
 
แบบการตรวจประเมินดานอนามัยสิ่งแวดลอม 

(การตรวจมาตรฐานคุณภาพบริการในสถานพยาบาลประเภทที่รับผูปวยไวคางคืน พ.ศ……………..) 
 

โรงพยาบาล................................................................................................................................................... จํานวน........................เตียง 
 ขนาดของโรงพยาบาล     โรงพยาบาลขนาดเล็ก      โรงพยาบาลขนาดกลาง      โรงพยาบาลขนาดใหญ 

 ลักษณะสถานพยาบาล  
 โรงพยาบาลท่ัวไป      โรงพยาบาลทันตกรรม                     โรงพยาบาลกายภาพบําบัด          
 โรงพยาบาลการการแพทยแผนไทย           โรงพยาบาลการแพทยแผนไทยประยุกต               โรงพยาบาลการพยาบาลและการผดุงครรภ                 
 โรงพยาบาลเฉพาะประเภทผูปวย             โรงพยาบาลเฉพาะทาง..........................................................................................................................................      
  

สวนท่ี ๑ ขอมูลท่ัวไป 
        1.   จํานวนอาคาร.......... หลัง  อาคาร............................มี...........ชั้น, อาคาร ........................มี............. ชั้น 
               อ่ืนๆ ................................................................................................................................................. 
        2.   ปริมาณผูมารับบริการ และญาติ...........................................คน/วัน 
               2.1 ผูมารับบริการ.............................คน/วัน     2.2  ญาติ................................คน/วัน 
 

สวนที่ ๒ เกณฑการตรวจประเมินมาตรฐานดานอนามัยสิ่งแวดลอม 
โปรดทําเครื่องหมาย   ลงในชองผลการตรวจกรณีท่ีจัดใหมีบางสวน/ไมมีเลย และชองไมมีหากกรณีท่ีพบวาอาจเปนอันตรายตอผูใหบริการ และผูรับบริการให
บันทึกในชองขอเสนอแนะใหปรับปรุงแกไขโดยกําหนดเวลาตามความเหมาะสม 

เกณฑการตรวจประเมิน แหลงขอมูล 
    ผลการตรวจ 

ขอเสนอแนะ 
มี มีบางสวน ไมมี 

1. บริเวณภายนอกรอบๆ อาคาร 
    1.1  สภาพแวดลอมโดยท่ัวไปสะอาดเปนระเบียบสวยงาม 
    1.2  มีการปองกันมลภาวะรบกวนจากภายในและภายนอก 

(1)  มีฉากบังตา/ฉากก้ันเสียงจากการ จราจรภายใน/ภายนอก 
                    สถานพยาบาล  
           (2)  มีการกันการสะทอนของแสงของกระจกของอาคาร 
           (3)  มีระบบการปองกันเสียงดัง  ไอน้ํา ควันไฟ รังสีท่ีเกิดจาก 

- สังเกต 
- สังเกต, สอบถาม 
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เกณฑการตรวจประเมิน แหลงขอมูล 
    ผลการตรวจ 

ขอเสนอแนะ 
มี มีบางสวน ไมมี 

                 กิจกรรมของสถานพยาบาล 
    1.3  มีการปฏิบัติตามมาตรการท่ีกําหนดในรายงานผลกระทบ 

                 สิ่งแวดลอม 
 

 
-  ตรวจสอบจากรายงานการปฏบิัติงาน

ท่ีตองจัดทําสงกระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติฯ ทุก 3 เดือนหรือ ทุก 6 
เดือน  

-   ตรวจดูผัง,แบบแปลน และ
จํานวนเตียงวามีการตอเติมหรือ
ขยายหรือไม 

 

    

 2. ภายในอาคาร 
 2.1 มีการระบายอากาศดี มีชองระบายอากาศไมนอยกวาหนึ่งในสิบ 
       ของพ้ืนท่ีหองหรือมีระบบระบายอากาศอ่ืนท่ีมีสมรรถภาพทดแทน 

 ⊕   หองผาตัด 

 ⊕   หอผูปวยใน 

 ⊕   แผนกผูปวยนอก 

 ⊕   หองฉุกเฉิน 

 ⊕   หองพักบุคลากรในโรงพยาบาล 
 2.2 มีแสงสวางเพียงพอ 

       ⊕   หองผาตัด 

 ⊕   หอผูปวยใน  

            ⊕   แผนกผูปวยนอก 

            ⊕   หองฉุกเฉิน 
2.3  มีการควบคุมแหลงกําเนิดเสียงภายในโรงพยาบาลไมใหรบกวน 
       ตอผูปวยและบุคลากร  

 

  
-  สังเกต,  ตรวจสอบ 
 
 
 
 
 
 
 
-  สังเกต,  ตรวจสอบ 
 
 
 
 
-  สังเกต, ตรวจสอบ 
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เกณฑการตรวจประเมิน แหลงขอมูล 
    ผลการตรวจ 

ขอเสนอแนะ 
มี มีบางสวน ไมมี 

2.4 มีอุปกรณดับเพลิงเพียงพอตองติดตั้ งใหสู งจากระดับพ้ืน 
      อาคารไมเกิน 1.5 เมตร มองเห็นไดงายและมีการตรวจสอบ 
      อุปกรณเปนประจํา 
 

- สอบถามผูปวยและบุคลากรท่ีแผนก
นั้น, สังเกต/ตรวจสอบ 

    

3. การจัดการหองสวมและส่ิงปฏิกูล 
    3.1 พ้ืน ผนัง เพดาน โถสวม ท่ีกดโถสวม โถปสสาวะ ท่ีกดโถปสสาวะ 
          สะอาด ไมมีคราบสกปรก อยูในสภาพดีใชงานได 
    3.2 น้ําใชสะอาด เพียงพอ  และไมมีลูกน้ํายุง ภาชนะเก็บกักน้ํา ขันตัก 
           น้ํา สะอาด อยูในสภาพดี  ใชงานได 
    3.3 กระดาษชําระเพียงพอตอการใชงานตลอดเวลาท่ีเปดใหบริการ 
          (จําหนายหรือบริการฟรี ) หรือมีสายฉีดน้ําชําระท่ีสะอาดอยูใน 
          สภาพดี ใชงานได 

  3.4 อางลางมือ กอกน้ํา กระจก สะอาดไมมีคราบสกปรก อยูในสภาพดี 
        และใชงานได 
3.5 สบูลางมือ พรอมใหใชตลอดเวลาท่ีเปดใหบริการ โดยสบูลาง 
       มือควรอยูในภาชนะใสสบูโดยเฉพาะ ถาเปนสบูเหลว ท่ีกดสบู 
       ตองใชงานได 

  3.6 ถังรองรับมูลฝอย สะอาด มีฝาปด อยูในสภาพดี ไมรั่วซึม ตั้งอยู 
         ในบริเวณอางลางมือหรือบริเวณใกลเคียง 
3.7 มีการระบายอากาศดี  ไมอับชื้นและไมมีกลิ่นเหม็น 
3.8 สภาพทอระบายสิ่งปฏิกูลและถังเก็บกักไมรั่ว แตก หรือชํารุด 
        ไมพบรอยแตกราวของทอ ถังเก็บกัก และฝาปดบอเก็บกักสิ่ง 
       ปฏิกูล 
3.9  จัดใหมีการทําความสะอาด และระบบการควบคุมตรวจตราเปน 
       ประจํา 

    3.10 จัดใหมีสวมนั่งราบสําหรับผูพิการ ผูสูงวัย หญิงตั้งครรภ และ 
   ประชาชนท่ัวไปอยางนอยหนึ่งท่ี  โดยมีลักษณะดังนี้ 

 
- สังเกต 
 
- สังเกต 
 
- สังเกต 
 
 
- สังเกต 
 
- สังเกต 
 
 
- สังเกต 
 
- สังเกต 
- สังเกต 
 
 
- สังเกต 
 
- สังเกต, สอบถาม 
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เกณฑการตรวจประเมิน แหลงขอมูล 
    ผลการตรวจ 

ขอเสนอแนะ 
มี มีบางสวน ไมมี 

            3.10.1 หองสวมพรอมใชงานตลอดเวลาท่ีเปดใหบริการ 
         3.10.2 มีหองสวมแยกชาย หญิง สําหรับผูปวยใน ผูปวยนอก 
                    และเจาหนาท่ี โดยมีปายหรือสัญลักษณท่ีชัดเจน 
         3.10.3 ประตู ท่ีจับเปด – ปด และท่ีล็อคดานใน สะอาดอยูใน 
                    สภาพดี ใชงานได 
         3.10.4 พ้ืนหองสวมแหง 

           3.10.5  แสงสวางเพียงพอสามารถมองเห็นไดท่ัวบริเวณ 

- สังเกต 
- สังเกต 
 
- สังเกต 
 
- สังเกต 
- สังเกต 
 

    

4. การควบคุมสัตว แมลงพาหะนําโรค 

    4.1 ไมพบตัวหรือรองรอยของสัตว/ แมลงพาหะนําโรค  
    4.2 สถานพยาบาลมีระบบการตรวจสอบ และควบคุมสัตวและแมลง 
            พาหะนําโรค 

    4.3 สารกําจัดแมลงตองไดรับอนุญาต และข้ึนทะเบียนกับ อย. 
4.4 ไมเลี้ยงสัตวในสถานพยาบาล ยกเวน เพ่ือการทดลองท่ีมี 
       มาตรการควบคุม และการเลี้ยงปลาสวยงาม 
4.5 หามผูใชบริการนําสัตวเลีย้งเขามาในสถานพยาบาล       

 
-  สังเกต, สอบถาม 
-  เอกสาร, สอบถาม 
 
-  สังเกต,  สอบถาม 
 
-  สังเกต 
-  สังเกต 
 

    

5. การจัดการมูลฝอย 
    5.1 การจัดการมูลฝอยติดเชื้อตามกฎกระทรวงวาดวยการกําจัดมูล 

        ฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
           ๕.๑.๑ มีการแตงตั้งเจาหนาท่ีซ่ึงมีคุณสมบัติสําเร็จการศึกษาไมต่ํา 
                        กวาปริญญาตรีหรือเทียบเทาในสาขาวิทยาศาสตรในดาน 
                        สาธารณสุข สุขาภิบาล ชีววิทยา และวิทยาศาสตรการแพทย 
                        ดานใดดานหนึ่ง เพ่ือเปนผูรับผิดชอบดูแลระบบการเก็บ ขน 
                        และกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ      

๕.๑.๒ ผูปฏิบัติงานเคลื่อนยายและกําจัดมูลฝอยติดเชื้อไดรับการ 
                        อบรมหลักสูตรการปองกัน และระงับการแพรเชื้อ หรือ         

 
 
 
- สอบถาม 
 
 
 
 
- สอบถาม 
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เกณฑการตรวจประเมิน แหลงขอมูล 
    ผลการตรวจ 

ขอเสนอแนะ 
มี มีบางสวน ไมมี 

            อันตรายท่ีอาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อตามประกาศกระทรวง 
                         สาธารณสุข 

  ๕.๑.๓ มีการแยกมูลฝอยติดเชื้อออกจากมูลฝอยอ่ืน  ๆณ แหลงกําเนิด 
  ๕.๑.๔ มีการแยกมูลฝอยติดเชื้อระหวางวัสดุมีคม และวัสดุไมมีคม 
  ๕.๑.๕ ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อประเภทวัสดุมีคมมีลักษณะเปน 

                     กลอง หรือถังท่ีทําดวยวัสดุแข็งแรง ทนทานตอการแทงทะลุ 
            และการกัดกรอนของสารเคมี มีฝาปดมิดชิดและปองกันการ 
            รั่วไหลของของเหลวภายในได 
  ๕.๑.๖ ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อประเภทวัสดุไมมีคมมีลักษณะ 
             เปนถุงสีแดงทึบแสงทําจากพลาสติกหรือวัสดุอ่ืนท่ีมีความ 
              เหนียวไมฉีกขาดงาย ทนทานตอสารเคมีการรับน้ําหนัก  
              กันน้ําได ไมรั่วซึม และไมดูดซึม 

๕.๑.๗ มีเครื่องหมายและคําเตือนท่ีบงบอกใหบุคคลท่ัวไปทราบ 
         วาเปนภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ 
๕.๑.๘ มูลฝอยติดเชื้อประเภทวัสดุไมมีคมบรรจุไมเกิน ๒ ใน ๓  

                      สวนของถุงและมัดปากถุงดวยเชือกหรือวัตถุอ่ืนใหแนน 
๕.๑.๙ มูลฝอยติดเชื้อประเภทวัสดุมีคม บรรจุไมเกิน ๓ ใน ๔ 

                    สวนของกลอง 
  ๕.๑.๑๐ ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ (ถุงแดงและกลอง 

                      ใส มูลฝอยติดเชื้อ) มีการใชงานเพียงครั้ งเดียวและ 
                      ทําลายพรอมกับการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ 
          ๕.๑.๑๑  ผูปฏิบัติงานเคลื่อนยายมูลฝอยติดเชื้อสวมอุปกรณ 
                      ปองกันอันตรายสวนบุคคลประกอบดวย ถุงมือยาง 
                      หนา ผากันเปอน ผาปดปากปดจมูกและรองเทาพ้ืน 
                      ยางหุมแขง ในขณะปฏิบัติงาน 
 
 

 
 
- สอบถาม 
- สอบถาม 
-  สังเกต 
 
 
 
-  สังเกต 
 
 
 
-  สังเกต 
 
- สังเกต, สอบถาม 
 
- สังเกต, สอบถาม 
 
- สังเกต, สอบถาม 
 
 
- สังเกต, สอบถาม 
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เกณฑการตรวจประเมิน แหลงขอมูล 
    ผลการตรวจ 

ขอเสนอแนะ 
มี มีบางสวน ไมมี 

         ๕.๑.๑๒  ใชรถเข็นเคลื่อนยายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ ยกเวน 
                     กรณีท่ีมีมูลติดเชื้อเกิดข้ึนนอย 

๕.๑.๑๓  มีการกําหนดเวลาและเสนทางการเคลื่อนยายมูลฝอย 
                      ติดเชื้อท่ีแนนอน 

๕.๑.๑๔ มีการทําความสะอาดรถเข็นและอุปกรณในการ 
                      ปฏิบัติงานทุกวันในบริเวณท่ีจัดไวเฉพาะ และน้ําเสีย 
                      ท่ีเกิดจากการลางทําความสะอาดตองเขาสูระบบ 
                      บําบัดน้ําเสีย 

  ๕.๑.๑๕ ลักษณะของรถเข็นท่ีใชเคลื่อนยายมูลฝอยติดเชื้อ 
              - มีพ้ืนและผนังทึบทําดวยวัสดุท่ีทําความสะอาดไดงาย 

                         ดวยน้ําและมีฝาปดมิดชิดปองกันสัตวและแมลงนําโรคได 
   - มีขอความสีแดงท่ีรถวา “รถเข็นมูลฝอยติดเช้ือหาม 

                       นําไปใชในกิจการอ่ืน” 
              - มีอุปกรณ/เครื่องมือสําหรับเก็บมูลฝอยติดเชื้อในกรณี 

                          ท่ีตกหลนประจํารถเข็น 
   ๕.๑.๑๖ สถานท่ีพักรวมมูลฝอยติดเชื้อ 

           - เปนหองหรืออาคารเฉพาะ แยกจากอาคารอ่ืนและอยู 
                          ในท่ีท่ีสะดวกตอการขนมูลฝอยไปกําจัด 

         - พ้ืนและผนังเรียบ ทําความสะอาดไดงายและมีการ 
                         ปองกันสัตวและแมลงพาหะนําโรค 

         - มีขนาดเพียงพอสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไดอยาง 
                       นอย 2 วัน 

             -  มีระบบปองกันบุคคลท่ัวไปไมใหสามารถท่ีจะเขาไป 
                        ในท่ีพักรวมมูลฝอยติดเชื้อได 

       - มีรางหรือทอระบายน้ําเสียเชื่อมตอกับระบบบําบัดน้ําเสีย 
       - มีขอความเปนคําเตือนขนาดสามารถเห็นไดชัดเจนวา 

                           “ท่ีพักรวมมูลฝอยติดเช้ือ” ไวท่ีหนาหองหรือหนาอาคาร             

- สังเกต, สอบถาม 
 
- สังเกต ,สอบถาม 
 
- สังเกต, สอบถาม 
 
 
 
- สังเกต/สอบถาม 
 
 
 
 
 
 
- สังเกต/สอบถาม 
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เกณฑการตรวจประเมิน แหลงขอมูล 
    ผลการตรวจ 

ขอเสนอแนะ 
มี มีบางสวน ไมมี 

๕.๑.๑๗ การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ 

� กรณีดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อเอง 
                   - ไดรับความเห็นชอบจากราชการสวนทองถ่ินให 

                              ดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อได 
                - ผูปฏิบัติงานในการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อมีการ 

                              สวมอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลขณะ 
                              ปฏิบัติงาน 

                    - กําจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยเผาในเตาเผาชนิด ๒ หอง 
                               เผาท่ีสามารถควบคุมอุณหภูมิในหองเผามูลฝอย 
                               และหองเผาควันใหอยูไมต่ํากวา ๗๖๐ และ  

                      ๑,๐๐๐  องศาเซลเซียส ไดตามลําดับหรือวิธีการ 
                       ทําลายเชื้อดวยไอน้ําซ่ึงตองตรวจสอบมาตรฐาน 
                       ทางชีวภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข  
                       เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการตรวจสอบมาตรฐาน 
                       ทางชีวภาพในการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

� กรณีใหผูอ่ืนกําจัดให 
             - มีหนังสือ/เอกสารแสดงชื่อหนวยงานท่ีรับมูลฝอย 

                                 ติดเชื้อไปกําจัดท่ีไดรับอนุญาต และแสดงชื่อ 
                                 สถานท่ีกําจัดท่ีเชื่อไดวามีการกําจัดมูลฝอยติด 
                              เชื้อดวยวิธีท่ีถูกตอง 

            - มีการใชงานเอกสารกํากับการขนสงมูลฝอยติดเชื้อ 
                           ( คํ าสั่ งกระทรวงสาธารณสุ ข ท่ี  1852/2556) 
                           และดําเนินการขนมูลฝอยติดเชื้อเปนไปตามขอ 
                           กําหนดในกฎกระทรวงวาดวยการกําจัดมูลฝอย 
                           ติดเชื้อ พ.ศ. 2545 

5.2 การจัดการมูลฝอยท่ัวไป  
          ๕.๒.๑ จัดใหมีภาชนะคัดแยกมูลฝอยตามประเภทของมูลฝอย 

- สังเกต/ สอบถาม/  ดูหลักฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- สังเกต/สอบถาม  
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เกณฑการตรวจประเมิน แหลงขอมูล 
    ผลการตรวจ 

ขอเสนอแนะ 
มี มีบางสวน ไมมี 

                   เชน มูลฝอยรีไซเคิล  
๕.๓ การจัดการมูลฝอยท่ีเปนพิษหรืออันตราย 

๕.๓.๑ จัดใหมีภาชนะคัดแยกมูลฝอยท่ีเปนพิษหรืออันตราย 
                    ณ แหลงกําเนิด 

๕.๓.๒ ผูปฏิบัติงานตองสวมอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล 
                    ขณะปฏิบัติงาน 

๕.๓.๓ มีการกําหนดเสนทางและเวลาในการเคลื่อนยายมูลฝอย 
                    ท่ีเปนพิษหรืออันตรายอยางชัดเจนมีการเก็บรวบรวม 
                    มูลฝอยสงไปกําจัดอยางสมํ่าเสมอตามวันเวลาท่ีกําหนด 
                    ไมใหเกิดการสะสมหรือมูลฝอยตกคาง 

 

 
- สังเกต/สอบถาม  
 

    

6.  การจัดการระบบบําบัดน้ําเสีย 
     ขอมูลท่ัวไป  
     ระบบบําบัดน้ําเสียชนิด ............................................................ 
     ขนาดความสามารถรับน้ําเสีย .....................................ลบ.ม./วัน  
     6.1 พ้ืนท่ีแยกเป นสัดส วนบริเวณรอบๆ สะอาด มีการระบาย 
           อากาศดี ไมมีกลิ่นเหม็นหรืออับ มีแสงสวาง และ อุณหภูมิท่ี 
            เหมาะสม ปลอดภัยตอการปฏิบัติงาน   
     6.2 ตรวจวิเคราะหน้ําท้ิงอยางสมํ่าเสมอ อยางนอย 4 เดือนตอครั้ง 
            และคุณภาพน้ําผานเกณฑมาตรฐาน  
     6.3 มีการบันทึกผลการควบคุม และบํารุงรักษาและรายงานผูบริหาร   
     6.4 มีผู รับผิดชอบโครงการและมีความเขาใจในการดูแลบํารุง 
           รักษาระบบบําบัดน้ําเสีย   
     6.5 ตะกอนสวนเกินจากระบบบําบัดน้ําเสียชนิดระบบเลี้ยงตะกอน 
            ตองมีการกําจัดเปนครั้งคราว   
     6.6 มีการควบคุมการฆาเชื้อโรคในน้ําท้ิง  
     6.7 น้ําเสียจากหองครัวควรมีบอดักไขมันหรือมีการดักเศษอาหาร 

 
 
- สอบถาม, สังเกต 
- เอกสาร 
- สังเกต, สอบถาม 
 
 
- หลักฐาน, ผลวิเคราะห 
 
- บันทึก, รายงาน 
- สอบถาม 
 
- ตรวจสอบหลักฐาน, สอบถาม 
 
- สอบถาม, สังเกต 
- สอบถาม, สังเกต 
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เกณฑการตรวจประเมิน แหลงขอมูล 
    ผลการตรวจ 

ขอเสนอแนะ 
มี มีบางสวน ไมมี 

             และไขมันกอนปลอยลงสู ระบบบําบัดน้ําเสียและมีการตักเศษ 
             อาหารและไขมันเปนประจํา 

๖.๘ รายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสียตามมาตรา 
           ๘๐ แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม 
           แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยจัดทําบันทึกรายละเอียดตามแบบ 
           ทส.๑ เก็บไว ณ สถานท่ีตั้ง แหลงกําเนิด มลพิษ เปนระยะเวลา 
           ๒ ป และจะตองจัดทํารายงานสรุปตามแบบ ทส. 2 เสนอตอ 
           เจาพนักงานทองถ่ินภายในวันท่ี ๑๕ ของเดือนถัดไป 

 

 
 
- สอบถาม, หลักฐาน 

    

7. การซักฟอก 

    �  ทําเอง 

    �  จางบุคคลภายนอก 
    
 
   7.1 โรงซักฟอกแยกเปนสัดสวน มีระบบระบายอากาศ แสงสวาง 
          และระบบระบายน้ําท่ีดีและการควบคุมการฟุงกระจายฝุน 
          ละออง 
    7.2  มีระบบการทําความสะอาดเสื้อผาวัสดุตางๆ ดวยวิธีการท่ี 
            สามารถทําลายเชื้อไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  7.3 ผูทําหนาท่ีซักฟอก หรือผู ท่ีคัดแยกผา ตองไดรับการปองกัน 

          ตนเองจากอันตรายตางๆ 
7.4  เครื่องอบไอน้ํา มีฉนวนกันความรอนหุม 
7.5  พาหนะท่ีนําสงผาท่ีสะอาด และผาสกปรกตองแยกกัน 
7.6  มีระบบระบายน้ําท่ีดี และมีการบําบัดเบื้องตนกอนระบาย 
       น้ําลงสูระบบบําบัดน้ําเสีย 
 

 

 
 
- จางบุคคลภายนอกตองไดรับอนุญาต
จากสวนราชการตาม พรบ.สาธารณสุข 
และมีคุณภาพตาม 7.1 ถึง 7.6 
-  สังเกต 
 
 
-  สอบถาม 
 
-  สังเกต 
 
-  สอบถาม,  สังเกต 
-  สอบถาม 
- สอบถาม,  สังเกต 
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เกณฑการตรวจประเมิน แหลงขอมูล 
    ผลการตรวจ 

ขอเสนอแนะ 
มี มีบางสวน ไมมี 

8. การดําเนินงานดานอาชีวอนามัย 
    8.1 จัดใหมีการตรวจประเมินสภาพแวดลอมการทํางาน ตรวจสอบ 

   ความปลอดภัยในการทํางาน โดยเจาหนาท่ีความปลอดภัย/ 
   คณะกรรมการความปลอดภัย ฯลฯ  

    8.2 จัดใหมีการตรวจสุขภาพผูปฏิบัติงาน (ตรวจสุขภาพท่ัวไป , ตรวจ 
           สุขภาพตามปจจยัเสี่ยง) โดยเนนลักษณะงานท่ีผูปฏิบตัิงานตอง 
           เสีย่งท้ังผูเขาทํางานใหม และผูท่ีทํางานไปแลวเปนระยะๆ กลุม 
           พิเศษ เชน หญิงตั้งครรภ 
 

 
-  แผนการควบคุม ระยะเวลา และ

รายงานการตรวจประเมินเอกสาร 
    รายงานการ ตรวจสอบสภาพ 
    แวดลอมการทํางาน 
-  บันทึกการประชุม,  สอบถาม, 
   เอกสาร การตรวจสุขภาพ, แผนการ 
   เฝาระวังสุขภาพบุคลากรรายบุคคล 
     

    

9. ระบบน้ําอุปโภคบริโภค 

    9.1 มีน้ําอุปโภค บริโภค ปริมาณเพียงพอ 

    9.2 มีบริการน้ําดื่ม น้ําปรุง ประกอบอาหารท่ีสะอาดและถูกสุขลักษณะ 

    9.3 มีการตรวจสอบคุณภาพน้ําดื่ม 

          - การปนเปอนโคลิฟอรมแบคทีเรียอยางนอยเดือนละครั้ง 

          - ตรวจวิเคราะหน้ําอุปโภค บริโภคตามเกณฑคุณภาพน้ําบริโภค 
              ท้ังดานกายภาพดานเคมี และดานชีวภาพ ทางหองปฏิบัติการ 
              ท่ีไดมาตรฐาน อยางนอยปละ 1 ครั้ง โดยใหเปนไปตามมาตรฐาน 
              ของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (กรณีน้ํ าดื่มใน 
            ภาชนะบรรจุปดสนิท) หรือ ตองมีคุณภาพไมต่ํากวาเกณฑ 
            คุณภาพน้ําบริ โภคท่ีกรมอนามัยกําหนด (กรณีน้ําอุปโภค 
           บริโภคท่ีไมไดบรรจุอยูในภาชนะปดสนิท) 
 
 
 
 
 

 

 
- สอบถาม  
- สังเกต, ตรวจสอบบันทึกเรื่องรองเรียน 
-  สุมตัวอยางจากจุดตางๆท่ีใหบริการ 
   ผูปวย, แผนการตรวจสอบระยะเวลา  
   และรายงานผลการตรวจสอบและ 
   การแกไขปญหา 
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    ผลการตรวจ 

ขอเสนอแนะ 
มี มีบางสวน ไมมี 

10. การสุขาภิบาลอาหาร 
      ประเภทของการจัดบริการอาหารใหกับผูปวยในโรงพยาบาล  

 โรงพยาบาลจัดดําเนินการเอง 
 ใหบุคคลภายนอกเขามาจัดดําเนินการ 
 รับบริการอาหารจากภายนอกโรงพยาบาล  
 อ่ืนๆ โปรดระบุ .......................................................................... 

10.1 บริเวณท่ีเตรียม-ปรุงอาหาร 
    10.1.1 สะอาด เปนระเบียบจัดเปนสัดสวน มีแสงสวาง 

                         เพียงพอ ไมอับ ทึบ ไมมีมลภาวะรบกวน   
    10.1.2  พ้ืน ผนัง เพดาน ทําดวยวัสดุท่ีทําความสะอาดงาย  

                        มีสภาพดี และสะอาด 

   10.1.3 โตะเตรียมปรุงอาหาร และผนังบริเวณเตาไฟตองทําดวย 
                        วัสดุท่ีทําความสะอาดงาย เชน สแตนเลส กระเบื้อง   

                 มีสภาพดี และสูงจากพ้ืนอยางนอย 60 ซม.         
            10.1.4 บริเวณท่ีเตรียมปรุงอาหาร มีการระบายอากาศรวม 
                        ท้ังกลิ่น และควันจากการทําอาหารไดดี เชน มีปลอง 

         ระบายควัน หรือพัดลมดูดอากาศท่ีใชการไดดี 
10.1. บริเวณท่ีเตรียมปรุงอาหารมีการปองกันสัตวและ 

        แมลงพาหะนําโรค   
               10.1.6 บริเวณท่ีเตรียมอาหารท่ีใหทางสายยาง แยกเปน        

            สัดสวน และสามารถปองกันการปนเปอนได 
10.2 ตัวอาหาร-น้ําดื่ม และเครื่องดื่ม  

              10.2.1 อาหารและเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิทตองมี 
                         เครื่องหมายแสดงการไดรับอนุญาตท่ีถูกตองจาก 
                         สํานักงาน คณะกรรมการอาหารและยาเก็บเปน 
                         ระเบียบวางสูงจากพ้ืนอยางนอย 30 ซม.   
 

 
- การรับบริการอาหารจากบุคคล 
   ภายนอกตองไดรับอนุญาต 
   จากสวนราชการตาม พรบ. 
   การสาธารณสุข และมีคุณภาพตาม 
   ขอ 10.1 -  10.5 
 
- สังเกต 
 
- สังเกต 
 
- สังเกต 

 
 
- สังเกต 
 
 
 

- สังเกต 
 

-  สังเกต, สอบถาม 
 
 

-  สังเกต,  สอบถาม 
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10.2.2 อาหารสด เชน เนื้อสัตว ผักสด ผลไม และอาหารแหง 

           มีคุณภาพดีแยกเก็บเปนระเบียบ วางสูงจากพ้ืน 

           อยางนอย 60 ซม. หรือเก็บในตูเย็น 

10.2.3 หองเย็นหรือตูเย็นเก็บอาหารมีขนาดท่ีเพียงพอจัดแยก 

            เปนสัดสวนตามประเภทของอาหารเปนระเบียบ 

           และสะอาด 

       10.2.4 อาหารท่ีปรุงสําเร็จแลว เก็บในภาชนะท่ีสะอาดท่ีมี 
                   การปกปด วางสูงจากพ้ืนอยางนอย 60 ซม. 
       10.2.5 การลําเลียงอาหารท่ีปรุงสําเร็จแลวและภาชนะใส 
                   อาหารไปยังท่ีตางๆ ตองมีการปกปดใหมิดชิด 

       10.2.6 เครื่องดื่ม น้ําผลไมตองสะอาดใสในภาชนะท่ีสะอาด 

                   มีฝาปด และมีกอกหรือทางเทรินน้ํา และวางสูง 

                   จากพ้ืนอยางนอย 60 ซม. 
       10.2.7 มีการปองกันสารเคมีหรือวัสดุท่ีอาจเปนอันตรายไม 
                   ใหปนเปอนกับอาหาร,ภาชนะ, อุปกรณ ตลอดจน 
                   พ้ืนผิวท่ีสัมผัสอาหาร 
10.3 ภาชนะอุปกรณ 

10.3.1  ภาชนะอุปกรณ เชน จาน ชาม ชอน สอมตองทํา 

            ดวยวัสดุท่ีไมเปนอันตราย 

10.3.2 ภาชนะอุปกรณสําหรับผูปวยท่ีสามารถแพรเชื้อโรค 

           ไดทางเสมหะน้ํามูก น้ําลาย ตองแยกลางโดยเฉพาะ 
10.3.3 ลางและเก็บภาชนะอุปกรณดวยวิธีการท่ีสามารถทํา 

            ความสะอาดกําจัดและปองกันเชื้อโรคไดอยางมี 

           ประสิทธิภาพ      
10.3.4 เขียงตองมีสภาพดี สะอาด แยกใชตามประเภทของ 

           อาหาร 

-  สังเกต,  สอบถาม 
 
 
-  สังเกต,  สอบถาม 
 
 

-  สังเกต,  สอบถาม 
 

-  สังเกต,  สอบถาม 
 
 

-  สังเกต,  สอบถาม 
 
 

-  สังเกต,  สอบถาม 
 
 
 

-  สังเกต,  สอบถาม 
 

-  สังเกต,  สอบถาม 
 
 

-  สังเกต,  สอบถาม 
 
 

-  สังเกต,  สอบถาม 
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เกณฑการตรวจประเมิน แหลงขอมูล 
    ผลการตรวจ 

ขอเสนอแนะ 
มี มีบางสวน ไมมี 

10.4 บุคคลท่ีปฏิบัติงานเก่ียวกับอาหาร 

       10.4.1  ผูปฏิบัติงานเก่ียวกับอาหารตองมีความรูเก่ียวกับ 

                    ความปลอดภัยของอาหาร 

       10.4.2 แตงกายสะอาด สวมเสื้อมีแขนผูกผากันเปอนและสวม 

                     หมวกตลอดเวลาท่ีปฏิบัติงานตองเปนผูมีสุขภาพดี   
                      ไมเปนโรคติดตอ หรือพาหะของโรคและโรคผิวหนังโดย 

                      มีหลักฐานการตรวจสุขภาพในปนั้นมีระบบการใหการ 

                     รักษาพยาบาลและประวัติการเจ็บปวยใหตรวจสอบ 

                      ไดมีสุขนิสัยท่ีดี เชน ตัดเล็บสั้นไมทาเล็บ ไมสวมเครื่อง 
                        ประดับท่ีขอมือและนิ้วมือ ใชอุปกรณสําหรับหยิบจับ 

                     อาหาร ไมสูบบุหรี่ถามีบาดแผลท่ีมือตองปกปดใหมิดชิด 

      10.5 การเฝาระวังความสะอาดของอาหารและภาชนะ 

       10.5.1  มีการตรวจความสะอาดของอาหารปรุงสําเร็จ และ 

                   ภาชนะอุปกรณตามมาตรฐานของกรมวิทยาศาสตร 
                   การแพทยและมีระบบการควบคุมความสะอาด 

                   ปลอดภัยของอาหาร 

 

 

-  สังเกต,  สอบถาม 
 

-  สังเกต,  สอบถาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  เอกสารการตรวจ, เอกสาร 

 

    

 
 

สวนท่ี ๓ สรุปผลการตรวจประเมิน 

สรุปขอเสนอแนะเพ่ือการแกไข

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

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

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

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

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

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

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

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

สรุปขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
..........................................................................................................................................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

ลงชื่อ........................................................................ผูตรวจ 
(...........................................................) 

 
 

  ลงชื่อ...................................................................ผูรับการตรวจ 
(...........................................................) 

วันท่ี.................เดือน.......................ป..................... 
 


