
มาตรฐานเฉพาะพื้นที่ 5ส.  

แผนกผู้ป่วยนอก ฝ่ายการพยาบาล ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  

๑. มาตรฐานกลางโต๊ะคัดกรองผู้ป่วย/ โต๊ะกรอกข้อมูลผูป้่วย 

๒. มาตรฐานกลางเก้าอี้ 

3. มาตรฐานกลางเครื่องมอื/อุปกรณ์ทางการแพทย์ 

4. มาตรฐานเคาน์เตอรพ์ยาบาล 

5. มาตรฐานกลางคอมพิวเตอรตั้งโต๊ะ 

6. มาตรฐานกลางอุปกรณ์ส านักงาน (โทรศัพท์/พรินท์เตอร์/เครื่องพริ้นท์สติกเกอร)์ 

7. มาตรฐานกลางนาฬิกา 

8. มาตรฐานกลางตูน้้ าดื่ม 

9. มาตรฐานกลางตูเ้ย็น 

10. มาตรฐานกลางอ่างล้างมือ  

11. มาตรฐานกลางถังขยะ 

12 มาตรฐานกลางตู้เก็บวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ และอุปกรณ์ส านักงาน 

13. มาตรฐานกลางเครื่องปรับอากาศ/พัดลม 

14. มาตรฐานกลางแผงสวิทซไฟ 

15. มาตรฐานกลางการดูแลถังดับเพลิง 

16. มาตรฐานกลางพื้นห้อง/เพดาน/ฝาผนัง 

17. มาตรฐานกลางห้องตรวจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

มาตรฐานเฉพาะพื้นที่ 5ส.  

แผนกผู้ป่วยนอก ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  

๑. มาตรฐานกลางโต๊ะคัดกรองผู้ป่วย/ โต๊ะกรอกข้อมูลผู้ป่วย 

ภาพตัวอย่าง มาตรฐาน มี/ไม่มี หมายเหตุ 

  ๑. มีผู้รับผดิชอบ   

๒. มีการจัดเก็บเอกสาร, เครื่องเขียน, อุปกรณ์

ต่างๆอย่างเป็นระเบียบ 

  

๓. ไม่มีของที่ไม่จ าเป็นไว้บนโต๊ะ เมื่อเลิกงานเก็บ

อุปกรณ์เอกสารให้เรียบร้อย 

  

๔. ไม่วางกล่องหรือสิ่งใดๆ ไว้ใต้โต๊ะ ยกเว้นถัง

ขยะส านักงาน 

  

๕. ดูแลท าความสะอาดโต๊ะทุกวัน   

๖. ไม่มขี้อความที่ไม่จ าเป็นบนโต๊ะท างาน   

จ านวนข้อที่ประเมิน   

 

 
คะแนนโดยภาพรวม 

 

 

๒. มาตรฐานกลางเก้าอี้ 

ภาพตัวอย่าง มาตรฐาน มี/ไม่มี หมายเหตุ 

  ๑. เก้าอี้ส าหรับผู้รับบริการและเจ้าหน้าที่สะอาด   

ท าความสะอาดทุกวัน 

  

๒. ไม่ช ารุด มีสภาพพร้อมใชง้าน   

๓. จัดให้เป็นระเบียบเหมาะสมกับการท างาน   

๔. เก้าอี่เจ้าหน้าที่เก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยหลังการ

ใช้งาน 

  

5. มีผู้รับผดิชอบ   



ภาพตัวอย่าง มาตรฐาน มี/ไม่มี หมายเหตุ 

จ านวนข้อที่ประเมิน   

 

 
คะแนนโดยภาพรวม 

 

 

 

3. มาตรฐานกลางเครื่องมือ/อุปกรณ์ทางการแพทย์ 

ภาพตัวอย่าง มาตรฐาน มี/ไม่มี หมายเหตุ 

 1. มีผู้รับผดิชอบ   

2. มีวิธีการใช้อยู่ ในต าแหน่งที่ เห็นได้

ชัดเจน 

  

3. มีการก ากับ ดูแล ตรวจเช็คเครื่องมือ

และหลังใชทุ้กครั้ง 

  

๔. สะอาด ไม่มีคราบสกปรก สภาพพร้อม

ใช้งาน 

  

๕. จัดเก็บสายไฟและสายของเครื่องมือ

ต่างๆอย่างเป็นระเบียบ 

  

จ านวนข้อที่ประเมิน  

คะแนนโดยภาพรวม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

4. มาตรฐานเคาน์เตอร์พยาบาล 

ภาพตัวอย่าง มาตรฐาน มี/ไม่มี หมายเหตุ 

  ๑. อุปกรณ์ส านักงาน 

     • มีการจัดวางวัสดุอุปกรณ์,เครื่องมือทาง

การแพทย์, ช้ันใส่แบบฟอร์ม/เอกสารเฉพาะที่ใช้

งาน มีปริมาณที่เหมาะสม และจัดวางอย่างเป็น

ระเบียบ สะดวกต่อการหยิบใช้งาน 

     • กรณีเป็นช้ันเอกสาร ให้มีป้ายบอกชนิด

เอกสารเป็นรูปแบบเดียวกัน 

     • กรณีมีถาดเอกสาร หรือช้ันเอกสาร ควรมี

ได้ไม่เกิน 2 ชิ้น หรือตามความเหมาะสมของ

หนา้ที่ปฏิบัติ 

     • กรณีเป็นลิน้ชักใหม้ีป้ายระบุค าว่า “อุปกรณ์

ส านักงาน” รูปแบบเดียวกัน 

  

๒. ของใช้ส่วนตัว 

     • การจัดวางของใช้ส่วนตัว ให้มีการก าหนด

พื้นที่วางของส่วนตัวไม่เกิน 1 ใน 3 ของโต๊ะ

ท างาน และจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย 

     • กรณีเป็นลิ้นชัก ให้ป้ายระบุค าว่า “ของใช้

ส่วนตัว” รูปแบบเดียวกัน 

 ลิน้ชักส่วนตัวจะ

ด าเนนิการตรวจ

และต้องไม่มขีอง

ใช้ส านักงาน

จัดเก็บไว้

(เนื่องจากต้องเป็น

อุปกรณ์ที่เป็น

ส่วนตัวจรงิๆไม่ใช่

อุปกรณ์ที่ใช้

ปฏิบัติงาน) 



ภาพตัวอย่าง มาตรฐาน มี/ไม่มี หมายเหตุ 

3. การจัดเก็บอุปกรณใตโตะ  

     • ใตโตะท างานหรอืเคาทเตอร มีกลองใส 

อุปกรณตางๆ ได ไมเกิน 1 กลอง 

     •  มีถังขยะทั่วไป 1 ใบ 

  

๔. ในภาพรวม หลังปฏิบัติงานโตะท างาน เกาอี้ 

และเคาน เตอรจัดตามมาตรฐาน และความ

สะอาด   เรียบรอย 

  

5. มีผู้รับผดิชอบ   

 

ภาพตัวอย่าง มาตรฐาน มี/ไม่มี หมายเหตุ 

 6.การจัดวางอุปกรณ์บนโต๊ะท างานเค๊า

เตอร์พยาบาล จัดวาง/การจัดเก็บ  ตาม

ความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ห้องตรวจ 

หรืออาจต้องใช้พื้นที่ร่วมกันระหว่างห้อง

ตรวจ จัดวางอย่างเป็นระเบียบและ

สะดวกในการใช้งาน มีความสะอาดและ

เรียบร้อย 

 

จ านวนข้อที่ประเมิน   

คะแนนโดยภาพรวม   

   

  

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. มาตรฐานกลางคอมพิวเตอรตั้งโต๊ะ 

ภาพตัวอย่าง มาตรฐาน มี/ไม่มี หมายเหตุ 

  

 
 

 

1. มีป้ายแสดงบาร์โค้ดบริเวณด้านหลังของ

จอคอมพิวเตอร์ ด้านบนของCPU และด้านบน

ของUPS (ถ้ามี) 

  

2. คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงต้องอยู่ใน

สภาพดี มีสภาพพร้อมส าหรับการใชง้าน 

  

3.  ไม่มี อุ ปกรณ์ที่ ไ ม่ เกี่ ย วข้ องวางบริ เ วณ

คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (กรณีที่ต้อง

เสริมฐานรองจอคอมพิว เตอร์  เพื่ อความ

ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน สามารถใช้ฐานวางที่

มีความแข็งแรง รองรับน้ าหนักได้อย่างเหมาะสม) 

  

4. ไม่ติดกระดาษโน้ต สติ๊กเกอร์หรอืข้อความใดๆ 

บนเครื่องคอมพิวเตอร์ 

  

5. จัดเก็บสายไฟและสายอุปกรณ์ต่อพ่วงให้เป็น

ระเบียบ เช่น ใช้เข็มขัดหรอืกระดูกงู ส่วนสายไฟที่

อยู่บนพื้นอาจใช้เทปกาวติดที่พื้นโดยให้เทปกาวมี

สีใกล้เคียงกับสีพื้น ในกรณีที่จัดเก็บสายไฟต้อง

ไม่มีการปกปิดด้วยอุปกรณ์ใดๆจนสังเกตความ

ผดิปกติไม่ได้ เชน่เอากล่องปิดทับสายไฟ 

  



ภาพตัวอย่าง มาตรฐาน มี/ไม่มี หมายเหตุ 

 

6. สะอาด ไม่มฝีุน่และคราบสกปรก   

7 .  ไ ม่ ว า ง ค อ มพิ ว เ ต อ ร์ ใ น ต า แ ห น่ ง ใ ต้

เครื่องปรับอากาศหรือใกล้น้ าหรือวัสดุอุปกรณ์ที่

มีความชืน้สูง 

  

จ านวนข้อที่ประเมิน   

 

 
คะแนนโดยภาพรวม 

 

 

 

 

 

6. มาตรฐานกลางอุปกรณ์ส านักงาน (โทรศัพท์/พรินท์เตอร์/เครื่องพร้ินท์สติกเกอร์) 

ภาพตัวอย่าง มาตรฐาน มี/ไม่มี หมายเหตุ 

 

1. โทรศัพท์ต้องมีหมายเลขประจ าเครื่อง

แสดงให้เห็นอย่างชัดเจน 

  

2. ให้มีการแสดงหมายเลขติดต่องาน

ภาย ใน โ ร งพยาบาลศู นย์ ก ารแพทย์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดวางบริเวณที่

สะดวกต่อการใช้งาน ในการใช้งานต้องไม่

ติดบนพื้นโต๊ะ สามารถติดที่ฝาผนัง ใส่แผ่น

พลาสติกใสหรือรูปแบบอื่นใดให้เหมาะกับ

การใชง้าน 

  

 3.เครื่องพริ้นเตอร์ เครื่องพริ้นสติ๊กเกอร์ 

มีกระดาษพร้อมใชง้าน และต้องมีเบอร์โทร

ติดต่อช่าง/หน่วยงานผู้รับผิดชอบและระบุ

ชื่อผู้รับผดิชอบประจ าเครื่อง 

  

4. ตัวเครื่องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและ

สะอาดไม่มฝีุน่และคราบสกปรก 

  



ภาพตัวอย่าง มาตรฐาน มี/ไม่มี หมายเหตุ 

5. สายไฟไม่ช ารุดและมีการจัดเก็บอย่าง

เป็นระเบียบ 

  

จ านวนข้อที่ประเมิน   

คะแนนโดยภาพรวม   

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. มาตรฐานกลางนาฬิกา 

ภาพตัวอย่าง มาตรฐาน มี/ไม่มี หมายเหตุ 

 

 

๑. มีการจัดวาง หรือแขวนในต าแหน่งที่

เหมาะสม 

  

๒. นาฬิกาอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ไม่

ช ารุด 

  

๓. เวลาคลาดเคลื่อนไม่เกิน 5 นาที   

๔. สะอาด ปราศจากฝุน่และคราบสกปรก   

5. มีผู้รับผดิชอบ   

จ านวนข้อที่ประเมิน   

คะแนนโดยภาพรวม  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. มาตรฐานกลางตู้น้ าดื่ม 

ภาพตัวอย่าง มาตรฐาน มี/ไม่มี หมายเหตุ 

 

 

 

1.จัดท าป้ายชี้บ่งจุดให้บริการน้ าดื่ม ตู้น้ า

ดื่ม และมผีูร้ับผิดชอบ 

  

2. ตู้น้ าดื่มต้องมีถังพักน้ าทิ้ งหรือท่อ

ระบายน้ าทิ้งที่อยู่ในสภาพสะอาด และ

พร้อมใชง้าน (น้ าไม่ล้นถังพัก) 

  

3. บริเวณตู้น้ าดื่มมีความสะอาด   

4. มีพื้นที่จัดวางแก้วน้ าดื่มหรือกรวย

กระดาษที่เพียงพอกับความต้องการใช้

งานและพร้อมใช ้

  



ภาพตัวอย่าง มาตรฐาน มี/ไม่มี หมายเหตุ 

5. ภาชนะรองรับกรวยกระดาษต้องมีฝา

มิดชิด 

  

จ านวนข้อที่ประเมิน   

คะแนนโดยภาพรวม   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. มาตรฐานกลางตู้เย็น 

ภาพตัวอย่าง มาตรฐาน มี/ไม่มี หมายเหตุ 

  ๑. มีผู้รับผดิชอบ   

๒. สะอาด ไม่มฝีุน่   

๓. สิ่งของในตู้เย็นจัดวางเป็นระเบียบ สะดวกใน

การหยิบใช้ 

  

๔. บนหลังตู้เย็น ให้วางของประดับได้ไม่เกิน 1 

ชิน้ 

  



ภาพตัวอย่าง มาตรฐาน มี/ไม่มี หมายเหตุ 

๔. ท าความสะอาด ละลายน้ าแข็งทุกสัปดาห์   

จ านวนข้อที่ประเมิน   

 

 
คะแนนโดยภาพรวม 

 

 

10. มาตรฐานกลางอ่างล้างมือ  

ภาพตัวอย่าง มาตรฐาน มี/ไม่มี หมายเหตุ 

 

1. อุปกรณ์อยู่ ในสภาพพร้อมใ ช้งาน 

(กรณีช ารุดใหท้ าป้ายระบุบ่งชี้ว่าช ารุดและ

ก าหนดเวลาซ่อมแซม) 

  

2. อุปกรณ์จัดวางในต าแหน่งที่เหมาะสม   

3. แหง้ สะอาด ไม่มคีราบสกปรก   

4. มีผู้รับผดิชอบ   

จ านวนข้อที่ประเมิน   

 คะแนนโดยภาพรวม  

 

 

 

 

 

 

 

11. มาตรฐานกลางถังขยะ 

ภาพตัวอย่าง มาตรฐาน มี/ไม่มี หมายเหตุ 

 ๑. จัดวางในบริเวณที่สามารถใช้งานได้

อย่างสะดวกและไม่กีดขวางทางเดิน 

  



ภาพตัวอย่าง มาตรฐาน มี/ไม่มี หมายเหตุ 

 ๒. แยกขยะ มีป้ายบอกประเภทขยะตาม

หลักIC และสะดวกในการใช้ ได้แก่ ขยะ

ทั่วไป และขยะตดิเชื้อ 

  

๓. ตัวถังมฝีาปิดมดิชดิ   

๔. เก็บขยะทุกวัน และทุกครั้งที่จ าเป็น   

5. มีผู้รับผดิชอบ   

จ านวนข้อที่ประเมิน   

คะแนนโดยภาพรวม  

 

 

12 มาตรฐานกลางตู้เก็บวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ และอุปกรณ์ส านักงาน 

ภาพตัวอย่าง มาตรฐาน มี/ไม่มี หมายเหตุ 

 6 1. มีป้ายชื่อ บอกชนิดอุปกรณ์ตา่งๆอย่างชัดเจน   

2. แยกประเภท หมวดหมู่ จัดเก็บอย่างเป็น

ระเบียบ 

  

3. ตรวจเช็ควันหมดอายุ และจ านวนของอย่าง

สม่ าเสมอ 

  

4. ไม่มขีองมากเกินความจ าเป็น   

5. มีความสะอาด ท าความสะอาดตู้อยู่สม่ าเสมอ   

6. ไม่มกีารจัดเก็บของใชส้่วนตัว   

7. มีผู้รับผดิชอบ   

8. สามารถค้นหาวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

และวัสดุส านักงานในเวลา 30 วินาที 

  

จ านวนข้อที่ประเมิน   

 

 
คะแนนโดยภาพรวม 

 

13. มาตรฐานกลางเครื่องปรับอากาศ/พัดลม 



ภาพตัวอย่าง มาตรฐาน มี/ไม่มี หมายเหตุ 

  1. เครื่องปรับอากาศ/พัดลมอยู่ในสภาพพรอมใช

งาน  

  (กรณีช ารุดใหท้ า

ป้ายระบุบงช้ีวา

ช ารุดและแจ้ง

ผูร้ับผิดชอบในการ

ซ่อม)   

๔. มีผู้รับผดิชอบ พรอมเบอรติดตอ่ช่าง   

จ านวนข้อที่ประเมิน 

  

 

 

คะแนนโดยภาพรวม   

   

  

 

 

 

 

14. มาตรฐานกลางแผงสวิทซไฟ 

ภาพตัวอย่าง มาตรฐาน มี/ไม่มี หมายเหตุ 

  ๑. มีแผนผังบอกต าแหน่งของหลอดไฟใน

ส านักงานที่ถูกต้องและชัดเจน   

  

2. สวิทซ์ไฟอยู่ในสภาพพรอมใชงาน ไม่ช ารุด มี

ความปลอดภัย 

  

3. มีผู้รับผดิชอบ   

จ านวนข้อที่ประเมิน   

 

 
คะแนนโดยภาพรวม 

 

 

 



15. มาตรฐานกลางการดูแลถังดับเพลิง 

ภาพตัวอย่าง มาตรฐาน มี/ไม่มี หมายเหตุ 

  ๑. มีผู้รับผิดชอบส าหรับประสานงานของแผนก

ผูป้่วยนอก 

  

2. ไม่มีสิ่งของกีดขวางการเขาถึงถัง ดับเพลิงใน

ระยะ 50 ซม.  

  

3. มีป้ายแสดงเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินติดต่อ เมื่อ

เกิดไฟไหม้ (075-673392/3392) 

  

จ านวนข้อที่ประเมิน 

  

 

 

คะแนนโดยภาพรวม   

   

   

  

 

 

16. มาตรฐานกลางพื้นห้อง/เพดาน/ฝาผนัง 

ภาพตัวอย่าง มาตรฐาน มี/ไม่มี หมายเหตุ 

  ๑. มีผู้รับผดิชอบ   

๒. สะอาด ไม่มคีราบสกปรก   

๓. พืน้หอ้งไม่เปียกลื่น ไม่มเีศษขยะหลน่ตามพืน้   

๔. บริเวณฝาผนัง เพดาน ไม่มีหยากไย่ ท าความ

สะอาดทุกสัปดาห์ 

  

๔. บริเวณพื้นห้องท าความสะอาด กวาดและถู

ทุกวัน ก่อนและหลังเลิกงาน  

  

จ านวนข้อที่ประเมิน   

 

 
คะแนนโดยภาพรวม 

 



17. มาตรฐานกลางห้องตรวจ 

ภาพตัวอย่าง มาตรฐาน มี/ไม่มี หมายเหตุ 

  ๑. โต๊ะตรวจ  

     มีอุปกรณ์ส าหรับตรวจร่างกาย จัดวางใน

ถาด สแตนเลสอย่างเรียบร้อย และสะอาดพร้อม

ใช้งาน เชน่ ไม้กดลิน้ ไฟฉาย หูฟัง เป็นต้น 

  

2. คอมพิวเตอรตั้งโต๊ะ 

     •  มีป้ายแสดงบาร์โค้ดบริเวณด้านหลังของ

จอคอมพิวเตอร์ ด้านบนของCPU และด้านบน

ของUPS (ถ้ามี) 

     •  คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงต้องอยู่ใน

สภาพดี มีสภาพพร้อมส าหรับการใชง้าน 

     •  ไม่มีอุปกรณ์ที่ไม่ เกี่ยวข้องวางบริเวณ

คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (กรณีที่ต้อง

เสริมฐานรองจอคอมพิว เตอร์  เพื่ อความ

ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน สามารถใช้ฐานวางที่

มีความแข็งแรง รองรับน้ าหนักได้อย่างเหมาะสม) 

     •  ไม่ติดกระดาษโน้ต สติ๊กเกอร์หรือข้อความ

ใดๆ บนเครื่องคอมพิวเตอร์ 

     •  จัดเก็บสายไฟและสายอุปกรณ์ต่อพ่วงให้

เป็นระเบียบ เช่น ใช้เข็มขัดหรือกระดูกงู ส่วน

สายไฟที่อยู่บนพื้นอาจใช้เทปกาวติดที่พื้นโดยให้

เทป 

  

3. อุปกรณ์ส านักงาน (โทรศัพท์/พรินท์เตอร์) 

     •  มีป้ายแสดงผู้รับผดิชอบในการประสานงาน

ติดต่อช่าง/มีหมายเลขประจ าเครื่อง (กรณี

โทรศัพท์ -โทรสาร) /และมีหมายเลขติดต่อ

หนว่ยงานภายนอก 

     •  ตัวเครื่องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและ

สะอาด 

  



ภาพตัวอย่าง มาตรฐาน มี/ไม่มี หมายเหตุ 

     •  สายไฟไม่ช ารุดและมีการจัดเก็บอย่างเป็น

ระเบียบ 

     •  มีกระดาษและกล่องใส่กระดาษพร้อมใช้

งานและจัดให้เป็นระเบียบ 

     •  การจัดวางตัวเครื่องอุปกรณ์ส านักงาน อยู่

ในต าแหน่งที่เหมาะสม สะดวกแก่การใช้งาน และ

มีความปลอดภัย เช่น เครื่องถ่ายเอกสารควรจัด

วางนอกส านักงาน เป็นต้น 

4. เคร่ืองมือ/อุปกรณ์ทางการแพทย์ 

     •  มีวธิีการใชอ้ยู่ในต าแหน่งที่เห็นได้ชัดเจน 

     •  มีการก ากับ ดูแล ตรวจเช็คเครื่องมือและ

หลังใชทุ้กครั้ง 

     •  สะอาด ไม่มีคราบสกปรก สภาพพร้อมใช้

งาน 

     •  จัดเก็บสายไฟและสายของเครื่องมือต่างๆ

อย่างเป็นระเบียบ 

  

 5. เตียงตรวจ 

     •  มีผ้าปูเตียงที่สะอาด ปราศจากคราบฝุ่น 

เรียบร้อย   

     •  การจัดผ้าปูเตียง อุปกรณ์บนเตียงเป็น

ระเบียบ เชน่ หมอน และผา้คลุมตัวผูป้่วย 

     •  ผ้าม่านและราวผ้าม่านสะอาด ปราศจาก

ฝุน่และหยากไย่ 

  

 6. ถังขยะ 

     •  จัดวางในบริเวณที่สามารถใช้งานได้อย่าง

สะดวกและไม่กีดขวางทางเดิน 

     •  แยกขยะ มีป้ายบอกประเภทขยะตามหลัก

IC และสะดวกในการใช้ ได้แก่ ขยะทั่วไปและขยะ

ติดเชือ้      

     •  เก็บขยะทุกวัน และทุกครั้งที่จ าเป็น 

  



ภาพตัวอย่าง มาตรฐาน มี/ไม่มี หมายเหตุ 

     •  ตัวถังมฝีาปิดมดิชดิ 

 7. อ่างล้างมือ 

     •  อุปกรณ์อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน (กรณี

ช ารุดให้ท าป้ายระบุบ่งชี้ว่าช ารุดและก าหนดเวลา

ซ่อมแซม) 

     •  อุปกรณ์จัดวางในต าแหน่งที่เหมาะสม 

     •  แหง้ สะอาด ไม่มคีราบสกปรก 

  

8. มีผู้รับผดิชอบแตล่ะห้องตรวจ   

จ านวนข้อที่ประเมิน  

คะแนนโดยภาพรวม  

 

 

 


