
L/O/G/O แนวทางการจดั 
มาตรฐานเพือ่ให้เป็นไปตามกฏกระทรวง 

  
ภญ.เมธัสพดิา จรัสสินวิชัย 

เภสัชกรช านาญการ 

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 



งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสถานพยาบาล 
 

งานสถานพยาบาล จ านวน 

ตรวจอนุญาตสถานพยาบาลท่ีขออนุญาตใหม่/ 
ตรวจมาตรฐานสถานพยาบาลประจ าปี 

-คลินิก697 แห่ง  
-รพ.เอกชน 8 แห่ง 

จดัท า QR code เพื่อตรวจสอบ
สถานพยาบาล 

-697 แห่ง 

พิจารณากลัน่กรองการโฆษณาหรือประกาศ
เก่ียวกบัสถานพยาบาล 

27 ราย  (116 แผน่) 
ไดป้ระชุมคณะอนุกรรมการโฆษณาฯ ไปแลว้ 2 คร้ัง 

เร่ืองร้องเรียนสถานพยาบาล 12 เร่ือง 
-ด าเนินการเปรียบเทียบปรับ 3  ราย 
-ส่งพนกังานสอบสวนด าเนินคดี 2 ราย 
-อยูร่ะหว่างด าเนินการ   3  ราย 
-ตรวจสอบและด าเนินการแลว้ 4  ราย 

 



จ านวนเร่ืองร้องเรียนสถานพยาบาล ปีงบประมาณ  2561 



ผลการด าเนินงาน 



ผลการด าเนินงาน 



ผลการด าเนินการ 



กรณต้ีองการแบบเอกสารต่างๆ ด้าน
สถานพยาบาล  
• fdakorat.wordpress.com   ดาวนโ์หลด   

    แบบฟอร์มส าหรับผูป้ระกอบการ  สถานพยาบาล   

    แบบฟอร์มค าขออนุญาต    ชุดค าขออนุญาตสถานพยาบาล  
    (สพ.1, สพ.2, สพ.5, สพ.6, สพ.18) 

•  กรณีบนัทึกตรวจสาขาต่างๆ เช่น สาขาเวชกรรม เขา้ท่ี แบบฟอร์ม 
     ส าหรับพนกังานเจา้หนา้ท่ี  แบบตรวจมาตรฐานคลินิก   

    คลินิกเวชกรรม  

 



การตั้งช่ือสถานพยาบาล 

• คลินิกเวชกรรม ใหมี้ค าวา่ “คลินิกเวชกรรม……”  

• คลินิกเฉพาะทางดา้นเวชกรรมใหมี้ค าวา่ คลินิกเฉพาะทางดา้นเวชกรรม
ต่อดว้ยสาขาท่ีไดรั้บอนุมติัเฉพาะทาง เช่น “คลินิกเฉพาะทางดา้นเวช
กรรมสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา............. 

• คลินิกทนัตกรรม ใหมี้ค าวา่ “คลินิกทนัตกรรม………” 

• คลินิกเฉพาะทางดา้นทนัตกรรม ใหมี้ค าวา่ “คลินิกเฉพาะทางดา้นทนัตก
รรมต่อดว้ยสาขาท่ีไดรั้บอนุมติัเฉพาะทาง เช่น “คลินิกเฉพาะทางดา้น
ทนัตกรรมปริทนัตวิทยา............. 

 

 



การตั้งช่ือสถานพยาบาล 

• คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ ์ใหมี้ค าวา่ “คลินิกการพยาบาลและการผดุง
ครรภ…์……..” 

• คลินิกการแพทยแ์ผนไทย ใหมี้ค าวา่  “คลินิกการแพทยแ์ผนไทย....” แต่หากมี
การแพทยแ์ผนไทยประยกุตด์ว้ย ใหก้ าหนดช่ือวา่ “คลินิกการแพทยแ์ผนไทย 
(การแพทยแ์ผนไทยประยกุต)์..........” 

• คลินิกการประกอบโรคศิลปะ ใหมี้ค าวา่ คลินิกการประกอบโรคศิลปะต่อดว้ยสาขา
ต่างๆ ไม่ตอ้งมีค าวา่สาขาในช่ือ เช่น คลินิกการประกอบโรคศิลปะการแพทยแ์ผนจีน
....... 

 

 

  



การอนุมตัแิผนการจดัตัง้
สถานพยาบาล 

2 กฏกระทรวงวา่ด้วยการด าเนินการสถานพยาบาล  
พ.ศ.2545 

สาระส าคญั 
เป็นผู้ด าเนินการสถานพยาบาลได้   2   แห่ง และการด าเนินการต้อง

แสดงให้ประจักษ์ว่าสามารถที่ควบคุมดูแลทั้งสองแห่งอย่างใกล้ชิด  
โดยต้องแสดงวันเวลาท าการ 

3. กฏกระทรวงวา่ดว้ยผูด้ าเนินการสถานพยาบาล
ตามประเภทและลกัษณะการให้บรกิารทาง
การแพทยข์องสถานพยาบาล  พ.ศ.2545 

สาระส าคญั 
ผู้ประกอบวิชาชีพหรือผู้ประกอบโรคศิลปะ  มีสิทธิ์ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ด าเนินการสถานพยาบาล  

1 คลินิก 
2.โรงพยาบาล 



ตัวช้ีวดั: ร้อยละของสถานพยาบาลผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ตามที่กฎหมายก าหนด 

   สถานการณ์  
ปัญหาของสถานพยาบาลท่ีพบ ไดแ้ก่  
1.ด าเนินการโดยไม่ขออนุญาต 
2.ไม่จดัใหมี้ผูป้ระกอบวิชาชีพตรงสาขาบริการ 
3.เคร่ืองมือเคร่ืองใชเ้วชภณัฑต์ลอดจนวิธีการรักษาไม่ไดป้ฏิบติัตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 

4.โฆษณาสถานพยาบาลฝ่าฝืนกฎหมาย 



การโฆษณาสถานพยาบาล  
 •    “มาตรา ๓๘ ผูใ้ดประสงคจ์ะโฆษณาหรือประกาศดว้ยประการใดๆ 
เก่ียวกบัการประกอบกิจการ ของสถานพยาบาล นอกจากช่ือและท่ีตั้งของ
สถานพยาบาลตามท่ีปรากฏในใบอนุญาต ตอ้งไดรั้บอนุมติั ขอ้ความ เสียง 
หรือภาพท่ีใชใ้นการโฆษณาหรือประกาศจากผูอ้นุญาต ทั้งน้ี ใหเ้ป็นไปตาม
หลกัเกณฑ ์วธีิการ เง่ือนไข และค่าใชจ่้ายท่ีผูอ้นุญาตประกาศก าหนด  

 การโฆษณาหรือประกาศดว้ยประการใดๆ ซ่ึงช่ือ ท่ีตั้ง หรือกิจการของ
สถานพยาบาล หรือคุณวฒิุ หรือความสามารถของผูป้ระกอบวชิาชีพใน
สถานพยาบาล เพื่อชกัชวนใหมี้ผูม้าขอรับบริการจากสถานพยาบาล โดยใช้
ขอ้ความ เสียง หรือภาพอนัเป็นเทจ็หรือโออ้วดเกินความจริง หรือน่าจะก่อใหเ้กิด
ความเขา้ใจผดิ ในสาระส าคญัเก่ียวกบัการประกอบกิจการของสถานพยาบาล จะ
กระท ามิได ้



บทก าหนดโทษ ตามมาตรา 68 

•    “มาตรา ๖๘ ผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามมาตรา ๓๘ วรรคหน่ึง ตอ้งระวางโทษ
ปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท และใหป้รับอีกวนัละไม่เกินหน่ึงหม่ืนบาทนบั
แต่วนัท่ีฝ่าฝืนค าสัง่ท่ีใหร้ะงบัการโฆษณาหรือประกาศ ทั้งน้ี จนกวา่จะ
ระงบัการโฆษณาหรือประกาศดงักล่าว  

 ผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา ๓๘ วรรคสอง ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงปี 
หรือปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ และใหป้รับอีกวนัละไม่
เกินหน่ึงหม่ืนบาทนบัแต่วนัท่ีฝ่าฝืนค าสัง่ท่ีใหร้ะงบัการโฆษณา หรือ
ประกาศ ทั้งน้ี จนกวา่จะระงบัการโฆษณาหรือประกาศดงักล่าว”  



จ านวนสถานพยาบาลท่ีใบประกอบกิจการหมดอายุ 31/12/2561 

อ าเภอ จ านวน 

คง 1 

ครบุรี 2 

จกัราช 6 

เฉลิมพระเกียรติ 2 

โชคชยั 1 

ปากช่อง 19 

พระทองค า 1 

พิมาย 6 



จ านวนสถานพยาบาลท่ีใบประกอบกิจการหมดอายุ 31/12/2561 

อ าเภอ จ านวน 

โนนแดง 1 

โนนไทย 5 

โนนสูง 5 

บวัลาย 2 

บวัใหญ่ 2 

ปักธงชยั 5 

เมือง 61 

ล าทะเมนชยั 1 



จ านวนสถานพยาบาลท่ีใบประกอบกิจการหมดอายุ 31/12/2561 

อ าเภอ จ านวน 

สีคิ้ว 5 

สูงเนิน 4 

หนองบุญมาก 1 



 


