
 
 

มาตรฐานคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
(ตรวจเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาต) 

 
 

นิยาม 
  การพยาบาล    หมายความว่า การกระท าต่อมนุษย์เก่ียวกับ การดูและและการช่วยเหลือเมื่อเจ็บป่วย 
การฟ้ืนฟูสภาพ การป้องกันโรค และการส่งเสริมสุขภาพ   รวมถึงการช่วยเหลือแพทย์กระท าการรักษาโรค ทั้งนี้ 
โดยอาศัยหลักวิทยาศาสตร์และศิลปะการพยาบาล 
 การผดุงครรภ์ หมายความว่า การกระท าเก่ียวกับการดูแลและการช่วยเหลือ หญิงมีครรภ์ หญิงหลัง
คลอด และทารกแรกเกิด รวมถึงการตรวจ การท าคลอด  การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันความผิดปกติในระยะ
ตั้งครรภ์ ระยะคลอด และระยะหลังคลอด   รวมทั้งการช่วยเหลือแพทย์กระท าการรักษาโรค    ทั้งนี้โดยอาศัย
หลักวิทยาศาสตร์และศิลปะการผดุงครรภ์ 
 คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์     เป็นสถานพยาบาลที่จัดให้บริการด้านการพยาบาล การ
ดูแลมารดา  และทารกก่อนและหลังคลอด    ยกเว้นการท าคลอดและด าเนินการโดยผู้ประกอบวิชาชีพการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง 
 วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์   หมายความว่า วิชาชีพเกี่ยวกับการพยาบาลและการผดุง
ครรภ์ 
 ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์   หมายความว่า    บุคคลซึ่งได้ข้ึนทะเบียนและรับ
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์จากสภาการพยาบาล 
 การประกอบวิชาชีพการพยาบาล   หมายความว่า   การปฏิบัติหน้าที่การพยาบาลต่อบุคคล
ครอบครัว และชุมชน โดยการกระท าดังต่อไปนี้ 

(1) การสอน การแนะน า การให้ค าปรึกษา ป้องกัน และการแก้ปัญหาเก่ียวกับสุขภาพอนามัย  
(2) การกระท าต่อร่างกายและจิตใจของบุคคล  รวมทั้งการจัดสภาพแวดล้อม  เพื่อการแก้ปัญหา

ความเจ็บป่วย การบรรเทาอาการของโรค การลุกลามของโรค และการฟื้นฟูสภาพ  
(3) การกระท าตามวิธีที่ก าหนดไว้ในการรักษาโรคเบื้องต้น และการให้ภูมิคุ้มกันโรค  
(4) ช่วยเหลือแพทย์กระท าการรักษาโรค 

 ทั้งนี้โดยอาศัยหลักวิทยาศาสตร์และศิลปะการพยาบาลในการประเมินสภาพ การวินิจฉัยปัญหาการ
วางแผน การปฏิบัติ และการประเมินผล 
 การประกอบวิชาชีพการผดุงครรภ์  หมายความว่า  การปฏิบัติหน้าที่การผดุงครรภ์ต่อหญิง 
มีครรภ์ หญิงหลังคลอด ทารกแรกเกิดและครอบครัว โดยกระท าดังนี้ 

(1) การสอน การแนะน า การให้ค าปรึกษาและการแก้ปัญหาเก่ียวกับสุขภาพอนามัย 
(2) การกระท าต่อร่างกายและจิตใจของหญิงมีครรภ์ หญิงหลังคลอด และทารกแรกเกิด เพื่อป้องกัน   

  ความผิดปกติในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด และระยะหลังคลอด 
(3) การตรวจ การท าคลอด และการวางแผนครอบครัว 
(4) ช่วยเหลือแพทย์กระท าการรักษาโรค 

  ทั้งนี้โดยอาศัยหลักวิทยาศาสตร์และศิลปะการผดุงครรภ์ในการประเมินสภาพ การวินิจฉัยปัญหาการ
วางแผน การปฏิบัติ และการประเมินผล 
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การประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ในคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์นอกจาก

ต้องประกอบวิชาชีพให้ถูกต้องตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์แล้วยังต้อง 
ปฏิบัติตามกฎหมายสถานพยาบาลด้วย ซึ่งในกฎหมายสถานพยาบาลที่เก่ียวข้องกับการประกอบกิจการและการ
ด าเนินการสถานพยาบาลของวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 

 
 
 
 1.  ลักษณะโดยท่ัวไปของสถานพยาบาล 

1.1 ตั้งอยู่ในท าเลที่สะดวก ปลอดภัย และไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
1.2 อาคารต้องมั่นคงแข็งแรง ไม่อยู่ในสภาพช ารุดหรือเสี่ยงต่ออันตรายจากการใช้สอย  
1.3 มีพ้ืนที่ไม่ต่ ากว่า 20 ตารางเมตร 
1.4 การสัญจรและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยต้องกระท าได้โดยสะดวกโดยเฉพาะเมื่อเกิดภาวะ  
       ฉุกเฉิน 
1.5 ในกรณีใช้พื้นที่ประกอบกิจการสถานพยาบาลในอาคารเดียวกับการประกอบกิจการอื่นต้อง 
       แบ่งสถานที่ให้ชัดเจน และกิจการอ่ืนนั้นต้องไม่กระทบกระเทือนต่อการประกอบวิชาชีพ  
       ในสถานพยาบาลนั้น 
1.6 กรณีท่ีมีการให้บริการของสถานพยาบาลหลายลักษณะหรือหลายสาขารวมอยู่ในอาคาร  
       เดียวกัน จะต้องมีการแบ่งสัดส่วนให้ชัดเจน และแต่ละสัดส่วนต้องมีพ้ืนที่และลักษณะ 
  ตามมาตรฐานของการให้บริการนั้น ๆ 
1.7 พ้ืนที่การประกอบกิจการสถานพยาบาลจะต้องไม่ตั้งอยู่ในพื้นท่ีเดียวกับสถานที่ขายยา  
 ตามกฎหมายว่าด้วยยา 
1.8 พ้ืนที่การประกอบกิจการสถานพยาบาลจะต้องไม่ตั้งอยู่ในพื้นท่ีเดียวกับการประกอบ  
       อาชีพอ่ืน 
1.9 มีแสงสว่างเพียงพอ และเหมาะสมกับลักษณะบริการที่มี 
1.10  มีการระบายอากาศที่ดี ไม่มีกลิ่นอับทึบ กรณีที่ติดตั้งเครื่องปรับอากาศต้องติดตั้งพัดลมดูด  

                         อากาศระบายออกนอกอาคาร ทั้งนี้ หากมีความสูงฝาเพดานน้อยกว่า 2.60 เมตร   
        ผู้ขอรับอนุญาตฯ ต้องแสดงให้เห็นได้ชัดเจนว่า ระบบบายสามารถท างานได้อย่างมีประ 
        สิทธิภาพ 
1.11 บริเวณท้ังภายนอกและภายในต้องสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย 
1.12 จัดแบ่งพ้ืนที่ใช้สอยอย่างเหมาะสม และสิ่งอ านวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการและญาติ  

                          เช่น มีที่พักคอยของผู้รับบริการจ านวนเหมาะสม 
1.13 มีห้องตรวจหรือห้องให้บริการเป็นสัดส่วนและมิดชิด 
1.14 มีระบบควบคุมการติดเชื้อที่เหมาะสม ตรวจสอบการท าความสะอาด และท าให้เครื่อง 
  มือปราศจากเชื้อในห้องบริการ หรือในบริเวณที่มีงานหัตถการ  อุปกรณ์ทางการ 
 แพทย์ที่ต้องสัมผัสกับผู้ป่วย ต้องได้รับท าความสะอาดและการท าลายเชื้อหรือท าให้ 
 
 
 
 
 

เกณฑ์มาตรฐานคลนิิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 



 
- 3 - 

 
 
 ปราศจากเชื้ออย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไปสู่ผู้รับบริการ ดังนั้น  
 บุคลากรผู้ให้บริการจึงต้องทราบวิธีการท าลายเชื้อหรือท าให้เครื่องมือต่าง ๆ ปราศจากเชื้อ  
 ด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับชนิด ประเภท และลักษณะการใช้เครื่องมือ โดยสถานพยาบาล 
 ควรมีแนวทางการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อที่ดี โดยพิจารณาจากมีการจัดท าคู่มือ  
 หรือแผนภูมิแสดงขั้นตอนการท าความสะอาดและท าให้เครื่องมือปราศจากเชื้อ มีอุปกรณ์  
 ที่ใช้ท า ให้ เครื่องมือปราศจากเชื้อ รวมทั้งแสดงรายละเอียดของวัสดุ หรืออุปกรณ์ท่ี 
 ปราศจากเชื้อเช่น ระบุวัน เดือนปีที่นึ่ง วัน เดือน ปีที่เปลี่ยนน้ ายา หรือวัน เดือน ปี ที่ผลิต 
 และหมดอายุใน Disposable set 
1.15 มีภาชนะใส่มูลฝอยติดเชื้อ (ใช้ถุงสีแดง เขียนข้อความ "ขยะติดเชื้อ") แยกต่างหากจาก   
         ภาชนะใส่มูลฝอยทั่วไป และมีการก าจัดอย่างเหมาะสม 
1.16 มีเครื่องมือดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ติดตั้งโดยยึดกับอาคารให้ส่วนบนสุดของ 
 ตัวเครื่องสูงจากระดับพ้ืนอาคารไม่เกิน 1.50 เมตร อยู่ในที่มองเห็นสามารถอ่านค าแนะน า 
 การใช้ได้ ตามชนิดและขนาดอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้คือ  
         1)   ในเขตกรุงเทพมหานครให้เป็นไปตามข้อบัญญัติของกรุงเทพมหานคร เรื่องควบคุม  
              อาคาร พ.ศ.2544 ข้อ 78 และข้อ 79 คือ 
   ก)  โฟมเคมี ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 10 ลิตร หรือ  
  ข)  ก็าซคาร์บอนไดออกไซด์ ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 4 กิโลกรัม หรือ 
  ค)  ผงเคมีแห้งขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า กิโลกรัม (10 ปอนด์) หรือ 
  ง)  เครื่องดับเพลิงอื่นที่มีคุณสมบัติเทียบเท่า 
       2)   ส่วนภูมิภาคให้เป็นไปตามข้อบัญญัติของท้องถิ่นนั้น ๆ 

1.17 มีห้องน้ าห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะอย่างน้อยหนึ่งห้อง  กรณีที่สถานพยาบาลตั้งอยู่ในศูนย์  
         การค้าหรือโรงแรม สถานศึกษาอนุญาตให้ใช้ ห้องน้ าห้องส้วมรวมได้ 

          2.  การแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อสถานพยาบาล  ผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล    
    อัตราค่าบริการ  และสิทธิผู้ป่วย 
 2.1 ป้ายชื่อคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ คือ  
    1) ป้ายมีความกว้าง X ยาว ไม่น้อยกว่า 40 ซม. X 120 ซม. 
    2) แสดงประเภทและลักษณะถูกต้อง 
    3) ตัวอักษรเป็นภาษาไทย ตัวอักษรแสดงชื่อสถานพยาบาลมีความสูงไม่น้อยกว่า 10 ซม. 
ตัวอักษรแสดงประเภท ลักษณะ และเลขที่ใบอนุญาตให้ต้องสถานพยาบาล มีความสูงไม่น้อยกว่า      
5 ซม. ถ้ามีป้ายชื่อสถานพยาบาล จะต้องมีขนาดเล็กกว่าภาษาไทย    ขนาดตัวอักษรเท่ากัน อยู่บน
บรรทัดเดียวกัน 
   4) สีพื้นและสีตัวอักษร  (คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ใช้พื้นสีขาวตัวอักษรสีฟ้า) 
 2.2  ติดตั้งป้ายในต าแหน่งที่มองเห็นได้ชัดเจนจากภายนอก 
 2.3  ชื่อไม่ซ้ ากันในเขต/อ าเภอเดียวกัน 
 2.4  ชื่อสถานพยาบาลไม่มีข้อความลักษณะซักซวนโอ้อวดเกินจริง หรืออาจสื่อให้เข้าใจผิด  
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 2.5 มีข้อความแสดงวัน เวลาที่ให้บริการไว้โดยเปิดเผย 
 2.6  ผู้รับอนุญาตแสดงภาพถ่าย ชื่อและเลขท่ีใบอนุญาตของผู้ประกอบวิชาชีพในที่เปิดเผยและ      
       เห็นได้ง่าย 
 2.7  แสดงอัตราค่าบริการในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย 
 2.8  มีป้ายแสดงให้ผู้รับบริการทราบว่า "สอบถามอัตราค่าบริการและค่ารักษาพยาบาลได้ จากท่ีใด 

"ความสูงตัวอักษรไม่น้อยกว่า 10 ซม. 
 2.9  แสดงค าประกาศสิทธิผู้ป่วยไว้ในที่เปิดเผย และเห็นได้ง่าย 
 2.10 กรณีมีการโฆษณาสถานพยาบาล ต้องไม่มีมีข้อความอันเป็นเท็จ ไม่โอ้อวด หรือสื่อให้เข้าใจผิด  
  ในสาระส าคัญ และเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เช่น ต้องไม่มีการแจ้ง การฉีดยา  
  เย็บแผล วินิจฉัยโรค จ่ายยา เจาะเลือด ของการประกอบวิชาชีพเวชกรรมเป็นต้น 
 2.11 มีป้ายเครื่องหมายปลอดบุหรี่ 

 3.  ชนิดและจ านวนเครื่องมือ เครื่องใช้ ยาและเวชภัณฑ์ ที่จ าเป็น 
3.1. เวชระเบียน 

1) มีตู้หรือชั้นหรืออุปกรณ์เก็บเวชระเบียนที่มั่นคง ปลอดภัย และต้องจัดให้เป็นระเบียบ  
สามารถค้นหาได้ง่าย หรือถ้าเป็นระบบคอมพิวเตอร์ต้องจัดให้มีระบบข้อมูลส ารองเพ่ือป้องกันข้อมูลสูญหายซึ่ง
อาจจัดแยกเป็นแผนกเวชระเบียนโดยเฉพาะก็ได้ 

2) มีการจัดเตรียมทะเบียน ผู้ป่วย  ส าหรับบันทึกการมารับบริการของผู้ป่วย อย่างน้อย 
ต้องมีรายการต่อไปนี้ 

ก) ชื่อ นามสกุล อายุของผู้ป่วย 
ข) เลขที่ประจ าตัวผู้ป่วย 
ค) วัน เดือน ปี ที่มารับบริการ 
ง) การวินิจฉัยโรค 

3) มีบัตรผู้ป่วยนอก (OPD card) ที่สามารถบันทึก รายละเอียดเกี่ยวกับผู้มารับบริการ  
ดังต่อไปนี้ 

ก) ชื่อสถานพยาบาล 
ข) เลขที่ประจ าตัวผู้ป่วย 
ค) วัน เดือน ปี ที่มารับบริการ 
ง) ชื่อ นามสกุล อายุ เพศ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์(ถ้ามี)  และข้อมูลส่วนบุคคลอ่ืนๆ  

ของผู้ป่วย 
จ) ประวัติการเจ็บป่วย การแพ้ยา ผลการตรวจร่างกาย และผลการตรวจทางห้อง 

ปฏิบัติการชันสูตรของผู้ป่วย 
ฉ) การวินิจฉัยโรค 
ช) การให้บริการ 
ซ) ลายมือชื่อผู้ประกอบวิชาชีพผู้ให้บริการ 
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3.2.   เครื่องใช้ทั่วไป 
1) มีเตียงที่ใช้ส าหรับให้บริการ พร้อมที่นอน หมอน และผ้าคลุมตัว 
2) มีโต๊ะพร้อมเก้าอ้ีส าหรับซักประวัติผู้มารับบริการ 
3) มีตู้หรือชั้นเก็บยาและเวชภัณฑ์เป็นสัดส่วน 
4) มีโต๊ะ ตู้ หรือชั้นส าหรับวางอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ 
5) อ่างล้างมือ สบู่ ผ้าเช็ดมือ  
6) มีเครื่องมือหรืออุปกรณ์  หรือระบบควบคุมการติดเชื้อ  

3.3.   เครื่องมือ เครื่องใช้ และเวชภัณฑ์ที่จ าเป็นต้องมี ดังนี้ 
1) เครื่องวัดความดันโลหิต หูฟัง 
2) ปรอทวัดอุณหภูมิร่างกายส าหรับเด็ก และผู้ใหญ่ 
3) ไม้กดลิ้น ไฟฉาย 
4) มีเครื่องชั่งน้ าหนัก 
5) เครื่องวัดความสูง และสายวัดความยาวของเด็กทารก 
6) ชุดท าแผล 
7) ชุดสวนอุจจาระ  
8) อุปกรณ์เช็ดตัวลดไข้ 
9) ตู้เย็นส าหรับเก็บวัคซีนชนิดรับประทาน พร้อมปรอทวัดอุณหภูมิตู้เย็น(2- 8 องศา) 

3.4.   หากมียาให้มีดังนี้  (ไม่จ าเป็นต้องมีครบทุกรายการแล้วแต่ความประสงค์) 
1) ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง (ทั่วไป) ให้มียา ดังนี้ 

ก) ยาสามัญประจ าบ้านหรือยาต าราหลวง  (มีข้อความระบุในฉลากยา) 
ข) วัคซีน  (ประเภทรับประทาน) 
ค) ยาคุมก าเนิด  (ประเภทรับประทาน)  ยกเว้นยาคุมก าเนิดแบบฉุกเฉิน 
ง) ยาสมุนไพร (ถ้ามี) 

 4.  มีระบบประสานการส่งต่อผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลที่อยู่ใกล้เคียง เมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน   
              4.1.  ติดแสดงแนวทางหรือแผนผังการช่วยเหลือผู้ป่วยกรณีฉุกเฉิน   พร้อมเบอร์โทรศัพท์ของ 
                         โรงพยาบาลที่จะส่งผู้ป่วยไปรักษา   ไว้ในห้องตรวจ 

 
หมายเหตุ :      1)    รายการยาตามข้อ 3.4  แล้วแต่ผู้ด าเนินการสถานพยาบาลจะประสงค์จะจัดให้มี 
          2)    เนื่องจากพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541  ได้ก าหนดไว้ว่าคลินิกการพยาบาล
และการผดุงครรภ์   เป็นสถานพยาบาลที่จัดให้บริการด้านการพยาบาล การดูแลมารดา    และทารกก่อนและ
หลังคลอด    ยกเว้นการท าคลอดและด าเนินการโดยผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง  
จึงไม่อนุญาตให้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมได้  เช่น  การวินิจฉัยโรค การแทงเข็ม การเย็บแผล และหมายความ
รวมถึงการกระท าทางศัลยกรรม การฉีดยาหรือสสาร การสอดใส่วัตถุใด ๆ เข้าไปในร่างกาย   รวมทั้งไม่สามารถมี
ยาแผนปัจจุบันไว้เพื่อจ่ายให้ผู้รับบริการ   แม้ว่าจะได้รับวุฒิบัตรพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไปก็ตาม  


