
 

รายงานผลการประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ร่างกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานด้านสถานที่  
ความปลอดภัย  และการให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพประเภทกิจการตรวจวัดสายตาประกอบแว่น พ.ศ. ....  

 
 

ที่มา 
  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยกองสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพและกองกฎหมาย  
ได้ด าเนินการการจัดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ร่างกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานด้านสถานที่ ความปลอดภัย 
และการให้บริการในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพประเภทกิจการตรวจวัดสายตาประกอบแว่น 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 
  ผู้ร่วมให้ความเห็นส่วนใหญ่เห็นด้วยกับร่างกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานด้านสถานที่  
ความปลอดภัย และการให้บริการในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพประเภทกิจการตรวจวัดสายตาประกอบแว่น 
พ.ศ. .... และมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในประเด็นต่างๆ สรุปสาระส าคัญ ดังนี้  
 

 

 

 

                     

 

 

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


 

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 ความคิดเห็นต่อ ร่างกฎกระทรวงกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานด้านสถานที่ ความปลอดภัย  
และการให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพประเภทกิจการตรวจวัดสายตาประกอบแว่น พ.ศ. .... 
ตารางที่ ๒  แสดงจ านวนร้อยละของความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐาน 
ด้านสถานที่ ความปลอดภัย และการให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพประเภทกิจการตรวจวัดสายตา
ประกอบแว่น พ.ศ. .... 
 

ประเด็นแสดงความคิดเห็น 
ระดับความคิดเห็น 

ผลลัพธ์ เห็นด้วย เห็นด้วย 
บางส่วน 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่ลง
ความเห็น 

     อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๔ วรรค
หนึ่ ง  และมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติ                 
สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
รัฐมนตรีว่ าการกระทรวงสาธารณสุขออก
กฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้แต่ละประเภทเป็นไป
ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง จึงจ าเป็นต้องออก
กฎกระทรวงนี้  

210 
(77.78%) 

37 
(13.70%) 

10 
(3.70%) 

13 
(4.81%) 

เห็นด้วย 
 
 

     ข้อ 1 ตั้งอยู่ในท าเลที่สะดวก ปลอดภัย และ
ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

248 
(91.85%) 

12 
(4.44%) 

5 
(1.85%) 

5 
(1.85%) 

เห็นด้วย 



 

ประเด็นแสดงความคิดเห็น 
ระดับความคิดเห็น 

ผลลัพธ์ เห็นด้วย เห็นด้วย 
บางส่วน 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่ลง
ความเห็น 

      ข้อ 2 อาคารต้องมั่นคงแข็งแรงและไม่อยู่ใน
ลักษณะช ารุดหรือเสี่ยงต่ออันตรายจากการใช้สอย 

239 
(88.52%) 

14 
(5.19%) 

4 
(1.48%) 

13 
(4.81%) 

เห็นด้วย 

      ข้อ 3 ในกรณีใช้พื้นที่ประกอบกิจการสถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพในอาคารเดียวกับ
กิจการอื่น ต้องแบ่งสถานที่ให้ชัดเจนและกิจการ
อ่ืนนั้ นต้ อ ง ไม่ กระทบหรื อรบกวนต่ อการ
ประกอบกิจการสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 

240 
(88.89%) 

17 
(6.30%) 

5 
(1.85%) 

8 
(2.96%) 

เห็นด้วย 

      ข้อ 4 สถานประกอบการต้องจัดให้มีแผ่น
ป้ายชื่อที่ตรงตามประเภทกิจการที่ขออนุญาต
อย่างน้อย 1 แผ่นป้ายเป็นอักษรภาษาไทย 
ติดตั้งอยู่ ในที่ที่มองเห็นได้ชัดเจน หากมีชื่ อ
ภาษาต่างประเทศ ขนาดตัวอักษรต้องเล็กกว่า
อักษรไทย ทั้งนี้ ภายในจังหวัดเดียวกัน ชื่อต้อง
ไม่ซ้ ากัน ยกเว้นเป็นผู้ประกอบการเดียวกัน 
       การก าหนดชื่อสถานประกอบการตาม
วรรคหนึ่ง ต้องไม่มีลักษณะโอ้อวดเกินความจริง 
หรือท าให้เข้าใจว่ามีการบ าบัดรักษาโรค ไม่สื่อ
ความหมายในทางลามก อนาจาร หรือขัดต่อ
ความสงบเรียบร้อยขนบธรรมเนียม ศีลธรรมอัน
ดีงามและต้องไม่อ้างอิงสถาบันพระมหากษัตริย์ 
เว้นแต่ได้รับพระบรมราชานุญาตหรือพระราชานุญาต  

239 
(88.52%) 

20 
(7.41%) 

2 
(0.74%) 

9 
(3.33%) 

เห็นด้วย 

       ข้อ 5 พื้นที่ให้บริการต้องมีแสงสว่าง มีการ
ระบายอากาศที่เพียงพอ และไม่มีกลิ่นอับทึบ 

249 
(92.22%) 

9 
(3.33%) 

3 
(1.11%) 

9 
(3.33%) 

เห็นด้วย 

     ข้อ 6 มีห้องตรวจวัดสายตาที่เป็นสัดส่วน
และมิดชิด ขนาดห้องต้องมีความยาวไม่น้อยกว่า 
6 เมตร ในกรณีที่ห้องตรวจวัดสายมีความยาวไม่
ถึง 6 เมตร ต้องมีความยาวไม่น้อยกว่า 3 เมตร 
แ ล ะ ต้ อ ง มี ก ร ะ จ ก เ ง า ส ะ ท้ อ น แ ส ง ห รื อ 
ProjectorLCD ที่ปรับขนาดของระยะทางให้
เหมาะสม 

205 
(75.93%) 

40 
(14.81%) 

7 
(2.59%) 

18 
(6.67%) 

เห็นด้วย 

     ข้อ 7 บริเวณพ้ืนที่ให้บริการทั้งภายนอก
และภายในต้องสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย มี
การจัดแบ่งพ้ืนที่ใช้สอยอย่างเหมาะสม 

247 
(91.48%) 

12 
(4.44%) 

2 
(0.74%) 

9 
(3.33%) 

เห็นด้วย 

     ข้อ 8 มีทางหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉิน กรณี
ที่เกิดเหตุเพลิงไหม้และมีป้ายแสดงชัดเจน 

216 
(80.00%) 

29 
(10.74%) 

11 
(4.07%) 

14 
(5.19%) 

เห็นด้วย 



 

ประเด็นแสดงความคิดเห็น 
ระดับความคิดเห็น 

ผลลัพธ์ เห็นด้วย เห็นด้วย 
บางส่วน 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่ลง
ความเห็น 

    ข้ อ  9  จั ด ใ ห้ มี ห้ อ งน้ า  ห้ อ ง ส้ ว ม ที่ ถู ก
สุขลักษณะอย่างน้อยหนึ่งห้อง 

229 
(84.81%) 

22 
(8.15%) 

8 
(2.96%) 

11 
(4.07%) 

เห็นด้วย 

    ข้อ 10 มีการเก็บและจัดการขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูลที่เหมาะสม 

248 
(91.85%) 

11 
(4.07%) 

3 
(1.11%) 

8 
(2.96%) 

เห็นด้วย 

   ข้อ 11 มีระบบการควบคุมพาหะน าโรคตาม
หลักสุขาภิบาล 

245 
(90.74%) 

12 
(4.44%) 

4 
(1.48%) 

9 
(3.33%) 

เห็นด้วย 

   ข้ อ  1 2  มี แ บ บ ฟ อ ร์ ม ก า ร ซั ก ป ร ะ วั ติ
ผู้รับบริการก่อนรับบริการ  

238 
(88.15%) 

17 
(6.30%) 

5 
(1.85%) 

10 
(3.70%) 

เห็นด้วย 

   ข้อ 13 มีป้ายหรือข้อความเพ่ือแสดงหรือ
เตือนให้ผู้รับบริการระมัดระวังอันตรายหรือ
บริเวณท่ีมีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตราย 

235 
(87.04%) 

18 
(6.67%) 

6 
(2.22%) 

11 
(4.07%) 

เห็นด้วย 

   ข้อ 14 มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นใช้ใน
สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพและพร้อมใช้งาน
ได้ตลอดเวลาที่มีการเปิดให้บริการ 

215 
(79.63%) 

40 
(14.81%) 

4 
(1.48%) 

11 
(4.07%) 

เห็นด้วย 

   ข้อ 15 มีการท าความสะอาดเครื่องมือและ
อุปกรณ์ทุกชนิดอย่างถูกสุขลักษณะ หลังจาก
การใช้งานและการให้บริการก่อนมีการน า
กลับมาใช้ให้บริการครั้งต่อไป ทั้งนี้กรณีที่มีความ
เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรค ต้องน าอุปกรณ์และ
เครื่องมือไปผ่านวิธีการฆ่าเชื้อและควบคุมการ
ติดเชื้อทุกครั้งหลังจากการใช้งาน 

233 
(86.30%) 

24 
(8.89%) 

1 
(0.37%) 

12 
(4.44%) 

เห็นด้วย 

   ข้อ 16 จัดให้ผู้ ให้บริการต้องใส่หน้ากาก
อนามัยทุกครั้งเพ่ือป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ
จากระบบทางเดินหายใจไปสู่ผู้รับบริการในกรณี
ที่มีการให้บริการที่ใกล้ชิดกับผู้รับบริการ 

200 
(74.07%) 

49 
(18.15%) 

12 
(4.44%) 

9 
(3.33%) 

เห็นด้วย 

   ข้อ 17 มีระบบการเก็บและป้องกันการติด
เชื้อจากมูลฝอยที่เหมาะสมถูกสุขลักษณะและมี
วิธีการควบคุมการติดเชื้อและการแพร่กระจาย
ของเชื้อโรค 

232 
(85.93%) 

23 
(8.52%) 

6 
(2.22%) 

9 
(3.33%) 

เห็นด้วย 

   ข้อ 18 ต้องมีระบบป้องกันอัคคีภัยในสถาน
ประกอบการตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคาร 

229 
(84.81%) 

24 
(8.89%) 

4 
(1.48%) 

13 
(4.81%) 

เห็นด้วย 

   ข้อ 19 มีการติดตั้ ง เครื่องดับเพลิงไว้ ใน
ต าแหน่งที่เห็นชัดเจนอย่างน้อยหนึ่งเครื่อง ณ 
บริเวณทางเข้า-ออกหลักของสถานประกอบการ

230 
(85.19%) 

20 
(7.41%) 

8 
(2.96%) 

12 
(4.44%) 

เห็นด้วย 



 

ประเด็นแสดงความคิดเห็น 
ระดับความคิดเห็น 

ผลลัพธ์ เห็นด้วย เห็นด้วย 
บางส่วน 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่ลง
ความเห็น 

เพ่ือสุขภาพและสามารถหยิบใช้ได้โดยง่ายหรือ
ระบบอ่ืน ตามความเหมาะสมและตามมาตรฐาน
การป้องกันอัคคีภัย 
   ข้อ 20 การให้บริการในสถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพ ต้องไม่ฝ่าฝืนหรือกระท าผิดตามกฎหมายว่า
ด้วยการประกอบโรคศิลปะ กฎหมายว่าด้วยการ
ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุขอ่ืน 
หรือกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 

236 
(87.41%) 

20 
(7.41%) 

4 
(1.48%) 

10 
(3.70%) 

เห็นด้วย 

   ข้อ 21 ต้องให้บริการโดยผู้ให้บริการที่ได้ขึ้น
ทะเบียนเป็นผู้ให้บริการตามกฎหมายว่าด้วย
สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 

223 
(82.59%) 

20 
(7.41%) 

11 
(4.07%) 

16 
(5.93%) 

เห็นด้วย 

   ข้อ 22 ต้องมีการจัดท าทะเบียนประวัติ
ผู้รับบริการไว้เป็นหลักฐาน 

237 
(87.78%) 

16 
(5.93%) 

3 
(1.11%) 

14 
(5.19%) 

เห็นด้วย 

   ข้อ 23 ต้องแสดงรายการการให้บริการและ
อัตราค่าบริการไว้ในที่เปิดเผยและมองเห็นได้
ง่าย หรือสามารถให้ตรวจสอบได้ตลอดเวลา ณ 
สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 

219 
(81.11%) 

29 
(10.74%) 

8 
(2.96%) 

14 
(5.19%) 

เห็นด้วย 

   ข้อ 24 ต้องจัดการบริการให้ เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และมาตรฐานการบริการการตรวจวัด
สายตาประกอบแว่น โดยผู้ให้บริการ 

238 
(88.15%) 

17 
(6.30%) 

1 
(0.37%) 

14 
(5.19%) 

เห็นด้วย 

   ข้อ 25 มีการก าหนดวัน เวลาเปิดและปิดของ
สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพที่ชัดเจนแน่นอน 

239 
(88.52%) 

12 
(4.44%) 

4 
(1.48%) 

15 
(5.56%) 

เห็นด้วย 

   ข้อ 26 ควรก าหนดให้มีเครื่องแบบส าหรับผู้
ให้บริการ โดยเป็นเครื่องแบบที่รัดกุม สุภาพ 
สะอาดเรียบร้อย และสะดวกต่อการปฏิบัติงาน 
และต้องมีป้ายชื่อผู้ให้บริการติดไว้ที่บริเวณหน้าอก 

217 
(80.37%) 

27 
(10.00%) 

12 
(4.44%) 

14 
(5.19%) 

เห็นด้วย 

   ข้ อ  2 7  ก า ร ป ร ะช า สั ม พั น ธ์ ห รื อ ก า ร
โฆษณาการให้บริการของสถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพ จะต้องไม่ท าให้บุคคลทั่วไปเข้าใจว่า
สถานที่ ดั งกล่ าวมีการ ให้การบ าบัดรั กษา
พยาบาล อันอาจเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย และ
ข้อความโฆษณานั้นจะต้องไม่เป็นเท็จหรือโอ้อวด
เกินความเป็นจริง 

239 
(88.52%) 

11 
(4.07%) 

2 
(0.74%) 

18 
(6.67%) 

เห็นด้วย 
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กลุ่มพฒันาสถานประกอบการ  กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 

กลุ่มพฒันากฎหมาย  กองกฎหมาย  
กรมสนบัสนนุบรกิารสุขภาพ 

19 ธันวาคม 2561 

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างร่างกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานด้านสถานที่ ความปลอดภัย และการให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
ประเภทกิจการตรวจวัดสายตาประกอบแว่น พ.ศ. .... 

 
ร่างกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานด้านสถานที่ 

ความปลอดภัย และการให้บริการในสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพประเภทกิจการตรวจวัด

สายตาประกอบแว่น พ.ศ. .... 

 
ความคิดเห็น 

 
ผู้ให้ความเห็น 

   อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง 
และมาตรา  ๒๖ แห่ งพระราชบัญญัติ สถาน
ป ร ะ ก อ บ ก า ร เ พ่ื อ สุ ข ภ า พ  พ . ศ .  ๒ ๕ 5 9
รั ฐ มนตรี ว่ า กา รกระทรว งสาธ ารณสุ ขออก
กฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้แต่ละประเภทเป็นไป
ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง จึงจ าเป็นต้องออก
กฎกระทรวงนี้  

1. กฎกระทรวงนี้ไม่เหมาะสมเพราะขัดกับ พ.ร.บ.โรคศิลปะ 
2. ยังไม่ครอบคลุมเรื่องรถบริการ แผงลอย 
3. ยังไม่ครอบคลุมเรื่องของร้านแว่นตา แผงลอย หน่วยรถ ร้านค้าออนไลน์ แบบมีลาย
ลักษณ์อักษร 
4. ยังไม่มีรายละเอียดของการขึ้นทะเบียนการทดสอบ การอบรม และค่าใช้จ่ายต่างๆ 
5. ควรค านึงถงึมาตรฐานการวัดสายตามากกว่าสถานที่ 

ตัวแทนจาก 4 ภาค 

หมวดที่ 1 มาตรฐานด้านสถานที่ 
ข้อ 1 ตั้งอยู่ในท าเลที่สะดวก ปลอดภัย และไม่

เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
 

1. เห็นควรให้เ พ่ิมเติมค านิยามสถานประกอบกิจการ ผู้ประกอบกิจการและ
ผู้ด าเนินการอยู่ก่อนหมวด 1 และให้เพ่ิมเติมด้านสาขาอ่ืนเพ่ือครอบคลุมรายละเอียดที่
ก าหนดไว้ 

2. บางร้านอาจจะมีขนาดเล็ก 
3. ควรก าหนดให้ต้องอยู่เป็นหลักเป็นแหล่ง 
4. ผู้บริโภคสามารถเลือกได้ว่าจะเข้าไปใช้บริการหรือเปล่า 
 

ตัวแทนจาก 4 ภาค 

ข้อ 2 อาคารต้องมั่นคงแข็งแรงและไม่อยู่ใน
ลักษณะช ารุดหรือเสี่ยงต่ออันตรายจากการใช้สอย
  

1. เห็นควรให้เพ่ิมเติมต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมาย
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

2. ร้านตามตลาดนัดหรือรถวิ่งย่อมไม่เข้าเกณฑ์เง่ือนไข 
 

ตัวแทนจาก 4 ภาค 
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กลุ่มพฒันาสถานประกอบการ  กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 

กลุ่มพฒันากฎหมาย  กองกฎหมาย  
กรมสนบัสนนุบรกิารสุขภาพ 

19 ธันวาคม 2561 

ร่างกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานด้านสถานที่ 
ความปลอดภัย และการให้บริการในสถาน

ประกอบการเพื่อสุขภาพประเภทกิจการตรวจวัด
สายตาประกอบแว่น พ.ศ. .... 

 
ความคิดเห็น 

 
ผู้ให้ความเห็น 

ข้อ 3 ในกรณีใช้พ้ืนที่ประกอบกิจการสถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพในอาคารเดียวกับกิจการ
อ่ืน ต้องแบ่งสถานที่ให้ชัดเจนและกิจการอ่ืนนั้น
ต้องไม่กระทบหรือรบกวนต่อการประกอบกิจการ
สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 

1. ในประเด็นกิจการอ่ืนนั้นควรมีการขยายขอบเขตให้ชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
2. บางสถานที่อาจเป็นอาคารเช่า อาจจะแยกหรือแบ่งล าบากกว่ากิจการอ่ืน คงต้อง

ให้กิจการสุขภาพดูแลตัวเองให้ดีที่สุด 
3. ร้านแว่นบางร้านให้บริการจ าหน่วยเครื่องดื่มเพ่ือบริการความสะดวกแก่ลูกค้า 

เนื่องจากการวัดสายตาใช้บริการค่อยข้างนาน 

ตัวแทนจาก 4 ภาค 

ข้อ 4 สถานประกอบการต้องจัดให้มีแผ่นป้าย
ชื่อที่ตรงตามประเภทกิจการทีข่ออนุญาตอย่างน้อย 
1 แผ่นป้ายเป็นอักษรภาษาไทย ติดตั้งอยู่ในที่ที่
มองเห็นได้ชัดเจน หากมีชื่อภาษาต่างประเทศ 
ขนาดตัวอักษรต้องเล็กกว่าอักษรไทย ทั้งนี้ ภายใน
จังหวัดเดียวกัน ชื่อต้องไม่ซ้ ากัน ยกเว้นเป็น
ผู้ประกอบการเดียวกัน 

การก าหนดชื่อสถานประกอบการตามวรรค
หนึ่ง ต้องไม่มีลักษณะโอ้อวดเกินความจริง หรือท า
ให้เข้าใจว่ามีการบ าบัดรักษาโรค ไม่สื่อความหมาย
ในทางลามก อนาจาร หรือขัดต่อความสงบ
เรียบร้อยขนบธรรมเนียม ศีลธรรมอันดีงามและ
ต้องไม่อ้างอิงสถาบันพระมหากษัตริย์เว้นแต่ได้รับ
พระบรมราชานุญาตหรือพระราชานุญาต 

1. ไม่จ าเป็นต้องบังคับให้ภาษาต่างประเทศมีขนาดเล็กกว่าภาษาไทย ทั้งนี้ควร
สามารถมีขนาดเท่ากันหรือในสัดส่วนที่เหมาะสม 

2. เหมาะสมมาก 
3. ป้ายชื่อร้านภาษาไทย อาจจะไม่เหมาะกับสถานที่เปิดร้านบางแห่ง เช่นในห้าง 

จ าเป็นต้องเป็นภาษาอังกฤษ เพ่ือให้นักท่องเที่ยวด้วย แนะน าเป็นป้ายไทย/ENG ก็ได้ 
แต่ถ้า ENG ก็มีอักษรไทยก ากับโดยอักษรไทยเล็กกว่า 

4. ไม่ควรก าหนดว่าให้ตัวอักษรภาษาไทยใหญ่กว่าภาษาอังกฤษ ร้านค้าในสถานที่
ท่องเที่ยวที่มีชาวต่างชาติเยอะกว่าส่วนมากใช้อักษรภาษาอังกฤษใหญ่กว่าภาษาไทย 

5. ชื่อภาษต่างประเทศไม่ควรบังคับให้ต้องเล็กกว่าภาษาไทย  เพ่ือให้ชาวต่างชาติเห็น
ได้ชัดเจน 

6. ร้านค้าส่วนใหญ่จะมีอยู่แล้ว 
7.ไม่เห็นด้วยบางส่วนเพราะชื่อร้านส่วนใหญ่แล้วจะใช้ภาษาอังกฤษมากกว่าภาษไทย

ที่เป็นหลักในร้าน 
 

ตัวแทนจาก 4 ภาค 

ข้อ 5 พ้ืนที่ให้บริการต้องมีแสงสว่าง มีการ
ระบายอากาศที่เพียงพอ และไม่มีกลิ่นอับทึบ 

1. ในประเด็นแสงสว่างนั้นเห็นควรเพ่ิมเติมว่าตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการควบคุมแสง
สว่างและเห็นควรก าหนดค่ามาตรฐานแสงสว่างด้วย 
2.ต้องมีแสงสว่างทีมีความเหมาะสมกับการบริการแต่ละประเภทเช่นบางกรณีห้องต้องมืด 

ตัวแทนจาก 4 ภาค 
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กลุ่มพฒันาสถานประกอบการ  กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 

กลุ่มพฒันากฎหมาย  กองกฎหมาย  
กรมสนบัสนนุบรกิารสุขภาพ 

19 ธันวาคม 2561 

ร่างกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานด้านสถานที่ 
ความปลอดภัย และการให้บริการในสถาน

ประกอบการเพื่อสุขภาพประเภทกิจการตรวจวัด
สายตาประกอบแว่น พ.ศ. .... 

 
ความคิดเห็น 

 
ผู้ให้ความเห็น 

ข้อ 6 มีห้องตรวจวัดสายตาที่เป็นสัดส่วนและ
มิดชิด ขนาดห้องต้องมีความยาวไม่น้อยกว่า 6 
เมตร ในกรณีที่ห้องตรวจวัดสายมีความยาวไม่ถึง 6 
เมตร ต้องมีความยาวไม่น้อยกว่า 3 เมตร และต้อง
มีกระจกเงาสะท้อนแสงหรือ Projector LCD ที่
ปรับขนาดของระยะทางให้เหมาะสม   

1. ปรับแก้เรื่อง LCD Projector  
2. ในการก าหนดค่ามาตรฐานของห้องนั้น เห็นควรก าหนดเป็นประกาศฯ เผื่อ

อนาคตมีการเปลี่ยนแปลงจะได้ด าเนินการให้ทันเหตุการณ์ 
3. โดยรวมเห็นด้วย แต่ในปัจจุบันราคาสถานที่เช่ามีราคาสูง บางครั้งควรได้รับการ

อนุญาตให้มีห้องที่เหมาะสมที่เป็นประโยชน์แก่ผู้บริโภคมากกว่าขนาดที่บังคับ ซึ่ง
บางครั้งอาจจะไม่ตรงต่อที่บังคับไว้ แต่ปกติจะใช้ขนาดที่น าเสนอมา 

4. สถานที่บางแห่งอาจมีพ้ืนที่จ ากัดแต่ปรับด้วยอุปกรณ์เครื่องมือสมัยใหม่ได้ 
5. เพราะปัจจุบันได้มีเครื่องมือบางรุ่น ซึ่งสามารถใช้ระยะไม่ต่ ากว่า 1 m. (เสมือน

ระยะเทยีบเท่าจริง 6 m.) ได้ และจะได้เป็นความยาวของห้องมาตรฐานข้อที่ 3  
6. ควรตัด หรือ Projector LCD ที่ปรับขนาดของระยะทางให้เหมาะสมออกไป 
7. ควรใช้ห้องตรวจที่ 6 m. เพ่ือผลการตรวจวัดที่ถูกต้องและแม่นย า 
8. ห้องต้องมีระยะทางรวม 6 m. ไม่สามารถเอา Projector LCD ปรับขนาดของ

ระยะทางได้ 
9. ปัจจุบันเครื่องมือบางชนิด สามารถจ่ายระยะได้ ซึ่งจ าลองการเห็นจาก 6 เมตร 

มาเพียง 1 เมตร 
10. บางที่จะเป็นสถานที่จ ากัด 
11. ห้องตรวจวัดสายตาและโซนขายกรอบแว่นตา สามรถอยู่ในห้องเดียวกันได้ 

เพ่ือความสะดวกในการพูดคุยและให้รายละเอียดกรอบแว่นและอ่ืนๆ 
12. ค่าเช่าสูงไม่คุ้มกับการลงทุน รายได้ต่อเดือนไม่แน่นอนท าให้มีผลกระทบต่อ

กิจการ 
13. กลัวบังคับให้ใช้เครื่องมือที่ราคาสูง 
14. ยังมีข้อสงสัยในเรื่องการวัดระยะสายตา 

ตัวแทนจาก 4 ภาค 
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15. ยังใช้ตู้ 85 อยู่ 
16. LED ที่ปรับระยะได้น้อยกว่า6 เมตร ใช้งานไม่ได้  เนื่องจากปัญหาส่งผลต่อ

สายตา 
17. อยากให้มีการก าหนดป้ายขนาดเล็กลงแทน 

ข้อ 7 บริเวณพ้ืนที่ให้บริการทั้งภายนอกและ
ภาย ในต้ อ งส ะอาด เป็ น ระ เบี ยบ เ รี ยบ ร้ อ ย  
มีการจัดแบ่งพื้นที่ใช้สอยอย่างเหมาะสม 

 ตัวแทนจาก 4 ภาค 

ข้อ 8 มีทางหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉิน กรณีที่
เกิดเหตุเพลิงไหม้และมีป้ายแสดงชัดเจน 

1. บางอาคารเป็นอาคารเก่าไม่สามารถมีทางหนีไฟได้ 
2. เพ่ิมเติมว่าให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายที่

เกี่ยวข้อง 
3. ถ้าเปิดในห้างหรือไม่ใช่อาคาร ควรมีรายละเอียดชัดเจนกว่านี้ 
4. ร้านในห้างมีทางหนีไฟอยู่แล้ว 
5. ถ้าเป็นอาคารพาณิชย์จะไม่มีทางหนีไฟ 
6. หากอยู่ในห้างอาจไม่จ าเป็นต้องก าหนด 
7. ส่วนมากจะเปิดบริการเข้า-ออกประตูเดียวอยู่แล้ว 
8. มีทางเข้า-ออกประตูเดียว 
9. หน้าร้านเป็นอาคารพาณิชมีทางออกเดียว 
10. ร้านเปิดในอาคารพาณิชย์มีทางออกทางเดียว 
11. สถานประกอบการที่ไม่ได้มีหลายชั้น บางทีมีแค่ชั้นเดียวจึงเห็นว่าไม่สมควรมี

ทางหนีไฟ 
12. กรณีบางร้านเป็นอาคารข้ันเดียวจึงอาจไม่มีทางหนีไฟ 
13. การตรวจสายตาไม่ได้ใช้อุปกรณ์ที่ท าให้เกิดการเผาไหม้หรือเกิดประกายไฟ 

ตัวแทนจาก 4 ภาค 
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14. ไม่มีถังดับเพลิง 
 

ข้อ 9 จัดให้มีห้องน้ า ห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะ
อย่างน้อยหนึ่งห้อง 

1. ต้องเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ไม่ว่าจะเป็นอาคาร จ านวนห้อง
ส้วม 

2. ร้านในห้างไม่จ าเป็นที่จะต้องโดนบังคับให้มีห้องน้ า 
3. ถ้าเปิดในห้างน่าจะใช้ของห้างส่วนกลางได้ ควรระบุให้ชัดเจน 
4. บางครั้งไปเช่าสถานที่ที่บางแห่งไม่มีห้องน้ าภายในตึกมีห้องน้ าของสถานบางทีจะมี 
5. บางสถานที่ไม่สามารถท าได้ ในตามห้างต่างๆ 
6. เพราะร้านอยู่ในห้างไม่สามารถสร้างห้องน้ าได ้
7. เนื่องจากสถานประกอบการอยู่ในห้าง 
8. ขึ้นกับสถานบริการนั้นๆ ตั้งอยู่ในอาคารที่แยกเป็นสัดส่วนแล้วหรือไม่  เช่น

ห้างสรรพสินค้า 
9. บางพ้ืนที่ไม่สามารถท าห้องน้ าได้ บางพ้ืนที่จะเป็นห้องน้ าส่วนรวม 

ตัวแทนจาก 4 ภาค 

ข้อ 10 มีการเก็บและจัดการขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูลที่เหมาะสม 

1. เพิ่มเติมว่าให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 
2. ทางเทศบาลมีการจัดเก็บประจ า 

ตัวแทนจาก 4 ภาค 

ข้อ 11 มีระบบการควบคุมพาหะน าโรคตาม
หลักสุขาภิบาล 
 
 

1. เห็นควรมีการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ในการควบคุมด้วย 
2. อยากให้มีรายละเอียดมากกว่านี้ 
3. ปัญหาสายตาไม่ใช่โรคตาที่จะติดเชื้อหรือกระจายต่อบุคคลอ่ืนไม่ใช่โรคที่

แพร่กระจาย 

ตัวแทนจาก 4 ภาค 

หมวด 2 มาตรฐานด้านความปลอดภัย 
ข้อ 12 มีแบบฟอร์มการซักประวัติผู้รับบริการ

ก่อนรับบริการ 

1. ควรย้ายไปอยู่ในหมวด 3 เนื่องจากเป็นมาตรฐานการให้บริการ 
2. ไม่จ าเป็นต้องบังคับให้มี เนื่องจากปกติมีการสอบถามผู้บริโภคอยู่แล้ว ไม่

จ าเป็นต้องใช้แบบฟอร์มโดยเฉพาะ 

ตัวแทนจาก 4 ภาค 
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 3. เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
4. การเข้าถึงการซักประวัติให้ได้ผลตรวจที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด ต้องมีองค์ความรู้ 

ด้านการแพทย์สมบูรณ์เท่านั้น 
5. แบบฟอร์มที่หลากหลาย 
6. อายุต่ ากว่า12 ห้ามตัดแว่น 
7. ผู้รับบริการส่วนใหญ่ไม่อยากเปิดเผย (ผู้หญิง) 
8. แบบฟอร์มมีกันทุกท่ีอยู่แล้ว  กังวลว่าแบบฟอร์มจะมีรายละเอียดเยอะเกินจ าเป็น 

ข้อ 13 มีป้ายหรือข้อความเพ่ือแสดงหรือเตือน
ให้ผู้รับบริการระมัดระวังอันตรายหรือบริเวณที่มี
ความเสี่ยงต่อการเกิดอันตราย 

1. ต้องมีป้ายห้ามสูบบุหรี่ 
 

ตัวแทนจาก 4 ภาค 

ข้อ 14 มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นใช้ใน
สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพและพร้อมใช้งานได้
ตลอดเวลาที่มีการเปิดให้บริการ 

1. ไม่จ าเป็นมาก 
2. ต้องการรายละเอียดมากกว่านี้ 
3. มันยุ่งยากมากในส่วนนี้แต่ก็ท าได้ถ้าก าหนดมาให้ 
4. จ าเป็นด้วยหรือ?  ไม่น่าเก่ียวกับการวัดสายตาประกอบแว่น 
5. น่าจะเพ่ิมการอบรมใช้อุปกรณ์ 

ตัวแทนจาก 4 ภาค 

ข้อ 15 มีการท าความสะอาดเครื่องมือและ
อุปกรณ์ทุกชนิดอย่างถูกสุขลักษณะ หลังจากการ
ใช้งานและการให้บริการก่อนมีการน ากลับมาใช้
ให้บริการครั้งต่อไป ทั้งนี้กรณีที่มีความเสี่ยงต่อการ
แพร่เชื้อโรค ต้องน าอุปกรณ์และเครื่องมือไปผ่าน
วิธีการฆ่าเชื้อและควบคุมการติดเชื้อทุกครั้ ง
หลังจากการใช้งาน 

1. ควรระบุสิทธิการดูแล เพราะในบางข้ออาจมากเกินไป 
2. อุปกรณ์ในร้านแว่นอาจจะแตกต่างจากเครื่องมือทางการแพทย์อย่างอ่ืน 

 

ตัวแทนจาก 4 ภาค 
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ข้อ 16 จัดให้ผู้ ให้บริการต้อง ใส่หน้ากาก
อนามัยทุกครั้งเพ่ือป้องกันการแพร่กระจายเชื้อจาก
ระบบทางเดินหายใจไปสู่ผู้รับบริการในกรณีที่มีการ
ให้บริการที่ใกล้ชิดกับผู้รับบริการ 

1. แค่ในบางภาวะเท่านั้น 
2. ควรย้ายไปอยู่ในหมวด 3 
3. หน้ากากอนามัยใส่เพ่ือป้องกันเฉพาะช่วงที่ผู้วัดสายตามีปัญหาทางสุขภาพ กรณี

สุขภาพปกติไม่จ าเป็น 
4. เป็นแค่ข้อแนะน าจะดีกว่า ไม่ควรเป็นข้อบังคับ 
5. ควรจะใส่เฉพาะตอนป่วย 
6. ใช้หน้ากากเฉพาะผู้ให้บริการมีอาการป่วย 
7. ข้อนี้ ผู้ให้บริการต้องบริหารจัดการตัวเองให้ดีอยู่ในมาตรฐานอยู่แล้ว 
8. เพราะการใส่หน้ากากอาจท าให้การสื่อสารผิดพลาดแต่หากผู้ให้บริการป่วยควรใส่

หน้ากากเพ่ือป้องกันการแพร่เชื้อโรค 
9. ไม่จ าเป็นทุกครั้ง ยกเว้นบางกรณี 
10. เนื่องจากการบริการตรวจวัดสายตาประกอบแว่น ไม่ใช่แหล่งกระจายเชื้อโรค

โดยตรง 
11. ประกอบแว่นไม่มีสัมผัสร่างกาย 
12. คงไม่ต้องให้ใช้ทกุครั้ง ควรใช้กรณีไม่สบาย 

ตัวแทนจาก 4 ภาค 

ข้อ 17 มีระบบการเก็บและป้องกันการติดเชื้อ
จากมูลฝอยที่เหมาะสมถูกสุขลักษณะและมีวิธีการ
ควบคุมการติดเชื้อและการแพร่กระจายของเชื้อ
โรค 

1. ควรย้ายไปอยู่ในหมวด 1 
2. แต่ไม่ตอ้งถึงขนาดนั้นก็ได้เพราะไม่ใช่คลินิกหมอซึ่งเป็นที่รักษาผู้เจ็บป่วย 
3. การตรวจสายตาไม่มีการติดเชื้อ ยกเว้นคนไข้ที่รับบริการป่วยมากขึ้น 

ตัวแทนจาก 4 ภาค 

ข้อ 18 ต้องมีระบบป้องกันอัคคีภัยในสถาน
ประกอบการตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคาร  

1. ควรมีถังดับเพลิงในร้านทุกกรณ ี
2. เหมือนข้อที8่ 

 

ตัวแทนจาก 4 ภาค 



13 
 

กลุ่มพฒันาสถานประกอบการ  กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 

กลุ่มพฒันากฎหมาย  กองกฎหมาย  
กรมสนบัสนนุบรกิารสุขภาพ 

19 ธันวาคม 2561 

ร่างกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานด้านสถานที่ 
ความปลอดภัย และการให้บริการในสถาน

ประกอบการเพื่อสุขภาพประเภทกิจการตรวจวัด
สายตาประกอบแว่น พ.ศ. .... 

 
ความคิดเห็น 
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ข้อ 19 มีการติดตั้ ง เครื่ องดับ เพลิ ง ไว้ ใน
ต าแหน่ งที่ เห็นชัด เจนอย่างน้อยหนึ่ ง เครื่ อง  
ณ บริเวณทางเข้า-ออกหลักของสถานประกอบการ
เพ่ือสุขภาพและสามารถหยิบใช้ได้โดยง่ายหรือ
ระบบอ่ืน ตามความเหมาะสมและตามมาตรฐาน
การป้องกันอัคคีภัย 
 

1. เห็นควรให้เพ่ิมเติมว่ากฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
2. สถานที่จ ากัด 

ตัวแทนจาก 4 ภาค 

หมวด 3 มาตรฐานด้านการให้บริการ 
ข้อ 20 การให้บริการในสถานประกอบการ

เพ่ือสุขภาพ ต้องไม่ฝ่ าฝืนหรือกระท าผิดตาม
กฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ กฎหมาย
ว่าด้วยการประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และ
สาธารณสุขอ่ืน หรือกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล  

1. ควรมีข้อก าหนดเกี่ยวกับการท างานของต่างวิชาชีพในเชิงการท างาน 
2. อาจยกเว้นในกรณีสถานประกอบการมีนักทัศนมาตรได้ปฏิ บัติงานเต็ม

ความสามารถ 
3. เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
4. แบ่งหน้าที่การท างานประสานงานต่องานร่วมกันให้ชัดเจน 
5. เหมือนมันท างานทับซ้อนกัน  จะเป็นปัญหาได้ในอนาคต 

 

ตัวแทนจาก 4 ภาค 

ข้อ 21 ต้องให้บริการโดยผู้ให้บริการที่ได้ขึ้น
ทะเบียนเป็นผู้ให้บริการตามกฎหมายว่าด้วยสถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
 
 
 
 

1. ควรมีการยกเว้นทัศนมาตรและจักษุแพทย์ด้วย 
2. ร้านค้ามีอิสรภาพในการท าธุรกิจ หากจ าเป็น ร้านค้าที่ได้มาตรฐานอยู่แล้ว ควร

ได้รับใบอนุญาตโดยไม่กระทบธุรกิจ 
3. ควรเพิ่มในส่วนของทัศนมาตรด้วย 
4. ยังไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ให้บริการว่ามีรายละเอียดอย่างไร 
5. ธุรกิจขนาดใหญ่มีสาขามากกว่า2สาขาควรมี 
6. พนักงานมเีข้า-ออกบ่อย 

ตัวแทนจาก 4 ภาค 
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กลุ่มพฒันาสถานประกอบการ  กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 

กลุ่มพฒันากฎหมาย  กองกฎหมาย  
กรมสนบัสนนุบรกิารสุขภาพ 

19 ธันวาคม 2561 

ร่างกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานด้านสถานที่ 
ความปลอดภัย และการให้บริการในสถาน

ประกอบการเพื่อสุขภาพประเภทกิจการตรวจวัด
สายตาประกอบแว่น พ.ศ. .... 

 
ความคิดเห็น 

 
ผู้ให้ความเห็น 

ข้อ  22 ต้องมี การจัดท าทะ เบียนประวั ติ
ผู้รับบริการไว้เป็นหลักฐาน  

1. จ าเป็นมากมีอยู่แล้ว 
 

ตัวแทนจาก 4 ภาค 

ข้อ 23 ต้องแสดงรายการการให้บริการและ
อัตราค่าบริการไว้ในที่เปิดเผยและมองเห็นได้ง่าย 
หรือสามารถให้ตรวจสอบได้ตลอดเวลา ณ สถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพ  

1. ปกติในร้านค้าก็มีก าหนดราคาสินค้าอยู่แล้ว 
2. เพราแต่ละสถานที่ มีค่าใช้จ่ายค่าเช่ามาเกี่ยวข้อง 
3. ครอบคลุมถึงอัตราค่าวัดสายตาใหม่ 
4. รายละเอียดค่าใช้จ่ายเลนส์แต่ละยี่ห้อ (มีหลายยี่ห้อมาก)เยอะมากๆและมีการ

เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
 

ตัวแทนจาก 4 ภาค 

ข้อ  24 ต้องจัดการบริการ ให้ เป็น ไปตาม
หลักเกณฑ์และมาตรฐานการบริการตรวจวัด
สายตาประกอบแว่น โดยผู้ให้บริการ 

1. ต้องจัดการบริการเป็นไปตามมาตรฐานและมีระบบบ ารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานของเครื่องมือ 

ตัวแทนจาก 4 ภาค 

ข้อ 25 มีการก าหนดวัน เวลาเปิดและปิดของ
สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพที่ชัดเจนแน่นอน  

1. สมัยนี้มีการนัดหมาย 
2. ร้านตามตลาดนัดไม่เข้าเกณฑ ์

 
 

ตัวแทนจาก 4 ภาค 

ข้อ 26 ควรก าหนดให้มีเครื่องแบบส าหรับผู้
ให้บริการ โดยเป็นเครื่องแบบที่รัดกุม สุภาพ 
สะอาดเรียบร้อย และสะดวกต่อการปฏิบัติงาน 
และต้องมีป้ายชื่อผู้ให้บริการติดไว้ที่บริเวณหน้าอก 

1. ไม่จ าเป็นต้องมีเครื่องแบบ 
2. ใครเป็นผู้ก าหนดว่าต้องมีการแต่งกายหรือเครื่องแบบอย่างไร 
3. ร้านค้ามีแบบฟอร์มชุดพนักงานที่สุภาพ และน่าเชื่อถืออยู่แล้ว 
4. ส าหรับร้านแว่นตาขนาดเล็ก ไม่สะดวกให้มีเครื่องแบบ แต่เห็นด้วยกับการแต่งกาย

ที่รัดกุมและสุภาพเรียบร้อย 
5. คิดว่าควรเป็นข้อแนะน าไม่ใช่ข้อบังคับ 
6. ป้ายชื่อยังไม่สะดวก 

ตัวแทนจาก 4 ภาค 
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กลุ่มพฒันาสถานประกอบการ  กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 

กลุ่มพฒันากฎหมาย  กองกฎหมาย  
กรมสนบัสนนุบรกิารสุขภาพ 

19 ธันวาคม 2561 

ร่างกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานด้านสถานที่ 
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สายตาประกอบแว่น พ.ศ. .... 

 
ความคิดเห็น 

 
ผู้ให้ความเห็น 

7. เครื่องแบบอาจจะไม่จ าเป็น แต่ให้สะอาดเรียบร้อย 
8. แต่ไม่มีข้อก าหนดเกี่ยวกับมาตรฐานผู้ให้บริการ 
9. เป็นการเพ่ิมภาระให้กับผู้ให้บริการ 
10. แต่งกายรัดกุมเรียบร้อยก็พอ 
11. ควรขึ้นอยู่กับร้านก าหนด 

 
27 การประชาสัมพันธ์หรือการโฆษณาการ

ให้บริการของสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ จะต้อง
ไม่ท าให้บุคคลทั่วไปเข้าใจว่าสถานที่ดังกล่าวมีการให้
การบ าบัดรักษาพยาบาล อันอาจเป็นการฝ่าฝืน
กฎหมาย และข้อความโฆษณานั้นจะต้องไม่เป็นเท็จ
หรือโอ้อวดเกินความเป็นจริง 

1. บางร้านผู้ให้บริการเรียกตัวเองว่าหมอซึ่งไม่ควร 
 
 
 
 
 

ตัวแทนจาก 4 ภาค 
 

 ความคิดเห็นอื่นในประเด็น มาตรฐานด้านสถานที่ ความปลอดภัย และการให้บริการ 
1. ไม่มีประเด็นเรื่องเกี่ยวกับบุคคลที่ท างานในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ จึง

ควรมีการประชาพิจารณ์เพ่ือวิพากษ์ในเรื่องของคุณสมบัติและขอบเขตการท างานของร่าง
แว่นตาอีกครั้ง 

2. ควรเพิ่มเติมบทเฉพาะกาล เพื่อให้ผู้ประกอบการได้มีการเตรียมตัวก่อนที่จะมีผล
บังคับใช้ตามกฎหมาย เห็นควรให้เพิ่มเติมหลักสูตรการอบรมส าหรับผู้ให้บริการ 

3. อยากให้เพ่ิมบทลงโทษ 
4. ทุกข้อเป็นการพัฒนาและยกระดับร้านที่ให้บริการแว่นตาให้มีคุณภาพและ

มาตรฐานที่ดีข้ึน 
5. ไม่มีข้อก าหนดเกี่ยวกับมาตรฐานของผู้ที่ประกอบกิจการวัดสายตาในสถานที่ๆ
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19 ธันวาคม 2561 

ร่างกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานด้านสถานที่ 
ความปลอดภัย และการให้บริการในสถาน
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ความคิดเห็น 

 
ผู้ให้ความเห็น 

นั้น ไม่มีข้อก าหนดที่ครอบคุลมไปถึงหน่วยรถ แผงลอย หมอกระเป๋า หรือแม้กระทั่ง
ร้านแว่นออนไลน์ ท าให้ข้อกฎกระทรวงนี้มีช่องโหว่และไม่ครอบคลุม ขาดรายละเอียด
ในเรื่องของการควบคุมร้านแว่นอื่นๆท่ีไม่ใช่สถานที่ 

6. ให้มีส่วนร่วม ผ่านองค์กรอาชีพโดยตรง ที่ชมรมช่างแว่นตา(สมาคมช่างแว่นตา
แห่งประเทศไทย) 

7. ยังไม่มีรายละเอียดของผู้จะขึ้นทะเบียนว่ามีข้อก าหนดอย่างไร มีขั้นตอนอย่างไร ต้อง
อบรมหรือสอบอย่างไร มีค่าใช้จ่ายเท่าใด 

8. ระหว่างร้านแว่นตาที่เป็นกิจการตรวจวัดสายตาและหน่วยเร่ บูธต่างๆ ควรได้รับ
การบังคับจากกฎหมายนี้อย่างเท่าเทียม ไม่มียกเว้นใดๆ เพ่ือลดความได้เปรียบ
เสียเปรียบจากกฎหมายนี้ 

9. เห็นด้วยทุกประการ 
10. ควรมีข้อก าหนดของเครื่องมือพ้ืนฐานและการตรวจสอบความเสี่ยงของ

เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ 
11. ผู้ให้บริการที่ตรวจวัดสายตาที่ต้องผ่านการเรียน 300 ชั่วโมงและหลักสูตรใน

อนาคตที่จะเรียนที่ไหนก็ได้ ใช้อะไรมาเป็นมาตรฐานที่บอกว่าอบรมจบชั่วโมงท่านี้
เพียงพอแล้ว(ต่างประเทศต้องเรียนFull time 2ปี) 

12. ควรให้ผู้ประกอบการหรือภาครัฐจัดอบรมบุคลากรหรือผู้ให้บริการให้มีความรู้
พร้อมบริการตามมาตรฐานของสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพและมีใบรับรองวิชาชีพ 

13. เห็นด้วย 
14. อยากให้กระทรวงสาธารสุข ออกกฎหมายให้ร้านแว่นตามีความมาตรฐาน 
15. อยากให้กระทรวงสาธารณสุขยกระดับร้านแว่นตามีมาตรฐานให้มีคุณภาพมาก

ขึ้น 
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ผู้ให้ความเห็น 

16. อยากให้กระทรวงสาธารณสุข กรมสนับสนุนออกกฎหมายให้ร้านแว่นตามี
ความมาตรฐาน 

17. อยากให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพท าให้สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพหรือ
สถานประกอบการแว่นตามีมาตรฐาน 

18. อยากให้กระทรวงสาธารณสุข กรมสนับสนุนยกระดับร้านแว่นตาให้มีมาตรฐาน 
19. บางครั้งกฎหมายต้องมีความยืดหยุ่นต่อร้านค้าหรือผู้ประกอบการที่ท ามานาน

มากกว่า 20 ปีแล้วด้วย 
20.น่าจะเพ่ิมการอบรมใช้อุปกรณ์ 
21. ดีมากที่กระทรวงสาธารณสุขมาควบคุม แต่ก็ยังไม่เข้าใจในกฎหมายเพราะว่า

ขอเรียนรู้มากกว่านี้ 
22. เป็นการที่ดีที่ต้องท าให้ถูกต้อง แต่ร้านแว่นตาบางส่วนยังไม่มีความเข้าใจในข้อ

กฎหมายหลายอย่าง น่าจะมีเวลาให้มีการปรับตัวมากกว่านี้ 
 

 

 


