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ระบบมูลฝอยติดเชือ้ 
 

รายการ ข้อก าหนดเพื่อความปลอดภัย 

1. สถำนที่เก็บรวบรวม 1. สถำนที่รวบรวมมูลฝอยติดเชื้อ เพ่ือรอกำรเก็บขนของสถำนพยำบำล  
ต้องถูกสุขลักษณะและสะดวกต่อกำรปฏิบัติงำนในกำรเข้ำเก็บขนมูล
ฝอยติดเชื้อ 

2. ต้องจัดให้มีภำชนะส ำหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อซึ่งมีสีแดงทึบแสง และมี
ข้อควำมสีด ำอ่ำนได้ชัดเจนว่ำ “มูลฝอยติดเชื้อ” อยู่ภำยใต้รูปหัว
กะโหลกไขว้คู่กับตรำหรือสัญลักษณ์สำกลและต้องมีข้อควำมว่ำ “ห้ำม
น ำกลับมำใช้อีก” และ “ห้ำมเปิด” 

3. ต้องแยกเก็บมูลฝอยติดเชื้อที่แหล่งเกิดมูลฝอยนั้นห้ำมปะปนกับมูลฝอย
อ่ืน 

4. มีประตูเข้ำออกทำงเดียว มีควำมแข็งแรง สำมำรถล็อกได้ 
5. หำกเป็นผนังทึบ ต้องมีช่องมองภำยในห้องได้ทั่วถึง 
6. สถำนที่พักขยะต้องไม่มีสัตว์หรือพำหะน ำโรคเข้ำไปภำยในได้ 
7. ต้องไม่ส่งกลิ่น ออกสู่บริเวณภำยนอก 
8. น้ ำเสียจำกมูลฝอยและน้ ำที่ล้ำง ต้องส่งไปยังบ่อบ ำบัด 
9. ต้องจัดให้มีที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อที่เป็นห้องหรืออำคำรเฉพำะ แยก

จำกอำคำรอ่ืนโดยมีลักษณะดังตอ่ไปนี้ 
ก. มีลักษณะไม่แพร่เชื้อและอยู่ในที่ที่สะดวกต่อกำรขนมูลฝอยติดเชื้อ

ไปก ำจดั 
ข. มีขนำดกว้ำงเพียงพอที่จะเก็บกักภำชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อได้

อย่ำงน้อยสองวัน 
ค. พ้ืนและผนังต้องเรียบ ท ำควำมสะอำดได้ง่ำย 
ง. มีรำงและท่อระบำยน้ ำทิ้งเชื่อมต่อกับระบบบ ำบัดน้ ำเสีย 
จ. มีลักษณะโปร่ง ไม่อับชื้น 
ฉ. มีกำรป้องกันสัตว์แมลงเข้ำไป มีประตูกว้ำงพอสมควรตำมขนำดของ

ห้อง หรือ อำคำรเพ่ือสะดวกต่อกำรปฏิบัติงำน และปิดด้วยกุญแจ
หรือปิดด้วยวิธีอ่ืนที่บุคคลทั่วไปไมสำมำรถที่จะ เข้ำไปได ้

ช. มีข้อควำมเป็นค ำเตือนที่มีขนำดสำมำรถเห็นได้ชัดเจนว่ำ “ที่พักรวม
มูลฝอยติดเชื้อ” ไว้ที่หน้ำห้องหรือหน้ำอำคำร 

ซ. มีลำนส ำหรับล้ำงรถเข็นอยู่ใกล้ที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อและลำนนั้น
ต้องมีรำงหรือ ท่อรวบรวมน้ ำเสียจำกกำรล้ำงรถเข็นเข้ำสู่ระบบ
บ ำบัดน้ ำเสีย 

ฌ. กรณีที่เก็บกักไว้เกิน 7 วัน ต้องควบคุมอุณหภูมิให้ไม่เกิน 10 องศำ
เซลเซียสหรือต่ ำกว่ำนั้นได้ 
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รายการ ข้อก าหนดเพื่อความปลอดภัย 

2. กำรเก็บ 1. มูลฝอยติดเชื้อต้องมีที่พักที่มำตรฐำน เพียงพอและเก็บรวบรวมไว้ในถุง
แดงเท่ำนั้น 

2. ต้องมีมำตรฐำนและเกณฑ์ปฏิบัติที่ชัดเจน ในกำรด ำเนินงำน ตั้งแต่กำร
คัดแยกกำรบ ำบัด กำรเก็บขน และกำรก ำจัดท ำลำย โดยเฉพำะค ำจ ำกัด
ควำมของมูลฝอยติดเชื้อ และเกณฑ์กำรปฏิบัติซึ่งเป็นสิ่งส ำคัญในกำร
ก ำหนดแนวทำง และวิธีกำรด ำเนินงำนให้หน่วยงำนที่ เกี่ยวข้อง
ด ำเนินกำรให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 

3. ต้องบรรจุมูลฝอยติดเชื้อประเภทวัสดุมีคมลงในถังหรือกล่องไม่เกินสำม
ในสี่ส่วนแล้วปิดฝำให้แน่น 

4. มูลฝอยติดเชื้อที่มิใช่วัสดุมีคมให้บรรจุในถุงไม่เกินสองในสำมส่วน  แล้ว
ปิดฝำหรือผูกมัดปำกถุงให้แน่น 

5. ของใช้ภำชนะรองรับที่ถูกสุขลักษณะหรือเหมำะสม 
6. ห้ำมทิ้งมูลฝอยติดเชื้อปะปนร่วมกับมูลฝอยทั่วไป 
7. มีกำรคัดแยกหรือเก็บรวบรวม หรือก ำจัดให้ถูกหลักวิชำกำร ท ำให้เกิด

กำรเสี่ยงต่อกำรแพร่กระจำยของเชื้อโรคต่อสภำพแวดล้อม 
8. ห้ำมทิ้งมูลฝอยทั่วไป รวมกับมูลฝอยติดเชื้อในโรงพยำบำล เพรำะจะท ำ

ให้เพ่ิมปริมำณมูลฝอยติดเชื้อ และสิ้นเปลืองค่ำใช้จ่ำยในกำรก ำจัดสูง 
9. ห้ำมบรรจุมูลฝอยติดเชื้อในถุงแดงที่ไม่เรียบร้อย เช่น บรรจุปริมำณมำก

เกินไปท ำให้ถุงขำด ทิ้งของมีคมปะปนท ำให้ถุงรั่ว และไม่ปิดปำกถุง ท ำ
ให้เจ้ำหน้ำที่เก็บขนมูลฝอยมีโอกำสสัมผัสกับมูลฝอยติดเชื้อสูงและเสี่ยง
ต่อกำรเกิดโรค 

10. กำรก ำจัดมูลฝอยติดเชื้อประเภทชิ้นเนื้อ ชิ้นส่วนอวัยวะจำกกำร กำร
ผ่ำตัดชันสูตรศพ รวมทั้งซำกสัตว์ทดลองที่มีขนำดใหญ่ ต้องน ำไปเผำ 

11. กำรเคลื่อนย้ำยมูลฝอยติดเชื้อภำยในโรงพยำบำล ต้องใช้รถเข็นที่ท ำด้วย
วัสดุที่ท ำควำมสะอำดง่ำย มีผนังปิดมิดชิด ไม่มีแง่มุมให้มูลฝอยติดเชื้อ
ตกค้ำงได้ 

12. มีอุปกรณ์ท ำควำมสะอำดกรณีตกหล่น รวมทั้ง พิมพ์ข้อควำม “ รถเข็น
มูลฝอยติดเชื้อ ห้ำมใช้ในกิจกำรอ่ืน ” 

3. เจ้ำหน้ำที ่ 1. มีบุคลำกรที่มีควำมรู้ ควำมช ำนำญ หรือผ่ำนกำรฝึกอบรมในกำร
ปฏิบัติงำนด้ำนกำรเก็บขนและก ำจัดมูลฝอยติดเชื้ออย่ำงถูกวิธีและมี
ประสิทธิภำพ 

2. ผู้ปฏิบัติงำนเก็บและเคลื่อนย้ำยมูลฝอยติดเชื้อต้องมีควำมรู้เกี่ยวกับมูล
ฝอยติดเชื้อ กำรป้องกันและระงับกำร แพร่เชื้อและอันตรำยได้ และต้อง
สวมเครื่องป้องกันอันตรำยส่วนบุคคลขณะปฏิบัติงำน 

3. มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรำยในกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้อง 
4. ต้องจัดให้มีกำรฝึกอบรมเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำน และหน่วยงำนที่

เกี่ยวข้องอย่ำงต่อเนื่อง 
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รายการ ข้อก าหนดเพื่อความปลอดภัย 

4. กำรขนย้ำย 1. จัดให้มียำนพำหนะขนมูลฝอยติดเชื้อซึ่งเป็นภำชนะตัวถังปิดทึบ ไม่รั่วซึม 
2. มีข้อควำมสีแดงปิดไว้ที่ภำยนอกตัวถังด้ำนข้ำงทั้งสองด้ำนว่ำ “ใช้เฉพำะ

ขนมูลฝอยติดเชื้อ” 
3. แสดงชื่อของรำชกำรส่วนท้องถิ่นที่ท ำกำรขนมูลฝอยติดเชื้อด้วย

ตัวหนังสือสีแดงไว้ที่ภำยนอกตัวถังด้ำนข้ำงทั้งสองด้ำนของยำนพำหนะ
ขนมูลฝอยติดเชื้อ 

4. ต้องขนโดยสม่ ำเสมอตำมวัน และเวลำที่ก ำหนด 
5. ผู้ประกอบกำรเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อ หรือ สถำนพยำบำล/ท้องถิ่น  ที่มี

กำรเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อออกนอกสถำนที่จะต้องมีผู้ควบคุมโดย
บุคลำกรวุฒิวิทยำศำสตร์ อย่ำงน้อย 1 คน 

6. ผู้ขับขี่และผู้ปฏิบัติงำนประจ ำยำนพำหนะต้องมีควำมรู้เกี่ยวกับมูลฝอย
ติดเชื้อ กำรป้องกัน ระงับกำรแพร่เชื้อหรืออันตรำย และต้องสวมเครื่อง
ป้องกันอันตรำยส่วนบุคคลขณะปฏิบัติงำน 

5. กำรก ำจัดมูลฝอยติดเชื้อ 1. กำรก ำจัดมูลฝอยติดเชื้อ มีวิธีกำรดังนี้ 
ก. เผำในเตำเผำ 
ข. ท ำลำยเชื้อด้วยไอน้ ำ 
ค. ท ำลำยเชื้อด้วยควำมร้อน 
ง. วิธีอ่ืนตำมที่กระทรวงสำธำรณสุขก ำหนดโดยประกำศในรำชกิจจำ

นุเบกษำ 
2. เตำเผำมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยำบำล ต้องมีประสิทธิภำพเท่ำที่ควร มี

ขนำดเพียงพอ  กำรเผำไหม้สมบูรณ์  ไม่ช ำรุด  ต้องไม่มีกลิ่นและควัน
รบกวนจำกเตำเผำ 

3. อุณหภูมิในกำรเผำไหม้มูลฝอยติดเชื้อ ต้องไม่ต่ ำกว่ำ 760 องศำ
เซลเซียส 

4. กำรก ำจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยวิธีกำรเผำในเตำเผำต้องให้ได้มำตรฐำน คือ
ต้องมี 2 ห้องเผำ ได้แก่ ห้องเผำมูลฝอย ติดเชื้อที่มีอุณหภูมิไม่ต่ ำกว่ำ 
760 องศำเซลเซียส ห้องเผำควัน ที่มีอุณหภูมิไม่ต่ ำกว่ำ 1,000 องศำ
เซลเซียส 

5. เตำเผำต้องมีระบบก ำจัดฝุ่นและควัน 
6. ควันที่ระบำยจำกเตำเผำต้องได้มำตรฐำนตำมที่กระทรวงสำธำรณสุข

ก ำหนด 
7. กำรก ำจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยวิธีกำรท ำลำยเชื้อด้วยไอน้ ำหรือวิธีท ำลำย

เชื้อ ด้วยควำมร้อนหรือวิธี อ่ืนตำมข้อ 1 (ข) (ค) หรือ (ง) จะต้อง
ด ำเนินกำรให้ได้ตำมเกณฑ์มำตรฐำนทำง ชีวภำพ โดยมีประสิทธิภำพที่
สำมำรถท ำลำยเชื้อบัคเตรีเชื้อรำไวรัส และปำรำสิต ในมูลฝอยติดเชื้อ 
ไดห้มด 

8. ภำยหลังกำรก ำจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยวิธีดังกล่ำวแล้วต้องมีกำร  
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รายการ ข้อก าหนดเพื่อความปลอดภัย 

5. กำรก ำจัดมูลฝอยติดเชื้อ
(ต่อ) 

ตรวจสอบเกณฑ์มำตรฐำนทำงชีวภำพโดยวิธีกำรตรวจวิเครำะห์เชื้อบะ
ซิลลัสสะเทียโรเธอร์โมฟลลัส(Bacillus sterothermophillus) หรือบะ
ซิลลัสซับทิลิส (Bacillus subtilis) แล้วแต่กรณีทั้งนี้ตำมหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรที่กระทรวงสำธำรณสุขก ำหนดโดย  ประกำศใน รำชกิจจำ
นุเบกษำ 

9. โรงพยำบำลและห้องปฏิบัติกำรเชื้ออันตรำย ต้องตรวจสอบมำตรฐำน
กำรก ำจัดเป็นประจ ำและรำยงำนให้ท้องถิ่นทรำบ 

10. ผู้ปฏิบัติงำนก ำจัดมูลฝอยติดเชื้อต้องมีควำมรู้เกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อ 
กำรป้องกันและระงับกำรแพร่เชื้อและอันตรำยได้  และสวมชุดป้องกัน
อันตรำยส่วนบุคคลขณะปฏิบัติงำน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


