
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

กฎกระทรวง 
กําหนดชนิดและจํานวนเครื่องมือ เครื่องใช้ ยาและเวชภัณฑ์ 

หรือยานพาหนะที่จําเป็นประจําสถานพยาบาล 
พ.ศ. ๒๕๕๘๑ 

   
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๘ (๓) และมาตรา ๓๕ (๒) 
แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออก
กฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ 

 
ข้อ ๑  ให้ยกเลิกกฎกระทรวงว่าด้วยชนิดและจํานวนเครื่องมือ เครื่องใช้ ยาและ

เวชภัณฑ์ หรือยานพาหนะที่จําเป็นประจําสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 
ข้อ ๒  ในกฎกระทรวงนี้ 
“สถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน” หมายความว่า สถานพยาบาล

ประเภทคลินิกตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกําหนดลักษณะของสถานพยาบาล และลักษณะการ
ให้บริการของสถานพยาบาล 

“สถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน” หมายความว่า สถานพยาบาล
ประเภทโรงพยาบาลตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกําหนดลักษณะของสถานพยาบาล และลักษณะการ
ให้บริการของสถานพยาบาล 

 
หมวด ๑ 

เครื่องมือ เครื่องใช้ ยาและเวชภัณฑ์ที่จําเป็นประจําสถานพยาบาล 
ประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน 

   
 

ข้อ ๓  คลินิกต้องจัดให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้ ยาและเวชภัณฑ์ทั่วไปท่ีจําเป็น ใน
จํานวนที่เหมาะสมและเพียงพอ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ตู้หรือชั้นหรืออุปกรณ์เก็บเวชระเบียนที่มั่นคง ปลอดภัย และต้องจัดให้เป็น
ระเบียบสามารถค้นหาได้ง่าย หรือถ้าเป็นระบบคอมพิวเตอร์ต้องจัดให้มีระบบข้อมูลสํารองเพื่อป้องกัน
ข้อมูลสูญหาย ซึ่งอาจจัดแยกเป็นแผนกเวชระเบียนโดยเฉพาะก็ได้ 

(๒) ตู้หรือชั้นเก็บยาและเวชภัณฑ์อ่ืน 
(๓) เครื่องใช้ทั่วไปที่ใช้ในการตรวจรักษาและบริการ เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี ที่นั่งพักรอของ

ผู้ป่วย เตียงตรวจโรค และอ่างฟอกมือชนิดที่ไม่ใช้มือเปิดปิดน้ํา 
(๔) เครื่องมืออุปกรณ์และเวชภัณฑ์สําหรับควบคุมการติดเชื้อในกรณีที่จําเป็นต้องใช้ 

เช่น เครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการทําความสะอาด หม้อต้ม หม้อนึ่ง หม้อนึ่งอบความดันที่มี

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒/ตอนที่ ๒๖ ก/หน้า ๓๓/๒ เมษายน ๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อ ตู้ที่มิดชิดสําหรับเก็บเครื่องมือที่ปราศจากเชื้อแล้ว และมีเครื่องมือที่พร้อม
ใช้งาน เช่น ภาชนะบรรจุมูลฝอยทั่วไป และภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ 

(๕) อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน ได้แก่ ถุงบีบลมเพื่อช่วยหายใจพร้อมหน้ากาก
ครอบช่วยการหายใจ ยาและเวชภัณฑ์อ่ืนที่ใช้ในการรักษา และช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินตามลักษณะ
ของคลินิก 

 
ข้อ ๔  คลินิกต้องจัดให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้ ยาและเวชภัณฑ์เฉพาะที่จําเป็น ประจํา

คลินิกตามลักษณะของคลินิก ในจํานวนที่เหมาะสมและเพียงพอ ดังต่อไปนี้ 
(๑) คลินิกเวชกรรม ต้องจัดให้มี 

(ก) ชุดตรวจโรคและชุดให้การรักษาทั่วไปตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ 
(ข) ยาและเวชภัณฑ์อ่ืนที่จําเป็น โดยมีจํานวนรายการและปริมาณที่เพียงพอ 
(ค) ตู้เย็นสําหรับเก็บยาหรือเวชภัณฑ์อ่ืน 
(ง) ในกรณีที่มีวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท หรือยาเสพติดให้โทษ ให้มี

สถานที่หรือตู้เก็บที่มั่นคงและปลอดภัย มีกุญแจปิดและเปิดอย่างมีประสิทธิภาพ 
(จ) อุปกรณ์การนับเม็ดยาอย่างน้อยสองชุด 

(๒) คลินิกทันตกรรม ต้องจัดให้มี 
(ก) ยูนิตทําฟัน ประกอบด้วย ระบบให้แสงสว่าง ระบบเครื่องกรอฟัน ระบบดูด

น้ําลาย ระบบน้ําบ้วนปาก และเก้าอ้ีคนไข้ 
(ข) เก้าอ้ีทันตแพทย์ และเก้าอ้ีผู้ช่วยทันตแพทย์ 
(ค) เครื่องเอกซเรย์ฟันที่ได้มาตรฐานทางการแพทย์ 
(ง) หม้อนึ่งอบความดันที่มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อ 
(จ) ชุดตรวจฟัน อุดฟัน ถอนฟัน ชุดศัลยกรรมช่องปาก ชุดรักษาคลองรากฟัน 

ชุดรักษาโรคเหงือก ชุดทันตกรรมประดิษฐ์ เครื่องขูดหินน้ําลาย และเครื่องมืออุปกรณ์อ่ืนตาม
มาตรฐานการประกอบวิชาชีพ 

(๓) คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ต้องจัดให้มี 
(ก) ชุดตรวจโรคและชุดให้การรักษาทั่วไปตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ 
(ข) ชุดตรวจครรภ์ ชุดทําคลอด ชุดตรวจหลังคลอด และเครื่องฟังเสียงหัวใจเด็ก 
(ค) เตียงตรวจครรภ์ 
(ง) ยาและเวชภัณฑ์อ่ืนที่จําเป็น โดยมีจํานวนรายการและปริมาณที่เพียงพอ

ตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ 
(จ) ตู้เย็นสําหรับเก็บยาหรือเวชภัณฑ์อ่ืน 
(ฉ) อุปกรณ์การนับเม็ดยาอย่างน้อยสองชุด 

(๔) คลินิกกายภาพบําบัดต้องจัดให้มี 
(ก )  เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ ใช้ ในการตรวจประเมิน และวินิจฉัยทาง

กายภาพบําบัด เช่น โกนิโอมิเตอร์ สายวัดความยาว เครื่องวัดความดัน และหูฟัง 
(ข ) เครื่องมือหรืออุปกรณ์กายภาพบําบัด รวมทั้งเครื่องมือไฟฟ้า และ

อิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ 
(๕) คลินิกเทคนิคการแพทย์ ต้องจัดให้มี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(ก) เครื่องมือตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ และน้ํายาตามมาตรฐานการ
ประกอบวิชาชีพของประเภทของการตรวจวิเคราะห์ที่ให้บริการ 

(ข) ตู้เย็นสําหรับเก็บรักษาสิ่งตัวอย่างและน้ํายาสําหรับการตรวจวิเคราะห์ 
(๖) คลินิกการแพทย์แผนไทย ต้องจัดให้มี 

(ก) เครื่องมือการตรวจวินิจฉัยตามกรรมวิธีการแพทย์แผนไทยที่สภาการแพทย์
แผนไทยกําหนดหรือรับรอง 

(ข) ชุดเครื่องมือและอุปกรณ์การนวดไทยที่ได้มาตรฐานตามกรรมวิธีการแพทย์
แผนไทยที่สภาการแพทย์แผนไทยกําหนดหรือรับรอง ในกรณีที่มีบริการ 

(ค) ชุดเครื่องมือและอุปกรณ์การอบสมุนไพรไทยที่ได้มาตรฐานตามกรรมวิธี
การแพทย์แผนไทยที่สภาการแพทย์แผนไทยกําหนดหรือรับรอง ในกรณีที่มีบริการ 

(๗) คลินิกการประกอบโรคศิลปะ ต้องจัดให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้ ยาและเวชภัณฑ์ 
หรือยานพาหนะที่จําเป็นตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ผู้อนุญาตประกาศกําหนดโดย
คําแนะนําของคณะกรรมการสถานพยาบาล 

(๘) คลินิกเฉพาะทาง ต้องจัดให้มี 
(ก) ชุดอุปกรณ์เช่นเดียวกับคลินิกลักษณะนั้น ๆ 
(ข) เครื่องมือ อุปกรณ์ ยาและเวชภัณฑ์สําหรับบริการเฉพาะในสาขาที่ขอ

อนุญาตให้บริการ 
(๙) สหคลินิกต้องจัดให้มีเครื่องมือ อุปกรณ์ ยาและเวชภัณฑ์ครบถ้วนตามลักษณะ

ของคลินิกที่ขออนุญาตให้บริการ 
 

หมวด ๒ 
เครื่องมือ เครื่องใช้ ยาและเวชภัณฑ์ หรือยานพาหนะที่จําเป็นประจํา 

สถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน 
   

 
ข้อ ๕  โรงพยาบาลต้องจัดให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้ ยาและเวชภัณฑ์ทั่วไปท่ีจําเป็น

ประจําหน่วยบริการและระบบสนับสนุนการให้บริการ ในจํานวนที่เหมาะสมและเพียงพอ ดังต่อไปนี้ 
(๑) เครื่องมือและเครื่องใช้ทั่วไปในแต่ละหน่วยบริการ เช่น โต๊ะ ตู้ เตียง เก้าอ้ี อ่าง

ฟอกมือชนิดไม่ใช้มือเปิดปิดน้ํา ภาชนะบรรจุมูลฝอยทั่วไป และภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ 
(๒) เครื่องมือ เครื่องใช้ ยาและเวชภัณฑ์ ที่ต้องจัดให้มีในแต่ละหน่วยบริการต้อง

เหมาะสมกับลักษณะการให้บริการ 
(๓) รถเข็นนอนและรถเข็นนั่งสําหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วย 
 
ข้อ ๖  โรงพยาบาลทั่วไปต้องจัดให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้ ยาและเวชภัณฑ์ และ

ยานพาหนะเฉพาะที่จําเป็นประจําแต่ละหน่วยบริการและระบบสนับสนุนการให้บริการ ในจํานวนที่
เหมาะสมและเพียงพอ ดังต่อไปนี้ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(๑) แผนกเวชระเบียน ต้องจัดให้มีตู้หรือชั้นหรืออุปกรณ์เก็บเวชระเบียนที่มั่นคง 
ปลอดภัย และต้องจัดให้เป็นระเบียบสามารถค้นหาได้ง่าย หรือถ้าเป็นระบบคอมพิวเตอร์ต้องจัดให้มี
ระบบข้อมูลสํารองเพื่อป้องกันข้อมูลสูญหาย 

(๒) แผนกผู้ป่วยนอก ต้องจัดให้มี 
(ก) ชุดตรวจโรคทั่วไปและชุดตรวจโรคเฉพาะทาง 
(ข) ชุดอุปกรณ์ ยาและเวชภัณฑ์ในการช่วยฟ้ืนคืนชีพ 
(ค) เครื่องดูดเสมหะ ออกซิเจนและอุปกรณ์ช่วยหายใจ 
(ง) เครื่องชั่งน้ําหนักและที่วัดส่วนสูงของร่างกาย 

(๓) แผนกผู้ป่วยใน ต้องจัดให้มี 
(ก) อุปกรณ์ประจําหน่วยบริการ ได้แก่ ชุดอุปกรณ์ ยาและเวชภัณฑ์ในการช่วย

ฟ้ืนคืนชีพ ชุดทําแผลฉีดยา ชุดให้ยาผู้ป่วย ตู้เก็บเวชภัณฑ์ที่เหมาะสม และชุดตรวจร่างกายเบื้องต้น 
(ข) อุปกรณ์ประจําเตียงและห้องผู้ป่วย ได้แก่ เตียงที่ได้มาตรฐานทางการแพทย์

เครื่องดูดเสมหะ ออกซิเจนและอุปกรณ์ช่วยหายใจ และมีระบบเรียกพยาบาล 
(๔) แผนกผู้ป่วยฉุกเฉิน ต้องจัดให้มี 

(ก) ชุดตรวจโรคทั่วไป 
(ข) ชุดอุปกรณ์ ยาและเวชภัณฑ์ในการช่วยฟ้ืนคืนชีพ 
(ค) เครื่องกระตุกหัวใจ 
(ง) เครื่องดูดเสมหะ ออกซิเจนและอุปกรณ์ช่วยหายใจ 
(จ) ชุดใส่ท่อหายใจ และช่วยหายใจ 
(ฉ) ชุดและอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาล เช่น การล้างสารพิษ การดามกระดูก

เบื้องต้น ชุดห้ามเลือด และชุดล้างท้อง 
(ช) ชุดรักษาฉุกเฉิน เช่น ชุดเจาะปอด ชุดเจาะคอ ชุดให้น้ําเกลือโดยทางผ่าเส้น

เลือดและโคมไฟส่องเฉพาะที่ 
(ซ) อ่างฟอกมือชนิดที่ไม่ใช้มือเปิดปิดน้ํา 
(ฌ) ระบบไฟฟ้าและแสงสว่างสํารอง 

(๕) แผนกเภสัชกรรม ต้องจัดให้มี 
(ก) ตู้เย็นสําหรับเก็บยาหรือเวชภัณฑ์อ่ืนหรือตู้ที่ต้องควบคุมอุณหภูมิพร้อม

เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิและความช้ืนสัมพัทธ์ 
(ข) ในกรณีที่มีวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท หรือยาเสพติดให้โทษ ให้มี

สถานที่หรือตู้เก็บที่มีกุญแจปิดและเปิดอย่างมีประสิทธิภาพ 
(ค) อุปกรณ์การนับเม็ดยาอย่างน้อยสองชุด 
(ง) ตู้หรือชั้นเก็บยาและเวชภัณฑ์อ่ืน 

(๖) แผนกกายภาพบําบัด ต้องจัดให้มี 
(ก )  เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ ใช้ ในการตรวจประเมิน และวินิจฉัยทาง

กายภาพบําบัด เช่น โกนิโอมิเตอร์ สายวัดความยาว เครื่องวัดความดัน และหูฟัง 
(ข) เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการทํากายภาพบําบัด รวมถึงเครื่องมือไฟฟ้า 

และอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ 
(๗) แผนกเทคนิคการแพทย์ ต้องจัดให้มี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(ก) เครื่องมือตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการและน้ํายาตามมาตรฐานการ
ประกอบวิชาชีพของประเภทการตรวจวิเคราะห์ที่ให้บริการ 

(ข) ตู้เย็นสําหรับเก็บรักษาสิ่งตัวอย่างและน้ํายาสําหรับการตรวจวิเคราะห์ 
(๘) แผนกรังสีวิทยา ต้องจัดให้มี 

(ก) อุปกรณ์วัดและป้องกันอันตรายจากรังสี 
(ข) เครื่องเอกซเรย์ที่ได้มาตรฐานทางการแพทย์ 
(ค) ชุดอุปกรณ์ ยาและเวชภัณฑ์ในการช่วยฟ้ืนคืนชีพอย่างน้อยหนึ่งชุด 
(ง) เครื่องล้างฟิล์ม 
(จ) ตู้อ่านฟิล์มหรืออุปกรณ์อ่านฟิล์มระบบดิจิทัล 
(ฉ) เครื่องดูดเสมหะ ออกซิเจนและอุปกรณ์ช่วยหายใจ 
(ช) ระบบไฟสัญญาณเตือนขณะเครื่องเอกซเรย์ทํางาน 

(๙) แผนกผ่าตัด ต้องจัดให้มี 
(ก) เตียงและโคมไฟผ่าตัดแบบมาตรฐานใช้ในการผ่าตัดทุกห้องที่ใช้งานผ่าตัด 
(ข) เครื่องดมยาสลบที่ได้มาตรฐานทางการแพทย์ และระบบแก๊สทางการแพทย์

ซึ่งมีสัญญาณเตือนอันตรายทุกห้องที่ขออนุญาตใช้งาน 
(ค) ถังออกซิเจนและเครื่องดูดเสมหะสํารองพร้อมใช้งาน 
(ง) ชุดอุปกรณ์ ยาและเวชภัณฑ์ในการช่วยฟ้ืนคืนชีพทุกห้อง 
(จ) เครื่องมือผ่าตัดที่ได้มาตรฐานทางการแพทย์และเพียงพอสําหรับการผ่าตัด

ตามสาขาโรค 
(ฉ) อ่างฟอกมือชนิดที่ไม่ใช้มือเปิดปิดน้ํา 
(ช) ตู้เสื้อผ้าและบริเวณสําหรับเจ้าหน้าที่เปลี่ยนเสื้อผ้าและรองเท้า 
(ซ) ระบบไฟฟ้าและแสงสว่างสํารอง 

(๑๐) แผนกสูติกรรม ต้องจัดให้มี 
(ก) เตียงทําคลอดและโคมไฟ 
(ข) เตียงรอคลอดอย่างน้อยหนึ่งเตียงต่อเตียงทําคลอดหนึ่งเตียง 
(ค) เตียงทารกแรกเกิด 
(ง) ชุดอุปกรณ์ ยาและเวชภัณฑ์ในการช่วยฟ้ืนคืนชีพทุกห้อง 
(จ) ระบบแก๊สทางการแพทย์ เครื่องดูดเสมหะและอุปกรณ์ช่วยหายใจ 
(ฉ) เครื่องมือทําคลอดจํานวนที่เพียงพอและได้มาตรฐานทางการแพทย์ 
(ช) เครื่องตรวจสัญญาณชีพทารกในครรภ์ 
(ซ) อ่างฟอกมือชนิดที่ไม่ใช้มือเปิดปิดน้ํา 
(ฌ) อ่างอาบน้ําทารก 
(ญ) เครื่องชั่งน้ําหนักทารกแรกเกิด 

(๑๑) ระบบรถรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน ต้องได้รับอนุญาตให้ใช้งานจากสํานักงานตํารวจ
แห่งชาติ และต้องจัดให้มี 

(ก) ไฟสัญญาณฉุกเฉินสีน้ําเงินติดต้ังบนหลังคารถ 
(ข) เปลเคลื่อนย้ายผู้ป่วย 
(ค) เครื่องดูดเสมหะ ออกซิเจนและอุปกรณ์ช่วยหายใจ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(ง) ชุดอุปกรณ์ ยาและเวชภัณฑ์ในการช่วยฟ้ืนคืนชีพประจํารถ 
(จ) ชุดห้ามเลือด เย็บแผล และทําแผล 

(๑๒) ระบบควบคุมการติดเชื้อ ต้องจัดให้มี 
(ก) เครื่องมือและอุปกรณ์ในการทําความสะอาด 
(ข) อ่างและบริเวณที่เพียงพอสําหรับล้างและเตรียมเครื่องมือ 
(ค) หม้อต้ม หม้อนึ่ง หรือหม้อนึ่งอบความดันหรือระบบฆ่าเชื้อด้วยแก๊สที่มี

ประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อ 
(ง) ตู้ที่มิดชิดสําหรับเก็บเครื่องมือที่ปราศจากเชื้อแล้ว และมีเครื่องมือที่พร้อม

ใช้งาน 
(จ) ตู้เสื้อผ้าและบริเวณสําหรับเจ้าหน้าที่เปลี่ยนเสื้อผ้าและรองเท้า 
(ฉ) อุปกรณ์สําหรับตรวจสอบประสิทธิภาพการปราศจากเชื้อ 
(ช) รถเข็นรับส่งสิ่งของสะอาด 
(ซ) รถเข็นรับส่งสิ่งของใช้แล้ว 

(๑๓) ระบบบําบัดน้ําเสียต้องจัดให้มีมาตรฐานที่กําหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการ
นั้น 

(๑๔) ระบบไฟฟ้าสํารองต้องจัดให้มีเครื่องกําเนิดไฟฟ้ามีกําลังเพียงพอสําหรับ
อุปกรณ์ที่จําเป็นและติดต้ังไฟแสงสว่างฉุกเฉินตามจุดที่จําเป็น 

(๑๕) ระบบน้ําสํารองต้องจัดให้มีที่เก็บกักน้ําสํารองขนาดที่เพียงพอสําหรับการใช้ที่
จําเป็น 

ในกรณีที่มีหน่วยบริการและระบบสนับสนุนการให้บริการอ่ืนเพิ่มเติมจากวรรคหนึ่ง 
โรงพยาบาลทั่วไปต้องจัดให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้ ยาและเวชภัณฑ์เฉพาะที่จําเป็นประจําแต่ละหน่วย
บริการและระบบสนับสนุนการให้บริการเพิ่มเติม ในจํานวนที่เหมาะสมและเพียงพอ ดังต่อไปนี้ 

(๑) หอผู้ป่วยหนัก ต้องจัดให้มี 
(ก) หน่วยปฏิบัติการพยาบาล 
(ข) ชุดอุปกรณ์ ยาและเวชภัณฑ์ในการช่วยฟ้ืนคืนชีพอย่างน้อยหนึ่งชุด และ

เพิ่มขึ้นหนึ่งชุดทุก ๆ ห้าเตียง 
(ค) เครื่องตรวจสอบการเต้นของหัวใจอย่างน้อยหนึ่งเครื่องต่อสองเตียง 
(ง) เครื่องช่วยหายใจอย่างน้อยหนึ่งเครื่อง และเพิ่มขึ้นหนึ่งเครื่องทุก ๆ สาม

เตียง 
(จ) เครื่องกระตุกหัวใจ 
(ฉ) เครื่องดูดเสมหะ ออกซิเจนและอุปกรณ์ช่วยหายใจครบทุกเตียง 
(ช) เตียงนอนแบบมาตรฐาน ซึ่งปรับศีรษะและปลายเท้าสูงตํ่าได้ 
(ซ) ระบบเรียกพยาบาลประจําเตียงผู้ป่วย 

(๒) ห้องให้การรักษาต้องจัดให้มีเตียง และอุปกรณ์ทําแผล ฉีดยา ใส่เฝือก ให้เลือด
และให้น้ําเกลือ 

(๓) ห้องผ่าตัดเล็กต้องจัดให้มีเตียงและโคมไฟผ่าตัด ชุดเครื่องมือผ่าตัดทั่วไป ตู้เก็บ
อุปกรณ์ปราศจากเชื้อ และระบบไฟฟ้าและแสงสว่างสํารอง 

(๔) ห้องตรวจภายในและขูดมดลูก ต้องจัดให้มี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(ก) ชุดอุปกรณ์ ยาและเวชภัณฑ์ในการช่วยฟ้ืนคืนชีพผู้ป่วยอย่างน้อยหนึ่งชุด 
(ข) เครื่องดูดเสมหะ ออกซิเจนและอุปกรณ์ช่วยหายใจ โคมไฟหรืออุปกรณ์แสง

สว่างเพื่อการตรวจภายใน 
(ค) เตียงสําหรับใช้ตรวจภายในและใช้ขูดมดลูก 
(ง) ชุดตรวจภายในและขูดมดลูกที่ได้มาตรฐานทางการแพทย์ 
(จ) อ่างฟอกมือชนิดที่ไม่ใช้มือเปิดปิดน้ํา 

(๕) ห้องทารกหลังคลอด ต้องจัดให้มี 
(ก) เตียงทารกหลังคลอด และตู้อบทารกคลอดก่อนกําหนด 
(ข) เครื่องดูดเสมหะ ออกซิเจนและอุปกรณ์ช่วยหายใจ 
(ค) อ่างอาบน้ําทารก 
(ง) เครื่องรักษาทารกตัวเหลืองด้วยแสง 

(๖) ห้องทันตกรรม ต้องจัดให้มี 
(ก) ยูนิตทําฟัน ประกอบด้วยระบบให้แสงสว่าง ระบบเครื่องกรอฟัน ระบบดูด

น้ําลาย ระบบน้ําบ้วนปาก และเก้าอ้ีคนไข้ 
(ข) เก้าอ้ีทันตแพทย์ และเก้าอ้ีผู้ช่วยทันตแพทย์ 
(ค) เครื่องเอกซเรย์ฟันที่ได้มาตรฐานทางการแพทย์ 
(ง) หม้อนึ่งอบความดันที่มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อ 
(จ) ชุดตรวจฟัน อุดฟัน ถอนฟัน ชุดศัลยกรรมช่องปาก ชุดรักษาคลองรากฟัน 

ชุดรักษาโรคเหงือก ชุดทันตกรรมประดิษฐ์ เครื่องขูดหินน้ําลาย และเครื่องมืออุปกรณ์อ่ืนตาม
มาตรฐานการประกอบวิชาชีพ 

(๗) ห้องไตเทียม ต้องจัดให้มี 
(ก) เครื่องล้างไต 
(ข) เครื่องผลิตน้ําสําหรับล้างไต 
(ค) ชุดอุปกรณ์ ยาและเวชภัณฑ์ในการช่วยฟ้ืนคืนชีพ 
(ง) เครื่องดูดเสมหะ ออกซิเจนและอุปกรณ์ช่วยหายใจ 
(จ) เครื่องกระตุกหัวใจประจําโรงพยาบาลที่สามารถนํามาใช้ได้โดยสะดวก 

(๘) ห้องซักฟอก ต้องจัดให้มี 
(ก) อุปกรณ์ซักรีด 
(ข) อุปกรณ์ซักฟอกผ้าติดเชื้อ 
(ค) ตู้เก็บเสื้อผ้า 
(ง) อุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อต่อผู้ปฏิบัติงาน 

(๙) ห้องโภชนาการ ต้องจัดให้มี 
(ก) โต๊ะเตรียมอาหารที่สะอาด 
(ข) อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบอาหารและจัดส่งอาหารที่ถูก

สุขลักษณะ 
(ค) อุปกรณ์ระบายอากาศ เครื่องดูดควัน และอุปกรณ์ป้องกันแมลงและสัตว์

รบกวน 
(ง) ตู้เก็บอาหารที่สะอาดและมิดชิด 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(จ) เครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ตามหลักสุขาภิบาลอาหาร 
(๑๐) ห้องพักศพที่ให้บริการเก็บศพต้ังแต่ย่ีสิบสี่ช่ัวโมงขึ้นไป ต้องจัดให้มี 

(ก) ตู้เย็นสําหรับเก็บศพ 
(ข) รถเข็นศพ 

(๑๑) ยานพาหนะสําหรับให้บริการนอกโรงพยาบาลต้องมีมาตรฐาน ดังต่อไปนี้ 
(ก) รถเอกซเรย์เคลื่อนที่ต้องมีเครื่องเอกซเรย์เพื่อการตรวจวินิจฉัย พร้อม

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากรังสีที่ได้รับอนุญาตจากสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ หรือหน่วยงานอ่ืนที่
ได้รับมอบหมาย และหากมีการให้บริการชันสูตรร่วมด้วย ต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่ผู้อนุญาต
ประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการสถานพยาบาล 

(ข) รถทันตกรรมที่ได้มาตรฐานตามที่ผู้อนุญาตประกาศกําหนดโดยคําแนะนํา
ของคณะกรรมการสถานพยาบาล 

(ค) รถปฏิบัติการชันสูตรที่ได้มาตรฐานตามที่ผู้อนุญาตประกาศกําหนดโดย
คําแนะนําของคณะกรรมการสถานพยาบาล 

 
ข้อ ๗  โรงพยาบาลทันตกรรมต้องจัดให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้ ยาและเวชภัณฑ์ และ

ยานพาหนะเฉพาะที่จําเป็นประจําแต่ละหน่วยบริการและระบบสนับสนุนการให้บริการ ในจํานวนที่
เหมาะสมและเพียงพอ ดังต่อไปนี้ 

(๑) แผนกเวชระเบียนต้องจัดให้มีตู้หรือชั้นหรืออุปกรณ์เก็บเวชระเบียนที่มั่นคง 
ปลอดภัย และต้องจัดให้เป็นระเบียบสามารถค้นหาได้ง่าย หรือถ้าเป็นระบบคอมพิวเตอร์ต้องจัดให้มี
ระบบข้อมูลสํารองเพื่อป้องกันข้อมูลสูญหาย 

(๒) แผนกผู้ป่วยนอก ต้องจัดให้มี 
(ก) ยูนิตทําฟัน ประกอบด้วย ระบบให้แสงสว่าง ระบบเครื่องกรอฟัน ระบบดูด

น้ําลาย ระบบน้ําบ้วนปาก และเก้าอ้ีคนไข้ 
(ข) เก้าอ้ีทันตแพทย์ และเก้าอ้ีผู้ช่วยทันตแพทย์ 
(ค) เครื่องเอกซเรย์ฟันที่ได้มาตรฐานทางการแพทย์ 
(ง) หม้อนึ่งอบความดันที่มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อ 
(จ) ชุดตรวจฟัน อุดฟัน ถอนฟัน ชุดศัลยกรรมช่องปาก ชุดรักษาคลองรากฟัน 

ชุดรักษาโรคเหงือก ชุดทันตกรรมประดิษฐ์ เครื่องขูดหินน้ําลาย และเครื่องมืออุปกรณ์อ่ืนตาม
มาตรฐานการประกอบวิชาชีพ 

(๓) แผนกผู้ป่วยใน ต้องจัดให้มี 
(ก) อุปกรณ์ประจําหน่วยบริการ ได้แก่ ชุดอุปกรณ์ ยาและเวชภัณฑ์ในการช่วย

ฟ้ืนคืนชีพ ชุดให้ยาผู้ป่วย และตู้เก็บเวชภัณฑ์ 
(ข) อุปกรณ์ประจําเตียงและห้องผู้ป่วย ได้แก่ เตียงที่ได้มาตรฐานทางการแพทย์ 

เครื่องดูดเสมหะ ออกซิเจนและอุปกรณ์ช่วยหายใจ และระบบเรียกพยาบาล 
(๔) แผนกเภสัชกรรม ต้องจัดให้มี 

(ก) ตู้เย็นสําหรับเก็บยาหรือเวชภัณฑ์อ่ืนหรือตู้ที่ต้องควบคุมอุณหภูมิ พร้อม
เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิและความช้ืนสัมพัทธ์ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(ข) ในกรณีที่มีวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท หรือยาเสพติดให้โทษ ให้มี
สถานที่หรือตู้เก็บที่มีกุญแจปิดและเปิดอย่างมีประสิทธิภาพ 

(ค) อุปกรณ์การนับเม็ดยาอย่างน้อยสองชุด 
(ง) ตู้หรือชั้นเก็บยาและเวชภัณฑ์อ่ืน 

(๕) แผนกรังสีวิทยา ต้องจัดให้มี 
(ก) อุปกรณ์วัดและป้องกันอันตรายจากรังสี 
(ข) เครื่องเอกซเรย์ที่ได้มาตรฐานทางการแพทย์ 
(ค) ชุดอุปกรณ์ ยาและเวชภัณฑ์ในการช่วยฟ้ืนคืนชีพอย่างน้อยหนึ่งชุด 
(ง) เครื่องล้างฟิล์ม 
(จ) ตู้อ่านฟิล์มหรืออุปกรณ์อ่านฟิล์มระบบดิจิทัล 
(ฉ) เครื่องดูดเสมหะ ออกซิเจนและอุปกรณ์ช่วยหายใจ 
(ช) ระบบไฟสัญญาณเตือนขณะเครื่องเอกซเรย์ทํางาน 

(๖) แผนกผ่าตัด ต้องจัดให้มี 
(ก) เตียงและโคมไฟผ่าตัดแบบมาตรฐานใช้ในการผ่าตัดประจําทุกห้องที่ใช้งาน

ผ่าตัด 
(ข) เครื่องดมยาสลบที่ได้มาตรฐานทางการแพทย์และระบบแก๊สทางการแพทย์

ซึ่งมีสัญญาณเตือนอันตรายทุกห้องที่ขออนุญาตใช้งาน 
(ค) ถังออกซิเจนและเครื่องดูดเสมหะสํารองพร้อมใช้งาน 
(ง) ชุดอุปกรณ์ ยาและเวชภัณฑ์ในการช่วยฟ้ืนคืนชีพทุกห้อง 
(จ) เครื่องมือผ่าตัดที่ได้มาตรฐานทางการแพทย์และเพียงพอสําหรับการผ่าตัด

ตามสาขาโรค 
(ฉ) อ่างฟอกมือชนิดที่ไม่ใช้มือเปิดปิดน้ํา 
(ช) ตู้เสื้อผ้าและบริเวณสําหรับเจ้าหน้าที่เปลี่ยนเสื้อผ้าและรองเท้า 
(ซ) ระบบไฟฟ้าและแสงสว่างสํารอง 

(๗) ระบบรถรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน ต้องได้รับอนุญาตให้ใช้งานจากสํานักงานตํารวจ
แห่งชาติ และต้องจัดให้มี 

(ก) ไฟสัญญาณฉุกเฉินสีน้ําเงินติดต้ังบนหลังคารถ 
(ข) เปลเคลื่อนย้ายผู้ป่วย 
(ค) เครื่องดูดเสมหะ ออกซิเจนและอุปกรณ์ช่วยหายใจ 
(ง) ชุดอุปกรณ์ ยาและเวชภัณฑ์ในการช่วยฟ้ืนคืนชีพประจํารถ 
(จ) ชุดห้ามเลือด เย็บแผล และทําแผล 

(๘) ระบบควบคุมการติดเชื้อ ต้องจัดให้มี 
(ก) เครื่องมือและอุปกรณ์ในการทําความสะอาด 
(ข) อ่างและบริเวณที่เพียงพอสําหรับล้างและเตรียมเครื่องมือ 
(ค) หม้อต้ม หม้อนึ่ง หรือหม้อนึ่งอบความดันที่มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อ 
(ง) ตู้ที่มิดชิดสําหรับเก็บเครื่องมือที่ปราศจากเชื้อแล้ว และมีเครื่องมือที่พร้อมใช้

งาน 
(จ) ตู้เสื้อผ้าและบริเวณสําหรับเจ้าหน้าที่เปลี่ยนเสื้อผ้าและรองเท้า 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(ฉ) อุปกรณ์สําหรับตรวจสอบประสิทธิภาพการปราศจากเชื้อ 
(ช) รถเข็นรับส่งสิ่งของสะอาด 
(ซ) รถเข็นรับส่งสิ่งของใช้แล้ว 

(๙) ระบบบําบัดน้ําเสียต้องจัดให้มีมาตรฐานที่กําหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 
(๑๐) ระบบไฟฟ้าสํารองต้องจัดให้มีเครื่องกําเนิดไฟฟ้ามีกําลังเพียงพอสําหรับ

อุปกรณ์ที่จําเป็น และติดต้ังไฟแสงสว่างฉุกเฉินตามจุดที่จําเป็น 
(๑๑) ระบบน้ําสํารองต้องจัดให้มีที่เก็บกักน้ําสํารองขนาดที่เพียงพอสําหรับการใช้ที่

จําเป็น 
ในกรณีที่มีหน่วยบริการและระบบสนับสนุนการให้บริการอ่ืนเพิ่มเติมจากวรรคหนึ่ง 

โรงพยาบาลทันตกรรมต้องจัดให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้ ยาและเวชภัณฑ์เฉพาะที่จําเป็นประจําแต่ละ
หน่วยบริการและระบบสนับสนุนการให้บริการเพิ่มเติม ในจํานวนที่ เหมาะสมและเพียงพอ
เช่นเดียวกับที่กําหนดไว้ในข้อ ๖ วรรคสอง โดยอนุโลม 

 
ข้อ ๘  โรงพยาบาลการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ต้องจัดให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้ 

ยา และเวชภัณฑ์ และยานพาหนะเฉพาะที่จําเป็นประจําแต่ละหน่วยบริการที่เป็นแผนกบริการประจํา 
ในจํานวนที่เหมาะสมและเพียงพอ ดังต่อไปนี้ 

(๑) แผนกเวชระเบียนต้องจัดให้มีตู้หรือชั้นหรืออุปกรณ์เก็บเวชระเบียนที่มั่นคง 
ปลอดภัย และต้องจัดให้เป็นระเบียบสามารถค้นหาได้ง่าย หรือถ้าเป็นระบบคอมพิวเตอร์ต้องจัดให้มี
ระบบข้อมูลสํารองเพื่อป้องกันข้อมูลสูญหาย 

(๒) แผนกผู้ป่วยนอก ต้องจัดให้มี 
(ก) ชุดตรวจโรคและชุดให้การรักษาทั่วไปตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ 
(ข) ชุดตรวจครรภ์ ชุดทําคลอด ชุดตรวจหลังคลอด และเครื่องฟังเสียงหัวใจเด็ก 
(ค) เตียงตรวจครรภ์ 
(ง) ยาและเวชภัณฑ์อ่ืนที่จําเป็น โดยมีจํานวนรายการและปริมาณที่เพียงพอ

ตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ 
(จ) ตู้เย็นสําหรับเก็บยาหรือเวชภัณฑ์อ่ืน 
(ฉ) อุปกรณ์การนับเม็ดยาอย่างน้อยสองชุด 

(๓) แผนกผู้ป่วยใน ต้องจัดให้มี 
(ก) อุปกรณ์ประจําหน่วยบริการ ได้แก่ ชุดอุปกรณ์ ยาและเวชภัณฑ์ในการช่วย

ฟ้ืนคืนชีพชุดให้ยาผู้ป่วย และตู้เก็บเวชภัณฑ์ 
(ข) อุปกรณ์ประจําเตียงและห้องผู้ป่วย ได้แก่ เตียงที่ได้มาตรฐานทางการแพทย์ 

เครื่องดูดเสมหะ ออกซิเจนและอุปกรณ์ช่วยหายใจ และระบบเรียกพยาบาล 
(๔) แผนกสูติกรรม ต้องจัดให้มี 

(ก) เตียงรอคลอดอย่างน้อยหนึ่งเตียงต่อเตียงทําคลอดหนึ่งเตียง 
(ข) เตียงทําคลอดและโคมไฟ 
(ค) เครื่องดูดเสมหะ ออกซิเจนและอุปกรณ์ช่วยหายใจ 
(ง) เครื่องมือทําคลอดจํานวนที่เพียงพอและได้มาตรฐานทางการแพทย์ 
(จ) เครื่องตรวจครรภ์ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(ฉ) เตียงทารกแรกเกิด 
(ช) อ่างฟอกมือชนิดที่ไม่ใช้มือเปิดปิดน้ํา 
(ซ) อุปกรณ์สําหรับอาบน้ําทารก 
(ฌ) ชุดอุปกรณ์ ยาและเวชภัณฑ์ในการช่วยฟ้ืนคืนชีพที่นํามาใช้ได้โดยสะดวก 
(ญ) เครื่องตรวจสัญญาณชีพทารกในครรภ์ 

(๕) ระบบรถรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน ต้องได้รับอนุญาตให้ใช้งานจากสํานักงานตํารวจ
แห่งชาติ และต้องจัดให้มี 

(ก) ไฟสัญญาณฉุกเฉินสีน้ําเงินติดต้ังบนหลังคารถ 
(ข) เปลเคลื่อนย้ายผู้ป่วย 
(ค) เครื่องดูดเสมหะ ออกซิเจนและอุปกรณ์ช่วยหายใจ 
(ง) ชุดอุปกรณ์ ยาและเวชภัณฑ์ในการช่วยฟ้ืนคืนชีพประจํารถ 
(จ) ชุดห้ามเลือด เย็บแผล และทําแผล 

(๖) ระบบควบคุมการติดเชื้อ ต้องจัดให้มี 
(ก) เครื่องมือและอุปกรณ์ในการทําความสะอาด 
(ข) อ่างและบริเวณที่เพียงพอสําหรับล้างและเตรียมเครื่องมือ 
(ค) หม้อต้ม หม้อนึ่ง หรือหม้อนึ่งอบความดันที่มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อ 
(ง) ตู้ที่มิดชิดสําหรับเก็บเครื่องมือที่ปราศจากเชื้อแล้ว และมีเครื่องมือที่พร้อมใช้

งาน 
(จ) ตู้เสื้อผ้าและบริเวณสําหรับเจ้าหน้าที่เปลี่ยนเสื้อผ้าและรองเท้า 
(ฉ) อุปกรณ์สําหรับตรวจสอบประสิทธิภาพการปราศจากเชื้อ 
(ช) รถเข็นรับส่งสิ่งของสะอาด 
(ซ) รถเข็นรับส่งสิ่งของใช้แล้ว 

(๗) ระบบบําบัดน้ําเสียต้องจัดให้มีมาตรฐานที่กําหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 
(๘) ระบบไฟฟ้าสํารองต้องจัดให้มีเครื่องกําเนิดไฟฟ้ามีกําลังเพียงพอสําหรับอุปกรณ์

ที่จําเป็นและติดต้ังไฟแสงสว่างฉุกเฉินตามจุดที่จําเป็น 
(๙) ระบบน้ําสํารองต้องจัดให้มีที่เก็บกักน้ําสํารองขนาดที่เพียงพอสําหรับการใช้ที่

จําเป็น 
ในกรณีที่มีหน่วยบริการและระบบสนับสนุนการให้บริการอ่ืนเพิ่มเติมจากวรรคหนึ่ง 

โรงพยาบาลการพยาบาลและการผดุงครรภ์ต้องจัดให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้ ยาและเวชภัณฑ์เฉพาะที่
จําเป็นประจําแต่ละหน่วยบริการและระบบสนับสนุนการให้บริการเพิ่มเติม ในจํานวนที่เหมาะสมและ
เพียงพอเช่นเดียวกับที่กําหนดไว้ในข้อ ๖ วรรคสอง โดยอนุโลม 

 
ข้อ ๙  โรงพยาบาลกายภาพบําบัดต้องจัดให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้ ยาและเวชภัณฑ์

และยานพาหนะเฉพาะที่จําเป็นประจําแต่ละหน่วยบริการและระบบสนับสนุนการให้บริการ ใน
จํานวนที่เหมาะสมและเพียงพอ ดังต่อไปนี้ 

(๑) แผนกเวชระเบียนต้องจัดให้มี ตู้ ช้ัน หรืออุปกรณ์เก็บเวชระเบียนที่มั่นคง 
ปลอดภัย และต้องจัดให้เป็นระเบียบสามารถค้นหาได้ง่าย หรือถ้าเป็นระบบคอมพิวเตอร์ต้องจัดให้มี
ระบบข้อมูลสํารองเพื่อป้องกันข้อมูลสูญหาย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(๒) แผนกผู้ป่วยนอก ต้องจัดให้มี 
(ก )  เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ ใช้ ในการตรวจประเมิน และวินิจฉัยทาง

กายภาพบําบัด เช่น โกนิโอมิเตอร์ สายวัดความยาว เครื่องวัดความดัน และหูฟัง 
(ข ) เครื่องมือหรืออุปกรณ์กายภาพบําบัด รวมทั้งเครื่องมือไฟฟ้า และ

อิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ 
(๓) แผนกผู้ป่วยใน ต้องจัดให้มี 

(ก) อุปกรณ์ประจําหน่วยบริการ ได้แก่ ชุดอุปกรณ์ ยาและเวชภัณฑ์ในการช่วย
ฟ้ืนคืนชีพ ชุดให้ยาผู้ป่วย และตู้เก็บเวชภัณฑ์ที่เหมาะสม 

(ข) อุปกรณ์ประจําเตียงและห้องผู้ป่วย ได้แก่ เตียงที่ได้มาตรฐานทางการแพทย์ 
เครื่องดูดเสมหะ ออกซิเจนและอุปกรณ์ช่วยหายใจ และมีระบบเรียกพยาบาล 

(๔) ระบบรถรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน ต้องได้รับอนุญาตให้ใช้งานจากสํานักงานตํารวจ
แห่งชาติ และต้องจัดให้มี 

(ก) ไฟสัญญาณฉุกเฉินสีน้ําเงินติดต้ังบนหลังคารถ 
(ข) เปลเคลื่อนย้ายผู้ป่วย 
(ค) เครื่องดูดเสมหะ ออกซิเจนและอุปกรณ์ช่วยหายใจ 
(ง) ชุดอุปกรณ์ ยาและเวชภัณฑ์ในการช่วยฟ้ืนคืนชีพประจํารถ 
(จ) ชุดห้ามเลือด เย็บแผล และทําแผล 

(๕) ระบบควบคุมการติดเชื้อ ต้องจัดให้มี 
(ก) เครื่องมือและอุปกรณ์ในการทําความสะอาด 
(ข) อ่างและบริเวณที่เพียงพอสําหรับล้างและเตรียมเครื่องมือ 
(ค) หม้อต้ม หม้อนึ่ง หรือหม้อนึ่งอบความดันที่มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อ 
(ง) ตู้ที่มิดชิดสําหรับเก็บเครื่องมือที่ปราศจากเชื้อแล้ว และมีเครื่องมือที่พร้อมใช้

งาน 
(จ) ตู้เสื้อผ้าและบริเวณสําหรับเจ้าหน้าที่เปลี่ยนเสื้อผ้าและรองเท้า 
(ฉ) อุปกรณ์สําหรับตรวจสอบประสิทธิภาพการปราศจากเชื้อ 
(ช) รถเข็นรับส่งสิ่งของสะอาด 
(ซ) รถเข็นรับส่งสิ่งของใช้แล้ว 

(๖) ระบบบําบัดน้ําเสียต้องจัดให้มีมาตรฐานที่กําหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 
(๗) ระบบไฟฟ้าสํารองต้องจัดให้มีเครื่องกําเนิดไฟฟ้ามีกําลังเพียงพอสําหรับอุปกรณ์

ที่จําเป็นและติดต้ังไฟแสงสว่างฉุกเฉินตามจุดที่จําเป็น 
(๘) ระบบน้ําสํารองต้องจัดให้มีที่เก็บกักน้ําสํารองขนาดที่เพียงพอสําหรับการใช้ที่

จําเป็น 
ในกรณีที่มีหน่วยบริการและระบบสนับสนุนการให้บริการอ่ืนเพิ่มเติมจากวรรคหนึ่ง 

โรงพยาบาลกายภาพบําบัดต้องจัดให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้ ยาและเวชภัณฑ์เฉพาะที่จําเป็นประจําแต่
ละหน่วยบริการและระบบสนับสนุนการให้บริการเพิ่มเติม ในจํานวนที่เหมาะสมและเพียงพอ
เช่นเดียวกับที่กําหนดไว้ในข้อ ๖ วรรคสอง โดยอนุโลม 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ข้อ ๑๐  โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยต้องจัดให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้ ยาและ
เวชภัณฑ์และยานพาหนะเฉพาะที่จําเป็นประจําแต่ละหน่วยบริการและระบบสนับสนุนการให้บริการ 
ในจํานวนที่เหมาะสมและเพียงพอ ดังต่อไปนี้ 

(๑) แผนกเวชระเบียนต้องจัดให้มีตู้หรือชั้นหรืออุปกรณ์เก็บเวชระเบียนที่มั่นคง 
ปลอดภัย และต้องจัดให้เป็นระเบียบสามารถค้นหาได้ง่าย หรือถ้าเป็นระบบคอมพิวเตอร์ต้องจัดให้มี
ระบบข้อมูลสํารองเพื่อป้องกันข้อมูลสูญหาย 

(๒) แผนกผู้ป่วยนอก ต้องจัดให้มี 
(ก) เครื่องมือการตรวจวินิจฉัยตามกรรมวิธีการแพทย์แผนไทยที่สภาการแพทย์

แผนไทยกําหนดหรือรับรอง 
(ข) ชุดเครื่องมือและอุปกรณ์การนวดไทยที่ได้มาตรฐานตามกรรมวิธีการแพทย์

แผนไทยที่สภาการแพทย์แผนไทยกําหนดหรือรับรอง 
(ค) ชุดเครื่องมือและอุปกรณ์การอบสมุนไพรไทยได้มาตรฐานตามกรรมวิธี

การแพทย์แผนไทยที่สภาการแพทย์แผนไทยกําหนดหรือรับรอง 
(ง) เครื่องดูดเสมหะ ออกซิเจนและอุปกรณ์ช่วยหายใจ 
(จ) เครื่องชั่งน้ําหนักและที่วัดส่วนสูงของร่างกาย 

(๓) แผนกผู้ป่วยใน ต้องจัดให้มี 
(ก) อุปกรณ์ประจําหน่วยบริการ ได้แก่ ชุดอุปกรณ์ ยาและเวชภัณฑ์ ชุดให้ยา

ผู้ป่วยและตู้เก็บเวชภัณฑ์ที่เหมาะสม 
(ข) อุปกรณ์ประจําเตียงและห้องผู้ป่วย ได้แก่ เตียงที่ได้มาตรฐานทางการแพทย์ 

เครื่องดูดเสมหะ ออกซิเจนและอุปกรณ์ช่วยหายใจ 
(๔) แผนกเภสัชกรรมไทย ต้องจัดให้มี 

(ก) ตู้เก็บยาแผนไทย 
(ข) เครื่องชั่งตวงวัดยา 
(ค) เครื่องตอกเม็ดยาและเครื่องบรรจุแคปซูลยา 

(๕) แผนกการผดุงครรภ์ไทยต้องจัดให้มี 
(ก) เตียงตรวจครรภ์ 
(ข) อุปกรณ์และยาแผนไทยที่ใช้สําหรับการผดุงครรภ์ 

(๖) ระบบรถรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน ต้องได้รับอนุญาตให้ใช้งานจากสํานักงานตํารวจ
แห่งชาติ และต้องจัดให้มี 

(ก) ไฟสัญญาณฉุกเฉินสีน้ําเงินติดต้ังบนหลังคารถ 
(ข) เปลเคลื่อนย้ายผู้ป่วย 
(ค) เครื่องดูดเสมหะ ออกซิเจนและอุปกรณ์ช่วยหายใจ 
(ง) ชุดอุปกรณ์ ยาและเวชภัณฑ์ประจํารถ 

(๗) ระบบควบคุมการติดเชื้อ ต้องจัดให้มี 
(ก) เครื่องมือและอุปกรณ์ในการทําความสะอาด 
(ข) อ่างและบริเวณที่เพียงพอสําหรับล้างและเตรียมเครื่องมือ 
(ค) หม้อต้ม หม้อนึ่ง หรือหม้อนึ่งอบความดันที่มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(ง) ตู้ที่มิดชิดสําหรับเก็บเครื่องมือที่ปราศจากเชื้อแล้ว และมีเครื่องมือที่พร้อมใช้
งาน 

(จ) ตู้เสื้อผ้าและบริเวณสําหรับเจ้าหน้าที่เปลี่ยนเสื้อผ้าและรองเท้า 
(ฉ) อุปกรณ์สําหรับตรวจสอบประสิทธิภาพการปราศจากเชื้อ 
(ช) รถเข็นรับส่งสิ่งของสะอาด 
(ซ) รถเข็นรับส่งสิ่งของใช้แล้ว 

(๘) ระบบบําบัดน้ําเสียต้องจัดให้มีมาตรฐานที่กําหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 
(๙) ระบบไฟฟ้าสํารองต้องจัดให้มีเครื่องกําเนิดไฟฟ้ามีกําลังเพียงพอสําหรับอุปกรณ์

ที่จําเป็นและติดต้ังไฟแสงสว่างฉุกเฉินตามจุดที่จําเป็น 
(๑๐) ระบบน้ําสํารองต้องจัดให้มีที่เก็บกักน้ําสํารองขนาดที่เพียงพอสําหรับการใช้ที่

จําเป็น 
ในกรณีที่มีหน่วยบริการและระบบสนับสนุนการให้บริการอ่ืนเพิ่มเติมจากวรรคหนึ่ง 

โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยต้องจัดให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้ ยาและเวชภัณฑ์เฉพาะที่จําเป็นประจํา
แต่ละหน่วยบริการและระบบสนับสนุนการให้บริการเพิ่มเติม ในจํานวนที่เหมาะสมและเพียงพอ
เช่นเดียวกับที่กําหนดไว้ในข้อ ๖ วรรคสอง โดยอนุโลม 

 
ข้อ ๑๑  โรงพยาบาลเฉพาะทางและโรงพยาบาลเฉพาะประเภทผู้ป่วยต้องจัดให้มี

เครื่องมือ เครื่องใช้ ยาและเวชภัณฑ์ และยานพาหนะเฉพาะที่จําเป็นประจําแต่ละหน่วยบริการและ
ระบบสนับสนุนการให้บริการ ในจํานวนที่เหมาะสมและเพียงพอเช่นเดียวกับที่กําหนดไว้ในข้อ ๖ โดย
อนุโลม 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 

ข้อ ๑๒  สถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนซึ่งได้รับใบอนุญาตให้
ประกอบกิจการสถานพยาบาล และใบอนุญาตให้ดําเนินการสถานพยาบาลอยู่ในวันก่อนวันที่
กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ต้องดําเนินการจัดให้มีชนิดและจํานวนเครื่องมือ เครื่องใช้ และยาและ
เวชภัณฑ์ที่จําเป็นประจําสถานพยาบาลตามกฎกระทรวงนี้ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้
มีผลใช้บังคับ 

 
ข้อ ๑๓  สถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนซึ่งได้รับใบอนุญาตให้ประกอบ

กิจการสถานพยาบาล และใบอนุญาตให้ดําเนินการสถานพยาบาลอยู่ในวันก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้
บังคับ ต้องดําเนินการจัดให้มีชนิดและจํานวนเครื่องมือ เครื่องใช้ ยาและเวชภัณฑ์หรือยานพาหนะที่
จําเป็นประจําสถานพยาบาลตามกฎกระทรวงนี้ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้มี
ผลใช้บังคับ 

 
 

ให้ไว้ ณ วันที ่๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ศาสตราจารย์รัชตะ  รัชตะนาวิน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากมีการปรับปรุงการกําหนด
ลักษณะของสถานพยาบาล และลักษณะการให้บริการของสถานพยาบาลตามกฎกระทรวงว่าด้วย
ลักษณะของสถานพยาบาล และลักษณะการให้บริการของสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๕  ดังนั้น เพื่อให้
การกําหนดชนิดและจํานวนเครื่องมือ เครื่องใช้ ยาและเวชภัณฑ์ หรือยานพาหนะที่จําเป็นประจํา
สถานพยาบาลเป็นไปโดยเหมาะสมและสอดคล้องกัน  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ปริยานุช/ผู้จัดทํา 
๓ เมษายน ๒๕๕๘ 

 
วิศนี/ผู้ตรวจ 

๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


