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กฎกระทรวง
กําหนดลักษณะของสถานพยาบาลและลักษณะการให้บริการของสถานพยาบาล
พ.ศ. ๒๕๕๘
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
สถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิกกฎกระทรวงว่าด้วยลักษณะของสถานพยาบาลและลักษณะการให้บริการ
ของสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๕
ข้อ ๒ ในกฎกระทรวงนี้
“สถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน” หมายความว่า สถานพยาบาลประเภทคลินิก
ตามกฎกระทรวงนี้
“สถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน” หมายความว่า สถานพยาบาลประเภทโรงพยาบาล
ตามกฎกระทรวงนี้
“คลินิกเวชกรรม” หมายความว่า คลินิกที่จัดให้มีการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ซึ่งดําเนินการ
โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
“คลินิกทันตกรรม” หมายความว่า คลินิกที่จัดให้มีการประกอบวิชาชีพทันตกรรม ซึ่งดําเนินการ
โดยผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
“คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์” หมายความว่า คลินิกที่จัดให้มีการประกอบวิชาชีพ
การพยาบาล และการประกอบวิชาชีพการผดุงครรภ์ ซึ่งดําเนินการโดยผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง
“คลินิกกายภาพบําบัด” หมายความว่า คลินิกที่จัดให้มีการประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด
ซึ่งดําเนินการโดยผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด
“คลินิกเทคนิคการแพทย์” หมายความว่า คลินิกที่จัดให้มีการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
ซึ่งดําเนินการโดยผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
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“คลินิกการแพทย์แผนไทย” หมายความว่า คลินิกที่จัดให้มีการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย
หรือการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ซึ่งดําเนินการโดยผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย
หรือผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ แล้วแต่กรณี
“คลินิกการประกอบโรคศิลปะ” หมายความว่า คลินิกที่จัดให้มีการประกอบโรคศิลปะตามกฎหมาย
ว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ ซึ่งดําเนินการโดยผู้ประกอบโรคศิลปะสาขานั้น ๆ
“คลินิกเฉพาะทาง” หมายความว่า คลินิกที่จัดให้มีการประกอบวิชาชีพเฉพาะทางด้านเวชกรรม
หรือทันตกรรม หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ซึ่งดําเนินการโดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
หรือผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม หรือผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์และผู้ประกอบ
วิชาชีพนั้นต้องได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติจากแพทยสภา หรือทันตแพทยสภา หรือสภาการพยาบาล
แล้วแต่กรณี
“สหคลินิก” หมายความว่า คลินิกที่จัดให้มีการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทันตกรรม การพยาบาล
การผดุงครรภ์ กายภาพบําบัด เทคนิคการแพทย์ การแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนไทยประยุกต์
และการประกอบโรคศิลปะ ตั้งแต่สองลักษณะขึ้นไป ซึ่งดําเนินการโดยผู้ประกอบวิชาชีพหรือผู้ประกอบ
โรคศิลปะสาขาใดสาขาหนึ่ง โดยผู้ดําเนินการต้องเป็นบุคคลที่ผู้อนุญาตประกาศกําหนดโดยคําแนะนํา
ของคณะกรรมการสถานพยาบาล
“โรงพยาบาลทั่ ว ไป” หมายความว่า โรงพยาบาลที่ จั ดให้ มีการประกอบวิ ช าชี พ เวชกรรม
ในสาขาอายุรกรรม ศัลยกรรม กุมารเวชกรรม และสูตินรีเวชกรรม และให้มีการประกอบวิชาชีพการพยาบาล
การผดุงครรภ์ เภสัชกรรม กายภาพบําบัด เทคนิคการแพทย์ และรังสีเทคนิคเป็นอย่างน้อย โดยอาจ
จัดให้มีการประกอบวิชาชีพหรือการประกอบโรคศิลปะอื่นร่วมด้วยก็ได้ ซึ่งดําเนินการโดยผู้ประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม
“โรงพยาบาลทันตกรรม” หมายความว่า โรงพยาบาลที่จัดให้มีการประกอบวิชาชีพทันตกรรม
ซึ่งดําเนินการโดยผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
“โรงพยาบาลการพยาบาลและการผดุงครรภ์” หมายความว่า โรงพยาบาลที่จัดให้มีการประกอบ
วิชาชีพการพยาบาล และการประกอบวิชาชีพการผดุงครรภ์ ซึ่งดําเนินการโดยผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง
“โรงพยาบาลกายภาพบํา บั ด” หมายความว่า โรงพยาบาลที่จั ด ให้ มีก ารประกอบวิ ช าชี พ
กายภาพบําบัด ซึ่งดําเนินการโดยผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด
“โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย” หมายความว่า โรงพยาบาลที่จัดให้มีการประกอบวิชาชีพ
การแพทย์ แ ผนไทยในด้ า นเวชกรรมไทย เภสั ช กรรมไทย การผดุ ง ครรภ์ ไ ทย และการนวดไทย
และการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ซึ่งดําเนินการโดยผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย
หรือผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์
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“โรงพยาบาลเฉพาะทาง” หมายความว่ า โรงพยาบาลที่ จั ด ให้ มี ก ารประกอบวิ ช าชี พ
เฉพาะทางด้านเวชกรรม ซึ่งดําเนินการโดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม และผู้ประกอบวิชาชีพนั้นต้องได้รับ
วุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติจากแพทยสภา เช่น โรงพยาบาลเฉพาะทางหู ตา คอ จมูก โรงพยาบาลเฉพาะทาง
โรคหัวใจ และโรงพยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร็ง เป็นต้น
“โรงพยาบาลเฉพาะประเภทผู้ป่วย” หมายความว่า โรงพยาบาลที่จัดให้มีการประกอบวิชาชีพ
ตามลักษณะเฉพาะประเภทผู้ป่วย ซึ่งดําเนินการโดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม เช่น โรงพยาบาลผู้ป่วยเรื้อรัง
โรงพยาบาลผู้ป่วยจิตเวช โรงพยาบาลผู้สูงอายุ โรงพยาบาลแม่และเด็ก และโรงพยาบาลบําบัดยาเสพติด
เป็นต้น
หมวด ๑
ลักษณะโดยทั่วไปและลักษณะการให้บริการ
ของสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน
ข้อ ๓ คลินิกต้องมีลักษณะโดยทั่วไป ดังต่อไปนี้
(๑) ตั้งอยู่ในทําเลที่สะดวก ปลอดภัย และไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
(๒) อาคารต้องมั่นคงแข็งแรง ไม่อยู่ในสภาพชํารุดและเสี่ยงต่ออันตรายจากการใช้สอย
(๓) บริเวณทั้งภายนอกและภายในต้องสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย จัดแบ่งพื้นที่ใช้สอย
อย่างเหมาะสม และมีสิ่งอํานวยความสะดวกแก่ผู้ป่วย
(๔) การสัญจรและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยต้องกระทําได้โดยสะดวก
(๕) มีห้องตรวจหรือห้องให้การรักษาเป็นสัดส่วนและมิดชิด
(๖) มีห้องน้ําห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะอย่างน้อยหนึ่งห้อง
(๗) มีแสงสว่างและการระบายอากาศเพียงพอ ไม่มีกลิ่นอับทึบ
(๘) มีระบบการเก็บและกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่เหมาะสม
(๙) มีระบบการควบคุมการติดเชื้อที่เหมาะสม
(๑๐) กรณีบริการเอกซเรย์ การบริการจะต้องได้มาตรฐานและได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่
รับผิดชอบตามกฎหมายหรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
ข้อ ๔ คลินิกต้องมีลักษณะการให้บริการ ดังต่อไปนี้
(๑) มีความปลอดภัย มีความสะดวก และเหมาะสมต่อผู้ให้บริการและผู้รับบริการในการประกอบ
วิชาชีพนั้น
(๒) ได้มาตรฐานตามลักษณะวิชาชีพตามที่สภาวิชาชีพหรือคณะกรรมการวิชาชีพประกาศกําหนด
แล้วแต่กรณี
(๓) พื้นที่ให้บริการจะต้องมีพื้นที่เชื่อมและเปิดติดต่อถึงกันได้ และไม่ตั้งอยู่ในพื้นที่เดียวกับ
สถานที่ขายยาตามกฎหมายว่าด้วยยาหรือพื้นที่เดียวกับการประกอบอาชีพอื่น
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(๔) พื้นที่ให้บริการจะต้องไม่ตั้งอยู่ในสถานที่เดียวกับสถานพยาบาลของกระทรวง ทบวง กรม
กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตําบล องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอื่น และสภากาชาดไทย ซึ่งให้บริการในลักษณะเดียวกัน
(๕) กรณีที่มีการให้บริการในอาคารเดียวกับการประกอบกิจการอื่น จะต้องมีการแบ่งพื้นที่
ให้ชัดเจน และกิจการอื่นต้องไม่กระทบกระเทือนต่อการประกอบวิชาชีพ รวมทั้งสามารถเคลื่อนย้าย
ผู้ป่วยฉุกเฉินได้สะดวก
(๖) กรณีที่มีการให้บริการของลักษณะสหคลินิกหรือมีคลินิกหลายลักษณะอยู่ในอาคารเดียวกัน
จะต้องมีการแบ่งสัดส่วนพื้นที่ให้ชัดเจน และแต่ละสัดส่วนต้องมีพื้นที่และลักษณะตามมาตรฐานของ
การให้บริการนั้น
หมวด ๒
ลักษณะโดยทั่วไปและลักษณะการให้บริการ
ของสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน
ข้อ ๕ ให้โรงพยาบาลมีลักษณะตามขนาดและจํานวนเตียงที่จัดให้บริการผู้ป่วย ดังต่อไปนี้
(๑) โรงพยาบาลขนาดใหญ่ ต้องมีจํานวนเตียงที่จัดให้บริการผู้ป่วยตั้งแต่เก้าสิบเอ็ดเตียงขึ้นไป
(๒) โรงพยาบาลขนาดกลาง ต้องมีจํานวนเตียงที่จัดให้บริการผู้ป่วยตั้งแต่สามสิบเอ็ดเตียงขึ้นไป
แต่ไม่เกินเก้าสิบเตียง
(๓) โรงพยาบาลขนาดเล็ก ต้องมีจํานวนเตียงที่จัดให้บริการผู้ป่วยไม่เกินสามสิบเตียง
ข้อ ๖ โรงพยาบาลต้องมีลักษณะโดยทั่วไป ดังต่อไปนี้
(๑) ตั้งอยู่ในทําเลที่สะดวก ปลอดภัย และไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
(๒) โครงสร้างของอาคารต้องไม่ติดกับอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างอื่น
(๓) อาคารที่ให้บริการผู้ป่วยตั้งแต่สามชั้นขึ้นไป จะต้องมีลิฟท์บรรทุกเตียงผู้ป่วยอย่างน้อย
หนึ่งตัว และเพิ่มขึ้นตามความเหมาะสมของจํานวนเตียง หรือมีทางลาดเอียงเพื่อความสะดวกและรวดเร็ว
ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
(๔) ทางสัญจรร่วมในส่วนที่ให้บริการผู้ป่วย ซึ่งต้องมีการขนส่งผู้ป่วยโดยเตียงเข็นต้องกว้าง
ไม่น้อยกว่าสองเมตร ถ้ามีระดับพื้นสูงต่ําไม่เท่ากัน ต้องมีทางลาดเอียงซึ่งมีความชันไม่เกินสิบห้าองศา
(๕) ต้องจัดสถานที่และอุปกรณ์อํานวยความสะดวกที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ และผู้พิการ
แต่ละประเภทโดยอย่างน้อยต้องมีทางลาดเอียง ราวเกาะ และห้องน้ําสําหรับผู้พิการ
(๖) กรณีที่มีการจัดสถานที่เพื่อกิจการอื่นซึ่งเป็นการอํานวยความสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการ
เช่น ร้านอาหาร ร้านขายของ ให้กระทําได้โดยอยู่ในขอบเขตที่เหมาะสมและเพียงพอสําหรับการให้บริการ
ที่จําเป็นแก่ผู้ป่วย เจ้าหน้าที่และผู้มาใช้บริการของโรงพยาบาลนั้น ๆ ทั้งนี้ การจัดบริการอื่นดังกล่าว

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๒๖ ก

หน้า ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒ เมษายน ๒๕๕๘

จะต้ อ งไม่ อ ยู่ ใ นบริ เ วณแผนกผู้ ป่ ว ยในและแยกเป็ น สั ด ส่ ว นโดยไม่ ป ะปนกั บ การให้ บ ริ ก ารในบริ เ วณ
แผนกผู้ป่วยนอก
ข้อ ๗ โรงพยาบาลต้องมีลักษณะการให้บริการ ดังต่อไปนี้
(๑) มีความปลอดภัย มีความสะดวก และเหมาะสมต่อผู้ให้บริการและผู้รับบริการในการประกอบ
วิชาชีพตามประเภทและสาขานั้น
(๒) ได้มาตรฐานการประกอบวิชาชีพที่สภาวิชาชีพหรือคณะกรรมการวิชาชีพประกาศกําหนด
แล้วแต่กรณี
(๓) ได้รับอนุญาตเป็นอาคารสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยควบคุมอาคาร
(๔) มีลักษณะถูกสุขลักษณะตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
(๕) มีลักษณะเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง
(๖) มีรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ข้อ ๘ โรงพยาบาลทั่วไปต้องประกอบด้วยหน่วยบริการและระบบสนับสนุนการให้บริการ
ดังต่อไปนี้
(๑) แผนกเวชระเบียน
(๒) แผนกผู้ป่วยนอก
(๓) แผนกผู้ป่วยใน
(๔) แผนกผู้ป่วยฉุกเฉิน
(๕) แผนกเภสัชกรรม
(๖) แผนกกายภาพบําบัด
(๗) แผนกเทคนิคการแพทย์
(๘) แผนกรังสีวิทยา
(๙) แผนกผ่าตัด
(๑๐) แผนกสูติกรรม
(๑๑) ระบบรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน
(๑๒) ระบบควบคุมการติดเชื้อ
(๑๓) ระบบบําบัดน้ําเสีย
(๑๔) ระบบไฟฟ้าสํารอง
(๑๕) ระบบน้ําสํารอง
(๑๖) หน่วยบริการหรือระบบสนับสนุนการให้บริการอื่นตามที่แจ้งไว้ในการขออนุญาต
โรงพยาบาลทั่ ว ไปขนาดเล็ ก อาจไม่ มี ห น่ ว ยบริ ก ารตาม (๖) (๗) (๘) (๙) หรื อ (๑๐)
แต่จะต้องจัดให้มีบริการเท่าที่จําเป็นได้

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๒๖ ก

หน้า ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒ เมษายน ๒๕๕๘

ข้อ ๙ โรงพยาบาลทั น ตกรรมต้ อ งประกอบด้ ว ยหน่ ว ยบริ ก ารและระบบสนั บ สนุ น
การให้บริการ ดังต่อไปนี้
(๑) แผนกเวชระเบียน
(๒) แผนกผู้ป่วยนอก
(๓) แผนกผู้ป่วยใน
(๔) แผนกเภสัชกรรม
(๕) แผนกรังสีวิทยา
(๖) แผนกผ่าตัด
(๗) ระบบรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน
(๘) ระบบควบคุมการติดเชื้อ
(๙) ระบบบําบัดน้ําเสีย
(๑๐) ระบบไฟฟ้าสํารอง
(๑๑) ระบบน้ําสํารอง
(๑๒) หน่วยบริการหรือระบบสนับสนุนการให้บริการอื่นตามที่แจ้งไว้ในการขออนุญาต
โรงพยาบาลทันตกรรมขนาดเล็กอาจไม่มีหน่วยบริการตาม (๕) หรือ (๖) แต่จะต้องจัดให้มีบริการ
เท่าที่จําเป็นได้
ข้อ ๑๐ โรงพยาบาลการพยาบาลและการผดุงครรภ์ต้องประกอบด้วยหน่วยบริการและ
ระบบสนับสนุนการให้บริการ ดังต่อไปนี้
(๑) แผนกเวชระเบียน
(๒) แผนกผู้ป่วยนอก
(๓) แผนกผู้ป่วยใน
(๔) แผนกสูติกรรม
(๕) ระบบรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน
(๖) ระบบควบคุมการติดเชื้อ
(๗) ระบบบําบัดน้ําเสีย
(๘) ระบบไฟฟ้าสํารอง
(๙) ระบบน้ําสํารอง
(๑๐) หน่วยบริการหรือระบบสนับสนุนการให้บริการอื่นตามที่แจ้งไว้ในการขออนุญาต
โรงพยาบาลการพยาบาลและการผดุงครรภ์ขนาดเล็กอาจไม่มีหน่วยบริการตาม (๔) แต่จะต้อง
จัดให้มีบริการเท่าที่จําเป็นได้
ข้อ ๑๑ โรงพยาบาลกายภาพบํ า บั ด ต้ อ งประกอบด้ ว ยหน่ ว ยบริ ก ารและระบบสนั บ สนุ น
การให้บริการ ดังต่อไปนี้

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๒๖ ก

หน้า ๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒ เมษายน ๒๕๕๘

(๑) แผนกเวชระเบียน
(๒) แผนกผู้ป่วยนอก
(๓) แผนกผู้ป่วยใน
(๔) ระบบรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน
(๕) ระบบควบคุมการติดเชื้อ
(๖) ระบบบําบัดน้ําเสีย
(๗) ระบบไฟฟ้าสํารอง
(๘) ระบบน้ําสํารอง
(๙) หน่วยบริการหรือระบบสนับสนุนการให้บริการอื่นตามที่แจ้งไว้ในการขออนุญาต
ข้อ ๑๒ โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยต้องประกอบด้วยหน่วยบริการและระบบสนับสนุน
การให้บริการ ดังต่อไปนี้
(๑) แผนกเวชระเบียน
(๒) แผนกผู้ป่วยนอก
(๓) แผนกผู้ป่วยใน
(๔) แผนกเภสัชกรรมไทย
(๕) แผนกผดุงครรภ์ไทย
(๖) ระบบรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน
(๗) ระบบควบคุมการติดเชื้อ
(๘) ระบบบําบัดน้ําเสีย
(๙) ระบบไฟฟ้าสํารอง
(๑๐) ระบบน้ําสํารอง
(๑๑) หน่วยบริการหรือระบบสนับสนุนการให้บริการอื่นตามที่แจ้งไว้ในการขออนุญาต
โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยขนาดเล็กอาจไม่มีหน่วยบริการตาม (๕) แต่จะต้องจัดให้มีบริการ
เท่าที่จําเป็นได้
ข้อ ๑๓ โรงพยาบาลเฉพาะทางต้ อ งประกอบด้ ว ยหน่ ว ยบริ ก ารและระบบสนั บ สนุ น
การให้บริการ ดังต่อไปนี้
(๑) แผนกเวชระเบียน
(๒) แผนกผู้ป่วยนอก
(๓) แผนกผู้ป่วยใน
(๔) แผนกผู้ป่วยฉุกเฉิน
(๕) แผนกเภสัชกรรม
(๖) แผนกเทคนิคการแพทย์
(๗) แผนกรังสีวิทยา

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๒๖ ก

หน้า ๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒ เมษายน ๒๕๕๘

(๘) ระบบรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน
(๙) ระบบควบคุมการติดเชื้อ
(๑๐) ระบบไฟฟ้าสํารอง
(๑๑) ระบบน้ําสํารอง
(๑๒) หน่วยบริการหรือระบบสนับสนุนการให้บริการอื่นตามที่แจ้งไว้ในการขออนุญาต
โรงพยาบาลเฉพาะทางขนาดเล็กอาจไม่มีหน่วยบริการตาม (๖) หรือ (๗) แต่จะต้องจัดให้มีบริการ
เท่าที่จําเป็นได้
ข้อ ๑๔ โรงพยาบาลเฉพาะประเภทผู้ป่วยต้องประกอบด้วยหน่วยบริการและระบบสนับสนุน
การให้บริการ ดังต่อไปนี้
(๑) แผนกเวชระเบียน
(๒) แผนกผู้ป่วยนอก
(๓) แผนกผู้ป่วยใน
(๔) แผนกผู้ป่วยฉุกเฉิน
(๕) แผนกเภสัชกรรม
(๖) แผนกเทคนิคการแพทย์
(๗) แผนกรังสีวิทยา
(๘) ระบบรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน
(๙) ระบบควบคุมการติดเชื้อ
(๑๐) ระบบไฟฟ้าสํารอง
(๑๑) ระบบน้ําสํารอง
(๑๒) หน่วยบริการหรือระบบสนับสนุนการให้บริการอื่นตามที่แจ้งไว้ในการขออนุญาต
โรงพยาบาลเฉพาะประเภทผู้ ป่ ว ยขนาดเล็ ก อาจไม่ มี ห น่ ว ยบริ ก ารตาม (๖) หรื อ (๗)
แต่จะต้องจัดให้มีบริการเท่าที่จําเป็นได้
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๑๕ ให้สถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนและสถานพยาบาลประเภทที่รับ
ผู้ ป่ ว ยไว้ ค้ า งคื น ตามกฎกระทรวงว่ า ด้ ว ยลั ก ษณะของสถานพยาบาลและลั ก ษณะการให้ บ ริ ก ารของ
สถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็นสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนหรือสถานพยาบาล
ประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนตามกฎกระทรวงนี้ แล้วแต่กรณี เว้นแต่
(๑) คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง ให้เป็นคลินิกเฉพาะทาง
(๒) คลินิกทันตกรรมเฉพาะทาง ให้เป็นคลินิกเฉพาะทาง
(๓) คลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ให้เป็นคลินิกการแพทย์แผนไทย

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๒๖ ก

หน้า ๓๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒ เมษายน ๒๕๕๘

(๔) สถานพยาบาลเวชกรรมทั่วไป ให้เป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก
(๕) สถานพยาบาลเวชกรรมเฉพาะทาง ให้เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางขนาดเล็ก
(๖) สถานพยาบาลทันตกรรมทั่วไปและสถานพยาบาลทันตกรรมเฉพาะทาง ให้เป็นโรงพยาบาล
ทันตกรรมขนาดเล็ก
(๗) สถานพยาบาลการผดุงครรภ์ ให้เป็นโรงพยาบาลการพยาบาลและการผดุงครรภ์ขนาดเล็ก
(๘) สถานพยาบาลผู้ป่วยเรื้อรัง ให้เป็นโรงพยาบาลเฉพาะประเภทผู้ป่วยขนาดเล็ก
(๙) สถานพยาบาลการแพทย์แผนไทย ให้เป็นโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยขนาดเล็ก
(๑๐) สถานพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ให้เป็นโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยขนาดเล็ก
ข้อ ๑๖ สถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนตามข้อ ๑๕ ซึ่งได้รับใบอนุญาต
ให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลและใบอนุญาตให้ดําเนินการสถานพยาบาลอยู่ในวันก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้
ใช้บังคับ ต้องดําเนินการให้มีลักษณะโดยทั่วไปและลักษณะการให้บริการตามกฎกระทรวงนี้ภายในหนึ่งปี
นับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับ
ข้อ ๑๗ สถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนตามข้อ ๑๕ ซึ่งได้รับใบอนุญาตให้ประกอบ
กิจการสถานพยาบาลและใบอนุญาตให้ดําเนินการสถานพยาบาลอยู่ในวันก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ
ต้องดําเนินการให้มีลักษณะโดยทั่วไปและลักษณะการให้บริการ รวมทั้งจัดให้มีหน่วยบริการและระบบ
สนับสนุนการให้บริการตามกฎกระทรวงนี้ภายในสองปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับ เว้นแต่
โรงพยาบาลขนาดเล็กตามข้อ ๕ (๓) มิให้นําลักษณะโดยทั่วไปตามข้อ ๖ (๒) มาใช้บังคับ แต่ทั้งนี้
มิให้โรงพยาบาลขนาดเล็กเพิ่มจํานวนเตียงรับบริการเกินกว่าที่กําหนดไว้ในใบอนุญาตให้ประกอบกิจการ
สถานพยาบาลก่อนกฎกระทรวงฉบับนี้มีผลใช้บังคับ
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ศาสตราจารย์รัชตะ รัชตะนาวิน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๒๖ ก

หน้า ๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒ เมษายน ๒๕๕๘

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากกฎกระทรวงว่าด้วยลักษณะของ
สถานพยาบาลและลักษณะการให้บริการของสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๕ ยังมีสาระไม่ครอบคลุมถึงสาขา
การประกอบโรคศิลปะที่เพิ่มขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ ประกอบกับลักษณะของสถานพยาบาล
และลักษณะการให้บริการของสถานพยาบาลมีการพัฒนาและมีความเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่อให้
การกําหนดลักษณะของสถานพยาบาลและลักษณะการให้บริการของสถานพยาบาลเป็นไปโดยเหมาะสม
และสอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

