
ตัวอย่างการจัดเตรียมสถานที่ตามาตรฐานคลินิกกายภาพบ าบัด

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  

การเตรียมภาพถ่ายสถานที่

คลินิกกายภาพบ าบัด
เพื่อใหเ้จ้าหนา้ที่พิจารณาเบือ้งตน้

โทร 0 2389 5980 ต่อ 109
งานสถานพยาบาล (อัจฉรา)



ถ่ายรูปใส่ Smartphone หรือ Tablet 

ปริ้นท์สี ใส่กระดาษ A4 

ส่งรูปถ่ายผ่านไลน์ไอดี 

*** แนะน าให้จัดเตรียมสถานที่ให้ครบถ้วนตามมาตรฐาน 
โดยสามารถอ่านรายละเอียดมาตรฐานเพิ่มเติมใน       
“บันทึกการตรวจมาตรฐานคลินิกเวชกรรม”

การส่งภาพถ่ายสถานที่
โดยแสดงให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ณ วันยื่นเอกสาร



ดาวน์โหลด

แนวทางการตรวจมาตรฐานคลินกิกายภาพบ าบดั

https:/bit.ly/30gFHop

Scan here



1. ภาพถ่ายด้านหน้าสถานพยาบาล

ถ่ายให้เห็นตัวอาคาร และ ป้ายชื่อคลินิก

ป้ายชื่อคลินิก

รูปตัวอาคาร



2. ประทางสัญจรส าหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโดยสะดวก โดยเฉพาะเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน    

มีขนาดความกว้างของประตูเข้า-ออก ไม่ต่ ากว่า 80 เซนติเมตร

≥80 cmวัดเฉพาะช่องว่าง (ไม่รวมกรอบ)

ความกวา้ง

ของขอบประตู



กรณีมีพื้นที่ให้บริการมากกวา่ 1 ชั้น การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน

ต้องมี เปล หรือ แผ่นกระดานเคลื่อนย้ายผู้ป่วยพร้อมอุปกรณ์

ไม่น้อยกว่า 80 cm
ความกว้างบันได



3. แผ่นป้ายแสดงชื่อ คลินิก 
ระบุประเภทและลักษณะคลินิก
เลขที่ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการ 

กอไก่ เว้นพื้นที่ว่าง
ไว้เพื่อเพิ่มเลขที่

ใบอนุญาต
ประกอบกิจภายหลัง

✓ ป้ายสี่เหลี่ยมผืนผา้ พื้นสีขาว
✓ ความกว้างของป้ายไม่น้อยกว่า 40 เซนติเมตร 
✓ ความยาวไม่น้อยกว่า 120 เซนติเมตร
✓ ตัวอักษรสชีมพู ความสูงไม่ต่่ากว่า 10 เซนติเมตร



4. ป้ายเครื่องหมายห้ามสูบบุหรี่บรเิวณ

ด้านหน้าประตูทางเข้าสถานพยาบาล.

✓มี Logo ห้ามสูบบุหรี่
✓มีสัญลักษณ์



5. ป้ายแสดงข้อมูล วัน-เวลา ที่ให้บริการ

(ข้อมูลตรงตามท่ีได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล)



6. ที่นั่งพักคอยตรวจ(มีพนักพิง) อย่างน้อย 5 ที่นั่ง 



7. บรรยากาศในห้องตรวจหรือห้องให้การรักษา



8. โต๊ะตรวจโรค และเก้าอี้  พร้อมอุปกรณ์ตรวจโรค
□ หูฟัง ( Stethoscope)
□ เครื่องวัดความดันโลหิต (Sphygmomanometer )
□ โกนิโอมิเตอร์ (Goniometer)
□ สายวัดความยาว
□ เครื่องกายภาพบ าบัด ไม่น้อยกว่า 2 ชนิด

โต๊ะตรวจโรค และเก้าอี้ อุปกรณ์ตรวจโรค

หูฟัง

เครื่องวัดความดัน

Goniometer

โต๊ะ

สายวัด

เก้าอี้อย่างน้อย 2 ตัว



เครื่องกายภาพบ าบดั รวมทั้งอปุกรณแ์ละเครือ่งมอื

ไฟฟ้าอเิลก็ทรอนิกสท์ี่ไดม้าตรฐานการแพทย์ 

ไม่น้อยกวา่ 2 ชนิด

รายการเคร่ืองมือกายภาพบ าบัดตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
□ 1. เคร่ืองก ำเนิดควำมร้อนลึกดว้ยคล่ืนสั้น (Shortwave diathermy machine) 
□ 2. เคร่ืองก ำเนิดควำมร้อนลึกดว้ยคล่ืนไมโคร (Microwave diathermy machine) 
□ 3. เคร่ืองผลิตคล่ืนเหนือเสียงเพื่อกำรรักษำ (Ultrasound therapy machine) 
□ 4. เคร่ืองกระตุน้ดว้ยกระแสไฟฟ้ำ (Electrical stimulator) 
□ 4.1 เคร่ืองผลิตกระแสไฟตรงเพื่อบ ำบดัรักษำ (Galvanic current therapy unit) 
□ 4.2 เคร่ืองผลิตกระแสไซนูซอยด เพื่อบ ำบดัรักษำ (Sinusoidal current therapy unit) 
□ 4.3 เคร่ืองผลิตกระแสฟำรำดิคเพื่อบ ำบดัรักษำ (Faradic current therapy unit) 
□ 4.4 เคร่ืองผลิตกระแสไดอะไดนำมิคเพื่อบ ำบดัรักษำ (Diadynamic current therapy unit) 
□ 4.5 เคร่ืองผลิตกระแสกระตุน้ประสำทผำ่นผิวหนงั (Transcutaneous nerve electrical stimulator 

หรือ TENS unit) 
□ 4.6 เคร่ืองผลิตกระแสอินเตอร เฟอเรนท เพื่อกำรบ ำบดัรักษำ (Interference current therapy unit) 
□ 4.7 เคร่ืองผลิตกระแสไฟตรงศกัดำสูงเพื่อบ ำบดัรักษำ (High Voltage Galvanic current therapy unit) 
□ 4.8 เคร่ืองผลิตกระแสไฟตรงเป็นช่วง ๆ  เพ่ือบ ำบดัรักษำ (Interrupted direct current therapy unit) 
□ 4.9 เคร่ืองผลิตกระแสแบบรัสเซียเพื่อบ ำบดัรักษำ (Russian current therapy unit) 

□ 5. เคร่ืองป้อนกลบัทำงชีวภำพ (Biofeedback unit) 
□ 6. โคมไฟรังสีอุลตร้ำไวโอเลต (Ultraviolet lamp) เฉพำะท่ีใชโ้ดยตรงกบัร่ำงกำยมนุษย  
□ 7. ถงัน ้ ำวนหรืออ่ำงน ้ ำวนส ำหรับล ำตวั (Whirlpool or Hubbard Tank) 
□ 8. ถงัแช่พำรำฟิน (Paraffin wax bath unit) 
□ 9. ตูอ้บไอน ้ ำ (Stream bath cabinet) 
□ 10. เคร่ืองแช่แผน่เก็บควำมร้อน (Hydrocollator unit) 
□ 11. เคร่ืองเป่ำอำกำศร้อนช้ืน (Moist air heat therapy unit) 
□ 12. เคร่ืองบ ำบดัแบบอณูไหล (Fluido therapy unit) 
□ 13. เคร่ืองควบคุมแรงกดดนัควำมเยน็เพื่อกำรรักษำ (Cryo controller pressure therapy unit) 
□ 14. เคร่ืองกดบีบส ำหรับภำวะทำงหลอดเลือด (Compressor unit for vascular condition) 
□ 15. เคร่ืองผลิตแสงเลเซอร ก ำลงัต ่ำ (Low power unit) 
□ 16. เคร่ืองกระตุน้แบบสนำมแม่เหลก็ (Magnetic stimulator) 
□ 17. เคร่ืองดึงกระดูกสนัหลงัไฟฟ้ำ (Eletric traction Machine) 
□ 18. โตะ๊หมุนและแผน่หมุนใหต้ั้งตรง (Tilt table and tilt board) 
□ 19. อ่ืนๆ (หำกมีกำรประกำศเพ่ิมเติม) 



9. เตียงตรวจโรคที่ได้มาตรฐานทางการแพทย์

พร้อมมีบันไดขึ้นเตียง(Step) ที่นอน หมอน และผ้าคลุมตัว

ที่นอน

หมอน

ผ้าคลุมตัว

เตียง

Step

- เตียงตรวจตอ้งไดม้าตรฐานทรางการแพทรย ์(พืน้แข็งแรงสามารถทร า CPR หรอืสามารถรรบัระดบัได)้
- กรณีพืน้ท่ีรจ ากดัหอ้งตรวจรระเมินและหอ้งบ าบดัรกัษาอาจใชห้อ้งเดียวกนัได้
- ไมต่ิดตัง้กลอ้งวงจรริดในหอ้งตรวจรระเมินหรอืหอ้งบ าบดัรกัษา



10.เตียงส าหรับให้การบ าบัดรักษา



11. อ่างฟอกมือชนิดไม่ใช้มือเปิดปิดน้ า ภายในห้องตรวจโรค และห้องให้การรักษา(Treatment) ทุกห้อง

พร้อมสบู่ หรือเจลล้างมือ ผ้าเช็ดมือหรือกระดาษเช็ดมือ

ก๊อกน้ าแบบไม่ใช้มือเปิด กระดาษเช็ดมือ

เจลล้างมือแบบกด

เจลล้างมือแบบกดก๊อกน้ าแบบเซ็นเซอร์

***ก๊อกน า้สามารถสั่งซือ้จากรา้นคา้ทรางแอพพลิเคชั่นออนไลนไ์ด้



12. เครื่องชั่งน้ าหนัก
เครื่องชั่งน้ าหนัก



13. ตู้เก็บยา

ตู้เก็บยาเป็นสัดส่วน



14. ถังขยะท่ัวไปและถังขยะติดเชื้อ 

ภายในห้องตรวจและห้องที่ให้บริการผู้ป่วยทุกห้อง

- ถังขยะติดเชื้อ ใช้ถุงพลาสติกสีแดง เขียนข้อความ “ขยะติดเชื้อ” 

- ถังขยะทั่วไป ใช้ถุงขยะพลาสติกสีด า เขียนข้อความ“ขยะทั่วไป”   

ถังที่มีลักษณะแบบเหยียบให้เปิด และมีฝาปิดมิดชิด วางคู่กัน

ถุงแดง ถุงด า



15. ถังดับเพลิง
ถังขนาด > 10 ปอนด์

ติดตั้งสูงไมเ่กิน 1.50 m

พืน้

หรือ แบบที่ 2
มีฐานรองรับที่มั่นคง 
(Fire Extinguisher Stand)

แบบที่ 1
ขนาดไม่ต่ ากว่า 10 ปอนด์ 
ติดต้ังโดยยึดกับผนังอาคาร 
(จุดสูงสุดจากระดับพื้นอาคาร
ไม่เกิน 1.50 เมตร)

ติดตั้งทุกชั้นที่ให้บริการ



16. ป้ายแสดงรายละเอียดอัตรารักษาพยาบาล และป้ายแสดงค าประกาศสิทธิผู้ป่วย

โดยจัดท าเป็นแผ่นประกาศ แผ่นพับ เล่มหรือแฟ้มเอกสาร 
หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

ด้วยตข้อความภาษาไทยเพื่อแสดงให้ผู้ป่วยทราบ

ติดผนังบริเวณ  
ที่พักคอยของ
ผู้รับบริการ

จัดท าป้ายตัวอักษรภาษาไทยขนาดความสูงไมน่้อยกว่า 1 เซนติเมตร 

(สามารถขอรับได้ที่ผู้อนุญาต) 



17. ที่เก็บเวชระเบียน



18. 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) และ

ขอ้มลูส่วนบคุคลอ่ืนๆ ของผูร่้วย
5. อาการเจ็บร่วย การแพย้า 
6. ผลการตรวจทรางรา่งกาย หรอืผลการตรวจทรางหอ้งรฏิบตัิ
7. การการวินิจฉยัทรางกายภาพ
8. การบ าบดัรกัษาทรางกายภาพ 
9. ลายมือผูร้ระกอบวิชาชีพกายภาพบ าบดัท่ีรใหก้ารรกัษา



19. สมุดทะเบียนผู้ป่วย

ส าหรับบันทึกการมารับบริการของผู้ป่วยให้เป็นไปตามกฎกระทรวง

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

1 2 34



20.ถุงบีบลมเพื่อช่วยหายใจพร้อมหน้ากากครอบ (Ambubag)



21. มีแผน และขั้นตอนการส่งต่อผู้ป่วยกรณีฉุกเฉิน 

มีเบอรโ์ทรศัพทฉุ์กเฉินตดิต่อโรงพยาบาล

แผนข้ันตอนการช่วยชีวิตเบื้องต้น
และขั้นตอนการส่งต่อผู้ป่วย

ติดผนังภายในห้องตรวจ



Thank You!


