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กระบวนการทางการแพทย์ โดยทีก่ ฎกระทรวงว่าด้วยการก�ำจัดมูลฝอยติดเชือ้ พ.ศ. 2545 ได้กำ� หนด
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การก�ำจัดมูลฝอยติดเชื้อ แต่ปัจจุบันยังพบปัญหาการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ยังไม่ได้มาตรฐานตามที่
กฎกระทรวงฯ ก�ำหนด
ดังนัน้ สถานบริการการสาธารณสุข จึงจ�ำเป็นต้องพัฒนามาตรฐานการจัดการมูลฝอยติดเชือ้
ของหน่วยบริการให้ได้มาตรฐานตามที่ก�ำหนดในเกณฑ์การประเมินตาม   คู่มือแนวทางการพัฒนา
สถานบริการการสาธารณสุขให้ได้มาตรฐานด้านการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ เพื่อให้เจ้าหน้าที่                  
ผู้รับผิดชอบได้ใช้เป็นแนวทางในการด�ำเนินงานให้มีระบบการจัดการที่ดี เพื่อป้องกันผลกระทบต่างๆ    
ต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและสิ่งแวดล้อมโดยรวม
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1. แบบประเมินนี้ใช้ส�ำหรับประเมินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อส�ำหรับโรงพยาบาลตาม             
กฎกระทรวงว่าด้วยการก�ำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545
2. แบบประเมินนี้ แบ่งการประเมินเป็น 7 หัวข้อ คือ บุคลากร การคัดแยก การเก็บรวบรวม
การเคลือ่ นย้าย ลักษณะของรถเข็น ลักษณะของทีพ่ กั รวมมูลฝอยติดเชือ้ และการก�ำจัดมูลฝอยติดเชือ้
ข้อที่

ผลการประเมิน
หมายเหตุ
ใช่ ไม่ใช่

รายละเอียดที่ต้องประเมิน

1 บุคลากร
1.1 มีการแต่งตัง้ เจ้าหน้าทีซ่ งึ่ มีวฒ
ุ กิ ารศึกษาปริญญาตรี สาขา
วิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์   เพื่อเป็นผู้รับผิดชอบ
ดูแลระบบการเก็บ ขนและก�ำจัดมูลฝอยติดเชื้อ
1.2 ผูป้ ฏิบตั งิ านเคลือ่ นย้ายและก�ำจัดมูลฝอยติดเชือ้ ได้รบั การ
อบรมหลักสูตรการป้องกันและระงับการแพร่เชื้อหรือ
อั น ตรายที่ อ าจเกิ ด จากมู ล ฝอยติ ด เชื้ อ ตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข
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2 การคัดแยกมูลฝอย
2.1 มีการคัดแยกมูลฝอยติดเชือ้ ออกจากมูลฝอยอืน่ ๆ ณ แหล่ง
ก�ำเนิด
2.2 มีการคัดแยกมูลฝอยติดเชือ้ ระหว่างวัสดุมคี ม และวัสดุไม่มคี ม
3 การเก็บรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อ
3.1 ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อประเภทวัสดุมีคม มีลักษณะ
เป็นกล่องหรือถังที่ท�ำด้วยวัสดุ แข็งแรง ทนทานต่อการ
แทงทะลุและการกัดกร่อนของสารเคมี มีฝาปิดมิดชิด และ
ป้องกันการรั่วไหลของของเหลวภายในได้
3.2 ภาชนะบรรจุมลู ฝอยติดเชือ้ ประเภทวัสดุไม่มคี ม มีลกั ษณะ
เป็นถุงสีแดง ทึบแสงท�ำจากพลาสติกหรือวัสดุอนื่ ทีม่ คี วาม
เหนียว ไม่ฉีกขาดง่าย ทนทานต่อสารเคมี การรับน�้ำหนัก
กันน�ำ้ ได้ ไม่รั่วซึมและไม่ดูดซึม
3.3 มีเครื่องหมายและค�ำเตือนที่บ่งบอกให้บุคคลทั่วไปทราบ
ว่าเป็นภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ
3.4 มูลฝอยติดเชื้อประเภทวัสดุไม่มีคม บรรจุไม่เกิน 2 ใน 3
ส่วนของถุงและมัดปากถุงด้วยเชือกหรือวัตถุอื่นให้แน่น
3.5 มูลฝอยติดเชือ้ ประเภทวัสดุมคี ม บรรจุไม่เกิน 3 ใน 4 ส่วน
ของกล่อง
3.6 ภาชนะส�ำหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ (ถุงแดงและกล่องใส่
มูลฝอยติดเชื้อ) มีการใช้งานเพียงครั้งเดียวและท�ำลาย
พร้อมกับการก�ำจัดมูลฝอยติดเชื้อ
4 การเคลื่อนย้ายมูลฝอยติดเชื้อ
4.1 ผู้ปฏิบัติงานเคลื่อนย้ายมูลฝอยติดเชื้อต้องสวมอุปกรณ์
ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลประกอบด้วยถุงมือยางหนา         
ผ้ากันเปือ้ น ผ้าปิดปากปิดจมูก และรองเท้าพืน้ ยางหุม้ แข้ง
ในขณะปฏิบัติงาน
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4.2 ใช้รถเข็นเคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ ยกเว้น
กรณีที่มีมูลฝอยติดเชื้อเกิดขึ้นน้อย
4.3 มีการก�ำหนดเวลาและเส้นทางการเคลื่อนย้ายมูลฝอย          
ติดเชื้อที่แน่นอน
4.4 มีการท�ำความสะอาดรถเข็นและอุปกรณ์ในการปฏิบตั งิ าน
ทุกวันในบริเวณที่จัดไว้เฉพาะและน�้ำเสียที่เกิดจากการ        
ล้างท�ำความสะอาด มีการระบายลงสู่ระบบบ�ำบัดน�ำ้ เสีย
5 ลักษณะของรถเข็นที่ใช้เคลื่อนย้ายมูลฝอยติดเชื้อ
5.1 มีพนื้ และผนังทึบ ท�ำด้วยวัสดุทที่ ำ� ความสะอาดได้งา่ ยด้วย
น�้ำ และมีฝาปิดมิดชิด ป้องกันสัตว์และแมลงน�ำโรคได้
5.2 มีข้อความสีแดงที่รถว่า “รถเข็นมูลฝอยติดเชื้อ ห้ามน�ำไป
ใช้ในกิจการอื่น”
5.3 มีอุปกรณ์/เครื่องมือส�ำหรับเก็บมูลฝอยติดเชื้อ ในกรณีที่
ตกหล่นประจ�ำรถเข็น
6 สถานที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ
6.1 เป็นห้องหรืออาคารเฉพาะ แยกจากอาคารอื่นและอยู่ใน
ที่ที่สะดวกต่อการขนมูลฝอยไปก�ำจัด
6.2 พืน้ และผนังเรียบ ท�ำความสะอาดได้งา่ ยและมีการป้องกัน
สัตว์และแมลงพาหะน�ำโรค
6.3 มีขนาดเพียงพอส�ำหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อได้อย่างน้อย
2 วัน
6.4 มีระบบป้องกันบุคคลทั่วไปไม่ให้สามารถที่จะเข้าไปใน
ที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อได้
6.5 มีรางหรือท่อระบายน�ำ้ เสียเชื่อมต่อกับระบบบ�ำบัดน�ำ้ เสีย
6.6 มีข้อความเป็นค�ำเตือนขนาดสามารถเห็นได้ชัดเจนว่า
“ที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ” ไว้ที่หน้าห้องหรือหน้าอาคาร
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7 การก�ำจัดมูลฝอยติดเชื้อ
7.1 กรณีดำ� เนินการก�ำจัดมูลฝอยติดเชื้อเอง
7.1.1 ได้รับความเห็นชอบจากราชการส่วนท้องถิ่นให้
ด�ำเนินการก�ำจัดมูลฝอยติดเชื้อได้
7.1.2 ผู้ปฏิบัติงานในการก�ำจัดมูลฝอยติดเชื้อ มีการสวม
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลขณะปฏิบัติงาน
7.1.3 ก�ำจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยเผาในเตาเผาชนิด 2 ห้อง
เผาทีส่ ามารถควบคุมอุณหภูมใิ นห้องเผามูลฝอย และห้อง
เผาควันให้อยูไ่ ม่ตำ�่ กว่า 760 และ 1,000 องศาเซลเซียส
ได้ตามล�ำดับหรือวิธกี ารท�ำลายเชือ้ ด้วยไอน�ำ้ ซึง่ ต้องตรวจสอบ
มาตรฐานทางชีวภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรือ่ ง หลักเกณฑ์และวิธกี ารตรวจสอบมาตรฐานทางชีวภาพ
ในการก�ำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2546
7.2 กรณีให้ผู้อื่นก�ำจัดให้
7.2.1 มีหนังสือ/เอกสารแสดงชื่อหน่วยงานที่รับมูลฝอย
ติดเชือ้ ไปก�ำจัดทีไ่ ด้รบั อนุญาต และแสดงชือ่ สถานทีก่ ำ� จัด
ที่เชื่อได้ว่ามีการก�ำจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยวิธีที่ถูกต้อง
7.2.2 มีการใช้งานเอกสารก�ำกับการขนส่งมูลฝอยติดเชือ้           
(ค�ำสัง่ กระทรวงสาธารณสุข ที่ 1852/2556) และด�ำเนิน
การขนมูลฝอยติดเชือ้ เป็นไปตามข้อก�ำหนดในกฎกระทรวง
ว่าด้วยการก�ำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545
ผลการประเมิน
¨ ผ่าน
¨ ไม่ผ่าน
ลายมือชื่อผู้ประเมิน...........................................................
(.........................................................)
ต�ำแหน่ง.............................................................
หน่วยงาน...........................................................
วัน/เดือน/ปี ที่ประเมิน........../.............../..........
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คู่มือ แนวทางการพัฒนาสถานบริการการสาธารณสุขให้ ได้
มาตรฐานด้านการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ (ฉบับปรับปรุง)

ค�ำชี้แจงการใช้เกณฑ์การประเมินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
ส�ำหรับโรงพยาบาล
เกณฑ์การประเมิน ข้อ 1.ด้านบุคลากร
ข้อ 1.1 มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ซึ่งมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์หรือ
วิศวกรรมศาสตร์ เพื่อเป็นผู้รับผิดชอบดูแลระบบการเก็บ ขน และก�ำจัดมูลฝอยติดเชื้อ
ค�ำชี้แจงการใช้เกณฑ์
โรงพยาบาลมีการออกค�ำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 1 คน ซึ่งมี        
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ ด้านการสาธารณสุข/สุขาภิบาล/ชีววิทยา/วิทยาศาสตร์
การแพทย์หรือวิศวกรรมศาสตร์ ด้านสุขาภิบาล/สิ่งแวดล้อมหรือเครื่องกล เพื่อเป็นผู้รับผิดชอบดูแล
ระบบเก็บ ขน และก�ำจัดมูลฝอยติดเชื้อ
ข้อ 1.2 ผู้ปฏิบัติงานที่ท�ำหน้าที่เคลื่อนย้าย และก�ำจัดมูลฝอยติดเชื้อได้รับการฝึกอบรม
หลักสูตรการป้องกันระงับการแพร่เชือ้ หรืออันตรายทีอ่ าจเกิดจากมูลฝอยติดเชือ้ ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข
ค�ำชี้แจงการใช้เกณฑ์
ผู้ปฏิบัติงานในขั้นตอนการเคลื่อนย้ายมูลฝอยติดเชื้อจากแหล่งก�ำเนิดไปที่พักรวมมูลฝอย       
ติดเชื้อ และผู้ปฏิบัติงานในการก�ำจัดมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาลได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรการ
ป้องกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อตามหลักสูตรและระยะเวลา
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เกณฑ์การประเมิน ข้อ 2.การคัดแยกมูลฝอย
ข้อ 2.1 มีการคัดแยกมูลฝอยติดเชื้อออกจากมูลฝอยอื่น ณ แหล่งก�ำเนิด
ค�ำชี้แจงการใช้เกณฑ์
มีการคัดแยกมูลฝอยติดเชือ้ ออกจากมูลฝอยทัว่ ไปและมูลฝอยอันตราย ณ แหล่งก�ำเนิดมูลฝอย
ติดเชื้อ ตามชนิด และประเภทของมูลฝอยติดเชื้อ โดยไม่ปะปนกับมูลฝอยอื่น

คู่มือ แนวทางการพัฒนาสถานบริการการสาธารณสุขให้ ได้
มาตรฐานด้านการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ (ฉบับปรับปรุง)
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ข้อ 2.2 มีการคัดแยกมูลฝอยติดเชื้อ ระหว่างวัสดุมีคม และวัสดุไม่มีคม
2.2.1 วัสดุมีคม

2.2.2 วัสดุไม่มีคม ประเภทซากหรือชิ้นส่วนของมนุษย์

2.2.3 วัสดุไม่มีคม ประเภทวัสดุสัมผัสเลือดหรือสารคัดหลั่ง

ค�ำชี้แจงการใช้เกณฑ์
มีการคัดแยกเก็บมูลฝอยติดเชื้อประเภทวัสดุมีคมและวัสดุไม่มีคมในภาชนะบรรจุต่างหาก           
จากกันอย่างถูกต้อง และไม่ปะปนกัน
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คู่มือ แนวทางการพัฒนาสถานบริการการสาธารณสุขให้ ได้
มาตรฐานด้านการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ (ฉบับปรับปรุง)

เกณฑ์การประเมิน ข้อ 3.การเก็บรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อ
ข้อ 3.1 ภาชนะบรรจุมลู ฝอยติดเชือ้ ประเภทวัสดุมคี ม มีลกั ษณะเป็นกล่องหรือถังทีท่ ำ� ด้วย
วัสดุแข็งแรง ทนทานต่อการแทงทะลุและการกัดกร่อนของสารเคมี มีฝาปิดมิดชิด และป้องกันการ               
รั่วไหลของของเหลวภายในได้
3.1.1 ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อประเภทวัสดุมีคม แบบที่ 1

3.1.2 ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อประเภทวัสดุมีคม แบบที่ 2

ค�ำชี้แจงการใช้เกณฑ์
มูลฝอยติดเชื้อประเภทวัสดุมีคม เช่น เข็มฉีดยา ใบมีดโกน ใบมีดผ่าตัด เก็บบรรจุในภาชนะ
ประเภทกล่องหรือถังทีท่ ำ� ด้วยวัสดุ แข็งแรง ทนทานต่อการแทงทะลุ และสามารถเคลือ่ นย้ายได้สะดวก
โดยผู้ขนย้ายไม่มีการสัมผัสมูลฝอยติดเชื้อ
คู่มือ แนวทางการพัฒนาสถานบริการการสาธารณสุขให้ ได้
มาตรฐานด้านการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ (ฉบับปรับปรุง)
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ข้อ 3.2 ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อประเภทวัสดุไม่มีคม มีลักษณะเป็นถุงสีแดงทึบแสง       
ท�ำจากพลาสติกหรือวัสดุอื่นที่มีความเหนียว ไม่ฉีกขาดง่าย ทนทานต่อสารเคมี การรับน�้ำหนัก                 
กันน�้ำได้ ไม่รั่วซึมและไม่ดูดซึม
ลักษณะของถุงบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ

ค�ำชี้แจงการใช้เกณฑ์
ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อประเภทไม่มีคม เช่น ส�ำลี ผ้าก๊อส ผ้าต่างๆ และท่อยาง เป็นต้น
เก็บบรรจุในภาชนะมีลักษณะเป็นถุงสีแดงทึบแสง ท�ำจากพลาสติกหรือวัสดุอื่นที่มีความเหนียว               
ไม่ฉีกขาดง่าย ทนทานต่อสารเคมี การรับน�้ำหนัก กันน�้ำได้ ไม่รั่วซึมและไม่ดูดซึม
ข้อ 3.3 มีเครือ่ งหมายและค�ำเตือนทีบ่ ง่ บอกให้บคุ คลทัว่ ไปทราบว่าเป็นภาชนะบรรจุมลู ฝอย

ติดเชื้อ
ค�ำชี้แจงการใช้เกณฑ์
ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ มีข้อความสีด�ำขนาดที่สามารถอ่านได้ชัดเจน “มูลฝอยติดเชื้อ”
“ห้ามเปิด” “ห้ามน�ำกลับมาใช้อีก” และรูปหัวกะโหลกไขว้ คู่กับตราสัญลักษณ์ที่ใช้ระหว่างประเทศ

ข้อ 3.4 มูลฝอยติดเชื้อประเภทวัสดุไม่มีคมบรรจุไม่เกิน 2 ใน 3 ส่วนของถุงและมัดปากถุง
ด้วยเชือกหรือวัตถุอื่นให้แน่น
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คู่มือ แนวทางการพัฒนาสถานบริการการสาธารณสุขให้ ได้
มาตรฐานด้านการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ (ฉบับปรับปรุง)

ค�ำชี้แจงการใช้เกณฑ์
การบรรจุมลู ฝอยติดเชือ้ ประเภทวัสดุไม่มคี มในถุงแดงมีการบรรจุไม่เต็มถุง โดยบรรจุประมาณ
2 ใน 3 ส่วนของถุง เพื่อเหลือเนื้อที่ไว้จับยก และมัดปากถุงให้แน่นด้วยเชือกหรือวัตถุอื่นให้แน่น
ข้อ 3.5 มูลฝอยติดเชื้อประเภทวัสดุมีคมบรรจุไม่เกิน 3 ใน 4 ส่วนของกล่อง
ค�ำชี้แจงการใช้เกณฑ์
การบรรจุมูลฝอยติดเชื้อประเภทวัสดุมีคมในกล่องมีการบรรจุไม่เต็ม โดยบรรจุประมาณ            
3 ใน 4 ส่วนของกล่อง เพื่อเหลือที่ไว้ปิดฝาภาชนะและป้องกันการหกหล่น หรือแทงทะลุขณะ                  
ปิดฝาภาชนะ
ข้อ 3.6 ภาชนะส�ำหรับการบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ (ถุงแดงและกล่องใส่มูลฝอยติดเชื้อ)                          
มีการใช้งานเพียงครั้งเดียวและท�ำลายพร้อมกับการก�ำจัดมูลฝอยติดเชื้อ
ค�ำชี้แจงการใช้เกณฑ์
ภาชนะส�ำหรับบรรจุมลู ฝอยติดเชือ้ ประเภทถุงแดงและกล่องใส่มลู ฝอยติดเชือ้ เมือ่ ใช้งานแล้ว
จะต้องท�ำลายพร้อมกับการก�ำจัดมูลฝอยติดเชื้อ โดยไม่มีการน�ำกลับมาใช้งานอีก
เกณฑ์การประเมิน ข้อ 4. การเคลื่อนย้ายมูลฝอยติดเชื้อ
ข้อ 4.1 ผูป้ ฏิบตั งิ านเคลือ่ นย้ายมูลฝอยติดเชือ้ ต้องสวมอุปกรณ์ปอ้ งกันอันตรายส่วนบุคคล
ประกอบด้วย ถุงมือยางหนา ผ้ายางกันเปื้อน ผ้าปิดปาก-จมูก และรองเท้าพื้นยางหุ้มแข้งในขณะ           
ปฏิบัติงาน
ค�ำชี้แจงการใช้เกณฑ์
เพื่อเป็นการป้องกันอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานเคลื่อนย้ายมูลฝอยติดเชื้อ ผู้ปฏิบัติงานต้องมี        
และใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
ข้อ 4.2 ใช้รถเข็นเคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ ยกเว้นกรณีที่มีมูลฝอยติดเชื้อ               
เกิดขึ้นน้อย
ค�ำชี้แจงการใช้เกณฑ์
ในการเคลื่อนย้ายมูลฝอยติดเชื้อต้องมีรถเข็นส�ำหรับเคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ
ซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้ คือ ท�ำด้วยวัสดุที่ท�ำความสะอาดได้ง่าย ไม่มีแง่มุมอันจะเป็นแหล่งสะสม              
เชื้อโรค และสามารถท�ำความสะอาดด้วยน�้ำได้ มีพื้นและผนังทึบ เมื่อจัดวางภาชนะบรรจุมูลฝอย            
ติดเชื้อแล้ว ต้องปิดฝาให้แน่นเพื่อป้องกันสัตว์และแมลงเข้าไป
คู่มือ แนวทางการพัฒนาสถานบริการการสาธารณสุขให้ ได้
มาตรฐานด้านการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ (ฉบับปรับปรุง)
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ข้อ 4.3 มีการก�ำหนดเวลาและเส้นทางการเคลื่อนย้ายมูลฝอยติดเชื้อที่แน่นอน
ค�ำชี้แจงการใช้เกณฑ์
ในการเคลื่อนย้ายมูลฝอยติดเชื้อโดยรถเข็นส�ำหรับเคลื่อนย้าย ต้องมีการก�ำหนดเส้นทาง        
การเคลื่อนย้ายและเวลาที่ท�ำการเคลื่อนย้ายที่แน่นอน และในระหว่างการเคลื่อนย้ายไปที่พักรวม
มูลฝอยติดเชื้อ ห้ามแวะหรือหยุดพัก ณ ที่ใด ต้องกระท�ำโดยระมัดระวัง ห้ามโยน หรือลากภาชนะ
ส�ำหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ
ข้อ 4.4 มีการท�ำความสะอาดรถเข็นและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานทุกวัน ในบริเวณที่จัดไว้
เฉพาะและน�ำ้ เสียที่เกิดจากการล้างท�ำความสะอาด มีการระบายลงสู่ระบบบ�ำบัดน�ำ้ เสีย
ค�ำชี้แจงการใช้เกณฑ์
ต้องท�ำความสะอาดรถเข็นและอุปกรณ์ ด้วยน�ำ้ ผสมผงซักฟอกและฆ่าเชือ้ โรคโดยการผึง่ แดด
ให้แห้ง หลังการใช้งานอย่างน้อยวันละครั้ง และห้ามน�ำรถเข็นมูลฝอยติดเชื้อไปใช้ในกิจการอย่างอื่น
น�้ำเสียที่เกิดจากการล้างรถเข็นระบายเข้าสู่ระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย
เกณฑ์การประเมิน ข้อ 5. ลักษณะของรถเข็นที่ใช้เคลื่อนย้ายมูลฝอยติดเชื้อ
ข้อ 5.1 พื้นและผนัง ทึบ ท�ำด้วยวัสดุที่ท�ำความสะอาดได้ง่ายด้วยน�้ำ  และมีฝาปิดมิดชิด
ป้องกันสัตว์และแมลงน�ำโรคได้
ค�ำชี้แจงการใช้เกณฑ์
ลักษณะของรถเข็นที่ใช้เคลื่อนย้ายมูลฝอยติดเชื้อ ท�ำด้วยวัสดุท่ีท�ำความสะอาดได้ง่ายไม่ม   ี
แง่มุมอันจะเป็นแหล่งหมักหมมของเชื้อโรค และสามารถท�ำความสะอาดด้วยน�้ำได้ มีพื้นและผนังทึบ        
เมื่อจัดวางภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแล้วต้องปิดฝาให้แน่น เพื่อป้องกันสัตว์และแมลงเข้าไป
ข้อ 5.2 มีข้อความสีแดงที่รถว่า “รถเข็นมูลฝอยติดเชื้อ ห้ามน�ำไปใช้ในกิจการอื่น”
ค�ำชี้แจงการใช้เกณฑ์
รถเข็นส�ำหรับเคลือ่ นย้ายมูลฝอยติดเชือ้ ต้องมีขอ้ ความสีแดงทีม่ ขี นาดสามารถมองเห็นชัดเจน
อย่างน้อยสองด้านว่า “รถเข็นมูลฝอยติดเชื้อ ห้ามน�ำไปใช้ในกิจการอื่น”
ข้อ 5.3 มีอุปกรณ์/เครื่องมือส�ำหรับเก็บมูลฝอยติดเชื้อ ในกรณีที่ตกหล่นประจ�ำรถเข็น
ค�ำชี้แจงการใช้เกณฑ์
ต้องมีอุปกรณ์หรือเครื่องมือส�ำหรับใช้เก็บมูลฝอยติดเชื้อที่ตกหล่นระหว่างการเคลื่อนย้าย
และอุปกรณ์หรือเครื่องมือส�ำหรับใช้ท�ำความสะอาดและฆ่าเชื้อบริเวณที่มูลฝอยติดเชื้อตกหล่น                             
ตลอดเวลาที่ทำ� การเคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ
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คู่มือ แนวทางการพัฒนาสถานบริการการสาธารณสุขให้ ได้
มาตรฐานด้านการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ (ฉบับปรับปรุง)

เกณฑ์การประเมิน ข้อ 6. สถานที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ
ข้อ 6.1 เป็นห้องหรืออาคารเฉพาะ แยกจากอาคารอื่นและอยู่ในที่ที่สะดวกต่อการขน
มูลฝอยไปก�ำจัด

ค�ำชี้แจงการใช้เกณฑ์
ในการเก็บมูลฝอยติดเชื้อ จะต้องจัดให้มีที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อที่เป็นห้องหรือเป็นอาคาร
เฉพาะ แยกจากอาคารอื่น ส�ำหรับใช้เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อเพื่อรอการขนไปก�ำจัด                       
โดยมีลักษณะดังต่อไปนี้
(1) มีลักษณะไม่แพร่เชื้อ และอยู่ในที่ที่สะดวกต่อการขนมูลฝอยติดเชื้อ ไปก�ำจัด
(2) มีขนาดกว้างเพียงพอที่จะเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อได้อย่างน้อยสองวัน
(3) พื้นและผนังต้องเรียบ ท�ำความสะอาดได้ง่าย
(4) มีรางหรือท่อระบายน�ำ้ ทิ้งเชื่อมต่อกับระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย
(5) มีลักษณะโปร่ง ไม่อับชื้น
(6) มีการป้องกันสัตว์แมลงเข้าไป มีประตูกว้างพอสมควรตามขนาดของห้อง หรืออาคาร
เพื่อสะดวกต่อการปฏิบัติงาน และปิดด้วยกุญแจหรือปิดด้วยวิธีอื่นที่บุคคลทั่วไปไม่สามารถที่จะ              
เข้าไปได้
(7) มีข้อความเป็นค�ำเตือนที่มีขนาดสามารถเห็นได้ชัดเจนว่า “ที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ”          
ไว้ที่หน้าห้องหรือหน้าอาคาร
(8) มีลานส�ำหรับล้างรถเข็นอยู่ใกล้ที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ และลานนั้นต้องมีรางหรือท่อ
รวบรวมน�้ำเสียจากการล้างรถเข็นเข้าสู่ระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย
น�ำโรค

ข้อ 6.2 พื้นและผนังเรียบ ท�ำความสะอาดได้ง่าย และมีการป้องกันสัตว์และแมลงพาหะ         

คู่มือ แนวทางการพัฒนาสถานบริการการสาธารณสุขให้ ได้
มาตรฐานด้านการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ (ฉบับปรับปรุง)
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ค�ำชี้แจงการใช้เกณฑ์
พื้นและผนังของที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ ต้องท�ำด้วยวัสดุเรียบ ท�ำความสะอาดได้ง่ายมีราง
หรือท่อระบายน�้ำทิ้งเชื่อมต่อกับระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย มีลักษณะโปร่ง ไม่อับชื้น มีการป้องกันสัตว์         
แมลงเข้าไป มีประตูกว้างพอสมควรตามขนาดของห้องหรืออาคารเพื่อสะดวกต่อการปฏิบัติงาน        
และปิดด้วยกุญแจหรือปิดด้วยวิธีอื่นที่บุคคลทั่วไปไม่สามารถที่จะเข้าไปได้
ข้อ 6.3 มีขนาดเพียงพอส�ำหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อได้อย่างน้อยสองวัน

ค�ำชี้แจงการใช้เกณฑ์
ที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อต้องมีขนาดกว้างเพียงพอ ที่จะเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ      
ได้อย่างน้อยสองวัน
ข้อ 6.4 มีระบบป้องกันบุคคลทั่วไปไม่ให้สามารถที่จะเข้าไปในที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อได้
ค�ำชี้แจงการใช้เกณฑ์
ที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ มีประตูกว้างพอสมควรตามขนาดของห้อง หรืออาคารเพื่อสะดวก
ต่อการปฏิบัติงาน และปิดด้วยกุญแจหรือปิดด้วยวิธีอื่นที่บุคคลทั่วไปไม่สามารถที่จะเข้าไปได้
ข้อ 6.5 มีรางหรือท่อระบายน�้ำเสียเชื่อมต่อกับระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย
ค�ำชี้แจงการใช้เกณฑ์
ในการออกแบบก่อสร้างที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ ต้องให้สามารถล้างท�ำความสะอาดบริเวณ
โดยรอบ ตลอดจนพื้น ผนังห้อง โดยน�ำ้ เสียที่เกิดจากการล้างท�ำความสะอาด ให้มีท่อหรือรางระบาย
น�ำ 
้ หรือรองรับน�้ำให้ไหลรวมเข้าสู่ระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย
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คู่มือ แนวทางการพัฒนาสถานบริการการสาธารณสุขให้ ได้
มาตรฐานด้านการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ (ฉบับปรับปรุง)

ข้อ 6.6 มีข้อความเป็นค�ำเตือนขนาดสามารถเห็นได้ชัดเจนว่า “ที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ”
ไว้ที่หน้าห้องหรือหน้าอาคาร
ค�ำชี้แจงการใช้เกณฑ์
มีข้อความเป็นค�ำเตือนที่มีขนาดสามารถเห็นได้ชัดเจนว่า “ที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ” ไว้ท     ี่
หน้าห้องหรือหน้าอาคารที่เก็บมูลฝอยติดเชื้อ
เกณฑ์การประเมิน ข้อ 7. การก�ำจัดมูลฝอยติดเชื้อ
ข้อ 7.1 การด�ำเนินการก�ำจัดมูลฝอยติดเชื้อเอง
ได้รบั ความเห็นชอบจากราชการส่วนท้องถิน่ ให้ดำ� เนินการก�ำจัดมูลฝอยติดเชือ้ ได้
ข้อ 7.1.1
ค�ำชี้แจงการใช้เกณฑ์
ในการก�ำจัดมูลฝอยติดเชื้อกฎกระทรวงว่าด้วยการก�ำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545            
ก�ำหนดให้เป็นอ�ำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการก�ำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ในกรณีท       ี่
สถานบริการการสาธารณสุขด�ำเนินการก�ำจัดมูลฝอยติดเชื้อเอง ต้องได้รับความเห็นชอบจากราชการ
ส่วนท้องถิ่นนั้น
ข้อ 7.1.2
ผู้ปฏิบัติงานในการก�ำจัดมูลฝอยติดเชื้อ มีการสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตราย             
ส่วนบุคคลขณะปฏิบัติงาน

คู่มือ แนวทางการพัฒนาสถานบริการการสาธารณสุขให้ ได้
มาตรฐานด้านการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ (ฉบับปรับปรุง)
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ค�ำชี้แจงการใช้เกณฑ์
ผู้ปฏิบัติงานที่ท�ำหน้าที่ก�ำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่
เหมาะสมและอยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้งาน เช่น ถุงมือทนความร้อน ผ้ากันเปื้อน ผ้าปิดปาก ปิดจมูก
รองเท้าพื้นยางหุ้มแข้ง เป็นต้น   ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานและถ้าในการปฏิบัติงานร่างกายหรือส่วนใด      
ส่วนหนึ่งไปสัมผัสกับมูลฝอยติดเชื้อ ให้ผู้ปฏิบัติงานท�ำความสะอาดร่างกายหรือส่วนที่อาจสัมผัส       
มูลฝอยติดเชื้อโดยทันที
ข้อ 7.1.3
ก�ำจัดมูลฝอยติดเชือ้ โดยเผาในเตาเผาชนิด 2 ห้องเผาทีส่ ามารถควบคุมอุณหภูมิ
ในห้องเผามูลฝอย และห้องเผาควันให้อยูไ่ ม่ตำ�่ กว่า 760 และ 1,000 องศาเซลเซียส ได้ตามล�ำดับหรือ  
วิธีการท�ำลายเชื้อด้วยไอน�้ำซึ่งต้องตรวจสอบมาตรฐานทางชีวภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบมาตรฐานทางชีวภาพในการก�ำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2546

ค�ำชี้แจงการใช้เกณฑ์
การก�ำจัดมูลฝอยติดเชือ้ โดยการเผาในเตาเผาทีม่ ี 2 ห้องเผา ห้องเผาแรกเป็นห้องเผามูลฝอย
ติดเชื้อให้เผาที่อุณหภูมิไม่ต�่ำกว่า 760 องศาเซลเซียส และห้องเผาที่สองเป็นห้องเผาควันให้เผาที่
อุณหภูมิไม่ต�่ำกว่า 1,000 องศาเซลเซียส หรือวิธีการท�ำลายเชื้อด้วยไอน�้ำต้องด�ำเนินการให้ได้ตาม
เกณฑ์มาตรฐานท�ำลายเชื้อบัคเตรี เชื้อรา ไวรัส และปรสิตในมูลฝอยติดเชื้อได้หมด มีการตรวจสอบ
เกณฑ์ ม าตรฐานทางชี ว ภาพ โดยการตรวจวิ เ คราะห์ เชื้ อ บะซิ ล ลั ส สะเที ย โรเธอร์ โ มฟิ ล ลั ส หรื อ                   
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คู่มือ แนวทางการพัฒนาสถานบริการการสาธารณสุขให้ ได้
มาตรฐานด้านการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ (ฉบับปรับปรุง)

เชื้อบะซิลลัสซับทิลิส ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบ
มาตรฐานทางชีวภาพในการก�ำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2546 เป็นประจ�ำทุกเดือน โดยให้รายงาน            
ผลการตรวจวิเคราะห์นั้นให้ราชการส่วนท้องถิ่นทราบภายในวันที่ห้าของทุกเดือน

ข้อ 7.2 กรณี ให้ผู้อื่นก�ำจัดมูลฝอยติดเชื้อ
ข้อ 7.2.1
มีหนังสือ/เอกสารแสดงชือ่ หน่วยงานทีร่ บั มูลฝอยติดเชือ้ ไปก�ำจัดทีไ่ ด้รบั อนุญาต                  
และแสดงชื่อสถานที่ก�ำจัดที่เชื่อได้ว่ามีการก�ำจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยวิธีที่ถูกต้อง
ค�ำชี้แจงการใช้เกณฑ์
การให้ผู้อื่นน�ำมูลฝอยติดเชื้อไปก�ำจัดภายนอกโรงพยาบาล จะต้องพิจารณาว่ามีหนังสือหรือ
เอกสารแสดงการอนุญาตจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระบุให้หน่วยงานนั้นขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ         
ไปก�ำจัด ณ สถานที่ก�ำจัดที่ชัดเจน ตรวจสอบได้ รายละเอียดดังนี้
- ชื่อหน่วยงาน/ที่อยู่ที่ตั้งหน่วยงานรับท�ำการขน
- ชื่อหน่วยงาน/ที่อยู่ที่ตั้งหน่วยงานก�ำจัด
- วิธีในการก�ำจัด เช่น การเผาก�ำจัดมูลฝอยด้วยเตาเผาจะต้องเป็นชนิด 2 ห้องเผา โดยห้อง
เผามูลฝอยและห้องเผาควัน จะต้องมีอุณหภูมิไม่ตำ�่ กว่า 760 และ 1,000 องศาเซลเซียส ตามล�ำดับ
- มีมาตรการหรือการติดตามตรวจสอบว่ามีการน�ำไปก�ำจัดยังสถานที่ก�ำจัดตามที่แจ้งไว้

คู่มือ แนวทางการพัฒนาสถานบริการการสาธารณสุขให้ ได้
มาตรฐานด้านการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ (ฉบับปรับปรุง)
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ข้อ 7.2.2
มีการใช้งานเอกสารก�ำกับการขนส่งมูลฝอยติดเชือ้ (ค�ำสัง่ กระทรวงสาธารณสุข        
ที่ 1852/2556) และด�ำเนินการขนมูลฝอยติดเชือ้ เป็นไปตามข้อก�ำหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยการก�ำจัด
มูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545
ค�ำชี้แจงการใช้เกณฑ์
การให้ผู้อื่นขนมูลฝอยติดเชื้อไปก�ำจัดภายนอกโรงพยาบาล จะต้องพิจารณาว่าผู้ขนมีการ        
ใช้งานเอกสารก�ำกับการขนส่งมูลฝอยติดเชือ้ ตามค�ำสัง่ กระทรวงสาธารณสุขที่ 1852/2556 และการ
ด�ำเนินการขนต้องเป็นไปตามข้อก�ำหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยการก�ำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545
ประกอบด้วย
- ลักษณะของยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ
- มีการระบุเส้นทางการเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อที่แน่นอน
- ผู้ปฏิบัติงานได้รับการอบรมและใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในขณะปฏิบัติงาน
- มีมาตรการรองรับกรณีเหตุฉุกเฉิน

16

คู่มือ แนวทางการพัฒนาสถานบริการการสาธารณสุขให้ ได้
มาตรฐานด้านการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ (ฉบับปรับปรุง)

ภาคผนวก

คู่มือ แนวทางการพัฒนาสถานบริการการสาธารณสุขให้ ได้
มาตรฐานด้านการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ (ฉบับปรับปรุง)

17

18

คู่มือ แนวทางการพัฒนาสถานบริการการสาธารณสุขให้ ได้
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กฎกระทรวง
ว่าด้วยการก�ำจัดมูลฝอยติดเชื้อ
พ.ศ. ๒๕๔๕
---------------------------------อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง (๑) และวรรคสองแห่ง                
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการ           
เกี่ยวกับการจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕       
และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย   บัญญัติให้กระท�ำได้โดยอาศัยอ�ำนาจ                
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยค�ำแนะน�ำของคณะกรรมการ
สาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก�ำหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา
ข้อ ๒ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเป็นการทั่วไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
(๑) ข้อก�ำหนดทุกหมวดตามกฎกระทรวงนี้ให้มีผลใช้บังคับในท้องที่ของกรุงเทพมหานคร
เมืองพัทยา และเทศบาลนครและเทศบาลเมืองทุกแห่ง
(๒) ข้อก�ำหนดเฉพาะในส่วนที่ว่าด้วยการขนและการก�ำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ให้กระทรวง
สาธารณสุขก�ำหนดยกเว้นไม่ใช้บังคับในท้องที่ของราชการส่วนท้องถิ่นอื่นนอกจาก (๑) ตามความ   
เหมาะสมกับสภาพท้องที่ โดยจะก�ำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขอย่างใดก็ได้ตามที่เห็นสมควร ทั้งนี       ้
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(๓) ข้อก�ำหนดในส่วนที่ว่าด้วยการเก็บมูลฝอยติดเชื้อตามกฎกระทรวงนี้ ให้มีผลใช้บังคับ    
แก่สถานบริการการสาธารณสุขและห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย ในเขตราชการส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง

คู่มือ แนวทางการพัฒนาสถานบริการการสาธารณสุขให้ ได้
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หมวด ๑
บททั่วไป
-----------------

ข้อ ๓ ในกฎกระทรวงนี้
“มูลฝอยติดเชื้อ” หมายความว่า มูลฝอยที่มีเชื้อโรคปะปนอยู่ในปริมาณหรือมีความเข้มข้น
ซึ่งถ้ามีการสัมผัสหรือใกล้ชิดกับมูลฝอยนั้นแล้วสามารถท�ำให้เกิดโรคได้
กรณีมูลฝอยดังต่อไปนี้ ที่เกิดขึ้นหรือใช้ในกระบวนการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์และการ
รักษาพยาบาล การให้ภมู คิ มุ้ กันโรคและการทดลองเกีย่ วกับโรค และการตรวจชันสูตรศพหรือซากสัตว์
รวมทั้งในการศึกษาวิจัยเรื่องดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นมูลฝอยติดเชื้อ
(๑) ซากหรือชิ้นส่วนของมนุษย์หรือสัตว์ที่เป็นผลมาจากการผ่าตัด การตรวจชันสูตรศพ          
หรือซากสัตว์ และการใช้สัตว์ทดลอง
(๒) วัสดุของมีคม เช่น เข็ม ใบมีด กระบอกฉีดยา หลอดแก้ว ภาชนะที่ทำ� ด้วยแก้วสไลด์   
และแผ่นกระจกปิดสไลด์
(๓) วัสดุซึ่งสัมผัสหรือสงสัยว่าจะสัมผัสกับเลือด ส่วนประกอบของเลือด ผลิตภัณฑ์ที่ได้        
จากเลือด สารน�้ำจากร่างกายของมนุษย์หรือสัตว์ หรือวัคซีนที่ท�ำจากเชื้อโรคที่มีชีวิต เช่น ส�ำลี                  
ผ้าก๊อส ผ้าต่างๆ และท่อยาง
(๔) มูลฝอยทุกชนิดที่มาจากห้องรักษาผู้ป่วยติดเชื้อร้ายแรง
“ห้องรักษาผู้ป่วยติดเชื้อร้ายแรง” หมายความว่า ห้องรักษาผู้ป่วยซึ่งติดเชื้อร้ายแรงตามที่
กระทรวงสาธารณสุขก�ำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
“สถานบริการการสาธารณสุข” หมายความว่า
(๑) สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล และหมายความรวมถึงสถานพยาบาล
ของทางราชการ
(๒) สถานพยาบาลสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ และหมายความรวมถึง        
สถานพยาบาลสัตว์ของทางราชการ
“สถานพยาบาลของทางราชการ” หมายความว่า สถานพยาบาลของราชการส่วนกลาง
ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น สภากาชาดไทย และสถานพยาบาลของหน่วยงานอื่นของ
รัฐตามที่กระทรวงสาธารณสุขก�ำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
“สถานพยาบาลสัตว์ของทางราชการ” หมายความว่า สถานพยาบาลสัตว์ของราชการ            
ส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น สภากาชาดไทย และสถานพยาบาลสัตว์ของ       
หน่วยงานอื่นของรัฐตามที่กระทรวงสาธารณสุขก�ำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

20

คู่มือ แนวทางการพัฒนาสถานบริการการสาธารณสุขให้ ได้
มาตรฐานด้านการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ (ฉบับปรับปรุง)

“ห้องปฏิบตั กิ ารเชือ้ อันตราย” หมายความว่า ห้องปฎิบตั กิ ารเชือ้ อันตรายทีม่ ไิ ด้ตงั้ อยูภ่ ายใน
สถานบริการการสาธารณสุข ซึ่งได้แก่ ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์สารเคมีและจุลินทรีย์ในวัตถุ
ตัวอย่างจากร่างกายมนุษย์หรือสัตว์ที่อาจก่อให้เกิดเชื้ออันตราย และห้องปฏิบัติการทดสอบด้าน
สาธารณสุขที่ทำ� การตรวจวิเคราะห์คุณภาพ ส่วนประกอบ และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ทีอ่ าจก่อให้เกิดเชือ้ อันตราย ทัง้ นี้ ตามลักษณะและเงือ่ นไขทีก่ ระทรวงสาธารณสุขก�ำหนดโดยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา
“ผู้ประกอบกิจการสถานบริการการสาธารณสุข” หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตให้
ประกอบกิจการสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล และผู้ได้รับใบอนุญาตให้ตั้ง           
สถานพยาบาลสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ และหมายความรวมถึงราชการส่วนกลาง
ราชการส่ ว นภู มิ ภ าค ราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น สภากาชาดไทย และหน่ ว ยงานอื่ น ของรั ฐ ที่ จั ด ตั้ ง                   
สถานพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลสัตว์ของทางราชการ
“ผู้ด�ำเนินการสถานบริการการสาธารณสุข” หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ดำ� เนินการ
สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล และผูไ้ ด้รบั ใบอนุญาตให้ดำ� เนินการสถานพยาบาล
สัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ และหมายความรวมถึงผูอ้ ำ� นวยการหรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ
ทีเ่ รียกชือ่ อย่างอืน่ ซึง่ รับผิดชอบด�ำเนินการสถานพยาบาลของทางราชการและสถานพยาบาลสัตว์ของ
ทางราชการ
“ผู้ประกอบกิจการห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย” หมายความว่า เจ้าของหรือผู้ครอบครอง
ห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย
“ผู้ด�ำเนินการห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย” หมายความว่า ผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่ที่เรียกชื่อ
อย่างอื่นซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบด�ำเนินการห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย
ข้อ ๔ ห้ามมิให้ผู้ใดถ่าย เท ทิ้ง หรือท�ำให้มีขึ้นในที่หรือทางสาธารณะ ซึ่งมูลฝอยติดเชื้อ
นอกจากถ่าย เท หรือทิ้ง หรือก�ำจัด ณ สถานที่ หรือตามวิธีที่ราชการส่วนท้องถิ่นก�ำหนดหรือจัดให้ให้
ราชการส่วนท้องถิ่นจัดให้มีสถานที่ถ่าย เท หรือทิ้งมูลฝอยติดเชื้อในที่หรือทางสาธารณะ หรือก�ำหนด
ให้มวี ธิ กี ำ� จัดมูลฝอยติดเชือ้ ทีถ่ า่ ย เท หรือทิง้ โดยวิธอี น่ื ตามมาตรฐานทีร่ ะบุไว้ในกฎกระทรวงนีห้ รือตาม
หลักเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขก�ำหนด แล้วแต่กรณี
ข้อ ๕ ห้ามมิให้ผู้ใดท�ำการเก็บ ขน และก�ำจัดมูลฝอยติดเชื้อ เว้นแต่จะเป็นไปตาม              
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก�ำหนดในกฎกระทรวงนี้
ข้อ ๖ ข้อก�ำหนดในส่วนที่ว่าด้วยการก�ำจัดมูลฝอยติดเชื้อในหมวด ๔ ให้ใช้บังคับแก่                  
ผู้ด�ำเนินการสถานบริการการสาธารณสุขหรือผู้ด�ำเนินการห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายที่ด�ำเนินการ
ก�ำจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยตนเองด้วย และให้สถานบริการการสาธารณสุขหรือห้องปฏิบัติการเชื้อ
อันตรายนัน้ แจ้งให้ราชการส่วนท้องถิน่ ทีส่ ถานบริการการสาธารณสุขหรือห้องปฏิบตั กิ ารเชือ้ อันตราย
คู่มือ แนวทางการพัฒนาสถานบริการการสาธารณสุขให้ ได้
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นัน้ ตัง้ อยูจ่ ดั ส่งเจ้าหน้าทีไ่ ปท�ำการตรวจสอบระบบก�ำจัดมูลฝอยติดเชือ้ ให้เป็นไปตามมาตรฐานทีก่ ำ� หนด
และเมือ่ ราชการส่วนท้องถิน่ นัน้ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว ผูด้ ำ� เนินการสถานบริการการสาธารณสุขหรือ
ผู้ด�ำเนินการห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายดังกล่าว จึงจะด�ำเนินการก�ำจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยตนเองได้  
ในการตรวจสอบระบบก�ำจัดมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่ง ราชการส่วนท้องถิ่นอาจร้องขอให้อธิบดี   
กรมอนามัยหรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมอนามัยมอบหมายจัดส่งเจ้าหน้าที่กรมอนามัยไปร่วมตรวจสอบกับ          
เจ้าหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นได้
ข้อ ๗ ในการปฏิ บั ติ ก ารตามกฎกระทรวงนี้ ให้ ผู ้ ป ระกอบกิ จ การสถานบริ ก ารการ
สาธารณสุข ผู้ประกอบกิจการห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย และราชการส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล          
ซึ่งราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้ด�ำเนินการก�ำจัดมูลฝอยติดเชื้อภายใต้การควบคุมดูแลของราชการ        
ส่วนท้องถิ่นตามมาตรา ๑๘ วรรคสอง และบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้       
ด�ำเนินกิจการรับท�ำการเก็บ ขน และก�ำจัดมูลฝอยติดเชื้อ โดยท�ำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์
ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการตามมาตรา ๑๙ แล้วแต่กรณี ด�ำเนินการดังต่อไปนี้
(๑) ในการเก็บและหรือขนมูลฝอยติดเชื้อ ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บและ
หรือขนมูลฝอยติดเชื้อ อย่างน้อยหนึ่งคน โดยเจ้าหน้าที่ดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติส�ำเร็จการศึกษา       
ไม่ตำ�่ กว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ในด้านสาธารณสุข สุขาภิบาล ชีววิทยา
และวิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้านใดด้านหนึ่ง
(๒) ในการก�ำจัดมูลฝอยติดเชือ้ ต้องจัดให้มเี จ้าหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการก�ำจัดมูลฝอยติดเชือ้
อย่างน้อยสองคน โดยคนหนึ่งต้องมีคุณสมบัติตามที่ก�ำหนดใน (๑) ส่วนอีกคนหนึ่งต้องมีคุณสมบัติ
ส�ำเร็จการศึกษาไม่ต่�ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ในด้านสุขาภิบาล
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และวิศวกรรมเครื่องกล ด้านใดด้านหนึ่ง
(๓) ในกรณีที่มีการด�ำเนินการทั้ง (๑) และ (๒) จะจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บ
ขน และก�ำจัดมูลฝอยติดเชื้อ อย่างน้อยสองคน ซึ่งมีคุณสมบัติตาม (๒) ก็ได้
ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับแก่การเก็บ การขน และการก�ำจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยตนเอง
ของราชการส่วนท้องถิ่นหรือสถานพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลสัตว์ของทางราชการ
แต่ราชการส่วนท้องถิน่ หรือสถานพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลสัตว์ของทางราชการนัน้
จะต้องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของตน อย่างน้อยหนึ่งคน ซึ่งมีคุณสมบัติตาม (๒) ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ด้านใดด้านหนึ่ง เป็นผู้รับผิดชอบในการเก็บ การขน และการก�ำจัด
มูลฝอยติดเชื้อนั้น
ราชการส่วนท้องถิน่ สองแห่งหรือหลายแห่งทีอ่ ยูใ่ กล้เคียงกันอาจด�ำเนินกิจการร่วมกันในการ
เก็บ ขน และหรือก�ำจัดมูลฝอยติดเชื้อ โดยแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่น แห่งใดแห่งหนึ่ง
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อย่างน้อยหนึ่งคน ซึ่งมีคุณสมบัติตาม (๒) ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ด้านใดด้านหนึ่ง เป็นเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการเก็บ ขน และหรือก�ำจัดมูลฝอยติดเชื้อร่วมกันก็ได้
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บ ขน และหรือก�ำจัดมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่งวรรคสอง
และวรรคสาม อาจแต่งตั้งจากบุคคลภายนอกซึ่งมีคุณสมบัติดังกล่าวก็ได้
ข้อ ๘ ในการเก็บและหรือก�ำจัดมูลฝอยติดเชือ้ ภายในสถานบริการการสาธารณสุขซึง่ มิใช่
สถานพยาบาลของทางราชการและสถานพยาบาลสัตว์ของทางราชการหรือภายในห้องปฏิบตั กิ ารเชือ้
อันตรายของเอกชน ให้ผปู้ ระกอบกิจการสถานบริการการสาธารณสุขหรือผูป้ ระกอบกิจการห้องปฏิบตั ิ
การเชื้ออันตรายควบคุมดูแลให้ผู้ดำ� เนินการสถานบริการการสาธารณสุขหรือผู้ด�ำเนินการห้องปฏิบัติ
การเชื้ออันตรายจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บและหรือก�ำจัดมูลฝอยติดเชื้อตามข้อ ๗           
วรรคหนึ่ง (๑) (๒) หรือ (๓) และด�ำเนินการเก็บและหรือก�ำจัดมูลฝอยติดเชื้อที่เกิดขึ้นให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก�ำหนดไว้ในหมวด ๒ และหมวด ๔ แห่งกฎกระทรวงนี้
ข้อ ๙ ในการเก็ บ ขน และหรื อ ก� ำ จั ด มู ล ฝอยติ ด เชื้ อ ของราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น หรื อ             
สถานพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลสัตว์ของทางราชการ ให้ราชการส่วนกลาง ราชการ
ส่วนภูมภิ าค ราชการส่วนท้องถิน่ สภากาชาดไทย หรือหน่วยงานอืน่ ของรัฐทีจ่ ดั ตัง้ สถานพยาบาลของ
ทางราชการหรือสถานพยาบาลสัตว์ของทางราชการ แล้วแต่กรณี ควบคุมดูแลให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
หรือผู้ด�ำเนินการสถานพยาบาลของทางราชการหรือผู้ดำ� เนินการสถานพยาบาลสัตว์ของทางราชการ
นั้นแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บ ขน และหรือก�ำจัดมูลฝอยติดเชื้อตามข้อ ๗ วรรคสอง          
วรรคสามและวรรคสี่ ด�ำเนินการเก็บ ขน และหรือก�ำจัดมูลฝอยติดเชื้อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขที่กำ� หนดในหมวด ๒ หมวด ๓ และหมวด ๔ แห่งกฎกระทรวงนี้
ในการเก็บ การขน และหรือการก�ำจัดมูลฝอยติดเชื้อของบุคคลซึ่งราชการส่วนท้องถิ่น            
มอบให้ดำ� เนินการก�ำจัดมูลฝอยติดเชือ้ ภายใต้การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิน่ ตามมาตรา ๑๘
วรรคสอง และของบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ด�ำเนินกิจการรับท�ำการเก็บ
ขนและก�ำจัดมูลฝอยติดเชื้อ โดยท�ำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ
ตามมาตรา ๑๙ ให้ราชการส่วนท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น แล้วแต่กรณี ควบคุมดูแลให้บุคคล        
ดังกล่าวจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตามข้อ ๗ วรรคหนึ่ง (๑) (๒) หรือ (๓) และด�ำเนินการเก็บ ขน
และหรือก�ำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามที่ก�ำหนดในหมวด ๒ หมวด ๓
และหมวด ๔ แห่งกฎกระทรวงนี้
ในการมอบให้บุคคลใดด�ำเนินการก�ำจัดมูลฝอยติดเชื้อ หรือการออกใบอนุญาตให้บุคคลใด
ด�ำเนินกิจการรับท�ำการเก็บ ขน และหรือก�ำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ให้ราชการส่วนท้องถิ่นก�ำหนด                
ระยะเวลาและเส้นทางขน ตลอดจนเงื่อนไขหรื อ ข้ อ ปฏิ บัติ อื่ นๆ เพื่ อ ปฏิ บัติก ารให้ เ ป็ นไปตาม                  
กฎกระทรวงนี้ ให้บุคคลดังกล่าวถือปฏิบัติไว้ด้วย
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ข้อ ๑๐ บุ ค คลซึ่ ง ราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น มอบให้ ด� ำ เนิ น การก� ำ จั ด มู ล ฝอยติ ด เชื้ อ ภายใต้             
การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่นตามมาตรา ๑๘ วรรคสอง และบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตจาก
เจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ด�ำเนินกิจการรับท�ำการเก็บมูลฝอยติดเชื้อ โดยท�ำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับ
ประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ ตามมาตรา ๑๙ แล้วแต่กรณี มีหน้าทีค่ วบคุมดูแลการปฏิบตั ิ
งานของเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บ การขน และหรือการก�ำจัดมูลฝอยติดเชื้อ และด�ำเนินการ        
เก็บ ขน และหรือก�ำจัดมูลฝอยติดเชื้อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก�ำหนดในหมวด ๒         
หมวด ๓ และหมวด ๔ แห่งกฎกระทรวงนี้
ข้อ ๑๑ ให้ผดู้ ำ� เนินการสถานบริการการสาธารณสุข ผูด้ ำ� เนินการห้องปฏิบตั กิ ารเชือ้ อันตราย
และเจ้าพนักงานท้องถิ่น มีหน้าที่ควบคุมดูแลเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บ การขน และหรือการ
ก�ำจัดมูลฝอยติดเชือ้ ของตน และด�ำเนินการเก็บ ขน และก�ำจัดมูลฝอยติดเชือ้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่ก�ำหนดในหมวด ๒ หมวด ๓ และหมวด ๔ แห่งกฎกระทรวงนี้
หมวด ๒
การเก็บมูลฝอยติดเชื้อ
------------------ข้อ ๑๒ ภายใต้บังคับข้อ ๑๔ ให้เก็บบรรจุมูลฝอยติดเชื้อในภาชนะส�ำหรับบรรจุมูลฝอย         
ติดเชื้อ ดังนี้
(๑) มูลฝอยติดเชือ้ ประเภทวัสดุของมีคม ให้เก็บบรรจุในภาชนะส�ำหรับบรรจุมลู ฝอยติดเชือ้
ที่มีคุณลักษณะตามข้อ ๑๓ (๑)
(๒) มูลฝอยติดเชื้ออื่นซึ่งมิใช่ประเภทวัสดุของมีคม ให้เก็บบรรจุในภาชนะส�ำหรับบรรจุ
มูลฝอยติดเชื้อที่มีคุณลักษณะตามข้อ ๑๓ (๒)
ภาชนะส�ำหรับบรรจุมลู ฝอยติดเชือ้ ตามวรรคหนึง่ ต้องใช้เพียงครัง้ เดียวและต้องท�ำลายพร้อม
กับการก�ำจัดมูลฝอยติดเชื้อนั้น
ข้อ ๑๓ ภาชนะส�ำหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามข้อ ๑๒ ต้องมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
(๑) ภาชนะส�ำหรับบรรจุมลู ฝอยติดเชือ้ ทีเ่ ป็นกล่องหรือถัง ต้องท�ำด้วยวัสดุทแี่ ข็งแรงทนทาน
ต่อการแทงทะลุและการกัดกร่อนของสารเคมี เช่น พลาสติกแข็งหรือโลหะ มีฝาปิดมิดชิด และป้องกัน
การรั่วไหลของของเหลวภายในได้ และสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกโดยผู้ขนย้ายไม่มีการสัมผัสกับ
มูลฝอยติดเชื้อ
(๒) ภาชนะส�ำหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อที่เป็นถุง ต้องท�ำจากพลาสติกหรือวัสดุอื่นที่มีความ
เหนียวไม่ฉีกขาดง่าย ทนทานต่อสารเคมีและการรับน�้ำหนัก กันน�้ำได้ ไม่รั่วซึมและไม่ดูดซึมภาชนะ
ส�ำหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่ง ต้องมีสีแดง ทึบแสง และมีข้อความสีด�ำที่มีขนาดสามารถ
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อ่านได้ชดั เจนว่า “มูลฝอยติดเชือ้ ” อยูภ่ ายใต้รปู หัวกะโหลกไขว้ คูก่ บั ตราหรือสัญญลักษณ์ทใี่ ช้ระหว่าง
ประเทศตามที่กระทรวงสาธารณสุขก�ำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาและต้องมีข้อความว่า
“ห้ามน�ำกลับมาใช้อีก” และ “ห้ามเปิด” ในกรณีที่สถานบริการการสาธารณสุขมิได้ด�ำเนินการก�ำจัด
มูลฝอยติดเชือ้ ด้วยตนเอง สถานบริการการสาธารณสุขดังกล่าวจะต้องระบุชอื่ ของตนไว้ทภี่ าชนะบรรจุ
มูลฝอยติดเชือ้ และในกรณีทภี่ าชนะส�ำหรับบรรจุมลู ฝอยติดเชือ้ นัน้ ใช้สำ� หรับเก็บมูลฝอยติดเชือ้ ไว้เพือ่
รอการขนไปก�ำจัดเกินกว่าเจ็ดวันนับแต่วันที่เกิดมูลฝอยติดเชื้อนั้น ให้ระบุวันที่ที่เกิด มูลฝอยติดเชื้อ        
ดังกล่าวไว้ที่ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อด้วย
ภาชนะส�ำหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่ง มีได้หลายขนาดตามความเหมาะสมของ
การเก็บ การขน และการก�ำจัด แต่ในกรณีที่กระทรวงสาธารณสุขเห็นสมควร เพื่อความสะดวกใน
การเก็บ การขน และการก�ำจัด จะก�ำหนดขนาดของภาชนะส�ำหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อส�ำหรับใช้ใน
สถานบริการการสาธารณสุขใด หรือส�ำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายใดก็ได้
ข้อ ๑๔ การเก็บมูลฝอยติดเชือ้ ในภาชนะส�ำหรับบรรจุมลู ฝอยติดเชือ้ ตามทีก่ ำ� หนดในข้อ ๑๒
อาจจะจัดให้มภี าชนะรองรับภาชนะบรรจุมลู ฝอยติดเชือ้ ก็ได ้ โดยภาชนะรองรับนัน้ จะต้องท�ำด้วยวัสดุ
ที่แข็งแรง ทนทานต่อสารเคมี ไม่รั่วซึม ท�ำความสะอาดได้ง่าย และต้องมีฝาปิดเปิดมิดชิด เว้นแต่ใน
ห้องที่มีการป้องกันสัตว์ที่เป็นพาหะน�ำโรค และจ�ำเป็นต้องใช้งานตลอดเวลา จะไม่มีฝาปิดเปิดก็ได้
ภาชนะรองรับตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้ได้หลายครั้งแต่ต้องดูแลรักษาให้สะอาดอยู่เสมอ
ข้อ ๑๕ การเก็บมูลฝอยติดเชื้อ ต้องด�ำเนินการดังต่อไปนี้
(๑) ต้องเก็บมูลฝอยติดเชือ้ ตรงแหล่งเกิดมูลฝอยติดเชือ้ นัน้ และต้องเก็บลงในภาชนะส�ำหรับ
บรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามที่ก�ำหนดในข้อ ๑๒ โดยไม่ปนกับมูลฝอยอื่น และในกรณีที่ไม่สามารถเก็บลง
ในภาชนะส�ำหรับบรรจุมลู ฝอยติดเชือ้ ได้โดยทันทีทเี่ กิดมูลฝอยติดเชือ้ จะต้องเก็บมูลฝอยติดเชือ้ นัน้ ลง
ในภาชนะส�ำหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อโดยเร็วที่สุดเมื่อมีโอกาสที่สามารถจะท�ำได้
(๒) ต้องบรรจุมลู ฝอยติดเชือ้ ไม่เกินสามในสีส่ ว่ นของความจุของภาชนะส�ำหรับบรรจุมลู ฝอย
ติดเชือ้ ตามทีก่ ำ� หนดในข้อ ๑๒ (๑) แล้วปิดฝาให้แน่น หรือไม่เกินสองในสามส่วนของความจุของภาชนะ
ส�ำหรับบรรจุมลู ฝอยติดเชือ้ ตามทีก่ ำ� หนดในข้อ ๑๒ (๒) แล้วผูกมัดปากถุงด้วยเชือกหรือวัสดุอนื่ ให้แน่น
(๓) กรณีการเก็บมูลฝอยติดเชื้อภายในสถานบริการการสาธารณสุขหรือภายในห้องปฏิบัติ
การเชือ้ อันตราย ทีม่ ปี ริมาณมาก หากยังไม่เคลือ่ นย้ายภาชนะบรรจุมลู ฝอยติดเชือ้ นัน้ ออกไปทันที จะ
ต้องจัดให้มีที่หรือมุมหนึ่งของห้องส�ำหรับเป็นที่รวมภาชนะที่ได้บรรจุมูลฝอยติดเชื้อแล้วเพื่อรอการ
เคลื่อนย้ายไปเก็บกักในที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ แต่ห้ามเก็บไว้เกินหนึ่งวัน
(๔) จัดให้มีที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อที่มีลักษณะตามข้อ ๑๖ เพื่อรอการขนไปก�ำจัดและต้อง
ท�ำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคในที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้ออย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง
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ข้อ ๑๖ ภายใต้บังคับข้อ ๑๙ ในการเก็บมูลฝอยติดเชื้อ จะต้องจัดให้มีที่พักรวมมูลฝอย         
ติดเชื้อที่เป็นห้องหรือเป็นอาคารเฉพาะแยกจากอาคารอื่นโดยมีลักษณะดังต่อไปนี้ ส�ำหรับใช้เก็บกัก
ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อเพื่อรอการขนไปก�ำจัด
(๑) มีลักษณะไม่แพร่เชื้อ และอยู่ในที่ที่สะดวกต่อการขนมูลฝอยติดเชื้อไปก�ำจัด
(๒) มีขนาดกว้างเพียงพอที่จะเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อได้อย่างน้อยสองวัน
(๓) พื้นและผนังต้องเรียบ ท�ำความสะอาดได้ง่าย
(๔) มีรางหรือท่อระบายน�ำ้ ทิ้งเชื่อมต่อกับระบบบ�ำบัดน�ำ้ เสีย
(๕) มีลักษณะโปร่ง ไม่อับชื้น
(๖) มีการป้องกันสัตว์แมลงเข้าไป มีประตูกว้างพอสมควรตามขนาดของห้อง หรืออาคาร
เพื่อสะดวกต่อการปฏิบัติงาน และปิดด้วยกุญแจหรือปิดด้วยวิธีอื่นที่บุคคลทั่วไปไม่สามารถที่จะเข้า      
ไปได้
(๗) มีข้อความเป็นค�ำเตือนที่มีขนาดสามารถเห็นได้ชัดเจนว่า “ที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ”            
ไว้ที่หน้าห้องหรือหน้าอาคาร
(๘) มีลานส�ำหรับล้างรถเข็นอยู่ใกล้ที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ และลานนั้นต้องมีรางหรือ          
ท่อรวบรวมน�้ำเสียจากการล้างรถเข็นเข้าสู่ระบบบ�ำบัดน�ำ้ เสีย
ในกรณีที่เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไว้เกิน ๗ วัน ที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อตาม          
วรรคหนึ่ง ต้องสามารถควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ที่ ๑๐ องศาเซลเซียส หรือต�่ำกว่านั้นได้
ข้อ ๑๗ การเคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไปเก็บกักในที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ       
เพื่อรอการขนไปก�ำจัดตามข้อ ๑๖ ต้องด�ำเนินการให้ถูกสุขลักษณะ ดังนี้
(๑) ต้องมีผู้ปฏิบัติงานซึ่งมีความรู้เกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อ โดยบุคคลดังกล่าวต้องผ่านการ
ฝึกอบรมการป้องกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ ตามหลักสูตร
และระยะเวลาที่กระทรวงสาธารณสุขก�ำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(๒) ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ได้แก่ ถุงมือยางหนาผ้ากัน
เปือ้ น ผ้าปิดปาก ปิดจมูก และรองเท้าพืน้ ยางหุม้ แข้ง ตลอดเวลาทีป่ ฏิบตั งิ าน และถ้าในการปฏิบตั งิ าน
ร่างกายหรือส่วนใดส่วนหนึง่ ไปสัมผัสกับมูลฝอยติดเชือ้ ให้ผปู้ ฏิบตั งิ านต้องท�ำความสะอาดร่างกายหรือ
ส่วนที่อาจสัมผัสมูลฝอยติดเชื้อโดยทันที
(๓) ต้องกระท�ำทุกวันตามตารางเวลาที่ก�ำหนด เว้นแต่มีเหตุจำ� เป็น
(๔) ต้องเคลื่อนย้ายโดยใช้รถเข็นส�ำหรับเคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อที่มี
ลักษณะตามที่ก�ำหนดในข้อ ๑๘ เว้นแต่มูลฝอยติดเชื้อที่เกิดขึ้นมีปริมาณน้อยที่ไม่จ�ำเป็นต้องใช้รถเข็น
จะเคลื่อนย้ายโดยผู้ปฏิบัติงานซึ่งมีคุณสมบัติตาม (๑) ก็ได้
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(๕) ต้องมีเส้นทางเคลื่อนย้ายที่แน่นอน และในระหว่างการเคลื่อนย้ายไปที่พักรวมมูลฝอย
ติดเชื้อ ห้ามแวะหรือหยุดพัก ณ ที่ใด
(๖) ต้องกระท�ำโดยระมัดระวัง ห้ามโยน หรือลากภาชนะส�ำหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ
(๗) กรณีที่มีมูลฝอยติดเชื้อตกหล่นหรือภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแตกระหว่างทางห้าม
หยิบด้วยมือเปล่า ต้องใช้คมี คีบหรือหยิบด้วยถุงมือยางหนา หากเป็นของเหลวให้ซบั ด้วยกระดาษแล้ว
เก็บมูลฝอยติดเชื้อหรือกระดาษนั้นในภาชนะส�ำหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อใบใหม่ แล้วท�ำความสะอาด
ด้วยน�ำ้ ยาฆ่าเชื้อที่บริเวณพื้นนั้นก่อนเช็ดถูตามปกติ
(๘) ต้องท�ำความสะอาดและฆ่าเชือ้ รถเข็นและอุปกรณ์ในการปฏิบตั งิ านอย่างน้อยวันละครัง้
และห้ามน�ำรถเข็นมูลฝอยติดเชื้อไปใช้ในกิจการอย่างอื่น
ข้อ ๑๘ รถเข็นส�ำหรับเคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้ออย่างน้อยต้องมีลักษณะและ
เงื่อนไข ดังนี้
(๑) ท�ำด้วยวัสดุที่ท�ำความสะอาดได้ง่าย ไม่มีแง่มุมอันจะเป็นแหล่งหมักหมมของเชื้อโรค
และสามารถท�ำความสะอาดด้วยน�ำ้ ได้
(๒) มีพื้นและผนังทึบ เมื่อจัดวางภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแล้วต้องปิดฝาให้แน่นเพื่อ
ป้องกันสัตว์และแมลงเข้าไป
(๓) มีขอ้ ความสีแดงทีม่ ขี นาดสามารถมองเห็นชัดเจนอย่างน้อยสองด้านว่า “รถเข็นมูลฝอย
ติดเชื้อ ห้ามน�ำไปใช้ในกิจการอื่น”
(๔) ต้องมีอุปกรณ์หรือเครื่องมือส�ำหรับใช้เก็บมูลฝอยติดเชื้อ ที่ตกหล่นระหว่างการ           
เคลื่อนย้าย และอุปกรณ์หรือเครื่องมือส�ำหรับใช้ท�ำความสะอาดและฆ่าเชื้อบริเวณที่มูลฝอยติดเชื้อ
ตกหล่น ตลอดเวลาที่ท�ำการเคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ
ข้อ ๑๙ สถานบริการการสาธารณสุขดังต่อไปนี้จะไม่จัดให้มีที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อตาม         
ข้อ ๑๖ ก็ได้ แต่ต้องจัดให้มีบริเวณที่พักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไว้เป็นการเฉพาะ
(๑) สถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน
(๒) สถานพยาบาลสัตว์ประเภททีไ่ ม่มที พี่ กั สัตว์ปว่ ยไว้คา้ งคืน หรือประเภททีม่ ที พี่ กั สัตว์ปว่ ย
ไว้คา้ งคืนตามชนิดและจ�ำนวนไม่เกินทีก่ ระทรวงสาธารณสุขก�ำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(๓) สถานที่ที่อาจมีมูลฝอยติดเชื้อตามที่กระทรวงสาธารณสุขก�ำหนดโดยประกาศใน             
ราชกิ จ จานุ เ บกษาบริ เวณที่ พั ก ภาชนะบรรจุ มู ล ฝอยติ ด เชื้ อ ตามวรรคหนึ่ ง ให้ มี ลั ก ษณะตามที่         
กระทรวงสาธารณสุขก�ำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
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หมวด ๓
การขนมูลฝอยติดเชื้อ
---------------------ข้อ ๒๐ ราชการส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคลซึ่งราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้ดำ� เนินการก�ำจัด
มูลฝอยติดเชื้อภายใต้การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่นตามมาตรา ๑๘ วรรคสอง และบุคคล
ซึ่งได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ด�ำเนินกิจการรับท�ำการเก็บมูลฝอยติดเชื้อ โดยท�ำเป็น
ธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการตามมาตรา ๑๙ ซึ่งรับท�ำการขนมูลฝอย
ติดเชือ้ จากทีพ่ กั รวมมูลฝอยติดเชือ้ ของสถานบริการการสาธารณสุขหรือของห้องปฏิบตั กิ ารเชือ้ อันตราย
เพื่อน�ำไปก�ำจัดภายนอกสถานบริการการสาธารณสุขหรือภายนอกบริเวณที่ต้ังห้องปฏิบัติการเชื้อ
อันตราย ต้องจัดให้มี
(๑) ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อที่มีลักษณะตามที่ก�ำหนดในข้อ ๒๒ โดยให้มีจ�ำนวนที      ่
เพียงพอกับการประกอบการหรือการให้บริการ
(๒) ผู้ขับขี่และผู้ปฏิบัติงานประจ�ำยานพาหนะซึ่งมีความรู้เกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อโดยผ่าน
การฝึกอบรมการป้องกันและระงับการแพร่เชือ้ หรืออันตรายทีอ่ าจเกิดจากมูลฝอยติดเชือ้ ตามหลักสูตร
และระยะเวลาตามที่กระทรวงสาธารณสุขก�ำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(๓) ทีเ่ ก็บกักภาชนะบรรจุมลู ฝอยติดเชือ้ เพือ่ รอการก�ำจัดซึง่ มีคณ
ุ ลักษณะเช่นเดียวกับทีพ่ กั
รวมมูลฝอยติดเชื้อตามข้อ ๑๖ โดยมีขนาดกว้างขวางเพียงพอที่จะเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ
ไว้ได้จนกว่าจะขนไปก�ำจัด และให้มีข้อความเป็นค�ำเตือนว่า “ที่เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ”
ด้วยสีแดงและมีขนาดที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน แสดงไว้ในสภาพถาวรด้วย
(๔) บริเวณที่จอดเก็บยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อที่เป็นสถานที่เฉพาะมีขนาดกว้างขวาง
เพียงพอ มีรางหรือท่อระบายน�ำ้ เสียจากการล้างยานพาหนะเข้าสูร่ ะบบบ�ำบัดน�ำ้ เสีย และต้องท�ำความ
สะอาดบริเวณที่จอดเก็บยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้ออย่างสม�่ำเสมอ
ข้อ ๒๑ การขนมูลฝอยติดเชือ้ จากทีพ่ กั รวมมูลฝอยติดเชือ้ ของสถานบริการการสาธารณสุข
หรือของห้องปฏิบตั กิ ารเชือ้ อันตรายเพือ่ น�ำไปก�ำจัดภายนอกสถานบริการการสาธารณสุขหรือภายนอก
บริเวณที่ตั้งห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย ต้องด�ำเนินการให้ถูกสุขลักษณะดังต่อไปนี้
(๑) ต้องขนโดยยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อตามข้อ ๒๐ (๑) เท่านั้น
(๒) ต้องขนอย่างสม�่ำเสมอตามวันและเวลาที่ก�ำหนด โดยค�ำนึงถึงปริมาณของมูลฝอย            
ติดเชื้อและสถานที่จัดเก็บ เว้นแต่กรณีที่มีเหตุจ�ำเป็น
(๓) ผู้ปฏิบัติงานประจ�ำยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ ต้องถือปฏิบัติตามข้อก�ำหนดใน             
ข้อ ๑๗ (๒) (๖) และ (๗)
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(๔) ผู้ขับขี่ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อและผู้ปฏิบัติงานประจ�ำยานพาหนะขนมูลฝอย           
ติดเชื้อ ต้องระมัดระวังมิให้มูลฝอยติดเชื้อและภาชนะส�ำหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตกหล่นในระหว่าง
การขนห้ามน�ำยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชือ้ ไปใช้ในกิจการอย่างอืน่ และให้ทำ� ความสะอาดและฆ่าเชือ้
อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง เว้นแต่กรณีภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแตกหรือมีการรั่วไหล ต้องท�ำความ
สะอาดในโอกาสแรกที่สามารถจะท�ำได้
ข้อ ๒๒ ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อต้องมีลักษณะและเงื่อนไขดังนี้
(๑) ตัวถังปิดทึบ ผนังด้านในต้องบุด้วยวัสดุที่ทนทาน ท�ำความสะอาดได้ง่ายไม่รั่วซึม
(๒) ในกรณีที่เป็นยานพาหนะส�ำหรับใช้ขนขยะมูลฝอยติดเชื้อจากที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ
ตามข้อ ๑๖ วรรคสอง ภายในตัวถังของยานพาหนะนัน้ ต้องสามารถควบคุมอุณหภูมใิ ห้อยูท่ ี่ ๑๐ องศา
เซลเซียส หรือต�ำ่ กว่านัน้ ได้ และจะต้องติดเครือ่ งเทอร์โมมิเตอร์ทสี่ ามารถอ่านค่าอุณหภูมภิ ายในตัวถัง
ไว้ด้วย
(๓) ข้อความสีแดงทีม่ ขี นาดสามารถมองเห็นได้ชดั เจนปิดไว้ทภี่ ายนอกตัวถังด้านข้างทัง้ สอง
ด้านว่า “ใช้เฉพาะขนมูลฝอยติดเชื้อ”
(๔) กรณีราชการส่วนท้องถิ่นท�ำการขนมูลฝอยติดเชื้อ ให้ราชการส่วนท้องถิ่นนั้นแสดงชื่อ
ของราชการส่วนท้องถิ่นด้วยตัวหนังสือสีแดงที่มีขนาดสามารถมองเห็นได้ชัดเจนไว้ที่ภายนอกตัวถัง
ด้านข้างทั้งสองด้านของยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ
กรณีบุคคลซึ่งได้รับมอบจากราชการส่วนท้องถิ่นให้เป็นผู้ด�ำเนินการก�ำจัดมูลฝอยติดเชื้อ       
ภายใต้การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิน่ นัน้ ตามมาตรา ๑๘ วรรคสอง ท�ำการขนมูลฝอยติดเชือ้
ให้บุคคลนั้นแสดงชื่อราชการส่วนท้องถิ่นด้วยตัวหนังสือสีแดงที่มีขนาดสามารถมองเห็นได้ชัดเจนไว้ที่
ภายนอกตัวถังด้านข้างทั้งสองด้านของยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ พร้อมกับแสดงแผ่นป้ายขนาด
สามารถมองเห็นได้ชัดเจนระบุวิธีการที่ราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้บุคคลนั้นด�ำเนินการก�ำจัดมูลฝอย
ติดเชื้อและชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลนั้นไว้ในยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อในบริเวณที่
บุคคลภายนอกสามารถมองเห็นให้อย่างชัดเจนด้วย
กรณีบคุ คลซึง่ ได้รบั อนุญาตจากราชการส่วนท้องถิน่ ให้เป็นผูด้ ำ� เนินการรับท�ำการขนมูลฝอย
ติดเชือ้ โดยท�ำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รบั ประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ ตามมาตรา ๑๙ ท�ำการ
ขนมูลฝอยติดเชือ้ ให้บคุ คลนัน้ แสดงชือ่ ราชการส่วนท้องถิน่ ด้วยตัวหนังสือสีแดงทีม่ ขี นาดสามารถมอง
เห็นได้ชัดเจน พร้อมกับแผ่นป้ายขนาดที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ระบุรหัสหรือหมายเลขใบอนุญาต
ชือ่ สถานที่ และหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลนัน้ ไว้ทภี่ ายนอกตัวถังด้านข้างของยานพาหนะขนมูลฝอย
ติดเชื้อ
(๕) ต้องมีเครือ่ งป้องกันอันตรายส่วนบุคคลทีเ่ หมาะสมส�ำหรับผูข้ บั ขีแ่ ละผูป้ ฏิบตั งิ านประจ�ำ
ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ อุปกรณ์หรือเครื่องมือส�ำหรับป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการ
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ตกหล่นหรือการรั่วไหลของมูลฝอยติดเชื้อ อุปกรณ์หรือเครื่องมือป้องกันอัคคีภัย และอุปกรณ์หรือ
เครื่องมือสื่อสารส�ำหรับใช้ติดต่อแจ้งเหตุ อยู่ในยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อตลอดเวลาที่ท�ำการขน
มูลฝอย ติดเชื้อ
ข้อ ๒๓ ในกรณีที่ใช้รถเข็นตามข้อ ๑๘ ขนมูลฝอยติดเชื้อไปก�ำจัดยังสถานที่ก�ำจัดตาม             
หมวด ๔ ที่อยู่ภายในสถานบริการการสาธารณสุขหรือภายในบริเวณที่ตั้งห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย
แทนยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อตามข้อ ๒๒ ให้นำ� ข้อ ๑๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
หมวด ๔
การก�ำจัดมูลฝอยติดเชื้อ
--------------------ข้อ ๒๔ การก�ำจัดมูลฝอยติดเชื้อต้องด�ำเนินการดังต่อไปนี้
(๑) ต้องก�ำจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยวิธีใดวิธีหนึ่งตามที่ก�ำหนดในข้อ ๒๕
(๒) ต้องก�ำจัดมูลฝอยติดเชื้อตามระยะเวลาที่ราชการส่วนท้องถิ่นก�ำหนด แต่ต้องไม่เกิน
สามสิบวัน นับแต่วันที่ขนจากที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อของสถานบริการการสาธารณสุขหรือของห้อง
ปฏิบัติการเชื้ออันตราย
(๓) ในระหว่างรอก�ำจัดมูลฝอยติดเชือ้ ต้องเก็บกักภาชนะบรรจุมลู ฝอยติดเชือ้ ไว้ในทีเ่ ก็บกัก
ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อที่มีลักษณะเช่นเดียวกับที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อตามข้อ ๑๖ โดยมีขนาด
กว้างขวางเพียงพอที่จะเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไว้ได้จนกว่าจะท�ำการก�ำจัด รวมทั้งจัดให้มี
ข้อความเป็นค�ำเตือนว่า “ที่เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ” ด้วยสีแดงและมีขนาดสามารถมอง
เห็นได้ชัดเจน แสดงไว้ด้วย
(๔) จัดให้มีผู้ปฏิบัติงานก�ำจัดมูลฝอยติดเชื้อซึ่งมีความรู้เกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อ โดยผ่าน       
การฝึกอบรมการป้องกันและระงับการแพร่เชือ้ หรืออันตรายทีอ่ าจเกิดจากมูลฝอยติดเชือ้ ตามหลักสูตร
และระยะเวลาตามที่กระทรวงสาธารณสุขก�ำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(๕) จัดให้มีเครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมส�ำหรับผู้ปฏิบัติงานก�ำจัดมูลฝอย
ติดเชื้อ รวมทั้งอุปกรณ์หรือเครื่องมือส�ำหรับป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการตกหล่นหรือการ        
รั่วไหลของมูลฝอยติดเชื้อและอุปกรณ์หรือเครื่องมือป้องกันอัคคีภัยไว้ประจ�ำบริเวณที่ตั้งระบบ           
ก�ำจัดมูลฝอยติดเชื้อ
(๖) กรณีที่สถานบริการการสาธารณสุข ห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายหรือผู้ที่ได้รับอนุญาต
ใช้วิธีก�ำจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยวิธีการอื่นที่มิใช่วิธีเผาในเตาเผาตามข้อ ๒๕ (๑) ให้สถานบริการการ
สาธารณสุข ห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย หรือผู้ที่ได้รับอนุญาตนั้นตรวจวิเคราะห์ตามข้อ ๒๗ เพื่อ         
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ตรวจสอบเกณฑ์มาตรฐานในการก�ำจัดมูลฝอยติดเชือ้ เป็นประจ�ำทุกเดือน และให้รายงานผลการตรวจ
วิเคราะห์นั้นให้ราชการส่วนท้องถิ่นทราบเป็นประจ�ำภายในวันที่ห้าของทุกเดือน
ข้อ ๒๕ การก�ำจัดมูลฝอยติดเชื้อ มีวิธีการดังนี้
(๑) เผาในเตาเผา
(๒) ท�ำลายเชื้อด้วยไอน�ำ้
(๓) ท�ำลายเชื้อด้วยความร้อน
(๔) วิธีอื่นตามที่กระทรวงสาธารณสุขก�ำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข้อ ๒๖ การก�ำจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยการเผาในเตาเผา ให้ใช้เตาเผาที่มีห้องเผามูลฝอย             
ติดเชื้อและห้องเผาควัน การเผามูลฝอยติดเชื้อให้เผาที่อุณหภูมิไม่ต�่ำกว่า ๗๖๐ องศาเซลเซียส และ     
ในการเผาควันให้เผาด้วยอุณหภูมิไม่ตำ�่ กว่า ๑,๐๐๐ องศาเซลเซียส ทั้งนี้ ตามแบบเตาเผาที่กระทรวง
สาธารณสุขก�ำหนดหรือเห็นชอบ และในการเผาต้องมีการควบคุมมาตรฐานอากาศเสียที่ปล่อยออก
จากเตาเผาตามที่กระทรวงสาธารณสุขก�ำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข้อ ๒๗ การก�ำจัดมูลฝอยติดเชือ้ ด้วยวิธกี ารท�ำลายเชือ้ ด้วยไอน�ำ้ หรือวิธที ำ� ลายเชือ้ ด้วยความ
ร้อนหรือวิธีอื่นตามข้อ ๒๕ (๒) (๓) หรือ (๔) จะต้องด�ำเนินการให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานทางชีวภาพ
โดยมีประสิทธิภาพที่สามารถท�ำลายเชื้อบัคเตรี เชื้อรา ไวรัส และปาราสิต ในมูลฝอยติดเชื้อได้หมด
ภายหลังการก�ำจัดมูลฝอยติดเชือ้ ด้วยวิธดี งั กล่าวตามวรรคหนึง่ แล้ว ต้องมีการตรวจสอบเกณฑ์มาตรฐาน
ทางชีวภาพโดยวิธีการตรวจวิเคราะห์เชื้อบะซิลลัสสะเทียโรเธอร์โมฟิลลัสหรือบะซิลลัสซับทิลิส              
แล้ ว แต่ ก รณี ทั้ ง นี้ ตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที่ ก ระทรวงสาธารณสุ ข ก� ำ หนดโดยประกาศใน                     
ราชกิจจานุเบกษา
ข้อ ๒๘ เศษของมูลฝอยติดเชื้อที่เหลือหลังจากการเผาในเตาเผาตามข้อ ๒๖ หรือที่ผ่าน               
การก�ำจัดเชื้อตามวิธีการตามข้อ ๒๗ แล้ว ให้ด�ำเนินการก�ำจัดตามวิธีก�ำจัดมูลฝอยทั่วไป เว้นแต่
กระทรวงสาธารณสุขก�ำหนดเป็นอย่างอื่น
หมวด ๕
ค่าบริการการเก็บขนหรือก�ำจัดมูลฝอยติดเชื้อ
--------------------ข้อ ๒๙ ให้ราชการส่วนท้องถิ่นก�ำหนดอัตราค่าบริการขั้นสูงในการรับท�ำการเก็บ ขนและ
ก�ำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ที่ผู้ได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๑๙ จะเรียกเก็บจากผู้ใช้
บริการตามมาตรา ๒๐ (๕) โดยให้ค�ำนึงถึงความเป็นไปได้ในการประกอบกิจการและความเหมาะสม
กับฐานะทางเศรษฐกิจของประชาชนในท้องถิ่นนั้น

คู่มือ แนวทางการพัฒนาสถานบริการการสาธารณสุขให้ ได้
มาตรฐานด้านการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ (ฉบับปรับปรุง)
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บทเฉพาะกาล
-------------------ข้อ ๓๐ ให้ราชการส่วนท้องถิ่น สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสถาน
พยาบาลสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ และห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย ที่มีอยู่หรือ         
จัดตั้งขึ้นก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ด�ำเนินการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการเก็บ ขน          
และหรือก�ำจัดมูลฝอยติดเชื้อตามข้อ ๗ ข้อ ๘ หรือข้อ ๙ แล้วแต่กรณี ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที        ่
กฎกระทรวงนีใ้ ช้บงั คับ และด�ำเนินการเก็บ ขน และหรือก�ำจัดมูลฝอยติดเชือ้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธกี าร และมาตรการตามทีก่ ำ� หนดไว้ในกฎกระทรวงนีภ้ ายในหนึง่ ปีนบั แต่วนั ทีก่ ฎกระทรวงนีใ้ ช้บงั คับ
ส�ำหรับสถานบริการการสาธารณสุขหรือห้องปฏิบตั กิ ารเชือ้ อันตรายทีด่ ำ� เนินการก�ำจัดมูลฝอย
ติดเชือ้ ด้วยตนเอง ให้ดำ� เนินการตามข้อ ๖ ภายในเก้าสิบวันนับแต่วนั ทีก่ ฎกระทรวงนีใ้ ช้บงั คับและต้อง
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และมาตรการตามที่ก�ำหนดในกฎกระทรวงนี้ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่
กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ
ให้ไว้  ณ  วันที  ่ 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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คู่มือ แนวทางการพัฒนาสถานบริการการสาธารณสุขให้ ได้
มาตรฐานด้านการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ (ฉบับปรับปรุง)

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง ตราหรือสัญลักษณ์ส�ำหรับพิมพ์บนภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ
พ.ศ. ๒๕๔๖
---------------------------------เพือ่ ประโยชน์ในการควบคุมหรือก�ำกับดูแลเรือ่ งมูลฝอยติดเชือ้ ให้เป็นมาตรฐานสากล  จึงเห็น
เป็นการสมควรให้มีตราหรือสัญลักษณ์ที่ใช้ระหว่างประเทศ  เพื่อพิมพ์บนภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ
อาศัยอ�ำนาจตามความในข้อ ๑๓ วรรคสอง แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยการก�ำจัดมูลฝอยติดเชือ้
พ.ศ. ๒๕๔๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  จึงออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้
ข้อ ๑ ตราหรือสัญลักษณ์ที่ใช้ระหว่างประเทศ ที่ต้องพิมพ์ลงบนภาชนะบรรจุมูลฝอย         
ติดเชื้อ ให้มีลักษณะ เป็นรูปวงเดือน ๓ วง สีด�ำ  ซ้อนทับบนวงกลมสีด�ำ  โดยสัญลักษณ์ต้องมีรัศมี            
ไม่น้อยกว่า ๑ นิ้ว ดังรูปภาพดังนี้

ข้อ ๒ ประกาศกระทรวงนี้ ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก�ำหนดสามสิบวัน นับแต่วันถัดจาก                   
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ให้ไว้  ณ  วันที  ่ ๔  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๔๖
(ลงชื่อ) สุดารัตน์  เกยุราพันธุ์
(นางสุดารัตน์  เกยุราพันธุ์)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทัว่ ไป เล่มที่ ๑๒๐ ตอนพิเศษ ๔๕ ง วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๔๖

คู่มือ แนวทางการพัฒนาสถานบริการการสาธารณสุขให้ ได้
มาตรฐานด้านการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ (ฉบับปรับปรุง)
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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง ก�ำหนดลักษณะของบริเวณที่พักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ
---------------------------------เพือ่ ให้การเก็บกักภาชนะบรรจุมลู ฝอยติดเชือ้ ของสถานบริการการสาธารณสุขดังต่อไปนี้ คือ
(๑) สถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน
(๒) สถานพยาบาลสัตว์ประเภททีไ่ ม่มที พี่ กั สัตว์ปว่ ยไว้คา้ งคืน หรือประเภททีม่ ที พี่ กั สัตว์ปว่ ย
ไว้คา้ งคืนตามชนิดและจ�ำนวนไม่เกินทีก่ ระทรวงสาธารณสุขก�ำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นไปโดยถูกต้องและเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะสามารถป้องกันการแพร่กระจายของ
เชื้อโรคไปสู่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
อาศัยอ�ำนาจตามความในข้อ ๑๙ วรรคสองของกฎกระทรวงว่าด้วยการก�ำจัดมูลฝอยติดเชือ้
พ.ศ. ๒๕๔๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจึงก�ำหนดลักษณะของบริเวณที่พักภาชนะบรรจุ
มูลฝอยติดเชื้อไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ บริเวณที่พักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อต้องมีลักษณะและอุปกรณ์ ดังนี้
(๑) ตัง้ อยูภ่ ายในสถานพยาบาล ในจุดทีเ่ หมาะสม แยกเป็นสัดส่วนเฉพาะ ไม่อบั ชืน้ สะดวก
ส�ำหรับการขนมูลฝอยติดเชือ้ ไปก�ำจัด และต้องไม่ตงั้ อยูใ่ นบริเวณทีเ่ ก็บเครือ่ งมือ อุปกรณ์ ในการรักษา
อ่างล้างมือ สถานที่ประกอบ ปรุง เก็บหรือสะสมอาหาร เป็นต้น
(๒) มีภาชนะส�ำหรับรองรับภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อที่มีลักษณะดังนี้
ก) ท�ำด้วยวัสดุทแี่ ข็งแรง ทนทานต่อสารเคมี พืน้ ผิวต้องมีลกั ษณะเรียบท�ำความสะอาด
ง่าย ไม่รั่วซึม มีฝาปิดมิดชิด สามารถป้องกันสัตว์แมลงพาหะน�ำโรคได้ และให้มีการฆ่าเชื้อก่อน               
น�ำไปใช้
ข) ต้องมีขนาดความจุเพียงพอ สามารถเก็บกักภาชนะบรรจุมลู ฝอยติดเชือ้ ได้ อย่างน้อย
๒ วัน ในกรณีที่เก็บมูลฝอยติดเชื้อไว้เกินเจ็ดวันต้องให้อยู่ที่อุณหภูมิไม่เกิน ๑๐ องศาเซลเซียส
ค) ต้องพิมพ์ข้อความว่า “ที่พักมูลฝอยติดเชื้อ” ขนาดและสีที่มองเห็นได้ชัดเจนคู่กับ
ตรา          ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ตราสัญลักษณ์ส�ำหรับพิมพ์บนภาชนะบรรจุ
มูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ๒๕๔๖ บนภาชนะรองรับภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ
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คู่มือ แนวทางการพัฒนาสถานบริการการสาธารณสุขให้ ได้
มาตรฐานด้านการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ (ฉบับปรับปรุง)

นุเบกษา

ข้อ ๒ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก�ำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจา
ประกาศ  ณ  วันที  ่ ๑๖  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๔๘
ลงชื่อ

อนุทิน ชาญวีรกุล
(นายอนุทิน ชาญวีรกุล)
รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ รักษาราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๕๒ ง วันที่ ๑๔
กรกฎาคม ๒๕๔๘
ส�ำเนาถูกต้อง
ศุมล ศรีสุขวัฒนา
(นายศุมล ศรีสุขวัฒนา)
ผู้อำ� นวยการศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข

คู่มือ แนวทางการพัฒนาสถานบริการการสาธารณสุขให้ ได้
มาตรฐานด้านการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ (ฉบับปรับปรุง)
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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง หลักสูตรการฝึกอบรมการป้องกันและระงับการแพร่เชื้อ
หรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ
---------------------------------ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยการก�ำจัดมูลฝอยติดเชื้อ            
พ.ศ. ๒๕๔๕ ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๑๙ ตอนที่ ๘๖ ก วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๔๕ โดยก�ำหนดให้มีการ             
ฝึกอบรมการป้องกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อแก่ผู้ปฏิบัติงาน    
เคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุมูลฝอย ติดเชื้อตามข้อ ๑๗(๑) ผู้ขับขี่และผู้ปฏิบัติงานขนมูลฝอยติดเชื้อ            
ประจ�ำยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชือ้ ตาม ข้อ ๒๐(๒) และผูป้ ฏิบตั งิ านก�ำจัดมูลฝอยติดเชือ้ ตามข้อ ๒๔(๔)
ทัง้ นี้ ตามหลักสูตรและระยะเวลาทีก่ ระทรวงสาธารณสุขก�ำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา นัน้
อาศัยอ�ำนาจตามความในข้อ ๑๗(๑) ข้อ ๒๐(๒) และข้อ ๒๔(๔) ของกฎกระทรวงว่าด้วย         
การก�ำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ๒๕๔๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยค�ำแนะน�ำของ              
คณะกรรมการสาธารณสุข จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในประกาศนี้
“หลักสูตร” หมายความว่า หลักสูตรการฝึกอบรมการป้องกันและระงับการแพร่เชื้อหรือ
อันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ ที่ก�ำหนดให้ฝึกอบรมแก่ผู้ปฏิบัติงานมูลฝอยติดเชื้อ ซึ่งต้อง
ประกอบด้วยหัวข้อวิชา เนื้อหา และระยะเวลาตามตารางแนบท้ายประกาศนี้
“หน่วยงานจัดการฝึกอบรม” หมายความว่า กรมอนามัย ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด           
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน)
โรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นที่มี
ศักยภาพในการจัดการฝึกอบรมซึ่งได้รับความเห็นชอบจากกรมอนามัย
“ผู้ปฏิบัติงานมูลฝอยติดเชื้อ” หมายความว่า ผู้ปฏิบัติงานเคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุมูลฝอย
ติดเชือ้ ผูข้ บั ขีแ่ ละผูป้ ฏิบตั งิ านขนมูลฝอยติดเชือ้ ประจ�ำยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชือ้ และผูป้ ฏิบตั งิ าน
ก�ำจัดมูลฝอยติดเชื้อ
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คู่มือ แนวทางการพัฒนาสถานบริการการสาธารณสุขให้ ได้
มาตรฐานด้านการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ (ฉบับปรับปรุง)

ข้อ ๒ ราชการส่วนท้องถิ่นรวมทั้งบุคคลซึ่งราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้ด�ำเนินการก�ำจัด
มูลฝอยติดเชื้อภายใต้การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่นตามมาตรา ๑๘ วรรคสอง และบุคคล
ซึ่งได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ด�ำเนินการ โดยท�ำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์
ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการตามมาตรา ๑๙ ผู้ประกอบกิจการสถานบริการการสาธารณสุข                    
ผู้ประกอบกิจการห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย ต้องจัดให้ผู้ปฏิบัติงานมูลฝอยติดเชื้อที่อยู่ในความ                 
รับผิดชอบ เข้ารับการฝึกอบรมการป้องกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอย
ติดเชื้อตามหลักสูตรและระยะเวลาที่ก�ำหนดไว้ตามประกาศนี้
ข้อ ๓ หน่วยงานจัดการฝึกอบรมที่ประสงค์จะด�ำเนินการจัดการอบรม ต้องด�ำเนินการ
อบรมอย่างน้อยตามหลักสูตรและระยะเวลาทีก่ ำ� หนดไว้ในประกาศนี้ กรณีทจี่ ะจัดการอบรมในหลักสูตร
ที่แตกต่างจากประกาศนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากกรมอนามัย
ข้อ ๔ ผู้ปฏิบัติงานมูลฝอยติดเชื้อที่ผ่านการฝึกอบรมตามข้อ ๓ แล้ว จะได้รับมอบ
ประกาศนียบัตรตามแบบที่แนบท้ายประกาศนี้ไว้เป็นหลักฐาน ทั้งนี้ ให้หน่วยงานจัดการฝึกอบรม          
ขอรับต้นแบบประกาศนียบัตรได้ที่กรมอนามัย
ข้อ ๕ ประกาศฉบับนี้ ให้ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ  ณ  วันที  ่ ๔  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๔๘
(ลงชื่อ) สุดารัตน์  เกยุราพันธุ์
(นางสุดารัตน์  เกยุราพันธุ์)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทัว่ ไป เล่ม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๔ ง วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘
ส�ำเนาถูกต้อง
ศุมล  ศรีสุขวัฒนา
(นายศุมล  ศรีสุขวัฒนา)
ผู้อำ� นวยการศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข

คู่มือ แนวทางการพัฒนาสถานบริการการสาธารณสุขให้ ได้
มาตรฐานด้านการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ (ฉบับปรับปรุง)
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ตารางหลักสูตรการฝึกอบรมการป้องกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิด
จากมูลฝอยติดเชื้อ ที่ก�ำหนดให้ฝึกอบรมแก่ผู้ปฏิบัติงานมูลฝอยติดเชื้อ
หัวข้อวิชา

วัตถุประสงค์

ประเด็นส�ำคัญ

ระยะเวลา

(1) มูลฝอยติดเชื้อกับ 1.1) เพื่อให้มีความรู้
1.1) ผลกระทบต่อสุขภาพ
1 ชั่วโมง
ผลกระทบต่อสุขภาพ เบื้องต้นเกี่ยวกับโรคติดต่อ
- โรคติดต่อที่เกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ
และสิ่งแวดล้อม
และการท�ำลายเชื้อ
- วิธีการท�ำลายเชื้อ
1.2) เพื่อให้รู้ถึงผลกระทบ
- ความเสี่ยงต่อสุขภาพและอันตรายที่
ต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ
จากการจัดการมูลฝอยติด 1.2) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
เชื้อรวมทั้งสามารถป้องกัน
- มลพิษทางน�้ำ ทางอากาศ เสียง หรือ
			
อันตรายจากมูลฝอยติดเชื้อ			ฝุ่นละออง
(2) มาตรการป้องกัน 2.1) เพื่อให้สามารถป้องกัน 2.1) มาตรการป้องกันอันตราย
1 ชั่วโมง
อันตรายส่วนบุคคล อันตรายที่อาจเกิดจาก
- การป้องกันโรคติดต่อและการอาชีวของผู้ปฏิบัติงาน
มูลฝอยติดเชื้อได้
อนามัยในการท�ำงาน
- การตรวจสุขภาพชนิดของโรคที่จำ� เป็น
ต้องได้รับการตรวจและความถี่ที่
เหมาะสม
- การป้องกันอันตรายส่วนบุคคลและ
การมีพฤติกรรมอนามัยที่ถูกต้อง
- สิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ
จากการท�ำงานและการยศาสตร์
(3) ความรู้พื้นฐาน
และหลักการทั่วไป
เกี่ยวกับการจัดการ
มูลฝอยติดเชื้อ
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3.1) เพื่อให้รู้ถึงแหล่งก�ำเนิด 3.1) ประเภทมูลฝอยและการคัดแยกมูลฝอย 1 ชั่วโมง
ชนิด ประเภทมูลฝอย
ในสถานบริการการสาธารณสุข
ติดเชื้อได้
- มูลฝอยทั่วไป
3.2) เพื่อให้รู้ถึงขั้นตอน
- มูลฝอยรีไซเคิล
การจัดการมูลฝอยติดเชื้อได้
- มูลฝอยอันตราย
3.3) เพื่อให้ทราบถึง
- มูลฝอยติดเชื้อ
กฎกระทรวงว่าด้วย การ 3.2) การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
ก�ำจัดมูลฝอยติดเชื้อ
- แหล่งก�ำเนิด ชนิด ประเภทของมูลฝอย
3.4) เพื่อให้ทราบนโยบาย
ติดเชื้อและการคัดแยก
การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
- ขั้นตอนการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
ของหน่วยงาน
3.3) กฎกระทรวงว่าด้วยการก�ำจัดมูลฝอย
ติดเชื้อ

คู่มือ แนวทางการพัฒนาสถานบริการการสาธารณสุขให้ ได้
มาตรฐานด้านการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ (ฉบับปรับปรุง)
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ระยะเวลา

3.4) นโยบายการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของ
หน่วยงาน
(4) การคัดแยกมูลฝอย 4.1) เพื่อให้ทราบถึงวิธีการ 4.1) ขั้นตอนการคัดแยกมูลฝอย
45 นาที
			
การคัดแยกมูลฝอยแต่ละชนิด 4.2) วิธีการคัดแยกมูลฝอย (สาธิต ฝึกปฏิบัติ)
(5) การเก็บรวบรวม
และการเคลื่อนย้าย
มูลฝอยติดเชื้อ

5.1) เพื่อให้ทราบถึง
5.1) การเก็บรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อ
45 นาที
ลักษณะของภาชนะบรรจุ
- ลักษณะของภาชนะบรรจุและภาชนะ
และภาชนะรองรับมูลฝอย
รองรับมูลฝอยติดเชื้อ
ติดเชื้อที่ถูกหลักสุขาภิบาล
- วิธีการเก็บรวบรวมมูลฝอยติดเชื้ออย่าง
5.2) เพื่อให้สามารถเก็บ
ถูกต้องเหมาะสมตามประเภทและ
รวบรวมและเคลื่อนย้าย
ปริมาณ
มูลฝอยติดเชื้อได้อย่าง
- วิธีการปฏิบตั ิกรณีมูลฝอยติดเชื้อ
ถูกวิธี
ตกหล่น ถุงแตก ถุงรั่ว
5.2) การเคลื่อนย้ายมูลฝอยติดเชื้อ
- ลักษณะรถเข็น
- วิธีการเคลื่อนย้าย การยก การจัดวาง
- การเคลื่อนย้ายด้วยรถเข็น เส้นทาง
การขน และเวลาที่ขน
- การท�ำความสะอาดรถเข็น ภาชนะ
รองรับ และอุปกรณ์
- การจัดเก็บรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อ
ณ ที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ
- การบันทึกข้อมูลปริมาณมูลฝอยติดเชื้อ
ก่อนเก็บเข้าสู่ที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ
- สุขลักษณะอาคารที่พักรวมมูลฝอย
ติดเชื้อและการท�ำความสะอาด
- การควบคุมแมลงสัตว์นำ� โรค

6.1) การขับขี่ และเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อ
45 นาที
(6) หลักปฏิบัติในการ 6.1) เพื่อให้ทราบถึง
ขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ หลักเกณฑ์และวิธีการ
- ลักษณะของรถขนมูลฝอยติดเชื้อ
ขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ
- วิธีปฏิบัติในการขับขี่และเก็บขน
6.2) เพื่อให้สามารถเก็บ
มูลฝอยติดเชื้อ
ขนมูลฝอยติดเชื้อได้อย่าง
- แผนการจัดเก็บ เส้นทางและระยะเวลา
ถูกวิธี
ในการเก็บ

คู่มือ แนวทางการพัฒนาสถานบริการการสาธารณสุขให้ ได้
มาตรฐานด้านการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ (ฉบับปรับปรุง)
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- การยก จัดวางภาชนะบรรจุมูลฝอย
ติดเชื้อในยานพาหนะอย่างถูกวิธี เช่น
							ท่ายก/ข้อห้ามในการยกมูลฝอยติดเชื้อ
- กฎหมายและข้อปฏิบัติในการขนส่ง
- การปฏิบัติในกรณีมูลฝอยติดเชื้อตกหล่น
					
ถุงแตก ถุงรั่ว หรือกรณีประสบอุบัติเหตุ
- การท�ำความสะอาดเครื่องใช้อุปกรณ์
และยานพาหนะ
(7) เทคโนโลยีการ
ก�ำจัดมูลฝอยติดเชื้อ
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7.1) เพื่อให้ทราบวิธีการ 7.1) เทคโนโลยีในการก�ำจัดมูลฝอยติดเชื้อ 45 นาที
ก�ำจัดมูลฝอยติดเชื้อที่ถูกวิธี
- การเผาในเตาเผา ลักษณะเตาเผา
7.2) เพื่อให้สามารถน�ำไป
- การท�ำลายเชื้อด้วยไอน�้ำ
ปฏิบัติในโรงพยาบาลอย่าง
- การท�ำลายเชื้อด้วยความร้อน
ถูกต้อง
7.2) วิธีการปฏิบัติในการก�ำจัดมูลฝอยติดเชื้อ
- การเคลื่อนย้ายมูลฝอยติดเชื้อจาก
ที่พัก มูลฝอยติดเชื้อเพื่อน�ำไปก�ำจัด
อย่างถูกวิธี
- การควบคุมดูแลระบบการก�ำจัดให้
เป็นไป ตามข้อก�ำหนด
- การตรวจสอบ บ�ำรุงรักษาเบื้องต้น
การท�ำความสะอาดเครื่องมือและ
อุปกรณ์

คู่มือ แนวทางการพัฒนาสถานบริการการสาธารณสุขให้ ได้
มาตรฐานด้านการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ (ฉบับปรับปรุง)

แบบประกาศนียบัตร

(หน่วยงานจัดการฝึกอบรม)
ขอมอบประกาศนียบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า
..............................................................................

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมการป้องกันและระงับการแพร่เชื้อ
หรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการก�ำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545
ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ให้ไว้ ณ วันที่ ..............................................................
………………...............………………………….
(...............................................................)
ต�ำแหน่ง...................................................

คู่มือ แนวทางการพัฒนาสถานบริการการสาธารณสุขให้ ได้
มาตรฐานด้านการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ (ฉบับปรับปรุง)
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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบ มาตรฐานทางชีวภาพ
ในการก�ำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ๒๕๔๖
---------------------------------โดยทีเ่ ป็นการสมควรก�ำหนดหลักเกณฑ์วธิ กี ารตรวจสอบมาตรฐานชีวภาพ เพือ่ ประโยชน์ใน
การควบคุมระบบการก�ำจัดมูลฝอยติดเชือ้ ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการก�ำจัดมูลฝอยติดเชือ้ พ.ศ. ๒๕๔๕
อาศัยอ�ำนาจตามความในข้อ ๒๗ วรรคสอง แห่งกฎกระทรวง ว่าด้วยการก�ำจัดมูลฝอย            
ติดเชือ้ พ.ศ. ๒๕๔๕ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงสาธารณสุขจึงออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข ก�ำหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบมาตรฐานทางชีวภาพในการก�ำจัดมูลฝอยติดเชื้อที่มิใช่การใช้เตาเผา
ไว้ดังนี้
ข้อ ๑ มาตรฐานทางชีวภาพในการก�ำจัดมูลอยติดเชื้อด้วยวิธีการใดๆ นอกจากวิธีการใช้
เตาเผา ต้องสามารถท�ำลายเชื้อบัคเตรี เชื้อรา ไวรัส และปาราสิต ในมูลฝอยติดเชื้อได้หมด
ข้อ ๒ การตรวจสอบว่า มูลฝอยติดเชือ้ ได้ผา่ นการก�ำจัดเชือ้ โรคได้ตามเกณฑ์มาตรฐานตาม
ข้อ ๑ นั้น ให้ใช้วิธีการตรวจวิเคราะห์โดยวิธีการเพาะเชื้อบะซิลลัส  สะเทียโรเธอร์โมฟิลลัส (Bacillus
stearothermophillus) หรือเชือ้ บะซิลลัส ซับทิลสิ (Bacillus subtilis) โดยมีขนั้ ตอนการปฏิบตั ิ ดังนี้
(๑) ใช้ Spore strip ของเชื้อบะซิลลัส สะเทียโรเธอร์โมฟิวลัส หรือเชื้อบะลิลลัส ซับทิลิส
โดยฉีกแผ่น strip เพื่อให้ Spore ลอยแขวนน�ำ้ กลั่น ๑๐ มิลลิลิตร ซึ่งปราศจากเชื้อในหลอดทดลอง     
ซึ่งมีขนาดที่เหมาะสมด้วยเทคนิคปลอดเชื้อ
(๒) น�ำหลอดทดลองดังกล่าวไปวางไว้รวมกับมูลฝอยติดเชื้อในเครื่องก�ำจัดมูลฝอยติดเชื้อ   
ณ จุดที่คาดว่าเชื้อโรคจะถูกท�ำลายได้ยากที่สุด
(๓) เมื่ อ มู ล ฝอยติ ด เชื้ อ ผ่ า นกระบวนการก� ำ จั ด แล้ ว ให้ น� ำ หลอดทดลองของ Spore                          
เชื้อบะซิลลัส สะเทียโรเธอร์โมฟิลลัส หรือ เชื้อบะซิลลัส ซับทิลิส ที่วางไว้ตาม (๒) แล้วแต่กรณี                
ไปทดสอบโดยน�ำไปเพาะในจานอาหารเลี้ยงเชื้อที่เหมาะสม เช่น Blood agar หรือ Egg yolk agar
แล้วน�ำไปเพาะเชื้อในตู้ควบคุมอุณหภูมิ ๓๕-๓๗ องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๑๘-๒๔ ชั่วโมง
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คู่มือ แนวทางการพัฒนาสถานบริการการสาธารณสุขให้ ได้
มาตรฐานด้านการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ (ฉบับปรับปรุง)

(๔) น�ำจานอาหารเลี้ยงเชื้อ Blood agar หรือ Egg yolk agar แล้วแต่กรณีมาตรวจดู ต้อง
ไม่พบโคโลนี (colony) ของเชื้อบะซิลลัส สะเทียโรเธอร์โมฟิลลัส หรือ เชื้อบะซิลลัส ซับทิลิส เกิดขึ้น
บนจานอาหารเลี้ยงเชื้อนั้น จึงจะถือว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทางชีวภาพ
ข้อ ๓ การตรวจวิเคราะห์ว่ามูลฝอยติดเชื้อได้ผ่านการก�ำจัดเชื้อได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ทางชีวภาพ โดยวิธีการอื่นนอกจากวิธีการตามข้อ (๒) ต้องได้รับความเห็นชอบจากกรมอนามัย             
และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ข้อ ๔ ประกาศกระทรวงนี้ ให้ ใช้ บั ง คั บ เมื่ อ พ้ น ก� ำ หนดสามสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ถั ด จาก                 
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ประกาศ  ณ  วันที  ่ ๔  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๔๖
(ลงชื่อ) สุดารัตน์  เกยุราพันธุ์
(นางสุดารัตน์  เกยุราพันธุ์)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ส�ำเนาถูกต้อง
ศุมล  ศรีสุขวัฒนา
(นายศุมล  ศรีสุขวัฒนา)
ผู้อำ� นวยการศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม ๑๒๐ ตอนที่ ๔๕ ง วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๔๖

คู่มือ แนวทางการพัฒนาสถานบริการการสาธารณสุขให้ ได้
มาตรฐานด้านการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ (ฉบับปรับปรุง)
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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง ก�ำหนดลักษณะและเงื่อนไขของห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย
---------------------------------เพือ่ ให้การปฏิบตั กิ ารตามกฎกระทรวงว่าด้วยการก�ำจัดมูลฝอยติดเชือ้ พ.ศ. ๒๕๔๕  สามารถ
ด�ำเนินการไปได้โดยชัดเจนและถูกต้องเหมาะสม
อาศัยอ�ำนาจตามความในข้อ ๓ ของกฎกระทรวงว่าด้วยการก�ำจัดมูลฝอยติดเชือ้ พ.ศ. ๒๕๔๕
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงสาธารณสุขจึงก�ำหนดลักษณะและเงือ่ นไขของห้องปฏิบตั กิ ารเชือ้ อันตรายไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในประกาศนี้
“เชื้ออันตราย” หมายความว่า เชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรค
ข้อ ๒ ห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายต้องมีลักษณะและเงื่อนไขดังนี้
(๑) เป็นห้องปฏิบัติการเพื่อการศึกษาวิจัย ทดลอง หรือพัฒนา ที่เกี่ยวกับเชื้ออันตราย
(๒) เป็นห้องปฏิบัติการตรวจชันสูตรศพหรือซากสัตว์
(๓) เป็นห้องปฏิบัติการด้านจุลชีววิทยาหรือห้องปฏิบัติการที่ท�ำการตรวจวิเคราะห์วัตถุ
ตัวอย่างจากร่างกายมนุษย์หรือสัตว์   รวมทั้งวัตถุตัวอย่างอื่นๆ จากสิ่งแวดล้อมที่อาจก่อให้เกิด               
เชื้ออันตรายได้แก่ การตรวจเลือด ปัสสาวะ อุจจาระ เนื้อเยื่อ  สารคัดหลั่งหรือของเหลวจากร่างกาย
อื่นๆ
(๔) เป็ น ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารที่ ท ดสอบผลิ ต ภั ณ ฑ์ สุ ข ภาพ ได้ แ ก่ อาหาร ยา วั ต ถุ เ สพติ ด               
เครื่องส�ำอาง เครื่องมือแพทย์ วัตถุมีพิษ ที่อาจก่อให้เกิดเชื้ออันตรายได้
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คู่มือ แนวทางการพัฒนาสถานบริการการสาธารณสุขให้ ได้
มาตรฐานด้านการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ (ฉบับปรับปรุง)

นุเบกษา

ข้อ ๓ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก�ำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจา
ประกาศ  ณ  วันที  ่ ๑๖  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๔๘
(ลงชื่อ)

อนุทิน  ชาญวีรกุล
(นายอนุทิน  ชาญวีรกุล)
รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ รักษาราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ส�ำเนาถูกต้อง
ศุมล  ศรีสุขวัฒนา
(นายศุมล  ศรีสุขวัฒนา)
ผู้อำ� นวยการศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทัว่ ไป เล่ม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๕๒ ง วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๘

คู่มือ แนวทางการพัฒนาสถานบริการการสาธารณสุขให้ ได้
มาตรฐานด้านการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ (ฉบับปรับปรุง)
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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง ก�ำหนดลักษณะของห้องรักษาผู้ติดเชื้อร้ายแรง
---------------------------------เพือ่ ให้การปฏิบตั กิ ารตามกฎกระทรวงว่าด้วยการก�ำจัดมูลฝอยติดเชือ้ พ.ศ. ๒๕๔๕  สามารถ
ด�ำเนินการไปได้โดยชัดเจนและถูกต้องเหมาะสม
อาศัยอ�ำนาจตามความในข้อ ๓ ของกฎกระทรวงว่าด้วยการก�ำจัดมูลฝอยติดเชือ้ พ.ศ. ๒๕๔๕
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจึงก�ำหนดห้องรักษาผู้ป่วยติดเชื้อร้ายแรงไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ลักษณะและประเภทของห้องรักษาผู้ป่วยติดเชื้อร้ายแรง ให้เป็นดังนี้
(๑) เป็นห้องแยกเฉพาะส�ำหรับรักษาผู้ป่วยด้วยโรคติดเชื้อร้ายแรงที่ติดต่อง่ายและหรือโรค
ที่มีอัตราป่วยตายสูง และหรือรักษายาก
(๒) โรคติดเชื้อร้ายแรงให้เป็นไปตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้
ข้อ ๒ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก�ำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๖  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๔๘
(ลงชื่อ)

อนุทิน  ชาญวีรกุล
(นายอนุทิน  ชาญวีรกุล)
รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ รักษาราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ส�ำเนาถูกต้อง
ศุมล  ศรีสุขวัฒนา
(นายศุมล  ศรีสุขวัฒนา)
ผู้อำ� นวยการศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทัว่ ไป เล่ม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๕๒ ง วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๘
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คู่มือ แนวทางการพัฒนาสถานบริการการสาธารณสุขให้ ได้
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บัญชีรายชื่อโรคติดเชื้อร้ายแรง
---------------------------------๑. โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (หรือโรคซาร์-Severe Acute Respiratory               
syndrome)
๒. ไข้หวัดใหญ่ (Influenza) ซึ่งรวมถึงโรคไข้หวัดใหญ่ที่ติดต่อมาจากสัตว์
๓. เริม (Herpes Simplex)
๓.๑  เริมทั้งตัว (Disseminated Herpes Simplex)
๓.๒ เริมในเด็กแรกเกิด (Neonatal Herpes Simplex)
๔. ไข้สุกใส (Chickenpox หรือ Varicella)
๕. งูสวัดแพร่กระจาย (Disseminated Herpes Zoster)
๖. ไข้หัด (Measles)
๗. ไข้หัดเยอรมัน (German measles หรือ Rubella)
๘. ไข้กาฬหลังแอ่น (Meingococal meningitis)
๙. ไอกรน (Pertussis)
๑๐. คอตีบ (Diphtheria)
๑๑. วัณโรคปอด ระยะติดต่อ (Pulmonary tuberculosis)
๑๒. หลอดลมฝอยอักเสบ (Bronchioloitis)
๑๓. อุจจาระร่วงเฉียบพลันจากการติดเชื้อ เช่น อหิวาตกโรค (Cholera)
๑๔. โรคตับอักเสบ (Hepatitis)
๑๕. ไข้สมองอักเสบ (Hepatitis)
๑๖. เยื่อหุ้มสมองอักเสบ (Meningitis)
๑๗. โรคพิษสุนัขบ้า (Rabies)

คู่มือ แนวทางการพัฒนาสถานบริการการสาธารณสุขให้ ได้
มาตรฐานด้านการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ (ฉบับปรับปรุง)
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เล่ม  ๑๓๒  ตอนพิเศษ  ๕  ง

หน้า  ๓๓
ราชกิจจานุเบกษา

๙  มกราคม  ๒๕๕๘

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง เพิ่มเติมบัญชีรายชื่อโรคติดเชื้อร้ายแรง
---------------------------------ตามทีก่ ระทรวงสาธารณสุขได้มปี ระกาศลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ ก�ำหนดลักษณะ
ของห้องผู้ป่วยติดเชื้อร้ายแรง และได้ก�ำหนดรายชื่อโรคติดเชื้อร้ายแรง จ�ำนวน ๑๗ โรค นั้น
อาศัยอ�ำนาจตามความในข้อ ๓ ของกฎกระทรวงว่าด้วยการก�ำจัดมูลฝอยติดเชือ้ พ.ศ. ๒๕๔๕
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยค�ำแนะน�ำของคณะกรรมการสาธารณสุข   จึงออกประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขเพิ่มเติมชื่อโรคติดเชื้อร้ายแรง ดังนี้
“๑๘.  โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา (Ebola virus disease - EVD)”
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ  ณ  วันที  ่ ๒๒  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗
ศาสตราจารย์รัชตะ  รัชตะนาวิน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
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คู่มือ แนวทางการพัฒนาสถานบริการการสาธารณสุขให้ ได้
มาตรฐานด้านการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ (ฉบับปรับปรุง)

ค�ำสั่งกระทรวงสาธารณสุข
ที่ ๑๘๕๒ /๒๕๕๖
เรื่อง ก�ำหนดให้สถานบริการการสาธารณสุขและห้องปฏิบัติการ
เชื้ออันตรายในสังกัด กระทรวงสาธารณสุขที่มีการจ้างเอกชนด�ำเนินการ
ขนส่งมูลฝอยติดเชื้อใช้เอกสารก�ำกับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ
(Infectious Waste Manifest System)
---------------------------------เนื่องจากปัญหาการลักลอบทิ้งมูลฝอยติดเชื้อในหลายเขตพื้นที่ของราชการส่วนท้องถิ่น            
มักปรากฏว่าเป็นมูลฝอยติดเชื้อที่มีแหล่งก�ำเนิดจากสถานบริการการสาธารณสุขและห้องปฏิบัติการ
เชื้ อ อั น ตรายในสั ง กั ด กระทรวงสาธารณสุ ข    ซึ่ ง ท� ำ ให้ เ กิ ด ผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพอนามั ย และ                     
สภาพแวดล้อม ความเป็นอยู่ของประชาชนและยังก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อโรค
กระทรวงสาธารณสุขจึงเห็นความจ�ำเป็นในการควบคุมระบบการขนส่งมูลฝอยติดเชือ้ จากสถานบริการ
การสาธารณสุขและห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพ            
เป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยการก�ำจัดมูลฝอยติดเชือ้ พ.ศ. ๒๕๔๕ ออกตามความในพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ         
บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการแผ่นดิน           
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ กระทรวงสาธารณสุขจึงมีค�ำสั่งดังนี้
ข้อ ๑ ให้สถานบริการการสาธารณสุขและห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขที่เป็นผู้ก่อก�ำเนิดมูลฝอยติดเชื้อด�ำเนินการให้ถูกต้องตามกฎกระทรวงว่าด้วยการก�ำจัด
มูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.๒๕๔๕ ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และ            
ข้อบัญญัติท้องถิ่นแห่งท้องที่ตั้งของสถานบริการสาธารณสุขนั้น
ข้อ ๒ ให้สถานบริการการสาธารณสุขและห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายในสังกัดของ
กระทรวงสาธารณสุข ใช้เอกสารก�ำกับการขนส่งมูลฝอยติดเชือ้ (Infectious Waste Manifest System)
ตามแบบที่ก�ำหนดไว้ท้ายค�ำสั่งนี้
คู่มือ แนวทางการพัฒนาสถานบริการการสาธารณสุขให้ ได้
มาตรฐานด้านการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ (ฉบับปรับปรุง)
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ข้อ ๓ กรณีที่มีการจ้างเอกชนขนมูลฝอยติดเชื้อ ในการท�ำสัญญาจ้างให้สถานบริการ           
การสาธารณสุขและห้องปฏิบตั กิ ารเชือ้ อันตรายในสังกัดของกระทรวงสาธารณสุขก�ำหนดคุณลักษณะ
เฉพาะ (Term of Reference (TOR)) ของผู้รับจ้างโดยมีเงื่อนไขอย่างน้อยดังต่อไปนี้
๓.๑ ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานใบอนุญาตขนมูลฝอยติดเชื้อ
๓.๒ ก�ำหนดให้ผู้รับจ้างต้องใช้เอกสารก�ำกับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ
๓.๓ ก�ำหนดให้มีเอกสารหลักฐานอื่นๆ ที่จ�ำเป็นเพิ่มเติม
กรณีที่สถานบริการการสาธารณสุขและห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขทีม่ กี ารด�ำเนินการร่วมกับเอกชนหรือบุคคลในการขนมูลฝอยติดเชือ้ ก่อนค�ำสั่งกระทรวงนี้
ใช้บังคับให้การด�ำเนินการขนมูลฝอยติดเชื้อ เป็นไปตามสัญญาการจ้างจนกว่าสัญญาการจ้างจะ            
สิ้นสุดลงและให้สถานบริการการสาธารณสุขและห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขขอความร่วมมือจากผู้รับขนมูลฝอยติดเชื้อให้แสดงหลักฐานว่าได้มีการขนส่งมูลฝอย            
ติดเชื้อจากสถานบริการสาธารณสุขและห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายที่เป็นต้นก�ำเนิดไปก�ำจัด ณ ที่ใด
และปริมาณเท่าใด
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖
ลงชื่อ

อ�ำนวย  กาจีนะ
(นายอ�ำนวย  กาจีนะ)
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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คู่มือ แนวทางการพัฒนาสถานบริการการสาธารณสุขให้ ได้
มาตรฐานด้านการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ (ฉบับปรับปรุง)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหน่วยงานต่างๆ ดังนี้
หน่วยงาน

โทรศัพท์

โทรสาร

1. ส่วนกลาง		
ส�ำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย

0-2590-4128

2. ส่วนภูมิภาค		
ศูนย์อนามัยที่ 1 บางเขน กรุงเทพมหานคร
ศูนย์อนามัยที่ 2 สระบุรี
ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา
ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี
ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก
ศูนย์อนามัยที่ 10
ศูนย์อนามัยที่ 11
ศูนย์อนามัยที่ 12

0-2986-0884
0-2521-0226
0-3630-0830-2 ต่อ 117 0-3630-0829
0-3878-6974-5 ต่อ 148 0-3879-9732
0-3231-0368-71
0-3232-3311
0-4430-5131 ต่อ 102 0-4430-5137
0-4323-5415 ต่อ 4803 0-4324-3416
0-4528-8586 ต่อ 115 0-4528-8580
0-5625-5451 ต่อ 105 0-5625-5403
0-5529-9280
0-5529-9285
เชียงใหม่
0-5327-2740
410ต่4อ- 7616
235 - 0
นครศรีธรรมราช
0-7539-9460-4
4219ต่- อ93207
57 - 0
ยะลา
0-7321-2860-1
7473ต่- อ12113
37 - 0

0-2590-4200

คู่มือ แนวทางการพัฒนาสถานบริการการสาธารณสุขให้ ได้
มาตรฐานด้านการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ (ฉบับปรับปรุง)
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คณะผู้จัดท�ำ
ที่ปรึกษา
ดร.นายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์
นายพิษณุ
แสนประเสริฐ
นางปริยะดา   
โชควิญญู

อธิบดีกรมอนามัย
รองอธิบดีกรมอนามัย
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

ผู้จัดท�ำ
1.
2.
3.
4.
5.
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นางพิมพรรณ
นางศรีอรุณ
นายประโชติ
นางสาวปิยาภัสร์
นางสาวจารุวรรณ

จันทร์แก้ว
สุขเจริญ
กราบกราน
ชูแก้วงาม
โลไธสง

คู่มือ แนวทางการพัฒนาสถานบริการการสาธารณสุขให้ ได้
มาตรฐานด้านการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ (ฉบับปรับปรุง)

ส�ำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
ส�ำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
ส�ำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
ส�ำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
ส�ำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

