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บทคัดย่อ 
 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) เป็นหน่วยงานให้บริการด้านสาธารณสุขที่ประชาชน
เข้าถึงได้ง่าย ในปัจจุบันมีผู้มารับบริการ รวมถึงผู้ป่วยติดเตียงในชุมชนมีปริมาณมากขึ้น ท าให้ปริมาณ   
มูลฝอยติดเชื้อมีจ านวนมากขึ้นตามไปด้วย มูลฝอยติดเชื้อสามารถแพร่กระจายโรคได้ตั้งแต่แหล่งก าเนิด 
การเก็บ การขนย้าย การก าจัดและสิ่งที่เหลือจากการก าจัด ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการ       
จัดการมูลฝอยเชื้อติดเชื้อ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามหลักวิชาการ  วัตถุประสงค์
การศึกษาเพ่ือศึกษาสถานการณ์มูลฝอยติดเชื้อใน รพ.สต เขตพ้ืนที่นครชัยบุรินทร์และน าข้อมูลที่ได้    
จากการศึกษาไปใช้เป็นองค์ประกอบในการด าเนินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษาได้แก่ รพ.สต. ในเขตนครชัยบุรินทร์ จ านวน 559 แห่ง ด าเนินการเก็บข้อมูล
ระหว่างเดือนมกราคม-ตุลาคม 2559 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบส ารวจการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
ส าหรับ รพ.สต. การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา  

ผลการศึกษา พบว่า รพ.สต. ร้อยละ 98.30 มีผู้ปฏิบัติงานเคลื่อนย้ายมูลฝอยติดเชื้อที่ผ่านการ
อบรมตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข อัตราการเกิดมูลฝอยติดเชื้อ รพ.สต. โดยเฉลี่ยของเขตคือ 2.99 
กิโลกรัมต่อวันต่อแห่ง จังหวัดที่มีปริมาณมูลฝอยติดเชื้อเฉลี่ยสูงสุด คือ จังหวัดบุรีรัมย์ 3.36 กิโลกรัมต่อ
วัน การเก็บรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อจากแหล่งก าเนิดอ่ืนๆ พบว่าเก็บจากบ้านผู้ป่วยติดเตียง ร้อยละ 16.20 
จากคลินิกเอกชน ร้อยละ 1.70 และสถานพยาบาลสัตว์    มีเพียงร้อยละ 0.40 การคัดแยกมูลฝอยติดเชื้อ 
ณ แหล่งก าเนิด คัดแยกร้อยละ 82.50 การคัดแยกของมีคมและไม่มีคม ร้อยละ 97.70 ส่วนการคัดแยก
มูลฝอยติดเชื้อประเภทน้ าชะล้างแผลหรือสารคัดหลั่งออกจากร่างกาย ในภาพรวมของเขต ร้อยละ 85.60 
จังหวัดที่มีการคัดแยกสูงสุด คือ จังหวัดนครราชสีมา ส าหรับการด าเนินการเก็บรวบรวมและก าจัดมูลฝอย
ติดเชื้อ กรณีมูลฝอยติดเชื้อมีคมด าเนินการเก็บรวบรวม โดยการใส่กล่องหรือถังป้องกันการแทงทะลุและ
การกัดกร่อนของสารเคมี ร้อยละ 95.00 ก าจัดโดยการส่งโรงพยาบาล ร้อยละ 93.30 กรณีที่ไม่ได้ส่งก าจัด
วิธีการก าจัดส่วนใหญ่ คือ เผาในเตาเผาที่ รพ.สต.สร้างเอง ร้อยละ 5.40 ความถี่ในการก าจัด คือ สัปดาห์
ละ 1 ครั้ง ร้อยละ 74.90 การเคลื่อนย้ายมูลฝอยติดเชื้อจาก รพ.สต. ไปก าจัด ใช้รถขนเฉพาะมูลฝอยติด
เชื้อ ร้อยละ 30.90  ส าหรับที่พักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อใน รพ.สต. มีที่พักเฉพาะต่างหากแยกออกมา
นอกอาคาร ร้อยละ 75.00  การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล พบว่า สวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคล ร้อยละ 97.70  

ข้อเสนอแนะ รถที่ใช้ในการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อควรเป็นรถเฉพาะ มีข้อความระบุ การเก็บ
รวบรวมมูลฝอยติดเชื้อจากแหล่งก าเนิดอ่ืนๆ เช่น คลินิกเอกชน สถานพยาบาลสัตว์ บ้านผู้ป่วยติดเตียง
ควรเก็บให้มีความครอบคลุมมากขึ้นรวมถึงการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยวิธีอ่ืน เช่น การเผาในเตาเผาที่ 
รพ.สต. ซึ่งยังไม่ได้มาตรฐานตามที่กฎกระทรวงว่าด้วยการก าจัดมูลฝอยติดเชื้ อ พ.ศ.2545 แม้จะมี
แนวโน้มลดลง รพ.สต. ควรรวบรวมและน าส่งโรงพยาบาลแม่ข่ายเพ่ือด าเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย
ต่อไป 
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บทท่ี 1 
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 องค์การอนามัยโลก ให้ค าจ ากัดความว่ามูลฝอยติดเชื้อ หมายถึง วัสดุที่ทิ้ งแล้วและ            
ยังไม่ถูกก าจัดจากกิจกรรมการดูแลคนและสัตว์ ซึ่งสามารถติดต่อโรคจากคนสู่สัตว์ได้ ส่วนกฎกระทรวง    
ว่าด้วยการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2545 ได้ให้ความหมายว่า มูลฝอยที่มีเชื้อโรคปะปนอยู่ในปริมาณหรือ
มีความเข้มข้น ซึ่งถ้ามีการสัมผัสหรือใกล้ชิดกับมูลฝอยนั้น สามารถท าให้เกิดโรคได้ซึ่งการจัดการมูลฝอย
ติดเชื้อหากด าเนินการไม่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล อาจก่อให้เกิดการแพร่กระจายได้ โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) เป็นหน่วยงานให้บริการด้านสาธารณสุขที่ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย มุ่งเน้น   
ในการส่งเสริมสุขภาพ ปูองกันโรค รักษาพยาบาล และฟ้ืนฟูสภาพให้กับผู้ปุวย ท าให้เกิดการปนเปื้อน
จ าพวก เลือด หนอง น้ าลาย เสมหะ รวมทั้งมูลฝอยติดเชื้อที่มีคม เช่น ใบมีดและเข็มฉีดยา ซึ่งจัดเป็น   
มูลฝอยที่ต้องให้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในการรวบรวม ในปัจจุบันมีผู้มารับบริการ รวมถึงผู้ปุวย       
ติดเตียงในชุมชนมีปริมาณมากข้ึน ท าให้ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อจากชุมชนมีจ านวนมากขึ้นตามไปด้วย  

สถานการณ์มูลฝอยติดเชื้อของประเทศไทย จากข้อมูลของกรมอนามัย พบว่า ในปี 2559         
มีปริมาณมูลฝอยติดเชื้อเกิดขึ้น 52,147 ตัน แบ่งได้เป็นจากโรงพยาบาลของรัฐ 21,614 ตัน (ร้อยละ 57) 
โรงพยาบาลเอกชน 8,890 ตัน (ร้อยละ 17)  คลินิกคนหรือห้องปฏิบัติการ 10,018 ตัน (ร้อยละ 19 )  
รพ.สต 3,321 ตัน (ร้อยละ 6) สถานพยาบาลสัตว์ 301 ตัน (ร้อยละ 1) การก าจัดส่วนใหญ่ใช้วิธีการเผาใน
เตาเผาของเอกชน ร้อยละ 78 และเม่ือพิจารณาปริมาณมูลฝอยติดเชื้อในเขตสุขภาพที่ 9 พบว่า มีปริมาณ
มูลฝอยติดเชื้อรวมทั้งหมด 7,554  กิโลกรัมต่อวัน อัตราการเกิดมูลฝอยติดเชื้อ 0.95 กิโลกรัม/เตียง/วัน 

 การจัดการมูลฝอยติดเชื้อมีขั้นตอนทั่วไป ได้แก่ การควบคุมและการคัดแยกจากแหล่งก าเนิด 
การรวบรวมจัดเก็บ การขนส่งรวมทั้งการบ าบัดและการก าจัด โดยปัญหาที่เกิดข้ึนในขั้นตอนต่างๆ ล้วนแต่
ส่งผลต่อการแพร่กระจายเชื้อโรคสู่สิ่งแวดล้อม และผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานมูลฝอยติดเชื้ อ     
(เพลินพิศ พรหมมะลิ, 2541) ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการจัดการมูลฝอยเชื้อติดเชื้อ ให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล เพ่ือปูองกันการปนเปื้อนของเชื้อโรคต่างสู่สิ่งแวดล้อม 
และยังท าให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยแนวทางการด าเนินงานจัดการมูลฝอย   
ติดเชื้อต้องเริ่มตั้งแต่ผู้ก่อก าเนิดมูลฝอยติดเชื้อ ผู้ประกอบการขนส่งและผู้ด าเนินการก าจัดเพ่ือปูองกัน   
การแพร่กระจายออกสู่สิ่งแวดล้อม 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 เพ่ือศึกษาสถานการณ์มูลฝอยติดเชื้อใน รพ.สต เขตพ้ืนที่นครชัยบุรินทร์ 
ค าถามการวิจัย 
 รพ.สต มีรูปแบบการจัดการมูลฝอยติดเชื้ออย่างไร  
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ขอบเขตของการวิจัย 
 การศึกษาการจัดการมูลฝอยติดเชื้อส าหรับ รพ.สต. เขตนครชัยบุรินทร์ ระหว่างเดือนมกราคม-

ตุลาคม 2559 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 

1.  ท าให้ทราบสถานการณ์การจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
ในเขตนครชัยบุรินทร์ 

2. น าข้อมูลที่ได้จากการการศึกษาไปใช้เป็นองค์ประกอบในการด าเนินการจัดการขยะมูลฝอย  
ติดเชื้อให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล 
นิยามค าศัพท์เฉพาะ 

 นครชัยบุรินทร์ หมายถึง พ้ืนที่จังหวัดประกอบไปด้วย นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ 
สุรินทร์ 

 การจัดมูลฝอยติดเชื้อ หมายถึง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อตั้งแต่ การคัดแยก การเก็บรวบรวม 
การขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ 
 การผ่านอบรมตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข หมายถึง ผ่านการอบรมหลักสูตรการ
ฝึกอบรมการปูองกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมู ลฝอยติดเชื้อ ที่ก าหนดให้
ฝึกอบรมแก่ผู้ปฏิบัติงานมูลฝอยติดเชื้อ ซึ่งต้องประกอบด้วยหัวข้อวิชา เนื้อหา และระยะเวลาตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักสูตรการฝึกอบรมการปูองกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตราย 
ที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ 

 ผู้ปฏิบัติงานมูลฝอยติดเชื้อ หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานเคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ ผู้ขับขี่
และผู้ปฏิบัติงานขนมูลฝอยติดเชื้อประจ ายานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ และผู้ปฏิบัติงานก าจัด  
มูลฝอยติดเชื้อ           
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บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

   
การศึกษาสถานการณ์มูลฝอยติดเชื้อใน รพ.สต. เขตพ้ืนที่นครชัยบุรินทร์ ในครั้งนี้ ผู้ศึกษา       

ได้ท าการทบทวนขอบเขตและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตามล าดับต่อไปนี้ 
1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อ  

1.1 ค าจ ากัดความของมูลฝอยติดเชื้อ 
1.2 การจ าแนกมูลฝอยติดเชื้อ 
1.3 การคัดแยก การเคลื่อนย้ายและการเก็บรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อ 
1.4 การขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ 
1.5 การก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ 
1.6 ผลประทบจากมูลฝอยติดเชื้อต่อสิ่งแวดล้อม 

2. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
1.ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับมูลฝอยติดเช้ือ  

1.1 ค าจ ากัดความของมูลฝอยติดเชื้อ 
กระทรวงสาธารณสุข (2545)  ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ    

พ.ศ.2545 มูลฝอยที่มีเชื้อโรคปะปนอยู่ ในปริมาณหรือมีความเข้มข้น ซึ่งถ้ามีการสัมผัส หรือใกล้ชิดกับ 
มูลฝอยนั้นแล้วสามารถท าให้เกิดโรคได้ ซึ่งหมายความรวมถึงมูลฝอยดังต่อไปนี้ที่เกิดขึ้น  หรือใช้ใน
กระบวนตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ การรักษาพยาบาล การให้ภูมิคุ้มกันโรค การทดลองเกี่ยวกับโรค และ
การตรวจชันสูตรศพหรือซากสัตว์รวมทัง้ในการศึกษาวิจัยเรื่องดังกล่าวได้แก่                                                                                                                                                                        

 ซากหรือชิ้นส่วนของมนุษย์หรือสัตว์ ที่เป็นผลมาจากการผ่าตัด การตรวจ
ชันสูตรหรือซากสัตว์ และการใช้สัตว์ทดลอง 

 วัสดุของมีคม เช่น เข็ม ใบมีด กระบอกฉีดยา หลอดแก้ว ภาชนะที่ท าด้วย
แก้ว สไลด์และแผ่นกระจกปิดสไลด์ 

 วัสดุซึ่งสัมผัส หรือสงสัยว่า จะสัมผัสกับเลือด ส่วนประกอบของเลือด 
ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเลือด สารน้ าจากร่างกายของมนุษย์ หรือสัตว์  วัคซีน   
ที่ท าจากเชื้อโรคท่ีมีชีวิต เช่น ส าลี ผ้าก๊อซผ้าต่างๆ ท่อยาง เป็นต้น 

 มูลฝอยทุกชนิดที่มาจากห้องรักษาผู้ปุวยติดเชื้อร้ายแรง (ศูนย์บริหาร
กฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2546) 

 1.2 การจ าแนกมูลฝอยติดเชื้อ ประเภทมูลฝอยและการคัดแยกมูลฝอยในสถาน บริการ
สาธารณสุข 

 มูลฝอยรีไซเคิล (Recycle waste) หมายถึง มูลฝอย ที่สามารถน ากลับมา
ใช้ใหม่ได ้เช่น กระดาษ โลหะ แก้ว พลาสติก เป็นต้น 
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 มูลฝอยทั่วไป (General waste) หมายถึง มูลฝอยที่เก็บจากหอพัก โรง
อาหารบริเวณสาธารณะและส านักงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับ การตรวจวินิจฉัย
การดูแลรักษาการให้ภูมิคุ้มกันโรค การศึกษาวิจัย ได้แก่  เศษเนื้อ เศษผัก 
เศษผลไม ้น้ าเครื่องดื่มต่างๆ รวมถึง ใบไม้ใบหญ้า เมื่อทิ้งไว้จะเน่าเสียย่อย
สลายได ้

 มูลฝอยอันตราย (Solid hazardous waste) หมายถึง มูลฝอยที่มี       
พิษอันตรายกับมนุษย์และสภาพแวดล้อม ต้องการวิธีการท าลายเป็นพิเศษ 
ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดฟลูออเรสเซนต์ แบตเตอรี่ กระป๋องสเปรย์       
ยา สารเคมีต่างๆ ขวดใส่ยาเคมีบ าบัด ขวดยาต้านจุลชีพ น้ ายาและสารเคมี
จากห้องปฏิบัติการและจากหอผู้ปุวย รวมถึงยาที่หมดอายุ สารรังสีที่ใช้กับ
ผู้ปุวยเพ่ือประกอบการวินิจฉัย และแร่ที่ใช้ในการรักษาผู้ปุวยตลอดจนสาร
รังสีที่ใช้ในห้องปฏิบัติการต่างๆ 

 มูลฝอยติดเชื้อ (Infectious waste) หมายถึง มูลฝอยที่มีเชื้อโรคปะปนอยู่ 
ในปริมาณหรือมีความเข้มข้นที่สามารถท าให้เกิดโรคได้ ถ้ามีการสัมผัส 
หรือใกล้ชิดกับมูลฝอยนั้น และหมายความรวมถึงมูลฝอยดังต่อไปนี้        
ที่ เ กิ ด ขึ้ น ห รื อ ใ ช้ ใ น ก ร ะบวน กา ร ต ร ว จ วิ นิ จ ฉั ย ท า งก า ร แพท ย์               
การรักษาพยาบาล การให้ภูมิคุ้มกันโรค การทดลองเกี่ยวกับโรค และการ
ตรวจชันสูตรศพ หรือซากสัตว์ รวมทั้งในการศึกษาวิจัยเรื่องดังกล่าว ได้แก่ 
o  ซาก หรือชิ้นส่วนของมนุษย์หรือสัตว์ที่เป็นผลมาจากการผ่าตัด 

การตรวจชันสูตร หรือซากสัตว์และการใช้สัตว์ทดลอง  
o วัสดุของมีคม เช่น เข็ม ใบมีด กระบอกฉีดยา หลอดแก้ว ภาชนะ 

ที่ท าด้วยแก้ว สไลด์และแผ่นกระจกปิดสไลด์  
o วัสดุซึ่งสัมผัสหรือสงสัยว่าจะสัมผัสกับเลือด ส่วนประกอบของ

เลือด ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเลือด สารน้ าจากร่างกายของมนุษย์หรือ
สัตว์ วัคซีนที่ท าจากเชื้อโรคที่มีชีวิต เช่น ส าลีผ้าก๊อซ ผ้าต่างๆ  
ท่อยาง เป็นต้น  

o มูลฝอยทุกชนิดที่มาจากห้องรักษาผู้ปุวยติดเชื้อร้ายแรง  
 1.3 การคัดแยก การเคลื่อนย้ายและการเก็บรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อ  

1.3.1 การคัดแยกมูลฝอยติดเชื้อ 
 มูลฝอยติดเชื้อประเภทวัสดุของมีคม ต้องทิ้งลงกล่อง หรือถังที่ท าจากวัสดุ

แข็งแรงทนทานต่อการแทงทะลุ และการกัดกร่อนของสารเคมี สามารถ
ปูองกันการรั่วไหลของของเหลวภายในได้ โดยบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไม่เกิน 
3 ใน 4 ส่วนของความจุภาชนะ แล้วปิดฝาให้แน่นก่อนทิ้ง  

 มูลฝอยติดเชื้ออ่ืน ซึ่งมิใช่ประเภทวัสดุของมีคม ต้องทิ้งลงถุงสีแดง ทึบแสง 
ทนทานต่อสารเคมี และการรับน้ าหนัก ไม่ฉีกขาดง่าย กันน้ าได้ไม่รั่วซึม 
และบรรจุมูลฝอยได้ไม่เกิน 2 ใน 3 ส่วนของความจุของภาชนะ โดยมี
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ข้อความสีด าว่า "มูลฝอย ติดเชื้อ" ใต้รูปหัวกะโหลกไขว้ คู่กับตราหรือ
สัญลักษณ์ที่ใช้ระหว่างประเทศ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนดและ
ต้องมีข้อความว่า "ห้ามน ากลับมาใช้อีก" และ "ห้ามเปิด" โดยเด็ดขาด แล้ว
มัดปากถุงให้แน่นก่อนทิ้ง  
 

 
 
ภาพที ่1 สัญลักษณ์มูลฝอยติดเชื้อ  
 

1.3.2 การเคลื่อนย้ายและรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อ 
1.3.2.1 ผู้ปฏิบัติงาน  

 ผู้ปฏิบัติงานต้องผ่านการฝึกอบรมการปูองกันและระงับการแพร่เชื้อโรค
อันตรายอันเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ  

 ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมอุปกรณ์ปูองกันอันตรายส่วนบุคคล ได้แก่ ถุงมือยาง
หนา ผ้ากันเปื้อน ผ้าปิดปาก และรองเท้าพ้ืนบางหุ้มแข็ง ตลอดเวลา      
ที่ปฏิบัติงาน 

1.3.2.2 วิธีการเคลื่อนย้าย 
 ต้องกระท าทุกวัน ตามตารางเวลาที่ก าหนด 
 ต้องเคลื่อนย้ายโดยใช้รถเข็นส าหรับเคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุมูลฝอย    

ติดเชื้อ 
 ต้องมีเส้นทางเคลื่อนย้ายที่แน่นอน และในระหว่างการเคลื่อนย้ายไป     

ที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ ห้ามแวะหรือหยุดพัก ณ ที่ใด 
 ต้องกระท าโดยระมัดระวัง ห้ามโยน หรือลากภาชนะ ส าหรับบรรจุ      

มูลฝอยติดเชื้อ 
 กรณีที่มีมูลฝอยติดเชื้อตกหล่นหรือภาชนะบรรจุระหว่างทาง ห้ามหยิบ

ด้วยมือเปล่า ต้องใช้คีมหรือหยิบด้วยถุงมือยางหนา หากเป็นของเหลว  
ใช้ซับด้วยกระดาษแล้ว หรือกระดาษนั้นในภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ  
ใบใหม่ และท าความสะอาดด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อที่บริเวณพ้ืนนั้นก่อนเช็ดถู
ตามปกติ  
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  1.3.2.3. ลักษณะของรถเข็น ส าหรับเคลื่อนย้ายมูลฝอยติดเชื้อ  
 ท าด้วยวัสดุที่ท าความสะอาดได้ง่าย ไม่มีแง่มุมอันจะเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรค 

และสามารถท าความสะอาดด้วยน้ าได้ 
 มีพ้ืนและผนังทึบเมื่อจัดวางภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแล้วต้องปิดฝา    

ให้แน่นเพื่อปูองกันสัตว์และแมลงเข้าไป 
 มีข้อความสีแดงที่มีขนาดสามารถมองเห็นชัดเจนอย่างน้อยสองด้านว่า 

"รถเข็นมูลฝอยติดเชื้อ ห้ามน าไปใช้ในกิจการอื่น"  
 ต้องมีอุปกรณ์หรือเครื่องมือส าหรับใช้เก็บมูลฝอยติดเชื้อที่ตกหล่นระหว่าง

การเคลื่อนย้ายและอุปกรณ์หรือเครื่องมือส าหรับใช้ท าความสะอาดและ 
ฆ่าเชื้อบริเวณที่มูลฝอยติดเชื้อตกหล่นตลอดเวลาที่ท าการเคลื่อนย้าย
ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ 

1.3.2.4. ลักษณะของท่ีพักรวมมูลฝอยติดเชื้อ 
 มีลักษณะไม่เพร่เชื้อและอยู่ในที่ที่สะดวกต่อการขนมูลฝอยติดเชื้อไปก าจัด 
 มีขนาดกว้างเพียงพอที่จะเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อได้อย่างน้อย

สองวัน 
 พ้ืนและผนังต้องเรียบ ท าความสะอาดง่าย 
 มีรางระบายน้ าทิ้ง เชื่อมกับระบบบ าบัดน้ าเสีย 
 มีลักษณะโปร่ง ไม่อับชื้อ 
 มีการปูองกันสัตว์ และแมลงเข้าไป มีประตูกว้างพอสมควร ตามขนาดของ

ห้อง หรืออาคาร เพื่อสะดวกต่อการปฏิบัติงาน และปิดด้วยกุญแจ หรือปิด
ด้วยวิธีอ่ืน ที่บุคคลทั่วไปไม่สามารถที่จะเข้าไปได้ 

 มีข้อความเป็นค าเตือน ที่มีขนาดสามารถเห็นได้ชัดเจนว่า “ที่พักรวม    
มูลฝอยติดเชื้อ” ไว้ที่หน้าห้อง หรืออาคาร 

 มีลานส าหรับล้างรถเข็นอยู่ใกล้ที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ และลานนั้นต้องมี
รางหรือท่อรวบรวมน้ าเสีย  

1.4  การขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ 
 1.4.1 การขนมูลฝอยติดเชื้อต้องด าเนินการให้ถูกสุขลักษณะ ดังนี้  

 ต้องขนโดยยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อเท่านั้น  
 ต้องขนอย่างสม่ าเสมอตามวันและเวลาที่ก าหนด  
 ผู้ขับขี่ และผู้ปฏิบัติงานประจ ายานพาหนะ ต้องมีความรู้เกี่ยวกับมูลฝอย

ติดเชื้อ โดยผ่านการฝึกอบรมการปูองกันและระงับการแพร่เชื้อหรือ
อันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ  

 ต้องมีเครื่องปูองกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสม ส าหรับผู้ขับขี่และ
ผู้ปฏิบัติงานประจ ายานพาหนะ ขนมูลฝอยติดเชื้อ อุปกรณ์ หรือเครื่องมือ
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ส าหรับปูองกันอุบัติเหตุ ที่อาจเกิดจากการตกหล่น หรือการรั่วไหลของ  
มูลฝอยติดเชื้อ อุปกรณ์ หรือเครื่องมือปูองกันอัคคีภัย และอุปกรณ์หรือ
เครื่องมือสื่อสารส าหรับใช้ติดต่อแจ้งเหตุ อยู่ในยานพาหนะขนมูลฝอยติด
เชื้อตลอดเวลาที่ท าการขนมูลฝอยติดเชื้อ  

 ผู้ขับขี่ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ และผู้ปฏิบัติงานประจ ายานพาหนะ
ขนมูลฝอยติดเชื้อ ต้องระมัดระวังมิให้มูลฝอยติดเชื้อ และภาชนะส าหรับ
บรรจุมูลฝอยติดเชื้อ ตกหล่นในระหว่างการขน  

 ห้ามยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ ไปใช้ในกิจการอย่างอ่ืน และให้ท าความ
สะอาด และฆ่าเชื้ออย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง ยกเว้นกรณีภาชนะบรรจุ    
มูลฝอยติดเชื้อแตก หรือมีการรั่วไหล ต้องท าความสะอาดทันทีที่สามารถ
จะท าได้  

 1.4.2 ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ ต้องมีลักษณะดังนี้  
 ตัวถังปิดทึบ ผนังด้านในต้องบุด้วยวัสดุที่ทนทาน ท าความสะอาดได้ง่าย       

ไม่รั่วซึม  
 ในกรณีที่เป็นยานพาหนะส าหรับใช้ขนมูลฝอยติดเชื้อ จากที่พักรวมมูลฝอย   

ติดเชื้อที่เก็บไว้นานกว่า 7 วัน ภายในตัวถังของยานพาหนะนั้น ต้องสามารถ
ควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ที่ 10 องศาเซลเซียส หรือต่ ากว่านั้นได้ และจะต้องติด
เครื่องเทอร์โมมิเตอร์ ที่สามารถอ่านค่าอุณหภูมิภายในตัวถังไว้ด้วย  

 มีข้อความสีแดงที่มีขนาดสามารถมองเห็นได้ชัดเจน ปิดไว้ที่ภายนอกตัวถัง 
ด้านข้างท้ังสองด้านว่า "ใช้เฉพาะขนมูลฝอยติดเชื้อ"  

 1.4.3 หน่วยงานโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ต้องใช้เอกสารก ากับการขนส่ง   
มูลฝอยติดเชื้อ (Infectious waste manifest system) ก ากับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อให้กับ
บริษัทเอกชนที่น ามูลฝอยติดเชื้อไปก าจัด กระทรวงสาธารณสุขสั่งการให้ถือปฏิบัติ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 ค าชี้แจงเอกสารก ากับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ กระทรวงสาธารณสุข ได้พัฒนา
ระบบเอกสารก ากับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ โดยก าหนดให้ผู้ก่อก าเนิด ผู้ขนส่ง  
และผู้ก าจัดมูลฝอยติดเชื้อต้องจัดท าเอกสารหรือแบบก ากับการขนส่งมูลฝอย   
ติดเชื้อในระบบขนส่ง เพ่ือควบคุมก ากับ ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อจากผู้ก่อก าเนิด 
(แหล่ง/ต้นก าเนิด) ซึ่งผู้ขนส่งต้องขนส่งมูลฝอยติดเชื้อพร้อมแบบก ากับการขนส่ง
ที่ระบุปริมาณมูลฝอยติดเชื้อที่ตรงกันทุกฉบับในทุกขั้นตอนไปจนถึงปลายทาง    
ผู้ก าจัด (แหล่ง/สถานที่ก าจัด) อย่างเป็น ระบบ เอกสารก ากับการขนส่งมูลฝอย
ติดเชื้อมีรายละเอียด ดังนี้ 
o เล่มเอกสารก ากับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ 1 เล่ม ประกอบด้วยชุด

เอกสาร 50 ชุด และชุดเอกสาร 1 ชุด ประกอบด้วยแผ่นเอกสาร 6 แผ่น 
คือ ตช.01/1 (สีฟูา) ตช.02 (สีเหลือง) ตช.03 (สีชมพู) ตช.04 ตช.05 
และตช.01/2 ทุกแผ่นมีส าเนาในตัว (คาร์บอนเรส) 
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o ผู้ก่อก าเนิด (แหล่ง/ต้นก าเนิด) มูลฝอยติดเชื้อหมายถึง “สถานบริการ
การสาธารณสุข” หมายความว่า (1) สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วย
สถานพยาบาล และหมายความรวมถึงสถานพยาบาลของทางราชการ 
(2) สถานพยาบาลสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ และ
หมายความรวมถึงสถานพยาบาลสัตว์ของทางราชการ  

o ผู้ขนส่งมูลฝอยติดเชื้อต้องเป็นผู้จัดหาเอกสารก ากับการขนส่งมูลฝอย  
ติดเชื้อให้เพียงพอทั้งระบบและในเอกสารก ากับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ
ใช้ “จนท.รพ.” (ค าย่อของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล) โดยหมายถึงเจ้าหน้าที่
สถานบริการสาธารณสุข 

 วิธีกรอกบันทึกเอกสารก ากับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ 
o ผู้ก่อก าเนิดมูลฝอยติดเชื้อกรอกบันทึกเอกสารทุกฉบับในส่วนของผู้

ก่อก าเนิดโดยกรอกบันทึกในแผ่นที่ 1 จะติดทั้งชุด (6 แผ่น) เมื่อได้ชั่ง 
ตวง วัด ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อในแต่ละครั้งของการขนมูลฝอยติดเชื้อ
แล้วเสร็จ จึงลงลายเซ็นในส่วนของผู้ก่อก าเนิดเพ่ือให้ค ารับรองปริมาณ
มูลฝอยติดเชื้อของผู้ก่อก าเนิด 

o ผู้ขนส่งมูลฝอยติดเชื้อกรอกบันทึกเอกสารทุกฉบับในส่วนผู้ขนส่ง โดย
กรอกบันทึกในแผ่นที่ 1 จะติดท้ังชุด (6 แผ่น) เมื่อได้ชั่ง ตวง วัด ปริมาณ
มูลฝอยติดเชื้อในแต่ละครั้งของการขนมูลฝอยติดเชื้อแล้วเสร็จ จึงลง
ลายเซ็นในส่วน ของผู้ขนส่ง เพ่ือให้ค ารับรองปริมาณมูลฝอยติดเชื้อของ 
ผู้ขนส่งและฉีก ตช.01/1 ที่เป็นต้นฉบับส าหรับโรงพยาบาล (สีฟูา) เก็บไว้
ที่ผู้ก่อก าเนิด 

o ให้ผู้ขนส่งน าเอกสารฯที่กรอกบันทึกข้อมูลแล้ว ที่เป็นส าเนาอีก 5 แผ่น 
(ตช.02 ตช.03 ตช.04 ตช.05 และ ตช.01/2) น าติดตัวไปด้วยทุกครั้ง 
เมื่อถึงสถานท่ีก าจัดให้ผู้ก าจัดตรวจสอบความถูกต้องของปริมาณมูลฝอย
ติดเชื้อและลงลายเซ็นช่องกรอก บันทึกบรรทัดท้ายสุดของเอกสารฯ 
เพ่ือให้ค ารับรองปริมาณมูลฝอยติดเชื้อของผู้ก าจัด ในส่วนค ารับรองของ
ผู้ก าจัด ทุกครั้งที่รับมอบมูลฝอยติดเชื้อมาก าจัด และฉีก ตช.02 (สี
เหลือง) เก็บไว้ที่ผู้ก าจัด 

o ผู้ขนส่งฉีก ตช.03 (สีชมพู) เก็บไว้ที่ผู้ขนส่ง ฉีก ตช.04 ส่งองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่โรงพยาบาลตั้งอยู่ ฉีก ตช.05 ส่งองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่สถานที่ก าจัดตั้งอยู่ และฉีก ตช.01/2 ส่งกลับให้โรงพยาบาล
เป็นส าเนาตรวจสอบต้นฉบับ 

1.5  การก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ 
 เป็นการจัดการเพ่ือท าลายเชื้อที่มีอยู่ในมูลฝอย ซ่ึงการพิจารณาเลือกวิธีก าจัดนั้นขึ้นอยู่กับ
ความเหมาะสมของเทคโนโลยี ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย และสิ่งแวดล้อม และสอดคล้อง     
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กับข้อจ ากัดทางด้านงบประมาณ ความถูกต้องตามหลักวิชาการ  ก่อนที่จะน าไปท าลายด้วยวิธีการ
เช่นเดียวกับมูลฝอยทั่วไป วิธีการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ 2 ขั้นตอน คือ 
 1.5.1 การท าลายเชื้อ เป็นการท าลายเชื้อให้หมดไป ก่อนจะส่งไปก าจัดต่อไป สามารถ 
 ด าเนินการได้โดย 

 การเผา โดยใช้เตาเผา การท าลายเชื้อด้วยการเผา เป็นวิธีที่สามารถท าลายเชื้อโรค     
ได้มากที่สุด ผลจากการเผาจะท าให้มีเถ้าตกค้าง ซึ่งจะน าไปก าจัดโดยใช้วิธีการ
เดียวกับมูลฝอยชุมชนการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยการเผาในเตาเผา ให้ใช้เตาเผามูล
ฝอยติดเชื้อและห้องเผาควัน การเผามูลฝอยติดเชื้อให้เผาที่อุณหภูมิไม่ต่ ากว่า 760 
องศาเซลเซียส และในการเผาควันด้วยอุณหภูมิไม่ต่ ากว่า 1,000 องศาเซลเซียส และ
ต้องมีการควบคุมมาตรฐานอากาศเสียที่ปล่อยออกจากเตาเผา 

 การอบด้วยไอน้ า หรือการนึ่ง สามารถท าลายเชื้อโรควิธีหนึ่ง ซึ่งจะท าให้มีปริมาณของ
มูลฝอยคงเหลือเท่าเดิมหรือมากขึ้น เนื่องจากความชื้นจากไอน้ าที่ใช้ในการก าจัด    
มูลฝอยติดเชื้อด้วยวิธีการท าลายเชื้อด้วยไอน้ าหรือวิธีอ่ืนจะต้องด าเนินการให้ได้   
ตามเกณฑ์มาตรฐานทางชีวภาพ โดยมีประสิทธิภาพที่สามารถท าลายเชื้อ บัคเตรี เชื้อ
รา ไวรัส และปาราสิต ในมูลฝอยติดเชื้อได้หมด  

 1.5.2 การก าจัด ภายหลังการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยวิธีดังกล่าวต้องมีการตรวจสอบเกณฑ์
ม าตร ฐ านทางชี วิ ภ าพ  โ ดย วิ ธี ก า ร เพาะ เชื้ อบ ะซิ ล ลั ส ส ะ เที ย โ ร เ ธ อ ร์ โ ม ฟิลลั ส  ( Bacillus 
stearothermophillus) หรือเชื้อบะซิลลัส ซับทิลิส (Bacillus subtilis) ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่
กระทรวงสาธารณสุขก าหนด 

1.6  ผลประทบจากมูลฝอยติดเชื้อต่อสิ่งแวดล้อม 
   มูลฝอยติดเชื้อก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์หลาย
ประการ ดังนี้ คือ 

 เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของแมลงและพาหะน าโรค เนื่องจากเชื้อจุลินทรีย์ที่ปนเปื้อน   
มากับมูลฝอยมีโอกาสที่จะขยายพันธุ์เพ่ิมจ านวนมากยิ่งขึ้นได้เพราะมูลฝอยมีทั้ง
ความชื้นและสารอนิทรีย์ที่จุลินทรีย์ใช้เป็นอาหารมูลฝอยพวกอินทรีย์สารที่ทิ้งค้างไว้
นานๆ จะเป็นที่อยู่อาศัยของหนู โดยหนูจะเข้ามาท ารังขยายพันธุ์ เพราะมีทั้งอาหาร 
ที่หลบซ่อน ดังนั้นมูลฝอยที่ขาดการเก็บรวบรวม และการก าจัดจึงท าให้เกิดแหล่ง
เพาะพันธุ์ที่ส าคัญของเชื้อโรค แมลงวัน หนู แมลงสาบ ซึ่งเป็นพาหะน าโรคมาสู่คน 

 เป็นบ่อเกิดของโรคเนื่องจากการเก็บรวบรวมและการก าจัดมูลฝอยไม่ดีหรือปล่อย
ปละละเลยท าให้มีมูลฝอยเหลือทิ้งค้างไว้ในชุมชนจะเป็นบ่อเกิดของเชื้อโรคต่างๆ 
เช่น ตับอักเสบ เชื้อไทฟอยด์ ฯลฯ เป็นแหล่งก าเนิดและอาหารของสัตว์ต่างๆที่เป็น
พาหะน าโรคมาสู่คน เช่น แมลงวัน แมลงสาบ และหนู เป็นต้น 

 ก่อให้เกิดความร าคาญ หากเก็บรวบรวมได้ไม่หมดก็จะเกิดเป็นกลิ่นรบกวน กระจาย
อยู่ทั่วไปในชุมชน นอกจากนั้นฝุุนละอองที่เกิดจากการรวบรวมการขนถ่ายและ  
การก าจัดมูลฝอยก็ยังคงเป็นเหตุร าคาญที่มักจะได้รับการร้องเรียนจากประชาชน  
ในชุมชนอยู่เสมอ 
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 ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม มูลฝอยเป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้เกิดมลพิษของน้ า 
มลพิษของดินและมลพิษของอากาศ เนื่องจากมูลฝอยส่วนที่ขาดการเก็บรวบรวม 
หรือไม่น ามาก าจัดให้ถูกวิธี ปล่อยทิ้งค้างไว้ในพ้ืนที่ของชุมชน เมื่อมีฝนตกลงมา   
จะชะน าความสกปรก เชื้อโรค สารพิษจากมูลฝอยไหลลงสู่แม่น้ า ท าให้แหล่งน้ า 
เกิดเน่าเสียได้ และนอกจากนี้มูลฝอยยังส่งผลกระทบต่อคุณภาพดิน ซึ่งจะมีมาก
หรือน้อยขึ้นอยู่กับคุณลักษณะของมูลฝอย ถ้ามูลฝอยมีซากถ่านไฟฉาย ซาก
แบตเตอรี่ ซากหลอดฟลูออเรสต์ ก็จะส่งผลต่อปริมาณโลหะหนักพวกพวกแคดเมียม 
ตะกั่วในดินมาก ซึ่งจะส่งผลเสียต่อระบบนิเวศน์ในดิน และสารอินทรีย์ในมูลฝอย
เมื่อมีการย่อยสลายจะท าให้เกิดสภาพความเป็นกรดในดินและเมื่อฝนตกลงมา    
ชะ กองมูลฝอยจะท าให้น้ าเสียจากกองมูลฝอย ไหลปนเปื้อนดินบริเวณรอบๆ ท าให้
เกิดมลพิษของดินได้  

 ท าให้เกิดการเสี่ยงต่อสุขภาพ มูลฝอยที่ทิ้งและรวบรวมโดยขาดประสิทธิภาพ 
โดยฉพาะอย่างยิ่งมูลฝอยอันตราย ถ้าขาดการจัดการที่เหมาะสม ย่อมก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนได้ง่าย เช่น โรคทางเดินอาหารที่เกิดจาก     
เชื้อแบคทีเรียที่มีแมลงวันเป็นพาหะหรือได้รับสารพิษท่ีมากับของเสียอันตราย 

 เกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจ มูลฝอยปริมาณมากๆ ย่อมต้องสิ้นเปลืองงบประมาณ
ในการจัดการเพ่ือให้ได้ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ผลกระทบจากมูลฝอยไม่ว่าจะเป็น
น้ าเสีย อากาศเสีย ดินปนเปื้อน เหล่านี้ย่อมส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ 

 
2. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 กิตติ ผลทับทิม (2553) ได้ศึกษาสถานการณ์การจัดการมูลฝอยติดเชื้อในสถานีอนามัย    
อ าเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี พบว่าสถานีอนามัยในอ าเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี มีอัตราการเกิด   
มูลฝอยติดเชื้อ 316.90 กรัมต่อแห่งต่อวัน องค์ประกอบของมูลฝอยติดเชื้อที่พบมากที่สุด คือ ประเภท
วัสดุที่ให้บริการทางการแพทย์ เช่น ส าลี ผ้าก๊อส ผ้าต่างๆ ท่อยาง คิดเป็นร้อยละ 78.36 ด้านการจัดการ 
พบว่า สถานีอนามัยทุกแห่งมีการจัดการมูลฝอยทั่วไปปะปนกับมูลฝอยติดเชื้อ และพบมูลฝอยติดเชื้อมีคม
ปะปนกับมูลฝอยทั่วไป ส าหรับประเด็นการก าจัด พบว่าสถานีอนามัยส่วนใหญ่(ร้อยละ 66.70) ท าหน้าที่
เก็บรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อ โดยจัดส่งให้ท้องถิ่นจัดเก็บ ขนส่ง และก าจัดร่วมกับมูลฝอยทั่วไป สถานี
อนามัยบางส่วนก าจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยการเผามูลฝอยติดเชื้อร่วมกับมูลฝอยทั่วไปในเตาผาอย่าง่ายไม่ได้
มาตรฐาน ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ คือ ขาดนโยบาย งบประมาณและอุปกรณ์    
ในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ และไม่มีการจัดการอบรมให้ความรู้ในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อแก่เจ้าหน้าที่
ในระดับสถานีอนามัย 
 กิตติพจน์ เพ่ิมพูน (2545) ได้ศึกษาการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี   
ผลการศึกษา พบว่า ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อมีปริมาณวันละ 270 กิโลกรัม  ส่วนใหญ่มาจากสถานพยาบาล
เอกชน (คลินิก) 156.60 กิโลกรัมต่อวัน รองลงมา คือ มูลฝอยทั่วไปที่ปะปนมาในถุงแดงและมูลฝอยมีคม
ติดเชื้อ สถาพยาบาลทุกแห่งไม่สามารถจัดการมูลฝอยติดเชื้อได้ถูกต้องและเมืองพัทยาไม่มีการจัดการ    
มูลฝอยติดเชื้อที่ได้มาตรฐาน  
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 จตุรงค์ ใหม่ปาน (2549) ได้ศึกษาสถานการณ์การจัดการมูลฝอยติดเชื้อในศูนย์สุขภาพชุมชน 
อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา พบว่า มูลฝอยติดเชื้อจากศูนย์สุขภาพชุมชนมีปริมาณเพ่ิมขึ้น เนื่องจาก
ศักยภาพที่เพ่ิมขึ้นทั้งในด้านบุคลากร การให้บริการ ส่วนองค์ประกอบของมูลฝอยติดเชื้อส่วนใหญ่เป็น
พวกสิ่งทอมากที่สุด รองลงมาเป็นยางและหนัง การก าจัดพบว่าท าการในเตาเผามูลฝอยที่สร้างขึ้นเอง 
และส่งต่อไปก าจัดยังแหล่งอื่นด้วย 
 ธีระศักดิ์ รัตนะเทวะเนตร (2543) ศึกษารูปแบบการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของสถานีอนามัย  
ในในอ าเภอหัวตะพาน จังหวัดอ านาจเจริญ พบว่า การกักเก็บมูลฝอยติดเชื้อส่วนใหญ่ใช้  ถังสแตนเลส 
ร้อยละ 72.70 มีการแยกของมีคมออกจากมูลฝอยติดเชื้อทั่วไป การก าจัดส่วนใหญ่ก าจัดในเตาเผา ร้อย
ละ 63.60 สถานีอนามัยผลิตมูลฝอยติดเชื้อเฉลี่ย 0.22 กิโลกรัมต่อแห่งต่อวัน หรือคิดเป็นอัตรามูลฝอย
เฉลี่ย 0.11 กิโลกรัมต่อผู้ปุวย องค์ประกอบของมูลฝอยติดเชื้อพบว่า ยางและหนังมีมากที่สุด รองลงมา
เป็นสิ่งทอและพลาสติก 
 ปรียาพร ปรุงฆ้อง (2543) ได้ศึกษาการจัดการมูลฝอยติดเชื้อและคุณลักษณะของกากที่เหลือ
จากการเผา พบว่า ประกอบด้วยมูลฝอย 7 ชนิด คือ ถุงมือ ผ้ากอช ผ้าอนามัย ส าลี เข็ม กระบอกฉีดยา 
ขวดแก้ว เศษเนื้อ รกและอ่ืนๆ มูลฝอยประเภทผ้ากอส ส าลี ผ้าอนามัย พบมากที่สุด ร้อยละ 35.60 
กระดาษ พบน้อยที่สุด ร้อยละ 0.10 ของปริมาณมูลฝอยทั้งหมด 
 ศมกานต์ ทองเกลี้ยง (2556) ได้ศึกษาสถานการณ์มูลฝอยติดเชื้อในโรงพยาบาล เขตสุขภาพที่ 
9 รวม 82 แห่ง พบว่า ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อรวมในเขตสุขภาพที่ 9 ทั้งหมด 7,554.09 กิโลกรัม/วัน เมื่อ
พิจารณารายจังหวัด พบว่า จังหวัดนครราชสีมา มีปริมาณมูลฝอยติดเชื้อรวมมากที่สุด 3,496.95 
กิโลกรัม/วัน ร้อยละ 46.29 รองลงมาคือ จังหวัดสุรินทร์ 1,702.34 กิโลกรัม/วัน บุรีรัมย์ 1,305 กิโลกรัม/
วัน และชัยภูมิ 1,049.80 กิโลกรัม/วัน คิดเป็นร้อยละ 22.53 17.28 และ 13.90 ตามลำดับ ในขณะที่
อัตราการเกิดมูลฝอยติดเชื้อ เมื่อแยกรายจังหวัด พบว่า จังหวัดนครราชสีมา มีอัตราการเกิดมูลฝอยติด
เชื้อมากที่สุด 1.14 กก./เตียง/วัน รองลงมาคือ จังหวัดสุรินทร์ ชัยภูมิ และบุรีรัมย์ มีอัตราการเกิดมูลฝอย 
ติดเชื้อ 1.03 กก./เตียง/วัน 0.83 กก./เตียง/วัน และ 0.66 กก./เตียง/วัน ตามล าดับ 
 สรพงษ์ ขลุ่ยเงิน (2545) ได้ศึกษาการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของสถานีอนามัยในอ าเภอ       
กุดข้าวปุูน  จังหวัดอุบลราชธานี  พบว่า การกักเก็บมูลฝอยติดเชื้อส่วนใหญ่ใช้ถังสแตนเลส และถังแบบ
เหยียบปิดเปิด โดยมีถุงแดงรองรับมูลฝอยติดเชื้อ มีการแยกของมีคมติดเชื้อออกจากมูลฝอยติดเชื้อทั่วไป
ทุกแห่ง  การก าจัดส่วนใหญ่เผาในเตาเผา ปริมาณมูลฝอยเฉลี่ยจากสถานีอนามัยเฉลี่ย 104 กรัมต่อแห่ง
ต่อวัน  
 สุพร ผดุงศุภไลย และกาญจนา ศิริโกมล (2541) ศึกษาการจัดการขยะติดเชื้อในโรงพยาบาล
ชุมชน พบว่า สภาพการจัดการเกี่ยวกับระบบก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ มีฝุายรับผิดชอบ 3 ฝุาย คือ ฝุายการ
พยาบาล ฝุายบริหาร และฝุายสุขาภิบาลควบคุมโรคติดต่อ ไม่มีรูปแบบการบริหารงานที่ชัดเจน ไม่ได้ มี
การติดตามผลการก าจัด และขาดการบ ารุงรักษาเตา ทุกโรงพยาบาลมีระบบการคัดแยกมูลฝอยติดเชื้อ
ออกจากมูลฝอยทั่วไป โดยการใช้ถุงพลาสติกสีแดงใส่ซ้อนในภาชนะรองรับมูลฝอย ส่วนของมีคมที่ติดเชื้อ
จะรวบรวมทิง้ในกระป๋องพลาสติกหรือขวดที่ใส่น้ ายาฆ่าเชื้อโรค การขนย้ายและล าเลียงวันละ 1 ครั้ง โดย
การใช้รถเข็นและเจ้าหน้าที่หิ้วหรือยกออกไป การก าจัดโดยการเผา ร้อยละ 75 เผาทุกๆ 1-2 วัน ในเวลา
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กลางวัน การเผาแต่ละครั้งเสียค่าใช้จ่ายเป็นค่าเชื้อเพลิงประมาณ 150-350 บาท ต่อครั้ง ขึ้นกับปริมาณ
มูลฝอย ส่วนที่ก าจัดโดยสุขาภิบาลหรือเทศบาลจะน าไปก าจัดทุก 1-2 วัน และไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย 
 สุวัฒน์ อินทนาม (2550) ได้ศึกษาการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของสถานีอนามัยขนาดใหญ่      
ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดหนองบัวล าภู พบว่า สถานีอนามัยที่ศึกษาทุกแห่งมีการแยกถังมูลฝอยติดเชื้อ
ออกจากมูลฝอยทั่วไป และมีการเก็บรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อวันละ 1 ครั้ง และก าจัดโดยการเผาในเตาเผา
มูลฝอย (ร้อยละ 85.71) ปริมาณของมูลฝอยติดเชื้อ สถานีอนามัยขนาดใหญ่มีอัตราการเกิดมูลฝอยติดเชื้อ 
22,712.04 กรัม และมีองค์ประกอบของมูลฝอยติดเชื้อที่เป็นสิ่งทอมากที่สุด เช่น ก๊อส ส าลี (ร้อยละ 
45.51) รองลงมาได้แก่ ยาง เช่น ถุงมือยาง (ร้อยละ 32.46) และพลาสติก เช่น ปลอกเข็มฉีดยา กระบอก
ฉีดยา พลาสติกห่อวัสดุการแพทย์ (ร้อยละ 15.16) การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขพบว่าทุกแห่ง 
มีการแยกมูลฝอยติดเชื้อกับของมีคม โดยภาชนะที่ใช้แยกของมีคม ได้แก่ กระป๋องพลาสติกหนา อุปกรณ์
ปูองกันอันตรายส่วนบุคคลของผู้ปฏิบัติงานมีถุงมือหนา ผ้าปิดจมูก รองเท้าบูท 
 สมรัฐ นัยรัมย์ (2557) ได้ศึกษาสถานการณ์การจัดการมูลฝอยติดเชื้อและการปฏิบัติตาม
กฎกระทรวงว่าด้วยการจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2545 ของโรงพยาบาลในพ้ืนที่ เขตการสาธารณสุขที่ 13 
พบว่า โรงพยาบาลมีอัตราการเกิดมูลฝอยติดเชื้อ 0.59 กก./เตียง/วัน 
 อ านาจ ยอดนิล (2543) ได้ศึกษาการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในประเทศไทย พบว่า ปัจจัยที่มีผล
ต่อความส าเร็จในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในประเทศไทย คือ 1) การบังคับใช้นโยบายที่จริงจัง 2) การให้
รางวัลและสร้างแรงจูงใจทางเศรษฐศาสตร์ 3) การท าให้เกิดความตระหนักและจิตส านึกด้วยการให้ความรู้ 
ความเข้าใจปัญหาและผลกระทบของมูลฝอยติดเชื้อต่อสิ่งแวดล้อม 4) สมรรถนะขององค์กรที่เพียงพอ 
ได้แก่ บุคลากร เครื่องจักร เงินทุน การตลาด การจัดการ จริยธรรม และขวัญก าลังใจ ปัจจัยที่เป็นปัญหา
หรืออุปสรรค มี 3 ประการ คือ 1) ไม่มีการบังคับใช้นโยบายในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 2) ขาดความ
ตระหนักและจิตส านึกของผู้ก่อที่ไม่คัดแยกมูลฝอยติดเชื้อ 3) สมรรถนะขององค์กรที่ไม่เพียงพอ 
โดยเฉพาะคนและเครื่องมือในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 
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บทท่ี 3 
วิธกีารศึกษา 

 
รูปแบบการวิจัย 

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงส ารวจ แบบภาคตัดขวาง (Cross section survey study) เพ่ือ
ศึกษาสถานการณ์มูลฝอยติดเชื้อใน รพ.สต. เขตพ้ืนที่นครชัยบุรินทร์และน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาไปใช้
เป็นองค์ประกอบในการด าเนินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล  ในเขตนครชัย
บุรินทร์ 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 
ของ รพ.สต. ในเขตนครชัยบุรินทร์  
 กลุ่มตัวอย่าง 

 โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษาได้แก่ รพ.สต. ในเขตนครชัยบุรินทร์ ที่ตอบแบบส ารวจจ านวน 559 
แห่ง คิดเป็นร้อยละ 58.7 ของ รพ.สต.ทั้งหมด ผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้รับผิดชอบดูแลระบบการจัดการมูลฝอย
ติดเชื้อของ รพ.สต. ในเขตนครชัยบุรินทร์ 

  
เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล 
 แบบส ารวจการจัดการมูลฝอยติดเชื้อส าหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ประกอบด้วย 4 ส่วน 
 ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ ชื่อ รพ.สต. ที่ตั้ง ผู้รับผิดชอบ ผู้ปฏิบัติงาน ปริมาณมูลฝอย     
ติดเชื้อ จ านวนผู้ปุวยที่มารับบริการ 
 ส่วนที่ 2  การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ได้แก่ แหล่งก าเนิดมูลฝอยติดเชื้อ การคัดแยกมูลฝอย  
ติดเชื้อ การเก็บรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อ ลักษณะภาชนะที่ใช้บรรจุ ผู้ปฏิบัติงานเคลื่อนย้ายมูลฝอยติดเชื้อ 
ข้อความบนภาชนะ / ลักษณะถุงมูลฝอยติดเชื้อ วิธีการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ 
 ส่วนที ่3  การขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ  
 ส่วนที่ 4  ปัญหาและข้อเสนอแนะในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 
 
การรวบรวมข้อมูล 
 ส ารวจข้อมูลการจัดการมูลฝอยติดเชื้อส าหรับ รพ.สต. เขตนครชัยบุรินทร์  จ านวน 559 แห่ง 
โดยจัดส่งแบบสอบถามที่คณะผู้วิจัยสร้างขึ้นให้กับ รพ.สต. เปูาหมาย ผ่านส านักงานสาธารณสุขจังหวัด  
ทั้ง 4 จังหวัด และส่งแบบสอบถามกลับมายังศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา  กรณีข้อมูลไม่ครบถ้วนจะ
ประสานกลับไปยัง รพ.สต. เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนที่ขาด 
 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
วิเคราะห์โดยโปรแกรมสถิติส าเร็จรูป ใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย 
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บทท่ี 4 
ผลการศึกษา 

 
การศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงส ารวจเกี่ยวกับสถานการณ์การเกิดมูลฝอยติดเชื้อ ได้แก่ 

ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อและอัตราการเกิดมูลฝอยติดเชื้อ และสถานการณ์การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ        
ในปัจจุบัน ปัญหา อุปสรรค ในด้านการคัดแยกมูลฝอยติดเชื้อ การเก็บรวบรวม การเคลื่อนย้าย การก าจัด 
ความถี่ในการก าจัด การสวมใส่อุปกรณ์ปูองกันอันตรายส่วนบุคคลของผู้ปฏิบัติงานใน รพ.สต. เขตนครชัย
บุรินทร์ จ านวน 559 แห่ง หรือร้อยละ 58.72 ของ รพ.สต. ทั้งหมด โดยมีผลการศึกษาวิจัย ดังนี้ 
1. จ านวนผู้ปฏิบัติงานเคลื่อนย้ายมูลฝอยติดเชื้อท่ีผ่านการอบรมตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
 จ านวนผู้ปฏิบัติงานเคลื่อนย้ายที่ผ่านการอบรมตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง 
หลักสูตรการฝึกอบรมการปูองกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อทั้งหมด
ร้อยละ 98.30 เมื่อแยกตามจ านวนผู้ปฏิบัติงานที่ผ่านการอบรม พบว่า มีผู้ปฏิบัติงานที่ผ่านการอบรมตาม
กฎกระทรวงฯ จ านวน 1 คน ร้อยละ 60.80 มีผู้ปฏิบัติงานที่ผ่านการอบรมตามกฎกระทรวงฯ จ านวน      
2 คน ร้อยละ 27.70 และมีผู้ปฏิบัติงานผ่านการอบรมตามกฎกระทรวงฯ จ านวน 3 คนร้อยละ 4.90        
ดังตารางที่ 1 
 
ตารางท่ี 1 จ านวนผู้ปฏิบัติงานเคลื่อนย้ายมูลฝอยที่ผ่านการอบรมในแต่ละ รพ.สต. 

จ านวนผู้ปฏิบัติงานที่ผ่านการอบรม จ านวน (แห่ง) ร้อยละ 
1 คน 341 60.80 
2 คน 154 27.70 
3 คน 27 4.90 

มากกว่า 3 คน 27 4.90 
ยังไม่ผ่านการอบรม 10 1.70 

 
2.ปริมาณการเกิดมูลฝอยติดเชื้อเฉลี่ยใน รพสต. 
    2.1 ปริมาณการเกิดมูลฝอย 
 เมื่อพิจารณาปริมาณมูลฝอยติดเชื้อที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน พบว่า ปริมาณมูลฝอยสูงสุด คือ 30 
กิโลกรัม/วัน ปริมาณต่ าสุด คือ 0.20 กิโลกรัม/วัน จังหวัดที่มีปริมาณมูลฝอยติดเชื้อที่เกิดขึ้นสูงสุด คือ
จังหวัดนครราชสีมาและเมื่อพิจารณามูลฝอยติดเชื้อเฉลี่ยต่อวันพบว่าเขตนครชัยบุรินทร์มีปริมาณมูลฝอย
เฉลี่ยเกิดขึ้น 2.99 กิโลกรัมต่อวัน โดยจังหวัดบุรีรัมย์มีปริมาณมูลฝอยติดเชื้อเฉลี่ยต่อวันสูงสุด คือ 3.36 
กิโลกรัมต่อวัน รองลงมาคือจังหวัดสุรินทร์ 3.04 กิโลกรัมต่อวัน ดังตารางที่ 2 
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ตารางท่ี 2 ปริมาณการเกิดมูลฝอยติดเชื้อต่อวัน 
จังหวัด ปริมาณมูลฝอยสูงสุด 

(กิโลกรัม/วัน/รพ.สต) 
ปริมาณมูลฝอยต่ าสุด 
(กิโลกรัม/วัน/รพ.สต) 

เฉลี่ยปริมาณมูลฝอย
(กิโลกรัม/วัน/รพ.สต) 

นครราชสีมา 30 0.20 2.89 
ชัยภูมิ 10 0.20 2.63 

บุรีรัมย์ 15 0.20 3.36 

สุรินทร์ 20 0.20 3.04 

ภาพเขต 30 0.20 2.99 

 
2.2 จ านวนผู้ป่วยท่ีเข้ารับบริการเฉลี่ย(ราย/วัน) 
 เมื่อพิจารณาจ านวนผู้ใช้บริการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล พบว่า จ านวนผู้ใช้บริการ
สูงสุด จ านวน 120 ราย คือจังหวัดนครราชสีมา รองลงมาคือจังหวัดชัยภูมิ จ านวน 90 ราย จังหวัด
บุรีรัมย์และจังหวัดสุรินทร์ จ านวน 68 คนและ 60 คนตามล าดับ เมื่อพิจารณาจ านวนผู้ใช้บริการ         
ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลต่อวันพบว่าเขตนครชัยบุรินทร์มีปริมาณจ านวนผู้ใช้บริการเฉลี่ย        
ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 29 รายต่อวัน โดยจังหวัดนครราชสีมามีจ านวนผู้ใช้บริการ          
ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวันสูงสุด คือ 33 รายต่อวัน รองลงมาคือจังหวัดชัยภูมิและบุรีรัมย์ 
จ านวน 27 คน ดังตารางที่ 3 
 
ตารางท่ี 3 จ านวนผู้ใช้บริการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

จังหวัด จ านวนผู้ใช้บริการ
สูงสุด(ราย/วัน) 

จ านวนผู้ใช้บริการ
ต่ าสุด(ราย/วัน) 

จ านวนผู้ใช้บริการเฉลี่ย 
(ราย/วัน) 

นครราชสีมา 120 3 33.04 
ชัยภูมิ 90 3 27.48 

บุรีรัมย์ 68 3 27.10 

สุรินทร์ 60 3 26.89 

ภาพเขต 120 3 29.39 
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3.การเก็บรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อจากแหล่งก าเนิดอื่นๆ 
 เมื่อพิจารณาการเก็บรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อจากแหล่งก าเนิดอ่ืนๆที่ไม่ใช่จากโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล พบว่าเก็บรวบรวมจากบ้านผู้ปุวยติดเตียง ในภาพรวมของเขต ร้อยละ 16.20 เก็บ
จากคลินิกเอกชน ร้อยละ 1.70 และเก็บจากสถานพยาบาลสัตว์ ร้อยละ 0.40 ดังตารางที่ 4 
 
ตารางท่ี 4 การเก็บรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อจากแหล่งก าเนิดอ่ืนๆ 

จังหวัด เก็บจากคลินิกเอกชน 
(ร้อยละ) 

สถานพยาบาลสัตว์ 
(ร้อยละ) 

บ้านผู้ปุวยติดเตียง 
(ร้อยละ) 

นครราชสีมา 0.50 0.50 16.70 
ชัยภูมิ 6.80 1.40 26.00 

บุรีรัมย์ 2.90 0 17.60 

สุรินทร์ 0 0 9.50 

ภาพเขต 1.70 0.40 16.20 

 
4.การคัดแยกมูลฝอยติดเชื้อ 

การคัดแยกมูลฝอยติดเชื้อ ก่อนที่จะด าเนินการเก็บรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อ ทาง รพ.สต.           
ได้ด าเนินการคัดแยกมูลฝอยติดเชื้อออกจากมูลฝอยประเภทอ่ืน ณ แหล่งก าเนิด คิดเป็นร้อยละ 82.50   
โดยจังหวัดนครราชสีมา มีการคัดแยกมากที่สุด ร้อยละ 90.60 ส่วนการคัดแยกมูลฝอยติดเชื้อประเภท    
มีคมกับไม่มีคมออกจากกัน รพ.สต. มีการด าเนินการ ร้อยละ 97.70 โดยมีจังหวัดนครราชสีมาด าเนินการ
มากที่สุด ร้อยละ 100 ส่วนการคัดแยกมูลฝอยติดเชื้อประเภทน้ าชะล้างแผลหรือสารคัดหลั่งออกจาก
ร่างกาย พบว่า ร้อยละ 85.60 มีการแยกสารคัดหลั่ง โดยมีจังหวัดนครราชสีมาด าเนินการมากที่สุด    
ร้อยละ 90.10  ดังตารางที่ 5 

 
ตารางท่ี 5 การคัดแยกมูลฝอยติดเชื้อ 

 
จังหวัด 

คัดแยก ณ 
แหล่งก าเนิด 

(ร้อยละ) 

ไม่ได้คัดแยก  
(ร้อยละ) 

แยกของมีคมและ
ไม่มีคม(ร้อยละ) 

แยกน้ าชะล้างหรือ
สารคัดหลั่ง(ร้อยละ) 

นครราชสีมา 90.60 9.40 100 90.10 
ชัยภูมิ 85.70 14.30 93.50 83.10 
บุรีรัมย์ 71.40 18.60 96.20 78.10 
สุรินทร์ 76.50 23.50 97.30 85.20 
ภาพเขต 82.50 17.50 97.70 85.60 
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5.การเก็บรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อ 
5.1. การเก็บรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อมีคม พบว่า รพ.สต.รวบรวมมูลฝอยติดเชื้อที่มีคมโดยใส่  

มูลฝอยติดเชื้อมีคมในกล่องหรือถังที่ปูองกันการแทงทะลุและการกัดกร่อนของสารเคมี ร้อยละ 95.00     
ใส่มูลฝอยฝอยติดเชื้อมีคมในกล่องหรือถังบรรจุไม่เกิน ¾ ส่วนของถัง ร้อยละ 84.70 และเมื่อพิจารณา   
แยกรายจังหวัดพบว่า จังหวัดที่ รพ.สต.รวบรวมมูลฝอยติดเชื้อที่มีคมโดยใส่มูลฝอยติดเชื้อมีคมในกล่อง
หรือถังที่ปูองกันการแทงทะลุและการกัดกร่อนของสารเคมี มากที่สุด คือ จังหวัดนครราชสีมา ร้อยละ 
98.20 รองลงมาคือ จังหวัดชัยภูมิ ร้อยละ 94.70 จังหวัดที่ใส่มูลฝอยฝอยติดเชื้อมีคมในกล่องหรือถังบรรจุ 
ไม่เกิน ¾ ส่วนของถัง มากที่สุด คือจังหวัด นครราชสีมา ร้อยละ 89.30 รองลงมาคือจังหวัด ชัยภูมิ ร้อย
ละ 86.80 ดังตารางที่ 6 
 
ตารางท่ี 6 การเก็บรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อมีคม 

 
 

จังหวัด 

มูลฝอยติดเชื้อมีคม 
ใส่กล่องปูองกันการ

แทงทะลุ 
(ร้อยละ) 

อ่ืนๆ 
(ร้อยละ) 

ใส่ในกล่องหรือถังบรรจุไม่
เกิน ¾ ส่วนของกล่อง

หรือถัง(ร้อยละ) 

อ่ืน ๆ 
(ร้อยละ) 

นครราชสีมา 98.20 1.80 89.30 10.70 
ชัยภูมิ 94.70 5.30 86.80 13.20 
บุรีรัมย์ 93.30 6.70 76.90 23.10 
สุรินทร์ 91.40 8.60 82.20 17.80 
ภาพเขต 95.00 5.00 84.70 15.30 

 
5.2 การรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อประเภทไม่มีคม พบว่า รพ.สต.รวบรวมมูลฝอยติดเชื้อที่ไม่มีคม

โดยใส่ถุงแดงที่มีความเหนียว กันน้ าได้ ไม่รั่วซึมและไม่ดูดซับน้ า ร้อยละ 96.80 บรรจุมูลฝอยติดเชื้อที่
ไม่ใช่ของมีคม ไม่เกิน 2/3 ส่วนของถุงและมัดปากถุงด้วยเชือกหรือวัสดุอื่นให้แน่น ร้อยละ 88.00 และเมื่อ
พิจารณารายจังหวัดพบว่า จังหวัดที่รวบรวมมูลฝอยติดเชื้อที่ไม่มีคมโดยใส่ถุงแดงท่ีมีความเหนียว กันน้ าได้ 
ไม่รั่วซึมและไม่ดูซับน้ า มากที่สุด คือจังหวัดนครราชสีมา ร้อยละ 99.60 รองลงมา คือ จังหวัดบุรีรัมย์   
ร้อยละ 99.10 และจังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดชัยภูมิ ร้อยละ 94.7 และ 89.60 ตามล าดับ เมื่อพิจารณา
จังหวัดบรรจุมูลฝอยติดเชื้อที่ไม่ใช่ของมีคม ไม่เกิน 2/3 ส่วนของถุงและมัดปากถุงด้วยเชือกหรือวัสดุอ่ืน  
ให้แน่น คือจังหวัดชัยภูมิ ร้อยละ 93.50 รองลงมา คือ จังหวัดนครราชสีมา ร้อยละ 91.90 จังหวัดสุรินทร์
และจังหวัดบุรีรัมย์ ร้อยละ 88.80 และ 74.50 ตามล าดับดังตารางที่ 7 
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ตารางท่ี 7 การเก็บรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อไม่มีคม 
 

จังหวัด 
มูลฝอยติดเชื้อที่ไม่ใช่ของมีคม 

ถุงแดงที่มีความ
เหนียว(ร้อยละ) 

อ่ืนๆ 
(ร้อยละ) 

บรรจุ 2/3 ส่วนของถุง
แล้ว 

มัดปาก(ร้อยละ) 

อ่ืนๆ 
(ร้อยละ) 

นครราชสีมา 99.60 0.40 91.90 8.10 
ชัยภูมิ 89.60 10.40 93.50 6.50 
บุรีรัมย์ 99.10 0.90 74.50 25.50 
สุรินทร์ 94.70 5.30 88.80 11.20 
ภาพเขต 96.80 3.20 88.00 12.00 

 
5.3 ลักษณะข้อความของถุงแดงท่ีบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ พบว่า ข้อความที่ระบุบนถุงแดง ร้อยละ 

87.70 มีข้อความระบุมูลฝอยติดเชื้อ โดยจังหวัดที่มีข้อความระบุมากทีสุ่ด คือจังหวัดชัยภูมิ ร้อยละ 94.20 
ระบุชื่อหน่วยงาน ร้อยละ 53.50 จังหวัดที่ระบุชื่อหน่วยงานมากที่สุด คือ จังหวัดนครราชสีมา ร้อยละ 
71.80 มีสัญลักษณ์รูปกะโหลกไขว้ ร้อยละ 38.90 จังหวัดที่ระบุมากที่สุด คือ จังหวัดสุรินทร์ ส่วนข้อความ         
ที่ปรากฏบนถุงแดงน้อยสุด คือ ตราสัญลักษณ์ที่ใช้ระหว่างประเทศ ร้อยละ 6.60 ดังตารางที ่8 

 
ตารางท่ี 8 ลักษณะข้อความของถุงแดงที่บรรจุมูลฝอยติดเชื้อ 

 
จังหวัด 

 
มูลฝอย
ติดเชื้อ 

(รอ้ยละ) 

 
ห้ามเปิด 
(ร้อยละ) 

 
ห้ามน า

กลับมาใช้
อีก 

(ร้อยละ) 

 
ชื่อ

หน่วยงาน 
(ร้อยละ) 

 
รูปหัว

กะโหลกไขว้ 
(ร้อยละ) 

สัญลักษณ์
ที่ใช้

ระหว่าง
ประเทศ
(ร้อยละ) 

ไม่มี
สัญลักษณ์

อะไร 
(ร้อยละ) 

นครราชสีมา 88.00 37.70 26.90 71.80 37.50 8.30 12.00 
ชัยภูมิ 94.20 27.50 17.40 44.40 17.40 5.80 5.80 
บุรีรัมย์ 88.20 23.50 27.50 48.00 55.90 4.90 11.80 
สุรินทร์ 83.50 33.10 27.60 31.50 39.40 5.50 16.50 
ภาพเขต 87.70 32.40 25.90 53.50 38.90 6.60 12.30 

 
6.บริเวณที่พักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อใน รพ.สต. 
 จากข้อมูลพบว่า มีที่พักเฉพาะต่างหากแยกออกมานอกอาคาร ร้อยละ 75.30 แยกเก็บเป็น
สัดส่วนเฉพาะในอาคาร ร้อยละ 17.80 เก็บรวมกับวัสดุอ่ืนๆในห้องนอกอาคาร ร้อยละ 6.10 อ่ืนๆ ร้อยละ 
3.30 ดังตารางที่ 9 
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ตารางที่ 9 บริเวณท่ีพักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อใน รพ.สต. 
 

จังหวัด 
แยกเก็บเป็น

สัดส่วนเฉพาะใน
อาคาร 

(ร้อยละ) 

มีที่พักเฉพาะ
ต่างหากแยก
ออกมานอก

อาคาร 
(ร้อยละ) 

เก็บรวมกับวัสดุ
อ่ืนในห้องนอก

อาคาร 
(ร้อยละ) 

อ่ืนๆ 
(ร้อยละ) 

นครราชสีมา 15.80 81.00 5.40 0.90 
ชัยภูมิ 8.20 89.00 2.70 1.40 
บุรีรัมย์ 10.40 79.20 10.40 2.80 
สุรินทร์ 31.70 56.10 5.80 8.60 
ภาพเขต 17.80 75.30 6.10 3.30 

 
7.การขนย้ายมูลฝอยติดเชื้อ 

พบว่า การขนย้ายมูลฝอยติดเชื้อจากรพ.สต. ไปก าจัด ส่วนใหญ่ขนย้ายโดยรถขนมูลฝอยเฉพาะ
มูลฝอยติดเชื้อ ร้อยละ 30.90  รองลงมาคือ รถ รพ.สต. ร้อยละ 28.90 รถ EMS/รถ รพ. ร้อยละ 23.60  
รถยนต์ส่วนตัวเจ้าหน้าที่ ร้อยละ 15.20 และรถเทศบาล/อบต. ร้อยละ 0.20 ดังตารางที ่10 
 
ตารางท่ี  10 การขนย้ายมูลฝอยติดเชื้อจาก  รพ.สต. ไปก าจัด ขนย้ายโดย 

 
จังหวัด 

รถ EMS/
รถ รพ. 
(ร้อยละ) 

รถ รพ.สต. 
(ร้อยละ) 

รถส่วนตัว 
จนท.(ร้อย

ละ) 

รถ
เทศบาล/
อบต.(ร้อย

ละ) 

รถขน
เฉพาะมูล
ฝอยติดเชื้อ
(ร้อยละ) 

อ่ืนๆ(ร้อยละ) 

นครราชสีมา 18.30 50.20 9.60 0 23.70 5.50 
ชัยภูมิ 37.30 12.00 1.30 0 49.30 1.30 
บุรีรัมย์ 36.50 0 0 0 60.60 6.70 
สุรินทร์ 12.10 25.20 51.40 0.90 3.70 6.50 
ภาพเขต 23.60 28.90 15.20 0.20 30.90 5.30 

 
8.การก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ 

8.1 การก าจัดมูลฝอยติดเชื้อมีคม เมื่อพิจารณาวิธีการก าจัด กรณีก าจัดเอง พบว่า ใช้วิธีเผาใน
เตาเผาที่ รพ.สต.สร้างเอง ร้อยละ 5.40  รองลงมา คือ เผากลางแจ้ง ร้อยละ 1.30 และเมื่อแยกราย
จังหวัด พบว่า จังหวัดที่เผาเตาเผามากที่สุด คือ จังหวัดสุรินทร์ ร้อยละ 19.20 ส่วนวิธีการเผากลางแจ้ง 
จังหวัดที่มีการเผามากที่สุด คือ จังหวัดสุรินทร์ ร้อยละ 4.10 และเมื่อพิจารณา กรณีก าจัดโดยส่ง
หน่วยงานอ่ืน พบว่า ส่วนใหญ่ รพ.สต. จะส่งโรงพยาบาลเพ่ือน าไปก าจัดต่อ ร้อยละ 100 คือ จังหวัด
นครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์ ดังตารางที่ 11 

 



20 

  

ตารางท่ี 11 ร้อยละของ รพ.สต.ที่ก าจัดมูลฝอยติดเชื้อประเภทมีคมโดยก าจัดเองและส่งหน่วยงานอื่น 
 
 
 

จังหวัด 

กรณีก าจัดเอง(ร้อยละ) กรณีส่งหน่วยงานอื่น(ร้อยละ) 

เผา
กลาง
แจ้ง 

 

เผาใน
เตาเผา
ที่ สร้าง

เอง 

ราด
น้ ายา
ฆ่า
เชื้อ 

อบไอ
น้ า 
 

ฝัง 
 

อ่ืนๆ 
 

ส่ง 
รพ. 

 

ส่ง
เทศบา
ล/อบต. 

ส่งเอก 
ชน 
 

อ่ืนๆ 
 

นครราชสีมา 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 
ชัยภูมิ 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 

บุรีรัมย์ 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 

สุรินทร์ 4.10 19.20 0.70 0 8.90 1.40 74.70 0 0 0.70 
ภาพเขต 1.30 5.40 0.40 0.20 2.50 0.50 93.30 0 0 0.20 

 
8.2 การก าจัดมูลฝอยติดเชื้อประเภทไม่มีคม เมื่อพิจารณาวิธีการก าจัด กรณีก าจัดเอง พบว่า ใช้

วิธีเผาในเตาเผาที่ รพ.สต.สร้างเองมากที่สุด ร้อยละ 20.70  รองลงมาคือ เผากลางแจ้ง ร้อยละ 3.30 และ
เมื่อแยกรายจังหวัด พบว่า จังหวัดที่เผาในเตาเผาที่ รพ.สต.สร้างเองที่สุด คือ จังหวัดสุรินทร์ ร้อยละ 
61.90 รองลงมาคือจังหวัดนครราชสีมา ร้อยละ 8.10 ส่วนวิธีการเผากลางแจ้ง จังหวัดที่มีการเผามาก
ที่สุด คือ จังหวัดสุรินทร์ ร้อยละ 8.80 และเมื่อพิจารณา กรณีก าจัดโดยส่งหน่วยงานอ่ืน พบว่า ส่วนใหญ่ 
รพ.สต. จะส่งโรงพยาบาลเพื่อน าไปก าจัดต่อ ร้อยละ 77.80 และเมื่อแยกรายจังหวัด พบว่า จังหวัดชัยภูมิ
ส่งโรงพยาบาลก าจัดมากที่สุด ร้อยละ 98.70 รองลงมา คือจังหวัด บุรีรัมย์ ร้อยละ 98.10 ดังตารางที ่12 

 
ตารางท่ี 12 ร้อยละของรพ.สต.ที่ก าจัดมูลฝอยติดเชื้อประเภทไม่มีคมโดยก าจัดเองและส่งหน่วยงานอื่น 

 
 
 

จังหวัด 

กรณีก าจัดเอง(ร้อยละ) กรณีส่งหน่วยงานอื่น(ร้อยละ) 

เผา
กลาง 
แจ้ง 

 

เผาใน
เตาเผา
ที่สร้าง
เอง 

ราด
น้ ายา
ฆ่าเชื้อ 

 

อบไอ
น้ า 
 

ฝัง 
 

อ่ืนๆ 
 

ส่ง 
รพ. 

 

ส่ง
เทศบา
ล/อบต. 

ส่ง
เอกชน 

 

อ่ืนๆ 
 

นครราชสีมา 1.80 8.10 0 0 0.50 0.90 89.60 1.80 0.90 0 

ชัยภูมิ 0 3.90 0 0 0 0 98.70 0 0 0 

บุรีรัมย์ 1.00 1.90 0 0 0 0 98.10 1.00 0 0 

สุรินทร์ 8.80 61.90 0 0 5.40 1.40 34.70 2.00 0 0.70 
ภาพเขต 3.30 20.70 0 0 1.60 0.70 77.80 1.50 0.40 0.20 
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9.การใช้เอกสารก ากับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ(Infectious waste manifest system) 
เมื่อพิจารณาการใช้เอกสารก ากับการขนส่ง พบว่า ใช้เอกสารก ากับการขนส่ง ร้อยละ 51.80 

จังหวัดที่ใช้เอกสารในการก ากับการขนส่งมากที่สุด คือ จังหวัด บุรีรัมย์ น้อยที่สุด คือจังหวัดสุรินทร์ ไม่ใช้
เอกสารก ากับการขนส่ง ร้อยละ 33.70 จังหวัดที่ไม่ใช้มากที่สุด คือ จังหวัดสุรินทร์ และไม่ทราบเรื่อง
เอกสารก ากับการขนส่ง ร้อยละ 14.50 จังหวัดที่ไม่ทราบเรื่องเอกสารก ากับมากที่สุด คือ จังหวัดสุรินทร์ 
ดังตารางที่ 13 

 
ตารางที่ 13 การใช้เอกสารก ากับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ(Infectious waste manifest system) 
 

จังหวัด 
ใช้เอกสารก ากับ 

(ร้อยละ) 
ไม่ใช้เอกสารก ากับ 

(ร้อยละ) 
ไม่ทราบเรื่องเอกสาร

ก ากับการขนส่ง 
(ร้อยละ) 

นครราชสีมา 58.70 28.00 13.30 
ชัยภูมิ 43.80 37.50 18.70 
บุรีรัมย์ 61.50 30.80 7.70 
สุรินทร์ 27.80 50.00 22.20 
ภาพเขต 51.80 33.70 14.50 

 
 
10.ความถี่ในการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ 

เมื่อพิจารณาความถี่ในการก าจัด พบว่า กรณีก าจัดเอง ร้อยละ 43.50 ก าจัดสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
ร้อยละ 33.60 ก าจัดทุกวัน กรณีส่งก าจัด ร้อยละ 74.90 ส่งก าจัดสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ร้อยละ 17.60 ส่ง
ก าจัดทุก 2-3 วันต่อครั้ง ดังตารางที่ 14 

 
ตารางท่ี 14 ความถี่ในการส่งก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ 

 
จังหวัด 

กรณีก าจัดเอง (ร้อยละ) กรณีส่งก าจัด(ร้อยละ) 

ทุกวัน 
 

ทุก 2-3 
วัน 

สัปดาห์
ละ 1 
ครั้ง 

อ่ืนๆ ทุกวัน 
 

ทุก 2-3 
วัน 

สัปดาห์ละ 
1 ครั้ง 

เกิน
สัปดาห์จึง
ขนย้าย 

นครราชสีมา 21.80 17.90 55.10 5.10 1.90 21.50 72.40 4.20 
ชัยภูมิ 35.00 20.00 45.00 0 2.80 9.90 84.50 2.80 
บุรีรัมย์ 2.00 6.10 77.60 14.30 1.00 11.00 88.00 0 
สุรินทร์ 54.80 21.70 21.70 1.70 4.10 21.40 60.20 14.30 
ภาพเขต 33.60 17.60 43.90 0.50 2.30 17.60 74.90 5.20 
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11. การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันของผู้ปฏิบัติงานขณะปฏิบัติงาน 
 จากข้อมูลพบว่า ร้อยละ 97.70 สวมใส่อุปกรณ์ปูองกัน โดยอุปกรณ์ที่สวมใส่มากที่สุด คือ ผ้า
ปิดจมูก ร้อยละ 96.40  ถุงมือยางหนา ร้อยละ 93.30 รองเท้าพ้ืนยางหุ้มแข็ง ร้อยละ 67.10 และมี
อุปกรณ์อ่ืนๆที่ใช้เพ่ิมเติม คือ แว่นตา หมวกคลุมผม ดังตารางที่ 15 
 
ตารางที่ 15 การสวมใส่อุปกรณ์ปูองกันของผู้ปฏิบัติงานขณะปฏิบัติงาน 

 
 

จังหวัด 

ไม่สวม
อุปกรณ์
ปูองกัน
(ร้อยละ) 

สวม
อุปกรณ์
ปูองกัน 
(ร้อยละ) 

สวมอุปกรณ์ปูองกัน 
ผ้าปิดจมูก-ปิด

ปาก 
(ร้อยละ) 

รองเท้าพ้ืน
ยางหุ้มแข็ง 
(ร้อยละ) 

ถุงมือ
ยางหนา 
(ร้อยละ) 

ผ้ากัน
เปื้อน 

(ร้อยละ) 

อ่ืนๆ 
(ร้อย
ละ) 

นครราชสีมา 0.90 99.10 97.80 81.70 96.00 86.60 15.60 
ชัยภูมิ 2.60 97.40 97.40 66.20 94.80 87.00 3.90 

บุรีรัมย์ 0 100 97.20 66.00 95.30 79.20 8.50 

สุรินทร์ 6.00 94.00 93.30 46.30 87.20 61.10 0.70 

ภาพเขต 2.30 97.70 96.40 67.10 93.30 78.40 8.60 

 
12.ปัญหาและข้อเสนอแนะจากแบบส ารวจการจัดการมูลฝอยติดเชื้อส าหรับโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล 
 12.1 ปัญหา 

1) เตาเผาขยะของ รพ.สต. ยังไม่ได้มาตรฐาน  
2)ไม่มีรถขนมูลฝอยติดเชื้อโดยเฉพาะ  
3) ไม่มีห้องเก็บมูลฝอยติดเชื้อโดยเฉพาะ 
4) ที่พักมูลฝอยเดิมไม่ได้มาตรฐาน ไม่สะดวกในการท าความสะอาด และไม่สามารถปูองกันสัตว์

และแมลงได ้ 
5) ที่ทิ้งน้ าช าระล้างแผลยังไม่ได้มาตรฐาน ไม่มีโถส้วมส าหรับทิ้งมูลฝอยติดเชื้อจากสารคัดหลั่ง  
6) พ้ืนที่อยู่ห่างไกล ไม่สะดวกในการน าส่งมูลฝอยติดเชื้อ  
7) อุปกรณ์ปูองกันอันตรายส่วนบุคคลมีจ านวนจ ากัด ไม่เพียงพอ /อันเก่าช ารุด ขาดงบประมาณ

จัดซื้อ  
8) ภาชนะรองรับมูลฝอยติดเชื้อ ไม่เพียงพอกล่องแดงที่จะบรรจุถุงแดง กล่องเล็กเกินไปมีเกณฑ์

ก าหนดต้องส่ง ทุก 2-3 วัน (บางครั้งมีขยะไม่มากและมีภาระอ่ืนร่วมด้วย ท าให้ปฏิบัติตามเกณฑ์ได้ไม่
ต่อเนื่อง  

9) การขนส่ง ใช้ร่วมกับรถ refer ยากต่อการควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อ 
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12.2 ข้อเสนอแนะ 
1) จัดอบรมเจ้าหน้าที่ทุกระดับ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและทัศนคติที่ดีในการคัดแยกขยะ  
2) ควรจัดหารถเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อที่ได้มาตรฐานและขนส่งมูลฝอยเฉพาะโดยตรงจาก รพ.หรือ

จาก CUP สัปดาห์ละ 2 ครั้ง  CUP  
3) จัดหางบประมาณและสร้างที่พักขยะที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลให้กับ รพ.สต. แต่ละแหล่ง

และสนับสนุนเตาเผาที่ถูกสุขลักษณะแก่ รพ.สต. ทุกแห่ง 
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บทท่ี 5 

สรุป อภิปรายผลและขอ้เสนอแนะ 
 
สรุปผลการวิจัย 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสถานการณ์มูลฝอยติดเชื้อของ รพ.สต ในเขตพ้ืนที่   
นครชัยบุรินทร์ ท าให้ได้ทราบสถานการณ์การจัดการมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
ในเขตนครชัยบุรินทร์และน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษา ไปใช้เป็นองค์ประกอบในการด าเนินการจัดการ    
มูลฝอยติดเชื้อให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล โดยการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ เพ่ือศึกษา
สถานการณ์การจัดการมูลฝอยติดเชื้อของ รพ.สต . ในเขตนครชัยบุรินทร์ โดยกลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ศึกษา 
ได้แก่ รพ.สต. ในเขตนครชัยบุรินทร์ จ านวน 559 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 58.70 ของ รพ.สต.ทั้งหมดเก็บ
ข้อมูลระหว่างเดือน มกราคม-ตุลาคม 2559 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบส ารวจการจัดการมูลฝอย
ติดเชื้อส าหรับ รพ.สต. การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่  การแจกแจงความถี่ ร้อยละ        
ค่าต่ าสุดและค่าสูงสุด และค่าเฉลี่ย 
 ผลการศึกษา การศึกษาการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล เขตนคร
ชัยบุรินทร์  พบว่า รพ.สต. ร้อยละ 98.30 มีผู้ปฏิบัติงานเคลื่อนย้ายมูลฝอยติดเชื้อที่ผ่านการอบรมตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข อัตราการเกิดมูลฝอยติดเชื้อ รพ.สต. โดยเฉลี่ยของเขต คือ 2.99 กิโลกรัม
ต่อวันต่อแห่ง จังหวัดที่มีปริมาณมูลฝอยติดเชื้อเฉลี่ยสูงสุด คือ จังหวัดบุรีรัมย์ 3.36 กิโลกรัมต่อวัน 
รองลงมาได้แก่จังหวัดสุรินทร์ 3.04 กิโลกรัมต่อวัน การเก็บรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อจากแหล่งก าเนิดอ่ืนๆ 
พบว่าเก็บจากบ้านผู้ปุวยติดเตียง ร้อยละ 16.20 จากคลินิกเอกชน ร้อยละ 1.70 และสถานพยาบาลสัตว์ 
มีเพียงร้อยละ 0.40 การคัดแยกมูลฝอยติดเชื้อ ณ แหล่งก าเนิด ในภาพรวมของเขต มีการแยกร้อยละ 
82.50 จังหวัดที่มีการคัดแยกสูงสุด คือ จังหวัดนครราชสีมา ร้อยละ 90.60 การคัดแยกของมีคมและไม่มี
คมในภาพรวมของเขต ร้อยละ 97.70 จังหวัดที่มีการคัดแยกสูงสุด คือ จังหวัดนครราชสีมา ร้อยละ 100 
ส่วนการคัดแยกมูลฝอยติดเชื้อประเภทน้ าชะล้างแผลหรือสารคัดหลั่งออกจากร่างกาย ในภาพรวมของเขต 
ร้อยละ 85.60 จังหวัดที่มีการคัดแยกสูงสุด คือ จังหวัดนครราชสีมา ร้อยละ 90.10 ส าหรับการด าเนินการ
เก็บรวบรวมและก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ กรณี มูลฝอยติดเชื้อมีคม ด าเนินการเก็บรวบรวมโดยการใส่กล่อง
หรือถังปูองกันการแทงทะลุและการกัดกร่อนของสารเคมี ร้อยละ 95.00 การก าจัดมูลฝอยติดเชื้อประเภท
มีคม โดยส่งโรงพยาบาล ร้อยละ 93.30 กรณีที่ไม่ได้ส่งก าจัด วิธีการก าจัดส่วนใหญ่ คือ เผาในเตาเผาที่ 
รพ.สต. สร้างเอง ร้อยละ 5.40 กรณีมูลฝอยติดเชื้อที่ไม่ใช่ของมีคม ด าเนินการเก็บรวบรวมโดยใส่ใน     
ถุงแดงที่มีความเหนียว กันน้ าได้ไม่รั่ วซึม ร้อยละ 96.80 การก าจัดมูลฝอยติดเชื้อไม่มีคมโดยส่ง
โรงพยาบาล ร้อยละ 77.80 กรณีไม่ได้ส่งโรงพยาบาลก าจัด วิธีการก าจัดส่วนใหญ่ คือ เผาในเตาเผา       
ที่ รพ.สต. สร้างเอง ร้อยละ 20.70 ลักษณะของถุงแดงที่บรรจุมูลฝอยติดเชื้อไม่มีคมมีข้อความที่ติดบน     
ถุงแดงมากที่สุด คือ มีข้อความว่ามูลฝอยติดเชื้อ ร้อยละ 87.70 รองลงมาคือ มีชื่อหน่วยงาน ร้อยละ 
53.50 กรณีการสวมใส่อุปกรณ์ปูองกันอันตรายส่วนบุคคล พบว่า สวมใส่อุปกรณ์ปูองกันอันตรายส่วน
บุคคล ร้อยละ 97.70 สวมใส่ผ้าปิดปากปิดจมูก ร้อยละ 96.40 สวมใส่ถุงมือยางหนา ร้อยละ 93.30   
สวมใส่ผ้ากันเปื้อน ร้อยละ 78.40 ความถี่ในการก าจัด กรณีก าจัดเอง ก าจัดสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ร้อยละ 
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43.90 รองลงมาคือก าจัดทุกวัน ร้อยละ 33.60 กรณีส่งก าจัด ความถี่ในการส่งก าจัด คือ สัปดาห์ละ 1 
ครั้ง ร้อยละ 74.90 ส าหรับภาชนะที่ใช้ในการรองรับมูลฝอยติดเชื้อ เพ่ือเคลื่อนย้ายไปยังโรงพยาบาล   
แม่ข่ายนั้น พบร้อยละ 48.80 ใช้ถุงแดงที่มีความเหนียว กันน้ าได้ ไม่รั่วซึมและไม่ดูดซับน้ าโดยไม่ได้ใส่
กล่อง ร้อยละ 46.04 ใส่ในถุงแดงและรวบรวมลงกล่องแบบมีฝาล็อกการเคลื่อนย้ายมูลฝอยติดเชื้อจาก 
รพ.สต. ไปก าจัดใช้รถขนเฉพาะมูลฝอยติดเชื้อ ร้อยละ 30.90 ใช้รถ รพ.สต. ร้อยละ 28.90 ส าหรับที่พัก
ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อใน รพ.สต. มีที่พักเฉพาะต่างหากแยกออกมานอกอาคาร ร้อยละ 75.30   
แยกเก็บเป็นสัดส่วนเฉพาะในอาคาร ร้อยละ 17.80 เกบ็รวมกับวัสดุอื่นๆในห้องนอกอาคาร ร้อยละ 6.10   
 
อภิปรายปลการวิจัย 
 การศึกษาสถานการณ์การจัดการมูลฝอยติดเชื้อใน รพ.สต. เขตนครชัยบุรินทร์พบว่า  

1) อัตราเฉลี่ยการเกิดมูลฝอยติดเชื้อ ของ รพ.สต. ในเขตนครชัยบุรินทร์ เท่ากับ 2.99 กิโลกรัม
ต่อวันต่อแห่ง ซึ่งน้อยกว่าการศึกษาของสมรัฐ นัยรัมย์ (2557) ที่พบว่าอัตราการเกิดมูลฝอยเฉลี่ยใน    
รพ.สต.เขตนครชัยบุรินทร์ คือ 4.12 กิโลกรัมต่อวันต่อแห่ง โดยแหล่งก าเนิดมูลฝอยติดเชื้อมีทั้งจาก     
รพ.สต. คลินิกเอกชน สถานพยาบาลสัตว์ บ้านผู้ปุวยติดเตียง  

2) ผู้ปฏิบัติงานเคลื่อนย้ายมูลฝอยติดเชื้อที่ผ่านการอบรมตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข   
ร้อยละ 98.30 ซึ่งเพ่ิมข้ึนจากการศึกษาเรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อของสถานีอนามัยขนาดใหญ่ ในเขต
อ าเภอเมือง จังหวัดหนองบัวล าภู (สุวัฒน์ อินทนาม,2550) ที่ระบุว่าบุคลากรผ่านการอบรมร้อยละ 58.71 

3) การเก็บรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อพบว่า รพ.สต. ส่วนใหญ่มีการแยกมูลฝอยติดเชื้อออกจาก    
มูลฝอยอ่ืนๆ มีการคัดแยกมูลฝอยติดเชื้อมีคมและไม่มีคมออกจากกัน ร้อยละ 97.70 รวมถึงแยกมูลฝอย     
ติดเชื้อประเภทน้ าชะล้างแผลหรือสารคัดหลั่งจากร่างกาย ร้อยละ 85.60  ซึ่งลดลงจากการศึกษาของ   
สมรัฐ นัยรัมย์ (2557) ที่พบว่ามีการคัดแยกสารคัดหลั่ง ร้อยละ 89.80 มูลฝอยติดเชื้อมีคมใส่ในกล่องหรือ
ถังที่ปูองกันการแทงทะลุ  ร้อยละ 95.00 มูลฝอยติดเชื้อที่ไม่มีคมใส่ในถุงแดงที่มีความเหนียวกันน้ าได้          
มีข้อความระบุ ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2545 การเก็บรวบรวมมูลฝอย     
ติดเชื้อจากแหล่งก าเนิดอ่ืนๆ เพียงร้อยละ 18.30 

4) การขนย้ายมูลฝอยติดเชื้อ พบว่า ใช้รถขนเฉพาะมูลฝอยติดเชื้อ ร้อยละ 30.90 ใช้รถ รพ.สต. 
ร้อยละ 28.90 ซึ่งไม่สอดคล้องกับการศึกษาของสมรัฐ นัยรัมย์ (2557) ที่พบว่า ขนส่งมูลฝอยติดเชื้อโดย 
ใช้รถยนต์ส่วนตัวของเจ้าหน้าที่ รพ.สต. ร้อยละ 65.20 

5) การก าจัดมูลฝอยติดเชื้อของ รพ.สต. ทั้งประเภทมีคมและไม่มีคม ส่วนใหญ่ส่งก าจัด           
ที่โรงพยาบาล กรณีไม่ได้ส่งโรงพยาบาลก าจัด วิธีการก าจัด คือ เผาในเตาเผาที่ รพ.สต.สร้างเอง ร้อยละ 
20.70 ซึ่งเตาเผายังไม่ได้มาตรฐานตามที่กฎกระทรวงว่าด้วยการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2545            
ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของกิตติ ผลทับทิม (2553) ที่พบว่าการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อของสถานีอนามัย
เผาในเตาเผา ร้อยละ 16.60  

6) การใช้เอกสารก ากับการขนส่งเมื่อพิจารณาการใช้เอกสารก ากับการขนส่ง พบว่า ใช้เอกสาร
ก ากับการขนส่ง ร้อยละ 51.80 ไม่ใช้เอกสารก ากับการขนส่ง ร้อยละ 33.70 และไม่ทราบเรื่องเอกสาร
ก ากับการขนส่ง ถึงร้อยละ 14.50 ควรเพิ่มการให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในประเด็นนี้ 
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7) ปัญหาในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของ รพ.สต. ได้แก่ เตาเผาขยะของ รพ.สต. ยังไม่ได้
มาตรฐานตามกฎกระทรวง ไม่มีรถขนมูลฝอยติดเชื้อและห้องเก็บมูลฝอยติดเชื้อโดยเฉพาะ พ้ืนที่ห่างไกล
ไม่สะดวกในการน าส่งมูลฝอยติดเชื้อ  

 
ข้อเสนอแนะ:  

1.รถที่ใช้ในการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อควรเป็นรถเฉพาะ มีข้อความระบุ ให้ครบถ้วนตามประกาศ
กระทรวงฯ 

2.การเก็บรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อจากเหล่งก าเนิดอ่ืนๆ เช่น คลินิกเอกชน สถานพยาบาลสัตว์ 
บ้านผู้ปุวยติดเตียงควรเก็บให้มีความครอบคลุมในทุกสถานบริการ 

3.การก าจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยวิธีอ่ืน เช่น การเผาในเตาเผาที่ รพ. สต. สร้างเอง แม้จะมี
แนวโน้มลดลงแตร่พ.สต. ควรรวบรวมส่งโรงพยาบาลแม่ข่าย 

 
ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป เทคโนโลยีในการก าจัดมูลฝอยติดเชื้ออย่างถูกหลัก
สุขาภิบาล ณ แหล่งก าเนิด ความคุ้มทุนหรือต้นทุนในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของ CUP  
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1. ชื่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล………………………………ตั้งอยู่เลขท่ี………..หมู่ที่................................ 
หมู่บ้าน...........................ต าบล ……………….………… อ าเภอ …………….…….…… จังหวัด …………………………
โทรศัพท์………………………………………..…………………
โทรสาร…………………..……………………………………….…………….. 
2. ชื่อผู้รับผิดชอบดูแลระบบการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ……………..….........ต าแหน่ง……………….………………                  
โทรศัพท์ (มือถือ)…………………………….…………..…………อีเมล์……………………………………………………............ 
3. มีผู้ปฏิบัติงานเคลื่อนย้ายมูลฝอยติดเชื้อ จ านวน.............คน  ผ่านการอบรมตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข  เรื่อง หลักสูตรการฝึกอบรมการปูองกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูล
ฝอยติดเชื้อ  

 ผ่านการอบรมแล้ว เมื่อปี………………….……… ยังไม่ผ่านการอบรม 
4. ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อเฉลี่ยในรพ.สต.…… กิโลกรัม/วัน จ านวนผู้ปุวยที่เข้ารับบริการเฉลี่ย...........คน/วัน  
5. รพสต.ได้เก็บรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อจากแหล่งก าเนิดอื่นหรือไม่ 

 เก็บรวบรวมจากแหล่งก าเนิดอื่น (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
(  ) เก็บรวบรวมจากคลินิกเอกชน   ปริมาณ.....................กิโลกรัม/วัน      
(  ) เก็บรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อจากสถานพยาบาลสัตว์/คลินิกสัตว์ ปริมาณ....................

กิโลกรัม/วัน        
(  ) เก็บรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อจากบ้านผู้ปุวยติดเตียง  ปริมาณ....................

กิโลกรัม/วัน                                                                                                                                  

 ไม่ได้เก็บรวบรวมจากแหล่งก าเนิดอ่ืน 
6. รพ.สต. ด าเนินการคัดแยกมูลฝอยติดเชื้อดังต่อไปนี้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 มีการแยกมูลฝอยติดเชื้อออกจากมูลฝอยอื่นๆ ณ แหล่งก าเนิด 
            มีการแยกมูลฝอยติดเชื้อ ระหว่างวัสดุ มีคมและวัสดุ ไม่มีคม 

 มีการแยกน้ าซะล้างแผลหรือสารคัดหลั่งจากร่างกาย 
7. รพ.สต.ด าเนินการเก็บรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อมีคม ดังต่อไปนี้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
  (  ) ใส่มูลฝอยติดเชื้อมีคมในกล่องหรือถังท่ีปูองกันการแทงทะลุและการกัดกร่อนของสารเคมี 
  (  ) ใส่มูลฝอยติดเชื้อมีคมในกล่องหรือถัง บรรจุไม่เกิน ¾ ส่วนของกล่องหรือถัง 
              (  ) อื่นๆระบุ.........................................................................................................  
8. รพ.สต.ด าเนินการเก็บรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อที่ไม่มีคม ดังต่อไปนี้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
  (  ) ใช้ถุงแดงที่มีความเหนียว กันน้ าได้ ไม่รั่วซึมและไม่ดูดซับน้ า 
  (  ) บรรจุมูลฝอยติดเชื้อที่ไม่มีคม ไม่เกิน 2/3 ส่วนของถุง แล้วมัดปากถุงด้วยเชือกหรือวัสดุ
อ่ืนให้แน่น 
             (  ) อื่นๆระบุ.................................................................. .......................................  
 
 
 

แบบส ารวจการจัดการมูลฝอยติดเชื้อส าหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
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9. จากข้อ 8 หากใช้ถุงแดง ลักษณะถุงแดงท่ีบรรจุมูลฝอยติดเชื้อประเภทวัสดุไม่มีคมมีข้อความบ่งชี้ (ตอบ
ได้มากกว่า 1 ข้อ) 
  มีข้อความว่า “มูลฝอยติดเชื้อ”    มีข้อความว่า “ห้ามเปิด” 
  มีข้อความว่า “ห้ามน ากลับมาใช้อีก”  ชื่อหน่วยงาน                 
  สัญลักษณ์รูปหัวกะโหลกไขว้   ตรา สัญลักษณ์ท่ีใช้ระหว่างประเทศ 
10. ผู้ปฏิบัติงานเคลื่อนย้ายมูลฝอยติดเชื้อมีและสวมชุดปูองกันอันตรายส่วนบุคคลในขณะปฏิบัติงาน   

   ไม่สวมชุดปูองกัน 
             มีและสวมชุดปูองกัน ดังนี้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
      (  ) ถุงมือยางหนา  (  ) ผ้ากันเปื้อน  (  ) ผ้าปิดปาก-ปิดจมูก (  ) รองเท้าพ้ืนยางหุ้มแข้ง (  ) 
อ่ืนๆระบุ......... 
11. มูลฝอยติดเชื้อประเภทไม่มีคม ก าจัดโดย 

 ก าจัดเอง   
(  )  เผากลางแจ้ง    (  ) เผาในเตาเผาที่รพ.สต.สร้างเอง   (  ) ราดน้ ายาฆ่าเชื้อแล้วส่งท้องถิ่น 
(  )  อบด้วยไอน้ าแล้วส่งท้องถิ่น (  ) ฝัง                  (  ) อ่ืนๆ ระบุ............................................ 
 ส่งหน่วยงานอื่นก าจัด คือ 
(  )  ส่งโรงพยาบาล….  (  )  ส่งเทศบาล/อบต..…… (  )  ส่งเอกชน...........  (  )  อ่ืนๆส่ง............... 

12. มูลฝอยติดเชื้อประเภท มีคม ก าจัดโดย 
 ก าจัดเอง   
(  )  เผากลางแจ้ง    (  ) เผาในเตาเผาที่รพ.สต.สร้างเอง   (  ) ราดน้ ายาฆ่าเชื้อแล้วส่งท้องถิ่น 
(  )  อบด้วยไอน้ าแล้วส่งท้องถิ่น (  ) ฝัง          (  ) อ่ืนๆ ระบุ........................................... 
 ส่งหน่วยงานอื่น คือ 

           (  )  ส่งโรงพยาบาล………  (  )  ส่งเทศบาล/อบต..……. (  )  ส่งเอกชน........  (  )  อ่ืนๆส่ง............ 
13. กรณีก าจัดเอง รพ.สต.มีความถ่ีในการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ  

 ทุกวัน     ทุก 2-3 วัน     ก าจัดสัปดาห์ละ 1 ครั้ง  อ่ืนๆระบุ.........................  
14.กรณีส่งมูลฝอยติดเชื้อจาก รพ.สต. ไป รพ.แม่ข่ายหรือหน่วยงานอื่น ลักษณะภาชนะรองรับมูลฝอนติด
เชื้อเป็นอย่างไร 
  ใช้ถุงแดงท่ีมีความเหนียว กันน้ าได้ ไม่รั่วซึมและไม่ดูดซับน้ า มัดปากถุงด้วยเชือกหรือวัสดุ
อ่ืนให้แน่นโดย       ไม่ได้ใส่กล่อง 
  ใส่ถุงแดงแล้วรวบรวมใส่กล่องสีแดงแบบมีฝาล็อค 
       (  )  มีข้อความระบุชื่อหน่วยงาน    (  ) มีข้อความระบุ “ใช้ส าหรับมูลฝอยติดเชื้อเท่านั้น” 
  ใส่ถุงแดงแล้วรวบรวมใส่กล่องสีอื่นแบบมีฝาล็อค 
       (  )  มีข้อความระบุชื่อหน่วยงาน    (  ) มีข้อความระบุ “ใช้ส าหรับมูลฝอยติดเชื้อเท่านั้น” 
  อ่ืนๆ ระบุ.............................................................................................................................. 
15.กรณีมีการขนย้ายมูลฝอยติดเชื้อจากรพ.สต. ไปก าจัดที่ รพ. /เทศบาล/อบต./เอกชน  ขนย้ายโดย 
            ขนโดยรถ EMSหรือ รถ รพ. รถ รพ.สต.    ขนโดยรถส่วนตัวเจ้าหน้าที่  รถ
เทศบาล/อบต.     
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  รถขนเฉพาะมูลฝอยติดเชื้อ   อ่ืนๆระบุ......................... 
16.  ความถี่ในการส่ง/ขนย้ายมูลฝอยติดเชื้อไปก าจัด    

   ส่งทุกวัน     ส่งทุก 2-3 วัน    ส่งสัปดาห์ละ 1 ครั้ง  เก็บมูลฝอยไว้เกินสัปดาห์จึง
ท าการขนย้ายไปก าจัด 
17. กรณีส่งก าจัดกับบริษัทเอกชนหรือเทศบาล/อบต. มีการติดตาม 
  มีการติดตาม โดยวิธ…ี………………………………………………………    ไม่มีการติดตาม 
18. จากข้อ17 มีการใช้เอกสารก ากับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ (Infectious Waste Manifest System) 
  มี    ไม่มี                 ยังไม่ทราบเรื่องเอกสารก ากับการ
ขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ 
19. บริเวณท่ีพักมูลฝอยมูลฝอยติดเชื้อใน รพ.สต. 
  แยกเก็บเป็นสัดส่วนเฉพาะในอาคาร   มีที่พักเฉพาะต่างหากแยกออกมา
นอกอาคาร 
  เกบ็รวบรวมกับวัสดุอื่นในห้องนอกอาคาร  อ่ืน ระบุ........................................ 
20.. ปัญหา อุปสรรค ในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในพ้ืนที่  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
21. ข้อเสนอแนะและความต้องการในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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กฎกระทรวง 

ว่าด้วยการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ 
พ.ศ. ๒๕๔๕ 

----------------------------------------- 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง (๑) และวรรคสองแห่ง   
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับ
การจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ และมาตรา ๕๐
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย   
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว้  
ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราช
กิจจานุเบกษา 
  ข้อ ๒ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเป็นการทั่วไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
  (๑) ข้อก าหนดทุกหมวดตามกฎกระทรวงนี้ให้มีผลใช้บังคับในท้องที่ของ
กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และเทศบาลนครและเทศบาลเมืองทุกแห่ง 
  (๒) ข้อก าหนดเฉพาะในส่วนที่ว่าด้วยการขนและการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ  ให้
กระทรวงสาธารณสุขก าหนดยกเว้นไม่ใช้บังคับในท้องที่ของราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนนอกจาก (๑) ตาม
ความเหมาะสมกับสภาพท้องที่ โดยจะก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขอย่างใดก็ได้ตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ 
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
  (๓) ข้อก าหนดในส่วนที่ว่าด้วยการเก็บมูลฝอยติดเชื้อตามกฎกระทรวงนี้  ให้มีผล       
ใช้บังคับแก่สถานบริการการสาธารณสุขและห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย ในเขตราชการส่วนท้องถิ่น        
ทุกแห่ง 
 

หมวด ๑ บททั่วไป 
----------------- 

  ข้อ ๓ ในกฎกระทรวงนี้ 
  “มูลฝอยติดเชื้อ” หมายความว่า มูลฝอยที่มีเชื้อโรคปะปนอยู่ในปริมาณหรือมีความ   
เข้มข้นซึ่งถ้ามีการสัมผัสหรือใกล้ชิดกับมูลฝอยนั้นแล้วสามารถท าให้เกิดโรคได้ 
  กรณีมูลฝอยดังต่อไปนี้ ที่เกิดขึ้นหรือใช้ในกระบวนการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์
และการรักษาพยาบาล การให้ภูมิคุ้มกันโรคและการทดลองเก่ียวกับโรค และการตรวจชันสูตรศพหรือซาก
สัตว์ รวมทั้งในการศึกษาวิจัยเรื่องดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นมูลฝอยติดเชื้อ 
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  (๑) ซากหรือชิ้นส่วนของมนุษย์หรือสัตว์ที่เป็นผลมาจากการผ่าตัด การตรวจชันสูตร
ศพหรือซากสัตว์ และการใช้สัตว์ทดลอง 
  (๒) วัสดุของมีคม เช่น เข็ม ใบมีด กระบอกฉีดยา หลอดแก้ว ภาชนะที่ท าด้วยแก้ว 
สไลด์ และแผ่นกระจกปิดสไลด์ 
  (๓) วัสดุซึ่งสัมผัสหรือสงสัยว่าจะสัมผัสกับเลือด ส่วนประกอบของเลือด ผลิตภัณฑ์
ที่ได้จากเลือด สารน้ าจากร่างกายของมนุษย์หรือสัตว์ หรือวัคซีนที่ท าจากเชื้อโรคที่มีชีวิต เช่น ส าลี ผ้า
ก๊อส ผ้าต่างๆ และท่อยาง 
  (๔) มูลฝอยทุกชนิดที่มาจากห้องรักษาผู้ปุวยติดเชื้อร้ายแรง 
  “ห้องรักษาผู้ปุวยติดเชื้อร้ายแรง” หมายความว่า ห้องรักษาผู้ปุวยซึ่งติดเชื้อร้ายแรง
ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
  “สถานบริการการสาธารณสุข” หมายความว่า 
  (๑) สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล และหมายความรวมถึง
สถานพยาบาลของทางราชการ 
  (๒) สถานพยาบาลสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ และหมายความ
รวมถึงสถานพยาบาลสัตว์ของทางราชการ 
  “สถานพยาบาลของทางราชการ” หมายความว่า สถานพยาบาลของราชการ
ส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น สภากาชาดไทย และสถานพยาบาลของหน่วยงานอ่ืน
ของรัฐ ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
  “สถานพยาบาลสัตว์ของทางราชการ” หมายความว่า สถานพยาบาลสัตว์ของ
ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น สภากาชาดไทย และสถานพยาบาลสัตว์ของ
หน่วยงานอื่นของรัฐตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
  “ห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย” หมายความว่า ห้องปฎิบัติการเชื้ออันตรายที่มิได้
ตั้งอยู่ภายในสถานบริการการสาธารณสุข ซึ่งได้แก่ ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์สารเคมีและจุลินทรีย์ใน
วัตถุตัวอย่างจากร่างกายมนุษย์หรือสัตว์ที่อาจก่อให้เกิดเชื้ออันตราย  และห้องปฏิบัติการทดสอบด้าน           
สาธารณสุขที่ท าการตรวจวิเคราะห์คุณภาพ ส่วนประกอบ และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่อาจ
ก่อให้เกิดเชื้ออันตราย ทั้งนี้ ตามลักษณะและเงื่อนไขที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนดโดยประกาศในราช
กิจจานุเบกษา 
  “ผู้ประกอบกิจการสถานบริการการสาธารณสุข” หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาต
ให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล  และผู้ได้รับใบอนุญาตให้ตั้ง
สถานพยาบาลสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ และหมายความรวมถึงราชการส่วนกลาง 
ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น สภากาชาดไทย และหน่วยงานอ่ืนของรัฐที่จัดตั้งสถานพยาบาล
ของทางราชการหรือสถานพยาบาลสัตว์ของทางราชการ 
  “ผู้ด าเนินการสถานบริการการสาธารณสุข” หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตให้
ด าเนินการสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล  และผู้ได้รับใบอนุญาตให้ด าเนินการ
สถานพยาบาลสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ และหมายความรวมถึงผู้อ านวยการหรือ
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เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนซึ่งรับผิดชอบด าเนินการสถานพยาบาลของทางราชการและ
สถานพยาบาลสัตว์ของทางราชการ 
  “ผู้ประกอบกิจการห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย” หมายความว่า เจ้าของหรือผู้
ครอบครองห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย 
  “ผู้ด าเนินการห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย” หมายความว่า ผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่ที่
เรียกชื่ออย่างอ่ืนซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย 
  ข้อ ๔  ห้ามมิให้ผู้ใดถ่าย เท ทิ้ง หรือท าให้มีขึ้นในที่หรือทางสาธารณะ ซึ่งมูลฝอย
ติดเชื้อ นอกจากถ่าย เท หรือทิ้ง หรือก าจัด ณ สถานที่ หรือตามวิธีที่ราชการส่วนท้องถิ่นก าหนดหรือจัด
ให้ 
  ให้ราชการส่วนท้องถิ่นจัดให้มีสถานที่ถ่าย เท หรือทิ้งมูลฝอยติดเชื้อในที่หรือทาง
สาธารณะ หรือก าหนดให้มีวิธีก าจัดมูลฝอยติดเชื้อที่ถ่าย เท หรือทิ้งโดยวิธีอ่ืนตามมาตรฐานที่ระบุไว้ใน
กฎกระทรวงนี้หรือตามหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงสาธารณสุขก าหนด แล้วแต่กรณี 
  ข้อ ๕ ห้ามมิให้ผู้ใดท าการเก็บ ขน และก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ เว้นแต่จะเป็นไปตาม    
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวงนี้ 
  ข้อ ๖ ข้อก าหนดในส่วนที่ว่าด้วยการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อในหมวด ๔ ให้ใช้บังคับแก่    
ผู้ด าเนินการสถานบริการการสาธารณสุขหรือผู้ด าเนินการห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายที่ด าเนินการก าจัด
มูลฝอยติดเชื้อด้วยตนเองด้วย และให้สถานบริการการสาธารณสุขหรือห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายนั้นแจ้ง
ให้ราชการส่วนท้องถิ่นที่สถานบริการการสาธารณสุขหรือห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายนั้นตั้งอยู่     จัดส่ง
เจ้าหน้าที่ไปท าการตรวจสอบระบบก าจัดมูลฝอยติดเชื้อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด และเมื่อราชการ
ส่วนท้องถิ่นนั้นได้ให้ความเห็นชอบแล้ว ผู้ด าเนินการสถานบริการการสาธารณสุขหรือผู้ด าเนินการ
ห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายดังกล่าว จึงจะด าเนินการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยตนเองได้ 

ในการตรวจสอบระบบก าจัดมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่ง ราชการส่วนท้องถิ่นอาจร้อง
ขอให้อธิบดีกรมอนามัยหรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมอนามัยมอบหมายจัดส่งเจ้าหน้าที่กรมอนามัยไปร่วมตรวจสอบ
กับเจ้าหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นได้ 

ข้อ ๗ ในการปฏิบัติการตามกฎกระทรวงนี้ ให้ผู้ประกอบกิจการสถานบริการการ        
สาธารณสุข ผู้ประกอบกิจการห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย และราชการส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคลซึ่ง  
ราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้ด าเนินการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อภายใต้การควบคุมดูแลของราชการส่วน    
ท้องถิ่นตามมาตรา ๑๘ วรรคสอง และบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ด าเนินกิจการ
รับท าการเก็บ ขน และก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ โดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิด
ค่าบริการตามมาตรา ๑๙ แล้วแต่กรณี ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
  (๑) ในการเก็บและหรือขนมูลฝอยติดเชื้อ ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการ
เก็บและหรือขนมูลฝอยติดเชื้อ อย่างน้อยหนึ่งคน โดยเจ้าหน้าที่ดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติส าเร็จ
การศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์  ในด้านสาธารณสุข สุขาภิบาล 
ชีววิทยา และวิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้านใดด้านหนึ่ง 
  (๒) ในการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการก าจัดมูลฝอย  
ติดเชื้อ อย่างน้อยสองคน โดยคนหนึ่งต้องมีคุณสมบัติตามที่ก าหนดใน (๑) ส่วนอีกคนหนึ่งต้องมีคุณสมบัติ
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ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ในด้านสุขาภิบาล 
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และวิศวกรรมเครื่องกล ด้านใดด้านหนึ่ง 
  (๓) ในกรณีที่มีการด าเนินการทั้ง (๑) และ (๒) จะจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบใน
การเก็บ ขน และก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ อย่างน้อยสองคน ซึ่งมีคุณสมบัติตาม (๒) ก็ได้ 
  ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับแก่การเก็บ การขน และการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วย    
ตนเอง ของราชการส่วนท้องถิ่นหรือสถานพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลสัตว์ของทาง    
ราชการ แต่ราชการส่วนท้องถิ่นหรือสถานพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลสัตว์ของทาง    
ราชการนั้นจะต้องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของตน อย่างน้อยหนึ่งคน ซึ่งมีคุณสมบัติตาม (๒) ในสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ด้านใดด้านหนึ่ง เป็นผู้รับผิดชอบในการเก็บ การขน และการ
ก าจัดมูลฝอยติดเชื้อนั้น 
  ราชการส่วนท้องถิ่นสองแห่งหรือหลายแห่งที่อยู่ใกล้เคียงกันอาจด าเนินกิจการ
ร่วมกัน ในการเก็บ ขน และหรือก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ โดยแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นแห่งใด
แห่งหนึ่ง อย่างน้อยหนึ่งคน ซึ่งมีคุณสมบัติตาม (๒) ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์หรือสาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตร์ ด้านใดด้านหนึ่ง เป็นเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการเก็บ ขน และหรือก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ
ร่วมกันก็ได้ 
  เจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บ ขน และหรือก าจัดมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่ง     
วรรคสอง และวรรคสาม อาจแต่งตั้งจากบุคคลภายนอกซึ่งมีคุณสมบัติดังกล่าวก็ได้ 
  ข้อ ๘ ในการเก็บและหรือก าจัดมูลฝอยติดเชื้อภายในสถานบริการการสาธารณสุข     
ซึ่งมิใช่สถานพยาบาลของทางราชการและสถานพยาบาลสัตว์ของทางราชการหรือภายในห้องปฏิบัติการ
เชื้ออันตรายของเอกชน ให้ผู้ประกอบกิจการสถานบริการการสาธารณสุขหรือผู้ประกอบกิจการ
ห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายควบคุมดูแลให้ผู้ด าเนินการสถานบริการการสาธารณสุขหรือผู้ด าเนินการ
ห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บและหรือก าจัดมูลฝอยติดเชื้อตามข้อ  ๗ 
วรรคหนึ่ง (๑) (๒) หรือ (๓) และด าเนินการเก็บและหรือก าจัดมูลฝอยติดเชื้อที่เกิดขึ้นให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในหมวด ๒ และหมวด ๔ แห่งกฎกระทรวงนี้ 
  ข้อ ๙ ในการเก็บ ขน และหรือก าจัดมูลฝอยติดเชื้อของราชการส่วนท้องถิ่นหรือ    
สถานพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลสัตว์ของทางราชการ ให้ราชการส่วนกลาง ราชการส่วน
ภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น สภากาชาดไทย หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐที่จัดตั้งสถานพยาบาลของทาง
ราชการหรือสถานพยาบาลสัตว์ของทางราชการ แล้วแต่กรณี ควบคุมดูแลให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือ
ผู้ด าเนินการสถานพยาบาลของทางราชการหรือผู้ด าเนินการสถานพยาบาลสัตว์ของทางราชการนั้นแต่งตั้ง
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บ ขน และหรือก าจัดมูลฝอยติดเชื้อตามข้อ ๗ วรรคสอง วรรคสามและวรรค
สี่ ด าเนินการเก็บ ขน และหรือก าจัดมูลฝอยติดเชื้อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนดในหมวด 
๒ หมวด ๓ และหมวด ๔ แห่งกฎกระทรวงนี้ 
  ในการเก็บ การขน และหรือการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อของบุคคลซึ่งราชการส่วน
ท้องถิ่นมอบให้ด าเนินการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อภายใต้การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่นตามมาตรา 
๑๘ วรรคสอง และของบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ด าเนินกิจการรับท าการเก็บ  
ขน และก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ โดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการตาม
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มาตรา ๑๙ ให้ราชการส่วนท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น แล้วแต่กรณี ควบคุมดูแลให้บุคคลดังกล่าว 
จัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตามข้อ ๗ วรรคหนึ่ง (๑) (๒) หรือ (๓) และด าเนินการเก็บ ขน และหรือ
ก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามที่ก าหนดในหมวด ๒ หมวด ๓ และหมวด 
๔ แห่งกฎกระทรวงนี้ 
  ในการมอบให้บุคคลใดด าเนินการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ หรือการออกใบอนุญาตให้
บุคคลใดด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน และหรือก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ ให้ราชการส่วนท้องถิ่นก าหนด
ระยะเวลาและเส้นทางขน ตลอดจนเงื่อนไขหรือข้อปฏิบัติอ่ืนๆ เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตาม               
กฎกระทรวงนี้ ให้บุคคลดังกล่าวถือปฏิบัติไว้ด้วย 
  ข้อ ๑๐ บุคคลซึ่งราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้ด าเนินการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อภายใต้
การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่นตามมาตรา ๑๘ วรรคสอง และบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตจาก       
เจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ด าเนินกิจการรับท าการเก็บมูลฝอยติดเชื้อ โดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์
ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ ตามมาตรา ๑๙ แล้วแต่กรณี มีหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บ การขน และหรือการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ และด าเนินการเก็บ ขน และ
หรือก าจัดมูลฝอยติดเชื้อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนดในหมวด ๒ หมวด ๓ และหมวด ๔ 
แห่งกฎกระทรวงนี้ 
  ข้อ ๑๑ ให้ผู้ด าเนินการสถานบริการการสาธารณสุข ผู้ด าเนินการห้องปฏิบัติการเชื้อ
อันตราย และเจ้าพนักงานท้องถิ่น มีหน้าที่ควบคุมดูแลเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บ การขน และหรือ
การก าจัดมูลฝอยติดเชื้อของตน และด าเนินการเก็บ ขน และก าจัดมูลฝอยติดเชื้อให้เป็นไปตาม          
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนดในหมวด ๒ หมวด ๓ และหมวด ๔ แห่งกฎกระทรวงนี้ 

หมวด ๒ 
การเก็บมูลฝอยติดเชื้อ 

------------------- 
  ข้อ ๑๒ ภายใต้บังคับข้อ ๑๔ ให้เก็บบรรจุมูลฝอยติดเชื้อในภาชนะส าหรับบรรจุมูล
ฝอยติดเชื้อ ดังนี้ 
  (๑) มูลฝอยติดเชื้อประเภทวัสดุของมีคม ให้เก็บบรรจุในภาชนะส าหรับบรรจุมูล
ฝอย ติดเชื้อที่มีคุณลักษณะตามข้อ ๑๓ (๑) 
  (๒) มูลฝอยติดเชื้ออ่ืนซึ่งมิใช่ประเภทวัสดุของมีคม ให้เก็บบรรจุในภาชนะส าหรับ
บรรจุมูลฝอยติดเชื้อที่มีคุณลักษณะตามข้อ ๑๓ (๒) 
  ภาชนะส าหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่ง ต้องใช้เพียงครั้งเดียวและต้อง
ท าลายพร้อมกับการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อนั้น 
  ข้อ ๑๓ ภาชนะส าหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามข้อ ๑๒ ต้องมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ 
  (๑) ภาชนะส าหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อที่เป็นกล่องหรือถัง ต้องท าด้วยวัสดุที่
แข็งแรง ทนทานต่อการแทงทะลุและการกัดกร่อนของสารเคมี เช่น พลาสติกแข็งหรือโลหะ มีฝาปิดมิดชิด 
และปูองกันการรั่วไหลของของเหลวภายในได้ และสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกโดยผู้ขนย้ายไม่มีการ
สัมผัสกับมูลฝอยติดเชื้อ 
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  (๒) ภาชนะส าหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อที่เป็นถุง ต้องท าจากพลาสติกหรือวัสดุอ่ืนที่
มีความเหนียวไม่ฉีกขาดง่าย ทนทานต่อสารเคมีและการรับน้ าหนัก กันน้ าได ้ไม่รั่วซึมและไม่ดูดซึม 
  ภาชนะส าหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่ง ต้องมีสีแดง ทึบแสง และมี
ข้อความ สีด าที่มีขนาดสามารถอ่านได้ชัดเจนว่า “มูลฝอยติดเชื้อ” อยู่ภายใต้รูปหัวกะโหลกไขว้ คู่กับตรา
หรือสัญญลักษณ์ท่ีใช้ระหว่างประเทศตามที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
และต้องมีข้อความว่า “ห้ามน ากลับมาใช้อีก” และ “ห้ามเปิด” ในกรณีที่สถานบริการการสาธารณสุขมิได้
ด าเนินการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยตนเอง สถานบริการการสาธารณสุขดังกล่าวจะต้องระบุชื่อของตนไว้ที่
ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ และในกรณีที่ภาชนะส าหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อนั้นใช้ส าหรับเก็บมูลฝอยติด
เชื้อไว้เพ่ือรอการขนไปก าจัดเกินกว่าเจ็ดวันนับแต่วันที่เกิดมูลฝอยติดเชื้อนั้น  ให้ระบุวันที่ที่เกิด       มูล
ฝอยตดิเชื้อดังกล่าวไว้ที่ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อด้วย 
  ภาชนะส าหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่ง มีได้หลายขนาดตามความ
เหมาะสมของการเก็บ การขน และการก าจัด แต่ในกรณีที่กระทรวงสาธารณสุขเห็นสมควร เพ่ือความ
สะดวกในการเก็บ การขน และการก าจัด จะก าหนดขนาดของภาชนะส าหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อส าหรับ
ใช้ในสถานบริการการสาธารณสุขใด หรือส าหรับใช้ในห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายใดก็ได้ 
  ข้อ ๑๔ การเก็บมูลฝอยติดเชื้อในภาชนะส าหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามที่ก าหนด
ใน ข้อ ๑๒ อาจจะจัดให้มีภาชนะรองรับภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อก็ได้ โดยภาชนะรองรับนั้นจะต้องท า
ด้วยวัสดุที่แข็งแรง ทนทานต่อสารเคมี ไม่รั่วซึม ท าความสะอาดได้ง่าย และต้องมีฝาปิดเปิดมิดชิด เว้นแต่
ในห้องที่มีการปูองกันสัตว์ที่เป็นพาหะน าโรค และจ าเป็นต้องใช้งานตลอดเวลา จะไม่มีฝาปิดเปิดก็ได้ 
  ภาชนะรองรับตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้ได้หลายครั้งแต่ต้องดูแลรักษาให้สะอาดอยู่เสมอ 
  ข้อ ๑๕ การเก็บมูลฝอยติดเชื้อ ต้องด าเนินการดังต่อไปนี้ 
  (๑) ต้องเก็บมูลฝอยติดเชื้อตรงแหล่งเกิดมูลฝอยติดเชื้อนั้น และต้องเก็บลงใน
ภาชนะส าหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามที่ก าหนดในข้อ ๑๒ โดยไม่ปนกับมูลฝอยอ่ืน และในกรณีที่ไม่
สามารถเก็บลงในภาชนะส าหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อได้โดยทันทีที่เกิดมูลฝอยติดเชื้อ จะต้องเก็บมูลฝอย
ติดเชื้อนั้นลงในภาชนะส าหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อโดยเร็วที่สุดเมื่อมีโอกาสที่สามารถจะท าได้ 
  (๒) ต้องบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไม่เกินสามในสี่ส่วนของความจุของภาชนะส าหรับบรรจุ
มูลฝอยติดเชื้อตามที่ก าหนดในข้อ ๑๒ (๑) แล้วปิดฝาให้แน่น หรือไม่เกินสองในสามส่วนของความจุของ
ภาชนะส าหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามท่ีก าหนดในข้อ ๑๒ (๒) แล้วผูกมัดปากถุงด้วยเชือกหรือวัสดุอ่ืนให้
แน่น 
  (๓) กรณีการเก็บมูลฝอยติดเชื้อภายในสถานบริการการสาธารณสุขหรือภายใน
ห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย ที่มีปริมาณมาก หากยังไม่เคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อนั้นออกไป
ทันที จะต้องจัดให้มีที่หรือมุมหนึ่งของห้องส าหรับเป็นที่รวมภาชนะที่ได้บรรจุมูลฝอยติดเชื้อแล้ว  เพ่ือรอ
การเคลื่อนย้ายไปเก็บกักในที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ แต่ห้ามเก็บไว้เกินหนึ่งวัน 
  (๔) จัดให้มีที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อที่มีลักษณะตามข้อ ๑๖ เพ่ือรอการขนไปก าจัด 
และต้องท าความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคในที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้ออย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง 
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  ข้อ ๑๖ ภายใต้บังคับข้อ ๑๙ ในการเก็บมูลฝอยติดเชื้อ จะต้องจัดให้มีที่พักรวมมูล
ฝอยติดเชื้อที่เป็นห้องหรือเป็นอาคารเฉพาะแยกจากอาคารอ่ืนโดยมีลักษณะดังต่อไปนี้  ส าหรับใช้เก็บกัก
ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อเพ่ือรอการขนไปก าจัด 
  (๑) มีลักษณะไม่แพร่เชื้อ และอยู่ในที่ที่สะดวกต่อการขนมูลฝอยติดเชื้อไปก าจัด 
  (๒) มีขนาดกว้างเพียงพอที่จะเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อได้อย่างน้อยสอง
วัน 
  (๓) พ้ืนและผนังต้องเรียบ ท าความสะอาดได้ง่าย 
  (๔) มีรางหรือท่อระบายน้ าทิ้งเชื่อมต่อกับระบบบ าบัดน้ าเสีย 
  (๕) มีลักษณะโปร่ง ไม่อับชื้น 
  (๖) มีการปูองกันสัตว์แมลงเข้าไป มีประตูกว้างพอสมควรตามขนาดของห้อง หรือ
อาคารเพ่ือสะดวกต่อการปฏิบัติงาน และปิดด้วยกุญแจหรือปิดด้วยวิธีอ่ืนที่บุคคลทั่วไปไม่สามารถที่จะเข้า
ไปได ้
  (๗) มีข้อความเป็นค าเตือนที่มีขนาดสามารถเห็นได้ชัดเจนว่า “ที่พักรวมมูลฝอยติด
เชื้อ” ไว้ที่หน้าห้องหรือหน้าอาคาร 
  (๘) มีลานส าหรับล้างรถเข็นอยู่ใกล้ที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ และลานนั้นต้องมีราง
หรือท่อรวบรวมน้ าเสียจากการล้างรถเข็นเข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสีย 
  ในกรณีที่เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไว้เกิน ๗ วัน ที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ
ตามวรรคหนึ่ง ต้องสามารถควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ที่ ๑๐ องศาเซลเซียส หรือต่ ากว่านั้นได้ 
  ข้อ ๑๗ การเคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไปเก็บกักในที่พักรวมมูลฝอยติด
เชื้อเพ่ือรอการขนไปก าจัดตามข้อ ๑๖ ต้องด าเนินการให้ถูกสุขลักษณะ ดังนี้ 
  (๑) ต้องมีผู้ปฏิบัติงานซึ่งมีความรู้เกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อ โดยบุคคลดังกล่าวต้อง
ผ่านการฝึกอบรมการปูองกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ ตาม
หลักสูตรและระยะเวลาที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
  (๒) ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมอุปกรณ์ปูองกันอันตรายส่วนบุคคล ได้แก่ ถุงมือยางหนา     
ผ้ากันเปื้อน ผ้าปิดปาก ปิดจมูก และรองเท้าพ้ืนยางหุ้มแข้ง ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน และถ้าในการ
ปฏิบัติงาน ร่างกายหรือส่วนใดส่วนหนึ่งไปสัมผัสกับมูลฝอยติดเชื้อ ให้ผู้ปฏิบัติงานต้องท าความสะอาด
ร่างกายหรือส่วนที่อาจสัมผัสมูลฝอยติดเชื้อโดยทันที 
  (๓) ต้องกระท าทุกวันตามตารางเวลาที่ก าหนด เว้นแต่มีเหตุจ าเป็น 
  (๔) ต้องเคลื่อนย้ายโดยใช้รถเข็นส าหรับเคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อที่มี
ลักษณะตามที่ก าหนดในข้อ ๑๘ เว้นแต่มูลฝอยติดเชื้อที่เกิดขึ้นมีปริมาณน้อยที่ไม่จ าเป็นต้องใช้รถเข็นจะ
เคลื่อนย้ายโดยผู้ปฏิบัติงานซึ่งมีคุณสมบัติตาม (๑) ก็ได้ 
  (๕) ต้องมีเส้นทางเคลื่อนย้ายที่แน่นอน และในระหว่างการเคลื่อนย้ายไปที่พักรวม    
มูลฝอยติดเชื้อ ห้ามแวะหรือหยุดพัก ณ ที่ใด 
  (๖) ต้องกระท าโดยระมัดระวัง ห้ามโยน หรือลากภาชนะส าหรับบรรจุมูลฝอยติด
เชื้อ 
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  (๗) กรณีท่ีมีมูลฝอยติดเชื้อตกหล่นหรือภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแตกระหว่างทาง 
ห้ามหยิบด้วยมือเปล่า ต้องใช้คีมคีบหรือหยิบด้วยถุงมือยางหนา หากเป็นของเหลวให้ซับด้วยกระดาษ 
แล้วเก็บมูลฝอยติดเชื้อหรือกระดาษนั้นในภาชนะส าหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อใบใหม่ แล้วท าความสะอาด
ด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อที่บริเวณพ้ืนนั้นก่อนเช็ดถูตามปกติ 
  (๘) ต้องท าความสะอาดและฆ่าเชื้อรถเข็นและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานอย่างน้อย     
วันละครั้ง และห้ามน ารถเข็นมูลฝอยติดเชื้อไปใช้ในกิจการอย่างอ่ืน 
  ข้อ ๑๘ รถเข็นส าหรับเคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้ออย่างน้อยต้องมี
ลักษณะและเงื่อนไข ดังนี้ 
  (๑) ท าด้วยวัสดุที่ท าความสะอาดได้ง่าย ไม่มีแง่มุมอันจะเป็นแหล่งหมักหมมของ     
เชื้อโรค และสามารถท าความสะอาดด้วยน้ าได้ 
  (๒) มีพ้ืนและผนังทึบ เมื่อจัดวางภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแล้วต้องปิดฝาให้แน่น  
เพ่ือปูองกันสัตว์และแมลงเข้าไป 
  (๓) มีข้อความสีแดงที่มีขนาดสามารถมองเห็นชัดเจนอย่างน้อยสองด้านว่า “รถเข็น   
มูลฝอยติดเชื้อ  ห้ามน าไปใช้ในกิจการอ่ืน” 
  (๔) ต้องมีอุปกรณ์หรือเครื่องมือส าหรับใช้เก็บมูลฝอยติดเชื้อที่ตกหล่นระหว่างการ
เคลื่อนย้าย และอุปกรณ์หรือเครื่องมือส าหรับใช้ท าความสะอาดและฆ่าเชื้อบริเวณที่มูลฝอยติดเชื้อ        
ตกหล่น ตลอดเวลาที่ท าการเคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ 
  ข้อ ๑๙ สถานบริการการสาธารณสุขดังต่อไปนี้จะไม่จัดให้มีที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ
ตามข้อ ๑๖ ก็ได้ แต่ต้องจัดให้มีบริเวณท่ีพักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไว้เป็นการเฉพาะ 
  (๑) สถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ปุวยไว้ค้างคืน 
  (๒) สถานพยาบาลสัตว์ประเภทที่ไม่มีที่พักสัตว์ปุวยไว้ค้างคืน หรือประเภทที่มี           
ที่พักสัตว์ปุวยไว้ค้างคืนตามชนิดและจ านวนไม่เกินที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนดโดยประกาศใน              
ราชกิจจานุเบกษา 
  (๓) สถานที่ที่อาจมีมูลฝอยติดเชื้อตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขก าหนดโดยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา 
  บริเวณท่ีพักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่ง ให้มีลักษณะตามที่กระทรวง   
สาธารณสุขก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
หมวด ๓ 
การขนมูลฝอยติดเชื้อ 
---------------------- 
  ข้อ ๒๐ ราชการส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคลซึ่งราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้ด าเนินการ
ก าจัดมูลฝอยติดเชื้อภายใต้การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่นตามมาตรา ๑๘ วรรคสอง และบุคคล
ซึ่งได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ด าเนินกิจการรับท าการเก็บมูลฝอยติดเชื้อ โดยท าเป็นธุรกิจ
หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการตามมาตรา ๑๙ ซึ่งรับท าการขนมูลฝอย   ติดเชื้อ
จากที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อของสถานบริการการสาธารณสุขหรือของห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายเพ่ือ
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น าไปก าจัดภายนอกสถานบริการการสาธารณสุขหรือภายนอกบริเวณที่ตั้งห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย 
ต้องจัดให้ม ี
  (๑) ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อที่มีลักษณะตามที่ก าหนดในข้อ ๒๒ โดยให้มี
จ านวนที่เพียงพอกับการประกอบการหรือการให้บริการ 
  (๒) ผู้ขับขี่และผู้ปฏิบัติงานประจ ายานพาหนะซึ่งมีความรู้เกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อ      
โดยผ่านการฝึกอบรมการปูองกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อตาม
หลักสูตรและระยะเวลาตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
  (๓) ที่เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อเพ่ือรอการก าจัดซึ่งมีคุณลักษณะ
เช่นเดียวกับที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อตามข้อ ๑๖ โดยมีขนาดกว้างขวางเพียงพอที่จะเก็บกักภาชนะบรรจุ
มูลฝอยติดเชื้อไว้ได้จนกว่าจะขนไปก าจัด และให้มีข้อความเป็นค าเตือนว่า “ที่เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอย
ติดเชื้อ” ด้วยสีแดงและมีขนาดที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน  แสดงไว้ในสภาพถาวรด้วย 
  (๔) บริเวณที่จอดเก็บยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อที่เป็นสถานที่เฉพาะมีขนาด      
กว้างขวางเพียงพอ มีรางหรือท่อระบายน้ าเสียจากการล้างยานพาหนะเข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสีย และต้อง
ท าความสะอาดบริเวณท่ีจอดเก็บยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้ออย่างสม่ าเสมอ 
  ข้อ ๒๑ การขนมูลฝอยติดเชื้อจากที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อของสถานบริการการ           
สาธารณสุขหรือของห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายเพ่ือน าไปก าจัดภายนอกสถานบริการการสาธารณสุขหรือ
ภายนอกบริเวณที่ตั้งห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย ต้องด าเนินการให้ถูกสุขลักษณะดังต่อไปนี้ 
  (๑) ต้องขนโดยยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อตามข้อ ๒๐ (๑) เท่านั้น 
  (๒) ต้องขนอย่างสม่ าเสมอตามวันและเวลาที่ก าหนด โดยค านึงถึงปริมาณของมูล
ฝอยติดเชื้อและสถานที่จัดเก็บ เว้นแต่กรณีท่ีมีเหตุจ าเป็น 
  (๓) ผู้ปฏิบัติงานประจ ายานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ ต้องถือปฏิบัติตามข้อก าหนด
ในข้อ ๑๗ (๒) (๖) และ (๗) 
  (๔) ผู้ขับขี่ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อและผู้ปฏิบัติงานประจ ายานพาหนะขนมูล
ฝอยติดเชื้อ ต้องระมัดระวังมิให้มูลฝอยติดเชื้อและภาชนะส าหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตกหล่นในระหว่าง  
การขน 
  ห้ามน ายานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อไปใช้ในกิจการอย่างอ่ืน  และให้ท าความ
สะอาดและฆ่าเชื้ออย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง เว้นแต่กรณีภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแตกหรือมีการรั่วไหล 
ต้องท าความสะอาดในโอกาสแรกท่ีสามารถจะท าได้ 
  ข้อ ๒๒ ยานพาหนะขนมลูฝอยติดเชื้อต้องมีลักษณะและเงื่อนไขดังนี้ 
  (๑) ตัวถังปิดทึบ ผนังด้านในต้องบุด้วยวัสดุที่ทนทาน ท าความสะอาดได้ง่ายไม่รั่วซึม 
  (๒) ในกรณีที่เป็นยานพาหนะส าหรับใช้ขนขยะมูลฝอยติดเชื้อจากที่พักรวมมูลฝอย   
ติดเชื้อตามข้อ ๑๖ วรรคสอง ภายในตัวถังของยานพาหนะนั้นต้องสามารถควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ที่ ๑๐ 
องศาเซลเซียส หรือต่ ากว่านั้นได้  และจะต้องติดเครื่องเทอร์โมมิเตอร์ที่สามารถอ่านค่าอุณหภูมิภายใน
ตัวถังไว้ด้วย 
  (๓) ข้อความสีแดงที่มีขนาดสามารถมองเห็นได้ชัดเจนปิดไว้ที่ภายนอกตัวถังด้านข้าง
ทั้งสองด้านว่า “ใช้เฉพาะขนมูลฝอยติดเชื้อ” 
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  (๔) กรณีราชการส่วนท้องถิ่นท าการขนมูลฝอยติดเชื้อ ให้ราชการส่วนท้องถิ่นนั้น
แสดงชื่อของราชการส่วนท้องถิ่นด้วยตัวหนังสือสีแดงที่มีขนาดสามารถมองเห็นได้ชัดเจนไว้ที่ภายนอก
ตัวถังด้านข้างท้ังสองด้านของยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ 
   กรณีบุคคลซึ่งได้รับมอบจากราชการส่วนท้องถิ่นให้เป็นผู้ด าเนินการก าจัดมูลฝอย     
ติดเชื้อภายใต้การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่นนั้น ตามมาตรา ๑๘ วรรคสอง ท าการขนมูลฝอยติด
เชื้อ ให้บุคคลนั้นแสดงชื่อราชการส่วนท้องถิ่นด้วยตัวหนังสือสีแดงที่มีขนาดสามารถมองเห็นได้     ชัดเจน
ไว้ที่ภายนอกตัวถังด้านข้างทั้งสองด้านของยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ พร้อมกับแสดงแผ่นปูายขนาด
สามารถมองเห็นได้ชัดเจนระบุวิธีการที่ราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้บุคคลนั้นด าเนินการก าจัด     มูลฝอย
ติดเชื้อและชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลนั้นไว้ในยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อใน 
บริเวณท่ีบุคคลภายนอกสามารถมองเห็นให้อย่างชัดเจนด้วย 
  กรณีบุคคลซึ่งได้รับอนุญาตจากราชการส่วนท้องถิ่นให้เป็นผู้ด าเนินการรับท าการขน
มูลฝอยติดเชื้อ โดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ  ตามมาตรา ๑๙ 
ท าการขนมูลฝอยติดเชื้อ ให้บุคคลนั้นแสดงชื่อราชการส่วนท้องถิ่นด้วยตัวหนังสือสีแดงที่มีขนาด สามารถ
มองเห็นได้ชัดเจน พร้อมกับแผ่นปูายขนาดที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน  ระบุรหัสหรือหมายเลขใบอนุญาต 
ชื่อ สถานที่ และหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลนั้น ไว้ที่ภายนอกตัวถังด้านข้างของยานพาหนะขนมูลฝอย
ติดเชื้อ 
  (๕) ต้องมีเครื่องปูองกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมส าหรับผู้ขับขี่และ
ผู้ปฏิบัติงานประจ ายานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ อุปกรณ์หรือเครื่องมือส าหรับปูองกันอุบัติเหตุที่อาจ
เกิดขึ้นจากการตกหล่นหรือการรั่วไหลของมูลฝอยติดเชื้อ อุปกรณ์หรือเครื่องมือปูองกันอัคคีภัย และ
อุปกรณ์หรือเครื่องมือสื่อสารส าหรับใช้ติดต่อแจ้งเหตุ อยู่ในยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อตลอดเวลาที่ท า
การขนมูลฝอย  ติดเชื้อ 
  ข้อ ๒๓ ในกรณีที่ใช้รถเข็นตามข้อ ๑๘ ขนมูลฝอยติดเชื้อไปก าจัดยังสถานที่ก าจัด
ตามหมวด ๔ ที่อยู่ภายในสถานบริการการสาธารณสุขหรือภายในบริเวณที่ตั้งห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย
แทนยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อตามข้อ ๒๒ ให้น าข้อ ๑๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

หมวด ๔ 
การก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ 

--------------------- 
  ข้อ ๒๔ การก าจัดมูลฝอยติดเชื้อต้องด าเนินการดังต่อไปนี้ 
  (๑) ต้องก าจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยวิธีใดวิธีหนึ่งตามที่ก าหนดในข้อ ๒๕ 
  (๒) ต้องก าจัดมูลฝอยติดเชื้อตามระยะเวลาที่ราชการส่วนท้องถิ่นก าหนด แต่ต้องไม่
เกิน สามสิบวัน นับแต่วันที่ขนจากที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อของสถานบริการการสาธารณสุขหรือของ
ห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย 
  (๓) ในระหว่างรอก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ ต้องเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไว้ใน
ที่เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อที่มีลักษณะเช่นเดียวกับที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อตามข้อ  ๑๖ โดยมี
ขนาดกว้างขวางเพียงพอที่จะเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไว้ได้จนกว่าจะท าการก าจัด รวมทั้งจัดให้
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มีข้อความเป็นค าเตือนว่า “ที่เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ” ด้วยสีแดงและมีขนาดสามารถมองเห็น
ได้ชัดเจน แสดงไว้ด้วย 
  (๔) จัดให้มีผู้ปฏิบัติงานก าจัดมูลฝอยติดเชื้อซึ่งมีความรู้เกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อ โดย
ผ่านการฝึกอบรมการปูองกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อตาม
หลักสูตรและระยะเวลาตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
   (๕) จัดให้มีเครื่องปูองกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมส าหรับผู้ปฏิบัติงานก าจัด    
มูลฝอยติดเชื้อ รวมทั้งอุปกรณ์หรือเครื่องมือส าหรับปูองกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการตกหล่นหรือการ
รั่วไหลของมูลฝอยติดเชื้อและอุปกรณ์หรือเครื่องมือปูองกันอัคคีภัยไว้ประจ าบริเวณที่ตั้งระบบก าจัดมูล
ฝอยติดเชื้อ 
  (๖) กรณีที่สถานบริการการสาธารณสุข ห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายหรือผู้ที่ได้รับ
อนุญาตใช้วิธีก าจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยวิธีการอ่ืนที่มิใช่วิธีเผาในเตาเผาตามข้อ ๒๕ (๑) ให้สถานบริการการ
สาธารณสุข ห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย หรือผู้ที่ได้รับอนุญาตนั้นตรวจวิเคราะห์ตามข้อ ๒๗ เพ่ือ
ตรวจสอบเกณฑ์มาตรฐานในการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อเป็นประจ าทุกเดือน  และให้รายงานผลการตรวจ
วิเคราะห์นั้นให้ราชการส่วนท้องถิ่นทราบเป็นประจ าภายในวันที่ห้าของทุกเดือน 
  ข้อ ๒๕ การก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ มีวิธีการดังนี้ 
  (๑) เผาในเตาเผา 
  (๒) ท าลายเชื้อด้วยไอน้ า 
  (๓) ท าลายเชื้อด้วยความร้อน 
  (๔) วิธีอ่ืนตามที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
  ข้อ ๒๖ การก าจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยการเผาในเตาเผา ให้ใช้เตาเผาที่มีห้องเผามูล
ฝอย ติดเชื้อและห้องเผาควัน การเผามูลฝอยติดเชื้อให้เผาที่อุณหภูมิไม่ต่ ากว่า ๗๖๐ องศาเซลเซียส และ
ในการเผาควันให้เผาด้วยอุณหภูมิไม่ต่ ากว่า ๑,๐๐๐ องศาเซลเซียส ทั้งนี้ ตามแบบเตาเผาที่กระทรวง
สาธารณสุขก าหนดหรือเห็นชอบ และในการเผาต้องมีการควบคุมมาตรฐานอากาศเสียที่ปล่อยออกจาก
เตาเผาตามที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
  ข้อ ๒๗ การก าจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยวิธีการท าลายเชื้อด้วยไอน้ าหรือวิธีท าลายเชื้อ
ด้วยความร้อนหรือวิธีอ่ืนตามข้อ ๒๕ (๒) (๓) หรือ (๔) จะต้องด าเนินการให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานทาง    
ชีวภาพ โดยมีประสิทธิภาพที่สามารถท าลายเชื้อบัคเตรี เชื้อรา ไวรัส และปาราสิต ในมูลฝอยติดเชื้อ     
ได้หมด 
  ภายหลังการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยวิธีดังกล่าวตามวรรคหนึ่งแล้ว  ต้องมีการ
ตรวจสอบเกณฑ์มาตรฐานทางชีวภาพโดยวิธีการตรวจวิเคราะห์เชื้อบะซิลลัสสะเทียโรเธอร์โมฟิลลัส
หรือบะซิลลัสซับทิลิส แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนดโดย
ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา 
  ข้อ ๒๘ เศษของมูลฝอยติดเชื้อที่เหลือหลังจากการเผาในเตาเผาตามข้อ ๒๖ หรือที่
ผ่านการก าจัดเชื้อตามวิธีการตามข้อ ๒๗ แล้ว ให้ด าเนินการก าจัดตามวิธีก าจัดมูลฝอยทั่วไป เว้นแต่
กระทรวงสาธารณสุขก าหนดเป็นอย่างอ่ืน 
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หมวด ๕ 
ค่าบริการการเก็บขนหรือก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ 

------------------------- 
  ข้อ ๒๙ ให้ราชการส่วนท้องถิ่นก าหนดอัตราค่าบริการขั้นสูงในการรับท าการเก็บ 
ขน และก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ ที่ผู้ได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๑๙ จะเรียกเก็บจาก
ผู้ใช้บริการตามมาตรา ๒๐ (๕) โดยให้ค านึงถึงความเป็นไปได้ในการประกอบกิจการและความเหมาะสม
กับฐานะทางเศรษฐกิจของประชาชนในท้องถิ่นนั้น 
 
 

บทเฉพาะกาล 
-------------------- 

  ข้อ ๓๐ ให้ราชการส่วนท้องถิ่นสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล     
สถานพยาบาลสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ และห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย ที่มีอยู่หรือ
จัดตั้งขึ้นก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ด าเนินการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการเก็บ ขน และ
หรือก าจัดมูลฝอยติดเชื้อตามข้อ ๗ ข้อ ๘ หรือข้อ ๙ แล้วแต่กรณี ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ 
กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ และด าเนินการเก็บ ขน และหรือก าจัดมูลฝอยติดเชื้อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการและมาตรการตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงนี้ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ 
   ส าหรับสถานบริการการสาธารณสุขหรือห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายที่ด าเนินการ
ก าจัด    มูลฝอยติดเชื้อด้วยตนเอง ให้ด าเนินการตามข้อ ๖ ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้
บังคับ และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และมาตรการตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงนี้ภายในหนึ่งปี     
นับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ 
ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๕  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 
 
                             
                                                             (ลงชื่อ)      สุดารัตน์  เกยุราพันธุ์ 
                   (นางสุดารัตน์  เกยุราพันธุ์)        
                                                                                    รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุข 
 
  
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ฉบับกฤษฎีกา  เล่ม ๑๑๙  ตอนที่ ๘๖ ก  วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๔๕ 
 
 
 
 


