
คําอธิบายขอมูล (Metadata) : ชุดขอมูลโรงพยาบาลภาครัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีระบบการจัดการมูลฝอย
ติดเชื้ออยางถูกตองตามหลักวิชาการ 

No. รายการคําอธิบายชุดขอมูล รายละเอียดท่ีตองระบุ 
1 ประเภทขอมูล ขอมูลสถิติ 
2 ชื่อชุดขอมูล  โรงพยาบาลภาครัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีระบบการจัดการมูล

ฝอยติดเชื้ออยางถูกตองตามหลักวิชาการ 
3 องคกร กรมอนามัย 
4 ชื่อผูติดตอ   สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม 

5 อีเมลผูติดตอ env.anamai@gmail.com 
6 คําสําคัญ มูลฝอยติดเชื้อ, โรงพยาบาลภาครัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข,ระบบการ

จัดการมูลฝอยติดเชื้อ 
7 รายละเอียด มูลฝอยติดเช้ือ หมายถึง มูลฝอยท่ีมีเชื้อโรคปะปนอยูในปริมาณหรือมี

ความเขมขน ซ่ึงถามีการสัมผัสหรือใกลชิดกับมูลฝอยนั้นแลวสามารถทํา
ใหเกิดโรคได 
กรณีมูลฝอยดังตอไปนี้ ท่ีเกิดข้ึนหรือใชในกระบวนการตรวจวินิจฉัยทาง
การแพทยและการรักษาพยาบาล การใหภูมิคุมกันโรคและการทดลอง
เก่ียวกับโรค และการตรวจชันสูตรศพหรือซากสัตว รวมท้ังในการศึกษา
วิจัยเรื่องดังกลาว ใหถือวาเปนมูลฝอยติดเชื้อ 
(1) ซากหรือชิ้นสวนของมนุษยหรือสัตวท่ีเปนผลมาจากการผาตัด การ
ตรวจชันสูตรศพหรือซากสัตว และการใชสัตวทดลอง 
(2) วัสดุของมีคม เชน เข็ม ใบมีด กระบอกฉีดยา หลอดแกว ภาชนะท่ีทํา
ดวยแกว สไลด และแผนกระจกปดสไลด  
(3) วัสดุซ่ึงสัมผัสหรือสงสัยวาจะสัมผัสกับเลือด สวนประกอบของเลือด 
ผลิตภัณฑท่ีไดจากเลือด สารน้ําจากรางกายของมนุษยหรือสัตว หรือ
วัคซีนท่ีทําจากเชื้อโรคท่ีมีชีวิต เชน สําลี ผากอส ผาตาง ๆ และทอยาง  
(4) มูลฝอยทุกชนิดท่ีมาจากหองรักษาผูปวยติดเชื้อรายแรง 
โรงพยาบาลภาครัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข หมายถึง โรงพยาบาล
ศูนย โรงพยาบาลท่ัวไป โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลสังกัดกรมวิชาการ  
ระบบการจัดการมูลฝอยติดเช้ือ หมายถึง ระบบท่ีใชจัดการมูลฝอยติด
เชื้อในโรงพยาบาลโดยมีมาตรฐาน 7 ดาน ไดแก 
(1) ดานบุคลากรในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 
(2) การคัดแยกมูลฝอยติดเชื้อ 
(3) การเก็บรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อ 
(4) การเคลื่อนยายมูลฝอยติดเชื้อ 
(5) ลักษณะของรถเข็นท่ีใชเคลื่อนยายมูลฝอยติดเชื้อ 
(6) สถานท่ีพักรวมมูลฝอยติดเชื้อ 
(7) การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ" 



No. รายการคําอธิบายชุดขอมูล รายละเอียดท่ีตองระบุ 
8 วัตถุประสงค พันธกิจหนวยงาน 

9.1 หนวยความถ่ีของการปรับปรุงขอมูล ป 
9.2 คาความถ่ีของการปรับปรุงขอมูล 1 
10 ขอบเขตเชิงภูมิศาสตรหรือเชิงพ้ืนท่ี จังหวัด 
11 แหลงท่ีมา รายงานขอมูลตัวชี้วัด GREEN and CLEAN Hospital. สํานักอนามัย

สิ่งแวดลอม 
12 รูปแบบการเก็บขอมูล JSON 
13 หมวดหมูขอมูลตามธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ ขอมูลสาธารณะ 
14 สัญญาอนุญาตใหใชขอมูล Open Data Common 

 
 

 

คําอธิบายขอมูล (Metadata) : ชุดขอมูลโรงพยาบาลภาครัฐ ท่ีมิไดสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีระบบการจัดการ
มูลฝอยติดเชื้ออยางถูกตองตามหลักวิชาการ 

No. รายการคําอธิบายชุดขอมูล รายละเอียดท่ีตองระบุ 
1 ประเภทขอมูล ขอมูลสถิติ 
2 ชื่อชุดขอมูล  โรงพยาบาลภาครัฐ ท่ีมิไดสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีระบบการจัดการ

มูลฝอยติดเชื้ออยางถูกตองตามหลกัวิชาการ 
3 องคกร กรมอนามัย 
4 ชื่อผูติดตอ   สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม 

5 อีเมลผูติดตอ env.anamai@gmail.com 
6 คําสําคัญ มูลฝอยติดเชื้อ, โรงพยาบาลภาครัฐ ท่ีมิไดสังกัดกระทรวงสาธารณสุข,

ระบบการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 
7 รายละเอียด มูลฝอยติดเช้ือ หมายถึง มูลฝอยท่ีมีเชื้อโรคปะปนอยูในปริมาณหรือมี

ความเขมขน ซ่ึงถามีการสัมผัสหรือใกลชิดกับมูลฝอยนั้นแลวสามารถทํา
ใหเกิดโรคได 
กรณีมูลฝอยดังตอไปนี้ ท่ีเกิดข้ึนหรือใชในกระบวนการตรวจวินิจฉัยทาง
การแพทยและการรักษาพยาบาล การใหภูมิคุมกันโรคและการทดลอง
เก่ียวกับโรค และการตรวจชันสูตรศพหรือซากสัตว รวมท้ังในการศึกษา
วิจัยเรื่องดังกลาว ใหถือวาเปนมูลฝอยติดเชื้อ 
(1) ซากหรือชิ้นสวนของมนุษยหรือสัตวท่ีเปนผลมาจากการผาตัด การ
ตรวจชันสูตรศพหรือซากสัตว และการใชสัตวทดลอง 
(2) วัสดุของมีคม เชน เข็ม ใบมีด กระบอกฉีดยา หลอดแกว ภาชนะท่ีทํา
ดวยแกว สไลด และแผนกระจกปดสไลด  



No. รายการคําอธิบายชุดขอมูล รายละเอียดท่ีตองระบุ 
(3) วัสดุซ่ึงสัมผัสหรือสงสัยวาจะสัมผัสกับเลือด สวนประกอบของเลือด 
ผลิตภัณฑท่ีไดจากเลือด สารน้ําจากรางกายของมนุษยหรือสัตว หรือ
วัคซีนท่ีทําจากเชื้อโรคท่ีมีชีวิต เชน สําลี ผากอส ผาตาง ๆ และทอยาง  
(4) มูลฝอยทุกชนิดท่ีมาจากหองรักษาผูปวยติดเชื้อรายแรง 
โรงพยาบาลภาครัฐ ท่ีมิไดสังกัดกระทรวงสาธารณสุข หมายถึง 
โรงพยาบาลสังกัดหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และสภากาชาดไทย
ระบบการจัดการมูลฝอยติดเช้ือ หมายถึง ระบบท่ีใชจัดการมูลฝอยติด
เชื้อในโรงพยาบาลโดยมีมาตรฐาน 7 ดาน ไดแก 
(1) ดานบุคลากรในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 
(2) การคัดแยกมูลฝอยติดเชื้อ 
(3) การเก็บรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อ 
(4) การเคลื่อนยายมูลฝอยติดเชื้อ 
(5) ลักษณะของรถเข็นท่ีใชเคลื่อนยายมูลฝอยติดเชื้อ 
(6) สถานท่ีพักรวมมูลฝอยติดเชื้อ 
(7) การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ" 

8 วัตถุประสงค พันธกิจหนวยงาน 
9.1 หนวยความถ่ีของการปรับปรุงขอมูล ป 
9.2 คาความถ่ีของการปรับปรุงขอมูล 1 
10 ขอบเขตเชิงภูมิศาสตรหรือเชิงพ้ืนท่ี จังหวัด 
11 แหลงท่ีมา ผลการประเมินคุณภาพระบบการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาล

ผานระบบการประเมินออนไลน สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม 
12 รูปแบบการเก็บขอมูล JSON 
13 หมวดหมูขอมูลตามธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ ขอมูลสาธารณะ 
14 สัญญาอนุญาตใหใชขอมูล Open Data Common 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คําอธิบายขอมูล (Metadata) : ชุดขอมูลโรงพยาบาลเอกชนมีระบบการจัดการมูลฝอยติดเชื้ออยางถูกตองตามหลัก
วิชาการ 

No. รายการคําอธิบายชุดขอมูล รายละเอียดท่ีตองระบุ 
1 ประเภทขอมูล ขอมูลสถิติ 
2 ชื่อชุดขอมูล  โรงพยาบาลเอกชนมีระบบการจัดการมูลฝอยติดเชื้ออยางถูกตองตาม

หลักวิชาการ 
3 องคกร กรมอนามัย 
4 ชื่อผูติดตอ   สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม 

5 อีเมลผูติดตอ env.anamai@gmail.com 
6 คําสําคัญ มูลฝอยติดเชื้อ, โรงพยาบาลเอกชน,ระบบการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 
7 รายละเอียด มูลฝอยติดเช้ือ หมายถึง มูลฝอยท่ีมีเชื้อโรคปะปนอยูในปริมาณหรือมี

ความเขมขน ซ่ึงถามีการสัมผัสหรือใกลชิดกับมูลฝอยนั้นแลวสามารถทํา
ใหเกิดโรคได 
กรณีมูลฝอยดังตอไปนี้ ท่ีเกิดข้ึนหรือใชในกระบวนการตรวจวินิจฉัยทาง
การแพทยและการรักษาพยาบาล การใหภูมิคุมกันโรคและการทดลอง
เก่ียวกับโรค และการตรวจชันสูตรศพหรือซากสัตว รวมท้ังในการศึกษา
วิจัยเรื่องดังกลาว ใหถือวาเปนมูลฝอยติดเชื้อ 
(1) ซากหรือชิ้นสวนของมนุษยหรือสัตวท่ีเปนผลมาจากการผาตัด การ
ตรวจชันสูตรศพหรือซากสัตว และการใชสัตวทดลอง 
(2) วัสดุของมีคม เชน เข็ม ใบมีด กระบอกฉีดยา หลอดแกว ภาชนะท่ีทํา
ดวยแกว สไลด และแผนกระจกปดสไลด  
(3) วัสดุซ่ึงสัมผัสหรือสงสัยวาจะสัมผัสกับเลือด สวนประกอบของเลือด 
ผลิตภัณฑท่ีไดจากเลือด สารน้ําจากรางกายของมนุษยหรือสัตว หรือ
วัคซีนท่ีทําจากเชื้อโรคท่ีมีชีวิต เชน สําลี ผากอส ผาตาง ๆ และทอยาง  
(4) มูลฝอยทุกชนิดท่ีมาจากหองรักษาผูปวยติดเชื้อรายแรง 
โรงพยาบาลเอกชน หมายถึง สถานพยาบาลใด ๆ ซ่ึงไดรับอนุญาตใหตั้ง
และดําเนินการสถานพยาบาลตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 
2541 เพ่ือประกอบการรักษาพยาบาลคนไขหรือผูปวยซ่ึงมีเตียงรับคนไข
ไวคางคืน และจัดใหมีการวินิจฉัยโรค การศัลยกรรม ผาตัดใหญ และ
ใหบริการดานพยาบาลเต็มเวลา 
ระบบการจัดการมูลฝอยติดเช้ือ หมายถึง ระบบท่ีใชจัดการมูลฝอยติด
เชื้อในโรงพยาบาลโดยมีมาตรฐาน 7 ดาน ไดแก 
(1) ดานบุคลากรในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 
(2) การคัดแยกมูลฝอยติดเชื้อ 
(3) การเก็บรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อ 
(4) การเคลื่อนยายมูลฝอยติดเชื้อ 
(5) ลักษณะของรถเข็นท่ีใชเคลื่อนยายมูลฝอยติดเชื้อ 



No. รายการคําอธิบายชุดขอมูล รายละเอียดท่ีตองระบุ 
(6) สถานท่ีพักรวมมูลฝอยติดเชื้อ 
(7) การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ" 

8 วัตถุประสงค พันธกิจหนวยงาน 
9.1 หนวยความถ่ีของการปรับปรุงขอมูล ป 
9.2 คาความถ่ีของการปรับปรุงขอมูล 1 
10 ขอบเขตเชิงภูมิศาสตรหรือเชิงพ้ืนท่ี จังหวัด 
11 แหลงท่ีมา ผลการประเมินคุณภาพระบบการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาล

ผานระบบการประเมินออนไลน สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม 
12 รูปแบบการเก็บขอมูล JSON 
13 หมวดหมูขอมูลตามธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ ขอมูลสาธารณะ 
14 สัญญาอนุญาตใหใชขอมูล Open Data Common 

 


