
 

แบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
ในสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน(คลินิก) โดยตนเอง ประจ าปี ……๒๕๖๑………. 

 
ค าชี้แจง 

 ด้วยส านักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะและส านักสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด   ด าเนินการประเมินมาตรฐานคลินิกทุก 
 ประเภทท่ัวประเทศ  ด้วยการให้แต่ละคลินิกท าการประเมินตนเอง โดยบันทึกลงนามในแบบประเมิน ด้านล่างน้ี   

 ในส่วนท่ี ๑ เป็นส่วนของข้อมูลท่ัวไป  ขอให้บันทึกข้อมูลลงในช่องว่าง  

 ในส่วนท่ี ๒ เป็นส่วนของการประเมินมาตรฐานคลินิกโดยคลินิก  ขอให้ผู้รับอนุญาตให้ด าเนินการสถานพยาบาลเป็นผู้ประเมินตามสภาพ 
      ความเป็นจริง 

 กรุณาส่งแบบประเมินกลับ   ไปท่ีส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  
 

ส่วนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไป 
๑.  ชื่อคลินิกตามใบอนุญาต..................... ............................. ............................................ .............................................................................. ........... 
๒.  ใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาลเลขท่ี   
๓. วัน  เวลา  เปิดท าการ......................................................................................... ............................................................................................ ..... 
     ............................................................................................................................. ............................ ...................................................................  
     ตั้งอยู่เลขท่ี....................ซอย/ตรอก................................. .ถนน................... ................ .หมู่ท่ี......................ต าบล/แขวง........... ......................... .. 
     อ าเภอ/เขต............................................. ......จังหวัด............ ......................... รหัสไปรษณีย์........................ โทรศัพท์......................................... ..  
๔. ผู้ประกอบกิจการสถานพยาบาล ตามท่ีระบุในใบอนุญาต  ชื่อ .............................................. ................ ........................................................ ....... 
๕. ผู้ด าเนินการสถานพยาบาล ตามท่ีระบุในใบอนุญาต  ชื่อ .................... .................................................................................................. ...............  
๖. มีจ านวนผู้ประกอบวิชาชีพ/ผู้ประกอบโรคศิลปะ............................. ..........คน  โปรดระบุชื่อ  และเลขท่ีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ/โรคศิลปะ  
    ช่ือ....................................................................................................... ....เลขท่ีใบอนุญาต................... ................. .......................................... .....      
    ช่ือ....................................................................................................... .....เลขท่ีใบอนุญาต........................... ................. ......................................                 
    ช่ือ............................................................................................................ เลขท่ีใบอนุญาต......................... .................. ............ ............................                 
    ช่ือ............................................................................................................ เลขท่ีใบอนุญาต.......................... .................. ..................................... ..                 
    (หากมีจ านวนมากว่าน้ี  ให้ระบุเพ่ิมเติมแนบท้ายแบบประเมินน้ี )  
 

ส่วนที่ ๒   ข้อมูลการประเมินมาตรฐาน ฯ ตามสภาพความเป็นจริง โดยใส่เครื่องหมาย     ในช่อง     
รายการ การประเมินตนเอง หมายเหตุ  

๑. มีป้ายชื่อสถานพยาบาลและเลขท่ีใบอนุญาตประกอบกิจการในป้ายตรงกับท่ีระบุใน   
   ใบอนุญาต  มีลักษณะดังต่อไปน้ี 

๑.๑ ป้ายมีความกว้าง  x  ยาวไม่น้อยกว่า  ๔๐  ซม. X  ๑๒๐  ซม.  ตัวอักษรภาษาไทย 
ชื่อสถานพยาบาลมีตัวอักษรความสูงไม่น้อยกว่า  ๑๐  ซม.  ตัวอักษรแสดง 

         ประเภท   ลักษณะ   และเลขท่ีใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล 
         สูงไม่น้อยกว่า   ๕   ซม.  ถ้าป้ายชื่อมีภาษาต่างประเทศ  ตัวอักษรต้องมีขนาด  
         เล็กกว่าภาษาไทย   

     มี            ไม่มี 
 
     มี            ไม่มี 
 

(แสดงเหตุผลหรือ
ข้อเสนอแนะ) 

๑.๒ สีพ้ืนป้ายเป็นสีขาว  และสีตัวอักษร  ถูกต้องตามลักษณะคลินิก  ดังน้ี 
คลินิกเวชกรรม / คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง                            สีเขียว  
คลินิกทันตกรรม / คลินิกทันตกรรมเฉพาะทาง                         สีม่วง  
คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์                                    สีฟ้า  
คลินิกกายภาพบ าบัด                                                       สีชมพู  
คลินิกเทคนิคการแพทย์                                                    สีแดงเลือดหมู  
คลินิกการแพทย์แผนไทย/คลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์         สีน้ าเงิน 
คลินิกการประกอบโรคศิลปะ                                              สีน้ าตาล 
สหคลินิก                                                                     สีเชียวแก่ 

     มี             ไม่มี 
 
     มี             ไม่มี 
 

 

๑.๓ ติดตั้งป้ายชื่อสถานพยาบาลในต าแหน่งท่ีเห็นได้ชัดเจนจากภายนอก      มี             ไม่มี  
๒.  สถานท่ีตั้งคลินิกตรงกับบ้านเลขท่ี  ท่ีระบุในใบอนุญาต      มี             ไม่มี  

 
 

 
            



รายการ การประเมินตนเอง หมายเหตุ 
๓.  มีการแสดงใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาล และใบอนุญาตด าเนินการ  
     สถานพยาบาลไว้ด้านหน้าคลินิก  โดยเปิดเผยและสามารถมองเห็นได้ชัดเจน                 

     มี             ไม่มี 
 

 

๔.  ช าระค่าธรรมเนียมปีน้ีแล้ว และติด ส.พ.๑๒ (แบบแสดงการช าระค่าธรรมเนียมประจ าปี) 
     ไว้ด้านหน้าคลินิกสามารถมองเห็นได้ชัดเจน 

     มี             ไม่มี 
 

 

๕.  ใบอนุญาตด าเนินการสถานพยาบาลต่ออายุทุก ๒ ปี (กรณีใหม่ไม่ถึง ๒ ปีใส่ ช่อง   มี)      มี             ไม่มี 
 

 

๖.  แสดงหรือติดป้ายวัน เวลา ท่ีให้บริการไว้โดยเปิดเผย  มองเห็นได้ชัดเจนตรงตาม 
     ใบอนุญาต 

     มี             ไม่มี 
 

 

๗.  แสดงหรือติดป้ายค าประกาศสิทธิผู้ป่วยไว้ด้านหน้าคลินิกในท่ีเปิดเผย  สามารถมองเห็น  
     ได้ชัดเจน   

     มี             ไม่มี 
 

 

๘.  แสดงเครื่องหมายห้ามสูบบุหรี่ (ข้อความหรือสัญลักษณ์) ได้ชัดเจน      มี             ไม่มี 
 

 

๙.  แสดงอัตราค่ารักษาพยาบาล เช่นค่ายา ...ค่าท าแผล...ค่าอุดฟัน...ค่าตรวจเลือด....ฯลฯ 
     ไว้ในท่ีเปิดเผย (เป็น ป้าย หรือแฟ้มหรือคอมพิวเตอร์ ฯลฯ) 

     มี             ไม่มี 
 

 

๑๐.  มีป้ายแจ้งว่า สอบถามอัตราค่ารักษาพยาบาลได้ท่ี ......(แพทย์ หรือเจ้าหน้าที่หรือ 
       ได้ที่นี่) มองเห็นชัดเจน ด้วยตัวอักษรข้อความสูง  ๑๐  เซนติเมตร(ไม่บังคับสี) 

     มี             ไม่มี 
 

 

๑๑.  มีสมุดทะเบียนสถานพยาบาล (ส าหรับบันทึกประวัติคลินิก ท่ีผู้อนุญาตเป็นผู้ออกให้ 
       เป็นเล่มสีเขียว) 

     มี             ไม่มี 
 

 

๑๒.  สถานท่ีตั้งมีความมั่นคง  ปลอดภัยไม่อยู่ในสภาพช ารุดหรือเสี่ยงต่ออันตรายจากการใช้  
       สอย ( พื้น ผนัง เพดาน ประตูหรือโครงสร้างอื่น ๆ ) 

     มี             ไม่มี 
 

 

๑๓.  พื้นท่ีสถานพยาบาลไม่ปะปนกับร้ายขายยาหรือกิจการอื่น      มี             ไม่มี 
 

 

๑๔.  กรณีท่ีมีการให้บริการของสถานพยาบาลหลายลักษณะหรือหลายสาขารวมอยู่ใน  
       อาคารเดียวกัน (สหคลินิก) จะต้องมีสัดส่วนให้ชัดเจน และแต่ละสัดส่วนต้องมีพื้นท่ีและ  
       ลักษณะตามมาตรฐานการให้บริการนั้น ๆ 

     มี             ไม่มี 
 

 

๑๕.  บริเวณทั้งภายนอก ภายใน และการดูแลอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ มีความสะอาด   
       เรียบร้อย 

     มี             ไม่มี 
 

 

๑๖.  มีเครื่องดับเพลิงขนาดเหมาะสม อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ติดตั้งในท่ีมองเห็น ได้ชัดเจน  
       อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานติดตั้งโดยส่วนบนสุดของตัวเครื่องสู งจากระดับพื้นไม่เกิน   
       ๑.๕๐  เมตร สามารถอ่านค าแนะน าการใช้ได้ 

     มี             ไม่มี  

๑๗.  มีการระบายอากาศท่ีดี  ไม่มีกลิ่นอับทึบ กรณีติดเครื่องปรับอากาศ ต้องมีพัดลมดูด    
       อากาศสู่ภายนอกอาคาร ท้ังนี้ ถ้าความสูงของฝ่าเพดานน้อยกว่า ๒.๖๐ เมตร  ผู้ขอรับ 
       อนุญาตฯ ต้องแสดงให้เห็นได้ชัดเจนว่าระบบระบายอากาศท างานได้ดีมีประสิทธิภาพ  

     มี             ไม่มี  

๑๘.  มีห้องตรวจ และห้องให้การรักษา เป็นสัดส่วนมิดชิด      มี             ไม่มี  
๑๙.  ยาหมดอายุหรือเสื่อมสภาพ      มี             ไม่มี  
๒๐.  ซองยา ขวดยา หรือ ภาชนะบรรจุยาอื่นๆ ให้ระบุชื่อคลินิก ชื่อผู้ป่วย ชื่อยา  
       วิธีใช้ อย่างชัดเจน 

     มี             ไม่มี  

๒๑.  มีวัตถุออกฤทธิ์หรือไม่ 
       - กรณีท่ีมีวัตถุออกฤทธิ์ มีสถานท่ีหรือตู้เก็บท่ีมั่นคงและปลอดภัย มีกุญแจปิดและเปิด 
         อย่างมีประสิทธิภาพ 

     มี             ไม่มี  

๒๒.  มีตู้เย็นส าหรับเก็บยาหรือเวชภัณฑ์อื่น  กรณีท่ีมีวัคซีนหรือยาท่ีต้องเก็บไว้ท่ีอุณหภูมิ ต่ า ตู้เย็นน้ัน  
       ต้องไม่มีอาหาร หรือเครื่องดื่มปะปน และมีการควบคุมอุณหภูมิตูเย็น โดยมีเทอร์โมมิเตอร์วัด 
       อุณหภูมิอย่างน้อย ๑ จุด 

     มี             ไม่มี  

๒๓.  มีป้ายแสดงรูปถ่าย สาขาวิชาชีพ และเลขท่ีใบประกอบวิชาชีพ ของผู้ประกอบวิชาชีพหรือผู้ 
       ประกอบโรคศิลปะ(ป้ายชื่อใบสีน้ าเงิน)ท่ีก าลังปฏิบัติงานในขณะน้ัน ในบริเวณที่ท่ีเห็นได้ชัดเจน 
       หน้าห้องตรวจน้ัน ๆ 

     มี             ไม่มี  

 



รายการ การประเมินตนเอง หมายเหตุ 
๒๔.  มีบัตรประจ าตัวผู้ป่วย(OPD Card)  เก็บไว้ไม่น้อยกว่า ๕ ปี   มีการบันทึกเกี่ยวกับการ   
       ให้บริการดังนี้ 
       ก)  ชื่อสถานพยาบาล   
       ข)  เลขท่ีประจ าตัวผู้ป่วย 
       ค)  วัน เดือน ปี ท่ีมารับบริการ  
       ง)  ชื่อ นามสกุล อายุ เพศ ท่ีอยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ของผู้มารับ 
           บริการ ประวัติอาการป่วย การแพ้ยา ผลตรวจทางร่างกาย ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ  
      จ)  การวินิจฉัยโรค 
      ฉ)  การรักษา 
      ช)  ลายมือชื่อผู้ประกอบวิชาชีพผู้ให้การรักษาพยาบาล 

      มี             ไมมี่           
  
      มี             ไม่มี 
      มี             ไม่มี   
      มี             ไม่มี 
      มี             ไม่มี 
 
      มี             ไมมี่ 
      มี             ไม่มี 
      มี             ไม่มี 

 

๒๕.  มีการบันทึกทะเบียนผู้ป่วยที่มารับบริการประจ าวัน เก็บไว้ไม่น้อยกว่า ๕ ปี  
       อย่างน้อยต้องมีรายการดังน้ี 
        ก)  ชื่อ นามสกุล อายุของผู้ป่วย 
        ข)  เลขท่ีประจ าตัวผู้ป่วย 
        ค)  วัน เดือน ปี ท่ีมารับบริการ 
        ง)  การวินิจฉัยโรค 

      มี             ไม่มี 
     
      มี             ไม่มี   
      มี             ไม่มี 
      มี             ไม่มี  
      มี             ไม่มี                

 

๒๖.  มีการส่งรายงานประจ าปีของสถานพยาบาล (ส.พ.๒๓)  ตั้งแต่ ๑ ตค.ของปีท่ีผ่านมา ถึง ๓๐ กย.          
       ในปีน้ันๆ  ส่งพร้อมช าระค่าธรรมเนียมประจ าปีถัดไป 

      มี             ไม่มี ล่าสุดส่งรายงาน
ประจ าปี๒๕๕....... 

๒๗.  มีการท าให้เครื่องปราศจากเชื้อ 
       ๒๗.๑  มีระบบควบคุมการติดเชื้อท่ีเหมาะสมตรวจสอบ การท าความสะอาด และ  
                ท าให้เครื่องมือปราศจากเชื้อในห้องบ าบัดรักษา หรือในบริเวณท่ีมีงานหัตถการ   
       ๒๗.๒  กรณีมีการท าให้เครื่องมือปราศจากเชื้อ โปรดระบุวิธีท า 

๒๗.๒.๑  แช่น้ ายา 
๒๗.๒.๒  อบนึงใน Atoclave (เครื่องอบน่ึงภายใต้ความดัน) 
๒๗.๒.๓  อื่นๆ ระบุ...............................................................  

     มี             ไม่มี 
     มี             ไม่มี 
     
   
     มี             ไม่มี 
     มี             ไม่มี 

 

๒๘.  มีห้องตรวจภายใน  หรือไม่ 
       ๒๘.๑  ในกรณีมีห้องตรวจภายใน จะต้องมี 
        - ห้องเป็นสัดส่วนมิดชิด 
        - มีเตียงส าหรับตรวจภายใน และไฟส่องตรวจ 
        - มีอุปกรณ์ตรวจภายใน ท าความสะอาดและท าให้ปราศจากเชื้ออย่างเหมาะสม  
        - มีผ้าปิดตา ผ้าคลุมตัว ป้องกัน การเปิดเผยร่างกายผู้ป่วย 

     มี             ไม่มี    
    
     มี             ไม่มี 
     มี             ไม่มี 
     มี             ไม่มี 
     มี             ไม่มี          

 

๒๙.  มีเครื่องเอกซเรย์ หรือไม่  (เฉพาะคลินิกทันตกรรมต้องมีเครื่องเอกซเรย์ฟัน) 
       ๒๙.๑  กรณีมีเครื่องเอกซเรย์จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และได้รับ    
                ใบอนุญาตให้ใช้เครื่องเอกซเรย์จากส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ             

     มี             ไม่มี 
     มี             ไม่มี    

 

๓๐.  มีการแยกมูลฝอยติดเชื้อออกจากมูลฝอยท่ัวไป มีภาชนะใส่มูลฝอยติดเชื้อ (ใช้ถุงสีแดง  
       เขียนข้อความ“ขยะติดเชื้อ”)  แยกต่างหากจากภาชนะใส่มูลฝอยท่ัวไป  และมีการก าจัด 
       อย่างเหมาะสม    
                มูลฝอยท่ีเกิดขึ้นหรือใช้ในกระบวนการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์และการรกัษาพยาบาล  
       การใหภู้มิคุ้มกันโรคและการทดลองเกี่ยวกับโรค และการตรวจชันสูตรศพหรือซากสัตว์ รวมท้ังใน 
       การศึกษาวิจัยเรื่องดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นมูลฝอยติดเชื้อ 

     มี             ไม่มี 
 

 

๓๑. มีการโฆษณาสถานพยาบาลหรือไม่ 
      ๓๑.๑ กรณีมีการโฆษณามีข้อความเป็นไปตามกฎหมาย 

    มี             ไม่มี 
    มี             ไม่มี 

 

 

ข้าพเจ้า ขอรับรองว่า ข้อมูลในแบบประเมินน้ีเป็นความจริงทุกประการ 
 

              ลงชื่อ................................ .........................ผู้รับอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาล / ผู้ด าเนินการสถานพยาบาล 
                    (............. .................. ..........................) 
      วัน/เดือน/ปี....................... ..................................... 


