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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง ลักษณะและมาตรฐานของสถานพยาบาลอืน่ ซึง่ ได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับ
ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล กรณีให้บริการเฉพาะผู้ปว่ ยโรคติดต่ออันตราย
ตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19
(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))
เป็นการชัว่ คราว
โดยเป็นการสมควรกาหนดลักษณะของสถานพยาบาลอื่นซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับ
ของพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาล
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559 รวมถึงมาตรฐานของสถานพยาบาลดังกล่าว เพื่อให้มีความสอดคล้องกับ
การช่วยเหลือเยียวยาผู้ป่วยโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 หรื อโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) โดยฉุกเฉินจากสถานพยาบาล
ตามมาตรา 33/1 และมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 6 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541
และมาตรา 5 วรรคสอง แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ส ถานพยาบาล พ.ศ. 2541 ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม
โดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
โดยคาแนะนาของคณะกรรมการสถานพยาบาล จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ลักษณะและมาตรฐาน
ของสถานพยาบาลอื่ น ซึ่ ง ได้ รั บ การยกเว้ น ไม่ ต้ อ งอยู่ ใ นบั ง คั บ ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยสถานพยาบาล
กรณีให้บริการเฉพาะผู้ป่วยโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) เป็นการชั่วคราว”
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 3 ในประกาศนี้
“สถานพยาบาล” หมายความว่ า สถานพยาบาลประเภทที่ รั บ ผู้ ป่ ว ยไว้ ค้ า งคื น ซึ่ ง ได้ รั บ
การยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่ อ ง สถานพยาบาลอื่ น ซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้อ งอยู่ ใ นบั งคับ ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
กรณีให้บริการเฉพาะผู้ป่วยโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) เป็นการชั่วคราว
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หมวด 1
ลักษณะโดยทั่วไปและลักษณะการให้บริการของสถานพยาบาล
ข้อ 4 สถานพยาบาลต้องมีลักษณะโดยทั่วไป ดังต่อไปนี้
(๑) ตั้งอยู่ในทาเลที่สะดวก ปลอดภัย และไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
(๒) อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างต้องแบ่งพื้นที่ขอบเขตการให้บริการเป็นสัดส่วนให้ชัดเจน
(๓) อาคารที่ให้บริการผู้ป่วยตั้งแต่สามชั้นขึ้นไป จะต้องมีลิฟต์อย่างน้อยหนึ่งตัว หรือมีทางลาดเอียง
เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
(4) ต้องจัดสถานที่และอุปกรณ์อานวยความสะดวกที่เหมาะสมกับผู้ป่วย และห้องน้าสาหรับผู้ป่วย
ข้อ 5 สถานพยาบาลต้องมีลักษณะการให้บริการ ดังต่อไปนี้
(๑) มีความปลอดภัย มีความสะดวกและเหมาะสมต่อผู้ให้บริการและผู้รับบริการ
(๒) ได้มาตรฐานการประกอบวิชาชีพที่สภาวิชาชีพหรือคณะกรรมการวิชาชีพประกาศกาหนด
แล้วแต่กรณี
ข้อ 6 สถานพยาบาลโดยอย่างน้อยต้องประกอบด้วย การบริการและระบบสนับสนุน
การให้บริการ ดังต่อไปนี้
(๑) ระบบเวชระเบียน
(๒) บริการดูแลผู้ป่วยใน
(3) ระบบรับส่งผู้ปว่ ยฉุกเฉิน
(4) ระบบควบคุมการติดเชื้อ
(5) ระบบบาบัดน้า
(6) ระบบน้าสารอง
หมวด 2
เครื่องมือ เครื่องใช้ ยาและเวชภัณฑ์ที่จาเป็นประจาสถานพยาบาล
ข้อ 7 สถานพยาบาลต้องจัดให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้ ยาและเวชภัณฑ์ ที่จาเป็นประจา
ในการให้บริการในจานวนที่เหมาะสมและเพียงพออย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(๑) เครื่องมือและเครื่องใช้ทั่วไป เช่น โต๊ะ ตู้ เตียง เก้าอี้ อ่างฟอกมือ ภาชนะบรรจุ
มูลฝอยทั่วไป และภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ
(2) รถเข็นนอนและรถเข็นนั่งสาหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยตามความเหมาะสม
(3) ต้ อ งจั ด ให้ มีอุ ปกรณ์เก็ บเวชระเบี ยนที่ มั่นคง ปลอดภั ย และต้องจัด ให้เป็นระเบียบ
สามารถค้นหาได้ง่าย หรือถ้าเป็นระบบคอมพิวเตอร์ต้องจัดให้มีระบบข้อมูลสารองเพื่อป้องกันข้อมูลสูญหาย
(4) บริการผู้ป่วยในต้องจัดให้มี
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(ก) อุปกรณ์การให้บริการ ได้แก่ ชุดอุปกรณ์ ยาและเวชภัณฑ์ในการช่วยฟื้นคืนชีพ
ชุดให้ยาผู้ป่วย ตู้เก็บเวชภัณฑ์ที่เหมาะสม และชุดตรวจร่างกายเบื้องต้น
(ข) อุปกรณ์ประจาเตียงและห้องผู้ป่วยและมีระบบเรียกพยาบาล
(5) ระบบรั บ ส่ ง ผู้ ป่ ว ยฉุ ก เฉิ น ต้ อ งจั ด การให้ มี ร ะบบการส่ ง ต่ อ ไปยั ง สถานพยาบาลอื่ น
ตามความเหมาะสม โดยมีระบบป้องกันการติดเชื้อและแพร่กระจายเชื้อระหว่างการส่งต่อผู้ป่วย
(6) ระบบควบคุมการติดเชื้อต้องจัดให้มี
(ก) เครื่องมือและอุปกรณ์ในการทาความสะอาด
(ข) อ่างและบริเวณที่เพียงพอสาหรับล้างและเตรียมเครื่องมือ
(ค) ตู้เสื้อผ้าและบริเวณสาหรับเจ้าหน้าที่เปลี่ยนเสื้อผ้าและรองเท้า
(ง) ระบบเคลื่อนย้ายสิ่งของที่เหมาะสม
(7) ระบบบาบัดน้าเสียต้องจัดให้มีมาตรฐานที่เหมาะสม
(8) ระบบน้าสารองต้องจัดให้มีที่เก็บกักน้าสารองขนาดที่เพียงพอสาหรับการใช้ที่จาเป็น
หมวด 3
ผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล
ข้อ 8 สถานพยาบาลต้องจัดให้มี ผู้ประกอบวิชาชีพหรือผู้ประกอบโรคศิลปะตามจานวน
ที่เหมาะสมตามสถานการณ์ความรุนแรงเร่งด่วนฉุกเฉิน เพื่อประโยชน์ในการรักษาเยียวยาแก่ผู้ป่วย
ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖3
อนุทิน ชาญวีรกูล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

