
 

 

บนัทึกการตรวจมาตรฐานคลนิกิการแพทยแผนไทย ดานการนวดไทย 
 

 ตรวจเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาต 
สวนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไป 

 ตามท่ี (ระบุช่ือเต็ม/ของบุคคล/นิติบุคคล)…………………………………………..………………………………….………………… 
.............................................................................................................................ไดยืน่คําขอประกอบกิจการสถานพยาบาล  
และ……………………………..…………………………………………….........................................ไดยื่นคําขอดําเนินการสถานพยาบาล  
ไวเมื่อวันท่ี……………………..เดือน……..…………………………………….…….……............พ.ศ.......................................................... 
สถานพยาบาลช่ือ………………………………………………………..................................................................................................... 
ต้ังอยูเลขท่ี……………..…….…………………..ซอย/ตรอก………………….….…….ถนน…………………….……………….หมูท่ี………..……. 
แขวง/ตําบล……………..…………เขต/อําเภอ…………………………จังหวัด……………….….…...........รหัสไปรษณีย………….…………. 
วัน/เวลา ท่ีขออนุญาตประกอบกิจการ (ระบุรายละเอียดวัน/เวลา ทําการ)……………............................................................ 
............................................................................................................................. .................................................................. 

พนักงานเจาหนาท่ีไดมาตรวจตามท่ีขออนุญาตเมื่อวันท่ี………/……………../………….ปรากฏผลการตรวจดังนี้คือ 
 

1. ผูดําเนินการท่ียื่นคําขออนุญาตดําเนินการสถานพยาบาล  
 □ 1.1 หนังสือรับรองตนเองของผูดําเนินการสถานพยาบาล  ท่ีสามารถดูแลสถานพยาบาลไดอยางใกลชิด  
และไมเปนผูดําเนินการหรือผูประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลเอกชนหรือหนวยงานของรัฐท่ีมีเวลาปฏิบัติงานซ้ําซอนกัน 
 □ 1.2 กรณีท่ีผูดําเนินการสถานพยาบาลกําลังศึกษา/อบรม เพิ่มเติม ตองมีหนังสือรับรองเรื่องระยะเวลา
การศึกษา/อบรมจากสถาบันนั้น ๆ ซึ่งเวลาตองไมซ้ําซอนกับการไดรับอนุญาตใหเปนผูดําเนินการสถานพยาบาล 

2. ผูประกอบกิจการสถานพยาบาลท่ีไมไดเปนเจาของอาคาร/สถานท่ีต้ังคลินิก 
 □ 2.1 มีสําเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ ์ เพื ่อประกอบกิจการสถานพยาบาลประเภทคลินิก จากผูมี
กรรมสิทธิ์/ผูครอบครองพื้นท่ีดังกลาว เชน สําเนาโฉนดท่ีดิน หรือสําเนาสัญญาเชา หรือหนังสือยินยอมใหใชสถานท่ี 

3. ลักษณะท่ีต้ัง    
 □  อาคารสถานพยาบาลโดยเฉพาะ □  อาคารอยูอาศัย  □  หองแถว 
 □  ตึกแถว □  บานแถว  □  บานแฝด 
 □  ศูนยการคา □  อาคารพาณิชย.............ช้ัน  ต้ังอยูช้ันท่ี............................... 
 □  คอนโดมิเนียมท่ีอยูอาศัย □  คอนโดมิเนียมสํานักงาน 
 □  อื่นๆ …………………………………………………........................................................................................... 

4. พื้นท่ีใหบริการประกอบดังนี้   
 ช้ัน 1   ............................................................................................................. ........................................ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ช้ัน 2   ..................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ช้ัน 3   ..................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

ช้ัน 5   ......................................................................................................................... ............................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   

๕. บริการท่ีจัดใหมีเพิ่มเติม................................................................................................................... .... 
.................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

สวนท่ี 2  การตรวจลักษณะสถานพยาบาล 

 โปรดใสเคร่ืองหมาย    ในชอง □ ใชเครื่องหมาย  เมื่อถูกตอง และเครื่องหมาย  เมื่อไมจัดใหมีหรือไม
ถูกตอง ในกรณีไมมีบริการท่ีเกี่ยวของในหัวขอนั้นๆ ใหทําเครื่องหมาย – ในชอง □ 

1. ลักษณะโดยท่ัวไปของสถานพยาบาล  
 □ 1.1 ต้ังอยูในทําเลท่ีสะดวก ปลอดภัย และไมเปนอันตรายตอสุขภาพ  
 □ 1.2 อาคารตองมั่นคงแข็งแรง ไมอยูในสภาพชํารุดหรือเส่ียงตออันตรายจากการใชสอย   

 □ 1.3 บริเวณท้ังภายนอกและภายในตองสะอาด เปนระเบียบเรียบรอย จัดแบงพื้นท่ีใชสอยอยางเหมาะสม 
และมีส่ิงอํานวยความสะดวกแกผูปวย       

    □ 1.3.1  มีพื้นท่ีท่ีใหบริการโดยรวมไมตํ่ากวา 20 ตารางเมตร  โดยสวนแคบท่ีสุดของอาคารหรือหอง
ตองมีความกวางไมนอยกวา 3.00 เมตร พื้นท่ีใหบริการจะตองมีพื้นท่ีเช่ือมและเปดติดตอถึงกันได 

  □ 1.3.2  มีสวนพักท่ีคอยตรวจท่ีเหมาะสมท่ีมีพนักพิงอยางนอย 5 ท่ีนั่ง  
 □ 1.4 การสัญจรและการเคล่ือนยายผูปวยตองกระทําไดโดยสะดวก โดยเฉพาะเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน  

  □ 1.4.1 ขนาดความกวางของประตูเขา-ออก ไมตํ่ากวา 80 เซนติเมตร  
 □ 1.5 มีหองตรวจหรือหองใหการรักษาเปนสัดสวนและมิดชิด 
  □ 1.๕.๑ หองตรวจตองมีประตูเปด-ปดอยางชัดเจน กั้นเปนสัดสวน และภายในหองตองประกอบดวย  
โตะตรวจโรค 1 ตัว  เตียงตรวจโรค 1 เตียง  ท่ีไดมาตรฐานทางการแพทย  และอางฟอกมือชนิดท่ีไมใชมือเปด - ปดน้ํา  
สบูเหลว และผาเช็ดมือหรือกระดาษเช็ดมือท่ีใชครั้งเดียว 
   □ 1.๕.๒ หองใหการรักษา ตองเปนสัดสวนและมิดชิด และมีความปลอดภัยตอผูรับบริการ 
  □ ๑.5.3 ภายในหองตรวจหรือหองใหการรักษาตองไมติดต้ังกลองวงจรปด 
 □ 1.6  มีหองน้ําหองสวมท่ีถูกสุขลักษณะอยางนอยหนึ่งหอง กรณีท่ีสถานพยาบาลต้ังอยูในศูนยการคาหรือ
อาคารลักษณะเปนสถานท่ีรวม เชน อาคารสํานักงาน คอนโดมิเนียม เปนตน ใหใชหองน้ําหองสวมรวมไดโดยหลักอนุโลม 
 □ 1.7  มีแสงสวางและการระบายอากาศเพียงพอ ไมมีกล่ินอับทึบ 
    □ 1.7.1 หากความสูงของสถานพยาบาลตํ่ากวา 2.6 เมตร ตองมีพัดลมดูดอากาศ หรือระบบการระบาย
อากาศท่ีเหมาะสม 
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 □ 1.8 มีระบบการเก็บและกําจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลท่ีเหมาะสม โดยตองมีภาชนะใสมูลฝอยติดเช้ือ แยก
ตางหากจากภาชนะใสมูลฝอยท่ัวไปและมีการกําจัดอยางเหมาะสม 
  □ 1.8.1 หองตรวจและหองท่ีใหบริการผูปวย ตองมีถังขยะท่ัวไปและถังขยะติดเช้ือ ท่ีมีลักษณะถังขยะแบบ
เหยียบใหเปด มีฝาปดมิดชิดวางคูกันทุกหอง 
  □ 1.8.๒ ภาชนะเปนชนิดท่ีใชเทาเหยียบสําหรับเปด-ปด 
  □ 1.8.๓ ภาชนะบรรจุขยะติดเช้ือ ใหใชถุงขยะพลาสติกสีแดง เขียนขอความ “ขยะติดเช้ือ” ท่ีชัดเจน
บริเวณถุง 
 □ 1.9 มีระบบควบคุมการติดเช้ือท่ีเหมาะสม ตามวิธีการปองกันการติดเช้ือในคลินิก (ส.พ.๒๓) 
 □ 1.1๐ มีถังดับเพลิงขนาดไมตํ่ากวา ๑๐ ปอนด อยูในสภาพพรอมใชงาน ติดต้ังโดยยึดกับอาคารใหสวนบน
สุดของตัวเครื่องสูงจากระดับพื้นอาคารไมเกิน 1.50 เมตร หรือมีฐานรองรับท่ีมั่นคง อยูในท่ีมองเห็น สามารถอาน
คําแนะนํา การใชไดชัดเจน ติดต้ังทุกช้ัน 
 □  1.1๑ มีปายเครื่องหมายหามสูบบุหรี่ดานหนาประตูทางเขาสถานพยาบาล 

2.  คลินิกตองมีลักษณะการใหบริการ ดังตอไปนี้ 
 □ 2.1 มีความปลอดภัย มีความสะดวก และเหมาะสมตอผูใหบริการและผูรับบริการในการประกอบวิชาชีพนั้น 

 □ 2.2 ไดมาตรฐานตามลักษณะวิชาชีพตามท่ีสภาวิชาชีพหรือคณะกรรมการวิชาชีพประกาศกําหนด  แลวแตกรณี 

 □ 2.3 พื้นท่ีใหบริการจะตองมีพื้นท่ีเช่ือมและเปดติดตอถึงกันได และไมต้ังอยูในพื้นท่ีเดียวกับสถานท่ีขายยา

ตามกฎหมายวาดวยยาหรือพื้นท่ีเดียวกับการประกอบอาชีพอื่น 

 □ 2.๔ พื้น ท่ีใหบริการจะตองไม ต้ังอยู ในสถานท่ีเดียวกับสถานพยาบาลของกระทรวง ทบวง  กรม 

กรุงเทพมหานคร  เมืองพัทยา องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล องคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน ทองถ่ินอื่น และสภากาชาดไทย  ซึ่งใหบริการในลักษณะเดียวกัน 

 □ 2.๕ กรณีท่ีมีการใหบริการในอาคารเดียวกับการประกอบกิจการอื่น จะตองมีการแบงพื้นท่ีใหชัดเจน และ
กิจการอื่นตองไมกระทบกระเทือนตอการประกอบวิชาชีพ รวมท้ังสามารถเคล่ือนยายผูปวยฉุกเฉินไดสะดวก 
 □ 2.๖ กรณีท่ีมีการใหบริการของลักษณะสหคลินิกหรือมีคลินิกหลายลักษณะอยูในอาคารเดียวกัน จะตอง
มีการแบงสัดสวนพื้นท่ีใหชัดเจน และแตละสัดสวนตองมีพื้นท่ีและลักษณะตามมาตรฐานของการใหบริการนั้น  

3. การแสดงรายละเอียดเก่ียวกับช่ือสถานพยาบาล ผูประกอบวิชาชีพหรือผูประกอบโรคศิลปะใน
สถานพยาบาล อัตราคารักษาพยาบาล คาบริการ และสิทธิผูปวย 

 □ 3.1 มีปายช่ือคลินิกการแพทยแผนไทย ท่ีถูกตองอยางนอย ๑ ปายโดยมีลักษณะดังนี้คือ 
 □  3.๑.๑ ปายช่ือสถานพยาบาลตองเปนส่ีเหล่ียมผืนผา ขนาดความกวางของปายไมนอยกวา ๔๐ เซนติเมตร 
ความยาวไมนอยกวา ๑๒๐ เซนติเมตร 
  □ 3.๑.๒ แสดงประเภทและลักษณะถูกตอง โดยตองมีคําวา “คลินิกการแพทยแผนไทย” นําหนาหรือ
ตอทายช่ือ 
  □ 3.๑.๓ จัดทําแผนปายช่ือสถานพยาบาลท่ีเปนภาษาไทย ขนาดความสูงไมตํ่ากวา 10 เซนติเมตร 
คลินิกการแพทยแผนไทย ใชพื้นสีขาว ตัวอักษรสีน้ําเงิน 
 □ 3.๑.๔ เลขท่ีใบอนุญาตใหประกอบกิจการขนาดความสูงไมตํ่ากวา 5 เซนติเมตร ใชเปน ตัวเลขอารบิค 
สีน้ําเงิน 
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 □ 3.๒ ใหแสดงแผนปายช่ือสถานพยาบาลในตําแหนงมองเห็นไดชัดเจนจากภายนอก และเหมาะสม 
 □ 3.๓ ช่ือสถานพยาบาลไมมีขอความลักษณะชักชวน โออวดเกินจริง หรืออาจส่ือใหเขาใจผิด ในสาระสําคัญ
ดังตอไปนี้ 
   □ 3.3.1 คํานําหนาช่ือ หรือ ตอทายของช่ือคลินิก ตองประกอบดวยลักษณะคลินิก และลักษณะการ
ใหบริการของคลินิกท่ีขออนุญาต คือ “คลินิกการแพทยแผนไทย” 

    □ 3.3.2 กรณีใชช่ือภาษาตางประเทศดวย ขนาดตัวอักษรตองเล็กกวาอักษรภาษาไทยและตรงกันกับช่ือ
คลินิกท่ีเปนภาษาไทย 
   □ 3.3.3 ช่ือคลินิกจะตองไมใชคําหรือขอความท่ีมีลักษณะชักชวน โออวดเกินความจริงหรืออาจทําใหเกิด
ความเขาใจผิดในสาระสําคัญเกี่ยวกับการประกอบกิจการคลินิกการแพทยแผนไทย 

   □ 3.3.4 ช่ือคลินิกตองไมส่ือความหมายหรืออางอิงสถาบันพระมหากษัตริย เวนแตไดรับพระบรมราชานุญาต 
   □ 3.3.5 คลินิกท่ีต้ังอยูในอําเภอ หรือ ในเขตเดียวกัน จะตองมีช่ือไมซ้ํากัน เวนแตกรณีท่ีผูขอรับ
ใบอนุญาตใหประกอบกิจการคลินิก (ใหม) และผูไดรับใบอนุญาตใหประกอบกิจการคลินิกเดิมเปนบุคคลหรือนิติบุคคล
เดียวกัน หรือมีหนังสือยินยอมจากผูไดใบอนุญาตใหประกอบกิจการคลินิกเดิม ใหใชช่ือซ้ํากันได แตตองมีตัวอักษร หรือ 
หมายเลขเรียงลําดับ หรือ ท่ีต้ังสถานท่ีตอทายช่ือคลินิก 

 □ 3.๔ มีขอความแสดงวัน  เวลาท่ีใหบริการไวโดยเปดเผย มองเห็นไดชัดเจนจากดานนอกคลินิกและตรงกับท่ี
ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการสถานพยาบาล 

 □ 3.๕ แสดงใบอนุญาตติดในท่ีเปดเผยและเหมาะสม  
 □ 3.5.๑ ใบอนุญาตใหประกอบกิจการสถานพยาบาล (แบบ ส.พ.7) 

  □ 3.5.๒ ใบอนุญาตใหดําเนินการสถานพยาบาล (แบบ ส.พ.19) 
 □ 3.6  แสดงเอกสารหรือหลักฐานการชําระคาธรรมเนียมการประกอบกิจการสถานพยาบาล (แบบ ส.พ.12) 

ไวบริเวณดานหนาสถานพยาบาล  
 □ 3.๗ แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับผูประกอบวิชาชีพการแพทยแผนไทย ท่ีมีหนังสือแสดงความจํานงเปน

ผูปฏิบัติงานในสถานพยาบาลของผูประกอบวิชาชีพ  (แบบ ส.พ. ๖) ไวในท่ีเปดเผยและเห็นไดงาย ณ คลินิก ดังตอไปนี้ 
 □ 3.๗.๑  ใหจัดใหมีแผนปายแสดงช่ือ และ  ช่ือสกุลของผูประกอบวิชาชีพพรอมท้ังระบุเลขท่ีใบอนุญาต
ใหประกอบวิชาชีพ (ออกใบโดยผูอนุญาต) 
 □ 3.๗.๒  รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก ไมสวมแวนดํา แตงกายสุภาพ รูปถายท่ีถายไมเกิน 1 ป ขนาด 
8 เซนติเมตร x  13 เซนติเมตร 
 □ 3.๗.๓  ติดแบบแสดงรูปถายและรายละเอียดเกี่ยวกับผูประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล บริเวณหนาหอง
ท่ีผูประกอบวิชาชีพปฏิบัติงานเทานั้น และตองตรงกับผูประกอบวิชาชีพท่ีใหบริการ 
 □ 3.๗.๔  แบบแสดงบนรูปถายและรายละเอียดของผูประกอบวิชาชีพ ใหใชพื้นแผนปายสีน้ําเงินและมีตรา
กระทรวงสาธารณสุขประทับบนรูปถาย ออกใหโดยผูอนุญาต 
 □ 3.๗.5 หากมีผูประกอบวิชาชีพท่ีเปนผูปฏิบัติงานในสถานพยาบาลของคลินิก (ตามหนังสือแสดงความ
จํานงเปนผูปฏิบัติงาน) ใหยื่นแบบ ส.พ.6 ทุกคน 

 □ 3.๘ แสดงอัตราคาบริการดานการแพทยแผนไทย ในท่ีเปดเผยเห็นไดงายดวยตัวอักษรไทย (อาจมี
ภาษาตางประเทศรวมดวยได) และตองครอบคลุมท่ีใหบริการ โดยจัดทําเปนแผนประกาศ แผนพับ เลมหรือแฟมเอกสาร 
หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร แสดงใหผูปวยทราบ ดังตอไปนี้ 
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  □ 3.8.๑ แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับอัตรารักษาพยาบาล และคาบริการใหครอบคลุมบริการท่ีจัดใหมีผูรับ
อนุญาตจะเรียกเก็บหรือยินยอมใหมีการเรียกเก็บคารักษาพยาบาล หรือบริการอื่นเกินอัตราท่ีแสดงไวมิไดและตอง
ใหบริการผูปวยตามสิทธิแสดงไว 

  □ 3.8.2 แสดงในท่ีเปดเผยและเห็นไดงาย ณ คลินิกท่ีไดรับอนุญาต 
  □ 3.8.3 จัดทําเปนแผนประกาศ แผนพับ เลมหรือแฟมเอกสาร หรือโปรแกรมคอมพิวเตอรแสดงให

ผูปวยทราบ 
 □ 3.๙  จัดทําปายตัวอักษรภาษาไทยขนาดความสูงไมนอยกวา ๑๐ เซนติเมตร แสดงใหผูรับบริการทราบวา

สามารถสอบถามอัตราคาบริการและคารักษาพยาบาลไดจากท่ีใด 

  □ 3.๑๐ จัดทําปายตัวอักษรภาษาไทย แสดงคําประกาศสิทธิผูปวยไวในท่ีเปดเผยและเห็นไดงาย บริเวณท่ีพัก
คอยของผูรับบริการ    

4. ชนิดและจํานวนเคร่ืองมือ เคร่ืองใช ยาและเวชภัณฑ ท่ีจําเปนประจําสถานพยาบาล 

4.1 เวชระเบียน 
□ 4.1.1 มีท่ีเก็บเวชระเบียน ท่ีมั่นคง  ปลอดภัย และคนหาไดงาย  
□ 4.1.2 มีการจัดเตรียมทะเบียนผูปวย สําหรับบันทึกการมารับบริการของผูปวยใหเปนไปตามกฎกระทรวง 
□ 1) ช่ือ นามสกุล อายุของผูปวย 
□ 2) เลขท่ีประจําตัวผูปวย 
□ 3) วัน เดือน ป ท่ีมารับบริการ 

□ 4.1.3 มี เวชระเบียน  หรือบัตรผูปวย ท่ีสามารถบันทึกรายละเอียด ตามท่ีกฎกระทรวงกําหนด  
□ 1) มีช่ือสถานพยาบาล และสถานท่ีติดตอ พรอมเบอรโทรศัพท 
□ 2) เลขบัตรประจําตัวประชาชนผูปวย 
□ 3) วัน เดือน ป ท่ีมารับบริการ 
□ 4) ช่ือ นามสกุล อายุ เพศ ท่ีอยู หมายเลขโทรศัพท (ถามี) และขอมูลสวนบุคคลอื่นๆ ของผูปวย 
□ 5) อาการเจ็บปวย การแพยา ผลการตรวจทางรางกาย และผลการตรวจทางหองปฏิบัติชันสูตร ของผูปวย 
□ 6) การวินิจฉัยโรค 
□ 7) การรักษา 
□ 8) ลายมือผูประกอบวิชาชีพท่ีใหการรักษาพยาบาล  

4.2 เครื่องใชท่ัวไป  ในหองตรวจโรค 
□ 4.2.1 โตะตรวจโรค พรอมเกาอี้สําหรับซักประวัติผูมารับบริการ 
□ 4.2.2 เตียงตรวจโรคท่ีไดมาตรฐานทางการแพทย  
□ 4.2.3 ตองมีบันไดข้ึนเตียง (Step)  
□ 4.2.4 ท่ีนอน หมอน และผาคลุมตัว 
□ 4.2.5 เครื่องช่ังน้ําหนัก และอุปกรณวัดสวนสูง อยูในหองตรวจหรือบริเวณท่ีพักคอย 
□ 4.2.6 มีตูหรือช้ันเก็บยาและเวชภัณฑเปนสัดสวน 
□ 4.2.7 อางฟอกมือชนิดไมใชมือเปดปดน้ํา สบู ผาเช็ดมือ  
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4.3 หองนวด/หองประคบ  ใหมีขนาดและอุปกรณตามเกณฑมาตรฐาน 
□ 4.3.1 มีขนาดและพื้นท่ีเหมาะสมกับการใหบริการนวด และจํานวนเตียง หากเปนหองนวดรวมตองมี

มานกั้นระหวางเตียงใหเปนสัดสวน มีท่ีวางระหวางเตียงหรือท่ีวางระหวางเบาะนวด (ในกรณียกพื้นสูง) หางกันไมนอยกวา 
0.8 เมตร 

□ 4.3.2  เตียงนวดมีขนาดไมนอยกวา 1.20 x 2.00 เมตร เบาะมีขนาดไมนอยกวา ๐.๙ x 1.80 เมตร 
ความสูงของเตียงมีความเหมาะสมกับการใหบริการนวดโดยไมกอใหเกิดอันตรายท้ังผูใหและผูรับบริการ 

□ 4.3.3 เบาะท่ีนอนเปนท่ีนอนท่ีเหมาะสมตอการนวด หุมดวยวัสดุคงทน และมีผาปูท่ีนอน หมอนพรอม
ปลอกหมอน ผาคลุมตัว 

□ 4.3.4 หากมีการประคบสมุนไพรในหองนวดใหเพิ่มอุปกรณ ดังนี้ 
□ 1) ภาชนะลางมือพรอมสบู และผาเช็ดมือท่ีสะอาด 
□ 2) พัดลมระบายอากาศหรือระบบระบายอากาศ เพื่อใหอากาศถายเทไดสะดวก 
□ 3) มีท่ีวางหมอน้ํารอนนึ่งลูกประคบอยางเหมาะสมคํานึงถึงความปลอดภัยของผูใหและ

ผูรับบริการ 
□ 4.3.5 สัดสวนการใหบริการของผูประกอบวิชาชีพ : เตียงใหบริการ ไมเกิน 1 : ๔ 

4.4 หองเปล่ียนเส้ือผา ใหมีขนาดและอุปกรณตามเกณฑมาตรฐาน 
□ 4.4.1 แยกหองเปล่ียนเส้ือผาชาย–หญิง แตหากไมสามารถแยกหองชาย–หญิง ได ตองบริหารจัดการ

เรื่องเวลาการใชหองเปล่ียนเส้ือผาของผูรับบริการชาย หญิง ไดอยางเหมาะสม 

□ 4.4.2 ขนาดหองมีความเหมาะสมกับผูรับบริการ  
□ 4.4.3 มีจํานวนเพียงพอกับผูรับบริการ 
□ 4.4.4 มีการระบายอากาศท่ีดี ไมอับช้ืน ไมมีกล่ินเหม็น 
□ 4.4.5 มีแสงสวางเพียงพอ 
□ 4.4.6 มีเส้ือผาท่ีเหมาะสมและเพียงพอกับผูรับบริการ 

4.5 หองอบไอน้ําสมุนไพร (หากมีบริการ)  ใหมีขนาดและอุปกรณตามเกณฑมาตรฐาน มาตรฐาน และมีปาย
แนะนําขอหาม และขอควรระวัง 

□ 4.5.1 หองอบไอน้ําสมุนไพรเด่ียว  

  □ 1) ขนาดหองไมนอยกวา 1.2๐ x 1.20 เมตร ความสูงของเพดาน ไมนอยกวา 2.00 เมตร  
  □ 2) พื้น ผนัง ฝาทําดวยวัสดุท่ีแข็งแรง ทนทาน ทนน้ํา ไมทาสี และทําความสะอาดงาย 
  □ 3) ประตูทําดวยวัสดุทนน้ํา มีความกวางไมนอยกวา 0.๘ เมตร หรือมีความกวางท่ีสามารถให

รถเข็นผูปวย เขา-ออก ประตูไดสะดวก ประตูเปดออกจากภายใน ดานบนของประตูหรือบานเล่ือนมีชองมองเปนกระจกใส
ท่ีอยูในระดับสายตา และไมมีอุปกรณล็อค/ขัดปด/ตรึงประตู   

□ 4) ท่ีนั่ง/เกาอี้ ในหองอบไอน้ําทําดวยวัสดุทนความรอน และไมมีเช้ือรา 
□ 5) มีพัดลมดูดอากาศ หรือระบบระบายอากาศ เพื่อใหอากาศถายเทสะดวก 
□ 6) มีแสงสวางเพียงพอ สามารถมองเห็นส่ิงตางๆ ในหองไดชัดเจน หลอดไฟใชชนิดกัน

ความช้ืนหรือหลอดไฟชนิดท่ีมีฝาครอบ 
□ 7) มีท่ีวัดอุณหภูมิในหองอบไอน้ําสมุนไพรไดอยางถูกตอง เหมาะสม  
□ 8) มีระบบบันทึกการควบคุมอุณหภูมิในหองอบไอน้ําสมุนไพร ในวนัท่ีมีการใชงานอยางนอย 

1 ครั้ง โดยใหมีอุณหภูมิอยูระหวาง 42–45 องศาเซลเซียส 
□ 9) มีกริ่ง/กระด่ิงสัญญาณท่ีไมใชระบบไฟฟาเรียกในกรณีฉุกเฉิน   
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□ 10) มีสัญญาณเตือนบอกเวลา  
□ 11) มีระบบปองกันไฟฟารั่วและไฟฟาลัดวงจร 
□ 12) มีท่ีนั่งพักรอหนาหองอบไอน้ําสมุนไพร พรอมน้ําด่ืม 
□ 13) ทอสงกระจายไอน้ําในหองอบสมุนไพร ทําดวยวัสดุแข็งแรง ทนความรอนไดดี มีฉนวนหุม

ไมรั่วซึม มีการออกแบบใหกระจายความรอนไดท่ัวถึง ติดต้ังอยูในท่ีปลอดภัย หรือไมอยูในตําแหนงท่ีผูรับบริการสัมผัสงาย 
□ 14) กรณีมีหมอตมไอน้ําท่ีมีระบบไอน้ําผานทอไปยังหองอบสมุนไพร หมอตมตองทําดวย 

สแตนเลส มีความแข็งแรง ไมมีสวนประกอบของสารตะกั่ว มีระบบแยกสมุนไพรออกจากน้ํา  มีระบบควบคุมความ
ปลอดภัย และมีเครื่องควบคุมอุณหภูมิ สามารถควบคุมอุณหภูมิใหอยูในระดับไมเกิน 45 องศาเซลเซียส 

□ 1๕) กรณีมีหมอตมไอน้ําท่ีไมมีระบบไอน้ําผานทอไปยังหองอบสมุนไพร หมอตมทําดวยวัสดุท่ี
มีความปลอดภัย ไมมีสวนประกอบของสารตะกั่วและมีระบบควบคุมความปลอดภัย ทนความรอนไดดี และมีเครื่อง
ควบคุมอุณหภูมิ สามารถควบคุมอุณหภูมิใหอยูในระดับไมเกิน 45 องศาเซลเซียส 

□ 4.5.2 หองอบไอน้ําสมุนไพรรวม 

  □ 1) แยกหองชาย–หญิง หรือถาไมสามารถแยกไดตองบริหารจัดการเรื่องเวลาการใหบริการแก
ผูรับบริการชาย-หญิง ไดอยางเหมาะสม  

  □ 2) ขนาดหองไมนอยกวา 1.5 x 2 เมตร ความสูงของเพดาน  ไมนอยกวา 2.00 เมตร  
  □ 3) พื้น ผนัง ฝาทําดวยวัสดุท่ีแข็งแรง ทนทาน ทนน้ํา ไมทาสี และทําความสะอาดงาย 

  □ 4) ประตูทําดวยวัสดุทนน้ํา มีความกวางไมนอยกวา 0.๘ เมตร หรือมีความกวางท่ีสามารถให
รถเข็นผูปวย เขา-ออก ประตูไดสะดวก ประตูเปดออกจากภายใน ดานบนของประตูหรือบานเล่ือนมีชองมองเปนกระจกใส
ท่ีอยูในระดับสายตา และไมมีอุปกรณล็อค/ขัดปด/ตรึงประตู   

□ 5) ท่ีนั่ง/เกาอี้ ในหองอบไอน้ําทําดวยวัสดุทนความรอน และไมมีเช้ือรา 
□ 6) มีพัดลมดูดอากาศ หรือระบบระบายอากาศ เพื่อใหอากาศถายเทสะดวก 
□ 7) มีแสงสวางเพียงพอ สามารถมองเห็นส่ิงตางๆ ในหองไดชัดเจน หลอดไฟใชชนิดกัน

ความช้ืนหรือหลอดไฟชนิดท่ีมีฝาครอบ 
□ 8) มีท่ีวัดอุณหภูมิในหองอบไอน้ําสมุนไพรไดอยางถูกตอง เหมาะสม  
□ 9) มีระบบบันทึกการควบคุมอุณหภูมิในหองอบไอน้ําสมุนไพร ในวนัท่ีมีการใชงานอยางนอย 

1 ครั้ง โดยใหมีอุณหภูมิอยูระหวาง 42–45 องศาเซลเซียส 
□ 10) มีกริ่ง/กระด่ิงสัญญาณท่ีไมใชระบบไฟฟาเรียกในกรณีฉุกเฉิน   
□ 11) มีสัญญาณเตือนบอกเวลา  
□ 12) มีระบบปองกันไฟฟารั่วและไฟฟาลัดวงจร 
□ 13) มีท่ีนั่งพักรอหนาหองอบไอน้ําสมุนไพร พรอมน้ําด่ืม 
□ 14) ทอสงกระจายไอน้ําในหองอบสมุนไพร ทําดวยวัสดุแข็งแรง ทนความรอนไดดี มีฉนวนหุม

ไมรั่วซึม มีการออกแบบใหกระจายความรอนไดท่ัวถึง ติดต้ังอยูในท่ีปลอดภัย หรือไมอยูในตําแหนงท่ีผูรับบริการสัมผัสงาย 
□ 15) กรณีมีหมอตมไอน้ําท่ีมีระบบไอน้ําผานทอไปยังหองอบสมุนไพร หมอตมตองทําดวย 

สแตนเลส มีความแข็งแรง ไมมีสวนประกอบของสารตะกั่ว มีระบบแยกสมุนไพรออกจากน้ํา  มีระบบควบคุมความ
ปลอดภัย และมีเครื่องควบคุมอุณหภูมิ สามารถควบคุมอุณหภูมิใหอยูในระดับไมเกิน 45 องศาเซลเซียส 

□ 16) กรณีมีหมอตมไอน้ําท่ีไมมีระบบไอน้ําผานทอไปยังหองอบสมุนไพร หมอตมทําดวยวัสดุท่ี
มีความปลอดภัย ไมมีสวนประกอบของสารตะกั่วและมีระบบควบคุมความปลอดภัย ทนความรอนไดดี และมีเครื่อง
ควบคุมอุณหภูมิ สามารถควบคุมอุณหภูมิใหอยูในระดับไมเกิน 45 องศาเซลเซียส 
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□ 4.5.3 ตูอบไอน้ําสมุนไพร 

  □ 1) ขนาดของตูอบไอน้ําสมุนไพรเหมาะสมกับจํานวน และขนาดของผูรับบริการ 
  □ 2) ประตูทําดวยวัสดุทนน้ํา เปดออกจากภายใน และสามารถเขา–ออก ไดสะดวก ดานบนของ

บานเล่ือนมีชองมองเปนกระจกใสท่ีอยูในระดับสายตา และไมมีอุปกรณล็อค/ขัดปด/ตรึง 

  □ 3) หมอตมสมุนไพรทําจากวัสดุปลอดภัย ไมมีสวนประกอบของสารตะกั่ว และมีระบบควบคุม
ความปลอดภัย 

□ 4) หมอตมสมุนไพรวางอยูในตําแหนงท่ีปลอดภัย  
  □ 5) พื้น ผนัง ฝาทําดวยวัสดุท่ีแข็งแรง ทนทาน ทนน้ํา ไมทาสี และทําความสะอาดงาย 
□ 6) ท่ีนั่ง/เกาอี้ ในหองอบไอน้ําทําดวยวัสดุทนความรอน และไมมีเช้ือรา 
□ 7) มีพัดลมดูดอากาศ หรือระบบระบายอากาศ เพื่อใหอากาศถายเทสะดวก 
□ 8) มีแสงสวางเพียงพอ สามารถมองเห็นส่ิงตางๆ ในหองไดชัดเจน หลอดไฟใชชนิดกัน

ความช้ืนหรือหลอดไฟชนิดท่ีมีฝาครอบ 
□ 9) มีท่ีวัดอุณหภูมิในหองอบไอน้ําสมุนไพรไดอยางถูกตอง เหมาะสม  
□ 10) มีระบบบันทึกการควบคุมอุณหภูมิในหองอบไอน้ําสมุนไพร ในวนัท่ีมีการใชงานอยางนอย 

1 ครั้ง โดยใหมีอุณหภูมิอยูระหวาง 42–45 องศาเซลเซียส 
□ 11) มีกริ่ง/กระด่ิงสัญญาณท่ีไมใชระบบไฟฟาเรียกในกรณีฉุกเฉิน   
□ 12) มีสัญญาณเตือนบอกเวลา  
□ 13) มีระบบปองกันไฟฟารั่วและไฟฟาลัดวงจร 
□ 14) มีท่ีนั่งพักรอหนาหองอบไอน้ําสมุนไพร พรอมน้ําด่ืม 

     □ 4.5.4 กระโจมอบไอน้ําสมุนไพร 
     □ 1) เปนกระโจมท่ีผูรับบริการเขาไดท้ังรางกาย โดยไมมีสวนหนึ่งสวนใดของรางกายยื่นออก

จากกระโจม และสามารถเขาออกไดสะดวก 
             □ 2) ขนาดของกระโจมมีความเหมาะสมกับจํานวนและขนาดผูรับบริการ 
             □ 3) ทําจากผาท่ีระบายอากาศไดดีและสะอาด 

□ 4) หมอตมสมุนไพรทําจากวัสดุท่ีมีความปลอดภัย ไมมีสวนประกอบของสารตะกั่ว             
□ 5) มีวัสดุอุปกรณสําหรับปองกันไมใหผูรับบริการสัมผัสหมอตมสมุนไพรไดงาย   

                      □ 6) เกาอี้ในกระโจมทําดวยวัสดุทนความรอน และไมมีเช้ือรา 
  □ 7) บริเวณพื้นท่ีต้ังกระโจมตองไมล่ืน 

4.6 มีระบบประสานการสงตอผูปวยไปยังสถานพยาบาลท่ีอยูใกลเคียง เมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน  
       □ 1. มีเบอรโทรศัพทติดตอฉุกเฉินติดไวในท่ีเห็นชัดเจน 
       □ 2. มีแผนและข้ันตอนการชวยเหลือเบ้ืองตน และข้ันตอนการสงตอผูปวย 
 
 

หมายเหตุ : กรณีท่ีคลินิกยังไมไดรับใบอนุญาตใหพนักงานเจาหนาท่ีใหคําแนะนาํ 
 
 
 
 



 9 

สวนที่ 3 ความเหน็ของพนกังานเจาหนาทีผู่ตรวจสถานพยาบาลประเภทคลนิกิ 

□ ตรวจเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาต 
1. สถานพยาบาลช่ือ................................................................................. ต้ังอยูเลขท่ี....................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
2. ผูขออนุญาตประกอบกิจการ................................................................................................................ ........................... 
    ผูขออนุญาตดําเนินการ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
3. ลักษณะสถานพยาบาล.................................................................................................................................................... 
4. ความเห็นของพนักงานเจาหนาท่ี 
  อนุญาต 
  ไมอนุญาต เนื่องจาก................................................................................................................................ 
   อนุญาตมีเงื่อนไขโดยใหปรับปรุง (โดยกําหนดเวลาตามความเหมาะสมของสภาพปญหา แตท้ังนี้ ไมควรเกิน 
30 วัน หรือตามความเห็นของคณะอนุกรรมการสถานพยาบาล) 

คณะอนุกรรมการสถานพยาบาล หมายถึง คณะอนุกรรมการสถานพยาบาลประจําจังหวัด (ในสวนภูมิภาค) 
หรือ คณะอนุกรรมการสถานพยาบาลประเภทท่ีไมรับผูปวยไวคางคืน (ในเขตกรุงเทพมหานคร) 
 จากการตรวจมาตรฐานสถานพยาบาลประเภทคลินิก พนักงานเจาหนาท่ีท่ีมีความเห็นตองแกไข ปรับปรุงกอน
การประชุมของคณะอนุกรรมการสถานพยาบาล เพื่อพิจารณาอนุญาต ไดแก 
................................................................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ลงช่ือ...................................................พนักงานเจาหนาท่ี  ลงช่ือ.....................................................พนกังานเจาหนาท่ี 
      (                                     )          (                                       )  
        

ลงช่ือ...................................................พนักงานเจาหนาท่ี  ลงช่ือ......................................................พนกังานเจาหนาท่ี 
      (                                     )          (                                        )  

 ขาพเจาผูประกอบกิจการสถานพยาบาล/ผูดําเนินการสถานพยาบาล  ไดรับทราบผลการตรวจสถานพยาบาล
ประเภทคลินิกแลว  และขอรับรองวาพนักงานเจาหนาท่ีมิไดทําใหทรัพยสินของผูประกอบกิจการสถานพยาบาล เสียหาย 
สูญหาย หรือเส่ือมคาแตประการใด 
 

ลงช่ือ.....................................................................ผูขออนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาล หรือ 

                (                                                   ) ผูรับมอบอํานาจจากผูประกอบกิจการสถานพยาบาล  
 

ลงช่ือ.....................................................................ผูขออนุญาตดําเนินการสถานพยาบาล 

      (                                                   )   
    วัน……………เดือน…………………….ป…………….. 


