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บทที 1
บทนํ า
ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปั ญหา
คลิ นิ ก เวชกรรมและคลิ นิ ก เฉพาะทางด้านเวชกรรม เป็ นลัก ษณะสถานพยาบาล
ประเภททีไม่รับผูป้ ่ วยไว้คา้ งคืนตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 คลิ นิกเวชกรรมเป็ น
คลินิกทีจัดให้มีการประกอบวิชาชีพเวชกรรมซึ งดําเนิ นการโดยผูป้ ระกอบวิชาชี พเวชกรรม และ
คลิ นิ ก เฉพาะทางด้า นเวชกรรม เป็ นคลิ นิ ก ทีจัดให้มีก ารประกอบวิช าชี พเฉพาะทางเวชกรรม
ซึ งดํา เนิ น การโดยผู ้ ประกอบวิ ช าชี พเวชกรรมและต้อ งได้รั บวุฒิ บ ัตรหรื อ หนัง สื อ อนุ ม ัติ จาก
แพทยสภา[1] จากรายงานสํานัก สถานพยาบาลและการประกอบโรคศิ ลปะ ปี พ.ศ. 2558 พบว่ามี
คลินิกประเภทต่าง ๆ จํานวนทังสิ น 23,054 แห่ ง ในจํานวนนี มีค ลินิก เวชกรรม จํานวน 8,420 แห่ ง
และมีคลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง จํานวน 2,484 แห่ ง [2] ซึ งจะเห็ นได้วา่ คลินิกเวชกรรมและคลิ นิก
เฉพาะทางด้านเวชกรรม คิดเป็ นร้ อ ยละ 47.30 ของจํานวนคลิ นิกและทังหมดเป็ นสถานพยาบาล
เอกชน
กระทรวงสาธารณสุ ขเป็ นหน่วยงานทีมีบทบาทสําคัญในการตรวจสอบ ควบคุม กํากับ
สถานพยาบาล โดยเฉพาะสถานพยาบาลเอกชน ให้ได้มาตรฐานตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล
พ.ศ. 2541 ซึ งกําหนดให้ผปู ้ ระกอบกิจการสถานพยาบาลต้องขออนุ ญาตต่อผูอ้ นุ ญาตก่ อนทีจะเปิ ด
ดําเนินการ โดยคลินิ กทีมีสถานทีตังอยู่ในจังหวัดกรุ ง เทพมหานคร ยืนคําร้ องขออนุ ญาตทีสํา นัก
สถานพยาบาลและการประกอบโรคศิ ล ปะ กระทรวงสาธารณสุ ข ส่ วนต่ างจังหวัดยื นคําร้ องขอ
อนุญาตทีสํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัด ทังนี การขออนุ ญาตเปิ ดคลินิก ผูร้ ั บอนุ ญาตจะต้อ งปฏิ บตั ิ
ตามแนวทางการตรวจมาตรฐานคลินิก ของแต่ละประเภทและผ่ านการตรวจมาตรฐานคลินิก เพือ
ประกอบการพิจารณาอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที เมือคลินิกได้รับอนุญาตให้เปิ ดดําเนินการแล้ว
ผูร้ ั บอนุญาตต้อ งปฏิ บตั ิให้เป็ น ไปตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล ทังนี เพื อเป็ นการคุ ้มครอง
ผูบ้ ริ โภค กระทรวงสาธารณสุ ขในฐานะหน่ วยงานผู ้รับผิ ดชอบหลัก ได้จดั ให้มีพนักงานเจ้าหน้า ที
ตรวจมาตรฐานคลินิกดังกล่าว ให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 มาตรา 45
อย่างสมําเสมอ และหากตรวจพบว่าคลินิ กดังกล่า วมี เครื องมือ เครื องใช้ ยาและเวชภัณฑ์ ที อาจ
ก่ อ ให้เ กิ ดอัน ตรายต่ อ ผู ้ทีรั บบริ ก าร ผู ้อ นุ ญ าตมี อ ํา นาจออกคํา สั งให้ค ลิ นิ ก แก้ ไขปรั บ ปรุ งให้
เหมาะสมในระยะเวลาทีกําหนด [1]

1

2
การตรวจมาตรฐานคลิ นิ ก โดยส่ ว นใหญ่แ ล้ว จะดํา เนิ น การอย่ า งน้ อ ยปี ละครั ง
โดยพนักงานเจ้าหน้าทีต้องแสดงบัตรพนักงานเจ้าหน้าทีและเข้าไปในสถานพยาบาลในระหว่าง
เวลาทําการเพีอทํา การตรวจสอบและควบคุ มให้เ ป็ นไปตามตามพระราชบัญ ญัติส ถานพยาบาล
พ.ศ.2541 รวมทังอาจมี ห นัง สื อ เรี ย กผู ้ รั บ อนุ ญ าต ผู ้ ด ํา เนิ น การ หรื อ ผู ้ประกอบวิช าชี พใน
สถานพยาบาลหรื อ เจ้าหน้า ทีของสถานพยาบาลมาให้ถ ้อยคํา หรื อชี แจงหรื อ ให้ส่ง เอกสารหรื อ
หลักฐานทีเกี ยวข้องมาเพื อประกอบการพิจารณาและยึดหรื อ อายัดบรรดาเอกสารหรื อสิ งของใน
กรณี ทีพบการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติเพือเป็ นหลัก ฐานในการดําเนิ นคดี [1] ซึ งการ
ตรวจมาตรฐานในคลิ นิ ก นอกจากพนัก งานเจ้า หน้ า ที จะตรวจมาตรฐานตามพระราชบัญ ญัติ
สถานพยาบาล พ.ศ.2541 แล้ว เพือความปลอดภัยของผูป้ ่ วยหรื อ ผูร้ ับบริ การ พนัก งานเจ้าหน้าทียัง
ต้อ งตรวจผลิ ตภัณฑ์สุ ข ภาพอืนที เกี ยวข้องทีมีอ ยู่ในคลินิ ก อีกด้วย ซึ งผลิต ภัณ ฑ์สุขภาพที พบใน
คลิ นิก เวชกรรมและคลินิก เฉพาะทางด้านเวชกรรม ได้แก่ เครื องสํ า อาง ผลิต ภัณฑ์เ สริ มอาหาร
วัตถุ ทีออกฤทธิ ต่ อ จิต และประสาท ยาเสพติด ให้โ ทษที ใช้ทางการแพทย์ ตามพระราชบัญ ญัติ
ต่าง ๆ ทีเกี ยวข้อง
จากข้อ มู ล ของกระทรวงสาธารณสุ ข มี จาํ นวนเรื องร้ อ งเรี ย นของคลิ นิ ก ทังหมด
ในปี งบประมาณ 2558 พบว่าจํานวนเรื องร้ อ งเรี ยนเกี ยวกับสถานพยาบาลทังหมด 341 เรื อง
เรื องทีมีการร้ องเรี ยน สู งสุ ด 6 อัน ดับแรก ได้แ ก่ 1. เรื องการใช้บริ การสถานพยาบาล (133 เรื อง)
2. มาตรฐานการรักษาพยาบาล (116 เรื อง) 3. ค่ารั กษาพยาบาลแพง (39 เรื อง) 4. ขอให้ตรวจสอบ
สถานพยาบาล (24 เรื อง) 5. คลินิกเถือน/หมอเถื อน (9 เรื อง) 6.การโฆษณาสถานพยาบาลทีฝ่ าฝื น
(8 เรื อง) [3, 4] นอกจากนีจากการปฏิ บตั ิ งานของพนัก งานเจ้าหน้าทีที ผ่านมา พบว่ามี ค ลินิกหลาย
แห่ งทียังปฏิบตั ิไม่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยมักตรวจพบผลิตภัณฑ์สุขภาพทีไม่ถกู ต้อง ได้แ ก่ ยาฉี ด
ทีไม่มีทะเบียน ยาฉี ดทีมีส่วนผสมกลูตาไธโอน ยาฉี ดทีเป็ นสารสกัดจากรกแกะ ยาฉี ดสเต็มเซลล์
วัต ถุ อ อกฤทธิ ต่อ จิ ต และประสาทปลอมและไม่ ไ ด้ขึ นทะเบี ยน เครื องมื อ แพทย์ที ได้จ ดแจ้ง
รายละเอี ย ด ผลิ ตภัณฑ์เ สริ ม อาหารแสดงฉลากไม่ถู ก ต้อ ง ผลิตภัณ ฑ์เ ครื องสํ าอางแสดงฉลาก
ไม่ถูกต้อง [5] รวมทังการโฆษณาชวนเชื อ โฆษณาเครื องมือแพทย์โดยไม่ได้รับอนุ ญาต โฆษณา
คุณประโยชน์อาหารโดยไม่ได้รับอนุญาต [6]
ปั จจุ บัน สํ านัก สถานพยาบาลและการประกอบโรคศิ ล ปะ กระทรวงสาธารณสุ ข
ได้กาํ หนดแนวทางการตรวจคลิ นิกเวชกรรมและคลิ นิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม ในปี พ.ศ. 2557
สํ า หรั บ พนัก งานเจ้า หน้ า ที ในการตรวจคลิ นิ ก เวชกรรมและคลิ นิ ก เฉพาะทางด้า นเวชกรรม
โดยออกแบบและพัฒนาตามข้อ กฎหมายในพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 เพียงอย่าง

3
เดียวซึ งแนวทางการตรวจดังกล่าวยังไม่มีรายละเอี ยดครอบคลุมถึ งการตรวจผลิตภัณฑ์สุขภาพอืน
ได้แก่ เครื องสําอาง ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร วัตถุทีออกฤทธิ ต่อจิตและประสาท ยาเสพติดให้โทษที
ใช้ทางการแพทย์ รายละเอี ยดด้า นการโฆษณา ห้องเอกซเรย์ และห้อ งผ่ า ตัด ซึ งไม่ สะดวกกับ
พนักงานเจ้าหน้าทีและผูร้ ับอนุ ญาตเนืองจากต้องมีการเข้าตรวจสอบหลายครัง
นอกจากนียังพบว่าการปฏิบตั ิงานของพนักงานเจ้าหน้าทีในปัจจุบนั พนักงานเจ้าหน้าที
ต้องลงบันทึกการตรวจมาตรฐานคลินิกและต้องสรุ ปผลการตรวจและข้อเสนอแนะของพนัก งาน
เจ้าหน้าที อีกแบบฟอร์ ม ทําให้ตอ้ งปฏิบตั ิงานซําซ้อน และการตรวจสอบมาตรฐานคลินิกเวชกรรม
และคลินิก เฉพาะทางด้านเวชกรรมที ออกตามพระราชบัญญัติ สถานพยาบาล พ.ศ.2541 ทีใช้อ ยู่
ปั จจุ บัน ยังให้ดุล ยพิ นิ จกับ พนัก งานเจ้า หน้ าที อย่ า งกว้า งขวางทํา ให้เ กิ ด ปั ญ หาในการตี ค วาม
กฎหมายทีแตกต่างกัน ซึ งมีผ ลกระทบต่อผูร้ ับอนุญาตและผูด้ าํ เนินการสถานพยาบาลหลายประการ
[7] และการปฏิ บตั ิงานของพนักงานเจ้าหน้าทีไม่เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
ดังนันเพือเป็ นการอํานวยความสะดวกกับพนัก งานเจ้าหน้า ที ผูว้ ิจยั จึงได้พฒั นาแนว
ทางการตรวจคลินิกเวชกรรมและคลินิ ก เฉพาะทางด้านเวชกรรมขึ นจากแบบตรวจเดิ มของสํ านัก
สถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กระทรวงสาธารณสุ ข โดยได้นาํ ข้อกฎหมายทีเกี ยวข้อ ง
กับมาตรฐานการตรวจคลินิกมาระบุให้ชดั เจนเพือลดปั ญหาการใช้ดุลยพินิจของพนักงานเจ้าหน้าที
และให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับการให้บริ การในปั จจุบนั และมีความครอบคลุมถึงมาตรฐาน
อืนๆตามพระราชบัญญัติทีเกี ยวข้อง
วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
เพือพัฒนาแนวทางการตรวจคลินิกเวชกรรมและคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม
ขอบเขตของการศึ กษา
การศึกษาครังนี เพือพัฒนาแนวทางการตรวจคลินิกเวชกรรมและคลินิกเฉพาะทางด้าน
เวชกรรมในการตรวจมาตรฐานเพือตรวจอนุ ญาตเปิ ดใหม่ และตรวจเฝ้ าระวัง ไม่ รวมแนวทางการ
ตรวจคลินิกประเภทอืน โดยพัฒนาและปรับปรุ งจากแนวทางการตรวจคลินิกเวชกรรมและคลิ นิก
เฉพาะทางด้า นเวชกรรม ของสํ า นัก สถานพยาบาลและการประกอบโรคศิ ล ปะ กระทรวง
สาธารณสุ ข ซึ งพัฒนาปรับปรุ งล่าสุ ดเมือปี พ.ศ. 2557 โดยเพิมประเด็นการตรวจมาตรฐานด้านอืนที
เกี ยวข้องในคลินิก ได้แก่ ห้องผ่าตัด ห้องเอกซเรย์ การโฆษณา วัตถุทีออกฤทธิ ต่อจิตและประสาท
ยาเสพติดให้โทษทีใช้ทางการแพทย์ เครื องสําอาง และผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร
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ประโยชน์ ทีคาดว่ าจะได้ รับจากงานวิจัย
ได้แนวทางการตรวจคลินิกเวชกรรมและคลิ นิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม ทีใช้ในการ
ตรวจมาตรฐานคลินิกเวชกรรมและคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม
กรอบแนวคิดการศึกษา
จากขอบเขตเนือหาทีต้องการศึ กษาการพัฒนาแนวทางการตรวจคลิ นิกเวชกรรมและ
คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมสามารถเขียนเป็ นกรอบแนวคิดได้ดงั นี

ข้ อมูลทัวไป
เพศ
อายุ
ระยะเวลาทีปฏิบตั ิงาน
ระดับการศึกษาสู งสุ ด
ตําแหน่งงาน

ภาพที 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา

ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ข อ ง พนั ก ง าน เ จ้ า ห น้ า ที
สถานพยาบาลที มี ต่อ ร่ างแนวทางการตรวจ
คลิ นิ ก เวชกรรมและคลิ นิ ก เฉพาะทางด้า น
เวชกรรม

1.

2.

สํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิ ลปะ กรมสนับสนุนบริ ก ารสุ ขภาพ กระทรวง
สาธารณสุ ข, พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 และฉบับแก้ไขเพิมเติม พร้ อมด้วย
กฎกระทรวงและประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข ที ออกตามความในพระราชบัญ ญัติ
สถานพยาบาล พ.ศ. 2541. 2558: โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก. 246.
สํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิ ลปะ กรมสนับสนุนบริ ก ารสุ ขภาพ กระทรวง
สาธารณสุ ข. สถิ ติ/ข้อมูล สถานพยาบาลเอกชน. 2559 [ cited 2559 1มกราคม 2559] ;
Available

from:

http://mrd.hss.moph.go.th/uploadFiles/document/D00000001603_26713.pdf.

3.

กองกฎหมาย กรมสนับสนุนบริ การสุ ขภาพ. รายงานเรื องร้องเรี ยน เดือน พฤศจิกายน 2557
-เ ม ษ าย น 25 58. 2559 [ cited 25 59 22/ 7/ 255 9] ; Available from:
http://law.hss.moph.go.th/display_document.jsp?id=D00000001519.
4.
กองกฎหมาย กรมสนับ สนุ น บริ การสุ ข ภาพ กระทรวงสาธารณสุ ข. เรื องร้ อ งเรี ยน
ปี งบประมาณ 2558 ข้อมูลเดือนพฤษภาคม 2558 -กันยายน 2558
2 5 5 9
[ cited;
Available
from:
http://law.hss.moph.go.th/display_document.jsp?id=D00000001611.
5.
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา. ภาพข่ าวกิ จกรรม ตรวจจับ เดอะ ซิ บส์ คลิ นิกเวช
ก ร ร ม ส า ข า สี ล ม . 2 5 5 6 [ cited;
Available
from:
http://www.fda.moph.go.th/www_fda/data_center/ifm_mod/nw/%E0% B8% A0% E0
%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8
%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%9A
%E0%B9%80%E0%B8%94% E0% B8%AD%E0% B8% B0% E0% B8%8B%E0% B8% B4% E0
%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B9%8C_%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B
8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81.pdf.
6.
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา. แจ้งผลการเปรี ยบเทียบปรับ. 2556 [cited 2557
7 / 4 / 2 5 5 7 ] ;
Available
from:
http://www.fda.moph.go.th/www_fda/data_center/ifm_mod/nw/%E0% B9%81% E0
%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8
%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2
%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0
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7.

%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A_(%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B
8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1_56)_%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%
B8%87%E0%B8%9A_57.pdf.
ประนอม วิไ ลรั ต น์ , การออกคํา สั งทางปกครองเพื อปิ ดสถานพยาบาลและเพิ ก ถอน
ใบอนุญาต ตามพระราชบัญญติ สถานพยาบาล พ.ศ. 2541, in นิศ าสตร์ มหาบัณฑิต. 2547,
มหาวิทยาลัยรามคําแหง: สถานพยาบาลมหาวิทยาลัยรามคําแหง. สํานักหอสมุดกลาง.

บทที 2
เอกสารและงานวิจัยทีเกียวข้อง
การศึ ก ษาเรื อง การพัฒนาแนวทางการตรวจคลิ นิ ก เวชกรรมและคลิ นิ ก เวชกรรม
เฉพาะทาง ตามพระราชบัญ ญัติ ส ถานพยาบาล พ.ศ. 2541 ในครั งนี ผู ้วิจยั ได้ทาํ การทบทวน
วรรณกรรมทีเป็ น เนื อหาทางด้านวิชาการสาระสํ าคัญของกฎหมายที เกี ยวข้อ ง แนวคิ ดทฤษฎี ที
เกี ยวข้องกับงานวิจยั โดยแบ่งเนือหาออกเป็ น 4 ส่ วน ดังต่อไปนี
1. สาระสําคัญของพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541
2. มาตรฐานทีเกียวข้องกับคลินิกเวชกรรมและคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม
3. สาระสําคัญกฎหมายอืนทีเกี ยวข้อง
4. แนวคิดเกี ยวกับการพัฒนาการตรวจประเมิน
5. แนวคิดเกี ยวกับกระบวนการประชุ มระดมสมอง
6. งานวิจยั และเอกสารทีเกียวข้อง
1. สาระสํ าคัญของพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541
พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 และฉบับแก้ไขเพิมเติมมีเจตนารมณ์ เพือให้
เกิ ดความคุม้ ครองประชาชนผูร้ ับบริ การจากสถานพยาบาลมากยิงขึน (หมายเหตุทา้ ยพระราชบัญญัติ
ยาพ.ศ. 2541 และฉบับแก้ไขเพิมเติม) ซึ งการพัฒนาแนวทางการตรวจคลิ นิกเวชกรรมและคลิ นิก
เฉพาะทางด้า นเวชกรรมพระราชบัญ ญัติส ถานพยาบาล พ.ศ. 2541 และฉบับแก้ไขเพิ มเติ ม
กฎกระทรวงและประกาศกระทรวงสาธารณสุ ขทีออกตามความในพระราชบัญญัติส ถานพยาบาล
พ.ศ.2541สามารถจําแนกสาระสําคัญของบทบัญญัติได้ดงั ต่อไปนี
สถานพยาบาล หมายถึง สถานทีหรื อ ยานพาหนะทีมีการให้บริ ก าร การประกอบโรค
ศิลปะหรื อการประกอบวิชาชีพ โดยกระทําเป็ นปกติธุระ จะเก็บค่าบริ การการรักษาหรื อไม่ก็ตาม
แต่ไม่รวมถึงร้ านขายยา
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ผูร้ ับอนุญาต หมายความว่า ผูไ้ ด้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิ จการสถานพยาบาล ซึงจะ
เป็ นผูป้ ระกอบโรคศิลปะหรื อผูป้ ระกอบหรื อไม่ก็ได้
ผูด้ าํ เนินการ หมายความว่า ผูไ้ ด้รับในอนุญาตให้ดาํ เนิ นการสถานพยาบาล ต้อ งเป็ นผู ้
ประกอบโรคศิลปะหรื อผูป้ ระกอบวิชาชีพเท่านัน
ผูป้ ระกอบวิช าชี พ หมายความว่า ผู้ประกอบโรคศิ ล ปะ ผู ้ประกอบวิชาชี พเวชกรรม
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ ทันตกรรม เภสัชกรรม กายภาพบําบัด เทคนิคการแพทย์ การแพทย์
แผนไทย การแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรื อผูป้ ระกอบวิชาชีพอืนตามทีรัฐมนตรี กาํ หนด
ใบอนุ ญาต หมายความว่า ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล หรื อ ใบอนุญาต
ให้ดาํ เนิ นการสถานพยาบาล
พนัก งานเจ้า หน้ า ที หมายความว่า ผู้ซึ งรั ฐ มนตรี แต่ ง ตังให้เ ป็ นผู ้ปฏิ บ ัติ ก ารตาม
พระราชบัญญัตสิ ถานพยาบาล พ.ศ. 2541 รายละเอี ยดระบุในประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข เรื อง
แต่งตังพนักงานเจ้าหน้าทีเพือปฏิบตั ิการตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 ทีปฏิบตั ิ งาน
ณ สํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดและสํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิ ลปะ
ผูอ้ นุญาต หมายความว่า ปลัดกระทรวงสาธารณสุ ขหรื อผูท้ ีปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข
มอบหมาย
การประกอบกิจการสถานพยาบาลและการดําเนินการสถานพยาบาล
สถานพยาบาลแบ่งเป็ น 2 ประเภท ได้แก่
1. สถานพยาบาลประเภททีไม่รับผูป้ ่ วยไว้คา้ งคืน
2. สถานพยาบาลประเภททีรับผูป้ ่ วยไว้คา้ งคืน
การออกใบอนุ ญาตให้ ประกอบกิ จการสถานพยาบาล ผู้อ นุ ญ าตจะต้อ งจัด เตรี ย ม
เอกสารแผนการจัด ตังสถานพยาบาล เวชภัณ ฑ์ เครื องมื อ เครื องใช้ ผู ้ ป ระกอบวิ ช าชี พ
ชือสถานพยาบาล ให้ถูกต้องครบถ้วน
ผูร้ ั บอนุ ญาตต้อ งแสดงรายละเอี ยด ชื อสถานพยาบาล รายการเกี ยวกับผู ้ป ระกอบ
วิชาชีพเวชกรรม อัตราค่ารักษาพยาบาล สิ ทธิ ผปู ้ ่ วย ในทีเปิ ดเผยและเห็นได้ง่า ย ณ สถานพยาบาล
นัน
ผูร้ ับอนุญาตต้องปฏิบตั ิ ดังนี
1. แสดงใบอนุญาตไว้ในทีเปิ ดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานพยาบาลนัน
2. ต้อ งยืนคํา ขอชําระค่า ธรรมเนีย มการประกอบกิ จการสถานพยาบาลและต่ อ อายุ
ใบอนุญาตรายปี ภายในวันที 31 ธันวาคมของทุกปี เว้นแต่ในปี นันต้อ งต่ อใบอนุญาตให้ประกอบ
กิจการสถานพยาบาล หากชําระเกินวันทีกําหนด ต้องชําระเงินเพิมร้ อยละห้าต่อเดือน เศษของเดือน
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ให้คิดเป็ นหนึ งเดือน เมือชําระค่าธรรมเนียมแล้วจะได้หลักฐานการชําระค่าธรรมเนียมการประกอบ
กิจการสถานพยาบาลรายปี โดยต้อ งนําหลัก ฐานนี ไปปิ ดไว้ในที เปิ ดเผยและเห็นได้ชดั เจนบริ เวณ
ทางเข้าสถานพยาบาล
ผู้ดําเนินการสถานพยาบาล มีหน้ าทีและความรับผิดชอบ ได้ แก่
1. ควบคุมและดูแลผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรมในสถานพยาบาล ให้ประกอบวิชาชี พ
ไม่ผิดไปจากสาขา ทีขอรับใบอนุญาต หรื อมิให้บุคคลอืนซึ งมิใช่ ผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรมทําการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมในสถานพยาบาล
2. มิให้มีการรับผูป้ ่ วยไว้คา้ งคืน เว้นแต่กรณี ฉุกเฉิ นซึ งหากไม่รับไว้อาจเกิ ดอันตรายแก่
ผูป้ ่ วย
3. ดูแ ลสถานพยาบาลให้ส ะอาด เรี ย บร้ อ ย ปลอดภัยและเหมาะสมแก่ ก ารใช้เ ป็ น
สถานพยาบาล
ผู้รับอนุญาตและผู้ดําเนินการมีหน้ าทีและความรับผิดชอบร่ วมกัน ดังนี
1. จัดให้มีผู้ประกอบวิชาชีพ ตลอดเวลาทําการ
2. มีเครื องมือ เครื องใช้ ยา และเวชภัณฑ์ทีจําเป็ นประจําสถานพยาบาลนันตามชนิ ดที
กําหนดในกฎกระทรวง
3. มีและรายงานหลักฐานเกียวกับผู้ประกอบวิชาชี พในสถานพยาบาลและผู ้ป่วยและ
เอกสารอื นทีเกี ยวข้อ งกับการรั ก ษาพยาบาลตามหลัก เกณฑ์ วิธี ก าร และเงื อนไขที กํา หนดใน
กฎกระทรวงโดยต้องเก็บรักษาไว้ให้อยู่ในสภาพทีตรวจสอบได้ไม่น้อยกว่าห้าปี นับแต่ วนั ทีจัดทํา
4. ควบคุมและดู แ ลการประกอบกิ จการสถานพยาบาลให้เป็ นไปตามมาตรฐานการ
บริ การ
ผู ้รั บ อนุ ญ าตและผู ้ ด ํา เนิ น การของสถานพยาบาลต้ อ งควบคุ มและดู แ ลให้ มี ก าร
ช่ วยเหลื อเยียวยาแก่ ผู้ป่วย ซึ งอยู่ในสภาพอัน ตรายและจําเป็ น ต้อ งได้รั บการรั ก ษาพยาบาลโดย
ฉุ กเฉิ นเพือให้ผปู ้ ่ วยพ้นจากอันตรายตามมาตรฐานวิชาชีพและตามประเภทสถานพยาบาลนันๆ
เมือให้การช่วยเหลือเยียวยาแก่ผปู ้ ่ วยแล้ว ถ้ามีความจําเป็ นต้องส่ งต่อหรื อผูป้ ่ วยมีค วาม
ประสงค์จะไปรับการรักษาพยาบาลทีสถานพยาบาลอื น ผู ้รับอนุ ญาตและผู ้ดาํ เนิ น การต้อ งจัดให้มี
การจัดส่ งต่อไปยังสถานพยาบาลอืนตามความเหมาะสม
ผูร้ ับอนุ ญาตหรื อ ผูด้ าํ เนิน ห้ามโฆษณาหรื อ ประกาศหรื อยินยอมให้ผู้อืนโฆษณาชื อ
ที ตังหรื อ กิ จการของสถานพยาบาล หรื อ คุ ณวุ ฒิ หรื อ ความสามารถของผู ้ประกอบวิช าชี พใน
สถานพยาบาลเพือชักชวนให้มีผูม้ าขอรับบริ การจากสถานพยาบาลของตน โดยใช้ขอ้ ความอันเป็ น
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เท็จ หรื อ โอ้อ วดเกิ น ความจริ ง หรื อ น่ า จะก่ อ ให้ เ กิ ดความเข้า ใจผิ ด ในสาระสํ า คัญ เกี ยวกับการ
ประกอบกิ จการของสถานพยาบาล
มาตรา 45 ตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 กําหนดให้พนัก งานเจ้าหน้าที
ไปตรวจมาตรฐานสถานพยาบาล โดยสมําเสมอ ถ้า พบว่า สถานพยาบาลตลอดจนเครื องมื อ
เครื องใช้ ยาและเวชภัณ ฑ์ข องสถานพยาบาล มีล ัก ษณะที อาจก่ อ ให้เ กิ ดอัน ตรายต่ อ ผู ้ทีอยู่ใ น
สถานพยาบาลหรื อผูท้ ีอยูใ่ กล้เคียงกับสถานพยาบาล ผูอ้ นุ ญาตมีอาํ นาจออกคําสังให้ผูร้ ั บอนุ ญาต
แก้ไขปรับปรุ งให้เหมาะสมภายในระยะเวลาทีกําหนดได้
การกําหนดชื อสถานพยาบาลและการแสดงรายละเอี ยดเกี ยวกั บ ชื อสถานพยาบาล
ผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล อัตราค่ ารักษาพยาบาล ค่าบริการและสิ ทธิ ของผู้ป่วย พ.ศ. 2558
1. ผูข้ อรับใบอนุญาตให้ประกอบกิ จการสถานพยาบาลต้องจัดให้มีชือสถานพยาบาล
ตามทีกําหนด ดังต่อไปนี
1.1 คํา นําหน้าชื อหรื อ ต่ อ ท้า ยชื อสถานพยาบาลต้อ งประกอบด้วยลัก ษณะของ
สถานพยาบาลและลักษณะการให้บริ การของสถานพยาบาลทีขออนุญาต
1.2 ชือสถานพยาบาลจะต้องไม่ใช้คาํ หรื อข้อความที มีลกั ษณะชักชวนหรื อโอ้อวด
เกิ น ความจริ ง หรื ออาจทํา ให้ เ กิ ด ความเข้ า ใจผิ ดในสาระสํ า คัญ เกี ยวกั บ การประกอบกิ จ การ
สถานพยาบาล
1.3 ชือสถานพยาบาลทีสื อความหมายหรื ออ้างอิงสถาบันพระมหากษัตริ ยจ์ ะกระทํา
มิได้ เว้นแต่ได้รับพระบรมราชานุ ญาตหรื อพระราชานุญาต
1.4 ชือสถานพยาบาลทีตังอยู่ในอําเภอหรื อในเขตเดียวกันต้องมีชื อไม่ซากั
ํ นเว้นแต่
กรณี ทีผูข้ อรับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลใหม่และผูไ้ ด้รับใบอนุญาตให้ประกอบ
กิ จการสถานพยาบาลเดิ มเป็ นบุ ค คลหรื อ นิ ติบุค คลเดี ยวกัน หรื อ มี หนังสื อ ยิ น ยอมจากผู ้ได้รั บ
ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลเดิมให้ใช้ชือซํากันได้แต่ตอ้ งมีตวั อักษรหรื อ หมายเลข
เรี ยงลําดับหรื อทีตังสถานทีต่อท้ายชือ
2. ผูร้ ับอนุ ญาตต้องแสดงรายละเอียดเกี ยวกับชื อสถานพยาบาลทีได้รับอนุ ญาตในที
เปิ ดเผย ณ สถานพยาบาลนันอย่างน้อยหนึงป้ ายดังต่อไปนี
2.1 จัด ทํา เป็ นแผ่ น ป้ ายแสดงชื อสถานพยาบาลเป็ นตัว อัก ษรไทย กรณี ใ ช้
ภาษาต่างประเทศด้วยขนาดตัวอักษรต้องเล็กกว่าอักษรไทยโดยระบุลกั ษณะของสถานพยาบาลไว้
ในแผ่นป้ ายดังกล่าวด้วย ทังนีกรณี ทีเป็ นสถานพยาบาลเฉพาะทางหรื อเฉพาะประเภทผูป้ ่ วยให้ระบุ
ลักษณะเฉพาะดังกล่าวไว้ดว้ ย
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2.2 แผ่นป้ ายแสดงชื อสถานพยาบาลต้อ งมีลกั ษณะเป็ นสี เหลียมผืนผ้า มีขนาดความ
กว้าง ไม่นอ้ ยกว่าสี สิ บเซนติเมตรและความยาวไม่นอ้ ยกว่าหนึงร้อยยีสิ บเซนติเมตรตัวอักษรแสดง
ชือสถานพยาบาลมีความสู งไม่นอ้ ยกว่าสิ บเซนติเมตรและตัวอักษรแสดงลักษณะการให้บริ การของ
สถานพยาบาลเลขทีใบอนุ ญาตให้ป ระกอบกิ จการสถานพยาบาลและจํานวนเตี ยงทีจัดให้บริ การ
ผูป้ ่ วยกรณี สถานพยาบาลประเภททีรับผูป้ ่ วยไว้คา้ งคืนมีความสู งไม่น้อยกว่าห้าเซนติเมตร
2.3 แสดงแผ่นป้ ายแสดงชือสถานพยาบาลไว้ในบริ เวณสถานพยาบาลหรื อตัวอาคาร
สถานพยาบาลโดยสามารถมองเห็นได้ชดั เจนจากภายนอก
2.4 เอกสารเวชระเบี ยนซองหรื อ ฉลากบรรจุ ยาหรื อ เวชภัณ ฑ์ต้อ งปรากฏชื อ
สถานพยาบาลและสถานทีติดต่อด้วย
3. สถานพยาบาลประเภททีไม่รับผูป้ ่ วยไว้คา้ งคืนให้ใช้พืนแผ่นป้ ายสี ขาวและตัวอักษร
ในแผ่นป้ ายแสดงชื อให้ใช้สีดงั ต่อไปนี
3.1 คลินิกเวชกรรมให้ใช้ตวั อักษรสี เขียว
3.2 คลินิกทันตกรรมให้ใช้ตวั อักษรสี ม่วง
3.3 คลินิกการพยาบาลและผดุงครรภ์ให้ใช้ตวั อักษรสี ฟ้า
3.4 คลินิกกายภาพบําบัดให้ใช้ตวั อักษรสี ชมพู
3.5 คลินิกเทคนิคการแพทย์ให้ใช้ตวั อักษรสี เลือดหมู
3.6 คลินิกการแพทย์แผนไทยให้ใช้ตวั อักษรสี นาเงิ
ํ น
3.7 คลินิกการประกอบโรคศิลปะให้ใช้ตวั อักษรสี นาตาล
ํ
3.8 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมให้ใช้ตวั อักษรสี เขียว
คลินิกเฉพาะทางด้านทันตกรรมให้ใช้ตวั อักษรสี ม่วง
3.9 สหคลินิกให้ใช้ตวั อักษรสี เขียวแก่
4. ให้ผูร้ ั บอนุ ญาตแสดงรายละเอี ยดเกี ยวกับ ผูป้ ระกอบวิช าชี พซึ งประกอบวิชาชี พ
ในสถานพยาบาลทีได้รับอนุญาตในทีเปิ ดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานพยาบาลนัน ดังต่อไปนี
จัดให้มีแผ่นป้ ายแสดงชือและชือสกุลของผูป้ ระกอบวิชาชี พและสาขาวิช าชี พพร้ อม
ระบุเลขทีใบอนุญาตประกอบวิชาชี พให้อ่านได้ชดั เจนและแสดงรู ปถ่ายทีถ่ายไม่เกินหนึ งปี มีขนาด
ความกว้างไม่น ้อยกว่าแปดเซนติ เมตรและความยาวไม่น้อยกว่าสิ บสามเซนติ เมตรโดยสี ข องพืน
แผ่นป้ ายให้ใช้สีนาเงิ
ํ นตัวอักษรในแผ่นป้ ายให้ใช้สีขาวและให้ติดแผ่นป้ ายไว้ในบริ เวณทีผูป้ ่ วยมา
ติดต่อขอใช้บริ การ
5. ให้ผรู ้ ับอนุญาตแสดงรายละเอียดเกี ยวกับอัตราค่ารั ก ษาพยาบาลและค่าบริ ก ารที
สถานพยาบาลในทีเปิ ดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานพยาบาล โดยจัดทําเป็ นแผ่นประกาศแผ่นพับเล่ม
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หรื อแฟ้ มเอกสารหรื อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แ สดงให้ผู้ป่วยทราบและจัดทําแผ่ นป้ ายให้อ่านได้
ชัดเจนด้วยตัวอักษรไทยขนาดความสู งไม่นอ้ ยกว่าสิ บเซนติเมตรแสดงให้ผปู ้ ่ วยทราบว่าจะสอบถาม
อัตราค่ารักษาพยาบาลและค่าบริ การของสถานพยาบาลได้ทีใดโดยแสดงไว้ในทีทีเห็นได้ชดั เจน
6. ผูร้ ับอนุญาตแสดงรายละเอียดเกียวกับสิ ทธิ ของผูป้ ่ วยในทีเปิ ดเผยและเห็นได้ง่าย ณ
สถานพยาบาลทีได้รับอนุญาตโดยจัดทําแผ่นป้ ายให้อ่านได้ชดั เจนด้วยตัวอักษรไทยขนาดความสู ง
ไม่นอ้ ยกว่าหนึงเซนติเมตรและติดไว้ทีแผนกผูป้ ่ วยนอกและผูป้ ่ วยในกรณี สถานพยาบาลประเภทที
รับผูป้ ่ วยไว้คา้ งคืน
ลักษณะสถานพยาบาล ประเภททีไม่ รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน ได้แก่
1. คลิ นิ ก เวชกรรม หมายความว่า คลิ นิ ก ทีจัดให้มีก ารประกอบวิชาชี พเวชกรรม
ซึ งดําเนิ นการโดยผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรม
2. คลินิกทันตกรรม หมายความว่า คลินิกทีจัดให้มีการประกอบวิชาชี พทันตกรรม ซึ ง
ดําเนินการโดยผูป้ ระกอบวิชาชีพทันตกรรม
3. คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ หมายความว่า คลิ นิกทีจัดให้มีการประกอบ
วิชาชีพการพยาบาล และการประกอบวิชาชีพการผดุงครรภ์ ซึ งดําเนิ นการโดยผูป้ ระกอบวิชาชีพการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์ ชันหนึง
4. คลิ นิ ก กายภาพบํ า บัด หมายความว่ า คลิ นิ ก ที จัด ให้ มี ก ารประกอบวิ ช าชี พ
กายภาพบําบัด ซึ งดําเนินการโดยผูป้ ระกอบวิชาชี พกายภาพบําบัด
5. คลินิกเทคนิคการแพทย์ หมายความว่า คลินิกทีจัดให้มีการประกอบวิชาชี พเทคนิ ค
การแพทย์ซึงดําเนินการโดยผูป้ ระกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
6. คลิ นิ ก การแพทย์แ ผนไทย หมายความว่า คลิ นิ ก ที จัด ให้มี ก ารประกอบวิชาชี พ
การแพทย์แ ผนไทยหรื อ การประกอบวิชาชี พการแพทย์แผนไทยประยุก ต์ ซึ งดําเนิ นการโดยผู ้
ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยหรื อผูป้ ระกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ แล้วแต่กรณี
7. คลินิกการประกอบโรคศิลปะ หมายความว่า คลินิกทีจัดให้มีการประกอบโรคศิลปะ
ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ ซึ งดําเนิ นการโดยผูป้ ระกอบโรคศิลปะสาขานัน ๆ
8. คลินิกเฉพาะทาง หมายความว่า คลินิกทีจัดให้มีการประกอบวิชาชีพเฉพาะทางด้าน
เวชกรรมหรื อทันตกรรม หรื อการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ซึ งดําเนิ นการโดยผูป้ ระกอบวิชาชี พ
เวชกรรมหรื อผูป้ ระกอบวิชาชีพทันตกรรม หรื อผูป้ ระกอบวิชาชี พการพยาบาลและการผดุงครรภ์
และผูป้ ระกอบวิชาชีพนันต้องได้รับวุฒิบตั รหรื อหนังสื ออนุมตั ิจากแพทยสภา หรื อทันตแพทยสภา
หรื อสภาการพยาบาลแล้วแต่กรณี
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9. สหคลินิก หมายความว่า คลินิกทีจัดให้มีก ารประกอบวิชาชี พเวชกรรม ทันตกรรม
การพยาบาลการผดุงครรภ์ กายภาพบําบัด เทคนิคการแพทย์ การแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนไทย
ประยุกต์และการประกอบโรคศิลปะ ตังแต่สองลักษณะขึนไป ซึ งดําเนินการโดยผูป้ ระกอบวิชาชี พ
หรื อผูป้ ระกอบโรคศิ ลปะสาขาใดสาขาหนึ ง โดยผูด้ าํ เนิ นการต้อ งเป็ นบุค คลทีผู ้อ นุ ญาตประกาศ
กําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการสถานพยาบาล
ลักษณะโดยทัวไปและลักษณะการให้ บริการของสถานพยาบาลประเภททีไม่ รับผู้ป่วย
ไว้ค้างคืนคลินิกต้ องมีลักษณะโดยทัวไป ดังต่ อไปนี
1. ตังอยูใ่ นทําเลทีสะดวก ปลอดภัย และไม่เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพ
2. อาคารต้องมันคงแข็งแรง ไม่อยูใ่ นสภาพชํารุ ดและเสี ยงต่ออันตรายจากการใช้สอย
3. บริ เวณทังภายนอกและภายในต้องสะอาด เป็ นระเบียบเรี ยบร้อย จัดแบ่งพืนทีใช้สอย
อย่างเหมาะสม และมีสิงอํานวยความสะดวกแก่ผปู ้ ่ วย
4. การสัญจรและการเคลือนย้ายผูป้ ่ วยต้องกระทําได้โดยสะดวก
5. มีหอ้ งตรวจหรื อห้องให้การรักษาเป็ นสัดส่ วนและมิดชิด
6. มีหอ้ งนําห้องส้วมทีถูกสุ ขลักษณะอย่างน้อยหนึงห้อง
7. มีแสงสว่างและการระบายอากาศเพียงพอ ไม่มีกลินอับทึบ
8. มีระบบการเก็บและกําจัดมูลฝอยและสิ งปฏิกูล ทีเหมาะสม
9. มีระบบการควบคุมการติดเชือทีเหมาะสม
10. กรณี บ ริ ก ารเอกซเรย์ การบริ ก ารจะต้ อ งได้ม าตรฐานและได้รั บ อนุ ญ าตจาก
หน่วยงานทีรับผิดชอบตามกฎหมายหรื อหน่ วยงานอืนทีได้รับมอบหมาย
คลินิกต้ องมีลักษณะการให้ บริ การ ดังต่ อไปนี
1. มีความปลอดภัย มีความสะดวก และเหมาะสมต่อผูใ้ ห้บริ การและผูร้ ับบริ การในการ
ประกอบวิชาชีพนัน
2. ได้มาตรฐานตามลัก ษณะวิชาชี พตามที สภาวิช าชี พ หรื อ คณะกรรมการวิช าชี พ
ประกาศกําหนดแล้วแต่กรณี
3. พืนที ให้บริ การจะต้อ งมีพืนทีเชื อมและเปิ ดติ ดต่ อถึง กัน ได้ และไม่ต ังอยู่ในพืนที
เดียวกับสถานทีขายยาตามกฎหมายว่าด้วยยาหรื อพืนทีเดียวกับการประกอบอาชีพอืน
4. พื นทีให้บริ ก ารจะต้องไม่ ตงอยู
ั ่ในสถานทีเดี ยวกับสถานพยาบาลของกระทรวง
ทบวง กรมกรุ งเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริ หารส่ วน
ตําบล องค์กรปกครองส่ วนท้องถินอืน และสภากาชาดไทย ซึ งให้บริ การในลักษณะเดียวกัน
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5. กรณีทีมีการให้บริ การในอาคารเดียวกับการประกอบกิจการอืน จะต้องมี ก ารแบ่ง
พืนทีให้ชัดเจน และกิ จการอืนต้อ งไม่ กระทบกระเทือ นต่ อการประกอบวิชาชี พ รวมทังสามารถ
เคลือนย้ายผูป้ ่ วยฉุ กเฉิ นได้สะดวก
6. กรณี ทีมี ก ารให้ บริ ก ารของลัก ษณะสหคลิ นิก หรื อ มีค ลินิ ก หลายลัก ษณะอยู่ใน
อาคารเดียวกันจะต้องมีการแบ่งสัดส่ วนพืนทีให้ชดั เจน และแต่ละสัดส่ วนต้อ งมีพืนทีและลักษณะ
ตามมาตรฐานของการให้บริ การนัน
ชนิ ดและจํานวนเครืองมือ เครื องใช้ ยาและเวชภัณฑ์ หรื อยานพาหนะทีจํ าเป็ นประจํา
สถานพยาบาล ได้ แก่
1. ตูห้ รื อชันหรื ออุปกรณ์เก็บเวชระเบียนทีมันคง ปลอดภัย เป็ นระเบียบสามารถค้นหา
ง่าย ถ้าเป็ นระบบคอมพิวเตอร์ ตอ้ งจัดให้มีระบบข้อมูลสํารองเพือป้ องกันข้อมูลสู ญหาย
2. ตูห้ รื อชันเก็บยาและเวชภัณฑ์อืน
3. เครื องใช้ทวไปที
ั
ใช้ในการตรวจรัก ษาและบริ ก าร เช่ น โต๊ะ เก้าอี ทีนังพักรอของ
ผูป้ ่ วย เตียงตรวจโรค และอ่างฟอกมือชนิดทีไม่ใช้มือเปิ ด-ปิ ดนํา เครื องมื ออุปกรณ์ และเวชภัณฑ์
สําหรับควบคุมการติดเชือในกรณี ทีจําเป็ นต้องใช้ เช่น เครื องมือหรื ออุปกรณ์ในการทําความสะอาด
หม้อต้ม หม้อนึง หม้อนึงอบความดันทีมีประสิ ทธิ ภาพในการฆ่าเชือ ตูท้ ีมิดชิ ดสําหรับเก็บเครื องมือ
ทีปราศจากเชื อแล้ว และมีเ ครื องมือที พร้ อมใช้งาน เช่ น ภาชนะบรรจุมูลฝอยทัวไป และภาชนะ
บรรจุมูลฝอยติดเชือ
4. อุปกรณ์ช่วยเหลือผูป้ ่ วยฉุ กเฉิ น ได้แก่ ถุงบีบลมเพือช่วยหายใจพร้อมหน้ากากครอบ
ช่วยการหายใจ ยาและเวชภัณฑ์อืนที ใช้ในการรักษาและช่ วยเหลือผูป้ ่ วยฉุ กเฉิ นตามลักษณะของ
คลินิก
5. ชุดตรวจโรคและชุ ดให้การรั ก ษาทัวไป ยาและเวชภัณฑ์อืนทีจําเป็ น โดยมี จาํ นวน
รายการและปริ มาณทีเพียงพอ
6. ตูเ้ ย็นสําหรับเก็บยาหรื อเวชภัณฑ์อืน
7. อุปกรณ์นบั เม็ดยาอย่างน้อยสองชุด
กรณี ทีมีวตั ถุ ออกฤทธิ ต่อจิตและประสาท หรื อยาเสพติ ดให้โทษ ให้มีส ถานทีหรื อ ตู ้
เก็บทีมันคงและปลอดภัยมีกุญแจปิ ดและเปิ ดอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขในการโฆษณาสถานพยาบาล
การโฆษณาสถานพยาบาล หมายความว่า การเผยแพร่ ขอ้ มู ล ข่ าวสารทีเกี ยวข้องกับ
สถานพยาบาล ทางวิทยุ โทรทัศน์ สื ออิเล็กทรอนิกส์ เคเบิลทีวี วิทยุกระจายเสี ยง เครื องขยายเสี ยง
การฉายภาพหรื อภาพยนตร์ สิ งพิมพ์ทุกชนิด เช่น แผ่นพับ ใบปลิว หนังสื อ นิ ตยสาร วารสาร และ
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สื ออืนๆ รวมถึ งแผ่ น ป้ ายโฆษณา วัส ดุอื นๆ ที มี ข ้อ ความโฆษณาให้ประชาชนเห็น ได้ และการ
กระทําไม่วา่ โดยวิธีการใดๆ ให้ประชาชนเห็นหรื อทราบ ข้อความ ภาพ เครื องหมาย หรื อรวมถึงการ
กระทําอย่างใดๆ ทีทําให้บุคคลโดยทัวไปเข้าใจความหมายเพือประโยชน์ของสถานพยาบาล
การโฆษณาสถานพยาบาลให้ กระทําได้ ดังนี
1. การโฆษณาชือและทีตัง ถ้ามีการแสดงภาพประกอบ ให้แสดงได้เฉพาะสถานทีตัง
อาคารและอาคารสถานพยาบาล
2.การโฆษณาคุณวุฒิ หรื อความสามารถของผูป้ ระกอบวิชาชีพให้เป็ นไปตามกฎหมาย
ว่าด้วยการประกอบวิชาชีพนัน ๆ
3. การโฆษณาบริ การทางการแพทย์ ให้แจ้งเฉพาะบริ การทีมีในสถานพยาบาล วัน เวลา
ทีให้บริ การตามทีได้รับอนุญาต
4. การโฆษณาแจ้งอัตราค่ารักษาพยาบาล หรื อค่าบริ การทีมีในสถานพยาบาล
5. การโฆษณาอัตราค่ารักษาพยาบาลหรื อค่าบริ การทีมีเงือนไขจะต้อ งแจ้งรายละเอียด
ของเงื อนไขไว้ในการโฆษณานัน และจะต้อ งแจ้ง เงื อนไขให้ผู ้รั บบริ ก ารทราบล่ วงหน้า ก่ อ น
ให้บริ การ
6. การโฆษณาแสดงอัตราค่ารักษาพยาบาลตามวรรคแรก จะต้องกําหนดวันเริ มต้นและ
สิ นสุ ดของระยะเวลาทีใช้อตั ราค่ารักษาพยาบาลหรื อค่าบริ การในเรื องนัน ๆ ไว้ให้ชดั เจน
7. การเผยแพร่ ความรู ้ทางวิชาการทางการแพทย์และเผยแพร่ ผลงานวิจยั
8. การโฆษณาแจ้งข่าวสาร เช่น แจ้งทําลายเวชระเบียน แจ้งย้ายสถานที แจ้งกิจกรรมใน
วันสําคัญต่าง ๆ ให้กระทําได้โดยเฉพาะกิ จกรรมและวันเวลาทีจัดกิจกรรม นัน
ห้ ามมิให้ โฆษณาสถานพยาบาลในลักษณะดังต่ อไปนี
1. การใช้ข้อ ความอัน เป็ นเท็ จ หรื อ ข้อ ความที ไม่ มีมูล ความจริ ง ทังหมด หรื อ เพี ยง
บางส่ วน หรื อมีลกั ษณะเป็ นการหลอกลวงหรื อปกปิ ดความจริ งหรื อทําให้เข้าใจผิดว่าเป็ นจริ ง
2. การใช้ ข้ อ ความที ทํา ให้ บุ ค คลทัวไปเข้า ใจว่ า ในสถานพยาบาลมี ผู ้ ป ระกอบ
วิชาชีพ (บุคลากร) เครื องมือ เครื องใช้ และอุปกรณ์ทางการแพทย์แต่ขอ้ เท็จจริ งกลับไม่มีให้บริ การ
ในสถานพยาบาล
3. การใช้สถาบัน หน่วยงาน องค์กร หรื อบุคคล ทีมิได้ผ่านการรั บรองจากหน่ วยงาน
ของรัฐเพือรับรองมาตรฐานสถานพยาบาลของตน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผูอ้ นุญาต
4. การโฆษณาแจ้งบริ การโรคทีไม่มีอ ยู่ในสาขาทีผูป้ ระกอบวิช าชี พมีหนังสื ออนุ มตั ิ
หรื อวุฒิบตั ร
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5. การอ้างอิงรายงานวิชาการ ผลงานวิจยั สถิติ หรื อยืนยันหรื อรับรองข้อเท็จจริ งอันใด
อัน หนึ งในการโฆษณา เพื อแสดงหรื อเปรี ย บเที ย บความสามารถในการให้ บ ริ ก ารหรื อ การ
รักษาพยาบาลโดยข้อมูลทีอ้างอิงนันมิใช่ขอ้ มูลข่าวสารของทางราชการ เว้นแต่ได้รับอนุ ญาตจากผู ้
อนุญาต
6. การใช้ขอ้ ความหรื อรู ปภาพ โอ้อวดเกินจริ งหรื อข้อความทีกล่าวอ้างหรื อบ่งบอกว่า
ของตนดีกว่า, เหนื อกว่า, ดีทีสุ ด, รายแรก, แห่ งแรก รั บรองผล ๑๐๐% หรื อการเปรี ยบเทียบหรื อ
การใช้ขอ้ ความอืนใดทีมีค วามหมายในทํานองเดียวกันมาใช้ประกอบข้อ ความโฆษณาด้วยความ
ประสงค์ ทีจะทํา ให้ผู ้รับบริ การหรื อ ผู ้บ ริ โ ภคเข้าใจว่า การบริ ก ารของสถานพยาบาลแห่ ง นันมี
คุณภาพมาตรฐานทีดีกว่า เหนือกว่า หรื อสู งกว่าสถานพยาบาลอืนหรื อเกิดความคาดหวังว่าจะได้รับ
บริ การทีดีกว่าหรื อได้ผลสู งสุ ด
7. การโฆษณากิ จการสถานพยาบาลหรื อ การโฆษณาความรู้ ค วามสามารถ ความ
เชี ยวชาญในการรักษาพยาบาลคุณภาพ หรื อประสิ ทธิ ภาพประสิ ทธิ ผลของผูป้ ระกอบวิชาชี พหรื อ
สรรพคุณของเครื องมือเครื องใช้ของสถานพยาบาล หรื อกรรมวิธีการรักษา หรื อโรคทีให้การรักษา
หรื อ เปรี ยบเที ยบผลก่ อนและหลังการรั ก ษาไปในทํา นองให้เ ข้า ใจผิ ด โดยไม่ ถู ก ต้อ งตามหลัก
วิชาการทีเป็ นมาตรฐานวิชาชีพหรื อทําให้ประชาชนเกิดความคาดหวังในสรรพคุณเกินความจริ ง
8. การใช้ชือสถานพยาบาล หรื อข้อความทีทําให้ผูร้ ับบริ การหรื อประชาชน อ่าน ฟั ง ดู
แล้วเข้าใจผิดหรื อหลงเชือว่าสถานพยาบาลนัน มี การประกอบกิ จการดังทีโฆษณาซึ งไม่ตรงกับที
ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ
9. การโฆษณาสถานที ซึ งมิ ใช่ เ ป็ นของสถานพยาบาลนัน รวมอยู่ ในการโฆษณา
สถานพยาบาล จนทําให้บุคคลทัวไปเข้าใจว่าสถานทีดังกล่าวเป็ นสถานพยาบาล
10. การโฆษณาด้วยวิธีก ารอัน อาจเป็ น อันตรายต่ อ สุ ข ภาพ ร่ างกาย หรื อจิตใจหรื อ
ก่อให้เกิดความรําคาญแก่ผูใ้ ช้บริ การหรื อประชาชนทัวไป
11. การใช้ภาพหรื อเสี ยงทีไม่เหมาะสมสร้างความหวาดกลัว หรื อมีลกั ษณะเป็ นการส่ อ
ไปในทางลามกอนาจาร หรื อมีลกั ษณะเป็ นการกระตุน้ หรื อยัวยุทางกามารมณ์
12. การใช้ภาพหรื อเสี ยงโดยไม่สุภาพหรื อโดยการร้ องรําทําเพลงหรื อแสดงอาการทุกข์
ทรมานของผูป้ ่ วย
13. การโฆษณาทีมีลกั ษณะทีเป็ นการให้ร้าย เสี ยดสี หรื อทับถมสถานพยาบาลหรื อผู ้
ประกอบวิชาชีพอืน
14. การโฆษณาทีมีลกั ษณะอันเป็ นการขัดต่อความสงบเรี ยบร้ อยหรื อศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน
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15. การโฆษณาที รวมอยู่ ก ับข้อ ความถวายพระพร หรื อ ข้อความอย่ า งอืนที อ้า งอิ ง
เกี ยวกับพระมหากษัตริ ย ์ พระราชิ นี รั ชทายาท หรื อ ผู ้สําเร็ จราชการแทนพระองค์ เว้นแต่ ชื อของ
สถานพยาบาล หรื อผูป้ ระพันธ์ บทความดังกล่าว
16. การโฆษณาให้บริ การ “ฟรี ” โดยไม่เรี ยกเก็บค่าใช่ จา่ ยใด ๆ ทังสิ น เว้นแต่จะได้รับ
ความเห็นชอบจากผูอ้ นุญาต ทังนี จะต้องกําหนดวัน เวลา และสถานที ให้บริ ก ารและจะต้องแสดง
รายละเอียดว่าจะให้บริ การฟรี ในเรื องใดให้ชดั เจน
17. การโฆษณาทีจัดให้มีการแถมพก แลกเปลียน ให้สิทธิ ประโยชน์ รางวัล หรื อ การ
เสี ยงโชค จากการเลือกรับบริ การทางการแพทย์อย่างใดอย่างหนึงจากสถานพยาบาลนัน เว้นแต่ การ
ให้สิทธิ ประโยชน์เหล่านัน ผูร้ ับบริ การเป็ นผูร้ ับประโยชน์โดยตรงและมาตรฐานการรับบริ การทาง
การแพทย์จะต้องไม่ตากว่
ํ ามาตรฐานทัวไปของสถานพยาบาล
การให้สิทธิ ประโยชน์ต่าง ๆ ดังกล่าวในวรรคแรก จะต้องระบุเงือนไขและรายละเอียด
ของสิ ทธิ ประโยชน์ต่าง ๆ ให้ช ัดเจนและจะต้อ งกําหนดวันเริ มต้นและสิ นสุ ดของระยะเวลาทีให้
สิ ทธิ ประโยชน์นนั ๆ
18. การให้ส่วนลดค่าบริ การหรื อค่ารักษาพยาบาล เว้นแต่กรณี ดงั ต่อไปนี
18.1 เป็ นการให้ส่วนลดเพื อการอนุ เคราะห์บุค คลด้อยโอกาสหรื อ ตามแผนงาน
ของกระทรวงสาธารณสุ ขหรื อทีกระทรวงสาธารณสุ ขรับรอง
18.2 เป็ นการให้ส่วนลดต่อสมาชิกกลุ่มบุคคลหรื อสถาบันหรื อองค์กรโดยเป็ นการ
ประกาศหรื อแจ้งให้ทราบเฉพาะกลุ่มนัน ๆ เท่านัน
การให้ส่วนลดดังกล่าวข้างต้นจะต้องกําหนดประเภทของบริ การให้ชดั เจนและกําหนด
ระยะเวลาวันเริ มต้นและสิ นสุ ดให้ชดั เจน โดยส่ วนลดต้องไม่เกิ น 1 ปี
การให้ส่วนลดทีมิได้เกี ยวกับการให้บริ ก ารทางการแพทย์ หรื อค่ารักษาพยาบาลและ
มิได้เกียวข้องกับการประกอบกิจการสถานพยาบาล หากได้ประโยชน์กบั ผูร้ ับบริ ก ารหรื อผู ้บริ โภค
จะกระทําก็ได้
การ แต่ งตังพนั กงานเจ้ าหน้ าที เพือปฏิ บั ติการ ตามพระราชบั ญญัติสถานพยาบาล
พ.ศ. 2541
1. ให้ ข ้า ราชการและเจ้า หน้าทีของรั ฐ ซึ งดํา รงตํา แหน่ ง ดังต่ อ ไปนี เป็ นพนัก งาน
เจ้าหน้าที เพือปฏิบตั ิการตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541
1.1 ปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข
1.2 รองปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข
1.3 อธิ บดีกรมสนับสนุ นบริ การสุ ขภาพ
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1.4 รองอธิ บดีก รมสนับสนุนบริ การสุ ขภาพ
1.5 ผูต้ รวจราชการกระทรวงสาธารณสุ ข
1.6 สาธารณสุ ขนิ เทศก์
1.7 ผูอ้ าํ นวยการสํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิ ลปะ กรมสนับสนุ น
บริ การสุ ขภาพ
1.8 นายแพทย์ ทัน ตแพทย์ นัก วิช าการสาธารณสุ ข เภสั ช กร พยาบาลวิช าชี พ
นักทะเบียนวิชาชี พและนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ทีปฏิ บตั ิงานในสํานักสถานพยาบาลและการ
ประกอบโรคศิลปะกรมสนับสนุนบริ การสุ ขภาพ
1.9 ผูอ้ าํ นวยการกองกฎหมาย กรมสนับสนุนบริ การสุ ขภาพ
1.10 นิติกร ทีปฏิ บตั ิงานในกรมสนับสนุนบริ การสุ ขภาพ
2. ให้ข ้า ราชการและเจ้าหน้า ที ของรั ฐ ซึ งดํา รงตํา แหน่ งดังต่ อ ไปนี เป็ นพนัก งาน
เจ้าหน้าทีเพือปฏิบตั ิการ ตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 ทังนี เฉพาะในเขตท้องทีทีมี
อํานาจหน้าทีดูแลและรับผิดชอบในการปฏิบตั ิงาน
2.1 นายแพทย์สาธารณสุ ขจังหวัด
2.2 นายแพทย์เชี ยวชาญ นักวิชาการสาธารณสุ ขเชียวชาญ ทันตแพทย์และนิติก รที
ปฏิบตั ิงานในสํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัด
2.3 เภสัชกร นักวิชาการสาธารณสุ ขและเจ้าพนัก งานเภสัชกรรม ทีปฏิ บตั ิงานใน
กลุ่มงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคและเภสัชสาธารณสุ ข สํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัด
2.4 ผูอ้ ํานวยการโรงพยาบาลศู นย์/ โรงพยาบาลทัวไป ผูอ้ ํานวยการโรงพยาบาล
ชุมชนหรื อผูป้ ฏิบตั ิหน้าทีผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลชุมชน
2.5 หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลศู นย์/โรงพยาบาลทัวไปและโรงพยาบาล
ชุมชน
2.6 ทันตแพทย์ เภสัชกร นักเทคนิคการแพทย์แ ละนักกายภาพบําบัด ทีปฏิ บตั ิงาน
ในโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทัวไปและโรงพยาบาลชุมชน
2.7 สาธารณสุ ขอําเภอหรื อสาธารณสุ ขกิ งอําเภอ [1]
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2.มาตรฐานทีเกียวข้ องกับคลินิกเวชกรรมและคลินิกฉพาะทางด้ านเวชกรรม
แนวทางควบคุ มมาตรฐานสถานพยาบาล เพื อความปลอดภั ยของผู้ ป่ วยจากการ
ทําศัลยกรรมและการเสริมสวยในสถานพยาบาลภาคเอกชน
1. ด้ านสถานที
1.1 ห้อ งผ่ าตัดเล็ก ขนาดของพื นทีห้ องผ่ าตัด เล็ก ไม่ น้อ ยกว่า 3 เมตร X 4 เมตร
ความสู งไว้เบืองต้น คือ 2.6 เมตร กรณี อาคารเก่ าที มีค วามสู งไม่ถึง 2.6 เมตร ควรติดพัดลมระบาย
อากาศเพิมเติมซึ งการบังคับใช้ในกรณี อาคารเก่ าทีมีความสู งไม่ถึง 2.6 เมตร
1.2. ห้องผ่าตัดใหญ่ ควรมีพืนทีไม่นอ้ ยกว่า 20 ตารางเมตร และให้ดูรายละเอี ยดเพิม
สําหรั บคลินิก เก่ าทีมีพืนทีไม่ ถึง 20 ตารางเมตร และได้รับการอนุ ญาตไปแล้ว ควรจะต้อ งมี การ
ปรับแก้ไข หรื อได้รับข้อยกเว้น
2. ด้ านบุ คคลากร
การจัดให้มีวิสัญญีแพทย์วิสัญญีพยาบาลพยาบาลห้องผ่ าตัด หรื อ บุคคลากรอืนๆ ใน
ห้องผ่าตัด ตามความเห็นจากประธานราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย ได้ให้ขอ้ กําหนด/
นิ ยามของห้องผ่าตัดเล็ก หมายถึง การทําหัตถการทีแพทย์มีการให้ sedation โดยวิธี การฉี ด ยาชา
อย่างเดียว/หรื อยารับประทานเพือทําให้ผปู ้ ่ วยรู ้สึกเคลิมแต่ไม่ถึงกับทําให้ผปู ้ ่ วยหลับ บุคลากรทีดูแล
ผูป้ ่ วย คือ ผูท้ ีทําผ่าตัด หรื ออาจมีพยาบาลหรื อผูช้ ่วยคอยดูแล สําหรับห้องผ่าตัดใหญ่ ถ้ามี ก ารให้ยา
ระงับความรู ้ สึก (การดมยา) รวมทังการให้ยาฉี ดระงับความรู ้สึกบางชนิด คือ ยา Propofol ซึ งยาชนิด
นี ถ้ามีก ารนําไปใช้ในคลินิก จะอันตรายมาก เพราะมี ผ ลต่ อระบบหายใจ และอาจทําให้ค วามดัน
โลหิตลดตําลงได้ ดังนันควรมีมาตรฐานในการใช้ยา Propofol เสมือนยาระงับความรู้ สึก ชนิ ดหนึ ง
ซึ งบุคลากรทีดูแลผูป้ ่ วย จะต้องเป็ นวิสัญญีแ พทย์ และถ้ามีการฉี ดยาเพือให้ผูป้ ่ วยหลับ บุคลากรที
ดูแลผูป้ ่ วย ควรเป็ นบุคลากรทางการแพทย์ เช่ น ผูป้ ระกอบวิช าชี พเวชกรรม หรื อ พยาบาลทีได้รับ
การอบรม เรื องการดูแลผูป้ ่ วยระบบทางเดินหายใจ
การจัดบุคคลากรแบ่งตามวิธีการให้ sedation ดังนี
1.โดยวิธีการฉี ดยาชาเพียงอย่างเดียว/หรื อยารับประทานเพือทําให้ผูป้ ่ วยรู ้ สึกเคลิมแต่
ไม่ถึงกับทําให้ผปู ้ ่ วยหลับ บุคลากรทีดูแล คือ ผูท้ ีทําผ่าตัด หรื ออาจมีพยาบาลหรื อผูช้ ่วยคอยดูแล
2. ถ้า มี ก ารให้ย าระงับความรู้ สึ ก (การดมยา) รวมทังการให้ย าฉี ดระงับความรู ้ สึ ก
Propofol บุคลากรทีดูแลควรเป็ นวิสัญญีแพทย์
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3. ถ้า หัตถการที มีการใช้ยาที ทําให้ผูป้ ่ วยหลับ บุ คลากรทีดู แ ลควรเป็ นวิสัญญีแ พทย์
หรื อบุคลากรทางการแพทย์ หรื อ วิสัญญีพยาบาลทีได้รับการอบรม คอยดูแลร่ วมกับแพทย์ททํี าผ่าตัด
3. เครืองมือแพทย์/อุปกรณ์ ทีจําเป็ นในห้ องผ่ าตัด ได้ แก่
3.1 รายการเครื องมือแพทย์ ในห้องผ่าตัดใหญ่ ได้แก่
3.1.1 อุปกรณ์เครื องมือแพทย์ในห้องผ่าตัดใหญ่ ทีจําเป็ นต้องมี ได้แก่
3.1.2 ถังออกซิ เจน หรื อ ออกซิ เจนทีส่ งผ่านมาทางท่อส่ งก๊าซ (Pipe line)
3.1.3 ถุงบีบลมพร้ อมหน้ากากครอบช่วยการหายใจ (Ambubag)
3.1.4 Patient mornitor ซึ งจะmornitor ผูป้ ่ วยในเรื องคลื นไฟฟ้ าหัวใจ (EKG)
ความดันโลหิต (Blood Pressure) ชีพจร (Pulse) และการวัดความอิ มตัวออกซิ เจนของฮีโมโกลบิน
จากชีพจร (OxygenSaturation)
3.1.5 เครื องกระตุน้ หัวใจด้วยไฟฟ้ า
3.1.6 เครื องดูดเสมหะ
3.1.8 เครื องมือดมยา
3.1.9 ชุดใส่ ท่อหายใจ (ชุด Laryngoscope)
นอกจากนีห้องผ่าตัดใหญ่อาจมีหอ้ งพักขนาดไม่ น้อยกว่า 8 ตารางเมตร และจะต้องมี
เครื อง mornitor ผู ้ป่วยไว้ในห้อ งพัก ฟื นด้วย ในกรณี ทีคลินิกไม่ มีห้อ งพักฟื นแยกต่ างหาก อาจใช้
ห้องผ่าตัดเป็ นห้องสําหรับพักฟื นผูป้ ่ วยแทนได้
สําหรั บคลิ นิกเวชกรรมเฉพาะทาง เช่ น คลิ นิก ทีให้บริ ก ารด้านหู คอจมูก หรื อคลิ นิ ก
ทันตกรรม ทีมีการทําผ่าตัดใหญ่และมีการให้ sedation ตามเงือนไขดังกล่าว จะต้องมีมาตรฐานของ
ห้อ งผ่ า ตัด รวมทังอุ ป กรณ์ เ ครื องมื อ แพทย์ในห้อ งผ่ าตัด ให้ เป็ นไปตามมาตรฐานที กํา หนดไว้
เช่ นเดียวกัน
4. แนวทางการป้องกันผลกระทบทีจะเกิดขึ นหลั งการทํ าศั ลยกรรมตกแต่ งหรื อ การ
เสริมสวยในสถานพยาบาลภาคเอกชน
ระบบกู้ฟืนคื น ชีพ ต้องเป็ นไปตามมาตรฐานวิช าชี พ จึง ไม่ ตอ้ งกํา หนดมาตรฐาน
เพิมเติม ระบบการส่ งต่ อผู ้ป่วยฉุ กเฉิ น ให้มีแ ผนและขันตอนการส่ ง ต่อผู ้ป่วยกรณี ฉุกเฉิ น พร้ อม
เบอร์ โทรศัพท์โรงพยาบาลทีจะส่ งต่อติดไว้ทีสังเกตเห็นได้ชดั เมือเกิ ดภาวะฉุ กเฉิ น [8]
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3. สาระสํ าคัญกฎหมายอืนทีเกียวข้ อง
การตรวจมาตรฐานคลินิกเวชกรรมและคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม นอกจากตรวจ
ตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาลแล้ว ยังมีกฎหมายอืนทีเกียวข้อง ได้แก่
3.1 พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522
ผลิตภัณฑ์อาหารทีพบส่ วนใหญ่ในคลินิกเวชกรรมและคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม
ได้แ ก่ ผลิต ภัณฑ์เ สริ มอาหาร ประเภท ลดนําหนัก เช่ น ถัวขาว ซึ งในการปฏิ บตั ิ งาน พนัก งาน
เจ้าหน้าทีจะตรวจฉลากดูเครื องหมายเลขสารบบอาหาร วันหมดอายุ
เลขสารบบอาหาร หมายถึง การแสดงเครื องหมายหรื อรู ปแบบของอาหารทีได้รับ
อนุญาตขึนทะเบียนตํารับอาหาร อนุ ญาตใช้ฉลากอาหาร จดทะเบี ยนอาหาร หรื อแจ้งรายละเอียด
ของอาหารแล้ว ประกอบด้วยเครื องหมาย
และเลขสารบบอาหาร
เลขสารบบอาหาร ประกอบด้วยตัวเลขสิ บสามหลักทีแบ่งเป็ นห้ากลุ่ม ซึ งแสดง
สถานทีผลิตหรื อนําเข้าอาหารแล้วแต่ กรณี หน่ วยงานทีเป็ นผูอ้ นุ ญาตและลําดับทีของอาหาร โดย
แสดงเครื องหมายตามลักษณะนี
กลุ่มที 1 ประกอบด้วยเลข สองหลัก (XX) หมายถึ ง จังหวัดทีตังของสถานทีผลิ ต
อาหารหรื อนําเข้าอาหาร โดยใช้ตวั เลขแทนอักษรย่อของจังหวัด เช่ น 73 หมายถึง จังหวัดนครปฐม
กลุ่มที 2 ประกอบด้วยเลข หนึ งหลัก (X) หมายถึง สถานะของสถานทีผลิตอาหาร
หรื อนําเข้าอาหาร และหน่วยงานทีเป็ นผูอ้ นุญาต ดังนี
หมายเลข 1 หมายถึง สถานทีผลิตอาหารทีสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เป็ นผูอ้ นุญาต
หมายเลข 3 หมายถึง สถานทีนําเข้าอาหารทีสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เป็ นผูอ้ นุญาต
หมายเลข 2 หมายถึง สถานทีผลิตอาหารทีจังหวัด เป็ นผูอ้ นุญาต
หมายเลข 4 หมายถึง สถานทีนําเข้าอาหารทีจังหวัด เป็ นผูอ้ นุญาต [9]
3.2 พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510
ยาทีพบในคลินิกเวชกรรมและคลินิ กเฉพาะทางด้านเวชกรรม พนักงานเจ้าหน้าที จะ
ตรวจดูฉลากยาว่ามีเลขทะเบียนยาถูกต้องหรื อไม่ และดูวนั หมดอายุ
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3. 3 พระราชบัญญัติเครื องสํ าอาง พ.ศ. 2535
เครื องสํ าอางที พบในคลิ นิก เวชกรรมหรื อ คลินิกเฉพาะทางด้า นเวชกรรม ส่ วนใหญ่
ให้บริ ก ารด้า นความสวยความงาม ปั ญ หาสิ ว ฝ้ า กระ เป็ นต้น การตรวจเครื องสํ าอาง พนัก งาน
เจ้าหน้าทีจะต้องดูเลขทีใบรับแจ้งบนฉลากเครื องสําอางและดูวนั หมดอายุ
3.4 พระราชบัญญัติเครื องมือแพทย์ พ.ศ. 2551
เครื องมื อ แพทย์ ที ใช้ในคลินิ ก เวชกรรมและคลิ นิ ก เฉพาะทางด้า นเวชกรรม เช่ น
เครื องเลเซอร์ ต้องมีใบอนุญาตผลิตหรื อนําเข้าทีผ่านการอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา
3.5 พระราชบัญญัติวัตถุทีออกฤทธิต่ อจิตและประสาท พ.ศ. 2518
วัตถุทีออกฤทธิ ต่อจิตและประสาท คลินิกเวชกรรมและคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม
สามารถครอบครองวัต ถุออกฤทธิ ประเภท 3 และ 4 ได้ไม่ เกิ น ปริ มาณที กฎหมายกําหนด หาก
ครอบครองวัตถุออกฤทธิ ประเภท 2 และครอบครองวัตถุออกฤทธิ ประเภท 3 และ 4 เกินปริ มาณที
กฎหมายกําหนด จะต้องได้รับใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองหรื อ ใช้ประโยชน์ ซึงวัตถุอ อกฤทธิ
และต้องมีการจัดทําบัญรับ-จ่ายวัตถุออกฤทธิ ในครอบครองและ พนักงานเจ้าหน้าที สุ่ มตรวจสอบ
รายชือผูป้ ่ วยในบัญชีรับ-จ่ายยาว่ามีความสอดคล้อ งกันหรื อ ไม่และสุ่ มตรวจจํานวนวัตถุอ อกฤทธิ
ดูยอดคงเหลือตรงตามบัญชี ทีจัดทําไว้ [10]
3.6 ยาเสพติดให้ โทษ พ.ศ. 2522
ยาเสพติดให้โทษประเภท 3 ได้รับการยกเว้นไม่ตอ้ งขอใบอนุญาต แต่ยาเสพติดให้โทษ
ในประเภท 2 ต้องขอรับใบอนุญาตมีไว้ในครอบครอบซึ งยาเสพติดให้โทษทุกกรณี ไม่มีข้อยกเว้น
ถ้า คลิ นิ ก ใช้ ย าเสพติ ด ให้โ ทษ ต้อ งมี ก ารจัดทํา บัญ ชี รั บ -จ่ าย และส่ งรายงานไปยัง สํ า นัก งาน
คณะกรรมการอาหารและยา พนัก งานเจ้าหน้า ทีสุ่ มตรวจสอบรายชื อผู ้ป่วยในบัญ ชี จ่ายยาและมี
ลายมือผูป้ ระกอบวิชาชีพ สุ่ มจํานวนยาเสพติดให้โทษ ดูยอดคงเหลือตรงตามบัญชี ทีจัดทําไว้ [10]
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4. แนวคิดเกียวกับการพัฒนาการตรวจประเมิน
การพัฒนา หมายถึง การเปลียนแปลงทีมีก ารกระทําให้ดีขึนหรื อ มีการวางแผนกําหนด
ทิศทางไว้ล่วงหน้า โดยการเปลียนแปลงนีต้องเป็ นไปในทิศทางทีดีขึน ถ้าเปลียนแปลงไปในทิศทาง
ทีไม่ดีขึนจะไม่เรี ยกว่าการพัฒนา [11]
4.1 การประเมินองค์กร เป็ นหนึงในหน้าทีทางการจัดการของผูบ้ ริ หารโดยหน้าที ทางการ
จัดการทัง 4 ด้าน ประกอบด้วย
การวางแผน เป็ นงานหลัก และสํ า คัญ ในการบริ ห ารของหน่ วยงานในทุ ก ระดับ
เนืองจากเป็ นตัวกําหนดทิศทาง เป้ าหมาย วิธีดาํ เนิ นการ ที จะทําให้หน่ วยงานดําเนิ นงานได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ บรรลุ ตามวัตถุ ประสงค์ทีต้อ งการภายในเวลาทีกําหนด การดําเนิ น งานจะประสบ
ผลสําเร็ จมากหรื อน้อยเพียงใดขึนอยู่กบั การวางแผน หากวางแผนดีก็เท่ากับดําเนิ นงานสําเร็จไปแล้ว
กว่าครึ ง
การจัดองค์กร หน่วยงานทุกระดับต้องมีการทํางานร่ วมกันเป็ นหมู่คณะ เป็ นทีรวมของ
คน และงานต่างๆ เพือให้บุคลากรปฏิ บตั ิงานได้อย่างเต็มที จึงจําเป็ นต้อ งจัดแบ่ งหน้าทีการงานกัน
ทํา และมอบอํานาจให้รับผิดชอบตามความสามารถและความถนัดการจัดองค์การ เป็ นการจัดระบบ
ความสัมพันธ์ระหว่างส่ วนงานต่างๆ และบุค คลในองค์การ โดยกําหนดภารกิ จ อํานาจหน้าทีและ
ความรับผิดชอบให้ชดั แจ้ง เพือให้การดําเนิ นงานตามภารกิ จขององค์ก ารบรรลุวตั ถุประสงค์และ
เป้ าหมายอย่างมีประสิ ทธิภาพ การจัดการองค์กร จึงเป็ นการตัดสิ นใจเลือกวิธีการในการจัดแบ่งกลุม่
กิ จ กรรมและทรั พ ยากรต่ า ง ๆ ขององค์ ก ารออกเป็ นหมวดหมู่ อ ย่า งเป็ นระเบี ย บ เพื อให้ก าร
ประสานงานระหว่า งกลุ่ ม กิ จกรรมและกลุ่ ม บุ ค คลต่ า ง ๆ เป็ นไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิ ทธิ ผล
การสังการและการชี นํา เป็ นการใช้อิ ทธิ พลเพื อจูง ใจพนัก งานให้ ปฏิ บตั ิ งานและ
นําไปสู่ ความสําเร็ จตาม เป้ าหมายทีระบุไว้ หรื อเป็ นกระบวนการจัดการให้สมาชิ กในองค์กรทํางาน
ร่ วมกันได้ดว้ ยวิธีการต่างๆ เพราะทรัพยากรมนุ ษย์เป็ นสิ งทีซับซ้อนและเข้าใจถ่องแท้ได้ยาก การนํา
หรื อ การสังการจึง ต้อ งใช้ ค วามสามารถหลายเรื องควบคู่ ก ัน ไป อาทิ ภาวะความเป็ นผู ้น ํา ของ
ผูบ้ ริ หาร การจูงใจ การติดต่อ สื อสารในองค์กร และการทํางานเป็ นทีม เป็ นต้น หน้าทีในการนําหรื อ
สังการนี มีความสําคัญไม่นอ้ ยไปกว่าหน้าทีอืน เพราะผูบ้ ริ หารต้องแสดงบทบาทของผูส้ ังการอย่าง
มีคุณภาพ ถ้าไม่เช่นนัน แผนงานทีวางไว้ตลอดจนทรัพยากรทีจัดเตรี ยมไว้อ าจไม่เกิดประสิ ทธิ ผล
ถ้าผูบ้ ริ หารดําเนินกิจกรรมด้านการสังการไม่ดีพอ ดังนัน การสังการจึงเป็ นเรื องของความรู้ ค วาม
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ชํานาญ ประสบการณ์ และความสามารถทีจะชักจูงให้พนักงานร่ วมกันปฏิบตั ิงานไปตามเป้ าหมายที
กําหนด ไว้ให้องค์กรประสบความสําเร็ จตามต้องการ
การประเมินผลและควบคุม การใช้ทรัพยากรต่างๆ ขององค์กร ถือว่าเป็ นกระบวนการ
ตรวจสอบ หรื อติดตามผลและประเมินการปฏิบตั ิงานในกิจกรรมต่างๆ ของพนักงาน เพือรั กษาให้
องค์กรดําเนิ นไปในทิศ ทางสู่ เ ป้ าหมายอย่างถูกต้องตามวัตถุ ประสงค์หลัก ขององค์ก ร ในเวลาที
กําหนดไว้ องค์ก รหรื อธุ รกิ จที ประสบความล้มเหลวอาจเกิ ดจากการขาดการควบคุม หรื อมีการ
ควบคุ มที ไร้ ประสิ ทธิ ภ าพ และหลายแห่ งเกิ ดจากความไม่ ใส่ ใจในเรื องของการควบคุ ม ละเลย
เพิกเฉย หรื อในทางกลับกันคือมีการควบคุมมากจนเกิดความผิดพลาดขององค์กรเอง การควบคุมจึง
เป็ นหน้าทีหลักทางการบริ หารทีมีความสําคัญ ตังแต่เริ มต้นจนจบกระบวนการทางการบริ หาร
กระบวนการในการควบคุมและประเมินผลประกอบด้วย
1. กําหนดสิ งทีจะวัดหรื อประเมิน ว่าจะประเมิ นในจุดหรื อสิ งใด ซึ งการกํา หนดสิ งที
จะประเมินนีขึนอยู่กบั วัตถุประสงค์ของการประเมิน
2. กําหนดตัวชีวัด หรื อเครื องมือทีจะใช้วดั ในสิ งทีต้องการวัด
3. กําหนดเกณฑ์มาตรฐานหรื อตัวเปรี ยบเทียบสําหรับตัวชีวัดแต่ ละตัว เพือให้องค์ก ร
สามารถทราบได้วา่ การดําเนินงานขององค์กรเป็ นไปตามมาตรฐานหรื อเป้ าหมายทีตังไว้หรื อไม่
4. การประเมินผลการดําเนิ นงาน โดยใช้ตวั ชี วัดทีได้กาํ หนดขึนเป็ นแนวทางในการ
ประเมินผลและเก็บข้อมูล ถ้าเป็ นการประเมินผลในระดับบุคคล การเก็บข้อมู ลสามารถทําได้โดย
การสังเกตพฤติกรรมหรื อการให้ผบู ้ งั คับบัญชาประเมิน ตามตัวชี วัดทีได้กําหนดไว้ล่ วงหน้า แต่ ถา้
เป็ นการประเมินผลระดับองค์กรแล้ว ระบบข้อมูล ขององค์ก รถื อว่าเป็ นหัวใจที สําคัญสําหรับการ
ประเมินผลระดับองค์กร เนืองจากในการประเมินผลองค์กรข้อมูลต่างๆ ทีจะใช้ในการประเมิน ผล
จะต้องมาจากแหล่งต่างๆหลายแหล่ง ซึ งในปั จจุบนั องค์กรทังขนาดใหญ่แ ละขนาดเล็กได้ใช้ระบบ
ข้อมูลสารสนเทศในรู ปแบบต่างๆ เพือให้ได้มาซึ งข้อมูลในการประเมินผล
5. เปรี ยบเทียบผลทีได้รับจากการประเมินกับมาตรฐานหรื อ เกณฑ์ทีกําหนดไว้ว่าผล
การดําเนินงานเป็ นไปตามเกณฑ์หรื อมาตรฐานทีกําหนดไว้หรื อไม่ [12]
4.2 การพัฒนาเกณฑ์การประเมิน
การเลือกหรื อการพัฒนาเกณฑ์ เพือตัดสิ นคุณค่าของสิ งทีประเมินเป็ นงานทีทําได้ยาก
ทีสุ ดของการประเมินของ Stufflebeam โดยปั ญหาในการกําหนดเกณฑ์มีใช้ประเมิน เป็ นอุปสรรค
ต่อการประเมินทีสําคัญ ดังนัน นักประเมินจึงหาวิธีก ารประเมินเกณฑ์เพือใช้ในการประเมิ นตาม
แนวทางของตนเอง เช่น Tyler ได้ยึดวัตถุประสงค์ทีได้กาํ หนดไว้เป็ นเกณฑ์ในประเมิน และแนวคิด
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ของ Stake ใช้เกณฑ์ 2 ประเภท ได้แก่ เกณฑ์สัมพัทธ์ และเกณฑ์สัมบู รณ์ ทังนี วิธีก ารพัฒ นาเกณฑ์
ตามแนวคิดของ Stake มีหลักการสําคัญ ดังนี
1) ผูป้ ระเมินจะต้องหาคําตอบให้ได้ว่า มีก ารกําหนดเกณฑ์หรื อ มาตรฐานที เกี ยวกับ
สิ งทีประเมินไว้วา่ อย่างไรบ้าง ผูเ้ ชียวชาญในเรื องทีประเมินมีเกณฑ์เกียวกับสิ งทีประเมินอย่างไร
2) การใช้เกณฑ์ประเมิน ต้องพิจารณาให้สอดคล้อ งกับสิ งทีประเมินและหน้าทีของ
การประเมินครังนันโดยเฉพาะ
3) เป็ นหน้าทีของผู ้ประเมินทีจะต้องหาเกณฑ์ทีมี ความเทียงตรง สมเหตุสมผลและ
เป็ นทียอมรับร่ วมกันให้ได้ไม่วา่ เกณฑ์นนจะกํ
ั
าหนดโดยผูใ้ ดหรื อลักษณะใดก็ตาม
Provus ได้ใช้วิธี กําหนดเกณฑ์โ ดยใช้ต ัวบุ ค คล ซึ งประกอบด้วยผู้ดาํ เนิ น งานและ
ประเมิน เป็ นหลัก และอาจมี ทีปรึ ก ษาในบางกรณี การกํา หนดเกณฑ์ตามแนวทางดังกล่ าวจะ
ดําเนินการคือ ขันแรกจัดให้มีการประชุ มหามาตรฐานหรื อเกณฑ์ข องทังโครงการซึ งจะครอบคุ ม
องค์ประกอบ 3 ประการ คือ ปั จจัยป้ อน การปฏิบตั ิและผลผลิต โดยกิจกรรมของคระกรรมการ คือ
หน้าทีกําหนดเกณฑ์ คือการระบุตวั แปรสําคัญในมิติต่างๆ อย่างชัดเจน
แนวทางการกําหนดเกณฑ์เ ชิ ง ทฤษฎี ของนัก ประเมิ น ที สํ า คัญ อี ก กลุ่ มหนึ ง ได้แ ก่
Stufflebeam ซึ งได้เ สนอรู ปแบบของเกณฑ์ 2 รู ปแบบ คื อ รู ปแบบที 1 เกณฑ์เ ชิ งอุ ด มคติ แ ละ
รู ปแบบที 2 เกณฑ์ซึงมีอยู่ในความจริ ง โดยเลือกใช้เกณฑ์ตามแนวคิดดังกล่าวมีขนตอนสํ
ั
าคัญ ดังนี
1) ผูม้ ีอาํ นาจสังการบ่งชี สิ งทีต้อ งการให้เกิ ดการเปลียนแปลงในการดําเนินการ
2) ผูม้ ีอาํ นาจสังการกําหนดเกณฑ์รูปแบบที 1 ทังในมิติสภาวะแวดล้อม ปั จจัยป้ อน
การปฏิบตั ิและผลผลิต
3) หาความไม่สอดคล้องกันระหว่างเกณฑ์เชิงอุดมคติและสภาพความเป็ นจริ ง
4) กําหนดเกณฑ์รูปแบบที 2 ทีสอดคล้องกับเกณฑ์รูปแบบที 1
5) ตรวจสอบเกณฑ์รูปแบบที 2 กับสภาพความเป็ นจริ ง
6) หากเกณฑ์รูปแบบที 2 มีความเป็ นไปได้ ให้นาํ เกณฑ์ไปใช้แต่ถา้ ผลการตรวจสอบ
ไม่มีความเป็ นไปได้จะต้องดําเนินการอย่างไรใดอย่างหนึง คือ การสร้ างรู ปแบบที 2 .ใหม่จนกว่าจะ
เป็ นไปได้ หรื อสร้ างรู ปแบบที 1 ใหม่ หรื อเลือกสร้ างรู ปแบบที 1 หลายๆรู ปแบบ โดยในการเลือก
ทังรู ปแบบที 1 และรู ปแบบที 2 จะต้องพิจารณาแนวคิด ความเชื อ ค่านิยม เกณฑ์หรื อมาตรฐานอย่าง
ครอบคลุมในเชิงประจักษ์ได้มีผพู ้ ฒั นาเกณฑ์เ พือประเมินในหลายลักษณะ เช่ น การพัฒนาเกณฑ์
ประเมิ นจากนิ ย ามและเกณฑ์มาตรฐานที ยึดถื อปฏิ บตั ิ กัน โดยทัวไป แล้วดําเนิ น การประชุ มเชิ ง
ปฏิบตั ิการเพืออาศัยความเห็นของผูเ้ ชียวชาญ เพือหาข้อสรุ ปเกณฑ์ทีพัฒนาขึนมามีความเหมาะสม
และเป็ นไปได้เพียงใด โดยเกณฑ์ทีพัฒ นาขึ นนี ถือว่าใช้ได้ก็ต่อเมือผูเ้ ชี ยวชาญมีค วามเห็นตรงกัน
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อย่างน้อ ยร้ อยละ 80 หรื อค่ าเฉลียเลขคณิ ตไม่ ตากว่
ํ า 3.5 จากระบบ 5 แต้ม นอกจากนี การพัฒนา
เกณฑ์เชิงประจักษ์ตามการพัฒนาเกณฑ์ประเมินของยังสโตนซึ งจะต้องดําเนินการจัดประชุม 3 ครัง
ครังแรกประชุมเพือร่ างเกณฑ์ โดยอาศัยผลการวิเคราะห์เอกสารและข้อมูลทีมีอยูแ่ ล้ว จากนันทําการ
พิมพ์เผยแพร่ เพือให้ผูเ้ กียวข้องแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ประชุ มครังที 2 เพือปรั บปรุ ง
เกณฑ์จากข้อเสนอแนะทีได้ แล้วนําเกณฑ์ไปทดลองใช้เพือตรวจสอบความเป็ นไปได้ของเกณฑ์
การประชุ มครั งที 3 เป็ นการเตรี ยมการเกี ยวกับการกํา หนดคณะบุ คคลหรื อ องค์ ก รที มี หน้า ที
รับผิดชอบตลอดจนข้อปฏิบตั ิต่างๆ เพือใช้เป็ นแนวทางใช้เกณฑ์ต่อไป [13]
4.3 การสร้ างและพัฒนาตัวชีวัด
การสร้ างและพัฒนาตัวชีวัดมี 3 วิธี ไม่มีหลักเกณฑ์ตายตัวว่าควรใช้วธิ ี การใด เพราะมี
สิ งทีต้องพิ จารณาหลายประการ เช่ น ข้อ จํากัดในเรื องของเวลา งบประมาณ ประโยชน์ ในการ
นําไปใช้ และลักษณะของตัวแปรทีนํามากําหนดเป็ นตัวชีวัด เป็ นต้น ซึ งในบางครั งอาจใช้หลายวิธี
ผสมกันได้ ขึนอยูก่ บั ความเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ ดังนี [14,15,16,17]
1. การสร้ างโดยอาศัยแนวคิดในการสร้ างและการนําไปใช้ แบ่งได้เ ป็ น 2 วิธี วิธีแรก
คือ การสร้ างในลักษณะทีเป็ นตัวชีวัดตัวแทน (representative indicator) โดยการเลือกตัวแปรทีมีอยู่
มาใช้ ส่ วนวิธีทีสอง คือการสร้ างตัวชีวัดรวม โดยการนําเอาตัวแปรจํานวนหนึงมารวมกัน หรื อ ผสม
กัน โดยมีขอ้ ตกลงเบืองต้นว่าตัวแปรเหล่านันมีความสัมพันธ์กนั แต่อาจไม่มีการกําหนดค่านําหนัก
ให้กบั ตัวชีวัดแต่ละตัว การรวมตัวแปรแบบนี มักกําหนดขึ นเพือนํา ไปใช้ในใช้งานเฉพาะอย่าง ซึ ง
อาจมีความลําเอียงได้ ขึนอยูก่ บั บุคคลทีเลือกหรื อจัดกลุ่มตัวแปร
2. การสร้ างโดยอาศัยทฤษฎี เป็ นการสร้ างโดยอิงผู ้เชี ยวชาญ มีวิธี การคือ การรวมตัว
แปรจํานวนหนึ งเข้าด้วยกันโดยวิธีก ารทางเลขคณิ ต ซึ งตัวแปรเหล่า นันจะถูกเลือกมาตามลําดับ
ความสํ าคัญ และมี ความสัมพันธ์ก นั โดยกําหนดค่า นําหนัก ให้กบั ตัวแปรแต่ ละตัวโดยอาศัยฐาน
แนวคิ ดหรื อ ทฤษฎี ทีมี อ ยู่ และสั ง เคราะห์ ขึ นเป็ นตัวชี วัด ซึ งวิธี ก ารนี มี ข ้อ ดี คื อ ประหยัด เวลา
ค่าใช้จ่าย ใช้เวลาในการเก็บข้อมูลน้อย แต่มีขอ้ เสี ยคือ เป็ นความคิดของตนเพียงกลุ่มเดียว
3. การสร้ างโดยอาศัยข้อมูลเชิงประจักษ์ วิธีนีคล้ายกับวิธีทีสอง แต่มีส่วนทีต่างกัน คือ
ในการสร้ างโดยอาศัยทฤษฎีนนั การเลือกกําหนดนําหนักนันกําหนดจากลําดับความสําคัญ แต่การ
สร้ างโดยอาศัยข้อมูลเชิงประจักษ์เป็ นการกําหนดนําหนักจากการวิเคราะห์ขอ้ มูลชุ ดทีหนึ ง และดู
ความสั มพันธ์ ระหว่า งตัวแปร ซึ งเป็ น การวิเ คราะห์ข้อ มู ลโดยอาศัย วิธี การทางสถิติ เช่ น factor
analysis, cluster analysis, regression และ Guttman scale แล้วนําผลวิเคราะห์มาจัดกลุ่ มตัวแปร ซึ ง
วิธีการนีมีขอ้ ดีคือ ข้อมูลมีความน่าเชือถือ แต่ใช้เวลามาก และสิ นเปลืองค่าใช้จา่ ย
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จากวิธีการสร้ างตัวชี วัดทัง 3 วิธีดงั กล่าวข้างต้น ไม่ว่าจะใช้วิธี การใดก็ตาม การสร้ าง
และพัฒนาตัวชี วัดการศึกษามีหลักการทีควรคํานึงถึงอยู่ 3 ประการคือ
1. การคัดเลื อกตัวแปร เริ มจากการจัดกลุ่ มตัวแปรที พิจารณาว่า มีค วามสัมพัน ธ์ กับ
สภาพการณ์ทีต้องการศึก ษา โดยระบุล กั ษณะของตัวแปรให้ครอบคลุมกับสภาพทีต้องการศึ กษา
อย่างละเอียด และชัดเจน โดยอาศัยจากการศึ กษาค้นคว้าเอกสาร ทฤษฎี หรื อ ผู ้เชียวชาญร่ วมกัน
พิ จารณาการนําตัวแปรที จะสร้ างเป็ นตัวชี วัด ควรจะหลี ก เลี ยงการใช้ตวั แปรหลายตัวที มุ่ งวัด
คุณลักษณะเดียวกันและตัวแปรทีมีความคลาดเคลือนในการวัด ซึงควรจะพิจารณาคัดเลือกตัวแปรที
มีความสัมพันธ์ กนั สู งกับสิ งทีต้องการศึ กษา หากมีตวั แปรใดทีความสัมพันธ์กนั สู งและมุ่งวัดในสิ ง
เดียวกัน ควรตัดสิ นใจเลือกใช้ตวั แปรใดตัวแปรหนึง เพือลดการยุ่งยากและซับซ้อนในการประเมิน
สิ งทีศึกษาภายหลัง
2. การสังเคราะห์ตวั แปร มีขอ้ ตกลงเบืองต้นแตกต่างกัน 2 แนวทาง ดังนี
2.1 การรวมเชิงบวก มีแนวคิดและข้อตกลงเบืองต้นทีว่า ตัวแปรแต่ ล ะตัวมีค วาม
เท่า เทียมกันสามารถทดแทนหรื อ ชดเชยกัน ได้ด้วยตัวแปรอี กตัวหนึง ซึ งทํา ให้ค่าของตัวชี วัดไม่
เปลียนไป การรวมด้วยวิธีนีมีวตั ถุประสงค์เพือต้องการทราบค่าความแตกต่างของระบบการระบบ
ศึกษาสองระบบขึนไป ซึ งค่าของตัวชีวัดทีได้จากสมการจะนําเสนอในรู ปของสมการ ตามวิธีก าร
รวมตัวแปรดังนี 1) การสังเคราะห์ตวั แปรด้วยการหาค่าเฉลียมัช ฌิมเลขคณิต (arithmetic mean) ของ
ตัวแปรองค์ประกอบ เป็ นการรวมตัวแปร โดยใช้ผเู ้ ชี ยวชาญกําหนดนําหนักของตัวแปร โดยทัวไป
จะกําหนดให้นาหนั
ํ กตัวแปรแต่ละตัวทังเท่ากันและไม่เท่ากัน ซึ งอาจจะได้จากการใช้แบบสอบถาม
อย่างง่าย ใช้เทคนิคเดลฟาย การสนทนากลุ่ม 2) การสังเคราะห์โดยการอาศัยข้อมูลเชิงประจักษ์แล้ว
นํามาจัดกลุ่มตัวแปร โดยอาศัยหลักเกณฑ์ทางสถิติ เช่ น การวิเคราะห์องค์ประกอบ (factor analysis)
2.2 การรวมแบบทวีคูณ มีแนวคิ ดและข้อตกลงเบืองต้นว่า ค่าตัวแปรแต่ละตัวไม่
สามารถทดแทนหรื อชดเชยกันได้ การรวมวิธีนี ตัวชี วัดทีสร้ างขึ นจะมีค่ าสู งได้ ก็ต่อเมื อตัวแปร
องค์ประกอบทุกตัวมีค่าสู งทังหมด โดยทัวไปวิธีนีจะใช้เปรี ยบเทียบระบบการศึ กษาสองระบบขึ น
ไปว่าระบบหนึ งมีค่าตัวชี วัดสู งกว่าอีกระบบหนึ งอยู่กี เท่า หรื อคิดเป็ น ร้ อ ยละเท่ าไร มีก ารรวมตัว
แปร 2 กรณี คือ กํา หนดให้น ําหนัก ตัวแปรเท่ ากันและต่ างกัน เรี ยกว่า การหาค่ าเฉลี ยแบบทวีคูณ
(geometric means) เป็ นวิธีทีไม่นิยมใช้ในการพัฒนาตัวชีวัดในการวิจยั
3. กําหนดนําหนักของตัวแปร ในการกําหนดค่ านําหนักของตัวแปรองค์ประกอบมี
วิธีการ 2 วิธีคือ
3.1 การลงความเห็นในหมู่นกั วิจยั และนักวางแผน โดยสมาชิกแต่ละคนจะเสนอค่า
นําหนักของตัวแปรแล้วจึงพิจารณาหาข้อยุติ ด้วยการใช้ค่าเฉลียหรื อด้วยการอภิปรายลงความเห็น
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นอกจากนี หากต้องการความคิดเห็นทีหลากหลายออกไป อาจขอความเห็นจากผูเ้ ชียวชาญในแขนง
ต่างๆ ทีเกียวข้องโดยใช้แบบสอบถาม เพือตรวจสอบดู ค่าร้ อยละที ผูต้ อบเห็นด้วยกับความสําคัญ
ของตัวแปรทีร่ วมอยู่ในองค์ประกอบ หรื ออาจใช้วธิ ี การทีเป็ นระบบมากขึน เช่น การใช้เ ทคนิ คเดล
ฟาย (Delphi) เพือสํารวจความคิดเห็นจากกลุ่มคนทีได้คดั เลือกเป็ นพิเศษโดยสัมภาษณ์และทดสอบ
ความคิ ดเห็ น จนได้ค ํา ตอบที ชัดเจน แล้ วจึ งนํา ข้อ มู ล ดัง กล่ า วมาใช้ ห าค่ า นําหนัก ของตัวแปร
องค์ประกอบต่อไป
3.2 การใช้ขอ้ มูลประจักษ์เ พือกําหนดค่านําหนัก เช่ น การวิเคราะห์องค์ประกอบ
โดยใช้ค่านําหนักของตัวแปรทีอธิบายลักษณะขององค์ประกอบอันหนึ ง หรื อ อาจใช้ค่าสัมประสิ ทธิ
การถดถอย จากสมการวิเคราะห์ถดถอยเชิ งพหุ เป็ นต้น
สิ งทีจะต้องให้ความสําคัญในการสร้ างและพัฒนาตัวชีวัดก็คือ “การตรวจสอบคุณภาพ
ของตัวชีวัด” ประกอบด้วยหลัก การสํ าคัญ 2 ประการคื อ 1) การตรวจสอบคุณภาพของตัวชี วัด
ภายใต้กรอบแนวคิดทางทฤษฎี ถือ ว่ามีค วามสําคัญมาก เพราะหากการพัฒนาตัวชี วัด เริ มต้น จาก
กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีทีขาดคุณภาพแล้วไม่วา่ จะใช้เทคนิ ควิธีการทางสถิติดีอย่างไร ผลทีได้จาก
การพัฒนาก็ย่อ มด้อ ยพัฒนาไปด้วย 2) การตรวจสอบด้วยวิธีการทางสถิ ติ มีความสําคัญน้อยกว่า
เพราะเป็ นเพียงการนําข้อมูลทีได้มาสนับสนุนคุณภาพของตัวชีวัดเท่านัน
จากหลัก การตรวจสอบคุ ณภาพของตัวชี วัดที กล่ าวมาข้า งต้น สามารถดําเนิ น การ
ตรวจสอบคุณภาพของตัวชีวัดได้ตามขันตอนต่อไปนีคือ 1) การตรวจสอบคุณภาพของตัวแปรและ
การคัดเลือกตัวแปร จะต้องมีกรอบแนวคิดทฤษฎีทีชัดเจน มีความครอบคลุมในการวัดตัวแปร และ
ความเป็ นตัวแทนของตัวแปร มี นิยามเชิ งปฏิ บตั ิ การทีถู กต้อ ง สอดคล้อ งกับเป้ าหมายในการนํา
ตัวชี วัดไปใช้ประโยชน์ รวมถึ งลัก ษณะ ประเภท ระดับการวัดและการสร้ า งโมเดล การแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ซึ งสิ งที กล่าวมาจะช่ วยให้สารสนเทศทีได้มีคุ ณภาพมากขึน 2) ควร
ศึ ก ษาและพิจารณาวิธีก ารรวบรวมหรื อ การสังเคราะห์ตวั แปรแต่ละวิธี แต่ละเงื อนไข และความ
เหมาะสมในการนําไปใช้ประโยชน์แตกต่างกัน เพือให้ได้ตวั ชี วัดทีมีคุณภาพสอดคล้องกับเป้ าหมาย
ในการนําไปใช้มากขึน 3) การกําหนดนําหนักของตัวแปร ควรเลือกวิธีการทีเหมาะสมกับธรรมชาติ
ของตัวแปรและเป้ าหมายในการนําไปใช้ประโยชน์ [18]
5. แนวคิด ทฤษฎี หลักการ เกียวกับการประชุมระดมสมอง
5.1 การระดมพลังสมอง (Brainstorming) คือ การเสนอวิธีการแก้ไขปั ญหา หรื อเสนอ
ความคิดเห็นของสมาชิ กในกลุ่มโดยวิธีคิดแบบปั จจุบนั ทันด่วน เท่าทีความคิดของสมาชิ กคนใดคน
หนึ งจะคิ ดขึ นมาได้ในขณะนัน ไม่มีก ารวิพากษ์วิจารณ์ มี แ ต่ เสนอขึนมาเท่ า นัน คํา เสนอจะถู ก
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บันทึกไว้ (บนกระดานดํา) เพือประเมินผลหรื อตามมติภายหลัง ควรใช้เมือสมาชิกในกลุ่มรู้จกั กันดี
มีความรู ้ในปั ญหานันแล้วพอสมควร และบรรยากาศของกลุ่มเอืออํานวยให้ทุก คนมีอิ สระในการ
แสดงความคิดเห็นของตนได้อย่างเต็มทีโดยไม่ตอ้ งเกรงอกเกรงใจ
ประโยชน์ ของการระดมพลังสมอง
1. ให้โ อกาสแสดงความคิ ด เห็ นในปั ญ หาต่ า ง ๆ โดยไม่ ต้อ งคอยไตร่ ต รอง ไม่ มี
ข้อจํากัดหรื อการกีดกันใด ๆ ทังสิ น
2. ได้รับความเห็นหลาย ๆ ด้าน ทําให้กลุ่มมี โอกาสในการพิจารณาเลือกหลายสิ ง ไม่
จําเพาะเจาะจงอยู่ในความคิดเดียวตลอดไป
3. สร้ า งกลุ่ ม ให้เ กิ ดความคิ ดใหม่ ๆ ในการสร้ า งสรรค์ แ ละสามารถนํา ไปใช้เ พื อ
ความก้าวหน้าของกลุ่ม
4. เป็ นวิธีทีให้โ อกาสแก่ ทุกคนเสนอความคิ ดเห็ น ได้ ซึ งจะช่ วยสร้ างให้ก ลุ่ มเกิ ดมี
คุณธรรมและเกิดความรักหมู่คณะขึน
การจัดเตรียม
1. การจัดกลุ่ม “ระดมพลังสมอง” มีอุปกรณ์สําหรับเขียนเช่ น กระดานดําหรื อกระดาษ
ติดบอร์ ดขนาดใหญ่ มีประธาน และสมาชิกกลุ่ม อาจเลือกสมาชิ กคนใดคนหนึงเป็ นเลขานุการ เพือ
ช่วยในการจดบันทึกการประชุมหรื อเขียนกระดานดําหรื อบอร์ ด
2. สมาชิ กในกลุ่มมีจาํ นวนพอสมควร (10-15 คน) และให้เวลาแก่ สมาชิ กได้คิดชัว
ขณะหนึงก่อนทีจะเริ มเปิ ดแสดงความคิดเห็น
3. ปั ญหาทีจะป้ อนให้แก่กลุ่มมีทางออก หรื อมีทางเลือกได้หลายนัย หลายด้าน
4. กําหนดเวลาให้แน่นอนว่าจะใช้เวลาเสนอนานเท่าไร จัดสถานทีให้กลุ่ มมีความเป็ น
กันเอง ตามสบายให้มากทีสุ ด
วิธีการและขันตอน
หน้ าทีของผู้นํา
1. แจ้งปั ญหา หรื อเรื องที ต้องการให้สมาชิ กในกลุ่ มได้เสนอความคิ ดเห็น ให้ทุก คน
ทราบ มีคนคอยบันทึกข้อเสนอหรื อความเห็นของสมาชิกบนกระดานดํา
2. แจ้ง วิธี หรื อสิ งทีสมาชิ ก ในกลุ่มต้องปฏิ บตั ิ เช่ น เสนอความคิ ดสั น ๆ อย่าให้ยาว
จํากัดเวลา (วิธีการนําเสนอมีหลายวิธี, พูด, การเขียน)
3. จัดลําดับก่อนหลังเมือมีผูอ้ ยากจะพูดในเวลาเดียวกัน 2 คน และพยายามกระตุ ้นให้
ทุกคนร่ วมเสนอความคิดเห็นอยูเ่ สมอ
4. สร้ างบรรยากาศให้ทุกคนได้ออกความคิดเห็นต่าง ๆ กันให้มากทีสุ ดเท่าทีจะมากได้
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5. ประเมินผล หรื อสอบคุณค่าของความคิดเห็นต่าง ๆ ทีได้มาจากกลุ่ม
หน้ าทีของสมาชิ กในกลุ่ม
1. พยายามละทิงความคิดเก่า ๆ ทีเคยใช้อยูแ่ ละพยายามสร้ างความคิดใหม่ ๆ ให้มาก
2. พยายามแสดงความคิดเสนอขึนมาให้มากทีสุ ดเท่าทีจะมากได้
3. พยายามแสดงความเคารพในความคิดทีผูอ้ ืนเสนอ แม้เราจะไม่เห็นด้วยก็ตาม
ข้ อควรระวัง
เมือเสร็ จวิธีแล้วควรเปิ ดโอกาสให้สมาชิ กให้เหตุผ ลกันเองว่าทําไมให้คาํ ตอบเช่ นนัน
แต่อย่าให้การเสนอความเห็นของสมาชิกยืดเยือเกิ นไป ไม่ควรมีการวิจารณ์ความคิดทีสมาชิ กเสนอ
ขึนมา ก่อนทีจะอธิ บายปั ญหาให้กระจ่างแจ้งเสี ยก่อน เมือสิ นสุ ดการอธิ บายแล้วจึงปิ ดอภิปรายเพือ
ลงมติวา่ คําตอบใดเป็ นคําตอบทีดีทีสุ ด [19]
เทคนิคการประชุมกลุ่มย่อยแบบระดมสมองเป็ นเทคนิคการประชุมกลุ่ม ชนิดหนึง
5.2 ความหมายของกระบวนการกลุ่ม
กระบวนการกลุ่ม มาจากภาษาอังกฤษว่า Group Dynamics โดยคําว่า Group หมายถึง
บุคคลตังแต่ 2 คนขึนไป ทํางานร่ วมกัน เพือจุดประสงค์อ นั เดียวกัน คําว่า Dynamics หมายถึง การ
เคลือนไหว เปลียนแปลง ไม่อยู่นิง เมือรวมกันเป็ น Group Dynamics จึงหมายถึ งความเคลื อนไหว
เปลียนแปลงของความสัมพันธ์ ภายในกลุ่ม ซึ งกําหนดเรี ยกเป็ นคําไทยว่า “กลุ่มสัมพันธ์” เรื องของ
กระบวนการกลุ่มเป็ นเรื องใหม่ทีเพิงพัฒนาขึนมา และเป็ นเรื องทีเกี ยวข้องกับศาสตร์ ด้านสังคม
วิทยา นักสังคมวิทยาในปั จจุบนั ได้พยายามศึ กษาและนําความรู ้ ในเรื องกลุ่มสัมพันธ์ มาใช้ให้ เกิ ด
ประโยชน์ ในระยะหลัง กลุ่มสัมพันธ์ เ ข้ามามี บทบาทในวิชาจิตวิทยา โดยเฉพาะในสาขาจิตวิทยา
สังคมวิธีการศึ กษามุ่งไปทางการทดลอง บุ ค คลสําคัญทีมี ส่วนช่ วยให้วิช ากลุ่ มสัมพันธ์ เป็ นทีรู ้ จกั
ของคนทัวไปทังยังเป็ นผูบ้ ญั ญัติศพั ท์คาํ ว่า Group Dynamics ขึนมาคือ Kurt Lewin [20]
กระบวนการกลุ่ม เป็ นทีรวมแห่งประสบการณ์ของบุคคลหลายๆฝ่ ายมาพบปะสังสรรค์
กันด้วยความรู ้ สึกถึงความพึงพอใจในความสัมพันธ์ซึงกันและกัน เรี ยกว่า การเกิดปฏิสัมพัน ธ์ นีเอง
ช่ วยให้ คน้ พบวิธี แ ก้ปัญหาที น่ า พอใจร่ วมกัน ทํา ให้แ ต่ล ะคนได้มีโอกาสแลกเปลี ยนความรู ้ และ
ประสบการณ์ [21]
กระบวนการกลุ่ ม เป็ นสิ งที ช่ วยให้ส มาชิ ก ได้พฒ
ั นาการทางทัศ นคติ ค่ านิ ย มและ
พฤติกรรมเพราะกระบวนการกลุ่มเป็ นกิ จกรรมทีนําไปปฏิบตั ิจริ ง เป็ นการทําให้สมาชิ กรู ้ จกั ตนเอง
และผูอ้ ืนมากขึน [21]
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5.3 หลักการเรี ยนรู้แบบกระบวนการกลุ่ม
หลักการเรี ยนรู ้ ตามทฤษฎีกระบวนการกลุ่ม เป็ นวิธีการวัดการเรี ยนรู ้ ให้ผูเ้ รี ยนทุกคนมี
ส่ วนร่ วมในกิ จกรรมการเรี ยน สมาชิกจะต้องมีความรับผิดชอบต่อการเรี ยนรู ้ ของตน ได้มีโอกาสใน
การแลกเปลียนประสบการณ์ซึงกันและกัน ได้เรี ยนรู ้ สภาพอารมณ์ ความรู ้ สึ กนึ กคิดของบุค คลใน
กลุ่ม ได้แนวคิดต่างๆ เพือนําไปใช้แก้ไขปั ญหาทีประสบอยู่ หรื ออาจใช้ปรับปรุ งตนเองให้มีชีวติ อยู่
ในสั งคมอย่ างเป็ นสุ ข ผลที พึงได้รับจากการเรี ย นรู ้ แ บบกลุ่ มนันได้ทงความรู
ั
้ ความสัมพันธ์ ก ับ
บุคคลอืนๆ ทีมีความรู ้ สึกในด้านต่างๆ จากการเรี ยนรู ้สภาพความเป็ นไปของบุคคล แต่ละกลุ่ม จะ
ทําให้เกิ ดการเรี ยนรู ้ในแง่ต่างๆ มีโอกาสได้พฒั นาในด้านอารมณ์ และสังคมอย่างเต็มที นอกจากนี
ผูเ้ รี ยนสามารถเรี ยนรู ้ เกียวกับตัวเอง มีความเข้าใจและรู ้จกั ตนเองมากขึน ในขณะเดียวกันก็ช่วยให้
เข้า ใจผู ้อืนได้ดี มีคุ ณลัก ษณะต่ า งๆมมากขึน เช่ น การยอมรับ ผูอ้ ื น การแสดงออก การฝึ กความ
เชื อมันในตัวเอง และฝึ กนิสัยในการทํางานร่ วมกันอย่างมีประสิ ทธิ ภาพทีสําคัญมีดงั นี
1. การเรี ยนรู ้เป็ นกระบวนการทีเกิดจากแหล่งความรู ้ ทีหลากหลาย การเรี ยนรู ้ทเกิ
ี ดจาก
การบรรยายเพียงอย่างเดียวไม่พอทีจะทําให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเปลียนแปลงและพัฒนาพฤติกรรม แต่การ
จัดการเรี ยนการสอนเพือพัฒนาพฤติกรรมผูเ้ รี ยนโดยกระบวนการกลุ่มจะเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้ใช้
ศัก ยภาพของแต่ล ะคนทังในด้านความคิด การกระทํา และความรู ้ สึกมาแลกเปลี ยนความคิ ดและ
ประสบการณ์ซึงกันและกัน
2. การเรี ยนรู ้ ค วรจะเป็ นกระบวนการกลุ่มที สร้ างสรรค์บรรยากาศการทํางานการ
ทํางานกลุ่ มทีให้ผูเ้ รี ย นมีอิ สระในการแสดงความรู ้ สึก นึ กคิด มี บทบาทในการรับผิ ดชอบต่อ การ
เรี ย นรู ้ ของตนโดยมี ส่วนร่ วมในกิ จกรรมการเรี ย นการสอนจะช่ วยให้ก ารเรี ยนรู ้ เ ป็ น ไปอย่ างมี
ชีวติ ชี วาและช่วยกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนเกิ ดความกระตือรื อร้นในการเรี ยน
3. การเรี ยนรู้ค วรเป็ นระบวนการทีผูเ้ รี ยนค้นพบด้วยตนเอง การเรี ยนรู ้ ดว้ ยการกระทํา
กิ จกรรมด้วยตนเองจะช่ วยให้ผู ้เ รี ยนมี โอกาสเรี ยนรู ้ เ นื อหาวิช าหรื อสาระจากการมี ส่ วนร่ วมใน
กิจกรรม ซึ งจะช่ วยให้ผเู ้ รี ยนเกิ ดความใจอย่างลึกซึ ง จดจําได้ดี อันจะนําไปสู่ การปรับเปลียนเจตคติ
และพฤติกรรมของตนได้รวมทังสามารถนําไปสู่ การนําไปพัฒนาบุคลิกภาพทุกด้านของผูเ้ รี ยน
4. การเรี ย นรู ้ ก ระบวนการเรี ยนรู ้ กระบวนการเยนรู ้ เ ป็ นเครื องมื อ ที จํา เป็ นในการ
แสวงหาความรู ้ ทีเป็ นต่อการพัฒนาคุ ณ ภาพชีวิตทุก ด้าน ดังนันถ้าผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ อย่างมีระและมี
ขันตอนจะช่วยให้ผเู้ รี ยนสามารถใช้เป็ น เครื องมือในการแสวงหาความรู ้ หรื อตอบคําถามการรู้ ได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
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5.4 ลักษณะสํ าคัญของกระบวนการกลุ่มในการจัดกิจกรรมกลุ่ม
1. เป็ นกระบวนการทีสมาชิกทุกคนในกลุ่มต้อ งมี จุดมุ่งหมายร่ วมกัน เป็ นอันหนึ งอัน
เดียวกัน
2. เป็ น กระบวนการทีสมาชิกทุก คนต้องมีการโต้ตอบกันอย่างเสรี
3. เป็ น กระบวนการที สมาชิ กทุ ก คนต้อ งมี พฤติ กรรมในการแสดงบทบาทกระทํา
กิจกรรมเพือให้กลุ่มบรรลุจดุ มุ่งหมายทีวางไว้
4. เป็ น กระบวนการทีสมาชิกทุก คนมีแนวคิดร่ วมกัน ซึงจัดให้เป็ นความคิดของกลุ่ม
5. เป็ น กระบวนการทีมีผลของการร่ วมกันตัดสิ นใจในรู ปของกลุ่มมิใช่ สมาชิ ก คนใด
คนหนึงตัดสิ นใจ
6. เป็ น กระบวนการทีสมาชิกทุก คนจะต้องยึดมันในท่าทีของกลุ่มอย่างแข็งขันและเกิด
เป็ นพฤติกรรมคล้อยตามในเรื องนัน
7. กิ จกรรมของกลุ่มทีได้กาํ หนดให้สมาชิ กทํา ต้องมีส่วนทีจะช่วยลดความเครี ยดหรื อ
ช่วยบําบัดความต้องการของกลุ่มด้วย
8. เป็ นกิจกรรมทีสมาชิกทุกคนจะต้องมีความเข้าใจในวิถีทาง และปั จจัยทีจะทําให้กลุ่ม
เจริ ญก้าวหน้าไปสู่ วตั ถุประสงค์ทีวางไว้ จะช่ วยให้สมาชิ ก มี ความรับผิดชอบต่ อกิ จกรรมของกลุ่ม
มากขึน [22]
5.5 พัฒนาการของกลุ่ม
Tuckman, 1965 ได้แบ่งพัฒนาการกลุ่มได้เป็ น 5 ขันดังนี
ขันที 1 ก่ อตัว การที กลุ่มมารวมกันเป็ นครังแรก สมาชิ กอาจยังแปลกหน้ากัน จึงขัน
ตอนนีจึงเป็ นระยะทีเริ มทําความรู ้ จกั กัน มีปฏิสัมพันธ์ กนั มีบรรยากาศของความตืนเต้นแปแลกใหม่
มองในแง่ดี แต่ก็เป็ นขันตอนทีสมาชิกมีความกังวลและความสับสนอยู่ดว้ ย ดังนันในขันนีสมาชิ ก
กลุ่มจะสุ ภาพ อดทน ระมัดระวังในการแสดงความคิดเห็น
ขันที 2 ปะทะ เมือเวลาผ่านไป สมาชิ กจะมีความสนิทสนมกันเพิมขึน ขันนี จะเป็ นขัน
ของการการแสดงความคิดเห็น โต้ตอบ โต้แย้ง แสดงอารมณ์ความรู้ สึก สมาชิ กยังมีความเป็ นปั จเจก
อยู่ ความร่ วมมือยังไม่ดี อาจมีการจับผิด จึงอาจมีค วามขัดแย้ง ไม่พอใจเกิ ดขึ น จึงมัก มี การละลาย
พฤติกรรมเพือลดความขัดแย้ง
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ขันที 3 ลงตัว ลังจากทีคนในกลุ่มได้แสดงความคิด อารมณ์ ความรู ้ สึกในขันที 2 แล้ว
สมาชิ กก็เริ มทีจะเรี ยนรู้ ยินยอมรับฟั งเหตุผ ลของกันและกัน เกิ ดความสงบ มีการปรับตัวยอมรับ
กลุ่ม สมาชิกกลุ่มเกิดการช่ วยเหลือซึงกันและกัน
ขันที 4 ได้ง าน เป็ นขันที สมาชิ ก ในกลุ่ มเข้าใจจุด แข็ งและจุด อ่ อ นของตนเอง มี
ความสัมพันธ์ราบรื น สามารถจัดการความขัดแย้งได้ เป็ นระยะทีกลุ่มลงมือ ปฏิ บตั ิงานตามที ตกลง
กันเพือให้งานสําเร็ จตามเป้ าหมาย เกิดผลงานของกลุ่มประสิ ทธิ ภาพของกลุ่ม
ขันที 5 ก่ อตัวใหม่ เมือมีสมาชิ กใหม่เข้าร่ วมกลุ่ม จะเกิ ดการกําหนดเป้ าหมายใหม่ของ
กลุ่มและพัฒนาการเป็ นขันก่อตัวต่อไป [23]
5.6 การจัดประสบการณ์ การเรี ยนรู้ ภายในกลุ่ม
ประกอบด้วย 3 ระยะดังนี ระยะที 1 ระยะสร้ างสัมพันธภาพ สร้ างความรู ้ สึกปลอดภัย
เป็ นระยะเริ มต้นในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผูน้ าํ กลุ่มกับสมาชิ กในกลุ่มและสร้างสัมพันธภาพ
ระหว่างสมาชิกด้วยกัน ผูน้ าํ กลุ่มจะต้อ งเป็ นผูส้ ร้ างบรรยากาศแห่งความเป็ นมิตร สร้ างสัมพันธภาพ
ให้กบั สมาชิกกลุ่มในตอนเริ มต้นของกลุ่ม ผูน้ าํ กลุ่มควรยําให้สมาชิ กกลุ่ มทุก คนเข้าใจจุดมุ่งหมาย
ของการทํากลุ่มในการปฏิบตั ิตนในฐานะสมาชิ กกลุ่ ม สร้ างความรู ้ สึกผ่อ นคลายขึ นในกลุ่ม ผู ้นาํ
กลุ่มจะต้องส่ งเสริ มให้สมาชิ กได้แสดงความคิดเห็นของตนออกมา เพือก่อให้เกิดประสบการณ์การ
เรี ยนรู ้แก่สมาชิ กคนอืนๆ ในกลุ่มเห็นว่าสมาชิ กทุกคนจะต้องต่อสู ้ปัญหาหรื ออุปสรรคเหมือนกัน
ระยะที 2 ระยะดําเนินการ สมาชิกมีส่วนร่ วมเพือการเปลียนแปลง เป็ นระยะทีสมาชิกมี
ความรู ้ สึกไว้วางใจแชือมันใจกลุ่ม ตลอดจน ผูน้ าํ กลุ่ม ความใกล้ชิดสนิ ทสนมและความเชื อมันใน
กลุ่ ม จะทําให้สมาชิ ก ในกลุ่มมีก ารระบายความรู ้ สึ ก นึ ก คิด หาทางแก้ไขและวิธีแ ก้ปัญหาโดยมี
เพือนสมาชิ กคอยช่ วยเหลือ สนับสนุน การมีโอกาสคุยแลกเปลียนประสบการณ์ ในกลุ่มจะต้อ งทํา
ให้เกิ ดความคิดใหม่ๆมาใช้แ ก้ปัญหาตน นอกจากนี ความเชื อมันในกลุ่มจะทําให้สมาชิ กสามารถ
รับรู ้ขอ้ มูลย้อนกลับไปยังเพือนสมาชิกในกลุ่มได้ สมาชิกในกลุ่มจะมีบทบาททังผูใ้ ห้แ ละผูร้ ับระยะ
นีเป็ นระยะระดมพลังของสมาชิกทุกคนออกมาเพือแก้ไขปั ญหา
ระยะที 3 ระยะสิ นสุ ดการทํา กลุ่ม เป็ นระยะทีผู ้นาํ กลุ่ มจะต้องสรุ ปประสบการณ์
ทังหมดในการทํา กลุ่ ม ผู ้นํา กลุ่ ม จะต้อ งช่ วยให้ ส มาชิ ก ในกลุ่ม ประเมิ น ความก้ า วหน้ า ความ
เปลียนแปลงในทางงอกงามของตน ความสําเร็ จของกลุ่ม นอกจากจะใช้การประเมิน ผลด้วยวาจา
ของสมาชิกในกลุ่มแล้ว ยังต้อ งประเมินจากพฤติก รรมของสมาชิกทีแสดงออกจากการประเมินของ
บุคคลอืน นอกจากกลุ่ มและบางครังอาจมีเกณฑ์ทีตังไว้เฉพาะเจาะจงในการทํากลุ่ มเช่ น สมาชิ ก
กลุ่มได้รับประโยชน์เต็มทีจากการทํากลุ่มหรื อไม่ สมาชิก มีความรู ้ สึกว่าตนเองสามารถเผชิญปัญหา
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และจัดการชี วติ ด้วยตนเองหรื อไม่ เป็ นต้น ก่อนสิ นสุ ดการทํากลุ่ มผูน้ าํ ควรจะบอกสมาชิ ก กลุ่ มให้
ทราบล่วงหน้า และในกรณี ทีสมาชิกกลุ่มบางรายเกิ ดความวิตกกังวลทีจะมีก ารสิ นสุ ดการทํากลุ่ม
ผูน้ าํ กลุ่มจะต้องให้โอกาสสมาชิกกลุ่มได้ระบายความรู้สึกนึกคิดอย่างเต็มทีพร้ อมทังพยายามชีแนะ
ให้เห็นถึงประโยชน์ทีสมาชิ กจะได้รับเมือได้รับออกจากกลุ่มไป [23]
6.งานวิจัยและเอกสารทีเกียวข้ อง
ประนอม วิไ ลรั ต น์ (2547) ได้ท ํา การศึ ก ษาการออกคํา สั งทางปกครองเพื อปิ ด
สถานพยาบาลและเพิก ถอนใบอนุ ญ าตตามพระราชบัญ ญัติส ถานพยาบาล พ.ศ. 2541 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื อศึ กษาหลัก กฎหมายและปั ญหากฎหมายในพระราชบัญ ญัติสถานพยาบาล พ.ศ.
2541 ในส่ วนที เกี ยวกับการออกคํา สั งทางการปกครองและเพิ ก ถอนใบอนุ ญ าต โดยศึ ก ษา
เปรี ยบเที ยบกับกฎหมายสถานพยาบาลของต่ างประเทศ ได้แก่ ประเทศอัง กฤษและประเทศ
ฟิ ลิปปิ นส์ เพือเป็ นแนวทางนํามาใช้ในการปรั บปรุ งกําหนดแนวทางขันตอนทีชัดเชน เหมาะสม
และเป็ นธรรม ผลการศึกษาทําให้ทราบปั ญหาเกียวกับการออกคําสังปิ ดสถานพยาบาลและเพิกถอน
ใบอนุญาตตามประราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 ได้แนวปฏิ บตั ิในชันการปฏิ บตั ิ งานของ
เจ้าหน้าทีผูอ้ อกคําสังทางการปกครอง ได้แก่ 1.การปรั บปรุ งการใช้ดุล พินิจในการออกคําสังทาง
ปกครองที มีล ักษณะกว้า งเกิ นไปทําให้เ กิ ด การตี ความและการบัง คับใช้ก ฎหมายที ต่ า งกันของ
เจ้าหน้าทีผู ้อ อกคําสั ง เจ้าหน้า ที ผู้มี อาํ นาจออกคํา สังควรวางมาตรฐานและแนวปฏิ บตั ิ ทีชัดเจน
2.ปรั บปรุ งระบบการอุ ทธรณ์ ค ําสั งทางปกครองจากเดิ ม ที ให้ ทาํ การยื นอุ ท ธรณ์ ต่ อ รั ฐ มนตรี
คณะกรรมการวินิจฉัย ควรมี 2 คณะได้แก่ ส่วนกลางและระดับจัง หวัด 3.ปรั บปรุ ง กระบวนการ
ตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของคําสังขององค์กรตุลาการ ซึ งข้อเสนอปรับปรุ งการแก้ไขของ
การศึกษาครังนี ตังอยู่บนฐานหลักความชอบด้วยกฎหมาย เพือเป็ นการคุ ้มครองสิ ทธิ และเสรี ภาพ
ของประชาชน ผูใ้ ช้บริ การจากสถานพยาบาลและผูป้ ระกอบกิจการสถานพยาบาล [7]
จัน ฑนา จิ น ดาถาวรกิ จ (2556) ได้ท ํา การศึ ก ษาการโฆษณาสถานพยาบาลตาม
พระราชบัญ ญัติ สถานพยาบาล พ.ศ.2541 เพือศึ ก ษาแนวคิ ด ทฤษฎี และหลักการ เกี ยวกับการ
คุม้ ครองผูบ้ ริ โภคและการโฆษณา ศึ ก ษากฎหมายและประกาศศึ กษาปั ญหาการกระทํา ความผิ ด
เกี ยวกับการโฆษณาศึกษาวิเคราะห์เปรี ยบกับกฎหมายประเทศสหรัฐอเมริ กาและประเทศสิ งคโปร์
นํามาสังเคราะห์เพือหาแนวทางในการแก้ไขพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541 เสนอต่อกรม
สนับสนุนบริ การสุ ขภาพ วิธีการศึกษา เน้นการศึ กษาวิจยั ข้อมูลจากเอกสาร กฎหมาย ระเบียบ โดย
การรวบรวมข้อ มูล จากรายงานการกระทํา ความผิด ของสถานพยาบาลเอกชนที ถู ก ดํา เนิ น คดี
ย้อ นหลัง 3 ปี นํามาสรุ ป และวิเ คราะห์ ผ ล เพื อให้มี ค วามครอบคลุ มประเด็น การศึ ก ษาตาม
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วัตถุประสงค์ทีกําหนด ผลการศึกษาพบว่า มีการกระทําความผิดตามมาตรา 38 ซึงออกเป็ นประกาศ
กระทรวงสาธารณสุ ข ฉบับที 11 พ.ศ.2546 เรื อง หลัก เกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไขในการโฆษณา
สถานพยาบาล ทีพบมากทีสุ ดคือ ข้อ 4.6 การใช้ขอ้ ความหรื อรู ปภาพโอ้อวดเกิ นจริ ง รองลงมาคือ
ข้อ 4.7 การโฆษณากิ จการ ความรู ้ ความสามารถ ความเชี ยวชาญ หรื อประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผล
และ ข้อ 4.18 การให้ส่วนลด ข้อ 4.6 เป็ นการกระทําความผิดร่ วมกับข้ออืนมากทีสุ ด ทังนี ยังพบ
สถานพยาบาลมีการกระทําความผิดในมาตราอืนๆ ด้วย ได้แก่ มาตรา 31 ไม่แสดงใบอนุ ญาตไว้ใน
ทีเปิ ดเผยและเห็นได้ง่าย มาตรา 32 (3) ไม่แสดงอัตราค่ารักษาพยาบาล และมาตรา 35 (1) ไม่จดั ให้มี
ผูป้ ระกอบวิชาชีพอยู่ในเวลาทําการตามทีกฎหมายกําหนด ข้อเสนอแนะจากการศึ กษาเห็น สมควร
จัดให้มีก ารแจ้ง ให้สถานพยาบาลรับทราบถึ งการไม่ปฏิ บตั ิตามกฎหมายโดยยกกรณี ตวั อย่ างที
กระทําความผิดและถูกลงโทษ ตรวจสอบสถานพยาบาลทีได้รับอนุญาตโดยพนักงานเจ้าหน้าทีทุกปี
ประชาสัมพันธ์ ทางสื อให้ประชาชนรับทราบ รู ้ เท่าทันกลยุทธ์การโฆษณาและแจ้งเบาะแสผูก้ ระทํา
ความผิดแก้ไขเพิมเติม พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541 ให้มีหมวดว่าด้วยการโฆษณาให้มี
ความชัดเจน ครอบคลุม และเพิมบทกําหนดโทษให้สูงขึน [24]
น้อ งเล็ก บุ ญจุง (2548) ได้ศึ ก ษา ความคิ ดเห็ นและการปฏิ บตั ิตามพระราชบัญ ญัติ
สถานพยาบาล พ.ศ. 2541 มาตรา 32 ของผูป้ ระกอบกิ จการสถานพยาบาล ประเภททีไม่รับผู ้ป่วย
ไว้ค้างคื น จัง หวัดอุ บลราชธานี ในการแสดงรายละเอียดเกี ยวกับชื อสถานพยาบาล ผู ้ประกอบ
วิชาชีพ ผูป้ ระกอบโรคศิลปะ อัตราค่ารักษาพยาบาล และสิ ทธิ ผปู ้ ่ วย วิธีการศึกษาใช้ขอ้ มูลทีได้จาก
การสํ ารวจผู ้ประกอบกิจ การสถานพยาบาลทีมี ลกั ษณะของสถานพยาบาลเป็ นคลินิ ก เวชกรรม
ทัน ตกรรม การพยาบาลและการผดุ ง ครรภ์ เทคนิ ค การแพทย์แ ละการแพทย์แ ผนไทยทังหมด
ในจังหวัดอุบลราชธานี โดยใช้แบบสอบถามและมีอตั ราการตอบรับ ร้อยละ 58.9 (126/248) พบว่าผู ้
ประกอบกิ จ การสถานพยาบาลร้ อ ยละ 89.3 เห็ น ด้ว ยกั บ การปฏิ บ ัติ ต ามพระราชบัญ ญัติ
สถานพยาบาล พ.ศ.2541 มาตรา 32 แต่ในทางปฏิบตั ิ กลับพบว่าอัตราการปฏิบตั ิและยังไม่ได้ปฏิบตั ิ
โดยเฉลียใกล้เคียงกัน คือ ร้อยละ 59.7 และ 40.3 ตามลําดับ โดยสิ งทีปฏิ บตั ิ แล้วมากทีสุ ดและน้อ ย
ทีสุ ดคือ การทําแผ่ นป้ ายแสดงชื อ-สกุ ล สาขาวิชาชี พและเลขทีใบอนุ ญาตของผูป้ ระกอบวิชาชี พ
คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 89.5 และการแสดงชื อสถานพยาบาลบนซองหรื อ ฉลากบรรจุ ยาและเอกสาร
เวชระเบียน คิดเป็ นร้ อยละ 38.4 ในเรื องชือสถานพยาบาลทีต้องประกอบด้วยคํานําหน้าหรื อต่อท้าย
ชือด้วยประเภทและลักษณะของสถานพยาบาล พบว่าผูป้ ระกอบกิ จการคลินิกการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ์มีอตั ราของความเห็นว่าสามารถปฏิ บตั ิได้และได้ปฏิ บตั ิแ ล้วมากกว่าสถานพยาบาลอืน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ(p<0.05 และ p<0.01 ตามลําดับ) ในขณะทีการแสดงชือสถานพยาบาลบน
ซองหรื อฉลากบรรจุยาหรื อเวชภัณฑ์ และเอกสารเวชระเบียน คลินิกเวชกรรม และคลินิกทันตกรรม
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มีอตั ราของความคิดเห็นว่าสามารถปฏิ บตั ิได้และมีก ารปฏิ บตั ิแล้วมากกว่า (p<0.01) ในด้านความ
คิดเห็นด้วยต่อการปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติฉบับนีในส่ วนอื นๆ พบว่ามี ความคิดเห็นแตกต่ างกัน
เฉพาะการแสดงรายละเอียดเกี ยวกับชื อสถานพยาบาลในทุกประเด็น (p<0.05, p<0.01, p<0.001)
และการจัดทําแผ่นป้ ายแสดงให้ผปู ้ ่ วยทราบว่าจะสอบถามอัตราค่ารักษาพยาบาลและค่าบริ ก ารทีใด
(p<0.01) [25]
สถาบันบําราศนราดูร (2551) การทําความสะอาดมือ เป็ นการปฏิบตั ิทีง่ายและราคาถูก
แต่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการป้ องกัน การติ ด เชื อและแพร่ กระจายเชื อ เชื อจุ ล ชี พ พบที มื อ เช่ น
Staphylococcus aureus โดยปกติ เซลล์ผิวหนังมีการสร้ างใหม่ และลอกหลุ ดประมาณ 1,000,000
เซลล์ต่อวัน โดยที 10 % ของเซลล์ทีลอกหลุดเหล่านีจะมีเชือจุลชี พเกาะติดอยู่ดว้ ย ดังนัน เสื อผ้า ผ้า
ปูทีนอน อุปกรณ์รอบตัวผูป้ ่ วยจึงมีการปนเปื อนเชือจุลชีพทีพบบนผิวหนังของผูป้ ่ วย นอกจากเชื อ
จุลชีพประจําถินแล้ว มือของบุคคลากรสุ ขภาพอาจปนเปื อนเชื อจุลชีพอืนขณะปฏิบตั ิงาน เนืองจาก
เชื อปนเปื อนในสิ งแวดล้อมและอุปกรณ์ ต่าง ๆ เช่น เก้าอีผู ้ป่วย อ่างล้างมือ ก๊อกนํา เครื องจ่ายสบู่
เหลว เครื องวัดความดัน เป็ นต้น เชือจุลชีพสามารถแพร่ กระจายผ่านมือของบุคคลากรสุ ขภาพไปสู่
ผูป้ ่ วยและสิ งแวดล้อ มได้ทงทางตรงทางอ้
ั
อ ม ดังนันบุ ค คลกรสุ ข ภาพควรทําความสะอาดมื อให้
ถูกต้องและมีประสิ ทธิ ภาพเพือป้ องกันการแพร่ กระจายเชื อจุลชี พผ่ านทางมือ แต่อย่างไรก็ ตามยัง
พบปั ญหาการไม่ทาํ ความสะอาดมือตามขอกําหนด เช่ น สบู่ ก้อ น ก๊อกนําเป็ นแบบหมุน มีค ราบ
สกปรกติดอยู่ ทําให้ไม่อยากใช้ต่อ [26]
สํานักพัฒนาคุณภาพบริ การ สํานักงานหลักประกันสุ ขภาพแห่งชาติ (2552) ได้กาํ หนดชุด
ช่วยชีวติ ฉุ กเฉิ นเป็ นรายการทีจําเป็ น ขาดไม่ได้ ดังนี 1. เครื องมือช่ วยชี วิตฉุ กเฉิ น ได้แก่ ท่อหายใจ
ทางปาก (Oral airway เบอร์ 1 เบอร์ 2 เบอร์ 3เบอร์ 4) และยาช่ วยชี วิตฉุ กเฉิ น ได้แก่ Adrenaline
injection 1:1000, Atropine injection 1: 1000, Furosemide, 0.5 % calcium chloride/gluconate 20,
20 % dextrose หรื อ 50 % dextrose, Hydrocortisone/Dexamethasone injection 2. สารนําสําหรั บ
บริ หารทางหลอดเลือ ดดํา (Intravenous fluids) และอุ ปกรณ์ ได้แก่ 5 % dextrose-water, Nomal
saline, Infusion det และเสาแขวนขวดนําเกลื อ 3. ชุ ดผ่ าตัดเล็ก และอุ ปกรณ์ ทาํ แผลเบื องต้น
ออกซิ เจนพร้อมอุปกรณ์การให้ออกซิเจน อุปกรณ์ผ่านการฆ่าเชือตามระบบมาตรฐานและมีอปุ กรณ์
สําหรับฆ่าเชื อทีได้มาตรฐาน [27]
คทายุทธ นิ กาพฤกษ์ (2556) ได้ศึก ษาการประเมิ นความปลอดภัยของห้องเอกซเรย์ใน
สถานพยาบาลประเภทไม่ รับผูป้ ่ วยไว้ค า้ งคืน โดยมีวตั ถุ ประสงค์เพือสํ ารวจและประเมิ นความ
ปลอดภัยของห้องเอกซเรย์จากปริ มาณรังสี กระเจิงและปริ มาณรั งสี รัวจากการถ่ายภาพรังสี วนิ ิ จฉัย
ทัวไปและภาพรังสี ฟัน สําหรับสถานพยาบาลประเภทไม่รับผูป้ ่ วยไว้คา้ งคืนจํานวน 13 แห่ ง ทียังไม่
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เคยได้รับการตรวจสอบความปลอดภัยมาก่อน โดยใช้เครื องสํารวจรังสี แบบดิจติ อล วัดปริ มาณรังสี
ทีตําแหน่งต่างๆ ทังบริ เวณด้านในและด้านนอกห้องเอกซเรย์รวมทังบริ เวณเพือนบ้านทีอยู่ติดกัน
ผลการตรวจวัดปริ มาณรังสี และประเมินการได้รับปริ มาณรังสี ต่อสัปดาห์สําหรับ กลุ่ มผูป้ ฏิ บตั ิงาน
ด้านรังสี กลุ่มบุคคลทัวไปทีอาศัยอยู่ในอาคารเดียวกันและกลุ่มบุคคลทัวไปทีเป็ น เพือนบ้า นติดกัน
พบว่ามี ค่ าอยู่ในช่ วงระหว่า ง 0.5 - 50.1 μGy/wk 2.9 - 95.4μGy/wk และ0.2 - 3.1 μGy/wk
ตามลําดับ ซึ งพบว่าจํานวนสถานพยาบาลจํานวน 10 แห่ ง (77%) นันมีค่าปริ มาณรังสี ทีกลุ่มบุคคล
ทัวไปทีอาศัยอยู่ในอาคารเดียวกันได้รับต่อสัปดาห์เกิ นกว่าขีดจํากัดตามทีคณะกรรมาธิ การว่าด้วย
การป้ องกันอันตรายจากรังสี นานาชาติ ฉบับที 103 (ICRP 103) ได้กาํ หนดไว้ นอกจากนีในงานวิจยั
นียังได้คาํ นวณขนาดความหนาของกําแพงหรื อผนังห้องเอกซเรย์วนิ ิจฉัยทัวไปและห้องเอกซเรย์ฟัน
ตามข้อ เสนอแนะของสภาแห่ ง ชาติ ว่า ด้วยการป้ องกัน อัน ตรายจากรั ง สี แ ละการวัด รัง สี ข อง
สหรัฐอเมริ กา ฉบับที 147 และ 145 (NCRP 147, NCRP 145) ตามลําดับ เพือใช้เป็ นแนวทางในการ
ออกแบบและสร้างห้องเอกซเรย์สําหรับสถานพยาบาลประเภทไม่รับผูป้ ่ วยไว้คา้ งคืนต่อไป [28]
จากการทบทวนเอกสารและงานวิจยั ทีเกียข้อง พบว่าผูป้ ระกอบกิจการสถานพยาบาล
ส่ วนใหญ่เห็นด้วยกับพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 ร้ อยละ 89.3 แต่ในทางปฏิบตั ิ ยงั พบ
การฝ่ าฝื น เช่ น ไม่แสดงใบอนุญาตในทีเปิ ดเผย ไม่แ สดงอัตราค่ารั กษาพยาบาล การโฆษณาทีพบ
การกระทํา ความผิ ด บ่ อ ยที สุ ด คื อ โฆษณาโอ้ อ วดเกิ น จริ ง โฆษณากิ จ การ ความเชี ยวชาญ
ประสิ ทธิ ภ าพ ประสิ ทธิ ผล ซึ งมัก พบการโฆษณาส่ วนลดควบคู่กบั การกระทําความผิ ดด้านการ
โฆษณา ประเด็นทีมีความคิดเห็นทีแตกต่างกันในด้านมาตรฐานการตรวจ เช่น ป้ ายสอบถามอัตรา
ค่าบริ การ ส่ วนด้านมาตรฐานด้านห้อ งเอกซเรย์ในคลินิก พบว่า ผลการตรวจวัดปริ มาณรังสี และ
ประเมิ นการได้รับปริ มาณรังสี ต่อสัปดาห์สํา หรั บ กลุ่ มผู ้ปฏิ บตั ิ งานด้า นรังสี กลุ่ม บุคคลทัวไปที
อาศัยอยูใ่ นอาคารเดียวกันและกลุ่มบุคคลทัวไปทีเป็ นเพือนบ้านติดกัน ทีได้รับต่อ สัปดาห์เกิน กว่า
ขี ด จํา กั ด ตามที คณะกรรมาธิ ก ารว่า ด้ วยการป้ องกัน อัน ตรายจากรั ง สี น านาชาติ ฉบับ ที 103
(ICRP 103) ก๊อกนําแบบหมุน และสบู่กอ้ นจะมีครบสกปรกติดอยู่ทาํ ให้ไม่อยากใช้ต่อ

บทที 3
วิธีดําเนิ นการศึกษา
การศึก ษา การพัฒ นาแนวทางการตรวจคลิ นิ ก เวชกรรมและคลิ นิ ก เฉพาะทางด้า น
เวชกรรมเป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ โดยขออนุญาตทําการวิจยั ในมนุษย์ จากคณะกรรมการจริ ยธรรม
การวิจยั ในมนุษย์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ งได้รับการรับรองเมือวันที 4 สิ งหาคม
พ.ศ. 2557 เอกสารการรับรองเลขที 007/2557 ผลการพิจารณาเป็ น ไปตามหลักเกณฑ์แ ละแนวทาง
ของโครงการที มีล กั ษณะไม่ เข้าข่ายต้อ งขอรั บรองด้านจริ ย ธรรมการวิจยั ในมนุ ษย์จึงไม่ต้อ งขอ
รั บรองจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุ ษย์ ดังภาคผนวก ข และมี วธิ ี การดําเนิ น งานการวิจยั แบ่ง เป็ น 3
ขันตอน ดังนี
ขันตอนที 1 ร่ างแนวทางการตรวจมาตรฐานคลินิกเวชกรรมและคลินิกเฉพาะทางด้ านเวชกรรม
1. ศึกษาเอกสารและงานทีเกี ยวข้อง
2. จัดทําร่ างแนวทางการตรวจมาตรฐานคลินิกเวชกรรมและคลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง
โดยพัฒนาจากแนวทางการตรวจมาตรฐานคลินิกเวชกรรมและคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมของ
สํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิ ลปะ กรมสนับสนุนบริ การสุ ขภาพและจากกฎหมายว่า
ด้วยสถานพยาบาล พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 พระราชบัญญัติวตั ถุอ อกฤทธิ ต่อ จิตและประสาท
พ.ศ. 2518 พระราชบัญ ญัติ ยาเสพติ ดให้โ ทษ พ.ศ. 2522 พระราชบัญ ญัติ อ าหาร พ.ศ. 2522
พระราชบัญญัติเครื องสําอาง พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติเครื องมือแพทย์ พ.ศ. 2551
3. การตรวจสอบความตรงเชิ งเนื อหา (content validity)โดยนําร่ างแนวทางการตรวจ
มาตรฐานคลิ นิ ก เวชกรรมและคลิ นิ ก เวชกรรมเฉพาะทางที ร่ างขึ นส่ ง ให้ อ าจารย์ ผู ้ค วบคุ ม
วิทยานิพนธ์และผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นการตรวจประเมินสถานพยาบาล จํานวน 2 ท่าน
4. ปรับปรุ งแบบสอบถาม ตามคําแนะนําของผูท้ รงคุณวุฒิ
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ตารางที 1 ข้ อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิต่อร่ า งแนวทางการตรวจมาตรฐานคลิ นิกเวชกรรมและ
คลินิกเฉพาะทางด้ านเวชกรรม
ข้อเสนอแนะจากผูเ้ ชี ยวชาญ
1. การให้บริ ก ารฝั งเข็ม ต้อ งแนบเอกสารผ่าน
การอบรมหลักสู ตรแพทย์ฝังเข็ม
2. พืนทีให้บริ การ ประกอบด้วย บริ เวณทําบัตร
จ่ายยา ห้องตรวจ ห้องนําฯ เป็ นรายการให้ขีดถูก
ในช่ องว่างสํ าหรั บให้ พนัก งานเจ้าหน้า ทีเลื อ ก
บริ เ วณที มี ก ารให้ บ ริ ก ารพื นฐานเพื ออํา นวย
ความสะดวก ไม่ ต้ อ งเสี ยเวลาในการเขี ย น
บรรยายว่าว่าแต่ละพืนทีมีบริ การอะไรบ้าง
3. รายการยาช่ วยชี วิต ฉุ ก เฉิ น ควรมี ก ารเพิ ม
รายละเอียดจากเดิม ให้ผูว้ จิ ยั ไปหาข้อมูลเพิมเติม
4. มี เ กณฑ์มาตรฐานห้อ งผ่ า ตัดเล็ ก และห้อ ง
ผ่ า ตั ด ใหญ่ จากมติ ก ารประชุ ม เรื องความ
ปลอดภัยของผูป้ ่ วยจากการประกอบวิชาชี พเวช
กรรมเกี ยวกับการทํา ศัลยกรรมตกแต่งและการ
ให้ บ ริ การเสริ มความงามในสถานพยาบาล
เอกชน ครังที 2/2557

การปรับแก้ไข
1. การให้บริ การฝั งเข็มต้องแนบเอกสารผ่านการ
อบรมจากสถาบันทีกระทรวงสาธารณสุ ขรับรอง
2. เนื องจากที ตังคลิ นิ ก อาจมี หลายชันพื นที
บริ การ แก้ไขเป็ น ชัน 1 ชัน 2 ชัน 3 ชัน 4 ชัน 5
ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย พื น ที บ ริ ก า ร ส่ ว น ใ ด
แล้วให้พนักงานเจ้าหน้าทีระบุรายละเอียดในแต่
ละชัน
3. เพิม รายการยาช่ วยชี วิตฉุ กเฉิ น เป็ น sodium
bicarbonate injectรon
4. เพิมรายการตรวจในห้อ งผ่ าตัดเล็กและห้อ ง
ผ่าตัดใหญ่
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ขันตอนที 2 พั ฒนาร่ า งแนวทางการตรวจมาตรฐานคลิ นิก เวชกรรมและคลิ นิ กเฉพาะทางด้ า น
เวชกรรม
ดําเนิ น การพัฒ นาร่ างแนวทางการตรวจมาตรฐานคลินิ ก เวชกรรมและคลินิก เฉพาะ
ทางด้า นเวชกรรม โดยการประชุ ม ระดมสมอง (Brainstorming) ในกลุ่ ม ผู้มี ส่ วนเกี ยวข้อ ง
(Stakeholders)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ดําเนินการประชุมระดมสมองในกลุ่มผูม้ ีส่วนเกี ยวข้อง (Stakeholders) โดยมีเกณฑ์ใน
การพิจารณาผูท้ ีจะมาเข้าร่ วมประชุ มระดมสมอง โดยมี คุณสมบัติทีเกี ยวข้อ ง ข้อ ใดข้อหนึ งหรื อ
หลายข้อ ดังนี
1. เป็ นผู ้ รั บ ผิ ด ชอบงานที เกี ยวข้ อ งกั บ กฎหมายที อยู่ ใ นความดู แ ลของสํ า นั ก
สถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริ การสุ ขภาพ กระทรวงสาธารณสุ ขและ
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุ ข
2 . เป็ นนักวิชาการทีออกเกณฑ์มาตรฐานการตรวจคลินิกเวชกรรมและคลิ นิกเฉพาะ
ทางด้านเวชกรรม ทีใช้อยู่ในปั จจุบนั ปี พ.ศ.
3. เป็ นพนัก งานเจ้าหน้าทีผู ้รับผิ ดชอบการตรวจคลิ นิก เวชกรรมและคลิ นิ ก เฉพาะ
ทางด้านเวชกรรม จากกระทรวงสาธารณสุ ข
4. เป็ นพนัก งานเจ้าหน้าทีผู ้รับผิ ดชอบการตรวจคลิ นิก เวชกรรมและคลิ นิ ก เฉพาะ
ทางด้านเวชกรรม จากสํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัด
5. เป็ นพนัก งานเจ้า หน้าที ผู ้รั บผิ ดชอบการตรวจวัต ถุ อ อกฤทธิ ต่อจิตและประสาท
ยาเสพติ ด ให้โ ทษที ใช้ ทางการแพทย์ จากสํ า นัก งานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวง
สาธารณสุ ข
6. เป็ นผู ้มี ส่ วนเกี ยวข้อ งกับร่ างบัน ทึ ก การตรวจคลิ นิ ก เวชกรรมและคลิ นิ ก เฉพาะ
ทางด้านเวชกรรมในหัวข้อการตรวจทีได้มีการพัฒนาขึน เช่ น ประเด็นห้องผ่าตัด วัตถุออกฤทธิ ต่อ
จิตและประสาท ยาเสพติดให้โทษทีใช้ทางการแพทย์ ห้องเอกซเรย์ การตรวจฉลากเครื องสําอาง
7. เป็ นผูร้ ั บอนุ ญาตหรื อ ผูด้ าํ เนิ นการสถานพยาบาลของคลิ นิก เวชกรรมหรื อคลินิ ก
เฉพาะทางด้านเวชกรรมทีมีการให้บริ การด้านการผ่าตัด และต้องมีหอ้ งผ่าตัดในคลินิก
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จากเกณฑ์คุณสมบัติดงั กล่าว ผู ้วจิ ยั คัดเลือกตํา แหน่ งผู ้ทีเข้า ร่ วมประชุ มระดมสมอง
เพื อเสนอแนะข้อ คิดเห็ นต่ อ ร่ างแนวทางการตรวจมาตรฐานคลิ นิ ก เวชกรรมและคลิ นิ ก เฉพาะ
ทางด้านเวชกรรม จํานวน 9 ท่าน ได้แก่
1. ผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นกฎหมายสถานพยาบาลประเภททีไม่ รับผู ้ป่วยไว้คา้ งคืน (คลิ นิก)
จากกรมสนับสนุนบริ การสุ ขภาพ กระทรวงสาธารณสุ ข จํานวน 1 ท่าน
2. ผู ้ทรงคุ ณ วุฒิ ดา้ นกฎหมายจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวง
สาธารณสุ ข จํานวน 1 ท่าน
3. นักวิชาการ ผู้เชี ยวชาญด้านแนวทางการตรวจมาตรฐานการตรวจคลิ นิกเวชกรรม
และคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม จํานวน 1 ท่าน
4. พนักงานเจ้าหน้าทีผูร้ ับผิดชอบการตรวจคลินิกเวชกรรมและคลินิก เฉพาะทางด้าน
เวชกรรม จากกระทรวงสาธารณสุ ข จํานวน 1 ท่าน
6. พนักงานเจ้าหน้าทีผูร้ ับผิดชอบการตรวจคลินิกเวชกรรมและคลินิก เฉพาะทางด้าน
เวชกรรม จากกระทรวงสาธารณสุ ข จํานวน 1 ท่าน
7. ผูแ้ ทนคลินิกเวชกรรมเฉพาะทางทีมีหอ้ งผ่าตัดในคลินิก จํานวน 1 ท่าน
8. ผูแ้ ทนจากคลินิกเวชกรรมทีมีหอ้ งผ่าตัดในคลินิก จํานวน 2 ท่าน
ดําเนิ น การจัดประชุ มระดมสมองเมื อวัน ที 12 พฤษภาคม 2559 ณ กรมสนับสนุ น
บริ การสุ ขภาพ กระทรวงสาธารณสุ ข เวลา 9.00 น. ถึง 12.00 น. โดยผูว้ ิจยั เป็ นผู้น าํ เสนอร่ างแนว
ทางการตรวจมาตรฐานคลินิกเวชกรรมและคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม
ผลจากการประชุมระดมสมองมีขอ้ เสนอแนะปรับแก้ไข ดังตาราง
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ตารางที 2 ข้ อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสี ย ต่ อร่ างแนวทางการตรวจมาตรฐานคลินิกเวชกรรม
และคลินิกเฉพาะทางด้ านเวชกรรม
ข้อเสนอแนะจากผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
1. ร่ างแนวทางการตรวจมาตรฐานคลิ นิ ก
เวชกรรมและคลิ นิ ก เฉพาะทางด้า นเวชกรรม
การตรวจอนุ ญ าตเปิ ดใหม่ แ ละตรวจเฝ้ าระวัง
ควรแยกกันคนละฉบับ เพราะประเด็นการตรวจ
ต่างกันและการตรวจอนุญาตเปิ ดใหม่ ให้ตดั ช่ อ ง
ใส่ เ ล ข ที ใบ อ นุ ญา ต ใ ห้ ป ร ะ ก อ บกิ จ กา ร
สถานพยาบาลและช่ อ งใส่ เ ลขที ใบอนุ ญ าตให้
ดําเนินการสถานพยาบาล
2. ในส่ วน เครื องมื อ พิ เ ศษ ให้ย กตัวอย่างเป็ น
ช่องให้เลือกรายการตรวจสอบเพือความสะดวก
และเครื องมื อ แพทย์ เ พิ มช่ อ งการตรวจสอบ
เต้านมเทียมซิ ลิโคนใช้ฝังในร่ างกาย
3. การสอบเทียบเครื องมือ ควรเพิมในหัวข้อการ
ตรวจแต่ให้เป็ นเชิงพัฒนา เนืองจากหน่ วยงานที
ให้บริ การสอบเทียบเครื องมือทางการแพทย์ใน
ประเทศไทยยังมีน้อย
4. ทางลาดเอียงสําหรับรถเข็นผูป้ ่ วยไม่ตอ้ งมีทุก
คลินิก

การปรับแก้ไข
1. แยกร่ า งแนวทางการตรวจมาตรฐานคลินิ ก
เวชกรรมและคลิ นิ ก เฉพาะทางด้า นเวชกรรม
ออกเป็ น 2 ฉบับ คือ ตรวจเปิ ดใหม่และตรวจเฝ้ า
ระวัง

2. ในส่ วน เครื องมือพิเ ศษ ทําเป็ นช่ องให้เลือ ก
รายการตรวจสอบ เพิมช่องการตรวจสอบเต้านม
เทียมซิ ลิโคนใช้ฝังในร่ างกาย
3. เพิ มรายการสอบเที ยบเครื องมี (ถ้า มี ) ใน
หัวข้อการตรวจ

4. เพิมรายละเอียด ทางลาดเอี ยงสําหรับรถเข็น
ผู ้ ป่ วย ดู ต าม ค วา มเ ห ม าะ ส ม แ ล ะ ไ ป ค้ น
รายละเอี ย ดเพิ มเติ ม ว่า มี ก ฎหมายฉบับ ใดได้
กําหนดความสู งของบันได้ทีจะต้องทําลาดเอียง
หรื อ ไม่ ซึ งปั จจุ บนั นี ยังไม่ มี ก ฎหมายฉบับใด
ระบุ ว่า ความสู ง ของบันไดที จะต้อ งทําทางลาด
เอียง
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ตารางที 2 ข้ อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสี ย ต่ อร่ างแนวทางการตรวจมาตรฐานคลินิกเวชกรรม
และคลินิกเฉพาะทางด้ านเวชกรรม (ต่ อ)
ข้อเสนอแนะจากผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
5. หัวข้อ การตรวจหนัง สื อ รั บรองตนเองใน
บัน ทึ ก การตรวจคลิ นิ ก เวชกรรมและคลิ นิ ก
เฉพาะทางด้านเวชกกรรมแบบทีใช้อยู่ปัจจุบัน
คื อ คํ า ข อ รั บ ใ บ อ นุ ญ า ต ใ ห้ ดํ า เ นิ น ก า ร
สถานพยาบาล (ส.พ.18) ให้ผู ้ดาํ เนิ นลงลายมื อ
ชื ออี ก ครั งต่ อ หน้า พนัก งานเจ้า หน้ าที รายการ
ตรวจนี ให้ มี เ ฉพาะในร่ างบัน ทึ ก การตรวจ
อนุญาตเปิ ดใหม่
6. การฝั งเข็ ม วิ ช าชี พ เวชกรรมทํ า ได้ เ ลย
แต่โฆษณาต้องแนบเอกสารผ่ านการอบรมจาก
สถานบันทีกระทรวงสาธารณสุ ขรับรอง

การปรับแก้ไข
5. เพิ มรายละเอี ย ด หนัง สื อ รั บ รองตนเอง
หมายถึ ง คํ า ขอรั บ ใบอนุ ญ าตให้ ด ํา เนิ น การ
สถานพยาบาล (ส.พ.18) )ให้ผูด้ าํ เนิ นลงลายมือ
ชืออีกครังต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าที

6. ปรับเปลียนหัวข้อการให้บริ การฝั งเข็มไปอยู่
ในรายการโฆษณาบริ ก ารทางการแพทย์ หากมี
การโฆษณาฝั งเข็ม ต้อ งแนบเอกสารผ่ า นการ
อบรมจากสถานบัน ที กระทรวงสาธารณสุ ข
รับรอง
7. ควรเพิมรายละเอียด อ่างฟอกมือชนิดไม่ใช้มอื 7. เพิมรายละเอียดจากเดิมเป็ น อ่างฟอกมือชนิ ด
เปิ ดปิ ดนํา โดยยกตัวอย่างให้ชดั เจน
ไม่ ใช้มือ เปิ ดปิ ดนํา เช่ น ก๊ อ กนําแบบก้านยาว
ก๊อกนําแบบใช้เท้าเหยีย บเปิ ด-ปิ ดนํา หรื อ เป็ น
แบบเซนเซอร์ พร้อมมีสบู่เหลว เพือป้ องกัน การ
แพร่ ก ระจายของเชื อ โรคจากมื อ ผู ้ให้บริ ก ารสู่
ผูป้ ่ วย
8. ควรใส่ รายละเอียดในกฎกระทรวงกํา หนด 8. ปรั บเพิมเกณฑ์หมวดที 1 ลักษณะโดยทัวไป
ลัก ษณะของสถานพยาบาลและลัก ษณะการ และหมวดที 2 ลั ก ษณะการให้ บ ริ การของ
ให้บริ การของสถานพยาบาล พ.ศ.
สถานพยาบาลประเภททีไม่รับผูป้ ่ วยไว้คา้ งคืน
โดยนํารายละเอียดในกฎกระทรวงมาเพิมในร่ าง
แนวทางการตรวจมาตรฐานคลินิกเวชกรรมและ
คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม
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ตารางที 2 ข้ อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสี ย ต่ อร่ างแนวทางการตรวจมาตรฐานคลินิกเวชกรรม
และคลินิกเฉพาะทางด้ านเวชกรรม (ต่ อ)
ข้อเสนอแนะจากผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
9. ร่ างแนวทางการตรวจมาตรฐานคลิ นิ ก
เวชกรรมและคลิ นิ ก เฉพาะทางด้า นเวชกรรม
(ตรวจเฝ้ าระวัง) ให้ปรั บแบบฟอร์ มคล้า ยของ
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
10. การตรวจวัตถุอ อกฤทธ์ ต่อจิตและประสาท
และยาเสพติ ด ให้โทษทีใช้ในทางการแพทย์ให้
ใส่ ในรายการตรวจเฉพาะใน ร่ างแนวทางการ
ตรวจมาตรฐานคลินิกเวชกรรมและคลินิกเฉพาะ
ทางด้านเวชกรรม (ตรวจเฝ้ าระวัง)

11. ถัง ดับ เพลิ ง ในกฎหมายสถานพยาบาล
สามารถวางกับพืนได้
12. บริ ก ารเอกซเรย์ใ ห้ใ ช้ เ ป็ นหนัง สื อ หรื อ
เอกสารติ ดต่ อ จากกรมวิ ท ยาศาตร์ ก ารแพทย์
เนื องจากรอใบอนุ ญ าตจากสํ านัก งานปรมาณู
เพือสันติ ใช้เวลานาน

การปรับแก้ไข
9. ปรั บ รู ปแบบฟอร์ มร่ า งแนวทางการตรวจ
มาตรฐานคลิ นิ ก เวชกรรมและคลิ นิ ก เฉพาะ
ทางด้า นเวชกรรม (ตรวจเฝ้ าระวัง ) ให้ มี รู ป
แบบฟอร์ มการกรอกข้อมูล ด้านหน้าคล้ายของ
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
10. มี ร ายการตรวจวัต ถุ อ อกฤทธ์ ต่อ จิ ตและ
ประสาทและยาเสพติ ด ให้ โ ทษที ใช้ ใ นทาง
การแพทย์ เ ฉพาะใน ร่ างแนวทางการตรวจ
มาตรฐานคลิ นิ ก เวชกรรมและคลิ นิ ก เฉพาะ
ทางด้า นเวชกรรม (ตรวจเฝ้ าระวัง ) โดยนํ า
รายการในแบบฟอร์ มทีสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา ใช้ตรวจวัตถุ ออกฤทธิ ต่อจิตและ
ประสาท ยาเสพติ ดให้โทษมาเพิมในร่ า งแนว
ทางการตรวจ
11. เพิ มข้อ ความว่า ถัง ดับเพลิง วางกับพื นได้
หัวข้อถังดับเพลิง เนื องจากตามกฎหมายยังไม่มี
ข้อห้ามว่าถังดับเพลิงวางกับพืนไม่ได้
12. ปรั บ แก้ ไ ขเป็ นหนัง สื อ หรื อเอกสารการ
ป ร ะ ส า น ง า น ห รื อ ติ ด ต่ อ จ า ก
กรมวิ ท ยาศาสตร์ การแพทย์ เพื อใช้ ใ นการ
ประกอบการพิ จ ารณาใบอนุ ญ าตประกอบ
กิจการและดําเนินการสถานพยาบาล แต่ในส่ วน
ทีให้บริ การเอกซเรย์ถา้ ยังไม่ได้ใบอนุญาตห้ามมี
การให้บริ การในส่ วนเอกซเรย์
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ตารางที 2 ข้ อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสี ย ต่ อร่ างแนวทางการตรวจมาตรฐานคลินิกเวชกรรม
และคลินิกเฉพาะทางด้ านเวชกรรม (ต่ อ)
ข้อเสนอแนะจากผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
การปรับแก้ไข
13. การส่ งต่อ ผูป้ ่ วยละการเตรี ยมความพร้ อ ม 13. เพิมหัวข้อ การประสานงานส่ งต่อผูป้ ่ วยให้มี
สถานการณ์ ฉุ กเฉิ น ให้มีแ บบฟอร์ ม การส่ งต่ อ แบบฟอร์ มการส่ งต่ อ ผู ้ป่วย (ใบ Refer) โดยที
ผูป้ ่ วย
หนังสื อประสานงานจากผูอ้ าํ นวยการไม่ ตอ้ งใช้
เนื องจากทางปฎิ บ ัติ มี ค วามยุ่ ง ย่ า ง การใช้
แบบฟอร์ มส่ งต่ อผูป้ ่ วย นันเพือเป็ นการอํานวย
ความสะดวกกับสถานบริ การทีรับส่ งต่อผูป้ ่ วย
14. พืนทีโดยรวมของสถานพยาบาลไม่ ตากว่
ํ า 14. พืนทีโดยรวมของสถานพยาบาลไม่ตากว่
ํ า
20 ตารางเมตร ประเด็นนีให้คงข้อความเดิม
20 ตารางเมตร ประเด็นนีให้คงข้อความเดิม
15. ขนาดประตู ห้อ งผ่ าตัดใหญ่ ให้ก ว้า ง 1.2 15. ปรับแก้ไขขนาดประตูห้องผ่าตัดในร่ างแนว
เมตร แต่หอ้ งผ่าตัดเล็กขนาดประตูให้กว้างไม่ตาํ ทางการตรวจมาตรฐานคลิ นิ ก เวชกรรมและ
กว่า 80 เซนติเมตร
คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม
16. ความสู งคลินิกจากพืนถึงเพดานกําหนดขัน 16. เพิมคําว่า เสมอ ท้ายประโยคหัวข้อการตรวจ
ตํา 2.6 ตํากว่าต้องติดพัดลมดูดอากาศ เสมอ
แบบเดิม
17. ขนาดความกว้างของประตูเข้า-ออกปรับจาก 17. ปรั บ ขนาดความกว้ า งประตู เ ป็ น 80
90 เป็ น 80 เซนติเมตร
เซนติเมตร
18. รายการยาช่ ว ยชี วิ ต ฉุ ก เฉิ น ให้ ไ ปศึ ก ษา 18. ศึกษารายการยาช่ วยชีวติ ฉุ กเฉิ น จากสมาคม
เพิมเติม จากสมาคมแพทย์ช่วยชีวติ ฉุ กเฉิน
แพทย์ช่วยชีวติ ฉุ กเฉิน ยังไม่ได้กาํ หนดรายว่าขัน
ตําต้ อ งมี กี รายการ ส่ ว นรายการยาช่ ว ยชี วิ ต
ฉุ ก เฉิ น ในโรงพยาบาล ขึ นกั บ การตกลงกั น
ภายในโรงพยาบาล แต่ละโรงพยาบาลมีรายการ
ยาทีแตกต่างกัน ผูว้ ิจยั จึงเพิมรายการยาช่ วยชี วิต
ฉุ ก เฉิ น ตามแนวทางการตรวจประเมิน เพือขึ น
ทะเบียนหน่วยบริ การประจํา หน่ วยบริ การปฐม
ภูมิ หน่ วยบริ การร่ วมให้บริ การ ของสํานัก งาน
หลัก ประกั น สุ ข ภาพ แห่ ง ชาติ สํ า นั ก พัฒ นา
คุณภาพบริ การ

44
ตารางที 2 ข้ อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสี ย ต่ อร่ างแนวทางการตรวจมาตรฐานคลินิกเวชกรรม
และคลินิกเฉพาะทางด้ านเวชกรรม (ต่ อ)
ข้อเสนอแนะจากผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย

การปรับแก้ไข
ปรับรายการยาและอุปกรณ์ช่วยชี วิตฉุ กเฉิ นโดย
เพิมรายการ ได้แก่ 1. เครื องมื อ ช่ วยชี วิตฉุ ก เฉิ น
ได้แก่ ท่อหายใจทางปาก (Oral airway เบอร์ 1
เบอร์ 2 เบอร์ 3เบอร์ 4) และยาช่ วยชี วติ ฉุ ก เฉิ น
ได้แ ก่ Adrenaline injection 1:1000, Atropine
injection 1: 1000, Furosemide, 0.5 % calcium
chloride/gluconate 20, 20 % dextrose หรื อ 50
% dextrose, Hydrocortisone/Dexamethasone
injection 2. สารนําสํา หรั บบริ หารทางหลอด
เลือดดํา (Intravenous fluids) และอุปกรณ์ ได้แก่
5 % dextrose-water, Nomal saline, Infusion det
และเสาแขวนขวดนําเกลื อ 3. ชุ ดผ่าตัดเล็กและ
อุ ป กรณ์ ทํ า แผ ลเบื องต้ น ออกซิ เ จนพร้ อ ม
อุปกรณ์ ก ารให้อ อกซิ เ จน อุป กรณ์ผ่ า นการฆ่ า
เชื อตามระบบมาตรฐานและมีอุ ปกรณ์ สําหรั บ
ฆ่าเชื อทีได้มาตรฐาน
19. Nitroglycerine ให้ ร ะบุ ช นิ ด ในการมี ไ ว้ 19. Nitroglycerine เพิมชนิ ดฉี ด หรื อ อมใต้ลิ น
บริ การ เพือความชัดเจนในการช่วยเหลือผูป้ ่ วย หรื อ ISosorbide dinitrare ชนิดอมใต้ลิน

ผูว้ จิ ยั ดําเนินการปรับแก้ไขข้อเสนอแนะตามประเด็นข้างต้น
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ขันตอนที 3 สํ ารวจความคิดเห็นทีมีต่อร่ างแนวทางการตรวจคลินิกเวชกรรมและคลินิกเฉพาะ
ทางด้ านเวชกรรม
เป็ นการศึกษาเชิงสํารวจ เพือศึกษาความคิดเห็นทีมีต่อร่ างแนวทางการตรวจมาตรฐาน
คลินิกเวชกรรมและคลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
การศึ กษานี ทําการศึ ก ษาในประชากรซึ ง ได้แก่ พนักงานเจ้าหน้า ที ผูร้ ั บผิดชอบการ
ตรวจคลิ นิก เวชกรรมและคลิ นิก เฉพาะทางด้านเวชกรรม ของสํานักงานสาธารณสุ ข จังหวัด 76
จังหวัด และสํ า นัก สถานพยาบาลและการประกอบโรคศิ ล ปะ กรมสนับ สนุ น บริ ก ารสุ ข ภาพ
กระทรวงสาธารณสุ ข
เครืองมือการวิจัย
เครื องมือทีใช้ในการวิจยั ได้แ ก่ แบบสอบถามความคิดเห็นทีมี ต่อแนวทางการตรวจ
คลินิกเวชกรรมและคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม ซึ งผูว้ จิ ยั ได้แบ่งออกเป็ น 3 ส่ วน ดังนี
ส่ วนที 1 สอบถามข้อมูลทัวไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระยะเวลาการ
ปฏิบตั ิงาน ระดับการศึกษา ตําแหน่ง
ส่ วนที 2 ความคิดเห็นต่อแนวทางการตรวจคลินิกเวชกรรมและคลินิก เฉพาะทางด้าน
เวชกรรม
ส่ วนที 3 ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะโดยรวม
วิธีการดําเนินการวิจัย
เก็บรวบรวมข้อมูล โดยส่ งแบบสอบถามความคิดเห็นต่ อร่ างแนวทางการตรวจคลินิก
เวชกรรมและคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม ทีสร้ างขึ นไปยังพนักงานเจ้าหน้าทีผู ้รับผิดชอบงาน
สถานพยาบาลทางไปรษณี ย์ เมือวัน ที 4 มิถุ นายน 2559 และกําหนดให้ตอบกลับภายในวันที 30
มิถุนายน 2559 โดยส่ งไปทีสํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุ นบริ การ
สุ ขภาพ กระทรวงสาธารณสุ ข จํานวน 1 ชุด และสํ านักงานสาธารณสุ ข จัง หวัด จํานวน 76 จังหวัด
จังหวัดละ 1 ชุด แต่ละชุดประกอบด้วยเอกสาร จํานวน 6 ฉบับ ได้แก่
3.2.1 แบบสอบถามความคิดเห็นทีมีต่อร่ างแนวทางการตรวจมาตรฐานคลินิกเวชกรรม
และคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม (ตรวจอนุญาตเปิ ดใหม่) จํานวน 17 หน้า
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3.2.2 แบบสอบถามความคิ ดเห็ น ทีมีต่อร่ างแนวทางการตรวจมาตรฐานคลิ นิกเวช
กรรมและคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม (ตรวจเฝ้ าระวัง) จํานวน 19 หน้า
3.2.3 ร่ างบันทึกคําชี แจงทีมีต่อแนวทางการตรวจมาตรฐานคลินิกเวชกรรมและคลินิก
เฉพาะทางด้านเวชกรรม (ตรวจเฝ้ าระวัง) จํานวน 14 หน้า
3.2.4 ร่ างแนวทางการตรวจมาตรฐานคลินิกเวชกรรมและคลิ นิกเวชกรรมเฉพาะทาง
จํานวน 17 หน้า
3.2.5 ร่ างแนวทางการตรวจมาตรฐานคลิ นิ ก เวชกรรมและคลิ นิ ก เฉพาะทางด้า น
เวชกรรม (ตรวจเฝ้ าระวัง) จํานวน 18 หน้า
การประมวลผลข้ อมูล
ลงข้อมูลกลุ่มตัวอย่างในคอมพิวเตอร์ ใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปช่วยประมวลผล
การวิเคราะห์ ข้อมูล
การศึ ก ษาครั งนี วิเ คราะห์ข้อ มู ล โดยใช้ส ถิ ติเ ชิ ง พรรณนา ความถี ร้ อ ยละ ค่ า ตําสุ ด
ค่าสู งสุ ด ค่าเฉลีย ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน
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บทที 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การศึ ก ษาเรื อง การพัฒ นาแนวทางการตรวจคลิ นิก เวชกรรมและคลิ นิ ก เฉพาะทาง
ด้านเวชกรรม มีวตั ถุ ประสงค์เพือพัฒนาแนวทางการตรวจคลินิ ก เวชกรรมและคลินิก เฉพาะทาง
ด้านเวชกรรม โดยส่ งแบบสอบถามความคิดเห็นทีมี ต่อ ร่ างแนวทางการตรวจคลิ นิกเวชกรรมและ
คลิ นิ กเฉพาะทางด้านเวชกรรม (ร่ างแนวทางการตรวจฯ) ทีพัฒ นาขึ นไปยังพนัก งานเจ้าหน้า ที
ผูร้ ับผิดชอบงานสถานพยาบาล สํานัก สถานพยาบาลและการประกอบโรคศิ ล ปะ กรมสนับสนุ น
บริ การสุ ขภาพ กระทรวงสาธารณสุ ข จํานวน 1 ชุด และสํ านัก งานสาธารณสุ ขจังหวัด จํานวน 76
ชุด โดยมีการตอบกลับ จํานวน 50 จังหวัด คิดเป็ นร้ อยละ 64.9 โดยได้รับแบบสอบถามความคิดเห็น
ทีมี ต่อ ร่ า งแนวทางการตรวจครบทังตรวจอนุ ญาตเปิ ดใหม่ แ ละตรวจเฝ้ าระวัง ครบทัง 2 ฉบับ
จํานวน 49 จังหวัด อีก 1 จังหวัด ได้รับเฉพาะแบบสอบถามความคิ ดเห็นที มีต่อ ร่ างแนวทางการ
ตรวจเฝ้ าระวัง มีผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี
ตอนที 1 ข้ อมูลทัวไปของกลุ่มตัวอย่ าง
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่ มตัวอย่างผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ น เพศหญิง ร้ อยละ
67.3 อายุอยู่ระหว่าง 31-40 ปี (อายุเฉลีย 38.1±0.474 ปี ) ร้ อยละ 47 โดยมีอายุน้อยทีสุ ด 25 ปี อายุ
มากทีสุ ด 56 ปี ระยะเวลาปฏิ บตั ิ งานน้อยกว่า 5 ปี (ระยะเวลาปฏิ บตั ิ ง านเฉลีย 6.24± 5.659 ปี )
ร้ อยละ 69.4 ระยะเวลาปฏิ บตั ิ งานน้อ ยที สุ ด น้อ ยกว่า 1 ปี ระยะเวลาปฏิบตั ิ งานมากทีสุ ด 20 ปี
ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี ร้ อยละ 69.4 ตําแหน่งเภสัชกร ร้ อยละ 77.6 ดังตารางที 3
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ตารางที 3 จํานวนและร้ อยละของประชากรที ศึ กษาจํ าแนกตามข้ อมู ล ส่ ว นบุ ค คล (ข้ อมู ลจาก
แบบสอบถาม) กรณีตรวจอนุญาตเปิ ดใหม่
สถานภาพ
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
20-30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
51-60 ปี
อายุเฉลีย 38.14
อายุนอ้ ยทีสุ ด 25
อายุมากทีสุ ด 56 ปี
ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน 0.474
ระยะเวลาปฏิบัติงาน
น้อ ยกว่า 5 ปี
6-10 ปี
11-15 ปี
16-20 ปี
ระยะเวลาปฏิบตั ิงานเฉลีย 6.24 ปี
ระยะเวลาปฏิบตั ิงานน้อยทีสุ ด น้อยกว่า 1 ปี
ระยะเวลาปฏิบตั ิงานมากทีสุ ด 20 ปี
ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน 5.659

จํานวน (คน)

ร้ อยละ

16
33

32.7
67.3

11
23
10
5

22.4
47.0
20.4
10.2

30
10
4
5

61.2
20.4
8.2
10.2
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ตารางที 3 จํานวนและร้ อยละของประชากรที ศึ กษาจํ าแนกตามข้ อมู ล ส่ ว นบุ ค คล (ข้ อมู ลจาก
แบบสอบถาม) กรณีตรวจอนุญาตเปิ ดใหม่ (ต่ อ)
สถานภาพ

จํานวน (คน)

ร้ อยละ

ระดับการศึกษาสู งสุ ด
อนุ ปริ ญญา
ปริ ญญาตรี
สู งกว่าปริ ญญาตรี

1
34
14

2.0
69.4
28.6

ตําแหน่ ง
หัวหน้ากลุ่มงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
เภสัชกรตําแหน่งปฏิบตั ิการและชํานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุ ข
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม

1
38
7
3

2.0
77.6
14.3
6.1

ตอนที 2 ผลสํ า รวจความคิ ดเห็ นที มีต่อ ร่ างแนวทางการตรวจคลินิ กเวชกรรมและคลินิ ก เฉพาะ
ทางด้ านเวชกรรม กรณีตรวจอนุญาตเปิ ดใหม่
ผลการสํ ารวจความคิดเห็ นที มี ต่อ ร่ างแนวทางการตรวจคลินิ ก เวชกรรมและคลินิ ก
เฉพาะทางด้านเวชกรรม นําเสนอเฉพาะหัวข้อการตรวจทีมีแก้ไข พัฒนาจากเดิ มเท่ านัน โดยไม่ ได้
นําเสนอในส่ วนของหัวข้อ ที ไม่มีการแก้ไ ข ดังนันตัวเลขหัวข้อการตรวจจะแสดงเฉพาะทีมี การ
เปลี ยนแปลงแก้ไขเท่ านัน ทังนี สามารถศึ กษาได้จากร่ างแนวทางการตรวจคลินิ กเวชกรรมและ
คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมตามเอกสารภาคผนวก ก
ผลการศึกษาหมวดลักษณะทัวไปพบว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยกับทุกข้อการตรวจในร่ าง
แนวทางการตรวจคลินิกเวชกรรมและคลิ นิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมทีพัฒนาขึน มากกว่าร้ อยละ
80.0 ทุกข้อ โดยร้ อยละของกลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยอยู่ในช่ วง 83.7 ถึง 100.00 กลุ่ มตัวอย่างเห็นด้วย
ทังหมด (ร้ อ ยละ 100) ในประเด็นการตรวจทีกําหนดให้คลิ นิกจะต้องแสดงป้ ายคําเตื อนผูป้ ่ วยมี
ครรภ์ให้แจ้งเจ้าหน้าที และกลุ่มตัวอย่างได้ให้ค วามเห็นประกอบกรณี ทีคลินิก มีบริ ก ารเอ็ก ซเรย์
และร่ างแนวทางการตรวจฯ ซึ งกํา หนดให้คลิ นิ กแสดงหนังสื อ แจ้ง หรื อ เอกสารการติ ดต่ อ จาก
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กรมวิท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์เ พื อนัด หมายมาตรวจสอบ กรณี ทีมี บ ริ ก ารเอ็ ก ซเรย์ ยังไม่ ได้เ ปิ ด
ให้บริ การ เพือแสดงเจตนารมณ์จะขอใบอนุญาต เพราะหากรอการได้รับอนุ ญาตจากหน่ วยงานอืน
จะใช้เวลานาน แต่ถา้ อนุญาตให้ใช้เครื องเอกซเรย์ จะต้องได้รับอนุ ญาตจากกรมปรมาณู เพือสัน ติ
เท่านันจึงอนุญาตให้ใช้ได้ นอกจากนี กลุ่ มตัวอย่างยังให้ความเห็ นประกอบหัวข้อ การตรวจในร่ าง
แนวทางการตรวจฯทีมีการกําหนดตัวอย่างไว้อย่างชัดเจนกรณี อ่างฟอกมือชนิดไม่ใช้มือเปิ ด-ปิ ดนํา
เช่ น ก๊อกนําแบบก้านยาว ก๊อกนําแบบใช้เท้าเหยียบเปิ ด-ปิ ดนํา หรื อ เป็ นแบบเซนเซอร์ พร้ อมมีสบู่
เหลว ผ้าเช็ดมือหรื อกระดาษเช็ดมือทีใช้ครังเดียว เพือความชัดเจน
แต่ อ ย่ า งไรก็ต ามกลุ่ ม ตัวอย่ า งบางส่ วนไม่ เ ห็ น ด้วยกับแนวทางการตรวจฯในบาง
ประเด็น ซึ งได้แก่ การกํา หนดให้ทีนังพักคอยของผู ้ป่วยและญาติ ทีจะต้องเป็ นที นังทีมี พนักพิง
โดยกลุ่มตัวอย่ างให้เ หตุผลว่า ทีนังพักคอยของผูป้ ่ วยและญาติ ไม่ ค วรบังคับสําหรั บการตรวจฯ
เนืองจากเก้าอีทีนังสบายอาจไม่จาํ เป็ นต้องมีพนักพิง ควรดูตามความเหมาะสมน่าจะเพียงพอ ไม่ตอ้ ง
ลงรายละเอียดมากจนเกิ นไป แล้วแต่การออกแบบของคลินิกแต่ละแห่ง ซึ งอาจใช้โซฟาเป็ นทีนังพัก
คอยของผูป้ ่ วยหรื อญาติก็ได้ และบางกลุ่ มตัวอย่างเห็นว่าทีนังพัก คอยของผูป้ ่ วยไม่ควรเป็ นแบบ
ล้อเลือน
หัวข้อการตรวจ อ่างฟอกมือซึ งกําหนดให้คลินิกต้องเป็ นชนิดไม่ใช้มือเปิ ด-ปิ ดนํา เช่ น
ก๊อกนําแบบก้านยาว ก๊อกนําแบบใช้เท้าเหยีบเปิ ด-ปิ ดนํา หรื อ เป็ นแบบเซนเซอร์ พร้ อมมีสบู่เ หลว
ผ้าเช็ดมือหรื อกระดาษเช็ดมือทีใช้ครังเดียว ซึ งกลุ่มตัวอย่างเห็นว่า ก๊อกนําก้านยาวหาซื อยาก บาง
คลิ นิกเป็ นคลิ นิก เล็กๆ มี ก๊ อกนํา อ่างล้า งมือก็เ พียงพอแล้ว ไม่ ตอ้ งจํากัดรู ปแบบ และคลิ นิก บาง
ประเภทใช้เจลล้างมือแทนได้
กลุ่มตัวอย่างบางส่ วนไม่เห็นด้วยกับหัวข้อการตรวจทีกําหนดให้ตอ้ งมี แสงสว่างและ
ระบายอากาศเพี ย งพอ ไม่ มีก ลิ นอับทึ บ โดยให้เ หตุ ผ ลว่า ไม่ จํา เป็ นต้อ งมี พ ัดลมดู ดอากาศใน
อัตราส่ วน 1:20 ตามทีร่ างแนวทางการตรวจฯกําหนด โดยควรดูความเหมาะสมของสถานที และ
จํานวนพัดลมดูดอากาศควรพิจารณาปั จจัยอืนด้วย เช่น การไหลเวียนของอากาศ รวมทังการกําหนด
ความสู งของสถานพยาบาลไม่ตากว่
ํ า 2.6 เมตร กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าไม่มีความจําเป็ นต้องวัดความสู ง
หัว ข้ อ การบริ การเอกซเรย์ กํ า หนดให้ มี ห นั ง สื อแจ้ง หรื อ เอกสารติ ด ต่ อ จาก
กรมวิทยาศาตร์ การแพทย์ กลุ่มตัวอย่างกลัวว่า ผูป้ ระกอบการอาจไม่ ได้ให้ดาํ เนิ การตรวจสอบจริ ง
ซึ งการตรวจห้อ งเอกซเรย์ให้พิจารณาใบอนุ ญาตจากกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์หรื อ สํานัก งาน
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ปรมาณู เ พื อสั น ติ โดยกลุ่ม ตัวอย่า งไม่ ตอ้ งตรวจหัวข้อ นี เนื องจากมี หน่ วยงานที เกี ยวข้อ งตรวจ
มาตรฐานด้านนีแล้ว
สําหรับหัวข้อการตรวจ เรื องการติดตังถังดับเพลิง ในร่ างแบบตรวจกําหนดว่าให้วาง
ถังดับเพลิงกับพืนได้ แต่กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าไม่ควรวางถังดับเพลิงกับพืน โดยให้เหตผลว่า อาจทํา
ให้เกิ ดการสู ญหายหรื อ เกิ ดอัน ตรายกับเด็ก ซึ งกลุ่ มตัวอย่างเข้าใจว่า ตามข้อกํา หนดของท้องถิ น
ถังดับเพลิงต้องแขวนหรื อมีทีวางสู งจากพืน บางกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าไม่ควรมีป้ายจุดแสดงแสดงทีตัง
เครื องดับเพลิง แต่พนักงานคลินิกทุกคนต้องทราบว่าเครื องดับเพลิงตังอยู่ทีใด
หัวข้อการตรวจ ระบบการฆ่าเชือทีเหมาะสม วิธีการอบแก๊ สไม่เหมาะสมสําหรั บการ
ฆ่าเชื อเครื องมือให้ปราศจากเชือในคลินิก
กลุ่มตัวอย่างบางส่ วนไม่เห็นด้วยกับหัวข้อการตรวจ เครื องวัดรังสี ประจําบุคคลสําหรับ
เจ้าหน้าที ปฏิ บตั ิ ง านทุก คน กลุ่ มตัวอย่างเห็ น ว่า ประโยคนี ไม่ จดั เจน อ่ านแล้วไม่ เ ข้าใจ ควรมี
คําอธิ บายให้ชดั เจนมากยิงขึนในคําชี แจง ประตู และผนังของห้องให้บริ ก ารทางรังสี วินิ จฉัยต้อ ง
ป้ องกัน อัน ตรายจากรังสี ได้แ ละมีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากรั งสี ตามมาตรฐานของสํานักงาน
ปรมาณู เพือสันติ ควรมีคาํ อธิ บายในคําชีแจงว่าดูจากอะไร ตูเ้ ก็บอุ ปกรณ์ โต๊ะหรื อ ชันวางอุ ปกรณ์
ทางรังสี การเพิมหัวข้อการตรวจนีทําให้มีรายการตรวจมากเกิ นไป การมีไฟสัญญาณแสดงการใช้
งานของเครื องกําเนิ ด รั ง สี ติด ไว้ด้านนอกของประตู อ าจไม่ จ าํ เป็ นต้อ งระบุ ว่าเป็ นไฟสั ญ ญาณ
อาจเป็ นสัญลักษณ์หรื อข้อความแทน
ส่ วนหัวข้อการตรวจ ขนาดความกว้างของประตู กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นทีแตกต่างกัน
2 กลุ่มดังนี กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าควรเพิมขนาดจาก 80 เซนติเมตร เป็ น 90 เซนติเมตร และควรเปลียน
ข้อความผูพ้ ิการสามารถเข้าออกได้อย่างสะดวกเป็ น มีอุ ปกรณ์ อ าํ นวยความสะดวกสําหรับผูพ้ ิก าร
ผูส้ ู งอายุ เช่น รถเข็น ไม้คาํ ยัน อุปกรณ์เคลือนย้ายผูป้ ่ วย แต่ในบางกลุ่ มตัวอย่างเห็นว่าขนาดประตู
เข้าออก ไม่ตากว่
ํ า 80 เซนติเมตร นัน ทุกคนสามารถเข้าออกได้สะดวกอยูแ่ ล้ว จึงไม่จาํ เป็ นต้องระบุ
คําว่า ผูพ้ ิการสามารถเข้าออกได้อย่างสะดวก
หัวข้อ การตรวจ มีทางลาดเอียงสํ าหรั บรถเข็นผูป้ ่ วย กรณี ทีข้างหน้าทางเข้าคลินิก มี
ความสู ง ไม่ ส ะดวกแก่ ค นพิ ก ารหรื อ ผู ้ป่ วยสู ง อายุ ที ใช้ ร ถเข็ น กลุ่ มตัว อย่ า งเห็ น ว่า ควรเป็ น
ข้อ เสนอแนะ ไม่ ใช่ บ ังคับรวมทุ ก ประเภทคลิ นิก บางคลิ นิ ก เช่ า อาคารพาณิ ช ย์ไม่ ส ะดวกที จะ
ปรับปรุ ง แต่บางกลุ่มเห็นว่าควรระบุความสู งหรื อองศาเพือง่ายต่อการตัดสิ นใจของกลุ่มตัวอย่าง
นอกจากนีกลุ่มตัวอย่าง มีขอ้ เสนอแนะในระบบการฆ่าเชื อเครื องมือด้วยการแช่ นายา
ํ
หรื อ การอบแก๊ ส ถ้า คลิ นิ ก มี ก ารทําหัต การทัวไป เช่ น ทํา แผล อาจไม่ จาํ เป็ นต้อ งมี autoclave
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ถ้าคลินิก ใช้ disposable set ป้ ายเครื องหมายห้ามสู บบุหรี ควรเป็ นแบบทีกฎหมายว่าด้วยคุม้ ครอง
สุ ขภาพผูไ้ ม่สูบบุหรี ฯ กําหนด ให้มีขอ้ ความแสดงค่าปรับ ฝ่ าฝื นมีโทษปรับ 2,000 บาท ขยะติดเชื อ
ประเภทเข็มฉีดยาควรแนะนําให้ทิงลงภาชนะแข็งก่อนนําบรรจุลงถุงแดงเพือป้ องกันการทิมแทงคน
เก็บขยะ ควรมีบนั ทึกการส่ งขยะติดเชือ แต่ละเดือนทีให้สามารถตรวจสอบได้ ดังตารางที 4
ตารางที 4 จํานวนและร้ อยความคิดเห็นทีมีต่อมาตรฐานทัวไปของสถานพยาบาล กรณีตรวจ
อนุ ญาตเปิ ดใหม่ *

จํานวน

ร้ อยละ

1. ลักษณะโดยทัวไปของสถานพยาบาล
1.3.2 มี ส่ วนที นังพักคอยของผู้ป่ วยและญาติที เหมาะสม ไม่
น้อยกว่า 5- 10 ทีนังและทีนังต้ องมีพนักพิง
1.4 การสั ญ จรและการเคลื อนย้ า ยผู้ ป่ วยต้ อ งกระทํ า ได้
โดยสะดวก โดยเฉพาะเมือเกิดภาวะฉุ กเฉิ น
1.4.1 ขนาดความกว้า งของประตู เข้ า -ออก ไม่ ตํากว่ า
80 เซนติเมตร และผู้พิการสามารถเข้ าออกได้ อย่างสะดวก
1.4.2 มีท างลาดเอียงสําหรั บรถเข็นผูป้ ่ วย กรณีทีข้ างหน้ า
ทางเข้ าคลินิกมีความสู งไม่ สะดวกแก่ คนพิการหรื อผู้ป่วยสู งอายุ
ทีใช้ รถเข็น
1.5.3 อ่ างฟอกมื อชนิด ไม่ใช้มื อเปิ ด-ปิ ดนํา เช่ น ก๊ อกนํ า
แบบก้ านยาว ก๊ อ กนํ าแบบใช้ เ ท้ าเหยียบเปิ ด-ปิ ดนํ า หรื อ เป็ น
แบบเซนเซอร์ พร้ อมมีสบู่เหลว ผ้าเช็ดมือหรื อกระดาษเช็ดมือที
ใช้ครังเดียว

ร้ อยละ

หัวข้ อ

ไม่เห็ นด้ วย

จํานวน

เห็นด้ วย

41

83.7

8

16.3

47

95.9

2

4.1

44

89.8

5

10.2

41

83.7

8

16.3
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ตารางที 4 จํานวนและร้ อยความคิดเห็นทีมีต่อมาตรฐานทัวไปของสถานพยาบาล กรณีตรวจ
อนุ ญาตเปิ ดใหม่ * (ต่ อ)

รายการตรวจ

ร้ อยละ

จํานวน

ร้ อยละ

ไม่ เห็ นด้วย

จํานวน

เห็นด้ วย

1.9 มี ระบบควบคุ มการติ ดเชื อที เหมาะสม (นอกเหนื อ จาก
พิจารณาในภาพรวมแล้ว ให้ต รวจสอบการทํา ความสะอาด
และทําให้เครื องมือปราศจากเชือ ในห้องบําบัดรักษาหรื อใน
บริ เวณ
ทีมีงานหัตถการด้วย)

46

93.9

3

6.1

44

89.8

5

10.2

44

89.8

5

10.2

45

91.8

4

8.2

46

93.9

3

6.1

46
44

93.9
89.8

3
5

6.1
10.2

1.9.1 ทํ า ความสะอาดด้ ว ย Autoclave (กรณี ที มี ก าร
ให้ บริการผ่ าตัดต้ องมีเครื อง Autoclave ด้ วย)
1.9.2 แช่นายาฆ่
ํ าเชือ/อบแก๊ ส
1.10 กรณีบริ การเอกซเรย์ การบริ การจะต้ องได้ มาตรฐานและ
ได้ รับอนุ ญาตจากหน่ วยงานที รั บ ผิ ด ชอบตามกฎหมายหรื อ
หน่ วยงานอืนทีได้ รับมอบหมาย
1.10.1 มี ห นั งสื อแจ้ งหรื อ เอก สารกา รติ ดต่ อ จาก
กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์เพือนัดหมายมาตรวจสอบ
1.10.2 เครืองใช้ ทัวไป
1.10.2.1 มีต้ ู เ ก็ บ อุป กรณ์ เครื องมือทางรั งสี เทคนิ ค
เป็ นสัดส่ วน
1.10.2.2 โต๊ ะหรื อชั นสํ า หรั บ วางอุ ป กรณ์ เครื องมื อ
เครืองใช้
1.10.2.3 เสื อผ้ าสํ าหรับการตรวจทางรั งสี
1.10.2.4 เครืองมือวัดความหนาผู้ป่วย (ถ้ ามี)
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ตารางที 4 จํานวนและร้ อยความคิดเห็นทีมีต่อมาตรฐานทัวไปของสถานพยาบาล กรณีตรวจ
อนุ ญาตเปิ ดใหม่ * (ต่ อ)
เห็นด้ วย
จํานวน

ร้ อยละ

จํานวน

ร้ อยละ

รายการตรวจ

ไม่ เห็ นด้ วย

46
1.10.3 เครืองมือ อุปกรณ์ ในการตรวจวินิจฉั ยและรั กษา
1.10.3.1 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากรั งสี สําหรั บผู้ป่วย
1.10.3.1.1 เสื อตะกั วและปลอกคอตะกั ว (Thyroid
Shield)
1.10.3.1.2 ฉากกันรั งสี
1.10.3.2 ตู้ส่องฟิ ล์ มหรื อจอแสดง ผลภาพถ่ ายทางรั งสี 44
ระบบดิจิทัล
1.10.3.3 เครื องวั ด รั งสี ป ระจํ า บุ คคลสํ า หรั บ เจ้ า หน้ า ที 44
ผู้ป ฏิบัติงานทุกคน
1.10.4 ในกรณีทีมีห้องถ่ ายภาพต้ องมี ความปลอดภัยทาง 46
รั งสี ดังนี
1.10.4.1 ประตู และผนั งของห้ องให้ บ ริ การทางรั ง สี
วินิจฉัยต้ องป้องกันอันตรายจากรั งสี ได้ และมีอุปกรณ์ป้องกัน
อัน ตรายจากรั งสี ต ามมาตรฐานของสํ า นั ก งานปรมาณู พื
อสั นติ
47
1.10.4.2 ป้ ายสั ญลักษณ์ แสดงเขตรังสี
1.10.4.3 มี ไฟสั ญญาณแสดงการใช้ ง านของเครื อง 46
กําเนิดรั งสี ติดไว้ ด้านนอกของประตู
49
1.10.4.2 ป้ ายคําเตือนผู้ป่วยมีครรภ์ ให้ แจ้ งเจ้ าหน้ าที

93.9

3

6.1

89.8

5

10.2

89.8

5

10.2

93.9

3

6.1

95.9
93.9

2
3

4.1
6.1

100.0

0

0.0
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ตารางที 4 จํานวนและร้ อยความคิดเห็นทีมีต่อมาตรฐานทัวไปของสถานพยาบาล กรณีตรวจ
อนุ ญาตเปิ ดใหม่ * (ต่ อ)

7
1.11.3 ติด ตังเครื องดับ เพลิงส่ ว นบนสู งจากพืนไม่ เกิ น 42 85.7
1.5 เมตร หรื อวางกั บพืน อยู่ในทีมองเห็ นอย่ างชั ด เจน และ
ควรมีป้ายแสดงจุดทีตังถังดับเพลิง
* ตัวหนังสื อจะทึบเข้มและเอียง หมายถึง ส่ วนทีได้มีการพัฒนา แก้ไขและเพิมเติม

14.3

ร้ อยละ

ร้ อยละ

ไม่ เห็ นด้ วย
จํานวน

รายการตรวจ

จํานวน

เห็นด้ วย

ผลการศึกษาหมวดลักษณะการให้บริ การของคลินิก พบว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยกับทุก
ข้อการตรวจในร่ างแนวทางการตรวจคลินิกเวชกรรมและคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมทีพัฒนาขึน
มากกว่าร้ อยละ 93.9 โดยร้อยละของกลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยอยู่ในช่ วง 93.9 ถึง 100.00 กลุ่ มตัวอย่าง
เห็นด้วยทังหมด (ร้ อยละ 100) ในประเด็น การตรวจทีกําหนดให้คลินิ กมีพืนทีให้บริ การจะต้องมี
พืนทีเชือมและเปิ ดติดต่อถึงกันได้และไม่ตงอยู
ั ่ในพืนทีเดียวกับสถานทีขายยาตามกฎหมาย และบาง
กลุ่มตัวอย่างการไม่เห็นด้วยเนืองจาก ร่ างแนวทางการตรวจฯ ให้บริ การทีได้มาตรฐานตามลักษณะ
วิช าชี พ ควรระชัดเจนว่า เป็ น มาตรฐานวิช าชี พเวชกรรม/แพทยสภา ส่ วนหัวข้อ การตรวจพื นที
ให้ บ ริ การจะต้ อ งไม่ ตั งอยู่ ใ นสถานที เดี ย วกั บ สถานพยาบาลของกระทรวง ทบวง กรม
กรุ งเทพมหานคร เมื อ งพัทยา องค์ การบริ การส่ วนจังหวัด เทศบาล องค์ก ารบริ ก ารส่ วนตํา บล
องค์กรปกครองส่ วนท้องถินอืน และสภากาชาดไทย ซึงให้บริ การในลักษณะเดียวกัน กลุ่มตัวอย่าง
เห็นว่าควรสร้างทางเลือกอืนๆทีดี สําหรับประชาชนเสมอ ดังตารางที 5
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ตารางที 5 จํา นวนและร้ อ ยความคิ ด เห็ น ที มี ต่ อ ลั ก ษณะการให้ บ ริ ก ารของคลิ นิ ก กรณี ตรวจ
อนุ ญาตเปิ ดใหม่ *

รายการตรวจ

ร้ อยละ

จํานวน

ร้ อยละ

ไม่ เห็ นด้วย

จํานวน

เห็นด้ วย

2.คลินิกต้ องมีลักษณะการให้ บริ การดังต่อไปนี
2.1 มี ค วามปลอดภั ย มี ค วามสะดวก และเหมาะสมต่ อ
ให้ บริการและผู้รับบริ การ
2.2 มีการให้ บริ การทีได้ มาตรฐานตามลักษณะวิ ชาชี พ ตามที
สภาวิชาชี พหรือคณะกรรมการวิชาชี พประกาศกําหนด แล้ วแต่
กรณี
2.3 พืนทีให้ บริการจะต้ องมีพืนทีเชือมและเปิ ดติดต่ อถึงกันได้
และไม่ ตังอยู่ในพืนทีเดียวกับสถานทีขายยาตามกฎหมายว่ าด้ วย
ยาหรือพืนทีเดียวกับการประกอบอาชีพอืน
2.4 พื นที ให้ บริ การจะต้ อ งไม่ ตั งอยู่ ใ นสถานที เดี ย วกั บ
สถานพยาบาลของกระทรวง ทบวง กรม กรุ งเทพมหานคร
เมืองพัทยา องค์ การบริการส่ วนจังหวัด เทศบาล องค์ การบริการ
ส่ วนตําบล องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถินอืน และสภากาชาดไทย
ซึ งให้ บริ การในลักษณะเดียวกัน
2.5 ในกรณี ทีมีการให้บริ การในอาคารเดียวกับการประกอบ
กิจการอืน จะต้องมีการแบ่งพืนทีให้ชัดเจน และกิ จการอืนต้อง
ไม่ก ระทบกระเทือ นต่ อ การประกอบวิ ชาชี พ รวมทั งสามารถ
เคลือนย้ายผู้ป่วยฉุ กเฉิ นได้ สะดวก
2.5.1 สถานพยาบาลต้ องมีประตู เข้า-ออก คนละทางกับการ
ประกอบกิจการอืน

48

98

1

2

46

93.9

3

6.1

49

100.0

0

0.0

48

98.0

1

2.0

47

95.9

2

4.1

49

100.0

0

0.0
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ตารางที 5 จํ า นวนและร้ อ ยความคิ ด เห็ น ที มี ต่ อ ลั ก ษณะการให้ บ ริ ก ารของคลิ นิ ก กรณี ตรวจ
อนุ ญาตเปิ ดใหม่ * (ต่ อ)

1
2.5.2 การกันพื นทีต้ อ งเป็ นสั ดส่ วน แสดงให้เห็นประจักษ์ 48 98.0
ชัดเจนและถาวร
1
2.6 ในกรณี ทีมีก ารให้บ ริ ก ารของลัก ษณะสหคลินิ ก หรื อ 48 98.0
มีคลินิ ก หลายลักษณะ อยู่ในอาคารเดี ยวกัน จะต้อ งมีก ารแบ่ง
สั ด ส่ ว นพื นที ให้ ช ัด เจน และแต่ ล ะสั ด ส่ วนต้อ งมี พืนที และ
ลักษณะตามมาตรฐานของการให้บริ การนัน แต่ละสาขาต้องมี
อย่างน้อย 1 ห้อ งตรวจโรค ซึ งต้องประกอบด้วย โต๊ะตรวจโรค
1 ตัว เตียงตรวจโรค 1 เตียง ที ได้มาตรฐานทางการแพทย์ และ
อ่างฟอกมือชนิดที ไม่ ใช้มือ เปิ ด-ปิ ดนํา สบู่ และ ผ้าเช็ดมือ หรื อ
กระดาษเช็ดมือทีใช้ครังเดียว
* ตัวหนังสื อจะทึบเข้มและเอียง หมายถึง ส่ วนทีได้มีการพัฒนา แก้ไขและเพิมเติม

ร้ อยละ

ไม่ เห็นด้ วย
จํานวน

ร้ อยละ

รายการตรวจ

จํานวน

เห็นด้วย

2.0
2.0

ผลการศึกษาหมวดลักษณะการแสดงรายละเอียดเกียวกับชือสถานพยาบาล ผูป้ ระกอบ
วิชาชีพหรื อผูป้ ระกอบโรคศิลปะในสถานพยาบาล อัตราค่ารักษาพยาบาล ค่าบริ การ และสิทธิ ผปู้ ่ วย
พบว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยกับทุกข้อการตรวจในร่ างแนวทางการตรวจ ฯ ทีพัฒนาขึน มากกว่าร้ อย
ละ 89.0 โดยร้อ ยละของกลุ่มตัวอย่างเห็น ด้วยอยู่ในช่ วง 89.8 ถึง 100.00 กลุ่ มตัวอย่างเห็นด้วย
ทังหมด (ร้ อยละ 100) กับ 4 ประเด็นการตรวจการโฆษณาคุณวุฒิหรื อความสามารถของผูป้ ระกอบ
วิชาชีพเวชกรรม การโฆษณาบริ การทางการแพทย์ การโฆษณาอัต ราค่ารั กษาพยาบาลที มีเงื อนไข
ต้องกําหนดวันเริ มต้นและสิ นสุ ดของระยะเวลาให้ชดั เจนและห้ามโฆษณาโดยใช้สถาบัน หน่วยงาน
ของรัฐมารับรองมาตรฐาน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผู ้อนุ ญาต กลุ่ มตัวอย่างได้ให้เหตุผลประกอบ
หัวข้อ การตรวจ คํานําหน้าชื อหรื อต่ อ ท้ายของชื อคลิ นิกต้อ งประกอบด้วยลักษณะ ควรระบุคาํ ว่า
คลิ นิ ก เวชกรรม และคํา ว่ า ชื อคลิ นิ ก ต้อ งไม่ ซํ ากัน ในจัง หวัด เดี ยวกัน ป้ ายสอบถามอัต ราค่ า
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รักษาพยาบาล ตามร่ างแนวทางการตรวจระบุขนาดตัวอัก ษรสู ง 10 เซนติเมตร ป้ ายค่อ นข้างใหญ่
กลุ่ มตัวอย่างเคยสนับ สนุ นป้ ายสู ง 10 เซนติเ มตร ตัวอัก ษรสู ง 6.5 เซนติเ มตร ตัวอัก ษรสามารถ
มองเห็นได้ชดั เจน ขนาดตัวอักษรป้ ายสอบถามอัตราค่าบริ การควรอยู่ในดุ ล ยพินิจของพนัก งาน
เจ้าหน้าที หัวข้อการตรวจ ห้ามโฆษณาการอ้างอิงรายงานวิชาการ ผลงานวิจยั สถิติ หรื อยืนยันหรื อ
รับรองข้อเท็จจริ งอันใดอันหนึงในการพนักงานเจ้าหน้าทีเห็นว่าเป็ นการเพิมภาระงานเนืองจากต้อง
พิจารณาผลงานวิชาการซึ งการพิจารณาต้องใช้ความชํานาญเฉพาะด้าน จากหัวข้อการตรวจชืคลินิก
ทีตังอยู่ในอํา เภอหรื อ ในเขตเดี ยวกัน จะต้อ งมี ชือไม่ ซํากัน กลุ่ มตัวอย่ า งเห็น ว่าควรเปลี ยนเป็ น
จังหวัด เนื องจากปั จจุบนั การทําตลาดของคลิ นิ ก กระจายกว้า งขวางกว่าในอดี ต นอกจากนี คํา
ประกาศสิ ทธิ ผปู ้ ่ วยกลุ่มตัวอย่างเห็นว่า ไม่ตอ้ งกําหนดขนาด ควรอยู่ในดุลยพินิจ แต่ชนาดกระดาษ
ให้ใหญ่กว่าป้ ายเอ 4
อย่างไรก็ตาม กลุ่มตัวอย่างได้เสนอแนะว่า การแสดงหลักฐานการชําระค่าธรรมเนี ยม
การประกอบกิ จการสถานพยาบาล (แบบ ส.พ.12) ในทีเปิ ดเผยและเห็นได้ชดั เจน กลุ่มตัวอย่างเห็น
ว่าไม่จาํ เป็ น ต้องเป็ นบริ เวณทางเข้าสถานพยาบาล ป้ ายแสดงชื อภาพถ่ ายและเลขใบอนุ ญาตของผู ้
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ให้แสดงบริ เวณทีเห็นได้ชดั เจน ไม่ต้องแสดงหน้าห้องตรวจ ป้ ายแสดง
ให้ผรู ้ ับบริ การทราบว่าสามารถสอบถามอัตราค่าบริ การและค่ารักษาพยาบาลได้จากทีใด คําประกาศ
สิ ทธิ ผปู ้ ่ วย กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าไม่ตอ้ งระบุขนาด ข้อความแสดงวัน เวลา ให้บริ การ ควรกําหนดสี
ป้ าย และสี ตวั อักษร กําหนดขนาดอักษรทีชัดเจน กลุ่ มตัวอย่างพบปั ญหาใช้ตวั อักษรและสี ป้ายไม่
เหมาะสม เช่ น สี แดงหรื อสี เขี ยวเหมือ นร้ านขายยา การติดตังป้ ายชื อสถานพยาบาลในตําแหน่งที
มองเห็นได้ชดั เจนจากภายนอกและเหมาะสม ให้นิยามคําว่า เหมาะสมเพือความชัดเจน และในการ
ตรวจคลินิกควรระบุขนาดเตียงไว้ในแนวทางการตรวจ ดังตารางที 6
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ตารางที 6 จํา นวนและร้ อ ยความคิ ด เห็ น ที มี ต่อ การแสดงรายละเอี ยดเกี ยวกั บ สถานพยาบาล
กรณีตรวจอนุญาตเปิ ดใหม่ *

รายการตรวจ

ร้ อยละ

จํานวน

ร้ อยละ

ไม่เห็ นด้ วย

จํานวน

เห็นด้ วย

3. การแสดงรายละเอียดเกียวกับชือสถานพยาบาล ผู้ประกอบ
วิชาชี พหรื อ ผู้ ป ระกอบโรคศิ ล ปะในสถานพยาบาล อั ตราค่ า
รั กษาพยาบาล ค่ าบริการและสิทธิผ้ ูป่วย
3.2 ติดตังป้ ายชือสถานพยาบาลในตําแหน่งทีมองเห็นได้ชดั เจน
จากภายนอกและเหมาะสม
3.3 ชื อสถานพยาบาลไม่ มีข ้อ ความลัก ษณะชักชวนโอ้อวด
เกิ นจริ งหรื ออาจสื อให้เข้าใจผิด
3.3.1 คํ า นํ า หน้ าชื อหรื อ ต่ อท้ ายของชื อคลิ นิ ก ต้ อง
ประกอบด้ วยลั ก ษณะคลิ นิ ก และลัก ษณะการให้ บ ริ ก ารของ
คลินิกทีขออนุญาต
3.3.2 กรณีใช้ ชือภาษาต่ า งประเทศด้ วย ขนาดตั วอั กษร
ต้ อ งเล็ ก กว่ า อั ก ษรภาษาไทยและตรงกั น กั บ ชื อคลิ นิ ก ที เป็ น
ภาษาไทย
3.3.3 ชื อคลินิ ก ต้ องไม่ สือความหมายหรื ออ้ า งอิ งสถาบั น
พระมหากษัตริ ย์ เว้ นแต่ ได้ รับพระบรมราชานุญาต
3.3.4 คลินิกทีตังอยู่ในอําเภอหรือในเขตเดียวกัน จะต้ องมี
ชื อไม่ ซํากัน เว้ นแต่ ผ้ ูขอรั บอนุญาตเป็ นบุ คคลเดียวกั นหรื อมี
หนังสื อยินยอมจากผู้ได้ รับใบอนุญาตให้ ประกอบกิ จการคลินิก
เดิ ม ให้ ใช้ ชื อซํ ากั น ได้ แต่ ต้ อ งมี ตั ว อั ก ษรหรื อ หมายเลข
เรี ยงลําดับหรื อทีตังสถานทีต่ อท้ ายชือคลินิก
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ตารางที 6 จํา นวนและร้ อ ยความคิ ด เห็ น ที มี ต่อ การแสดงรายละเอี ยดเกี ยวกั บ สถานพยาบาล
กรณีตรวจอนุญาตเปิ ดใหม่ * (ต่ อ)

รายการตรวจ

ร้ อยละ

จํานวน

ร้ อยละ

ไม่ เห็นด้ วย

จํานวน

เห็นด้วย

3.4 มี ข้ อ ความแสดงวั น เวลา ให้ บ ริ ก ารไว้ โ ดยเปิ ดเผย
มองเห็นได้ ชัดเจนจากด้ านนอกคลิ นิกและตรงกับเวลาที ขอรั บ
อนุญาตให้ ประกอบกิจการสถานพยาบาล
3.5 มีบริ เ วณทีต้ องแสดงใบอนุญาตในบริ เวณทีเปิ ดเผย และ
เหมาะสม เช่ น บริ เวณทีนังพักคอยของผู้รับบริ การ
3.6 มีบริ เวณทีใช้ แสดงหลักฐานการชํ าระค่ าธรรมเนี ยมการ
ประกอบกิจการสถานพยาบาล(แบบ ส.พ.12) ในทีเปิ ดเผยและ
เห็นได้ ชัดเจนบริเวณทางเข้ าสถานพยาบาล
3.7 หน้ าห้ องตรวจมีบริ เวณให้ ติดป้ ายแสดงชื อ ภาพถ่ าย และ
เลขทีใบอนุ ญาตของผู้ ประกอบวิ ชาชี พเวชกรรม ทีให้ บริ การ
หากมีผ้ ูประกอบวิชาชี พ/ผู้ประกอบโรคศิ ลปะอื นปฏิบั ติงานให้
ยืน สพ.6 ทุกคนและแสดงป้ ายนี ไว้ ในบริ เวณทีเปิ ดเผยและเห็ น
ได้ ชัดเจน
3.8 แสดงอัตราค่ าบริการและค่ ารั กษาพยาบาลให้ ครอบคลุ มการ
บริ ก ารที เรี ยกเก็ บ โดยแสดงอั ต ราราคาต่ อ หน่ ว ย และระบุ
ข้ อ ความด้ ว ยอั ก ษรภาษาไทย โดยแสดงไว้ ใ นที เปิ ดเผยให้
ผู้ รับ บริ การสามารถเห็ น ได้ ง่า ย โดยจั ด ทํ า เป็ นแผ่ น ประกาศ
แผ่ น พั บ เล่ ม หรื อ แฟ้ มเอกสาร หรื อ โปรแกรมคอมพิ วเตอร์
แสดงให้ ผ้ ูป่วยทราบ
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ตารางที 6 จํ า นวนและร้ อ ยความคิ ด เห็ น ทีมี ต่อการแสดงรายละเอี ยดเกี ยวกั บ สถานพยาบาล
กรณีตรวจอนุญาตเปิ ดใหม่ * (ต่ อ)

รายการตรวจ

ร้ อยละ

จํานวน

ร้ อยละ

ไม่ เห็ นด้ วย

จํานวน

เห็นด้ วย

3.9 มีป้ายแสดงให้ผรู ้ ับบริ การทราบว่าสามารถสอบถามอัตรา
ค่าบริ การและค่ า รักษาพยาบาลได้จากทีใด ด้ วยตัว อักษรไทย
ขนาดความสู งไม่ น้อยกว่ า 10 เซนติเ มตร แสดงไว้ ในทีเห็ นได้
ชัดเจน
3.10 แสดงคําประกาศสิ ทธิ ผูป้ ่ วยไว้ในทีเปิ ดเผยและเห็นได้
ง่ายอ่ านได้ ชัดเจน ด้ วยตัวอักษรไทย ขนาดความสู งไม่ น้ อยกว่ า
1 เซนติเมตร บริเวณทีพักคอยของผู้รับบริ การ
3.11 กรณี มี ก ารโฆษณาสถานพยาบาลใ ห้ กระทํ า ได้
ดังต่อไปนี
3.11.1 การโฆษณาคุ ณ วุ ฒิ หรื อความสามารถของ
ผู้ประกอบวิชาชี พเวชกรรมให้ เป็ นไปตามกฎหมายว่ าด้ วยการ
ประกอบวิชาชี พเวชกรรม
3.11.2 การโฆษณาบริ ก ารทางการแพทย์ ให้ แจ้ งเฉพาะ
บริ การทีมีในสถานพยาบาล ตามวัน เวลา ทีมีการให้ บริ การ หาก
มีโฆษณาการให้ บริ ก ารฝังเข็มต้ องแนบเอกสารผ่ านการอบรม
จากสถาบันทีกระทรวงสาธารณสุ ขรั บรอง
3.11.3 การโฆษณาอัตราค่ ารักษาพยาบาล หรื อ ค่ าบริ การที
มีเงือนไข จะต้ องแจ้ งเงือนไขให้ ผ้ รู ั บบริ การทราบล่ วงหน้ า ก่ อน
ให้ บริ การ และจะต้ อ งกํ า หนดวั น เริ มต้ นและสิ นสุ ดของ
ระยะเวลาทีชัดเจน
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ตารางที 6 จํ า นวนและร้ อ ยความคิ ด เห็ น ทีมี ต่อการแสดงรายละเอี ยดเกี ยวกั บ สถานพยาบาล
กรณีตรวจอนุญาตเปิ ดใหม่ * (ต่ อ)

รายการตรวจ

ร้ อยละ

จํานวน

ร้ อยละ

ไม่ เห็นด้ วย

จํานวน

เห็นด้วย

3.11.4 ห้ ามใช้ ข้อความอันเป็ นเท็ จ หรื อข้ อความทีไม่ มีมูล
ความจริ งทั งหมด หรื อเพี ยงบางส่ วนหรื อมีลั ก ษณะเป็ นการ
หลอกลวง หรือปกปิ ดความจริ ง หรื อทําให้ เข้ าใจผิดว่ าเป็ นจริง
3.11.5 ห้ ามโฆษณาโดยใช้ ข้อความทีทํ า ให้ บุคคลทัวไปเข้ าใจ
ว่ าในสถานพยาบาลมีผ้ ู ประกอบวิ ช าชี พ (บุ คลากร) เครื องมื อ
เครื องใช้ และอุ ป กรณ์ ทางการแพทย์ แต่ ข้อเท็จ จริ งกลั บ ไม่ มี
ให้ บริ การในสถานพยาบาล
3.11.6 ห้ า มโฆษณาโดยใช้ สถาบั น หน่ วยงาน องค์ กร หรื อ
บุ คคลที ไม่ ใช่ หน่ วยงานของรั ฐรั บรองมาตรฐาน เว้ นแต่ ได้ รับ
อนุญาตจากผู้อนุญาต
3.11.7 ห้ ามโฆษณาแจ้ งบริ การโรคทีไม่ มีอยู่ในสาขาที ผู้
ประกอบวิชาชี พมีหนังสื ออนุมัติบัตรหรื อวุฒิบัตร
3.11.8 ห้ ามโฆษณาการอ้ างอิงรายงานวิชาการ ผลงานวิจัย
สถิ ติ หรื อ ยืน ยั น หรื อ รั บ รองข้ อ เท็จ จริ งอั น ใดอั น หนึ งในการ
โฆษณา เพื อแสดงหรื อ เปรี ย บเที ยบความสามารถในการ
ให้ บริ การหรื อการรั กษาพยาบาลโดยข้ อมูลที อ้ างอิงมิใช่ ข้อมู ล
ข่ าวสารทางราชการ เว้ นแต่ได้ รับอนุญาตจากผู้อนุญาต
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ตารางที 6 จํ า นวนและร้ อ ยความคิ ด เห็ น ที มี ต่อ การแสดงรายละเอี ย ดเกี ยวกั บ สถานพยาบาล
กรณีตรวจอนุญาตเปิ ดใหม่ * (ต่อ)

ร้ อยละ

ไม่ เห็ นด้วย
จํานวน

3.11.9 ห้ ามใช้ ข้อความหรือรูป ภาพโอ้ อวดเกินความ
จริ ง หรื อข้ อ ความทีกล่ าวอ้ างหรื อ บ่ งบอกว่ าของตนเอง
ดีกว่ า เหนือกว่ า ดีทีสุ ด รายแรก แห่ งแรก รับรองผล 100%
หรื อการเปรียบเทียบหรื อการใช้ ข้ อความอืนใด ที จะทําให้
ผู้รับบริ การ เข้ าใจว่ าการบริ การของสถานพยาบาลแห่ งนั น
มี คุ ณ ภาพมาตรฐานที ดี ก ว่ า เหนื อ กว่ า หรื อ สู งกว่ า
สถานพยาบาลอืน หรือเกิดความคาดหวังว่ าจะได้รับบริการที
ดีกว่า หรือได้ ผลสูงสุ ด
3.11.10 ห้ า มโฆษณากิ จ การสถานพยาบาลหรื อการ
โฆษณาความรู้ ความสามารถ ความเชี ยวชาญในการ
รั ก ษาพยาบาล หรื อ ประสิ ท ธิ ภ าพประสิ ท ธิ ผ ลของผู้
ประกอบวิชาชี พหรือสรรพคุณของเครืองมือเครื องใช้ ของ
สถานพยาบาล หรื อกรรมวิ ธีการรั ก ษา หรื อโรคทีให้ ก าร
รั กษาหรื อ เปรี ยบเที ยบผลก่ อ นและหลั งการรั กษาไปใน
ทํานองให้ เข้ าใจผิด โดยไม่ ถูกต้ องตามหลักวิชาการที เป็ น
มาตรฐานวิชาชี พหรื อทําให้ ประชาชนเกิดความคาดหวังใน
สรรพคุณเกินความจริ ง
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จํานวน

เห็นด้ วย
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ตารางที 6 จํ า นวนและร้ อ ยความคิ ด เห็ น ที มี ต่อ การแสดงรายละเอี ย ดเกี ยวกั บ สถานพยาบาล
กรณีตรวจอนุญาตเปิ ดใหม่ * (ต่ อ)

48

98.0

1

2.0

48

98.0

1

2.0

47

95.9

2

4.1

ร้ อยละ

ร้ อยละ

ไม่ เห็ นด้ วย
จํานวน

3.11.11ห้ า มโฆษณาโดยใช้ ชือสถานพยาบาลหรื อ
ข้ อความทีทําให้ ผ้ ูรับบริการหรื อประชาชน อ่ าน ฟ้ง ดูแล้ ว
เข้ าใจผิดหรือหลงเชื อว่ าสถานพยาบาลนั น มีก ารประกอบ
กิ จ การดั ง ที โฆษณาซึ งไม่ ต รงกั บ ที ได้ รั บ อนุ ญ าตให้
ประกอบกิจการ
3.11.12 ห้ ามการโฆษณาการให้ บริ การ “ฟรี ” เว้ นแต่
ได้ รับความเห็ นชอบจาdผู้อนุญาต ทังนี ต้ องกํ าหนดวัน เวลา
และสถานทีให้ บริ การและจะต้ องแสดงรายละเอียดว่ าให้ บริ การ
ฟรี เรื องใดให้ ชัดเจน
3.11.13 ห้ ามโฆษณาการแถมพก แลกเปลียน ให้ สิทธิ
ประโยชน์ รางวัลหรือเสี ยงโชค เว้ นแต่ การให้ สิทธิ ประโยชน์ นัน
ผู้ รั บบริ การได้ รั บประโยชน์ โดยตรงและมาตรฐานการรั บ
บริ การทางการแพทย์ ต้ องไม่ ตํ ากว่ ามาตรฐานทั วไปของ
สถานพยาบาล และต้ องระบุ เงื อนไขรายละเอี ยดของสิ ทธิ
ประโยชน์ ต่าง ๆ ให้ ชัดเจน และต้ องกํ าหนดวั นเริ มต้ นและ
สิ นสุ ดของระยะเวลาทีให้ สิทธิ ประโยชน์ นัน ๆ

จํานวน

รายการตรวจ

เห็นด้ วย

* ตัวหนังสื อจะทึบเข้มและเอียง หมายถึง ส่ วนทีได้มีการพัฒนา แก้ไขและเพิมเติม
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ผลการศึกษาหมวดจํานวนเครื องมือ เครื องใช้ทีจําเป็ นประจําสถานพยาบาล พบว่า
ร้ อยละของกลุ่มตัวอย่างทีเห็นด้วยอยูใ่ นช่วง 91.8 ถึง 100 โดยกลุ่มตัวอย่างทีเห็นด้วยทุกคน ร้ อยละ
100 คือ หัวข้อการตรวจ การจัดเตรี ยมทะเบียนผู ้ป่วย ต้อ งระบุชื อ นามสกุล อายุข องผู ้รับบริ ก าร
ส่ วนกลุ่มตัวอย่างทีไม่ เ ห็นด้วยได้ให้เหตุผ ลประกอบว่า คลินิ กไม่ตอ้ งมี ทีวัดส่ วนสู ง เวชระเบียน
ไม่จาํ เป็ นต้องระบุเลขทีบัตรประชาชน เพราะมีเว็บบัตรประชาชน และควรเพิ มเติ มโรคประจําตัว
ผูป้ ่ วย ตูเ้ ก็บหรื ออุปกรณ์เก็บเวชระเบียน
หัวข้อ การตรวจต่ อ อายุใบอนุ ญ าตประกอบกิ จการสถานพยาบาล ทุ ก 10 ปี กลุ่ ม
ตัวอย่างเห็นว่ามีระยะเวลานานเกินไป เวชระเบียน การระบุชือสถานพยาบาลอย่างเดี ยวก็พอ กลุ่ม
ตัวอย่างเห็นว่า คลินิกมีฐานข้อมูลอยู่แล้ว
นอกจากนี กลุ่ มตัวอย่างได้เสนอแนะให้เ วชระเบี ยนเพิมข้อ มูล วัน เดื อ น ปี เกิ ด ของ
คนไข้ ป้ องกัน ชือ-นามสกุล ซํากัน และซองบรรจุยาต้องมีฉลากยาครบถ้วน ดังตารางที 7
ตารางที 7 จํา นวนและร้ อ ยความคิด เห็ นทีมี ต่อชนิ ดและจํา นวนเครื องมือ เครื องใช้ กรณีตรวจ
อนุ ญาตเปิ ดใหม่ * (ต่ อ)

รายการตรวจ

ร้ อยละ

จํานวน

ร้ อยละ

ไม่ เห็ นด้วย

จํานวน

เห็นด้ วย

4. ชนิ ด และจํ า นวนเครื องมื อ เครื องใช้ ที จํ า เป็ นประจํ า
สถานพยาบาล
4.1 เวชระเบียน
4.1.1 มี ต้ ู ห รื อ ชั นหรื อ อุ ป กรณ์ เ ก็ บ เวชระเบี ย นที มันคง
ปลอดภัยและต้ องจัดให้ เป็ นระเบียบสามารถค้นหาได้ง่าย
4.1.2 มีการจัดเตรี ยมทะเบียนผูป้ ่ วย มีรายการ ดังต่ อไปนี
4.1.2.1 ชือ นามสกุล อายุ ของผู้รับบริ การ

48

98.0

1

2.0

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 จํ านวนและร้ อ ยความคิด เห็ นที มี ต่อ ชนิ ดและจํ านวนเครื องมื อ เครื องใช้ กรณี ตรวจ
อนุ ญาตเปิ ดใหม่ * (ต่ อ)

ร้ อยละ

47

จํานวน

4.1.2.4 ชื อ นามสกุ ล อายุ เพศ ทีอยู่ หมายเลขโทรศัพ ท์
(ถ้า มี ) และข้อ มู ล ส่ วนบุ ค คลอื น ๆ ของผู ้ป่ วย เช่ น เชื อชาติ
สั ญชาติ สถานภาพสมรส เลขทีบัตรประจําตัวประชาชน

ไม่ เห็ นด้วย

ร้ อยละ

รายการตรวจ

จํานวน

เห็นด้ วย

95.9

2

4.1

1
4.2 เครื องใช้ทวไป
ั ในห้องตรวจโรคทุกห้ องต้ องประกอบด้ วย 48 98.0
4.2.1 โต๊ะตรวจโรค พร้ อมเก้าอี
1
4.2.2.3 มีปลอกหมอน ผ้ าปูเ ตียง และผ้ าคลุ มตัวผู้ป่วย 48 98.0
ปริ มาณเพียงพอต่ อการให้ บริ การ
45
91.8 4
4.3.5 เครืองชังนําหนัก และอุปกรณ์ วัดส่ วนสู ง
* ตัวหนังสื อจะทึบเข้มและเอียง หมายถึง ส่ วนทีได้มีการพัฒนา แก้ไขและเพิมเติม

2.0
2.0
8.2

ผลการศึกษาหมวดยาและเวชภัณฑ์ในสถานพยาบาล พบว่า กลุ่ มตัวอย่างเห็นด้วยช่ วง
ร้ อยละ 81.6 ถึง 98 โดยหัวข้อ ทีเห็นด้วยมากทีสุ ด คือ การมีแผนส่ งต่อ ผูป้ ่ วยและการเตรี ยมความ
พร้ อมในสถานการณ์ฉุกเฉิ น ส่ วนกลุ่มตัวอย่างทีเห็นด้วยน้อยทีสุ ด ช่วงร้ อยละ 49 -69 ได้แก่ หัวข้อ
การตรวจ ยา เวชภัณฑ์แ ละเครื องมื อ แพทย์ ทีสามารถให้ก ารรั กษาพยาบาลหรื อช่ วยชี วิตผู ้ปวย
ฉุ กเฉิ น จากแนวทางการตรวจฯ ได้มีการเพิมรายการยาช่วยชี วิตฉุ กเฉิ นจากเดิ มและแบบฟอร์ มส่ ง
ต่อ ผูป้ ่ วย (ใบ Refer) ซึ งมีกลุ่มตัวอย่างเห็น ด้วยน้อยทีสุ ด ร้ อ ยละ 49 โดยกลุ่มตัวอย่างให้เ หตุผ ล
ประกอบว่า รายการยาช่ วยชี วิตฉุ ก เฉิ นขึนกับบริ บทของคลินิ ก บางพืนที ก็ไม่จาํ เป็ นต้องมี ซึ งยา
เหล่ านีเป็ นยาที มีความจําเป็ น เตรี ย มพร้ อ มสําหรั บเหตุ การณ์ ฉุ กเฉิ น แต่ น านๆจะมี โ อกาสได้ใช้
จึงเกิดความเสี ยงทีจะหมดอายุ อย่างไรก็กลุ่มตัวอย่างเสนอแนะว่าตามควรมีรายการขันตําทีสามารถ
ช่วยชีวติ ผูป้ ่ วยเบืองต้นได้ ก่ อนนําตัวส่ งต่อโรงพยาบาลส่ วนหัวข้อยา เวชภัณฑ์และเครื องมือแพทย์
ทีช่ วยชี วิตผูป้ ่ วยฉุ ก เฉิ น ได้แ ก่ 1.Oxygen canula 2. Oxygen tank 3.Oral airway 4. Oxygen Mask
บางคลินิกอยู่ใกล้โรงพยาบาล มีระยะทางการส่ งต่อผูป้ ่ วยไม่ไกล จึงอาจจะไม่จาํ เป็ นต้องมี
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นอกจากนีกลุ่มตัวอย่างมีขอ้ เสนอแนะ ว่า ยาทีเป็ นขวดใหญ่แล้วมาแบ่งจ่ายในคลินกิ
ไม่สามารถใช้ภาชนะเดิมได้ กลุ่มตัวอย่างเห็นว่า อาจแก้ไขข้อความเป็ น กรณีแบ่งบรรจุยา ให้แสดง
วันหมดอายุทีฉลากของภาชนะหรื อซองทีแบ่งบรรจุยาให้ชดั เจนและภาชนะทีแบ่งบรรจุตอ้ งมีความ
เหมาะสม สามารถป้ องกันแสงได้
หัวข้อการตรวจ การมีตู ้เย็นสําหรับเก็บยาหรื อเวชภัณฑ์อื น ร่ างแนวทางการตรวจได้
เพิ มข้อ ความจากเดิ ม คื อ ปรอทวัดอุ ณ หภู มิแ ละมี ก ารบัน ทึ ก อุ ณ หภู มิในตู ้เ ย็ น กลุ่ มตัวอย่ างมี
ความเห็นว่าควรแก้ไขเป็ น มีปรอทวัดอุณหภูมิและสภาพใช้งานได้ ดังตารางที 8
ตารางที 8 จํานวนและร้ อยความคิดเห็ นทีมีต่อยาและเวชภัณฑ์ ในสถานพยาบาล กรณีตรวจอนุญาต
เปิ ดใหม่ *

รายการตรวจ

ร้ อยละ

จํานวน

ร้ อยละ

ไม่เห็ นด้ วย

จํานวน

เห็นด้ วย

5. ยา และเวชภัณฑ์ในสถานพยาบาล
5.2 ไม่มียาทีหมดอายุหรื อเสื อมสภาพ (ให้ ใช้ภาชนะบรรจุ ยา
เดิมทีได้มาจากแหล่งผลิตยานัน)
5.4 ภาชนะบรรจุยาหรื อฉลากติดซองยาให้ระบุชือและทีอยู่
สถานพยาบาล ชื อผูป้ ่ วย ชื อยา วิธีใช้ และต้องระบุยาหมดอายุ
อย่างชัดเจน
5.6 มี ตู้เ ย็น สํ า หรั บเก็ บยาหรื อ เวชภัณ ฑ์อื น กรณี ที มี วคั ซี น
หรื อยาทีต้อ งเก็บไว้ในอุณหภูมิตาํ ตู้เย็นนัน ต้องมีก ารควบคุม
อุณหภูมิ มีปรอทวัดอุณหภูมิ และมีการบันทึกอุณหภูมิในตู้เย็น
5.7 ยาต้ องมี ทะเบี ยน เว้ น แต่ เ ป็ นการผลิ ตตามใบสั งยาของ
ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมทีสั งให้ สําหรั บคนไข้ เ ฉพาะรายของ
สถานพยาบาล กรณี ก ารผลิ ต ยาของสถานพยาบาลต้ องมี
มาตรฐานการผลิต การแสดงฉลากและวันหมดอายุให้ ชัดเจน มี
บันทึกการผลิตให้ สามารถตรวจสอบย้ อนหลังได้

47

95.9

2

4.1

47

95.9

2

4.1

48

98.0

1

2.0

46

93.9

3

6.1
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ตารางที 8 จํานวนและร้ อยความคิดเห็นทีมีต่อยาและเวชภัณฑ์ ในสถานพยาบาล กรณีตรวจอนุญาต
เปิ ดใหม่ * (ต่ อ)

รายการตรวจ

ร้ อยละ

จํานวน

ร้ อยละ

ไม่เห็ นด้ วย

จํานวน

เห็นด้ วย

5.8 ชุ ดช่วยชีวติ ฉุ กเฉิ น ประกอบด้วย
5.8.1 มีอุปกรณ์ช่วยชี วติ ฉุ กเฉิ นอย่างน้อย ได้แก่ ถุ งบี บลม
พร้ อ มหน้า กากช่ วยหายใจ ของเด็ ก หรื อ ผู้ ใ หญ่ ตามลั กษณะ
การให้ บริ การของสถานพยาบาล
5.8.2 ยา เวชภัณฑ์แ ละเครื องมือแพทย์อืนทีสามารถให้
การรั ก ษาพยาบาลและช่ วยชี วิต ผู ้ ป่ วยฉุ ก เฉิ น ตามลัก ษณะ
สถานพยาบาล ได้แก่
5.8.2.4 0.5 % calcium chloride/gluconate
5.8.2.5 1:1000 Atropine injection

46

93.9

3

6.1

30

61.2

19

38.8

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 ชนิ ด ฉี ด หรื อ อม ใต้ ลิ น หรื อ 34 69.4 15
Isosorbide dinitrate ชนิ ดอมใต้ ลิน
8
5.8.2.9.2 ชุ ดให้สารนําทางหลอดเลือดดํา (IV fluid with 41 83.7
set) ได้แก่ 5.8.2.9.2 5% dextrose-water
41 83.7
8
5.8.2.9.2 Normal saline
40 81.6
9
5.8.2.9.3 Infusion set
1
5.8.3 มีแผนการส่ งต่ อผู้ป่วย และการเตรี ยมความพร้ อมใน 48 98.0
สถานการณ์ฉุกเฉิ น
5.8.3.1 แบบฟอร์ มการส่ งต่ อ ผู้ ป่วย (ใบ refer) ไปยั ง 38 49.0 11
โรงพยาบาลทีอยู่ใ กล้ เคียงเมือเกิดภาวะฉุ กเฉิ น
* ตัวหนังสื อจะทึบเข้มและเอียง หมายถึง ส่ วนทีได้มีการพัฒนา แก้ไขและเพิมเติม

30.6
16.3
16.3
18.4
2.0
22.4
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ตารางที 8 จํา นวนและร้ อยความคิ ด เห็ น ที มี ต่อ ยาและเวชภั ณฑ์ ใ นสถานพยาบาล กรณีตรวจ
อนุ ญาตเปิ ดใหม่ * (ต่ อ)
เห็นด้ วย
จํานวน

ร้ อยละ

จํานวน

ร้ อยละ

รายการตรวจ

ไม่เห็ นด้ วย

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

1
5.8.3 มีแผนการส่ งต่ อผู้ป่วย และการเตรี ยมความพร้ อมใน 48 98.0
สถานการณ์ฉุกเฉิ น
1) แบบฟอร์ มการส่ งต่ อผู้ ป่ วย (ใบ refer) ไปยั ง 38 49.0 11
โรงพยาบาลทีอยู่ใ กล้ เคียงเมือเกิดภาวะฉุ กเฉิ น
* ตัวหนังสื อจะทึบเข้มและเอียง หมายถึง ส่ วนทีได้มีการพัฒนา แก้ไขและเพิมเติม

2.0

5.8.2.9 ชุ ดให้ สารนํ าทางหลอดเลื อดดํ า (IV fluid with set)

ได้ แก่
5.8.2.9.1 5% dextrose-water

22.4

ผลการศึกษาความคิดเห็นต่อหมวดผลิตภัณฑ์สุขภาพ พบว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยร้ อ ย
ละ 95.9 ส่ วนกลุ่ ม ตัว อย่ า งที ไม่ เ ห็ น ด้วย ให้เ หตุ ผ ลประกอบว่า คลิ นิ ก เวชการมไม่ ค วรจ่ า ย
เครื องสําอางให้แก่คนไข้ ดังตารางที 9
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ตารางที 9 จํานวนและร้ อยความคิด เห็ นทีมีต่อผลิ ตภัณฑ์ สุขภาพ กรณีตรวจอนุ ญาตเปิ ดใหม่ *

ร้ อยละ

ไม่เห็ นด้ วย
จํานวน

ร้ อยละ

รายการตรวจ

จํานวน

เห็นด้ วย

2

4.1

6.ในกรณีทีมีผ ลิ ตภัณฑ์ สุข ภาพไว้ จ่ ายให้ กับ ผู้ป่วยจะต้ องเป็ น 47 95.9
ผลิ ตภั ณฑ์ ทีถู ก ต้ องตามกฎหมาย เช่ น ผลิ ตภัณฑ์ อ าหารต้ อง
มีเลชสารบบอาหาร (อย.) เครื องสํ าอางต้ องมี เลขจดแจ้ ง และ
ต้ องเป็ นการจ่ ายภายใต้ คําสั งแพทย์ เท่ านัน
* ตัวหนังสื อจะทึบเข้มและเอียง หมายถึง ส่ วนทีได้มีการพัฒนา แก้ไขและเพิมเติม

ผลการศึกษาความคิดเห็นต่อหมวดผลิตภัณฑ์สุขภาพ พบว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยร้ อ ย
ละ 95.9 ส่ วนกลุ่มตัวอย่างทีไม่เห็นด้วย ให้เ หตุผลประกอบว่า หัวข้อการตรวจห้องบําบัดรั กษาซํา
กับห้องตรวจโรค ดังตารางที 10
ตารางที 10 จํานวนและร้ อยความคิดเห็ นทีมีต่อ ห้ องบํ าบั ดรั กษา กรณีตรวจอนุ ญาตเปิ ดใหม่ *

7. ในกรณีมีห้องบําบัดรักษา (ห้ อง Treatment) จะต้ องมี
47
95.9 2
7.3 อุ ป กรณ์ เครื องมือ เครื องใช้ มีระบบควบคุมการทํ า ความ
สะอาดและทําให้ ปราศจากเชือทีเหมาะสม
* ตัวหนังสื อจะทึบเข้มและเอียง หมายถึง ส่ วนทีได้มีการพัฒนา แก้ไขและเพิมเติม

ร้ อยละ

ไม่เห็ นด้ วย
จํานวน

ร้ อยละ

รายการตรวจ

จํานวน

เห็นด้ วย

4.1
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ผลการศึกษาความคิดเห็นต่อหมวดห้องผ่าตัดเล็ก พบว่า กลุ่ มตัวอย่างเห็นด้วยร้อ ยละ
91.8 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างทีเห็นด้วยอยูใ่ นช่วงร้อยละ 91.8 -95.9 ส่ วนกลุ่มตัวอย่างทีไม่ เห็นด้วย
ให้เหตุผลประกอบว่า หัวข้อการตรวจเพดานของห้องผ่าตัดควรสู งอย่างน้อ ย 3 เมตร อาจมีปัญหา
เนื องจากอาคาร บ้ า นหลายแห่ ง ไม่ ไ ด้อ อกแบบมาเฉพาะ และหั ว ข้อ การตรวจที ระบุ ว่ า มี
ถัง ออกซิ เ จน และ Patient mornitor ไม่ จาํ เป็ น ต้องมี ในห้องผ่า ตัดเล็ ก นอกจากนี กลุ่ มตัวอย่าง
เสนอแนะว่ า โทรศัพท์ ไ ว้โ ทรกรณี ฉุ ก เฉิ น ใช้ โ ทรศัพท์ มือ ถื อ ได้หรื อ ไม่ ควรเขี ย นให้ช ัดเจน
ดังตารางที 11
ตารางที 11 จํานวนและร้ อยความคิ ดเห็ น ทีมี ต่อห้ อ งผ่ าตั ด เล็ ก กรณีตรวจอนุญาตเปิ ดใหม่ *

รายการตรวจ

ร้ อยละ

จํานวน

ร้ อยละ

ไม่เห็ นด้ วย

จํานวน

เห็นด้ วย

9. กรณีมีห้องผ่ าตัดเล็ก (ไม่ มีเครื องดมยา)
9.1 มาตรฐานความปลอดภัยด้ านสถานทีห้ องผ่ าตัดเล็ก
9.1.1 ขนาดพืนทีห้ องผ่ า ตัดเล็ กไม่ น้อ ยกว่ า 3 เมตร x 4
เมตร
9.1.2 เพดานของห้ องผ่ าตัดควรสู งอย่ างน้ อย 3 เมตร
9.1.3 ประตูห้องผ่ าตัดเป็ นประตูผลักหรือเป็ นแบบไม่ ใช้ มือ
เปิ ด บานประตูควรกว้ า งไม่ น้ อยกว่ า 80 เซนติเ มตรและควรมี
ช่ องกระจกสํ าหรับบุคคลภายนอกมองเห็นภายในห้ องผ่ าตัดได้
9.1.4 อ่ างฟอกมือชนิดไม่ ใช้ มือเปิ ด-ปิ ดนํา เช่ น ก๊ อกนําแบบ
ก้ า นยาว ก๊ อ กนํ าแบบใช้ เ ข่ า ดั น เปิ ด-ปิ ดนํ า หรื อ เป็ นแบบ
เซนเซอร์ สบู่เหลว ผ้ าเช็ดมือหรือกระดาษเช็ดมือทีใช้ ครั งเดียว
9.1.5 ตู้เสื อผ้ าและห้ องสํ าหรั บ เจ้ าหน้ าที เปลี ยนเสื อผ้ าและ
รองเท้ า
9.1.6 ตู้ เ สื อผ้ า และห้ อ งสํ า หรั บ ผู้ ป่ วยเปลี ยนเสื อผ้ า และ
รองเท้ า

47

95.9

2

4.1

45
45

91.8
91.8

4
4

8.2
8.2

46

93.9

3

6.1

46

93.9

3

6.1

46

93.9

3

6.1
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ตารางที 11 จํานวนและร้ อยความคิ ดเห็ น ทีมี ต่อห้ องผ่ าตั ด เล็ ก กรณีตรวจอนุญาตเปิ ดใหม่ *
(ต่ อ)

ร้ อยละ

9.2 มาตรฐานความปลอดภัยเรื องเครื องมื อแพทย์ /อุป กรณ์ 45 91.8
และยาทีจําเป็ น ในห้ องผ่ าตัดเล็ก
9.2.1 ถังออกซิ เจน
9.2.2 ถุ ง บี บลมพร้ อมหน้ ากากครอบช่ วยการหายใจ 47 95.9
(Ambubag)
9.2.3 Patient mornitor ซึ งจะ mornitor ผู้ ป่ วยในเรื อง 45 91.8
คลืนไฟฟ้ าหัวใจ(EKG)ความดันโลหิ ต (Blood Pressure) ชี พจร
(Pulse)และการวัดความอิมตัวออกซิ เจนของฮี โมโกลบิ นจากชีพ
จร (Oxygen Saturation)
46 93.9
9.2.4 เตียงและโคมไฟแบบมาตรฐาน
9.2.5 ชุ ดอุปกรณ์ ยาและเวชภัณฑ์ช่วยฟื นคืนชีพประจําห้ อง 46 93.9
ผ่ าตัด
47 95.9
9.2.6 ชุ ดอุปกรณ์ การผ่ าตัด
45 91.8
9.2.7 โทรศัพท์ ไว้ โทรกรณีฉุกเฉิ น
* ตัวหนังสื อจะทึบเข้มและเอียง หมายถึง ส่ วนทีได้มีการพัฒนา แก้ไขและเพิมเติม

ไม่เห็ นด้ วย
จํานวน

ร้ อยละ

รายการตรวจ

จํานวน

เห็นด้ วย

4

8.2

2

4.1

4

8.2

3
3

6.1
6.1

2
4

4.1
8.2

ผลการศึกษาความคิดเห็นต่อหมวดห้องผ่าตัดใหญ่ พบว่า กลุ่ มตัวอย่างเห็นด้วยมากกว่า
ร้ อยละ 81.8 กลุ่มตัวอย่างทีเห็นด้วยอยู่ในช่วงร้อยละ 81.8 ถึง 87.8 โดยกลุ่มตัวอย่างทีไม่เห็นด้วยให้
เหตุผลประกอบว่า ไม่ควรมีหอ้ งผ่าตัดใหญ่ในอาคารพานิชย์ เนื องจากเคลือนย้ายผูป้ ่ วยกรณี เกิ ดเหตุ
ฉุ กเฉิ น ลําบาก ดังตารางที 12
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ตารางที 12 จํ านวนและร้ อ ยความคิ ด เห็ น ทีมีต่อ ห้ องผ่ าตั ด ใหญ่ กรณีตรวจอนุ ญาตเปิ ดใหม่ *

รายการตรวจ

ร้ อยละ

จํานวน

ร้ อยละ

ไม่เห็ นด้ วย

จํานวน

เห็นด้ วย

10. กรณีมีห้องผ่ าตัดใหญ่
10.1 มาตรฐานความปลอดภัยด้ านสถานทีห้ องผ่ าตัดใหญ่
10.1.1 ขนาดพืนทีห้ องผ่ า ตัด ใหญ่ ไม่ น้อ ยกว่ า 20 ตาราง
เมตร
10.1.2 เพดานของห้ องผ่ าตัดควรสู งอย่างน้ อย 3 เมตร
10.1.3 พืนห้ อง ฝาผนัง เพดาน ผิวเรียบทําความสะอาดง่าย
10.1.4 ประตูห้องผ่ า ตัด เป็ นประตู ผ ลักหรื อเป็ นแบบไม่ ใ ช้
มือเปิ ด บานประตูควรกว้ างไม่น้อยกว่ า 1.2 เมตรและควรมีช่อง
กระจกสํ าหรั บบุคคลภายนอกมองเห็นภายในห้ องผ่ าตัดได้
10.1.5 อ่ างฟอกมือชนิดไม่ ใช้ มือเปิ ด-ปิ ดนํา เช่ น ก๊ อกนําแบบ
ก้ า นยาว ก๊ อ กนํ าแบบใช้ เ ข่ า ดั น เปิ ด-ปิ ดนํ า หรื อ เป็ นแบบ
เซนเซอร์
10.1.6 ตู้เสื อผ้ าและห้ องสํ าหรั บ เจ้ าหน้ าที เปลี ยนเสื อผ้ าและ
รองเท้ า
10.1.7 ตู้ เ สื อผ้ า และห้ อ งสํ า หรั บ ผู้ ป่ วยเปลี ยนเสื อผ้ าและ
รองเท้ า
10.2 มาตรฐานความปลอดภัยเรื องเครืองมื อแพทย์ /อุปกรณ์
และยาทีจําเป็ นในห้ องผ่าตัดใหญ่
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ตารางที 12 จํ านวนและร้ อ ยความคิ ด เห็ น ทีมีต่อ ห้ องผ่ าตั ด ใหญ่ กรณีตรวจอนุ ญาตเปิ ดใหม่ *
(ต่ อ)

รายการตรวจ

ร้ อยละ

จํานวน

ร้ อยละ

ไม่เห็ นด้ วย

จํานวน

เห็นด้ วย

10.2.1 ถั งออกซิ เจนหรื อ ออกซิ เ จนที ส่ งผ่ า นมาทางท่ อ ส่ ง
ก๊ าซ (Pipe line)
10.2.2 ถุ ง บี บลมพร้ อมหน้ ากากครอบช่ วยการหายใจ
(Ambubag)
10.2.3 Patient mornitor ซึ งจะ mornitor ผู้ ป่ วยในเรื อง
คลืนไฟฟ้ าหั วใจ(EKG)ความดัน โลหิ ต(Blood Pressure) ชี พจร
(Pulse)และการวัดความอิมตั วออกซิ เจนของฮี โมโกลบิ นจาก
ชีพจร (Oxygen Saturation)
10.2.4 เครืองกระตุ้นหัวใจด้ วยไฟฟ้ า
10.3.5 เครืองจีไฟฟ้ าห้ ามเลือด
10.2.6 เครืองดูดเสมหะ
10.2.7 ห้ องพักฟื น ควรมีขนาดไม่ น้อ ยกว่ า 8 ตารางเมตร
และจะต้อ งมีเครื อง mornitor ผู้ป่ วยไว้ ในห้ องพักฟื น กรณีทีไม่
มีห้องพักฟื นแยกต่ างหาก อาจใช้ ห้องผ่ าตั ดเป็ นห้ อ งสํ าหรั บพัก
ฟื นผู้ป่วยแทนได้
10.2.8 มีเครื องดมยาสลบทีได้ มาตรฐานทางการแพทย์ และ
ระบบแก๊ สทางการแพทย์ ซึงมีสัญญาณเตื อนอั นตรายทุกห้ องที
ขออนุญาตใช้ งาน
10.2.9 ชุดใส่ ท่อหายใจ (ชุด Laryngoscope)
10.2.10 ระบบไฟฟ้าหรือแสงสว่ างสํ ารอง
10.2.11 เตียงไฟและโคมไฟแบบมาตรฐาน
10.2.12 ชุดอุปกรณ์ การผ่าตัด

43

87.8

6

12.2

43

87.8

6

12.2

42

85.7

7

14.3

41
42
42
42

83.7
85.7
85.7
85.7

8
7
7
7

16.3
14.3
14.3
14.3

43

87.8

6

12.2

42
43
43
42

85.7
87.8
87.8
85.7

7
6
6
7

14.3
12.2
12.2
14.3

75
ตารางที 12 จํานวนและร้ อยความคิ ดเห็ น ทีมี ต่อห้ องผ่ าตั ด เล็ ก กรณีตรวจอนุญาตเปิ ดใหม่ *
(ต่ อ)

ร้ อยละ

43 87.8
10.2.13 โทรศัพท์ ไว้ โทรกรณีฉุกเฉิ น
* ตัวหนังสื อจะทึบเข้มและเอียง หมายถึง ส่ วนทีได้มีการพัฒนา แก้ไขและเพิมเติม

ไม่เห็ นด้ วย
จํานวน

ร้ อยละ

รายการตรวจ

จํานวน

เห็นด้ วย

6

12.2

ผลการศึกษาความคิดเห็นต่อหมวดเอกสารและแบบฟอร์ มประจําห้องผ่าตัด พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างเห็นด้วยมากกว่าร้ อยละ 81.8 กลุ่ มตัวอย่างทีเห็นด้วยอยู่ในช่ วงร้ อยละ 81.8 ถึง 87.8 โดย
กลุ่มตัวอย่างทีไม่เห็นด้วยให้เหตุผลประกอบว่า ไม่ควรมีหอ้ งผ่าตัดใหญ่ในอาคารพานิชย์ เนืองจาก
เคลือนย้ายผูป้ ่ วยกรณี เกิดเหตุฉุกเฉิ น ลําบาก ดังตารางที 13

ร้ อยละ

46 93.9
11.เอกสารและแบบฟอร์ มประจําห้ องผ่ าตัด
11.1 ใบยินยอมการผ่ าตัด
11.2 ใบตรวจสอบชื อ สกุล ตําแหน่ งผ่ าตั ด ตรวจเช็ คอุ ปกรณ์ 46 93.9
ผ่ าตัดเพือป้ องกันผ่ าตัดผิดคน ผิดตําแหน่ ง
46 93.9
11.3 สมุดลงทะเบียนการผ่ าตัด
11.4 เอกสารบั นทึกการผ่ าตัด/การทําหัตถการ โดยแพทย์ ผ้ ูทํา 46 93.9
หัตถการนัน (Operative notes)
* ตัวหนังสื อจะทึบเข้มและเอียง หมายถึง ส่ วนทีได้มีการพัฒนา แก้ไขและเพิมเติม

จํานวน

ร้ อยละ

จํานวน

ตารางที 13 จํานวนและร้ อยความคิดเห็ นทีมีต่อเอกสารและแบบฟอร์ ม กรณีตรวจอนุญาตเปิ ดใหม่
*
เห็นด้ วย
ไม่เห็ นด้ วย
หัวข้ อ
3

6.1

3

6.1

3
3

6.1
6.1
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ผลสํ ารวจความคิด เห็ น ร่ างบั นทึกการตรวจมาตรฐานคลิ นิก เวชกรรมและคลิ นิกเฉพาะทางด้ า น
เวชกรรม กรณีตรวจเฝ้ าระวัง
ผลการศึกษาหมวดลักษณะทัวไปพบว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยกับทุกข้อการตรวจในร่ าง
แนวทางการตรวจคลินิกเวชกรรมและคลินิ กเฉพาะทางด้านเวชกรรมทีพัฒนาขึน มากกว่าร้ อ ยละ
84.0 ทุกข้อ โดยร้ อยละของกลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยอยู่ในช่ วง 84.0 ถึง 100.00 กลุ่ มตัวอย่างเห็นด้วย
ทังหมด (ร้ อ ยละ 100) ในประเด็น การตรวจทีกําหนดให้คลินิก จะต้องแสดงป้ ายคําเตื อนผูป้ ่ วยมี
ครรภ์ให้แจ้งเจ้าหน้าที และป้ ายแสดงเขตรังสี และกลุ่มตัวอย่างได้ให้ความเห็นประกอบกรณี ทการ
ี
ติดตังถังดับเพลิง ไม่ ค วรใช้ค าํ ว่า วางกับพืน แต่ควรใช้ คําว่า หากวางกับพืนต้อ งมีตวั ยึด จับและ
สะดวกในการหยิ บจับ นอกจากนี กลุ่ มตัวอย่ างยังเห็ นว่า เครื องดับเพลิ งน่ า จะมี จาํ นวน 1 ถังได้
ไม่จาํ เป็ นต้องมี ทุก ชันและ อ่า งฟอกมื อชนิ ดไม่ใช้มือ เปิ ด-ปิ ดนํา ให้ค งข้อความเดิ มไม่ ตอ้ งระบุ
รายละเอียด ส่ วนหัวข้อการตรวจเสื อผ้าสําหรั บตรวจทางรังสี กลุ่มตัวอย่างมี ความเห็นว่าให้แก้ไข
ข้อความเป็ น ชุดสําหรับเปลียน (ถ้ามี)
กลุ่ ม ตัว อย่ า งบางส่ ว นเห็ น ว่า หั วข้ อ การตรวจเครื องวัด รั ง สี ป ระจํา บุ ค คลสํ า หรั บ
เจ้าหน้าทีผูป้ ฎิบตั ิงานทุกคน เป็ นเรื องของเจ้าหน้าที ไม่ใช่ การบริ การผูป้ ่ วย ไม่จาํ เป็ นต้องมีหวั ข้อ
การตรวจนี ดังตารางที 14
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ตารางที 14 จํานวนและร้ อยละความคิด เห็ นทีมี ต่อลั ก ษณะโดยทัวไปของสถานพยาบาลกรณีตรวจ
เฝ้าระวัง * (ต่ อ)

1. ลักษณะโดยทัวไปของสถานพยาบาล
1.3.2 มี ส่ วนที นังพัก คอยของผู ้ป่ วยและญาติ ที
เหมาะสม ไม่น้อยกว่า 5- 10 ที นังและทีนั งต้ อ งมี
พนักพิง
1.4 การสั ญ จรและการเคลื อนย้า ยผู ้ ป่ วยต้ อ ง
กระทํา ได้โ ดยสะดวก โดยเฉพาะเมื อเกิ ด ภาวะ
ฉุ กเฉิ น
1.4.1 ขนาดความกว้า งของประตู เข้า -ออก
ไม่ตากว่
ํ า 80 เซนติเ มตร และผู้พิการสามารถเข้ า
ออกได้ อย่ างสะดวก
1.4.2 มีทางลาดเอียงสําหรับรถเข็นผูป้ ่ วย กรณี
ทีข้ างหน้ าทางเข้ าคลินิกมีความสู งไม่ สะดวกแก่ คน
พิการหรือผู้ป่วยสู งอายุทีใช้ รถเข็น
1.5.3 อ่ างฟอกมื อ ชนิ ดไม่ ใ ช้มือ เปิ ด-ปิ ดนํา
เช่ น ก๊ อกนําแบบก้ านยาว ก๊ อกนําแบบใช้ เท้าเหยียบ
เปิ ด-ปิ ดนํ า หรื อ เป็ นแบบเซนเซอร์ พร้ อมมี สบู่
เหลว ผ้าเช็ดมือหรื อกระดาษเช็ดมือทีใช้ครังเดียว
1.7 มีแสงสว่างและการระบายอากาศเพียงพอ ไม่
มีกลินอับทึบ (หากความสู งของสถานพยาบาลตํา
กว่า 2.6 เมตร ต้อ งเพิ มพัดลมดู ดอากาศ สั ดส่ วน
1 ตัว ต่อพืนที 20 ตารางเมตร เสมอ)

ร้ อยละ

ไม่ เห็ นด้ วย
จํานวน

ร้ อยละ

รายการตรวจ

จํานวน

เห็นด้ วย

43

86.0

7

14.0

45

90.0

5

10.0

45

90.0

5

10.0

42

84.0

8

16.0

43

86.0

7

14.0
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เฝ้าระวัง * (ต่ อ)

1.9 มี ร ะบบควบคุ ม การติ ด เชื อที เหมาะสม
(นอกเหนื อ จากพิ จ ารณาในภาพรวมแล้ ว ให้
ตรวจสอบการทําความสะอาดและทําให้เ ครื องมื อ
ปราศจากเชือ ในห้องบําบัดรักษาหรื อในบริ เวณ
ทีมีงานหัตถการด้วย)
1.9.1 ทําความสะอาดด้วย Autoclave (กรณี ที
มีการให้บริ การผ่าตัดต้องมีเครื อง Autoclave ด้วย)
1.9.2 แช่นายาฆ่
ํ าเชือ/อบแก๊ ส
1.10 กรณี บ ริ การเอกซเรย์ การบริ การจะต้ องได้
มาตรฐานและได้ รั บอนุ ญ าตจากหน่ วยงานที
รั บผิดชอบตามกฎหมายหรือหน่ วยงานอืนที ได้ รับ
มอบหมาย
1.10.1 มี ห นั งสื อ แจ้ งหรื อเอกสารการติ ด ต่ อ
จากกรมวิ ทยาศาสตร์ ก ารแพทย์ เ พื อนั ด หมายมา
ตรวจสอบ
1.10.2 เครืองใช้ ทัวไป
1.10.2.1 มี ต้ ูเก็บ อุปกรณ์ เครื องมือทางรั งสี
เทคนิค เป็ นสั ดส่ วน
1.10.2.2 โต๊ ะ หรื อชั นสํ า หรั บ วางอุ ป กรณ์
เครืองมือ เครื องใช้

ร้ อยละ

ไม่ เห็ นด้ วย
จํานวน

ร้ อยละ

รายการตรวจ

จํานวน

เห็นด้ วย

47

94.0

3

6.0

45

90.0

5

10.0

45

90.0

5

10.0

49

98.0

1

2.0

49

98.0

1

2.0
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ตารางที 14 จํานวนและร้ อยละความคิด เห็ นทีมี ต่อลั ก ษณะโดยทัวไปของสถานพยาบาลกรณีตรวจ
เฝ้าระวัง * (ต่ อ)

รายการตรวจ

ร้ อยละ

จํานวน

ร้ อยละ

ไม่ เห็ นด้วย

จํานวน

เห็นด้ วย

1.10.2.3 เสื อผ้ าสํ าหรับการตรวจทางรังสี
1.10.2.4 เครืองมือวัดความหนาผู้ป่วย (ถ้ ามี)
1.10.3 เครื องมื อ อุป กรณ์ ในการตรวจวิ นิจ ฉั ย
และรักษา
1.10.3.1 อุ ป กรณ์ ป้ องกั น อั น ตรายจากรั ง สี
สํ าหรั บผู้ป่วย
1.10.3.1.1 เสื อตะกั วและปลอกคอตะกั ว
(Thyroid Shield)
1.10.3.1.2 ฉากกันรั งสี
1.10.3.2 ตู้ส่องฟิ ล์มหรือจอแสดง ผลภาพถ่ าย
ทางรังสี ระบบดิจิทัล
1.10.3.3 เครื องวั ด รั งสี ป ระจํ า บุ คคลสํ า หรั บ
เจ้ าหน้ าทีผู้ปฏิบัติงานทุกคน
1.10.4 ในกรณี ที มี ห้ อ งถ่ า ยภาพต้ อ งมี ความ
ปลอดภัยทางรั งสี ดังนี
1.10.4.1 ประตูและผนังของห้ องให้ บริการทาง
รั งสี วินิจฉั ยต้ องป้ องกันอั นตรายจากรั งสี ได้ และมี
อุ ป กรณ์ ป้ องกั น อั น ตรายจากรั งสี ตามมาตรฐาน
ของสํ านักงานปรมาณูพือสั นติ
1.10.4.2 ป้ ายสั ญลักษณ์ แสดงเขตรังสี

48
46
48

96.0
92.0
96.0

2
4
2

4.0
8.0
4.0

46

92.0

4

8.0

45

90.0

5

10.0

50

100.0

0

0.0

48

96.0

2

4.0

50

100.0

0

0.0
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เฝ้าระวัง * (ต่ อ)

46
93.9
3
1.10.4.3 มีไฟสั ญญาณแสดงการใช้ งานของ
เครืองกําเนิดรังสี ติดไว้ ด้านนอกของประตู
49
100
0
1.10.4.4 ป้ ายคําเตือนผู้ป่วยมีครรภ์ ให้ แจ้ ง
เจ้ าหน้ าที
44
88.0
6
1.11.3 ติดตังเครื องดับเพลิงส่ วนบนสู งจากพืน
ไม่ เกิน 1.5 เมตร หรื อวางกั บพืน อยู่ในทีมองเห็ น
อย่ า งชั ด เจน และควรมี ป้ ายแสดงจุ ด ที ตั งถั ง
ดับเพลิง
* ตัวหนังสื อจะทึบเข้มและเอียง หมายถึง ส่ วนทีได้มีการพัฒนา แก้ไขและเพิมเติม

ร้ อยละ

ไม่ เห็ นด้วย
จํานวน

ร้ อยละ

รายการตรวจ

จํานวน

เห็นด้ วย

6.1
0
12.0

ผลการศึกษาหมวดลักษณะการให้บริ การของคลินิก พบว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยกับทุก
ข้อการตรวจในร่ างแนวทางการตรวจคลินิกเวชกรรมและคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมทีพัฒนาขึน
มากกว่าร้ อยละ 94.0 โดยร้อยละของกลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยอยู่ในช่ วง 94.0 ถึง 100.00 กลุ่ มตัวอย่าง
เห็นด้วยทังหมด (ร้ อยละ 100) ในประเด็นการตรวจได้แก่ 1. พืนทีให้บริ การจะต้องมีพืนทีเชือมและ
เปิ ดติดต่อถึงกันได้และไม่ตงอยู
ั ใ่ นพืนทีเดียวกับสถานทีขายยาตามกฎหมาย 2. พืนทีให้บริ การต้อ
ไม่ตงอยู
ั ่ในสถานทีเดียวกับสถานพยาบาลของกระทรวง ทบวง กรม ฯ 3. กรณี ทีมีการให้บริ การของ
ลักษณะสหคลินิกหรื อมีคลินิกหลายลักษณะ อยูใ่ นอาคารเดียวกัน ดังตารางที 15
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ตารางที 15 จํานวนและร้ อยละความคิดเห็นทีมีต่อลักษณะการให้ บริการ กรณีตรวจเฝ้ าระวัง *

2.คลินิกต้ องมีลักษณะการให้ บริ การดังต่ อไปนี
2.1 มี ค วามปลอดภั ย มี ค วามสะดวก และ
เหมาะสมต่ อผู้ให้ บริ การและผู้รับบริการ
2.2 มี ก ารให้ บ ริ การที ได้ มาตรฐานตามลั กษณะ
วิ ช าชี พ ตามที สภาวิ ช าชี พ หรื อ คณะกรรมการ
วิชาชีพประกาศกําหนด แล้ วแต่ กรณี
2.3 พืนทีให้ บริ ก ารจะต้ องมีพืนทีเชื อมและเปิ ด
ติ ด ต่ อ ถึ ง กั น ได้ แ ละไม่ ตั งอยู่ ใ นพื นที เดี ย วกั บ
สถานที ขายยาตามกฎหมายว่ าด้ วยยาหรื อ พื นที
เดียวกับการประกอบอาชีพ อืน
2.4 พื นที ให้ บ ริ ก ารจะต้ องไม่ ตังอยู่ ใ นสถานที
เดียวกับสถานพยาบาลของกระทรวง ทบวง กรม
กรุ งเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์ การบริ การส่ วน
จังหวัด เทศบาล องค์ การบริการส่ วนตําบล องค์ กร
ปกครองส่ วนท้ องถิ นอื น และสภากาชาดไทย ซึ ง
ให้ บริ การในลักษณะเดียวกัน
2.5 ในกรณี ทีมีก ารให้บริ ก ารในอาคารเดีย วกับ
การประกอบกิ จการอืน จะต้อ งมีการแบ่งพืนที ให้
ชัดเจน และกิ จการอืนต้องไม่กระทบกระเทือนต่อ
การประกอบวิ ชาชี พ รวมทั งสามารถเคลื อนย้ าย
ผู้ป่วยฉุ กเฉิ นได้ สะดวก

ร้ อยละ

ไม่ เห็ นด้วย
จํานวน

ร้ อยละ

รายการตรวจ

จํานวน

เห็นด้ วย

48

96.0

2

4.0

48

96.0

2

4.0

50

100.0

0

0.0

50

100.0

0

0.0

48

96.0

2

4.0
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48
96.0
2
2.5.1 สถานพยาบาลต้ อ งมีประตู เข้า-ออก
คนละทางกับการประกอบกิจการอืน
49
98.0
1
2.5.2 การกันพื นทีต้ อ งเป็ นสั ดส่ วน แสดง
ให้เห็นประจักษ์ ชัดเจนและถาวร
50
100.0
0
2.6 ในกรณี ที มี ก ารให้ บ ริ การของลัก ษณะ
สหคลินิกหรื อมีคลินิกหลายลักษณะ อยู่ในอาคาร
เดียวกัน จะต้องมี ก ารแบ่งสัดส่ วนพืนทีให้ช ดั เจน
และแต่ ล ะสั ด ส่ วนต้อ งมี พืนที และลัก ษณะตาม
มาตรฐานของการให้บริ การนัน แต่ละสาขาต้องมี
อย่างน้อย 1 ห้อ งตรวจโรค ซึ งต้อ งประกอบด้วย
โต๊ะตรวจโรค 1 ตัว เตี ยงตรวจโรค 1 เตี ยง ที ได้
มาตรฐานทางการแพทย์ และอ่างฟอกมื อชนิดทีไม่
ใช้มือ เปิ ด-ปิ ดนํา สบู่ และ ผ้าเช็ดมือ หรื อกระดาษ
เช็ดมือทีใช้ครังเดียว
* ตัวหนังสื อจะทึบเข้มและเอียง หมายถึง ส่ วนทีได้มีการพัฒนา แก้ไขและเพิมเติม

ร้ อยละ

ไม่ เห็ นด้วย
จํานวน

ร้ อยละ

รายการตรวจ

จํานวน

เห็นด้ วย

4.0
2.0
0.0

ผลการศึกษาหมวดลักษณะการแสดงรายละเอียดเกียวกับชือสถานพยาบาล ผูป้ ระกอบ
วิชาชีพหรื อผูป้ ระกอบโรคศิลปะในสถานพยาบาล อัตราค่ารักษาพยาบาล ค่าบริ การ และสิ ทธิ ผปู ้ ่ วย
พบว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยกับทุกข้อการตรวจในร่ างแนวทางการตรวจ ฯ ทีพัฒนาขึน มากกว่าร้ อย
ละ 86.0 โดยร้อ ยละของกลุ่มตัวอย่ างเห็นด้วยอยู่ในช่ วง 86.0 ถึง 100.00 กลุ่ มตัวอย่างเห็นด้วย
ทังหมด (ร้ อ ยละ 100) กับ 9 ประเด็นการตรวจการ ได้แก่ 1. ชื อคลินิกต้อ งไม่สือความหมายหรื อ
อ้างอิงสถาบันกษัตริ ย์ 2. มีขอ้ ความแสดงวันเวลาให้บริ การเปิ ดเผย 3. แสดงอัตราค่ารั กษาพยาบาล
ให้ครอบคลุม 4. โฆษณาคุณวุฒิเป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิช าชี พเวชกรรม 5. การ
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โฆษณาบริ ก ารทางการแพทย์ หากมี บริ การฝั ง เข็มต้องแนบเอกสารผ่ า นการอบรจากสถาบัน ที
กระทรวงสาธารณสุ ขรับรอง 6. การโฆษณาสถานพยาบาลทีมีเงือนไขต้องกําหนดวันเริ มต้นและวัน
สิ นสุ ด 7. ห้ามโฆษณาข้อความอันเป็ นเท็จ 8. ห้ามโฆษณาโดยให้บุคคลทัวไปเข้าใจว่ามีผู้ประกอบ
วิช าชี พ เครื องมื อ เครื องใช้ แต่ ข ้อเท็จริ ง ไม่ มีให้บ ริ ก าร 9. ห้ ามโฆษณาโดยใช้ ชื อสถานบัน
หน่วยงาน องค์กรทีมิ ใช่ หน่ วยงานของรัฐ รับรอง เว้น แต่ได้รับอนุ ญาต กลุ่ มตัวอย่างได้ให้เหตุผ ล
ประกอบหัวข้อการตรวจ คํานําหน้าชื อหรื อ ต่อท้า ยของชื อคลินิกต้องประกอบด้วยลัก ษณะคลินิก
กลุ่ ม ตัวอย่ า งเห็ น ด้ วยกับ ป้ ายชื อตามกฎกระทรวง แต่ ป้ ายสํ า หรั บ การตลาด เช่ น ป้ ายไฟ ไม่
จําเป็ นต้องเป็ นป้ ายชือตามกฎกระทรวง กลุ่มตัวอย่างบางส่ วนไม่เห็นด้วยกับหัวข้อการตรวจที 3.11
ถึง 3.11.8 ห้ามโฆษณาอ้างอิ งรายงานวิช าการจนถึ งห้ า มโฆษณาแถมพก แลกเปลียน ให้สิ ทธิ
ประโยชน์รางวัลหรื อเสี ยงโชค เป็ นต้น กลุ่มตัวอย่างเสนอแนะว่า ควรเขียนรวมเป็ นประโยคว่า การ
ผิดโฆษณาสถานพยาบาล
หัวข้อการตรวจ คํานําหน้า ชื อหรื อ ต่ อท้ายชื อคลินิกต้องประกอบด้วยลัก ษณะคลินิก
และลัก ษณะบริ ก าร ตามที กํา หนดในกฎกระทรวง ชื อคลิ นิ ก ไม่ สื อความหมายในลัก ษณะที
ประชาชนเข้าใจง่าย
นอกจากนีกลุ่มตัวอย่างได้เสนอแนะว่า หน้าห้องตรวจมี บริ เวณทีติ ดป้ ายชื อแสดงชื อ
ภาพถ่ายและเลขทีใบอนุ ญาตของผูป้ ระกอบวิช าชี พเวชกรรม กลุ่ม ตัวอย่างเสนอแนะว่า ควรเพิม
เวลาปฎิบตั ิงาน กรณี มีผูป้ ระกอบวิชาชีพหลายค ดังตารางที 16
ตารางที 16 จํานวนและร้ อยละความคิด เห็ นทีมีต่อการแสดงรายละเอี ยดในสถานพยาบาล กรณี
ตรวจเฝ้าระวัง *

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 ผู้ป ระกอบวิชาชีพหรื อผู้ ประกอบ
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 ค่ าบริการและสิ ทธิผ้ ูป่วย
3.2 ติ ด ตังป้ ายชื อสถานพยาบาลในตํา แหน่ ง ที
มองเห็นได้ชดั เจนจากภายนอกและเหมาะสม

48

96.0

ไม่ เห็ นด้ วย
ร้ อยละ

จํานวน

ร้ อยละ

รายการตรวจ

จํานวน

เห็นด้ วย

2

4.0
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กรณีตรวจเฝ้ าระวัง *

3.3 ชือสถานพยาบาลไม่มีขอ้ ความลักษณะชักชวน
โอ้อวดเกินจริ งหรื ออาจสื อให้เข้าใจผิด
3.3.1 คํ า นํ า หน้ าชื อหรื อ ต่ อ ท้ า ยของชื อคลิ นิ ก
ต้ อ งประกอบด้ ว ยลั ก ษณะคลิ นิ ก และลั ก ษณะการ
ให้ บริ การของคลินิกทีขออนุญาต
3.3.2 กรณีใ ช้ ชือภาษาต่ า งประเทศด้ วย ขนาด
ตัวอักษรต้ องเล็ ก กว่ าอั กษรภาษาไทยและตรงกันกับ
ชือคลินิกทีเป็ นภาษาไทย
3.3.3 ชื อคลินิกต้ องไม่ สือความหมายหรื ออ้ างอิง
สถาบั นพระมหากษั ตริ ย์ เว้ น แต่ ได้ รับ พระบรมรา
ชานุญาต
3.3.4 คลินิกทีตังอยู่ในอําเภอหรือในเขตเดียวกั น
จะต้ องมี ชือไม่ ซํ ากั น เว้ น แต่ ผ้ ู ขอรั บ อนุ ญาตเป็ น
บุ ค คลเดี ยวกั น หรื อ มี ห นั ง สื อยิ น ยอมจากผู้ ได้ รั บ
ใบอนุญาตให้ ประกอบกิจการคลินิกเดิม ให้ ใช้ ชือซํ า
กั น ได้ แต่ ต้อ งมี ตั วอั ก ษรหรื อ หมายเลขเรี ยงลํ า ดั บ
หรื อทีตังสถานทีต่ อท้ ายชือคลินิก
3.4 มี ข้ อ ความแสดงวั น เวลา ให้ บ ริ ก ารไว้ โ ดย
เปิ ดเผย มองเห็ นได้ ชัด เจนจากด้ า นนอกคลินิก และ
ตรงกั บ เวลาที ขอรั บ อนุ ญ าตให้ ป ระกอบกิ จ การ
สถานพยาบาล

ร้ อยละ

ไม่ เห็ นด้ วย
จํานวน

ร้ อยละ

รายการตรวจ

จํานวน

เห็นด้วย

47

94.0

3

6.0

47

94.0

3

6.0

50

100.0

0

0.0

47

94.0

3

6.0

50

100.0

0

0.0
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กรณีตรวจเฝ้ าระวัง *

3.5 มีบริ เ วณทีต้ อ งแสดงใบอนุญาตในบริ เวณที
เปิ ดเผย และเหมาะสม เช่ น บริ เวณทีนั งพักคอย
ของผู้รับบริการ
3.6 มี บ ริ เ วณที ใช้ แ สดงหลั ก ฐานการชํ า ระ
ค่ าธรรมเนี ยมการประกอบกิ จ การสถานพยาบาล
(แบบ ส.พ.12) ในที เปิ ดเผยและเห็ น ได้ ชั ด เจน
บริ เวณทางเข้ าสถานพยาบาล
3.7 หน้ าห้ องตรวจมี บริ เ วณให้ ติด ป้ ายแสดงชื อ
ภาพถ่ า ย และเลขที ใบอนุ ญ าตของผู้ ป ระกอบ
วิ ชาชี พ เวชกรรมทีให้ บริ การ หากมีผ้ ู ประกอบ
วิ ชาชี พ/ผู้ป ระกอบโรคศิ ลปะอืนปฏิบั ติงานให้ ยืน
สพ.6 ทุกคนและแสดงป้ ายนี ไว้ ในบริ เวณทีเปิ ดเผย
และเห็นได้ ชัดเจน
3.8 แสดงอัตราค่ าบริ ก ารและค่ ารั กษาพยาบาลให้
ครอบคลุ มการบริ การที เรี ยกเก็บ โดยแสดงอั ตรา
ราคาต่ อ หน่ วย และระบุ ข้ อความด้ วยอั ก ษ ร
ภาษาไทย โดยแสดงไว้ ในที เปิ ดเผยให้ ผ้ ูรับบริ การ
สามารถเห็ น ได้ ง่า ย โดยจั ด ทํ า เป็ นแผ่ น ประกาศ
แผ่ น พั บ เล่ ม หรื อ แฟ้ มเอกสาร หรื อ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ แสดงให้ ผ้ ูป่วยทราบ

ร้ อยละ

ไม่ เห็ นด้ วย
จํานวน

ร้ อยละ

รายการตรวจ

จํานวน

เห็นด้วย

48

98.0

1

2.0

45

91.8

4

8.2

49

98.0

1

2.0

50

100.0

0

0.0
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กรณีตรวจเฝ้ าระวัง *

3.9 มีป้ ายแสดงให้ผูร้ ั บบริ การทราบว่าสามารถ
สอบถามอัตราค่า บริ ก ารและค่า รั ก ษาพยาบาลได้
จากทีใด ด้ วยตัวอักษรไทย ขนาดความสู งไม่ น้อ ย
กว่ า 10 เซนติเมตร แสดงไว้ ในทีเห็นได้ ชัดเจน
3.10 แสดงคําประกาศสิ ทธิ ผูป้ ่ วยไว้ในทีเปิ ดเผย
และเห็ น ได้ง่า ยอ่ า นได้ ชัด เจน ด้ ว ยตั ว อั ก ษรไทย
ขนาดความสู งไม่ น้อยกว่ า 1 เซนติเ มตร บริ เวณที
พักคอยของผู้รับบริการ
3.11 กรณีมีการโฆษณาสถานพยาบาลให้ กระทํา
ได้ ดังต่ อไปนี
3.11.1 การโฆษณาคุณวุฒิ หรือความสามารถ
ของ ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ เวชกรรมให้ เ ป็ นไปตาม
กฎหมายว่ าด้ วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
3.11.2 การโฆษณาบริ ก ารทางการแพทย์ ให้
แจ้ งเฉพาะบริ ก ารทีมี ใ นสถานพยาบาล ตามวั น
เวลา ทีมีการให้ บริ การ หากมีโฆษณาการให้ บริ การ
ฝังเข็มต้ องแนบเอกสารผ่ า นการอบรมจากสถาบั น
ทีกระทรวงสาธารณสุ ขรับรอง

ร้ อยละ

ไม่ เห็ นด้ วย
จํานวน

ร้ อยละ

รายการตรวจ

จํานวน

เห็นด้วย

43

86.0

7

14.3

43

86.0

7

14.3

50

100.0

0

0.0

50

100.0

0

0.0
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ตารางที 16 จํ า นวนและร้ อ ยละความคิ ด เห็ น ที มี ต่ อ การแสดงรายละเอี ย ดในสถานพยาบาล
กรณีตรวจเฝ้ าระวัง *

3.11.3 การโฆษณาอัตราค่ ารักษาพยาบาล หรื อ
ค่ า บริ ก ารที มี เ งื อนไข จะต้ อ งแจ้ ง เงื อนไขให้
ผู้ รั บ บริ ก ารทราบล่ ว งหน้ า ก่ อ นให้ บ ริ ก าร และ
จะต้ องกําหนดวั นเริ มต้ นและสิ นสุ ดของระยะเวลา
ทีชั ดเจน
3.11.4 ห้ ามใ ช้ ข้ อความอั น เป็ นเท็ จ หรื อ
ข้ อ ความที ไม่ มี มู ล ความจริ งทั งหมด หรื อ เพี ย ง
บางส่ ว นหรื อ มี ลั ก ษณะเป็ นการหลอกลวง หรื อ
ปกปิ ดความจริง หรือทําให้ เข้ าใจผิดว่ าเป็ นจริง
3.11.5 ห้ ามโฆษณาโดยใช้ ข้ อ ความที ทํ า ให้
บุคคลทัวไปเข้าใจว่ าในสถานพยาบาลมี ผ้ ูประกอบ
วิชาชีพ (บุคลากร) เครืองมือ เครื องใช้ และอุ ปกรณ์
ทางการแพทย์ แต่ ข้อ เท็ จจริ งกลั บไม่ มีให้ บริ การใน
สถานพยาบาล
3.11.6 ห้ า มโฆษณาโดยใช้ ส ถาบั น หน่ วยงาน
องค์ กร หรื อบุ คคลทีไม่ ใช่ หน่ วยงานของรั ฐรั บรอง
มาตรฐาน เว้ นแต่ ได้ รับอนุญาตจากผู้อนุญาต
3.11.7 ห้ ามโฆษณาแจ้ งบริ การโรคทีไม่ มีอยู่ใน
สาขาทีผู้ประกอบวิชาชี พมีหนังสื ออนุมัติบัตรหรื อ
วุฒบิ ั ตร

ร้ อยละ

ไม่ เห็ นด้วย
จํานวน

ร้ อยละ

รายการตรวจ

จํานวน

เห็นด้วย

50

100.0

0

0.0

50

100.0

0

0.0

50

100.0

0

0.0

50

100.0

0

0.0
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2

4.0

88
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กรณีตรวจเฝ้ าระวัง *

3.11.8 ห้ ามโฆษณาการอ้ างอิ งรายงานวิ ชาการ
ผลงานวิจัย สถิติ หรื อยืนยันหรื อรั บรองข้ อเท็จจริ ง
อั น ใ ดอั น หนึ งในการโฆษณา เพื อแสดงหรื อ
เปรี ยบเทียบความสามารถในการให้ บริ การหรือการ
รั กษาพยาบาลโดยข้อมูลที อ้ างอิงมิใช่ ข้อมู ลข่ าวสาร
ทางราชการ เว้ นแต่ ได้ รับอนุญาตจากผู้อนุญาต
3.11.9 ห้ ามใช้ ข้อ ความหรื อรู ป ภาพโอ้ อวดเกิน
ความจริ ง หรื อข้ อความทีกล่ า วอ้ างหรื อ บ่ งบอกว่ า
ของตนเองดีกว่ า เหนื อกว่ า ดีทีสุ ด รายแรก แห่ งแรก
รั บรองผล 100% หรื อการเปรี ยบเทียบหรื อ การใช้
ข้ อ ความอื นใด ที จะทําให้ ผ้ ูรับบริ การ เข้ า ใจว่ าการ
บริ ก ารของสถานพยาบาลแห่ งนั น มี คุ ณ ภาพ
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 หรื อเกิดความคาดหวังว่ าจะได้ รับ
บริ การทีดีกว่ า หรือได้ ผลสู งสุ ด

ร้ อยละ

ไม่ เห็ นด้ วย
จํานวน

ร้ อยละ

รายการตรวจ

จํานวน

เห็นด้ วย

49

98.0

1

2.0

49

98.0

1

2.0
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ตารางที 16 จํ า นวนและร้ อ ยละความคิ ด เห็ น ที มีต่ อ การแสดงรายละเอี ยดในสถานพยาบาล
กรณีตรวจเฝ้ าระวัง *

3.11.10 ห้ ามโฆษณากิจการสถานพยาบาลหรื อ
การโฆษณาความรู้ ความสามารถ ความเชี ยวชาญ
ใ น ก าร รั ก ษ า พยา บ าล หรื อ ป ร ะสิ ท ธิ ภา พ
ประสิ ทธิ ผ ลของผู้ป ระกอบวิชาชี พหรื อสรรพคุ ณ
ของเครื องมื อ เครื องใช้ ข องสถานพยาบาล หรื อ
กรรมวิ ธี ก ารรั ก ษา หรื อ โรคที ให้ ก ารรั ก ษาหรื อ
เปรียบเทียบผลก่ อนและหลังการรักษาไปในทํานอง
ให้ เข้ าใจผิด โดยไม่ ถูกต้ องตามหลักวิชาการที เป็ น
มาตรฐานวิ ช าชี พหรื อทํ า ให้ ป ระชาชนเกิ ด ความ
คาดหวังในสรรพคุณเกินความจริ ง
3.11.12 ห้ ามการโฆษณาการให้ บริ การ “ฟรี” เว้ น
แต่ ได้ รับความเห็นชอบจาผู้อนุญาต ทังนี ต้ องกําหนด
วั น เวลา และสถานที ให้ บริ การและจะต้ อ งแสดง
รายละเอียดว่ าให้ บริการฟรี เรื องใดให้ ชัดเจน

ร้ อยละ

จํานวน

ไม่ เห็ นด้วย

ร้ อยละ

รายการตรวจ

จํานวน

เห็นด้ วย

49

98.0

1

2.0

48

96.0

2

4.0
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ตารางที 16 จํ า นวนและร้ อ ยละความคิ ด เห็ น ที มี ต่ อ การแสดงรายละเอี ย ดในสถานพยาบาล
กรณีตรวจเฝ้ าระวัง *

49
98.0
1
3.11.3 ห้ ามโฆษณาการแถมพก แลกเปลี ยน
ให้ สิ ทธิ ประโยชน์ รางวั ลหรื อเสี ยงโชค เว้ นแต่ การให้
สิ ทธิประโยชน์ นันผู้รับบริ การได้ รับประโยชน์ โดยตรง
และมาตรฐานการรั บบริ การทางการแพทย์ ต้องไม่ ตํา
กว่ ามาตรฐานทั วไปของสถานพยาบาล และต้ องระบุ
เงือนไขรายละเอียดของสิ ทธิประโยชน์ ต่าง ๆ ให้ ชัดเจน
และต้ องกําหนดวันเริ มต้ นและสิ นสุ ดของระยะเวลาที
ให้ สิทธิประโยชน์ นัน ๆ
* ตัวหนังสื อจะทึบเข้มและเอียง หมายถึง ส่ วนทีได้มีการพัฒนา แก้ไขและเพิมเติม

ร้ อยละ

ไม่ เห็ นด้วย
จํานวน

ร้ อยละ

รายการตรวจ

จํานวน

เห็นด้ วย

2.0

ผลการศึกษาหมวดลักษณะการประกอบกิ จการและดําเนิ น การสถานพยาบาล พบว่า
กลุ่ มตัวอย่างเห็น ด้วยกับทุ กข้อ การตรวจในร่ างแนวทางการตรวจ ฯ ทีพัฒนาขึน มากกว่าร้อ ยละ
96.0 โดยร้อยละของกลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยอยู่ในช่ วง 96.0 ถึง 100.00 กลุ่ มตัวอย่างเห็นด้วยทังหมด
(ร้ อยละ 100) กับ 4 ประเด็นการตรวจ ได้แก่ 1. สถานทีตังคลิ นิก ถูกต้องตรงตามใบอนุ ญ าต 2.
ใบอนุ ญาตดําเนิ นการต่ ออายุครบทุก 2 ปี 3. มีส มุดทะเบียนสถานพยาบาลให้พนักงานเจ้าหน้าที
บันทึกการตรวจ 4. การประกอบกิ จการตรงกับลักษณะทีขออนุญาต กลุ่มตัวอย่างให้เ หตุผ ลในการ
ประกอบ หัวข้อการตรวจ ผูป้ ระกอบวิชาชี พเวชกรรมปฏิ บตั ิ งานในสถานพยาบาลตามเวลาทีเปิ ด
ดําเนินการ ควรแก้ไขเป็ น ตามเวลาทีขออนุ ญาต
หัวข้อการตรวจ พบผูร้ ับอนุญาตให้ด าํ เนิ นการสถานพยาบาล หรื อผูป้ ระกอบวิชาชี พ
เวชกรรมทียืนเป็ นผูป้ ฏิ บตั ิงานในสถานพยาบาลแล้ว (แบบ ส.พ.6) อยู่ดูแลคลินิก กลุ่ มตัวอย่าง
บางส่ วนเสนอแนะว่าต้อ งแก้ ไ ขเป็ น ต้อ งพบผู ้ดาํ เนิ น การสถานพยาบาล (ตามกฎกระทรวง
ผูด้ าํ เนินการสถานพยาบาลต้องควบคุมสถานพยาบาลโดยใกล้ชิด นอกจากนีหัวข้อการตรวจ มีสมุด
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ทะเบียนสถานพยาบาลให้พนักงานเจ้าหน้าที บันทึกการตรวจ กลุ่มตัวอย่างบางส่ วนเห็นว่าให้ระบุ
เพิมคําว่า แบบ สพ.8 ท้ายประโยค
กลุ่ ม ตัว อย่ า งบางส่ วนเห็ น ว่ า หั ว ข้ อ การแสดงใบอนุ ญ าตให้ ป ระกอบกิ จ การ
สถานพยาบาลและใบอนุ ญาตให้ดาํ เนินการสถานพยาบาลติดในทีเปิ ดเผยและเหมาะสม เช่น บริ เวณ
ทีนังพักคอยผูร้ ับบริ การ คําว่า บริ เวณทีนังพักคอยผูร้ ับบริ การควรไปอยูใ่ นคําอธิ บายชีแจงดีก ว่า ดัง
ตารางที 17
ตารางที 17 จํ านวนและร้ อ ยละความคิ ด เห็ น ที มี ต่อ การประกอบกิ จ การและการดํ าเนิ น การ
สถานพยาบาล กรณีตรวจเฝ้าระวัง *

จํานวน

ร้ อยละ

4. การประกอบกิ จ การและการดํ า เนิ น การ
สถานพยาบาล
4.1 สถานทีตังคลินิก ถูกต้ องตรงตามใบอนุญาต
4.2 แสดงใบอนุ ญ าตใ ห้ ประกอบกิ จ การ
สถานพยาบาลและใบอนุ ญ าตให้ ดํ า เนิ น การ
สถานพยาบาลติดในทีเปิ ดเผยและเหมาะสม เช่ น
บริเวณทีนังพักคอยผู้รับบริการ
4.3 ใบอนุญาตให้ ประกอบกิจ การสถานพยาบาล
ต่ ออายุ ทุก 10 ปี
4.4 ใบอนุญาตให้ ดําเนิ นการสถานพยาบาล ต่ อ
อายุทุก 2 ปี

ร้ อยละ

รายการตรวจ

ไม่ เห็ นด้ วย

จํานวน

เห็นด้วย

50

100

0

0

49

98.0

1

2.0

49

98.0

1

2.0

100.0

0

0

50
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ตารางที 17 จํ านวนและร้ อ ยละความคิ ด เห็ น ที มี ต่อ การประกอบกิ จ การและการดํ าเนิ น การ
สถานพยาบาล กรณีตรวจเฝ้าระวัง *

4.5 แสดงหลั กฐานการชํ าระค่ า ธรรมเนี ยมการ
ประกอบกิจการสถานพยาบาล(แบบ ส.พ.12)รายปี
ณ สถานพยาบาล โดยปิ ดไว้ ในทีเปิ ดเผยและเห็นได้
48
96.0
2
ชัดเจนบริเวณทางเข้ าสถานพยาบาล เช่ น แสดงไว้
บริเวณด้านหน้ าสถานพยาบาล
4.6 มีสมุด ทะเบี ยนสถานพยาบาลให้ พนั กงาน
50
100.0
0
เจ้ าหน้ าที บันทึกการตรวจ
4.7 การประกอบกิ จ การตรงกั บ ลั ก ษณะที ขอ
50
100.0
0
อนุญาต
4.8 พบผู้รับอนุญาตให้ ดําเนินการสถานพยาบาล
หรื อผู้ ประกอ บวิ ช าชี พเ วช กรรมที ยื นเป็ น
48
96.0
2
ผู้ป ฏิ บัติงานในสถานพยาบาลแล้ ว (แบบ ส.พ.6)
อยู่ดูแลคลินิก
4.9 ผู้ ป ระกอบวิ ชาชี พเวชกรรมปฏิ บั ติงานใน
48
96.0
2
สถานพยาบาลตามเวลาทีเปิ ดดําเนินการ
* ตัวหนังสื อจะทึบเข้มและเอียง หมายถึง ส่ วนทีได้มีการพัฒนา แก้ไขและเพิมเติม

ร้ อยละ

ไม่ เห็ นด้ วย
จํานวน

ร้ อยละ

รายการตรวจ

จํานวน

เห็นด้วย

4.0

0
0

4.0

4.0
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ผลการศึกษาหมวดลักษณะชนิดและจํานวนเครื องมือเครื องใช้ในสถานพยาบาลพบว่า
กลุ่ มตัวอย่างเห็น ด้วยกับทุ กข้อ การตรวจในร่ างแนวทางการตรวจ ฯ ทีพัฒนาขึน มากกว่าร้อ ยละ
92.0 โดยร้ อยละของกลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยอยู่ในช่ วง 92.0 ถึง 100.0 กลุ่ มตัวอย่างเห็นด้วยทังหมด
(ร้ อยละ 100) กับ 2 ประเด็นการตรวจ ได้แก่ 1. มีตูห้ รื อชันหรื ออุปกรณ์การเก็บเวชระเบียนทีมันคง
ปลอดภัย ค้นหาง่าย 2. เครื องมือแพทย์ให้แสดงใบอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา กลุ่ มตัวอย่ างบางส่ วน เห็นว่า ไม่ควรมีอุปกรณ์ วดั ส่ วนสู งในบางคลินิก หัวข้อการตรวจ กลุ่ ม
ตัวอย่างบางส่ วนเห็นว่า ข้อ มูลในทะเบียนผู้ป่วย เช่น เชือชาติ สัญชาติ อาจจะไม่จาํ เป็ นต้องมี ยกเว้น
ข้อมูลบัตรประชาชน
นอกจากนี กลุ่ ม ตัว อย่ า งเสนอแนะว่า ควรกํ า หนดขนาดของกระดาษที ใช้ ท ํา
เวชระเบียนผูป้ ่ วยให้ชดั เจนว่าควรใช้กระดาษชนาดเและนําหนักเท่าใด ส่ วน เครื องมื อ แพทย์ของ
คลินิกทีซื อมาหลายปี แล้วหา กลุ่มตัวย่างเสนอแนะปั ญหาในการค้าหาใบอนุญาตเครื องมือแพทย์ ดัง
ตารางที 18
ตารางที 18 จํานวนและร้ อ ยละความคิด เห็ นทีมีต่อชนิ ด และจํานวนเครื องมือ เครื องใช้ ทีจํ าเป็ น
กรณีตรวจเฝ้ าระวัง *

5.ชนิ ดและจํ า นวนเครื องมื อ เครื องใช้ ที จํ า เป็ น 50
ประจําสถานพยาบาล
5.1 เวชระเบียน
5.1.1 มีต้ ูหรื อชั นหรืออุปกรณ์เก็บเวชระเบี ยน
ที มั นคง ปลอดภั ยและต้ อ งจั ด ให้ เ ป็ นระเบี ย บ
สามารถค้ นหาได้ ง่าย
49
5.1.2 มี ก ารจั ด เตรี ยมทะเบี ย นผู้ ป่ วย มี
รายการดังต่ อไปนี

ร้ อยละ

จํานวน

ไม่ เห็ นด้ วย

ร้ อยละ

รายการตรวจ

จํานวน

เห็นด้ วย

100

0

0

98.0

1

2.0
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ตารางที 18 จํ านวนและร้ อ ยละความคิด เห็ นทีมี ต่อชนิ ด และจํานวนเครื องมือ เครื องใช้ ทีจําเป็ น
กรณีตรวจเฝ้ าระวัง * (ต่อ)

49
98.0
1
5.1.2.1 ชื อ น า ม ส กุ ล อ า ยุ ข อ ง
ผู้รับบริ การ
49
98.0
1
5.1.2.2 เลขทีประจําตัวผู้รับบริ การ
49
98.0
1
5.1.2.3 วัน เดือน ปี ทีมารับบริการ
5.1.3 มี เ วชระเบี ย น หรื อ บั ต รผู ้ ป่ วย ที
46
92.0
4
สามารถ บันทึ ก รายละเอี ย ด ตามทีกฎกระทรวง
กําหนด
5.1.3.1 ชื อ นามสกุ ล อายุ เพศ ที อยู่
หมายเลขโทรศัพท์ (ถ้ ามี) และข้ อมูลส่ วนบุคคลอืน
ๆ ของผู้ ป่ วย เช่ น เชื อชาติ สั ญ ชาติ สถานภาพ
สมรส เลขทีบัตรประจําตัวประชาชน
48
96.0
2
5.1.3.3 มีปลอกหมอน ผ้าปูเ ตียง และผ้ าคลุ ม
ตัวผู้ป่วย ปริ มาณเพียงพอต่ อการให้ บริการ
47
94.0
3
5.3.5 เครื องชั งนํ าหนั ก และอุ ป กรณ์ วั ด
ส่ วนสู ง
50
100
0
5.4 เครื องมื อ แพทย์ ให้ แ สดงใบอนุ ญ าตจาก
สํ า นั ก งานคณะกรรมการอาหารและยา พร้ อ ม
เอกสารการดูและบํารุง รักษา (ถ้ามี)
* ตัวหนังสื อจะทึบเข้มและเอียง หมายถึง ส่ วนทีได้มีการพัฒนา แก้ไขและเพิมเติม

ร้ อยละ

ไม่ เห็ นด้ วย
จํานวน

ร้ อยละ

รายการตรวจ

จํานวน

เห็นด้ วย

2.0
2.0
2.0
8.0

4.0
6.0
0
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ผลการศึกษาหมวดยา และเวชภัณฑ์ในสถานพยาบาล พบว่า กลุ่มตัวอย่างเห็ นด้วยกับ
ข้อ การตรวจในร่ างแนวทางการตรวจ ฯ ทีพัฒนาขึ น มากกว่าร้ อยละ 64.0 โดยร้อ ยละของกลุ่ ม
ตัวอย่างเห็นด้วย อยู่ในช่ วง 64.0 ถึง 98.0 กลุ่ มตัวอย่างบางส่ วน ให้เ หตุ ผลประกอบว่า ห้วข้อการ
ตรวจ Nitroglycerine ชนิ ดฉี ด หรื อ อมใต้ลิ น หรื อ Isosorbide dinitrate ชนิ ดอมใต้ลิน เห็นด้วยกับ
การระบุเพิมทางเลือก
กลุ่มตัวอย่างบางส่ วน ไม่เห็นด้วยกับหัวข้อการตรวจ ภาชนะบรรจุยาหรื อฉลากติดซอง
ยาให้ระบุชือและทีอยู่สถานพยาบาล ชื อผูป้ ่ วย ชื อยา วิธี ใช้ และต้อ งระบุยาหมดอายุอ ย่างชัดเจน
กลุ่มตัวอย่างให้เหตุผลประกอบว่า การระบุวนั หมดอายุอาจทําได้ยากในคลินิก
ในกลุ่ ม ตัวอย่ า งบางส่ ว นเห็ น ว่ า แบบฟอร์ ม ส่ ง ต่ อ ผู ้ป่ วย (ใบ refer) ไม่ จํา เป็ น
เนืองจากทการทีคลินิกโทรประสานงานกับหน่ วยงานทีรับการส่ งต่อผูป้ ่ วย ( refer) ก็น่าจะเพียงพอ
นอกจากนีกลุ่มตัวอย่าง เสนอแนะว่า รายการยาช่ วยชี วิตฉุ กเฉิ น ควรให้เป็ นแนวทาง
รักษาของแต่ละโรคและหากมีไว้ใช้ในคลินิก ต้องมีระบบเฝ้ าระวังทีชัดเจน หัวข้อการตรวจ ตูเ้ ย็นมี
ปรอท กลุ่มตัวอย่างแนะนําว่าใช้เทอโมมิเตอร์ แบบวัดอุณหภูมติดลบได้ หัวข้อการตรวจ ส่ งรายงาน
บจ.9,10 ไปยังสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ภายใน 30 วัน กลุ่ มตัวอย่างเสนอแนะให้เพิม
ข้อความ ส่ งสําเนาให้สํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดด้วย จํานวน 1 ชุด ดังตารางที 19
ตารางที 19 จํานวนและร้ อยละความคิดเห็นทีมีต่อยาและเวชภัณฑ์ กรณีตรวจเฝ้ าระวัง *

6. ยา และเวชภัณฑ์ ในสถานพยาบาล

ไม่ เห็ นด้วย
ร้ อยละ

จํานวน

ร้ อยละ

รายการตรวจ

จํานวน

เห็นด้ วย

48

96.0

2

4.0

48

96.0

2

4.0

6.2 ไม่ มี ย าที หมดอายุ ห รื อ เสื อมสภาพ (ให้ ใช้
ภาชนะบรรจุ ยาเดิมทีได้มาจากแหล่งผลิตยานัน)
6.4 ภาชนะบรรจุยาหรื อฉลากติดซองยาให้ระบุ
ชื อและทีอยู่สถานพยาบาล ชื อผูป้ ่ วย ชื อยา วิธีใช้
และต้องระบุยาหมดอายุอย่างชัดเจน
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ตารางที 19 จํานวนและร้ อยละความคิดเห็นทีมีต่อยาและเวชภัณฑ์ กรณีตรวจเฝ้ าระวัง * (ต่ อ)

6.6 มีตเู ้ ย็นสําหรับเก็บยาหรื อเวชภัณฑ์อืน กรณีที
มีวคั ซี น หรื อยาทีต้องเก็ บไว้ในอุ ณหภูมิต าํ ตูเ้ ย็น
นัน ต้องมีการควบคุมอุณหภูมิ มีปรอทวัดอุณหภูมิ
และมีการบันทึกอุณหภูมิในตู้เย็น
6.7 ยาต้ องมีทะเบี ยน เว้ น แต่ เป็ นการผลิต ตาม
ใบสั งยาของ ผู้ป ระกอบวิ ชาชี พเวชกรรมที สั งให้
สํ าหรั บคนไข้ เฉพาะรายของสถานพยาบาล กรณี
การผลิตยาของสถานพยาบาลต้ องมีมาตรฐานการ
ผลิต การแสดงฉลากและวั นหมดอายุให้ ชัด เจน มี
บันทึกการผลิตให้ สามารถตรวจสอบย้ อนหลังได้
6.8 ชุ ดช่วยชีวติ ฉุ กเฉิ น ประกอบด้วย
6.8.1 มี อุ ป กรณ์ ช่ วยชี วิต ฉุ ก เฉิ น อย่ า งน้อ ย
ได้แก่ ถุงบีบลมพร้อมหน้ากากช่วยหายใจ ของเด็ก
หรื อ ผู้ ใ หญ่ ตามลั ก ษณะ การให้ บ ริ ก ารของ
สถานพยาบาล
6.8.2 ยา เวชภัณฑ์แ ละเครื องมือ แพทย์อืนที
สามารถให้ก ารรั กษาพยาบาลและช่ วยชีวิตผู ้ป่วย
ฉุ กเฉิ นตามลักษณะสถานพยาบาล ต้องมีครบทุก
รายการ ได้แก่
6.8.2.4 0.5 % calcium chloride/gluconate
6.8.2.5 1 : 1000 Atropine injection
6.8.2.6 Furosemide injection

ไม่ เห็ นด้วย
ร้ อยละ

จํานวน

ร้ อยละ

รายการตรวจ

จํานวน

เห็นด้ วย

48

96.0

2

4.0

47

94.0

3

6.0

47

94.0

3

6.0

34

68.0

16

32.0

35
32

70.0
64.0

15
18

30.0
36.0
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ตารางที 19 จํานวนและร้ อยละความคิดเห็นทีมีต่อยาและเวชภัณฑ์ กรณีตรวจเฝ้ าระวัง * (ต่ อ)
ไม่ เห็ นด้วย
ร้ อยละ

จํานวน

ร้ อยละ

รายการตรวจ

จํานวน

เห็นด้ วย

6.8.2.7 Sodium Bicabonate injection
6.8.2.8 Nitroglycerine ชนิ ดฉี ด หรื ออมใต้
ลิน หรื อ Isosorbide dinitrate ชนิ ดอมใต้ ลิน
6.8.2.9 ชุ ด ให้ สารนํ าทางหลอดเลื อ ดดํ า
(IV fluid with set) ได้ แก่ 6.8.2.9.1 5% dextrosewater
6.8.2.9.2 Normal saline
6.8.2.9.3 Infusion set
6.8.3 มีแผนการส่ งต่ อผู้ ป่วย และการเตรี ยม
ความพร้ อมในสถานการณ์ ฉุกเฉิ น
1) แบบฟอร์ มการส่ งต่ อผู้ป่วย (ใบ refer)
ไปยั ง โรงพยาบาลที อยู่ ใ กล้ เ คี ย งเมื อเกิ ด ภาวะ
ฉุ กเฉิ น

33
40

66.6
80.0

17
10

33.4
20.0

46

92.0

4

8.0

47
46
47

94.0
92.0
94.0

3
4
3

6.0
8.2
6.0

44

88.0

6

12.0

6.8.4 ในกรณีทีมี ยาเสพติดให้ โทษหรื อ วั ตถุออก

48

98.0

1

2.0

ฤทธิต่ อจิตและประสาท
6.8.4.1 ให้มีสถานทีหรื อตูเ้ ก็บยาเสพติดให้โทษ
หรื อ วัตถุ อ อกฤทธิ ต่ อ จิ ตและประสาท ที มันคง
ปลอดภัย มีกุญแจ ปิ ดและเปิ ดอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
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ตารางที 19 จํานวนและร้ อยละความคิดเห็นทีมีต่อยาและเวชภัณฑ์ กรณีตรวจเฝ้ าระวัง * (ต่ อ)

ไม่ เห็ นด้วย
ร้ อยละ

จํานวน

ร้ อยละ

รายการตรวจ

จํานวน

เห็นด้ วย

48

96.0

2

4.0

6.8.4.2.2 ส่ งรายงานบจ.9,10ไปยังสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการอาหารและยา ภายใน 30 วัน

49

98.0

1

2.0

6.8.4.2.3 สุ่ มตรวจสอบรายชื อผู้ ป่ วยที มี ก าร
จ่ า ยยาตาม บจ.8 มี การจ่ ายให้ กับ ผู้ป่ วยตามเวช
ระเบียนและมีลายมือชื อผู้ป ระกอบวิชาชี พ เวช
กรรมเป็ นผู้จ่าย

47

95.9

2

4.1

6.8.4.2.4 สุ่ มจํานวนวัตถุออกฤทธิ คงเหลือตรง
ตามบัญชี ทีได้ จัดทําไว้

48

96.0

2

4.0

6.8.4.2 ใน กรณี มี การครอบครองหรื อใ ช้
ประโยชน์ ซึงวัตถุออกฤทธิต่ อจิตและประสาท
6.8.4.2.1 มีก ารจั ดทํา บั ญชี รับ -จ่ า ย วั ต ถุออก
ฤทธิ ที มี ไว้ ในครอบครอง (แบบ บ.จ.8) รายงาน
ประจําเดือน (แบบ บ.จ.9) รายงานประจําปี (แบบ
บ.จ.10) และมีการเก็บรั กษาไว้ ทีคลิ นิกอย่ างน้ อย 3
ปี
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ตารางที 19 จํานวนและร้ อยละความคิดเห็นทีมีต่อยาและเวชภัณฑ์ กรณีตรวจเฝ้ าระวัง * (ต่ อ)
ไม่ เห็ นด้วย
ร้ อยละ

จํานวน

ร้ อยละ

รายการตรวจ

จํานวน

เห็นด้ วย

49

98.0

1

2.0

6.8.4.3.2 ส่ งรายงานย.ส.6,7ไปยังสํ า นั กงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ภายใน 30 วัน

48

96.0

2

4.0

6.8.4.3.3 สุ่ มตรวจสอบรายชื อผู้ ป่ วยที มี ก าร
จ่ ายยาตาม แบบ ย.ส.5มีการจ่ ายให้ กับผู้ ป่วยตาม
เวชระเบียนและมีลายมือชื อผู้ประกอบวิชาชี พเวช
กรรมเป็ นผู้จ่าย

48

96.0

2

4.0

48
96.0
2
6.8.4.3.4 สุ่ มจํ านวนยาเสพติ ด คงเหลื อ ตรง
ตามบัญชี ทีได้ จัดทําไว้
* ตัวหนังสื อจะทึบเข้มและเอียง หมายถึง ส่ วนทีได้มีการพัฒนา แก้ไขและเพิมเติม

4.0

6.8.4.3 ในกรณีทีคลินิก มีการครอบครองซึ งยา
เสพติดให้ โทษประเภท 2
6.8.4.3.1 มีการจัดทําใบสั งจ่ ายยาเสพย์ ติดให้
โทษในประเภท2 (แบบ ย.ส.5)จัดทําบั ญชี รั บ-จ่ าย
ยาเสพติดให้ โทษประเภท 2 รายเดือน (แบบ ย.ส.6)
จัด ทําบัญชี รั บ-จ่ าย ยาเสพติ ด ให้ โทษประเภท 2
รายปี (แบบ ย.ส.7)และมี การเก็บ รั กษาไว้ ทีคลินิ ก
อย่ างน้ อย 5ปี
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ผลการศึกษาหมวดผลิตภัณฑ์สุขภาพ พบว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยหัวข้อการตรวจใน
ร่ างแนวทางการตรวจ ฯ ทีพัฒนาขึน ร้ อยละ 100.0 โดยกลุ่มตัวอย่างมีขอ้ เสนอแนะว่า ไม่ควรจ่าย
เครื อสําอางในคลินิก ดังตารางที 20
ตารางที 20 จํานวนและร้ อยละความคิดเห็นทีมีต่อผลิตภัณฑ์ สุขภาพ กรณีตรวจเฝ้ าระวัง *

50
100.0
0
7. ในกรณีทีมีผลิตภัณฑ์ สุขภาพไว้ จ่ายให้ กับ ผู้ป่วย
จะต้ องเป็ นผลิตภั ณฑ์ ทีถู กต้ องตามกฎหมาย เช่ น
ผลิ ต ภั ณฑ์ อ าหารต้ องมี เ ลชสารบบอาหาร (อย.)
เครืองสํ าอางต้ องมีเลขจดแจ้ ง และต้ องเป็ นการจ่ าย
ภายใต้ คําสั งแพทย์ เท่ านัน
* ตัวหนังสื อจะทึบเข้มและเอียง หมายถึง ส่ วนทีได้มีการพัฒนา แก้ไขและเพิมเติม

ร้ อยละ

ไม่ เห็ นด้วย
จํานวน

ร้ อยละ

รายการตรวจ

จํานวน

เห็นด้ วย

0

ผลการศึกษาหมวดห้องผ่าตัดเล็ก พบว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยกับข้อการตรวจในร่ าง
แนวทางการตรวจ ฯ ที พัฒนาขึ น มากกว่า ร้ อ ยละ 90.0 โดยร้ อ ยละของกลุ่ มตัวอย่ า งเห็ น ด้ว ย
อยู่ในช่วง 90.0 ถึง 98.0 กลุ่มตัวอย่างบางส่ วน เห็นด้วยกับการกําหนดให้ใช้อ่างฟอกมื อ ชนิ ดไม่ ใช้
มือเปิ ด-ปิ ดนํา เช่ น ก๊อกนําก้านยาว ในห้องผ่าตัดเล็ก ดังตารางที 21

101
ตารางที 21 จํานวนและร้ อยละความคิดเห็นทีมีต่อห้ องผ่ าตัดเล็ก กรณีตรวจเฝ้ าระวัง *

9. กรณีมีห้องผ่ าตัดเล็ก (ไม่ มีเครื องดมยา)
9.1 มาตรฐานความปลอดภั ยด้ านสถานทีห้ อ ง
ผ่ าตัดเล็ก
9.1.1 ขนาดพืนทีห้ องผ่ าตัดเล็กไม่ น้อยกว่ า 3
เมตร x 4 เมตร
9.1.2 เพดานของห้ องผ่ าตัดควรสู งอย่ างน้ อย
3 เมตร
9.1.3 ประตูห้องผ่ าตัดเป็ นประตูผลักหรื อเป็ น
แบบไม่ ใช้ มือเปิ ด บานประตูควรกว้ างไม่ น้อยกว่ า
80 เซนติ เ มตรและควรมี ช่ องกระจกสํ าหรั บ
บุคคลภายนอกมองเห็นภายในห้ องผ่ าตัดได้
9.1.4 อ่ างฟอกมือชนิดไม่ ใช้ มือเปิ ด-ปิ ดนํา เช่ น
ก๊ อกนําแบบก้ านยาว ก๊ อกนําแบบใช้ เข่ าดันเปิ ด-ปิ ด
นํ า หรื อ เป็ นแบบเซนเซอร์ สบู่ เ หลว ผ้ า เช็ ด มือ
หรื อกระดาษเช็ดมือทีใช้ ครังเดียว
9.1.5 ตู้ เ สื อผ้ า และห้ อ งสํ า หรั บ เจ้ า หน้ าที
เปลียนเสื อผ้ าและรองเท้ า
9.1.6 ตู้ เ สื อผ้ า และห้ อ งสํ า หรั บ ผู้ ป่ วยเปลี ยน
เสื อผ้ าและรองเท้ า
9.2 มาตรฐานความปลอดภั ยเรื องเครื องมื อ
แพทย์/อุปกรณ์ และยาทีจําเป็ น ในห้ องผ่าตัดเล็ก
9.2.1 ถังออกซิ เจน

ร้ อยละ

ไม่ เห็ นด้ วย
จํานวน

ร้ อยละ

หัวข้ อ

จํานวน

เห็นด้ วย

47

94.0

3

6.0

46

92.0

4

8.0

45

90.0

5

10.0

48

96.0

2

4.0

49

98.0

1

2.0

49

98.0

1

2.0

48

96.0

2

4.0
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ตารางที 21 จํานวนและร้ อยละความคิดเห็นทีมีต่อห้ องผ่ าตัดเล็ก กรณีตรวจเฝ้ าระวัง * (ต่ อ)

49
98.0
1
9.2.2 ถุงบี บลมพร้ อมหน้ ากากครอบช่ วยการ
หายใจ (Ambubag)
46
92.0
4
9.2.3 Patient mornitor ซึ งจะ mornitor
ผู้ ป่ วยในเรื อง คลื นไฟฟ้ าหั ว ใจ(EKG)ความดั น
โลหิต (Blood Pressure) ชีพจร (Pulse)และการวัด
ความอิ มตัวออกซิ เ จนของฮี โ มโกลบิ น จากชี พจร
(Oxygen Saturation)
48
96.0
2
9.2.4 เตียงและโคมไฟแบบมาตรฐาน
48
96.0
2
9.2.5 ชุ ด อุป กรณ์ ยาและเวชภัณฑ์ ช่วยฟื นคื น
ชีพประจําห้ องผ่ าตัด
48
96.0
2
9.2.6 ชุ ดอุป กรณ์ การผ่ าตัด
48
96.0
2
9.2.7 โทรศัพท์ ไว้ โทรกรณีฉุกเฉิ น
* ตัวหนังสื อจะทึบเข้มและเอียง หมายถึง ส่ วนทีได้มีการพัฒนา แก้ไขและเพิมเติม

ร้ อยละ

ไม่ เห็ นด้ วย
จํานวน

ร้ อยละ

หัวข้ อ

จํานวน

เห็นด้ วย

2.0
8.0

4.0
4.0
4.0
4.0

ผลการศึกษาความคิดเห็นต่อหมวดห้องผ่าตัดใหญ่ พบว่า กลุ่ มตัวอย่างเห็นด้วยมากกว่า
ร้ อยละ 84.0 กลุ่มตัวอย่างทีเห็นด้วยอยู่ในช่วงร้อยละ 84.0 ถึง 92.0 โดยกลุ่มตัวอย่างทีไม่เห็นด้วยให้
เหตุ ผลประกอบว่า ไม่ ค วรมี ห้องผ่ าตัด ใหญ่ เนื องจากบุ คคลากรทีทํา การผ่า ตัดและระบบการ
ช่วยชีวติ ฉุ กเฉิ น มีความเสี ยงต่อผูป้ ่ วย นอกจากนีกลุ่มตัวอย่างเสนอแนะว่า ประตูหอ้ งผ่าตัด ไม่ควร
มองเห็นจากภายนอก ดังตารางที 22
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ตารางที 22 จํานวนและร้ อยละความคิดเห็นทีมีต่อห้ องผ่ าตัดใหญ่ กรณีตรวจเฝ้ าระวัง *

10.กรณีมีห้องผ่ าตัดใหญ่
10.1 มาตรฐานความปลอดภัยด้ านสถานทีห้ อง
ผ่ าตัดใหญ่
10.1.1 ขนาดพืนทีห้ องผ่ าตัดใหญ่ ไม่ น้อยกว่ า
20 ตารางเมตร
10.1.2 เพดานของห้ องผ่ าตัดควรสู งอย่ างน้ อย
3 เมตร
10.1.3 พื นห้ อง ฝาผนั ง เพดาน ผิ ว เรี ยบทํ า
ความสะอาดง่าย
10.1.4 ประตู ห้ อ งผ่ า ตั ด เป็ นประตู ผ ลั กหรื อ
เป็ นแบบไม่ ใช้ มือเปิ ด บานประตูควรกว้ างไม่ น้อย
กว่ า 1.2 เมตรและควรมี ช่ องกระจกสํ าหรั บ
บุคคลภายนอกมองเห็นภายในห้ องผ่ าตัดได้
10.1.5 อ่ า งฟอกมื อชนิ ดไม่ ใ ช้ มือเปิ ด-ปิ ดนํ า
เช่ น ก๊ อ กนํ าแบบก้ า นยาว ก๊ อ กนํ าแบบใช้ เ ข่ า ดั น
เปิ ด-ปิ ดนํา หรือ เป็ นแบบเซนเซอร์
10.1.6 ตู้ เ สื อผ้ าและห้ อ งสํ า หรั บ เจ้ า หน้ าที
เปลียนเสื อผ้ าและรองเท้ า
10.1.7 ตู้ เ สื อผ้ า และห้ อ งสํ า หรั บ ผู้ ป่ วยเปลี ยน
เสื อผ้ าและรองเท้ า

ร้ อยละ

ไม่ เห็ นด้ วย
จํานวน

ร้ อยละ

หัวข้ อ

จํานวน

เห็นด้ วย

43

86.0

7

14.0

43

86.0

7

14.0

45

90.0

5

10.0

42

84.0

8

16.0

45

90.0

5

10.0

46

92.0

4

8.0

46

92.0

4

8.0
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ตารางที 22 จํานวนและร้ อยละความคิดเห็นทีมีต่อห้ องผ่ าตัดใหญ่ กรณีตรวจเฝ้ าระวัง * (ต่ อ)

10.2 มาตรฐานความปลอดภัยเรื องเครื องมื อ
แพทย์/อุปกรณ์ และยาทีจําเป็ นในห้ องผ่ าตัดใหญ่
10.2.1 ถังออกซิ เจนหรือออกซิ เจนทีส่ งผ่ าน
มาทางท่ อส่ งก๊ าซ (Pipe line)
10.2.2 ถุงบี บลมพร้ อมหน้ ากากครอบช่ วยการ
หายใจ (Ambubag)
10.2.3 Patient mornitor ซึ งจะ mornitor
ผู้ ป่ วยในเรื อง คลื นไฟฟ้ าหั ว ใจ(EKG)ความดั น
โลหิ ต(Blood Pressure) ชีพจร (Pulse)และการวัด
ความอิ มตัวออกซิ เ จนของฮี โ มโกลบิ น จากชี พจร
(Oxygen Saturation)
10.2.4 เครื องกระตุ้นหัวใจด้ วยไฟฟ้ า
10.3.5 เครืองจีไฟฟ้ าห้ ามเลือด
10.2.6 เครื องดูดเสมหะ
10.2.7 ห้ องพักฟื น ควรมี ขนาดไม่ น้อ ยกว่ า 8
ตารางเมตร และจะต้ องมีเครื อง mornitor ผู้ป่วยไว้
ในห้ องพักฟื น กรณีทีไม่ มีห้องพักฟื นแยกต่ างหาก
อาจใช้ ห้ อ งผ่ า ตั ด เป็ นห้ อ งสํ า หรั บ พั ก ฟื นผู้ ป่ วย
แทนได้
10.2.8 มี เครื องดมยาสลบที ได้ มาตรฐานทาง
การแพทย์ แ ละระบบแก๊ สทางการแพทย์ ซึ งมี
สั ญญาณเตือนอันตรายทุกห้ องทีขออนุญาตใช้ งาน

ร้ อยละ

ไม่ เห็ นด้ วย
จํานวน

ร้ อยละ

หัวข้ อ

จํานวน

เห็นด้ วย

45

90.0

5

10.0

46

92.0

4

8.0

43

86.0

7

14.0

44
43
43
43

88.0
86.0
86.0
86.0

6
7
7
7

12.0
14.0
14.0
14.0

44

88.0

6

12.0
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ตารางที 22 จํานวนและร้ อยละความคิดเห็นทีมีต่อห้ องผ่ าตัดใหญ่ กรณีตรวจเฝ้ าระวัง * (ต่ อ)

ร้ อยละ

จํานวน

ไม่ เห็ นด้ วย

ร้ อยละ

หัวข้ อ

จํานวน

เห็นด้ วย

44
88.0
6
10.2.9 ชุดใส่ ท่อหายใจ (ชุด Laryngoscope)
45
90.0
5
10.2.10 ระบบไฟฟ้าหรือแสงสว่ างสํารอง
44
88.0
6
10.2.11 เตียงไฟและโคมไฟแบบมาตรฐาน
45
90.0
5
10.2.12 ชุดอุปกรณ์ การผ่ าตัด
44
88.0
6
10.2.13 โทรศัพท์ ไว้ โทรกรณีฉุกเฉิ น
* ตัวหนังสื อจะทึบเข้มและเอียง หมายถึง ส่ วนทีได้มีการพัฒนา แก้ไขและเพิมเติม

12.0
10.0
12.0
10.0
12.0

ผลการศึกษาความคิดเห็นต่อหมวดห้องผ่าตัดใหญ่ พบว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมากกว่า
ร้ อยละ 94.0 กลุ่มตัวอย่างทีเห็นด้วยอยู่ในช่วงร้อยละ 94.0 ถึง 96.0 ดังตารางที 23
ตารางที 23 จํานวนและร้ อยละความคิดเห็นทีมีต่อห้ องผ่ าตัดใหญ่ กรณีตรวจเฝ้ าระวัง *

11.เอกสารและแบบฟอร์ มประจําห้ องผ่ าตัด
11.1 ใบยินยอมการผ่ าตัด
11.2 ใบตรวจสอบชื อ สกุ ล ตํ า แหน่ ง ผ่ า ตั ด
ตรวจเช็ คอุป กรณ์ ผ่า ตัด เพื อป้ องกั นผ่ าตั ด ผิด คน
ผิดตําแหน่ ง

ร้ อยละ

ไม่ เห็ นด้วย
จํานวน

ร้ อยละ

หัวข้ อ

จํานวน

เห็นด้ วย

47

94.0

3

6.0

48

96.0

2

4.0

106
ตารางที 24 จํานวนและร้ อยละความคิดเห็นทีมีต่อห้ องผ่ าตัดใหญ่ กรณีตรวจเฝ้ าระวัง *

11.3 สมุดลงทะเบียนการผ่ าตัด
11.4 เอกสารบั นทึ กการผ่ าตั ด /การทํ า หั ตถการ
โดยแพทย์ผู้ทําหัตถการนัน (Operative notes)

48
48

96.0
96.0

2
2

ร้ อยละ

ไม่ เห็ นด้วย
จํานวน

ร้ อยละ

หัวข้ อ

จํานวน

เห็นด้ วย

4.0
4.0

* ตัวหนังสื อจะทึบเข้มและเอียง หมายถึง ส่ วนทีได้มีการพัฒนา แก้ไขและเพิมเติม
ตอนที 3 ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะโดยรวมต่ อร่ า งบั นทึกการตรวจมาตรฐานคลินิก เวชกรรมและ
คลินิกเฉพาะทางด้ านเวชกรรม ตรวจอนุ ญาตเปิ ดใหม่ และตรวจเฝ้ าระวัง
เมื อสอบถามความคิ ดเห็ น และข้อ เสนอแนะโดยรวมทีมี ต่อ ร่ า งแนวทางการตรวจ
มาตรฐานคลินิกเวชกรรมและคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม กลุ่มตัวอย่างเห็ นว่าร่ างแนวทางการ
ตรวจฯ ทีพัฒนาขึนมีความชัดเจน มี ความเหมาะสมมี ความละเอี ยด และสอดคล้องกับกฎหมายว่า
ด้วยสถานพยาบาล สามารถให้ในการตรวจประเมิ นมาตรฐานคลินิก เวชกรรมและคลิ นิกเฉพาะ
ทางด้านเวชกรรมที ขออนุ ญาตเปิ ดใหม่ได้โ ดยไม่ต ้องใช้ดุลยพินิ จประกอบในการตรวจ โดยมี
ความเห็นประกอบดังนี
“ สอดคล้ องกับกฎหมายสถานพยาบาล”
“ความคล่ องตัวในการตรวจคลิ นิกและการพัฒนา”
“มีความชัดเจนและรายละเอียดในการตรวจ ไม่ ต้องใช้ ดุลยพินิจ”
“รายการตรวจต่ างๆ ทีมีการแก้ ไขเพิมเติมล้ วนแต่ เป็ นการตอบข้ อสงสั ยในปั จจุบนั ”
“การระบุรายละเอียดลงในร่ างแนวทางการตรวจมาตรฐาน ทําให้ สะดวกต่ อการปฏิ บตั ิงานของ
พนักงานเจ้ าหน้ าที ”
“เห็นด้ วยเพราะเป็ นประโยชน์ ต่อผู้บริ โภค”
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อย่างไรก็ตามกลุ่ มตัวอย่างเสนอแนะข้อ คิ ดเห็ นว่า ไม่ควรมีห้องผ่าตัดใหญ่ในคลินิก
เวชกรรมหรื อคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม ซึ งเป็ นสถานพยาบาล ประเภทไม่รับผูป้ ่ วยไว้คา้ งคืน
เนืองจากการผ่าตัดใหญ่ตอ้ งมีการดูแลอย่างใกล้ชิดนานกว่า 24 ชัวโมง มีความเสี ยงสู ง กรณีทีคลินิก
ตังอยูใ่ นห้างสรรพสิ นค้าหรื ออาคารพาณิ ช ย์ทีมี ความสู งเกิ นสองชันขึ นไป เมือเกิ ดเหตุ ฉุก เฉิ นจะ
เคลือนย้ายผูป้ ่ วยไม่สะดวก นอกจากนีกลุ่มตัวอย่างเสนอแนะว่า จํานวนหัวข้อร่ างแนวทางการตรวจ
ฯ มากเกินไป ไม่สะดวกในการนําไปจริ ง ถ้าปรับบางประเด็นหรื อรวมบางประเด็นเข้าไว้ดว้ ยกัน จะ
ทําให้นาํ ไปใช้ได้ง่ายขึน รายละเอี ยดแต่ ละส่ วนควรไปอยู่ในแบบตรวจเฉพาะ เช่ น วัตถุ อ อกฤทธิ
โฆษณา เพราะถ้ามารวมในแบบตรวจชุ ดนีหมดจะทําให้แบบตรวจยาวเกินไป

บทที 5
สรุ ป อภิปรายและข้ อเสนอแนะ
การตรวจคลินิกเวชกรรมและคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมเป็ นการดําเนิน การตรวจ
ตามทีกฎหมายกําหนด ทังนี เพื อเป็ น การคุ ้มครองผู ้บริ โภคซึ งการตรวจจะเป็ นพนักงานเจ้าหน้าที
ตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 โดยการตรวจอนุ ญาตเปิ ดใหม่แ ละตรวจเฝ้ าระวัง
หรื อตรวจประจําปี ต้องอาศัยแนวทางการตรวจคลินิกเวชกรรมและคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม
โดยแนวทางการตรวจทีผ่านมา ยังไม่มีรายละเอียดครอบคลุมถึงการตรวจผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านอืน
ได้แก่ เครื องสําอาง ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร วัตถุทีออกฤทธิ ต่อจิตและประสาท ยาเสพติดให้โทษที
ใช้ทางการแพทย์ รายละเอียดด้านการโฆษณา ห้องเอกซเรย์ และห้องผ่าตัด ซึงรายการตรวจดังกล่าว
จําเป็ นต้อ งตรวจเนืองจากกฎหมายแต่ ละฉบับได้ระบุเ กณฑ์มาตรฐานกําหนดไว้ การพัฒนาแนว
ทางการตรวจคลินิกเวชกรรมและคลินิ กเฉพาะทางด้านเวชกรรม เป็ นการอํา นวยความสะดวกกับ
พนัก งานเจ้าหน้าที เนื องจากมีหวั ข้อการตรวจมาตรฐานที เกี ยวข้อ งด้านการคุ้มครองผู ้บริ โภคทุ ก
ประเด็น ทําให้สะดวกต่อการปฎิบตั ิงานของพนักงานเจ้าหน้าทีซึ ง จากเดิมทีพนักงานเจ้าหน้าทีต้อ ง
เข้าตรวจคลินิกหลายครัง หลายคณะ เช่น ทีมทีหนึงไปตรวจมาตรฐานสถานพยาบาล ทีมทีสองไป
ตรวจวัตุออกฤทธิต่อจิตและประสาท ส่ วนอีกทีมไปตรวจเครื องสําอาง ซึ งการเข้าปฎิบตั ิงานหลาย
ครังไม่สะดวกกับพนักงานเจ้าหน้าทีและผูร้ ับอนุญาต
นอกจากนียังพบว่าการปฏิ บตั ิงานของพนักงานเจ้าหน้า ทีในปั จจุบนั นอกจากต้อ งลง
บันทึกผลการตรวจในแนวทางการการตรวจมาตรฐานคลินิก เวชกรรมและคลินิก เฉพาะทางด้าน
เวชกรรมแล้ว ต้องสรุ ปผลการตรวจและข้อเสนอแนะของพนักงานเจ้าหน้าที ในบันทึกสรุ ปผลการ
ตรวจอีกครังหนึง ทําให้ต้อ งปฏิ บตั ิ งานซําซ้ อน และการตรวจสอบมาตรฐานคลินิกเวชกรรมและ
คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมทีออกตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541 ทีใช้อยู่ปัจจุบนั
พบปั ญ าหาเกี ยวกับการใช้ดุล ยพินิจกับพนักงานเจ้าหน้าทีในหลายประเด็น หรื อหัวข้อการตรวจ
ทังนี เนื องมาจากปั ญหาในการตีความกฎหมายทีแตกต่างกัน ซึ งมีผลกระทบต่อ ผูร้ ั บอนุ ญาตและ
ผูด้ าํ เนินการสถานพยาบาลหลายประการ [7] และการปฏิบตั ิ งานของพนัก งานเจ้าหน้าทีไม่เป็ น ไป
ในทิศทางเดียวกัน
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ดังนันเพือเป็ นการอํานวยความสะดวกกับพนักงานเจ้าหน้า ที นําไปสู่ ก ารพัฒนาแนวทางการตรวจ
คลิ นิ ก เวชกรรมและคลิ นิ ก เฉพาะทางด้า นเวชกรรม จึ ง ได้จ ัดทํา ร่ า งแนวทางการตรวจฯโดย
พัฒ นาขึ นจากแบบตรวจเดิ มของสํ า นัก สถานพยาบาลและการประกอบโรคศิ ล ปะ กระทรวง
สาธารณสุ ข และได้นาํ ข้อกฎหมายทีเกียวข้องกับมาตรฐานการตรวจคลินิกมาระบุให้ชดั เจนเพือลด
ปั ญหาการใช้ดุลยพินิจของพนักงานเจ้าหน้าที และให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับการให้บริ การ
ในปั จจุบนั และมีความครอบคลุมถึงมาตรฐานอืนๆตามพระราชบัญญัติทีเกี ยวข้อง รวมทังอํานวย
ความสะดวกของพนักงานเจ้าหน้าทีในการตรวจประเมินทังการตรวจเพือขออนุ ญาตเปิ ดคลินิกและ
การตรวจประจําปี หรื อ ตรวจเฝ้ าระวัง โดยจัดทําร่ างแนวทางการตรวจคลิ นิกเวชกรรมและคลิ นิก
เฉพาะทางด้านเวชกรรม (ร่ างแนวทางการตรวจฯ) เป็ นฉบับเดียว แต่อย่างไรก็ตามเมือนําเสนอต่อที
ประชุ มผูเ้ ชียวชาญเพือประชุมระดมสมองกลุ่มผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย เห็นว่า ควรแยกร่ างแนวทางการ
ตรวจฯ อนุญาตเปิ ดใหม่และตรวจเฝ้ าระวังออกออกจากกัน ทังนีเพือความชัดเจนในการปฎิ บตั ิงาน
โดยมีการปรั บเปลี ยนแบบฟอร์ มที ต่างกัน และมีก ารเพิม หัวข้อ การตรวจ 2 หมวด ในร่ างแนว
ทางการตรวจฯ เฝ้ าระวัง ได้แก่ 1. หมวดการประกอบกิจการและดําเนิ นการสถานพยาบาล 2. หมวด
ยาและเวชภัณฑ์ในสถานพยาบาล รายการตรวจ ยาเสพติ ดให้โทษและวัต ถุออกฤทธิ ต่ อจิตและ
ประสาท
ผลการศึก ษาพบว่าพนัก งานเจ้าหน้าทีผูร้ ั บผิดชอบงานสถานพยาบาลของสํานัก งาน
สาธารณสุ ขจังหวัดและสํา นัก สถานพยาบาลและการประกอบโรคศิ ลปะ กรมสนับสนุ นบริ การ
สุ ขภาพ กระทรวงสาธารณสุ ข เห็นว่าร่ างแนวทางการตรวจฯ มีความเหมาะสม สามารถนําไปใช้ใน
การตรวจประเมินคลินิก เวชกรรมและคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม ทังการตรวจอนุ ญาตเปิ ดใหม่
และการตรวจเฝ้ าระวังได้ โดยพนัก งานเจ้าหน้าทีเห็ นด้วยกับร่ างแนวทางการตรวจฯทีพัฒนาขึน
มากกว่าร้ อยละ 80 เกื อบทุกประเด็นหรื อหัวข้อการตรวจ ทังนี อาจเนื องมาจากร่ างแนวทางการ
ตรวจฯ ทีพัฒนาขึ น ได้พฒั นาจากแนวทางการตรวจมาตรฐานคลิ นิก เวชกรรมและคลินิ กเฉพาะ
ทางด้านเวชกรรม ของสํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิ ลปะ รวมทังได้นาํ ข้อกฎหมาย
ประกาศ กฎกระทรวงและกฎหมายอืนๆ ทีเกี ยวข้อง มาระบุอย่างละเอียดในหัวข้อการตรวจ ทําให้มี
ความชัดเจนและครอบคลุ มการตรวจมากกว่าเดิม โดยเฉพาะได้เพิมประเด็นโฆษณาในร่ างแนว
ทางการตรวจให้ช ัดเจนและละเอีย ดมากขึ นกว่าเดิ มเนื องจากคลิ นิก เวชกรรมและคลิ นิก เฉพาะ
ทางด้านเวชกรรมมีการขยายตัวเปิ ดใหม่ขึนทุกวันจึงมีการแข่งขันการในทางธุ รกิ จโดยการโฆษณา
ชวนเชื อให้ใช้บริ การจึงเป็ นเหตุให้มีการกระทําความผิดด้านโฆษณา ซึ งสอดคล้อ งกับงานวิจยั ของ
จัน ฑนา จิ น ดาถาวรกิ จ (2556) ศึ ก ษาเรื องการโฆษณาสถานพยาบาลตามพระราชบัญ ญัติ
สถานพยาบาล พ.ศ. 2541 พบว่า การกระทําความผิดมากทีสุ ด คื อการใช้ขอ้ ความหรื อรู ปภาพโอ้
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อวดเกิ นจริ ง รองลงมา คือ การโฆษณาความรู ้ ความสามารถ ความเชี ยวชาญ หรื อประสิ ทธิ ภาพ
ประสิ ทธิ ผ ล และการให้ ส่วนลดมัก เป็ นการกระทํา ความผิ ดร่ วมกับ ข้อ อื น [24] นอกจากนี
น้อ งเล็ก บุญจุงได้ศึก ษา ความเห็น และการปฎิ บตั ิตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541
มาตรา 32 ของผู ้ป ระกอบกิ จการสถานพยาบาล ประเภทที ไม่ รั บ ผู ้ ป่ วยไว้ค้ า งคื น จัง หวัด
อุบลราชธานี ในการแสดงรายละเอียดเกียวกับชื อสถานพยาบาล ผูป้ ระกอบวิชาชี พ ผูป้ ระกอบโรค
ศิลปะ อัตราค่ารักษาพยาบาล และสิ ทธิ ผูป้ ่ วย พบว่าผู ้ประกอบกิ จการสถานพยาบาลร้ อยละ 89.3
เห็นด้วยกับการปฏิ บตั ิ ตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541 มาตรา 32 แต่ ในทางปฏิ บตั ิ
กลับพบว่าอัตราการปฏิบตั ิและยังไม่ได้ปฏิบตั ิโดยเฉลียใกล้เคียงกัน คือ ร้ อยละ 59.7 และ 40.3 [25]
ซึ งทังพนักงานเจ้าหน้าทีและผูป้ ระกอบกิ จการสถานพยาบาลเห็นด้วยมากกว่าร้อยละ 80 ในประเด็น
เที เกี ยวข้ อ งกับ มาตรฐานการตรวจสถานพยาบาลที ออกตามพระราชบัญ ญัติ ส ถานพยาบาล
พ.ศ.2541
อย่างไรก็ตามพนักงานเจ้าทีบางส่ วนไม่เห็นด้วยกับประเด็นหรื อหัวข้อการตรวจตาม
ร่ างแนวทางการตรวจฯทีพัฒนาขึน โดยกังวลว่าผูป้ ระกอบการอาจจะไม่สามารถดําเนิ น การได้ตาม
แนวทางการตรวจฯทีพัฒนาขึน แต่เมือพิจารณาประเด็นหรื อหัวข้อการตรวจดังกล่าวจจะพบว่าร่ าง
แนวทางการตรวจฯที พัฒ นาขึนนัน ได้มาจากการแนวทางการตรวจคลิ นิ ก เวชกรรมและคลิ นิ ก
เฉพาะทางด้านเวชกรรม แบบเดิมและพระราชบัญญัตติ ่างๆ ทีเกี ยวข้อง ซึ งถือ เป็ นกฎระเบี ยบ และ
ข้อกําหนดต่างๆทีกําหนดไว้ ทังนีเพือความปลอดภัยของผู ้ป่วยหรื อผู ้รับบริ การ เช่ น ประเด็น การ
กําหนดให้ตอ้ งมีทีนังพักคอยรอการตรวจของผู ้ป่วยหรื อ ญาตต้องมีพนัก พิง เนื องจากเพือต้องการ
สร้ างความปลอดภัย ของผู ้ป่วย เนื องจากหากผู ้ป่วยหมดสติ ก็ จะสามารถพิ งกับพนักพิ งได้ทัน ที
รวมทังเป็ นการอํานวยความสะดวกสําหรับผูป้ ่ วย เป็ นต้น รวมถึงการกําหนดให้คลินิกต้องมีก็อกนํา
ชนิดไม่ใช้มือเปิ ด-ปิ ดนํา เช่ น ก๊อกนําแบบก้านยาว ก๊อกนําแบบใช้เท้าเหยียบเปิ ด-ปิ ดนํา หรื อ เป็ น
แบบเซนเซอร์ พร้ อมสบู่เหลว เพือความปลอดภัยในการลดการปนเปื อนเชื อโรคจากการล้างมื อ
[26] และการกําหนดให้มีรายการยาช่ วยชี วิตต่างๆอย่างละเอียด เพือความปลอดภัยของผูป้ ่ วย ซึ ง
เป็ นสิ งจําเป็ นสําหรับสถานพยาบาลซึ งรายการยาช่วยชี วติ ฉุ กเฉิ นทีเพิมขึนจากเดิมเป็ นรายการยาที
เป็ น แนวทางการตรวจประเมิน เพือขึนทะเบียนหน่ วยบริ การประจํา หน่ วยบริ การปฐมภูมิ หน่ วย
บริ การร่ วมให้บริ การ ของสํานักพัฒนาคุณภาพบริ การ สํานักงานหลักประกันสุ ขภาพแห่งชาติซึงได้
กําหนดรายการทีจําเป็ นต้องมีทุกรายการ [27]
จากผลการศึ ก ษาพบว่ายัง มี พนัก งานเจ้า หน้ าที ไม่ เ ห็ น ด้ว ยกับ การเพิ มหัวข้ อ หรื อ
ประเด็นการตรวจดังกล่าว ทังนี อาจเป็ นเนืองจากการไม่ ได้ศึ ก ษาในเอกสารประกอบการตรวจฯ
รวมทังอาจไม่ ทราบเหตุผ ลในการกํา หนดประเด็น หรื อ หัวข้อ การตรวจต่ า งๆ ว่าเหตุ ใดจึ ง ต้อ ง

111
กําหนด เช่ นนัน ซึ งต้องมีก ารแนะนําหรื อจัดอบรมให้กบั พนักงานเจ้าหน้าทีทีเกี ยวข้องกับการตรวจ
คลิ นิก เวชกรรมและคลินิ ก เฉพาะทางด้านเวชกรรมเพือให้เข้าใจแนวทางการตรวจและเอกสาร
ประกอบการตรวจให้ชัด เจน ซึ งจะเป็ นประโยชน์ ต่อ พนักงานเจ้าหน้า ที หากจํา เป็ นที จะต้อ งใช้
ดุลยพินิจ ก็จะสามารถใช้ได้อย่างถูกต้องภายใต้เหตุผลทีแท้จริ ง
นอกจากแนวทางการตรวจฯ ทีพัฒนาขึนได้กาํ หนดประเด็นหรื อหัวข้อ การตรวจต่ างๆ
ซึ งจะเป็ นประโยชน์ต่อ ผูป้ ่ วยหรื อผู้รับบริ การแล้ว ยังกําหนดประเด็นหรื อ หัวข้อการตรวจที เป็ น
ประโยชน์และความปลอดภัยต่อผูใ้ ห้บริ การอีกด้วย เช่น การกําหนดให้มีเครื องวัดรังสี ประจําบุคคล
สําหรับเจ้าหน้าทีผู ้ปฏิบตั ิ งานทุก คนใน กรณี ทีมีบริ การเอกซเรย์ ซึ งจากการศึ กษาทีผ่ านมาพบว่า
คลินิกทีมีบริ การเอกซเรย์ ไม่ได้มีเครื องวัดรังสี ประจําบุคคลสําหรับเจ้าหน้าทีปฏิ บตั ิงานทุกคน [28]
ซึ งจะช่วยลดอันตรายและมีความปลอดภัยมากขึน
สําหรั บหัวข้อ การประเมิน เรื องห้องผ่าตัดใหญ่ในคลินิก นัน พนักเจ้าหน้าทีบางส่ วน
เห็นว่าไม่ควรมีการให้บริ การผ่าตัดใหญ่ในคลินิก เนืองจากการผ่าตัดใหญ่ ผู ้ป่วยจะต้องพักค้า งคื น
เพือสังเกตการณ์แ ละเฝ้ าระวังผูป้ ่ วย แต่ คลินิ กเวชกรรมและคลินิ ก เฉพาะทางด้านเวชกรรมเป็ น
สถานพยาบาลประเภทไม่รับผูป้ ่ วยไว้คา้ งคืน การผ่าตัดใหญ่ในคลินิกอาจไม่เหมาะสม แต่หากมีอยู่
ควรระบุเ พิมเติมเรื องการเฝ้ าระวังประกอบด้วย การเฝ้ าระวัง เรื องบุ คคลกรทีจะผ่ าตัด ประเภท
หัตถการทีทําการผ่าตัดใหญ่ และแนวทางทีจะช่วยเหลือผูป้ ่ วยกรณี เกิดเหตุฉุกเฉิ น
ร่ างแนวทางการตรวจฯ ทีพัฒนาขึนนีได้เพิมรายละเอียดของการตรวจในแต่ ละหัวข้อ
หรื อประเด็นการตรวจ เนืองจากการตรวจคลินิกทีผ่านมาทังการอนุ ญ าตเปิ ดใหม่และการตรวจเฝ้ า
ระวัง พบปัญาการใช้ดุลนิพิจของพนักงาน ซึงสอดคล้องกับผลการศึ ก ษาของ [7] แต่ อย่างไรก็ตาม
พนักงานเจ้าหน้าที บางส่ วนเห็นว่าการระบุรายละเอียดทีชัดเจนของประเด็นหรื อหัวข้อ การตรวจ
มากจนเกิ นไป อาจทําให้เกิ ดปรั ญหาการตรวจได้ และบางหัวข้อหรื อประเด็น การตรวจควรเปิ ด
โอกาสให้ผูป้ ระกอบการสามารถจัดหาวัสดุหรื ออุปการณ์ ทีใกล้เคียงกันในการดําเนิ นงานได้ เช่ น
การใช้โชฟาแทนทีนังพักทีมีพนักพิง เป็ นต้น นอกจากนีการพัฒนาแบบร่ างแนวทางการตรวจฯ ได้
มีการเพิมเติมประเด็นการตรวจต่างๆโดยเพิมเติมหัวข้อจากพระราชบัญญัติทีเกี ยวข้อ งทีกําหนดให้
พนัก งานเจ้าหน้าจะต้องดํา เนิ น การตรวจคลิ นิก ตามพระราชบัญ ญัติน ันอยู่แล้ว ซึ งคาดว่าการนํา
รายละเอียดดังกล่าวมาระบุในร่ างแนวทางการตรวจมาตรฐาน ทําใหสะดวกต่อ การปฎิบติ งานของ
พนักงานเจ้าหน้าที สามารถช่วยลดภาระการทํางานของพนักงานเจ้าหน้าทีในการออกตรวจ รวมถึง
ลดภาระของผูป้ ระกอบการได้
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ข้ อเสนอแนะสํ าหรับการนําผลการศึกษาไปใช้
1. สํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิ ล ปะ กรมสนับสนุ น บริ การสุ ขภาพ
กระทรวงสาธารณสุ ข ซึ งเป็ น หน่ วยงานหลัก ทีดู แ ลเรื องการพัฒ นาแนวทางการตรวจมาตรฐาน
สถานพยาบาล ก่ อ นนํา แบบตรวจนี ไปใช้ อาจต้องปรั บ รายละเอีย ดบางหัวข้อ เช่ น รายการยา
ช่วยชีวติ ฉุ กเฉิ น ควรกําหนดขันตําทีคลินิกต้องมี หรื อปรับหัวข้อ ประเด็น การตรวจให้กระชับมาก
ขึน
2. สํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิ ล ปะ กรมสนับสนุ น บริ การสุ ขภาพ
กระทรวงสาธารณสุ ข ควรมี ก ารจัด อบรมให้ ค วามรู ้ แก่ พ นัก งานเจ้าหน้า ที ผู้รั บผิ ด ชอบงาน
สถานพยาบาล เนื องจากมี พ นั ก งานเจ้ า หน้ า ที หลายวิ ช าชี พ ที ปฏิ บ ัติ ง านตรวจมาตรฐาน
สถานพยาบาล เพือเข้าใจเหตุ ผลในการตรวจและประเด็นการตรวจ เพือลดการใช้ดุล ยพินิ จและ
ลดปั ญกาในการปฏิบตั ิงาน
3. รายการตรวจทีได้พฒั นาขึนและข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ สํานักสถานพยาบาล
และการประกอบโรคศิ ลปะ กรมสนับสนุ นบริ การสุ ขภาพ กระทรวงสาธารณสุ ข สามารถใช้เป็ น
ข้อมูลพืนฐานในการปรับปรุ งพัฒนาแบบตรวจมาตรฐานสถานพยาบาลต่อไป
ข้ อเสนอแนะสํ าหรับการศึ กษาครังต่อไป
การศึ ก ษาครั งนี เป็ นการศึ ก ษาเฉพาะแนวทางการตรวจคลิ นิ ก เวชกรรมและคลิ นิ ก
เฉพาะทางด้า นเวชกรรม ซึ งพัฒนามาจากแนวทางการตรวจคลิ นิ ก เวชกรรมและคลิ นิ ก เฉพาะ
ทางด้านเวชกรรมของสํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิ ล ปะ กรมสนับสนุ นบริ ก าร
สุ ขภาพ กระทรวงสาธารณสุ ข ซึงมี ก ารพัฒนารายการตรวจอนุ ญาตเปิ ดใหม่ จํา นวน 80 หัวข้อ
รายการตรวจ และตรวจเฝ้ าระวัง จํานวน 97 หัวข้อรายการตรวจ และได้มีก ารปรับปรุ งแก้ไขหัวข้อ
รายการตรวจเดิมให้ชดั เจนยิงขึ น ซึ งจากผลการศึ กษายังมีประเด็นหัวข้อการตรวจทียังไม่ชัดเจน
เช่ น รายการยาช่ วยชี วิตฉุ ก เฉิ นขันตําและการให้บริ ก ารห้อ งผ่ าตัด ใหญ่ในคลิ นิก ซึ งยังขาดการ
ศึกษาวิจยั และความเหมาะสมจึงควรศึกษาเกียวกับความเหมาะสมของการให้บริ ก ารผ่าตัดใหญ่ใน
คลินิกเวชกรรมและคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม เนืองจากมีความเสี ยงต่อผูป้ ่ วยและมีความเสี ยงที
จะมีการพักค้างคืนซึ งเป็ นการให้บริ การทีผิดประเภท เนืองจากคลินิกเวชกรรมและคลินิกเวชกรรม
เฉพาะทางกฎหมายกําหนดให้เป็ นสถานพยาบาลประเภทไม่รับผูป้ ่ วยไว้คา้ งคืน
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
เครืองมือทีใช้ ในการศึกษา

แบบสอบถาม
ร่ างแนวทางตรวจมาตรฐานคลินิกเวชกรรมและคลินิกเฉพาะทางด้าน เวชกรรม
(ตรวจอนุญาตเปิ ดใหม่ )
คํานํา
การตรวจคลินิกเวชกรรมและคลินิ กเฉพาะทางด้านเวชกรรม นอกจากมีการตรวจ
มาตรฐานตามเกณฑ์ ของสํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะแล้ว ในส่ วนที
เกี ยวข้องกับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา มี การตรวจมาตรฐานหลายด้าน ได้แก่
1. การตรวจวัตถุออกฤทธิ ต่อ จิ ตและประสาท คลินิ กต้องมี การจัดทําบัญชี -รับ จ่าย (บจ.8 )
บัญชีรายเดือน (บจ.9) บัญชีรายปี (บจ.10) ให้สอดคล้องกับเวชระเบี ยน 2. ยาเสพติดให้โทษ
คลิ นิก ต้องจัด ทําใบสังจ่ า ยยาเสพติ ดให้ โ ทษในประเภท 2 (แบบ ย.ส.5) บัญ ชี รั บ -จ่ า ย
รายเดือน (แบบ ย.ส.6) บัญชีรับ-จ่าย รายปี (แบบ ย.ส.7) 3. ผลิตภัณฑ์สุ ขภาพในคลินิก เช่น
เครื องสํา อาง หรื อผลิ ตภัณ ฑ์เสริ มอาหาร นอกจากนี ในปั จจุ บ ัน คลิ นิกเวชกรรมและคลิ นิ ก
เฉพาะทางด้านเวชกรรม ยังไม่มีเกณฑ์มาตรฐานด้านห้องผ่าตัด ห้องเอกซเรย์
จุ ด ประสงค์ข องแบบสอบถามนี คื อ การรวบรวมข้อ คิ ด เห็ น ข้อ เสนอแนะ
เพื อพัฒนาร่ างแนวทางการตรวจมาตรฐานคลินิกเวชกรรมและคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม
ซึงผูว้ ิจยั มีแนวคิดว่าในการเดินเข้าไปตรวจคลินิกควรจะตรวจให้ครบตามมาตรฐานกฎหมาย
สถานพยาบาล ด้านวัตถุออกฤทธิต่อจิตและประสาท ด้านยาเสพติดให้โทษ ด้านเครื องสําอาง
ผลิต ภัณ ฑ์เ สริ มอาหาร นอกจากนี ผู ้วิจ ัยได้เ สนอเกณฑ์มาตรฐานห้อ งผ่าตัด ห้ องเอกซเรย์
การตรวจด้านวัตถุออกฤทธิ ต่อจิ ตและประสาท และยาเสพติดให้โทษ ในคลิ นิกเวชกรรมและ

คลิ นิก เฉพาะทางด้า นเวชกรรม เพื อความสะดวกในการปฏิ บตั ิ งานทังเจ้าหน้าที และผู้รั บ
อนุญาต
คําชีแจง
1. แบบสอบถามฉบับนี ใช้สอบถามความคิดเห็ นของพนักงานเจ้าหน้าทีผูร้ ับผิดชอบ
การตรวจมาตรฐานคลินิกเวชกรรมและคลินิกเฉพาะทางด้า นเวชกรรมในส่ วนกลางและส่ วน
ภูมิภาค เกี ยวกับร่ างแนวทางการตรวจมาตรฐานคลิ นิ กเวชกรรมและคลิ นิ กเฉพาะทางด้า น
เวชกรรม (ตรวจอนุ ญ าตเปิ ดใหม่ ) เพื อนํา ผลที ได้ไปประกอบการพิ จารณา ในการแก้ไ ข
ปรับปรุ งการตรวจมาตรฐานคลินิกดังกล่าว
2. หน่ วยงานทีได้รับแบบสอบถาม ฯ ได้แก่ สํานักสถานพยาบาลและการประกอบ
โรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริ การสุขภาพ และสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด
3. เอกสาร 1 ชุดประกอบด้วยเอกสาร 5 ฉบับ ได้แก่
3.1 แบบสอบถามความคิ ดเห็ น ร่ างแนวทางการตรวจมาตรฐานคลินิ กเวชกรรม
และคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม (ตรวจอนุญาตเปิ ดใหม่) จํานวน 17 หน้า
3.2 แบบสอบถามความคิ ดเห็ นร่ างแนวทางการตรวจมาตรฐานคลินิ กเวชกรรม
และคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม (ตรวจเฝ้ าระวัง) จํานวน 19 หน้า
3.3 ร่ า งคําชี แจงแนวทางการตรวจมาตรฐานคลิ นิ กเวชกรรมและคลิ นิ กเฉพาะ
ทางด้าน เวชกรรม จํานวน 13 หน้า
3.4 ร่ างแนวทางการตรวจมาตรฐานคลิ นิกเวชกรรมและคลิ นิกเวชกรรมเฉพาะ
ทาง (ตรวจอนุญาตเปิ ดใหม่) จํานวน 17 หน้า
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3.5 ร่ างแนวทางการตรวจมาตรฐานคลิ นิ กเวชกรรมและคลิ นิ กเฉพาะทางด้าน
เวชกรรม (ตรวจเฝ้ าระวัง) จํานวน 18 หน้า
4. เอกสารนี จัดส่งจํานวน 1 ชุด เท่านัน ขอให้หน่วยงานท่าน ส่ งแบบสอบถามไปยัง
กลุม่ เป้ าหมายผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ พนักงานเจ้าหน้าที ผูร้ ั บ ผิดชอบการตรวจมาตรฐาน
สถานพยาบาล คลินิกเวชกรรมและคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม
5. เอกสารทัง 5 ฉบับ ขอความอนุ เคราะห์ ท่า นศึกษารายละเอียดการใช้ร่างแนว
ทางการตรวจมาตรฐานคลิ นิ กเวชกรรมและคลิ นิ กเฉ พาะทางด้า นเวชกรรม โดยศึ กษา
รายละเอี ยดจากร่ างแนวทางคําชี แจงการตรวจมาตรฐานคลินิ กเวชกรรมและคลิ นิกเฉพาะ
ทางด้านเวชกรรม เมือท่านศึกษารายละเอียดแล้วขอความอนุ เคราะห์ ตอบแบบสอบถามความ
คิดเห็ น ร่ างแนวทางการตรวจมาตรฐานคลินิกเวชกรรมและคลิ นิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม
(ตรวจเปิ ดใหม่และตรวจฝ้ าระวัง) ทัง 2 ฉบับ แล้วส่งกลับโดยใส่ซองที แนบมาพร้ อมเอกสาร
นี
6. แบบสอบถามร่ างแนวทางการตรวจมาตรฐานคลินิ กเวชกรรมและคลินิกเฉพาะ
ทางด้านเวชกรรม มีทงหมด
ั
3 ส่วน
ส่ ว นที 1 สอบถามข้อ มู ล ทั วไปของผู ้ต อบแบบสอบถาม ได้แ ก่ เพศ อายุ
ระยะเวลาการปฏิบตั ิงาน ระดับการศึกษา ตําแหน่ง
ส่ วนที 2 ความคิ ดเห็ น ต่ อร่ างแนวทางการตรวจมาตรฐานคลิ นิกเวชกรรมและ
คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม
ส่ วนที 3 ข้อ คิดเห็ น ข้อเสนอแนะโดยรวมต่อร่ างแนวทางการตรวจมาตรฐาน
คลินิกเวชกรรมและคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม

7. กรุ ณาส่งกลับแบบสอบถามร่ างแนวทางการตรวจมาตรฐานคลิ นิกเวชกรรมและ
คลิ นิ ก เฉพาะทางด้านเวชกรรม ตรวจอนุ ญาตเปิ ดใหม่และตรวจเฝ้ าระวัง ทางไปรษณี ย์
กรุ ณ าส่ ง ถึ ง นางสาวนิ ส า คํา กองแก้ว กลุ่มงานคุ ้มครองผู้บ ริ โภคและเภสั ชสาธารณสุ ข
สํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดนครปฐม 170 ถ.เทศา ต.พระปฐมเจดีย ์ อ.เมื อง จ.นครปฐม
73000
8. ตั ว หนั ง สื อ ที เน้ นสี ดํา ทึบ และเอี ยง คื อ รายการตรวจสอบที เปลี ยนแปลงและ
เพิ มขึ นจากคู่มือเกณฑ์การตรวจมาตรฐานสถานพยาบาล ในสาขาเวชกรรม ปี พ.ศ. 2557
(เล่ มเขี ย ว) ซึ งขอความอนุ เ คราะห์ แสดงความคิ ดโดยใส่ เ ครื องหมาย ในช่องเห็ น ด้วย
หรื อไม่เห็ นด้วย หรื อมีขอ้ เสนอแนะกรุณากรอกในช่องว่าง ส่วนข้อความที ไม่ได้เน้นสี ดาํ ทึ บ
และเอี ย ง คื อข้อความที คงเดิ มไม่เ ปลี ยนแปลง เป็ นส่ ว นที ไม่ ต อ้ งแสดงความคิ ด เห็ น แต่
สามารถเสนอแนะเพิ มเติมได้ หากมีขอ้ สงสัย กรุ ณาติดต่อ นางสาวนิ สา คํากองแก้ว โทรศัพท์
0 3421 3279-80 ต่อ 226-227 หรื อ083977 6565 ID Line : nisa842051 หรื อ Email :
nisa842051@hotmail.com
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ส่ วนที 1 ข้ อมูลทัวไป
คําชีแจง โปรดกรอกข้อความหรื อทําเครื องหมาย √ ลงใน ( ) ของคําถามแต่ละข้อเพี ยง
ช่องเดียวตามความ เป็ นจริ ง
1. เพศ ( ) 1.ชาย

( ) 2.หญิง

2. ปั จจุบนั ท่านอายุ ……….............. ปี ……………เดือน
3. ระยะเวลาทีปฏิบตั ิงานทีเกียวข้องกับการตรวจคลินิกเวชกรรมและคลินิกเฉพาะทางด้าน
เวชกรรม เวลา………… ปี …………. เดือน
4. ระดับการศึกษาสูงสุด
( ) 1.ปริ ญญาตรี
( ) 2.สูงกว่าปริ ญญาตรี โปรดระบุสาขา …………………………………………
( ) 3. อืน ๆ โปรดระบุสาขา …………………………………………..................
5.ปั จจุบนั ท่านดํารงตําแหน่ ง
( ) 1.หัวหน้ากลุ่มงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค เภสัชกร ระดับ …………………………
( ) 2.เภสัชกรผูป้ ฏิบตั ิงาน เภสัชกร ระดับ ……………………………………….
( ) 3.นักวิชาการสาธารณสุข ระดับ ……………………………………………..
( ) 4. เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ระดับ ……………………………………………..
( ) 5. อืน ๆ (โปรดระบุ)………………………………………………………….

ส่ วนที 2 ความคิดเห็นต่อร่ างบันทึกการตรวจมาตรฐานคลินิกเวชกรรมและคลินิกเฉพาะ
ทางด้ านเวชกรรม (ตรวจอนุญาตเปิ ดใหม่ )
คําชีแจง โปรดศึกษา
1.ร่ างแนวทางการตรวจมาตรฐานคลินิกเวชกรรมและคลินิกเฉพาะทางด้าน
เวชกรรม
2.ร่ างคําชีแจงแนวทางการตรวจมาตรฐานคลิ นิกเวชกรรมและคลินิ กเฉพาะ
ทางด้านเวชกรรม
ตามเอกสารทีแนบมาพร้อมนี แสดงความคิดเห็ นและข้อเสนอแนะ โดยใส่
เครื องหมาย √ ลงในช่องความคิดเห็ นพร้อมเหตุผล และข้อเสนอแนะ ในช่องว่างทีกําหนด
รายการตรวจ
1. ลักษณะโดยทัวไปของสถานพยาบาล
1.1 ตังอยู่ในทําเลที สะดวก ปลอดภัย
และไม่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพ
1.2 อาคารต้องมันคงแข็งแรง ไม่อยูใ่ น
สภาพชํารุ ดหรื อเสี ยงต่ออัน ตรายจากการ
ใช้สอย

ข้อคิ ดเห็น
เห็ นด้วย ไม่เห็ นด้วย

ข้อเสนอแนะ

คงเดิมไม่เ ปลียนแปลง
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1.3 บริ เวณทังภายนอกและภายในต้อง
สะอาด เป็ นระเบี ยบเรี ยบร้อย จัดแบ่งพื นที
ใช้สอยอย่า งเหมาะสม และมี สิ งอํา นวย
ความสะดวกแก่ผปู ้ ่ วย โดยมีลกั ษณะดังนี
1.3.1 มี พื นที โดยรวมไม่ ต ํากว่ า 20
ตารางเมตร โดยส่ วนแคบทีสุดต้องมีความ
กว้างไม่นอ้ ยกว่า 3.00 เมตร
1.3.2 มี ส่ ว นที นังพั ก คอยของผู ้ป่ วย
และญาติ ที เหมาะสมไม่ น้ อ ยกว่ า 5-10
ทีนังและทีนังต้องมีพนักพิง
1.4 การสัญจรและการเคลื อนย้ายผูป้ ่ วย
ต้องกระทําได้โดยสะดวก โดยเฉพาะเมื อ
เกิดภาวะฉุ กเฉิ น
1.4.1 ขนาดความกว้างของประตู เข้า ออก ไม่ตากว่
ํ า 80 ซนติเมตร และผู้พ ิการ
สามารถเข้าออกได้ อย่างสะดวก

ข้อคิ ดเห็น
เห็ นด้วย ไม่เห็ นด้วย

ข้อเสนอแนะ

รายการตรวจ
1.4.2 มี ท างลาดเอี ย งสํา หรับ รถเข็น
ผู ้ป่ วย กรณี ที ข้า งหน้ า ทางเข้า คลิ นิ ก มี
ความสูงไม่สะดวกแก่คนพิ การหรื อผูป้ ่ วย
สูงอายุทีใช้รถเข็น
1.5 มี ห้อ งตรวจหรื อ ห้ องให้ ก ารรั ก ษา
เป็ นสัดส่ วนและมิดชิด
1.5.1 ขนาดห้องตรวจหรื อห้อ งให้การ
รักษามีขนาดมาตรฐาน ไม่ตากว่
ํ า 2 เมตร
x 2.3 เมตรและต้อ งมี ป ระตู เปิ ด-ปิ ด
อย่างชัดเจน กันเป็ นสัดส่วน
1.5.2 ภ า ย ใ น ห้ อ ง ต ร ว จ ต้ อ ง
ประกอบด้วย โต๊ะตรวจโรค 1 ตัว เตี ย ง
ตรวจโรค1 เตี ย ง ที ได้ ม าตรฐานทาง
การแพทย์

ข้อคิ ดเห็น
เห็ นด้วย ไม่เห็ นด้วย

ข้อเสนอแนะ
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ข้อคิ ดเห็น
เห็ นด้วย ไม่เห็ นด้วย

1.5.3 อ่างฟอกมื อชนิ ดไม่ใช้มือเปิ ดปิ ดนําเช่น ก๊อ กนําแบบก้า นยาว ก๊อกนํา
แบบใช้เ ท้าเหยี ยบเปิ ด-ปิ ดนํา หรื อ เป็ น
แบบเซนเซอร์ พร้อมมีส บู่เหลวผ้าเช็ดมื อ
หรื อกระดาษเช็ดมือทีใช้ครังเดียว
1.6 มี ห้องนําห้ องส้ว มที ถูก สุ ข ลักษณะ
อ ย่ า ง น้ อ ย ห นึ ง ห้ อ ง ห รื อ มี ห้ อ ง นํ า
ให้บริ การในบริ เวณใกล้เคียง
1.7 มี แสงสว่างและการระบายอากาศ
เพี ย งพอ ไม่มีก ลิ นอับ ทึ บ (หากความสู ง
ของสถานพยาบาลตํากว่า 2.6 เมตร ต้อ ง
เพิ มพัด ลมดู ด อากาศ สัด ส่ ว น 1 ตัว ต่ อ
พืนที 20 ตารางเมตร เสมอ)

คงเดิมไม่เ ปลียนแปลง

ข้อเสนอแนะ
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1.8 มี ร ะบบการเก็บ และกําจัดมูลฝอย
และสิ งปฏิกูลที เหมาะสม มี ภาชนะใส่ มูล
ฝอยติ ด เชื อ (ใช้ถุง สี แดง เขีย นข้อความ
“ขยะติดเชือ”) แยกต่างหากจากภาชนะใส่
มูลฝอยทัวไป (ใช้ถงุ สี ดาํ เขียนข้อความ
“ขยะทั วไป ”) และมี ก ารกํา จั ด อย่ า ง
เหมาะสม
1.8.1 ทุกห้องตรวจและทุกห้องที ให้
การรั ก ษาผู ้ป่ วย ต้องมี ถัง ขยะทัวไป–ถัง
ขยะติดเชือ ที มีลกั ษณะถังขยะแบบเหยียบ
ให้เปิ ด มีฝาปิ ดมิดชิดวางคู่กนั ทุกห้อง
1.8.2 มี ส ัญ ญา/หนัง สื อตอบรั บการ
ขนถ่ายขยะติดเชือของการจ้างบริ ษทั กําจัด
ขยะติดเชือ หรื ออาจแสดงใบเสร็ จรั บเงิ น
ทีเป็ นเดือนปั จจุบนั

ข้อคิ ดเห็น
เห็ นด้วย ไม่เห็ นด้วย

ข้อเสนอแนะ
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ข้อคิ ดเห็น
เห็ นด้วย ไม่เห็ นด้วย

1.9 มี ร ะ บ บ คว บ คุ ม ก า ร ติ ดเ ชื อ ที
เหมาะสม (นอกเหนื อ จากพิ จ ารณาใน
ภาพรวมแล้ว ให้ ตรวจสอบการทําความ
สะอาดและทําให้เครื องมื อ ปราศจากเชื อ
ในห้องบําบัดรักษาหรื อในบริ เวณ
ทีมีงานหัตถการด้วย)
1.9.1 ทํ า ค ว า ม ส ะ อ า ด ด้ ว ย
Autoclave (กรณี ที มี การให้บ ริ การผ่าตัด
ต้องมีเครื อง Autoclave ด้วย)
1.9.2 แช่นายาฆ่
ํ าเชือ/อบแก๊ ส
1.9.3 ขั น ต อ น / วิ ธี ก า ร ทํ า ใ ห้
เครื องมื อ สะอาดปราศจากเชื อและวิ ธี
กํา จัด ของมี คม ติ ด ในที เปิ ดเผยภายใน
คลินิก

คงเดิมไม่เ ปลียนแปลง
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ข้อคิ ดเห็น
เห็ นด้วย ไม่เห็ นด้วย

ข้อเสนอแนะ

1.10 กรณี บ ริ การเอกซเรย์ การบริ ก าร
จะต้ องได้ มาตรฐานและได้ รับอนุ ญาตจาก
หน่ วยงานทีรั บผิดชอบตามกฎหมายหรื อ
หน่ วยงานอืนทีได้รับมอบหมาย
1.10.1 มี หนั งสื อแจ้งหรื อเอกสาร
การติดต่อจากกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์
เพื อนัดหมายมาตรวจสอบ
1.10.2 เครื องใช้ ทัวไป
1.10.2.1 มี ต้ ู เ ก็บ อุ ป กรณ์
เครื องมือทางรังสีเทคนิค เป็ นสัดส่ วน
1.10.2.2 โต๊ ะ หรื อชั นสํ าหรั บ
วางอุปกรณ์ เครืองมือ เครื องใช้
1.10.2.3 เสื อผ้ า สํ า หรั บ การ
ตรวจทางรั งสี
1.10.2.4 เครื องมือวัดความหนาผู้ป่วย
(ถ้ ามี)

123

รายการตรวจ
1.10.3 เครื องมื อ อุปกรณ์ ในการตรวจ
วินิจฉัยและรักษา
1.10.3.1 อุป กรณ์ ป้ องกัน อันตรายจาก
รั งสีสําหรั บผู้ป่วย
1.10.3.1.1 เสื อตะกั วและปลอกคอ
ตะกัว (Thyroid Shield)
1.10.3.1.2 ฉากกันรั งสี
1.10.3.2 ตู้ส่องฟิ ล์ มหรื อจอแสดง ผล
ภาพถ่ายทางรังสีระบบดิจิทัล
1.10.3.3 เครื องวั ดรั งสี ป ระจํา บุค คล
สําหรั บเจ้าหน้ าทีผู้ปฏิบัติงานทุกคน
1.10.4 ในกรณีทีมี ห้องถ่ายภาพต้ องมี
ความปลอดภัยทางรังสี ดังนี
1.10.4.1 ประตู แ ละผนั ง ของห้ อ ง
ให้ บริ ก ารทางรั ง สี วิ นิ จฉั ย ต้ อ งป้ องกั น
อันตรายจากรั งสี ได้ และมี อุป กรณ์ ป้ องกัน
อั น ตรายจากรั งสี ตามมาตรฐานของ

ข้อคิ ดเห็น
เห็ นด้วย ไม่เห็ นด้วย

ข้อเสนอแนะ

รายการตรวจ
สํานักงานปรมาณูเพือสันติ
1.10.4.2 ป้ ายสั ญ ลัก ษณ์ แสดงเขต
รั งสี
1.10.4.2 มีไฟสัญญาณแสดงการใช้
งานของเครื องกําเนิดรั งสี ติดไว้ ด้านนอก
ของประตู
1.10.4.2 ป้ ายคํ าเตือนผู้ป่ วยมีครรภ์
ให้ แจ้ งเจ้ าหน้ าที
1.11 มี เครื องดับ เพลิ งขนาดเหมาะสม
ตามที กฎหมายท้องถิ นบัญ ญัติ และอยูใ่ น
สภาพพร้อมใช้งาน ติดตังในทีมองเห็ นได้
ชัดเจน
1.11.1 ขนาดเครื องดับเพลิงไม่ตากว่
ํ า
10 ปอนด์
1.11.2 มีเครื องดับเพลิงติดตังทุกชัน

ข้อคิ ดเห็น
เห็ นด้วย ไม่เห็ นด้วย

ข้อเสนอแนะ
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1.11.3 ติดตังเครื องดับเพลิง ส่ วนบน
สู งจากพืนไม่ เกิน 1.5 เมตรหรือวางกับพืน
อยู่ใ นที มองเห็ น อย่ างชั ดเจน และควรมี
ป้ ายแสดงจุดทีตังถังดับเพลิง
1.12 มีป้ายเครื องหมายห้ามสูบบุหรี
2. คลินิ ก ต้ อ งมี ลั ก ษณะการให้ บริ ก าร
ดังต่ อไปนี
2.1 มี ความปลอดภั ย มี ความสะดวก
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 มีการให้ บริ การทีได้มาตรฐานตาม
ลั กษณะวิช าชี พ ตามที สภาวิช าชี พ หรื อ
คณะกรรมการวิช าชี พ ประกาศกํ า หนด
แล้วแต่กรณี

ข้อคิ ดเห็น
เห็ นด้วย ไม่เห็ นด้วย

ข้อเสนอแนะ
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ข้อคิ ดเห็น
เห็ นด้วย ไม่เห็ นด้วย

ข้อเสนอแนะ

2.3 พืนทีให้ บริ การจะต้องมีพืนทีเชือม
และเปิ ดติดต่ อ ถึง กั น ได้ แ ละไม่ ตั งอยู่ใ น
พืนทีเดียวกับ สถานทีขายยาตามกฎหมาย
ว่ าด้วยยาหรื อพืนทีเดียวกับการประกอบ
อาชีพอืน
2.4 พืนทีให้ บริ การจะต้ องไม่ ตังอยู่ใน
สถา นที เ ดี ย วกั บ สถานพยา บา ลของ
กระทรวง ทบวง กรม กรุ งเทพมหานคร
เมื องพัท ยา องค์ ก ารบริ การส่ ว นจังหวั ด
เท ศบาล องค์ ก ารบริ การส่ วนตํ า บล
องค์ ก รปกครองส่ วนท้ องถิ นอื น แ ละ
สภากาชาดไทย ซึ งให้ บ ริ ก ารในลัก ษณะ
เดียวกัน
2.5 ในกรณี ทีมีการให้บริ การในอาคาร
เดียวกับการประกอบกิจการอื น จะต้องมี
การแบ่ ง พื นที ให้ ชดั เจน และกิ จ การอืน
ต้องไม่กระทบกระเทื อนต่อ การประกอบ
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วิชาชี พรวมทั งสามารถเคลือนย้ ายผู้ป่ วย
ฉุกเฉิน ได้สะดวก
2.5.1 สถานพยาบาลต้ องมีประตู เข้า ออก คนละทางกับการประกอบกิจการอืน
2.5.2 การกันพื นที ต้ อ งเป็ นสั ดส่ ว น
แสดงให้เห็ นประจักษ์ ชัดเจนและถาวร
2.6 ในกรณี ที มี ก ารให้บ ริ ก าร ของ
ลัก ษณะ สหคลินิก หรื อ มีคลินิ ก หลาย
ลักษณะอยูใ่ นอาคารเดียวกัน จะต้องมีการ
แบ่ ง สัด ส่ ว นพื นที ให้ ชัด เจน และแต่ล ะ
สั ด ส่ วนต้อ งมี พื นที และลั ก ษณะตาม
มาตรฐานของการให้ บ ริ ก ารนั น แต่ละ
สาขาต้องมีอย่างน้อย 1 ห้องตรวจโรค ซึ ง
ต้อ งประกอบด้ว ย โต๊ ะตรวจโรค 1 ตัว
เตียงตรวจโรค 1 เตี ยง ที ได้ม าตรฐานทาง
การแพทย์ และอ่างฟอกมือชนิ ดที ไม่ใช้มือ
เปิ ด-ปิ ดนํา สบู่ และ ผ้าเช็ดมือ หรื อกระดาษ

ข้อคิ ดเห็น
เห็ นด้วย ไม่เห็ นด้วย

ข้อเสนอแนะ

รายการตรวจ
เช็ดมือทีใช้ครังเดียว
3. การแ สดงรายละเ อี ย ดเกี ยวกั บ ชื อ
สถานพยาบาล ผู้ ป ระกอบวิชาชี พ หรื อ ผู้
ประกอบโรคศิ ล ปะในสถานพยาบาล
อั ต รา ค่ า รั ก ษาพยาบาล ค่ า บริ ก ารและ
สิ ทธิผ้ปู ่ วย
3.1 มี ป้ ายชื อสถานพยาบาล เป็ นไป
ตามกฎกระทรวง
3.1.1 ป้ ายชือสถานพยาบาลต้องเป็ น
สี เหลี ยมผื นผ้า ขนาดความกว้างของป้ าย
ไม่น้ อยกว่า 40 เซนติ เ มตร ความยาวไม่
น้อยกว่า 120 เซนติเมตร
3.1.2 จั ด ทํ า แ ผ่ น ป้ าย แส ดง ชื อ
สถานพยาบาลทีเป็ นภาษาไทยขนาดความ
สูงไม่ตากว่
ํ า 10 เซนติ เมตร ตัวหนังสื อ สี
เขียว สี พืนป้ ายสี ขาว

ข้อคิ ดเห็น
เห็ นด้วย ไม่เห็ นด้วย

ข้อเสนอแนะ

คงเดิมไม่เ ปลียนแปลง
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3.1.3 เลขทีใบอนุญาตขนาดความสู ง
ไม่ตากว่
ํ า 5 เซนติเมตร ตัวเลขสีเ ขียว
3.1.4 กรณี ใช้ภ าษาต่า งประเทศร่ วม
ด้วย ต้องมีชือตรงกัน กับ ภาษาไทย ขนาด
ตั ว อั ก ษรต้ อ งเล็ ก กว่ า ภาษาไทย แ ละ
ตรงกันกับชือคลินิกทีเป็ นภาษาไทย
3.2 ติ ด ตังป้ ายชื อสถานพยาบาลใน
ตําแหน่งทีมองเห็นได้ชดั เจนจากภายนอก
และเหมาะสม
3.3 ชื อสถานพยาบาลไม่ มี ข อ้ ความ
ลักษณะชักชวนโอ้อ วดเกิ น จริ ง หรื ออาจ
สื อให้เข้าใจผิด
3.3.1 คํานําหน้ าชือหรื อต่ อท้ ายของชือ
คลิ นิ กต้ อ งประกอบด้ ว ยลั ก ษณะคลิ นิ ก
และลักษณะการให้ บริ การของคลินิกทีขอ
อนุญาต

ข้อคิ ดเห็น
เห็ นด้วย ไม่เห็ นด้วย

ข้อเสนอแนะ

รายการตรวจ

ข้อคิ ดเห็น
เห็ นด้วย ไม่เห็ นด้วย

ข้อเสนอแนะ

3.3.2 กรณีใช้ ชือภาษาต่ างประเทศด้ วย
ขน า ด ตั ว อั ก ษ ร ต้ อง เ ล็ กก ว่ า อั ก ษ ร
ภาษาไทยและตรงกัน กับ ชือคลินิ กที เป็ น
ภาษาไทย
3.3.3 ชื อคลินิกต้ องไม่ สือความหมาย
หรืออ้ า งอิงสถาบั นพระมหากษัตริ ย์ เว้ น
แต่ได้ รับพระบรมราชานุญาต
3.3.4 คลินิ กทีตั งอยู่ในอํา เภอหรื อ ใน
เขตเดียวกัน จะต้ องมี ชือไม่ ซํ ากันเว้ น แต่
ผู้ขอรั บอนุญาตเป็ นบุคคลเดียวกัน หรื อมี
หนั งสือยิน ยอมจากผู้ได้รับ ใบอนุญาตให้
ประกอบกิจการคลินิกเดิม ให้ ใช้ ชือซํ ากัน
ได้ แต่ ต้ อง มี ตั ว อั ก ษรหรื อหม ายเลข
เรี ย งลํ า ดั บ หรื อ ที ตังสถานที ต่ อ ท้ า ยชื อ
คลินิก
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3.4 มีข้อความแสดงวัน เวลา ให้ บ ริ การ
ไว้ โดยเปิ ดเผย มองเห็นได้ชัดเจนจากด้ าน
นอกคลิ นิ ก และตรงกั บ เวลาที ขอรั บ
อนุญาตให้ ประกอบกิจการสถานพยาบาล
3.5 มีบริ เวณทีต้ องแสดงใบอนุ ญาตใน
บริ เวณที เปิ ดเผยแ ละเหมาะสม เช่ น
บริ เวณทีนังพักคอยของผู้รับบริการ
3.6 มี บ ริ เ วณที ใช้ แ สดงหลัก ฐานการ
ชํ า ระค่ าธรรมเนี ย มการประกอบกิจ การ
สถานพยาบาล(แบบ ส.พ.12)ในทีเปิ ดเผย
แ ละเ ห็ น ได้ ชั ด เ จ น บ ริ เ วณ ท าง เ ข้ า
สถานพยาบาล
3.7 หน้ าห้ องตรวจมีบ ริ เวณให้ ติดป้าย
แสดงชื อ ภาพถ่ า ย และเลขทีใบอนุ ญาต
ของผู้ ประกอ บ วิ ช า ชี พ เ วชกรรม ที
ให้ บริ ก าร หากมี ผ้ ู ป ระกอบวิ ช าชี พ /ผู้
ประกอบโรคศิ ล ปะอื นปฏิ บั ติ ง านให้ ย ื น

ข้อคิ ดเห็น
เห็ นด้วย ไม่เห็ นด้วย

ข้อเสนอแนะ

รายการตรวจ

ข้อคิ ดเห็น
เห็ นด้วย ไม่เห็ นด้วย

ข้อเสนอแนะ

สพ.6 ทุกคนและแสดงป้ ายนี ไว้ ในบริ เวณ
ทีเปิ ดเผยและเห็นได้ชัดเจน
3.8 แสดงอั ต ราค่ า บริ การและค่ า
รั กษาพยาบาลให้ ครอบคลุม การบริ การที
เรี ย กเก็ บ โดยแสดงอัตราราคาต่ อหน่ ว ย
และระบุข้อความด้ วยอักษรภาษาไทยโดย
แสดงไว้ ในที เ ปิ ด เผยใ ห้ ผ้ ู รั บบริ กา ร
สามารถเห็น ได้ ง่ า ย โดยจั ด ทํ า เป็ นแผ่ น
ประกาศ แผ่ นพับ เล่ ม หรือ แฟ้ มเอกสาร
หรื อ โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ แสดงให้
ผู้ป่วยทราบ
3.9 มีป้ ายแสดงให้ ผรู้ ั บ บริ การทราบว่า
สามารถสอบถามอัตราค่าบริ การและค่ า
รั กษา พ ยา บ าลได้ จ า กที ใ ด ด้ วย ตั ว
อักษรไทย ขนาดความสู ง ไม่ น้อยกว่ า 10
เซนติเมตร แสดงไว้ ในทีเห็นได้ชัดเจน
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3.10 แสดงคําประกาศสิ ทธิ ผปู้ ่ วยไว้ในที
เปิ ดเผยและเห็ นได้ง่ายอ่ านได้ ชัดเจน ด้วย
ตัวอักษรไทย ขนาดความสูงไม่ น้อยกว่ า 1
เ ซ น ติ เ ม ต ร บ ริ เ ว ณ ที พั ก คอ ย ขอ ง
ผู้รับบริการ
3.11 กรณี มีการโฆษณาสถานพยาบาล
ให้ กระทําได้ ดังต่ อไปนี
3.11.1 กา รโ ฆษ ณ า คุ ณ วุ ฒิ ห รื อ
ความสามารถของ ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ
เวชกรรมให้ เป็ นไปตามกฎหมายว่ า ด้ วย
การประกอบวิชาชีพเวชกรรม
3.11.2 ก า ร โฆ ษ ณ า บ ริ ก า รท า ง
การแพทย์ ให้ แ จ้ ง เฉพาะบริ ก ารที มี ใ น
สถานพยาบาล ตามวั น เวลา ที มี ก าร
ให้ บริ ก าร หากมี โ ฆษณาการให้ บ ริ ก าร
ฝังเข็มต้องแนบเอกสารผ่ านการอบรมจาก
สถาบันทีกระทรวงสาธารณสุขรับรอง

ข้อคิ ดเห็น
เห็ นด้วย ไม่เห็ นด้วย

ข้อเสนอแนะ

รายการตรวจ

ข้อคิ ดเห็น
เห็ นด้วย ไม่เห็ นด้วย

ข้อเสนอแนะ

3.11.3 ก า ร โ ฆ ษ ณ า อั ต ร า ค่ า
รั กษาพยาบาล หรื อค่ าบริ การทีมีเ งือนไข
จะต้ องแจ้ งเงื อนไขให้ ผู้รั บ บริ ก ารทราบ
ล่ วงหน้ าก่ อนให้ บริ การ และจะต้ อง
กํ า ห น ด วั น เ ริ ม ต้ น แ ล ะสิ น สุ ด ข อ ง
ระยะเวลาทีชัดเจน
3.11.4 ห้ ามโฆษณาโดยใช้ ข้อความที
ทํ า ใ ห้ บุ ค ค ล ทั ว ไ ป เ ข้ า ใ จ ว่ า ใ น
สถา น พยา บาล มี ผ้ ู ป ระกอบ วิ ช าชี พ
(บุ ค ลากร) เครื องมื อ เครื องใช้ และ
อุปกรณ์ ทางการแพทย์ แต่ข้อเท็จจริงกลับ
ไม่ มีให้ บริ การในสถานพยาบาล
3.11.5 ห้ ามโฆษณา โดยใช้ สถาบั น
หน่ วยงาน องค์ ก ร หรื อบุ ค คลที ไม่ ใ ช่
หน่ วยงานของรัฐรั บรองมาตรฐานเว้ น แต่
ได้ รับอนุญาตจากผู้อนุญาต
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3.11.6 ห้ า มโฆษณาแจ้ งบริ ก ารโรคที
ไม่ มี อ ยู่ใ นสาขาที ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ มี
หนังสืออนุมัติบัตรหรื อวุฒิบัตร
3.11.7 ห้ ามโฆษณาการอ้ างอิงรายงาน
วิชาการ ผลงานวิจัย สถิติ หรื อยืนยันหรื อ
รั บ รองข้ อเท็ จจริ ง อัน ใดอั น หนึ งในการ
โฆษณา เพื อแสด งหรื อเป รี ยบเที ย บ
ความสามารถในการให้ บ ริ ก ารหรื อ การ
รั ก ษาพยาบาลโดยข้ อ มู ล ที อ้ า งอิง มิ ใ ช่
ข้ อมู ลข่ าวสารทางราชการ เว้ นแต่ไ ด้ รับ
อนุญาตจากผู้อนุญาต
3.11.8 ห้ ามใช้ ข้อความหรื อรู ป ภาพโอ้
อวดเกิ น ความจริ ง หรื อข้ อความที กล่ า ว
อ้ างหรื อ บ่ งบอกว่ าของตนเ องดี ก ว่ า
เห นื อ กว่ า ดี ที สุ ด รา ยแรก แห่ งแ รก
รั บ รองผล 100% หรื อ การเปรี ยบเที ยบ
หรื อกา รใช้ ข้ อ ความอื นใด ที จะทํ า ให้

ข้อคิ ดเห็น
เห็ นด้วย ไม่เห็ นด้วย

ข้อเสนอแนะ

รายการตรวจ

ข้อคิ ดเห็น
เห็ นด้วย ไม่เห็ นด้วย

ข้อเสนอแนะ

ผู้ รั บ บริ ก าร เข้ าใจว่ า การบริ กา รของ
สถ า น พ ย า บ า ลแ ห่ ง นั น มี คุ ณ ภ า พ
มาตรฐานที ดีก ว่ า เหนื อกว่ า หรื อ สู งกว่ า
สถานพยาบาลอืน หรื อเกิดความคาดหวังว่ า
จะได้รับบริ การทีดีกว่า หรื อได้ผลสู งสุด
3.11.9 ห้ า ม โ ฆ ษ ณ า กิ จ ก า ร
สถานพยาบาลหรื อ การโฆษณาความรู้
ความสามารถ ความเชี ยวชาญในการ
รั กษ า พ ยา บ าล ห รื อป ระ สิ ท ธิ ภ า พ
ประสิ ท ธิ ผ ลของผู้ป ระกอบวิ ช าชี พ หรื อ
สรรพคุ ณ ของเครื องมื อ เครื องใช้ ข อง
สถานพยาบาล หรื อกรรมวิธี ก ารรั ก ษา
หรื อโรคที ให้ การรั กษาหรื อ เปรี ย บเที ยบ
ผลก่ อนและหลังการรักษาไปในทํ านองให้
เข้ าใจผิดโดยไม่ ถกู ต้ องตามหลักวิชาการที
เป็ นมาตรฐานวิชาชีพหรือทําให้ ประชาชน
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เกิดความคาดหวัง ในสรรพคุณเกินความ
จริง
3.11.10 ห้ า มโ ฆ ษณ าโด ย ใช้ ชื อ
สถานพยา บาลหรื อข้ อความที ทํ า ให้
ผู้รับบริการหรื อประชาชน อ่าน ฟ้ ง ดูแล้ ว
เข้ า ใจผิดหรื อหลงเชื อว่ า สถานพยาบาล
นัน มีการประกอบกิจการดังที โฆษณาซึ ง
ไม่ ต รงกั บ ที ได้ รั บ อนุ ญ าตให้ ป ระกอบ
กิจการ
3.11.11 ห้ ามการโฆษณาการให้ บริ การ
“ฟรี ” เว้ นแต่ ได้ รั บ ความเห็ น ชอบจาผู้
อนุ ญาต ทั งนี ต้ อ งกํ า หนดวั น เวลา และ
สถานที ให้ บริ การและจะต้ องแสดง
รายละเอียดว่ าให้ บริการฟรี เรื องใดให้ ชัดเจน

ข้อคิ ดเห็น
เห็ นด้วย ไม่เห็ นด้วย

ข้อเสนอแนะ

รายการตรวจ

ข้อคิ ดเห็น
เห็ นด้วย ไม่เห็ นด้วย

ข้อเสนอแนะ

3.11.12 ห้ ามโฆษณาการแถมพก
แลกเปลี ยน ให้ สิทธิ ประโยชน์ รางวั ลหรื อ
เสี ยงโชค เว้ นแต่ การให้ สิทธิ ประโยชน์ นัน
ผู้ รั บ บริ การได้ รั บประโยชน์ โ ดยตรงและ
มาตรฐานการรั บบริ การทางการแพทย์ต้องไม่
ตํากว่ามาตรฐานทัวไปของสถานพยาบาล และ
ต้ องระบุ เ งื อนไขรายละเอี ย ดของสิ ท ธิ
ประโยชน์ ต่าง ๆ ให้ ชัดเจน และต้ องกําหนด
วันเริ มต้นและสินสุดของระยะเวลาทีให้ สิทธิ
ประโยชน์ นัน ๆ
4.ชนิ ด และจํา นวนเครื องมื อ เครื องใช้ ที
จําเป็ นประจําสถานพยาบาล
4.1 เวชระเบียน
4.1.1 มี ต้ ูห รื อ ชันหรื ออุป กรณ์ เก็บ
เวชระเบียนทีมันคง ปลอดภัยและต้ องจัด
ให้ เป็ นระเบียบสามารถค้นหาได้ ง่าย
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ข้อคิ ดเห็น
เห็ นด้วย ไม่เห็ นด้วย

4.1.2 มีการจัดเตรี ยมทะเบียนผู้ป่วย
มีรายการดังต่อไปนี
4.1.2.1 ชื อ นามสกุล อายุ ของ
ผู้รับบริการ
4.1.2.2 เลขทีประจําตัวผู้รับบริการ
4.1.2.3 วัน เดือน ปี ทีมารับบริการ
4.1.3 มีเวชระเบี ยน หรื อ บัตรผูป้ ่ วย ที
สามารถ บั น ทึ ก รายละเ อี ย ด ตามที
กฎกระทรวงกําหนด
4.1.3.1 ชือสถานพยาบาล
4.1.3.2 เลขบัตรประจําตัวประชาชน
ผูป้ ่ วย
4.1.3.3 วัน เดือน ปี ที มารับบริ การ
4.1.3.4 ชื อ นามสกุล อายุ เพศ ทีอยู่
หมายเลขโทรศัพท์ (ถ้ ามี) และข้ อมู ลส่ วน
บุ ค คลอื น ๆ ของผู้ ป่ วย เ ช่ น เชื อชาติ
สั ญ ชาติ สถานภาพสมรส เลขที บั ต ร

คงเดิมไม่เ ปลียนแปลง

ข้อเสนอแนะ

รายการตรวจ
ประจําตัวประชาชน
4.1.3.5 อาการเจ็บป่ วย การแพ้ยา ผล
การตรวจทางร่ างกายและผลการตรวจทาง
ห้องปฏิบตั ิชนั สูตรของผูป้ ่ วย
4.1.3.6 การวินิจฉัยโรค
4.1.3.7 การรักษา
4.1.3.8 ลายมื อ ผู ้ ป ระกอบวิ ช าชี พ
เวชกรรมทีให้การรักษาพยาบาล
4.2 เครื องใช้ทวไป
ั ในห้องตรวจโรคทุก
ห้ องต้องประกอบด้วย
4.2.1 โต๊ะตรวจโรค พร้อมเก้าอี
4.2.2 เตียงตรวจโรคทีได้มาตรฐานทาง
การแพทย์ พร้อมอุปกรณ์
4.2.2.1 มี ข นาดที ได้ม าตรฐานทาง
การแพทย์ พืนแข็งสามารถช่วยฟื นคื นชี พ
(CPR) ได้ตามหลักวิชาชีพ

ข้อคิ ดเห็น
เห็ นด้วย ไม่เห็ นด้วย

ข้อเสนอแนะ

คงเดิมไม่เ ปลียนแปลง

คงเดิมไม่เ ปลียนแปลง
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4.2.2.2 ต้อ งมี บ ั น ไดขึ นเตี ย ง (Step)
และไม่ใช่เตียงทีมีการยกระดับขึ นลง เช่น
เตียงทีให้บริ การ ความงาม หรื อเสริ มสวย
4.2.2.3 มี ปลอกหมอน ผ้ าปูเ ตียงและ
ผ้ าคลุมตั วผู้ป่ วยปริ มาณเพียงพอต่ อการ
ให้ บริ การ
4.3 เครื องมือ หรื ออุปกรณ์ในการตรวจ
และวินิจฉัยโรค จะต้องมี
4.3.1 หูฟัง (Stethoscope)
4.3.2 เครื องวั ด ควา มดัน โลหิ ต
(Sphygmomanometer)
4.3.3 ปรอทวัด อุณ หภูมิร่า งกาย หรื อ
อุปกรณ์ วดั อุณ หภูมิปริ มาณที เพี ยงพอต่อ
การให้บริ การ
4.3.4 ไฟฉาย ไม้กดลิน
4.3.5 เครื องชั งนํ าหนัก และอุปกรณ์ วัด
ส่ วนสูง

ข้อคิ ดเห็น
เห็ นด้วย ไม่เห็ นด้วย
คงเดิมไม่เ ปลียนแปลง

คงเดิมไม่เ ปลียนแปลง

ข้อเสนอแนะ

รายการตรวจ
5. ยา และเวชภัณฑ์ ในสถานพยาบาล
5.1 มียาและเวชภัณฑ์อืนที จําเป็ น โดยมี
จํา นวน รายการและประมาณเพี ยงพอ
ตามลักษณะสถานพยาบาล
5.2 ไม่มี ยาที หมดอายุห รื อเสื อมสภาพ
(ให้ ใช้ภ าชนะบรรจุ ย าเดิ ม ที ได้ม าจาก
แหล่งผลิตยานัน)
5.3 มี อุปกรณ์น ับเม็ดยา อย่างน้อยสอง
ชุด
5.4 ภาชนะบรรจุยาหรื อฉลากติดซองยา
ให้ ร ะบุ ชื อและที อยู่ ส ถานพยาบาลชื อ
ผู ้ ป่ วย ชื อยา วิ ธี ใช้ และต้ อ งระบุ ย า
หมดอายุอย่างชัดเจน
5.5 มีตหู ้ รื อชันเก็บยาและเวชภัณฑ์เป็ น
สัดส่ วน

ข้อคิ ดเห็น
เห็ นด้วย ไม่เห็ นด้วย

ข้อเสนอแนะ

คงเดิมไม่เ ปลียนแปลง

คงเดิมไม่เ ปลียนแปลง

คงเดิมไม่เ ปลียนแปลง
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5.6 มีตูเ้ ย็นสําหรั บเก็บยาหรื อเวชภัณ ฑ์
อืน กรณี ทีมีวคั ซี น หรื อยาทีต้องเก็บไว้ใ น
อุ ณ หภู มิตํา ตู ้เ ย็น นั น ต้องมี ก ารควบคุ ม
อุ ณ หภู มิ มี ป รอทวัด อุณ หภู มิ และมี การ
บันทึกอุณหภูมิในตู้เย็น
5.7 ยาต้ องมีท ะเบี ยนเว้ น แต่ เ ป็ นการ
ผลิต ตามใบสั งยาของผู้ป ระกอบวิชาชี พ
เวชกรรมที สังให้ สําหรั บ คนไข้ เฉพาะราย
ของสถานพยาบาล กรณี การผลิตยาของ
สถานพยาบาลต้ อ งมีม าตรฐานการผลิ ต
การแสดงฉลากและวันหมดอายุให้ ชัดเจน
มี บั น ทึ ก การผลิ ต ให้ สามารถตรวจสอบ
ย้อนหลังได้
5.8 ชุดช่วยชีวิตฉุ กเฉิ น ประกอบด้วย
5.8.1 มี อุป กรณ์ช่วยชี วิต ฉุ กเฉิ น อย่า ง
น้อย ได้แก่ ถุงบี บลมพร้ อมหน้ากากช่วย
หายใจ ของเด็ กหรื อ ผู้ใ หญ่ ตามลัก ษณะ

ข้อคิ ดเห็น
เห็ นด้วย ไม่เห็ นด้วย

ข้อเสนอแนะ

รายการตรวจ

ข้อคิ ดเห็น
เห็ นด้วย ไม่เห็ นด้วย

การให้ บริ การของสถานพยาบาล
5.8.2 ยา เวชภัณฑ์และเครื องมื อแพทย์
อื นที สามารถให้ก ารรั กษาพยาบาลและ
ช่ ว ยชี วิ ต ผู ้ ป่ วย ฉุ กเ ฉิ น ตามลั ก ษ ณ ะ
สถานพยาบาล ได้แก่
5.8.2.1 ยาฉี ด1:1000Adrenaline พร้อม
Disposable Syringe & needle

คงเดิมไม่เ ปลียนแปลง

ข้อเสนอแนะ

5.8.2.2 ยาฉี ดSteroid injection พร้ อม
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 หรื อ
อม ใต้ ลนิ หรือ Isosorbide dinitrate
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ชนิดอมใต้ลิน
5.8.2.9 ชุดให้ สารนําทางหลอดเลือด
ดํา (IV fluid with set) ได้ แก่
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
5.8.11 Stand ทีเคลือนย้ายได้
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 มีแผนการส่ งต่ อผู้ป่ วย และการ
เตรี ยมความพร้ อมในสถานการณ์ ฉุกเฉิน

ข้อคิ ดเห็น
เห็ นด้วย ไม่เห็ นด้วย

คงเดิมไม่เ ปลียนแปลง

ข้อเสนอแนะ

รายการตรวจ
5.8.3.1 แบบฟอร์ ม การส่ ง ต่ อ ผู้ ป่ วย
(ใบ refer) ไปยังโรงพยาบาลทีอยู่ใกล้เ คียง
เมือเกิดภาวะฉุกเฉิน
5.8.3.2 เบอร์ โทรศัพท์ติดต่อฉุ ก เฉิ น
ติดไว้ในที เห็ นได้ชดั เจน
6.ในกรณี ที มี ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ สุ ข ภาพไว้ จ่ า ย
ให้ กั บ ผู้ ป่ วยจะต้ อ งเ ป็ นผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที
ถู ก ต้ อ งตามกฎ หมาย เช่ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์
อาหารต้ อ งมี เ ลชสารบบอาหาร (อย.)
เครื องสํ า อางต้ อ งมี เ ลขจดแจ้ ง และต้ อ ง
เป็ นการจ่ายภายใต้ คําสังแพทย์เท่ านัน
7.ใน ก รณี มี ห้ อ ง บํ า บั ด รั กษ า ( ห้ อ ง
Treatment) จะต้องมี
7.1 เตียงสําหรับให้การรักษา
7.2 ยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ สําหรับทํา
แผล ฉี ดยา ปริ มาณพอเพียง

ข้อคิ ดเห็น
เห็ นด้วย ไม่เห็ นด้วย

ข้อเสนอแนะ

คงเดิมไม่เ ปลียนแปลง
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7.3 อุปกรณ์ เครื องมือ เครื องใช้ มีระบบ
ควบคุม การทํ า ความสะอาดและทํ า ให้
ปราศจากเชือทีเหมาะสม
7.4 มี ภาชนะใส่ มูลฝอยติ ดเชื อ (ใช้ถุงสี
แดง เขี ย นข้อความ “ขยะติ ดเชือ”) แยก
ต่างหากจากภาชนะใส่มูลฝอยทัวไป
8. กรณี มี ห้ องตรวจภายใน (ห้ อ ง PV)
จะต้องมี
8.1 ลักษณะเป็ นสัดส่วนมิดชิด
8.2 เตียงสําหรับตรวจภายใน
8.3 ไฟส่องตรวจ
8.4 อุปกรณ์ การตรวจภายใน มี การทํา
ความสะอาด และทําให้ปราศจากเชืออย่าง
เหมาะสม

ข้อคิ ดเห็น
เห็ นด้วย ไม่เห็ นด้วย

คงเดิมไม่เ ปลียนแปลง

ข้อเสนอแนะ

รายการตรวจ

ข้อคิ ดเห็น
เห็ นด้วย ไม่เห็ นด้วย

ข้อเสนอแนะ

9. กรณีมีห้องผ่าตัดเล็ก (ไม่ มีเครืองดมยา)
9.1 มาตรฐานความปลอดภัยด้ านสถาน
ทีห้ องผ่ าตัดเล็ก
9.1.1 ขนาดพืนทีห้ องผ่ าตัดเล็กไม่ น้อย
กว่า 3 เมตร x 4 เมตร
9.1.2 เพดานของห้ อ งผ่ า ตัด ควรสู ง
อย่างน้ อย 3 เมตร
9.1.3 ประตู ห้ องผ่ า ตั ดเป็ นประตูผ ลั ก
หรือเป็ นแบบไม่ ใช้ มือเปิ ด บานประตูควร
กว้างไม่ น้อยกว่ า 80 เซนติเมตรและควรมี
ช่ องก ระจกสํ า ห รั บบุ คคลภ า ยน อก
มองเห็นภายในห้องผ่าตัดได้
9.1.4 อ่ างฟอกมือชนิดไม่ ใช้ มือเปิ ด-ปิ ด
นํา เช่ น ก๊อกนําแบบก้านยาว ก๊ อกนําแบบ
ใช้ เข่ าดั น เปิ ด -ปิ ดนํ า หรื อ เป็ นแบบ
เซนเซอร์ สบู่เหลว ผ้ าเช็ดมือหรือกระดาษ
เช็ดมือทีใช้ ครั งเดียว
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9.1.5 ตู้เสือผ้าและห้ องสําหรั บเจ้ าหน้ าที
เปลียนเสือผ้ าและรองเท้ า
9.1.6 ตู้เ สื อผ้ า และห้ อ งสํ า หรั บ ผู้ ป่ วย
เปลียนเสือผ้ าและรองเท้ า
9.2 มาตรฐานความปลอดภัยเรืองเครื อง
มือแพทย์/อุป กรณ์ และยาทีจําเป็ นในห้ อง
ผ่ าตัดเล็ก
9.2.1 ถังออกซิเจน
9.2.2 ถุง บี บ ลมพร้ อมหน้ า กากครอบ
ช่ วยการหายใจ (Ambubag)
9.2.3 Patientmornitor ซึงจะ mornitor
ผู้ ป่ วยในเรื อง คลื นไฟฟ้ าหั ว ใจ(EKG)
ความดัน โลหิต (Blood Pressure) ชี พจร
(Pulse) และการวัดความอิมตัวออกซิ เจน
ของฮี โม โกลบิ น จาก ชี พจ ร (Oxygen
Saturation)

ข้อคิ ดเห็น
เห็ นด้วย ไม่เห็ นด้วย

ข้อเสนอแนะ

รายการตรวจ

ข้อคิ ดเห็น
เห็ นด้วย ไม่เห็ นด้วย

ข้อเสนอแนะ

9.2.4 เตียงและโคมไฟแบบมาตรฐาน
9.2.5 ชุ ดอุปกรณ์ ยาและเวชภัณฑ์ ช่ว ย
ฟื นคืนชีพประจําห้ องผ่ าตัด
9.2.6 ชุดอุปกรณ์ การผ่าตัด
9.2.7 โทรศัพท์ ไว้ โทรกรณีฉุกเฉิน
10.กรณีมีห้องผ่าตัดใหญ่
10.1 มาตรฐานความปลอดภั ย ด้ าน
สถานทีห้ องผ่าตัดใหญ่
10.1.1 ขนาดพืนที ห้ องผ่ าตัดใหญ่ ไ ม่
น้ อยกว่ า 20 ตารางเมตร
10.1.2 เพดานของห้ องผ่ า ตัดควรสู ง
อย่างน้ อย 3 เมตร
10.1.3 พืนห้ อง ฝาผนัง เพดาน ผิว
เรียบทําความสะอาดง่ าย
10.1.4 ประตูห้องผ่าตัดเป็ นประตูผลัก
หรือเป็ นแบบไม่ ใช้ มือเปิ ด บานประตูควร
กว้างไม่ น้อยกว่ า 1.2 เมตรและควรมีช่อง
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กระจกสํ า หรั บ บุ ค คลภายนอกมองเห็ น
ภายในห้องผ่าตัดได้
10.1.5 อ่ างฟอกมือชนิดไม่ ใช้ มือเปิ ดปิ ดนํา เช่ น ก๊ อกนําแบบก้ านยาว ก๊ อ กนํ า
แบบใช้ เ ข่ า ดันเปิ ด-ปิ ดนํ า หรื อ เป็ นแบบ
เซนเซอร์
10.1.6 ตู้ เ สื อผ้ าแ ละห้ องสํ า หรั บ
เจ้ าหน้ าทีเปลียนเสือผ้ าและรองเท้า
10.1.7 ตู้เ สื อผ้ าและห้ องสํ าหรั บ ผู้ป่ วย
เปลียนเสือผ้ าและรองเท้ า
10.2 มาตรฐานความปลอดภั ย เรื อง
เครื องมื อแพทย์ /อุป กรณ์ และยาทีจํา เป็ น
ในห้ องผ่ าตัดใหญ่
10.2.1 ถัง ออกซิ เจนหรื อออกซิ เ จนที
ส่ งผ่ านมาทางท่ อส่ งก๊าซ (Pipe line)
10.2.2 ถุงบีบลมพร้ อมหน้ ากากครอบ
ช่ วยการหายใจ (Ambubag)

ข้อคิ ดเห็น
เห็ นด้วย ไม่เห็ นด้วย

ข้อเสนอแนะ

รายการตรวจ

ข้อคิ ดเห็น
เห็ นด้วย ไม่เห็ นด้วย

ข้อเสนอแนะ

10.2.3 Patient mornitor ซึ ง จ ะ
mornitor ผู้ป่วยในเรื อง คลื นไฟฟ้ าหัวใจ
(EKG) ความดัน โลหิต (Blood Pressure)
ชี พ จร (Pulse) และการวั ด ความอิ มตั ว
ออกซิ เ จนของฮี โ มโกลบิ น จากชี พ จร
(Oxygen Saturation)
10.2.4 เครื องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้ า
10.2.5 เครื องจีไฟฟ้ าห้ ามเลือด
10.2.6 เครื องดูดเสมหะ
10.2.7 ห้ อ งพัก ฟื น ควรมี ขนาดไม่
น้ อ ยกว่ า 8 ตารางเมตร และจะต้ อ งมี
เครื อง mornitor ผู้ ป่ วยไว้ ใ นห้ องพักฟื น
กรณีทีไม่ มีห้องพักฟื นแยกต่ างหาก อาจใช้
ห้ องผ่ า ตั ดเป็ นห้ องสํา หรั บ พักฟื นผู้ป่ วย
แทนได้
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10.2.8 มี เ ค รื อ ง ด ม ย า ส ล บ ที ไ ด้
มาตรฐาน ทางการแพทย์ และระบบแก๊ ส
ท า งก า ร แ พ ท ย์ ซึ งมี สั ญ ญ า ณ เ ตื อ น
อันตรายทุกห้ องทีขออนุญาตใช้ งาน
10.2.9 ชุดใส่ ท่อหายใจ
(ชุด Laryngoscope)
10.2.10 ระบบไฟฟ้ าหรื อ แสงสว่ า ง
สํารอง
10.2.11 เ ตี ย ง ไฟ แล ะโคม ไฟแบ บ
มาตรฐาน
10.2.12 ชุดอุปกรณ์ การผ่ าตัด
10.2.13 โทรศัพท์ ไว้ โทรกรณีฉุกเฉิน
11. เอกสารและแบบฟอร์ มประจํ า ห้ อ ง
ผ่ าตัด
11.1 ใบยินยอมการผ่ าตัด

ข้อคิ ดเห็น
เห็ นด้วย ไม่เห็ นด้วย

ข้อเสนอแนะ

รายการตรวจ

ข้อคิ ดเห็น
เห็ นด้วย ไม่เห็ นด้วย

ข้อเสนอแนะ

11.2 ใบตรวจสอบชื อ สกุล ตํ า แหน่ ง
ผ่ าตัด ตรวจเช็คอุปกรณ์ผ่าตัดเพือป้องกัน
ผ่ าตัดผิดคน ผิดตําแหน่ ง
11.3 สมุดลงทะเบียนการผ่าตัด
11.4 เอกสารบันทึกการผ่าตัด /การทํา
หัตถการ โดยแพทย์ผ้ ทู ําหัตถการนัน
Operative note
ส่ วนที 3 ความคิดเห็น ข้ อเสนอแนะ โดยรวมต่ อร่ างบันทึกการตรวจมาตรฐานคลินิกเวชกรรม
และคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมเบ็ดเสร็จ (ตรวจอนุญาตเปิ ดใหม่ )
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
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ร่ างแนวทางการตรวจมาตรฐานคลินิกเวชกรรมและคลินิกเฉพาะทางด้ านเวชกรรม
(ตรวจเพือประกอบการพิจารณาอนุญาต)
ลักษณะ
คลินิกเวชกรรม
คลินิกเฉพาะทาง ด้านเวชกรรม สาขา.....................................
ส่ วนที 1 ข้ อมูลทัวไป
ตามที (ระบุชือเต็ม/ของบุคคล/นิตบุคคล) ..............................................................................
ได้ยื นคํา ขอรั บ อนุ ญ าตให้ ป ระกอบกิ จ การสถานพยาบาลและ (ระบุ ชื อผู ้ด ํา เนิ น การ
สถานพยาบาล) ................................ได้ยืนคําขอรับอนุ ญาตให้ดาํ เนิ นการสถานพยาบาล
ไว้เมือ วันที .................................เดือน...................................พ.ศ. ...........................................
สถานพยาบาลชือ........................................................................................................................
ตังอยูเ่ ลขที ....................ซอย/ตรอก.................................ถนน........................หมูท่ ี..................
แขวง/ตําบล.........................เขต/อําเภอ....................จังหวัด.................รหัสไปรษณี ย.์ ..............
วัน เวลา เปิ ดทําการ ..................................................................................................................
...................................................................................................................................................
การบริ การทีจัดให้มีเพิมเติม  ศัลยกรรม
 ศัลยกรรมตกแต่ง  ล้างไต
 ทรี ตเม้นท์ผิวหน้า  เอ็กซเรย์
 ฝั งเข็ม
 แล็บเบือง
อืน ๆ...................................................
...................................................................................................................................................
พนักงานเจ้าหน้าที ได้มาตรวจตามที ขออนุญาต เมือวันที ........................................ปรากฏผล
การตรวจ ดังนี คือ

1.ผู้ขอรับอนุญาตให้ ดําเนินการทียืนคําขออนุญาตให้ ดาํ เนินการสถานพยาบาล
 1.1 ให้ผดู ้ าํ เนินการสถานพยาบาลตรวจสอบความถูกต้อง ในเอกสารคําขอรับ
ใบอนุญาตให้ดาํ เนิ นการสถานพยาบาล (แบบ ส.พ.18) พร้อมลงลายมือชือต่อหน้าพนักงาน
เจ้าหน้าทีอีกครัง เพือยืนยันความถูกต้อง
 1.2 กรณี ทีผูข้ อรับอนุญาตให้ดาํ เนิ นการกําลังศึกษา/อบรม เพิมเติม ต้องมีเอกสาร
รับรอง เรื องระยะเวลาการศึกษา/อบรมจากสถาบัน นันๆ ซึ งเวลาที ยืนขออนุญาต
สถานพยาบาลต้องไม่ซาซ้
ํ อนกับคลินิ ก
2.ผู้ประกอบกิจการสถานพยาบาลทีไม่ ได้เ ป็ นเจ้าของอาคาร/สถานทีตังคลินิก
 2.1 มีเอกสารยินยอมให้ใช้สถานที
3.ลักษณะทีตัง
 อาคารสถานพยาบาลโดยเฉพาะ  อาคารอยูอ่ าศัย
 ห้องแถว
 ตึกแถว
 บ้านแถว
 บ้านแฝด
 ศูนย์การค้า
 อาคารพาณิ ชย์.......ชัน คลินิกตังอยูช่ นที
ั ...............
 คอนโดมิเนี ยมที อยู่อาศัย
 คอนโดมิเนี ยมสํานักงาน
 อืน ๆ
.……………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
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4.พืนทีให้ บริการประกอบด้ วย
ชัน 1 ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
ชัน 2 ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
ชัน 3 …………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
ชัน 4 ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
ชัน …………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
5.เครืองมือพิเศษ ได้ แก่
 เครืองเอกซเรย์ จํานวน ….เครือง
 เครืองเลเซอร์จํานวน…….…ตัว
 ไอออนโต
โฟโน
 เครืองอัลตราซาวด์
 เครืองกรอผิว
 เต้านมเทียมซิลิโคนใช้ ฝังในร่ างกาย
 เครืองหรืออุปกรณ์ ทีใช้ ภายนอกเพือเสริมหรือกระชับเต้านม
 อืน ๆ ……………………………………………………………………………………
 5.1 แนบสําเนาใบอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ส่ วนที 2 การตรวจลักษณะสถานพยาบาล
โปรดใส่ เครื องหมาย  ในช่องว่างเมื อถูกต้องและเครื องหมาย × เมื อไม่จัดให้ มี
หรื อไม่ถูกต้องในช่องว่าง กรณี ไม่มีบริ การที เกี ยวข้องในหัวข้อนัน ๆ เครื องหมาย – ในช่ อง
ผลการตรวจ
รายการตรวจ

ผลการตรวจ
ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง

หมายเหตุ

1. ลักษณะโดยทัวไปของสถานพยาบาล
1.1 ตังอยู่ในทําเลที สะดวก ปลอดภัย
และไม่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพ
1.2 อาคารต้องมันคงแข็งแรง ไม่อยูใ่ น
สภาพชํา รุ ด หรื อเสี ยงต่ออัน ตรายจาก
การใช้สอย
1.3 บริ เวณทังภายนอกและภายในต้อง
สะอาด เป็ นระเบียบเรี ยบร้อย จัดแบ่งพื นที
ใช้สอยอย่างเหมาะสม และมีสิ งอํานวย
ความสะดวกแก่ผู ้ป่วย โดยมี ลัก ษณะ
ดังนี
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1.3.1 มี พื นที โดยรวมไม่ ต ํากว่า 20
ตารางเมตร โดยส่ ว นแคบที สุ ด ต้อ งมี
ความกว้างไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร
1.3.2 มี ส่ ว นที นังพักคอยของผู ้ป่ วย
และญาติ ที เหมาะสม ไม่น้อยกว่า 5-10
ทีนังและทีนังต้องมีพนักพิง
1.4 การสั ญ จรและการเคลื อนย้า ย
ผู ้ ป่ วย ต้ อ ง กระ ทํ า ไ ด้ โ ด ยส ะ ดว ก
โดยเฉพาะเมือเกิดภาวะฉุ กเฉิ น
1.4.1 ขนาดความกว้า งของประตู
เข้า-ออก ไม่ตากว่
ํ า 80 เซนติ เ มตร และ
ผู้พกิ ารสามารถเข้ าออกได้อย่างสะดวก
1.4.2 มี ทางลาดเอี ย งสําหรับรถเข็น
ผูป้ ่ วย กรณี ทีข้ างหน้ า ทางเข้ าคลินิ กมี
ความสู ง ไม่ สะดวกแก่ ค นพิ ก ารหรื อ
ผู้ป่วยสู งอายุทีใช้ รถเข็น

ผลการตรวจ
ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง

หมายเหตุ

รายการตรวจ

ผลการตรวจ
ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง

หมายเหตุ

1.5 มีห้องตรวจหรื อห้องให้ การรั กษา
เป็ นสัดส่ วนและมิดชิด
1.5.1 ขนาดห้ อ งตรวจหรื อห้ อ งให้
การรักษามีขนาดมาตรฐาน ไม่ตากว่
ํ า2
เมตร x 2.3 เมตรและต้องมี ประตู เปิ ดปิ ด อย่างชัดเจน กันเป็ นสัดส่ วน
1.5.2 ภ า ย ใ น ห้ อ ง ต ร ว จ ต้ อ ง
ประกอบด้วย โต๊ะตรวจโรค 1 ตัว เตี ยง
ตรวจโรค 1 เตี ยง ที ได้ม าตรฐานทาง
การแพทย์
1.5.3 อ่างฟอกมื อชนิ ดไม่ใช้มือเปิ ดปิ ดนําเช่ น ก๊อกนําแบบก้ านยาว ก๊ อกนํา
แบบใช้ เท้ าเหยียบเปิ ด-ปิ ดนํา หรื อ เป็ น
แบบเซนเซอร์ พร้ อมมี สบู่ เหลวผ้าเช็ ด
มือหรื อกระดาษเช็ดมือทีใช้ครังเดียว
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1.6 มีห้องนําห้องส้วมทีถูกสุ ขลักษณะ
อย่ า งน้ อ ยห นึ งห้ องห รื อ มี ห้ อ งนํ า
ให้บริ การในบริ เวณใกล้เคียง
1.7 มีแสงสว่างและการระบายอากาศ
เพี ยงพอ ไม่มีกลินอับทึ บ (หากความสู ง
ของสถานพยาบาลตํากว่า 2.6 เมตร ต้อง
เพิ มพัดลมดูด อากาศ สัดส่ วน 1 ตัว ต่อ
พืนที 20 ตารางเมตร เสมอ)
1.8 มีระบบการเก็บและกําจัดมูลฝอย
และสิ งปฏิ กูลที เหมาะสม มี ภาชนะใส่
มู ล ฝอ ยติ ด เชื อ (ใช้ ถุ ง สี แดง เขี ย น
ข้อความ “ขยะติ ดเชื อ”) แยกต่างหาก
จากภาชนะใส่มูลฝอยทัวไป (ใช้ถุงสี ดาํ
เขียนข้อความ “ขยะทัวไป”)และมี การ
กําจัดอย่างเหมาะสม
1.8.1 ทุกห้องตรวจและทุกห้องที ให้
การรักษาผูป้ ่ วย ต้องมีถงั ขยะทัวไป–

ผลการตรวจ
ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง

หมายเหตุ

รายการตรวจ

ผลการตรวจ
ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง

หมายเหตุ

ถัง ขยะติ ด เชื อที มี ลกั ษณะถัง ขยะแบบ
เหยี ยบให้เ ปิ ด-ปิ ด มี ฝาปิ ดมิด ชิ ดวางคู่
กันทุกห้อง
1.8.2 มี ส ัญ ญา/หนัง สื อตอบรั บการ
ขนถ่ า ยขยะติ ด เชื อของการจ้ างบริ ษ ัท
กํ า จั ด ข ย ะ ติ ด เ ชื อ ห รื อ อา จ แ ส ด ง
ใบเสร็ จรับเงินทีเป็ นเดือนปั จจุบนั
1.9 มี ร ะ บบ ค วบ คุ ม กา รติ ด เชื อ ที
เหมาะสม (นอกเหนื อจากพิจารณาใน
ภาพรวมแล้ว ให้ตรวจสอบการทําความ
สะอาดและทําให้เครื องมือปราศจากเชือ
ในห้องบําบัดรักษาหรื อในบริ เวณ
ทีมีงานหัตถการด้วย)
1.9.1 ทํ า ค ว า ม ส ะ อ า ด ด้ ว ย
Autoclave(กรณี ทีมีการให้ บริ การผ่ าตัด
ต้ องมีเครือง Autoclave ด้ วย)
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1.9.2 แช่นายาฆ่
ํ าเชือ/อบแก๊ ส
1.9.3 ขันตอน/วิธีการทําให้เ ครื องมือ
สะอาดปราศจากเชื อและวิธีกาํ จัดของมี
คม ติดในที เปิ ดเผยภายในคลินิก
1.10 กรณีบ ริ การเอกซเรย์ การบริ การ
จะต้ องได้ มาตรฐานและได้ รับอนุญาตจาก
หน่ วยงานที รั บ ผิ ด ชอบตามกฎหมาย
หรื อหน่ วยงานอืนทีได้รับมอบหมาย
1.10.1 มีหนังสือแจ้ งหรื อเอกสารการ
ติดต่ อจากกรมวิท ยาศาสตร์ การแพทย์
เพือนัดหมายมาตรวจสอบ
1.10.2 เครื องใช้ ทัวไป
1.10.2.1 มี ต้ เู ก็บอุปกรณ์ เครื องมื อ
ทางรั งสีเทคนิคเป็ นสัดส่ วน
1.10.2.2 โต๊ ะ หรื อชั นสํ า หรั บ วาง
อุปกรณ์ เครื องมือ เครื องใช้

ผลการตรวจ
ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง

หมายเหตุ

รายการตรวจ

ผลการตรวจ
ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง

หมายเหตุ

1.10.2.3 เสื อผ้ า สํ า หรั บ การตรวจ
ทางรังสี
1.10.2.4 เครื องมื อ วั ด ความหนา
ผู้ป่วย (ถ้ามี)
1.10.3 เครื องมื อ อุ ปกรณ์ ในการ
ตรวจวินิจฉัยและรั กษา
1.10.3.1 อุ ป กรณ์ ป้ องกั น อัน ตราย
จากรั งสีสําหรั บผู้ป่วย
1.10.3.1.1 เสือตะกัวและปลอกคอ
ตะกัว (Thyroid Shield)
1.10.3.1.2 ฉากกันรั งสี
1.10.3.2 ตู้ ส่ อ ง ฟิ ล์ ม ห รื อ
จอแสดงผลภาพถ่ า ยทางรั ง สี ร ะบบ
ดิจทิ ัล
1.10.3.2 เครื องวั ด รั ง สี ป ระจํ า
บุคคลสําหรั บเจ้ า หน้ าที ผู้ป ฏิบัติงานทุ ก
คน
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1.10.4 ในกรณีทีมีห้องถ่ายภาพ ต้ อ ง
มีความปลอดภัยทางรั งสี ดังนี
1.10.4.1 ประตูแ ละผนั ง ของห้ อ ง
ให้ บ ริ ก ารทางรั งสี วินิจฉั ยต้ อ งป้ องกัน
อั น ตรา ยจากรั งสี ไ ด้ และมี อุ ป กร ณ์
ป้ องกันอัน ตรายจากรั งสี ตามมาตรฐาน
ของสํานักงานปรมาณูเพือสันติ
1.10.4.2 ป้ ายสัญลักษณ์ แสดงเขตรั งสี
1.10.4.3 มี ไฟสั ญญาณแสดงการใช้
งานของเครื องกํ า เนิ ดรั ง สี ติ ดไว้ ด้ า น
นอกของประตู
1.10.4.4 ป้ ายคําเตือนผู้ป่วยมีครรภ์ ให้
แจ้งเจ้าหน้ าที

ผลการตรวจ
ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง

หมายเหตุ
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หมายเหตุ

1.11 มีเครื องดับเพลิงขนาดเหมาะสม
ตามที กฎหมายท้องถิ นบัญญัติ และอยู่
ในสภาพ พ ร้ อ มใช้ง า น ติ ด ตั งในที
มองเห็ นได้ชดั เจน
1.11.1 ขนาดเครื องดับ เพลิ ง ไม่ ต าํ
กว่า 10 ปอนด์
1.11.2 มีเครื องดับเพลิงติดตังทุกชัน
1 . 11.3 ติ ด ตั งเ ค รื อง ดั บ เ พ ลิ ง
ส่ ว นบนสู ง จากพื นไม่ เ กิ น 1.5 เมตร
หรื อ วางกั บ พืน อยู่ใ นที มองเห็ น อย่ า ง
ชั ดเจน และควรมี ป้ ายแสดงจุดทีตังถัง
ดับเพลิง
1.12 มีป้ายเครื องหมายห้ามสูบบุหรี

145

รายการตรวจ
2.คลิ นิ ก ต้ อ งมี ลั ก ษณะการให้ บริ ก าร
ดังต่ อไปนี
2.1 มี ความปลอดภั ย มีความสะดวก
และเหมาะสมต่ อ ผู้ ใ ห้ บริ การแ ละ
ผู้รับบริ การ
2.2 มีการให้ บริ การทีได้มาตรฐานตาม
ลักษณะวิชาชี พ ตามทีสภาวิชาชี พหรื อ
คณะกรรมการวิชาชี พ ประกาศกําหนด
แล้วแต่กรณี
2.3 พืนทีให้ บริ การจะต้องมีพืนทีเชือม
และเปิ ดติดต่ อถึง กันได้ และไม่ ตังอยู่
ในพื นที เดี ย วกั บ สถานที ขายยาตาม
กฎหมายว่ า ด้ ว ยยาหรื อพืนที เดี ยวกั บ
การประกอบอาชีพอืน
2.4 พืนทีให้ บริ การจะต้ องไม่ ตังอยู่ใน
สถานที เดี ย วกั บ สถานพยาบาลของ
กระทรวง ทบวง กรม กรุงเทพมหานคร

ผลการตรวจ
ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง
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เมืองพัทยา องค์การบริ การส่ วนจังหวัด
เทศบาล องค์ ก ารบริ การส่ วนตํ า บล
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ นอืน และ
สภากาชาดไทย ซึ งให้บริ การในลักษณะ
เดียวกัน
2.5 ในกรณี ทีมีการให้บริ การในอาคาร
เดียวกับการประกอบกิจการอื น จะต้อง
มีการแบ่งพืนทีให้ชดั เจน และกิจการอืน
ต้องไม่กระทบกระเทือนต่อ
การประกอบวิ ช าชี พ รวมทั งสามารถ
เคลือนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินได้ สะดวก
2.5.1 สถานพยาบาลต้องมีประตู เข้าออก คนละทางกับ การประกอบกิจการ
อืน
2.5.2 การกันพื นที ต้ อ งเป็ นสั ดส่ วน
แสดงให้เห็ นประจักษ์ ชัดเจนและถาวร
ที ได้มาตรฐานทางการแพทย์ และอ่ าง

146

รายการตรวจ
ฟอกมือชนิ ดที ไม่ใช้มือ เปิ ด-ปิ ดนํา สบู่
และ ผ้าเช็ดมื อ หรื อกระดาษเช็ดมือทีใช้
ครังเดียว
3. การแสดงรายละเอี ย ดเกี ยวกั บ ชื อ
สถานพยาบาล ผู้ประกอบวิชาชีพ หรื อผู้
ประกอบโรคศิ ล ปะในสถานพยาบาล
อั ต ราค่ ารั ก ษาพยาบาล ค่ า บริ ก ารและ
สิ ทธิผ้ปู ่ วย
3.1 มี ป้ ายชื อสถานพยาบาล เป็ นไป
ตามกฎกระทรวง
3.1.1 ป้ ายชือสถานพยาบาลต้องเป็ น
สี เหลียมผืนผ้า ขนาดความกว้างของป้ าย
ไม่น้อยกว่า 40 เซนติ เมตร ความยาวไม่
น้อยกว่า 120 เซนติเมตร

ผลการตรวจ
ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง
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3.1.2 จั ด ทํ า แ ผ่ น ป้ า ย แส ด ง ชื อ
สถานพยาบาลที เป็ นภาษาไทยขนาด
ความสู ง ไม่ ต ํ า กว่ า 10 เซนติ เ มตร
ตัวหนังสื อ สี เขียว สีพืนป้ ายสี ขาว
3.1.3 เลขทีใบอนุญาตขนาดความสู ง
ไม่ตากว่
ํ า 5 เซนติเมตร ตัวเลขสี เขียว
3.1.4 กรณี ใช้ภาษาต่างประเทศร่ วม
ด้ ว ย ต้อ งมี ชื อตรงกั น กั บ ภาษาไทย
ขนาดตัวอักษรต้องเล็กกว่าภาษาไทย
3.2 ติ ด ตังป้ ายชื อสถานพยาบาลใน
ตํ า แห น่ งที มองเห็ นไ ด้ ช ั ด เจนจ าก
ภายนอกและเหมาะสม
3.3 ชื อสถานพยาบาลไม่มี ข อ้ ความ
ลักษณะชักชวนโอ้อวดเกิน จริ งหรื ออาจ
สื อให้เข้าใจผิด
3.3.1 คํา นํา หน้ าชื อหรื อต่ อ ท้ ายของ
ชื อคลิ นิ ก ต้ อ งประกอบด้ ว ยลั ก ษณะ
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คลินิ ก และลั ก ษณะการให้ บ ริ การของ
คลินิกทีขออนุญาต
3.3.2 กรณี ใช้ ชือภาษาต่ างประเทศด้ ว ย
ขนาดตั ว อั ก ษรต้ องเ ล็ ก กว่ าอั ก ษ ร
ภาษาไทยและตรงกันกับชือคลินิกที เป็ น
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 ออ้ า ง อิ ง ส ถ า บั น
พระมหากษัตริ ย์ เว้ นแต่ได้ รับ พระบรม
ราชานุญาต
3.3.4 คลินิกทีตังอยู่ในอําเภอหรื อ
ในเขตเดี ยวกัน จะต้ อ งมี ชือไม่ ซํ ากัน
เ ว้ นแ ต่ ผู้ ขอรั บอนุ ญา ตเ ป็ น บุ ค คล
เดี ย วกั น หรื อ มี ห นั ง สื อ ยิน ยอมจากผู้
ได้ รั บ ใบอนุ ญ าตให้ ประกอบกิ จ กา ร
คลินิก เดิม ให้ ใช้ ชือซํ ากั น ได้ แต่ ต้อ งมี
ตัวอักษรหรื อหมายเลขเรี ยงลําดับหรื อ

ผลการตรวจ
ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง
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ทีตังสถานทีต่อท้ ายชือคลินิก
3.4 มี ข้ อ ค ว า ม แ ส ด ง วั น เ ว ล า
ให้ บริ การไว้ โ ดยเปิ ดเผย มองเห็ น ได้
ชั ดเจนจากด้ า นนอกคลินิก และตรงกับ
เวลาทีขอรั บอนุ ญาตให้ ประกอบกิจการ
สถานพยาบาล
3.5 มีบริ เวณทีต้ องแสดงใบอนุ ญาต
ในบริ เวณทีเปิ ดเผย และเหมาะสม เช่ น
บริ เวณทีนังพักคอยของผู้รับบริ การ
3.6 มีบ ริ เวณทีใช้ แสดงหลักฐานการ
ชําระค่ าธรรมเนียมการประกอบกิจการ
สถาน พยา บาล(แ บบ ส .พ.12)ใน ที
เ ปิ ดเผยและเห็ น ได้ ชั ด เจน บริ เวณ
ทางเข้าสถานพยาบาล
3.7 หน้ า ห้ อ งตรวจมี บ ริ เวณให้ ติ ด
ป้ ายแสด งชื อ ภา พถ่ า ย แ ละเ ลขที
ใบอนุ ญ าตของผู้ ป ระกอบวิ ชาชี พ เวช
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กรรมที ให้ บริ ก าร หากมี ผู้ ป ระกอบ
วิ ชา ชี พ / ผู้ ป ร ะก อ บ โ รคศิ ล ป ะอื น
ปฏิบัติงานให้ ยนื สพ.6 ทุกคนและแสดง
ป้ ายนีไว้ในบริ เวณที เปิ ดเผยและเห็ นได้
ชัดเจน
3.8 แสดงอัต ราค่ า บริ ก ารและค่ า
รั กษาพยาบาลให้ ครอบคลุมการบริ การที
เรี ยกเก็บ โดยแสดงอัตราราคาต่ อหน่ วย
และระบุข้อความด้ วยอักษร ภาษาไทย
โดยแสดงไว้ ในที เปิ ดเผยให้ ผู้รับบริ การ
สามารถเห็นได้ ง่าย โดยจัดทําเป็ นแผ่ น
ประกาศ แผ่นพับ เล่ม หรือแฟ้ มเอกสาร
หรื อ โปรแกรมคอมพิว เตอร์ แสดงให้
ผู้ป่วยทราบ
3.9 มีป้ายแสดงให้ผรู้ ับบริ การทราบว่า
สามารถสอบถามอัตราค่าบริ การและค่า
รั ก ษ าพยาบาลได้ จ ากที ใด ด้ วยตั ว

ผลการตรวจ
ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง
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อักษรไทย ขนาดความสูงไม่ น้อยกว่า 10
เซนติเมตร แสดงไว้ ในทีเห็นได้ชัดเจน
3.10 แสดงคําประกาศสิ ท ธิ ผู ้ป่ วยไว้
ในที เปิ ดเผ ยและเห็ นได้ง่ า ยอ่ า นได้
ชั ดเจน ด้ ว ยตั วอักษรไทย ขนาดความ
สู งไม่ น้อยกว่ า 1 เซนติเมตร บริ เวณที
พักคอยของผู้รับบริ การ
3.11 กรณีมีการโฆษณาสถานพยาบาล
ให้ กระทําได้ ดังต่ อไปนี
3.11.1 การโ ฆษ ณ าคุ ณ วุ ฒิ ห รื อ
ความสามารถของ ผู้ป ระกอบวิ ชาชี พ
เวชกรรมให้เป็ นไปตามกฎหมายว่ าด้วย
การประกอบวิชาชีพเวชกรรม
3.11.2 ก า ร โ ฆ ษ ณ า บ ริ ก า ร ท า ง
การแพทย์ ให้ แจ้ ง เฉพาะบริ การที มีใ น
สถานพยาบาล ตามวั น เวลา ที มี ก าร
ให้ บริ การ หากมี โฆษณาการให้ บ ริ การ
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ฝั งเข็มต้ องแนบเอกสารผ่ านการอบรม
จากสถาบั น ที กระทรวงสาธารณสุ ข
รั บรอง
3.11.3 ก า ร โ ฆ ษ ณ า อั ต ร า ค่ า
รั กษ า พยาบาล ห รื อค่ าบริ การที มี
เ งื อ น ไ ข จะ ต้ อ ง แ จ้ งเ 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
ให้ บริ การ และจะต้องกําหนดวัน เริ มต้ น
และสินสุ ดของระยะเวลาทีชัดเจน
3.11.4 ห้ า มใช้ ข้อ ความอั น เป็ นเท็ จ
หรื อข้ อคว าม ที ไ ม่ มี มู ลควา มจ ริ ง
ทั งหม ด หรื อเพี ย งบางส่ วนหรื อมี
ลักษณะเป็ นการหลอกลวง หรื อปกปิ ด
ความจริ ง หรื อทําให้ เข้าใจผิดว่าเป็ นจริง
3.11.5 ห้ ามโฆษณาโดยใช้ ข้อความที
ทํ า ใ ห้ บุ ค ค ล ทั ว ไ ป เ ข้ า ใ จ ว่ า ใ น
สถานพยาบาลมี ผ้ ู ป ระกอบวิ ช าชี พ
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(บุ ค ลากร) เครื องมื อ เครื องใช้ และ
อุป กรณ์ ท างการแพทย์ แต่ ข้อ เท็ จ จริ ง
กลับไม่ มีให้ บริการในสถานพยาบาล
3.11.6 ห้ า มโฆษณาโดยใช้ ส ถาบั น
หน่ ว ยงาน องค์ ก ร หรื อ บุ ค คลที ไม่ ใ ช่
หน่ ว ยงานของรั ฐรั บรองมาตรฐานเว้ น
แต่ได้ รับอนุญาตจากผู้อนุญาต
3.11.7 ห้ามโฆษณาแจ้ งบริ การโรคที
ไม่ มี อ ยู่ใ นสาขาที ผู้ ป ระกอบวิช าชี พ มี
หนังสืออนุมัติบัตรหรื อวุฒิบัตร
3.11.8 ห้ าม โฆษ ณาการอ้ างอิ ง
รายงานวิชาการ ผลงานวิจัย สถิติ หรื อ
ยื น ยั น หรื อ รั บรองข้ อ เท็ จ จริ งอั น ใด
อัน หนึ งในการโฆษณา เพื อแสดงหรื อ
เ ปรี ยบเ ที ย บ ควา มสามารถในการ
ให้ บ ริ ก ารหรื อ การรั ก ษาพยาบาลโดย
ข้ อ มู ลที อ้ า งอิง มิใ ช่ ข้อ มู ล ข่ า วสารทาง
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รายการตรวจ
ราชการ เว้ น แต่ ได้ รั บ อนุ ญ าตจากผู้
อนุญาต
3.11.9 ห้ ามใช้ ข้อความหรื อรู ปภาพ
โอ้ อ วดเกิ น ความจริ ง หรื อข้ อความที
กล่ า วอ้ า งหรื อ บ่ ง บอกว่ า ของตนเอง
ดีก ว่ า เหนื อ กว่ า ดีที สุ ด รายแรก แห่ ง
แรก รั บรองผล 100% หรื อกา ร
เปรี ยบเทียบหรื อการใช้ ข้อความอืนใด ที
จะทําให้ ผ้ ูรับบริ การ เข้ าใจว่ าการบริ การ
ของสถานพยาบาลแห่ ง นัน มี คุณภาพ
มาตรฐานทีดีกว่า เหนือกว่ า หรื อ สู งกว่ า
สถานพยาบาลอืน หรื อเกิดความคาดหวัง
ว่ า จะได้ รั บบริ ก ารที ดี กว่ า หรื อ ได้ ผ ล
สู งสุ ด
3.11.10ห้ า ม โ ฆ ษ ณ า กิ จ ก า ร
สถานพยาบาลหรื อการโฆษณาความรู้
ความสามารถ ความเชี ยวชาญในการ

ผลการตรวจ
ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง

หมายเหตุ

รายการตรวจ

ผลการตรวจ
ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง

หมายเหตุ

รั กษ าพยาบาล หรื อประ สิ ท ธิ ภาพ
ประสิทธิผลของผู้ประกอบวิชาชีพหรื อ
สรรพคุณของเครืองมือเครืองใช้ ของ
สถานพยาบาล หรื อกรรมวิธี การรั กษา
หรื อโรคทีให้ การรั กษาหรื อ เปรี ยบเทียบ
ผลก่อนและหลังการรั กษาไปในทํ านอง
ให้ เข้ า ใจผิ ด โดยไม่ ถู ก ต้ อ งตามหลั ก
วิชาการทีเป็ นมาตรฐานวิชาชีพหรื อทํ า
ให้ ประชาชนเ กิ ด ความคาดหวั ง ใน
สรรพคุณเกินความจริ ง
3.11.11 ห้ า ม โ ฆ ษ ณ า โ ด ย ใ ช้ ชื อ
สถานพยาบาลหรื อ ข้ อความที ทํ า ให้
ผู้รั บบริ การหรื อ ประชาชน อ่ าน ฟ้ ง ดู
แ ล้ ว เ ข้ า ใ จ ผิ ด ห รื อ ห ล ง เ ชื อ ว่ า
สถานพยา บาลนั น มี ก า รป ระกอบ
กิจการดังทีโฆษณาซึ งไม่ ตรงกับทีได้ รับ
อนุญาตให้ ประกอบกิจการ
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3.11.12 ห้ ามการโฆษณาการให้ บริ การ
“ฟรี ” เว้ น แต่ ได้ รั บ ความเห็ นชอบจาผู้
อนุญาต ทั งนี ต้ องกํา หนดวั น เวลา และ
สถานที ให้ บริ การและจะต้ องแสดง
รายละเอี ยดว่ าให้ บริ ก ารฟรี เรื องใดให้
ชัดเจน
3.11.13 ห้ ามโฆษณาการแถมพก
แลกเปลียน ให้ สิทธิ ประโยชน์ รางวัลหรื อ
เสียงโชค เว้นแต่ การให้ สิทธิ ประโยชน์ นัน
ผู้ รั บบริ การได้ รั บประโยชน์ โดยตรงและ
มาตรฐานการรั บบริ การทางการแพทย์ ต้อง
ไ ม่ ตํ า ก ว่ า ม า ต ร ฐ า น ทั ว ไ ป ข อ ง
สถานพยาบาล และต้ องระบุ เ งื อนไข
รายละเอี ยดของสิ ทธิ ประโยชน์ ต่าง ๆ ให้
ชั ดเจน และต้ องกํ าหนดวั น เริ มต้ นและ
สิ นสุ ดของระยะเวลาที ให้ สิ ทธิ ประโยชน์
นัน ๆ

ผลการตรวจ
ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง

หมายเหตุ

รายการตรวจ

ผลการตรวจ
ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง

หมายเหตุ

4.ชนิดและจํานวนเครื องมื อ เครื องใช้ ที
จําเป็ นประจําสถานพยาบาล
4.1 เวชระเบียน
4.1.1 มีต้หู รือชันหรืออุปกรณ์ เก็บ
เวชระเบี ยนทีมันคง ปลอดภั ยและต้ อ ง
จัดให้ เป็ นระเบียบสามารถค้ นหาได้ ง่าย
4.1.2 มี ก ารจั ด เตรี ย มทะเบี ย น
ผู้ป่วย มีรายการดังต่อไปนี
4.1.2.1 ชื อ นามสกุ ล อายุ ของ
ผู้รับบริ การ
4.1.2.2 เลขทีประจําตัว
ผู้รับบริ การ
4.1.2.3 วัน เดือน ปี ทีมารับบริ การ
4.1.3 มีเวชระเบี ยน หรื อ บัตรผูป้ ่ วย
ที สามารถ บั น ทึ ก รายละเอี ย ด ตามที คงเดิมไม่เปลียนแปลง
กฎกระทรวงกําหนด
4.1.3.1 ชือสถานพยาบาล
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รายการตรวจ

ผลการตรวจ
ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง

4.1.3.2 เลขบัตรประจําตัวประชาชน
ผูป้ ่ วย
คงเดิมไม่เปลียนแปลง
4.1.3.3 วัน เดือน ปี ทีมารับบริ การ
4.1.3.4 ชือ นามสกุล อายุ เพศ ทีอยู่
หมายเลขโทรศั พ ท์ (ถ้ า มี ) และข้ อ มู ล
ส่ ว นบุ ค คลอื น ๆ ของผู้ ป่ วย เช่ น เชื อ
ชาติ สั ญ ชาติ สถานภาพสมรส เลขที
บัตรประจําตัวประชาชน
4.1.3.5 อาการเจ็ บ ป่ วย การแพ้ย า
ผลการตรวจทางร่ างกายและผลการ
ตรวจทางห้องปฏิบตั ิชนั สูตรของผูป้ ่ วย คงเดิมไม่เปลียนแปลง
4.1.3.6 การวินิจฉัยโรค
4.1.3.7 การรักษา
4.1.3.8 ลายมื อผูป้ ระกอบวิชาชีพ
เวชกรรมทีให้การรักษาพยาบาล

หมายเหตุ

รายการตรวจ

ผลการตรวจ
ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง

หมายเหตุ

4.2 เครื องใช้ทวไป
ั ในห้องตรวจโรค
ทุกห้ องต้ องประกอบด้วย
4.2.1 โต๊ะตรวจโรค พร้อมเก้าอี
4.2.2 เตี ยงตรวจโรคที ได้ม าตรฐาน
ทางการแพทย์ พร้อมอุปกรณ์
4.2.2.1 มีขนาดทีได้มาตรฐานทาง
การแพทย์ พื นแข็งสามารถช่ว ยฟื นคื น คงเดิมไม่เปลียนแปลง
ชีพ (CPR) ได้ตามหลักวิชาชีพ
4.2.2.2 ต้ อ ง มี บั น ไ ด ขึ น เ ตี ย ง
(Step) และไม่ใช่เตี ยงที มี การยกระดับ
ขึ นลง เช่น เตีย งที ให้ บริ การ ความงาม
หรื อเสริ มสวย
4.2.2.3 มี ป ลอกหมอน ผ้ า ปู เ ตีย ง
และผ้ า คลุ ม ตัวผู้ป่วย ปริ มาณเพียงพอ
ต่ อการให้ บริการ
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ผลการตรวจ
ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง

4.3 เครื องมื อ หรื ออุ ป กรณ์ ใ นการ
ตรวจและวินิจฉัยโรค จะต้องมี
4.3.1 หู ฟัง (Stethoscope)
คงเดิมไม่เปลียนแปลง
4.3.2 เครื องวัด ความดัน โลหิ ต
(Sphygmomanometer)
4.3.3 ปรอทวัดอุณหภูมิร่างกาย หรื อ
อุป กรณ์ วดั อุ ณ หภู มิป ริ ม าณที เพี ยงพอ
ต่อการให้บริ การ
4.3.4 ไฟฉาย ไม้กดลิน
4.3.5 เครื องชังนํ าหนัก และอุปกรณ์
วัดส่ วนสู ง
5. ยา และเวชภัณฑ์ ในสถานพยาบาล
5.1 มี ย าและเวชภัณ ฑ์ อืนที จํา เป็ น คงเดิมไม่เปลียนแปลง
โดยมี จํ า นวน รายการและประมาณ
เพี ยงพอ ตามลักษณะสถานพยาบาล

หมายเหตุ

รายการตรวจ

ผลการตรวจ
ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง

หมายเหตุ

5.2 ไม่มียาทีหมดอายุหรื อเสื อมสภาพ
(ให้ ใ ช้ภ าชนะบรรจุ ย าเดิ มที ได้ม าจาก
แหล่งผลิตยานัน)
5.3 มีอปุ กรณ์น ับเม็ดยา อย่างน้อยสอง คงเดิมไม่เปลียนแปลง
ชุด
5.4 ภาชนะบรรจุยาหรื อฉลากติดซอง
ยาให้ระบุชือและทีอยู่สถานพยาบาลชื อ
ผู ้ป่ วย ชื อยา วิ ธี ใช้ และต้ อ งระบุ ย า
หมดอายุอย่างชัดเจน
5.5 มี ตูห้ รื อ ชันเก็ บ ยาและเวชภัณฑ์ คงเดิมไม่เปลียนแปลง
เป็ นสัดส่ วน
5.6 มี ตู้ เ ย็ น สํ า ห รั บ เ ก็ บ ย า ห รื อ
เวชภัณ ฑ์อื น กรณี ที มี วคั ซี น หรื อยาที
ต้องเก็บไว้ในอุณหภูมิตาํ ตูเ้ ย็น นัน ต้อง
มี กา รคว บคุ ม อุ ณห ภู มิ มี ป รอท วั ด
อุณ หภู มิ และมีก ารบั น ทึ ก อุ ณหภู มิใ น
ตู้เย็น
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ผลการตรวจ
ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง

5.7 ยาต้ องมีทะเบียน เว้ นแต่ เป็ นการ
ผลิตตามใบสังยาของ ผู้ประกอบวิชาชีพ
เวชกรรมที สั งให้ สํา หรั บ คนไข้ เ ฉพาะ
รายของสถานพยาบาล กรณีการผลิตยา
ของสถานพยาบาลต้ องมีม าตรฐานการ
ผลิต การแสดงฉลากและวันหมดอายุใ ห้
ชั ด เจนมี บั น ทึ ก การผลิ ต ให้ สามารถ
ตรวจสอบย้อนหลังได้
5.8 ชุดช่วยชีวิตฉุ กเฉิ น ประกอบด้วย
5.8.1 มีอปุ กรณ์ช่วยชีวิตฉุ กเฉิ น อย่าง
น้อย ได้แก่ ถุงบีบลมพร้อมหน้ากากช่วย
หายใจ ของเด็กหรื อผู้ใหญ่ ตาม ลักษณะ
การให้ บริ การของสถานพยาบาล
5.8.2 ยา เวชภัณ ฑ์ แ ละเครื องมื อ
แ พ ท ย์ อื น ที ส า ม า ร ถ ใ ห้ ก า ร คงเดิมไม่เปลียนแปลง
รั ก ษ าพ ยาบ าลและช่ ว ยชี วิ ต ผู ้ ป่ วย
ฉุ ก เฉิ นตามลั ก ษณะสถานพยาบาล

หมายเหตุ

รายการตรวจ

ผลการตรวจ
ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง

หมายเหตุ

ได้แก่
5.8.2.1 ยาฉี ด 1:1000 Adrenaline
พร้อม Disposable Syringe & needle
คงเดิมไม่เปลียนแปลง
5.8.2.2 ยาฉี ด 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 ชนิ ด ฉี ด
หรื ออมใต้ ลิน หรือ Isosorbide dinitrate
ชนิดอมใต้ลิน
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ผลการตรวจ
ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง

5.8.2.9 ชุ ดให้ ส ารนําทางหลอด
เลือดดํา (IV fluid with set) ได้ แก่
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
5.8.2.11 Stand ทีเคลือนย้ายได้
5.8.2.12 Medicut
คงเดิมไม่เปลียนแปลง
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 มีแผนการส่ งต่ อผู้ป่วย และการ
เตรี ย มควา มพร้ อมในสถานการณ์
ฉุกเฉิน

หมายเหตุ

รายการตรวจ

ผลการตรวจ
ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง

หมายเหตุ

5.8.3.1 แบบฟอร์ ม การส่ งต่ อ ผู้ป่ วย
(ใบ refer) ไปยั ง โรงพยาบาลที อยู่
ใกล้ เคียงเมือเกิดภาวะฉุกเฉิน
5.8.3.2 เบอร์ โทรศัพท์ติดต่อฉุ ก เฉิ น คงเดิมไม่เปลียนแปลง
ติดไว้ในที เห็ นได้ชดั เจน
6.ในกรณี ที มี ผลิ ตภั ณ ฑ์ สุข ภาพไว้ จ่า ย
ให้ กั บ ผู้ ป่ วยจะต้ อ งเป็ นผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที
ถู ก ต้ อ งตามกฎหมาย เช่ น ผลิ ตภั ณ ฑ์
อาหารต้ อ งมี เ ลชสารบบอาหาร (อย.)
เครื องสําอางต้ องมี เลขจดแจ้ ง และต้อง
เป็ นการจ่ายภายใต้ คําสังแพทย์เท่ านัน
7.ในกรณี มี ห้ องบํ าบั ด รั ก ษา (ห้ อง
Treatment) จะต้ องมี
คงเดิมไม่เปลียนแปลง
7.1 เตียงสําหรับให้การรักษา
7.2 ยา เวชภั ณ ฑ์ และอุ ป กรณ์
สําหรับทําแผล ฉี ดยา ปริ มาณพอเพียง
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ผลการตรวจ
ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง

7.3 อุป กรณ์ เครื องมื อ เครื องใช้ มี
ระบบควบคุม การทําความสะอาดและ
ทําให้ปราศจากเชือทีเหมาะสม
7.4 มี ภ า ชน ะ ใ ส่ มู ล ฝ อ ย ติ ดเ ชื อ
(ใช้ถุ ง สี แ ดง เขี ย นข้อ ความ “ขยะติ ด คงเดิมไม่เปลียนแปลง
เชื อ”) แยกต่า งหากจากภาชนะใส่ มูล
ฝอยทัวไป
8. กรณี มี ห้ องตรวจภายใน (ห้ อ ง PV)
จะต้ องมี
8.1 ลักษณะเป็ นสัดส่วนมิดชิด
คงเดิมไม่เปลียนแปลง
8.2 เตียงสําหรับตรวจภายใน
8.3 ไฟส่ องตรวจ
8.4 อุปกรณ์การตรวจภายใน มี การทํา
ความสะอาด และทํา ให้ ป ราศจากเชื อ
อย่างเหมาะสม
8.5 ผ้า ปิ ดตา ผ้า คลุ ม ตัว ท่ อ นล่ า ง
ป้ องกันการเปิ ดเผยของผูป้ ่ วย

หมายเหตุ

รายการตรวจ

ผลการตรวจ
ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง

หมายเหตุ

9. กรณี มี ห้ องผ่ า ตัด เล็ ก (ไม่ มี เ ครื อง
ดมยา)
9.1 มาตรฐานความปลอดภั ยด้ า น
สถานทีห้ องผ่าตัดเล็ก
9.1.1 ขนาดพืนที ห้ องผ่ าตั ดเล็ก ไม่
น้ อยกว่ า 3 เมตร x 4 เมตร
9.1.2 เพดานของห้ อ งผ่ า ตัด ควรสู ง
อย่างน้ อย 3 เมตร
9.1.3 ประตูห้องผ่าตัดเป็ นประตูผลัก
หรื อ เป็ นแบบไม่ ใ ช้ มื อ เปิ ด บานประตู
ควรกว้ างไม่ น้อยกว่ า 80 เซนติเมตรและ
ควรมีช่องกระจกสําหรั บบุคคลภายนอก
มองเห็นภายในห้ องผ่าตัดได้
9.1.4 อ่ างฟอกมือชนิดไม่ ใช้ มือเปิ ดปิ ดนํา เช่ น ก๊อกนําแบบก้ านยาวก๊ อกนํา
แบบใช้ เข่าดันเปิ ด-ปิ ดนํา หรื อ เป็ นแบบ
เซนเซอร์ สบู่เหลว ผ้ าเช็ดมือ
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รายการตรวจ
หรื อกระดาษเช็ดมือทีใช้ ครังเดียว
9.1.5 ตู้ เ สื อผ้ า และห้ องสํ า หรั บ
เจ้ าหน้ าทีเปลียนเสือผ้ าและรองเท้ า
9.1.6 ตู้เสือผ้าและห้ องสํ าหรั บ ผู้ป่วย
เปลียนเสือผ้ าและรองเท้ า
9.2 มาตรฐานความปลอดภั ย เรื อง
เครื องมือแพทย์ /อุปกรณ์ และยาทีจําเป็ น
ในห้องผ่ าตัดเล็ก
9.2.1 ถังออกซิเจน
9.2.2 ถุงบีบลมพร้ อมหน้ ากากครอบ
ช่ วยการหายใจ (Ambubag)
9.2.3Patient mornitor ซึ งจะ
mornitor ผู้ ป่ วยในเ รื อง คลื นไฟฟ้ า
หั ว ใจ(EKG)ความดั น โลหิ ต (Blood
Pressure) ชีพจร (Pulse)และการวัด

ผลการตรวจ
ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง

หมายเหตุ

รายการตรวจ

ผลการตรวจ
ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง

หมายเหตุ

ความอิมตัวออกซิ เ จนของฮี โมโกลบิน
จากชีพจร (Oxygen Saturation)
9.2.4 เตียงและโคมไฟแบบมาตรฐาน
9.2.5 ชุ ด อุ ป กรณ์ ย าและเวชภั ณ ฑ์
ช่ วยฟื นคืนชีพประจําห้ องผ่ าตัด
9.2.6 ชุดอุปกรณ์ การผ่าตัด
9.2.7 โทรศัพท์ ไว้ โทรกรณีฉุกเฉิน
10.กรณีมีห้องผ่าตัดใหญ่
10.1 มาตรฐานความปลอดภั ยด้ าน
สถานทีห้ องผ่าตัดใหญ่
10.1.1 ขนาดพืนที ห้ องผ่ าตัดใหญ่ ไม่
น้ อยกว่ า 20 ตารางเมตร
10.1.2 เพดานของห้ องผ่ า ตัดควรสู ง
อย่างน้ อย 3 เมตร
10.1.3 พืนห้ อง ฝาผนัง เพดาน ผิว
เรี ยบทําความสะอาดง่ าย

158

รายการตรวจ
10.1.4 ประตู ห้ อ งผ่ า ตั ด เป็ นประตู
ผลัก หรื อ เป็ นแบบไม่ ใ ช้ มื อ เปิ ด บาน
ประตู ควรกว้ า งไม่ น้ อ ยกว่ า 1.2 เมตร
แ ล ะ ค ว ร มี ช่ อ ง ก ร ะ จ ก สํ า ห รั บ
บุ ค คลภายนอกมองเห็ น ภายในห้ อ ง
ผ่ าตัดได้
10.1.5 อ่ างฟอกมือชนิดไม่ ใช้ มือเปิ ดปิ ดนํา เช่ น ก๊อกนําแบบก้านยาว ก๊ อกนํ า
แบบใช้ เข่าดันเปิ ด-ปิ ดนํา หรื อ เป็ นแบบ
เซนเซอร์
10.1.6 ตู้ เ สื อผ้ า และห้ อ งสํ า หรั บ
เจ้ าหน้ าทีเปลียนเสือผ้ าและรองเท้ า
10.1.7 ตู้ เ สื อผ้ า และห้ องสํ า หรั บ
ผู้ป่วยเปลียนเสือผ้าและรองเท้ า
10.2 มาตรฐานความปลอดภั ยเรื อง
เครื องมือแพทย์ /อุปกรณ์ และยาทีจําเป็ น
ในห้องผ่ าตัดใหญ่

ผลการตรวจ
ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง

หมายเหตุ

รายการตรวจ

ผลการตรวจ
ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง

หมายเหตุ

10.2.1 ถังออกซิเจนหรื อออกซิ เ จนที
ส่ งผ่านมาทางท่ อส่ งก๊ าซ (Pipe line)
10.2.2 ถุ ง บี บลมพ ร้ อมห น้ า กา ก
ครอบช่ วยการหายใจ (Ambubag)
10.2.3Patient mornitor ซึ งจะ
mornitor ผู้ ป่ วยในเ รื อง คลื นไฟฟ้ า
หัวใจ (EKG) ความดันโลหิต (Blood
Pressure) ชี พ จร (Pulse) และการวัด
ความอิมตัวออกซิ เ จนของฮี โมโกลบิน
จากชีพจร (Oxygen Saturation)
10.2.4 เครื องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้ า
10.2.5 เครื องจีไฟฟ้ าห้ ามเลือด
10.2.6 เครื องดูดเสมหะ
10.2.7 ห้ องพักฟื น ควรมี ขนาดไม่ น้อย
กว่ า 8 ตารางเมตร และจะต้ องมีเครื อง
mornitor ผู้ป่วยไว้ ในห้ องพักฟื น
กรณีทีไม่ มีห้องพักฟื นแยกต่างหาก อาจ
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ใช้ ห้ อ งผ่ า ตั ด เป็ นห้ อ งสํ า หรั บ พั ก ฟื น
ผู้ป่วยแทนได้
10.2.8 มี เ ครื องดมยาสลบที ได้
มาตรฐานทางการแพทย์ และระบบแก๊ ส
ทางการแพท ย์ ซึ งมี สั ญ ญาณเตื อ น
อันตรายทุกห้ องทีขออนุญาตใช้ งาน
10.2.9 ชุ ด ใส่ ท่ อหา ยใจ (ชุ ด
Laryngoscope)
10.2.10 ระบบไฟฟ้ าหรื อ แสง
สว่างสํารอง
10.2.11 เตียงไฟและโคมไฟแบบ
มาตรฐาน
10.2.12 ชุดอุปกรณ์การผ่าตัด

ผลการตรวจ
ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง

หมายเหตุ

รายการตรวจ

ผลการตรวจ
ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง

หมายเหตุ

11. เอกสารและแบบฟอร์ ม ประจํ าห้ อ ง
ผ่ าตัด
11.1 ใบยินยอมการผ่ าตัด
11.2 ใบตรวจสอบชื อ สกุล ตํ าแหน่ ง
ผ่ าตั ด ตรวจเช็ ค อุ ป กรณ์ ผ่ าตั ด เพื อ
ป้ องกันผ่ าตัดผิดคน ผิดตําแหน่ ง
11.3 สมุดลงทะเบียนการผ่าตัด
11.4 เอกสารบั นทึ กการผ่ าตัด /การทํ า
หั ต ถการโดยแพทย์ ผ้ ู ทํ า หั ต ถการนั น
(Operative notes)

10.2.13 โ ท รศั พ ท์ ไว้ โท รกร ณี
ฉุกเฉิน
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ส่ วนที 3 ความเห็นของพนักงานเจ้ าหน้ าที
 อนุญาต
 ไม่อนุ ญาต เนื องจาก ………………………………………………………..
 อนุญาตโดยมีเงือนไขให้ปรับปรุ ง (โดยกําหนดเวลาตามความเหมาะสมของ
สภาพปั ญ หา แต่ ทงนี
ั ไม่ควรเกิ น 30 วัน หรื อตามความเห็ นของคณะอนุ ก รรมการสถาน
คณะอนุ กรรมการสถานพยาบาล หมายถึง คณะอนุ กรรมการสถานพยาบาลประจําจังหวัด
(สําหรับในส่ วนภูมิภาคหรื อคณะอนุกรรมการสถานพยาบาล ประเภทไม่รับ ผูป้ ่ วยไว้คา้ งคื น
(สําหรับพืนทีกรุ งเทพมหานคร)
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

ข่ ม ขู่ หรื อทําให้ ทรั พย์ สิน ของสถานพยาบาลหรื อ บุคคลในสถานพยาบาลเสี ยหาย สู ญหาย
หรื อเสือมค่าแต่ ประการใด
ลงชือ …………………………….……… ผูข้ ออนุ ญาตให้ ประกอบกิจการสถานพยาบาล
(…………………………………. ..)
ลงชือ …………………………………… ผูข้ ออนุ ญาตให้ ดาํ เนิ นการสถานพยาบาล
(…………………………………….)
วัน…………....เดือน…………..…..……..พ.ศ..…………....

ลงชือ …………………พนักงานเจ้าหน้าที ลงชือ ……………………พนักงานเจ้าหน้าที
(……………………………..)
(……………………..)
ลงชือ ………………………… พนักงานเจ้าหน้าที ลงชือ ………………………พยาน
(……………………………..)
(……………………….)
ข้ าพเจ้ าได้ อ่านและรั บ ทราบผลการตรวจสถานพยาบาลนีแล้ วและจะปฏิบัติตามคําสั งหรื อ
คําแนะนําของพนักงานเจ้ าหน้ าทีอย่างเคร่ งครั ด ทังนี พนักงานเจ้ าหน้ าทีไม่ ได้ ทํ าการละเมิด
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แบบสอบถาม
ร่ างแนวทางตรวจมาตรฐานคลินิกเวชกรรมและคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม
ตรวจลักษณะของสถานพยาบาลและการประกอบกิจการของสถานพยาบาลให้ เป็ นไปตาม
พระราชบัญญัตสิ ถานพยาบาล พ.ศ. 2541 (ตรวจเฝ้าระวัง)
คํานํา
การตรวจคลินิกเวชกรรมและคลินิ กเฉพาะทางด้านเวชกรรม นอกจากมีการตรวจ
มาตรฐานตามเกณฑ์ ของสํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะแล้ว ในส่ วนที
เกี ยวข้องกับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา มี การตรวจมาตรฐานหลายด้าน ได้แก่
1. การตรวจวัตถุออกฤทธิ ต่อ จิ ตและประสาท คลินิ กต้องมี การจัดทําบัญชี -รับ จ่าย (บจ.8 )
บัญชีรายเดือน (บจ.9) บัญชีรายปี (บจ.10) ให้สอดคล้องกับเวชระเบี ยน 2. ยาเสพติดให้โทษ
คลิ นิก ต้องจัด ทําใบสังจ่ า ยยาเสพติ ดให้ โ ทษในประเภท 2 (แบบ ย.ส.5) บัญ ชี รั บ -จ่ า ย
รายเดือน (แบบ ย.ส.6) บัญชีรับ-จ่าย รายปี (แบบ ย.ส.7) 3. ผลิตภัณฑ์สุ ขภาพในคลินิก เช่น
เครื องสํา อาง หรื อผลิ ตภัณ ฑ์เสริ มอาหาร นอกจากนี ในปั จจุ บ ัน คลิ นิกเวชกรรมและคลิ นิ ก
เฉพาะทางด้านเวชกรรม ยังไม่มีเกณฑ์มาตรฐานด้านห้องผ่าตัด ห้องเอกซเรย์
จุ ด ประสงค์ข องแบบสอบถามนี คื อ การรวบรวมข้อ คิ ด เห็ น ข้อ เสนอแนะ
เพื อพัฒนาร่ างแนวทางการตรวจมาตรฐานคลินิกเวชกรรมและคลินิกเฉพาะทางด้า นเวชกรรม
ซึงผูว้ ิจยั มีแนวคิดว่าในการเดินเข้าไปตรวจคลินิกควรจะตรวจให้ครบตามมาตรฐานกฎหมาย
สถานพยาบาล ด้านวัตถุออกฤทธิต่อจิตและประสาท ด้านยาเสพติดให้โทษ ด้านเครื องสําอาง
ผลิต ภัณ ฑ์เ สริ มอาหาร นอกจากนี ผู ้วิจ ัยได้เ สนอเกณฑ์มาตรฐานห้อ งผ่าตัด ห้ องเอกซเรย์
การตรวจด้านวัตถุออกฤทธิ ต่อจิ ตและประสาท และยาเสพติดให้โทษ ในคลิ นิกเวชกรรมและ

คลิ นิก เฉพาะทางด้า นเวชกรรม เพื อความสะดวกในการปฏิ บตั ิ งานทังเจ้าหน้าที และผู้รั บ
อนุญาต
คําชีแจง
1. แบบสอบถามฉบับนี ใช้สอบถามความคิดเห็ นของพนักงานเจ้าหน้าทีผูร้ ับผิดชอบ
การตรวจมาตรฐานคลินิกเวชกรรมและคลินิกเฉพาะทางด้า นเวชกรรมในส่ วนกลางและส่ วน
ภูมิภาค เกี ยวกับร่ างแนวทางการตรวจมาตรฐานคลิ นิ กเวชกรรมและคลิ นิ กเฉพาะทางด้า น
เวชกรรม (ตรวจอนุ ญ าตเปิ ดใหม่ ) เพื อนํา ผลที ได้ไปประกอบการพิ จารณา ในการแก้ไ ข
ปรับปรุ งการตรวจมาตรฐานคลินิกดังกล่าว
2. หน่ วยงานทีได้รับแบบสอบถาม ฯ ได้แก่ สํานักสถานพยาบาลและการประกอบ
โรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริ การสุขภาพ และสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด
3. เอกสาร 1 ชุดประกอบด้วยเอกสาร 5 ฉบับ ได้แก่
3.1 แบบสอบถามความคิ ดเห็ น ร่ างแนวทางการตรวจมาตรฐานคลินิ กเวชกรรม
และคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม (ตรวจอนุญาตเปิ ดใหม่) จํานวน 17 หน้า
3.2 แบบสอบถามความคิ ดเห็ นร่ างแนวทางการตรวจมาตรฐานคลินิ กเวชกรรม
และคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม (ตรวจเฝ้ าระวัง) จํานวน 19 หน้า
3.3 ร่ า งคําชี แจงแนวทางการตรวจมาตรฐานคลิ นิ กเวชกรรมและคลิ นิ กเฉพาะ
ทางด้าน เวชกรรม จํานวน 13 หน้า
3.4 ร่ างแนวทางการตรวจมาตรฐานคลิ นิกเวชกรรมและคลิ นิกเวชกรรมเฉพาะ
ทาง (ตรวจอนุญาตเปิ ดใหม่) จํานวน 17 หน้า
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3.5 ร่ างแนวทางการตรวจมาตรฐานคลิ นิ กเวชกรรมและคลิ นิ กเฉพาะทางด้าน
เวชกรรม (ตรวจเฝ้ าระวัง) จํานวน 18 หน้า
4. เอกสารนี จัดส่งจํานวน 1 ชุด เท่านัน ขอให้หน่วยงานท่าน ส่ งแบบสอบถามไปยัง
กลุม่ เป้ าหมายผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ พนักงานเจ้าหน้าที ผูร้ ั บ ผิดชอบการตรวจมาตรฐาน
สถานพยาบาล คลินิกเวชกรรมและคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม
5. เอกสารทัง 5 ฉบับ ขอความอนุ เคราะห์ ท่า นศึกษารายละเอียดการใช้ร่างแนว
ทางการตรวจมาตรฐานคลิ นิ กเวชกรรมและคลิ นิ กเฉพาะทางด้า นเวชกรรม โดยศึ กษา
รายละเอี ยดจากร่ างแนวทางคําชี แจงการตรวจมาตรฐานคลินิ กเวชกรรมและคลิ นิกเฉพาะ
ทางด้านเวชกรรม เมือท่านศึกษารายละเอียดแล้วขอความอนุ เคราะห์ ตอบแบบสอบถามความ
คิดเห็ น ร่ างแนวทางการตรวจมาตรฐานคลินิกเวชกรรมและคลิ นิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม
(ตรวจเปิ ดใหม่และตรวจฝ้ าระวัง) ทัง 2 ฉบับ แล้วส่งกลับโดยใส่ซองที แนบมาพร้ อมเอกสาร
นี
6. แบบสอบถามร่ างแนวทางการตรวจมาตรฐานคลินิ กเวชกรรมและคลินิกเฉพาะ
ทางด้านเวชกรรม มีทงหมด
ั
3 ส่วน
ส่ ว นที 1 สอบถามข้อ มู ล ทั วไปของผู ้ต อบแบบสอบถาม ได้แ ก่ เพศ อายุ
ระยะเวลาการปฏิบตั ิงาน ระดับการศึกษา ตําแหน่ง
ส่ วนที 2 ความคิ ดเห็ น ต่ อร่ างแนวทางการตรวจมาตรฐานคลิ นิกเวชกรรมและ
คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม
ส่ วนที 3 ข้อ คิดเห็ น ข้อเสนอแนะโดยรวมต่อร่ างแนวทางการตรวจมาตรฐาน
คลินิกเวชกรรมและคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม

7. กรุ ณาส่งกลับแบบสอบถามร่ างแนวทางการตรวจมาตรฐานคลิ นิกเวชกรรมและ
คลิ นิ ก เฉพาะทางด้านเวชกรรม ตรวจอนุ ญาตเปิ ดใหม่และตรวจเฝ้ าระวัง ทางไปรษณี ย์
กรุ ณ าส่ ง ถึ ง นางสาวนิ ส า คํา กองแก้ว กลุ่มงานคุ ้มครองผู้บ ริ โ ภคและเภสั ชสาธารณสุ ข
สํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดนครปฐม 170 ถ.เทศา ต.พระปฐมเจดีย ์ อ.เมื อง จ.นครปฐม
73000
8. ตั ว หนั ง สื อ ที เน้ นสี ดํา ทึบ และเอี ยง คื อ รายการตรวจสอบที เปลี ยนแปลงและ
เพิ มขึ นจากคู่มือเกณฑ์การตรวจมาตรฐานสถานพยาบาล ในสาขาเวชกรรม ปี พ .ศ. 2557
(เล่ มเขี ย ว) ซึ งขอความอนุ เ คราะห์ แสดงความคิ ดโดยใส่ เ ครื องหมาย ในช่องเห็ น ด้วย
หรื อไม่เห็ นด้วย หรื อมีขอ้ เสนอแนะกรุณากรอกในช่องว่าง ส่วนข้อความที ไม่ได้เน้นสี ดาํ ทึ บ
และเอี ย ง คื อข้อความที คงเดิ มไม่เ ปลี ยนแปลง เป็ นส่ วนที ไม่ ต อ้ งแสดงความคิ ด เห็ น แต่
สามารถเสนอแนะเพิ มเติมได้ หากมีขอ้ สงสัย กรุ ณาติดต่อ นางสาวนิ สา คํากองแก้ว โทรศัพท์
0 3421 3279-80 ต่อ 226-227 หรื อ083977 6565 ID Line : nisa842051 หรื อ Email :
nisa842051@hotmail.com
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ส่ วนที 1 ข้ อมูลทัวไป
คําชีแจง โปรดกรอกข้อความหรื อทําเครื องหมาย √ ลงใน ( ) ของคําถามแต่ละ
ข้อเพียงช่องเดียวตามความ เป็ นจริ ง
1. เพศ ( ) 1.ชาย

( ) 2.หญิง

2. ปัจจุบนั ท่านอายุ ………..............ปี ……………เดือน
3. ระยะเวลาทีปฏิบตั ิงานทีเกียวข้องกับการตรวจคลินิกเวชกรรมและคลินิก
เฉพาะทางด้านเวชกรรม เวลา…………ปี …………. เดือน
4. ระดับการศึกษาสูงสุด
( ) 1.ปริ ญญาตรี
( ) 2.สูงกว่าปริ ญญาตรี โปรดระบุสาขา …………………………………………
( ) 3.อืน ๆ โปรดระบุสาขา …………………………………………
5.ปั จจุบนั ท่านดํารงตําแหน่ง
( ) 1.หัวหน้ากลุ่มงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค เภสัชกร ระดับ …………………………
( ) 2.เภสัชกรผูป้ ฏิบตั ิงาน เภสัชกร ระดับ ………………………………………..
( ) 3.นักวิชาการสาธารณสุข ระดับ ………………………………………………
( ) 4. เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ระดับ …………………………………………......
( ) 5. อืน ๆ (โปรดระบุ)…………………………………………………………

ส่ วนที 2 ความคิดเห็น ต่ อร่ า งแนวทางการตรวจมาตรฐานคลินิ กเวชกรรมและ
คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม (ตรวจลักษณะของสถานพยาบาลและการประกอบกิจการของ
สถานพยาบาลให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัตสิ ถานพยาบาล พ.ศ.2 541 (ตรวจเฝ้ าระวัง)
คําชีแจงโปรดศึกษา
1.ร่ า งแนวทางการตรวจมาตรฐานคลิ นิ กเวชกรรมและคลิ นิ กเฉพาะทางด้า น
เวชกรรม
2.ร่ า งคํา ชี แจงแนวทางการตรวจมาตรฐานคลิ นิก เวชกรรมและคลิ นิ กเฉพาะ
ทางด้านเวชกรรม (ตรวจเฝ้ าระวัง)
ตามเอกสารที แนบมาพร้ อมนี แสดงความคิ ด เห็ น และข้อ เสนอแนะ โดยใส่
เครื องหมาย √ลงในช่องความคิดเห็นพร้อมเหตุผล และข้อเสนอแนะ ในช่องว่างทีกําหนด
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ข้อคิ ดเห็น
เห็ นด้วย ไม่เห็ นด้วย

1. ลักษณะโดยทัวไปของสถานพยาบาล
1.1 ตังอยู่ในทําเลที สะดวก ปลอดภัยและไม่
เป็ นอันตรายต่อสุขภาพ
1.2 อาคารต้องมันคงแข็งแรง ไม่อยูใ่ นสภาพ คงเดิมไม่เ ปลียนแปลง
ชํารุ ดหรื อเสี ยงต่ออันตรายจากการใช้สอย
1.3 บริ เวณทังภายนอกและภายในต้องสะอาด
เป็ นระเบี ยบเรี ยบร้ อย จัดแบ่ งพื นที ใช้สอยอย่าง
เหมาะสม และมี สิ งอํา นวยความสะดวกแก่
ผูป้ ่ วย โดยมีลกั ษณะดังนี
1.3.1 มีพืนทีโดยรวมไม่ตากว่
ํ า 20 ตาราง
เมตร โดยส่ ว นแคบที สุ ด ต้อ งมี ความกว้า งไม่
น้อยกว่า 3.00 เมตร
1.3.2 มี ส่ ว นที นังพัก คอยของผู ้ป่ วยและ
ญาติ ทีเหมาะสม ไม่น้อยกว่า 5-10 ที นังและที
นังต้ องมีพนักพิง
1.4 การสัญ จรและการเคลื อนย้า ยผู้ป่วยต้อง
กระทํา ได้โดยสะดวก โดยเฉพาะเมือเกิดภาวะ

ข้อเสนอแนะ

รายการตรวจ
ฉุ กเฉิ น
1.4.1 ขนาดความกว้างของประตู เข้า -ออก
ไม่ตากว่
ํ า 80เซนติเมตร และผู้พกิ ารสามารถเข้ า
ออกได้อย่างสะดวก
1.4.2 มี ทางลาดเอี ยงสําหรับรถเข็น ผูป้ ่ วย
กรณี ที ข้ างหน้ า ทางเข้ า คลิ นิ ก มี ค วามสู ง ไม่
สะดวกแก่ คนพิการหรื อผู้ป่วยสูงอายุทีใช้ รถเข็น
1.5 มี ห้ อ งตรวจหรื อห้ อ งให้ ก ารรั กษาเป็ น
สัดส่ วนและมิดชิด
1.5.1 ขนาดห้ อ งตรวจหรื อห้ อ งให้ ก าร
รั กษามี ขนาดมาตรฐาน ไม่ ตากว่
ํ า 2เมตรx2.3
เมตรและต้องมีป ระตูเปิ ด-ปิ ด อย่างชัดเจน กัน
เป็ นสัดส่ วน
1.5.2 ภายในห้องตรวจต้องประกอบด้วย
โต๊ะตรวจโรค 1 ตัว เตี ยงตรวจโรค 1 เตี ยง ที
ได้มาตรฐานทางการแพทย์

ข้อคิ ดเห็ น
เห็ นด้วย ไม่เห็ นด้วย

ข้อเสนอแนะ

คงเดิมไม่เ ปลียนแปลง

คงเดิมไม่เ ปลียนแปลง
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1.5.3 อ่างฟอกมื อชนิ ดไม่ใช้มือเปิ ด-ปิ ด
นําเช่ น ก๊อกนําแบบก้ านยาว ก๊ อกนําแบบใช้ เท้ า
เหยีย บเปิ ด-ปิ ดนํ า หรื อ เป็ นแบบเซนเซอร์
พร้ อมมีสบู่เหลวผ้าเช็ดมือหรื อกระดาษเช็ดมือที
ใช้ครังเดียว
1.6 มีห้องนําห้องส้ว มที ถูกสุ ข ลักษณะอย่าง
น้อยหนึ งห้องหรื อมีห้องนําให้บริ การในบริ เวณ
ใกล้เคียง
1.7 มี แ สงสว่ า งและการระบายอากาศ
เพี ย งพอ ไม่มี ก ลิ นอับ ทึ บ (หากความสู งของ
สถานพยาบาลตํากว่า 2.6 เมตร ต้องเพิ มพัดลม
ดูด อากาศ สั ดส่ ว น 1 ตัว ต่อ พื นที 20 ตาราง
เมตร เสมอ)
1.8 มีระบบการเก็บและกําจัดมูลฝอยและสิ ง
ปฏิกูลที เหมาะสมมีภาชนะใส่ มลู ฝอยติดเชือ(ใช้
ถุงสี แดง เขี ยนข้อ ความ “ขยะติ ด เชือ”) แยก
ต่างหากจากภาชนะใส่ มูลฝอยทัวไป(ใช้ถุงสี ดาํ

ข้อคิ ดเห็น
เห็ นด้วย ไม่เห็ นด้วย

คงเดิมไม่เ ปลียนแปลง

ข้อเสนอแนะ

รายการตรวจ
เขี ยนข้อ ความ “ขยะทัวไป”) และมีก ารกํา จัด
อย่างเหมาะสม
1.8.1 ทุกห้องตรวจและทุกห้องที ให้การ
รักษาผูป้ ่ วย ต้องมี ถงั ขยะทัวไป–ถังขยะติดเชื อ
ที มี ลกั ษณะถัง ขยะแบบเหยี ยบให้เ ปิ ดมี ฝาปิ ด
มิดชิดวางคู่กนั ทุกห้อง
1.8.2 มีสญ
ั ญา/หนังสื อตอบรั บการขนถ่าย
ขยะติดเชือของการจ้างบริ ษ ัทกําจัดขยะติ ดเชื อ
หรื ออาจแสดงใบเสร็ จรั บ เงิ น ที เป็ นเดื อ น
ปั จจุบนั
1.9 มี ระบบควบคุ มการติดเชื อที เหมาะสม
(นอกเหนื อ จากพิ จารณาในภาพรวมแล้ว ให้
ตรวจสอบการทํ า ความสะอาดและทํ า ให้
เครื องมือปราศจากเชือ ในห้องบําบัดรั กษาหรื อ
ในบริ เ วณทีมีงานหัตถการด้วย)

ข้อคิ ดเห็ น
เห็ นด้วย ไม่เห็ นด้วย

ข้อเสนอแนะ

คงเดิมไม่เ ปลียนแปลง

คงเดิมไม่เ ปลียนแปลง
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ข้อคิ ดเห็น
เห็ นด้วย ไม่เห็ นด้วย

1.9.1 ทํ า ความสะอาดด้ว ย Autoclave
(กรณี ที มี ก ารให้ บริ การผ่ าตั ด ต้ อ งมี เ ครื อง
Autoclave ด้วย)
1.9.2 แช่นายาฆ่
ํ าเชือ/อบแก๊ ส
1.9.3 ขันตอน/วิ ธี ก ารทํา ให้ เ ครื องมื อ
สะอาดปราศจากเชื อและวิธีกาํ จัดของมีคม ติ ด
ในที เปิ ดเผยภายในคลินิก
1.10 กรณีบริ การเอกซเรย์ การบริ การจะต้ องได้
มาตรฐานและได้ รั บ อนุ ญาตจากหน่ วยงานที
รั บ ผิด ชอบตามกฎหมายหรื อหน่ วยงานอื นที
ได้ รับมอบหมาย
1.10.1 มี หนั งสื อแจ้ งหรื อเอกสารการติดต่ อ
จากกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์เพือนัดหมายมา
ตรวจสอบ

คงเดิมไม่เ ปลียนแปลง

ข้อเสนอแนะ

รายการตรวจ

ข้อคิ ดเห็ น
เห็ นด้วย ไม่เห็ นด้วย

ข้อเสนอแนะ

1.10.2 เครื องใช้ ทัวไป
1.10.2.1 มีต้ ูเก็บอุปกรณ์ เครื องมือทางรั งสี
เทคนิค เป็ นสัดส่ วน
1.10.2.2 โต๊ ะ หรื อ ชันสํ า หรั บ วางอุ ป กรณ์
เครื องมือ เครืองใช้
1.10.2.3 เสือผ้าสําหรั บการตรวจทางรั งสี
1.10.2.4 เครื องมื อวัดความหนาผู้ป่วย (ถ้ า
มี)
1.10.3 เครืองมือ อุปกรณ์ ในการตรวจวินิจฉั ย
และรั กษา
1.10.3.1 อุ ป กรณ์ ป้ องกัน อัน ตรายจากรั ง สี
สําหรั บผู้ป่วย
1.10.3.1.1 เสื อตะกั วและปลอกคอตะกั ว
(Thyroid Shield)
1.10.3.1.2 ฉากกันรั งสี
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1.10.3.2 ตู้ ส่ อ งฟิ ล์ ม หรื อ จอแสดง ผล
ภาพถ่ายทางรั งสีระบบดิจทิ ัล
1.10.3.3 เครื องวัดรั งสี ประจํา บุคคลสําหรั บ
เจ้ าหน้ าทีผู้ปฏิบัติงานทุกคน
1.10.4 ในกรณีทีมี ห้องถ่ ายภาพต้ องมีความ
ปลอดภัยทางรั งสี ดังนี
1.10.4.1 ประตูและผนั งของห้ องให้ บริ การ
ทางรั งสีวินิจฉัยต้องป้ องกันอันตรายจากรั งสีได้
และมี อุป กรณ์ ป้ องกั น อั น ตรายจากรั ง สี ต าม
มาตรฐานของสํานักงานปรมาณูเพือสันติ
1.10.4.2 ป้ ายสัญลักษณ์ แสดงเขตรั งสี
1.10.4.2 มีไฟสัญ ญาณแสดงการใช้ งาน
ของเครื องกําเนิดรั งสีตดิ ไว้ด้านนอกของประตู
1.10.4.2 ป้ ายคําเตือนผู้ป่ วยมี ครรภ์ ให้ แจ้ง
เจ้ าหน้ าที

ข้อคิ ดเห็น
เห็ นด้วย ไม่เห็ นด้วย

ข้อเสนอแนะ

รายการตรวจ

ข้อคิ ดเห็ น
เห็ นด้วย ไม่เห็ นด้วย

ข้อเสนอแนะ

กฎหมายท้องถินบัญญัติ และอยูใ่ นสภาพพร้ อม
ใช้งาน ติดตังในที มองเห็ นได้ชดั เจน
1.11.1 ขนาดเครื องดับเพลิงไม่ตากว่
ํ า 10
ปอนด์
1.11.2 มีเครื องดับเพลิงติดตังทุกชัน
1.11.3 ติดตังเครื องดับ เพลิงส่ วนบนสู ง
จากพืนไม่ เกิน 1.5 เมตร หรื อวางกับพืน อยู่ในที
มองเห็ น อย่ างชั ดเจน และควรมี ป้ายแสดงจุ ด
ทีตังถังดับเพลิง
1.12 มีป้ายเครื องหมายห้ามสูบบุหรี

คงเดิมไม่เ ปลียนแปลง

2.คลินิกต้ องมีลักษณะการให้ บริ การดังต่อไปนี
2.1 มี ค วามปลอดภั ย มี ความสะดวก และ
เหมาะสมต่ อ ผู้ให้ บริ การและผู้รับบริ การ

1.11 มีเครื องดับเพลิงขนาดเหมาะสม ตามที
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2.2 มี ก ารให้ บริ การที ได้ ม าตรฐานตา ม
ลั ก ษณ ะวิ ช าชี พ ตาม ที สภ าวิ ช าชี พห รื อ
คณะกรรมการวิชาชี พประกาศกําหนด แล้ วแต่
กรณี
2.3 พืนทีให้ บ ริ การจะต้ องมีพืนทีเชือมและ
เปิ ดติ ด ต่ อ ถึ ง กั น ได้ แ ละไม่ ตั งอยู่ ใ นพื นที
เดียวกับ สถานที ขายยาตามกฎหมายว่ าด้ วยยา
หรื อพืนทีเดียวกับการประกอบอาชีพอืน
2.4 พืนทีให้ บริการจะต้ องไม่ ตังอยู่ในสถานที
เดี ยวกับ สถานพยาบาลของกระทรวง ทบวง
กรม กรุ ง เทพมหานคร เมื องพัท ยา องค์ ก าร
บริ ก ารส่ วนจั ง หวั ด เทศบาล องค์ ก ารบริ ก าร
ส่ วนตําบล องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถินอืน และ
สภากาชาดไทย ซึ งให้ บริ การในลักษณะเดียวกัน

ข้อคิ ดเห็น
เห็ นด้วย ไม่เห็ นด้วย

ข้อเสนอแนะ

รายการตรวจ

ข้อคิ ดเห็ น
เห็ นด้วย ไม่เห็ นด้วย

ข้อเสนอแนะ

2.5 ในกรณี ที มี ก ารให้ บ ริ การในอาคาร
เดี ยวกับการประกอบกิจการอื น จะต้อ งมี ก าร
แบ่ ง พื นที ให้ ชัด เจน และกิ จ การอื นต้อ งไม่
กระทบกระเทื อ นต่ อ การประกอบวิ ช าชี พ
รวมทั งสามารถเคลื อนย้ า ยผู้ ป่ วยฉุ กเฉิ น ได้
สะดวก
2.5.1 สถานพยาบาลต้ องมี ประตู เข้า-ออก
คนละทางกับการประกอบกิจการอืน
2.5.2 การกันพื นที ต้ องเป็ นสั ดส่ วนแสดง
ให้เห็ นประจักษ์ ชัดเจนและถาวร
2.6ในกรณี ที มี การให้ บ ริ การของลัก ษณะสห
คลินิ ก หรื อมี คลินิก หลายลัก ษณะอยูใ่ นอาคาร
เดี ย วกัน จะต้อ งมี ก ารแบ่ ง สั ด ส่ ว นพื นที ให้
ชัด เจน และแต่ ละสั ด ส่ ว นต้อ งมี พื นที และ
ลัก ษณะตามมาตรฐานของการให้ บริ การนั น
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ข้อคิ ดเห็น
เห็ นด้วย ไม่เห็ นด้วย

แต่ละสาขาต้องมีอย่างน้อย 1 ห้องตรวจโรค ซึ ง
ต้อ งประกอบด้ว ย โต๊ ะตรวจโรค 1 ตัว เตี ย ง
ตรวจโรค 1 เตียง ที ได้ม าตรฐานทางการแพทย์
และอ่างฟอกมื อชนิ ดที ไม่ใช้มือ เปิ ด-ปิ ดนํา สบู่
และ ผ้าเช็ดมือ หรื อกระดาษเช็ดมือทีใช้ครังเดียว
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
สถานพยา บาล ผู้ ประกอบวิ ช าชี พ หรื อ ผู้
ประกอบโรคศิ ล ปะในสถานพยาบาล อั ต รา
ค่ ารักษาพยาบาล ค่ าบริการและสิทธิผ้ ปู ่ วย
3.1 มีป้ายชือสถานพยาบาล เป็ นไปตาม
กฎกระทรวง
3.1.1 ป้ ายชือสถาน พยาบาลต้องเป็ สี
เหลียมผืนผ้าขนาดความกว้างของป้ ายไม่นอ้ ย
กว่า 40 เซนติเมตร ความยาวไม่นอ้ ยกว่า 120
เซนติเมตร

ข้อเสนอแนะ

รายการตรวจ
3.1.2 จั ด ทํ า แ ผ่ น ป้ า ย แ ส ด ง ชื อ
สถานพยาบาลทีเป็ นภาษาไทยขนาดความสูงไม่
ตํากว่า 10 เซนติ เมตร ตัวหนังสื อ สี เขียว สี พื น
ป้ ายสี ขาว

ข้อคิ ดเห็ น
เห็ นด้วย ไม่เห็ นด้วย

ข้อเสนอแนะ

คงเดิมไม่เ ปลียนแปลง

3.1.3 เลขทีใบอนุญาตขนาดความสูงไม่
ตํากว่า 5 เซนติเมตร ตัวเลขสี เขียว
คงเดิมไม่เ ปลียนแปลง

3.1.4 กรณี ใช้ภาษาต่างประเทศร่ วมด้วย
ต้องมี ชือตรงกันกับภาษาไทย ขนาดตัวอักษร
ต้องเล็กกว่าภาษาไทย
3.2 ติดตังป้ ายชือสถานพยาบาลในตําแหน่ง
ทีมองเห็ นได้ชดั เจนจากภายนอกและเหมาะสม
3.3 ชือสถานพยาบาลไม่มีขอ้ ความลักษณะ
ชักชวนโอ้อวดเกินจริ งหรื ออาจสื อให้เข้าใจผิด
3.3.1 คํานําหน้าชือหรื อต่ อท้ ายของชือ
คลินิกต้ องประกอบด้ วยลักษณะคลินิก และ
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ลักษณะการให้ บริ การของคลินิกทีขออนุญาต
3.3.2 กรณีใช้ชือภาษาต่ างประเทศด้วย
ขนาดตัวอักษรต้ องเล็กกว่ าอักษรภาษาไทยและ
ตรงกันกับชื อคลินิกทีเป็ นภาษาไทย
3.3.3ชือคลินิกต้องไม่ สือความหมายหรื อ
อ้ างอิงสถาบันพระมหากษัตริ ย์ เว้ นแต่ได้ รับ
พระบรมราชานุญาต
3.3.4คลิ นิ ก ที ตั งอยู่ ใ นอํ า เภอหรื อ ในเขต
เดี ยวกัน จะต้ อ งมี ชือไม่ ซํ ากัน เว้ น แต่ ผ้ ู ขอรั บ
อนุ ญ าตเ ป็ นบุ ค คลเ ดี ย วกั น หรื อมี ห นั ง สื อ
ยิ น ยอมจากผู้ ได้ รั บใบอนุ ญ าตให้ ประกอบ
กิจการคลิ นิ กเดิม ให้ ใช้ ชื อซํ ากั นได้ แต่ ต้ องมี
ตัว อั ก ษรหรื อหมายเลขเรี ย งลํา ดั บ หรื อ ที ตัง
สถานทีต่อท้ ายชือคลินิก

ข้อคิ ดเห็น
เห็ นด้วย ไม่เห็ นด้วย

ข้อเสนอแนะ

รายการตรวจ

ข้อคิ ดเห็ น
เห็ นด้วย ไม่เห็ นด้วย

ข้อเสนอแนะ

3.4 มีข้อความแสดงวัน เวลา ให้ บริ การไว้ โดย
เปิ ดเผย มองเห็นได้ ชัดเจนจากด้ า นนอกคลินิก
และตรงกั บ เวลาที ขอรั บ อนุ ญ าตให้ ป ระกอบ
กิจการสถานพยาบาล
3.5 หน้ าห้ องตรวจมีบ ริ เวณให้ ติดป้ายแสดง
ชื อ ภา พถ่ า ย แ ละเ ลขที ใบอนุ ญ าตของผู้
ประกอบวิชาชี พ เวชกรรมทีให้ บริ การ หากมี ผ้ ู
ประกอบวิ ช าชี พ /ผู้ ประกอบโรคศิ ล ปะอื น
ปฏิบัติงานให้ ยนื สพ.6 ทุกคนและแสดงป้ ายนี
ไว้ ในบริ เวณทีเปิ ดเผยและเห็นได้ ชัดเจน
3.6mแ ส ด ง อั ต ร า ค่ า บ ริ ก า ร แ ล ะ ค่ า
รั กษาพยาบาลให้ ครอบคลุม การบริ การทีเรี ย ก
เก็ บ โดยแสดงอั ตราราคาต่ อ หน่ ว ย และระบุ
ข้ อความด้ วยอัก ษรภาษาไทยโดยแสดงไว้ใ นที
เปิ ดเผยให้ ผู้รับ บริ การสามารถเห็น ได้ ง่าย โดย
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จัดทําเป็ นแผ่นประกาศ แผ่นพับ เล่ ม หรื อแฟ้ ม
เอกสาร หรื อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แสดงให้
ผู้ป่วยทราบ
3.7 มี ป้ ายแสดงให้ ผู ้ รั บ บริ การทราบว่ า
สามารถสอบถามอั ต ราค่ า บริ การและค่ า
รั กษาพยาบาลได้จากที ใด ด้ ว ยตั วอักษรไทย
ขนาดความสู งไม่ น้อยกว่า 10 เซนติเมตร แสดง
ไว้ ในทีเห็นได้ชัดเจน
3.8 แสดงคํา ประกาศสิ ท ธิ ผู้ป่ วยไว้ใ นที
เปิ ดเผยและเห็ น ได้ง่ า ยอ่ านได้ ชัด เจน ด้ วยตัว
อั ก ษรไท ย ขนา ดคว ามสู งไม่ น้ อยกว่ า 1
เซนติเมตร บริเวณทีพักคอยของผู้รับบริ การ

ข้อคิ ดเห็น
เห็ นด้วย ไม่เห็ นด้วย

ข้อเสนอแนะ

รายการตรวจ

ข้อคิ ดเห็ น
เห็ นด้วย ไม่เห็ นด้วย

ข้อเสนอแนะ

3.9 กรณีมีการโฆษณาสถานพยาบาลให้ กระทํา
ได้ ดังต่ อไปนี
3.9.1 การโฆษณาคุณวุฒิ หรื อความสามารถ
ของ ผู้ประกอบวิชาชี พเวชกรรมให้ เป็ นไปตาม
กฎหมายว่าด้ วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
3.9.2 การโฆษณาบริ การทางการแพทย์ ให้
แจ้งเฉพาะบริการทีมีในสถานพยาบาล ตามวัน
เวลา ที มี ก ารให้ บ ริ การ หากมี โ ฆษณาการ
ให้ บริ การฝังเข็มต้องแนบเอกสารผ่านการอบรม
จากสถาบันทีกระทรวงสาธารณสุขรั บรอง
3.9.3 การโฆษณาอั ต ราค่ า รั ก ษาพยาบาล
หรื อค่าบริ การทีมีเงือนไข จะต้องแจ้งเงือนไขให้
ผู้รับ บริ การทราบล่ ว งหน้ า ก่ อนให้ บริ การ และ
จะต้ อ งกํ า หนด วั น เ ริ มต้ นและสิ นสุ ดของ
ระยะเวลาทีชัดเจน
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3.9.4 ห้ ามใช้ ข้ อความอั น เป็ นเท็ จ หรื อ
ข้ อความทีไม่ มีมูลความจริ ง ทังหมด หรื อเพียง
บางส่ วนหรื อมีลักษณะเป็ นการหลอกลวง หรื อ
ปกปิ ดความจริง หรื อทําให้ เข้าใจผิดว่ าเป็ นจริ ง
3.9.5 ห้ ามโฆษณาโดยใช้ ข้ อความที ทํ า ให้
บุ ค คลทั วไปเข้ าใจว่ า ในสถานพยาบาลมี ผ้ ู
ประกอบวิชาชี พ (บุคลากร)เครื องมื อเครื องใช้
และอุปกรณ์ ท างการแพทย์ แต่ ข้อเท็จ จริ ง กลับ
ไม่มีให้ บริ การในสถานพยาบาล
3.9.6 ห้ ามโฆษณาโดยใช้ สถาบั น หน่ วยงาน
องค์ ก ร หรื อบุ ค คลที ไม่ ใ ช่ ห น่ ว ยงานของรั ฐ
รั บ รองมาตรฐานเว้ น แต่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตจากผู้
อนุญาต

ข้อคิ ดเห็น
เห็ นด้วย ไม่เห็ นด้วย

ข้อเสนอแนะ

รายการตรวจ

ข้อคิ ดเห็ น
เห็ นด้วย ไม่เห็ นด้วย

ข้อเสนอแนะ

3.9.7 ห้ ามโฆษณาแจ้ งบริการโรคทีไม่ มีอยู่ใน
สาขาทีผู้ประกอบวิชาชี พมี หนั งสื ออนุมัติบัตร
หรื อวุฒิบัตร
3.9.8 ห้ ามโฆษณาการอ้ างอิงรายงานวิชาการ
ผลงานวิ จั ย สถิ ติ หรื อ ยื น ยั น หรื อ รั บรอง
ข้ อ เท็จ จริ ง อัน ใดอัน หนึ งในการโฆษณา เพื อ
แสดงหรื อ เปรี ยบเที ย บความสามารถในการ
ให้ บ ริ ก ารหรื อ การรั กษาพยาบาลโดยข้ อมู ล ที
อ้ างอิงมิ ใช่ ข้อ มูลข่ าวสารทางราชการ เว้ น แต่
ได้รับอนุญาตจากผู้อนุญาต
3.9.9 ห้ ามโฆษณากิจการสถานพยาบาลหรื อ
กา รโฆษณา ความ รู้ ความ สามารถ ควา 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
ประสิ ท ธิ ภ าพประสิ ท ธิ ผ ลของผู้ ประกอบ
วิชาชี พ หรื อสรรพคุณของเครื องมื อ เครื องใช้
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ของสถานพยาบาล หรือกรรมวิธีการรักษา หรื อ
โรคทีให้การรั กษาหรื อเปรี ยบเทียบผลก่ อนและ
หลังการรั กษาไปในทํ านองให้ เ ข้ า ใจผิด โดยไม่
ถูกต้ องตามหลักวิชาการทีเป็ นมาตรฐานวิชาชีพ
หรื อทํ า ให้ ประชาชนเกิ ด ความคาดหวั ง ใน
สรรพคุณเกินความจริ ง
3.9.10 ห้ ามโฆษณาโดยใช้ ชือสถานพยาบาล
หรื อข้อความทีทําให้ ผ้ รู ับบริ การหรื อ ประชาชน
อ่ า น ฟ้ ง ดู แ ล้ วเข้ าใจผิ ด หรื อหลงเชื อว่ า
สถานพยาบาลนั น มีการประกอบกิจ การดั ง ที
โฆษณา ซึ งไม่ ตรงกั บ ที ได้ รั บอนุ ญ า ตใ ห้
ประกอบกิจการ
3.9.11 ห้ ามการโฆษณาการให้ บริ การ “ฟรี ” เว้ น
แต่ ได้ รั บความเห็ น ชอบจาผู้ อนุ ญาต ทั งนี ต้ อง
กําหนดวัน เวลา และสถานที ให้ บริ การและจะต้ อง
แสดงรายละเอียดว่ าให้ บริ การฟรี เรื องใดให้ ชัดเจน

ข้อคิ ดเห็น
เห็ นด้วย ไม่เห็ นด้วย

ข้อเสนอแนะ

รายการตรวจ

ข้อคิ ดเห็ น
เห็ นด้วย ไม่เห็ นด้วย

ข้อเสนอแนะ

3.9.12 ห้ามโฆษณาการแถมพก แลกเปลียน ให้
สิทธิประโยชน์ รางวัลหรื อเสียงโชค เว้ นแต่ การให้
สิ ท ธิ ป ระโยชน์ นั นผู้ รับ บริ การได้ รั บประโยชน์
โดยตรงและมาตรฐานการรั บบริ การทางการแพทย์
ต้ องไม่ ตํากว่ ามาตรฐานทั วไปของสถานพยาบาล
และต้ องระบุเงือนไขรายละเอียดของสิทธิประโยชน์
ต่ าง ๆ ให้ ชั ดเจนและต้ องกํ าหนดวั นเริ มต้ นและ
สินสุดของระยะเวลาทีให้ สิทธิประโยชน์ นัน ๆ
4.การประกอบกิ จ การและการดํ า เ นิ น การ
สถานพยาบาล
4.1 สถานที ตั งคลิ นิ ก ถู ก ต้ อ งตรงตา ม
ใบอนุญาต
4.2 แสดงใบอนุ ญ าตให้ ประกอบกิ จ การ
สถานพยาบาลและใบอนุ ญาตให้ ดํา เนิ น การ
สถานพยาบาลติดในที เปิ ดเผยและเหมาะสม
เช่ น บริ เวณทีนังพักคอยผู้รับบริ การ
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4.3 ใ บ อนุ ญ า ตใ ห้ ป ระ ก อ บ กิ จ ก า ร
สถานพยาบาล ต่ ออายุ ทุก 10 ปี
4.5 แสดงหลัก ฐานการชํ า ระค่ า ธรรมเนี ย ม
การประกอบกิ จ การสถา นพยา บา ล(แบบ
ส.พ.12)รายปี ณ สถานพยาบาล โดยปิ ดไว้ ในที
เปิ ดเผยและเห็ น ได้ ชั ด เจนบริ เวณทางเข้ า
สถานพยาบาล เช่ น แสดงไว้ บ ริ เ วณด้ านหน้ า
สถานพยาบาล
4.6 มีสมุดทะเบียนสถานพยาบาลให้ พนักงาน
เจ้ าหน้ าที บันทึกการตรวจ
4.7 การประกอบกิจการตรงกับลักษณะที ขอ
อนุญาต
4.8 พ บ ผู้ รั บ อ นุ ญ า ต ใ ห้ ดํ า เ นิ น ก า ร
สถานพยาบาล หรื อผู้ประกอบวิชาชีพ เวชกรรม
ที ยื นเป็ นผู้ป ฏิ บั ติง านในสถานพยาบาลแล้ ว
(แบบ ส.พ.6) อยู่ดูแลคลินิก

ข้อคิ ดเห็น
เห็ นด้วย ไม่เห็ นด้วย

ข้อเสนอแนะ

รายการตรวจ

ข้อคิ ดเห็ น
เห็ นด้วย ไม่เห็ นด้วย

ข้อเสนอแนะ

4.9 ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมปฏิ บัติงานใน
สถานพยาบาลตามเวลาทีเปิ ดดําเนินการ
5.ชนิดและจํานวนเครื องมื อ เครื องใช้ ทีจําเป็ น
ประจําสถานพยาบาล
5.1 เวชระเบียน
5.1.1 มีต้หู รื อชันหรืออุปกรณ์ เ ก็บ เวชระเบียน
ทีมั นคง ปลอดภั ยและต้ องจั ดให้ เป็ นระเบี ย บ
สามารถค้ นหาได้ง่าย
5.1.2 มี ก ารจั ด เตรี ย มท ะเ บี ย นผู้ ป่ วย มี
รายการดังต่ อไปนี
5.1.2.1 ชือ นามสกุล อายุ ของผู้รับ บริ การ
5.1.2.2 เลขทีประจําตัวผู้รับบริ การ
5.1.2.3 วัน เดือน ปี ทีมารับบริ การ
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5.1.3 มี เ วชระเบี ย น หรื อ บั ต รผู ้ ป่ วย ที
สามารถ บันทึกรายละเอียด ตามที กฎกระทรวง
กําหนด
5.1.3.1 ชือสถานพยาบาล
5.1.3.2 เลขบัตรประจําตัวประชาชนผูป้ ่ วย
5.1.3.3 วัน เดือน ปี ทีมารับบริ การ
5.1.3.4 ชื อ น าม สกุ ล อ ายุ เ พ ศ ที อ ยู่
หมายเลขโทรศัพท์ (ถ้ ามี) และข้ อมูลส่ วนบุคคล
อื น ๆ ของผู้ ป่ ว ย เ ช่ น เ ชื อชา ติ สั ญ ชา ติ
สถานภาพสมรส เลขทีบัตรประจําตัวประชาชน
5.1.3.5 อาการเจ็บ ป่ วย การแพ้ย า ผลการ
ตรวจทางร่ างกายและผลการตรวจทางห้ อ ง
ปฏิบตั ิชนั สูตรของผูป้ ่ วย
5.1.3.6 การวินิจฉัยโรค
5.1.3.7 การรักษา
5.1.3.8 ลายมือผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรม
ทีให้การรักษาพยาบาล

ข้อคิ ดเห็น
เห็ นด้วย ไม่เห็ นด้วย

คงเดิมไม่เ ปลียนแปลง

คงเดิมไม่เ ปลียนแปลง

ข้อเสนอแนะ

รายการตรวจ
5.2 เครื องใช้ท วไป
ั ในห้องตรวจโรคทุกห้ อง
ต้องประกอบด้ วย
5.2.1 โต๊ะตรวจโรค พร้อมเก้าอี
5.2.2 เตี ย งตรวจโรคที ได้ม าตรฐานท าง
การแพทย์ พร้อมอุปกรณ์
5.2.2.1 มี ข น า ด ที ไ ด้ ม า ตร ฐ า น ท า ง
การแพทย์ พื นแข็ ง สามารถช่ ว ยฟื นคื น ชี พ
(CPR) ได้ตามหลักวิชาชีพ

ข้อคิ ดเห็ น
เห็ นด้วย ไม่เห็ นด้วย

ข้อเสนอแนะ

คงเดิมไม่เ ปลียนแปลง

5.2.2.2 ต้องมีบ ันไดขึ นเตีย ง (Step) และ
ไม่ใ ช่เ ตี ย งที มี การยกระดับ ขึ นลง เช่ น เตี ย งที
ให้บริ การ ความงาม หรื อเสริ มสวย
5.2.2.3 มี ป ลอกหมอน ผ้ า ปูเ ตีย งและผ้ า
คลุมตัวผู้ป่วย ปริ มาณเพียงพอต่อการให้ บริ การ
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5.3 เครื องมือ หรื ออุปกรณ์ในการตรวจและ
วินิจฉัยโรค จะต้องมี
5.3.1 หู ฟัง (Stethoscope)
5.3.2 เครื องวัดความดันโลหิ ต
(Sphygmomanometer)
5.3.3 ปรอทวัด อุ ณ หภู มิ ร่ า งกาย หรื อ
อุป กรณ์ วดั อุณ หภูมิ ป ริ มาณที เพี ย งพอต่อการ
ให้บริ การ
5.3.4 ไฟฉาย ไม้กดลิน
5.3.5 เครื องชั งนํ าหนั ก และอุ ป กรณ์ วั ด
ส่ วนสูง
5.4 เครื องมือแพทย์ ให้ แสดงใบอนุญาตจาก
สํ านั กงานคณะกรรมการอาหารและยา พร้ อ ม
เอกสารการดูและบํารุง รักษา (ถ้ ามี)

ข้อคิ ดเห็น
เห็ นด้วย ไม่เห็ นด้วย

คงเดิมไม่เ ปลียนแปลง

ข้อเสนอแนะ

รายการตรวจ
6. ยา และเวชภัณฑ์ ในสถานพยาบาล
6.1 มี ย าและเวชภัณ ฑ์ อื นที จํ า เป็ น โดยมี
จํา นวน รายการและประมาณเพี ย งพอ ตาม
ลักษณะสถานพยาบาล
6.2ไม่มียาที หมดอายุห รื อเสื อมสภาพ (ให้ ใ ช้
ภาชนะบรรจุ ยาเดิมที ได้มาจากแหล่ งผลิ ต ยา
นัน)
6.3 มีอปุ กรณ์นับเม็ดยา อย่างน้อยสองชุด

ข้อคิ ดเห็ น
เห็ นด้วย ไม่เห็ นด้วย

ข้อเสนอแนะ

คงเดิมไม่เ ปลียนแปลง

คงเดิมไม่เ ปลียนแปลง

6.4 ภาชนะบรรจุ ยาหรื อ ฉลากติด ซองยาให้
ระบุชือและที อยู่สถานพยาบาลชื อผูป้ ่ วย ชื อยา
วิธีใช้ และต้องระบุยาหมดอายุอย่างชัดเจน
6.5 มีตหู ้ รื อชันเก็บยาและเวชภัณฑ์เป็ น
สัดส่ วน

คงเดิมไม่เปลียนแปลง
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6.6 มี ตู้เ ย็น สํ า หรั บ เก็ บยาหรื อเวชภัณ ฑ์อื น
กรณี ที มี วคั ซี น หรื อยาที ต้องเก็บ ไว้ในอุณหภู มิ
ตํา ตูเ้ ย็นนัน ต้องมีการควบคุมอุณหภูมิมีป รอท
วัดอุณหภูมิ และมีการบันทึกอุณหภูมิในตู้เย็น
6.8 ชุดช่วยชีวิตฉุ กเฉิ น ประกอบด้วย
6.8.1 มี อุป กรณ์ ช่วยชี วิต ฉุ ก เฉิ น อย่า งน้อย
ได้แก่ ถุงบีบลมพร้อมหน้ากากช่วยหายใจ ของ
เด็กหรื อ ผู้ใ หญ่ ตามลักษณะการให้ บริ การของ
สถานพยาบาล
6.8.2 ยา เวชภัณฑ์แ ละเครื องมื อแพทย์อืนที
สามารถให้ ก ารรั ก ษาพยาบาลและช่ ว ยชี วิ ต
ผูป้ ่ วยฉุ กเฉิ นตามลักษณะสถานพยาบาล ต้ องมี
ครบทุกรายการ ได้แก่
6.8.2.1 ยาฉี ด 1:1000 Adrenaline พร้ อม
Disposable Syringe & needle

ข้อคิ ดเห็น
เห็ นด้วย ไม่เห็ นด้วย

ข้อเสนอแนะ

รายการตรวจ
6.8.2.2 ยาฉี ด Steroid injection พร้ อ ม
Disposable Syringe & needle
6.8.2.3 CPM injection

ข้อคิ ดเห็ น
เห็ นด้วย ไม่เห็ นด้วย

ข้อเสนอแนะ

คงเดิมไม่เ ปลียนแปลง

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

คงเดิมไม่เ ปลียนแปลง

6.8.2.8 Nitroglycerine ชนิดฉีด หรื ออม ใต้
ลิน หรื อ Isosorbide dinitrate ชนิดอมใต้ลิน
6.8.2.9 ชุดให้สารนําทางหลอดเลื อดดํา (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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6.8.2.10 50 % Glucose injection
6.8.2.11 Stand ทีเคลือนย้ายได้
6.8.2.12 Medicut
6.8.2.13 เข็ม Dispossible
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 มีแผนการส่ งต่ อผู้ป่ วย และการเตรี ยม
ความพร้ อมในสถานการณ์ ฉกุ เฉิน
6.8.3.1 แบบฟอร์ มการส่ ง ต่ อ ผู้ ป่ วย (ใบ
refer) ไปยังโรงพยาบาลทีอยู่ใกล้ เ คียงเมื อเกิด
ภาวะฉุกเฉิน
6.8.3.2 เบอร์ โทรศัพ ท์ ติด ต่อฉุ ก เฉิ น ติ ด ไว้
ในที เห็ นได้ชดั เจน

ข้อคิ ดเห็น
เห็ นด้วย ไม่เห็ นด้วย
คงเดิมไม่เปลียนแปลง

คงเดิมไม่เปลียนแปลง

คงเดิมไม่เ ปลียนแปลง

ข้อเสนอแนะ

รายการตรวจ

ข้อคิ ดเห็ น
เห็ นด้วย ไม่เห็ นด้วย

ข้อเสนอแนะ

6.8.4 ในกรณีทีมี ยาเสพติดให้ โทษหรื อวัตถุ
ออกฤทธิต่อจิตและประสาท
6.8.4.1 ให้มีสถานทีหรื อตูเ้ ก็บยาเสพติดให้
โทษหรื อ วัตถุออกฤทธิ ต่ อจิ ต และประสาท ที
มันคง ปลอดภัย มี กุญ แจ ปิ ดและเปิ ดอย่า งมี
ประสิ ทธิภาพ
6.8.4.2 ในกรณี มีก ารครอบครองหรื อ ใช้
ประโยชน์ ซึงวัตถุออกฤทธิต่อจิตและประสาท
6.8.4.2.1 มีการจัดทําบัญชีรับ-จ่ าย วัตถุออก
ฤทธิทีมีไว้ในครอบครอง (แบบ บ.จ.8) รายงาน
ประจํ า เดือ น (แบบ บ.จ.9) รายงานประจํ า ปี
(แบบ บ.จ.10) และมี การเก็ บ รั กษาไว้ ที คลินิ ก
อย่างน้ อย 3 ปี
6.8.4.2.2 ส่ งรายงานบจ.9,10ไปยังสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ภายใน 30 วัน
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รายการตรวจ
6.8.4.2.3 สุ่ มตรวจสอบรายชือผู้ป่วยทีมี การ
จ่ ายยาตาม บจ.8 มีการจ่ ายให้ กับผู้ป่วยตามเวช
ระเบียนและมีลายมือชื อผู้ป ระกอบวิชาชีพเวช
กรรมเป็ นผู้จ่าย
6.8.4.2.4 สุ่ มจํา นวนวั ตถุออกฤทธิ คงเหลื อ
ตรงตามบัญชีทีได้จัดทําไว้
6.8.4.3 ในกรณีทีคลินิกมี การครอบครองซึง
ยาเสพติดให้ โทษประเภท 2
6.8.4.3.1 มีการจัดทําใบสังจ่ายยาเสพย์ ติด
ให้ โทษในประเภท2 (แบบ ย.ส.5)จั ดทํ าบั ญ ชี
รั บ-จ่ าย ยาเสพติดให้ โทษประเภท 2 รายเดือน
(แบบ ย.ส.6)จัดทํ าบั ญชี รั บ -จ่ าย ยาเสพติดให้
โทษประเภท 2 รายปี (แบบ ย.ส.7)และมีการเก็บ
รั กษาไว้ ทีคลินิกอย่างน้ อย 5ปี
6.8.4.3.2 ส่ งรายงานย.ส.6,7ไปยังสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ภายใน 30 วัน

ข้อคิ ดเห็น
เห็ นด้วย ไม่เห็ นด้วย

ข้อเสนอแนะ

รายการตรวจ

ข้อคิ ดเห็ น
เห็ นด้วย ไม่เห็ นด้วย

ข้อเสนอแนะ

6.8.4.3.3 สุ่ มตรวจสอบรายชือผู้ป่วยทีมี การ
จ่ า ยยาตาม แบบ ย.ส.5มี การจ่ ายให้ กั บผู้ ป่วย
ตามเวชระเบี ย นและมี ล ายมื อ ชื อผู้ ป ระกอบ
วิชาชีพเวชกรรมเป็ นผู้จ่าย
6.8.4.3.4 สุ่ มจํานวนยาเสพติดคงเหลือตรง
ตามบัญชีทีได้ จัดทําไว้
7.ในกรณี ที มี ผลิ ต ภั ณ ฑ์ สุ ข ภาพไว้ จ่ า ยให้ กั บ
ผู้ ป่ วยจะต้ องเป็ นผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที ถู ก ต้ องตาม
กฎหมาย เช่ น ผลิต ภั ณฑ์ อ าหารต้ องมี เ ลชสา
รบบอาหาร (อย.) เครื องสําอางต้องมีเลขจดแจ้ ง
และต้ องเป็ นการจ่ ายภายใต้คําสังแพทย์เท่ านัน
8.ในกรณีมีห้ องบําบัดรั กษา (ห้ อง Treatment)
คงเดิมไม่เปลียนแปลง
จะต้ องมี
7.1 เตียงสําหรับให้การรักษา
7.2 ยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ สําหรั บทําแผล
ฉี ดยา ปริ มาณพอเพี ยง
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7.3 อุ ป กรณ์ เ ครื องมื อ เครื องใช้ มี ร ะบบ
ควบคุมการทําความสะอาดและทํ าให้ ปราศจาก
เชือทีเหมาะสม
7.4 มี ภาชนะใส่มู ลฝอยติ ดเชื อ (ใช้ถุงสี แดง
เขี ยนข้อความ “ขยะติ ดเชือ”) แยกต่างหากจาก
ภาชนะใส่ มลู ฝอยทัวไป
8. กรณีมีห้องตรวจภายใน (ห้ อง PV) จะต้ องมี
8.1 ลักษณะเป็ นสัดส่วนมิดชิด
8.2 เตียงสําหรับตรวจภายใน

ข้อคิ ดเห็น
เห็ นด้วย ไม่เห็ นด้วย

คงเดิมไม่เปลียนแปลง

8.3 ไฟส่ องตรวจ
8.4 อุ ปกรณ์ การตรวจภายใน มีก ารทํ าความ
สะอาด และทําให้ ปราศจากเชืออย่างเหมาะสม
8.5 ผ้าปิ ดตา ผ้าคลุมตัวท่ อ นล่างป้ องกันการ คงเดิมไม่เปลียนแปลง
เปิ ดเผยของผูป้ ่ วย

ข้อเสนอแนะ

รายการตรวจ

ข้อคิ ดเห็ น
เห็ นด้วย ไม่เห็ นด้วย

ข้อเสนอแนะ

9. กรณีมีห้องผ่าตัดเล็ก (ไม่ มีเครื องดมยา)
9.1 มาตรฐานความปลอดภัยด้ านสถานทีห้ อง
ผ่าตัดเล็ก
9.1.1 ขนาดพืนทีห้ องผ่ าตัดเล็กไม่ น้อยกว่า 3
เมตร x 4 เมตร
9.1.2 เพดานของห้ องผ่าตัดควรสู งอย่างน้ อย
3 เมตร
9.1.3 ประตู ห้ องผ่ า ตั ดเป็ นประตูผ ลั ก หรื อ
เป็ นแบบไม่ ใ ช้ มื อเปิ ด บานประตูควรกว้ า งไม่
น้ อ ยกว่ า 80 เซนติ เมตรและควรมี ช่องกระจก
สํ า หรั บ บุ ค คลภายนอกมองเห็ น ภายในห้ อง
ผ่าตัดได้
9.1.4 อ่ า งฟอกมื อชนิ ดไม่ ใ ช้ มือ เปิ ด-ปิ ดนํ า
เช่ น ก๊อกนําแบบก้านยาว ก๊ อกนําแบบใช้ เข่าดัน
เปิ ด-ปิ ดนํา หรือ เป็ นแบบเซนเซอร์ สบู่เหลว ผ้า
เช็ดมือหรื อกระดาษเช็ดมือทีใช้ ครั งเดียว
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9.1.5 ตู้ เ สื อผ้ า และห้ องสํ า หรั บ เจ้ า หน้ าที
เปลียนเสือผ้ าและรองเท้ า
9.1.6 ตู้เ สื อผ้ าและห้ องสํ า หรั บ ผู้ป่ วยเปลียน
เสือผ้าและรองเท้ า
9.2 มาตรฐานความปลอดภั ยเรื องเครื องมื อ
แพทย์/อุปกรณ์ และยาทีจําเป็ น ในห้ องผ่าตัดเล็ก
9.2.1 ถังออกซิเจน
9.2.2 ถุงบีบลมพร้ อมหน้ ากากครอบช่ วยการ
หายใจ (Ambubag)
9.2.3Patient mornitor ซึงจะ mornitor ผู้ป่ วย
ในเรื อง คลืนไฟฟ้ าหัวใจ(EKG)ความดัน โลหิต
(Blood Pressure) ชี พ จร (Pulse)และการวั ด
ความอิมตั ว ออกซิ เ จนของฮี โ มโกลบิ น จาก
ชีพจร (Oxygen Saturation)

ข้อคิ ดเห็น
เห็ นด้วย ไม่เห็ นด้วย

ข้อเสนอแนะ

รายการตรวจ

ข้อคิ ดเห็ น
เห็ นด้วย ไม่เห็ นด้วย

ข้อเสนอแนะ

9.2.4 เตียงและโคมไฟแบบมาตรฐาน
9.2.5 ชุดอุปกรณ์ ยาและเวชภัณฑ์ ช่วยฟื น
คืนชีพประจําห้ องผ่าตัด
9.2.6 ชุดอุปกรณ์ การผ่าตัด
9.2.7 โทรศัพท์ ไว้ โทรกรณีฉุกเฉิน
10.กรณีมีห้องผ่าตัดใหญ่
10.1 มาตรฐานความปลอดภัยด้ านสถานที
ห้ องผ่าตัดใหญ่
10.1.1 ขนาดพืนทีห้ องผ่ าตัดใหญ่ ไม่น้อย
กว่า 20 ตารางเมตร
10.1.2 เพดานของห้องผ่าตัดควรสูงอย่างน้ อย 3
เมตร
10.1.3 พืนห้ อง ฝาผนัง เพดาน ผิวเรี ยบ
ทําความสะอาดง่าย
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10.1.4 ประตู ห้ อ งผ่ า ตั ด เป็ นประตู ผ ลั ก
หรื อเป็ นแบบไม่ ใช้ มือเปิ ด บานประตูควรกว้ าง
ไม่ น้ อ ยกว่ า 1.2 เมตรและควรมี ช่ อ งกระจก
สํ า หรั บ บุ ค คลภายนอกมองเห็ น ภายในห้ อง
ผ่ าตัดได้
10.1.5 อ่ างฟอกมื อ ชนิดไม่ ใช้ มือ เปิ ด-ปิ ด
นํา เช่ น ก๊อกนําแบบก้านยาว ก๊ อกนํ าแบบใช้ เข่ า
ดันเปิ ด-ปิ ดนํา หรือ เป็ นแบบเซนเซอร์
10.1.6 ตู้ เสื อผ้ า และห้ องสํา หรั บ เจ้ าหน้ า ที
เปลียนเสือผ้ าและรองเท้ า
10.1.7 ตู้เสือผ้าและห้ องสําหรั บผู้ป่วยเปลียน
เสือผ้าและรองเท้ า
10.2 มาตรฐานความปลอดภัยเรื องเครื องมื อ
แพทย์ /อุ ป กรณ์ แ ละยาที จํ า เป็ นในห้ อ งผ่ า ตั ด
ใหญ่

ข้อคิ ดเห็น
เห็ นด้วย ไม่เห็ นด้วย

ข้อเสนอแนะ

รายการตรวจ

ข้อคิ ดเห็ น
เห็ นด้วย ไม่เห็ นด้วย

ข้อเสนอแนะ

10.2.1 ถั ง ออกซิ เ จนหรื อออกซิ เ จนที
ส่ งผ่ านมาทางท่ อส่ งก๊ าซ (Pipe line)
10.2.2 ถุงบีบลมพร้ อมหน้ ากากครอบช่ วย
การหายใจ (Ambubag)
10.2.3Patient mornitor ซึ งจะ mornitor
ผู้ป่วยในเรื อง คลืนไฟฟ้ าหัวใจ (EKG) ความดัน
โลหิต(Blood Pressure) ชี พจร (Pulse)และการ
วัดความอิ มตั ว ออกซิ เ จนของฮี โ มโกลบิ น จาก
ชีพจร (Oxygen Saturation)
10.2.4 เครื องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้ า
10.3.5 เครื องจีไฟฟ้ าห้ ามเลือด
10.2.6 เครื องดูดเสมหะ
10.2.7 ห้ องพักฟื น ควรมี ขนาดไม่ น้ อยกว่ า
8 ตารางเมตร และจะต้ อ งมี เ ครื อง mornitor
ผู้ป่วยไว้ ในห้ องพักฟื น กรณีทีไม่ มีห้อ งพักฟื น
แยกต่ างหาก อาจใช้ ห้ องผ่ าตัดเป็ นห้ องสําหรั บ
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พักฟื นผู้ป่วยแทนได้
10.2.8 มีเ ครื องดมยาสลบทีได้ ม าตรฐาน
ทางการแพทย์และระบบแก๊ สทางการแพทย์ซึง
มีสัญญาณเตือนอันตรายทุกห้ องทีขออนุญาตใช้
งาน
10.2.9 ชุดใส่ ท่อหายใจ (ชุด Laryngoscope)
10.2.10 ระบบไฟฟ้ าหรือแสงสว่างสํารอง
10.2.11 เตียงไฟและโคมไฟแบบมาตรฐาน
10.2.12 ชุดอุปกรณ์ การผ่ าตัด
10.2.13 โทรศัพท์ ไว้ โทรกรณีฉุกเฉิน
11. เอกสารและแบบฟอร์ มประจําห้ องผ่าตัด
11.1 ใบยินยอมการผ่ าตัด
11.2 ใบตรวจสอบชือ สกุล ตําแหน่ งผ่าตัด
ตรวจเช็คอุปกรณ์ ผ่าตัดเพือป้ องกันผ่าตัดผิดคน
ผิดตําแหน่ ง

ข้อคิ ดเห็น
เห็ นด้วย ไม่เห็ นด้วย

ข้อเสนอแนะ

รายการตรวจ

ข้อคิ ดเห็ น
เห็ นด้วย ไม่เห็ นด้วย

ข้อเสนอแนะ

11.3 สมุดลงทะเบียนการผ่าตัด
11.4 เอกสารบันทึกการผ่าตัด/การทําหัตถการ
โดยแพทย์ผ้ทู ําหัตถการนัน (Operative notes)
ส่ วนที 3 ความคิดเห็น ข้ อเสนอแนะ โดยรวมต่ อร่ างบั นทึกการตรวจมาตรฐาน
คลิ นิ ก เวชกรรมแ ละคลิ นิ ก เฉพาะทางด้ า นเวชกรรมเบ็ ด เสร็ จ (ตรวจลั ก ษณะของ
สถานพยาบาลและการประกอบกิจ การของสถานพยาบาลให้ เ ป็ นไปตามพระราชบัญ ญั ติ
สถานพยาบาล พ.ศ.2541 (ตรวจเฝ้าระวัง)
…………………………………………………………………………………..……………
………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………..……………
………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………..……………
………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………..……………
………………………………………………………………………………………………...
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ร่ างแนวทางการตรวจมาตรฐานคลินิกเวชกรรมและคลินิกเฉพาะทางด้ านเวชกรรม
ตรวจลักษณะของสถานพยาบาลและการประกอบกิจการของสถานพยาบาลให้
เป็ นไปตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541 (ตามเฝ้าระวัง)
ลักษณะ
 คลินิกเวชกรรม
 คลินิกเฉพาะทาง ด้านเวชกรรม สาขา................................
 เลขทีใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล

 เลขทีใบอนุญาตให้ดาํ เนิ นการสถานพยาบาล

วันที ……….เวลา…………..นาย/นาง/นางสาว …………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
พนักงานเจ้าหน้าที ตรวจลักษณะของสถานพยาบาลและการประกอบกิจการของ
สถานพยาบาลให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ .ศ.2541 (ตรวจเฝ้ าระวัง ) ได้
ตรวจสอบ
สถานพยาบาลชือ.................................................................................................
ลักษณะสถาพยาบาลสถานพยาบาล…………………………………………………………
มีผรู ้ ับอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล คือ .............................................
ผูร้ ับอนุ ญาตให้ดาํ เนิ นการสถานพยาบาลคือ ........................................................
เลขทีใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม …………………………………..
แพทย์ทีปฏิบตั ิงานทังหมด มีจาํ นวน ………………………………….…คน
เจ้าหน้าทีผูช้ ว่ ยปฏิบตั ิงานทังหมด มีจาํ นวน ………………..……………คน

สถานพยาบาลตังอยูเ่ ลขที ....................ซอย/ตรอก..........................................
ถนน................. หมูท่ ี .............แขวง/ตําบล.........................เขต/อําเภอ..............................
จังหวัด.................รหัสไปรษณี ย.์ ........................
วัน เวลา เปิ ดทําการ……………………………………………………………....
การบริ การทีจัดให้มีเพิมเติม  ศัลยกรรมตกแต่ง  ล้างไต  เอ็กซเรย์
 ทรี ตเม้นท์ผิวหน้า  ฝั งเข็ม  อืนๆ ..........
 แล็บเบืองต้น
เครื องมือพิเศษ ได้แก่
 เครื องเอกซเรย์ จํานวน ….เครื อง  เครื องเลเซอร์ จํานวน…….…ตัว
 ไอออนโต โฟโน
 เครื องอัลตราซาวด์
 เครื องกรอผิว
 เต้านมเทียมซิ ลิโคนใช้ฝังในร่ างกาย
 เครื องหรื ออุปกรณ์ทีใช้ภายนอกเพื อเสริ มหรื อกระชับเต้านม
 อืน ๆ ………………........................................................................................
พบนาย/นาง/นส………………………………………………………………….
เป็ น (ผูร้ ับอนุ ญาต/ผูด้ าํ เนิ นการ/ผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรม/พนักงาน) เป็ นผูน้ ําตรวจ ปรากฏ
ข้อเท็จจริ งดังนี
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รายการตรวจ

ผลการตรวจ
ถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง

1. ลักษณะโดยทัวไปของสถานพยาบาล
1.1 ตังอยู่ในทําเลที สะดวก ปลอดภัยและไม่
เป็ นอันตรายต่อสุขภาพ
1.2 อาคารต้องมันคงแข็งแรง ไม่อยูใ่ นสภาพ คงเดิมไม่เ ปลียนแปลง
ชํารุ ดหรื อเสี ยงต่ออันตรายจากการใช้สอย
1.3 บริ เวณทังภายนอกและภายในต้องสะอาด
เป็ นระเบี ยบเรี ยบร้ อย จัดแบ่ งพื นที ใช้สอยอย่าง
เหมาะสม และมี สิ งอํา นวยความสะดวกแก่
ผูป้ ่ วย โดยมีลกั ษณะดังนี
1.3.1 มีพืนทีโดยรวมไม่ตากว่
ํ า 20 ตาราง
เมตร โดยส่ ว นแคบที สุ ด ต้อ งมี ความกว้า งไม่
น้อยกว่า 3.00 เมตร
1.3.2 มี ส่ ว นที นังพัก คอยของผู ้ป่ วยและ
ญาติ ทีเหมาะสม ไม่น้อยกว่า 5-10 ที นังและที
นังต้ องมีพนักพิง

หมายเหตุ

รายการตรวจ
1.4 การสัญ จรและการเคลื อนย้า ยผู้ป่วยต้อง
กระทํา ได้โดยสะดวก โดยเฉพาะเมื อเกิดภาวะ
ฉุ กเฉิ น
1.4.1 ขนาดความกว้างของประตู เข้า -ออก
ไม่ตากว่
ํ า 80เซนติเมตร และผู้พกิ ารสามารถเข้ า
ออกได้อย่างสะดวก
1.4.2 มี ทางลาดเอี ยงสําหรับรถเข็น ผูป้ ่ วย
กรณี ที ข้ างหน้ า ทางเข้ า คลิ นิ ก มี ค วามสู ง ไม่
สะดวกแก่ คนพิการหรื อผู้ป่วยสูงอายุทีใช้ รถเข็น
1.5 มี ห้ อ งตรวจหรื อห้ อ งให้ ก ารรั กษาเป็ น
สัดส่ วนและมิดชิด
1.5.1 ขนาดห้ อ งตรวจหรื อห้ อ งให้ ก าร
รั กษามี ขนาดมาตรฐาน ไม่ ตากว่
ํ า 2เมตรx2.3
เมตรและต้องมีป ระตูเปิ ด-ปิ ด อย่างชัดเจน กัน
เป็ นสัดส่ วน

ผลการตรวจ
ถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง

หมายเหตุ

คงเดิมไม่เ ปลียนแปลง
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รายการตรวจ
1.5.2 ภายในห้องตรวจต้องประกอบด้วย
โต๊ะตรวจโรค 1 ตัว เตียงตรวจโรค 1 เตี ยง ที ได้
มาตรฐานทางการแพทย์
1.5.3 อ่างฟอกมื อชนิ ดไม่ใช้มือเปิ ด-ปิ ด
นําเช่ น ก๊อกนําแบบก้ านยาว ก๊ อกนําแบบใช้ เท้ า
เหยีย บเปิ ด-ปิ ดนํ า หรื อ เป็ นแบบเซนเซอร์
พร้ อมมีสบู่เหลวผ้าเช็ดมือหรื อกระดาษเช็ดมือที
ใช้ครังเดียว
1.6 มีห้องนําห้องส้ว มที ถูกสุ ข ลักษณะอย่าง
น้อยหนึ งห้องหรื อมีห้องนําให้บริ การในบริ เวณ
ใกล้เคียง
1.7 มี แ สงสว่ า งและการระบายอากาศ
เพี ย งพอ ไม่มี ก ลิ นอับ ทึ บ (หากความสู งของ
สถานพยาบาลตํากว่า 2.6 เมตร ต้องเพิ มพัดลม
ดูด อากาศ สั ดส่ ว น 1 ตัว ต่อ พื นที 20 ตาราง
เมตร เสมอ)

ผลการตรวจ
ถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง

คงเดิมไม่เ ปลียนแปลง

คงเดิมไม่เ ปลียนแปลง

หมายเหตุ

รายการตรวจ
1.8 มีระบบการเก็บและกําจัดมูลฝอยและสิ ง
ปฏิกูลทีเหมาะสมมีภาชนะใส่ มลู ฝอยติดเชือ(ใช้
ถุง สี แดง เขี ยนข้อ ความ “ขยะติ ดเชือ”) แยก
ต่างหากจากภาชนะใส่ มูลฝอยทัวไป(ใช้ถุงสี ดาํ
เขี ยนข้อ ความ “ขยะทัวไป”)และมี การกํา จัด
อย่างเหมาะสม
1.8.1 ทุกห้องตรวจและทุกห้องที ให้การ
รักษาผูป้ ่ วย ต้องมี ถงั ขยะทัวไป–ถังขยะติดเชื อ
ที มี ลกั ษณะถัง ขยะแบบเหยี ยบให้เ ปิ ดมี ฝาปิ ด
มิดชิดวางคู่กนั ทุกห้อง
1.8.2 มีสญ
ั ญา/หนังสื อตอบรับการขนถ่าย
ขยะติดเชือของการจ้างบริ ษ ัทกําจัดขยะติ ดเชื อ
หรื ออาจแสดงใบเสร็ จรั บ เงิ น ที เป็ นเดื อ น
ปั จจุบนั

ผลการตรวจ
ถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง

หมายเหตุ

คงเดิมไม่เ ปลียนแปลง
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รายการตรวจ

ผลการตรวจ
ถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง

1.9 มี ร ะบบควบคุ มการติดเชื อที เหมาะสม
(นอกเหนื อ จากพิ จารณาในภาพรวมแล้ว ให้
ตรวจสอบการทํา ความสะอาดและทํ า ให้
เครื องมือปราศจากเชือ ในห้องบําบัดรั กษาหรื อ
ในบริ เวณทีมีงานหัตถการด้วย)
1.9.1 ทํ า ความสะอาดด้ว ย Autoclave
(กรณี ที มี ก ารให้ บริ การผ่ าตั ด ต้ อ งมี เ ครื อง
Autoclave ด้วย)
1.9.2 แช่นายาฆ่
ํ าเชือ/อบแก๊ ส
1.9.3 ขันตอน/วิ ธี ก ารทํา ให้ เ ครื องมื อ
สะอาดปราศจากเชื อและวิธีกาํ จัดของมีคม ติ ด
ในที เปิ ดเผยภายในคลินิก
1.10 กรณีบริ การเอกซเรย์ การบริ การจะต้ องได้
มาตรฐานและได้ รั บ อนุ ญาตจากหน่ วยงานที
รั บ ผิด ชอบตามกฎหมายหรื อหน่ วยงานอื นที
ได้ รับมอบหมาย

หมายเหตุ

รายการตรวจ

ผลการตรวจ
ถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง

หมายเหตุ

1.10.1 มี ห นั ง สื อ แจ้ ง หรื อ เอกสารการ
ติดต่ อจากกรมวิท ยาศาสตร์ การแพทย์ เ พือนั ด
หมายมาตรวจสอบ
1.10.2 เครื องใช้ ทัวไป
1.10.2.1 มีต้ เู ก็บอุปกรณ์ เครืองมือทางรั งสี
เทคนิค เป็ นสัดส่ วน
1.10.2.2 โต๊ ะหรื อชั นสํ าหรั บวางอุป กรณ์
เครื องมือ เครืองใช้
1.10.2.3 เสือผ้าสําหรั บการตรวจทางรั งสี
คงเดิมไม่เ ปลียนแปลง

1.10.2.4 เครื องมื อ วั ด ความหนาผู้ ป่ วย
(ถ้ ามี)
1.10.3 เครื องมื อ อุป กรณ์ ในการตรวจ
วินิจฉัยแลรักษา
1.10.3.1 อุปกรณ์ ป้ องกันอันตรายจากรั งสี
สําหรั บผู้ป่วย
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รายการตรวจ
1.10.3.1.1 เสือตะกัวและปลอกคอตะกัว
(Thyroid Shield)
1.10.3 1.2 ฉากกันรั งสี
1.10.4 ตู้ส่องฟิ ล์ มหรื อจอแสดงผลภาพถ่ า ย
ทางรั งสีระบบดิจิทัล

1.10.4.1 เ ครื อ งวั ด รั ง สี ป ระจํ า บุ คค ล
สําหรั บเจ้าหน้ าทีผู้ปฏิบัติงานทุกคน
1.10.4 ในกรณี ทีมี ห้ องถ่ า ยภาพ ต้ อ งมี
ความปลอดภัยทางรังสีดงั นี
1)ประตู และผนั งของห้ อ งให้ บ ริ ก าร
ทางรั งสีวินิจฉัยต้องป้ องกันอันตรายจากรั งสีได้
และมี อุป กรณ์ ป้ องกั น อั น ตรายจากรั ง สี ต าม
มาตรฐานของสํานักงานปรมาณูเพือสันติ

ผลการตรวจ
ถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง

หมายเหตุ

รายการตรวจ

ผลการตรวจ
ถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง

หมายเหตุ

2) ป้ ายสัญลักษณ์ แสดงเขตรั งสี
3) มีไฟสัญ ญาณแสดงการใช้ ง านของ
เครื องกําเนิดรั งสีติดไว้ด้านนอกของประตู
4) ป้ ายคํ าเตื อ นผู้ป่ วยมี ครรภ์ ใ ห้ แ จ้ ง
เจ้ าหน้ าที
1.11 มีเครื องดับเพลิงขนาดเหมาะสม ตามที
กฎหมายท้องถินบัญญัติ และอยูใ่ นสภาพพร้ อม
ใช้งาน ติดตังในที มองเห็ นได้ชดั เจน
1.11.1 ขนาดเครื องดับเพลิงไม่ตากว่
ํ า 10
ปอนด์
1.11.2 มีเครื องดับเพลิงติดตังทุกชัน
1.11.3 ติดตังเครื องดับ เพลิงส่ วนบนสู ง
จากพืนไม่ เกิน 1.5 เมตร หรื อวางกับพืน อยู่ในที
มองเห็ น อย่ างชั ดเจน และควรมี ป้ายแสดงจุ ด
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รายการตรวจ

ผลการตรวจ
ถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง

ทีตังถังดับเพลิง
1.12 มีป้ายเครื องหมายห้ามสูบบุหรี
2.คลินิกต้ องมีลักษณะการให้ บริ การดังต่อไปนี
2.1 มี ค วามปลอดภั ย มี ความสะดวก และ
เหมาะสมต่อ ผู้ให้ บริ การและผู้รับบริ การ

2.2 มี ก ารให้ บริ การที ได้ ม าตรฐานตา ม
ลั ก ษณ ะวิ ช าชี พ ตาม ที สภ าวิ ช าชี พห รื อ
คณะกรรมการวิชาชี พประกาศกําหนด แล้ วแต่
กรณี
2.3 พืนทีให้ บ ริ การจะต้ องมีพืนทีเชือมและ
เปิ ดติ ด ต่ อ ถึ ง กั น ได้ แ ละไม่ ตั งอยู่ ใ นพื นที
เดียวกับ สถานที ขายยาตามกฎหมายว่ าด้ วยยา
หรื อพืนทีเดียวกับการประกอบอาชีพอืน

คงเดิมไม่เ ปลียนแปลง

หมายเหตุ

รายการตรวจ

ผลการตรวจ
ถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง

หมายเหตุ

2.4 พืนทีให้ บริการจะต้ องไม่ ตังอยู่ในสถานที
เดี ยวกั บ สถานพยาบาลของกระทรวง ทบวง
กรม กรุ ง เทพมหานคร เมื องพัท ยา องค์ ก าร
บริ การส่ ว นจั ง หวั ด เทศบาล องค์ ก ารบริ ก าร
ส่ วนตําบล องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถินอืน และ
สภากาชาดไทย ซึ งให้ บริ การในลักษณะเดียวกัน
2.5 ในกรณี ที มี ก ารให้ บ ริ การในอาคาร
เดี ยวกับการประกอบกิจการอื น จะต้อ งมี ก าร
แบ่ ง พื นที ให้ ชัด เจน และกิ จ การอื นต้อ งไม่
กระทบกระเทื อ นต่ อ การประกอบวิ ช าชี พ
รวมทั งสามารถเคลื อนย้ า ยผู้ ป่ วยฉุ กเฉิ น ได้
สะดวก
2.5.1 สถานพยาบาลต้ องมี ประตู เข้า-ออก
คนละทางกับการประกอบกิจการอืน
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2.5.2 การกันพื นที ต้ องเป็ นสั ดส่ วนแสดง
ให้เห็ นประจักษ์ ชัดเจนและถาวร
2.6ในกรณี ที มี ก ารให้ บ ริ การของลัก ษณะสห
คลินิก หรื อมี คลินิก หลายลัก ษณะอยูใ่ นอาคาร
เดี ย วกัน จะต้อ งมี ก ารแบ่ ง สั ด ส่ ว นพื นที ให้
ชัด เจน และแต่ ละสั ด ส่ ว นต้อ งมี พื นที และ
ลัก ษณะตามมาตรฐานของการให้ บริ การนั น
แต่ละสาขาต้องมีอย่างน้อย 1 ห้องตรวจโรค ซึ ง
ต้อ งประกอบด้ว ย โต๊ ะตรวจโรค 1 ตัว เตี ย ง
ตรวจโรค 1 เตียง ที ได้ม าตรฐานทางการแพทย์
และอ่างฟอกมื อชนิ ดที ไม่ใช้มือ เปิ ด-ปิ ดนํา สบู่
และ ผ้าเช็ดมือ หรื อกระดาษเช็ดมือทีใช้ครังเดียว
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
สถานพยา บาล ผู้ ประกอบวิ ช าชี พ หรื อ ผู้
ประกอบโรคศิ ล ปะในสถานพยาบาล อั ต รา
ค่ ารักษาพยาบาล ค่ าบริการและสิทธิผ้ ปู ่ วย

ผลการตรวจ
ถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง

หมายเหตุ

รายการตรวจ
3.1 มี ป้ ายชื อสถานพยาบาล เป็ นไปตาม
กฎกระทรวง
3.1.1 ป้ ายชื อสถาน พยาบาลต้อ งเป็ สี
เหลียมผืนผ้าขนาดความกว้า งของป้ ายไม่น้อย
กว่า 40 เซนติ เ มตร ความยาวไม่ น้อ ยกว่า 120
เซนติเมตร
3.1.2 จั ด ทํ า แ ผ่ น ป้ า ย แ ส ด ง ชื อ
สถานพยาบาลทีเป็ นภาษาไทยขนาดความสูงไม่
ตํากว่า 10 เซนติ เมตร ตัวหนังสื อ สี เขียว สี พื น
ป้ ายสี ขาว
3.1.3 เลขที ใบอนุ ญาตขนาดความสู งไม่
ตํากว่า 5 เซนติเมตร ตัวเลขสี เขียว
3.1.4 กรณี ใช้ภาษาต่างประเทศร่ วมด้วย
ต้อ งมี ชือตรงกัน กับ ภาษาไทย ขนาดตัวอักษร
ต้องเล็กกว่าภาษาไทย

ผลการตรวจ
ถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง

หมายเหตุ

คงเดิมไม่เ ปลียนแปลง

คงเดิมไม่เ ปลียนแปลง
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3.2 ติดตังป้ ายชือสถานพยาบาลในตําแหน่ง
ทีมองเห็ นได้ชดั เจนจากภายนอกและเหมาะสม
3.3 ชื อสถานพยาบาลไม่มีข อ้ ความลักษณะ
ชักชวนโอ้อวดเกินจริ งหรื ออาจสื อให้เข้าใจผิด
3.3.1 คํ า นํ า หน้ า ชื อหรื อ ต่ อ ท้ า ยของชื อ
คลิ นิ ก ต้ อ งประกอบด้ ว ยลั ก ษณะคลินิ ก และ
ลักษณะการให้ บริ การของคลินิกทีขออนุญาต
3.3.2 กรณีใช้ชือภาษาต่ างประเทศด้วย
ขนาดตัวอักษรต้ องเล็กกว่ าอักษรภาษาไทยและ
ตรงกันกับชื อคลินิกทีเป็ นภาษาไทย
3.3.3ชือคลินิกต้องไม่ สือความหมายหรื อ
อ้ างอิงสถาบันพระมหากษัตริ ย์ เว้ นแต่ได้ รับ
พระบรมราชานุญาต
3.3.4คลิ นิ ก ที ตั งอยู่ ใ นอํ า เภอหรื อ ในเขต
เดี ยวกัน จะต้ อ งมี ชือไม่ ซํ ากัน เว้ น แต่ ผ้ ู ขอรั บ

ผลการตรวจ
ถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง

หมายเหตุ

รายการตรวจ

ผลการตรวจ
ถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง

หมายเหตุ

อนุ ญ าตเป็ นบุ ค คลเ ดี ย วกั น หรื อมี ห นั ง สื อ
ยิน ยอมจากผู้ ได้ รั บ ใบอนุ ญ าตให้ ประกอบ
กิจการคลิ นิ กเดิม ให้ ใช้ ชื อซํ ากั นได้ แต่ ต้อ งมี
ตั ว อัก ษรหรื อหมายเลขเรี ย งลํา ดั บ หรื อ ที ตั ง
สถานทีต่อท้ ายชือคลินิก
3.4 มีข้อความแสดงวัน เวลา ให้ บริ การไว้ โดย
เปิ ดเผย มองเห็นได้ ชัดเจนจากด้ า นนอกคลินิก
และตรงกั บ เวลาที ขอรั บ อนุ ญ าตให้ ป ระกอบ
กิจการสถานพยาบาล
3.5 หน้ าห้ องตรวจมีบ ริ เวณให้ ติดป้ายแสดง
ชื อ ภา พถ่ า ย แ ละเ ลขที ใบอนุ ญ าตของผู้
ประกอบวิชาชี พ เวชกรรมทีให้ บริ การ หากมี ผ้ ู
ประกอบวิ ช าชี พ /ผู้ ประกอบโรคศิ ล ปะอื น
ปฏิบัติงานให้ ยนื สพ.6 ทุกคนและแสดงป้ ายนี
ไว้ ในบริ เวณทีเปิ ดเผยและเห็นได้ ชัดเจน
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ผลการตรวจ
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3.6 แ ส ด ง อั ต ร า ค่ า บ ริ ก า ร แ ล ะ ค่ า
รั กษาพยาบาลให้ ครอบคลุม การบริ การทีเรี ย ก
เก็ บ โดยแสดงอั ต ราราคาต่ อ หน่ ว ย และระบุ
ข้ อความด้ วยอัก ษรภาษาไทยโดยแสดงไว้ ในที
เปิ ดเผยให้ ผ้ รู ั บ บริ การสามารถเห็น ได้ ง่าย โดย
จัดทําเป็ นแผ่นประกาศ แผ่นพับ เล่ ม หรื อแฟ้ ม
เอกสาร หรื อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แสดงให้
ผู้ป่วยทราบ

อั ก ษรไท ย ขนา ดคว ามสู งไม่ น้ อยกว่ า 1
เซนติเมตร บริเวณทีพักคอยของผู้รับบริ การ
3.9 กรณีมีการโฆษณาสถานพยาบาลให้ กระทํา
ได้ ดังต่ อไปนี
3.9.1 ก า ร โ ฆ ษ ณ า คุ ณ วุ ฒิ ห รื อ
ความสามารถของ ผู้ประกอบวิชาชี พเวชกรรม
ให้ เ ป็ นไปตามกฎหมายว่ าด้ ว ยการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม

3.7 มี ป้ ายแสดงให้ ผู ้ รั บ บริ การทราบว่ า
สามารถสอบถามอั ต ราค่ า บริ การและค่ า
รั กษาพยาบาลได้จากที ใด ด้ ว ยตั วอักษรไทย
ขนาดความสู งไม่ น้อยกว่า 10 เซนติเมตร แสดง
ไว้ ในทีเห็นได้ชัดเจน
3.8 แสดงคํา ประกาศสิ ท ธิ ผู้ป่ วยไว้ใ นที
เปิ ดเผยและเห็ น ได้ง่ า ยอ่ านได้ ชัด เจน ด้ วยตัว

3.9.2 การโฆษณาบริ การทางการแพทย์ ให้
แจ้งเฉพาะบริการทีมีในสถานพยาบาล ตามวัน
เวลา ที มี ก ารให้ บ ริ การ หากมี โ ฆษณาการ
ให้ บริ การฝังเข็มต้องแนบเอกสารผ่านการอบรม
จากสถาบันทีกระทรวงสาธารณสุขรั บรอง
3.9.3 การโฆษณาอัตราค่ารั กษาพยาบาล
หรื อค่าบริ การทีมีเงือนไข จะต้องแจ้งเงือนไขให้

ผลการตรวจ
ถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง

หมายเหตุ
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ผู้รับ บริ การทราบล่ ว งหน้ า ก่ อนให้ บริ การ และ
จะต้ อ งกํ า หนดวั น เ ริ มต้ นและสิ นสุ ดของ
ระยะเวลาทีชัดเจน
3.9.4 ห้ ามใช้ ข้ อ ความอั น เป็ นเท็ จ หรื อ
ข้ อความทีไม่ มีมูลความจริ ง ทังหมด หรื อเพียง
บางส่ วนหรื อมีลักษณะเป็ นการหลอกลวง หรื อ
ปกปิ ดความจริง หรื อทําให้ เข้าใจผิดว่ าเป็ นจริ ง
3.9.5 ห้ ามโฆษณาโดยใช้ ข้อความที ทําให้
บุ ค คลทั วไปเข้ าใจว่ า ในสถานพยาบาลมี ผ้ ู
ประกอบวิชาชี พ (บุคลากร)เครื องมื อเครื องใช้
และอุปกรณ์ ท างการแพทย์ แต่ ข้อเท็จ จริ ง กลับ
ไม่มีให้ บริ การในสถานพยาบาล
3.9.6 ห้ ามโฆษณาโดยใช้ สถาบัน หน่ วยงาน
องค์ ก ร หรื อบุ ค คลที ไม่ ใ ช่ ห น่ ว ยงานของรั ฐ
รั บ รองมาตรฐานเว้ น แต่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตจากผู้
อนุญาต

ผลการตรวจ
ถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง

หมายเหตุ
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ผลการตรวจ
ถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง

หมายเหตุ

3.9.7 ห้ ามโฆษณาแจ้ งบริ การโรคทีไม่ มีอยู่ใน
สาขาทีผู้ประกอบวิชาชี พมี หนั งสื ออนุมัติบัตร
หรื อวุฒิบัตร
3.9.8 ห้ ามโฆษณาการอ้ างอิงรายงานวิชาการ
ผลงานวิ จั ย สถิ ติ หรื อ ยื น ยั น หรื อ รั บรอง
ข้ อ เท็จ จริ ง อัน ใดอัน หนึ งในการโฆษณา เพื อ
แสดงหรื อ เปรี ยบเที ย บความสามารถในการ
ให้ บ ริ ก ารหรื อ การรั กษาพยาบาลโดยข้ อมู ล ที
อ้ างอิงมิ ใช่ ข้อ มูลข่ าวสารทางราชการ เว้ น แต่
ได้รับอนุญาตจากผู้อนุญาต
3.9.9 ห้ ามโฆษณากิจการสถานพยาบาล
หรื อการโฆษณาความรู้ ความสามารถ 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
ประสิ ท ธิ ภ าพประสิ ท ธิ ผ ลของผู้ ประกอบ
วิชาชี พ หรื อสรรพคุณของเครื องมื อ เครื องใช้
ของสถานพยาบาล หรือกรรมวิธีการรักษา หรื อ
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โรคทีให้การรั กษาหรื อเปรี ยบเทียบผลก่ อนและ
หลังการรั กษาไปในทํ านองให้ เ ข้ า ใจผิด โดยไม่
ถูกต้ องตามหลักวิชาการทีเป็ นมาตรฐานวิชาชีพ
หรื อทํ า ให้ ประชาชนเกิ ด ความคาดหวั ง ใน
สรรพคุณเกินความจริ ง
3.9.10 ห้ ามโฆษณาโดยใช้ ชือสถานพยาบาล
หรื อข้อความทีทําให้ ผ้ รู ับบริ การหรื อ ประชาชน
อ่ า น ฟ้ ง ดู แ ล้ วเ ข้ าใจผิ ด หรื อหลงเ ชื อว่ า
สถานพยาบาลนั น มีการประกอบกิจ การดั ง ที
โฆษณา ซึ งไม่ ตรงกั บ ที ได้ รั บอนุ ญ า ตใ ห้
ประกอบกิจการ
3.9.11 ห้ ามการโฆษณาการให้ บริ การ “ฟรี ” เว้ น
แต่ ได้ รั บความเห็ นชอบจาผู้ อนุ ญาต ทั งนี ต้ อง
กําหนดวัน เวลา และสถานที ให้ บริ การและจะต้ อง
แสดงรายละเอียดว่ าให้ บริ การฟรี เรื องใดให้ ชัดเจน

ผลการตรวจ
ถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง

หมายเหตุ
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3.9.12 ห้ ามโฆษณาการแถมพก แลกเปลียน ให้
สิทธิประโยชน์ รางวัลหรื อเสียงโชค เว้ นแต่ การให้
สิ ท ธิ ป ระโยชน์ นั นผู้ รับ บริ การได้ รั บประโยชน์
โดยตรงและมาตรฐานการรั บบริ การทางการแพทย์
ต้ องไม่ ตํากว่ ามาตรฐานทั วไปของสถานพยาบาล
และต้ องระบุเงือนไขรายละเอียดของสิทธิประโยชน์
ต่ าง ๆ ให้ ชั ดเจนและต้ องกํ าหนดวั นเริ มต้ นและ
สินสุดของระยะเวลาทีให้ สิทธิประโยชน์ นัน ๆ
4.การประกอบกิ จ การและการดํ า เ นิ น การ
สถานพยาบาล
4.1 สถานที ตั งคลิ นิ ก ถู ก ต้ อ งตรงตา ม
ใบอนุญาต
4.2 แสดงใบอนุ ญ าตให้ ประกอบกิ จ การ
สถานพยาบาลและใบอนุ ญาตให้ ดํา เนิ น การ
สถานพยาบาลติดในที เปิ ดเผยและเหมาะสม
เช่ น บริ เวณทีนังพักคอยผู้รับบริ การ
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4.3 ใ บ อ นุ ญา ต ใ ห้ ป ร ะ ก อ บ กิ จ ก า ร
สถานพยาบาล ต่ ออายุ ทุก 10 ปี
4.5 แสดงหลักฐานการชําระค่าธรรมเนียมการ
ประกอบกิ จการสถานพยาบาล(แบบ ส.พ.12)
รายปี ณ สถานพยาบาล โดยปิ ดไว้ ในทีเปิ ดเผย
และเห็นได้ ชัดเจนบริ เวณทางเข้ าสถานพยาบาล
เช่ น แสดงไว้ บริเวณด้านหน้ าสถานพยาบาล
4.6 มีสมุดทะเบียนสถานพยาบาลให้ พนักงาน
เจ้ าหน้ าที บันทึกการตรวจ
4.7 การประกอบกิจการตรงกับลักษณะที ขอ
อนุญาต
4.8 พ บ ผู้ รั บ อ นุ ญ า ต ใ ห้ ดํ า เ นิ น ก า ร
สถานพยาบาล หรื อผู้ประกอบวิชาชีพ เวชกรรม
ที ยื นเป็ นผู้ป ฏิ บั ติง านในสถานพยาบาลแล้ ว
(แบบ ส.พ.6) อยู่ดูแลคลินิก

ผลการตรวจ
ถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง

หมายเหตุ

รายการตรวจ

ผลการตรวจ
ถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง

หมายเหตุ

4.9 ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมปฏิ บัติงานใน
สถานพยาบาลตามเวลาทีเปิ ดดําเนินการ
5.ชนิดและจํานวนเครื องมื อ เครื องใช้ ทีจําเป็ น
ประจําสถานพยาบาล
5.1 เวชระเบียน
5.1.1 มี ตู้ ห รื อ ชั นห รื อ อุ ป ก รณ์ เ ก็ บเ ว ช
ระเบี ยนที มันคง ปลอดภั ย และต้องจัดให้ เ ป็ น
ระเบียบสามารถค้นหาได้ ง่าย
5.1.2 มี ก ารจั ด เตรี ยมทะเบี ย นผู้ ป่ วย มี
รายการดังต่ อไปนี
5.1.2.1 ชือ นามสกุล อายุ ของผู้รับ บริ การ
5.1.2.2 เลขทีประจําตัวผู้รับบริ การ
5.1.2.3 วัน เดือน ปี ทีมารับบริ การ
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5.1.3 มี เ วชระเบี ย น หรื อ บั ต รผู ้ ป่ วย ที
สามารถ บันทึกรายละเอียด ตามที กฎกระทรวง
กําหนด
5.1.3.1 ชือและทีอยูส่ ถานพยาบาล
5.1.3.2 เลขบัตรประจําตัวประชาชนผูป้ ่ วย
5.1.3.3 วัน เดือน ปี ทีมารับบริ การ
5.1.3.4 ชื อ น า ม สกุ ล อ ายุ เ พ ศ ที อ ยู่
หมายเลขโทรศัพท์ (ถ้ ามี) และข้ อมูลส่ วนบุคคล
อื น ๆ ของผู้ ป่ ว ย เ ช่ น เ ชื อชาติ สั ญ ชา ติ
สถานภาพสมรส เลขทีบัตรประจําตัวประชาชน
5.1.3.5 อาการเจ็ บ ป่ วย การแพ้ย า ผลการ
ตรวจทางร่ างกายและผลการตรวจทางห้ อ ง
ปฏิบตั ิชนั สูตรของผูป้ ่ วย
5.1.3.6 การวินิจฉัยโรค
5.1.3.7 การรักษา

ผลการตรวจ
ถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง

คงเดิมไม่เ ปลียนแปลง

คงเดิมไม่เ ปลียนแปลง

หมายเหตุ

รายการตรวจ
5.1.3.8 ลายมือผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรมที
ให้การรักษาพยาบาล
5.2 เครื องใช้ท วไป
ั ในห้องตรวจโรคทุกห้ อง
ต้องประกอบด้ วย
5.2.1 โต๊ะตรวจโรค พร้อมเก้าอี
5.2.2 เตี ย งตรวจโรคที ได้ม าตรฐานท าง
การแพทย์ พร้อมอุปกรณ์
5.2.2.1 มี ข น า ด ที ไ ด้ ม า ต ร ฐ า น ท า ง
การแพทย์ พื นแข็ ง สามารถช่ ว ยฟื นคื น ชี พ
(CPR) ได้ตามหลักวิชาชีพ

ผลการตรวจ
ถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง

หมายเหตุ

คงเดิมไม่เ ปลียนแปลง

5.2.2.2 ต้องมีบ ันไดขึ นเตีย ง (Step) และ
ไม่ใ ช่เ ตี ย งที มี การยกระดับ ขึ นลง เช่ น เตี ย งที
ให้บริ การ ความงาม หรื อเสริ มสวย
5.2.2.3 มีป ลอกหมอน ผ้ า ปูเ ตียงและผ้ า
คลุมตัวผู้ป่วย ปริ มาณเพียงพอต่อการให้ บริ การ
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5.3 เครื องมือ หรื ออุปกรณ์ในการตรวจและ
วินิจฉัยโรค จะต้องมี
5.3.1 หู ฟัง (Stethoscope)
5.3.2 เครื องวัดความดันโลหิ ต
(Sphygmomanometer)
5.3.3 ปรอทวัด อุ ณ หภู มิ ร่ างกาย หรื อ
อุป กรณ์ วดั อุณ หภูมิ ป ริ มาณที เพี ย งพอต่อการ
ให้บริ การ
5.3.4 ไฟฉาย ไม้กดลิน
5.3.5 เครื องชั งนํ าหนั ก และอุ ป กรณ์ วั ด
ส่ วนสูง
5.4 เครื องมื อแพทย์ ให้ แ สดงใบอนุญาตจาก
สํ านั กงานคณะกรรมการอาหารและยา พร้ อ ม
เอกสารการดูและบํารุง รักษา (ถ้ ามี)

ผลการตรวจ
ถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง

คงเดิมไม่เ ปลียนแปลง

หมายเหตุ

รายการตรวจ
6. ยา และเวชภัณฑ์ ในสถานพยาบาล
6.1 มี ย าและเวชภัณ ฑ์ อื นที จํ า เป็ น โดยมี
จํา นวน รายการและประมาณเพี ย งพอ ตาม
ลักษณะสถานพยาบาล
6.2ไม่มียาทีหมดอายุหรื อเสื อมสภาพ (ให้ ใช้
ภาชนะบรรจุ ยาเดิมที ได้มาจากแหล่ งผลิ ต ยา
นัน)
6.3 มีอปุ กรณ์นับเม็ดยา อย่างน้อยสองชุด

ผลการตรวจ
ถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง

หมายเหตุ

คงเดิมไม่เ ปลียนแปลง

คงเดิมไม่เ ปลียนแปลง

6.4 ภาชนะบรรจุยาหรื อฉลากติดซองยาให้
ระบุชือและที อยู่สถานพยาบาลชื อผูป้ ่ วย ชื อยา
วิธีใช้ และต้องระบุยาหมดอายุอย่างชัดเจน
6.5 มีตหู ้ รื อชันเก็บยาและเวชภัณฑ์เป็ น
สัดส่ วน

คงเดิมไม่เปลียนแปลง

6.6 มี ตูเ้ ย็น สํ าหรั บ เก็ บยาหรื อเวชภัณ ฑ์อื น
กรณี ที มี วคั ซี น หรื อยาที ต้องเก็บ ไว้ในอุณหภู มิ
ตํา ตูเ้ ย็นนัน ต้องมีการควบคุมอุณ หภูมิมีป รอท
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ผลการตรวจ
ถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง

หมายเหตุ

รายการตรวจ

วัดอุณหภูมิ และมีการบันทึกอุณหภูมิในตู้เย็น

6.8.2.5 1:1000 Atropine injection

6.8 ชุดช่วยชีวิตฉุ กเฉิ น ประกอบด้วย
6.8.1 มีอปุ กรณ์ช่วยชีวิตฉุ กเฉิ นอย่างน้อย
ได้แก่ ถุงบีบลมพร้อมหน้ากากช่วยหายใจ ของ
เด็กหรื อผู้ใหญ่ ตามลักษณะ การให้ บริ การของ
สถานพยาบาล
6.8.2 ยา เวชภัณฑ์แ ละเครื องมื อแพทย์อืนที
สามารถให้ ก ารรั ก ษาพยาบาลและช่ ว ยชี วิ ต
ผูป้ ่ วยฉุ กเฉิ นตามลักษณะสถานพยาบาล ต้ องมี
ครบทุกรายการ ได้แก่
6.8.2.1 ยาฉี ด 1:1000 Adrenaline พร้ อม
Disposable Syringe & needle
6.8.2.2 ยาฉี ด Steroid injection พร้ อ ม
Disposable Syringe & needle
6.8.2.3 CPM injection
6.8.2.4 0.5 % calcium chloride /gluconate

6.8.2.6 Furosemide injection

ผลการตรวจ
ถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง

หมายเหตุ

6.8.2.7 Sodium Bicabonate injection

คงเดิมไม่เ ปลียนแปลง

6.8.2.8 Nitroglycerine ชนิดฉีด หรื ออม ใต้
ลิน หรื อ Isosorbide dinitrate ชนิดอมใต้ลิน
6.8.2.9 ชุดให้สารนําทางหลอดเลื อดดํา (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
6.8.2.11 Stand ทีเคลือนย้ายได้
6.8.2.12 Medicut
6.8.2.13 เข็ม Dispossible
6.8.2.14 Oxygen canula

คงเดิมไม่เปลียนแปลง
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6.8.2.15 Oxygen tank
6.8.2.16 Oral airway
6.8.2.17 Oxygen Mask
6.8.3 มีแผนการส่ งต่ อผู้ป่ วย และการเตรี ยม
ความพร้ อมในสถานการณ์ ฉกุ เฉิน
6.8.3.1 แบบฟอร์ มการส่ ง ต่ อ ผู้ ป่ วย (ใบ
refer) ไปยังโรงพยาบาลทีอยู่ใกล้ เ คียงเมื อเกิด
ภาวะฉุกเฉิน
6.8.3.2 เบอร์ โทรศัพ ท์ ติด ต่อฉุ ก เฉิ น ติ ด ไว้
ในที เห็ นได้ชดั เจน
6.8.4 ในกรณีทีมี ยาเสพติดให้ โทษหรื อวัตถุ
ออกฤทธิต่อจิตและประสาท
6.8.4.1 ให้มีสถานที หรื อตูเ้ ก็บยาเสพติ ดให้
โทษหรื อ วัตถุออกฤทธิ ต่ อจิ ต และประสาท ที
มันคง ปลอดภัย มี กุญ แจ ปิ ดและเปิ ดอย่า งมี
ประสิ ทธิภาพ

ผลการตรวจ
ถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง

คงเดิมไม่เ ปลียนแปลง

คงเดิมไม่เ ปลียนแปลง

หมายเหตุ

รายการตรวจ

ผลการตรวจ
ถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง

หมายเหตุ

6.8.4.2 ในกรณี มี ก ารครอบครองหรื อ ใช้
ประโยชน์ ซึงวัตถุออกฤทธิต่อจิตและประสาท
6.8.4.2.1 มีการจัดทําบัญชีรับ-จ่ าย วัตถุออก
ฤทธิทีมีไว้ในครอบครอง (แบบ บ.จ.8) รายงาน
ประจํ า เดือ น (แบบ บ.จ.9) รายงานประจํ า ปี
(แบบ บ.จ.10) และมี การเก็ บ รั กษาไว้ ที คลินิ ก
อย่างน้ อย 3 ปี
6.8.4.2.2 ส่ งรายงานบจ.9,10ไปยังสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ภายใน 30 วัน
6.8.4.2.3 สุ่ มตรวจสอบรายชือผู้ป่วยทีมี การ
จ่ ายยาตาม บจ.8 มีการจ่ ายให้ กับผู้ป่วยตามเวช
ระเบี ย นและมี ล ายมื อ ชื อผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ
เวชกรรมเป็ นผู้จ่าย
6.8.4.2.4 สุ่ มจํา นวนวั ตถุออกฤทธิ คงเหลื อ
ตรงตามบัญชีทีได้จัดทําไว้
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6.8.4.3 ในกรณีทีคลินิกมี การครอบครองซึง
ยาเสพติดให้ โทษประเภท 2
6.8.4.3.1 มีการจัดทําใบสังจ่ายยาเสพย์ ติด
ให้ โทษในประเภท2 (แบบ ย.ส.5)จั ดทํ าบั ญ ชี
รั บ-จ่ าย ยาเสพติดให้ โทษประเภท 2 รายเดือน
(แบบ ย.ส.6)จัดทํ าบั ญชี รั บ -จ่ าย ยาเสพติดให้
โทษประเภท 2 รายปี (แบบ ย.ส.7)และมีการเก็บ
รั กษาไว้ ทีคลินิกอย่างน้ อย 5ปี
6.8.4.3.2 ส่ งรายงานย.ส.6,7ไปยังสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ภายใน 30 วัน
6.8.4.3.3 สุ่ มตรวจสอบรายชือผู้ป่วยทีมี การ
จ่ ายยาตาม แบบ ย.ส.5มี การจ่ ายให้ กั บผู้ ป่วย
ตามเวชระเบี ย นและมี ล ายมื อ ชื อผู้ ป ระกอบ
วิชาชีพเวชกรรมเป็ นผู้จ่าย
6.8.4.3.4 สุ่ มจํานวนยาเสพติดคงเหลือตรง
ตามบัญชีทีได้ จัดทําไว้

ผลการตรวจ
ถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง

หมายเหตุ

รายการตรวจ

ผลการตรวจ
ถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง

หมายเหตุ

7.ในกรณี ที มี ผลิ ต ภั ณ ฑ์ สุ ข ภาพไว้ จ่ า ยให้ กั บ
ผู้ ป่ วยจะต้ องเป็ นผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที ถู ก ต้ องตาม
กฎหมาย เช่ น ผลิต ภั ณฑ์ อ าหารต้ องมี เ ลชสา
รบบอาหาร (อย.) เครื องสําอางต้องมีเลขจดแจ้ ง
และต้ องเป็ นการจ่ ายภายใต้คําสังแพทย์เท่ านัน
8.ในกรณีมีห้ องบําบัดรั กษา (ห้ อง Treatment)
คงเดิมไม่เปลียนแปลง
จะต้ องมี
7.1 เตียงสําหรับให้การรักษา
7.2 ยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ สําหรั บทําแผล
ฉี ดยา ปริ มาณพอเพี ยง
7.3 อุ ป กรณ์ เ ครื องมื อ เครื องใช้ มี ร ะบบ
ควบคุม การทํ า ความสะอาดและทํ า ให้
ปราศจากเชือทีเหมาะสม
7.4 มี ภาชนะใส่มู ลฝอยติ ดเชื อ (ใช้ถุงสี แดง
เขี ยนข้อความ “ขยะติ ดเชือ”) แยกต่างหากจาก
ภาชนะใส่ มลู ฝอยทัวไป
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8. กรณีมีห้องตรวจภายใน (ห้ อง PV) จะต้ องมี
8.1 ลักษณะเป็ นสัดส่วนมิดชิด
8.2 เตียงสําหรับตรวจภายใน

ผลการตรวจ
ถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง

คงเดิมไม่เปลียนแปลง

8.3 ไฟส่ องตรวจ
8.4 อุ ปกรณ์ การตรวจภายใน มีก ารทํ าความ
สะอาด และทําให้ ปราศจากเชืออย่างเหมาะสม
8.5 ผ้าปิ ดตา ผ้าคลุมตัวท่ อ นล่างป้ องกันการ คงเดิมไม่เปลียนแปลง
เปิ ดเผยของผูป้ ่ วย
9. กรณีมีห้องผ่าตัดเล็ก (ไม่ มีเครื องดมยา)
9.1 มาตรฐานความปลอดภัยด้ านสถานทีห้ อง
ผ่ าตัดเล็ก
9.1.1 ขนาดพืนที ห้ อ งผ่ า ตัดเล็กไม่ น้ อ ย
กว่า 3 เมตร x 4 เมตร
9.1.2 เพดานของห้ องผ่า ตั ดควรสู งอย่ าง
น้ อย 3 เมตร

หมายเหตุ

รายการตรวจ

ผลการตรวจ
ถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง

หมายเหตุ

9.1.3 ประตูห้ อ งผ่ า ตั ดเป็ นประตูผลั ก หรื อ
เป็ นแบบไม่ ใ ช้ มื อเปิ ด บานประตูควรกว้ า งไม่
น้ อ ยกว่ า 80 เซนติ เมตรและควรมี ช่องกระจก
สํ า หรั บ บุ ค คลภายนอกมองเห็ น ภายในห้ อง
ผ่าตัดได้
9.1.4 อ่ างฟอกมื อชนิดไม่ ใช้ มือเปิ ด-ปิ ดนํา
เช่ น ก๊อกนําแบบก้านยาว ก๊ อกนําแบบใช้ เข่าดัน
เปิ ด-ปิ ดนํา หรือ เป็ นแบบเซนเซอร์ สบู่เหลว ผ้า
เช็ดมือหรื อกระดาษเช็ดมือทีใช้ ครั งเดียว
9.1.5 ตู้ เ สื อผ้ า และห้ องสํ าหรั บ เจ้ าหน้ า ที
เปลียนเสือผ้ าและรองเท้ า
9.1.6 ตู้เสือผ้าและห้ องสํ าหรั บ ผู้ป่ วยเปลียน
เสือผ้าและรองเท้ า
9.2 มาตรฐานความปลอดภั ยเรื องเครื องมื อ
แพทย์/อุปกรณ์ และยาทีจําเป็ น ในห้องผ่าตัดเล็ก
9.2.1 ถังออกซิเจน
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รายการตรวจ
9.2.2 ถุ ง บี บ ลมพร้ อมหน้ ากากครอบช่ ว ย
การหายใจ (Ambubag)
9.2.3Patient mornitor ซึ งจะ mornitor
ผู้ป่วยในเรื อง คลืนไฟฟ้ าหั วใจ(EKG)ความดัน
โลหิต (Blood Pressure) ชี พจร (Pulse)และการ
วัดความอิ มตั ว ออกซิ เ จนของฮี โ มโกลบิ น จาก
ชีพจร (Oxygen Saturation)
9.2.4 เตียงและโคมไฟแบบมาตรฐาน
9.2.5 ชุดอุปกรณ์ ยาและเวชภัณฑ์ ช่วยฟื น
คืนชีพประจําห้ องผ่าตัด
9.2.6 ชุดอุปกรณ์การผ่าตัด
9.2.7 โทรศัพท์ ไว้ โทรกรณีฉุกเฉิน
10.กรณีมีห้องผ่าตัดใหญ่
10.1 มาตรฐานความปลอดภัยด้ านสถานที
ห้ องผ่าตัดใหญ่

ผลการตรวจ
ถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง

หมายเหตุ

รายการตรวจ

ผลการตรวจ
ถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง

หมายเหตุ

10.1.1 ขนาดพืนทีห้ องผ่ าตัดใหญ่ ไม่น้อย
กว่า 20 ตารางเมตร
10.1.2 เพดานของห้องผ่าตัดควรสูงอย่างน้ อย 3
เมตร
10.1.3 พืนห้ อง ฝาผนัง เพดาน ผิวเรี ยบ
ทําความสะอาดง่าย
10.1.4 ประตู ห้ อ งผ่ า ตั ด เป็ นประตู ผ ลั ก
หรื อเป็ นแบบไม่ ใช้ มือเปิ ด บานประตูควรกว้ าง
ไม่ น้ อ ยกว่ า 1.2 เมตรและควรมี ช่ องกระจก
สํ า หรั บ บุ ค คลภายนอกมองเห็ น ภายในห้ อง
ผ่าตัดได้
10.1.5 อ่ างฟอกมื อ ชนิดไม่ ใช้ มือ เปิ ด-ปิ ด
นํา เช่ น ก๊อกนําแบบก้านยาว ก๊ อกนํ าแบบใช้ เข่ า
ดันเปิ ด-ปิ ดนํา หรื อ เป็ นแบบเซนเซอร์
10.1.6 ตู้ เสื อผ้ า และห้ องสําหรั บ เจ้ าหน้ า ที
เปลียนเสือผ้ าและรองเท้ า
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รายการตรวจ
10.1.7 ตู้เสือผ้าและห้ องสําหรั บผู้ป่วยเปลียน
เสือผ้าและรองเท้ า
10.2 มาตรฐานความปลอดภัยเรื องเครื องมื อ
แพทย์ /อุ ป กรณ์ แ ละยาที จํ า เป็ นในห้ อ งผ่ า ตั ด
ใหญ่
10.2.1 ถั ง ออกซิ เ จนหรื อออกซิ เ จนที
ส่ งผ่ านมาทางท่ อส่ งก๊ าซ (Pipe line)
10.2.2 ถุงบีบลมพร้ อมหน้ ากากครอบช่ วย
การหายใจ (Ambubag)
10.2.3Patient mornitor ซึ งจะ mornitor
ผู้ป่วยในเรื อง คลืนไฟฟ้ าหั วใจ(EKG)ความดัน
โลหิต(Blood Pressure) ชี พจร (Pulse)และการ
วัดความอิ มตั ว ออกซิ เ จนของฮี โ มโกลบิ น จาก
ชีพจร (Oxygen Saturation)
10.2.4 เครื องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้ า
10.3.5 เครื องจีไฟฟ้ าห้ ามเลือด

ผลการตรวจ
ถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง

หมายเหตุ

รายการตรวจ

ผลการตรวจ
ถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง

หมายเหตุ

10.2.6 เครื องดูดเสมหะ
10.2.7 ห้ องพักฟื น ควรมีขนาดไม่ น้ อยกว่ า
8 ตารางเมตร และจะต้ อ งมี เ ครื อง mornitor
ผู้ป่วยไว้ ในห้ องพักฟื น กรณีทีไม่ มีห้อ งพักฟื น
แยกต่ างหาก อาจใช้ ห้ องผ่ าตัดเป็ นห้ องสําหรั บ
พักฟื นผู้ป่วยแทนได้
10.2.8 มี เ ครื องดมยาสลบทีได้ ม าตรฐาน
ทางการแพทย์และระบบแก๊ สทางการแพทย์ซึง
มีสัญญาณเตือนอันตรายทุกห้ องทีขออนุญาตใช้
งาน
10.2.9 ชุดใส่ ท่อหายใจ (ชุด Laryngoscope)
10.2.10 ระบบไฟฟ้ าหรื อแสงสว่างสํารอง
10.2.11 เตียงไฟและโคมไฟแบบมาตรฐาน
10.2.12 ชุดอุปกรณ์ การผ่ าตัด
10.2.13 โทรศัพท์ ไว้ โทรกรณีฉุกเฉิน
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รายการตรวจ

ผลการตรวจ
ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง

หมายตุ

11. เอกสารและแบบฟอร์ มประจําห้องผ่าตัด
11.1 ใบยินยอมการผ่ าตัด
11.2 ใบตรวจสอบชื อ สกุล ตํ า แหน่ งผ่ า ตั ด
ตรวจเช็คอุปกรณ์ ผ่าตัดเพือป้ องกันผ่ าตัดผิดคน
ผิดตําแหน่ ง
11.3 สมุดลงทะเบียนการผ่าตัด
11.4 เอกสารบันทึกการผ่าตัด/การทํ าหัตถการ
โดยแพทย์ผ้ทู ําหัตถการนัน (Operative notes)
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ร่ างคําชีแจงแนวทางการตรวจมาตรฐานคลินิกเวชกรรมและคลินิกเวชกรรม
ส่ วนข้อมูลทัวไป
1. ให้กรอกรายละเอียดในช่องว่างให้ครบทุกช่อง
2. คํา นํ า หน้ า ชื อผู ้ข ออนุ ญ าตประกอบกิ จ การสถานพยาบาลและดํา เนิ น การ
สถานพยาบาลให้ระบุ เช่น นาย นางสาว นายแพทย์ หากมียศทางราชการให้ระบุดว้ ย
3. ที ตัง ให้ระบุรายละเอียดที ตังคลิกให้ชดั เจน เช่น กรณี ทีตังอยูภ่ ายในอาคารอืน ให้
ระบุ ชื ออาคาร เลขที ห้ อ ง ชัน เพื อความสะดวกในการติ ด ต่ อ และการควบคุ ม กํา กั บ
สถานพยาบาล
4. ช่องใดทีไม่มีขอ้ มูล ให้ใส่เครื องหมาย ( - )
5. วัน เวลา ทําการ หมายถึง วันเวลาทีคลิ นิ กเปิ ดให้ บริ การ ให้ระบุให้ชดั เจน กรณี
แต่ละวัน ระบุ เ วลาแตกต่างกัน ให้ บ ันทึ กแยกวัน กัน เช่น จัน ทร์ -ศุกร์ 17.00-20.00 น. เสาร์ อาทิตย์ 09.00-17.00 น. เป็ นต้น
6. บริ การทีจัดให้มีเพิมเติม หมายถึง บริ การทีจัดให้มีเพิ มขึนนอกเหนื อจากบริ การ
ทัวไปตามลักษณะคลิ นิ กที ขออนุ ญ าต เช่ น คลินิ กเวชกรรม มี บ ริ การ เอกซเรย์ ทรี ตเม้น ท์
ผิวหน้า เพิมเติม
7. เครืองมือพิเศษ ได้ แก่ … ให้ ใส่ เครืองหมาย  ใน  โดยระบุจํานวนตัว คลินิก
เสริ มความงามทีมีเต้ านมเทียมซิลิโคนใช้ ฝังในร่ างกาย เครื องหรื ออุป กรณ์ ทีใช้ ภายนอกเพือ

ตรวจลักษณะของสถานพยาบาลและการประกอบกิจการของสถานพยาบาลให้ เ ป็ นไปตาม
พระราชบัญญัตสิ ถานพยาบาล พ.ศ.2541
เสริ มหรือกระชับเต้านม ให้ ดูใบรั บแจ้ งรายละเอียดผลิตหรื อนําเข้ าเครื องมือแพทย์ ถ้ าไม่ จัด
อยู่ในลักษณะทีกําหนดไว้ ให้ ใส่ ใน  อืน ๆ ……..และใส่ คําอธิบาย
พระราชบัญญัติเครื องมือ แพทย์ พ.ศ. 2551 อาจจํา แนกเครื องมื อแพทย์ ตาม
ระดับความเข้มงวดของการควบคุมเป็ น 3 ประเภท ดังนี คือ
7.1 เครื องมือแพทย์ทีต้องได้ รับอนุญาต หมายถึง ผู้ทีผลิต นําเข้ า หรื อขายเครื องมือ
แพทย์ทีรัฐมนตรี ประกาศกําหนดให้ ขายต้ อ งได้ รับใบอนุ ญาต ได้ แก่ เครื องมือแพทย์ รวม 5
ชนิด คือ ถุงยางอนามัย ถุงมือสําหรับการตรวจโรค ถุงมือสําหรับการศัลยกรรม
ชุดตรวจทีเกียวข้องกับการติดเชือเอชไอวี เลนส์ สัม ผัส สําหรั บ เครื องมื อแพทย์ ทีผู้ขายต้ อ ง
ได้ รับอนุญาตมีเพียงชนิดเดียว คือ ชุดตรวจทีเกียวข้ องกับการติดเชือเอชไอวี
7.2 เครื องมือแพทย์ ทีต้ องแจ้ งรายละเอียด หมายถึง ผู้ทีผลิตหรื อนําเข้ าเครื องมือ
แพทย์ ต้องได้ รับใบแจ้งรายละเอียดการผลิตหรื อนําเข้ าเครื องมือแพทย์ รวม 4 ชนิด ได้ แก่
7.2.1 เครื องใช้ หรื อผลิตภัณฑ์ทีใช้ เพือกายภาพบําบัด
7.2.2 เครื องตรวจวัดระดับหรื อปริ มาณแอลกอฮอล์ ในร่ างกาย
7.2.3 เต้ านมเทียมซิลิโคนใช้ ฝังในร่ างกาย
7.2.4 เครื องหรืออุปกรณ์ ทีใช้ ภายนอกเพือเสริ มหรือกระชับเต้านม
7.3 เครื องมื อแพทย์ ทีไม่ ต้องได้ รับ อนุญาตหรื อแจ้ งรายการละเอี ยด หมายถึง
ผู้ผ ลิตเพือขายเครื องมื อ แพทย์ไ ม่ ต้อ งได้ รับ ใบอนุญ าตหรื อ ใบรั บ แจ้ งรายการละเอี ยด แต่
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เครื องมือแพทย์ทีผลิตเพือขายต้ องมีคณ
ุ ภาพ ประสิทธิภาพและความปลอดภั ยในการใช้ ส่ วน
ผู้ที ประสงค์ จ ะนํ า เข้ า เครื องมื อ แพทย์ต้ อ งได้ รับ ใบจดทะเบีย นสถานประกอบการนํ า เข้ า
เครื องมือแพทย์และได้รับหนังสือรั บรองประกอบการนําเข้ าเครื องมือแพทย์
ส่ วนที 1 การตรวจลักษณะสถานพยาบาล
1.ลักษณะทัวไปสถานพยาบาลและสิ งแวดล้อม
1.1 ตังอยูใ่ นทําเลที สะดวก ปลอดภัย และไม่เ ป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพ ควรพิ จารณาว่าคลินิก
แห่ งนันตังอยูใ่ นสถานที เปิ ดเผยไม่อยู่ในสถานที ซับ ซ้อนลับ ตาคน สังเกตเห็ นได้ง่า ยว่าเป็ น
สถานพยาบาล ตัวอย่างคลินิกทีไม่ปลอดภัยอาจเป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพ ได้แก่
- ตังอยูบ่ นชันสูงของอาคาร แต่ไม่มีลิฟ ท์อาํ นวยความสะดวกหรื อบันไดทางขึน-ลง
- ตังอยูใ่ นทําเลทีมีสิงรบกวน ได้แก่ เสี ยง กลิน ฝุ่ นละออง ฯลฯ เช่น บริ เ วณใกล้โรงงานที มี
เสี ยงดัง โรงฆ่าสัตว์ ฟาร์ มเลียงสัตว์ กองขยะใหญ่ เป็ นต้น
กรณีผ้ตู รวจลักษณะสถานพยาบาลไม่ สามารถใช้ ดลุ ยพินิจได้ ให้ บันทึ กรายละเอียด
หรือรูปถ่ ายเพือให้ คณะอนุกรรมการฯ พิจารณา
1.2 อาคารต้องมันคงแข็งแรง ไม่อยูใ่ นสภาพชํารุ ดหรื อเสี ยงต่ออัน ตรายจากการใช้ส อย ให้
สังเกตว่าอาคารนันสร้างด้วยวัสดุทีมันคงแข็งแรง มีสภาพชํารุ ด ตัวอาคารเอนเอียง ผนังอาคาร
ทรุ ดแตกร้าว อาจก่อให้เกิดอันตรายได้หรื อไม่
1.3 บริ เวณทังภายนอกและภายในต้องสะอาด เป็ นระเบียบเรี ยบร้อยให้ตรวจดูความ
สะอาดทัวๆ ไปของคลินิ ก ตังแต่ฝ้าเพดาน ผนัง พื น ของส่ วนให้ บริ การทุกๆ ส่ ว น ตัวอย่าง

ลักษณะทีไม่เหมาะสมในเกณฑ์ข อ้ นี ได้แ ก่ ฝ้ าเพดานเปี ยกชื น ขึ นรา พื นห้องเป็ นที หมัก
หมมของสิ งสกปรกหรื อ มีน ําขัง อ่า งล้า งมื อและอ่างล้า งเครื องมื อปะปนกัน หรื อ มี ค ราบ
สกปรกใช้ตู้เ ก็ บยาหรื อเวชภัณ ฑ์ป ระปนกับ สิ งของอย่า งอื นและจั ดแบ่ งพืนที ใช้ สอยอย่ า ง
เหมาะสม และมีสิงอํานวยความสะดวกแก่ผ้ ปู ่ วย โดยมีลักษณะดังนี
จัดแบ่งพื นทีใช้สอยอย่างเหมาะสม และมีสิงอํานวยความสะดวกแก่ผรู ้ ับบริ การและญาติ เช่น
มีทีพักคอยของผูร้ ับบริ การจํานวนเพียงพอ
1.3.1 มีพืนที ไม่ตาํ กว่า 20 ตารางเมตร โดยส่ วนแคบทีสุดต้องมีความกว้างไม่น้อย
กว่า 3.00 เมตร พื นที โดยรวมหมายถึ ง พื นที ทังหมดของส่ ว นที ใช้ป ระกอบกิ จ การ
ประกอบด้วยพื นที บริ เวณพักคอย ทําบัตรจ่ายยา ห้ องตรวจรั กษา ห้ องฉี ดยาทําแผล ฯลฯ
รวมกันแล้วไม่ตากว่
ํ า 20 ตารางเมตร
1.3.2 มีส่วนที นังพักคอยของผูป้ ่ วยและญาติทีเหมาะสม ไม่น้อยกว่า 5-10 ที นัง
และทีนังต้องมีพนักพิงมีจํานวนเพียงพอกับจํานวนผู้มารั บบริการ
1.3.3 การแบ่ งพืนทีใช้ สอย ให้ ดูพ ืนทางเดินด้ วย ควรมีความกว้ างไม่ น้อยกว่ า 1
เมตร และส่ วนนันต้ องไม่ มีเสากีดกันพืนทางเดินควรเรี ยบเสมอกัน
1.4 การสัญจรและการเคลือนย้ายผูป้ ่ วยต้องกระทําได้โดยสะดวก โดยเฉพาะเมือเกิด
ภาวะฉุ กเฉิ นพิ จารณาได้จากประตูเข้าออกคลินิก และประตูห้ ้องตรวจรักษาโรค ควรมี ความ
กว้ า งไม่ น้ อ ยกว่ า 80 เซนติ เ มตร และผู้ พิ ก ารสามารถเข้ า ออกได้ อ ย่ า งสะดวก หาก
สถานพยาบาลนันอยูช่ นบนของอาคาร
ั
บันไดขึนลงไม่ควรชันเกินไป และความกว้างของช่อง
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บันได ไม่ควรน้อยกว่า 80 เซนติเมตร กรณี คลินิกตังอยู่ภายในตึกแถวหรื ออาคารพาณิ ชย์ทีมี
ทางเข้าสู งเกินไป ควรมีขนบั
ั นได หรื อทางลาดเอียงสําหรับรถเข็นชนิ ดนัง
1.5 มีห้องตรวจหรื อห้องให้ก ารรักษาเป็ นสัดส่ ว นและมิด ชิดห้องตรว จหรื อห้ อ ง
ให้บริ การนันอาจกันเป็ นห้อง ผนังชนกับเพดานหรื อไม่ก็ได้ แต่ไม่ควรกันตํา จนมองเห็ นการ
ตรวจหรื อรั กษา ถ้าใช้กระจกกันห้องจะต้องใช้กระจกทึ บ และกรณี ที กันจนผนังชนเพดาน
จะต้องคํานึ งถึงการระบายอากาศ ตามเกณฑ์ ข้อ 1.7 เป็ นพิเศษ
1.6 มีห้องนําห้องส้วมที ถูกสุ ขลักษณะอย่างน้อยหนึ งห้อง กรณี ที สถานพยาบาล
ตังอยูใ่ นศูนย์การค้า โรงแรม หรื อ สถานศึกษาอนุ ญาตให้ ใช้ห้ องนําห้องส้วมรวมได้กรณี ที
ต้องอยูใ่ นอาคารรวม ห้องนําไม่ควรอยูไ่ กลจากคลินิกเกินไป
1.7 มี แสงสว่า งเพี ยงพอและเหมาะสมกับลักษณะการให้บริ การที มี โดยให้ ผขู ้ อ
อนุญาตเปิ ดไฟในห้องให้บริ การแล้วสามารถมองเห็ นสิ งต่างๆ ได้ชดั เจน
1.8 มี ภาชนะใส่ มูล ฝอยติ ด เชื อ (ใช้ถุงสี แดง เขี ย นข้อความ “ขยะติ ดเชื อ”) แยก
ต่างหากจากภาชนะใส่มูลฝอยทัวไป และมีการกําจัดอย่างเหมาะสมโดยผูร้ ับอนุ ญาตจะต้องจัด
ให้มีถงุ สี แดงทึบแสง เขียนข้อความ “มูลฝอยติดเชือ” หรื อ “ขยะติ ดเชือ” ในภาชนะที มี ฝาปิ ด
มิดชิด โดยสถานพยาบาลควรมีแนวทางการควบคุมและป้ องกันการติ ดเชือทีดี โดยพิ จ ารณา
จาก
1.9.1 การมีการจัดทําคู่มือ หรื อแผนภูมิแสดงขันตอนการทําความสะอาดและทํา
ให้เครื องมือปราศจากเชือ มีอปุ กรณ์ทีใช้ทาํ ให้เครื องมือปราศจากเชือ
1.9.2 แสดงรายละเอียดของวัตถุ หรื ออุปกรณ์ทีปราศจากเชือ เช่น ระบุวนั เดื อน
ปี ทีนึ ง วัน เดือน ปี ทีเปลียนนํายา หรื อวันเดือน ปี ทีผลิตและหมดอายุ ใน Disposable set

1.10 กรณี มี เครื องเอกซเรย์ จะต้อ งเป็ นไปตามมาตรฐานและได้รั บ อนุ ญ าตจาก
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ การตรวจมาตรฐานและอนุ ญาตให้ใช้เครื องเอกซเรย์ เป็ นอํานาจ
หน้าที ของกรมวิ ทยาศาสตร์ การแพทย์ก รณี ที คลิ นิกนั นมี เ ครื องเอกซเรย์ จะต้อ งยืนสํา เนา
หลักฐานรับรองมาตรฐานและอนุญาตให้ใช้เครื องเอกซเรย์ หรื อสําเนาหลักฐานการยืนคําขอ
อนุญาตใช้เครื องเอกซเรย์ กรณี ยงั ไม่ได้รับการตรวจและอนุ ญาตให้ใช้เครื อง ให้ระบุผลตรวจ
ว่า อยู่ระหว่ า งขออนุ ญ าตและรอตรวจมาตรฐาน ซึ งในการอนุ ญ าตให้ ป ระกอบกิ จ ก าร
สถานพยาบาล ผูอ้ นุญาตจะอนุ ญาตให้ประกอบกิจการคลินิกได้ แต่ไม่ให้ใช้ เครื องเอกซเรย์
จนกว่ า จะผ่ านการตรวจรั บ รองจากกรมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ไ ด้รั บ ใบอนุ ญ าตให้ ใ ช้
เครื องเอกซเรย์ได้
1.11 มีเครื องมือดับเพลิงอยูใ่ นสภาพพร้อมใช้งานติดตังส่ วนบนสุ ดของตัวเครื องสู ง
จากระดับพืนอาคารไม่เกิน 1.50 เมตร หรื อวางบนพืน ควรมีป้ายแสดงจุดทีตังถังดับเพลิง อยู่
ในที มองเห็ นสามารถอ่านคําแนะนําการใช้ได้ ตามชนิ ดและขนาดอย่างใดอย่างหนึ งดังนี คือ
1.1 ในเขตกรุ งเทพมหานครให้เป็ นไปตามข้อบัญญัติของกรุ งเทพมหานคร เรื อง
ควบคุมอาคาร พ.ศ.2544 ข้อ 78 และ 79 คื อ เครื องดับเพลิงอื น ขนาดบรรจุ ไม่น้อยกว่า 4
กิโลกรัม หรื อขนาดบรรจุไม่นอ้ ยกว่า 10 ปอนด์
1.2 ส่วนภูมิภาคให้เป็ นไปตามข้อบัญญัติของท้องถินนันๆ
1.12 มีป้ายเครื องหมายห้ามสูบบุหรี
2.คลินิกต้ องมีลักษณะการให้ บริ การดังต่อไปนี
2.1 มีความปลอดภัย มีความสะดวก และเหมาะสมต่ อผู้ให้ บริการและผู้รับบริ การ
2.2 มี การให้ บ ริ ก ารที ได้ ม าตรฐานตามลั ก ษณะวิช าชี พ ตามที สภาวิชาชี พหรื อ
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คณะกรรมการวิชาชีพประกาศกําหนด แล้ วแต่ กรณี
2.3 พืนทีให้ บริ การจะต้องมีพืนทีเชือมและเปิ ดติดต่ อถึงกันได้ และไม่ ตังอยู่ในพืนที
เดียวกับสถานทีขายยาตามกฎหมายว่ าด้วยยาหรื อพืนทีเดียวกับการประกอบอาชีพอืน
2.3.1 สถานพยาบาลต้ องมีประตู เข้า-ออก คนละทางกับการประกอบกิจการอืน
2.3.2 การกันพืนทีต้องเป็ นสัดส่ วน แสดงให้ เห็นประจักษ์ ชัดเจนและถาวร
2.4 พืนทีให้ บริ การจะต้ องไม่ ตังอยู่ในสถานทีเดียวกับสถานพยาบาลของกระทรวง
ทบวง กรม กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์ การบริการส่ วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริ การ
ส่ วนตําบล องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถินอืน และสภากาชาดไทย ซึง
2.5 ในกรณี ใ ช้พื นที ประกอบกิ จ การสถานพยาบาลในอาคารเดี ย วกัน กับ การ
ประกอบกิจการอืนต้องแบ่งสถานทีให้ชดั เจน และกิจการอืนนันต้องไม่กระทบกระเทื อนต่อ
การประกอบวิชาชี พ ในสถานพยาบาลนัน การแบ่ งสถานที จากการประกอบกิจ การอื นนั น
จะต้องกันฝาหรื อผนังแยกจากกัน โดยเด็ดขาด โดยกันจากพื นถึ งเพดาน มี ประตูทางเข้าออก
หรื อบันไดแยกกัน
2.6 กรณี ที มีการให้ บ ริ การของลักษณะสหคลินิกหรื อมีคลินิ กหลายลัก ษณะอยูใ่ น
อาคารเดียวกัน จะต้องมีการแบ่งสัดส่วนให้ชดั เจน และแต่ละสัดส่ วนต้องมี พื นที และลักษณะ
ตามมาตรฐานการให้ บริ การนัน กรณี ทีมี การให้บ ริ การหลายลัก ษณะ เช่น สหคลินิก ห้อ ง
ตรวจหรื อห้องให้ การรั กษาจะต้องแยกจากกันและมี พืนที เหมาะสมกับ การให้บริ การแต่ละ
ลักษณะ อาจใช้บริ เวณที พักคอย ทําบัตร จ่ายยารวมกันได้ เพราะฉะนัน พื นที ของสหคลิ นิก
จะต้องเพิมขึนตามลักษณะหรื อสาขาที มีเพิมขึน หรื อในกรณี ทีมีการประกอบวิชาชีพหรื อการ

ประกอบโรคศิลปะหลายสาขาในคลินิกเดียวกัน เช่น มีการแพทย์แผนจี นในคลินิกเวชกรรม
จะต้องแยกห้องให้บริ การเป็ นสัดส่วน
3. การแสดงรายละเอียดเกียวกับชือสถานพยาบาล ผู้ประกอบวิชาชี พในสถานพยาบาล อัตรา
ค่ ารักษาพยาบาล ค่ าบริการ และสิทธิผ้ปู ่ วย
3.1 ป้ ายชื อสถานพยาบาลเป็ นไปตามกฎกระทรวง ผู ้รั บ อนุ ญ าตต้อ งแสดง
รายละเอี ย ดเกี ยวกับ ชื อสถานพยาบาลที ได้รั บ อนุ ญ าตในที เปิ ดเผยและเห็ น ได้ง่ า ย ณ
สถานพยาบาลนันอย่างน้อย 1 ป้ าย ดังนี
3.1.1 แผ่นป้ ายแสดงชือสถานพยาบาลต้องมี ลกั ษณะเป็ นสี เหลียมผืนผ้ามี ขนาด
ความกว้างไม่น้อยกว่า 40 เซนติ เ มตร และความยาวไม่น้อยกว่า 120 เซนติ เมตร ตัวอักษร
แสดงชือสถานพยาบาลมีความสูงไม่นอ้ ยกว่า 10 เซนติเมตร และตัวอักษรแสดงประเภทและ
ลัก ษณะการให้ บ ริ การของสถานพยาบาล รวมทังเลขที ใบอนุ ญ าตให้ ป ระกอบกิ จ การ
สถานพยาบาลมีความสูงไม่นอ้ ยกว่า 5 เซนติเมตร
3.1.2 แสดงประเภทและลักษณะถูกต้อง
คํานําหน้าหรื อต่อท้ายชือสถานพยาบาล ต้องประกอบด้วยประเภท (หมายถึ ง
สถานพยาบาลประเภทที ไม่ รับ ผูป้ ่ วยไว้ค ้างคื น ใช้ค ํา แทนว่า “คลิ นิ ก ”) และลัก ษณะ
สถานพยาบาล ได้แก่ เวชกรรม ฯลฯ ทีขออนุญาต เช่น สมบัติคลินิกเวชกรรม
ถ้ามีชือเป็ นภาษาต่างประเทศ เมือแปลเป็ นภาษาไทยแล้ว ความหมายต้องไม่ผิด
ไปจาก ชือภาษาไทย
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3.1.3 ป้ า ยแสดงชื อส ถานพ ยาบ าลต้ อ งเป็ นอั ก ษ รไทย กรณี แสด ง
ภาษาต่า งประเทศด้ว ยขนาดตัว อักษรต้องเล็ก กว่าอักษรไทย โดยระบุเ ลขที ใบอนุ ญ าตให้
ประกอบกิจการสถานพยาบาลไว้ในแผ่นป้ ายดังกล่าวด้วย
3.1.4 สีของพืนแผ่ นป้ ายและตัวอักษรในแผ่นป้ ายแสดงชือสถานพยาบาลประเภท
ทีไม่ รับ ผู้ป่ วยไว้ ค้างคืน คลินิ กเวชกรรมและคลินิก เวชกรรมเฉพาะทาง ให้ ใ ช้ สีตั วอักษร
สีเขียว สีพนแผ่
ื นป้ายสีขาว
3.2 ติ ดตังป้ ายชื อสถานพยาบาลในตํา แหน่ ง ที เห็ น ได้ช ดั เจนจากภายนอกโดย
พนักงานเจ้าหน้าที พิจารณาว่าป้ ายชือคลินิก ทีถูกต้องตามกฎกระทรวงนัน อยู่ในตําแหน่ ง ที
สังเกตง่าย มองเห็ นได้ชดั เจนหรื อไม่
3.3 ชื อสถานพยาบาลไม่มีขอ้ ความลักษณะชักชวนโอ้อ วดเกิ นจริ งหรื ออาจสื อให้
เข้า ใจผิ ดในสาระสํ า คัญ ของการประกอบกิ จ การสถานพยาบาล รวมถึ ง ห้ า มใช้ชื อที สื อ
ความหมายหรื ออ้างอิงสถาบันพระมหากษัตริ ย ์ โดยพิ จารณาชือว่ามีลกั ษณะเข้าข่ายข้อห้าม
ดังกล่ า วหรื อไม่ ชื อสถานพยาบาลที ขออนุ ญ าตใหม่ นี ควรนํา เข้า พิ จ ารณาในที ประชุ ม
คณะอนุกรรมการสถานพยาบาลฯ ชือที เข้าข่ายโอ้อวด เช่น คลินิกผิวสวย ฯลฯ ชือที อาจทําให้
เข้าใจผิดในสาระสํา คัญ เช่น ชือที มี คาํ ว่า “ศูน ย์การแพทย์” “รวมแพทย์” แต่มีลกั ษณะเป็ น
คลินิกธรรมดาทัวไป มี อุปกรณ์ เครื องมือ เครื องใช้ และผู้ประกอบวิชาชีพ ไม่แตกต่างจาก
คลินิกทัวๆ ไป
3.3.1 คํานําหน้ าชื อหรื อต่ อท้ ายของชือคลินิ กต้ องประกอบด้ วยลักษณะคลินิ ก และ
ลักษณะการให้ บริ การของคลินิกทีขออนุญาต

3.3.2 กรณีใช้ ชือภาษาต่ างประเทศด้วย ขนาดตัวอักษรต้ องเล็กกว่ าอักษรภาษาไทย
และตรงกันกับชือคลินิกทีเป็ นภาษาไทย
3.3.3 ชื อคลินิกต้ องไม่ สือความหมายหรื ออ้ างอิงสถาบันพระมหากษัตริ ย์ เว้ นแต่
ได้ รับพระบรมราชานุญาต
3.3.4 ชือสถานพยาบาลไม่ซํากันในเขต หรื ออําเภอเดี ยวกัน พนักงานเจ้า หน้าที ค้น
ข้อมูลจากทะเบี ยนคลินิกในจังหวัดว่าชือซํากับคลินิกที ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิ จ การก่อน
แล้วหรื อไม่
3.4 มีขอ้ ความแสดงวัน เวลา ทีให้บริ การไว้โดยเปิ ดเผยเป็ นข้อความที แสดงวัน เวลา
ที คลิ นิ กเปิ ด ทําการ พนัก งานเจ้าหน้า ที ต้องตรวจสอบดู ว่า ตรงกับ วัน เวลา ทํา การใน
แบบฟอร์ มทีขออนุญาตดําเนิ นการสถานพยาบาล (ส.พ.18) หรื อไม่ การแสดงอาจแสดงเป็ น
แผ่นป้ ายทีประตูทางเข้าคลินิก หรื อกระจกหน้าคลิ นิกก็ไ ด้ ข้อความแสดงควรเป็ นลักษณะที
ถาวร
3.5 มีบริ เวณทีต้ องแสดงใบอนุญาตในบริ เวณทีเปิ ดเผย และเหมาะสม เช่ น บริ เวณที
นังพักคอยของผู้รับบริการ
3.6 มีบ ริ เ วณที ใช้ แ สดงหลั กฐานการชํ า ระค่ า ธรรมเนีย มการประกอบกิจ การ
สถานพยาบาล(แบบ ส.พ.12)ในทีเปิ ดเผยและเห็นได้ ชัดเจนบริ เวณทางเข้ าสถานพยาบาล
3.7 หน้ าห้ องตรวจมีบริ เวณให้ ติดป้ ายแสดงชือ ภาพถ่าย และเลขที ใบอนุญาตของผู้
ประกอบวิ ชาชี พ เวชกรรม ที ให้ บ ริ การ หากมี ผ้ ูป ระกอบวิ ชาชี พ /ผู้ป ระกอบโรคศิ ล ปะอื น
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ปฏิบัติงานให้ ยนื สพ.6 ทุกคนและแสดงป้ ายนีไว้ ในบริ เวณที เปิ ดเผยและเห็ นได้ ชัดเจน ให้
พนักงานเจ้าหน้าที ตรวจดูวา่ ผูข้ ออนุญาตได้ดาํ เนิ นการดังต่อไปนี หรื อไม่
1 จัดทําป้ ายแสดงชือและสกุลของผูป้ ระกอบวิชาชีพ และสาขาวิชาชี พ พร้อ มทัง
ระบุเลขทีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพให้อ่านได้ชดั เจนด้วยอักษรไทย มีขนาดสูงไม่น้อยกว่า 1
เซนติเมตร
2) แสดงรู ปถ่ายทีถ่ายไม่เกิน 1 ปี นับจากวันทีลงรั บเอกสาร มีขนาดความกว้างไม่
น้อยกว่า 8 เซนติเมตรและความยาวไม่น้อยกว่า 13 เซนติเมตร
3) สี ของแผ่นป้ าย ให้ใช้สีนาเงิ
ํ นและตัวอักษรในแผ่นป้ ายให้ใช้สีดาํ
4) ให้ติดแผ่นป้ ายไว้ในบริ เวณทีผูม้ ารับบริ การมาติดต่อขอใช้บริ การ
3.8 แสดงอัตราค่าบริ การและค่ ารั กษาพยาบาลให้ ครอบคลุมการบริ การทีเรี ยกเก็บ
โดยแสดงอัตราราคาต่อหน่ วย และระบุข้อความด้วยอักษรภาษาไทยโดยแสดงไว้ ในทีเปิ ดเผย
ให้ ผ้รู ั บบริ การสามารถเห็นได้ง่าย โดยจัดทําเป็ นแผ่นประกาศ แผ่ นพับ เล่ ม หรื อแฟ้ มเอกสาร
หรื อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แสดงให้ ผ้ปู ่ วยทราบ ให้พนักงานเจ้าหน้าทีตรวจดูวา่ ผูข้ ออนุ ญาต
แสดงอัตราค่ารักษาพยาบาล ค่าบริ การทางการแพทย์ ค่ายา ค่าสารอาหาร ค่าเวชภัณฑ์ที
ไม่ใช่ยา ติดแสดงไว้บนแผ่นป้ าย แผ่นพับ หรื อแสดงไว้ในแฟ้ มวางในตําแหน่ งที มองเห็ นได้
ง่าย
3.9 มี ป้ายแสดงให้ ผรู้ ั บ บริ การทราบว่า สามารถสอบถามอัตราค่ าบริ ก ารและค่า
รักษาพยาบาลได้จากทีใด ด้ วยตัวอักษรไทย ขนาดความสู ง ไม่ น้ อยกว่ า 10 เซนติเมตร แสดง

ไว้ ในที เห็นได้ ชัด เจนเช่น เคาน์เ ตอร์ ทาํ บัตร การติดป้ ายนี จะเป็ นประโยชน์ ต่อผูร้ ั บบริ การ
ผูร้ ับบริ การสามารถทีจะสอบถามค่าบริ การหรื อค่ารักษาพยาบาลเพิมเติมได้
3.10 แสดงคําประกาศสิ ทธิ ผปู ้ ่ วยไว้ในที เปิ ดเผยและเห็ นได้ง่า ยอ่ านได้ ชัดเจน ด้ วย
ตัวอักษรไทย ขนาดความสูงไม่ น้อยกว่ า 1 เซนติเมตร บริเวณทีพักคอยของผู้รับบริการ
3.11 กรณีมีการโฆษณาสถานพยาบาล
ข้อความต้องไม่มีลกั ษณะโอ้อวด หรื อสื อให้ เข้าใจผิ ด ในสาระสําคัญ และเป็ นไป
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข
ความหมายของโฆษณาสถานพยาบาล คื อ การกระทําไม่ว่าวิธีใ ด ๆ ให้ป ระชาชน
เห็ น หรื อทราบข้อ ความภาพ เครื องหมายหรื อกระทํา อย่า งใด ๆ ให้ บุ ค คลทัวไปเข้า ใจ
ความหมาย เพื อประโยชน์ของสถานพยาบาล (พระราชบัญญัติวชิ าชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525)
การตรวจคําโฆษณาเพืออนุญาตคลินิก จึ งต้องดูทงข้
ั อความที ติดกระจกหน้าคลินิก แผ่น ป้ าย
หน้าคลินิก ป้ ายไฟ แผ่นพับ ใบปลิว หรื อบัตรนัดผูป้ ่ วย กรณี ทีทีมผูต้ รวจไม่สามารถตัดสิ นใจ
ได้ ให้ บ ั น ทึ ก ข้อ มู ล ห รื อนํ า เอกสารโฆ ษณาดั ง กล่ า วเข้า พิ จารณาในการประชุ ม
คณะอนุ กรรมการสถานพยาบาลประเภทที ไม่ รั บ ผู ้ป่ วยไว้ค ้า งคื น หรื ออนุ ก รรมการ
สถานพยาบาลประจําจังหวัด
3.12 มีป้ายเครื องหมายห้ามสูบบุหรี แนวทางการตรวจให้มีป้ายเขตปลอดบุ หรี หรื อ
ป้ ายห้ามสูบบุหรี ติดในบริ เวณที ผูร้ ับบริ การมองเห็ นได้ชดั เจน เช่น ประตูทางข้าคลินิก หรื อ
บริ เวณทีรับบริ การ

211

4.การประกอบกิจการและการดําเนินการสถานพยาบาล
4.1 สถานทีตังคลินิก ถูกต้ องตรงตามใบอนุญาต
4.2 แสดงใบอนุญาตให้ ประกอบกิจการสถานพยาบาลและใบอนุ ญาตให้ ดําเนิน การ
สถานพยาบาลติดในทีเปิ ดเผยและเหมาะสม เช่ น บริ เวณทีนังพักคอยผู้รับบริ การ
4.3 ใบอนุญาตให้ ประกอบกิจการสถานพยาบาล ต่ออายุ ทุก 10 ปี
4.4 ใบอนุญาตให้ ดาํ เนินการสถานพยาบาล ต่ ออายุทุก 2 ปี
4.5 แสดงหลัก ฐานการชํ า ระค่ า ธรรมเนี ย มการประกอบกิ จ การสถานพยาบาล
(แบบ ส.พ.12) รายปี ณ สถานพยาบาล โดยปิ ดไว้ในทีเปิ ดเผยและเห็นได้ชัดเจนบริ เวณทางเข้า
สถานพยาบาล เช่ น แสดงไว้ บริเวณด้านหน้ าสถานพยาบาล
4.6 มีสมุดทะเบียนสถานพยาบาลให้ พนักงานเจ้ าหน้ าที บันทึกการตรวจ
4.7 การประกอบกิจการตรงกับลักษณะทีขออนุญาต
4.8 พบผู้รับอนุญาตให้ ดําเนินการสถานพยาบาล หรือผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที
ยืนเป็ นผู้ปฏิบัติงานในสถานพยาบาลแล้ว (แบบ ส.พ.6) อยู่ดูแลคลินิก
4.9 ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมปฏิบัติงานในสถานพยาบาลตามเวลาทีเปิ ดดําเนินกา
5. ชนิดและจํานวนเครืองมือ เครืองใช้ ทีจําเป็ นประจําสถานพยาบาล
5.1 เวชระเบียน จะต้องจัดให้มีทงั 3 ส่วนใหญ่ ๆ ดังนี
5.1.1 มีตหู ้ รื อชันหรื ออุปกรณ์เก็บเวชระเบี ยนที มันคง ปลอดภัย และต้องจัดให้
เป็ นระเบี ย บสามารถค้นหาได้ง่ าย หรื อถ้าเป็ นระบบคอมพิ วเตอร์ ตอ้ งจัดให้ มีระบบข้อมูล
สํารองเพือป้ องกันข้อมูลสู ญหาย

5.1.2 มีการจัดเตรี ยมทะเบี ยนผูป้ ่ วยนอก สําหรับบันทึ กการมารับบริ การของผูป้ ่ วย
แนวทางการตรวจทะเบี ยนผูป้ ่ วยตามกฎกระทรวง อาจทําเป็ นเอกสาร สมุด หรื อ
บันทึกด้วยเครื องคอมพิวเตอร์ และเก็ บรักษาไว้อย่างน้อย 5 ปี ผูร้ ับอนุ ญาตจะต้องบันทึกทุกวัน
เพื อประโยชน์ ในการจัดทํารายงานประจําปี ด้วยข้อมูลผูม้ ารั บบริ ก ารอย่างน้อย 3 รายการ
ดังต่อไปนี คือ 1) ชือ นามสกุล อายุของผูป้ ่ วย 2) เลขทีประจําตัวผูป้ ่ วย3) วัน เดื อน ปี ที มารั บ
บริ การ
5.1.3 มีบตั รผูป้ ่ วยนอก (OPD card) ทีสามารถบันทึกรายละเอียดเกียวกับผูป้ ่ วยมา
รับบริ การ บัตรผูป้ ่ วยนอกหรื อ OPD card จะต้องเป็ นบัตรที ทําด้วยกระดาษแข็ง เพราะต้อง
เก็บไว้อย่างน้อย 5 ปี และต้องมีรายละเอียดอย่างน้อยดังนี คือ 1) ชือสถานพยาบาล
2) เลขที ประจํา ตัวผู ้ป่ วย 3) วัน เดื อ นปี ที มารั บบริ การ 4) ชื อ นามสกุล อายุ เพศ ที อยู่
หมายเลขโทรศัพ ท์ (ถ้า มี ) และข้อมู ลส่ วนบุ คคลอื น ๆ ของผู้ป่ วยเช่ น เชื อชาติ สั ญญาติ
สถานภาพสมรส แลขทีบัตรประจําตัวประชาชน 5) ประวัติอาการป่ วย การแพ้ยา ผลการตรวจ
ทางร่ างกายและผลการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการชันสูตรของผูป้ ่ วย (ถ้ามี)
6) การวินิจฉัยโรค 7) การรักษา 8) ลายมือชือผูป้ ระกอบวิชาชีพ /ผูป้ ระกอบโรคศิลปะผูใ้ ห้ การ
รักษาพยาบาลหรื อให้บริ การ
5.2 เครื องใช้ทวไป
ั ได้แก่ โต๊ะตรวจโรค พร้ อมเก้าอี เตี ยงตรวจโรคที ได้มาตรฐาน
ทางการแพทย์ พร้อมอุปกรณ์ เตียงทีใช้ในการรักษา จะต้องมีขนาดเหมาะสม สะดวกในการ
ให้บริ การและจะต้องจัดให้มีผา้ ปูทีนอน หมอน ผ้าคลุมตัวผูป้ ่ วย มี Step สําหรั บ ผูร้ ับบริ ก าร
เพื อขึนนอนบนเตียง ตูห้ รื อชันเก็บยาและเวชภัณ ฑ์เป็ นสัดส่ วน อ่างฟอกมื อชนิ ดที ไม่ใช้มือ
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เปิ ดปิ ดนํา เช่น ก๊อกนําแบบก้านยาว แบบเซนเซอร์ แบบใช้เท้าเหยียบ สบู่ ผ้าเช็ดมือ ที นัง
พักรอของผูป้ ่ วย
5.3 เครื องมื อ หรื ออุ ป กรณ์ ในการตรวจและวิ นิ จ ฉั ย โรค จะต้อ งมี หู ฟั ง
(Stethoscope) เครื องวัดความดันโลหิ ต (Sphygmomanometer) ปรอทวัดอุณหภูมิร่างกายหรื อ
อุปกรณ์วดั อุณหภูมิ ไฟฉาย ไม้กดลิน ครืองชังนําหนัก และอุปกรณ์ วดั ส่ วนสูง
6. ยา เวชภัณฑ์ ในสถานพยาบาล
6.1 มียาและเวชภัณฑ์อืนที จําเป็ น โดยมีจํานวน รายการและปริ มาณเพี ยงพอ ตาม
ลักษณะสถานพยาบาลให้พนักงานเจ้าหน้ าที หรื อคณะทํางานซึ งเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพ ผู้
ประกอบโรคศิลปะ ตามสาขานันพิจารณาตามลักษณะการให้บริ การของแต่ละคลินิ กว่าควรมี
รายการและจํานวนของยาและเวชภัณฑ์มากน้อยเพี ยงใด
6.2 ไม่มียาทีหมดอายุหรื อเสื อมสภาพ ให้ ใช้ภาชนะบรรจุ ยาเดิ มที ได้มาจากแหล่ง
ผลิตยานัน
ให้ ผู้ต รวจดู ซ องยา ขวดยา ว่ า มี ย าที หมดอายุ หรื อไม่ ห มดอายุ แต่ มี ล ั กษณะ
เสื อมสภาพ เช่น สี และลักษณะของยาเปลียนไป
6.3 มีอปุ กรณ์นับเม็ดยา อย่างน้อยสองชุดหรื อมีวิธีการนับ และบรรจุ ยาป้ องกันการ
ปนเปื อน
อุปกรณ์นับเม็ดยาตามกฎกระทรวง พ .ศ.2545 ให้มีอุปกรณ์นับเม็ดยา อย่างน้อย 2
ชุด ให้ผขู ้ ออนุ ญาตจัดหาถาดจัดยา หรื ออุปกรณ์อืนที ใช้นับและบรรจุเม็ดได้โดยไม่ปนเปื อน

6.4 ภาชนะที บรรจุยาสํา หรั บ ผู ้ป่วยต้องมีฉ ลาก ระบุชือผู ้ ป่ วย ชือยา วิ ธี ใช้ อย่า ง
ชัดเจน ภาชนะบรรจุ ยา หมายถึ ง ซองยาสํา หรั บยาเม็ด และขวดสําหรั บ ยานํา ต้องระบุชื อ
ผูป้ ่ วย ขนาด เวลา และวิธีให้อย่างครบถ้วน
6.5 มีตหู ้ รื อชันเก็บยาและเวชภัณฑ์เป็ นสัดส่วน
6.6 มี ตเู ้ ย็นสําหรับเก็บยา หรื อเวชภัณ ฑ์อืน กรณี ที มี วคั ซี นหรื อยาที ต้อ งเก็บ ไว้ที
อุณหภูมิตาํ ตูเ้ ย็นนันต้องไม่มีอาหารหรื อเครื องดืมปะปน และมีการควบคุมอุณหภูมิตเู ้ ย็นโดย
มีเทอร์ โมมิเตอร์ วดั อุณหภูมิอย่างน้อย 1 จุด
เทอร์ โ มมิเ ตอร์ ที ใช้วดั อุ ณหภูมิจะต้องมี Scale ติด ลบ กรณี ที คลิ นิกแห่ ง นันไม่ มี
วัคซี นหรื อยาทีต้องเก็บไว้ในตูเ้ ย็น ให้ใส่ เครื องหมาย ( - ) ไว้หน้าหัวข้อ
6.7 ยาต้องมีท ะเบียน เว้ น แต่ เป็ นการผลิตตามใบสังยาของ ผู้ประกอบวิชาชี พเวช
กรรมทีสังให้ สําหรั บคนไข้ เฉพาะรายของสถานพยาบาล กรณีการผลิตยาของสถานพยาบาล
ต้ อ งมี ม าตรฐานการผลิ ต การแสดงฉลากและวั น หมดอายุใ ห้ ชัด เจนมี บั น ทึ ก การผลิตให้
สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้
6.8 ชุดช่วยชีวิตฉุกเฉิ น ประกอบด้วย
6.8.1 มี อุป กรณ์ ช่วยชีวิตฉุ กเฉิ นอย่า งน้ อย ได้แก่ ถุงบี บลมพร้อมหน้ากากช่วย
หายใจ ของเด็กหรื อผู้ใหญ่ ตามลักษณะ การให้ บริการของสถานพยาบาล
6.8.2 ยา เวชภัณฑ์และเครื องมื อแพทย์อื นที สามารถให้การรั กษาพยาบาลและ
ช่วยชีวิตผูป้ ่ วยฉุ กเฉิ นตามลักษณะสถานพยาบาล ให้มีครบตามรายการทีกําหนด
1) ยาฉี ด 0.001 % Adrenaline พร้อม Disposable Syringe & needle
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2) ยาฉี ด 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 หรื ออมใต้ ลนิ หรือ Isosorbide dinitrate ชนิดอมใต้ลิน
9) ชุดให้ส ารนําทางหลอดเลือดดํา (IV fluid with set) ได้ แก่
9.1) 5% dextrose-water
9.2) Normal saline
9.3) Infusion set
ชุดให้นําเกลือ ทางหลอดเลื อดดํา ซึ งประกอบด้วย สารนําประเภท 5% /DSS
จํานวน 1000 หรื อ 500 ml ชุดให้นาเกลื
ํ อ (Infusion set) เสาให้นาเกลื
ํ อ (Stand) หรื อห่ วงรู ป S
ทีทําด้วยวัสดุมนคง
ั แข็งแรง สามารถรับนําหนักของสารนําได้
10) 50 % Glucose injection
11) Stand ทีเคลือนย้ายได้
12) Medicut
13) เข็ม Dispossible
14) Oxygen canula

15) Oxygen tank
16) Oral airway
17) Oxygen Mask
6.8.3 มีแผนการส่ งต่ อผู้ป่วย และการเตรี ยมความพร้ อมในสถานการณ์ ฉุกเฉิน
6.8.3.1 แบบฟอร์ มการส่ งต่ อผู้ป่วย (ใบ refer) ไปยังโรงพยาบาลทีอยู่
ใกล้เคียงเมือเกิดภาวะฉุกเฉิน
6.8.3.2 เบอร์ โทรศัพท์ติดต่อฉุ กเฉิ นติดไว้ในทีเห็ นได้ชดั เจน
6.8.4 กรณีทีมียาเสพติดให้ โทษหรือวัตถุทีออกฤทธิต่อจิตและประสาท
6.8.4.1 ให้มีสถานที หรื อตูเ้ ก็บ ยาเสพติ ดให้ โทษที มันคง และปลอดภัยมี
กุญแจ ปิ ดและเปิ ดอย่างมีประสิ ทธิภาพ
6.8.4.2 ในกรณีคลินิ กมี การครอบครองหรื อใช้ ประโยชน์ ซึงวัตถุที ออก
ฤทธิต่อจิตและประสาท
คลินิกเวชกรรมและคลินิ กเฉพาะทางด้ านเวชกรรมจะสามารถครอบครองและใช้
ประโยชน์ ซึงวัตถุออกฤทธิเฉพาะประเภท 2,3,4 ส่ วนวัตถุออกฤทธิประเภท 1 ไม่ มีประโยชน์
ทางการแพทย์ ห้ ามผลิต ห้ ามนําเข้า ห้ ามจําหน่ าย
ก) มีการจัดทําบัญชี รับ-จ่ าย วัตถุออกฤทธิ ทีมี ไว้ ในครอบครอง (แบบ บ.จ.8)
รายงานประจําเดือน (แบบ บ.จ.9) รายงานประจําปี (แบบ บ.จ.10) และมีการเก็บรั กษาไว้ ที
คลินิกอย่างน้ อย 3 ปี
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ข) ส่ งรายงาน บจ.9,10 ไปยังสํ านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ภายใน 30
วัน
ค) สุ่ มตรวจสอบรายชือผู้ป่วยทีมีการจ่ ายยาตาม บจ.8 มีการจ่ายให้ กับผู้ป่วยตาม
เวชระเบียนและมีลายมือชือ ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเป็ นผู้จ่าย
ง) สุ่ มจํานวนวัตถุออกฤทธิคงเหลือตรงตามบัญชีทีได้จดั ทําไว้
กรณีทีคลินิกไม่ ได้ขอใบอนุญาตให้ มีไว้ ใ นครอบครองการใช้ ป ระโยชน์ ซึงวัตถุออก
ฤทธิ สามารถครอบครองวัตถุออกฤทธิประเภท 3 และประเภท 4 ได้ ไม่ เกินปริ มาณทีกฎหมาย
กําหนด ดังนี
วัตถุออกฤทธิในประเภท 2
1) อีเฟดรี น (ephedrine) 5.00 กรัม
2) ซูโดอีฟรี ดนี (Pseudoephedrine) 5.00 กรัม
3) คีตามีน (ketamine) 5.00 กรัม
4) อัลปราโซแลม (alprazolam) 1.00 กรัม[5]
วัตถุออกฤทธิในประเภท 3
1) อะโมบาร์ บิตาล (amobabital) 10 กรั ม
2) เพนตาโซซีน (pentazocine) 1 กรั ม
3) เพนโตบาร์ บิตาล (pentobarbital) 10 กรั ม
วัตถุออกฤทธิในประเภท 4
1) โบรมาซีแพม (bromazepam) 6 กรั ม

2) บิวโตบาร์ บิตาล (butobarbital) 50 กรัม
3) คลอร์ ไดอาซีพอกไซด์ (chlordiazepoxide) 250 กรั ม
4) โคลบาแซม (clobazam) 10 กรั ม
5) โคลนาซีแพม (clonazepam) 20 กรั ม
6) คลอราซีเพท (clorazepate) 10 กรั ม
7) ไดอาซี แพม (diazepam) 10 กรั ม
8) เอทิล โลฟลาซี เพท (ethyl loflazepate) 10 กรั ม
9) เกลืออนินทรีย์ของโบรไมด์ทุกชนิด (inorganic bromide) 90 กรั ม
10) ลอราซีแพม (lorazepam) 2 กรัม
11) เมดาซี แพม (medazepam) 10 กรั ม
12) ฟี โนบาร์ บิตาล (phenobarbital) 100 กรัม
13) พินาซีแพม (pinazepam) 5 กรั ม
14) พราซีแพม (prazepam) 10 กรัม
15) โทฟี โซแพม (tofisopam) 50 กรัม
ก) มีการจัดทําใบสังจ่ ายยาเสพย์ติดให้ โทษในประเภท 2 (แบบ ย.ส.5) จัดทําบัญชี
รั บ-จ่ าย ยาเสพติดให้ โทษประเภท 2 รายเดือน (แบบ ย.ส.6) จัดทําบัญชี รับ-จ่าย ยาเสพติดให้
โทษประเภท 2 รายปี (แบบ ย.ส.7) และมีการเก็บรั กษาไว้ ทีคลินิกอย่างน้อย 5 ปี
ข) ส่ งรายงาน ย.ส.6,7ไปยังสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ภายใน 30 วัน
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ค) สุ่ มตรวจสอบรายชื อผู้ป่ วยทีมีก ารจ่ ายยาตาม แบบ ย.ส.5 มีการจ่ ายให้ กั บ
ผู้ป่วยตามเวชระเบียนและมีลายมือชือ ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเป็ นผู้จ่าย
ง ) สุ่ มจํานวนยาเสพติดคงเหลือตรงตามบัญชีทีได้ จัดทําไว้
7.ในกรณีทีมี ผลิตภัณฑ์ สุข ภาพไว้ จ่ายให้ กับผู้ป่วยจะต้ องเป็ นผลิตภัณ ฑ์ ทีถูกต้ อ ง
ตามกฎหมาย เช่ น ผลิตภัณฑ์ อาหารต้ องมีเลชสารบบอาหาร (อย.) เครื องสํ าอางต้ องมี เลขจด
แจ้ง และต้องเป็ นการจ่ายภายใต้ คําสังแพทย์เท่ านัน
8.ห้ องผ่าตัด
ความเห็นจากประธานราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่ งประเทศไทย ได้ ให้ข้อกําหนด/
นิยามของห้ องผ่าตัดเล็ก หมายถึง การทําหัตถการทีแพทย์มีการให้ sedation โดยวิธีการฉีดยา
ชาอย่ างเดี ย ว/หรื อ ยารั บ ประทานเพือทํ า ให้ ผ้ ปู ่ วยรู้ สึ ก เคลิ มแต่ ไ ม่ ถึง กับ ทํ า ให้ ผ้ ปู ่ วยหลั บ
บุคลากรที ดูแลผู้ป่ วย คือ ผู้ทีทํา ผ่ าตัด หรื ออาจมีพยาบาลหรื อผู้ ช่วยคอยดูแล สํ าหรั บ ห้ อ ง
ผ่ าตัดใหญ่ ถ้ามีการให้ ยาระงับความรู้สึก (การดมยา) รวมทังการให้ ยาฉี ดระงับความรู้ สึกบาง
ชนิด คือ ยา Propofol ซึ งยาชนิดนี ถ้ ามี การนํ าไปใช้ ในคลินิกจะอันตรายมาก เพราะมี ผลต่ อ
ระบบหายใจ และอาจทํ า ให้ ความดัน โลหิตลดตําลงได้ ดั งนั นควรมี ม าตรฐานในการใช้ ย า
Propofol เสมื อ นยาระงั บความรู้ สึกชนิ ดหนึ ง ซึ งบุคลากรที ดูแลผู้ป่ วย จะต้ อ งเป็ นวิ สัญ ญี
แพทย์ และถ้ า มี ก ารฉี ดยาเพื อให้ ผ้ ปู ่ วยหลับ บุค ลากรที ดู แ ลผู้ ป่ วย ควรเป็ นบุ คลากรทาง
การแพทย์ เช่ น ผู้ป ระกอบวิ ชาชี พเวชกรรม หรื อพยาบาลทีได้ รั บการ อบรม เรื องการดูแ ล
ผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจ

แนวทางควบคุมมาตรฐานสถานพยาบาล เพือความปลอดภัยของผู้ป่วยจากการทํ าศัลยกรรมและการ
เสริ มสวยในสถานพยาบาลภาคเอกชน
กําหนดขนาดของพืนทีห้ องผ่าตัดเล็กไม่น้อยกว่ า 3 เมตร X 4 เมตร ควรมีพนที
ื ไม่ น้อย
กว่า 20 ตารางเมตร และให้ดูรายละเอียดเพิมสําหรั บคลินิกเก่ าทีมี พืนที ไม่ ถึง 20 ตารางเมตร
และได้ รับการอนุญาตไปแล้ ว ควรจะต้ องมีการปรับแก้ไข หรือได้ รับข้อยกเว้ น
มาตรฐานความปลอดภั ย เรื องเครื องมื อแพทย์ /อุ ปกรณ์ ที จํ าเ ป็ น ใน
ห้ องผ่าตัด เล็ก ทีจําเป็ นต้องมี ได้ แก่
1) ถังออกซิเจน
2) ถุงบีบลมพร้ อมหน้ ากากครอบช่ วยการหายใจ (Ambubag)
3) Patient mornitor ซึ งจะ mornitor ผู้ป่ วยในเรื องคลืนไฟฟ้ าหัวใจ (EKG) ความดัน
โลหิต (Blood Pressure) ชี พจร (Pulse) และการวัดความอิมตัวออกซิ เจนของฮี โมโกลบินจากชีพจร
(OxygenSaturation)ส่ วนระบบไฟฟ้ าสํารองและเครื องกระตุ้นหัวใจด้ วยไฟฟ้ าไม่จําเป็ นต้ องมี
อุปกรณ์ เครืองมือแพทย์ในห้ องผ่าตัดใหญ่ ทีจําเป็ นต้องมี ได้ แก่
1) ถังออกซิเจน หรื อออกซิเจนทีส่ งผ่ านมาทางท่ อส่ งก๊ าซ (Pipe line)
2) ถุงบีบลมพร้ อมหน้ ากากครอบช่ วยการหายใจ (Ambubag)
3) Patient mornitor ซึ งจะmornitor ผู้ป่วยในเรื องคลืนไฟฟ้ าหัวใจ (EKG) ความดันโลหิต
(Blood Pressure) ชี พจร (Pulse) และการวัดความอิ มตัวออกซิ เจนของฮี โมโกลบิ นจากชี พจร
(OxygenSaturation)
4) เครื องกระตุ้น หัวใจด้ วยไฟฟ้ า
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5) เครื องดูดเสมหะ
6) ห้ องพักฟื น ควรมีขนาดไม่ น้อยกว่ า 8 ตารางเมตร
7) เครื องมือดมยา
8) ชุดใส่ ท่อหายใจ (ชุด Laryngoscope)
หมายเหตุ: ตัวหนังสือ ทึ บดํา เข้ม และเอียง หมายถึง ร่ างแนวทางที ได้มี การพัฒนา
ปรั บเปลียนแก้ ไข เปลียนแปลงไปจากเดิม
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ภาคผนวก ข
การพิจารณาของคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจัยในมนุษย์
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ภาคผนวก ค
หนังสื อขอความอนุเคราะห์ เข้ าร่ วมสนทนากลุ่ม
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ภาคผนวก ง
หนังสื อขอความอนุเคราะห์ การเก็บรวบรวมข้อมูล
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ประวัติผ้ ูวจิ ัย
ชือ – สกุล
ทีอยู่
ทีทํางาน
ประวัติการศึ กษา
พ.ศ. 2547
พ.ศ. 2554

ประวัติการทํางาน
พ.ศ. 2548 – 2550
พ.ศ. 2550 – ปั จจุบนั

นางสาวนิ สา คํากองแก้ว
6 หมู่ที 6 ตําบลห้วยพระ อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม 73150
สํานัก งานสาธารณสุ ขจังหวัดนครปฐม 170 ถนนเทศาตําบลพระ
ปฐมเจดีย์ อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
สําเร็ จการศึ กษาเภสัชศาสตร์ บณั ฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศึ ก ษาต่ อ ระดั บ ปริ ญ ญามหาบั ณ ฑิ ต สาขาคุ้ ม ครองผู ้ บ ริ โภค
ด้านสาธารณสุ ข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

เภสัชกรปฏิ บตั ิการ กลุ่มงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคและเภสัชสาธารณสุ ข
สํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดสุ พรรณบุรี
เภสัชกรชํานาญการ กลุ่มงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคและเภสัชสาธารณสุข
สํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดนครปฐม

