
งานมาตรฐานสถานพยาบาลและ
การประกอบโรคศิลปะ
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
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Main operating officer

งานมาตรฐานสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ

        ภญ.วภิา ศิริสวสัดิ�    
เภสัชกรชํานาญการ

ภญ.เมธัสพดิา จรัสสินวชัิย
เภสัชกรชํานาญการ

รังสิมันต์ เกดิแก้ว
เจ้าพนักงานธุรการ

หัวหน้างานสถานพยาบาล
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เจ้าหน้าที�ปฏบิัตงิาน  งานมาตรฐานสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ

Scope

Scope

• งานสถานพยาบาล
• งานรับคํารับคําขอขึ้นทะเบียนผูประกอบโรคศิลปะ
• งานคุมครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีชวยการเจริญพันธทางการแพทย
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เจ้าหน้าที�ปฏบิัตงิานงานมาตรฐานสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ

สถาน
พยาบาล

ลําดับ ประเภท รวม
1 คลินิกเวชกรรม 315
2 คลินิกทันตกรรม 169
3 คลิกการพยาบาลและผดุงครรภ 220
4 คลินิกกายภาพบําบัด 12
5 คลินิกการแพทยแผนจีน 16

6
คลินิกการประกอบโรคศิลปะสาขาการแกไขความผิดปกติของ
การสื่อความหมาย

1

7 คลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขากายอุปกรณ 1
8 คลินิกการแพทยแผนไทย 23
9 คลินิกเทคนิคการแพทย 13
10 สหคลินิก 4
11 โรงพยาบาลเอกชน 9

รวม 774

จาํนวนสถานพยาบาลในจงัหวดันครราชสีมา
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ผลการดําเนินงานป 2563

งานสถานพยาบาล จํานวน
ขอใบอนุญาตสถานพยาบาลที่ขออนุญาตใหม  94 ราย

ตรวจมาตรฐานสถานพยาบาลสถานพยาบาลประจําป  คลินิก 774 ราย

 โรงพยาบาลเอกชน 9 ราย

ออกใบอนุญาตใหมกรณีเปลี่ยนแปลงแกไข  250 ราย

พิจารณากลั่นกลองการโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล  31 ราย (105 แผน)

เรื่องรองเรียนสถานพยาบาล

 

 สงพนักงานสอบสวนดาํเนินคดี 1 ราย

 ไกลเกลี่ย 3 ราย

 เปรียบเทียบปรับ 1 ราย

ตรวจสถานพยาบาลกลุมเสี่ยง  32 ราย

ตรวจสถานพยาบาลตามมาตราการเฝาระวังโรค Covid - 19  75 ราย



กลุ่มงานมาตรฐานสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะงานมาตรฐานสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ

How to download documents from the website:

เลือกงานสถานพยาบาล

 fdakorat.wordpress.com  



กลุ่มงานมาตรฐานสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะงานมาตรฐานสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ

กรณีตองการเอกสารตางๆดานงานสถานพยาบาล



กลุ่มงานมาตรฐานสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะงานมาตรฐานสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ

How to download documents from the website:

สําหรับผูประกอบการ สําหรับพนักงานเจาหนาท่ี



Additional notice
กฎหมายคุมธุรกิจดูแลผูสู้งอายุTelemedicine



กลุ่มงานมาตรฐานสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง มาตรฐานการใหบริการของสถานพยาบาลโดยใชระบบบริการการแพทยทางไกล พ.ศ. 2564

กลุ่มงานมาตรฐานสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ

การบริการการแพทยทางไกล คือ การใหบริการทางการแพทยของสถานพยาบาล แกผูขอรับบริการโดยผูประกอบวิชาชพีดวย
ระบบบริการการแพทยทางไกล เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูล ตรวจ วินิจฉัย การรักษา การพยาบาล การปองกันโรค การสงเสริมสุขภาพและ
ฟนฟูรางกาย และเพื่อประโยชนสําหรับการศึกษาของบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง มาตรฐานการใหบริการของสถานพยาบาลโดยใชระบบบริการการแพทยทางไกล พ.ศ. 2564

ระบบบริการการแพทยทางไกล คือ การนําระบบดิจิทัลมาใชในการใหบริการทางการแพทย และการสาธารณสุขที่อยูตาง
สถานที่ดวยวิธีการสงสัญญาณ ขอมูลภาพ เสียง หรือวิธีการอื่นใด

บทนิยาม

งานมาตรฐานสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ

การบริการการแพทยทางไกล คือ การใหบริการทางการแพทยของสถานพยาบาล แกผูขอรับบริการโดยผูประกอบวิชาชพีดวย
ระบบบริการการแพทยทางไกล เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูล ตรวจ วินิจฉัย การรักษา การพยาบาล การปองกันโรค การสงเสริมสุขภาพและ
ฟนฟูรางกาย และเพื่อประโยชนสําหรับการศึกษาของบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง มาตรฐานการใหบริการของสถานพยาบาลโดยใชระบบบริการการแพทยทางไกล พ.ศ. 2564

ระบบบริการการแพทยทางไกล คือ การนําระบบดิจิทัลมาใชในการใหบริการทางการแพทย และการสาธารณสุขที่อยูตาง
สถานที่ดวยวิธีการสงสัญญาณ ขอมูลภาพ เสียง หรือวิธีการอื่นใด

บทนิยาม

ประกาศฉบับนี้ “ประกาศ ณ วันท่ี 18 มกราคม พ.ศ. 2564”
ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป หรือเร่ิมบังคับใช “วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2564”



งานมาตรฐานสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ

1. จัดใหมีผูประกอบวิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพนั้นๆ ใหบริการในจํานวนที่เพียงพอตอการใหบริการ โดยไมกระทบตอการ
ใหบริการหลักตามที่แจงตอผูอนุญาต

2. จัดใหมีระบบการบริการแพทยทางไกลที่มีแผนและอุปกรณการสื่อสาร ที่สามารถสื่อระหวางผูใหบริการและผูรับบริการได
อยางชัดเจน ที่ใชในบริการการแพทยทางไกลและมีมาตรฐานรักษาความมั่นคงดานสารสนเทศ

ผูรับอนุญาต และผูดําเนินการสถานพยาบาล ตองจัดใหมีองคประกอบในสถานพยาบาล ดังตอไปนี้



งานมาตรฐานสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ

1. ผูรับอนุญาต ผูดําเนินการ และผูประกอบวิชาชีพที่ใหบริการตองเปนผูรับผิดชอบผลที่เกิดขึ้นจากการใหบริการ 
2. ผูรับอนุญาต และผูดําเนินการ ตองจัดใหมีการลงทะเบียน การบันทึกขอมูล การรายงาน การตรวจสอบ และการยืนยัน

กระบวนการใหบริการระบบการแพทยทางไกลทุกขั้นตอน
3. ผูรับอนุญาต และผูดําเนินการ ตองควบคุมดูแลผูประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลที่ใหบริการการแพทยทางไกล ใหปฏิบัติ

ตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
4. ผูรับอนุญาต และผูดําเนินการ ตองจัดใหมีกระบวนการชี้แจงรายละเอียดกอนใหบริการ ขั้นตอนปฏิบัติ ผลที่เกิดขึ้นจากการ

ใหบริการ และความเสี่ยงตอการรับบริการการแพทยทางไกล
5. ผูรับอนุญาต และผูดําเนินการ ตองจัดใหมีระบบเทคโนโลยีและเครื่องมือทางการแพทยที่เพียงพอและเหมาะสม รวมถึงการ

จัดการความเสี่ยงและควบคุมความผิดพลาดทางเทคโนโลยีการสื่อสารตามกฎหมายที่เกี่ยวของ

หนาที่ของผูรับอนุญาต และผูดําเนินการ



การขออนุญาตกรณเีพิ�มบริการการแพทย์ทางไกล

การขออนุญาตเพิ่มบริการการแพทยทางไกล

บริการ
การแพทย์
ทางไกล 

         ผูรับอนุญาต และผูดําเนินการสถานพยาบาล
ตองยื่นแบบคํารองขอบริการเพิ่มเติมบริการการแพทย
ทางไกลของการใหบริการที่พัฒนาขึ้นในสถานพยาบาล
ตอผูอนุญาต ตามแบบคําขอเปลี่ยนแปลงการประกอบ
กิจการสถานพยาบาลตามแบบ ส.พ. 16

ยื่นแบบ ส.พ. 16



บริการ
การแพทย์
ทางไกล 

สถานพยาบาลที�ให้บริการการแพทย์ทางไกลอยู่ก่อนประกาศฉบบันี�มผีลบงัคบัใช้

การขออนุญาตเพิ่มบริการการแพทยทางไกล

ใหสถานพยาบาลดังกลาวดําเนนิการยื่นแบบคําขอเพิ่มเติม (ส.พ. 16) ภายใน 90 วัน 

หรือ ภายใน “วันที่ 19 เมษายน 2564”



กลุ่มงานมาตรฐานสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะงานมาตรฐานสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ



Q&A
งานมาตรฐานสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ



กลุ่มงานมาตรฐานสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะงานมาตรฐานสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ

กรณีการเปดสถานพยาบาลใหมในปมน้ํามัน

       ประเด็นหองน้ํา แมวาปมจะมีหองน้ําไวใหบริการแกผูปวยและญาติ
อยูกอนแลว แตสถานพยาบาลตองจัดใหมีหองน้ําท่ีสะอาดถูกสุขลักษณะ
ในตัวสถานพยาบาลเองดวย จะอนุญาตใหใชหองน้ําสวนรวมกรณี
ศูนยการคา



กลุ่มงานมาตรฐานสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะงานมาตรฐานสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ

กรณีการต้ังชื่อสถานพยาบาล

       1. คลินิกเวชกรรม ใหมีคําวา “คลินิกเวชกรรม……” 

2. คลินิกเฉพาะทางดานเวชกรรม ใหมีคําวา คลินิกเฉพาะทางดานเวชกรรมตอ
ดวยสาขาที่ไดรับอนุมัติเฉพาะทาง 

เชน “คลินิกเฉพาะทางดานเวชกรรมสูติศาสตรและนรีเวชวิทยา.............”

3. คลินิกทันตกรรม ใหมีคําวา “คลินิกทันตกรรม………”

4. คลินิกเฉพาะทางดานทนัตกรรม ใหมีคําวา “คลินิกเฉพาะทางดานทันตกรรม
ตอดวยสาขาที่ไดรับอนุมัติเฉพาะทาง 

เชน “คลินิกเฉพาะทางดานทนัตกรรมปริทนัตวิทยา..............”

5. คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ 
ใหมีคําวา “คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ………..”

6. คลินิกการแพทยแผนไทย ใหมีคําวา  “คลินิกการแพทยแผนไทย....” 
แตหากมกีารแพทยแผนไทยประยุกตดวย ใหกาํหนดชื่อวา 
“คลินิกการแพทยแผนไทย (การแพทยแผนไทยประยุกต)..........”

7. คลินิกการประกอบโรคศลิปะ ใหมีคําวา คลินิกการประกอบโรคศิลปะ
ตอดวยสาขาตางๆ ไมตองมีคําวาสาขาในชื่อ 
เชน “คลินิกการประกอบโรคศลิปะการแพทยแผนจีน........”



กลุ่มงานมาตรฐานสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะงานมาตรฐานสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ

หองผาตัดเล็ก VS หองผาตัดใหญ

      หองผาตัดใหญ  แบงเปน 3 ประเภท ดังนี้
1. การผาตัดท่ีใชยาชาเฉพาะท่ีเปนจํานวนมาก หรือ ทําการผาตัดหลาย
อวัยวะพรอมกัน ในการทําผาตัดครั้งเดียว
2. การผาตัดท่ีใชยาชาเฉพาะท่ีรวมกับยารับประทานท่ีทําใหหลับ หรือยา
ฉีดเขาเสนเลือดดําท่ีทําใหผูปวยหลับ หรือมีการดมยาสลบรวมดวย
3. การผาตัดท่ีมีการดมยาสลบ ใหผูปวยหลับ

      หองผาตัดเล็ก  หมายถึง หองผาตัดท่ีมีการทําหัตถการท่ีใชยาชา
เฉพาะท่ี รวมท้ังยารับประทานท่ีทําใหผูปวยเคลิ้มหลับ ไดแกยากลอม
ประสาท และยาคลายเครียด นอกจากนี้ ไมรวมถึง การฉีดยาชาเขาเสน
เลือดดําท่ีทําใหผูปวยเคลิ้มหลับ

   กรณีเพิ่มหองผาตัด ใหยื่น แบบ ส.พ. 16 
จากนั้นเจาหนาท่ีจะดําเนินตรวจสอบเอกสาร
และสถานท่ีตอไป



กลุ่มงานมาตรฐานสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะงานมาตรฐานสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ

     ตามกฎกระทรวง กําหนดชนิดและจํานวนเครื่องมือ เครื่องใช ยาและเวชภัณฑ หรือยานพาหนะที่จําเปน
ประจําสถานพยาบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 

ใหยกเลิก “ชุดทําคลอดในคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ”
ดังนั้น คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ ไมตองจัดใหมีชุดทําคลอด



กลุ่มงานมาตรฐานสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะกลุ่มงานมาตรฐานสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ

อางลางมือในหองตรวจโรคใหใชแบบไมใชมือเปดปด



Thank you
งานมาตรฐานสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ


