
 

รายงานผลการประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นสาธารณะร่างกฎกระทรวงก าหนดให้กิจการตรวจวัดสายตา
ประกอบแว่นเป็นกิจการอ่ืนในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. ....  

 
 

ที่มา 
  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยกองสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพและกองกฎหมาย  
ได้ด าเนินการการจัดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะร่างกฎกระทรวงก าหนดให้กิจการตรวจวัดสายตาประกอบแว่น
เป็นกิจการอื่นในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ พ.ศ. ....  

การด าเนินการ  
   กองสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ และกองกฎหมายได้ด าเนินการเปิดรับฟังความคิดเห็น
สาธารณะผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้  
                      ๑. จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นสาธารณะ โดยกองสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพได้จัดสัมมนา
เพ่ือรับฟังความคิดเห็น 4 ครั้ง ได้แก่  
          ครั้งที่ ๑ ภาคกลาง ณ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่  
14 กันยายน ๒๕๖๑ 
          ครั้งที่ ๒ ภาคเหนือ ณ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
          ครั้งที่ ๓ ภาคใต้ ณ จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม ๒๕๖๑ 
          ครั้งที่ ๔ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม ๒๕๖๑ 
                      ผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้ประกอบการ
ร้านแว่นตา และประชาชนทั่วไป  
  ๒. เปิดรับฟังความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ www.hss.moph.go.th 
และเว็บไซต์กองกฎหมาย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ www.law.hss.moph.go.th (ตั้งแต่ช่วงเดือนกันยายน  
ถึงเดือนธันวาคม 2561) 

สรุปผล  
  ผู้ร่วมให้ความคิดเห็นส่วนใหญ่เห็นด้วยกับร่างกฎกระทรวงก าหนดให้กิจการตรวจวัดสายตา
ประกอบแว่นเป็นกิจการอื่นในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ พ.ศ. .... และมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในประเด็นต่างๆ 
สรุปสาระส าคัญ ดังนี้  

 

 

 

 

                     

 



 

 

ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (สัมมนารับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ๔ ภาค) 
ตารางท่ี 1 แสดงจ านวนร้อยละ ของสถานะของผู้ตอบแบบสอบถามจากตัวแทน ๔ ภาค  
 

สถานะ แยกตามรายภาค รวม 
กลาง เหนือ ใต้ ตะวันออกเฉียงเหนือ 

หน่วยงานของรัฐ 4 
(7.02) 

1 
(0.87) 

1 
(1.59) 

1 
(2.78) 

7 
(2.58) 

ภาคเอกชน 32 
(56.14) 

65 
(56.52) 

32 
(50.79) 

9 
(25.00) 

138 
(50.92) 

บุคคลทั่วไป 20 
(35.09) 

47 
(40.87) 

30 
(47.62) 

26 
(72.22) 

123 
(45.39) 

อ่ืนๆ 1 
(1.75) 

2 
(1.74) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

3 
(1.11) 

รวม 57 
(100) 

115 
(100) 

63 
(100) 

36 
(100) 

271 
(100) 

   จากตารางที่ ๑ พบว่า สถานะของผู้ตอบแบบสอบถามจากตัวแทน ๔ ภาค ส่วนใหญ่ คือ 
ภาคเอกชน คิดเป็นร้อยละ 50.92 รองลงมา ได้แก่ บุคคลทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 45.39 หน่วยงานของรัฐ คิดเป็น
ร้อยละ 2.58และอ่ืน ๆ คิดเป็นร้อยละ 1.11 

ส่วนที่ ๒ ความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงก าหนดกิจการอ่ืนในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 
ตารางที่ ๒ แสดงจ านวนร้อยละของความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงก าหนดกิจการอ่ืนในสถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพ (ฉบับท่ี..) พ.ศ. .... 
 

ประเด็นแสดงความคิดเห็น 
ระดับความคิดเห็น 

ผลลัพธ์ เห็นด้วย เห็นด้วย
บางส่วน 

ไม่เห็นด้วย ไม่ลง
ความเห็น 

อาศัยอ านาจตามความใน (3) ของบท
นิยามค าว่า “สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ” 
ในมาตรา  3  แห่ งพระร าชบัญญั ติ สถาน
ประกอบกา ร เ พ่ื อสุ ขภ าพ  พ . ศ .  2559 
รัฐมนตรีว่ าการกระทรวงสาธารณสุขออก
กฎกระทรวงไว้ โดยให้กิจการตรวจวัดสายตา
ป ร ะ ก อ บ แ ว่ น เ ป็ น กิ จ ก า ร อ่ื น ใ น ส ถ า น
ประกอบการเพ่ือสุขภาพ 

214 
(79.26%) 

35 
(13.01%) 

19 
(7.06%) 

1 
(0.37%) 

เห็นด้วย 



 

ประเด็นแสดงความคิดเห็น 
ระดับความคิดเห็น 

ผลลัพธ์ เห็นด้วย เห็นด้วย
บางส่วน 

ไม่เห็นด้วย ไม่ลง
ความเห็น 

“กิจการตรวจวัดสายตาประกอบแว่น” 
หมายถึง บริการที่เกี่ยวกับการดูแลสายตาของ
มนุษย์โดยใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ผู้อนุญาต
ประกาศก าหนดเ พ่ือหาความผิดปกติของ 
การมองเห็นที่เกิดจากการหักเหของแสงที่เป็น
สาเหตุของปัญหาสายตาสั้น สายตายาว สายตา
เอียง หรือภาวะสายตาชรา และแก้ไขดูแลโดย
การใช้แว่นตาแก่ผู้รับบริการที่สามารถสื่อสารได้
ดี เท่านั้น เว้นแต่ เป็นการด าเนินการใสถาน
พยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลหรือ
การประกอบโรคศิลปะตามกฎหมายว่าด้วยการ
ประกอบโรคศิลปะ หรือการประกอบวิชาชีพเวช
กรรมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเวชกรรม  

207 
(76.95%) 

44 
(16.36%) 

17 
(6.32%) 

1 
(0.37%) 

เห็นด้วย 
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กลุ่มพฒันาสถานประกอบการ  กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 
กลุ่มพฒันากฎหมาย  กองกฎหมาย  

กรมสนบัสนนุบรกิารสุขภาพ 
19 ธันวาคม 2561 

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงก าหนดให้กิจการตรวจวัดสายตาประกอบแว่นเป็นกิจการอื่นในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. ....  
 

ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้กิจการตรวจวัด
สายตาประกอบแว่นเป็นกิจการอ่ืนในสถาน

ประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. .... 

ความคิดเห็น ผู้ให้ความเห็น 

หลักการ 
       ก าหนดให้กิจการตรวจวัดสายตาประกอบ
แว่นเป็นกิจการอ่ืนในสถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพ 
เหตุผล 
       โดยที่ใน (3) ของนิยามค าว่า “สถาน
ประกอบการเ พื่อสุขภาพ” ในมาตรา 3            
แห่งพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพ่ือ
สุ ขภ าพ  พ . ศ .  25 59  บัญญั ติ ใ ห้ ส ถ าน
ประกอบการ เ พ่ือสุขภาพ หมายความว่ า 
สถานที่ที่ตั้งขึ้นเพ่ือด าเนินกิจการสปา กิจการ
นวดเพ่ือสุขภาพหรือเพ่ือเสริมความงาม และ
กิจการอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

1. การตรวจวัดสายตาคือการกระท าต่อมนุษย์ ผู้ที่ตรวจวัดสายตาต้องมีใบ
ประกอบโรคศิลปะ. 

2. การวัดสายตาควรใส่ใจประชาชน ไม่ควรมอบหน้าที่นี้ให้กับผู้ที่ไม่ได้ศึกษาอย่าง
จริงจัง 

3. มีความลักลั่นต่างมาตรฐาน โดยกฎหมายนี้ การวัดสายตาไม่ ใช่เป็นการ
ประกอบโรคศิลปะ แต่กิจกรรมเดียวในสาขาอ่ืนเป็นการประกอบโรคศิลปะจะท าให้
เกิดการก้าวล้ าวิชาชีพและหลีกเลี่ยงเรื่องกฎหมาย 

4. ยังมีข้อมูลสงสัยและกังวลเกี่ยวกับการทับซ้อนของการท างาน คือการวัด
สายตาว่ามันจะมีปัญหาในอนาคต แม้จะอยู่กันคนละ พ.ร.บ.ก็ตาม ยังมีความ
คลุมเครือและไม่เข้าใจในส่วนนี้ 

5. เป็นการท างานที่มีการซับซ้อนกับพระราชบัญญัติของกฎหมายฉบับอ่ืนที่มีอยู่
แล้ว 

6. เมื่อมีพระราชกฤษฎีกาทัศนมาตร ซึ่งมีข้อยกเว้นให้ร้านแว่นตาท างานต่อไปได้
อยู่แล้ว ดังนั้นจึงอยากทราบว่า จะออกกฎกระทรวงนี้ออกมาทับซ้อนกันท าไม ช่าง
แว่นเป็นอาชีพ ทัศนมาตรเป็นวิชาชีพ ซึ่งลักษณะการท างานทับซ้อนกัน อยากทราบ
ว่ากฎกระทรวงนี้ ใครได้ประโยชน์ที่แท้จริง  

7. หากมีจ านวนนักทัศนมาตรที่มอัีตราส่วนที่เพียงพอในการให้บริการด้านสุขภาพ
สายตาประชาชน กฎหมายฉบับนี้ ควรมีระยะเวลาก าหนดในการยกเลิกใช้ กฎหมาย
ควบคุมกิจการตรวจวัดสายตาปะกอบแว่น 

8. เห็นด้วยกับแนวคิดการพัฒนาและยกระดับ มาตรฐาน การใช้แว่นสายตาให้กับ
คนไทย แต่กฎหมายฉบับนี้ เป็นการอนุญาตให้ด าเนินการทับซ้อนกับทัศนมาตร ซึ่ง

ตัวแทนจาก 4 ภาค  
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กลุ่มพฒันาสถานประกอบการ  กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 
กลุ่มพฒันากฎหมาย  กองกฎหมาย  

กรมสนบัสนนุบรกิารสุขภาพ 
19 ธันวาคม 2561 

ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้กิจการตรวจวัด
สายตาประกอบแว่นเป็นกิจการอ่ืนในสถาน

ประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. .... 

ความคิดเห็น ผู้ให้ความเห็น 

เป็นหลักสูตรที่เป็นมาตรฐานสากลอยู่แล้ว จึงควรสนับสนุนการศึกษาหลักสูตร
ทัศนมาตรให้มากขึ้น พร้อมกับผ่อนปรนให้ร้านแว่นตาที่ด าเนินการในปัจจุบัน ให้
สามารถด าเนินกิจการต่อไปได้ แต่ไม่ควรมีร้านแว่นตาเป็น 2 มาตรฐาน คือ 
ทัศนมาตรและร้านแว่นตา แต่ควรเป็นมาตรฐานเดียวแบบเดียวกับร้านขายยา ที่ทุก
ร้านต้องมีเภสัชกรควบคุมดูแล จึงไม่เห็นด้วยกับกฎหมายฉบับนี้ 

9. กิจการร้านแว่นตา ควรมีโอกาสจ าหน่ายสินค้าที่เก่ียวข้องได้ด้วย โดยเป็นสินค้า
ที่มีความปลอดภัยและมีมาตรฐาน 

10. เพ่ือสุขภาพของประชาชน ควรยกระดับการตรวจวัดสายตาและประกอบ
แว่นรวมถึงคอนแทคเลนส์ โดยการควบคุมการเกิดใหม่ของร้านแว่นตาและการเกิด
ใหม่ของช่างแว่นตา ให้ได้มาตรฐาน ไม่อยากให้คนที่ไม่ได้รับการอบรม หรือไม่ได้ผ่าน
หลักสูตรใดๆสามารถออกมาเปิดร้านแว่นได้ตามใจ ควรยกมาตรฐานประเทศไทยให้ดี
ขึ้น เพราะปัจจุบันประเทศไทยเรา มีบุคลากรที่มีความสามารถหลายกลุ่ม สามารถ
รองรับการดูแลสุขภาพสายตาของประชาชนได้อย่างดีอยู่แล้ว 

11. เห็นควรมีเพราะประโยชน์จะตกอยู่กับประชาชน 
12. เห็นด้วยว่าประชาชนจะเป็นผู้เลือกเองว่าจะรับบริการกับใครขึ้นอยู่กับฐานะ 

และความพึงพอใจเป็นไปตามกลไกตลาด 
13. ควรมีการก าหนดและควบคุม ช่างหรือผู้ที่ประกอบกิจการที่ไม่ได้ผ่านการ

อบรมด้วยหลักสูตรที่เป็นมาตรฐาน ที่จะมีเพ่ิมขึ้นใหม่ในอนาคต ซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้จะ
เป็นผู้ที่จะท าให้เกิดอันตรายต่อสายตาของประชาชนจ านวนมาก ควรมีข้อกฎหมาย
ควบคุมอย่างชัดเจน 

14. พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพปี  พ.ศ.2559 เป็น
พระราชบัญญัติที่ออกมาภายหลังจาก พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ 2542 
เมื่อ “นิยาม” และความหมายของการสัมมนาในวันนี้เป็นการดึงค านิยามของ
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กลุ่มพฒันาสถานประกอบการ  กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 
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กฎหมายเดิมที่มีอยู่แล้วใน พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ 2542 อยู่แล้ว 
และการท างานก็ซับซ้อนกับสิ่งที่มีบทบัญญัติอยู่ ดังนั้นการมีกฎกระทรวงที่มีล าดับ
ศักดิ์เล็กกว่า พระราชบัญญัติที่จัดไว้อยู่แล้วย่อมไม่เป็นการเหมาะสมต่อการท างาน
อย่างแท้จริง 

15. ตามนิยามการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 ม.4 การประกอบโรคศิลปะ 
หมายความว่าการประกอบวิชาชีพที่กระท าหรือมุ่งหมายจะกระท าต่อมนุษย์  สายตา
เป็นการประกอบโรคศิลป์ พ. ศ. 2546 จากการที่ OD เป็นบุคคลที่ได้รับหนังสือ
อนุญาตให้ท าการประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์ตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 2 พ.ศ. 2546 เรื่องอนุญาตให้บุคคลท าการประกอบโรค
ศิลปะโดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์ เป็นการ ท ากับมนุษย์เท่ากับการประกอบโรคศิลปะ
ให้ช่างแว่นตาที่ไม่มีคุณสมบัติในการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพจะด าเนินการประกอบโรค
ศิลปะได้อย่างไร การวัดสายตา ต้องเป็นวิชาชีพ เพราะกระท าต่อมนุษย์แต่
กฎกระทรวงนี้ให้ช่างแว่นตาขึ้นทะเบียนตรวจสายตาได้ 

16. ต้องหาข้อมูลหรือความลงตัวที่เหมาะสมมากกว่านี้ 
17. เนื่องจากการตรวจวัดสายตาเป็นธุรกิจที่ท ามาแล้วก่อนที่กฎหมายก าหนด ซึ่ง

ไม่ควรจะควบคุมการตรวจวัดสายตาประกอบแว่น 
18. จะได้มีกฎหมายออกมาควบคุมร้านแว่นตาและผู้ให้บริการ 
19. กฎหมายฉบับนี้เพ่ือประโยชน์ต่อกลุ่มนายทุนที่มองแต่ผลประโยชน์ส่วนตน

โดยไม่สนใจเรื่องคุณภาพการแก้ไขการมองเห็นโดยแท้จริงคือโฟกัสเรื่องการขายสินค้า
เพียงอย่างเดียว 

20. การตรวจวัดสายตาเกี่ยวกับสุขภาพของประชาชนอยู่แล้ว การก าหนดให้เป็น
กิจการเฉพาะ ย่อมเห็นถึงความรับผิดชอบต่อสังคมนอกเหนือจากธุรกิจ 

21. กังวลปัญหาต้นทุนสูง เป็นหน่วยรถทุนน้อย ใบประกอบวิชาชีพก็ไม่พร้อม 
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22. ยังมีความกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายในการลงทุนที่ต้องเพ่ิม ตามมาตรฐานของกรม 
ส.บ.ส 

23. อาจเป็นการเพ่ิมค่าใช้จ่ายให้ทางร้าน 
       “กิจการตรวจวัดสายตาประกอบแว่น” 
หมายถึง บริการที่เกี่ยวกับการดูแลสายตาของ
มนุษย์โดยใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ผู้อนุญาต
ประกาศก าหนด เพ่ือหาความผิดปกติของการ
มองเห็นที่ เกิดจากการหักเหของแสงที่ เป็น
สาเหตุของปัญหาสายตาสั้น สายตายาว สายตา
เอียง หรือภาวะสายตาชรา และแก้ไขดูแลโดย
การใช้แว่นตาแก่ผู้รับบริการที่สามารถสื่อสารได้
ดี เ ท่ านั้ น  เ ว้ นแต่ เป็ นการด า เ นิ นการ ใ น
ส ถ า น พ ย า บ า ล ต า ม ก ฎ ห ม า ย ว่ า ด้ ว ย
สถานพยาบาลหรือการประกอบโรคศิลปะตาม
กฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ หรือ
การประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามกฎหมายว่า
ด้วยวิชาชีพเวชกรรม 

1. การดูแลนี้มีอะไรบ้าง และเป็นการทับซ้อนกับงานของนักทัศนมาตรหรือไม่ 
อย่างไร รวมทั้งเป็นการให้บริการที่มากเกินกว่าองค์ความรู้ที่มีหรือไม่ เนื่องจากการ
ประชาพิจารณ์ในวันนี้ยังมีข้อมูลไม่ชัดเจน  

2. อยากให้มีการควบคุมการจ่ายแว่นที่มีลักษณะเกินความจ าเป็นด้วย 
3. ในเรื่องอุปกรณ์ท่ีผู้อนุญาต มีอะไรบ้าง ควรจะต้องมีการท าประชาพิจารณ์ด้วย 
4. เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน การแก้ปัญหาด้วยแว่นตานั้นกว้างไป 

เพราะหากจ่ายค่าสายตาผิด วัดผิด หรือฝนประกอบเลนส์ไม่ได้ต าแหน่งที่ถูกต้องจะ
ส่งผลระยะยาวต่อผู้บริโภค 

6. นิยามนี้อาจท าให้ประชาชนเข้าถึงบริการโดยนักทัศนมาตรได้น้อยลงหรือยาก
ขึ้น 

7. ควรให้สามารถจ าหน่ายคอนแทคเลนส์ และน้ ายาบางอย่างที่ใช้งานร่วมกันได้ 
8. การตรวจวัดสายตาสั้น ยาว เอียง และสายตาชรา เป็นนิยามที่ทับซ้อนกับ

นิยามของทัศนมาตร ที่มีมาตรฐานและกฎหมายโรคศิลปะรองรับอยู่แล้ว จึงไม่เห็น
ความจ าเป็นในการออกกฎหมายที่ทับซ้อน ควรที่จะสนับสนุนและผลักดันกฎหมายที่
มีอยู่แล้วอย่างทัศนมาตร เป็นหลัก 

9. คิดว่าไม่สมควรปิดกั้นให้ประชาชนเข้าถึงจักษุแพทย์และทัศนมาตรยากขึ้น โดย
การจ ากัดสถานที่ปฏิบัติงาน 

10. กิจกรรมตรวจวัดสายตาเป็นการประกอบโรคศิลปะ นิยาม “ผู้รับบริการที่
สามารถสื่อสารได้ดีเท่านั้น” ขอบเขตไม่ชัดเจนต้องระบุอายุด้วย 

11. เห็นควรว่าควรจะอนุญาตให้ตรวจตาเด็กที่อายุเกิน 7 ขวบได้ เพราเด็กสา

ตัวแทนจาก 4 ภาค 
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มารสื่อสารได้ ตอบค าถามได้ อ่านได้ เขียนได้ ในปัจจุบัน เด็กเข้าตรวจสายตาในร้าน
แว่นเยอะพอสมควรและร้านแว่นก็สามารถจะท าได้ 

12. ทับซ้อนกับนิยามของทัศนมาตร มีหน้าที่การท างานที่ทับซ้อนกัน 
13. เนื่องจาก “กิจการตรวจวัดสายตาประกอบแว่น” ที่ท ากันมานานกว่า 50 ปี 

ถือว่าเป็นกิจการเสรี ที่ให้การช่วยเหลือและเข้าถึงประชาชนได้อย่างทั่วประเทศรวมถึง
ถิ่นที่ห่างไกลความเจริญ ปัญหาสายตาถือว่าเป็นปัญหาที่ทุกคนต้องเจอ ไม่ถือเป็นโรค
ตา การใช้แว่นตาเพ่ือช่วยให้มองเห็นชัด เป็นการกระท าภายนอกร่างกาย ไม่เป็น
อันตรายต่อประชาชน 

14. เนื่องจากความผิดปกติที่เกิดจากสายตาควรมีผู้ที่มีความรู้เชิงลึกมาปฏิบัติงาน
ในที่ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย ไม่ควรจ ากัดให้ด าเนินการเฉพาะในรพ.เท่านั้น 
เพ่ือเป็นการกระจายการยกระดับมาตรฐานการวัดสายตาสู่ประชาชน 

15. ควรมีข้อจ ากัดในการใช้อุปกรณ์หรือการวัดตา 
16. ควรเพิ่มแก้ปัญหาสายตาด้วยคอนแทคเลนส์และแว่นตา 
17. ควรให้สามารถจ่ายคอนแทคเลนส์ น้ ายาคอนแทคเลนส์ กรณีที่ผู้ให้บริการ

สอบผ่านการทดสอบจากกระทรวงเรียบร้อยแล้ว 
18. ควรจ ากัดเฉพาะบุคคลที่ควรใช้ แต่บางสาขาที่ได้ศึกษาควรจะเข้ามาดูการ

ท างานว่าควรใช้ แล้วมาดีเพ่ือหาข้อสรุป 
19. ควรให้มีการท าประชาพิจารณ์เกี่ยวกับผู้ที่เกี่ ยวข้องในการใช้เครื่องมือ

อุปกรณ ์ 
20. ควรให้ครอบคลุมถึงการให้บริการนอกสถานที่หรือรถเคลื่อนที่ 
21. อยากให้ทบทวนกฎหมายบางข้อ บางมาตรา เช่น หมวดสถานที่อยากให้

อนุโลมให้กับช่างแว่นตาที่ยังไม่มีหน้าร้านหรือสถานที่ได้แก่ บูธ และหน่วยรถ 
22. รถทีอ่อกหน่วยตามตลาดนัดหรือเดินขายในตลาดสดหรือเดินขายตามบ้านจะ
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ไปพูดชักชวนให้คนซื้อจะเข้าข่ายหลอกลวงไหม (ฟังข้อมูลมาจากชาวบ้าน) มีบางที่ที่
วัดสายตาจริง แต่เอาแว่นส าเร็จไปให้ (ส่วนมากจะพูดเกินความจริง ) ให้กฎหมาย
ควบคุม เพราะตอนนี้รถเร่ตามบ้านเยอะมาก อยากให้รัฐเข้ามาดูแลและเข้าไปวัด
สายตาตามหน่วยงานที่ไม่ได้มาตรฐาน พูดให้โน้มน้าวเกินจริง  

23. กรณีท่ีหน่วยรถทั่วไปเร่ขายไปทุกสถานที่ไม่ทราบว่ากฎหมายได้มีการจัดการ
อย่างไรค่ะ เจ้าของร้านคิดว่าการที่มีการออกกฎหมายและได้ไปขอใบอนุญาตและได้
เสียค่าใช้จ่ายในการเกี่ยวกับร้านแว่นต่างๆภายในร้านปีหนึ่งก็หลายบาท โดยมี
กฎหมายควบคุมแต่หน่วยรถที่ไปเดินขายทั่วไปก็ควรจะมีกฎหมายควบคุมด้วย ถ้าไม่
ควบคุมก็จะเป็นการที่เอาเปรียบกับคนที่มีร้าน ฝากไว้พิจารณาด้วยนะคะ 

24. ในเชิงวิชาการแว่นสายตาที่คมชัดอาจไม่ได้แก้ปัญหาการท างาน 2 ตัวร่วมกัน 
ซึ่งอาจส่งผลต่อความพิการทางสายตาของประชาชนซึ่งจ าเป็นต้องใช้องค์ความรู้ที่
มากกว่าสายตาสั้นยาวเอียงหรือสายตาสั้น 

25. การรับบริการตรวจวัดสายตาไม่จ าเป็นต้องตรวจวัดหรือใช้บริการ ใน
สถานพยาบาลเนื่องจากมีสถานบริการร้านค้าที่ให้บริการที่มีคุณภาพมากมาย 

26. การแก้ไขสายตาให้แก่ผู้รับบริการที่สามารถสื่อสารได้ดี  ควรแจ้งว่ามีเกณฑ์
แบ่งว่า "ดี" จากอะไร  ท าไมถึงใช้ค าว่าผู้รับบริการทั่วไปไม่ได้ 

27. เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ผู้อนุญาตประกาศก าหนดโดยส่วนใหญ่เครื่องมือ
เหล่านี้จะติดตั้งอุปกรณ์อ่ืนๆเพ่ิมเข้ามาอยู่แล้วที่นอกเหนือจากการจัดสายตาสั้นนาว
เอียงควรมีการยืดหยุ่น 

28. ควรให้สามารถใช้คอนแทคเลนส์ในการแก้ไขปัญหาสายตาโดยอาจได้รับใบสั่ง
จากจักษุแพทย ์

29. สายตาสั้น ยาว  เอียง  สายตาชรา ยังมีปัจจัยAccommodation  (การเพ่ง) 
มาร่วมด้วย ไม่ม่ันใจ ประชาชนจะได้ประโยชน์สูงสุด 
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กลุ่มพฒันาสถานประกอบการ  กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 
กลุ่มพฒันากฎหมาย  กองกฎหมาย  

กรมสนบัสนนุบรกิารสุขภาพ 
19 ธันวาคม 2561 

ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้กิจการตรวจวัด
สายตาประกอบแว่นเป็นกิจการอ่ืนในสถาน

ประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. .... 

ความคิดเห็น ผู้ให้ความเห็น 

ความคิดเห็นอื่นๆ 
1. การท าประชาพิจารณ์ ควรท าในพ้ืนที่เปิดและเผยแพร่สู่สาธารณโดยเปิดเผย 

การท าประชาพิจารณ์โดยห้ามการเผยแพร่นั้น ไม่เป็นการรับฟังความคิดเห็น
สาธารณะโดยเนื้อแท้ เป็นการสร้างความชอบธรรมให้กับเจ้าของกฎหมายเพียงเท่านั้น 
และการประชาพิจารณ์ในวันนี้ เป็นการประชาพิจารณ์ในส่วนของสถานที่ ไม่รวมถึง
บุคคล และเครื่องมือที่เก่ียวข้อง ดังที่มีการกล่าวอ้าง 

2. ควรกระท าในสถานที่เปิด และบันทึกได้ 
3. การท าประชาพิจารณ์ควรท าในสถานที่เปิดและอนุญาตให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

รับรู้เป็นวงกว้าง ช่างแว่น คือ ผู้ที่ท าหน้าที่ประกอบแว่นสายตา ไม่ใช่ผู้ที่ท าหน้าที่วัด
สายตา 

4. ให้ประชาสัมพันธ์รับฟังความคิดเห็นทั่วทุกภาคและอีกหลายครั้งก่อนสรุป 
ช่วยแจ้งให้ทราบด้วยเพ่ือร่วมแสดงความคิดเห็น เนื่องจากประกอบอาชีพมา 40 ปี 
เป็นกรรมการสมาคมแว่นตามา 6 สมัย แต่สมัยนี้ สมาคมส่งเสริมวิชาการแว่นตาฯ 
เป็นสมาคมการค้าขายส่ง ไม่เคยแจ้งข่าวเหล่านี้ให้สมาชิกทราบ ซึ่งทราบจากชมรม
ช่างแว่นตาที่ตั้งขึ้นมาเพ่ืองานนี้โดยตรง 

5. การประชาพิจารณ์ยังไม่ครอบคลุมเรื่องบุคคลประกอบอาชีพวัดสายตาและ
ยังไม่มีการพูดถึงเครื่องมือที่ใช้ในร้าน 

6. อยากให้มีการออกกฎหมายควบคุมเร็วๆ 
7. เห็นด้วยกับการให้มีการควบคุมให้เข้ากับกระทรวง 
8. ควรมีระบบให้ค านิยาม เพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภคที่จะได้รับความปลอดภัย

จากการบริการ ทั้งจากสถานประกอบแว่น กับการให้บริการโดยหน่วยงานหรือนอก
สถานที ่

9. กิจการตรวจวัดสายตาที่เป็นร้านเล็กหรือขนาดกลางที่เป็นเจ้าของคนเดียว 

ตัวแทนจาก 4 ภาค 
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สายตาประกอบแว่นเป็นกิจการอ่ืนในสถาน

ประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. .... 
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ท าทุกหน้าที่ในร้าน วัดสายตา ประกอบแว่น เลือกกรอบ เลือกเลนส์ อยากให้บุคคล
คนเดียวท าได้หลายหน้าที่ 

10. หากผู้ที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางด้านสายตาแอบอ้างเข้าลงชื่อเข้าร่วมตอนนี้ 
เพราะเราเปิดโอกาสให้ไม่ต้องใช้หลักฐานตอนนี้  เลยอยากจะเสนอให้ผู้ที่มีสิทธิ
ลงทะเบียนต้องมีคุณสมบัติใบจดทะเบียนการค้าเป็นระยะเวลา....ปีขึ้นไป เพราะกังวล
ว่ารายใหม่จะไปจดทะเบียนการค้า  เช่น ลูกน้องต าแหน่งพนักงานขายเพ่ิงลาออกไป
ท าเองได ้1 เดือน ปกติก็ไม่มีหน้าที่ตรวจจัดสายตาเลยแต่ก็ออกไปท าเองได้ ก่อผลเสีย
ต่อประชาชนที่ใช้บริการ 

11. เห็นด้วยกับกฎกระทรวงเพ่ือมาตรฐานของร้านแว่นประเทศไทย 
12. การมุ่งพัฒนาแต่วัตถุไม่ได้พัฒนาคุณภาพของคนอย่างจริงจัง ไม่มีผลต่อการ

บริการ หรือความเดือดร้อนของประชาชนไม่มีผลต่อหลักการในกฎกระทรวงนี้ 
13. หากเป็นหน่วยรถเดิม ก็ให้ไปข้ึนทะเบียนแล้วมีหน้าร้านก็จะได้ออกหน่วยได้

ตามเดิมใช่ไหมครับ อยากให้เป็นแบบนี้ 
14. การตั้งบูธตามตลาดนัดมีให้บริการวัดสายตาประกอบแว่นด้วย มีทั้งมีหน้า

ร้านและไม่มีร้าน (หน่วยรถ) แต่มีการอบรมในวิชาชีพอย่างสม่ าเสมอเพ่ือประสิทธิภาพ
ของการบริการ 

15. อยากให้กระทรวงสาธารณสุข กรมสนับสนุนออกกฎหมายให้ร้านแว่นตามี
มาตรฐาน 

16. ไม่เห็นด้วยข้อก าหนดห้ามวัยเด็ก 12 ปี 12 ปีโตแล้ว น่าจะก าหนด 6 ปี
แทน 

17. ไม่เห็นด้วยเรื่องห้ามวัดสายตาเด็กอายุ 12 ปี น่าจะก าหนด 5 ปีแทน และ
เรื่องห้ามวัดปริซึม ให้วัดได้ปกต ิ

18. อยากให้เพิ่มค าอธิบายของค าว่า แว่น ความหมายในกฎกระทรวงนี้ กรณีรถ
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เร่ที่ตรวจวัดสายตาประกอบแว่นควรยกเลิกเพราะถ้ามีมาตรฐานแล้วควรให้ผู้บริโภค
ได้รับบริการจากสถานที่ได้มาตรฐาน 

19. ขอให้พ.ร.บ. ฉบับนี้ออกมารับรองร้านแว่นตาใหเ้รว็จะได้สมบูรณ์ 
20. อยากให้ออกใบประกอบแว่นตาเร็วๆ 
21. ยังไม่มั่นใจว่ารัฐจะดูแลร้านที่มีอยู่แล้วให้เปิดได้ โดยถูกต้องอย่าง 

ถูกกฎหมายอย่างไร เพราะในร่างยังไม่มีรายละเอียดชัดเจน คือบางร้านผ่านการอบรม
มาจากบริษัทโดยไม่มีใบรับรอง หรือ รับรองจากบริษัท อย่างที ่2 มาตรฐาน การเรียน
ขอให้มีมาตรฐานเป็นหลักสูตรใหม่ควรเรียนเป็นวุฒิเช่น 2 ปีเพื่อควบคุมคุณภาพได้ดี 

22. กรณีเป็นหน่วยรถเคลื่อนที่ ไม่สามารถท าได้ตามมาตรฐานเช่น ขนาดวัด
สายตา ต้องห้อง6-3 ไม่เหมาะสถานที่เช่น สถานที่ราชการ โรงเรียน อบต. 

 
 

 

 


