
ตัวอย่างการจัดเตรียมสถานที่ตามมาตรฐานคลินิกทันตกรรม

กลุม่งานคุม้ครองผูบ้รโิภค ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัสมุทรรรราการ
19 ซอย 35 (อศัวนนทร ์5) ถนนสขุมุวิทร ต าบลรากน า้
อ าเภอเมืองสมทุรรรราการ จงัหวดัสมทุรรรราการ 10270

F D A  S A M U T P R A K A N  

การเตรียมภาพถ่ายสถานที่

คลินิกทันตกรรม
เพื่อใหเ้จ้าหนา้ที่พิจารณาเบือ้งตน้

โทร 0 2389 5980 ต่อ 106
งานสถานพยาบาล



*** แนะน ำให้ประเมินตัวเองตำมมำตรฐำนสถำนที่ให้ครบถ้วนก่อนวันตรวจ
โดยสำมำรถอ่ำนรำยละเอียดมำตรฐำนเพิ่มเติมจำก
“บันทึกการตรวจมาตรฐานคลินิกทันตกรรม”

ID : 0617493994

หลังวันที่ยื่นเอกสารเรียบร้อยแล้ว

ทาง Line ID

การส่งภาพถ่ายสถานที่

ส่ง                                ให้เจ้าหน้าท่ีภาพถ่าย & วิดีโอ



ดาวน์โหลด

แบบตรวจมาตรฐานสถานพยาบาลประเภทที่ไมร่บัผูป้ว่ยไวค้้างคืน (คลินิก)

https:fdasamutprakan.com/form/clinic

Scan here

ลิงก์



1. ภาพถ่ายด้านหน้าสถานพยาบาล

ถ่ายให้เห็นตัวอาคาร และ ป้ายชื่อคลินิกที่มีขนาดตามมาตรฐานก าหนด

ป้ายชื่อคลินิก

รูปตัวอาคาร



2. แผ่นป้ายแสดงชื่อคลินกิ 
ระบุประเภทและลกัษณะคลนิิก
เลขที่ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการ 

✓ ป้ายสี่เหลี่ยมผืนผา้ พื้นหลังสีขาว ตัวอักษรสีม่วง
- ความกว้างของป้ายไม่น้อยกว่า 40 เซนติเมตร 
- ความยาวไม่น้อยกว่า 120 เซนติเมตร

✓ ความสูงตัวอักษร ไม่ต่ ากว่า 10 เซนติเมตร

เว้นพ้ืนที่ว่ำงไว้เพ่ือเพ่ิมเลขที่ใบอนุญำตประกอบกิจภำยหลัง

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

ยาว >120 cm

กว้าง >40 cm

สูง >10 cm

สูง >5 cm



3. ประตูและทางสัญจร มีระยะความกว้างไม่ต่่ากว่า 80 เซนติเมตร

ส่าหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโดยสะดวก เมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน

≥80 cm
วัดเฉพาะช่องว่าง (ไม่รวมกรอบ)

ความกวา้ง

ของขอบประตู



1. กรณีไม่มีทางลาดหน้าอาคาร

2. กรณีมีพื้นที่ให้บริการมากกวา่ 1 ชั้น

จัดให้มี เปล หรือ แผ่นกระดานเคลื่อนย้ายผู้ป่วยพร้อมอุปกรณ์ กรณีดังต่อไปน้ี



4. ติดป้ายเครื่องหมายห้ามสูบบุหรี ่  

บริเวณด้านหน้าประตูทางเข้า

สถานพยาบาล.✓มี Logo ห้ามสูบบุหรี่
✓มีโทษปรับ 5,000 บาท



5. ติดป้ายแสดงข้อมูล วัน-เวลา ที่ให้บริการ

(เวลาตรงตามแบบค่าขอจัดตั้งสถานพยาบาล)



6. ที่นั่งพักคอยตรวจ(มีพนักพิง) อย่างน้อย 5 ที่นั่ง 



7. ป้าย “สอบถามอัตราค่าบริการและค่ารกัษาพยาบาลไดจ้ากที่น่ี”

ตัวอักษรภาษาไทยขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๑๐ เซนติเมตร

ตวัอกัษร
ความสูง >10cm



8. บรรยากาศภายในตรวจหรือให้การรักษา

เป็นสัดส่วนมิดชิด และไม่ติดตั้งกล้องวงจรปิด



9. ห้องท่าฟัน ประกอบไปด้วย
□ ยูนิตท าฟัน ประกอบด้วยระบบให้แสงสว่าง ระบบเครื่องกรอฟัน  ระบบดูดน้้าลาย ระบบน้้าบ้วนปาก และเก้าอี้คนไข้
□ เก้าอี้ทันตแพทย์และเก้าอี้ผู้ช่วยทันตแพทย์
□ ชุดตรวจฟัน อุดฟัน ถอนฟัน ชุดศัลยกรรมช่องปาก ชุดรักษาคลองรากฟัน ชุดรักษาโรคเหงือก ชุดทันตกรรมประดิษฐ์  เครื่องขูดหินน ้าลาย 

และเครื่องมืออุปกรณ์อ่ืนตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ โดยต้องมีจ้านวนที่เพียงพอกับผู้รับบริการ

เกา้อีท้รนัตแพทรย์

เกา้อีผู้ช้่วย

ชดุตรวจฟัน



10. เครื่องเอกซเรย์ฟันที่ได้มาตรฐานทางการแพทย์

- หอ้งเอกซเรยแ์ยกเป็นสดัส่วน และสามารถป้องกนัรังสีได้
- มีป้ายสญัญาณเตือนภยัทางรังสี 
- มีอุปกรณ์ป้องกนัรังสี ไดแ้ก่ เส้ือตะกัว่ , ฉากกั้นรังสี

ยืน่เอกสารหลกัฐานการตรวจมาตรฐานเคร่ืองเอกซเรย ์จากกรมวิทยาศาสตร์ทางการแพทย ์โดยสามาถติดต่อท่ี กรมวิทยฯ์ เขต 6 (ชลบุรี)
ลิงก์http://rmsc6.dmsc.moph.go.th/page-view/125

http://rmsc6.dmsc.moph.go.th/page-view/125


http://brmd.dmsc.moph.go.th/radiation/Files/step-register.pdf

ค าแนะน าขั้นตอนการย่ืนขอใบแจ้งครอบครองหรือใช้เคร่ืองก าเนิดรังสี
ทีอ่อกแบบมาเฉพาะส าหรับใช้เพ่ือการวนิิจฉัยทางการแพทย์

ซ่ึงไม่มวีสัดุกมัมนัตรังสีเป็นส่วนประกอบและเพ่ือใช้งานในสถานพยาบาล

ติดต่อสอบถาม 
ส านกัรังสีและเคร่ืองมือแพทย ์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์กระทรวงสาธารณสุข 
อาคาร ๘ ชั้น ๗ หอ้ง ๗๐๙ โทรศพัท ์๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๘๐๓๕ , ๙๙๖๖๓

ห้ามใช้เคร่ืองเอกซเรย์จนกว่าจะได้ใบรับแจ้งดังกล่าว
บทลงโทษ: - ไม่ย่ืนแจง้ครอบครองหรอืใช ้เครื่องตอ้งระวางโทรษรรบัไม่เกิน 100,000 บาทร 

- ไม่รฏิบตัิตามกฎกระทรรวงก าหนด มาตรฐานความรลอดภยัเครื่อง ก าเนิดรงัสีตอ้งระวางโทรษรรบัไม่ เกิน 100,000 บาทร

http://brmd.dmsc.moph.go.th/radiation/Files/step-register.pdf


11. อ่างฟอกมือชนิดไม่ใช้มือเปิดปิดน้่า ภายในห้องตรวจโรค และห้องให้การรักษา(Treatment) ทุกห้อง

พร้อมสบู่ หรือเจลล้างมือ ผ้าเช็ดมือหรือกระดาษเช็ดมือ

แบบไม่ใช้มือเปิด กระดาษเช็ดมือ

เจลล้างมือแบบกด

เจลล้างมือแบบกดแบบเซ็นเซอร์

***ก๊อกน า้สามารถสั่งซือ้จากรา้นคา้ทรางแอพพลิเคชั่นออนไลนไ์ด้



12. ตู้เก็บยา

และ ถาดนับเม็ดยา

ตู้เก็บยา ถาดนับเม็ดยา

มีถาดนับเม็ดยา อย่างน้อย ๒ ถาด
1. ถาดยาทั่วไป
2. กรณีต้องมีการแบ่งบรรจุยากลุ่มเพนนิซลิิน หรือยากลุ่มซัลโฟนาไมด ์
หรือยากลุ่มต้านการอักเสบชนิดที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ (NSAID)

ยาทั่วไป ยา Penicillin



13. ซองยา หรือภาชนะบรรจุยา

• ชื่อคลินิก 

• ที่อยู่คลินิก , เบอร์โทรศัพท์

• ชื่อ - สกุลผู้ป่วย  

• ชื่อยา/ความแรง/จ่านวน  

• ข้อบ่งใช้

• วิธีใช้ / ค่าเตือน

• วัน เดือน ปี ที่ยาหมดอายุ 

ต้องระบุรายละเอียดต่อไปน้ีให้ครบถ้วน

คลินิกทันตกรรม ก.ไก่



14. กลุ่มยา

รายการยาที่จ าเป็นที่ต้องจัดให้มีในคลินิกทันตกรรม  

1. กลุ่มยารักษาโรคตดิเชื้อ ยาปฏิชีวนะ อย่ำงน้อย 2 รำยกำร ได้แก่
□ (1)   Amoxycillin
□ (2)   Metronidazone
□ (3)   อ่ืนๆ ระบ.ุ.....................................

2. กลุ่มยาแก้ปวด ลดไข้ อย่ำงน้อย 2 รำยกำร ได้แก่
□ (1)   Paracetamol
□ (2)   Ibuprofen
□ (3)   อ่ืนๆ ระบ.ุ......................................

3. กลุ่มยาแก้แพ้ อย่ำงน้อย 1 รำยกำร ได้แก่
□ (1)   Chlorphenilamine
□ (2)   อ่ืนๆ ระบ.ุ..................................

4. กลุ่มยาชา ได้แก่
□ (1)   ยำชำเฉพำะท่ีชนิดฉีดและทำ
□ (2)   อื่นๆ ระบ.ุ........................... 

ป้ายหมวดหมู่ยา



15. ตู้เย็นส่าหรับเก็บยาหรือเวชภัณฑ์อื่น

กรณีที่มีวัคซีนหรือยาที่ต้องเก็บไว้ในอุณหภูมิต่่า 

ตู้เย็นต้องมีการควบคุมอุณหภูมิ โดยมี

1. เทอร์โมมิเตอร์

2. แบบบันทึกอุณหภูมิ



16. ถังขยะท่ัวไปและถังขยะติดเชื้อ 

ภายในห้องตรวจและห้องที่ให้บริการผู้ป่วยทุกห้อง

- ถังขยะติดเชื้อ ใช้ถุงพลาสติกสีแดง เขียนข้อความ “ขยะติดเชื้อ” 

- ถังขยะทั่วไป ใช้ถุงขยะพลาสติกสีดา่ เขียนข้อความ“ขยะทั่วไป”   

ถังที่มีลักษณะแบบเหยียบให้เปิด และมีฝาปิดมิดชิด วางคู่กัน

ถุงแดง ถุงด า



17. ถังดับเพลิง
ถังขนาด > 10 ปอนด์

ติดตั้งสูงไมเ่กิน 1.50 m

พืน้

หรือ แบบที่ 2
มีฐานรองรับที่มั่นคง 
(Fire Extinguisher Stand)

แบบที่ 1
ขนาดไม่ต่ ากว่า 10 ปอนด์ 
ติดต้ังโดยยึดกับผนังอาคาร 
(จุดสูงสุดจากระดับพื้นอาคาร
ไม่เกิน 1.50 เมตร)

ติดตั้งทุกชั้นที่ให้บริการ



18. ป้ายแสดงรายละเอียดอัตรารักษาพยาบาล และป้ายแสดงค่าประกาศสิทธิผู้ป่วย

โดยจัดท าเป็นแผ่นประกาศ แผ่นพับ เล่มหรือแฟ้มเอกสาร 
หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

ด้วยข้อความภาษาไทยเพื่อแสดงให้ผู้ป่วยทราบ

ติดผนังบริเวณ  
ที่พักคอยของ
ผู้รับบริการ

จัดท่าป้ายตัวอักษรภาษาไทยขนาดความสูงไมน่้อยกว่า 1 เซนติเมตร 

(สามารถขอรับได้ที่ผู้อนุญาต) 



19. มีแผน และข้ันตอนการส่งต่อผู้ป่วยกรณีฉุกเฉิน 

มีเบอรโ์ทรศัพทฉุ์กเฉินตดิต่อโรงพยาบาล

แผนข้ันตอนการช่วยชีวิตเบื้องต้น
และข้ันตอนการส่งต่อผู้ป่วย

ติดผนังภายในห้องตรวจ



20. ที่เก็บเวชระเบียน



21. สมุดทะเบียนผู้ป่วย

ส าหรับบันทึกการมารับบริการของผู้ป่วย

1. ชื่อ นามสกุล 
2. อายุของผู้ป่วย
3. เลขที่ประจ าตัวผู้ป่วย
4. วัน เดือน ปี ที่มารับบริการ

1 2 34

1

2

3

4



22. OPD Card เวชระเบียน หรือบัตรผู้ป่วย 

OPD Card ต้องระบุให้ครบถ้วน

1. ช่ือสถานพยาบาล ทีอ่ยู่สถานทีต่ดิต่อ พร้อมเบอรโ์ทรศัพท์
2. เลขบตัรรระจ าตวัรระชาชนผูร่้วย
3. วนั เดือน รี ท่ีรมารบับรกิาร
4. ช่ือ นามสกลุ อายุ เพศ ทีอ่ยู่ หมายเลขโทรศัพท ์(ถา้มี) และ

ขอ้มลูส่วนบคุคลอ่ืนๆ ของผูร่้วย
5. อาการเจ็บร่วย การแพย้า ผลการตรวจทรางรา่งกาย หรอืผลการ

ตรวจทรางหอ้งรฏิบตัิ
6. การการวินิจฉยั
7. การรกัษา 
8. ลายมือผูร้ระกอบวิชาชีพทรนัตกรรมท่ีรใหก้ารรกัษา



✓ มีปริมาณเพยีงพอ
✓ มีฉลากทีถู่กต้อง
✓ ไม่มียาทีห่มดอายุหรือเสื่อมสภาพ

23. อุปกรณ์ และเวชภัณฑ์ส่าหรับการช่วยชีวิตฉุกเฉิน

จ่านวนอย่างน้อย 8 รายการ

อุปกรณ์และเวชภัณฑ์ จ านวน
□ (1)  ถุงบีบลมเพื่อช่วยหำยใจพร้อมหน้ำกำกครอบช่วยกำรหำยใจ 1 ชุด
□ (2) NSS ๑,๐๐๐ cc. พร้อมชุดให้สำรน้ ำทำงหลอดเลือดด ำ                   

(set IV fluid)
2 ชุด

□ (3)  Medicut หรือเข็มแทงหลอดเลือดด ำเพื่อให้น้ ำเกลือ 2 ชุด
□ (4)  Disposable Syringe 5 หลอด
□ (5)  เข็ม Disposable 5 อัน
□ (6)  เสาแขวนน้ าเกลือ (Stand) ที่เคลื่อนย้ำยได้ 1 อัน
□ (7)  Oral Airway 1 อัน
□ (8)  Oxygen Tank พร้อมอุปกรณ์วัดปริมำณออกซิเจนในถัง  1 ถัง
□ (9)  อื่นๆ -
□ (10) กรณีคลินิกเวชกรรมที่มีห้องผ่ำตัดใหญ่จะต้องมีเครื่องกระตุก 

หัวใจ (Defibrilator)
1 เครื่อง

ถุงบีบลม
NSS 1,000 cc

Medicut

Syringe

Stand

Oral Airway

Oxygen Tank

set IV fluid

เข็ม



✓ มีปริมาณเพยีงพอ
✓ มีฉลากทีถู่กต้อง
✓ ไม่มียาทีห่มดอายุหรือเสื่อมสภาพ

24. รายการยาของชุดช่วยชีวิตฉุกเฉิน

❑ 1. ยาฉีด Adrenaline ๑ : ๑๐๐๐
❑ 2. ยาฉีด Steroid injection เช่น Dexamethazone Inj. 
❑ 3. ยาฉีด Chlorphenilamine injection
❑ 4. ๕๐% Glucose injection
❑ 5. ยาอมใต้ลิ้นเพื่อขยายหลอดเลือดหัวใจ

ต้องมียา 5 รายการ

1

2

3

4

5



25. ห้องน้่าห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะ



26. หม้อนึ่งอบความดันที่มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อ (Autoclave)

คู่มือการใช้งาน

***พร้อมจัดท าคู่มือ หรือแผนภูมิแสดงขั้นตอนการใช้งาน***



แบบฟอรม์ค าขออนุญาตเปิดกจิการสถานพยาบาล
(คลินิกขอใหม่)

https://samutprakarnfda.files.wordpress.com/2020/04/fm-2-4-2563.pdf


