
การตรวจมาตรฐานสถานพยาบาลที่ไม่รับผู้ป่วยไวค้้างคืน(คลินิก) 

การตรวจลักษณะคลนิิก 

รายการตรวจ รูปภาพตัวอย่างถูกต้องและค าอธิบายเพ่ิมเติม 

1. ลักษณะของสถานพยาบาล   

1.1 สถานท่ียังอยู่ในสภาพที่ไม่ช ารุด มีการ
บ ารุงรักษา ดูแลใหส้ะอาดเรยีบร้อยและ
ปลอดภัย 

  

1.2 พื้นที่สถานพยาบาลไม่มีกิจการอื่นปะปน 
1.3 พื้นที่สถานพยาบาลไม่ปะปนกับร้านขายยา 
1.4 บริเวณทั้งภายนอก และภายในสะอาด 
 เป็นระเบยีบ 

1.5 มีการระบายอากาศท่ีดี ไม่อับทึบ กรณี
ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ มีพัดลมดดูอากาศออก
นอกตัวอาคาร 

 
 

1.6 ห้องตรวจ และห้องให้การรักษา เป็นสัดส่วน 
มิดชิด 

  

1.7 ข้อความโฆษณาสถานพยาบาล(ถ้ามี) 
ไม่เป็นเท็จ ไมโ่อ้อวด หรือสื่อให้เขา้ใจผิด 

คลินิกเวชกรรมปัทมา 
 
เป็นคลินิกเอกชนท่ีเปิดให้บริการรกัษาเกี่ยวกับ 
สิว ฝ้า กระ ลดน้ าหนัก โรคผิวหนงั จี้หูด ไฝ 
ขี้แมลงวัน  และรักษาโรคทั่วไป 
 

“ฟ้าสดใส คลินิกเวชกรรม”  
โฆษณารับฉีดกลูตาไธโอน ฉีดเสริม
จมูก ฉีดโบท็อกซ์ ฉีดลดไขมัน  
ฉีดรกเด็ก สเต็มเซลล์ และลด 
ความอ้วนเป็นต้น 



1.8 มีเครื่องดับเพลิงขนาดเหมาะสม อยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งาน ติดตั้งในท่ีมองเห็นได้ชัดเจน 
(-โฟมเคมี ขนาดบรรจุ≤ 10 ลิตร 
 -ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ≤ 4 กโิลกรัม 
 -ผงเคมีแห้ง ≤ 4 กิโลกรัม หรือ 10 ปอนด ์
  หรือเทียบเท่า) 

  
1.9 มีการแยกมูลฝอยตดิเช้ือออกจากมูลฝอย
ทั่วไป และมีการก าจดัขยะอย่างเหมาะสม 
(มีภาชนะมูลฝอยท่ีมีฝาปิดมิดชิด ใช้ถุงสีแดง 
เขียนข้อความ “ขยะติดเชื้อ” ) 

  

  

1.10 มีการแสดงเครื่องหมายห้ามสูบบุหรี ่

  
2. การแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ
สถานพยาบาล ผู้ประกอบวิชาชพีใน
สถานพยาบาล อัตราค่ารักษาพยาบาล  
ค่าบริการ และสิทธิผู้ป่วย 
 
 
 
 
 

  



2.1 มีป้ายชื่อสถานพยาบาลที่มีขนาด ตัวอักษร 
สี และชื่อถูกต้อง 1 ป้าย 
(มองเห็นในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย) 
-คลินิกเวชกรรม พ้ืนสีขาว ตัวอักษรสีเขียว 
-คลินิกการพยาบาลละการผดุงครรภ์ พ้ืนสีขาว 
ตัวอักษรสีฟ้า 
-คลินิกทันตกรรม พ้ืนสีขาว ตัวอักษรสีม่วง 
-คลินิกการแพทย์แผนไทย พื้นสีขาว ตัวอักษร 
สีน้ าเงิน 
-คลินิกเทคนิคการแพทย์ พ้ืนสีขาว ตัวอักษรสี
เลือดหมู) ฯ 
 
 
 
 

ตัวอย่างป้ายคลินิก 
>120 cm 

   > 5 cm 

คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ ์                                                    > 40 cm 

 10 cm 

คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ขวัญใจ 
  เลขท่ีใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล  61105000155 
 5 cm 

 

ตัวอย่างป้ายคลินิก 
>120 cm 

   > 5 cm 

คลินิกเวชกรรม                                                                                     > 40 cm 

 10 cm 

หนองฉางคลินิกเวชกรรม 
  เลขท่ีใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล  61105000155 
 5 cm  

2.2 แสดงรปูถ่ายและเลขท่ีใบประกอบวิชาชีพ 
ถูกต้องและตรงกับผู้ประกอบวิชาชีพท่ี
ปฏิบัติงานอยู่ในขณะนั้น 

 

 
 

 

  

2.3 แสดงอัตราค่ารักษาพยาบาล ไว้ในที่เปิดเผย 

  
2.4 มีข้อความแจ้งให้สอบถามอัตราค่า
รักษาพยาบาลได้ที่ใด 
(ความสูงของตัวอักษรไม่นอ้ยกวา่ 10 ซม.) 

  

ชื่อ จันจิรา  อาภาวงศ ์

สาขา การพยาบาลและการผดุงครรภ์ 

ใบอนุญาตเลขที่ 471115890 

ชื่อ นนทบุรี  ชัยนนท์ 

สาขา เวชกรรม 

ใบอนุญาตเลขที่  32599 



2.5 แสดงค าประกาศสิทธิผู้ป่วยในท่ีเปิดเผย 

  
3. การประกอบกจิการและการด าเนินการ
สถานพยาบาล 

  

3.1 สถานท่ีตั้งคลินิก ถูกต้องตรงตามใบอนุญาต   

3.2 แสดงใบอนุญาตประกอบกิจการและ
ใบอนุญาตด าเนินการสถานพยาบาลในที่เปิดเผย 

  
3.3 ใบอนุญาตด าเนินการสถานพยาบาลต่ออายุ
ทุก 2 ปี 

  

3.4 แสดงหลักฐานการช าระค่าธรรมเนียม 
(ส.พ.12) ไว้บริเวณทางเข้าสถานพยาบาล 

  
3.5 มีสมุดทะเบียนสถานพยาบาลให้พนักงาน
เจ้าหน้าท่ี บันทึกการตรวจ 
 
 
 
 
 
   



3.6 การประกอบกิจการตรงตามลกัษณะที่ขอ
อนุญาต 

  

3.7 พบผู้รับอนญุาตใหด้ าเนินการสถานพยาบาล
อยู่ดูแลคลินิก 

  

3.8 มีผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมปฏิบัติงานใน
สถานพยาบาลตามเวลาที่เปิดด าเนินการ 

  
4. ชนิดและจ านวนเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ ยาและ
เวชภัณฑ์ ท่ีจ าเป็นประจ าสถานพยาบาล 

  

4.1 เครื่องใช้ทั่วไปประจ าสถานพยาบาลมตีาม
จ านวนที่เหมาะสม 

  
4.2 อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ยา และ
เวชภัณฑ์ที่จ าเป็นตามลักษณะสถานพยาบาล
ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง จ านวนเหมาะสม
กับลักษณะการประกอบวิชาชีพ 

  
 

  



4.3 มีระบบควบคุมการตดิเช้ือท่ีเหมาะสมกับ
ลักษณะที่ให้บริการโดย 
การแช่สารเคมี     การต้ม 
การนึ่งแรงดันไอน้ า   อื่นๆ.......... 

  

4.4 มีระบบประสานการส่งต่อผู้ปว่ยไปยัง
สถานพยาบาลที่อยู่ใกล้เคียง หากเกิดภาวะ
ฉุกเฉิน 

  
5. ว่าด้วยการจัดให้มีรายงาน หลักฐาน
เกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล
และผู้ป่วย และเอกสารอื่นที่เกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาล 

  

5.1 มีบันทึกทะเบียนผู้ป่วยท่ีมารบับริการ
ประจ าวัน (เพือ่สะดวกในการจดัท ารายงาน
ประจ าปี) 

  
5.2 จัดท าบัตรประจ าตัวผู้ป่วย OPD card และ
มีการบันทึกข้อมูลครบถ้วนตามกฎกระทรวง 

  



  

  
5.3 มีการจดัท ารายงานประจ าปี ตามแบบท่ี
กระทรวงสาธารณสุขก าหนด(สพ.23) ถูกต้อง 

  

5.4 มีการส่งรายงานประจ าปีของสถานพยาบาล 
(สพ.23) ตามที่ก าหนดให ้

  

 


