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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เร่ือง  การกําหนดลักษณะของสถานพยาบาลและมาตรฐานซึ่งได้รับ 
การยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  5  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล  พ.ศ.  2541  
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาล  (ฉบับที่  4)  พ.ศ.  2559  และมาตรา  ๖  วรรคหนึ่ง  
แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล  พ.ศ.  ๒๕๔๑  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยคําแนะนํา  
ของคณะกรรมการสถานพยาบาล  จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศน้ีเรียกว่า  “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เร่ือง  การกําหนดลักษณะ   
ของสถานพยาบาลและมาตรฐานซ่ึงได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ในประกาศฉบับนี้ 
“สถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน”  หมายความว่า  สถานพยาบาลประเภทคลินิก  

หรือที่ เรียกชื่ออย่างอื่นแต่ดําเนินงานลักษณะเดียวกัน  เช่น  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล  
ศูนย์บริการสาธารณสุข  ศูนย์สุขภาพชุมชน  เป็นต้น 

“สถานพยาบาลประเภทท่ีรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน”  หมายความว่า  สถานพยาบาลประเภทโรงพยาบาล  
หรือที่เรียกชื่ออย่างอื่นแต่ดําเนินงานลักษณะเดียวกัน  เช่น  สถาบัน  ศูนย์  เป็นต้น 

ข้อ 4 สถานพยาบาลซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับของพระราชบัญญัติสถานพยาบาล  
พ.ศ.  2541  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาล  (ฉบับที่  4)  พ.ศ.  2559  หมายถึง  
สถานพยาบาลซึ่งดําเนินการโดยกระทรวง  ทบวง  กรม  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจ  
สถาบันการศึกษาของรัฐ  หน่วยงานอื่นของรัฐ  สภากาชาดไทย 

ข้อ 5 ให้สถานพยาบาลมีลักษณะโดยทั่วไป  และลักษณะการให้บริการ  ดังต่อไปนี้   
(1) มีความปลอดภัย  มีความสะดวก  และเหมาะสมต่อผู้ให้บริการและผู้รับบริการ  ในการ

ประกอบวิชาชีพตามประเภทและสาขานั้น ๆ 
(2) ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยควบคุมอาคาร   
(3) ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 
(4) ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง 
(๕) ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม   
(6) ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 
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ข้อ 6 สถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน  ต้องได้มาตรฐาน  ดังต่อไปนี้ 
(1) จัดให้มีเคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้  ยาและเวชภัณฑ์ตามแต่ละแผนก  หรือประเภทการให้บริการ  

ตามหมวด  2  แห่งกฎกระทรวงกําหนดชนิดและจํานวนเคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้  ยา  และเวชภัณฑ์   
หรือยานพาหนะที่จําเป็นประจําสถานพยาบาล  พ.ศ.  2558   

(2) ผู้ประกอบวิชาชีพหรือผู้ประกอบโรคศิลปะต้องได้มาตรฐานการประกอบวิชาชีพ   
หรือการประกอบโรคศิลปะที่สภาวิชาชีพหรือคณะกรรมการวิชาชีพกําหนดหรือประกาศกระทรวง
สาธารณสุขกําหนด 

ข้อ 7 สถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนประเภททั่วไป  ได้แก่  สถานพยาบาล   
ซึ่งให้บริการด้านการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยด้วยโรคท่ัวไป  มิได้จํากัดเฉพาะโรคใดโรคหนึ่ง  โดยต้อง
ประกอบด้วยหน่วยบริการและระบบสนับสนุนการให้บริการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) แผนกเวชระเบียน   
(๒) แผนกผู้ป่วยนอก   
(๓) แผนกผู้ป่วยใน   
(๔) แผนกผู้ป่วยฉุกเฉิน  
(๕) แผนกเภสัชกรรม 
(6) ระบบรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน   
(7) ระบบควบคุมการติดเชื้อ   
(8) ระบบไฟฟ้าสํารอง   
(9) ระบบน้ําสํารอง   

(10) จัดให้มีบริการชันสูตร 
(11) จัดให้มีบริการรังสีวิทยา 
(๑3) แผนกบริการ  หรือหน่วยบริการ  หรือระบบสนับสนุนการให้บริการอื่น   
ข้อ 8 สถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนประเภทเฉพาะทาง  ได้แก่  สถานพยาบาล  

ที่จัดให้มีการประกอบวิชาชีพเฉพาะทางด้านเวชกรรม  โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม  และผู้ประกอบ
วิชาชีพนั้น  ต้องได้รับวุฒิบัตร  หรือหนังสืออนุมัติบัตรจากแพทยสภา  เช่น  โรงพยาบาลเฉพาะทางหู  ตา  
คอ  จมูก  โรงพยาบาลเฉพาะทางทรวงอก  โรงพยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร็ง  เป็นต้น  โดยต้อง
ประกอบด้วยหน่วยบริการและระบบสนับสนุนการให้บริการ  ตามที่หน่วยงานกระทรวง  ทบวง  กรม  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจ  สถาบันการศึกษาของรัฐ  หน่วยงานอื่นของรัฐ  สภากาชาดไทย  
ประกาศกําหนด 
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ข้อ 9 สถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนประเภทเฉพาะประเภทผู้ป่วย  ได้แก่  
สถานพยาบาลที่จัดให้ มีการประกอบวิชาชีพตามลักษณะเฉพาะประเภทผู้ ป่วย  ซึ่ งดําเนินการ   
โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม  เช่น  ผู้ป่วยเรื้อรัง  ผู้ป่วยจิตเวช  ผู้สูงอายุ  แม่และเด็ก  บําบัดยาเสพติด  
เป็นต้น  โดยต้องประกอบด้วยหน่วยบริการและระบบสนับสนุนการให้บริการ  ตามที่หน่วยงานกระทรวง  
ทบวง  กรม  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจ  สถาบันการศึกษาของรัฐ  หน่วยงานอื่นของรัฐ  
สภากาชาดไทย  ประกาศกําหนด 

ข้อ 10 สถานพยาบาลประเภทที่ รับผู้ ป่วยไว้ค้างคืนประเภทเฉพาะด้านวิชาชีพ  ได้แก่  
สถานพยาบาลที่จัดให้มีผู้ประกอบวิชาชีพตามด้านนั้น ๆ  เช่น  ทันตกรรม  การพยาบาลและการผดุงครรภ์  
กายภาพบําบัด  การแพทย์แผนไทย  เป็นต้น  โดยต้องประกอบด้วยหน่วยบริการและระบบสนับสนุน  
การให้บริการ  ตามที่หน่วยงานกระทรวง  ทบวง  กรม  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจ  
สถาบันการศึกษาของรัฐ  หน่วยงานอื่นของรัฐ  สภากาชาดไทย  ประกาศกําหนด 

ข้อ 11 สถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน  ต้องจัดให้มีเคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้  ยา  
และเวชภัณฑ์ทั่วไปที่จําเป็น  ในจํานวนที่เหมาะสมและเพียงพอ  ดังต่อไปนี้ 

(1) ตู้หรือชั้นหรืออุปกรณ์เก็บเวชระเบียนที่ ม่ันคง  ปลอดภัย  และต้องจัดให้เป็นระเบียบ  
สามารถค้นหาได้ง่าย  หรือถ้าเป็นระบบคอมพิวเตอร์ต้องจัดให้มีระบบข้อมูลสํารองเพื่อป้องกันข้อมูลสูญหาย  
ซึ่งอาจจัดแยกเป็นแผนกเวชระเบียนโดยเฉพาะก็ได้ 

(๒) ตู้หรือชั้นเก็บยาและเวชภัณฑ์อื่น 
(๓) เคร่ืองใช้ทั่วไปท่ีใช้ในการตรวจรักษาและบริการ  เช่น  โต๊ะ  เก้าอี้  ที่นั่งพักรอของผู้ป่วย  

เตียงตรวจโรค  และอ่างฟอกมือชนิดที่ไม่ใช้มือเปิดปิดน้ํา 
(๔) เคร่ืองมืออุปกรณ์และเวชภัณฑ์สําหรับควบคุมการติดเชื้อในกรณีที่จําเป็นต้องใช้  เช่น  

เคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ในการทําความสะอาด  หม้อต้ม  หม้อนึ่ง  ตู้ที่ มิดชิดสําหรับเก็บเคร่ืองมือ   
ที่ปราศจากเชื้อแล้ว  และมีเคร่ืองมือที่พร้อมใช้งาน  เช่น  ภาชนะบรรจุมูลฝอยทั่วไป  และภาชนะบรรจุ
มูลฝอยติดเชื้อ 

(๕) อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน  ได้แก่  ถุงบีบลมเพื่อช่วยหายใจพร้อมหน้ากากครอบ   
ช่วยการหายใจ  ยาและเวชภัณฑ์อื่นที่ใช้ในการรักษาและช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน 

(6) ชุดตรวจโรคและชุดให้การรักษาทั่วไปตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ 
(7) ยาและเวชภัณฑ์อื่นที่จําเป็น  โดยมีจํานวนรายการและปริมาณท่ีเพียงพอ 
(8) ตู้เย็นสําหรับเก็บยาหรือเวชภัณฑ์อื่น 
(9) ในกรณีที่มีวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท  หรือยาเสพติดให้โทษ  ให้มีสถานที่หรือตู้เก็บ  

ที่ม่ันคงและปลอดภัยมีกุญแจปิดและเปดิอย่างมีประสิทธิภาพ 



 หน้า   ๑๗ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๘๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   เมษายน   ๒๕๖๑ 
 

 
 

ข้อ 12 สถานพยาบาล  ซึ่งดําเนินการโดยกระทรวง  ทบวง  กรม  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
รัฐวิสาหกิจ  สถาบันการศึกษาของรัฐ  หน่วยงานอ่ืนของรัฐ  สภากาชาดไทย  ต้องดําเนินการให้เป็นไป  
ตามประกาศนี้ภายในหนึ่งปี  นับแต่วันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับและให้แจ้งอธิบดีกรมสนับสนุน  
บริการสุขภาพทราบภายใน  30  วัน 

ข้อ 13 สถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนประเภทเฉพาะทาง  ประเภทเฉพาะ  
ประเภทผู้ป่วยและประเภทเฉพาะด้านวิชาชีพ  ซึ่งดําเนินการโดยกระทรวง  ทบวง  กรม  องค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจ  สถาบันการศึกษาของรัฐ  หน่วยงานอื่นของรัฐ  สภากาชาดไทย  ต้องดําเนินการ  
ให้ เป็นไปตามประกาศน้ีภายในสองปี  นับแต่วันที่ประกาศฉบับนี้ มีผลใช้บังคับและให้แจ้งอธิบดี 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพทราบภายใน  30  วัน 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๐  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

ปิยะสกล  สกลสัตยาทร 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 


