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สวนที่ 3 เกณฑการตรวจประเมินมาตรฐานตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559 
โปรดทําเครื่องหมาย   ลงในชองผลการตรวจกรณีท่ีจัดใหมีบางสวน/ไมมีเลย และชองไมมีหากกรณีท่ีพบวาอาจเปนอันตรายตอผูใหบริการ และผูรับบริการใหบันทึก 
ในชองขอเสนอแนะใหปรับปรุงแกไขโดยกําหนดเวลาตามความเหมาะสม 

เกณฑการตรวจประเมิน แหลงขอมูล 
    ผลการตรวจ 

ขอเสนอแนะ 
มี มีบางสวน ไมมี 

1.  ลักษณะของสถานพยาบาล 
    1.1 อาคารสถานพยาบาลอยูในทําเลท่ีสะดวกปลอดภัยและไม 
          เปนอันตรายตอสุขภาพ   
    1.2 โครงสรางของอาคารตองไมติดกับอาคารหรือสิ่งปลูกสรางอ่ืน 

  1.3 อาคารท่ีใหบริการผูป วยตั้ งแตสามชั้นข้ึนไปจะตองมี 
        ลิฟทบรรทุกเตียงผูป วยอยางนอยหนึ่ งตัว และเพ่ิมข้ึน 
        ตามความเหมาะสมของจํ านวนเตี ยง หรื อมีทางลาด 
        เอียงเพ่ือความสะดวกและรวดเร็วในการเคลื่อนยายผูปวย  
  ๑.๔ ทางสัญจรรวมท่ีใหบริการผูปวยโดยเตียงเข็ญตองกวางไม 
        นอยกวาสองเมตร ถามีระดับพ้ืนสูงต่ําไมเทากัน ตองมีทาง 
        ลาดเอียงความชันไมเกินสิบหาองศา 

1.๔ มีสถานท่ี อุปกรณอํานวยความสะดวกท่ีเหมาะสมกับ 
      ผูสูงอายุ และผู พิการแตละประเภทรวมอยางนอยตอง 
      มีทางลาดเอียง ราวเกาะ และหองน้ําสําหรับผูพิการ  
๑.๕  สถาน ท่ี เ พ่ื อจั ดบริ การ อ่ืน ซ่ึ ง เป นการ อํานวยความ 
      สะดวกแกผูมาใชบริการจะตองไมอยู ในบริ เวณแผนก 
      ผูปวยใน  และแยกเปนสัดสวนโดยไมปะปนกับการ 

 
-  จากสภาพจริง 
 
-  จากการซักถาม/จากสภาพจริง 
-  จากสภาพจริง 
 
 
 
- จากสภาพจริง 
 
 
- จากสภาพจริง 
 
 
- จากสภาพจริง 
 

    

2.  ลักษณะการใหบริการของสถานพยาบาล 
     2.1     รพ.ท่ัวไป  
     2.2     รพ.ทันตกรรม 
     2.3      โรงพยาบาลการพยาบาลและการผดุงครรภ 
     2.4      โรงพยาบาลกายภาพบําบัด 
 

ขอ 2.1-2.8 ตรวจสอบจากใบอนุญาตให 
ประกอบกิจการสถานพยาบาล (แบบ ส.พ. 
๗) หรือสมุดทะเบียนสถานพยาบาลฯ 
(ส.พ. ๙) 
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เกณฑการตรวจประเมิน แหลงขอมูล 
ผลการตรวจ 

ขอเสนอแนะ 
มี มีบางสวน ไมมี 

     2.5    รพ.เฉพาะทาง........................ 
  2.6    โรงพยาบาลเฉพาะประเภทผูปวย 
  2.7    โรงพยาบาลการแพทยแผนไทย 
  ๒.๘    โรงพยาบาลการแพทยแผนไทยประยุกต 

 
 

 
 
 

    
 
 
 
 
 
 

3. ช่ือสถานพยาบาล 
     ผูขอรับใบอนุญาตใหประกอบกิจการสถานพยาบาลตองจัดใหมีชื่อ 
     สถานพยาบาลตามท่ีกําหนด ดังตอไปนี้ 
      ๓.๑  คํานําหนาชื่อหรือตอทายชื่อสถานพยาบาลตองประกอบดวย 
              ลักษณะของสถานพยาบาล และลักษณะการใหบริการของ 
            สถานพยาบาลท่ีขออนุญาต โดยไมตองระบุรายละเอียดอ่ืน 
      ๓.๒ ชื่อสถานพยาบาลจะตองไมใชคําหรือขอความท่ีมีลักษณะชักชวน 
             หรือโออวดเกินความจริง หรืออาจทําใหเกิดความเขาใจผิดใน 
             สาระสําคัญเก่ียวกับการประกอบกิจการสถานพยาบาล 
     ๓.๓ ชื่อสถานพยาบาลท่ีสื่อความหมายหรืออางอิงสถาบันพระมหา 
             กษัตริยจะกระทํามิได เวนแตไดรับพระบรมราชานุญาตหรือ 
             พระราชานุญาต 
     ๓.๔  สถานพยาบาลประเภทท่ีรับผูปวยไวคางคืนจะตองมีชื่อ 
            ไม ซํ้ากัน เวนแตกรณีท่ีผูขอรับใบอนุญาตใหประกอบ 
            กิจการสถานพยาบาลใหมและผู รับอนุญาตเดิมเปน 
           บุคคล หรือนิติบุคคลเดียวกันหรือมีหนังสือยินยอมจาก 
           ผูรับอนุญาตเดิมใหใชชื่อซํ้ากันได แตตองมีตัวอักษรหรือ 
           หมายเลขเรียงลําดับหรือท่ีตั้งสถานท่ีตอทายชื่อ 

 
 
 
- ขอ 3.1-3.3 ดูจากสภาพจริงปายชื่อ
โรงพยาบาล/ตรวจสอบจากใบอนุญาตให
ประกอบกิจการสถานพยาบาล (แบบ ส.พ. 
๗) หรือสมุดทะเบียนสถานพยาบาลฯ 
(ส.พ. ๙) 
 
 
 
 
- ดูจากฐานขอมูลรายชื่อโรงพยาบาล
เอกชนในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 

    

  มี มีบางสวน ไมมี  หมายเหตุ อางอิงจากกฎกระทรวงกําหนดช่ือสถานพยาบาล และการแสดงรายละเอียดเก่ียวกับช่ือสถานพยาบาล ผูประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล อัตราคารักษาพยาบาล คายาและเวชภัณฑ คาบรกิารทาง 
              การแพทย คาบริการอ่ืน และสิทธิของผปวย พ.ศ. 2562  ขอ ๓ (๑) - (๔) 
 

หมายเหตุ ๑. ขอ ๒.๑ - ๒.๖ อางอิงจากกฎกระทรวงกําหนดลักษณะของสถานพยาบาลและลักษณะการใหบริการของสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๒ ขอ ๘ - ๑๔ 
        ๒. ขอ ๒.๗ - ๒.๘ อางอิงจากกฎกระทรวงกําหนดลักษณะของสถานพยาบาล และลักษณะการใหบริการของสถานพยาบาล (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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เกณฑการตรวจประเมิน แหลงขอมูล 
        ผลการตรวจ 

ขอเสนอแนะ 
มี มีบางสวน ไมมี 

๔. ผูรับอนุญาตตองแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับช่ือสถานพยาบาลท่ี 
    ไดรับอนุญาตในท่ีเปดเผย ณ สถานพยาบาลนั้น  ดังตอไปนี้ 
    4.1 ใหจัดทําแผนปายแสดงชื่อสถานพยาบาลเปนตัวอักษรไทย  
            กรณีใชภาษาตางประเทศขนาดตัวอักษรตองเล็กกวาอักษรไทย 
            โดยระบุลักษณะของสถานพยาบาลไวในแผนปายดังกลาวดวย 
            ท้ังนี้ กรณีท่ีเปนสถานพยาบาลเฉพาะทางหรือเฉพาะประเภท 
           ผูปวยใหระบุลักษณะเฉพาะดังกลาวไวดวย 
    4.2 แผนปายแสดงชื่อสถานพยาบาลมีลักษณะเปนเหลี่ยมผืนผา 
          มีขนาดไมนอยกวา๔๐ x ๑๒๐  ซม. ตัวอักษรแสดงชื่อมี 
          ความสูงไมนอยกวา ๑๐ ซม. ตัวอักษรแสดงลักษณะการ 
            ใหบริการฯ เลขท่ีใบอนุญาตใหประกอบกิจการสถานพยาบาล 
           และจํานวนเตียงท่ีจัดใหบริการผูปวย มีความสูงไมนอยกวา 
           ๕ ซม. 
    4.3 ใหแสดงแผนปายแสดงชื่อสถานพยาบาลไวในบริ เวณ 
           สถานพยาบาลหรือตัวอาคารโดยสามารถมองเห็นไดชัดเจน 
           จากภายนอก 
    4.4  เอกสารเวชระเบียน ซอง หรือฉลากบรรจุยาหรือเวชภัณฑ 
           ตองปรากฏชื่อสถานพยาบาลและสถานท่ีติดตอ 
    4.5  ใหใชพ้ืนแผนปายสีขาวและตัวอักษรในแผนปายแสดงชื่อให 
            ใชสี ดังตอไปนี้ 
           - โรงพยาบาลท่ัวไปใหใชตัวอักษรสีเขียว 
           - โรงพยาบาลทันตกรรมใหใชตัวอักษรสีมวง  
           - โรงพยาบาลการพยาบาลและการผดุงครรภใหใชตวัอักษรสีฟา 
           - โรงพยาบาลกายภาพบําบัดใหใชตัวอักษรสีชมพู 

 
 
- จากการตรวจสอบวามีขนาดถูกตอง 
  หรือไม 
 
 
 
- จากการตรวจสอบวามีขนาดถูกตอง 
  หรือไม 
 
 
 
 
- จากการสังเกต 
 
 
- จากการสังเกต/สอบถาม 
 
-  ตรวจสอบจากปายชื่อวาสีตัวอักษรให 
   เปนไปตามกฎกระทรวงฯ 
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เกณฑการตรวจประเมิน แหลงขอมูล 
        ผลการตรวจ 

ขอเสนอแนะ 
มี มีบางสวน ไมมี 

           - โรงพยาบาลการแพทยแผนไทยใหใชตัวอักษรสีน้ําเงิน 
           - โรงพยาบาลการแพทยแผนไทยประยุกตใหใชตัวอักษรสีทอง 
          - โรงพยาบาลเฉพาะทางใหใชตัวอักษรสีเขียว  
           - โรงพยาบาลเฉพาะประเภทผูปวยใหใชตัวอักษรสีเหลือง 
 

 

    

 ๕. ให ผูรับอนุญาตแสดงรายการเกี่ยวกับผูประกอบวิชาชีพ 
     ในสถานพยาบาลท่ีได รับอนุญาตในท่ี เปด เผยและเ ห็น 
     ไดงาย ณ สถานพยาบาลนั้น ดังตอไปนี้ 
    5.1  ใหจัดใหมีระบบแสดงชื่อและชื่อสกุลของผูประกอบวิชาชีพและ 
             สาขาวิชาชีพ พรอมท้ังระบุเลขท่ีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพให 
             อานไดชัดเจนในบริเวณท่ีผูปวยมาติดตอขอใชบริการ 
    5.2  แสดงรายละเอียดเก่ียวกับอัตราคารักษาพยาบาล คายา 
           และเวชภัณฑ คาบริการทางการแพทย และคาบริการอ่ืนท่ี 
           ตามมาตรา ๓๓ วรรคหนึ่ง ในท่ีเปดเผยและเห็นไดงาย โดย 
            จัดทําเปนแผนประกาศ แผนพับ เลม หรือแฟมเอกสาร หรือ 
           โปรแกรมคอมพิวเตอรแสดงใหผูปวยทราบและจัดทําแผน 
            ปายใหอานไดชัดเจน ตัวอักษรไทยขนาดความสูงไมนอยกวา 
           ๑๐ ซม.  
    5.3  มีการแสดงรายละเอียดเก่ียวกับสิทธิของผูปวยไวในท่ีเปดเผย 
            และเห็นไดงาย ณ สถานพยาบาลท่ีไดรับอนุญาตโดยจัดทํา 
            แผนปายใหอานไดชัดเจนดวยตัวอักษรไทยขนาดความสูงไม 
            นอยกวา 1 ซม. และติดไวท่ีแผนกผูปวยนอกและผูปวยใน 
 
 

 
 
 
- ซักถาม/จากการตรวจดูวามีปายแสดง 
  รายชื่อ-ชื่อสกุลของผูประกอบวิชาชีพ 
  ท่ีระบุเลขท่ีใบอนุญาตฯ 
- ซักถาม/ตรวจสอบดูวาไดแสดงไวท่ีใด 
 
 
 
 
 
 
- ซักถาม/ตรวจสอบดูวาแสดงไวท่ีใด 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

หมายเหตุ ๑. อางอิงจากกฎกระทรวงกําหนดช่ือสถานพยาบาล และการแสดงรายละเอียดเก่ียวกับช่ือสถานพยาบาล ผูประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล อัตราคารักษาพยาบาล คายาและเวชภัณฑ คาบรกิารทาง 

                 การแพทย คาบริการอ่ืน และสิทธิของผูปวย พ.ศ. 2562  ขอ ๓ , ขอ ๕ - ขอ ๑๒ 
            ๒. สถานพยาบาลประเภทท่ีรับผูปวยไวคางคืนซึ่งไดรบัใบอนุญาตใหประกอบกิจการสถานพยาบาลและใบอนุญาตใหดําเนินการสถานพยาบาลอยูในวันกอนวันท่ีกฎกระทรวงน้ีใชบังคับตองดําเนินการ 
                  จัดใหมีช่ือสถานพยาบาล และการแสดงรายละเอียดเก่ียวกับช่ือสถานพยาบาล ผูประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล อัตราคารักษาพยาบาล คายาและเวชภณัฑ คาบริการ ทางการแพทยคาบริการอ่ืน 
                  และสิทธิของผูปวยตามกฎกระทรวงน้ีภายในหน่ึงรอยแปดสิบวันนับแต วันท่ีกฎกระทรวงน้ีใชบังคับ (วันท่ี 31 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖2) 
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เกณฑการตรวจประเมิน แหลงขอมูล 
        ผลการตรวจ ขอเสนอแนะ 
มี มีบางสวน ไมมี  

  ๖. ประกอบกิจการสถานพยาบาล 
      ๖.๑  มีสมุดทะเบียนสถานพยาบาลท่ีแสดงรายละเอียดเก่ียวกับ 
             การไดรับอนุญาตครบถวนและตรวจสอบได 
      ๖.๒  มีการชําระคาธรรมเนียมโดยแสดงเอกสารการชําระคาธรรม 
            เนียมไวท่ีเปดเผย (สพ.๑๒) 
      ๖.๓  มีการยื่นขอตออายุใบอนุญาตใหประกอบกิจการสถาน 
            พยาบาลกอนสิ้นอายุ 
      ๖.๔  มีการแสดงใบอนุญาตใหประกอบกิจการสถานพยาบาลในท่ี 
              เปดเผย 
      ๖.๕  การประกอบกิจการสถานพยาบาลเปนไปตามมาตรฐาน 
             การบริการท่ีรัฐมนตรีประกาศ 
              กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรฐานการใหบริการการ 
                  ฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียมในสถานพยาบาล 
              ประกาศ ฉบับท่ี 6 เรื่องหลักเกณฑการจัดการศพใน 
                 สถานพยาบาล            
              ประกาศฉบับท่ี  8  เรื่องมาตรฐานการสงตอผูปวย 
              ประกาศ เรื่อง มาตรฐานการบริการดานการแพทยฉุกเฉิน 
                  ของสถานพยาบาล พ.ศ. 2557 
      ๖.๖  มีมาตรการการชวยเหลือผูปวยฉุกเฉินตามลักษณะของ 
            สถานพยาบาล 

 ๖.๗  ไมมีการแกไข เปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการหรือดัดแปลง 
              อาคารเกินกวาท่ีไดรับอนุญาต 
      ๖.๘  การโฆษณา หรือประกาศตางๆ เปนไปตามกฎหมาย 
 
         

 
- มีสมุดทะเบียนสถานพยาบาล (ส.พ. ๙) 
  ท่ีมีการบันทึกครบถวนและเปนปจจุบัน 
- ซักถาม/ตรวจดูวาติดไวท่ีบริเวณใด 
 
- ตรวจสอบจากใบอนุญาตฯ (ส.พ. ๗)/ 
  สมุดทะเบียนสถานพยาบาล (ส.พ. ๙) 
- ซักถาม/ตรวจสอบดูวาแสดงไวท่ีใด 
 
- ตรวจสอบจากสภาพจริงตามกฎกระทรวงฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ดูจากนโยบาย /จากการซักถามแพทย 
  พยาบาล 
- จากการซักถาม/จากการตรวจดูพ้ืนท่ีจริง 
- พิจารณาจากขอความ โฆษณา แผนพับ  
  หรือประกาศตางๆ 
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เกณฑการตรวจประเมิน แหลงขอมูล 
         ผลการตรวจ ขอเสนอแนะ 

มี มีบางสวน ไมมี  
 ๗. การดําเนินการสถานพยาบาล 

 ๗.1  ผูดําเนินการสถานพยาบาลมีเวลาปฏิบัติงานในสถานพยาบาล 
            ในเวลาราชการไมนอยกวาสี่สิบชั่วโมงตอสัปดาหหรือตาม 
            ขอตกลง 

 ๗.2  ผูดําเนินการสถานพยาบาลมีเวลาปฏิบัติงานในสถานพยาบาล 
            ไมซํ้าซอนกับวัน เวลา ท่ีปฏิบัติงานในสวนราชการ หรือ 
            หนวยงานอ่ืน 

 ๗.3  มีการตอใบอนุญาตใหดําเนินการสถานพยาบาลตามกําหนด 
            ทุก 2 ป 
     ๗.4  ผูประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลประกอบวิชาชีพตามสาขา 
             ชั้น หรือแผนท่ีไดแจงไว 
     ๗.5  ผูประกอบวิชาชีพ ผูประกอบโรคศิลปะในโรงพยาบาลปฏิบัติ 
            หนาท่ีตรงตามสาขา ตามกฎหมายวิชาชีพนั้น ๆ 
      
     ๗.6  ไมมีการรับผูปวยไวคางคืนเกินจํานวนเตียงท่ีกําหนด 
     ๗.7  สถานพยาบาลสะอาดเปนระเบียบเรียบรอย เหมาะสมและ 
            ปลอดภัย 
 

 
- จากการซักถาม/จาก สพ.18 
 
 
- จากการซักถาม/จากแบบ ส.พ. 6 
 
 
- จากใบอนุญาตใหดําเนินการสถานพยาบาล 
, จากสมุดทะเบียนสถานพยาบาล 

- จากแบบ ส.พ. 6, จากสมุดทะเบียน 
  สถานพยาบาล 
- จากการสอบถาม/จากการจัดตาราง 
  เวร, จากเอกสารกําหนดบทบาท 
  เจาหนาท่ี (Job Description) 
- จากการซักถาม/ดูจากหอผูปวย 
- สังเกตจากสภาพจริงท้ังภายนอก 
  ภายในสถานพยาบาล 

    

๘. จํานวนผูประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล 
๘.1  มีผูประกอบวิชาชีพจํานวนข้ันต่ําตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

            กําหนดวิชาชีพ และจํานวนผูประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล 
            พ.ศ. 2558 หมวด 2 ขอ 4 - 10 
    ๘.2  การจัดใหมีบริการเพ่ิมเติมใหมีผูประกอบวิชาชีพ 
            ตรงตามสาขานั้น 
 

 
- จากหลักฐานแนบแบบ ส.พ.6  (เชนใบ 
  อนุญาตประกอบวิชาชีพท่ีสถานพยาบาล 
  เก็บไว), จากสมุดทะเบียนสถานพยาบาล 
- จากแบบ ส.พ.6, จากสมุดทะเบียนสถาน 
  พยาบาล 
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เกณฑการตรวจประเมิน แหลงขอมูล 
       ผลการตรวจ ขอเสนอแนะ 

มี มีบางสวน ไมมี  
 ๙.  ผูดําเนินการสถานพยาบาลตามประเภทและลักษณะการ 
     ใหบริการทางการแพทยของสถานพยาบาล 
    - ผูดําเนินการสถานพยาบาลเปนผูประกอบวิชาชีพหรือผูประกอบ 
     โรคศิลปะตามประเภทและลักษณะการใหบริการของสถานพยาบาล 
 

- จากหลักฐาน สพ. 18 ,ใบอนุญาต 
  ประกอบวิชาชีพหรือใบอนุญาตการ 
  ประกอบโรคศิลปะ 

    

 ๑๐. ชนิดและจํานวนเครื่องมือ  เครื่องใช  ยา และเวชภัณฑหรือ
ยานพาหนะท่ีจําเปนประจําสถานพยาบาล 
      ๑๐.1  มีตู ชั้น หรืออุปกรณท่ีเก็บเวชระเบียนม่ันคงเปนระเบียบ 
               เรียบรอยเก็บรักษาไวไดอยางนอย  5  ป 
      ๑๐.2  มีเครื่องมือ เครื่องใช ยาและเวชภัณฑท่ัวไปท่ีจําเปน 
               ประจําสถานพยาบาล 
      ๑๐.3  เครื่องมือ เครื่องใชท่ัวไปอํานวยความสะดวกแกการ 
               ใหบริการเหมาะสมกับลักษณะการใหบริการ 
       ๑๐.4  ระบบรถรับสงผูปวยฉุกเฉิน ตองไดรับอนุญาตใหใชงาน 
                จากสํานักงานตํารวจแหงชาติและตองจัดใหมี 
                (ก) ไฟสัญญาณฉุกเฉินสีน้ําเงินติดตั้งบนหลังคารถ 
               (ข) เปลเคลื่อนยายผูปวย 
                (ค) เครื่องดูดเสมหะ ออกซิเจนและอุปกรณชวยหายใจ 
                (ง) ชุดอุปกรณ ยาและเวชภัณฑในการชวยฟนคืนชีพ 
                    ประจํารถ 
                (จ) ชุดหามเลือด เย็บแผล และทําแผล 
       ๑๐.5  มีระบบควบคุมการติดเชื้อ ตองจัดใหมี 

            (ก) เครื่องมือและอุปกรณในการทําความสะอาด 
            (ข) อางและบริเวณท่ีเพียงพอสําหรับลางและเตรียม 

                     เครื่องมือ 

 
 
-  จากการสังเกต และตรวจสอบ 
 
- สอบถาม/จากการตรวจดูเครื่องมือ 
  เครื่องใช 
- จากการสอบถาม 
 
- จากใบอนุญาตใหใชงานจากสํานักงาน 
  ตํารวจแหงชาติ, จากการตรวจดู 
  เครื่องมือเครื่องใช 
 
 
 
 
 
- จากเอกสารหรือแนวทางปฏิบัติการควบ 
  คุมการติดเชื้อหรือมีคณะกรรมการ 
  ควบคุมการติดเชื้อ, หนวยจายกลาง 
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เกณฑการตรวจประเมิน แหลงขอมูล 
        ผลการตรวจ ขอเสนอแนะ 

มี มีบางสวน ไมมี  
    (ค) หมอตม หมอนึ่ง หรือหมอนึ่งอบความดันท่ีมีประสิทธิ 

                     ภาพในการฆาเชื้อ 
    (ง) ตูท่ีมิดชิดสําหรับเก็บเครื่องมือท่ีปราศจากเชื้อแลวและมี 

                    เครื่องมือท่ีพรอมใชงาน 
    (จ) ตูเสื้อผาและบริเวณสําหรับเจาหนาท่ีเปลี่ยนเสื้อผาและ 

                     รองเทา 
       ๑๐.6  กรณีท่ีมียานพาหนะสําหรับใหบริการนอกโรงพยาบาล 
                ตองมีมาตรฐานตามท่ีผูอนุญาตประกาศกําหนด 

 
 
 
 

    

1๑.  การจัดใหมี  และรายงาน หลักฐานเกี่ยวกับผูประกอบ 
       วิชาชีพในสถานพยาบาลและผูปวย และเอกสารอ่ืนท่ี 
       เกี่ยวกับรักษาพยาบาล  
       ๑๑.1  มีการรายงานประจําปตามแบบท่ีปลัดกระทรวง 
                สาธารณสุขกําหนด   
       1๑.2  มีการสงรายงานประจําปของสถานพยาบาลตามขอ 10.1  
                  ตอผูอนุญาตทุกปภายในวันท่ี 31 มีนาคม ของปถัดไป 
 

     

1๒. อัตราการติดเช้ือในโรงพยาบาล ในรอบ 12 เดือน (ตุลาคม พ.ศ............... ถึงกันยายน พ.ศ................) คือ.................... % 

หมายเหตุ   
- อัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาล หมายถึง จํานวนผูปวยท่ี discharge หรือถึงแกกรรมขณะอยูในโรงพยาบาล จํานวน 100 คน มีการติดเชื้อท่ีเกิดใหมขณะอยูในโรงพยาบาลก่ีคน 
- สมมติในรอบ 12 เดือนมีผูปวยท่ี discharge หรือถึงแกกรรมขณะอยูในโรงพยาบาล จํานวน 5,000 คน มีผูปวยเกิดการ ติดเชื้อใหมขณะอยูในโรงพยาบาล จํานวน 50 คน อัตราการ
ติดเชื้อในโรงพยาบาล คือ (50/5,000) x 100 = 1% 
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สรุปขอเสนอแนะเพ่ือการแกไข

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

ลงชื่อ........................................................................ผูตรวจ 
(...........................................................) 

 
 

  ลงชื่อ...................................................................ผูรับการตรวจ 
(...........................................................) 

วันท่ี.................เดือน.......................ป..................... 


