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แบบสอบถามประชาพิจารณรับฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับ 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรฐานการใหบริการ 

ดานเซลลทางการแพทยของสถานพยาบาล เฉพาะกรณีการใชเซลลเพ่ือการบําบัดรักษา  

พ.ศ. .... 

1. ขอมูลสวนบุคคล  

 

ชื่อ .................................................................................. หนวยงานตนสังกัด ..................................................... 

 

ตําแหนง ............................................................................. 

 

2. ขอมูลเสนอความเห็น 

 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรฐานการใหบริการ 
ดานเซลลทางการแพทยของสถานพยาบาล  
เฉพาะกรณีการใชเซลลเพ่ือการบําบัดรักษา  

พ.ศ. .... 
 

 
ความคิดเห็น 

 
เหตุผลประกอบความ

คิดเห็น 

-ราง- 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  

เรื่อง มาตรฐานการใหบริการดานเซลลทางการแพทยของ
สถานพยาบาล เฉพาะกรณีการใชเซลลเพ่ือการบําบัดรักษา  

พ.ศ. .... 

 

       โดยท่ีเปนการสมควรกําหนดใหการใหบริการดานเซลล       
ทางการแพทยของสถานพยาบาลเปนไปอยางมีมาตรฐานและมีหลัก
วิชาการทางการแพทย ท่ี เปน ท่ียอมรับ เ พ่ือคุมครองผูบริ โภค         
ดานบริการสุขภาพมิใหมีการนําไปใชในทางท่ีไมถูกตอง 

 อา ศัย อํ านาจตามความในมาตรา  ๖  และมาตรา  ๑๕           
แหงพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงสาธารณสุขโดยคําแนะนําของคณะกรรมการสถานพยาบาล              
จึงออกประกาศไวดังตอไปนี้ 

    

 

 

 

     เห็นดวยท้ังหมด 

     ไมเห็นดวยท้ังหมด 

     เห็นดวยบางสวน 

     ไมเห็นดวยบางสวน 

 
 

 

ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง 
มาตรฐานการใหบริการดานเซลลทางการแพทยของสถานพยาบาล 
เฉพาะกรณีการใชเซลลเพ่ือการบําบัดรักษา พ.ศ. ....” 
 

     เห็นดวยท้ังหมด 

     ไมเห็นดวยท้ังหมด 

     เห็นดวยบางสวน 

     ไมเห็นดวยบางสวน 
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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรฐานการใหบริการ 
ดานเซลลทางการแพทยของสถานพยาบาล  
เฉพาะกรณีการใชเซลลเพ่ือการบําบัดรักษา  

พ.ศ. .... 
 

 
ความคิดเห็น 

 
เหตุผลประกอบความ

คิดเห็น 

ขอ 2 ประกาศฉบับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
 

     เห็นดวยท้ังหมด 

     ไมเห็นดวยท้ังหมด 

     เห็นดวยบางสวน 

     ไมเห็นดวยบางสวน 

 

 

ขอ ๓ ในประกาศนี ้
 “มาตรฐานการใหบริการดานเซลลทางการแพทย” หมายความวา 

มาตรฐานเก่ียวกับการใหบริการในการใช เซลลทางการแพทย           
ของสถานพยาบาล เฉพาะกรณีการใช เซลลเพ่ือการบําบัดรักษา         
ตามประกาศฉบับนี้ 

 “เซลลทางการแพทย” หมายความวา เซลลท่ีใชกับมนุษย
ในทางการแพทย ซ่ึงหมายถึงเซลลดังตอไปนี ้

 (1) เซลลท่ีไดจากเซลลของมนุษย ไมวาจะมีความสามารถ   
ในการเจริญเติบโตไปเปนเซลลชนิดตาง ๆ ในรางกายมนุษยไดหรือ   
ไมก็ตาม ท้ังนี้ ไมรวมถึงการใหเลือดหรือสวนประกอบของเลือด หรือ 

 (2) เซลลท่ีผานกระบวนการใด ๆ ตามท่ีรัฐมนตรีประกาศ
กําหนด 
 

     เห็นดวยท้ังหมด 

     ไมเห็นดวยท้ังหมด 

     เห็นดวยบางสวน 

     ไมเห็นดวยบางสวน 

 
 

 

ขอ ๔ การบริการดานเซลลทางการแพทยจะกระทําได        
ในกรณีดังตอไปนี ้
           (1) การปลูกถายเซลลตนกําเนิดเม็ดโลหิตในการรักษา     
โรคโลหิตวิทยาตามแพทยสภารับรองหรือกําหนด ไดแก มะเร็งเม็ด
เลือดขาว (Leukemia) มะเร็งตอมน้ําเหลือง (Lymphoma) โรคโลหิต
จ า ง ช นิ ด  Aplasticanemia ม ะ เ ร็ ง ไ ข ก ร ะ ดู ก ช นิ ด  Multiple 
myeloma ธาลัสซีเมีย (Thalassemia) และรวมถึงโรคภูมิคุมกัน
บกพรองแตกําเนิด (Primary Immunodeficiency) มะเร็งเม็ดเลือด
ชนิดตาง ๆ 
         (2) การใชเซลลทางการแพทยตามมาตรฐานวิชาชีพหรือ
ประกาศมาตรฐานหรือการรับรองของแพทยสภาหรือทันตแพทยสภา 
 
 
 
 

     เห็นดวยท้ังหมด 

     ไมเห็นดวยท้ังหมด 

     เห็นดวยบางสวน 

     ไมเห็นดวยบางสวน 
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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรฐานการใหบริการ 
ดานเซลลทางการแพทยของสถานพยาบาล  
เฉพาะกรณีการใชเซลลเพ่ือการบําบัดรักษา  

พ.ศ. .... 
 

 
ความคิดเห็น 

 
เหตุผลประกอบความ

คิดเห็น 

ขอ 5 ผูรับอนุญาตและผูดําเนินการสถานพยาบาล จะตองจัด
ใหมีผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือวิชาชีพทันตกรรมเปนผูรับผิดชอบ
ในการใหบริการดานเซลลทางการแพทยและผูประกอบวิชาชีพ       
เวชกรรมหรือวิชาชีพทันตกรรมตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

 (๑) ไดรับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติของแพทยสภา          
ทันตแพทยสภา หรือจากสถาบันท่ีแพทยสภาหรือทันตแพทยสภา
รับรองในสาขาหรืออนุสาขาท่ีเก่ียวของ หรือ 

 (๒) ไดผานหลักสูตรท่ีแพทยสภาหรือทันตแพทยสภารับรอง 
หรือ 

 (3) หลักสูตรท่ีไดมีการจัดอบรมในสถานพยาบาลตาม
กฎกระทรวงการฝกอบรมและการวิจัยทางการแพทยและสาธารณสุข
ของสถานพยาบาลท่ีเก่ียวเนื่องกับการประกอบโรคศิลปะหรือการ
ประกอบวิชาชีพทางการแพทยและสาธารณสุข พ.ศ. 2564 

 

 
     เห็นดวยท้ังหมด 

     ไมเห็นดวยท้ังหมด 

     เห็นดวยบางสวน 

     ไมเห็นดวยบางสวน 
 

 

ขอ 6 ผูรับอนุญาตและผูดําเนินการสถานพยาบาล จะตองจัด
ใหมีสถานท่ี เครื่องมือ เครื่องใชและสิ่งอํานวยความสะดวก ดังนี้ 

 (๑) หองตองมีขนาดและสัดสวนท่ีเหมาะสม สัมพันธกับ
จํานวนเตียงและอุปกรณ โดยมีพ้ืนท่ีไมต่ํากวาเจ็ดจุดหาตารางเมตรตอ
หนึ่งเตียง โดยสวนท่ีแคบท่ีสุดไมนอยกวาสองจุดหาเมตร เพ่ือสามารถ
ชวยเหลือและเคลื่อนยายผูปวยไดโดยสะดวก 

 (2) มีเครื่องมือ เครื่องใช และอุปกรณท่ีไดมาตรฐานทาง
การแพทย 

 (3) มีระบบไฟฟาและแสงสวางสํารอง  
 (4) กรณีท่ีมีการใหบริการตรวจทางหองปฏิบัติการชันสูตร 

ตองจัดใหมีหองปฏิบัติการท่ีไดมาตรฐาน และสามารถทําการวิเคราะห
ผลการชันสูตรไดเทาท่ีจําเปน 

ท้ังนี้ มาตรฐานตาม (2) (4) ใหเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพ
ในการรักษาโรคนั้น ๆ 
 
 
 
 
 
 

 
     เห็นดวยท้ังหมด 

     ไมเห็นดวยท้ังหมด 

     เห็นดวยบางสวน 

     ไมเห็นดวยบางสวน 
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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรฐานการใหบริการ 
ดานเซลลทางการแพทยของสถานพยาบาล  
เฉพาะกรณีการใชเซลลเพ่ือการบําบัดรักษา  

พ.ศ. .... 
 

 
ความคิดเห็น 

 
เหตุผลประกอบความ

คิดเห็น 

ขอ 7 ผูรับอนุญาตและผูดําเนินการสถานพยาบาล ตองจัดให
มีเครื่องมือและยาในการปฏิบัติการกูชีพอยางนอย ดังนี้ 

(1) อุปกรณในการปฏิบัติการกูชีพท่ีพรอมจะใชงาน ไดแก 
Self inflating bag (Ambu bag), Laryngoscope, Endotracheal 
tube ขนาดตาง ๆ, Oral Airway 

(2) ยาสําหรับชวยชีวิตฉุกเฉิน ไดแก Adrenalin injection, 
Sodium Bicarbonate injection, Calcium Chloride/Gluconate 
injection, Glucose 

(3) ออกซิเจนพรอมอุปกรณในการใหออกซิเจนแกผูปวย 
(4) เครื่องดูดเสมหะ 
ท้ังนี้ เปนไปตามมาตรฐานของสถานพยาบาลและมาตรฐาน

วิชาชีพ 
 

 
    เห็นดวยท้ังหมด 

     ไมเห็นดวยท้ังหมด 

     เห็นดวยบางสวน 

     ไมเห็นดวยบางสวน 
 

 

ขอ 8 ผูรับอนุญาตและผูดําเนินการสถานพยาบาลตองจัดให
มีระบบควบคุมการติดเชื้อ ดังนี้ 

 (1) การใชและปฏิบัติงานในหองใหบริการดานเซลล             
ทางการแพทยถูกตองตามหลักการมาตรฐานการควบคุมการติดเชื้อ 

 (2) มาตรฐานการดูแลทําความสะอาดหอง อุปกรณ เครื่องใช
และสิ่งอํานวยความสะดวก 

 

 
     เห็นดวยท้ังหมด 

     ไมเห็นดวยท้ังหมด 

     เห็นดวยบางสวน 

     ไมเห็นดวยบางสวน 

 

ขอ 9 การใหบริการในการรกัษาพยาบาลโรคตามท่ีกําหนดไว
ในขอ 4 นอกจากตามมาตรฐานตามประกาศนี้ ตองเปนไปตาม
มาตรฐานท่ีแพทยสภาหรือทันตแพทยสภาประกาศกําหนด 

     เห็นดวยท้ังหมด 

     ไมเห็นดวยท้ังหมด 

     เห็นดวยบางสวน 

     ไมเห็นดวยบางสวน 
 

 

ขอ 10 สถานพยาบาลจะตองแจงขอมูล ข้ันตอนการปฏิบัต ิ
ผลท่ีอาจเกิดข้ึนจากการใหบริการทุกดานอยางเพียงพอท่ีผูปวย       
จะใชประกอบการตัดสิน ใจ ในการรับหรือ ไม รั บบริการด าน          
เซลลทางการแพทยและตองไดรับความยินยอมเปนลายลักษณอักษร     
จากผูปวยทุกครั้งกอนใหบริการ 

 
 

 

     เห็นดวยท้ังหมด 

     ไมเห็นดวยท้ังหมด 

     เห็นดวยบางสวน 

     ไมเห็นดวยบางสวน 
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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรฐานการใหบริการ 
ดานเซลลทางการแพทยของสถานพยาบาล  
เฉพาะกรณีการใชเซลลเพ่ือการบําบัดรักษา  

พ.ศ. .... 
 

 
ความคิดเห็น 

 
เหตุผลประกอบความ

คิดเห็น 

ขอ 11 การใหบริการดานเซลลทางการแพทย ตองจัดใหมี  
การบันทึกเก่ียวกับขอบงชี้ สัญญาณชีพ อาการและอาการแสดง        
ท่ีผิดปกติระหวางการรักษาดานเซลลทางการแพทย รวมท้ังขอมูล     
ชนิด คุณสมบัติ  จํานวนท่ีใช  และวิธีบริหารเขาสู ร างกายของ        
เซลลทางการแพทย 

 

     เห็นดวยท้ังหมด 

     ไมเห็นดวยท้ังหมด 

     เห็นดวยบางสวน 

     ไมเห็นดวยบางสวน 

 

ขอ 12 กรณีสถานพยาบาลประเภทท่ีไมรับผูปวยไวคางคืน
หากมีความจําเปนตองสงตอผูปวย ตองมีมาตรการในการเคลื่อนยาย 
และสงตอผูปวย ตามมาตรฐานการสงตอผูปวยท่ีกระทรวงสาธารณสุข
ประกาศกําหนดโดยอนุโลม 

     เห็นดวยท้ังหมด 

     ไมเห็นดวยท้ังหมด 

     เห็นดวยบางสวน 

     ไมเห็นดวยบางสวน 

 

ขอ  13  นอกจากมาตรฐานการใหบริ การด าน เซลล          
ทางการแพทยตามท่ีกําหนดในประกาศนี้แลว ใหสถานพยาบาล       
ถือปฏิบัติโดยอนุโลมตามมาตรฐานการใหบริการตามกฎหมายวาดวย
การประกอบวิชาชีพดานการแพทยและสาธารณสุขหรือตามกฎหมาย
อ่ืนท่ีเก่ียวของ 

 

     เห็นดวยท้ังหมด 

     ไมเห็นดวยท้ังหมด 

     เห็นดวยบางสวน 

     ไมเห็นดวยบางสวน 

 

ขอ ๑4 การใหบริการดานเซลลทางการแพทย เปนบริการ    
ท่ีตองไดรับอนุญาตซ่ึงผูรับอนุญาตจะตองดําเนินการตามเง่ือนไข       
ท่ีกําหนดโดยกฎกระทรวงวาดวยการประกอบกิจการ พ.ศ. 2545 
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

ใหผูรับอนุญาตและผูดําเนินการสถานพยาบาล ซึ่งใหบริการ
ด านเซลล ทางการแพทย อยูกอนวัน ท่ีประกาศฉบับนี้ ใชบั งคับ 
ดําเนินการใหถูกตองภายในเกาสิบวันนับแตวันท่ีประกาศฉบับนี ้      
ใชบังคับ  

 

     เห็นดวยท้ังหมด 

     ไมเห็นดวยท้ังหมด 

     เห็นดวยบางสวน 

     ไมเห็นดวยบางสวน 
 

 

ขอ ๑5 ในกรณีท่ี มีปญหาในการปฏิบัติตามประกาศนี ้       
ใหปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปนผูวินิจฉัยชี้ขาด 

                       ประกาศ  ณ  วันท่ี        
 

  รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 
 

     เห็นดวยท้ังหมด 

     ไมเห็นดวยท้ังหมด 

     เห็นดวยบางสวน 

     ไมเห็นดวยบางสวน 
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3. ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม  

...............................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ 

...............................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ 

...............................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ 

...............................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ 

 

กรุณาสงความคิดเห็นมาที่  

กลุมพัฒนากฎหมายและนิติกรรมสัญญา กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ 

E-Mail : Patthana.law05@gmail.com 

โทร 02 193 7040 โทรสาร 02 149 5652 

ภายในวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2564 

mailto:Patthana.law05@gmail.com

