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กฎกระทรวง
กําหนดชนิดและจํานวนเครื่องมือ เครื่องใช้ ยาและเวชภัณฑ์
หรือยานพาหนะที่จําเป็นประจําสถานพยาบาล
พ.ศ. ๒๕๕๘
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๖ วรรคหนึ่ ง มาตรา ๑๘ (๓) และมาตรา ๓๕ (๒)
แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิกกฎกระทรวงว่าด้วยชนิดและจํานวนเครื่องมือ เครื่องใช้ ยาและเวชภัณฑ์
หรือยานพาหนะที่จําเป็นประจําสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๕
ข้อ ๒ ในกฎกระทรวงนี้
“สถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน” หมายความว่า สถานพยาบาลประเภทคลินิก
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกําหนดลักษณะของสถานพยาบาลและลักษณะการให้บริการของสถานพยาบาล
“สถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน” หมายความว่า สถานพยาบาลประเภทโรงพยาบาล
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกําหนดลักษณะของสถานพยาบาลและลักษณะการให้บริการของสถานพยาบาล
หมวด ๑
เครื่องมือ เครื่องใช้ ยาและเวชภัณฑ์ที่จําเป็นประจําสถานพยาบาล
ประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน
ข้อ ๓ คลินิกต้องจัดให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้ ยาและเวชภัณฑ์ทั่วไปที่จําเป็น ในจํานวน
ที่เหมาะสมและเพียงพอ ดังต่อไปนี้
(๑) ตู้หรือชั้นหรืออุปกรณ์เก็บเวชระเบียนที่มั่นคง ปลอดภัย และต้องจัดให้เป็นระเบียบ
สามารถค้นหาได้ง่าย หรือถ้าเป็นระบบคอมพิวเตอร์ต้องจัดให้มีระบบข้อมูลสํารองเพื่อป้องกันข้อมูลสูญหาย
ซึ่งอาจจัดแยกเป็นแผนกเวชระเบียนโดยเฉพาะก็ได้
(๒) ตู้หรือชั้นเก็บยาและเวชภัณฑ์อื่น
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(๓) เครื่องใช้ทั่วไปที่ใช้ในการตรวจรักษาและบริการ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ที่นั่งพักรอของผู้ป่วย
เตียงตรวจโรค และอ่างฟอกมือชนิดที่ไม่ใช้มือเปิดปิดน้ํา
(๔) เครื่องมืออุปกรณ์และเวชภัณฑ์สําหรับควบคุมการติดเชื้อในกรณีที่จําเป็นต้องใช้ เช่น
เครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการทําความสะอาด หม้อต้ม หม้อนึ่ง หม้อนึ่งอบความดันที่มีประสิทธิภาพ
ในการฆ่าเชื้อ ตู้ที่มิดชิดสําหรับเก็บเครื่องมือที่ปราศจากเชื้อแล้ว และมีเครื่องมือที่พร้อมใช้งาน เช่น
ภาชนะบรรจุมูลฝอยทั่วไป และภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ
(๕) อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน ได้แก่ ถุงบีบลมเพื่อช่วยหายใจพร้อมหน้ากากครอบช่วย
การหายใจ ยาและเวชภัณฑ์อื่นที่ใช้ในการรักษาและช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินตามลักษณะของคลินิก
ข้อ ๔ คลินิกต้องจัดให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้ ยาและเวชภัณฑ์เฉพาะที่จําเป็นประจําคลินิก
ตามลักษณะของคลินิกในจํานวนที่เหมาะสมและเพียงพอ ดังต่อไปนี้
(๑) คลินิกเวชกรรมต้องจัดให้มี
(ก) ชุดตรวจโรคและชุดให้การรักษาทั่วไปตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ
(ข) ยาและเวชภัณฑ์อื่นที่จําเป็น โดยมีจํานวนรายการและปริมาณที่เพียงพอ
(ค) ตู้เย็นสําหรับเก็บยาหรือเวชภัณฑ์อื่น
(ง) ในกรณีที่มีวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท หรือยาเสพติดให้โทษ ให้มีสถานที่
หรือตู้เก็บที่มั่นคงและปลอดภัยมีกุญแจปิดและเปิดอย่างมีประสิทธิภาพ
(จ) อุปกรณ์การนับเม็ดยาอย่างน้อยสองชุด
(๒) คลินิกทันตกรรมต้องจัดให้มี
(ก) ยูนิตทําฟัน ประกอบด้วยระบบให้แสงสว่าง ระบบเครื่องกรอฟัน ระบบดูดน้ําลาย
ระบบน้ําบ้วนปาก และเก้าอี้คนไข้
(ข) เก้าอี้ทันตแพทย์ และเก้าอี้ผู้ช่วยทันตแพทย์
(ค) เครื่องเอกซเรย์ฟันที่ได้มาตรฐานทางการแพทย์
(ง) หม้อนึ่งอบความดันที่มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อ
(จ) ชุ ด ตรวจฟั น อุ ด ฟั น ถอนฟั น ชุ ด ศั ล ยกรรมช่ อ งปาก ชุ ด รั ก ษาคลองรากฟั น
ชุดรักษาโรคเหงือก ชุดทันตกรรมประดิษฐ์ เครื่องขูดหินน้ําลาย และเครื่องมืออุปกรณ์อื่นตามมาตรฐาน
การประกอบวิชาชีพ
(๓) คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ต้องจัดให้มี
(ก) ชุดตรวจโรคและชุดให้การรักษาทั่วไปตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ
(ข) ชุดตรวจครรภ์ ชุดทําคลอด ชุดตรวจหลังคลอด และเครื่องฟังเสียงหัวใจเด็ก
(ค) เตียงตรวจครรภ์
(ง) ยาและเวชภัณฑ์อื่นที่จําเป็น โดยมีจํานวนรายการและปริมาณที่เพียงพอตามมาตรฐาน
การประกอบวิชาชีพ
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(จ) ตู้เย็นสําหรับเก็บยาหรือเวชภัณฑ์อื่น
(ฉ) อุปกรณ์การนับเม็ดยาอย่างน้อยสองชุด
(๔) คลินิกกายภาพบําบัดต้องจัดให้มี
(ก) เครื่องมือหรืออุปกรณ์ ที่ใช้ในการตรวจประเมินและวินิจฉัยทางกายภาพบําบัด
เช่น โกนิโอมิเตอร์ สายวัดความยาว เครื่องวัดความดัน และหูฟัง
(ข) เครื่องมือหรืออุปกรณ์กายภาพบําบัด รวมทั้งเครื่องมือไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ
(๕) คลินิกเทคนิคการแพทย์ต้องจัดให้มี
(ก) เครื่องมือตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการและน้ํายาตามมาตรฐานการประกอบ
วิชาชีพ ของประเภทของการตรวจวิเคราะห์ที่ให้บริการ
(ข) ตู้เย็นสําหรับเก็บรักษาสิ่งตัวอย่างและน้ํายาสําหรับการตรวจวิเคราะห์
(๖) คลินิกการแพทย์แผนไทยต้องจัดให้มี
(ก) เครื่องมือการตรวจวินิจฉัยตามกรรมวิธีการแพทย์แผนไทยที่สภาการแพทย์แผนไทย
กําหนดหรือรับรอง
(ข) ชุดเครื่องมือและอุปกรณ์การนวดไทยที่ได้มาตรฐานตามกรรมวิธีการแพทย์แผนไทย
ที่สภาการแพทย์แผนไทยกําหนดหรือรับรอง ในกรณีที่มีบริการ
(ค) ชุดเครื่องมือและอุปกรณ์การอบสมุนไพรไทยที่ได้มาตรฐานตามกรรมวิธีการแพทย์
แผนไทยที่สภาการแพทย์แผนไทยกําหนดหรือรับรอง ในกรณีที่มีบริการ
(๗) คลินิกการประกอบโรคศิลปะต้องจัดให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้ ยาและเวชภัณฑ์ หรือยานพาหนะ
ที่จําเป็นตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ผู้อนุญาตประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ
สถานพยาบาล
(๘) คลินิกเฉพาะทางต้องจัดให้มี
(ก) ชุดอุปกรณ์เช่นเดียวกับคลินิกลักษณะนั้น ๆ
(ข) เครื่องมือ อุปกรณ์ ยาและเวชภัณฑ์สําหรับบริการเฉพาะในสาขาที่ขออนุญาตให้บริการ
(๙) สหคลินิกต้องจัดให้มีเครื่องมือ อุปกรณ์ ยาและเวชภัณฑ์ครบถ้วนตามลักษณะของคลินิก
ที่ขออนุญาตให้บริการ
หมวด ๒
เครื่องมือ เครื่องใช้ ยาและเวชภัณฑ์ หรือยานพาหนะที่จําเป็นประจํา
สถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน
ข้อ ๕ โรงพยาบาลต้องจัดให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้ ยาและเวชภัณฑ์ทั่วไปที่จําเป็นประจํา
หน่วยบริการและระบบสนับสนุนการให้บริการในจํานวนที่เหมาะสมและเพียงพอ ดังต่อไปนี้
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(๑) เครื่องมือและเครื่องใช้ทั่วไปในแต่ละหน่วยบริการ เช่น โต๊ะ ตู้ เตียง เก้าอี้ อ่างฟอกมือ
ชนิดไม่ใช้มือเปิดปิดน้ํา ภาชนะบรรจุมูลฝอยทั่วไป และภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ
(๒) เครื่องมือ เครื่องใช้ ยาและเวชภัณฑ์ ที่ต้องจัดให้มีในแต่ละหน่วยบริการต้องเหมาะสมกับ
ลักษณะการให้บริการ
(๓) รถเข็นนอนและรถเข็นนั่งสําหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
ข้อ ๖ โรงพยาบาลทั่วไปต้องจัดให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้ ยาและเวชภัณฑ์ และยานพาหนะ
เฉพาะที่จําเป็นประจําแต่ละหน่วยบริการและระบบสนับสนุนการให้บริการในจํานวนที่เหมาะสมและเพียงพอ
ดังต่อไปนี้
(๑) แผนกเวชระเบียนต้องจัดให้มีตู้หรือชั้นหรืออุปกรณ์เก็บเวชระเบียนที่มั่นคง ปลอดภัย
และต้อ งจัดให้เป็นระเบียบสามารถค้น หาได้ ง่าย หรือ ถ้ าเป็นระบบคอมพิว เตอร์ ต้อ งจัดให้ มีระบบ
ข้อมูลสํารองเพื่อป้องกันข้อมูลสูญหาย
(๒) แผนกผู้ป่วยนอกต้องจัดให้มี
(ก) ชุดตรวจโรคทั่วไปและชุดตรวจโรคเฉพาะทาง
(ข) ชุดอุปกรณ์ ยาและเวชภัณฑ์ในการช่วยฟื้นคืนชีพ
(ค) เครื่องดูดเสมหะ ออกซิเจนและอุปกรณ์ช่วยหายใจ
(ง) เครื่องชั่งน้ําหนักและที่วัดส่วนสูงของร่างกาย
(๓) แผนกผู้ป่วยในต้องจัดให้มี
(ก) อุปกรณ์ประจําหน่วยบริการ ได้แก่ ชุดอุปกรณ์ ยาและเวชภัณฑ์ในการช่วยฟื้นคืนชีพ
ชุดทําแผลฉีดยา ชุดให้ยาผู้ป่วย ตู้เก็บเวชภัณฑ์ที่เหมาะสม และชุดตรวจร่างกายเบื้องต้น
(ข) อุ ป กรณ์ ป ระจํ า เตี ย งและห้ อ งผู้ ป่ ว ย ได้ แ ก่ เตี ย งที่ ไ ด้ ม าตรฐานทางการแพทย์
เครื่องดูดเสมหะ ออกซิเจนและอุปกรณ์ช่วยหายใจ และมีระบบเรียกพยาบาล
(๔) แผนกผู้ป่วยฉุกเฉินต้องจัดให้มี
(ก) ชุดตรวจโรคทั่วไป
(ข) ชุดอุปกรณ์ ยาและเวชภัณฑ์ในการช่วยฟื้นคืนชีพ
(ค) เครื่องกระตุกหัวใจ
(ง) เครื่องดูดเสมหะ ออกซิเจนและอุปกรณ์ช่วยหายใจ
(จ) ชุดใส่ท่อหายใจ และช่วยหายใจ
(ฉ) ชุดและอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาล เช่น การล้างสารพิษ การดามกระดูกเบื้องต้น
ชุดห้ามเลือด และชุดล้างท้อง
(ช) ชุดรักษาฉุกเฉิน เช่น ชุดเจาะปอด ชุดเจาะคอ ชุดให้น้ําเกลือโดยทางผ่าเส้นเลือด
และโคมไฟส่องเฉพาะที่
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(ซ) อ่างฟอกมือชนิดที่ไม่ใช้มือเปิดปิดน้ํา
(ฌ) ระบบไฟฟ้าและแสงสว่างสํารอง
(๕) แผนกเภสัชกรรมต้องจัดให้มี
(ก) ตู้เย็นสําหรับเก็บยาหรือเวชภัณฑ์อื่นหรือตู้ที่ต้องควบคุมอุณหภูมิพร้อมเทอร์โมมิเตอร์
วัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์
(ข) ในกรณีที่มีวัตถุออกฤทธิ์ต่อ จิตและประสาทหรือยาเสพติดให้โทษ ให้มีสถานที่
หรือตู้เก็บที่มีกุญแจปิดและเปิดอย่างมีประสิทธิภาพ
(ค) อุปกรณ์การนับเม็ดยาอย่างน้อยสองชุด
(ง) ตู้หรือชั้นเก็บยาและเวชภัณฑ์อื่น
(๖) แผนกกายภาพบําบัดต้องจัดให้มี
(ก) เครื่องมือหรืออุปกรณ์ ที่ใช้ในการตรวจประเมินและวินิจฉัยทางกายภาพบําบัด
เช่น โกนิโอมิเตอร์ สายวัดความยาว เครื่องวัดความดัน และหูฟัง
(ข) เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการทํากายภาพบําบัด รวมถึงเครื่องมือไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ
(๗) แผนกเทคนิคการแพทย์ต้องจัดให้มี
(ก) เครื่องมือตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการและน้ํายาตามมาตรฐานการประกอบ
วิชาชีพ ของประเภทการตรวจวิเคราะห์ที่ให้บริการ
(ข) ตู้เย็นสําหรับเก็บรักษาสิ่งตัวอย่างและน้ํายาสําหรับการตรวจวิเคราะห์
(๘) แผนกรังสีวิทยาต้องจัดให้มี
(ก) อุปกรณ์วัดและป้องกันอันตรายจากรังสี
(ข) เครื่องเอกซเรย์ที่ได้มาตรฐานทางการแพทย์
(ค) ชุดอุปกรณ์ ยาและเวชภัณฑ์ในการช่วยฟื้นคืนชีพอย่างน้อยหนึ่งชุด
(ง) เครื่องล้างฟิล์ม
(จ) ตู้อ่านฟิล์มหรืออุปกรณ์อ่านฟิล์มระบบดิจิทัล
(ฉ) เครื่องดูดเสมหะ ออกซิเจนและอุปกรณ์ช่วยหายใจ
(ช) ระบบไฟสัญญาณเตือนขณะเครื่องเอกซเรย์ทํางาน
(๙) แผนกผ่าตัดต้องจัดให้มี
(ก) เตียงและโคมไฟผ่าตัดแบบมาตรฐานใช้ในการผ่าตัดทุกห้องที่ใช้งานผ่าตัด
(ข) เครื่องดมยาสลบที่ได้มาตรฐานทางการแพทย์และระบบแก๊สทางการแพทย์ซึ่งมี
สัญญาณเตือนอันตรายทุกห้องที่ขออนุญาตใช้งาน
(ค) ถังออกซิเจนและเครื่องดูดเสมหะสํารองพร้อมใช้งาน
(ง) ชุดอุปกรณ์ ยาและเวชภัณฑ์ในการช่วยฟื้นคืนชีพทุกห้อง
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(จ) เครื่องมือผ่าตัดที่ได้มาตรฐานทางการแพทย์และเพียงพอสําหรับการผ่าตัดตาม
สาขาโรค
(ฉ) อ่างฟอกมือชนิดที่ไม่ใช้มือเปิดปิดน้ํา
(ช) ตู้เสื้อผ้าและบริเวณสําหรับเจ้าหน้าที่เปลี่ยนเสื้อผ้าและรองเท้า
(ซ) ระบบไฟฟ้าและแสงสว่างสํารอง
(๑๐) แผนกสูติกรรมต้องจัดให้มี
(ก) เตียงทําคลอดและโคมไฟ
(ข) เตียงรอคลอดอย่างน้อยหนึ่งเตียงต่อเตียงทําคลอดหนึ่งเตียง
(ค) เตียงทารกแรกเกิด
(ง) ชุดอุปกรณ์ ยาและเวชภัณฑ์ในการช่วยฟื้นคืนชีพทุกห้อง
(จ) ระบบแก๊สทางการแพทย์ เครื่องดูดเสมหะและอุปกรณ์ช่วยหายใจ
(ฉ) เครื่องมือทําคลอดจํานวนที่เพียงพอและได้มาตรฐานทางการแพทย์
(ช) เครื่องตรวจสัญญาณชีพทารกในครรภ์
(ซ) อ่างฟอกมือชนิดที่ไม่ใช้มือเปิดปิดน้ํา
(ฌ) อ่างอาบน้ําทารก
(ญ) เครื่องชั่งน้ําหนักทารกแรกเกิด
(๑๑) ระบบรถรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน ต้องได้รับอนุญาตให้ใช้งานจากสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
และต้องจัดให้มี
(ก) ไฟสัญญาณฉุกเฉินสีน้ําเงินติดตั้งบนหลังคารถ
(ข) เปลเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
(ค) เครื่องดูดเสมหะ ออกซิเจนและอุปกรณ์ช่วยหายใจ
(ง) ชุดอุปกรณ์ ยาและเวชภัณฑ์ในการช่วยฟื้นคืนชีพประจํารถ
(จ) ชุดห้ามเลือด เย็บแผล และทําแผล
(๑๒) ระบบควบคุมการติดเชื้อต้องจัดให้มี
(ก) เครื่องมือและอุปกรณ์ในการทําความสะอาด
(ข) อ่างและบริเวณที่เพียงพอสําหรับล้างและเตรียมเครื่องมือ
(ค) หม้ อ ต้ ม หม้ อ นึ่ ง หรื อ หม้ อ นึ่ ง อบความดั น หรื อ ระบบฆ่ า เชื้ อ ด้ ว ยแก๊ ส ที่ มี
ประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อ
(ง) ตู้ที่มิดชิดสําหรับเก็บเครื่องมือที่ปราศจากเชื้อแล้ว และมีเครื่องมือที่พร้อมใช้งาน
(จ) ตู้เสื้อผ้าและบริเวณสําหรับเจ้าหน้าที่เปลี่ยนเสื้อผ้าและรองเท้า
(ฉ) อุปกรณ์สําหรับตรวจสอบประสิทธิภาพการปราศจากเชื้อ
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(ช) รถเข็นรับส่งสิ่งของสะอาด
(ซ) รถเข็นรับส่งสิ่งของใช้แล้ว
(๑๓) ระบบบําบัดน้ําเสียต้องจัดให้มีมาตรฐานที่กําหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
(๑๔) ระบบไฟฟ้าสํารองต้องจัดให้มีเครื่องกําเนิดไฟฟ้ามีกําลังเพียงพอสําหรับอุปกรณ์ที่จําเป็น
และติดตั้งไฟแสงสว่างฉุกเฉินตามจุดที่จําเป็น
(๑๕) ระบบน้ําสํารองต้องจัดให้มีที่เก็บกักน้ําสํารองขนาดที่เพียงพอสําหรับการใช้ที่จําเป็น
ในกรณีที่มีหน่วยบริการและระบบสนับสนุนการให้บริการอื่นเพิ่มเติมจากวรรคหนึ่ง โรงพยาบาลทั่วไป
ต้องจัดให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้ ยาและเวชภัณฑ์เฉพาะที่จําเป็นประจําแต่ละหน่วยบริการและระบบ
สนับสนุนการให้บริการเพิ่มเติมในจํานวนที่เหมาะสมและเพียงพอ ดังต่อไปนี้
(๑) หอผู้ป่วยหนักต้องจัดให้มี
(ก) หน่วยปฏิบัติการพยาบาล
(ข) ชุดอุปกรณ์ ยาและเวชภัณฑ์ในการช่วยฟื้นคืนชีพอย่างน้อยหนึ่งชุด และเพิ่มขึ้น
หนึ่งชุดทุก ๆ ห้าเตียง
(ค) เครื่องตรวจสอบการเต้นของหัวใจอย่างน้อยหนึ่งเครื่องต่อสองเตียง
(ง) เครื่องช่วยหายใจอย่างน้อยหนึ่งเครื่อง และเพิ่มขึ้นหนึ่งเครื่องทุก ๆ สามเตียง
(จ) เครื่องกระตุกหัวใจ
(ฉ) เครื่องดูดเสมหะ ออกซิเจนและอุปกรณ์ช่วยหายใจครบทุกเตียง
(ช) เตียงนอนแบบมาตรฐาน ซึ่งปรับศีรษะและปลายเท้าสูงต่ําได้
(ซ) ระบบเรียกพยาบาลประจําเตียงผู้ป่วย
(๒) ห้ อ งให้ ก ารรั ก ษาต้ อ งจั ด ให้ มี เ ตี ย ง และอุ ป กรณ์ ทํ า แผล ฉี ด ยา ใส่ เ ฝื อ ก ให้ เ ลื อ ด
และให้น้ําเกลือ
(๓) ห้องผ่าตัดเล็กต้องจัดให้มีเตียงและโคมไฟผ่าตัด ชุดเครื่องมือผ่าตัดทั่วไป ตู้เก็บอุปกรณ์
ปราศจากเชื้อ และระบบไฟฟ้าและแสงสว่างสํารอง
(๔) ห้องตรวจภายในและขูดมดลูกต้องจัดให้มี
(ก) ชุดอุปกรณ์ ยาและเวชภัณฑ์ในการช่วยฟื้นคืนชีพผู้ป่วยอย่างน้อยหนึ่งชุด
(ข) เครื่องดูดเสมหะ ออกซิเจนและอุปกรณ์ช่วยหายใจ โคมไฟหรืออุปกรณ์แสงสว่าง
เพื่อการตรวจภายใน
(ค) เตียงสําหรับใช้ตรวจภายในและใช้ขูดมดลูก
(ง) ชุดตรวจภายในและขูดมดลูกที่ได้มาตรฐานทางการแพทย์
(จ) อ่างฟอกมือชนิดที่ไม่ใช้มือเปิดปิดน้ํา
(๕) ห้องทารกหลังคลอดต้องจัดให้มี
(ก) เตียงทารกหลังคลอด และตู้อบทารกคลอดก่อนกําหนด
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(ข) เครื่องดูดเสมหะ ออกซิเจนและอุปกรณ์ช่วยหายใจ
(ค) อ่างอาบน้ําทารก
(ง) เครื่องรักษาทารกตัวเหลืองด้วยแสง
(๖) ห้องทันตกรรมต้องจัดให้มี
(ก) ยูนิตทําฟัน ประกอบด้วยระบบให้แสงสว่าง ระบบเครื่องกรอฟัน ระบบดูดน้ําลาย
ระบบน้ําบ้วนปาก และเก้าอี้คนไข้
(ข) เก้าอี้ทันตแพทย์ และเก้าอี้ผู้ช่วยทันตแพทย์
(ค) เครื่องเอกซเรย์ฟันที่ได้มาตรฐานทางการแพทย์
(ง) หม้อนึ่งอบความดันที่มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อ
(จ) ชุด ตรวจฟั น อุด ฟั น ถอนฟั น ชุ ด ศั ล ยกรรมช่อ งปาก ชุ ด รั ก ษาคลองรากฟั น
ชุดรักษาโรคเหงือก ชุดทันตกรรมประดิษฐ์ เครื่องขูดหินน้ําลาย และเครื่องมืออุปกรณ์อื่นตามมาตรฐาน
การประกอบวิชาชีพ
(๗) ห้องไตเทียมต้องจัดให้มี
(ก) เครื่องล้างไต
(ข) เครื่องผลิตน้ําสําหรับล้างไต
(ค) ชุดอุปกรณ์ ยาและเวชภัณฑ์ในการช่วยฟื้นคืนชีพ
(ง) เครื่องดูดเสมหะ ออกซิเจนและอุปกรณ์ช่วยหายใจ
(จ) เครื่องกระตุกหัวใจประจําโรงพยาบาลที่สามารถนํามาใช้ได้โดยสะดวก
(๘) ห้องซักฟอกต้องจัดให้มี
(ก) อุปกรณ์ซักรีด
(ข) อุปกรณ์ซักฟอกผ้าติดเชื้อ
(ค) ตู้เก็บเสื้อผ้า
(ง) อุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อต่อผู้ปฏิบัติงาน
(๙) ห้องโภชนาการต้องจัดให้มี
(ก) โต๊ะเตรียมอาหารที่สะอาด
(ข) อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบอาหารและจัดส่งอาหารที่ถูกสุขลักษณะ
(ค) อุปกรณ์ระบายอากาศ เครื่องดูดควัน และอุปกรณ์ป้องกันแมลงและสัตว์รบกวน
(ง) ตู้เก็บอาหารที่สะอาดและมิดชิด
(จ) เครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ตามหลักสุขาภิบาลอาหาร
(๑๐) ห้องพักศพที่ให้บริการเก็บศพตั้งแต่ยี่สิบสี่ชั่วโมงขึ้นไปต้องจัดให้มี
(ก) ตู้เย็นสําหรับเก็บศพ
(ข) รถเข็นศพ
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(๑๑) ยานพาหนะสําหรับให้บริการนอกโรงพยาบาลต้องมีมาตรฐาน ดังต่อไปนี้
(ก) รถเอกซเรย์เคลื่อนที่ต้องมีเครื่องเอกซเรย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยพร้อมอุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายจากรังสีที่ได้รับอนุญาตจากสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ หรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
และหากมี ก ารให้ บ ริ ก ารชั น สู ต รร่ ว มด้ ว ย ต้ อ งเป็ น ไปตามมาตรฐานที่ ผู้ อ นุ ญ าตประกาศกํ า หนด
โดยคําแนะนําของคณะกรรมการสถานพยาบาล
(ข) รถทันตกรรมที่ได้มาตรฐานตามที่ผู้อนุญาตประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการสถานพยาบาล
(ค) รถปฏิบัติการชันสูตรที่ได้มาตรฐานตามที่ผู้อนุญาตประกาศกําหนดโดยคําแนะนํา
ของคณะกรรมการสถานพยาบาล
ข้อ ๗ โรงพยาบาลทันตกรรมต้องจัดให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้ ยาและเวชภัณฑ์ และยานพาหนะ
เฉพาะที่จําเป็นประจําแต่ละหน่วยบริการและระบบสนับสนุนการให้บริการในจํานวนที่เหมาะสมและเพียงพอ
ดังต่อไปนี้
(๑) แผนกเวชระเบียนต้องจัดให้มีตู้หรือชั้นหรืออุปกรณ์เก็บเวชระเบียนที่มั่นคง ปลอดภัย
และต้องจัดให้เป็นระเบียบสามารถค้นหาได้ง่าย หรือถ้าเป็นระบบคอมพิวเตอร์ต้องจัดให้มีระบบข้อมูลสํารอง
เพื่อป้องกันข้อมูลสูญหาย
(๒) แผนกผู้ป่วยนอกต้องจัดให้มี
(ก) ยูนิตทําฟัน ประกอบด้วยระบบให้แสงสว่าง ระบบเครื่องกรอฟัน ระบบดูดน้ําลาย
ระบบน้ําบ้วนปาก และเก้าอี้คนไข้
(ข) เก้าอี้ทันตแพทย์ และเก้าอี้ผู้ช่วยทันตแพทย์
(ค) เครื่องเอกซเรย์ฟันที่ได้มาตรฐานทางการแพทย์
(ง) หม้อนึ่งอบความดันที่มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อ
(จ) ชุ ด ตรวจฟั น อุ ด ฟั น ถอนฟั น ชุ ด ศั ล ยกรรมช่ อ งปาก ชุ ด รั ก ษาคลองรากฟั น
ชุดรักษาโรคเหงือก ชุดทันตกรรมประดิษฐ์ เครื่องขูดหินน้ําลาย และเครื่องมืออุปกรณ์อื่นตามมาตรฐาน
การประกอบวิชาชีพ
(๓) แผนกผู้ป่วยในต้องจัดให้มี
(ก) อุปกรณ์ประจําหน่วยบริการ ได้แก่ ชุดอุปกรณ์ ยาและเวชภัณฑ์ในการช่วยฟื้นคืนชีพ
ชุดให้ยาผู้ป่วย และตู้เก็บเวชภัณฑ์
(ข) อุ ป กรณ์ ป ระจํ า เตี ย งและห้ อ งผู้ ป่ ว ย ได้ แ ก่ เตี ย งที่ ไ ด้ ม าตรฐานทางการแพทย์
เครื่องดูดเสมหะ ออกซิเจนและอุปกรณ์ช่วยหายใจ และระบบเรียกพยาบาล
(๔) แผนกเภสัชกรรมต้องจัดให้มี
(ก) ตู้เย็นสําหรับเก็บยาหรือเวชภัณฑ์อื่นหรือตู้ที่ต้องควบคุมอุณหภูมิ พร้อมเทอร์โมมิเตอร์
วัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๒๖ ก

หน้า ๔๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒ เมษายน ๒๕๕๘

(ข) ในกรณีที่มีวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท หรือยาเสพติดให้โทษ ให้มีสถานที่
หรือตู้เก็บที่มีกุญแจปิดและเปิดอย่างมีประสิทธิภาพ
(ค) อุปกรณ์การนับเม็ดยาอย่างน้อยสองชุด
(ง) ตู้หรือชั้นเก็บยาและเวชภัณฑ์อื่น
(๕) แผนกรังสีวิทยาต้องจัดให้มี
(ก) อุปกรณ์วัดและป้องกันอันตรายจากรังสี
(ข) เครื่องเอกซเรย์ที่ได้มาตรฐานทางการแพทย์
(ค) ชุดอุปกรณ์ ยาและเวชภัณฑ์ในการช่วยฟื้นคืนชีพอย่างน้อยหนึ่งชุด
(ง) เครื่องล้างฟิล์ม
(จ) ตู้อ่านฟิล์มหรืออุปกรณ์อ่านฟิล์มระบบดิจิทัล
(ฉ) เครื่องดูดเสมหะ ออกซิเจนและอุปกรณ์ช่วยหายใจ
(ช) ระบบไฟสัญญาณเตือนขณะเครื่องเอกซเรย์ทํางาน
(๖) แผนกผ่าตัดต้องจัดให้มี
(ก) เตียงและโคมไฟผ่าตัดแบบมาตรฐานใช้ในการผ่าตัดประจําทุกห้องที่ใช้งานผ่าตัด
(ข) เครื่องดมยาสลบที่ได้มาตรฐานทางการแพทย์และระบบแก๊สทางการแพทย์ซึ่งมี
สัญญาณเตือนอันตรายทุกห้องที่ขออนุญาตใช้งาน
(ค) ถังออกซิเจนและเครื่องดูดเสมหะสํารองพร้อมใช้งาน
(ง) ชุดอุปกรณ์ ยาและเวชภัณฑ์ในการช่วยฟื้นคืนชีพทุกห้อง
(จ) เครื่องมือผ่าตัดที่ได้มาตรฐานทางการแพทย์และเพียงพอสําหรับการผ่าตัดตาม
สาขาโรค
(ฉ) อ่างฟอกมือชนิดที่ไม่ใช้มือเปิดปิดน้ํา
(ช) ตู้เสื้อผ้าและบริเวณสําหรับเจ้าหน้าที่เปลี่ยนเสื้อผ้าและรองเท้า
(ซ) ระบบไฟฟ้าและแสงสว่างสํารอง
(๗) ระบบรถรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน ต้องได้รับอนุญาตให้ใช้งานจากสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
และต้องจัดให้มี
(ก) ไฟสัญญาณฉุกเฉินสีน้ําเงินติดตั้งบนหลังคารถ
(ข) เปลเคลื่อนย้ายผู้ปว่ ย
(ค) เครื่องดูดเสมหะ ออกซิเจนและอุปกรณ์ช่วยหายใจ
(ง) ชุดอุปกรณ์ ยาและเวชภัณฑ์ในการช่วยฟื้นคืนชีพประจํารถ
(จ) ชุดห้ามเลือด เย็บแผล และทําแผล
(๘) ระบบควบคุมการติดเชื้อต้องจัดให้มี
(ก) เครื่องมือและอุปกรณ์ในการทําความสะอาด

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๒๖ ก

หน้า ๔๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒ เมษายน ๒๕๕๘

(ข) อ่างและบริเวณที่เพียงพอสําหรับล้างและเตรียมเครื่องมือ
(ค) หม้อต้ม หม้อนึ่ง หรือหม้อนึ่งอบความดันที่มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อ
(ง) ตู้ที่มิดชิดสําหรับเก็บเครื่องมือที่ปราศจากเชื้อแล้ว และมีเครื่องมือที่พร้อมใช้งาน
(จ) ตู้เสื้อผ้าและบริเวณสําหรับเจ้าหน้าที่เปลี่ยนเสื้อผ้าและรองเท้า
(ฉ) อุปกรณ์สําหรับตรวจสอบประสิทธิภาพการปราศจากเชื้อ
(ช) รถเข็นรับส่งสิ่งของสะอาด
(ซ) รถเข็นรับส่งสิ่งของใช้แล้ว
(๙) ระบบบําบัดน้ําเสียต้องจัดให้มีมาตรฐานที่กําหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
(๑๐) ระบบไฟฟ้าสํารองต้องจัดให้มีเครื่องกําเนิดไฟฟ้ามีกํา ลังเพียงพอสํ าหรับอุปกรณ์ ที่
จําเป็น และติดตั้งไฟแสงสว่างฉุกเฉินตามจุดที่จําเป็น
(๑๑) ระบบน้ําสํารองต้องจัดให้มีที่เก็บกักน้ําสํารองขนาดที่เพียงพอสําหรับการใช้ที่จําเป็น
ในกรณีที่มีหน่วยบริการและระบบสนับสนุนการให้บริการอื่นเพิ่มเติมจากวรรคหนึ่ง โรงพยาบาล
ทันตกรรมต้องจัดให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้ ยาและเวชภัณฑ์เฉพาะที่จําเป็นประจําแต่ละหน่วยบริการ
และระบบสนับสนุนการให้บริการเพิ่มเติมในจํานวนที่เหมาะสมและเพียงพอเช่นเดียวกับที่กําหนดไว้ในข้อ ๖
วรรคสอง โดยอนุโลม
ข้อ ๘ โรงพยาบาลการพยาบาลและการผดุงครรภ์ต้อ งจัดให้มีเครื่อ งมือ เครื่องใช้ ยา
และเวชภัณฑ์ และยานพาหนะเฉพาะที่จําเป็นประจําแต่ละหน่วยบริการที่เป็นแผนกบริการประจํา
ในจํานวนที่เหมาะสมและเพียงพอ ดังต่อไปนี้
(๑) แผนกเวชระเบียนต้องจัดให้มีตู้หรือชั้นหรืออุปกรณ์เก็บเวชระเบียนที่มั่นคง ปลอดภัย
และต้อ งจัดให้เป็นระเบียบสามารถค้น หาได้ ง่าย หรือ ถ้ าเป็นระบบคอมพิว เตอร์ ต้อ งจัดให้ มีระบบ
ข้อมูลสํารองเพื่อป้องกันข้อมูลสูญหาย
(๒) แผนกผู้ป่วยนอกต้องจัดให้มี
(ก) ชุดตรวจโรคและชุดให้การรักษาทั่วไปตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ
(ข) ชุดตรวจครรภ์ ชุดทําคลอด ชุดตรวจหลังคลอด และเครื่องฟังเสียงหัวใจเด็ก
(ค) เตียงตรวจครรภ์
(ง) ยาและเวชภัณฑ์อื่นที่จําเป็น โดยมีจํานวนรายการและปริมาณที่เพียงพอตามมาตรฐาน
การประกอบวิชาชีพ
(จ) ตู้เย็นสําหรับเก็บยาหรือเวชภัณฑ์อื่น
(ฉ) อุปกรณ์การนับเม็ดยาอย่างน้อยสองชุด
(๓) แผนกผู้ป่วยในต้องจัดให้มี
(ก) อุปกรณ์ประจําหน่วยบริการ ได้แก่ ชุดอุปกรณ์ ยาและเวชภัณฑ์ในการช่วยฟื้นคืนชีพ
ชุดให้ยาผู้ป่วย และตู้เก็บเวชภัณฑ์
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(ข) อุป กรณ์ป ระจํา เตีย งและห้อ งผู้ ป่ วย ได้ แก่ เตียงที่ ได้ มาตรฐานทางการแพทย์
เครื่องดูดเสมหะ ออกซิเจนและอุปกรณ์ช่วยหายใจ และระบบเรียกพยาบาล
(๔) แผนกสูติกรรมต้องจัดให้มี
(ก) เตียงรอคลอดอย่างน้อยหนึ่งเตียงต่อเตียงทําคลอดหนึ่งเตียง
(ข) เตียงทําคลอดและโคมไฟ
(ค) เครื่องดูดเสมหะ ออกซิเจนและอุปกรณ์ช่วยหายใจ
(ง) เครื่องมือทําคลอดจํานวนที่เพียงพอและได้มาตรฐานทางการแพทย์
(จ) เครื่องตรวจครรภ์
(ฉ) เตียงทารกแรกเกิด
(ช) อ่างฟอกมือชนิดที่ไม่ใช้มือเปิดปิดน้ํา
(ซ) อุปกรณ์สําหรับอาบน้ําทารก
(ฌ) ชุดอุปกรณ์ ยาและเวชภัณฑ์ในการช่วยฟื้นคืนชีพที่นํามาใช้ได้โดยสะดวก
(ญ) เครื่องตรวจสัญญาณชีพทารกในครรภ์
(๕) ระบบรถรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน ต้องได้รับอนุญาตให้ใช้งานจากสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
และต้องจัดให้มี
(ก) ไฟสัญญาณฉุกเฉินสีน้ําเงินติดตั้งบนหลังคารถ
(ข) เปลเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
(ค) เครื่องดูดเสมหะ ออกซิเจนและอุปกรณ์ช่วยหายใจ
(ง) ชุดอุปกรณ์ ยาและเวชภัณฑ์ในการช่วยฟื้นคืนชีพประจํารถ
(จ) ชุดห้ามเลือด เย็บแผล และทําแผล
(๖) ระบบควบคุมการติดเชื้อต้องจัดให้มี
(ก) เครื่องมือและอุปกรณ์ในการทําความสะอาด
(ข) อ่างและบริเวณที่เพียงพอสําหรับล้างและเตรียมเครื่องมือ
(ค) หม้อต้ม หม้อนึ่ง หรือหม้อนึ่งอบความดันที่มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อ
(ง) ตู้ที่มิดชิดสําหรับเก็บเครื่องมือที่ปราศจากเชื้อแล้ว และมีเครื่องมือที่พร้อมใช้งาน
(จ) ตู้เสื้อผ้าและบริเวณสําหรับเจ้าหน้าที่เปลี่ยนเสื้อผ้าและรองเท้า
(ฉ) อุปกรณ์สาํ หรับตรวจสอบประสิทธิภาพการปราศจากเชื้อ
(ช) รถเข็นรับส่งสิ่งของสะอาด
(ซ) รถเข็นรับส่งสิ่งของใช้แล้ว
(๗) ระบบบําบัดน้ําเสียต้องจัดให้มีมาตรฐานที่กําหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
(๘) ระบบไฟฟ้าสํารองต้องจัดให้มีเครื่องกําเนิดไฟฟ้ามีกําลังเพียงพอสําหรับอุปกรณ์ที่จําเป็น
และติดตั้งไฟแสงสว่างฉุกเฉินตามจุดที่จําเป็น
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(๙) ระบบน้ําสํารองต้องจัดให้มีที่เก็บกักน้ําสํารองขนาดที่เพียงพอสําหรับการใช้ที่จําเป็น
ในกรณีที่มีหน่วยบริการและระบบสนับสนุนการให้บริการอื่นเพิ่มเติมจากวรรคหนึ่ง โรงพยาบาล
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ต้องจัดให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้ ยาและเวชภัณฑ์เฉพาะที่จําเป็นประจํา
แต่ ล ะหน่ ว ยบริ ก ารและระบบสนั บ สนุ น การให้ บ ริ ก ารเพิ่ ม เติ ม ในจํ า นวนที่ เ หมาะสมและเพี ย งพอ
เช่นเดียวกับที่กําหนดไว้ในข้อ ๖ วรรคสอง โดยอนุโลม
ข้อ ๙ โรงพยาบาลกายภาพบํ า บั ด ต้ อ งจั ด ให้ มี เ ครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้ ยาและเวชภั ณ ฑ์
และยานพาหนะเฉพาะที่จําเป็นประจําแต่ละหน่วยบริการและระบบสนับสนุนการให้บริการในจํานวน
ที่เหมาะสมและเพียงพอ ดังต่อไปนี้
(๑) แผนกเวชระเบียนต้องจัดให้มีตู้ ชั้น หรืออุปกรณ์เก็บเวชระเบียนที่มั่นคง ปลอดภัย
และต้อ งจัดให้เป็นระเบียบสามารถค้น หาได้ ง่าย หรือ ถ้ าเป็นระบบคอมพิว เตอร์ ต้อ งจัดให้ มีระบบ
ข้อมูลสํารองเพื่อป้องกันข้อมูลสูญหาย
(๒) แผนกผู้ป่วยนอกต้องจัดให้มี
(ก) เครื่องมือหรืออุปกรณ์ ที่ใช้ในการตรวจประเมินและวินิจฉัยทางกายภาพบําบัด
เช่น โกนิโอมิเตอร์ สายวัดความยาว เครื่องวัดความดัน และหูฟัง
(ข) เครื่องมือหรืออุปกรณ์กายภาพบําบัด รวมทั้งเครื่องมือไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ
(๓) แผนกผู้ป่วยในต้องจัดให้มี
(ก) อุปกรณ์ ป ระจํ า หน่ว ยบริก าร ได้ แก่ ชุด อุ ป กรณ์ ยาและเวชภั ณ ฑ์ใ นการช่ ว ย
ฟื้นคืนชีพ ชุดให้ยาผู้ป่วย และตู้เก็บเวชภัณฑ์ที่เหมาะสม
(ข) อุป กรณ์ป ระจํา เตีย งและห้อ งผู้ ป่ วย ได้ แก่ เตียงที่ ได้ มาตรฐานทางการแพทย์
เครื่องดูดเสมหะ ออกซิเจนและอุปกรณ์ช่วยหายใจ และมีระบบเรียกพยาบาล
(๔) ระบบรถรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน ต้องได้รับอนุญาตให้ใช้งานจากสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
และต้องจัดให้มี
(ก) ไฟสัญญาณฉุกเฉินสีน้ําเงินติดตั้งบนหลังคารถ
(ข) เปลเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
(ค) เครื่องดูดเสมหะ ออกซิเจนและอุปกรณ์ช่วยหายใจ
(ง) ชุดอุปกรณ์ ยาและเวชภัณฑ์ในการช่วยฟื้นคืนชีพประจํารถ
(จ) ชุดห้ามเลือด เย็บแผล และทําแผล
(๕) ระบบควบคุมการติดเชื้อต้องจัดให้มี
(ก) เครื่องมือและอุปกรณ์ในการทําความสะอาด
(ข) อ่างและบริเวณที่เพียงพอสําหรับล้างและเตรียมเครื่องมือ
(ค) หม้อต้ม หม้อนึ่ง หรือหม้อนึ่งอบความดันที่มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อ
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(ง) ตู้ที่มิดชิดสําหรับเก็บเครื่องมือที่ปราศจากเชื้อแล้ว และมีเครื่องมือที่พร้อมใช้งาน
(จ) ตู้เสื้อผ้าและบริเวณสําหรับเจ้าหน้าที่เปลี่ยนเสื้อผ้าและรองเท้า
(ฉ) อุปกรณ์สําหรับตรวจสอบประสิทธิภาพการปราศจากเชื้อ
(ช) รถเข็นรับส่งสิ่งของสะอาด
(ซ) รถเข็นรับส่งสิ่งของใช้แล้ว
(๖) ระบบบําบัดน้ําเสียต้องจัดให้มีมาตรฐานที่กําหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
(๗) ระบบไฟฟ้าสํารองต้องจัดให้มีเครื่องกําเนิดไฟฟ้ามีกําลังเพียงพอสําหรับอุปกรณ์ที่จําเป็น
และติดตั้งไฟแสงสว่างฉุกเฉินตามจุดที่จําเป็น
(๘) ระบบน้ําสํารองต้องจัดให้มีที่เก็บกักน้ําสํารองขนาดที่เพียงพอสําหรับการใช้ที่จําเป็น
ในกรณีที่มีหน่วยบริการและระบบสนับสนุนการให้บริการอื่นเพิ่มเติมจากวรรคหนึ่ง โรงพยาบาล
กายภาพบําบัดต้องจัดให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้ ยาและเวชภัณฑ์เฉพาะที่จําเป็นประจําแต่ละหน่วยบริการ
และระบบสนับสนุนการให้บริการเพิ่มเติมในจํานวนที่เหมาะสมและเพียงพอเช่นเดียวกับที่กําหนดไว้
ในข้อ ๖ วรรคสอง โดยอนุโลม
ข้อ ๑๐ โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยต้องจัดให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้ ยาและเวชภัณฑ์
และยานพาหนะเฉพาะที่จําเป็นประจําแต่ละหน่วยบริการและระบบสนับสนุนการให้บริการในจํานวน
ที่เหมาะสมและเพียงพอ ดังต่อไปนี้
(๑) แผนกเวชระเบียนต้องจัดให้มีตู้หรือชั้นหรืออุปกรณ์เก็บเวชระเบียนที่มั่นคง ปลอดภัย
และต้องจัดให้เป็นระเบียบสามารถค้นหาได้ง่าย หรือ ถ้าเป็นระบบคอมพิวเตอร์ ต้องจัดให้มีระบบ
ข้อมูลสํารองเพื่อป้องกันข้อมูลสูญหาย
(๒) แผนกผู้ป่วยนอกต้องจัดให้มี
(ก) เครื่องมือการตรวจวินิจฉัยตามกรรมวิธีการแพทย์แผนไทยที่สภาการแพทย์แผนไทย
กําหนดหรือรับรอง
(ข) ชุดเครื่องมือและอุปกรณ์การนวดไทยที่ได้มาตรฐานตามกรรมวิธีการแพทย์แผนไทย
ที่สภาการแพทย์แผนไทยกําหนดหรือรับรอง
(ค) ชุดเครื่องมือและอุปกรณ์การอบสมุนไพรไทยได้มาตรฐานตามกรรมวิธีการแพทย์แผนไทย
ที่สภาการแพทย์แผนไทยกําหนดหรือรับรอง
(ง) เครื่องดูดเสมหะ ออกซิเจนและอุปกรณ์ช่วยหายใจ
(จ) เครื่องชั่งน้ําหนักและที่วัดส่วนสูงของร่างกาย
(๓) แผนกผู้ป่วยในต้องจัดให้มี
(ก) อุปกรณ์ประจําหน่วยบริการ ได้แก่ ชุดอุปกรณ์ ยาและเวชภัณฑ์ ชุดให้ยาผู้ป่วย
และตู้เก็บเวชภัณฑ์ที่เหมาะสม
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(ข) อุป กรณ์ป ระจํา เตีย งและห้อ งผู้ ป่ วย ได้ แก่ เตียงที่ ได้ มาตรฐานทางการแพทย์
เครื่องดูดเสมหะ ออกซิเจนและอุปกรณ์ช่วยหายใจ
(๔) แผนกเภสัชกรรมไทยต้องจัดให้มี
(ก) ตู้เก็บยาแผนไทย
(ข) เครื่องชั่งตวงวัดยา
(ค) เครื่องตอกเม็ดยาและเครื่องบรรจุแคปซูลยา
(๕) แผนกการผดุงครรภ์ไทยต้องจัดให้มี
(ก) เตียงตรวจครรภ์
(ข) อุปกรณ์และยาแผนไทยที่ใช้สาํ หรับการผดุงครรภ์
(๖) ระบบรถรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน ต้องได้รับอนุญาตให้ใช้งานจากสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
และต้องจัดให้มี
(ก) ไฟสัญญาณฉุกเฉินสีน้ําเงินติดตั้งบนหลังคารถ
(ข) เปลเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
(ค) เครื่องดูดเสมหะ ออกซิเจนและอุปกรณ์ช่วยหายใจ
(ง) ชุดอุปกรณ์ ยาและเวชภัณฑ์ประจํารถ
(๗) ระบบควบคุมการติดเชื้อต้องจัดให้มี
(ก) เครื่องมือและอุปกรณ์ในการทําความสะอาด
(ข) อ่างและบริเวณที่เพียงพอสําหรับล้างและเตรียมเครื่องมือ
(ค) หม้อต้ม หม้อนึ่ง หรือหม้อนึ่งอบความดันที่มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อ
(ง) ตู้ที่มิดชิดสําหรับเก็บเครื่องมือที่ปราศจากเชื้อแล้ว และมีเครื่องมือที่พร้อมใช้งาน
(จ) ตู้เสื้อผ้าและบริเวณสําหรับเจ้าหน้าที่เปลี่ยนเสื้อผ้าและรองเท้า
(ฉ) อุปกรณ์สําหรับตรวจสอบประสิทธิภาพการปราศจากเชื้อ
(ช) รถเข็นรับส่งสิ่งของสะอาด
(ซ) รถเข็นรับส่งสิ่งของใช้แล้ว
(๘) ระบบบําบัดน้ําเสียต้องจัดให้มีมาตรฐานที่กําหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
(๙) ระบบไฟฟ้าสํารองต้องจัดให้มีเครื่องกําเนิดไฟฟ้ามีกําลังเพียงพอสําหรับอุปกรณ์ที่จําเป็น
และติดตั้งไฟแสงสว่างฉุกเฉินตามจุดที่จําเป็น
(๑๐) ระบบน้ําสํารองต้องจัดให้มีที่เก็บกักน้ําสํารองขนาดที่เพียงพอสําหรับการใช้ที่จําเป็น
ในกรณีที่มีหน่วยบริการและระบบสนับสนุนการให้บริการอื่นเพิ่มเติมจากวรรคหนึ่ง โรงพยาบาล
การแพทย์แผนไทยต้องจัดให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้ ยาและเวชภัณฑ์เฉพาะที่จําเป็นประจําแต่ละหน่วยบริการ
และระบบสนับสนุนการให้บริการเพิ่มเติมในจํานวนที่เหมาะสมและเพียงพอเช่นเดียวกับที่กําหนดไว้
ในข้อ ๖ วรรคสอง โดยอนุโลม
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ข้อ ๑๑ โรงพยาบาลเฉพาะทางและโรงพยาบาลเฉพาะประเภทผู้ป่วยต้องจัดให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ ยาและเวชภัณฑ์ และยานพาหนะเฉพาะที่จําเป็นประจําแต่ละหน่วยบริการและระบบสนับสนุน
การให้บริการในจํานวนที่เหมาะสมและเพียงพอเช่นเดียวกับที่กําหนดไว้ในข้อ ๖ โดยอนุโลม
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๑๒ สถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนซึ่งได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการ
สถานพยาบาลและใบอนุญาตให้ดําเนินการสถานพยาบาลอยู่ในวันก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ
ต้องดําเนินการจัดให้มีชนิดและจํานวนเครื่องมือ เครื่องใช้ และยาและเวชภัณฑ์ที่จําเป็นประจําสถานพยาบาล
ตามกฎกระทรวงนี้ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับ
ข้อ ๑๓ สถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนซึ่งได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการ
สถานพยาบาลและใบอนุญาตให้ดําเนินการสถานพยาบาลอยู่ในวันก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ
ต้องดําเนินการจัดให้มีชนิดและจํานวนเครื่องมือ เครื่องใช้ ยาและเวชภัณฑ์หรือยานพาหนะที่จําเป็น
ประจําสถานพยาบาลตามกฎกระทรวงนี้ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับ
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ศาสตราจารย์รัชตะ รัชตะนาวิน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากมีการปรับปรุงการกําหนดลักษณะของ
สถานพยาบาลและลักษณะการให้บริการของสถานพยาบาลตามกฎกระทรวงว่าด้วยลักษณะของสถานพยาบาล
และลักษณะการให้ บริ การของสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๕ ดังนั้ น เพื่อ ให้การกําหนดชนิดและจํ า นวน
เครื่องมือ เครื่องใช้ ยาและเวชภัณฑ์ หรือยานพาหนะที่จําเป็นประจําสถานพยาบาลเป็นไปโดยเหมาะสม
และสอดคล้องกัน จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

