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กฎกระทรวง
กำหนดชนิดและจำนวนเครือ่ งมือ เครื่องใช้
ยำและเวชภัณฑ์ หรือยำนพำหนะที่จำเป็นประจำสถำนพยำบำล (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2562
อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ ๖ วรรคหนึ่ง มำตรำ ๑๘ (๓) และมำตรำ ๓๕ (๒)
แห่งพระรำชบัญญัติสถำนพยำบำล พ.ศ. ๒๕๔๑ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุขออกกฎกระทรวงไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิกควำมใน (๓) ของข้อ ๔ แห่งกฎกระทรวงกำหนดชนิดและจำนวนเครื่องมือ
เครื่องใช้ ยำและเวชภัณฑ์ หรือยำนพำหนะที่จำเป็นประจำสถำนพยำบำล พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ใช้
ควำมต่อไปนี้แทน
“(๓) คลินิกกำรพยำบำลและกำรผดุงครรภ์ต้องจัดให้มี
(ก) ชุดตรวจโรคและชุดให้กำรรักษำทั่วไปตำมมำตรฐำนกำรประกอบวิชำชีพ
(ข) ชุด ตรวจครรภ์ ชุด ทำคลอด ชุด ตรวจหลังคลอด และเครื่องฟังเสียงหัวใจเด็ก
ในกรณีที่มีบริกำร
(ค) ยำและเวชภัณฑ์อื่นที่จำเป็น โดยมีจำนวนรำยกำรและปริมำณที่เพียงพอตำมมำตรฐำน
กำรประกอบวิชำชีพ
(ง) ตู้เย็นสำหรับเก็บยำหรือเวชภัณฑ์อื่น
(จ) อุปกรณ์กำรนับเม็ดยำอย่ำงน้อยสองชุด”
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกควำมใน (๖) ของข้อ ๔ แห่งกฎกระทรวงกำหนดชนิดและจำนวนเครื่องมือ
เครื่องใช้ ยำและเวชภัณฑ์ หรือยำนพำหนะที่จำเป็นประจำสถำนพยำบำล พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ใช้
ควำมต่อไปนี้แทน
“(๖) คลินิกกำรแพทย์แผนไทยต้องจัดให้มี
(ก) เครื่องมือกำรตรวจวินิจฉัยตำมมำตรฐำนกำรประกอบวิชำชีพ
(ข) ชุดเครื่องมือและอุปกรณ์กำรนวดไทยตำมมำตรฐำนกำรประกอบวิชำชีพในกรณีที่มีบริกำร
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(ค) ชุดเครื่องมือและอุปกรณ์กำรอบและประคบสมุนไพรตำมมำตรฐำนกำรประกอบวิชำชีพ
ในกรณีที่มีบริกำร
(ง) ยำและเวชภัณฑ์อื่นที่จำเป็น โดยมีจำนวนรำยกำรและปริมำณที่เพียงพอ”
ข้อ ๓ ให้ เ พิ่ ม ควำมต่ อ ไปนี้ เ ป็ น (๖/๑) ของข้ อ ๔ แห่ ง กฎกระทรวงก ำหนดชนิ ด
และจำนวนเครื่องมือ เครื่องใช้ ยำและเวชภัณฑ์ หรือยำนพำหนะที่จำเป็นประจำสถำนพยำบำล พ.ศ. ๒๕๕๘
“(๖/๑) คลินิกกำรแพทย์แผนไทยประยุกต์ต้องจัดให้มี
(ก) ชุดตรวจโรคและชุดให้กำรรักษำทั่วไปตำมมำตรฐำนกำรประกอบวิชำชีพ
(ข) ชุดเครื่องมือและอุปกรณ์กำรนวดไทยแบบรำชสำนักตำมมำตรฐำนกำรประกอบวิชำชีพ
(ค) ชุดเครื่องมือและอุปกรณ์กำรอบและประคบสมุนไพรตำมมำตรฐำนกำรประกอบวิชำชีพ
ในกรณีที่มีบริกำร
(ง) ชุดเครื่องมือและอุปกรณ์กำรผดุงครรภ์ไทยประยุกต์ตำมมำตรฐำนกำรประกอบวิชำชีพ
ในกรณีที่มีบริกำร
(จ) ยำและเวชภัณฑ์อื่นที่จำเป็น โดยมีจำนวนรำยกำรและปริมำณที่เพียงพอ”
ข้อ ๔ ให้ ยกเลิกควำมในข้อ ๑๐ แห่งกฎกระทรวงกำหนดชนิด และจำนวนเครื่อ งมื อ
เครื่องใช้ ยำและเวชภัณฑ์ หรือยำนพำหนะที่จำเป็นประจำสถำนพยำบำล พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ใช้
ควำมต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๑๐ โรงพยำบำลกำรแพทย์แผนไทยต้องจัดให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้ ยำและเวชภัณฑ์
และยำนพำหนะเฉพำะที่จำเป็นประจำแต่ละหน่วยบริกำรและระบบสนับสนุนกำรให้บริกำรในจำนวน
ที่เหมำะสมและเพียงพอ ดังต่อไปนี้
(๑) แผนกเวชระเบียนต้องจัดให้มีตู้หรือชั้นหรืออุปกรณ์เก็บเวชระเบียนที่มั่นคงปลอดภัย และต้อง
จั ด ให้ เ ป็ น ระเบี ย บสำมำรถค้ น หำได้ ง่ ำ ย หรื อ ถ้ ำ เป็ น ระบบคอมพิ ว เตอร์ ต้ อ งจั ด ให้ มี ร ะบบ
ข้อมูลสำรองเพื่อป้องกันข้อมูลสูญหำย
(๒) แผนกผู้ป่วยนอกต้องจัดให้มี
(ก) เครื่องมือกำรตรวจวินิจฉัยตำมมำตรฐำนกำรประกอบวิชำชีพ
(ข) ชุดเครื่องมือและอุปกรณ์กำรนวดไทยตำมมำตรฐำนกำรประกอบวิชำชีพ
(ค) ชุดเครื่องมือและอุปกรณ์กำรอบและประคบสมุนไพรตำมมำตรฐำนกำรประกอบ
วิชำชีพ
(ง) เครื่องดูดเสมหะ ออกซิเจน และอุปกรณ์ช่วยหำยใจ
(จ) เครื่องชั่งน้ำหนักและที่วัดส่วนสูงของร่ำงกำย
(๓) แผนกผู้ป่วยในต้องจัดให้มี
(ก) อุปกรณ์ประจำหน่วยบริกำร ได้แก่ ชุดอุปกรณ์ ยำและเวชภัณฑ์ ชุดให้ยำผู้ป่วย
และตู้เก็บเวชภัณฑ์ที่เหมำะสม
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(ข) อุปกรณ์ประจำเตียงและห้องผู้ป่วย ได้แก่ เตียงที่ได้มำตรฐำนทำงกำรแพทย์
เครื่องดูดเสมหะ ออกซิเจน และอุปกรณ์ช่วยหำยใจ
(๔) แผนกเภสัชกรรมไทยต้องจัดให้มี
(ก) ตู้เก็บยำแผนไทย
(ข) เครื่องชั่งตวงวัดยำ
(ค) อุปกรณ์ต้มยำ ในกรณีที่มีบริกำรยำต้ม
(๕) แผนกกำรผดุงครรภ์ไทยต้องจัดให้มี
(ก) เตียงตรวจครรภ์
(ข) ยำแผนไทยที่ใช้สำหรับกำรผดุงครรภ์ไทย
(ค) ชุดเครื่องมือและอุปกรณ์กำรผดุงครรภ์ไทยตำมมำตรฐำนกำรประกอบวิชำชีพ
(๖) แผนกกำรนวดไทยต้องจัดให้มี
(ก) ชุดเครื่องมือและอุปกรณ์กำรนวดไทยตำมมำตรฐำนกำรประกอบวิชำชีพ
(ข) ชุดเครื่องมือและอุปกรณ์กำรอบและประคบสมุนไพรตำมมำตรฐำนกำรประกอบ
วิชำชีพ
(๗) ระบบรถรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน ต้องได้รับอนุญำตให้ใช้งำนจำกสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
และต้องจัดให้มี
(ก) ไฟสัญญำณฉุกเฉินสีน้ำเงินติดตั้งบนหลังคำรถ
(ข) เปลเคลื่อนย้ำยผู้ป่วย
(ค) เครื่องดูดเสมหะ ออกซิเจนและอุปกรณ์ช่วยหำยใจ
(ง) ชุดอุปกรณ์ ยำและเวชภัณฑ์ประจำรถ
(๘) ระบบควบคุมกำรติดเชื้อต้องจัดให้มี
(ก) เครื่องมือและอุปกรณ์ในกำรทำควำมสะอำด
(ข) อ่ำงและบริเวณที่เพียงพอสำหรับล้ำงและเตรียมเครื่องมือ
(ค) หม้อต้ม หม้อนึ่ง หรือหม้อนึ่งอบควำมดันที่มีประสิทธิภำพในกำรฆ่ำเชื้อ
(ง) ตู้ที่มิดชิดสำหรับเก็บเครื่องมือที่ปรำศจำกเชื้อแล้ว และมีเครื่องมือที่พร้อมใช้งำน
(จ) ตู้เสื้อผ้ำและบริเวณสำหรับเจ้ำหน้ำที่เปลี่ยนเสื้อผ้ำและรองเท้ำ
(ฉ) อุปกรณ์สำหรับตรวจสอบประสิทธิภำพกำรปรำศจำกเชื้อ
(ช) รถเข็นรับส่งสิ่งของสะอำด
(ซ) รถเข็นรับส่งสิ่งของใช้แล้ว
(๙) ระบบบำบัดน้ำเสียต้องจัดให้มีมำตรฐำนที่กำหนดไว้ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรนั้น
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(๑๐) ระบบไฟฟ้ำสำรองต้องจัดให้มเี ครื่องกำเนิดไฟฟ้ำที่มีกำลังเพียงพอสำหรับอุปกรณ์ที่จำเป็น
และติดตั้งไฟแสงสว่ำงฉุกเฉินตำมจุดที่จำเป็น
(๑๑) ระบบน้ำสำรองต้องจัดให้มีที่เก็บกักน้ำสำรองขนำดที่เพียงพอสำหรับกำรใช้ที่จำเป็น
ในกรณีที่มีหน่วยบริกำรและระบบสนับสนุนกำรให้บริกำรอื่นเพิ่มเติมจำกวรรคหนึ่ง โรงพยำบำล
กำรแพทย์ แ ผนไทยต้ องจั ด ให้ มี เครื่ องมื อ เครื่ องใช้ ยำและเวชภั ณฑ์ เฉพำะที่ จ ำเป็ นประจ ำแต่ ละ
หน่วยบริกำรและระบบสนับสนุนกำรให้บริกำรเพิ่มเติมในจำนวนที่เหมำะสมและเพียงพอเช่นเดียวกับที่
กำหนดไว้ในข้อ ๖ วรรคสอง โดยอนุโลม”
ข้อ ๕ ให้ เพิ่มควำมต่อไปนี้ เป็นข้อ ๑๐/๑ แห่งกฎกระทรวงกำหนดชนิด และจำนวน
เครื่องมือ เครื่องใช้ ยำและเวชภัณฑ์ หรือยำนพำหนะที่จำเป็นประจำสถำนพยำบำล พ.ศ. ๒๕๕๘
“ข้ อ ๑๐/๑ โรงพยำบำลกำรแพทย์ แ ผนไทยประยุ ก ต์ ต้ อ งจั ด ให้ มี เ ครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้
ยำและเวชภั ณ ฑ์ และยำนพำหนะเฉพำะที่ จ ำเป็ น ประจ ำแต่ ล ะหน่ ว ยบริ ก ำรและระบบสนั บ สนุ น
กำรให้บริกำรในจำนวนที่เหมำะสมและเพียงพอ ดังต่อไปนี้
(๑) แผนกเวชระเบียนต้องจัดให้มีตู้หรือชั้นหรืออุปกรณ์เก็บเวชระเบียนที่มั่นคงปลอดภัย
และต้องจัดให้เป็นระเบียบสำมำรถค้นหำได้ง่ำย หรือถ้ำเป็นระบบคอมพิวเตอร์ ต้องจัดให้มีระบบข้อมูลสำรอง
เพื่อป้องกันข้อมูลสูญหำย
(๒) แผนกผู้ป่วยนอกต้องจัดให้มี
(ก) เครื่องมือกำรตรวจวินิจฉัยและรักษำโรคทั่วไปตำมมำตรฐำนกำรประกอบวิชำชีพ
(ข) เครื่องดูดเสมหะ ออกซิเจนและอุปกรณ์ช่วยหำยใจ
(ค) เครื่องชั่งน้ำหนักและที่วัดส่วนสูงของร่ำงกำย
(๓) แผนกผู้ป่วยในต้องจัดให้มี
(ก) อุปกรณ์ประจำหน่วยบริกำร ได้แก่ ชุด อุปกรณ์ ยำและเวชภัณฑ์ ชุดทำแผล
ชุดให้ยำผู้ป่วย ตู้เก็บเวชภัณฑ์ที่เหมำะสม และชุดตรวจร่ำงกำยเบื้องต้น
(ข) อุปกรณ์ประจำเตียงและห้องผู้ป่วย ได้แก่ เตียงที่ได้มำตรฐำนทำงกำรแพทย์
เครื่องดูดเสมหะ ออกซิเจนและอุปกรณ์ช่วยหำยใจ
(๔) แผนกเภสัชกรรมไทยต้องจัดให้มี
(ก) ตู้เก็บยำแผนไทย
(ข) เครื่องชั่งตวงวัดยำ และอุปกรณ์กำรนับเม็ดยำ
(ค) อุปกรณ์ต้มยำ ในกรณีที่มีบริกำรยำต้ม
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(๕) แผนกำรผดุงครรภ์ไทยประยุกต์ต้องจัดให้มี
(ก) เตียงตรวจครรภ์
(ข) ยำแผนไทยที่ใช้สำหรับกำรผดุงครรภ์ไทยประยุกต์
(ค) ชุดเครื่องมือและอุปกรณ์กำรผดุงครรภ์ไทยประยุกต์ ตำมมำตรฐำนกำรประกอบ
วิชำชีพ
(๖) แผนกหัตถเวชกรรมไทยต้องจัดให้มี
(ก) ชุดเครื่องมือและอุปกรณ์กำรนวดไทยแบบรำชสำนักตำมมำตรฐำนกำรประกอบ
วิชำชีพ
(ข) ชุดเครื่องมือและอุปกรณ์กำรอบและประคบสมุนไพรตำมมำตรฐำนกำรประกอบ
วิชำชีพ
(๗) ระบบรถรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน ต้องได้รับอนุญำตให้ใช้งำนจำกสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
และต้องจัดให้มี
(ก) ไฟสัญญำณฉุกเฉินสีน้ำเงินติดตั้งบนหลังคำรถ
(ข) เปลเคลื่อนย้ำยผู้ป่วย
(ค) เครื่องดูดเสมหะ ออกซิเจน และอุปกรณ์ช่วยหำยใจ
(ง) ชุดอุปกรณ์ ยำและเวชภัณฑ์ประจำรถ
(๘) ระบบควบคุมกำรติดเชื้อต้องจัดให้มี
(ก) เครื่องมือและอุปกรณ์ในกำรทำควำมสะอำด
(ข) อ่ำงและบริเวณที่เพียงพอสำหรับล้ำงและเตรียมเครื่องมือ
(ค) หม้อต้ม หม้อนึ่ง หรือหม้อนึ่งอบควำมดันที่มีประสิทธิภำพในกำรฆ่ำเชื้อ
(ง) ตู้ที่มิดชิดสำหรับเก็บเครื่องมือที่ปรำศจำกเชื้อแล้ว และมีเครื่องมือที่พร้อมใช้งำน
(จ) ตู้เสื้อผ้ำและบริเวณสำหรับเจ้ำหน้ำที่เปลี่ยนเสื้อผ้ำและรองเท้ำ
(ฉ) อุปกรณ์สำหรับตรวจสอบประสิทธิภำพกำรปรำศจำกเชื้อ
(ช) รถเข็นรับส่งสิ่งของสะอำด
(ซ) รถเข็นรับส่งสิ่งของที่ใช้แล้ว
(๙) ระบบบำบัดน้ำเสียต้องจัดให้มีมำตรฐำนที่กำหนดไว้ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรนั้น
(๑๐) ระบบไฟฟ้ำสำรองต้องจัดให้มเี ครื่องกำเนิดไฟฟ้ำที่มีกำลังเพียงพอสำหรับอุปกรณ์ที่จำเป็น
และติดตั้งไฟแสงสว่ำงฉุกเฉินตำมจุดที่จำเป็น
(๑๑) ระบบน้ำสำรองต้องจัดให้มีที่เก็บกักน้ำสำรองขนำดที่เพียงพอสำหรับกำรใช้ที่จำเป็น

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๖ ก

หนา้ ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ในกรณีที่มีหน่วยบริกำรและระบบสนับสนุนกำรให้บริกำรอื่นเพิ่มเติมจำกวรรคหนึ่ง โรงพยำบำล
กำรแพทย์แผนไทยประยุกต์ต้องจัดให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้ ยำและเวชภัณฑ์เฉพำะที่จำเป็นประจำ
แต่ ล ะหน่ ว ยบริ ก ำรและระบบสนั บ สนุ น กำรให้ บ ริ ก ำรเพิ่ ม เติ ม ในจ ำนวนที่ เ หมำะสมและเพี ย งพอ
เช่นเดียวกับที่กำหนดไว้ในข้อ ๖ วรรคสอง โดยอนุโลม”
ให้ไว้ ณ วันที่ 31 มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖2
ปิยะสกล สกลสัตยำทร
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุข

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๖ ก

หนา้ ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงกำหนด
ลั ก ษณะของสถำนพยำบำลและลั ก ษณะกำรให้ บ ริ ก ำรของสถำนพยำบำล พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยแยก
สถำนพยำบำลที่ ด ำเนิ น กำรโดยผู้ ป ระกอบวิ ช ำชี พ กำรแพทย์ แ ผนไทยและสถำนพยำบำลที่ ด ำเนิ น กำร
โดยผู้ประกอบวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทยประยุกต์ออกจำกกัน ดังนั้น เพื่อให้กำรกำหนดชนิดและจำนวน
เครื่องมือ เครื่องใช้ ยำและเวชภัณฑ์ หรือยำนพำหนะที่จำเป็นประจำสถำนพยำบำลดังกล่ำว เป็นไปโดยเหมำะสม
และสอดคล้ อ งกับ สถำนกำรณ์ ใ นปั จ จุ บั น ประกอบกั บสมควรแก้ ไ ขเพิ่ มเติ ม กำรกำหนดชนิ ด และจ ำนวน
เครื่องมือ เครื่องใช้ ยำและเวชภัณฑ์ หรือยำนพำหนะที่จำเป็นประจำคลินิกกำรพยำบำลและกำรผดุงครรภ์
ให้สอดคล้องกับกำรดำเนินกำรในปัจจุบัน จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

