
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            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 
วาดวยการจดัใหมีและรายงาน หลักฐานเกี่ยวกับผูประกอบวิชาชีพ 

ในสถานพยาบาลและผูปวย และเอกสารอื่นที่เก่ียวกับการรักษาพยาบาล 
พ.ศ. ๒๕๔๕๑ 

   
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๓๕ (๓) แหงพระราชบัญญัติ
สถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัด
สิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําได โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้ 

 
ขอ ๑  ในกฎกระทรวงนี้ 
“ผูปวยนอก” หมายความวา ผู รับบริการที่ไดรับการวินิจฉัยวาปวยและได

ลงทะเบียนไวที่แผนกผูปวยนอก หรือผูปวยซึ่งมารับบริการในแผนกผูปวยฉุกเฉิน โดยแบงเปน ๓ 
ประเภท ดังนี้ 

(๑) มาขอรับบริการในสถานพยาบาลและกลับไดเลย 
(๒) มาขอรับบริการแลวอยู พักในสถานพยาบาลเพื่อสังเกตอาการ โดย

สถานพยาบาลไมไดรับไวเปนผูปวยใน หรือ 
(๓) มาขอรับบริการแลวสถานพยาบาลรับเขารักษาตอในแผนกผูปวยใน 
“ผูปวยใน” หมายความวา ผูปวยซึ่งมารับการรักษาพยาบาลโดยผูประกอบ

วิชาชีพ ผูใหการรักษาพยาบาลสั่งใหรับไวเพ่ือใหอยูพักรักษาในสถานพยาบาล และไดรับการ
ลงทะเบียนเปนผูปวยใน 

 
ขอ ๒  ใหผูรับอนุญาตและผูดําเนินการจัดใหมีหลักฐานเกี่ยวกับผูประกอบ

วิชาชีพที่ปฏิบัติงานในสถานพยาบาล ดังนี ้
(๑) สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
(๒) ทะเบียนของผูประกอบวิชาชีพ 
(๓) หลักฐานการมาปฏิบัติงาน 
 
ขอ ๓  ใหผูรับอนุญาตและผูดําเนินการจัดใหมีหลักฐานเกี่ยวกับผูปวยนอก ดังนี้ 
(๑) ทะเบียนผูปวยนอก ที่บันทึกการมารับบริการของผูปวย อยางนอยตองมี

รายการ ดังตอไปนี้ 
(ก) ช่ือ นามสกุล อายุของผูปวย 
(ข) เลขที่ประจําตัวผูปวย 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๙/ตอนที่ ๘๒ ก/หนา ๕๙/๒๘ สิงหาคม ๒๕๔๕ 



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 
 

(ค) วัน เดือน ปที่มารับบริการ 
(๒) บัตรผูปวยนอก ที่บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับผูปวยที่มารับบริการ อยางนอย

ตองมีรายการ ดังตอไปนี ้
(ก) ช่ือสถานพยาบาล 
(ข) เลขที่ประจําตัวผูปวย 
(ค) วัน เดือน ปที่มารับบริการ 
(ง) ช่ือ นามสกุล อายุ เพศ และขอมูลสวนบุคคลอื่น ๆ ของผูปวย เชนเชื้อ

ชาติ สัญชาติ สถานภาพ ที่อยูและเลขที่บัตรประจําตัวประชาชน 
(จ) ประวัติอาการปวย ผลการตรวจทางรางกาย และผลการตรวจทาง

หองปฏิบัติการชันสูตรของผูปวย 
(ฉ) การวินิจฉัยโรค 
(ช) การรักษา 
(ซ) ลายมือช่ือผูประกอบวิชาชีพผูใหการรักษาพยาบาล 

 
ขอ ๔  ใหผูรับอนุญาตและผูดําเนินการจัดใหมีหลักฐานเกี่ยวกับผูปวยใน ดังนี้ 
(๑) ทะเบียนผูปวยใน แตละหอผูปวยจะตองจัดทําทะเบียนผูปวยใน อยางนอย

ตองมีรายการ ดังตอไปนี ้
(ก) ช่ือ นามสกุล อายุ ผูปวย 
(ข) เลขที่ประจําตัวผูปวย 
(ค) วันที่รับไวเปนผูปวยในและวันที่ออกจากหอผูปวย 
(ง) ช่ือผูประกอบวิชาชีพซึ่งเปนผูรับผิดชอบผูปวยโดยตรง 

(๒) แฟมประวัติการรักษาประจําตัวผูปวยแตละคน อยางนอยตองมีรายการ
ดังตอไปนี ้

(ก) บันทึกประวัติ  ผลการตรวจรางกาย  การวินิจฉัยโรคและการ
เปลี่ยนแปลงของโรคโดยผูประกอบวิชาชีพซึ่งเปนผูใหการรักษาพยาบาล 

(ข) คําส่ังการรักษา 
(ค) บันทึกอาการเปลี่ยนแปลง สัญญาณชีพ การรักษาและการพยาบาลโดย

ผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ยกเวนสถานพยาบาลการแพทยแผนไทย 
(ง) บันทึกการรักษาที่แผนกหรือหนวยบริการอ่ืน ตองแสดงชื่อ นามสกุล

อายุของผูปวย เลขที่ประจําตัว วัน เวลาที่ใหบริการ ผลการบริการ และชื่อผูประกอบวิชาชีพซึ่ง
เปนผูใหการรักษาพยาบาล 

(จ) บันทึกสรุปเมื่อส้ินสุดการรักษา 
ขอ ๕  ใหผูรับอนุญาตและผูดําเนินการจัดทําทะเบียนประจําแผนกหรือบริการ

ดานการรักษาอยางนอยตองมีรายการ ดังตอไปนี ้
(๑) ช่ือ นามสกุล อายุของผูปวยนอกและผูปวยใน 



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 
 

(๒) เลขที่ประจําตัวผูปวยนอกและผูปวยใน 
(๓) ช่ือผูประกอบวิชาชีพ 
(๔) วัน เวลาที่ใหบริการ 
 
ขอ ๖  ผูรับอนุญาตและผูดําเนินการอาจจัดทําหลักฐานตามขอ ๒ ขอ ๓ ขอ ๔ 

และขอ ๕ เปนเอกสารและสมุดทะเบียนหรือบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอรหรือวิธีอ่ืนใดที่ทําใหส่ิง
ที่บันทึกไวปรากฏก็ได ทั้งนี้ ตองเก็บรักษาไวใหอยูในสภาพที่สามารถตรวจสอบไดไมนอยกวาหาป
นับแตวันที่จัดทํา 

 
ขอ ๗  ใหผูรับอนุญาตและผูดําเนินการจัดทํารายงาน ดังตอไปนี้ 
(๑) รายงานประจําป สําหรับสถานพยาบาลประเภทที่ไมรับผูปวยไวคางคืน และ

สถานพยาบาลประเภทที่รับผูปวยไวคางคืน ใหเปนไปตามแบบที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุขกําหนด 
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(๒) รายงานอื่นตามที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศกําหนด 
 
ขอ ๘  ใหผูรับอนุญาตและผูดําเนินการสงรายงานประจําปของสถานพยาบาล

ตามขอ ๗ (๑) ตอผูอนุญาต ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคมของปถัดไป โดยในกรุงเทพมหานคร ใหย่ืน 
ณ กองการประกอบโรคศิลปะ สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข หรือ ณ สถานที่อ่ืน
ตามที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุขประกาศกําหนด สําหรับในจังหวัดอื่น ใหย่ืน ณ สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดที่สถานพยาบาลนั้นตั้งอยู 
 
 

ใหไว ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ 
สุดารัตน  เกยุราพันธุ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 



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 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๓๕ (๓) แหง
พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ บัญญัติใหผูรับอนุญาตและผูดําเนินการมีหนาที่และ
ความรับผิดชอบรวมกันในการจัดใหมีและรายงาน หลักฐานเกี่ยวกับผูประกอบวิชาชีพใน
สถานพยาบาลและผูปวย และเอกสารอื่นที่เก่ียวกับการรักษาพยาบาลตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ธิดาวรรณ/แกไข 
๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๕ 

A+B (C) 
 

ดลธี/ผูจดัทาํ 
๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ 
รัศมวรรณวลัย/ตรวจ 

๓ มีนาคม ๒๕๕๒ 
 

 


