มาตรฐาน 5ส ห้องปฏิบัตกิ ารทางการแพทย์
(ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์)

1. มาตรฐาน พื้นที่เจาะเลือด
2. มาตรฐาน พื้นที่ตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจ
3. มาตรฐาน ตู้เก็บวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือวิทยาศาสตร์
4. มาตรฐาน พื้นที่สานักงานห้องปฏิบัติการ

1. มาตรฐานพื้นที่เจาะเลือด
ภาพตัวอย่าง

มาตรฐาน
เคาน์เตอร์เจาะเลือด
1. จัดวางเครื่องมือ และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ประจาวันให้เป็น
ระเบียบ และมีปริมาณที่เหมาะสมต่อการใช้งาน
2.วางเอกสารที่เกี่ยวข้องให้เป็นระเบียบ
3. พื้นที่เคาน์เตอร์ต้องสะอาดอยู่เสมอ ไม่มี คราบสกปรก
และฝุ่นละออง
4. ทาความสะอาด เก็บของเข้าที่ หลังใช้งาน ให้เคาน์เตอร์
อยู่ในสภาพเดิมพร้อมใช้งาน
5. ถังใส่ ของมีคม และถังขยะติดเชื้อที่ว างบนเคาน์เตอร์
ต้องมีฝาปิดมิดชิด และส่ ง ทาลายเมื่อมีปริมาณประมาณ
3 ใน 4 ของถัง
6. จัดเตรียมถุงมือ และ Mask สาหรับใส่ป้องกันขณะเจาะ
เก็บสิ่งส่งตรวจ เพื่อความปลอดภัยในขณะปฏิบัติงาน
จุดรับสิ่งส่งตรวจ
7. จัดวางอุปกรณ์สาหรับวางสิ่งส่งตรวจ ให้เป็นระเบียบ
8. มีป้ายบ่งชี้ชัดเจน
ถังขยะ
9. จั ดวางถังขยะบริเวณที่ส ามารถใช้งานได้อย่างสะดวก
และไม่กีดขวางทางเดิน
10. มี ป้ า ยบอกประเภทขยะ ได้ แ ก่ “ขยะทั่ ว ไป”
“ขยะติดเชื้อ” มีถุงรองรับตามประเภทของขยะ และมีป้าย
บอกตาแหน่งที่วางถังขยะ
11. ตั ว ถั ง มี ฝ าปิ ด มิ ด ชิ ด อยู่ ใ นสภาพดี พร้ อ มใช้ ง าน
และถังขยะติดเชื้อมีที่เหยียบเปิดฝาถัง อยู่ในสภาพดี
12. มีการส่งทาลายเมื่อมีขยะในถังปริมาณ ¾ ของถัง
จุดรับบัตรคิวและยื่นเอกสาร
13. จั ด วางตะกร้า ส าหรั บใส่ เอกสารและบัต รคิว ให้ เ ป็ น
ระเบียบและสะดวกต่อการให้บริการ
14. มีป้ายบ่งชี้ตะกร้าใส่เอกสารและขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อ
มาเจาะเลือด

มี/ไม่มี

หมายเหตุ

15.จั ดวางทะเบียนส่งตรวจ , เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการ
ส่งตรวจภายนอก (Out lab) และอุปกรณ์สาหรับเก็บสิ่งส่ง
ตรวจให้ เป็นระเบียบ สะดวกต่อการใช้งาน พร้อมมีป้าย
บ่งชี้ให้ชัดเจน
จานวนข้อที่ประเมิน
คะแนนโดยภาพรวม
2. มาตรฐานพื้นที่ตรวจวิเคราะห์
ภาพตัวอย่าง

มาตรฐาน
1. จั ด วางเครื่ อ งมื อ และวั ส ดุ อุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ ใ ห้ เ ป็ น ระเบี ย บ
มีเพียงพอต่อการใช้งานประจาวัน และจัดเตรียมถุงมือหรือ
หน้ากากอนามัยไว้ในพื้นที่ตรวจวิเคราะห์ สาหรับการหยิบจับ
สิ่งส่งตรวจ
2. พื้ น ที่ เคาน์ เ ตอร์ต้ องสะอาดอยู่ เสมอ ไม่ มี ค ราบสกปรก
และฝุ่ นละออง และทาความสะอาด เก็บของเข้าที่ห ลังใช้
งาน เคาน์เตอร์อยู่ในสภาพเดิม
3. วางเอกสารเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการตรวจวิเคราะห์ อาทิ
เช่น ทะเบียนลงผลตรวจ เอกสารประกอบชุดน้ายา คู่มือการ
ตรวจ เป็นต้น
4. มีป้ายบ่งชี้แสดงจุดตรวจวิเคราะห์ชัดเจน
5. ถังขยะติดเชื้อบนเคาน์เตอร์ มีป้ายบ่งชี้ ถังมีฝาปิดมิดชิด
และส่งทาลายเมื่อมีปริมาณประมาณ 3 ใน 4 ของถัง
อ่างย้อมสี
6. จัดวางอุปกรณ์ย้อมสีให้เป็นระเบียบ และจัดให้มีปริมาณ
เพียงพอต่อการใช้งานประจาวัน
7. มีป้ายบ่งชี้จุดย้อมสิ่งส่งตรวจชัดเจน
8. ไม่มีการรั่วซึมหรืออุดตันของท่อระบายน้า
จานวนข้อที่ประเมิน
คะแนนโดยภาพรวม

มี/ไม่มี

หมายเหตุ

3. มาตรฐานตู้เก็บวัสดุ อุปกรณ์ และ เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ภาพตัวอย่าง

มาตรฐาน
1. จัดวางอุปกรณ์เป็นหมวดหมู่
2 . วางตามหลั ก FIFO (Frist In Frist Out) หรื อ FEFU
(Frist Expire Frist Use)
3. มี ป้ า ยบ่ ง ชี้ ป ระเภทของตู้ และวั ส ดุ อุ ป กรณ์ ภายในตู้
ชัดเจน
4. ภายในตู้เก็บอุปกรณ์และตู้เย็นต้องสะอาด ไม่มีฝุ่นละออง
และกลิ่นอับ
5. มีเครื่องวัดอุณหภูมิตู้เย็นและมีการบันทึกอุณหภูมิอย่าง
น้อย 2 ครั้ง/วัน
6. ช่ อ งเก็ บ สิ่ งส่ ง ตรวจรอท าลายในตู้เ ย็ นต้ อ งมี สั ญ ลั กษณ์
Biohazard ปิดไว้ และ มีบันทึกการทิ้งสิ่งส่งตรวจรอทาลาย
จานวนข้อที่ประเมิน
คะแนนโดยภาพรวม

มี/ไม่มี

หมายเหตุ

มี/ไม่มี

หมายเหตุ

4. มาตรฐานพื้นที่สานักงานของห้องปฏิบัติการ
ภาพตัวอย่าง

มาตรฐาน
1. อุปกรณ์สานักงาน
- มีป้ายบ่งชี้ วัสดุอุปกรณ์ชัดเจน
- อุปกรณ์สานักงานมีปริมาณที่เหมาะสมกับความถี่ของการ
ใช้งาน และ ถูกจัดเก็บอย่างเรียบร้อยและอยู่ในสภาพพร้อม
ใช้งาน
2. ภาพรวมโต๊ะทางาน เก้าอี้ และเคาน์เตอร์มีความสะอาด
เรียบร้อย
3. มีการจัดเก็บแฟ้มเอกสารต่างๆ/คู่มือ/หนังสือ/รายงานเป็น
หมวดหมู่ และจัดวางอย่างเป็นระเบียบ
4. รู ป แบบสั น แฟ้ ม มี ต ราสั ญ ลั ก ษณ์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย วลั ย
ลักษณ์ ชื่อของหน่วยงาน และดัชนีกากับประจาแฟ้มตามที่
ก าหนดของแต่ ล ะหน่ ว ยงานโดยใช้ แ บบอั ก ษรประเภท
เดียวกันในขนาดที่เหมาะสม
5. มี ป้ า ยแสดงรายการแฟ้ ม เอกสารติ ด ตั้ ง ในต าแหน่ ง ที่
เหมาะสมและเห็นได้อย่างชัดเจน

6. คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงต้องอยู่ในสภาพดีมีสภาพ
พร้อมสาหรับการใช้งาน
7. ไม่มีอุปกรณ์ที่ไม่เกี่ยวข้องวางบริเวณเครื่องคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ต่อพ่วง
จานวนข้อที่ประเมิน
คะแนนโดยภาพรวม

