
แบบประเมินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อส าหรับโรงพยาบาล 

ชื่อโรงพยาบาล ...................................................................................................................................... 

ประเภท    1. รพศ.   2. รพท.  3. รพช.   

ตั้งอยู่เลขที่.................ถนน ............................. ต าบล ........................ ..... อ าเภอ ......................................... 
จังหวัด .......................................... โทรศัพท์ .......................................... โทรสาร ............... .......................... 
อัตราการเกิดมูลฝอยติดเชื้อ...........................................กิโลกรัม/เตียง 

ค าชี้แจง 
 1. แบบประเมินนี้ใช้ส าหรับประเมินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อส าหรับโรงพยาบาลตามกฎกระทรวงว่าด้วย
การก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2545 
 2. แบบประเมินแบ่งการประเมินเป็น 7 หัวข้อ คือ บุคลากร การคัดแยก การเก็บรวบรวม การเคลื่อนย้าย 
ลักษณะของรถเข็น ลักษณะของท่ีพักรวมมูลฝอยติดเชื้อ และการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ 
 

ข้อที่ รายละเอียดที่ต้องประเมิน 
ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
ใช่ ไม่ใช่ 

1 บุคลากร    
1.1 มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ซึ่งมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์ 

เพื่อเป็นผู้รับผิดชอบดูแลระบบการเก็บ ขน และก าจดัมลูฝอยติดเชือ้ 
   

1.2 ผู้ปฏิบัติงานเคลื่อนย้ายและก าจัดมูลฝอยติดเช้ือได้รับการอบรมหลักสูตรการป้องกัน และ
ระงับการแพร่เช้ือหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเช้ือตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

   

2 การคัดแยกมูลฝอย    
2.1 มีการแยกมลูฝอยติดเชื้อออกจากมูลฝอยอื่นๆ ณ แหล่งก าเนิด    
2.2 มีการแยกมลูฝอยติดเชื้อ ระหว่างวัสดุมีคม และวสัดไุม่มคีม    

3 การเก็บรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อ    
3.1 ภาชนะบรรจุฝอยติดเชื้อประเภทวสัดุมีคม มีลักษณะเป็นกล่อง หรือถังที่ท าด้วยวัสดุ

แข็งแรงทนทานต่อการแทงทะลุและการกดักร่อนของสารเคมี มฝีาปิดมิดชิด และป้องกัน
การรั่วไหลของเหลวภายในได ้

   

3.2 ภาชนะบรรจุมลูฝอยติดเชื้อประเภทวัสดุไม่มีคม มลีักษณะเป็นถุงสีแดงทึบแสงท าจาก
พลาสติกหรือวัสดุอื่นท่ีมีความเหนยีวไม่ฉีกขาดง่าย ทนทานต่อสารเคมี การรับน้ าหนัก  
กันน้ าได้ ไม่รั่วซมึ และไม่ดดูซึม 

   

3.3 มีเครื่องหมายและค าเตือนที่บ่งบอกให้บุคคลทั่วไปทราบว่าเป็นภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเช้ือ    
3.4 มูลฝอยติดเชื้อประเภทวัสดไุมม่ีคม บรรจไุม่เกิน 2 ใน 3 ส่วนของถุงและมัดปากถุงด้วย

เชือกหรือวัตถุอ่ืนให้แน่น 
   

3.5 มูลฝอยติดเชื้อ ประเภทวสัดุมคีม บรรจไุม่เกิน 3 ใน 4 ส่วนของกล่อง    
3.6 ภาชนะส าหรับบรรจุมลูฝอยติดเชื้อ (ถุงแดงและกล่องใส่มูลฝอยตดิเช้ือ) มีการใช้งานเพียง

ครั้งเดียวและท าลายพร้อมกับการก าจัดมลูฝอยติดเชื้อ 
   

เอกสารหมายเลข ๕ 
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ข้อที่ รายละเอียดที่ต้องประเมิน 
ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
ใช่ ไม่ใช่ 

4 การเคลื่อนย้ายมูลฝอยติดเชื้อ    
4.1 ผู้ปฏิบัติงานเคลื่อนยา้ยมลูฝอยติดเชื้อสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายสว่นบุคคลประกอบด้วย 

ถุงมือยางหนา ผา้กันเปื้อน ผา้ปิดปากปิดจมูก และรองเท้าพื้นยางหุ้มแขง้ ในขณะปฏิบตัิงาน 
   

4.2 ใช้รถเขน็เคลื่อนยา้ย ภาชนะบรรจุมลูฝอยตดิเช้ือยกเว้นกรณีทีม่ีมลูฝอยตดิเช้ือเกิดขึ้นน้อย    
4.3 มีการก าหนดเวลาและเส้นทางการเคลื่อนย้ายมลูฝอยติดเชื้อที่แน่นอน    
4.4 มีการท าความสะอาดรถเข็นและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานทุกวันในบริเวณที่จัดไว้เฉพาะ และน้ าเสียที่

เกิดจากการล้างท าความสะอาดมีการระบายลงสู่ระบบบ าบัดน้ าเสีย 
 

   

5 ลักษณะของรถเข็นที่ใช้เคลื่อนย้ายมูลฝอยติดเชื้อ    
5.1 มีพื้นและผนัง ทึบ ท าด้วยวัสดุที่ท าความสะอาดได้ง่ายด้วยน้ า และมีฝาปิดมิดชิดป้องกัน

สัตว์และแมลงน าโรคได ้
   

5.2 มีข้อความสีแดงท่ีรถว่า “รถเข็นมลูฝอยติดเชื้อ ห้ามน าไปใช้ในกิจการอื่น”    
5.3 มีอุปกรณ/์เครื่องมือส าหรับเก็บมลูฝอยติดเชื้อ ในกรณีทีต่กหล่นประจ ารถเข็น    
6 สถานที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ    

6.1 เป็นห้องหรืออาคารเฉพาะ แยกจากอาคารอื่นและอยู่ในที่ท่ีสะดวกต่อการขนมูลฝอยไปก าจัด    
6.2 พื้นและผนังเรียบ ท าความสะอาดได้ง่ายและมีการป้องกันสตัว์และแมลงพาหะน าโรค    
6.3 มีขนาดเพียงพอส าหรับบรรจุมลูฝอยติดเชื้อได้อย่างน้อย 2 วัน    
6.4 มีระบบป้องกันบุคคลทั่วไปไม่ให้สามารถที่จะเข้าไปในที่พักรวมมูลฝอยติดเช้ือได้    
6.5 มีรางหรือท่อระบายน้ าเสียเชื่อมตอ่กับระบบบ าบัดน้ าเสยี    
6.6 มีข้อความเป็นค าเตือนขนาดสามารถเห็นได้ชัดเจนว่า “ที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ” ไว้ท่ีหน้า

ห้องหรือหน้าอาคาร 
   

7 การก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ    
7.1 กรณีด าเนินการก าจัดมลูฝอยติดเช้ือเอง    

 7.1.1 ได้รับความเห็นชอบจากราชการส่วนท้องถิ่นให้ด าเนินการก าจัดมูลฝอยติดเช้ือได ้
7.1.2 ผู้ปฏิบตัิงานในการก าจดัมูลฝอยติดเชื้อ มีการสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน
บุคคลขณะปฏิบตัิงาน 
7.1.3 ก าจัดมลูฝอยติดเชื้อโดยเผาในเตาเผาชนิด 2 ห้องเผาที่สามารถควบคุมอุณหภูมิใน
ห้องเผามลูฝอย และห้องเผาควันให้อยู่ไมต่่ ากว่า 760 และ 1,000 องศาเซลเซียส ได้
ตามล าดับหรือวิธีการท าลายเช้ือดว้ยไอน้ าซึ่งต้องตรวจสอบมาตรฐานทางชีวภาพตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบมาตรฐานทางชีวภาพ
ในการก าจัดมลูฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2556 

   

7.2 กรณีใหผู้้อื่นก าจัดให ้    
 7.2.1 มีหนังสือ/เอกสารแสดงช่ือหน่วยงานที่รับมูลฝอยติดเช้ือไปก าจัดที่ได้รับอนุญาต 

และแสดงช่ือสถานท่ีก าจัดที่เชื่อได้ว่ามีการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยวิธีท่ีถูกต้อง  
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ข้อที่ รายละเอียดที่ต้องประเมิน 
ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
ใช่ ไม่ใช่ 

7.2.2 มีการใช้งานเอกสารก ากับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ (ค าสั่งกระทรวงสาธารณสุข    ที่ 
1852/2556) และด าเนินการขนมูลฝอยติดเช้ือเป็นไปตามข้อก าหนดในกฎกระทรวงว่า
ด้วยการก าจัดมูลฝอยติดเช้ือ พ.ศ. 2545 

 

ผลการประเมิน 

   □ ผ่าน 

   □ ไม่ผ่าน 
  ลายมือชื่อผู้ประเมิน............................................................. 

            (.............................................................) 

    ต าแหน่ง.................................................................................  

    หน่วยงาน..............................................................................  

    โทร................................................................................... 

      วัน/เดือน/ปี ที่ประเมิน ................../.................../................ 


