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มูลฝอยติดเชื้อ หมายถึง มูลฝอยที่มีเชื้อโรคปะปนอยู่ในปริมาณ
หรือมีความเข้มข้น ถ้ามีการสัมผัสหรือใกล้ชิดกับมูลฝอยนั้น สามารถทําให้
เกิดโรคได้ หมายรวมถึงมูลฝอยดังต่อไปนี้ ที่เกิดขึ้นหรือใช้ในกระบวนการ
ตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์และการรักษาพยาบาล การให้ภูมิคุ้มกันโรค และ
การทดลองเกี่ยวกับโรค และการตรวจชันสูตรศพหรือซากสัตว์ รวมทั้งใน
การศึกษาวิจัยเรื่องดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นมูลฝอยติดเชื้อด้วย อันได้แก่ ซาก
หรือชิ้นส่วนของมนุษย์หรือสัตว์ที่เป็นผลมาจากการผ่าตัด การตรวจชันสูตร
ศพหรื อ ซากสั ต ว์ และการใช้ สั ต ว์ ท ดลอง วั ส ดุ ข องมี ค ม เช่ น เข็ ม ใบมี ด
กระบอกฉีดยา หลอดแก้ว ภาชนะที่ทําด้วยแก้ว สไลด์และแผ่นกระจกปิด
สไลด์ วัสดุซึ่งสัมผัสหรือสงสัยว่าจะสัมผัสกับเลือด ส่วนประกอบของเลือด
ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเลือด สารน้ําจากร่างกายของมนุษย์หรือสัตว์ หรือวัคซีนที่
ทําจากเชื้อโรคที่มีชีวิตเช่น สําลี ผ้าก๊อส ผ้าต่างๆ และท่อยาง มูลฝอยทุกชนิด
ที่มาจากห้องรักษาผู้ป่วยติดเชื้อร้ายแรง และรวมถึง ซากหรือชิ้นส่วนของ
อวัยวะของมนุษย์หรือสัตว์ ที่ได้จากการทดลองหรือการชันสูตร วัสดุหรือของ
มีคมที่สัมผัสหรือสงสัยว่าสัมผัสเลือดหรือสารน้ําจากร่างกายมนุษย์หรือสัตว์
นอกจากนี้ ยังรวมทั้งมูลฝอยทุกๆ ชนิดที่มาจากห้องรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อ
ร้ า ยแรงอี ก ด้ ว ย ซึ่ ง ต้ อ งดํ า เนิ น การเก็ บ รวบรวมและกํ า จั ด ให้ เ ป็ น ไปตาม
ข้อกําหนดในกฎกระทรวงฯนี้ด้วย

การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
กระทรวงสาธารณสุข ได้ดําเนินการการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
เพื่อให้ได้มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ โดยได้ออกกฎกระทรวงว่าด้วยการ
กําจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2545 ซึ่งสามารถแบ่งขั้นตอนหลักในทางปฏิบัติได้
ดังนี้
1. การเก็บรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อ
1) มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ซึ่งมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี
สาขาวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อเป็นผู้รับผิดชอบดูแลระบบการ
เก็บ ขนและกําจัดมูลฝอยติดเชื้อภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ
2) ผู้ปฏิบัติงานเคลื่อนย้ายและกําจัดมูลฝอยติดเชื้อได้รับ
การอบรมหลักสูตรการป้องกัน และระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิด
3)
มี ก ารแยกมู ล ฝอยติ ด เชื้ อ ออกจากมู ล ฝอยอื่ น ๆ
ณ แหล่งกําเนิด
4) มีการแยกมูลฝอยติดเชื้อ ระหว่างวัสดุมีคม และวัสดุ
ไม่มีคม
5) ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อประเภทวัสดุมีคม มีลักษณะ
เป็นกล่องหรือถังที่
6) ทําด้วยวัสดุแข็งแรงทนทานต่อการแทงทะลุและการกัด
กร่อนของสารเคมีมีฝาปิดมิดชิด และป้องกันการรั่วไหลของเหลวภายในได้
7)
ภาชนะบรรจุมูลฝอยติด เชื้อประเภทวัสดุ ไ ม่มีค ม
มีลักษณะเป็นถุงสีแดงทึบแสงทําจากพลาสติกหรือวัสดุอื่นที่มีความเหนียวไม่
ฉีกขาดง่าย ทนทานต่อสารเคมี การรับน้ําหนัก กันน้ําได้ ไม่รั่วซึมและ
ไม่ดูดซึม
8) เครื่องหมายและคํา เตือนที่บ่งบอกให้บุคคลทั่วไป
ทราบว่าเป็นภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ
9) มูลฝอยติดเชื้อประเภทวัสดุไม่มีคม บรรจุไม่เกิน 2 ใน 3
ส่วนของถุงและมัดปากถุงด้วยเชือกหรือวัตถุอื่นให้แน่น
10) มูลฝอยติดเชื้อ ประเภทวัสดุมีคม บรรจุไม่เกิน 3 ใน 4
ส่วนของกล่อง
11) ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ มีการใช้งานเพียง
ครั้งเดียวและทําลายพร้อมกับการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ

2. การเคลื่อนย้ายขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ
1) ผู้ปฏิบัติงานเคลื่อนย้ายมูลฝอยติดเชื้อสวมอุปกรณ์
ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ประกอบด้วยถุงมือยางหนา ผ้ากันเปื้อน ผ้าปิด
ปาก-ปิดจมูก และรองเท้าพื้นยางหุ้มแข้ง ในขณะปฏิบัติงาน
2) ใช้รถเข็นเคลื่อนย้าย ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อยกเว้น
กรณีที่มีมูลฝอยติดเชื้อเกิดขึ้นน้อย
3) มีการกําหนดเวลาและเส้นทางการเคลื่อนย้ายมูลฝอยติด
เชื้อที่แน่นอน
4)
มี การทํ า ความสะอาดรถเข็ นและอุป กรณ์ใ นการ
ปฏิบัติงานทุก วันในบริเวณที่จัดไว้เฉพาะและน้ํา เสียที่เกิดจากการล้างทํ า
ความสะอาดมีการระบายลงสู่ระบบบําบัดน้ําเสีย
5) ลักษณะของรถเข็นที่ใช้เคลื่อนย้ายมูลฝอยติดเชื้อมีพื้น
และผนัง ทึบ ทําด้วยวัสดุที่ทําความสะอาดได้ง่ายด้วยน้ํา และมีฝาปิดมิดชิด
ป้องกันสัตว์และแมลงนําโรคได้
6) ลักษณะของรถเข็นที่ใช้เคลื่อนย้ายมูลฝอยติดเชื้อมี
ข้อความสีแดงที่รถว่า “รถเข็นมูลฝอยติดเชื้อ ห้ามนําไปใช้ในกิจการอื่น”
7) ลักษณะของรถเข็นที่ใช้เคลื่อนย้ายมูลฝอยติดเชื้อมี
อุปกรณ์/เครื่องมือสําหรับเก็บมูลฝอยติดเชื้อ ในกรณีที่ตกหล่นประจํารถเข็น
8) การเคลื่อนย้ายมูลฝอยติดเชื้อผู้ปฏิบัติงานเคลื่อนย้ายมูล
ฝอยติดเชื้อสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ประกอบด้วยถุงมือยาง
หนา ผ้ากันเปื้อน ผ้าปิดปาก-ปิดจมูก และรองเท้า พื้นยางหุ้มแข้ง ในขณะ
ปฏิบัติงาน
9) การเคลื่อนย้ายมูลฝอยติดเชื้อใช้รถเข็นเคลื่อนย้าย
ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อยกเว้นกรณีที่มีมูลฝอยติดเชื้อเกิดขึ้นน้อย
10) การเคลื่อนย้ายมูลฝอยติดเชื้อมีการกําหนดเวลาและ
เส้นทางการเคลื่อนย้าย มูลฝอยติดเชื้อที่แน่นอน
11) การเคลื่อนย้ายมูลฝอยติดเชื้อมีการทําความสะอาด
รถเข็นและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานทุกวันในบริเวณที่จัดไว้เฉพาะและน้ําเสีย
ที่เกิดจากการล้างทําความสะอาดมีการระบายลงสู่ระบบบําบัดน้ําเสีย
12) ลักษณะของรถเข็นที่ใช้เคลื่อนย้ายมูลฝอยติดเชื้อมีพื้น
และผนัง ทึบ ทําด้วยวัสดุที่ทําความสะอาดได้ง่ายด้วยน้ํา และมีฝาปิดมิดชิด
ป้องกันสัตว์และแมลงนําโรคได้

13) ลักษณะของรถเข็นที่ใช้เคลื่อนย้ายมูลฝอยติดเชื้อมีข้อความ
สีแดงที่รถว่า “รถเข็นมูลฝอยติดเชื้อ ห้ามนําไปใช้ในกิจการอื่น”
14) สถานที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อมีระบบป้องกันบุคคล
ทั่วไปไม่ให้สามารถที่จะเข้าไปในที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อได้
15) ลักษณะของรถเข็นที่ใช้เคลื่อนย้ายมูลฝอยติดเชื้อมี
อุปกรณ์/เครื่องมือสําหรับเก็บมูลฝอยติดเชื้อ ในกรณีที่ตกหล่นประจํารถเข็น
16) สถานที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อเป็นห้องหรืออาคาร
เฉพาะ แยกจากอาคารอื่นและอยู่ในที่ที่สะดวกต่อการขนมูลฝอยไปกําจัด
17) สถานที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อมีพื้นและผนังเรียบ ทํา
ความสะอาดได้ง่ายและ มีการป้องกันสัตว์และแมลงพาหะนําโรค
18) สถานที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อมีขนาดเพียงพอสําหรับ
บรรจุมูลฝอยติดเชื้อได้อย่างน้อย 2 วัน
19) สถานที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อมีรางหรือท่อระบายน้ํา
เสียเชื่อมต่อกับระบบบําบัดน้ําเสีย
20) สถานที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อมีข้อความเป็นคําเตือน
ขนาดสามารถเห็นได้ชัดเจนว่า “ที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ” ไว้ที่หน้าห้องหรือ
หน้าอาคาร

3. การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ
1) กรณีดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อเองได้รับความ
เห็นชอบจากราชการส่วนท้องถิ่นให้ดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อได้
2) กรณีดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อเองผู้ปฏิบัติงานใน
การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ มีการสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลขณะ
ปฏิบัติงาน
3) กรณีดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อเองกําจัดมูลฝอยติด
เชื้อโดยเผาในเตาเผาชนิด 2 ห้องเผาที่สามารถควบคุมอุณหภูมิในห้องเผามูล
ฝอย และห้องเผาควันให้อยู่ไม่ต่ํากว่า 760 และ 1,000 องศาเซลเซียส ได้
4)
กรณีใ ห้ผู้ อื่ นกํ า จัดให้ มี หนั งสื อ /เอกสารแสดงชื่ อ
หน่วยงานที่รับมูลฝอยติดเชื้อไปกําจัด ที่เชื่อได้ว่ามีการนํามูลฝอยติดเชื้อไป
กําจัดด้วยวิธีที่อย่างถูกต้อง

สรุป
โรงพยาบาลเป็นหน่วยบริการสุขภาพให้แก่ประชาชนด้านรักษาพยาบาล
ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ ควบคุ ม ป้ อ งกั น และฟื้ น ฟู ส ภาพ กิ จ กรรมต่ า งๆ ใน
โรงพยาบาลที่ทําให้เกิดมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยติดเชื้อ ซึ่งล้วนก่อให้เกิด
ปัญหาแก่สิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลและชุมชนใกล้เคียง โดยเฉพาะมูล
ฝอยติ ด เชื้ อ ซึ่ ง เป็ น มู ล ฝอยที่ เ ป็ น ผลมาจากกระบวนการให้ บ ริ ก าร
รักษาพยาบาล การตรวจวินิจฉัย การให้ภูมิคุ้มกันโรค การศึกษาวิจัยที่
ดําเนินการทั้งในมนุษย์และสัตว์ และมีเตียงรับผู้ป่วยไว้รักษาพยาบาล
ภายในโรงพยาบาล ถ้าหากมีการจัดการไม่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลจะ
ทํ า ให้ เ กิ ด ความเสี่ ย งอั น ตรายต่ อ สุ ข ภาพอนามั ย ของบุ ค ลากรใน
โรงพยาบาล ผู้มาใช้บริการและประชาชนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง ส่งผล
กระทบต่อภาวะสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของคนในชุมชนรอบข้าง

