
 
 



แนวทาง การจัดการมูลฝอย และของเสียอนัตราย   โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร พ.ศ.2561  หนา้ 2 
 

คณะผู้จดัท า 
แนวทางการจดัการมูลฝอย และของเสียอนัตราย 
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภยัภูเบศร พ.ศ.2561 

ที่ปรึกษา  

นายแพทย ์น าพล  แดนพพิฒัน์ รักษาการในต าแหน่งผูอ้  านวยการโรงพยาบาลเจา้พระยาอภยัภูเบศร 

นายแพทย ์พนม  สุทธิรัตน์ รองผูอ้  านวยการฝ่ายการแพทย ์โรงพยาบาลเจา้พระยาอภยัภูเบศร 

แพทยห์ญิง นิภาภรณ์  มณีรัตน์ หวัหนา้กลุ่มงานจกัษุ 

ประธานคณะกรรมการการจดัการขยะ ของเสีย และวสัดุอนัตราย 

นายวิเชียร  ระดมสุทธิศาล รองผูอ้  านวยการฝ่ายการบริหาร โรงพยาบาลเจา้พระยาอภยัภูเบศร 

ประธานคณะกรรมการพฒันามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ มาตรฐาน

ดา้นการจดัการคุณภาพและความปลอดภยั ดา้นอาคาร ส่ิงแวดลอ้มและ

เคร่ืองมือแพทย ์

นายสวสัด์ิ ไชยชิุต นกัวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ หวัหนา้กลุ่มงานอนามยั

ส่ิงแวดลอ้ม ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัปราจีนบุรี 

ผู้เรียบเรียง 

แพทยห์ญิง ชีวรัตน์  ปราสาร นายแพทยช์ านาญการ สาขาอาชีวเวชศาสตร์ 

รองประธานคณะกรรมการการจดัการขยะ ของเสีย และวสัดุอนัตราย 

รองประธานคณะกรรมการพฒันามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 

มาตรฐานดา้นการจดัการคุณภาพและความปลอดภยั ดา้นอาคาร 

ส่ิงแวดลอ้มและเคร่ืองมือแพทย ์

เภสชักรหญิง โสภิต  บุษยะจารุ เภสชักรช านาญการ 

นางสาว ปราณี  ผลมานะ  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

คณะท างาน 

คณะกรรมการการจดัการขยะ ของเสีย และวสัดุอนัตราย  

จัดท ารูปเล่มโดย  

กลุ่มงานโสตทศันศึกษาทางการแพทยโ์รงพยาบาลเจา้พระยาอภยัภูเบศร 



แนวทาง การจัดการมูลฝอย และของเสียอนัตราย   โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร พ.ศ.2561  หนา้ 3 
 

 
ค าปรารภ 

การพฒันาคุณภาพในการบริหารงานส่ิงแวดลอ้มภายในโรงพยาบาลเป็นนโยบายท่ีส าคญัอย่างยิ่ง 
เพื่อท่ีจะท าใหเ้กิดระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากโรงพยาบาลเป็นสถานพยาบาลท่ีมี
ผูป่้วยหรือประชาชนมาใชบ้ริการทางการแพทยจ์ านวนมากในแต่ละวนั ยอ่มก่อใหเ้กิดมูลฝอยประเภทต่าง ๆ 
ปริมาณมาก เป็นมลพิษท่ีก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของบุคลากรทางการแพทยแ์ละส่ิงแวดลอ้มภายใน 
โรงพยาบาล จึงจ าเป็นท่ีผูป้ฏิบติังานเก่ียวกบัมูลฝอย รวมถึงบุคลากรทางการแพทยเ์องตอ้งมีความรู้เก่ียวกบั
การจดัการมูลฝอย และของเสียอนัตรายอยา่งถูกตอ้ง ตามพระราชบญัญติัการสาธารณสุขพ.ศ. 2535 และท่ี
แก้ไขเพิ่มเติม กฎกระทรวงว่าด้วยการก าจดัมูลฝอยติดเช้ือ  พ.ศ. 2545  และกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
มาตรฐานการด าเนินงานเพื่อดูแลส่ิงแวดลอ้มภายใตโ้ครงการ GREEN & CLEAN Hospital รวมถึง
ด าเนินการตามหลกั 3Rs ทั้งดา้นการลด (Reduce) การคดัแยก (Reuse) และการน าขยะมูลฝอยกลบัมาใชใ้หม่ 
(Recycle)ในระยะยาวยอ่มส่งผลใหผู้ป้ฏิบติังานเก่ียวกบัมูลฝอย บุคลากรทางการแพทย ์ผูรั้บบริการ รวมถึง
ชุมชนโดยรอบมีสุขภาพดีข้ึน รวมทั้งเป็นการสร้างความร่วมมือและส่งเสริมบทบาทของภาคสาธารณสุขใน
การรักษาส่ิงแวดลอ้ม 

 
 
 
 
                                                                                                (นายแพทย ์น าพล  แดนพพิฒัน)์ 
                                                                   ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลบางพลี รักษาการในต าแหน่ง 

                                                                   ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลเจา้พระยาอภยัภูเบศร 
                                                             พฤษภาคม 2561 
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ค าน า 
การพฒันาบริหารงานส่ิงแวดลอ้มในโรงพยาบาล ใหถู้กตอ้งตามหลกัวิชาการนั้นมีความส าคญัเป็น

อยา่งยิ่ง เน่ืองจากโรงพยาบาลนั้นเป็นหน่วยงานท่ีให้บริการประชาชน ทั้งดา้นการส่งเสริมสุขภาพ การ
ป้องกนัโรค การรักษา และการฟ้ืนฟูสุขภาพ ในแต่ละวนัจึงมีกิจกรรมจากผูท่ี้มาใชบ้ริการ รวมทั้งบุคลากรท่ี
ให้บริการทางการแพทย ์ก่อให้เกิดมูลฝอยประเภทต่าง ๆปริมาณมาก เป็นมลพิษท่ีก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
บุคลากรและส่ิงแวดลอ้มภายในโรงพยาบาลทั้งทางตรงและทางออ้ม เป็นเร่ืองเร่งด่วนท่ีทุกคนตอ้งร่วมมือ
ร่วมใจกนัจดัการ โดยการคดัแยกประเภทมูลฝอยแต่ละชนิดให้ถูกตอ้งและน ามูลฝอยเหล่านั้นกลบัมาใช้
ประโยชน์ใหม้ากท่ีสุด อนัจะส่งผลใหป้ริมาณมูลฝอยลดลง แนวทางการจดัการมูลฝอยและของเสียอนัตราย 
โรงพยาบาลเจา้พระยาอภยัภูเบศร จดัท าเพื่อก าหนดแนวทางในการจดัเก็บ การขนส่งหรือการเคล่ือนยา้ย 
และก าจดัมูลฝอยและของเสียอนัตรายภายในโรงพยาบาล ทางคณะกรรมการการจดัการขยะ ของเสีย และ
วสัดุอนัตรายโรงพยาบาลเจา้พระยาอภยัภูเบศร ไดท้บทวนหลกัวิชาการและมาตรฐานในการจดัการมูลฝอย
ประเภทต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม กฎกระทรวงว่า
ดว้ยการก าจดัมูลฝอยติดเช้ือ พ.ศ. 2545 และกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงมาตรฐานการด าเนินงานเพื่อ
ดูแลส่ิงแวดลอ้มภายใตโ้ครงการ GREEN & CLEAN Hospital โดยโรงพยาบาลในสังกดักระทรวง
สาธารณสุขจะตอ้งเป็นโรงพยาบาลท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดลอ้ม ไม่ส่งผลกระทบต่อบุคลากรภายใน
โรงพยาบาล ผูม้าใชบ้ริการทางการแพทย ์และชุมชน แนวทางการจดัการมูลฝอยและของเสียอนัตราย 
โรงพยาบาลเจา้พระยาอภยัภูเบศรประกอบดว้ย แนวทางการคดัแยกและการเก็บรวบรวมมูลฝอยประเภท
ต่างๆ รูปแบบภาชนะบรรจุมูลฝอย รูปแบบท่ีพกัมูลฝอย การเคล่ือนยา้ยมูลฝอย และการขนส่งมูลฝอยหรือ
ของเสียอนัตรายไปบ าบดัหรือก าจดั และยงัใหด้ าเนินการตามหลกั 3Rs ทั้งดา้นการลด (Reduce) การคดัแยก 
(Reuse) และการน าขยะมูลฝอยกลบัมาใชใ้หม่ (Recycle) 
 จึงใคร่ขอให้บุคลากรทุกท่านให้ความร่วมมือกนัดูแลระบบส่ิงแวดลอ้มภายในโรงพยาบาล ให้
ถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ และเป็นไปตามมาตรฐานการด าเนินงานเพื่อดูแลส่ิงแวดลอ้มภายใตโ้ครงการ 
GREEN & CLEAN Hospital เพื่อส่ิงแวดลอ้ม และเพื่อสุขภาพท่ีดีของบุคลากรภายในโรงพยาบาลและ ผูม้า
ใชบ้ริการทางการแพทย ์
 
                                                                 คณะกรรมการการจดัการขยะ ของเสีย และวสัดุอนัตราย 
                                                                                โรงพยาบาลเจา้พระยาอภยัภูเบศร   
                                                                                          พฤษภาคม 2561 
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แนวทาง การจัดการมูลฝอย และของเสียอนัตราย 

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภยัภูเบศร พ.ศ.2561 
วตัถุประสงค์ 
แนวทางการจัดการมูลฝอยและของเสียอนัตราย โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จัดท าเพื่อ

ก าหนดแนวทางในการคดัแยก การจดัเกบ็ การก าจดัมูลฝอยและของเสียอนัตรายภายในโรงพยาบาล 

ขอบข่าย 
 แนวทางปฏิบติัน้ีครอบคลุมถึงทุกกระบวนการของการจดัการมูลฝอยและของเสียอนัตรายท่ีเกิดข้ึน
จากทุกหน่วยงานในโรงพยาบาล 

ความรับผดิชอบ 
 1.  หัวหน้าฝ่ายบริหาร  มีหนา้ท่ีรับผดิชอบ 

 ด าเนินการจดัการดูแลจุดพกัมูลฝอยของโรงพยาบาล 
 นิเทศติดตามและสนบัสนุนใหพ้นกังานเก็บขนมูลฝอยปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายและ

เป็นไปตามมาตรฐานการเกบ็ขนมูลฝอย  
 ดูแลพื้นท่ีการตั้งวางภาชนะรองรับมูลฝอยแนวทางเดินระหว่างอาคาร และสนามดูแลพื้นท่ี

บริเวณท่ีพกัรวมมูลฝอยของโรงพยาบาล 
 ประสานงานในการก าจดัมูลฝอยแต่ละประเภท 
 ด าเนินการจดัการมูลฝอยรีไซเคิล 

2.  หัวหน้าหน่วยงาน  มีหนา้ท่ีรับผดิชอบ 
 นิเทศติดตามการจดัการมูลฝอยและของเสียอนัตราย ในหน่วยงาน 
 ก าหนดสถานท่ีคดัแยกและเก็บขนมูลฝอย รวมทั้งควบคุมดูแลการเบิกจ่ายวสัดุท่ีเก่ียวกบั

การเกบ็ขนมูลฝอย ภายในหน่วยงานใหมี้เพียงพอและเหมาะสม 
 สนับสนุนให้เจา้หน้าท่ี ท่ีเก่ียวขอ้งภายในหน่วยงานไดรั้บการอบรมวิธีปฏิบติังาน ตาม

มาตรการการป้องกนัและควบคุมการแพร่กระจายของเช้ือโรค 
 มีส่วนร่วมและสนบัสนุนการด าเนินการจดัการมูลฝอยรีไซเคิลของหน่วยงาน  

3.  เจ้าหน้าทีใ่นหน่วยงาน  มีหนา้ท่ีรับผดิชอบ 
 ใหก้ารสนบัสนุนและปฏิบติัตามแนวทางการจดัการมูลฝอยและของเสียอนัตรายท่ีถูกตอ้ง 

4.  พนักงานท าความสะอาด  มีหนา้ท่ีรับผดิชอบ 
 คดัแยกมูลฝอยโดยการจดัเตรียมภาชนะและถุงรองรับมูลฝอยแต่ละประเภท  
 ท าการจดัเก็บรวบรวมมูลฝอยรวมทั้งการเคล่ือนยา้ยหรือการน าส่งไปยงัท่ีพกัรวมมูลฝอย

ของโรงพยาบาล 
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5.  เจ้าหน้าทีดู่แลทีพ่กัรวมมูลฝอย มีหนา้ท่ีรับผดิชอบ   
 รวบรวมมูลฝอยและน าไปยงัท่ีพกัรวมมูลฝอยของโรงพยาบาล รวมทั้งเป็นผูป้ระสานงาน

กบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก าจดัมูลฝอย 
6.  ICN และอาชีวเวชกรรม มีหนา้ท่ีรับผดิชอบ 

 อบรมเจา้หน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งให้รู้วิธีการคดัแยกมูลฝอยแต่ละประเภทรวมถึงวิธีปฏิบติังาน
ตามมาตรการการป้องกนัและควบคุมการแพร่กระจายของเช้ือโรค     

 นิเทศติดตามการด าเนินงานควบคุมคุณภาพระบบการก าจดัมูลฝอยให้เป็นไปตามแนวทาง 
การจดัการมูลฝอย และของเสียอนัตราย โรงพยาบาลเจา้พระยาอภยัภูเบศร พ.ศ. 2561 

การแบ่งประเภทมูลฝอย  
ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 “มูลฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ 

เศษผา้ เศษอาหาร เศษสินคา้ ถุงพลาสติก ภาชนะท่ีใส่อาหาร เถา้ มูลสัตว ์หรือซากสัตว ์รวมตลอดถึงส่ิงอ่ืน
ใดท่ีเก็บกวาดจากถนน ตลาด ท่ีเล้ียงสัตว ์หรือท่ีอ่ืน และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเช้ือ มูลฝอยท่ีเป็นพิษ
หรืออนัตรายจากชุมชน ตามหมวด 2 แห่งประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง การจดัการมูลฝอย พ.ศ. 2560 
ไดแ้บ่งประเภทมูลฝอยออกเป็น มูลฝอยท่ียอ่ยสลายง่าย มูลฝอยท่ียอ่ยสลายยาก และมูลฝอยท่ีไม่ยอ่ยสลาย 
ซ่ึงโรงพยาบาลจึงไดน้ ามาปรับและแบ่งประเภทมูลฝอยออกเป็น 4 ประเภท ไดแ้ก่ (1) มูลฝอยทัว่ไป ไดแ้ก่ 
มูลฝอยทัว่ไปท่ียอ่ยสลายได ้มูลฝอยทัว่ไปท่ียอ่ยสลายไม่ได ้และมูลฝอยทัว่ไปมีคม (2) มูลฝอยอนัตราย (3) 
มูลฝอยติดเช้ือ (4) มูลฝอยรีไซเคิล โดยระบบการจดัการมูลฝอยโรงพยาบาล ด าเนินการตามหลกัสุขาภิบาล
และขอ้กฎหมายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง มีแนวทางดงัน้ี 

 

1. มูลฝอยทัว่ไป (General waste)   
มูลฝอยทัว่ไป (General waste)  หมายถึง มูลฝอยท่ีเกิดจากหอพกั  

โรงอาหาร บริเวณสาธารณะและส านกังานโดยเจา้หนา้ท่ีท่ีปฏิบติังานใน 
โรงพยาบาล และประชาชนผูม้ารับบริการซ่ึงไม่ปนเป้ือนส่ิงปฏิกลู สารคดั
หลัง่เช้ือโรค หรือสารเคมีต่างๆ ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการตรวจวินิจฉยั การรักษา 
การใหภู้มิคุม้กนัโรค ซ่ึงทางโรงพยาบาลยงัแบ่งยอ่ยมูลฝอยทัว่ไปเป็น  
- มูลฝอยทัว่ไปท่ียอ่ยสลายได ้เช่น เศษอาหาร เศษหญา้ และ ใบไม ้เป็นตน้  
- มูลฝอยทัว่ไปท่ียอ่ยสลายไม่ได ้เช่น พลาสติก โฟม เป็นตน้  
- มูลฝอยทัว่ไปมีคม เช่น เศษแกว้ ตะปู เป็นตน้ 
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1.1 การคดัแยกมูลฝอยทัว่ไป คดัแยกมูลฝอยทัว่ไปออกจากมูลฝอยชนิดอ่ืน เช่น มูลฝอยอนัตราย  
มูลฝอยติดเช้ือ และมีการคดัแยกมูลฝอยท่ีสามารถน ากลบัมาใชใ้หม่ หรือมูลฝอยรีไซเคิล (Recycle waste) ท่ี
ขายไดเ้พื่อลดปริมาณมูลฝอยท่ีตอ้งส่งไปก าจดัใหน้อ้ยลง คดัแยกมูลฝอยใหก้ระท า ณ แหล่งก าเนิด หา้มเก็บ
รวมและน ามาแยกภายหลงั 

1.2 การเกบ็รวบรวมมูลฝอยทั่วไป ตามหมวด 2 แห่งประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง การจดัการ
มูลฝอย พ.ศ. 2560 ภาชนะรองรับมูลฝอย ตอ้งมีสีเฉพาะส าหรับรองรับมูลฝอยแต่ละประเภทโดยภาชนะ
รองรับมูลฝอย “สีน ้ าเงิน” ส าหรับมูลฝอยทัว่ไป และ“สีเขียว” ส าหรับมูลฝอยอินทรีย ์ทางโรงพยาบาลจึง
ก าหนด จดัภาชนะรองรับ ณ สถานท่ีตั้งวางให้เพียงพอต่อปริมาณมูลฝอย และมีการก าหนดท่ีตั้งวางภาชนะ
รองรับมูลฝอยทัว่ไปท่ีชดัเจน โดยภาชนะรองรับมูลฝอยทัว่ไปควรมีลกัษณะดงัน้ี 

1) ภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปย่อยสลายได้ (มูลฝอยอนิทรีย์) เป็น “สีเขียว” ภาชนะรองรับมูลฝอย
ทั่วไปที่ย่อยสลายไม่ได้ เป็น “สีน ้าเงิน” ตอ้งท าดว้ยวสัดุท่ีแขง็แรงป้องกนัการร่ัวซึม ไม่เป็นสนิม ท าความ
สะอาดง่าย มีฝาปิดมิดชิดป้องกนัแมลงวนัและสัตวพ์าหะน าโรค ขนาดของภาชนะสามารถรองรับปริมาณ
มูลฝอยไดอ้ยา่งเพียงพอ เคล่ือนยา้ยไดส้ะดวก และง่ายต่อการถ่ายหรือเทมูลฝอย  

2) ถุงบรรจุมูลฝอยทั่วไปย่อยสลายได้ (มูลฝอยอนิทรีย์) เป็นถุงพลาสติก “สีเขียว” ถุงบรรจุมูลฝอย
ทั่วไปทีย่่อยสลายไม่ได้ เป็นถุงพลาสติก “สีน า้เงิน” ซ่ึงถุงบรรจุตอ้งมีความเหนียว ทนทาน ไม่ฉีกขาดง่าย ใช้
วางรองดา้นในของถงัรองรับมูลฝอย เพื่อป้องกนัการหกเลอะ สะดวกในการรวบรวม เก็บขนมูลฝอย และ
การท าความสะอาดถงัรองรับมูลฝอย  

*หมายเหตุ หากไม่สามารถจดัหาถุงบรรจุมูลฝอยตามท่ีก าหนดได ้อาจบรรจุถุงพลาสติกสีด าแลว้
น าไปใส่ภาชนะรองรับมูลฝอยทัว่ไป ตามประเภทตามท่ีกฎหมายก าหนด ซ่ึงภาชนะรองรับมูลฝอยทัว่ไป
ยอ่ยสลายได ้ (มูลฝอยอินทรีย)์ เป็น “สีเขียว” ภาชนะรองรับมูลฝอยทัว่ไปท่ียอ่ยสลายไม่ได ้เป็น “สีน ้ าเงิน” 
หรืออาจก าหนดขอ้ความหรือสัญลกัษณ์อ่ืนซ่ึงแสดงถึงมูลฝอยประเภทนั้นไวอ้ย่างชดัแจง้ท่ีภาชนะรองรับ
มูลฝอยแทน 

3) ท่ีพกัรวมมูลฝอยทัว่ไป เป็นสถานท่ีท่ีจดัเตรียมไวส้ าหรับรวบรวมมูลฝอย จากจุดต่างๆ ภายใน
โรงพยาบาลเพื่อพกัรอการน าไปก าจดัโดยท่ีพกัรวมมูลฝอยมีลกัษณะดงัน้ี 

(1) ตั้งอยูน่อกอาคารแยกเป็นสดัส่วนจากบริเวณสถานท่ีใหบ้ริการของโรงพยาบาล 
(2) ควรมีขนาดความกวา้งพอท่ีจะเก็บรวบรวมมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนทั้งหมดได ้อยา่งนอ้ย 2 วนั 

จนถึงก าหนดการขนไปก าจดั 
(3) พื้น เรียบ และมีระบบการระบายน ้าเสียเขา้สู่ระบบบ าบดัน ้าเสียของโรงพยาบาล  
(4) มีหลงัคาถาวรช่องใตห้ลงัคา มีมุง้ลวด ป้องกนัสตัวแ์ละแมลงพาหะน าโรคเขา้ไป 
(5) มีลกัษะโปร่ง ไม่อบัช้ืน หรืออุณหภูมิสูงจนเกินไป  พื้นควรยกสูงจากบริเวณใกลเ้คียง 

เพื่อป้องกนัน ้าท่วมขงั  
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(6) ประตูมีขนาดกวา้งพอท่ีรถเขน็บรรจุมูลฝอยจะเขา้ไปได ้เพื่อสะดวกต่อการปฏิบติังาน 
และควรมีพื้นท่ีส าหรับลา้งรถเขน็บรรจุมูลฝอยได ้ 

(7) เม่ือปฏิบติังานเสร็จปิดลอ็คกญุแจทุกคร้ัง เพื่อไม่ใหบุ้คคลท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการจดัการท่ี
มูลฝอยเขา้ไปได ้

(8) มีขอ้ความเป็นค าเตือน ท่ีมีขนาดสามารถเห็นไดช้ดัเจนว่า "ท่ีพกัรวมมูลฝอย" ไวบ้ริเวณ
หนา้หอ้ง หรือหนา้อาคารและมีการดูแลรักษาความสะอาดอยา่งสม ่าเสมอ 

(9) ตั้งอยูใ่นสถานท่ีท่ีสะดวกต่อการเกบ็ขนและน ามูลฝอยไปก าจดั 
4) พาหนะเคล่ือนยา้ยมูลฝอยทัว่ไป 

4.1) พาหนะ 
(1)พาหนะท่ีใชเ้ก็บขนมูลฝอยทัว่ไป ตอ้งท าดว้ยวสัดุท่ีคงทน ตวัถงั มีความแข็งแรง ไม่

ร่ัวซึม และท าความสะอาดง่าย และมีป้ายบอกประเภทมูลฝอยชดัเจน 
(2) รถเขน็ตอ้งแยกใชร้ะหวา่งมูลฝอยทัว่ไปและมูลฝอยติดเช้ือ 
(3 )ในกรณีไม่มีรถเขน็ตามคุณสมบติัท่ีก าหนดไว ้ใหใ้ส่ถุงพลาสติกสีด าในภาชนะมีฝาปิด

มิดชิดก่อนวางบนรถเขน็ 
(4) พาหนะท่ีใชเ้กบ็ขนมูลฝอยทัว่ไป เม่ือใชง้านเสร็จแลว้ควรท าความสะอาดใหเ้รียบร้อย 
(5) มีการก าหนดเส้นทางและเวลา การเก็บขนมูลฝอยจากจุดต่างๆ ในโรงพยาบาลไปยงัท่ี

พกัรวมมูลฝอยทัว่ไปท่ีแน่นอน  
4.2) เจา้หนา้ท่ีเกบ็ขนมูลฝอย  ตอ้งมีคุณสมบติัและปฏิบติั ดงัน้ี 
(1) มีความรู้เร่ืองการจดัการมูลฝอยทัว่ไปท่ีถูกสุขลกัษณะ 
(3) สวมชุดรัดกมุและมีการสวมอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลตลอดเวลาท่ีปฏิบติังาน 

ไดแ้ก่ ถุงมือยาง ผา้กนัเป้ือน หนา้กากอนามยั และรองเทา้บูท๊หุม้แขง้ 
(4) เม่ือเสร็จส้ินภารกิจใหถ้อดถุงมือและชุดปฏิบติัการ จากนั้นน าไปท าความสะอาดอยา่ง

ถูกวิธี บริเวณสถานท่ีปฺฏิบติังาน 
(5) การก าจดัมูลฝอยทัว่ไปด าเนินงานโดยองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่างาม  
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2. มูลฝอยติดเช้ือ  (Infection waste) 
มูลฝอยติดเช้ือ หมายถึง มูลฝอยท่ีมีเช้ือโรคปะปนอยูใ่นปริมาณหรือ 

ความเขม้ขน้ซ่ึงถา้มีการสมัผสัหรือใกลชิ้ดกบัมูลฝอยนั้นแลว้สามารถท าให ้
เกิดโรคได้ กรณีมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนหรือใช้ในกระบวนการตรวจวินิจฉัยทาง
การแพทย์และการรักษาพยาบาล การให้ภูมิคุ ้มกันโรค และการทดลอง
เก่ียวกบัโรค และการตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ การตรวจชนัสูตรศพหรือซาก
สัตว ์วสัดุท่ีสัมผสัระหว่างการท าหตัถการ การตรวจ รวมทั้งการศึกษาวิจยัให้
ถือวา่เป็นมูลฝอยติดเช้ือ ไดแ้ก่  

1) ซากหรือช้ินส่วนของมนุษยห์รือสตัวท่ี์เป็นผลมาจากการผา่ตดั การตรวจชนัสูตรศพหรือซากสตัว ์
และการใชส้ัตวท์ดลอง 

2) วสัดุของมีคม เช่น เข็ม ใบมีด กระบอกฉีดยา หลอดแกว้ ภาชนะท่ีท าดว้ยแกว้ สไลด์ และแผ่น
กระจกปิดสไลด ์

3) วสัดุซ่ึงสัมผสัหรือสงสัยว่าจะสัมผสักบัเลือด ส่วนประกอบของเลือด ผลิตภณัฑท่ี์ไดจ้ากเลือด 
สารน ้าจากร่างกายของมนุษยห์รือสตัว ์หรือวคัซีนท่ีท าจากเช้ือโรคท่ีมีชีวิต เช่น ส าลี ผา้ก๊อซ ผา้ต่างๆ ท่อยาง
ผา้ปิดจมูก เป็นตน้ 

4) มูลฝอยทุกชนิดท่ีมาจากหอ้งรักษาผูป่้วยติดเช้ือร้ายแรง 
 
2.1  การคัดแยกมูลฝอยติดเช้ือ มีการคดัแยกมูลฝอยติดเช้ือออกจากมูลฝอยชนิดอ่ืน ณ แหล่งก าเนิด

มูลฝอยติดเช้ือ โดยท าการคดัแยกมูลฝอยติดเช้ือระหว่างวสัดุมีคม/มูลฝอยติดเช้ือชนิดไม่มีคม เก็บในภาชนะ
ท่ีปลอดภยั 

(1) มูลฝอยท่ีเป็นของเหลวหรือสารคดัหลัง่ต่างๆ มูลฝอยท่ีเป็นอวยัวะหรือช้ินส่วนของอวยัวะ และ 
มูลฝอยจากกระบวนการเก็บและเพาะเช้ือ  ท้ิงในภาชนะรองรับท่ีท าจากวสัดุแขง็แรง มีฝาปิดมิดชิด
ชนิดใชเ้ทา้เหยยีบส าหรับปิดเปิดระดบัพื้น (กรณีเป็นมูลฝอยติดเช้ือท่ีไดผ้า่นกระบวนการท าลายเช้ือ
ดว้ยความร้อน สามารถท้ิงในภาชนะบรรจุมูลฝอยทัว่ไปได)้ 
(2) มูลฝอยติดเช้ืออ่ืน ๆ ท้ิงในถุงพลาสติก “สีแดง” ทึบแสงระบุช่ือโรงพยาบาลและมีขอ้ความสีด า

ว่า  “มูลฝอยติดเช้ือ” ใตรู้ปกะโหลกไขวคู่้กับตราหรือสัญลกัษณ์ท่ีใช้ระหว่างประเทศ ตามท่ีกระทรวง
สาธารณสุขก าหนดและตอ้งมีขอ้ความ“หา้มน ากลบัมาใชอี้ก” และ “ห้ามเปิด” รองรับดว้ยภาชนะท่ีท าจาก
วสัดุแขง็แรง มีฝาปิดมิดชิด 
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2.2  การเกบ็รวบรวมมูลฝอยติดเช้ือ 
(1) มูลฝอยติดเช้ือชนิดมีคม ท้ิงในภาชนะรองรับท่ีท าจากวสัดุแขง็แรงไม่สามารถแทงทะลุ มีฝาท่ี

ปิดมิดชิด ติดป้าย “ของมีคมติดเช้ือ”  เห็นไดช้ดัเจน 
(2) มูลฝอยติดเช้ือชนิดไม่มีคม 

(2.1) มูลฝอยติดเช้ือชนิดไม่มีคมท่ีเป็นของเหลวหรือสารคดัหลัง่ต่าง ๆ เทส่วนท่ีเป็น
ของเหลวท้ิงในอ่างท่ีหน่วยงานก าหนดซ่ึงมีท่อระบายไหลไปสู่โรงบ าบดัน ้ าเสีย ราดน ้ าตามให้อ่าง
สะอาด  ภาชนะรองรับชนิดใชค้ร้ังเดียวท้ิงและวสัดุท่ีปนเป้ือนให้ท้ิงในถุงพลาสติกสีแดงสดและ
ทึบแสงระบุช่ือโรงพยาบาลและมีขอ้ความสีด าวา่ “มูลฝอยติดเช้ือ” ใตรู้ปกะโหลกไขวคู่้กบัตราหรือ
สัญลกัษณ์ท่ีใชร้ะหว่างประเทศ ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขก าหนดและตอ้งมีขอ้ความ “ห้ามน า
กลบัมาใชอี้ก” และ “หา้มเปิด” รองรับดว้ยท่ีท าจากวสัดุแขง็แรงมีฝาปิดมิดชิด 

(2.2) มูลฝอยติดเช้ือชนิดไม่มีคมท่ีเป็นอวยัวะหรือช้ินส่วนของอวยัวะ ท้ิงในภาชนะรองรับ
ท่ีท าจากวสัดุแขง็แรง มีฝาปิดมิดชิด หากเป็นช้ินส่วนท่ีมีขนาดใหญ่ หรืออวยัวะ ไดแ้ก่ แขน ขา ซ่ึง
ไม่ตอ้งการส่งตรวจทางพยาธิวิทยา ให้ห่อให้มิดชิดก่อน จากนั้นห่อดว้ยถุงบรรจุมูลฝอยติดเช้ือ 
เขียนช่ือผูป่้วย ติดป้าย “ฝากท้ิง”  ไปส่งให้กบัเจา้หนา้ท่ีห้องเก็บศพ  ควรน าส่งทนัทีเพื่อไม่ให้ช้ิน
เน้ือหรืออวยัวะเน่า 

(2.3) มูลฝอยติดเช้ือชนิดไม่มีคมท่ีเกิดจากกระบวนการเก็บและเพาะเช้ือ ท้ิงในภาชนะ
รองรับท่ีท าจากวสัดุแข็งแรง มีฝาปิดมิดชิดชนิด (กรณีเป็นมูลฝอยติดเช้ือท่ีไดผ้่านกระบวนการ
ท าลายเช้ือดว้ยความร้อน สามารถท้ิงในภาชนะบรรจุมูลฝอยทัว่ไปได)้ 

(2.4) มูลฝอยติดเช้ือชนิดไม่มีคม ท้ิงในถุงพลาสติก “สีแดง” ทึบแสงระบุช่ือโรงพยาบาล
และมีขอ้ความสีด าว่า “มูลฝอยติดเช้ือ” ใตรู้ปกะโหลกไขวคู่้กบัตราหรือสัญลกัษณ์ท่ีใช้ระหว่าง
ประเทศ ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขก าหนดและตอ้งมีขอ้ความดงัน้ี “ห้ามน ากลบัมาใชอี้ก” และ 
“หา้มเปิด” รองรับดว้ยภาชนะท่ีท าจากวสัดุแขง็แรง มีฝาปิดมิดชิด  

 
2.3 ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเช้ือ ลกัษณะของภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเช้ือ ตอ้งมีลกัษณะดงัน้ี 
 (1) ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเช้ือประเภทของมีคม เช่น เขม็ฉีดยา ใบมีด แผน่แกว้ปิดสไลด ์ฯลฯ ควร

เป็นกล่องหรือถงัท าดว้ยวสัดุท่ีมีความแขง็แรง ทนทานต่อ การแทงทะลุ และการกดักร่อนของสารเคมี เช่น 
พลาสติกแขง็ หรือโลหะท่ีมีฝาปิดมิดชิด และควรสามารถเคล่ือนยา้ยไดส้ะดวกโดยผูข้นยา้ยไม่มีการสัมผสั
กบัมูลฝอยติดเช้ือ 

 (2) ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเช้ือท่ีไม่ใช่ประเภทวสัดุมีคม เช่น ผา้ก๊อซ ส าลีเช็ดแผล ช้ินเน้ือต่างๆ มี 
ลกัษณะเป็นถุง “สีแดง” ทึบแสง ท าจากพลาสติกหรือ วสัดุอ่ืนท่ีมีความเหนียวไม่ฉีกขาดง่าย ทนทานต่อ
สารเคมี การรับน ้ าหนกั กนัน ้ าได ้ไม่ร่ัวซึม มีขอ้ความสีด าท่ีสามารถอ่านไดช้ดัเจนว่า “มูลฝอยติดเช้ือ” อยู่
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ภายใตรู้ปหวักะโหลกไขวคู่้กบัตราสญัลกัษณ์ท่ีใชร้ะหว่างประเทศ และตอ้งมีขอ้ความว่า “หา้มน ากลบัมาใช้
อีก” และ “ห้ามเปิด” ระบุช่ือโรงพยาบาลไวบ้นภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเช้ือ ขนาดของถุงควรมีหลายขนาด
ใหเ้ลือกใช ้ และมีความจุเพียงพอส าหรับบรรจุมูลฝอยติดเช้ือไม่เกิน 1 วนั  

 
2.4  วธีิการเกบ็ คดัแยก และรวบรวมมูลฝอยติดเช้ือ  
การแยกเก็บมูลฝอยติดเช้ือจากมูลฝอยชนิดอ่ืน ให้กระท าทนัที ณ แหล่งก าเนิดมูลฝอยติดเช้ือ ห้าม

เกบ็มูลฝอยรวมกนั แลว้มาแยกประเภทภายหลงั เพราะท าใหเ้ช้ือโรคแพร่กระจายได ้
การเกบ็รวบรวมมูลฝอยติดเช้ืออยา่งถูกตอ้ง เหมาะสมตามประเภทและปริมาณ ดงัน้ี 
(1) มูลฝอยติดเช้ือประเภทวสัดุของมีคมบรรจุไม่เกิน 3 ใน 4 ส่วนของภาชนะ หรือแทงทะลุภาชนะ

บรรจุขณะปิดฝาภาชนะ 
  (2) มูลฝอยติดเช้ือประเภทท่ีไม่มีคมบรรจุไม่เกิน 2 ใน 3 ของความจุของภาชนะบรรจุ เพื่อใหเ้หลือ
เน้ือท่ีไวจ้บัยก และมดัปากถุงใหแ้น่นดว้ยเชือก 

การเก็บมูลฝอยติดเช้ือภายในโรงพยาบาลหรือภายในห้องปฏิบติัการ หากยงัไม่เคล่ือนยา้ยภาชนะ
บรรจุมูลฝอยติดเช้ือนั้นออกไป ตอ้งจดัใหมี้พื้นท่ีของหอ้งส าหรับเป็นท่ีรวมภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเช้ือ เพื่อ
รอการเคล่ือนยา้ยไปท่ีพกัรวมมูลฝอยติดเช้ือ แต่หา้มเกบ็ไวเ้กิน 1 วนั 
 

2.5  ทีพ่กัรวมมูลฝอยติดเช้ือในโรงพยาบาล ตอ้งมีลกัษณะดงัน้ี 
(1) ควรแยกเป็นสดัส่วนจากอาคารอ่ืนโดยเฉพาะ  
(2) ท่ีพกัรวมมูลฝอยติดเช้ือควรมีขนาดเพียงพอท่ีจะรวบรวมมูลฝอยติดเช้ือไดอ้ยา่งนอ้ย 2 วนั 
(3) พื้น ผนงั เพดาน เรียบ ท าความสะอาดง่าย มีลกัษณะโปร่งไม่อบัช้ืน 
(4) มีการป้องกนัสัตวแ์ละแมลงเขา้ไป มีประตูกวา้งพอสมควรตาม ขนาดห้อง หรืออาคารเพื่อ
สะดวกต่อการปฏิบติังาน  
(5) มีลานลา้งรถเขน็ใกลท่ี้พกัรวมมูลฝอยติดเช้ือและลานนั้นตอ้ง มีท่อหรือรางรวบรวมน ้ าเสียจาก
การลา้งรถเขน็เขา้สู่ระบบบ าบดัน ้าเสีย 
(6) มีรางหรือท่อระบายน ้าเสีย เช่ือมต่อกบัระบบบ าบดัน ้าเสีย 
(7) มีขอ้ความเป็นค าเตือน เห็นไดช้ดัวา่ “ท่ีพกัรวมมูลฝอยติดเช้ือ” ไวห้นา้หอ้ง หรือหนา้อาคาร 
(8) ปิดดว้ยลอ็คดว้ยกุญแจทุกคร้ังหลงัปฏิบติังานเสร็จทุกคร้ัง เพื่อป้องกนับุคคลท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบั

การจดัการมูลฝอยไม่ใหส้ามารถเขา้ไปได ้
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2.6 การเคลือ่นย้ายมูลฝอยตดิเช้ือ 
ผู้ปฏบัิตงิานเคลือ่นย้ายมูลฝอยติดเช้ือ 
(1) ผูป้ฏิบติังานเคล่ือนยา้ยและก าจดัมูลฝอยติดเช้ือ ตอ้งผา่นการฝึกอบรมการป้องกนัและระงบัการ

แพร่เช้ือหรืออนัตรายท่ีเกิดจากมูลฝอยติดเช้ือ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ืองหลกัสูตรการฝึกอบรม
การป้องกนัและระงบัการแพร่เช้ือหรืออนัตรายท่ีอาจเกิดจากมูลฝอยติดเช้ือ  

(2) ผูป้ฏิบติังานตอ้งสวมอุปกรณ์ป้องกนัส่วนบุคคลตลอดเวลาการปฏิบติังาน ไดแ้ก่ ถุงมือยางหนา 
ผา้กนัเป้ือน หนา้กากอนามยั และรองเทา้พื้นยางหุม้แขง้และถา้ขณะปฏิบติังานร่างกายหรือส่วนใดส่วนหน่ึง
ของร่างกายไปสมัผสัมูลฝอยติดเช้ือ ผูป้ฏิบติังานตอ้งท าความสะอาดร่างกายหรือส่วนท่ีสัมผสัมูลฝอยติดเช้ือ
ทนัที 

(3) มีเจา้หน้าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการเก็บขนและก าจดัมูลฝอยติดเช้ือ เป็นการเฉพาะ โดยตอ้ง
แต่งตั้ งเจ้าหน้าท่ีอย่างน้อย 1 คน ซ่ึงมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์ (ด้านสุขาภิบาล/
สาธารณสุข/ชีวภาพ/วิทยาศาสตร์การแพทย)์ หรือ วิศวกรรมศาสตร์ (ดา้นสุขาภิบาล/ส่ิงแวดลอ้ม/เคร่ืองกล) 
เพื่อเป็นผูรั้บผดิชอบดูแลระบบทั้งการเกบ็ขนหรือการก าจดั 

  
การปฏิบัติงานเคลือ่นย้ายมูลฝอยติดเช้ือ 
1) ในการเคล่ือนยา้ยมูลฝอยติดเช้ือ ตอ้งใชร้ถเขน็ส าหรับเคล่ือนยา้ยมูลฝอยติดเช้ือโดยเฉพาะและไม่

น าไปใชใ้นกิจกรรมอ่ืน ยกเวน้กรณีมูลฝอยติดเช้ือท่ีเกิดข้ึนมีปริมาณนอ้ย 
2) รถเขน็ท่ีใชเ้คล่ือนยา้ยมูลฝอยติดเช้ือ ควรมีลกัษณะดงัน้ี 

2.1) รถเขน็มูลฝอยติดเช้ือท าดว้ยวสัดุท่ีท าความสะอาดง่าย ไม่มีแง่มุมอนัจะเป็นแหล่ง
สะสมของเช้ือโรค และสามารถท าความสะอาดดว้ยน ้าได ้มีพื้นและผนงัทึบ เม่ือจดัวางภาชนะบรรจุ
มูลฝอยติดเช้ือแลว้ตอ้งปิดฝาใหแ้น่น เพื่อป้องกนัสตัวท่ี์เป็นพาหะน าโรคเขา้ไป 

2.2) รถเขน็มูลฝอยติดเช้ือตอ้งมีขอ้ความสีแดงท่ีมีขนาดท่ีสามารถมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน
อยา่งนอ้ย 2 ดา้นวา่ “รถเขน็มูลฝอยติดเช้ือ หา้มน าไปใชใ้นกิจการอ่ืน” 

2.3) ตอ้งมีอุปกรณ์หรือเคร่ืองมือส าหรับใช้เก็บมูลฝอยติดเช้ือท่ีตกหล่นระหว่างการ
เคล่ือนยา้ย และมีอุปกรณ์หรือเคร่ืองมือส าหรับใชท้ าความสะอาดและฆ่าเช้ือโรค บริเวณท่ีมูลฝอย
ติดเช้ือตกหล่นประจ ารถเขน็ 

2.4) มีการท าความสะอาดรถเขน็และอุปกรณ์ในการปฏิบติังาน ดว้ยน ้ าผสมผงซกัฟอกและ
ฆ่าเช้ือโรคโดยการผึ่งแดดให้แห้งหลงัการใชง้านทุกวนัในบริเวณ ท่ีจดัไวเ้ฉพาะ และน ้ าเสียท่ีเกิด
จากการลา้งรถเขน็ระบายเขา้สู่ระบบบ าบดัน ้าเสีย 

2.5) ในการเคล่ือนยา้ยมูลฝอยติดเช้ือ ตอ้งมีการก าหนดเสน้ทางและเวลาท่ีท าการเคล่ือนยา้ย 
และในระหวา่งการเคล่ือนยา้ยไปท่ีพกัรวมมูลฝอยติดเช้ือหา้มแวะหรือหยดุพกัท่ีจุดใด 
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2.7 การก าจัดมูลฝอยติดเช้ือ  
การก าจดัมูลฝอยติดเช้ือเป็นการท าลายเช้ือโรคท่ีมีในมูลฝอยติดเช้ืออยา่งถูกหลกัสุขาภิบาลโดยการ

เผามูลฝอยติดเช้ือใหเ้ผาท่ีอุณหภูมิไม่ต ่ากว่า 760 องศาเซลเซียส และการเผาควนัให้เผาท่ี อุณหภูมิไม่ต ่ากว่า 
1,000 องศาเซลเซียส โดยส่งต่อใหบ้ริษทัเอกชนน าไปก าจดั 
     กรณีใหผู้อ่ื้นน ามูลฝอยติดเช้ือไปก าจดัภายนอกโรงพยาบาล จะตอ้งพิจารณาดงัน้ี 

(1) ไดรั้บอนุญาตจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
(2) ยานพาหนะท่ีใชใ้นการขนส่งมูลฝอยติดเช้ือจากโรงพยาบาลไปยงัสถานท่ีก าจดัถูกตอ้งตาม
กฎกระทรวงวา่ดว้ยการก าจดัมูลฝอยติดเช้ือ พ.ศ. 2545 
(3) ผูป้ฏิบติังานไดรั้บการอบรมตามหลกัสูตรในประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง หลกัสูตรการ
ฝึกอบรมการป้องกันและระงับการแพร่เช้ือหรืออันตรายท่ีอาจเกิดจากมูลฝอยติดเช้ือ และ
ผูป้ฏิบติังานตอ้งสวมชุดและอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลขณะปฏิบติังาน เช่น ถุงมือยางหนา 
ผา้กนัเป้ือน หนา้กากอนามยั รองเทา้พื้นยางหุม้แขง้ 
(4) วิธีการก าจดัถูกตอ้งตามกฎกระทรวงวา่ดว้ยการก าจดัมูลฝอยติดเช้ือ พ.ศ. 2545 
(5) มีมาตรการตรวจสอบความถูกตอ้งในการด าเนินการก าจดัมูลฝอยติดเช้ือ เช่น โรงพยาบาลสุ่ม

ติดตามตรวจสอบการด าเนินงานการก ากบั การด าเนินงานดว้ยระบบเอกสาร (Manifest System) หรือ 
เวบ็ไซต ์https://www.anamai.moph.go.th เป็นตน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.anamai.moph.go.th/
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3. ของเสียอนัตราย (Hazardous waste)  
ตามหมวด 1 แห่งกฎกระทรวงสุขลกัษณะการจดัการมูลฝอยทัว่ไป  

พ.ศ. 2560 ก าหนด “มูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออนัตรายจากชุมชน” หมายความวา่  
มูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออนัตรายท่ีเกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชน ท่ีเป็นวตัถุหรือ 
ปนเป้ือนสารท่ีมีคุณสมบติัเป็นสารพิษ สารไวไฟ สารออกซิไดซ ์สารเปอร์ออก 
ไซด ์สารระคายเคือง สารกดักร่อน สารท่ีเกิดปฏิกิริยาไดง่้าย สารท่ีเกิดระเบิดได ้
สารท่ีท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงทางพนัธุกรรม สารหรือส่ิงอ่ืนใดท่ีอาจก่อหรือ 
มีแนวโนม้ท่ีจะท าใหเ้กิดอนัตรายแก่บุคคล สัตว ์พืช ทรัพยสิ์น หรือส่ิงแวดลอ้ม  
แต่ไม่หมายความรวมถึงมูลฝอยทัว่ไป มูลฝอยติดเช้ือ กากกมัมนัตรังสี และของ 
เสียอนัตรายตามกฎหมายวา่ดว้ยโรงงาน  

ดงันั้น ทางโรงพยาบาลจึงไดจ้ดัจ าแนก “มูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออนัตราย 
จากชุมชน” ตามหมวด 1 แห่งกฎกระทรวงสุขลกัษณะการจดัการมูลฝอยทัว่ไป 
พ.ศ.2560 และของเสียอนัตรายตามแนวปฏิบติัการจดัการของเสียทางการแพทย ์
ท่ีเป็นสารเคมี โดยกองแผนงานและวิชาการ ศูนยพ์ฒันานโยบายแห่งชาติดา้น 
สารเคมี  กรมอนามยั ส านกัอนามยัส่ิงแวดลอ้ม และคณะเภสชัศาสตร์ มหา 
วิทยาลยัมหิดลมีแนวทางการจดัการดงัน้ี 
  
3.1  การคดัแยกของเสียอนัตราย  

ภายในโรงพยาบาลสามารถคดัแยกไดเ้ป็น 3 ประเภท ดงัน้ี 
1) ของเสียอนัตราย ประเภทผลติภัณฑ์/เภสัชภัณฑ์ 
1.1) ยาท่ีหมดอาย ุเส่ือมคุณภาพ ถูกปนเป้ือน ถูกท้ิงเน่ืองจากไม่ตอ้งการใชแ้ลว้ ให้คดัแยกและเก็บ

ในภาชนะ/หีบ/ห่อเดิม และติดฉลากช่ือ ประเภทของเสียอนัตรายใหช้ดัเจน 
1.2) ยาอนัตรายสูงและภาชนะบรรจุ ไดแ้ก่ ยารักษามะเร็ง (Chemotherapy) ยาปฏิชีวนะ (Antibiotic)  

ยาตา้นไวรัส (Antiviral drug) ยาฮอร์โมน (Hormone) หรือยาท่ีมีผลรบกวนการท างานของระบบไร้ท่อ
(Endocrine disruptor) ยาท่ีเป็นพิษต่อระบบสืบพนัธ์ุ (Toxico receproductive system) ยาท่ีรบกวนการ
พฒันาตวัอ่อน (Pregnancy category X) ยากดภูมิคุม้กนั (Suppressive) เก็บใส่ถุงสีเทาและติดป้ายระบุ 
“ยาอนัตรายสูง”   

1.3) ยาควบคุมพิเศษ ไดแ้ก่ ยาเสพติด/วตัถุออกฤทธ์ิต่อจิตประสาท) เก็บใส่ถุงสีเทา และติดป้ายระบุ 
“ยาควบคุมพิเศษ”  

1.4) ยาทัว่ไป ไดแ้ก่ ยาแผนปัจจุบนัท่ีมีอนัตรายต ่า รวมทั้งยาแผนโบราน และยาสมุนไพรเก็บใส่ถุง
สีเทาติดป้ายเกบ็ใส่ถุงสีเทาและติดป้ายระบุ “ยาแผนปัจจุบนัหรือยาแผนโบราณ” 
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2) ของเสียอนัตราย ที่เป็นสารเคมีทีใ่ช้ในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์  
สารเคมีท่ีใช้ในการท าความสะอาด เคร่ืองมือ อาคารสถานท่ี และสารเคมีท่ีใช้ในกระบวนการ

ท าลายเช้ือโรค ใหค้ดัแยกและแยกเกบ็ในภาชนะเดิม และติดฉลากช่ือประเภทของเสียอนัตรายใหช้ดัเจน 
ใส่ภาชนะท่ีเหมาะสมปิดมิดชิด ส่งคืนผูแ้ทนจ าหน่าย ภาชนะท่ีปนเป้ือนสารเคมีเก็บใส่ถุงสีเทาติดป้าย 
“สารเคมีท่ีใชใ้นหอ้งปฏิบติัการ” ติดฉลากช่ือประเภทของเสียอนัตรายใหช้ดัเจน  

3) ของเสียอนัตราย อนัตรายประเภทเคร่ืองมือแพทย์ทีมี่ปริมาณโลหะหนักสูง   
ของเสียอันตราย ประเภทเคร่ืองมือแพทย์ท่ีมีปริมาณโลหะหนักสูง เช่น หลอดไฟ แบตเตอร่ี 

กระป๋องสเปรย ์เป็นของเสียอนัตรายท่ีเกิดข้ึนในทุกส่วนของโรงพยาบาล ซ่ึงหากสารท่ีบรรจุภายใน
ผลิตภณัฑร่ั์วซึมออกมาอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพและส่ิงแวดลอ้มได ้ใหค้ดัแยกเก็บในภาชนะเก็บใส่
ถุงสีเทาติดป้ายและฉลากช่ือประเภทของเสียอนัตรายใหช้ดัเจน  

*หมายเหตุ  
- ถา้เป็นของมีคมท่ีไม่ปนเป้ือนสารคดัหลัง่ ใหท้ิ้งในภาชนะรองรับท่ีท าจากวสัดุแขง็แรงไม่สามารถ
แทงทะลุ  มีฝาปิดมิดชิด  ติดป้าย “ของมีคมอนัตราย”  เห็นไดช้ดัเจน 

 
3.2  การเกบ็รวบรวมของเสียอนัตราย  แบ่งไดเ้ป็น 4 ประเภทคือ 

1) ของเสียอนัตราย ประเภทยา ควรเกบ็รวบรวมเป็น 2 กลุ่ม คือ 
(1) กลุ่มท่ีคืนโรงงานหรือบริษทัท่ีผลิตและจ าหน่าย เพื่อน าไปก าจดั เช่น ยาหมดอายุ ของเสีย

ประเภทภาชนะบรรจุก๊าซสลบ เป็นตน้ 
(2) กลุ่มของเสียอนัตรายท่ีไม่สามารถส่งคืนโรงงานหรือบริษทัท่ีผลิตและจ าหน่ายเพื่อน าไปก าจดั 
2) ของเสียอนัตราย ประเภทสารเคมี ควรเก็บรวบรวมสารเคมีบางกลุ่มแยกออกจากกนั เน่ืองจากมี
คุณสมบติัท่ีเขา้กนัไม่ได ้และการบ าบดัและการก าจดัต่างกนั 
(1) การเก็บรวบรวมของเสียอนัตรายในตูดู้ดควนั ซ่ึงเป็นท่ีปฏิบติัการทดลองจะตอ้งท าใหแ้ลว้เสร็จ 

ถา้ไม่ไดค้วบคุมการปฏิบติังานแลว้ใหน้ าขวดของเสียออกจากตูดู้ดควนัท่ีปฏิบติัการทดลองเสมอ 
(2) การใชก้ระป๋องโลหะส าหรับเก็บของเสียตอ้งปรับค่าพีเอช ให้เป็นกลางเพราะของเสียท่ีเป็น

ของแขง็หรือของเหลวสามารถกดักร่อนกระป๋องโลหะไดง่้าย ดงันั้น ควรใชภ้าชนะบรรจุของเสียอนัตราย 
ประเภทแกว้หรือโพลีเอทิลีน การเก็บภาชนะบรรจุของเสีย ท่ีสามารถติดไฟไดค้วรวางไวบ้นพื้น การเก็บ
ภาชนะบรรจุของเสียอนัตราย ในห้อง ควรจะตา้นการระเบิดได ้ไม่ควรเก็บภาชนะบรรจุมูลฝอยอนัตรายไว้
ใกลอ่้างหรือท่อระบายน ้า เพราะของเสียอนัตราย อาจหกหล่นหรือร่ัวไหลลงสู่ท่อระบายน ้าได ้

3) ของเสียอันตรายประเภทซากหลอดไฟ แบตเตอร่ี กระป๋องสเปรย์  ภาชนะบรรจุสารเคมีซักลา้ง 
ฆ่าเช้ือ ฆ่าแมลง การเก็บรวบรวม ควรแยกชนิดเก็บรวบรวมและน าส่งไปยงัท่ีเก็บกกัรวมโดยแต่ละชนิดมี
แนวปฏิบติั ดงัน้ี 
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(1) ใชใ้หห้มดก่อนท้ิงภาชนะบรรจุ และไม่ควรท้ิงปะปนกบัมูลฝอยทัว่ไป หากเป็นของเสียอนัตราย
ชนิดเดียวกนัขนาดเลก็ใหเ้กบ็รวบรวมในภาชนะท่ีทนทาน ไม่ร่ัวซึมแลว้ติดป้ายใหช้ดัเจน 

(2) ห้ามทุบกระป๋องสเปรยห์รือหลอดไฟ และห้ามทุบแยกช้ินส่วนแบตเตอร่ีมือถือ แบตเตอร่ี
รถยนตแ์ละถ่านไฟฉาย ควรเกบ็รวบรวมไวใ้นภาชนะ ถุงหรือกล่องมดัหรือปิดปากถุง/กล่องใหมิ้ดชิด 

(3) เม่ือเปล่ียนหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ ให้น าซากเก่ามาใส่ซองบรรจุหลอดใหม่ หรือห่อ
หนงัสือพิมพม์ดัหรือรวมไวใ้นกล่องแขง็แรง ระมดัระวงัอยา่ท าใหห้ลอดแตก 

 
3.3  ภาชนะรองรับของเสียอนัตราย ตามหมวด 2 แห่งประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง การจดัการมูลฝอย 
พ.ศ. 2560 ภาชนะรองรับมูลฝอย ตอ้งมีสีเฉพาะส าหรับรองรับมูลฝอยแต่ละประเภทโดยภาชนะรองรับมูล
ฝอย “สีส้ม” ส าหรับมูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออนัตรายจากชุมชน ทางโรงพยาบาลจึงก าหนดจดัภาชนะรองรับ
และถุงบรรจุมีลกัษณะดงัน้ี 

(1) ภาชนะรองรับของเสียอนัตรายเป็น “สีส้ม” ใหมี้ขนาดท่ีเหมาะสมกบัสามารถมองเห็นไดช้ดัเจน
ในระยะไม่เกิน 15 เมตร ส าหรับรองรับของเสียอนัตราย  

(2) ถุงบรรจุของเสียอนัตรายเป็น “สีส้ม”  ควรเลือกถุงท่ีสามารถมองเห็นของเสียท่ีบรรจุในถงัได ้
และ/หรือมดัปากถุงใหแ้น่นดว้ยเชือก และไม่ควรใชบ้รรจุของเสียอนัตรายจ าพวกของเหลว มีฤทธ์ิกดักร่อน 
หรือของมีคมส าหรับการบรรจุของเสียอนัตรายท่ีเป็นสารเดมี 

*หมายเหตุ หากไม่สามารถจดัหาถุงบรรจุมูลฝอยตามท่ีก าหนดได ้อาจบรรจุถุงพลาสติกสีเทาแลว้
น าไปใส่ภาชนะรองรับของเสียอนัตราย ตามประเภทตามท่ีกฎหมายก าหนด ซ่ึงภาชนะรองรับมูลฝอยท่ีเป็น
พิษหรืออนัตรายจากชุมชน เป็น “สีส้ม” หรืออาจก าหนดขอ้ความหรือสัญลกัษณ์อ่ืนซ่ึงแสดงถึงมูลฝอย
ประเภทนั้นไวอ้ยา่งชดัแจง้ท่ีภาชนะรองรับมูลฝอยแทน  
       
3.4 ภาชนะรองรับ และถุงบรรจุของเสียอนัตราย ตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ มีเกณฑด์งัน้ี 

- มีลกัษณะแขง็แรง ทนทาน ตามมาตรฐานของส านกังานมาตรฐานอุตสาหกรรมหรือมาตรฐานอ่ืน
ท่ีเทียบเท่า 

- ไดรั้บการออกแบบให้สามารถป้องกนัน ้ าฝน แมลงวนั หนู แมว สุนขัและสัตวอ่ื์นๆ ไม่ให้สัมผสั
หรือคุย้เขี่ย ท าจากวสัดุท่ีทนการกดักร่อน และไม่เป็นสนิม 

- ช้ินส่วนต่างๆ สามารถถอดประกอบไดง่้าย เพื่อความสะดวกในการถ่ายเทของเสียอนัตรายและ
ลา้งท าความสะอาด 

- มีน ้ าหนกัเบา และมีขนาดพอเหมาะ เพื่อความสะดวกต่อการเคล่ือนยา้ยและถ่ายเทมูลฝอย 
- ไม่มีสารพิษเป็นส่วนประกอบ และกรณีใชส้ารเติมแต่งใหมี้ปริมาณในระดบัท่ีไม่เป็นอนัตรายต่อ

ผูบ้ริโภค 
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- หากเป็นถุงหรือถงัพลาสติก ควรผลิตจากพลาสติกใชแ้ลว้ ไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 50 โดยน ้าหนกั 
*หมายเหตุ  กรณีท่ีเป็นสารละลายท่ีประกอบดว้ยวตัถุอนัตราย เช่น วตัถุไวไฟ วตัถุมีพิษ วตัถุกดักร่อนให้
ปฏิบติัตามพระราชบญัญติัวตัถุอนัตราย พ.ศ. 2535 

การบรรจุของเสียสารเคมีเป็นการรวบรวมของเสียอนัตรายหลายชนิดเขา้ดว้ยกนั เพื่อใชใ้นการ
ขนส่ง และน าไปก าจดั ซ่ึงการคดัเลือกของเสียเพื่อน ามาเกบ็รวบรวมนั้น จะตอ้งพิจารณาถึงส่ิงต่อไปน้ี 

(1) ความเขา้กนัไดท้ั้งดา้นกายภาพ และเคมี 
(2) ความสามารถในการรองรับของสถานท่ีบ าบดั/ก าจดัของเสียเหล่านั้น 
(3) ขอ้ก าหนดการฝังกลบ 

 
3.5 การติดฉลากบนภาชนะทีบ่รรจุ 

ภาชนะบรรจุทุกใบตอ้งมีการติดฉลากระบุชนิดและความเป็นอนัตรายของของเสียนั้นๆ โดยฉลาก
นั้นตอ้งชดัเจนและคงทน เพื่อป้องกนัการสูญหาย ไม่เส่ือมสภาพ หรือช ารุดไดง่้าย มีรายละเอียดส าคญั ดงัน้ี 

(1) ส่วนประกอบของของเสียท่ีบรรจุในภาชนะ 
(2) ความเป็นอนัตรายของของเสีย 
(3) วนัท่ีท่ีเร่ิมและส้ินสุดการบรรจุของเสียในภาชนะ 
(4) ช่ือบุคคลท่ีดูแลรับผดิชอบหอผูป่้วย/กลุ่ม/แผนก/หอ้งปฏิบติัการ 
(5) ช่ือหน่วยงานและหมายเลขหอผูป่้วย/กลุ่ม/แผนก/หอ้งปฏิบติัการ 
(6) ทิศทางการวางถงั/ภาชนะ (ต าแหน่งหวั-ทา้ย) 

 
3.6 การเกบ็ขน/เคลือ่นย้ายของเสียอนัตรายในโรงพยาบาล 

1. พาหนะในการเก็บ/ขน/เคล่ือนยา้ยของเสียอนัตรายจากแหล่งก าเนิดในแต่ละจุดของโรงพยาบาล
ไปยงัสถานท่ีเกบ็สะสม หรือสถานท่ีกกัเกบ็รวบรวม ไดก้ าหนดแนวทางท่ีถูกหลกัวิชาการ และเป็นควรแบบ
แผนส าหรับปฏิบติัทัว่ไปดงัน้ี 

(1) ตวัพาหนะตอ้งปิดป้ายสัญลกัษณ์ หรือขอ้ความท่ีชดัเจนระบุว่าเป็นพาหนะ ส าหรับเก็บรวบรวม
ของเสียอนัตราย 

(2) ตวัพาหนะตอ้งท าดว้ยโลหะท่ีมีความคงทนตามมาตรฐานของส านกังานมาตรฐานผลิตภณัฑ ์
อุตสาหกรรมหรือมาตรฐานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

(3) ถงั/กล่องส าหรับบรรจุของเสียจะตอ้งมีลกัษณะปกปิดมิดชิด 
(4) ระดบัท่ียกของเสียอนัตรายใส่ในพาหนะไม่ควรให้สูงเกิน 1.6 เมตร หรือระดบัท่ีปลอดภยัต่อ

สุขภาพของผูป้ฏิบติังาน 
(5) โครงสร้างของพาหนะตอ้งมีลกัษณะท่ีท าความสะอาดไดง่้าย ไม่เป็นสนิม 
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2. ขอ้ก าหนดส าหรับผูป้ฏิบติังานเกบ็ขน/เคล่ือนยา้ยของเสียอนัตราย 
(1) ก่อนการปฏิบติัหนา้ท่ีของผูรั้บผดิชอบในสถานท่ีกกัเก็บของเสียอนัตรายตอ้งสวมถุงมือทั้งสอง

ขา้ง ผา้ปิดปาก ปิดจมูก รวมถึงอุปกรณ์ป้องกนัสารเคมีอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นทุกคร้ัง 
(2) ตรวจสอบของเสียอนัตรายท่ีเก็บขนว่ามีการคดัแยกถูกตอ้ง และบรรจุในภาชนะท่ีเหมาะสม

ส าหรับของเสียแต่ละประเภท มีการติดฉลากและระบุรายละเอียดต่างๆ ให้ครบถว้นชดัเจน โดยฉลากนั้น
ตอ้งคงทนเพื่อป้องกันการสูญหาย และไม่เส่ือมสภาพหรือช ารุดได้ง่าย ส าหรับการเปล่ียนแปลงแก้ไข
รายละเอียดขอ้มูลบนฉลากเดิมนั้น ตอ้งลบขอ้ความเดิมให้หมด แลว้จึงระบุรายละเอียดของเสียอนัตรายท่ี
บรรจุใหม่หรือเอาฉลากเดิมออก แลว้ติดฉลากใหม่แทน 

(3) ตอ้งมีการบนัทึกการด าเนินงาน ซ่ึงแสดงรายละเอียดเก่ียวกบั ชนิดและปริมาณของเสียอนัตราย
ท่ีรับ วนั เวลา และการจดัเกบ็ 
 
3.7 สถานที่พกัรวมของเสียอนัตราย  

1) การก่อสร้างโรงเรือน ตอ้งมีการออกแบบและใชว้สัดุใหเ้หมาะสม เช่น ทนไฟได ้ไม่ถูกกดักร่อน 
มีระบบระบายอากาศท่ีเพียงพอ เป็นตน้ 

2) พื้นของบริเวณพกัรวมของเสีย ควรมีความลาดไหลลงสู่ระบบรวบรวมน ้ าเสีย และมีคนักั้นเพื่อ
ป้องกนัของเสียร่ัวไหลกระจายออกไป โดยระบบรวบรวมน ้ าเสียตอ้งมีขนาดเพียงพอท่ีจะกกัเก็บน ้ าเสียได ้
และตอ้งสามารถลา้งท าความสะอาด และสูบออกไดง่้าย ซ่ึงโดยปกติรางและบ่อรวบรวมน ้ าเสียจะตอ้งแห้ง
เสมอ เพื่อพร้อมรับการร่ัวไหลอยา่งรวดเร็ว 

3) สถานท่ีกกัเกบ็ของเสียอนัตรายควรเป็นสถานท่ีปิด เพื่อป้องกนัการฟุ้ งกระจายของเสียสู่ภายนอก 
มีระบบควบคุมการระบายอากาศ พื้นผิวตอ้งท าดว้ยวสัดุซ่ึงทนต่อการท าลายจากของเสียท่ีจดัเก็บของเสีย
ประเภทกรด-ด่าง ท่ีมีความกดักร่อนสูงเป็นตน้ 

4) มีอุปกรณ์ป้องกนัอคัคีภยัท่ีเหมาะสม จดัเก็บในสถานท่ีท่ีสะดวกในการใชง้านและมีการติดตั้ง
สัญญาณเตือนภยั 

5) มีอุปกรณ์ป้องกนัภยัส่วนบุคคลท่ีเหมาะสม เช่น ถุงมือป้องกนัสารเคมี แว่นตานิรภยั หน้ากาก
ป้องกนัสารเคมี เป็นตน้ 

6) มีการติดตั้งฝักบวัและอ่างลา้งตาฉุกเฉิน ( Emergency shower ) 
7) จดัให้มีห้องน ้ าส าหรับอาบน ้ า ท่ีลา้งมือ และห้องผลดัเปล่ียนชุดท างานท่ีเพียงพอ เหมาะสมกบั

ผูป้ฏิบติังาน 
8) หา้มด่ืมน ้าหรือรับประทานอาหารในขณะปฏิบติังาน 
9) องคป์ระกอบต่างๆ ของสถานท่ีพกัรวมของเสียอนัตราย ใหอ้อกแบบตามความจ าเป็นของการใช้

งานและความเหมาะสม 
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3.8  การขนส่งมูลฝอยหรือของเสียอนัตรายไปบ าบัดหรือก าจัด 

ส่งไปก าจดัยงัสถานท่ีก าจดัของเอกชน ท่ีไดรั้บอนุญาตให้ประกอบกิจการตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เร่ืองระบบเอกสารก ากบัการขนส่งของเสียอนัตราย พ.ศ. 2547 ขอ้ก าหนดส าหรับผูป้ฏิบติังาน
กกัเกบ็ของเสียอนัตรายก่อนขนส่งไปก าจดั 

1) เพื่อสามารถติดตามตรวจสอบการขนส่งของเสียอนัตรายได ้ ในการขนส่งของเสียอนัตรายตอ้งมี
ระบบควบคุมการขนส่ง (Manifest System) ซ่ึงมีเอกสารก ากบัการขนส่งของเสียอนัตรายแสดงการขนส่ง
และก าจัดของเสียอนัตรายอย่างถูกตอ้งตามกฎหมายซ่ึงจะแสดงขอ้มูลปริมาณของเสียท่ีเกิดข้ึน ตั้ งแต่
แหล่งก าเนิดจนถึงการบ าบดั รวมทั้งขอ้มูลผูก่้อก าเนิดของเสียอนัตราย ผูข้นส่งและผูป้ระกอบการสถานเก็บ
กกับ าบดัและก าจดัของเสียอนัตราย 

2) ตอ้งมีการชัง่น ้ าหนักของเสียอนัตรายแต่ละประเภท และมีการจดบนัทึกน ้ าหนัก โดยกรอก
ใบก ากบัการขนส่งในส่วนของผูก่้อก าเนิดของเสียอนัตราย และลงนามอย่างครบถว้นทุกฉบบัและมอบ
ใบก ากับการขนส่งให้ผูข้นส่งตรวจสอบความถูกต้อง และลงนามรับของเสียอันตรายทุกฉบับ โดยผู ้
ก่อก าเนิดของเสียอนัตรายตอ้งเก็บรักษาใบก ากบั การขนส่งฉบบัท่ี 2 ไวก้บัตนเองอย่างน้อย 3 ปี และส่ง
ใบก ากบัการขนส่งฉบบัท่ี 3 ให้กบัหน่วยงานก ากบัดูแลภายใน 15 วนันบัจากวนัท่ีลงนามและเร่ิมขนส่งของ
เสียอนัตราย 

3) ตรวจความเรียบร้อยของการบรรทุกของเสียก่อนออกจากสถานท่ีกกัเก็บเช่น ถา้รถขนส่งเป็น
กระบะเปิดใหใ้ชผ้า้ใบปิดคลุมใหเ้รียบร้อย 

4) เม่ือผูป้ระกอบการสถานท่ีเก็บรวบรวม บ าบดั และก าจดัของเสียอนัตรายตรวจสอบความถูกตอ้ง 
พร้อมลงนามเรียบร้อยแลว้ ให้ผูป้ระกอบการคืนใบก ากับการขนส่งฉบบัท่ี 6 ให้แก่ผูก่้อก าเนิดของเสีย
อนัตราย และส่งใบก ากบัการขนส่ง ฉบบัท่ี 1 (ตน้ฉบบั) ใหห้น่วยงานก ากบัดูแลภายใน 15 วนันบัจากวนัท่ี
ลงนามรับของเสียอนัตราย 
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4. มูลฝอยรีไซเคลิ หรือ มูลฝอยน ากลบัมาใช้ใหม่ (Recycle waste)  
ตามหมวด 1 แห่งกฎกระทรวงสุขลกัษณะการจดัการมูลฝอยทัว่ไป พ.ศ. 2560 ก าหนด 

วา่ “มูลฝอยน ากลบัมาใชใ้หม่” หมายความวา่ มูลฝอยทัว่ไปท่ีสามารถน ากลบัมา 
ใชใ้หม่หรือน ามาผลิตเป็นผลิตภณัฑใ์หม่ได ้ทางโรงพยาบาลไดจ้ าแนกเป็นมูลฝอย 
รีไซเคิล (มูลฝอยน ากลบัมาใชใ้หม่) เช่น กระดาษ โลหะ แกว้ พลาสติก ซองบรรจุยา 
ชนิดเมด็ เป็นตน้ 

การเก็บรวบรวมมูลฝอยรีไซเคิล (มูลฝอยน ากลบัมาใชใ้หม่) ตามหมวด 2 แห่งประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เร่ือง การจดัการมูลฝอย พ.ศ. 2560 ภาชนะรองรับมูลฝอยน ากลบัมาใชใ้หม่ ตอ้งมีสี
เฉพาะส าหรับรองรับมูลฝอยแต่ละประเภทโดยภาชนะรองรับมูลฝอย “สีเหลือง” ส าหรับมูลฝอยน ากลบัมา
ใชใ้หม่ ทางโรงพยาบาลจึงก าหนด ภาชนะรองรับ และถุงบรรจุมูลฝอยรีไซเคิล (มูลฝอยน ากลบัมาใชใ้หม่)มี
คุณลกัษณะดงัน้ี 

1) ภาชนะรองรับมูลฝอยรีไซเคิล เป็น “สีเหลือง” ตอ้งท าดว้ยวสัดุท่ีแขง็แรงป้องกนัการร่ัวซึม ไม่
เป็นสนิม ท าความสะอาดง่าย มีฝาปิดมิดชิดป้องกันแมลงวนัและสัตว์พาหะน าโรค ขนาดของภาชนะ
สามารถรองรับปริมาณมูลฝอยไดอ้ยา่งเพียงพอ เคล่ือนยา้ยไดส้ะดวก และง่ายต่อการถ่ายหรือเทมูลฝอย หาก
เป็นภาชนะท่ีจดัตั้งไวภ้ายในหน่วยงานอาจมีหรือไม่มีฝาปิด  ส่วนภาชนะท่ีจดัตั้งในบริเวณสาธารณะตอ้งมี
ฝาปิดมิดชิด ไม่มีน ้ าหรือของเหลวจากมูลฝอยรีไซเคิลออกมาภายนอก  

2) ถุงบรรจุมูลฝอยรีไซเคิล เป็นถุงพลาสติก “สีเหลอืง” ซ่ึงถุงบรรจุตอ้งมีความเหนียว ทนทาน และ
ไม่ฉีกขาดง่าย ใชว้างรองดา้นในของถงัรองรับมูลฝอย เพื่อป้องกนัการหกเลอะ สะดวกในการรวบรวม เก็บ
ขนมูลฝอย และการท าความสะอาดถงัรองรับมูลฝอย  

*หมายเหตุ หากไม่สามารถจดัหาถุงบรรจุมูลฝอยตามท่ีก าหนดได ้อาจบรรจุถุงพลาสติกสีใสหรือสี
ขาว แลว้น าไปใส่ภาชนะรองรับ ตามท่ีกฎหมายก าหนด ซ่ึงภาชนะรองรับมูลฝอยรีไซเคิล (มูลฝอยน ากลบัมา
ใชใ้หม่)  เป็น “สีเหลือง” หรืออาจก าหนดขอ้ความหรือสัญลกัษณ์อ่ืนซ่ึงแสดงถึงมูลฝอยประเภทนั้นไวอ้ยา่ง
ชดัแจง้ท่ีภาชนะรองรับมูลฝอยแทน 
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กรุงเทพมหานคร , 2545. 
5. สมหวงั  ด่านชยัวิจิตร. ขยะติดเช้ือ การเก็บ ขนส่ง และท าลาย. ชมรมควบคุมโรคติดเช้ือในโรงพยาบาล
แห่งประเทศไทย : พิมพโ์ดยบริษทัเทอรูโม่ (ประเทศไทย) จ ากดั, 2537. 
6. เอกสารแนะน า. คู่มือการฝึกอบรมผูป้ฏิบติังานมูลฝอยติดเช้ือ หลกัสูตรการป้องกนัและระงบัการแพร่เช้ือ
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กรุงเทพมหานคร 
7. เอกสารแนะน า. แนวทางการจดัการมูลฝอย สว้มและส่ิงปฏิกลูในโรงพยาบาล : ส านกัอนามยัส่ิงแวดลอ้ม  
กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร, 2559. 
8. เอกสารแนะน า. คู่มือการคดัแยกขยะอนัตรายในส านกังาน : กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน 
กระทรวงแรงงาน กรุงเทพมหานคร, 2551. 
9. เอกสารแนะน า. แนวทางการด าเนินงาน GREEN & CLEAN Hospital. กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข
, 2559. 
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ภาคผนวก 
การคดัแยกมูลฝอยแต่ละประเภท 

 
ประเภท มูลฝอย 

ตดิเช้ือ 
(ภาชนบรรจุ 

สีแดง) 
 

แกลลอน 
(สัญลกัษณ์
ของมีคมตดิ

เช้ือ) 

ของเสีย
อนัตราย 

(ภาชนะบรรจุ
สีส้ม) 

มูลฝอยทั่วไป
ย่อยสลายไก้ 
(ภาชนะบรรจุ

สีเขยีว) 

มูลฝอยทั่วไป
ย่อยสลาย 
ไม่ไก้ 

(ภาชนะบรรจุ 
สีน า้เงนิ) 

มูลฝอยรีไซเคลิ 
(ภาชนะบรรจุ 
สีเหลอืง) 

มูลฝอยรีไซเคลิ
ที่ต้องใส่ 
กล่องแขง็

(ภาชนะบรรจุ 
สีเหลอืง) 

1. มูลฝอยทัว่ไป  
- เศษอาหาร,เปลือกผลไม ้

   
 

 
 

 
 

  

- ถุงพลาสติก        
- กลุ่มโฟม,กล่องนม        
- ลวดเยบ็กระดาษ,กระดาษ
คาร์บอน 

       

- เศษแกว้หรือขวดแตกท่ีไม่
ปนเป้ือนสารคดัหลัง่ของผูป่้วย 

       

2. มูลฝอยติดเช้ือ  
- เขม็ทุกชนิด 

  
 

     

- เขม็เจาะเลือด,เขม็เยบ็        
- Scalp vein        
- Hct tube (Capillary tube)        
- เขม็เสียบ Set IV ท่ีตดัแลว้        
- สไลด ์แผน่ปิดสไลด ์        
- ใบมีดทุกชนิดท่ีปนเป้ือนสาร
คดัหลัง่ของผูป่้วย 

       

- ลวดเยบ็ใน Surgical staples        
- ขวดวคัซีนท่ีท าจากเช้ือโรคท่ีมี
ชีวิตท่ีหมดอาย ุ 

       

- K-wire        
- หลอดใส่เลือดผูป่้วย        
- Disposable Instrument        
- ผา้ก๊อซ/ส าลีท่ีใชก้บัผูป่้วย        
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ประเภท มูลฝอย 
ตดิเช้ือ 

(ภาชนบรรจุ 
สีแดง) 

 

แกลลอน 
(สัญลกัษณ์
ของมีคมตดิ

เช้ือ) 

ของเสีย
อนัตราย 

(ภาชนะบรรจุ
สีส้ม) 

มูลฝอยทั่วไป
ย่อยสลายไก้ 
(ภาชนะบรรจุ

สีเขยีว) 

มูลฝอยทั่วไป
ย่อยสลาย 
ไม่ไก้ 

(ภาชนะบรรจุ 
สีน า้เงนิ) 

มูลฝอยรีไซเคลิ 
(ภาชนะบรรจุ 
สีเหลอืง) 

มูลฝอยรีไซเคลิ
ที่ต้องใส่ 
กล่องแขง็

(ภาชนะบรรจุ 
สีเหลอืง) 

2. มูลฝอยติดเช้ือ (ต่อ) 
- Disposable syringe ท่ีเป้ือน
เลือดหรือสารคดัหลัง่ 

 
 

      

- Set IV ท่ีมีเลือดท่ีตดัเอาเขม็
เสียบออกแลว้ 

       

- ช้ินเน้ือจากการผา่ตดั/รก        
- เลือด น ้าหนอง น ้าเหลือง 
ปัสสาวะ อุจจาระ 

       

- ตวักรองฟอกเลือดและถุงใส่
น ้ายาลา้งไต 

       

- กระดาษรองกน้ ในขณะท า PV        
- Bone cement        
- เฝือกท่ีเป้ือนเลือดหรือสารคดั
หลัง่ผูป่้วย 

       

- ถุงมือหนาท่ีใชใ้นหอ้งผา่ตดั        
- ถุงมือ Disposable ท่ีใชก้บั
ผูป่้วย 

       

- ถุงปัสสาวะ        
- Receptal bag        
- พลาสเตอร์ปิดแผล        
- สายดูดเสมหะ        
- สายยางเหลือจากเคร่ืองดูด
เสมหะ 

       

- มูลฝอยในหอ้งน ้าผูป่้วย และ 
หน่วยงานท่ีบริการผูป่้วย  เช่น 
ผา้ออ้ม กระดาษช าระ ผา้อนามยั  

 
 

      

- มูลฝอยในหอ้งน ้าบุคลากร        
- Tube drain จากตวัผูป่้วย        
- ส่ิงท่ีเป้ือนเสมหะ น ้าลาย 
อาเจียนของผูป่้วย 
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ประเภท มูลฝอย 
ตดิเช้ือ 

(ภาชนบรรจุ 
สีแดง) 

 

แกลลอน 
(สัญลกัษณ์
ของมีคมตดิ

เช้ือ) 

ของเสีย
อนัตราย 

(ภาชนะบรรจุ
สีส้ม) 

มูลฝอยทั่วไป
ย่อยสลายไก้ 
(ภาชนะบรรจุ

สีเขยีว) 

มูลฝอยทั่วไป
ย่อยสลาย 
ไม่ไก้ 

(ภาชนะบรรจุ 
สีน า้เงนิ) 

มูลฝอยรีไซเคลิ 
(ภาชนะบรรจุ 
สีเหลอืง) 

มูลฝอยรีไซเคลิ
ที่ต้องใส่ 
กล่องแขง็

(ภาชนะบรรจุ 
สีเหลอืง) 

2. มูลฝอยติดเช้ือ (ต่อ) 
- ไมก้วนเลือด 

 
 

      

- ET tube         
- ถุงใหเ้ลือดและ Set        
- ถุงน ้ายา dialysis        
- หลอดเป่าปากทดสอบ
สมรรถภาพปอด 

       

- O2 canular        
- Set พน่ยา        
3. ของเสียอนัตราย 

- ยาหมดอาย ุ 
   

 
    

- Sodalime absorber        
- ขวดยา , ampule เคมีบ าบดั        
- ขวดและอุปกรณ์เตรียมเคมี
บ าบดั 

       

- ขวดบรรจุยาฆ่าเช้ือชนิดน ้า        
- สารเคมีจากหอ้งปฏิบติัการ        
- สารเคมีท่ีมีพิษ        
- หลอดไฟฟลอูอเรสเซนต ์        
- แบตเตอร์ร่ี        
- ถ่ายไฟฉาย        
- กระป๋องเคมีภณัฑท่ี์เป็นพิษ        
- ปรอทวดัไข ้        
**หมายเหตุ   
- เทสารคดัหลัง่ต่างๆ ท้ิงลงในอ่างท่ีหน่วยงานก าหนดซ่ึงมีท่อระบายไหลไปสู่โรงบ าบดัน ้าเสีย  ราดน ้าตามใหอ้่างสะอาด  
- เทสารคดัหลัง่ใน Receptal bag ลงในระบบบ่อเกรอะ (Septic tank) ก่อนท้ิง Receptal bag ในมูลฝอยติดเช้ือในรายท่ีไม่เป็น
โรคติดต่อร้ายแรงหรือไม่มีเช้ือด้ือยา 
- มูลฝอยติดเช้ือ ท่ีใส่ภาชนะแกลลอนนั้น ควรท าดว้ยวสัดุท่ีมีความแขง็แรง ทนต่อการแทงทะลุ และมีฝาปิดมิดชิด ภาชนะมี 
ติดป้าย “ของมีคมติดเช้ือ” อยูภ่ายใตรู้ปหวักะโหลกไขวคู้่ และมีขอ้ความวา่ “หา้มน ากลบัมาใชอี้ก” “หา้มเปิด”   
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การเกบ็ขนย้ายมูลฝอย 
 

1. พนกังานขนยา้ยมูลฝอย สวมอุปกรณ์ป้องกนั ไดแ้ก่  ถุงมือยางหนา ผา้ปิดปากและจมูก ผา้ยางกนัเป้ือน 

รองเทา้บู๊ทขณะปฏิบติังาน 

2. พนกังานขนยา้ยมูลฝอยในจุดท่ีมีภาชนะรองรับตั้งอยูต่ามท่ีก าหนด 

3. ตรวจสอบการร่ัว ซึม รอยแตกของถุงท่ีบรรจุมูลฝอยก่อนขนยา้ย ถา้พบวา่มีการร่ัว ซึม รอยแตกของถุงให้

ใส่ถุงสีตามประเภทมูลฝอยนั้นๆ ซอ้นแลว้มดัปากถุง 

4. ถา้มูลฝอยติดเช้ือหล่น  ให้พนกังานใชคี้มเหล็กหรือหยิบดว้ยมือท่ีสวมถุงมือยางหนา เก็บขยะใส่ในถุง

บรรจุมูลฝอยติดเช้ือ และท าความสะอาดพื้นท่ีเป้ือน โดยเช็ดคราบสกปรกออกใหม้ากท่ีสุดดว้ยกระดาษหรือ

ผา้ จากนั้นท้ิงในมูลฝอยติดเช้ือ แลว้ท าความสะอาดดว้ยน ้าและผงซกัฟอก เช็ดตามดว้ยผา้สะอาด 

5. เวลาเกบ็ขนยา้ยมูลฝอยของพนกังานภายในโรงพยาบาล (อาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม) 

 มูลฝอยทั่วไป/เก็บเวลา 9.00 –  10.00 น. โดยเจ้าหน้าท่ีโรงพกัมูลฝอยและน าไปพกัท่ี

โรงพกัมูลฝอย เพื่อรอใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบลท่างามน าไปก าจดัทุกวนั เวลา 10.00 –  

11.00 น. 

 มูลฝอยติดเช้ือ/เก็บเวลา 13.00 – 14.00 น. โดยเจา้หน้าท่ีโรงพกัมูลฝอย และน าไปพกัท่ี
โรงพกัมูลฝอยติดเช้ือ เพื่อรอใหบ้ริษทัเอกชนน าไปก าจดัทุกวนัองัคาร, พฤหสั  และเสาร์ 

 มูลฝอยรีไซเคิล บริษทัเอกชนมารับทุกวนั พฤหสับดี  เวลา  14.00 – 15.30 น. 
 
6. เทคนิคการขนยา้ย ให้มดัปากถุงมูลฝอยดว้ยเชือกใหแ้น่น เม่ือปริมาณมูลฝอยไม่เกินสองในสามส่วนของ
ภาชนะบรรจุ และตรวจสอบการร่ัวซึมน าไปวางไวใ้นภาชนะรองรับในบริเวณท่ีพกัมูลฝอยรอการขนยา้ยท่ี
ก าหนดไว ้
 มูลฝอยทัว่ไป, มูลฝอยติดเช้ือ (ไม่มีคม), มูลฝอยอนัตราย การขนยา้ยให้จบัถุงบริเวณท่ีมดั 
ยกใหจ้บัถุงบริเวณท่ีมดั และยกใหห่้างจากตวัพอควร ไม่อุม้ ลาก หรือโยนถุงท่ีบรรจุมูลฝอย ใส่รถขนยา้ย 
**หมายเหตุ  ถุงท่ีบรรจุมูลฝอยในหอ้งน ้าผูป่้วย และเจา้หนา้ท่ีใชถุ้งสีด า  
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ท่ีมา : คู่มือการฝึกอบรมผูป้ฏิบติังานมูลฝอยติดเช้ือ หลกัสูตรการป้องกนั
และระงบัการแพร่เช้ือหรืออนัตรายท่ีอาจเกิดจากมูลฝอยติดเช้ือ.ส านกั
อนามยัส่ิงแวดลอ้ม กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข 

 

ชนิดของอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล 
ประกอบด้วย 
1. ถุงมือยางหนา 
2. ผ้ายางกนัเป้ือน 
3. ผ้าปิดปากและจมูก 
4. รองเท้าพืน้ยางหุ้มแข้ง 
ในการปฏิบัตงิานบางกรณ ีอาจใช้แว่นป้องกนัตา 
หรือหน้ากากป้องกนัหน้า 

ถุงบรรจุมูลฝอยติดเช้ือ 
เป็นถุงพลาสติกสีแดงสดและทึบแสงระบุ

ช่ือโรงพยาบาลและมีขอ้ความสีด าวา่  “มูลฝอยติด
เช้ือ” ใตรู้ปกะโหลกไขวคู่้กบัตราหรือสญัลกัษณ์ท่ี
ใชร้ะหวา่งประเทศ ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุข
ก าหนดและตอ้งมีขอ้ความ“หา้มน ากลบัมาใชอี้ก”
และ“หา้มเปิด” 
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แนวปฏิบัตกิารจดัการปรอทแตก 
 

ขั้นที ่1 แยกจากบริเวณทีร่ั่วไหลและระบายในบริเวณน้ัน 
- ใหบุ้คคลท่ีไม่เก่ียวขอ้งออกจากบริเวณท่ีมีปรอทร่ัวไหล 
- เปิดหนา้ต่างและประตูใหมี้การระบายอากาศสู่ภายนอก 
- ปิดประตูท่ีเช่ือมต่อระหวา่งหอ้งท่ีมีปรอทร่ัวไหลกบัส่วนท่ีเหลือของบา้นหรืออาคาร 
- เปิดเคร่ืองระบายอากาศในหอ้ง แต่หา้มใชเ้คร่ืองปรับอากาศแบบรวมศูนย ์
- ใชพ้ดัลมในการเป่าใหอ้ากาศท่ีปนเป้ือนไอปรอทออกไปสู่ภายนอก 
 
ขั้นที ่2 เตรียมอุปกรณ์ทีจ่ าเป็นในการท าความสะอาด 
- ถุงพลาสติกซิปหลายๆถุง 
- ถุงท่ีบรรจุมูลฝอย  
- ถุงมือยาง หนา้กากป้องกนั 
- กระชบั หรือขวดพลาสติกท่ีมีฝาปิดสนิท 
- กระดาษแขง็ 
- กระบอกฉีดยา 
- เทปผา้ 
- ไฟฉาย  
-ผงก ามะถนั(ถา้มี) 
 
ขั้นที ่3 การท าความสะอาด 
- ถอดเคร่ืองประดบัจากมือและขอ้มือ เพื่อป้องกนัไม่ใหส้ารปรอทท าปฏิกิริยากบัโลหะมีค่า 
- สวมถุงมือและหนา้กากป้องกนัฝุ่ นและสารเคมี 
- เกบ็เศษแกว้และรวบรวมไวบ้นกระดาษซบัแลว้ห่อและน าใส่ถุงซิป ปิดใหส้นิทและติดฉลาก 
- ถา้พื้นผวิท่ีปนเป้ือนสารปรอทนั้นยากท่ีจะท าความสะอาด (เช่น พรม ม่าน เป็นตน้)ใหต้ดัส่วนท่ีปนเป้ือน
ออกแลว้น าใส่ถุงซิป แลว้ปิดใหส้นิทและติดฉลาก 
- ใชก้ระดาษแขง็ค่อยๆไล่เมด็ปรอทใหไ้ปรวมกนั แลว้ใชก้ระบอกฉีดยา (ท่ีไม่มีเขม็) ดูดเมด็ปรอท 
- น าเมด็ปรอทท่ีท่ีเก็บมาในกระบอกฉีดยาถ่ายเทลงในกระดาษท่ีช้ืนดว้ยน ้ าหรือใส่ลงในขวดพลาสติกท่ีมี 
calcium hydroxide และผงก ามะถนัภายใน (ถา้มี) แลว้ปิดฝาใหส้นิทรวบรวมใส่ถุงซิป แลว้ปิดใหส้นิทและ
ติดฉลาก 
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- หลงัจากเกบ็เมด็ปรอทขนาดใหญ่แลว้ใหใ้ชเ้ทปผา้มาเกบ็เมด็ปรอทท่ีมีขนาดเลก็และมองเห็นยาก 
- การเก็บเมด็ปรอทท่ีมีขนาดเลก็มากจนมองไม่เห็น ให้ใชผ้งก ามะถนัผสมกบัเมด็ปรอทท่ีจะท าให้เปล่ียนสี
จากเหลืองเป็นน ้าตาลท าใหเ้ห็นไดง่้ายข้ึนและเกบ็ไดง่้ายข้ึน 
 
ขั้นที ่4 หาเม็ดปรอทที่เหลอืจากการท าความสะอาด 

ใชไ้ฟฉายส่องเมด็ปรอทท่ีเหลือตามพื้นหรือรอยแตก โดยถือไฟฉายส่องในมุมท่ีใกลพ้ื้นในห้องมืด
แลว้มองหาเม็ดปรอทท่ีส่องแสง และเก็บรวบรวมตอ้งตรวจสอบทัว่ทั้งห้อง เน่ืองจากเม็ดปรอทสามารถ
เคล่ือนไปไดไ้กลบนพื้นผวิท่ีแขง็แรงและเรียบ 
 
ขั้นที5่ จัดการสารปรอททีต่ิดมากบัเส้ือผ้า รองเท้า และผวิหนัง 

น ากระดาษซับท่ีชุบน ้ ามาให้เช็ดท าความสะอาดเม็ดปรอทท่ีมองเห็นบนผิวหนัง ถอดเส้ือผา้และ
รองเทา้ท่ีปนเป้ือนออก รวบรวมใส่ถุงท่ีบรรจุมูลฝอย 2 ชั้นแลว้ปิดใหส้นิทและติดฉลาก 
 
ขั้นที ่6 น าเอาของทีป่นเป้ือนทั้งหมดทิง้ 

เอาพรมหรือม่านท่ีปนเป้ือนสารปรอทเศษแกว้และอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการท าความสะอาด เช่น กระดาษ
ซบั เทปผา้ ผงก ามะถนั ท่ีใชเ้ก็บรวบรวมเมด็ปรอท รวมถึงถุงมือ เส้ือผา้ หนา้กากป้องกนัฝุ่ นและสารเคมีใส่
ถุงซิปแลว้ปิดให้สนิทและติดฉลากว่า “ขยะอนัตรายมีของเสียปรอท” (Mercury Waste) แลว้น าไปท้ิงเป็น
ของเสียอนัตรายและติดต่อใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งน าไปก าจดัอยา่งปลอดภยัต่อไป เช่นการเปล่ียนสภาพน า
กลบัมาใชใ้หม่หรือการน าไปปรับเสถียรแลว้ฝังกลบอยา่งถูกวิธี 
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การบ าบัดหรือก าจดัมูลฝอยหรือของเสียอนัตราย 
1) การรีไซเคิล (Recycle) เป็นการน าของเสียอนัตรายบางประเภทท่ีสามารถรีไซเคิลวสัดุมาใช ้ใน

กระบวนการผลิตได ้เช่น แบตเตอร่ีรถยนต ์หลอดฟลูออเรสเซนต ์เป็นตน้ 
2) การฝังกลบอย่างปลอดภัย (Secure Landfill) 

(2.1) การปรับเสถียรภาพของเสียอนัตราย (Stabilization) เป็นขั้นตอนแรกในการจดัการ 
ของเสียดว้ยวิธีการฝังกลบอยา่งปลอดภยั โดยการผสมของเสียอนัตรายดว้ยสารเคมีต่างๆ เพื่อท าลาย
ฤทธ์ิ แลว้จึงน าไปฝังกลบอย่างปลอดภยั โดยไม่ตอ้งท าให้ของเสียดงักล่าวมีการแข็งตวัเป็นกอ้น
ก่อน วิธีการน้ีเหมาะสมส าหรับการบ าบดัของเสียประเภทของแข็งหรือตะกอนท่ีมีโลหะหนัก
ปนเป้ือนอยู ่ส่วนการท าเป็นกอ้นแขง็ (Solidification) เป็นกระบวนการในการท าลายฤทธ์ิ หรือลด
ความเป็นพิษของของเสียอันตราย โดยท าให้ของเสียอนัตรายนั้นเปล่ียนรูปทางเคมี เพื่อให้มี
คุณสมบติัเป็นสารเฉ่ือย (Inert Substance) มากข้ึน 

(2.2) การฝังกลบอยา่งปลอดภยั ของเสียอนัตรายท่ีผา่นการปรับเสถียรและการท าเป็นกอ้น
แขง็แลว้ จะถูกขนส่งดว้ยรถขนส่งแบบ Dump Truck มาฝังกลบยงัหลุมฝังกลบอยา่งปลอดภยั 
3) การเผาด้วยเตาเผา การใชเ้ตาเผาก าจดัของเสียอนัตรายแบ่งเป็น 2 ประเภทดงัน้ี 

(3.1) การใชเ้ตาเผา โดยใชเ้ป็นเช้ือเพลิงร่วมในเตาเผาปูนซีเมนต ์
(3.2) การเผาดว้ยเตาเผาของเสียอนัตรายท่ีอุณหภูมิ 1,000-1,200 องศาเซลเซียส 
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แนวทางการจดัการมูลฝอยทัว่ไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

มูลฝอยซ่ึงไม่เก่ียวขอ้งกบัการตรวจวินิจฉยั การรักษา การใหภ้มิูคุม้กนัโรค  และ
บรรจุภณัฑต่์างๆ ท่ีไม่คุม้ค่าส าหรับน ากลบัมาใชป้ระโยชน์ใหม่ไดอี้ก 

 

มูลฝอยทัว่ไปยอ่ยสลายได ้ มูลฝอยทัว่ไปท่ีไม่สามารถยอ่ยสลายได ้

เศษอาหาร เศษผกั น ้ า             
เศษหญา้และใบไม ้

บรรจุภณัฑเ์คร่ืองด่ืมหรืออาหารและซองยา
ต่างๆ ท่ีไม่คุม้ค่าส าหรับน ากลบัมาใช้

ประโยชน์ใหม่ไดอี้ก เป็นตน้ 
 

ท้ิงมูลฝอยลงถุงพลาสติกสีเขียว/สีด าจาก 
นั้นรวบรวมใส่ภาชนะบรรจุ “สีเขียว” 

 ท่ีไม่ร่ัวซึม มดัปากถุงใหแ้น่น 
 

ท้ิงมูลฝอยลงถุงพลาสติกสีน ้าเงิน/สีด าจากนั้น
รวบรวมใส่ภาชนะบรรจุ “สีน า้เงนิ” 

ท่ีไม่ร่ัวซึม มดัปากถุงใหแ้น่น 
 

น ามาท าเป็นปุ๋ยหมกั 

หรือน ามาท าเป็นอาหารใหส้ัตว ์
รวบรวมในภาชนะท่ีรองรับมูลฝอยทัว่ไปวสัดุท่ี
แขง็แรง ไม่ร่ัวซึม ไม่เป็นสนิม มีฝาปิดมิดชิด  

น ามูลฝอยขนส่งไปยงัท่ีพกัรวมมูลฝอยทัว่ไปเพื่อ
รอการก าจดั 

 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่างามน ามูลฝอยเขา้สู่
กระบวนการก าจดัต่อไป 
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แนวทางการจดัการมูลฝอยตดิเช้ือ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

มูลฝอยท่ีเกิดข้ึนหรือใชใ้นกระบวนการตรวจวนิิจฉยัทางการแพทยแ์ละการรักษาพยาบาล 
 การใหภู้มิคุม้กนัโรค และการทดลองเก่ียวกบัโรค 

มูลฝอยติดเช้ือมีคม มูลฝอยติดเช้ือไม่มีคม 

เขม็และกระบอกฉีดยา ใบมีด แผน่สไลด ์

ท่ีปนเป้ือนสารคดัหลัง่ เลือด ของผูป่้วย 
แพมเพร์ิส ส าลี เส้ือผา้ 

ท่ีปนเป้ือนสารคดัหลัง่เลือดของผูป่้วย 

ท้ิงลงถุงพลาสติกสีแดง ท่ีทนต่อการแทงทะลุ 
และทนต่อการกดักร่อนของสารเคมี ไม่ร่ัวซึม  
มีฝาปิดมิดชิด ไม่ร่ัวซึม  
* ถุงมีข้อความสีด าที่มีขนาด สามารถอ่านได้
ชัดเจนว่า “มูลฝอยตดิเช้ือ” อยู่ภายใต้รูปหัว
กะโหลกไขว้คู่ และมข้ีอความว่า “ห้ามน า
กลบัมาใช้อกี” “ห้ามเปิด”  และ  ระบุช่ือ
โรงพยาบาล 

บรรจุไม่เกิน 3 ใน 4 ของความจุของภาชนะ  

ท้ิงลงกล่อง/ถงัสีแดงท่ีทนต่อการแทงทะลุ 
และทนต่อการกดักร่อนของสารเคมี ไม่
ร่ัวซึม มีฝาปิดมิดชิด ไม่ร่ัวซึม  
* ภาชนะมีข้อความที่ สามารถอ่านได้ชัดเจน 
ติดป้าย “ของมีคมติดเช้ือ” อยู่ภายใต้รูปหัว
กะโหลกไขว้คู่ และมข้ีอความว่า “ห้ามน า
กลบัมาใช้อกี” “ห้ามเปิด”   

 

บรรจุไม่เกิน 2 ใน 3 ของความจุของภาชนะ  

รวบรวมในภาชนะท่ีรองรับมูลฝอยติดเช้ือ
วสัดุท่ีแขง็แรง ไม่ร่ัวซึม ไม่เป็นสนิม มีฝา

ปิดมิดชิด  

รวบรวมในภาชนะท่ีรองรับมูลฝอยติดเช้ือ
วสัดุท่ีแขง็แรง ไม่ร่ัวซึม ไม่เป็นสนิม มีฝา

ปิดมิดชิด  

ขนส่งไปยงัท่ีพกัมูลฝอยติดเช้ือ  หากยงัไม่เคล่ือนยา้ย ตอ้งจดัใหมี้ท่ีส าหรับเป็นท่ี
รวมภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเช้ือ เพ่ือรอการเคล่ือนยา้ยไปท่ีพกัรวมมูลฝอยติดเช้ือ แต่

หา้มเกบ็ไวเ้กิน 1 วนั 

บริษทัเอกชนน าเขา้สู่กระบวนการก าจดัต่อไป 

สารคดัหลัง่ เลือด 
เสมหะ ของผูป่้วย ใน
หอผูป่้วย (ยกเวน้ใน
หอผูป่้วยวิกฤติและ
ในผูป่้วยติดเช้ือ
รุนแรง/เช้ือด้ือยา) 

เทสารคดัหลัง่ เลือด 
เสมหะจาก 

Receptal  bag ลง
ในระบบบ่อเกรอะ 
(Septic tank) 

สารคดัหลัง่  
ลงสู่ระบบ 

บ าบดัน ้าเสีย 

ท้ิง Receptal bag

ในภาชนะท่ีรองรับ
มูลฝอยติดเช้ือวสัดุท่ี
แขง็แรง ไม่ร่ัวซึม 
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แนวทางการจดัการมูลฝอยอนัตราย 

 

 

 

 

 

 

 

มูลฝอยท่ีมีพิษอาจก่อใหเ้กิดอนัตรายกบัมนุษยแ์ละสภาพแวดลอ้ม   
หรือตอ้งการวธีิการท าลายเป็นพิเศษ 

ผลิตภณัฑ/์เภสัชภณัฑ ์

 

สารเคมีท่ีใชใ้น  
หอ้งปฏิบติัการ  
ทางการแพทย ์

มูลฝอยท่ีปนเป้ือน
สารกมัมนัตรังสี 

เคร่ืองมือแพทย ์
ท่ีมีปริมาณ 

โลหะหนกัสูง 
- ยาทีห่มดอายุหรือเส่ือม
คุณภาพ  
- ยาอนัตรายสูง  ไดแ้ก่ ยา
รักษามะเร็ง ยาปฏิชีวนะ ยา
ตา้นไวรัส ยาฮอร์โมน ยาท่ี
เป็นพิษต่อระบบสืบพนัธ์ุ ยาท่ี
รบกวนการพฒันาตวัอ่อน  
และยากดภมิูคุม้กนั  
- ยาควบคุมพเิศษ ไดแ้ก่ยา
เสพติด/วตัถุออกฤทธ์ิต่อจิต
ประสาท 

- ยาทั่วไป ไดแ้ก่ ยาแผน
ปัจจุบนัท่ีมีอนัตรายต ่า ยาแผน
โบราณ และยาสมุน ไพร 

สารเคมีท่ีใชใ้นการท า
ความสะอาด เคร่ือง 
มือ อาคารสถานท่ี 
และกระบวนการ
ท าลายเช้ือโรค  
 

หลอดไฟ แบตเตอร่ี 
ถ่านไฟ กระป๋อง

สเปรย ์หรือสารเคมี
ท่ีมีส่วนผสมของ

โลหะหนกั 

 

ปฏิบติัตาม
ขอ้ก าหนดของ

ส านกังานพลงังาน
ปรมาณูเพื่อสันติ 

- เกบ็ใส่ถุงพลาสติกสีส้มติด
ป้ายเกบ็ใส่ถุงสีเทาและติดป้าย
ระบุประเภทยา 

- ภาชนะบรรจุยาชนิดน ้าใหท้ิ้ง
ในภาชนะรองรับท่ีท าจาก
วสัดุ  ไม่ร่ัวซึม มีฝาปิดมิดชิด 
ติดป้ายระบุประเภทยา 

รวบรวมใส่ถุงพลาสติกสี
ส้ม/สีเทา จากนั้นน ามา
ใส่ท่ีภาชนะบรรจุ “สี
ส้ม” ท่ีปิดมิดชิด ส่งคืน
ผูแ้ทนจ าหน่าย ส่วน
ภาชนะท่ีปนเป้ือน
สารเคมีเกบ็รวบรวมใส่
ภาชนะบรรจุ “สีส้ม” 
และติดป้าย “สารเคมีท่ีใช้
ในหอ้งปฏิบติัการ” 

รวบรวมใส่ถุงพลาสติก
สีส้ม/สีเทา จากนั้น
น ามาใส่ท่ีใส่ภาชนะ
บรรจุ “สีส้ม” ท่ีปิด
มิดชิด ไม่ร่ัวซึม ติดป้าย
และฉลากช่ือประเภท
มูลฝอยอนัตรายให้
ชดัเจน  

* หา้มทุบกระป๋อง
สเปรยห์รือหลอดไฟ 

ขนส่งไปยงัท่ีพกัของเสียอนัตราย  
 

บริษทัเอกชนน าเขา้สู่กระบวนการก าจดัต่อไป 
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แนวทางการจดัการมูลฝอย รีไซเคลิ 

มูลฝอย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กระดาษ  โลหะ  แกว้  พลาสติก ซองบรรจุยาเมด็ 
ซ่ึงสามารถน ากลบัมาใชป้ระโยชน์ใหม่ได ้

 

รวบรวมใส่ถุงพลาสติกสีใส/ขาว จากน้ัน
น ามาใส่ทีภ่าชนะทีจ่ัดตั้งไว้ภายในหน่วย 
งาน“สีเหลอืง” ภาชนะรองรับท่ีท าจาก
วสัดุแขง็แรง  อาจมีหรือไม่มีฝาปิด   

รวบรวมใส่ภาชนะทีจ่ัดตั้งในบริเวณ
สาธารณะ“สีเหลอืง” ตอ้งมีฝาปิดมิดชิด 
ไม่มีน ้าหรือของเหลวออกมาภายนอก 

น าไปจ าหน่าย/น ากลบัมาใชป้ระโยชน์ใหม่ 

ขนส่งไปยงัท่ีพกัมูลฝอยรีไซเคิล 
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