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มูลฝอยติดเชื้อ เป็นมูลฝอยที่มีเชื้อโรคอันตรายปะปนอยู่ในปริมาณมาก ถ้ามีการจัดการ
มูลฝอยติดเชื้อไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ตั้งแต่การคัดแยก การเก็บรวบรวม การเก็บขนและการ
กำจัดทำลาย อาจทำให้เกิดโรคและส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การ
จัดการมูลฝอยติดเชื้อ มีการดำเนินการเป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และเป็นไปตาม
อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
ในเขตท้องถิ่นนั้นๆ รวมทั้งการกระจายอำนาจลงสู่ท้องถิ่น   เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นมีอิสระใน
การปกครองตนเอง และได้รับการจัดสรรรายได้เพิ่มขึ้นกว่าเดิม แต่เนื่องจากมีจำนวนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นกว่าหกพันแห่งทั่วประเทศ รายได้ที่รัฐจัดสรรรวมกับรายได้ที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจัดเก็บ จึงไม่เพียงพอต่อการจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชน ให้ได้มาตรฐานที่ควร
จะเป็น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่ง ต้องประสบปัญหาดังกล่าว
กรมอนามัย จึงได้จัดทำแนวทางการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ โดยเทคโนโลยีการทำลาย
เชื้อด้วยไอน้ำ ณ แหล่งกำเนิดขึ้น เพื่อเสนอทางเลือกที่เป็นแนวทางการลดค่าใช้จ่ายในการ
จัดการมูลฝอยติดเชื้อ ลดความเสี่ยงต่อการเก็บขนและลักลอบนำมูลฝอยติดเชื้อไปกำจัดอย่าง         
ไม่ถูกสุขลักษณะ รวมทั้งลดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม ในการจัดการมูลฝอย          
ติ ด เชื้ อ โดยเทคโนโลยีการทำลายเชื้อด้ว ยไอน้ ำ นี้ ได้ ม าตรฐานตามสุ ข ลั ก ษณะที่ ก ำหนดไว้ ใ น            
กฎกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ซึ่งบุคลากรในสถานบริการการสาธารณสุข
สามารถดำเนินการเองได้อย่างปลอดภัยไม่ซับซ้อนมาก จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น สถานบริการการสาธารณสุข และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจน
ประชาชนทั่วไป จะได้รับประโยชน์จากเอกสารวิชาการนี้ สำหรับเป็นแนวทางในการบริหารจัดการ
เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม เป็นการ
รักษาไว้ซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในท้องถิ่นสืบไป
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บทที่
บทนำ
โรงพยาบาลเป็นหน่วยบริการสุขภาพให้แก่ประชาชนทั้งการรักษาพยาบาล ส่งเสริม
ป้องกันโรคและฟื้นฟูสภาพ ฉะนั้นกิจกรรมต่างๆ ในโรงพยาบาลที่ก่อให้เกิดของเสียและมูลฝอย     
ทั้งมูลฝอยทั่วไป มูลฝอยอันตรายอื่นๆ มูลฝอยทางการแพทย์ที่ติดเชื้อและไม่ติดเชื้อ ซึ่งล้วนแต่
ต้องการการบริหารจัดการเป็นพิเศษ โดยเฉพาะมูลฝอยติดเชื้อที่เป็นมูลฝอยที่เกิดจากกระบวนการ
ให้บริการรักษาพยาบาล การตรวจวินิจฉัย การให้ภูมิคุ้มกันโรค การศึกษาวิจัยที่ดำเนินการทั้งใน
มนุษย์และสัตว์ ซึ่งมีเหตุอันสมควรสงสัยว่ามีหรือมีเชื้อโรค ซึ่งเกิดจากการบริการคนไข้
ปัจจุบันประเทศไทยมีสถานพยาบาล ซึ่งได้แก่ โรงพยาบาล ศูนย์บริการสาธารณสุข           
โรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพตำบล สถานี อ นามั ย คลิ นิ ก ทั้ ง ที่ เ ป็ น ของรั ฐ และเอกชนจำนวน           
มากกว่า 25,000 แห่ง ซึ่งมีจำนวนเตียงประมาณ 130,000 เตียง จากข้อมูลการศึกษาของ             
กรมควบคุมมลพิษคาดการณ์ว่าในปัจจุบันมีอัตราการเกิดมูลฝอยติดเชื้อเฉลี่ย 0.26-0.65 กิโลกรัม
ต่อเตียงต่อวัน และมีอัตราเพิ่มขึ้นปีละประมาณร้อยละ 5.5 โดยในปี พ.ศ. 2549 มีปริมาณ
มูลฝอยติดเชื้อจากสถานพยาบาลทั้งของรัฐและเอกชนประมาณ 37,000 ตันต่อปี เป็นมูลฝอย          
ติ ด เชื้ อ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในเขตกรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑลประมาณร้ อ ยละ 34 ที่ เ หลื อ เกิ ด ขึ้ น ใน          
สถานพยาบาลในส่วนภูมิภาคอีกประมาณร้อยละ 66 กระทรวงสาธารณสุขได้จัดระบบบริการสุขภาพ
แก่ประชาชนในโรงพยาบาล 3 ระดับ ได้แก่ โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาล
ชุมชน และศึกษาองค์ประกอบของมูลฝอยติดเชื้อเพื่อการบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อ โดยทำการ
คัดแยกกลุ่มของมูลฝอยที่เป็นองค์ประกอบของมูลฝอยติดเชื้อได้เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1 ประเภททั่วไป ประกอบด้วย สำลี ผ้าก๊อซ ผ้าพันแผล เฝือก พลาสเตอร์
กระดาษชำระ ยาง/พลาสติก ถุงมือยาง ชุดให้สารน้ำเกลือแร่และเลือด (พลาสมา) กระบอกฉีดยา
พลาสติก
กลุ่มที่ 2 ประเภทโลหะ ประกอบด้วย เข็มฉีดยา ใบมีด ของมีคม
กลุ่มที่ 3 ประเภทแก้ว ประกอบด้วย ขวดแก้ว กระบอกฉีดยา (แก้ว) จานแก้วเพาะ
เลี้ยงเชื้อ แผ่นกระจก แผ่นกรอบกระจก
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สำหรับสัดส่วนขององค์ประกอบโดยน้ำหนักของมูลฝอยทั้ง 3 กลุ่ม (Dry basic) ซึ่งเป็น
ค่าเฉลี่ยในโรงพยาบาลทั้ง 3 ประเภท คือ โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาล
ชุมชน พบว่ามีสัดส่วนดังนี้
มูลฝอยกลุ่มที่ 1 มีสัดส่วน 92.32% - 95.66% ของมูลฝอยติดเชื้อทั้งหมด
มูลฝอยกลุ่มที่ 2 มีสัดส่วน 2.82% - 4.84% ของมูลฝอยติดเชื้อทั้งหมด
มูลฝอยกลุ่มที่ 3 มีสัดส่วน 1.52% - 2.84% ของมูลฝอยติดเชื้อทั้งหมด

ประเด็นปัญหา (Problem Issue)

มูลฝอยติดเชื้อเป็นมูลฝอยที่มีเชื้อโรคอันตรายปะปนอยู่ในปริมาณมาก ถ้ามีการจัดการ
มูลฝอยติดเชื้อไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ตั้งแต่การคัดแยก การเก็บรวบรวม การเก็บขนและการ
กำจัดทำลาย อาจทำให้เกิดโรคและส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิด
ปั ญ หากั บ ผู้ รั บ บริ ก าร บุ ค ลากรและชุ ม ชนใกล้ เ คี ย ง เพื่ อ ให้ ก ารจั ด การมู ล ฝอยติ ด เชื้ อ มี ก าร         
ดำเนินการเป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักสุขอนามัย และเป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550 ที่กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)           
รับผิดชอบการจัดการมูลฝอยอย่างชัดเจน ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2549
กฎหมายการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542       
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ที่กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่         
ในการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในเขตท้องถิ่นนั้น ๆ รวมทั้งการจัดสรรงบประมาณการจัดการ
มูลฝอยที่กระจายลงสู่อปท. ซึ่งได้แก่ กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา เทศบาล องค์การบริหาร        
ส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล แต่เนื่องจากมีจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกว่าหกพัน
แห่งทั่วประเทศ รายได้ที่รัฐจัดสรรให้ จึงมีลักษณะของการกระจายที่ไม่ทั่วถึงและไม่เพียงพอ
บริการสาธารณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้แก่ประชาชนไม่ได้มาตรฐานที่ควรจะเป็น         
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
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โรงพยาบาลที่เป็นแหล่งกำเนิดมูลฝอยติดเชื้อมีการคัดแยกมูลฝอยติดเชื้อออกจากมูลฝอยอื่นๆ      
ได้ไม่ดีพอ รวมทั้งการเก็บรวบรวมเพื่อส่งให้อปท. กำจัดยังไม่ได้มาตรฐาน
ที่ ผ่ า นมาการดำเนิ น การจั ด การมู ล ฝอยติ ด เชื้ อ ของโรงพยาบาล ที่ เ ป็ น แหล่ ง กำเนิ ด
มูลฝอยติดเชื้อนั้น กระทรวงสาธารณสุขได้ให้การสนับสนุนระบบการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยจัดให้
มีเตาเผามูลฝอยติดเชื้อขึ้นในโรงพยาบาล และสถานบริการการสาธารณสุข ทั้งโรงพยาบาล          
ศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ สังกัดกรมอนามัย รวมจำนวน 832 แห่ง ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดมูลฝอย
ติดเชื้อ และส่วนใหญ่ส่งมูลฝอยติดเชื้อให้บริษัทเอกชนนำไปกำจัดภายนอกโรงพยาบาล คิดเป็น
ร้อยละ 60 เผาด้วยเตาเผาในโรงพยาบาล คิดเป็นร้อยละ 29.66 ส่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กำจัดคิดเป็นร้อยละ 8.28 (กรมอนามัย, 2550) และมีแนวโน้มที่จะส่งเผานอกโรงพยาบาลมากขึ้น
ทั้งนี้ การดำเนินการของการใช้งานเตาเผาที่ผ่านมาแล้วนั้น มีข้อเสียหรือข้อจำกัดที่         
เกิดขึ้นหลายประการ ดังนี้คือ
(1) ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างและดำเนินการสูง
(2) ต้องการบุคลากรที่มีความรู้และทักษะเฉพาะในการควบคุม การใช้งาน และการ
บำรุงรักษาที่ถูกวิธีจากรายงานสถานการณ์การจัดการมูลฝอยติดเชื้อในโรงพยาบาล พ.ศ. 2549
ของกองสุขาภิบาลชุมชนและประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสารณสุข พบว่า
โรงพยาบาลที่ดำเนินการเผาในเตาเผาติดเชื้อของโรงพยาบาลเอง สามารถควบคุมคุณภาพใน         
ห้องเผามูลฝอยและห้องเผาควันให้อยู่ไม่ต่ำกว่า 760 และ 1,000 องศาเซลเซียส ตามลำดับได้             
มีเพียง 60.4%
(3) การเดินเครื่องให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนดตลอดกระบวนการเผากำจัดและการ
ควบคุมมลพิษทางอากาศเป็นไปโดยยาก มีความเสี่ยงต่อการผิดพลาดสูง
(4) ต้องหาพื้นที่สำหรับฝังกลบเถ้าในการจำกัดขั้นตอนสุดท้าย
(5) ในกรณีที่การเผาไหม้ไม่สมบูรณ์จะก่อให้เกิดปัญหามลพิษอากาศ เช่น เขม่าควัน      
ฝุ่นละออง กลิ่นและก๊าซต่างๆ โดยเฉพาะสารไดออกซิน (Dioxins) และ ฟิวแรน (Furan) ที่ก่อให้
เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและสิ่งแวดล้อม
(6) องค์ประกอบมูลฝอยติดเชื้อมีส่วนประกอบของพลาสติกค่อนข้างมาก เมื่อเกิด         
เผาไหม้ ไ ม่ ส มบู ร ณ์ จะเปลี่ ย นเป็ น ผลผลิ ต ของสารประกอบในกลุ่ ม คลอริ เ นตเตทอะโรเมติ ก
(Chlorinated Aromatic Compounds) ซึ่งเป็นสารพิษในกลุ่มไดออกซินและฟิวแรน ทำให้ต้องมี
ระบบบำบัดมลพิษอากาศที่สามารถครอบคลุมในการกำจัดไดออกซินและฟิวแรนด้วย ซึ่งจะทำให้
ต้นทุนในการก่อสร้างและดำเนินการสูงเพิ่มขึ้น รวมถึง การตรวจวัดค่าของสารประกอบไดออกซิน
ซึ่ ง คำนวณผลในรู ป หน่ ว ยความเข้ ม ข้ น เที ย บเคี ย งความเป็ น พิ ษ ต่ อ มนุ ษ ย์ (PCDD/Fs as
International Toxic Equivalent;I-TEQ) ตามวิธี Determination of Polychlorinated Dibenzo-pDioxins and Polychlorinated Dibenzofuran from Stationary Sources) ที่องค์การพิทักษ์               
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สิ่งแวดล้อมแห่งสหรัฐอเมริกากำหนดไว้ หรือวิธีการอื่นที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษเห็นชอบนั้น
ในประเทศไทยมีเพียงไม่กี่หน่วยงานที่สามารถตรวดวัดเองได้และมีราคาที่แพงมาก
(7) เตาเผามูลฝอยติดเชื้อเก่าบางแห่งมีสภาพเก่า/ชำรุดเสียหาย ขาดการบำรุงรักษาที่
ถู ก วิ ธี ห รื อ ไม่ มี ก ารติ ด ตั้ ง ระบบบำบั ด มลพิ ษ อากาศที่ มี ม าตรฐานเพี ย งพอ และเมื่ อ ประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศ
เสียจากเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ เริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่ 26 ธันวาคม 2552 เป็นต้นไป ทำให้มี
ความเสี่ยงที่จะไม่สามารถดำเนินการได้ตามประกาศดังกล่าวนี้ แต่ถ้าจะดำเนินการให้ได้ตาม
ประกาศก็จะต้องลงทุนติดตั้งระบบบำบัดมลพิษอากาศเพิ่มเติม ซึ่งเป็นต้นทุนที่สูงมากสำหรับเผา
เตาขนาดเล็กที่มีใช้งานขณะนี้ โดยเฉพาะจะต้องบำบัดฯ ให้มีผลครอบคลุมถึงปริมาณไดออกซิน
และฟิวแรนด้วยแล้ว  จึงเป็นเรื่องที่ไม่คุ้มค่ากับการลงทุนเป็นอย่างยิ่ง
การเผากำจัดมูลฝอย เป็นกิจกรรมของมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับการเกิดไดออกซิน (ไดออกซิน
เกิ ด ขึ้ น ระหว่ า งที่ ส ารประกอบอิ น ทรี ย์ ค ลอรี น ถู ก เผาไหม้ ) ซึ่ ง ไดออกซิ น เป็ น ชื่ อ สามั ญ ของ
สารประกอบที่เรียกว่า โพลีคลอริเนเตด ไดเบนโซไดออกซิน (PCDDs) และโพลีคลอริเนตเตด         
ไดเบนโซฟิวแรน (PCDFs) สารเคมีที่จัดอยู่ในสองตระกูลนี้มี 210 ชนิด ซึ่งมี 17 ชนิดที่มีความเป็น
พิษมากที่สุด เมื่อสารพิษแทรกซึมเข้าสู่ร่างกายของมนุษย์ ระบบการกำจัดสารพิษปกติของเรายัง
ไม่มีสมรรถนะเพียงพอที่จะกำจัดออกได้ ไดออกซินเป็นสารพิษที่ตกค้างยาวนานในรูปสารที่
ละลายได้ในไขมันสะสมภายในเนื้อเยื่อ และเพิ่มความเข้มข้นขึ้นตลอดชีวิตและมีการวิจัยพบว่า
เป็นสารพิษที่ตกค้าง (ทั้งภายในร่างกายและระบบนิเวศ) และถ่ายทอดถึงกันในห่วงโซ่อาหาร และ
เป็นสารรบกวนฮอร์โมนในมนุษย์และก่อให้เกิดมะเร็งได้
แนวโน้มคนไทยป่วยเป็นโรคมะเร็งสูงขึ้นทุกปี ซึ่งกว่าร้อยละ 70 ของโรคมะเร็งเกิดจาก
สภาพแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปมีมลพิษเพิ่มมากขึ้น สารพิษที่ปนเปื้อนมากับ
อาหาร รวมถึงความเครียดภายในจิตใจ ซึ่งปี 2545-2550 พบว่าสถิติการเสียชีวิตของคนไทยนั้น
เกิดจากโรคมะเร็งสูงสุดเป็นอันดับหนึ่ง โดยเฉพาะในปี 2550 มีผู้เสียชีวิตจากโรคมะเร็งสูงถึง
53,434 คน โดยในปีที่ผ่านมา (ปี 2551 ) พบว่า คนไทยป่วยเป็นโรคมะเร็งกว่า 120,000 คน สถิติ
การเสียชีวิตจากโรคมะเร็ง ปีล่าสุด (ปี 2552) พบคนไทยเสียชีวิตจากโรคมะเร็ง 56,058 ราย หรือ
8,834 รายต่อประชากร 1 แสนคน เพิ่มขึ้นประมาณ 10.7% โดยมะเร็งเป็นสาเหตุการตายเป็นอันดับ 1
การดำเนินการทำลายเชื้อโรคด้วยไอน้ำตามแนวทางนี้ จะเริ่มที่ต้นทางคือที่แหล่งกำเนิด
มูลฝอยติดเชื้อ จนถึงขั้นตอนการบำบัดมูลฝอยให้ปลอดเชื้อโรค และส่งต่อให้องค์กรปกครอง         
ส่วนท้องถิ่นนำไปจัดการต่อตามวิธีการกำจัดขยะทั่วไปอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ซึ่งผู้รับผิดชอบ
การป้องกันการติดเชื้อในสถานบริการการสาธารณสุขต้องดำเนินการควบคุมกำกับการทำงาน         
ของระบบและผู้ปฏิบัติงานให้ได้ตามมาตรฐานในกฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ          
พ.ศ. 2545 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการการตรวจสอบมาตรฐาน
ทางชีวภาพในการกำจัดมูลฝอย ติดเชื้อ พ.ศ. 2546 รวมถึงกฎ ระเบียบ และหลักเกณฑ์ต่างที่
เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด
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บทที่
แนวทางการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
โดยเทคโนโลยีการทำลายเชื้อด้วยไอน้ำ
ณ แหล่งกำเนิด
การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ โดยการทำลายเชื้อด้วยไอน้ำ เป็นเทคโนโลยีหนึ่งที่ใช้บำบัด
มูลฝอยติดเชื้อให้ปลอดต่อเชื้อโรค ซึ่งต้องควบคุมความดันร่วมกับอุณหภูมิ และระยะเวลานึ่งอบ     
ที่เหมาะสม เพื่อการทำลายหรือฆ่าเชื้อโรคในมูลฝอยติดเชื้อที่มีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามการ      
คัดแยกมูลฝอย ณ ต้นทางการเกิดที่ดี จะช่วยเสริมประสิทธิภาพกระบวนการทำลายเชื้อได้ดีขึ้น
โดยขั้นตอนแนวทางการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ โดยการทำลายเชื้อด้วยไอน้ำประกอบด้วย

2.1 การคัดแยกมูลฝอยติดเชื้อ

มูลฝอยจากสถานพยาบาลมีหลายประเภท ดังนั้นต้องทำการคัดแยกมูลฝอยติดเชื้อออก
จากมูลฝอยประเภทอื่น และนำหลัก 3R (Reduce Reuse and Recycle) มาเป็นหลักการจัดการ
มูลฝอยทั้งหมด เพื่อลดปริมาณมูลฝอยที่จะต้องบำบัด/กำจัดให้น้อยที่สุด (ตาราง 2.1) การคัดแยก
มูลฝอยติดเชื้อต้องแยกทิ้ง ณ แหล่งกำเนิดหรือจุดที่มีการให้บริการรักษา และควรแยกทิ้งมูลฝอย
ติดเชื้อตามประเภทของมูลฝอยติดเชื้อดังนี้
2.1.1 มูลฝอยติดเชื้อประเภทวั ส ดุ ข องมี ค ม เข็ ม ใบมี ด กระบอกฉี ด ยา หลอดแก้ ว
ภาชนะที่ทำด้วยแก้ว สไลด์ และแผ่นกระจกปิดสไลด์ ต้องทิ้งลงกล่องหรือถังที่ทำจากวัสดุแข็งแรง
ทนทานต่ อ การแทงทะลุ และการกั ด กร่ อ นของสารเคมี และสามารถป้ อ งกั น การรั่ ว ไหลของ
ของเหลวภายในได้ โดยบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไม่เกิน 3 ใน 4 ส่วนของความจุภาชนะ แล้วปิดฝาให้
แน่นก่อนเคลื่อนย้าย
2.1.2 มูลฝอยติดเชื้ออื่น ซึ่งมิใช่ประเภทวัสดุของมีคม เช่น สำลี ผ้าก๊อซ ผ้าต่างๆ จาน
เลี้ยงเชื้อ ภาชนะบรรจุวัคซีนที่ทำจากเชื้อโรคที่มีชีวิต ได้แก่ วัคซีนป้องกันโรควัณโรค โรคโปลิโอ
หัด หัดเยอรมัน โรคคางทูม ไข้รากสาดน้อยชนิดรับประทานได้ เป็นต้น ท่อยาง ตลอดจนเครื่องมือ
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
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ที่ใช้ในการถ่ายเชื้อและกวนเชื้อ ต้องทิ้งลงถุงสีแดง (ควรใช้ถุงใสสามารถเห็นวัสดุได้) ทนทานต่อ
สารเคมี และการรับน้ำหนัก ไม่ฉีกขาดง่าย กันน้ำได้ไม่รั่วซึม และบรรจุมูลฝอยได้ไม่เกิน 2 ใน 3
ส่วนของความจุของภาชนะ โดยมีข้อความสีดำว่า “มูลฝอยติดเชื้อ” ใต้รูปหัวกะโหลกไขว้ คู่กับตรา
หรือสัญลักษณ์ที่ใช้ระหว่างประเทศ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด และต้องมีข้อความว่า
“ห้ามนำกลับมาใช้อีก” และ “ห้ามเปิด” โดยเด็ดขาด แล้วมัดปากถุงให้แน่นก่อนเคลื่อนย้าย
2.1.3 มูลฝอยติดเชื้อที่เป็นของเหลวประเภทเสมหะ เลือด อาหารเลี้ยงเชื้อ ให้บรรจุใน
ขวดหรือถังที่มีฝาเกลียว ปิดสนิทก่อนเคลื่อนย้าย
ตาราง 2-1 ตัวอย่างตารางการแยกมูลฝอยในโรงพยาบาล
รายการ

ติดเชื้อ Recycle อันตราย หมายเหตุ

1. สำลีแอลกอฮอล์ฉีดยาไม่เปื้อนเลือด,
ซอง Syringe ซองเข็ม ซองมีด,ซองใส่
ของอบแก๊ส/นึ่งไอน้ำ
2. Syringe disposable, ก๊อซ, สำลี, 
ถุงมือ (เปื้อนเลือด,เสมหะ,สารคัดหลั่ง), 
ผ้าอ้อมสำเร็จรูป ก๊อซ, สำลี, ผ้าพันแผล
ที่ใช้ทำแผลสำลี, ก๊อซ ที่ใช้เช็ดตัวเด็ก 
หลังคลอดครั้งแรก
3. หัวเข็มทุกชนิด (เจาะเลือด, ฉีดยา,
ผสมยา, หัวเข็มแอร์) ใบมีดโกน,
ใบมีดผ่าตัด, capillary tube

Sharp
container

4. ปลายสายน้ำเกลือด้านที่ต่อเข้า
ร่างกายผู้ป่วย (ยาวประมาณ 1 ฟุต)

ทำการ
คัดแยกที่
หอผู้ป่วย

5. เฝือกสำหรับหุ้มแผลแบบเปิด
6. Vial หรือ Ampule วัคซีน BCG 
โปลิโอชนิดรับประทาน, หัด, หัดเยอรมัน,
คางทูม, ไข้รากสาดน้อยชนิดรับประทาน
7. Urine bag,Foley catheter, สาย
Drain, ET Tube, สายดูดเสมหะ, NG,
สาย O2 canula
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ของมีคม ทั่วไป

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เทปัสสาวะ
ทิ้งก่อน

ตาราง 2-1 ตัวอย่างตารางการแยกมูลฝอยในโรงพยาบาล (ต่อ)
รายการ

ของมีคม ทั่วไป

ติดเชื้อ Recycle อันตราย หมายเหตุ

9. สายเข็มแอร์, ปลอกเข็ม, Sringe feed 
นม
10. สายน้ำเกลือส่วนที่เหลือจากการตัด
ด้านที่ต่อเข้าร่างกายผู้ป่วย
11. หัวเสียบน้ำเกลือ, Ampule ยาฉีดที่
ไม่ใช่ยาปฏิชีวนะ Sterile water

ใส่กล่องกัน
ทะลุ

12. เฝือกสำหรับหุ้มแผลแบบปิด ไม่
สัมผัสเลือด หรือสารคัดหลั่ง
13. Vial ยาปฏิชีวนะ/Vial ยาทั่วไป, 
pigky bag และสายน้ำเกลือผสมยา
ปฏิชีวนะ ยกเว้นหัวเข็ม
14. หลอดไฟ, ถ่านไฟฉาย, แบตเตอรี่,
ปรอท, กระป๋องยาฆ่าแมลง, สเปรย์,
ภาชนะอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ให้ยาเคมี
บำบัด, ขวดทินเนอร์, ยารักษาโรคที่
หมดอายุ
15. Syringe ฉีดยาปฏิชีวนะ

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
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8. Mask, หมวกคลุมผม (disposable)
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2.2 การเคลื่อนย้ายและรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อ
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หลังจากจัดเก็บมูลฝอยติดเชื้อใส่ภาชนะรองรับแล้ว ขั้นตอนต่อไป คือ การเคลื่อนย้ายไป
พักเก็บกักในที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ เพื่อรอการขนย้ายไปกำจัดต่อไป ซึ่งต้องดำเนินการให้ถูก
สุขลักษณะดังนี้
2.2.1 ผู้ปฏิบัติงาน
1) ผู้ปฏิบัติงานที่ทำหน้าที่จัดเก็บและเคลื่อนย้ายมูลฝอยติดเชื้อ ต้องมีคุณสมบัติ
ดังนี้
ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้เกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อ โดยต้องผ่านการฝึกอบรม
การป้องกัน และระงับการแพร่เชื้อโรคอันตราย อันเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อตาม ประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรื่อง หลักสูตรการฝึกอบรมการป้องกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิด
จากมูลฝอยติดเชื้อ
2) ข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้ปฏิบัติงาน
• ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ได้แก่ ถุงมือยาง
หนา ผ้ากันเปื้อน ผ้าปิดปาก และรองเท้าพื้นยางหุ้มแข้ง ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน และขณะปฏิบัติ
งานหากสัมผัสกับมูลฝอยติดเชื้อให้ทำความสะอาดร่างกายหรือส่วนที่สัมผัสมูลฝอยติดเชื้อทันที
• ตรวจสอบมูลฝอยก่อนการเคลื่อนย้ายว่ามีรอยรั่วหรือไม่ คอถุงมีเชือกมัด
ไว้แน่น
• ขนย้ายตามเส้นทาง ตาราง เวลา ที่กำหนด ไม่หยุดหรือแวะพักระหว่าง         
ขนย้าย
• มีความระมัดระวังขณะขนย้าย ยกและวางถุงอย่างนุ่มนวล ห้ามโยน
• จับตรงคอถุง ห้ามอุ้มถุง
• เมื่อเสร็จภารกิจ ผู้ปฏิบัติงานต้องถอดเครื่องแต่งกายนำไปฆ่าเชื้ออย่าง        
ถูกวิธีและทำความสะอาดร่างกายทันที
• ควรแยกชุ ด ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านมู ล ฝอยติ ด เชื้ อ ออกจากชุ ด ปฏิ บั ติ ง านมู ล ฝอย
ประเภทอื่น
2.2.2 วิธีการเคลื่อนย้าย
1) ต้องกระทำทุกวัน ตามตารางเวลาที่กำหนด
2) ต้องเคลื่อนย้าย โดยใช้รถเข็นสำหรับเคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ
เท่านั้น
3) ต้องมีเส้นทางเคลื่อนย้ายที่แน่นอน และในระหว่างการเคลื่อนย้ายไปที่พัก
รวมมูลฝอยติดเชื้อ ห้ามแวะหรือหยุดพัก ณ ที่ใด
4) ต้องกระทำโดยระมัดระวัง ห้ามโยน หรือลากภาชนะ สำหรับบรรจุมูลฝอย         
ติดเชื้อ
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
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5) กรณีที่มีมูลฝอยติดเชื้อ หรือภาชนะบรรจุตกหล่นระหว่างทาง ห้ามหยิบด้วย
มือเปล่า ต้องใช้คีม หรือหยิบด้วยถุงมือยางหนา หากเป็นของเหลว ใช้ซับด้วยกระดาษแล้วนำ
กระดาษนั้นใส่ในภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อใบใหม่ และทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อที่บริเวณ
พื้นนั้นก่อนเช็ดถูตามปกติ
2.2.3 ลักษณะของรถเข็น สำหรับเคลื่อนย้ายมูลฝอยติดเชื้อ
1) ทำด้วยวัสดุที่ทำความสะอาดได้ง่าย ไม่มีมุมอันจะเป็นแหล่งหมักหมมของเชื้อ
โรค และสามารถทำความสะอาดด้วยน้ำได้
2) มีพื้นและผนังทึบ เมื่อจัดวางภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแล้ว ต้องปิดฝาให้
แน่นเพื่อป้องกันสัตว์และแมลงเข้าไป
3) มีข้อความสีแดงที่มีขนาดสามารถมองเห็นชัดเจน อย่างน้อยสองด้านว่า “รถเข็น
มูลฝอยติดเชื้อ ห้ามนำไปใช้ในกิจการอื่น”
4) ต้องมีอุปกรณ์ หรือเครื่องมือสำหรับใช้เก็บมูลฝอยติดเชื้อ ที่ตกหล่นระหว่าง
การเคลื่อนย้าย และอุปกรณ์หรือเครื่องมือ สำหรับใช้ทำความสะอาด และฆ่าเชื้อบริเวณที่มูลฝอย
ติดเชื้อตกหล่น ตลอดเวลาที่ทำการเคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ
2.2.4 ลักษณะของที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ
1) ลักษณะไม่แพร่เชื้อ และอยู่ในที่ที่สะดวกต่อการขนมูลฝอยติดเชื้อไปกำจัด
2) มีขนาดกว้างเพียงพอที่จะเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ ได้อย่างน้อย 2 วัน
3) พื้นและผนังต้องเรียบ ยกพื้นสูงเล็กน้อยเพื่อป้องกันน้ำท่วมและทำความ
สะอาดได้ง่าย
4) มีรางหรือท่อระบายน้ำทิ้ง เชื่อมต่อกับระบบบำบัดน้ำเสีย
5) มีลักษณะโปร่ง ไม่อับชื้น
6) มีการป้องกันสัตว์ แมลงเข้าไป มีประตูกว้างพอสมควร ตามขนาดของห้อง
หรืออาคาร เพื่อสะดวกต่อการปฏิบัติงาน และปิดด้วยกุญแจหรือปิดด้วยวิธีอื่น ที่บุคคลทั่วไป         
ไม่สามารถที่จะเข้าไปได้
7) มีข้อความเป็นคำเตือนที่มีขนาดสามารถเห็นได้ชัดเจนว่า”ที่พักรวมมูลฝอย   
ติดเชื้อ” ไว้ที่หน้าห้องหรือหน้าอาคาร
8) มีลานสำหรับล้างรถเข็นอยู่ใกล้ที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ และลานนั้นต้องมีราง
หรือท่อรวบรวมน้ำเสียจากการล้างรถเข็นเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย
9) ควรกำหนดเวลาในการนำมูลฝอยมาจัดเก็บในที่พักรวมให้สัมพันธ์กับการ          
นำไปบำบัด/กำจัด เพื่อไม่ให้เสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อโรค
10) ในกรณีที่เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไว้เกิน 7 วัน ที่พักรวมมูลฝอย        
ติดเชื้อต้องสามารถควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ที่ 10 องศาเซลเซียสหรือต่ำกว่า
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2.3 การบำบัด/กำจัดมูลฝอยติดเชื้อ โดยการทำลายเชื้อด้วยวิธีใช้ไอน้ำ
(Autoclaving or Steam sterilization)
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การใช้ไอน้ำในการทำลายเชื้อในมูลฝอยติดเชื้อเป็นการใช้ไอน้ำอิ่มตัวภายใต้ความดัน
เพื่อทำลายจุลินทรีย์ในมูลฝอย วิธีนี้เป็นการใช้ความชื้นความร้อนและความดันร่วมกันในการ
ทำลายเชื้อโรค ซึ่งเป็นวิธีที่ใช้ในการทำลายเชื้อในอุปกรณ์การแพทย์และยาตามสถานพยาบาล
2.3.1 หลักการทำลายเชื้อด้วยไอน้ำ
ในการทำลายเชื้อด้วยไอน้ำนั้น ภาชนะที่บรรจุมูลฝอยติดเชื้อจะถูกบรรจุเข้าไป
ภายในห้องบำบัดของตัวเครื่องซึ่งมีโครงสร้างเป็นโลหะทนความร้อนและความดัน เนื่องจากการ
ทำลายเชื้อด้วยไอน้ำที่อุณหภูมิสูง ดังนั้นในขั้นตอนแรกของการทำลายเชื้อจะต้องแทนที่
อากาศด้ ว ยไอน้ำก่อนซึ่งจะทำให้อุณ หภู มิ ภ ายในห้ อ งบำบั ด เพิ่ ม ขึ้ น ผลคื อ อุ ณ หภู มิ ข อง
มูลฝอยเพิ่มขึ้นจนอยู่ในสภาวะที่เพียงพอต่อการฆ่าเชื้อโรค เมื่อไอน้ำซึมผ่านเข้าสู่มูลฝอย
จะมีการถ่ายเทความร้อน อากาศจะถูกกำจัดจากห้องบำบัดอย่างสมบูรณ์ ต้องไม่มีอากาศ
เหลื อ อยู่ ภ ายในห้ อ งบำบั ด คื อ อยู่ ใ นสภาพไอน้ ำ อิ่ ม ตั ว ใต้ ค วามดั น ที่ เ หมาะสม ดั ง นั้ น
ประสิทธิภาพการบำบัดจะขึ้นอยู่กับความดันของไอน้ำที่ผ่านเข้าสู่มูลฝอย อุณหภูมิในห้อง
บำบัด และระยะเวลาที่ใช้ ดังนั้นการบำบัดมูลฝอยจึงสัมพันธ์กันทั้ง 3 ปัจจัย
ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ ได้แก่ อุณหภูมิ ความดัน    
และเวลาในการฆ่าเชื้อ นอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับ การแทรกผ่านของไอน้ำเข้าสู่มูลฝอย ขนาดและ
องค์ ป ระกอบมู ล ฝอย การกำจั ด อากาศออกจากห้ อ งบำบั ด ภาชนะบรรจุ มู ล ฝอย การใช้ ถุ ง
พลาสติกที่มีความต้านทานความร้อนในการบรรจุมูลฝอยจะขัดขวางการแทนที่ของอากาศใน        
ส่วนล่างและยังขัดขวางอัตราการหมุนเวียนของไอน้ำในห้องบำบัด   ดังนั้น การทำลายเชื้อด้วย        
ไอน้ ำ อาจต้ อ งมี ก ารคลายปากภาชนะให้ ไ อน้ ำ สามารถแทรกซึ ม /ทะลุ ท ะลวงเข้ า ในภาชนะได้           
แยกวัสดุที่ไม่เหมาะสมออก เพื่อให้เครื่องมีประสิทธิภาพในการทำลายเชื้อได้ดี ควรกำหนด
อุณหภูมิ ความดันและเวลาให้เหมาะสม
2.3.2 ลักษณะของมูลฝอยติดเชื้อที่เหมาะสมกับการบำบัดโดยวิธีใช้ไอน้ำ
1) วัสดุของมีคม เช่น เข็ม ใบมีด กระบอกฉีดยา หลอดแก้ว ภาชนะที่ทำด้วยแก้ว
สไลด์ และแผ่นกระจกปิดสไลด์
2) วัสดุซึ่งสัมผัสหรือสงสัยว่าจะสัมผัสกับเลือดเช่น สำลี ผ้าก๊อซ ผ้าต่างๆ และ
ท่อยาง ส่วนประกอบของเลือด ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเลือด สารน้ำจากร่างกายของมนุษย์หรือสัตว์
หรือวัคซีนที่ทำจากเชื้อโรคที่มีชีวิต
3) เชื้อและอาหารเลี้ยงเชื้อและวัสดุที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ และการวินิจฉัยที่
สัมผัสกับเชื้อทั้งทางตรงและทางอ้อมได้แก่เชื้อโรค อาหารเลี้ยงเชื้อ จานเลี้ยงเชื้อที่ใช้แล้วตลอดจน
เครื่องมือที่ใช้ในการถ่ายเชื้อและกวนเชื้อ
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

แนวทางการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ โดยเทคโนโลยี การทำลายเชื้อด้วยไอน้ำ ณ แหล่งกำเนิด

4) มูลฝอยทุกชนิดที่มาจากห้องรักษาผู้ป่วยติดเชื้อร้ายแรง เช่น ห้องแยกผู้ป่วย
ติดเชื้อร้ายแรงที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ ห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย เป็นต้น
5) วั ค ซี น ที่ ท ำจากเชื้ อ โรคที่ มี ชี วิ ต และภาชนะบรรจุ ได้ แ ก่ วั ค ซี น ป้ อ งกั น โรค
วัณโรค โรคโปลิโอ หัด หัดเยอรมัน โรคคางทูม ไข้รากสาดน้อยชนิดรับประทานได้ เป็นต้น
2.3.3 ลักษณะของมูลฝอยติดเชื้อที่ไม่เหมาะสมกับการบำบัดโดยวิธีใช้ไอน้ำ ได้แก่
1) ซากหรือชิ้นส่วนของมนุษย์หรือสัตว์ที่เป็นผลมาจากการผ่าตัด และการตรวจ
ชันสูตรศพหรือซากสัตว์และการใช้สัตว์ทดลอง เนื่องจากความหนาแน่นของมูลฝอยประเภทนี้จะ
ขัดขวางการผ่านเข้าไปของไอน้ำเข้าไปไม่ทั่วถึง
2) มูลฝอยที่เป็นกัมมันตรังสี สารละลายอินทรีย์ หรือสารเคมี มูลฝอยจากเคมี
บำบัด
2.3.4 การดำเนินการบำบัดมูลฝอยติดเชื้อ โดยวิธีใช้ไอน้ำ
1) ก่อนการบำบัดมูลฝอยติดเชื้อ โดยวิธีใช้ไอน้ำ ต้องแยกวัตถุที่ไม่เหมาะสมที่จะ
บำบัดมูลฝอยติดเชื้อ ด้วยวิธีใช้ไอน้ำออกก่อน
2) ภาชนะบรรจุมูลฝอย เมื่อนำเข้าเครื่องต้องขยับปากถุง หรือต้องเจาะรูให้           
ไอน้ ำ สามารถแทรกซึ ม เข้ า ไปได้ ไม่ ค วรเคลื่ อ นย้ า ยภาชนะที่ เ ปิ ด หรื อ เจาะรู แ ล้ ว ออกจาก          
เครื่องบำบัด เพื่อป้องกันการซึม หก ล้นของมูลฝอยให้ใส่ภาชนะรองหรือถาดรองอีกชั้นหนึ่ง
3) ต้องตรวจสอบความเรียบร้อยของเครื่องที่จะใช้  ก่อนใส่มูลฝอยทุกครั้ง
4) อุ ณ หภู มิ ที่ ใช้ ใ นการบำบั ด มู ล ฝอยต้ อ งไม่ น้ อ ยกว่ า 121 องศาเซลเซี ย ส          
และความดันไม่ต่ำกว่า 15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว เวลาที่ใช้ทั้งวัฏจักร ต้องไม่ต่ำกว่า 60 นาที           
(รอบการนึ่ ง ) ทั้ ง นี้ ขึ้ น กั บ ปริ ม าณมู ล ฝอยติ ด เชื้ อ และภาชนะบรรจุ ห ากมี ค วามหนาแน่ น มาก         
ต้องใช้เวลานานขึ้น
5) การทำลายเชื้อในมูลฝอยในขั้นแรก เกิดจากการที่ไอน้ำผ่านเข้าสู่มูลฝอย  
หลังจากนั้นมีการถ่ายเทความร้อน ตามด้วยวิธีนำความร้อน ดังนั้น จึงต้องปิดฝาเครื่องให้สนิท          
ทุกครั้ง  เปิดเครื่องเมื่อได้เวลาตามกำหนด และไม่มีความดันในเครื่องบำบัด
6) ต้องปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานหรือคู่มือมาตรฐานการทำงานอย่างเคร่งครัด
2.3.5 การตรวจสอบประสิทธิภาพการบำบัดมูลฝอยติดเชื้อ ด้วยวิธีใช้ไอน้ำ
1) การตรวจสอบสภาพการทำงานของเครื่อง ให้อยู่ในมาตรฐานทุกๆ 6 เดือน
2) การตรวจสอบประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อด้วย Bacillus Stearothermophilus
หรือ Bacillus subtilis
3) ต้องมีแผนสำรองสำหรับการบำบัด กรณีที่เครื่องไม่สามารถทำงานได้
4) ต้องมีการบันทึกการทำงานของเครื่อง เช่น วันและเวลาที่ใช้ การทำงานของ
เครื่องอุณหภูมิสูงสุดที่ใช้ความร้อน ชนิดและปริมาณของมูลฝอย สภาพของภาชนะบรรจุ เป็นต้น
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ตาราง 2-2 ข้อดีและข้อจำกัดของการบำบัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยไอน้ำ
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ข้อดี

ข้อจำกัด

• ปริมาตรของมูลฝอยลดลงพลาสติกบาง
ชนิดไม่เปลี่ยนสภาพ
• ดั ช นี ท างชี ว วิ ท ยา เพื่ อ การตรวจสอบ
คุณภาพการฆ่าเชื้อ ทดสอบได้ง่าย
• ดำเนิ น การง่ า ย เป็ น เทคโนโลยี ที่ รู้ แ ละ
สะดวกที่ใช้ในสถานพยาบาล
• สามารถกำจั ด สิ่ ง ปนเปื้ อ นในมู ล ฝอย   
สถานพยาบาลและเป็นวิธีที่เหมาะที่สุดใน
การกำจัดมูลฝอยห้องปฏิบัติการ
• ไม่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ

• ไม่ เ หมาะกั บ มู ล ฝอยบางชนิ ด เช่ น ไม่
สามารถบำบัดมูลฝอยอันตราย เภสัชภัณฑ์
และ cytotoxic
• ต้ อ งการหม้ อ ต้ ม น้ ำ เพื่ อ ผลิ ต ไอน้ ำ ใช้ ใ น
ห้ อ ง/ตู้ อ บ ซึ่ ง ต้ อ งมี ป ล่ อ งควบคุ ม การ
ระบายอากาศได้
• ต้ อ งมี ก ารแยกและเพิ่ ม เติ ม ในส่ ว นบรรจุ
ภัณฑ์มี่ใช้ในการฆ่าเชื้อ
• ก่อให้เกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์
• ประสิ ท ธิ ภ าพในการทำลายเชื้ อ แปรตาม
สภาพการดำเนินการ

2.3.6 หลักและแนวทางการการตรวจสอบเชื้อจุลินทรีย์ในมูลฝอยติดเชื้อด้วยไอน้ำ
มูลฝอยที่ผ่านการบำบัดด้วยไอน้ำแล้วควรนำไปกำจัดร่วมกับมูลฝอยทั่วไปอย่าง
ถูกหลักวิชาการ   ดังนั้น มูลฝอยต้องปราศจากเชื้อโรคและสามารถกำจัดร่วมกับมูลฝอยทั่วไปได้
โดยปกติควรทำลายเชื้อโรคให้หมด ดังนั้นเกณฑ์มาตรฐานทางชีวภาพจึงไม่ควรพบเชื้อโรคภายหลัง
การบำบัด ส่วนการตรวจสอบประสิทธิภาพนั้น เชื้อจุลินทรีย์ที่ทนสารเคมีมากกว่า จึงเป็นเชื้อ        
เป้าหมายในการตรวจสอบและเลือกใช้ Bacillus Stearothermophilus หรือ Bacillus subtilis
เป็นตัวตรวจสอบ
2.3.7 ปัญหามลพิษจากการบำบัดมูลฝอยติดเชื้อและแนวทางการแก้ไข
เนื่องจากน้ำทิ้งที่ออกมาจากการกำจัดที่อุณหภูมิสูง และน้ำจากการควบแน่นของ
ไอน้ำที่ผ่านมูลฝอยอาจมีค่า BOD และอุณหภูมิสูง ดังนั้นจึงไม่สามารถปล่อยสู่สิ่งแวดล้อมได้
โดยตรงต้องบำบัดก่อน สำหรับมลพิษทางอากาศอาจมีปัญหาเรื่องฝุ่นละอองจากการบดย่อย
ระบบจึงต้องติดตั้งเครื่องป้องกันหรือเครื่องกรองฝุ่น แต่ปัญหามลพิษทางอากาศไม่ชัดเจนเท่า      
เตาเผา
อย่างไรก็ตามหากนำการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ โดยเทคโนโลยีเตาเผามาเปรียบเทียบกับ
เทคโนโลยีทำลายเชื้อด้วยไอน้ำมาพิจารณาจะพบข้อแตกต่างกันที่สำคัญคือ เทคโนโลยีเตาเผาจะ
เป็นการทำลายเชื้อด้วยความร้อนแห้ง และเป็นแหล่งผลิต DIOXIN/FURAN และก๊าซพิษ ทำให้
หลายประเทศหยุดใช้งานเตาเผา ส่วนเทคโนโลยีทำลายเชื้อด้วยไอน้ำ จะเป็นการทำลายเชื้อด้วย
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ความร้อนผ่านไอน้ำ และทำลายเชื้อโรคได้หมด ปลอดภัยโดยไม่ก่อให้เกิด DIOXIN/FURAN และ
ก๊าซพิษ ดังตารางที่ 2-3

รายละเอียดการทำงาน
การทำลายเชื้อโรค

เตาเผา
ความร้อน

เครื่องทำลายเชื้อโรคด้วยไอน้ำ
ความร้อนผ่านไอน้ำ

760 – 1,200

แบบทั่วไป 120 - 140
แบบแรงดันสูง 200 - 230

แรงดันไอน้ำ (บาร์)

-

แบบทั่วไป 3 - 5
แบบแรงดันสูง 20 ++

การเปลี่ยนแปลงทาง
กายภาพ

มี

ไม่มี

ร้อยละ 15-20
ร้อยละ 10-15

ร้อยละ 100
ร้อยละ 40-60

อุปกรณ์เพิ่มเติม
สำหรับจัดการกากที่เหลือ

ไม่จำเป็น

เครื่องย่อยลดขนาด และตากแห้ง
(อาจจะไม่จำเป็น)

การกำจัดกากส่วนที่เหลือ

หลุมฝังกลบ

หลุมฝังกลบ

ใช้

ใช้

ระบบกำจัดอากาศเสีย

ต้องใช้

อาจไม่จำเป็น มีเฉพาะส่วนของ
หม้อไอน้ำหรือกำจัดกลิ่นบางจุด

ความคุ้มค่าในการลงทุน
เงินลงทุน

สูง

ต่ำ

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
(โดยเฉพาะเตาเผาที่ใช้
น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง)

สูง

ต่ำ

อุณหภูมิใช้งาน
(องศาเซลเซียส)

ปริมาณกากที่เหลือ
- โดยน้ำหนัก
- โดยปริมาตร

ระบบบำบัดน้ำเสีย

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
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ตารางที่ 2-3 ข้ อ มู ล การกำจั ด มู ล ฝอยติ ด เชื้ อ ด้ ว ยเทคโนโลยี เ ตาเผาเปรี ย บเที ย บกั บ
เทคโนโลยีการทำลายเชื้อด้วยไอน้ำ
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ตารางที่ 2-3 ข้ อ มู ล การกำจั ด มู ล ฝอยติ ด เชื้ อ ด้ ว ยเทคโนโลยี เ ตาเผาเปรี ย บเที ย บกั บ
เทคโนโลยีการทำลายเชื้อด้วยไอน้ำ (ต่อ)
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รายละเอียดการทำงาน
การบำรุงรักษา

อายุการใช้งาน
การยอมรับในต่างประเทศ

เตาเผา
สูง
(ต้องปิดซ่อมบำรุง
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง)

เครื่องทำลายเชื้อโรคด้วยไอน้ำ
ต่ำ
(เปลี่ยนอะไหล่ตามระยะเวลา
การใช้งาน)

ประมาณ 10-15 ปี

มากกว่า 20 ปี

เนื่องจากเป็นแหล่งผลิต
DIOXIN/FURAN และก๊าซ
พิษ ทำให้หลายประเทศ
หยุดใช้งานเตาเผา

ทำลายเชื้อโรคได้ ปลอดภัย 100%

ภาพลักษณ์ในการลดการ มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งมี
ผลกระทบต่อภาวะโลกร้อน

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
เกิดภาพลักษณ์ที่ดี

แนวทางการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ โดยเทคโนโลยี การทำลายเชื้อด้วยไอน้ำ ณ แหล่งกำเนิด

การแยกทิ้งขยะมูลฝอยติดเชื้อ ณ แหล่งกำเนิด

การคัดแยกมูลฝอยติดเชื้อออกจากมูลฝอยทั่วไป
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
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การคัดแยก ขยะ มูลฝอยติดเชื้อ
ณ จุดปฏิบัติงาน

แยกขยะมูลฝอยตามประเภทของวัสดุ

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

การแยกมูลฝอยติดเชื้อบรรจุลงภาชนะ (ถุงแดง)

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
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การเคลื่อนย้ายภายในโรงพยาบาล

ห้องพักขยะมูลฝอยรวมในโรงพยาบาล
18

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
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Autoclave ขนาดต่างๆ ที่นำมาใช้ทำลายเชื้อในขยะมูลฝอยติดเชื้อ

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
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Autoclave ขนาดต่างๆ ที่นำมาใช้ทำลายเชื้อในขยะมูลฝอยติดเชื้อ (ต่อ)

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

บทที่
การใช้งานและการบำรุงรักษา
เครื่องนึ่งทำลายเชื้อในมูลฝอยติดเชื้อ
3.1 การใช้งาน

ในหัวข้อนี้ เป็นการอธิบายการใช้งานเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรคในมูลฝอยติดเชื้อ อย่างปลอดภัย
และเป็นไปตามหลักการทางวิชาการ การปฏิบัติงานด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม และกฎข้อบังคับ       
ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
3.1.1 ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง (Associated Risks)
เครื่องนึ่งทำลายเชื้อ (Autoclave) มูลฝอยติดเชื้อ เป็นเครื่องนึ่งที่ใช้อุณหภูมิและ
ความดันสูง ซึ่งผู้ปฏิบัติงานมีความเสี่ยงอันตรายในเรื่องต่อไปนี้:
1) ความร้อนจากวัสดุอุปกรณ์ ผนังห้อง และประตูเครื่องนึ่ง
2) ไอน้ำร้อนที่หลงเหลือและสิ่งของที่นึ่งแล้วเสร็จในรอบการทำงาน
3) ของเหลวที่ต้มนึ่งและล้น กระเด็นกระจายในเครื่อง
4) อันตรายที่มือและแขน ขณะปิดประตู
5) อันตรายที่ลำตัว หากมีการระเบิดหรือได้รับไอร้อนกะทันหัน
3.1.2 การจัดการความเสี่ยง (Risk Management)
1) เครื่องต้องถูกตรวจสอบอย่างละเอียดทุก 3 เดือนและผ่านการตรวจทดสอบ
ด้วยสปอร์ทริปเป็นประจำ การตรวจสอบ การบริการซ่อมบำรุงต้องลงบันทึกแสดงผลไว้อย่าง
สม่ำเสมอในห้องปฏิบัติการ มีรายชื่อผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงาน การใช้งานเครื่องควรติดไว้บริเวณ
เครื่อง สามารถมองเห็นได้ชัดเจน
2) ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำการฝึกอบรมต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์การใช้เครื่อง
เป็นอย่างดีมาก่อน
3) ผู้เชี่ยวชาญต้องติดตามให้คำแนะนำแก่ลูกจ้างที่ถูกฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความ
มั่นใจก่อนการใช้งานเครื่องแต่ละเครื่อง
4) ต้องปฏิบัติตามเอกสารคู่มือการปฏิบัติงานและการใช้เครื่องอย่างเคร่งครัด
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
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5) ต้องสวมใส่ และใช้ชุดอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล ในขณะปฏิบัติงานนำเข้า
สิ่งของหรือขนสิ่งของออกจากเครื่อง
			 (1) ชุดป้องกันความร้อนลวกและไหม้
• ถุงมือฉนวนกันความร้อนยาวคลุมถึงข้อศอก
• รองเท้านิรภัยป้องกันอันตรายหัวแม่เท้า
			 (2) การฝึกอบรมการใช้งาน (Operator Instructions Training)
ผู้ปฏิบัติงานต้องผ่านการฝึกอบรม วิธีการใช้เครื่องนึ่งทุกขั้นตอน อย่าง
ครบถ้วน ปลอดภัย  รายชื่อผู้ใช้งานที่ผ่านการฝึกอบรมจะถูกขึ้นทะเบียนไว้ในรายงาน
			 (3) การเตรียมสิ่งของในการนึ่ง (Material Preparation)
• ต้องมั่นใจว่าสิ่งของนั้นสามารถใช้กับเครื่องนึ่งได้ ของเหลวหรือสิ่งที่
อาจจะปลดปล่อยละอองไอสารพิษ ไม่ควรนำมานึ่งทำลายเชื้อในเครื่อง
•  เครื่องแก้วอาจแตกร้าวเมื่อผ่านการนึ่งทำลายเชื้อ
•  การเตรียมห่อบรรจุสิ่งของให้เหมาะสม
- การทำปากถุงให้หลวมหรือคลายฝาปิดเป็นการช่วยให้ไอน้ำทะลุ
ทะลวงเข้ า ทำลายเชื้ อ ได้ การผู ก ปากถุ ง แน่ น จะขั ด ขวางไอน้ ำ              
ไม่สามารถเข้าทำลายเชื้อได้
- ภาชนะทุ ก ชนิ ด ควรถู ก ทำให้ ป ากภาชนะคลายออกเพื่ อ ให้ ไ อน้ ำ
เข้าไปฆ่าเชื้อได้
- ภาชนะบรรจุ ข องเหลวได้ ไ ม่ เ กิ น 2/3 ของภาชนะและคลายปาก
ภาชนะ
- ภาชนะบรรจุต้องทนความร้อน
- ของมีคมต้องใส่ในภาชนะที่ออกแบบกันการแทงทะลุ
- สิ่งของในห่อ ตะกร้า กล่อง ควรถูกปิดด้วยเทปทดสอบการผ่านการ
ทำลายเชื้อ
- การคลายปากภาชนะบรรจุเพื่อป้องกันการเพิ่มแรงดัน
- การเพิ่มน้ำลงในภาชนะบรรจุจะช่วยให้เพิ่มไอน้ำได้มากขึ้น
• การใส่สิ่งของลงในภาชนะอย่างปลอดภัยและไม่หกกระจาย
- สิ่งของแต่ละชิ้นควรใส่ในภาชนะสแตนเลส หรือภาชนะพลาสติก
สำหรับเครื่องนึ่ง เพื่อความสม่ำเสมอและง่ายต่อการขนถ่าย
- ภาชนะที่ใส่ของเหลว ถุงใส่จานเพาะเลี้ยงเชื้อ หรือสิ่งต่างๆ ที่ถูก
ความร้ อ นแล้ ว อาจรั่ ว ซึ ม ได้ ใ ห้ ใ ส่ ไว้ ใ นภาชนะรองรั บ (ถาดรอง)           
ในเครื่องนึ่งอีกชั้นหนึ่ง
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
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- ภาชนะรองรั บ (ถาดรอง)ต้ อ งใหญ่ เ พี ย งพอสำหรั บ บรรจุ สิ่ ง ของ
ทั้งหมดลงในเครื่อง
- ถุงที่ใส่ของนึ่งต้องไม่ผูกรัดจนไอน้ำไม่สามารถทะลุทะลวงเข้าไปได้
• ของที่ ป นเปื้ อ นเชื้ อ อั น ตรายหรื อ มู ล ฝอยติ ด เชื้ อ ต้ อ งติ ด ฉลากและ       
แยกบรรจุหรือใส่ในถุงนึ่งแยกและทำการนึ่งทันทีทันใดตามข้อกำหนดของการเก็บขน/บรรจุมูลฝอย
ติดเชื้อ
		 (4) การขนสิ่งของเข้าในเครื่องนึ่ง
• ใส่ถุงมือฉนวนกันความร้อน รองเท้านิรภัยกันอันตรายหัวแม่เท้า
• ใส่สิ่งของที่นึ่งเข้าในเครื่อง ห้ามใส่สิ่งของที่เข้ากันไม่ได้เข้าเครื่อง
• ห้ามใส่สิ่งของนึ่งเกินภาระเครื่อง ให้เหลือช่องว่างในห้องนึ่งเพื่อการ        
ไหลเวียนของไอน้ำ ถ้าจำเป็นต้องใส่ของนึ่งเต็มกำลังการนึ่ง ให้หลีกเลี่ยงการขัดขวางการไหลเวียน
ของอากาศ
• ปิดประตูห้องนึ่งและลงสลักประตูอย่างแน่นหนา
		
(5) การเดินระบบเครื่องนึ่ง
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าระดับน้ำสำหรับเครื่องนึ่งเต็ม (ห่างจากช่วงบนสุด
ประมาณ 1 นิ้ว) และถ้าไม่เต็ม เติมให้ได้ระดับ
• เลือกรอบการนึ่งให้เหมาะกับสิ่งที่นึ่ง (เช่น ของเหลว ของแห้ง ฯลฯ)
• ตั้งอุณหภูมิที่เหมาะสมในรอบการนึ่ง
• ปรับไปที่ “FILL” และรอจนกระทั่งน้ำไหลเข้าเครื่องจนได้ระดับ
• ปรับไปที่ “STERILIZE” และนำสิ่งของเข้าเครื่อง
• ปิดและลงสลักประตู
• รอบการนึ่ง 1 ครั้งประมาณ 40 นาที ถ้าเครื่องนึ่งเย็นต้องใช้เวลา
ประมาณ 20 นาทีในการอุ่นเครื่องหรืออุ่นเครื่องจากไอน้ำร้อนของรอบการนึ่งก่อนหน้าได้
• เมื่ อ รอบนึ่ ง เสร็ จ เครื่ อ งปรั บ ไปที่ “VENT” จนความดั น ลดลง           
ความร้อนอยู่ในระดับที่ไม่สูงมาก
• ปิดเครื่อง “POWER OFF”
• คู่มือการใช้เครื่องนึ่งควรจัดไว้บริเวณที่ตั้งเครื่องนึ่ง
		 (6) การนำสิ่งของออกจากเครื่องนึ่ง
• ใส่ถุงมือฉนวนกันความร้อนและรองเท้านิรภัยกันอันตรายหัวแม่เท้า
• ต้องแน่ใจว่าความดันในห้องนึ่งลดลงอยู่ที่ ‘0’ ก่อนเปิดประตู
• การสวมถุงมือ การยืนด้านหลังประตูและการเปิดประตูไม่เกิน 1 นิ้ว
(2.5 ซม.) เพื่อการปลดปล่อยไอน้ำร้อนทีละน้อย การลดความดันในของเหลวและการคงสภาพ
ปกติของภาชนะเป็นมาตรการป้องกันไว้ล่วงหน้า
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• การปล่อยให้สิ่งของที่นึ่งอยู่ในห้องนึ่ง 10 นาที เพื่อให้ไอน้ำร้อนจางลง
และหลีกเลี่ยงจากไอของเหลวที่นึ่ง เป็นการลดความเสี่ยงอันตรายแก่ผู้ปฏิบัติงาน
• ห้ามเขย่าภาชนะที่บรรจุของเหลวที่ร้อนมากหรือเปิดฝาออกก่อนนำ
สิ่งของที่ผ่านการนึ่งออกมา
• หลั ง จากนำสิ่ ง ของออกจากเครื่ อ งนึ่ ง ให้ ว างที่ พื้ น ที่ ที่ บ่ ง บอกอย่ า ง
ชัดเจนว่าเป็นสิ่งของร้อนรออุณหภูมิปรับลดเท่าอุณหภูมิห้อง
• ปิดประตูเครื่อง
		
(7) การลงบันทึก (Autoclave Log)
• ต้องจดบันทึกการใช้เครื่องนึ่งลงในสมุดบันทึกทุกครั้ง เพื่อนำไปใช้ใน
การกำหนดระยะเวลาการให้บริการบำรุงรักษาเครื่อง และรายงานการเกิดอุบัติเหตุและ/หรือ             
ข้อบกพร่องผิดพลาด
• การจดบันทึกการใช้เครื่องนึ่งทุกครั้ง ควรบันทึกไว้ด้านบนของเครื่อง
• การจดบันทึกควรประกอบด้วยชื่อผู้ปฏิบัติงาน วันที่ เวลาและระยะ
เวลาที่ใช้เครื่อง
		
(8) การดูแลรักษาและซ่อมบำรุง
• ห้ามผู้ปฏิบัติงานใช้เครื่องนึ่งที่ขาดการซ่อมเป็นอย่างดี
• ห้ามผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ใช้งานเครื่องนึ่งซ่อมเครื่องนึ่ง
• รายงานเครื่องไม่ทำงาน/ทำงานผิดปกติต่อหัวหน้าหน่วยรับผิดชอบ/
หน่วยซ่อมบำรุง
• เครื่ อ งนึ่ ง ถู ก ปรั บ ปรุ ง /ซ่ อ มแซม/แก้ ไขโดยใครให้ ร ะบุ ชื่ อ -นามสกุ ล                 
ผู้ทำหน้าที่ซ่อมบำรุง/ช่างเทคนิค
		
(9) แผนป้องกันอุบัติเหตุ (CONTINGENCY PLAN)
				 อุปกรณ์ไม่ทำงาน
• ถ้าเครื่องนึ่งทำงานผิดไปจากปกติ อย่าพยายามจำกัดปัญหาไว้ ให้       
ติดประกาศไว้ที่ตัวเครื่อง ซึ่งไม่ควรใช้งานจนกว่าปัญหาได้รับการตรวจพบและแก้ไขให้ถูกต้อง
• จดบั น ทึ ก ปั ญ หาของเครื่ อ งนึ่ ง ลงในสมุ ด บั น ทึ ก และติ ด ต่ อ หั ว หน้ า
หน่วยที่รับผิดชอบ หรือ ผู้รับผิดชอบการทำแผนป้องกันอุบัติเหตุ เพื่อรายงานปัญหาที่เกิดขึ้น
• เครื่ อ งนึ่ ง ต้ อ งถู ก ซ่ อ มโดยช่ า งผู้ ที่ มี ห น้ า ที่ แ ละผ่ า นการรั บ รองความ
สามารถเท่านั้น
				 การตอบโต้อุบัติการณ์ (Incident response)
• ทุกเหตุการณ์ต้องถูกรายงานถึงหัวหน้าหน่วยรับผิดชอบ/หน่วยตอบโต้
อุบัติเหตุ
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3.2 การบำรุงรักษาและการสอบเทียบเครื่องนึ่งทำลายเชื้อ

การใช้ ง านเครื่ อ งนึ่ ง ฆ่ า เชื้ อ โรคในมู ล ฝอยติ ด เชื้ อ ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเป็ น ไปตาม
มาตรฐานที่กำหนด จะต้องเข้าใจแนวทางบำรุงรักษา ตรวจสอบ และสอบเทียบเครื่องนึ่งทำลาย
เชื้อ (Autoclave) ซึ่งต้องดำเนินการตามคู่มือการใช้เครื่องนึ่งทำลายเชื้อจากผู้ผลิต (Operating
Manual) และมาตรฐานการปฏิบัติงาน วิธีการใช้เครื่องนึ่งทำลายเชื้อของแต่ละเครื่อง
3.2.1 วิธีดำเนินการ (Procedures)
(1) อุปกรณ์และสารเคมี (Equipment and Reagents)
• แถบกระดาษทดสอบ (Autoclave tape)
• แถบทดสอบทางเคมี (Chamical indicator strip)
• หลอดทดสอบทางชีวภาพ (Biological indicator vial) หรือแถบทดสอบทาง
ชีวภาพ (Biological indicator strip)
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
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• ถ้ามีการบาดเจ็บเกิดขึ้นต้องตามหน่วยปฐมพยาบาล หรือหน่วยแพทย์
ตามความจำเป็น  โดยโทรศัพท์ติดต่อเบอร์ฉุกเฉินเฉพาะสำหรับพื้นที่
• ถ้าเสื้อผ้าเปียกชุ่มด้วยน้ำร้อน/ไอน้ำร้อน ให้ถอดเสื้อผ้าออก และ
ประคบส่วนที่บาดเจ็บด้วยน้ำเย็น
• ติดประกาศบนเครื่องนึ่งบ่งบอกว่าไม่ใช้เครื่องจนกว่าสาเหตุการเกิด
อุบัติการณ์ถูกพิจารณาออกกฎระเบียบ ขั้นตอนการป้องกันอุบัติการณ์ที่คิดว่ามีความปลอดภัย
สำหรับผู้ปฏิบัติงานในอนาคต
• รายชื่อผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมเพื่อช่วยเหลือปฐมพยาบาลควรถูกส่งมาไว้
ในห้องปฏิบัติการ
				 การทำความสะอาดสิ่งที่หกล้นเครื่อง
• สิ่งที่หกล้นอาจพบได้จากการต้มนานเกินไปหรือเกิดจากภาชนะบรรจุ       
ที่แตกร้าว
• ห้ามผู้ปฏิบัติงานใช้เครื่องนึ่งจนกว่าสิ่งที่หกล้นได้ถูกทำความสะอาดแล้ว
• ผู้ปฏิบัติงานมีหน้าที่ในการทำความสะอาดสิ่งที่หกล้นเครื่องนึ่ง ดูดซับ
หรือเก็บสิ่งที่หกล้นเครื่องด้วยกระดาษเช็ดมือ รอจนเครื่องและสิ่งของมีอุณหภูมิห้อง ดำเนินการ
ทำความสะอาดและกำจัดสิ่งที่หกล้นตามระเบียบวิธีปฏิบัติในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยของ          
สารเคมี (MSDS : Materials Safety Data Sheet)
• เครื่ อ งแก้ ว ที่ แ ตกต้ อ งถู ก กำจั ด อย่ า งเหมาะสมในถั ง กำจั ด แก้ ว แตก     
ทรงกระบอก
• จดบันทึกสิ่งที่หกล้นและขั้นตอนการทำความสะอาดลงในสมุดบันทึก
เฉพาะของเครื่อง
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• เทอร์โมมิเตอร์ หรือเทอร์โมคัปเปิ้ลที่มีใบรับรองผลการสอบเทียบที่สอบ
กลับไปยังมาตรฐานแห่งชาติ หรือมาตรฐานสากล
• กรดน้ำส้มสายชูความเข้มข้นประมาณ 1%
(2) การตรวจสอบ (Check)
• การกระจายความร้อนภายในเครื่อง
ผู้ดำเนินการ
: ผู้รับผิดชอบหรือช่างเทคนิค
ความถี่
: เดือนละ 1 ครั้ง หรือตามความเหมาะสมของการใช้งาน
อุปกรณ์และสารเคมี : แถบกระดาษทดสอบ (Autoclave tape)
วิธีการ
: ติดกระดาษทดสอบบนวัตถุที่ต้องการนึ่งทำลายเชื้อ
: เปิดเครื่องทำงานตามคู่มือการใช้เครื่อง จนครบกำหนด
ตามปกติ
: ตรวจสอบสีบนกระดาษทดสอบ
การประเมินผล
: เมื่อผ่านความร้อนแถบกระดาษทดสอบ จะเปลี่ยนสีตาม
						 ข้อกำหนดของสีที่ระบุ โดยผู้ผลิต (โดยทั่วไปจะเปลี่ยน
จากไม่มีสีเป็นสีดำ) และมีความเข้มข้นของสีสม่ำเสมอ
เท่ากันทุกชิ้น  กระดาษที่นำมาติดทดสอบ
• การตรวจสอบอุณหภูมิด้วยแถบทดสอบทางเคมี
ผู้ดำเนินการ
: ผู้รับผิดชอบหรือช่างเทคนิค
ความถี่
: เดือนละ 1 ครั้ง หรือตามความเหมาะสมของการใช้งาน
อุปกรณ์และสารเคมี : แถบกระดาษทดสอบ (Autoclave tape)
วิธีการ
: นำแถบทดสอบทางเคมีห่อด้วยผ้าสะอาด ใส่ลงในช่วง
กลางของเครื่องนึ่งทำลายเชื้อ
: เปิดเครื่องทำงานตามคู่มือการใช้เครื่อง จนครบกำหนด
ตามปกติ
: ตรวจสอบสีบนกระดาษทดสอบ
การประเมินผล
: ผู้รับผิดชอบหรือช่างเทคนิค
: เปรียบเทียบสีบนกระดาษทดสอบทางเคมีกับตารางสี
						 ที่ระบุโดยผู้ผลิต
• การตรวจสอบไร้เชื้อ
ผู้ดำเนินการ
: ผู้รับผิดชอบหรือช่างเทคนิค
ความถี่
: เดือนละ 1 ครั้ง หรือตามความเหมาะสมของการใช้งาน
อุปกรณ์และสารเคมี : หลอดทดสอบทางชีวภาพ (Biological indicator vial) 
						 หรือแถบทดสอบทางชีวภาพ (Biological indicator strip)
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

: นำแถบหรือหลอดทดสอบทางชีวภาพที่เตรียมจากสปอร์
ของเชื้อ Bacillus Stearothermophilus ห่อด้วยผ้าสะอาด
ใส่ลงในช่วงกลางของเครื่องนึ่งทำลายเชื้อ
: เปิดเครื่องทำงานตามปกติ จนครบกำหนดเวลาที่เครื่อง
ทำลายเชื้อทำงานตามข้อกำหนดของเครื่อง
: นำหลอดทดสอบทางชีวภาพ ที่บรรจุสปอร์ผสมกับอาหาร
					
เลี้ยงเชื้อ ซึ่งส่วนใหญ่คือ Soybean Casein Digest 
Medium  ที่บรรจุอยู่ในหลอดเดียวกัน
: บ่มเพาะเชื้อที่อุณหภูมิ 55-60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา
24 ชั่วโมง หรือตามที่ระบุโดยผู้ผลิต
การประเมินผล
: ถ้าเครื่องนึ่งทำลายเชื้อทำงานไม่สมบูรณ์ โดยทั่วไป
หลอดทดสอบที่นำไปบ่มเพาะเชื้อที่อุณหภูมิ 55-60
องศาเซลเซียสนั้น จะมีการเปลี่ยนสีจากสีม่วงเป็นสี
เหลืองหรือสีอื่นตามที่ระบุโดยผู้ผลิต
: ถ้าเครื่องนึ่งทำลายเชื้อทำงานสมบูรณ์ คือสามารถ
ทำลายเชื้ อ หรื อ ไร้ เชื้ อ ได้ ทั้ ง หมด โดยทั่ ว ไปหลอด
ทดสอบที่นำไปบ่มเพาะเชื้อที่อุณหภูมิ 55-60 องศา
เซลเซียสนั้นจะไม่มีการเปลี่ยนสี
(3) การสอบเทียบ (Calibration) การวัดความแม่นของอุณหภูมิที่อ่านได้ที่จุด
อุณหภูมิที่ใช้งาน
ผู้ดำเนินการ
: ผู้รับผิดชอบหรือช่างเทคนิค
ความถี่
: ปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อเครื่องมือผิดปกติ
อุปกรณ์และสารเคมี : เทอร์โมมิเตอร์หรือเทอร์โมคัปเปิ้ลที่มีใบรับรองผลการ
สอบเที ย บที่ ส อบกลั บ ไปยั ง มาตรฐานแห่ ง ชาติ ห รื อ
มาตรฐานสากล
วิธีการ
: ติ ด ตั้ ง เทอร์ โ มมิ เ ตอร์ ห รื อ เทอร์ โ มคั ป เปิ้ ล ตรงจุ ด
กึ่งกลางภายในเครื่องนึ่งทำลายเชื้อ
: เปิ ด เครื่ อ งนึ่ ง ทำลายเชื้ อ ให้ ท ำงานตามปกติ ที่ 121
องศาเซลเซียส ความดัน 15 ปอนด์ต่อตารางนิ้วหรือ
1.1 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรเป็นเวลา 120 นาที

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

แนวทางการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ โดยเทคโนโลยี การทำลายเชื้อด้วยไอน้ำ ณ แหล่งกำเนิด

วิธีการ
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: บันทึกอุณหภูมิที่อ่านได้จากเครื่อง และอุณหภูมิที่อ่าน
ได้จากเทอร์โมมิเตอร์หรือเทอร์โมคัปเปิ้ล หลังเครื่อง
ปิด 15 นาที และบันทึกไม่น้อยกว่า 5 ครั้ง โดยมีระยะ
เวลาห่างกันนาน 15 นาที
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(4) การบำรุงรักษา
(4.1)  การรักษาความสะอาดในเครื่องนึ่งทำลายเชื้อ
ผู้ดำเนินการ
: ผู้รับผิดชอบ
ความถี่
: ทุกครั้งที่ใช้งาน
อุปกรณ์และสารเคมี : กรดน้ำส้มสายชูความเข้มข้นประมาณ 1%
วิธีการ
: ตรวจสอบความสะอาดของน้ ำ ภายในเครื่ อ งเสมอ        
ไม่ ค วรใช้ ข องเหลว หรื อ สารละลายอื่ น เป็ น ตั ว นำ  
ความร้อนแทนน้ำ
: กรณีที่มีตะกรันจับบนแผ่นหรือขดลวด ที่ให้ความร้อน
หรือภายในเครื่องนึ่งใช้กรดน้ำส้มสายชูความเข้มข้น
ประมาณ 1% ใส่ลงไปแล้วต้มเพื่อให้ตะกรันละลาย
หรือขัดอย่างเบาๆ แล้วล้างด้วยน้ำสะอาด การรักษา
ความสะอาดทั่วไปและทำความสะอาด คราบตะกรัน
ภายในเครื่องนึ่งทำลายเชื้อ
(4.2)  ตรวจประสิทธิภาพของการทำงานของลิ้นนิรภัย (Safety Valve)
ผู้ดำเนินการ
: ผู้รับผิดชอบ
ความถี่
: เดือนละ 1 ครั้ง หรือเมื่อเครื่องมือผิดปกติ
อุปกรณ์และสารเคมี : ไม่มี
วิธีการ
: ทำความสะอาดลิ้นนิรภัย โดยเปิดเครื่องนึ่งให้ทำงาน
ตามปกติจนความดันเริ่มขึ้นสูงจึงเปิดสิ้นนรภัย แรงดัน
ของไอน้ำ จะดันสิ่งสกปรกที่ติดอยู่หลุดออกมา ต้อง
ระวังอย่าให้ไอน้ำพุ่งใส่ใบหน้า
: การตรวจสอบลิ้ น นิ ร ภั ย กรณี ลิ้ น นิ ร ภั ย ทำด้ ว ยยาง
คุณภาพของยางอาจจะเสื่อมภายใน 6 เดือน
(4.3)  ตรวจสอบลิ้นระบายความดัน (Exhauest valve)
ผู้ดำเนินการ
: ผู้รับผิดชอบ
ความถี่
: เดือนละ 1 ครั้ง และเมื่อพบความสกปรกหรือเมื่อ
เครื่องมือมีปัญหา
อุปกรณ์และสารเคมี : ไม่มี
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

: ทำความสะอาดเครื่ อ งนึ่ ง ทำลายเชื้ อ ที่ มี ลิ้ น ระบบ
ความดันอยู่ด้านข้างเครื่องไม่ให้มีฝุ่น สิ่งสกปรก เช่น
เศษสำลี เศษแก้ว สนิม หรือวุ้นติดตันอยู่
(4.4)  ตรวจฝาเครื่องนึ่ง
ผู้ดำเนินการ
: ผู้รับผิดชอบ/ผู้ใช้
ความถี่
: ทุก 6 เดือน หรือเมื่อเครื่องมีปัญหา
อุปกรณ์และสารเคมี : น้ำมันหล่อลื่น
วิธีการ
: ตรวจสอบฝาเครื่องนึ่งและขอบยางโดยรอบฝา อาจมี
รอยรั่วหรือเสื่อมสภาพ
3.2.2 การบันทึกข้อมูลและเอกสารการใช้ (Records and Documents)
(ตามตัวอย่างแบบบันทึกแนบท้าย)
3.2.3 รายละเอียดอื่นๆ (Supplementary notes)
(1) ปัญหาและแนวทางแก้ไข
หากไม่ ป รากฎใน คู่ มื อ การใช้ เ ครื่ อ งนึ่ ง ทำลายเชื้ อ จากผู้ ผ ลิ ต (Operating
Manual) หรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน วิธีการใช้เครื่องนึ่งทำลายเชื้อของแต่ละเครื่อง ให้ติดต่อ        
ผู้แทนจำหน่ายหรือผู้ผลิต
(2) การติดตั้งเครื่องนึ่งทำลายเชื้อ
ให้ติดต่อผู้แทนจำหน่ายหรือผู้ผลิต
(3) ข้อควรระวังในการใช้เครื่อง
หากไม่ ป รากฎใน คู่ มื อ การใช้ เ ครื่ อ งนึ่ ง ทำลายเชื้ อ จากผู้ ผ ลิ ต (Operating
Manual) หรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน วิธีการใช้เครื่องนึ่งทำลายเชื้อของแต่ละเครื่อง ให้ติดต่อ         
ผู้แทนจำหน่ายหรือผู้ผลิต

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
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วิธีการ
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ตัวอย่างแบบบันทึกการตรวจสอบอุณหภูมิ ด้วยแถบทดสอบทางเคมี
รหัสครุภัณฑ์.................

แนวทางการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ โดยเทคโนโลยี การทำลายเชื้อด้วยไอน้ำ ณ แหล่งกำเนิด

เครื่องนึ่งทำลายเชื้อ
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วัน เดือน ปี
.........

การตรวจสอบ

ลงนามผู้ตรวจสอบ

อุปกรณ์และสารเคมี (Chemical indicator strip) บริษัท........

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

หมายเหตุ

รุ่นที่........

ตัวอย่างแบบบันทึกการสอบเทียบ การวัดความแม่นของอุณหภูมิที่อ่านได้
ที่จุดอุณหภูมิที่ใช้งาน

ค่าอุณหภูมิ ค่าอุณหภูมิ
ลงนาม
วัน เดือน ปี ครั้งที่ อ่านจาก
อ่านจาก
ผู้สอบเทียบ
เครื่อง themocouple
.....

1

117

119

...

						

						

หมายเหตุ
บันทึกจำนวนไม่น้อยกว่า 5 ครั้ง
โดยมีระยะเวลาห่างกัน 15 นาที
- การคำนวณ
T ที่อ่านได้จากเครื่องนึ่งทำลายเชื้อ
= (Tสูงสุด+Tต่ำสุด)/2
T ที่อ่านได้จากเทอร์โมคัปเปิ้ล
= (Tสูงสุด+Tต่ำสุด)/2
- การประเมินผล
ความแตกต่างของ T ที่อ่านได้
จากเครื่องนึ่งทำลายเชื้อกับ T ที่
อ่านได้จากเทอร์โมคัปเปิ้ล ไม่เกิน
+ 2.5 องศาเซลเซียส

Reference Standard (Thermocouple)
การหาค่าอุณหภูมิ
อุณหภูมิที่อ่านได้จากเครื่องนึ่งทำลายเชื้อ = (121+117)/2 = 119.5 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิที่อ่านได้จากเทอร์โมคัปเปิ้ล
= (120+117)/2 = 119 องศาเซลเซียส
ความแตกต่างของ T ที่อ่านได้จากเครื่องนึ่งทำลายเชื้อกับ T ที่อ่านได้จากเทอร์โมคัปเปิ้ล
= 119.5-119 = 0.5 องศาเซลเซียส
ผลการประเมิน : อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้เพราะไม่เกิน + 2.5 องศาเซลเซียส

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
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ตัวอย่างแบบบันทึกการบำรุงรักษาประจำ
รหัสครุภัณฑ์.................

แนวทางการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ โดยเทคโนโลยี การทำลายเชื้อด้วยไอน้ำ ณ แหล่งกำเนิด

เครื่องนึ่งทำลายเชื้อ
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วัน เดือน ปี

Parameter
ที่ตรวจสภาพ

ผลการตรวจ

ลงนาม
ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ

รายนามผู้ถือเอกสารควบคุม
(Controlled Copy List)
1. (นาย/นาง/นางสาว) .............................................................................................................
2. ...........................................................................................................................................
3. ...........................................................................................................................................

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
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1 ผ่านการฝึกอบรมและมีคู่มือการใช้งาน

2 สวมชุดป้องกันภัยส่วนบุคคล
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
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แนวทางการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ โดยเทคโนโลยี การทำลายเชื้อด้วยไอน้ำ ณ แหล่งกำเนิด

3 เตรียมสิ่งของในการนึ่ง

4 ขนสิ่งของเข้าในเครื่องนึ่ง
34

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

แนวทางการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ โดยเทคโนโลยี การทำลายเชื้อด้วยไอน้ำ ณ แหล่งกำเนิด

5 เดินระบบเครื่องนึ่ง

6 นำสิ่งของออกจากเครื่องนึ่ง

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
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แนวทางการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ โดยเทคโนโลยี การทำลายเชื้อด้วยไอน้ำ ณ แหล่งกำเนิด

ขยะมูลฝอย
ที่ผ่านการ
Autoclave แล้ว
ถูกนำไปขาย

อุปกรณ์ (Equipment and Reagents) ในการทดสอบ/ตรวจสอบประสิทธิภาพ
เครื่องนึ่งไอน้ำ (Autoclave)

อุปกรณ์ทดสอบการกระจายความร้อนของ
เครื่องนึ่งไอน้ำ (AUTOCLAVE)

หลอดทดสอบ (SPORE TEST)
ก่อนนึ่งมูลฝอยติดเชื้อด้วย
เครื่องนึ่งไอน้ำ (AUTOCLAVE)

กล่องทดสอบ (SPORE TEST)
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แถบกระดาษทดสอบการกระจายความร้อน
(AUTOCLAVE TAPE) ของเครื่องนึ่งไอน้ำ (AUTOCLAVE)

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

หลอดทดสอบ (SPORE TEST)
เปลี่ยนสีเป็นเหลืองหลังนึ่งมูลฝอย
ติดเชื้อด้วยเครื่องนึ่งไอน้ำ
(AUTOCLAVE)

บทที่
ระบบการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
ในประเทศไทย
4.1 การดำเนินงานที่ผ่านมา

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) มีอำนาจ
หน้ า ที่ ใ นการกำจั ด สิ่ ง ปฏิ กู ล และมู ล ฝอยที่ เ กิ ด ในเขตท้ อ งถิ่ น โดยที่ “มู ล ฝอย” มี ค วามหมาย
ครอบคลุมถึงมูลฝอยติดเชื้อด้วย ประกอบกับกระทรวงสาธารณสุขได้ออกกฎกระทรวงว่าด้วยการ
กำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 กำหนดห้ามถ่ายเท ทิ้งมูลฝอยติดเชื้อในที่สาธารณะ โดยให้ อปท.
เช่น กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา เทศบาลนครและเทศบาลเมืองต่างๆ ควบคุมดูแล บริหาร
จัดการและจัดให้มีสถานที่กำจัดมูลฝอยติดเชื้อ และต้องจัดให้มีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อให้แก่
สถานบริการการสาธารณสุขทั้งของรัฐและเอกชนในพื้นที่ และกำหนดให้สถานบริการฯดำเนินการ
จัดการมูลฝอยติดเชื้อที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมอย่างถูกต้อง ในขณะที่ อปท.ที่มีระบบกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ
ด้วยเตาเผาขนาดใหญ่ และมีความสามารถในการเผากำจัดได้อีกมาก ได้แก่ กรุงเทพมหานคร
เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เทศบาลนคร
เชียงใหม่ เทศบาลนครพิษณุโลก เทศบาลนครหาดใหญ่ เทศบาลนครยะลา เทศบาลนครขอนแก่น
เทศบาลนครอุดรธานี เทศบาลนครสมุทรสาครและเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี แต่พบปัญหาอุปสรรค
ในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ โดยส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากการขาดแคลนงบประมาณ ไม่สามารถ
จัดเก็บค่าธรรมเนียมได้ ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญด้านการบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
เกิดปัญหาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และการร้องเรียนเรื่องเหตุเดือดร้อนรำคาญ
สถานบริการการสาธารณสุข เช่น โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาล
ชุมชน ซึ่งสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งสังกัด         
กรมอนามัย รวมจำนวน 832 แห่ง ส่วนใหญ่ส่งมูลฝอยติดเชื้อให้บริษัทเอกชนนำไปกำจัดภายนอก
โรงพยาบาล คิดเป็นร้อยละ 60 เผาด้วยเตาเผาในโรงพยาบาล คิดเป็นร้อยละ 29.66 ส่งให้       
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
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แนวทางการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ โดยเทคโนโลยี การทำลายเชื้อด้วยไอน้ำ ณ แหล่งกำเนิด
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำจัดคิดเป็นร้อยละ 8.28 การส่งมูลฝอยติดเชื้อออกไปกำจัดภายนอก
โรงพยาบาล ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะโรงพยาบาลที่มีเตาเผามูลฝอยติดเชื้อแต่ไม่สามารถเผากำจัด         
เองได้ในโรงพยาบาล เนื่องจากปัญหาการร้องเรียนจากชุมชนรอบโรงพยาบาล และค่าเชื้อเพลิง       
ในการเผากำจัดราคาแพง เตาเผาชำรุดไม่ได้รับการซ่อมแซม ประกอบกับการส่งมูลฝอยติดเชื้อ
ออกไปกำจัดภายนอกโรงพยาบาลเสียค่าใช้จ่ายไม่มากกว่าการเผากำจัดเอง ปัจจุบันมีเอกชนที่รับ
กำจั ด มู ล ฝอยติ ด เชื้ อ ด้ ว ยเตาเผา ซึ่ ง มี ส ถานที่ ตั้ ง เตาเผาอยู่ ใ นพื้ น ที่ จั ง หวั ด สมุ ท รปราการ
พระนครศรีอยุธยา นครสวรรค์ ฯลฯ
สำหรับการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ โดยเทคโนโลยีทำลายเชื้อด้วยไอน้ำเป็นเทคโนโลยีที่มา
จากญี่ปุ่น และยุโรปหรืออเมริกา ซึ่งมีวิธีการในการทำงานในลักษณะเดียวกัน แต่ต่างกันที่แรงดัน
ในการใช้งานและลักษณะการกวนหรือหมุนเพื่อให้ไอน้ำสัมผัสกับมูลฝอยติดเชื้อ ซึ่งเทคโนโลยีนี้มี
ใช้งานมาเป็นระยะเวลานานแล้ว แต่ในประเทศไทยอาจใช้เฉพาะในงานที่เกี่ยวกับการทำความ
สะอาดเครื่องมือแพทย์และเครื่องมือในห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ต่างๆ ซึ่งมีโรงพยาบาล
เอกชนเพียงแห่งเดียวที่นำเทคโนโลยีทำลายเชื้อด้วยไอน้ำ (Autoclave) มาใช้ฆ่าเชื้อมูลฝอยติดเชื้อ
และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำไปจัดการต่อตามวิธีการกำจัดขยะทั่วไป
การดำเนินการทำลายเชื้อโรคด้วยไอน้ำ จะต้องดำเนินการกำกับการทำงานของระบบให้
ได้ตามมาตรฐานในกฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 และประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการการตรวจสอบ มาตรฐานทางชีวภาพในการกำจัดมูลฝอย
ติ ด เชื้ อ พ.ศ. 2546 โดยมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพที่ ส ามารถทำลายเชื้ อ บั ค เตรี เชื้ อ รา ไวรั ส ปาราสิ ต          
ในมูลฝอยติดเชื้อได้หมด โดยอาศัยวิธีการตรวจวิเคราะห์ เชื้อบะซิลลัส สะเทียโรเธอร์ฟิลลัส
(Bacillus Stearothermophilus) หรือ เชื้อบะซิลลัส ซับทิลิส (Bacillus Subtilis) โดยทั่วไปการดำเนิน
การทำลายเชื้อโรคด้วยไอน้ำ อาจแบ่งได้ 2 ลักษณะ ตามวิธีการใช้งาน ดังนี้
(1) เครื่ อ งทำลายเชื้ อ โรคด้ ว ยไอน้ ำ แบบทั่ ว ไป ที่ ใช้ แ พร่ ห ลายในยุ โรปหรื อ อเมริ ก า        
เป็นรูปแบบที่มีการใช้มานาน จะเป็นแบบที่ใช้แรงดันไอน้ำประมาณ 5-7 บาร์ ที่อุณหภูมิไอน้ำ
ประมาณ 150 – 160 องศาเซลเซียส ซึ่งอุณหภูมิดังกล่าว สามารถทำลายเชื้อโรคในมูลฝอยติดเชื้อ
ได้ แต่ไม่สามารถทำให้ขนาดของมูลฝอยเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอาจต้องมีการใช้เครื่องย่อยมูลฝอยให้
เป็นชิ้นเล็กก่อน เพื่อนำไปจัดการตามวิธีการจัดการมูลฝอยทั่วไป
(2) เครื่องทำลายเชื้อโรคด้วยไอน้ำแรงดันสูง พัฒนาขึ้นโดยวิศวกรชาวญี่ปุ่นเป็นการ
ทำให้ปราศจากเชื้อโดยให้ไอน้ำร้อนอิ่มตัวที่อุณหภูมิสูง ประมาณ 210-220 องศาเซลเซียส ภายใต้
ความดันสูง ประมาณ 20 บาร์ และระยะเวลาทำงานที่เหมาะสม และมีการคลุกผสมไอน้ำและ
มูลฝอยติดเชื้อ โดยใช้ใบกวนด้านในถังปฏิกิริยา จากการที่ใช้ความร้อนและความดันที่สูง ทำให้เกิด
การแตกตัวของพลาสติกที่เป็นบรรจุภัณฑ์ของมูลฝอยติดเชื้อ ออกเป็นชิ้นเล็กๆ ซึ่งไม่คงเหลือ        
รูปร่างหรือรูปแบบเดิมของมูลฝอยติดเชื้ออยู่เลย และสามารถที่จะระเหยความชื้นออกไปได้เอง
โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์เร่งใดๆ ภายใน 72 ชั่วโมง
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

4.2 ความร่วมมือในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ

4.2.1 หน่วยงานองค์กรภาครัฐ จากกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย และ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะต้องมีการประสานการดำเนินงานร่วมกัน ในการ
กำหนดกรอบทิศทางและเป้าหมายในระดับชาติ เพื่อให้โรงพยาบาล/สถานพยาบาลที่เป็นแหล่ง
กำเนิดมูลฝอยติดเชื้อทุกประเภทดำเนินการให้มีการคัดแยก เก็บขน และกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ         
ที่ถูกสุขลักษณะ มีคุณภาพและประสิทธิภาพและมีหลักประกัน ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ      
ของประชาชนและเกิดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม
4.2.2 ต้องมีแผนปฏิบัติการการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ที่เกิดจากกำหนดและตัดสินใจ
ร่วมกันของหน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และราชการส่วนท้องถิ่น
โดยมีแผนการกำกับดูแลจากหน่วยงานที่รับผิดชอบให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ เพื่อให้มั่นใจ
ได้ ว่ า เครื อ ข่ า ยโรงพยาบาลและสถานพยาบาลทุ ก ประเภทที่ เ ป็ น แหล่ ง กำเนิ ด มู ล ฝอยติ ด เชื้ อ           
จะสามารถเข้าถึงและใช้บริการจากระบบการจัดการมูลฝอยติดเชื้อที่กำหนดขึ้น
4.2.3 กรอบในการพิจารณาระบบการจัดการมูลฝอยติดเชื้อที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย
1) ระบบการกำจัดมูลฝอยติดเชื้ออยู่ในโรงพยาบาล/สถานพยาบาล สำหรับการ
กำจัดเฉพาะของโรงพยาบาล/สถานพยาบาล นั้น ๆ
2) ระบบการกำจัดมูลฝอยติดเชื้ออยู่ในโรงพยาบาล/สถานพยาบาลแม่ข่าย เพื่อ
กำจั ด มู ล ฝอยติ ด เชื้ อ ในโรงพยาบาล/สถานพยาบาลแม่ ข่ า ย และรั บ กำจั ด มู ล ฝอยติ ด เชื้ อ จาก             
โรงพยาบาล/สถานพยาบาลเครือข่ายข้างเคียง
3) ระบบการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อแบบศูนย์รวม ระดับจังหวัดหรือระดับภูมิภาค
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือโรงงานรับกำจัดของเอกชน
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นอกจากนี้เศษมูลฝอยที่เหลือหลังจากการผ่านการกำจัดเชื้อด้วยไอน้ำ สามารถที่จะนำ
ไปใช้ผลิตเป็นเชื้อเพลิงแข็งได้ (Refuse Derived Fuel ; RDF) หรืออาจนำไปหมักใช้เป็นปุ๋ย
(Compost Material) ได้
ปี 2550 สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย ได้ดำเนินการสำรวจสถานการณ์การ
สุขาภิบาลและความปลอดภัยในโรงพยาบาล และสุ่มสำรวจโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
คือ โรงพยาบาลศูนย์ และ โรงพยาบาลทั่วไป จำนวน 22 แห่ง พบว่าโรงพยาบาลส่วนใหญ่ประสบ
ปัญหาด้านการสุขาภิบาลในโรงพยาบาล โดยเฉพาะ การจัดการห้องส้วม ซึ่งพบปัญหาส้วมมีกลิ่น
เหม็น ร้อยละ 81.81 ไม่มีสบู่สำหรับล้างมือ ร้อยละ 50 อุปกรณ์และสุขภัณฑ์ชำรุด ร้อยละ 45.45
นอกจากนี้ ใ นการดู แ ลระบบบำบั ด น้ ำ เสี ย และการดู แ ลเตาเผาขยะติ ด เชื้ อ ยั ง ประสบปั ญ หา           
การขาดแคลนที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญในการดูแลและซ่อมบำรุงระบบ
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4.3 องค์กรที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ
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4.3.1 สถานพยาบาล
สถานพยาบาล เป็ น องค์ ก รแรกที่ มี ห น้ า ที่ โ ดยตรงในการควบคุ ม ดู แ ลมู ล ฝอย        
ติดเชื้อ เนื่องจากเป็นองค์กรผู้ก่อให้เกิดมูลฝอยติดเชื้อหรือเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษ ในการควบคุม
ดูแลหรือกำจัดมูลฝอยติดเชื้อนั้น สถานพยาบาลมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องไม่ว่า
จะเป็น พรบ.วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ตั้งแต่แหล่งกำเนิด ได้แก่        
การลดปริมาณ/การคัดแยก การเก็บรวบรวมหรือการกำจัด การปฏิบัติกับภาชนะของมูลฝอย          
ติ ด เชื้ อ ซึ่ ง เป็ น วั ต ถุ อั น ตราย หรื อ การเก็ บ รั ก ษาและกำจั ด มู ล ฝอยติ ด เชื้ อ บางประเภท ซึ่ ง เป็ น            
สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และ พรบ. การรักษาความสะอาดและ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 เป็นต้น
4.3.2 กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุขเป็นองค์กรที่มีบทบาทหน้าที่สำคัญในการจัดการมูลฝอย       
ติดเชื้อ เพราะนอกจากจะเป็นองค์กรที่มีหน้าที่ควบคุมดูแลการดำเนินงานของสถานพยาบาล
ต่างๆ แล้ว ยังเป็นองค์กรที่มีบทบาทหน้าที่ตามกฎหมายหลายฉบับในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
อีกด้วย โดยอาจแยกพิจารณาอำนาจหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขตามกฎหมายแต่ละฉบับได้
ดังนี้คือ
1) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและอธิบดีกรมอนามัยเป็นผู้มีอำนาจ       
ในการจั ด การดู แ ลและบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายฉบั บ นี้ โดยให้ รั ฐ มนตรี ว่ า การตามคำแนะนำของ          
คณะกรรมการสาธารณสุขมีอำนาจออกกฎกระทรวงเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการ
ในการควบคุมหรือกำกับดูแลกิจการหรือการดำเนินการในเรื่องต่างๆ ตามกฎหมายฉบับนี้ รวมทั้ง
การออกกฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 และประกาศว่ากิจการใดกิจการ
หนึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพและอธิบดีกรมอนามัยมีอำนาจออกคำสั่งให้เจ้าของวัตถุหรือบุคคล     
ซึ่งเกี่ยวข้องกับการก่อให้เกิดหรืออาจเกิดความเสียหายร้ายแรง ต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสม
กับการดำรงชีพของประชาชน ซึ่งจำเป็นต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ให้ระงับการกระทำหรือให้แก้ไข
ป้องกันความเสียหายนั้นก็ได้
2) พระราชบั ญ ญั ติ รั ก ษาความสะอาดและความเป็ น ระเบี ย บเรี ย บร้ อ ยของ              
บ้านเมือง พ.ศ. 2535
กฎหมายกำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้รักษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้ ร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยให้มีอำนาจออกกฎกระทรวง
กำหนดอัตราค่าธรรมเนียม และกำหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้        
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ของแต่ละกระทรวง อย่างไรก็ดีบทบาทของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขตามพระราชบัญญัตินี้มีไม่มากนัก เนื่องจากเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเกี่ยวข้องกับ
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
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ส่วนท้องถิ่นโดยตรง
3) พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
กฎหมายกำหนดให้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นหนึ่งในรัฐมนตรี
ผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 โดยมีอำนาจในการควบคุม ส่งเสริม และ
ติดตามดูแลการดำเนินงานของเลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการของคณะกรรมการวัตถุอันตราย
และมีอำนาจแต่งตั้งพนักงาน เจ้าหน้าที่ออกกฎกระทรวง และประกาศกระทรวงเพื่อปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินี้อีกด้วย
• กรมอนามัย
- การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อทั้งภาครัฐ
และเอกชน ตั้งแต่ การคัดแยก การเก็บรวบรวม การเก็บขน และการกำจัด
- ดูแลด้านสุขภาพของประชาชนทั้งในด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกัน
ควบคุมโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสุขภาพของประชาชน และการควบคุม โรงพยาบาล
และสถานพยาบาลต่างๆ ทั้งในด้านมาตรฐานการให้บริการรักษาพยาบาล และการควบคุม กำกับ
ดูแล การจัดการมูลฝอยติดเชื้อและของเสียอันตรายของสถานพยาบาล รวมทั้งการปฏิบัติตาม         
กฎระเบียบของ พ.ร.บ.การสาธารณสุข อีกทั้งดำเนินงานก่อสร้างที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อของ
สถานพยาบาลของรัฐ ซึ่งสามารถควบคุมอุณหภูมิ เพื่อรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อก่อนขนส่งไปกำจัด
ณ สถานที่กำจัดทั้งในและนอกโรงพยาบาล
- รณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจและจิตสำนึกแก่ประชาชนและ
สถานพยาบาลในการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ปัญหามลพิษจากมูลฝอยติดเชื้อ
4.3.3 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้รักษาการตาม
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 โดยกฎหมายกำหนด
หน้าที่ไว้ เช่น จัดทำแผนปฏิบัติการที่เรียกว่า “แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม” โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เพื่อให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามอำนาจที่ให้
เป็นไปตามนโยบายและแผนจัดการดังกล่าว การกำหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งกำเนิด
สำหรับควบคุมการปล่อยทิ้งของเสีย หรือมลพิษอื่นใดจากแหล่งกำเนิดออกสู่สิ่งแวดล้อม โดย        
คำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ และความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม        
แห่งชาติ
• กรมควบคุมมลพิษ
กรมควบคุมมลพิษมีภาระหน้าที่สำคัญ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 โดยเป็นองค์กรหนึ่งในพระราชบัญญัติดังกล่าว มีหน้าที่
สำคัญในการกำหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งกำเนิด การประกาศเขตควบคุมมลพิษ   
การกำหนดประเภทของแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องควบคุมการปล่อยน้ำทิ้งหรือขยะมูลฝอย

41

แนวทางการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ โดยเทคโนโลยี การทำลายเชื้อด้วยไอน้ำ ณ แหล่งกำเนิด
42

ประสานงานในการลดปัญหามลพิษและเสนอมาตรการในการป้องกันมลพิษ กำหนดหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่จำเป็นในการจัดการมลพิษ กำหนดหน้าที่ของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ
กำหนดอัตราค่าบริการ ค่าปรับ และค่าสินไหมทดแทน หรือค่าเสียหาย ซึ่งเจ้าของหรือผู้ครอบ
ครองแหล่งกำเนิดมลพิษมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบซึ่งปรากฏในบทกำหนดโทษ ในกรณีที่มีผู้ฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
4.3.4 กระทรวงมหาดไทย
• กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
- จัดสรรงบประมาณให้ท้องถิ่นขนาดใหญ่ ที่มีศักยภาพทางภูมิเศรษฐกิจที่จะ
สามารถทำหน้าที่เป็นศูนย์กำจัดมูลฝอยติดเชื้อในแต่ละภูมิภาค
- เพิ่มขีดความสามารถขององค์กรท้องถิ่นในแต่ละจังหวัด ในการจัดระบบ
เก็บรวบรวมและขนส่งมูลฝอยติดเชื้อไปกำจัดที่ศูนย์ฯ โดยให้แต่ละท้องถิ่นเสนอแผนงานจัดซื้อรถ
เก็บขน ก่อสร้างสถานที่เก็บกัก และหรือสถานที่ขนถ่ายมูลฝอยติดเชื้อ
- เข้าร่วมในการติดตามตรวจสอบการดำเนินงานของศูนย์กำจัด โดยจัดตั้ง
เป็นคณะทำงาน หรือเข้าร่วมติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลแผนงานและการบริหารงบประมาณ
• องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์กรปกครองท้องถิ่น ได้แก่ กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นองค์กรที่มีหน้าที่โดยตรงและมีบทบาท
สำคัญที่สุดในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อตามกฎหมายหลายฉบับ โดยอาจแยกพิจารณาอำนาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายแต่ละฉบับได้ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
กฎหมายกำหนดให้ราชการส่วนท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ในการกำจัดสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอยภายในเขตท้องที่ของตน หรือให้เอกชนดำเนินการโดยความควบคุมดูแลของราชการ
ส่วนท้องถิ่นก็ได้ นอกจากนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมีอำนาจออกข้อกำหนดของท้องถิ่น
เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือ
มูลฝอยขึ้นใช้บังคับภายในท้องถิ่น รวมทั้งออกข้อกำหนดท้องถิ่นเพื่อกำกับดูแลการประกอบ
กิจการอันเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้อีกด้วย
เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่หลายประการ เช่น ห้ามมิให้ผู้ใดผู้หนึ่งก่อ
เหตุรำคาญ หรืออาจจัดการเองและเรียกค่าใช้จ่ายจากผู้ก่อเหตุรำคาญได้หากผู้นั้นไม่ปฏิบัติตามใน
เวลาที่กำหนด มีหนังสือเรียกให้บุคคลใดมาชี้แจงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสารหลักฐาน เข้าไปใน
สถานที่ใดๆ เพื่อตรวจสอบหรือควบคุมให้เป็นไปตามข้อกำหนดท้องถิ่น ยึดหรืออายัดสิ่งของที่
อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน เป็นต้น
2) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้าน
เมือง พ.ศ. 2535
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทสำคัญในกฎหมายฉบับนี้ โดยกฎหมาย
กำหนดให้ พ นั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ เช่ น ปลั ด เทศบาล ปลั ด องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด ปลั ด
กรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขตและผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต เป็นต้น รวมทั้งเจ้าพนักงานท้องถิ่น
มีอำนาจหลายประการ เช่น สอดส่องและกวดขันมิให้มีการฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี้ ตักเตือน           
ผู้กระทำผิดหรือสั่งให้ผู้กระทำความผิดแก้ไขหรือขจัดความสกปรกหรือความไม่เป็นระเบียบให้หมด
ไป จับกุมผู้กระทำความผิดซึ่งไม่เชื่อคำตักเตือนเพื่อดำเนินคดี โดยให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ซึ่ง
เจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น แต่ ง ตั้ ง หรื อ พนั ก งานสอบสวนมี อ ำนาจเปรี ย บเที ย บปรั บ ได้ ต ามพระราช
บัญญัตินี้
3) พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ไม่ มี บ ทบาทหน้ า ที่ ม ากนั ก ในกฎหมายฉบั บ นี้
เนื่องจากกฎหมายกำหนดให้บทบาทหน้าที่ส่วนใหญ่เป็นของราชการส่วนกลาง และเจ้าพนักงาน
ควบคุมมลพิษ อย่างไรก็ดีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าพนักงานท้องถิ่นก็มีอำนาจหน้าที่
บางประการตามกฎหมายนี้ เช่น
มีหน้าที่จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวมหรือระบบกำจัดของเสียรวมของทาง
ราชการ การจัดเก็บค่าบริการ ค่าปรับ และเรียกร้องค่าเสียหายตามที่กำหนด โดยในการจัดทำ
ระบบอาจขอเงินอุดหนุนและเงินกู้จากกองทุนสิ่งแวดล้อมได้
• มีอำนาจให้ใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นแก่ผู้ที่รับจ้าง เป็นผู้ควบคุม   
การให้บริการบำบัดน้ำเสียหรือกำจัดของเสีย
• มีหน้าที่รวบรวมรายงานที่ได้รับจากเจ้าของ หรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิด
มลพิษ ซึ่งมีระบบบำบัดน้ำเสีย หรือระบบกำจัดของเสีย เพื่อเสนอต่อเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ
อย่ า งน้ อ ยเดื อ นละหนึ่ ง ครั้ ง และจะทำความเห็ น เพื่ อ ประกอบการพิ จ ารณาของเจ้ า พนั ก งาน
ควบคุมมลพิษเสนอไปพร้อมกับรายงานที่รวบรวมส่งไปนั้นด้วยก็ได้
• เมื่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ประกาศในราชกิจจานุเบกษากำหนด
ให้ท้องที่ใดเป็นเขตควบคุมมลพิษแล้ว เจ้าพนักงานท้องถิ่นในท้องที่ที่ได้ประกาศกำหนดให้เป็นเขต
ควบคุมมลพิษต้องจัดทำแผนปฏิบัติการ เพื่อลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษนั้นเสนอต่อ        
ผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อรวมไว้ในแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับ
จังหวัดด้วย
4.3.5 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
• สำนักงานคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กฎหมายกำหนดให้มีคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้น โดยมี
นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธาน มีอำนาจและ
หน้าที่ดังต่อไปนี้
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- จั ด ทำแผนการกระจายอำนาจให้ แ ก่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และ
แผนการปฏิบัติการเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและรายงานต่อรัฐสภา
- กำหนดการจัดระบบการบริการสาธารณะตามอำนาจและหน้าที่ระหว่างรัฐ
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง ปรับปรุง
สัดส่วนภาษีและอากร และรายได้ระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง โดยคำนึงถึงภาระหน้าที่ของรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเองเป็นสำคัญ
- กำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการถ่ายโอนภารกิจจากราชการส่วนกลาง
และราชการส่วนภูมิภาคให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ประสานการถ่ายโอนข้ า ราชการ ข้ า ราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น และพนั ก งาน
รัฐวิสาหกิจ ระหว่างส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับคณะกรรมการ
พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับการกำหนดอำนาจและหน้าที่
การจั ด สรรภาษีและอากร เงินอุดหนุน เงิ น งบประมาณที่ ร าชการส่ ว นกลางโอนให้ แ ก่ อ งค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และการถ่ายโอนภารกิจ เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีให้มีการกระจายอำนาจ
การอนุมัติหรือการอนุญาตตามที่มีกฎหมายบัญญัติให้ต้องขออนุมัติหรือขออนุญาตไปให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคำนึงถึงความสะดวก รวดเร็วในการให้บริการประชาชน และการกำกับ
ดูแลให้เป็นไปตามกฎหมายนั้นๆ เป็นสำคัญ
- เสนอแนะมาตรการด้านการเงิน การคลัง การภาษีอากร การงบประมาณ
และการรักษาวินัยทางการเงิน การคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เสนอแนะการตราพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ออกกฎกระทรวง
ประกาศ ข้อบังคับ ระเบียบ และคำสั่งที่จำเป็นเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการกระจาย
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อคณะรัฐมนตรี
- เร่งรัดให้มีการตราพระราชกฤษฎีกา ออกกฎกระทรวง ประกาศ ข้อบังคับ
ระเบียบ เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในการจัดสรรงบประมาณที่จัดสรรเพิ่มขึ้นให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เนื่องจากการถ่ายโอนภารกิจจากส่วนกลาง
			 - พิจารณาหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามความจำเป็น
			 - เสนอแนะและจัดระบบตรวจสอบและการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น
- เสนอความเห็นต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการในกรณีที่ปรากฎว่า
ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจไม่ดำเนินการตามแผนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เสนอรายงานเกี่ยวกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต่อคณะรัฐมนตรีอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
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- ออกประกาศกำหนดตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้
- ปฏิบัติการอื่นตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น
ทั้งนี้การจัดระบบการบริการสาธารณะตามอำนาจหน้าที่ระหว่างรัฐกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง ฯลฯ และการพิจารณาหลักเกณฑ์
การจัดสรรเงินอุดหนุน ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามความจำเป็น รวมถึงการเสนอแนะ
และจัดระบบตรวจสอบและการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นในเรื่องการจัดการมูลฝอย         
ติดเชื้อนั้นสามารถเข้าร่วมในการติดตามตรวจสอบการดำเนินงานของศูนย์จัดการมูลฝอยติดเชื้อ
โดยจัดตั้งเป็นคณะทำงาน หรือเข้าร่วมติดตามตรวจสอบประเมินผลแผนงานและการบริหาร          
งบประมาณของศูนย์จัดการมูลฝอยติดเชื้อ
4.3.6 กระทรวงอุตสาหกรรม
		
กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.)
ดู แ ลรั บ ผิ ด ชอบจั ด ตั้ ง และหรื อ ควบคุ ม การดำเนิ น การของโรงบำบั ด และกำจั ด       
กากของเสียอุตสาหกรรมหลายอย่าง เช่น โรงปรับเสถียร ณ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
เตาเผา ณ นิคมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ เป็นต้น ซึ่งอาจเป็นทางเลือกหนึ่งในการจัดการ        
ของเสียอันตรายจากชุมชน รวมทั้งมูลฝอยติดเชื้อ
4.3.7 กระทรวงศึกษาธิการ
รับผิดชอบในการควบคุมห้องปฏิบัติการทดลองในมหาวิทยาลัย ซึ่งทำการทดลอง
ทางการแพทย์และอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดมูลฝอยติดเชื้อประเภทหนึ่ง
4.3.8 กระทรวงคมนาคม
รับผิดชอบเกี่ยวกับการขนส่ง วัตถุอันตรายทั้งทางบกและทางน้ำ ดังนั้น การจัด
เก็บและเคลื่อนย้าย และกำจัดมูลฝอยติดเชื้อจากแหล่งกำเนิด จึงต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องในการขนส่งวัตถุอันตรายของกระทรวงคมนาคมด้วย
4.3.9 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ควบคุมกิจการโรงพยาบาลสัตว์และคลินิกสัตว์ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดมูลฝอยติดเชื้อ
ประเภทหนึ่ง
4.3.10 หน่วยงานอื่นๆ
กองทุ น พั ฒ นาเมื อ ง ธนาคารออมสิ น เป็ น แหล่ ง เงิ น ทุ น ระยะยาวให้ อ งค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นกู้ยืม เพื่อไปพัฒนาท้องถิ่น ในประเภทของโครงการสร้างพื้นฐาน และสภาพ
แวดล้อมเมือง เช่น ระบบกำจัดขยะ ระบบกำจัดน้ำเสีย ถนน

4.4 ข้อเสนอแนะการดำเนินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ

เนื่องจากการจัดการมูลฝอยติดเชื้อยังคงประสบปัญหาตั้งแต่แหล่งกำเนิด อันเนื่องมา
จากความไม่สมบูรณ์ของระบบคัดแยกมูลฝอยติดเชื้อภายในสถานพยาบาล และจากสภาพเตาเผา
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
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ที่ชำรุด การร้องเรียนจากประชาชน และไม่มีการตรวจวัดมาตรฐานอากาศเสียจากปล่องควันตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตลอดจนราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นเป็นผล
ให้สถานพยาบาลมีแนวโน้มในการส่งมูลฝอยติดเชื้อให้เอกชนกำจัดนอกสถานพยาบาลมากขึ้น
โดยไม่มีระบบเอกสารกำกับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ และไม่มีการควบคุมคุณภาพของเอกชนที่มา
ให้บริการดังกล่าว และเอกชนที่รับเก็บขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อมีการแข่งขันกันทางด้านราคา
จนขาดคุณภาพในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ซึ่งการแข่งขันดังกล่าวทำให้สถานพยาบาลต่างๆ มา
ใช้บริการของเอกชนที่รับเก็บขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ โดยไม่ใช้บริการเตาเผาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จึงเสนอแนะต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังนี้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการดำเนินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ. เทศบาล
และอบต.)   ซึ่ ง เป็ น หน่ ว ยงานเจ้ า ของพื้ น ที่ แ ละหน่ ว ยปฏิ บั ติ ง านที่ ต้ อ งมี ก ารดำเนิ น การตาม        
แผนงาน /แนวทางการบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อ เพื่อการบูรณาการบริหารจัดการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นกว่าหกพันแห่งทั่วประเทศ ร่วมกับสถานบริการการสาธารณสุขที่ต้องจัดให้มี
ระบบการจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อตั้งแต่การคัดแยก การเก็บรวบรวม การเก็บขนและการกำจัด
ทำลายตามมาตรฐาน และใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมหรือเทคโนโลยีที่เป็นทางเลือกมาตรฐานในการ
สร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ
ในการดำเนินการและบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจำเป็น
ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่ายทั้งจากราชการส่วนกลาง ราชการส่วนท้องถิ่น โรงพยาบาล/
สถานบริการการสาธารณสุข และประชาชน วิธีการบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ดังกล่าวจึง
ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก ได้แก่
1) องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น กำหนดแนวทางให้ โรงพยาบาล/สถานบริ ก ารการ
สาธารณสุขมีระบบการคัดแยก และเก็บรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อที่ถูกสุขลักษณะและไม่ส่งผลกระทบ
ต่อสุขภาพอนามัย ทั้งนี้โรงพยาบาล/สถานประกอบการสาธารณสุข ต้องคัดแยกมูลฝอยติดเชื้อ  
ณ แหล่งกำเนิดและเก็บรวบรวม(เก็บขน)มูลฝอยติดเชื้อแยกออกจากมูลฝอยทั่วไป และนำมาไว้
ที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาล/สถานบริการการสาธารณสุข
2) ขนถ่าย/รวบรวมมูลฝอยติดเชื้อ จากที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาล/สถาน
บริการการสาธารณสุขมาดำเนินการกำจัดโดย
(1) กรณีโรงพยาบาล/สถานประกอบการสาธารณสุขดำเนินการกำจัดเอง
• ต้องแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อดำเนินการส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจ
สอบระบบกำจัดมูลฝอยติดเชื้อให้เป็นไปตามที่มาตรฐานกำหนด
• ต้องได้รับความเห็นชอบจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อน จึงจะดำเนิน
การกำจัดมูลฝอยติดเชื้อของตนเองได้
(2) กรณี โรงพยาบาล/สถานบริ ก ารการสาธารณสุ ข ใช้ บ ริ ก ารระบบการจั ด การ
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
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มู ล ฝอยติ ด เชื้ อ ของศู น ย์ จั ด การมู ล ฝอยติ ด เชื้ อ ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เอกชน หรื อ           
โรงพยาบาลอื่น
• โรงพยาบาล/สถานประกอบการสาธารณสุขแจ้งความประสงค์ขอรับบริการ
ตามแบบฟอร์ม และจัดทำใบกำกับการขนส่งตามแบบของกรมอนามัย
• ศูนย์จัดการมูลฝอยติดเชื้อตอบรับ/จัดทำทะเบียนประวัติ นัดหมายเก็บขน
มูลฝอยติดเชื้อ และจัดทำใบกำกับการขนส่งตามแบบของกรมอนามัย
สถานบริการการสาธารณสุข/โรงพยาบาล
สถานบริการการสาธารณสุข /โรงพยาบาล เป็นแหล่งกำเนิดมูลฝอยติดเชื้อ ซึ่งเป็น          
จุ ด เริ่ ม ต้ น ของการจั ด การ และการควบคุ ม กำกั บ การทำงานทั้ ง หมดภายในโรงพยาบาลให้ ถู ก
สุขลักษณะ ได้มาตรฐานการจัดการโรงพยาบาลและสามารถปฏิบัติได้จริง ไม่ซับซ้อน มีความ         
เป็นไปได้ ดังนี้
1) ด้านการบริหารจัดการมูลฝอยทั้งหมดในโรงพยาบาล
(1) ควรมีการกำหนดนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจน และประกาศให้ทราบ       
ทั่วกัน
(2) คณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อมและคณะกรรมการควบคุมกำกับดูแล หรือแต่งตั้ง
คณะกรรมการ/คณะทำงาน/ทีมงาน รับผิดชอบโดยตรงทำหน้าที่กำกับดูแล และปรับปรุงให้             
ทันสมัยอยู่เสมอ
(3) กำหนดหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการกำกับดูแลนโยบาย โดยใช้ข้อกำหนดกฎหมายที่
เกี่ยวข้องการรับรองคุณภาพมาตรฐาน HA, HPH หรือ ISO
(4) วางแผนการจัดการมูลฝอยในโรงพยาบาล มีการศึกษาทบทวนปัญหาที่เกิดขึ้น
มีประชุมสม่ำเสมอ มีการเสนอจัดทำแผนงบประมาณด้านสิ่งแวดล้อม ให้มีงบประมาณสนับสนุน
อย่างต่อเนื่อง และวางแผนการจัดการรายได้จากมูลฝอยรีไซเคิลโดยอาจนำรายได้จากการจัดการ
มูลฝอยรีไซเคิลจัดแบ่งให้หน่วยงานเจ้าของ กองทุนพัฒนากิจกรรมเกี่ยวกับอนามัยสิ่งแวดล้อม
และพนักงานเก็บมูลฝอย ในกรณีที่โรงพยาบาลจัดให้หน่วยงานอื่น เช่น องค์การส่วนท้องถิ่น หรือ
บริษัท เข้ามาจัดเก็บ ก็ควรมีแผนการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่นด้วย
(5) บุ ค ลากรผู้ รั บ ผิ ด ชอบ ควบคุ ม กำกั บ และผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน ควรได้ รั บ การอบรม          
เรื่องการจัดการมูลฝอยในโรงพยาบาล โดยโรงพยาบาลจัดการอบรมให้ความรู้ทางวิชาการเอง
หรือโรงพยาบาลที่มีประสบการณ์ในการจัดการมูลฝอยได้ตามมาตรฐานมาจัดอบรมให้
(6) ตรวจสุขภาพผู้ปฏิบัติงานทุกคนประจำปี
(7) มีการสื่อสารตามสายงานผู้บังคับบัญชา ผู้รับผิดชอบการจัดการมูลฝอยฯ และที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล ประสานงานผ่านคณะกรรมการ IC ตู้รับฟังความคิดเห็น
อินเตอร์เน็ต การประชาสัมพันธ์ใช้เสียงตามสาย เอกสารประชาสัมพันธ์ คู่มือ หนังสือเวียน         
ป้ายประกาศ
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(8) การควบคุม กำกับ การประเมินผล ใช้การสังเกตร่วมกับฟอร์มบันทึก การ        
ถ่ายภาพประกอบ การสำรวจ ระยะเวลาในการประเมินผลทุกวันและนำผลมาสรุปทุกเดือน          
ในกรณีที่จัดให้หน่วยงานภายนอกเข้ามาดำเนินงานจัดเก็บมูลฝอยจนถึงขั้นตอนกำจัด ก็ต้อง
ติดตามตรวจสอบทุกขั้นตอนให้ได้มาตรฐานด้วย
(9) ผู้อำนวยการ คณะกรรมการกลางที่กำหนดนโยบายและแผน ผู้รับผิดชอบใน   
การควบคุม กำกับ ดูแล และเจ้าหน้าที่ทุกคนในโรงพยาบาล มีส่วนร่วมในการประเมินผล การ
สำรวจอาจใช้วิธีการสุ่มตรวจโดยไม่กำหนดเวลา กรณีที่พบปัญหาเร่งด่วน ให้ผู้รับผิดชอบสามารถ
ดำเนินการแก้ไขปัญหาทันที หากยังแก้ไขไม่ได้จะมีการนำปัญหาเข้าสู่ที่ประชุมทันที ให้มีการ
ประชุมคณะกรรมการฯ เดือนละครั้งเป็นวาระ
2) การจัดการมูลฝอยในโรงพยาบาล
คัดแยกและจัดแบ่งการจัดการมูลฝอยออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ มูลฝอยทั่วไป มูลฝอย
รีไซเคิล มูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยอันตราย โดยการดำเนินการคัดแยกควรเริ่ม ณ จุดกำเนิดมูลฝอย
ในแต่ละจุดของโรงพยาบาลและนำหลักการ 3R มาใช้ดังนี้ ลดการเกิดมูลฝอย (Reduce) นำ
มูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ (Reuse) และการนำวัสดุมูลฝอยไม่ใช้แล้วมาผ่านกระบวนการแปรรูป
และใช้ประโยชน์ (Recycle)
3) เอกสารควบคุมการทำงาน
โรงพยาบาลควรจัดทำเอกสารระเบียบวิธีปฏิบัติ (Work Procedure) มาตรฐานการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจน เพื่อให้บุคลากร/เจ้าหน้าที่ทุกคนในโรงพยาบาลได้เข้าใจตรงกันในบทบาท
หน้าที่ของตน และวิธีปฏิบัติ เพื่อให้ทำงานได้ต่อเนื่องกัน ในที่นี้ได้เสนอตัวอย่างเพื่อเป็นแนวทาง
การปฏิบัติ โดยมีสาระที่สำคัญของเอกสาร ดังนี้
(1) ชื่อเอกสาร การกำจัดมูลฝอยในโรงพยาบาล
(2) วัตถุประสงค์ เพื่อกำหนดเป็นระเบียบปฏิบัติงาน มาตรฐานในการควบคุมและ
กำจัดมูลฝอยในโรงพยาบาลให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด และป้องกันผลเสียที่อาจเกิดขึ้นกับ         
สิ่งแวดล้อม
(3) ขอบเขต ระเบียบวิธีปฏิบัตินี้ครอบคลุมการจัดการมูลฝอยที่เกิดขึ้น จากการ
ดำเนินงานของโรงพยาบาล [ชื่อ โรงพยาบาล]
(4) ผู้รับผิดชอบ ระบุทุกคนที่ต้องทำหน้าที่
• ทีมงานสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่
- สำรวจมูลฝอยที่เกิดขึ้นภายในโรงพยาบาล
- พิจารณาและจัดเตรียมภาชนะบรรจุมูลฝอยตามชนิด
- วางแผนการจัดการและตรวจสอบผลการดำเนินงาน
• ฝ่ายพัฒนาบุคลากร มีหน้าที่
- จัดฝึกอบรมให้หัวหน้าแผนก
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
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• หัวหน้ากลุ่มงาน/แผนกทุกแผนก มีหน้าที่
- จัดฝึกอบรมให้บุคลากรในแผนก เรื่องการจัดเก็บและจำแนกมูลฝอย
- ดูแลการจัดเก็บ จำแนกมูลฝอยจากแหล่งกำเนิด
• บุคลากรที่มีหน้าที่จัดเก็บมูลฝอยรับผิดชอบมีหน้าที่
- จัดเก็บมูลฝอย
- ขนย้ายมูลฝอยไปเก็บในพื้นที่ที่กำหนด
- รายงานหัวหน้าแผนกในกรณีภาชนะบรรจุมูลฝอยชำรุด
(5) เจ้าหน้าที่ (ฝ่ายบริหาร/กำหนด) มีหน้าที่
• ติดต่อบุคคลภายนอกในการขนย้ายมูลฝอยออกจากโรงพยาบาล
• รวบรวมมูลฝอยอันตรายและมูลฝอยติดเชื้อเพื่อส่งไปทำลาย
• เตรียมเอกสารเกี่ยวกับมูลฝอยอันตรายรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ
(6) ผู้อำนวยการ มีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุนนโยบายการบริหารจัดการมูลฝอยใน    
โรงพยาบาลให้มีประสิทธิภาพ
หน่วยปฏิบัติงานและหน่วยสนับสนุน
การจัดการมูลฝอยติดเชื้อจากสถานบริการการสาธารณสุข/โรงพยาบาล มีหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องดังนี้
1) หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งระดั บ ท้ อ งถิ่ น หรื อ ภู มิ ภ าค : องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น      
สถานบริการการสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ศูนย์/เขตด้านอนามัย และด้านสิ่งแวดล้อม
2) หน่วยงานรับผิดชอบด้านสุ ข ภาพ (health authority) : กรมอนามั ย กระทรวง
สาธารณสุข
3) หน่วยงานรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อม (environmental authority) : กรมควบคุม
มลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4) หน่วยงานอื่น เช่น สำนักงานคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุตสาหกรรม ฯลฯ
การดำเนินงานด้านการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของหน่วยปฏิบัติงานและหน่วยสนับสนุน
ตามบทบาทหน้าที่ข้างต้นแล้ว ภารกิจอีกด้านที่มีความสำคัญต่อการดำเนินการพัฒนางานคือ     
การลดความเสี่ยงและป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นจากการบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อที่ไม่ถูกต้อง        
เหมาะสม ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม
ดังนั้น ทิศทางและแนวทางการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ จึงควรเน้นและให้ความ
สำคัญต่อการพัฒนาเทคโนโลยีการบำบัด/กำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ที่ไม่ก่อให้เกิดสารมลพิษที่
เป็นอันตรายสูงและไม่เป็นเทคโนโลยีที่ยากต่อการควบคุม สถานบริการการสาธารณสุขหรือ
ท้องถิ่นสามารถนำมาประยุกต์ใช้บริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อได้อย่างเป็นรูปธรรมและ
ปฏิบัติได้ในทุกระดับตลอดทั้งวัฎจักรการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
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กฎกระทรวงว่ า ด้ ว ยการกำจั ด มู ล ฝอยติ ด เชื้ อ พ.ศ. 2545 ออกตามความในพระราชบั ญ ญั ติ      
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535. ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 119 ตอนที่ 86 วันที่ 5
กันยายน 2545                                                                         
กระทรวงสาธารณสุข. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535. ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เล่ม 109 ตอนที่ 38 วันที่ 5 เมษายน 2535
กระทรวงสาธารณสุข. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550. ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 124 ตอนที่ 28 ก วันที่ 27 มิถุนายน 2550
กรมควบคุ ม มลพิ ษ . 2553. รายงานฉบั บ หลั ก โครงการจั ด การมู ล ฝอยติ ด เชื้ อ แบบศู น ย์ ร วม          
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ ดำเนินการศึกษา  โดย บริษัท ปัญญา       
คอนซัลแตนท์ จำกัด   ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เครื่องนึ่งทำลายเชื้อ : ครุภัณฑ์กรมวิทยาศาสร์
การแพทย์ : การบำรุงรักษาและเปรียบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ เล่ม 1 2537 :           
1/16-15/16
บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่ ง แวดล้ อ ม. พฤษภาคม 2545. รายงานฉบั บ สมบู ร ณ์
โครงการจั ด ทำมาตรฐานวิ ธี ก ำจั ด มู ล ฝอยติ ด เชื้ อ เสนอ สำนั ก อนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ ม         
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดให้เตาเผามูลฝอยติดเชื้อเป็น
แหล่งกำเนิดมลพิษที่ต้องถูกควบคุมการปล่อยอากาศเสียออกสู่บรรยากาศ
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้ง
อากาศเสียจากเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ
ประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารตรวจสอบมาตรฐานทางชี ว ภาพ        
ในการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2546 ออกตามความในกฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัด
มูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 120           
ตอนพิเศษ 45 ง วันที่ 11 เมษายน 2546

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
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กฎกระทรวง
ว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ
พ.ศ. ๒๕๔๕
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง (๑) และวรรคสองแห่ง   
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการ
เกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕
และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยคำแนะนำของคณะกรรมการ
สาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ ใ ห้ ใช้ บั ง คั บ เมื่ อ พ้ น กำหนดสามสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา
ข้อ ๒ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเป็นการทั่วไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
(๑) ข้ อ กำหนดทุ ก หมวดตามกฎกระทรวงนี้ ใ ห้ มี ผ ลใช้ บั ง คั บ ในท้ อ งที่ ข องกรุ ง เทพ         
มหานคร เมืองพัทยา และเทศบาลนครและเทศบาลเมืองทุกแห่ง
(๒) ข้อกำหนดเฉพาะในส่วนที่ว่าด้วยการขนและการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ให้กระทรวง
สาธารณสุขกำหนด ยกเว้นไม่ใช้บังคับในท้องที่ของราชการส่วนท้องถิ่นอื่นนอกจาก (๑) ตามความ
เหมาะสมกับสภาพท้องที่ โดยจะกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขอย่างใดก็ได้ตามที่เห็นสมควร     
ทั้งนี้ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(๓) ข้อกำหนดในส่วนที่ว่าด้วยการเก็บมูลฝอยติดเชื้อตามกฎกระทรวงนี้ ให้มีผลใช้        
บังคับแก่สถานบริการการสาธารณสุขและห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย ในเขตราชการส่วนท้องถิ่น
ทุกแห่ง
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ข้อ ๓ ในกฎกระทรวงนี้
“มูลฝอยติดเชื้อ” หมายความว่า มูลฝอยที่มีเชื้อโรคปะปนอยู่ในปริมาณหรือมีความ        
เข้มข้นซึ่งถ้ามีการสัมผัสหรือใกล้ชิดกับมูลฝอยนั้นแล้วสามารถทำให้เกิดโรคได้
กรณีมูลฝอยดังต่อไปนี้ ที่เกิดขึ้นหรือใช้ในกระบวนการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์และ
การรักษาพยาบาล การให้ภูมิคุ้มกันโรคและการทดลองเกี่ยวกับโรค และการตรวจชันสูตรศพหรือ
ซากสัตว์ รวมทั้งในการศึกษาวิจัยเรื่องดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นมูลฝอยติดเชื้อ
(๑) ซากหรือชิ้นส่วนของมนุษย์หรือสัตว์ที่เป็นผลมาจากการผ่าตัด การตรวจชันสูตรศพ
หรือซากสัตว์ และการใช้สัตว์ทดลอง
(๒) วัสดุของมีคม เช่น เข็ม ใบมีด กระบอกฉีดยา หลอดแก้ว ภาชนะที่ทำด้วยแก้วสไลด์
และแผ่นกระจกปิดสไลด์
(๓) วัสดุซึ่งสัมผัสหรือสงสัยว่าจะสัมผัสกับเลือด ส่วนประกอบของเลือด ผลิตภัณฑ์ที่ได้
จากเลือด สารน้ำจากร่างกายของมนุษย์หรือสัตว์ หรือวัคซีนที่ทำจากเชื้อโรคที่มีชีวิต เช่น สำลี ผ้า
ก๊อส ผ้าต่างๆ และท่อยาง
(๔) มูลฝอยทุกชนิดที่มาจากห้องรักษาผู้ป่วยติดเชื้อร้ายแรง
“ห้องรักษาผู้ป่วยติดเชื้อร้ายแรง” หมายความว่า ห้องรักษาผู้ป่วยซึ่งติดเชื้อร้ายแรงตามที่
กระทรวงสาธารณสุขกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
“สถานบริการการสาธารณสุข” หมายความว่า
(๑) สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล และหมายความรวมถึงสถาน
พยาบาลของทางราชการ
(๒) สถานพยาบาลสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ และหมายความรวมถึง
สถานพยาบาลสัตว์ของทางราชการ
“สถานพยาบาลของทางราชการ” หมายความว่า สถานพยาบาลของราชการส่วนกลาง
ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น สภากาชาดไทย และสถานพยาบาลของหน่วยงานอื่น
ของรัฐตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
“สถานพยาบาลสัตว์ของทางราชการ” หมายความว่า สถานพยาบาลสัตว์ของราชการ
ส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น สภากาชาดไทย และสถานพยาบาลสัตว์ของ
หน่วยงานอื่นของรัฐตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
“ห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย” หมายความว่า ห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายที่มิได้ตั้งอยู่
ภายในสถานบริการการสาธารณสุข ซึ่งได้แก่ ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์สารเคมีและจุลินทรีย์
ในวัตถุ ตัวอย่างจากร่างกายมนุษย์หรือสัตว์ที่อาจก่อให้เกิดเชื้ออันตราย และห้องปฏิบัติการ
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
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หมวด ๑
บททั่วไป
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ทดสอบด้านสาธารณสุขที่ทำการตรวจวิเคราะห์คุณภาพ ส่วนประกอบ และความปลอดภัยของ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ สุ ข ภาพที่ อ าจก่ อ ให้ เ กิ ด เชื้ อ อั น ตราย ทั้ ง นี้ ตามลั ก ษณะและเงื่ อ นไขที่ ก ระทรวง
สาธารณสุขกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
“ผู้ประกอบกิจการสถานบริการการสาธารณสุข” หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตให้
ประกอบกิจการสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล และผู้ได้รับใบอนุญาตให้ตั้ง
สถานพยาบาล สัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ และหมายความรวมถึงราชการส่วน
กลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น สภากาชาดไทย และหน่วยงานอื่นของรัฐที่จัดตั้ง
สถานพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลสัตว์ของทางราชการ
“ผู้ดำเนินการสถานบริการการสาธารณสุข” หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ดำเนิน
การสถานพยาบาลตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยสถานพยาบาล และผู้ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าตให้ ด ำเนิ น การ       
สถานพยาบาลสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ และหมายความรวมถึงผู้อำนวยการ
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งรับผิดชอบดำเนินการสถานพยาบาลของทางราชการ
และสถานพยาบาลสัตว์ของทางราชการ
“ผู้ประกอบกิจการห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย” หมายความว่า เจ้าของหรือผู้ครอบครอง
ห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย
“ผู้ดำเนินการห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย” หมายความว่า ผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่ที่เรียก
ชื่ออย่างอื่นซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย
ข้อ ๔ ห้ามมิให้ผู้ใดถ่าย เท ทิ้ง หรือทำให้มีขึ้นในที่หรือทางสาธารณะ ซึ่งมูลฝอยติดเชื้อ
นอกจากถ่าย เท หรือทิ้ง หรือกำจัด ณ สถานที่ หรือตามวิธีที่ราชการส่วนท้องถิ่นกำหนดหรือ         
จัดให้
ให้ ร าชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น จั ด ให้ มี ส ถานที่ ถ่ า ย เท หรื อ ทิ้ ง มู ล ฝอยติ ด เชื้ อ ในที่ ห รื อ ทาง
สาธารณะหรือกำหนดให้มีวิธีกำจัดมูลฝอยติดเชื้อที่ถ่าย เท หรือทิ้งโดยวิธีอื่นตามมาตรฐานที่ระบุ
ไว้ในกฎกระทรวงนี้ หรือตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด แล้วแต่กรณี
ข้อ ๕ ห้ามมิให้ผู้ใดทำการเก็บ ขน และกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ เว้นแต่จะเป็นไปตามหลัก
เกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวงนี้
ข้อ ๖ ข้อกำหนดในส่วนที่ว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อในหมวด ๔ ให้ใช้บังคับแก่ผู้
ดำเนินการสถานบริการการสาธารณสุขหรือผู้ดำเนินการห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายที่ดำเนินการ
กำจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยตนเองด้วย และให้สถานบริการการสาธารณสุขหรือห้องปฏิบัติการเชื้อ
อันตรายนั้นแจ้งให้ราชการส่วนท้องถิ่นที่สถานบริการการสาธารณสุขหรือห้องปฏิบัติการเชื้อ
อันตรายนั้นตั้งอยู่ จัดส่งเจ้าหน้าที่ไปทำการตรวจสอบระบบกำจัดมูลฝอยติดเชื้อให้เป็นไปตาม
มาตรฐานที่กำหนด และเมื่อราชการส่วนท้องถิ่นนั้นได้ให้ความเห็นชอบแล้ว ผู้ดำเนินการสถาน
บริการการสาธารณสุขหรือผู้ดำเนินการห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายดังกล่าว จึงจะดำเนินการกำจัด
มูลฝอยติดเชื้อด้วยตนเองได้
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
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ในการตรวจสอบระบบกำจัดมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่ง ราชการส่วนท้องถิ่นอาจ
ร้องขอให้อธิบดีกรมอนามัยหรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมอนามัยมอบหมายจัดส่งเจ้าหน้าที่กรมอนามัยไป
ร่วมตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นได้
ข้อ ๗ ในการปฏิ บั ติ ก ารตามกฎกระทรวงนี้ ให้ ผู้ ป ระกอบกิ จ การสถานบริ ก ารการ
สาธารณสุข ผู้ประกอบกิจการห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย และราชการส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล
ซึ่งราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้ดำเนินการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อภายใต้การควบคุมดูแลของราชการ
ส่วนท้องถิ่นตามมาตรา ๑๘ วรรคสอง และบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้
ดำเนินกิจการรับทำการเก็บ ขน และกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ โดยทำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์
ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการตามมาตรา ๑๙ แล้วแต่กรณี ดำเนินการดังต่อไปนี้
(๑) ในการเก็บและหรือขนมูลฝอยติดเชื้อ ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บ
และหรือขนมูลฝอยติดเชื้อ อย่างน้อยหนึ่งคน โดยเจ้าหน้าที่ดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติสำเร็จการ
ศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ในด้านสาธารณสุข สุขาภิบาล
ชีววิทยา และวิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้านใดด้านหนึ่ง
(๒) ในการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ในการกำจัดมูลฝอย    
ติดเชื้ออย่างน้อยสองคน โดยคนหนึ่งต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดใน (๑) ส่วนอีกคนหนึ่งต้องมี
คุณสมบัติสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ในด้าน
สุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และวิศวกรรมเครื่องกล ด้านใดด้านหนึ่ง
(๓) ในกรณีที่มีการดำเนินการทั้ง (๑) และ (๒) จะจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บ
ขน และกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ อย่างน้อยสองคน ซึ่งมีคุณสมบัติตาม (๒) ก็ได้
ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับแก่การเก็บ การขน และการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยตนเอง
ของราชการส่วนท้องถิ่นหรือสถานพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลสัตว์ของทาง
ราชการ แต่ราชการส่วนท้องถิ่นหรือสถานพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลสัตว์ของ
ทางราชการนั้นจะต้องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของตน อย่างน้อยหนึ่งคน ซึ่งมีคุณสมบัติตาม (๒) ในสาขา
วิชาวิทยาศาสตร์หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ด้านใดด้านหนึ่ง เป็นผู้รับผิดชอบในการเก็บ การ
ขน และการกำจัด มูลฝอยติดเชื้อนั้น
ราชการส่วนท้องถิ่นสองแห่งหรือหลายแห่งที่อยู่ใกล้เคียงกันอาจดำเนินกิจการร่วมกันใน
การเก็บ ขน และหรือกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ โดยแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นแห่งใด       
แห่ ง หนึ่ ง อย่ า งน้ อ ยหนึ่ ง คน ซึ่ ง มี คุ ณ สมบั ติ ต าม (๒) ในสาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ ห รื อ สาขาวิ ช า
วิศวกรรมศาสตร์ ด้านใดด้านหนึ่ง เป็นเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการเก็บ ขน และหรือกำจัดมูลฝอย
ติดเชื้อร่วมกันก็ได้
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บ ขน และหรือกำจัดมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่ง วรรค
สองและวรรคสาม อาจแต่งตั้งจากบุคคลภายนอกซึ่งมีคุณสมบัติดังกล่าวก็ได้
ข้อ ๘ ในการเก็บและหรือกำจัดมูลฝอยติดเชื้อภายในสถานบริการการสาธารณสุขซึ่ง
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มิใช่สถานพยาบาลของทางราชการและสถานพยาบาลสัตว์ของทางราชการหรือภายในห้องปฏิบัติ
การเชื้ออันตรายของเอกชน ให้ผู้ประกอบกิจการสถานบริการการสาธารณสุขหรือผู้ประกอบ
กิจการห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายควบคุมดูแลให้ผู้ดำเนินการสถานบริการการสาธารณสุขหรือ        
ผู้ดำเนินการห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บและหรือกำจัด
มูลฝอยติดเชื้อตามข้อ ๗ วรรคหนึ่ง (๑) (๒) หรือ (๓) และดำเนินการเก็บและหรือกำจัดมูลฝอย       
ติดเชื้อที่เกิดขึ้นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหมวด ๒ และหมวด ๔ แห่ง         
กฎกระทรวงนี้
ข้อ ๙ ในการเก็ บ ขน และหรื อ กำจั ด มู ล ฝอยติ ด เชื้ อ ของราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น หรื อ          
สถานพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลสัตว์ของทางราชการ ให้ราชการส่วนกลาง
ราชการส่ ว นภู มิ ภ าค ราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น สภากาชาดไทย หรื อ หน่ ว ยงานอื่ น ของรั ฐ ที่ จั ด ตั้ ง         
สถานพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลสัตว์ของทางราชการ แล้วแต่กรณี ควบคุมดูแล
ให้ เจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น หรื อ ผู้ ด ำเนิ น การสถานพยาบาลของทางราชการหรื อ ผู้ ด ำเนิ น การ           
สถานพยาบาลสัตว์ของทางราชการนั้นแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บ ขน และหรือกำจัด
มูลฝอยติดเชื้อตามข้อ ๗ วรรคสอง วรรคสามและวรรคสี่ดำเนินการเก็บ ขน และหรือกำจัด
มูลฝอยติดเชื้อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดในหมวด ๒ หมวด ๓ และหมวด ๔
แห่งกฎกระทรวงนี้
ในการเก็บ การขน และหรือการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อของบุคคลซึ่งราชการส่วนท้องถิ่น
มอบให้ ด ำเนิ น การกำจั ด มู ล ฝอยติ ด เชื้ อ ภายใต้ ก ารควบคุ ม ดู แ ลของราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น ตาม          
มาตรา ๑๘ วรรคสอง และของบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ดำเนินกิจการ
รับทำการเก็บ ขน และกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ โดยทำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วย
การคิดค่าบริการตามมาตรา ๑๙ ให้ราชการส่วนท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น แล้วแต่กรณี
ควบคุมดูแลให้บุคคลดังกล่าว จัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตามข้อ ๗ วรรคหนึ่ง (๑) (๒) หรือ (๓)
และดำเนินการเก็บ ขน และหรือกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามที่
กำหนดในหมวด ๒ หมวด ๓ และหมวด ๔ แห่งกฎกระทรวงนี้
ในการมอบให้ บุ ค คลใดดำเนิ น การกำจั ด มู ล ฝอยติ ด เชื้ อ หรื อ การออกใบอนุ ญ าตให้      
บุคคลใดดำเนินกิจการรับทำการเก็บ ขน และหรือกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ให้ราชการส่วนท้องถิ่น
กำหนดระยะเวลาและเส้นทางขน ตลอดจนเงื่อนไขหรือข้อปฏิบัติอื่นๆ เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไป
ตามกฎกระทรวงนี้ ให้บุคคลดังกล่าวถือปฏิบัติไว้ด้วย
ข้อ ๑๐ บุคคลซึ่งราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้ดำเนินการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อภายใต้การ
ควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่นตามมาตรา ๑๘ วรรคสอง และบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตจาก
เจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ดำเนินกิจการรับทำการเก็บมูลฝอยติดเชื้อ โดยทำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับ
ประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ ตามมาตรา ๑๙ แล้วแต่กรณี มีหน้าที่ควบคุมดูแลการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บ การขน และหรือการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ และ
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

หมวด ๒
การเก็บมูลฝอยติดเชื้อ
ข้อ ๑๒ ภายใต้บังคับข้อ ๑๔ ให้เก็บบรรจุมูลฝอยติดเชื้อในภาชนะสำหรับบรรจุมูลฝอย
ติดเชื้อดังนี้
(๑) มูลฝอยติดเชื้อประเภทวัสดุของมีคม ให้เก็บบรรจุในภาชนะสำหรับบรรจุมูลฝอย         
ติดเชื้อที่มีคุณลักษณะตามข้อ ๑๓ (๑)
(๒) มูลฝอยติดเชื้ออื่นซึ่งมิใช่ประเภทวัสดุของมีคม ให้เก็บบรรจุในภาชนะสำหรับบรรจุ
มูลฝอยติดเชื้อที่มีคุณลักษณะตามข้อ ๑๓ (๒)
ภาชนะสำหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่ง ต้องใช้เพียงครั้งเดียวและต้องทำลาย
พร้อมกับการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อนั้น
ข้อ ๑๓ ภาชนะสำหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามข้อ ๑๒ ต้องมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
(๑) ภาชนะสำหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อที่เป็นกล่องหรือถัง ต้องทำด้วยวัสดุที่แข็งแรง
ทนทานต่อการแทงทะลุและการกัดกร่อนของสารเคมี เช่น พลาสติกแข็งหรือโลหะ มีฝาปิดมิดชิด
และป้องกันการรั่วไหลของของเหลวภายในได้ และสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกโดยผู้ขนย้ายไม่มี
การสัมผัสกับมูลฝอยติดเชื้อ
(๒) ภาชนะสำหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อที่เป็นถุง ต้องทำจากพลาสติกหรือวัสดุอื่นที่มี
ความเหนียวไม่ฉีกขาดง่าย ทนทานต่อสารเคมีและการรับน้ำหนัก กันน้ำได้ ไม่รั่วซึมและไม่ดูดซึม
ภาชนะสำหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่ง ต้องมีสีแดง ทึบแสง และมีข้อความ        
สีดำที่มีขนาดสามารถอ่านได้ชัดเจนว่า “มูลฝอยติดเชื้อ” อยู่ภายใต้รูปหัวกะโหลกไขว้ คู่กับตราหรือ
สัญลักษณ์ที่ใช้ระหว่างประเทศตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
และต้ อ งมี ข้ อ ความว่ า “ห้ า มนำกลั บ มาใช้ อี ก ” และ “ห้ า มเปิ ด ” ในกรณี ที่ ส ถานบริ ก ารการ
สาธารณสุขมิได้ดำเนินการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยตนเอง สถานบริการการสาธารณสุขดังกล่าว         
จะต้องระบุชื่อของตนไว้ที่ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ และในกรณีที่ภาชนะสำหรับบรรจุมูลฝอย           
ติดเชื้อนั้นใช้สำหรับเก็บมูลฝอยติดเชื้อไว้เพื่อรอการขนไปกำจัดเกินกว่าเจ็ดวันนับแต่วันที่เกิด
มูลฝอยติดเชื้อนั้น ให้ระบุวันที่ที่เกิดมูลฝอยติดเชื้อดังกล่าวไว้ที่ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อด้วย
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
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ดำเนินการเก็บ ขน และหรือกำจัดมูลฝอยติดเชื้อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดใน
หมวด ๒ หมวด ๓ และ หมวด ๔ แห่งกฎกระทรวงนี้
ข้อ ๑๑ ให้ผู้ดำเนินการสถานบริการการสาธารณสุข ผู้ดำเนินการห้องปฏิบัติการเชื้อ
อันตราย และเจ้าพนักงานท้องถิ่น มีหน้าที่ควบคุมดูแลเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บ การขน
และหรือการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อของตน และดำเนินการเก็บ ขน และกำจัดมูลฝอยติดเชื้อให้เป็น
ไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดในหมวด ๒ หมวด ๓ และหมวด ๔ แห่งกฎกระทรวงนี้
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ภาชนะสำหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่ง มีได้หลายขนาดตามความเหมาะสม
ของการเก็บ การขน และการกำจัด แต่ในกรณีที่กระทรวงสาธารณสุขเห็นสมควร เพื่อความสะดวก
ในการเก็บ การขน และการกำจัด จะกำหนดขนาดของภาชนะสำหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อสำหรับ
ใช้ในสถานบริการการสาธารณสุขใด หรือสำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายใดก็ได้
ข้อ ๑๔ การเก็บมูลฝอยติดเชื้อในภาชนะสำหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามที่กำหนดใน
ข้อ ๑๒ อาจจะจัดให้มีภาชนะรองรับภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อก็ได้ โดยภาชนะรองรับนั้นจะต้อง
ทำด้วยวัสดุที่แข็งแรง ทนทานต่อสารเคมี ไม่รั่วซึม ทำความสะอาดได้ง่าย และต้องมีฝาปิดเปิด
มิดชิด เว้นแต่ในห้องที่มีการป้องกันสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค และจำเป็นต้องใช้งานตลอดเวลา จะ
ไม่มีฝาปิดเปิดก็ได้ภาชนะรองรับตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้ได้หลายครั้งแต่ต้องดูแลรักษาให้สะอาดอยู่
เสมอ
ข้อ ๑๕ การเก็บมูลฝอยติดเชื้อ ต้องดำเนินการดังต่อไปนี้
(๑) ต้องเก็บมูลฝอยติดเชื้อตรงแหล่งเกิดมูลฝอยติดเชื้อนั้น และต้องเก็บลงในภาชนะ
สำหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามที่กำหนดในข้อ ๑๒ โดยไม่ปนกับมูลฝอยอื่น และในกรณีที่ไม่
สามารถเก็บลงในภาชนะสำหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อได้โดยทันทีที่เกิดมูลฝอยติดเชื้อ จะต้องเก็บ
มูลฝอยติดเชื้อนั้นลงในภาชนะสำหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อโดยเร็วที่สุดเมื่อมีโอกาสที่สามารถจะ
ทำได้
(๒) ต้องบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไม่เกินสามในสี่ส่วนของความจุของภาชนะสำหรับบรรจุ
มูลฝอยติดเชื้อตามที่กำหนดในข้อ ๑๒ (๑) แล้วปิดฝาให้แน่น หรือไม่เกินสองในสามส่วนของความ
จุของภาชนะสำหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามที่กำหนดในข้อ ๑๒ (๒) แล้วผูกมัดปากถุงด้วยเชือก
หรือวัสดุอื่นให้แน่น
(๓) กรณีการเก็บมูลฝอยติดเชื้อภายในสถานบริการการสาธารณสุขหรือภายในห้อง
ปฏิบัติการเชื้ออันตรายที่มีปริมาณมาก หากยังไม่เคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อนั้นออก
ไปทันที จะต้องจัดให้มีที่หรือมุมหนึ่งของห้องสำหรับเป็นที่รวมภาชนะที่ได้บรรจุมูลฝอยติดเชื้อแล้ว
เพื่อรอการเคลื่อนย้ายไปเก็บกักในที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ แต่ห้ามเก็บไว้เกินหนึ่งวัน
(๔) จัดให้มีที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อที่มีลักษณะตามข้อ ๑๖ เพื่อรอการขนไปกำจัด และ
ต้องทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคในที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้ออย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง
ข้อ ๑๖ ภายใต้บังคับข้อ ๑๙ ในการเก็บมูลฝอยติดเชื้อ จะต้องจัดให้มีที่พักรวมมูลฝอย
ติดเชื้อที่เป็นห้องหรือเป็นอาคารเฉพาะแยกจากอาคารอื่นโดยมีลักษณะดังต่อไปนี้ สำหรับใช้เก็บ
กักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อเพื่อรอการขนไปกำจัด
(๑) มีลักษณะไม่แพร่เชื้อ และอยู่ในที่ที่สะดวกต่อการขนมูลฝอยติดเชื้อไปกำจัด
(๒) มีขนาดกว้างเพียงพอที่จะเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อได้อย่างน้อยสองวัน
(๓) พื้นและผนังต้องเรียบ ทำความสะอาดได้ง่าย
(๔) มีรางหรือท่อระบายน้ำทิ้งเชื่อมต่อกับระบบบำบัดน้ำเสีย
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
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(๕) มีลักษณะโปร่ง ไม่อับชื้น
(๖) มีการป้องกันสัตว์แมลงเข้าไป มีประตูกว้างพอสมควรตามขนาดของห้อง หรือ
อาคารเพื่อสะดวกต่อการปฏิบัติงาน และปิดด้วยกุญแจหรือปิดด้วยวิธีอื่นที่บุคคลทั่วไปไม่สามารถ
ที่จะเข้าไปได้
(๗) มีข้อความเป็นคำเตือนที่มีขนาดสามารถเห็นได้ชัดเจนว่า “ที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ”
ไว้ที่หน้าห้องหรือหน้าอาคาร
(๘) มีลานสำหรับล้างรถเข็นอยู่ใกล้ที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ และลานนั้นต้องมีรางหรือ
ท่อรวบรวมน้ำเสียจากการล้างรถเข็นเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย
ในกรณีที่เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไว้เกิน ๗ วัน ที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อตาม
วรรคหนึ่ง ต้องสามารถควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ที่ ๑๐ องศาเซลเซียส หรือต่ำกว่านั้นได้
ข้อ ๑๗ การเคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไปเก็บกักในที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ
เพื่อรอการขนไปกำจัดตามข้อ ๑๖ ต้องดำเนินการให้ถูกสุขลักษณะ ดังนี้
(๑) ต้องมีผู้ปฏิบัติงานซึ่งมีความรู้เกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อ โดยบุคคลดังกล่าวต้องผ่าน
การฝึกอบรมการป้องกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อตาม
หลักสูตรและระยะเวลาที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(๒) ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ได้แก่ ถุงมือยางหนา        
ผ้ากันเปื้อน ผ้าปิดปาก ปิดจมูก และรองเท้าพื้นยางหุ้มแข้ง ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน และถ้าใน   
การปฏิ บั ติ ง าน ร่ า งกายหรื อ ส่ ว นใดส่ ว นหนึ่ ง ไปสั ม ผั ส กั บ มู ล ฝอยติ ด เชื้ อ ให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านต้ อ ง
ทำความสะอาดร่างกายหรือส่วนที่อาจสัมผัสมูลฝอยติดเชื้อโดยทันที
(๓) ต้องกระทำทุกวันตามตารางเวลาที่กำหนด เว้นแต่มีเหตุจำเป็น
(๔) ต้องเคลื่อนย้ายโดยใช้รถเข็ น สำหรั บ เคลื่ อ นย้ า ยภาชนะบรรจุ มู ล ฝอยติ ด เชื้ อ ที่ มี
ลักษณะตามที่กำหนดในข้อ ๑๘ เว้นแต่มูลฝอยติดเชื้อที่เกิดขึ้นมีปริมาณน้อยที่ไม่จำเป็นต้องใช้         
รถเข็นจะเคลื่อนย้ายโดยผู้ปฏิบัติงานซึ่งมีคุณสมบัติตาม (๑) ก็ได้
(๕) ต้องมีเส้นทางเคลื่อนย้ายที่แน่นอน และในระหว่างการเคลื่อนย้ายไปที่พักรวม
มูลฝอยติดเชื้อ ห้ามแวะหรือหยุดพัก ณ ที่ใด
(๖) ต้องกระทำโดยระมัดระวัง ห้ามโยน หรือลากภาชนะสำหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ
(๗) กรณีที่มีมูลฝอยติดเชื้อตกหล่นหรือภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแตกระหว่างทางห้าม
หยิบด้วยมือเปล่า ต้องใช้คีมคีบหรือหยิบด้วยถุงมือยางหนา หากเป็นของเหลวให้ซับด้วยกระดาษ
แล้วเก็บมูลฝอยติดเชื้อหรือกระดาษนั้นในภาชนะสำหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อใบใหม่ แล้วทำความ
สะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อที่บริเวณพื้นนั้นก่อนเช็ดถูตามปกติ
กฏกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ RULE_INFECT.doc
(๘) ต้องทำความสะอาดและฆ่าเชื้อรถเข็นและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานอย่างน้อยวันละ
ครั้ง และห้ามนำรถเข็นมูลฝอยติดเชื้อไปใช้ในกิจการอย่างอื่น
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ข้อ ๑๘ รถเข็นสำหรับเคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้ออย่างน้อยต้องมีลักษณะ
และเงื่อนไข ดังนี้
(๑) ทำด้วยวัสดุที่ทำความสะอาดได้ง่าย ไม่มีแง่มุมอันจะเป็นแหล่งหมักหมมของเชื้อโรค
และสามารถทำความสะอาดด้วยน้ำได้
(๒) มีพื้นและผนังทึบ เมื่อจัดวางภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแล้วต้องปิดฝาให้แน่น เพื่อ
ป้องกันสัตว์และแมลงเข้าไป
(๓) มีข้อความสีแดงที่มีขนาดสามารถมองเห็นชัดเจนอย่างน้อยสองด้านว่า “รถเข็น
มูลฝอยติดเชื้อ ห้ามนำไปใช้ในกิจการอื่น”
(๔) ต้ อ งมี อุ ป กรณ์ ห รื อ เครื่ อ งมื อ สำหรั บ ใช้ เ ก็ บ มู ล ฝอยติ ด เชื้ อ ที่ ต กหล่ น ระหว่ า งการ
เคลื่อนย้าย และอุปกรณ์หรือเครื่องมือสำหรับใช้ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อบริเวณที่มูลฝอย          
ติดเชื้อ ตกหล่น ตลอดเวลาที่ทำการเคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ
ข้อ ๑๙ สถานบริการการสาธารณสุขดังต่อไปนี้จะไม่จัดให้มีที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อตาม
ข้อ ๑๖ ก็ได้ แต่ต้องจัดให้มีบริเวณที่พักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไว้เป็นการเฉพาะ
(๑) สถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน
(๒) สถานพยาบาลสัตว์ประเภทที่ไม่มีที่พักสัตว์ป่วยไว้ค้างคืน หรือประเภทที่มีที่พักสัตว์ป่วย
ไว้ค้างคืนตามชนิดและจำนวนไม่เกินที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(๓) สถานที่ที่อาจมีมูลฝอยติดเชื้อตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดโดยประกาศใน        
ราชกิจจานุเบกษา
บริ เวณที่ พั ก ภาชนะบรรจุ มู ล ฝอยติ ด เชื้ อ ตามวรรคหนึ่ ง ให้ มี ลั ก ษณะตามที่ ก ระทรวง
สาธารณสุขกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
หมวด ๓
การขนมูลฝอยติดเชื้อ
ข้อ ๒๐ ราชการส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคลซึ่งราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้ดำเนินการ
กำจัดมูลฝอยติดเชื้อภายใต้การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่นตามมาตรา ๑๘ วรรคสอง
และบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้ดำเนินกิจการรับทำการเก็บมูลฝอย         
ติดเชื้อ โดยทำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการตามมาตรา ๑๙ ซึ่ง
รับทำการขนมูลฝอย ติดเชื้อจากที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อของสถานบริการการสาธารณสุขหรือของ
ห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายเพื่อนำไปกำจัดภายนอกสถานบริการการสาธารณสุขหรือภายนอก
บริเวณที่ตั้งห้องปฏิบัติการ เชื้ออันตราย ต้องจัดให้มี
(๑) ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อที่มีลักษณะตามที่กำหนดในข้อ ๒๒ โดยให้มีจำนวนที่
เพียงพอกับการประกอบการหรือการให้บริการ
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
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(๒) ผู้ขับขี่และผู้ปฏิบัติงานประจำยานพาหนะซึ่งมีความรู้เกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อ โดย
ผ่านการฝึกอบรมการป้องกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อตาม
หลักสูตรและระยะเวลาตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(๓) ที่เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อเพื่อรอการกำจัดซึ่งมีคุณลักษณะเช่นเดียวกับ
ที่พั ก รวมมูลฝอยติดเชื้อตามข้อ ๑๖ โดยมีข นาดกว้ างขวางเพีย งพอที่ จะเก็บ กัก ภาชนะบรรจุ
มูลฝอย ติดเชื้อไว้ได้จนกว่าจะขนไปกำจัด และให้มีข้อความเป็นคำเตือนว่า “ที่เก็บกักภาชนะบรรจุ
มูลฝอยติดเชื้อ” ด้วยสีแดงและมีขนาดที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน แสดงไว้ในสภาพถาวรด้วย
(๔) บริเวณที่จอดเก็บยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อที่เป็นสถานที่เฉพาะมีขนาดกว้างขวาง
เพียงพอ มีรางหรือท่อระบายน้ำเสียจากการล้างยานพาหนะเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย และต้อง
ทำความสะอาดบริเวณที่จอดเก็บยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้ออย่างสม่ำเสมอ
ข้อ ๒๑ การขนมูลฝอยติดเชื้อจากที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อของสถานบริการการสาธารณสุข
หรือของห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายเพื่อนำไปกำจัดภายนอกสถานบริการการสาธารณสุขหรือ
ภายนอกบริเวณที่ตั้งห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย ต้องดำเนินการให้ถูกสุขลักษณะดังต่อไปนี้
(๑) ต้องขนโดยยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อตามข้อ ๒๐ (๑) เท่านั้น
(๒) ต้องขนอย่างสม่ำเสมอตามวันและเวลาที่กำหนด โดยคำนึงถึงปริมาณของมูลฝอย
ติดเชื้อและสถานที่จัดเก็บ เว้นแต่กรณีที่มีเหตุจำเป็น
(๓) ผู้ปฏิบัติงานประจำยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ ต้องถือปฏิบัติตามข้อกำหนดใน
ข้อ ๑๗ (๒) (๖) และ (๗)
(๔) ผู้ขับขี่ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อและผู้ปฏิบัติงานประจำยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ
ต้องระมัดระวังมิให้มูลฝอยติดเชื้อและภาชนะสำหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตกหล่นในระหว่างการขน
ห้ามนำยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อไปใช้ในกิจการอย่างอื่น และให้ทำความสะอาด
และฆ่าเชื้ออย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง เว้นแต่กรณีภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแตกหรือมีการรั่วไหล
ต้องทำความสะอาดในโอกาสแรกที่สามารถจะทำได้
ข้อ ๒๒ ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อต้องมีลักษณะและเงื่อนไข ดังนี้
(๑) ตัวถังปิดทึบ ผนังด้านในต้องบุด้วยวัสดุที่ทนทาน ทำความสะอาดได้ง่ายไม่รั่วซึม
(๒) ในกรณีที่เป็นยานพาหนะสำหรับใช้ขนขยะมูลฝอยติดเชื้อจากที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ
ตามข้อ ๑๖ วรรคสอง ภายในตัวถังของยานพาหนะนั้นต้องสามารถควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ที่ ๑๐
องศาเซลเซียส หรือต่ำกว่านั้นได้ และจะต้องติดเครื่องเทอร์โมมิเตอร์ที่สามารถอ่านค่าอุณหภูมิ
ภายในตัวถังไว้ด้วย
(๓) ข้อความสีแดงที่มีขนาดสามารถมองเห็นได้ชัดเจนปิดไว้ที่ภายนอกตัวถังด้านข้าง         
ทั้งสองด้านว่า “ใช้เฉพาะขนมูลฝอยติดเชื้อ”
(๔) กรณีราชการส่วนท้องถิ่นทำการขนมูลฝอยติดเชื้อ ให้ราชการส่วนท้องถิ่นนั้นแสดงชื่อ
ของราชการส่วนท้องถิ่นด้วยตัวหนังสือสีแดงที่มีขนาดสามารถมองเห็นได้ชัดเจนไว้ที่ภายนอกตัว
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ถังด้านข้างทั้งสองด้านของยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ
กรณีบุคคลซึ่งได้รับมอบจากราชการส่วนท้องถิ่นให้เป็นผู้ดำเนินการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ
ภายใต้การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่นนั้น ตามมาตรา ๑๘ วรรคสอง ทำการขนมูลฝอย
ติดเชื้อให้บุคคลนั้นแสดงชื่อราชการส่วนท้องถิ่นด้วยตัวหนังสือสีแดงที่มีขนาดสามารถมองเห็นได้
ชัดเจนไว้ที่ภายนอกตัวถังด้านข้างทั้งสองด้านของยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ พร้อมกับแสดง
แผ่นป้ายขนาดสามารถมองเห็นได้ชัดเจนระบุวิธีการที่ราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้บุคคลนั้นดำเนิน
การกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ และชื่อที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลนั้นไว้ในยานพาหนะขนมูลฝอย
ติดเชื้อในบริเวณที่บุคคลภายนอกสามารถมองเห็นให้อย่างชัดเจนด้วย
กรณีบุคคลซึ่งได้รับอนุญาตจากราชการส่วนท้องถิ่นให้เป็นผู้ดำเนินการรับทำการขน
มูลฝอยติดเชื้อ โดยทำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ ตาม
มาตรา ๑๙ ทำการขนมูลฝอยติดเชื้อ ให้บุคคลนั้นแสดงชื่อราชการส่วนท้องถิ่น ด้วยตัวหนังสือ         
สีแดงที่มีขนาดสามารถมองเห็นได้ชัดเจน พร้อมกับแผ่นป้ายขนาดที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน
ระบุรหัสหรือหมายเลขใบอนุญาต ชื่อ สถานที่และหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลนั้น ไว้ที่ภายนอก
ตัวถังด้านข้างของยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ
(๕) ต้องมีเครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมสำหรับผู้ขับขี่และผู้ปฏิบัติงาน
ประจำยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ อุปกรณ์หรือเครื่องมือสำหรับป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น
จากการตกหล่นหรือการรั่วไหลของมูลฝอยติดเชื้อ อุปกรณ์หรือเครื่องมือป้องกันอัคคีภัย และ
อุปกรณ์หรือเครื่องมือสื่อสารสำหรับใช้ติดต่อแจ้งเหตุ อยู่ในยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อตลอด
เวลาที่ทำการขนมูลฝอยติดเชื้อ
ข้อ ๒๓ ในกรณีที่ใช้รถเข็นตามข้อ ๑๘ ขนมูลฝอยติดเชื้อไปกำจัดยังสถานที่กำจัดตาม
หมวด ๔ ที่อยู่ภายในสถานบริการการสาธารณสุขหรือภายในบริเวณที่ตั้งห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย
แทนยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อตามข้อ ๒๒ ให้นำข้อ ๑๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
หมวด ๔
การกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ
ข้อ ๒๔ การกำจัดมูลฝอยติดเชื้อต้องดำเนินการดังต่อไปนี้
(๑) ต้องกำจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยวิธีใดวิธีหนึ่งตามที่กำหนดในข้อ ๒๕
(๒) ต้องกำจัดมูลฝอยติดเชื้อตามระยะเวลาที่ราชการส่วนท้องถิ่นกำหนด แต่ต้องไม่เกิน
สามสิบวัน นับแต่วันที่ขนจากที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อของสถานบริการการสาธารณสุขหรือของ
ห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย
(๓) ในระหว่างรอกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ต้องเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไว้ในที่เก็บ
กักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อที่มีลักษณะเช่นเดียวกับที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อตามข้อ ๑๖ โดยมี
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ขนาดกว้างขวางเพียงพอที่จะเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไว้ได้จนกว่าจะทำการกำจัด รวม
ทั้งจัดให้มีข้อความเป็นคำเตือนว่า “ที่เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ” ด้วยสีแดงและมีขนาด
สามารถมองเห็นได้ชัดเจน แสดงไว้ด้วย
(๔) จัดให้มีผู้ปฏิบัติงานกำจัดมูลฝอยติดเชื้อซึ่งมีความรู้เกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อ โดยผ่าน
การฝึกอบรมการป้องกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อตาม
หลักสูตรและระยะเวลาตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(๕) จั ด ให้ มี เ ครื่ อ งป้ อ งกั น อั น ตรายส่ ว นบุ ค คลที่ เ หมาะสมสำหรั บ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านกำจั ด
มูลฝอยติดเชื้อ รวมทั้งอุปกรณ์หรือเครื่องมือสำหรับป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการตกหล่น
หรือการรั่วไหลของมูลฝอยติดเชื้อและอุปกรณ์หรือเครื่องมือป้องกันอัคคีภัยไว้ประจำบริเวณที่ตั้ง
ระบบกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ
(๖) กรณี ที่ ส ถานบริ ก ารการสาธารณสุ ข ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารเชื้ อ อั น ตรายหรื อ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ
อนุญาตให้ใช้วิธีกำจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยวิธีการอื่นที่มิใช่วิธีเผาในเตาเผาตามข้อ ๒๕ (๑) ให้         
สถานบริการการสาธารณสุข ห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย หรือผู้ที่ได้รับอนุญาตนั้นตรวจวิเคราะห์
ตามข้อ ๒๗ เพื่อตรวจสอบเกณฑ์มาตรฐานในการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อเป็นประจำทุกเดือน และให้
รายงานผลการตรวจวิเคราะห์นั้นให้ราชการส่วนท้องถิ่นทราบเป็นประจำภายในวันที่ห้าของทุกเดือน
ข้อ ๒๕ การกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ มีวิธีการดังนี้
(๑) เผาในเตาเผา
(๒) ทำลายเชื้อด้วยไอน้ำ
(๓) ทำลายเชื้อด้วยความร้อน
(๔) วิธีอื่นตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข้อ ๒๖ การกำจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยการเผาในเตาเผา ให้ใช้เตาเผาที่มีห้องเผามูลฝอย
ติดเชื้อและห้องเผาควัน การเผามูลฝอยติดเชื้อให้เผาที่อุณหภูมิไม่ต่ำกว่า ๗๖๐ องศาเซลเซียส
และในการเผาควันให้เผาด้วยอุณหภูมิไม่ต่ำกว่า ๑,๐๐๐ องศาเซลเซียส ทั้งนี้ ตามแบบเตาเผาที่
กระทรวงสาธารณสุขกำหนดหรือเห็นชอบ และในการเผาต้องมีการควบคุมมาตรฐานอากาศเสียที่
ปล่อยออกจากเตาเผาตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข้อ ๒๗ การกำจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยวิธีการทำลายเชื้อด้วยไอน้ำหรือวิธีทำลายเชื้อด้วย
ความร้อนหรือวิธีอื่นตามข้อ ๒๕ (๒) (๓) หรือ (๔) จะต้องดำเนินการให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ทางชีวภาพ โดยมีประสิทธิภาพที่สามารถทำลายเชื้อบัคเตรี เชื้อรา ไวรัส และปาราสิต ในมูลฝอย
ติดเชื้อได้หมด
ภายหลังการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยวิธีดังกล่าวตามวรรคหนึ่งแล้ว ต้องมีการตรวจสอบ
เกณฑ์มาตรฐานทางชีวภาพ โดยวิธีการตรวจวิเคราะห์เชื้อบะซิลลัส สะเทียโรเธอร์โมฟิลลัส หรือ
บะซิลลัส ซับทิลิสแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
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ข้อ ๒๘ เศษของมูลฝอยติดเชื้อที่เหลือหลังจากการเผาในเตาเผาตามข้อ ๒๖ หรือที่ผ่าน
การกำจัดเชื้อตามวิธีการตามข้อ ๒๗ แล้ว ให้ดำเนินการกำจัดตามวิธีกำจัดมูลฝอยทั่วไป เว้นแต่
กระทรวงสาธารณสุขกำหนดเป็นอย่างอื่น
หมวด ๕
ค่าบริการการเก็บขนหรือกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ
ข้อ ๒๙ ให้ราชการส่วนท้องถิ่นกำหนดอัตราค่าบริการขั้นสูงในการรับทำการเก็บ ขน
และกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ที่ผู้ได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๑๙ จะเรียกเก็บ
จากผู้ใช้บริการตามมาตรา ๒๐ (๕) โดยให้คำนึงถึงความเป็นไปได้ในการประกอบกิจการและความ
เหมาะสมกับฐานะทางเศรษฐกิจของประชาชนในท้องถิ่นนั้น
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๓๐ ให้ ร าชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น สถานพยาบาลตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยสถานพยาบาล  
สถานพยาบาลสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ และห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย ที่มี
อยู่หรือจัดตั้งขึ้นก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ดำเนินการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการ
เก็บ ขน และหรือกำจัดมูลฝอยติดเชื้อตามข้อ ๗ ข้อ ๘ หรือข้อ ๙ แล้วแต่กรณี ภายในเก้าสิบวัน
นับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ และดำเนินการเก็บ ขน และหรือกำจัดมูลฝอยติดเชื้อให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่
กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ
สำหรับสถานบริการการสาธารณสุขหรือห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายที่ดำเนินการกำจัด
มูลฝอยติดเชื้อด้วยตนเอง ให้ดำเนินการตามข้อ ๖ ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้
บังคับ และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และมาตรการตามที่กำหนดในกฎกระทรวงนี้ภายใน
หนึ่งปี นับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๕
(ลงชื่อ)

สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์
(นางสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๑๙ ตอนที่ ๘๖ ก วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๔๕
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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง หลักสูตรการฝึกอบรมการป้องกันและระงับการแพร่เชื้อ
หรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ
ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ
พ.ศ. ๒๕๔๕ ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งประกาศใน        
ราชกิจจานุเบกษาฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๑๙ ตอนที่ ๘๖ ก วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๔๕ โดยกำหนด
ให้มีการฝึกอบรมการป้องกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อแก่        
ผู้ปฏิบัติงานเคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามข้อ ๑๗ (๑) ผู้ขับขี่และผู้ปฏิบัติงานขน     
มูลฝอยติดเชื้อประจำยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อตามข้อ ๒๐ (๒) และผู้ปฏิบัติงานกำจัดมูลฝอย
ติดเชื้อตามข้อ ๒๔ (๔) ทั้งนี้ ตามหลักสูตรและระยะเวลาที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา นั้น
อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๗ (๑) ข้อ ๒๐ (๒) และข้อ ๒๔ (๔) ของกฎกระทรวง             
ว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ๒๕๔๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยคำแนะนำ
ของคณะกรรมการสาธารณสุข จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในประกาศนี้
“หลักสูตร” หมายความว่า หลักสูตรการฝึกอบรมการป้องกันและระงับการแพร่เชื้อหรือ
อันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ ที่กำหนดให้ฝึกอบรมแก่ผู้ปฏิบัติงานมูลฝอยติดเชื้อ ซึ่งต้อง
ประกอบด้วยหัวข้อวิชา เนื้อหา และระยะเวลาตามตารางแนบท้ายประกาศนี้
“หน่วยงานจัดการฝึกอบรม” หมายความว่า กรมอนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาล
ชุมชน) โรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงาน
อื่นที่มีศักยภาพในการจัดการฝึกอบรมซึ่งได้รับความเห็นชอบจากกรมอนามัย
“ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านมู ล ฝอยติ ด เชื้ อ ” หมายความว่ า ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านเคลื่ อ นย้ า ยภาชนะบรรจุ
มูลฝอยติดเชื้อ ผู้ขับขี่และผู้ปฏิบัติงานขนมูลฝอยติดเชื้อประจำยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ และ
ผู้ปฏิบัติงานกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
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ข้อ ๒ ราชการส่วนท้องถิ่นรวมทั้งบุคคลซึ่งราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้ดำเนินการกำจัด
มูลฝอยติดเชื้อภายใต้การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่นตามมาตรา ๑๘ วรรคสอง และ
บุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ดำเนินการ โดยทำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับ
ประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการตามมาตรา ๑๙ ผู้ประกอบกิจการสถานบริการการ
สาธารณสุข ผู้ประกอบกิจการห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย ต้องจัดให้ผู้ปฏิบัติงานมูลฝอยติดเชื้อที่
อยู่ในความรับผิดชอบ เข้ารับการฝึกอบรมการป้องกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจ
เกิดจากมูลฝอยติดเชื้อตามหลักสูตรและระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามประกาศนี้
ข้อ ๓ หน่วยงานจัดการฝึกอบรมที่ประสงค์จะดำเนินการจัดการอบรม ต้องดำเนินการ
อบรมอย่างน้อยตามหลักสูตรและระยะเวลาที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ กรณีที่จะจัดการอบรมใน
หลักสูตรที่แตกต่างจากประกาศนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากกรมอนามัย
ข้อ ๔ ผู้ปฏิบัติงานมูลฝอยติดเชื้อที่ผ่านการฝึกอบรมตามข้อ ๓ แล้ว จะได้รับมอบ
ประกาศนียบัตรตามแบบที่แนบท้ายประกาศนี้ไว้เป็นหลักฐาน ทั้งนี้ ให้หน่วยงานจัดการฝึกอบรม
ขอรับต้นแบบประกาศนียบัตรได้ที่กรมอนามัย
ข้อ ๕ ประกาศฉบับนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘
(ลงชื่อ)

สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์
(นางสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

สำเนาถูกต้อง
ศุมล ศรีสุขวัฒนา
(นายศุมล ศรีสุขวัฒนา)
ผู้อำนวยการศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๔ ง วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘
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หลักสูตร การฝึ ก อบรมการป้ อ งกั น และระงั บ การแพร่ เชื้ อ หรื อ อั น ตรายที่ อ าจเกิ ด จาก
มูลฝอยติดเชื้อที่กำหนดให้ฝึกอบรมแก่ผู้ปฏิบัติงานมูลฝอยติดเชื้อ
วัตถุประสงค์

ประเด็นสำคัญ

ระยะเวลา

(1) มูลฝอยติดเชื้อ 1.1) เพื่อให้มีความรู้
1.1) ผลกระทบต่อสุขภาพ
1 ชั่วโมง
กับผลกระทบต่อ
เบื้องต้นเกี่ยวกับ
• โรคติดต่อที่เกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ
สุขภาพและ
โรคติดต่อและการ
• วิธีการทำลายเชื้อ
สิ่งแวดล้อม
ทำลายเชือ้
• ความเสี่ยงต่อสุขภาพและอันตราย
1.2) เพื่อให้รู้ถึงผล
ทีอ่ าจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ
กระทบต่อสุขภาพ 1.2) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
และสิ่งแวดล้อม
• มลพิษทางน้ำ ทางอากาศ เสียง
จากการจัดการ
หรือฝุ่นละออง
มูลฝอยติดเชื้อ
รวมทั้งสามารถ
ป้องกันอันตราย
จากมูลฝอยติดเชื้อ
(2) มาตรการป้องกัน 2.1) เพื่อให้สามารถ
อันตราย
ป้องกันอันตราย
ส่วนบุคคล
ที่อาจเกิดจาก
ของผู้ปฏิบัติงาน
มูลฝอยติดเชื้อได้

2.1) มาตรการป้องกันอันตราย
1 ชั่วโมง
• การป้องกันโรคติดต่อและการ
อาชีวอนามัยในการทำงาน
• การตรวจสุขภาพ ชนิดของโรค
ที่จำเป็นต้องได้รับการตรวจและ
ความถี่ที่เหมาะสม
• การป้องกันอันตรายส่วนบุคคลและ
การมีพฤติกรรมอนามัยที่ถูกต้อง
• สิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ
จากการทำงานและการยศาสตร์

(3) ความรู้พื้นฐาน 3.1) เพื่อให้รู้ถึงแหล่ง 3.1) ประเภทมูลฝอยและการคัดแยก
1 ชั่วโมง
และหลักการ
กำเนิด ชนิด
มูลฝอยในสถานบริการการสาธารณสุข
ทั่วไปเกี่ยวกับการ
ประเภทมูลฝอย
• มูลฝอยทั่วไป
จัดการมูลฝอย
ติดเชื้อได้
• มูลฝอยรีไซเคิล
ติดเชื้อ
3.2) เพื่อให้รู้ถงึ ขั้นตอน
• มูลฝอยอันตราย
การจัดการมูลฝอย
• มูลฝอยติดเชือ้
ติดเชื้อได้
3.2) การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
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3.3) เพื่อให้ทราบถึง
• แหล่งกำเนิด ชนิด ประเภทของ
กฎกระทรวงว่าด้วย
มูลฝอยติดเชื้อและการคัดแยก
การกำจัดมูลฝอย
• ขั้นตอนการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
ติดเชื้อ
3.3) กฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอย
3.4) เพื่อให้ทราบ
ติดเชื้อ
นโยบายการจัดการ 3.4) นโยบายการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
มูลฝอยติดเชื้อของ
ของหน่วยงาน
หน่วยงาน
(4) การคัดแยก
มูลฝอย

4.1) เพื่อให้ทราบถึง
4.1) ขั้นตอนการคัดแยกมูลฝอย
วิธีการการคัดแยก 4.2) วิธีการคัดแยกมูลฝอย (สาธิต
มูลฝอยแต่ละชนิด
ฝึกปฏิบัติ)

45 นาที

(5) การเก็บรวบรวม 5.1) เพื่อให้ทราบถึง
5.1) การเก็บรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อ
45 นาที
และการ
ลักษณะของภาชนะ
• ลักษณะของภาชนะบรรจุและภาชนะ
เคลื่อนย้าย
บรรจุและภาชนะ
รองรับมูลฝอยติดเชื้อ
มูลฝอยติดเชื้อ
รองรับมูลฝอย
• วิธีการเก็บรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อ
ติดเชื้อที่ถูกหลัก
อย่างถูกต้องเหมาะสมตามประเภท
สุขาภิบาล
และปริมาณ
5.2) เพื่อให้สามารถเก็บ
• วิธีการปฏิบัตกิ รณีมูลฝอยติดเชื้อ
				 รวบรวมและ
ตกหล่น ถุงแตก ถุงรั่ว
				 เคลื่อนย้ายมูลฝอย 5.2) การเคลื่อนย้ายมูลฝอยติดเชื้อ
ติดเชื้อได้อย่าง
• ลักษณะรถเข็น
ถูกวิธี
• วิธีการเคลื่อนย้าย การยก การจัดวาง
• การเคลื่อนย้ายด้วยรถเข็น เส้นทาง
การขน และเวลาที่ขน
• การทำความสะอาดรถเข็น ภาชนะ
รองรับและอุปกรณ์
• การจัดเก็บรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อ
ณ ที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ
• การบันทึกข้อมูลปริมาณมูลฝอย
ติดเชื้อก่อนเก็บเข้าสู่ที่พักรวม
มูลฝอยติดเชื้อ
• สุขลักษณะอาคารที่พักรวมมูลฝอย
ติดเชื้อและการทำความสะอาด
• การควบคุมแมลง สัตว์นำโรค
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
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(6) หลักปฏิบัติใน
6.1) เพื่อให้ทราบถึง
6.1) การขับขี่ และเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อ
การขนส่งมูลฝอย
หลักเกณฑ์และ
• ลักษณะของรถขนมูลฝอยติดเชื้อ
ติดเชื้อ
วิธีการขนส่งมูลฝอย
• วิธีปฏิบัติในการขับขี่และเก็บขน
ติดเชื้อ
มูลฝอยติดเชื้อ
6.2) เพื่อให้สามารถเก็บ
- แผนการจัดเก็บ เส้นทางและ
ขนมูลฝอยติดเชื้อ
ระยะเวลาในการเก็บ
ได้อย่างถูกวิธี
- การยก จัดวางภาชนะบรรจุ
มูลฝอยติดเชื้อในยานพาหนะ
อย่างถูกวิธี เช่น ท่ายก/ข้อห้าม
ในการยกมูลฝอยติดเชื้อ
- กฎหมายและข้อปฏิบัติในการ
ขนส่ง
- การปฏิบัติในกรณีมูลฝอยติดเชื้อ
ตกหล่น ถุงแตก ถุงรั่ว หรือกรณี
ประสบอุบัติเหตุ
- การทำความสะอาดเครื่องใช้
อุปกรณ์และยานพาหนะ
(7) เทคโนโลยีการ
กำจัดมูลฝอย
ติดเชื้อ

45 นาที

7.1) เพื่อให้ทราบวิธีการ 7.1) เทคโนโลยีในการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ 45 นาที
กำจัดมูลฝอย
• การเผาในเตาเผา ลักษณะเตาเผา
ติดเชื้อที่ถูกวิธี
• การทำลายเชื้อด้วยไอน้ำ
7.2) เพื่อให้สามารถ
• การทำลายเชือ้ ด้วยความร้อน
นำไปปฏิบัติใน
7.2) วิธีการปฏิบัติในการกำจัดมูลฝอย
โรงพยาบาลอย่าง
ติดเชื้อ
ถูกต้อง
• การเคลื่อนย้ายมูลฝอยติดเชื้อจาก
ที่พัก มูลฝอยติดเชื้อเพื่อนำไปกำจัด
อย่างถูกวิธี
• การควบคุมดูแลระบบการกำจัดให้
เป็นไปตามข้อกำหนด
• การตรวจสอบ บำรุงรักษาเบื้องต้น
การทำความสะอาดเครื่องมือและ
อุปกรณ์
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(หน่วยงานจัดการฝึกอบรม)

ขอมอบประกาศนียบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า
...........................................................................................
ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมการป้องกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตราย
ที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ๒๕๔๕
ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ให้ไว้ ณ วันที่ ..............................................................
..............................................................
(...............................................................)
ตำแหน่ง...................................................

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง ตราหรือสัญลักษณ์สำหรับพิมพ์บนภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ
พ.ศ. ๒๕๔๖
เพื่อประโยชน์ในการควบคุมหรือกำกับดูแลเรื่องมูลฝอยติดเชื้อให้เป็นมาตรฐานสากล  
จึงเห็นเป็นการสมควรให้มีตราหรือสัญลักษณ์ที่ใช้ระหว่างประเทศ เพื่อพิมพ์บนภาชนะบรรจุ
มูลฝอยติดเชื้อ
อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๓ วรรคสอง แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอย
ติดเชื้อ พ.ศ. ๒๕๔๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข จึงออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ดังนี้
ข้อ ๑ ตราหรือสัญลักษณ์ที่ใช้ระหว่างประเทศ ที่ต้องพิมพ์ลงบนภาชนะบรรจุมูลฝอย
ติดเชื้อ ให้มีลักษณะ เป็นรูปวงเดือน ๓ วง สีดำ ซ้อนทับบนวงกลมสีดำ โดยสัญลักษณ์ต้องมีรัศมี
ไม่น้อยกว่า ๑ นิ้ว ดังรูปภาพดังนี้

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
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ข้อ ๒ ประกาศกระทรวงนี้ ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสามสิบวัน นับแต่วันถัดจาก     
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
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(ลงชื่อ)

สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์
(นางสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่มที่ ๑๒๐ ตอนพิเศษ ๔๕ ง วันที่ ๑๑
เมษายน ๒๕๔๖

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบ มาตรฐานทางชีวภาพ
ในการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ
พ.ศ. ๒๕๔๖
โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการตรวจสอบมาตรฐานทางชีวภาพ เพื่อ
ประโยชน์ในการควบคุมระบบการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอย
ติดเชื้อ พ.ศ. ๒๕๔๕
อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๗ วรรคสอง แห่งกฎกระทรวง ว่าด้วยการกำจัดมูลฝอย
ติดเชื้อ พ.ศ. ๒๕๔๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจึงออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข
กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบมาตรฐานทางชีวภาพในการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อที่มิใช่การ
ใช้เตาเผา ไว้ดังนี้
ข้อ ๑ มาตรฐานทางชี ว ภาพในการกำจั ด มู ล ฝอยติ ด เชื้ อ ด้ ว ยวิ ธี ก ารใดๆ นอกจาก          
วิธีการใช้เตาเผา ต้องสามารถทำลายเชื้อบัคเตรี เชื้อรา ไวรัส และปาราสิต ในมูลฝอยติดเชื้อ          
ได้หมด
ข้อ ๒ การตรวจสอบว่า มูลฝอยติดเชื้อได้ผ่านการกำจัดเชื้อโรคได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ตามข้อ ๑ นั้น ให้ใช้วิธีการตรวจวิเคราะห์โดยวิธีการเพาะเชื้อบะซิลลัส สะเทียโรเธอร์โมฟิลลัส
(Bacillus stearothermophillus) หรือเชื้อบะซิลลัส ซับทิลิส (Bacillus subtilis) โดยมีขั้นตอนการ
ปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ใช้ Spore strip ของเชื้อบะซิลลัส สะเทียโรเธอร์โมฟิลลัส หรือเชื้อบะซิลลัสซับทิลิส
โดยฉีกแผ่น strip เพื่อให้ Spore ลอยแขวนในน้ำกลั่น ๑๐ มิลลิลิตร ซึ่งปราศจากเชื้อในหลอด
ทดลองซึ่งมีขนาดที่เหมาะสมด้วยเทคนิคปลอดเชื้อ
(๒) นำหลอดทดลองดั ง กล่ า วไปวางไว้ ร วมกั บ มู ล ฝอยติ ด เชื้ อ ในเครื่ อ งกำจั ด มู ล ฝอย         
ติดเชื้อ ณ จุดที่คาดว่าเชื้อโรคจะถูกทำลายได้ยากที่สุด
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
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(๓) เมื่อมูลฝอยติดเชื้อผ่านกระบวนการกำจัดแล้ว ให้นำหลอดทดลองของ Spore เชื้อ
บะซิลลัส สะเทียโรเธอร์โมฟิลลัส หรือ เชื้อบะซิลลัส ซับทิลิส ที่วางไว้ตาม (๒) แล้วแต่กรณี ไป
ทดสอบโดยนำไปเพาะในจานอาหารเลี้ยงเชื้อที่เหมาะสม เช่น Blood agar หรือ Egg yolk agar
แล้วนำไปเพาะเชื้อในตู้ควบคุมอุณหภูมิ ๓๕ – ๓๗ องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๑๘ – ๒๔ ชั่วโมง
(๔) นำจานอาหารเลี้ยงเชื้อ Blood agar หรือ Egg yolk agar แล้วแต่กรณีมาตรวจดู
ต้องไม่พบโคโลนี (Colony) ของเชื้อบะซิลลัส สะเทียโรเธอร์โมฟิลลัส หรือเชื้อบะซิลลัส ซับทิลิส
เกิดขึ้นบนจานอาหารเลี้ยงเชื้อนั้น จึงจะถือว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทางชีวภาพ
ข้อ ๓ การตรวจวิเคราะห์ว่ามูลฝอยติดเชื้อได้ผ่านการกำจัดเชื้อได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ทางชีวภาพ โดยวิธีการอื่นนอกจากวิธีการตามข้อ (๒) ต้องได้รับความเห็นชอบจากกรมอนามัย
และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ข้อ ๔ ประกาศกระทรวงนี้ ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสามสิบวันนับแต่วันถัดจากวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ประกาศ ณ วันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๖
(ลงชื่อ)

สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์
(นางสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

สำเนาถูกต้อง
ศุมล ศรีสุขวัฒนา
(นายศุมล ศรีสุขวัฒนา)
ผู้อำนวยการศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่มที่ ๑๒๐ ตอนพิเศษ ๔๕ ง วันที่ ๑๑
เมษายน ๒๕๔๖

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ที่ปรึกษา

1.
2.
3.
4.
5.

ดร.นายแพทย์สมยศ
นายแพทย์ณรงค์
นายพิษณุ
นางปริยะดา
นางพิมพรรณ

คณะทำงาน

1. นางศรีอรุณ
2. นางสาวปิยาภัสร์
3. นางสาวนิรมล

ดีรัศมี
สายวงศ์
แสนประเสริฐ
โชควิญญู
จันทร์แก้ว

อธิบดีกรมอนามัย
รองอธิบดีกรมอนามัย
ผู้อำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการสุขาภิบาล
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

สุขเจริญ
ชูแก้วงาม
แซ่เบ๊

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุข

หน่วยงานให้ความอนุเคราะห์ข้อมูล
1.
2.
3.
4.

โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
โรงพยาบาลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โรงพยาบาลขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
เทศบาลนครเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

แนวทางการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ โดยเทคโนโลยี การทำลายเชื้อด้วยไอน้ำ ณ แหล่งกำเนิด
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