กรม สบส.เตือนคลินิกรับสมัครหมอแขวนป้าย มีโทษหนักทั้งจํา ทั้งปรับ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เตือนคลินิกทุกแห่ ง ห้ ามรับจ้ างแพทย์มาแขวนป้ ายเป็ นผู้ดาํ เนินการสถานพยาบาล
ชี้ท้งั เป็ นอันตรายต่อผู้รับบริการ และผิดกฎหมาย ผู้ฝ่าฝื นมีโทษทั้งจํา และปรับ อีกทั้ง อาจจะมีคาํ สั่งให้ ปิดสถานพยาบาล
อีกด้ วย
นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า แพทย์
ผู้ดาํ เนินการสถานพยาบาล ถือเป็ นบุคลากรของสถานพยาบาลเอกชน ทั้งโรงพยาบาล และคลินิก ซึ่งมีบทบาทสําคัญใน
การดูแล กํากับ การดําเนินงานของสถานพยาบาลให้ เป็ นไปตามมาตรฐานทางการแพทย์ อาทิ การควบคุมดูแลให้ แพทย์ผ้ ู
ให้ บริ ก ารประกอบวิ ช าชี พ ตามมาตรฐาน ควบคุ ม มิ ใ ห้ บุ ค คลอื่ น ที่ไ ม่ ใ ช่ ผ้ ู ป ระกอบวิ ช าชี พ มาประกอบวิ ช าชี พ ใน
สถานพยาบาล รวมถึง ดูแล ความสะอาด เรียบร้ อยของสถานพยาบาล หากขาดแพทย์ผ้ ูดาํ เนินการสถานพยาบาลไปแล้ ว
ก็อาจจะทําให้ เกิดผลกระทบต่อมาตรฐานการบริการ หรือผู้รับบริการ โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากรม สบส.ก็ได้ มีการ
กวดขั น ตรวจตรา และดํา เนิ น การการกั บ คลิ นิ ก ที่ ถู ก ร้ องเรี ย น ซึ่ ง พบว่ า ส่ วนใหญ่ มั ก จะไม่ มี แ พทย์ ผ้ ู ดํา เนิ น การ
สถานพยาบาลอยู่ ประจําที่คลินิกในขณะที่เกิดเหตุ แต่กม็ ีในบางกรณี ที่คลินิกจ้ างแพทย์ให้ มาเป็ นผู้ดาํ เนินการ โดยนํา
เพียงชื่อของแพทย์มาแขวนป้ ายแต่ไม่ มีแพทย์ผ้ ูดาํ เนินการอยู่ประจําที่คลินิกแต่อย่างใด ซึ่งการกระทําดังกล่าวย่อมทําให้
เกิดอันตรายต่อประชาชนที่เข้ ามารับบริการทางการแพทย์ ทั้งในด้ านสุขภาพ ร่ างกาย หรือในบางครั้งอาจรุนแรงถึงชีวิต
อีกทั้งยังเป็ นการฝ่ าฝื นกฎหมายสถานพยาบาล โดยกรม สบส.จะจัดทีมพนักงานเจ้ าหน้ าที่ เฝ้ าระวัง ตรวจตรา สื่อของ
สถานพยาบาลเอกชนที่มีการเผยแพร่ ผ่านสื่อโซเชียล เพื่อป้ องกันมิให้ มีการเชิญชวน หรือรับสมัครแพทย์ให้ แขวนป้ าย
เป็ นผู้ดาํ เนินการ หากพบแห่ งใดมีการรับจ้ างแพทย์มาแขวนป้ ายก็จะดําเนินการเอาผิดตามกฎหมาย ซึ่งมีโทษรุนแรงถึง
ขั้นจําและปรับ อีกทั้ง กรม สบส.อาจจะมีคาํ สั่งทางปกครองสั่งปิ ดสถานพยาบาลเป็ นการชั่วคราว หรือถาวรอีกด้ วย
ด้ าน ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรม สบส. กล่ าวต่ อว่ า กรม สบส.ขอเน้ นยํ้าให้ ผ้ ูประกอบกิจการ
คลินิกทุกแห่ง จัดให้ มีแพทย์ผ้ ูดาํ เนินการสถานพยาบาลอยู่ประจําที่คลินิกตลอดระยะเวลาทําการ หากไม่ปฏิบัติตามแล้ วผู้
ประกอบกิจการ ก็จะมีความผิดตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541 ซึ่งมีความผิดทางอาญา ต้ องระวางโทษ
จําคุก หรือปรับ หรือทั้งจําทั้งปรับ ส่วนแพทย์ท่ยี ินยอมให้ คลินิกนําชื่อมาแขวนป้ ายก็จะมีการดําเนินคดีด้านจริยธรรมทาง
การแพทย์ โดยแพทยสภา จึงขอให้ แพทย์ผ้ ู ดาํ เนินการทุกท่านปฏิบัติตนอย่ างถูกต้ อง เหมาะสม มีการปฏิบัติงานอยู่ ท่ี
คลินิกตลอดระยะเวลาทําการ เพื่อป้ องกันมิให้ เกิดเหตุไม่คาดคิดต่อประชาชนในการรับบริการทางการแพทย์ และสําหรับ
แพทย์รายใหม่ท่ตี ้ องการจะเป็ นผู้ดาํ เนินการสถานพยาบาลก็ขอให้ ย่ ืนเรื่องขออนุญาตจากผู้รับอนุญาต หากสถานพยาบาล
ตั้งอยู่ ในกรุงเทพฯ ก็ให้ ย่ ืนเรื่องกับศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ กรม สบส. แต่หากอยู่ต่างจังหวัดก็ให้ ย่ ืนเรื่องกับสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่ โดยในกรณีของคลินิกแพทย์หนึ่งท่านจะสามารถเป็ นผู้ดาํ เนินการได้ ไม่ เกิน 2 แห่ ง โดยวัน
เวลาปฏิบัติงานต้ องไม่ ซาํ้ ซ้ อนกัน และจะต้ องเผื่อระยะเวลาเดินทางด้ วย ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็น หรือมีเบาะแสการ
กระทําผิดมาตรฐานทางการแพทย์ ของโรงพยาบาลเอกชน หรื อคลินิก สามารถแจ้ งได้ ท่ีสายด่ วน กรม สบส. 1426
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