอําเภอหรือใน

เขตเดยีวกัน  จะต้องมีชือไม่ซํากันเว้นแต่

ผู้ขอรับอนุญาตเป็นบุคคลเดียวกันหรือมี

หนังสือยินยอมจากผู้ได้รับใบอนุญาตให้

ประกอบกิจการคลินิกเดิม ให้ใช้ชือซํากัน

ได้  แ ต่ต้อง มีตัว อักษ รห รือหม ายเลข

เรียงลําดับหรือทีตังสถานทีต่อท้ายชือ

คลนิิก 
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รายการตรวจ 
ขอ้คิดเห็น 

ขอ้เสนอแนะ 
เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย 

   3.4 มีข้อความแสดงวัน เวลา ให้บริการ

ไว้โดยเปิดเผย มองเห็นได้ชัดเจนจากด้าน

นอ กค ลินิ กแล ะตร งกับ เวล าที ข อรับ

อนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล 

 

 

 

 

  

   3.5 มีบริเวณทีต้องแสดงใบอนุญาตใน

บ ริเวณที เ ปิดเผยแ ละเหมาะสม  เ ช่น 

บริเวณทีนังพกัคอยของผู้รับบริการ 

   

   3.6 มีบริเวณทีใช้แสดงหลักฐานการ

ชําระค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการ

สถานพยาบาล(แบบ ส.พ.12)ในทีเปิดเผย

แ ล ะ เ ห็ น ไ ด้ ชั ด เ จ น บ ริ เ ว ณ ท า ง เ ข้ า

สถานพยาบาล 

   

     3.7 หน้าห้องตรวจมีบริเวณให้ติดป้าย

แสดงชือ ภาพถ่าย และเลขทีใบอนุญาต

ข อง ผู้ ป ร ะ กอ บ วิช า ชีพ เ ว ช กร ร ม  ที

ให้บริการ หากมีผู้ ประกอบวิชาชีพ/ผู้

ประกอบโรคศิลปะอืนปฏิบัติงานให้ยืน 

   

รายการตรวจ 
ขอ้คิดเห็น 

ขอ้เสนอแนะ 
เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย 

สพ.6 ทุกคนและแสดงป้ายนีไว้ในบริเวณ

ทีเปิดเผยและเห็นได้ชัดเจน 

     3.8 แสดงอัตราค่าบ ริการและค่า

รักษาพยาบาลให้ครอบคลุมการบริการที

เรียกเก็บ โดยแสดงอัตราราคาต่อหน่วย 

และระบุข้อความด้วยอักษรภาษาไทยโดย

แ สด ง ไว้ ใ น ที เ ปิ ด เ ผยใ ห้ผู้ รับ บริ กา ร

สามารถเห็นได้ง่าย โดยจัดทําเป็นแผ่น

ประกาศ แผ่นพับ เล่ม หรือแฟ้มเอกสาร 

หรือโป รแกรมคอมพิว เตอร์ แสดงให้

ผู้ป่วยทราบ 

   

   3.9 มีป้ายแสดงให้ผูรั้บบริการทราบวา่

สามารถสอบถามอัตราค่าบริการและค่า

รั ก ษ า พ ยา บ า ล ไ ด ้จ า กที ใ ด  ด้ วย ตั ว

อักษรไทย ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 10 

เซนติเมตร แสดงไว้ในทีเห็นได้ชัดเจน 
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รายการตรวจ 
ขอ้คิดเห็น 

ขอ้เสนอแนะ 
เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย 

   3.10 แสดงคาํประกาศสิทธิผูป่้วยไวใ้นที

เปิดเผยและเห็นไดง่้ายอ่านได้ชัดเจน ด้วย

ตัวอักษรไทย ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 1 

เ ซ น ติ เ ม ต ร  บ ริ เ ว ณ ที พัก ค อ ย ข อ ง

ผู้รับบริการ 

   

   3.11 กรณีมีการโฆษณาสถานพยาบาล

ให้กระทําได้   ดงัต่อไปนี 

        3.11.1 ก า ร โ ฆ ษ ณ า คุณ วุ ฒิ  ห รื อ

ความสามารถของ ผู้ประกอบวิชาชีพ     

เวชกรรมให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย

การประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

   

         3.11.2 ก า ร โ ฆ ษ ณ า บ ริ ก า ร ท า ง

การแพทย์ ให้แจ้งเฉพาะบริการทีมีใน

สถานพยาบาล ตามวัน เวลา ทีมีการ

ให้บริการ หากมีโฆษณาการให้บริการ

ฝังเขม็ต้องแนบเอกสารผ่านการอบรมจาก

สถาบันทีกระทรวงสาธารณสุขรับรอง 

   

รายการตรวจ 
ขอ้คิดเห็น 

ขอ้เสนอแนะ 
เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย 

         3.11.3 ก า ร โ ฆ ษ ณ า อั ต ร า ค่ า

รักษาพยาบาล หรือค่าบริการทีมีเงือนไข 

จะต้องแจ้งเ งือนไขให้ผู้รับบริการทราบ

ล่วงห น้ า ก่อน ให้ บ ริการ  และจ ะต้ อง

กํ า ห น ด วั น เ ริ ม ต้ น แ ล ะ สิ น สุ ด ข อ ง

ระยะเวลาทีชัดเจน                     

   

       3.11.4 ห้ามโฆษณาโดยใช้ข้อความที

ทํ า ใ ห้ บุ ค ค ล ทั ว ไ ป เ ข้ า ใ จ ว่ า ใ น

ส ถา น พ ย า บ า ล มี ผู้ป ร ะ กอ บ วิช า ชี พ 

(บุคลา กร )  เครือง มือ  เครืองใ ช้  และ

อุปกรณ์ทางการแพทย์ แต่ข้อเท็จจริงกลับ

ไม่มีให้บริการในสถานพยาบาล 

   

     3.11.5 ห้ าม โฆษ ณา โดยใ ช้สถาบั น 

หน่วยงาน อง ค์กร หรือบุคคลทีไม่ ใ ช่

หน่วยงานของรัฐรับรองมาตรฐานเว้นแต่

ได้รับอนุญาตจากผู้อนุญาต 
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รายการตรวจ 
ขอ้คิดเห็น 

ขอ้เสนอแนะ 
เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย 

      3.11.6 ห้ามโฆษณาแจ้งบริการโรคที

ไม่มี อยู่ ในสา ขาทีผู้ ประกอบวิชาชีพมี

หนังสืออนุมัติบัตรหรือวฒุิบัตร 

   

      3.11.7 ห้ามโฆษณาการอ้างองิรายงาน

วิชาการ ผลงานวจัิย สถิติ หรือยืนยันหรือ

รับรองข้อเท็จจริงอันใดอันหนึงในการ

โฆษ ณา เพือ แสด งหรื อเป รียบ เ ที ยบ

ความสามารถในการให้บริการหรือการ

รักษาพยาบา ลโดยข้อมูลทีอ้างอิงมิใ ช่

ข้อมูลข่าวสารทางราชการ เว้นแต่ได้รับ

อนุญาตจากผู้อนุญาต 

   

     3.11.8 ห้ามใช้ข้อความหรือรูปภาพโอ้

อวดเกินความจริง หรือข้อความทีกล่าว

อ้างหรือ บ่ งบ อกว่าของตนเ อง ดีกว่ า 

เ ห นือกว่ า  ดีที สุด  รา ยแ ร ก แ ห่ งแ รก 

รับรองผล 100% หรือการเปรียบเทียบ

หรือกา รใช้ ข้อความอืนใด  ทีจะทํ าให้

   

รายการตรวจ 
ขอ้คิดเห็น 

ขอ้เสนอแนะ 
เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย 

ผู้ รับบ ริการ เ ข้ าใจว่าก ารบ ริกา รของ

ส ถ า น พ ย า บ า ล แ ห่ ง นั น  มี คุณ ภ า พ

มาตรฐานทีดีกว่า เหนือกว่า หรือสูงกว่า

สถานพยาบาลอนื หรือเกิดความคาดหวังว่า

จะได้รับบริการทีดีกว่า หรือได้ผลสูงสุด 

        3.11.9 ห้ า ม โ ฆ ษ ณ า กิ จ ก า ร

สถานพยาบาลหรือการโฆษณาความรู้

ความสามารถ ความเชียวชาญในการ

รั กษ า พ ย า บ า ล  ห รื อ ป ระ สิ ท ธิ ภ า พ

ประสิทธิผลของผู้ประกอบวิชาชีพหรือ

สรรพคุณของเ ครือง มือ เครืองใ ช้ของ

สถานพยาบาล หรือกรรมวิธีการรักษา 

หรือโรคทีให้การรักษาหรือเปรียบเทียบ

ผลก่อนและหลังการรักษาไปในทํานองให้

เข้าใจผดิโดยไม่ถกูต้องตามหลักวิชาการที

เป็นมาตรฐานวิชาชีพหรือทําให้ประชาชน 

 

   



 
 

131 

 

รายการตรวจ 
ขอ้คิดเห็น 

ขอ้เสนอแนะ 
เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย 

เกิดความคาดหวังในสรรพคุณเกินความ

จริง 

          3.11.10 ห้ า ม โ ฆ ษ ณ า โ ด ย ใ ช้ ชื อ

สถาน พยา บาลหรื อข้ อควา ม ที ทํ า ใ ห้

ผู้รับบริการหรือประชาชน อ่าน ฟ้ง ดูแล้ว

เข้าใจผิดหรือหลงเชือว่าสถานพยาบาล

นัน มีการประกอบกิจการดังทีโฆษณาซึง

ไม่ตรงกับทีได้รับ อนุญาตให้ประกอบ

กิจการ 

   

        3.11.11 ห้ามการโฆษณาการให้บริการ 

“ฟรี” เว้นแต่ได้ รับความเห็นชอบจาผู้

อนุญาต ทังนี ต้องกําหนดวัน เวลา และ

สถา น ที ใ ห้ บ ริ กา รและ จะ ต้ อง แส ดง

รายละเอียดว่าให้บริการฟรี เรืองใดให้ชัดเจน 

 

 

 

   

รายการตรวจ 
ขอ้คิดเห็น 

ขอ้เสนอแนะ 
เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย 

         3.11.12 ห้ามโฆษณาการแถมพก  

แลกเปลียน  ให้สิทธิประโยชน์รางวัลหรือ

เสียงโชค เว้นแต่การให้สิทธิประโยชน์นัน

ผู้ รับบริการได้ รับประโยชน์โดยตรงและ

มาตรฐานการรับบริการทางการแพทย์ต้องไม่

ตํากว่ามาตรฐานทัวไปของสถานพยาบาล และ

ต้องระบุเงือนไขรายละเ อียดของสิทธิ

ประโยชน์ต่าง  ๆให้ชัดเจน และต้องกําหนด

วันเริมต้นและสินสุดของระยะเวลาทีให้สิทธิ

ประโยชน์นัน ๆ  

   

4.ชนิดและจํานวนเครืองมือ เครืองใช้ที

จําเป็นประจําสถานพยาบาล 

     4.1 เวชระเบียน  

           4.1.1 มีตู้หรือชันหรืออุปกรณ์เก็บ

เวชระเบียนทีมันคง  ปลอดภัยและต้องจัด

ให้เป็นระเบียบสามารถค้นหาได้ง่าย   
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รายการตรวจ 
ขอ้คิดเห็น 

ขอ้เสนอแนะ 
เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย 

          4.1.2 มีการจัดเตรียมทะเบียนผู้ป่วย

มีรายการดังต่อไปนี 

   

              4.1.2.1 ชือ นามสกุล อายุ ของ

ผู้รับบริการ 

   

            4.1.2.2 เลขทีประจําตัวผู้รับบริการ    

            4.1.2.3 วัน เดอืน ปี ทีมารับบริการ    

       4.1.3 มีเวชระเบียน หรือ บตัรผูป่้วย ที

ส า มา ร ถ  บัน ทึ ก ร า ยล ะเ อี ยด  ต าม ที

กฎกระทรวงกาํหนด 

        4.1.3.1 ชือสถานพยาบาล 

 

 

 

คงเดิมไม่เปลียนแปลง 

 

        4.1.3.2 เลขบตัรประจําตวัประชาชน

ผูป่้วย 

 

        4.1.3.3 วนั เดือน ปี ทีมารับบริการ  

        4.1.3.4 ชือ นามสกุล อายุ เพศ ทีอยู่ 

หมายเลขโทรศัพท์ (ถ้ามี) และข้อมูลส่วน

บุคคลอืน ๆ ของ ผู้ป่วย เ ช่น เ ชือชาติ 

สัญชาติ สถานภาพสมรส เ ลขที บัตร

 

 

 

  

รายการตรวจ 
ขอ้คิดเห็น 

ขอ้เสนอแนะ 
เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย 

ประจําตัวประชาชน 

        4.1.3.5 อาการเจ็บป่วย การแพ้ยา ผล

การตรวจทางร่างกายและผลการตรวจทาง

ห้องปฏิบติัชนัสูตรของผูป่้วย 

 

 

คงเดิมไม่เปลียนแปลง 

 

        4.1.3.6 การวินิจฉัยโรค 

        4.1.3.7 การรักษา 

        4.1.3.8 ลายมือ ผู้ประกอบวิชา ชีพ           

เวชกรรมทีให้การรักษาพยาบาล 

   4.2 เครืองใชท้วัไป ในห้องตรวจโรคทุก

ห้องต้องประกอบด้วย 

     4.2.1 โต๊ะตรวจโรค พร้อมเกา้อี 

   

     4.2.2 เตียงตรวจโรคทีไดม้าตรฐานทาง

การแพทย ์พร้อมอุปกรณ์    

      4.2.2.1 มีขนาดทีได ้มาตรฐานทาง

การแพทย ์พืนแข็งสามารถช่วยฟืนคืนชีพ 

(CPR) ไดต้ามหลกัวิชาชีพ 

 

 

คงเดิมไม่เปลียนแปลง 
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รายการตรวจ 
ขอ้คิดเห็น 

ขอ้เสนอแนะ 
เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย 

      4.2.2.2 ต้องมีบันไดขึนเตียง (Step) 

และไมใ่ช่เตียงทีมีการยกระดบัขึนลง เช่น 

เตียงทีให้บริการ ความงาม หรือเสริมสวย          

 

คงเดิมไม่เปลียนแปลง 

 

      4.2.2.3 มีปลอกหมอน ผ้าปูเตียงและ

ผ้าคลุมตัวผู้ป่วยปริมาณเพียงพอต่อการ

ให้บริการ 

  

   4.3 เครืองมือ หรืออุปกรณ์ในการตรวจ

และวินิจฉัยโรค จะตอ้งมี 

     4.3.1 หูฟัง (Stethoscope) 

 

 

 

คงเดิมไม่เปลียนแปลง 

 

     4. 3.2 เ ค รื อง วัดค วา มดัน โลหิ ต 

(Sphygmomanometer) 

    4.3.3 ปรอทวดัอุณหภูมิร่างกาย หรือ 

อุปกรณ์วดัอุณหภูมิปริมาณทีเพียงพอต่อ

การให้บริการ 

   4.3.4 ไฟฉาย ไมก้ดลิน 

   4.3.5 เครืองชังนําหนัก และอุปกรณ์วัด

ส่วนสูง 

   

รายการตรวจ 
ขอ้คิดเห็น 

ขอ้เสนอแนะ 
เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย 

5. ยา และเวชภัณฑ์ในสถานพยาบาล 

   5.1 มียาและเวชภณัฑอื์นทีจําเป็น โดยมี

จํานวน รายการและประมาณเพียงพอ 

ตามลกัษณะสถานพยาบาล 

 

คงเดิมไม่เปลียนแปลง 

 

   5.2 ไม่มียาทีหมดอายหุรือเสือมสภาพ  

(ให้ใช้ภาชนะบรรจุยาเ ดิมทีได้มาจาก

แหล่งผลิตยานนั) 

   

   5.3 มีอุปกรณ์นับเม็ดยา อย่างน้อยสอง

ชุด 

คงเดิมไม่เปลียนแปลง  

   5.4 ภาชนะบรรจุยาหรือฉลากติดซองยา

ให้ระบุชือและทีอ ยู่สถานพยาบ าลชือ

ผู ้ป่ วย  ชือ ยา  วิธี ใช ้ และต้องร ะบุย า

หมดอายอุยา่งชดัเจน 

   

   5.5 มีตูห้รือชนัเก็บยาและเวชภณัฑ์เป็น

สดัส่วน 

 

 

 

คงเดิมไม่เปลียนแปลง 
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รายการตรวจ 
ขอ้คิดเห็น 

ขอ้เสนอแนะ 
เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย 

   5.6 มีตูเ้ย็นสําหรับเก็บยาหรือเวชภณัฑ์

อืน กรณีทีมีวคัซีน หรือยาทีตอ้งเก็บไวใ้น

อุณหภูมิตํา ตู้เย็นนัน ตอ้งมีการควบคุม

อุณหภูมิมีปรอทวัดอุณหภูมิ และมีการ

บันทึกอุณหภูมิในตู้เย็น 

   

   5.7 ยาต้องมีทะเบียนเว้นแต่เป็นการ

ผลิตตามใบสังยาของผู้ประกอบวิชาชีพ

เวชกรรมทีสังให้สําหรับคนไข้เฉพาะราย

ของสถานพยาบาล กรณีการผลิตยาของ

สถานพยาบาลต้องมีมาตรฐานการผลิต 

การแสดงฉลากและวันหมดอายุให้ชัดเจน

มีบันทึกการผลิตให้สามารถตรวจสอบ

ย้อนหลังได้ 

   

   5.8 ชุดชว่ยชีวิตฉุกเฉิน ประกอบดว้ย 

     5.8.1 มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉินอย่าง

น้อย ไดแ้ก่ ถุงบีบลมพร้อมหน้ากากช่วย

หายใจ ของเด็กหรือผู้ใหญ่ ตามลักษณะ 

   

รายการตรวจ 
ขอ้คิดเห็น 

ขอ้เสนอแนะ 
เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย 

การให้บริการของสถานพยาบาล 

     5.8.2 ยา เวชภณัฑแ์ละเครืองมือแพทย์

อืนทีสามารถให้การรักษาพยาบาลและ

ช่ ว ย ชี วิต ผู้ ป่ วย ฉุ ก เ ฉิ น ต า ม ลักษ ณ ะ

สถานพยาบาล ไดแ้ก่   

      5.8.2.1 ยาฉีด1:1000Adrenaline พร้อม

Disposable Syringe & needle 

 

 

คงเดิมไม่เปลียนแปลง 

 

  

 

      5.8.2.2 ยาฉีดSteroid injection พร้อม 

Disposable Syringe & needle 

 

      5.8.2.3 CPM injection  

      5.8.2.4 0.5 % calcium chloride 

/gluconate 

   

      5.8.2.5 1:1000 Atropine injection    

      5.8.2.6 Furosemide injection    

      5.8.2.7 Sodium Bicabonate injection    

      5.8.2.8 Nitroglycerine ชนิดฉีด หรือ

อม ใต้ลนิ หรือ Isosorbide dinitrate  
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รายการตรวจ 
ขอ้คิดเห็น 

ขอ้เสนอแนะ 
เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย 

ชนิดอมใต้ลิน 

        5.8.2.9 ชุดให้สารนําทางหลอดเลือด

ดํา (IV fluid with set) ได้แก่        

           5.8.2.9.1 5% dextrose-water 

   

           5.8.2.9.2 Normal saline    

          5.8.2.9.3 Infusion set    

       5.8.10 50 % Glucose injection  

 

 

 

คงเดิมไม่เปลียนแปลง 

 

       5.8.11 Stand ทีเคลือนยา้ยได ้

       5.8.12 Medicut  

       5.8.13 เข็ม Dispossible 

        5.8.14 Oxygen canula  

        5.8.15 Oxygen tank 

        5.8.16 Oral airway  

        5.8.17 Oxygen Mask 

      5.8.3 มีแผนการส่งต่อผู้ป่วย และการ

เตรียมความพร้อมในสถานการณ์ฉุกเฉิน 

 

   

รายการตรวจ 
ขอ้คิดเห็น 

ขอ้เสนอแนะ 
เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย 

        5.8.3.1 แบบฟอร์มการส่งต่อผู้ป่วย    

(ใบ refer) ไปยังโรงพยาบาลทีอยู่ใกล้เคียง

เมือเกดิภาวะฉุกเฉิน 

   

        5.8.3.2 เบอร์โทรศพัท์ติดต่อฉุกเฉิน

ติดไวใ้นทีเห็นไดช้ดัเจน 

   

6.ในกรณีทีมีผลิตภัณฑ์สุขภาพไว้จ่า ย

ใ ห้ กับผู้ ป่ วยจ ะต้อ งเ ป็ นผลิตภั ณ ฑ์ที

ถูกต้องตามกฎ หมา ย เ ช่น ผลิตภัณ ฑ์

อาหารต้องมีเลชสารบบอาหาร (อย. ) 

เครืองสําอางต้องมีเลขจดแจ้ง และต้อง

เป็นการจ่ายภายใต้คําสังแพทย์เท่านัน 

   

7.ใ น ก ร ณี มี ห้ อ ง บํ า บั ด รั ก ษ า  ( ห้ อ ง 

Treatment) จะต้องมี 

   7.1 เตียงสําหรับให้การรักษา 

 

คงเดิมไม่เปลียนแปลง 

 

   7.2 ยา เวชภณัฑ ์และอุปกรณ์ สําหรับทาํ

แผล ฉีดยา ปริมาณพอเพียง 

 



 
 

136 

 

รายการตรวจ 
ขอ้คิดเห็น 

ขอ้เสนอแนะ 
เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย 

   7.3 อุปกรณ์ เครืองมือ เครืองใช้ มีระบบ

ควบคุมการทําความสะอาดและทําให้

ปราศจากเชือทีเหมาะสม  

   

  7.4 มีภาชนะใส่มูลฝอยติดเชือ (ใชถุ้งสี

แดง เขียนขอ้ความ “ขยะติดเชือ”) แยก

ต่างหากจากภาชนะใส่มูลฝอยทวัไป 

 

 

คงเดิมไม่เปลียนแปลง 

 

 

 

 

 

 

 

8. กรณีมีห้องตรวจภา ยใน (ห้อง PV) 

จะต้องมี 

     8.1 ลกัษณะเป็นสดัส่วนมิดชิด 

     8.2 เตียงสาํหรับตรวจภายใน 

     8.3 ไฟส่องตรวจ 

     8.4 อุปกรณ์การตรวจภายใน มีการทาํ

ความสะอาด และทาํให้ปราศจากเชืออยา่ง

เหมาะสม 

 

 

 

 

รายการตรวจ 
ขอ้คิดเห็น 

ขอ้เสนอแนะ 
เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย 

9. กรณีมีห้องผ่าตัดเล็ก (ไม่มีเครืองดมยา) 

   9.1 มาตรฐานความปลอดภัยด้านสถาน 

ทีห้องผ่าตดัเล็ก 

     9.1.1 ขนาดพืนทีห้องผ่าตัดเล็กไม่น้อย

กว่า 3 เมตร x 4 เมตร 

   

     9.1.2 เพดานของห้องผ่าตัดควรสูง

อย่างน้อย 3 เมตร 

 

 

  

     9.1.3 ประตูห้องผ่าตัดเป็นประตูผลัก

หรือเป็นแบบไม่ใช้มือเปิด บานประตูควร

กว้างไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตรและควรมี

ช่ อ ง ก ร ะ จ ก สํ า ห รั บ บุ ค ค ล ภ า ย น อ ก

มองเห็นภายในห้องผ่าตัดได้ 

   

     9.1.4 อ่างฟอกมือชนิดไม่ใช้มือเปิด-ปิด

นํา เช่น ก๊อกนําแบบก้านยาว ก๊อกนําแบบ

ใช้ เ ข่า ดัน เ ปิ ด -ปิ ดนํา  ห รือ  เ ป็ น แบ บ

เซนเซอร์ สบู่เหลว ผ้าเช็ดมือหรือกระดาษ

เช็ดมือทีใช้ครังเดียว 
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รายการตรวจ 
ขอ้คิดเห็น 

ขอ้เสนอแนะ 
เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย 

    9.1.5 ตู้เสือผ้าและห้องสําหรับเจ้าหน้าที

เปลยีนเสือผ้าและรองเท้า 

   

     9.1.6 ตู้ เ สือผ้าและห้องสําหรับผู้ป่วย

เปลยีนเสือผ้าและรองเท้า 

  

 

 

   9.2 มาตรฐานความปลอดภัยเรืองเครือง 

มือแพทย์/อุปกรณ์และยาทีจําเป็นในห้อง

ผ่าตดัเล็ก 

     9.2.1 ถังออกซิเจน 

   

     9.2.2 ถุงบีบลมพร้อมหน้ากากครอบ

ช่วยการหายใจ (Ambubag) 

   

     9.2.3 Patientmornitor ซึงจะ mornitor   

ผู้ ป่วยในเรือง คลืนไฟฟ้าหัวใจ(EKG) 

ความดันโลหิต (Blood Pressure) ชีพจร 

(Pulse) และการวัดความอิมตัวออกซิเจน

ข อง ฮี โ ม โ กล บิน จ าก ชีพ จ ร (Oxygen 

Saturation) 

 

   

รายการตรวจ 
ขอ้คิดเห็น 

ขอ้เสนอแนะ 
เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย 

     9.2.4 เตยีงและโคมไฟแบบมาตรฐาน    

     9.2.5 ชุดอุปกรณ์ยาและเวชภัณฑ์ช่วย

ฟืนคืนชีพประจําห้องผ่าตัด 

   

     9.2.6 ชุดอปุกรณ์การผ่าตัด    

     9.2.7 โทรศัพท์ไว้โทรกรณีฉุกเฉิน    

10.กรณีมีห้องผ่าตัดใหญ่ 

   10.1 มาตรฐ า นความป ลอดภั ยด้ าน

สถานทีห้องผ่าตัดใหญ่ 

      10.1.1 ขนาดพืนทีห้องผ่าตัดใหญ่ไม่

น้อยกว่า 20 ตารางเมตร 

   

      10.1.2 เพดานของห้องผ่าตัดควรสูง

อย่างน้อย 3 เมตร 

   

      10.1.3 พืนห้อง ฝาผนัง เพดาน ผิว

เรียบทําความสะอาดง่าย 

   

      10.1.4 ประตูห้องผ่าตัดเป็นประตูผลัก

หรือเป็นแบบไม่ใช้มือเปิด บานประตูควร

กว้างไม่น้อยกว่า 1.2 เมตรและควรมีช่อง
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รายการตรวจ 
ขอ้คิดเห็น 

ขอ้เสนอแนะ 
เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย 

กระจกสําหรับบุคคลภายนอกมองเห็น

ภายในห้องผ่าตัดได้ 

      10.1.5 อ่างฟอกมือชนิดไม่ใช้มือเปิด-

ปิดนํา เช่น ก๊อกนําแบบก้านยาว ก๊อกนํา

แบบใช้เข่าดันเปิด-ปิดนํา หรือ เป็นแบบ

เซนเซอร์ 

   

     10.1.6 ตู้ เ สือผ้ าแ ละ ห้องสํา ห รับ

เจ้าหน้าทีเปลียนเสือผ้าและรองเท้า 

   

     10.1.7 ตู้เสือผ้าและห้องสําหรับผู้ป่วย

เปลยีนเสือผ้าและรองเท้า 

   

   10.2 มาตรฐานความปลอดภัยเ รือง

เครืองมือแพทย์/อุปกรณ์และยาทีจําเป็น

ในห้องผ่าตัดใหญ่ 

   

      10.2.1 ถังออกซิเจนหรือออกซิเจนที

ส่งผ่านมาทางท่อส่งก๊าซ (Pipe line) 

   

      10.2.2 ถุงบีบลมพร้อมหน้ากากครอบ

ช่วยการหายใจ (Ambubag) 

   

รายการตรวจ 
ขอ้คิดเห็น 

ขอ้เสนอแนะ 
เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย 

      10.2.3 Patient mornitor ซึ ง จ ะ 

mornitor ผู้ ป่วยในเรือง คลืนไฟฟ้าหัวใจ

(EKG) ความดันโลหิต (Blood Pressure) 

ชีพจร (Pulse) และการวัดความอิมตัว

ออกซิ เจนของฮีโมโกลบิน จากชีพจร 

(Oxygen Saturation) 

   

      10.2.4 เครืองกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้า    

      10.2.5 เครืองจีไฟฟ้าห้ามเลอืด    

      10.2.6 เครืองดดูเสมหะ    

      10.2.7 ห้องพักฟืน ควรมีขนาดไม่

น้อยกว่า 8 ตารางเมตร และจะต้องมี

เครือง mornitor ผู้ป่วยไว้ในห้องพักฟืน 

กรณีทีไม่มีห้องพกัฟืนแยกต่างหาก อาจใช้

ห้องผ่าตัดเป็นห้องสําหรับพักฟืนผู้ป่วย

แทนได้ 
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รายการตรวจ 
ขอ้คิดเห็น 

ขอ้เสนอแนะ 
เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย 

      10.2.8 มี เ ค รื อ ง ด ม ย า ส ล บ ที ไ ด้

มาตรฐาน ทางการแพทย์และระบบแก๊ส

ท า ง ก า ร แ พ ท ย์ ซึ ง มี สั ญ ญ า ณ เ ตือ น

อันตรายทุกห้องทีขออนุญาตใช้งาน 

   

      10.2.9 ชุดใส่ท่อหายใจ                      

(ชุด Laryngoscope) 

   

      10.2.10 ระบบไฟฟ้าหรือแสงสว่าง

สํารอง   

   

      10.2.11 เ ตีย ง ไฟ แล ะโ คม ไ ฟ แบ บ

มาตรฐาน 

   

     10.2.12 ชุดอุปกรณ์การผ่าตดั    

    10.2.13 โทรศัพท์ไว้โทรกรณีฉุกเฉิน    

11. เอกสารและแบบฟอร์มประจําห้อง

ผ่าตดั  

   

   11.1 ใบยนิยอมการผ่าตดั 

 

 

   

รายการตรวจ 
ขอ้คิดเห็น 

ขอ้เสนอแนะ 
เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย 

   11.2 ใบตรวจสอบชือ สกุล ตําแหน่ ง

ผ่าตดั ตรวจเช็คอุปกรณ์ผ่าตดัเพือป้องกัน

ผ่าตดัผิดคน ผิดตําแหน่ง 

   

   11.3 สมุดลงทะเบียนการผ่าตัด    

   11.4 เอกสารบันทึกการผ่าตัด/การทํา 

หัตถการ  โดยแพทย์ผู้ทําหัตถการนัน  

Operative note 

   

 

ส่วนที 3 ความคดิเห็น ข้อเสนอแนะ โดยรวมต่อร่างบันทึกการตรวจมาตรฐานคลนิิกเวชกรรม

และคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมเบ็ดเสร็จ (ตรวจอนุญาตเปิดใหม่) 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
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ร่างแนวทางการตรวจมาตรฐานคลินิกเวชกรรมและคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม            

(ตรวจเพอืประกอบการพิจารณาอนุญาต) 

 ลักษณะ คลินิกเวชกรรม 

   คลินิกเฉพาะทาง ดา้นเวชกรรม  สาขา..................................... 

ส่วนที 1 ข้อมูลทัวไป 

ตามที (ระบุชือเตม็/ของบุคคล/นิตบุคคล) .............................................................................. 

ได้ยืนคําขอรับอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลและ  (ระบุชือผู ้ด ํา เนินกา ร

สถานพยาบาล) ................................ไดย้ืนคาํขอรับอนุญาตให้ดาํเนินการสถานพยาบาล 

ไวเ้มือ วนัที .................................เดือน...................................พ.ศ. ........................................... 

สถานพยาบาลชือ........................................................................................................................ 

ตงัอยูเ่ลขที ....................ซอย/ตรอก.................................ถนน........................หมู่ที.................. 

แขวง/ตาํบล.........................เขต/อาํเภอ....................จงัหวดั.................รหสัไปรษณีย.์.............. 

วนั เวลา เปิดทาํการ ......................................................................... ......................................... 

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

การบริการทีจดัใหม้ีเพมิเติม   ศลัยกรรม         ศลัยกรรมตกแต่ง       ลา้งไต 

    ทรีตเมน้ท์ผิวหนา้    เอก็ซเรย ์               ฝังเข็ม       

                                           แลบ็เบือง       อืน ๆ................................................... 

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

พนักงานเจา้หนา้ที ไดม้าตรวจตามทีขออนุญาต เมือวนัที ........................................ปรากฏผล

การตรวจ  ดงันีคือ 

1.ผู้ขอรับอนุญาตให้ดําเนินการทียนืคาํขออนุญาตให้ดาํเนินการสถานพยาบาล 

  1.1 ให้ผูด้าํเนินการสถานพยาบาลตรวจสอบความถูกต้อง ในเอกสารคาํขอรับ

ใบอนุญาตให้ดาํเนินการสถานพยาบาล (แบบ ส.พ.18) พร้อมลงลายมือชือตอ่หน้าพนกังาน

เจา้หน้าทีอีกครัง เพือยืนยนัความถกูตอ้ง 

  1.2 กรณีทีผูข้อรับอนุญาตให้ดาํเนินการกาํลงัศกึษา/อบรม เพิมเติม ตอ้งมีเอกสาร

รับรอง เรืองระยะเวลาการศึกษา/อบรมจากสถาบนันันๆ ซึงเวลาทียนืขออนุญาต

สถานพยาบาลตอ้งไม่ซาํซ้อนกบัคลินิก 

2.ผู้ประกอบกิจการสถานพยาบาลทีไม่ได้เป็นเจ้าของอาคาร/สถานทีตงัคลินิก 

  2.1 มีเอกสารยินยอมให้ใชส้ถานที 

3.ลักษณะทีตงั 

 อาคารสถานพยาบาลโดยเฉพาะ  อาคารอยูอ่าศยั        ห้องแถว 

 ตึกแถว     บา้นแถว    บา้นแฝด 

 ศนูยก์ารคา้                   อาคารพาณิชย.์......ชนั คลินิกตงัอยูช่นัที ...............  

 คอนโดมิเนียมทีอยู่อาศยั   คอนโดมิเนียมสํานักงาน  

 อืน ๆ 

.………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
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4.พนืทีให้บริการประกอบด้วย  

ชนั 1  ……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

ชนั 2  ……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

ชนั 3   ………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

ชนั 4   ……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

ชนั ………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

5.เครืองมือพิเศษ ได้แก่ 

 เครืองเอกซเรย์   จาํนวน ….เครือง    เครืองเลเซอร์จํานวน…….…ตัว 

 ไอออนโต โฟโน    เครืองอลัตราซาวด์   

 เครืองกรอผวิ     เต้านมเทียมซิลิโคนใช้ฝังในร่างกาย 

 เครืองหรืออปุกรณ์ทีใช้ภายนอกเพอืเสริมหรือกระชับเต้านม  

 อืน ๆ ……………………………………………………………………………………  

     5.1 แนบสําเนาใบอนุญาตจากสาํนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

 

ส่วนที 2 การตรวจลักษณะสถานพยาบาล 

  โปรดใส่เครืองหมาย  ในช่องว่างเมือถูกตอ้งและเครืองหมาย × เมือไม่จัดให้มี

หรือไมถู่กตอ้งในช่องวา่ง  กรณีไมมี่บริการทีเกียวขอ้งในหัวขอ้นัน ๆ เครืองหมาย – ในช่อง

ผลการตรวจ 

 

รายการตรวจ 
ผลการตรวจ 

หมายเหตุ 
ถูกตอ้ง ไมถู่กตอ้ง 

1. ลักษณะโดยทัวไปของสถานพยาบาล 

   1.1 ตงัอยู่ในทําเลทีสะดวก ปลอดภยั

และไมเ่ป็นอนัตรายตอ่สุขภาพ 

   

   1.2 อาคารตอ้งมนัคงแข็งแรง ไม่อยูใ่น

สภาพชํารุดหรือเสียงต่ออนัตรายจาก

การใชส้อย 

   

   1.3 บริเวณทงัภายนอกและภายในต้อง

สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย จดัแบ่งพืนที

ใชส้อยอยา่งเหมาะสม และมีสิงอาํนวย

ความสะดวกแก่ผู ้ป่วย โดยมีลักษณะ

ดงันี 
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รายการตรวจ 
ผลการตรวจ 

หมายเหตุ 
ถูกตอ้ง ไมถู่กตอ้ง 

     1.3.1 มีพืนทีโดยรวมไม่ตํากว่า 20 

ตารางเมตร โดยส่วนแคบทีสุดต้องมี

ความกวา้งไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร 

   

     1.3.2 มีส่วนทีนงัพักคอยของผู้ป่วย

และญาติทีเหมาะสม  ไม่น้อยกว่า 5-10 

ทีนังและทีนังต้องมีพนักพงิ 

   

   1.4 การสัญจรและการเคลือนย้าย

ผู้ ป่ ว ย ต้อ ง ก ร ะ ทํ า ไ ด้โ ด ย ส ะ ด ว ก 

โดยเฉพาะเมือเกิดภาวะฉุกเฉิน 

     1.4.1 ขนาดความกวา้งของประตู 

เขา้-ออก ไม่ตาํกว่า  80 เซนติเมตร และ

ผู้พกิารสามารถเข้าออกได้อย่างสะดวก 

   

     1.4.2 มีทางลาดเอียงสําหรับรถเข็น

ผูป่้วย กรณีทีข้างหน้าทางเข้าคลินิกมี

ความสูงไม่สะดวกแก่คนพิการหรือ

ผู้ป่วยสูงอายทีุใช้รถเข็น 

 

   

รายการตรวจ 
ผลการตรวจ 

หมายเหตุ 
ถูกตอ้ง ไมถู่กตอ้ง 

   1.5 มีห้องตรวจหรือห้องให้การรักษา

เป็นสัดส่วนและมิดชิด 

    1.5.1 ขนาดห้องตรวจหรือห้องให้

การรักษามีขนาดมาตรฐาน ไม่ตาํกว่า 2 

เมตร x 2.3 เมตรและตอ้งมีประตู เปิด-

ปิด อยา่งชดัเจน กนัเป็นสดัส่วน     

   

     1.5.2 ภ า ย ใ น ห้ อ ง ต ร ว จ ต้ อ ง

ประกอบดว้ย โต๊ะตรวจโรค   1 ตวั เตียง

ตรวจโรค 1 เตียง ทีได้มาตรฐานทาง

การแพทย ์

   

     1.5.3 อ่างฟอกมือชนิดไม่ใชม้ือเปิด-

ปิดนาํเช่น ก๊อกนําแบบก้านยาว ก๊อกนํา

แบบใช้เท้าเหยียบเปิด-ปิดนํา หรือ เป็น

แบบเซนเซอร์ พร้อมมีสบู่เหลวผา้เช็ด

มือหรือกระดาษเช็ดมือทีใชค้รังเดียว 
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รายการตรวจ 
ผลการตรวจ 

หมายเหตุ 
ถูกตอ้ง ไมถู่กตอ้ง 

   1.6 มีห้องนาํห้องสว้มทีถูกสุขลกัษณะ

อ ย่า ง น้ อ ยห นึ ง ห้ อ ง ห รือ มีห้ อ ง นํ า

ให้บริการในบริเวณใกลเ้คียง 

   

   1.7 มีแสงสว่างและการระบายอากาศ

เพียงพอ ไมมี่กลินอบัทึบ (หากความสูง

ของสถานพยาบาลตาํกวา่ 2.6 เมตร ตอ้ง

เพิมพัดลมดูดอากาศ สัดส่วน 1 ตวั ต่อ

พืนที 20 ตารางเมตร เสมอ) 

   

   1.8 มีระบบการเก็บและกาํจดัมูลฝอย

และสิงปฏิกูลทีเหมาะสม มีภาชนะใส่

มูลฝ อ ยติด เ ชือ  (ใช้ถุง สี แดง เ ขียน

ขอ้ความ “ขยะติดเชือ”) แยกต่างหาก

จากภาชนะใส่มูลฝอยทัวไป (ใชถุ้งสีดาํ 

เขียนขอ้ความ “ขยะทัวไป”)และมีการ

กาํจดัอยา่งเหมาะสม 

     1.8.1 ทุกห้องตรวจและทุกห้องทีให้

การรักษาผูป่้วย ตอ้งมีถงัขยะทวัไป– 

   

รายการตรวจ 
ผลการตรวจ 

หมายเหตุ 
ถูกตอ้ง ไมถู่กตอ้ง 

ถังขยะติดเชือทีมีลกัษณะถังขยะแบบ

เหยียบให้เปิด-ปิด มีฝาปิดมิดชิดวางคู่

กนัทุกห้อง 

   

     1.8.2 มีสัญญา/หนังสือตอบรับการ

ขนถ่ายขยะติดเชือของการจ้างบริษัท

กํ า จ ั ด ข ย ะ ติ ด เ ชื อ ห รื อ อ า จ แ ส ด ง

ใบเสร็จรับเงินทีเป็นเดือนปัจจุบนั 

   

   1.9 มีร ะ บบ ค วบ คุม กา รติด เ ชือ ที

เหมาะสม (นอกเหนือจากพิจารณาใน

ภาพรวมแลว้ ให้ตรวจสอบการทาํความ

สะอาดและทาํให้เครืองมือปราศจากเชือ 

ในห้องบาํบดัรักษาหรือในบริเวณ 

ทีมีงานหัตถการดว้ย) 

     1.9.1 ทํ า ค ว า ม ส ะ อ า ด ด้ ว ย 

Autoclave(กรณีทีมีการให้บริการผ่าตัด

ต้องมีเครือง Autoclave ด้วย) 
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รายการตรวจ 
ผลการตรวจ 

หมายเหตุ 
ถูกตอ้ง ไมถู่กตอ้ง 

     1.9.2 แช่นาํยาฆ่าเชือ/อบแก๊ส    

     1.9.3 ขนัตอน/วิธีการทาํให้เครืองมือ

สะอาดปราศจากเชือและวิธีกาํจัดของมี

คม ติดในทีเปิดเผยภายในคลินิก 

   

   1.10 กรณีบริการเอกซเรย์ การบริการ

จะต้องได้มาตรฐานและได้รับอนุญาตจาก

หน่วยงานทีรับผิดชอบตามกฎหมาย

หรือหน่วยงานอืนทีได้รับมอบหมาย         

     1.10.1 มีหนังสือแจ้งหรือเอกสารการ

ติดต่อจากกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์

เพือนัดหมายมาตรวจสอบ 

   

     1.10.2 เครืองใช้ทัวไป 

       1.10.2.1 มีตู้เก็บอุปกรณ์ เครืองมือ

ทางรังสีเทคนิคเป็นสัดส่วน 

   

       1.10.2.2 โ ต๊ะหรือชัน สําหรับวาง

อุปกรณ์ เครืองมือ เครืองใช้ 

   

รายการตรวจ 
ผลการตรวจ 

หมายเหตุ 
ถูกตอ้ง ไมถู่กตอ้ง 

       1.10.2.3 เสือผ้าสําหรับการตรวจ 

ทางรังสี 

   

       1.10.2.4 เครืองมือวัดความ หนา

ผู้ป่วย    (ถ้ามี) 

   

       1.10.3 เครืองมือ อุปกรณ์ ในการ

ตรวจวินิจฉัยและรักษา 

       1.10.3.1 อุปกรณ์ป้องกันอันตราย

จากรังสีสําหรับผู้ป่วย 

         1.10.3.1.1 เสือตะกัวและปลอกคอ

ตะกัว (Thyroid Shield) 

          1.10.3.1.2 ฉากกันรังสี 

   

         1.10.3.2 ตู้ ส่ อ ง ฟิ ล์ ม ห รื อ

จอแสดงผลภาพถ่ายท างรังสีระบบ

ดิจทัิล 

   

         1.10.3.2  เค รืองวัด รัง สีประจํ า

บุคคลสําหรับเจ้าหน้าทีผู้ปฏิบัติงานทุก

คน 
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รายการตรวจ 
ผลการตรวจ 

หมายเหตุ 
ถูกตอ้ง ไมถู่กตอ้ง 

     1.10.4 ในกรณีทีมีห้องถ่ายภาพ ต้อง

มีความปลอดภัยทางรังสี ดงันี   

   

      1.10.4.1 ประตูและผนังของห้อง

ให้บริการทางรังสีวินิจฉัยต้องป้องกัน

อัน ตรา ยจา กรั ง สีไ ด้ แล ะมี อุป กร ณ์

ป้องกันอันตรายจากรังสีตามมาตรฐาน

ของสํานักงานปรมาณูเพอืสันต ิ

   

    1.10.4.2 ป้ายสัญลกัษณ์แสดงเขตรังสี    

    1.10.4.3 มีไฟสัญญาณแสดงการใช้

งานของเครืองกํา เนิดรังสีติดไว้ด้าน

นอกของประต ู

   

    1.10.4.4 ป้ายคําเตือนผู้ป่วยมีครรภ์ให้

แจ้งเจ้าหน้าที 

   

รายการตรวจ 
ผลการตรวจ 

หมายเหตุ 
ถูกตอ้ง ไมถู่กตอ้ง 

     1.11 มีเครืองดบัเพลิงขนาดเหมาะสม 

ตามทีกฎหมายท้องถินบัญญัติ และอยู่

ใน ส ภาพ พ ร้อ ม ใช้งา น ติด ตัง ใน ที

มองเห็นไดช้ดัเจน 

       1.11.1 ขนาดเครืองดบัเพลิงไม่ตาํ

กวา่ 10 ปอนด ์

   

 

       1.11.2 มีเครืองดบัเพลิงติดตงัทุกชนั    

       1 . 1 1.3  ติ ด ตั ง เ ค รื อ ง ดั บ เ พ ลิ ง

ส่วนบนสูงจากพืนไม่เกิน 1.5 เมตร 

หรือวางกับพืน อยู่ ในทีมองเห็นอย่าง

ชัดเจน และควรมีป้ายแสดงจุดทีตังถัง

ดับเพลงิ 

   

   1.12 มีป้ายเครืองหมายห้ามสูบบุหรี 
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รายการตรวจ 
ผลการตรวจ 

หมายเหตุ 
ถูกตอ้ง ไมถู่กตอ้ง 

2.คลินิกต้องมีลักษณะการใ ห้บริการ

ดังต่อไปนี 

   2.1 มีความปลอดภัย มีความสะดวก 

และ เห ม าะส มต่อ  ผู้ ใ ห้บริ กา รแ ละ

ผู้รับบริการ 

   

   2.2 มีการให้บริการทีได้มาตรฐานตาม

ลักษณะวิชาชีพ ตามทีสภาวิชาชีพหรือ

คณะกรรมการวิชาชีพประกาศกําหนด 

แล้วแต่กรณี 

   

   2.3 พนืทีให้บริการจะต้องมีพืนทีเชือม

และเปิดติดต่อถึง    กันได้และไม่ตังอยู่

ในพืนทีเดียว กับสถานทีขายยาตาม

กฎหมายว่าด้วยยาหรือพืนทีเดียวกับ

การประกอบอาชีพอืน 

   2.4 พืนทีให้บริการจะต้องไม่ตังอยู่ใน

สถานทีเ ดียวกับ สถานพยาบาลของ

กระทรวง ทบวง กรม กรุงเทพมหานคร 

   

รายการตรวจ 
ผลการตรวจ 

หมายเหตุ 
ถูกตอ้ง ไมถู่กตอ้ง 

เมืองพัทยา องค์การบริการส่วนจังหวัด 

เท ศบาล องค์การบริการส่วนตําบล 

องค์กรปกครองส่วนท้องถินอืน และ

สภากาชาดไทย ซึงให้บริการในลักษณะ

เดียวกัน 

   2.5 ในกรณีทีมีการให้บริการในอาคาร

เดียวกบัการประกอบกิจการอืน จะตอ้ง

มีการแบ่งพืนทีให้ชดัเจน และกิจการอืน

ตอ้งไม่กระทบกระเทือนต่อ 

   

การประกอบวิชาชีพ รวมทังสามารถ

เคลือนย้ายผู้ป่วยฉกุเฉินได้สะดวก 

   

     2.5.1 สถานพยาบาลต้องมีประตู เขา้-

ออก คนละทางกับการประกอบกิจการ

อืน 

   

    2.5.2 การกันพืนทีต้องเป็นสัดส่วน

แสดงให้เห็นประจกัษ์ ชดัเจนและถาวร

ทีไดม้าตรฐานทางการแพทย์ และอ่าง
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รายการตรวจ 
ผลการตรวจ 

หมายเหตุ 
ถูกตอ้ง ไมถู่กตอ้ง 

ฟอกมือชนิดทีไม่ใช้มือ เปิด-ปิดนาํ สบู่ 

และ ผ้าเช็ดมือ หรือกระดาษเช็ดมือทีใช้

ครงัเดียว 

3.  การแสดงรายละเ อียดเกียวกับชือ

สถานพยาบาล ผู้ประกอบวิชาชีพหรือผู้

ประกอบโรคศิลปะในสถานพยาบาล 

อัตราค่ารักษาพยาบาล ค่าบริการและ

สิทธิผู้ป่วย 

   

   3.1 มีป้ายชือสถานพยาบาล เป็นไป

ตามกฎกระทรวง 

     3.1.1 ป้ายชือสถานพยาบาลตอ้งเป็น

สีเหลียมผืนผา้ ขนาดความกวา้งของป้าย

ไมน้่อยกวา่ 40 เซนติเมตร ความยาวไม่

นอ้ยกวา่ 120 เซนติเมตร 

 

 

 

   

รายการตรวจ 
ผลการตรวจ 

หมายเหตุ 
ถูกตอ้ง ไมถู่กตอ้ง 

     3.1.2  จั ด ทํ า แ ผ่ น ป้ า ย แ ส ด ง ชื อ

สถานพยาบาลทีเป็นภาษาไทยขนาด

ควา มสู ง ไ ม่ตํา กว่ า  1 0  เ ซ น ติ เ ม ตร 

ตวัหนงัสือสีเขียว สีพืนป้ายสีขาว 

   

     3.1.3 เลขทีใบอนุญาตขนาดความสูง

ไมต่าํกวา่ 5 เซนติเมตร ตวัเลขสีเขียว  

   

     3.1.4 กรณีใชภ้าษาต่างประเทศร่วม

ด้วย  ต ้องมีชือตรงกันกับภาษ าไทย 

ขนาดตวัอกัษรตอ้งเล็กกวา่ภาษาไทย 

   

   3.2 ติดตังป้ายชือสถานพยาบาลใน

ตําแ ห น่ ง ที มอง เ ห็ นไ ด้ชัด เ จ น จ า ก

ภายนอกและเหมาะสม 

   

   3.3 ชือสถานพยาบาลไม่มีขอ้ความ

ลกัษณะชกัชวนโออ้วดเกินจริงหรืออาจ

สือให้เขา้ใจผิด 

     3.3.1 คํานําหน้าชือหรือต่อท้ายของ

ชือคลินิก ต้องประกอบด้วยลักษณ ะ
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รายการตรวจ 
ผลการตรวจ 

หมายเหตุ 
ถูกตอ้ง ไมถู่กตอ้ง 

คลินิก และลักษณะการให้บริการของ

คลนิิกทีขออนุญาต 

3.3.2 กรณีใช้ชือภาษาต่างประเทศด้วย  

ขน า ดตั ว อักษ ร ต้ อง เ ล็กก ว่ าอักษ ร

ภาษาไทยและตรงกันกับชือคลินิกทีเป็น

ภาษาไทย   

   

      3.3.3 ชื อ ค ลิ นิ ก ต้ อ ง ไ ม่ สื อ

ค ว า ม ห ม า ย ห รื อ อ้ า ง อิ ง ส ถ า บั น

พระมหากษัตริย์  เว้นแต่ได้รับพระบรม

ราชานุญาต 

   

         3.3.4 คลินิกทีตังอยู่ในอําเภอหรือ

ในเขตเดียวกัน  จะต้องมีชือไม่ซํากัน

เ ว้น แ ต่ ผู้ ข อ รับ อ นุ ญา ตเ ป็ น บุ คค ล

เดียวกันหรือมีหนังสือยินยอมจากผู้

ได้ รับใบ อนุญ าตให้ประกอบกิจกา ร

คลินิกเดิม ให้ใช้ชือซํากันได้ แต่ต้องมี

ตัวอักษรหรือหมายเลขเรียงลําดับหรือ

   

รายการตรวจ 
ผลการตรวจ 

หมายเหตุ 
ถูกตอ้ง ไมถู่กตอ้ง 

ทีตังสถานทีต่อท้ายชือคลินิก 

     3.4 มี ข้ อ ค ว า ม แ ส ด ง วั น  เ ว ล า 

ให้บริการไว้โดยเปิดเผย มองเห็นได้

ชัดเจนจากด้านนอกคลินิกและตรงกับ

เวลาทีขอรับอนุญาตให้ประกอบกิจการ

สถานพยาบาล 

   

     3.5 มีบริเวณทีต้องแสดงใบอนุญาต

ในบริเวณทีเปิดเผย และเหมาะสม เช่น 

บริเวณทีนังพกัคอยของผู้รับบริการ 

   

    3.6 มีบริเวณทีใช้แสดงหลักฐานการ

ชําระค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการ

ส ถา น พ ยา บ า ล ( แ บ บ  ส .พ .12)ใน ที

เ ปิ ด เผย แล ะเห็น ไ ด้ชั ด เจน บริ เ ว ณ

ทางเข้าสถานพยาบาล  

   

     3.7 หน้าห้องตรวจมีบริ เวณให้ติด

ป้ าย แสด งชื อ ภ า พ ถ่า ย แ ละ เ ลขที

ใบอนุญาตของผู้ประกอบวิชาชีพเวช
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รายการตรวจ 
ผลการตรวจ 

หมายเหตุ 
ถูกตอ้ง ไมถู่กตอ้ง 

กรรม ทีให้ บริกา ร หา กมี ผู้ประกอบ

วิ ช า ชี พ / ผู้ ป ร ะ ก อ บ โ ร ค ศิล ป ะ อื น

ปฏิบัติงานให้ยนื สพ.6 ทุกคนและแสดง

ป้ายนีไว้ในบริเวณทีเปิดเผยและเห็นได้

ชัดเจน 

   3.8 แสดงอัตรา ค่าบ ริการและค่า

รักษาพยาบาลให้ครอบคลมุการบริการที

เรียกเก็บ โดยแสดงอัตราราคาต่อหน่วย 

และระบุข้อความด้วยอักษร ภาษาไทย

โดยแสดงไว้ในทีเปิดเผยให้ผู้รับบริการ

สามารถเห็นได้ง่าย โดยจัดทําเป็นแผ่น

ประกาศ แผ่นพับ เล่ม หรือแฟ้มเอกสาร 

หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แสดงให้

ผู้ป่วยทราบ 

   

   3.9 มีป้ายแสดงให้ผูรั้บบริการทราบวา่

สามารถสอบถามอตัราค่าบริการและค่า

รักษ าพ ย าบาลได ้จากทีใด  ด้วยตัว

   

รายการตรวจ 
ผลการตรวจ 

หมายเหตุ 
ถูกตอ้ง ไมถู่กตอ้ง 

อักษรไทย ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 10 

เซนติเมตร แสดงไว้ในทีเห็นได้ชัดเจน 

   3.10 แสดงคาํประกาศสิทธิผู ้ป่วยไว้

ในที เ ปิดเผ ยและเห็นได้ง่าย อ่าน ได้

ชัดเจน ด้วยตัวอักษรไทย ขนาดความ

สูงไม่น้อยกว่า 1 เซนติเมตร บริเวณที

พกัคอยของผู้รับบริการ 

  

 

 

 

 

 

   3.11 กรณีมีการโฆษณาสถานพยาบาล

ให้กระทําได้   ดงัต่อไปนี 

     3.11.1 ก า ร โ ฆ ษ ณ า คุณ วุ ฒิ  ห รื อ

ความสามารถของ ผู้ประกอบวิชาชีพ

เวชกรรมให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย

การประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

   

     3.11.2 ก า ร โ ฆ ษ ณ า บ ริ ก า ร ท า ง

การแพทย์ ให้แจ้งเฉพาะบริการทีมีใน

สถานพยาบาล ตามวัน เวลา ทีมีการ

ให้บริการ หากมีโฆษณาการให้บริการ
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รายการตรวจ 
ผลการตรวจ 

หมายเหตุ 
ถูกตอ้ง ไมถู่กตอ้ง 

ฝังเข็มต้องแนบเอกสารผ่านการอบรม

จากสถา บันทีกระทรวงสา ธารณสุข

รับรอง 

     3.11.3 ก า ร โ ฆ ษ ณ า อั ต ร า ค่ า

รักษ า พ ย า บ า ล  ห รื อค่ า บ ริ ก า รที มี

เ งื อ น ไ ข  จ ะ ต้ อ ง แ จ้ ง เ งื อ น ไ ข ใ ห้

ผู้ รั บ บ ริ ก า ร ท ร า บ ล่ ว ง ห น้ า ก่ อ น

ให้บริการ และจะต้องกําหนดวันเริมต้น

และสินสุดของระยะเวลาทีชัดเจน                    

   

     3.11.4 ห้ามใช้ข้อความอันเป็นเท็จ 

ห รื อข้ อค ว า ม ทีไ ม่ มี มู ล ค วา ม จ ริ ง

ทังหม ด หรื อเ พีย งบ า งส่วน ห รือมี

ลักษณะเป็นการหลอกลวง หรือปกปิด

ความจริง หรือทําให้เข้าใจผิดว่าเป็นจริง  

   

    3.11.5 ห้ามโฆษณาโดยใช้ข้อความที

ทํ า ใ ห้ บุ ค ค ล ทั ว ไ ป เ ข้ า ใ จ ว่ า ใ น

สถา นพยา บาลมีผู้ ประกอบ วิชาชี พ 

  

 

 

 

รายการตรวจ 
ผลการตรวจ 

หมายเหตุ 
ถูกตอ้ง ไมถู่กตอ้ง 

( บุคลากร) เครืองมือ เครืองใช้ และ

อุปกรณ์ทางการแพทย์ แต่ข้อเท็จจริง

กลบัไม่มีให้บริการในสถานพยาบาล 

 

 

 

     3.11.6 ห้ามโฆษณาโดยใช้สถาบัน 

หน่วยงาน องค์กร หรือบุคคลทีไม่ใช่

หน่วยงานของรัฐรับรองมาตรฐานเว้น

แต่ได้รับอนุญาตจากผู้อนุญาต 

   

     3.11.7 ห้ามโฆษณาแจ้งบริการโรคที

ไม่มีอยู่ในสาขาทีผู้ประกอบวิชาชีพมี

หนังสืออนุมัติบัตรหรือวฒุิบัตร 

   

     3.11.8 ห้าม โฆษ ณาก ารอ้างอิง

รายงานวิชาการ ผลงานวิจัย สถิติ หรือ

ยืนยันหรือรับรองข้อเท็ จจ ริงอันใด

อันหนึงในการโฆษณา เพือแสดงหรือ

เ ป รียบ เ ทีย บ ควา ม สาม าร ถใน กา ร

ให้บริการหรือการรักษาพยาบาลโดย

ข้อมูลทีอ้างอิงมิใช่ข้อมูลข่าวสารทาง
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รายการตรวจ 
ผลการตรวจ 

หมายเหตุ 
ถูกตอ้ง ไมถู่กตอ้ง 

รา ชการ เ ว้นแต่ได้ รับอนุ ญาตจากผู้

อนุญาต 

      3.11.9 ห้ามใช้ข้อความหรือรูปภาพ

โอ้อวดเกินความจริง หรือข้อความที

กล่าวอ้างหรือ บ่งบอกว่าของตนเอง

ดีกว่า เหนือกว่า ดีทีสุด รายแรก แห่ง

แร ก รั บ รอ งผล  10 0% ห รื อกา ร

เปรียบเทียบหรือการใช้ข้อความอนืใด ที

จะทําให้ผู้ รับบริการ เข้าใจว่าการบริการ

ของสถานพยาบาลแห่งนัน มีคุณภาพ

มาตรฐานทีดีกว่า เหนือกว่า หรือสูงกว่า

สถานพยาบาลอนื หรือเกิดความคาดหวัง

ว่าจะได้รับบริการทีดีกว่า หรือได้ผล

สูงสุด 

   

     3.11.10ห้ า ม โ ฆ ษ ณ า กิ จ ก า ร

สถานพยาบาลหรือการโฆษณาความรู้

ความสามารถ ความเชียวชาญในการ

   

รายการตรวจ 
ผลการตรวจ 

หมายเหตุ 
ถูกตอ้ง ไมถู่กตอ้ง 

รักษ าพ ย าบ าล  หรือ ประ สิท ธิ ภ า พ

ประสิทธิผลของผู้ประกอบวิชาชีพหรือ

สรรพคุณของเครืองมือเครืองใช้ของ  

สถานพยาบาล หรือกรรมวิธีการรักษา 

หรือโรคทีให้การรักษาหรือเปรียบเทียบ

ผลก่อนและหลังการรักษาไปในทํานอง

ให้ เ ข้า ใจผิดโด ยไม่ ถูก ต้องตามหลัก

วิชาการทีเป็นมาตรฐานวิชาชีพหรือทํา

ใ ห้ ประชาชนเ กิดความ คาดห วัง ใน

สรรพคุณเกินความจริง 

   

     3.11.11 ห้ า ม โ ฆ ษ ณ า โ ด ย ใ ช้ ชื อ

สถานพยาบาลหรือข้อความ ทีทําให้

ผู้ รับบริการหรือประชาชน อ่าน ฟ้ง ดู

แ ล้ ว เ ข้ า ใ จ ผิ ด ห รื อ ห ล ง เ ชื อ ว่ า

สถาน พ ยา บาลนัน  มีกา รป ระกอบ

กิจการดงัทีโฆษณาซึงไม่ตรงกับทีได้รับ

อนุญาตให้ประกอบกิจการ 
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รายการตรวจ 
ผลการตรวจ 

หมายเหตุ 
ถูกตอ้ง ไมถู่กตอ้ง 

     3.11.12 ห้ามการโฆษณาการให้บริการ 

“ฟรี” เว้นแต่ได้ รับความเห็นชอบจาผู้

อนุญาต ทังนี ต้องกําหนดวัน เวลา และ

สถานที ให้ บริ การและจะต้ องแสดง

รายละเอียดว่าให้บริการฟรี เรืองใดให้

ชัดเจน 

   

         3.11.13 ห้ามโฆษณาการแถมพก  

แลกเปลียน  ให้สิทธิประโยชน์รางวัลหรือ

เสียงโชค เว้นแต่การให้สิทธิประโยชน์นัน

ผู้รับบริการได้รับประโยชน์โดยตรงและ

มาตรฐานการรับบริการทางการแพทย์ต้อง

ไ ม่ ตํ า ก ว่ า ม า ต ร ฐ า น ทั ว ไ ป ข อ ง

สถานพยาบาล และต้องระบุ เงือนไข

รายละเอียดของสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ให้

ชัดเจน และต้องกําหนดวันเริมต้นและ

สินสุดของระยะเวลาทีให้สิทธิประโยชน์

นัน ๆ 

   

รายการตรวจ 
ผลการตรวจ 

หมายเหตุ 
ถูกตอ้ง ไมถู่กตอ้ง 

4.ชนิดและจาํนวนเครืองมือ เครืองใช้ที

จําเป็นประจําสถานพยาบาล 

      4.1 เวชระเบียน  

          4.1.1 มีตู้หรือชันหรืออุปกรณ์เก็บ

เวชระเบียนทีมันคง ปลอดภัยและต้อง

จัดให้เป็นระเบียบสามารถค้นหาได้ง่าย   

 

 

 

 

  

        4.1.2  มีการจัดเตรียมท ะเ บียน

ผู้ป่วย มีรายการดังต่อไปนี 

   

         4.1.2.1 ชือ นามสกุล อายุ ของ

ผู้รับบริการ 

   

          4.1.2.2 เลขทปีระจําตวั

ผู้รับบริการ 

   

        4.1.2.3 วัน เดอืน ปี ทีมารับบริการ    

      4.1.3 มีเวชระเบียน หรือ บัตรผูป่้วย 

ทีสามารถ บันทึกรายละเอียด ตามที

กฎกระทรวงกาํหนด 

       4.1.3.1 ชือสถานพยาบาล 

 

คงเดิมไมเ่ปลียนแปลง 
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รายการตรวจ 
ผลการตรวจ 

หมายเหตุ 
ถูกตอ้ง ไมถู่กตอ้ง 

      4.1.3.2 เลขบตัรประจาํตวัประชาชน

ผูป่้วย 

 

คงเดิมไมเ่ปลียนแปลง 

 

        4.1.3.3 วนั เดือน ปี ทีมารับบริการ  

        4.1.3.4 ชือ นามสกุล อาย ุเพศ ทีอยู่ 

หมายเลขโทรศัพท์ (ถ้ามี) และข้อมูล

ส่วนบุคคลอืน ๆ ของผู้ ป่วย เ ช่น เชือ

ชาติ สัญชาติ สถานภาพสมรส เลขที

บัตรประจําตวัประชาชน 

   

        4.1.3.5 อาการเจ็บป่วย การแพ้ยา 

ผลการตรวจทางร่างกายและผลการ

ตรวจทางห้องปฏิบติัชนัสูตรของผูป่้วย 

 

 

คงเดิมไมเ่ปลียนแปลง 

 

        4.1.3.6  การวินิจฉัยโรค  

        4.1.3.7  การรักษา  

        4.1.3.8  ลายมือผูป้ระกอบวิชาชีพ

เวชกรรมทีให้การรักษาพยาบาล 

 

 

 

รายการตรวจ 
ผลการตรวจ 

หมายเหตุ 
ถูกตอ้ง ไมถู่กตอ้ง 

   4.2 เครืองใชท้วัไป ในห้องตรวจโรค

ทุกห้องต้องประกอบด้วย 

     4.2.1 โตะ๊ตรวจโรค พร้อมเกา้อี 

   

     4.2.2 เตียงตรวจโรคทีไดม้าตรฐาน

ทางการแพทย ์พร้อมอปุกรณ์    

 

 

 

คงเดิมไมเ่ปลียนแปลง 

 

        4.2.2.1  มีขนาดทีไดม้าตรฐานทาง

การแพทย ์พืนแข็งสามารถช่วยฟืนคืน

ชีพ (CPR) ไดต้ามหลกัวิชาชีพ 

 

        4.2.2.2  ต ้อ ง มี บัน ไ ด ขึ น เ ตี ย ง 

(Step) และไม่ใช่เตียงทีมีการยกระดับ

ขึนลง เช่น เตียงทีให้บริการ ความงาม 

หรือเสริมสวย           

 

       4.2.2.3 มีปลอกหมอน ผ้าปูเ ตียง

และผ้าคลุมตัวผู้ ป่วย ปริมาณเพียงพอ

ต่อการให้บริการ 
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รายการตรวจ 
ผลการตรวจ 

หมายเหตุ 
ถูกตอ้ง ไมถู่กตอ้ง 

   4.3 เครืองมือ ห รืออุปกรณ์ในการ

ตรวจและวินิจฉัยโรค จะตอ้งมี 

     4.3.1 หูฟัง (Stethoscope) 

 

 

คงเดิมไมเ่ปลียนแปลง 

 

     4. 3.2 เครืองวัดความดันโลหิต 

(Sphygmomanometer) 

 

     4.3.3 ปรอทวดัอณุหภมิูร่างกาย หรือ 

อุปกรณ์วดัอุณหภูมิปริมาณทีเพียงพอ

ต่อการให้บริการ 

 

     4.3.4 ไฟฉาย ไมก้ดลิน  

     4.3.5 เครืองชังนําหนัก และอุปกรณ์

วัดส่วนสูง 

   

5. ยา และเวชภัณฑ์ในสถานพยาบาล 

      5.1 มียาและเวชภณัฑ์อืนทีจํา เป็น 

โดยมีจํานวน รายการและประมาณ

เพียงพอ ตามลกัษณะสถานพยาบาล 

 

 

 

คงเดิมไมเ่ปลียนแปลง 

 

รายการตรวจ 
ผลการตรวจ 

หมายเหตุ 
ถูกตอ้ง ไมถู่กตอ้ง 

   5.2 ไม่มียาทีหมดอายหุรือเสือมสภาพ 

(ให้ใช้ภาชนะบรรจุยาเดิมทีได้มาจาก

แหล่งผลิตยานัน)     

   

   5.3 มีอปุกรณ์นับเม็ดยา อยา่งนอ้ยสอง

ชุด 

คงเดิมไมเ่ปลียนแปลง  

   5.4 ภาชนะบรรจุยาหรือฉลากติดซอง

ยาให้ระบุชือและทีอยู่สถานพยาบาลชือ

ผู ้ป่ วย ชือยา  วิธี ใช้ และต้องระบุยา

หมดอายอุยา่งชดัเจน 

   

   5.5 มีตูห้รือชนัเก็บยาและเวชภ ัณฑ์

เป็นสัดส่วน 

คงเดิมไมเ่ปลียนแปลง  

   5.6 มี ตู้ เ ย็ น สํ า ห รั บ เ ก็ บ ย า ห รื อ

เวชภณัฑ์อืน กรณีทีมีวคัซีน หรือยาที

ตอ้งเกบ็ไวใ้นอุณหภมิูตาํ ตูเ้ยน็นนั ตอ้ง

มี ก า รค ว บ คุ ม อุ ณห ภู มิ มี ป ร อ ท วัด

อุณหภูมิ และมีการบันทึกอุณหภูมิใน

ตู้เยน็ 
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รายการตรวจ 
ผลการตรวจ 

หมายเหตุ 
ถูกตอ้ง ไมถู่กตอ้ง 

   5.7 ยาต้องมีทะเบียน เว้นแต่เป็นการ

ผลติตามใบสังยาของ ผู้ประกอบวิชาชีพ

เวชกรรมทีสังให้สําหรับคนไข้เฉพาะ

รายของสถานพยาบาล กรณีการผลิตยา

ของสถานพยาบาลต้องมีมาตรฐานการ

ผลติ การแสดงฉลากและวันหมดอายใุห้

ชัดเ จนมีบันทึกการผลิตให้สามารถ

ตรวจสอบย้อนหลงัได้ 

   

   5.8 ชุดชว่ยชีวิตฉุกเฉิน ประกอบดว้ย 

     5.8.1 มีอปุกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉินอย่าง

นอ้ย ไดแ้ก่ ถุงบีบลมพร้อมหน้ากากช่วย

หายใจ ของเด็กหรือผู้ใหญ่ ตาม ลักษณะ

การให้บริการของสถานพยาบาล 

   

    5.8.2 ยา เวชภัณฑ์และเครืองมือ

แ พ ท ย์ อื น ที ส า ม า ร ถ ใ ห้ ก า ร

รักษ าพ ย าบ าล และ ช่ว ยชี วิ ตผู ้ป่ วย

ฉุกเฉิ นตามลักษณะสถานพ ยาบาล 

 

คงเดิมไมเ่ปลียนแปลง 

 

 

 

รายการตรวจ 
ผลการตรวจ 

หมายเหตุ 
ถูกตอ้ง ไมถู่กตอ้ง 

ไดแ้ก่     

         5.8.2.1 ยาฉีด 1:1000 Adrenaline 

พร้อม  Disposable Syringe & needle 

 

 

คงเดิมไมเ่ปลียนแปลง 

         5.8.2.2 ยาฉีด Steroid injection 

พร้อม Disposable Syringe & needle 

 

         5.8.2.3 CPM injection  

         5.8.2.4 0.5 % Calcium chloride 

/gluconate 

   

         5.8.2.5 1:1000 Atropine injection     

         5.8.2.6 Furosemide injection    

          5.8.2.7 Sodium bicarbonate 

injection 

   

         5.8.2.8 Nitroglycerine ชนิดฉีด 

หรืออมใต้ลิน หรือ Isosorbide dinitrate 

ชนิดอมใต้ลิน 
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รายการตรวจ 
ผลการตรวจ 

หมายเหตุ 
ถูกตอ้ง ไมถู่กตอ้ง 

         5.8.2.9 ชุดให้สารนําทางหลอด

เลือดดาํ (IV fluid with set) ได้แก่        

             5.8.2.9.1 5% dextrose-water 

   

             5.8.2.9.2 Normal saline    

             5.8.2.9.3 Infusion set    

        5.8.2.10 50 % Glucose injection  

 

 

คงเดิมไมเ่ปลียนแปลง 

 

        5.8.2.11 Stand ทีเคลือนยา้ยได ้  

        5.8.2.12 Medicut  

        5.8.2.13 เข็ม Dispossible  

        5.8.2.14 Oxygen canula  

        5.8.2.15 Oxygen tank  

        5.8.2.16 Oral airway   

        5.8.2.17 Oxygen Mask  

     5.8.3 มีแผนการส่งต่อผู้ป่วย และการ

เตรีย ม ควา มพ ร้อม ใน สถา น การ ณ์

ฉุกเฉิน 

 

   

รายการตรวจ 
ผลการตรวจ 

หมายเหตุ 
ถูกตอ้ง ไมถู่กตอ้ง 

     5.8.3.1 แบบฟอร์มการส่งต่อผู้ป่วย 

(ใบ refer) ไป ยังโรงพยา บาลทีอยู่

ใกล้เคยีงเมือเกิดภาวะฉุกเฉิน 

   

   5.8.3.2  เบอร์โทรศพัท์ติดต่อฉุกเฉิน

ติดไวใ้นทีเห็นไดช้ดัเจน 

คงเดิมไมเ่ปลียนแปลง  

6.ในกรณีทีมีผลิตภัณฑ์สุขภาพไว้จ่าย

ให้กับผู้ ป่วยจะต้อง เป็นผลิตภัณฑ์ที

ถูกต้องตามกฎหมาย เช่น ผลิตภัณฑ์

อาหารต้องมีเลชสารบบอาหาร (อย. ) 

เครืองสําอางต้องมีเลขจดแจ้ง และต้อง

เป็นการจ่ายภายใต้คําสังแพทย์เท่านัน 

   

7.ใน กร ณีมี ห้ อง บํ าบัด รัก ษ า  ( ห้ อง 

Treatment) จะต้องมี 

       7.1 เตียงสําหรับให้การรักษา 

 

 

คงเดิมไมเ่ปลียนแปลง 

 

      7.2 ยา เ วชภัณฑ์ และอุปกรณ์ 

สาํหรับทาํแผล ฉีดยา ปริมาณพอเพียง 
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รายการตรวจ 
ผลการตรวจ 

หมายเหตุ 
ถูกตอ้ง ไมถู่กตอ้ง 

     7.3 อุปกรณ์ เครืองมือ เครืองใช้ มี

ระบบควบคุมการทําความสะอาดและ

ทําให้ปราศจากเชือทีเหมาะสม  

   

    7.4 มี ภ า ช น ะ ใ ส่ มู ล ฝ อ ย ติ ด เ ชื อ        

(ใช้ถุงสีแดง เขียนข้อความ “ขยะติด

เชือ”) แยกต่างหากจากภาชนะใส่มูล

ฝอยทวัไป 

 

คงเดิมไมเ่ปลียนแปลง 

 

8. กรณีมีห้องตรวจภายใน (ห้อง PV) 

จะต้องมี 

   8.1 ลกัษณะเป็นสดัส่วนมิดชิด 

 

 

 

คงเดิมไมเ่ปลียนแปลง 

 

   8.2 เตียงสาํหรับตรวจภายใน  

   8.3 ไฟส่องตรวจ  

   8.4 อุปกรณ์การตรวจภายใน มีการทาํ

ความสะอาด และทาํให้ปราศจากเชือ

อยา่งเหมาะสม 

 

     8.5 ผ้า ปิดตา ผ้าคลุมตัวท่อนล่าง

ป้องกนัการเปิดเผยของผูป่้วย 

 

รายการตรวจ 
ผลการตรวจ 

หมายเหตุ 
ถูกตอ้ง ไมถู่กตอ้ง 

9. กรณีมีห้องผ่าตัดเล็ก (ไม่มีเครือง    

ดมยา) 

   9.1 มาตรฐานความปลอดภัยด้าน

สถานทีห้องผ่าตัดเล็ก 

     9.1.1 ขนาดพืนทีห้องผ่าตัดเล็กไม่

น้อยกว่า 3 เมตร x 4 เมตร 

   

    9.1.2 เพดานของห้องผ่าตัดควรสูง

อย่างน้อย 3 เมตร 

   

     9.1.3 ประตูห้องผ่าตัดเป็นประตูผลัก

หรือเป็นแบบไม่ใช้มือเปิด บานประตู

ควรกว้างไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตรและ

ควรมีช่องกระจกสําหรับบุคคลภายนอก

มองเห็นภายในห้องผ่าตัดได้ 

   

     9.1.4 อ่างฟอกมือชนิดไม่ใช้มือเปิด-

ปิดนํา เช่น ก๊อกนําแบบก้านยาวก๊อกนํา

แบบใช้เข่าดันเปิด-ปิดนํา หรือ เป็นแบบ

เซนเซอร์ สบู่เหลว ผ้าเช็ดมือ  
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รายการตรวจ 
ผลการตรวจ 

หมายเหตุ 
ถูกตอ้ง ไมถู่กตอ้ง 

หรือกระดาษเช็ดมือทีใช้ครังเดยีว    

     9.1.5 ตู้ เ สือผ้า แ ละห้องสํา หรับ

เจ้าหน้าทีเปลียนเสือผ้าและรองเท้า 

   

     9.1.6 ตู้เสือผ้าและห้องสําหรับผู้ป่วย

เปลยีนเสือผ้าและรองเท้า 

   

   9.2 มาตรฐานความปลอดภัยเ รือง

เครืองมือแพทย์/อุปกรณ์และยาทีจําเป็น 

ในห้องผ่าตัดเล็ก 

     9.2.1 ถังออกซิเจน 

   

     9.2.2 ถุงบีบลมพร้อมหน้ากากครอบ

ช่วยการหายใจ (Ambubag) 

   

     9.2.3Patient mornitor ซึ ง จ ะ 

mornitor ผู้ ป่ วยใน เ รือ ง คลืนไ ฟฟ้ า

หั วใ จ (EKG)ค ว าม ดัน โ ล หิต (Blood 

Pressure) ชีพจร (Pulse)และการวดั 

 

   

รายการตรวจ 
ผลการตรวจ 

หมายเหตุ 
ถูกตอ้ง ไมถู่กตอ้ง 

ความอิมตัวออกซิเจนของฮีโมโกลบิน

จากชีพจร (Oxygen Saturation) 

   

     9.2.4 เตยีงและโคมไฟแบบมาตรฐาน    

     9.2.5 ชุดอุปกรณ์ยาและเ วชภัณฑ์

ช่วยฟืนคนืชีพประจาํห้องผ่าตดั 

   

    9.2.6 ชุดอปุกรณ์การผ่าตัด    

    9.2.7 โทรศัพท์ไว้โทรกรณีฉุกเฉิน    

10.กรณีมีห้องผ่าตัดใหญ่ 

   10.1 มาตรฐานความปลอดภัยด้าน

สถานทีห้องผ่าตัดใหญ่ 

   10.1.1 ขนาดพืนทีห้องผ่าตัดใหญ่ไม่

น้อยกว่า 20 ตารางเมตร 

   

   10.1.2 เพดานของห้องผ่าตัดควรสูง

อย่างน้อย 3 เมตร 

   

 

   10.1.3 พืนห้อง ฝาผนัง เพดาน ผิว

เรียบทําความสะอาดง่าย 
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รายการตรวจ 
ผลการตรวจ 

หมายเหตุ 
ถูกตอ้ง ไมถู่กตอ้ง 

     10.1.4 ประตูห้องผ่าตัดเป็นประตู

ผลักหรือเป็นแบบไม่ใช้มือเปิด บาน

ประตูควรกว้างไม่น้อยกว่า 1.2 เมตร

แ ล ะ ค ว ร มี ช่ อ ง ก ร ะ จ ก สํ า ห รั บ

บุคคลภา ยนอกมองเห็นภา ยในห้อง

ผ่าตดัได้ 

   

     10.1.5 อ่างฟอกมือชนิดไม่ใช้มือเปิด-

ปิดนํา เช่น ก๊อกนําแบบก้านยาว ก๊อกนํา

แบบใช้เข่าดันเปิด-ปิดนํา หรือ เป็นแบบ

เซนเซอร์ 

   

     10.1.6 ตู้ เ สือผ้า และห้องสํา หรับ

เจ้าหน้าทีเปลียนเสือผ้าและรองเท้า 

   

     10.1.7 ตู้ เ สือ ผ้ า แ ล ะห้ อ ง สํา ห รั บ

ผู้ป่วยเปลียนเสือผ้าและรองเท้า 

   

   10.2 มาตรฐานความปลอดภัยเรือง

เครืองมือแพทย์/อุปกรณ์และยาทีจําเป็น

ในห้องผ่าตัดใหญ่ 

   

รายการตรวจ 
ผลการตรวจ 

หมายเหตุ 
ถูกตอ้ง ไมถู่กตอ้ง 

     10.2.1 ถังออกซิเจนหรือออกซิเจนที

ส่งผ่านมาทางท่อส่งก๊าซ (Pipe line) 

   

     10.2.2 ถุง บี บ ลม พ ร้ อม ห น้ า กา ก

ครอบช่วยการหายใจ (Ambubag) 

   

     10.2.3Patient mornitor ซึ งจะ 

mornitor ผู้ ป่ วยใน เ รือ ง คลืนไ ฟฟ้ า

หัวใจ (EKG) ความดันโลหิต (Blood 

Pressure) ชีพจร (Pulse) และการวัด

ความอิมตัวออกซิเจนของฮีโมโกลบิน

จากชีพจร (Oxygen Saturation) 

   

     10.2.4 เครืองกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้า    

     10.2.5 เครืองจีไฟฟ้าห้ามเลอืด    

     10.2.6 เครืองดูดเสมหะ    

 10.2.7 ห้องพกัฟืน ควรมีขนาดไม่น้อย

กว่า 8 ตารางเมตร และจะต้องมีเครือง 

mornitor ผู้ป่วยไว้ในห้องพกัฟืน 

กรณีทีไม่มีห้องพกัฟืนแยกต่างหาก อาจ
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รายการตรวจ 
ผลการตรวจ 

หมายเหตุ 
ถูกตอ้ง ไมถู่กตอ้ง 

ใช้ห้องผ่าตัดเป็นห้องสําหรับพักฟืน

ผู้ป่วยแทนได้ 

         10.2.8 มีเครืองดมยาสลบทีได้

มาตรฐานทางการแพทย์และระบบแก๊ส

ท างกา รแพท ย์ ซึงมี สัญญา ณ เตือน

อันตรายทุกห้องทีขออนุญาตใช้งาน 

   

          10.2.9 ชุด ใ ส่ ท่ อหา ยใจ  ( ชุด 

Laryngoscope) 

   

          10.2.10 ระบบไฟฟ้าหรือแสง

สว่างสํารอง   

   

          10.2.11 เตียงไฟและโคมไฟแบบ

มาตรฐาน 

   

         10.2.12 ชุดอุปกรณ์การผ่าตดั    

         10.2.13 โ ท ร ศั พ ท์ ไ ว้ โ ท ร ก ร ณี

ฉุกเฉิน 

 

   

รายการตรวจ 
ผลการตรวจ 

หมายเหตุ 
ถูกตอ้ง ไมถู่กตอ้ง 

11. เอกสารและแบบฟอร์มประจําห้อง

ผ่าตดั  

   

   11.1 ใบยนิยอมการผ่าตดั    

   11.2 ใบตรวจสอบชือ สกุล ตําแหน่ง

ผ่า ตัด ตรว จเ ช็คอุป กร ณ์ผ่าตัดเ พือ

ป้องกันผ่าตดัผดิคน ผิดตําแหน่ง 

   

   11.3 สมุดลงทะเบียนการผ่าตัด    

   11.4 เอกสารบันทึกการผ่าตัด/การทํา

หัตถการโดยแพทย์ผู้ทํา หัตถการนัน 

(Operative notes) 
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ส่วนที 3 ความเห็นของพนักงานเจ้าหน้าที 

  อนุญาต 

  ไม่อนุญาต เนืองจาก ……………………………………………………….. 

  อนุญาตโดยมีเงือนไขให้ปรับปรุง (โดยกาํหนดเวลาตามความเหมาะสมของ

สภาพปัญหา แต่ทงันีไม่ควรเกิน 30 วนั หรือตามความเห็นของคณะอนุกรรมการสถาน

คณะอนุกรรมการสถานพยาบาล หมายถึง คณะอนุกรรมการสถานพยาบาลประจาํจังหวดั 

(สาํหรับในส่วนภมิูภาคหรือคณะอนุกรรมการสถานพยาบาล ประเภทไม่รับผูป่้วยไวค้า้งคืน 

(สาํหรับพืนทีกรุงเทพมหานคร)  

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

ลงชือ …………………พนักงานเจา้หนา้ที     ลงชือ ……………………พนักงานเจา้หนา้ที  

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

 

ลงชือ ………………………… พนักงานเจ้าหนา้ที     ลงชือ ………………………พยาน 

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

  

ข้าพเจ้าได้อ่านและรับทราบผลการตรวจสถานพยาบาลนีแล้วและจะปฏิบัติตามคําสังหรือ

คําแนะนําของพนักงานเจ้าหน้าทีอย่างเคร่งครัด ทังนีพนักงานเจ้าหน้าทีไม่ได้ทําการละเมิด 

ข่มขู่ หรือทําให้ทรัพย์สินของสถานพยาบาลหรือบุคคลในสถานพยาบาลเสียหาย สูญหาย 

หรือเสือมค่าแต่ประการใด 

 

ลงชือ …………………………….……… ผูข้ออนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล 

           (………………………………….   ..) 

ลงชือ …………………………………… ผูข้ออนุญาตให้ดาํเนินการสถานพยาบาล      

            (…………………………………….) 

               

  วนั…………....เดือน…………..…..……..พ.ศ..…………....  
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แบบสอบถาม 

ร่างแนวทางตรวจมาตรฐานคลินิกเวชกรรมและคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม 

ตรวจลักษณะของสถานพยาบาลและการประกอบกิจการของสถานพยาบาลให้เป็นไปตาม

พระราชบัญญัตสิถานพยาบาล พ.ศ. 2541 (ตรวจเฝ้าระวัง) 

คํานํา 

 การตรวจคลินิกเวชกรรมและคลินิกเฉพาะทางดา้นเวชกรรม นอกจากมีการตรวจ

มาตรฐานตามเกณฑ์  ของสํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะแลว้ ในส่วนที

เกียวขอ้งกบัสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีการตรวจมาตรฐานหลายดา้น ไดแ้ก่      

1. การตรวจวตัถุออกฤทธิต่อจิตและประสาท คลินิกตอ้งมีการจัดทําบญัชี -รับจ่าย  (บจ.8 ) 

บญัชีรายเดือน (บจ.9) บญัชีรายปี (บจ.10) ให้สอดคลอ้งกบัเวชระเบียน 2. ยาเสพติดให้โทษ  

คลินิกต้องจัดทําใบสังจ่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท 2  (แบบ ย.ส.5) บ ัญชีรับ-จ่าย           

รายเดือน (แบบ ย.ส.6) บญัชีรับ-จ่าย รายปี (แบบ ย.ส.7) 3. ผลิตภณัฑ์สุขภาพในคลินิก เช่น 

เครืองสําอาง หรือผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร นอกจากนีในปัจจุบันคลินิกเวชกรรมและคลินิก

เฉพาะทางดา้นเวชกรรม ยงัไมมี่เกณฑม์าตรฐานดา้นห้องผ่าตดั ห้องเอกซเรย ์  

 จุดประสงค์ขอ งแบบสอบถามนี  คือ การรวบรวมข้อคิด เห็น ข้อเสนอแนะ             

เพือพฒันาร่างแนวทางการตรวจมาตรฐานคลินิกเวชกรรมและคลินิกเฉพาะทางดา้ นเวชกรรม 

ซึงผูวิ้จยัมีแนวคิดวา่ในการเดินเขา้ไปตรวจคลินิกควรจะตรวจให้ครบตามมาตรฐานกฎหมาย

สถานพยาบาล ดา้นวตัถุออกฤทธิตอ่จิตและประสาท ดา้นยาเสพติดให้โทษ ดา้นเครืองสําอาง 

ผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร นอกจากนีผู ้วิจัยได้เสนอเกณฑ์มาตรฐานห้องผ่าตดั ห้องเอกซเรย ์    

การตรวจดา้นวตัถอุอกฤทธิต่อจิตและประสาท และยาเสพติดให้โทษ ในคลินิกเวชกรรมและ

คลินิกเฉพาะทางดา้นเวชกรรม เพือความสะดวกในการปฏิบติังานทงัเจา้หน้าทีและผู้รับ

อนุญาต 

คําชีแจง 

 1. แบบสอบถามฉบบันีใชส้อบถามความคิดเห็นของพนกังานเจา้หน้าทีผูร้ับผิดชอบ

การตรวจมาตรฐานคลินิกเวชกรรมและคลินิกเฉพาะทางดา้นเวชกรรมในส่วนกลางและส่วน

ภูมิภาค เกียวกบัร่างแนวทางการตรวจมาตรฐานคลินิกเวชกรรมและคลินิกเฉพาะทางดา้น    

เวชกรรม (ตรวจอนุญาตเปิดใหม่) เพือนําผลทีได้ไปประกอบการพิจารณา ในการแกไ้ข

ปรับปรุงการตรวจมาตรฐานคลินิกดงักล่าว 

    2. หน่วยงานทีไดรั้บแบบสอบถาม ฯ ไดแ้ก่ สํานักสถานพยาบาลและการประกอบ

โรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และสํานกังานสาธารณสุขจงัหวดัทุกจงัหวดั  

  3.  เอกสาร 1 ชุดประกอบดว้ยเอกสาร 5 ฉบบั ไดแ้ก ่

       3.1 แบบสอบถามความคิดเห็นร่างแนวทางการตรวจมาตรฐานคลินิกเวชกรรม

และคลินิกเฉพาะทางดา้นเวชกรรม (ตรวจอนุญาตเปิดใหม่) จาํนวน 17 หน้า  

     3.2 แบบสอบถามความคิดเห็นร่างแนวทางการตรวจมาตรฐานคลินิกเวชกรรม

และคลินิกเฉพาะทางดา้นเวชกรรม (ตรวจเฝ้าระวงั) จาํนวน 19 หน้า 

     3.3 ร่างคาํชีแจงแนวทางการตรวจมาตรฐานคลินิกเวชกรรมและคลินิกเฉพาะ

ทางดา้น เวชกรรม จาํนวน 13 หน้า 

  3.4 ร่างแนวทางการตรวจมาตรฐานคลินิกเวชกรรมและคลินิกเวชกรรมเฉพาะ

ทาง (ตรวจอนุญาตเปิดใหม่) จาํนวน 17 หน้า 
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  3.5 ร่างแนวทางการตรวจมาตรฐานคลินิกเวชกรรมและคลินิกเฉพาะทางดา้น          

เวชกรรม (ตรวจเฝ้าระวงั) จาํนวน 18 หน้า  

 4. เอกสารนีจดัส่งจาํนวน 1 ชุด เท่านนั ขอให้หน่วยงานท่าน ส่งแบบสอบถามไปยงั

กลุม่เป้าหมายผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ พนักงานเจา้หนา้ทีผูรั้บผิดชอบการตรวจมาตรฐาน

สถานพยาบาล คลินิกเวชกรรมและคลินิกเฉพาะทางดา้นเวชกรรม  

 5. เอกสารทัง 5 ฉบับ ขอความอนุเคราะห์ท่านศึกษารายละเอียดการใชร่้างแนว

ทางการตรวจมาตรฐานคลินิกเวชกรรมและคลินิกเฉ พาะทางด้านเวชกรรม โดยศึกษา

รายละเอียดจากร่างแนวทางคาํชีแจงการตรวจมาตรฐานคลินิกเวชกรรมและคลินิกเฉพาะ

ทางดา้นเวชกรรม เมือท่านศึกษารายละเอียดแลว้ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความ

คิดเห็น ร่างแนวทางการตรวจมาตรฐานคลินิกเวชกรรมและคลินิกเฉพาะทางดา้นเวชกรรม 

(ตรวจเปิดใหมแ่ละตรวจฝ้าระวงั) ทงั 2 ฉบบั แลว้ส่งกลบัโดยใส่ซองทีแนบมาพร้อมเอกสาร

นี 

 6. แบบสอบถามร่างแนวทางการตรวจมาตรฐานคลินิกเวชกรรมและคลินิกเฉพาะ

ทางดา้นเวชกรรม มีทงัหมด 3 ส่วน 

  ส่วนที  1 สอบถามข้อมูลทัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพ ศ  อาย ุ 

ระยะเวลาการปฏิบติังาน ระดบัการศึกษา  ตาํแหน่ง 

  ส่วนที 2 ความคิดเห็นต่อร่างแนวทางการตรวจมาตรฐานคลินิกเวชกรรมและ

คลินิกเฉพาะทางดา้นเวชกรรม  

  ส่วนที 3 ขอ้คิดเห็น ข้อเสนอแนะโดยรวมต่อร่างแนวทางการตรวจมาตรฐาน

คลินิกเวชกรรมและคลินิกเฉพาะทางดา้นเวชกรรม  

 7. กรุณาส่งกลบัแบบสอบถามร่างแนวทางการตรวจมาตรฐานคลินิกเวชกรรมและ

คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม ตรวจอนุญาตเปิดใหม่และตรวจเฝ้าระวงั ทางไปรษณีย ์      

กรุณาส่งถึง นางสาวนิสา  คาํกองแก้ว กลุ่มงานคุ ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวดันครปฐม 170 ถ.เทศา ต.พระปฐมเจดีย ์ อ.เมือง จ.นครปฐม 

73000      

 8. ตัวหนังสือทีเน้นสีดําทึบและเอียง  คือ รายการตรวจสอบทีเปลียนแปลงและ

เพิมขึนจากคู่มือเกณฑ์การตรวจมาตรฐานสถานพยาบาล ในสาขาเวชกรรม ปี พ .ศ. 2557    

(เล่มเขียว) ซึงขอความอนุเคราะห์แสดงความคิดโดยใส่เครืองหมาย ในช่องเห็นดว้ย

หรือไมเ่ห็นดว้ย หรือมีขอ้เสนอแนะกรุณากรอกในช่องวา่ง ส่วนขอ้ความทีไม่ไดเ้น้นสีดาํทึบ

และเอียง คือข้อความทีคงเดิมไม่เปลียนแปลง  เป็นส่วนทีไม่ตอ้งแสดงความคิดเห็นแต่

สามารถเสนอแนะเพิมเติมได ้หากมีขอ้สงสยั กรุณาติดต่อ นางสาวนิสา  คาํกองแกว้ โทรศพัท์ 

0 3421 3279-80 ต่อ 226-227 หรือ083977 6565 ID Line : nisa842051 หรือ Email : 

nisa842051@hotmail.com 
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ส่วนที 1 ข้อมูลทัวไป 

คําชแีจง  โปรดกรอกขอ้ความหรือทาํเครืองหมาย √ ลงใน ( ) ของคาํถามแตล่ะ

ขอ้เพียงช่องเดียวตามความ   เป็นจริง 

1. เพศ ( ) 1.ชาย      ( ) 2.หญิง 

2. ปัจจุบนัท่านอาย ุ………..............ปี……………เดือน 

3. ระยะเวลาทีปฏิบติังานทีเกียวขอ้งกบัการตรวจคลินิกเวชกรรมและคลินิก  

     เฉพาะทางดา้นเวชกรรม  เวลา…………ปี …………. เดือน 

4. ระดบัการศึกษาสูงสุด 

( ) 1.ปริญญาตรี       

( ) 2.สูงกวา่ปริญญาตรี โปรดระบุสาขา ………………………………………… 

( ) 3.อืน ๆ โปรดระบุสาขา ………………………………………… 

5.ปัจจุบนัทา่นดาํรงตาํแหน่ง  

( ) 1.หัวหนา้กลุ่มงานคุม้ครองผูบ้ริโภค เภสัชกร ระดบั ………………………… 

( ) 2.เภสชักรผูป้ฏิบติังาน เภสชักร ระดบั ……………………………………….. 

( ) 3.นกัวิชาการสาธารณสุข ระดบั ……………………………………………… 

( ) 4. เจา้พนักงานเภสัชกรรม ระดบั…………………………………………...... 

( ) 5. อืน ๆ (โปรดระบุ)………………………………………………………… 

 

ส่วนที 2 ความคิดเห็นต่อร่างแนวทางการตรวจมาตรฐานคลินิกเวชกรรมและ

คลนิิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม (ตรวจลกัษณะของสถานพยาบาลและการประกอบกิจการของ

สถานพยาบาลให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตสิถานพยาบาล พ.ศ.2 541 (ตรวจเฝ้าระวัง) 

คําชีแจงโปรดศกึษา 

1.ร่างแนวทางการตรวจมาตรฐานคลินิกเวชกรรมและคลินิกเฉพาะทางด้าน       

     เวชกรรม 

 2.ร่างคาํชีแจงแนวทางการตรวจมาตรฐานคลินิกเวชกรรมและคลินิกเฉพาะ

ทางดา้นเวชกรรม (ตรวจเฝ้าระวงั) 

ตามเอกสารทีแนบมาพร้อมนี  แสดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ โดยใส่

เครืองหมาย √ลงในชอ่งความคิดเห็นพร้อมเหตุผล และขอ้เสนอแนะ ในช่องวา่งทีกาํหนด 
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รายการตรวจ 
ขอ้คิดเห็น 

ขอ้เสนอแนะ 
เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย 

1. ลักษณะโดยทัวไปของสถานพยาบาล 

   1.1 ตงัอยู่ในทําเลทีสะดวก ปลอดภยัและไม่

เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 

 

 

คงเดิมไม่เปลียนแปลง 

 

    1.2 อาคารตอ้งมนัคงแข็งแรง ไม่อยูใ่นสภาพ

ชาํรุดหรือเสียงต่ออนัตรายจากการใชส้อย 

     1.3 บริเวณทงัภายนอกและภายในตอ้งสะอาด 

เป็นระเบียบเรียบร้อย จดัแบ่งพืนทีใชส้อยอย่าง

เหมาะสม และมีสิงอํานวยความสะดวกแก่

ผูป่้วย โดยมีลกัษณะดงันี 

          1.3.1 มีพืนทีโดยรวมไม่ตาํกว่า 20 ตาราง

เมตร โดยส่วนแคบทีสุดตอ้งมีความกวา้งไม่

นอ้ยกวา่ 3.00 เมตร 

         1.3.2 มีส่วนทีนังพักคอยของผู ้ป่วยและ

ญาติทีเหมาะสม  ไม่น้อยกว่า 5-10 ทีนังและที

นังต้องมีพนักพงิ 

   

   1.4 การสัญจรและการเคลือนยา้ยผู้ป่วยตอ้ง

กระทําไดโ้ดยสะดวก โดยเฉพาะเมือเกิดภาวะ
   

รายการตรวจ 
ขอ้คิดเห็น 

ขอ้เสนอแนะ 
เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย 

ฉุกเฉิน 

         1.4.1 ขนาดความกวา้งของประตู เขา้-ออก 

ไมต่าํกวา่ 80เซนติเมตร และผู้พกิารสามารถเข้า

ออกได้อย่างสะดวก 

        1.4.2 มีทางลาดเอียงสําหรับรถเข็นผูป่้วย 

กรณีทีข้าง หน้า ทางเ ข้าคลินิกมีความสูงไม่

สะดวกแก่คนพกิารหรือผู้ป่วยสูงอายุทีใช้รถเขน็ 

   

   1.5 มีห้องตรวจหรือห้องให้การรักษาเป็น

สดัส่วนและมิดชิด 

         1.5.1 ขนาดห้องตรวจหรือห้องให้การ

รักษามีขนาดมาตรฐาน ไม่ตาํกว่า 2เมตรx2.3

เมตรและตอ้งมีประตูเปิด-ปิด อย่างชดัเจน กนั

เป็นสัดส่วน            

 

คงเดิมไม่เปลียนแปลง 

 

 

 

          1.5.2 ภายในห้องตรวจตอ้งประกอบดว้ย 

โต๊ะตรวจโรค   1 ตวั เตียงตรวจโรค 1 เตียง ที

ไดม้าตรฐานทางการแพทย ์

 

 

คงเดิมไม่เปลียนแปลง 
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รายการตรวจ 
ขอ้คิดเห็น 

ขอ้เสนอแนะ 
เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย 

           1.5.3 อ่างฟอกมือชนิดไม่ใชมื้อเปิด-ปิด

นาํเช่น ก๊อกนําแบบก้านยาว ก๊อกนําแบบใช้เท้า

เหยียบเปิด-ปิดนํา หรือ เ ป็นแบบเซนเซอร์ 

พร้อมมีสบู่เหลวผา้เช็ดมือหรือกระดาษเชด็มือที

ใชค้รังเดียว 

 

 

 

  

     1.6 มีห้องนาํห้องส้วมทีถูกสุขลกัษณะอย่าง

นอ้ยหนึงห้องหรือมีห้องนาํให้บริการในบริเวณ

ใกลเ้คียง 

คงเดิมไม่เปลียนแปลง  

     1.7 มีแสงสว่างและการระบายอ ากาศ

เพียงพอ ไม่มีกลินอับทึบ (หากความสูงของ

สถานพยาบาลตาํกว่า 2.6 เมตร ตอ้งเพิมพัดลม

ดูดอากาศ สัดส่วน 1 ตัว ต่อพืนที  20 ตาราง

เมตร เสมอ) 

   

     1.8 มีระบบการเก็บและกาํจดัมูลฝอยและสิง

ปฏิกูลทีเหมาะสมมีภาชนะใส่มลูฝอยติดเชือ(ใช้

ถุงสีแดง เขียนขอ้ความ “ขยะติดเชือ”) แยก

ต่างหากจากภาชนะใส่มูลฝอยทวัไป(ใชถุ้งสีดาํ 

 

คงเดิมไม่เปลียนแปลง 

 

 

รายการตรวจ 
ขอ้คิดเห็น 

ขอ้เสนอแนะ 
เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย 

เขียนขอ้ความ “ขยะทัวไป”) และมีการกาํจ ัด

อยา่งเหมาะสม 

          1.8.1 ทุกห้องตรวจและทุกห้องทีให้การ

รักษาผูป่้วย ตอ้งมีถงัขยะทวัไป–ถงัขยะติดเชือ 

ทีมีลกัษณะถงัขยะแบบเหยียบให้เปิดมีฝาปิด

มิดชิดวางคู่กนัทุกห้อง 

 

 

คงเดิมไม่เปลียนแปลง 

         1.8.2 มีสญัญา/หนังสือตอบรับการขนถ่าย

ขยะติดเชือของการจา้งบริษัทกาํจัดขยะติดเชือ 

หรืออาจ แสดงใบเส ร็จ รับ เ งินที เ ป็นเ ดือน

ปัจจุบนั 

     1.9 มีระบบควบคุมการติดเชือทีเหมาะสม 

(นอกเหนือจากพิจารณาในภาพรวมแลว้ ให้

ตรวจ ส อบ กา รทําคว ามสะ อาดและท ําใ ห้

เครืองมือปราศจากเชือ ในห้องบาํบัดรักษาหรือ

ในบริเวณทีมีงานหัตถการดว้ย) 
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รายการตรวจ 
ขอ้คิดเห็น 

ขอ้เสนอแนะ 
เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย 

           1.9.1 ทําความสะอาดด้วย  Autoclave 

(กรณี ทีมีการใ ห้บริการผ่าตัดต้องมี เครือง

Autoclave ด้วย) 

          1.9.2 แช่นาํยาฆ่าเชือ/อบแก๊ส    

          1.9.3 ขันตอน/วิธีการทําให้เ ค รืองมือ

สะอาดปราศจากเชือและวิธีกาํจัดของมีคม ติด

ในทีเปิดเผยภายในคลินิก 

 

คงเดิมไม่เปลียนแปลง 

 

   1.10 กรณีบริการเอกซเรย์ การบริการจะต้องได้

มาตรฐานและได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที

รับผิดชอบตามกฎหมายหรือหน่วยงานอืนที

ได้รับมอบหมาย 

     1.10.1 มีหนังสือแจ้งหรือเอกสารการติดต่อ

จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เพือนัดหมายมา

ตรวจสอบ 

 

 

   

รายการตรวจ 
ขอ้คิดเห็น 

ขอ้เสนอแนะ 
เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย 

   1.10.2 เครืองใช้ทัวไป 

      1.10.2.1 มีตู้เก็บอุปกรณ์ เครืองมือทางรังสี

เทคนิค  เป็นสัดส่วน 

   

       1.10.2.2 โต๊ะหรือชันสําหรับวางอุปกรณ์ 

เครืองมือ เครืองใช้ 
   

      1.10.2.3 เสือผ้าสําหรับการตรวจทางรังสี    

      1.10.2.4 เครืองมือวัดความหนาผู้ ป่วย (ถ้า

มี) 
   

   1.10.3 เครืองมือ อุปกรณ์ ในการตรวจวินิจฉัย

และรักษา 

     1.10.3.1 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากรังสี

สําหรับผู้ป่วย 

       1.10.3.1.1 เ สือตะกัวและปลอกคอตะกัว 

(Thyroid Shield) 

       1.10.3.1.2  ฉากกันรังสี 
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รายการตรวจ 
ขอ้คิดเห็น 

ขอ้เสนอแนะ 
เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย 

     1.10.3.2 ตู้ส่องฟิล์ม หรือจอแสดง ผล

ภาพถ่ายทางรังสีระบบดิจทิัล 
   

      1.10.3.3 เครืองวัดรังสีประจําบุคคลสําหรับ

เจ้าหน้าทีผู้ปฏิบัติงานทุกคน 
   

     1.10.4 ในกรณีทีมีห้องถ่ายภาพต้องมีความ

ปลอดภัยทางรังสี ดังนี    
   

       1.10.4.1 ประตูและผนังของห้องให้บริการ

ทางรังสีวินิจฉัยต้องป้องกนัอนัตรายจากรังสีได้

และมีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากรังสีตาม

มาตรฐานของสํานักงานปรมาณูเพอืสันต ิ

   

        1.10.4.2 ป้ายสัญลกัษณ์แสดงเขตรังสี    

        1.10.4.2  มีไฟสัญญาณแสดงการใช้งาน

ของเครืองกําเนิดรังสีตดิไว้ด้านนอกของประตู 
   

        1.10.4.2 ป้ายคําเตือนผู้ป่วยมีครรภ์ให้แจ้ง

เจ้าหน้าที 
   

     1.11 มีเครืองดบัเพลิงขนาดเหมาะสม ตามที    

รายการตรวจ 
ขอ้คิดเห็น 

ขอ้เสนอแนะ 
เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย 

กฎหมายทอ้งถินบญัญติั และอยูใ่นสภาพพร้อม

ใชง้าน ติดตงัในทีมองเห็นไดช้ดัเจน 

            1.11.1 ขนาดเครืองดบัเพลิงไม่ตาํกวา่ 10 

ปอนด ์

            1.11.2 มีเครืองดบัเพลิงติดตงัทุกชนั    

           1.11.3 ติดตังเครืองดับเพลิงส่วนบนสูง

จากพืนไม่เกนิ 1.5 เมตร หรือวางกับพนื อยู่ในที

มองเห็นอย่างชัดเจน และควรมีป้ายแสดงจุด

ทีตังถงัดับเพลิง 

   

     1.12 มีป้ายเครืองหมายห้ามสูบบุหรี คงเดิมไม่เปลียนแปลง  

2.คลนิิกต้องมีลักษณะการให้บริการดังต่อไปนี 

      2.1 มีความปลอดภัย มีความสะดวก และ

เหมาะสมต่อ ผู้ให้บริการและผู้รับบริการ 
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รายการตรวจ 
ขอ้คิดเห็น 

ขอ้เสนอแนะ 
เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย 

     2.2 มีก ารใ ห้บ ริการ ทีได้ ม าตรฐ านตา ม

ลัก ษ ณ ะ วิช า ชี พ  ต าม ที สภ า วิ ช า ชี พ ห รื อ

คณะกรรมการวิชาชีพประกาศกําหนด แล้วแต่

กรณี 

   

     2.3 พืนทีให้บริการจะต้องมีพืนทีเชือมและ

เ ปิด ติดต่อถึง  กัน ได้ และไม่ตังอยู่ ใ นพืน ที

เดียวกับสถานทีขายยาตามกฎหมายว่าด้วยยา

หรือพนืทีเดียวกับการประกอบอาชีพอืน 

   

   2.4 พืนทีให้บริการจะต้องไม่ตังอยู่ในสถานที

เดียวกับสถานพยาบาลของกระทรวง ทบวง 

กรม กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์การ

บริการส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริการ

ส่วนตาํบล องค์กรปกครองส่วนท้องถินอืน และ

สภากาชาดไทย ซึงให้บริการในลักษณะเดียวกัน 

 

   

รายการตรวจ 
ขอ้คิดเห็น 

ขอ้เสนอแนะ 
เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย 

   2 .5  ในก รณีที มีการให้บ ริการในอาคา ร

เดียวกบัการประกอบกิจการอืน จะตอ้งมีการ

แบ่งพืนทีให้ชัดเจน และกิจการอืนต้องไม่

กระท บกระเทื อน ต่อ การประ กอบวิชา ชีพ

รวมทังสามารถเคลือนย้ายผู้ ป่วยฉุกเ ฉินได้

สะดวก 

   

        2.5.1 สถานพยาบาลต้องมีประตู เขา้-ออก 

คนละทางกับการประกอบกิจการอืน 

   

        2.5.2 การกนัพืนทีต้องเป็นสัดส่วนแสดง

ให้เห็นประจกัษ ์ชดัเจนและถาวร 

 

 

  

2.6ในกรณีทีมีการให้บริการของลักษณะสห

คลินิกหรือมีคลินิกหลายลักษณะอยูใ่นอาคาร

เดียวกัน จะต้องมีการแบ่งสัด ส่วนพืนทีให้

ชัด เจน  และแต่ละสัดส่วนต ้องมีพื นทีและ

ลักษณะตามมาตรฐานของการให้บริการนัน  

 

 

 

 

  



 
 

170 

 

รายการตรวจ 
ขอ้คิดเห็น 

ขอ้เสนอแนะ 
เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย 

แตล่ะสาขาตอ้งมีอยา่งนอ้ย 1 ห้องตรวจโรค ซึง

ต้องประกอบดว้ย โต๊ะตรวจโรค 1 ตัว เตียง

ตรวจโรค 1 เตียง ทีไดม้าตรฐานทางการแพทย ์

และอ่างฟอกมือชนิดทีไม่ใชมื้อ เปิด-ปิดนาํ สบู่ 

และ ผา้เช็ดมือ หรือกระดาษเช็ดมือทีใชค้รงัเดียว 

 

 

 

3.  ก า ร แ ส ด ง ร า ย ล ะ เ อี ย ด เ กี ย ว กั บ ชื อ

สถ า น พ ย า บ า ล  ผู้ป ร ะก อบ วิช า ชี พ ห รือ ผู้

ประกอบโรคศิลปะในสถานพยาบาล อัตรา          

ค่ารักษาพยาบาล ค่าบริการและสิทธิผู้ป่วย 

      3.1 มีป้ายชือสถานพยาบาล เป็นไปตาม

กฎกระทรวง 

           3.1.1 ป้ายชือสถาน พยาบาลตอ้งเป็สี

เหลียมผืนผา้ขนาดความกวา้งของป้ายไม่นอ้ย

กวา่ 40 เซนติเมตร ความยาวไม่นอ้ยกว่า 120 

เซนติเมตร 

 

 

 

คงเดิมไม่เปลียนแปลง 

 

รายการตรวจ 
ขอ้คิดเห็น 

ขอ้เสนอแนะ 
เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย 

          3.1.2  จั ด ทํ า แ ผ่ น ป้ า ย แ ส ด ง ชื อ

สถานพยาบาลทีเป็นภาษาไทยขนาดความสูงไม่

ตาํกว่า 10 เซนติเมตร ตวัหนังสือ สีเขียว สีพืน

ป้ายสีขาว 

 

 

คงเดิมไม่เปลียนแปลง 

          3.1.3 เลขทีใบอนุญาตขนาดความสูงไม่

ตาํกวา่ 5 เซนติเมตร ตวัเลขสีเขียว  

          3.1.4 กรณีใชภ้าษาต่างประเทศร่วมดว้ย 

ตอ้งมีชือตรงกนักบัภาษาไทย ขนาดตวัอกัษร

ตอ้งเลก็กวา่ภาษาไทย 

 

     3.2 ติดตงัป้ายชือสถานพยาบาลในตาํแหน่ง

ทีมองเห็นไดช้ดัเจนจากภายนอกและเหมาะสม 

   

    3.3 ชือสถานพยาบาลไมมี่ขอ้ความลกัษณะ

ชกัชวนโออ้วดเกินจริงหรืออาจสือให้เขา้ใจผิด 

         3.3.1 คํานําหน้าชือหรือต่อท้ายของชือ

คลนิิกต้องประกอบด้วยลักษณะคลนิิก และ
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รายการตรวจ 
ขอ้คิดเห็น 

ขอ้เสนอแนะ 
เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย 

ลักษณะการให้บริการของคลินิกทีขออนุญาต 

        3.3.2 กรณีใช้ชือภาษาต่างประเทศด้วย 

ขนาดตัวอกัษรต้องเล็กกว่าอกัษรภาษาไทยและ

ตรงกันกับชือคลินิกทีเป็นภาษาไทย   

   

      3.3.3ชือคลินิกต้องไม่สือความหมายหรือ

อ้างองิสถาบันพระมหากษัตริย์  เว้นแต่ได้รับ

พระบรมราชานุญาต 

   

     3.3.4คลินิกที ตังอยู่ ในอํา เ ภ อหรือในเ ขต

เดียวกัน  จะต้องมีชือไม่ซํากันเว้นแต่ผู้ขอรับ

อนุญา ตเ ป็ นบุคค ลเ ดียวกันหรื อมีห นังสื อ

ยินยอมจาก ผู้ไ ด้รับใบอนุญา ตให้ป ระ กอบ

กิจการคลินิกเดิม ให้ใช้ชือซํากันได้ แต่ต้องมี

ตัวอักษรหรือหมายเลขเรียงลําดับหรือทีตัง

สถานทีต่อท้ายชือคลินิก 

 

 

 

 

 

 

 

  

รายการตรวจ 
ขอ้คิดเห็น 

ขอ้เสนอแนะ 
เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย 

    3.4 มีข้อความแสดงวนั เวลา ให้บริการไว้โดย

เปิดเผย มองเห็นได้ชัดเจนจากด้านนอกคลินิก

และตรงกับเ วลาทีขอรับอนุญาตให้ประกอบ

กิจการสถานพยาบาล 

   

    3.5 หน้าห้องตรวจมีบริเวณให้ติดป้ายแสดง

ชือ  ภ า พ ถ่า ย แ ละเ ลขที ใ บอ นุ ญ า ตข อง ผู้

ประกอบวิชาชีพเวชกรรมทีให้บริการ หากมีผู้

ประกอบวิชา ชีพ /ผู้ ประกอบโ รคศิล ปะอื น

ปฏิบัติงานให้ยนื สพ.6 ทุกคนและแสดงป้ายนี

ไว้ในบริเวณทีเปิดเผยและเห็นได้ชัดเจน 

   

     3.6mแ ส ด ง อั ต ร า ค่ า บ ริ ก า ร แ ล ะ ค่ า

รักษาพยาบาลให้ครอบคลุมการบริการทีเรียก

เก็บ โดยแสดงอัตราราคาต่อหน่วย และระบุ

ข้อความด้วยอักษรภาษาไทยโดยแสดงไว้ในที

เปิดเผยให้ผู้รับบริการสามารถเห็นได้ง่าย โดย
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รายการตรวจ 
ขอ้คิดเห็น 

ขอ้เสนอแนะ 
เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย 

จัดทําเป็นแผ่นประกาศ แผ่นพบั เล่ม หรือแฟ้ม

เอกสาร หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แสดงให้

ผู้ป่วยทราบ 

   3.7 มี ป้ ายแสด งใ ห้ผู ้รับ บริ กา รท รา บว่า

สา มา รถส อบถ าม อัตร า ค่า บ ริก าร และ ค่ า

รักษาพยาบาลไดจ้ากทีใด ด้วยตัวอักษรไท ย 

ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร แสดง

ไว้ในทีเห็นได้ชัดเจน 

   

  3.8  แสดงคําประกาศสิทธิผู้ป่วยไว้ในที

เปิดเผยและเห็นไดง่้ายอ่านได้ชัดเจน ด้วยตัว

อัก ษ รไ ท ย  ขน า ด คว า ม สู งไ ม่ น้ อย กว่ า  1 

เซนติเมตร บริเวณทีพกัคอยของผู้รับบริการ 

 

 

 

   

รายการตรวจ 
ขอ้คิดเห็น 

ขอ้เสนอแนะ 
เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย 

  3.9 กรณีมีการโฆษณาสถานพยาบาลให้กระทํา

ได้   ดงัต่อไปนี 

    3.9.1 การโฆษณาคณุวุฒิ หรือความสามารถ

ของ ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมให้เป็นไปตาม

กฎหมายว่าด้วยการประกอบวชิาชีพเวชกรรม 

   

    3.9.2 การโฆษณาบริการทางการแพทย์ ให้

แจ้งเฉพาะบริการทีมีในสถานพยาบาล ตามวัน 

เวลา  ที มีการใ ห้บริการ หากมี โฆษณาการ

ให้บริการฝังเข็มต้องแนบเอกสารผ่านการอบรม

จากสถาบันทีกระทรวงสาธารณสุขรับรอง 

  

 

     3.9.3 การโฆษณาอัตราค่ารักษาพยาบาล 

หรือค่าบริการทีมีเงือนไข จะต้องแจ้งเงือนไขให้

ผู้รับบริการทราบล่วงหน้าก่อนให้บริการ และ

จะต้อ งกํา ห นด วันเ ริ มต้น แ ละ สิน สุดข อง

ระยะเวลาทีชัดเจน                     
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รายการตรวจ 
ขอ้คิดเห็น 

ขอ้เสนอแนะ 
เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย 

     3.9.4 ห้ าม ใ ช้ ข้อความอัน เ ป็น เท็จ  หรื อ

ข้อความทีไม่มีมูลความจริงทังหมด หรือเพียง

บางส่วนหรือมีลักษณะเป็นการหลอกลวง หรือ

ปกปิดความจริง หรือทําให้เข้าใจผิดว่าเป็นจริง 

   

     3.9.5 ห้ามโฆษณาโดยใช้ข้อความทีทําให้

บุคคลทั วไ ปเข้ าใจ ว่าใ นสถานพยา บาล มีผู้

ประกอบวิชาชีพ (บุคลากร)เครืองมือเครืองใช้ 

และอุปกรณ์ทางการแพทย์แต่ข้อเท็จจริงกลับ

ไม่มีให้บริการในสถานพยาบาล 

   

    3.9.6 ห้ามโฆษณาโดยใช้สถาบัน หน่วยงาน 

องค์กร หรือบุคคลทีไม่ ใช่หน่วยงานของรัฐ

รับรองมาตรฐานเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผู้

อนุญาต 

 

   

รายการตรวจ 
ขอ้คิดเห็น 

ขอ้เสนอแนะ 
เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย 

    3.9.7 ห้ามโฆษณาแจ้งบริการโรคทีไม่มีอยู่ใน

สาขาทีผู้ประกอบวิชาชีพมีหนังสืออนุมัติบัตร

หรือวุฒิบัตร 

   

    3.9.8 ห้ามโฆษณาการอ้างอิงรายงานวิชาการ 

ผล งา นวิจัย  สถิติ  หรือยืน ยัน หรือรับร อง

ข้อเท็จจริงอันใดอันหนึงในการโฆษณา เพือ

แสดงหรือเปรียบเทียบความสามารถในการ

ให้บริการหรือการรักษาพยาบาลโดยข้อมูลที

อ้างอิงมิใช่ข้อมูลข่าวสารทางราชการ เว้นแต่

ได้รับอนุญาตจากผู้อนุญาต 

   

    3.9.9 ห้ามโฆษณากิจการสถานพยาบาลหรือ

กา ร โฆ ษ ณ า ควา ม รู้ค วา ม สา ม า ร ถ ค วา ม

เ ชี ย ว ช า ญ ใ น ก า ร รั ก ษ า พ ย า บ า ล  ห รื อ

ประสิท ธิภา พ ประสิท ธิผลของผู้ ประกอ บ

วิชาชีพหรือสรรพคุณของเครืองมือเครืองใช้
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รายการตรวจ 
ขอ้คิดเห็น 

ขอ้เสนอแนะ 
เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย 

ของสถานพยาบาล หรือกรรมวธีิการรักษา หรือ

โรคทีให้การรักษาหรือเปรียบเทียบผลก่อนและ

หลังการรักษาไปในทํานองให้เข้าใจผิดโดยไม่

ถูกต้องตามหลกัวิชาการทีเป็นมาตรฐานวิชาชีพ

หรือทํา ให้ประชาชนเกิดความคาดหวัง ใน

สรรพคณุเกินความจริง 

    3.9.10 ห้ามโฆษณาโดยใช้ชือสถานพยาบาล

หรือข้อความทีทําให้ผู้รับบริการหรือประชาชน 

อ่า น  ฟ้ ง  ดู แ ล้ว เ ข้ า ใ จ ผิด หรื อห ล งเ ชือ ว่ า

สถานพยาบาลนัน มีการประกอบกิจการดังที

โ ฆ ษ ณ า ซึ ง ไ ม่ ตรง กับ ที ไ ด้ รั บอนุ ญ า ตใ ห้

ประกอบกิจการ 

   

    3.9.11 ห้ามการโฆษณาการให้บริการ “ฟรี” เว้น

แต่ได้รับความเห็นชอบจาผู้ อนุญาต ทังนีต้อง

กําหนดวัน เวลา และสถานทีให้บริการและจะต้อง

แสดงรายละเอียดว่าให้บริการฟรีเรืองใดให้ชัดเจน 

   

รายการตรวจ 
ขอ้คิดเห็น 

ขอ้เสนอแนะ 
เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย 

    3.9.12 ห้ามโฆษณาการแถมพก  แลกเปลียน  ให้

สิทธิประโยชน์รางวัลหรือเสียงโชค เว้นแต่การให้

สิทธิประโยชน์นันผู้ รับบริการได้ รับประโยชน์

โดยตรงและมาตรฐานการรับบริการทางการแพทย์

ต้องไม่ตํากว่ามาตรฐานทัวไปของสถานพยาบาล 

และต้องระบุเงือนไขรายละเอียดของสิทธิประโยชน์

ต่าง ๆ ให้ชัดเจนและต้องกําหนดวันเริมต้นและ

สินสุดของระยะเวลาทีให้สิทธิประโยชน์นัน ๆ  

   

4.การปร ะกอบ กิจการ และก ารดํา เ นินการ

สถานพยาบาล 

   4.1 สถา น ที ตัง คลินิก ถู กต้องตรงตา ม

ใบอนุญาต 

   

   4.2 แสดงใบอนุญาตให้ประกอบกิจการ

สถานพยาบาลและใบอนุญาตให้ดําเนินการ

สถานพยาบาลติดในทีเปิดเผยและเหมาะสม 

เช่น บริเวณทีนังพกัคอยผู้รับบริการ 
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รายการตรวจ 
ขอ้คิดเห็น 

ขอ้เสนอแนะ 
เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย 

    4.3 ใ บ อ นุ ญ า ต ใ ห้ ป ร ะ ก อ บ กิ จ ก า ร

สถานพยาบาล ต่ออาย ุทุก 10 ปี 
   

    4.5 แสดงหลักฐานการชําระค่าธรรมเนียม

การ ประ กอบ กิจ กา รส ถา นพ ยา บา ล ( แบ บ 

ส.พ.12)รายปี ณ สถานพยาบาล โดยปิดไว้ในที

เปิด เผยและเห็น ได้ ชัดเจนบริ เวณท าง เ ข้า

สถานพยาบาล เช่น แสดงไว้บริเวณด้านหน้า

สถานพยาบาล 

   

   4.6 มีสมุดทะเบียนสถานพยาบาลให้พนักงาน

เจ้าหน้าที บันทึกการตรวจ 
   

   4.7 การประกอบกิจการตรงกับลักษณะทีขอ

อนุญาต 
   

   4.8 พ บ ผู้ รั บ อ นุ ญ า ต ใ ห้ ดํ า เ นิ น ก า ร

สถานพยาบาล หรือผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม

ทียืนเป็นผู้ปฏิบัติงานในสถานพยาบาลแล้ว 

(แบบ ส.พ.6) อยู่ดูแลคลินิก 

   

รายการตรวจ 
ขอ้คิดเห็น 

ขอ้เสนอแนะ 
เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย 

   4.9 ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมปฏิบัติงานใน

สถานพยาบาลตามเวลาทีเปิดดําเนินการ 
   

5.ชนิดและจํานวนเครืองมือ เครืองใช้ทีจําเป็น

ประจําสถานพยาบาล 

   5.1 เวชระเบียน  

   5.1.1 มีตู้หรือชันหรืออุปกรณ์เก็บเวชระเบียน

ทีมันคง  ปลอดภัยและต้องจัดให้เป็นระเบียบ

สามารถค้นหาได้ง่าย   

 

 

 

 

 

  

   5.1.2  มีกา ร จัด เ ต รีย มท ะเ บีย นผู้ ป่วย มี

รายการดังต่อไปนี 
   

      5.1.2.1 ชือ นามสกลุ อายุ ของผู้รับบริการ    

      5.1.2.2 เลขทีประจําตวัผู้รับบริการ    

      5.1.2.3 วัน เดอืน ปี ทีมารับบริการ 
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รายการตรวจ 
ขอ้คิดเห็น 

ขอ้เสนอแนะ 
เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย 

     5.1.3 มี เวชระ เบีย น ห รือ  บัตรผู ้ป่ วย  ที

สามารถ บนัทึกรายละเอียด ตามทีกฎกระทรวง

กาํหนด 

        5.1.3.1 ชือสถานพยาบาล 

 

 

 

คงเดิมไม่เปลียนแปลง 

 

        5.1.3.2 เลขบตัรประจาํตวัประชาชนผูป่้วย 

        5.1.3.3 วนั เดือน ปี ทีมารับบริการ 

        5.1.3.4 ชือ  น า ม สกุ ล  อ ายุ  เ พ ศ ที อ ยู่ 

หมายเลขโทรศัพท์ (ถ้ามี) และข้อมูลส่วนบุคคล

อืน  ๆ  ข อ ง ผู้ ป่ ว ย เ ช่ น  เ ชือ ช า ติ  สัญ ชา ต ิ

สถานภาพสมรส เลขทีบัตรประจาํตัวประชาชน 

   

        5.1.3.5  อาการเจ็บป่วย การแพ้ยา ผลการ

ตรวจทางร่างกายและผลการตรวจทางห้อง

ปฏิบติัชนัสูตรของผูป่้วย 

 

 

คงเดิมไม่เปลียนแปลง 

 

       5.1.3.6 การวินิจฉัยโรค 

       5.1.3.7  การรักษา 

       5.1.3.8 ลายมือผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรม

ทีให้การรักษาพยาบาล 
  

รายการตรวจ 
ขอ้คิดเห็น 

ขอ้เสนอแนะ 
เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย 

   5.2 เครืองใชท้วัไป ในห้องตรวจโรคทุกห้อง

ต้องประกอบด้วย 

     5.2.1 โตะ๊ตรวจโรค พร้อมเกา้อี 

 

 

คงเดิมไม่เปลียนแปลง 

 

 

     5.2.2 เ ตียงตรวจโรคทีไ ด้มาตรฐานท าง

การแพทย ์พร้อมอุปกรณ์    

        5.2.2.1 มี ข น า ด ที ไ ด้ ม า ต ร ฐ า น ท า ง

การแพทย์ พืนแข็งสามารถช่วย ฟืนคืน ชีพ 

(CPR) ไดต้ามหลกัวิชาชีพ 

        5.2.2.2  ตอ้งมีบันไดขึนเตียง (Step) และ

ไม่ใช่เตียงทีมีการยกระดับขึนลง เช่น เตียงที

ให้บริการ ความงาม หรือเสริมสวย           

        5.2.2.3 มีปลอกหมอน ผ้าปูเ ตียงและผ้า

คลมุตวัผู้ป่วย ปริมาณเพยีงพอต่อการให้บริการ 
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รายการตรวจ 
ขอ้คิดเห็น 

ขอ้เสนอแนะ 
เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย 

     5.3 เครืองมือ หรืออุปกรณ์ในการตรวจและ

วินิจฉัยโรค จะตอ้งมี 

          5.3.1 หูฟัง (Stethoscope) 

 

 

คงเดิมไม่เปลียนแปลง 

 

          5.3.2 เครืองวดัความดนัโลหิต 

(Sphygmomanometer) 

         5.3.3 ปรอทวดัอุณหภูมิร่างกาย หรือ 

อุปกรณ์วดัอุณหภูมิปริมาณทีเพียงพอต่อการ

ให้บริการ 

         5.3.4 ไฟฉาย ไมก้ดลิน 

       5.3.5 เครืองชังนําหนัก และอุปกรณ์วัด

ส่วนสูง 
   

    5.4 เครืองมือแพทย์ ให้แสดงใบอนุญาตจาก

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา พร้อม

เอกสารการดแูละบํารุง รักษา (ถ้ามี) 

 

 

   

รายการตรวจ 
ขอ้คิดเห็น 

ขอ้เสนอแนะ 
เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย 

6. ยา และเวชภัณฑ์ในสถานพยาบาล 

     6.1 มียาและเวชภัณฑ์อืนทีจํา เป็น โดยมี

จํานวน รายการและประมาณเพียงพอ ตาม

ลกัษณะสถานพยาบาล 

คงเดิมไม่เปลียนแปลง  

   6.2ไม่มียาทีหมดอายุหรือเสือมสภาพ (ให้ใช้

ภาชนะบรรจุ ยาเดิมทีไดม้าจากแหล่งผลิตยา

นนั)     

   

   6.3 มีอปุกรณ์นับเม็ดยา อยา่งนอ้ยสองชดุ 
คงเดิมไม่เปลียนแปลง  

   6.4 ภาชนะบรรจุยาหรือฉลากติดซองยาให้

ระบุชือและทีอยู่สถานพยาบาลชือผูป่้วย ชือยา 

วิธีใช ้และตอ้งระบุยาหมดอายอุยา่งชดัเจน 

   

   6.5 มีตูห้รือชนัเก็บยาและเวชภณัฑ์เป็น

สดัส่วน 

 

 

 คงเดิมไม่เปลียนแปลง  
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รายการตรวจ 
ขอ้คิดเห็น 

ขอ้เสนอแนะ 
เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย 

   6.6 มีตู้เย็นสําหรับเก็บยาหรือเวชภณัฑ์อืน

กรณีทีมีวคัซีนหรือยาทีตอ้งเก็บไวใ้นอุณหภูมิ

ตาํ ตูเ้ยน็นัน ตอ้งมีการควบคุมอุณหภูมิมีปรอท

วัดอุณหภูม ิและมีการบันทึกอณุหภูมิในตู้เยน็ 

   

   6.8 ชุดช่วยชีวิตฉุกเฉิน ประกอบดว้ย 

     6.8.1 มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉินอย่างน้อย 

ไดแ้ก่ ถุงบีบลมพร้อมหน้ากากช่วยหายใจ ของ

เด็กหรือผู้ใหญ่ ตามลักษณะการให้บริการของ

สถานพยาบาล 

   

    6.8.2 ยา เวชภณัฑ์และเครืองมือแพทยอ์ืนที

สามารถให้การรักษาพยาบาลและช่วยชีวิต

ผูป่้วยฉุกเฉินตามลกัษณะสถานพยาบาล ต้องมี

ครบทุกรายการ ไดแ้ก ่  

      6.8.2.1  ยาฉีด 1:1000 Adrenaline พร้อม 

Disposable Syringe & needle 

 

 

คงเดิมไม่เปลียนแปลง 

 

รายการตรวจ 
ขอ้คิดเห็น 

ขอ้เสนอแนะ 
เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย 

      6.8.2.2 ยาฉีดSteroid injection พ ร้อม 

Disposable Syringe & needle 
คงเดิมไม่เปลียนแปลง  

      6.8.2.3 CPM injection 
 

      6.8.2.4 0.5 % calcium chloride /gluconate    

     6.8.2.5 1:1000 Atropine injection    

     6.8.2.6 Furosemide injection    

      6.8.2.7 Sodium Bicabonate injection    

      6.8.2.8 Nitroglycerine ชนิดฉีด หรืออม ใต้

ลิน หรือ Isosorbide dinitrate ชนิดอมใต้ลิน 
   

      6.8.2.9 ชุดให้สารนาํทางหลอดเลือดดาํ (IV 

fluid with set)ได้แก่       

        6.8.2.9.1 5% dextrose-water 

   

        6.8.2.9.2 Normal saline    

        6.8.2.9.3 Infusion set    
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รายการตรวจ 
ขอ้คิดเห็น 

ขอ้เสนอแนะ 
เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย 

      6.8.2.10 50 % Glucose injection  

 คงเดิมไม่เปลียนแปลง 

 
        6.8.2.11 Stand ทีเคลือนยา้ยได ้

        6.8.2.12 Medicut 

        6.8.2.13 เข็ม Dispossible 
 

 

  คงเดิมไมเ่ปลียนแปลง 

 
        6.8.2.14 Oxygen canula 

        6.8.2.15 Oxygen tank 

        6.8.2.16 Oral airway  

        6.8.2.17 Oxygen Mask 

     6.8.3 มีแผนการส่งต่อผู้ป่วย และการเตรียม

ความพร้อมในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
   

        6.8.3.1 แบบฟอร์มการส่งต่อผู้ป่วย (ใบ 

refer) ไปยังโรงพยาบาลทีอยู่ ใกล้เคียงเมือเกิด

ภาวะฉุกเฉิน 

   

      6.8.3.2 เบอร์โทรศพัท์ติดต่อฉุกเฉินติดไว้

ในทีเห็นไดช้ดัเจน 

 

คงเดิมไม่เปลียนแปลง  

รายการตรวจ 
ขอ้คิดเห็น 

ขอ้เสนอแนะ 
เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย 

     6.8.4 ในกรณีทีมียาเสพติดให้โทษหรือวัตถุ

ออกฤทธิต่อจิตและประสาท 

      6.8.4.1  ให้มีสถานทีหรือตูเ้กบ็ยาเสพติดให้

โทษหรือวตัถุออกฤทธิต่อจิตและประสาท ที

มนัคง ปลอดภัย มี กุญแจ ปิดและเปิดอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

   

      6.8.4.2  ในกรณีมีการครอบครองหรือใช้

ประโยชน์ซึงวัตถุออกฤทธิต่อจิตและประสาท 

      6.8.4.2.1 มีการจัดทําบัญชีรับ-จ่าย วัตถุออก

ฤทธิทีมีไว้ในครอบครอง (แบบ บ.จ.8) รายงาน

ประจําเดือน (แบบ บ.จ.9) รายงานประจําปี 

(แบบ บ.จ.10) และมีการเก็บรักษาไว้ทีคลินิก

อย่างน้อย 3 ปี 

   

      6.8.4.2.2 ส่งรายงานบจ.9,10ไปยงัสํานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา ภายใน 30 วัน 
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รายการตรวจ 
ขอ้คิดเห็น 

ขอ้เสนอแนะ 
เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย 

      6.8.4.2.3 สุ่มตรวจสอบรายชือผู้ป่วยทีมีการ

จ่ายยาตาม บจ.8 มีการจ่ายให้กับผู้ ป่วยตามเวช

ระเบียนและมีลายมือชือผู้ประกอบวิชาชีพเวช

กรรมเป็นผู้จ่าย 

   

     6.8.4.2.4 สุ่มจํานวนวัตถุออกฤทธิคงเหลือ

ตรงตามบัญชีทีได้จัดทําไว้ 
   

     6.8.4.3 ในกรณีทีคลินิกมีการครอบครองซึง

ยาเสพตดิให้โทษประเภท 2 

        6.8.4.3.1  มีการจัดทําใบสังจ่ายยาเสพย์ติด

ให้โทษในประเภท2 (แบบ ย.ส.5)จัดทําบัญชี 

รับ-จ่าย ยาเสพติดให้โทษประเภท 2 รายเดือน 

(แบบ ย.ส.6)จัดทําบัญชี รับ-จ่าย ยาเสพติดให้

โทษประเภท 2 รายปี (แบบ ย.ส.7)และมีการเก็บ

รักษาไว้ทีคลนิิกอย่างน้อย 5ปี 

   

       6.8.4.3.2 ส่งรายงานย.ส.6,7ไปยงัสํานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา ภายใน 30 วัน 

 
  

รายการตรวจ 
ขอ้คิดเห็น 

ขอ้เสนอแนะ 
เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย 

      6.8.4.3.3 สุ่มตรวจสอบรายชือผู้ป่วยทีมีการ

จ่ายยาตาม แบบ ย.ส.5มีการจ่ายให้กับผู้ ป่วย

ตามเวชระเบียนและมีลายมือชือผู้ประกอบ

วิชาชีพเวชกรรมเป็นผู้จ่าย 

   

       6.8.4.3.4 สุ่มจํานวนยาเสพติดคงเหลือตรง

ตามบัญชีทีได้จัดทําไว้ 

 
  

7.ในกรณีทีมีผลิตภัณฑ์สุขภาพไว้จ่ายให้กับ

ผู้ป่วยจะต้ อง เ ป็นผลิตภัณฑ์ที ถูกต้องตา ม

กฎหมาย เช่น ผลิตภัณฑ์อาหารต้องมีเลชสา

รบบอาหาร (อย.) เครืองสําอางต้องมีเลขจดแจ้ง 

และต้องเป็นการจ่ายภายใต้คําสังแพทย์เท่านัน 

 
  

8.ในกรณีมีห้องบําบัดรักษา (ห้อง Treatment) 

จะต้องมี 

   7.1 เตียงสําหรับให้การรักษา 

 

คงเดิมไมเ่ปลียนแปลง 
 

   7.2 ยา เวชภณัฑ ์และอุปกรณ์ สําหรับทําแผล 

ฉีดยา ปริมาณพอเพียง 
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รายการตรวจ 
ขอ้คิดเห็น 

ขอ้เสนอแนะ 
เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย 

  7.3 อุป กรณ์  เ ครืองมือ  เ ครืองใ ช้ มีระบบ

ควบคมุการทําความสะอาดและทําให้ปราศจาก

เชือทีเหมาะสม  

   

   7.4 มีภาชนะใส่มูลฝอยติดเชือ (ใช้ถุงสีแดง 

เขียนขอ้ความ “ขยะติดเชือ”) แยกต่างหากจาก

ภาชนะใส่มลูฝอยทวัไป 

 
  

8. กรณีมีห้องตรวจภายใน (ห้อง PV) จะต้องมี 

   8.1 ลกัษณะเป็นสดัส่วนมิดชิด 

 

  คงเดิมไมเ่ปลียนแปลง 
 

   8.2 เตียงสาํหรับตรวจภายใน  

   8.3 ไฟส่องตรวจ  

   8.4 อุปกรณ์การตรวจภายใน มีการทําความ

สะอาด และทําให้ปราศจากเชืออย่างเหมาะสม 

 
  

   8.5 ผา้ปิดตา ผา้คลุมตวัท่อนล่างป้องกนัการ

เปิดเผยของผูป่้วย 

 

 

คงเดิมไม่เปลียนแปลง 
 

รายการตรวจ 
ขอ้คิดเห็น 

ขอ้เสนอแนะ 
เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย 

9. กรณีมีห้องผ่าตัดเล็ก (ไม่มีเครืองดมยา) 

   9.1 มาตรฐานความปลอดภัยด้านสถานทีห้อง

ผ่าตดัเล็ก 

     9.1.1 ขนาดพืนทีห้องผ่าตัดเล็กไม่น้อยกว่า 3 

เมตร x 4 เมตร 

   

     9.1.2 เพดานของห้องผ่าตัดควรสูงอย่างน้อย 

3 เมตร 

 
  

     9.1.3 ประตูห้องผ่าตัดเป็นประตูผลักหรือ

เป็นแบบไม่ใช้มือเปิด บานประตูควรกว้างไม่

น้อยกว่า 80 เซนติเมตรและควรมีช่องกระจก

สําหรับบุคคลภายนอกมองเห็นภายในห้อง

ผ่าตดัได้ 

 
  

    9.1.4 อ่างฟอกมือชนิดไม่ใช้มือเปิด-ปิดนํา 

เช่น ก๊อกนําแบบก้านยาว ก๊อกนําแบบใช้เข่าดัน

เปิด-ปิดนํา หรือ เป็นแบบเซนเซอร์ สบู่เหลว ผ้า

เช็ดมือหรือกระดาษเช็ดมือทีใช้ครังเดียว 
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รายการตรวจ 
ขอ้คิดเห็น 

ขอ้เสนอแนะ 
เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย 

    9.1.5 ตู้เสือผ้าและห้องสําหรับเจ้าหน้าที

เปลยีนเสือผ้าและรองเท้า 

   

    9.1.6 ตู้ เสือผ้าและห้องสําหรับผู้ป่วยเปลียน

เสือผ้าและรองเท้า 

  

 

 

9.2 มาตรฐานความปลอดภัยเ รืองเครืองมือ

แพทย์/อุปกรณ์และยาทีจําเป็น ในห้องผ่าตัดเลก็ 

   9.2.1 ถังออกซิเจน 

 
  

   9.2.2 ถุงบีบลมพร้อมหน้ากากครอบช่วยการ

หายใจ (Ambubag) 

 
  

   9.2.3Patient mornitor ซึงจะ mornitor ผู้ป่วย

ในเรือง คลืนไฟฟ้าหัวใจ(EKG)ความดันโลหิต 

(Blood Pressure) ชีพจร (Pulse)และการวัด

ความอิมตัวออกซิเจนของฮี โมโกลบินจาก      

ชีพจร (Oxygen Saturation) 

 

 
  

รายการตรวจ 
ขอ้คิดเห็น 

ขอ้เสนอแนะ 
เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย 

    9.2.4 เตยีงและโคมไฟแบบมาตรฐาน    

        9.2.5 ชุดอุปกรณ์ยาและเวชภัณฑ์ช่วยฟืน

คืนชีพประจําห้องผ่าตัด 

   

       9.2.6 ชุดอปุกรณ์การผ่าตัด    

      9.2.7 โทรศัพท์ไว้โทรกรณีฉุกเฉิน  
  

10.กรณีมีห้องผ่าตัดใหญ่ 

   10.1 มาตรฐานความปลอดภัยด้านสถานที

ห้องผ่าตัดใหญ่ 

           10.1.1 ขนาดพืนทีห้องผ่าตัดใหญ่ไม่น้อย

กว่า 20 ตารางเมตร 

   

10.1.2 เพดานของห้องผ่าตัดควรสูงอย่างน้อย 3 

เมตร 

 
  

          10.1.3 พืนห้อง ฝาผนัง เพดาน ผิวเรียบ

ทําความสะอาดง่าย 
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รายการตรวจ 
ขอ้คิดเห็น 

ขอ้เสนอแนะ 
เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย 

         10.1.4 ประตูห้องผ่าตัดเป็นประตูผลัก

หรือเป็นแบบไม่ใช้มือเปิด บานประตูควรกว้าง

ไม่น้อยกว่า 1.2 เมตรและควรมีช่องกระจก

สําหรับบุคคลภายนอกมองเห็นภายในห้อง

ผ่าตดัได้ 

   

        10.1.5 อ่างฟอกมือชนิดไม่ใช้มือเปิด-ปิด

นํา เช่น ก๊อกนําแบบก้านยาว ก๊อกนําแบบใช้เข่า

ดันเปิด-ปิดนํา หรือ เป็นแบบเซนเซอร์ 

 
  

     10.1.6 ตู้เสือผ้าและห้องสําหรับเจ้าหน้าที

เปลยีนเสือผ้าและรองเท้า 

   

     10.1.7 ตู้เสือผ้าและห้องสําหรับผู้ป่วยเปลียน

เสือผ้าและรองเท้า 

   

10.2 มาตรฐานความปลอดภัยเรืองเครืองมือ

แพทย์/อุปกรณ์และยาทีจํา เป็นในห้องผ่าตัด

ใหญ่ 

 

   

 

รายการตรวจ 
ขอ้คิดเห็น 

ขอ้เสนอแนะ 
เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย 

         10.2.1 ถังออกซิ เจน หรือออกซิ เจน ที

ส่งผ่านมาทางท่อส่งก๊าซ (Pipe line) 

   

        10.2.2 ถุงบีบลมพร้อมหน้ากากครอบช่วย

การหายใจ (Ambubag) 

   

       10.2.3Patient mornitor ซึงจะ mornitor 

ผู้ป่วยในเรือง คลนืไฟฟ้าหัวใจ (EKG) ความดนั

โลหิต(Blood Pressure) ชีพจร (Pulse)และการ

วัดความอิมตัวออกซิเจนของฮีโมโกลบินจาก

ชีพจร (Oxygen Saturation) 

   

       10.2.4 เครืองกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้า    

       10.3.5 เครืองจีไฟฟ้าห้ามเลอืด    

       10.2.6 เครืองดดูเสมหะ    

      10.2.7 ห้องพักฟืน ควรมีขนาดไม่น้อยกว่า 

8 ตารางเมตร และจะต้องมีเครือง mornitor 

ผู้ป่วยไว้ในห้องพักฟืน กรณีทีไม่มีห้องพักฟืน

แยกต่างหาก อาจใช้ห้องผ่าตัดเป็นห้องสําหรับ

   



 
 

184 

 

รายการตรวจ 
ขอ้คิดเห็น 

ขอ้เสนอแนะ 
เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย 

พกัฟืนผู้ป่วยแทนได้ 

        10.2.8 มีเครืองดมยาสลบทีได้มาตรฐาน

ทางการแพทย์และระบบแก๊สทางการแพทย์ซึง

มีสัญญาณเตอืนอันตรายทุกห้องทีขออนุญาตใช้

งาน 

   

       10.2.9 ชุดใส่ท่อหายใจ (ชุด Laryngoscope)    

       10.2.10 ระบบไฟฟ้าหรือแสงสว่างสํารอง      

       10.2.11 เตียงไฟและโคมไฟแบบมาตรฐาน    

       10.2.12 ชุดอุปกรณ์การผ่าตดั    

      10.2.13 โทรศัพท์ไว้โทรกรณีฉุกเฉิน    

11. เอกสารและแบบฟอร์มประจําห้องผ่าตัด     

      11.1 ใบยนิยอมการผ่าตดั    

    11.2 ใบตรวจสอบชือ สกลุ ตําแหน่งผ่าตดั 

ตรวจเช็คอุปกรณ์ผ่าตดัเพอืป้องกันผ่าตดัผดิคน 

ผิดตําแหน่ง 

   

รายการตรวจ 
ขอ้คิดเห็น 

ขอ้เสนอแนะ 
เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย 

    11.3 สมุดลงทะเบียนการผ่าตัด    

    11.4 เอกสารบันทึกการผ่าตัด/การทําหัตถการ 

โดยแพทย์ผู้ทําหัตถการนัน (Operative notes) 
   

 

ส่วนที 3 ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ โดยรวมต่อร่างบันทึกการตรวจมาตรฐาน

คลินิกเ วชกรรมแ ละคลินิกเฉพ าะท างด้านเวชกรรมเ บ็ ดเสร็จ (ตรวจลักษ ณะของ

สถานพยาบาลและการประกอบกิจการของสถานพยาบาลให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ

สถานพยาบาล พ.ศ.2541 (ตรวจเฝ้าระวัง) 

…………………………………………………………………………………..……………

………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………..……………

………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………..……………

………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………..……………

………………………………………………………………………………………………... 



 
 

185 

 

ร่างแนวทางการตรวจมาตรฐานคลินิกเวชกรรมและคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม  

ตรวจลักษณะของสถานพยาบาลและการประกอบกิจการของสถานพยาบาลให้

เป็นไปตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541 (ตามเฝ้าระวัง) 

ลักษณะ  คลินิกเวชกรรม 

   คลินิกเฉพาะทาง ดา้นเวชกรรม  สาขา................................  

 เลขทีใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล                       

 เลขทีใบอนุญาตให้ดาํเนินการสถานพยาบาล    

วนัที……….เวลา…………..นาย/นาง/นางสาว ………………………………… 

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

พนักงานเจา้หนา้ที ตรวจลกัษณะของสถานพยาบาลและการประกอบกิจการของ

สถานพยาบาลให้เป็นไปตามพระราชบญัญติัสถานพยาบาล พ .ศ.2541 (ตรวจเฝ้าระวงั) ได้

ตรวจสอบ 

สถานพยาบาลชือ................................................................................................. 

ลกัษณะสถาพยาบาลสถานพยาบาล………………………………………………………… 

มีผูรั้บอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล คือ............................................. 

ผูร้ับอนุญาตให้ดาํเนินการสถานพยาบาลคือ ........................................................ 

เลขทีใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ………………………………….. 

แพทยที์ปฏิบตัิงานทงัหมด มีจาํนวน ………………………………….…คน 

เจา้หน้าทีผูช้ว่ยปฏิบติังานทงัหมด มีจาํนวน ………………..……………คน 

สถานพยาบาลตงัอยูเ่ลขที ....................ซอย/ตรอก..........................................

ถนน................. หมูที่.............แขวง/ตาํบล......................... เขต/อาํเภอ............... ...............

จงัหวดั.................รหัสไปรษณีย.์........................ 

วนั เวลา เปิดทาํการ…………………………………………………………….... 

การบริการทีจดัให้มีเพิมเติม  ศลัยกรรมตกแต่ง       ลา้งไต  เอก็ซเรย ์

          ทรีตเมน้ทผิ์วหนา้     ฝังเข็ม   อืนๆ ..........  

          แลบ็เบืองตน้ 

เครืองมือพิเศษ ไดแ้ก่ 

 เครืองเอกซเรย ์  จาํนวน ….เครือง  เครืองเลเซอร์ จาํนวน…….…ตวั                     

 ไอออนโต โฟโน        เครืองอลัตราซาวด ์        

 เครืองกรอผิว         เตา้นมเทียมซิลิโคนใชฝั้งในร่างกาย 

 เครืองหรืออปุกรณ์ทีใชภ้ายนอกเพือเสริมหรือกระชบัเตา้นม   

 อืน ๆ ………………........................................................................................ 

พบนาย/นาง/นส………………………………………………………………….

เป็น (ผูร้ับอนุญาต/ผูด้าํเนินการ/ผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรม/พนักงาน) เป็นผูน้ําตรวจ ปรากฏ

ขอ้เท็จจริงดงันี 
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รายการตรวจ 
ผลการตรวจ 

หมายเหตุ 
ถูกตอ้ง ไมถู่กตอ้ง 

1. ลักษณะโดยทัวไปของสถานพยาบาล 

   1.1 ตงัอยู่ในทําเลทีสะดวก ปลอดภยัและไม่

เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 

 

 

คงเดิมไม่เปลียนแปลง 

 

    1.2 อาคารตอ้งมนัคงแข็งแรง ไม่อยูใ่นสภาพ

ชาํรุดหรือเสียงต่ออนัตรายจากการใชส้อย 

     1.3 บริเวณทงัภายนอกและภายในตอ้งสะอาด 

เป็นระเบียบเรียบร้อย จดัแบ่งพืนทีใชส้อยอย่าง

เหมาะสม และมีสิงอํานวยความสะดวกแก่

ผูป่้วย โดยมีลกัษณะดงันี 

          1.3.1 มีพืนทีโดยรวมไม่ตาํกว่า 20 ตาราง

เมตร โดยส่วนแคบทีสุดตอ้งมีความกวา้งไม่

นอ้ยกวา่ 3.00 เมตร 

         1.3.2 มีส่วนทีนังพักคอยของผู ้ป่วยและ

ญาติทีเหมาะสม  ไม่น้อยกว่า 5-10 ทีนังและที

นังต้องมีพนักพงิ 

 

 

   

รายการตรวจ 
ผลการตรวจ 

หมายเหตุ 
ถูกตอ้ง ไมถู่กตอ้ง 

   1.4 การสัญจรและการเคลือนยา้ยผู้ป่วยตอ้ง

กระทําไดโ้ดยสะดวก โดยเฉพาะเมือเกิดภาวะ

ฉุกเฉิน 

         1.4.1 ขนาดความกวา้งของประตู เขา้-ออก 

ไมต่าํกวา่ 80เซนติเมตร และผู้พกิารสามารถเข้า

ออกได้อย่างสะดวก 

   

        1.4.2 มีทางลาดเอียงสําหรับรถเข็นผูป่้วย 

กรณีทีข้าง หน้าทางเ ข้าคลินิกมีความสูงไม่

สะดวกแก่คนพกิารหรือผู้ป่วยสูงอายุทีใช้รถเขน็ 

   

   1.5 มีห้องตรวจหรือห้องให้การรักษาเป็น

สดัส่วนและมิดชิด 

         1.5.1 ขนาดห้องตรวจหรือห้องให้การ

รักษามีขนาดมาตรฐาน ไม่ตาํกว่า 2เมตรx2.3

เมตรและตอ้งมีประตูเปิด-ปิด อย่างชดัเจน กนั

เป็นสัดส่วน            

 

 

 

คงเดิมไม่เปลียนแปลง 
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รายการตรวจ 
ผลการตรวจ 

หมายเหตุ 
ถูกตอ้ง ไมถู่กตอ้ง 

          1.5.2 ภายในห้องตรวจตอ้งประกอบดว้ย 

โตะ๊ตรวจโรค 1 ตวั เตียงตรวจโรค 1 เตียง ทีได้

มาตรฐานทางการแพทย ์

 

 

คงเดิมไม่เปลียนแปลง 

 

           1.5.3 อ่างฟอกมือชนิดไม่ใชมื้อเปิด-ปิด

นาํเช่น ก๊อกนําแบบก้านยาว ก๊อกนําแบบใช้เท้า

เหยียบเปิด-ปิดนํา หรือ เ ป็นแบบเซนเซอร์ 

พร้อมมีสบู่เหลวผา้เช็ดมือหรือกระดาษเชด็มือที

ใชค้รังเดียว 

 

 

 

  

     1.6 มีห้องนาํห้องส้วมทีถูกสุขลกัษณะอย่าง

นอ้ยหนึงห้องหรือมีห้องนาํให้บริการในบริเวณ

ใกลเ้คียง 

คงเดิมไม่เปลียนแปลง 

 

     1.7 มีแสงสว่างและการระบายอ ากาศ

เพียงพอ ไม่มีกลินอับทึบ (หากความสูงของ

สถานพยาบาลตาํกว่า 2.6 เมตร ตอ้งเพิมพัดลม

ดูดอากาศ สัดส่วน 1 ตัว ต่อพืนที  20 ตาราง

เมตร เสมอ) 

  

 

รายการตรวจ 
ผลการตรวจ 

หมายเหตุ 
ถูกตอ้ง ไมถู่กตอ้ง 

     1.8 มีระบบการเก็บและกาํจดัมูลฝอยและสิง

ปฏิกูลทีเหมาะสมมีภาชนะใส่มลูฝอยติดเชือ(ใช้

ถุงสีแดง เขียนขอ้ความ “ขยะติดเชือ”) แยก

ต่างหากจากภาชนะใส่มูลฝอยทวัไป(ใชถุ้งสีดาํ 

เขียนข้อความ “ขยะทัวไป”)และมีการกําจ ัด

อยา่งเหมาะสม 

          1.8.1 ทุกห้องตรวจและทุกห้องทีให้การ

รักษาผูป่้วย ตอ้งมีถงัขยะทวัไป–ถงัขยะติดเชือ 

ทีมีลกัษณะถงัขยะแบบเหยียบให้เปิดมีฝาปิด

มิดชิดวางคู่กนัทุกห้อง 

 

คงเดิมไม่เปลียนแปลง 

 

 

 

 

 

 

         1.8.2 มีสญัญา/หนังสือตอบรับการขนถ่าย

ขยะติดเชือของการจา้งบริษัทกาํจัดขยะติดเชือ 

หรืออาจ แสดงใบเส ร็จ รับ เ งินที เ ป็นเ ดือน

ปัจจุบนั 
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รายการตรวจ 
ผลการตรวจ 

หมายเหตุ 
ถูกตอ้ง ไมถู่กตอ้ง 

     1.9 มีระบบควบคุมการติดเชือทีเหมาะสม 

(นอกเหนือจากพิจารณาในภาพรวมแลว้ ให้

ตรวจ ส อบ กา รท ําความสะ อาดและทําใ ห้

เครืองมือปราศจากเชือ ในห้องบาํบัดรักษาหรือ

ในบริเวณทีมีงานหัตถการดว้ย) 

           1.9.1 ทําความสะอาดด้วย  Autoclave 

(กรณี ทีมีการใ ห้บริการผ่าตัดต้องมี เครือง

Autoclave ด้วย) 

   

          1.9.2 แช่นาํยาฆ่าเชือ/อบแก๊ส    

          1.9.3 ขันตอน/วิธีการทําให้เ ค รืองมือ

สะอาดปราศจากเชือและวิธีกาํจัดของมีคม ติด

ในทีเปิดเผยภายในคลินิก 

 

คงเดิมไม่เปลียนแปลง 

 

    1.10 กรณีบริการเอกซเรย์ การบริการจะต้องได้

มาตรฐานและได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที

รับผิดชอบตามกฎหมายหรือหน่วยงานอืนที

ได้รับมอบหมาย 

   

รายการตรวจ 
ผลการตรวจ 

หมายเหตุ 
ถูกตอ้ง ไมถู่กตอ้ง 

          1.10.1 มีหนังสือแ จ้งหรือเอกสารการ

ติดต่อจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เพือนัด

หมายมาตรวจสอบ 

      1.10.2 เครืองใช้ทัวไป 

        1.10.2.1 มีตู้เก็บอุปกรณ์ เครืองมือทางรังสี

เทคนิค  เป็นสัดส่วน 

 

   

         1.10.2.2 โต๊ะหรือชันสําหรับวางอุปกรณ์ 

เครืองมือ เครืองใช้ 
   

        1.10.2.3 เสือผ้าสําหรับการตรวจทางรังสี    

       1.10.2.4  เครืองมือวัดความหนาผู้ ป่วย     

(ถ้ามี) 
   

       1.10.3 เครืองมืออุปกรณ์  ในการตรวจ

วินิจฉัยแลรักษา 

        1.10.3.1 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากรังสี

สําหรับผู้ป่วย 
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รายการตรวจ 
ผลการตรวจ 

หมายเหตุ 
ถูกตอ้ง ไมถู่กตอ้ง 

            1.10.3.1.1 เสือตะกัวและปลอกคอตะกัว 

(Thyroid Shield) 

           1.10.3 1.2  ฉากกันรังสี 

     1.10.4 ตู้ส่องฟิล์มหรือจอแสดงผลภาพถ่าย

ทางรังสีระบบดิจิทัล 

 

   

        1.10.4.1 เ ค รื อ ง วั ด รั ง สี ป ร ะ จํ า บุ ค ค ล

สําหรับเจ้าหน้าทีผู้ปฏิบัติงานทุกคน 

   

          1.10.4 ในกรณีทีมีห้องถ่ายภาพ ต้องมี

ความปลอดภัยทางรังสีดงันี    

   

               1)ประตูและผนังของห้องให้บริการ

ทางรังสีวินิจฉัยต้องป้องกนัอนัตรายจากรังสีได้

และมีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากรังสีตาม

มาตรฐานของสํานักงานปรมาณูเพอืสันต ิ

   

รายการตรวจ 
ผลการตรวจ 

หมายเหตุ 
ถูกตอ้ง ไมถู่กตอ้ง 

             2) ป้ายสัญลกัษณ์แสดงเขตรังสี    

            3) มีไฟสัญญาณแสดงการใช้งานของ

เครืองกําเนิดรังสีติดไว้ด้านนอกของประตู 

   

           4) ป้ายคําเ ตือนผู้ ป่วยมีครรภ์ให้แจ้ง

เจ้าหน้าที 

   

     1.11 มีเครืองดบัเพลิงขนาดเหมาะสม ตามที

กฎหมายทอ้งถินบญัญติั และอยูใ่นสภาพพร้อม

ใชง้าน ติดตงัในทีมองเห็นไดช้ดัเจน 

            1.11.1 ขนาดเครืองดบัเพลิงไม่ตาํกวา่ 10 

ปอนด ์

   

            1.11.2 มีเครืองดบัเพลิงติดตงัทุกชนั    

           1.11.3 ติดตังเครืองดับเพลิงส่วนบนสูง

จากพืนไม่เกนิ 1.5 เมตร หรือวางกับพนื อยู่ในที

มองเห็นอย่างชัดเจน และควรมีป้ายแสดงจุด
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รายการตรวจ 
ผลการตรวจ 

หมายเหตุ 
ถูกตอ้ง ไมถู่กตอ้ง 

ทีตังถงัดับเพลิง 

     1.12 มีป้ายเครืองหมายห้ามสูบบุหรี คงเดิมไม่เปลียนแปลง  

2.คลินิกต้องมีลักษณะการให้บริการดังต่อไปนี 

      2.1 มีความปลอดภัย มีความสะดวก และ

เหมาะสมต่อ ผู้ให้บริการและผู้รับบริการ 

 

   

     2.2 มีก ารใ ห้บ ริการ ทีได้ ม าตรฐ านตา ม

ลัก ษ ณ ะ วิช า ชี พ  ต าม ที สภ า วิ ช า ชี พ ห รื อ

คณะกรรมการวิชาชีพประกาศกําหนด แล้วแต่

กรณี 

   

     2.3 พืนทีให้บริการจะต้องมีพืนทีเชือมและ

เ ปิด ติดต่อถึง  กัน ได้ และไม่ตังอยู่ ใ นพืน ที

เดียวกับสถานทีขายยาตามกฎหมายว่าด้วยยา

หรือพนืทีเดียวกับการประกอบอาชีพอืน 

   

รายการตรวจ 
ผลการตรวจ 

หมายเหตุ 
ถูกตอ้ง ไมถู่กตอ้ง 

   2.4 พืนทีให้บริการจะต้องไม่ตังอยู่ในสถานที

เดียวกับสถานพยาบาลของกระทรวง ทบวง 

กรม กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์การ

บริการส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริการ

ส่วนตาํบล องค์กรปกครองส่วนท้องถินอืน และ

สภากาชาดไทย ซึงให้บริการในลักษณะเดียวกัน 

   

   2 .5  ในก รณีที มีการให้บ ริการในอาคา ร

เดียวกบัการประกอบกิจการอืน จะตอ้งมีการ

แบ่งพืนทีให้ชัดเจน และกิจการอืนต้องไม่

กระท บกระเทื อน ต่อ การประ กอบวิชา ชีพ

รวมทังสามารถเคลือนย้ายผู้ ป่วยฉุกเ ฉินได้

สะดวก 

   

        2.5.1 สถานพยาบาลต้องมีประตู เขา้-ออก 

คนละทางกับการประกอบกิจการอืน 
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รายการตรวจ 
ผลการตรวจ 

หมายเหตุ 
ถูกตอ้ง ไมถู่กตอ้ง 

        2.5.2 การกนัพืนทีต้องเป็นสัดส่วนแสดง

ให้เห็นประจกัษ ์ชดัเจนและถาวร 

 

 

  

2.6ในกรณีทีมีการให้บริการของลักษณะสห

คลินิกหรือมีคลินิกหลายลักษณะอยูใ่นอาคาร

เดียวกัน จะต้องมีการแบ่งสัดส่วนพืนทีใ ห้

ชัด เจน และแต่ละสัดส่วนต้องมีพื นทีและ

ลักษณะตามมาตรฐานของการให้บริการนัน  

แตล่ะสาขาตอ้งมีอยา่งนอ้ย 1 ห้องตรวจโรค ซึง

ต้องประกอบดว้ย โต๊ะตรวจโรค 1 ตัว เตียง

ตรวจโรค 1 เตียง ทีไดม้าตรฐานทางการแพทย ์

และอ่างฟอกมือชนิดทีไม่ใชมื้อ เปิด-ปิดนาํ สบู่ 

และ ผา้เช็ดมือ หรือกระดาษเช็ดมือทีใชค้รงัเดียว 

 

 

 

 

 

 

 

  

3.  ก า ร แ ส ด ง ร า ย ล ะ เ อี ย ด เ กี ย ว กั บ ชื อ

สถ า น พ ย า บ า ล  ผู้ป ร ะก อบ วิช า ชี พ ห รือ ผู้

ประกอบโรคศิลปะในสถานพยาบาล อัตรา          

ค่ารักษาพยาบาล ค่าบริการและสิทธิผู้ป่วย 

 

 

 

 

รายการตรวจ 
ผลการตรวจ 

หมายเหตุ 
ถูกตอ้ง ไมถู่กตอ้ง 

      3.1 มีป้ายชือสถานพยาบาล เป็นไปตาม

กฎกระทรวง 

           3.1.1 ป้ายชือสถาน พยาบาลต้องเป็สี

เหลียมผืนผา้ขนาดความกวา้งของป้ายไม่น้อย

กว่า 40 เซนติเมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 120 

เซนติเมตร 

 

คงเดิมไม่เปลียนแปลง 

 

 

 

 

 

 

 

 

คงเดิมไม่เปลียนแปลง 

          3.1.2  จั ด ทํ า แ ผ่ น ป้ า ย แ ส ด ง ชื อ

สถานพยาบาลทีเป็นภาษาไทยขนาดความสูงไม่

ตาํกว่า 10 เซนติเมตร ตวัหนังสือ สีเขียว สีพืน

ป้ายสีขาว 

          3.1.3 เลขทีใบอนุญาตขนาดความสูงไม่

ตาํกวา่ 5 เซนติเมตร ตวัเลขสีเขียว  

          3.1.4 กรณีใชภ้าษาต่างประเทศร่วมดว้ย 

ตอ้งมีชือตรงกนักบัภาษาไทย ขนาดตวัอกัษร

ตอ้งเลก็กวา่ภาษาไทย 
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รายการตรวจ 
ผลการตรวจ 

หมายเหตุ 
ถูกตอ้ง ไมถู่กตอ้ง 

     3.2 ติดตงัป้ายชือสถานพยาบาลในตาํแหน่ง

ทีมองเห็นไดช้ดัเจนจากภายนอกและเหมาะสม 
   

    3.3 ชือสถานพยาบาลไม่มีขอ้ความลกัษณะ

ชกัชวนโออ้วดเกินจริงหรืออาจสือให้เขา้ใจผิด 

         3.3.1 คํานําหน้าชือหรือต่อท้ายของชือ

คลินิกต้องประกอบด้วยลักษณะคลินิก และ

ลักษณะการให้บริการของคลินิกทีขออนุญาต 

   

        3.3.2 กรณีใช้ชือภาษาต่างประเทศด้วย 

ขนาดตัวอกัษรต้องเล็กกว่าอกัษรภาษาไทยและ

ตรงกันกับชือคลินิกทีเป็นภาษาไทย   

   

      3.3.3ชือคลินิกต้องไม่สือความหมายหรือ

อ้างองิสถาบันพระมหากษัตริย์  เว้นแต่ได้รับ

พระบรมราชานุญาต 

   

     3.3.4คลินิกที ตังอยู่ ในอํา เ ภ อหรือในเ ขต

เดียวกัน  จะต้องมีชือไม่ซํากันเว้นแต่ผู้ขอรับ

 

 

  

รายการตรวจ 
ผลการตรวจ 

หมายเหตุ 
ถูกตอ้ง ไมถู่กตอ้ง 

อนุญา ตเ ป็ นบุคค ลเ ดียวกันหรื อมีห นังสื อ

ยิน ยอมจากผู้ ไ ด้รับ ใบอนุญา ตให้ป ระ กอบ

กิจการคลินิกเดิม ให้ใช้ชือซํากันได้ แต่ต้องมี

ตัวอักษรหรือหมายเลขเรียงลําดับหรือที ตัง

สถานทีต่อท้ายชือคลินิก 

 

 

 

 

    3.4 มีข้อความแสดงวนั เวลา ให้บริการไว้โดย

เปิดเผย มองเห็นได้ชัดเจนจากด้านนอกคลินิก

และตรงกับเ วลาทีขอรับอนุญาตให้ประกอบ

กิจการสถานพยาบาล 

   

    3.5 หน้าห้องตรวจมีบริเวณให้ติดป้ายแสดง

ชือ  ภ า พ ถ่า ย แ ละเ ลขที ใ บอ นุ ญ า ตข อง ผู้

ประกอบวิชาชีพเวชกรรมทีให้บริการ หากมีผู้

ประกอบวิชา ชีพ /ผู้ ประกอบโ รคศิล ปะอื น

ปฏิบัติงานให้ยนื สพ.6 ทุกคนและแสดงป้ายนี

ไว้ในบริเวณทีเปิดเผยและเห็นได้ชัดเจน 
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รายการตรวจ 
ผลการตรวจ 

หมายเหตุ 
ถูกตอ้ง ไมถู่กตอ้ง 

     3.6 แ ส ด ง อั ต ร า ค่ า บ ริ ก า ร แ ล ะ ค่ า

รักษาพยาบาลให้ครอบคลุมการบริการทีเรียก

เก็บ โดยแสดงอัตราราคาต่อหน่วย และระบุ

ข้อความด้วยอักษรภาษาไทยโดยแสดงไว้ในที

เปิดเผยให้ผู้รับบริการสามารถเห็นได้ง่าย โดย

จัดทําเป็นแผ่นประกาศ แผ่นพบั เล่ม หรือแฟ้ม

เอกสาร หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แสดงให้

ผู้ป่วยทราบ 

 

   

   3.7 มี ป้ ายแสด งใ ห้ผู ้รับ บริ กา รท รา บว่า

สา มา รถส อบถ าม อัตร า ค่า บ ริก าร และ ค่ า

รักษาพยาบาลไดจ้ากทีใด ด้วยตัวอักษรไท ย 

ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร แสดง

ไว้ในทีเห็นได้ชัดเจน 

 
  

  3.8  แสดงคําประกาศสิทธิผู้ป่วยไว้ในที

เปิดเผยและเห็นไดง่้ายอ่านได้ชัดเจน ด้วยตัว

   

รายการตรวจ 
ผลการตรวจ 

หมายเหตุ 
ถูกตอ้ง ไมถู่กตอ้ง 

อัก ษ รไ ท ย  ขน า ด คว า ม สู งไ ม่ น้ อย กว่ า  1 

เซนติเมตร บริเวณทีพกัคอยของผู้รับบริการ 

  3.9 กรณีมีการโฆษณาสถานพยาบาลให้กระทํา

ได้   ดงัต่อไปนี 

         3.9.1 ก า ร โ ฆ ษ ณ า คุ ณ วุ ฒิ  ห รื อ

ความสามารถของ ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม

ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบ

วิชาชีพเวชกรรม 

 

   

         3.9.2 การโฆษณาบริการทางการแพทย์ ให้

แจ้งเฉพาะบริการทีมีในสถานพยาบาล ตามวัน 

เวลา  ที มีการใ ห้บริการ หากมี โฆษณาการ

ให้บริการฝังเข็มต้องแนบเอกสารผ่านการอบรม

จากสถาบันทีกระทรวงสาธารณสุขรับรอง 

  

 

            3.9.3 การโฆษณาอัตราค่ารักษาพยาบาล 

หรือค่าบริการทีมีเงือนไข จะต้องแจ้งเงือนไขให้
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รายการตรวจ 
ผลการตรวจ 

หมายเหตุ 
ถูกตอ้ง ไมถู่กตอ้ง 

ผู้รับบริการทราบล่วงหน้าก่อนให้บริการ และ

จะต้อ งกํา ห น ด วันเ ริ มต้น แ ละ สิน สุดข อง

ระยะเวลาทีชัดเจน                     

        3.9.4 ห้ามใช้ข้อความอันเป็นเท็จ หรือ

ข้อความทีไม่มีมูลความจริงทังหมด หรือเพียง

บางส่วนหรือมีลักษณะเป็นการหลอกลวง หรือ

ปกปิดความจริง หรือทําให้เข้าใจผิดว่าเป็นจริง 

 
  

        3.9.5 ห้ามโฆษณาโดยใช้ข้อความทีทําให้

บุคคลทั วไ ปเข้ าใจ ว่าใ นสถานพยา บาล มีผู้

ประกอบวิชาชีพ (บุคลากร)เครืองมือเครืองใช้ 

และอุปกรณ์ทางการแพทย์แต่ข้อเท็จจริงกลับ

ไม่มีให้บริการในสถานพยาบาล 

 
  

       3.9.6 ห้ามโฆษณาโดยใช้สถาบัน หน่วยงาน 

องค์กร หรือบุคคลทีไม่ ใช่หน่วยงานของรัฐ

รับรองมาตรฐานเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผู้

อนุญาต 

   

รายการตรวจ 
ผลการตรวจ 

หมายเหตุ 
ถูกตอ้ง ไมถู่กตอ้ง 

     3.9.7 ห้ามโฆษณาแจ้งบริการโรคทีไม่มีอยู่ใน

สาขาทีผู้ประกอบวิชาชีพมีหนังสืออนุมัติบัตร

หรือวุฒิบัตร 

   

    3.9.8 ห้ามโฆษณาการอ้างอิงรายงานวิชาการ 

ผล งา นวิจัย  สถิติ  หรือยืน ยัน หรือรับร อง

ข้อเท็จจริงอันใดอันหนึงในการโฆษณา เพือ

แสดงหรือเปรียบเทียบความสามารถในการ

ให้บริการหรือการรักษาพยาบาลโดยข้อมูลที

อ้างอิงมิใช่ข้อมูลข่าวสารทางราชการ เว้นแต่

ได้รับอนุญาตจากผู้อนุญาต 

   

            3.9.9 ห้ามโฆษณากจิการสถานพยาบาล

หรือการโฆษณาความรู้ความสามารถ ความ

เ ชี ย ว ช า ญ ใ น ก า ร รั ก ษ า พ ย า บ า ล  ห รื อ

ประสิท ธิภา พ ประสิท ธิผลของผู้ ประกอ บ

วิชาชีพหรือสรรพคุณของเครืองมือเครืองใช้

ของสถานพยาบาล หรือกรรมวธีิการรักษา หรือ
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รายการตรวจ 
ผลการตรวจ 

หมายเหตุ 
ถูกตอ้ง ไมถู่กตอ้ง 

โรคทีให้การรักษาหรือเปรียบเทียบผลก่อนและ

หลังการรักษาไปในทํานองให้เข้าใจผิดโดยไม่

ถูกต้องตามหลกัวิชาการทีเป็นมาตรฐานวิชาชีพ

หรือทํา ให้ประชาชนเกิดความคาดหวัง ใน

สรรพคณุเกินความจริง 

    3.9.10 ห้ามโฆษณาโดยใช้ชือสถานพยาบาล

หรือข้อความทีทําให้ผู้รับบริการหรือประชาชน 

อ่า น  ฟ้ ง  ดู แ ล้ว เ ข้ า ใ จ ผิด หรื อห ล งเ ชือ ว่ า

สถานพยาบาลนัน มีการประกอบกิจการดังที

โ ฆ ษ ณ า ซึ ง ไ ม่ ตรง กับ ที ไ ด้ รั บอนุ ญ า ตใ ห้

ประกอบกิจการ 

   

    3.9.11 ห้ามการโฆษณาการให้บริการ “ฟรี” เว้น

แต่ได้รับความเห็นชอบจาผู้ อนุญาต ทังนีต้อง

กําหนดวัน เวลา และสถานทีให้บริการและจะต้อง

แสดงรายละเอียดว่าให้บริการฟรีเรืองใดให้ชัดเจน 

   

รายการตรวจ 
ผลการตรวจ 

หมายเหตุ 
ถูกตอ้ง ไมถู่กตอ้ง 

     3.9.12 ห้ามโฆษณาการแถมพก  แลกเปลยีน  ให้

สิทธิประโยชน์รางวัลหรือเสียงโชค เว้นแต่การให้

สิทธิประโยชน์นันผู้ รับบริการได้ รับประโยชน์

โดยตรงและมาตรฐานการรับบริการทางการแพทย์

ต้องไม่ตํากว่ามาตรฐานทัวไปของสถานพยาบาล 

และต้องระบุเงือนไขรายละเอียดของสิทธิประโยชน์

ต่าง ๆ ให้ชัดเจนและต้องกําหนดวันเริมต้นและ

สินสุดของระยะเวลาทีให้สิทธิประโยชน์นัน ๆ  

   

4.การปร ะกอบ กิจการ และก ารดํา เ นินการ

สถานพยาบาล 

   4.1 สถา น ที ตัง คลินิก ถู กต้องตรงตา ม

ใบอนุญาต 

   

   4.2 แสดงใบอนุญาตให้ประกอบกิจการ

สถานพยาบาลและใบอนุญาตให้ดําเนินการ

สถานพยาบาลติดในทีเปิดเผยและเหมาะสม 

เช่น บริเวณทีนังพกัคอยผู้รับบริการ 
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รายการตรวจ 
ผลการตรวจ 

หมายเหตุ 
ถูกตอ้ง ไมถู่กตอ้ง 

   4.3 ใ บ อ นุ ญ า ต ใ ห้ ป ร ะ ก อ บ กิ จ ก า ร

สถานพยาบาล ต่ออาย ุทุก 10 ปี 
   

   4.5 แสดงหลักฐานการชําระค่าธรรมเนียมการ

ประกอบกิจการสถานพยาบาล(แบบ ส.พ.12)

รายปี ณ สถานพยาบาล โดยปิดไว้ในทีเปิดเผย

และเห็นได้ชัดเจนบริเวณทางเข้าสถานพยาบาล 

เช่น แสดงไว้บริเวณด้านหน้าสถานพยาบาล 

   

   4.6 มีสมุดทะเบียนสถานพยาบาลให้พนักงาน

เจ้าหน้าที บันทึกการตรวจ 
   

   4.7 การประกอบกิจการตรงกับลักษณะทีขอ

อนุญาต 
   

   4.8 พ บ ผู้ รั บ อ นุ ญ า ต ใ ห้ ดํ า เ นิ น ก า ร

สถานพยาบาล หรือผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม

ทียืนเป็นผู้ปฏิบัติงานในสถานพยาบาลแล้ว 

(แบบ ส.พ.6) อยู่ดูแลคลินิก 

 

   

รายการตรวจ 
ผลการตรวจ 

หมายเหตุ 
ถูกตอ้ง ไมถู่กตอ้ง 

   4.9 ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมปฏิบัติงานใน

สถานพยาบาลตามเวลาทีเปิดดําเนินการ 
   

5.ชนิดและจํานวนเครืองมือ เครืองใช้ทีจําเป็น

ประจําสถานพยาบาล 

   5.1 เวชระเบียน  

     5.1.1 มี ตู้ ห รือ ชั น ห รือ อุป ก รณ์ เ ก็ บ เ ว ช

ระเบียนทีมันคง  ปลอดภัยและต้องจัดให้เป็น

ระเบียบสามารถค้นหาได้ง่าย   

 

 

 

 

 

  

    5.1.2  มีกา รจัดเ ตรียม ท ะเ บี ยนผู้ ป่ วย มี

รายการดังต่อไปนี 
   

      5.1.2.1   ชือ นามสกลุ อาย ุของผู้รับบริการ    

      5.1.2.2  เลขทีประจําตวัผู้รับบริการ    

     5.1.2.3  วัน เดอืน ปี ทีมารับบริการ  
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รายการตรวจ 
ผลการตรวจ 

หมายเหตุ 
ถูกตอ้ง ไมถู่กตอ้ง 

     5.1.3 มี เวชระ เบีย น ห รือ  บัตรผู ้ป่ วย  ที

สามารถ บนัทึกรายละเอียด ตามทีกฎกระทรวง

กาํหนด 

       5.1.3.1 ชือและทีอยูส่ถานพยาบาล 

 

คงเดิมไม่เปลียนแปลง 

 

       5.1.3.2 เลขบตัรประจาํตวัประชาชนผูป่้วย 

       5.1.3.3 วนั เดือน ปี ทีมารับบริการ 

       5.1.3.4 ชื อ  น า ม สกุล  อ า ยุ  เ พ ศ  ที อ ยู่ 

หมายเลขโทรศัพท์ (ถ้ามี) และข้อมูลส่วนบุคคล

อืน  ๆ  ข อ ง ผู้ ป่ ว ย เ ช่ น  เ ชือ ช าติ  สัญ ชา ต ิ

สถานภาพสมรส เลขทีบัตรประจาํตัวประชาชน 

   

       5.1.3.5 อาการเจ็บป่วย การแพ้ยา ผลการ

ตรวจทางร่างกายและผลการตรวจทางห้อง

ปฏิบติัชนัสูตรของผูป่้วย 

 

 

คงเดิมไม่เปลียนแปลง 

 

      5.1.3.6 การวินิจฉัยโรค 

      5.1.3.7 การรักษา 

 

รายการตรวจ 
ผลการตรวจ 

หมายเหตุ 
ถูกตอ้ง ไมถู่กตอ้ง 

      5.1.3.8 ลายมือผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรมที

ให้การรักษาพยาบาล 
 

 

 

คงเดิมไม่เปลียนแปลง 

 

   5.2 เครืองใชท้วัไป ในห้องตรวจโรคทุกห้อง

ต้องประกอบด้วย 

     5.2.1 โตะ๊ตรวจโรค พร้อมเกา้อี 

 

     5.2.2 เ ตียงตรวจโรคทีไ ด้มาตรฐานท าง

การแพทย ์พร้อมอุปกรณ์    

        5.2.2.1 มี ข น า ด ที ไ ด้ ม า ต ร ฐ า น ท า ง

การแพทย์ พืนแข็งสามารถช่วย ฟืนคืน ชีพ 

(CPR) ไดต้ามหลกัวิชาชีพ 

        5.2.2.2 ต้องมีบ ันไดขึนเตียง (Step) และ

ไม่ใช่เตียงทีมีการยกระดับขึนลง เช่น เตียงที

ให้บริการ ความงาม หรือเสริมสวย           

        5.2.2.3 มีปลอกหมอน ผ้าปูเตียงและผ้า

คลมุตวัผู้ป่วย ปริมาณเพยีงพอต่อการให้บริการ 
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รายการตรวจ 
ผลการตรวจ 

หมายเหตุ 
ถูกตอ้ง ไมถู่กตอ้ง 

     5.3 เครืองมือ หรืออุปกรณ์ในการตรวจและ

วินิจฉัยโรค จะตอ้งมี 

       5.3.1 หูฟัง (Stethoscope) 

 

 

คงเดิมไม่เปลียนแปลง 

 

      5.3.2 เครืองวดัความดนัโลหิต 

(Sphygmomanometer) 

      5.3.3 ปรอทวัดอุณหภูมิร่ างกาย ห รือ 

อุปกรณ์วดัอุณหภูมิปริมาณทีเพียงพอต่อการ

ให้บริการ 

      5.3.4 ไฟฉาย ไมก้ดลิน 

      5.3.5 เครืองชังนําหนัก  และอุปกรณ์วัด

ส่วนสูง 
   

   5.4 เครืองมือแพทย์ ให้แสดงใบอนุญาตจาก

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา พร้อม

เอกสารการดแูละบํารุง รักษา (ถ้ามี) 

 

 

   

รายการตรวจ 
ผลการตรวจ 

หมายเหตุ 
ถูกตอ้ง ไมถู่กตอ้ง 

6. ยา และเวชภัณฑ์ในสถานพยาบาล 

     6.1 มียาและเวชภัณฑ์อืนทีจํา เป็น โดยมี

จํานวน รายการและประมาณเพียงพอ ตาม

ลกัษณะสถานพยาบาล 

คงเดิมไม่เปลียนแปลง  

    6.2ไมมี่ยาทีหมดอายุหรือเสือมสภาพ (ให้ใช้

ภาชนะบรรจุ ยาเดิมทีไดม้าจากแหล่งผลิตยา

นนั)     

   

     6.3 มีอปุกรณ์นับเม็ดยา อยา่งนอ้ยสองชดุ 
คงเดิมไม่เปลียนแปลง  

     6.4 ภาชนะบรรจุยาหรือฉลากติดซองยาให้

ระบุชือและทีอยู่สถานพยาบาลชือผูป่้วย ชือยา 

วิธีใช ้และตอ้งระบุยาหมดอายอุย่างชดัเจน 

   

     6.5 มีตูห้รือชนัเก็บยาและเวชภณัฑเ์ป็น

สดัส่วน 

 คงเดิมไม่เปลียนแปลง  

     6.6 มีตูเ้ย็นสําหรับเก็บยาหรือเวชภณัฑ์อืน

กรณีทีมีวคัซีนหรือยาทีตอ้งเก็บไวใ้นอุณหภูมิ

ตาํ ตูเ้ยน็นัน ตอ้งมีการควบคุมอุณหภูมิมีปรอท
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รายการตรวจ 
ผลการตรวจ 

หมายเหตุ 
ถูกตอ้ง ไมถู่กตอ้ง 

วัดอุณหภูมิ และมีการบันทึกอณุหภูมิในตู้เยน็ 

    6.8 ชุดชว่ยชีวิตฉุกเฉิน ประกอบดว้ย 

          6.8.1 มีอปุกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉินอยา่งน้อย 

ไดแ้ก่ ถุงบีบลมพร้อมหน้ากากช่วยหายใจ ของ

เด็กหรือผู้ใหญ่ ตามลักษณะ   การให้บริการของ

สถานพยาบาล 

   

    6.8.2 ยา เวชภณัฑ์และเครืองมือแพทยอ์ืนที

สามารถให้การรักษาพยาบาลและช่วยชีวิต

ผูป่้วยฉุกเฉินตามลกัษณะสถานพยาบาล ต้องมี

ครบทุกรายการ ไดแ้ก ่  

      6.8.2.1  ยาฉีด 1:1000 Adrenaline พร้อม 

Disposable Syringe & needle 

 

คงเดิมไม่เปลียนแปลง 

 

      6.8.2.2 ยาฉีดSteroid injection พร้อม 

Disposable Syringe & needle 

      6.8.2.3 CPM injection 

      6.8.2.4 0.5 % calcium chloride /gluconate    

รายการตรวจ 
ผลการตรวจ 

หมายเหตุ 
ถูกตอ้ง ไมถู่กตอ้ง 

     6.8.2.5 1:1000 Atropine injection    

     6.8.2.6 Furosemide injection    

      6.8.2.7 Sodium Bicabonate injection    

      6.8.2.8 Nitroglycerine ชนิดฉีด หรืออม ใต้

ลิน หรือ Isosorbide dinitrate ชนิดอมใต้ลิน 
   

      6.8.2.9 ชุดให้สารนาํทางหลอดเลือดดาํ (IV 

fluid with set)ได้แก่       

        6.8.2.9.1 5% dextrose-water 

   

        6.8.2.9.2 Normal saline    

        6.8.2.9.3 Infusion set    

      6.8.2.10 50 % Glucose injection 
 

 คงเดิมไม่เปลียนแปลง 

 

 
        6.8.2.11 Stand ทีเคลือนยา้ยได ้

        6.8.2.12 Medicut 

        6.8.2.13 เข็ม Dispossible  
        6.8.2.14 Oxygen canula 
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รายการตรวจ 
ผลการตรวจ 

หมายเหตุ 
ถูกตอ้ง ไมถู่กตอ้ง 

        6.8.2.15 Oxygen tank    

คงเดิมไม่เปลียนแปลง 
        6.8.2.16 Oral airway  

        6.8.2.17 Oxygen Mask 

     6.8.3 มีแผนการส่งต่อผู้ป่วย และการเตรียม

ความพร้อมในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
   

        6.8.3.1 แบบฟอร์มการส่งต่อผู้ป่วย (ใบ 

refer) ไปยังโรงพยาบาลทีอยู่ ใกล้เคียงเมือเกิด

ภาวะฉุกเฉิน 

   

      6.8.3.2 เบอร์โทรศพัท์ติดต่อฉุกเฉินติดไว้

ในทีเห็นไดช้ดัเจน 
คงเดิมไม่เปลียนแปลง  

     6.8.4 ในกรณีทีมียาเสพติดให้โทษหรือวัตถุ

ออกฤทธิต่อจิตและประสาท 

      6.8.4.1 ให้มีสถานทีหรือตูเ้ก็บยาเสพติดให้

โทษหรือวตัถุออกฤทธิต่อจิตและประสาท ที

มนัคง ปลอดภัย มี กุญแจ ปิดและเปิดอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

   

รายการตรวจ 
ผลการตรวจ 

หมายเหตุ 
ถูกตอ้ง ไมถู่กตอ้ง 

      6.8.4.2 ในกรณีมีการครอบครองหรือใ ช้

ประโยชน์ซึงวัตถุออกฤทธิต่อจิตและประสาท 

      6.8.4.2.1 มีการจัดทําบัญชีรับ-จ่าย วัตถุออก

ฤทธิทีมีไว้ในครอบครอง (แบบ บ.จ.8) รายงาน

ประจําเดือน (แบบ บ.จ.9) รายงานประจําปี 

(แบบ บ.จ.10) และมีการเก็บรักษาไว้ทีคลินิก

อย่างน้อย 3 ปี 

   

      6.8.4.2.2 ส่งรายงานบจ.9,10ไปยงัสํานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา ภายใน 30 วัน 

 
  

      6.8.4.2.3 สุ่มตรวจสอบรายชือผู้ป่วยทีมีการ

จ่ายยาตาม บจ.8 มีการจ่ายให้กับผู้ ป่วยตามเวช

ระเบียนและมีลายมือชือผู้ประกอบวิชาชีพ     

เวชกรรมเป็นผู้จ่าย 

 
  

     6.8.4.2.4 สุ่มจํานวนวัตถุออกฤทธิคงเหลือ

ตรงตามบัญชีทีได้จัดทําไว้ 
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รายการตรวจ 
ผลการตรวจ 

หมายเหตุ 
ถูกตอ้ง ไมถู่กตอ้ง 

     6.8.4.3 ในกรณีทีคลินิกมีการครอบครองซึง

ยาเสพตดิให้โทษประเภท 2 

        6.8.4.3.1  มีการจัดทําใบสังจ่ายยาเสพย์ติด

ให้โทษในประเภท2 (แบบ ย.ส.5)จัดทําบัญชี 

รับ-จ่าย ยาเสพติดให้โทษประเภท 2 รายเดือน 

(แบบ ย.ส.6)จัดทําบัญชี รับ-จ่าย ยาเสพติดให้

โทษประเภท 2 รายปี (แบบ ย.ส.7)และมีการเก็บ

รักษาไว้ทีคลนิิกอย่างน้อย 5ปี 

   

       6.8.4.3.2 ส่งรายงานย.ส.6,7ไปยงัสํานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา ภายใน 30 วัน 

 
  

      6.8.4.3.3 สุ่มตรวจสอบรายชือผู้ป่วยทีมีการ

จ่ายยาตาม แบบ ย.ส.5มีการจ่ายให้กับผู้ ป่วย

ตามเวชระเบียนและมีลายมือชือผู้ประกอบ

วิชาชีพเวชกรรมเป็นผู้จ่าย 

 
  

       6.8.4.3.4 สุ่มจํานวนยาเสพติดคงเหลือตรง

ตามบัญชีทีได้จัดทําไว้ 

 
  

รายการตรวจ 
ผลการตรวจ 

หมายเหตุ 
ถูกตอ้ง ไมถู่กตอ้ง 

7.ในกรณีทีมีผลิตภัณฑ์สุขภาพไว้จ่ายให้กับ

ผู้ป่วยจะต้ อง เ ป็นผลิตภัณฑ์ที ถูกต้องตา ม

กฎหมาย เช่น ผลิตภัณฑ์อาหารต้องมีเลชสา

รบบอาหาร (อย.) เครืองสําอางต้องมีเลขจดแจ้ง 

และต้องเป็นการจ่ายภายใต้คําสังแพทย์เท่านัน 

   

8.ในกรณีมีห้องบําบัดรักษา (ห้อง Treatment) 

จะต้องมี 

   7.1 เตียงสําหรับให้การรักษา 

 

คงเดิมไมเ่ปลียนแปลง 
 

   7.2 ยา เวชภณัฑ ์และอุปกรณ์ สําหรับทําแผล 

ฉีดยา ปริมาณพอเพียง 
 

  7.3 อุป กรณ์  เ ครืองมือ เ ครืองใ ช้ มีระบบ

ควบคุมกา รทํ า      ความสะอาดแ ละทํ าใ ห้

ปราศจากเชือทีเหมาะสม  

   

   7.4 มีภาชนะใส่มูลฝอยติดเชือ (ใช้ถุงสีแดง 

เขียนขอ้ความ “ขยะติดเชือ”) แยกต่างหากจาก

ภาชนะใส่มลูฝอยทวัไป 
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รายการตรวจ 
ผลการตรวจ 

หมายเหตุ 
ถูกตอ้ง ไมถู่กตอ้ง 

8. กรณีมีห้องตรวจภายใน (ห้อง PV) จะต้องมี 

   8.1 ลกัษณะเป็นสดัส่วนมิดชิด 

 

  คงเดิมไมเ่ปลียนแปลง 
 

   8.2 เตียงสาํหรับตรวจภายใน 
 

   8.3 ไฟส่องตรวจ  

   8.4 อุปกรณ์การตรวจภายใน มีการทําความ

สะอาด และทําให้ปราศจากเชืออย่างเหมาะสม 

   

   8.5 ผา้ปิดตา ผา้คลุมตวัท่อนล่างป้องกนัการ

เปิดเผยของผูป่้วย 

คงเดิมไม่เปลียนแปลง  

9. กรณีมีห้องผ่าตัดเล็ก (ไม่มีเครืองดมยา) 

   9.1 มาตรฐานความปลอดภัยด้านสถานทีห้อง

ผ่าตดัเล็ก 

         9.1.1 ขนาดพืนทีห้องผ่าตัดเล็กไม่น้อย

กว่า 3 เมตร x 4 เมตร 

   

       9.1.2 เพดานของห้องผ่าตัดควรสูงอย่าง

น้อย 3 เมตร 

 

 
  

รายการตรวจ 
ผลการตรวจ 

หมายเหตุ 
ถูกตอ้ง ไมถู่กตอ้ง 

      9.1.3 ประตูห้องผ่าตัดเป็นประตูผลักหรือ

เป็นแบบไม่ใช้มือเปิด บานประตูควรกว้างไม่

น้อยกว่า 80 เซนติเมตรและควรมีช่องกระจก

สําหรับบุคคลภายนอกมองเห็นภายในห้อง

ผ่าตดัได้ 

   

       9.1.4 อ่างฟอกมือชนิดไม่ใช้มือเปิด-ปิดนํา 

เช่น ก๊อกนําแบบก้านยาว ก๊อกนําแบบใช้เข่าดัน

เปิด-ปิดนํา หรือ เป็นแบบเซนเซอร์ สบู่เหลว ผ้า

เช็ดมือหรือกระดาษเช็ดมือทีใช้ครังเดียว 

 
  

       9.1.5 ตู้เสือผ้าและห้องสําหรับเจ้าหน้าที

เปลยีนเสือผ้าและรองเท้า 

 
  

      9.1.6 ตู้เสือผ้าและห้องสําหรับผู้ป่วยเปลียน

เสือผ้าและรองเท้า 

 
 

 

 

9.2 มาตรฐานความปลอดภัยเ รืองเครืองมือ

แพทย์/อุปกรณ์และยาทีจําเป็น ในห้องผ่าตัดเลก็ 

        9.2.1 ถังออกซิเจน 
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รายการตรวจ 
ผลการตรวจ 

หมายเหตุ 
ถูกตอ้ง ไมถู่กตอ้ง 

       9.2.2 ถุงบีบลมพร้อมหน้ากากครอบช่วย

การหายใจ (Ambubag) 

   

       9.2.3Patient mornitor ซึงจะ mornitor 

ผู้ป่วยในเรือง คลืนไฟฟ้าหัวใจ(EKG)ความดัน

โลหิต (Blood Pressure) ชีพจร (Pulse)และการ

วัดความอิมตัวออกซิเจนของฮีโมโกลบินจาก

ชีพจร (Oxygen Saturation) 

   

        9.2.4 เตยีงและโคมไฟแบบมาตรฐาน  
  

        9.2.5 ชุดอุปกรณ์ยาและเวชภัณฑ์ช่วยฟืน

คืนชีพประจําห้องผ่าตัด 

   

       9.2.6 ชุดอปุกรณ์การผ่าตัด    

      9.2.7 โทรศัพท์ไว้โทรกรณีฉุกเฉิน  
  

10.กรณีมีห้องผ่าตัดใหญ่ 

   10.1 มาตรฐานความปลอดภัยด้านสถานที

ห้องผ่าตัดใหญ่ 

   

รายการตรวจ 
ผลการตรวจ 

หมายเหตุ 
ถูกตอ้ง ไมถู่กตอ้ง 

           10.1.1 ขนาดพืนทีห้องผ่าตัดใหญ่ไม่น้อย

กว่า 20 ตารางเมตร 

10.1.2 เพดานของห้องผ่าตัดควรสูงอย่างน้อย 3 

เมตร 

   

          10.1.3 พืนห้อง ฝาผนัง เพดาน ผิวเรียบ

ทําความสะอาดง่าย 

   

         10.1.4 ประตูห้องผ่าตัดเป็นประตูผลัก

หรือเป็นแบบไม่ใช้มือเปิด บานประตูควรกว้าง

ไม่น้อยกว่า 1.2 เมตรและควรมีช่องกระจก

สําหรับบุคคลภายนอกมองเห็นภายในห้อง

ผ่าตดัได้ 

   

        10.1.5 อ่างฟอกมือชนิดไม่ใช้มือเปิด-ปิด

นํา เช่น ก๊อกนําแบบก้านยาว ก๊อกนําแบบใช้เข่า

ดันเปิด-ปิดนํา หรือ เป็นแบบเซนเซอร์ 

   

     10.1.6 ตู้เสือผ้าและห้องสําหรับเจ้าหน้าที

เปลยีนเสือผ้าและรองเท้า 
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รายการตรวจ 
ผลการตรวจ 

หมายเหตุ 
ถูกตอ้ง ไมถู่กตอ้ง 

     10.1.7 ตู้เสือผ้าและห้องสําหรับผู้ป่วยเปลียน

เสือผ้าและรองเท้า 

   

10.2 มาตรฐานความปลอดภัยเรืองเครืองมือ

แพทย์/อุปกรณ์และยาทีจํา เป็นในห้องผ่าตัด

ใหญ่ 

   

 

         10.2.1 ถังออกซิ เจน หรือออกซิ เจน ที

ส่งผ่านมาทางท่อส่งก๊าซ (Pipe line) 

   

        10.2.2 ถุงบีบลมพร้อมหน้ากากครอบช่วย

การหายใจ (Ambubag) 

   

       10.2.3Patient mornitor ซึงจะ mornitor 

ผู้ป่วยในเรือง คลืนไฟฟ้าหัวใจ(EKG)ความดัน

โลหิต(Blood Pressure) ชีพจร (Pulse)และการ

วัดความอิมตัวออกซิเจนของฮีโมโกลบินจาก

ชีพจร (Oxygen Saturation) 

   

        10.2.4 เครืองกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้า    

        10.3.5 เครืองจีไฟฟ้าห้ามเลอืด    

รายการตรวจ 
ผลการตรวจ 

หมายเหตุ 
ถูกตอ้ง ไมถู่กตอ้ง 

        10.2.6 เครืองดดูเสมหะ    

       10.2.7 ห้องพกัฟืน ควรมีขนาดไม่น้อยกว่า 

8 ตารางเมตร และจะต้องมีเครือง mornitor 

ผู้ป่วยไว้ในห้องพักฟืน กรณีทีไม่มีห้องพักฟืน

แยกต่างหาก อาจใช้ห้องผ่าตัดเป็นห้องสําหรับ

พกัฟืนผู้ป่วยแทนได้ 

   

        10.2.8 มีเครืองดมยาสลบทีได้มาตรฐาน

ทางการแพทย์และระบบแก๊สทางการแพทย์ซึง

มีสัญญาณเตอืนอันตรายทุกห้องทีขออนุญาตใช้

งาน 

   

       10.2.9 ชุดใส่ท่อหายใจ (ชุด Laryngoscope)    

       10.2.10 ระบบไฟฟ้าหรือแสงสว่างสํารอง      

       10.2.11 เตียงไฟและโคมไฟแบบมาตรฐาน    

       10.2.12 ชุดอุปกรณ์การผ่าตดั    

      10.2.13 โทรศัพท์ไว้โทรกรณีฉุกเฉิน 

 

   



 
 

205 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการตรวจ ผลการตรวจ หมายต ุ

ถูกตอ้ง ไมถู่กตอ้ง 

11. เอกสารและแบบฟอร์มประจําห้องผ่าตัด     

   11.1 ใบยนิยอมการผ่าตัด    

   11.2 ใบตรวจสอบชือ สกุล ตําแหน่งผ่าตัด 

ตรวจเช็คอุปกรณ์ผ่าตดัเพอืป้องกันผ่าตัดผิดคน 

ผิดตําแหน่ง 

   

   11.3 สมุดลงทะเบียนการผ่าตัด    

   11.4 เอกสารบันทึกการผ่าตัด/การทําหัตถการ 

โดยแพทย์ผู้ทําหัตถการนัน (Operative notes) 
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ร่างคาํชีแจงแนวทางการตรวจมาตรฐานคลินิกเวชกรรมและคลินิกเวชกรรม ตรวจลักษณะของสถานพยาบาลและการประกอบกิจการของสถานพยาบาลให้เป็นไปตาม

พระราชบัญญัตสิถานพยาบาล พ.ศ.2541  

ส่วนข้อมูลทัวไป  

1. ให้กรอกรายละเอียดในช่องวา่งให้ครบทุกช่อง 

 2. คํานําหน้าชือผู้ขออนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาลและดํา เนินการ

สถานพยาบาลให้ระบุ เช่น นาย นางสาว นายแพทย ์หากมียศทางราชการให้ระบุดว้ย 

 3. ทีตงั ให้ระบุรายละเอียดทีตงัคลิกให้ชดัเจน เชน่ กรณีทีตงัอยูภ่ายในอาคารอืน ให้

ระบุชืออ าคาร เ ลขที ห้อง ชนั  เพื อความสะดวกในการติดต่อและการควบคุมกํากับ

สถานพยาบาล 

 4. ช่องใดทีไมมี่ขอ้มูล ให้ใส่เครืองหมาย ( - ) 

 5. วนั เวลา ทาํการ หมายถึง วนัเวลาทีคลินิกเปิดให้บริการ ให้ระบุให้ชดัเจน กรณี

แต่ละวนัระบุเวลาแตกต่างกนั ให้บันทึกแยกวนักนั เช่น จันทร์ -ศุกร์ 17.00-20.00 น. เสาร์-

อาทิตย ์09.00-17.00 น. เป็นตน้ 

 6. บริการทีจดัให้มีเพิมเติม หมายถึง บริการทีจัดให้มีเพิมขึนนอกเหนือจากบริการ

ทวัไปตามลกัษณะคลินิกทีขออนุญาต เช่น คลินิกเวชกรรม มีบริการ เอกซเรย ์ทรีตเมน้ท์

ผิวหนา้ เพิมเติม 

 7. เครืองมือพิเศษ ได้แก่ … ให้ใส่เครืองหมาย  ใน   โดยระบุจํานวนตัว  คลินิก

เสริมความงามทีมีเต้านมเทียมซิลิโคนใช้ฝังในร่างกาย เครืองหรืออุปกรณ์ทีใช้ภายนอกเพือ

เสริมหรือกระชับเต้านม ให้ดูใบรับแจ้งรายละเอียดผลิตหรือนําเข้าเครืองมือแพทย์  ถ้าไม่จัด

อยู่ในลักษณะทีกําหนดไว้ ให้ใส่ใน  อืน ๆ ……..และใส่คําอธิบาย 

  พระราชบัญญัติเครืองมือแพทย์ พ .ศ. 2551 อาจจําแนกเครืองมือแพทย์ตาม

ระดบัความเข้มงวดของการควบคมุเป็น 3 ประเภท ดงันี คือ 

 7.1 เครืองมือแพทย์ทีต้องได้รับอนุญาต หมายถึง ผู้ทีผลติ นําเข้า หรือขายเครืองมือ

แพทย์ทีรัฐมนตรีประกาศกําหนดให้ขายต้องได้รับใบอนุญาต ได้แก่ เครืองมือแพทย์ รวม 5 

ชนิด คือ  ถุงยางอนามัย  ถุงมือสําหรับการตรวจโรค ถุงมือสําหรับการศัลยกรรม 

 ชุดตรวจทีเกยีวข้องกับการติดเชือเอชไอวี เลนส์สัมผัส สําหรับเครืองมือแพทย์ทีผู้ขายต้อง

ได้รับอนุญาตมีเพียงชนิดเดียว คือ ชุดตรวจทีเกียวข้องกับการตดิเชือเอชไอว ี

 7.2 เครืองมือแพทย์ทีต้องแจ้งรายละเอียด หมายถึง ผู้ทีผลิตหรือนําเข้าเครืองมือ

แพทย์ ต้องได้รับใบแจ้งรายละเอยีดการผลติหรือนําเข้าเครืองมือแพทย์ รวม 4 ชนิด ได้แก่ 

  7.2.1 เครืองใช้หรือผลิตภัณฑ์ทีใช้เพอืกายภาพบําบัด 

   7.2.2 เครืองตรวจวัดระดับหรือปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกาย 

   7.2.3 เต้านมเทียมซิลิโคนใช้ฝังในร่างกาย 

   7.2.4 เครืองหรืออุปกรณ์ทีใช้ภายนอกเพือเสริมหรือกระชับเต้านม 

  7.3 เครืองมือแพทย์ทีไม่ต้องได้รับอนุญาตหรือแจ้งรายการละเอียด หมายถึง 

ผู้ผลิตเพือขายเครืองมือแพทย์ไม่ต้องได้รับใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งรายการละเอียด แต่
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เครืองมือแพทย์ทีผลิตเพอืขายต้องมีคณุภาพ ประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการใช้ ส่วน

ผู้ทีประสงค์จะนําเข้าเครืองมือแพทย์ต้องได้รับใบจดทะเบียนสถานประกอบการนําเข้า

เครืองมือแพทย์และได้รับหนังสือรับรองประกอบการนําเข้าเครืองมือแพทย์  

 

ส่วนที 1 การตรวจลักษณะสถานพยาบาล 

1.ลักษณะทัวไปสถานพยาบาลและสิงแวดล้อม 

1.1 ตงัอยูใ่นทาํเลทีสะดวก ปลอดภยั และไม่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ ควรพิจารณาว่าคลินิก

แห่งนนัตงัอยูใ่นสถานทีเปิดเผยไม่อยู่ในสถานทีซับซ้อนลบัตาคน สังเกตเห็นไดง่้ายว่าเป็น

สถานพยาบาล ตวัอยา่งคลินิกทีไม่ปลอดภยัอาจเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ ไดแ้ก่  

- ตงัอยูบ่นชนัสูงของอาคาร แต่ไมมี่ลิฟทอ์าํนวยความสะดวกหรือบนัไดทางขึน-ลง 

- ตงัอยูใ่นทาํเลทีมีสิงรบกวน ไดแ้ก่ เสียง กลิน ฝุ่ นละออง ฯลฯ เช่น บริเวณใกลโ้รงงานทีมี

เสียงดงั โรงฆ่าสัตว ์ฟาร์มเลียงสตัว ์กองขยะใหญ่ เป็นตน้ 

 กรณีผู้ตรวจลักษณะสถานพยาบาลไม่สามารถใช้ดลุยพนิิจได้ ให้บันทึกรายละเอียด

หรือรูปถ่ายเพอืให้คณะอนุกรรมการฯ พจิารณา 

1.2 อาคารตอ้งมนัคงแข็งแรง ไม่อยูใ่นสภาพชํารุดหรือเสียงต่ออนัตรายจากการใชส้อย ให้

สงัเกตวา่อาคารนนัสร้างดว้ยวสัดุทีมนัคงแข็งแรง มีสภาพชาํรุด ตวัอาคารเอนเอียง ผนงัอาคาร

ทรุดแตกร้าว อาจก่อให้เกิดอนัตรายไดห้รือไม่ 

 1.3 บริเวณทงัภายนอกและภายในตอ้งสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อยให้ตรวจดูความ

สะอาดทวัๆ ไปของคลินิก ตงัแต่ฝ้าเพดาน ผนัง พืน ของส่วนให้บริการทุกๆ ส่วน ตวัอย่าง

ลักษณะทีไม่เหมาะสมในเกณฑ์ขอ้นี ไดแ้ก่ ฝ้าเพดานเปียกชืน ขึนรา พืนห้องเป็นทีหมกั       

หมมของสิงสกปรกหรือมีนําข ัง อ่างลา้งมือและอ่างล้างเครืองมือปะปนกนัหรือมีคราบ

สกปรกใชตู้้เก็บยาหรือเวชภณัฑ์ประปนกับสิงของอย่างอืนและจัดแบ่งพืนทีใช้สอยอย่าง

เหมาะสม และมีสิงอํานวยความสะดวกแก่ผู้ป่วย โดยมีลักษณะดงันี 

จดัแบ่งพืนทีใชส้อยอยา่งเหมาะสม และมีสิงอาํนวยความสะดวกแก่ผูรั้บบริการและญาติ เช่น 

มีทีพกัคอยของผูรั้บบริการจาํนวนเพียงพอ 

  1.3.1 มีพืนทีไม่ตาํกวา่ 20 ตารางเมตร โดยส่วนแคบทีสุดตอ้งมีความกวา้งไม่น้อย

กว่า  3.00 เมตร พืนทีโดยรวมหมายถึง พืนทีทังหมดของส่วนทีใช้ประกอบกิจการ 

ประกอบดว้ยพืนทีบริเวณพกัคอย     ทําบตัรจ่ายยา ห้องตรวจรักษา ห้องฉีดยาทาํแผล ฯลฯ 

รวมกนัแลว้ไม่ตาํกวา่ 20 ตารางเมตร 

  1.3.2 มีส่วนทีนงัพกัคอยของผูป่้วยและญาติทีเหมาะสม  ไม่น้อยกว่า 5-10 ทีนงั

และทีนังต้องมีพนักพงิมีจํานวนเพยีงพอกบัจาํนวนผู้มารับบริการ 

  1.3.3 การแบ่งพนืทีใช้สอย ให้ดูพืนทางเดินด้วย ควรมีความกว้างไม่น้อยกว่า 1 

เมตร และส่วนนันต้องไม่มีเสากีดกันพืนทางเดนิควรเรียบเสมอกัน 

 1.4 การสัญจรและการเคลือนยา้ยผูป่้วยตอ้งกระทาํไดโ้ดยสะดวก โดยเฉพาะเมือเกิด

ภาวะฉุกเฉินพิจารณาไดจ้ากประตูเขา้ออกคลินิก และประตูห้้องตรวจรักษาโรค ควรมีความ

กว้างไม่ น้อยกว่า 80 เ ซนติเมตร และผู้พิการสามารถเ ข้าออกได้อย่างสะดวก  หาก

สถานพยาบาลนนัอยูช่นับนของอาคาร บนัไดขึนลงไมค่วรชนัเกินไป และความกวา้งของช่อง
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บนัได ไม่ควรน้อยกวา่ 80 เซนติเมตร กรณีคลินิกตงัอยู่ภายในตึกแถวหรืออาคารพาณิชยที์มี

ทางเขา้สูงเกินไป ควรมีขนับนัได หรือทางลาดเอียงสาํหรับรถเขน็ชนิดนงั 

 1.5 มีห้องตรวจหรือห้องให้การรักษาเป็นสัดส่วนและมิดชิดห้องตรว จหรือห้อง

ให้บริการนนัอาจกนัเป็นห้อง ผนงัชนกบัเพดานหรือไมก่็ได ้แต่ไมค่วรกนัตาํ จนมองเห็นการ

ตรวจหรือรักษา ถา้ใชก้ระจกกนัห้องจะตอ้งใชก้ระจกทึบ และกรณีทีกนัจนผนังชนเพดาน 

จะตอ้งคาํนึงถึงการระบายอากาศ ตามเกณฑ์ข้อ 1.7 เป็นพเิศษ 

 1.6 มีห้องนําห้องส้วมทีถูกสุขลกัษณะอย่างน้อยหนึงห้อง กรณีทีสถานพยาบาล

ตงัอยูใ่นศนูยก์ารคา้ โรงแรม หรือ สถานศึกษาอนุญาตให้ใชห้้องนําห้องส้วมรวมไดก้รณีที

ตอ้งอยูใ่นอาคารรวม ห้องนาํไม่ควรอยูไ่กลจากคลินิกเกินไป 

 1.7 มีแสงสว่างเพียงพอและเหมาะสมกบัลักษณะการให้บริการทีมี โดยให้ผูข้อ

อนุญาตเปิดไฟในห้องให้บริการแลว้สามารถมองเห็นสิงต่างๆ ไดช้ดัเจน 

 1.8 มีภาชนะใส่มูลฝอยติดเชือ (ใช้ถุงสีแดง เขียนขอ้ความ “ขยะติดเชือ”) แยก

ต่างหากจากภาชนะใส่มูลฝอยทวัไป และมีการกาํจดัอยา่งเหมาะสมโดยผูรั้บอนุญาตจะตอ้งจดั

ให้มีถงุสีแดงทึบแสง เขียนขอ้ความ “มูลฝอยติดเชือ” หรือ “ขยะติดเชือ” ในภาชนะทีมีฝาปิด

มิดชิด โดยสถานพยาบาลควรมีแนวทางการควบคุมและป้องกนัการติดเชือทีดีโดยพิจารณา

จาก 

  1.9.1 การมีการจดัทาํคู่มือ หรือแผนภูมิแสดงขนัตอนการทาํความสะอาดและทาํ

ให้เครืองมือปราศจากเชือ มีอปุกรณ์ทีใชท้าํให้เครืองมือปราศจากเชือ     

  1.9.2  แสดงรายละเอียดของวตัถ ุหรืออุปกรณ์ทีปราศจากเชือ เช่น ระบุวนั เดือน 

ปี ทีนึง       วนั เดือน ปี ทีเปลียนนาํยา หรือวนัเดือน ปี ทีผลิตและหมดอาย ุใน Disposable set  

 1.10 กรณีมี เครืองเอกซเรย์ จะตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานและได้รับอนุญาตจาก

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์การตรวจมาตรฐานและอนุญาตให้ใชเ้ครืองเอกซเรย ์เป็นอาํนาจ

หน้าทีของกรมวิทยาศาสตร์การแพทยก์รณีทีคลินิกนันมีเครืองเอกซเรย ์จะตอ้งยืนสําเนา

หลกัฐานรับรองมาตรฐานและอนุญาตให้ใชเ้ครืองเอกซเรย ์หรือสําเนาหลกัฐานการยืนคาํขอ

อนุญาตใชเ้ครืองเอกซเรย ์กรณียงัไม่ไดรั้บการตรวจและอนุญาตให้ใชเ้ครือง ให้ระบุผลตรวจ

ว่าอยู่ระหว่างขออนุญาตและรอตรวจมาตรฐาน ซึงในการอนุญาตให้ประกอบกิจก าร

สถานพยาบาล ผูอ้นุญาตจะอนุญาตให้ประกอบกิจการคลินิกได ้แต่ไม่ให้ใช ้เครืองเอกซเรย์

จนกว่าจะผ่านการตรวจรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้รับใบอนุญาตให้ใช้

เครืองเอกซเรยไ์ด ้

 1.11 มีเครืองมือดบัเพลิงอยูใ่นสภาพพร้อมใชง้านติดตงัส่วนบนสุดของตวัเครืองสูง

จากระดบัพืนอาคารไม่เกิน  1.50 เมตร หรือวางบนพืน ควรมีป้ายแสดงจุดทีตังถงัดับเพลงิ อยู่

ในทีมองเห็นสามารถอ่านคาํแนะนาํการใชไ้ด ้ตามชนิดและขนาดอยา่งใดอยา่งหนึงดงันีคือ 

  1.1 ในเขตกรุงเทพมหานครให้เป็นไปตามขอ้บญัญตัิของกรุงเทพมหานคร เรือง

ควบคุมอาคาร พ.ศ.2544 ขอ้ 78 และ 79 คือ เครืองดบัเพลิงอืน ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 4 

กิโลกรัม หรือขนาดบรรจุไม่นอ้ยกวา่ 10 ปอนด์   

  1.2 ส่วนภมิูภาคให้เป็นไปตามขอ้บญัญตัิของทอ้งถินนันๆ 

 1.12 มีป้ายเครืองหมายห้ามสูบบุหรี 

 2.คลนิิกต้องมีลักษณะการให้บริการดังต่อไปนี 

 2.1 มีความปลอดภัย มีความสะดวก และเหมาะสมต่อผู้ให้บริการและผู้รับบริการ 

 2.2 มีการให้บริการทีได้มาตรฐานตามลักษณะวิชาชีพ ตามทีสภาวิชาชีพหรือ
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คณะกรรมการวชิาชีพประกาศกําหนด แล้วแต่กรณี 

 2.3 พนืทีให้บริการจะต้องมีพืนทีเชือมและเปิดติดต่อถึงกันได้และไม่ตังอยู่ในพืนที

เดียวกับสถานทีขายยาตามกฎหมายว่าด้วยยาหรือพืนทีเดยีวกบัการประกอบอาชีพอนื  

  2.3.1 สถานพยาบาลต้องมีประต ูเข้า-ออก คนละทางกับการประกอบกจิการอืน 

  2.3.2 การกันพนืทีต้องเป็นสัดส่วน แสดงให้เห็นประจักษ์ ชัดเจนและถาวร 

 2.4 พืนทีให้บริการจะต้องไม่ตังอยู่ในสถานทีเดียวกับสถานพยาบาลของกระทรวง 

ทบวง กรม กรุงเทพมหานคร เมืองพทัยา องค์การบริการส่วนจงัหวัด เทศบาล องค์การบริการ

ส่วนตาํบล องค์กรปกครองส่วนท้องถินอืน และสภากาชาดไทย ซึง   

 2.5 ในกรณีใชพื้ นทีประกอบกิจการสถานพยาบาลในอาคารเดียวกันกับการ

ประกอบกิจการอืนตอ้งแบ่งสถานทีให้ชดัเจน และกิจการอืนนันตอ้งไม่กระทบกระเทือนต่อ

การประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลนนั การแบ่งสถานทีจากการประกอบกิจการอืนนัน

จะตอ้งกนัฝาหรือผนงัแยกจากกนั โดยเด็ดขาด โดยกนัจากพืนถึงเพดาน มีประตูทางเขา้ออก 

หรือบนัไดแยกกนั 

 2.6 กรณีทีมีการให้บริการของลักษณะสหคลินิกหรือมีคลินิกหลายลักษณะอยูใ่น

อาคารเดียวกนั จะตอ้งมีการแบ่งสดัส่วนให้ชดัเจน และแต่ละสัดส่วนตอ้งมีพืนทีและลกัษณะ

ตามมาตรฐานการให้บริการนนั กรณีทีมีการให้บริการหลายลกัษณะ เช่น สหคลินิก ห้อง

ตรวจหรือห้องให้การรักษาจะตอ้งแยกจากกันและมีพืนทีเหมาะสมกบัการให้บริการแต่ละ

ลกัษณะ อาจใชบ้ริเวณทีพกัคอย ทาํบตัร จ่ายยารวมกนัได ้เพราะฉะนัน พืนทีของสหคลินิก 

จะตอ้งเพิมขึนตามลกัษณะหรือสาขาทีมีเพิมขึน หรือในกรณีทีมีการประกอบวิชาชีพหรือการ

ประกอบโรคศิลปะหลายสาขาในคลินิกเดียวกนั เช่น  มีการแพทยแ์ผนจีนในคลินิกเวชกรรม 

จะตอ้งแยกห้องให้บริการเป็นสดัส่วน 

3. การแสดงรายละเอยีดเกียวกับชือสถานพยาบาล ผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล อัตรา

ค่ารักษาพยาบาล ค่าบริการ และสิทธิผู้ป่วย 

 3.1 ป้ายชือส ถานพยาบาลเป็นไปตามก ฎกระทรวง ผู้รับอนุญาตต้องแสดง

รายละเอียดเกียวกับ ชือสถานพยาบาลทีได้รับอนุญาตในที เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ 

สถานพยาบาลนนัอยา่งนอ้ย 1 ป้าย ดงันี 

  3.1.1 แผน่ป้ายแสดงชือสถานพยาบาลตอ้งมีลกัษณะเป็นสีเหลียมผืนผา้มีขนาด

ความกวา้งไม่น้อยกว่า 40 เซนติเมตร และความยาวไม่น้อยกว่า 120 เซนติเมตร ตวัอกัษร

แสดงชือสถานพยาบาลมีความสูงไม่นอ้ยกวา่ 10 เซนติเมตร และตวัอกัษรแสดงประเภทและ

ลักษณะการให้บริการของสถานพยาบาล รวมทงัเลขทีใบอนุญาตให้ประกอบกิจการ

สถานพยาบาลมีความสูงไม่นอ้ยกวา่ 5 เซนติเมตร  

  3.1.2  แสดงประเภทและลกัษณะถูกตอ้ง 

  คาํนําหน้าหรือต่อท้ายชือสถานพยาบาล ตอ้งประกอบดว้ยประเภท (หมายถึง 

สถานพยาบาลประเภททีไม่รับผูป่้วยไว้ค้างคืน ใชค้ําแทนว่า  “คลินิก”) และลักษณะ

สถานพยาบาล ไดแ้ก่ เวชกรรม ฯลฯ  ทีขออนุญาต เช่น สมบติัคลินิกเวชกรรม  

  ถา้มีชือเป็นภาษาต่างประเทศ เมือแปลเป็ นภาษาไทยแลว้ ความหมายตอ้งไม่ผิด

ไปจาก ชือภาษาไทย 
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  3.1.3 ป้ า ยแ ส ด ง ชือ ส ถาน พ ย า บ าล ต้อ ง เ ป็ นอักษ รไ ท ย  ก รณี แส ด ง

ภาษาต่างประเทศดว้ยขนาดตวัอกัษรตอ้งเล็กกว่าอกัษรไทย โดยระบุเลขทีใบอนุญาตให้

ประกอบกิจการสถานพยาบาลไวใ้นแผ่นป้ายดงักลา่วดว้ย 

  3.1.4 สีของพนืแผ่นป้ายและตัวอกัษรในแผ่นป้ายแสดงชือสถานพยาบาลประเภท

ทีไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน คลินิกเวชกรรมและคลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง ให้ใช้สีตัวอักษร          

สีเขยีว สีพนืแผ่นป้ายสีขาว 

 3.2 ติดตงัป้ายชือสถานพยาบาลในตําแหน่งทีเห็นได้ชดัเจนจากภายนอกโดย

พนักงานเจา้หนา้ทีพิจารณาวา่ป้ายชือคลินิก ทีถูกตอ้งตามกฎกระทรวงนนั อยู่ในตาํแหน่งที

สงัเกตง่าย มองเห็นไดช้ดัเจนหรือไม่ 

 3.3 ชือสถานพยาบาลไม่มีขอ้ความลกัษณะชกัชวนโออ้วดเกินจริงหรืออาจสือให้

เข้าใจผิดในสาระสําคญัของการประกอบกิจการสถานพยาบาล รวมถึงห้ามใชชื้อทีสื อ

ความหมายหรืออา้งอิงสถาบันพระมหากษตัริย ์โดยพิจารณาชือว่ามีลกัษณะเขา้ข่ายขอ้ห้าม

ดังกล่าวหรือไม่ ชือสถานพยาบาลทีขออนุญาตใหม่นีควรนํา เข้าพิจารณาในทีประชุม

คณะอนุกรรมการสถานพยาบาลฯ ชือทีเขา้ขา่ยโออ้วด เช่น คลินิกผิวสวย ฯลฯ ชือทีอาจทาํให้

เขา้ใจผิดในสาระสําคญั เช่น ชือทีมีคาํว่า “ศูนยก์ารแพทย”์ “รวมแพทย”์ แต่มีลกัษณะเป็น

คลินิกธรรมดาทวัไป มีอุปกรณ์ เครืองมือ เครืองใช ้และผู้ประกอบวิชาชีพ ไม่แตกต่างจาก

คลินิกทวัๆ ไป 

 3.3.1 คํานําหน้าชือหรือต่อท้ายของชือคลินิกต้องประกอบด้วยลักษณะคลินิก และ

ลักษณะการให้บริการของคลินิกทีขออนุญาต 

 3.3.2 กรณีใช้ชือภาษาต่างประเทศด้วย  ขนาดตวัอักษรต้องเล็กกว่าอักษรภาษาไทย

และตรงกันกบัชือคลนิิกทีเป็นภาษาไทย   

 3.3.3 ชือคลินิกต้องไม่สือความหมายหรืออ้างอิงสถาบันพระมหากษัตริย์  เว้นแต่

ได้รับพระบรมราชานุญาต 

 3.3.4 ชือสถานพยาบาลไมซ่ํากนัในเขต หรืออาํเภอเดียวกนั พนักงานเจ้าหน้าทีคน้

ขอ้มูลจากทะเบียนคลินิกในจงัหวดัว่าชือซาํกบัคลินิกทีไดรั้บอนุญาตให้ประกอบกิจการก่อน

แลว้หรือไม ่

 3.4 มีขอ้ความแสดงวนั เวลา ทีให้บริการไวโ้ดยเปิดเผยเป็นขอ้ความทีแสดงวนั เวลา 

ทีคลินิกเปิด    ท ําการ พนักงานเจ้าหน้าทีตอ้งตรวจสอบดูว่าตรงกบัวนั เวลา ทําการใน

แบบฟอร์มทีขออนุญาตดาํเนินการสถานพยาบาล (ส.พ.18) หรือไม่ การแสดงอาจแสดงเป็น

แผน่ป้ายทีประตูทางเขา้คลินิก หรือกระจกหน้าคลินิกก็ได ้ขอ้ความแสดงควรเป็นลกัษณะที

ถาวร 

 3.5 มีบริเวณทีต้องแสดงใบอนุญาตในบริเวณทีเปิดเผย และเหมาะสม เช่น บริเวณที

นังพักคอยของผู้รับบริการ 

 3.6 มีบริเวณทีใช้แสดงหลักฐานการชําระค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการ

สถานพยาบาล(แบบ ส.พ.12)ในทีเปิดเผยและเห็นได้ชัดเจนบริเวณทางเข้าสถานพยาบาล  

 3.7 หน้าห้องตรวจมีบริเวณให้ติดป้ายแสดงชือ ภาพถ่าย และเลขทีใบอนุญาตของผู้

ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทีให้บริการ หากมีผู้ประกอบวิชาชีพ/ผู้ประกอบโรคศิลปะอืน
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ปฏิบัติงานให้ยนื สพ.6 ทุกคนและแสดงป้ายนีไว้ในบริเวณทีเปิดเผยและเห็นได้ชัดเจน ให้

พนักงานเจา้หนา้ทีตรวจดวูา่ผูข้ออนุญาตไดด้าํเนินการดงัตอ่ไปนีหรือไม่ 

  1 จดัทาํป้ายแสดงชือและสกุลของผูป้ระกอบวิชาชีพ และสาขาวิชาชีพ พร้อมทงั

ระบุเลขทีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพให้อ่านไดช้ดัเจนดว้ยอกัษรไทย มีขนาดสูงไมน่้อยกวา่ 1 

เซนติเมตร 

  2) แสดงรูปถา่ยทีถา่ยไมเ่กิน 1 ปี นับจากวันทีลงรับเอกสาร มีขนาดความกวา้งไม่

นอ้ยกวา่ 8 เซนติเมตรและความยาวไมน้่อยกวา่ 13 เซนติเมตร 

  3) สีของแผ่นป้าย ให้ใชสี้นาํเงินและตวัอกัษรในแผ่นป้ายให้ใชสี้ดาํ 

  4) ให้ติดแผ่นป้ายไวใ้นบริเวณทีผูม้ารับบริการมาติดตอ่ขอใชบ้ริการ 

 3.8 แสดงอัตราค่าบริการและค่ารักษาพยาบาลให้ครอบคลุมการบริการทีเรียกเก็บ 

โดยแสดงอัตราราคาต่อหน่วย และระบุข้อความด้วยอกัษรภาษาไทยโดยแสดงไว้ในทีเปิดเผย

ให้ผู้รับบริการสามารถเห็นได้ง่าย โดยจัดทําเป็นแผ่นประกาศ แผ่นพบั เล่ม หรือแฟ้มเอกสาร 

หรือโปรแกรมคอมพวิเตอร์ แสดงให้ผู้ป่วยทราบ ให้พนกังานเจา้หน้าทีตรวจดูวา่ผูข้ออนุญาต

แสดงอตัราค่ารักษาพยาบาล ค่าบริการทางการแพทย ์   ค่ายา ค่าสารอาหาร ค่าเวชภณัฑ์ที  

ไมใ่ช่ยา ติดแสดงไวบ้นแผ่นป้าย แผ่นพบั หรือแสดงไวใ้นแฟ้มวางในตาํแหน่งทีมองเห็นได้

ง่าย 

 3.9 มีป้ายแสดงให้ผูรั้บบริการทราบวา่สามารถสอบถามอตัราค่าบริการและค่า

รักษาพยาบาลไดจ้ากทีใด ด้วยตัวอกัษรไทย ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร แสดง

ไว้ในทีเห็นได้ชัดเจน เช่น เคาน์เตอร์ทาํบตัร การติดป้ายนีจะเป็นประโยชน์ต่อผูรั้บบริการ 

ผูรั้บบริการสามารถทีจะสอบถามค่าบริการหรือค่ารักษาพยาบาลเพิมเติมได ้

 3.10 แสดงคาํประกาศสิทธิผูป่้วยไวใ้นทีเปิดเผยและเห็นไดง่้า ยอ่านได้ชัดเจน ด้วย

ตัวอักษรไทย ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 1 เซนติเมตร บริเวณทีพักคอยของผู้รับบริการ 

 3.11 กรณีมีการโฆษณาสถานพยาบาล 

 ขอ้ความตอ้งไม่มีลกัษณะโออ้วด หรือสือให้เข้าใจผิด ในสาระสําคญั และเป็นไป

ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

 ความหมายของโฆษณาสถานพยาบาล คือ การกระทาํไม่ว่าวิธีใด ๆ ให้ประชาชน

เห็นหรือทราบข้อความภาพ เครืองหมายหรือกระทําอย่า งใด ๆ ให้บุคคลทวัไปเขา้ใจ

ความหมาย เพือประโยชน์ของสถานพยาบาล (พระราชบญัญติัวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525) 

การตรวจคาํโฆษณาเพืออนุญาตคลินิก จึงตอ้งดูทงัขอ้ความทีติดกระจกหน้าคลินิก แผ่นป้าย

หน้าคลินิก ป้ายไฟ แผน่พบั ใบปลิว หรือบตัรนดัผูป่้วย กรณีทีทีมผูต้รวจไม่สามารถตดัสินใจ

ได้ ใ ห้บัน ทึกข ้อมูลห รือ นํา เ อกสา ร โฆ ษณ าดัง กล่ าว เ ข้า พิ จ าร ณ าใ นกา รป ระ ชุม

คณะอนุ กรรมการสถานพยาบาลประเภททีไม่รับ ผู้ป่วยไว้ค้างคืน ห รืออนุกรรมการ

สถานพยาบาลประจาํจงัหวดั 

 3.12 มีป้ายเครืองหมายห้ามสูบบุหรีแนวทางการตรวจให้มีป้ายเขตปลอดบุหรี หรือ

ป้ายห้ามสูบบุหรีติดในบริเวณทีผูรั้บบริการมองเห็นไดช้ดัเจน เช่น ประตูทางขา้คลินิก หรือ

บริเวณทีรับบริการ 
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4.การประกอบกิจการและการดาํเนินการสถานพยาบาล 

 4.1 สถานทีตงัคลินิก ถูกต้องตรงตามใบอนุญาต 

 4.2 แสดงใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลและใบอนุญาตให้ดําเนินการ

สถานพยาบาลตดิในทีเปิดเผยและเหมาะสม เช่น บริเวณทีนังพกัคอยผู้รับบริการ 

 4.3 ใบอนุญาตให้ประกอบกจิการสถานพยาบาล ต่ออาย ุทุก 10 ปี 

 4.4 ใบอนุญาตให้ดาํเนินการสถานพยาบาล ต่ออายทุุก 2 ปี 

 4.5 แสดงหลักฐานการชําระค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการสถานพยาบาล          

(แบบ ส.พ.12) รายปี ณ สถานพยาบาล โดยปิดไว้ในทีเปิดเผยและเห็นได้ชัดเจนบริเวณทางเข้า

สถานพยาบาล เช่น แสดงไว้บริเวณด้านหน้าสถานพยาบาล 

 4.6 มีสมุดทะเบียนสถานพยาบาลให้พนักงานเจ้าหน้าที บันทึกการตรวจ 

 4.7 การประกอบกิจการตรงกับลักษณะทีขออนุญาต 

 4.8 พบผู้รับอนุญาตให้ดําเนินการสถานพยาบาล หรือผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที

ยนืเป็นผู้ปฏิบัติงานในสถานพยาบาลแล้ว (แบบ ส.พ.6) อยู่ดูแลคลินิก 

 4.9 ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมปฏิบัติงานในสถานพยาบาลตามเวลาทีเปิดดาํเนินกา 

5. ชนิดและจาํนวนเครืองมือ เครืองใช้ ทีจาํเป็นประจําสถานพยาบาล 

 5.1 เวชระเบียน จะตอ้งจดัให้มีทงั 3 ส่วนใหญ่ ๆ ดงันี 

  5.1.1 มีตูห้รือชนัหรืออุปกรณ์เก็บเวชระเบียนทีมนัคง ปลอดภยั และตอ้งจัดให้

เป็นระเบียบสามารถค้นหาไดง่้าย หรือถา้เป็นระบบคอมพิวเตอร์ตอ้งจัดให้มีระบบขอ้มูล

สาํรองเพือป้องกนัขอ้มูลสูญหาย   

 5.1.2 มีการจดัเตรียมทะเบียนผูป่้วยนอก สาํหรับบนัทึกการมารับบริการของผูป่้วย  

 แนวทางการตรวจทะเบียนผูป่้วยตามกฎกระทรวง อาจทําเป็นเอกสาร สมุด หรือ

บนัทึกดว้ยเครืองคอมพิวเตอร์และเก็บรักษาไวอ้ยา่งนอ้ย 5 ปี ผูรั้บอนุญาตจะตอ้งบนัทึกทุกวนั 

เพือประโยชน์ในการจดัทาํรายงานประจําปีดว้ยขอ้มูลผูม้ารับบริการอย่างน้อย 3 รายการ 

ดงัตอ่ไปนีคือ 1) ชือ นามสกุล อายุของผูป่้วย 2) เลขทีประจําตวัผูป่้วย3) วนั เดือน ปี ทีมารับ

บริการ 

  5.1.3 มีบตัรผูป่้วยนอก (OPD card) ทีสามารถบนัทึกรายละเอียดเกียวกบัผูป่้วยมา

รับบริการ บัตรผูป่้วยนอกหรือ OPD card จะตอ้งเป็นบัตรทีทําดว้ยกระดาษแข็ง เพราะตอ้ง

เก็บไวอ้ยา่งน้อย 5 ปี และตอ้งมีรายละเอียดอยา่งน้อยดงันีคือ 1) ชือสถานพยาบาล 

2) เลขทีประจําตวัผู ้ป่วย 3) วนั เดือนปี ทีมารับบริการ 4) ชือ นามสกุล อายุ เพศ ทีอยู่ 

หมายเลขโทรศพัท์ (ถ้ามี) และข้อมูลส่วนบุคคลอืน ๆ ของผู้ป่วย เช่น เ ชือชาติ สัญญาติ 

สถานภาพสมรส แลขทีบัตรประจําตวัประชาชน  5) ประวตัิอาการป่วย การแพย้า ผลการตรวจ

ทางร่างกายและผลการตรวจทางห้องปฏิบติัการชนัสูตรของผูป่้วย (ถา้มี) 

6) การวินิจฉัยโรค 7) การรักษา 8) ลายมือชือผูป้ระกอบวิชาชีพ/ผูป้ระกอบโรคศิลปะผูใ้ห้การ

รักษาพยาบาลหรือให้บริการ 

 5.2 เครืองใชท้วัไป ไดแ้ก ่โต๊ะตรวจโรค พร้อมเกา้อี เตียงตรวจโรคทีได้มาตรฐาน

ทางการแพทย ์พร้อมอปุกรณ์  เตียงทีใชใ้นการรักษา จะตอ้งมีขนาดเหมาะสม สะดวกในการ

ให้บริการและจะตอ้งจดัให้มีผา้ปูทีนอน หมอน ผา้คลุมตวัผูป่้วย มี Step สําหรับผูร้ับบริการ

เพือขึนนอนบนเตียง  ตูห้รือชนัเกบ็ยาและเวชภณัฑ์เป็นสัดส่วน อ่างฟอกมือชนิดทีไม่ใชมื้อ
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เปิดปิดนาํ  เช่น กอ๊กนาํแบบกา้นยาว  แบบเซนเซอร์ แบบใชเ้ทา้เหยียบ สบู่ ผา้เช็ดมือ  ทีนัง

พกัรอของผูป่้วย  

 5.3 เครืองมือ หรืออุปกรณ์ ในการตรวจและวินิจฉัย โรค จะต้องมี  หู ฟั ง 

(Stethoscope) เครืองวดัความดนัโลหิต (Sphygmomanometer)  ปรอทวดัอุณหภูมิร่างกายหรือ

อุปกรณ์วดัอุณหภูมิ ไฟฉาย ไมก้ดลิน ครืองชังนําหนัก และอุปกรณ์วดัส่วนสูง 

 6. ยา เวชภัณฑ์ ในสถานพยาบาล 

 6.1 มียาและเวชภณัฑ์อืนทีจําเป็น โดยมีจํานวน รายการและปริมาณเพียงพอ ตาม

ลกัษณะสถานพยาบาลให้พนักงานเจ้าหน้าทีหรือคณะทํางานซึงเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพ ผู้

ประกอบโรคศิลปะ ตามสาขานนัพิจารณาตามลกัษณะการให้บริการของแต่ละคลินิกว่าควรมี

รายการและจาํนวนของยาและเวชภณัฑม์ากนอ้ยเพียงใด 

 6.2 ไมมี่ยาทีหมดอายุหรือเสือมสภาพ ให้ใชภ้าชนะบรรจุยาเดิมทีไดม้าจากแหล่ง

ผลิตยานนั 

 ให้ผู้ตรวจดูซองยา ขวดยา ว่ามียาทีหมดอายุ หรือไม่หมดอายุ แต่มีลั กษณะ

เสือมสภาพ เช่น สีและลกัษณะของยาเปลียนไป 

 6.3 มีอปุกรณ์นับเม็ดยา อย่างนอ้ยสองชดุหรือมีวิธีการนับและบรรจุยาป้องกนัการ

ปนเปือน 

 อุปกรณ์นับเม็ดยาตามกฎกระทรวง พ .ศ.2545 ให้มีอุปกรณ์นับเม็ดยา อยา่งน้อย 2 

ชุด ให้ผูข้ออนุญาตจดัหาถาดจดัยา หรืออปุกรณ์อืนทีใชน้ับและบรรจุเม็ดไดโ้ดยไมป่นเปือน 

 6.4 ภาชนะทีบรรจุยาสําหรับผู้ป่วยตอ้งมีฉลาก ระบุชือผู ้ป่วย ชือยา วิธีใช ้อย่าง

ชัดเจน ภาชนะบรรจุยา หมายถึง ซองยาสําหรับยาเม็ด และขวดสําหรับยานาํ ตอ้งระบุชือ

ผูป่้วย ขนาด เวลา และวิธีให้อยา่งครบถว้น 

 6.5 มีตูห้รือชนัเก็บยาและเวชภณัฑเ์ป็นสดัส่วน 

 6.6 มีตูเ้ย ็นสําหรับเก็บยา หรือเวชภณัฑ์อืน กรณีทีมีวคัซีนหรือยาทีตอ้งเก็บไวท้ี

อุณหภูมิตาํ ตูเ้ยน็นันตอ้งไม่มีอาหารหรือเครืองดืมปะปน และมีการควบคุมอุณหภูมิตูเ้ย ็นโดย

มีเทอร์โมมิเตอร์วดัอณุหภมิูอยา่งนอ้ย 1 จุด 

 เทอร์โมมิเตอร์ทีใช้วดัอุณหภูมิจะตอ้งมี Scale ติดลบ กรณีทีคลินิกแห่งนนัไม่มี

วคัซีนหรือยาทีตอ้งเกบ็ไวใ้นตูเ้ยน็ ให้ใส่เครืองหมาย ( - ) ไวห้นา้หัวขอ้ 

 6.7 ยาต้องมีทะเบียน เว้นแต่เป็นการผลิตตามใบสังยาของ ผู้ประกอบวิชาชีพเวช

กรรมทีสังให้สําหรับคนไข้เฉพาะรายของสถานพยาบาล กรณีการผลิตยาของสถานพยาบาล

ต้องมีมาตรฐานการผลิต การแสดงฉลากและวันหมดอายใุห้ชัดเจนมีบันทึกการผลิตให้

สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ 

6.8 ชุดช่วยชีวิตฉุกเฉิน ประกอบดว้ย  

  6.8.1 มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉินอยา่งน้อย ไดแ้ก่ ถุงบีบลมพร้อมหน้ากากช่วย

หายใจ ของเด็กหรือผู้ใหญ่ ตามลักษณะ การให้บริการของสถานพยาบาล 

  6.8.2 ยา เวชภณัฑ์และเครืองมือแพทยอื์นทีสามารถให้การรักษาพยาบาลและ

ช่วยชีวิตผูป่้วยฉุกเฉินตามลกัษณะสถานพยาบาล ให้มีครบตามรายการทีกาํหนด 

1) ยาฉีด 0.001 % Adrenaline พร้อม Disposable Syringe & needle 
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  2) ยาฉีด Steroid injection พร้อม Disposable Syringe & needle 

  3) CPM injection 

  4) 0.5 % calcium chloride/gluconate 

  5) 0.001 %Atropine injection 

  6) Furosemide injection 

  7) Sodium Bicabonate injection 

  8) Nitroglycerineชนิดฉีด หรืออมใต้ลนิ หรือ Isosorbide dinitrate ชนิดอมใต้ลิน 

  9) ชุดให้สารนาํทางหลอดเลือดดาํ (IV fluid with set) ได้แก่     

   9.1) 5% dextrose-water 

   9.2) Normal saline 

   9.3) Infusion set 

  ชุดให้นําเกลือทางหลอดเลือดดาํ ซึงประกอบดว้ย สารนําประเภท 5% /DSS 

จาํนวน 1000 หรือ 500 ml ชุดให้นาํเกลือ (Infusion set) เสาให้นาํเกลือ (Stand) หรือห่วงรูป S 

ทีทาํดว้ยวสัดุมนัคง แข็งแรง สามารถรับนําหนกัของสารนาํได ้  

  10) 50 % Glucose injection 

  11) Stand ทีเคลือนยา้ยได ้

  12) Medicut 

  13) เข็ม Dispossible 

  14) Oxygen canula 

  15) Oxygen tank 

  16) Oral airway 

  17) Oxygen Mask 

 6.8.3 มีแผนการส่งต่อผู้ป่วย และการเตรียมความพร้อมในสถานการณ์ฉุกเฉิน 

   6.8.3.1  แบบฟอร์มการส่งต่อผู้ ป่วย (ใบ refer) ไปยังโรงพยาบาลทีอยู่

ใกล้เคียงเมือเกิดภาวะฉุกเฉิน   

   6.8.3.2  เบอร์โทรศพัทติ์ดต่อฉุกเฉินติดไวใ้นทีเห็นไดช้ดัเจน  

  6.8.4 กรณีทีมียาเสพติดให้โทษหรือวัตถุทีออกฤทธิต่อจิตและประสาท 

   6.8.4.1 ให้มีสถานทีหรือตูเ้ก็บยาเสพติดให้โทษทีมนัคง และปลอดภยัมี

กุญแจ ปิดและเปิดอยา่งมีประสิทธิภาพ    

   6.8.4.2  ในกรณีคลินิกมีการครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึงวัตถุทีออก

ฤทธิต่อจิตและประสาท 

  คลินิกเวชกรรมและคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมจะสามารถครอบครองและใช้

ประโยชน์ซึงวัตถุออกฤทธิเฉพาะประเภท 2,3,4 ส่วนวัตถุออกฤทธิประเภท 1 ไม่มีประโยชน์

ทางการแพทย์ ห้ามผลติ ห้ามนําเข้า ห้ามจําหน่าย 

  ก) มีการจัดทําบัญชีรับ-จ่าย วัตถุออกฤทธิทีมี    ไว้ในครอบครอง (แบบ บ.จ.8) 

รายงานประจําเดือน (แบบ บ.จ.9) รายงานประจําปี (แบบ บ.จ.10) และมีการเก็บรักษาไว้ที

คลนิิกอย่างน้อย  3 ปี  
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  ข) ส่งรายงาน บจ.9,10 ไปยังสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ภายใน 30 

วัน 

  ค) สุ่มตรวจสอบรายชือผู้ป่วยทีมีการจ่ายยาตาม บจ.8 มีการจ่ายให้กับผู้ ป่วยตาม

เวชระเบียนและมีลายมือชือ   ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเป็นผู้จ่าย 

  ง) สุ่มจํานวนวัตถุออกฤทธิคงเหลือตรงตามบัญชีทีได้จดัทําไว้ 

 กรณีทีคลนิิกไม่ได้ขอใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองการใช้ประโยชน์ซึงวัตถุออก

ฤทธิ สามารถครอบครองวัตถุออกฤทธิประเภท 3 และประเภท 4 ได้ไม่เกินปริมาณทีกฎหมาย

กําหนด ดังนี   

  วัตถุออกฤทธิในประเภท 2 

    1) อีเฟดรีน (ephedrine) 5.00 กรัม 

    2) ซูโดอีฟรีดนี (Pseudoephedrine) 5.00 กรัม 

    3) คีตามีน (ketamine) 5.00 กรัม 

    4) อัลปราโซแลม (alprazolam) 1.00 กรัม[5] 

  วัตถุออกฤทธิในประเภท 3 

    1) อะโมบาร์บิตาล (amobabital) 10  กรัม  

    2) เพนตาโซซีน (pentazocine) 1 กรัม  

    3) เพนโตบาร์บิตาล (pentobarbital) 10 กรัม  

 วัตถุออกฤทธิในประเภท 4 

   1) โบรมาซีแพม (bromazepam) 6 กรัม  

   2) บิวโตบาร์บิตาล (butobarbital) 50 กรัม  

   3) คลอร์ไดอาซีพอกไซด์ (chlordiazepoxide) 250 กรัม  

   4) โคลบาแซม (clobazam) 10 กรัม  

   5) โคลนาซีแพม (clonazepam) 20 กรัม  

   6) คลอราซีเพท (clorazepate) 10 กรัม     

   7) ไดอาซีแพม (diazepam) 10 กรัม  

   8) เอทิล โลฟลาซีเพท (ethyl loflazepate) 10 กรัม  

   9) เกลืออนินทรีย์ของโบรไมด์ทุกชนิด (inorganic bromide) 90 กรัม  

   10) ลอราซีแพม (lorazepam) 2 กรัม  

   11) เมดาซีแพม (medazepam) 10 กรัม  

   12) ฟีโนบาร์บิตาล (phenobarbital) 100 กรัม  

   13) พนิาซีแพม (pinazepam) 5 กรัม  

   14) พราซีแพม (prazepam) 10 กรัม  

   15) โทฟีโซแพม (tofisopam) 50 กรัม  

  ก) มีการจัดทําใบสังจ่ายยาเสพย์ติดให้โทษในประเภท 2 (แบบ ย.ส.5) จัดทําบัญชี 

รับ-จ่าย ยาเสพตดิให้โทษประเภท 2 รายเดอืน (แบบ ย.ส.6) จัดทําบัญชี รับ-จ่าย ยาเสพติดให้

โทษประเภท 2 รายปี (แบบ ย.ส.7) และมีการเก็บรักษาไว้ทีคลนิิกอย่างน้อย 5 ปี 

  ข) ส่งรายงาน ย.ส.6,7ไปยังสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ภายใน 30 วัน 
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  ค) สุ่มตรวจสอบรายชือผู้ป่วยทีมีการจ่ายยาตาม แบบ ย.ส.5 มีการจ่ายให้กับ

ผู้ป่วยตามเวชระเบียนและมีลายมือชือ ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเป็นผู้จ่าย 

  ง ) สุ่มจํานวนยาเสพติดคงเหลือตรงตามบัญชีทีได้จัดทําไว้ 

 7.ในกรณีทีมีผลิตภัณฑ์สุขภาพไว้จ่ายให้กับผู้ ป่วยจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ทีถูกต้อง

ตามกฎหมาย เช่น ผลิตภัณฑ์อาหารต้องมีเลชสารบบอาหาร (อย.) เครืองสําอางต้องมีเลขจด

แจ้ง และต้องเป็นการจ่ายภายใต้คําสังแพทย์เท่านัน  

8.ห้องผ่าตัด 

 ความเห็นจากประธานราชวทิยาลยัวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย ได้ให้ข้อกําหนด/

นิยามของห้องผ่าตัดเลก็ หมายถงึ การทําหัตถการทีแพทย์มีการให้ sedation โดยวิธีการฉีดยา

ชาอย่างเดียว/หรือยารับประทานเพือทําให้ผู้ป่วยรู้สึกเคลิมแต่ไม่ถึงกับทําให้ผู้ป่วยหลับ 

บุคลากรทีดูแลผู้ ป่วย คือ ผู้ทีทําผ่าตัด หรืออาจมีพยาบาลหรือผู้ช่วยคอยดูแล สําหรับห้อง

ผ่าตดัใหญ่ ถ้ามีการให้ยาระงับความรู้สึก (การดมยา) รวมทังการให้ยาฉีดระงับความรู้สึกบาง

ชนิด คือ ยา Propofol ซึงยาชนิดนีถ้ามีการนําไปใช้ในคลินิกจะอันตรายมาก เพราะมีผลต่อ

ระบบหายใจ และอาจทําให้ความดันโลหิตลดตําลงได้ ดังนันควรมีมาตรฐานในการใช้ยา  

Propofol เสมือนยาระงับความรู้สึกชนิดหนึง ซึงบุคลากรทีดูแลผู้ป่วย จะต้องเป็นวิสัญญี

แพทย์ และถ้ามีการฉีดยาเพือให้ผู้ป่วยหลับบุคลากรทีดูแลผู้ ป่วย ควรเป็นบุคลากรทาง

การแพทย์ เช่น ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือพยาบาลทีได้รับการ อบรม เรืองการดูแล

ผู้ป่วยระบบทางเดนิหายใจ 

 

แนวทางควบคุมมาตรฐานสถานพยาบาล  เพือความปลอดภัยของผู้ ป่วยจากการทําศัลยกรรมและการ

เสริมสวยในสถานพยาบาลภาคเอกชน 

 กําหนดขนาดของพนืทีห้องผ่าตัดเลก็ไม่น้อยกว่า 3 เมตร X 4 เมตร ควรมีพนืทีไม่น้อย

กว่า 20 ตารางเมตร และให้ดูรายละเอียดเพมิสําหรับคลินิกเก่าทีมีพืนทีไม่ถึง 20 ตารางเมตร 

และได้รับการอนุญาตไปแล้ว  ควรจะต้องมีการปรับแก้ไข หรือได้รับข้อยกเว้น 

  มาตรฐ านค วา มป ลอดภั ย เ รื อง เค รื องมื อ แพ ท ย์ / อุ ป กรณ์ ที จํ า เ ป็ น ใ น                                 

ห้องผ่าตัด เล็ก ทีจําเป็นต้องมี ได้แก่  

  1) ถังออกซิเจน  

  2) ถุงบีบลมพร้อมหน้ากากครอบช่วยการหายใจ (Ambubag)   

  3) Patient mornitor ซึงจะ mornitor ผู้ป่วยในเรืองคลืนไฟฟ้าหัวใจ (EKG)  ความดัน

โลหิต (Blood Pressure) ชีพจร (Pulse) และการวัดความอิมตัวออกซิเจนของฮีโมโกลบินจากชีพจร 

(OxygenSaturation)ส่วนระบบไฟฟ้าสํารองและเครืองกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้าไม่จําเป็นต้องมี 

 อุปกรณ์เครืองมือแพทย์ในห้องผ่าตัดใหญ่ ทีจาํเป็นต้องมี ได้แก่  

  1)  ถังออกซิเจน หรือออกซิเจนทีส่งผ่านมาทางท่อส่งก๊าซ (Pipe line) 

  2)  ถุงบีบลมพร้อมหน้ากากครอบช่วยการหายใจ (Ambubag)   

  3)  Patient mornitor ซึงจะmornitor ผู้ ป่วยในเรืองคลืนไฟฟ้าหัวใจ (EKG) ความดันโลหิต 

(Blood Pressure) ชีพจร (Pulse) และการวัดความอิมตัวออกซิเจนของฮีโมโกลบินจากชีพจร 

(OxygenSaturation) 

  4)  เครืองกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้า        
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   5)  เครืองดูดเสมหะ 

  6)   ห้องพกัฟืน  ควรมีขนาดไม่น้อยกว่า 8 ตารางเมตร       

  7) เครืองมือดมยา 

  8) ชุดใส่ท่อหายใจ (ชุด Laryngoscope)  

     

 หมายเหตุ: ตัวหนังสือทึบดําเข้มและเอียง หมายถึง ร่างแนวทางทีได้มีการพัฒนา

ปรับเปลียนแก้ไข เปลียนแปลงไปจากเดิม 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ภาคผนวก ข 

     การพิจารณาของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
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ภาคผนวก ค 

หนังสือขอความอนุเคราะห์เข้าร่วมสนทนากลุ่ม 
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ภาคผนวก ง 

หนังสือขอความอนุเคราะห์การเก็บรวบรวมข้อมูล 
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ประวัติผู้วจัิย 

 

ชือ – สกุล   

ทีอยู่ 

ทีทํางาน 

 

ประวัติการศึกษา 

     พ.ศ. 2547 

     พ.ศ. 2554  

 

 

 

ประวัติการทํางาน 

     พ.ศ. 2548 – 2550 

 

     พ.ศ. 2550 – ปัจจุบนั 

 

 

 

นางสาวนิสา  คาํกองแก้ว 

6 หมู่ที 6 ตาํบลหว้ยพระ อาํเภอดอนตูม จงัหวดันครปฐม 73150 

สํานกังานสาธารณสุขจงัหวดันครปฐม 170 ถนนเทศาตําบลพระ

ปฐมเจดีย ์ อาํเภอเมืองนครปฐม จงัหวดันครปฐม 73000 

สําเร็จการศึกษาเภสัชศาสตร์บณัฑิต มหาวทิยาลยัศิลปากร 

ศึกษ าต่อระดับปริญญามหาบัณฑิต  สาขาคุ ้มครองผู ้บ ริโภ ค          

ดา้นสาธารณสุข บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 

 

 

เภสัชกรปฏิบตัิการ กลุ่มงานคุม้ครองผูบ้ริโภคและเภสัชสาธารณสุข 

สํานกังานสาธารณสุขจงัหวดัสุพรรณบุรี 

เภสัชกรชาํนาญการ กลุ่มงานคุม้ครองผูบ้ริโภคและเภสชัสาธารณสุข 

สํานกังานสาธารณสุขจงัหวดันครปฐม 

 


	Title_page
	Abstract
	Content
	Chapter1
	Chapter2
	Chapter3
	Chapter4
	Chapter5
	Bibliography
	Appendix

