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1.  มาตรฐานพ้ืนที่ให้บริการทางรังสี 

ภาพตัวอย่าง มาตรฐาน มี/ไม่มี หมายเหตุ 

   

1. มีป้ายแสดงข้ันตอนการรับบริการ มีป้ายบ่งช้ีแสดงจุด
รับบริการ มองเห็นได้ชัดเจน เช่น พื้นที่ลงทะเบียน 
พื้นที่รอรับบริการ 

  

2. ประตูเข้าออกห้องตรวจทางรังสีต้องมีขนาดกว้าง
เพียงพอ ให้ผู้ป่วยพร้อมอุปกรณ์ช่วยเหลือ เช่น รถนั่ง 
เปล สามารถผ่านเข้าออกได้สะดวก เปิด-ปิด ได้
สะดวก 

  

3. มีป้ายสัญลักษณต์่างๆ ท่ีจ าเป็น ได้แก่ ป้ายแสดง
บริเวณรังสี ไฟสัญญาณแสดงการใช้งานเครื่องก าเนิด
รังสีติดไว้ด้านนอกบริเวณทางเข้าห้องถ่ายภาพรังสี 
ป้ายค าเตือนผู้ป่วยท่ีมีครรภ์ แสดงอย่างเห็นได้ชัดเจน  

  

4. ถังขยะ 
 - จัดวางบริเวณที่สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกและ
ไม่กีดขวางทางเดิน 
- มีป้ายบอกประเภทขยะ ได้แก่ “ขยะทั่วไป” “ขยะ
ติดเชื้อ” มีถุงรองรับตามประเภทของขยะ 
- ตัวถังมีฝาปิดมดิชิดอยู่ในสภาพด ีพร้อมใช้งาน ถัง
ขยะติดเชื้อ มีท่ีเหยียบเปดิฝาถัง อยู่ในสภาพด ี
- มีการจัดเก็บขยะตามเวลาหรือตามความเหมาะสม 
(06.00, 16.00, 20.00 น.) หรือทุกครั้งท่ีมีขยะในถัง
ปริมาณ 3/4 ของถัง 

  

จ านวนข้อที่ประเมิน   

 คะแนนโดยภาพรวม   

   

 

 

 

 

 



2.  มาตรฐานพ้ืนที่เปลี่ยนเสื้อผ้า 

ภาพตัวอย่าง มาตรฐาน มี/ไม่มี หมายเหตุ 

 

1. ตู้ใส่เสื้อผ้า 
- ภายในตู้สะอาด ไมม่ีฝุ่นละอองและกลิ่นอับ 
- จัดวางอย่างเป็นระเบยีบ มีการแยกชนิดเสื้อผ้า และ
มีป้ายบ่งช้ีที่ชัดเจน 

  

2. ตู้ locker 
- มีกุญแจล็อคส าหรับเก็บสมัภาระของผู้ป่วย และมี
ป้ายบอกหมายเลขท้ังที่ตู้และกุญแจ 

  

3. ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า 
- สามารถล็อกไดจ้ากด้านใน และมีความสะอาด ไม่มี
หยากไย ่

  

4. ตะกร้าใสผ่้าใช้แล้ว 
- ตัวถังต้องมีฝาปิด และมีป้ายบ่งช้ีส าหรับตะกรา้ใส่ผา้
ใช้แล้ว 

  

จ านวนข้อที่ประเมิน   

คะแนนโดยภาพรวม   

  



3. มาตรฐานพ้ืนที่ส านักงานของห้องปฏิบัติการทางรังสี 

ภาพตัวอย่าง มาตรฐาน มี/ไม่มี หมายเหตุ 

 

1. ของใช้ส่วนตัว 
- การจัดวางของใช้ส่วนตัว ให้มีการก าหนดพื้นที่วางของใช้ส่วนตัวไม่เกิน 1 ใน 3 

ของพื้นที่บนโต๊ะ  

- มีป้ายระบุค าว่า “ของใช้ส่วนตัว” ที่ลิ้นชักของโต๊ะท างานหรือตู้ใต้เคาน์เตอร์โดยมี
รูปแบบเดียวกันในหน่วยงาน 

  

2. อุปกรณ์ส านักงาน 
- กรณีเป็นลิ้นชัก ให้ มีป้ายระบุค าว่า “อุปกรณ์ส านักงาน” มีรูปแบบเดียวกัน 

- อุปกรณ์ส านักงานมีปริมาณที่เหมาะสมกับความถี่ของการใช้งาน และ ถูกจัดเก็บ
อย่างเรียบร้อย และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน  

- ใต้โต๊ะท างานหรือเคาท์เตอร์มีกล่องใส่อุปกรณ์ต่างๆ ได้ไม่เกิน 1 กล่อง  

- กรณีที่มีรองเท้า (ไม่เกิน 2 คู่) ให้มีการบ่งช้ีจุดจัดวาง 

  

3. ในภาพรวมโต๊ะท างาน เก้าอี้ และเคาน์เตอร์มีความสะอาดเรียบร้อย     

4. ตู้เก็บเอกสาร 
- มีป้ายแสดงรายการประเภทเอกสารในตู้ และชื่อผู้รบัผิดชอบ ให้เป็นรูปแบบ

เดียวกัน 
- ภายในตู้มีป้ายดัชนีบ่งช้ีประเภทเอกสาร/วัสดุอุปกรณ์ที่จัดเก็บใหเ้ป็นรูปแบบ 

เดียวกัน 
- มีการจัดเก็บเอกสารต่าง/คูม่ือ/หนังสือ/รายงาน/วัสดุอุปกรณ์ให้ เป็นหมวดหมู่ 

และจัดวางอย่างเป็นระเบียบ 

- มีความสะอาดเรยีบร้อย ในกรณมีีการจัดวางสิ่งของบนตู้ให้จัดวางอย่างเป็น
ระเบียบ มีความปลอดภยัและเป็นระเบียบเรียบร้อย 

- ไม่มีการจัดเก็บของใช้ส่วนตัว 
  - สามารถค้นหาวัสดุหรือเอกสารภายในเวลาที่ก าหนด 

  

5. แฟ้มเอกสาร 
- รูปแบบสันแฟ้มมตีราสัญลักษณข์องมหาวิทยาลัยวลยัลักษณ์ ช่ือของหน่วยงาน 

และดัชนีก ากับประจ าแฟ้มตามที่ก าหนดของแต่ละหน่วยงานโดยใช้แบบอักษร
ประเภทเดียวกันในขนาดทีเ่หมาะสม 

- มีป้ายแสดงรายการแฟม้เอกสารติดตั้งในต าแหน่งที่เหมาะสมและเห็นได้อย่าง
ชัดเจน 

- จัดวางแฟ้มในช้ัน/ตู้เก็บเอกสารให้อยู่ในต าแหน่งที่เหมาะสม 

  

6. คอมพิวเตอร ์
- มีป้ายแสดงบาร์โคด้บริเวณด้านหลังของจอคอมพิวเตอร์ ด้านบนของ CASE และ

ด้านบนของ UPS (ถ้ามี) 
- คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงต้องอยู่ในสภาพดี มสีภาพพร้อมส าหรับการใช้

งาน ในกรณีที่มีจอมากกว่า 1 จอ ต้องมีฐานยึดที่มีความมั่นคง แข็งแรง 

  



- ไม่มีอุปกรณ์ที่ไม่เกี่ยวข้องวางบริเวณเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (กรณี
ที่ต้องเสริมฐานรองจอคอมพิวเตอร์ เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัตงิาน สามารถ
ใช้ฐานวางที่มีความแข็งแรง รองรับน้ าหนักได้อย่างเหมาะสม) 

- ไม่ติดกระดาษโน้ต สติ๊กเกอรห์รอืข้อความใดๆ บนเครื่องคอมพิวเตอร์ 
- จัดเก็บสายไฟและสายของอุปกรณ์ต่อพ่วงให้เป็นระเบียบ เช่น ใช้เข็มขัดหรือ

กระดูกงู ส่วนสายไฟท่ีอยู่บนพื้นอาจใช้เทปกาวติดที่พ้ืน โดยให้เทปกาวมีสี
ใกล้เคียงกับสีพื้น 

- สะอาด ไมม่ีคราบฝุ่น และคราบสกปรก 
- ไม่วางคอมพิวเตอร์ในต าแหนง่ใตเ้ครื่องปรบัอากาศ หรือใกล้น้ า หรอืวัสดุอุปกรณ์ที่

มีความชื้นสูง 
7. โทรศัพท ์

- มีป้ายแสดงผู้รับผิดชอบในการประสานงานติดต่อช่าง/มีหมายเลขประจ าเครื่อง 
(กรณีโทรศัพท์-โทรสาร)/และมหีมายเลขติดต่อหน่วยงานภายนอก 

- ตัวเครื่องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและสะอาด 
- สายไฟไม่ช ารุดและมีการจดัเก็บอย่างเป็นระเบยีบ 
- มีกระดาษและกล่องใส่กระดาษพร้อมใช้งานและจัดให้เป็นระเบียบ 
- การจัดวางตัวเครื่องอุปกรณส์ านกังาน อยู่ในต าแหน่งที่เหมาะสม สะดวกแก่การใช้

งาน และมีความปลอดภัย เช่น เครื่องถ่ายเอกสารควรจดัวางนอกส านักงาน เป็น
ต้น 

- สะอาด ไมม่ีคราบฝุ่น และคราบสกปรก 

  

8. ถังขยะภายในส านักงาน 
- มีขนาดเล็ก มีถุงขยะบรรจภุายในถัง ให้ทิ้งได้เฉพาะขยะแห้งเท่านัน้ 
- จัดวางในบริเวณที่สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกและไม่กีดขวางทางเดิน 

  

จ านวนข้อที่ประเมิน   

คะแนนโดยภาพรวม   
   

   
 

 

  



4.  มาตรฐานพ้ืนที่รอรับบริการ 

ภาพตัวอย่าง มาตรฐาน มี/ไม่มี หมายเหตุ 

  

1. โซฟา 
- โซฟาอยู่ในสภาพดี ไม่ช ารดุ สะอาด ไม่มฝีุ่น จัดวางเป็น

ระเบียบ 
- ระบุผู้รับผิดชอบ 

  

จ านวนข้อที่ประเมิน   

คะแนนโดยภาพรวม   

 

5.  มาตรฐานพ้ืนที่เตรียมอาหาร 

ภาพตัวอย่าง มาตรฐาน มี/ไม่มี หมายเหตุ 

  

1. ระบุชื่อผู้รับผิดชอบ ดูแลท าความสะอาดไว้อย่าง
ชัดเจน 

  

2. โต๊ะอาหารหรือโต๊ะเตรียมอาหารและเก้าอี้ถูกจัดวาง
อย่างเป็นระเบยีบ 

 

  

3. ช้ันวางจาน-ชาม-แก้ว เครื่องใช้ในครัว ท่ีวางภาชนะ 
ตลอดจนอุปกรณส์ าหรับล้างภาชนะมีความสะอาด 
และจัดวางอย่างเป็นระเบียบ 

  

4. อุปกรณ์ไฟฟ้า (ถ้ามี) มีความสะอาดทั้งภายในและ
ภายนอก 

  

5. ถังขยะเปียกมีฝาปดิมดิชิดและมีป้ายบ่งช้ี   

6. อุปกรณ์ไฟฟ้า ปลั๊กไฟ อยู่ในสภาพพร้อมใช้ไม่ช ารดุ   

7. พ้ืนท่ีโดยรวมสะอาด ไม่มเีศษขยะหรือเศษอาหารตก
อยู ่

  

จ านวนข้อที่ประเมิน   

คะแนนโดยภาพรวม   

 


