
 

บันทึกการตรวจมาตรฐานคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
  ตรวจเพ่ือประกอบการพิจารณาอนุญาต 
  ตรวจตามมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541 

ส่วนที ่1  ข้อมูลทั่วไป 
 ตามที่ (ระบุช่ือเต็ม / ของบุคคล / นิติบุคคล)……………………………………………………………….………………… 

..................................................................................................................ได้ย่ืนคําขอประกอบกิจการสถานพยาบาล  
และ……………………………..……………………………………………..............................ได้ย่ืนคําขอดําเนินการสถานพยาบาล  
ไว้เม่ือวันที…่…………………..เดือน……..…………………………………….…………............พ.ศ................................................. 
สถานพยาบาลช่ือ……………………………………………………….......................................................................................... 
ต้ังอยู่เลขที…่………….………..ซอย/ตรอก…………………….………….…….ถนน…………………….…………….หมู่ที่………..….... 
แขวง/ตําบล……………..…………เขต/อําเภอ…………………………จังหวัด……………….….….......รหัสไปรษณย์ี………………. 
วัน/เวลา ท่ีขออนุญาตประกอบกิจการ (ระบุรายละเอียดวัน/เวลา ทําการ)……………................................................. 
.................................................................................................................................................................................... 

พนักงานเจ้าหน้าที่ได้มาตรวจตามที่ขออนุญาตเม่ือวันท่ี…….…/………….……../………..….ปรากฏผลการตรวจดังนี้คือ 
 

1.   ผู้ดําเนินการที่ยืน่คําขออนญุาตดําเนินการสถานพยาบาล  
 □  1.1  หนังสือรับรองตนเองของผู้ดําเนินการสถานพยาบาล ท่ีสามารถดูแลสถานพยาบาล ได้อย่างใกล้ชิด  
และไม่เป็นผู้ดําเนินการหรือผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลเอกชนหรือหน่วยงานของรัฐท่ีมีเวลาปฏิบัติงานซํ้าซ้อนกัน 
 □  1.2  กรณีท่ีผู้ดําเนินการสถานพยาบาลกําลังศึกษา/อบรม เพ่ิมเติม ต้องมีเอกสารรับรองเร่ืองระยะเวลา
การศึกษา/อบรมจากสถาบันนั้นๆ ซ่ึงเวลาต้องไม่ซํ้าซ้อนกับการได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ดําเนินการสถานพยาบาล 
 2.   ผูป้ระกอบกิจการสถานพยาบาลที่ไม่ได้เป็นเจ้าของอาคาร/สถานที่ตั้งคลินกิ 
 □  2.1  มีเอกสารให้ความยินยอมให้ใช้พ้ืนที่หรืออาคาร เพ่ือประกอบกิจการสถานพยาบาล ประเภทคลินิก 
จากผู้มีกรรมสิทธ์ิ/ผู้ครอบครองพ้ืนท่ีดังกล่าว 

 3.   ลักษณะที่ตั้ง    
 □  อาคารสถานพยาบาลโดยเฉพาะ □  อาคารอยู่อาศัย  □  ห้องแถว 
 □  ตึกแถว □  บ้านแถว  □  บ้านแฝด 
 □  ศูนย์การค้า □  อาคารพาณิชย์.............ช้ัน  ต้ังอยู่ช้ันท่ี............................... 
 □  คอนโดมิเนียมที่อยู่อาศัย □  คอนโดมิเนียมสํานกังาน 
 □  อ่ืน ๆ …………………………………………………........................................................................................... 

4.   พืน้ทีใ่หบ้ริการประกอบด้วย  
 ช้ัน 1   ..................................................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ช้ัน 2   ..................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ช้ัน 3   ..................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ช้ัน 4   ...................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ส่วนที่ 2  การตรวจลักษณะสถานพยาบาล 
 โปรดใส่เครื่องหมาย     ใน  □ ใช้เครื่องหมาย    เม่ือถูกต้อง  และเครื่องหมาย      เม่ือไม่จัดให้มี

หรือไม่ถูกต้อง  ในกรณีไม่มีบริการท่ีเก่ียวข้องในหัวข้อนั้น ๆ ให้ทําเคร่ืองหมาย – ใน ช่อง □ 
1.   ลักษณะโดยท่ัวไปของสถานพยาบาล  

 □  1.1  ต้ังอยู่ในทําเลท่ีสะดวก ปลอดภัย และไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
 □  1.2  อาคารต้องม่ันคงแข็งแรง ไม่อยู่ในสภาพชํารุดหรือเสี่ยงต่ออันตรายจากการใช้สอย  

□  1.3  บริเวณทั้งภายนอกและภายในต้องสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย จัดแบ่งพ้ืนท่ีใช้สอยอย่างเหมาะสม 
และมีสิ่งอํานวยความสะดวกแก่ผู้ป่วย 

□  1.3.1  มีพ้ืนท่ีท่ีให้บริการโดยรวมไม่ต่ํากว่า  20 ตารางเมตร โดยส่วนแคบท่ีสุดต้องมีความกว้างไม่
น้อยกว่า 3.00 เมตร  พ้ืนท่ีให้บริการจะต้องมีพ้ืนท่ีเช่ือมและเปิดติดต่อถึงกันได้   

□  1.3.2  มีส่วนพักคอยตรวจที่เหมาะสม อย่างน้อย 5  ท่ีนัง่ และท่ีนัง่ต้องมีพนักพิง 
 □  1.4  การสัญจรและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยต้องกระทําได้โดยสะดวก โดยเฉพาะเม่ือเกิดภาวะฉุกเฉิน 

□  1.4.1  ขนาดความกว้างของประตูเข้า-ออก ไม่ตํ่ากว่า 80 เซนติเมตร และผู้พิการสามารถเข้า
ออกได้อย่างสะดวก  

□  1.4.2  มีทางลาดเอียงสําหรับรถเข็นผู้ป่วย กรณีทางเข้าคลินิกมีความสูงไม่สะดวกแก่คนพิการหรือ
ผู้ป่วยสูงอายุท่ีใช้รถเข็น 

□  1.5  มีห้องตรวจหรือห้องให้การรักษาเป็นสัดส่วนและมิดชิด 
□  1.5.1  มีห้องตรวจหรือห้องให้บริการเป็นสัดส่วนและมิดชิด 

□  1)  ต้องมีประตู  เปิด – ปิด  อย่างชัดเจน  กั้นเป็นสัดส่วน  
□  2)  ภายในห้องต้องประกอบด้วยโต๊ะตรวจโรค 1 ตัว เตียงตรวจโรค 1 เตียงท่ีได้มาตรฐาน

ทางการแพทย์ และอ่างฟอกมือชนิดที่ไม่ใช้มือ เปิด – ปิดน้ํา สบู่เหลว และผา้เช็ดมือหรือกระดาษเช็ดมือที่ใช้ครั้งเดียว 
□  1.5.2  ห้องให้การรักษาและการทําหัตถการตามประเภทการให้บริการ ต้องเป็นสัดส่วนและมีความ

ปลอดภัยต่อผู้รับบริการ   
□  1.5.3  ไม่มีวงจรปิดในห้องตรวจหรือห้องที่เกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพหรือการประกอบโรคศิลปะ 

    □  1.6  มีห้องน้ําห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะอย่างน้อยหนึ่งห้องกรณีที่สถานพยาบาลต้ังอยู่ในศูนย์การค้า
อนุญาตให้ใช้ห้องส้วมรวมได้ 

□  1.7  มีแสงสว่างและการระบายอากาศเพียงพอ ไม่มีกลิ่นอับทึบ 
□  1)  หากความสูงของสถานพยาบาลตํ่ากว่า 2.6 เมตร ต้องมีการแก้ไขเรื่องการระบายอากาศ  เช่น 

เพ่ิมพัดลมดูดอากาศเพ่ือให้มีการระบายอากาศเพียงพอ   
□  1.8  มีระบบการเก็บและกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลท่ีเหมาะสม 

มีภาชนะใส่มูลฝอยติดเช้ือ (ใช้ถุงขยะพลาสติกสีแดงเขียนข้อความ "ขยะติดเชื้อ") แยกต่างหากจาก
ภาชนะใส่มูลฝอยทั่วไปและมีการกําจัดอย่างเหมาะสม 

□  1.8.1  ห้องตรวจและหอ้งท่ีให้บริการผู้ป่วย ต้องมีถังขยะท่ัวไป–ถงัขยะติดเช้ือ ที่มีลักษณะถงัขยะ
แบบเหยียบใหเ้ปิด มีฝาปิดมิดชิดวางคู่กนัทกุห้อง 

□  1.8.2  มีสัญญา/หนังสือตอบรับการขนถ่ายขยะติดเช้ือ ของการจ้างบริษัทกําจัดขยะติดเช้ือ หรือ
อาจแสดงใบเสร็จรับเงินท่ีเป็นเดือนปัจจุบัน 



 3

□  1.8.3  ภาชนะเป็นชนิดใช้เท้าเหยียบสําหรับ เปิด - ปิด  
□  1.8.4  ภาชนะบรรจุขยะติดเช้ือ ให้ใช้ถุงขยะพลาสติกสีแดง เขียนข้อความ “ขยะติดเช้ือ” ท่ีชัดเจน

บริเวณบนถังขยะ   
□  1.8.5  ภาชนะบรรจุขยะท่ัวไป ให้ใช้ถุงขยะพลาสติกสีดํา เขียนข้อความ “ขยะท่ัวไป” ท่ีชัดเจน

บริเวณบนถังขยะ   
               □  1.9  มีระบบการควบคุมการติดเชื้อที่เหมาะสม 

 (นอกเหนือจากพิจารณาในภาพรวมแล้วให้ตรวจสอบการทําความสะอาดและทําให้เคร่ืองมือ
ปราศจากเช้ือ ในห้องบําบัดรักษาหรือในบริเวณที่มีงานหัตถการด้วย)    

□  1. 10  กรณีบริการเอกซเรย์ การบริการจะต้องได้มาตรฐานและได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่รับผิดชอบตาม
กฎหมายหรือหน่วยงานอ่ืนท่ีได้รับมอบหมาย 

□  1.11  มีถังดับเพลิงขนาดไม่ตํ่ากว่า ๑๐ ปอนด์ อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ติดต้ังโดยยึดกับอาคาร ให้ส่วน
บนสุดของตัวเครื่องสูงจากระดับพ้ืนอาคารไม่เกิน 1.50 เมตร อยู่ในที่มองเห็น สามารถอ่านคําแนะนําการใช้ได้ชัดเจน 
ติดต้ังทุกช้ัน  

□  1.12  มีป้ายเครื่องหมายห้ามสูบบุหรี่ 

2.  คลินิกต้องมีลักษณะการให้บริการ ดังต่อไปน้ี 
□  2.1  มีความปลอดภัย มีความสะดวก และเหมาะสมต่อผู้ให้บริการและผู้รบับริการในการประกอบวิชาชีพนัน้ 
□  2.2  ได้มาตรฐานตามลักษณะวิชาชีพตามท่ีสภาวิชาชีพหรือคณะกรรมการวิชาชีพประกาศกําหนด แล้วแต่กรณี 
□  2.3  พ้ืนท่ีให้บริการจะต้องมีพ้ืนท่ีเช่ือมและเปิดติดต่อถึงกันได้ และไม่ต้ังอยู่ในพ้ืนท่ีเดียวกับสถานท่ีขายยา

ตามกฎหมายว่าด้วยยาหรือพ้ืนท่ีเดียวกับการประกอบอาชีพอ่ืน 
□  2.3.1  มีประตูเข้า – ออกคนละทาง 
□  2.3.2  การก้ันพ้ืนท่ีต้องเป็นสัดส่วน แสดงให้เห็นประจักษ์ ชัดเจนและถาวร 

□  2.4  พ้ืนที่ให้บริการจะต้องไม่ต้ังอยู่ในสถานที่เดียวกับสถานพยาบาลของกระทรวง ทบวง กรม 
กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตําบล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
และสภากาชาดไทย ซ่ึงให้บริการในลกัษณะเดียวกัน 

□  2.5  กรณีท่ีมีการให้บริการในอาคารเดียวกับการประกอบกิจการอ่ืน จะต้องมีการแบ่งพ้ืนท่ีให้ชัดเจน และ
กิจการอ่ืนต้องไม่กระทบกระเทือนต่อการประกอบวิชาชีพ รวมท้ังสามารถเคล่ือนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินได้สะดวก 

□  2.6  กรณีที่มีการให้บริการของลักษณะสหคลินิกหรือมีคลินิกหลายลักษณะ อยู่ในอาคารเดียวกัน 
จะต้องมีการแบ่งสดัส่วนพ้ืนท่ีให้ชัดเจน และแต่ละสัดส่วนต้องมีพ้ืนท่ีและลักษณะตามมาตรฐานของการให้บริการนั้น 

□  2.6.1  แต่ละสาขาต้องมีอย่างน้อย 1 ห้องตรวจโรค ซ่ึงต้องประกอบด้วย โต๊ะตรวจโรค 1 ตัว 
เตียงตรวจโรค 1 เตียงที่ได้มาตรฐานทางการแพทย์ และอ่างฟอกมือชนิดที่ไม่ใช้มือเปิด-ปิดน้ํา สบู่ และ ผ้าเช็ดมือ หรือ
กระดาษเช็ดมือที่ใช้ครั้งเดียว 

□  2.6.2  มีห้องตรวจหรือห้องให้บริการเป็นสัดส่วนและมิดชิด 
3.   การแสดงรายละเอียดเก่ียวกับช่ือสถานพยาบาล ผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล      

อัตราค่ารักษาพยาบาล ค่าบริการ และสิทธิผู้ป่วย 
□  3.1  มีป้ายช่ือคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ท่ีถูกต้องอย่างน้อย ๑ ป้ายโดยมีลักษณะดังนี้คือ 

□  3.๑.๑  ป้ายช่ือสถานพยาบาลต้องเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดความกว้างของป้ายไม่น้อยกว่า ๔๐ เซนติเมตร 
ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๒๐ เซนติเมตร 

□  3.๑.๒  แสดงประเภทและลักษณะถูกต้อง โดยต้องมีคําว่า คลินิกการการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
นําหน้าหรือต่อท้ายช่ือ 
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□  3.๑.๓  จัดทําแผ่นป้ายช่ือสถานพยาบาลท่ีเป็นภาษาไทย  ขนาดความสูงไม่ตํ่ากว่า  10 
เซนติเมตร คลินิกการประกอบโรคศิลปะสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ใช้พื้นสีขาว ตัวอักษรสีฟ้า 

□  3.๑.๔  เลขที่ใบอนุญาตขนาดความสูงไม่ตํ่ากว่า 5 เซนติเมตร ใช้เป็นตัวเลขอารบิคสีฟ้า 
□  3.๒  ติดต้ังป้ายช่ือสถานพยาบาลในตําแหน่งท่ีมองเห็นได้ชัดเจนจากภายนอก และเหมาะสม 
□  3.๓  ช่ือสถานพยาบาลไม่มีข้อความลักษณะชักชวน โอ้อวดเกินจริง หรืออาจสื่อให้เข้าใจผิดในสาระสําคัญ  

ดังต่อไปนี ้
□  3.3.1  คําหน้าช่ือ หรือ ต่อท้ายของช่ือคลินิก  ต้องประกอบด้วยลักษณะคลินิก  และลักษณะการ

ให้บริการของคลินิกที่ขออนุญาต คือ “คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์” 
□  3.3.2  กรณีใช้ช่ือภาษาต่างประเทศด้วย ขนาดตัวอักษรต้องเล็กกว่าอักษรภาษาไทยและตรงกัน

กับช่ือคลินิกที่เป็นภาษาไทย   
□  3.3.3  ช่ือคลินิกจะต้องไม่ใช้คําหรือข้อความ ท่ีมีลักษณะ ชักชวน โอ้อวดเกินความจริงหรืออาจ

ทําให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสําคัญเกี่ยวกับการประกอบกิจการคลินิกการประกอบโรคศิลปะสาขาการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์        

□  3.3.4  ช่ือคลินิกต้องไม่สื่อความหมายหรอือ้างอิงสถาบันพระมหากษัตริย์ เว้นแต่ได้รับพระบรมราชานุญาต 
□  3.3.5  คลินิกที่ต้ังอยู่ในอําเภอ หรือ ในเขตเดียวกัน จะต้องมีช่ือไม่ซํ้ากัน เว้นแต่ กรณีท่ีผู้ขอรับ

ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการคลินิก (ใหม่) และผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการคลินิกเดิมเป็นบุคคลหรือนิติบุคคล
เดียวกัน หรือมีหนังสือยินยอมจากผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการคลินิกเดิม ให้ใช้ช่ือซํ้ากันได้ แต่ ต้องมีตัวอักษร  
หรือ หมายเลขเรียงลําดับ หรือ ท่ีต้ังสถานท่ีต่อท้ายช่ือคลินิก 

□  3.4  มีข้อความแสดงวัน เวลาที่ให้บริการ ไว้โดยเปิดเผย มองเห็นได้ชัดเจนจากด้านนอกคลินิก   และตรงกับท่ี
ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล 

□  3.5  แสดงใบอนุญาตติดในท่ีเปิดเผยและเหมาะสม (กรณีท่ีคลินิกยังไม่ได้รับใบอนุญาตให้พนักงาน
เจ้าหน้าท่ีให้คําแนะนํา) 

□  3.5.๑  ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล (แบบ ส.พ. 7) 
□  3.5.๒  ใบอนุญาตให้ดําเนินการสถานพยาบาล (แบบ ส.พ. 19) 

□  3.6  แสดงเอกสารหลักฐานการชําระค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการสถานพยาบาล  (แบบ ส.พ. 12) ไว้บริเวณ
ด้านหน้าสถานพยาบาล (คลินิกที่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้เจ้าหน้าท่ีให้คําแนะนํา) 

□  3.7  แสดงรายละเอียดเก่ียวกับผู้วิชาชีพสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ท่ีมีหนังสือแสดงความจํานง
เป็นผู้ปฏิบัติงานในสถานพยาบาลของผู้ประกอบวิชาชีพ (แบบ ส.พ. 6)  ไว้ในท่ีเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ คลินิก (กรณีท่ี
คลินิกยังไม่ได้รับใบอนุญาตให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีให้คําแนะนํา) ดังต่อไปนี้ 

□  3.7.1  ให้จัดให้มีแผ่นป้ายแสดง ช่ือ และ ช่ือสกุลของผู้ประกอบวิชาชีพ พร้อมทั้งระบุเลขท่ี
ใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ (ออกให้โดยผู้อนุญาต)  

□  3.7.2  รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นดํา แต่งกายสุภาพ รูปถ่ายท่ีถ่ายไม่เกิน 1 ปี 
ขนาด 8 X 13 เซนติเมตร   

□  3.7.3  ติดแบบแสดงรูปถ่ายและรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพ/ผู้ประกอบโรคศิลปะใน
สถานพยาบาล  บริเวณหน้าห้องที ่ผู ้ประกอบวิชาชีพหรือประกอบโรคศิลปะปฏิบัติงานเท่านั ้น  และต้องตรงกับ        
ผู้ประกอบวิชาชีพหรือผู้ประกอบโรคศิลปะที่ให้บริการ 

□  3.7.4  แบบแสดงรูปถ่ายและรายละเอียดของผู้ประกอบโรคศิลปะ ให้ใช้พ้ืนแผ่นป้ายสีน้ําเงิน และมี
ตรากระทรวงสาธารณสุขประทับบนรูปถ่าย ออกให้โดยผู้อนุญาต 
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□  3.7.5  หากมีผู้ประกอบวิชาชีพ ที่เป็นผู้ปฏิบัติงานในสถานพยาบาลของคลินิก (ตามหนังสือแสดง
ความจํานงเป็นผู้ปฏิบัติงาน)  ให้ย่ืนแบบ ส.พ.๖ ทุกคน 

□  3.8  แสดงอัตราค่าบริการทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ในท่ีเปิดเผยเห็นได้ง่าย ด้วยตัวอักษรไทย 
(หากมีภาษาต่างประเทศร่วมด้วยได้) และต้องครอบคลุมท่ีให้บริการ โดยจัดทําเป็นแผ่นประกาศ แผ่นพับ เล่ม หรือแฟ้ม
เอกสาร หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แสดงให้ผู้ป่วยทราบ ดังต่อไปนี้ 

□  3.8.1  แสดงรายละเอียด เกี่ยวกับอัตรารักษาพยาบาล และค่าบริการ ให้ครอบคลุมบริการที่จัดให้มี 
ผู้รับอนุญาตจะเรียกเก็บ หรือยินยอมให้มีการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล หรือบริการอ่ืนเกินอัตราที่แสดงไว้มิได้ และต้อง
ให้บริการผู้ป่วยตามสิทธิแสดงไว้   

□  3.8.2  แสดงในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ คลินิกท่ีได้รับอนุญาต   
□  3.8.3  จัดทําเป็นแผ่นประกาศ แผ่นพับ เล่มหรือแฟ้มเอกสาร หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แสดงให้

ผู้ป่วยทราบ   
□  3.9  จัดทําป้ายตัวอักษรภาษาไทยขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๑๐ เซนติเมตร แสดงให้ผู้รับบริการทราบว่า

สามารถสอบถามอัตราค่าบริการและค่ารักษาพยาบาลได้จากท่ีใด (สามารถขอรับได้ท่ีผู้อนุญาต) 
□  3.10  จัดทําป้ายตัวอักษรภาษาไทยขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๑ เซนติเมตร  แสดงคําประกาศสิทธิผู้ป่วย

ไว้ในท่ีเปิดเผยและเห็นได้ง่าย บริเวณที่พักคอยของผู้รับบริการ (สามารถขอรับได้ท่ีผู้อนุญาต) 
□  3.๑๑  กรณีมีการโฆษณาสถานพยาบาลข้อความต้องให้เป็นไปตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติ

สถานพยาบาล พ.ศ. 2541 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2546) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ  และเงื่อนไขใน
การโฆษณาสถานพยาบาล การโฆษณาคลินิกให้กระทําได้ ดังต่อไปนี้ 

□  1)  การโฆษณาช่ือ ท่ีต้ัง ถ้ามีภาพประกอบ ให้แสดงได้เฉพาะสถานท่ีต้ังอาคาร และอาคารคลินิก 
□  2)  การโฆษณาคุณวุฒิ  หรือความสามารถของผู้ประกอบวิชาชีพให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย

การประกอบโรคศิลปะสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ เท่านั้น 
□  3)  การโฆษณาบริการ การประกอบโรคศิลปะสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์  ให้แจ้งเฉพาะ

บริการท่ีมีในคลินิก วัน เวลา ท่ีให้บริการตามท่ีได้รับอนุญาต  
□  4)  การโฆษณาอัตราค่ารักษาพยาบาล หรือค่าบริการท่ีมีเงื่อนไข จะต้องแจ้งเงื่อนไขให้ผู้รับบริการ

ทราบล่วงหน้าก่อนให้บริการ และจะต้องกําหนดวันเริ่มต้นและสิ้นสุดของระยะเวลาที่ชัดเจน                     
□  3.๑2  ห้ามมิให้โฆษณาคลินิกในลักษณะ ดังต่อไปนี้   

□  1)  ห้ามใช้ข้อความอันเป็นเท็จ หรือข้อความท่ีไม่มีมูลความจริงท้ังหมด หรือเพียงบางส่วหรือมี
ลักษณะเปน็การหลอกลวง  หรือปกปิดความจริง  หรือทําให้เข้าใจผิดว่าเป็นจริง 

□  2)  การใช้ข้อความที่ทําให้บุคคลท่ัวไปเข้าใจว่าในคลินิก  มีบุคคลากร  เครื่องมือ  เครื่องใช้  และ
อุปกรณ์ทางการแพทย์  แต่ข้อเท็จจริงกลับไม่มีให้บริการในคลินิก 

□  3)  การใช้สถาบัน หน่วยงาน องค์กร หรือบุคคล ท่ีมิได้ผ่านการรับรองจากหน่วยงานของรัฐเพ่ือ
รับรองมาตรฐานคลินิกของตน  เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผู้อนุญาต 

□  4)  ห้ามการโฆษณาแจ้งบริการโรคที่ไม่มีอยู่ในสาขาท่ีผู้ประกอบวิชาชีพมีหนังสืออนุมัติบัตร หรือ
วุฒิบัตร  

□  5)  ห้ามการใช้ข้อความหรือรูปภาพโอ้อวดเกินความจริง หรือข้อความที่กล่าวอ้าง หรือ บ่งบอกว่า
ของตนเองดีกว่า เหนือกว่า ดีที่สุด รายแรก แห่งแรก รับรองผล 100% หรือการเปรียบเทียบหรือการใช้ข้อความอ่ืนใดที่
มีความหมายในทํานองเดียวกันมาใช้ประกอบข้อความโฆษณา  ด้วยความประสงค์ท่ีจะทําให้ผู้รับบริการ หรือผู้บริโภคเข้าใจ
ว่าการบริการของสถานพยาบาลแห่งนั้น มีคุณภาพมาตรฐานท่ีดีกว่า เหนือกว่า หรือสูงกว่าสถานพยาบาลอ่ืน หรอืเกิดความ
คาดหวังว่าจะได้รับบริการท่ีดีกว่า หรือได้ผลสูงสุด 

□  6)  ห้ามการโฆษณาการให้บริการ “ฟรี” เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจาผู้อนุญาต ท้ังนี้ ต้องกําหนดวัน  
เวลา  และสถานท่ีให้บริการ  และจะต้องแสดงรายละเอียดว่าให้บริการฟรีเรื่องใดให้ชัดเจน 
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□  7)  ห้ามการโฆษณาที่จัดให้มีการแถมพก แลกเปลี่ยน ให้สิทธิประโยชน์ รางวัลหรือเสี่ยงโชค เว้นแต่สิทธิ
ประโยชน์โดยตรงและมาตรฐานการรับบริการทางการแพทย์ต้องไม่ตํ่ากว่ามาตรฐานทั่วไป  และต้องระบุเงื่อนไขรายละเอียดของ
สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ  ให้ชัดเจน และต้องกําหนดวันเริ่มต้นและสิ้นสุดของระยะเวลาที่ให้สิทธิประโยชน์นั้น  ๆ 

□  8)  อ่ืนๆ.....................................................................................................................  

4.   ชนิดและจํานวนเครื่องมือ เครื่องใช้  ยาและเวชภัณฑ์  ที่จําเป็นประจําสถานพยาบาล 
คลนิิกต้องจัดให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้ ยาและเวชภัณฑ์ท่ัวไปท่ีจําเปน็ ในจํานวนท่ีเหมาะสมและเพียงพอ 

ดังต่อไปนี ้
□  4.1  มีตู้หรือช้ันหรืออุปกรณ์เก็บเวชระเบียนท่ีม่ันคง ปลอดภัย และต้องจัดให้เป็นระเบียบสามารถค้นหาได้ง่าย 

หรือถ้าเป็นระบบคอมพิวเตอร์ต้องจัดให้มีระบบข้อมูลสํารองเพ่ือป้องกันข้อมูล สูญหาย ซ่ึงอาจจัดแยกเป็นแผนกเวชระเบียน
โดยเฉพาะก็ได้ 

□  (๑)  ตู้หรือช้ันหรืออุปกรณ์เก็บเวชระเบียนที่ม่ันคง ปลอดภัย และต้องจัดให้เป็นระเบียบสามารถ
ค้นหาได้ง่าย หรือถ้าเป็นระบบคอมพิวเตอร์ต้องจัดให้มีระบบข้อมูลสํารองเพ่ือป้องกันข้อมูลสูญหายซ่ึงอาจจัดแยกเป็น
แผนกเวชระเบียนโดยเฉพาะก็ได้ 

□  4.2  ตู้หรือช้ันเก็บยาและเวชภัณฑ์อ่ืน 
□  4.3  เคร่ืองใช้ท่ัวไปที่ใช้ในการตรวจรักษาและบริการ เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี ท่ีนั่งพักรอ ของผู้ป่วย เตียงตรวจโรค และ

อ่างฟอกมือชนิดที่ไม่ใช้มือเปิดปิดน้ํา 
□  1)  เตียงตรวจโรค  ที่ได้มาตรฐาน 
□   2)  โต๊ะ พร้อมเก้าอ้ี 
□   3)  ท่ีนัง่พักรอ 
□  4)  อ่างฟอกมือชนิดที่ไม่ใช้มือเปิดปิดน้ํา      

□  4.4  เครื่องมืออุปกรณ์และเวชภัณฑ์สําหรับควบคุมการติดเช้ือในกรณีท่ีจําเป็นต้องใช้ เช่น เครื่องมือหรือ
อุปกรณ์ในการทําความสะอาด หม้อต้ม หม้อนึ่ง หม้อนึ่งอบความดันที่มีประสิทธิภาพในการฆ่าเช้ือ ตู้ที่มิดชิดสําหรับเก็บ
เครื่องมือที่ปราศจากเช้ือแล้ว และมีเครื่องมือท่ีพร้อมใช้งาน  เช่น ภาชนะบรรจุมูลฝอยทั่วไป และภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเช้ือ 

4.4.1  เครื่องมือ อุปกรณ์  และ เวชภัณฑ์สําหรับการควบคุมการติดเช้ือ ในกรณีท่ีจําเป็นต้องใช้ และมี
เครื่องมือท่ีพร้อมใช้งาน  

□  1)  เครื่องมืออุปกรณ์ในการทําความสะอาด เช่น หม้อต้ม หม้อนึ่ง หม้อนึ่งอบความดันท่ีมี
ประสิทธิภาพในการฆ่าเช้ือ 

□  2)  ตู้ท่ีมิดชิดสําหรับเกบ็เครื่องมือที่ปราศจากเช้ือแล้ว   
□  3)  จัดทําคู่มือ หรือ แผนภูมิแสดงขัน้ตอนการทําความสะอาดและ ทําให้เคร่ืองมือปราศจากเช้ือ    
□  4)  แสดงรายละเอียดของเครื่องมือ หรืออุปกรณ์ท่ีปราศจากเช้ือ เช่น ระบุวัน – เดือน - ปี 

ท่ีนึ่ง เปลี่ยนน้ํายา ผลิต และหมดอายุใน Disposable set                                                                                       
□  4.5  อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน ได้แก่ ถุงบีบลมเพื่อช่วยหายใจพร้อมหน้ากากครอบช่วยการหายใจ 

ยาและเวชภัณฑ์อ่ืนท่ีใช้ในการรักษาและช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินตามลักษณะของคลินิก 
□  4.6  ต้องจัดเตรียมทะเบยีนสําหรบับนัทกึของผูป้่วยให้เปน็ไปตากฎกระทรวง อย่างน้อย ต้องมีรายการ ดังต่อไปนี้   

□  1)  ช่ือ – สกุล - อายุ ของผู้ป่วย 
□  2)  เช้ือชาติ สัญชาติ 
□  3)  เลขที่ประจําตัวผู้ท่ีมารับบริการ 
□  4)  วัน-เดือน-ปี ท่ีผู้ป่วยมารับบริการ                  
□  5)  การให้บริการการแพทย์แผนจีน 
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□  4.7  ต้องจัดให้มีเวชระเบียน ท่ีสามารถบันทึกรายละเอียดเก่ียวกับผู้ป่วย ดังต่อไปนี้ 
□  1)  มีท่ีเก็บเวชระเบียน ท่ีม่ันคง ปลอดภัย และค้นหาได้ง่าย  
□  2)  มี เวชระเบียน หรือบัตรผูป้่วย ท่ีสามารถบันทึกรายละเอียด ตามที่กฎกระทรวงกําหนด  
□  3)  ช่ือสถานพยาบาล และสถานท่ีติดต่อ พร้อมทั้งเบอร์โทรศัพท์ 
□  4)  มีเลขบัตรประจําตัวประชาชนผูป้่วย 
□  5)  วัน เดือน ปี ท่ีมารับบริการ 
□  6)  ช่ือ นามสกุล อายุ เพศ ท่ีอยู่ หมายเลขโทรศัพท์ (ถา้มี) และข้อมูลส่วนบุคคลอ่ืนๆ ของผู้ป่วย 
□  7)  อาการเจ็บป่วย การแพ้ยา ผลการตรวจทางร่างกาย และผลการตรวจทางห้องปฏิบัติชันสูตร

ของผู้ป่วย 
□  8)  การวินจิฉัยโรค 
□  9)  การรักษา 
□  10)  ลายมือผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมท่ีให้การรักษาพยาบาล 

□  4.8  ซองยา ภาชนะท่ีบรรจุยา หรือฉลากติดซองยา ต้องระบุ ช่ือคลินิก ท่ีต้ัง (ตามที่ได้รับอนุญาต) และ
ระบุ ช่ือ – สกุล อายุของผู้ป่วย วิธีใช้ สรรพคุณยา วัน-เดือน-ปี ท่ีผลิต /วัน-เดือน-ปี ท่ีหมดอายุ และข้อควรระวังในการใช้ยา 

□  4.9  ในกรณีท่ีมีการจ่ายยาเม็ด  ต้องจัดให้มีอุปกรณ์นับเม็ดยา 
□  4.10  มีตู้หรือที่เก็บอุปกรณ์  เครื่องมือการตรวจวินิจฉัย  และการบําบัดรักษาทางการแพทย์แผนจีน  ให้เป็น

สัดส่วนและมิดชิด  
□  4.11  มีตู้ หรือช้ันเก็บยาสมุนไพร และเวชภัณฑ์ที่จําเป็น จัดเป็นสัดส่วน หมวดหมู่ เป็นระเบียบเรียบร้อย  

ติดป้ายช่ือยา สรรพคุณยา วัน – เดือน – ปี ท่ีนําเข้า และหมดอายุ 
 

4.12 เครื่องมอื หรืออุปกรณ์ ในการตรวจรักษาและบริการ   มี 
4.12.1  เครื่องใช้ทั่วไป  

□  1)  มีเตียงตรวจโรคที่ได้มาตรฐานพร้อมที่นอน หมอน และผ้าคลุมตัว  
□  2)  มีโต๊ะพร้อมเก้าอ้ีสาหรับซักประวัติผู้มารับบริการ  
□  3)  มีตู้หรือช้ันเก็บยาและเวชภัณฑ์เป็นสัดส่วน  
□  4)  มีโต๊ะ ตู้ หรือช้ันสาหรับวางอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้  
□  5)  อ่างฟอกมือชนิดที่ไม่ใช้มือเปิดปิดน้ํา สบู่ และผ้าเช็ดมือ หรือกระดาษเช็ดมือ ท่ีใช้ครั้งเดียวทิ้ง 

ทุกห้อง 
□  6)  มีเครื่องมือหรืออุปกรณ์ หรือระบบควบคุมการติดเช้ือ เช่น หม้อต้ม หรือหม้อนึ่ง 
□  7)  ท่ีนั่งพักรอผู้ป่วย  
□  8)  อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน ได้แก่ ถุงบีบลมเพ่ือช่วยหายใจพร้อมหน้ากากครอบช่วย 

การหายใจ 
 

4.12.2 เครื่องมือ เครื่องใช้ และเวชภัณฑ์ที่จาเป็นต้องมี ดังนี ้ 
□  1)  เครื่องวัดความดันโลหิต  
□  2)  ปรอทวัดอุณหภูมิร่างกายสาหรบัเด็ก และผู้ใหญ่  
□  3)  ไม้กดลิ้น ไฟฉาย  
□  4)  มีเครื่องชั่งน้าหนัก  
□  5)  เครื่องวัดความสูง และสายวัดความยาวของเด็กทารก  
□  6)  ชุดทําแผล  
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□  7)  อุปกรณ์เช็ดตัวลดไข้  
4.12.3 ชุดตรวจครรภ ์ชุดทาํคลอด ชุดตรวจหลังคลอด และเครื่องฟงัเสียงหัวใจเดก็ 

□  ชุดตรวจครรภ์ ประกอบด้วย   
□  1)  หูฟัง ( Stethoscope) 
□  2)  เครื่องวัดเชิงกรานหรือสายวัด 

□ ชุดทําคลอด  ประกอบด้วย 
1.  ชุดทําคลอดปราศจากเชื้อ ประกอบด้วย  
□ 1.1 กะละมังหรือถาด สําหรับรองรบัรก  
□ 1.2 ถ้วย 3 ใบ สําหรบัใส่  

-  น้ํายาฆ่าเช้ือ เช่น savlon 1:100  
-  สําลีก้อนเลก็ 2 ก้อน ชุบ 3%Boric acid หรือ NSS สําหรับเช็ดตา  
-  สําลีก้อนใหญ่ 1 ก้อน ชุบ 70%แอลกอฮอล์ หรือ Triple dye สําหรับเช็ดสะดือ  

□  1.3  ลูกสูบยางแดง 1 อัน สําหรบัทารกแรกเกิด 
□  1.4  เชือก หรือ ยางรัดสายสะดือ 1-2 เส้น  
□  1.5  ผ้าก๊อส สําลี ผ้า safe perineum  
□  1.6  ผ้าเช็ดตัว หรือผ้าก๊อส สําหรับเช็ดตัวทารกให้แห้ง  

 

2.  ชุดเครื่องมือทําคลอดปราศจากเช้ือ ประกอบด้วย  
□  2.1  Sponge holding forceps 1 ด้าม สําหรับคบีสาํลีทําความสะอาดภายหลังการ

ฟอกบริเวณอวัยวะสบืพันธ์ุ  
□  2.2  กรรไกรตัดฝีเย็บ 1 ด้าม  
□  2.3  Long arterial forceps หรือ Kocher clamps 2 ด้าม สําหรับหนบีสายสะดือ

ก่อนการตัดสายสะดือ  
□  2.4  กรรไกรตัดสายสะดือ 1 ด้าม  
□  2.5  Tooth forceps หรือ Arterial forceps 1 ด้าม สําหรับเล่ือนยางรัดสายสะดือ  
□  2.6  กรรไกรตัดไหม 1 ด้าม  
□  2.7  Needle holder 1 ด้าม พร้อมไหมเย็บแผล 

3.  ผ้าสี่เหลี่ยมที่สะอาด 
□  3.1  ผ้าคลุมหน้าท้อง  
□  3.2  ผ้าปรูองก้น  
□  3.3  ผ้ารองรับทารก  
□  3.4  ผ้าส่ีเหลี่ยมเจาะกลาง อย่างละ 1 ผืน  

4.  น้ํายา ทําความสะอาดอวัยวะของมารดา ,น้ํายาเช็ดตาเด็ก และน้ํายาเช็ดสะดือ   

□  ชุดตรวจหลังคลอด  ประกอบด้วย 
□  1.  สายวัด   
□  2.  กรรไกรตัดไหม 

□  เคร่ืองฟงัเสียงหัวใจเดก็   
□ หูฟัง ( Stethoscope) 

4.12.4  เตียงตรวจครรภ์    
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□  ต้องมีลักษณะที่ม่ันคง แขง็แรง ปลอดภยั สําหรับหญิงต้ังครรภ์   
□  ความสูงต้องตํ่ากว่าเตียงตรวจโรค   
□  ความกว้าง ต้องมีความกว้างท่ีกว้างกว่าเตียงท่ัวไป 

4.12.5  ยาและเวชภัณฑ์อ่ืนที่จําเป็น โดยมีจํานวนรายการและปริมาณท่ีเพียงพอตามมาตรฐานการ 
ประกอบวิชาชีพ  หากมียาให้มีดังนี้ (ไม่จําเป็นต้องมีครบทุกรายการแล้วแต่ความประสงค์) ให้มียา ดังนี้  

□  ก)  ยาสามัญประจําาบ้านหรือยาตาราหลวง (มีข้อความระบใุนฉลากยา)   
□  ข)  ยาคุมกําเนิด (ประเภทรับประทาน) สูตรมาตรฐานตามโครงการส่งเสริมการวางแผน

ครอบครัวของกระทรวงสาธารณสุขยกเว้นยาคุมกาเนิดแบบฉุกเฉิน  
□  ค)  ยาสมุนไพร (ถ้ามี)  

4.12.6 ตู้เย็นสําหรับเก็บวัคซีนชนิดรับประทาน  พร้อมเทอร์โมมิเตอร์  สําหรับ วัดอุณหภูมิตู้เย็น ตาม
ชนิดของการจัดเก็บ  

□  ตู้เย็น 
□  พร้อมเทอร์โมมิเตอร์   

     4.12.7 อุปกรณก์ารนับเม็ดยาอย่างน้อยสองชุด 
  □ อุปกรณก์ารนบัเม็ดยา  2  ชุด  
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ส่วนที ่3 ความเห็นของพนกังานเจ้าหน้าที ่

□ ตรวจเพ่ือประกอบการพิจารณาอนุญาต 
1.สถานพยาบาลช่ือ................................................................ ต้ังอยู่เลขที.่......................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
2.ผู้ขออนุญาตประกอบกิจการ............................................................................................................................................ 
ผู้ขออนุญาตดําเนนิการ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
3.ลกัษณะสถานพยาบาล.................................................................................................................................................... 
4.ความเห็นของพนกังานเจา้หน้าที ่

□  อนุญาต  ต้ังแต่วันท่ี........................................................................................................................................... 
 □  ไม่อนุญาต  เนื่องจาก…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 □  อนุญาตโดยมีเงื่อนไขให้ปรับปรงุ  (แต่ท้ังนี้ไม่ควรเกิน 30 วัน หรือตามความเห็นของคณะอนกุรรมการ
สถานพยาบาล 

1. …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2. ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
4. ..................................................................................................................................................... 
5. ..................................................................................................................................................... 
6. ..................................................................................................................................................... 
7. ..................................................................................................................................................... 
8. ..................................................................................................................................................... 
9. ..................................................................................................................................................... 

ลงช่ือ……………………………………..พนักงานเจ้าหน้าท่ี   ลงช่ือ……………………………................พนักงานเจ้าหน้าท่ี  
     (                                                   )                          (                                             )     

ลงช่ือ……………………………............พนกังานเจ้าหน้าท่ี  ลงช่ือ………………………………………….พนักงานเจ้าหน้าท่ี  
     (                                                   )                           (                                             )     

ข้าพเจ้าผู้ประกอบกิจการสถานพยาบาล / ผู้ดําเนนิการสถานพยาบาล ได้รับทราบผลการตรวจสถานพยาบาลแล้ว และขอ
รับรองว่า พนักงานเจ้าหน้าที่มิได้ทําให้ทรพัย์สินของผูป้ระกอบกิจการเสียหาย  สูญหายหรือเสื่อมค่าแต่ประการใด 
 

ลงช่ือ……………………………………………………………………………………….ผู้ขออนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาล 
       (                                                                           ) 

  ลงช่ือ……………………………………………………………………………………….ผู้ขออนุญาตดําเนินการสถานพยาบาล 
       (                                                                           ) 
  วัน……………เดือน……………………….ป…ี………………………………………….. 

หมายเหตุ   คณะอนุกรรมการสถานพยาบาล  หมายถึง  คณะอนุกรรมการสถานพยาบาลประจําจังหวัด (สําหรับในส่วน
ภูมิภาค) หรือ คณะอนุกรรมการสถานพยาบาล  ประเภทที่ไม่รับผูป้่วยไว้ค้างคืน (สําหรับในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 


