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กฎกระทรวง 
กําหนดวิชาชีพและจํานวนผู�ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล 

พ.ศ. ๒๕๕๘๑ 
   

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ วรรคหน่ึง มาตรา ๑๘ (๔) และมาตรา ๓๕ (๑) 

แห3งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑  รัฐมนตรีว3าการกระทรวงสาธารณสุขออก
กฎกระทรวงไว� ดังต3อไปน้ี 

 
ข�อ ๑  ให�ยกเลิกกฎกระทรวงว3าด�วยวิชาชีพและจํานวนผู�ประกอบวิชาชีพใน

สถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 
ข�อ ๒  ในกฎกระทรวงน้ี 
“สถานพยาบาลประเภทท่ีไม3รับผู�ป>วยไว�ค�างคืน” หมายความว3า สถานพยาบาล

ประเภทคลินิกตามกฎกระทรวงว3าด�วยการกําหนดลักษณะของสถานพยาบาล และลักษณะการ
ให�บริการของสถานพยาบาล 

“สถานพยาบาลประเภทท่ีรับผู�ป>วยไว�ค�างคืน” หมายความว3า สถานพยาบาล
ประเภทโรงพยาบาลตามกฎกระทรวงว3าด�วยการกําหนดลักษณะของสถานพยาบาล และลักษณะการ
ให�บริการของสถานพยาบาล 

 
หมวด ๑ 

ผู�ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลประเภทท่ีไม3รับผู�ป>วยไว�ค�างคืน 
   

 
ข�อ ๓  คลินิกดังต3อไปน้ีต�องจัดให�มีผู�ประกอบวิชาชีพปฏิบัติงานตลอดเวลาท่ีเปCดทํา

การตามรายช่ือในหนังสือแสดงความจํานงเปDนผู�ปฏิบัติงานในคลินิกของผู�รับอนุญาตตามแบบท่ีผู�
อนุญาตกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา จํานวนอย3างน�อยหน่ึงคน 

(๑) คลินิกเวชกรรม ต�องมีผู�ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
(๒) คลินิกทันตกรรม ต�องมีผู�ประกอบวิชาชีพทันตกรรม 
(๓) คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภE ต�องมีผู�ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ

การผดุงครรภEช้ันหน่ึง หรือผู�ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ช้ันหน่ึง 
(๔) คลินิกกายภาพบําบัด ต�องมีผู�ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด 
(๕) คลินิกเทคนิคการแพทยE ต�องมีผู�ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทยE 
(๖) คลินิกการแพทยEแผนไทย ต�องมีผู�ประกอบวิชาชีพการแพทยEแผนไทย หรือผู�

ประกอบวิชาชีพการแพทยEแผนไทยประยุกตEตามท่ีได�รับอนุญาต 
(๗) คลินิกการประกอบโรคศิลปะ ต�องมีผู�ประกอบโรคศิลปะตามท่ีได�รับอนุญาต 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล3ม ๑๓๒/ตอนท่ี ๒๖ ก/หน�า ๕๐/๒ เมษายน ๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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(๘) คลินิกเฉพาะทาง ต�องมีผู�ประกอบวิชาชีพเฉพาะทางตามท่ีได�รับอนุญาต 
(๙) สหคลินิก ต�องมีผู�ประกอบวิชาชีพทุกวิชาชีพตามท่ีได�รับอนุญาต 
ในกรณีท่ีคลินิกตามวรรคหน่ึงทําการประกอบวิชาชีพโดยอาศัยศาสตรEหรือความรู�

จากต3างประเทศซึ่งวิชาชีพน้ันยังมิได�มีกฎหมายรับรองในประเทศไทยตามกฎหมายว3าด�วยการ
ประกอบโรคศิลปะ ต�องจัดให�มีบุคคลท่ีได�รับอนุญาตให�ทําการประกอบโรคศิลปะดังกล3าวร3วมด�วย 

 
หมวด ๒ 

ผู�ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลประเภทท่ีรับผู�ป>วยไว�ค�างคืน 
   

 
ข�อ ๔  โรงพยาบาลท่ัวไปต�องจัดให�มีผู�ประกอบวิชาชีพปฏิบัติงานเต็มเวลาหรือบาง

เวลาในเวลาท่ีเปCดทําการระหว3างเวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา ถึง ๒๐.๐๐ นาฬิกา โดยมีจํานวนข้ันตํ่าตาม
จํานวนเตียงท่ีขออนุญาตเปCดดําเนินการ ตามท่ีกําหนดไว�ในตารางท่ี ๑ ท�ายกฎกระทรวงน้ี 

 
ข�อ ๕  โรงพยาบาลทันตกรรมต�องจัดให�มีผู�ประกอบวิชาชีพปฏิบัติงานเต็มเวลาหรือ

บางเวลาในเวลาท่ีเปCดทําการระหว3างเวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา ถึง ๒๐.๐๐ นาฬิกา โดยมีจํานวนข้ันตํ่า
ตามจํานวนเตียงท่ีขออนุญาตเปCดดําเนินการ ตามท่ีกําหนดไว�ในตารางท่ี ๒ ท�ายกฎกระทรวงน้ี 

 
ข�อ ๖  โรงพยาบาลการพยาบาลและการผดุงครรภEต�องจัดให�มีผู�ประกอบวิชาชีพ

ปฏิบัติงานเต็มเวลาหรือบางเวลาในเวลาท่ีเปCดทําการระหว3างเวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา ถึง ๒๐.๐๐ 
นาฬิกา โดยมีจํานวนข้ันตํ่าตามจํานวนเตียงท่ีขออนุญาตเปCดดําเนินการ ตามท่ีกําหนดไว�ในตารางท่ี ๓ 
ท�ายกฎกระทรวงน้ี 

 
ข�อ ๗  โรงพยาบาลกายภาพบําบัดต�องจัดให�มีผู�ประกอบวิชาชีพปฏิบัติงานเต็มเวลา

หรือบางเวลาในเวลาท่ีเปCดทําการระหว3างเวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา ถึง ๒๐.๐๐ นาฬิกา โดยมีจํานวนข้ัน
ตํ่าตามจํานวนเตียงท่ีขออนุญาตเปCดดําเนินการ ตามท่ีกําหนดไว�ในตารางท่ี ๔ ท�ายกฎกระทรวงน้ี 

 
ข�อ ๘  โรงพยาบาลการแพทยEแผนไทยต�องจัดให�มีผู�ประกอบวิชาชีพปฏิบัติงานเต็ม

เวลาหรือบางเวลาในเวลาท่ีเปCดทําการระหว3างเวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา ถึง ๒๐.๐๐ นาฬิกา โดยมี
จํานวนข้ันตํ่าตามจํานวนเตียงท่ีขออนุญาตเปCดดําเนินการ ตามท่ีกําหนดไว�ในตารางท่ี ๕ ท�าย
กฎกระทรวงน้ี 

 
ข�อ ๙  โรงพยาบาลเฉพาะทาง และโรงพยาบาลเฉพาะประเภทผู�ป>วยต�องจัดให�มีผู�

ประกอบวิชาชีพปฏิบัติงานเต็มเวลาหรือบางเวลาในเวลาท่ีเปCดทําการระหว3างเวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา 
ถึง ๒๐.๐๐ นาฬิกา โดยมีจํานวนข้ันตํ่าตามจํานวนเตียงท่ีขออนุญาตเปCดดําเนินการ ตามท่ีกําหนดไว�
ในตารางท่ี ๑ ท�ายกฎกระทรวงน้ี โดยอนุโลม 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 
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ข�อ ๑๐  ในเวลาท่ีเปCดทําการระหว3างเวลา ๒๐.๐๐ นาฬิกา ถึง ๐๘.๐๐ นาฬิกา 
โรงพยาบาลตามข�อ ๔ ถึงข�อ ๘ ต�องจัดให�มีจํานวนผู�ประกอบวิชาชีพปฏิบัติงานเต็มเวลาหรือบางเวลา 
โดยมีจํานวนข้ันตํ่าตามจํานวนเตียงท่ีขออนุญาตเปCดดําเนินการ ตามท่ีกําหนดไว�ในตารางท่ี ๖ ถึง
ตารางท่ี ๑๐ ท�ายกฎกระทรวงน้ี 

สําหรับโรงพยาบาลตามข�อ ๙ ต�องจัดให�มีจํานวนผู�ประกอบวิชาชีพปฏิบัติงานเต็ม
เวลาหรือบางเวลา โดยมีจํานวนข้ันตํ่าตามจํานวนเตียงท่ีขออนุญาตเปCดดําเนินการ ตามท่ีกําหนดไว�ใน
ตารางท่ี ๖ ท�ายกฎกระทรวงน้ี โดยอนุโลม 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 

ข�อ ๑๑  สถานพยาบาลประเภทท่ีไม3รับผู�ป>วยไว�ค�างคืนซึ่งได�รับใบอนุญาตให�
ประกอบกิจการสถานพยาบาล และใบอนุญาตให�ดําเนินการสถานพยาบาลอยู3ในวันก3อนวันท่ี
กฎกระทรวงน้ีใช�บังคับ ต�องดําเนินการจัดให�มีผู�ประกอบวิชาชีพและจํานวนผู�ประกอบวิชาชีพใน
สถานพยาบาลตามกฎกระทรวงน้ีภายในเก�าสิบวันนับแต3วันท่ีกฎกระทรวงน้ีมีผลใช�บังคับ 

 
ข�อ ๑๒  สถานพยาบาลประเภทท่ีรับผู�ป>วยไว�ค�างคืนซึ่งได�รับใบอนุญาตให�ประกอบ

กิจการสถานพยาบาล และใบอนุญาตให�ดําเนินการสถานพยาบาลอยู3ในวันก3อนวันท่ีกฎกระทรวงน้ีใช�
บังคับ ต�องดําเนินการจัดให�มีผู�ประกอบวิชาชีพและจํานวนผู�ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลตาม
กฎกระทรวงน้ีภายในหน่ึงร�อยแปดสิบวันนับแต3วันท่ีกฎกระทรวงน้ีมีผลใช�บังคับ 

 
 

ให�ไว� ณ วันท่ี ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ศาสตราจารยEรัชตะ  รัชตะนาวิน 

รัฐมนตรีว3าการกระทรวงสาธารณสุข 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 
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ตารางท�ายกฎกระทรวงกําหนดวิชาชีพและจํานวนผู�ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๘ 
   

 
ตารางท่ี ๑ โรงพยาบาลท่ัวไป 

จํานวนผู�ประกอบวิชาชีพ 
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาด

ใหญ3 
ผู�ประกอบวิชาชีพ 

ไม3เกิน 
๑๐ 
เตียง 

๑๑ ถึง 
๓๐ 
เตียง 

๓๑ ถึง 
๖๐ 
เตียง 

๖๑ ถึง 
๙๐ 
เตียง 

๙๑ ถึง 
๑๒๐ 
เตียง 

สัดส3วนของ 
ผู�ประกอบ
วิชาชีพ 

ต3อจํานวนเตียง 
ท่ีเพ่ิมข้ึน 

ผู�ประกอบวิชาชีพ 
เวชกรรม 

๑ คน ๒ คน ๓ คน ๔ คน ๕ คน 
๑ คน ต3อ ๑ 
ถึง ๓๐ เตียง 

ผู�ประกอบวิชาชีพ 
การพยาบาลและ 
การผดุงครรภE ช้ันหน่ึง 

๓ คน ๖ คน ๙ คน ๑๒ คน ๑๕ คน 
๒ คน ต3อ ๑ 
ถึง ๓๐ เตียง 

ผู�ประกอบวิชาชีพ 
เภสัชกรรม 

๑ คน ๑ คน ๒ คน ๓ คน ๓ คน 
๑ คน ต3อ ๑ 
ถึง ๖๐ เตียง 

ผู�ประกอบวิชาชีพ 
เทคนิคการแพทยE 

๑ คน 
(หากมี 
บริการ) 

๑ คน 
(หากมี 
บริการ) 

๒ คน ๓ คน ๓ คน 
๑ คน ต3อ ๑ 
ถึง ๖๐ เตียง 

ผู�ประกอบวิชาชีพ 
กายภาพบําบัด 

๑ คน 
(หากมี 
บริการ) 

๑ คน 
(หากมี 
บริการ) 

๒ คน ๓ คน ๓ คน 
๑ คน ต3อ ๑ 
ถึง ๖๐ เตียง 

ผู�ประกอบวิชาชีพซึ่ง
เปDน 
ผู�ประกอบโรคศิลปะ 
สาขารังสีเทคนิค 

๑ คน 
(หากมี 
บริการ) 

๑ คน 
(หากมี 
บริการ) 

๑ คน ๒ คน ๒ คน 
๑ คน ต3อ ๑ 
ถึง ๖๐ เตียง 

 
ตารางท่ี ๒ โรงพยาบาลทันตกรรม 

จํานวนผู�ประกอบวิชาชีพ 
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาด

ใหญ3 
ผู�ประกอบวิชาชีพ 

ไม3เกิน 
๑๐ 
เตียง 

๑๑ ถึง 
๓๐ 
เตียง 

๓๑ ถึง 
๖๐ 
เตียง 

๖๑ ถึง 
๙๐ 
เตียง 

๙๑ ถึง 
๑๒๐ 
เตียง 

สัดส3วนของ 
ผู�ประกอบ
วิชาชีพ 

ต3อจํานวนเตียง 
ท่ีเพ่ิมข้ึน 

ผู�ประกอบวิชาชีพ 
ทันตกรรม 

๒ คน ๔ คน ๖ คน ๘ คน ๑๐ คน 
๒ คน ต3อ ๑ 
ถึง ๓๐ เตียง 

ผู�ประกอบวิชาชีพ ๓ คน ๖ คน ๙ คน ๑๒ คน ๑๕ คน ๒ คน ต3อ ๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 
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การพยาบาลและ 
การผดุงครรภE ช้ันหน่ึง 

ถึง ๓๐ เตียง 

ผู�ประกอบวิชาชีพ 
เภสัชกรรม 

๑ คน 
(หากมี 
บริการ) 

๑ คน 
(หากมี 
บริการ) 

๑ คน 
(หากมี 
บริการ) 

๒ คน 
(หากมี 
บริการ) 

๓ คน 
(หากมี 
บริการ) 

๑ คน ต3อ ๑ 
ถึง ๖๐ เตียง 

ผู�ประกอบวิชาชีพ 
เทคนิคการแพทยE 
 

๑ คน 
(หากมี 
บริการ) 

๑ คน 
(หากมี 
บริการ) 

๑ คน 
(หากมี 
บริการ) 

๒ คน 
(หากมี 
บริการ) 

๓ คน 
(หากมี 
บริการ) 

๑ คน ต3อ ๑ 
ถึง ๖๐ เตียง 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 
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ตารางท่ี ๓ โรงพยาบาลการพยาบาลและการผดุงครรภE 
จํานวนผู�ประกอบวิชาชีพ 

ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาด
ใหญ3 

ผู�ประกอบวิชาชีพ 
ไม3เกิน 
๑๐ 
เตียง 

๑๑ ถึง 
๓๐ 
เตียง 

๓๑ ถึง 
๖๐ 
เตียง 

๖๑ ถึง 
๙๐ 
เตียง 

๙๑ ถึง 
๑๒๐ 
เตียง 

สัดส3วนของ 
ผู�ประกอบ
วิชาชีพ 

ต3อจํานวนเตียง 
ท่ีเพ่ิมข้ึน 

ผู�ประกอบวิชาชีพ 
การพยาบาลและ 
การผดุงครรภE ช้ันหน่ึง 
หรือผู�ประกอบวิชาชีพ 
การพยาบาล ช้ันหน่ึง 

๓ คน ๖ คน ๙ คน ๑๒ คน ๑๕ คน 
๒ คน ต3อ ๑ 
ถึง ๓๐ เตียง 

ผู�ประกอบวิชาชีพ 
เภสัชกรรม 

๑ คน 
(หากมี 
บริการ) 

๑ คน 
(หากมี 
บริการ) 

๑ คน 
(หากมี 
บริการ) 

๑ คน 
(หากมี 
บริการ) 

๒ คน 
(หากมี 
บริการ) 

๑ คน ต3อ ๑ 
ถึง ๖๐ เตียง 

ผู�ประกอบวิชาชีพ 
เทคนิคการแพทยE 

๑ คน 
(หากมี 
บริการ) 

๑ คน 
(หากมี 
บริการ) 

๑ คน 
(หากมี 
บริการ) 

๑ คน 
(หากมี 
บริการ) 

๒ คน 
(หากมี 
บริการ) 

๑ คน ต3อ ๑ 
ถึง ๖๐ เตียง 

ผู�ประกอบวิชาชีพ 
กายภาพบําบัด 

๑ คน 
(หากมี 
บริการ) 

๑ คน 
(หากมี 
บริการ) 

๑ คน 
(หากมี 
บริการ) 

๒ คน 
(หากมี 
บริการ) 

๓ คน 
(หากมี 
บริการ) 

๑ คน ต3อ ๑ 
ถึง ๖๐ เตียง 

 
ตารางท่ี ๔ โรงพยาบาลกายภาพบําบัด 

จํานวนผู�ประกอบวิชาชีพ 
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาด

ใหญ3 
ผู�ประกอบวิชาชีพ 

ไม3เกิน 
๑๐ 
เตียง 

๑๑ ถึง 
๓๐ 
เตียง 

๓๑ ถึง 
๖๐ 
เตียง 

๖๑ ถึง 
๙๐ 
เตียง 

๙๑ ถึง 
๑๒๐ 
เตียง 

สัดส3วนของ 
ผู�ประกอบ
วิชาชีพ 

ต3อจํานวนเตียง 
ท่ีเพ่ิมข้ึน 

ผู�ประกอบวิชาชีพ 
กายภาพบําบัด 

๒ คน ๔ คน ๖ คน ๘ คน ๑๐ คน 
๒ คน ต3อ ๑ 
ถึง ๓๐ เตียง 

ผู�ประกอบวิชาชีพ 
การพยาบาลและ 
การผดุงครรภE ช้ันหน่ึง 

๒ คน ๔ คน ๖ คน ๙ คน ๑๒ คน 
๒ คน ต3อ ๑ 
ถึง ๓๐ เตียง 

ผู�ประกอบวิชาชีพ 
เภสัชกรรม 

๑ คน 
(หากมี 
บริการ) 

๑ คน 
(หากมี 
บริการ) 

๑ คน 
(หากมี 
บริการ) 

๒ คน 
(หากมี 
บริการ) 

๓ คน 
(หากมี 
บริการ) 

๑ คน ต3อ ๑ 
ถึง ๖๐ เตียง 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 
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ตารางท่ี ๕ โรงพยาบาลการแพทยEแผนไทย 

จํานวนผู�ประกอบวิชาชีพ 
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาด

ใหญ3 
ผู�ประกอบวิชาชีพ 

ไม3เกิน 
๑๐ 
เตียง 

๑๑ ถึง 
๓๐ 
เตียง 

๓๑ ถึง 
๖๐ 
เตียง 

๖๑ ถึง 
๙๐ 
เตียง 

๙๑ ถึง 
๑๒๐ 
เตียง 

สัดส3วนของ 
ผู�ประกอบ
วิชาชีพ 

ต3อจํานวนเตียง 
ท่ีเพ่ิมข้ึน 

ผู�ประกอบวิชาชีพ 
การแพทยEแผนไทย 

๑ คน ๒ คน ๓ คน ๔ คน ๕ คน 
๑ คน ต3อ ๑ 
ถึง ๓๐ เตียง 

ผู�ประกอบวิชาชีพ 
การแพทยEแผนไทย 
ประยุกตE 

๑ คน ๒ คน ๓ คน ๔ คน ๕ คน 
๑ คน ต3อ ๑ 
ถึง ๓๐ เตียง 

ผู�ประกอบวิชาชีพ 
การแพทยEแผนไทย 
ทางด�านเภสัชกรรมไทย 

๑ คน ๑ คน ๑ คน ๒ คน ๓ คน 
๑ คน ต3อ ๑ 
ถึง ๖๐ เตียง 

 
ตารางท่ี ๖ โรงพยาบาลท่ัวไป 

จํานวนผู�ประกอบวิชาชีพ 
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาด

ใหญ3 
ผู�ประกอบวิชาชีพ 

ไม3เกิน 
๑๐ 
เตียง 

๑๑ ถึง 
๓๐ 
เตียง 

๓๑ ถึง 
๖๐ 
เตียง 

๖๑ ถึง 
๙๐ 
เตียง 

๙๑ ถึง 
๑๒๐ 
เตียง 

สัดส3วนของ 
ผู�ประกอบ
วิชาชีพ 

ต3อจํานวนเตียง 
ท่ีเพ่ิมข้ึน 

ผู�ประกอบวิชาชีพ 
เวชกรรม 

๑ คน 
 

๑ คน 
 

๑ คน 
 

๒ คน 
 

๒ คน 
 

๑ คน ต3อ ๑ 
ถึง ๖๐ เตียง 

ผู�ประกอบวิชาชีพ 
การพยาบาลและ 
การผดุงครรภE ช้ันหน่ึง 

๒ คน ๔ คน ๖ คน ๘ คน ๑๐ คน 
๑ คน ต3อ ๑ 
ถึง ๓๐ เตียง 

ผู�ประกอบวิชาชีพ 
เภสัชกรรม 

๑ คน ๑ คน ๑ คน ๑ คน ๒ คน 
๑ คน ต3อ ๑ 
ถึง ๖๐ เตียง 

ผู�ประกอบวิชาชีพ 
เทคนิคการแพทยE 

๑ คน 
(หากมี 
บริการ) 

๑ คน 
(หากมี 
บริการ) 

๑ คน ๑ คน ๒ คน 
๑ คน ต3อ ๑ 
ถึง ๖๐ เตียง 

ผู�ประกอบวิชาชีพ 
กายภาพบําบัด 

๑ คน 
(หากมี 
บริการ) 

๑ คน 
(หากมี 
บริการ) 

๑ คน ๑ คน ๒ คน 
๑ คน ต3อ ๑ 
ถึง ๖๐ เตียง 

ผู�ประกอบวิชาชีพซึ่ง ๑ คน ๑ คน ๑ คน ๑ คน ๒ คน ๑ คน ต3อ ๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 
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เปDน 
ผู�ประกอบโรคศิลปะ 
สาขารังสีเทคนิค 

(หากมี 
บริการ) 

(หากมี 
บริการ) 

ถึง ๖๐ เตียง 

 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี ๗ โรงพยาบาลทันตกรรม 

จํานวนผู�ประกอบวิชาชีพ 
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาด

ใหญ3 
ผู�ประกอบวิชาชีพ 

ไม3เกิน 
๑๐ 
เตียง 

๑๑ ถึง 
๓๐ 
เตียง 

๓๑ ถึง 
๖๐ 
เตียง 

๖๑ ถึง 
๙๐ 
เตียง 

๙๑ ถึง 
๑๒๐ 
เตียง 

สัดส3วนของ 
ผู�ประกอบ
วิชาชีพ 

ต3อจํานวนเตียง 
ท่ีเพ่ิมข้ึน 

ผู�ประกอบวิชาชีพ 
ทันตกรรม 

๑ คน ๑ คน ๑ คน ๒ คน ๒ คน 
๑ คน ต3อ ๑ 
ถึง ๖๐ เตียง 

ผู�ประกอบวิชาชีพ 
การพยาบาลและ 
การผดุงครรภE ช้ันหน่ึง 

๑ คน ๒ คน ๔ คน ๖ คน ๘ คน 
๑ คน ต3อ ๑ 
ถึง ๓๐ เตียง 

ผู�ประกอบวิชาชีพ 
เภสัชกรรม 

๑ คน 
(หากมี 
บริการ) 

๑ คน 
(หากมี 
บริการ) 

๑ คน 
(หากมี 
บริการ) 

๑ คน 
(หากมี 
บริการ) 

๒ คน 
(หากมี 
บริการ) 

๑ คน ต3อ ๑ 
ถึง ๖๐ เตียง 

ผู�ประกอบวิชาชีพ 
เทคนิคการแพทยE 

๑ คน 
(หากมี 
บริการ) 

๑ คน 
(หากมี 
บริการ) 

๑ คน 
(หากมี 
บริการ) 

๑ คน 
(หากมี 
บริการ) 

๒ คน 
(หากมี 
บริการ) 

๑ คน ต3อ ๑ 
ถึง ๖๐ เตียง 

 
ตารางท่ี ๘ โรงพยาบาลการพยาบาลและการผดุงครรภE 

จํานวนผู�ประกอบวิชาชีพ 
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาด

ใหญ3 
ผู�ประกอบวิชาชีพ 

ไม3เกิน 
๑๐ 
เตียง 

๑๑ ถึง 
๓๐ 
เตียง 

๓๑ ถึง 
๖๐ 
เตียง 

๖๑ ถึง 
๙๐ 
เตียง 

๙๑ ถึง 
๑๒๐ 
เตียง 

สัดส3วนของ 
ผู�ประกอบ
วิชาชีพ 

ต3อจํานวนเตียง 
ท่ีเพ่ิมข้ึน 

ผู�ประกอบวิชาชีพ 
การพยาบาลและ 
การผดุงครรภE ช้ันหน่ึง 

๒ คน ๔ คน ๖ คน ๘ คน ๑๐ คน 
๑ คน ต3อ ๑ 
ถึง ๓๐ เตียง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 
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หรือผู�ประกอบวิชาชีพ 
การพยาบาล ช้ันหน่ึง 

ผู�ประกอบวิชาชีพ 
เภสัชกรรม 

๑ คน 
(หากมี 
บริการ) 

๑ คน 
(หากมี 
บริการ) 

๑ คน 
(หากมี 
บริการ) 

๑ คน 
(หากมี 
บริการ) 

๒ คน 
(หากมี 
บริการ) 

๑ คน ต3อ ๑ 
ถึง ๖๐ เตียง 

ผู�ประกอบวิชาชีพ 
เทคนิคการแพทยE 

๑ คน 
(หากมี 
บริการ) 

๑ คน 
(หากมี 
บริการ) 

๑ คน 
(หากมี 
บริการ) 

๑ คน 
(หากมี 
บริการ) 

๒ คน 
(หากมี 
บริการ) 

๑ คน ต3อ ๑ 
ถึง ๖๐ เตียง 

ผู�ประกอบวิชาชีพ 
กายภาพบําบัด 

๑ คน 
(หากมี 
บริการ) 

๑ คน 
(หากมี 
บริการ) 

๑ คน 
(หากมี 
บริการ) 

๑ คน 
(หากมี 
บริการ) 

๒ คน 
(หากมี 
บริการ) 

๑ คน ต3อ ๑ 
ถึง ๖๐ เตียง 

 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี ๙ โรงพยาบาลกายภาพบําบัด 

จํานวนผู�ประกอบวิชาชีพ 
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาด

ใหญ3 
ผู�ประกอบวิชาชีพ 

ไม3เกิน 
๑๐ 
เตียง 

๑๑ ถึง 
๓๐ 
เตียง 

๓๑ ถึง 
๖๐ 
เตียง 

๖๑ ถึง 
๙๐ 
เตียง 

๙๑ ถึง 
๑๒๐ 
เตียง 

สัดส3วนของ 
ผู�ประกอบ
วิชาชีพ 

ต3อจํานวนเตียง 
ท่ีเพ่ิมข้ึน 

ผู�ประกอบวิชาชีพ 
กายภาพบําบัด 

๑ คน ๑ คน ๑ คน ๒ คน ๒ คน 
๑ คน ต3อ ๑ 
ถึง ๖๐ เตียง 

ผู�ประกอบวิชาชีพ 
การพยาบาลและ 
การผดุงครรภE ช้ันหน่ึง 

๑ คน ๒ คน ๔ คน ๖ คน ๘ คน 
๑ คน ต3อ ๑ 
ถึง ๓๐ เตียง 

ผู�ประกอบวิชาชีพ 
เภสัชกรรม 

๑ คน 
(หากมี 
บริการ) 

๑ คน 
(หากมี 
บริการ) 

๑ คน 
(หากมี 
บริการ) 

๒ คน 
(หากมี 
บริการ) 

๓ คน 
(หากมี 
บริการ) 

๑ คน ต3อ ๑ 
ถึง ๖๐ เตียง 

 
ตารางท่ี ๑๐ โรงพยาบาลการแพทยEแผนไทย 

จํานวนผู�ประกอบวิชาชีพ 
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาด

ใหญ3 
ผู�ประกอบวิชาชีพ 

ไม3เกิน ๑๑ ถึง ๓๑ ถึง ๖๑ ถึง ๙๑ ถึง 

สัดส3วนของ 
ผู�ประกอบ
วิชาชีพ 

ต3อจํานวนเตียง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 
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๑๐ 
เตียง 

๓๐ 
เตียง 

๖๐ 
เตียง 

๙๐ 
เตียง 

๑๒๐ 
เตียง 

ท่ีเพ่ิมข้ึน 

ผู�ประกอบวิชาชีพ 
การแพทยEแผนไทย 

๑ คน ๑ คน ๑ คน ๒ คน ๒ คน 
๑ คน ต3อ ๑ 
ถึง ๓๐ เตียง 

ผู�ประกอบวิชาชีพ 
การแพทยEแผนไทย 
ทางด�านเภสัชกรรมไทย 

๑ คน ๑ คน ๑ คน ๑ คน ๒ คน 
๑ คน ต3อ ๑ 
ถึง ๖๐ เตียง 

 
   



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�กฎกระทรวงฉบับน้ี คือ เน่ืองจากมีการปรับปรุงการกําหนด
ลักษณะของสถานพยาบาล และลักษณะการให�บริการของสถานพยาบาลตามกฎกระทรวงว3าด�วย
ลักษณะของสถานพยาบาล และลักษณะการให�บริการของสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๕  ดังน้ัน เพ่ือให�
การกําหนดจํานวนวิชาชีพและจํานวนผู�ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลเปDนไปโดยเหมาะสมและ
สอดคล�องกัน  จึงจําเปDนต�องออกกฎกระทรวงน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 

ปริยานุช/ผู�จัดทํา 
๓ เมษายน ๒๕๕๘ 

 
วิศนี/ผู�ตรวจ 

๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


