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คํานํา

 การจัดการความรู (Knowledge Management; 
KM) เปนทัง้ศาสตรและศลิปะท่ีกอใหเกดิการใชประโยชน
ความรูเพือ่การพฒันาองคกรอยางยัง่ยนืในดานความเปน
ศาสตร การจัดการความรูเปนเครื่องมือสรางพลังบวก
ของการรวบรวมความรูและดงึศกัยภาพของคนในองคกร
มาใชเพื่อนําไปสูการสรางนวัตกรรม ในขณะเดียวกัน 
กลไกของการจดัการความรูกไ็ดกอใหเกดิความสมัพนัธที่
ดีของคนในองคกรในดานของความเปนศลิปะ การจัดการ
ความรูตองมีเทคนิคการจัดการท่ีทําใหคนในองคกรมี
ความสุขกับการเรียนรูตามอัธยาศัย สามารถนําความรู
ไปใชประโยชนได และมคีวามตองการท่ีจะเรยีนรูอยางไมมี
ที่สิ้นสุด
 กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศลิปะ 
กรมสนบัสนนุบริการสขุภาพ เปนสวนราชการทีท่าํหนาท่ี
ท้ังเปนผูพัฒนาและบังคับใชกฎหมายการคุมครองผูบริโภค
ดานบริการสุขภาพ และเปนหนวยสนับสนุนวิชาการเพื่อ
การพัฒนาขีดความสามารถทางการแขงขันของประเทศ 
อันจะเปนประโยชนตอทั้งการเสริมสรางความม่ันคง
ทางสุขภาพของประชาชน และการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ

ทพญ.นลินา ตันตินิรามัย
ผูอํานวยการกอง

สถานพยาบาลและ
การประกอบโรคศิลปะ
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สุขภาพของประเทศไทย ดังน้ัน ความรูท่ีอยูคูกับกองสถานพยาบาลและ
การประกอบโรคศิลปะ จึงเปนความรูเฉพาะทางที่กวางใหญและสามารถ
จัดการใหเกิดการสรางนวัตกรรมไดอยางไมมีที่สิ้นสุดเชนกัน
 หนังสือการจัดการความรู กองสถานพยาบาลและการประกอบ
โรคศิลปะ ชุดความรูที่ 1 : ระบบงานสรางคุณคา นี้ เปนชุดความรูชุดแรก 
ที่เกิดจากความรวมมือของทุกกลุมงาน ในการนําความรูสําคัญที่มีอยู
ในการปฏิบัติงานมาถายทอดใหเปนเคล็ดวิชาที่คนในองคกรจะสามารถ
เรียนรูรวมกันและพัฒนาไปสูความรูหรือเทคนิคใหมๆ เพ่ือการนําไปใช
ประโยชนตอไปได 
 คณะผูจดัทาํจึงหวังเปนอยางยิง่วา ชดุความรูชดุแรกทีไ่ดรบัการ
จัดทําขึ้นนี้ จะเปนการสรางแรงบันดาลใจใหกับคนในกองสถานพยาบาล
และการประกอบโรคศิลปะ รวมท้ังผูสนใจไดเรียนรู ทําความเขาใจและ
นําไปใชในทางปฏิบัติใหเกิดประโยชนตอการทํางานเพ่ือประเทศชาติและ
ประชาชนตอไป

ดวยความสุขใจ...
คณะทํางานจัดการความรู 

กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ 
(KM Team สพรศ.)

สิงหาคม 2564



5การจัดการความรู 
(Knowledge Management)

สารบัญ

บทนํา

แนวทางการยื่นขออนุมัติโรงพยาบาลสนาม กรณีโรงแรม (Hospitel) 
สําหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เปนการชั่วคราว 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

การจัดการขอมูลเพื่อบริการประชาชน

การกระจายตัวของสถานพยาบาลที่ใหบริการดานเทคโนโลยี
ชวยการเจริญพันธุทางการแพทย รองรับศักยภาพในการใหบริการ

ของประเทศไทย

การพัฒนาระบบการรับสมัครสอบเพื่อขอขึ้นทะเบียนเปน
ผูประกอบโรคศิลปะผานทางออนไลน

แนวทางการปฏิบัติของคลินิกความงาม ในการเฝาระวัง
การแพรกระจายและคัดกรอง“โรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)”

การศึกษาความเชื่อมั่นของประชาชนในการรับบริการสุขภาพ
จากโรงพยาบาลภาครัฐและภาคเอกชน ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

การแพทยกาวหนาสาขาเวชศาสตรจีโนม : Genomic Medicine

9
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61

77

39

17

5

กระบวนการสมัครสอบความรูเพ่ือขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต
เปนผูประกอบโรคศลิปะ สาขาการแพทยแผนจนี ผานระบบออนไลน
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บทนํา

การจัดการความรู (Knowledge Management; KM)

 การจัดการความรูเปนคําท่ีไดยินบอยในวงการตางๆ โดยเกิดการยอมรับวา
ความรูมิไดมีเฉพาะในตําราและในตัวผูเชี่ยวชาญเทานั้น แตยังมีความรูมากมาย
มหาศาลที่เกิดอยูในตัวของผูปฏิบัติงาน อันเกิดจากประสบการณทํางานจริง
ที่สั่งสมมาอยางตอเนื่องสอดคลองกับสภาพความเปนจริงในการปฏิบัติงาน 
ซ่ึงความรูเหลานี้สามารถนํามาใชใหเปนประโยชนในการพัฒนาระบบการทํางาน 
เพือ่เปนการเพิม่ประสทิธภิาพและประสทิธผิล สามารถพสิจูนไดจรงิ โดยจัดทาํเปน
กระบวนการที่เปนวงจรตอเนื่อง ผลของการนําการจัดการความรูเหลานี้มาใช
จึงเกิดการพัฒนางานและพัฒนาคนไดอยางสมํ่าเสมอ บรรลุเปาหมายที่สําคัญ
ไดสําเร็จ ซึ่งในกระบวนการดังกลาว มีหลักการสําคัญ 4 ประการ ไดแก
 1) การใหคนหลากหลายทกัษะ หลากหลายวธิคีดิ วเิคราะห มาทาํงาน
รวมกันอยางสรางสรรค
 2) รวมมือกันพัฒนาวิธีการทํางานในรูปแบบใหมๆ
 3) เกิดการทดลองและเรยีนรู เปนกจิกรรมทีท่าํใหผูปฏบิตังิานมคีวามสขุ
 4) นําความรูจากภายนอกมาใชเพื่อพัฒนาตนเอง

 กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศลิปะ โดยกลุมสงเสรมิวิชาการ
และมาตรฐานภาครัฐ ตระหนักถึงความสําคัญและโอกาสของการจัดการความรู
ในองคกร ซึ่งเกิดจากการสั่งสมผลงานและประสบการณของคนทํางานที่มี
ความสําคัญตอการขับเคลื่อนระบบคุมครองผูบริโภคดานบริการสุขภาพและ
การเพิม่ขดีความสามารถทางการแขงขนัดานบรกิารสขุภาพไทย จึงไดจัดการความรู
ที่มีอยูในองคกรเปนชุดความรูตอเนื่องกัน ประกอบดวย
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 หนังสือการจัดการความรู ชุดที่ 1: ระบบงานสรางคุณคานี้ 
เปนหนังสือเลมแรกที่จัดทําขึ้นในปงบประมาณ 2564 โดยความตั้งใจและ
รวมมืออยางแข็งขันของคณะทํางานจัดการความรู กองสถานพยาบาล
และการประกอบโรคศลิปะ ทีท่าํงานรวมกนัในการคดัสรร เรียบเรียงเน้ือหา
ความรูทีม่อียูในแตละกลุมงาน ออกมาเปนชุดความรูเลมแรก ซึง่คณะทาํงาน
มคีวามคาดหวงัวา ผูอานจะไดรบัขอมลูสาํคญัของการทาํงานซึง่เปนผลผลติ
ในภารกจิของกองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศลิปะ สามารถเรยีนรู 
เขาใจ นําไปใชใหเกิดประโยชนท้ังตอการปฏิบัติงานและการสื่อสารไปยัง
ประชาชน และคณะทํางานฯ จะไดผลิตสื่อความรูเหลานี้ไปพรอมกับ
กระบวนการจัดการความรูภายในองคกรใหดีและทันสมัยยิ่งๆ ขึ้น ตอไป
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ทิพวัลย หงษพงษ
ชยาภรณ ศรีสมุทรนาค
กลุมสงเสริมและพัฒนาการประกอบโรคศิลปะ

การพัฒนาระบบการรับสมัครสอบ

เพ� อขอขึ้นทะเบียนเปนผูประกอบโรคศิลปะ

ผานทางออนไลน

บทนํา 

 กลุมสงเสริมและพัฒนาการประกอบโรคศิลปะ กองสถานพยาบาล
และการประกอบโรคศิลปะ ใหความสําคัญตอการจัดการความรูและ
การพัฒนางานประจําสูงานวิชาการและการวิจัย (R2R) โดยไดพยายามคนคิด 
โดยการหาเครื่องมือใหมๆ มาใชเพื่ออํานวยความสะดวกในการทํางาน
ใหแกบคุคลากรและผูรบับรกิารใหไดรบับรกิารท่ีมคีวามรวดเร็ว สะดวกและ
เกิดความถูกตองในการจัดการดานขอมูลใหเปนไปตามเปาหมายท่ีต้ังไว 
ซ่ึงกลุมสงเสริมและพัฒนาการประกอบโรคศิลปะไดมีความรวมมือและ
ทํางานเชิงบูรณาการรวมกับกลุมงานอ่ืนในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
และธนาคารพาณิชย เพื่อรวมกันออกแบบและพัฒนาระบบปฏิบัติการ
ธรุกรรมทางอเิลก็ทรอนกิสของระบบการรบัสมคัรสอบเพือ่ขอขึน้ทะเบยีน
เปนผูประกอบโรคศิลปะ ซ่ึงถือเปนการปรับโฉมของระบบการรับสมัครสอบฯ 
อนัเปนอาํนาจหนาท่ีตามกฎหมายของกองสถานพยาบาลและการประกอบ
โรคศิลปะที่พัฒนาอยางสอดคลองรองรับนโยบายไทยแลนด 4.0 โดยใช
ความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศในการเพิ่มประสิทธิภาพและ
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สภาพปญหาที่มีมา

 ตามที่ พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 และ
ทีแ่กไขเพิม่เตมิไดบญัญตัไิววา  “ผูประกอบโรคศลิปะ” หมายความวา บคุคล
ซึ่งไดขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะ โดยมีคณะ
กรรมการวิชาชีพแตละสาขามีอํานาจและหนาที่ในการรับข้ึนทะเบียนและ
ออกใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศลิปะในสาขาน้ันๆ โดยมกีารยืน่แบบคาํขอ
เพื่อรับสมัครสอบเพื่อขอขึ้นทะเบียนเปนผูประกอบโรคศิลปะ ตามแบบที่
คณะกรรมการวิชาชพีกาํหนดไว พรอมดวยเอกสารและหลกัฐานตามทีร่ะบุไว
ในแบบคําขอ โดยผูมีภูมิลําเนาในกรุงเทพมหานครใหยื่นตอผูอํานวยการ
กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศลิปะ  ผูทีม่ภีมูลิาํเนาในสวนภมิูภาค
ใหยื่นตอนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด หรือผูอํานวยการกองสถานพยาบาล
และการประกอบโรคศิลปะ 
 จะเห็นไดวา วิธีปฏิบัติในการยื่นแบบคําขอเพ่ือรับสมัครสอบฯ 
ตามบทบัญญัติของกฎหมายดังกลาว กอใหเกิดปญหาหลายกรณี เชน 
ผูขอรับบริการตองเสียเวลาและเสียเงินเดินทางเพื่อมาสมัครสอบฯ รวมทั้ง
บางครั้งการยื่นหลักฐานตอเจาหนาท่ี ท่ีสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ซึ่งมีภารกิจหลายดาน ทําใหเจาหนาที่ลืมสงหรือสงเอกสารใหกับผูขอรับ
บริการลาชา นอกจากนี้ เอกสารการรับสมัครสอบฯ ที่สงมาจากตางจังหวัด
มีการตกหลน ลาชาไมครบถวน สวนผูที่เขามายื่นเอกสารดวยตนอง
ที่ศูนยบริการแบบเบ็ดเสร็จ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ บางคนนําเอกสาร

อํานวยความสะดวกตอผูรับบริการ   ใหสามารถใชบริการที่สะดวก รวดเร็ว
และประหยัดไดมากข้ึน เจาหนาที่ภาครัฐดําเนินงานดานการจัดสอบดวย
ความสะดวก รวดเร็ว มีการควบคุมการจัดสง จัดเก็บเอกสารตางๆ และ
นําขอมูลมาใชประโยชนอยางเปนระบบ 
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มาไมครบ หรือผิดประเภท ตองเสียเวลานํากลับมาใหม ทําใหผูรับสมัครฯ 
สูญเสียเวลา โอกาส อีกท้ังการเดินทางไปมายังเปนความเส่ียงตอการ
แพรกระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่กําลังแพรระบาด
ในปจจุบัน

 จากสภาพปญหาดังกลาว กลุมสงเสริมและพัฒนาการประกอบ
โรคศิลปะ จึงไดรวมกนัระดมความคดิและดาํเนนิการเพือ่แกไขปญหา ดวย
การนาํเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชในการเพิม่ประสทิธิภาพของระบบการจัด
สอบ และหารือรวมกับกลุมแผนงานและประเมินผล กองสถานพยาบาล
และการประกอบโรคศิลปะ กลุมงานสารสนเทศ กลุมคลัง กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ และธนาคารกรงุไทย เพือ่ออกแบบและพฒันาระบบปฏบิตัิ
การของการรับสมัครเพื่อขอขึ้นทะเบียนเปนผูประกอบโรคศิลปะของ
ประเทศไทย 
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กระบวนการพัฒนาระบบการรับสมัครผานทาง

ออนไลน มีดังนี้

 1. เขาใจปญหา กลุมงานตระหนักวา การรับสมัครสอบฯ แบบเดิม
ไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ 
 2. ศึกษาความเปนไปได เมื่อพบปญหาและตัดสินใจวาควรเกิด
การพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยไมเสียคาใชจายมาก ใชเวลาทํางานนอยลง
แตยังคงประสิทธิภาพสูงสุด
 3. การวเิคราะห เร่ิมศกึษาต้ังแตระบบการทาํงานเดิม จะเปล่ียนแปลง
ไปสูระบบการรับสมัครฯ ใหมไดอยางไร ตองใชเทคโนโลยีใดเขามาจัดการ
 4. การออกแบบ จากการหารือกับหลายหนวยงาน ไดชวยการออกแบบ
ระบบการรับสมัครฯ โดยการสรางแพลตฟอรมมารองรับ (เปนโปรแกรมท่ีไมมี
คาใชจาย) 
 5. การพัฒนาระบบ ใหเจาหนาท่ีกลุมงานฯ ไดทดลองใชระบบ
และแกไขความถูกตอง กอนการดําเนินการจริงไมใหเกิดความผิดพลาด
 6. การปรับเปลี่ยน การนําระบบการรับสมัครสอบฯ เขามาใช ไดทํา
อยางคอยเปนคอยไป ในระยะแรก คณะกรรมการวิชาชีพฯ ยังคงใหใชระบบ
การรับสมัครสอบฯ แบบเดิมควบคูกับการรับสมัครออนไลน เมื่อการรับสมัคร
ออนไลนประสบความสําเร็จในปถัดมา บางสาขาวิชาชีพฯ จึงใชระบบการรับ
สมัครออนไลนเพียงระบบเดียว
 7. การประเมินผล ตองมีการวิเคราะหระบบอยางตอเนื่อง และ
มกีารพัฒนา แกไขเพิม่เตมิ และศกึษาผลกระทบเพือ่ใหผูบรหิารและผูปฏบิตังิาน
ใชตัดสินใจตอไปในอนาคต
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ปญหาและอุปสรรคที่มีผลตอระยะเวลาของการพัฒนา

ระบบปฏิบัติการ

 1. ความแตกตางระหวางบุคคล ความแตกตางทางความคิดของ
ผูปฏิบัติ ทําใหมุมมองตอการทํางานแตกตางกันไป ตองใชเวลาในการปรับ
ความเขาใจใหสอดคลองและสมเหตุผลและใหเกียรติซึ่งกัน
 2. ความไมเทาเทียมกันในการมีสวนรวม เนื่องจากเวลาวาง
เพ่ือประชุมหารือของแตละกลุมหรือหนวยงานท่ีเขามามีสวนรวมไมตรงกัน 
การจัดสรรหนาที่ความรับผิดชอบจึงมีความแตกตางกันออกไป 
 3. การขาดแคลนทางเลือก ดวยงบประมาณท่ีมีอยูอยางจํากัด 
จึงตองทํางานโดยใหมีประสิทธิภาพสูง โดยไมมีทางเลือกของการพัฒนาระบบ
เทาที่ควร
 4. การประชาสัมพันธใหผูรบับรกิารเขาใจ และปฏบิตัติามขัน้ตอน
ไดอยางถูกตอง ครบถวนยังไมมีประสิทธิภาพเทาท่ีควร เน่ืองดวยขอจํากัดขางตน  
 5. การดําเนนิการในระยะยาวใหมปีระสทิธภิาพสงู จําเปนตองได
รับงบประมาณสนับสนุนอยางเพียงพอ
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สรุป

 การจัดการความรูดานการพัฒนาระบบการรับสมัครสอบเพื่อขอ
ขึ้นทะเบียนเปนผูประกอบโรคศิลปะผานทางออนไลน เปนการแสดงใหเห็น
ถงึวสิยัทศันการพฒันาและศกัยภาพทางวชิาการของหวัหนากลุมและสมาชกิ
ในกลุมสงเสริมและพัฒนาการประกอบโรคศิลปะ กองสถานพยาบาลและ
การประกอบโรคศิลปะ ที่มีภารกิจหลักของการทําหนาท่ีตามกฎหมายภาย
ใตพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ.2542 ใหสามารถนําเสนอ
ผลการดําเนินงานที่พัฒนาอยางพลิกโฉมและกาวหนาจากการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศ  เขามาใชประโยชน
 ปจจยัแหงความสาํเรจ็ทีส่าํคญัของการจดัการความรูของกลุมงานฯ 
คอื การเปดใจแลกเปลีย่นเรยีนรูและยอมรบัการเปล่ียนแปลง ซ่ึงกอใหเกดิพลัง
แหงความรวมมอืรวมใจกนัในการปรบัปรงุวธิกีารทาํงานเพ่ือมุงไปสูเปาหมาย
สําคัญของการพัฒนากระบวนงานตามกฎหมายใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
ผูปฏิบัติงานมีคุณภาพการทํางานท่ีดีข้ึน และเกิดเปนวงจรของการทํางาน
เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพและประสทิธผิลตอเนือ่งกนัอยางสม่ําเสมอตอไปในระยะ
ยาว และที่สําคัญ การพัฒนาระบบการรับสมัครสอบเพื่อขอขึ้นทะเบียนเปน
ผูประกอบโรคศลิปะผานทางออนไลนของกลุมสงเสรมิและพฒันาการประกอบ
โรคศิลปะนี้ เปนผลสําเร็จตนแบบของ การทํางานบริการประชาชนโดยการ
ทําหนาท่ีตามกฎหมายทีแ่สดงใหเหน็ถงึความรวมมอืเชิงบรูณาการรวมกบักลุม
งานอืน่ ๆ  ทัง้ในและนอกสงักัดกรมสนบัสนนุบรกิารสุขภาพ ท่ีไดกอใหเกดิการ
เรียนรูและขยายผลเพื่อการพัฒนาโดยมีประชาชนเปนศูนยกลางอยางไมสิ้น
สุด เสริมสรางความเขมแข็งในองคความรูสั่งสมของกองสถานพยาบาลและ
การประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ท่ีพรอมจะนํามาใชประโยชน
ไดอยางเหมาะสมกับยุคสมัย กาวหนาและพัฒนาตอไปไดอยางยั่งยืน  
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บทนํา

 “การประกอบโรคศิลปะ ตามพระราชบัญญัติการประกอบ
โรคศิลปะ พ.ศ. 2542 หมายความวา การประกอบวิชาชีพที่กระทํา
หรือมุงหมายจะกระทําตอมนุษยเกี่ยวกับการตรวจโรค การวินิจฉัยโรค 
การบําบัดโรค การปองกันโรค การสงเสริมและการฟนฟูสุขภาพ 
การผดุงครรภ แตไมรวมถึงการประกอบวิชาชีพทางการแพทยและ
สาธารณสุขอื่นตามกฎหมายวาดวยการนั้นๆ” (1)

 “ผูประกอบโรคศิลปะ ตามพระราชบัญญัติการประกอบโรค
ศิลปะ พ.ศ. 2542 หมายความวา บคุคลซึง่ไดข้ึนทะเบยีนและรับใบอนญุาต
เปนผูประกอบโรคศิลปะจากคณะกรรมการวิชาชีพ” (1)

จิณณา  สุวรรณ
อารีวรรณ  ปนแกว
กลุมพัฒนาศาสตรและการแพทยทางเลือก

กระบวนการสมัครสอบความรู

เพ� อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปน

ผูประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทยแผนจีน 

ผานระบบออนไลน
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 การสมคัรสอบความรูผานระบบออนไลน เปนการยืน่ความประสงค
ของผูสมคัรทีต่องการสอบความรู ในการทีจ่ะขอขึน้ทะเบยีนและรบัใบอนญุาต
เปนผูประกอบโรคศิลปะ โดยมีการยื่นความประสงคผานระบบอินเตอรเน็ต 
ซึ่งเปนการอํานวยความสะดวกในการยื่นคํารองของผูที่อาศัยอยูตางจังหวัด 
หรอืผูทีไ่มสะดวกในการเดนิทางมาสมคัรสอบความรูดวยตนเองทีก่รมสนบัสนนุ
บริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
 ซึง่ผูทีจ่ะไดรบัการขึน้ทะเบยีนเปนผูประกอบโรคศลิปะนัน้ จะตองเปน
ผูที่สอบผานในรายวิชาความรูตามที่คณะกรรมการวิชาชีพกําหนด และ
ในแตละรายวิชาตองไดคะแนนรวมกันไมตํ่ากวารอยละ 60 ผูเขาสอบ
ตองสอบผานเกณฑดังกลาว จึงจะถือวาสอบผานและเปนผูมีคุณสมบัติ
เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย
แผนจีนได กรณีสอบไมผานเกณฑ สามารถเก็บคะแนนหมวดวิชาที่ผานไว
ไดอีก 3 ครั้งตอเน่ืองกันนับแตเริ่มมีการเก็บคะแนนครั้งแรกหากครบจํานวน
ดังกลาวแลวยังไมสามารถสอบผานครบทุกหมวดวิชา การเก็บคะแนนนั้น 
เปนอันสิ้นสุดลงและจะตองเริ่มตนสอบใหมทุกหมวดวิชา การจัดการความรู 
เรื่อง กระบวนการสมัครสอบความรูเพื่อขอขึ้นทะเบียน และรับใบอนุญาต
เปนผูประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทยแผนจีนผานระบบออนไลนนี้ 
มีวัตถุประสงคเพื่อรวบรวมเนื้อหาสาระเกี่ยวกับคุณสมบัติ และความรู
ในวิชาชีพ เอกสารและหลักฐานที่จะตองเตรียมเพ่ือใชในการสมัครสอบ 
ขัน้ตอนการสมคัรสอบผานระบบออนไลน คาธรรมเนยีมการสมคัรสอบ รวมไปถึง
ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาต ผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแผนจีน 
เมื่อผูสมัครสอบสามารถสอบผานตามเกณฑท่ีกําหนด เพื่อใหเปนแนวทาง
มาตรฐานในการดําเนินการตามกฎหมายท่ีมีเจตนารมณวาดวยการคุมครอง
ผูบริโภคดานบริการสุขภาพและสงเสริมพัฒนาการประกอบโรคศิลปะ
ของประเทศไทยใหมีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากลตอไป
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กระบวนการสมัครสอบความรู้ เพื่อขอขึ้นทะเบียนและ

รบัใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทยแผนจนี 

ผานระบบออนไลน

 ตามความในพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 
มาตรา 32 ซึง่แกไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตักิารประกอบโรคศิลปะ (ฉบบัที ่3) 
พ.ศ. 2550 และมาตรา 33 (7) ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการ
ประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556 ไดกําหนดใหผูขอขึ้นทะเบียนและ
รบัใบอนญุาตเปนผูประกอบโรคศลิปะสาขาการแพทยแผนจนีตองมคีวามรูใน
วชิาชีพ คือ เปนผูไดรบัปรญิญาสาขาการแพทยแผนจนี จากสถาบนัการศกึษา
ทีค่ณะกรรมการวชิาชพีสาขาการแพทยแผนจนีรบัรองและตองสอบผานความ
รูตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย
แผนจีนกาํหนด สาํหรบัผูสําเรจ็การศกึษาจากตางประเทศซึง่มไิดมสัีญชาตไิทย
ตองไดรับอนุญาตใหประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแผนจีนจากประเทศ
ที่สําเร็จการศึกษาดวย ดังน้ัน คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทยแผนจีน 
จึงไดกาํหนดหลกัเกณฑ วธิกีาร และเงือ่นไขในการรบัสมคัรและการสอบความรู 
เพือ่ขอขึน้ทะเบียนและรบัใบอนุญาตเปน ผูประกอบโรคศลิปะสาขาการแพทย
แผนจีนในแตละปไว ดังนี้ (1)
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 คุณสมบัติและความรูในวิชาชีพ
 ผูมีสิทธิขอสอบความรูเพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปน
ผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแผนจีน ตองมีคุณสมบัติครบถวน
และไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 32 แหงพระราชบัญญัติการประกอบ
โรคศิลปะ พ.ศ. 2542 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการประกอบ
โรคศิลปะ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550 ดังนี้
 1) อายุไมตํ่ากวายี่สิบปบริบูรณ
 2) ไดรับปริญญาสาขาการแพทยแผนจีน จากสถาบันการศึกษา
ที่คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทยแผนจีนรับรองสําหรับผูสําเร็จ
การศึกษาจากตางประเทศ ซ่ึงมิไดมีสัญชาติไทยตองไดรับใบอนุญาต
เปนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแผนจีนจากประเทศท่ีสําเร็จ
การศึกษาดวย
 3) ไมเปนผูมีความประพฤติเสียหาย ซ่ึงคณะกรรมการวิชาชีพ
สาขาการแพทยแผนจีน เห็นวาจะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์
แหงวิชาชีพ
 4) ไม เคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่ สุด ในคดีที่
คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทยแผนจีนเห็นวา อาจจะนํามาซ่ึง
ความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพ
 5) ไมเปนผูติดยาเสพติดใหโทษ
 6) ไมเปนโรคท่ีคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทยแผนจีน 
ประกาศกําหนดวาไมสมควรใหประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแผนจีน
ไดแก โรคเรื้อนในระยะติดตอหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเปนที่นารังเกียจ
แกสังคม วัณโรคในระยะอันตราย โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏอาการ
เปนที่นารังเกียจแกสังคม
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 7) โรคพิษสุราเร้ือรัง และโรคอ่ืนซ่ึงคณะกรรมการวิชาชีพ
สาขาการแพทยแผนจีนพิจารณาเห็นวาเปนอุปสรรคตอการประกอบ
โรคศิลปะสาขาการแพทยแผนจีน
 8) ไมเปนคนวิกลจริต หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ

 เอกสารและหลักฐานที่ใชในการสมัครสอบ
 ผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทย
 ผูสมคัรสอบตองยืน่คาํขอตามแบบทีค่ณะกรรมการวชิาชพีกําหนด
โดยกรอกรายละเอียดในคําขอใหถูกตองและครบถวนพรอมเอกสารอื่น
ทีผู่สมคัรตองลงชือ่รบัรองสาํเนาถกูตองทกุฉบบั และตองนาํเอกสารฉบบัจริง
มาแสดงในวันสมัครดังตอไปนี้
 1) คํารองขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบ
โรคศิลปะสาขาการแพทยแผนจนี (แบบ พจ.1) และลงลายมอืชือ่ผูยืน่คาํรอง 
จํานวน 1 ชุด
 2) รูปถายหนาตรง ทาปกติ ไมสวมหมวก หรือแวนตาดํา 
ถายไวไมเกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 3 รูป หามใชรูปถายชนิด
โพลารอยดหรือรูปถายที่ไมไดมาตรฐาน
 3) สําเนาภาพถายบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาภาพถาย
หนังสือเดินทาง (Passport) จํานวน 1 ฉบับ
 4) สาํเนาภาพถายทะเบยีนบานท่ีมชีือ่ผูสมคัร หรือสําเนาภาพถาย
หนังสือรับรองถิ่นที่อยู จํานวน 1 ฉบับ
 5) สําเนาภาพถายใบปริญญาบัตรสาขาการแพทยแผนจีน 
หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิวาสําเร็จการศึกษาในสาขาดังกลาว ฉบับจริง 
จากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่คณะกรรมการวิชาชีพ
สาขาการแพทยแผนจีนรับรอง (เฉพาะกรณีที่ยังไมไดรับปริญญา) 
จํานวน 1 ฉบับ
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 6) หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ เพ่ือขอขึ้นทะเบียนและ
รับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะไมเกิน 6 เดือน (ตามแบบที่กําหนด 
โดยประทบัตราโรงพยาบาลหรอืสถานพยาบาลทีร่บัการตรวจสุขภาพดวย) 
จํานวน 1 ฉบับ
 7) ซองจดหมายยาว (ขนาด 11 ซม.*23 ซม.) ติดแสตมป 30 บาท
จํานวน 1 ซอง พรอมจาหนาซองถึงตนเองใหครบถวน และกรอกขอความ
ลงในแบบฟอรมไปรษณียใบตอบรับในประเทศ
 8) หลักฐานอื่น ๆ (ถามี) เชน หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล 
ทะเบียนสมรส เปนตน

 ผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาตางประเทศ
 ผูสมัครสอบตองยื่นคําขอตามแบบที่คณะกรรมการวิชาชีพ
กาํหนดโดยกรอกรายละเอยีดในคาํขอใหถกูตองและครบถวนพรอมเอกสาร
อื่นที่ผูสมัครตองลงชื่อรับรองสําเนาถูกตองทุกฉบับและตองนําเอกสาร
ฉบับจริงมาแสดงในวันสมัคร ดังตอไปนี้

 กรณีบุคคลสัญชาติไทย
 1) คํารองขอข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรค
ศิลปะสาขาการแพทยแผนจีน (แบบ พจ.1) และลงลายมือชื่อผูยื่นคํารอง 
จํานวน 1 ชุด
 2) รูปถายหนาตรง ทาปกติ ไมสวมหมวก หรือแวนตาดํา 
ถายไวไมเกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 3 รูป  หามใชรูปถายชนิด
โพลารอยดหรือรูปถายที่ไมไดมาตรฐาน
 3) สําเนาภาพถายบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ
 4) สําเนาภาพถายทะเบียนบานที่มีชื่อผูสมัคร จํานวน 1 ฉบับ
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 5) สําเนาภาพถายใบปริญญาบัตรสาขาการแพทยแผนจีนและ
ฉบับจริง หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิวาสําเร็จการศึกษาในสาขาดังกลาว
ฉบับจริง จากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่คณะกรรมการ
วิชาชีพสาขาการแพทยแผนจีนรับรอง (เฉพาะกรณีท่ียังไมไดรับปริญญา)
พรอมแปลและรับรองเอกสารหลักฐานสําเร็จการศึกษาจากกระทรวง
การตางประเทศของประเทศไทย
 6) สําเนาภาพถายใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) 
และฉบับจริง ท่ีมีตราประทับของสถาบัน เพื่อตรวจสอบ พรอมแปล
และรบัรองเอกสารหลกัฐานสาํเรจ็การศกึษาจากกระทรวงการตางประเทศ
ของประเทศไทย
 7) หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ เพื่อขอขึ้นทะเบียนและ
รับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะไมเกิน 6 เดือน (ตามแบบที่กําหนด 
โดยประทบัตราโรงพยาบาลหรอืสถานพยาบาลทีรั่บการตรวจสุขภาพดวย) 
จํานวน 1 ฉบับ
 8) ซองจดหมายยาว (ขนาด 11 ซม.*23 ซม.) ติดแสตมป 30 บาท 
จํานวน 1 ซองพรอมจาหนาซองถึงตนเองใหครบถวน และกรอกขอความ
ลงในแบบฟอรมไปรษณียใบตอบรับในประเทศ
 9) หลักฐานอื่น ๆ (ถามี) เชน หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล 
ทะเบียนสมรส เปนตน
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 กรณีบุคคลไมใชสัญชาติไทย
 1) คํารองขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรค
ศิลปะสาขาการแพทยแผนจีน (แบบ พจ.1) และลงลายมือชื่อผูยื่นคํารอง 
จํานวน 1 ชุด
 2)  รูปถายหนาตรง ทาปกติ ไมสวมหมวก หรือแวนตาดํา ถายไว
ไมเกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 3 รูป หามใชรูปถายชนิดโพลารอยด
หรือรูปถายที่ไมไดมาตรฐาน
 3)  สําเนาภาพถายหนังสือเดินทาง (Passport) จํานวน 1 ฉบับ
 4) สําเนาภาพถายทะเบียนบานที่มีชื่อผูสมัคร หรือ สําเนา
ภาพถายหนังสือรับรองถิ่นที่อยู จํานวน 1 ฉบับ
 5)  สําเนาภาพถายใบปริญญาบัตรสาขาการแพทยแผนจีนและ
ฉบับจริง จากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษา ท่ีคณะกรรมการวิชาชีพ
สาขาการแพทยแผนจีนรับรอง พรอมแปลและรับรองเอกสารหลักฐานสําเร็จ
การศึกษาเปนภาษาไทยจากกระทรวงการตางประเทศของประเทศไทย 
จํานวน 1 ฉบับ
 6) สําเนาภาพถายใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) และ
ฉบับจริงที่มีตราประทับของสถาบัน เพื่อตรวจสอบ พรอมแปลและรับรอง
เอกสารหลักฐานสําเร็จการศึกษาจากกระทรวงการตางประเทศของ
ประเทศไทย
 7) สําเนาภาพถายใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะสาขา
การแพทยแผนจนี จากประเทศทีส่าํเรจ็การศกึษา และฉบบัจริง เพือ่ตรวจสอบ
พรอมแปลและรบัรองเอกสารหลกัฐานใบอนญุาตเปนผูประกอบโรคศลิปะ
สาขาการแพทยแผนจีนเปนภาษาไทย จากกระทรวงการตางประเทศของ
ประเทศไทย จํานวน 1 ฉบับ
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 8) หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับ
ใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะไมเกิน 6 เดือน (ตามแบบท่ีกําหนด 
โดยประทับตราโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลที่รับการตรวจสุขภาพดวย) 
จํานวน 1 ฉบับ
 9)  ซองจดหมายยาว (ขนาด 11 ซม.*23 ซม.) ติดแสตมป 30 บาท 
จาํนวน 1 ซอง พรอมจาหนาซองถงึตนเองใหครบถวน และกรอกขอความลง
ในแบบฟอรมไปรษณียใบตอบรับในประเทศ
 10) หลักฐานอื่น ๆ (ถามี) เชน หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล 
ทะเบียนสมรส เปนตน

 ขั้นตอนการรับสมัครสอบความรูผานระบบออนไลน
 ผูสมัครสอบสามารถยื่นคํารองไดที่เว็บไซต https://mrd-hss.
thaijobjob.com หรือตามประกาศการรับสมัครสอบในแตละป โดยให
 1) บันทึกขอมูลการสมัคร ตามแบบ พจ.1
 2) ใหผูสมัครสั่งพิมพแบบฟอรมการชําระเงินคาธรรมเนียมสอบ 
และนําแบบฟอรมการชําระเงินไปชําระเงินที่เคานเตอรธนาคารกรุงไทย
ทุกสาขาทั่วประเทศ (เสียคาธรรมเนียมธนาคาร จํานวน 30 บาท) 
ภายในเวลาทําการของธนาคาร และชําระภายในระยะเวลาที่กําหนด
 3) พิมพคํารองขอขึ้นทะเบียนฯ ที่ไดบันทึกทางเว็บไซตแลวนั้น 
พรอมแนบหลักฐานประกอบการสมัคร และลงนามรับรองสําเนาทุกฉบับ
 4) จัดสงเอกสารหลักฐานการสมัครสอบทางไปรษณียตามท่ีอยู
และระยะเวลาท่ีกําหนด ท้ังนี้ยึดวันประทับตราไปรษณียเปนสําคัญ 
จึงจะถือวาการสมัครสอบสมบูรณ
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 คาธรรมเนียมการสมัครสอบความรู
 คาธรรมเนยีมสอบความรูผูขอขึน้ทะเบยีนและรับใบอนญุาตเปน
ผูประกอบโรคศลิปะสาขาการแพทยแผนจนี 1,000 บาท คาคํารอง 50 บาท 
รวมทั้งสิ้น 1,050บาท (หนึ่งพันหาสิบบาทถวน)

 ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะ
 หลงัจากทีผู่สมคัรสอบความรูสามารถสอบผานตามเกณฑทีค่ณะ
กรรมการวิชาชพีกาํหนดแลวสามารถตดิตอขอรบัใบอนญุาตเปนผูประกอบ
โรคศิลปะดวยตนเองไดที่ ศูนยบริการแบบเบ็ดเสร็จ กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 
 หากสอบไมผานเกณฑ สามารถยื่นคํารองขอดูคะแนนภายใน 
30 วัน นับแตวันประกาศผลสอบ และอุทธรณผลการไมรับขึ้นทะเบียนฯ
ภายใน 30 วันนับแตวันที่รับแจง

เอกสารอางอิง
(1) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข, กองกฎหมาย. (2558). 
พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม พรอม
ดวยกฎกระทรวง ระเบยีบ ประกาศกระทรวงและประกาศคณะกรรมการวชิาชพี 
(พมิพครัง้ที ่2).  กรงุเทพมหานคร: สาํนกังานกจิการโรงพิมพ องคการสงเคราะห
ทหารผานศึก.
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 พระราชบัญญัติคุมครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีชวยการ
เจรญิพันธุทางการแพทย พ.ศ. 2558 เปนกฎหมายดานการคุมครองผูบรโิภค
ดานบรกิารสขุภาพ ท่ีกรมสนบัสนนุบรกิารสขุภาพเปนหนวยงานหลักในการ
ดาํเนินงานตามบทบญัญตัขิองกฎหมายทีใ่หอาํนาจแกคณะกรรมการคุมครอง
เด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุทางการแพทยมีหนาที่
ควบคุม ตรวจสอบ และกํากับดูแลการใหบริการเกี่ยวกับเจริญพันธุทางการ
แพทยใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด
 การประกอบกจิการสถานพยาบาลท่ีใหบรกิารแกคูสมรสท่ีประสงค
จะมีบุตรโดยอาศัยเทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุทางการแพทยมีการเติบโต
ทางธรุกจิอยางตอเนือ่ง โดยในป พ.ศ. 2563  มสีถานพยาบาลทัง้ภาครัฐและ
เอกชนทีผ่านการรบัรองมาตรฐานการใหบรกิารเทคโนโลยชีวยการเจรญิพนัธุ
ทางการแพทย จาํนวนทัง้ส้ิน 103 แหง ทัง้น้ีสามารถจาํแนกสถานพยาบาลที่
ใหบริการดานเทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุทางการแพทยได ดังนี้

การกระจายตัวของสถานพยาบาล

ที่ใหบริการดานเทคโนโลยี

ชวยการเจริญพันธุทางการแพทย 

รองรับศักยภาพในการใหบริการของประเทศไทย

สาธิตา ประเสริฐสังข
ศุจินทรา ชูเจริญพิพัฒน
ชยาวี  กาญวัฒนกิจ
และเจาหนาที่กลุมคุมครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยี
ชวยการเจริญพันธุทางการแพทย
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 สถานพยาบาลที่ใหบริการดานเทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุ
ทางการแพทย จําแนกตามประเภทสถานพยาบาล พบวา สถานพยาบาลที่
ใหบรกิารดานเทคโนโลยชีวยการเจรญิพนัธุทางการแพทยสวนใหญเปนสถาน
พยาบาลเอกชน คิดเปนรอยละ 85.44  และสถานพยาบาลภาครัฐ คิดเปน
รอยละ 14.56

ตารางท่ี 2 แสดงจาํนวน รอยละ ขอมลูของสถานพยาบาลทีใ่หบรกิารดาน
เทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุทางการแพทย จําแนกตามประเภทสถาน
พยาบาลตามพ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ.2541 (n = 103)      

ตารางที่ 1 แสดงจํานวน รอยละ ขอมูลของสถานพยาบาลที่ใหบริการดาน
เทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุทางการแพทย จําแนกตามประเภทของสถาน
พยาบาล (n = 103)

ขอมูลสถานพยาบาล จํานวน (แหง) รอยละ
สถานพยาบาลเอกชน 88 85.44
สถานพยาบาลภาครัฐ 15 14.56      

ขอมูลสถานพยาบาล จํานวน (แหง) รอยละ
สถานพยาบาลเอกชนประเภทที่รับผูปวย 31 30.10
ไวคางคืน
สถานพยาบาลเอกชนประเภทที่ไมรับผูปวย  57 55.34
ไวคางคืน (คลินิก) 
สถานพยาบาลภาครัฐ 15 14.56
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ภาพที่ 1  ภาพแสดงประเภทของสถานพยาบาลที่ใหบริการดานเทคโนโลยีชวยการเจริญ

พันธุทางการแพทย  (ขอมูล ณ ธันวาคม 2563)

ตารางที่ 3 จํานวน รอยละขอมูลของสถานพยาบาลที่ใหบริการดาน
เทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุทางการแพทย จําแนกตามภูมิภาค (n = 103)

ขอมูลสถานพยาบาล จํานวน (แหง) รอยละ
ภาคเหนือ   4 3.88
ภาคกลาง   81 78.64
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 8 7.77
ภาคตะวันออก 3 2.91
ภาคตะวันตก  0 0.00
ภาคใต   7 6.80

 จากตารางที่ 3 สถานพยาบาลที่ใหบริการดานเทคโนโลยีชวยการ
เจริญพันธุทางการแพทย สวนใหญอยูในภาคกลาง คิดเปนรอยละ 78.64 รอง
ลงมาคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คิดเปนรอยละ 7.77  และภาคใต คิดเปน
รอยละ 6.80
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ตารางที่ 4 จํานวน รอยละ ขอมูลของสถานพยาบาลที่ใหบริการดาน
เทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุทางการแพทย จําแนกตามจังหวัด (n = 103)

ขอมูลสถานพยาบาล จํานวน  รอยละ
ภาคเหนือ   
จังหวัดเชียงราย 1 0.97
จังหวัดแมฮองสอน 0 0
จังหวัดเชียงใหม 3 2.91
จังหวัดลําพูน  0 0
จังหวัดลําปาง  0 0
จังหวัดพะเยา  0 0
จังหวัดนาน  0 0
จังหวัดแพร  0 0
จังหวัดอุตรดิตถ 0 0
ภาคกลาง  
กรุงเทพมหานคร 74 71.84
จังหวัดนนทบุรี 1 0.97
จังหวัดนครปฐม 0 0
จังหวัดปทุมธานี 1 0.97
จังหวัดสมุทรสาคร 1 0.97
จังหวัดสมุทรปราการ 0 0
จังหวัดนครสรรค 0 0
จังหวัดอุทัยธานี 0 0
จังหวัดชัยนาท 0 0
จังหวัดสิงหบุรี 0 0
จังหวัดลพบุรี  0 0
จังหวัดอางทอง 0 0



33การจัดการความรู 
(Knowledge Management)

ขอมูลสถานพยาบาล จํานวน รอยละ
ภาคกลาง (ตอ)
จังหวัดสระบุรี 0 0
จังหวัดสุพรรณบุรี 0 0
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 0 0
จังหวัดสมุทรสงคราม 0 0
จังหวัดสุโขทัย 0 0
จังหวัดกําแพงเพชร 0 0
จังหวัดพิษณุโลก 3 2.91
จังหวัดพิจิตร  0 0
จังหวัดเพชรบูรณ 0 0
จังหวัดนครนายก 1 0.97
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
จังหวัดหนองคาย 0 0
จังหวัดเลย  0 0
จังหวัดหนองบัวลําภู 0 0
จังหวัดอุดรธานี 2 1.94
จังหวัดสกลนคร 0 0
จังหวัดนครพนม 0 0
จังหวัดมุกดาหาร 0 0
จังหวัดขอนแกน 2 1.94
จังหวัดกาฬสินธุ 0 0
จังหวัดมหาสารคาม 0 0
จังหวัดรอยเอ็ด 0 0
จังหวัดยโสธร  0 0
จังหวัดอํานาจเจริญ 0 0
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ขอมูลสถานพยาบาล                     จํานวน รอยละ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
จังหวัดชัยภูมิ  0 0
จังหวัดนครราชสีมา 4 3.88
จังหวัดบุรีรัมย 0 0
จังหวัดสุรินทร 0 0
จังหวัดศรีสะเกษ 0 0
จังหวัดอุบลราชธานี 0 0
จังหวัดบึงกาฬ 0 0
จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 0.97
จังหวัดปราจีนบุรี 0 0
จังหวัดสระแกว 0 0
จังหวัดชลบุรี  2 1.94
จังหวัดระยอง  0 0
จังหวัดจันทบุรี 0 0
จังหวัดตราด  0 0
ภาคตะวันตก  
จังหวัดกาญจนบุรี 0 0
จังหวัดราชบุรี 0 0
จังหวัดตาก  0 0
จังหวัดเพชรบุรี 0 0
จังหวัดประจวบคีรีขันธ 0 0
ภาคใต  
จังหวัดชุมพร  0 0
จังหวัดสุราษฎรธานี 0 0
จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 0.97
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ขอมูลสถานพยาบาล จํานวน รอยละ
ภาคใต (ตอ)
จังหวัดพัทลุง  0 0
จังหวัดสงขลา 4 3.88
จังหวัดปตตานี 0 0
จังหวัดยะลา  0 0
จังหวัดนราธิวาส 0 0
จังหวัดระนอง 0 0
จังหวัดพังงา  0 0
จังหวัดภูเก็ต  2 1.94
จังหวัดกระบี่  0 0
จังหวัดตรัง  0 0
จังหวัดสตูล  0 0

 ตามตารางที่ 4  เมื่อพิจารณาจํานวนของสถานพยาบาลที่ไดรับ
อนุญาตใหบริการดานเทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุทางการแพทยในแตละ
จังหวัด พบวา
  ภาคเหนือ จังหวัดที่มีความหนาแนนของสถานพยาบาลมาก
ทีส่ดุ คอื จงัหวดัเชยีงใหม คดิเปนรอยละ 2.91  รองลงมา คอื จังหวดัเชยีงราย 
คิดเปนรอยละ 0.97 
  ภาคกลาง จังหวัดที่มีความหนาแนนของสถานพยาบาล
มากที่สุด คือ กรุงเทพมหานคร คิดเปนรอยละ 71.93 รองลงมา 
คือ จังหวัดพิษณุโลก คิดเปนรอยละ 2.91  
  ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื จงัหวดัทีม่คีวามหนาแนนของสถาน
พยาบาลมากที่สุด คือ จังหวัดนครราชสีมา คิดเปนรอยละ 3.88 รองลงมา 
คื จังหวัดขอนแกน และจังหวัดอุดร คิดเปนรอยละ 1.94 
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  ภาคตะวันออก จังหวัดที่มีความหนาแนนของสถานพยาบาล
มากท่ีสุด คือ จังหวัดชลบุรี คิดเปนรอยละ 1.94 รองลงมา คือ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
คิดเปนรอยละ 0.97
  ภาคตะวันตก ไมมีสถานพยาบาลที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน
ในการใหบริการดานเทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุทางการแพทย
  ภาคใต จังหวัดที่มีความหนาแนนของสถานพยาบาลมากที่สุด
คือจังหวัดสงขลา คิดเปน รอยละ 3.88 รองลงมาคือจังหวัดภูเก็ต 
คิดเปนรอยละ 1.94  ตามลําดับ
  ทั้งนี้  เมื่อพิจารณาในภาพรวมของประเทศไทย พบวา 
สถานพยาบาลสวนใหญตั้งอยูในเขตกรุงเทพมหานคร คิดเปนรอยละ 71.84  
รองลงมา คือ จังหวัดสงขลาและจังหวัดนครราชสีมา คิดเปนรอยละ 3.88 
รองลงมา คือ จังหวัดเชียงใหมและจังหวัดพิษณุโลก คิดเปนรอยละ 2.91 
และสามารถจําแนกสถานพยาบาลในพื้นที่จังหวัดตาง ๆ รายละเอียด
แสดงตามภาพที่ 2 

ภาพที ่2  ภาพแสดงทีต่ัง้ของสถานพยาบาลทีใ่หบรกิารดานเทคโนโลยชีวยการเจรญิ
พันธุทางการแพทยในพื้นที่จังหวัดตางๆ (ขอมูล ณ ธันวาคม 2563)
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สรุป

 การประกอบกจิการสถานพยาบาลท่ีใหบรกิารดานเทคโนโลยชีวย
การเจริญพันธุทางการแพทยของประเทศไทย เติบโตขึ้นอยางสอดคลองกับ
ความกาวหนาของเทคโนโลยทีางการแพทยรวมทัง้การเปลีย่นผานเขาสูสงัคม
ผูสูงอายุของประเทศไทย แมสถานพยาบาลจะกระจุกตัวอยูในเมืองใหญ 
แตก็เปนโอกาสของการสงเสริมการใหบริการดานเทคโนโลยีชวยการเจริญ
พันธุทางการแพทย เปนอุตสาหกรรมบริการสรางรายไดและการทองเที่ยว
เชิงสุขภาพของประเทศไทย นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมีกฎหมายเฉพาะ
ดานการคุมครองผูบริโภคดานบริการสุขภาพ ที่สรางความมั่นใจใหแกผูรับ
บริการทั้งที่เปนคนไทยและชาวตางชาติวาจะไดรับบริการดานเทคโนโลยี
ชวยการเจริญพันธุทางการแพทยที่มีคุณภาพมาตรฐาน ปลอดภัย และ
สมประโยชนตามความตั้งใจของคูสมรสที่ปรารถนาจะมีบุตร ดังนั้น 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยกลุมงานคุมครองเด็กที่เกิดโดยอาศัย
เทคโนโลยชีวยการเจรญิพนัธุทางการแพทย จงึมคีวามมุงมัน่ ต้ังใจท่ีจะสงเสริม
และสนับสนุนใหการประกอบกจิการสถานพยาบาลทีใ่หบรกิารดงักลาว ไดรบั
การยกระดับคณุภาพมาตรฐานบริการมกีารพฒันาความกาวหนาทางวชิาการ
ขั้นสูง โดยการทํางานเชิงบูรณาการรวมกับสวนราชการที่เกี่ยวของกับความ
สงบเรียบรอยภายในประเทศ และการพัฒนาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย 
เพือ่รวมกันขับเคลือ่นและดาํเนนิการใหประเทศไทยมภีาพลักษณทีดี่ดานการ
ใหบริการดานเทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุทางการแพทย อันเกิดจากการ
บังคับใชกฎหมายที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ การตอยอดความเขมแข็ง
ทางวิชาการ และความสําเร็จจากการชวยเหลือเติมเต็มความสมบูรณใหกับ
ชวิีตครอบครวัของคูสมรสท่ีปรารถนาจะมบุีตร ซึง่จะเปนการสรางทรพัยากร
มนุษยใหเปนกําลังคนแหงอนาคตที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีตอไป  
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ที่มาและความสําคัญ

  สถานการณการแพรระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 
(COVID-19) ทั่วโลกยังเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง ปจจุบันพบจํานวนผูปวย
ติดเช้ือสะสมทั้งสิ้น 133,681,724 คน รักษาหายแลว 20,870,428 คน 
และเสียชีวิตรวม 2,900,921 คน(1) สวนในประเทศไทย ซึ่งมีรายงานผูปวย
ตัง้แตเดอืนมกราคม 2563 จนถงึปจจบุนั นบัวาเปนการระบาดระลอกที ่3 
พบผูติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สะสมเพิ่มมากขึ้นอยางตอ
เนื่อง มีผูปวยติดเชื้อสะสมทั้งสิ้น 45,185 คน รักษาหายแลว 28,959 คน 
และเสียชีวิตรวม 108 คน (1) จากสถานการณการระบาดดังกลาว รัฐบาล
ไดกําหนดนโยบายและมาตรการตางๆ มากมาย เพื่อขอความรวมมือจาก
ทางภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อใหการดําเนินงานควบคุม
โรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) เปนไปอยางมปีระสทิธภิาพ เชน 
นโยบาย “อยูบาน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” และการเวนระยะหางทางสังคม 

แนวทางการปฏิบัติของ

คลินิกความงาม ในการเฝาระวัง

การแพรกระจายและคัดกรอง 

“โรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)”

จิรนันท ปททุม
เมวิกา สุขบรรพต
สุภาพร วงษานุศิษย
กลุมคุมครองผูบรโิภคดานระบบบรกิารสุขภาพ 
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(Social Distancing) นโยบายมาตรการปองกันโควิด-19 ระลอกใหม ยึดหลัก 
D-M-H-T-TD : Distancing คือ เวนระยะหางระหวางกัน M : Mask Wearing 
คือ สวมหนากากผา/หนากากอนามยัตลอดเวลา H : Hand Washing คอื ลางมอื
บอย ๆ  T : Testing คอื ตรวจวดัอณุหภมูริางกายกอนเขางาน T : Thai Cha Na 
คือ เช็กอินผานแอปพลิเคชัน "ไทยชนะ" ทุกครั้ง เมื่อเขาไปในสถานที่ตาง ๆ (2) 

จากการทบทวนการดําเนินงานตามมาตรการท่ีผานมา นับต้ังแตการระบาด
ระลอกแรกจนถึงปจจุบัน ในชวงตนของการระบาดระลอกแรกน้ัน รัฐบาลใช
มาตรการทีเ่ขมขนตามพระราชกําหนดการบรหิารราชการในสถานการณฉุกเฉิน 
(พ.ร.ก. ฉกุเฉนิ) โดยการประกาศหามบคุคลใดทัว่ประเทศออกนอกเคหะสถาน 
(เคอรฟว) ระหวางเวลา 22.00 - 04.00 น. (3) แตตอมาเมื่อสถานการณการ
ระบาดเริ่มดีขึ้น จึงมีมาตรการผอนปรนระยะแรก 5 กลุมกิจกรรม ใหดํารงไว
ซึ่งมาตรการการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) และใหประชาชนสามารถกลับมาดํารงชีวิตไดอยางปกติและ
ปลอดภยั ไดแก กจิกรรมที ่1 ตลาด กจิกรรมที ่2 รานจาํหนายอาหาร กจิกรรมที ่3  
กิจการคาปลีก-สง กิจกรรมท่ี 4 กีฬาสันทนาการ กิจกรรมที่ 5 รานตัดผม
เสริมสวย (4) และในระยะถัดมารัฐบาลโดยศูนยบริหารสถานการณการ
แพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไดบูรณาการความรวมมือกับ
หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชนไดประกาศมาตรการผอนปรนระยะที่ 2 และ 3
เพื่อผอนคลายกิจการและกิจกรรมเพื่อปองกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) และกระตุนเศรษฐกิจทางการคา แบงเปน 5 กลุม 
ดังนี้ กลุมที่ 1 กิจการคาปลีก-สง รานอาหาร รานสะดวกซื้อ(5) กลุมที่ 2 หาง
สรรพสินคา ศูนยอาหาร สวนอาหาร(6) กลุมที่ 3 คลินิกเวชกรรมความงาม ราน
เสริมสวย ศูนยพระเครื่อง(7) กลุมที่ 4-5 สถานบริการ สถานประกอบการที่มี
ลักษณะคลายสถานบริการ ผับ บาร คาราโอเกะ รานเกมและรานอินเทอรเน็ต 
สถานประกอบกิจการอาบอบนวด โรงนํ้าชา(8)
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จากมาตรการสูการปฏิบัติ

 เพื่อใหการดําเนินการตามมาตรการผอนคลายเปนไปดวยความ
เรียบรอย ดํารงไวซึ่งมาตรการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) และประชาชนสามารถดํารงชีวิตไดอยาง
ปลอดภัย กิจการและกิจกรรมในกลุมที่ 3 (คลินิกเวชกรรมความงาม) 
ที่ไดรับการผอนปรนในระยะท่ี 3 นั้น เปนภารกิจสําคัญท่ีอยูภายใตการ
ควบคุมกํากับของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 
ในฐานะผูอนุญาตใหประกอบกิจการและดําเนินการสถานพยาบาล 
ตามพระราชบญัญตัสิถานพยาบาล พ.ศ. 2541(9) ซึง่นบัวาคลนิกิเวชกรรม 
ทีม่บีรกิารเพิม่เตมิดานความงาม ถอืเปนกจิการและกิจกรรมทีม่คีวามเสีย่ง
ตอการแพรระบาดของโรคไปในหลายพื้นที่และการแพรเชื้อในสถานที่อยู
ในเกณฑปานกลางถึงสูง หากไมมีมาตรการควบคุมกํากับที่ไดมาตรฐาน
ของสถานพยาบาล และมาตรการการปองกันการระบาดของโรค 
 ดั้งนั้น กลุมงานคุมครองผูบริโภคดานระบบบริการสุขภาพ 
กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศลิปะ จงึพฒันาแนวทางการปฏบิตัิ
ของคลินิกความงาม ในการเฝาระวังและแพรกระจายและคัดกรองโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขึ้น เพื่อสรางมาตรการลดโอกาสการ
แพรเชือ้ของโรค เพิม่ประสทิธภิาพการคดักรองโรคใหเกดิความปลอดภยัใน
การใหบริการและผูเก่ียวของ ตลอดจนสามารถลดผลกระทบทางสุขภาพ
และเพิ่มความมั่นคงของประเทศ โดยมีแนวทางการปฏิบัติที่ครอบคลุม
ทั้งผูประกอบกิจการ ผูดําเนินการ และผูรับบริการ ดังนี้ 
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1)  จัดใหมีจุดคัดกรองดานนอกกอนเขาสถานพยาบาล/ในคลินิก
บริเวณหนาประตูทางเขาจัดเปนบริเวณแยก (Isolate area)

2)  จัดเตรียมหนากากอนามัย และแอลกอฮอลเจลลางมือ ให
ขอมูลความรู คําแนะนํา หรือจัดหาสื่อประชาสัมพันธการ
ปองกันการแพรกระจายเชื้อโรค

3) รกัษามาตรฐานดานสถานที ่ความปลอดภัย และการใหบริการ
ใหเปนไปตามที่ไดรับอนุญาต

4) ผูใหบริการทุกคนสวมอุปกรณปองกันตนเองขณะปฏิบัติงาน
ระมัดระวังการสัมผัสใกลชิดกับผูรับบริการ

5) จัดที่นั่งรอระยะหาง1.5 - 2 เมตร แยกระหวางผูติดตามกับ
ผูมาตรวจรักษา

6)  หองใหบรกิารตองเปน 1คนตอหอง กรณทีีเ่ปนเตียง หรือเบาะ
ตองมีมานกั้น เปนสัดสวน

7) ควรมีบริการชําระเงินท่ีปลอดภัย เพื่อลดปริมาณการพูดคุย 
สัมผัส ระหวางพนักงานกับผูรับบริการ

1)   ใหความรวมมือในการตรวจวัดอุณหภูมิรางกายกอนการใชบริการ
2) ลางมือกอนใชบริการ และหลังใชบริการดวยนํ้าสบู หรือ

แอลกอฮอลเจล
3) ปฏิบัติตามคําแนะนาของสถานพยาบาลอยางเครงครัด 

เพื่อชวยลดความเสี่ยงในการแพรกระจายเชื้อ
4)  สวมหนากากอนามัยตลอดการใชบริการตรวจรักษา
1)  คัดกรองดวยการพูดคุยสอบถามการดําเนินชีวิต 14 วันกอน
  มาพบแพทย/พยาบาล
2) รับบริการได 1 คน ตอหมอหรือตอพยาบาล 1 ทาน
3) บันทึกการคัดกรองใน OPD Card แยกออกจากการบันทึก
  ตรวจโรคปกติ

ผูประกอบการ

ผูดําเนินการ

ผูรับบริการ

ผูปฏิบัติ                                     รายละเอียด
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 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 ที่ผานมา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
ภาคเีครอืขายคลนิกิเอกชน เลขาธกิารแพทยสภา เลขาธกิารทนัตแพทยสภา และ
สมาคมแพทยผวิหนงัแหงประเทศไทย ไดจดัประชมุเตรยีมความพรอมการตรยีม
มาตรการ และแบบประเมินในการเปดสถานพยาบาล ตามมาตรการผอนปรน
ในระยะท่ี 3 กําหนดแนวทางการปฏิบัติของคลินิกความงามในการเฝาระวัง
การแพรกระจายและคัดกรองโรคไวรัส โคโรนา2019 (COVID-19) ดังนี้

ข้ันตอนใหบริการ/ 
การคัดกรอง

การปฏิบัติการ/
ใหบริการ

สถานท่ีบริการ/เคร่ืองมือ/
อุปกรณ/เฟอรนิเจอร

1. จัดใหมีจุดคัดกรอง
ดานนอกกอนเขา
สถานพยาบาล/

   ในคลินิกบริเวณหนา
ประตูทางเขาจัดเปน
บริเวณแยก (Isolate 
area)

1. ลางมือดวยเจล แอลกอฮอล
2. วัดอุณหภูมิหนาผาก
3. อุณหภูมิตองไมเกิน 
    37.5 องศา
4. หากพบวาเปนผูที่มีภาวะเสี่ยงไม

ควรใหเขาคลินิกจัดใหมีจุดนั่งพัก
รอดานนอกคลินิก/บริเวณแยก 
(Isolate area) เพื่อใหทําประวัติ
และประสานสงตอไปที่ หนวย
งานรับเรื่อง สป.คม/สสจ.

5.  กรุงเทพฯแจงสถาบันปองกัน
ควบคุมโรคเขตเมือง (สป.คม.) 
โทร 061-5186211

6.  ตางจังหวัดแจงสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.)

1. ประตูทําความสะอาด ทุก
ครั้ง

2. พื้นที่ทางเขาพนฆาเชื้อ
หรือเช็ดทําความสะอาด
ทุกครั้งที่มีการเปด-ปด
เขาออก

3. ที่จับคอยเช็ดนํ้ายาฆาเชื้อ
ที่ไดมาตรฐาน
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ข้ันตอนใหบริการ/ 
การคัดกรอง

การปฏิบัติการ/
ใหบริการ

สถานท่ีบริการ/เคร่ืองมือ/
อุปกรณ/เฟอรนิเจอร

2. จุดรับรองรอตรวจ/
Waiting Area

1. จัดที่นั่งรอระยะหาง1.5- 2 เมตร
2. แยกระหวางผูติดตามกับผูมา

ตรวจรักษา
3. จัดสรรนํ้าดื่มแบบขวดหรือแกว

สําเร็จรูปเปนบริการตนเองเปน
4. งดใชแกวนํ้าทั่วไปเสริฟ

1.  เกาอี้หรือโซฟาที่นั่งรอ
เช็ดนํ้ายาฆาเชื้อ

2. บริเวณนั่งรอจัดใหมี
อากาศ ปลอดโปรง

    ไมแออัด
3. จัดระบบเครื่องกรอง

อากาศใหเหมาะสม
4. จัดใหมีเจลแอลกอฮอล

ไวบริการตามจุดตาง ๆ 
หรือหนากากอนามัย

5. พนทําความสะอาดดวย 
alcohol ทุก 4 ชั่วโมง

3.  เวชระเบียน/เ
    คารเตอร/การจัดลง

คิวเขาตรวจตาม
    นัดหมาย

1.  คัดกรองบันทึกซักถามประวัติ
เสี่ยงของผูที่มารับบริการกอนเขา
มาใหบริการอยางนอย 14 วันไป
ทําอะไรมาบาง

3.  ชั่งนํ้าหนัก/วัดอุณหภูมิทุกครั้ง
4.  แนะนําขั้นตอนการบริการ

กําหนดจํานวนคนที่เขาบริการ
    ตอครั้ง หรือใชระบบคิวนัดหมาย

1. ทําความสะอาดอุปกรณ
ดวยนํ้ายาฆาเชื้อ

2. ควรมีพลาสติกกั้น
ระหวางผูมารับบริการกับ
พนักงานผูใหบริการ

3. social distance เสมอ

4. ตรวจหรือปรึกษา
   โดยแพทย/พยาบาล

1. คัดกรองดวยการพูดคุยสอบถาม
การดําเนินชีวิต 14 วันกอนมา
พบแพทย/พยาบาล

2. รับบริการได 1 คน ตอหมอหรือ
ตอพยาบาล 1 ทาน

3. บันทึกการคัดกรองใน OPD Card 
แยกออกจากการบันทึกตรวจ
โรคปกติ

1. รักษา social distance 
เสมอและ always 
universal protection 
(face shield, mask, 
gloves, alcohol)

2. แยกหองรับบริการของ
แตละคนใหเปนสัดสวน

    นัดเวลาใหหางกัน
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ข้ันตอนใหบริการ/ 
การคัดกรอง

การปฏิบัติการ/
ใหบริการ

สถานท่ีบริการ/เคร่ืองมือ/
อุปกรณ/เฟอรนิเจอร

5. บริการหัตถการ 
    ท้ังฝายแพทย/

พยาบาลและพนักงาน

1. การใหบริการรายหัตถการตางๆ 
ไมควรใหบริการอยูรวมกันควร
แยกแตละหอง ลูกคาหองละ 1 
คน

2. พนักงานควรมีความพรอมในการ
ใหบริการมีความรูความเขาใจ
ในการปองกันตัวจากไวรัสเปน
อยางดี

3. พนักงานควรสะอาดพรอมทํางาน
รวบผมไมใหรุงรัง ไมไวเล็บยาว 
และงดสวมเครื่องประดับทุกชนิด 
ทั้งแหวน สรอยขอมือ

4. สวมหนากากอนามัย หรือ Face 
shield และสวมถุงมือทุกครั้งที่
ใหบริการ รวมทั้งชุดคลุมกันสาร
คัดหลั่งของเหลวใชแลวทิ้ง

5.  ลางมือบอยๆกอนและหลังบริการ

1. ทําความสะอาดอุปกรณ
ตางๆดวยนํ้ายาฆาเชื้อ
ตองสะอาดปลอดเชื้ออยู
เสมอ

2. การดูแลความสะอาด
พื้นที่ เปลี่ยนผาที่ใชใน
การใหบริการใหมทุกเคส

3. การทําความสะอาดหอง
หลังใหบริการเปนอยางดี

4. มีการฉีดสเปรยฆาเชื้อ
ตามจุดใหบริการทุกครั้ง
หลังใหบริการแตละเคส

5. หองใหบริการตองมีการ
    กรองอากาศ หรือ
    ระบายอากาศที่ดี
6. พื้นที่บริการพนทําความ

สะอาดดวย alcohol 
    ทุก 4 ชั่วโมง

6. ชําระเงิน/จายยา/
    นัดตรวจ

1. จัดใหมีการชําระคาบริการแบบ
ออนไลน แทนการใชเงินสดหรือ
บัตรเครดิต

2. การโอนชําระ
3. เอกสารแนะนําการบริการ/ใบ

เสร็จ/ใบนัดตรวจ ใหทําในรูป
แบบอิเล็กทรอนิกส สงใหเปด
อานไดในมือถือ/สงอีเมล/สงSMS

4. ในกรณีชําระดวยเงินสดพรอม
เอกสารตางๆ พนักงานตองใส
ถุงมือรับ
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ข้ันตอนใหบริการ/ 
การคัดกรอง

การปฏิบัติการ/
ใหบริการ

สถานท่ีบริการ/เคร่ืองมือ/
อุปกรณ/เฟอรนิเจอร

7. อํานวยความสะดวก
อื่นๆ

1.  มีการแยกขยะติดเชื้อที่ถูกตอง
2.  บริการใหมีถุงหุมรองเทา หรือให

เปลี่ยนรองเทากอนรับบริการ
3.  รักษา social distance เสมอ
    และ always universal
    protection (face shield, 

mask, gloves, alcohol.)

1.  ทําความสะอาดทั่วไป
กอนเปดและปดคลินิก 
ดวยนํ้ายาฆาเชื้อที่ได
มาตรฐาน

2.  พนทําความสะอาดดวย 
alcohol ทุก 4 ชั่วโมง

3. จัดใหมีเจลแอลกอฮอล
ไวบริการตามจุดตาง ๆ 
ทั้งภายในและภายนอก 
คลินิก

4.  อาจใชหลอดไฟ UVC 
(Ultra Violate 

    Germicidal 
    Irradiation) 
    ในการฆาเชื้อ
    หลังปดคลินิก
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คลินิก

เวชกรรม

ความงาม 

ที่เปดใหบริการตาม

มาตรการฯ
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บทนํา

 สถานการณการระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา (COVID-19) หรือ
โรคโควิด-19 มีการแพรระบาดเปนวงกวางไปทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยดวย
นั้น สงผลใหทรัพยากรในการบริหารจัดการไมเพียงพอสําหรับการดําเนินการ 
รวมทั้งสถานพยาบาลมีพ้ืนท่ีไมเพียงพอตอการรองรับจํานวนผูปวยสําหรับ
การรกัษาพยาบาล และตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เรือ่ง สถานพยาบาล
อ่ืนซึ่งไดรับการยกเวนไมตองอยูในบังคับตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 
กรณีใหบริการเฉพาะผูปวยโรคติดตออันตรายตามกฎหมายวาดวยโรคติดตอ 
กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 
2019 (COVID-19)) เปนการชัว่คราว โดยเปนการสมควรกาํหนดสถานพยาบาล
อื่นซึ่งไดรับการยกเวนไมตองอยูในบังคับของ พระราชบัญญัติสถานพยาบาล 
พ.ศ. 2541 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. 2559เพื่อใหมีความสอดคลองกับการชวยเหลือเยียวยาผูปวยโรคติดตอ
อันตราย ตามกฎหมายวาดวยโรคติดตอกรณีโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

แนวทางการย� นขออนุม ัติ

โรงพยาบาลสนาม กรณีโรงแรม (Hospitel)

สําหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

เปนการช่ัวคราวกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

กิติยา ปดธง 
ชัญญาภัค บุณยรัตนิน 
และเจาหนาที่กลุมสงเสริมและพัฒนาสถานพยาบาล 
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หรอืโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID -19)) โดยฉกุเฉนิจาก
สถานพยาบาลตามมาตรา 33/1 และมาตรา 36 แหงพระราชบัญญัติ
สถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึง่แกไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัสิถานพยาบาล
 (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2559 อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา 6 วรรคหนึง่ แหงพระราช
บญัญตัสิถานพยาบาล พ.ศ. 2541 และมาตรา 5 วรรคหนึง่ แหงพระราชบญัญตัิ
สถานพยาบาล พ.ศ. 2541 ซึง่แกไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัสิถานพยาบาล 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จึงเห็นสมควรนําประกาศ
กระทรวงฯ เพื่อนํามาใชในการดําเนินการโรงพยาบาลสนามฯ กรณีโรงแรม 
(Hospitel)

ความหมายของ Hospitel

 Hospital หมายถึง โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลประเภทที่รับ
ผูปวยไวคางคืน
 Hotel หมายถึง โรงแรม
 ดังนั้น Hospitel หมายถึง สถานพยาบาลซ่ึงใชพื้นที่ของโรงแรม
ในการดําเนนิการประกอบกิจการสถานพยาบาล สาํหรับโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 
2019 เปนการชั่วคราว โดยตองมีสถานพยาบาลประเภทที่รับผูปวยไวคาง
คืน ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล ใหการรับรองและใหการชวยเหลือ
สถานพยาบาลน้ัน เพื่อการรักษาพยาบาลใหคําแนะนําและรับสงตอผูปวย
ในกรณีฉุกเฉิน
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วัตถุประสงคของการจัดตั้ง Hospitel

 1)  ชวยลดความแออดัอตัราการครองเตยีงของผูปวย COVID-19 
ในโรงพยาบาลหลัก 
 2) ส ง เสริมการดูแลผูปวย COVID-19 อยางตอเนื่อง 
โดยเนนผูปวยกลุมไมมอีาการ/อาการนอยกอนจาํหนายกลบับาน และเพิม่
ประสทิธภิาพการดแูลผูปวย COVID-19 ในสถานการณการระบาดทีร่นุแรง      
(การบริหารจัดการเตียง และการใชทรัพยากร โดยเฉพาะอุปกรณปองกัน
อันตรายสวนบุคคล (PPE) อยางคุมคา)
 3) สงเสริมความรวมมือดานสาธารณสุข เศรษฐกิจและสังคม
ระหวางหนวยงานของรัฐ เอกชน และประชาสังคม รวมทั้งสรางการมี
สวนรวมของชุมชน

การยื่นคําขออนุมัติอนุมัติโรงพยาบาลสนาม กรณีโรงแรม (Hospitel) 
สําหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เปนการชั่วคราว
 1) เอกสารประกอบการยื่นคําขออนุมัติโรงพยาบาลสนาม 
(กรณีโรงแรม) สําหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เปนการชั่วคราว
  1.1 แบบคําขออนุมัติสถานพยาบาลอื่นซึ่งไดรับการยกเวน
ไมตองอยูในบังคับตามกฎหมายสถานพยาบาลอื่นซึ่งไดรับการยกเวน
ไมตองอยูในบังคับตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล กรณีใหบริการ
เฉพาะผูปวยโรคตดิตออนัตรายตามกฎหมายวาดวยโรคตดิตอ กรณโีรคตดิ
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 
(COVID-19)) เปนการชั่วคราว (แบบ สพ.อ. 8)
  1.2  สําเนาใบอนุญาตใหประกอบกิจการสถานพยาบาล 
(ส.พ. 7) และสําเนาใบอนุญาตใหดําเนินการสถานพยาบาล (ส.พ. 19) 
พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
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  1.3  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูยื่นคําขอ
  1.4  หนังสือรับรองการจดทะเบียน (กรณีเปนนิติบุคคล)
  1.5 หนังสือยินยอมใหจัดต้ังโรงพยาบาลสนามฯ จากชุมชน
บริเวณโดยรอบโรงแรม
  1.6 กรณทีีผ่านการประเมนิ Alternative State Quarantine 
(ASQ) หรือสถานที่กักตัวทางเลือกแลว ใหแนบสําเนาหนังสืออนุญาต 
Alternative State Quarantine มาพรอมดวย
  1.7  แผนที่ตั้งโรงพยาบาลสนาม
  1.8  แผนผังและสรุปจํานวนเตียงที่ใหบริการผูปวย
  1.9  สัญญาหรือขอตกลงระหวางโรงพยาบาลกับโรงแรม
  1.10 วิธีปฏิบัติในการดําเนินงาน การสงตอผูปวยและ
การปฏิบัติงานดานการปองกันและควบคุมการติดเชื้อ
  1.11 อื่นๆ (ถามี)

 การยื่นคําขออนุมัติการประกอบกิจการสถานพยาบาลตาม
ประกาศนี้ ในกรุงเทพมหานคร ใหยื่นคําขอ ณ กรมสนับสนุนบริการ
สขุภาพ กระทรวงสาธารณสขุ สาํหรบัในจังหวดัอืน่ใหยืน่คาํขอ ณ สํานกังาน
สาธารณสุขจังหวัด ทั้งนี้ อาจจัดใหมีการยื่นคําขออนุมัติผานระบบ
อิเล็กทรอนิกสดวยก็ได
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 2) หลักเกณฑประกอบการพิจารณาอนุมัติคําขออนุมัติโรง
พยาบาลสนาม (กรณโีรงแรม) สําหรับโรคตดิเชือ้ไวรัสโรนา 2019 เปนการ
ชั่วคราว
  2.1 แนะนําใหใชโรงแรมท่ีผานการประเมิน Alternative State 
Quarantine (ASQ) หรือสถานท่ีกักตัวทางเลือก (เน่ืองจากโรงแรมท่ียังไมผาน
การประเมิน Alternative State Quarantine อาจตองมีการปรับปรุงและ
ใชระยะเวลาในการดําเนินการปรับปรุงแกไขเหมาะสมท่ีนานกวา)
  2.2  ใหโรงพยาบาลประเมินอาการและคัดเลือกผูปวยที่มี
ความเสี่ยงตํ่า (สีเขียว) เขาพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลสนาม เชน ผูปวยติด
เชื้อแตไมแสดงอาการ (asymptomatic) หรือผูปวยที่มีอาการไมรุนแรง 
(mild case) หรือผูปวยท่ีอาการดีขึ้นแลว โดยใชมาตรฐานอื่นตามที่
กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุขกําหนด
  2.3 ตองจัดใหมีจํานวนผูประกอบวิชาชีพหรือผูประกอบ
โรคศิลปะในโรงพยาบาลสนามฯ เต็มเวลาหรือบางเวลา โดยมีจํานวนขั้นตํ่า
ตามที่กําหนด ดังนี้
  1)  พยาบาลวิชาชีพอยางนอย 1 คน ตอเตียงที่รับผูปวย 

40 เตียง
  2)  พยาบาลวิชาชีพควบคุมการติดเชื้อประจําหอผูปวย 

(ICWN) อยางนอย 1 คน ตอ 1 โรงพยาบาลสนามฯ 
(ใชการ Consult ได)

  3)  แพทยอยางนอย 1 คน ตอ 1 โรงพยาบาลสนามฯ (ใช
การ Consult ได)

  4)  เภสัชกรอยางนอย 1 คน ตอ 1 โรงพยาบาลสนามฯ 
(ใชการ Consult ได)
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  5) นักรังสีเทคนิคอยางนอย 1 คน ตอ โรงพยาบาล
สนามฯ (ใชการ Consult ได)  (เพือ่ทําการเอกซเรย
ปอด)

  6)  นกัจติวทิยาคลนิกิอยางนอย 1 คน ตอ โรงพยาบาล
สนามฯ (ใชการ Consult ได) (เพื่อประเมิน
ความเครียดจากการกักตัวเพ่ือการรักษาตัวของ
ผูปวย โดยใหประเมิน 1 ครั้ง ตอ 3-4 วันที่กักตัว
ของผูปวย) (ใชการ Consult ได)

 2.4 ตองจัดใหมีอุปกรณที่จําเปน ดังนี้
  1)  เครื่องวัดอุณหภูมิ แบบ Digital 1 เครื่อง ตอผูปวย 

1 คน
  2)  เครื่องวัดความเขมขนออกซิเจนในเลือด 1 เครื่อง 

ตอผูปวย 1 คน หรือจัดใหเพียงพอตามความเหมาะสม
  3)  เคร่ืองเอกซเรยเคลือ่นที ่(Potable X-Ray) 1 เครือ่ง 

หรอืรถเอกซเรยเคลือ่นท่ี 1 คนั ตอโรงพยาบาลสนาม 
1 แหง 

 3) กําหนดหลักเกณฑเปลี่ยนโรงแรมเปนหอผูปวยเฉพาะกิจ 
(Hospitel) (ตามแนวทางของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ)
  หมวด 1 โครงสรางอาคาร และวิศวกรรม
  หมวด 2 บุคลากรทางการแพทย และเจาหนาที่สนับสนุน
  หมวด 3 วัสดุ อุปกรณสํานักงาน
  หมวด 4 เวชภัณฑและอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล
  หมวด 5 การจัดการสิ่งแวดลอมและเปนมิตรกับชุมชน
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 4)  ผูปวยยืนยัน COVID-19 ทีค่วรรบัการรกัษาในโรงพยาบาล
สนามฯ (Hospitel)
  4.1)  ผูปวยยนืยนัทีไ่มมอีาการหลังนอนโรงพยาบาล 4-7 วนั 
เมื่อไมมีภาวะแทรกซอนใหพักตอที่ Hospitel จนครบ 10 วัน (และ
ครบ 14 วัน ในกรณีสงสัยเชื้อกลายพันธุ เชน อังกฤษ บราซิล แอฟริกาใต)
  4.2)  ผูปวยยืนยันที่มีอาการ ไมมีภาวะเส่ียง/ภาวะรวม 
หลังนอนโรงพยาบาล 4-7 วัน เมื่ออาการดีขั้นใหพักตอที่ Hospitel 
จนครบ 10 วัน (และ 14 วัน ในกรณีสงสัยเชื้อกลายพันธุ เชน อังกฤษ 
บราซิล แอฟริกาใต)
  4.3)  ผูปวยยืนยันที่มีอายุนอยกวา 50 ป ที่ไมมีอาการ หรือ
ไมมีภาวะเสี่ยง/ภาวะอื่นรวม   เขาพักรักษา สังเกตอาการที่ Hospitel 
จนครบ 10 วัน (และ 14 วันในกรณีสงสัยเช้ือกลายพันธุ เชน อังกฤษ 
บราซิล แอฟริกาใต)
  4.4) ท้ังน้ีผูปวยท่ีเขารับการรักษา ในหอผูปวยเฉพาะกิจ 
แนะนําใหเอกซเรยปอดทุกราย หากปอดผิดปกติควรรับการรักษา
ในโรงพยาบาล
  (ทีม่า : คําแนะนาํ ในการจดัตัง้หอผูปวยเฉพาะกจิ (Hospitel) 
ฉบับวันที่ 9 เมษายน พ.ศ.2564 กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข)
 5) หลักการพิจารณาอนุมัติสถานพยาบาลอื่นซึ่งไดรับการ
ยกเวนไมตองอยูในบังคับตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล กรณีให
บริการเฉพาะผูปวยโรคติดตออันตรายตามกฎหมายวาดวยโรคติดตอ
กรณีโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus 
Disease 2019 (COVID-19)) เปนการชั่วคราว
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  5.1 ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของ 
  -  พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 ซึ่งแกไข

เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. 2559 มาตรา 5 

  -  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สถานพยาบาลอื่น
ซึ่งไดรับการยกเวนไมตองอยูในบังคับตามกฎหมายวา
ดวยสถานพยาบาล กรณใีหบรกิารเฉพาะผูปวยโรคติดตอ
อันตรายตามกฎหมาย  วาดวยโรคติดตอกรณีโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus 
Disease 2019 (COVID-19)) เปนการชั่วคราว 

  -  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ลักษณะและ
มาตรฐานของสถานพยาบาลอื่นซ่ึงไดรับการยกเวน
ไมตองอยูในบังคับตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 
กรณีใหบริการเฉพาะผูปวยโรคติดตออันตรายตาม
กฎหมายวาดวยโรคติดตอ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 
(COVID-19)) เปนการชั่วคราว

 5.2 หนังสืออนุมัติสถานพยาบาลอ่ืนซึ่งไดรับการยกเวนไมตองอยูใน
บงัคับตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล กรณใีหบรกิารเฉพาะผูปวยโรคตดิตอ
อันตรายตามกฎหมายวาดวยโรคติดตอกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ
โรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) เปนการชั่วคราว 
(แบบ สพ.อ. 9) โดยอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเปนผูมีอํานาจลงนาม
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ภาคผนวก
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บทนํา

 ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ.2561-2580) มีสาระสําคัญของ
ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน กําหนดให
อุตสาหกรรมและบรกิารการแพทยครบวงจร เปนอตุสาหกรรมและบริการ
แหงอนาคตทีอ่าศัยความเชีย่วชาญดานบรกิารการแพทยของไทยเพือ่สราง
อุตสาหกรรมที่เก่ียวเนื่องในประเทศ เพื่อรองรับความตองการใชบริการ
การแพทยที่จะเพิ่มมากขึ้น ทั้งจากสังคมผูสูงอายุ และความตองการการ
แพทยท่ีเพิ่มขึ้นจากทั้งในประเทศและตางประเทศ เพื่อนําไปสูการเปน
ศูนยกลางอุตสาหกรรมการแพทยครบวงจรและการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ
ของประเทศไทย โดยการพัฒนาใหครอบคลุมการผลิตเครื่องมือและ
อุปกรณการแพทย การผลิตอวัยวะเทียม การผลิตเวชภัณฑและครุภัณฑ
การแพทย การผลิตเวชภัณฑซึ่งรวมถึงชีวเวชภัณฑ และการใหบริการการ
แพทยท่ีเก่ียวของอยางตอเนือ่ง รวมถงึริเริม่การพฒันาและการใชเทคโนโลยี
การแพทยใหมๆ  เพือ่เพิม่คณุภาพชวีติใหกบัคนไทย การนาํเทคโนโลยดิีจิทลั
มาใชในบรกิารการแพทย เพือ่ลดตนทุนการรกัษาพยาบาล ยกระดับการให

ชุรีภรณ เสียงลํ้า
วันวิสา ภูสนาม
งามเนตร เอี่ยมนาคะ
กลุมสงเสริมวิชาการและมาตรฐานภาครัฐ

การแพทยกาวหนา

สาขาเวชศาสตรจีโนม 

Genomic Medicine
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บรกิารการแพทย อยางมคีณุภาพในระดบัสากล และสรางความมัน่คงใหกบัระบบ
สาธารณสุขของประเทศไทย พรอมท้ังการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมทางการแพทย 
และบริการทองเทีย่ว เพือ่เปนศูนยกลางการสงเสรมิ รกัษา ดูแลสขุภาพผูคนอยาง
องครวม รวมทัง้สรางความหลากหลายดานการทองเทีย่วและพฒันาเศรษฐกิจบน
พื้นฐานผูประกอบการยุคใหม

 การแพทยกาวหนา: เสนทางสูศนูยกลางอตุสาหกรรมการแพทยครบ
วงจรและการทองเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทย 
 กระแสความกาวหนาของการแพทยแผนปจจุบัน ไดรับการพัฒนา
เพื่อตอบสนองความตองการดานสุขภาพและเติมเต็มความสุขสมบูรณของชีวิต
มนุษยในหลายรูปแบบ โดยการรวบรวม จัดเก็บ และวิเคราะหขอมูลสุขภาพ
และขอมูลทางการแพทย รวมท้ังขอมูลเฉพาะดานสุขภาพของแตละบุคคล 
เพื่อใหทราบถึงผลกระทบตอสุขภาพที่อันเกิดจากพฤติกรรมตาง ๆ ของตนเอง 
ชวยเพิม่ประสทิธภิาพในการตรวจคดักรอง วนิจิฉยั รวมทัง้ทาํนายโรคของบคุลากร
ทางการแพทย อกีท้ังชวยใหเกดิความเทาเทยีมกันในการเขาถึงบรกิารดแูลสขุภาพ 
เพราะประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลที่สําคัญและเปนประโยชนไดอยางทั่วถึง 
ซึ่งการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย ไมเพียงชวยพัฒนาและ
สงเสริมสุขภาพทางกายเทาน้ัน ยังรวมถึงสุขภาพทางใจและจิตวิญญาณอีก
ดวย เนื่องจากคนในสังคมมีชองทางเขาถึงเรื่องจิตวิญญาณท่ีหลากหลายมากข้ึน 
ไมเปนการกระจกุตวัอยูแตในกลุมผูมฐีานะเหมอืนแตกอน ดงันัน้ หากพจิารณาภาพ
รวมของคุณคาที่เทคโนโลยีดานสุขภาพที่มีตอวิถีชีวิตของผูคน พบวา เทคโนโลยี
ชวยใหคนมกีารดําเนนิชวีติทีส่ะดวกสบายมากขึน้ เทคโนโลยชีวยเพิม่ประสทิธภิาพ
การดูแลและเสริมสรางสุขภาพของผูคน รวมทั้งการปองกันรักษาโรคภัยไขเจ็บ 
การฟนฟสูมรรถภาพรางกาย  การศกึษาคนควา วจิยัดานสขุภาพในหลากหลายสาขา 
สามารถสรางผลงานหรือผลผลิตท่ีมีคุณคาและมีประโยชนตอชีวิตมนุษยไดอยาง
รวดเร็ว ประหยัดเวลา แรงงาน มีการนําหุนยนตทางการแพทยมาใช และชวยให
บุคคลสามารถใชเวลาในการปฏิบัติงานไดอยางรวดเร็ว   
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 เวชศาสตรจีโนม (Genomic Medicine) เปนความกาวหนาทางการ
แพทยที่ใชขอมูลพันธุกรรมและขอมูลจําเพาะอยางอื่นที่เกี่ยวของของบุคคล
เพ่ือกําหนดการเลือกใชหรือเพิ่มประสิทธิภาพของยาและเทคโนโลยี ในการ
สงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค การรักษาฟนฟู ลดภาวะแทรกซอน และ
การปองกันผลเสียท่ีอาจจะเกิดจากการรักษาของบุคคลนั้น โดยอยูภายใตการ
ควบคุม มีแนวปฏิบัติที่ดี ไมกอใหเกิดปญหาทางดานจริยธรรม ดานสังคม และ
ดานกฎหมาย ภายใตวสิยัทัศนการพฒันาใหประเทศไทยเปนผูนาํดาน Genomic 
Medicine ระดับอาเซียน ภายใน 5 ป ประชาชนไทยสามารถเขาถึงบริการ
เวชศาสตรจีโนมไดอยางมีคุณภาพ ภายใตกระบวนการเชิงระบบหลัก ไดแก 
การวิเคราะหและจัดการขอมูล การประเมินเทคโนโลยี การสงเสริมพัฒนา
บริการดวยการประกันคุณภาพและควบคุมกํากับ ดูแลชุดทดสอบผลิตภัณฑ
และบริการ รวมทั้งโครงสรางพ้ืนฐานการวิจัย ไดแก ฐานขอมูลพันธุกรรม 
คลังตัวอยาง พัฒนา research platform และ Ecosystem การผลิตและ
พัฒนาบุคลากรและการสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมใหม
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แนวทางการสงเสริมเวชศาสตรจีโนมในตางประเทศ

 ในประเทศท่ีพัฒนาแลวสวนใหญ ใหความสําคัญกับการแพทย
สาขาเวชศาสตรจีโนม ดังจะแสดงใหเห็นความกาวหนาของการสงเสริม
พัฒนาในประเทศตาง ๆ ดังนี้ 
 ประเทศอังกฤษ
 • รัฐบาลลงทุน ~20,000 ลานบาทในการจางวิจัยถอดรหัส
พันธุกรรม (100,000 คน) และวิเคราะหขอมูล 
 • รัฐบาลจัดตั้งบริษัท Genomics England รับผิดชอบในการ
จัดระบบการบริหารจัดการขอมูล รวมถึงการดูแลรักษาความปลอดภัยของ
ขอมลู และการอนญุาตสทิธิใ์นการใชขอมลู อยูภายใตกระทรวงสาธารณสุข
และสังคม
 ประเทศสิงคโปร
 • รฐับาลลงทุนในการจางวจิยัถอดรหสัพนัธกุรรม (100,000 คน) 
 • รัฐบาลจัดต้ัง Genome Institute of Singapore; GIS 
เปนผูดูแลและบริหารจัดการขอมูลทั้งหมด อยูภายใต A*STRAR 
กระทรวงการคาและอุตสาหกรรม
 ความพรอมของประเทศไทย
 • มีการกําหนดยุทธศาสตร Genomics Thailand ในภาพ
รวม สํารวจความตองการ และมีแนวทางการทํางานโดยละเอียด และไดรับ
ความเห็นชอบแผนจาคณะรัฐมนตรีเมื่อ 26 มีนาคม 2562
 • มีหนวยงานและผูเชี่ยวชาญที่มีขีดความสามารถระดับสากล 
สามารถรับผิดชอบพัฒนางานวิจัย บริการ และระบบสนับสนุน
 • มีหนวยงานที่จะนําการบริการ Genomic Medicine ไปเปน
โปรแกรมระดับชาติ ในระบบประกันสุขภาพ
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 • มีการทํางานรวมกันเปน consortium ไดแก
  o  กระทรวงสาธารณสุข : กรมวทิยาศาสตรการแพทย กรมสนบัสนนุ

บริการสุขภาพ โรงพยาบาล
  o  กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สวทช., TCELs)
  o กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 

(คณะแพทยศาสตรในมหาวทิยาลยัของรัฐ เชน ศริิราช รามาธิบดี 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ)

  o สํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
(EECO)

 แผนปฏิบัติการบูรณาการจีโนมิกส ประเทศไทย (Genomics 
Thailand) (พ.ศ.2563-2567)
 มติคณะรัฐมนตรี 26 มีนาคม 2562
 • เห็นชอบในหลักการแผนปฏิบัติการบูรณาการจีโนมิกสประเทศไทย 
(พ.ศ. 2563-2567)
 • อนุมัติใหสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขเปนหนวยงานกลางและ
มีโครงสรางองคกรเพ่ือขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ โดยมีกระทรวงสาธารณสุข
เปนหนวยงานหลัก
 • อนุมัติใหสํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก รวบรวมความตองการพัฒนา Genomics Thailand เพื่อสงเสริม
การลงทนุทีเ่หมาะสม ใหมอุีตสาหกรรมการแพทยครบวงจร เกดิการบรกิารและ
ธรุกิจทีเ่ก่ียวของในไทย โดยมกีารถายทอดเทคโนโลยรีะดบัสงู รวมทัง้มกีารเพิม่
ตําแหนงงานของคนไทย 
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 • สําหรับคาใชจายและภาระงบประมาณที่จะเกิดขึ้นเพื่อขับเคลื่อน
แผนปฏิบตักิารบรูณาการฯ ดงักลาว วงเงนิ 4,470 ลานบาท ใหหนวยงานทีเ่ก่ียวของ
จัดลาํดบัความสาํคญั ความจาํเปนเรงดวน ความคุมคา และประโยชนทีป่ระชาชน
จะไดรับเปนสําคัญ จัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ 
เพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจายประจําปตามขั้นตอนและตามความเห็น
ของสํานักงบประมาณตอไป 

แนวทางการบริหารขอมูลและกฎหมายที่เกี่ยวของ

 แนวทางการบริหารจัดการขอมูลดาน Genomics และกฎหมายที่
เกี่ยวของของประเทศไทยในปจจุบัน ประกอบดวย
 ดานกฎหมาย  ไดแก
 - พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
หมวด ๓ มาตรา ๒๔
 - พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๗
 - ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการคุมครองและจัดการขอมูล
ดานสุขภาพของบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๑
 - พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒
 - (ราง) ประกาศ... ที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติ
สถานพยาบาล พ.ศ.2541 นอกจากนี้ ยังมี กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของกับประเด็น 
“การเลือกปฏิบัติ” “หรือ “การกีดกัน” ไดแก
 - พระราชบญัญติัคุมครองเด็กทีเ่กดิโดยอาศยัเทคโนโลยกีารเจริญพันธุ
ทางการแพทย
 - พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก
 - พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน
 - พระราชบัญญัติประกันชีวิต
 - พระราชบัญญัติผูสูงอายุ
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 หนวยงานหลัก
 หนวยงานของภาครัฐที่กํากับดูแลสินคาและการบริการที่เกี่ยวโยง
รวมทั้งการโฆษณา ไดแก
 - สํานักมาตรฐานหองปฏิบัติการ
 - สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 - สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค
 - กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
 ประเด็นเชิงจริยธรรม ที่เกิดจากเทคโนโลยีจีโนมและขอมูล
ทางพันธุกรรม เทาที่มีการพิจารณาอยูในปจจุบัน ไดแก
 - การดูแลรักษาความลับและความเปนสวนตัวของเจาของขอมูล
 - การใชขอมูลพันธุกรรมในระบบสุขภาพ
 - การแปลผลการตรวจพันธุกรรม
 - ธุรกิจการตรวจพันธุกรรมและการประชาสัมพันธ
 - การตรวจพันธุกรรมและผลกระทบตอครอบครัวและสังคม
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แนวทางการสงเสริมการประกอบกิจการสถานพยาบาลที่ให

บริการเวชศาสตรจีโนม

 แนวทางที่เหมาะสมในบริบทของประเทศไทย ประกอบดวย

1) ประเด็นเชิงจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ และกฎหมายที่เกี่ยวของ

2) ประเด็นการสนับสนุนความรูความสามารถของบุคลากร หลักสูตรการฝก 
 อบรม และการศึกษาตอเนื่อง

3) การประสานรวมกันกับสภาวิชาชีพอื่นในสรางผูใหคําปรึกษาดานปญหา 
 สุขภาพจากพันธุกรรม (Genetic Counselors)

4) การประชาสัมพันธใหความรูแกประชาชน
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บทสรุป 

 ประโยชนที่ประชาชนไทยและประเทศชาติจะไดรับจากการ
แพทยกาวหนาสาขาเวชศาสตรจีโนม
 เวชศาสตรจีโนม เปนการแพทยกาวหนาที่จะกอใหเกิดแก
ประโยชนโดยรวมแกประชาชนไทยและประเทศชาติ ทั้งในดานสังคม 
ทีจ่ะชวยปรบัปรงุระบบการดแูลรกัษาสขุภาพของประชาชนดขีึน้ ลดภาวะ
แทรกซอน ลดการปวย ตลอดจนปองกันการเสียชีวิตกอนเวลาอันควร 
และในดานเศรษฐกจิ ท่ีจะลดคาใชจายในการรกัษาทีไ่มแมนยาํ มเีทคโนโลยี
ทางการแพทยระดับสูงไวเปนบริการมูลคาเพิ่มตามเปาประสงคของ
นโยบาย Medical Hub สงเสริมอุตสาหกรรมการแพทยครบวงจรภายใน
ประเทศ สนบัสนนุการเตบิโตของเศรษฐกจิฐานนวตักรรมสุขภาพ รวมทัง้
เปนเหตุผลสําคัญประกอบการขอกําหนดตําแหนงงานเพ่ิมท้ังในระดับ
ผูเช่ียวชาญและผูปฏิบัติงานดานการแพทยและสาธารณสุขของประเทศไทย   
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บทนํา

 การจัดการขอมูลเพื่อบริการประชาชน เปนหลักการของ
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐท่ีปรับปรุงเพื่อการบรรลุเปา
หมายประเด็น  (1) บริการของภาครัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเปน
ท่ียอมรับ ของผูใชบริการ มีประเด็นทาทายที่จําเปนตองเรงแกไข อาทิ 
การพัฒนากําลังคนใหพรอมเขาสูยุคเศรษฐกิจและ สังคมดิจิทัล ใหมี
ความสามารถสรางสรรคและใชเทคโนโลยีดิจิทัลอยางชาญฉลาดในการ
ใหบริการประชาชน ซึ่งจะนําไปสูการสรางคุณคาการใหบริการไดเทาทัน
กับการเปลี่ยนแปลงของโลกและความตองการของประชาชน ในประเทศ 
สําหรับประเด็น  (2) ภาครัฐมีการดําเนินการที่มีประสิทธิภาพ ดวยการนํา
เทคโนโลยีมาประยุกตใช 

การจัดการขอมูล

เพ� อบริการประชาชน

ชีวัธนัย  เจริญ
ดลหทัย  เจริญสิน
พะเยาว  ศิริผลา
กลุมบริหารงานทั่วไป
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 ดังนั้น เพื่อเปนการขับเคลื่อนใหประเทศไทยกาวไปสูการพัฒนา
ดิจิทัลในระดับที่สูงขึ้น ภาครัฐไทยจึงตองตระหนักถึงภารกิจดานการประยุกต
ใชเทคโนโลยีดิจิทัล ในการบริหารงานและการใหบริการภาครัฐที่ยังคงตองเรง
ดําเนินการใหสําเร็จลุลวง อันเปนปจจัยสําคัญ ตอการเปลี่ยนผานไปสูรัฐบาล
ดจิทัิลอยางแทจริง เพือ่ตอบสนองตอความตองการของประชาชนและภาคธรุกจิ 
ภายใตบริบทการเปลี่ยนแปลงในยุคการดําเนินชีวิตวิถีใหม (New Normal) 
อยางมีประสิทธิภาพ ในการนี้ กลุมงานบริหารทั่วไป กองสถานพยาบาลและ
การประกอบโรคศิลปะ จึงไดรวบรวมเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการจัดการขอมูล
เพ่ือบริการประชาชน ในสวนที่เกี่ยวของกับภารกิจของกองสถานพยาบาลและ
การประกอบโรคศิลปะ เพื่อใหเปนแนวทางในการดําเนินการที่เปนมาตรฐาน
ของหนวยงานตอไป

แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการขอมูล 
 การจัดการจัดขอมูล (Information Management) ในอดีต
การจัดการเก็บขอมูลสารสนเทศเปนการจัดเก็บตามประเภทสื่อท่ีใชบันทึก 
และเมื่อสารสนเทศมีปริมาณเพิ่มมากข้ึน มีรูปแบบที่หลากหลาย ประกอบ
กับเทคโนโลยีสารสนเทศทําใหการจัดการสนเทศมีความซับซอนมากยิ่งข้ึน  
การจัดการขอมูลจึงมีการเปลี่ยนตามสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนไป
 ขอมูล (Data) ขอเท็จจริงของเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณที่เกิดขึ้น 
และตองถกูตอง ครบถวน  ความรวดเรว็ของการเกบ็ขอมลูขึน้อยูกบัความตองการ
ใชงาน 
 ระบบสารสนเทศ หมายถึง ระบบแบบเฉพาะเจาะจงชนิดหนึ่ง 
ซึ่งอาจกลาวไดวาเปนกลุมของสวนประกอบพื้นฐานตาง ๆ ที่ทํางานเก่ียวกับ
การเก็บ (นําเขา), จัดการ (ประมวลผล) และเผยแพร (แสดงผล) (1)
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การบริหารจัดการขอมูลของภาครัฐ

 ความสําคัญกับขอมูลขาวสารเปนอยางมาก ประกอบกับพัฒนาการ
ท่ีเกิดขึ้นอยางรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศไดกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
อยางมากมาย ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน หากแตภาครัฐยังมิไดใชประโยชน
จากเทคโนโลยีสารสนเทศมากนักในการสรางและ นําเสนอบริการสาธารณะ
ใหแกประชาชน ซึ่งอาจเปนจุดดอยของภาครัฐท่ียังไมสามารถตอบสนอง
ตอความตองการของประชาชนไดอยางทั่วถึง ดังนั้น การสรางใหภาครัฐเปน
ระบบอิเล็กทรอนิกสที่สมบูรณแบบนั้นตองใชงบประมาณสูงและใชเวลาในการ
เตรียมการนาน สิ่งที่ควรตระหนักและสรางความเขาใจในเรื่องเทคโนโลยีก็คือ 
ระบบสารสนเทศ ทัง้นีเ้พราะ ในปจจุบันทรพัยากรของ องคการภาครฐัสวนหนึง่
คือระบบสารสนเทศที่เปนขอมูล ที่เปนจริง ถูกตอง แมนยํา โปรงใส โดยไดนํา
เทคโนโลย ีเขามาเปนเครือ่งมอืของการพฒันาระบบสารสนเทศ เพ่ือใหประชาชน
สามารถเขาถงึขอมูลขององคการภาครฐัได อยางแทจรงิ และสามารถตอบสนอง
ตอความตองการของประชาชนอยางแทจริง 
 ภาครัฐจึงไดกําหนดนโยบายการปฏิรูปการบริหารราชการ โดยใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานของ
ภาครฐั อนัจะนาํไปสูการสรางสงัคมแหงการเรยีนรู  (Knowledge - Based Society) 
และวางแนวทางการพัฒนาระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของประเทศใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน ที่เรียกวา “รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส 
(E-Government)” และพฒันาโครงสรางพืน้ฐานใหครอบคลุมพ้ืนทีท่ัว่ประเทศ 
และพัฒนาบริการภาครัฐผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสรางโอกาส
ใหประชาชนเขาถึงบริการไดทั่วถึงและเทาเทียม รวมทั้งสรางมาตรฐาน
ความปลอดภัยใหมๆ ใหระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
ประเทศไทยมั่นคงมากยิ่งขึ้น(1)
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มาตรฐานดานการใหบริการประชาชนแบบเชิงรุก

 การใชกลยุทธการประชาสัมพันธเปนวิธีการดําเนินการที่จะสราง
ความรวมมือในการทํากิจกรรมอยางใดอยางหนึ่ง เพื่อนําไปสูการยอมรับวิธีปฏิบัติ
ใหแพรกระจายออกไปอยางกวางขวางและตอเนื่องโดยวิธีการ ดังกลาวตองอาศัย
การใชส่ือตาง ๆ อยางหลากหลาย(2) ดังนั้น ในการพัฒนาแนวทางมาตรฐานของ
การจัดการขอมูลเพื่อบริการประชาชนของกองสถานพยาบาลและการประกอบ
โรคศิลปะ กลุมบริหารงานทั่วไป จึงประยุกตใชแนวคิดการประชาสัมพันธเชิงรุก
ในการใหบริการประชาชน ดังนี้ 
 1) มีการจัดทําเอกสารประชาสัมพันธเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับข้ันตอน
การบริการประชาชนในมิติตาง ๆ
 2) มีการประชาสัมพันธเพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับงาน
ของภาครัฐ
 3) การคิดคนสรางสรรคนวัตกรรมการใหบริการประชาชนในรูปแบบ
ใหมๆโดยใชขอมูลการสํารวจความคาดหวังและความตองการของประชาชน 
หรือขอมูลจากการสังเกต เพื่อนํามาซึ่งบริการที่เหนือความคาดหวังของประชาชน
 4) การจัดกิจกรรมจัดการความรู (Knowledge management - KM)  
เพื่อใหเกิดกระบวนการสรางสรรคพัฒนางาน และสรางนวัตกรรมการใหบริการ
ประชาชน
 จากแนวทางปฏิบัติท่ีเปนมาตรฐานของการบริการเชิงรุกดังกลาว 
จะเห็นไดวา กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ ตองมีการปรับปรุง
ตนเองอยางรอบดานและตอเนื่อง เพิ่มศักยภาพของหนวยงานใหเปนองคกร
สมรรถนะสงู   มวีสิยัทศันและความรบัผิดชอบตอสงัคมใหความสาํคญักบัประชาชน
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ปรับปรุงกระบวนการทํางานใหมีความคลอง
ตัวและมีประสิทธิภาพเพื่อสงมอบบริการที่ดีใหกับประชาชน รวมทั้งสงเสริมให
บุคลากรของหนวยงานพัฒนาตนเอง มีความคิดริเริ่มและเรียนรูอยางตอเนื่อง
วางแผนและตัดสินใจอยางมีเหตุผลโดยอาศัยขอมูลสารสนเทศ และทํางานโดย
มุงเนนผลสมัฤทธิต์ามกรอบแนวคดิการพฒันาและวงจรคณุภาพการบรกิารภาครฐั
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บทสรุป

 จากการจัดการความรูขางตน ผูจัดทําจึงมีขอเสนอแนะตอการ
พฒันาระบบการจัดการขอมลูเพือ่บรกิารประชาชนของกองสถานพยาบาลและ
การประกอบโรคศิลปะ ดังนี้ 
 1) กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ ควรยกระดับ
คุณภาพมาตรฐานการใหบริการโดยเชื่อมโยงกันทุกกลุมงานในองคกรโดยการ
ปรับปรุงกระบวนงาน ขั้นตอน ขอบังคับใหมีความยืดหยุนใหเอื้อแตการแกไข
ปญหาของประชาชนมากยิ่งขึ้นตลอดจนการนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเขามาสงเสริมการใหบริการประชาชน (e-Service) เพื่อใหสามารถ
เขาถึงบริการไดสะดวกและรวดเร็ว 
 2) กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ ควรใหความ
ใหความสําคัญกับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการใหบริการขอมูลแก
ประชาชน  เพือ่ใหบคุลากรมคีวามเขาใจ มทัีกษะ มทัีศนคตทิีด่ตีอการปฏบิตังิาน 
โดยเฉพาะการมีจิตใจเอื้อตอการใหบริการที่ดีและใหบริการแกประชาชนอยาง
มีประสิทธิภาพ ใหบริการดวยความเปนมิตร ยิ้มแยมแจมใสใหบริการ นอกจาก
นี้ เจาหนาที่ผูใหบริการตองมีความรูความเขาใจในงานที่ใหบริการเปนอยางดี 
กระตอืรือรนและเอาใจใสตอผูรบับรกิารดวยความเสมอภาคและไมเลอืกปฏบิตัิ

เอกสารอางอิง
 (1) ปาริชาติ เยพิทักษ,ธีระวัฒน จันทึก. (2559). การบริหารจัดการ
ขอมูลขององคการในภาครัฐ. สาขามนุษยศาสตร สังคมศาสตรและศิลปะ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ปที่ 9 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2559.
 (2) เสรี วงษมณฑา. (2546). สื่อประชาสัมพันธ. กรุงเทพฯ : 
บริษัท ธนธัชการพิมพ จํากัด. 
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บทนํา

 กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศลิปะ มภีารกจิสนบัสนนุ
บรกิารสขุภาพดวยอาํนาจหนาท่ีตามกฎหมายหลกั 3 ฉบบั เพือ่การคุมครอง
ผูบริโภคดานบริการสขุภาพ และสงเสรมิใหประชาชนเขาถงึบรกิารสุขภาพ
ทีเ่ปนธรรมและสมประโยชน สอดคลองกบัยทุธศาสตรที ่1 ของกรมสนบัสนนุ
บริการสุขภาพกลาวคือ การพัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานพยาบาล
ภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการเพื่อสุขภาพสูมาตรฐานสากลและ
พัฒนาอุตสาหกรรมการแพทยครบวงจร(1) ทั้งนี้เพ่ือใหประชาชนไดรับ
บริการที่ปลอดภัยจากสถานบริการสุขภาพที่มีมาตรฐานตามเกณฑ
ที่กําหนด 
 ในการนี ้เพือ่เปนการประเมนิผลการนาํนโยบายคุมครองผูบริโภค
สูการปฏิบัติในสถานพยาบาลผานการรับรูของประชาชนผูรับบริการ 
กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ โดยกลุมแผนงานและ
ประเมินผล ซึ่งมีหนาที่ศึกษาวิจัยและพัฒนานโยบายคุมครองผูบริโภค
ดานบรกิารสขุภาพ จงึไดศกึษาความเชือ่ม่ันของประชาชนในการรบับริการ

สุชานันท เกิดผล
กมลทิพย สําเภา
พรพิศ กาลนาน
กลุมแผนงานและประเมินผล

การศึกษาความเช� อมั่นของประชาชน

ในการรับบริการสุขภาพ 

จากโรงพยาบาลภาครัฐและภาคเอกชน 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
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สุขภาพ ซึ่งแบงเปน 4 ดาน ประกอบดวย 1) ดานคุณภาพการใหบริการ
2) ดานบุคลากร/เจาหนาท่ีผูใหบริการ 3) ดานสิ่งอํานวยความสะดวก และ 
4) ดานธรรมาภิบาลที่เกี่ยวกับภารกิจ โดยมีกลุมเปาหมายเปนผูรับบริการ
ท้ังตัวผูปวยและญาติซึ่งเขารับบริการสุขภาพจากโรงพยาบาลภาครัฐและ
ภาคเอกชนที่ผานเกณฑมาตรฐานตามท่ีกฎหมายกําหนด ซึ่งผลการศึกษานี้
สามารถนําไปใชวางแผนพัฒนาและปรับปรุงบริการสุขภาพของโรงพยาบาล
ตอไป 

วัตถุประสงคของการศึกษา

 การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับความเชื่อมั่นของ
ประชาชนในการรับบริการสุขภาพจากโรงพยาบาลภาครัฐและภาคเอกชน

วิธีการศึกษา

 การศึกษาความเช่ือมั่นของประชาชนในการรับบริการสุขภาพจาก
โรงพยาบาลภาครฐัและภาคเอกชนเปนการวจิยัเชงิสาํรวจ (survey research) 
มีรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีดําเนินการวิจัยดังนี้

 ประชากรและกลุมตัวอยาง
 ประชากรท่ีศึกษาคือประชาชนผูเขารับบริการสุขภาพจากโรงพยาบาล
ภาครัฐและภาคเอกชนในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยกลุมตัวอยางที่ใช
ในการศึกษาคือประชาชนท่ีเขารับบริการสุขภาพจากโรงพยาบาลภาครัฐและ
ภาคเอกชนจากทั่วประเทศที่สมัครใจตอบแบบสอบถาม จํานวน 533 คน
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
 เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนแบบสอบถามความเชื่อมั่น
ในการรับบริการสุขภาพจากโรงพยาบาลซึ่งจัดทําเปนรูปแบบอิเล็กทรอนิกส 
แบงขอคําถามออกเปน 2 สวน ดังตอไปนี้
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 สวนท่ี 1 แบบสอบถามปจจัยสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ 
การศกึษา อาชพี สงักดัโรงพยาบาลทีเ่ขารบับรกิาร และการรับบริการโรงพยาบาล
ท่ีไดรบัรองคณุภาพมาตรฐานการบรกิาร โดยมลีกัษณะเปนแบบเลือกตอบ (check  
list) และใหเติมขอความ มีขอคําถามทั้งหมด 6 ขอ
 สวนท่ี 2 แบบสอบถามความเชื่อมั่นของประชาชนในการรับบริการ
สุขภาพ โดยมีเนื้อหา 4 ดาน ประกอบดวย 1) ดานคุณภาพการใหบริการ 
2) ดานบุคลากร/เจาหนาท่ีผูใหบริการ 3) ดานสิ่งอํานวยความสะดวก และ 
4) ดานธรรมาภิบาลที่เกี่ยวกับภารกิจ มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประเมินคา 
(Rating scale) ใหเลือกตอบ 5 ระดับ ไดแก มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และ
นอยที่สุด โดยมีคะแนนสําหรับขอคําถาม ดังนี้

  ระดับความคิดเห็น ขอคําถามเชิงบวก
   มากที่สุด 5
   มาก  4
   ปานกลาง 3
   นอย  2
   นอยที่สุด 1
 เมื่อจําแนกเกณฑการวัดความเชื่อมั่นของประชาชนในการรับบริการ
สุขภาพแลว นํามาจัดกระจายขอมูลเพื่อใหไดความกวางของอันตรภาคชั้น ตาม
สูตรการคํานวณ ดังนี้

เมื่อแทนคาในสูตรจะไดชวงแปลผลตามคะแนน ดังนี้
 1.00 – 2.33  มคีวามเชือ่มัน่ของประชาชนในการรบับรกิารสขุภาพตํา่
 2.34 – 3.66  มีความเช่ือม่ันของประชาชนในการรับบริการสุขภาพ
   ปานกลาง
 3.67 – 5.00  มคีวามเชือ่มัน่ของประชาชนในการรบับรกิารสขุภาพสงู

(คะแนนสูงสุด - คะแนนตํ่าสุด)

จํานวนอันตรภาคชั้น  
ความกวางของอันตรภาคชั้น = 5-1 = 1.33

3
=
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 การเก็บรวบรวมขอมูล
 1. กลุมแผนงานและประเมินผล จัด
ทาํหนงัสอืขอความรวมมอืจากโรงพยาบาลภาครฐั
และภาคเอกชนประชาสมัพนัธใหผูรบับรกิารตอบ
แบบสอบถามความเชื่อมั่นของประชาชนในการ
รับบริการสุขภาพ พรอมแนบเอกสาร QR Code 
แบบสอบถามฯ โดยโรงพยาบาลสามารถนาํไปทํา
สําเนาเพื่อนําไปติดบริเวณที่ผูรับบริการสามารถ
เห็นไดโดยงาย ทัง้นี ้ระยะเวลาเกบ็รวบรวมขอมลู
ตั้งแตเดือนตุลาคม 2562 ถึงกรกฎาคม 2563 
 2. ประชาชนที่เขารับบริการสุขภาพ
จากโรงพยาบาลภาครัฐและภาคเอกชนจากทั่ว
ประเทศซึ่งสมัครใจตอบแบบสอบถาม สามารถ
ตอบแบบสอบถามความเชื่อมั่นของประชาชนใน
การรับบริการสุขภาพรูปแบบอิเล็กทรอนิกสผาน
การสแกน QR Code 

ภาพที ่1 โปสเตอรประชาสมัพนัธ 
QR Code แบบสอบถาม

 การวิเคราะหขอมูล
 ในขัน้ตอนพฒันาเครือ่งมอืมกีารวเิคราะหความตรงเชงิเนือ้หา (content 
validity) โดยการหาคาดชันคีวามสอดคลองกนัระหวางขอคาํถามแตละขอกับจุด
ประสงค (index of item – objective congruence; IOC) จากการตรวจสอบโดย
ผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน สําหรับการวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจัยนั้น
ใชโปรแกรม SPSS โดยใชสถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistic) ไดแก 
คารอยละ (percentage) คาเฉลีย่ (mean) และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน (standard 
deviation) 
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ผลการศึกษา

 การศกึษาความเช่ือมัน่ของประชาชนในการรับบริการสุขภาพจากโรง
พยาบาลภาครัฐและภาคเอกชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน 533 
คน การศึกษาไดแบงการนําเสนอขอมูลออกเปน 2 ตอน ดังตอไปนี้
 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคล
 ตอนที ่2 ผลการวเิคราะหขอมลูความเชือ่มัน่ของประชาชนในการรบั
บริการสุขภาพจากโรงพยาบาลภาครัฐและภาคเอกชน

 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคล
 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของประชาชนท่ีเขา
รบับรกิารสขุภาพจากโรงพยาบาลภาครฐัและภาคเอกชน ประจาํปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 จากกลุมตัวอยาง 533 คน พบวา ผูรับบริการที่ตอบแบบสอบถาม
รอยละ 56.06 เปนเพศหญิง ชวงอายุสวนใหญอยูระหวาง 31-40 ป (รอยละ 
34.72) การศึกษาในระดับปริญญาตรี (รอยละ 52.08) และสวนใหญมีอาชีพ
เปนพนักงาน/บริษัทเอกชน (รอยละ 32.01) ทั้งนี้ ผูตอบแบบสอบถามรอยละ 
56.78 เขารับบริการในสังกัดโรงพยาบาลรัฐ และรอยละ 40.69 เขารับบริการ
ในสังกัดโรงพยาบาลเอกชน โดยประชาชนสวนใหญรอยละ 51.72 ไมทราบ
ระดับการไดรับรองคุณภาพมาตรฐานการบริการของโรงพยาบาล รายละเอียด
ดังแสดงในตารางที่ 1
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ปจจัยสวนบุคคล   จํานวนคน รอยละ

เพศ  
       ชาย    243 43.94
       หญิง   310 56.06
อายุ  
       ตํ่ากวา 20 ป 35 6.33
       21 - 30 ป 146 26.40
       31 - 40 ป 192 34.72
       41 - 50 ป 104 18.81
       51 - 60 ป 53 9.58
       ตั้งแต 61 ปขึ้นไป 23 4.16
ระดับการศึกษา  
       ไมเคยเรียน 5 0.90
       ประถมศึกษา/ มัธยมศึกษาตอนตน 45 8.14
       มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 86 15.55
       ปวส./อนุปริญญา 63 11.39
       ปริญญาตรี 288 52.08
       ปริญญาโท 62 11.21
       ปริญญาเอก 4 0.72
อาชีพ  
       อาชีพอิสระ 146 26.40
       เจาของกิจการ 62 11.21
       พนักงาน/บริษัทเอกชน 177 32.01
       รับราชการ 80 14.47
       พนักงานรัฐวิสาหกิจ 27 4.88
       นักเรียน/นักศึกษา 39 7.05
       อื่นๆ  22 3.98
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ปจจัยสวนบุคคล       จํานวนคน รอยละ

สังกัดโรงพยาบาลที่เขารับบริการ  
       โรงพยาบาลรัฐ 314 56.78
       โรงพยาบาลเอกชน 225 40.69
       โรงพยาบาลสังกัด กทม. / ทองถิ่น 11 1.99
       อื่นๆ 3 0.54

การรับบริการโรงพยาบาลที่ไดรับรอง
คุณภาพมาตรฐานการบริการ  
       HA (Hospital Accreditation) 142 25.68
       JCI (Joint Commission International) 9 1.63
       ISO (International Standardization  99 17.90
 and Organization) 
       ไมทราบ 286 51.72
       อื่นๆ 17 3.07
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 ตอนที ่2 ผลการวเิคราะหขอมลูความเชือ่มัน่ของประชาชนในการ
รับบริการสุขภาพจากโรงพยาบาลภาครัฐและภาคเอกชน
 ผลการวเิคราะหขอมลูเกีย่วกบัความเชือ่มัน่ของประชาชนในการรับ
บรกิารสขุภาพจากโรงพยาบาลภาครฐัและภาคเอกชน พบวา ประชาชนสวนใหญ
มรีะดบัความเชือ่มัน่โดยรวมจดัอยูในระดบัปานกลาง เมือ่พจิารณาเปนรายดาน 
พบวา ความเชื่อมั่นในการรับบริการสุขภาพของโรงพยาบาลรัฐและเอกชน
ทั้ง 4 ดาน ไดแก ดานส่ิงอํานวยความสะดวก ดานคุณภาพการใหบริการ 
ดานบุคลากร/เจาหนาที่ผูใหบริการ และดานธรรมาภิบาลที่เกี่ยวกับภารกิจ 
จัดอยูในระดับปานกลาง รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 2

ความเชื่อมั่นโดยรวม 3.58 22.18 ปานกลาง
ดานคุณภาพการใหบริการ 3.52 4.63 ปานกลาง
ดานบุคลากร/เจาหนาท่ีผูใหบริการ 3.54 4.49 ปานกลาง
ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 3.63 5.39 ปานกลาง
ดานธรรมาภิบาลท่ีเก่ียวกับภารกิจ 3.62 7.38 ปานกลาง

ระดับ
ความเชื่อมั่น

ความเชื่อมั่น
ในการรับบริการสุขภาพ

จากโรงพยาบาล

คะแนนเฉลี่ย (x) 
(เต็ม 5 คะแนน)

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.)

ตารางท่ี 2 ระดับความเชื่อมั่นของประชาชนในการรับบริการสุขภาพจาก
โรงพยาบาลภาครัฐและภาคเอกชน
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สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ

สรุปผลการศึกษา

 การศึกษาในครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับความเชื่อมั่นของ
ประชาชนในการรับบริการสุขภาพจากโรงพยาบาลภาครัฐและภาคเอกชน 
ประชากรที่ ใชในการศึกษาคือประชาชนผู เขารับบริการสุขภาพจาก
โรงพยาบาลภาครัฐและภาคเอกชน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมี
กลุมตัวอยางที่สมัครใจตอบแบบสอบถาม จํานวน 533 คน เครื่องมือที่ใช
ในการศึกษาประกอบดวยแบบสอบถาม 2 สวน คือ แบบสอบถามปจจัย
สวนบคุคล แบบสอบถามความเชือ่มัน่ของประชาชนในการรับบริการสุขภาพ
จากโรงพยาบาลภาครัฐและภาคเอกชน ขอมูลท่ีไดจาการตอบแบบสอบถาม
ของกลุมตัวอยางนํามาวิเคราะหโดยใชสถิติ ไดแก คารอยละ (Percentage) 
คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
 ผลการศึกษา พบวา ประชาชนสวนใหญมีระดับความเชื่อมั่น
ในการรับบริการสุขภาพของโรงพยาบาลรัฐและเอกชนโดยรวมอยูในระดับ
ปานกลาง คะแนนเฉลี่ย 3.58 คิดเปนระดับความเชื่อมั่นในการรับบริการ
สุขภาพ รอยละ 71.71 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ความเชื่อมั่น
ในการรับบริการสุขภาพของโรงพยาบาลรัฐและเอกชนทั้ง 4 ดาน ไดแก 
ดานสิง่อาํนวยความสะดวก ดานคณุภาพการใหบรกิาร ดานบคุลากร/เจาหนาท่ี
ผูใหบริการ และดานธรรมาภิบาลที่เกี่ยวกับภารกิจ จัดอยูในระดับปานกลาง
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แนวทางการนําไปใชและขอเสนอแนะ

 1. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สามารถนําผลการศึกษาไปใช
ในการวางแผนเพื่อกําหนดการดําเนินงาน ใหการสงเสริมดานคุณภาพ
การใหบริการ พัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ และสงเสริมธรรมาภิบาล ใหแก
โรงพยาบาลภาครัฐและเอกชน
 2. โรงพยาบาลภาครัฐและภาคเอกชน สามารถนําผลการศึกษา
ไปใชเปนแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุงบริการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการดาํเนนิงานและสรางความเชือ่มัน่ของประชาชนในการเขารบับรกิาร
สุขภาพ
 3. ในการศึกษาครั้งตอไปควรศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัย
ที่เกี่ยวของมากขึ้น เพ่ือนํามาใชในการกําหนดกรอบแนวคิด ตลอดจน
ขยายขอบเขตการศึกษาไปยังปจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับความเชื่อมั่นของ
ประชาชนในการรบับริการสขุภาพจากโรงพยาบาลภาครฐัและภาคเอกชน

เอกสารอางอิง
(1) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ. (2562). คูมือการขับเคลื่อนนโยบาย
และยุทธศาสตรการคุมครองผูบริโภคดานระบบบริการสุขภาพของ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ป 2563.
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งามเนตร เอี่ยมนาคะ
บรรณาธิการ

ทิพวัลย หงษพงษ
กลุมสงเสริมและพัฒนาการ

ประกอบโรคศิลปะ

สาธิตา ประเสริฐสังข
กลุมคุมครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยี

ชวยการเจริญพันธุทางการแพทย

ชยาภรณ ศรีสมุทรนาค
กลุมสงเสริมและพัฒนาการ

ประกอบโรคศิลปะ

จิณณา  สุวรรณ
กลุมพัฒนาศาสตรและ
การแพทยทางเลือก
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วันวิสา ภูสนาม
กลุมสงเสริมวิชาการและมาตรฐานภาครัฐ

เมวิกา สุขบรรพต 
กลุมคุมครองผูบริโภค

ดานระบบบริการสุขภาพ

ศุจินทรา ชูเจริญพิพัฒน
กลุมคุมครองเด็กที่เกิดโดยอาศัย

เทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุทางการแพทย

กิติยา ปดธง 
กลุมสงเสริมและพัฒนาสถานพยาบาล

ชุรีภรณ เสียงลํ้า
กลุมสงเสริมวิชาการและมาตรฐานภาครัฐ

จิรนันท ปททุม
กลุมคุมครองผูบริโภค

ดานระบบบริการสุขภาพ

กิติยา ปดธง 
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สุชานันท เกิดผล
กลุมแผนงานและประเมินผล

ดลหทัย  เจริญสิน
กลุมบริหารงานทั่วไป

กมลทิพย สําเภา
กลุมแผนงานและประเมินผล

ชีวัธนัย  เจริญ
กลุมบริหารงานทั่วไป
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