
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง  มาตรฐานการให้บริการของสถานพยาบาลโดยใชร้ะบบบรกิารการแพทย์ทางไกล  พ.ศ.  2564 

 
 

โดยเป็นการสมควรก าหนดมาตรฐานของสถานพยาบาลภาคเอกชนที่จะให้การบริการ 
โดยใช้ระบบบริการการแพทย์ทางไกล  เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของผู้รับบริการในสถานพยาบาลนั้น 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  6  วรรคหนึ่ง  และมาตรา  15  แห่งพระราชบัญญัติ
สถานพยาบาล  พ.ศ.  2541  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  โดยค าแนะน าของคณะกรรมการ
สถานพยาบาล  จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง  มาตรฐานการให้บริการ
ของสถานพยาบาลโดยใช้ระบบบริการการแพทย์ทางไกล” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ในประกาศนี้ 
“การบริการการแพทย์ทางไกล”  หมายความว่า  การให้บริการการแพทย์และสาธารณสุข 

ของสถานพยาบาลแก่ผู้ขอรับบริการโดยผู้ประกอบวิชาชีพด้วยระบบบริการการแพทย์ทางไกล   
เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปรึกษา  การตรวจ  การวินิจฉัย  การรักษา  การพยาบาล   
การป้องกันโรค  การส่งเสริมสุขภาพและการฟ้ืนฟูสภาพร่างกาย  และเพ่ือประโยชน์ส าหรับการศึกษา 
ต่อเนื่องของบุคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุข 

“ระบบบริการการแพทย์ทางไกล”  หมายความว่า  ระบบงานที่มีการน าดิจิทัลมาใช้ 
ในการให้บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขที่อยู่ต่างสถานที่ด้วยวิธีการส่งสัญญาณข้อมูลภาพ  
และเสียง  หรือวิธีการอื่นใด   

ข้อ 4 ผู้รับอนุญาตและผู้ด าเนินการสถานพยาบาล  ต้องจัดให้มีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ 
ในสถานพยาบาลที่ประสงค์จะให้บริการโดยระบบบริการการแพทย์ทางไกล 

(1) จัดให้มีผู้ประกอบวิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ  ที่ให้บริการในจ านวนที่เพียงพอ 
ต่อการให้บริการโดยตรงโดยไม่มีผลกระทบต่อการให้บริการหลักและตามที่แจ้งต่อผู้อนุญาต 

(2) จัดให้มีระบบบริการการแพทย์ทางไกลที่มีแผนและอุปกรณ์การสื่อสารโทรคมนาคม
เทคโนโลยี  ที่สามารถสื่อสารระหว่างกันได้อย่างชัดเจนระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ  ที่ใช้ในการให้บริการ
การแพทย์ทางไกลและมีมาตรฐานการรักษาความมั่นคงด้านสารสนเทศ 

้หนา   ๖

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๔



ข้อ 5 ผู้รับอนุญาตและผู้ด าเนินการสถานพยาบาล  ต้องยื่นแบบค าขอบริการเพ่ิมเติม
บริการการแพทย์ทางไกลของการให้บริการที่พัฒนาขึ้นในสถานพยาบาลต่อผู้อนุญาต  ตามแบบค าขอ
เปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานพยาบาลตามแบบ  ส.พ.  16 

ข้อ 6 ผู้รับอนุญาต  ผู้ด าเนินการ  และผู้ประกอบวิชาชีพที่ให้บริการต่อผู้รับบริการต้องเป็น
ผู้รับผิดชอบผลที่อาจเกิดขึ้นจากการให้บริการ  ทั้งนี้  การปรึกษาระหว่างผู้ประกอบวชิาชีพกับผู้ประกอบ
วิชาชีพด้วยกัน  หรือต่างวิชาชีพ  โดยมิได้กระท าต่อผู้รับบริการให้สามารถกระท าได้   ไม่ถือว่าเป็น 
การให้บริการการแพทย์ทางไกลตามประกาศนี้ 

ข้อ 7 ผู้รับอนุญาตและผู้ด าเนินการสถานพยาบาล   ต้องจัดให้มีการลงทะเบียน   
การบันทึกข้อมูล  การรายงานผลการให้บริการ  การตรวจสอบและการยืนยันกระบวนการการให้บริการ 
ระบบการแพทย์ทางไกลทุกขั้นตอน 

ข้อ 8 ผู้รับอนุญาตและผู้ด าเนินการสถานพยาบาล  ต้องควบคุมและดูแลผู้ประกอบวิชาชีพ  
ในสถานพยาบาลที่ให้บริการการแพทย์ทางไกล  ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพ
ของตน  และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

ข้อ 9 ผู้รับอนุญาตและผู้ด าเนินการสถานพยาบาล  ต้องจัดให้มีกระบวนการชี้แจง
รายละเอียดก่อนการให้บริการ  ขั้นตอนปฏิบัติ  ผลที่อาจเกิดขึ้นจากการให้บริการทุกด้านแก่ผู้รับบริการ
และความเสี่ยงต่อการรับบริการการแพทย์ทางไกล 

ข้อ 10 ผู้รับอนุญาตและผู้ด าเนินการสถานพยาบาล  ต้องจัดให้มีระบบเทคโนโลยี 
และเครื่องมือทางการแพทย์และการสื่อสารที่เพียงพอและเหมาะสม  รวมถึงการจัดการความเสี่ยง 
และควบคุมความผิดพลาดทางเทคโนโลยีการสื่อสารตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

ข้อ ๑๑ สถานพยาบาลที่ให้บริการด้วยระบบบริการการแพทย์ทางไกลอยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้
มีผลใช้บังคับ  ให้ด าเนินการยื่นแบบค าขอบริการเพ่ิมเตมิตามประกาศนีภ้ายในเก้าสิบวนันบัแตป่ระกาศนี้
มีผลใช้บังคับ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  18  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 

สาธิต  ปิตุเตชะ 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข  ปฏบิัตริาชการแทน 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสขุ 

้หนา   ๗

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๔



ประกาศแพทยสภา 
ท่ี  54/2563 

เรื่อง  แนวทางปฏิบัตกิารแพทย์ทางไกลหรือโทรเวช  (telemedicine)  และคลนิิกออนไลน ์
 
 

อาศัยมติคณะกรรมการแพทยสภาในการประชุมครั้งที่  7  /2563  วันที่  9  กรกฎาคม  2563  
คณะกรรมการแพทยสภาจึงออกประกาศ  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้ชื่อว่า  “ประกาศแพทยสภา  ท่ี  54/2563  เรื่อง  แนวทางปฏิบัติ
การแพทย์ทางไกลหรือโทรเวช  (telemedicine)  และคลินิกออนไลน์” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันถัดจากวันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ 3 ในประกาศนี้ 
“โทรเวช”  หรือ  “การแพทย์ทางไกล”  (telemedicine)  หมายความว่า  เป็นการส่งผ่าน 

หรือการสื่อสารเนื้อหาทางการแพทย์แผนปัจจุบันโดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมทั้งจากสถานพยาบาล
ภาครัฐและ/หรือเอกชนจากสถานที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่งโดยอาศัยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือให้
การปรึกษา  ค าแนะน า  แก่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม  หรือบุคคลอื่นใด  เพ่ือการด าเนินการทางการแพทย์ 
ในกรอบแห่งความรู้ทางวิชาชีพเวชกรรม  ตามภาวะ  วิสัย  และพฤติการณ์ที่เป็นอยู่  ทั้งนี้  โดยความ
รับผิดชอบของผู้ส่งผ่านหรือการสื่อสารเนื้อหาทางการแพทย์นั้น ๆ   

“สถานพยาบาล”  หมายความว่า  สถานพยาบาลที่เป็นของภาครัฐและ/หรือเอกชน  ที่จัดตั้งขึ้น 
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

“การให้บริบาลผ่านระบบบริบาลโทรเวช  หรือบริบาลการแพทย์ทางไกล”  หมายความว่า   
การด าเนินการโดย  “โทรเวช”  หรือ  “การแพทย์ทางไกล”   

“ผู้ให้บริบาล”  หมายความว่า  ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่ให้บริบาลโดยโทรเวช  หรือ  
การแพทย์ทางไกล  (telemedicine)  ซึ่งต้องรับผลอันไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นด้วย 

“ผู้รับบริบาล”  หมายความว่า  บุคคลที่ได้รับ  “โทรเวช”  หรือ  “การแพทย์ทางไกล”
(telemedicine)   

“คลินิกออนไลน์”  หมายถึง  สถานพยาบาลตามที่กฎหมายก าหนด   
“การบริบาล”  หมายความว่า  กระบวนการเพ่ือผลแห่ง  “โทรเวช”  หรือ  “การแพทย์ทางไกล”   

(telemedicine)   
ข้อ 4 การให้บริบาลผ่านระบบบริบาลโทรเวช  หรือบริบาลการแพทย์ทางไกล  จะต้อง

เป็นไปตาม   
(1) เกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา  พ.ศ.  2555   

้หนา   ๕๒

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๖๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กรกฎาคม   ๒๕๖๓



(2) เกณฑ์ความรู้ความสามารถในการประเมินเพ่ือรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม  
พ.ศ.  2555  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  พ.ศ.  2563 

(3) เกณฑ์หรือแนวทางที่แพทยสภาก าหนดขึ้นตามกรอบแห่งกฎหมายวิชาชีพเวชกรรม 
ข้อ 5 ผู้ให้บริบาลจ าเป็นต้องกระท าการ  ดังนี้ 
(1) ต้องปฏิบัติการทางการแพทย์ตามข้อ  4  อย่างเคร่งครัด 
(2) ควรได้เรียนรู้เทคนิคที่จ าเป็น  ตลอดจนข้อจ ากัดของโทรเวชหรือการแพทย์ทางไกล  

(telemedicine)   
ข้อ 6 ผู้ให้บริบาลและผู้รับบริบาลพึงตระหนักรู้  และต้องรับทราบถึงข้อจ ากัดด้านเทคโนโลยี 

และอิเล็กทรอนิกส์  โดยจ าต้องรับทราบถึง 
(1) ข้อเท็จจริงทางการแพทย์ที่ปรากฏตามค าประกาศสิทธิและข้อพึงปฏิบัติของผู้ป่วย   

ที่ประกาศเมื่อ  12  สิงหาคม  2558  ในข้อ  7  และข้อเท็จจริงทางการแพทย์อื่นที่อาจมีขึ้นในเวลาต่อมา  
เช่น  ความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ  ในแต่ละวิทยาลัยหรือราชวิทยาลัย 

(2) เฉพาะบางโรคหรือบางภาวะเท่านั้นที่เหมาะสมในการใช้โทรเวชหรือการแพทย์ทางไกล  
(telemedicine)   

(3) สิทธิของผู้ให้บริบาลและผู้รับบริบาล  ในการปฏิเสธการใช้โทรเวชหรือการแพทย์ทางไกล
(telemedicine)   

(4) การใช้เครื่องมือหรอืโปรแกรมหรอืปัญญาประดษิฐ์  (artificial  intelligence  AI)  ร่วมกบั
การใช้โทรเวชหรือการแพทย์ทางไกล  (telemedicine)  จ าต้องเป็นไปตามกฎหมายเฉพาะ  เช่น  กฎหมาย 
ที่เกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์  กฎหมายที่เกี่ยวกับยา  เป็นต้น   

ข้อ 7 นอกจากข้อจ ากัดตามข้อ  6  แล้วโทรเวชหรือการแพทย์ทางไกล  (telemedicine)  
ผู้ให้บริบาลและผู้รับบริบาล  ต้องทราบว่ากิจกรรมที่ด าเนินการผ่านระบบสารสนเทศ  มีความเสี่ยงจาก
ระบบสารสนเทศด้วย  จึงต้องท าภายใต้ระบบสารสนเทศที่มีมาตรฐานและความปลอดภัยด้านสารเทศ   
ที่เป็นสากล  และได้รับการดูแลให้พร้อมใช้งาน  และพร้อมรับการตรวจสอบ  อันประกอบด้วย
สาระส าคัญคือ   

(1) การยืนยันตัวตนของผู้ให้บริบาลว่าเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมจริงและได้ด าเนินการ
ภายใต้มาตรฐานด้านสารสนเทศ  ของโรงพยาบาลหรือสถานบริบาล  ภายใต้มาตรฐานที่กฎหมายเฉพาะ
เรื่องก าหนดไว้ 

(2) การยืนยันตัวตนของผู้รับบริบาล  จากระบบการให้บริบาลผ่านระบบบริบาลโทรเวช   
หรือบริบาลการแพทย์ทางไกล  (telemedicine)  ควรด าเนินการภายใต้มาตรฐานด้านสารสนเทศ   
ที่หน่วยงานรับผิดชอบที่ก ากับดูแลเรื่องการยืนยันตัวบุคคลของรัฐเป็นผู้ก าหนด 
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(3) ระบบสารสนเทศที่ใช้ด าเนินการโทรเวช  ต้องได้รับมาตรฐานความปลอดภัยสารสนเทศ  
และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์   พ.ศ.  2562  และพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล  พ.ศ.  2562  หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ข้อ 8 คลินิกออนไลน์  และการให้บริบาลผ่านระบบบริบาลโทรเวช  หรือบริบาลการแพทย์
ทางไกล  (telemedicine)  จ าเป็นต้องด าเนินการผ่านสถานพยาบาลเท่านั้น 

ข้อ 9 การปรึกษาระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือบุคลากรสาธารณสุขอื่นที่มี   
กฎหมายอื่นก าหนดไว้เป็นการเฉพาะ  ไม่ถือว่าเป็นการให้บริบาลโทรเวชหรือการแพทย์ทางไกล 
ตามประกาศนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  9  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 

ศาสตราจารยเ์กียรติคุณสมศรี  เผ่าสวัสดิ ์
นายกแพทยสภา 
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