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สว่นส าหรบัสถานพยาบาล 

 
เรยีน อธบิดกีรมอนามัย 
 
       ขา้พเจา้นาย/นางสาว/นาง................................................. 
 แพทย ์  พยาบาล  อืน่ ๆ............................................... 
ต าแหน่ง............................................................................... 
ชือ่สถานพยาบาล................................................................... 
ทีอ่ยูส่ถานพยาบาล……………………………………………………….…….. 
………………………………………………………………………….…....….... 
มคีวามประสงคข์ออนุมัตขิึน้ทะเบยีนการใชย้ามฟิิพรสิโตนและ                       
ไมโซโพรสตอลบรรจุในแผงเดยีวกันกบักรมอนามัย เพือ่น ายามาใชใ้น
สถานพยาบาลตามขอ้บง่ใชแ้ละตามเอกสารก ากับยา โดยจะดแูลและ
รับผดิชอบ  เพือ่ใหเ้กดิความปลอดภัยแกผู่รั้บบรกิารทกุรายอยา่งเต็ม
ความสามารถ  
 
      โดยขา้พเจา้ยนิดทีีจ่ะใหผู้เ้ชีย่วชาญของกรมอนามัย เขา้มาส ารวจ
ความพรอ้มของบคุลากรและสถานพยาบาล กอ่นการอนุมัตขิึน้ทะเบยีน  
และภายหลังการอนุมัตใิชย้า ขา้พเจา้จะสง่รายงานการจัดซือ้และ
รายงานการใชย้ามายังกรมอนามัย ภายในระยะเวลาทีร่ะบตุาม
แบบฟอรม์ของกรมอนามัย   
 
 
 

ลงนามผูย้ืน่ขอขึน้ทะเบยีน 
 
 
 

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

(………………………………………………………………) 
 

 
วัน/เดอืน/ปี ................................................................ 

 

 
สว่นส าหรบักรมอนามยั 

 
เลขรหัสสถานพยาบาลทีไ่ดร้ับอนุมัต ิ

/// 
 

  
 
 
 
 
 
ตรวจสอบตามแบบฟอรม์ MTP 2 
 

   ผา่นการประเมนิ 

 

   ไมผ่า่นการประเมนิ 

 
 
ลงนามเจา้หนา้ที ่ 

 
 
 
................................................... 
 
(................................................) 
 
 
วัน/เดอืน/ปี ทีต่รวจสอบ 
 
................................................... 
 
 
 
  

 
หมายเหต ุ ผูล้งนามขอยืน่ขึน้ทะเบยีนตอ้งเป็นระดับผูบ้รหิาร หรอืผูจ้ดัการสถานพยาบาล
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หมายเหต:ุ  การกรอกขอ้มลูส าหรับกรมอนามัย   การลงเลขรหัสสถานพยาบาลทีอ่นุมัตใิหใ้ชย้า 
 

Column ที ่1:  แสดงทีต่ ัง้ของสถานพยาบาลตามภาคตา่ง ๆ ของประเทศไทย 

Code 1. ภาคเหนอื ประกอบดว้ย 9 จังหวัด ดังนี้ เชยีงราย เชยีงใหม ่แมฮ่่องสอน ล าพูน ล าปาง แพร่ พะเยา น่าน 
อตุรดติถ ์ 

Code 2. ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ประกอบ 19 จังหวัด ดังนี้ เลย หนองบัวล าภ ูอดุรธานี หนองคาย นครพนม 
สกลนคร มกุดาหาร บรุรีัมย ์นครราชสมีา ชัยภมู ิขอนแกน่ กาฬสนิธุ ์ศรสีะเกษ  สรุนิทร ์อุบลราชธานี ยโสธร อ านาจเจรญิ 

มหาสารคาม รอ้ยเอ็ด  

Code 3. ภาคกลาง ม ี22 จังหวัด ดังนี้ สโุขทัย ก าแพงเพชร พจิติร เพชรบรูณ์ พษิณุโลก อทัุยธานี ชยันาท สพุรรณบรุ ี
นครปฐม นนทบรุ ีพระนครศรอียธุยา สมทุรสาคร สมทุรสงคราม สมทุรปราการ กรุงเทพฯ นครสวรรค ์ลพบรุ ีสงิหบ์รุ ี

สระบรุ ีอา่งทอง ปทมุธานี นครนายก  
Code 4. ภาคตะวนัออก ประกอบ 7 จังหวัด ดังนี้ ฉะเชงิเทรา ชลบรุ ีระยอง ปราจนีบรุ ีสระแกว้ จันทบรุ ีตราด 

Code 5. ภาคตะวนัตก ประกอบ 5 จังหวัด ดังนี้ ตาก กาญจนบรุ ีเพชรบรุ ีราชบรุ ีประจวบครีขีันธ ์ 
Code 6. ภาคใต ้ประกอบดว้ย 14 จังหวัด ดังนี้  ระนอง พังงา กระบี ่ภเูก็ต ตรัง สตลู ชมุพร สรุาษฎรธ์านี 

นครศรธีรรมราช ยะลา สงขลา พัทลงุ นราธวิาส ปัตตานี 

 
Column ที ่2:  สถานพยาบาลรฐั หรอื เอกชน 

Code 1. สถานพยาบาลรัฐบาล 
Code 2. สถานพยาบาลเอกชน 

 

Column ที ่3-4:  ลกัษณะของสถานพยาบาล 
ภาครฐับาล:  

Code 1. โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพท่ัวประเทศ สงักัดกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสขุ 
Code 2. โรงพยาบาลมหาวทิยาลัย- วทิยาลัยแพทยศาสตร ์

Code 3.  โรงพยาบาลสว่นกลาง  ขึน้กับกรมการแพทย ์ กระทรวงสาธารณสขุ  เชน่ โรงพยาบาลราชวถิ ี โรงพยาบาล
เลศิสนิ โรงพยาบาลนพรัตนร์าชธานี  เป็นตน้ 

Code 4.  โรงพยาบาลสว่นภมูภิาค ไดแ้ก ่โรงพยาบาลศนูย ์ โรงพยาบาลท่ัวไป โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราช  

โรงพยาบาลชมุชน 
Code 5.  โรงพยาบาลเฉพาะทาง  

Code 6.  โรงพยาบาลสงักัดหน่วยงานอืน่ ๆ เชน่ สภากาชาดไทย กรมการแพทยท์หารบก กรมการแพทยท์หารเรอื 
ส านักการแพทย ์กรุงเทพมหานคร  และอืน่ ๆ 

ภาคเอกชน: 

Code 10.  โรงพยาบาลหรอืสถานพยาบาลเอกชนในกรุงเทพมหานคร 
Code 11.  โรงพยาบาลหรอืสถานพยาบาลเอกชนในต่างจังหวัด 

 
Column ที ่5-8: ล าดบัทีไ่ดร้บัการอนุมตัขิ ึน้ทะเบยีนจากกรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข 

เป็นล าดับตัง้แต ่0001-9999 ทีไ่ดร้ับอนุมัตขิ ึน้ทะเบยีนจากกรมอนามัยใหส้ามารถใชย้าได ้     

 


