
 

 บันทึกการตรวจมาตรฐาน�คลินิกทันตกรรม 
□ ตรวจเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาต 
□ ตรวจลักษณะของสถานพยาบาลและการประกอบกิจการของสถานพยาบาล 

ให้เปน็ไปตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล   พ.ศ.2541  
 

ส่วนท่ี 1  ข้อมูลทั่วไป 
ตามท่ี (ระบุช่ือเต็ม / ของบุคคล / นิติบุคคล)………………………………………………………………….………………………………….. 

......................................................................................................................................ได้ย่ืนคําขอประกอบกิจการสถานพยาบาล  
และ……………………………..……………………………………………..................................................ได้ยื่นคําขอดําเนินการสถานพยาบาล  
ไว้เม่ือวันท่ี……………………..เดือน……..………………….พ.ศ.................................... 
สถานพยาบาลช่ือ………………………………………………………………..................................................................................................... 
ตั้งอยู่เลขท่ี…………….……..……………………….ซอย/ตรอก…………………………….…….ถนน…………………….…………….หมู่ท่ี………..….... 
แขวง/ตําบล………………………….…………เขต/อําเภอ………………………………จังหวัด……………….…….......รหัสไปรษณีย…์……………... 
วัน เวลา เปิดทําการ………………………………….................................................................................................................................. 
การบริการท่ีจัดให้มีเพิ่มเติม…….……………………………………………….……………................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
คณะทํางานตรวจอนุญาต ได้มาตรวจตามท่ีขออนุญาตแลว้เม่ือวันท่ี………….……………………………….….ปรากฏผลการตรวจดังนี้คือ 
 

1. ผู้ดําเนินการท่ียื่นคําขออนุญาตดําเนินการสถานพยาบาล  
□  1.1 หนังสอืรับรองตนเองของผู้ดําเนินการสถานพยาบาล ท่ีสามารถดูแลสถานพยาบาลได้อย่างใกล้ชิด และไม่

เป็นผู้ดําเนินการ หรือผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐ ท่ีมีเวลาปฏิบัติงานซ้ําซ้อนกัน 
□  1.2 กรณีท่ีผู้ดําเนินการกําลังศึกษา/อบรม เพิ่มเติม ตอ้งมีเอกสารรับรอง เรื่องระยะเวลาการศึกษา/อบรมจาก

สถาบันน้ันๆ  ซ่ึงเวลาต้องไม่ซ้ําซ้อนกับคลินกิ 
 2.  ผู้ประกอบกิจการสถานพยาบาลที่ไม่ได้เป็นเจ้าของอาคาร/สถานที่ตั้งคลินิก 
 □ 2.1 มีเอกสารให้ความยินยอมให้ใช้พื้นท่ี หรืออาคารเพ่ือประกอบกิจการสถานพยาบาล (คลินิก) จากผู้มี
กรรมสิทธิ/์ผู้ครอบครองพื้นท่ีดังกล่าว 

3. ลักษณะท่ีตัง้    
  □ อาคารสถานพยาบาลโดยเฉพาะ      □ อาคารอยู่อาศัย                □ ห้องแถว 

 □  ตึกแถว                                   □ บ้านแถว                        □ บ้านแฝด          
               □  ศูนย์การค้า                              □ อาคารพาณชิย์.................ชั้น ตั้งอยู่ช้ันท่ี.....................................…….    
 □  คอนโดมิเนยีมท่ีอยู่อาศัย              □ คอนโดมิเนยีมสํานักงาน 
           □ อ่ืนๆ…………………………………………………................................................................................................................ 
 

 
4. พืน้ที่ใหบ้ริการประกอบดังนี ้  

 ช้ัน 1   ..................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ช้ัน 2   ..................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ช้ัน 3   ..................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ช้ัน 4   ...................................................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ช้ัน 5   ...................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   

5. เครื่องมือพเิศษ ได้แก ่
1) .……………………………..…………………………………………………............................................................ 
2) .……………………………..…………………………………………………………................................................... 
3) .……………………………..…………………………………………………………................................................... 
4) .……………………………..…………………………………………………………................................................... 
5) .……………………………..…………………………………………………………................................................... 

 □  5.1 แนบสําเนาใบอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา   
  
 
ส่วนท่ี 2 การตรวจลักษณะสถานพยาบาล 

โปรดใส่เคร่ืองหมาย     ใน  □ ใช้เครื่องหมาย    เม่ือถูกต้อง  และเครื่องหมาย      เม่ือไม่จัดให้มีหรือไม่
ถูกต้อง  ในกรณีไม่มีบริการท่ีเกี่ยวข้องในหัวข้อน้ันๆ ให้ทําเครื่องหมาย – ใน ช่อง □ 

1.   ลักษณะโดยท่ัวไปของสถานพยาบาล  
 □  1.1  ต้ังอยู่ในทําเลท่ีสะดวก ปลอดภัย และไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
 □  1.2  อาคารต้องม่ันคงแข็งแรง ไม่อยู่ในสภาพชํารุดหรือเสี่ยงต่ออันตรายจากการใช้สอย  

□  1.3  บริเวณทั้งภายนอกและภายในต้องสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย จัดแบ่งพ้ืนท่ีใช้สอยอย่างเหมาะสม 
และมีสิ่งอํานวยความสะดวกแก่ผู้ป่วย 

□  1.3.1  มีพ้ืนท่ีท่ีให้บริการโดยรวมไม่ต่ํากว่า  20 ตารางเมตร โดยส่วนแคบท่ีสุดต้องมีความกว้างไม่
น้อยกว่า 3.00 เมตร  พ้ืนท่ีให้บริการจะต้องมีพ้ืนท่ีเช่ือมและเปิดติดต่อถึงกันได้   

□  1.3.2  มีส่วนพักคอยตรวจที่เหมาะสม อย่างน้อย 5  ท่ีนัง่ และท่ีนัง่ต้องมีพนักพิง 
 □  1.4  การสัญจรและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยต้องกระทําได้โดยสะดวก โดยเฉพาะเม่ือเกิดภาวะฉุกเฉิน 

□  1.4.1  ขนาดความกว้างของประตูเข้า-ออก ไม่ตํ่ากว่า 80 เซนติเมตร และผู้พิการสามารถเข้า
ออกได้อย่างสะดวก  

□  1.4.2  มีทางลาดเอียงสําหรับรถเข็นผู้ป่วย กรณีทางเข้าคลินิกมีความสูงไม่สะดวกแก่คนพิการหรือ
ผู้ป่วยสูงอายุท่ีใช้รถเข็น 

□  1.5  มีห้องตรวจหรือห้องให้การรักษาเป็นสัดส่วนและมิดชิด 
□  1.5.1  มีห้องตรวจหรือห้องให้บริการเป็นสัดส่วนและมิดชิด 

□  1)  ต้องมีประตู  เปิด – ปิด  อย่างชัดเจน  กั้นเป็นสัดส่วน  
□  2)  ภายในห้องต้องประกอบด้วยโต๊ะตรวจโรค 1 ตัว เตียงตรวจโรค 1 เตียงท่ีได้มาตรฐาน

ทางการแพทย์ และอ่างฟอกมือชนิดที่ไม่ใช้มือ เปิด – ปิดน้ํา สบู่เหลว และผา้เช็ดมือหรือกระดาษเช็ดมือที่ใช้ครั้งเดียว 
□  1.5.2  ห้องให้การรักษาและการทําหัตถการตามประเภทการให้บริการ ต้องเป็นสัดส่วนและมีความ

ปลอดภัยต่อผู้รับบริการ   
□  1.5.3  ไม่มีวงจรปิดในห้องตรวจหรือห้องที่เกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพหรือการประกอบโรคศิลปะ 
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    □  1.6  มีห้องน้ําห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะอย่างน้อยหนึ่งห้องกรณีที่สถานพยาบาลต้ังอยู่ในศูนย์การค้า
อนุญาตให้ใช้ห้องส้วมรวมได้ 

□  1.7  มีแสงสว่างและการระบายอากาศเพียงพอ ไม่มีกลิ่นอับทึบ 
□  1)  หากความสูงของสถานพยาบาลตํ่ากว่า 2.6 เมตร ต้องมีการแก้ไขเรื่องการระบายอากาศ  เช่น 

เพ่ิมพัดลมดูดอากาศเพ่ือให้มีการระบายอากาศเพียงพอ   
□  1.8  มีระบบการเก็บและกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลท่ีเหมาะสม 

มีภาชนะใส่มูลฝอยติดเช้ือ (ใช้ถุงขยะพลาสติกสีแดงเขียนข้อความ "ขยะติดเชื้อ") แยกต่างหากจาก
ภาชนะใส่มูลฝอยทั่วไปและมีการกําจัดอย่างเหมาะสม 

□  1.8.1  ห้องตรวจและหอ้งท่ีให้บริการผู้ป่วย ต้องมีถังขยะท่ัวไป–ถงัขยะติดเช้ือ ที่มีลักษณะถงัขยะ
แบบเหยียบใหเ้ปิด มีฝาปิดมิดชิดวางคู่กนัทกุห้อง 

□  1.8.2  มีสัญญา/หนังสือตอบรับการขนถ่ายขยะติดเช้ือ ของการจ้างบริษัทกําจัดขยะติดเช้ือ หรือ
อาจแสดงใบเสร็จรับเงินท่ีเป็นเดือนปัจจุบัน 

□  1.8.3  ภาชนะเป็นชนิดใช้เท้าเหยียบสําหรับ เปิด - ปิด  
□  1.8.4  ภาชนะบรรจุขยะติดเช้ือ ให้ใช้ถุงขยะพลาสติกสีแดง เขียนข้อความ “ขยะติดเช้ือ” ท่ีชัดเจน

บริเวณบนถังขยะ   
□  1.8.5  ภาชนะบรรจุขยะท่ัวไป ให้ใช้ถุงขยะพลาสติกสีดํา เขียนข้อความ “ขยะท่ัวไป” ท่ีชัดเจน

บริเวณบนถังขยะ   
               □  1.9  มีระบบการควบคุมการติดเช้ือที่เหมาะสม 

 (นอกเหนือจากพิจารณาในภาพรวมแล้วให้ตรวจสอบการทําความสะอาดและทําให้เคร่ืองมือ
ปราศจากเช้ือ ในห้องบําบัดรักษาหรือในบริเวณที่มีงานหัตถการด้วย)    

□  1. 10  กรณีบริการเอกซเรย์ การบริการจะต้องได้มาตรฐานและได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่รับผิดชอบตาม
กฎหมายหรือหน่วยงานอ่ืนท่ีได้รับมอบหมาย 

□  1.11  มีถังดับเพลิงขนาดไม่ตํ่ากว่า ๑๐ ปอนด์ อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ติดต้ังโดยยึดกับอาคาร ให้ส่วน
บนสุดของตัวเครื่องสูงจากระดับพ้ืนอาคารไม่เกิน 1.50 เมตร อยู่ในที่มองเห็น สามารถอ่านคําแนะนําการใช้ได้ชัดเจน 
ติดต้ังทุกช้ัน  

□  1.12  มีป้ายเครื่องหมายห้ามสูบบุหรี่ 

2.  คลินิกต้องมีลักษณะการให้บริการ ดังต่อไปน้ี 
□  2.1  มีความปลอดภัย มีความสะดวก และเหมาะสมต่อผู้ให้บริการและผู้รบับริการในการประกอบวิชาชีพนัน้ 
□  2.2  ได้มาตรฐานตามลักษณะวิชาชีพตามท่ีสภาวิชาชีพหรือคณะกรรมการวิชาชีพประกาศกําหนด แล้วแต่กรณี 
□  2.3  พ้ืนท่ีให้บริการจะต้องมีพ้ืนท่ีเช่ือมและเปิดติดต่อถึงกันได้ และไม่ต้ังอยู่ในพ้ืนท่ีเดียวกับสถานท่ีขายยา

ตามกฎหมายว่าด้วยยาหรือพ้ืนท่ีเดียวกับการประกอบอาชีพอ่ืน 
□  2.3.1  มีประตูเข้า – ออกคนละทาง 
□  2.3.2  การกั้นพ้ืนท่ีต้องเป็นสัดส่วน แสดงให้เห็นประจักษ์ ชัดเจนและถาวร 

□  2.4  พ้ืนที่ให้บริการจะต้องไม่ต้ังอยู่ในสถานที่เดียวกับสถานพยาบาลของกระทรวง ทบวง กรม 
กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตําบล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
และสภากาชาดไทย ซ่ึงให้บริการในลกัษณะเดียวกัน 

□  2.5  กรณีท่ีมีการให้บริการในอาคารเดียวกับการประกอบกิจการอ่ืน จะต้องมีการแบ่งพ้ืนท่ีให้ชัดเจน และ
กิจการอ่ืนต้องไม่กระทบกระเทือนต่อการประกอบวิชาชีพ รวมท้ังสามารถเคล่ือนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินได้สะดวก 
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□  2.6  กรณีที่มีการให้บริการของลักษณะสหคลินิกหรือมีคลินิกหลายลักษณะ อยู่ในอาคารเดียวกัน 
จะต้องมีการแบ่งสัดส่วนพ้ืนท่ีให้ชัดเจน และแต่ละสัดส่วนต้องมีพ้ืนท่ีและลักษณะตามมาตรฐานของการให้บริการนั้น 

□  2.6.1  แต่ละสาขาต้องมีอย่างน้อย 1 ห้องตรวจโรค ซ่ึงต้องประกอบด้วย โต๊ะตรวจโรค 1 ตัว 
เตียงตรวจโรค 1 เตียงที่ได้มาตรฐานทางการแพทย์ และอ่างฟอกมือชนิดที่ไม่ใช้มือเปิด-ปิดน้ํา สบู่ และ ผ้าเช็ดมือ หรือ
กระดาษเช็ดมือที่ใช้ครั้งเดียว 

□  2.6.2  มีห้องตรวจหรือห้องให้บริการเป็นสัดส่วนและมิดชิด 
 

3.   การแสดงรายละเอียดเก่ียวกับช่ือสถานพยาบาล ผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล      
อัตราค่ารักษาพยาบาล ค่าบริการ และสิทธิผู้ป่วย 

□  3.1  มีป้ายช่ือคลินิกทันตกรรม ท่ีถูกต้องอย่างน้อย ๑ ป้ายโดยมีลักษณะดังนี้คือ 
□  3.๑.๑  ป้ายช่ือสถานพยาบาลต้องเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดความกว้างของป้ายไม่น้อยกว่า ๔๐ เซนติเมตร 

ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๒๐ เซนติเมตร 
□  3.๑.๒  แสดงประเภทและลักษณะถูกต้อง โดยต้องมีคําว่า คลินิกทันตกรรม นําหน้าหรือต่อท้ายช่ือ 
□  3.๑.๓  จัดทําแผ่นป้ายช่ือสถานพยาบาลที่เป็นภาษาไทย ขนาดความสูงไม่ตํ่ากว่า  10 เซนติเมตร 

คลินิกทันตกรรม ใช้พื้นสีขาว ตัวอักษรสีม่วง 
□  3.๑.๔  เลขที่ใบอนุญาตขนาดความสูงไม่ตํ่ากว่า 5 เซนติเมตร ใช้เป็นตัวเลขอารบิคสีม่วง 

□  3.๒  ติดต้ังป้ายช่ือสถานพยาบาลในตําแหน่งท่ีมองเห็นได้ชัดเจนจากภายนอก และเหมาะสม 
□  3.๓  ช่ือสถานพยาบาลไม่มีข้อความลักษณะชักชวน โอ้อวดเกินจริง หรืออาจสื่อให้เข้าใจผิดในสาระสําคัญ  

ดังต่อไปนี ้
□  3.3.1  คําหน้าช่ือ หรือ ต่อท้ายของช่ือคลินิก  ต้องประกอบด้วยลักษณะคลินิก  และลักษณะการ

ให้บริการของคลินิกที่ขออนุญาต คือ “คลินิกทันตกรรม” 
□  3.3.2  กรณีใช้ช่ือภาษาต่างประเทศด้วย ขนาดตัวอักษรต้องเล็กกว่าอักษรภาษาไทยและตรงกัน

กับช่ือคลินิกที่เป็นภาษาไทย   
□  3.3.3  ช่ือคลินิกจะต้องไม่ใช้คําหรือข้อความ ที่มีลักษณะ ชักชวน โอ้อวดเกินความจริงหรืออาจ

ทําให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสําคัญเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพคลินิกทันตกรรม       
□  3.3.4  ช่ือคลินิกต้องไม่สื่อความหมายหรืออ้างอิงสถาบันพระมหากษัตริย์  เว้นแต่ได้รับพระบรมราชานุญาต 
□  3.3.5  คลินิกที่ต้ังอยู่ในอําเภอ  หรือ ในเขตเดียวกัน จะต้องมีช่ือไม่ซํ้ากัน เว้นแต่ กรณีท่ีผู้ขอรับ

ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการคลินิก (ใหม่) และผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการคลินิกเดิมเป็นบุคคลหรือนิติบุคคล
เดียวกัน หรือมีหนังสือยินยอมจากผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการคลินิกเดิม ให้ใช้ช่ือซํ้ากันได้ แต่ ต้องมีตัวอักษร  
หรือ หมายเลขเรียงลําดับ หรือ ท่ีต้ังสถานท่ีต่อท้ายช่ือคลินิก 

□  3.4  มีข้อความแสดงวัน เวลาที่ให้บริการ ไว้โดยเปิดเผย มองเห็นได้ชัดเจนจากด้านนอกคลินิก   และตรงกับท่ี
ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล 

□  3.5  แสดงใบอนุญาตติดในท่ีเปิดเผยและเหมาะสม (กรณีท่ีคลินิกยังไม่ได้รับใบอนุญาตให้พนักงาน
เจ้าหน้าท่ีให้คําแนะนํา) 

□  3.5.๑  ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล (แบบ ส.พ. 7) 
□  3.5.๒  ใบอนุญาตให้ดําเนินการสถานพยาบาล (แบบ ส.พ. 19) 
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□  3.6  แสดงเอกสารหลักฐานการชําระค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการสถานพยาบาล  (แบบ ส.พ. 12) ไว้บริเวณ
ด้านหน้าสถานพยาบาล (คลินิกที่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้เจ้าหน้าท่ีให้คําแนะนํา) 

□  3.7  แสดงรายละเอียดเก่ียวกับผู้ประกอบวิชาชีพสาขาทันตกรรมที่มีหนังสือแสดงความจํานงเป็น
ผู้ปฏิบัติงานในสถานพยาบาลของผูป้ระกอบวิชาชีพ (แบบ ส.พ. 6)  ไว้ในท่ีเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ คลินิก (กรณีท่ีคลินิกยัง
ไม่ได้รับใบอนุญาตให้พนักงานเจ้าหน้าที่ให้คําแนะนํา) ดังต่อไปนี้ 

□  3.7.1  ให้จัดให้มีแผ่นป้ายแสดง ช่ือ และ ช่ือสกุลของผู้ประกอบวิชาชีพ พร้อมทั้งระบุเลขท่ี
ใบอนุญาตให้ประกอบโรคศิลปะ (ออกให้โดยผู้อนุญาต)  

□  3.7.2  รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นดํา แต่งกายสุภาพ รูปถ่ายท่ีถ่ายไม่เกิน 1 ปี 
ขนาด 8 X 13 เซนติเมตร   

□  3.7.3  ติดแบบแสดงรูปถ่ายและรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพ/ผู้ประกอบโรคศิลปะ     
ในสถานพยาบาล  บริเวณหน้าห้องที่ผู ้ประกอบวิชาชีพหรือประกอบโรคศิลปะปฏิบัติงานเท่านั้น  และต้องตรงกับ        
ผู้ประกอบวิชาชีพหรือผู้ประกอบโรคศิลปะที่ให้บริการ 

□  3.7.4  แบบแสดงรูปถ่ายและรายละเอียดของผู้ประกอบโรคศิลปะ ให้ใช้พ้ืนแผ่นป้ายสีน้ําเงิน และมี
ตรากระทรวงสาธารณสุขประทับบนรูปถ่าย ออกให้โดยผู้อนุญาต 

□  3.7.5  หากมีผู้ประกอบวิชาชีพ ที่เป็นผู้ปฏิบัติงานในสถานพยาบาลของคลินิก (ตามหนังสือแสดง
ความจํานงเป็นผู้ปฏิบัติงาน)  ให้ย่ืนแบบ ส.พ.๖ ทุกคน 

□   3.8  แสดงอัตราค่าบริการทางทันตกรรม ในท่ีเปิดเผยเห็นได้ง่าย ด้วยตัวอักษรไทย (หากมี
ภาษาต่างประเทศร่วมด้วยได้) และต้องครอบคลุมท่ีให้บริการ โดยจัดทําเป็นแผ่นประกาศ แผ่นพับ เล่ม หรือแฟ้มเอกสาร 
หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แสดงให้ผู้ป่วยทราบ ดังต่อไปนี้ 

□  3.8.1  แสดงรายละเอียด เกี่ยวกับอัตรารักษาพยาบาล และค่าบริการ ให้ครอบคลุมบริการที่จัดให้มี 
ผู้รับอนุญาตจะเรียกเก็บ หรือยินยอมให้มีการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล หรือบริการอ่ืนเกินอัตราที่แสดงไว้มิได้ และต้อง
ให้บริการผู้ป่วยตามสิทธิแสดงไว้   

□  3.8.2  แสดงในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ คลินิกท่ีได้รับอนุญาต   
□  3.8.3  จัดทําเป็นแผ่นประกาศ แผ่นพับ เล่มหรือแฟ้มเอกสาร หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แสดงให้

ผู้ป่วยทราบ   
□  3.9  จัดทําป้ายตัวอักษรภาษาไทยขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๑๐ เซนติเมตร แสดงให้ผู้รับบริการทราบว่า

สามารถสอบถามอัตราค่าบริการและค่ารักษาพยาบาลได้จากท่ีใด (สามารถขอรับได้ท่ีผู้อนญุาต) 
□  3.10  จัดทําป้ายตัวอักษรภาษาไทยขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๑ เซนติเมตร  แสดงคําประกาศสิทธิผู้ป่วย

ไว้ในท่ีเปิดเผยและเห็นได้ง่าย บริเวณที่พักคอยของผู้รับบริการ (สามารถขอรับได้ท่ีผู้อนุญาต) 
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□  3.๑๑  กรณีมีการโฆษณาสถานพยาบาลข้อความต้องให้เป็นไปตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติ

สถานพยาบาล พ.ศ. 2541 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2546) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ  และเงื่อนไขใน
การโฆษณาสถานพยาบาล การโฆษณาคลินิกให้กระทําได้ ดังต่อไปนี้ 

□  1)  การโฆษณาช่ือ ท่ีต้ัง ถ้ามีภาพประกอบ ให้แสดงได้เฉพาะสถานท่ีต้ังอาคาร และอาคารคลินิก 
□  2)  การโฆษณาคุณวุฒิ  หรือความสามารถของผู้ประกอบวิชาชีพให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย

การประกอบวิชาชีพทันตกรรม เท่านั้น 
□  3)  การโฆษณาบริการ การประกอบวิชาชีพทันตกรรม ให้แจ้งเฉพาะบริการท่ีมีในคลินิก วัน เวลา 

ท่ีให้บริการตามที่ได้รับอนุญาต  
□  4)  การโฆษณาอัตราค่ารักษาพยาบาล หรือค่าบริการท่ีมีเงื่อนไข จะต้องแจ้งเงื่อนไขให้ผู้รับบริการ

ทราบล่วงหน้าก่อนให้บริการ และจะต้องกําหนดวันเริ่มต้นและสิ้นสุดของระยะเวลาที่ชัดเจน                     
□  3.๑2  ห้ามมิให้โฆษณาคลินิกในลักษณะ ดังต่อไปนี้   

□  1)  ห้ามใช้ข้อความอันเป็นเท็จ หรือข้อความท่ีไม่มีมูลความจริงท้ังหมด หรือเพียงบางส่วหรือมี
ลักษณะเป็นการหลอกลวง  หรือปกปิดความจริง  หรือทําให้เข้าใจผิดว่าเป็นจริง 

□  2)  การใช้ข้อความที่ทําให้บุคคลท่ัวไปเข้าใจว่าในคลินิก  มีบุคคลากร  เครื่องมือ  เครื่องใช้  และ
อุปกรณ์ทางการแพทย์  แต่ข้อเท็จจริงกลับไม่มีให้บริการในคลินิก 

□  3)  การใช้สถาบัน หน่วยงาน องค์กร หรือบุคคล ท่ีมิได้ผ่านการรับรองจากหน่วยงานของรัฐเพ่ือ
รับรองมาตรฐานคลินิกของตน  เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผู้อนุญาต 

□  4)  ห้ามการโฆษณาแจ้งบริการโรคที่ไม่มีอยู่ในสาขาท่ีผู้ประกอบวิชาชีพมีหนังสืออนุมัติบัตร หรือ
วุฒิบัตร  

□  5)  ห้ามการใช้ข้อความหรือรูปภาพโอ้อวดเกินความจริง หรือข้อความที่กล่าวอ้าง หรือ บ่งบอกว่า
ของตนเองดีกว่า เหนือกว่า ดีที่สุด รายแรก แห่งแรก รับรองผล 100%   หรือการเปรียบเทียบหรือการใช้ข้อความอ่ืนใด
ท่ีมีความหมายในทํานองเดียวกันมาใช้ประกอบข้อความโฆษณา  ด้วยความประสงค์ท่ีจะทําให้ผู้รับบริการ หรือผู้บริโภค
เข้าใจว่าการบริการของสถานพยาบาลแห่งนั้น มีคุณภาพมาตรฐานท่ีดีกว่า เหนือกว่า หรือสูงกว่าสถานพยาบาลอ่ืน หรือ
เกิดความคาดหวังว่าจะได้รับบริการท่ีดีกว่า หรือได้ผลสูงสุด 

□  6)  ห้ามการโฆษณาการให้บริการ “ฟรี” เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจาผู้อนุญาต ท้ังนี้ ต้องกําหนดวัน  
เวลา  และสถานท่ีให้บริการ  และจะต้องแสดงรายละเอียดว่าให้บริการฟรีเรื่องใดให้ชัดเจน 

□  7)  ห้ามการโฆษณาที่จัดให้มีการแถมพก แลกเปลี่ยน ให้สิทธิประโยชน์ รางวัลหรือเสี่ยงโชค เว้นแต่สิทธิ
ประโยชน์โดยตรงและมาตรฐานการรับบริการทางการแพทย์ต้องไม่ตํ่ากว่ามาตรฐานทั่วไป  และต้องระบุเงื่อนไขรายละเอียดของ
สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ  ให้ชัดเจน และต้องกําหนดวันเริ่มต้นและสิ้นสุดของระยะเวลาที่ให้สิทธิประโยชน์นั้น  ๆ 

□  8)  อ่ืนๆ..................................................................................................................... 
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4. ชนิดและจํานวนเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้  ยาและเวชภัณฑ์  ท่ีจําเป็นประจําสถานพยาบาล 

4.1 เวชระเบียน 
                   □ 1) มีท่ีเก็บเวชระเบียน ท่ีม่ันคง  ปลอดภัย และค้นหาได้ง่าย  
                   □ 2) มีการจัดเตรียมทะเบียนผูป่้วย สําหรับบันทึกการมารับบรกิารของผู้ป่วยให้เป็นไปตากฎกระทรวง 

           □ 3) มี เวชระเบียน  หรือบัตรผู้ป่วย ท่ีสามารถบันทึกรายละเอยีด ตามที่กฎกระทรวงกําหนด  
   □ ก) ช่ือสถานพยาบาล  และสถานที่ติดต่อ พร้อมท้ังเบอรโ์ทรศัพท์ 
   □ ข) เลขบัตรประจําตัวประชาชนผู้ป่วย 
   □ ค) วัน เดือน ปี ท่ีมารับบริการ 
   □ ง) ชื่อ นามสกุล อายุ เพศ ท่ีอยู่ หมายเลขโทรศัพท์ (ถ้ามี) และข้อมูลส่วนบุคคลอ่ืนๆ ของผู้ป่วย 
   □ จ) อาการเจ็บป่วย การแพ้ยา ผลการตรวจทางร่างกาย และผลการตรวจทางห้องปฏิบัติชันสูตร
ของผู้ป่วย 
   □ ฉ) การวินิจฉยัโรค 
   □ ช) การรักษา 
   □ ซ) ลายมือผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรมท่ีให้การรักษาพยาบาล  

 4.2 เครื่องใช้ท่ัวไป  จะต้องมี 
□ 1) มีตู้หรือช้ันเก็บยาและเวชภัณฑ์เปน็สดัส่วน 
□ 2) อ่างฟอกมือชนิดที่ไม่ใช้มือเปิด-ปิดน้ํา สบู่หรือเจลล้างมือ ผ้าเช็ดมือ หรือกระดาษเช็ดมือ    

 
4.3  อุปกรณ์  เครื่องมือ จะต้องมี 
           □ 1) ยูนิตทําฟัน ประกอบดว้ยอุปกรณ์ต่อไปน้ี  

     □   (ก )  ยู นิ ต ทํ า ฟั น  ประกอบ ด้ วยระบบ ให้ แส งส ว่ า ง  ระบบ เครื่ อ งกรอ ฟัน  ร ะบบ 
ดูดน้ําลาย ระบบน้ําบ้วนปาก และเก้าอ้ีคนไข้  

     □ (ข) เก้าอ้ีทันตแพทย์ และเก้าอ้ีผู้ช่วยทันตแพทย์ 
     □  (ค) เคร่ืองเอกซเรย์ฟันท่ีได้มาตรฐานทางการแพทย์  
     □ (ง) หม้อนึ่งอบความดันท่ีมีประสิทธิภาพในการฆ่าเช้ือ  
     □  (จ) ชุดตรวจฟัน อุดฟัน ถอนฟัน ชุดศัลยกรรมช่องปาก ชุดรักษาคลองรากฟัน ชุดรักษาโรคเหงือก 

ชุดทันตกรรมประดิษฐ์ เครื่องขูดหินน้ําลาย และเครื่องมืออุปกรณ์อ่ืน ตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ 
                             □ ฉ) ในกรณีคลินิกท่ีให้บริการอุดฟันด้วยอมัลกัม ควรจัดให้มี Amalgam Separator เพื่อกรองเศษ อมัลกัม 
และแยกท้ิงในถงัขยะมีพิษ 

    □ 2) ชุดตรวจฟัน อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินน้าํลาย และอุปกรณ์อื่นท่ีจําเป็น มีจํานวนเพียงพอ โดยคํานึงถึงปริมาณ     
ผู้รับบริการและเวลาท่ีต้องใช้ในการเตรียมเครื่องมือตามระบบควบคุมและป้องกันการตดิเชื้อ   
 4.4 ยาและเวชภัณฑ์ 
                   □ 1) มียาและเวชภัณฑ์อ่ืนท่ีจําเป็น โดยมีจํานวน รายการและปริมาณเพียงพอ ตามลักษณะสถานพยาบาล 
                       □ 2) ไม่มียาท่ีหมดอายุหรือเสือ่มสภาพ (ควรใช้ภาชนะบรรจุยาเดิม ท่ีได้มาจากแหล่งผลติยาน้ัน) 
                   □ 3) มีอุปกรณ์นับเม็ดยา  2   ชุด 
                   □ 4) มีซองยาและเวชภัณฑ์ท่ีบรรจุยา  ต้องมีชื่อสถานพยาบาล  และสถานที่ติดต่อ พรอ้มท้ังเบอร์โทรศัพท์
ภาชนะบรรจุยาหรือฉลากติดซองยาให้ระบุชื่อผู้ป่วย ชือ่ยา วิธใีช้ และวันหมดอายุ อย่างชัดเจน 

□ 5) มีตู้เย็นสําหรับเก็บยาหรือเวชภัณฑ์อ่ืน กรณีท่ีมียาท่ีต้องเก็บไว้ในอุณหภูมิต่ํา ตู้เย็นนั้นต้องมีการควบคุม
อุณหภูมิ   

        □ 6) ชุดช่วยชีวิตฉุกเฉนิเบื้องต้นสําหรับคลินิกทันตกรรม ประกอบด้วย 
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                                 □ ก) มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินอย่างน้อย ได้แก่  ถุงบีบลมพร้อมหน้ากากช่วยหายใจ 
 □ ข) ยา เวชภณัฑ์และเครื่องมือแพทย์อ่ืนท่ีสามารถให้การรกัษาพยาบาลและช่วยชีวติผู้ปว่ยฉกุเฉินตาม

ลักษณะสถานพยาบาล   ไดแ้ก่   
                         □ 6.1) ยาฉีด Adrenaline 1: 1000 พร้อม Disposable Syringe & needle   
                         □ 6.2) ยาฉีด Steroid injection   พร้อม Disposable Syringe & needle 
                         □ 6.3) ชุดให้สารน้ําทางหลอดเลือดดํา ( IV  fluid  with set ) 
                         □ 6.4) Stand ท่ีเคลื่อนย้ายได้ 
   □ 6.5) CPM injection 

  □ 6.6) 50%  Glucose  injection 
  □ 6.7) Nitroglycerine 

 □ 6.8) Medicut 
   □ 6.9) เข็มDispossible 

□ 6.10) Oxygen  canula 
□ 6.11) Oxygen tank 

  □ 6.12) Oral airway 
□ 6.13) Mask 

            □ 6.14) มีแผนและขั้นตอนการส่งต่อผู้ป่วยกรณฉีุกเฉิน พร้อมเบอรโ์ทรศัพท์โรงพยาบาลที่จะส่งต่อ   
ไว้ท่ีสังเกต    เห็นได้ชัดเม่ือเกดิภาวะสถานการณฉ์ุกเฉิน 

     □ (1) หลักฐาน/เอกสารการประสานงานกับโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้เคียงในการส่งต่อผู้ป่วย
เม่ือเกดิภาวะฉกุเฉิน 

     □ (2) เบอรโ์ทรศัพท์ติต่อฉุกเฉินติดไว้ในท่ีเห็นได้ชัดเจน 
 
 3.5 เครื่องมือ อุปกรณ์ และ ยา เฉพาะทาง  
 □ เครื่องมือ................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................
 □ อุปกรณ์................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................ 

 □ ยา.......................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................ 
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ส่วนท่ี 3 ความเห็นของพนักงานเจ้าหน้าท่ี 
 □  อนุญาต 
 □  ไม่อนุญาต  เนื่องจาก……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 □  อนุญาตโดยมีเง่ือนไขให้ปรบัปรุง (โดยกําหนดเวลาตามความเหมาะสมของสภาพปัญหา  แต่ท้ังนี้ไม่ควรเกิน  
                30 วัน หรือตามความเห็นของคณะอนุกรรมการสถานพยาบาล ) 
คณะอนุกรรมการสถานพยาบาล  หมายถึง  คณะอนุกรรมการสถานพยาบาลประจําจังหวัด (สําหรับในส่วนภูมิภาค) หรือ 
คณะอนุกรรมการสถานพยาบาล  ประเภทท่ีไม่รับผู้ปว่ยไว้ค้างคืน (สําหรับในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร)............................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

ลงชื่อ…………………………………………..พนักงานเจ้าหน้าท่ี  ลงช่ือ……………………………................พนักงานเจ้าหน้าท่ี  
     (                                                   )                              (                                             )     

ลงชื่อ…………………………………............พนักงานเจ้าหน้าท่ี  ลงช่ือ………………………………………….พนักงานเจ้าหน้าท่ี  
     (                                                   )                              (                                             )     

ข้าพเจ้าผู้ประกอบกิจการสถานพยาบาล / ผู้ดําเนินการสถานพยาบาล ไดร้ับทราบผลการตรวจสถานพยาบาลแล้ว และขอรบัรอง 
ว่า คณะทํางานมิได้ทําให้ทรัพย์สินของผู้ประกอบกิจการเสียหาย  สูญหายหรอืเสือ่มค่าแต่ประการใด 
 

ลงช่ือ…………………………………………………………………………………………….ผู้ขออนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาล 
       (                                                                           ) 

  ลงช่ือ…………………………………………………………………………………………….ผู้ขออนุญาตดําเนนิการสถานพยาบาล 
       (                                                                           ) 
วัน……………เดือน……………………….ปี…………………………… 

 
 
 
 


