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ส่งคืนอนุกรรมการในวันตรวจประเมิน 
 แบบฟอร์มประเมินตนเองกิจกรรม 5ส คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   (ปรับปรงุ 8 ธ.ค. 58) 

หน่วยงาน..............................................................................…………….…วันท่ีตรวจประเมิน.......................................... 
กลุ่มบริการพยาบาล 

มาตรฐาน รายละเอียด 4 3 2 1 ข้อเสนอแนะ 

1. เคาน์เตอร์
พยาบาล  

1.บริเวณเคาน์เตอร์เป็นระเบยีบ สะอาด ปราศจากฝุ่น      
2.ก าหนดที่วางแบบฟอร์ม/เอกสาร/เวชระเบียนชัดเจน      

 
3.คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ สายไฟ สะอาด ไม่มฝีุ่นพร้อมใช้งานจัดเก็บ
เรียบร้อย                                                                          

     

 4.แบบฟอร์ม/เอกสาร มเีฉพาะที่ใช้งานและปริมาณเหมาะสม      
 5.โทรศัพท ์สายโทรศัพท์  สะอาด  ไม่มีคราบสกปรก      
2. ห้องยา  6.จัดวางยาด้วยระบบ FIFO ไม่มียาหมดอาย ุ      
 7.จัดวางสารน  า  สารละลาย เป็นหมวดหมูด่้วยระบบ FIFO      
 8.ภาชนะทิ งเข็มสะอาด  มีเข็มไม่เกิน ¾ ของภาชนะ      
 9.ถังขยะติดเชื อ มีฝาปดิไม่มีคราบสกปรก      
  10.ห้องยา ตู้ยา ชั นวางยา สะอาด ปราศจากฝุ่นและหยากไย ่      
 11.จัดเก็บยาของผู้ป่วยแยกเฉพาะราย      
 12.อ่างล้างมือสะอาด  ไม่มีคราบ  ไม่ขึ นรา      
3. ห้องผ้า 13.ก าหนดผ้าเป็นหมวดหมู่ และจดัวางอย่างเป็นระเบียบ มีป้ายบอกชัดเจน      
 14.ที่จัดวางผ้า สะอาด ปราศจากฝุ่นและหยากไย ่      

4. ห้อง
หัตถการ/ห้อง
เก็บอุปกรณ์ 

15.วัสดุและเวชภัณฑ์ จัดวางเป็นหมวดหมูต่ามหลัก FIFOไม่หมดอายุ จัดวาง
เรียงเป็นหมวดหมู ่

     

16.บริเวณท าความสะอาดอุปกรณ์ที่ใช้แล้ว ต้องสะอาด แห้ง 
ไม่มีคราบ อ่างล้างมือไม่อุดตัน   

     

 17.เตียงตรวจ พร้อมใช้งานไม่มีคราบเลือด คราบสกปรกอื่นๆ        

 18.ห้องสะอาด ปราศจากฝุ่นและหยากไย ่      

 19.ถังขยะ  แยกประเภทชัดเจน มีฝาปิด ไม่มคีราบสกปรก      
5. เตียงผู้ป่วย
และโต๊ะข้าง
เตียง 

20.เตียงนอน ราวกั นเตียงและที่นอน สะอาด ปราศจากฝุ่น เป็นระเบียบอยู่ใน
แนวเดียวกัน 

     

21.ผ้าม่านและราวสะอาด ปราศจากฝุ่นและหยากไย ่      

22.โต๊ะข้างเตียง สะอาด ปราศจากฝุ่น  และเป็นระเบียบ      

6. ครุภัณฑ์รอ
จ าหน่าย 

23.ระบุวันที่แจ้งจ าหน่าย วันติดตามครั งล่าสุด (ไม่เกิน3เดือน)      

24.ก าหนดพื นที่วางให้ชัดเจน      

 25.จัดวางให้เป็นหมวดหมู ่      

 26.บริเวณที่จัดเก็บ  สะอาด      

7. ห้องหรือ
บริเวณพ้ืนที่
เตรียมอาหาร
ผู้ป่วย 

27.ห้องหรือบริเวณที่เตรียมอาหาร สะอาด ปราศจากฝุ่นและหยากไย ่      
28.ภาชนะและอุปกรณ์ทุกชนิดต้องสะอาด และจัดเก็บให้เป็นระเบียบ ไม่มี
สิ่งของหรืออุปกรณ์ที่ไม่เกี่ยวข้องปะปน 

     

29.ปิดสวิทซ์ไฟ หลังใช้งานทุกครั ง      
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 มาตรฐาน รายละเอียด 4 3 2 1 ข้อเสนอแนะ 

8. ห้อง Pantry 
/ มุมเคร่ืองด่ืม 

30.ตู้เย็นต้องสะอาด ภายในจดัวางของเป็นระเบียบ ไม่มีอาหารเสียหรือ
หมดอายุ หรืออาหารที่รับประทานไม่หมด 

     

31.ภาชนะและอุปกรณ์ทุกชนิดต้องสะอาด และจัดเก็บให้เป็นระเบียบ ไม่มี
สิ่งของหรืออุปกรณ์ที่ไม่เกี่ยวข้องปะปน 

     

 32.ถังขยะมีถุงพลาสติกรองรบัและวางในต าแหน่งที่เหมาะสม  แยกขยะ
เปียก และ Recycle 

     

 33.พื นที่เตรียมอาหารและอุปกรณ์ส าหรับเจา้หน้าท่ี  จัดเก็บเป็นระเบียบ      

 34.วางอาหารในท่ีที่ก าหนด      

9. ห้องพักเวร
แม่บ้าน 

35.เตียงนอน  ที่นอนสะอาดเป็นระเบียบ      

36.ห้องสะอาด ปราศจากฝุ่นและหยากไย ่      

 37.ห้องน  าสะอาด  ไมม่ีคราบสกปรก      

 38.ตู้เสื อผ้า  สะอาด เป็นระเบียบ      

 39กระจก  สะอาด  ไม่มีคราบ      

 40.อุปกรณ์ของใช้ส่วนตัวจัดเก็บเป็นระเบียบ      

10.ห้องน้ า
ผู้ป่วย/
เจ้าหน้าที ่

41.สะอาด แหง้ ปราศจากฝุ่น คราบสกปรก  และกลิ่นเหม็น      

42.อุปกรณ์ในห้องน  า  สะอาด ไมม่ีรา และคราบสกปรก ไม่รั่วซึม      
43.ถังขยะมีฝาปิดมดิชิด      

 44.ห้องน  าผู้ป่วยมีกริ่งเรยีกเจ้าหนา้ที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน      

 45.อุปกรณ์ท าความสะอาดเก็บในที่ท่ีก าหนดและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน      

 46.ก าหนดเจ้าหน้าท่ีรบัผิดชอบควบคุมดูแล ไว้อย่างชัดเจน      

11. ห้องชะล้าง 47.ห้องสะอาด ปราศจากฝุ่นและหยากไย ่      

 48.พื นห้องสะอาด  แห้ง ปราศจากกลิ่นเหม็น/อับ      

 49.โถชะล้างสิ่งปฏิกูลและโถชักโครก สะอาด ไม่มคีราบสกปรก  ไมอุ่ดตัน      

 50.ชั นวางอุปกรณ์และอุปกรณ์ท าความสะอาด แห้ง  สะอาดและจดัเก็บ
อุปกรณ์เป็นหมวดหมู่ สภาพพร้อมใช้งาน 

     

 51.ถังขยะมีฝาปิด ไม่มีคราบสกปรก      

12. การป้องกัน
อัคคีภัย 

52.มีระบบป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า (เช่น  ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าหลังเลิก
ใช้งาน) 

     

 53.มีแผนผัง/ป้ายแสดงเส้นทางหนีไฟติดไว้เห็นได้ชัดเจน      

 54.ประตูและเส้นทางหนีไฟไม่มสีิง่กีดขวาง      

 55.อุปกรณ์ดับเพลิงปราศจากฝุ่นและหยากไย ่      

 56.ประตูตูเ้ก็บอุปกรณ์ดับเพลิงสามารถเปดิและหยิบใช้ไดส้ะดวก      

 57.มีค าแนะน าการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง      

 58.อุปกรณ์ดับเพลิงไดร้ับการตรวจสภาพทุก 3 เดือน      
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13. การท าแผน 
5ส 

59.มีการจัดท าแผนการด าเนินการ และแบ่งพื นที่และ
ก าหนดผูร้ับผดิชอบในการด าเนินงาน ให้ครอบคลุมทุกพื นที ่

     

 60.มีหลักฐานการท ากิจกรรม 5ส อยา่งสม่ าเสมอและ
ต่อเนื่อง เช่น มี กก.5ส ประจ าหนว่ยงานมาตรวจสอบ มีการ
ลงบันทึกจัดให้มีการท ากจิกรรม 5ส อย่างสม่ าเสมอ และ
ต่อเนื่อง 

     

 
หมายเหตุ : ในภาพรวมท่านคิดว่าหน่วยงานของท่านได้ ..............คะแนน (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)     

ลงช่ือ.................................................................ผู้ประเมิน     ลงช่ือ...........................................................................ผู้ประเมิน 
ลงช่ือ.................................................................ผู้ประเมิน ลงช่ือ...........................................................................ผู้ประเมิน 
ลงช่ือ.................................................................ผู้ประเมิน ลงช่ือ...........................................................................ผู้ประเมิน 
 วันท่ีประเมิน……………………………………………………………………….     

เกณฑ์การให้คะแนน 

4 = ปฏิบัตไิด้  >  95 %  ของรายข้อ 3 = ปฏิบัตไิด้ 87.5 – 94.9 % ของรายข้อ 

2 = ปฏิบัตไิด้ 80.0 – 87.4 %  ของรายข้อ 1 = ปฏิบัตไิด ้< 80 %  ของรายข้อ 

หมายเหตุ  หากประเมินไมไ่ด้ ไม่ตอ้งให้คะแนนและไม่น าหัวข้อนั นไปเป็นตัวหาร 

ข้อเสนอแนะโดยรวม 

จุดเด่นของหน่วยงาน.................................................................................................................................................................. 

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

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

ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ.. .......................................................................................................................................... 

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

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

 
 


