
 
กฎกระทรวง 

ก ำหนดลักษณะของสถำนพยำบำล 
และลักษณะกำรให้บริกำรของสถำนพยำบำล  (ฉบับที ่ 2) 

พ.ศ.  2562 
 
 

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

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกควำมในบทนิยำมค ำว่ำ   “คลินิกกำรแพทย์แผนไทย”  ในข้อ  2   
แห่งกฎกระทรวงก ำหนดลักษณะของสถำนพยำบำลและลักษณะกำรใหบ้ริกำรของสถำนพยำบำล  พ.ศ.  ๒๕๕๘  
และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน 

““คลินิกกำรแพทย์แผนไทย”  หมำยควำมว่ำ  คลินิกที่จัดให้มีกำรประกอบวิชำชีพกำรแพทย์
แผนไทย  ซึ่งด ำเนินกำรโดยผู้ประกอบวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทย” 

ข้อ ๒ ให้เพ่ิมบทนิยำมค ำว่ำ  “คลินิกกำรแพทย์แผนไทยประยุกต์”  ระหว่ำงบทนิยำมค ำว่ำ  
“คลินิกกำรแพทย์แผนไทย”  และค ำว่ำ  “คลินิกกำรประกอบโรคศิลปะ”  ในข้อ  ๒  แห่งกฎกระทรวง
ก ำหนดลักษณะของสถำนพยำบำลและลักษณะกำรให้บริกำรของสถำนพยำบำล  พ.ศ.  ๒๕๕๘   

““คลินิกกำรแพทย์แผนไทยประยุกต์”  หมำยควำมว่ำ  คลินิกที่จัดให้มีกำรประกอบวิชำชีพ
กำรแพทย์แผนไทยประยุกต์  ซึ่งด ำเนินกำรโดยผู้ประกอบวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทยประยุกต์”   

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกควำมในบทนิยำมค ำว่ำ  “โรงพยำบำลกำรแพทย์แผนไทย”  ในข้อ  ๒   
แห่งกฎกระทรวงก ำหนดลักษณะของสถำนพยำบำลและลักษณะกำรใหบ้ริกำรของสถำนพยำบำล  พ.ศ.  ๒๕๕๘  
และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน 

““โรงพยำบำลกำรแพทย์แผนไทย”  หมำยควำมว่ำ  โรงพยำบำลที่จัดให้มีกำรประกอบวิชำชีพ
กำรแพทย์แผนไทยในด้ำนเวชกรรมไทย  เภสัชกรรมไทย  กำรผดุงครรภ์ไทย  และกำรนวดไทย   
ซึ่งด ำเนินกำรโดยผู้ประกอบวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทย”   

ข้อ ๔ ให้เพิ่มบทนิยำมค ำว่ำ  “โรงพยำบำลกำรแพทย์แผนไทยประยุกต์”  ระหว่ำงบทนิยำม
ค ำว่ำ  “โรงพยำบำลกำรแพทย์แผนไทย”  และค ำว่ำ  “โรงพยำบำลเฉพำะทำง”  ในข้อ  ๒   
แห่งกฎกระทรวงก ำหนดลักษณะของสถำนพยำบำลและลักษณะกำรใหบ้ริกำรของสถำนพยำบำล  พ.ศ.  ๒๕๕๘   

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๒



““โรงพยำบำลกำรแพทย์แผนไทยประยุกต์”  หมำยควำมว่ำ  โรงพยำบำลที่จัดให้มีกำรประกอบ
วิชำชีพกำรแพทย์แผนไทยประยุกต์  ซึ่งด ำเนินกำรโดยผู้ประกอบวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทยประยุกต์” 

ข้อ ๕ ให้ยกเลิกควำมใน  (๔)  ของข้อ  ๑๐  แห่งกฎกระทรวงก ำหนดลักษณะของสถำนพยำบำล
และลักษณะกำรให้บริกำรของสถำนพยำบำล  พ.ศ.  ๒๕๕๘  และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน 

“(๔)  แผนกกำรผดุงครรภ”์ 
ข้อ ๖ ให้ยกเลิกควำมในข้อ  ๑๒  แห่งกฎกระทรวงก ำหนดลักษณะของสถำนพยำบำล   

และลักษณะกำรให้บริกำรของสถำนพยำบำล  พ.ศ.  ๒๕๕๘  และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน 
“ข้อ  ๑๒  โรงพยำบำลกำรแพทย์แผนไทยต้องประกอบด้วยหน่วยบริกำรและระบบสนับสนุน

กำรให้บริกำร  ดังต่อไปนี้ 
(๑) แผนกเวชระเบียน 
(๒) แผนกผู้ป่วยนอก 
(๓) แผนกผู้ป่วยใน 
(๔) แผนกเภสัชกรรมไทย 
(๕) แผนกกำรผดุงครรภ์ไทย 
(๖) แผนกกำรนวดไทย 
(๗) ระบบรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน 
(๘) ระบบควบคุมกำรติดเชื้อ 
(๙) ระบบบ ำบัดน้ ำเสีย 

(๑๐) ระบบไฟฟ้ำส ำรอง 
(๑๑) ระบบน้ ำส ำรอง 
(๑๒) หน่วยบริกำรหรือระบบสนับสนุนกำรให้บริกำรอื่นตำมที่แจ้งไว้ในกำรขออนุญำต 
โรงพยำบำลกำรแพทย์แผนไทยขนำดเล็กอำจไม่มีหน่วยบริกำรตำม  (๕)  หรือ  (๖)  แต่จะต้อง

จัดให้มีบริกำรเท่ำที่จ ำเป็นได้” 
ข้อ ๗ ให้เพ่ิมควำมต่อไปนี้เป็นข้อ  ๑๒/๑  แห่งกฎกระทรวงก ำหนดลักษณะของสถำนพยำบำล

และลักษณะกำรให้บริกำรของสถำนพยำบำล  พ.ศ.  ๒๕๕๘   
“ข้อ  ๑๒/๑  โรงพยำบำลกำรแพทย์แผนไทยประยุกต์ต้องประกอบด้วยหน่วยบริกำร   

และระบบสนับสนุนกำรให้บริกำร  ดังต่อไปนี้ 
(๑) แผนกเวชระเบียน 
(๒) แผนกผู้ป่วยนอก 
(๓) แผนกผู้ป่วยใน 
(๔) แผนกเภสัชกรรมไทย 
(๕) แผนกกำรผดุงครรภ์ไทยประยุกต์ 
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(๖) แผนกหัตถเวชกรรมไทย 
(๗) ระบบรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน 
(๘) ระบบควบคุมกำรติดเชื้อ 
(๙) ระบบบ ำบัดน้ ำเสีย 

(๑๐) ระบบไฟฟ้ำส ำรอง 
(๑๑) ระบบน้ ำส ำรอง 
(๑๒) หน่วยบริกำรหรือระบบสนับสนุนกำรให้บริกำรอื่นตำมที่แจ้งไว้ในกำรขออนุญำต 
โรงพยำบำลกำรแพทย์แผนไทยประยุกต์ขนำดเล็กอำจไม่มีหน่วยบริกำรตำม  (๕)  แต่จะต้อง 

จัดให้มีบริกำรเท่ำที่จ ำเป็นได้” 
ข้อ ๘ ให้คลินิกกำรแพทย์แผนไทยที่จัดให้มีกำรประกอบวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทยประยกุต์  

ซึ่งด ำเนินกำรโดยผู้ประกอบวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทยประยุกต์   และโรงพยำบำลกำรแพทย์แผนไทย 
ที่จัดให้มีกำรประกอบวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทยประยุกต์  ซึ่งด ำเนินกำรโดยผู้ประกอบวิชำชีพกำรแพทย์  
แผนไทยประยุกต์  ตำมกฎกระทรวงก ำหนดลักษณะของสถำนพยำบำลและลักษณะกำรให้บริกำร   
ของสถำนพยำบำล  พ.ศ.  ๒๕๕๘  อยู่ในวันก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ  เป็นคลินิกกำรแพทย์ 
แผนไทยประยุกต์หรือโรงพยำบำลกำรแพทย์แผนไทยประยุกต์ตำมกฎกระทรวงก ำหนดลักษณะ 
ของสถำนพยำบำลและลักษณะกำรให้บริกำรของสถำนพยำบำล  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม 
โดยกฎกระทรวงนี้  แล้วแต่กรณี  โดยโรงพยำบำลกำรแพทย์แผนไทยประยุกต์ต้องจัดให้มีหน่วยบริกำร
และระบบสนับสนุนกำรให้บริกำรตำมกฎกระทรวงก ำหนดลักษณะของสถำนพยำบำลและลักษณะ  
กำรให้บริกำรของสถำนพยำบำล  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวงนี้   ภำยในสองปี 
นับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ 

 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  31  มกรำคม  พ.ศ.  ๒๕๖2 

ปิยะสกล  สกลสตัยำทร 
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสขุ 
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หมำยเหตุ  :-  เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่กฎกระทรวงก ำหนดลักษณะของสถำนพยำบำล
และลักษณะกำรให้บริกำรของสถำนพยำบำล  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ก ำหนดให้กำรด ำเนินกำรสถำนพยำบำลของ 
ผู้ประกอบวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทยหรือผู้ประกอบวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทยประยุกต์ต้องด ำเนินกำร  
ในลักษณะของคลินิกกำรแพทย์แผนไทยหรือโรงพยำบำลกำรแพทย์แผนไทย  แต่กำรประกอบวิชำชีพ  
กำรแพทย์แผนไทยและกำรประกอบวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทยประยุกต์มีควำมแตกต่ำงกัน  สมควรแยกสถำนพยำบำล
ที่ด ำเนินกำรโดยผู้ประกอบวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทยและสถำนพยำบำลที่ด ำเนินกำรโดยผู้ประกอบ  
วิชำชีพกำรแพทย์แผนไทยประยุกต์ออกจำกกัน  ดังนั้น  เพ่ือให้กำรก ำหนดลักษณะของสถำนพยำบำล  
และลักษณะกำรให้บริกำรของสถำนพยำบำลดังกล่ำวเป็นไปโดยเหมำะสมและสอดคล้องกับสถำนกำรณ์  
ในปัจจุบัน  ประกอบกับสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมหน่วยบริกำรของโรงพยำบำลกำรพยำบำลและกำรผดุงครรภ์  
ให้สอดคล้องกับกำรด ำเนินกำรในปัจจุบัน  จึงจ ำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 
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