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สถานพยาบาลเป้าหมายซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้อง
อยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล  

มาตรฐานสถานพยาบาลประเภทที่                                    
รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน 



ลักษณะส าคัญของมาตรฐานด้านที่ 2 

• 1. ให้สถานพยาบาลต้องมีความปลอดภัย มีความสะดวก และเหมาะสมต่อผู้ให้บริการและผู้รับบริการ 
ในการประกอบวิชาชีพตามประเภทและสาขานั้นๆ  

• 2. สถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน ต้องได้มาตรฐานดังต่อไปนี้ 

• 2.1 จัดให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้ ยาและเวชภัณฑ์ตามแต่ละแผนก หรือประเภทการให้บริการตามหมวด 2 
แห่งกฎกระทรวงก าหนดชนิดและจ านวนเคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้ยา และเวชภัณฑ์หรอืยานพาหนะท่ีจ าเป็น
ประจ าสถานพยาบาล พ.ศ. 2558 

• 2.2 ผู้ประกอบวิชาชีพหรือผู้ประกอบโรคศิลปะต้องได้มาตรฐานการประกอบวิชาชีพหรือการประกอบ
โรคศิลปะที่สภาวิชาชีพหรือคณะกรรมการวิชาชีพก าหนดหรือประกาศกระทรวงสาธารณสุขก าหนด 

 



 
 

 
ด้านที่ 2 ด้านการบริการสุขภาพ 

การประเมินเชิงผลลัพธ ์
 
 

ผู้ประกอบวิชาชีพ+ 
ผู้ประกอบโรคศิลปะ 

ระบบรถรับส่งผู้ป่วย
ฉุกเฉิน 

ห้องตรวจภายใน 
และขูดมดลูก 

ยานพาหนะส าหรับ
ให้บริการนอกโรงพยาบาล 

แผนกเวชระเบียน แผนกสูติกรรม หอผู้ป่วยหนัก ห้องพักศพ 

แผนกผู้ป่วยนอก แผนกผ่าตัด ห้องให้การรักษา ห้องโภชนาการ 

แผนกผู้ป่วยใน แผนกรังสีวิทยา ห้องผ่าตัดเล็ก ห้องซักฟอก 

แผนกผู้ป่วยฉุกเฉิน แผนกเทคนิคการแพทย์ ระบบควบคุมการติดเชื้อ ห้องไตเทียม 

แผนกเภสัชกรรม แผนกกายภาพบ าบัด ห้องทารกหลังคลอด ห้องทันตกรรม 



โรงพยาบาลต้องจัดให้มีผู้ประกอบวิชาชีพหรือผู้ประกอบโรคศิลปะ 
ที่ได้มาตรฐานการประกอบวิชาชีพหรือการประกอบโรคศิลปะ 

ทีส่ภาวิชาชีพหรือคณะกรรมการวิชาชีพก าหนด 
หรือประกาศกระทรวงสาธารณสุขก าหนด 

 1.1 มีจ านวนผู้ประกอบวิชาชีพหรือผู้ประกอบโรคศิลปะ 

1.2 ใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพหรือใบอนุญาตให้ประกอบโรคศิลปะไม่ขาดต่ออายุ 



(2) แผนกเวชระเบียน 

จัดให้มีอุปกรณ์การเก็บเวชระเบียน การเก็บเวชระเบียน และการส ารองข้อมูลตามที่
ก าหนด 

2.1 มีตู้ หรือชั้นหรืออุปกรณ์เก็บเวชระเบียน ที่มั่นคง ปลอดภัย และต้องจัดให้เป็น
ระเบียบ สามารถค้นหาได้ง่าย   

2.2 มีระบบคอมพิวเตอร์ และจัดให้มีระบบข้อมูลส ารองเพื่อป้องกันข้อมูลสูญหาย 



(3) แผนกผู้ป่วยนอก 

มีอุปกรณ์พร้อมให้บริการครบถ้วนตามที่ก าหนด 

3.1 ชุดตรวจโรคทั่วไป  และชุดตรวจโรคเฉพาะทาง  

3.2 ชุดอุปกรณ์ ยาและเวชภัณฑ์ในการช่วยฟื้นคืนชีพ 

3.3 เครื่องดูดเสมหะ ออกซิเจนและอุปกรณ์ช่วยหายใจ 

3.4 เครื่องชั่งน้ าหนัก และที่วัดส่วนสูงของร่างกาย 



(4) แผนกผู้ป่วยใน  

 จัดให้มีอุปกรณ์พร้อมให้บริการครบถ้วนตามทีก่ าหนด 

4.1 อุปกรณ์ประจ าหน่วยบริการ ได้แก่  

- ชุดอุปกรณ์       - ยาและเวชภัณฑ์ในการช่วยฟ้ืนคนืชีพ 

- ชุดท าแผลฉีดยา        - ชุดให้ยาผู้ป่วย   

- ตู้เกบ็เวชภัณฑ์ทีเ่หมาะสม     - ชุดตรวจร่างกายเบือ้งต้น  



(4) แผนกผู้ป่วยใน (ต่อ)  

4.2 อุปกรณ์ประจ าเตียงและห้องผู้ป่วย  

- เตียงที่ได้มาตรฐานทางการแพทย์  

- เครื่องดูดเสมหะ  

- ออกซิเจนและอุปกรณ์ชว่ยหายใจ  

- มีระบบเรียกพยาบาล 



(5) แผนกผู้ป่วยฉุกเฉิน 

จัดให้มีอุปกรณ์พร้อมให้บริการครบถ้วนตามที่ก าหนด 

5.1 ชุดตรวจโรคทั่วไป      5.2 ชุดอุปกรณ์ ยา เวชภัณฑ์ในการช่วยฟื้นคืนชีพ  

5.3 เครื่องกระตุกหัวใจ     5.4 เครื่องดูดเสมหะ ออกซิเจนและอุปกรณ์ช่วยหายใจ 

5.5 ชุดใส่ท่อหายใจและช่วยหายใจ   5.6 ชุดและอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาล เช่น การดาม
กระดูกเบื้องต้น ชุดห้ามเลือด ชุดล้างสารพิษ  และชุดล้างท้อง  

5.7 ชุดรักษาฉุกเฉิน เช่น ชุดเจาะปอด ชุดเจาะคอ ชุดให้น้ าเกลือโดยทางผ่าเส้นเลือดและโคมไฟส่อง
เฉพาะที่         

5.8 อ่างฟอกมือชนิดที่ไม่ใช้มือเปิดปิดน้ า  5.9 ระบบไฟฟ้าส ารองและแสงสว่างส ารอง 



(6) แผนกเภสัชกรรม 

จัดให้มีอุปกรณ์พร้อมให้บริการครบถ้วนตามที่ก าหนด 

6.1 ตู้เย็นส าหรับเก็บยาหรือเวชภัณฑ์อื่น หรือตู้ที่ต้องควบคุมอุณหภูมิพร้อมเทอรโ์มมิเตอร์วัด
อุณหภูมิและความชื้นสัมพทัธ์ 

6.2 กรณีที่มีวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทหรือยาเสพติดให้โทษ ให้มีสถานที่หรือตู้เก็บที่มี
กุญแจปิดและเปิดอย่างมีประสิทธภิาพ 

6.3 อุปกรณ์การนับเม็ดยาอย่างน้อย 2 ชุด 

6.4 ตู้หรือชั้นเก็บยาหรือเวชภัณฑ์อื่น 



(7) แผนกกายภาพบ าบัด 

จัดให้มีอุปกรณ์พร้อมให้บริการครบถ้วนตามที่ก าหนด 

7.1 เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจประเมินและวินิจฉัยทางกายภาพบ าบัด เช่น โกนิโอ
มิเตอร์ สายวัดความยาว เครื่องวัดความดัน หูฟัง 

7.2 เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการท ากายภาพบ าบัด รวมถึงเครื่องมือไฟฟา้และ
อิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐานการประกอบวิชาชพี 



(8) แผนกเทคนิคการแพทย์ 

จัดให้มีอุปกรณ์พร้อมให้บริการครบถ้วนตามที่ก าหนด 

8.1 เครื่องมือตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการและน้ ายาตามมาตรฐานการประกอบวิชาชพี
ของประเภทการตรวจวิเคราะห์ทีใ่ห้บริการ 

8.2 ตู้เย็นส าหรับเก็บรกัษาสิง่ตัวอย่างและน้ ายาส าหรับการตรวจวิเคราะห์ 



(9) แผนกรังสีวิทยา 

จัดให้มีอุปกรณ์พร้อมให้บริการครบถ้วนตามที่ก าหนด 

9.1 อุปกรณ์วัดและป้องกันอันตรายจากรงัส ี  9.2 เครื่องเอกซเรย์ที่ได้มาตรฐานทางการแพทย ์

9.3 ชุดอุปกรณ์ ยาและเวชภัณฑ์ในการช่วยฟื้นคืนชพีอย่างน้อย 1 ชุด  

9.4 เครื่องล้างฟิล์ม        9.5 ตู้อ่านฟิล์มหรืออุปกรณ์อ่านฟิลม์ระบบดิจิทัล 

9.6 เครื่องดูดเสมหะ ออกซิเจนและอุปกรณ์ช่วยหายใจ  

9.7 ระบบไฟสัญญาณเตือนขณะเครื่องเอกซเรย์ท างาน 



(10) แผนกผ่าตัด 

จัดให้มีอุปกรณ์พร้อมให้บริการครบถ้วนตามที่ก าหนด 

10.1 เตียงและโคมไฟผ่าตัดแบบมาตรฐานใช้ในการผ่าตัดทุกห้องที่ใชง้านผ่าตัด 

10.2 เครื่องดมยาสลบที่ได้มาตรฐานทางการแพทย์และระบบแก๊สทางการแพทย์ซึ่งมีสัญญาณ
เตือนอันตรายทุกห้องที่มีการใช้งาน 

10.3 ถังออกซิเจนและเครื่องดูดเสมหะส ารองพรอ้มใช้งาน 

10.4 ชุดอุปกรณ์ ยาและเวชภัณฑ์ในการช่วยฟืน้คนืชพีทุกห้อง 



(10) แผนกผ่าตัด (ต่อ) 

10.5 เครื่องมือผ่าตัดที่ได้มาตรฐานทางการแพทย์และเพยีงพอส าหรบัการผ่าตัดตามสาขาโรค 

10.6 อ่างฟอกมือชนิดที่ไม่ใช้มือเปิดปิดน้ า 

10.7 ตู้เสื้อผ้าและบริเวณส าหรบัเจ้าหน้าทีเ่ปลี่ยนเสือ้ผ้าและรองเท้า 

10.8 ระบบไฟฟ้าและแสงสว่างส ารอง 



(11) แผนกสูติกรรม 

จัดให้มีอุปกรณ์พร้อมให้บริการครบถ้วนตามที่ก าหนด 

11.1 เตียงท าคลอดและโคมไฟ 

11.2 เตียงรอคลอดอย่างน้อยหนึ่งเตียงต่อเตียงท าคลอดหนึ่งเตียง 

11.3 เตียงทารกแรกเกิด 

11.4 ชุดอุปกรณ์ ยาและเวชภัณฑ์ในการช่วยฟื้นคืนชพีทุกห้อง 

11.5 ระบบแก๊สทางการแพทย์ เครื่องดูดเสมหะ และอุปกรณ์ช่วยหายใจ 



(11) แผนกสูตกิรรม (ต่อ) 

11.6 เครื่องมือท าคลอดจ านวนที่เพียงพอและได้มาตรฐานทางการแพทย ์

11.7 เครื่องตรวจสัญญาณชพีทารกในครรภ ์

11.8 อ่างฟอกมือชนิดที่ไม่ใช้มือเปิดปิดน้ า 

11.9 อ่างอาบน้ าทารก 

11.10 เครื่องชั่งน้ าหนกัทารกแรกเกิด 



(12) ระบบรถรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน 

ต้องได้รับอนุญาตให้ใช้งานจากส านักงานต ารวจแห่งชาติ และจัดให้มีอุปกรณ์พร้อมให้บริการ
ครบถ้วนตามที่ก าหนด 

12.1 ไฟสัญญาณฉุกเฉินสีน้ าเงินติดตั้งบนหลงัคารถ   

12.2 เปลเคลือ่นย้ายผู้ป่วย 

12.3 เครื่องดูดเสมหะ ออกซิเจนและอุปกรณ์ช่วยหายใจ  

12.4 ชุดอุปกรณ์ ยาและเวชภัณฑ์ในการช่วยฟื้นคืนชพีประจ ารถ 

12.5 ชุดห้ามเลือด เย็บแผลและท าแผล 



(13) ระบบควบคุมการติดเชื้อ 

จัดให้มีอุปกรณ์พร้อมให้บริการครบถ้วนตามที่ก าหนด 

13.1 เครื่องมือและอุปกรณ์ในการท าความสะอาด 

13.2 อ่างและบริเวณที่เพยีงพอส าหรับล้างและเตรียมเครื่องมือ 

13.3 หม้อต้ม หม้อนึ่ง หรือหม้อนึ่งอบความดัน หรือระบบฆ่าเชือ้ด้วยแก๊สที่มีประสิทธิภาพใน
การ  ฆ่าเชื้อ 

13.4 ตู้ที่มิดชิดส าหรับเก็บเครื่องมือที่ปราศจากเชือ้แล้ว และมีเครื่องมือที่พร้อมใชง้าน 



(13) ระบบควบคุมการติดเชื้อ (ต่อ) 

13.5 ตู้เสื้อผ้าและบริเวณส าหรับเจ้าหน้าที่เปลี่ยนเสื้อผ้าและรองเท้า 

13.6 อุปกรณ์ส าหรับตรวจสอบประสิทธิภาพการปราศจากเชือ้ 

13.7 รถเข็นรับส่งสิ่งของสะอาด 

13.8 รถเข็นรับส่งสิ่งของใช้แล้ว 



(14) หอผู้ป่วยหนัก 

จัดให้มีอุปกรณ์พร้อมให้บริการครบถ้วนตามที่ก าหนด 

14.1 หน่วยปฏิบัติการพยาบาล 

14.2 ชุดอุปกรณ์ ยาและเวชภัณฑ์ในการช่วยฟื้นคืนชพีอย่างนอ้ย1 ชุด และเพิ่มขึ้น 1 ชุดทุกๆ 
5 เตียง 

14.3 เครื่องตรวจสอบการเต้นของหัวใจอย่างนอ้ย 1 เครื่องต่อ 2 เตียง 

14.4 เครื่องช่วยหายใจอย่างน้อย 1 เครื่อง และเพิ่มขึ้น 1 เครื่องทุกๆ 3 เตียง 



(14) หอผู้ป่วยหนัก (ต่อ) 

14.5 เครื่องกระตุกหัวใจ 

14.6 เครื่องดูดเสมหะ ออกซิเจนและอุปกรณ์ช่วยหายใจครบทุกเตียง 

14.7 เตียงนอนแบบมาตรฐาน ซึ่งปรับศีรษะและปลายเท้าสูงต่ าได ้

14.8 ระบบเรียกพยาบาลประจ าเตียงผู้ปว่ย 



(15) ห้องให้การรักษา 

จัดให้มีอุปกรณ์พร้อมให้บริการครบถ้วนตามที่ก าหนด 

15.1 มีเตียง 

15.2 มีอุปกรณ์ท าแผล ฉีดยา 

15.3 มีอุปกรณ์ใส่เฝือก 

15.4 มีอุปกรณ์ให้เลือด 

15.5 มีอุปกรณ์ให้น้ าเกลือ 



(16) ห้องผ่าตัดเล็ก 

จัดให้มีอุปกรณ์พร้อมให้บริการครบถ้วนตามที่ก าหนด 

16.1 มีเตียงผ่าตัด 

16.2 มีโคมไฟผ่าตัด 

16.3 มีชุดเครื่องมือผ่าตัดทั่วไป 

16.4 มีตู้เก็บอุปกรณ์ปราศจากเชื้อ 

16.5 มีระบบไฟฟ้าและแสงสว่างส ารอง 



(17) ห้องตรวจภายในและขูดมดลูก 

จัดให้มีอุปกรณ์พร้อมให้บริการครบถ้วนตามที่ก าหนด 

17.1 ชุดอุปกรณ์ ยาและเวชภัณฑ์ในการช่วยฟืน้คนืชพีอย่างน้อย 1ชุด  

17.2 เครื่องดูดเสมหะ ออกซิเจนและอุปกรณ์ช่วยหายใจ  

17.3 โคมไฟหรืออุปกรณ์แสงสว่างเพือ่การตรวจภายใน 

17.4 เตียงส าหรับใช้ตรวจภายในและใช้ขดูมดลูก 

17.5 ชุดตรวจภายในและชุดขูดมดลูกที่ได้มาตรฐานทางการแพทย ์

17.5 อ่างฟอกมือชนิดที่ไม่ใช้มือเปิดปิดน้ า 



(18) ห้องทารกหลังคลอด 

จัดให้มีอุปกรณ์พร้อมให้บริการครบถ้วนตามที่ก าหนด 

18.1 มีเตียงทารกหลังคลอด  

18.2 มีตู้อบทารกคลอดก่อนก าหนด 

18.3 มีเครื่องดูดเสมหะ ออกซิเจนและอุปกรณ์ช่วยหายใจ 

18.4 มีอ่างอาบน้ าทารก 

18.5 มีเครื่องรักษาทารกตัวเหลืองด้วยแสง 



(19) ห้องทันตกรรม 

จัดให้มีอุปกรณพ์ร้อมให้บริการครบถ้วนตามที่ก าหนด 

19.1 ยูนิตท าฟัน ประกอบด้วยระบบให้แสงสว่าง ระบบเครื่องกรอฟัน ระบบดูดน้ าลาย ระบบน้ าบ้วนปาก และ
เก้าอี้คนไข้ 

19.2 เก้าอี้ทันตแพทย์และเกา้อี้ผู้ช่วยทันตแพทย์ 

19.3 เครื่องเอกซเรย์ฟันที่ได้มาตรฐานทางการแพทย์ 

19.4 หม้อนึ่งอบความดันที่มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อ 

19.5 ชุดตรวจฟัน อุดฟัน ถอนฟัน ชุดศัลยกรรมช่องปาก ชุดรักษาคลองรากฟัน ชุดรักษาโรคเหงือก ชุดทันตกรรม
ประดิษฐ์ เครื่องขูดหินน้ าลาย และเครื่องมืออุปกรณ์อืน่ตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ 



(20) ห้องไตเทียม 

จัดให้มีอุปกรณ์พร้อมให้บริการครบถ้วนตามที่ก าหนด 

20.1 มีเครื่องล้างไต 

20.2 มีเครื่องผลิตน้ าส าหรับล้างไต  

20.3 มีชุดอุปกรณ์ ยาและเวชภัณฑ์ในการช่วยฟื้นคืนชีพ 

20.4 มีเครื่องดูดเสมหะ ออกซิเจนและอุปกรณ์ช่วยหายใจ 

20.5 มีเครื่องกระตุกหัวใจ 



(21) ห้องซักฟอก 

จัดให้มีอุปกรณ์พร้อมให้บริการครบถ้วนตามที่ก าหนด 

21.1 มีอุปกรณ์ซักรีด  

21.2 มีอุปกรณ์ซักฟอกผ้าติดเชื้อ 

21.3 มีตู้เก็บเสื้อผ้า 

21.4 มีอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อต่อผู้ปฏิบัติงาน 



(22) ห้องโภชนาการ 

จัดให้มีอุปกรณ์พร้อมให้บริการครบถ้วนตามที่ก าหนด 

22.1 โต๊ะเตรียมอาหารที่สะอาด 

22.2 อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการประกอบอาหารและจัดส่งอาหารที่ถูกสุขลกัษณะ 

22.3 อุปกรณ์ระบายอากาศ เครื่องดูดควัน และอุปกรณ์ป้องกันแมลงและสตัว์รบกวน 

22.4 ตู้เก็บอาหารที่สะอาดและมิดชิด 

22.5 เครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ตามหลักสขุาภิบาลอาหาร 



(23) ห้องพักศพ 

ห้องพักศพที่ให้บริการเก็บศพตั้งแต่ 24 ชั่วโมงขึ้นไป จัดให้มีอุปกรณ์พร้อมให้บริการครบถ้วน
ตามที่ก าหนด 

23.1 มีตู้เย็นส าหรับเก็บศพ 

23.2 มีรถเข็นศพ 



(24) ยานพาหนะส าหรับให้บริการนอกโรงพยาบาล 

ต้องมีอุปกรณ์พร้อมให้บริการครบถ้วนตามที่ก าหนด 

24.1 รถเอกซเรย์เคลื่อนที่ต้องมีเครื่องเอกซเรย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยพรอ้มอุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายจากรังสีที่ได้รับอนุญาตจากส านักงานปรมาณเูพือ่สันติ หรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับ
มอบหมาย  

24.2 รถทันตกรรมที่ได้มาตรฐานตามที่ก าหนด 

24.3 รถปฏิบัติการชันสูตรที่ได้มาตรฐานตามที่ก าหนด 



ขอบคุณค่ะ 
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