
หมวด Promotion, Prevention & Protection Excellence  
(ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ) 

แผนที ่ 3. การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 

โครงการที่ 5. โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ 

ระดับการแสดงผล เขต 

ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 22. ร้อยละของสถานพยาบาลเอกชนและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพผ่านเกณฑ์

มาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด 

ค านิยาม สถานพยาบาลเอกชน หมายถึง คลินิกเอกชน  
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด (สถานพยาบาลเอกชน) หมายถึง คลินิก
เอกชนท่ียื่นค าขอประกอบกิจการและด าเนินการสถานพยาบาล (ต้ังใหม่) ได้รับการตรวจ
เอกสารหลักฐาน และตรวจสอบมาตรฐานสถานพยาบาล เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 และระยะเวลาของกระบวนการขออนุญาต
เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ในคู่มือประชาชน  
สถานประกอบการเพือ่สุขภาพ หมายถึง สถานท่ีท่ีต้ังขึ้นเพื่อด าเนินกิจการต่อไปนี้ 
 - กิจการสปา อันได้แก่ บริการท่ีเกี่ยวกับการดูแลและเสริมสร้างสุขภาพโดย
วิธีการบ าบัดด้วยน้ าและการนวดร่างกายเป็นหลัก ประกอบกับบริการอื่นตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวงอกีอย่างน้อยสามอย่าง เว้นแต่เป็นการด าเนินการในสถานพยาบาลตาม
กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลหรือการอาบน้ า นวดหรืออบตัวที่เป็นการให้บริการในสถาน
อาบน้ า นวดหรืออบตัวตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ 
 - กิจการนวดเพื่อสุขภาพหรือเพือ่เสริมความงาม ยกเว้นการนวดเพื่อสุขภาพ
หรือเพื่อเสริมความงามในสถานพยาบาลเอกชน/หน่วยงานสาธารณสุขของหน่วยงาน
ภาครัฐ และการนวด/การอบตัวที่เป็นบริการในสถานอาบน้ าตามกฎหมายว่าด้วยสถาน
บริการ   
 - กิจการอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง  
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด (สถานประกอบการเพือ่สุขภาพ) หมายถึง 
กระบวนการท่ีสถานประกอบการเพื่อสุขภาพได้รับการตรวจประเมินจากผู้อนุญาตหรือ
คณะท่ีผู้อนุญาตแต่งต้ังมีมติว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559 ซึ่งประกอบด้วย มาตรฐานด้านสถานท่ี มาตรฐานด้านความ
ปลอดภัยและมาตรฐานด้านการให้บริการ 

เกณฑ์เป้าหมาย :  

ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 
สถานพยาบาลเอกชน 
(รายใหม่) ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานตามท่ีกฎหมาย

สถานพยาบาลเอกชน 
(รายใหม่) ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานตามท่ีกฎหมาย

สถานพยาบาลเอกชน 
(รายใหม่) ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานตามท่ีกฎหมาย

สถานพยาบาลเอกชน 
(รายใหม่) ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานตามท่ีกฎหมาย



ก าหนด ร้อยละ 100 ก าหนด ร้อยละ 100 ก าหนด ร้อยละ 100 ก าหนด ร้อยละ 100 
สถานประกอบการ    
เพื่อสุขภาพผ่านเกณฑ์
มาตรฐานตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด ร้อยละ 65 

สถานประกอบการ     
เพื่อสุขภาพผ่านเกณฑ์
มาตรฐานตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด ร้อยละ 70 

สถานประกอบการ    
เพื่อสุขภาพผ่านเกณฑ์
มาตรฐานตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด ร้อยละ 75 

สถานประกอบการ     
เพื่อสุขภาพผ่านเกณฑ์
มาตรฐานตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด ร้อยละ 80 

 

วัตถุประสงค์ เพื่อให้สถานพยาบาลเอกชนและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพมีคุณภาพตามมาตรฐาน 

และประชาชนได้รับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย คลินิกเอกชนท่ียื่นค าขอประกอบกิจการและด าเนินการสถานพยาบาล (ต้ังใหม่) และสถาน

ประกอบการเพื่อสุขภาพทั่วประเทศ 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล สถานพยาบาลเอกชน 

 ทุกเดือน โดยส านักงานสาธารณสุขจังหวัด บันทึกข้อมูลรายงานผลตัวช้ีวัดผ่าน

ทางอินเตอร์เน็ต ซึ่งทางส านักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะจะส่ง Link ของ

แบบการรายงานผลตัวชี้วัดฯท่ี Line สารวัตรออนไลน์ ทุกส้ืนเดือน โดยทางส านักงาน

สนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1- 12  ด าเนินการติดตาม การรายงานผลฯจากสสจ.ในภาพ

เขตและแจ้งผลตัวชี้วัดฯให้ส านักสถานพยาบาลและการประกอบโรคสศิลปะทราบ เพื่อ

จัดท าเป็นรายงานผลการด าเนินงานท่ัวประเทศ โดยส่งภายในวันท่ี 5 ของทุกเดือน 

สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 

 แบบรายงานผลการด าเนินงาน และรายงานผ่าน www.thaispa.go.th 

แหล่งข้อมูล สถานพยาบาลเอกชน 

 ส านักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ (ข้อมูลท่ัวประเทศ) และ

ส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1- 12 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (ข้อมูลระดับ

เขต) และส านักงานสาธารณสุขจังหวัด (ข้อมูลระดับจังหวัด) 

สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 

 - กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 

 - ส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1 – 12 

 - ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด 

รายการข้อมูล 1 A = จ านวนคลินิกเอกชนรายใหม่ท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามท่ีกฎหมายก าหนด - 
จ านวนคลินิกเอกชนรายใหม่ท่ีไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามท่ีกฎหมายก าหนด 

รายการข้อมูล 2 B = จ านวนสถานประกอบการเพื่อสุขภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามพระราชบัญญัติสถาน 
      ประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559 

รายการข้อมูล 3 C = จ านวนคลินิกเอกชนท่ียื่นค าขอต้ังใหม่ท้ังหมด 

รายการข้อมูล 4 D = จ านวนสถานประกอบเพื่อสุขภาพที่ยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการตั้งแต่เดือน 
      กรกฎาคม 2560 ถึง เดือนกันยายน 2561 และได้รับการตรวจประเมินมาตรฐาน 



สูตรค านวณตัวชี้วัด  1. ร้อยละของสถานพยาบาลเอกชนผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามท่ีกฎหมายก าหนด =   
   (A/C) x 100 
2. ร้อยละของสถานประกอบเพื่อสุขภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามท่ีกฎหมายก าหนด =   
   (B/D) x 100 

ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 1, 2, 3 และ 4 
หมายเหตุ :  
1. สถานพยาบาลเอกชน : ทุกเดือน 
2. สถานประกอบเพื่อสุขภาพ : ทุก 3 เดือน 

เกณฑ์การประเมิน :  
ปี 2561 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
สถานพยาบาลเอกชน  
ร้อยละ 100 

สถานพยาบาลเอกชน  
ร้อยละ 100 

สถานพยาบาลเอกชน  
ร้อยละ 100 

สถานพยาบาลเอกชน  
ร้อยละ 100 

สถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพผ่านเกณฑ์
มาตรฐานตามท่ีกฎหมาย 
ร้อยละ 50 

สถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพผ่านเกณฑ์
มาตรฐานตามท่ีกฎหมาย  
ร้อยละ 55 

สถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพผ่านเกณฑ์
มาตรฐานตามท่ีกฎหมาย  
ร้อยละ 60 

สถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพผ่านเกณฑ์
มาตรฐานตามท่ีกฎหมาย  
ร้อยละ 65 

ปี 2562 : 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

สถานพยาบาลเอกชน  
ร้อยละ 100 

สถานพยาบาลเอกชน  
ร้อยละ 100 

สถานพยาบาลเอกชน  
ร้อยละ 100 

สถานพยาบาลเอกชน  
ร้อยละ 100 

สถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพผ่านเกณฑ์
มาตรฐานตามท่ีกฎหมาย 
ร้อยละ 55 

สถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพผ่านเกณฑ์
มาตรฐานตามท่ีกฎหมาย 
ร้อยละ 60 

สถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพผ่านเกณฑ์
มาตรฐานตามท่ีกฎหมาย 
ร้อยละ 65 

สถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพ ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานตามท่ีกฎหมาย 
ร้อยละ 70 

ปี 2563 : 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

สถานพยาบาลเอกชน  
ร้อยละ 100 

สถานพยาบาลเอกชน  
ร้อยละ 100 

สถานพยาบาลเอกชน  
ร้อยละ 100 

สถานพยาบาลเอกชน  
ร้อยละ 100 

สถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพผ่านเกณฑ์
มาตรฐานตามท่ีกฎหมาย 
ร้อยละ 60 

สถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพผ่านเกณฑ์
มาตรฐานตามท่ีกฎหมาย 
ร้อยละ 65 

สถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพผ่านเกณฑ์
มาตรฐานตามท่ีกฎหมาย 
ร้อยละ 70 

สถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพผ่านเกณฑ์
มาตรฐานตามท่ีกฎหมาย 
ร้อยละ 75 

ปี 2564 : 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 



สถานพยาบาลเอกชน  
ร้อยละ 100 

สถานพยาบาลเอกชน  
ร้อยละ 100 

สถานพยาบาลเอกชน  
ร้อยละ 100 

สถานพยาบาลเอกชน  
ร้อยละ 100 

สถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพผ่านเกณฑ์
มาตรฐานตามท่ีกฎหมาย 
ร้อยละ 65 

สถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพผ่านเกณฑ์
มาตรฐานตามท่ีกฎหมาย 
ร้อยละ 70 

สถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพผ่านเกณฑ์
มาตรฐานตามท่ีกฎหมาย 
ร้อยละ 75 

สถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพผ่านเกณฑ์
มาตรฐานตามท่ีกฎหมาย 
ร้อยละ 80 

 

วิธีการประเมินผล :  สถานพยาบาลเอกชน 
 ประเมินจากข้อมูลการรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดฯ โดยท่ีใน
กระบวนการขออนญุาตประกอบกิจการและด าเนินการคลินิก ใช้ระยะเวลาด าเนินการ
ท้ังส้ิน 67 วันท าการ อ้างอิงจากหนังสือคู่มือส าหรับประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
งานคลินิก ISBN : 978-616-11-3402-0 หน้า 3 
 
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 
 ประเมินผลจากแบบรายงานผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
 - ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแห่งจัดท ารายงานผลการด าเนินงานทุก 3 เดือน 
 - ส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต  รวบรวมรายงานจากส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดภายในเขตรับผิดชอบส่งกองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพทุก 3 เดือน 
 - กลุ่มควบคุมก ากับสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กองสถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพจัดท ารายงานพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ทุก 3 เดือน 
 - กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพรวบรวมข้อมูลจากส านักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขตและกลุ่มควบคุมก ากับสถานประกอบการเพื่อสุขภาพประมวลผลการ
ด าเนินงานภาพรวมส่งกลุ่มแผนงาน กรมสนับสนนุบริการสุขภาพ ทุก 3 เดือน   

เอกสารสนับสนุน :  สถานพยาบาลเอกชน 

 - พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 

 - คู่มือส าหรับประชาชน งานคลินิก กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

 - คู่มือการปฏิบัติงานการอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลและการ

ด าเนินการสถานพยาบาลประเภทท่ีไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน (คลินิก) 

สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 
 - คู่มือแนวทางการด าเนินงานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 

 - พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559 

 - หนังสือเอกสารความรู้ผู้ด าเนินการสปา 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน Baseline data หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 2559 2560 

สถานพยาบาล ร้อยละ - - -  



 
สถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพผ่านเกณฑ์
มาตรฐานตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด 

ร้อยละ - - 87.30 

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 

ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

สถานพยาบาลเอกชน 
1. ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ    ผู้อ านวยการส านักสถานพยาบาลและ
      การประกอบโรคศิลปะ 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-1937000 ต่อ 18410 โทรศัพท์มือถือ : 081-7662234 
    โทรสาร : 02-1495631        E-mail : akom_p@hotmail.com 
2. นางพรพิศ  กาลนาน       
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-1937000 ต่อ 18415 โทรศัพท์มือถือ : 081-7319771 
    โทรสาร : 02-1495631       E-mail : kanlanan@hotmail.com 
3. นางสาวกอกุล ใสสกุล  

    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-1937000 ต่อ 18415 โทรศัพท์มือถือ : 0870273701 

    โทรสาร : 02-1495631        E-mail : mrdit@hotmail.com 
ส านักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ 
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 
1. นายพรเทพ ล้อมพรม      

    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-1937000 ต่อ 18619  โทรศัพท์มือถือ : 097-0986355        

    โทรสาร :       E-mail: porntep.taro@gmail.com 

2. นายชิติพัทธ์ ศรีงามเมือง   

    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-1937000 ต่อ 18619  โทรศัพท์มือถือ :                          
    โทรสาร :       E-mail : chitipat@gmail.com 
กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 

หน่วยงานประมวลผลและ

จัดท าข้อมูล 

(ระดับส่วนกลาง) 

สถานพยาบาลเอกชน 

กลุ่มแผนงาน ส านักบริหาร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-1937000 ต่อ 18604 

E-mail : fkpi@hss.mail.go.th 

สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 

กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล

การด าเนินงาน 

สถานพยาบาลเอกชน 
1. นางสาวประนอมณัฐา วิไลรัตน์      
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-1937000 ต่อ 18407 โทรศัพท์มือถือ : 081-7319764 



    โทรสาร : 02-1495631            E-maill: mew5555@hotmail.com 
ส านักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ 
2. ผู้รับผิดชอบการรายงานตัวชี้วัดในระดับเขต ของส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ  
   เขต 1 – 12 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 
1. นายพรเทพ ล้อมพรม 

    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-1937000 ต่อ 18619   โทรศัพท์มือถือ : 097-0986355 

    โทรสาร :      E-mail: porntep.taro@gmail.com 

2. นายชิติพัทธ์ ศรีงามเมือง   

    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-1937000 ต่อ 18619 โทรศัพท์มือถือ :    

    โทรสาร :       E-mail : chitipat@gmail.com 
 


