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วัตถุประสงค ์

เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับให้บุคลากรในการคัดแยก การเก็บรวบรวม การเคลื่อนย้าย และการ
กำจัดมูลฝอยและของเสียอันตรายภายในโรงพยาบาล และเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค และการ
ปนเปื้อนของสิ่งแวดล้อมจากการจัดการมูลฝอยและของเสียอันตรายของโรงพยาบาล 

 
ขอบเขต 
 ใช้สำหรับบุคลากรทุกหน่วยงานในโรงพยาบาล โดยครอบคลุมถึงทุกกระบวนการของการจัดการมูลฝอย
และของเสียอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากทุกหน่วยงานในโรงพยาบาล ตั้งแต่การคัดแยก การเก็บรวบรวม การ
เคลื่อนย้าย และการกำจัด 
 
ความรับผิดชอบ 

1. กลุ่มงานบริหารทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบ 
- ดำเนินการจัดการดูแลจุดพักมูลฝอยของโรงพยาบาล 
- นิเทศติดตามและสนับสนุนให้พนักงานเก็บขนมูลฝอยปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและเป็นไปตาม

มาตรฐานการเก็บขนมูลฝอย 
- ดูแลพื้นที่การตั้งวางภาชนะรองรับมูลฝอยแนวทางเดินระหว่างอาคาร และสนาม ดูแลพื้นที่บริเวณที่

พักรวมมูลฝอยของโรงพยาบาล 
- ประสานงานในการกำจัดมูลฝอยแต่ละประเภท 
- ควบคุมกำกับการรวบรวมและนำส่งมูลฝอยของโรงพยาบาลไปกำจัด 

2. หัวหน้าหน่วยงาน มีหน้าที่รับผิดชอบ 
- นิเทศติดตามการจัดการมูลฝอยและของเสีสยอันตรายในหน่วยงาน 
- กำหนดสถานที่คัดแยกและเก็บขนมูลฝอยรวมทั้งควบคุมดูแลการเบิกจ่ายวัสดุที่เกี่ยวข้องกับการเก็บ

ขนมูลฝอย ภายในหน่วยงานให้มีความเพียงพอและเหมาะสม 
- สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องภายในหน่วยงานได้รับการอบรมวิธีปฏิบัติงานตามมาตรการก าร

ป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อโรค 
- มีส่วนร่วมและสนับนสนุนการดำเนินการจัดการมูลฝอยรีไซเคิลของหน่วยงาน 

3. บุคลากรทุกคน มีหน้าที่รับผิดชอบ 
- ให้การสนับสนุนและปฏิบัติตามแนวทางการจัดการมูลฝอยและของเสียอันตรายที่ถูกต้อง 

4. พนักงานทำความสะอาด มีหน้าที่รับผิดชอบ 
- คัดแยกมูลฝอยโดยการจัดเตรียมภาชนะและถุงรองรับมูลฝอยแต่ละประเภท 
- ทำการจัดเก็บรวบรวมมูลฝอย เคลื่อนย้ายหรือการนำส่งไปยังจุดรับขนส่งมูลฝอยของโรงพยาบาล 



5. เจ้าหน้าที่ดูแลที่พักรวมมูลฝอย มีหน้าทีร่ับผิดชอบ   
  - รวบรวมมูลฝอยและนําไปยังที่พักรวมมูลฝอยของโรงพยาบาลรวมทัง้เป็นผู้ประสานงาน 
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการกําจัดมูลฝอย 
6. ICN และอาชีวเวชกรรม มีหน้าทีร่ับผิดชอบ 

- อบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้รู้วิธีการคัดแยกมูลฝอยแต่ละประเภทรวมถึงวิธีปฏิบัติงานตาม  
มาตรการการปูองกันและควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อโรค  

- นิเทศติดตามการดําเนินงานควบคุมคุณภาพระบบการกําจัดมูลฝอยให้เป็นไปตามแนวทางการ
จดัการมูลฝอย และของเสียอันตราย โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ พ.ศ.2562 

การแบ่งประเภทมูลฝอย 
ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 “มูลฝอย” หมายความว่า เศษ

กระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใส่อาหาร มูลสัตว์ หรือซากสัตว์ รวมตลอดถึงสิ่ง
อ่ืนใดที่เก็บกวาดจากถนนตลาดที่เลี้ยงสัตว์ หรือที่อ่ืน และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อมูลฝอยที่เป็นพิษ
หรืออันตรายจากชุมชน ตามหมวด 2 แห่งประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ.2560               
ได้แบ่งประเภทมูลฝอยออกเป็น มูลฝอยที่ย่อยสลายง่าย มูลฝอยที่ย่อยสลายยาก และมูลฝอยที่ไม่ย่อยสลาย          
ซึ่งโรงพยาบาลจึงได้นํามาปรับและแบ่งประเภทมูลฝอยออกเป็น 4 ประเภทได้แก่  (1) มูลฝอยทั่วไป ได้แก่               
มูลฝอยทั่วไปที่ย่อยสลายได้ มูลฝอยทั่วไปที่ย่อยสลายไม่ได้ และมูลฝอยทั่วไปมีคม (2) มูลฝอยอันตราย                 
(3) มูลฝอยติดเชื้อ (4) มูลฝอยรีไซเคิล โดยระบบการจัดการมูลฝอยโรงพยาบาล ดําเนินการตามหลักสุขาภิบาล 
และข้อกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมีแนวทางดังนี้     
 
1. มูลฝอยทั่วไป (General waste)  

มูลฝอยทั่วไป (General waste) หมายถึง มูลฝอยจากสํานักงาน หอพัก โรงอาหาร บริเวณสาธารณะ 
โดยเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล และประชาชนผู้มารับบริการ ซึ่งไม่ปนเปื้อนสิ่งปฏิกูล สารคัดหลั่ง 
เชื้อโรค หรือสารเคมีต่างๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการตรวจวินิจฉัย การรักษา การให้ภูมิคุ้มกันโรค ซึ่ งทาง
โรงพยาบาลยังแบ่งย่อยมูลฝอยทั่วไปเป็น  

-มูลฝอยทั่วไปที่ย่อยสลายได้ เช่น เศษอาหาร เศษหญ้า และใบไม้ เป็นต้น  
-มูลฝอยทั่วไปที่ย่อยสลายไมได้ เช่น พลาสติก โฟม เป็นต้น  
-มูลฝอยทั่วไปมีคม เช่น เศษแก้ว ตะปู เป็นต้น 

 
 



1.1 การคัดแยกมูลฝอยทั่วไป คัดแยกมูลฝอยทั่วไปออกจากมูลฝอยชนิดอ่ืน เช่น มูลฝอยอันตราย   
มูลฝอยติดเชื้อ และมีการคัดแยกมูลฝอยที่สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ หรือมูลฝอยรีไซเคิล (Recycle waste)            
ทีข่ายได้ เพ่ือลดปริมาณมูลฝอยที่ต้องส่งไปกําจัดให้น้อยลง คัดแยกมูลฝอยให้กระทํา ณ แหล่งกําเนิดห้ามเก็บ 
รวมและนํามาแยกภายหลัง 

1.2 การเก็บรวบรวมมูลฝอยทั่วไป ตามหมวด 2 แห่งประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการ 
มูลฝอย พ.ศ.2560 ภาชนะรองรับมูลฝอย ต้องมีสีเฉพาะสําหรับรองรับมูลฝอยแต่ละประเภทโดยภาชนะ   
รองรับมูลฝอย “สีน้ําเงิน” สําหรับมูลฝอยทั่วไป และ “สีเขียว” สําหรับมูลฝอยอินทรีย์ ทางโรงพยาบาลจึง
กําหนดจัดภาชนะรองรับ ณ สถานที่ตั้งวางให้เพียงพอต่อปริมาณมูลฝอยและมีการกําหนดที่ตั้ งวางภาชนะ
รองรับมูลฝอยทั่วไปที่ชัดเจน โดยภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไป ควรมีลักษณะดังนี้     

1) ภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปย่อยสลายได้ (มูลฝอยอินทรีย์) เป็น “สีเขียว” ภาชนะรองรับมูล
ฝอยท่ัวไปท่ีย่อยสลายไมไ่ด้เป็น “สีน้ าเงิน” ต้องทําด้วยวัสดุที่แข็งแรง ปูองกันการรั่วซึม ไม่เป็นสนิม ทําความ
สะอาดง่าย มีฝาปิดมิดชิดปูองกันแมลงวันและสัตว์พาหะนําโรค ขนาดของภาชนะสามารถรองรับปริมาณมูล
ฝอยได้อย่างเพียงพอ เคลื่อนย้ายได้สะดวก และง่ายต่อการถ่ายหรือเทมูลฝอย  

2) ถุงบรรจุมูลฝอยท่ัวไปย่อยสลายได้ (มูลฝอยอินทรีย)์ เป็นถุงพลาสติก “สีด า” ถุงบรรจุมูลฝอย
ทั่วไปท่ีย่อยสลายไมได้ เป็นถุงพลาสติก “สีด า” ซึ่งถุงบรรจุต้องมีความเหนียว ทนทาน ไม่ฉีกขาดง่าย ใช้วาง
รองดา้นในของถังรองรับมูลฝอย เพ่ือปูองกันการหกเลอะ สะดวกในการรวบรวม เก็บขนมูลฝอย และทําการทํา
ความสะอาดถังรองรับมูลฝอย  

* หมายเหตุ หากไม่สามารถจัดหาถุงบรรจุ มูลฝอยตามที่กําหนดได้ อาจบรรจุถุงพลาสติกสีดําแล้ว
นําไปใส่ภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปตามประเภทตามที่กฎหมายกําหนด ซึ่งภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปย่อย
สลายได้ (มูลฝอยอินทรีย์) เป็น “สีเขียว” ภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปที่ย่อยสลายไมได้ เป็น “สีน้ําเงิน” หรือ
อาจกําหนดข้อความหรือสัญลักษณ์อ่ืน ซึ่งแสดงถึงมูลฝอยประเภทนั้นไว้อย่างชัดแจ้งที่ภาชนะรองรับมูลฝอย
แทน 

3) ที่พักรวมมูลฝอยทั่วไป เป็นสถานที่ท่ีจัดเตรียมไว้สําหรับรวบรวมมูลฝอยจากจุดต่าง ๆ ภายใน 
โรงพยาบาลเพื่อพักรอการนําไปกําจัดโดยที่พักรวมมูลฝอยมีลักษณะดังนี้  

(1) ต้ังอยู่นอกอาคารแยกเป็นสัดส่วนจากบริเวณสถานที่ให้บริการของโรงพยาบาล 
(2) ควรมีขนาดความกว้างพอที่จะเก็บรวบรวมมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั้งหมดได้อย่างน้อย 2 วัน

จนถึงกําหนดการขนไปกําจัด 
(3) พ้ืนเรียบและมีระบบการระบายน้ําเสียเข้าสู่ระบบบําบัดน้ําเสียของโรงพยาบาล  
(4) มีหลังคาถาวรช่องใต้หลังคา มีมุ้งลวดปูองกันสัตว์และแมลงพาหะนําโรคเข้าไป 
(5) มีลักษณะโปร่งไม่อับชื้น หรืออุณหภูมิสูงจนเกินไป พื้นควรยกสูงจากบริเวณใกล้เคียง             

เพ่ือปูองกันน้ําท่วมขัง  
(6) ประตูมีขนาดกว้างพอที่รถเข็นบรรจุมูลฝอยจะเข้าไปได้ เพ่ือสะดวกต่อการปฏิบัติงาน              

และควรมีพ้ืนที่สําหรับล้างรถเข็นบรรจุมูลฝอยได้   



(7) เมื่อปฏิบัติงานเสร็จปิดล็อคกุญแจทุกครั้งเพ่ือไม่ให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดการ            
มูลฝอยเข้าไปได้ 

(8) มีข้อความเป็นคําเตือน ที่มีขนาดสามารถเห็นได้ชัดเจนว่า “ที่พักรวมมูลฝอย” ไว้บริเวณ
หน้าห้อง หรือหน้าอาคารและมีการดูแลรักษาความสะอาดอย่างสม่ําเสมอ 

(9) ต้ังอยู่ในสถานที่ที่สะดวกต่อการเก็บขนและนํามูลฝอยไปกําจัด 
4) พาหนะเคลื่อนย้ายมูลฝอยทั่วไป 
4.1) พาหนะ 

(1) พาหนะที่ใช้เก็บขนมูลฝอยทั่วไป ต้องทําด้วยวัสดุที่คงทนตัวถังมีความแข็งแรงไมร่ั่วซึมและ
ทําความสะอาดง่าย และมีปูายบอกประเภทมูลฝอยชัดเจน 

(2) รถเข็นต้องแยกใช้ระหว่างมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยติดเชื้อ 
(3) ในกรณีไม่มีรถเข็นตามคุณสมบัติที่กําหนดไว้ ให้ใส่ถุงพลาสติกสีดําในภาชนะมีฝาปิดมิดชิด

ก่อนวางบนรถเข็น 
(4) พาหนะที่ใช้เก็บขนมูลฝอยทั่วไป เมื่อใช้งานเสร็จแล้วควรทําความสะอาดให้เรียบร้อย 
(5) มีการกําหนดเส้นทางและเวลาการเก็บขนมูลฝอยจากจุดต่าง ๆ ในโรงพยาบาลไปยังที่ พัก

รวมมูลฝอยทั่วไปทีแ่น่นอน 
4.2) เจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย ต้องมีคุณสมบัติและปฏิบัติดังนี้     

(1) มีความรู้ เรื่องการจัดการมูลฝอยทั่วไปที่ถูกสุขลักษณะ 
(3) สวมชุดรัดกุมและมีการสวมอุปกรณ์ ปูองกันอันตรายส่วนบุคคลตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน 

ได้แก่ ถุงมือยาง ผ้ากันเปื้อน หน้ากากอนามัย และรองเท้าบู๊ทหุ้มแข้ง 
(4) เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจให้ถอดถุงมือและชุดปฏิบัติการ จากนั้นนําไปทําความสะอาดอย่างถูก

วิธี บริเวณสถานที่ปฏิบัติงาน 
(5) การกําจัดมูลฝอยทั่วไป ดําเนินงานโดยเทศบาลนครเชียงราย 
 

2. มูลฝอยติดเชื้อ (Infection waste) 
มูลฝอยติดเชื้อ หมายถึง มูลฝอยที่มีเชื้อโรคปะปนอยู่ในปริมาณหรือ

ความเข้มข้น ซึ่งถ้ามีการสัมผัสหรือใกล้ชิดกับมูลฝอยนั้นแล้ว สามารถทําให้เกิด
โรคได้ กรณีมูลฝอยที่เกิดขึ้น หรือใช้ในกระบวนการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์  
และการรักษาพยาบาล การให้ภูมิคุ้มกันโรค และการทดลองเกี่ยวกับโรค และ
การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การตรวจชันสูตรศพหรือซากสัตว์ วัสดุที่สัมผัส
ระหว่างการทําหัตถการการตรวจรวมทัง้การศึกษาวิจัยให้ถือว่าเป็นมูลฝอยติดเชื้อ 
ได้แก่  

1) ซากหรือชิ้นส่วนของมนุษย์หรือสัตว์ ที่เป็นผลมาจากการผ่าตัดการตรวจชันสูตรศพหรือซากสัตว์
และการใช้สัตว์ทดลอง 



2) วัสดุของมีคม เช่น เข็ม ใบมีด กระบอกฉีดยา หลอดแก้ว ภาชนะที่ทําด้วยแก้ว สไลด์ และแผ่น
กระจกปิดสไลด์  

3) วัสดุซึ่งสัมผัสหรือสงสัยว่าจะสัมผัสกับเลือด ส่วนประกอบของเลือดผลิตภัณฑ์ ที่ได้จากเลือดสารน้ํา 
จากร่างกายของมนุษย์หรือสัตว์ หรือวัคซีนที่ทําจากเชื้อโรคที่มีชีวิต เช่น สําลี ผ้าก๊อซ ผ้าต่าง ๆ 
ท่อยาง ผ้าปิดจมูก เป็นต้น 

4) มูลฝอยทุกชนิดที่มาจากห้องรักษาผู้ปุวยติดเชื้อร้ายแรง 
 

2.1 การคัดแยกมูลฝอยติดเชื้อ มีการคัดแยกมูลฝอยติดเชื้อออกจากมูลฝอยชนิดอื่น ณ แหล่งกําเนิด 
มูลฝอยติดเชื้อ โดยทําการคัดแยกมูลฝอยติดเชื้อ ระหว่างวัสดุมีคม/มูลฝอยติดเชื้อชนิดไม่มีคม เก็บในภาชนะที่
ปลอดภัย 

(1) มูลฝอยที่เป็นของเหลวหรือสารคัดหลังต่าง ๆ มูลฝอยที่เป็นอวัยวะหรือชิ้นส่วนของอวัยวะ และ
มูลฝอยจากกระบวนการเก็บและเพาะเชื้อทั้งในภาชนะรองรับที่ทําจากวัสดุแข็งแรงมีฝาปิดมิดชิด
ชนิดใช้เท้าเหยียบสําหรับปิดเปิดระดับพ้ืน (กรณีเป็นมูลฝอยติดเชื้อที่ได้ผ่านกระบวนการทําลาย
เชื้อด้วยความร้อน สามารถทิ้งในภาชนะบรรจุมูลฝอยทั่วไปได้) 

(2) มูลฝอยติดเชื้ออ่ืน ๆ ทิ้งในถุงพลาสติก “สีแดง” ทึบแสงระบชุื่อโรงพยาบาลและมีข้อความสีดําว่า     
“มูลฝอยติดเชื้อ” ใต้รูปกะโหลกไขว้คู่กับตราหรือสัญลักษณ์ ที่ใช้ระหว่างประเทศ ตามที่
กระทรวงสาธารณสุขกําหนดและต้องมีข้อความ “ห้ามนํากลับมาใช้อีก” และ “ห้ามเปิด” รองรับ
ด้วยภาชนะท่ีทําจากวัสดุแข็งแรงมีฝาปิดมิดชิด 

 
2.2 การเก็บรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อ 
(1) มูลฝอยติดเชื้อชนิดมีคม ทิง้ในภาชนะรองรับที่ทําจากวัสดุแข็งแรงไมส่ามารถแทงทะลุ มีฝาที่ปิด

มิดชิด ติดปูาย “ของมีคมติดเชื้อ” เห็นได้ชัดเจน 
(2) มูลฝอยติดเชื้อชนิดไม่มีคม 

(2.1) มูลฝอยติดเชื้อชนิดไม่มีคมที่เป็นของเหลวหรือสารคัดหลั่งต่าง ๆ เทส่วนที่เป็น
ของเหลวทิ้งในอ่างที่หน่วยงานกําหนด ซึ่งมีท่อระบายไหลไปสูโรงบําบัดน้ําเสีย ราด
น้ําตามให้อ่างสะอาด ภาชนะรองรับชนิดใช้ครั้งเดี๋ยวทิ้งและวัสดุที่ปนเปื้อนให้ทิ้งใน
ถุงพลาสติกสีแดงสดและทึบแสงระบุชื่อโรงพยาบาลและมีข้อความสีดําว่า “มูลฝอย
ติดเชื้อ” ใต้รูปกะโหลกไขว้คู่กับตราหรือสัญลักษณ์ที่ใช้ ระหว่างประเทศ ตามที่
กระทรวงสาธารณสุขกําหนดและต้องมีข้อความ “ห้ามนํากลับมาใช้อีก” และ “ห้าม
เปิด” รองรับด้วยที่ทําจากวัสดุแข็งแรงมีฝาปิดมิดชิด 

(2.2) มูลฝอยติดเชื้อชนิดไม่มีคมที่เป็นอวัยวะหรือชิ้นส่วนของอวัยวะ ทิ้งภาชนะรองรับที่
ทําจากวัสดุแข็งแรงมีฝาปิดมิดชิดหากเป็นชิ้นส่วนที่มีขนาดใหญ่หรืออวัยวะ ได้แก่
แขนขา ซึ่งไม่ต้องการส่งตรวจทางพยาธิวิทยาให้ห่อให้มิดชิดก่อน จากนั้นห่อด้วยถุง



บรรจุ มูลฝอยติดเชื้อเขียนชื่อผู้ปุวยติดปูาย “ฝากทิ้ง” ไปส่งให้กับเจ้าหน้าที่
ห้องเก็บศพ ควรนําสงทันที่เพ่ือไมให้ชิ้นเนื้อหรืออวัยวะเน่า 

(2.3) มูลฝอยติดเชื้อชนิดไม่มีคมที่เกิดจากกระบวนการเก็บและเพาะเชื้อทิ้งในภาชนะ
รองรับที่ทําจากวัสดุแข็งแรง มีฝาปิดมิดชิดชนิด (กรณีเป็นมูลฝอยติดเชื้อที่ได้ผ่าน
กระบวนการทําลายเชื้อด้วยความร้อน สามารถทิ้งในภาชนะบรรจุมูลฝอยทั่วไปได้) 

(2.4) มูลฝอยติดเชื้อชนิดไม่มีคมทิ้งในถุงพลาสติก “สีแดง” ทึบแสงระบุชื่อโรงพยาบาล
และมีข้อความสีดําว่า “มูลฝอยติดเชื้อ” ใต้รูปกะโหลกไขว้คู่กับตราหรือสัญลักษณ์ที่
ใช้ระหว่างประเทศตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดและต้องมีข้อความดังนี้ “ห้าม
นํากลับมาใช้อีก” และ “ห้ามเปิด” รองรับด้วยภาชนะที่ทําจากวัสดุแข็งแรง มีฝาปิด
มิดชิด  

 
2.3 ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ ลักษณะของภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ ต้องมีลักษณะดังนี้     
(1) ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อประเภทของมีคม เช่น เข็มฉีดยา ใบมีด แผ่นแก้วปิดสไลด์ ฯลฯ ควร

เป็นกล่องหรือถังทําด้วยวัสดุที่มีความแข็งแรง ทนทานต่อการแทงทะลุ และการกัดกรอนของ
สารเคมี เช่น พลาสติกแข็ง หรือโลหะที่มีฝาปิดมิดชิด และควรสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกโดย 
ผู้ขนย้ายไม่มีการสัมผัสกับมูลฝอยติดเชื้อ 

(2) ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อที่ไมใช่ประเภทวัสดุมีคม เช่น ผ้าก๊อซ สําลีเช็ดแผล ชิ้นเนื้อต่าง ๆ มี
ลักษณะเป็นถุง “สีแดง” ทึบแสงทําจากพลาสติกหรือวัสดุอ่ืน ที่มีความเหนียวไม่ฉีกขาดง่าย 
ทนทานต่อสารเคมี การรับน้ําหนัก กันน้ําได้ ไม่รั่วซึม มีข้อความสีดําที่สามารถอ่านได้ชัดเจนว่า 
“มูลฝอยติดเชื้อ” อยู่ภายใต้รูปหัวกะโหลกไขว้คู่กับตราสัญลักษณ์ ที่ใช้ระหว่างประเทศและต้องมี
ข้อความว่า “ห้ามนํากลับมาใช้อีก” และ “ห้ามเปิด” ระบุชื่อโรงพยาบาลไว้บนภาชนะบรรจุ มูล
ฝอยติดเชื้อขนาดของถุงควรมีหลายขนาดให้เลือกใช้และมีความจุเพียงพอสําหรับบรรจุ มูลฝอย
ติดเชื้อไม่เกิน 1 วัน 

 
2.4 วิธีการเก็บคัดแยกและรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อ 

การแยกเก็บมูลฝอยติดเชื้อจากมูลฝอยชนิดอ่ืน ให้กระทําทันที ณ แหล่งกําเนิดมูลฝอยติด
เชื้อห้ามเก็บมูลฝอยรวมกัน แล้วมาแยกประเภทภายหลัง เพราะทําให้เชื้อโรคแพร่กระจายได้การเก็บ
รวบรวมมูลฝอยติดเชื้อ อย่างถูกต้องเหมาะสมตามประเภทและปริมาณดังนี้     
(1) มูลฝอยติดเชื้อประเภทวัสดุของมี คมบรรจุ ไม่เกิน 3 ใน 4 ส่วนของภาชนะหรือแทงทะลุภาชนะ

บรรจุขณะปิดฝาภาชนะ 
(2) มูลฝอยติดเชื้อประเภทที่ไม่มีคมบรรจุไม่เกิน 2 ใน 3 ของความจุของภาชนะบรรจุ เพ่ือให้เหลือ

เนื้อท่ีไว้จับยกและมัดปากถุงให้แน่นด้วยเชือก 



การเก็บมูลฝอยติดเชื้อภายในโรงพยาบาลหรือภายในห้องปฏิบัติการ หากยังไม่เคลื่อนย้าย
ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อนั้นออกไป ต้องจัดให้มีพ้ืนที่ของห้องสําหรับเป็นที่รวมภาชนะบรรจุมูลฝอย
ติดเชื้อ เพ่ือรอการเคลื่อนย้ายไปท่ีพักรวมมูลฝอยติดเชื้อแต่ห้ามเก็บไว้เกิน 1 วัน 

 
2.5 ที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อในโรงพยาบาล ต้องมีลักษณะดังนี้     
(1) ควรแยกเป็นสัดส่วนจากอาคารอ่ืนโดยเฉพาะ  
(2) ที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ ควรมีขนาดเพียงพอที่จะรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อได้อย่างน้อย 2 วัน 
(3) พ้ืนผนังเพดานเรียบทําความสะอาดง่ายมีลักษณะโปร่งไมอั่บชื้น 
(4) มีการปูองกันสัตว์และแมลงเข้าไป มีประตูกว้างพอสมควรตาม ขนาดห้อง หรออาคารเพื่อสะดวก

ต่อการปฏิบัติงาน  
(5) มีลานล้างรถเข็นใกล้ที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อและลานนั้น ต้องมีท่อหรือรางรวบรวมน้ําเสียจาก

การล้างรถเข็นเข้าสู่ระบบบําบัดน้ําเสีย 
(6) มีรางหรือท่อระบายน้ําเสียเชื่อมต่อกับระบบบําบัดน้ําเสีย 
(7) มีข้อความเป็นคําเตือนเห็นได้ชัดว่า “ที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ” ไว้หน้าห้อง หรือหน้าอาคาร 
(8) ปิดและล็อคด้วยกุญแจทุกครั้งหลังปฏิบัติงานเสร็จทุกครั้งเพ่ือปูองกันบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับการ

จัดการมูลฝอยไม่ให้สามารถเข้าไปได ้
 

2.6 การเคลื่อนย้ายมูลฝอยติดเชื้อ 
ผู้ปฏิบัติงานเคลื่อนย้ายมูลฝอยติดเชื้อ 
(1) ผู้ปฏิบัติงานเคลื่อนย้ายและกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ ต้องผ่านการฝึกอบรมการปูองกันและ

ระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่เกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่องหลักสูตรการฝึกอบรมการปูองกันและระงับการแพร่ เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจาก
มูลฝอยติดเชื้อ 

(2) ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมอุปกรณ์ปูองกันส่วนบุคคลตลอดเวลาการปฏิบัติงาน ได้แก่ ถุงมือยาง
หนา ผ้ากันเปื้อน หน้ากากอนามัย และรองเท้าพ้ืนยางหุ้มแข้งและถ้าขณะปฏิบัติงาน
ร่างกายหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายไปสัมผัสมูลฝอยติดเชื้อผู้ปฏิบัติงานต้องทําความ
สะอาดร่างกายหรือส่วนที่สัมผัสมูลฝอยติดเชื้อทันที 

(3) มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเก็บขนและกําจัดมูลฝอยติดเชื้อเป็นการเฉพาะโดยต้อง
แต่งต้ังเจ้าหน้าที่อย่างน้อย 1 คน ซึ่งมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์  (ด้าน
สุขาภิบาล/สาธารณสุข/ชีวภาพ/วิทยาศาสตร์การแพทย์) หรือวิศวกรรมศาสตร์ (ด้าน
สุขาภิบาล/สิ่งแวดล้อม/เครื่องกล) เพ่ือเป็นผู้รับผิดชอบดูแลระบบทั้งการเก็บขน หรือการ
กําจัด 

 



การปฏิบัติงานเคลื่อนย้ายมูลฝอยติดเชื้อ 
1) ในการเคลื่อนย้ายมูลฝอยติดเชื้อต้องใช้รถเข็นสําหรับเคลื่อนย้ายมูลฝอยติดเชื้อโดยเฉพาะและไม่

นําไปใช้ในกิจกรรมอ่ืน ยกเว้นกรณมีูลฝอยติดเชื้อที่เกิดข้ึนมีปริมาณน้อย 
2) รถเข็นที่ใช้เคลื่อนย้ายมูลฝอยติดเชื้อควรมีลักษณะดังนี้     

2.1) รถเข็นมูลฝอยติดเชื้อทําด้วยวัสดุที่ทําความสะอาดง่าย ไม่มีแง่มุมอันจะเป็นแหล่งสะสม
ของเชื้อโรค และสามารถทําความสะอาดด้วยนําได้ มีพ้ืนและผนังทึบเมื่อจัดวางภาชนะ
บรรจุมูลฝอยติดเชื้อแล้วต้องปิดฝาให้แน่นเพ่ือปูองกันสัตว์ที่เป็นพาหะนําโรคเข้าไป 

2.2) รถเข็นมูลฝอยติดเชื้อต้องมีข้อความสีแดงที่มีขนาดที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน
อย่างน้อย 2 ด้านว่า “รถเข็นมูลฝอยติดเชื้อห้ามนําไปใช้ในกิจการอื่น”  

2.3) ต้องมีอุปกรณ์หรือเครื่องมือสําหรับใช้เก็บมูลฝอยติดเชื้อที่ตกหล่นระหว่างการเคลื่อนย้าย 
และมีอุปกรณ์ หรือเครื่องมือสําหรับใช้ทําความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคบริเวณที่มูลฝอยติด
เชื้อตกหล่นประจํารถเข็น 

2.4) มีการทําความสะอาดรถเข็นและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน ด้วยนําผสมผงซักฟอกและฆ่า
เชื้อโรคโดยการผึ่งแดดให้แห้งหลังการใช้งานทุกวันในบริเวณที่จัดไวเฉพาะ และน้ําเสียที่
เกิดจากการล้างรถเข็นระบายเข้าสู่ระบบบําบัดน้ําเสีย 

2.5) ในการเคลื่อนย้ายมูลฝอยติดเชื้อต้องมีการกําหนดเส้นทางและเวลาที่ทําการเคลื่อนย้าย
และในระหว่างการเคลื่อนย้ายไปท่ีพักรวมมูลฝอยติดเชื้อห้ามแวะหรือหยุดพักท่ีจุดใด  

 
2.7 การก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ 

การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อเป็นการทําลายเชื้อโรคที่มีในมูลฝอยติดเชื้ออย่างถูกหลักสุขาภิบาล
โดยการเผามูลฝอยติดเชื้อให้เผาที่อุณหภูมิไมต่ํากว่า 0 องศาเซลเซียส และการเผาควันให้เผาที่
อุณหภูมิไม่ต่ํากว่า 1,000 องศาเซลเซียส โดยส่งต่อให้บริษัทเอกชนนําไปกําจัด  

กรณใีห้ผู้อื่นนํามูลฝอยติดเชื้อไปกําจัดภายนอกโรงพยาบาล จะต้องพิจารณาดังนี้     
(1) ได้รับอนุญาตจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(2) ยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อจากโรงพยาบาลไปยังสถานที่กําจัดถูกต้องตาม

กฎกระทรวงว่าด้วยการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545  
(3) ผู้ปฏิบัติงานได้รับการอบรมตามหลักสูตรในประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักสูตร

การฝึกอบรมการปูองกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ
และผู้ปฏิบัติงานต้องสวมชุดและอุปกรณ์ปูองกันอันตรายสวนบุคคลขณะปฏิบัติงาน เช่น 
ถุงมืออย่างหนา ผ้ากันเปื้อน หน้ากากอนามัย รองเท้าพ้ืนยางหุ้มแขง้ 

(4) วิธีการกําจัดถูกต้องตามกฎกระทรวง ว่าด้วยการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2545  



(5) มีมาตรการตรวจสอบความถูกต้องในการดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ เช่น โรงพยาบาล
สุ่ม ติดตามตรวจสอบการดําเนินงานการกํากับ การดําเนินงานด้วยระบบเอกสาร (Manifest System) หรือ
เว็บไซต์ https://www.anamai.moph.go.th เป็นต้น 
 
3. ของเสียอันตราย (Hazardous waste)  

ตามหมวด 1 แห่งกฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป          
พ.ศ.2560 กําหนด “มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน” หมายความว่า          
มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายที่เกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชน ที่เป็นวัตถุหรือ
ปนเปื้อนสารที่มีคุณสมบัติเป็นสารพิษสารไวไฟ สารออกซิไดซ์ สารเปอร์ออกไซด์   
สารระคายเคือง สารกัดกร่อน สารที่เกิดปฏิกิริยาได้ง่าย สารที่เกิดระเบิดได้ สารที่
ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม สารหรือสิ่งอ่ืนใดที่อาจก่อหรือมีแนวโน้ม
ที่จะทําให้เกิดอันตรายแก่ บุคคลสัตว์ พืชทรัพย์สิน หรือสิ่ งแวดล้อม แต่ไม่
หมายความรวมถึงมูลฝอยทั่วไป มูลฝอยติดเชื้อ กากกัมมันตรังสี และของเสีย
อันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  

ดังนั้นทางโรงพยาบาล จึงได้จัดจําแนก “มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตราย 
จากชุมชน” ตามหมวด 1 แห่งกฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป
พ.ศ.2560 และของเสียอันตรายตามแนวปฏิบัติการจัดการของเสียทางการแพทย์ 
ที่เป็นสารเคมี โดยกองแผนงานและวิชาการศูนย์พัฒนานโยบายแห่งชาติด้าน
สารเคมี  กรมอนามัย  สํ านักอนามัยสิ่ งแวดล้อม และคณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล มีแนวทางการจัดการ ดังนี้     
 
3.1 การคัดแยกของเสียอันตราย  

ภายในโรงพยาบาลสามารถคัดแยกได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้     
1) ของเสียอันตราย ประเภทผลิตภัณฑ์ /เภสัชภัณฑ์  

1.1) ยาที่หมดอายุ เสื่อมคุณภาพถูกปนเปื้อน ถูกทิ้งเนื่องจากไม้ต้องการใช้แล้ว              
ให้คัดแยกและเก็บในภาชนะ/หีบ/ห่อเดิม และติดฉลากชื่อประเภทของเสีย
อันตรายให้ชัดเจน 

1.2) ยาอันตรายสูงและภาชนะบรรจุ ได้แก่ ยารักษามะเร็ง (Chemotherapy) ยา
ปฏิชีวนะ (Antibiotic) ยาต้านไวรัส (Antiviral drug) ยาฮอร์โมน (Hormone) 
หรือยาที่มีผลรบกวนการทํางานของระบบไร้ท่อ (Endocrine disruptor) ยาที่
เป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์ (Toxico receproductive system) ยาที่รบกวนการ
พัฒนาตัวอ่อน (Pregnancy category X) ยากดภูมิคุ้มกัน (Suppressive) เก็บ
ใส่ถุงสีเทาและติดปาูยระบุ “ยาอันตรายสูง”   

https://www.anamai.moph.go.th/


1.3) ยาควบคุมพิเศษ ได้แก่ ยาเสพติด/วัตถุออกฤทธิ์ ต่อจิตประสาท เก็บใส่ถุงสีเทา 
และติดปาูยระบ ุ“ยาควบคุมพิเศษ”   

1.4) ยาทั่วไป ได้แก่ ยาแผนปัจจุบันที่มีอันตรายต่ํา รวมทั้งยาแผนโบราน และยา
สมุนไพรเก็บใส่ถุงสีเทาติดปูายเก็บใส่ถุงสีเทาและติดปูายระบุ “ยาแผนปัจจุบัน 
หรือยาแผนโบราณ”   

2) ของเสียอันตราย ที่เป็นสารเคมีที่ใช้ในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ 
สารเคมีที่ใช้ในการทําความสะอาดเครื่องมืออาคารสถานที่ และสารเคมีที่ใช้ใน 

กระบวนการทําลายเชื้อโรค ให้คัดแยกและแยกเก็บในภาชนะเดิมและติดฉลากชื่อประเภท
ของเสียอันตรายให้ชัดเจน ใส่ภาชนะที่เหมาะสมปิดมิดชิดส่งคืนผู้แทนจําหน่าย ภาชนะที่
ปนเปื้อนสารเคมี เก็บใส่ถุงสีเทาติดปูาย “สารเคมีที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ” ติดฉลากชื่อ
ประเภทของเสียอันตรายให้ชัดเจน  
3) ของเสียอันตราย ประเภทเครื่องมือแพทย์ที่มีปริมาณโลหะหนักสูง 

ของเสียอันตราย ประเภทเครื่องมือแพทย์ที่มีปริมาณโลหะหนักสูง เช่น หลอดไฟ
แบตเตอรี่ กระป๋องสเปรย์ เป็นของเสียอันตรายที่เกิดขึ้นในทุกส่วนของโรงพยาบาล ซึ่งหาก
สารที่บรรจุภายในผลิตภัณฑ์ รั่วซึมออกมาอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมได้                 
ให้คัดแยกเกบ็ในภาชนะเก็บใส่ถุงสีเทาติดปาูยและฉลากชื่อประเภทของเสียอันตรายให้ชัดเจน  
*หมายเหตุ 

- ถ้าเป็นของมีคมที่ไม่ปนเปื้อนสารคัดหลั่ง ให้ทิ้งในภาชนะรองรับที่ทําจากวัสดุ
แข็งแรงไม่สามารถแทงทะลุมีฝาปิดมิดชิด ติดปูาย “ของมีคมอันตราย” เห็นได้ชัดเจน 

 
3.2 การเก็บรวบรวมของเสียอันตราย แบ่งได้เป็น 4 ประเภท คือ 

1) ของเสียอันตราย ประเภทยา ควรเก็บรวบรวมเป็น 2 กลุ่ม คือ 
(1) กลุม่ที่คืนโรงงานหรือบริษัทที่ผลิตและจําหน่าย เพ่ือนําไปกําจัดเช่น  ยาหมดอายุของเสีย

ประเภทภาชนะบรรจุ ก๊าซสลบ เป็นต้น 
(2) กลุ่มของเสียอันตรายที่ไมสามารถส่งคืนโรงงาน หรือบริษัทที่ผลิตและจําหน่ายเพ่ือนําไป

กําจัด 
2) ของเสียอันตราย ประเภทสารเคมี ควรเก็บรวบรวมสารเคมี บางกลุ่มแยกออกจากกันเนื่องจากมี 

คุณสมบัติที่เข้ากันไม่ได ้และการบําบัดและการกําจัดต่างกัน 
(1) การเก็บรวบรวมของเสียอันตรายในตู้ดูดควัน ซึ่งเป็นที่ปฏิบัติการทดลองจะต้องทําให้แล้ว

เสร็จ ถ้าไม่ได้ควบคุมการปฏิบัติงานแล้วให้นําขวดของเสียออกจากตู้ดูดควันที่ปฏิบัติการ
ทดลองเสมอ 

(2) การใช้กระป๋องโลหะสําหรับเก็บของเสียต้องปรับค่ําพีเอช ให้เป็นกลางเพราะของเสียที่
เป็นของแข็งหรือของเหลวสามารถกัดกร่อนกระป๋องโลหะได้ง่าย ดังนั้น ควรใช้ภาชนะ



บรรจุ ของเสียอันตรายประเภทแก้วหรือโพลีเอทิลีน  การเก็บภาชนะบรรจุของเสียที่
สามารถติดไฟได้ ควรวางไว้บนพ้ืนการเก็บภาชนะบรรจุ ของเสียอันตรายในห้องควรจะ
ต้านการระเบิดได้ ไม่ควรเก็บภาชนะบรรจุมูลฝอยอันตรายไว้ใกล้อ่างหรือท่อระบายน้ํา
เพราะของเสียอันตรายอาจหกหล่น หรือรั่วไหลลงสู่ท่อระบายน้ําได้ 

3) ของเสียอันตรายประเภทซากหลอดไฟ แบตเตอรี่ กระป๋องสเปรย์ ภาชนะบรรจุสารเคมีซักล้าง 
ฆ่าเชื้อ ฆ่าแมลง การเก็บรวบรวม ควรแยกชนิดเก็บรวบรวมและนําส่งไปยังที่เก็บกักรวมโดยแต่ละชนิดมีแนว
ปฏิบัติดังนี้     

 (1) ใช้ให้หมดก่อนทิ้งภาชนะบรรจุ และไม้ควรทิ้งปะปนกับมูลฝอยทั่วไปหากเป็นของเสีย
อันตรายชนิดเดียวกันขนาดเล็กให้เก็บรวบรวมในภาชนะที่ทนทาน ไม่รั่วซึมแล้วติดปูาย
ให้ชัดเจน 

(2) ห้ามทุบกระป๋องสเปรย์หรือหลอดไฟ และห้ามทุบแยกชิ้นส่วนแบตเตอรี่ มือถือแบตเตอรี่
รถยนต์และถ่านไฟฉาย ควรเก็บรวบรวมไว้ในภาชนะ ถุงหรือกล่องมัดหรือปิดปากถุง/
กล่องให้มิดชิด 

(3) เมื่อเปลี่ยนหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ ให้นําซากเก่ามาใส่ซองบรรจุหลอดใหม่ หรือห่อ
หนังสือพิมพ์ มัดหรือรวมไว้ในกล่องแข็งแรงระมัดระวังอย่าทําให้หลอดแตก 

3.3 ภาชนะรองรับของเสียอันตราย ตามหมวด 2 แหงประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง การจัดการ
มูลฝอย พ.ศ.2560 ภาชนะรองรับมูลฝอย ต้องมีสี เฉพาะสําหรับรองรับมูลฝอยแต่ละประเภทโดยภาชนะ
รองรับมูลฝอย “สีส้ม” สําหรับมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน ทางโรงพยาบาลจึงกําหนดจัดภาชนะ
รองรับและถุงบรรจุมีลักษณะดังนี้     

(1) ภาชนะรองรับของเสียอันตรายเป็น “สีส้ม” ให้มีขนาดที่เหมาะสมกับสามารถมองเห็นได้ 
ชัดเจนในระยะไม่เกิน 5 เมตรสําหรับรองรับของเสียอันตราย  

(2) ถุงบรรจุ ของเสียอันตรายเป็น “สีส้ม” ควรเลือกถุงที่สามารถมองเห็นของเสียที่บรรจุใน
ถังได้ และ/หรือมัดปากถุงให้แน่นด้วยเชือก และไม่ควรใช้บรรจุของเสียอันตรายจําพวก
ของเหลวมีฤทธิ์ กัดกร่อน หรือของมีคมสําหรับการบรรจุ ของเสียอันตรายที่เป็นสารเคมี 

*หมายเหตุ หากไม่สามารถจัดหาถุงบรรจุ มูลฝอยตามที่กําหนดได้อาจบรรจุถุงพลาสติกสีเทา
แล้วนําไปใส่ภาชนะรองรับของเสียอันตรายตามประเภทตามที่กฎหมายกําหนด ซึ่งภาชนะ
รองรับมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนเป็น “สีส้ม” หรืออาจกําหนดข้อความหรือ
สัญลักษณ์อ่ืนซึ่งแสดงถึงมูลฝอยประเภทนั้นไว้อย่างชัดแจ้งที่ภาชนะรองรับมูลฝอยแทน 

 
3.4 ภาชนะรองรับ และถุงบรรจุ ของเสียอันตราย ตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ มีเกณฑ์ดังนี้     

- มีลักษณะแข็งแรงทนทานตามมาตรฐานของสํานักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมหรือมาตรฐาน
อ่ืนที่เทยีบเท่า 



- ได้รับการออกแบบให้สามารถปูองกันน้ําฝน แมลงวัน หน ูแมว สุนัข และสัตว์อ่ืนๆ ไมใ่ห้
สัมผัส หรือคุ้ยเข่ีย ทําจากวัสดุที่ทนการกัดกร่อน และไม่เป็นสนิม 

- ชิ้นส่วนต่าง ๆ สามารถถอดประกอบได้ง่ายเพ่ือความสะดวกในการถ่ายเทของเสียอันตราย
และล้างทําความสะอาด 

- มีน้ําหนักเบา และมีขนาดพอเหมาะ เพื่อความสะดวกต่อการเคลื่อนย้ายและถ่ายเทมูลฝอย 
- ไมม่ีสารพิษเป็นส่วนประกอบ และกรณีใช้สารเติมแต่งให้มีปริมาณในระดับที่ไม่เป็นอันตราย
ต่อผู้บริโภค  

- หากเป็นถุงหรือถังพลาสติกควรผลิตจากพลาสติกใช้แล้ว ไมต่ํากว่าร้อยละ 50 โดยน้ําหนัก 
*  หมายเหตุกรณีที่เป็นสารละลายที่ประกอบด้วยวัตถุอันตราย เช่น วัตถุไวไฟ วัตถุมีพิษ วัตถุกัดกร่อน

ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535  
การบรรจุของเสียสารเคมีเป็นการรวบรวมของเสียอันตรายหลายชนิดเข้าด้วยกัน เพ่ือใช้ใน

การขนส่งและนําไปกําจัด ซึ่งการคัดเลือกของเสียเพ่ือนํามาเก็บรวบรวมนั้น จะต้องพิจารณาถึงสิ่ง
ต่อไปนี้ 

(1) ความเข้ากันได้ทั้งด้านกายภาพและเคมี 
(2) ความสามารถในการรองรับของสถานที่บําบัด/กําจัดของเสียเหล่านั้น 
(3) ข้อกําหนดการฝังกลบ 
 

3.5 การติดฉลากบนภาชนะที่บรรจุ 
ภาชนะบรรจุทุกใบต้องมีการติดฉลากระบุชนิดและความเป็นอันตรายของของเสียนั้น ๆ โดยฉลาก 

นั้นต้องชัดเจนและคงทน เพ่ือปูองกันการสูญหายไม่เสื่อมสภาพหรือชํารุดได้ง่าย มีรายละเอียดสําคัญดังนี้     
(1) ส่วนประกอบของของเสียที่บรรจุในภาชนะ 
(2) ความเป็นอันตรายของของเสีย 
(3) วันที่ที่เริ่มและสิ้นสุดการบรรจุของเสียในภาชนะ 
(4) ชื่อบุคคลที่ดูแลรับผิดชอบหอผู้ปุวย/กลุ่ม/แผนก/ห้องปฏิบัติการ 
(5) ชื่อหน่วยงานและหมายเลขหอผู้ปุวย/กลุ่ม/แผนก/ห้องปฏิบัติการ 
(6) ทิศทางการวางถัง/ภาชนะ (ตําแหน่งหัว-ท้าย) 
 

3.6 การเก็บขน/เคลื่อนย้ายของเสียอันตรายในโรงพยาบาล 
1. พาหนะในการเก็บ/ขน/เคลื่อนย้ายของเสียอันตรายจากแหล่งกําเนิดในแต่ละจุดของโรงพยาบาลไป

ยังสถานที่เก็บสะสมหรือสถานที่กักเก็บรวบรวมได้ กําหนดแนวทางที่ถูกหลักวิชาการและเป็นควรแบบแผน
สําหรับปฏิบัตทิั่วไปดังนี้     

(1) ตัวพาหนะต้องปิดปูายสัญลักษณ์ หรือข้อความที่ชัดเจนระบุว่าเป็นพาหนะ สําหรับเก็บ
รวบรวมของเสียอันตราย 



(2) ตัวพาหนะต้องทําด้วยโลหะที่มีความคงทนตามมาตรฐานของสํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือมาตรฐานอื่นที่เก่ียวข้อง 

(3) ถัง/กล่องสําหรับบรรจุของเสียจะต้องมีลักษณะปกปิดมิดชิด 
(4) ระดับที่ยกของเสียอันตรายใส ในพาหนะไม่ควรให้สูงเกิน 1.6 เมตร หรือระดับที่ปลอดภัย

ต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน 
(5) โครงสร้างของพาหนะต้องมีลักษณะที่ทําความสะอาดได้ง่ายไม่เป็นสนิม 

2. ข้อกําหนดสําหรับผู้ปฏิบัติงานเก็บขน/เคลื่อนย้ายของเสียอันตราย 
(1) ก่อนการปฏิบัติหน้าที่ของผู้รับผิดชอบในสถานที่กักเก็บของเสียอันตรายต้องสวมถุงมือทัง้

สองข้างผ้าปิดปากปิดจมูกรวมถึงอุปกรณ ์ปูองกันสารเคมีอ่ืน ๆ ที่จําเป็นทุกครั้ง 
(2) ตรวจสอบของเสียอันตรายที่เก็บขนว่ามี การคัดแยกถูกต้องและบรรจุ ในภาชนะที่

เหมาะสมสําหรับของเสียแต่ละประเภท มีการติดฉลากและระบุรายละเอียดต่าง ๆ ให้
ครบถ้วนชัดเจน โดยฉลากนั้นต้องคงทนเพ่ือปูองกันการสูญหาย และไม่เสื่อมสภาพหรือ
ชํารุดได้ง่าย สําหรับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดข้อมูลบนฉลากเดิมนั้นต้องลบ
ข้อความเดิมให้หมด แล้วจึงระบุรายละเอียดของเสียอันตรายที่บรรจุใหม่หรือเอาฉลากเดิม
ออกแล้วติดฉลากใหม่ แทน 

(3) ต้องมีการบันทึกการดําเนินงานซึ่งแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับชนิดและปริมาณของเสีย
อันตรายที่รับวันเวลาและการจัดเก็บ 

 
3.7 สถานที่พักรวมของเสียอันตราย  

1) การก่อสร้างโรงเรือนต้องมีการออกแบบและใช้วัสดุให้เหมาะสม เช่น ทนไฟได้ ไม่ถูกกัดกรอ่น             
มีระบบระบายอากาศท่ีเพียงพอ เป็นต้น 

2) พ้ืนของบริเวณพักรวมของเสีย ควรมีความลาดไหลลงสู่ระบบรวบรวมน้ําเสียและมีคันกั้นเพ่ือ 
ปูองกันของเสียรั่วไหลกระจายออกไป โดยระบบรวบรวมน้ําเสียต้องมีขนาดเพียงพอที่จะกักเก็บ
น้ําเสียได ้และต้องสามารถล้างทําความสะอาด และสูบออกได้ง่ายซึ่งโดยปกติรางและบ่อรวบรวม
น้ําเสียจะต้องแห้งเสมอ เพ่ือพร้อมรับการรั่วไหลอย่างรวดเร็ว 

3) สถานที่กักเก็บของเสียอันตรายควรเป็นสถานที่ปิดเพ่ือปูองกันการฟูุงกระจายของเสียสู่ภายนอก 
มีระบบควบคุมการระบายอากาศพื้นผิวต้องทําด้วยวัสดุซึ่งทนต่อการทําลายจากของเสียที่จัดเก็บ
ของเสียประเภทกรด-ด่างที่มีความกัดกร่อนสูง เป็นต้น 

4) มีอุปกรณ์ปูองกันอัคคีภัยที่เหมาะสม จัดเก็บในสถานที่ที่สะดวกในการใช้งานและมีการติดต้ัง
สัญญาณเตือนภัย 

5) มีอุปกรณ์ปูองกันภัยส่วนบุคคลที่เหมาะสม เช่น ถุงมือปูองกันสารเคมี แว่นตานิรภัย หน้ากาก
ปูองกันสารเคมี เป็นต้น 

6) มีการติดต้ังฝักบัวและอ่างล้างตาฉุกเฉิน (Emergency shower) 



7) จัดให้มีห้องน้ําสําหรับอาบน้ําที่ล้างมือและห้องผลัดเปลี่ยนชุดทํางานที่เพียงพอเหมาะสมกับ
ผู้ปฏิบัติงาน 

8) ห้ามดื่มน้ําหรือรับประทานอาหารในขณะปฏิบัติงาน 
9) องค์ประกอบต่าง ๆ ของสถานที่พักรวมของเสียอันตราย ให้ออกแบบตามความจําเป็นของการใช้

งานและความเหมาะสม  
 
3.8 การขนส่งมูลฝอยหรือของเสียอันตรายไปบ าบัดหรือก าจัด 

ส่งไปกําจัดยังสถานที่กําจัดของเอกชนที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการตามประกาศกระทรวง 
อุตสาหกรรม เรื่อง ระบบเอกสารกํากับการขนส่งของเสียอันตราย พ.ศ.2547 ข้อกําหนดสําหรับผู้ปฏิบัติงาน 
กักเกบ็ของเสียอันตรายก่อนขนส่งไปกําจัด 

1) เพ่ือสามารถติดตามตรวจสอบการขนส่งของเสียอันตรายได้ ในการขนส่งของเสียอันตรายต้องมี
ระบบควบคุมการขนส่ง (Manifest System) ซึ่งมีเอกสารกํากับการขนส่งของเสียอันตราย แสดงการขนส่งและ
กําจัดของเสียอันตรายอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งจะแสดงข้อมูลปริมาณของเสียที่เกิดขึ้น ตั้งแต่แหล่งกําเนิด
จนถึงการบําบัดรวมทั้งข้อมูลผู้ก่อกําเนิดของเสียอันตราย ผู้ขนส่งและผู้ประกอบการสถานเก็บกักบําบัดและ
กําจัดของเสียอันตราย 

2) ต้องมีการชั่งน้ําหนักของเสียอันตรายแต่ละประเภท และมีการจัดบันทึกน้ําหนัก โดยกรอกใบกํากับ
การขนส่งในส่วนของผู้ก่อกําเนิดของเสียอันตราย และลงนามอย่างครบถ้วนทุกฉบับและมอบใบกํากับการขนส่ง
ให้ผู้ขนส่งตรวจสอบความถูกต้อง และลงนามรับของเสียอันตรายทุกฉบับ โดยผู้ก่อกําเนิดของเสียอันตรายต้อง
เก็บรักษาใบกํากับการขนส่งฉบับที่ 2 ไว้กับตนเองอย่างน้อย 3 ปี และส่งใบกํากับการขนส่งฉบับที่ 3 ให้กับ
หน่วยงานกํากับดูแลภายใน 5 วัน นับจากวันที่ลงนามและเริมขนส่งของเสียอันตราย 

3) ตรวจความเรียบร้อยของการบรรทุกของเสียก่อนออกจากสถานที่กักเก็บ เช่น ถ้ารถขนส่งเป็น
กระบะเปิดให้ใช้ผ้าใบปิดคลุมให้เรียบร้อย 

4) เมื่อผู้ประกอบการสถานที่เก็บรวบรวมบําบัดและกําจัดของเสียอันตรายตรวจสอบความถูกต้อง
พร้อมลงนามเรียบร้อย แล้วให้ผู้ประกอบการคืนใบกํากับการขนส่งฉบับที่ 6 ให้แก่ผู้ก่อกําเนิดของเสียอันตราย 
และส่งใบกํากับการขนส่งฉบับที่ 1 (ต้นฉบับ) ให้หน่วยงานกํากับดูแลภายใน 5 วันนับจากวันที่ลงนามรับของ
เสียอันตราย 
 
4. มูลฝอยรีไซเคิลหรือมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ (Recycle waste)  

ตามหมวด 1 แหงกฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป   
พ.ศ. 2560 กําหนดว่า “มูลฝอยนํากลับมาใช้ใหม่” หมายความว่ามูลฝอย
ทั่วไปที่สามารถนํากลับมาใช้ใหม่หรือนํามาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ได้                
ทางโรงพยาบาลได้จําแนกเป็นมูลฝอยรีไซเคิล (มูลฝอยนํากลับมาใช้ ใหม่) 
เช่น กระดาษ โลหะ แก้วพลาสติก ซองบรรจุยาชนิดเม็ด เป็นต้น 



การเก็บรวบรวมมูลฝอยรีไซเคิล  (มูลฝอยนํากลับมาใช้ ใหม่ ) ตามหมวด 2 แห่ งประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ.2560 ภาชนะรองรับมูลฝอยนํากลับมาใช้ใหม่ ต้องมีสีเฉพาะ
สําหรับรองรับมูลฝอยแต่ละประเภทโดยภาชนะรองรับมูลฝอย “สีเหลือง” สําหรับมูลฝอยนํากลับมาใช้ใหม่ 
ทางโรงพยาบาลจึงกําหนด ภาชนะรองรับ และถุงบรรจุมูลฝอยรีไซเคิล (มูลฝอยนํากลับมาใช้ ใหม่)                     
มีคุณลักษณะดังนี้  

1) ภาชนะรองรับมูลฝอยรีไซเคิลเป็น “สีเหลือง” ต้องทําด้วยวัสดุที่แข็งแรงปูองกันการรั่วซึมไม่เป็น
สนิม ทําความสะอาดง่าย มีฝาปิดมิดชิดปูองกันแมลงวันและสัตว์ พาหะนําโรค ขนาดของภาชนะสามารถ
รองรับปริมาณมูลฝอยได้อย่างเพียงพอเคลื่อนย้ายได้สะดวกและง่ายต่อการถ่ายหรือเทมูลฝอย หากเป็นภาชนะ
ที่จัดตัง้ไวภายในหน่วยงาน อาจมีหรือไม่มีฝาปิด ส่วนภาชนะที่จัดตั้งในบริเวณสาธารณะต้องมีฝาปิดมิดชิดไม่มี
น้ําหรือของเหลวจากมูลฝอยรีไซเคิลออกมาภายนอก  

2) ถงุบรรจุมูลฝอยรีไซเคิลเป็นถุงพลาสติก “สีเหลือง” ซึ่งถุงบรรจุต้องมีความเหนียวทนทานและไม่
ฉีกขาดง่าย ใช้วางรองด้านในของถังรองรับมูลฝอยเพ่ือปูองกันการหกเลอะ สะดวกในการรวบรวม เก็บขนมูล
ฝอย และการทําความสะอาดถังรองรับมูลฝอย  

*หมายเหตุ หากไม่สามารถจัดหาถุงบรรจุมูลฝอยตามที่กําหนดได้ อาจบรรจุถุงพลาสติกสีใสหรือสีขาว
แล้วนําไปใส่ภาชนะรองรับตามที่กฎหมายกําหนด ซึ่งภาชนะรองรับมูลฝอยรีไซเคิล (มูลฝอยนํากลับมาใช้ใหม่) 
เป็น “สีเหลือง” หรืออาจกําหนดข้อความหรือสัญลักษณ์อ่ืน ซึ่งแสดงถึงมูลฝอยประเภทนั้นไว้อย่างชัดแจ้งที่
ภาชนะรองรับมูลฝอยแทน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก 
การคัดแยกมูลฝอยแต่ละประเภท 

ประเภท 

มูลฝอย 
ติดเชื้อ 
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สี แดง) 

แกลลอน 
(สัญลักษณ์ 
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เชื้อ) 

ของเสีย 
อันตราย 

(ภาชนะบรรจ ุ
สีส้ม) 

มูลฝอยทั่วไป 
ย่อยสลายได ้

(ภาชนะบรรจุสี
เขียว) 

มูลฝอยทั่วไป 
ย่อยสลาย 

ไม่ได้ 
(ภาชนะบรรจ ุ

สีน้ าเงิน) 

มูลฝอยรีไซเคิล 
(ภาชนะบรรจ ุ

สีเหลือง) 

มูลฝอยรีไซเคิล 
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(ภาชนะบรรจ ุ
สีเหลือง) 

 

1.มูลฝอยท่ัวไป  
- เศษอาหาร, เปลือกผลไม ้

 
 

   
/ 

   

- ถุงพลาสติก     /   
-กลุ่มโฟม, กล่องนม     /   
-ลวดเย็บกระดาษ, กระดาษ 
คาร์บอน 

    /   

-เศษแก้วหรือขวดแตกที่ไม ่
ปนเปือ้นสารคัดหลังของผู้ปุวย 

      / 

2.มูลฝอยติดเชื้อ 
- เข็มทุกชนิด 

  
/ 

     

- เข็มเจาะเลือด,เข็มเย็บ  /      
- Scalp vein  /      
- Hct tube (Capillary tube)  /      
- เข็มเสียบ Set IV ที่ตัดแล้ว  /      
- สไลด์ แผ่นปิดสไลด ์  /      
- ใบมีดทุกชนิดที่ปนเปื้อนสาร 
คัดหลั่งของผู้ปุวย 

 /      

-ลวดเย็บใน Surgical staples  /      
- ขวดวัคซีนที่ทําจากเชื้อโรคที่
มีชีวิตที่หมดอายุ  

 /      

- K-wire  /      
- หลอดใส่เลือดผู้ปุวย  /      
- Disposable Instrument /       
- ผ้าก๊อซ/สําลีที่ใช้กับผู้ปุวย /       
- Disposable syringe ที่
เปื้อนเลือดหรือสารคัดหลั่ง 

/       

- Set IV ที่มีเลือดทีต่ัดเอาเข็ม 
เสียบออกแล้ว 

/       

-ช้ินเนื้อจากการผ่าตดั/รก /       
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มูลฝอยทั่วไป 
ย่อยสลายได ้

(ภาชนะบรรจุสี
เขียว) 

มูลฝอยทั่วไป 
ย่อยสลาย 

ไม่ได้ 
(ภาชนะบรรจ ุ

สีน้ าเงิน) 

มูลฝอยรีไซเคิล 
(ภาชนะบรรจ ุ

สีเหลือง) 
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ที่ต้องใส 
กล่องแข็ง 

(ภาชนะบรรจ ุ
สีเหลือง) 

 

-เลือด นํ้าหนอง นํ้าเหลือง 
ปัสสาวะอุจจาระ 

/       

- ตัวกรองฟอกเลือดและถุงใส 
น้ํายาล้างไต 

/       

- กระดาษรองก้นในขณะทําPV  /       
- Bone cement /       
- เฝือกที่เปือ้นเลือดหรือสารคดั 
หลั่งผู้ปุวย 

/       

- ถุงมือหน้าท่ีใช้ในห้องผ่าตัด /       
- ถุงมือ Disposable ที่ใช้กับ
ผู้ปุวย 

/       

- ถุงปัสสาวะ /       
- Receptal bag  /       
- พลาสเตอร์ปิดแผล /       
- สายดูดเสมหะ  /       
- สายยางเหลือจากเครื่องดูด
เสมหะ 

/       

- มูลฝอยในห้องน้ําผู้ปุวยและ
หน่วยงานท่ีบริการผู้ปุวย เช่น 
ผ้าอ้อม กระดาษชําระ 
ผ้าอนามัย 

/       

- Tube drain จากตัวผู้ปุวย /       
- สิงที่เปือ้นเสมหะ น้ําลาย 
อาเจียนของผู้ปุวย 

/       

- ไม้กวนเลือด /       
- ET tub  /       
- ถุงให้เลือดและSet ่  /       
- ถุงน้ํายา dialysis  /       
- หลอดเปุาปากทดสอบ
สมรรถภาพปอด 

/       

- O2 canular /       
- Set พ่นยา /       
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(ภาชนะบรรจุสี
เขียว) 

มูลฝอยทั่วไป 
ย่อยสลาย 

ไม่ได้ 
(ภาชนะบรรจ ุ

สีน้ าเงิน) 

มูลฝอยรีไซเคิล 
(ภาชนะบรรจ ุ
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(ภาชนะบรรจ ุ
สีเหลือง) 

 

3. ของเสียอันตราย 
- ยาหมดอาย ุ

   
/ 

    

- Sodalime absorber   /     
-ขวดยา, ampule เคมีบําบัด   /     
- ขวดและอุปกรณ์เตรียมเคมี
บําบัด 

  /     

- ขวดบรรจุ ยาฆา่เชื้อชนิดน้ํา   /     
- สารเคมี จากห้องปฏิบัติการ   /     
- สารเคมีที่มีพิษ   /     
- หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์    /     
- แบตเตอรี ่   /     
- ถ่ายไฟฉาย   /     
- กระป๋องเคมีภณัฑ์ที่เป็นพิษ   /     
- ปรอทวัดไข ้   /     

 
**หมายเหตุ 

- เทสารคัดหลังต่าง ๆ ทิ้งลงในอ่างที่หน่วยงานกําหนดซึ่งมีท่อระบายไหลไปสูโรงบําบัดน้ําเสียราดน้ํา
ตามให้อ่างสะอาด  

- เทสารคัดหลั่งใน Receptal bag ลงในระบบบ่อเกรอะ (Septic tank) ก่อนทิ้ง Receptal bag ใน
มูลฝอยติดเชื้อในรายที่ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือไม่มีเชื้อดื้อยา 

- มูลฝอยติดเชื้อที่ใส่ภาชนะแกลลอนนั้น ควรทําด้วยวัสดุที่มีความแข็งแรงทนต่อการแทงทะลุ และมี
ฝาปิดมิดชิด ภาชนะมีติดปูาย “ของมีคมติดเชื้อ” อยู่ภายใต้รูปหัวกะโหลกไขว้คู่ และมีข้อความว่า “ห้ามนํา
กลับมาใช้อีก” “ห้ามเปิด”    
 
 
 
 
 
 
 



 
การเก็บขนย้ายมูลฝอย 

 
1. พนักงานขนย้ายมูลฝอย สวมอุปกรณ์ปองกัน ได้แก่ ถุงมือยางหนา ผ้าปิดปากและจมูก ผ้ายางกัน

เปื้อน รองเท้าบู๊ท ขณะปฏิบัติงาน 
2. พนักงานขนย้ายมูลฝอยในจุดที่มีภาชนะรองรับต้ังอยู่ตามที่กําหนด 
3. ตรวจสอบการรั่ว ซึม รอยแตก ของถุงที่บรรจุมูลฝอยก่อนขนย้าย ถ้าพบว่ามีการรั่วซึมรอยแตก

ของถุงให้ใส่ถุงสีตามประเภทมูลฝอยนั้น ๆ ซ้อนแล้วมัดปากถุง 
4. ถ้ามูลฝอยติดเชื้อหล่น ให้พนักงานใช้คีมเหล็กหรือหยิบด้วยมือที่สวมถุงมือย่างหนา เก็บขยะใส่ใน

ถุงบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ และทําความสะอาดพ้ืนที่เปื้อน โดยเช็ดคราบสกปรกออกให้มากที่สุด ด้วยกระดาษหรือ
ผ้า จากนั้นทิ้งในมูลฝอยติดเชื้อแล้วทําความสะอาดด้วยน้ําและผงซักฟอก เช็ดตามด้วยผ้าสะอาด 

5. เวลาเก็บขนย้ายมูลฝอยของพนักงานภายในโรงพยาบาล (อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความ
เหมาะสม) 

- มูลฝอยทั่วไป เก็บเวลา 06.00 - 07.00 น. โดยเจ้าหน้าที่ศูนย์เคลื่อนย้าย และนําไปพักที่
โรงพักมูลฝอย เพ่ือรอให้เทศบาลนครเชียงราย นําไปกําจัดทุกวัน 

- มูลฝอยติดเชื้อ เก็บเวลา 06.00 - 07.00 น. โดยเจ้าหน้าที่ศูนย์เคลื่อนย้าย และนําไปพักที่
โรงพักมูลฝอยติดเชื้อ เพ่ือให้บริษัทเอกชนกําจัดทุกวัน  

- มูลฝอยอันตราย เก็บเวลา 06.00 - 07.00 น. โดยเจ้าหน้าที่ศูนย์เคลื่อนย้าย และนําไปพัก
ทีโ่รงพักมูลฝอยอันตราย เพ่ือให้บริษัทเอกชนกําจัดทุกเดือน 

6. เทคนิคการขนย้าย ให้มัดปากถุงมูลฝอยด้วยเชือกให้แน่น เมื่อปริมาณมูลฝอยไม่เกินสองในสาม
ส่วนของภาชนะบรรจุ และตรวจสอบการรั่วซึมนําไปวางไว้ในภาชนะรองงรับในบริเวณที่พักมูลฝอยรอการขน
ย้ายทีก่ําหนดไว้ 

มูลฝอยทั่วไป, มูลฝอยติดเชื้อ (ไม่มีคม), มูลฝอยอันตราย การขนย้ายให้จับถุงบริเวณที่มัด ยกให้จับ
ถุงบริเวณท่ีมัด และยกให้ห่างจากตัวพอควร ไมอุ้่มลาก หรือโยนถุงท่ีบรรจุมูลฝอยใส่รถขนย้าย 

**หมายเหตุ ถุงที่บรรจุมูลฝอยในห้องน้ําผู้ปุวยและเจ้าหน้าที่ใช้ถุงสีดํา 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


