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บทคัดยอ 
 

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) เปนหนวยงานใหบริการดานสาธารณสุขท่ีประชาชน
เขาถึงไดงาย ในปจจุบันมีผูมารับบริการ รวมถึงผูปวยติดเตียงในชุมชนมีปริมาณมากข้ึน ทําใหปริมาณ  
มูลฝอยติดเชื้อมีจํานวนมากข้ึนตามไปดวย มูลฝอยติดเชื้อสามารถแพรกระจายโรคไดตั้งแตแหลงกําเนิด 
การเก็บ การขนยาย การกําจัดและสิ่งท่ีเหลือจากการกําจัด ดังนั้น จึงมีความจําเปนตองดําเนินการ      
จัดการมูลฝอยเชื้อติดเชื้อ ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและถูกตองตามหลักวิชาการ วัตถุประสงค
การศึกษาเพ่ือศึกษาสถานการณมูลฝอยติดเชื้อใน รพ.สต เขตพ้ืนท่ีนครชัยบุรินทรและนําขอมูลท่ีได    
จากการศึกษาไปใชเปนองคประกอบในการดําเนินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อใหถูกตองตามหลักสุขาภิบาล 
กลุมตัวอยางท่ีใชศึกษาไดแก รพ.สต. ในเขตนครชัยบุรินทร จํานวน 559 แหง ดําเนินการเก็บขอมูล
ระหวางเดือนมกราคม-ตุลาคม 2559 เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา คือ แบบสํารวจการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
สําหรับ รพ.สต. การวิเคราะหขอมูลใชสถิติเชิงพรรณนา  

ผลการศึกษา พบวา รพ.สต. รอยละ 98.30 มีผูปฏิบัติงานเคลื่อนยายมูลฝอยติดเชื้อท่ีผานการ
อบรมตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข อัตราการเกิดมูลฝอยติดเชื้อ รพ.สต. โดยเฉลี่ยของเขตคือ 2.99 
กิโลกรัมตอวันตอแหง จังหวัดท่ีมีปริมาณมูลฝอยติดเชื้อเฉลี่ยสูงสุด คือ จังหวัดบุรีรัมย 3.36 กิโลกรัมตอ
วัน การเก็บรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อจากแหลงกําเนิดอ่ืนๆ พบวาเก็บจากบานผูปวยติดเตียง รอยละ 16.20 
จากคลินิกเอกชน รอยละ 1.70 และสถานพยาบาลสัตวมีเพียงรอยละ 0.40 การคัดแยกมูลฝอยติดเชื้อ   
ณ แหลงกําเนิด คัดแยกรอยละ 82.50 การคัดแยกของมีคมและไมมีคม รอยละ 97.70 สวนการคัดแยก
มูลฝอยติดเชื้อประเภทน้ําชะลางแผลหรือสารคัดหลั่งออกจากรางกาย คาเฉลี่ยของเขต รอยละ 85.60 
จังหวัดท่ีมีการคัดแยกสูงสุด คือ จังหวัดนครราชสีมา สําหรับการดําเนินการเก็บรวบรวมและกําจัดมูลฝอย
ติดเชื้อ กรณีมูลฝอยติดเชื้อมีคมดําเนินการเก็บรวบรวม โดยการใสกลองหรือถังปองกันการแทงทะลุและ
การกัดกรอนของสารเคมี รอยละ 95.00 กําจัดโดยการสงโรงพยาบาล รอยละ 93.30 กรณีท่ีไมไดสงกําจัด
วิธีการกําจัดสวนใหญ คือ เผาในเตาเผาท่ี รพ.สต.สรางเองซ่ึงยังไมไดมาตรฐานตามกฏกระทรวงฯ รอยละ 
5.40 ความถ่ีในการกําจัด คือ สัปดาหละ 1 ครั้ง รอยละ 74.90 การเคลื่อนยายมูลฝอยติดเชื้อจาก รพ.สต. 
ไปกําจัด ใชรถขนเฉพาะมูลฝอยติดเชื้อ เพียงรอยละ 30.90  สําหรับท่ีพักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อใน 
รพ.สต. มีท่ีพักเฉพาะตางหากแยกออกมานอกอาคาร รอยละ 75.00  การสวมใสอุปกรณปองกันอันตราย
สวนบุคคล พบวา สวมใสอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล รอยละ 97.70  

ขอเสนอแนะ 1)จากการสํารวจ พบวา การเคลื่อนยายมูลฝอยจาก รพ.สต.ใชรถท่ีไมใชรถขนสง
มูลฝอยติดเชื้อโดยเฉพาะ รถท่ีใชในการขนสงมูลฝอยติดเชื้อควรเปนรถเฉพาะ มีขอความระบุ การเก็บ   
2)การรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อจากแหลงกําเนิดอ่ืนๆ เชน คลินิกเอกชน สถานพยาบาลสัตว บานผูปวยติด
เตียงควรเก็บใหมีความครอบคลุมทุกแหลงกําเนิน 3) การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อดวยวิธีอ่ืน เชน การเผาใน
เตาเผาท่ี รพ.สต. ซ่ึงยังไมไดมาตรฐานตามท่ีกฎกระทรวงวาดวยการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2545 แมจะ
มีแนวโนมลดลง รพ.สต. ควรรวบรวมและนําสงโรงพยาบาลแมขายเพ่ือดําเนินการใหถูกตองตามกฎหมาย
ตอไป 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 องคการอนามัยโลก ใหคําจํากัดความวามูลฝอยติดเชื้อ หมายถึง วัสดุ ท่ี ท้ิงแลวและ            
ยังไมถูกกําจัดจากกิจกรรมการดูแลคนและสัตว ซ่ึงสามารถติดตอโรคจากคนสูสัตวได สวนกฎกระทรวง    
วาดวยการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2545 ไดใหความหมายวา มูลฝอยท่ีมีเชื้อโรคปะปนอยูในปริมาณหรือ
มีความเขมขน ซ่ึงถามีการสัมผัสหรือใกลชิดกับมูลฝอยนั้น สามารถทําใหเกิดโรคไดซ่ึงการจัดการมูลฝอย
ติดเชื้อหากดําเนินการไมถูกตองตามหลักสุขาภิบาล อาจกอใหเกิดการแพรกระจายได โรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) เปนหนวยงานใหบริการดานสาธารณสุขท่ีประชาชนเขาถึงไดงาย มุงเนน  
ในการสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค รักษาพยาบาล และฟนฟูสภาพใหกับผูปวย ทําใหเกิดการปนเปอน
จําพวก เลือด หนอง น้ําลาย เสมหะ รวมท้ังมูลฝอยติดเชื้อท่ีมีคม เชน ใบมีดและเข็มฉีดยา ซ่ึงจัดเปน   
มูลฝอยท่ีตองใหความระมัดระวังเปนพิเศษในการรวบรวม ในปจจุบันมีผูมารับบริการ รวมถึงผูปวย      
ติดเตียงในชุมชนมีปริมาณมากข้ึน ทําใหปริมาณมูลฝอยติดเชื้อจากชุมชนมีจํานวนมากข้ึนตามไปดวย  

สถานการณมูลฝอยติดเชื้อของประเทศไทย จากขอมูลของกรมอนามัย พบวา ในป 2559         
มีปริมาณมูลฝอยติดเชื้อเกิดข้ึน 52,147 ตัน แบงไดเปนจากโรงพยาบาลของรัฐ 21,614 ตัน (รอยละ 57) 
โรงพยาบาลเอกชน 8,890 ตัน (รอยละ 17)  คลินิกคนหรือหองปฏิบัติการ 10,018 ตัน (รอยละ 19 )  
รพ.สต 3,321 ตัน (รอยละ 6) สถานพยาบาลสัตว 301 ตัน (รอยละ 1) การกําจัดสวนใหญใชวิธีการเผาใน
เตาเผาของเอกชน รอยละ 78 และเม่ือพิจารณาปริมาณมูลฝอยติดเชื้อในเขตสุขภาพท่ี 9 พบวา มีปริมาณ
มูลฝอยติดเชื้อรวมท้ังหมด 7,554  กิโลกรัมตอวัน อัตราการเกิดมูลฝอยติดเชื้อ 0.95 กิโลกรัม/เตียง/วัน 

 การจัดการมูลฝอยติดเชื้อมีข้ันตอนท่ัวไป ไดแก การควบคุมและการคัดแยกจากแหลงกําเนิด 
การรวบรวมจัดเก็บ การขนสงรวมท้ังการบําบัดและการกําจัด โดยปญหาท่ีเกิดข้ึนในข้ันตอนตางๆ ลวนแต
สงผลตอการแพรกระจายเชื้อโรคสูสิ่งแวดลอม และผู ท่ีเก่ียวของในการปฏิบัติงานมูลฝอยติดเชื้อ     
(เพลินพิศ พรหมมะลิ, 2541) ดังนั้น จึงมีความจําเปนตองดําเนินการจัดการมูลฝอยเชื้อติดเชื้อ ใหเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพและถูกตองตามหลักสุขาภิบาล เพ่ือปองกันการปนเปอนของเชื้อโรคตางสูสิ่งแวดลอม 
และยังทําใหเกิดผลกระทบตอสุขภาพของบุคคลท่ีเก่ียวของโดยแนวทางการดําเนินงานจัดการมูลฝอย   
ติดเชื้อตองเริ่มตั้งแตผูกอกําเนิดมูลฝอยติดเชื้อ ผูประกอบการขนสงและผูดําเนินการกําจัดเพ่ือปองกัน  
การแพรกระจายออกสูสิ่งแวดลอม 

ศูนยอนามัยท่ี 9 จึงดําเนินการศึกษาสถานการณการจัดการมูลฝอยติดเชื้อใน รพ.สต เขตพ้ืนท่ี
นครชัยบุรินทร เพ่ือนําไปสูการดําเนินการท่ีถูกตองตามหลักวิชาการ และขอเสนอแนะเชิงนโยบายในเขต
นครชัยบุรินทรตอไป 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

 เพ่ือศึกษาสถานการณการจัดการมูลฝอยติดเชื้อใน รพ.สต เขตพ้ืนท่ีนครชัยบุรินทร 
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คําถามการวิจัย 
 รพ.สต ในเขตนครชัยบุรินทรมีรูปแบบการจัดการมูลฝอยติดเชื้ออยางไร  
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 การศึกษาการจัดการมูลฝอยติดเชื้อสําหรับ รพ.สต. เขตนครชัยบุรินทร ระหวางเดือนมกราคม-

ตุลาคม 2559 
 

ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย 
1.  ทําใหทราบสถานการณการจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล

ในเขตนครชัยบุรินทร 
2. นําขอมูลท่ีไดจากการการศึกษาไปใชเปนองคประกอบในการดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย  

ติดเชื้อใหถูกตองตามหลักสุขาภิบาล 

นิยามคําศัพทเฉพาะ 

 นครชัยบุรินทร หมายถึง พ้ืนท่ีจังหวัดประกอบไปดวย นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย 
สุรินทร 

 การจัดมูลฝอยติดเชื้อ หมายถึง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อตั้งแต การคัดแยก การเก็บรวบรวม 
การขนสงมูลฝอยติดเชื้อ 
 การผานอบรมตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข หมายถึง ผานการอบรมหลักสูตรการ
ฝกอบรมการปองกันและระงับการแพรเชื้อหรืออันตรายท่ีอาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ ท่ีกําหนดให
ฝกอบรมแกผูปฏิบัติงานมูลฝอยติดเชื้อ ซ่ึงตองประกอบดวยหัวขอวิชา เนื้อหา และระยะเวลาตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักสูตรการฝกอบรมการปองกันและระงับการแพรเชื้อหรืออันตราย 
ท่ีอาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ 

 ผูปฏิบัติงานมูลฝอยติดเชื้อ หมายถึง ผูปฏิบัติงานเคลื่อนยายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ ผูขับข่ี
และผูปฏิบัติงานขนมูลฝอยติดเชื้อประจํายานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ และผูปฏิบัติงานกําจัด 
มูลฝอยติดเชื้อ           
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บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

   
การศึกษาสถานการณมูลฝอยติดเชื้อใน รพ.สต. เขตพ้ืนท่ีนครชัยบุรินทร ในครั้งนี้ ผูศึกษา       

ไดทําการทบทวนขอบเขตและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ตามลําดับตอไปนี้ 
1. ความรูท่ัวไปเก่ียวกับมูลฝอยติดเชื้อ  

1.1 คําจํากัดความของมูลฝอยติดเชื้อ 
1.2 การจําแนกมูลฝอยติดเชื้อ 
1.3 การคัดแยก การเคลื่อนยายและการเก็บรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อ 
1.4 การขนสงมูลฝอยติดเชื้อ 
1.5 การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ 
1.6 ผลประทบจากมูลฝอยติดเชื้อตอสิ่งแวดลอม 

2. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

1.ความรูทั่วไปเกี่ยวกับมูลฝอยติดเช้ือ  
1.1 คําจํากัดความของมูลฝอยติดเช้ือ 

กระทรวงสาธารณสุข (2545)  ตามกฎกระทรวงวาดวยการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ    
พ.ศ.2545 มูลฝอยท่ีมีเชื้อโรคปะปนอยู ในปริมาณหรือมีความเขมขน ซ่ึงถามีการสัมผัส หรือใกลชิดกับ 
มูลฝอยนั้นแลวสามารถทําใหเกิดโรคได ซ่ึงหมายความรวมถึงมูลฝอยดังตอไปนี้ท่ีเกิดข้ึน หรือใชใน
กระบวนตรวจวินิจฉัยทางการแพทย การรักษาพยาบาล การใหภูมิคุมกันโรค การทดลองเก่ียวกับโรค และ
การตรวจชันสูตรศพหรือซากสัตวรวมท้ังในการศึกษาวิจัยเรื่องดังกลาวไดแก                                                                                                                                                                        

• ซากหรือชิ้นสวนของมนุษยหรือสัตว ท่ีเปนผลมาจากการผาตัด การตรวจ
ชันสูตรหรือซากสัตว และการใชสัตวทดลอง 

• วัสดุของมีคม เชน เข็ม ใบมีด กระบอกฉีดยา หลอดแกว ภาชนะท่ีทําดวย
แกว สไลดและแผนกระจกปดสไลด 

• วัสดุซ่ึงสัมผัส หรือสงสัยวา จะสัมผัสกับเลือด สวนประกอบของเลือด 
ผลิตภัณฑท่ีไดจากเลือด สารน้ําจากรางกายของมนุษย หรือสัตว วัคซีน   
ท่ีทําจากเชื้อโรคท่ีมีชีวิต เชน สําลี ผากอซผาตางๆ ทอยาง เปนตน 

• มูลฝอยทุกชนิดท่ีมาจากหองรักษาผูปวยติดเชื้อรายแรง (ศูนยบริหาร
กฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2546) 

 1.2 การจําแนกมูลฝอยติดเช้ือ ประเภทมูลฝอยและการคัดแยกมูลฝอยในสถาน บริการ
สาธารณสุข 

• มูลฝอยรีไซเคิล (Recycle waste) หมายถึง มูลฝอย ท่ีสามารถนํากลับมา
ใชใหมได เชน กระดาษ โลหะ แกว พลาสติก เปนตน 
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• มูลฝอยท่ัวไป (General waste) หมายถึง มูลฝอยท่ีเก็บจากหอพัก โรง
อาหารบริเวณสาธารณะและสํานักงานท่ีไมเก่ียวของกับ การตรวจวินิจฉัย
การดูแลรักษาการใหภูมิคุมกันโรค การศึกษาวิจัย ไดแก เศษเนื้อ เศษผัก 
เศษผลไม น้ําเครื่องดื่มตางๆ รวมถึง ใบไมใบหญา เม่ือท้ิงไวจะเนาเสียยอย
สลายได 

• มูลฝอยอันตราย (Solid hazardous waste) หมายถึง มูลฝอยท่ีมี       
พิษอันตรายกับมนุษยและสภาพแวดลอม ตองการวิธีการทําลายเปนพิเศษ 
ไดแก ถานไฟฉาย หลอดฟลูออเรสเซนต แบตเตอรี่ กระปองสเปรย       
ยา สารเคมีตางๆ ขวดใสยาเคมีบําบัด ขวดยาตานจุลชีพ น้ํายาและสารเคมี
จากหองปฏิบัติการและจากหอผูปวย รวมถึงยาท่ีหมดอายุ สารรังสีท่ีใชกับ
ผูปวยเพ่ือประกอบการวินิจฉัย และแรท่ีใชในการรักษาผูปวยตลอดจนสาร
รังสีท่ีใชในหองปฏิบัติการตางๆ 

• มูลฝอยติดเชื้อ (Infectious waste) หมายถึง มูลฝอยท่ีมีเชื้อโรคปะปนอยู 
ในปริมาณหรือมีความเขมขนท่ีสามารถทําใหเกิดโรคได ถามีการสัมผัส 
หรือใกลชิดกับมูลฝอยนั้น และหมายความรวมถึงมูลฝอยดังตอไปนี้        
ท่ี เ กิ ด ข้ึ นห รื อ ใ ช ใ น ก ร ะบว น กา ร ต ร ว จ วิ นิ จ ฉั ยท า งก า ร แพท ย               
การรักษาพยาบาล การใหภูมิคุมกันโรค การทดลองเก่ียวกับโรค และการ
ตรวจชันสูตรศพ หรือซากสัตว รวมท้ังในการศึกษาวิจัยเรื่องดังกลาว ไดแก 
o  ซาก หรือชิ้นสวนของมนุษยหรือสัตวท่ีเปนผลมาจากการผาตัด 

การตรวจชันสูตร หรือซากสัตวและการใชสัตวทดลอง  
o วัสดุของมีคม เชน เข็ม ใบมีด กระบอกฉีดยา หลอดแกว ภาชนะ 

ท่ีทําดวยแกว สไลดและแผนกระจกปดสไลด  
o วัสดุซ่ึงสัมผัสหรือสงสัยวาจะสัมผัสกับเลือด สวนประกอบของ

เลือด ผลิตภัณฑท่ีไดจากเลือด สารน้ําจากรางกายของมนุษยหรือ
สัตว วัคซีนท่ีทําจากเชื้อโรคท่ีมีชีวิต เชน สําลีผากอซ ผาตางๆ  
ทอยาง เปนตน  

o มูลฝอยทุกชนิดท่ีมาจากหองรักษาผูปวยติดเชื้อรายแรง  
 1.3 การคัดแยก การเคล่ือนยายและการเก็บรวบรวมมูลฝอยติดเช้ือ  

1.3.1 การคัดแยกมูลฝอยติดเช้ือ 

• มูลฝอยติดเชื้อประเภทวัสดุของมีคม ตองท้ิงลงกลอง หรือถังท่ีทําจากวัสดุ
แข็งแรงทนทานตอการแทงทะลุ และการกัดกรอนของสารเคมี สามารถ
ปองกันการรั่วไหลของของเหลวภายในได โดยบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไมเกิน 
3 ใน 4 สวนของความจุภาชนะ แลวปดฝาใหแนนกอนท้ิง  

• มูลฝอยติดเชื้ออ่ืน ซ่ึงมิใชประเภทวัสดุของมีคม ตองท้ิงลงถุงสีแดง ทึบแสง 
ทนทานตอสารเคมี และการรับน้ําหนัก ไมฉีกขาดงาย กันน้ําไดไมรั่วซึม 
และบรรจุมูลฝอยไดไมเกิน 2 ใน 3 สวนของความจุของภาชนะ โดยมี
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ขอความสีดําวา "มูลฝอย ติดเชื้อ" ใตรูปหัวกะโหลกไขว คูกับตราหรือ
สัญลักษณท่ีใชระหวางประเทศ ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนดและ
ตองมีขอความวา "หามนํากลับมาใชอีก" และ "หามเปด" โดยเด็ดขาด แลว
มัดปากถุงใหแนนกอนท้ิง  
 

 
 
ภาพท่ี 1 สัญลักษณมูลฝอยติดเชื้อ  
 

1.3.2 การเคล่ือนยายและรวบรวมมูลฝอยติดเช้ือ 
1.3.2.1 ผูปฏิบัติงาน  

• ผูปฏิบัติงานตองผานการฝกอบรมการปองกันและระงับการแพรเชื้อโรค
อันตรายอันเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ  

• ผูปฏิบัติงานตองสวมอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล ไดแก ถุงมือยาง
หนา ผากันเปอน ผาปดปาก และรองเทาพ้ืนบางหุมแข็ง ตลอดเวลา      
ท่ีปฏิบัติงาน 

1.3.2.2 วิธีการเคล่ือนยาย 

• ตองกระทําทุกวัน ตามตารางเวลาท่ีกําหนด 

• ตองเคลื่อนยายโดยใชรถเข็นสําหรับเคลื่อนยายภาชนะบรรจุมูลฝอย    
ติดเชื้อ 

• ตองมีเสนทางเคลื่อนยายท่ีแนนอน และในระหวางการเคลื่อนยายไป     
ท่ีพักรวมมูลฝอยติดเชื้อ หามแวะหรือหยุดพัก ณ ท่ีใด 

• ตองกระทําโดยระมัดระวัง หามโยน หรือลากภาชนะ สําหรับบรรจุ      
มูลฝอยติดเชื้อ 

• กรณีท่ีมีมูลฝอยติดเชื้อตกหลนหรือภาชนะบรรจุระหวางทาง หามหยิบ
ดวยมือเปลา ตองใชคีมหรือหยิบดวยถุงมือยางหนา หากเปนของเหลว  
ใชซับดวยกระดาษแลว หรือกระดาษนั้นในภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ  
ใบใหม และทําความสะอาดดวยน้ํายาฆาเชื้อท่ีบริเวณพ้ืนนั้นกอนเช็ดถู
ตามปกติ  
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  1.3.2.3. ลักษณะของรถเข็น สําหรับเคล่ือนยายมูลฝอยติดเช้ือ  

• ทําดวยวัสดุท่ีทําความสะอาดไดงาย ไมมีแงมุมอันจะเปนแหลงเพาะเชื้อโรค 
และสามารถทําความสะอาดดวยน้ําได 

• มีพ้ืนและผนังทึบเม่ือจัดวางภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแลวตองปดฝา    
ใหแนนเพ่ือปองกันสัตวและแมลงเขาไป 

• มีขอความสีแดงท่ีมีขนาดสามารถมองเห็นชัดเจนอยางนอยสองดานวา 
"รถเข็นมูลฝอยติดเชื้อ หามนําไปใชในกิจการอ่ืน"  

• ตองมีอุปกรณหรือเครื่องมือสําหรับใชเก็บมูลฝอยติดเชื้อท่ีตกหลนระหวาง
การเคลื่อนยายและอุปกรณหรือเครื่องมือสําหรับใชทําความสะอาดและ 
ฆาเชื้อบริเวณท่ีมูลฝอยติดเชื้อตกหลนตลอดเวลาท่ีทําการเคลื่อนยาย
ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ 

1.3.2.4. ลักษณะของท่ีพักรวมมูลฝอยติดเช้ือ 

• มีลักษณะไมเพรเชื้อและอยูในท่ีท่ีสะดวกตอการขนมูลฝอยติดเชื้อไปกําจัด 

• มีขนาดกวางเพียงพอท่ีจะเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไดอยางนอย
สองวัน 

• พ้ืนและผนังตองเรียบ ทําความสะอาดงาย 

• มีรางระบายน้ําท้ิง เชื่อมกับระบบบําบัดน้ําเสีย 

• มีลักษณะโปรง ไมอับชื้อ 

• มีการปองกันสัตว และแมลงเขาไป มีประตูกวางพอสมควร ตามขนาดของ
หอง หรืออาคาร เพ่ือสะดวกตอการปฏิบัติงาน และปดดวยกุญแจ หรือปด
ดวยวิธีอ่ืน ท่ีบุคคลท่ัวไปไมสามารถท่ีจะเขาไปได 

• มีขอความเปนคําเตือน ท่ีมีขนาดสามารถเห็นไดชัดเจนวา “ท่ีพักรวม    
มูลฝอยติดเชื้อ” ไวท่ีหนาหอง หรืออาคาร 

• มีลานสําหรับลางรถเข็นอยูใกลท่ีพักรวมมูลฝอยติดเชื้อ และลานนั้นตองมี
รางหรือทอรวบรวมน้ําเสีย  

1.4  การขนสงมูลฝอยติดเช้ือ 
 1.4.1 การขนมูลฝอยติดเช้ือตองดําเนินการใหถูกสุขลักษณะ ดังนี้  

• ตองขนโดยยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อเทานั้น  

• ตองขนอยางสมํ่าเสมอตามวันและเวลาท่ีกําหนด  

• ผูขับข่ี และผูปฏิบัติงานประจํายานพาหนะ ตองมีความรูเก่ียวกับมูลฝอย
ติดเชื้อ โดยผานการฝกอบรมการปองกันและระงับการแพรเชื้อหรือ
อันตรายท่ีอาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ  

• ตองมีเครื่องปองกันอันตรายสวนบุคคลท่ีเหมาะสม สําหรับผูขับข่ีและ
ผูปฏิบัติงานประจํายานพาหนะ ขนมูลฝอยติดเชื้อ อุปกรณ หรือเครื่องมือ
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สําหรับปองกันอุบัติเหตุ ท่ีอาจเกิดจากการตกหลน หรือการรั่วไหลของ  
มูลฝอยติดเชื้อ อุปกรณ หรือเครื่องมือปองกันอัคคีภัย และอุปกรณหรือ
เครื่องมือสื่อสารสําหรับใชติดตอแจงเหตุ อยูในยานพาหนะขนมูลฝอยติด
เชื้อตลอดเวลาท่ีทําการขนมูลฝอยติดเชื้อ  

• ผูขับข่ียานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ และผูปฏิบัติงานประจํายานพาหนะ
ขนมูลฝอยติดเชื้อ ตองระมัดระวังมิใหมูลฝอยติดเชื้อ และภาชนะสําหรับ
บรรจุมูลฝอยติดเชื้อ ตกหลนในระหวางการขน  

• หามยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ ไปใชในกิจการอยางอ่ืน และใหทําความ
สะอาด และฆาเชื้ออยางนอยสัปดาหละครั้ง ยกเวนกรณีภาชนะบรรจุ    
มูลฝอยติดเชื้อแตก หรือมีการรั่วไหล ตองทําความสะอาดทันทีท่ีสามารถ
จะทําได  

 1.4.2 ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเช้ือ ตองมีลักษณะดังนี้  

• ตัวถังปดทึบ ผนังดานในตองบุดวยวัสดุท่ีทนทาน ทําความสะอาดไดงาย       
ไมรั่วซึม  

• ในกรณีท่ีเปนยานพาหนะสําหรับใชขนมูลฝอยติดเชื้อ จากท่ีพักรวมมูลฝอย   
ติดเชื้อท่ีเก็บไวนานกวา 7 วัน ภายในตัวถังของยานพาหนะนั้น ตองสามารถ
ควบคุมอุณหภูมิใหอยูท่ี 10 องศาเซลเซียส หรือต่ํากวานั้นได และจะตองติด
เครื่องเทอรโมมิเตอร ท่ีสามารถอานคาอุณหภูมิภายในตัวถังไวดวย  

• มีขอความสีแดงท่ีมีขนาดสามารถมองเห็นไดชัดเจน ปดไวท่ีภายนอกตัวถัง 
ดานขางท้ังสองดานวา "ใชเฉพาะขนมูลฝอยติดเชื้อ"  

 1.4.3 หนวยงานโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตองใชเอกสารกํากับการขนสง   
มูลฝอยติดเชื้อ (Infectious waste manifest system) กํากับการขนสงมูลฝอยติดเชื้อใหกับ
บริษัทเอกชนท่ีนํามูลฝอยติดเชื้อไปกําจัด กระทรวงสาธารณสุขสั่งการใหถือปฏิบัติ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

• คําช้ีแจงเอกสารกํากับการขนสงมูลฝอยติดเช้ือ กระทรวงสาธารณสุข ไดพัฒนา
ระบบเอกสารกํากับการขนสงมูลฝอยติดเชื้อ โดยกําหนดใหผูกอกําเนิด ผูขนสง 
และผูกําจัดมูลฝอยติดเชื้อตองจัดทําเอกสารหรือแบบกํากับการขนสงมูลฝอย   
ติดเชื้อในระบบขนสง เพ่ือควบคุมกํากับ ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อจากผูกอกําเนิด 
(แหลง/ตนกําเนิด) ซ่ึงผูขนสงตองขนสงมูลฝอยติดเชื้อพรอมแบบกํากับการขนสง
ท่ีระบุปริมาณมูลฝอยติดเชื้อท่ีตรงกันทุกฉบับในทุกข้ันตอนไปจนถึงปลายทาง    
ผูกําจัด (แหลง/สถานท่ีกําจัด) อยางเปน ระบบ เอกสารกํากับการขนสงมูลฝอย
ติดเชื้อมีรายละเอียด ดังนี้ 
o เลมเอกสารกํากับการขนสงมูลฝอยติดเชื้อ 1 เลม ประกอบดวยชุด

เอกสาร 50 ชุด และชุดเอกสาร 1 ชุด ประกอบดวยแผนเอกสาร 6 แผน 
คือ ตช.01/1 (สีฟา) ตช.02 (สีเหลือง) ตช.03 (สีชมพู) ตช.04 ตช.05 
และตช.01/2 ทุกแผนมีสําเนาในตัว (คารบอนเรส) 
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o ผูกอกําเนิด (แหลง/ตนกําเนิด) มูลฝอยติดเชื้อหมายถึง “สถานบริการ
การสาธารณสุข” หมายความวา (1) สถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวย
สถานพยาบาล และหมายความรวมถึงสถานพยาบาลของทางราชการ 
(2) สถานพยาบาลสัตวตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาลสัตว และ
หมายความรวมถึงสถานพยาบาลสัตวของทางราชการ  

o ผูขนสงมูลฝอยติดเชื้อตองเปนผูจัดหาเอกสารกํากับการขนสงมูลฝอย  
ติดเชื้อใหเพียงพอท้ังระบบและในเอกสารกํากับการขนสงมูลฝอยติดเชื้อ
ใช “จนท.รพ.” (คํายอของเจาหนาท่ีโรงพยาบาล) โดยหมายถึงเจาหนาท่ี
สถานบริการสาธารณสุข 

• วิธีกรอกบันทึกเอกสารกํากับการขนสงมูลฝอยติดเช้ือ 
o ผูกอกําเนิดมูลฝอยติดเชื้อกรอกบันทึกเอกสารทุกฉบับในสวนของผู

กอกําเนิดโดยกรอกบันทึกในแผนท่ี 1 จะติดท้ังชุด (6 แผน) เม่ือไดชั่ง 
ตวง วัด ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อในแตละครั้งของการขนมูลฝอยติดเชื้อ
แลวเสร็จ จึงลงลายเซ็นในสวนของผูกอกําเนิดเพ่ือใหคํารับรองปริมาณ
มูลฝอยติดเชื้อของผูกอกําเนิด 

o ผูขนสงมูลฝอยติดเชื้อกรอกบันทึกเอกสารทุกฉบับในสวนผูขนสง โดย
กรอกบันทึกในแผนท่ี 1 จะติดท้ังชุด (6 แผน) เม่ือไดชั่ง ตวง วัด ปริมาณ
มูลฝอยติดเชื้อในแตละครั้งของการขนมูลฝอยติดเชื้อแลวเสร็จ จึงลง
ลายเซ็นในสวน ของผูขนสง เพ่ือใหคํารับรองปริมาณมูลฝอยติดเชื้อของ 
ผูขนสงและฉีก ตช.01/1 ท่ีเปนตนฉบับสําหรับโรงพยาบาล (สีฟา) เก็บไว
ท่ีผูกอกําเนิด 

o ใหผูขนสงนําเอกสารฯท่ีกรอกบันทึกขอมูลแลว ท่ีเปนสําเนาอีก 5 แผน 
(ตช.02 ตช.03 ตช.04 ตช.05 และ ตช.01/2) นําติดตัวไปดวยทุกครั้ง 
เม่ือถึงสถานท่ีกําจัดใหผูกําจัดตรวจสอบความถูกตองของปริมาณมูลฝอย
ติดเชื้อและลงลายเซ็นชองกรอก บันทึกบรรทัดทายสุดของเอกสารฯ 
เพ่ือใหคํารับรองปริมาณมูลฝอยติดเชื้อของผูกําจัด ในสวนคํารับรองของ
ผูกําจัด ทุกครั้งท่ีรับมอบมูลฝอยติดเชื้อมากําจัด และฉีก ตช.02 (สี
เหลือง) เก็บไวท่ีผูกําจัด 

o ผูขนสงฉีก ตช.03 (สีชมพู) เก็บไวท่ีผูขนสง ฉีก ตช.04 สงองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีโรงพยาบาลตั้งอยู ฉีก ตช.05 สงองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินท่ีสถานท่ีกําจัดตั้งอยู และฉีก ตช.01/2 สงกลับใหโรงพยาบาล
เปนสําเนาตรวจสอบตนฉบับ 

1.5  การกําจัดมูลฝอยติดเช้ือ 
 เปนการจัดการเพ่ือทําลายเชื้อท่ีมีอยูในมูลฝอย ซ่ึงการพิจารณาเลือกวิธีกําจัดนั้นข้ึนอยูกับ
ความเหมาะสมของเทคโนโลยี ท่ีไมสงผลกระทบตอสุขภาพอนามัย และสิ่งแวดลอม และสอดคลอง     
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กับขอจํากัดทางดานงบประมาณ ความถูกตองตามหลักวิชาการ กอนท่ีจะนําไปทําลายดวยวิธีการ
เชนเดียวกับมูลฝอยท่ัวไป วิธีการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ 2 ข้ันตอน คือ 
 1.5.1 การทําลายเช้ือ เปนการทําลายเชื้อใหหมดไป กอนจะสงไปกําจัดตอไป สามารถ 
 ดําเนินการไดโดย 

• การเผา โดยใชเตาเผา การทําลายเชื้อดวยการเผา เปนวิธีท่ีสามารถทําลายเชื้อโรค     
ไดมากท่ีสุด ผลจากการเผาจะทําใหมีเถาตกคาง ซ่ึงจะนําไปกําจัดโดยใชวิธีการ
เดียวกับมูลฝอยชุมชนการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยการเผาในเตาเผา ใหใชเตาเผามูล
ฝอยติดเชื้อและหองเผาควัน การเผามูลฝอยติดเชื้อใหเผาท่ีอุณหภูมิไมตํ่ากวา       
760 องศาเซลเซียส และในการเผาควันดวยอุณหภูมิไมต่ํากวา 1,000 องศาเซลเซียส 
และตองมีการควบคุมมาตรฐานอากาศเสียท่ีปลอยออกจากเตาเผา 

• การอบดวยไอน้ํา หรือการนึ่ง สามารถทําลายเชื้อโรควิธีหนึ่ง ซ่ึงจะทําใหมีปริมาณของ
มูลฝอยคงเหลือเทาเดิมหรือมากข้ึน เนื่องจากความชื้นจากไอน้ําท่ีใชในการกําจัด    
มูลฝอยติดเชื้อดวยวิธีการทําลายเชื้อดวยไอน้ําหรือวิธี อ่ืนจะตองดําเนินการใหได   
ตามเกณฑมาตรฐานทางชีวภาพ โดยมีประสิทธิภาพท่ีสามารถทําลายเชื้อ บัคเตรี เชื้อ
รา ไวรัส และปาราสิต ในมูลฝอยติดเชื้อไดหมด  

 1.5.2 การกําจัด ภายหลังการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อดวยวิธีดังกลาวตองมีการตรวจสอบเกณฑ
ม าตร ฐ านทางชี วิ ภ าพ  โ ดย วิ ธี ก า ร เพาะ เชื้ อบ ะ ซิล ลั ส ส ะ เ ที ย โ ร เ ธอ ร โ มฟ ล ลั ส  (Bacillus 
stearothermophillus) หรือเชื้อบะซิลลัส ซับทิลิส (Bacillus subtilis) ท้ังนี้ตามหลักเกณฑ และวิธีการท่ี
กระทรวงสาธารณสุขกําหนด 

1.6  ผลประทบจากมูลฝอยติดเช้ือตอส่ิงแวดลอม 
   มูลฝอยติดเชื้อกอใหเกิดผลกระทบตอสภาพแวดลอมและสุขภาพของมนุษยหลาย
ประการ ดังนี้ คือ 

• เปนแหลงเพาะพันธุของแมลงและพาหะนําโรค เนื่องจากเชื้อจุลินทรียท่ีปนเปอน   
มากับมูลฝอยมีโอกาสท่ีจะขยายพันธุเพ่ิมจํานวนมากยิ่งข้ึนไดเพราะมูลฝอยมีท้ัง
ความชื้นและสารอินทรียท่ีจุลินทรียใชเปนอาหารมูลฝอยพวกอินทรียสารท่ีท้ิงคางไว
นานๆ จะเปนท่ีอยูอาศัยของหนู โดยหนูจะเขามาทํารังขยายพันธุ เพราะมีท้ังอาหาร 
ท่ีหลบซอน ดังนั้นมูลฝอยท่ีขาดการเก็บรวบรวม และการกําจัดจึงทําใหเกิดแหลง
เพาะพันธุท่ีสําคัญของเชื้อโรค แมลงวัน หนู แมลงสาบ ซ่ึงเปนพาหะนําโรคมาสูคน 

• เปนบอเกิดของโรคเนื่องจากการเก็บรวบรวมและการกําจัดมูลฝอยไมดีหรือปลอย
ปละละเลยทําใหมีมูลฝอยเหลือท้ิงคางไวในชุมชนจะเปนบอเกิดของเชื้อโรคตางๆ 
เชน ตับอักเสบ เชื้อไทฟอยด ฯลฯ เปนแหลงกําเนิดและอาหารของสัตวตางๆท่ีเปน
พาหะนําโรคมาสูคน เชน แมลงวัน แมลงสาบ และหนู เปนตน 

• กอใหเกิดความรําคาญ หากเก็บรวบรวมไดไมหมดก็จะเกิดเปนกลิ่นรบกวน กระจาย
อยูท่ัวไปในชุมชน นอกจากนั้นฝุนละอองท่ีเกิดจากการรวบรวมการขนถายและ  
การกําจัดมูลฝอยก็ยังคงเปนเหตุรําคาญท่ีมักจะไดรับการรองเรียนจากประชาชน  
ในชุมชนอยูเสมอ 
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• กอใหเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอม มูลฝอยเปนสาเหตุสําคัญท่ีทําใหเกิดมลพิษของน้ํา 
มลพิษของดินและมลพิษของอากาศ เนื่องจากมูลฝอยสวนท่ีขาดการเก็บรวบรวม 
หรือไมนํามากําจัดใหถูกวิธี ปลอยท้ิงคางไวในพ้ืนท่ีของชุมชน เม่ือมีฝนตกลงมา   
จะชะนําความสกปรก เชื้อโรค สารพิษจากมูลฝอยไหลลงสูแมน้ํา ทําใหแหลงน้ํา 
เกิดเนาเสียได และนอกจากนี้มูลฝอยยังสงผลกระทบตอคุณภาพดิน ซ่ึงจะมีมาก
หรือนอยข้ึนอยู กับคุณลักษณะของมูลฝอย ถามูลฝอยมีซากถานไฟฉาย ซาก
แบตเตอรี่ ซากหลอดฟลูออเรสต ก็จะสงผลตอปริมาณโลหะหนักพวกพวกแคดเมียม 
ตะก่ัวในดินมาก ซ่ึงจะสงผลเสียตอระบบนิเวศนในดิน และสารอินทรียในมูลฝอย
เม่ือมีการยอยสลายจะทําใหเกิดสภาพความเปนกรดในดินและเม่ือฝนตกลงมา    
ชะ กองมูลฝอยจะทําใหน้ําเสียจากกองมูลฝอย ไหลปนเปอนดินบริเวณรอบๆ ทําให
เกิดมลพิษของดินได  

• ทําใหเกิดการเสี่ยงตอสุขภาพ มูลฝอยท่ีท้ิงและรวบรวมโดยขาดประสิทธิภาพ 
โดยฉพาะอยางยิ่งมูลฝอยอันตราย ถาขาดการจัดการท่ีเหมาะสม ยอมกอใหเกิด
ผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนไดงาย เชน โรคทางเดินอาหารท่ีเกิดจาก     
เชื้อแบคทีเรียท่ีมีแมลงวันเปนพาหะหรือไดรับสารพิษท่ีมากับของเสียอันตราย 

• เกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจ มูลฝอยปริมาณมากๆ ยอมตองสิ้นเปลืองงบประมาณ
ในการจัดการเพ่ือใหไดประสิทธิภาพ นอกจากนี้ผลกระทบจากมูลฝอยไมวาจะเปน
น้ําเสีย อากาศเสีย ดินปนเปอน เหลานี้ยอมสงผลกระทบตอเศรษฐกิจของประเทศ 

 
2. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 กิตติ ผลทับทิม (2553) ไดศึกษาสถานการณการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในสถานีอนามัย    
อําเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงหบุรี พบวาสถานีอนามัยในอําเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงหบุรี มีอัตราการเกิด   
มูลฝอยติดเชื้อ 316.90 กรัมตอแหงตอวัน องคประกอบของมูลฝอยติดเชื้อท่ีพบมากท่ีสุด คือ ประเภท
วัสดุท่ีใหบริการทางการแพทย เชน สําลี ผากอส ผาตางๆ ทอยาง คิดเปนรอยละ 78.36 ดานการจัดการ 
พบวา สถานีอนามัยทุกแหงมีการจัดการมูลฝอยท่ัวไปปะปนกับมูลฝอยติดเชื้อ และพบมูลฝอยติดเชื้อมีคม
ปะปนกับมูลฝอยท่ัวไป สําหรับประเด็นการกําจัด พบวาสถานีอนามัยสวนใหญ(รอยละ 66.70) ทําหนาท่ี
เก็บรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อ โดยจัดสงใหทองถ่ินจัดเก็บ ขนสง และกําจัดรวมกับมูลฝอยท่ัวไป สถานี
อนามัยบางสวนกําจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยการเผามูลฝอยติดเชื้อรวมกับมูลฝอยท่ัวไปในเตาผาอยางายไมได
มาตรฐาน ปญหาและอุปสรรคในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ คือ ขาดนโยบาย งบประมาณและอุปกรณ   
ในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ และไมมีการจัดการอบรมใหความรูในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อแกเจาหนาท่ี
ในระดับสถานีอนามัย 
 กิตติพจน เพ่ิมพูน (2545) ไดศึกษาการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี   
ผลการศึกษา พบวา ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อมีปริมาณวันละ 270 กิโลกรัม  สวนใหญมาจากสถานพยาบาล
เอกชน (คลินิก) 156.60 กิโลกรัมตอวัน รองลงมา คือ มูลฝอยท่ัวไปท่ีปะปนมาในถุงแดงและมูลฝอยมีคม
ติดเชื้อ สถาพยาบาลทุกแหงไมสามารถจัดการมูลฝอยติดเชื้อไดถูกตองและเมืองพัทยาไมมีการจัดการ   
มูลฝอยติดเชื้อท่ีไดมาตรฐาน  
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 จตุรงค ใหมปาน (2549) ไดศึกษาสถานการณการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในศูนยสุขภาพชุมชน 
อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา พบวา มูลฝอยติดเชื้อจากศูนยสุขภาพชุมชนมีปริมาณเพ่ิมข้ึน เนื่องจาก
ศักยภาพท่ีเพ่ิมข้ึนท้ังในดานบุคลากร การใหบริการ สวนองคประกอบของมูลฝอยติดเชื้อสวนใหญเปน
พวกสิ่งทอมากท่ีสุด รองลงมาเปนยางและหนัง การกําจัดพบวาทําการในเตาเผามูลฝอยท่ีสรางข้ึนเอง 
และสงตอไปกําจัดยังแหลงอ่ืนดวย 
 ธีระศักดิ์ รัตนะเทวะเนตร (2543) ศึกษารูปแบบการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของสถานีอนามัย  
ในในอําเภอหัวตะพาน จังหวัดอํานาจเจริญ พบวา การกักเก็บมูลฝอยติดเชื้อสวนใหญใช ถังสแตนเลส 
รอยละ 72.70 มีการแยกของมีคมออกจากมูลฝอยติดเชื้อท่ัวไป การกําจัดสวนใหญกําจัดในเตาเผา รอย
ละ 63.60 สถานีอนามัยผลิตมูลฝอยติดเชื้อเฉลี่ย 0.22 กิโลกรัมตอแหงตอวัน หรือคิดเปนอัตรามูลฝอย
เฉลี่ย 0.11 กิโลกรัมตอผูปวย องคประกอบของมูลฝอยติดเชื้อพบวา ยางและหนังมีมากท่ีสุด รองลงมา
เปนสิ่งทอและพลาสติก 
 ปรียาพร ปรุงฆอง (2543) ไดศึกษาการจัดการมูลฝอยติดเชื้อและคุณลักษณะของกากท่ีเหลือ
จากการเผา พบวา ประกอบดวยมูลฝอย 7 ชนิด คือ ถุงมือ ผากอช ผาอนามัย สําลี เข็ม กระบอกฉีดยา 
ขวดแกว เศษเนื้อ รกและอ่ืนๆ มูลฝอยประเภทผากอส สําลี ผาอนามัย พบมากท่ีสุด รอยละ 35.60 
กระดาษ พบนอยท่ีสุด รอยละ 0.10 ของปริมาณมูลฝอยท้ังหมด 
 ศมกานต ทองเกลี้ยง (2556) ไดศึกษาสถานการณมูลฝอยติดเชื้อในโรงพยาบาล เขตสุขภาพท่ี 
9 รวม 82 แหง พบวา ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อรวมในเขตสุขภาพท่ี 9 ท้ังหมด 7,554.09 กิโลกรัม/วัน เม่ือ
พิจารณารายจังหวัด พบวา จังหวัดนครราชสีมา มีปริมาณมูลฝอยติดเชื้อรวมมากท่ีสุด 3,496.95 
กิโลกรัม/วัน รอยละ 46.29 รองลงมาคือ จังหวัดสุรินทร 1,702.34 กิโลกรัม/วัน บุรีรัมย 1,305 กิโลกรัม/
วัน และชัยภูมิ 1,049.80 กิโลกรัม/วัน คิดเปนรอยละ 22.53 17.28 และ 13.90 ตามลำดับ ในขณะท่ี
อัตราการเกิดมูลฝอยติดเชื้อ เม่ือแยกรายจังหวัด พบวา จังหวัดนครราชสีมา มีอัตราการเกิดมูลฝอยติด
เชื้อมากท่ีสุด 1.14 กก./เตียง/วัน รองลงมาคือ จังหวัดสุรินทร ชัยภูมิ และบุรีรัมย มีอัตราการเกิดมูลฝอย 
ติดเชื้อ 1.03 กก./เตียง/วัน 0.83 กก./เตียง/วัน และ 0.66 กก./เตียง/วัน ตามลําดับ 
 สรพงษ ขลุยเงิน (2545) ไดศึกษาการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของสถานีอนามัยในอําเภอ       
กุดขาวปุน  จังหวัดอุบลราชธานี  พบวา การกักเก็บมูลฝอยติดเชื้อสวนใหญใชถังสแตนเลส และถังแบบ
เหยียบปดเปด โดยมีถุงแดงรองรับมูลฝอยติดเชื้อ มีการแยกของมีคมติดเชื้อออกจากมูลฝอยติดเชื้อท่ัวไป
ทุกแหง  การกําจัดสวนใหญเผาในเตาเผา ปริมาณมูลฝอยเฉลี่ยจากสถานีอนามัยเฉลี่ย 104 กรัมตอแหง
ตอวัน  
 สุพร ผดุงศุภไลย และกาญจนา ศิริโกมล (2541) ศึกษาการจัดการขยะติดเชื้อในโรงพยาบาล
ชุมชน พบวา สภาพการจัดการเก่ียวกับระบบกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ มีฝายรับผิดชอบ 3 ฝาย คือ ฝายการ
พยาบาล ฝายบริหาร และฝายสุขาภิบาลควบคุมโรคติดตอ ไมมีรูปแบบการบริหารงานท่ีชัดเจน ไมไดมี
การติดตามผลการกําจัด และขาดการบํารุงรักษาเตา ทุกโรงพยาบาลมีระบบการคัดแยกมูลฝอยติดเชื้อ
ออกจากมูลฝอยท่ัวไป โดยการใชถุงพลาสติกสีแดงใสซอนในภาชนะรองรับมูลฝอย สวนของมีคมท่ีติดเชื้อ
จะรวบรวมท้ิงในกระปองพลาสติกหรือขวดท่ีใสน้ํายาฆาเชื้อโรค การขนยายและลําเลียงวันละ 1 ครั้ง โดย
การใชรถเข็นและเจาหนาท่ีหิ้วหรือยกออกไป การกําจัดโดยการเผา รอยละ 75 เผาทุกๆ 1-2 วัน ในเวลา
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กลางวัน การเผาแตละครั้งเสียคาใชจายเปนคาเชื้อเพลิงประมาณ 150-350 บาท ตอครั้ง ข้ึนกับปริมาณ
มูลฝอย สวนท่ีกําจัดโดยสุขาภิบาลหรือเทศบาลจะนําไปกําจัดทุก 1-2 วัน และไมตองเสียคาใชจาย 
 สุวัฒน อินทนาม (2550) ไดศึกษาการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของสถานีอนามัยขนาดใหญ      
ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู พบวา สถานีอนามัยท่ีศึกษาทุกแหงมีการแยกถังมูลฝอยติดเชื้อ
ออกจากมูลฝอยท่ัวไป และมีการเก็บรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อวันละ 1 ครั้ง และกําจัดโดยการเผาในเตาเผา
มูลฝอย (รอยละ 85.71) ปริมาณของมูลฝอยติดเชื้อ สถานีอนามัยขนาดใหญมีอัตราการเกิดมูลฝอยติดเชื้อ 
22,712.04 กรัม และมีองคประกอบของมูลฝอยติดเชื้อท่ีเปนสิ่งทอมากท่ีสุด เชน กอส สําลี (รอยละ 
45.51) รองลงมาไดแก ยาง เชน ถุงมือยาง (รอยละ 32.46) และพลาสติก เชน ปลอกเข็มฉีดยา กระบอก
ฉีดยา พลาสติกหอวัสดุการแพทย (รอยละ 15.16) การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีสาธารณสุขพบวาทุกแหง 
มีการแยกมูลฝอยติดเชื้อกับของมีคม โดยภาชนะท่ีใชแยกของมีคม ไดแก กระปองพลาสติกหนา อุปกรณ
ปองกันอันตรายสวนบุคคลของผูปฏิบัติงานมีถุงมือหนา ผาปดจมูก รองเทาบูท 
 สมรัฐ นัยรัมย (2557) ไดศึกษาสถานการณการจัดการมูลฝอยติดเชื้อและการปฏิบัติตาม
กฎกระทรวงวาดวยการจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2545 ของโรงพยาบาลในพ้ืนท่ี เขตการสาธารณสุขท่ี 13 
พบวา โรงพยาบาลมีอัตราการเกิดมูลฝอยติดเชื้อ 0.59 กก./เตียง/วัน 
 อํานาจ ยอดนิล (2543) ไดศึกษาการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในประเทศไทย พบวา ปจจัยท่ีมีผล
ตอความสําเร็จในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในประเทศไทย คือ 1) การบังคับใชนโยบายท่ีจริงจัง 2) การให
รางวัลและสรางแรงจูงใจทางเศรษฐศาสตร 3) การทําใหเกิดความตระหนักและจิตสํานึกดวยการใหความรู 
ความเขาใจปญหาและผลกระทบของมูลฝอยติดเชื้อตอสิ่งแวดลอม 4) สมรรถนะขององคกรท่ีเพียงพอ 
ไดแก บุคลากร เครื่องจักร เงินทุน การตลาด การจัดการ จริยธรรม และขวัญกําลังใจ ปจจัยท่ีเปนปญหา
หรืออุปสรรค มี 3 ประการ คือ 1) ไมมีการบังคับใชนโยบายในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 2) ขาดความ
ตระหนักและจิตสํานึกของผูกอท่ีไมคัดแยกมูลฝอยติดเชื้อ 3) สมรรถนะขององคกรท่ีไมเพียงพอ 
โดยเฉพาะคนและเครื่องมือในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 
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บทท่ี 3 
วิธีการศึกษา 

 
รูปแบบการวิจัย 

การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเชิงสํารวจ แบบภาคตัดขวาง (Cross section survey study) เพ่ือ
ศึกษาสถานการณมูลฝอยติดเชื้อใน รพ.สต. เขตพ้ืนท่ีนครชัยบุรินทรและนําขอมูลท่ีไดจากการศึกษาไปใช
เปนองคประกอบในการดําเนินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อใหถูกตองตามหลักสุขาภิบาล ในเขตนครชัย
บุรินทร 

 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากร 
 ประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 
ของ รพ.สต. ในเขตนครชัยบุรินทร จํานวน 952 แหง 
 กลุมตัวอยาง 

 โดยกลุมตัวอยางท่ีใชศึกษาไดแก รพ.สต. ในเขตนครชัยบุรินทร ท่ีตอบแบบสํารวจจํานวน 559 
แหง คิดเปนรอยละ 58.7 ของ รพ.สต.ท้ังหมด ผูใหขอมูล คือ ผูรับผิดชอบดูแลระบบการจัดการมูลฝอย
ติดเชื้อของ รพ.สต. ในเขตนครชัยบุรินทร 

  
เครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูล 
 แบบสํารวจการจัดการมูลฝอยติดเชื้อสําหรับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ประกอบดวย 4 สวน 
 สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป จํานวน 4 ขอ ประกอบดวย ชื่อ รพ.สต. ท่ีตั้ง ผูรับผิดชอบ ผูปฏิบัติงาน 
ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อ จํานวนผูปวยท่ีมารับบริการ 
 สวนท่ี 2 การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ จํานวน 10 ขอ  ประกอบดวย แหลงกําเนิดมูลฝอยติดเชื้อ 
การคัดแยกมูลฝอย  ติดเชื้อ การเก็บรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อ ลักษณะภาชนะท่ีใชบรรจุ ผูปฏิบัติงาน
เคลื่อนยายมูลฝอยติดเชื้อ ขอความบนภาชนะ ลักษณะถุงมูลฝอยติดเชื้อ วิธีการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ 
 สวนท่ี 3 การขนสงมูลฝอยติดเชื้อ จํานวน 5 ขอ ประกอบดวย การขนสงมูลฝอยติดเชื้อ รถท่ี
ใชในการขนสง ความถ่ีในการขนสง 
 สวนท่ี 4 ปญหาและขอเสนอแนะในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ จํานวน 2 ขอ ประกอบดวย 
ปญหา อุปสรรค ในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ขอเสนอแนะ 
 
การรวบรวมขอมูล 
 สํารวจขอมูลการจัดการมูลฝอยติดเชื้อสําหรับ รพ.สต. เขตนครชัยบุรินทร จํานวน 559 แหง 
โดยจัดสงแบบสอบถามท่ีคณะผูวิจัยสรางข้ึนใหกับ รพ.สต. เปาหมาย ผานสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
ท้ัง 4 จังหวัด สํานักงานสาธารณอําเภอ และสงแบบสอบถามกลับมายังศูนยอนามัยท่ี 9 นครราชสีมา  
กรณีขอมูลไมครบถวนจะประสานกลับไปยัง รพ.สต. เพ่ือขอขอมูลเพ่ิมเติมในสวนท่ีขาด 
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สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล  
 วิเคราะหโดยโปรแกรมสถิติสําเร็จรูป ใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก การแจกแจงความถ่ี รอยละ 
และคาเฉลี่ย 
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บทท่ี 4 
ผลการศึกษา 

 
การศึกษาในครั้งนี้เปนการศึกษาเชิงสํารวจเก่ียวกับสถานการณการเกิดมูลฝอยติดเชื้อ ไดแก 

ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อและอัตราการเกิดมูลฝอยติดเชื้อ และสถานการณการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ        
ในปจจุบัน ปญหา อุปสรรค ในดานการคัดแยกมูลฝอยติดเชื้อ การเก็บรวบรวม การเคลื่อนยาย การกําจัด 
ความถ่ีในการกําจัด การสวมใสอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลของผูปฏิบัติงานใน รพ.สต. เขตนครชัย
บุรินทร จํานวน 559 แหง หรือรอยละ 58.72 ของ รพ.สต. ท้ังหมด โดยมีผลการศึกษาวิจัย ดังนี้ 

 
1. จํานวนผูปฏิบัติงานเคล่ือนยายมูลฝอยติดเช้ือท่ีผานการอบรมตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
 จํานวนผูปฏิบัติงานเคลื่อนยายท่ีผานการอบรมตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง 
หลักสูตรการฝกอบรมการปองกันและระงับการแพรเชื้อหรืออันตรายท่ีอาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อท้ังหมด
รอยละ 98.30 เม่ือแยกตามจํานวนผูปฏิบัติงานท่ีผานการอบรม พบวา มีผูปฏิบัติงานท่ีผานการอบรมตาม
กฎกระทรวงฯ จํานวน 1 คน รอยละ 60.80 มีผูปฏิบัติงานท่ีผานการอบรมตามกฎกระทรวงฯ จํานวน      
2 คน รอยละ 27.70 และมีผูปฏิบัติงานผานการอบรมตามกฎกระทรวงฯ จํานวน 3 คนรอยละ 4.90        
ดังตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1 จํานวนและรอยละของ รพ.สต. ท่ีมีผูปฏิบัติงานเคลื่อนยายมูลฝอยท่ีผานการอบรมตามกฏ
  กระทรวงฯ 

ผูปฏิบัติงานท่ีผานการอบรม 
รพ.สต. 

จํานวน (แหง) รอยละ 
1 คน 341 60.80 
2 คน 154 27.70 

3 คน 27 4.90 

มากกวา 3 คน 27 4.90 

ยังไมผานการอบรม 10 1.70 

 
2.ปริมาณการเกิดมูลฝอยติดเช้ือเฉล่ียใน รพสต. 
    2.1 ปริมาณการเกิดมูลฝอย 
 เม่ือพิจารณาปริมาณมูลฝอยติดเชื้อท่ีเกิดข้ึนในแตละวัน พบวา ปริมาณมูลฝอยสูงสุด คือ 30 
กิโลกรัม/วัน ปริมาณต่ําสุด คือ 0.20 กิโลกรัม/วัน จังหวัดท่ีมีปริมาณมูลฝอยติดเชื้อท่ีเกิดข้ึนสูงสุด คือ
จังหวัดนครราชสีมาและเม่ือพิจารณามูลฝอยติดเชื้อเฉลี่ยตอวันพบวาเขตนครชัยบุรินทรมีปริมาณมูลฝอย
เฉลี่ยเกิดข้ึน 2.99 กิโลกรัมตอวัน โดยจังหวัดบุรีรัมยมีปริมาณมูลฝอยติดเชื้อเฉลี่ยตอวันสูงสุด คือ 3.36 
กิโลกรัมตอวัน รองลงมาคือจังหวัดสุรินทร 3.04 กิโลกรัมตอวัน ดังตารางท่ี 2 
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ตารางท่ี 2 ปริมาณการเกิดมูลฝอยติดเชื้อตอวัน 
จังหวัด ปริมาณมูลฝอยสูงสุด 

(กิโลกรัม/วัน/รพ.สต) 
ปริมาณมูลฝอยต่ําสุด 
(กิโลกรัม/วัน/รพ.สต) 

เฉลี่ยปริมาณมูลฝอย
(กิโลกรัม/วัน/รพ.สต) 

นครราชสีมา 30 0.20 2.89 

ชัยภูมิ 10 0.20 2.63 

บุรีรัมย 15 0.20 3.36 

สุรินทร 20 0.20 3.04 

คาเฉลี่ยเขต 30 0.20 2.99 

 
2.2 จํานวนผูปวยท่ีเขารับบริการเฉล่ีย(ราย/วัน) 
 เม่ือพิจารณาจํานวนผูใชบริการในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล พบวา จํานวนผูใชบริการ
สูงสุด จํานวน 120 ราย คือจังหวัดนครราชสีมา รองลงมาคือจังหวัดชัยภูมิ จํานวน 90 ราย จังหวัด
บุรีรัมยและจังหวัดสุรินทร จํานวน 68 คนและ 60 คนตามลําดับ เม่ือพิจารณาจํานวนผูใชบริการ         
ในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลตอวันพบวาเขตนครชัยบุรินทรมีปริมาณจํานวนผูใชบริการเฉลี่ย        
ในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 29 รายตอวัน โดยจังหวัดนครราชสีมามีจํานวนผูใชบริการ          
ในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลวันสูงสุด คือ 33 รายตอวัน รองลงมาคือจังหวัดชัยภูมิและบุรีรัมย 
จํานวน 27 คน ดังตารางท่ี 3 
 
ตารางท่ี 3 จํานวนผูใชบริการในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 

จังหวัด จํานวนผูใชบริการ
สูงสุด(ราย/วัน) 

จํานวนผูใชบริการ
ต่ําสุด(ราย/วัน) 

จํานวนผูใชบริการเฉลี่ย 
(ราย/วัน) 

นครราชสีมา 120 3 33.04 

ชัยภูมิ 90 3 27.48 

บุรีรัมย 68 3 27.10 

สุรินทร 60 3 26.89 

คาเฉลี่ยเขต 120 3 29.39 
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3.การเก็บรวบรวมมูลฝอยติดเช้ือจากแหลงกําเนิดอ่ืนๆ 
 เม่ือพิจารณาการเก็บรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อจากแหลงกําเนิดอ่ืนๆท่ีไมใชจากโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบล พบวาเก็บรวบรวมจากบานผูปวยติดเตียง ในภาพรวมของเขต รอยละ 16.20 เก็บ
จากคลินิกเอกชน รอยละ 1.70 และเก็บจากสถานพยาบาลสัตว รอยละ 0.40 ดังตารางท่ี 4 
 
ตารางท่ี 4 การเก็บรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อจากแหลงกําเนิดอ่ืนๆ 

จังหวัด เก็บจากคลินิกเอกชน 
(รอยละ) 

สถานพยาบาลสัตว 
(รอยละ) 

บานผูปวยติดเตียง 
(รอยละ) 

นครราชสีมา 0.50 0.50 16.70 

ชัยภูมิ 6.80 1.40 26.00 

บุรีรัมย 2.90 0 17.60 

สุรินทร 0 0 9.50 

คาเฉลี่ยเขต 1.70 0.40 16.20 

 
4.การคัดแยกมูลฝอยติดเช้ือ 

การคัดแยกมูลฝอยติดเชื้อ กอนท่ีจะดําเนินการเก็บรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อ ทาง รพ.สต.          
ไดดําเนินการคัดแยกมูลฝอยติดเชื้อ ณ แหลงกําเนิด  คิดเปนรอยละ 82.50   โดยจังหวัดนครราชสีมา มี
การคัดแยกมูลฝอยติดเชื้อ ของมีคม และน้ําแยกชะลางหรือสารคัดหลั่งมากท่ีสุด รอยละ 90.60, รอยละ
100 และรอยละ 90.10 ตามลําดับ ดังตารางท่ี 5 

 
ตารางท่ี 5 การคัดแยกมูลฝอยติดเชื้อออกจากมูลฝอยประเภทอ่ืน ณ แหลงกําเนิด 

 
จังหวัด 

คัดแยก ณ 
แหลงกําเนิด 

(รอยละ) 

ไมไดคัดแยก  
(รอยละ) 

แยกของมีคมและ
ไมมีคม(รอยละ) 

แยกน้ําชะลางหรือ
สารคัดหลั่ง(รอยละ) 

นครราชสีมา 90.60 9.40 100 90.10 

ชัยภูมิ 85.70 14.30 93.50 83.10 

บุรีรัมย 71.40 18.60 96.20 78.10 

สุรินทร 76.50 23.50 97.30 85.20 

คาเฉลี่ยเขต 82.50 17.50 97.70 85.60 

 
 
5.การเก็บรวบรวมมูลฝอยติดเช้ือ 

5.1. การเก็บรวบรวมมูลฝอยติดเช้ือมีคม พบวา ภาพเฉลี่ยเขต พบวา รพ.สต.รวบรวมมูลฝอย
ติดเชื้อท่ีมีคมโดยใสในกลองหรือถังท่ีปองกันการแทงทะลุและการกัดกรอนของสารเคมี รอยละ 95.00     
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และบรรจุไมเกิน ¾ สวนของถัง รอยละ 84.70 และเม่ือพิจารณาแยกรายจังหวัดพบวา จังหวัด
นครราชสีมา รวบรวมมูลฝอยติดเชื้อท่ีมีคมโดยใสมูลฝอยติดเชื้อมีคมในกลองหรือถังท่ีปองกันการแทงทะลุ
และการกัดกรอนของสารเคมีและใสในกลองบรรจุไมเกิน ¾ สวนของถัง มากท่ีสุด รอยละ 98.20 และ 
รอยละ 89.30 ตามลําดับ ดังตารางท่ี 6 
 
ตารางท่ี 6 การเก็บรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อมีคม 

 
 

จังหวัด 

มูลฝอยติดเชื้อมีคม 
ใสกลองปองกันการ

แทงทะลุ 
(รอยละ) 

อ่ืนๆ 
(รอยละ) 

ใสในกลองหรือถังบรรจุไม
เกิน ¾ สวนของกลอง

หรือถัง(รอยละ) 

อ่ืน ๆ 
(รอยละ) 

นครราชสีมา 98.20 1.80 89.30 10.70 
ชัยภูมิ 94.70 5.30 86.80 13.20 

บุรีรัมย 93.30 6.70 76.90 23.10 

สุรินทร 91.40 8.60 82.20 17.80 

คาเฉลี่ยเขต 95.00 5.00 84.70 15.30 

 
5.2 การรวบรวมมูลฝอยติดเช้ือประเภทไมมีคม พบวา รพ.สต.รวบรวมมูลฝอยติดเชื้อท่ีไมมีคม

โดยใสถุงแดงท่ีมีความเหนียว กันน้ําได ไมรั่วซึมและไมดูดซับน้ํา รอยละ 96.80 บรรจุไมเกิน 2/3 สวนของ
ถุงและมัดปากถุงดวยเชือกหรือวัสดุอ่ืนใหแนน รอยละ 88.00 และเม่ือพิจารณารายจังหวัดพบวา จังหวัด
ท่ีรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อท่ีไมมีคมโดยใสถุงแดงท่ีมีความเหนียว กันน้ําได ไมรั่วซึมและไมดูซับน้ํา มากท่ีสุด 
คือจังหวัดนครราชสีมา รอยละ 99.60 รองลงมา คือ จังหวัดบุรีรัมย   รอยละ 99.10 และจังหวัดสุรินทร 
และจังหวัดชัยภูมิ รอยละ 94.7 และ 89.60 ตามลําดับ เม่ือพิจารณาจังหวัดบรรจุมูลฝอยติดเชื้อท่ีไมใช
ของมีคม ไมเกิน 2/3 สวนของถุงและมัดปากถุงดวยเชือกหรือวัสดุอ่ืนใหแนน คือจังหวัดชัยภูมิ รอยละ 
93.50 รองลงมา คือ จังหวัดนครราชสีมา รอยละ 91.90 จังหวัดสุรินทรและจังหวัดบุรีรัมย รอยละ 88.80 
และ 74.50 ตามลําดับดังตารางท่ี 7 

 
ตารางท่ี 7 การเก็บรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อไมมีคม 
 

จังหวัด 
มูลฝอยติดเชื้อท่ีไมใชของมีคม 

ถุงแดงท่ีมีความ
เหนียว(รอยละ) 

อ่ืนๆ 
(รอยละ) 

บรรจุ 2/3 สวนของถุง
แลว 

มัดปาก(รอยละ) 

อ่ืนๆ 
(รอยละ) 

นครราชสีมา 99.60 0.40 91.90 8.10 
ชัยภูมิ 89.60 10.40 93.50 6.50 

บุรีรัมย 99.10 0.90 74.50 25.50 

สุรินทร 94.70 5.30 88.80 11.20 
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คาเฉลี่ยเขต 96.80 3.20 88.00 12.00 

 
5.3 ลักษณะขอความของถุงแดงท่ีบรรจุมูลฝอยติดเช้ือ พบวา ไมมีขอความระบุมูลฝอยติดเชื้อ

บนถุงแดง รอยละ 12.30 ไมมีขอความหามเปด รอยละ 67.6 ไมมีขอความหามนํากลับมาใชอีก รอยละ 
74.1 ไมมีชื่อหนวยงาน รอยละ 46.5  โดยจังหวัดท่ีมีขอความระบุมากท่ีสุด คือจังหวัดชัยภูมิ รอยละ 
94.20 รพ.สต. จังหวัดท่ีไมมีสัญลักษณอะไรท่ีถุงมากท่ีสุด คือ จังหวัดสุรินทร รอยละ 16.50 ดังตารางท่ี 8 

 
ตารางท่ี 8 ลักษณะขอความของถุงแดงท่ีบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ 

 
จังหวัด 

 
มูลฝอย
ติดเชื้อ 

(รอยละ) 

 
หามเปด 
(รอยละ) 

 
หามนํา

กลับมาใช
อีก 

(รอยละ) 

 
ชื่อ

หนวยงาน 
(รอยละ) 

 
รูปหัว

กะโหลกไขว 
(รอยละ) 

สัญลักษณ
ท่ีใช

ระหวาง
ประเทศ
(รอยละ) 

ไมมี
สัญลักษณ

อะไร 
(รอยละ) 

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 
บุรีรัมย 88.20 23.50 27.50 48.00 55.90 4.90 11.80 
สุรินทร 83.50 33.10 27.60 31.50 39.40 5.50 16.50 

คาเฉลี่ยเขต 87.70 32.40 25.90 53.50 38.90 6.60 12.30 
 
6.บริเวณท่ีพักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเช้ือใน รพ.สต. 
 จากขอมูลพบวา มีท่ีพักเฉพาะตางหากแยกออกมานอกอาคาร รอยละ 75.30 แยกเก็บเปน
สัดสวนเฉพาะในอาคาร รอยละ 17.80 เก็บรวมกับวัสดุอ่ืนๆในหองนอกอาคาร รอยละ 6.10 อ่ืนๆ รอยละ 
3.30 ดังตารางท่ี 9 
 
ตารางท่ี 9 บริเวณท่ีพักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อใน รพ.สต. 

 
จังหวัด 

แยกเก็บเปน
สัดสวนเฉพาะใน

อาคาร 
(รอยละ) 

มีท่ีพักเฉพาะ
ตางหากแยก
ออกมานอก

อาคาร 
(รอยละ) 

เก็บรวมกับวัสดุ
อ่ืนในหองนอก

อาคาร 
(รอยละ) 

อ่ืนๆ 
(รอยละ) 

นครราชสีมา 15.80 81.00 5.40 0.90 

ชัยภูมิ 8.20 89.00 2.70 1.40 
บุรีรัมย 10.40 79.20 10.40 2.80 
สุรินทร 31.70 56.10 5.80 8.60 

คาเฉลี่ยเขต 17.80 75.30 6.10 3.30 
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7.การขนยายมูลฝอยติดเช้ือ 
พบวา การขนยายมูลฝอยติดเชื้อจากรพ.สต. ไปกําจัด สวนใหญขนยายโดยรถขนมูลฝอยเฉพาะ

มูลฝอยติดเชื้อ รอยละ 30.90  รองลงมาคือ รถ รพ.สต. รอยละ 28.90 รถ EMS/รถ รพ. รอยละ 23.60  
รถยนตสวนตัวเจาหนาท่ี รอยละ 15.20 และรถเทศบาล/อบต. รอยละ 0.20 ดังตารางท่ี 10 
 
ตารางท่ี  10 การขนยายมูลฝอยติดเชื้อจาก  รพ.สต. ไปกําจัด ขนยายโดย 

 
จังหวัด 

รถ EMS/
รถ รพ. 
(รอยละ) 

รถ รพ.สต. 
(รอยละ) 

รถสวนตัว 
จนท.(รอย

ละ) 

รถ
เทศบาล/
อบต.(รอย

ละ) 

รถขน
เฉพาะมูล
ฝอยติดเชื้อ
(รอยละ) 

อ่ืนๆ(รอยละ) 

นครราชสีมา 18.30 50.20 9.60 0 23.70 5.50 
ชัยภูมิ 37.30 12.00 1.30 0 49.30 1.30 
บุรีรัมย 36.50 0 0 0 60.60 6.70 
สุรินทร 12.10 25.20 51.40 0.90 3.70 6.50 

คาเฉลี่ยเขต 23.60 28.90 15.20 0.20 30.90 5.30 
 
8.การกําจัดมูลฝอยติดเช้ือ 

8.1 การกําจัดมูลฝอยติดเช้ือมีคม เม่ือพิจารณาวิธีการกําจัด กรณีกําจัดเอง พบวา ใชวิธีเผาใน
เตาเผาท่ี รพ.สต.สรางเอง รอยละ 5.40  พบวา สวนใหญ รพ.สต. จะสงโรงพยาบาลเพ่ือนําไปกําจัดตอ 
รอยละ 100 ยกเวน รพ.สต. ในจังหวัดสุรินทร กําจัดโดยวิธีเผาในเตาเผาท่ีสรางเอง รอยละ 19.20 ดัง
ตารางท่ี 11 

 
ตารางท่ี 11 รอยละของ รพ.สต.ท่ีกําจัดมูลฝอยติดเชื้อประเภทมีคมโดยกําจัดเองและสงหนวยงานอ่ืน 

 
 
 

จังหวัด 

กรณีกําจัดเอง(รอยละ) กรณีสงหนวยงานอ่ืน(รอยละ) 

เผา
กลาง
แจง 

 

เผาใน
เตาเผา
ท่ี สราง

เอง 

ราด
น้ํายา
ฆา
เชื้อ 

อบไอ
น้ํา 
 

ฝง 
 

อ่ืนๆ 
 

สง 
รพ. 

 

สง
เทศบา
ล/อบต. 

สงเอก 
ชน 

 

อ่ืนๆ 
 

นครราชสีมา 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 

ชัยภูมิ 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 

บุรีรัมย 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 

สุรินทร 4.10 19.20 0.70 0 8.90 1.40 74.70 0 0 0.70 

คาเฉลี่ยเขต 1.30 5.40 0.40 0.20 2.50 0.50 93.30 0 0 0.20 
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8.2 การกําจัดมูลฝอยติดเช้ือประเภทไมมีคม เม่ือพิจารณาวิธีการกําจัด มูลฝอยไมมีคม พบวา 
สงกําจัดโรงพยาบาลแมขาย รอยละ 77.8 จังหวัดท่ีสงกําจัดหนวยงานอ่ืนนอยท่ีสุด คือ จังหวัดสุรินทร สง
กําจัด รอยละ 34.7 กรณีกําจัดเองวิธีการท่ีใช คือ เผาในเตาเผาท่ีสรางเอง รอยละ 61.9 ลงรองมา คือ เผา
กลางแจง รอยละ 8.50 ดังตารางท่ี 12 

 
ตารางท่ี 12 รอยละของรพ.สต.ท่ีกําจัดมูลฝอยติดเชื้อประเภทไมมีคมโดยกําจัดเองและสงหนวยงานอ่ืน 

 
 
 

จังหวัด 

กรณีกําจัดเอง(รอยละ) กรณีสงหนวยงานอ่ืน(รอยละ) 

เผา
กลาง 
แจง 

 

เผาใน
เตาเผา
ท่ีสราง
เอง 

ราด
น้ํายา
ฆาเชื้อ 

 

อบไอ
น้ํา 
 

ฝง 
 

อ่ืนๆ 
 

สง 
รพ. 

 

สง
เทศบา
ล/อบต. 

สง
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 

บุรีรัมย 1.00 1.90 0 0 0 0 98.10 1.00 0 0 

สุรินทร 8.80 61.90 0 0 5.40 1.40 34.70 2.00 0 0.70 

คาเฉลี่ยเขต 3.30 20.70 0 0 1.60 0.70 77.80 1.50 0.40 0.20 

 
9.การใชเอกสารกํากับการขนสงมูลฝอยติดเช้ือ(Infectious waste manifest system) 

เม่ือพิจารณาการใชเอกสารกํากับการขนสง พบวา เจาหนาท่ีไมทราบเรื่องเอกสารกํากับการขนสง 
รอยละ 14.50 จังหวัดท่ีไมทราบเรื่องเอกสารกํากับมากท่ีสุด คือ จังหวัดสุรินทร ดังตารางท่ี 13 

 
ตารางท่ี 13 การใชเอกสารกํากับการขนสงมูลฝอยติดเชื้อ(Infectious waste manifest system) 
 

จังหวัด 
ใชเอกสารกํากับ 

(รอยละ) 
ไมใชเอกสารกํากับ 

(รอยละ) 
ไมทราบเรื่องเอกสาร

กํากับการขนสง 
(รอยละ) 

นครราชสีมา 58.70 28.00 13.30 
ชัยภูมิ 43.80 37.50 18.70 
บุรีรัมย 61.50 30.80 7.70 
สุรินทร 27.80 50.00 22.20 

คาเฉลี่ยเขต 51.80 33.70 14.50 
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10.ความถี่ในการกําจัดมูลฝอยติดเช้ือ 
เม่ือพิจารณาความถ่ีในการกําจัด พบวา กรณีกําจัดเอง รอยละ 43.50 กําจัดสัปดาหละ 1 ครั้ง 

รอยละ 33.60 กําจัดทุกวัน กรณีสงกําจัด รอยละ 74.90 สงกําจัดสัปดาหละ 1 ครั้ง และพบวา รอยละ 
14.30 สงกําจัดเกินสัปดาห ดังตารางท่ี 14 

 
ตารางท่ี 14 ความถ่ีในการสงกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ 
 

จังหวัด 
กรณีกําจัดเอง (รอยละ) กรณีสงกําจัด(รอยละ) 

ทุกวัน 
 

ทุก 2-3 
วัน 

สัปดาห
ละ 1 
ครั้ง 

อ่ืนๆ ทุกวัน 
 

ทุก 2-3 
วัน 

สัปดาห
ละ 1 ครั้ง 

เกิน
สัปดาห

จึงขนยาย 
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 
บุรีรัมย 2.00 6.10 77.60 14.30 1.00 11.00 88.00 0 
สุรินทร 54.80 21.70 21.70 1.70 4.10 21.40 60.20 14.30 

คาเฉลี่ยเขต 33.60 17.60 43.90 0.50 2.30 17.60 74.90 5.20 

 
 
 
11. การสวมใสอุปกรณปองกันของผูปฏิบัติงานขณะปฏิบัติงาน 
 จากขอมูลพบวา รอยละ 97.70 สวมใสอุปกรณปองกัน โดยอุปกรณท่ีสวมใสมากท่ีสุด คือ ผา
ปดจมูก รอยละ 96.40  ถุงมือยางหนา รอยละ 93.30 รองเทาพ้ืนยางหุมแข็ง รอยละ 67.10 และมี
อุปกรณอ่ืนๆท่ีใชเพ่ิมเติม คือ แวนตา หมวกคลุมผม ดังตารางท่ี 15 
 
ตารางท่ี 15 การสวมใสอุปกรณปองกันของผูปฏิบัติงานขณะปฏิบัติงาน 

 
 

จังหวัด 

ไมสวม
อุปกรณ
ปองกัน
(รอยละ) 

สวม
อุปกรณ
ปองกัน 
(รอยละ) 

สวมอุปกรณปองกัน 

ผาปดจมูก-ปด
ปาก 

(รอยละ) 

รองเทาพ้ืน
ยางหุมแข็ง 
(รอยละ) 

ถุงมือ
ยางหนา 
(รอยละ) 

ผากัน
เปอน 

(รอยละ) 

อ่ืนๆ 
(รอย
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 

บุรีรัมย 0 100 97.20 66.00 95.30 79.20 8.50 

สุรินทร 6.00 94.00 93.30 46.30 87.20 61.10 0.70 

คาเฉลี่ยเขต 2.30 97.70 96.40 67.10 93.30 78.40 8.60 
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12.ขอคิดเห็นของเจาหนาท่ี / กลุมตัวอยางตอการจัดการมูลฝอยติดเช้ือสําหรับโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบล จากการสํารวจไดขอคิดเห็นถึงปญหาและขอเสนอแนะ ดังนี้  
         12.1 ปญหา 

1) เตาเผาขยะของ รพ.สต. ยังไมไดมาตรฐาน  
2)ไมมีรถขนมูลฝอยติดเชื้อโดยเฉพาะ  
3) ไมมีหองเก็บมูลฝอยติดเชื้อโดยเฉพาะ 
4) ท่ีพักมูลฝอยเดิมไมไดมาตรฐาน ไมสะดวกในการทําความสะอาด และไมสามารถปองกันสัตว

และแมลงได  
5) ท่ีท้ิงน้ําชําระลางแผลยังไมไดมาตรฐาน ไมมีโถสวมสําหรับท้ิงมูลฝอยติดเชื้อจากสารคัดหลั่ง  
6) พ้ืนท่ีอยูหางไกล ไมสะดวกในการนําสงมูลฝอยติดเชื้อ  
7) อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลมีจํานวนจํากัด ไมเพียงพอ /อันเกาชํารุด ขาดงบประมาณ

จัดซ้ือ  
8) ภาชนะรองรับมูลฝอยติดเชื้อ ไมเพียงพอกลองแดงท่ีจะบรรจุถุงแดง กลองเล็กเกินไปมีเกณฑ

กําหนดตองสง ทุก 2-3 วัน (บางครั้งมีขยะไมมากและมีภาระอ่ืนรวมดวย ทําใหปฏิบัติตามเกณฑไดไม
ตอเนื่อง  

9) การขนสง ใชรวมกับรถ refer ยากตอการควบคุมการแพรกระจายของเชื้อ 
 
12.2 ขอเสนอแนะ 
1) จัดอบรมเจาหนาท่ีทุกระดับ เพ่ือใหเกิดความเขาใจและทัศนคติท่ีดีในการคัดแยกขยะ  
2) ควรจัดหารถเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อท่ีไดมาตรฐานและขนสงมูลฝอยเฉพาะโดยตรงจาก รพ.หรือ

จาก CUP สัปดาหละ 2 ครั้ง  CUP  
3) จัดหางบประมาณและสรางท่ีพักขยะท่ีถูกตองตามหลักสุขาภิบาลใหกับ รพ.สต. แตละแหลง

และสนับสนุนเตาเผาท่ีถูกสุขลักษณะแก รพ.สต. ทุกแหง 
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บทท่ี 5 

สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
 
สรุปผลการวิจัย 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสถานการณมูลฝอยติดเชื้อของ รพ.สต ในเขตพ้ืนท่ี   
นครชัยบุรินทร ทําใหไดทราบสถานการณการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
ในเขตนครชัยบุรินทรและนําขอมูลท่ีไดจากการศึกษา ไปใชเปนองคประกอบในการดําเนินการจัดการ   
มูลฝอยติดเชื้อใหถูกตองตามหลักสุขาภิบาล โดยการวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ เพ่ือศึกษา
สถานการณการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของ รพ.สต. ในเขตนครชัยบุรินทร โดยกลุมตัวอยางท่ีใชศึกษา 
ไดแก รพ.สต. ในเขตนครชัยบุรินทร จํานวน 559 แหง คิดเปนรอยละ 58.70 ของ รพ.สต.ท้ังหมดเก็บ
ขอมูลระหวางเดือน มกราคม-ตุลาคม 2559 เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา คือ แบบสํารวจการจัดการมูลฝอย
ติดเชื้อสําหรับ รพ.สต. การวิเคราะหขอมูลใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก การแจกแจงความถ่ี รอยละ        
คาต่ําสุดและคาสูงสุด และคาเฉลี่ย 
 ผลการศึกษา การศึกษาการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล เขต
นครชัยบุรินทร  พบวา รพ.สต. รอยละ 98.3 มีผูปฏิบัติงานเคลื่อนยายมูลฝอยติดเชื้อท่ีผานการอบรมตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข อัตราการเกิดมูลฝอยติดเชื้อรพ.สต. โดยเฉลี่ยของเขตคือ 2.99 กิโลกรัมตอ
วันตอแหง จังหวัดท่ีมีปริมาณมูลฝอยติดเชื้อเฉลี่ยสูงสุด คือ จังหวัดบุรีรัมย 3.36 กิโลกรัมตอวัน รองลงมา
ไดแกจังหวัดสุรินทร 3.04 กิโลกรัมตอวัน การเก็บรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อจากแหลงกําเนิดอ่ืนๆ พบวาเก็บ
จากบานผูปวยติดเตียง รอยละ 16.2 จากคลินิกเอกชน รอยละ 1.7 และสถานพยาบาลสัตวมีเพียงรอยละ 
0.4 การคัดแยกมูลฝอยติดเชื้อ ณ แหลงกําเนิด มีการแยกรอยละ 82.5 จังหวัดท่ีมีการคัดแยกสูงสุด คือ 
จังหวัดนครราชสีมา รอยละ 90.6 การคัดแยกของมีคมและไมมีคม รอยละ 97.7 มีการคัดแยก จังหวัดท่ีมี
การคัดแยกสูงสุด คือ จังหวัดนครราชสีมา รอยละ 100 สวนการคัดแยกมูลฝอยติดเชื้อประเภทน้ําชะลาง
แผลหรือสารคัดหลั่งออกจากรางกาย พบวา รอยละ 85.6 มีการคัดแยก สําหรับการดําเนินการเก็บ
รวบรวมและกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ กรณีมูลฝอยติดเช้ือมีคมดําเนินการเก็บรวบรวมโดยการใสกลองหรือถัง
ปองกันการแทงทะลุและการกัดกรอนของสารเคมี รอยละ 95.0 การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อประเภทมีคม 
โดยสงโรงพยาบาล รอยละ 93.3 กรณีท่ีไมไดสงกําจัดวิธีการกําจัดสวนใหญ คือ เผาในเตาเผาท่ี รพ.สต.
สรางเอง รอยละ 5.4 กรณีมูลฝอยติดเช้ือท่ีไมใชของมีคม ดําเนินการเก็บรวบรวมโดยใสในถุงแดงท่ีมี
ความเหนียว กันน้ําได ไมรั่วซึม รอยละ 96.8 การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อไมมีคมโดยสงโรงพยาบาล รอยละ 
77.8 กรณีไมไดสงโรงพยาบาลกําจัด วิธีการกําจัดสวนใหญ คือ เผาในเตาเผาท่ี รพ.สต.สรางเอง รอยละ 
20.7 ลักษณะของถุงแดงท่ีบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไมมีคมมีขอความระบุ รอยละ 87.7 การสวมใสอุปกรณ
ปองกันอันตรายสวนบุคคล พบวา สวมใสอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล รอยละ 97.7 การ
เคลื่อนยายมูลฝอยติดเชื้อจาก รพ.สต. ไปกําจัด ใชรถขนเฉพาะมูลฝอยติดเชื้อ รอยละ 30.9  ใชรถ รพ.สต 
รอยละ 28.9 สถานท่ีพักรวมมูลฝอยติดเชื้อ มีท่ีพักเฉพาะแยกออกมานอกอาคาร รอยละ 75.30 การ
กําจัดมูลฝอยติดเชื้อ กรณีมีคม สงกําจัดหนวยงานอ่ืน รอยละ 93.3 ไมมีคม สงกําจัด รอยละ 77.8 
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อภิปรายปลการวิจัย 
 การศึกษาสถานการณการจัดการมูลฝอยติดเชื้อใน รพ.สต. เขตนครชัยบุรินทรพบวา  

1) อัตราเฉลี่ยการเกิดมูลฝอยติดเชื้อ ของ รพ.สต. ในเขตนครชัยบุรินทร เทากับ 2.99 กิโลกรัม
ตอวันตอแหง ซ่ึงนอยกวาการศึกษาของสมรัฐ นัยรัมย (2557) ท่ีพบวาอัตราการเกิดมูลฝอยเฉลี่ยใน    
รพ.สต.เขตนครชัยบุรินทร คือ 4.12 กิโลกรัมตอวันตอแหง โดยแหลงกําเนิดมูลฝอยติดเชื้อมีท้ังจาก     
รพ.สต. คลินิกเอกชน สถานพยาบาลสัตว บานผูปวยติดเตียง  

2) ผูปฏิบัติงานเคลื่อนยายมูลฝอยติดเชื้อท่ีผานการอบรมตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข   
รอยละ 98.30 ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากการศึกษาเรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อของสถานีอนามัยขนาดใหญ ในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู (สุวัฒน อินทนาม,2550) ท่ีระบุวาบุคลากรผานการอบรมรอยละ 58.71 

3) การเก็บรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อพบวา รพ.สต. สวนใหญมีการแยกมูลฝอยติดเชื้อออกจาก    
มูลฝอยอ่ืนๆ มีการคัดแยกมูลฝอยติดเชื้อมีคมและไมมีคมออกจากกัน รอยละ 97.70 รวมถึงแยกมูลฝอย     
ติดเชื้อประเภทน้ําชะลางแผลหรือสารคัดหลั่งจากรางกาย รอยละ 85.60  ซ่ึงลดลงจากการศึกษาของ   
สมรัฐ นัยรัมย (2557) ท่ีพบวามีการคัดแยกสารคัดหลั่ง รอยละ 89.80 มูลฝอยติดเชื้อมีคมใสในกลองหรือ
ถังท่ีปองกันการแทงทะลุ  รอยละ 95.00 มูลฝอยติดเชื้อท่ีไมมีคมใสในถุงแดงท่ีมีความเหนียวกันน้ําได          
มีขอความระบุ ตามกฎกระทรวงวาดวยการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2545 การเก็บรวบรวมมูลฝอย    
ติดเชื้อจากแหลงกําเนิดอ่ืนๆ เพียงรอยละ 18.30 และพบวาไมมีขอความกํากับถุงแดงเฉลี่ย รอยละ 12.30 

4) การขนยายมูลฝอยติดเชื้อ พบวา ใชรถขนเฉพาะมูลฝอยติดเชื้อ รอยละ 30.90 ใชรถ รพ.สต. 
รอยละ 28.90 ซ่ึงไมสอดคลองกับการศึกษาของสมรัฐ นัยรัมย (2557) ท่ีพบวา ขนสงมูลฝอยติดเชื้อโดย 
ใชรถยนตสวนตัวของเจาหนาท่ี รพ.สต. รอยละ 65.20 

5) การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อของ รพ.สต. ท้ังประเภทมีคมและไมมีคม สวนใหญสงกําจัด           
ท่ีโรงพยาบาล กรณีไมไดสงโรงพยาบาลกําจัด วิธีการกําจัด คือ เผาในเตาเผาท่ี รพ.สต.สรางเอง รอยละ 
20.70 (ซ่ึงเตาเผายังไมไดมาตรฐานตามท่ีกฎกระทรวงวาดวยการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2545            
ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของกิตติ ผลทับทิม (2553) ท่ีพบวาการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อของสถานีอนามัย
เผาในเตาเผา รอยละ 16.60  

6) การใชเอกสารกํากับการขนสงเม่ือพิจารณาการใชเอกสารกํากับการขนสง พบวา ใชเอกสาร
กํากับการขนสง รอยละ 51.80 ไมใชเอกสารกํากับการขนสง รอยละ 33.70 และไมทราบเรื่องเอกสาร
กํากับการขนสง ถึงรอยละ 14.50 ควรเพ่ิมการใหความรูกับเจาหนาท่ีผูเก่ียวของในประเด็นนี้ 

7) ปญหาในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของ รพ.สต. ไดแก เตาเผาขยะของ รพ.สต. ยังไมได
มาตรฐานตามกฎกระทรวง ไมมีรถขนมูลฝอยติดเชื้อและหองเก็บมูลฝอยติดเชื้อโดยเฉพาะ พ้ืนท่ีหางไกล
ไมสะดวกในการนําสงมูลฝอยติดเชื้อ  

 
ขอเสนอแนะ:  

1.รถท่ีใชในการขนสงมูลฝอยติดเชื้อควรเปนรถเฉพาะ มีขอความระบุ ใหครบถวนตามประกาศ
กระทรวงฯ 



30 

  

2.การเก็บรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อจากเหลงกําเนิดอ่ืนๆ เชน คลินิกเอกชน สถานพยาบาลสัตว 
บานผูปวยติดเตียงควรเก็บใหมีความครอบคลุมในทุกสถานบริการ 

3.การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อดวยวิธีอ่ืน เชน การเผาในเตาเผาท่ี รพ.สต. สรางเอง แมจะมี
แนวโนมลดลงแตรพ.สต. ควรรวบรวมสงโรงพยาบาลแมขาย 

 
ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาวิจัยครั้งตอไป เทคโนโลยีในการกําจัดมูลฝอยติดเชื้ออยางถูกหลัก
สุขาภิบาล ณ แหลงกําเนิด ความคุมทุนหรือตนทุนในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของ CUP  
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1. ชื่อโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล………………………………ตั้งอยูเลขท่ี………..หมูท่ี................................ 
หมูบาน...........................ตําบล ……………….………… อําเภอ …………….…….…… จังหวัด …………………………
โทรศัพท………………………………………..…………………
โทรสาร…………………..……………………………………….…………….. 
2. ชื่อผูรับผิดชอบดูแลระบบการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ……………..….........ตําแหนง……………….………………                  
โทรศัพท (มือถือ)…………………………….…………..…………อีเมล……………………………………………………............ 
3. มีผูปฏิบัติงานเคลื่อนยายมูลฝอยติดเชื้อ จํานวน.............คน  ผานการอบรมตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข  เรื่อง หลักสูตรการฝกอบรมการปองกันและระงับการแพรเชื้อหรืออันตรายท่ีอาจเกิดจากมูล
ฝอยติดเชื้อ  

 ผานการอบรมแลว เม่ือป………………….……… ยังไมผานการอบรม 
4. ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อเฉลี่ยในรพ.สต.…… กิโลกรัม/วัน จํานวนผูปวยท่ีเขารับบริการเฉลี่ย...........คน/วัน  
5. รพสต.ไดเก็บรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อจากแหลงกําเนิดอ่ืนหรือไม 

 เก็บรวบรวมจากแหลงกําเนิดอ่ืน (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
(  ) เก็บรวบรวมจากคลินิกเอกชน   ปริมาณ.....................กิโลกรัม/วัน      
(  ) เก็บรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อจากสถานพยาบาลสัตว/คลินิกสัตว ปริมาณ....................

กิโลกรัม/วัน        
(  ) เก็บรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อจากบานผูปวยติดเตียง  ปริมาณ....................

กิโลกรัม/วัน                                                                                                                                  

 ไมไดเก็บรวบรวมจากแหลงกําเนิดอ่ืน 
6. รพ.สต. ดําเนินการคัดแยกมูลฝอยติดเชื้อดังตอไปนี้ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

 มีการแยกมูลฝอยติดเชื้อออกจากมูลฝอยอ่ืนๆ ณ แหลงกําเนิด 
            มีการแยกมูลฝอยติดเชื้อ ระหวางวัสดุ มีคมและวัสดุ ไมมีคม 

 มีการแยกน้ําซะลางแผลหรือสารคัดหลั่งจากรางกาย 
7. รพ.สต.ดําเนินการเก็บรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อมีคม ดังตอไปนี้ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
  (  ) ใสมูลฝอยติดเชื้อมีคมในกลองหรือถังท่ีปองกันการแทงทะลุและการกัดกรอนของสารเคมี 
  (  ) ใสมูลฝอยติดเชื้อมีคมในกลองหรือถัง บรรจุไมเกิน ¾ สวนของกลองหรือถัง 
              (  ) อ่ืนๆระบุ.........................................................................................................  
8. รพ.สต.ดําเนินการเก็บรวบรวมมูลฝอยติดเช้ือท่ีไมมีคม ดังตอไปนี้ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
  (  ) ใชถุงแดงท่ีมีความเหนียว กันน้ําได ไมรั่วซึมและไมดูดซับน้ํา 
  (  ) บรรจุมูลฝอยติดเชื้อท่ีไมมีคม ไมเกิน 2/3 สวนของถุง แลวมัดปากถุงดวยเชือกหรือวัสดุ
อ่ืนใหแนน 
             (  ) อ่ืนๆระบุ.........................................................................................................  
 
 
 

แบบสํารวจการจัดการมูลฝอยติดเช้ือสําหรับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 
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9. จากขอ 8 หากใชถุงแดง ลักษณะถุงแดงท่ีบรรจุมูลฝอยติดเชื้อประเภทวัสดุไมมีคมมีขอความบงชี้ (ตอบ
ไดมากกวา 1 ขอ) 
  มีขอความวา “มูลฝอยติดเชื้อ”    มีขอความวา “หามเปด” 
  มีขอความวา “หามนํากลับมาใชอีก”  ชื่อหนวยงาน                 
  สัญลักษณรูปหัวกะโหลกไขว   ตรา สัญลักษณท่ีใชระหวางประเทศ 
10. ผูปฏิบัติงานเคลื่อนยายมูลฝอยติดเชื้อมีและสวมชุดปองกันอันตรายสวนบุคคลในขณะปฏิบัติงาน   

   ไมสวมชุดปองกัน 
             มีและสวมชุดปองกัน ดังนี้ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
      (  ) ถุงมือยางหนา  (  ) ผากันเปอน  (  ) ผาปดปาก-ปดจมูก (  ) รองเทาพ้ืนยางหุมแขง (  ) 
อ่ืนๆระบุ......... 
11. มูลฝอยติดเชื้อประเภทไมมีคม กําจัดโดย 

 กําจัดเอง   
(  )  เผากลางแจง    (  ) เผาในเตาเผาท่ีรพ.สต.สรางเอง   (  ) ราดน้ํายาฆาเชื้อแลวสงทองถ่ิน 
(  )  อบดวยไอน้ําแลวสงทองถ่ิน (  ) ฝง                  (  ) อ่ืนๆ ระบุ............................................ 
 สงหนวยงานอ่ืนกําจัด คือ 
(  )  สงโรงพยาบาล….  (  )  สงเทศบาล/อบต..…… (  )  สงเอกชน...........  (  )  อ่ืนๆสง............... 

12. มูลฝอยติดเชื้อประเภท มีคม กําจัดโดย 
 กําจัดเอง   
(  )  เผากลางแจง    (  ) เผาในเตาเผาท่ีรพ.สต.สรางเอง   (  ) ราดน้ํายาฆาเชื้อแลวสงทองถ่ิน 
(  )  อบดวยไอน้ําแลวสงทองถ่ิน (  ) ฝง          (  ) อ่ืนๆ ระบุ........................................... 
 สงหนวยงานอ่ืน คือ 

           (  )  สงโรงพยาบาล………  (  )  สงเทศบาล/อบต..……. (  )  สงเอกชน........  (  )  อ่ืนๆสง............ 
13. กรณีกําจัดเอง รพ.สต.มีความถ่ีในการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ  

 ทุกวัน     ทุก 2-3 วัน     กําจัดสัปดาหละ 1 ครั้ง  อ่ืนๆระบุ.........................  
14.กรณีสงมูลฝอยติดเชื้อจาก รพ.สต. ไป รพ.แมขายหรือหนวยงานอ่ืน ลักษณะภาชนะรองรับมูลฝอนติด
เชื้อเปนอยางไร 
  ใชถุงแดงท่ีมีความเหนียว กันน้ําได ไมรั่วซึมและไมดูดซับน้ํา มัดปากถุงดวยเชือกหรือวัสดุ
อ่ืนใหแนนโดย       ไมไดใสกลอง 
  ใสถุงแดงแลวรวบรวมใสกลองสีแดงแบบมีฝาล็อค 
       (  )  มีขอความระบุชื่อหนวยงาน    (  ) มีขอความระบุ “ใชสําหรับมูลฝอยติดเชื้อเทานั้น” 
  ใสถุงแดงแลวรวบรวมใสกลองสีอ่ืนแบบมีฝาล็อค 
       (  )  มีขอความระบุชื่อหนวยงาน    (  ) มีขอความระบุ “ใชสําหรับมูลฝอยติดเชื้อเทานั้น” 
  อ่ืนๆ ระบุ.............................................................................................................................. 
15.กรณีมีการขนยายมูลฝอยติดเชื้อจากรพ.สต. ไปกําจัดท่ี รพ. /เทศบาล/อบต./เอกชน  ขนยายโดย 
            ขนโดยรถ EMSหรือ รถ รพ. รถ รพ.สต.    ขนโดยรถสวนตัวเจาหนาท่ี  รถ
เทศบาล/อบต.     
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  รถขนเฉพาะมูลฝอยติดเชื้อ   อ่ืนๆระบุ......................... 
16.  ความถ่ีในการสง/ขนยายมูลฝอยติดเชื้อไปกําจัด    

   สงทุกวัน     สงทุก 2-3 วัน    สงสัปดาหละ 1 ครั้ง  เก็บมูลฝอยไวเกินสัปดาหจึง
ทําการขนยายไปกําจัด 
17. กรณีสงกําจัดกับบริษัทเอกชนหรือเทศบาล/อบต. มีการติดตาม 
  มีการติดตาม โดยวิธ…ี………………………………………………………    ไมมีการติดตาม 
18. จากขอ17 มีการใชเอกสารกํากับการขนสงมูลฝอยติดเชื้อ (Infectious Waste Manifest System) 
  มี    ไมมี                 ยังไมทราบเรื่องเอกสารกํากับการ
ขนสงมูลฝอยติดเชื้อ 
19. บริเวณท่ีพักมูลฝอยมูลฝอยติดเชื้อใน รพ.สต. 
  แยกเก็บเปนสัดสวนเฉพาะในอาคาร   มีท่ีพักเฉพาะตางหากแยกออกมา
นอกอาคาร 
  เก็บรวบรวมกับวัสดุอ่ืนในหองนอกอาคาร  อ่ืน ระบุ........................................ 
20.. ปญหา อุปสรรค ในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในพ้ืนท่ี  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
21. ขอเสนอแนะและความตองการในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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กฎกระทรวง 

วาดวยการกําจัดมูลฝอยติดเช้ือ 
พ.ศ. ๒๕๔๕ 

----------------------------------------- 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง (๑) และวรรคสองแหง   
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเปนพระราชบัญญัติท่ีมีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับ
การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ และมาตรา ๕๐
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย   
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขโดยคําแนะนําของคณะกรรมการสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว 
ดังตอไปนี้ 
  ขอ ๑ กฎกระทรวงนี้ใหใชบังคับเม่ือพนกําหนดสามสิบวันนับแตวันประกาศในราช
กิจจานุเบกษา 
  ขอ ๒ กฎกระทรวงนี้ใหใชบังคับเปนการท่ัวไปตามเง่ือนไขดังตอไปนี้ 
  (๑) ขอกําหนดทุกหมวดตามกฎกระทรวงนี้ใหมีผลใชบังคับในทองท่ีของ
กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และเทศบาลนครและเทศบาลเมืองทุกแหง 
  (๒) ขอกําหนดเฉพาะในสวนท่ีวาดวยการขนและการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ ให
กระทรวงสาธารณสุขกําหนดยกเวนไมใชบังคับในทองท่ีของราชการสวนทองถ่ินอ่ืนนอกจาก (๑) ตาม
ความเหมาะสมกับสภาพทองท่ี โดยจะกําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไขอยางใดก็ไดตามท่ีเห็นสมควร ท้ังนี้ 
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
  (๓) ขอกําหนดในสวนท่ีวาดวยการเก็บมูลฝอยติดเชื้อตามกฎกระทรวงนี้ ใหมีผล       
ใชบังคับแกสถานบริการการสาธารณสุขและหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย ในเขตราชการสวนทองถ่ิน        
ทุกแหง 
 

หมวด ๑ บทท่ัวไป 
----------------- 

  ขอ ๓ ในกฎกระทรวงนี้ 
  “มูลฝอยติดเชื้อ” หมายความวา มูลฝอยท่ีมีเชื้อโรคปะปนอยูในปริมาณหรือมีความ   
เขมขนซ่ึงถามีการสัมผัสหรือใกลชิดกับมูลฝอยนั้นแลวสามารถทําใหเกิดโรคได 
  กรณีมูลฝอยดังตอไปนี้ ท่ีเกิดข้ึนหรือใชในกระบวนการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย
และการรักษาพยาบาล การใหภูมิคุมกันโรคและการทดลองเก่ียวกับโรค และการตรวจชันสูตรศพหรือซาก
สัตว รวมท้ังในการศึกษาวิจัยเรื่องดังกลาว ใหถือวาเปนมูลฝอยติดเชื้อ 
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  (๑) ซากหรือชิ้นสวนของมนุษยหรือสัตวท่ีเปนผลมาจากการผาตัด การตรวจชันสูตร
ศพหรือซากสัตว และการใชสัตวทดลอง 
  (๒) วัสดุของมีคม เชน เข็ม ใบมีด กระบอกฉีดยา หลอดแกว ภาชนะท่ีทําดวยแกว 
สไลด และแผนกระจกปดสไลด 
  (๓) วัสดุซ่ึงสัมผัสหรือสงสัยวาจะสัมผัสกับเลือด สวนประกอบของเลือด ผลิตภัณฑ
ท่ีไดจากเลือด สารน้ําจากรางกายของมนุษยหรือสัตว หรือวัคซีนท่ีทําจากเชื้อโรคท่ีมีชีวิต เชน สําลี ผา
กอส ผาตางๆ และทอยาง 
  (๔) มูลฝอยทุกชนิดท่ีมาจากหองรักษาผูปวยติดเชื้อรายแรง 
  “หองรักษาผูปวยติดเชื้อรายแรง” หมายความวา หองรักษาผูปวยซ่ึงติดเชื้อรายแรง
ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
  “สถานบริการการสาธารณสุข” หมายความวา 
  (๑) สถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล และหมายความรวมถึง
สถานพยาบาลของทางราชการ 
  (๒) สถานพยาบาลสัตวตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาลสัตว และหมายความ
รวมถึงสถานพยาบาลสัตวของทางราชการ 
  “สถานพยาบาลของทางราชการ” หมายความวา สถานพยาบาลของราชการ
สวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถ่ิน สภากาชาดไทย และสถานพยาบาลของหนวยงานอ่ืน
ของรัฐ ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
  “สถานพยาบาลสัตวของทางราชการ” หมายความวา สถานพยาบาลสัตวของ
ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถ่ิน สภากาชาดไทย และสถานพยาบาลสัตวของ
หนวยงานอ่ืนของรัฐตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
  “หองปฏิบัติการเชื้ออันตราย” หมายความวา หองปฎิบัติการเชื้ออันตรายท่ีมิได
ตั้งอยูภายในสถานบริการการสาธารณสุข ซ่ึงไดแก หองปฏิบัติการตรวจวิเคราะหสารเคมีและจุลินทรียใน
วัตถุตัวอยางจากรางกายมนุษยหรือสัตวท่ีอาจกอใหเกิดเชื้ออันตราย และหองปฏิบัติการทดสอบดาน           
สาธารณสุขท่ีทําการตรวจวิเคราะหคุณภาพ สวนประกอบ และความปลอดภัยของผลิตภัณฑสุขภาพท่ีอาจ
กอใหเกิดเชื้ออันตราย ท้ังนี้ ตามลักษณะและเง่ือนไขท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราช
กิจจานุเบกษา 
  “ผูประกอบกิจการสถานบริการการสาธารณสุข” หมายความวา ผูไดรับใบอนุญาต
ใหประกอบกิจการสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล และผูไดรับใบอนุญาตใหตั้ง
สถานพยาบาลสัตวตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาลสัตว และหมายความรวมถึงราชการสวนกลาง 
ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถ่ิน สภากาชาดไทย และหนวยงานอ่ืนของรัฐท่ีจัดตั้งสถานพยาบาล
ของทางราชการหรือสถานพยาบาลสัตวของทางราชการ 
  “ผูดําเนินการสถานบริการการสาธารณสุข” หมายความวา ผูไดรับใบอนุญาตให
ดําเนินการสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล และผูไดรับใบอนุญาตใหดําเนินการ
สถานพยาบาลสัตวตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาลสัตว และหมายความรวมถึงผูอํานวยการหรือ
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เจาหนาท่ีของรัฐท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนซ่ึงรับผิดชอบดําเนินการสถานพยาบาลของทางราชการและ
สถานพยาบาลสัตวของทางราชการ 
  “ผูประกอบกิจการหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย” หมายความวา เจาของหรือผู
ครอบครองหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย 
  “ผูดําเนินการหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย” หมายความวา ผูจัดการหรือเจาหนาท่ีท่ี
เรียกชื่ออยางอ่ืนซ่ึงมีหนาท่ีรับผิดชอบดําเนินการหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย 
  ขอ ๔  หามมิใหผูใดถาย เท ท้ิง หรือทําใหมีข้ึนในท่ีหรือทางสาธารณะ ซ่ึงมูลฝอย
ติดเชื้อ นอกจากถาย เท หรือท้ิง หรือกําจัด ณ สถานท่ี หรือตามวิธีท่ีราชการสวนทองถ่ินกําหนดหรือจัด
ให 
  ใหราชการสวนทองถ่ินจัดใหมีสถานท่ีถาย เท หรือท้ิงมูลฝอยติดเชื้อในท่ีหรือทาง
สาธารณะ หรือกําหนดใหมีวิธีกําจัดมูลฝอยติดเชื้อท่ีถาย เท หรือท้ิงโดยวิธีอ่ืนตามมาตรฐานท่ีระบุไวใน
กฎกระทรวงนี้หรือตามหลักเกณฑท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนด แลวแตกรณี 
  ขอ ๕ หามมิใหผูใดทําการเก็บ ขน และกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ เวนแตจะเปนไปตาม    
หลักเกณฑและเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวงนี้ 
  ขอ ๖ ขอกําหนดในสวนท่ีวาดวยการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อในหมวด ๔ ใหใชบังคับแก    
ผูดําเนินการสถานบริการการสาธารณสุขหรือผูดําเนินการหองปฏิบัติการเชื้ออันตรายท่ีดําเนินการกําจัด
มูลฝอยติดเชื้อดวยตนเองดวย และใหสถานบริการการสาธารณสุขหรือหองปฏิบัติการเชื้ออันตรายนั้นแจง
ใหราชการสวนทองถ่ินท่ีสถานบริการการสาธารณสุขหรือหองปฏิบัติการเชื้ออันตรายนั้นตั้งอยู     จัดสง
เจาหนาท่ีไปทําการตรวจสอบระบบกําจัดมูลฝอยติดเชื้อใหเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด และเม่ือราชการ
สวนทองถ่ินนั้นไดใหความเห็นชอบแลว ผูดําเนินการสถานบริการการสาธารณสุขหรือผูดําเนินการ
หองปฏิบัติการเชื้ออันตรายดังกลาว จึงจะดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อดวยตนเองได 

ในการตรวจสอบระบบกําจัดมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่ง ราชการสวนทองถ่ินอาจรอง
ขอใหอธิบดีกรมอนามัยหรือผูซ่ึงอธิบดีกรมอนามัยมอบหมายจัดสงเจาหนาท่ีกรมอนามัยไปรวมตรวจสอบ
กับเจาหนาท่ีของราชการสวนทองถ่ินได 

ขอ ๗ ในการปฏิบัติการตามกฎกระทรวงนี้ ใหผูประกอบกิจการสถานบริการการ        
สาธารณสุข ผูประกอบกิจการหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย และราชการสวนทองถ่ิน รวมท้ังบุคคลซ่ึง  
ราชการสวนทองถ่ินมอบใหดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อภายใตการควบคุมดูแลของราชการสวน   
ทองถ่ินตามมาตรา ๑๘ วรรคสอง และบุคคลซ่ึงไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ินใหดําเนินกิจการ
รับทําการเก็บ ขน และกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิด
คาบริการตามมาตรา ๑๙ แลวแตกรณี ดําเนินการดังตอไปนี้ 
  (๑) ในการเก็บและหรือขนมูลฝอยติดเชื้อ ตองจัดใหมีเจาหนาท่ีรับผิดชอบในการ
เก็บและหรือขนมูลฝอยติดเชื้อ อยางนอยหนึ่งคน โดยเจาหนาท่ีดังกลาวจะตองมีคุณสมบัติสําเร็จ
การศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทาในสาขาวิชาวิทยาศาสตร ในดานสาธารณสุข สุขาภิบาล 
ชีววิทยา และวิทยาศาสตรการแพทย ดานใดดานหนึ่ง 
  (๒) ในการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ ตองจัดใหมีเจาหนาท่ีรับผิดชอบในการกําจัดมูลฝอย  
ติดเชื้อ อยางนอยสองคน โดยคนหนึง่ตองมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนดใน (๑) สวนอีกคนหนึ่งตองมีคุณสมบัติ
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สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทาในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร ในดานสุขาภิบาล 
วิศวกรรมสิ่งแวดลอม และวิศวกรรมเครื่องกล ดานใดดานหนึ่ง 
  (๓) ในกรณีท่ีมีการดําเนินการท้ัง (๑) และ (๒) จะจัดใหมีเจาหนาท่ีรับผิดชอบใน
การเก็บ ขน และกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ อยางนอยสองคน ซ่ึงมีคุณสมบัติตาม (๒) ก็ได 
  ความในวรรคหนึ่งไมใชบังคับแกการเก็บ การขน และการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อดวย    
ตนเอง ของราชการสวนทองถ่ินหรือสถานพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลสัตวของทาง   
ราชการ แตราชการสวนทองถ่ินหรือสถานพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลสัตวของทาง   
ราชการนั้นจะตองแตงตั้งเจาหนาท่ีของตน อยางนอยหนึ่งคน ซ่ึงมีคุณสมบัติตาม (๒) ในสาขาวิชา
วิทยาศาสตรหรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร ดานใดดานหนึ่ง เปนผูรับผิดชอบในการเก็บ การขน และการ
กําจัดมูลฝอยติดเชื้อนั้น 
  ราชการสวนทองถ่ินสองแหงหรือหลายแหงท่ีอยูใกลเคียงกันอาจดําเนินกิจการ
รวมกัน ในการเก็บ ขน และหรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ โดยแตงตั้งเจาหนาท่ีของราชการสวนทองถ่ินแหงใด
แหงหนึ่ง อยางนอยหนึ่งคน ซ่ึงมีคุณสมบัติตาม (๒) ในสาขาวิชาวิทยาศาสตรหรือสาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตร ดานใดดานหนึ่ง เปนเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบในการเก็บ ขน และหรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ
รวมกันก็ได 
  เจาหนาท่ีรับผิดชอบในการเก็บ ขน และหรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่ง     
วรรคสอง และวรรคสาม อาจแตงตั้งจากบุคคลภายนอกซ่ึงมีคุณสมบัติดังกลาวก็ได 
  ขอ ๘ ในการเก็บและหรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อภายในสถานบริการการสาธารณสุข     
ซ่ึงมิใชสถานพยาบาลของทางราชการและสถานพยาบาลสัตวของทางราชการหรือภายในหองปฏิบัติการ
เชื้ออันตรายของเอกชน ใหผูประกอบกิจการสถานบริการการสาธารณสุขหรือผูประกอบกิจการ
หองปฏิบัติการเชื้ออันตรายควบคุมดูแลใหผูดําเนินการสถานบริการการสาธารณสุขหรือผูดําเนินการ
หองปฏิบัติการเชื้ออันตรายจัดใหมีเจาหนาท่ีรับผิดชอบในการเก็บและหรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อตามขอ ๗ 
วรรคหนึ่ง (๑) (๒) หรือ (๓) และดําเนินการเก็บและหรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อท่ีเกิดข้ึนใหเปนไปตาม
หลักเกณฑและเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในหมวด ๒ และหมวด ๔ แหงกฎกระทรวงนี้ 
  ขอ ๙ ในการเก็บ ขน และหรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อของราชการสวนทองถ่ินหรือ    
สถานพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลสัตวของทางราชการ ใหราชการสวนกลาง ราชการสวน
ภูมิภาค ราชการสวนทองถ่ิน สภากาชาดไทย หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐท่ีจัดตั้งสถานพยาบาลของทาง
ราชการหรือสถานพยาบาลสัตวของทางราชการ แลวแตกรณี ควบคุมดูแลใหเจาพนักงานทองถ่ินหรือ
ผูดําเนินการสถานพยาบาลของทางราชการหรือผูดําเนินการสถานพยาบาลสัตวของทางราชการนั้นแตงตั้ง
เจาหนาท่ีรับผิดชอบในการเก็บ ขน และหรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อตามขอ ๗ วรรคสอง วรรคสามและวรรค
สี่ ดําเนินการเก็บ ขน และหรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อใหเปนไปตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ีกําหนดในหมวด 
๒ หมวด ๓ และหมวด ๔ แหงกฎกระทรวงนี้ 
  ในการเก็บ การขน และหรือการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อของบุคคลซ่ึงราชการสวน
ทองถ่ินมอบใหดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อภายใตการควบคุมดูแลของราชการสวนทองถ่ินตามมาตรา 
๑๘ วรรคสอง และของบุคคลซ่ึงไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ินใหดําเนินกิจการรับทําการเก็บ 
ขน และกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการตาม
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มาตรา ๑๙ ใหราชการสวนทองถ่ินหรือเจาพนักงานทองถ่ิน แลวแตกรณี ควบคุมดูแลใหบุคคลดังกลาว 
จัดใหมีเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบตามขอ ๗ วรรคหนึ่ง (๑) (๒) หรือ (๓) และดําเนินการเก็บ ขน และหรือ
กําจัดมูลฝอยติดเชื้อ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและเง่ือนไขตามท่ีกําหนดในหมวด ๒ หมวด ๓ และหมวด 
๔ แหงกฎกระทรวงนี้ 
  ในการมอบใหบุคคลใดดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ หรือการออกใบอนุญาตให
บุคคลใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน และหรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ ใหราชการสวนทองถ่ินกําหนด
ระยะเวลาและเสนทางขน ตลอดจนเง่ือนไขหรือขอปฏิบัติอ่ืนๆ เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตาม               
กฎกระทรวงนี้ ใหบุคคลดังกลาวถือปฏิบัติไวดวย 
  ขอ ๑๐ บุคคลซ่ึงราชการสวนทองถ่ินมอบใหดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อภายใต
การควบคุมดูแลของราชการสวนทองถ่ินตามมาตรา ๑๘ วรรคสอง และบุคคลซ่ึงไดรับใบอนุญาตจาก       
เจาพนักงานทองถ่ินใหดําเนินกิจการรับทําการเก็บมูลฝอยติดเชื้อ โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชน
ตอบแทนดวยการคิดคาบริการ ตามมาตรา ๑๙ แลวแตกรณี มีหนาท่ีควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของ
เจาหนาท่ีรับผิดชอบในการเก็บ การขน และหรือการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ และดําเนินการเก็บ ขน และ
หรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อใหเปนไปตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ีกําหนดในหมวด ๒ หมวด ๓ และหมวด ๔ 
แหงกฎกระทรวงนี้ 
  ขอ ๑๑ ใหผูดําเนินการสถานบริการการสาธารณสุข ผูดําเนินการหองปฏิบัติการเชื้อ
อันตราย และเจาพนักงานทองถ่ิน มีหนาท่ีควบคุมดูแลเจาหนาท่ีรับผิดชอบในการเก็บ การขน และหรือ
การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อของตน และดําเนินการเก็บ ขน และกําจัดมูลฝอยติดเชื้อใหเปนไปตาม          
หลักเกณฑและเง่ือนไขท่ีกําหนดในหมวด ๒ หมวด ๓ และหมวด ๔ แหงกฎกระทรวงนี้ 

หมวด ๒ 
การเก็บมูลฝอยติดเชื้อ 

------------------- 
  ขอ ๑๒ ภายใตบังคับขอ ๑๔ ใหเก็บบรรจุมูลฝอยติดเชื้อในภาชนะสําหรับบรรจุมูล
ฝอยติดเชื้อ ดังนี้ 
  (๑) มูลฝอยติดเชื้อประเภทวัสดุของมีคม ใหเก็บบรรจุในภาชนะสําหรับบรรจุมูล
ฝอย ติดเชื้อท่ีมีคุณลักษณะตามขอ ๑๓ (๑) 
  (๒) มูลฝอยติดเชื้ออ่ืนซ่ึงมิใชประเภทวัสดุของมีคม ใหเก็บบรรจุในภาชนะสําหรับ
บรรจุมูลฝอยติดเชื้อท่ีมีคุณลักษณะตามขอ ๑๓ (๒) 
  ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่ง ตองใชเพียงครั้งเดียวและตอง
ทําลายพรอมกับการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อนั้น 
  ขอ ๑๓ ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามขอ ๑๒ ตองมีคุณลักษณะดังตอไปนี้ 
  (๑) ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อท่ีเปนกลองหรือถัง ตองทําดวยวัสดุท่ี
แข็งแรง ทนทานตอการแทงทะลุและการกัดกรอนของสารเคมี เชน พลาสติกแข็งหรือโลหะ มีฝาปดมิดชิด 
และปองกันการรั่วไหลของของเหลวภายในได และสามารถเคลื่อนยายไดสะดวกโดยผูขนยายไมมีการ
สัมผัสกับมูลฝอยติดเชื้อ 
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  (๒) ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อท่ีเปนถุง ตองทําจากพลาสติกหรือวัสดุอ่ืนท่ี
มีความเหนียวไมฉีกขาดงาย ทนทานตอสารเคมีและการรับน้ําหนัก กันน้ําได ไมรั่วซึมและไมดูดซึม 
  ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่ง ตองมีสีแดง ทึบแสง และมี
ขอความ สีดําท่ีมีขนาดสามารถอานไดชัดเจนวา “มูลฝอยติดเชื้อ” อยูภายใตรูปหัวกะโหลกไขว คูกับตรา
หรือสัญญลักษณท่ีใชระหวางประเทศตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
และตองมีขอความวา “หามนํากลับมาใชอีก” และ “หามเปด” ในกรณีท่ีสถานบริการการสาธารณสุขมิได
ดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อดวยตนเอง สถานบริการการสาธารณสุขดังกลาวจะตองระบุชื่อของตนไวท่ี
ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ และในกรณีท่ีภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อนั้นใชสําหรับเก็บมูลฝอยติด
เชื้อไวเพ่ือรอการขนไปกําจัดเกินกวาเจ็ดวันนับแตวันท่ีเกิดมูลฝอยติดเชื้อนั้น ใหระบุวันท่ีท่ีเกิด       มูล
ฝอยติดเชื้อดังกลาวไวท่ีภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อดวย 
  ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่ง มีไดหลายขนาดตามความ
เหมาะสมของการเก็บ การขน และการกําจัด แตในกรณีท่ีกระทรวงสาธารณสุขเห็นสมควร เพ่ือความ
สะดวกในการเก็บ การขน และการกําจัด จะกําหนดขนาดของภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อสําหรับ
ใชในสถานบริการการสาธารณสุขใด หรือสําหรับใชในหองปฏิบัติการเชื้ออันตรายใดก็ได 
  ขอ ๑๔ การเก็บมูลฝอยติดเชื้อในภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามท่ีกําหนด
ใน ขอ ๑๒ อาจจะจัดใหมีภาชนะรองรับภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อก็ได โดยภาชนะรองรับนั้นจะตองทํา
ดวยวัสดุท่ีแข็งแรง ทนทานตอสารเคมี ไมรั่วซึม ทําความสะอาดไดงาย และตองมีฝาปดเปดมิดชิด เวนแต
ในหองท่ีมีการปองกันสัตวท่ีเปนพาหะนําโรค และจําเปนตองใชงานตลอดเวลา จะไมมีฝาปดเปดก็ได 
  ภาชนะรองรับตามวรรคหนึ่ง ใหใชไดหลายครั้งแตตองดูแลรักษาใหสะอาดอยูเสมอ 
  ขอ ๑๕ การเก็บมูลฝอยติดเชื้อ ตองดําเนินการดังตอไปนี้ 
  (๑) ตองเก็บมูลฝอยติดเชื้อตรงแหลงเกิดมูลฝอยติดเชื้อนั้น และตองเก็บลงใน
ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามท่ีกําหนดในขอ ๑๒ โดยไมปนกับมูลฝอยอ่ืน และในกรณีท่ีไม
สามารถเก็บลงในภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไดโดยทันทีท่ีเกิดมูลฝอยติดเชื้อ จะตองเก็บมูลฝอย
ติดเชื้อนั้นลงในภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อโดยเร็วท่ีสุดเม่ือมีโอกาสท่ีสามารถจะทําได 
  (๒) ตองบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไมเกินสามในสี่สวนของความจุของภาชนะสําหรับบรรจุ
มูลฝอยติดเชื้อตามท่ีกําหนดในขอ ๑๒ (๑) แลวปดฝาใหแนน หรือไมเกินสองในสามสวนของความจุของ
ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามท่ีกําหนดในขอ ๑๒ (๒) แลวผูกมัดปากถุงดวยเชือกหรือวัสดุอ่ืนให
แนน 
  (๓) กรณีการเก็บมูลฝอยติดเชื้อภายในสถานบริการการสาธารณสุขหรือภายใน
หองปฏิบัติการเชื้ออันตราย ท่ีมีปริมาณมาก หากยังไมเคลื่อนยายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อนั้นออกไป
ทันที จะตองจัดใหมีท่ีหรือมุมหนึ่งของหองสําหรับเปนท่ีรวมภาชนะท่ีไดบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแลว เพ่ือรอ
การเคลื่อนยายไปเก็บกักในท่ีพักรวมมูลฝอยติดเชื้อ แตหามเก็บไวเกินหนึ่งวัน 
  (๔) จัดใหมีท่ีพักรวมมูลฝอยติดเชื้อท่ีมีลักษณะตามขอ ๑๖ เพ่ือรอการขนไปกําจัด 
และตองทําความสะอาดและฆาเชื้อโรคในท่ีพักรวมมูลฝอยติดเชื้ออยางนอยสัปดาหละหนึ่งครั้ง 
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  ขอ ๑๖ ภายใตบังคับขอ ๑๙ ในการเก็บมูลฝอยติดเชื้อ จะตองจัดใหมีท่ีพักรวมมูล
ฝอยติดเชื้อท่ีเปนหองหรือเปนอาคารเฉพาะแยกจากอาคารอ่ืนโดยมีลักษณะดังตอไปนี้ สําหรับใชเก็บกัก
ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อเพ่ือรอการขนไปกําจัด 
  (๑) มีลักษณะไมแพรเชื้อ และอยูในท่ีท่ีสะดวกตอการขนมูลฝอยติดเชื้อไปกําจัด 
  (๒) มีขนาดกวางเพียงพอท่ีจะเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไดอยางนอยสอง
วัน 
  (๓) พ้ืนและผนังตองเรียบ ทําความสะอาดไดงาย 
  (๔) มีรางหรือทอระบายน้ําท้ิงเชื่อมตอกับระบบบําบัดน้ําเสีย 
  (๕) มีลักษณะโปรง ไมอับชื้น 
  (๖) มีการปองกันสัตวแมลงเขาไป มีประตูกวางพอสมควรตามขนาดของหอง หรือ
อาคารเพ่ือสะดวกตอการปฏิบัติงาน และปดดวยกุญแจหรือปดดวยวิธีอ่ืนท่ีบุคคลท่ัวไปไมสามารถท่ีจะเขา
ไปได 
  (๗) มีขอความเปนคําเตือนท่ีมีขนาดสามารถเห็นไดชัดเจนวา “ท่ีพักรวมมูลฝอยติด
เชื้อ” ไวท่ีหนาหองหรือหนาอาคาร 
  (๘) มีลานสําหรับลางรถเข็นอยูใกลท่ีพักรวมมูลฝอยติดเชื้อ และลานนั้นตองมีราง
หรือทอรวบรวมน้ําเสียจากการลางรถเข็นเขาสูระบบบําบัดน้ําเสีย 
  ในกรณีท่ีเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไวเกิน ๗ วัน ท่ีพักรวมมูลฝอยติดเชื้อ
ตามวรรคหนึ่ง ตองสามารถควบคุมอุณหภูมิใหอยูท่ี ๑๐ องศาเซลเซียส หรือต่ํากวานั้นได 
  ขอ ๑๗ การเคลื่อนยายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไปเก็บกักในท่ีพักรวมมูลฝอยติด
เชื้อเพ่ือรอการขนไปกําจัดตามขอ ๑๖ ตองดําเนินการใหถูกสุขลักษณะ ดังนี้ 
  (๑) ตองมีผูปฏิบัติงานซ่ึงมีความรูเก่ียวกับมูลฝอยติดเชื้อ โดยบุคคลดังกลาวตอง
ผานการฝกอบรมการปองกันและระงับการแพรเชื้อหรืออันตรายท่ีอาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ ตาม
หลักสูตรและระยะเวลาท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
  (๒) ผูปฏิบัติงานตองสวมอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล ไดแก ถุงมือยางหนา     
ผากันเปอน ผาปดปาก ปดจมูก และรองเทาพ้ืนยางหุมแขง ตลอดเวลาท่ีปฏิบัติงาน และถาในการ
ปฏิบัติงาน รางกายหรือสวนใดสวนหนึ่งไปสัมผัสกับมูลฝอยติดเชื้อ ใหผูปฏิบัติงานตองทําความสะอาด
รางกายหรือสวนท่ีอาจสัมผัสมูลฝอยติดเชื้อโดยทันที 
  (๓) ตองกระทําทุกวันตามตารางเวลาท่ีกําหนด เวนแตมีเหตุจําเปน 
  (๔) ตองเคลื่อนยายโดยใชรถเข็นสําหรับเคลื่อนยายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อท่ีมี
ลักษณะตามท่ีกําหนดในขอ ๑๘ เวนแตมูลฝอยติดเชื้อท่ีเกิดข้ึนมีปริมาณนอยท่ีไมจําเปนตองใชรถเข็นจะ
เคลื่อนยายโดยผูปฏิบัติงานซ่ึงมีคุณสมบัติตาม (๑) ก็ได 
  (๕) ตองมีเสนทางเคลื่อนยายท่ีแนนอน และในระหวางการเคลื่อนยายไปท่ีพักรวม    
มูลฝอยติดเชื้อ หามแวะหรือหยุดพัก ณ ท่ีใด 
  (๖) ตองกระทําโดยระมัดระวัง หามโยน หรือลากภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติด
เชื้อ 
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  (๗) กรณีท่ีมีมูลฝอยติดเชื้อตกหลนหรือภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแตกระหวางทาง 
หามหยิบดวยมือเปลา ตองใชคีมคีบหรือหยิบดวยถุงมือยางหนา หากเปนของเหลวใหซับดวยกระดาษ 
แลวเก็บมูลฝอยติดเชื้อหรือกระดาษนั้นในภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อใบใหม แลวทําความสะอาด
ดวยน้ํายาฆาเชื้อท่ีบริเวณพ้ืนนั้นกอนเช็ดถูตามปกติ 
  (๘) ตองทําความสะอาดและฆาเชื้อรถเข็นและอุปกรณในการปฏิบัติงานอยางนอย     
วันละครั้ง และหามนํารถเข็นมูลฝอยติดเชื้อไปใชในกิจการอยางอ่ืน 
  ขอ ๑๘ รถเข็นสําหรับเคลื่อนยายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้ออยางนอยตองมี
ลักษณะและเง่ือนไข ดังนี้ 
  (๑) ทําดวยวัสดุท่ีทําความสะอาดไดงาย ไมมีแงมุมอันจะเปนแหลงหมักหมมของ     
เชื้อโรค และสามารถทําความสะอาดดวยน้ําได 
  (๒) มีพ้ืนและผนังทึบ เม่ือจัดวางภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแลวตองปดฝาใหแนน  
เพ่ือปองกันสัตวและแมลงเขาไป 
  (๓) มีขอความสีแดงท่ีมีขนาดสามารถมองเห็นชัดเจนอยางนอยสองดานวา “รถเข็น   
มูลฝอยติดเชื้อ  หามนําไปใชในกิจการอ่ืน” 
  (๔) ตองมีอุปกรณหรือเครื่องมือสําหรับใชเก็บมูลฝอยติดเชื้อท่ีตกหลนระหวางการ
เคลื่อนยาย และอุปกรณหรือเครื่องมือสําหรับใชทําความสะอาดและฆาเชื้อบริเวณท่ีมูลฝอยติดเชื้อ       
ตกหลน ตลอดเวลาท่ีทําการเคลื่อนยายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ 
  ขอ ๑๙ สถานบริการการสาธารณสุขดังตอไปนี้จะไมจัดใหมีท่ีพักรวมมูลฝอยติดเชื้อ
ตามขอ ๑๖ ก็ได แตตองจัดใหมีบริเวณท่ีพักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไวเปนการเฉพาะ 
  (๑) สถานพยาบาลประเภทท่ีไมรับผูปวยไวคางคืน 
  (๒) สถานพยาบาลสัตวประเภทท่ีไมมีท่ีพักสัตวปวยไวคางคืน หรือประเภทท่ีมี           
ท่ีพักสัตวปวยไวคางคืนตามชนิดและจํานวนไมเกินท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศใน             
ราชกิจจานุเบกษา 
  (๓) สถานท่ีท่ีอาจมีมูลฝอยติดเชื้อตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา 
  บริเวณท่ีพักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่ง ใหมีลักษณะตามท่ีกระทรวง   
สาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
หมวด ๓ 
การขนมูลฝอยติดเชื้อ 
---------------------- 
  ขอ ๒๐ ราชการสวนทองถ่ิน รวมท้ังบุคคลซ่ึงราชการสวนทองถ่ินมอบใหดําเนินการ
กําจัดมูลฝอยติดเชื้อภายใตการควบคุมดูแลของราชการสวนทองถ่ินตามมาตรา ๑๘ วรรคสอง และบุคคล
ซ่ึงไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ินใหดําเนินกิจการรับทําการเก็บมูลฝอยติดเชื้อ โดยทําเปนธุรกิจ
หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการตามมาตรา ๑๙ ซ่ึงรับทําการขนมูลฝอย   ติดเชื้อ
จากท่ีพักรวมมูลฝอยติดเชื้อของสถานบริการการสาธารณสุขหรือของหองปฏิบัติการเชื้ออันตรายเพ่ือ
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นําไปกําจัดภายนอกสถานบริการการสาธารณสุขหรือภายนอกบริเวณท่ีตั้งหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย 
ตองจัดใหมี 
  (๑) ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อท่ีมีลักษณะตามท่ีกําหนดในขอ ๒๒ โดยใหมี
จํานวนท่ีเพียงพอกับการประกอบการหรือการใหบริการ 
  (๒) ผูขับข่ีและผูปฏิบัติงานประจํายานพาหนะซ่ึงมีความรูเก่ียวกับมูลฝอยติดเชื้อ      
โดยผานการฝกอบรมการปองกันและระงับการแพรเชื้อหรืออันตรายท่ีอาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อตาม
หลักสูตรและระยะเวลาตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
  (๓) ท่ีเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อเพ่ือรอการกําจัดซ่ึงมีคุณลักษณะ
เชนเดียวกับท่ีพักรวมมูลฝอยติดเชื้อตามขอ ๑๖ โดยมีขนาดกวางขวางเพียงพอท่ีจะเก็บกักภาชนะบรรจุ
มูลฝอยติดเชื้อไวไดจนกวาจะขนไปกําจัด และใหมีขอความเปนคําเตือนวา “ท่ีเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอย
ติดเชื้อ” ดวยสีแดงและมีขนาดท่ีสามารถมองเห็นไดชัดเจน  แสดงไวในสภาพถาวรดวย 
  (๔) บริเวณท่ีจอดเก็บยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อท่ีเปนสถานท่ีเฉพาะมีขนาด      
กวางขวางเพียงพอ มีรางหรือทอระบายน้ําเสียจากการลางยานพาหนะเขาสูระบบบําบัดน้ําเสีย และตอง
ทําความสะอาดบริเวณท่ีจอดเก็บยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้ออยางสมํ่าเสมอ 
  ขอ ๒๑ การขนมูลฝอยติดเชื้อจากท่ีพักรวมมูลฝอยติดเชื้อของสถานบริการการ           
สาธารณสุขหรือของหองปฏิบัติการเชื้ออันตรายเพ่ือนําไปกําจัดภายนอกสถานบริการการสาธารณสุขหรือ
ภายนอกบริเวณท่ีตั้งหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย ตองดําเนินการใหถูกสุขลักษณะดังตอไปนี้ 
  (๑) ตองขนโดยยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อตามขอ ๒๐ (๑) เทานั้น 
  (๒) ตองขนอยางสมํ่าเสมอตามวันและเวลาท่ีกําหนด โดยคํานึงถึงปริมาณของมูล
ฝอยติดเชื้อและสถานท่ีจัดเก็บ เวนแตกรณีท่ีมีเหตุจําเปน 
  (๓) ผูปฏิบัติงานประจํายานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ ตองถือปฏิบัติตามขอกําหนด
ในขอ ๑๗ (๒) (๖) และ (๗) 
  (๔) ผูขับข่ียานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อและผูปฏิบัติงานประจํายานพาหนะขนมูล
ฝอยติดเชื้อ ตองระมัดระวังมิใหมูลฝอยติดเชื้อและภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตกหลนในระหวาง  
การขน 
  หามนํายานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อไปใชในกิจการอยางอ่ืน และใหทําความ
สะอาดและฆาเชื้ออยางนอยสัปดาหละครั้ง เวนแตกรณีภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแตกหรือมีการรั่วไหล 
ตองทําความสะอาดในโอกาสแรกท่ีสามารถจะทําได 
  ขอ ๒๒ ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อตองมีลักษณะและเง่ือนไขดังนี้ 
  (๑) ตัวถังปดทึบ ผนังดานในตองบุดวยวัสดุท่ีทนทาน ทําความสะอาดไดงายไมรั่วซึม 
  (๒) ในกรณีท่ีเปนยานพาหนะสําหรับใชขนขยะมูลฝอยติดเชื้อจากท่ีพักรวมมูลฝอย   
ติดเชื้อตามขอ ๑๖ วรรคสอง ภายในตัวถังของยานพาหนะนั้นตองสามารถควบคุมอุณหภูมิใหอยูท่ี ๑๐ 
องศาเซลเซียส หรือต่ํากวานั้นได  และจะตองติดเครื่องเทอรโมมิเตอรท่ีสามารถอานคาอุณหภูมิภายใน
ตัวถังไวดวย 
  (๓) ขอความสีแดงท่ีมีขนาดสามารถมองเห็นไดชัดเจนปดไวท่ีภายนอกตัวถังดานขาง
ท้ังสองดานวา “ใชเฉพาะขนมูลฝอยติดเชื้อ” 
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  (๔) กรณีราชการสวนทองถ่ินทําการขนมูลฝอยติดเชื้อ ใหราชการสวนทองถ่ินนั้น
แสดงชื่อของราชการสวนทองถ่ินดวยตัวหนังสือสีแดงท่ีมีขนาดสามารถมองเห็นไดชัดเจนไวท่ีภายนอก
ตัวถังดานขางท้ังสองดานของยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ 
   กรณีบุคคลซ่ึงไดรับมอบจากราชการสวนทองถ่ินใหเปนผูดําเนินการกําจัดมูลฝอย     
ติดเชื้อภายใตการควบคุมดูแลของราชการสวนทองถ่ินนั้น ตามมาตรา ๑๘ วรรคสอง ทําการขนมูลฝอยติด
เชื้อ ใหบุคคลนั้นแสดงชื่อราชการสวนทองถ่ินดวยตัวหนังสือสีแดงท่ีมีขนาดสามารถมองเห็นได    ชัดเจน
ไวท่ีภายนอกตัวถังดานขางท้ังสองดานของยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ พรอมกับแสดงแผนปายขนาด
สามารถมองเห็นไดชัดเจนระบุวิธีการท่ีราชการสวนทองถ่ินมอบใหบุคคลนั้นดําเนินการกําจัด    มูลฝอย
ติดเชื้อและชื่อ ท่ีอยู หมายเลขโทรศัพทของบุคคลนั้นไวในยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อใน 
บริเวณท่ีบุคคลภายนอกสามารถมองเห็นใหอยางชัดเจนดวย 
  กรณีบุคคลซ่ึงไดรับอนุญาตจากราชการสวนทองถ่ินใหเปนผูดําเนินการรับทําการขน
มูลฝอยติดเชื้อ โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ ตามมาตรา ๑๙ 
ทําการขนมูลฝอยติดเชื้อ ใหบุคคลนั้นแสดงชื่อราชการสวนทองถ่ินดวยตัวหนังสือสีแดงท่ีมีขนาด สามารถ
มองเห็นไดชัดเจน พรอมกับแผนปายขนาดท่ีสามารถมองเห็นไดชัดเจน  ระบุรหัสหรือหมายเลขใบอนุญาต 
ชื่อ สถานท่ี และหมายเลขโทรศัพทของบุคคลนั้น ไวท่ีภายนอกตัวถังดานขางของยานพาหนะขนมูลฝอย
ติดเชื้อ 
  (๕) ตองมีเครื่องปองกันอันตรายสวนบุคคลท่ีเหมาะสมสําหรับผู ขับข่ีและ
ผูปฏิบัติงานประจํายานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ อุปกรณหรือเครื่องมือสําหรับปองกันอุบัติเหตุท่ีอาจ
เกิดข้ึนจากการตกหลนหรือการรั่วไหลของมูลฝอยติดเชื้อ อุปกรณหรือเครื่องมือปองกันอัคคีภัย และ
อุปกรณหรือเครื่องมือสื่อสารสําหรับใชติดตอแจงเหตุ อยูในยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อตลอดเวลาท่ีทํา
การขนมูลฝอย  ติดเชื้อ 
  ขอ ๒๓ ในกรณีท่ีใชรถเข็นตามขอ ๑๘ ขนมูลฝอยติดเชื้อไปกําจัดยังสถานท่ีกําจัด
ตามหมวด ๔ ท่ีอยูภายในสถานบริการการสาธารณสุขหรือภายในบริเวณท่ีตั้งหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย
แทนยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อตามขอ ๒๒ ใหนําขอ ๑๗ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

หมวด ๔ 
การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ 

--------------------- 
  ขอ ๒๔ การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อตองดําเนินการดังตอไปนี้ 
  (๑) ตองกําจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยวิธีใดวิธีหนึ่งตามท่ีกําหนดในขอ ๒๕ 
  (๒) ตองกําจัดมูลฝอยติดเชื้อตามระยะเวลาท่ีราชการสวนทองถ่ินกําหนด แตตองไม
เกิน สามสิบวัน นับแตวันท่ีขนจากท่ีพักรวมมูลฝอยติดเชื้อของสถานบริการการสาธารณสุขหรือของ
หองปฏิบัติการเชื้ออันตราย 
  (๓) ในระหวางรอกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ ตองเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไวใน
ท่ีเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อท่ีมีลักษณะเชนเดียวกับท่ีพักรวมมูลฝอยติดเชื้อตามขอ ๑๖ โดยมี
ขนาดกวางขวางเพียงพอท่ีจะเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไวไดจนกวาจะทําการกําจัด รวมท้ังจัดให
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มีขอความเปนคําเตือนวา “ท่ีเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ” ดวยสีแดงและมีขนาดสามารถมองเห็น
ไดชัดเจน แสดงไวดวย 
  (๔) จัดใหมีผูปฏิบัติงานกําจัดมูลฝอยติดเชื้อซ่ึงมีความรูเก่ียวกับมูลฝอยติดเชื้อ โดย
ผานการฝกอบรมการปองกันและระงับการแพรเชื้อหรืออันตรายท่ีอาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อตาม
หลักสูตรและระยะเวลาตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
   (๕) จัดใหมีเครื่องปองกันอันตรายสวนบุคคลท่ีเหมาะสมสําหรับผูปฏิบัติงานกําจัด    
มูลฝอยติดเชื้อ รวมท้ังอุปกรณหรือเครื่องมือสําหรับปองกันอุบัติเหตุท่ีอาจเกิดข้ึนจากการตกหลนหรือการ
รั่วไหลของมูลฝอยติดเชื้อและอุปกรณหรือเครื่องมือปองกันอัคคีภัยไวประจําบริเวณท่ีตั้งระบบกําจัดมูล
ฝอยติดเชื้อ 
  (๖) กรณีท่ีสถานบริการการสาธารณสุข หองปฏิบัติการเชื้ออันตรายหรือผูท่ีไดรับ
อนุญาตใชวิธีกําจัดมูลฝอยติดเชื้อดวยวิธีการอ่ืนท่ีมิใชวิธีเผาในเตาเผาตามขอ ๒๕ (๑) ใหสถานบริการการ
สาธารณสุข หองปฏิบัติการเชื้ออันตราย หรือผูท่ีไดรับอนุญาตนั้นตรวจวิเคราะหตามขอ ๒๗ เพ่ือ
ตรวจสอบเกณฑมาตรฐานในการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อเปนประจําทุกเดือน และใหรายงานผลการตรวจ
วิเคราะหนั้นใหราชการสวนทองถ่ินทราบเปนประจําภายในวันท่ีหาของทุกเดือน 
  ขอ ๒๕ การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ มีวิธีการดังนี้ 
  (๑) เผาในเตาเผา 
  (๒) ทําลายเชื้อดวยไอน้ํา 
  (๓) ทําลายเชื้อดวยความรอน 
  (๔) วิธีอ่ืนตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
  ขอ ๒๖ การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยการเผาในเตาเผา ใหใชเตาเผาท่ีมีหองเผามูล
ฝอย ติดเชื้อและหองเผาควัน การเผามูลฝอยติดเชื้อใหเผาท่ีอุณหภูมิไมต่ํากวา ๗๖๐ องศาเซลเซียส และ
ในการเผาควันใหเผาดวยอุณหภูมิไมต่ํากวา ๑,๐๐๐ องศาเซลเซียส ท้ังนี้ ตามแบบเตาเผาท่ีกระทรวง
สาธารณสุขกําหนดหรือเห็นชอบ และในการเผาตองมีการควบคุมมาตรฐานอากาศเสียท่ีปลอยออกจาก
เตาเผาตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
  ขอ ๒๗ การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อดวยวิธีการทําลายเชื้อดวยไอน้ําหรือวิธีทําลายเชื้อ
ดวยความรอนหรือวิธีอ่ืนตามขอ ๒๕ (๒) (๓) หรือ (๔) จะตองดําเนินการใหไดตามเกณฑมาตรฐานทาง    
ชีวภาพ โดยมีประสิทธิภาพท่ีสามารถทําลายเชื้อบัคเตรี เชื้อรา ไวรัส และปาราสิต ในมูลฝอยติดเชื้อ     
ไดหมด 
  ภายหลังการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อดวยวิธีดังกลาวตามวรรคหนึ่งแลว ตองมีการ
ตรวจสอบเกณฑมาตรฐานทางชีวภาพโดยวิธีการตรวจวิเคราะหเชื้อบะซิลลัสสะเทียโรเธอรโมฟลลัส
หรือบะซิลลัสซับทิลิส แลวแตกรณี ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดย
ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา 
  ขอ ๒๘ เศษของมูลฝอยติดเชื้อท่ีเหลือหลังจากการเผาในเตาเผาตามขอ ๒๖ หรือท่ี
ผานการกําจัดเชื้อตามวิธีการตามขอ ๒๗ แลว ใหดําเนินการกําจัดตามวิธีกําจัดมูลฝอยท่ัวไป เวนแต
กระทรวงสาธารณสุขกําหนดเปนอยางอ่ืน 
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หมวด ๕ 
คาบริการการเก็บขนหรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ 

------------------------- 
  ขอ ๒๙ ใหราชการสวนทองถ่ินกําหนดอัตราคาบริการข้ันสูงในการรับทําการเก็บ 
ขน และกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ ท่ีผูไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ินตามมาตรา ๑๙ จะเรียกเก็บจาก
ผูใชบริการตามมาตรา ๒๐ (๕) โดยใหคํานึงถึงความเปนไปไดในการประกอบกิจการและความเหมาะสม
กับฐานะทางเศรษฐกิจของประชาชนในทองถ่ินนั้น 
 
 

บทเฉพาะกาล 
-------------------- 

  ขอ ๓๐ ใหราชการสวนทองถ่ินสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล     
สถานพยาบาลสัตวตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาลสัตว และหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย ท่ีมีอยูหรือ
จัดตั้งข้ึนกอนวันท่ีกฎกระทรวงนี้ใชบังคับ ดําเนินการจัดใหมีเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบในการเก็บ ขน และ
หรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อตามขอ ๗ ขอ ๘ หรือขอ ๙ แลวแตกรณี ภายในเกาสิบวันนับแตวันท่ี 
กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ และดําเนินการเก็บ ขน และหรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อใหเปนไปตามหลักเกณฑ
วิธีการและมาตรการตามท่ีกําหนดไวในกฎกระทรวงนี้ภายในหนึ่งปนับแตวันท่ีกฎกระทรวงนี้ใชบังคับ 
   สําหรับสถานบริการการสาธารณสุขหรือหองปฏิบัติการเชื้ออันตรายท่ีดําเนินการ
กําจัด    มูลฝอยติดเชื้อดวยตนเอง ใหดําเนินการตามขอ ๖ ภายในเกาสิบวันนับแตวันท่ีกฎกระทรวงนี้ใช
บังคับ และตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ เง่ือนไข และมาตรการตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงนี้ภายในหนึ่งป     
นับแตวันท่ีกฎกระทรวงนี้ใชบังคับ 
ใหไว ณ วันท่ี  ๒๕  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 
 
                             
                                                             (ลงชื่อ)      สุดารัตน  เกยุราพันธุ 
                   (นางสุดารัตน  เกยุราพันธุ)        
                                                                                    รัฐมนตรีวาการกระทรวง
สาธารณสุข 
 
  
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ฉบับกฤษฎีกา  เลม ๑๑๙  ตอนท่ี ๘๖ ก  วันท่ี ๕ กันยายน ๒๕๔๕ 
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