
       

โดยนางสาวประนอมณัฐา วิไลรัตน์ 

 

23 กรกฏาคม   2565 



กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

๑. พระราชบัญญัตสิถานพยาบาล พ.ศ.๒๕๔๑ 
๒.พระราชบัญญัตวิชิาชีพการพยาบาล 
และการผดุงครรภ์ พศ.  ๒๕๒๘ 
พระราชบัญญัตวิชิาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์  
พศ. ๒๕๔๐  แก้ไขเพิ่มเตมิ 
๓. ข้อบังคับสภาพยาบาลว่าด้วยข้อจ ากดัและเง่ือนไขใน
การประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดงุครรภ ์         
( ฉบบัท่ี ๓)  พ.ศ.๒๕๖๒ 
 
 
 



กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
๔. ข้อบังคับสภาพยาบาลว่าด้วยข้อจ ากดัและเง่ือนไข
ในการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ                 
การผดงุครรภ ์( ฉบบัท่ี ๔) พ.ศ.2563  ( ด้านการ
พยาบาลฉุกเฉิน ) 
๕. ข้อบังคับสภาพยาบาลว่าด้วยข้อจ ากัดและเงื่อนไข
ในการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 



กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
๖. พระราชบัญญัตวิชิาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 

๗.ประมวลแพ่งและพาณิชย์ และวิธีพจิารณาความแพ่ง ว่า
ด้วยการละเมิด 

๘.ประมวลอาญา และวธีิพจิารณาความอาญา ว่าด้วยโทษ 

๙.พ.ร.บ คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 และ พ.ร.บ วธีิ
พจิารณาคุ้มครองผู้บริโภค  

 



กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
๑๐.ระเบียบกระทรวงสาธารณสขุ ว่าด้วยบคุคลซ่ึง
กระทรวง ทบวง กรงุเทพมหานคร เมืองพทัยา องคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดั  เทศบาล  สขุาภิบาล องคก์าร
บริหารส่วนท้องถ่ิน  มอบหมายให้ประกอบวิชาชีพใน
ความควบคมุของเจ้าหน้าท่ีซ่ึงเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพ 
เวชกรรม พ.ศ.๒๕๓๙ 



กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
พ(1) พระราชบญัญติัสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 

๑๑.พระราชบัญญัติยา  พ.ศ. ๒๕๑๐ 
๑๒.พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์  พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๓.ประกาศสิทธิผู้ป่วย 
๑๔.พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร   พ.ศ. ๒๕๒๒  
 ๑๕. พระราชบญัญติัคุ้มครองสขุภาพของผูไ้ม่สบูบหุร่ี  
พ.ศ. 2535 

 

 
 
(5) พระราชบญัญติัการสาธารณสุข  พ.ศ.2535 
(6) พระราชบญัญติัเคร่ืองมือแพทย ์ พ.ศ.2551 
(7) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง มาตรฐานบริการดา้นการแพทยฉุ์กเฉิน   พ.ศ.2557 
(8) ประกาศพรบ.กายภาพบ าบดั  พรบ.การพยาบาลและการผดุงครรภ ์พรบ.การแพทยแ์ผนไทย 

 



ค านิยามสถานพยาบาล 
 สถานท่ีรวมตลอดถึงยานพาหนะ 

 จัดไว้เพื่อการประกอบวิชาชีพทางการ
แพทย ์

 ท าเป็นปกติธุระไม่ว่าจะได้รับประโยชน์
ตอบแทนหรือไม่ 



ประเภทสถานพยาบาล 

1. ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน  

 

2.  รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน  
 



 
นิยาม   ความหมาย “ การพยาบาล ”  

 “ การพยาบาล ” (๑) หมายความว่า การกระท า 
ต่อมนุษยเก่ียวกบัการดแูลและการช่วยเหลือ 
เมื่อเจบ็ป่วย การฟ้ืนฟสูภาพ การป้องกนัโรค 
และการส่งเสริมสขุภาพ รวมทัง้การช่วยเหลือ
แพทยก์ระท าการรกัษาโรค ทัง้น้ีัโดยอาศยัหลกั
วิทยาศาสตรแ์ละศิลปะการพยาบาล 



นิยาม   ความหมาย “ การผดุงครรภ์” 
“ การผดงุครรภ”์ (๒) หมายความว่า การกระท า เก่ียวกบั
การดแูลและการช่วยเหลือ หญิงมีครรภ ์หญิงหลงัคลอด 
และทารกแรกเกิด รวมถึงการตรวจ การท าคลอด การ
ส่งเสริมสขุภาพและป้องกนั ความผิดปกติในระยะตัง้ครรภ์
ระยะคลอด และระยะหลงัคลอด รวมทัง้การช่วยเหลือ
แพทย ์กระท าการรกัษาโรค ทัง้น้ีโดยอาศยัหลกั
วิทยาศาสตรแ์ละศิลปะการผดงุครรภ ์

 



นิยาม  ความหมาย“การประกอบวิชาชีพการพยาบาล ”  

“ การประกอบวิชาชีพการพยาบาล ” (๓) หมายความว่า การ
ปฏิบติัหน้าท่ีการพยาบาลต่อบคุคล ครอบครวั และชมุชน โดย
การกระท า ต่อไปน้ี 

(๑) การสอน การแนะน าา การให้ค าปรึกษาและการแก้ปัญหา
เก่ียวกบัสขุภาพอนามยั  

(๒) การกระท า ต่อร่างกายและจิตใจของบคุคล รวมทัง้การจดั
สภาพแวดล้อม เพื่อการแก้ปัญหา ความเจบ็ป่วย การบรรเทา
อาการของโรค การลกุลามของโรค และการฟ้ืนฟสูภาพ  



นิยาม  ความหมาย“การประกอบวิชาชีพการพยาบาล ”  
(๓)การกระท า ตามวิธีท่ีก าหนดไว้ในการรกัษาโรคเบือ้งต้น 
และการให้ภมิูคุ้มกนัโรค 

(๔) ช่วยเหลือแพทย ์กระท าการรกัษาโรค ทัง้น้ีโดยอาศยั
หลกัวิทยาศาสตรแ์ละศิลปะการพยาบาลในการประเมิน
สภาพ การวินิจฉัย ปัญหา การวางแผน การปฏิบติั และการ
ประเมินผล 



นิยาม   ความหมาย “ การประกอบวิชาชีพการผดุงครรภ์”  
“ การประกอบวิชาชีพการผดงุครรภ”์ (๔) หมายความว่า การปฏิบติัหน้าท่ีการ
ผดงุครรภต่์อ หญิงมีครรภ ์หญิงหลงัคลอด ทารกแรกเกิดและครอบครวั โดย
การกระท า ต่อไปน้ี 

(๑) การสอน การแนะน า การให้ค า ปรึกษาและการแก้ปัญหาเก่ียวกบั สขุภาพ
อนามยัย ั 

(๒) การกระท า ต่อร่างกายและจิตใจของหญิงมีครรภ ์หญิงหลงัคลอดและ
ทารกแรกเกิด เพ่ือป้องกนัความผิดปกติในระยะตัง้ครรภร์ะยะคลอด และ
ระยะหลงัคลอด  

(๓) การตรวจ การท าคลอด และการวางแผนครอบครวั  

(๔) รวมทัง้การช่วยเหลือแพทย ์กระท าการรกัษาโรค ทัง้น้ีโดยอาศยัหลกั
วิทยาศาสตรแ์ละศิลปะการผดงุครรภ ์ การผดงุครรภใ์นการประเมินสภาพ 
การวินิจฉัย ปัญหา การวางแผน การปฏิบติั และการประเมินผล 



 
นิยาม“วิชาชีพเวชกรรม ” 

“วิชาชีพเวชกรรม” หมายความว่า วิชาชีพที่กระท าต่อมนุษย์
เกี่ยวกับการตรวจโรค การวินิจฉัยโรค การบ าบัดโรค การ
ป้องกันโรค การผดุงครรภ์ การปรับสายตาด้วยเลนซ์สัมผัส การ
แทงเข็มหรือการฝังเข็มเพื่อบ าบัดโรคหรือเพื่อระงับความรู้สึก 
และหมายความรวมถึงการกระท าทางศัลยกรรม การใช้รังสี 
การฉีดยาหรือสสาร การสอดใส่วัตถุใด ๆ เข้าไปในร่างกาย ทั้งนี้ 
เพื่อการคุมก าเนิด การเสริมสวย หรือการบ ารุงร่างกายด้วย 
 



ประเภทสถานพยาบาล 

๑.โรงพยาบาลการพยาบาลและการผดงุครรภ ์

  

๒.คลินิกการพยาบาลและการผดงุครรภ ์ 

 
 



 
 

ผู้ประกอบวชิาชีพโรงพยาบาลการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 

 
ผูป้ระกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์

ชั้นหนึง่เป็นผูด้ าเนนิการ 

ผูป้ระกอบวิชาชีพก าหนดตามขนาดโรงพยาบาล 

ผูป้ระกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดงุครรภ์
ชัน้หน่ึงหรือผูป้ระกอบวิชาชีพการพยาบาลชัน้หน่ึง 
 

 



ผู้ประกอบวชิาชีพโรงพยาบาลการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
ผูป้ระกอบวิชาชีพ จ านวนผูป้ระกอบวิชาชีพตามกฎกระทรวงฯ 

พ.ศ. 2558 

ขนาดเลก็ ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 

10 
เตียง 

11-30 
เตียง 

31-60 
เตียง 

61-90 
เตียง 

91-120 
เตียง 

1. ผูป้ระกอบวิชาชีพการพยาบาล
และการผดงุครรภ ์ ชัน้หน่ึง หรือ 

ผูป้ระกอบวิชาชีพการพยาบาล 

 3 6   9 12  15 

1. เภสชักรรม 1  
หากมี
บรกิาร 

 

 1 
หากมี
บรกิาร 

 

1  
หากมี
บรกิาร 

 

 1 
หากมี
บรกิาร 

 

2 
หากมบีรกิาร 

 

1. เทคนิคการแพทย ์ 1  
หากมี
บรกิาร 

 1 
หากมี
บรกิาร 

1  
หากมี
บรกิาร 

 1 
หากมี
บรกิาร 

2 
หากมบีรกิาร 

1. กายภาพบ าบดั 1  
หากมี
บรกิาร 

 1 
หากมี
บรกิาร 

1  
หากมี
บรกิาร 

 2 
หากมี
บรกิาร 

3 
หากมบีรกิาร 



การขออนุญาตคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
แผนการจัดตั้งการประกอบกิจการสถานพยาบาล ประเภทคลินิก 

1.คอื  การอนุมัติแผนการจัดตั้งคลินกิ ต้องท าตามแบบ  ส.พ. 1, ส.พ. 2 , 
ส.พ. 5 , ส.พ. 6  และส.พ. 18   

2.ไม่ต้องห้ามตาม  มาตรา 17   

3.ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์  ชั้นหนึ่ง  เป็น
ผู้ด าเนินการให้บรกิารตลอดเวลาท าการ  จ านวน  1  คน 

 



การตรวจมาตรฐานเพื่อประกอบการพจิารณาอนุญาต 
 (คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์) 

 
 

 

 

 

มาตรา 18 ในการพิจารณาออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการ 
สถานพยาบาลของผู้อนุญาต จะต้องปรากฏว่าผู้ขอรับ
ใบอนุญาตได้จัดให้มีกรณี ดังต่อไปน้ีโดยถูกต้องครบถ้วน
แล้ว  

     (1) มีแผนงานการจัดตั้งสถานบาลท่ีได้รับอนุมัติแล้วตาม 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  

     (2) มีสถานพยาบาลตามลักษณะที่ก าหนดในกฎกระทรวงที่
ออก ตามมาตรา 14  



 

 
 
 

(3) มีเครื่องมือ เครื่องใช้ เวชภัณฑ์หรือยานพาหนะ
ที่จ าเป็น ประจ าสถานพยาบาลนั้น   ตามชนิด
และจ านวนที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

(4) มีผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลตาม
วิชาชีพและจ านวนที่ ก าหนดในกฎกระทรวง  

(5) ชื่อสถานพยาบาลต้องเป็นไปตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง  

 

การตรวจมาตรฐานเพ่ือประกอบการพิจารณาอนุญาต 
 (คลินิกการพยาบาลและการผดงุครรภ)์ 



คุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล  
มาตรา 17 ผู้ขอรับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล 
ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังน้ี  

(1) มีอายุไม่ต่ ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์  

(2) มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย  

(3) ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาหรือค าสั่ง
ที่ชอบด้วย กฎหมายถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็น
โทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท หรือ
ความผิดลหุโทษ  



คุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการคลินิกการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ 

(4) ไม่เป็นโรคตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา ดงัต่อไปน้ี 

  (๑) โรคพษิสรุาเรือ้รงั 
  (๒) โรคตดิยาเสพตดิใหโ้ทษอยา่งรอ้ยแรง 
  (๓) โรคจติรา้ยแรง 
  (๔) โรคอื่นในระยะรนุแรงทีเ่ป็นอุปสรรคต่อการประกอบกจิการ

สถานพยาบาล 
(5) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  
(6) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือน ไร้
ความสามารถ  
 



คุณสมบัตผิู้ขอรับใบอนุญาตให้ด าเนินการคลินกิการพยาบาล 
และการผดุงครรภ์ 

1.เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุง
ครรภ์ ชั้นหน่ึง 

2.ไม่เป็นผู้ด าเนินการอยู่ก่อนแล้วสองแห่ง แต่ในกรณี
ท่ีเป็น ผู้ด าเนินการประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนอยู่
แล้วแห่งหนึ่ง จะอนุญาตให้เป็น ผู้ด าเนินการประเภท
ท่ีรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนอีกแห่งหน่ึงไม่ได้  

3.เป็นผู้ท่ีสามารถควบคุมดูแลกิจการสถานพยาบาล
ได้โดย ใกล้ชิด  

 

 



คุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญาตให้ด าเนินการคลินิก 
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ 

4.ไม่เป็นโรคตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา   
ดังต่อไปนี้ 

  (๑) โรคพิษสุราเรื้อรัง 

  (๒) โรคติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้อยแรง 

  (๓) โรคจติร้ายแรง 

  (๔) โรคอื่นในระยะรุนแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบกจิการ
สถานพยาบาล 

 



การขออนุมัตแิผนการจัดตัง้สถานพยาบาลคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 

ผู้ด าเนินการสถานพยาบาลได้   2   แห่ง และการ
ด าเนินการต้องแสดงให้ประจักษ์ว่าสามารถที่ควบคุมดูแล
ทั้งสองแห่งอย่างใกล้ชิด  โดยต้องแสดงวันเวลาท าการ 

ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์  ชั้นหนึ่ง  
มีสิทธิ์ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ด าเนินการสถานพยาบาล   
คลินิกหรือโรงพยาบาล 



มีผูป้ระกอบวิชาชีพในคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ ์

๑. ผูป้ระกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ชั้นหนึง่ 

๒. ผูป้ระกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้น 1 



ลกัษณะทัว่ไปของคลินกิการพยาบาลและการผดุงครรภ ์

(๑) ตั้งอยู่ในท าเลที่สะดวก ปลอดภัย และไม่เป็นอนัตรายต่อสขุภาพ 

(๒) อาคารต้องม่ันคงแขง็แรง ไม่อยู่ในสภาพช ารดุและเสี่ยงต่ออนัตราย

จากการใช้สอย 

(๓) บริเวณทั้งภายนอกและภายในต้องสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย 

จัดแบ่งพ้ืนที่ใช้สอยอย่างเหมาะสม และมีสิ่งอ านวยความสะดวกแก่

ผู้ป่วย 

(๔) การสญัจรและการเคล่ือนย้ายผู้ป่วยต้องกระท าได้โดยสะดวก 

 

 



ลกัษณะทัว่ไปของคลินกิการพยาบาลและการผดุงครรภ ์

(๕) มีห้องตรวจหรือห้องให้การรักษาเป็นสดัส่วนและมิดชิด 

(๖) มีห้องน า้ห้องส้วมที่ถูกสขุลักษณะอย่างน้อยหน่ึงห้อง 

(๗) มีแสงสว่างและการระบายอากาศเพียงพอ ไม่มีกลิน่อบัทึบ 

(๘) มีระบบการเก็บและก าจดัมูลฝอยและสิง่ปฏิกูลทีเ่หมาะสม 

(๙) มีระบบการควบคุมการติดเช้ือที่เหมาะสม 

 

 



ลกัษณะเฉพาะของคลินิกการพยาบาลและการผดงุครรภ ์

(๑) มีความปลอดภยั มีความสะดวก และเหมาะสมต่อ 

ผูใ้หบ้ริการและผูร้บับริการในการประกอบวิชาชีพนั้น 

(๒) ไดม้าตรฐานตามลกัษณะวิชาชีพตามทีส่ภาพยาบาล

ประกาศก าหนด แลว้แต่กรณี 

 



ลกัษณะเฉพาะของการพยาบาลและการผดุงครรภ ์ ต่อ 

(๓)  พื้ นทีใ่หบ้ริการจะตอ้งมีพื้ นทีเ่ช่ือมและเปิดติดต่อถงึกนั

ได ้และไม่ตั้งอยู่ในพื้ นทีเ่ดียวกบัสถานทีข่ายยาตาม

กฎหมายว่าดว้ยยาหรือพื้ นทีเ่ดียวกบัการประกอบอาชีพอ่ืน 

(๔) พื้ นทีใ่หบ้ริการจะตอ้งไม่ตั้งอยู่ในสถานทีเ่ดียวกบั

สถานพยาบาลของกระทรวง ทบวง กรม กรุงเทพมหานคร 

เมืองพทัยา องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั เทศบาล องคก์าร

บริหารส่วนต าบล องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่อ่ืน และ

สภากาชาดไทย ซ่ึงใหบ้ริการในลกัษณะเดียวกนั 

 



ลกัษณะเฉพาะของคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ ์ต่อ 

(๕) กรณีทีม่ีการใหบ้ริการในอาคารเดียวกบัการประกอบ

กิจการอ่ืน จะตอ้งมีการแบ่งพื้ นทีใ่หช้ดัเจน และกิจการอ่ืน

ตอ้งไม่กระทบกระเทือนต่อการประกอบวิชาชีพ รวมทั้ง

สามารถเคลือ่นยา้ยผูป่้วยฉุกเฉินไดส้ะดวก 

(๖) กรณีทีม่ีการใหบ้ริการของลกัษณะสหคลินกิหรือมีคลินกิ

หลายลกัษณะอยู่ในอาคารเดียวกนั จะตอ้งมีการแบ่ง

สดัส่วนพื้ นทีใ่หช้ดัเจน และแต่ละสดัส่วนตอ้งมีพื้ นทีแ่ละ

ลกัษณะตามมาตรฐานของการใหบ้ริการนั้น 
 



ชนิดและจ  านวนเครือ่งมือ เครื่องใช ้ยาและเวชภณัฑ ์ที่จ  าเป็น 

คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ ์

๑. ตู้หรือชัน้หรืออปุกรณ์เกบ็เวชระเบียนท่ีมัน่คง ปลอดภยั และ
ต้องจดัให้เป็นระเบียบสามารถค้นหาได้ง่าย หรือถ้าเป็นระบบ
คอมพิวเตอรต้์องจดัให้มีระบบข้อมลูส ารองเพ่ือป้องกนัข้อมลู
สญูหายซ่ึงอาจจดัแยกเป็นแผนกเวชระเบียนโดยเฉพาะกไ็ด้ 

๒.ตู้หรือชัน้เกบ็ยาและเวชภณัฑอ่ื์น 

๓.เคร่ืองใช้ทัว่ไปท่ีใช้ในการตรวจรกัษาและบริการ เช่น โตะ๊ เก้าอ้ี 
ท่ีนัง่พกัรอของผูป่้วย เตียงตรวจโรค และอ่างฟอกมือชนิดท่ีไม่
ใช้มือเปิดปิดน ้า 
 



ชนิดและจ านวนเครื่องมือ เครื่องใช ้ยาและเวชภณัฑ ์ท่ีจ  าเป็น 

คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ ์(ตอ่) 
๔ เคร่ืองมืออปุกรณ์และเวชภณัฑส์ าหรบัควบคมุการติดเช้ือในกรณีท่ี
จ าเป็นต้องใช้ เช่น เคร่ืองมือหรืออปุกรณ์ในการท าความสะอาด 
หม้อต้ม หม้อน่ึง หม้อน่ึงอบความดนัท่ีมีประสิทธิภาพในการฆ่า
เช้ือ ตู้ท่ีมิดชิดส าหรบัเกบ็เคร่ืองมือท่ีปราศจากเช้ือแล้ว และมี
เคร่ืองมือท่ีพร้อมใช้งาน      เช่น ภาชนะบรรจมุลูฝอยทัว่ไป และ
ภาชนะบรรจมุลูฝอยติดเช้ือ 
 



ชนิดและจ านวนเครื่องมือ เครื่องใช ้ยาและเวชภณัฑ ์ท่ีจ  าเป็น

(ตอ่) 
๕. อปุกรณ์ช่วยเหลือผูป่้วยฉุกเฉิน ได้แก่  

      ถงุบีบลมเพ่ือช่วยหายใจพร้อมหน้ากากครอบช่วยการหายใจ 

๖.ยาและเวชภณัฑ ์

    การจัดเก็บ ฉลากยา ไม่หมดอายุ  ช่ือสรรพคุณยา ซองยาตอ้งมีช่ือ

คลินิกทีไ่ดร้บัอนุญาต ชื่อผูป่้วย ช่ือยา วิธี/ขนาดทีใ่ชอ้ย่างชดัเจน 

  
 



คลนิิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ต้องจดัให้ 
(ก) ชุดตรวจโรคและชุดให้การรักษาทั่วไปตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ 
(ข) ชุดตรวจครรภ์ ชุดท าคลอด ชุดตรวจหลังคลอด และเครื่องฟังเสียงหัวใจเด็ก   

ในกรณีที่มีบริการ 
(ค) ยาและเวชภัณฑ์อื่นทีจ่ าเปน็ โดยมีจ านวนรายการและปรมิาณที่

เพียงพอตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ  พยาบาลรกัษาโรค
เบื้องต้นได้ ตามข้อบังคับสภาพยาบาลว่าดว้ยขอ้จ ากัดและเงื่อนไข
ในการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดงุครรภ์ พ.ศ.2564 

(ง) ตู้เย็นส าหรับเก็บยาหรือเวชภัณฑ์อื่น 
(จ) อุปกรณ์ก ารนับเม็ดยาอย่างน้อยสองชุด 

 



ยาและเวชภัณฑ์ 
โดยมีจ านวนรายการและปริมาณท่ีเพียงพอตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ 

หากมียาให้มีดงัน้ี (ไม่จ าเป็นต้องมีครบทกุรายการแล้วแต่ความประสงค)์ ให้มียา 
ดงัน้ี  

□ก) ยาสามญัประจ าบา้นหรือยาต าราหลวง  (มีข้อความระบใุนฉลากยา)  

□ข) วคัซีน 

□ค) ยาคมุก าเนิด (ประเภทรบัประทาน)   สตูรมาตรฐานตามโครงการส่งเสริม
การวางแผนครอบครวัของกระทรวงสาธารณสขุ  ยกเว้นยาคมุก าเนิดแบบ
ฉุกเฉิน  

□ง) ยาสมนุไพร (ถ้ามี)  



กลุ่มยาสามัญ  ๑๖   กลุ่ม 
๑. กลุ่มยาบรรเทาปวดลดไข้ 

ยาเมด็ส าหรบับรรเทาปวด และลดไข้  แอสไพริน  ยา
เมด็และยาน ้าบรรเทาปวด    ลดไข้ พาราเซตามอล 
ยาเมด็มีขนาด ๕๐๐ มก. และขนาด ๓๒๕ มก    

พลาสเตอรช่์วยบรรเทาปวด 
 



กลุ่มยาสามัญ  ๑๖   กลุ่ม 

๒. กลุ่มยาแก้แพ้ ลดน ้ามกู 

ยาเมด็แก้แพ้ลดน ้ามกู คลอรเ์ฟนิรามีน 

๓. กลุ่มยาแก้ไอ ขบัเสมหะ 

ยาน ้าแก้ไอ ขบัเสมหะส าหรบัเดก็  ยาแก้ไอน ้าด า 
 



กลุ่มยาสามัญ  ๑๖   กลุ่ม 
๔. กลุ่มยาดมหรือยาทาแก้วิงเวียน หน้ามืด คดัจมกู 

ยาดมแก้วิงเวียน เหล้าแอมโมเนียหอม  ยาดมแก้วิงเวียน  

และแก้คดัจมกู  ยาทาระเหย บรรเทาอาการคดัจมกูชนิดขีผ้ึง้ 

๕. กลุ่มยาแก้เมารถ เมาเรือ 

ยาแก้เมารถ เมาเรือ ไดเมนไฮดริเนท 

๖. กลุ่มยาส าหรบัโรคปาก และล าคอ 

ยากวาดคอ  ยารกัษาล้ินเป็นฝ้า เยนเช่ียนไวโอเลต 

ยาแก้ปวดฟัน  ยาดมบรรเทาอาการระคายคอ 

 



กลุ่มยาสามัญ  ๑๖   กลุ่ม 
๗. กลุ่มยาแก้ปวดท้อง ท้องอืด ท้องขึน้ ท้องเฟ้อ 

ยาแก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ ยาธาตนุ ้าแดง   ยาเมด็แก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ โซดาม้ินท ์

ยาขบัลม   ยาน ้าแก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ โซเดียมไบคารบ์อเนต  ยาทาแก้ท้องอืด
ท้องเฟ้อ ทิงเจอรม์หาหิงค ์ ยาเมด็ลดกรดอะลมิูนา – แมกนีเซีย   

ยาน ้าลดกรดอะลมิูนา-แมกนีเซียม 

๘. กลุ่มยาแก้ท้องเสีย 

ยาแก้ท้องเสีย ผงน ้าตาลเกลือแร่ 
 



กลุ่มยาสามัญ  ๑๖   กลุ่ม 
๙. กลุ่มยาระบาย 

ยาระบายกลีเซอรีน ชนิดเหน็บทวารหนักส าหรบัเดก็  ยาระบายกลีเซอรีน  

ชนิดเหน็บทวารส าหรบัผูใ้หญ่  ยาระบายแมกนีเซีย  ยาระบายมะขามแขก 

ยาระบายโซเดียมคลอไรด ์ชนิดสวนทวาร 

๑๐. กลุ่มยาถ่ายพยาธิล าไส้ 

ยาถ่ายพยาธิตวักลม มีเบนดาโซล ใช้ถ่ายพยาธิตวักลม 

๑๑. กลุ่มยาบรรเทาอาการปวดกล้ามเน้ือ แมลงกดัต่อย 

ยาหม่องชนิดขี้ผึง้ 

 



กลุ่มยาสามัญ  ๑๖   กลุ่ม 
๑๒. กลุ่มยาส าหรบัโรคตา 
ยาหยอดตา ซลัฟาเซตาไมด ์ ยาล้างตา 
๑๓. กลุ่มยาส าหรบัโรคผิวหนัง 
ยารกัษาหิดเหา เบนซิล เบนโซเอต  ยารกัษาหิด ขึผ้ึง้ก ามะถนั  ยารกัษา

กลากเกลือ้น  น ้ากดัเท้า  ยารกัษาโรคผิวหนังเรือ้รงั  ยาทาแก้ผดผืน่คนั  
คาลาไมน์  ยารกัษาเกลือ้น โซเดียมไทโอซลัเฟต 
๑๔. กลุ่มยารกัษาแผลติดเช้ือไฟไหม้ น ้าร้อนลวก 
ยารกัษาแผลน ้าร้อนลวกฟีนอล  ยารกัษาแผลติดเช้ือซิลเวอร ์  
ซลัฟาไดอาซีน ครีม 

 



กลุ่มยาสามัญ  ๑๖   กลุ่ม 
๑๕. กลุ่มยาใส่แผล ยาล้างแผล 

ยาใส่แผล ทิงเจอรไ์อโอดีน   ยาใส่แผล ทิงเจอรไ์ทเมอรอซอล   
ยาใส่แผลโพวิโดน ไอโอดีน     ยาไอโซโบรฟิล แอลกอฮอล ์   
ยาเอทธิล แอลกอฮอล ์   น ้าเกลือล้างแผล 

๑๖. กลุ่มยาบ ารงุร่างกาย 

ยาเมด็วิตามินบีรวม   ยาเมด็วิตามินซี    
ยาเมด็บ ารงุโลหิต เฟอรร์สั ซลัเฟต   ยาน ้ามนัตบัปลา ชนิดแคปซูล    
ยาน ้ามนัตบัปลาชนิดน ้า 
  

 



เวชระเบียนคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
เวชระเบียน  หรือบตัรผูป่้วย ตามท่ีกฎกระทรวงก าหนด  
    ก) ช่ือสถานพยาบาล  และสถานท่ีติดต่อ พร้อมทัง้เบอรโ์ทรศพัท ์

    ข) เลขบตัรประจ าตวัประชาชนผูป่้วย 

    ค) วนั เดือน ปี ท่ีมารบับริการ 
    ง) ช่ือ นามสกลุ อาย ุเพศ ท่ีอยู่ หมายเลขโทรศพัท ์(ถ้ามี) และข้อมลู

ส่วนบคุคลอ่ืนๆ ของผูป่้วย 

    จ) อาการเจบ็ป่วย การแพ้ยา ผลการตรวจทางร่างกาย และผลการ
ตรวจทางห้องปฏิบติัชนัสตูรของผูป่้วย 

    ฉ) การวินิจฉัยโรค 

    ช) การรกัษา 
   ซ) ลายมือผูป้ระกอบวิชาชีพการพยาบาล 



มีการจัดเตรียมทะเบียนผู้ป่วยส าหรับบันทกึการมารับบริการ 
ของผู้ป่วยในคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 

อย่างน้อยต้องมีรายการต่อไปน้ี 

 ๑) ช่ือ นามสกลุ อาย ุของผูร้บับริการ 

 ๒) เลขท่ีประจ าตวัผูร้บับริการ 

๓) วนั เดือน ปี ท่ีมารบับริการ 
 



 ช่ือสถานพยาบาลคลินิกการพยาบาลและการผดงุครรภ ์

๑.ค าน าหน้าช่ือหรือต่อท้ายช่ือสถานพยาบาลต้องประกอบด้วย
ลกัษณะของสถานพยาบาลและลกัษณะการให้บริการของ
สถานพยาบาลท่ีขออนุญาต 

๒. ช่ือสถานพยาบาลจะต้องไม่ใช้ค าหรือข้อความท่ีมีลกัษณะ
ชกัชวนหรือโอ้อวดเกินความจริงหรืออาจท าให้เกิดความเข้าใจ
ผิดในสาระส าคญัเก่ียวกบัการประกอบกิจการสถานพยาบาล 
 



ช่ือสถานพยาบาลตอ้งเป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  ตอ่ 

๓. ช่ือสถานพยาบาลท่ีส่ือความหมายหรืออ้างอิง
สถาบนัพระมหากษตัริยจ์ะกระท ามิได้เว้นแต่ได้รบั
พระบรมราชานุญาตหรือพระราชานุญาต 

๔. ช่ือไม่ซ ้ ากนัในเขตเดียวกนั 

 
 



การแสดงรายละเอียด ช่ือ ผูป้ระกอบวิชาชีพ   อตัรารกัษาพยาบาล  

ค่าบริการ และสิทธิผูป่้วยในคลินิกการพยาบาลและการผดงุครรภ ์

๕. ป้าย  ช่ือ ขนาด ๔๐ x ๑๒๐  ซม. ตวัหนังสือ ๑๐ ซม. ตวัเลข
ใบอนุญาต ๕ ซม.   พืน้สีและตวัอกัษร ตามกฎฯก าหนด 

๖. ติดตัง้ป้ายช่ือในต าแหน่งท่ีเหน็ชดัเจนจากภายนอก 

๗. ช่ือ ไม่โออ้วด เกินจริง สือ่ใหเ้ขา้ใจผิดในสาระส าคญั 

๘.แสดง วนั เวลาที ่ใหบ้ริการ(ตรงกบัทีไ่ดร้บัอนุญาต) มองเห็นชดั

จากภายนอก 

 

 
 



การแสดงรายละเอียด ช่ือ ผูป้ระกอบวิชาชีพ  อตัราค่ารกัษาพยาบาล 

ค่าบรกิาร และสิทธิผูป่้วย  ตอ่ 

๑๐. การโฆษณา ตอ้งไม่เป็นเท็จ โออ้วด  หรือสือ่

ใหเ้ขา้ใจผิด ในสาระส าคญั 

๑๑. ติดป้ายหา้มสูบบุหรี่ 

 



การไม่ขออนุญาตการประกอบกิจการสถานพยาบาลและ
การด าเนินการสถานพยาบาล 

โทษ 

ต้อง ระวางโทษจ าคกุไม่เกินห้าปีหรอืปรบัไม่
เกินหน่ึงแสนบาท หรอืทัง้จ า ทัง้ปรบั และ
ศาลจะสัง่ริบบรรดา ส่ิงของท่ีใช้ในการ
ประกอบกิจการสถานพยาบาลด้วยกไ็ด้ 



หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ด าเนินการ 
1.มิให้ผู้ประกอบวิชาชีพประกอบวิชาชีพผิดสาขา ชั้น หรือ
แผน หรือมิให้บุคคลอื่นประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล  

โทษ จ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือ
ทั้งจ าทั้งปรับ 
ต.ย. เช่น การฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อหรือ เข้าเส้นเลือด  โดยถือว่าเป็นการ
ประกอบวิชาชีพผิดสาขา  เป็นการประกอบวชิาชีพเวชกรรม  



หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ด าเนินการ 
2. ควบคมุและดแูลให้ผูป้ระกอบวิชาชีพใน
สถานพยาบาลปฏิบติัหน้าท่ีตามกฎหมาย
เก่ียวกบัการประกอบวิชาชีพของตน  
ระวางโทษ จ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสอง
หม่ืนบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ 

 



หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ด าเนินการ 
3.ไม่ให้มีการรับผู้ป่วยเกินกว่าจ านวนเตียง เว้นแต่กรณี
ฉุกเฉิน 

โทษ ปรับไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาท 

 

4.ดูแลสถานพยาบาลให้สะอาด เรียบร้อย ปลอดภัย และ
มีลักษณะอันเหมาะสมแก่การใช้เป็นสถานพยาบาล 

โทษ ปรับไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาท 
 

 



หน้าที่ผู้รับอนุญาตและผู้ด าเนินการ 
1.จัดให้มีผู้ประกอบวิชาชีพตลอดเวลาท าการ 
2.จัดให้มีเครื่องมือ เคร่ืองใช้ ยา และเวชภัณฑ์ ตามชนิด
ที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
3.จัดให้มีรายงานผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้ป่วย ไว้อย่างน้อย
ห้าปี อยู่ในสภาพท่ีตรวจสอบได้ นับแต่วันที่ท า 
4.ดูแลการประกอบกิจการสถานพยาบาล ตามที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประกาศก าหนด
ตามมาตรา 15 
โทษ จ าคุกไม่เกินหน่ึงปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท 
หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
 
 

 



หน้าที่ผู้รับอนุญาตและผู้ด าเนินการ 
ต้องควบคมุและดแูลให้มีการช่วยเหลือเยียวยาแก่ผูป่้วย
ซ่ึงอยู่ในสภาพอนัตรายและจ าเป็นต้องได้รบัการ
รกัษาพยาบาล 
โดยฉุกเฉิน เพ่ือให้พ้นจากอนัตรายตามมาตรฐานวิชาชีพ
และตามประเภทของสถานพยาบาลนัน้ ๆ  
 
ระวางโทษ จ ำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบำท  
 
หรือทั้งจ ำทั้งปรับ 
 

 
 

 
 

 



หน้าที่ผู้รับอนุญาตและผู้ด าเนินการ 

ให้ใช้หรือยินยอมให้ผู้อ่ืนใช้สถานพยาบาลผิด
ประเภทหรือผิดลักษณะการให้บริการ ตามที่
ระบุไว้ในใบอนุญาต 

 
ระวางโทษ ปรับไม่เกินสองหม่ืนบำท  
 

 



การโฆษณาสถานพยาบาล 
ผูใ้ดประสงคจ์ะโฆษณาหรือประกาศด้วยประการใด ๆ  

เก่ียวกบัการประกอบกิจการของสถานพยาบาล นอกจากช่ือและ
ท่ีตัง้ของสถานพยาบาลตามท่ีปรากฏในใบอนุญาต ต้องได้รบั
อนุมติัข้อความ เสียง หรือภาพท่ีใช้ในการโฆษณาหรือประกาศ
จากผูอ้นุญาต  
ระวางโทษ  จ าคกุไม่เกินหน่ึงปี หรือปรบัไม่เกินสองหม่ืน
บาท หรือทัง้จ าทัง้ปรบั และให้ปรบัอีกวนัละไม่เกินหน่ึง
หม่ืนบาทนับแต่วนัท่ีฝ่าฝืนค าสัง่ท่ีให้ระงบัการโฆษณา 



การโฆษณาสถานพยาบาล 
การโฆษณา  เพ่ือชกัชวนให้มีผูม้าขอรบับริการ  อนั
เป็นเทจ็หรือโอ้อวดเกินความจริง หรือน่าจะก่อให้หรือ
น่าจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสาคญัเก่ียวกบั
การประกอบกิจการของสถานพยาบาล จะกระท ามิได้  

ต้องระวางโทษ   จ าคกุไม่เกินหน่ึงปี หรือปรบัไม่เกิน
สองหมื่นบาท หรือทัง้จ าทัง้ปรบั และให้ปรบัอีกวนัละ
ไม่เกินหน่ึงหม่ืนบาทนับแต่วนัท่ีฝ่าฝืนค าสัง่ 

 



นิยาม“ผู้ประกอบโรคศลิปะแผนปัจจุบัน”หมายความว่า 

“ผู้ประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบนั” 
หมายความว่า ผู้ประกอบโรคศิลปะแผน
ปัจจุบันในสาขาทนัตกรรม เภสัชกรรม การ
ผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลตามกฎหมายว่า
ด้วยการควบคุมการประกอบโรคศิลปะ 

 



 
พระราชบญัญติัยา  พ.ศ.๒๕๑๐ 

มาตรา ๔  แห่ง พระราชบญัญติัยา  พ.ศ.๒๕๑๐        

ได้ก าหนดนิยาม ไว้   
ดงัน้ี 



พระราชบญัญติัยา  พ.ศ.๒๕๑๐ 

“การประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบัน” 
หมายความว่า การประกอบโรคศิลปะโดย

อ า ศั ย ค ว า ม รู้ อั น ไ ด้ ศึ ก ษ า ต า ม ห ลั ก

วิทยาศาสตร์ 
  

 



พระราชบญัญติัยา  พ.ศ.๒๕๑๐ 

ขายปลกี ขายส่ง จ าหน่าย จ่าย แจก  

แลกเปลีย่นเพือ่ประโยชน์ในทางการค้า  

และให้หมายความรวมถงึการมีไว้เพือ่
ขายด้วย 

 



พระราชบญัญติัยา  พ.ศ.๒๕๑๐ 

“ผลิต” หมายความว่า ท า ผสม ปรุง หรือแปรสภาพ 

และหมายความรวมถึงเปลี่ยนรูปยา แบ่งยาโดยมีเจตนา

ให้เป็นยาบรรจุเสร็จ  ทั้งนี้ จะมีฉลากหรือไม่ก็ตาม 

 

 



พระราชบญัญติัยา  พ.ศ.๒๕๑๐ 

"ยาบรรจเุสรจ็"* หมายความว่า 

ยาแผนปัจจุบันหรือยาแผนโบราณที ่ได้ผลติขึน้เสร็จใน
รูปต่าง ๆ ทางเภสัชกรรม ซ่ึงบรรจุในภาชนะ หรือหีบ
ห่อ ที่ปิดหรือผนึกไว้ และมีฉลากครบถ้วนตาม
พระราชบัญญัตนีิ ้

 



พระราชบญัญติัยา  พ.ศ.๒๕๑๐ 

“ยาสามัญประจ าบ้าน” หมายความว่า ยา
แผนปัจจุบันหรือยาแผนโบราณที่รัฐมนตรี
ประกาศเป็นยาสามัญประจ าบ้าน 

 



พระราชบญัญติัยา  พ.ศ.๒๕๑๐ 

“ยาแผนปัจจุบัน” หมายความว่า ยาที่ มุ่ง
หมายส าหรับใช้ในการประกอบวิชาชีพเวช

กรรม การประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบัน 

หรือการบ าบัดโรคสัตว์ 



พระราชบญัญติัยา  พ.ศ.๒๕๑๐ 

“ยาอันตราย” หมายความว่า ยาแผน
ปัจจุบันหรือยาแผนโบราณที่รัฐมนตรี
ประกาศเป็นยาอันตราย 

 



ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต ขาย หรือน าหรือสั่งเข้ามาใน
ราชอาณาจักรซึ่งยาแผนปัจจุบัน 

มาตรา 12  ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต ขาย หรือน าหรือสั่งเข้า
มาในราชอาณาจักรซึ่งยาแผนปัจจุบันเว้นแต่จะได้รับ
ใบอนุญาตจากผู้อนุญาต 
 

 



มาตรา ๑๓   บทบัญญัติมาตรา ๑๒ ไม่ใช้บังคับแก ่
 

(๒) การผลิตยาตามใบสั่งยาของผู้ประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมหรือของผู้ประกอบโรคศิลปะที่
สั่งส าหรับคนไข้เฉพาะราย หรือตามใบสั่งยาของ
ผู้ประกอบการบ าบัดโรคสัตว์ส าหรับสัตว์เฉพาะ
ราย 

 
 
 



มาตรา ๑๓   บทบัญญัติมาตรา ๑๒ ไม่ใช้บังคับแก่ 
 

(๓) การขายยาสมุนไพรที่ไม่ใช่ยาอันตราย การขายยาสามัญ
ประจ าบ้าน การขายยาซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือ        
ผู้ประกอบโรคศิลปะในสาขาทันตกรรมขายเฉพาะส าหรับ
คนไข้ของตน หรือการขายยาซึ่งผู้ประกอบการบ าบัดโรคสัตว์
ขายส าหรับสัตว์ซึง่ตนบ าบัดหรือป้องกันโรค หรือการขายยา
ซึ่งขายโดยกระทรวง ทบวง กรม ในหน้าที่ป้องกันหรือบ าบัด
โรค สภากาชาดไทย และองค์การเภสัชกรรม 

 



การกระท าผิดในคลินิกพยาบาลและการผดุงครรภ์ 

๑.การประกอบวิชาชีพด้านเวชกรรม 

๒.กระท าผิด เก่ียวกบักฎหมายยา 

๓.กระท าผิดเกียวกบักฎหมายอาญา  

๔.กระท าผิด ฝ่าฝืนพระราชบญัญติัสถาพยาบาล 



ขอบคุณ 
 

 

 


