
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง  ลักษณะและมาตรฐานของสถานพยาบาลอืน่ซึง่ได้รับการยกเวน้ไมต่้องอยู่ในบังคับ 

ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล  กรณีให้บรกิารเฉพาะผู้ปว่ยโรคตดิตอ่อันตราย 
ตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ  กรณโีรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  หรือโรคโควดิ  19   

(Coronavirus  Disease  2019  (COVID-19))   
เป็นการชัว่คราว 

 
 

โดยเป็นการสมควรก าหนดลักษณะของสถานพยาบาลอื่นซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับ 
ของพระราชบัญญัติสถานพยาบาล  พ.ศ.  2541  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาล  
(ฉบับที่  4)  พ.ศ.  2559  รวมถึงมาตรฐานของสถานพยาบาลดังกล่าว  เพ่ือให้มีความสอดคล้องกับ  
การช่วยเหลือเยียวยาผู้ป่วยโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ  กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  
2019  หรือโรคโควิด  19  (Coronavirus  Disease  2019  (COVID-19))  โดยฉุกเฉินจากสถานพยาบาล 
ตามมาตรา  33/1  และมาตรา  36  แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล  พ.ศ.  ๒๕๔๑  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม 
โดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาล  (ฉบับที่  4)  พ.ศ.  2559 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  6  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล  พ.ศ.  2541  
และมาตรา  5  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล  พ.ศ.  2541  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม   
โดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาล  (ฉบับที่  4)  พ.ศ.  2559  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  
โดยค าแนะน าของคณะกรรมการสถานพยาบาล  จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง  ลักษณะและมาตรฐาน
ของสถานพยาบาลอื่นซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล   
กรณีให้บริการเฉพาะผู้ป่วยโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ  กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  
2019  หรือโรคโควิด  19  (Coronavirus  Disease  2019  (COVID-19))  เป็นการชั่วคราว” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ในประกาศนี้ 
“สถานพยาบาล”  หมายความว่า  สถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนซึ่งได้รับ   

การยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล  ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข  
เรื่อง  สถานพยาบาลอื่นซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล  
กรณีให้บริการเฉพาะผู้ป่วยโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ  กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  
2019  หรือโรคโควิด  19  (Coronavirus  Disease  2019  (COVID-19))  เป็นการชั่วคราว 

้หนา   ๑๑

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๗๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   เมษายน   ๒๕๖๓



หมวด  1 
ลักษณะโดยทั่วไปและลักษณะการให้บรกิารของสถานพยาบาล 

 
 

ข้อ 4 สถานพยาบาลต้องมีลักษณะโดยทั่วไป  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ตั้งอยู่ในท าเลที่สะดวก  ปลอดภัย  และไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
(๒) อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างต้องแบ่งพ้ืนที่ขอบเขตการให้บริการเป็นสัดส่วนให้ชัดเจน 
(๓) อาคารที่ให้บริการผู้ป่วยตั้งแต่สามชั้นขึ้นไป  จะต้องมีลิฟต์อย่างน้อยหนึ่งตัว  หรือมีทางลาดเอียง

เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย 
(4) ต้องจัดสถานที่และอุปกรณ์อ านวยความสะดวกที่เหมาะสมกับผู้ป่วย  และห้องน้ าส าหรับผู้ป่วย 
ข้อ 5 สถานพยาบาลต้องมีลักษณะการให้บริการ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีความปลอดภัย  มีความสะดวกและเหมาะสมต่อผู้ให้บริการและผู้รับบริการ 
(๒) ได้มาตรฐานการประกอบวิชาชีพที่สภาวิชาชีพหรือคณะกรรมการวิชาชีพประกาศก าหนด 

แล้วแต่กรณี 
ข้อ 6 สถานพยาบาลโดยอย่างน้อยต้องประกอบด้วย  การบริการและระบบสนับสนุน 

การให้บริการ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ระบบเวชระเบียน 
(๒) บริการดูแลผู้ป่วยใน 
(3) ระบบรับสง่ผู้ปว่ยฉุกเฉนิ 
(4) ระบบควบคุมการติดเชื้อ 
(5) ระบบบ าบัดน้ า 
(6) ระบบน้ าส ารอง 

หมวด  2 
เครื่องมือ  เครื่องใช ้ ยาและเวชภัณฑ์ที่จ าเป็นประจ าสถานพยาบาล 

 
 

ข้อ 7 สถานพยาบาลต้องจัดให้มีเครื่องมือ  เครื่องใช้  ยาและเวชภัณฑ์ที่จ าเป็นประจ า 
ในการให้บริการในจ านวนที่เหมาะสมและเพียงพออย่างน้อย  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เครื่องมือและเครื่องใช้ทั่วไป  เช่น  โต๊ะ  ตู้  เตียง  เก้าอี้  อ่างฟอกมือ  ภาชนะบรรจุ  
มูลฝอยทั่วไป  และภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ 

(2) รถเข็นนอนและรถเข็นนั่งส าหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยตามความเหมาะสม 
(3) ต้องจัดให้มีอุปกรณ์เก็บเวชระเบียนที่มั่นคง  ปลอดภัย  และต้องจัดให้เป็นระเบียบ

สามารถค้นหาได้ง่าย  หรือถ้าเป็นระบบคอมพิวเตอร์ต้องจัดให้มีระบบข้อมูลส ารองเพ่ือป้องกันข้อมูลสูญหาย 
(4) บริการผู้ป่วยในต้องจัดให้มี 

้หนา   ๑๒

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๗๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   เมษายน   ๒๕๖๓



 (ก) อุปกรณ์การให้บริการ  ได้แก่  ชุดอุปกรณ์  ยาและเวชภัณฑ์ในการช่วยฟ้ืนคืนชีพ 
ชุดให้ยาผู้ป่วย  ตู้เก็บเวชภัณฑ์ที่เหมาะสม  และชุดตรวจร่างกายเบื้องต้น 

 (ข) อุปกรณ์ประจ าเตียงและห้องผู้ป่วยและมีระบบเรียกพยาบาล 
(5) ระบบรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉินต้องจัดการให้มีระบบการส่งต่อไปยังสถานพยาบาลอื่น   

ตามความเหมาะสม  โดยมีระบบป้องกันการติดเชื้อและแพร่กระจายเชื้อระหว่างการส่งต่อผู้ป่วย   
(6) ระบบควบคุมการติดเชื้อต้องจัดให้มี 
 (ก) เครื่องมือและอุปกรณ์ในการท าความสะอาด 
 (ข) อ่างและบริเวณที่เพียงพอส าหรับล้างและเตรียมเครื่องมือ 
 (ค) ตู้เสื้อผ้าและบริเวณส าหรับเจ้าหน้าที่เปลี่ยนเสื้อผ้าและรองเท้า 
 (ง) ระบบเคลื่อนย้ายส่ิงของที่เหมาะสม 
(7) ระบบบ าบัดน้ าเสียต้องจัดให้มีมาตรฐานที่เหมาะสม 
(8) ระบบน้ าส ารองต้องจัดให้มีที่เก็บกักน้ าส ารองขนาดที่เพียงพอส าหรับการใช้ที่จ าเป็น 

หมวด  3 
ผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล 

 
 

ข้อ 8 สถานพยาบาลต้องจัดให้มีผู้ประกอบวิชาชีพหรือผู้ประกอบโรคศิลปะตามจ านวน   
ที่เหมาะสมตามสถานการณ์ความรุนแรงเร่งด่วนฉุกเฉิน  เพ่ือประโยชน์ในการรักษาเยียวยาแก่ผู้ป่วย 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  31  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 

อนุทิน  ชาญวรีกูล 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสขุ 

้หนา   ๑๓

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๗๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   เมษายน   ๒๕๖๓


