แบบและเกณฑ์การประเมิน

ไม่มี

ด้านที่ 4 ระบบงานสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล

(0)

4.1 การจัดการมูลฝอยทั่วไป/มูลฝอยอันตราย

มี

มี

บางส่วน ครบถ้วน
(0.5)

(1)

10 เปอร์เซ็นต์

4.1.1 มีระบบการคัดแยกมูลฝอย ณ แหล่งกําเนิด
4.1.2 มีการเก็บและรวบรวมมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ
4.1.3 มีสถานที่พักมูลฝอยถูกสุขลักษณะ
4.1.4 มีกระบวนการการกําจัดที่ถูกสุขลักษณะ
คะแนนรวมข้อ 4.1
เปอร์เซ็นต์รวมข้อ 4.1 [ คะแนนรวมข้อ 4.1 x 10 (เปอร์เซ็นต์) / 4 (ข้อ) ]

4.2 การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ

20 เปอร์เซ็นต์

4.2.1 มีการแยกมูลฝอยติดเชื้อออกจากมูลฝอยอื่นๆ ณ แหล่งกําเนิด
4.2.2 มีการแยกมูลฝอยติดเชื้อระหว่างวัสดุมีคมและวัสดุไม่มีคม
4.2.3 ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อมีคม ต้องเป็นภาชนะที่สามารถป้องกันการแทง
ทะลุและการกัดกร่อนของสารเคมีได้ และมีฝาปิดมิดชิด
4.2.4 ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไม่มีคม ต้องเป็นแบบถุงที่มีความเหนียวไม่ฉีก
ขาดง่าย กันน้ํา ไม่รั่วซึมและไม่ดูดซับน้ํา
4.2.5 การเคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไปเก็บกักในที่พักรวมมูลฝอยติด
เชื้อถูกสุขลักษณะ
4.2.6 มีสถานที่พักมูลฝอยติดเชื้อที่ถูกสุขลักษณะ
4.2.7 ในกรณีที่เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไว้เกิน 7 วัน ที่พักรวมมูลฝอย
ติดเชื้อต้องสามารถควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ที่ 10 องศาเซลเซียส หรือต่ํากว่า
นั้นได้
4.2.8 มีกระบวนการการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อที่ถูกสุขลักษณะ
คะแนนรวมข้อ 4.2
เปอร์เซ็นต์รวมข้อ 4.2 [ คะแนนรวมข้อ 4.2x 20 (เปอร์เซ็นต์) / 8 (ข้อ) ]

คู่มือ การส่งเสริมมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ประจําปี พ.ศ. 2562
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4.3 เอกสารคูม่ ือและการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ในการจัดการมูลฝอย
และสิ่งปฏิกลู

10 เปอร์เซ็นต์

4.3.1 จัดให้มีผู้รับผิดชอบดูแลการจัดการมูลฝอย
4.3.2 มีคู่มือกําหนดขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน
4.3.3 ผู้ปฏิบัติงานทราบขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน และมีการปฏิบัติตามคู่มือที่
กําหนด พร้อมจดบันทึกผลการปฏิบัติงาน
4.3.4 ผู้ปฏิบัติงานที่ทําหน้าที่ในการเก็บขน และการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ ได้รับการ
อบรมตามหลักสูตรและระยะเวลาที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด
คะแนนรวมข้อ 4.3
เปอร์เซ็นต์รวมข้อ 4.3 = [ คะแนนรวมข้อ 4.3 x 10 (เปอร์เซ็นต์) / 4 (ข้อ) ]

4.4 ระบบบําบัดน้ําเสีย

20 เปอร์เซ็นต์

4.4.1 มีการบริหารจัดการปริมาณน้ําเสียของโรงพยาบาลให้เกิดความสมดุลกับ
ความสามารถในการรองรับของระบบบําบัดน้ําเสีย
4.4.2 มีแผนผังแสดงกระบวนการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสียที่เป็นปัจจุบัน
4.4.3 อุปกรณ์เบื้องต้นที่จําเป็นในการดูแล/ควบคุมระบบบําบัดน้ําเสีย
4.4.4 มีการจัดทําเอกสารกํากับเครื่องจักรและอุปกรณ์ประกอบระบบบําบัดทุก
เครื่อง (ขนาด ชนิด อายุการใช้งาน วิธีการใช้งาน ประวัติการซ่อม)
4.4.5 มีการตรวจวัดคุณภาพน้ําทิ้งทุกๆ 3 เดือน
4.4.6 มี ก ารรายงานแบบ ทส.2 ต่อ เจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น ตามมาตรา 80 แห่ ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
ทุกเดือน
4.4.7 มีแผนงานการซ่อมบํารุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ตามระยะเวลาที่กําหนดเป็น
ลายลักษณ์อักษร
คะแนนรวมข้อ 4.4
เปอร์เซ็นต์รวมข้อ 4.4 = [ คะแนนรวมข้อ 4.4 x 20 (เปอร์เซ็นต์) / 7 (ข้อ) ]

คู่มือ การส่งเสริมมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ประจําปี พ.ศ. 2562
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4.5 เอกสารคูม่ ือและการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ในการดูแลระบบบําบัด
น้ําเสีย

20 เปอร์เซ็นต์

4.5.1 มีคู่มือกําหนดขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน
4.5.2 จั ด ให้ มี ผู้ ค วบคุ ม ระบบบํ า บั ด น้ํ า เสี ย เพื่ อ ควบคุ ม การปฏิ บั ติ ง านของ
ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านประจํ า ระบบบํ า บั ด น้ํ า เสีย และหาแนวทางปรั บ ปรุ ง /แก้ ไ ข
ปัญหาที่เกิดขึ้นในการเดินระบบบําบัดน้ําเสีย
4.5.3 จัดให้มีผู้รับผิดชอบดูแลระบบบําบัดน้ําเสีย
4.5.4 ผู้ปฏิบัติงานทราบขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน และมีการปฏิบัติตามคู่มือที่
กําหนด พร้อมจดบันทึกผลการปฏิบัติงาน
คะแนนรวมข้อ 4.5
เปอร์เซ็นต์รวมข้อ 4.5 = [ คะแนนรวมข้อ 4.5 x 10 (เปอร์เซ็นต์) / 4 (ข้อ) ]

4.6 การจัดการคุณภาพน้ําบริโภคให้เป็นไปตามมาตรฐาน

20 เปอร์เซ็นต์

4.6.1 จัดให้มีผู้รับผิดชอบดูแลระบบน้ําบริโภค
4.6.2 มีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ํา ทางกายภาพ ทางเคมี และทางแบคทีเรีย
ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ําบริโภคของกรมอนามัยปี 2553
4.6.3 จดบันทึกสถิติและข้อมูลการใช้น้ําประจําวันหรือประจําเดือน เพื่อใช้เป็น
ข้อมูลประกอบรายงาน แบบ ทส.1 และแบบ ทส.2 ตามมาตรา 80 แห่ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
และใช้เป็นฐานข้อมูลในการตรวจสอบ กรณีเกิดเหตุไม่ปกติ
คะแนนรวมข้อ 4.6
เปอร์เซ็นต์รวมข้อ 4.6 = [ คะแนนรวมข้อ 4.6 x 20 (เปอร์เซ็นต์) / 3 (ข้อ) ]

คู่มือ การส่งเสริมมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ประจําปี พ.ศ. 2562
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ข้อมูลระบบบําบัดน้าํ เสีย
ชื่อโรงพยาบาล.................................................................... จังหวัด.........................................................
โรงพยาบาลขนาด.....................เตียง
วันที่ตรวจสบ.........../………………./………….
1. ชนิดของระบบบําบัดน้ําเสีย………………………………………………………………….……………………..
 คลองวนเวียน
 เอเอสแบบกวนสมบูรณ์
 เอเอส แบบ SBR
 บ่อผึ่ง
 สระเติมอากาศ
 ถังกรองเติมอากาศ จํานวน..........จุด
จุดที่ 1 ขนาด.............ลูกบาศก์เมตร/วัน
จุดที่ 4 ขนาด.............ลูกบาศก์เมตร/วัน
จุดที่ 2 ขนาด.............ลูกบาศก์เมตร/วัน
จุดที่ 5 ขนาด.............ลูกบาศก์เมตร/วัน
จุดที่ 3 ขนาด.............ลูกบาศก์เมตร/วัน
จุดที่ 6 ขนาด.............ลูกบาศก์เมตร/วัน
 บ่อประดิษฐ์
 อื่นๆ..................................................................................................................................
............................................................................................................................................
2. ขนาดการรองรับน้ําเสีย...................................................ลูกบาศก์เมตร/วัน
3. ปริมาณน้ําเสียที่เข้าระบบ.............................ลูกบาศก์เมตร/วัน
 เพียงพอ
 Over Load
4. อายุการใช้งาน...................................ปี / ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. ..................................
5. โครงสร้างของระบบบําบัดน้ําเสีย
 มีสภาพสมบรูณ์
 มีสภาพไม่สมบรูณ์
6. ปริมาณน้ําใช้ทุกกิจกรรม.............................ลูกบาศก์เมตร/วัน
7. แหล่งน้ําใช้..............................................................................................................................
8. หน่วยไตเทียม  ไม่มี ถ้ามี
มี จํานวน.........เตียง
น้ําเสียเข้าสู่ระบบบําบัดน้ําเสียรวมของโรงพยาบาล
มีระบบบําบัดน้ําเสียแยกเฉพาะ
9. น้ําเสียจากบ้านพักบุคลากร
น้ําเสียเข้าสู่ระบบบําบัดน้ําเสียรวมของโรงพยาบาล
มีระบบบําบัดน้ําเสียแยกเฉพาะ
10. มีเจ้าหน้าทีปฏิบัติงานประจําระบบบําบัดน้ําเสีย
 มี จํานวน...........คน
 ไม่มี
11. มีนักวิชาการทําหน้าที่เป็นผู้ควบคุมระบบบําบัดน้ําเสีย
 มี จํานวน...........คน
 ไม่มี
12. คุณภาพน้ําทิ้งครั้งล่าสุดผ่านเกณฑ์มาตรฐานฯ  ผ่าน  ไม่ผ่าน.......................................................
.............................................................
..............................................................
คู่มือ การส่งเสริมมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ประจําปี พ.ศ. 2562
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สรุป ด้านที่ 4 ระบบงานสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล
4.1 การจัดการมูลฝอยทั่วไป/มูลฝอยอันตราย ( 10% ) .……………………………
4.2 การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ( 20% ) ..……………………………
4.3 เอกสารคูม่ ือและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการจัดการ ( 10% ) ..……………..…………….
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
4.4 ระบบบําบัดน้ําเสีย ( 20% ) ………………………………
4.5 เอกสารคู่มือและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการดูแล ( 20% ) ………………………………
ระบบบําบัดน้ําเสีย
4.6 การจัดการคุณภาพน้ําบริโภคให้เป็นไปตามมาตรฐาน ( 20% ) ………………………………

เปอร์เซ็นต์รวม ด้านที่ 4 ระบบงานสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล (100%) ……………………
ผ่าน

ไม่ผ่าน

ผู้ตรวจประเมิน
1

……..………………..………………………………
(..................................................................)
ตําแหน่ง………………………..…………………………

2

……..………………..………………………………
(..................................................................)
ตําแหน่ง………………………..…………………………
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