
แบบการตรวจประเมินดานการบริการดานทันตกรรม 
(การตรวจมาตรฐานคุณภาพบริการในสถานพยาบาลประเภทที่รับผูปวยไวคางคืน พ.ศ……………..) 

 

โรงพยาบาล................................................................................................................................................... จาํนวน........................เตียง 

 ขนาดของโรงพยาบาล     โรงพยาบาลขนาดเล็ก      โรงพยาบาลขนาดกลาง      โรงพยาบาลขนาดใหญ 

ลักษณะสถานพยาบาล  
 โรงพยาบาลท่ัวไป          โรงพยาบาลทันตกรรม                                โรงพยาบาลกายภาพบําบัด          
 โรงพยาบาลการการแพทยแผนไทย          โรงพยาบาลการแพทยแผนไทยประยุกต                        โรงพยาบาลการพยาบาลและการผดุงครรภ                 

      โรงพยาบาลเฉพาะประเภทผูปวย            โรงพยาบาลเฉพาะทาง..............................................................................................................................................................       
 

สวนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไป 
    1.  จํานวนบุคลากร   -  ทันตแพทย.................................................................คน 
                               -  ผูชวยทันตแพทย........................................................คน 

         � มีวุฒิ ป.ผูชวยทันตแพทย ........................................คน 
  -  อ่ืนๆ (โปรดระบุ...............................................................คน) 
    2.  จํานวนยูนิตทันตกรรม................................................................................ยูนิต 
          เครื่อง X-ray ฟน..............................................................................เครื่อง 
       เครื่องทําลายเชื้อหรือควบคุมการติดเชื้อ................................................ เครื่อง 
     3.  ปริมาณงาน  จํานวนผูรับบริการเฉลี่ย....................................................ครั้ง/วัน 
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สวนที่ 2 เกณฑการตรวจประเมินมาตรฐานดานการบริการดานทันตกรรม 
โปรดทําเครื่องหมาย   ลงในชองผลการตรวจกรณีท่ีจัดใหมีบางสวน/ไมมีเลย และชองไมมีหากกรณีท่ีพบวาอาจเปนอันตรายตอผูใหบริการ และผูรับบริการใหบันทึก 
ในชองขอเสนอแนะใหปรับปรุงแกไขโดยกําหนดเวลาตามความเหมาะสม 

เกณฑการตรวจประเมิน แหลงขอมูล 
    ผลการตรวจ 

ขอเสนอแนะ 
มี มีบางสวน ไมมี 

๑. สถานท่ี 
1.1  มีพ้ืนท่ีใชสอยเพียงพอและมีการจัดแบงโครงสรางภายใน

เหมาะสม 
1.1.1  บริเวณใหบริการทันตกรรม 
1.1.2  บริเวณสนับสนุนบริการ 
1.1.3  บริเวณพักรอของผูมารับบริการ 

1.2 มีความสะดวกตอการเขาถึงบริการและการสงตอไปยังแผนก 
          อ่ืนๆ ในกรณีฉุกเฉินเพ่ือความปลอดภัยของผูมารับริการ 

 

 
- จากสภาพจริง 
 
 
 
 
- จากการสังเกต 

    

2.  ส่ิงแวดลอมภายในแผนกทันตกรรม 
 2.1  มีความปลอดภัยและมีระบบปองกันอันตรายดานกายภาพ 

 และสารเคมีไดแก 
  2.1.1 ไฟฟา            

             
             2.1.2  เสียง 

 
 

             2.1.3 ไอระเหย 
2.2  มีการระบายอากาศท่ีดีไมมีกลิ่นอับทึบ 
2.3  สภาพอากาศท่ัวไปมีอุณหภูมิท่ีเหมาะสม 
2.4  มีแสงสวางเพียงพอเหมาะสมกับกิจกรรมท่ีใหบริการ 

 

 
-  ดูจากสภาพจริง 
 
- สายไฟมีฉนวนหุมเรียบรอย, ปลั๊กไฟมี
สภาพสมบูรณไมใชปลั๊กพวง 
-  Compressor หนวยทําฟนควร 
   ติดตั้งภายนอกเวนแตไมกอใหเกิด

เสียงดัง 
-  สารเคมีอยูในภาชนะปด 
-  จากการสังเกต 
-  จากการสัมผัส 
- สังเกตแสงสวางโดยท่ัวไปของหองไม
แตกตางจากบริเวณทํางานมากเกินไป,  
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เกณฑการตรวจประเมิน แหลงขอมูล 
    ผลการตรวจ 

ขอเสนอแนะ 
มี มีบางสวน ไมมี 

      
    
    ๒.๕ มีความสะอาดเปนระเบียบ 
    2.6  มีการแยกขยะติดเชื้อออกจากขยะท่ัวไป 
 

มีแผนกรองแสงของเครื่องฉายแสงท่ีใช
อุดฟน 
-  จากการสังเกต 
-  จากการสอบถาม 
 

    

3.  นโยบายและวิธีปฏิบัติ 
3.1  มีการกําหนดพันธกิจ เปาหมายและวัตถุประสงคของการ

จัดบริการทันตกรรมเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน 
3.2  มีการเผยแพรขอมูลการใหบริการแกผูปวย 

3.2.1  จัดทําปายชื่อผูใหบริการไวท่ีหนาหองบริการ 
3.2.2  จัดทําปาย สอบถามอัตราคารักษาพยาบาลและ 

                      คาบริการ 
3.2.3  อัตราคารักษาพยาบาล 
3.2.4  สิทธิผูปวย 
3.2.5  การเก็บเวชระเบียนทันตกรรมไวอยางนอย  5 ป 

 

 
- จากการสังเกต 
 
 
- จากเอกสาร 
- จากการสังเกต 
 
- จากการสอบถาม 
 
- จากเอกสาร 

    

4.  บุคลากร 
4.1 ผูใหบริการทันตกรรมเปนทันตแพทยผูไดรับอนุญาตเปน 

ผูประกอบวิชาชีพทันตกรรมในประเทศไทย  
4.2 ทันตแพทยไดรับการพัฒนาวิชาการอยางตอเนื่อง 
๔.๓ ผูชวยทันตแพทยและเจาหนาท่ีไดรับการพัฒนาวิชาการ 

            และความรูอยางตอเนื่อง 

๔.๔ มีการจัดประชุมวิชาการภายในแผนกหรือมีหองสมุด หรือ 
             การบอกรับเปนสมาชิกวารสารทางการแพทย 

4.5 มีทันตแพทยหรือผูประกอบวิชาชีพทันตกรรมถูกลงโทษ 
            พักใชใบอนุญาต หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตเนื่องจากฝาฝน 

 
- จากหลักฐานแบบ ส.พ.6 
- สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
- ทะเบียนของผูประกอบวิชาชีพ 
- ประวัติการฝกอบรมหรือประชุม 
   วิชาการ 
- สอบถามทันตแพทยท่ีรับผิดชอบแผนก
ทันตกรรม 
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เกณฑการตรวจประเมิน แหลงขอมูล 
    ผลการตรวจ 

ขอเสนอแนะ 
มี มีบางสวน ไมมี 

จรรยาบรรณแหงวิชาชีพทันตกรรมจากทันตแพทยสภา 
4.6 มีทันตแพทยท่ีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหมดอายุ 

 

     

5.  เครื่องมือและอุปกรณทันตกรรม 
5.1 มีระบบควบคุมการติดเชื้อของหนวยงานท่ีไดมาตรฐาน 
 
 
 
 

      5.2 มีระบบตรวจสอบเพ่ือเตรียมเครื่องมือและอุปกรณให 
      พรอมใชงานตลอดเวลา 

      5.3 มีเครื่องมือครบตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงและในจํานวน 
      ท่ีเหมาะสมกับปริมาณคนไข 

           5.3.1 หนวยทําฟน ประกอบดวย 
                    1)  เกาอ้ีทันตแพทย เกาอ้ีผูชวยทันตแพทย เกาอ้ีคนไข 
                   2)  ระบบใหแสงสวาง 
                   3)  ระบบดูดน้ําลาย 
                   4)  ระบบน้ําบวนปาก 
                   5)  ระบบเครื่องกรอฟน 

5.3.2 เครื่องมือและวัสดุทางทันตกรรม ยาและอุปกรณท่ี 
 ไดมาตรฐานทางการแพทย 

5.3.3  อางฟอกมือชนิดท่ีไมใชมือเปดปดน้ํา 

 
- คูมือการควบคุมการติดเชื้อของโรงพยาบาล 
- วงรอบการตรวจสอบประสิทธิภาพของ

อุปกรณ 
- บันทึกวันท่ีทําใหปราศจากเชื้อ 
- วงรอบการทําใหปราศจากเชื้อ 
- บันทึกการตรวจสอบเครื่องมือและ
อุปกรณ 
- คูมือการใชและซอมจากบริษัท    
 
-  จากการสังเกต/สอบถาม, จากบัญชี
เครื่องมือ 
 
 
 
 
- จากการสังเกตและสอบถาม 
 
- จากการสังเกต    
 

    

6.  กระบวนการใหบริการ 
6.1 ผูรับบริการทันตกรรมแตละรายไดรับการประเมินและวาง

แผนการใหบริการ 

 
-  จากการสัมภาษณ, บัตรบันทึกการ
รักษา 
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เกณฑการตรวจประเมิน แหลงขอมูล 
    ผลการตรวจ 

ขอเสนอแนะ 
มี มีบางสวน ไมมี 

6.2 มีการบันทึกขอมูลผูรับบริการ ปญหา/การวินิจฉัยโรค/
แผนการรักษา การปฏิบัติตามแผนและภาวะแทรกซอนท่ี
เกิดข้ึน 

6.3  กระบวนการใหบริการทันตกรรมเปนไปตามมาตรฐานแหง
วิชาชีพ 

6.4  มีระบบการสงตอท่ีเหมาะสม 
6.5  มีระบบควบคุมและระงับเหตุฉุกเฉินทางการแพทย 

 

-  บัตรบันทึกการรักษา 
 
 
- จากการสัมภาษณ 
 
- จากการสัมภาษณ 
- จากการสังเกตและสอบถาม 

    

7.  กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ 
     7.1 มีกิจกรรมทบทวนและพัฒนาคุณภาพบริการทันตกรรม 
     7.2 มีระบบการจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน  
           (Risk management) 

 
-  จากการสัมภาษณ, เอกสาร 
-  จากการสัมภาษณ, เอกสาร 

    

 

สวนท่ี ๓ สรุปผลการตรวจประเมิน 

สรุปขอเสนอแนะเพ่ือการแกไข

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

สรุปขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

ลงชื่อ........................................................................ผูตรวจ 
(...........................................................) 

 
 

  ลงชื่อ...................................................................ผูรับการตรวจ 
(...........................................................) 

วันท่ี.................เดือน.......................ป..................... 


	แบบการตรวจประเมินด้านการบริการด้านทันตกรรม

