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มาตรฐานเฉพาะพื้นที่ 5ส 

ห้องปฏิบัติการ ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

1.  มาตรฐานพื้นที่เจาะเลือด 

ภาพตัวอย่าง มาตรฐาน มี/ไม่มี หมายเหตุ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

เคาน์เตอร์เจาะเลือด   
1. จัดวางเครื่องมือ และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ประจ าวัน
ให้เป็นระเบียบ และมีปริมาณที่เหมาะสมต่อการใช้
งาน 

  

2. วางเอกสารเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการส่งตรวจสิ่ง
ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 

  

3. พ้ืนที่เคาน์เตอร์ต้องสะอาดอยู่เสมอ ไม่มีคราบ
สกปรก และฝุ่นละออง 

  

4. ท าความสะอาด เก็บของเข้าที่ หลังใช้งานให้
เคาน์เตอร์อยู่ในสภาพเดิมพร้อมใช้งาน 

  

5. ถังใส่ของมีคม และถังขยะติดเชื้อที่วางบน
เคาน์เตอร์ ต้องมีฝาปิดมิดชิด และส่งท าลายเมื่อมี
ปริมาณประมาณ 3 ใน 4 ของถัง 

  

จุดรับสิ่งส่งตรวจ 
  

6. จัดวางตะกร้ารับสิ่งส่งตรวจ รอส่งสิ่งส่งตรวจ 
และเอกสารส่งตรวจให้เป็นระเบียบ 

  

7. มีป้ายบ่งชี้ตะกร้ารับสิ่งส่งตรวจ รอส่งสิ่งส่ง
ตรวจ และเอกสารส่งตรวจให้ชัดเจน 

  

8. จัดวางทะเบียนส่งตรวจและรับผลการตรวจให้
สะดวกต่อการลงบันทึก 

  

9. จัดเตรียมถุงมือส าหรับการหยิบจับสิ่งส่งตรวจ
เพ่ือความปลอดภัยในปฏิบัติงาน 

  

ถังขยะ   

10. จัดวางบริเวณที่สามารถใช้งานได้อย่างสะดวก
และไม่กีดขวางทางเดิน 

  

11. มีป้ายบอกประเภทขยะ ได้แก่ “ขยะทั่วไป”   



 
 

“ขยะติดเชื้อ” มีถุงรองรับตามประเภทของขยะ 

12. ตัวถังมีฝาปิดมิดชิดอยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งาน 
ถังขยะติดเชื้อ และถังขยะติดเชื้อมีที่เหยียบเปิดฝา
ถัง อยู่ในสภาพดี 

  

13. มีการจัดเก็บขยะตามเวลาหรือตามความ
เหมาะสม (06.00, 13.00, 16.00, 19.00 น.) 
หรือทุกครั้งที่มีขยะในถังปริมาณ ¾ ของถัง 

  

จ านวนข้อที่ประเมิน   

 คะแนนโดยภาพรวม   

  

2. มาตรฐานพื้นที่ตรวจวิเคราะห์ 

ภาพตัวอย่าง มาตรฐาน มี/ไม่มี หมายเหตุ 

 
 

 
 

 
 

 

1. จัดวางเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ให้เป็น
ระเบียบ มีเพียงพอต่อการใช้งานประจ าวัน และ
จัดเตรียมถุงมือหรือหน้ากากอนามัยไว้ในพ้ืนที่
ตรวจวิเคราะห์ ส าหรับการหยิบจับสิ่งส่งตรวจ 

  

2. พ้ืนที่เคาน์เตอร์ต้องสะอาดอยู่เสมอ ไม่มีคราบ
สกปรก และฝุ่นละออง และท าความสะอาด เก็บ
ของเข้าท่ีหลังใช้งาน เคาน์เตอร์อยู่ในสภาพเดิม 

  

3. วางเอกสารเฉพาะที่ เกี่ยวข้องกับการตรวจ
วิเคราะห์ อาทิเช่น ใบสั่งตรวจ เอกสารประกอบชุด
น้ ายา คู่มือการตรวจ เป็นต้น 

  

4. เครื่องปั่นแยกไม่วางไว้โต๊ะเดียวกับกล้อง
จุลทรรศน์ 

  

6. มีป้ายบ่งชี้แสดงจุดตรวจวิเคราะห์ชัดเจน   

7. เครื่องตรวจวิเคราะห์ต้องมีการ calibrate ตาม
รอบท่ีก าหนด 

  

8. ถังขยะติดเชื้อบนเคาน์เตอร์ มีป้ายบ่งชี้ ถังมีฝา
ปิดมิดชิด และ       ส่ งท าลายเมื่ อมีปริมาณ
ประมาณ 3ใน 4 ของถัง 

  

อ่างย้อมสี   

9. จัดวางอุปกรณ์ย้อมสีให้เป็นระเบียบ และจัดให้
มีปริมาณเพียงพอต่อการใช้งานประจ าวัน 

  

10. มีป้ายบ่งชี้จุดย้อมสิ่งส่งตรวจชัดเจน   

11. ไม่มีการรั่วซึมหรืออุดตันของท่อระบายน้ า    



 

 

ถังขยะ   

12. จัดวางบริเวณที่สามารถใช้งานได้อย่างสะดวก
และไม่กีดขวางทางเดิน 

  

13. มีป้ายบอกประเภทขยะ ได้แก่ “ขยะทั่วไป” 
“ขยะติดเชื้อ” มีถุงรองรับตามประเภทของขยะ 

  

14. ตัวถังมีฝาปิดมิดชิดอยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งาน 
ถังขยะติดเชื้อ และถังขยะติดเชื้อมีที่เหยียบเปิดฝา
ถัง อยู่ในสภาพดี 

  

15. มีการจัดเก็บขยะตามเวลาหรือตามความ
เหมาะสม (06.00, 13.00, 16.00, 19.00 น.) 
หรือทุกครั้งที่มีขยะในถังปริมาณ ¾ ของถัง 

  

จ านวนข้อที่ประเมิน 
  

คะแนนโดยภาพรวม 
  

 

3. มาตรฐานตู้เก็บวัสดุ อุปกรณ์ และ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 

ภาพตัวอย่าง มาตรฐาน มี/ไม่มี หมายเหตุ 

 
 

 
 

 

1. จัดวางอุปกรณ์เป็นหมวดหมู่   

2. วางตามหลัก FIFO  (Frist In Frist Out) หรือ 
FEFU (Frist Expire Frist Use) 

  

3. มีป้ายบ่งชี้ประเภทของตู้ และวัสดุ อุปกรณ์ 
ภายในตู้ชัดเจน 

  

4. ภายในตู้เก็บอุปกรณ์และตู้เย็นต้องสะอาด ไม่มี
ฝุ่นละอองและ             กลิ่นอับ 

  

5. มี เครื่องวัด อุณหภูมิตู้ เย็นและมีการบันทึก
อุณหภูมิอย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน  

  

6. มีตารางบันทึกอุณหภูมิตู้เย็น 
  

7. ช่องเก็บสิ่งส่งตรวจรอท าลายในตู้เย็นต้องมี
สัญลักษณ์ Biohazard ปิดไว้ และ มีบันทึกการทิ้ง
สิ่งส่งตรวจรอท าลาย  

  

จ านวนข้อที่ประเมิน 
  

คะแนนโดยภาพรวม 
  

 

 



4. มาตรฐานพื้นที่ส านักงานของห้องปฏิบัติการ 

ภาพตัวอย่าง มาตรฐาน มี/ไม่มี หมายเหตุ 

 
 

 
 

 
 

 

1. อุปกรณ์ส านักงาน 

  - มีป้ายบ่งชี้  วัสดุอุปกรณ์เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

  - อุปกรณ์ส านักงานมีปริมาณที่ เหมาะสมกับ
ความถี่ ของการใช้ งาน และ ถูกจัด เก็บอย่าง
เรียบร้อยและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 

  

2. ภาพรวมโต๊ะท างาน เก้าอ้ี และเคาน์เตอร์มี
ความสะอาดเรียบร้อย 

  

3. มีการจัดเก็บแฟ้มเอกสารต่างๆ/คู่มือ/หนังสือ/
รายงานเป็นหมวดหมู่ และจัดวางอย่างเป็นระเบียบ 

  

4 . รู ป แ บ บ สั น แ ฟ้ ม มี ต ร าสั ญ ลั ก ษ ณ์ ข อ ง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ชื่อของหน่วยงาน และ
ดัชนีก ากับประจ าแฟ้มตามที่ก าหนดของแต่ละ
หน่วยงานโดยใช้แบบอักษรประเภทเดียวกันใน
ขนาดที่เหมาะสม 

  

5. มีป้ ายแสดงรายการแฟ้มเอกสารติดตั้ งใน
ต าแหน่งที่เหมาะสมและเห็นได้อย่างชัดเจน 

  

6. คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงต้องอยู่ใน
สภาพดีมีสภาพพร้อมส าหรับการใช้งาน 

  

7. ไม่มีอุปกรณ์ท่ีไม่เกี่ยวข้องวางบริเวณเครื่อง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 

  

จ านวนข้อที่ประเมิน 
  

คะแนนโดยภาพรวม 
  

 


