
การจดัการมลูฝอยตดิเชือ้
ตามพระราชบญัญตักิารสาธารณสขุ พ.ศ. 2535

ศนูย์บริหารกฎหมายสาธารณสขุ กรมอนามยั1
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มลูฝอยม ี3 ประเภท

1) มลูฝอยท ัว่ไป = เศษกระดาษ เศษผา้ เศษอาหาร เศษสนิคา้
เศษวัตถุ ถงุพลาสตกิ ภาชนะทีใ่สอ่าหาร เถา้ มลูสตัว์ ซากสตัว์
หรอืสิง่อืน่ใดทีเ่ก็บกวาดจากถนน ตลาด ทีเ่ลีย้งสตัวห์รอืทีอ่ืน่

2) มลูฝอยตดิเชือ้

3) มลูฝอยทีเ่ป็นพษิหรอือนัตรายจากชุมชน

หลกัท ัว่ไปเกีย่วกบัมลูฝอยตามกฎหมาย
การสาธารณสขุ
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กากอตุสาหกรรมทีเ่ป็นพษิ

ขอบเขตการจดัการมลูฝอยตามกฎหมาย
สาธารณสขุกบักฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง

มลูฝอย

มลูฝอยท ัว่ไปมลูฝอยอนัตราย

มลูฝอยอนัตรายจากชุมชน

กฎหมายสาธารณสขุ

กฎหมายโรงงาน

มลูฝอยตดิเชือ้

กมัมนัตภาพรงัสี กฎหมายพลงังานปรมาณูเพือ่สนัต ิ
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ด าเนนิการเอง

ก าหนดหลกัเกณฑด์า้นสขุลกัษณะ

เพือ่ควบคมุ

• ประชาชนท ัว่ไป

• ผูป้ระกอบกจิการ

ขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่การบรหิาร

อ านาจหนา้ทีข่องราชการสว่นทอ้งถิน่

อนญุาตใหเ้อกชน
ด าเนนิการเป็นธรุกจิ

มอบใหผู้อ้ ืน่
ด าเนนิการ

ควบคมุ

1

2

3
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หลกัเกณฑส์ าหรบั ประชาชนท ัว่ไป

(1) หา้มถา่ย เท ทิง้ มลูฝอยในทีห่รอืทางสาธารณะ 
(2) ก าหนดใหม้ที ีร่องรบัมลูฝอยในทีห่รอืทางสาธารณะ และ

ทีเ่อกชน

(3) ก าหนด วธิกีารเก็บ ขน และก าจดั มลูฝอยใหเ้จา้ของหรอื

ผูค้รอบครองอาคารสถานทีป่ฏบิตั ิ

(6) ก าหนดการอืน่ใดทีจ่ าเป็นเพือ่ใหถ้กูตอ้งดว้ยสขุลกัษณะ



ศนูย์บริหารกฎหมายสาธารณสขุ กรมอนามยั6

(5) ก าหนด หลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไข ในการเก็บ    

ขน และก าจัดมลูฝอย เพือ่ใหผู้ร้ับใบอนุญาตตามมาตรา 

19 ปฏบิตั ิตลอดจนก าหนด อตัราคา่บรกิารขัน้สงู ตาม

ลกัษณะการใหบ้รกิารทีผู่รั้บใบอนุญาตตามมาตรา 19 จะ

พงึเรยีกเก็บได ้

(6) ก าหนดการอืน่ใดทีจ่ าเป็นเพือ่ใหถ้กูตอ้งดว้ยสขุลกัษณะ

หลกัเกณฑส์ าหรบั ผูป้ระกอบกจิการ



กฎกระทรวง

มาตรา 6 เพือ่ประโยชนใ์นการปฏบิตักิารใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัตนิี้
ใหรั้ฐมนตรโีดยค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสขุมอี านาจออก
กฎกระทรวงดงัตอ่ไปนี้

(1) ก าหนดหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และมาตรการในการควบคมุหรอื
ก ากบัดแูล ส าหรับกจิการหรอืการด าเนนิการในเรือ่งตา่ง ๆ ตาม
พระราชบญัญัตนิี้

(2) ก าหนด มาตรฐาน สภาวะความเป็นอยูท่ีเ่หมาะสมกบัการ
ด ารงชพีของประชาชน และวธิดี าเนนิการเพือ่ตรวจสอบควบคมุหรอืก ากบั
ดแูล หรอืแกไ้ขสิง่ทีจ่ะมผีลกระทบตอ่สภาวะความเป็นอยูท่ีเ่หมาะสมกบั
การด ารงชพีของประชาชน
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กฎกระทรวง

กฎกระทรวงตามวรรคหนึง่ จะก าหนดใหใ้ชบ้งัคบัเป็นการทัว่ไป
ทกุทอ้งถิน่ หรอืใหใ้ชบ้งัคบัเฉพาะทอ้งถิน่ใดทอ้งถิน่หนึง่ก็ได ้และใน
กรณีทีก่ฎกระทรวงดงักลา่วจะสมควรก าหนดใหเ้รือ่งทีเ่ป็นรายละเอยีด
ทางดา้นเทคนคิวชิาการหรอืเป็นเรือ่งทีต่อ้งมกีารเปลีย่นแปลงรวดเร็วตาม
สภาพสงัคมใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีรั่ฐมนตรปีระกาศก าหนดโดย
ค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสขุ และประกาศในราชกจิจา
นุเบกษา
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กฎกระทรวงวา่ดว้ยการก าจดัมลูฝอยตดิเชือ้ 
พ.ศ. 2545
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“มลูฝอยตดิเชือ้”

• หมายถงึ มลูฝอยทีม่เีชือ้โรคปะปนอยูใ่นปรมิาณหรอื
มคีวามเขม้ขน้ ซึง่ถา้มกีารสมัผัสหรอืใกลช้ดิกบัมลูฝอย
นัน้แลว้สามารถท าใหเ้กดิโรคได ้

10 ศนูย์บริหารกฎหมายสาธารณสขุ กรมอนามยั

ค านยิาม



ค านยิาม

• มลูฝอยทีเ่กดิขึน้หรอืใชใ้นกระบวนการ ตรวจวนิจิฉัยทางการแพทยแ์ละ
การรักษาพยาบาล การใหภ้มูคิุม้กนัโรคและการทดลองเกีย่วกบัโรคและ
การตรวจชนัสตูรศพหรอืซากสตัว์ รวมทัง้ในการศกึษาวจัิยเรือ่งดงักลา่ว 
ใหถ้อืวา่เป็นมลูฝอยตดิเชือ้

(1) ซากหรอืชิน้สว่น ของมนุษยห์รอืสตัวท์ีเ่ป็นผลมาจากการผา่ตดั การตรวจ

ชนัสตูรศพหรอืซากสตัว ์และการใชส้ตัวท์ดลอง

(2) วสัดขุองมคีม เชน่ เข็ม ใบมดี กระบอกฉีดยา หลอดแกว้ ภาชนะทีท่ าดว้ย
แกว้ สไลด ์และแผน่กระจกปิดสไลด์

(3) วสัดซุ ึง่สมัผัสหรอืสงสยัวา่จะสมัผัส กบัเลอืด สว่นประกอบของเลอืด 
ผลติภณัฑท์ีไ่ดจ้ากเลอืด สารน ้าจากรา่งกายของมนุษยห์รอืสตัว ์หรอืวคัซนีทีท่ าจาก
เชือ้โรคทีม่ชีวีติ เชน่ ส าล ีผา้กอ๊ส ผา้ตา่ง ๆ และทอ่ยาง

(4) มลูฝอยทกุชนดิทีม่าจากหอ้งรักษาผูป่้วยตดิเชือ้รา้ยแรง



“หอ้งรกัษาผูป่้วยตดิเชือ้รา้ยแรง” หมายความวา่
หอ้งรักษาผูป่้วยซึง่ตดิเชือ้รา้ยแรง ตามทีก่ระทรวง
สาธารณสขุก าหนด โดยประกาศในราชกจิจานุเบกษา

(ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เรือ่ง ก าหนดลกัษณะของหอ้งรักษาผูป่้วยตดิ

เชือ้รา้ยแรง ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เลม่ 112 ตอนพเิศษ 52 ง วนัที่ 14 
กรกฎาคม 2548)

12 ศนูย์บริหารกฎหมายสาธารณสขุ กรมอนามยั
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“สถานบรกิารการสาธารณสขุ” หมายความวา่

(๑) สถานพยาบาลตามกฎหมายวา่ดว้ยสถานพยาบาล

และหมายความรวมถงึ สถานพยาบาลของทางราชการ

(๒) สถานพยาบาลสตัวต์ามกฎหมายวา่ดว้ยสถานพยาบาล

สตัว ์และหมายความรวมถงึสถานพยาบาลสตัวข์อง

ทางราชการ

13 ศนูย์บริหารกฎหมายสาธารณสขุ กรมอนามยั
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“สถานพยาบาลของทางราชการ” หมายความวา่ 
สถานพยาบาลของราชการสว่นกลาง ราชการสว่นภมูภิาค 
ราชการสว่นทอ้งถิน่ สภากาชาดไทย และสถานพยาบาล
ของหน่วยงานอืน่ของรัฐ ตามทีก่ระทรวงสาธารณสขุ
ก าหนด โดยประกาศในราชกจิจานุเบกษา

14 ศนูย์บริหารกฎหมายสาธารณสขุ กรมอนามยั
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“สถานพยาบาลสตัวข์องทางราชการ” หมายความวา่ 
สถานพยาบาลสตัวข์องราชการสว่นกลาง ราชการสว่น
ภมูภิาค ราชการสว่นทอ้งถิน่ สภากาชาดไทย และ
สถานพยาบาลสตัวข์องหน่วยงานอืน่ของรัฐ ตามที่
กระทรวงสาธารณสขุก าหนดโดยประกาศในราชกจิจา
นุเบกษา

15 ศนูย์บริหารกฎหมายสาธารณสขุ กรมอนามยั
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“หอ้งปฏบิตักิารเชือ้อนัตราย” หมายความวา่ หอ้งปฏบิตักิารเชือ้
อนัตรายทีม่ไิดต้ัง้อยูภ่ายในสถานบรกิารการสาธารณสขุ ซึง่ไดแ้ก ่
หอ้งปฏบิตักิารตรวจวเิคราะหส์ารเคมแีละจลุนิทรยีใ์นวัตถตุวัอยา่งจาก
รา่งกายมนุษยห์รอืสตัวท์ีอ่าจกอ่ใหเ้กดิเชือ้อนัตราย และ
หอ้งปฏบิตักิารทดสอบดา้นสาธารณสขุทีท่ าการตรวจวเิคราะหค์ณุภาพ 
สว่นประกอบ และความปลอดภยัของผลติภณัฑส์ขุภาพทีอ่าจ
กอ่ใหเ้กดิเชือ้อนัตราย ทัง้นี ้ตามลกัษณะและเงือ่นไขทีก่ระทรวง
สาธารณสขุก าหนดโดยประกาศในราชกจิจานุเบกษา

(ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เรือ่ง ก าหนดลกัษณะและเงือ่นไขของหอ้งปฏบิตักิารเชือ้
อนัตราย ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เลม่ 122 ตอนพเิศษ 52 ง วนัที ่14 กรกฎาคม 2548)

16 ศนูย์บริหารกฎหมายสาธารณสขุ กรมอนามยั

ค านยิาม



สรปุการจดัการมลูฝอยตดิเชือ้ตามกฎกระทรวง

ผูไ้ดร้บัมอบ
จากราชการ
สว่นทอ้งถิน่

ผูไ้ดร้บัใบอนญุาต
รบัท าการเก็บ ขน ก าจดั

โดยท าเป็นธุรกจิ

• ตอ้งปฏบิตัใิหถ้กูสขุลกัษณะเรือ่งการเก็บ การขน และการก าจดัตามกฎกระทรวง
• ตอ้งจดัใหม้บีคุลากร /แตง่ต ัง้ผูร้บัผดิชอบทีม่คีณุวฒุริะดบัปรญิญาตร ี
ดแูลระบบการเก็บ การขน การก าจดั (ภายใน 90 วนั)

• ตอ้งจดัใหผู้ป้ฏบิตัเิขา้รบัการอบรม ตามหลกัสตูรทีก่ระทรวงสาธารณสขุก าหนด

ราชการสว่นทอ้งถิน่

กรณีทมีกีารก าจดัเองตอ้งแจง้
เจา้พนกังานทอ้งถิน่พจิารณา
ตรวจสอบ (ภายใน 90 วนั)

สถานบรกิาร
การสาธารณสขุ

หอ้งปฏบิตักิาร
เชือ้อนัตราย



การควบคมุดแูลการเก็บ ขน และก าจดั
มลูฝอยตดิเชือ้ ของราชการสว่นทอ้งถิน่

อาจรว่มกนัหลายทอ้งถิน่ในการด าเนนิการรว่มกนัได้

จดัใหม้สีถานทีท่ ิง้ในทีส่าธารณะ 
และก าหนดวธิกีารก าจดัในทอ้งถิน่

จดัใหม้ผีูร้บัผดิชอบอยา่งนอ้ย 1 คน   
(วฒุปิรญิญาตร ีวทิยาศาสตร/์ วศิวกรรม)

ด าเนนิการเก็บขนและก าจดัตามหลกัเกณฑใ์น
กฎกระทรวง

ควบคมุดแูลสถานบรกิารการสาธารณสขุ & หอ้งปฏบิตักิาร
เชือ้อนัตรายใหป้ฏบิตัติามกฎกระทรวง

ควบคมุดแูลผูร้บัมอบ /ผูไ้ดร้บัอนญุาตใหป้ฏบิตัติามกฎกระทรวง

18



การด าเนนิการของ
สถานบรกิาร &
หอ้งปฏบิตักิารฯ 

กรณีก าจดัเอง-ตอ้งแจง้
เจา้พนกังานทอ้งถิน่และตอ้ง
ไดร้บัความเห็นชอบกอ่น

การก าจดั ตอ้งจดัใหม้บีคุลากร 
วฒุ ิวทบ./วศิวะ อยา่งนอ้ย 1-2 คน
แลว้แตก่รณี

ตอ้งเก็บ /รวบรวมมลูฝอยฯ ใหต้อ้ง
ดว้ยสขุลกัษณะตามกฎกระทรวง

ตอ้งมทีีพ่กัรวมมลูฝอยฯ 
(ถา้เก็บเกนิกวา่ 7 วนั ทีพ่กั
ตอ้งควบคมุอณุหภมูไิด)้

การเก็บ /ขน ตอ้งจดัใหม้บีคุลากรมี
วฒุ ิวทบ. อยา่งนอ้ย 1 คน

19



หมวด 2 การเก็บมลูฝอยตดิเชือ้

แบบกลอ่ง

ส าหรบัของมคีม
ไมม่ากกวา่ 3/4

แบบถงุสแีดง ทบึแสง

กรณีมใิชข่องมคีม
ไมม่ากกวา่ 2/3

1) ภาชนะบรรจุ

20



2) การเก็บรวบรวม 

เก็บทนัท ีณ ทีเ่กดิมลูฝอย & ไมป่นกบัมลูฝอยอืน่

จดัใหม้ที ีเ่ก็บ ณ มมุหอ้งได ้แตไ่มเ่กนิ 1 วนั

จดัใหม้ที ีพ่กัรวมมลูฝอยตดิเชือ้ (กรณีพกัคา้งคนื)

• แยกอาคาร /หอ้ง & พืน้ผนงัเรยีบ
• ขนาดพอรองรบัไดไ้มน่อ้ยกวา่ 2 วนั
• โปรง่ไมอ่บัทบึ & ป้องกนัสตัวน์ าโรค
• ประตล็ูอกได้ พมิพ์ “ทีพ่กัรวมมลูฝอยตดิเชือ้”
• มลีานลา้งรถเข็น รางระบายน า้
• เก็บเกนิ 7 วนั ควบคมุอณุหภมูติ า่กวา่ 10 ซ.

หมวด 2 การเก็บมลูฝอยตดิเชือ้ (ตอ่)
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3) การเคลือ่นยา้ย

การเคลือ่นยา้ยมลูฝอยฯ ตอ้งใช้ “รถเข็น” ไปตามเสน้ทางทีก่ าหนด

• ตอ้งท าดว้ยวสัดทุ ีท่ าความสะอาดงา่ย
• มผีนงัปิดมดิชดิ /ไมม่แีงม่มุ
• มอีปุกรณท์ าความสะอาด กรณีมลูฝอยฯ ตกหลน่
• พมิพ์ “รถเข็นมลูฝอยตดิเชือ้ หา้มใชใ้นกจิการอืน่”

บคุลากรทีท่ าหนา้ทีเ่คลือ่นยา้ย ตอ้งมคีวามรู ้& สวม
ชุดปฏบิตังิานทีป้่องกนัอนัตรายได้

กรณีมลูฝอยฯ ตกหลน่ตอ้งใชอ้ปุกรณเ์ก็บ & ท า

ความสะอาดดว้ยน า้ยาฆา่เชือ้โรค

หมวด 2 การเก็บมลูฝอยตดิเชือ้ (ตอ่)



• ตวัถังปิดทบึ ภายในบดุว้ยวสัดทุนทาน ท าความสะอาดงา่ย
• กรณีมลูฝอยฯ เก็บนานกวา่ 7 วนั ตอ้งควบคมุอณุหภมูไิด ้
ต า่กวา่ 10 องศาเซลเซยีส

• จัดใหม้อีปุกรณป้์องกนัอนัตราย & อปุกรณส์ือ่สาร
• พมิพ์ “ใชเ้ฉพาะขนมลูฝอยตดิเชือ้”
• พมิพช์ือ่ทอ้งถิน่ /ชือ่ สถานที่ รหสั/เลขใบอนุญาต เลขโทรศพัท์
(สแีดง)

หมวด 3 การขนมลูฝอยตดิเชือ้

1) พาหนะ อปุกรณ์ และสถานที ่

มยีานพาหนะขนมลูฝอยตดิเชือ้จ านวนทีเ่พยีงพอ

ตอ้งจดัใหม้ที ีพ่กัรวม & บรเิวณทีจ่อดรถขน
23



หมวด 3 การขนมลูฝอยตดิเชือ้ (ตอ่)

2) การขน

ตอ้งขนโดยพาหนะขนมลูฝอยตดิเชือ้

ผูข้บัขีแ่ละผูป้ฏบิตังิานตอ้งมคีวามรู ้& สวมชุดป้องกนัสว่นบคุคล
ขณะปฏบิตังิาน 

กรณีมลูฝอยฯ ตกหลน่ตอ้งใชอ้ปุกรณเ์ก็บ & ท าความสะอาด

ดว้ยน า้ยาฆา่เชือ้โรค

ตอ้งขนสม า่เสมอตามวนั เวลาทีก่ าหนด

หา้มน ายานพาหนะไปใชใ้นกจิการอืน่
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หมวด 4 การก าจดัมลูฝอยตดิเชือ้

1) สถานที ่และอปุกรณ์เครือ่งมอื 

ตอ้งจัดใหม้ทีีพั่กรวม กวา้งเพยีงพอ เพือ่รอการก าจัด

พมิพ์ “ทีเ่ก็บกกัภาชนะบรรจมุลูฝอยตดิเชือ้” สแีดง

ตอ้งจัดใหม้เีครือ่งป้องกนัอนัตรายสว่นบคุคลส าหรับ
ผูป้ฏบิตังิาน

มอีปุกรณ์/เครือ่งมอืป้องกนัอคัคภียั /อบุตัเิหตุ
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2) การก าจดั

ตอ้งก าจดัภายใน 30 วนั นบัแตว่นัทีข่นมาจากทีพ่กัมลูฝอยรวม

วธิกีารก าจดั

1) เผาในเตาเผา                
2) ท าลายเชือ้ดว้ยไอน ้า
3) ท าลายเชือ้ดว้ยความรอ้น
4) วธิอีืน่ตามประกาศฯ

เศษทีเ่หลอื ใหก้ าจัดตามวธิกี าจัด
มลูฝอยทั่วไป เวน้แต ่สธ.ก าหนด
เป็นอยา่งอืน่

26

หมวด 4 การก าจดัมลูฝอยตดิเชือ้ (ตอ่)

ผูป้ฏบิตังิานตอ้งมคีวามรู ้& สวมชุดป้องกนั
อนัตรายสว่นบคุคลขณะปฏบิตังิาน



การก าจดัทีใ่ชว้ธิกีารอืน่

ตอ้งใหไ้ดม้าตรฐานทางชวีภาพ คอื ท าลาย
เชือ้โรคไดห้มด โดยตรวจสอบดว้ยวธิกีาร
ตรวจวเิคราะหเ์ชือ้สะเทยีโรเธอรโ์มฟิลลสั
หรอืบะซลิลสัซบัทลิสิ

สถานบรกิาร & หอ้งปฏบิตักิารฯ ผูไ้ดร้ับ
อนุญาต ตอ้งตรวจสอบเป็นประจ าและ

รายงานใหท้อ้งถิน่ทราบ

ตอ้งใหไ้ดม้าตรฐาน คอื 
• ตอ้งม ี2 หอ้งเผา : 
- หอ้ง (1) เผามลูฝอย ไมต่ า่กวา่
760 ซ. 
- หอ้ง (2)เผาควนั ไมต่ า่กวา่ 
1,000 ซ. 

• ตอ้งไดม้าตรฐานอากาศเสยีตามที่
สธ.ก าหนด 

การก าจดัทีใ่ชเ้ตาเผา

3) การก าจดั 
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หมวด 4 การก าจดัมลูฝอยตดิเชือ้ (ตอ่)



4. การจดัการมลูฝอยตดิเชือ้      
ในโรงพยาบาล



การจดัการมลูฝอยตดิเชือ้ส าหรบัโรงพยาบาลตาม
กฎกระทรวงวา่ดว้ยการก าจดัมลูฝอยตดิเชือ้ พ.ศ. 
2545 มปีระเด็นทีต่อ้งพฒันา (อยูใ่นเกณฑป์ระเมนิ)

1) บคุลากร 

2) การคดัแยกมลูฝอยตดิเชือ้
3) การเก็บรวบรวม
4) การเคลือ่นยา้ย    
5) การพักเก็บเพือ่รอก าจัด
6) การก าจัดมลูฝอยตดิเชือ้

ประเด็นทีต่อ้งพฒันา 



1. บคุลากร

1.1 ผูด้แูลระบบการเก็บ ขนและก าจดัมลูฝอยตดิเชือ้ 
- วฒุกิารศกึษาปรญิญาตร ีสาขาวทิยาศาสตร ์หรอื

วศิวกรรมศาสตร์
- แตง่ตัง้เป็นลายลกัษณ์อกัษร

1.2 ผูท้ าหนา้ทีเ่คลือ่นยา้ย และก าจดัมลูฝอยตดิเชือ้ 
(กรณีก าจดัเอง)
- ผา่นการอบรมหลกัสตูรการป้องกนัและระงับการแพร่

เชือ้หรอือนัตรายทีอ่าจเกดิจากมลูฝอยตดิเชือ้ตามหลกัสตูร
และระยะเวลาตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ



2.1 มกีารแยกมลูฝอยตดิเชือ้ออกจากมลูฝอยอืน่ๆ 
ณ แหลง่ก าเนดิ

2. การคดัแยกขยะตดิเชือ้



2.2 มกีารแยกมลูฝอยตดิเชือ้ ระหวา่งวสัด ุมคีม - ไมม่คีม

2. การคดัแยกขยะตดิเชือ้



3.1 ลกัษณะของภาชนะทีใ่ชบ้รรจมุลูฝอยตดิเชือ้
- วสัด ุมคีม : ตอ้งเป็นกลอ่งหรอืถังทีท่ าดว้ยวัสดุ

แข็งแรง ทนทานตอ่การแทงทะลแุละการกดักรอ่นของสารเคมี
มฝีาปิดมดิชดิ และป้องกนัการร่ัวไหลของของเหลวภายในได ้
และสามารถเคลือ่นยา้ยไดโ้ดยผูข้นยา้ยไมส่มัผัสมลูฝอย

3. การเก็บรวบรวมมลูฝอยตดิเชือ้



3.1 ลกัษณะของภาชนะทีใ่ชบ้รรจมุลูฝอยตดิเชือ้
- วสัดไุมม่คีม : ตอ้งเป็นถงุสแีดง ทบึแสงท าจากพลาสตกิ
หรอืวสัดอุืน่ทีม่คีวามเหนยีว ไมฉ่ีกขาดงา่ย ทนทานตอ่
สารเคมแีละการรับน ้าหนัก กนัน ้าได ้ไมร่ั่วซมึและไมด่ดูซมึ

3. การเก็บรวบรวมมลูฝอยตดิเชือ้



3.2 มเีครือ่งหมายและค าเตอืนก ากบั เพือ่บง่บอกใหบ้คุคล
ทัว่ไปทราบวา่เป็นภาชนะบรรจมุลูฝอยตดิเชือ้
- ขอ้ความสดี าระบวุา่ “มลูฝอยตดิเชือ้” อยูใ่ตห้ัวกะโหลกไขว ้
คูก่บัตรา/สญัลกัษณท์ีใ่ชร้ะหวา่งประเทศ
- มขีอ้ความ “หา้มน ากลบัมาใชอ้กี”  + “หา้มเปิด”
- กรณีไมไ่ดก้ าจัดเอง ตอ้งระบชุือ่หน่วยบรกิารไวท้ีภ่าชนะ
- กรณีเก็บรอมาขนเกนิ 7 วัน ใหร้ะบ ุวดป.ทีเ่กดิมลูฝอยนัน้

3. การเก็บรวบรวมมลูฝอยตดิเชือ้



3.3 การบรรจมุลูฝอยตดิเชือ้ในภาชนะบรรจุ
- วสัดไุมม่คีม บรรจไุมเ่กนิ 2 ใน 3 สว่นของถงุ

และมัดปากถงุดว้ยเชอืกหรอืวตัถอุืน่ใหแ้น่น
- วสัดมุคีม บรรจไุมเ่กนิ 3 ใน 4  สว่นของกลอ่ง

และปิดฝาใหแ้น่น

3. การเก็บรวบรวมมลูฝอยตดิเชือ้



3.4  การใชง้านภาชนะส าหรบับรรจมุลูฝอยตดิเชือ้
- ภาชนะทีใ่ชบ้รรจมุลูฝอยตดิเชือ้ (ถงุแดงและกลอ่ง)
ใหใ้ชเ้พยีงครัง้เดยีวและท าลายพรอ้มกบัการก าจัด
มลูฝอยตดิเชือ้

3. การเก็บรวบรวมมลูฝอยตดิเชือ้



4.1 ผูท้ าหนา้ทีเ่คลือ่นยา้ยมลูฝอยตดิเชือ้ : 
- มคีวามรู ้: ผา่นการอบรมตามหลกัสตูรที ่สธ.ก าหนด
- ตอ้งสวมชดุป้องกนัอนัตรายสว่นบคุคลตลอดเวลาที่

ปฏบิตังิาน (ถงุมอืยางหนา  ผา้กนัเป้ือน ผา้ปิดปาก-ปิดจมกู 
และรองเทา้พืน้ยางหุม้แขง้)

4. การเคลือ่นยา้ยมลูฝอยตดิเชือ้



4.2 ตอ้งเคลือ่นยา้ยโดยใชร้ถเข็น (ยกเวน้กรณีทีม่มีลูฝอย
ตดิเชือ้เกดิขึน้นอ้ย ใหเ้คลือ่นยา้ยโดยผูป้ฏบิตัทิีม่คีวามรูไ้ด)้

4. การเคลือ่นยา้ยมลูฝอยตดิเชือ้



4.4 ตอ้งท าความสะอาดและฆา่เชือ้รถเข็นและอปุกรณ์ในการ

ปฏบิตังิานทกุวันในบรเิวณทีจั่ดไวเ้ฉพาะ และน ้าเสยีทีเ่กดิจาก
การลา้งท าความสะอาดมกีารระบายลงสูร่ะบบบ าบดัน ้าเสยี

4.3 ตอ้งก าหนดเวลา และเสน้ทางการเคลือ่นยา้ยทีแ่น่นอน

4. การเคลือ่นยา้ยมลูฝอยตดิเชือ้



4.5 ลกัษณะของรถเข็นทีใ่ชใ้นการเคลือ่นยา้ยมลูฝอยตดิเชือ้
- พืน้และผนังทบึ  ท าดว้ยวัสดทุีท่ าความสะอาดไดง้า่ย

ดว้ยน ้า และมฝีาปิดมดิชดิป้องกนัสตัวแ์ละแมลงน าโรคได ้

4. การเคลือ่นยา้ยมลูฝอยตดิเชือ้



4.5 ลกัษณะของรถเข็นทีใ่ชใ้นการเคลือ่นยา้ยมลูฝอยตดิเชือ้ 
- มขีอ้ความสแีดงมองเห็นชดัเจนอยา่งนอ้ย 2 ดา้น วา่

“ รถเข็นมลูฝอยตดิเชือ้ หา้มน าไปใชใ้นกจิการอืน่ ”

4. การเคลือ่นยา้ยมลูฝอยตดิเชือ้



4.5 ลกัษณะของรถเข็นทีใ่ชใ้นการเคลือ่นยา้ยมลูฝอยตดิเชือ้ 

- มอีปุกรณ/์เครือ่งมอืส าหรับเก็บมลูฝอยตดิเชือ้ประจ า

รถเข็น (เผือ่ใชก้รณีทีม่กีารตกหลน่ระหวา่งเคลือ่นยา้ย)

4. การเคลือ่นยา้ยมลูฝอยตดิเชือ้



5.1 สถานทีพ่กัรวมมลูฝอยตดิเชือ้
- เป็นหอ้งหรอือาคารเฉพาะ  แยกจากอาคารอืน่และอยูใ่นที่

ทีส่ะดวกตอ่การขนมลูฝอยไปก าจัด
- พืน้และผนังเรยีบ ท าความสะอาดไดง้า่ยและ มกีารป้องกัน

สตัวแ์ละแมลงพาหะน าโรค
- มขีนาดเพยีงพอส าหรับบรรจมุลูฝอยตดิเชือ้ไดอ้ยา่งนอ้ย 

2 วัน 
- มรีะบบป้องกนับคุคลทัว่ไปไมใ่หส้ามารถทีจ่ะเขา้ไปในทีพั่ก

รวมมลูฝอยตดิเชือ้ได ้

5. การพกัเก็บมลูฝอยตดิเชือ้เพือ่รอก าจดั



5.1 สถานทีพ่กัรวมมลูฝอยตดิเชือ้ (ตอ่)

- มีรางหรือท่อระบายน ้าเสีย เช่ือมต่อกบัระบบบ าบดัน ้าเสีย

5. การพกัเก็บมลูฝอยตดิเชือ้เพือ่รอก าจดั



5.1 สถานทีพ่กัรวมมลูฝอยตดิเชือ้ (ตอ่)
- มขีอ้ความเป็นค าเตอืนขนาดสามารถเห็นไดช้ดัเจนวา่ 

“ ทีพ่กัรวมมลูฝอยตดิเชือ้ ” ตดิไวท้ีห่นา้หอ้ง หรอืหนา้อาคาร 

5. การพกัเก็บมลูฝอยตดิเชือ้เพือ่รอก าจดั



5.1 สถานทีพ่กัรวมมลูฝอยตดิเชือ้ (ตอ่)
- กรณีเก็บกกัภาชนะบรรจมุลูฝอยตดิเชือ้เกนิ 7 วนั          

ตอ้งสามารถควบคมุอณุหภมูใิหอ้ยูท่ีไ่มเ่กนิ 10 องศา
เซลเซยีส

5. การพกัเก็บมลูฝอยตดิเชือ้เพือ่รอก าจดั



6.1 กรณี รพ.ก าจดัเอง
1) ตอ้งไดร้ับความเห็นชอบจากราชการสว่นทอ้งถิน่

ให ้รพ.ด าเนนิการก าจัดมลูฝอยตดิเชือ้ได ้
2) ผูป้ฏบิตังิานในการก าจัดมลูฝอยตดิเชือ้ มกีารสวม

ชดุป้องกนัอนัตรายสว่นบคุคลขณะปฏบิตังิาน

6. การก าจดัมลูฝอยตดิเชือ้



6.1 กรณี รพ.ก าจดัเอง 
3) การก าจัดโดยการเผา : ใชเ้ตาเผาชนดิ 2 หอ้งเผา

ทีส่ามารถควบคมุอณุหภมูใินหอ้งเผามลูฝอย และหอ้งเผา
ควันใหอ้ยูไ่มต่ า่กวา่ 760 และ 1,000 องศาเซลเซยีส

6. การก าจดัมลูฝอยตดิเชือ้



6.2 กรณีใหผู้อ้ ืน่ก าจดัให้
1) ตอ้งมหีนังสอื/เอกสารแสดงชือ่หน่วยงานทีรั่บ    

มลูฝอยตดิเชือ้ไปก าจัด + เอกสารการไดร้ับอนุญาตจาก
ราชการสว่นทอ้งถิน่ + เอกสารแสดงชือ่สถานทีก่ าจัดทีเ่ชือ่
ไดว้า่มกีารก าจัดมลูฝอยตดิเชือ้ดว้ยวธิกีารทีถ่กูตอ้ง

6. การก าจดัมลูฝอยตดิเชือ้



6.2 กรณีใหผู้อ้ ืน่ก าจดัให้
2) มกีารใชเ้อกสารก ากบัการขนสง่มลูฝอยตดิเชือ้

(Manifest) และด าเนนิการขนมลูฝอยตดิเชือ้เป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดในกฎกระทรวงวา่ดว้ยการก าจัดมลูฝอยตดิเชือ้ 
พ.ศ.2545

6. การก าจดัมลูฝอยตดิเชือ้



เอกสารก ากบัการขนสง่มลูฝอยตดิเชือ้

ประกอบดว้ยแผน่เอกสาร 6 ฉบบั คอื ตช.01/1 (สฟ้ีา) ตช.02 
(สเีหลอืง) ตช.03 (สชีมพ)ู ตช.04 ตช.05 และตช.01/2

Manifest





การจดัการมลูฝอยตดิเชือ้ของโรงพยาบาล
สงักดักระทรวงสาธารณสขุ (รพศ. รพช. รพท.)


