
 
กฎกระทรวง 

ก ำหนดลักษณะของสถำนพยำบำล 
และลักษณะกำรให้บริกำรของสถำนพยำบำล  (ฉบับที ่ 3) 

พ.ศ.  2565 
 
 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๖  วรรคหนึ่ง  และมำตรำ  ๑๔  วรรคสอง  แห่งพระรำชบัญญัติ 
สถำนพยำบำล  พ.ศ.  ๒๕๔๑  รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุขออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกควำมในบทนิยำมค ำว่ำ  “โรงพยำบำลทั่วไป”  ในข้อ  ๒  แห่งกฎกระทรวง
ก ำหนดลักษณะของสถำนพยำบำลและลักษณะกำรให้บริกำรของสถำนพยำบำล  พ.ศ.  ๒๕๕๘  และ 
ให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน 

““โรงพยำบำลทั่วไป”  หมำยควำมว่ำ  โรงพยำบำลที่จัดให้มีกำรประกอบวิชำชีพเวชกรรม 
ในสำขำอำยุรกรรม  ศัลยกรรม  กุมำรเวชกรรม  และสูตินำรีเวชกรรม  และให้มีกำรประกอบวิชำชีพ 
กำรพยำบำล  กำรผดุงครรภ์  เภสัชกรรม  กำยภำพบ ำบัด  เทคนิคกำรแพทย์  และกำรประกอบ 
โรคศิลปะสำขำรังสีเทคนิค  โดยอำจจัดให้มีกำรประกอบวิชำชีพหรือกำรประกอบโรคศิลปะอื่นร่วมด้วย   
ซึ่งด ำเนินกำรโดยผู้ประกอบวิชำชีพเวชกรรม” 

ข้อ ๒ ให้เพ่ิมบทนิยำมค ำว่ำ  “โรงพยำบำลผู้สูงอำยุ”  และ  “โรงพยำบำลส่งเสริมฟ้ืนฟู
ผู้สูงอำยุ”  ระหว่ำงบทนิยำมค ำว่ำ  “โรงพยำบำลกำรแพทย์แผนไทยประยุกต์”  และ  “โรงพยำบำล
เฉพำะทำง”  ในข้อ  ๒  แห่งกฎกระทรวงก ำหนดลักษณะของสถำนพยำบำลและลักษณะกำรให้บริกำร
ของสถำนพยำบำล  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

““โรงพยำบำลผู้สูงอำยุ”  หมำยควำมว่ำ  โรงพยำบำลที่มีวัตถุประสงค์ในกำรให้บริกำรดูแล
รักษำผู้สูงอำยุ  โดยจัดให้มีกำรประกอบวิชำชีพเวชกรรม  กำรพยำบำล  เภสัชกรรม  กำยภำพบ ำบัด  
เทคนิคกำรแพทย ์ และกำรประกอบโรคศลิปะสำขำรงัสีเทคนิค  และอำจจัดให้มีกำรประกอบวชิำชพีหรอื 
กำรประกอบโรคศิลปะอื่นร่วมด้วย  ซึ่งด ำเนินกำรโดยผู้ประกอบวิชำชีพเวชกรรม 

“โรงพยำบำลส่งเสริมฟ้ืนฟูผู้สูงอำยุ”  หมำยควำมว่ำ  โรงพยำบำลที่มีวัตถุประสงค์ 
ในกำรให้บริกำรดูแลและส่งเสริมฟ้ืนฟูสภำพร่ำงกำยและจิตใจของผู้สูงอำยุ  โดยจัดให้มีกำรประกอบ 
วิชำชีพเวชกรรม  กำรพยำบำล  เภสัชกรรม  กำยภำพบ ำบัด  และกำรประกอบโรคศิลปะสำขำกิจกรรมบ ำบัด  

้หนา   ๑๓

่เลม   ๑๔๐   ตอนที่   ๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   มกราคม   ๒๕๖๖



และอำจจัดให้มีกำรประกอบวิชำชีพหรือกำรประกอบโรคศิลปะอื่นร่วมด้วย  ซึ่งด ำเนินกำรโดยผู้ประกอบ 
วิชำชีพเวชกรรม” 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกควำมในบทนิยำมค ำว่ำ  “โรงพยำบำลเฉพำะประเภทผู้ป่วย”  ในข้อ  ๒   
แห่งกฎกระทรวงก ำหนดลักษณะของสถำนพยำบำลและลักษณะกำรให้บริกำรของสถำนพยำบำล   
พ.ศ.  ๒๕๕๘  และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน 

““โรงพยำบำลเฉพำะประเภทผู้ป่วย”  หมำยควำมว่ำ  โรงพยำบำลที่จัดให้มีกำรประกอบ
วิชำชีพตำมลักษณะเฉพำะประเภทผู้ป่วย  ซึ่งด ำเนินกำรโดยผู้ประกอบวิชำชีพเวชกรรม  เช่น  
โรงพยำบำลผู้ป่วยเรื้อรัง  โรงพยำบำลผู้ป่วยจิตเวช  โรงพยำบำลแม่และเด็ก  โรงพยำบำลบ ำบัดยำเสพติด” 

ข้อ ๔ ให้เพิ่มควำมต่อไปนีเ้ปน็ข้อ  ๖/๑  แห่งกฎกระทรวงก ำหนดลักษณะของสถำนพยำบำล
และลักษณะกำรให้บริกำรของสถำนพยำบำล  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

“ข้อ  ๖/๑  โรงพยำบำลผู้สูงอำยุและโรงพยำบำลส่งเสริมฟ้ืนฟูผู้สูงอำยุต้องมีลักษณะโดยทั่วไป  
ดังต่อไปนี้ 

 (๑) มีลักษณะตำมที่ก ำหนดไว้ในข้อ  ๖  (๑)  (๒)  (๔)  และ  (๖)  ทั้งนี้  ทำงลำดเอียง 
ให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำร 

 (๒) อำคำรที่ให้บริกำรผู้ป่วยตั้งแต่สองชั้นขึ้นไปจะต้องมีลิฟต์บรรทุกเตียงผู้ป่วยอย่ำงน้อยหนึง่ตวั   
และเพ่ิมขึ้นตำมควำมเหมำะสมของจ ำนวนเตียง  หรือมีทำงลำดเอียงเพ่ือควำมสะดวกและรวดเร็ว 
ในกำรเคลื่อนย้ำยผู้ป่วย 

 (๓) อำคำรที่ให้บริกำรผู้ป่วยต้องมีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในอำคำรส ำหรับผู้พิกำรหรือทุพพลภำพ   
และผู้สูงอำยุ  ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำร  โดยต้องจัดสถำนที่และอุปกรณ์อ ำนวยควำมสะดวก 
ที่เหมำะสมกับผู้สูงอำยุและผู้พิกำรแต่ละประเภท  และห้องน้ ำส ำหรับผู้สูงอำยุต้องมีลักษณะเพ่ิมเติม   
ดังต่อไปนี้ 

 (ก) ประตูเป็นแบบเปิดออกภำยนอกหรือแบบบำนเลื่อน  ขนำดกว้ำงสุทธิไม่น้อยกว่ำ 
เก้ำสิบเซนติเมตร  มือจับแบบก้ำนโยกหรือแกนผลัก  และสำมำรถเปิดจำกภำยนอกได้ 

 (ข) โถส้วมชนิดนั่งรำบมีพนักพิงที่มั่นคงและรำวจับที่ด้ำนข้ำงของที่นั่งเพ่ือช่วยกำรพยุงตัว 
 (ค) บริเวณที่อำบน้ ำ  มีที่นั่งส ำหรับอำบน้ ำสูงจำกพ้ืนไม่เกินสี่สิบห้ำเซนติเมตร  พนักพิง 

ที่มั่นคง  รำวจับที่ด้ำนข้ำงของที่นั่งเพ่ือช่วยกำรพยุงตัว   และก๊อกน้ ำของฝักบัวเป็นชนิดก้ำนโยก   
หรือก้ำนหมุน 

 (ง) มีระบบเรียกพยำบำลที่เข้ำถึงได้โดยสะดวก 
 (จ) มีรำวจับตั้งแต่ประตูไปจนถึงโถส้วมและบริเวณที่อำบน้ ำ”   
ข้อ ๕ ให้เพิ่มควำมต่อไปนีเ้ปน็ข้อ  ๑๒/๒  และข้อ  ๑๒/๓  แห่งกฎกระทรวงก ำหนดลักษณะ

ของสถำนพยำบำลและลักษณะกำรให้บริกำรของสถำนพยำบำล  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

้หนา   ๑๔

่เลม   ๑๔๐   ตอนที่   ๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   มกราคม   ๒๕๖๖



“ข้อ  ๑๒/๒  โรงพยำบำลผู้สูงอำยุต้องประกอบด้วยหน่วยบริกำรและระบบสนับสนุน 
กำรให้บริกำร  ดังต่อไปนี้ 

 (๑) แผนกเวชระเบียน 
 (๒) แผนกผู้ป่วยนอก 
 (๓) แผนกผู้ป่วยใน 
 (๔) แผนกผู้ป่วยฉุกเฉิน 
 (๕) แผนกเภสัชกรรม 
 (๖) แผนกกำยภำพบ ำบัด 
 (๗) แผนกเทคนิคกำรแพทย์ 
 (๘) แผนกรังสีวิทยำ 
 (๙) แผนกอำยุรศำสตร์ 
(๑๐) แผนกโภชนำกำร 
(๑๑) กำรบริกำรออร์โธปิดิคส์ 
(๑๒) กำรบริกำรจิตเวช 
(๑๓) กำรบริกำรส่งเสริมสุขภำพ 
(๑๔) กำรบริกำรทันตกรรม 
(๑๕) ระบบดูแลและส่งต่อผู้ป่วย 
(๑๖) ระบบควบคุมกำรติดเชื้อ   
(๑๗) ระบบบ ำบัดน้ ำเสีย 
(๑๘) ระบบไฟฟ้ำส ำรอง   
(๑๙) ระบบน้ ำส ำรอง 
(๒๐) หน่วยบริกำรหรือระบบสนับสนุนกำรให้บริกำรอื่นตำมที่แจ้งไว้ในกำรขออนุญำต 
 โรงพยำบำลผู้สูงอำยุขนำดเล็กอำจไม่มีหน่วยบริกำรตำม  (๗)  และ  (๘)  แต่จะต้องจัดให้มี

บริกำรดังกล่ำวเท่ำที่จ ำเป็น 
 ในระหว่ำงเวลำ  ๒๐.๐๐  นำฬิกำ  ถึง  ๐๘.๐๐  นำฬิกำ  โรงพยำบำลผู้สูงอำยุอำจไม่จัดให้มี

บริกำรตำม  (๖)  ได้ 
 ข้อ  ๑๒/๓  โรงพยำบำลส่งเสริมฟ้ืนฟูผู้สูงอำยุต้องประกอบด้วยหน่วยบริกำรและระบบ

สนับสนุนกำรให้บริกำร  ดังต่อไปนี้ 
 (๑) แผนกเวชระเบียน 
 (๒) แผนกผู้ป่วยนอก 
 (๓) แผนกผู้ป่วยใน 
 (๔) แผนกเภสัชกรรม 

้หนา   ๑๕

่เลม   ๑๔๐   ตอนที่   ๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   มกราคม   ๒๕๖๖



 (๕) แผนกกำยภำพบ ำบัด 
 (๖) แผนกกิจกรรมบ ำบัด 
 (๗) แผนกโภชนำกำร   
 (๘) กำรบริกำรเทคนิคกำรแพทย์ 
 (๙) กำรบริกำรรังสีวิทยำ 
(๑๐) กำรบริกำรทันตกรรม 
(๑๑) ระบบดูแลและส่งต่อผู้ป่วย 
(๑๒) ระบบควบคุมกำรติดเชื้อ 
(๑๓) ระบบบ ำบัดน้ ำเสีย 
(๑๔) ระบบไฟฟ้ำส ำรอง 
(๑๕) ระบบน้ ำส ำรอง 
(๑๖) หน่วยบริกำรหรือระบบสนับสนุนกำรให้บริกำรอื่นตำมที่แจ้งไว้ในกำรขออนุญำต 
 โรงพยำบำลส่งเสริมฟื้นฟูผู้สูงอำยุขนำดเล็กอำจไม่มีหน่วยบริกำรตำม  (๖)  แต่จะต้องจัดให้มี

บริกำรดังกล่ำวเท่ำที่จ ำเป็น   
 ในระหว่ำงเวลำ  ๒๐.๐๐  นำฬิกำ  ถึง  ๐๘.๐๐  นำฬิกำ  โรงพยำบำลส่งเสริมฟ้ืนฟูผู้สูงอำยุ

อำจไม่จัดให้มีบริกำรตำม  (๕)  และ  (๖)  ได้” 
ข้อ ๖ ให้โรงพยำบำลเฉพำะประเภทผู้ป่วยที่จัดให้มีกำรประกอบวิชำชีพตำมลักษณะเฉพำะ

ประเภทผู้สูงอำยุซึ่งด ำเนินกำรโดยผู้ประกอบวิชำชีพเวชกรรมตำมกฎกระทรวงก ำหนดลัก ษณะ 
ของสถำนพยำบำลและลักษณะกำรให้บริกำรของสถำนพยำบำล  พ.ศ.  ๒๕๕๘  อยู่ในวันก่อนวันที่
กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ  เป็นโรงพยำบำลผู้สูงอำยุหรือโรงพยำบำลส่งเสริมฟ้ืนฟูผู้สูงอำยุตำมกฎกระทรวง
ก ำหนดลักษณะของสถำนพยำบำลและลักษณะกำรให้บริกำรของสถำนพยำบำล  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ซึ่งแก้ไข
เพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวงนี้  แล้วแต่กรณี  โดยต้องจัดให้มีหน่วยบริกำรและระบบสนับสนุนกำรให้บริกำร
ตำมข้อ  ๑๒/๒  หรือข้อ  ๑๒/๓  แห่งกฎกระทรวงก ำหนดลักษณะของสถำนพยำบำลและลักษณะ 
กำรให้บริกำรของสถำนพยำบำล  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวงนี้   ส ำหรับส่วนที่
เพ่ิมขึ้นหรือแตกต่ำงไปจำกที่โรงพยำบำลเฉพำะประเภทผู้ป่วยมีอยู่เดิม   ภำยในสองปีนับแต่วันที่
กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ 

ข้อ ๗ ให้ โรงพยำบำลผู้สู งอำยุหรือโรงพยำบำลส่ง เสริม ฟ้ืนฟูผู้สู งอำยุตำมข้อ   ๖   
แห่งกฎกระทรวงนี้   ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตำมข้อ  ๖/๑  แห่งกฎกระทรวงก ำหนดลักษณะ 
ของสถำนพยำบำลและลักษณะกำรให้บริกำรของสถำนพยำบำล  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม 
โดยกฎกระทรวงนี้  เว้นแต่ 
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(๑) เป็นกำรก่อสร้ำงอำคำรขึ้นใหม่  หรือดัดแปลงอำคำรให้แตกต่ำงไปจำกที่ได้รับอนุญำต 
ไว้เดิมซึ่งเป็นกำรเปลี่ยนแปลงลักษณะโดยทั่วไปของโรงพยำบำลผู้สูงอำยุหรือโรงพยำบำลส่งเสริมฟ้ืนฟู  
ผู้สูงอำยุตำมที่ก ำหนดในข้อ  ๖/๑ 

(๒) ได้ยื่นค ำขออนุญำตเปลี่ยนแปลงกำรประกอบกิจกำรสถำนพยำบำลจำกโรงพยำบำล
ผู้สูงอำยุเป็นโรงพยำบำลส่งเสริมฟ้ืนฟูผู้สูงอำยุ   หรือจำกโรงพยำบำลส่งเสริมฟ้ืนฟูผู้สูงอำยุเป็น
โรงพยำบำลผู้สูงอำยุ  และมีผลเป็นกำรเปลี่ยนแปลงลักษณะโดยทั่วไปของโรงพยำบำลผู้สูงอำยุหรือ
โรงพยำบำลส่งเสริมฟ้ืนฟูผู้สูงอำยุตำมที่ก ำหนดในข้อ  ๖/๑ 

ข้อ ๘ ให้โรงพยำบำลผู้สูงอำยุขนำดเล็กหรือโรงพยำบำลส่งเสริมฟ้ืนฟูผู้สูงอำยุขนำดเล็ก   
ได้รับยกเว้นไม่ต้องจัดให้มีแผนกเภสัชกรรมตำมข้อ  ๑๒/๒  (๕)  หรือข้อ  ๑๒/๓  (๔)  แห่งกฎกระทรวง 
ก ำหนดลักษณะของสถำนพยำบำลและลักษณะกำรให้บริกำรของสถำนพยำบำล  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ซึ่งแก้ไข 
เพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวงนี้  แล้วแต่กรณี  แต่ต้องจัดให้มีบริกำรเภสัชกรรมเท่ำที่จ ำเป็น  ทั้งนี้  ไม่เกินสองป ี
นับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ 

 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  9  พฤศจกิำยน  พ.ศ.  ๒๕๖5 

สำธิต  ปิตุเตชะ 
รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุข  ปฏบิัตริำชกำรแทน 

รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสขุ 
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หมำยเหตุ  :-  เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้   คือ  โดยที่กฎกระทรวงก ำหนดลักษณะ 
ของสถำนพยำบำลและลักษณะกำรให้บริกำรของสถำนพยำบำล  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ก ำหนดให้โรงพยำบำลผู้สูงอำยุ
เป็นส่วนหนึ่งของโรงพยำบำลเฉพำะประเภทผู้ป่วย  และก ำหนดให้มีลักษณะของสถำนพยำบำลและลักษณะ 
กำรให้บริกำรของสถำนพยำบำลเช่นเดียวกับโรงพยำบำลทั่วไป  ซึ่งไม่เพียงพอและไม่สอดคล้องกับกำรให้บริกำร
ทำงกำรแพทย์แก่ผู้สูงอำยุที่มีควำมเฉพำะด้ำน  อีกทั้งในปัจจุบันมีกำรพัฒนำกำรให้บริกำรในลักษณะส่งเสริม
ฟ้ืนฟูผู้สูงอำยุด้วย  สมควรแยกโรงพยำบำลผู้สูงอำยุออกจำกโรงพยำบำลเฉพำะประเภทผู้ป่วย  และ 
เพ่ิมโรงพยำบำลส่งเสริมฟ้ืนฟูผู้สูงอำยุ  รวมทั้งก ำหนดลักษณะของสถำนพยำบำลและลักษณะกำรให้บริกำร 
ของสถำนพยำบำลดังกล่ำวให้เหมำะสมและสอดคล้องกับสถำนกำรณ์ในปัจจุบัน   จึงจ ำเป็นต้องออก
กฎกระทรวงนี้ 
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