
 

 

 
 

การส่งเสริมมาตรฐาน สถานประกอบการเพื่อสขุภาพ ประเภทกิจการ 
การดูแลผูสู้งอายุหรอืผูม้ีภาวะพึ่งพิง ในช่วงสถานการณ์การแพรร่ะบาดของ 

โรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 ของ ศูนยส์นับสนุนบริการสุขภาพที่ 2 
 

 

 

 

 

โดย 

 

 

 

 

 

นางสาววไิลวรรณ ภูศรีเทศ 

ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  ต าแหน่งเลขที่ 429 

ส่วนราชการ ศูนยส์นับสนุนบริการสุขภาพที่ 2 กองวิศวกรรมการแพทย์ 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  

(ปฏิบัติราชการที่ กลุ่มคุม้ครองผู้บรโิภคด้านระบบบริการสุขภาพ  
ศูนย์สนับสนุนบริการสขุภาพที่ 2 กรมสนับสนนุบริการสุขภาพ) 

  



 

 

ค ำน ำ 

ตามท่ีพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ พ.ศ. 2559 ก าหนดให้กิจการการดูแลผู้สูงอายุ 
หรือผู้มีภาวะพ่ึงพิง เป็นกิจการอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง ตามประกาศกฎกระทรวงก าหนดให้กิจการการ
ดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิง เป็นกิจการอ่ืนในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ พ.ศ. 2563 มีผลบังคับใช้
เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 เพื่อให้การด าเนินกิจการสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน
อันเป็นการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนและคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ โดยได้ก าหนดนิยามสถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพ ประเภทกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิง หมายถึง กิจการที่ให้บริการ
เกี่ยวกับการดูแล ส่งเสริม ฟ้ืนฟูสุขภาพ หรือการประคับประครองผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิงที่มีปัญหาด้าน
สุขภาพ โดยวิธีการจัดกิจกรรมในระหว่างวัน หรือช่วยเหลือในการด ารงชีวิต หรือการจัดสถานที่เพ่ือพ านัก
อาศัย หรือสถานที่บริบาลดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิง เว้นแต่เป็นการด าเนินการในสถานพยาบาลตาม
กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ประกอบกับใน
ปัจจุบันมีสถานประกอบกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิงเพ่ิมขึ้นเป็นจ านวนมาก ซึ่งการให้บริการใน
การช่วยเหลือ ดูแล ส่งเสริมและฟ้ืนฟูสุขภาพแก่ผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิงหากไม่เป็นไปตามมาตรฐานและ
หลักวิชาการอาจส่งผลให้เกิดอันตรายต่อสูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิงที่มารับบริการได้ ดังนั้น เพ่ือให้การประกอบ
กิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิงต้องด าเนินการโดยมีมาตรฐาน และปลอดภัย สามารถด าเนินชีวิต
อย่างมีคุณภาพตามศักยภาพของแต่ละบุคคลได้ และเพ่ือให้การพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการ 
เป็นไปอย่างมีคุณภาพ มาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2 จึงได้จัดท าคู่มือ
มาตรฐานสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ ประเภทกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิง เพ่ือเป็นแนวทาง
ให้กับผู้ประกอบการในการขับเคลื่อนกิจการอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายต่อไป 
 สุดท้ายผู้จัดท าหวังว่าผลงานวิชาการเรื่องนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจและน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป  
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔) มีวิสัยทัศน์ของ 
การพัฒนาให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศ ที่มี
รายได้ปานกลางไปสู่ประเทศท่ีมีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน าไปสู่
การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ โดยก าหนดยุทธศาสตร์ของ ประเทศเพ่ือให้
ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลาง ด้านการขนส่งและ    
โลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) มีเป้าหมายการลด
ความเหลื่อมล้ าในสังคม (๑) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น (๒) บริการทางสังคมมีคุณภาพและ
มีการกระจายอย่างทั่วถึงและมีแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถ ผู้ประกอบการให้มีความยืดหยุ่น สามารถ
ปรับตัวด าเนินธุรกิจท่ามกลางการด าเนินนโยบายและ มาตรการการกีดกันทางการค้ารูปแบบต่างๆ เพ่ิมสัดส่วน
ความเป็นเจ้าของ ของคนไทยและสนับสนุนให้ มีการขยายตลาดที่มีแบรนด์สินค้าและช่องทางการตลาดที่เป็น
ของตนเองมากขึ้น และพัฒนาต่อยอด อุตสาหกรรมและบริการเพ่ือเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิต บริการและ
อุตสาหกรรมดิจิตอล ซึ่งธุรกิจสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพเป็นธุรกิจบริการสาขาหนึ่งที่สร้างรายได้ให้กับ
ประเทศอย่างต่อเนื่อง แนวโน้มการขยายตัวของธุรกิจสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพมีมูลค่าการตลาดเพ่ิมขึ้น
ทุกปี อัตราการ ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๑๕ ต่อปี ดังนั้นเพ่ือให้สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพมีคุณภาพมาตรฐาน 
ตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน 
ควบคุม ก ากับ สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐาน ประชาชนผู้รับบริการทั้งชาวไทย และ
ต่างชาติได้รับการบริการที่ดี มีคุณภาพมาตรฐานเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ 

ปัจจุบันประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  (Aging Society) และในอนาคตคาดว่าในปี 
2578 จะมีประชากรผู้สูงอายุสูงถึงร้อยละ 28.55 ของประชากรทั้งประเทศ ซึ่งพบว่ามีผู้สูงอายุที่อยู่ล าพัง
เพียงคนเดียว อยู่กับผู้สูงอายุด้วยกัน และเป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 3-5 ประชากรผู้สูงอายุ ประกอบกับสมาชิกในครอบครัวส่วนมากท างานนอกบ้าน ไม่สามารถดูแล
ผู้สูงอายุได้ด้วยตนเอง จึงจ าเป็นต้องจัดหาสถานที่ส าหรับช่วยเหลือ ดูแล ส่งเสริม และฟ้ืนฟูสุขภาพ ประกอบ
กับในปัจจุบันมีสถานประกอบกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิงเพ่ิมขึ้นเป็นจ านวนมาก ที่เปิด
ให้บริการในการช่วยเหลือ ดูแล ส่งเสริม และฟ้ืนฟูสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุ หรือผู้ที่มีภาวะพ่ึงพิงซึ่งไม่สามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้ ซึ่งการให้บริการในการช่วยเหลือ ดูแล ส่งเสริม และฟ้ืนฟูสุขภาพแก่ผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะ
พ่ึงพิงที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานและหลักวิชาการอาจส่งผลให้ เกิดอันตรายต่อผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิงที่มา
รับบริการได้ ประกอบกับสถานประกอบกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิงดังกล่าวของภาครัฐและ
เอกชนที่เปิดให้บริการก่อนการประกาศใช้กฎกระทรวงกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิ ง ภายใต้
พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ พ.ศ.2559 ยังไม่มีหน่วยงานใดท าหน้าที่ควบคุม ก ากับดูและ
มาตรฐาน ท าให้สถานประกอบการเหล่านั้นมีมาตรฐานการให้บริการที่หลากหลายทั้งในเรื่องสถานที่ การ
บริการ ผู้ให้บริการ รวมถึงมาตรฐานความปลอดภัย ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้สูงอายุหรือผู้รับบริการได้รับบริการที่ไม่ได้
มาตรฐาน และมีสถานประกอบการหลายแห่งที่ยังไม่ได้รับทราบข้อมูลในการด าเนินกิจการที่ถูกต้องภายใต้การ
ควบคุม ก ากับ ตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ พ.ศ.2559 ตามมาตร 3 (3) กิจการอื่น 
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ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง ประกอบกับเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19)  จึงส่งผลกระทบต่อการขับเคลื่อนงานการส ารวจข้อมูลผู้ประกอบการ การประชาสัมพันธ์เชิญชวน 
การยื่นขอใบอนุญาต และสร้างการรับรู้เกี่ยวกับมาตรฐานในการประกอบกิจการที่ยังไม่ครอบคลุม  และมี
ข้อจ ำกัดในเรือ่งของกำรเดินทำงลงพ้ืนที่ส่งเสริมและกำรประเมินพิจำรณำใบอนุญำตประกอบกิจกำรเกิดควำม
ล้ำช้ำ เนื่องจำกผู้ประกอบกำรยังขำดควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ในขั้นตอนกระบวนกำรและแนวทำงปฏิบัติตำม
มำตรฐำนด้ำนสถำนที่ ควำมปลอดภัย และกำรให้บริกำร  
  กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นหน่วยงานที่มีพันธกิจในการ
ด าเนินการตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ พ.ศ.2559 ซึ่งได้ประกาศกฎกระทรวง
ก าหนดให้กิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิง เป็นกิจการอ่ืนในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ พ.ศ.
2563 เพ่ือให้การประกอบกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิงต้องด าเนินการโดยมีมาตรฐาน มีการ
ให้บริการโดยผู้ที่ทีความรู้ความช านาญ และผ่านการอบรมเพ่ือดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิงโดยเฉพาะ และ
มีการช่วยเหลือ ดูแล ส่งเสริม และฟ้ืนฟูสุขภาพผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิงได้อย่างปลอดภัย ซึ่งมีผลบังคับใช้ 
เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 โดยให้ผู้ประกอบการรายเก่าที่เปิดกิจการอยู่ก่อน 27 มกราคม 2564 ยื่นค า
ขออนุญาตประกอบกิจการภายใน 25 กรกฎาคม 2564 และส าหรับผู้ประกอบการรายใหม่ต้องได้รับ
ใบอนุญาตก่อนจึงจะสามารถเปิดกิจการได้ เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน ควบคุม ก ากับให้สถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพ ประเภทกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิง มีคุณภาพมาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด 
ประชาชนผู้รับบริการทั้งชาวไทยและต่างชาติได้รับบริการที่ดี มีคุณภาพและเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
บริการสุขภาพ  
  ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2 เป็นหน่วยงานส่วนภูมิภาคของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
ที่รับมอบอ านาจในการพัฒนา ส่งเสริม ควบคุม ก ากับ และพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการการดูแล
ผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิง ภายใต้พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ พ.ศ.2559 ในพ้ืนที่เขต
สุขภาพที่ 2 ทั้ง 5 จังหวัด (จังหวัดตาก จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดสุโขทัย และจังหวัด
อุตรดิตถ์) ดังนั้นเพ่ือให้สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ ประเภทกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิง มี
การให้บริการที่มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายก าหนด พร้อมกับปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันและ
ควบคุมโรค ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงได้มีการส่งเสริมมาตรฐาน 
สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ ประเภทกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิง ในช่วงสถานการการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2 ขึ้น  
 

1.2 วัตถุประสงค์ 
 1. สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพประเภทการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิง ยื่นขออนุญาต
ประกอบการกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิงครบทุกแห่ง (จ านวน 21 แห่ง) 
 2. สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพประเภทการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิง ผ่านการประเมิน
มาตรฐานตามเกณฑ์ที่ก าหนด ร้อยละ 80 
 

1.3 ขอเขตกำรด ำเนินงำน 

1. ขอบเขตพ้ืนที่ด าเนินงาน คือ สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ประเภทการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มี
ภาวะพ่ึงพิงในเขตสุขภาพที่ 2 ได้รับการอนุญาตเพ่ิมขึ้นหลังได้รับการส่งเสริมมาตรฐาน 
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2. ขอบเขตประชากร คือ ผู้ประกอบการ ผู้ด าเนินการ ผู้ให้บริการ 
3. ขอบเขตการด าเนินงาน คือ การด าเนินงานภายใต้แนวทางการปฏิบัติตามมาตรการเพ่ือป้องกันและ

ควบคุมการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
 4. ขอบเขตระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - กันยายน 2565  
 

1.4 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
1. สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ ประเภทการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิง มีความรู้ความเข้าใจ

และให้บริการอย่างมีคุณภาพและสร้างความมั่นใจกับผู้รับบริการและญาติเพ่ิมมากข้ึน 
 2. สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ ประเภทการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิง ให้การดูแลผู้สูงอายุ
หรือผู้มีภาวะพ่ึงพิงได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด 
 3. เพ่ือเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ ให้ได้รับบริการที่มีคุณภาพ และสมประโยชน์ 
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บทที่ ๒ 

แนวทำงและเอกสำรที่เกี่ยวข้อง 
 
๒.๑ กำรด ำเนินงำนสถำนประกอบกำรเพื่อสุขภำพ ประเภทกิจกำรกำรดูแลผู้สูงอำยุหรือผู้มีภำวะพึ่งพิง 
 ตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙ 
มาตรา ๑๒ ก าหนดให้ผู้ประสงค์จะประกอบกิจการสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพต้องได้รับใบอนุญาตประกอบ
กิจการสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพจากผู้อนุญาตตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ พ .ศ.
๒๕๕๙ หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษตามมาตรา ๔๒ จ าคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจ า
ทั้งปรับ หรือตามมาตรา ๔๑ ผู้ใดใช้ชื่อหรือค าแสดงชื่อในธุรกิจว่า “สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ” หรือ
กิจการอ่ืนตามที่ก าหนด ในกฎกระทรวงที่ออกตามความใน (๓) ของบทนิยามค าว่า “สถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพ” ในมาตรา ๓ หรือค าอ่ืนใดที่มีความหมายเช่นเดียวกันในประการที่อาจท าให้ประชาชนเข้าใจว่าเป็น
สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพโดยไม่ได้เป็นผู้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสี่หมื่น
บาท ซึ่งปัจจุบันมีการประกาศใช้กฎกระทรวงกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิง ตามมาตรา ๓(๓) 
แห่งพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ พ .ศ.๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และมีผลใช้
บังคับเม่ือวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ เป็นต้นมา โดยได้ก าหนดนิยามสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ ดังนี้ 
 “สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ” หมายความว่า สถานที่ท่ีตั้งขึ้นเพ่ือด าเนินกิจการ ดังต่อไปนี้ 
 ๑) กิจการสปา อันได้แก่บริการที่เกี่ยวกับการดูแลเสริมสร้างสุขภาพโดยวิธีการบ าบัดด้วยน้ าและการ
นวดร่างกายเป็นหลัก ประกอบกับการบริการอื่นตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวงอีกอย่างน้อยสามอย่างเว้นแต่เป็น
การด าเนินการในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล หรือการอาบน้ า นวดหรืออบตัวที่เป็นการ
ให้บริการในสถานอาบน้ า นวด หรืออบตัวตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ 
 ๒) กิจการนวดเพ่ือสุขภาพหรือเพ่ือเสริมความงาม เว้นแต่การนวดเพ่ือสุขภาพหรือเพ่ือเสริมความงาม
ในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลหรือในหน่วยบริการสาธารณสุขของหน่วยงานของรัฐหรือ
การนวดที่เป็นการให้บริการในสถานอาบน้ า นวด หรืออบตัวตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ 
 ๓) กิจการอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง ได้แก่ กิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิง 
หมายความว่า กิจการที่ให้บริการเก่ียวกับการดูแลส่งเสริมฟ้ืนฟูสุขภาพหรือการประคับประครองผู้สูงอายุหรือผู้
มีภาวะพ่ึงพิงที่มีปัญหาด้านสุขภาพโดยวิธีการจัดกิจกรรมในระหว่างวัน หรือการช่วยเหลือในการด ารงชีวิต หรือ
การจัดสถานที่เพ่ือพ านักอาศัยหรือสถานที่บริบาลดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิง เว้นแต่เป็นการด าเนินการใน
สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล แบ่งลักษณะการให้บริการออกเป็น ๓ ลักษณะดังต่อไปนี้ 
  ๓.๑) การให้บริการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิงระหว่างวัน ที่มีการจัดกิจกรรมการดูแล
ส่งเสริม และฟ้ืนฟูสุขภาพแก่ผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิง โดยไม่มีการพักค้างคืน 
  ๓.๒) การให้บริการดูแลผู้สูงอายุ ที่มีการจัดกิจกรรมการดูแลส่งเสริม และฟ้ืนฟูสุขภาพแก่
ผู้สูงอายุ โดยจัดให้มีที่พักนักอาศัย 
  ๓.๓) การให้บริการดูแลและประคับประคองผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิง ที่มีการจัดกิจกรรม
การดูแลส่งเสริม และฟ้ืนฟูสุขภาพแก่ผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิง โดยมีการพักค้างคืน 
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2.๒ มำตรฐำนสถำนประกอบกำรเพื่อสุขภำพ ประเภทกิจกำรกำรดูแลผู้สูงอำยุหรือผู้มีภำวะพ่ึงพิง 
 สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ ประเภทกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิง ประกอบด้วย
มาตรฐาน ๓ ด้าน ดังนี้  
 ด้านที่ ๑ มาตรฐานด้านสถานที่ 
 ข้อ 1 สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพประเภทกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิง ต้องมี
ลักษณะโดยทั่วไปด้านสถานที่ ดังต่อไปนี้ 
 (1) ต้ังอยู่ในพ้ืนที่ซึ่งมีสภาพแวดล้อมที่มีความปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และมีทางที่ใช้ใน
การเข้าและออกโดยสะดวก 
 (2) มีอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแก่ผู้รับบริการ รวมทั้งต้องปลอดจากเหตุร าคาญ
ที่อาจรบกวนความเป็นอยู่ที่สุขสบาย ซึ่งต้องด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรือ
กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 
  (3) พ้ืนที่ที่ให้บริการทั้งภายในและภายนอกสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพมีลักษณะ ดังนี้ 
  (ก) มีความกว้างของทางเดินไม่น้อยกว่าเก้าสิบเซนติเมตร 
  (ข) มีการท าความสะอาดและจัดสถานที่ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 
  (ค) กรณีใช้พ้ืนที่ประกอบกิจการอยู่ในอาคารเดียวกันกับการประกอบกิจการอ่ืน ต้องมีการ
แบ่งเขตพ้ืนที่บริเวณที่ให้บริการอย่างชัดเจน และการประกอบกิจการอ่ืนต้องไม่รบกวนต่อการให้บริการใน
สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
  (ง) มีพ้ืนที่ส่วนกลางแก่ผู้รับบริการและเจ้าหน้าที่ใช้ส าหรับการประกอบกิจกรรมหรือ 
สันทนาการที่หลากหลาย 
 (4) กรณีสถานประกอการเพ่ือสุขภาพการให้บริการหลายลักษณะรวมอยู่ในอาคารหรือสถานที่
เดียวกัน จะต้องมีการแบ่งสัดส่วนการให้บริการให้ชัดเจน และแต่ละสัดส่วนจะต้องมีพ้ืนที่และลักษณะตาม
มาตรฐานการให้บริการแต่ละลักษณะ 
 (5) มีหน่วยบริการในการประสานงาน แจ้งเหตุเตือนภัย อ านวยความสะดวก และอ่ืน ๆ 
 (6) มีการจัดการมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย ที่เหมาะสมตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 (7) มีระบบการควบคุมพาหะน าโรคตามหลักสุขาภิบาล 
 (8) พ้ืนที่บริเวณท่ีให้บริการต้องมีแสงสว่างและการระบายอากาศที่เพียงพอและไม่มีกลิ่นอับทึบ 
 (9) ห้องน้ ามีลักษณะ ดังนี้ 
  (ก) ประตูเป็นแบบเปิดออกภายนอกหรืแบบบานเลื่อน ขนาดกว้างสุทธิไม่ต่ ากว่าเก้าสิบ
เซนติเมตร มือจับแบบก้านโยกหรือแกนผลักและสามารถเปิดจากภายนอกได้ ไม่ติดอุปกรณ์บังคับประตูได้เอง
และไม่มีธรณีประต ู
  (ข) ระดับพ้ืนผิวภายในห้องน้ าราบเรียบเสมอกัน มีระดับเสมอกับพ้ืนภายนอก ไม่ลื่นและไม่มี
น้ าท่วมขัง 
  (ค) โถส้วมชนิดนั่งราบ สูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่าสี่สิบเชนติเมตร แต่ไม่เกินสี่สิบห้าเซนติเมตร 
มีพนักพิง และมีราวจับชิดผนังอย่างน้อยหนึ่งด้านเพื่อช่วยการพยุงตัว 
  (ง) อ่างล้างมือ สูงจากพ้ืนไม่เกินแปดสิบเชนติเมตร มีราวจับที่ด้านข้างของอ่าง เพ่ือช่วยการ
พยุงตัวขณะยืน ก๊อกน้ าเป็นชนิดก้านโยก ก้านหมุน หรือระบบอัตโนมัติ  
 
 



 

6 
 
  (ฉ) บริเวณที่อาบน้ า ที่นั่งส าหรับอาบน้ าสูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่าสี่สิบเชนติเมตร แต่ไม่เกินสี่สิบ
ห้าเซนติเมตร ต้องมีพนักพิงที่ม่ันคง มีราวจับที่ด้านข้างของที่นั่งเพ่ือช่วยการพยุงตัว ก็อกน้ าของฝักบัวเป็นชนิด
ก้านโยก ก้านหมุน หรือระบบอัตโนมัติ 
  (ฉ) ติดตั้งสัญญาณเรียกฉุกเฉินในห้องน้ า 
  ช) มีระบบท าน้ าอุ่นที่ปลอดภัย 
  (ช) มีราวจับตั้งแต่ประตูไปจนถึงโถส้วมและบริเวณท่ีอาบน้ า 
 (10) การเดินสายไฟเป็นระเบียบ ใช้สายไฟถูกประเภท และมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การใช้ไฟฟ้า
อย่างปลอดภัย ดังนี้ 
  (ก) สวิตช์และสายไฟได้รับการบ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพดีและปลอดภัย 
  (ข) มีเส้นหรือขอบเขตแสดงบริเวณท่ีอาจมีอันตรายหรือห้ามเข้าใกล้ 
  (ค) มีอุปกรณ์ตัดไฟรองรับกรณีเกิดไฟช็อตหรือรั่ว 
  (ง) มีระบบไฟฟ้าส่องสว่าง มีหลอดไฟติดตั้งไว้ทั้งในส่วนที่นอน ห้องน้ า และพ้ืนที่ใช้สอยทั่วไป 
 (11) เครื่องเรือนต้องมีความปลอดภัยในการใช้สอย ไม่ก่อให้เกิดอันตราย ถ้ามีมุมแหลมต้องติดตั้งยาง
กันกระแทก 
 ข้อ 2 สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพประเภทกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิงที่มีลักษณะ
เป็นการให้บริการดูแลผู้สูอายุโดยจัดให้มีที่พ านักอาศัย นอกจากต้องมีลักษณะตามข้อ 1 แล้วต้องจัดให้มีหน่วย
บริการในการประสานงาน แจ้งเหตุเตือนภัย อ านวยความสะดวก และจัดบริการระหว่างผู้ให้บริการและ
ผู้รับบริการตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมง 
 ข้อ 3 สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพประเภทกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิงที่มีลักษณะ
เป็นการให้บริการดูแลและประดับประคองผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิงโดยมีการพักค้างคืนนอกจากต้องมี
ลักษณะตามข้อ 1 และข้อ 2 แล้ว ต้องจดัให้มีความกว้างระหว่างเตียงไม่น้อยกว่าเก้าสิบเซนติเมตร 
 ด้านที่ ๒ มาตรฐานด้านความปลอดภัย 
 ข้อ ๔ สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพประเภทกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิง  ต้องมี
ลักษณะโดยทั่วไปด้านความปลอดภัย ดังต่อไปนี้ 
 (1) มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลและคู่มือการปฐมพยาบาลไว้ในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพและพร้อมใช้
งานได้ตลอดเวลา 
 (2) มีป้ายหรือข้อความเพ่ือแสดงหรือเตือนให้ผู้รับบริการระมัดระวังอันตรายหรือบริเวณที่มีความเสี่ยง
ต่อการเกิดภัยอันตราย รวมถึงการติดตั้งเครื่องป้องกันไม่ให้ผู้รับบริการเกิดอันตราย 
 (3) มีระบบป้องกันและควบคุมการติดเชื้อที่เหมาะสม 
 (4) มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ และติดตั้งเครื่องดับเพลิงไว้ในต าแหน่งที่เห็นได้ชัดเจนอย่างน้อย
หนึ่งเครื่อง กรณีสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพที่มีพ้ืนที่การให้บริการมากกว่าหนึ่งชั้น ต้องติดตั้งเครื่องดับเพลิง
ไว้ในต าแหน่งที่เห็นไดช้ัดเจน อย่างน้อยชั้นละหนึ่งเครื่อง 
 (5) มีระบบไฟฟ้าส่องสว่างส ารองตามช่องทางเดิน 
 (6) มีการฝึกอบรมผู้ด าเนินการและพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยปีละหนึ่งครั้ง 
 (7) มีแนวปฏิบัติการป้องกันภาวะเสี่ยงและภาวะฉุกเฉิน 
  (8) มีพนักงานที่ได้รับการอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพ และมีการฝึกซ้อมอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
 (9) มีมาตรการตรวจสอบระบบความปลอดภัยในการให้บริการปีละหนึ่งครั้ง 
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 ข้อ 5 สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพประเภทกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิงที่มีลักษณะ
เป็นการให้บริการดูแลผู้สูงอายุโดยจัดให้มีที่พ านักอาศัย หรือการให้บริการดูแลและประดับประคองผู้สูงอายุ
หรือผู้มีภาวะพ่ึงพิงโดยมีการพักค้างคืน นอกจากต้องมีลักษณะตามข้อ 4 แล้ว ต้องมีลักษณะเพ่ิมเติมดังต่อไปนี้ 
 (1) มีอุปกณ์ช่วยฟื้นคืนชีพ เช่น ถุงลมช่วยหายใจ หรืออุปกรณ์เปิดทางเดินหายใจ และสัญญาณเรียก
ฉุกเฉิน เช่น กริ่ง กระดิ่ง หรือสัญญาณเตือนภัย 
 (2) มีเครื่องกระตุกหัวใจอย่างน้อยหนึ่งเครื่อง ติดตั้งในจุดที่มองเห็นได้ชัดเจน 
 ด้านที่ ๓ มาตรฐานด้านการให้บริการ 
 ข้อ 6 สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพประเภทกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิงต้องมี
ลักษณะโดยทั่วไปด้านการให้บริการ ดังต่อไปนี้ 
 (1) มีการจัดท าทะเบียนประวัติของผู้รับบริการตามแบบที่อธิบดีประกาศก าหนด 
 (2) มีการประเมินความต้องการการดูแลและความสามารถในการสื่อสารของผู้รับบริการเมื่อแรกรับ 
โดยมีการประเมินซ้ าทุกสามเดือน 
  (3) มีแนวทางการปฏิบัติในการส่งเสริมสุขภาพ รวมถึงการฟ้ืนฟูสุขภาพของผู้รับบริการบนพื้นฐานของ
แนวทางการปฏิบัติที่ดีและมีหลักฐานเชิงประจักษ์ท่ีชัดเจน 
 (4) ให้บริการดูแลผู้รับบริการให้สอดคล้องกับผลการประเมินความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตร
ประจ าวันพ้ืนฐาน และความสมารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันที่ซับซ้อน 
  (5) ให้บริการอาหารที่สะอาดและปลอดภัย 
  (6) ผู้รับบริการที่ต้องใช้ยาหรืออุปกรณ์สุขภาพประจ าตัว ต้องได้รับการดูแลตามมาตรฐานอุปกรณ์
เครื่องมือด้านสุขภาพท่ีผ่านการพิจารณาจากแพทย์ผู้ดูแลแล้ว 
 (7) มีกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม รวมทั้งกิกรรมส่งเสริมสัมพันธภาพในสังคม ตามความ
เหมาะสมแก่ผู้รับบริการ และสมารถเลือกตามความพอใจ หรือตามความสามารถของแต่ละบุคคล เพ่ือพัฒนา
คุณค่าในตัวเองและสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของผู้รับบริการ 
 (8) มีการบันทึกและติดตามการเปลี่ยนแปลงทางสุขภาวะของผู้รับบริการ 
 (9) แสดงรายการให้บริการและอัตราค่าบริการไว้ในที่เปิดเผย มองเห็นได้ง่ายและสามารถตรวจสอบได้ 
 (10) มีการท าสัญญาหรือข้อตกลงการให้บริการระหว่างผู้ประกอบการกับผู้รับบริการ ญาติสายตรง
ผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้ซึ่งผู้รับบริการได้มอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร 
 (11) ให้บริการโดยค านึงถึงความเป็นส่วนตัวและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ดังนี้ 
  (ก) การให้บริการต้องยึดหลักความเป็นส่วนตัวและเป็นไปตามความต้องการหรือความเต็มใจ
ของผู้รับบริการ 
  (ข) ต้องมีแนวทางในการควบคุม ดูแล และป้องกัน ผู้รับบริการจากการถูกกระท าต่อร่างกาย 
จิตใจ การเงิน และด้านอ่ืนๆ รวมทั้งการล่วงละเมิดทางเพศ 
  (ค) พนักงานที่เกี่ยวข้องต้องผ่านการอบรมหลักสูตรที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือให้มี
ความรู้ ความข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันสิทธิและการให้ความคุ้มครองผู้สูงอายุ 
  (ง) หากมีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพที่เป็นการพ านักระยะยาวหรือมีกิจกรรมพักค้างคืน ต้องจัด
ให้มีบุคลาการเฝ้าระวังหรืออยู่เวรยามในตอนกลางคืนอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเพียงพอ 
  (จ) มีการรักษาความลับของผู้รับบริการ โดยต้องไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวต่อบุคคลภายนอกใน
มาตรฐานเดียวกับการรักษาสิทธิของผู้ป่วย 
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  ฉ) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพและการดูแลต้องให้ข้อมูลแก่ผู้รับบริการ ญาติสายตรง 
ผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้ซึ่งผู้รับบริการได้มอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร 
 (12) มีการแจ้งข้อมูลข่าวสาร ดังนี้ 
  (ก) ผู้รับบริการหรือผู้แทนต้องได้รับการแจ้งค่าใช้จ่ายในการรับบริการและค่าใช้จ่ายในการเข้า
ร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ผู้รับบริการสมัครใจเข้าร่วม 
  (ข) ผู้รับบริการหรือผู้แทนต้องได้รับรู้กระบวนการ ความก้าวหน้าในการส่งเสริมสุขภาพใน
ปัจจุบัน และมีส่วนร่วมในกรวางแผนการดูแลขณะเกิดเหตุฉุกเฉินหรือกรณีที่เกิดการเจ็บป่วย การประสานงาน
กับสถานพยาบาลที่รับส่งต่อ และการตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาลการดูแลในระยะยาวที่อาจจะเกิดขึ้น 
รวมถึงข้อมูลอื่นเก่ียวกับสุขภาพของผู้รับบริการ 
  (ค) ผู้รับบริการควรได้รับความรู้เกี่ยวกับสิทธิของตนเองและการดูแลตนเองเพ่ือการพัฒนา
ศักยภาพและการส่งเสริมสุขภาพของตนเอง 
 (13) มีระบบการส่งต่อในกรณีผู้รับบริการเกิดการเจ็บป่วยฉุกเฉิน 
 ข้อ 7 สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพประเภทกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิง ที่มีลักษณะ
เป็นการให้ริการดูแลผู้สูงอายุโดยจัดให้มีที่พ านักอาศัย นอกจากต้องมีลักษณะตามข้อ 6 แล้ว ต้องมีการ
ประสานงานกับสหสาขาวิชาชีพในการให้การดูแลด้านการส่งเสริมสุขภาพและการฟ้ืนฟูแก่ผู้รับบริการ 
 ข้อ 8 สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพประเภทกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิงที่มีลักษณะ
เป็นการให้บริการดูแลและประดับประคองผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิงโดยมีการพักค้างคืนนอกจากต้องมี
ลักษณะตามข้อ 6 แล้ว ต้องมีการประสานงานกับสหสาขาวิชาชีพในการให้การดูแลด้านการส่งเสริมสุขภาพ 
การฟ้ืนฟู และการประดับประคองแก่ผู้รับบริการตามแผนการรักษาของผู้ประกอบวิชาชีพ รวมทั้งต้องมีสัดส่วน
ของผู้ให้บริการหนึ่งคนดูแลผู้รับบริการไม่เกินห้าคน 
 โดยกองสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้จัดท าแบบตรวจประเมิน
มาตรฐานสถานประกอบการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิง เพ่ือประกอบการพิจารณาอนุญาต ซ่ึงจ าแนก
ตามลักษณะการบริการ ๓ ลักษณะ ดังนี้ 
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 ลักษณะที่ 1 การให้บริการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิงระหว่างวันที่มีการจัดกิจกรรมการดูแล 
ส่งเสริมและฟ้ืนฟูสุขภาพแก่ผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิงโดยไม่มีการพักค้างคืน 

ชื่อสถำนประกอบกำร.........................................................สถานที่ตั้งเลขที่................................หมู่ที่............ ..... 
ถนน.................ต าบล/แขวง........................อ าเภอ/เขต.....................จังหวัด..................รหสัไปรษณีย์................ 
โทรศัพท์..............................โทรสาร......................................พ้ืนที่ให้บริการ.................... ...................ตารางเมตร 
ชื่อผู้ประกอบกิจกำร (ระบุประเภทผู้ประกอบกิจการ) 
  บุคคลธรรมดา  ชื่อ...................................................................โทรศัพท์...........................................  
โทรสาร ......................………….E-mail : ………………………………………… IDLine : …………………………..…………… 
  นิติบุคคล  ชื่อ................................................................... ........โทรศัพท์........................................... 
โทรสาร ......................………….E-mail : ………………………………………… IDLine : …………………………..…………… 
  หน่วยงานรัฐ ชื่อหน่วยงาน ......................................................โทรศัพท์........................................... 
โทรสาร ......................………….E-mail : ………………………………………… IDLine : …………………………..…………… 
ข้อมูลทั่วไปในสถำนประกอบกำร (บรรยำยลักษณะของสถำน
ประกอบกำร)............................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................. ............. 
ชื่อผู้ด ำเนินกำร................................................................ .....................โทรศัพท์................................................. 
โทรสาร ......................………….E-mail : ………………………………………… IDLine : …………………………..…………… 
ใบอนุญำตผู้ด ำเนินกำรเลขที่............................................วันที่ออกใบอนุญำต............../................../................ 
จ านวนผู้ให้บริการ....................................คน                   จ านวนเตียง.....................เตยีง   
กิจกรรมกำรส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภำพ/นันทนำกำร (ระบุ) 
   1. การวาดภาพ      10. อ่านหนังสือ 
   2. การลีลาศ      11. เกมฝึกสมอง 
   3. การร้องคาราโอเกะ     12. การฝึกท ากิจวัตรประจ าวัน 
   4. การร าไทเก๊ก      13. อ่ืนๆ ระบุ............................... 
   5. การร าไม้พลอง      14. อ่ืนๆ ระบุ............................... 
   6. การฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็ก 
   7. การประดิษฐ์ 
   8. การดนตรีบ าบัด 
   9. กิจกรรมทางศาสนา เช่น สวดมนต์ เดินจงกรม ใส่บาตร และอ่ืนๆ 
 
 
 
 
 



 

10 
6. ผลการตรวจประเมิน             

มำตรฐำนสถำนประกอบกำรเพื่อสุขภำพ ข้อสังเกตเพิ่มเติม ข้อเท็จจริง 
แนบภำพถ่ำย/หลักฐำน 

ด้ำนสถำนที่                                                                                                 
1. ชื่อสถำนประกอบกำร ต้องด ำเนินกำร ดังนี้ 

     1.1 ชื่อสถานประกอบการเพื่อสุขภาพต้องเป็น
อักษรภาษาไทย แต่จะมีอักษรต่างประเทศก ากับ
ไว้ท้ายชื่ออักษรภาษาไทยด้วยก็ได้ 

 

-ป้ายชื่อต้องเป็นอักษรภาษาไทย หากมีชื่อ
ภาษาต่างประเทศ ขนาดตัวอักษาต้องเล็ก
กว่ า อักษาภาษาไทย และต้องอยู่ป้ าย
เดียวกัน พร้อมทั้งระบุประเภทกิจการ “การ
ดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิงไว้ในป้าย
เดียวกันอย่างน้อย 1 ป้าย” 

 

       1.2 ชื่อสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
จะต้องไม่ใช้ค าหรือข้อความที่มีลักษณะ ชักชวน
หรือ โอ้อวดเกินความจริง หรือท า ให้บุคคลทั่วไป
เข้าใจว่าสถานที่ดังกล่าวว่า มีการบ าบัดรักษาโรค 
 

  

     1.3 ชื่อสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพต้อง
ไม่ สื่อความหมายในทางลามก อนาจาร หรือขัด
ต่อความสงบเรียบร้อย ขนบธรรมเนียม ศีลธรรม
อันดีงาม 
 

  

    1.4 ชื่อสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ ที่สื่อ
ความหมายหรืออ้างอิงสถาบัน พระมหากษัตริย์
จะกระท ามิได้เว้นแต่ได้รับพระบรมราชานุญาต
หรือพระราชานุญาต 
 

  

    1.5 สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพที่ตั้ง อยู่
ในจังหวัดเดียวกันจะต้องมีชื่อที่ไม่ซ้ ากันเว้นแต่ 
กรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการ 
สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพใหม่ และผู้ได้รับ 
ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานประกอบการ 
เพ่ือสุขภาพเดิมเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลเดียวกัน 
หรือมีหนังสือยินยอมจากผู้ได้รับใบอนุญาตให้ 
ประกอบกิจการสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ
เดิม ให้ใช้ชื่อซ้ ากันได้แต่ต้องมีอักษรหรือ
หมายเลข เรียงล าดับหรือที่ตั้งสถานท่ีต่อท้ายชื่อ 
 

  

   1.6 ผู้ขอรับอนุญาตต้องแสดงรายละเอียด
เกี่ยวกับ ชื่อสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพที่
ได้รับอนุญาต ในที่เปิดเผย ณ สถานประกอบการ
เพ่ือสุขภาพนั้น อย่างน้อย 1 ป้าย ดังนี้  
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มำตรฐำนสถำนประกอบกำรเพื่อสุขภำพ ข้อสังเกตเพิ่มเติม ข้อเท็จจริง/ข้อเสนอแนะ
เพื่อปรับปรุง 

       1.6.1 ให้จัดท าแผ่นป้ายแสงชื่อสถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพเป็นตัวอักษรภาษาไทย 
กณีใช้ภาษาต่างประเทศด้วยขนาดตัวอักษรต้อง
เล็กกว่าอักษรไทย โดยระบุประเภทกิจการของ
สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพไว้ในแผ่นป้ายชื่อ
ดังกล่าวด้วย 

  

       1.6.2 ป้ายชื่อสถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพต้องตรงตามประเภทของกิจการและตรง
กับชื่อตามใบอนุญาต 
 

  

       1.6.3 ให้แสดงแผ่นป้ายชื่อสถาน
ประกอบการ เพ่ือสุขภาพไว้บริเวณด้านหน้าหรือ
ตัวอาคาร สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพโดย
สามารถมองเห็น ได้ชัดเจนจากภายนอก 
 

  

2. ลักษณะทั่วไปของสถำนประกอบกำรต้องมี
ลักษณะดังนี้ 
      2.๑ ต้ังอยู่ ในพ้ืนที่ ซ่ึงมีสภาพแวดล้อมที่ มี 
ความปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและ มี
ทางท่ีใช้ในการเข้าและออกโดยสะดวก 
 

 
 
- พ้ืนที่โดยรอบสะอาด เป็นระเบียบ ไม่มี
ขยะหรือสิ่งรบกวนที่เป็นอันตราย  
- มีทางที่ใช้ในการเข้าและออกไม่มีสิ่งกีด
ขวาง พาหนะที่ใช้สัญจรเข้าและ ออกได้
สะดวก 

 

    2.2 มีอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อม   
ที่เหมาะสมแก่ผู้รับบริการ รวมทั้งต้องปลอดจาก 
เหตุร าคาญที่อาจรบกวนความเป็นอยู่ที่สุขสบาย 
ซึ่งต้องด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย 
การควบคุมอาคาร หรือกฎหมายว่าด้วยการ
สาธารณสุข 
 

- สภาพอาคารมีความมั่นคงแข็งแรงสามารถ
ประกอบกิจการได้อย่างปลอดภยั 
- บริเวณโดยรอบอาคารมีความสะอาดไม่มี
เสียงดังรบกวน ไม่มีขยะ น้ าขัง หรือมลพิษ 

 

      2.3 พ้ืนที่ที่ให้บริการทั้งภายในและภายนอก 
สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพมีลักษณะ ดังนี้ 
        2.3.1 มีความกว้างของทางเดินไม่น้อย 
กว่า 90 เซนติเมตร     
  

  

          2.3.2 มีการท าความสะอาดและจัด 
สถานที่ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 
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มำตรฐำนสถำนประกอบกำรเพื่อสุขภำพ ข้อสังเกตเพิ่มเติม ข้อเท็จจริง/ข้อเสนอแนะ
เพื่อปรับปรุง 

          2.3.3 กรณีใช้พ้ืนที่ประกอบกิจการอยู่ใน
อาคารเดียวกันกับการประกอบกิจการอ่ืน ต้องมี
การแบ่งเขตพ้ืนที่บริเวณท่ีให้บริการอย่าง ชัดเจน 
และการประกอบกิจการอ่ืนต้องไม่รบกวน ต่อ
การให้บริการในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
 

  

        2.3.4 มีพ้ืนที่ส่วนกลางแก่ผู้รับบริการ 
และเจ้าหน้าที่ส าหรับการประกอบกิจกรรมหรือ 
สันทนาการที่หลากหลาย 
 

  

      2.4 กรณีสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ มี
การให้บริการหลายลักษณะรวมอยู่ในอาคาร 
หรือสถานที่เดียวกัน จะต้องมีการแบ่งสัดส่วน 
การให้บริการให้ชัดเจน และแต่ละสัดส่วนจะต้อง
มี พ้ืนที่และลักษณะตามมาตรฐานการให้บริการ 
แต่ละลักษณะ 
 

- มีการแบ่งสัดส่วนให้ชัดเจน  

     2.5 มีหน่วยบริการในการประสานงาน แจ้ง
เหตุเตือนภัย อ านวยความสะดวก และอ่ืนๆ 
 

- มีการระบุหน่วยบริการในการประสานแจ้ง
เหตุเตือนภัยหรืออ านวยความสะดวกที่
ชัดเจน มีป้ายแสดงหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ
ที่ชัดเจน มองเห็นง่ายสะดวกในการติดต่อ
ประสานงานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 

 

     2.6 มีการจัดการมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ า
เสียที่เหมาะสมตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 

- จัดให้มีถังขยะฝาปิดและมีการคัดแยกขยะ 
- หากมีปริมาณขยะจ านวนมาก ต้องจัดให้มี
สถานที่พักขยะที่มิดชิด 
- มีการก าจัดน้ าเสียก่อนปล่อยลงสู่
สาธารณะ 

 

     2.7 มีระบบการควบคุมพาหะน าโรคตาม
หลัก สุขาภิบาล 
 

- จุดพักขยะหรือสถานที่พักขยะอยู่ห่างจาก
ตัวอาคาร 
- มีการท าความสะอาดจุดพักขยะหรือ
สถานที่พักขยะเป็นประจ า 
- มีการฉีดพ่นก าจัดแมลงหรือสัตว์เป็นพาหะ
น าโรค 

 

     2.8 พ้ืนที่บริเวณที่ให้บริการต้องมีแสงสว่าง 
และการระบายอากาศที่เพียงพอ และไม่มีกลิ่น
อับทึบ 
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มำตรฐำนสถำนประกอบกำรเพื่อสุขภำพ ข้อสังเกตเพิ่มเติม ข้อเท็จจริง/ข้อเสนอแนะ
เพื่อปรับปรุง 

2.9 ห้องน้ า มีลักษณะดังนี ้ 
           2.9.1 ประตูเป็นแบบเปิดออกภายนอก 
หรือแบบบานเลื่อน ขนาดกว้างสุทธิไม่ต่ ากว่า 
๙๐ เซนติเมตร มือจับแบบก้านโยกหรือแกนผลัก 
และสามารถเปิดจากภายนอกได้ไม่ติดอุปกรณ์ 
บังคับประตูได้เองและไม่มีธรณีประตู 

 

  

           2.9.2 ระดับพ้ืนผิ วภายในห้องน้ า
ราบเรียบ เสมอกัน มีระดับเสมอกับพ้ืนภายนอก 
ไม่ลื่น และ ไม่มีน้ าท่วมขัง 

 

  

           2.9.3 โถส้วมชนิดนั่งราบ สูงจากพ้ืน 
ไม่น้อยกว่า 40 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 45 
เซนติเมตร มีพนักพิง และมีราวจับชิดผนังอย่าง
น้อย ๑ ด้าน เพ่ือช่วยการพยุงตัว 
 

  

          2.9.4 อ่างล้างมือสูงจากพ้ืนไม่เกิน ๘๐ 
เซนติเมตร มีราวจับที่ด้านข้างของอ่าง เพ่ือช่วย
การพยุงตัวขณะยืน ก๊อกน้ าเป็นชนิดก้านโยก 
ก้านหมุน หรือระบบอัตโนมัติ 
 

  

          2.9.5 บริเวณท่ีอาบน้ า ที่นั่งส าหรับ 
อาบน้ าสูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่า 40 เซนติเมตร แต่
ไม่เกิน ๔๕ เซนติเมตร ต้องมีพนักพิงที่มั่นคง มี
ราวจับที่ด้านข้างของที่นั่งเพ่ือช่วยการพยุงตัว 
ก๊อกน้ าของฝักบัวเป็นชนิดก้านโยก ก้านหมุน 
หรือระบบอัตโนมัติ 
 

  

          2.9.6 ติดตั้งสัญญาณเรียกฉุกเฉินใน
ห้องน้ า 
 

  

          2.9.7 มีระบบท าน้ าอุ่นที่ปลอดภัย 
 
 

- มีการติดตั้งสายดินป้องกันไฟรั่ว  

          2.9.8 มีราวจับตั้งแตป่ระตูไปจนถึงโถ
ส้วมและบริเวณท่ีอาบน้ า 
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    2.10 การเดินสายไฟเป็นระเบียบ ใช้สายไฟ 
ถูกประเภท และมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ การ
ใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยดังนี้ 
          2.10.1 สวิตซ์ และสายไฟ ได้รับการ
บ ารุงรักษาให้อยู่สภาพดีและปลอดภัย 
 

 

 
 
 
- มีแบบรายงานการตรวจสอบระบบไฟฟ้า 
- สวิตซ์ไฟ้ฟ้าและสายไฟ อยู่ในสภาพดีและ 
ปลอดภัย มีมาตรการตรวจสอบและบ ารุง 
รักษาสวิตซ์สายไฟที่เป็นปัจจุบัน 
 

 

          2.10.2 มีเส้นหรือขอบเขตแสดงบริเวณ
ที่อาจมีอันตรายหรือห้ามเข้าใกล้ 
 

 

- มีเส้นหรือขอบเขตแสดงบริเวณท่ีอาจมี 
อันตรายหรือห้ามเข้าใกล้และมองเห็น
ชัดเจน 

 

          2.10.3 มีอุปกรณ์ตัดไฟรองรับกรณีเกิด
ไฟซ็อตหรือรั่ว 

 

- มีอุปกรณต์ัดวงจรกระแสไฟฟ้ารั่วลงดิน
อัตโนมัติพร้อมใช้งาน 

 

         2.10.4 มีระบบไฟฟ้าส่องสว่าง มี
หลอดไฟติดตั้งทั้งในส่วนที่นอน ห้องน้ า และพ้ืนที่
ใช้สอยทั่วไป 

 

- มีหลอดฟ้าส่องสว่างติดตั้งไว้ทั้งในส่วนที่
นอนห้องน้ า และพ้ืนที่ใช้สอยทั่วไป สว่าง
เพียงพอและทั่วถึง 

 

   2.11  เครื่องเรือนต้องมีความปลอดภัยในการ
ใช้สอย ไม่ก่อให้เกิดอันตราย ถ้ามีมุมแหลมต้อง
ติดตั้งยางกันกระแทง 

 

- เครื่องเรือนที่ใช้ภายในสถานประกอบการ
ต้องมีความปลอดภัยในการใช้สอย หากมี
มุมแหลมต้องติดตั้งยางกันกระแทก เช่น ที่
โต๊ะ ของเตียง หรือขอบที่เป็นกระจะเสี่ยง
ต่อการทิ่มแทงหรือบาด เป็นต้น 
 

 

ด้ำนควำมปลอดภัย 
   สถานประกอบการต้องมีลักษณะโดยทั่วไป 
ด้านความปลอดภัย ดังนี้ 
1. มีอุปกรณป์ฐมพยาบาลและคู่มือการปฐม 

พยาบาลไว้ในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพและ
พร้อมใช้งานตลอดเวลา 
 

 
 
- จัดให้มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลที่พร้อมใช้
งานตลอดเวลา เช่น อุปกรณ์ท าแผล 
ยาใช้ภายนอก และยารับประทาน 
 

- มีคู่มือแนวทาง/ข้ันตอนการปฐมพยาบาล
ที่พร้อมใช้งานตลอดเวลา หรือเมื่อเกิดเหตุ 

 

  2.  มีป้ายหรือข้อความเพ่ือแสดงหรือเตือนให้
ผู้รับบริการระมัดระวังอันตรายหรือบริเวณท่ีมี
ความเสี่ยงต่อการเกิดอันตราย รวมถึงการติดตั้ง
เครื่องป้องกันไม่ให้ผู้รับบริการเกิดอันตราย 
 

- มีป้าย หรือข้อความเพ่ือแสดงหรือเตือนใน
จุดที่เป็นความเสี่ยง เช่น ระวังศีรษะ,พ้ืนต่าง
ระดับ หรือมีการติดตั้งรั้วหรือตาข่ายก้ันใน
บริเวณท่ีอาจก่อให้เกิดอันราย 
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3. มีระบบป้องกันและควบคุมการติดเชื้อที่ 
เหมาะสม 

 
 

- มีระบบ หรือแนวทางขั้นตอนการป้องกัน
และควบคุมการติดเชื้อที่เหมาะสมส าหรับ
ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ เช่น ขั้นตอนการท า
ความสะอาดเครื่องมือ,การท าความสะอาด
หรือคัดแยกผ้า,การทิ้งขยะติดเชื้อ 

 

 

  4.  มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ และ
ติดตั้งเครื่องดับเพลิงไว้ในต าแหน่งที่เห็นได้
ชัดเจนอย่างน้อย 1 เครื่อง กรณีสถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพ ที่มีพ้ืนที่ให้บริการ
มากกว่า 1 ชั้น ต้องติดตั้งเครื่องดับเพลิงไว้ใน
ต าแหน่งที่เห็นได้ชัดเจนอย่างน้อยชั้นละ 1 
เครื่อง 
 

 

- มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ที่พร้อม 
ใช้งาน 
- มีการติดตั้งถังดับเพลิงในต าแหน่งที่มอง 
เห็นได้อย่างชัดเจน อย่างน้อย 1 เครื่อง 
และมีสภาพพร้อมใช้งาน 
- หากพ้ืนที่ใช้งานมากกว่า 1 ชั้น ต้อง
ติดตั้งถังดับเพลิงชั้นละ 1 เครื่อง 
- มีแบบรายงานบันทึกการตรวจสอบถัง/
เครื่องดับเพลิง 

 

 

5. มีระบบไฟฟ้าส่องสว่างส ารองตามช่อง
ทางเดิน 

 
 

- มีการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างส ารอง
ตามช่องทางเดินที่สว่าง กระจายแสงไฟ
ทั่วถึง และมีการตรวจสอบความพร้อมใช้ 

 

 

  6.  มีการฝึกอบรมผู้ด าเนินการและพนักงานที่
เกี่ยวข้องกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยปีละ 
1 ครั้ง 
 

- มีแผนการฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกัน 
และระงับอัคคีภัยให้แก่ผู้ด าเนินการและ
พนักงานที่เก่ียวข้องปีละ 1 ครั้ง และให้
บันทึกภาพกิจกรรมไว้เป็นหลักฐาน 
 

 

 7.  มีแนวทางปฏิบัติการป้องกันภาวะเสี่ยงและ
ภาวะฉุกเฉิน 

 

- มีแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันภาวะเสี่ยง 
และภาวะฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นในสถาน
ประกอบการ เช่น ผู้รับบริการหมดสติ 
 

 

  8.  มีพนักงานที่ได้รับการอบรมการช่วยฟ้ืน
คืนชีพและมีการฝึกซ้อมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 

- มีแผนการฝึกอบรมการช่วยฟ้ืนคืนชีพ 
และมีการฝึกซ้อมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

 

  9.  มีมาตรการตรวจสอบระบบความ
ปลอดภัยในการให้บริการปีละ 1 ครั้ง 

 

- มีเอกสารหลักฐานแสดงมาตรการตรวจ 
สอบความปลอดภัยในการให้บริการอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง 
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ด้ำนกำรให้บริกำร 
สถานประกอบการต้องมีลักษณะโดยทั่วไปของ
การให้บริการ ดังต่อไปนี้ 
1. มีการจัดท าทะเบียนประวัติของผู้รับบริการ 

ตามแบบท่ีอธิบดีประกาศก าหนด 
 

 
 
- มีทะเบียนประวัติของผู้รับบริการตาม
แบบที่ก าหนด 
- มีการจัดเก็บข้อมูลเป็นระบบสามารถ
ตรวจสอบได้ 

 

 

2. การประเมินความต้องการดูแลและ 
ความสามารถในการสื่อสารของผู้รับบริการเมื่อ
แรกรับ โดยมีการประเมินซ้ าทุก 3 เดือน 
 

- มีแบบการประเมินความต้องการดูแล
และความสามารถในการสื่อสารของผู้
บริการเมื่อแรกรับ โดยมีการประเมินซ้ าทุก 
3 เดือน 
 

 

3. มีแนวทางการปฏิบัติในการส่งเสริมสุขภาพ 
รวมถึงการ ฟ้ืนฟูสุขภาพของผู้ รับบริการบน
พ้ืนฐานของแนวทางการปฏิบัติที่ดีและมีหลักฐาน
เชิงประจักรที่ชัดเจน 
 

- มีแนวทางการปฏิบัติในการส่งเสริมฟ้ืนฟู
สุขภาพที่เหมาะสมกับผู้รับบริการอย่าง
ชัดเจนตั้งแต่รักรับจนถึงปัจจุบัน 

 

4. ให้บริการดูแลผู้รับบริการให้สอดคล้องกับ 
ผลการประเมินความสามารถในการปฏิบัติ
กิจวัตรประจ าวันพ้ืนฐาน และความสามารถใน
การปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันที่ซับซ้อน 
 

- มีแผนและแนวทางการให้การดูแลที่มี
ความสอดคล้องกับผลการประเมินความ 
สามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน
พ้ืนฐาน (ADL) และความสามารถในการ
ปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันที่ซับซ้อน ( IADL) 
ของผู้รับบริการ 
 

 

   5.  ให้บริการอาหารที่สะอาดและปลอดภัย 

 
- สถานที่ที่ใช้ในการประกอบอาหารและ
ภาชนะบรรจุอาหาร สะอาด และจัดเก็บ
อย่างมิดชิดป้องกันแมลงหรือพาหะน าโรค 
- มีการเลือกใช้วัตถุดิบที่สะอาด ปลอดภัย
ในการประกอบอาหารและขั้นตอนการ
จัดเตรียมและประกอบอาหารที่สะอาดถูก
หลักอนามัย 
 

 

  6.  ผู้รับบริการที่ต้องใช้ยาหรืออุปกรณ์สุขภาพ
ประจ าตัว ต้องได้รับการดูแลตามมาตรฐาน
อุปกรณ์เครื่องมือด้านสุขภาพที่ผ่านการพิจารณา
จากแพทย์ผู้ดูแล 

 

- มีแผนการรักษาและการให้ยาของแพทย์  

 
 



 

1๗ 
 

มำตรฐำนสถำนประกอบกำรเพื่อสุขภำพ ข้อสังเกตเพิ่มเติม ข้อเท็จจริง/ข้อเสนอแนะ
เพื่อปรับปรุง 

  7.  มีกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม
รวมทั้งกิจกรรมส่งเสริมสัมพันธ์ภาพในสังคมตาม
ความเหมาะสมแก่ผู้รับบริการและสามารถเลือก
ตามความพอใจ หรือตามความสามารถของแต่ละ
บุคคล เพ่ือพัฒนาคุณค่าในตัวเองและสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตของผู้รับบริการ 

 

- มีการจัดกิจกรรมเพ่ือสร้างเสริมสุขภาพ
แบบองค์รวม รวมทั้งกิจกรรมส่งเสริม
สัมพันธภาพในสังคมโดยก าหนดให้มี
กิ จ ก ร ร ม ที่ ห ล า ก ห ล า ยต า ม ค ว า ม
เหมาะสมของแต่ละบุคคล 

 

  8.  มีการบันทึกติดตามการเปลี่ยนแปลงทาง
สุขภาพของผู้รับบริการ 
 

- มีแบบรายงานการติดตามการเปลี่ยน
ทางสุขภาพของผู้รับบริการในแต่ละวัน 
เช่น การวัดอุณหภูมิ อัตราการหายใจ 
ความดันโลหิต 
 

 

9.  แสดงรายการให้บริการและอัตราค่าบริการ 
ไว้ในที่เปิดเผยมองเห็นได้ง่ายและสามารถ
ตรวจสอบได้ 
 

- มีการแสดงรายการค่าบริการและอัตรา
ค่าบริการไว้ในที่เปิดเผยมองเห็นง่ายและ
ตรวจสอบได้ 

 

10. มีการท าสัญญาหรือข้อตกลงการให้บริการ 
ระหว่างผู้ประกอบการกับผู้รับบริการ ญาติสาย
ตรง หรือผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้ที่ผู้รับบริการ
ได้ มอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร 
 

- มีหลักฐานการท าสัญญาข้อตกลงกับ 
ญาติสายตรงและพิจารณาจากเอกสาร
หลักฐานระบุความสัมพันธ์กรณีเป็นญาติ
สารตรงหรือหนังสือมอบหมายจาก
ผู้รับบริการ หรือผู้ที่รับบริการได้มอบ 
หมายเป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน 
 

 

11. ให้บริการโดยค านึงถึงความเป็นส่วนตัว 
และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ดังนี้  
    11.1 การให้บริการต้องยึดหลักความเป็น 

ส่วนตัวและเป็นไปตามความต้องการหรือ ความ
เต็มใจของผู้รับบริการ 

 

 
 
- มีแนวทางวิธีปฏิบัติการให้บริการ 
 

 

   11.2 ต้องมีแนวทางในการควบคุม ดูแลและ 
ป้องกันผู้รับบริการจากการถูกกระท าต่อร่างกาย 
จิตใจการเงินและด้านอ่ืนๆ รวมทั้งการล่วงละเมิด
ทางเพศ 
 

- มีแนวทางหรือมาตรการในการควบคุม 
ดูแลและป้องกันผู้รับบริการจากการถูก
กระท าต่อร่างกาย และจิตใจ การเงิน
และด้านอ่ืนๆ รวมทั้งการล่วงละเมิดทาง
เพศ 
 

 

   11.3 พนักงานที่เกี่ยวข้องต้องผ่านการอบรม 
หลักสูตรที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือให้มี
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันสิทธิและ
การให้ ความคุ้มครองผู้สูงอายุ 

 

- มีแผนการอบรมเกี่ยวกับการป้องกัน
สิทธิและการให้ความคุ้มครองของ 
ผู้สูงอายุ 

 



 

1๘ 
 

มำตรฐำนสถำนประกอบกำรเพื่อสุขภำพ ข้อสังเกตเพิ่มเติม ข้อเท็จจริง/ข้อเสนอแนะ
เพื่อปรับปรุง 

     11.4 หากมีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพที่เป็น
การพ านักระยะยาวหรือมีกิจกรรมพักค้างคืนต้อง
จัดให้มีบุคลากรเฝ้า ระวังหรืออยู่เวรยามในตอน
กลางคืนอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และ
เพียงพอ 

 

- มีการจัดเวรบุคคลในการปฏิบัติงาน  

     11.5 มีการรักษาความลับของผู้รับบริการ 
โดยต้องไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวต่อบุคคล 
ภายนอก ในมาตรฐานเดียวกับการรักษาสิทธิของ
ผู้ป่วย 

 

- มีคู่มือแนวทางการปฏิบัติส าหรับผู้ให้ 
บริการผู้สูงอายุในสถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพ 

 

     11.6 การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ 
และการดูแล ต้องให้ข้อมูลแก่ผู้รับบริการ ญาติ
สายตรง ผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้ซึ่งผู้รับบริการ
ได้มอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร 

 

- มีข้อมูลประสานงานกับญาติสายตรง
หรือผู้แทนโดยชอบธรรมเมื่อเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน 

 

  12.  มีการแจ้งข้อมูลข่าวสาร ดังนี้ 
       12.1  ผู้รับบริการหรือผู้แทนต้องได้รับ 
การแจ้งค่าใช้จ่ายในการรับบริการและค่าใช้จ่าย 
ในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ผู้รับบริการ 
สมัครใจเข้าร่วม 

 

- สถานประกอบการต้องแจ้งค่าใช้จ่ายใน
การรับบริการและค่าใช้จ่ายในกิจกรรม
ต่างๆ ที่ผู้รับบริการสมัครใจเข้าร่วมให้แก่
ผู้รับบริการหรือผู้แทนทราบอย่างชัดเจน 

 

      12.2 ผู้รับบริการหรือผู้แทนต้องได้รับรู้ 
กระบวนการ ความก้าวหน้าในการส่งเสริม
สุขภาพในปัจจุบัน และมีส่วนร่วมในการวาง
แผนการดูแล ขณะเกิดเหตุฉุกเฉินหรือกรณีที่เกิด
การเจ็บป่วยการประสานงานกับสถานพยาบาลที่
รับส่งต่อและการตรวจสอบสิทธิ การรักษา- 
พยาบาลการดูแล ในระยะยาวที่อาจจะเกิดขึ้น 
รวมถึงข้อมูลอื่นที่เก่ียวกับสุขภาพของผู้รับบริการ 
 

- มีการวางแผนในการดูแลผู้รับบริการ
ขณะเกิดฉุกเฉิน โดยผู้รับผิดชอบหรือ
ผู้แทนมีส่วนร่วมในการวางแผน 

 

     12.3  ผู้รับบริการควรได้รับความรู้เกี่ยวกับ 
สิทธิของตนเองและการดูแลตนเองเพ่ือการ
พัฒนา ศักยภาพและการส่งเสริมสุขภาพของ
ตนเอง   
 

- มีเอกสารระบุการแจ้งสิทธิและข้อมูล
การดูแลตน เองของผู้ รั บบริ การ ให้
ผู้รับบริการหรือผู้แทนเซ็นรับทราบ 

 

  13. มีระบบการส่งต่อในกรณีผู้รับบริการเกิด
การเจ็บป่วยฉุกเฉิน 
 

- มีการวางแผนจัดท าระบบส่งต่อในกรณี
ผู้รับบริการเกิดการเจ็บป่วยฉุกเฉิน
ระยะเวลาการส่งต่อโรงพยาบาลที่ชัดเจน 
 

 



 

1๙ 
 

ลักษณะที่ ๒  การให้บริการดูแลผู้สูงอายุ ที่มีการจัดกิจกรรมการดูแลส่งเสริม และฟ้ืนฟูสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ 
โดยจัดให้มีที่พักนักอาศัย 

ชื่อสถำนประกอบกำร.........................................................สถานที่ตั้งเลขที่................................หมู่ที่.................  
ถนน.................ต าบล/แขวง........................อ าเภอ/เขต.....................จังหวัด..................รหสัไปรษณีย์................ 
โทรศัพท์..............................โทรสาร......................................พ้ืนที่ให้บริการ........................... ............ตารางเมตร 
ชื่อผู้ประกอบกิจกำร (ระบุประเภทผู้ประกอบกิจการ) 
  บุคคลธรรมดา  ชื่อ...................................................................โทรศัพท์...........................................  
โทรสาร ......................………….E-mail : ………………………………………… IDLine : …………………………..…………… 
  นิติบุคคล  ชื่อ................................................................... ........โทรศัพท์........................................... 
โทรสาร ......................………….E-mail : ………………………………………… IDLine : …………………………..…………… 
  หน่วยงานรัฐ ชื่อหน่วยงาน ......................................................โทรศัพท์........................................... 
โทรสาร ......................………….E-mail : ………………………………………… IDLine : …………………………..…………… 
ข้อมูลทั่วไปในสถำนประกอบกำร (บรรยำยลักษณะของสถำน
ประกอบกำร)............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................. ................................................. 
ชื่อผู้ด ำเนินกำร................................................................ .....................โทรศัพท์................................................. 
โทรสาร ......................………….E-mail : ………………………………………… IDLine : …………………………..…………… 
ใบอนุญำตผู้ด ำเนินกำรเลขที่............................................วันที่ออกใบอนุญำต............../................../................ 
จ านวนผู้ให้บริการ....................................คน                   จ านวนเตียง.....................เตยีง   
กิจกรรมกำรส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภำพ/นันทนำกำร (ระบุ) 
   1. การวาดภาพ      10. อ่านหนังสือ 
   2. การลีลาศ      11. เกมฝึกสมอง 
   3. การร้องคาราโอเกะ     12. การฝึกท ากิจวัตรประจ าวัน 
   4. การร าไทเก๊ก      13. อ่ืนๆ ระบุ............................... 
   5. การร าไม้พลอง      14. อ่ืนๆ ระบุ............................... 
   6. การฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็ก 
   7. การประดิษฐ์ 
   8. การดนตรีบ าบัด 
   9. กิจกรรมทางศาสนา เช่น สวดมนต์ เดินจงกรม ใส่บาตร และอ่ืนๆ 
 
 
 
 
 



 

๒๐ 
6. ผลการตรวจประเมิน             

มำตรฐำนสถำนประกอบกำรเพื่อสุขภำพ ข้อสังเกตเพิ่มเติม ข้อเท็จจริง 
แนบภำพถ่ำย/หลักฐำน 

ด้ำนสถำนที่                                                                                                 
1. ชื่อสถำนประกอบกำร ต้องด ำเนินกำร ดังนี้ 

     1.1 ชื่อสถานประกอบการเพื่อสุขภาพต้องเป็น
อักษรภาษาไทย แต่จะมีอักษรต่างประเทศก ากับ
ไว้ท้ายชื่ออักษรภาษาไทยด้วยก็ได้ 

 

-ป้ายชื่อต้องเป็นอักษรภาษาไทย หากมีชื่อ
ภาษาต่างประเทศ ขนาดตัวอักษรต้องเล็ก
กว่า อักษรภาษาไทย และต้องอยู่ป้าย
เดียวกัน พร้อมทั้งระบุประเภทกิจการ 
“การดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิงไว้ใน
ป้ายเดียวกันอย่างน้อย 1 ป้าย” 

 

1.2 ชื่อสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ จะ 
ต้องไม่ใช้ค าหรือข้อความที่มีลักษณะ ชักชวนหรือ 
โอ้อวดเกินความจริง หรือท า ให้บุคคลทั่วไป
เข้าใจว่าสถานที่ดังกล่าวว่า มีการบ าบัดรักษาโรค 
 

  

     1.3 ชื่อสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพต้อง
ไม่ สื่อความหมายในทางลามก อนาจาร หรือขัด
ต่อความสงบเรียบร้อย ขนบธรรมเนียม ศีลธรรม
อันดีงาม 
 

  

    1.4 ชื่อสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ ที่สื่อ
ความหมายหรืออ้างอิงสถาบัน พระมหากษัตริย์
จะกระท ามิได้เว้นแต่ได้รับพระบรมราชานุญาต
หรือพระราชานุญาต 
 

  

    1.5 สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพที่ตั้ง อยู่
ในจังหวัดเดียวกันจะต้องมีชื่อที่ไม่ซ้ ากันเว้นแต่ 
กรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการ 
สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพใหม่ และผู้ได้รับ 
ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานประกอบการ 
เพ่ือสุขภาพเดิมเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลเดียวกัน 
หรือมีหนังสือยินยอมจากผู้ได้รับใบอนุญาตให้ 
ประกอบกิจการสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ
เดิม ให้ใช้ชื่อซ้ ากันได้แต่ต้องมีอักษรหรือ
หมายเลข เรียงล าดับหรือที่ตั้งสถานที่ต่อท้ายชื่อ 
 

  

   1.6 ผู้ขอรับอนุญาตต้องแสดงรายละเอียด
เกี่ยวกับ ชื่อสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพที่
ได้รับอนุญาต ในที่เปิดเผย ณ สถานประกอบการ
เพ่ือสุขภาพนั้น อย่างน้อย 1 ป้าย ดังนี้  
 

  



 

2๑ 
 

มำตรฐำนสถำนประกอบกำรเพื่อสุขภำพ ข้อสังเกตเพิ่มเติม ข้อเท็จจริง/ข้อเสนอแนะ
เพื่อปรับปรุง 

       1.6.1 ให้จัดท าแผ่นป้ายแสงชื่อสถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพเป็นตัวอักษรภาษาไทย 
กรณีใช้ภาษาต่างประเทศด้วยขนาดตัวอักษรต้อง
เล็กกว่าอักษรไทย โดยระบุประเภทกิจการของ
สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพไว้ในแผ่นป้ายชื่อ
ดังกล่าวด้วย 
 

  

       1.6.2 ป้ายชื่อสถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพต้องตรงตามประเภทของกิจการและตรง
กับชื่อตามใบอนุญาต 
 

  

       1.6.3 ให้แสดงแผ่นป้ายชื่อสถาน
ประกอบการ เพ่ือสุขภาพไว้บริเวณด้านหน้าหรือ
ตัวอาคาร สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพโดย
สามารถมองเห็น ได้ชัดเจนจากภายนอก 
 

  

2. ลักษณะทั่วไปของสถำนประกอบกำรต้องมี
ลักษณะดังนี้ 
      2.๑ ต้ังอยู่ ในพ้ืนที่ ซ่ึงมีสภาพแวดล้อมที่ มี 
ความปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและ มี
ทางท่ีใช้ในการเขา้และออกโดยสะดวก 
 

 
 
- พ้ืนที่โดยรอบสะอาด เป็นระเบียบ ไม่มี
ขยะหรือสิ่งรบกวนที่เป็นอันตราย  
- มีทางที่ใช้ในการเข้าและออกไม่มีสิ่งกีด
ขวาง พาหนะที่ใช้สัญจรเข้าและ ออกได้
สะดวก 

 

    2.2 มีอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อม   
ที่เหมาะสมแก่ผู้รับบริการ รวมทั้งต้องปลอดจาก 
เหตุร าคาญที่อาจรบกวนความเป็นอยู่ที่สุขสบาย 
ซึ่งต้องด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย 
การควบคุมอาคาร หรือกฎหมายว่าด้วยการ
สาธารณสุข 
 

- สภาพอาคารมีความมั่นคงแข็งแรงสามารถ
ประกอบกิจการได้อย่างปลอดภยั 
- บริเวณโดยรอบอาคารมีความสะอาดไม่มี
เสียงดังรบกวน ไม่มีขยะ น้ าขัง หรือมลพิษ 

 

      2.3 พ้ืนที่ที่ให้บริการทั้งภายในและภายนอก 
สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพมีลักษณะ ดังนี้ 
        2.3.1 มีความกว้างของทางเดินไม่น้อย 
กว่า 90 เซนติเมตร     
  

  

          2.3.2 มีการท าความสะอาดและจัด 
สถานที่ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 
 

  

 
 
 



 

2๒ 
 

มำตรฐำนสถำนประกอบกำรเพื่อสุขภำพ ข้อสังเกตเพิ่มเติม ข้อเท็จจริง/ข้อเสนอแนะ
เพื่อปรับปรุง 

          2.3.3 กรณีใช้พ้ืนที่ประกอบกิจการอยู่ใน
อาคารเดียวกันกับการประกอบกิจการอ่ืน ต้องมี
การแบ่งเขตพ้ืนที่บริเวณท่ีให้บริการอย่าง ชัดเจน 
และการประกอบกิจการอ่ืนต้องไม่รบกวน ต่อ
การให้บริการในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
 

  

        2.3.4 มีพ้ืนที่ส่วนกลางแก่ผู้รับบริการ 
และเจ้าหน้าที่ส าหรับการประกอบกิจกรรมหรือ 
สันทนาการที่หลากหลาย 
 

  

      2.4 กรณีสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ มี
การให้บริการหลายลักษณะรวมอยู่ในอาคาร 
หรือสถานที่เดียวกัน จะต้องมีการแบ่งสัดส่วน 
การให้บริการให้ชัดเจน และแต่ละสัดส่วนจะต้อง
มี พ้ืนที่และลักษณะตามมาตรฐานการให้บริการ 
แต่ละลักษณะ 
 

- มีการแบ่งสัดส่วนให้ชัดเจน  

     2.5 มีหน่วยบริการในการประสานงาน แจ้ง
เหตุเตือนภัย อ านวยความสะดวก และอ่ืนๆ 
 

- มีการระบุหน่วยบริการในการประสาน
แจ้งเหตุเตือนภัยหรืออ านวยความสะดวก
ที่ชัดเจน มีป้ายแสดงหมายเลขโทรศัพท์
ติดต่อที่ชัดเจน มองเห็นง่ายสะดวกในการ
ติดต่อประสานงานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 

 

     2.6 มีการจัดการมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ า
เสียที่เหมาะสมตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 

- จัดให้มีถังขยะฝาปิดและมีการคัดแยก
ขยะ 
- หากมีปริมาณขยะจ านวนมาก ต้องจัดให้
มีสถานที่พักขยะที่มิดชิด 
- มีการก าจัดน้ าเสียก่อนปล่อยลงสู่
สาธารณะ 

 

     2.7 มีระบบการควบคุมพาหะน าโรคตาม
หลัก สุขาภิบาล 
 

- จุดพักขยะหรือสถานที่พักขยะอยู่ห่าง
จากตัวอาคาร 
- มีการท าความสะอาดจุดพักขยะหรือ
สถานที่พักขยะเป็นประจ า 
- มีการฉีดพ่นก าจัดแมลงหรือสัตว์เป็น
พาหะน าโรค 

 

     2.8 พ้ืนที่บริเวณที่ให้บริการต้องมีแสงสว่าง 
และการระบายอากาศที่เพียงพอและไม่มีกลิ่นอับ
ทึบ 

  

 



 

2๓ 
 

มำตรฐำนสถำนประกอบกำรเพื่อสุขภำพ ข้อสังเกตเพิ่มเติม ข้อเท็จจริง/ข้อเสนอแนะ
เพื่อปรบัปรุง 

2.9 ห้องน้ า มีลักษณะดังนี ้ 
           2.9.1 ประตูเป็นแบบเปิดออกภายนอก 
หรือแบบบานเลื่อน ขนาดกว้างสุทธิไม่ต่ ากว่า 
๙๐ เซนติเมตร มือจับแบบก้านโยกหรือแกนผลัก 
และสามารถเปิดจากภายนอกได้ไม่ติดอุปกรณ์ 
บังคับประตูได้เองและไม่มีธรณีประตู 

 

  

           2.9.2 ระดับพ้ืนผิ วภายในห้องน้ า
ราบเรียบ เสมอกัน มีระดับเสมอกับพ้ืนภายนอก 
ไม่ลื่น และ ไม่มีน้ าท่วมขัง 

 

  

           2.9.3 โถส้วมชนิดนั่งราบ สูงจากพ้ืน 
ไม่น้อยกว่า 40 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 45 
เซนติเมตร มีพนักพิง และมีราวจับชิดผนังอย่าง
น้อย ๑ ด้าน เพ่ือช่วยการพยุงตัว 
 

  

          2.9.4 อ่างล้างมือสูงจากพ้ืนไม่เกิน ๘๐ 
เซนติเมตร มีราวจับที่ด้านข้างของอ่าง เพ่ือช่วย
การพยุงตัวขณะยืน ก๊อกน้ าเป็นชนิดก้านโยก 
ก้านหมุน หรือระบบอัตโนมัติ 
 

  

          2.9.5 บริเวณท่ีอาบน้ า ที่นั่งส าหรับ 
อาบน้ าสูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่า 40 เซนติเมตร แต่
ไม่เกิน ๔๕ เซนติเมตร ต้องมีพนักพิงที่มั่นคง มี
ราวจับที่ด้านข้างของที่นั่งเพ่ือช่วยการพยุงตัว 
ก๊อกน้ าของฝักบัวเป็นชนิดก้านโยก ก้านหมุน 
หรือระบบอัตโนมัติ 
 

  

          2.9.6 ติดตั้งสัญญาณเรียกฉุกเฉินใน
ห้องน้ า 
 

  

          2.9.7 มีระบบท าน้ าอุ่นที่ปลอดภัย 
 
 

- มีการติดตั้งสายดินป้องกันไฟรั่ว  

          2.9.8 มีราวจับตั้งแตป่ระตูไปจนถึงโถ
ส้วมและบริเวณท่ีอาบน้ า 
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มำตรฐำนสถำนประกอบกำรเพื่อสุขภำพ ข้อสังเกตเพิ่มเติม ข้อเท็จจริง/ข้อเสนอแนะ
เพื่อปรับปรุง 

    2.10 การเดินสายไฟเป็นระเบียบ ใช้สายไฟ 
ถูกประเภท และมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ การ
ใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยดังนี้ 
          2.10.1 สวิตซ์ และสายไฟ ได้รับการ
บ ารุงรักษาให้อยู่สภาพดีและปลอดภัย 
 

 

 
 
 
- มีแบบรายงานการตรวจสอบระบบ
ไฟฟ้า 
- สวิตซ์ไฟ้ฟ้าและสายไฟ อยู่ในสภาพดี
และปลอดภัย มีมาตรการตรวจสอบและ
บ ารุงรักษาสวิตซ์สายไฟที่เป็นปัจจุบัน 
 

 

          2.10.2 มีเส้นหรือขอบเขตแสดงบริเวณ
ที่อาจมีอันตรายหรือห้ามเข้าใกล้ 
 

 

- มีเส้นหรือขอบเขตแสดงบริเวณท่ีอาจมี 
อันตรายหรือห้ามเข้าใกล้และมองเห็น
ชัดเจน 

 

          2.10.3 มีอุปกรณ์ตัดไฟรองรับกรณีเกิด
ไฟซ็อตหรือรั่ว 

 

- มีอุปกรณตั์ดวงจรกระแสไฟฟ้ารั่วลง
ดินอัตโนมัติพร้อมใช้งาน 

 

         2.10.4 มีระบบไฟฟ้าส่องสว่าง มี
หลอดไฟติดตั้งทั้งในส่วนที่นอน ห้องน้ า และพ้ืนที่
ใช้สอยทั่วไป 

 

- มีหลอดฟ้าส่องสว่างติดตั้งไว้ทั้งในส่วน
ที่นอนห้องน้ า และพ้ืนที่ใช้สอยทั่วไป 
สว่างเพียงพอและทั่วถึง 

 

   2.11  เครื่องเรือนต้องมีความปลอดภัยในการ
ใช้สอย ไม่ก่อให้เกิดอันตราย ถ้ามีมุมแหลมต้อง
ติดตั้งยางกันกระแทง 

 

- เครื่องเรือนที่ใช้ภายในสถาน
ประกอบการต้องมีความปลอดภัยในการ
ใช้สอย หากมีมุมแหลมต้องติดตั้งยางกัน
กระแทก เช่น ที่โต๊ะ ของเตียง หรือขอบ
ที่เป็นกระจะเสี่ยงต่อการทิ่มแทงหรือ
บาด เป็นต้น 
 

 

๒.๑๒ ต้องจัดให้มีหน่วยบริการในการประสาน 
งานแจ้งเหตุเตือนภัย อ านวยการความสะดวก 
และจัดบริการระหว่างผู้ให้บริการและผู้บริการ
และผู้รับการตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมง 

- มีการจัดหรือก าหนดหน่วยบริการใน
การประสานงาน แจ้ง เหตุ เตือนภัย 
อ านวยความสะดวก และจัดบริการ
ระหว่างผู้ ให้บริการและผู้ รับบริการ
ตลอด 24 ชั่วโมง และเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
ได้ทันเวลา และตั้งอยู่ไม่ไกลจากสถาน
ประกอบการ  
- มีบุคลากรอยู่ให้บริการในหน่วยบริการ
ตลอด 24 ชั่วโมง 
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มำตรฐำนสถำนประกอบกำรเพื่อสุขภำพ ข้อสังเกตเพิ่มเติม ข้อเท็จจริง/ข้อเสนอแนะ
เพื่อปรับปรุง 

ด้ำนควำมปลอดภัย 
   สถานประกอบการต้องมีลักษณะโดยทั่วไป 
ด้านความปลอดภัย ดังนี้ 
  1. มีอุปกรณป์ฐมพยาบาลและคู่มือการปฐม 
พยาบาลไว้ในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ
และพร้อมใช้งานตลอดเวลา 
 

 
 
- จัดให้มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลที่พร้อมใช้
งานตลอดเวลา เช่น อุปกรณ์ท าแผล 
ยาใช้ภายนอก และยารับประทาน 
 

- มีคู่มือแนวทาง/ข้ันตอนการปฐม
พยาบาลที่พร้อมใช้งานตลอดเวลา หรือ
เมื่อเกิดเหตุ 
 

 

  2.  มีป้ายหรือข้อความเพ่ือแสดงหรือเตือนให้
ผู้รับบริการระมัดระวังอันตรายหรือบริเวณท่ีมี
ความเสี่ยงต่อการเกิดอันตราย รวมถึงการติดตั้ง
เครื่องป้องกันไม่ให้ผู้รับบริการเกิดอันตราย 
 

- มีป้าย หรือข้อความเพ่ือแสดงหรือเตือน
ในจุดทีเ่ป็นความเสี่ยง เช่น ระวังศีรษะ 
พ้ืนต่างระดับ หรือมีการติดตั้งรั้วหรือตา
ข่ายก้ันในบริเวณที่อาจก่อให้เกิดอันราย 
 

 

3. มีระบบป้องกันและควบคุมการติดเชื้อที่ 
เหมาะสม 

 
 

- มีระบบ หรือแนวทางขั้นตอนการป้องกัน
และควบคุมการติดเชื้อที่เหมาะสมส าหรับ
ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ เช่น ขั้นตอนการท า
ความสะอาดเครื่องมือ, การท าความ
สะอาดหรือคัดแยกผ้า,การทิ้งขยะติดเชื้อ 
 

 

  4.  มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ และ
ติดตั้งเครื่องดับเพลิงไว้ในต าแหน่งที่เห็นได้
ชัดเจนอย่างน้อย 1 เครื่อง กรณีสถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพ ที่มีพ้ืนที่ให้บริการ
มากกว่า 1 ชั้น ต้องติดตั้งเครื่องดับเพลิงไว้ใน
ต าแหน่งที่เห็นได้ชัดเจนอย่างน้อยชั้นละ 1 
เครื่อง 
 
 

- มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ที่พร้อม 
ใช้งาน 
- มีการติดตั้งถังดับเพลิงในต าแหน่งที่มอง 
เห็นได้อย่างชัดเจน อย่างน้อย 1 เครื่อง 
และมีสภาพพร้อมใช้งาน 
- หากพ้ืนที่ใช้งานมากกว่า 1 ชั้น ต้อง
ติดตั้งถังดับเพลิงชั้นละ 1 เครื่อง 
- มีแบบรายงานบันทึกการตรวจสอบถัง/
เครื่องดับเพลิง 
 

 

5. มีระบบไฟฟ้าส่องสว่างส ารองตามช่อง
ทางเดิน 

 
 

- มีการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างส ารอง
ตามช่องทางเดินที่สว่าง กระจายแสงไฟ
ทั่วถึง และมีการตรวจสอบความพร้อมใช้ 
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มำตรฐำนสถำนประกอบกำรเพื่อสุขภำพ ข้อสังเกตเพิ่มเติม ข้อเท็จจริง/ข้อเสนอแนะ
เพื่อปรับปรุง 

  6. มีการฝึกอบรมผู้ด าเนินการและพนักงานที่
เกี่ยวข้องกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย 
ปีละ 1 ครั้ง 
 

- มีแผนการฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกัน 
และระงับอัคคีภัยให้แก่ผู้ด าเนินการและ
พนักงานที่เก่ียวข้องปีละ 1 ครั้ง และให้
บันทึกภาพกิจกรรมไว้เป็นหลักฐาน 
 

 

 7.  มีแนวทางปฏิบัติการป้องกันภาวะเสี่ยงและ
ภาวะฉุกเฉิน 

 

- มีแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันภาวะเสี่ยง 
และภาวะฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นในสถาน
ประกอบการ เช่น ผู้รับบริการหมดสติ 
 

 

  8.  มีพนักงานที่ได้รับการอบรมการช่วยฟ้ืน
คืนชีพและมีการฝึกซ้อมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 

- มีแผนการฝึกอบรมการช่วยฟ้ืนคืนชีพ 
และมีการฝึกซ้อมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

 

  9.  มีมาตรการตรวจสอบระบบความ
ปลอดภัยในการให้บริการปีละ 1 ครั้ง 

 

- มีเอกสารหลักฐานแสดงมาตรการตรวจ 
สอบความปลอดภัยในการให้บริการอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง 
 

 

๑๐. มีอุปกรณ์ช่วยฟื้นคืนชีพ เช่น ถุงลมช่วย
หายใจ หรืออุปกรณ์เปิดทางเดินหายใจ และ
สัญญาณเรียกฉุกเฉิน เช่น กริ่ง กระดิ่ง สัญญาณ
เตือนภัย 

- มีอุปกรณ์ช่วยฟื้นคืนชีพ เช่น ถุงลมช่วย
หายใจ (Ambu bag) หรืออุปกรณ์เปิด
ทางเดินหายใจ (Mouth gag) 
- มีสัญญาณเรียกฉุกเฉิน เช่น กริ่ง กระดิ่ง 
สัญญาณเตือนภัย ที่พร้อมใช้งาน 
 

 

๑๑. มีเครื่องกระตุกหัวใจ อย่างน้อย ๑ เครื่อง 
ติดตั้งในจุดที่มองเห็นได้ชัดเจน 

- มีเครื่องกระตุกหัวใจอย่างน้อย ๑ เครื่อง 
(Automated External Defibrillator) : 
AED) ติดตั้งในจุดที่มองเห็นได้ชัดเจนและ
มีการตรวจสอบความพร้อมงานอยู่เสมอ 
 

 

ด้ำนกำรให้บริกำร 
สถานประกอบการต้องมีลักษณะโดยทั่วไปของ
การให้บริการ ดังต่อไปนี้ 
  ๑. มีการจัดท าทะเบียนประวัติของผู้รับบริการ 
ตามแบบท่ีอธิบดีประกาศก าหนด 

 
 
- มีทะเบียนประวัติของผู้รับบริการตาม
แบบที่ก าหนด 
- มีการจัดเก็บข้อมูลเป็นระบบสามารถ
ตรวจสอบได้ 
 

 

๒. การประเมินความต้องการดูแลและ 
ความสามารถในการสื่อสารของผู้รับบริการเมื่อ
แรกรับ โดยมีการประเมินซ้ าทุก 3 เดือน 
 

- มีแบบการประเมินความต้องการดูแล
และความสามารถในการสื่อสารของผู้
บริการเมื่อแรกรับ โดยมีการประเมินซ้ าทุก 
3 เดือน 
 

 

 



 

๒๗ 
 

มำตรฐำนสถำนประกอบกำรเพื่อสุขภำพ ข้อสังเกตเพิ่มเติม ข้อเท็จจริง/ข้อเสนอแนะ
เพื่อปรับปรุง 

๓. มีแนวทางการปฏิบัติในการส่งเสริมสุขภาพ 
รวมถึงการ ฟ้ืนฟูสุขภาพของผู้ รับบริการบน
พ้ืนฐานของแนวทางการปฏิบัติที่ดีและมีหลักฐาน
เชิงประจักรที่ชัดเจน 
 

- มีแนวทางการปฏิบัติในการส่งเสริมฟ้ืนฟู
สุขภาพที่เหมาะสมกับผู้รับบริการอย่าง
ชัดเจนตั้งแต่รักรับจนถึงปัจจุบัน 

 

๔. ให้บริการดูแลผู้รับบริการให้สอดคล้องกับ 
ผลการประเมินความสามารถในการปฏิบัติ
กิจวัตรประจ าวันพ้ืนฐาน และความสามารถใน
การปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันที่ซับซ้อน 
 

- มีแผนและแนวทางการให้การดูแลที่มี
ความสอดคล้องกับผลการประเมินความ 
สามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน
พ้ืนฐาน (ADL) และความสามารถในการ
ปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันที่ซับซ้อน ( IADL) 
ของผู้รับบริการ 
 

 

   5.  ให้บริการอาหารที่สะอาดและปลอดภัย 

 
- สถานที่ที่ใช้ในการประกอบอาหารและ
ภาชนะบรรจุอาหาร สะอาด และจัดเก็บ
อย่างมิดชิดป้องกันแมลงหรือพาหะน าโรค 
- มีการเลือกใช้วัตถุดิบที่สะอาด ปลอดภัย
ในการประกอบอาหารและขั้นตอนการ
จัดเตรียมและประกอบอาหารที่สะอาดถูก
หลักอนามัย 
 

 

  6.  ผู้รับบริการที่ต้องใช้ยาหรืออุปกรณ์สุขภาพ
ประจ าตัว ต้องได้รับการดูแลตามมาตรฐาน
อุปกรณ์เครื่องมือด้านสุขภาพที่ผ่านการพิจารณา
จากแพทย์ผู้ดูแล 

 

- มีแผนการรักษาและการให้ยาของแพทย์  

  7.  มีกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม
รวมทั้งกิจกรรมส่งเสริมสัมพันธ์ภาพในสังคมตาม
ความเหมาะสมแก่ผู้รับบริการและสามารถเลือก
ตามความพอใจ หรือตามความสามารถของแต่ละ
บุคคล เพ่ือพัฒนาคุณค่าในตัวเองและสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตของผู้รับบริการ 
 

- มีการจัดกิจกรรมเพ่ือสร้างเสริมสุขภาพ
แบบองค์รวม รวมทั้งกิจกรรมส่งเสริม
สัมพันธภาพในสังคมโดยก าหนดให้มี
กิจกรรมที่หลากหลายตามความเหมาะสม
ของแต่ละบุคคล 

 

  8.  มีการบันทึกติดตามการเปลี่ยนแปลงทาง
สุขภาพของผู้รับบริการ 
 

- มีแบบรายงานการติดตามการเปลี่ยนทาง
สุขภาพของผู้รับบริการในแต่ละวัน เช่น 
การวัดอุณหภูมิ อัตราการหายใจ ความดัน
โลหิต 
 

 

 
 
 



 

๒๘ 
 

มำตรฐำนสถำนประกอบกำรเพื่อสุขภำพ ข้อสังเกตเพิ่มเติม ข้อเท็จจริง/ข้อเสนอแนะ
เพื่อปรับปรุง 

9.  แสดงรายการให้บริการและอัตราค่าบริการ 
ไว้ในที่เปิดเผยมองเห็นได้ง่ายและสามารถ
ตรวจสอบได้ 
 

- มีการแสดงรายการค่าบริการและอัตรา
ค่าบริการไว้ในที่เปิดเผยมองเห็นง่ายและ
ตรวจสอบได้ 

 

10. มีการท าสัญญาหรือข้อตกลงการให้บริการ 
ระหว่างผู้ประกอบการกับผู้รับบริการ ญาติสาย
ตรง หรือผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้ที่ผู้รับบริการ
ได้ มอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร 
 

- มีหลักฐานการท าสัญญาข้อตกลงกับ 
ญาติสายตรงและพิจารณาจากเอกสาร
หลักฐานระบุความสัมพันธ์กรณีเป็นญาติ
สารตรงหรือหนังสือมอบหมายจาก
ผู้รับบริการ หรือผู้ที่รับบริการได้มอบ 
หมายเป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน 
 

 

11. ให้บริการโดยค านึงถึงความเป็นส่วนตัว 
และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ดังนี้  
    11.1 การให้บริการต้องยึดหลักความเป็น 

ส่วนตัวและเป็นไปตามความต้องการหรือ ความ
เต็มใจของผู้รับบริการ 

 

 
 
- มีแนวทางวิธีปฏิบัติการให้บริการ 
 

 

   11.2 ต้องมีแนวทางในการควบคุม ดูแลและ 
ป้องกันผู้รับบริการจากการถูกกระท าต่อร่างกาย 
จิตใจการเงินและด้านอ่ืนๆ รวมทั้งการล่วงละเมิด
ทางเพศ 
 

- มีแนวทางหรือมาตรการในการควบคุม 
ดูแลและป้องกันผู้รับบริการจากการถูก
กระท าต่อร่างกาย และจิตใจ การเงิน
และด้านอ่ืนๆ รวมทั้งการล่วงละเมิดทาง
เพศ 
 

 

   11.3 พนักงานที่เกี่ยวข้องต้องผ่านการอบรม 
หลักสูตรที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือให้มี
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันสิทธิและ
การให้ ความคุ้มครองผู้สูงอายุ 

 

- มีแผนการอบรมเกี่ยวกับการป้องกัน
สิทธิและการให้ความคุ้มครองของ 
ผู้สูงอายุ 

 

     11.4 หากมีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพที่เป็น
การพ านักระยะยาวหรือมีกิจกรรมพักค้างคืนต้อง
จัดให้มีบุคลากรเฝ้า ระวังหรืออยู่เวรยามในตอน
กลางคืนอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และ
เพียงพอ 

 

- มีการจัดเวรบุคคลในการปฏิบัติงาน  

     11.5 มีการรักษาความลับของผู้รับบริการ 
โดยต้องไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวต่อบุคคล 
ภายนอก ในมาตรฐานเดียวกับการรักษาสิทธิของ
ผู้ป่วย 
 

- มีคู่มือแนวทางการปฏิบัติส าหรับผู้ให้ 
บริการผู้สูงอายุในสถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพ 

 

 



 

๒๙ 
 

มำตรฐำนสถำนประกอบกำรเพื่อสุขภำพ ข้อสังเกตเพิ่มเติม ข้อเท็จจริง/ข้อเสนอแนะ
เพื่อปรับปรุง 

     11.6 การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ 
และการดูแล ต้องให้ข้อมูลแก่ผู้รับบริการ ญาติ
สายตรง ผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้ซึ่งผู้รับบริการ
ได้มอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร 

 

- มีข้อมูลประสานงานกับญาติสายตรง
หรือผู้แทนโดยชอบธรรมเมื่อเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน 

 

  12.  มีการแจ้งข้อมูลข่าวสาร ดังนี้ 
       12.1  ผู้รับบริการหรือผู้แทนต้องได้รับ 
การแจ้งค่าใช้จ่ายในการรับบริการและค่าใช้จ่าย 
ในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ผู้รับบริการ 
สมัครใจเข้าร่วม 

 

 
- สถานประกอบการต้องแจ้งค่าใช้จ่ายใน
การรับบริการและค่าใช้จ่ายในกิจกรรม
ต่างๆ ที่ผู้รับบริการสมัครใจเข้าร่วมให้แก่
ผู้รับบริการหรือผู้แทนทราบอย่างชัดเจน 

 

      12.2 ผู้รับบริการหรือผู้แทนต้องได้รับรู้ 
กระบวนการ ความก้าวหน้าในการส่งเสริม
สุขภาพในปัจจุบัน และมีส่วนร่วมในการวาง
แผนการดูแล ขณะเกิดเหตุฉุกเฉินหรือกรณีที่เกิด
การเจ็บป่วยการประสานงานกับสถานพยาบาลที่
รับส่งต่อและการตรวจสอบสิทธิ การรักษา- 
พยาบาลการดูแล ในระยะยาวที่อาจจะเกิดขึ้น 
รวมถึงข้อมูลอืน่ที่เกี่ยวกับสุขภาพของผู้รับบริการ 
 

- มีการวางแผนในการดูแลผู้รับบริการ
ขณะเกิดฉุกเฉิน โดยผู้รับผิดชอบหรือ
ผู้แทนมีส่วนร่วมในการวางแผน 

 

     12.3  ผู้รับบริการควรได้รับความรู้เกี่ยวกับ 
สิทธิของตนเองและการดูแลตนเองเพ่ือการ
พัฒนา ศักยภาพและการส่งเสริมสุขภาพของ
ตนเอง   
 

- มีเอกสารระบุการแจ้งสิทธิและข้อมูล
การดูแลตน เองของผู้ รั บบริ การ ให้
ผู้รับบริการหรือผู้แทนเซ็นรับทราบ 

 

  13. มีระบบการส่งต่อในกรณีผู้รับบริการเกิด
การเจ็บป่วยฉุกเฉิน 
 

- มีการวางแผนจัดท าระบบส่งต่อในกรณี
ผู้รับบริการเกิดการเจ็บป่วยฉุกเฉิน
ระยะเวลาการส่งต่อโรงพยาบาลที่ชัดเจน 
 

 

๑๔. สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพต้องมีการ
ประสานงานกับทีมสหสาขาวิชาชีพในการให้การ
ดูแลด้านการส่งเสริมสุขภาพและการฟ้ืนฟูแก่
ผู้รับบริการ 

- มีเอกสารหลักฐานที่ระบุการ
ประสานงานกับสหสาขาวิชาชีพในการให้
การดูแลส่งเสริมสุขภาพและการฟื้นฟูแก่
ผู้รับบริการ 

 

 
 
 
 
 
 



 

๓๐ 

ลักษณะที่ ๓  การให้บริการดูแลประคับประครองผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิงที่มีการจัดกิจกรรมการดูแล
ส่งเสริม และฟ้ืนฟูสุขภาพแก่ผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิง โดยมีการพักค้างคืน 
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๓๑ 
 

6. ผลการตรวจประเมิน             
มำตรฐำนสถำนประกอบกำรเพื่อสุขภำพ ข้อสังเกตเพิ่มเติม ข้อเท็จจริง 

แนบภำพถ่ำย/หลักฐำน 
ด้ำนสถำนที่                                                                                                 
1. ชื่อสถำนประกอบกำร ต้องด ำเนินกำร ดังนี้ 

     1.1 ชื่อสถานประกอบการเพื่อสุขภาพต้องเป็น
อักษรภาษาไทย แต่จะมีอักษรต่างประเทศก ากับ
ไว้ท้ายชื่ออักษรภาษาไทยด้วยก็ได้ 

 

-ป้ายชื่อต้องเป็นอักษรภาษาไทย หากมีชื่อ
ภาษาต่างประเทศ ขนาดตัวอักษรต้องเล็ก
กว่าอักษรภาษาไทย และต้องอยู่ป้าย
เดียวกัน พร้อมทั้งระบุประเภทกิจการ 
“การดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิงไว้ใน
ป้ายเดียวกันอย่างน้อย 1 ป้าย” 

 

       1.2 ชื่อสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
จะต้องไม่ใช้ค าหรือข้อความที่มีลักษณะ ชักชวน
หรือ โอ้อวดเกินความจริง หรือท า ให้บุคคลทั่วไป
เข้าใจว่าสถานที่ดังกล่าวว่า มีการบ าบัดรักษาโรค 
 

  

     1.3 ชื่อสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพต้อง
ไม่ สื่อความหมายในทางลามก อนาจาร หรือขัด
ต่อความสงบเรียบร้อย ขนบธรรมเนียม ศีลธรรม
อันดีงาม 
 

  

    1.4 ชื่อสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ ที่สื่อ
ความหมายหรืออ้างอิงสถาบัน พระมหากษัตริย์
จะกระท ามิได้เว้นแต่ได้รับพระบรมราชานุญาต
หรือพระราชานุญาต 
 

  

    1.5 สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพที่ตั้ง อยู่
ในจังหวัดเดียวกันจะต้องมีชื่อที่ไม่ซ้ ากันเว้นแต่ 
กรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการ 
สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพใหม่ และผู้ได้รับ 
ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานประกอบการ 
เพ่ือสุขภาพเดิมเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลเดียวกัน 
หรือมีหนังสือยินยอมจากผู้ได้รับใบอนุญาตให้ 
ประกอบกิจการสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ
เดิม ให้ใช้ชื่อซ้ ากันได้แต่ต้องมีอักษรหรือ
หมายเลข เรียงล าดับหรือที่ตั้งสถานที่ต่อท้ายชื่อ 
 

  

   1.6 ผู้ขอรับอนุญาตต้องแสดงรายละเอียด
เกี่ยวกับ ชื่อสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพที่
ได้รับอนุญาต ในที่เปิดเผย ณ สถานประกอบการ
เพ่ือสุขภาพนั้น อย่างน้อย 1 ป้าย ดังนี้  

  



 

๓๒ 
 

มำตรฐำนสถำนประกอบกำรเพื่อสุขภำพ ข้อสังเกตเพิ่มเติม ข้อเท็จจริง/ข้อเสนอแนะ
เพื่อปรับปรุง 

       1.6.1 ให้จัดท าแผ่นป้ายแสงชื่อสถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพเป็นตัวอักษรภาษาไทย 
กรณีใช้ภาษาต่างประเทศด้วยขนาดตัวอักษรต้อง
เล็กกว่าอักษรไทย โดยระบุประเภท  
กิจการของสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพไว้ใน
แผ่นป้ายชื่อดังกล่าวด้วย 

  

       1.6.2 ป้ายชื่อสถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพต้องตรงตามประเภทของกิจการและตรง
กับชื่อตามใบอนุญาต 
 

  

       1.6.3 ให้แสดงแผ่นป้ายชื่อสถาน
ประกอบการ เพ่ือสุขภาพไว้บริเวณด้านหน้าหรือ
ตัวอาคาร สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพโดย
สามารถมองเห็น ได้ชัดเจนจากภายนอก 
 

  

2. ลักษณะทั่วไปของสถำนประกอบกำรต้องมี
ลักษณะดังนี้ 
      2.๑ ต้ังอยู่ ในพ้ืนที่ ซ่ึงมีสภาพแวดล้อมที่ มี 
ความปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและ มี
ทางท่ีใช้ในการเข้าและออกโดยสะดวก 
 

 
 
- พ้ืนทีโ่ดยรอบสะอาด เป็นระเบียบ ไม่มี
ขยะหรือสิ่งรบกวนที่เป็นอันตราย  
- มีทางที่ใช้ในการเข้าและออกไม่มีสิ่งกีด
ขวาง พาหนะที่ใช้สัญจรเข้าและ ออกได้
สะดวก 
 

 

    2.2 มีอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อม   
ที่เหมาะสมแก่ผู้รับบริการ รวมทั้งต้องปลอดจาก 
เหตุร าคาญที่อาจรบกวนความเป็นอยู่ที่สุขสบาย 
ซึ่งต้องด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย 
การควบคุมอาคาร หรือกฎหมายว่าด้วยการ
สาธารณสุข 
 

- สภาพอาคารมีความมั่นคงแข็งแรงสามารถ
ประกอบกิจการได้อย่างปลอดภยั 
- บริเวณโดยรอบอาคารมีความสะอาดไม่มี
เสียงดังรบกวน ไม่มีขยะ น้ าขัง หรือมลพิษ 

 

      2.3 พ้ืนที่ที่ให้บริการทั้งภายในและภายนอก 
สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพมีลักษณะ ดังนี้ 
        2.3.1 มีความกว้างของทางเดินไม่น้อย 
กว่า 90 เซนติเมตร     
  

  

          2.3.2 มีการท าความสะอาดและจัด 
สถานที่ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 
 

  

 
 



 

๓๓ 
 

มำตรฐำนสถำนประกอบกำรเพื่อสุขภำพ ข้อสังเกตเพิ่มเติม ข้อเท็จจริง/ข้อเสนอแนะ
เพื่อปรับปรุง 

          2.3.3 กรณีใช้พ้ืนที่ประกอบกิจการอยู่ใน
อาคารเดียวกันกับการประกอบกิจการอ่ืน ต้องมี
การแบ่งเขตพ้ืนที่บริเวณท่ีให้บริการอย่าง ชัดเจน 
และการประกอบกิจการอ่ืนต้องไม่รบกวน ต่อ
การให้บริการในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 

 

  

        2.3.4 มีพ้ืนที่ส่วนกลางแก่ผู้รับบริการ 
และเจ้าหน้าที่ส าหรับการประกอบกิจกรรมหรือ 
สันทนาการที่หลากหลาย 
 

  

      2.4 กรณีสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ มี
การให้บริการหลายลักษณะรวมอยู่ในอาคาร 
หรือสถานที่เดียวกัน จะต้องมีการแบ่งสัดส่วน 
การให้บริการให้ชัดเจน และแต่ละสัดส่วนจะต้อง
มี พ้ืนที่และลักษณะตามมาตรฐานการให้บริการ 
แต่ละลักษณะ 
 

- มีการแบ่งสัดส่วนให้ชัดเจน  

     2.5 มีหน่วยบริการในการประสานงาน แจ้ง
เหตุเตือนภัย อ านวยความสะดวก และอ่ืนๆ 
 

- มีการระบุหน่วยบริการในการประสาน
แจ้ ง เหตุ เตื อนภั ยหรืออ านวยความ
สะดวกที่ชัดเจน มีป้ายแสดงหมายเลข
โทรศัพท์ติดต่อที่ชัดเจน มองเห็นง่าย
สะดวกในการติดต่อประสานงานเมื่อเกิด
เหตุฉุกเฉิน 
 

 

     2.6 มีการจัดการมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ า
เสียที่เหมาะสมตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 

- จัดให้มีถังขยะฝาปิดและมีการคัดแยก
ขยะ 
- หากมีปริมาณขยะจ านวนมาก ต้องจัด
ให้มีสถานที่พักขยะที่มิดชิด 
- มีการก าจัดน้ าเสียก่อนปล่อยลงสู่
สาธารณะ 
 

 

     2.7 มีระบบการควบคุมพาหะน าโรคตาม
หลักสุขาภิบาล 
 

- จุดพักขยะหรือสถานที่พักขยะอยู่ห่าง
จากตัวอาคาร 
- มีการท าความสะอาดจุดพักขยะหรือ
สถานที่พักขยะเป็นประจ า 
- มีการฉีดพ่นก าจัดแมลงหรือสัตว์เป็น
พาหะน าโรค 
 

 

 



 

๓๔ 
 

มำตรฐำนสถำนประกอบกำรเพื่อสุขภำพ ข้อสังเกตเพิ่มเติม ข้อเท็จจริง/ข้อเสนอแนะ
เพื่อปรับปรุง 

     2.8 พ้ืนที่บริเวณที่ให้บริการต้องมีแสงสว่าง 
และการระบายอากาศที่เพียงพอและไม่มีกลิ่นอับ
ทึบ 

 

  

     2.9 ห้องน้ า มีลักษณะดังนี้  
           2.9.1 ประตูเป็นแบบเปิดออกภายนอก 
หรือแบบบานเลื่อน ขนาดกว้างสุทธิไม่ต่ ากว่า 
๙๐ เซนติเมตร มือจับแบบก้านโยกหรือแกนผลัก 
และสามารถเปิดจากภายนอกได้ไม่ติดอุปกรณ์ 
บังคับประตูได้เองและไม่มีธรณีประตู 

 

  

           2.9.2 ระดับพ้ืนผิ วภายในห้องน้ า
ราบเรียบ เสมอกัน มีระดับเสมอกับพ้ืนภายนอก 
ไม่ลื่น และ ไม่มีน้ าท่วมขัง 

 

  

           2.9.3 โถส้วมชนิดนั่งราบ สูงจากพ้ืน 
ไม่น้อยกว่า 40 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 45 
เซนติเมตร มีพนักพิง และมีราวจับชิดผนังอย่าง
น้อย ๑ ด้าน เพ่ือช่วยการพยุงตัว 
 

  

          2.9.4 อ่างล้างมือสูงจากพ้ืนไม่เกิน ๘๐ 
เซนติเมตร มีราวจับที่ด้านข้างของอ่าง เพ่ือช่วย
การพยุงตัวขณะยืน ก๊อกน้ าเป็นชนิดก้านโยก 
ก้านหมุน หรือระบบอัตโนมัติ 
 

  

          2.9.5 บริเวณท่ีอาบน้ า ที่นั่งส าหรับ 
อาบน้ าสูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่า 40 เซนติเมตร แต่
ไม่เกิน ๔๕ เซนติเมตร ต้องมีพนักพิงที่มั่นคง มี
ราวจับที่ด้านข้างของที่นั่งเพ่ือช่วยการพยุงตัว 
ก๊อกน้ าของฝักบัวเป็นชนิดก้านโยก ก้านหมุน 
หรือระบบอัตโนมัติ 
 

  

          2.9.6 ติดตั้งสัญญาณเรียกฉุกเฉินใน
ห้องน้ า 
 

  

          2.9.7 มีระบบท าน้ าอุ่นที่ปลอดภัย 
 

- มีการติดตั้งสายดินป้องกันไฟรั่ว  

          2.9.8 มีราวจับตั้งแตป่ระตูไปจนถึงโถ
ส้วมและบริเวณท่ีอาบน้ า 
 

  

 



 

๓๕ 
 

มำตรฐำนสถำนประกอบกำรเพื่อสุขภำพ ข้อสังเกตเพิ่มเติม ข้อเท็จจริง/ข้อเสนอแนะ
เพื่อปรับปรุง 

  2.10 การเดินสายไฟเป็นระเบียบ ใช้สายไฟ 
ถูกประเภท และมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ การ
ใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยดังนี้ 

 

  

          2.10.1 สวิตซ์ และสายไฟ ได้รับการ
บ ารุงรักษาให้อยู่สภาพดีและปลอดภัย 
 

 

- มีแบบรายงานการตรวจสอบระบบ
ไฟฟ้า 
- สวิตซ์ไฟ้ฟ้าและสายไฟ อยู่ในสภาพดี
และปลอดภัย มีมาตรการตรวจสอบและ
บ ารุงรักษาสวิตซ์สายไฟที่เป็นปัจจุบัน 

 

          2.10.2 มีเส้นหรือขอบเขตแสดงบริเวณ
ที่อาจมีอันตรายหรือห้ามเข้าใกล้ 
 

 

- มีเส้นหรือขอบเขตแสดงบริเวณท่ีอาจมี
อันตรายหรือห้ามเข้าใกล้และมองเห็น
ชัดเจน 

 

          2.10.3 มีอุปกรณ์ตัดไฟรองรับกรณีเกิด
ไฟซ็อตหรือรั่ว 

 

- มีอุปกรณต์ัดวงจรกระแสไฟฟ้ารั่วลง
ดินอัตโนมัติพร้อมใช้งาน 

 

         2.10.4 มีระบบไฟฟ้าส่องสว่าง มี
หลอดไฟติดตั้งทั้งในส่วนที่นอน ห้องน้ า และพ้ืนที่
ใช้สอยทั่วไป 

 

- มีหลอดฟ้าส่องสว่างติดตั้งไว้ทั้งในส่วน
ที่นอนห้องน้ า และพ้ืนที่ใช้สอยทั่วไป 
สว่างเพียงพอและทั่วถึง 

 

   2.11  เครื่องเรือนต้องมีความปลอดภัยในการ
ใช้สอย ไม่ก่อให้เกิดอันตราย ถ้ามีมุมแหลมต้อง
ติดตั้งยางกันกระแทง 

 

- เครื่องเรือนที่ใช้ภายในสถาน
ประกอบการต้องมีความปลอดภัยในการ
ใช้สอย หากมีมุมแหลมต้องติดตั้งยางกัน
กระแทก เช่น ที่โต๊ะ ของเตียง หรือขอบ
ที่เป็นกระจะเสี่ยงต่อการทิ่มแทงหรือ
บาด เป็นต้น 

 

   3. ต้องจัดให้มีหน่วยบริการในการ
ประสานงานแจ้งเหตุเตือนภัย อ านวยความ
สะดวก และจัดบริการระหว่างผู้ให้บริการและ
ผู้รับบริการตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมง 
 

- มีการจัดหรือก าหนดหน่วยบริการใน
การประสานงาน แจ้งเหตุเตือนภัย 
อ านวยการความสะดวก และจัดบริการ
ระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ
ตลอด 24 ชั่วโมง และเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
ได้ทันเวลา และตั้งอยู่ไม่ไกลจากสถาน
ประกอบการ 
- มีบุคลากรอยู่ให้บริการในหน่วยบริการ
ตลอด ๒๔ ชั่วโมง 

 

  4.  สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพต้องจัดให้มี
ความกว้างระหว่างเตียงไม่น้อยกว่า 90 
เซนติเมตร 
 

- มีการจัดความกว้างระหว่างเตียงไม่
น้อยกว่า 90 เซนติเมตร 

 



 

๓๖ 
 

มำตรฐำนสถำนประกอบกำรเพื่อสุขภำพ ข้อสังเกตเพิ่มเติม ข้อเท็จจริง/ข้อเสนอแนะ
เพื่อปรับปรุง 

ด้ำนควำมปลอดภัย 
   สถานประกอบการต้องมีลักษณะโดยทั่วไป 
ด้านความปลอดภัย ดังนี้ 
1. มีอุปกรณป์ฐมพยาบาลและคู่มือการปฐม 

พยาบาลไว้ในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพและ
พร้อมใช้งานตลอดเวลา 

 

 
 
- จัดให้มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลที่พร้อมใช้
งานตลอดเวลา เช่น อุปกรณ์ท าแผล 
ยาใช้ภายนอก และยารับประทาน 
 

- มีคู่มือแนวทาง/ข้ันตอนการปฐม
พยาบาลที่พร้อมใช้งานตลอดเวลา หรือ
เมื่อเกิดเหตุ 
 

 

  2.  มีป้ายหรือข้อความเพ่ือแสดงหรือเตือนให้
ผู้รับบริการระมัดระวังอันตรายหรือบริเวณท่ีมี
ความเสี่ยงต่อการเกิดอันตราย รวมถึงการติดตั้ง
เครื่องป้องกันไม่ให้ผู้รับบริการเกิดอันตราย 

 

- มีป้าย หรือข้อความเพ่ือแสดงหรือ
เตือนในจุดที่เป็นความเสี่ยง เช่น ระวัง
ศีรษะ,พ้ืนต่างระดับ หรือมีการติดตั้งรั้ว
หรอืตาข่ายกั้นในบริเวณที่อาจก่อให้ 
เกิดอันตราย 
 

 

๓. มีระบบป้องกันและควบคุมการติดเชื้อที่ 
เหมาะสม 

 
 

- มีระบบ หรือแนวทางขั้นตอนการ
ป้องกันและควบคุมการติดเชื้อที่
เหมาะสมส าหรับใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ 
เช่น ขั้นตอนการท าความสะอาด
เครื่องมือ,การท าความสะอาดหรือคัด
แยกผ้า,การทิ้งขยะติดเชื้อ 
 

 

  4.  มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ และติดตั้ง
เครื่องดับเพลิงไว้ในต าแหน่งที่เห็นได้ชัดเจนอย่าง
น้อย 1 เครื่อง กรณีสถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพ ที่มีพ้ืนที่ให้บริการมากกว่า 1 ชั้น ต้อง
ติดตั้งเครื่องดับเพลิงไว้ในต าแหน่งที่เห็นได้ชัดเจน
อย่างน้อยชั้นละ 1 เครื่อง 
 

 

- มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ที่
พร้อมใช้งาน 
- มีการติดตั้งถังดับเพลิงในต าแหน่งที่
มองเห็นได้อย่างชัดเจน อย่างน้อย 1 
เครื่อง และมีสภาพพร้อมใช้งาน 
- หากพ้ืนที่ใช้งานมากกว่า 1 ชั้น ต้อง
ติดตั้งถังดับเพลิงชั้นละ 1 เครื่อง 
- มีแบบรายงานบันทึกการตรวจสอบถัง/
เครื่องดับเพลิง 

 

 

5. มีระบบไฟฟ้าส่องสว่างส ารองตามช่องทางเดิน 
 

 

- มีการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างส ารอง
ตามช่องทางเดินที่สว่าง กระจายแสงไฟ
ทั่วถึง และมีการตรวจสอบความพร้อม
ใช้ 

 

 



 

๓๗ 
 

มำตรฐำนสถำนประกอบกำรเพื่อสุขภำพ ข้อสังเกตเพิ่มเติม ข้อเท็จจริง/ข้อเสนอแนะ
เพื่อปรับปรุง 

  6.  มีการฝึกอบรมผู้ด าเนินการและพนักงานที่
เกี่ยวข้องกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยปีละ 1 
ครั้ง 

 

- มีแผนการฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกัน 
และระงับอัคคีภัยให้แก่ผู้ด าเนินการและ
พนักงานที่เก่ียวข้องปีละ 1 ครั้ง และให้
บันทึกภาพกิจกรรมไว้เป็นหลักฐาน 
 

 

 7.  มีแนวทางปฏิบัติการป้องกันภาวะเสี่ยงและ
ภาวะฉุกเฉิน 

 

- มีแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันภาวะเสี่ยง 
และภาวะฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นในสถาน
ประกอบการ เช่น ผู้รับบริการหมดสติ 

 

  8.  มีพนักงานที่ได้รับการอบรมการช่วยฟ้ืนคืน
ชีพและมีการฝึกซ้อมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

 

- มีแผนการฝึกอบรมการช่วยฟ้ืนคืนชีพ 
และมีการฝึกซ้อมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

 

  9.  มีมาตรการตรวจสอบระบบความปลอดภัย
ในการให้บริการปีละ 1 ครั้ง 

 

- มีเอกสารหลักฐานแสดงมาตรการ
ตรวจสอบความปลอดภัยในการ
ให้บริการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

 

 

  10.  มีอุปกรณ์ช่วยฟื้นคืนชีพ เช่น ถุงลมช่วย
หายใจ หรืออุปกรณ์เปิดทางเดินหายใจและ
สัญญาณเรียกฉุกเฉิน เช่น กริ่ง กระดิ่ง สัญญาณ
เตือนภัย 

 

- มีอุปกรณ์ช่วยฟ้ืนคืนชีพ เช่น ถุงลม
ช่วยหายใจ (Ambu bag) หรือ อุปกรณ์
เปิดทางเดินหายใจ (Mouth gag) 
- มีสัญญาณเรียกฉุกเฉิน เช่น กริ่ง 
กระดิ่ง สัญญาณเตือนภัย ที่พร้อมใช้งาน 

 

 

๑๑. มีเครื่องกระตุกหัวใจ อย่างน้อย ๑ เครื่อง 
ติดตั้งในจุดที่มองเห็นได้ชัดเจน 

- มีเครื่องกระตุกหัวใจอย่างน้อย ๑ 
เครื่อง (Automated External 
Defibrillator : AED) ติดตั้งในจุดที่
มองเห็นชัดเจนและมีการตรวจสอบ
ความพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
 

 

ด้ำนกำรให้บริกำร 
สถานประกอบการต้องมีลักษณะโดยทั่วไปของ
การให้บริการ ดังต่อไปนี้ 
   ๑. มีการจัดท าทะเบียนประวัติของผู้รับบริการ 
ตามแบบท่ีอธิบดีประกาศก าหนด 

 

 
 
- มีทะเบียนประวัติของผู้รับบริการตาม
แบบที่ก าหนด 
- มีการจัดเก็บข้อมูลเป็นระบบสามารถ
ตรวจสอบได้ 

 

 

๒. การประเมินความต้องการดูแลและ 
ความสามารถในการสื่อสารของผู้รับบริการเมื่อ
แรกรับ โดยมีการประเมินซ้ าทุก 3 เดือน 

 

- มีแบบการประเมินความต้องการดูแล
และความสามารถในการสื่อสารของผู้
บริการเมื่อแรกรับ โดยมีการประเมินซ้ า
ทุก 3 เดือน 
 

 



 

๓๘ 
 

มำตรฐำนสถำนประกอบกำรเพื่อสุขภำพ ข้อสังเกตเพิ่มเติม ข้อเท็จจริง/ข้อเสนอแนะ
เพื่อปรับปรุง 

๓. มีแนวทางการปฏิบัติในการส่งเสริมสุขภาพ 
รวมถึงการฟ้ืนฟูสุขภาพของผู้รับบริการบน
พ้ืนฐานของแนวทางการปฏิบัติที่ดีและมีหลักฐาน
เชิงประจักรที่ชัดเจน 
 

- มีแนวทางการปฏิบัติในการส่งเสริม
ฟ้ืนฟูสุขภาพที่เหมาะสมกับผู้รับบริการ
อย่างชัดเจนตั้งแต่รักรับจนถึงปัจจุบัน 

 

๔. ให้บริการดูแลผู้รับบริการให้สอดคล้องกับ 
ผลการประเมินความสามารถในการปฏิบัติ
กิจวัตรประจ าวันพ้ืนฐาน และความสามารถใน
การปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันที่ซับซ้อน 
 

- มีแผนและแนวทางการให้การดูแลที่มี
ความสอดคล้องกับผลการประเมิน
ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตร
ประจ าวันพ้ืนฐาน (ADL) และ
ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตร
ประจ าวันที่ซับซ้อน (IADL) ของ
ผู้รับบริการ 
 

 

  5. ให้บริการอาหารที่สะอาดและปลอดภัย 

 
- สถานที่ที่ใช้ในการประกอบอาหารและ
ภาชนะบรรจุอาหาร สะอาด และจัดเก็บ
อย่างมิดชิดป้องกันแมลงหรือพาหะน า
โรค 
- มี ก า ร เ ลื อ ก ใ ช้ วั ต ถุ ดิ บ ที่ ส ะ อ า ด 
ปลอดภัยในการประกอบอาหารและ
ขั้นตอนการจัดเตรียมและประกอบ
อาหารที่สะอาดถูกหลักอนามัย 

 

 

  6.  ผู้รับบริการที่ต้องใช้ยาหรืออุปกรณ์สุขภาพ
ประจ าตัว ต้องได้รับการดูแลตามมาตรฐาน
อุปกรณ์เครื่องมือด้านสุขภาพที่ผ่านการพิจารณา
จากแพทย์ผู้ดูแล 

 

- มีแผนการรักษาและการให้ยาของ
แพทย์ 

 

  7.  มีกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม
รวมทั้งกิจกรรมส่งเสริมสัมพันธ์ภาพในสังคมตาม
ความเหมาะสมแก่ผู้รับบริการและสามารถเลือก
ตามความพอใจ หรือตามความสามารถของแต่ละ
บุคคล เพ่ือพัฒนาคุณค่าในตัวเองและสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตของผู้รับบริการ 

 

- มีการจัดกิจกรรมเพ่ือสร้างเสริมสุขภาพ
แบบองค์รวม รวมทั้งกิจกรรมส่งเสริม
สัมพันธภาพในสังคมโดยก าหนดให้มี
กิจกรรมที่หลากหลายตามความ
เหมาะสมของแต่ละบุคคล 

 

  8.  มีการบันทึกติดตามการเปลี่ยนแปลงทาง
สุขภาพของผู้รับบริการ 

 

- มีแบบรายงานการติดตามการเปลี่ยน
ทางสุขภาพของผู้รับบริการในแต่ละวัน 
เช่น การวัดอุณหภูมิ อัตราการหายใจ 
ความดันโลหิต 
 

 

 



 

๓๙ 
 

มำตรฐำนสถำนประกอบกำรเพื่อสุขภำพ ข้อสังเกตเพิ่มเติม ข้อเท็จจริง/ข้อเสนอแนะ
เพื่อปรับปรุง 

9.  แสดงรายการให้บริการและอัตราค่าบริการ
ไว้ในที่เปิดเผยมองเห็นได้ง่ายและสามารถ
ตรวจสอบได้ 

 

- มีการแสดงรายการค่าบริการและ
อัตราค่าบริการไว้ในที่เปิดเผยมองเห็น
ง่ายและตรวจสอบได้ 

 

10. มีการท าสัญญาหรือข้อตกลงการให้บริการ 
ระหว่างผู้ประกอบการกับผู้รับบริการ ญาติสาย
ตรง หรือผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้ที่ผู้รับบริการ
ได้ มอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร 
 

- มีหลักฐานการท าสัญญาข้อตกลงกับ 
ญาติสายตรงและพิจารณาจากเอกสาร
หลักฐานระบุความสัมพันธ์กรณีเป็น
ญาติสารตรงหรือหนังสือมอบหมาย
จากผู้รับบริการ หรือผู้ที่รับบริการได้
มอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษรที่
ชัดเจน 
 

 

11. ให้บริการโดยค านึงถึงความเป็นส่วนตัว 
และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ดังนี้  
    11.1 การให้บริการต้องยึดหลักความเป็น 

ส่วนตัวและเป็นไปตามความต้องการหรือ ความ
เต็มใจของผู้รับบริการ 

 

- มีแนวทางวิธีปฏิบัติการให้บริการ 
 

 

   11.2 ต้องมีแนวทางในการควบคุม ดูแลและ 
ป้องกันผู้รับบริการจากการถูกกระท าต่อร่างกาย 
จิตใจการเงินและด้านอ่ืนๆ รวมทั้งการล่วงละเมิด
ทางเพศ 
 

- มีแนวทางหรือมาตรการในการ
ควบคุมดูแล และป้องกันผู้รับบริการ
จากการถูกกระท าต่อร่างกายและจิตใจ 
การเงินและด้านอื่นๆ รวมทั้งการล่วง
ละเมิดทางเพศ 
 

 

   11.3 พนักงานที่เกี่ยวข้องต้องผ่านการอบรม 
หลักสูตรที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้มี
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันสิทธิและ
การให้ ความคุ้มครองผู้สูงอายุ 

 

- มีแผนการอบรมเก่ียวกับการป้องกัน
สิทธิและการให้ความคุ้มครองของ
ผู้สูงอายุ 

 

     11.4 หากมีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพที่เป็น
การพ านักระยะยาวหรือมีกิจกรรมพักค้างคืนต้อง
จัดให้มีบุคลากรเฝ้า ระวังหรืออยู่เวรยามในตอน
กลางคืนอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และ
เพียงพอ 

 

- มีการจัดเวรบุคคลในการปฏิบัติงาน  

     11.5 มีการรักษาความลับของผู้รับบริการ 
โ ด ย ต้ อ ง ไ ม่ เ ปิ ด เ ผ ย ข้ อ มู ล ส่ ว น ตั ว ต่ อ
บุคคลภายนอก ในมาตรฐานเดียวกับการรักษา
สิทธิของผู้ป่วย 

 

- มีคู่มือแนวทางการปฏิบัติส าหรับผู้
ให้บริการผู้สูงอายุในสถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพ 

 



 

๔๐ 
 

มำตรฐำนสถำนประกอบกำรเพื่อสุขภำพ ข้อสังเกตเพิ่มเติม ข้อเท็จจริง/ข้อเสนอแนะ
เพื่อปรับปรุง 

     11.6 การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ 
และการดูแล ต้องให้ข้อมูลแก่ผู้รับบริการ ญาติ
สายตรง ผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้ซึ่งผู้รับบริการ
ได้มอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร 

 

- มีข้อมูลประสานงานกับญาติสายตรง
หรือผู้แทนโดยชอบธรรมเมื่อเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน 

 

  12.  มีการแจ้งข้อมูลข่าวสาร ดังนี้ 
       12.1  ผู้รับบริการหรือผู้แทนต้องได้รับ 
การแจ้งค่าใช้จ่ายในการรับบริการและค่าใช้จ่าย 
ในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ผู้รับบริการสมัคร 
ใจเข้าร่วม 
 

- สถานประกอบการต้องแจ้งค่าใช้จ่าย
ในการรับบริการและค่าใช้จ่ ายใน
กิจกรรมต่างๆ ที่ผู้รับบริการสมัครใจ
เข้าร่วมให้แก่ผู้รับบริการหรือผู้แทน
ทราบอย่างชัดเจน 

 

      12.2  ผู้รับบริการหรือผู้แทนต้องได้รับรู้ 
กระบวนการ ความก้าวหน้าในการส่งเสริม
สุขภาพ ในปัจจุบัน และมีส่วนร่วมในการวาง
แผนการดูแล ขณะเกิดเหตุฉุกเฉินหรือกรณีที่เกิด
การเจ็บป่วย การประสานงานกับสถานพยาบาล
ที่รับส่งต่อ และการตรวจสอบสิทธิการรักษา 
พยาบาลการดูแล ในระยะยาวที่อาจจะเกิดขึ้น 
รวมถึงข้อมูลอ่ืนที่ เกี่ยวกับสุขภาพของ
ผู้รับบริการ 
 

- มีการวางแผนในการดูแลผู้รับบริการ
ขณะเกิดฉุกเฉิน โดยผู้รับผิดชอบหรือ
ผู้แทนมีส่วนร่วมในการวางแผน 

 

     12.3  ผู้รับบริการควรได้รับความรู้เกี่ยวกับ 
สิทธิของตนเองและการดูแลตนเองเพ่ือการ
พัฒนา ศักยภาพและการส่งเสริมสุขภาพของ
ตนเอง   
 

- มีเอกสารระบุการแจ้งสิทธิและข้อมูล
การดูแลตนเองของผู้ รับบริการให้
ผู้รับบริการหรือผู้แทนเซ็นรับทราบ 

 

  13. มีระบบการส่งต่อในกรณีผู้รับบริการเกิด
การเจ็บป่วยฉุกเฉิน 
 

- มีการวางแผนจัดท าระบบส่งต่อใน
กรณีผู้รับบริการเกิดการเจ็บป่วยฉุกเฉิน
ระยะเวลาการส่งต่อโรงพยาบาลที่
ชัดเจน 
 

 

๑๔. สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพต้องมีการ
ประสานงานกับทีมสหสาขาวิชาชีพในการให้การ
ดูแลด้านการส่งเสริมสุขภาพการฟื้นฟูและการ
ประคับประครองแก่ผู้รับบริการตามแผนการ
รักษาของผู้ประกอบวิชาชีพรวมทั้งต้องมีสัดส่วน
ของผู้ให้บริการหนึ่งคนดูแลผู้รับบริการไม่เกินห้า
คน 

- มีเอกสารหลักฐานที่ระบุการ
ประสานงานกับสหสาขาวิชาชีพในการ
ให้การดูแลส่งเสริมประคับประครอง
ผู้รับบริการตามแผนงานการรักษาของ
ผู้ประกอบวิชาชีพ 
- มีตารางการปฏิบัติงานสัดส่วนผู้
ให้บริการหนึ่งคนดูแลผู้รับบริการไม่
เกินห้าคน 

 



 

๔๑ 
 

๒.๓ พระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉกุเฉิน 
 เมื่อวันที่ 2๕ มีนาคม 2563 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม ได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร พร้อมกับประกาศใช้พระ
ราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 หรือ พรก. ฉุกเฉิน เพ่ือควบคุมสถานการณ์
การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ Covid-19 ซึ่งให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 26 

มีนาคม 2563 เป็นต้นไป  

 ประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.
2548 ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร โดยที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ซึ่งเป็นโรคที่ติดต่อได้ง่ายและเป็นอันตรายมากต่อชีวิตของผู้ได้รับเชื้อ 
ประกอบกับในขณะนี้ยังไม่มีวัคซีนป้องกันโรค ทั้งยังไม่มียารักษาโรคโดยตรง จึงมีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจากโรค
ดังกล่าวเพ่ิมข้ึนเป็นจ านวนมากทั่วโลกจนองค์การอนามัยโลกต้องประกาศให้การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 เป็นการระบาดใหญ่และขอให้ประเทศในกลุ่มอาเซียนบังคับใช้มาตรการที่เข้มงวดเด็ดขาดยิ่งขึ้น 
การระบาดของโรคดังกล่าวจึงเป็นสถานการณ์อันกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของ
ประชาชนซึ่งต้องใช้มาตรการเข้มงวดและเร่งด่วนเพื่อควบคุมมิให้โรคแพร่ระบาดออกไปในวงกว้าง ประกอบกับ
มีการกักตุนสินค้าจ าเป็นต่อการเฝ้าระวังและควบคุมติดตามการระบาด การป้องกัน และการรักษาโรค 
ตลอดจนการกักตุนเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตประจ าวันของประชาชน ซึ่งต้องป้องกัน
มิให้เกิดภาวะขาดแคลนอันจะเป็นการซ้ าเติมความเดือดร้อนของประชาชน กรณีจึงจ าเป็นต้องใช้มาตรการ
เร่งด่วนเพื่อรักษาไว้ซึ่งความปลอดภัยของประชาชน และการด ารงชีวิตโดยปกติสุขของประชาชน 
 

 ข้อก ำหนดส ำคัญของพระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน 
 เพ่ือให้สามารถแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินให้ยุติลงได้โดยเร็วและป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ร้ายแรงมาก
ขึ้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.
๒๕๔๘ และมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๖ จึงออกข้อก าหนดและข้อ
ปฏิบัติแก่ส่วนราชการทั้งหลายภายใต้หลักเกณฑ์เงื่อนไขและเงื่อนเวลา ดังนี้ 
 ๑. กำรห้ำมเข้ำพื้นที่เสี่ยง ห้ามประชาชนเข้าไปในพ้ืนที่หรือสถานที่ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการติดต่อเชื้อ
โรคโควิด 19 ตามที่ก าหนดในมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ หรือตามที่ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อได้ประกาศหรือสั่งตามพระบัญญัติ
โรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๕๘ ไว้ก่อนวันที่ข้อก าหนดนี้ใช้บังคับและที่ทางราชการจะประกาศ ให้ทราบต่อไป ในกรณีที่
ได้รับการผ่อนผัน ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามท่ีทางราชการก าหนดในข้อ ๑๑ 
 ให้ถือว่าประกาศหรือค าสั่งของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือเจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อตามวรรคหนึ่ง เป็นค าสั่งตามข้อก าหนดนี้ 
 ๒. กำรปิดสถำนที่เสี่ยงต่อกำรติดต่อโรค ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการจังหวัดทุก
จังหวัดออกค าสั่งโดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๕ (๑)แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
พิจารณาสั่งปิดสถานที่ซึ่งมีคนจ านวนมากไปท ากิจกรรมร่วมกันและเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรคโควิด 19 เป็นการ
ชั่วคราว แต่อย่างน้อยให้สั่งปิดสถานที ่ดังต่อไปนี้ 
 



 

๔๒ 
 

 (๑) สนามมวย สนามกีฬา สนามแข่งขัน สนามเด็กเล่น สนามม้า ในทุกจังหวัดทั่วราชอาณาจักร 
จนกว่าจะมีประกาศเป็นอย่างอ่ืน 
 (๒) ผับ สถานบริการ สถานที่แสดงมหรสพ สถานที่มีการแสดงหรือการละเล่นสาธารณะ สถาน
ประกอบการ อาบ อบ นวด และนวดแผนโบราณ สปา สถานที่ออกก าลังกาย (ฟิตเนส) สถานบันเทิง ตาม
พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และพระราชบัญญัติ
สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙ในพ้ืนที่ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี 
ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ และสมุทรสาคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะมีประกาศเป็นอย่างอ่ืน 
 (๓) สถานที่อ่ืนนอกจากนี ้เช่น แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ พิพิธภัณฑสถาน ห้องสมุดสาธารณะ  
ศาสนสถาน สถานีขนส่งหรือโดยสาร ตลาด ห้างสรรพสินค้า ให้พิจารณาโดยสั่งปิดเฉพาะส่วนหรือทั้งหมดและ
อาจก าหนดเงื่อนไขและเงื่อนเวลาตามความจ าเป็นและเหมาะสมโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
โรคติดต่อจังหวัดหรือกรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี ทั้งนี ้ให้ค านึงถึงโอกาสเสี่ยงต่อการติดต่อโรค ความจ าเป็น
ของประชาชนในการจัดหาสิ่งอุปโภคบริโภคและการเดินทาง โดยเฉพาะในระยะแรกซึ่งต้องมีการเตรียมตัวหรือ
ปรับตัว ในกรณียังไม่ได้มีค าสั่งให้ปิดสถานที่ใด ให้เจ้าของหรือผู้ดูแลสถานที่นั้นจัดให้มีมาตรการคัดกรองและ
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการก าหนดในข้อ ๑๑ หรือจัดระบบให้สอดคล้องกับมาตรการ
ดังกล่าวให้มากท่ีสุดเท่าที่จะท าได้ 
 ๓. กำรปิดช่องทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักร ในการใช้ยานพาหนะไม่ว่าจะเป็นอากาศยาน เรือ รถยนต์ 
หรือพาหนะอ่ืนใด หรือในการใช้เส้นทางคมนาคมไม่ว่าทางอากาศ ทางน้ า หรือทางบก เพ่ือเดินทางเข้ามาใน
ราชอาณาจักร ให้เจ้าหนา้ที่ผู้รับผิดชอบปิดช่องทางเขา้ออก ด่าน จุดผ่านแดน หรือจุดผ่อนปรนตามกฎหมายว่า
ด้วยโรคติดต่อและกฎหมายว่าด้วยคนเขา้เมือง ส าหรับผู้โดยสารหรือผู้ที่เดินทางเขา้มาในราชอาณาจักร เว้นแต่ 
 (๑) เป็นกรณีหรือผู้มีเหตุยกเว้นตามที่นายกรัฐมนตรี หรือหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์
ฉุกเฉินก าหนด หรืออนุญาตตามความจ าเป็นโดยอาจก าหนดเงื่อนไขและเงื่อนเวลาก็ได้ 
 (๒) เป็นผู้ขนส่งสินค้ าตามความจ าเป็น แต่เมื่อเสร็จภารกิจแล้วให้กลับออกไปโดยเร็ว 
 (๓) เป็นผู้ควบคุมยานพาหนะหรือเจ้าหน้าที่ประจ ายานพาหนะ ซึ่งจ าเป็นต้องเดินทางเข้ามาตาม
ภารกิจและมีก าหนดเวลาเดินทางออกนอกราชอาณาจักรชัดเจน 
 (๔) เป็นบุคคลในคณะทูต คณะกงสุล องค์การระหว่างประเทศ หรือผู้แทนรัฐบาลที่มาปฏิบัติงานใน
ประเทศไทย หรือเป็นบุคคลหรือหน่วยงานระหว่างประเทศอ่ืนตามที่กระทรวงการต่างประเทศอนุญาตตาม
ความจ าเป็น ตลอดจนบุคคลในครอบครัวของบุคคลดังกล่าวโดยติดต่อกระทรวงการต่างประเทศเพ่ือออก
หนังสือรับรองว่าเป็นบุคคลที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรได้โดยแสดงเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง และ
ปฏิบัติตามวรรคสอง 
 (๕) เป็นผู้ไม่มีสัญชาติไทยแต่มีใบอนุญาตท างานหรือได้รับอนุญาตจากทางราชการให้ท างาน 
ในราชอาณาจักร และปฏิบัติตามวรรคสอง 
 (๖) เป็นผู้มีสัญชาติไทย ในกรณีเช่นนี้ ให้ติดต่อสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่พ านัก
เพ่ือออกหนังสือรับรอง หรือมีใบรับรองแพทย์ และปฏิบัติตามวรรคสอง โดยให้สถานทูตไทยและสถานกงสุล
ไทยในต่างประเทศให้ข้อมูลและอ านวยความสะดวกแก่ผู้มีสัญชาติไทยในการเดินทางกลับเข้ามาใน
ราชอาณาจักร  
 บุคคลซึ่งได้รับการยกเว้นหรือผ่อนผันตาม (4) (5) หรือ (6) ต้องมีใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่ามีสุขภาพ
เหมาะสมต่อการเดินทางทางอากาศ (Fit to Fly Health Certificate) ซึ่งได้รับการตรวจรับรองหรือออกให้มี 
 



 

๔๓ 
 

ระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง และเมื่อเข้ามาในราชอาณาจักรแล้วต้องปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันโรคตามที่ทางราชการก าหนดในข้อ 11 โดยอนุโลม  
 เจ้าหนา้ที่ตรวจคนเข้าเมืองมีอ านาจปฏิเสธไม่ให้ผู้ไม่มีสัญชาติไทยที่ตรวจพบหรือต้องสงสัยว่าติดเชื้อโค
วิด 19 หรือไม่ยินยอมให้ตรวจ เดินทางเขา้มาในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองได้ 
 ๔. กำรห้ำมกักตุนสินค้ำ ห้ามผู้ใดกักตุนสินค้าซึ่งเป็นยา เวชภัณฑ์ อาหาร น้ าดื่ม หรือสินค้าอ่ืนที่
จ าเป็นต่อการอุปโภคบริโภคในชีวิตประจ าวัน ไม่ว่าจะเป็นสินค้าควบคุมตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้า
และบริการ พ.ศ.๒๕๔๒ หรือไม่ก็ตาม ส าหรับกรณีทีเ่ป็นสินค้าควบคุม การผลิตสินค้าให้มีคุณภาพ ปริมาณการ
ผลิต การควบคุมราคาจ าหน่ายและการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ 
เพ่ือให้ประชาชนมีความเป็นอยู่อย่างพอเพียงและไม่เกิดภาวะขาดแคลนหรือเดือดร้อนเกินสมควร โดยให้
เจ้าหนา้ที่ผู้เกี่ยวข้องตรวจและควบคุมดูแลผู้ประกอบการดังกล่าวอย่างเคร่งครัดตามพระราชบัญญัติส ารวจการ
กักตุนโภคภัณฑ ์พ.ศ.๒๔๙๗ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 ๕. กำรห้ำมชุมนุม หา้มมิให้มีการชุมนุม การท ากิจกรรม หรือการมั่วสุมกัน ณ ที่ใดๆ ในสถานที่แออัด
หรือกระท าการดังกล่าวอันเป็นการยุยงให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย ทั้งนี ้ภายในเขตพ้ืนที่ที่หัวหน้าผู้รับผิดชอบ
ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคงประกาศก าหนด 
 ๖. กำรเสนอข่ำว ห้ามการเสนอข่าวหรือท าให้แพร่หลายทางสื่อต่างๆ ซึ่งมีข้อความ หรือข่าวสาร
เกี่ยวกับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด 19) อันไม่เป็นความจริงและอาจท าให้ประชาชนเกิดความ
หวาดกลัว หรือเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารดังกล่าวอันท าให้เกิดความเข้าใจผิดในสถานการณ์ฉุกเฉินจน
กระทบต่อการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนในกรณีเช่นนี้ ให้เจ้าหน้าที่เตือนให้
ระงับหรือสั่งให้แก้ไขข่าว หรือหากเป็นกรณีที่มีผลกระทบรุนแรงให้ด าเนินคดีตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการ
กระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ หรือพระราชก าหนดก ารบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ 
 ให้ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) เป็นศูนย์กลาง
จัดให้มีการแถลงหรือชี้แจงข่าว ณ ท าเนียบรัฐบาล เพ่ือสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเป็นประจ าและ
ต่อเนื่อง ในกรณีจ าเป็นจะขอความร่วมมือจากโทรทัศน์รวมการเฉพราะกิจด้วยก็ได้ 
 ๗. มำตรกำรเตรียมรับสถำนกำรณ์ 
 (๑) ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเป็นผู้ก ากับการบริหารราชการ
ในสถานการณ์ฉุกเฉินทุกมิติในเขตท้องที่ที่ตนรับผิดชอบ หากมีปัญหาให้รายงานกระทรวงมหาดไทย 
 (๒) ให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งก าหนดและประชาสัมพันธ์เผยแพร่มาตรการเพ่ือช่วยเหลือหรือบรรเทา
ผลกระทบอันเกิดจากการบังคับใช้มาตรการของรัฐต่อประชาชนตามหน้าที่และอ านาจโดยพิจารณาใช้
งบประมาณของตนเองเป็นอันดับแรก ในกรณีไม่อาจด าเนินการได้ให้เสนอหรือขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาล 
 (๓) ให้โรงพยาบาล สถานพยาบาลหรือหน่วยงานที่มีหน้าที่และอ านาจในการป้องกันและดูแลรักษา
ผู้ป่วยทั้งภาครัฐและเอกชน จัดหายา เวชภัณฑ์ เครื่องมือในการตรวจโรค เครื่องช่วยในการหายใจและอุปกรณ์
อ่ืน ๆ ที่จ าเป็นให้เพียงพอตามมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนดหรือแนะน าทั้งนี้ ให้รวมถึงการเตรียม
บุคลากรทางการแพทย์จากแหล่งต่างๆ และการเตรียมสถานที่กักกัน สถานที่คุมไว้สังเกตหรือเตียงเพ่ือรองรับ
ผู้ป่วยที่อาจเพ่ิมจ านวนขึ้นโดยขอความร่วมมือดัดแปลงสถานที่ต่างๆ เช่น โรงแรม โรงเรียน มหาวิทยาลัย 
หอประชุม สถานที่ปฏิบัติธรรม ศาลาวัด อาคารของเอกชนที่ยังไม่ได้ใช้งานหรือสถานที่ราชการ สถานที่เอกชน
อ่ืนๆ เป็นโรงพยาบาลชั่วคราว 
 



 

๔๔ 
 

 (๔) ในการกักกันตัวเองไว้สังเกตอาการตามค าสั่งหรือค าแนะน าของเจ้าหน้าที่หรือเป็นผู้เดินทางข้าม
เขตมาจากพ้ืนที่จังหวัดอ่ืน ให้เจ้าหน้าที่หรือหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อที่ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดตั้งขึ้น 
หรืออาสาสมัครที่ปฏิบัติงานให้แก่ทางราชการสามารถเข้าตรวจสอบการเฝ้าระวังหรือความเข้มงวดจริงจังใน
การกักกันตนเองและให้ค าแนะน าวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องได้ ในกรณีนี้อาจขอความร่วมมือจากประชาชนในท้องถิ่น
ให้ช่วยตรวจสอบด้วยก็ได้ 
 ในกรณีตาม (๓) ให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบทางราชการ โดยให้กระทรวงสาธารณสุข
กรมบัญชีกลาง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณายกเว้นหรือผ่อนผันตามอ านาจที่มีอยู่ 

ข้อ ๘ มำตรกำรพึงปฏิบัติส ำหรับบุคคลบำงประเภท ให้กลุ่มคนที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อโรค 
โควิด 19 ได้งา่ย ดังต่อไปนี้ อยู่ในเคหสถานหรือบริเวณสถานที่พ านักของตน เพ่ือป้องกันตนเองจากการติดเชื้อ
จากสภาพแวดล้อมภายนอก 

(๑) ผู้สูงอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีขึ้นไป 
(๒) กลุ่มคนที่มีโรคประจ าตัว ได้แก่ โรคไม่ติดต่อเรื้อรังต่างๆ เช่น โรคเบาหวาน โรคความดัน 

โลหิตสูง โรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง โรคในระบบทางเดินหายใจ โรคภูมิแพ้ ซึ่งมีภูมิคุ้มกันต่ าตามธรรมชาติ
ของโรคและด้วยยาที่ใช้รักษา 

(๓) กลุ่มเด็กเล็กท่ีมีอายุต่ ากว่าหา้ปีลงมา 
ทั้งนี้ เว้นแต่บุคคลดังกล่าวมีความจ าเป็นเพื่อการพบแพทย์ การรักษาพยาบาล การปฏิบัติหน้าที่แพทย์ 

พยาบาลหรือบุคลากรทางการแพทย์ การปฏิบัติงานหรือการท าธุรกรรมเกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์และสถาบัน
การเงิน ตู้เอทีเอ็ม การสื่อสารมวลชน โทรคมนาคมและไปรษณีย์ การให้บริการขนส่งผู้โดยสารและขนส่งสินค้า
เพ่ือการบริโภค อุปโภค การจัดหาและซื้อขายอาหาร การติดต่อด้านคดีกับเจ้าหน้าที่ต ารวจ พนักงานอัยการ
หรือศาลตามความจ าเป็นหรือการเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามข้อก าหนด ประกาศ หรือค าสั่งต่างๆ ของทาง
ราชการ หรือมีเหตุจ าเป็นอื่นๆ โดยได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหนา้ที่ที่ได้รับแต่งตั้งหรือมอบหมาย เว้นแต่จะ
มีประกาศผ่อนผันหรือก าหนดเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาเป็นประการอ่ืน ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค
ตามที่ทางราชการก าหนดในข้อ ๑๑ 
 ข้อ ๙ มำตรกำรเกี่ยวกับกำรออกนอกรำชอำณำจักร ให้กระทรวงการต่างประเทศกระทรวง 
มหาดไทย และส านักงานต ารวจแห่งชาติเข้มงวดในการตรวจลงตราหรือออกวีซ่าหรืออนุญาตให้ชาว
ต่างประเทศซึ่งมิได้มีกิจการงานปกติหรือถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรยังคงอยู่ในราชอาณาจักร บุคคลผู้ไม่มี
สัญชาติไทยหรือไม่มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรซึ่งประสงค์จะเดินทางออกนอกราชอาณาจักรจะได้รับการอ านวย
ความสะดวกในการเดินทางโดยต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการก าหนดในข้อ ๑๑ โดย
อนุโลม 

ข้อ ๑๐ มำตรกำรดูแลควำมสงบเรียบร้อย ในกรุงเทพมหานคร ให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติ จัดเวร
ยามหรือตั้งจุดตรวจตามถนน เส้นทางคมนาคม สถานีขนส่งหรือโดยสาร เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุ การก่อ
อาชญากรรม และการรวมกลุ่มชุมนุมหรือมั่วสุมในลักษณะที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรค หรือการกระท าอันเป็น
การฉวยโอกาสซ้ าเติมความเดือดร้อนของประชาชน หรือการกลั่นแกล้งเพ่ือแพร่เชื้อโรคและหากพบเห็นการ
กระท าดังกล่าวให้ด าเนินคดีตามกฎหมายทันท ี

ในจังหวัดอ่ืนนอกกรุงเทพมหานคร ให้หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่
เกี่ยวกับความม่ันคง หรือส านักงานต ารวจแห่งชาติพิจารณาตามความเหมาะสม แต่อย่างน้อยให้มีมาตรการตั้ง
ด่านตรวจหรือจุดสกัดดูแลการเดินทางขา้มพ้ืนที่จังหวัดเพ่ือจัดระเบียบการเดินทางการจราจร การเฝ้าระวังหรือ
สังเกตอาการผู้เดินทาง และพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการติดต่อโรค 



 

๔๕ 
 

เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการตามข้อนี้ ผู้รับผิดชอบตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง อาจขอความ
ร่วมมือจากเจ้าหนา้ที่ฝ่ายทหาร เจ้าหนา้ที ่กอ.รมน. หรืออาสาสมัครเพ่ือปฏิบัติการร่วมกันก็ได้และหากพบเห็น
การกระท าดังกล่าวให้ด าเนินคดีตามกฎหมายทันที 

ข้อ ๑๑ มำตรกำรป้องกันโรค ให้มีมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการก าหนดเพ่ือใช้ปฏิบัติเป็น
การทั่วไป หรือใช้ในกรณีผ่อนผันหรือยกเว้นการปฏิบัติตามข้อก าหนดนี้ ดังนี้ 

๑) ให้ท าความสะอาดโดยการเช็ดท าความสะอาดพ้ืนผิวสัมผัสของสถานที่ที่เกี่ยวข้องก่อนการจัด
กิจกรรม และให้ก าจัดขยะมูลฝอยทุกวัน 

๒) ให้เจ้าหนา้ที่ ผู้ประกอบการ ผู้ร่วมงาน ผู้ร่วมกิจกรรม ลูกจ้าง ผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัย 
หรอืหนา้กากผ้า 

๓) ให้บุคคลตาม (๒) ล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์ เจล หรือน้ ายาฆ่าเชื้อโรค 
๔) ให้บุคคลตาม (๒) เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อยหนึ่งเมตรเพ่ือป้องกันการติดต่อสัมผัส หรอื

แพร่เชื้อโรคทางฝอยละอองน้ าลาย 
(๕) ให้ควบคุมจ านวนผู้ร่วมกิจกรรมมิให้แออัด หรือลดเวลาในการท ากิจกรรมให้สั้นลงเท่าทีจ่ าเป็น 
 โดยถือหลักการหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกันเจ้าหนา้ที่อาจเพ่ิมมาตรการใช้แอปพลิเคชัน 
ติดตามตัวทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ และน ามาตรการคุมไว้สังเกตหรือมาตรการกักกันตัวอย่างน้อย ๑๔ 
วัน ตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อมาใช้แก่บุคคลบางประเภทหรือบางคนได้ตามความจ าเป็น 
ข้อ ๑๒ นโยบำยกำรยังคงให้เปิดสถำนที่ท ำกำร รัฐบาลมีนโยบายให้โรงพยาบาล สถานพยาบาล 

คลินิกแพทย์รักษาโรค ร้านขายยา ร้านอาหารในส่วนซึ่งมิใช่สถานบันเทิงหรือ สถานบริการและแผงจ าหน่าย
อาหารซึ่งผู้บริโภคซื้อไปบริโภคนอกสถานที่ โรงแรมในส่วนซึ่งเป็นที่พักอาศัยและร้านอาหาร ร้านสะดวกซื้อ
ขนาดเล็ก รา้นคา้ทั่วไป หา้งสรรพสินค้าในส่วนซึ่งเป็นแผนกซุปเปอร์มาร์เก็ต แผนกขายยา แผนกอาหาร แผนก
สินคา้เบ็ดเตล็ดอันจ าเป็นต่อการด ารงชีวิต โรงงาน ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกรรมการเงิน ธนาคาร ตู้เอทีเอ็ม ตลาด
และตลาดนัดในส่วนซึ่งจ าหน่ายอาหารสด อาหารแห้ง อาหารปรุงส าเร็จ อาหารสัตว์ เวชภัณฑ์และสินค้า
เบ็ดเตล็ดอันจ าเป็น สถานที่จ าหน่ายแก๊สหุงต้ม เชื้อเพลิง ปั๊มน้ ามัน ปั๊มแก๊ส การให้บริการขนส่งผู้โดยสารและ
ขนส่งสินค้า รวมทั้งบริการส่งสินค้าและอาหารตามสั่ง (delivery online) ยังคงประกอบกิจการต่อไปได้
ตามปกติ เพ่ือความสะดวกและความเป็นอยู่ตามปกติของประชาชน มิให้ขาดแคลนหรือเดือดร้อนยากล าบาก
เกินควรโดยให้ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการก าหนดในข้อ ๑๑ 

สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอ่ืนๆ ของรัฐ ยังคงเปิดด าเนินการในวันและเวลาราชการ
ตามปกต ิเว้นแต่ที่มีประกาศให้ปิดหรืองดด าเนินการไปก่อนแล้ว เช่น สถาบันการศึกษา ทั้งนี้ เพ่ืออ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชนและมิให้ประชาชนต้องเสียประโยชน์หรือละเมิดกฎหมายที่มีก าหนดเวลาให้ปฏิบัติ แต่ควร
อ านวยความสะดวกแก่ผู้ปฏิบัติงาน เช่น การจัดเหลื่อมเวลาท างานและพักเที่ยง การท างานนอกสถานที่ปกติ 
และให้เพ่ิมบริการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน เช่น การจัดประชุมสื่อสารทางไกล การให้บริการด้วยการ
สื่อสารแบบดิจิทัล การงดเว้นการก าหนดให้ประชาชนต้องมาแสดงตน หรือยกเว้น ขยายเวลา งดหรือลดหย่อน
ค่าธรรมเนียมภายใต้กรอบของกฎหมายให้ภาคธุรกิจ ร้านค้าที่เปิดบริการและสถานที่ราชการที่เปิดท าการ วาง
มาตรการคัดกรองผู้ปฏิบัติงานและผู้มาติดต่อหรือใช้บริการให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทาง
ราชการก าหนดในข้อ ๑๑ 

ข้อ ๑๓ ค ำแนะน ำเกี่ยวกับกำรเดินทำงข้ำมเขตพื้นที่จังหวัด ในช่วงเวลานี้ประชาชนพึงงด หรือชะลอ 
การเดินทางขา้มเขตพ้ืนที่จังหวัดในระยะนี้โดยไม่จ าเป็นและควรพักหรือท างานอยู ่ณ ที่พ านักของตน กรณ ี
 



 

๔๖ 
 

จ าเป็นต้องเดินทางข้ามเขตพ้ืนที่ ต้องรับการตรวจคัดกรองและปฏิบัติตามมาตรการที่ทางราชการก าหนด ทั้งนี้ 
เพ่ือประโยชน์ในการติดตามตัวมารับการตรวจอาการหรือกักกันตัว 

ข้อ ๑๔ ค ำแนะน ำในกำรจัดกิจกรรมอ่ืนๆ การจัดกิจกรรมหรือพิธีการทางสังคมตามประเพณีนิยม 
เช่น พิธีมงคลสมรส พิธีเซ่นไหว้บรรพบุรุษ พิธีบ าเพ็ญกุศล พิธีศพ พิธีสงกรานต์หรือกิจกรรมภายในครอบครัว 
ตลอดจนกิจกรรมหรืองานพิธีที่ทางราชการจัดขึ้นหรือเป็นไปตามหมายก าหนดการของทางราชการ ยังคงจัดได้
ตามความเหมาะสม แตต่้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการก าหนดในข้อ ๑๑ 

ข้อ ๑๕ โทษ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อ ๑ ข้อ ๒ ข้อ ๓ ข้อ ๔ ข้อ ๕ หรือข้อ ๖ แห่งข้อก าหนดนี้ 
ต้องรับโทษตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และ
อาจมีความผิดตามมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือมาตรา ๔๑ แห่ง
พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินคา้และบริการ พ.ศ. ๒๕๔๒ แล้วแต่กรณีด้วย 

ข้อ ๑๖ กำรใช้บังคับ ข้อก าหนดนี้ให้ใช้บังคับทั่วราชอาณาจักรรวมทั้งพ้ืนที่ที่อยู่ระหว่าง 
การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความรา้ยแรงตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เว้นแต่จะมีข้อก าหนดเป็นอย่างอ่ืน 
  ในกรณีมีความจ าเป็น นายกรัฐมนตรีอาจออกข้อก าหนดเปลี่ยนแปลง เพ่ิมหรือลดมาตรการหรือ
เงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาได้โดยประกาศในราชกิจจานเุบกษาและเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๒๖ 
มีนาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 
 
 
 



 

๔๗ 
 

 
บทที่ ๓ 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
 

๓.๑ สำระส ำคัญของงำน 
 การส่งเสริมมาตรฐานสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ ประเภทกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะ
พ่ึงพิง หมายถึง การสร้างความรู้ ความเข้าใจ เพ่ือสนับสนุนให้เกิดความตระหนักและความส าคัญ เพ่ือให้เกิด
การปฏิบัติตามเกณฑ์ ของการขออนุญาตประกอบกิจการการสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ ประเภทกิจการ
การดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิง ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง ภายใต้พระราชบัญญัติสถานประกอบการ
เพ่ือสุขภาพ พ.ศ.2559 ตลอดจนเพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับการส่งเสริมดูแล ฟ้ืนฟูสุขภาพที่ได้มาตรฐานและ
ปลอดภัย สมประโยชน์ ซึ่งเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ 
 
๓.๒ ขั้นตอนการด าเนินการ 
 ๓.๒.๑  รับนโยบายและการชี้แจงแนวทางการด าเนินงานจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยกอง
สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
 ๓.๒.๒  ส ารวจและจัดท าฐานข้อมูลสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ ประเภทการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มี
ภาวะพ่ึงพิงรายเก่า (สถานประกอบการที่เปิดการให้บริการแล้ว) ในพ้ืนที่เขตสุขภาพที่ 2 (จังหวัดตาก, จังหวัด
พิษณุโลก, จังหวัดเพชรบูรณ์, จังหวัดสุโขทัย, จังหวัดอุตรดิตถ์) โดยการประสานขอความร่วมมือส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด และเครือข่ายผู้ประกอบการในพ้ืนที่ 
  - จากการส ารวจข้อมูลสถานประกอบการที่เข้าข่ายการประกอบกิจการ ประเภทการดูแล
ผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิง ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ ๒ พบว่า มีจ านวน ๒๑ แห่ง ที่มีการเปิดให้บริการโดยขอ
อนุญาตจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกิจการที่เป็นอันตราย
สุขภาพ ภายใตพ้ระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ โดยแยกเป็นรายจังหวัดมีดังนี้ 
  จังหวัดพิษณุโลก จ านวน ๑๖ แห่ง 

๑) บริรักษ์เวลเนสเซ็นเตอร์ 
๒) บ้านลลิสาเนอร์ซิ่งโฮม สาขาพิษณุโลก 
๓) บ้านลลิสาพิษณุโลก สาขาอินโดจีน 
๔) บ้านราษฎร์พิษณุ 
๕) สายใยสัมพันธ์เนอร์สซิ่งโฮม สาขาพิษณุโลก 
๖) บ้านปัญญเวช 
๗) บ้านแทนคุณ พิษณุโลก 
๘) บ้านอาหมวยน้อยโฮมแคร์ 
๙) บ้านมีรักษ์ 
๑๐)  บ้านเติมสุขเนอร์สซิ่งแคร์ 
๑๑)  บ้านอุ่นใจดี (บ้านพุทธรักษา โฮมแคร์) 
๑๒)  เดอะเวลเนส เนอร์สซิ่งโฮม 
๑๓)  พัชพลโฮมแคร์ 
๑๔)  แสนสุขเนอร์สซิ่งแคร์ 



 

๔๘ 
 

๑๕)  บ้านอบอุ่น พิษณุโลก 
๑๖)  บ้านปาป๊า มาม๊า พิษณุโลก 

  จังหวัดเพชรบูรณ์  จ านวน  ๑ แห่ง 
  ๑) เพชรบูรณ์เนอร์สซิ่งโฮม 
  จังหวัดสุโขทัย  จ านวน ๑ แห่ง 
  ๑) สุโขทัยเนอร์สซิ่งโฮม 
  จังหวัดอุตรดิตถ์   จ านวน ๓ แห่ง 
  ๑) พอใจเนอร์สซิ่งโฮม 
  ๒) บ้านแทนคุณ อุตรดิตถ์ 
  ๓) ธนารีย์เนอร์สซิ่งโฮม 
 

 ๓.๒.๓  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานและมอบหมายภารกิจ 
  - จัดประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๒ เพ่ือชี้แจงภารกิจ การ
พิจารณาอนุญาตสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ ที่ ได้รับมอบอ านาจจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เพ่ือ
มอบหมายหน้าที่รับชอบต่อภารกิจ การส่งเสริม สนับสนุน ควบคุม ก ากับ และพิจารณาออกใบอนุญาต ผ่าน
ระบบกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิง  http://esta.hss.moph.go.th และการวางแผนด าเนินงาน
ภารกิจดังกล่าวภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๓.๒.๔  ลงพ้ืนที่เพ่ือส่งเสริมการเตรียมขออนุญาตประกอบกิจการและชี้แจงแนวทางการการ
ด าเนินงานตามเกณฑ์และองค์ประกอบที่เก่ียวข้องในการประกอบกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิง 
ภายใต้พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ พ.ศ. 2559 

  - โดย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๒ จัดท าแผนการลงพ้ืนที่ในการประชาสัมพันธ์ 
ประกาศกฎกระทรวง เรื่อง กิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิง ภายใต้พระราชบัญญัติสถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๙ ให้ผู้ประกอบการรายเก่า ซึ่งได้ศึกษาและปฏิบัติตามมาตรการการ
ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา เพ่ือป้องกัน ไม่ให้เกิดความเสี่ยงต่อผู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการใน
สถานประกอบการก่อนเข้าพ้ืนที่ทุกครั้ง เพ่ือสร้างการรับรู้ และเตรียมความพร้อมในการยื่นขออนุญาตประกอบ
กิจการ ตามองค์ประกอบที่เก่ียวข้อง ตามท่ีก าหนด ดังนี้ 
  ๑. ผู้ประกอบการ 
  ๒. ผู้ด าเนินการ (ท่ีผ่านรับรองตามหลักสูตรผู้ด าเนินการ ๑๓๐ ชั่วโมง) 
  ๓. ผู้ให้บริการ (ที่ผ่านรับรองตามหลักสูตรผู้ให้บริการ ๔๒๐ ชั่วโมง) 
  ๔. เกณฑ์มาตรฐาน ๓ ด้าน (ด้านสถานที่, ด้านความปลอดภัย, ด้านการให้บริการ) 
 ๓.๒.๕  จัดประชุมเตรียมความพร้อมและวางแผนการส่งเสริมประชาสัมพันธ์การประกอบกิจการตาม 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยการเริ่มขออนุญาตประกอบการกิจการ (Kick off) 
  - วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๒ ได้ด าเนินการจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการกิจการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิง เพ่ือสร้างการรับรู้ในข้อ
กฎหมายที่เกี่ยว และแนวทางการด าเนินงานตามมาตรฐานทั้ง ๓ ด้าน ตลอดจนองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องในการ
ยื่นขออนุญาต พร้อมกับเริ่มด าเนินการยื่นขออนุญาตประกอบกอบกิจการ (Kick off) พร้อมกับส่วนกลางเพ่ือ
สร้างแรงจูงใจและประชาสัมพันธ์การประกอบการกิจการให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย  
 
 

http://esta.hss.moph.go.th/


 

๔๙ 
 
 ๓.๒.๖ การตรวจประเมินและแนะน าแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 
ประเภทกิจการ การดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิง 

  - การก าหนดรูปแบบการตรวจประเมิน ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 
  - การพิจารณาเอกสารที่เก่ียวข้อง 
  - การให้ข้อเสนอแนะและการขยายระยะเวลาการพิจารณาออกใบอนุญาต  
 ๓.๒.๗  จัดท าคู่มือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ ประเภทกิจการ
การดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิง 
  - จากการตรวจประเมินมาตรฐานสถานประกอบการ พบว่า ผู้ประกอบการ หรือผู้ให้บริการ
ส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจในมาตรฐานยังไม่ครอบคลุมในแต่ละข้อ จึงท าให้การตรวจประเมินต้องมีการปรับปรุงแก้ 
และขยายเวลาการพิจารณาออกใบอนุญาตออกไป เพ่ือให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพและมีแนวทางให้กับ
ผู้ประกอบการ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๒ โดยกลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ จึงได้
จัดท าคู่มือแนวทางการด าเนินงานสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ ประเภทกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะ
พ่ึงพิง ขึ้นเพ่ือสนับสนุนให้สถานประกอบการทุกแห่งผ่านไฟล์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
 ๓.๒.๘ จัดกิจกรรมรับมอบใบอนุญาตประกอบกิจการพร้อมกับประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ 
เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจและเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ประกอบการในพ้ืนที่ 
 ๓.๒.๙ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงานผู้บริหารทราบให้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๕๐ 
 

บทที่ ๔ 
สรุปผล ปัญหำอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

 
 ๔.๑ สรุปผล 
  ๔.๑.๑ ผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๓  
   - ส่งเสริม สนับสนุน สร้างการรับรู้การประกอบกิจการสถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพ ประเภทกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิง ในเขตพ้ืนที่สุขภาพที่ ๒ และประชาสัมพันธ์เชิญ
ชวนยื่นขออนุญาตประกอบกิจการผ่านระบบกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิง (ออนไลน์)  จ านวน  
๑๘ แห่ง (คิดเป็นร้อยละ ๘๖ ของจ านวนสถานประกอบการฯ) 
  ๔.๑.๒ ผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๔ 
   ๑. รับเรื่องการขออนุประกอบกิจการผ่านระบบกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะ
พ่ึงพิง พร้อมกับตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารประกอบการยื่น จ านวน ๒๑ แห่ง 
   ๒. ตรวจประเมินมาตรฐานสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ ประเภทกิจการการดูแล
ผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิง จ านวน ๒๑ แห่ง พบว่า ผ่านการประเมินตามมาตรฐานทั้ง ๓ ด้าน จ านวน ๓ แห่ง 
(คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๓๐ ของจ านวนสถานประกอบการฯ)  ได้แก่  
    ๑) บ้านพอใจเนอร์สซิ่งโฮม อุตรดิตถ์  
    ๒) บ้านแทนคุณ อุตรดิตถ์  
    ๓) บริรักษ์ เวลเนสเซ็นเตอร์ จังหวัดพิษณุโลก  
 โดยมีการจัดพิธีมอบใบอนุญาตและประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่ผู้ประกอบการและ
เพ่ือเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ประกอบทุกแห่งที่อยู่ระหว่างการปรับปรุงพัฒนาสถานประกอบการให้เป็นไป
ตามมาตรฐานเพ่ือรับใบอนุญาตประกอบกิจการต่อไป 
   - ต้องปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ จ านวน ๑๘ แห่ง (คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๗๐ ของ
จ านวนสถานประกอบการฯ) รายละเอียดตามข้อ ๔.๒ 
   ๓. จัดท าคู่มือแนวทางการด าเนินงาน โดยกลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการ
สุขภาพ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๒ ได้จัดท าคู่มือแนวทางการปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานทั้ง ๓ ด้าน ใน
รูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (QR Code) โดยได้รับความร่วมมือในการจัดท าเนื้อหาและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
   ด้านที่ ๑ ด้านสถานที่ จากกลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม  
   ด้านที่ ๒ ด้านความปลอดภัย จากกลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์ 
   ด้านที่ ๓ ด้านการให้บริการ จากกลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ 
   ๔. จัดอบรมตามมาตรฐานสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ ประเภทกิจการการดูแล
ผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิง ตามมาตรฐานทั้ง ๓ ด้าน และฝึกปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การใช้เครื่อง 
AED และการป้องกันระงับอัคคีภัย ให้แก่ผู้ประกอบการ ผู้ด าเนินการ และผู้ให้บริการ ในสถานประกอบการทุก
แห่ง เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ ณ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๒ 
   ๔.๑.๒ ผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๕ 
    ๑. ติดตาม การด าเนินการปรับปรุงแก้ไขของสถานประกอบการทุกแห่งเป็นระยะ
เพ่ือให้เป็นไปตามเงื่อนไขของเวลาตามที่กฎหมายก าหนด 
   ๒. ตรวจประเมินมาตรฐานสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ ประเภทกิจการการดูแล
ผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิง หลักจากมีการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ จ านวน ๑๘ แห่ง พบว่า สถาน 



 

๕๑ 
 

ประกอบการผ่านมาตรฐานทั้ง ๓ ด้าน เพิ่มข้ึนรวมเป็นจ านวน ๒๐ แห่ง (คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๒๔ ของจ านวน
สถานประกอบการฯ)  ได้แก่  
    ๑) บ้านพอใจเนอร์สซิ่งโฮม อุตรดิตถ์  
    ๒) บ้านแทนคุณ อุตรดิตถ์  
    ๓) บริรักษ์ เวลเนสเซ็นเตอร์ จังหวัดพิษณุโลก 
    ๔)  สุโขทัยเนอร์สซิ่งโฮม จังหวัดสุโขทัย 
    ๕) บ้านลลิสา เนอร์ซิ่งโฮม สาขาพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 
    ๖) สายใยสัมพันธ์เนอสซิ่งโฮม สาขาพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 
    ๗) บ้านอุ่นใจดี จังหวัดพิษณุโลก 
    ๘) บ้านอาหมวยน้อยโฮมแคร์ จังหวัดพิษณุโลก 
    ๙) บ้าน ปาป๊า มาม๊า พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 
    ๑๐) บ้านเติมสุขเนอร์สซิ่งแคร์ จังหวัดพิษณุโลก 
    ๑๑) เดอะ เวลเนส เนอร์สซิ่ง โฮม จังหวัดพิษณุโลก 
    ๑๒) บ้านปัญญเวช จังหวัดพิษณุโลก 
    ๑๓)  ราษฎร์พิษณุ จังหวัดพิษณุโลก 
    ๑๔) บ้านอบอุ่นพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 
    ๑๕) แสนสุขเนอร์สซิ่งแคร์ จังหวัดพิษณุโลก 
    ๑๖) พัชรพล โฮมแคร์ จังหวัดพิษณุโลก 
    ๑๗) บ้านลลิสา พิษณุโลก สาขาอินโดจีน จังหวัดพิษณุโลก 
    ๑๘)  เพชรบูรณ์เนิร์สซิ่งแคร์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
    ๑๙) ธนารีย์เนอร์สซิ่งโฮม จังหวัดอุตรดิตถ์ 
    ๒๐) บ้านมีรักษ์ จังหวัดพิษณุโลก 
  ซึ่งมีจ านวน ๑ แห่งที่ผ่านมาตรฐานทั้ง ๓ ด้านแล้ว แต่เกิดข้อทักทวงจากองค์ปกครองส่วน
ท้องถิ่นเก่ียวกับการขออนุญาตใช้อาคารสถานที่ จึงต้องขยายระยะเวลาเพ่ือชะลอการออกใบอนุญาตประกอบ
กิจการดังกล่าวออกไป 
 ๔.๒ ปัญหำอุปสรรค 
  ๔.๒.๑ สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ ประเภทกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิง 
ขาดการรับรู้ต่อการประกอบกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิง ภายใต้พระราชบัญญัติสถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๙ จึงท าให้ขาดการเตรียมความพร้อมในการยื่นขออนุญาตและไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐาน ดังนี้ 
  ด้านที่ ๑ ด้านสถานที่  
  ๑) ป้ายสถานประกอบการ ขาดการระบุ “การดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิง” ที่ถูกต้อง 
  ๒) ไม่มีการแสดงหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อประสานงาน แจ้งเหตุเตือนภัย อ านวยความสะดวก
เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ที่ชัดเจนและมองเห็นได้ง่าย 
  ๓) ถังขยะไม่มีฝาปิด 
  ๔) ไม่มีแนวทางการควบคุมพาหะน าโรคตามหลักสุขาภิบาล 
  ๕) ห้องน้ าไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 
  ๖) การเดินสายไฟ การใช้สายไฟ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงและไม่ปลอดภัย 



 

๕๒ 
 

   ด้านที่ ๒ ด้านความปลอดภัย  
  ๑) ไม่มีคู่มือแนวทาง หรือขั้นตอนการปฐมพยาบาลเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 
  ๒) ไม่มีป้ายหรือข้อความเพ่ือแสดงเตือนให้ระมัดระวังอันตราย 
  ๓) ไม่มีแนวทางข้ันตอนในการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อที่เหมาะสม 
  ๔) ไม่มีแผนการฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย 
  ๕) ไม่มีแผนการฝึกอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพ 
  ๖) ไม่มีมาตรการตรวจสอบระบบความปลอดภัย 
  ๗) ไม่มีเครื่องกระตุกหัวใจ (AED) หรือบางแห่งมีเครื่องแต่ขาดความรู้ในการใช้งานที่ถูกต้อง 
  ด้านที่ ๓ ด้านการให้บริการ 
  ๑) ขาดการประเมินความต้องการการดูแลและความสามารถในการสื่อสารของผู้รับบริการซ้ า 
ทุก ๓ เดือน 
  ๒) ไม่แสดงรายการค่าบริการและอัตราค่าบริการที่ชัดเจน และตรวจสอบได้ 
  ๓) ขาดการลงลายมือชื่อในการท าสัญญาหรือตกลงกับผู้รับบริการ หรือญาติสายตรง 
  ๔) ไม่มีแนวทางปฏิบัติการให้บริการโดยค านึงถึงความเป็นส่วนตัวและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
  ๕) สถานประกอบการ ขาดผู้ด าเนินการ ผู้ให้บริการ ที่ผ่านการรับรองตามสัดส่วนที่ก าหนด 
 

  ๔.๒.๒ การด าเนินงานในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ดังนี้ 
  ๑) มีข้อจ ากัดในการเดินทาง ไม่สามารถลงพ้ืนที่ในการส่งเสริม ตรวจประเมิน และติดตาม
สถานประกอบการได้ตามปกติ 
  ๒) ผู้ประกอบการที่มีความจ าเป็นต้องใช้ช่างในการปรับปรุงแก้ไขสถานที่เกิดความล่าช้า
เนื่องจากมีข้อจ ากัดในการเข้าพ้ืนที่ 
  ๓) การตรวจประเมินผ่านระบบออนไลน์ หรือไฟล์เอกสารเกิดความไม่ชัดเจน และไม่สามารถ
พิจารณาได้ในบางข้อ จึงต้องขอเอกสารเพ่ิมเติม เพื่อประกอบการพิจารณารอบถัดไป 
  ๔) การด าเนินงานการพิจารณาอนุญาตไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ มีการปรับเปลี่ยนหรือเลื่อน
แผนการด าเนินงาน จึงเกิดความล่าช้า  
     
 ๔.๓ ข้อเสนอแนะ 
  ๔.๓.๑ ควรมีการควบคุม ก ากับ ติดตามมาตรฐานสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ ประเภท
กิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิง หลังการได้รับอนุญาต อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง เพื่อคงมาตรฐานการ
ให้บริการ และการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ 
  ๔.๓.๒ ควรมีการพัฒนายกระดับมาตรฐาน สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ ประเภทกิจการ
การดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิง เพื่อรับรองคุณภาพบริการ 
  ๔.๓.๓ ควรมีการเก็บข้อมูลความพึงใจและความเชื่อมั่นต่อการรับบริการเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
บริการให้มีประสิทธิภาพ และลดปัญหาการร้องเรียนต่างๆ ที่จะเกิดในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ประเภท
กิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิง 
 

 
 
 



 

 
เอกสำรอ้ำงอิง 

 
๑. พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๒. พระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘  
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ภาคผนวก  ก  ขั้นตอนกระบวนการ/คู่มือแนวทางมาตรฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ข  ค าสั่ง/บันทึกข้อความ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 


