
ตัวอย่างการจัดเตรียมสถานที่ตามาตรฐานคลินิกเวชกรรม

กลุม่งานคุม้ครองผูบ้รโิภค ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัสมุทรรรราการ
19 ซอย 35 (อศัวนนทร ์5) ถนนสขุมุวิทร ต าบลรากน า้
อ าเภอเมืองสมทุรรรราการ จงัหวดัสมทุรรรราการ 10270

F D A  S A M U T P R A K A N  

การเตรยีมภาพถ่ายสถานที่

คลินิกเวชกรรม 

เพื่อใหเ้จ้าหนา้ที่พิจารณาเบือ้งตน้

โทร 0 2389 5980 ต่อ 106
งานสถานพยาบาล (อัจฉรา)



ถ่ายรูปใส่ Smartphone หรือ Tablet 

ปริ้นท์สี ใส่กระดาษ A4 

ส่งรูปถ่ายผ่านไลน์ไอดี 

*** แนะน าให้จัดเตรียมสถานที่ให้ครบถ้วนตามมาตรฐาน 
โดยสามารถอ่านรายละเอียดมาตรฐานเพิ่มเติมใน       
“บันทึกการตรวจมาตรฐานคลินิกเวชกรรม”

การส่งภาพถ่ายสถานที่
โดยแสดงให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ณ วันยื่นเอกสาร



1. ภาพถ่ายด้านหน้าสถานพยาบาล

ถ่ายให้เห็นตัวอาคาร และ ป้ายชื่อคลินิก 

ป้ายชื่อคลินิกรูปตัวอาคาร



2. ทางสัญจรส าหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโดยสะดวก โดยเฉพาะเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน    

มีขนาดความกว้างของประตูเข้า-ออก ไม่ต่ ากว่า 80 เซนติเมตร

≥80 cmเฉพาะช่องว่าง (ไม่รวมกรอบ)

ประตูเข้า-ออก



กรณีมีพื้นที่ให้บริการมากกว่า 1 ชั้น การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย เมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน

ต้องมี เปล หรือ แผ่นกระดานเคลื่อนย้ายผู้ป่วยพร้อมอุปกรณ์

ไม่น้อยกว่า 80 cm
ทางขึ้นแต่ละชั้น



กรณีมีพื้นที่ให้บริการมากกวา่ 1 ชั้น

เพิ่มคลิปวีดีโอการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากชั้นบน ลงมายังชั้น 1



3. แผ่นป้ายแสดงชื่อ คลินิก 
ระบุประเภทและลักษณะคลินิก
เลขที่ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการ 

เว้นพื้นที่ว่าง ไว้เพิ่มตัวเลขภายหลังจากรู้เลขที่ใบอนุญาตให้ประกอบกิจ

กอไก่
✓ ป้ายสี่เหลี่ยมผืนผา้ พื้นสีขาว
✓ ความกว้างของป้ายไม่น้อยกว่า 40 เซนติเมตร 
✓ ความยาวไม่น้อยกว่า 120 เซนติเมตร
✓ ตัวอักษรสีเขียว ความสูงไม่ต่่ากว่า 10 เซนติเมตร

12345678910



4. ป้ายเครื่องหมายห้ามสูบบุหรี่

บริเวณด้านหน้าประตูทางเข้าสถานพยาบาล

✓มีสัญลักษณ์
✓มี Logo ห้ามสูบบุหรี่



5. ป้ายแสดงข้อมูล วัน-เวลา ที่ให้บริการ

(ข้อมูลตรงตามที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล)



6. ที่นั่งพักคอยตรวจ(มีพนักพิง) อย่างน้อย 5 ที่นั่ง 



7. บรรยากาศในห้องตรวจหรือห้องให้การรักษา



8. โต๊ะตรวจโรค และเก้าอี้  พร้อมอุปกรณ์ตรวจโรค
□ หูฟัง ( Stethoscope)
□ เครื่องวัดความดันโลหิต (Sphygmomanometer )
□ ปรอทวัดอุณหภูมิร่างกายหรืออุปกรณ์วัดอุณหภูมิ
□ ไฟฉาย 
□ ไม้กดลิ้น

โต๊ะตรวจโรค และเก้าอี้ อุปกรณ์ตรวจโรค

หูฟัง
เครื่องวัดความดัน

ปรอท

ไฟฉาย 

ไม้กดลิ้น

เก้าอี้ อย่างน้อย 2 ตัว



9. เตียงตรวจโรคที่ได้มาตรฐานทางการแพทย์

พร้อมมีบันไดขึ้นเตียง (Step) 

ที่นอน หมอน และผ้าคลุมตัว

บันไดขึ้นเตียง

หมอน
ผ้าคลุมตัว

เตียงทางการแพทย์



10. อ่างฟอกมือชนิดไม่ใช้มือเปิดปิดน้ า ภายในห้องตรวจโรค และห้องให้การรักษา(Treatment) ทุกห้อง

พร้อมสบู่ หรือเจลล้างมือ ผ้าเช็ดมือหรือกระดาษเช็ดมือ

ก๊อกน้้าแบบไม่ใช้มือเปิด

กระดาษเช็ดมือ

เจลล้างมือแบบกด

เจลล้างมือแบบกด

ก๊อกน้้าแบบเซ็นเซอร์



11. เครื่องชั่งน้ าหนัก และ อุปกรณ์วัดส่วนสูง

เครื่องชั่งน้้าหนัก

วัดส่วนสูง
> 180 cm



12. ตู้เก็บยา

และ ถาดนับเม็ดยา

ตู้เก็บยา ถาดนับเม็ดยา

มีถาดนับเม็ดยา อย่างน้อย ๒ ถาด
1. ถาดยาทั่วไป
2. กรณีต้องมีการแบ่งบรรจุยากลุ่มเพนนิซลิิน หรือยากลุ่มซัลโฟนาไมด ์
หรือยากลุ่มต้านการอักเสบชนิดที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ (NSAID)

ถาดยาทั่วไป ถาดยา Penicillin



13. ซองยา หรือภาชนะบรรจุยา

• ชื่อคลินิก 

• ที่อยู่คลินิก (ตามที่ได้รับอนุญาต) 

• ชื่อ - สกุลผู้ป่วย  

• ชื่อยา/ความแรง/จ านวน  

• ข้อบ่งใช้

• วิธีใช้ / ค าเตือน

• วัน เดือน ปี ที่ยาหมดอายุ 

ต้องระบุรายละเอียดต่อไปน้ีให้ครบถ้วน

กอไก่



14. กลุ่มยาอย่างน้อย 5 กลุ่มยา

เลือกรายการยาอย่างน้อย 5 กลุ่มยา 
จาก 13 กลุ่มยาต่อไปนี้ 

❑ กลุ่มยารักษาโรคตดิเชือ้ ยาปฏชีิวนะ ไม่นอ้ยกว่า ๓ รระเภทร
❑ กลุ่มยารักษาโรคทางเดนิอาหาร ไม่นอ้ยกว่า ๒ รระเภทร 
❑ กลุ่มยารักษาโรคทางเดนิปัสสาวะ ไม่นอ้ยกว่า ๑ รระเภทร 
❑ กลุ่มยารักษาโรคทางเดนิหายใจ ไม่นอ้ยกว่า ๒ รระเภทร 
❑ กลุ่มยารักษาโรคระบบสมองและระบบประสาท ไม่นอ้ยกว่า ๑ รระเภทร 
❑ กลุ่มยารักษาโรคระบบไหลเวียนโลหติ ไม่นอ้ยกว่า ๑ รระเภทร
❑ กลุ่มยารักษาโรคระบบผิวหนัง ไม่นอ้ยกว่า ๒ รระเภทร 
❑ กลุ่มยารักษาโรคระบบต่อมไร้ทอ่ ไม่นอ้ยกว่า ๑ รระเภทร
❑ กลุ่มยารักษาโรคในกลุ่มคลายกล้ามเนือ้ ไม่นอ้ยกว่า ๑ รระเภทร 
❑ กลุ่มยารักษาโรคในกลุ่มแก้ปวด ลดไข้ ไม่นอ้ยกว่า ๑ รระเภทร 
❑ กลุ่มยารักษาโรคในกลุ่มยาแก้แพ้ ไม่นอ้ยกว่า ๒ รระเภทร 
❑ กลุ่มยาอื่นๆ เช่น ยาฉีดรอ้งกนับาดทระยกั
❑ กลุ่มเวชภัณฑอ์ื่นๆ เช่น อรุกรณท์ร าแผล 

ป้ายหมวดหมู่ยา



15. ถังขยะท่ัวไปและถังขยะติดเชื้อ 

ภายในห้องตรวจและห้องที่ให้บริการผู้ป่วยทุกห้อง

- ถังขยะติดเชื้อ ใช้ถุงพลาสติกสีแดง เขียนข้อความ “ขยะติดเชื้อ” 

- ถังขยะทั่วไป ใช้ถุงขยะพลาสติกสีด า เขียนข้อความ“ขยะทั่วไป”   

ถังที่มีลักษณะแบบเหยียบให้เปิด และมีฝาปิดมิดชิด วางคู่กัน

ถุงแดง ถุงด้า



16. ถังดับเพลิง
ถังขนาด > 10 ปอนด์

ติดตั้งสูงไมเ่กิน 1.50 m

พืน้

หรือ แบบที่ 2
มีฐานรองรับที่มั่นคง 
(Fire Extinguisher Stand)

แบบที่ 1
ขนาดไม่ต่้ากว่า 10 ปอนด์ 
ติดต้ังโดยยึดกับผนังอาคาร 
(จุดสูงสุดจากระดับพื้นอาคาร
ไมเ่กิน 1.50 เมตร)

ติดตั้งทุกชั้นทีใ่ห้บริการ



17. ป้าย “สอบถามอัตราค่าบริการและค่ารกัษาพยาบาลได้จากที่น่ี”

ตัวอักษรภาษาไทยขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๑๐ เซนติเมตร

ตวัอกัษร
ความสูง >10cm



18. ป้ายแสดงรายละเอียดอัตรารักษาพยาบาล และป้ายแสดงค าประกาศสิทธิผู้ป่วย

โดยจัดท้าเป็นแผ่นประกาศ แผ่นพับ เล่มหรือแฟ้มเอกสาร 
หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

ด้วยตข้อความภาษาไทยเพื่อแสดงให้ผู้ป่วยทราบ

ติดตั้งบริเวณ  
ทีพ่ักคอยของ
ผู้รับบริการ



19. ที่เก็บเวชระเบียน



20. OPD Card เวชระเบียน หรือบัตรผู้ป่วย 

OPD Card ต้องระบุให้ครบถ้วน

1. ช่ือสถานพยาบาล และสถานท่ีรติดต่อ พรอ้มเบอรโ์ทรรศพัทร์
2. เลขบตัรรระจ าตวัรระชาชนผูร่้วย
3. วนั เดือน รี ท่ีรมารบับรกิาร
4. ช่ือ นามสกลุ อายุ เพศ ทีอ่ยู่ หมายเลขโทรศัพท ์(ถา้มี) 

และขอ้มลูส่วนบคุคลอ่ืนๆ ของผูร่้วย
5. อาการเจ็บร่วย 
6. การแพย้า 
7. ผลการตรวจทรางรา่งกาย และผลการตรวจทรางหอ้งรฏิบตัิการ

ชณัสตูรของผูร่้วย
8. การวินิจฉยัโรค
9. การรกัษา 
10. ลายมือผูร้ระกอบวิชาชีพเวชกรรมท่ีรใหก้ารรกัษาพยาบาล

10



21. สมุดทะเบียนผู้ป่วย

ส าหรับบันทึกการมารับบริการของผู้ป่วยให้เป็นไปตามกฎกระทรวง

1. ชื่อ นามสกุล 
2. อายุของผู้ป่วย
3. เลขที่ประจ้าตัวผู้ป่วย
4. วัน เดือน ปี ที่มารับบริการ

1 2 34



22. ตู้เย็นส าหรับเก็บยาหรือเวชภัณฑ์อื่น

กรณีที่มีวัคซีนหรือยาที่ต้องเก็บไว้ในอุณหภูมิต่ า 

ตู้เย็นต้องมีการควบคุมอุณหภูมิ โดยมี

1. เทอร์โมมิเตอร์

2. แบบบันทึกอุณหภูมิ



✓ มีปริมาณเพยีงพอ
✓ มีฉลากทีถู่กต้อง
✓ ไม่มียาทีห่มดอายุหรือเสื่อมสภาพ

23. รายการยาของชุดช่วยชีวิตฉุกเฉิน

❑ 1. ยาฉีด Adrenaline ๑ : ๑๐๐๐
❑ 2. ยาฉีด Steroid injection เช่น Dexamethazone Inj. 
❑ 3. ยาฉีด Chlorphenilamine injection
❑ 4. ๕๐% Glucose injection
❑ 5. ยาอมใต้ลิ้นเพื่อขยายหลอดเลือดหัวใจ

ต้องมียา 5 รายการ

1

2

3

4

5



✓ มีปริมาณเพยีงพอ
✓ มีฉลากทีถู่กต้อง
✓ ไม่มียาทีห่มดอายุหรือเสื่อมสภาพ

24. อุปกรณ์ และเวชภัณฑ์ส าหรับการช่วยชีวิตฉุกเฉิน

จ านวนอย่างน้อย 8 รายการ

อุปกรณ์และเวชภัณฑ์ จ่านวน

□ (1)  ถุงบีบลมเพื่อช่วยหายใจพร้อมหน้ากากครอบช่วยการหายใจ 1 ชุด

□ (2) NSS ๑,๐๐๐ cc. พร้อมชุดให้สารน้ าทางหลอดเลือดด า                   
(set IV fluid)

2 ชุด

□ (3)  Medicut หรือเข็มแทงหลอดเลือดด าเพื่อให้น้ าเกลือ 2 ชุด

□ (4)  Disposable Syringe 5 หลอด

□ (5)  เข็ม Disposable 5 อัน

□ (6)  เสาแขวนน่้าเกลือ (Stand) ที่เคลื่อนย้ายได้ 1 อัน

□ (7)  Oral Airway 1 อัน

□ (8)  Oxygen Tank พร้อมอุปกรณ์วัดปริมาณออกซิเจนในถัง  1 ถัง

□ (9)  อื่นๆ
□ (10) กรณีคลินิกเวชกรรมที่มีห้องผ่าตัดใหญ่จะต้องมีเครื่องกระตุก 

หัวใจ (Defibrilator)
1 เครื่อง

ถุงบีบลม
NSS 1,000 cc

Medicut

Syringe

Stand

Oral Airway

Oxygen Tank

set IV fluid

เข็ม



25. มีแผน และขั้นตอนการส่งต่อผู้ป่วยกรณีฉุกเฉิน 

มีเบอรโ์ทรศัพทฉุ์กเฉินตดิต่อโรงพยาบาล

แผนข้ันตอนการช่วยชีวิตเบื้องต้น
และขั้นตอนการส่งต่อผู้ป่วย

ติดผนังภายในห้องตรวจ



26. ห้องน้ าห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะ



27. หม้อนึ่งอบความดันที่มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อ (Autoclave)

จัดท้าคู่มือ หรือแผนภูมิแสดงขั้นตอน                  
การท้าความสะอาดและท้าให้เครื่องมือปราศจากเช้ือ



Thank You!


