


ค ำแนะน ำกำรจัดกำรมูลฝอยติดเชื้อส ำหรับสถำนพยำบำลและห้องปฏิบัติกำรเชื้ออันตรำย 
ในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) 

-------------------------------------- 
ส ำนักอนำมัยสิ่งแวดล้อม กรมอนำมัย 

 

  สืบเนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ได้เกิดขึ้น             
ในหลำยพ้ืนที่ทั่วประเทศ และมีจ ำนวนผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) เพ่ิมขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง 
ก่อให้เกิดมูลฝอยติดเชื้อจ ำนวนมำกจำกกิจกรรมกำรรักษำพยำบำลและตรวจวินิจฉัยทำงกำรแพทย์               
ในสถำนพยำบำล ห้องปฏิบัติกำรเชื้ออันตรำย รวมถึงสถำนพยำบำลชั่วครำวที่อำจมีกำรจัดตั้งขึ้น มูลฝอยติดเชื้อ
ที่เกิดขึ้นจำกกำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) จ ำเป็นต้องได้รับกำรจัดกำรอย่ำงถูกต้อง
และมีประสิทธิภำพ เพ่ือลดและป้องกันกำรแพร่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) รวมถึง                  
เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้องและประชำชนมีควำมปลอดภัย จึงมีค ำแนะน ำในกำรจัดกำรมูลฝอยติดเชื้อใน
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ส ำหรับสถำนพยำบำลและ
ห้องปฏิบัติกำรเชื้ออันตรำย ดังนี้ 
 

1. ผู้บริหำรสถำนพยำบำลและห้องปฏิบัติกำรเชื้ออันตรำย ต้องควบคุมก ำกับกำรจัดกำรมูลฝอยติดเชื้อ
เพื่อใหไ้ด้รับกำรจัดกำรอย่ำงถูกต้อง โดยค ำนึงถึงมำตรกำรป้องกันกำรแพร่ของเชื้อโรคและควำมปลอดภัย
ของผูป้ฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้องและประชำชน ดังนี้ 

 1.1 ก ำหนดมำตรกำรและแนวทำงปฏิบัติในกำรจัดกำรมูลฝอยติดเชื้อ COVID-19 ตั้งแต่                           
กำรคัดแยก กำรเก็บรวบรวม กำรเก็บขน และกำรก ำจัดมูลฝอยติดเชื้อ COVID-19 ที่เกิดขึ้นในควำมรับผิดชอบ
ของหน่วยงำน 
  (1) วำงแผนกำรเคลื่อนย้ำย เส้นทำงกำรเคลื่อนย้ำย ก ำหนดวันเวลำ และผู้รับผิดชอบ            
ในกำรเก็บรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อที่ชัดเจน 
  (2) แยกจัดกำรมูลฝอยติดเชื้อ COVID-19 ออกจำกมูลฝอยติดเชื้อทั่วไป โดยจัดให้มีภำชนะรองรับ 
รถเข็นส ำหรับเก็บรวบรวม และที่ พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ COVID-19 แยกออกจำกมูลฝอยติดเชื้อปกติ                            
ทั้งนี้ ต้องเก็บรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อ COVID-19 ที่เกิดขึ้นภำยในหน่วยงำนไปเก็บพักในที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อทุกวัน  
  (3) กรณีที่มีกำรก ำจัดมูลฝอยติดเชื้อภำยในหน่วยงำน ต้องควบคุมก ำกับกระบวนกำรก ำจัด         
ให้เป็นไปตำมกฎกระทรวงว่ำด้วยกำรก ำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 โดยเคร่งครัด  และให้ด ำเนินกำรก ำจัด
มูลฝอยติดเชื้อ COVID-19 ที่เกิดขึ้นภำยในหน่วยงำนทุกวัน 
  (4) กรณทีีใ่ห้องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงำนอ่ืนด ำเนินกำรเก็บขน และก ำจัดมูลฝอยติดเชื้อ
ภำยนอกหน่วยงำน ควรพิจำรณำระยะทำงในกำรขนส่งมูลฝอยติดเชื้อไปยังสถำนที่ก ำจัดไม่เกิน 150 กิโลเมตร         
เป็นล ำดับแรก และต้องควบคุมก ำกับกำรเก็บขน และก ำจัดมูลฝอยติดเชื้อให้เป็นไปตำมกฎกระทรวง             
ว่ำด้วยกำรก ำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 โดยเคร่งครัด รวมทั้งบันทึกข้อมูลลงในระบบก ำกับกำรขนส่ง       
มูลฝอยติดเชื้อทุกครั้ง (http://envmanifest.anamai.moph.go.th/) เพ่ือป้องกันปัญหำที่อำจเกิดขึ้นและ
สร้ำงควำมเชื่อม่ันว่ำมูลฝอยติดเชื้อได้รับกำรก ำจัดอย่ำงถูกต้อง 
  (5) ควบคุมก ำกับกำรคัดแยก เก็บรวบรวม เคลื่อนย้ำย และเก็บพักในที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ
โดยค ำนึงถึงควำมปลอดภัยและกำรป้องกันกำรแพร่กระจำยของเชื้อโรค ทั้งนี้ใหเ้ป็นไปตำมกฎกระทรวงว่ำด้วย
กำรก ำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 โดยเคร่งครัด 

http://envmanifest.anamai.moph.go.th/
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  (6) กำรเตรียมกำรรองรับกรณีที่มีเหตุวิกฤตกำรจัดกำรมูลฝอยติดเชื้อ COVID-19 ของประเทศ 
กรมอนำมัยขอควำมร่วมมือในกำรวำงแผนส ำรองและจัดเตรียมควำมพร้อมของทรัพยำกร ทั้งด้ำนบุคลำกร 
ยำนพำหนะ เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องให้สำมำรถรองรับกำรจัดกำรมูลฝอยติดเชื้ออย่ำงเต็มศักยภำพ         
ทั้งนี้  ขอให้ประสำนและติดตำมข้อมูลจำกส ำนักอนำมัยสิ่งแวดล้อม กรมอนำมัย กระทรวงสำธำรณสุข                  
โทรศัพท ์02 590 4128 หรือ 081 626 4111 (นำยประโชติ กรำบกรำน หวัหน้ำกลุ่มพัฒนำกำรสุขำภิบำล) 
  1.2 ก ำหนดมำตรกำรและแนวทำงปฏิบัติเพื่อป้องกันกำรแพร่กระจำยของเชื้อโรคและ          
ควำมปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงำนเก็บรวบรวม หรือก ำจัดมูลฝอยติดเชื้อ COVID-19 

 (1) จัดให้มีกำรคัดกรองเบื้องต้น โดยสังเกตอำกำรของผู้ปฏิบัติงำน หรือกำรตรวจวัดอุณหภูมิ
ร่ำงกำย รวมถึงเฝ้ำระวังและติดตำมอำกำรป่วยระหว่ำงปฏิบัติงำน หำกพบผู้ปฏิบัติงำนมีอำกำรเจ็บป่วย        
เช่น มีไข้ ไอ จำม มีน้ ำมูก หรือเหนื่อยหอบ ให้หยุดปฏิบัติงำนและพบแพทย์ทันที 

 (2) จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ ์และสิ่งของทีจ่ ำเป็นส ำหรับกำรจัดกำรมูลฝอยติดเชื้อ COVID-19 
 - ภำชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ (ถุงแดง) ภำชนะรองรับมูลฝอยติดเชื้อ (ถังแดง) และ

รถเข็นส ำหรับเก็บรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อ ทั้งนีใ้ห้เป็นไปตำมมำตรฐำนที่กฎหมำยก ำหนด 
  - อุปกรณ์ป้องกันอันตรำยส่วนบุคคลที่เหมำะสมและเพียงพอส ำหรับผู้ปฏิบัติงำน ได้แก่     
หมวกคลุมผม (Hood) เสื้อคลุมแขนยำวกันน้ ำ (Gown) ผ้ำยำงกันเปื้อน (Apron) หน้ำกำก (Surgical mask/N95) 
ถุงมือยำงหนำ (Heavy gloves) รองเท้ำพ้ืนยำงหุ้มแข้ง (Boots) แว่นป้องกันตำ (Goggles) หรือกระจัง         
กันใบหน้ำ (Face shield) รวมทั้งต้องก ำชับให้ผู้ปฏิบัติงำนสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรำยส่วนบุคคล              
ขณะปฏิบัติงำนอย่ำงเคร่งครัด 
  - อุปกรณ์ท ำควำมสะอำด สำรท ำควำมสะอำด และสำรฆ่ำเชื้อ ส ำหรับท ำควำมสะอำด
วัสดุ อุปกรณ์ รถเข็นส ำหรับเก็บรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อ และอุปกรณ์ป้องกันอันตรำยส่วนบุคคลให้เพียงพอ 
เช่น ผงซักฟอก น้ ำยำที่มีส่วนประกอบของคลอรีนหรือสำรโซเดียมไฮโปคลอไรท์ที่ควำมเข้มข้น 1,000 และ 
5,000 ppm หรือแอลกอฮอล์ 70% เป็นต้น ทั้งนี้กำรเลือกควำมเข้มข้นของสำรฆ่ำเชื้อขึ้นอยู่กับกำรใช้งำน  
และพ้ืนผิวของวัสดุอุปกรณ์ที่จะท ำควำมสะอำด และต้องจัดสถำนที่ท ำควำมสะอำดวัสดุอุปกรณ์เก็บรวบรวม     
มูลฝอยติดเชื้อ โดยน้ ำเสียที่เกิดขึ้นจำกกำรท ำควำมสะอำดต้องเข้ำสู่ระบบบ ำบัดน้ ำเสีย 
  - จัดให้มีสถำนที่ท ำควำมสะอำดร่ำงกำย ล้ำงมือ พร้อมสบู่ที่พร้อมใช้งำนตลอดเวลำ 
และอำจจัดให้มีจุดบริกำรเจลแอลกอฮอล์ส ำหรับท ำควำมสะอำดมือไว้ในบริเวณพ้ืนเสี่ยงหรือพ้ืนที่มีกำรใช้งำน
ร่วมกัน 

(3) กำรเก็บรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อ COVID-19 ให้เก็บรวบรวมใส่ภำชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ   
(ถุงแดง) 2 ชั้น โดยถุงชั้นแรกที่สัมผัสมูลฝอยติดเชื้อให้มัดปำกถุงด้วยเชือกให้แน่น แล้วฉีดพ่นด้วยสำรฆ่ำเชื้อ 
(สำรโซเดียมไฮโปคลอไรท์ที่ควำมเข้มข้น 5,000 ppm หรือแอลกอฮอล์ 70%) บริเวณปำกถุง แล้วซ้อนด้วย   
ถุงอีก 1 ชั้น มัดปำกถุงชั้นนอกด้วยเชือกให้แน่นและฉีดพ่นด้วยสำรฆ่ำเชื้ออีกครั้ง จำกนั้นเคลื่อนย้ำยไปพักยัง   
ที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อที่จัดไว้เฉพำะ เพ่ือรอกำรก ำจัดต่อไป 

(4) ควบคุมก ำกับกำรปฏิบัติงำนของผู้ปฏิบัติงำนเก็บรวบรวม หรือก ำจัดมูลฝอยติดเชื้อ              
ให้ปฏิบัติงำนโดยค ำนึงถึงควำมปลอดภัย และต้องปฏิบัติตำมค ำแนะน ำส ำหรับผู้ปฏิบัติงำนโดยเคร่งครัด 

(5) จัดให้มีกำรสื่อสำรประชำสัมพันธ์ เพ่ือสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจแก่ผู้ปฏิบัติงำน เช่น 
ค ำแนะน ำส ำหรับผู้ปฏิบัติงำนมูลฝอยติดเชื้อ หลักควำมปลอดภัยในกำรปฏิบัติงำน วิธีกำรสวมใส่อุปกรณ์
ป้องกันอันตรำยส่วนบุคคล สุขอนำมัยส่วนบุคคลในกำรป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) 
เป็นต้น 
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2. ค ำแนะน ำส ำหรับผู้ปฏิบัติงำนเก็บรวบรวม หรือก ำจัดมูลฝอยติดเชื้อ COVID-19 ในหน่วยงำน 
2.1 ก่อนปฏิบัติงำน 

(1) กรณีผู้ปฏิบัติงำนมีอำกำรเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จำม มีน้ ำมูก หรือเหนื่อยหอบ ให้หยุดปฏิบัติงำน 
โดยแจ้งหัวหน้ำงำนและพบแพทย์ทันที  

(2) สวมชุดอุปกรณ์ป้องกันอันตรำยส่วนบุคคลตำมประเภทที่ก ำหนดอย่ำงเหมำะสม     
ตลอดระยะเวลำที่ปฏิบัติงำน ทั้งนี้ให้ปฏิบัติตำมมำตรกำรและค ำแนะน ำของหัวหน้ำงำนอย่ำงเคร่งครัด                
โดยมีขั้นตอนตำมล ำดับ ดังนี้ 

1) ถอดเครื่องประดับทุกชนิดก่อนสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรำยส่วนบุคคลทุกครั้ง  
2) ล้ำงมือด้วยน้ ำและสบู่  
3) สวมเสื้อคลุมแขนยำวกันน้ ำ ผ้ำยำงกันเปื้อน และรองเท้ำพ้ืนยำงหุ้มแข้ง แล้วล้ำงมือ

ด้วยน้ ำและสบู่ 
4) สวมหน้ำกำก แว่นป้องกันตำ กระจังกันใบหน้ำ และหมวกคลุมผม แล้วล้ำงมือด้วยน้ ำ

และสบู่ 
5) สวมถุงมือยำงหนำ พร้อมทั้งตรวจดูว่ำมีรอยฉีกขำดหรือไม่ เมื่อพบว่ำถุงมือฉีกขำด      

มีรูรั่ว ให้ถอดถุงมือคูเ่ดิมออก ล้ำงมือให้สะอำดแล้วสวมถุงมือคูใ่หม่  
2.2 ขณะปฏิบัติงำน  

(1) ปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนส ำหรับผู้ปฏิบัติงำนมูลฝอยติดเชื้อโดยเคร่งครัด         
ด้วยควำมรอบคอบและระมัดระวัง เป็นพิเศษ ทั้ งนี้  ขอให้ค ำนึงถึงควำมปลอดภัยและกำรป้องกัน                 
กำรแพร่กระจำยของเชื้อโรคเป็นส ำคัญ 

(2) ห้ำมโยน ลำก หรือกระท ำด้วยวิธีกำรใดที่อำจท ำให้ภำชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ COVID-19 
แตก รั่ว หรือเสียหำย ทั้งนี้ควรเลือกใช้อุปกรณ์เก็บรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อที่สำมำรถลดกำรสัมผัสกับ                
ภำชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อโดยตรง 

(3) หำกถุงมือช ำรุดเสียหำย มีรอยรั่ ว  ให้ เปลี่ยนถุงมือคู่ ใหม่ทันที  กำรถอดถุงมือ                
ควรระมัดระวังไม่ให้มือไปสัมผัสด้ำนนอกของถุงมือ ล้ำงมือให้สะอำดด้วยน้ ำและสบู่ก่อนใส่ถุงมือคู่ใหม่ 

(4) ล้ำงมือให้สะอำดทุกครั้งภำยหลังปฏิบัติงำนแต่ละรอบ หลีกเลี่ยงกำรใช้มือสัมผัสใบหน้ำ        
ตำ ปำก จมูก และไม่ควรพูดคุยกันระหว่ำงปฏิบัติงำนหำกไม่จ ำเป็น 

2.3 หลังปฏิบัติงำน  
(1) เมื่อเสร็จสิ้นกำรปฏิบัติงำนแล้ว ถอดอุปกรณ์ป้องกันอันตรำยส่วนบุคคลตำมล ำดับ ดังนี้      

ถุงมือยำงหนำ รองเท้ำพ้ืนยำงหุ้มแข้ง ผ้ำยำงกันเปื้อน เสื้อคลุมแขนยำวกันน้ ำ กระจังกันใบหน้ำ แว่นป้องกันตำ 
หมวกคลุมผม และหน้ำกำก ล้ำงมือให้สะอำดด้วยน้ ำและสบู่ทุกครั้งที่ถอดอุปกรณ์ป้องกันร่ำงกำยแต่ละชนิด 
อุปกรณ์ป้องกันอันตรำยส่วนบุคคลชนิดใช้ครั้งเดียวให้ทิ้งในถังมูลฝอยติดเชื้อ 

(2) อุปกรณ์ป้องกันอันตรำยส่วนบุคคลที่สำมำรถน ำกลับมำใช้ใหม่ได้ ได้แก่ แว่นป้องกันตำ      
กระจังใบหน้ำ รองเท้ำพ้ืนยำงหุ้มแข้ง ผ้ำยำงกันเปื้อน ให้ท ำควำมสะอำดโดยแช่ด้วยสำรโซเดียมไฮโปคลอไรท์           
ที่มีควำมเข้มข้น 1,000 ppm นำน 30 นำท ีล้ำงและตำกแดดให้แห้ง แล้วเช็ดซ้ ำด้วยแอลกอฮอล์ 70%  

(3) ช ำระล้ำงร่ำงกำยให้สะอำด เปลี่ยนเสื้อผ้ำก่อนออกจำกพ้ืนที่ปฏิบัติงำนหรือก่อนกลับบ้ำน 
 

--------------------------------------------------------------------- 
วันที่ 8 เมษำยน 2563 
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เอกสำรประกอบ 
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1. คู่มือผู้ปฏิบัติงำนส ำหรับผู้ปฏิบัติงำนมูลฝอยติดเชื้อ 
 

 
ลิงค์ส ำหรับดำวน์โหลด: http://env.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=542 

 
2. วิดีทัศน์เรื่องกำรจัดกำรมูลฝอยติดเชื้อส ำหรับผู้ปฏิบัติงำน  
 

 
ลิงค์ส ำหรับดำวน์โหลด: https://www.youtube.com/watch?v=gKZT1RMGuDg&feature=youtu.be 

http://env.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=542
https://www.youtube.com/watch?v=gKZT1RMGuDg&feature=youtu.be
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-------------------------------------- 
ส ำนักอนำมัยสิ่งแวดล้อม กรมอนำมัย 

 

 สืบเนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ได้เกิดขึ้น             
ในหลำยพ้ืนที่ทั่วประเทศ และมีจ ำนวนผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) เพ่ิมขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง 
ก่อให้เกิดมูลฝอยติดเชื้อจ ำนวนมำกจำกกิจกรรมกำรรักษำพยำบำลและตรวจวินิจฉัยทำงกำรแพทย์               
ในสถำนพยำบำล ห้องปฏิบัติกำรเชื้ออันตรำย รวมถึงสถำนพยำบำลชั่วครำวที่อำจมีกำรจัดตั้งขึ้น มูลฝอยติดเชื้อ
ที่เกิดขึ้นจำกกำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) จ ำเป็นต้องได้รับกำรจัดกำรอย่ำงถูกต้อง
และมีประสิทธิภำพ เพ่ือลดและป้องกันกำรแพร่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) รวมถึง                  
เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้องและประชำชนมีควำมปลอดภัย จึงมีค ำแนะน ำในกำรจัดกำรมูลฝอยติดเชื้อ      
ในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ส ำหรับผู้รับเก็บ ขนมูลฝอยติดเชื้อ 
ดังนี้ 
 

1. ผู้รับเก็บ ขนมูลฝอยติดเชื้อ ต้องควบคุมก ำกับกำรให้บริกำรเก็บ ขนมูลฝอยติดเชื้อ เพื่อใหมู้ลฝอยติดเชื้อ
ได้รับกำรเก็บ ขนไปก ำจัดอย่ำงถูกต้อง โดยค ำนึงถึงมำตรกำรป้องกันกำรแพร่ของเชื้อโรคและควำมปลอดภัย
ของผู้ปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้องและประชำชน ดังนี้ 

 1.1 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
(1) ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมกฎกระทรวงว่ำด้วยกำรก ำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 และปฏิบัติ

ตำมข้อก ำหนดของสถำนพยำบำลและห้องปฏิบัติกำรเชื้ออันตรำย หรือผู้ว่ำจ้ำงโดยเคร่งครัด 
(2) วำงแผนกำรเก็บ ขนมูลฝอยติดเชื้อ เส้นทำงกำรเก็บขน ก ำหนดวันเวลำ และผู้รับผิดชอบ

ในกำรเก็บ ขนมูลฝอยติดเชื้อที่ชัดเจน ควรหลีกเลี่ยงเส้นทำงกำรเก็บ ขนมูลฝอยติดเชื้อที่ผ่ำนแหล่งชุมชนและ
ในชั่วโมงเร่งด่วน 

(3) จัดเตรียมก ำลังคน ยำนพำหนะ วัสดุ และอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อกำรให้บริกำร               
โดยจัดเตรียมยำนพำหนะที่ใช้ในกำรเก็บ ขนมูลฝอยติดเชื้อให้ได้มำตรฐำนตำมที่กฎหมำยก ำหนด ตรวจสภำพ
ยำนพำหนะให้พร้อมใช้งำนได้ตลอดเวลำ 

(4) จัดให้มีภำชนะรองรับมูลฝอยติดเชื้อ COVID-19 แยกเป็นกำรเฉพำะ หรือจัดพื้นท่ีภำยใน
ยำนพำหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ เพ่ือแยกมูลฝอยติดเชื้อ COVID-19 ออกจำกมูลฝอยติดเชื้อปกติ 

(5) ควบคุมก ำกับผู้ปฏิบัติงำนให้ท ำกำรเก็บ ขนมูลฝอยติดเชื้อ COVID-19 ด้วยควำมรอบคอบ   
และระมัดระวัง ทั้งนี้ ห้ำมโยน ลำก หรือกระท ำด้วยวิธีกำรใดที่อำจท ำให้ภำชนะบรรจุหรือภำชนะรองรับ                
มูลฝอยติดเชื้อ แตก รั่ว เสียหำย หรือตกหล่นระหว่ำงกำรเก็บ ขนมูลฝอยติดเชื้อ และหำกจ ำเป็นควรเลือกใช้
อุปกรณเ์ก็บรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อที่สำมำรถลดกำรสัมผัสกับภำชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อโดยตรง 

(6) จัดให้มีสถำนที่ท ำควำมสะอำดร่ำงกำย ล้ำงมือ พร้อมสบู่ที่พร้อมใช้งำนตลอดเวลำ     
และจัดให้มีจุดบริกำรเจลแอลกอฮอล์ส ำหรับท ำควำมสะอำดมือไว้ประจ ำยำนพำหนะ หรือในบริเวณพ้ืนเสี่ยง
หรือพ้ืนที่มีกำรใช้งำนร่วมกัน 

(7) จัดให้มีมำตรกำรท ำควำมสะอำดและฆ่ำเชื้อโรคภำชนะรองรับมูลฝอยติด เชื้อ 
ยำนพำหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ และอุปกรณ์เก็บ ขนมูลฝอยติดเชื้อทุกวันหลังเสร็จสิ้นกำรปฏิบัติงำน            
โดยจัดเตรียมอุปกรณ์ท ำควำมสะอำด สำรท ำควำมสะอำด และสำรฆ่ำเชื้อ ส ำหรับท ำควำมสะอำดวัสดุ อุปกรณ์       
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ส ำหรับเก็บ ขนมูลฝอยติดเชื้อ และอุปกรณ์ป้องกันอันตรำยส่วนบุคคลให้เพียงพอ เช่น ผงซักฟอก น้ ำยำที่มี
ส่วนประกอบของคลอรีนหรือสำรโซเดียมไฮโปคลอไรท์ที่ควำมเข้มข้น 1,000 และ 5,000 ppm หรือแอลกอฮอล์ 
70% เป็นต้น ทั้งนี้กำรเลือกควำมเข้มข้นของสำรฆ่ำเชื้อขึ้นอยู่กับกำรใช้งำนและพ้ืนผิวของวัสดุอุปกรณ์ที่จะ       
ท ำควำมสะอำด และต้องจัดสถำนที่ท ำควำมสะอำดวัสดุ อุปกรณ์ในกำรเก็บ ขนมูลฝอยติดเชื้อ โดยน้ ำเสียที่เกิดขึ้น
จำกกำรท ำควำมสะอำดต้องเข้ำสู่ระบบบ ำบัดน้ ำเสีย 

(8) กำรเตรียมกำรรองรับกรณีที่มีเหตุวิกฤตกำรจัดกำรมูลฝอยติดเชื้อ COVID-19 ของประเทศ 
กรมอนำมัยขอควำมร่วมมือในกำรวำงแผนส ำรองและจัดเตรียมควำมพร้อมของทรัพยำกร ทั้งด้ำนบุคลำกร 
ยำนพำหนะ เครื่องมือ และอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องให้สำมำรถรองรับกำรให้บริกำรเก็บ ขนมูลฝอยติดเชื้ออย่ำงเต็มศักยภำพ         
ทั้งนี้  ขอให้ประสำนและติดตำมข้อมูลจำกส ำนักอนำมัยสิ่งแวดล้อม กรมอนำมัย กระทรวงสำธำรณสุข                   
โทรศัพท์ 02 590 4128 หรือ 081 626 4111 (นำยประโชติ กรำบกรำน หวัหน้ำกลุ่มพัฒนำกำรสุขำภิบำล) 

1.2 ด้ำนกำรดูแลผู้ปฏิบัติงำน 
(1) จัดให้มีกำรคัดกรองเบื้องต้น โดยสังเกตอำกำรของผู้ปฏิบัติงำน หรือกำรตรวจวัดอุณหภูมิ

ร่ำงกำย รวมถึงเฝ้ำระวังและติดตำมอำกำรป่วยระหว่ำงปฏิบัติงำน หำกพบผู้ปฏิบัติงำนมีอำกำรเจ็บป่วย        
เช่น มีไข้ ไอ จำม มีน้ ำมูก หรือเหนื่อยหอบ ให้หยุดปฏิบัติงำนและพบแพทย์ทันที 

(2) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรำยส่วนบุคคลที่เหมำะสมและเพียงพอส ำหรับผู้ปฏิบัติงำน 
ได้แก่ หมวกคลุมผม (Hood) เสื้อคลุมแขนยำวกันน้ ำ (Gown) ผ้ำยำงกันเปื้อน (Apron) หน้ำกำก (Surgical mask/N95) 
ถุงมือยำงหนำ (Heavy gloves) รองเท้ำพ้ืนยำงหุ้มแข้ง (Boots) แว่นป้องกันตำ (Goggles) หรือกระจัง         
กันใบหน้ำ (Face shield) รวมทั้งต้องก ำชับให้ผู้ปฏิบัติงำนสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรำยส่วนบุคคล              
ขณะปฏิบัติงำนอย่ำงเคร่งครัด 

(3) ควบคุมก ำกับกำรเก็บ ขนมูลฝอยติดเชื้อให้ได้มำตรฐำนตำมที่กฎหมำยก ำหนดและ    
หลักควำมปลอดภัย ไม่จอดพักหรือท ำกิจกรรมอ่ืนใดระหว่ำงกำรขนส่งโดยไม่จ ำเป็น ทั้งนี้ ให้ขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ         
ไปยังสถำนที่ก ำจัดมูลฝอยติดเชื้อภำยในระยะเวลำ 48 ชั่วโมง และบันทึกข้อมูลในระบบก ำกับกำรขนส่ง        
มูลฝอยติดเชื้อทุกครั้ง เพ่ือป้องกันปัญหำที่อำจเกิดขึ้นและสร้ำงควำมเชื่อมั่นว่ำมูลฝอยติดเชื้อได้รับกำรก ำจัด
อย่ำงถูกต้อง 

(4) จัดให้มีกำรสื่อสำรประชำสัมพันธ์ เพ่ือสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจแก่ผู้ปฏิบัติงำน เช่น 
ค ำแนะน ำส ำหรับผู้ปฏิบัติงำนมูลฝอยติดเชื้อ หลักควำมปลอดภัยในกำรปฏิบัติงำน วิธีกำรสวมใส่อุปกรณ์
ป้องกันอันตรำยส่วนบุคคล สุขอนำมัยส่วนบุคคลในกำรป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) 
เป็นต้น 
 2. ค ำแนะน ำส ำหรับผู้ปฏิบัติงำนเก็บ ขนมูลฝอยติดเชื้อ เพื่อให้ปฏิบัติงำนโดยค ำนึงถึงควำมปลอดภัย
และกำรป้องกันกำรแพร่ของเชื้อโรค ดังนี้ 

2.1 ก่อนปฏิบัติงำน 
(1) กรณีผู้ปฏิบัติงำนมีอำกำรเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จำม มีน้ ำมูก หรือเหนื่อยหอบ ให้หยุดปฏิบัติงำน 

โดยแจ้งหัวหน้ำงำนและพบแพทย์ทันที  
(2) ตรวจสอบยำนพำหนะ อุปกรณ ์และเครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บ ขนมูลฝอยติดเชื้อให้พร้อม      

ใช้งำนทุกครั้ง ก่อนกำรออกให้บริกำรเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อ  
(3) สวมชุดอุปกรณ์ป้องกันอันตรำยส่วนบุคคลตำมประเภทที่ก ำหนดอย่ำงเหมำะสม      

ตลอดระยะเวลำที่ปฏิบัติงำน ทั้งนี้ให้ปฏิบัติตำมมำตรกำรและค ำแนะน ำของหัวหน้ำงำนอย่ำงเคร่งครัด                 
โดยมีขั้นตอนตำมล ำดับ ดังนี้ 
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1) ถอดเครื่องประดับทุกชนิดก่อนสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรำยส่วนบุคคลทุกครั้ง  
2) ล้ำงมือด้วยน้ ำและสบู่  
3) สวมเสื้อคลุมแขนยำวกันน้ ำ ผ้ำยำงกันเปื้อน และรองเท้ำพ้ืนยำงหุ้มแข้ง แล้วล้ำงมือ

ด้วยน้ ำและสบู่ 
4) สวมหน้ำกำก แว่นป้องกันตำ กระจังกันใบหน้ำ และหมวกคลุมผม แล้วล้ำงมือด้วยน้ ำ

และสบู่ 
5) สวมถุงมือยำงหนำ พร้อมทั้งตรวจดูว่ำมีรอยฉีกขำดหรือไม่ เมื่อพบว่ำถุงมือฉีกขำด      

มีรูรั่ว ให้ถอดถุงมือคู่เดิมออก ล้ำงมือให้สะอำดแล้วสวมถุงมือคู่ใหม่  
2.2 ขณะปฏิบัติงำน  

(1) ปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนส ำหรับผู้ปฏิบัติงำนมูลฝอยติดเชื้อโดยเคร่งครัด         
ด้วยควำมรอบคอบและระมัดระวังเป็นพิเศษ ทั้ งนี้  ขอให้ค ำนึงถึงควำมปลอดภัยและกำรป้องกัน                 
กำรแพร่กระจำยของเชื้อโรคเป็นส ำคัญ 

(2) ผู้ขับขี่ยำนพำหนะขนมูลฝอยติดเชื้อและผู้ปฏิบัติงำนประจ ำยำนพำหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ
ต้องปฏิบัติงำนด้วยควำมรอบคอบและระมัดระวัง ห้ำมโยน ลำก หรือกระท ำด้วยวิธีกำรใดที่อำจท ำให้                  
ภำชนะบรรจุหรือภำชนะรองรับมูลฝอยติดเชื้อแตก รั่ว เสียหำย หรือตกหล่นในระหว่ำงกำรเก็บ ขนมูลฝอยติดเชื้อ                      
ทั้งนี้ ควรเลือกใช้อุปกรณ์เก็บรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อที่สำมำรถลดกำรสัมผัสกับภำชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อโดยตรง 

(3) หำกถุงมือช ำรุดเสียหำย มีรอยรั่ ว  ให้ เปลี่ยนถุงมือคู่ ใหม่ทันที  กำรถอดถุงมือ              
ควรระมัดระวังไม่ให้มือไปสัมผัสด้ำนนอกของถุงมือ ล้ำงมือให้สะอำดด้วยน้ ำและสบู่ก่อนใส่ถุงมือคู่ใหม่ 

(4) ผู้ขับขี่ยำนพำหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ ต้องขับขี่ด้วยควำมระมัดระวัง ไม่จอดพักหรือ       
ท ำกิจกรรมอ่ืนใดระหว่ำงกำรเก็บ ขนมูลฝอยติดเชื้อโดยไม่จ ำเป็น 

(5) ท ำควำมสะอำดยำนพำหนะที่ใช้ในกำรเก็บ ขนมูลฝอยติดเชื้อ อุปกรณ์ และเครื่องมือ    
ที่ใช้ในกำรเก็บ ขนมูลฝอยติดเชื้อด้วยสำรโซเดียมไฮโปคลอไรท์ที่ควำมเข้มข้น 5,000 ppm (0.5%) หรือฉีดพ่น
ด้วยแอลกอฮอล์ 70% ทิ้งไว้นำน 30 นำที จำกนั้นล้ำงท ำควำมสะอำดด้วยสำรท ำควำมสะอำด แล้วผึ่งให้แห้ง 

(6) ล้ำงมือให้สะอำดทุกครั้งภำยหลังปฏิบัติงำนแต่ละรอบ หลีกเลี่ยงกำรใช้มือสัมผัสใบหน้ำ        
ตำ ปำก จมูก และไม่ควรพูดคุยกันระหว่ำงปฏิบัติงำนหำกไม่จ ำเป็น 

2.3 หลังปฏิบัติงำน  
(1) เมื่อเสร็จสิ้นกำรปฏิบัติงำนแล้ว ถอดอุปกรณ์ป้องกันอันตรำยส่วนบุคคลตำมล ำดับ ดังนี้      

ถุงมือยำงหนำ รองเท้ำพ้ืนยำงหุ้มแข้ง ผ้ำยำงกันเปื้อน เสื้อคลุมแขนยำวกันน้ ำ กระจังกันใบหน้ำ แว่นป้องกันตำ 
หมวกคลุมผม และหน้ำกำก ล้ำงมือให้สะอำดด้วยน้ ำและสบู่ทุกครั้งที่ถอดอุปกรณ์ป้องกันร่ำงกำยแต่ละชนิด 
อุปกรณ์ป้องกันอันตรำยส่วนบุคคลชนิดใช้ครั้งเดียวให้ทิ้งในถังมูลฝอยติดเชื้อ 

(2) อุปกรณ์ป้องกันอันตรำยส่วนบุคคลที่สำมำรถน ำกลับมำใช้ใหม่ได้ ได้แก่ แว่นป้องกันตำ      
กระจังใบหน้ำ รองเท้ำพ้ืนยำงหุ้มแข้ง ผ้ำยำงกันเปื้อน ให้ท ำควำมสะอำดโดยแช่ด้วยสำรโซเดียมไฮโปคลอไรท์           
ที่มีควำมเข้มข้น 1,000 ppm นำน 30 นำที ล้ำงและตำกแดดให้แห้ง แล้วเช็ดซ้ ำด้วยแอลกอฮอล์ 70%  

(3) ช ำระล้ำงร่ำงกำยให้สะอำด เปลี่ยนเสื้อผ้ำก่อนออกจำกพ้ืนที่ปฏิบัติงำนหรือก่อนกลับบ้ำน 
 

---------------------------------------------------------------------- 
 

วันที่ 8 เมษำยน 2563 
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เอกสำรประกอบ 
ค ำแนะน ำกำรจัดกำรมูลฝอยติดเชื้อส ำหรับผู้รับเก็บ ขนมูลฝอยติดเชื้อ  

ในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) 
 

1. คู่มือผู้ปฏิบัติงำนส ำหรับผู้ปฏิบัติงำนมูลฝอยติดเชื้อ 
 

 
ลิงค์ส ำหรับดำวน์โหลด: http://env.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=542 

 
2. วิดีทัศน์เรื่องกำรจัดกำรมูลฝอยติดเชื้อส ำหรับผู้ปฏิบัติงำน  
 

 
ลิงค์ส ำหรับดำวน์โหลด: https://www.youtube.com/watch?v=gKZT1RMGuDg&feature=youtu.be 

 

http://env.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=542
https://www.youtube.com/watch?v=gKZT1RMGuDg&feature=youtu.be


ค ำแนะน ำกำรจัดกำรมูลฝอยติดเชื้อส ำหรับผู้รับก ำจัดมูลฝอยติดเชื้อ  
ในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) 

-------------------------------------- 
ส ำนักอนำมัยสิ่งแวดล้อม กรมอนำมัย 

 
สืบเนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ได้เกิดขึ้น             

ในหลำยพ้ืนที่ทั่วประเทศ และมีจ ำนวนผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) เพ่ิมขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง 
ก่อให้เกิดมูลฝอยติดเชื้อจ ำนวนมำกจำกกิจกรรมกำรรักษำพยำบำลและตรวจวินิจฉัยทำงกำรแพทย์               
ในสถำนพยำบำล ห้องปฏิบัติกำรเชื้ออันตรำย รวมถึงสถำนพยำบำลชั่วครำวที่อำจมีกำรจัดตั้งขึ้น มูลฝอยติดเชื้อ
ที่เกิดขึ้นจำกกำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) จ ำเป็นต้องได้รับกำรจัดกำรอย่ำงถูกต้อง
และมีประสิทธิภำพ เพ่ือลดและป้องกันกำรแพร่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) รวมถึง                  
เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้องและประชำชนมีควำมปลอดภัย จึงมีค ำแนะน ำในกำรจัดกำรมูลฝอยติดเชื้อใน
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ส ำหรับผู้รับก ำจัดมูลฝอยติดเชื้อ 
ดังนี้ 
 

1.  ผู้รับก ำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ต้องควบคุมก ำกับกำรให้บริกำรก ำจัดมูลฝอยติดเชื้อ เพื่อให้มูลฝอยติดเชื้อ
ได้รับกำรก ำจัดอย่ำงถูกต้อง โดยค ำนึงถึงมำตรกำรป้องกันกำรแพร่ของเชื้อโรคและควำมปลอดภัย            
ของผู้ปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้องและประชำชน ดังนี้ 

1.1 กำรบริหำรจัดกำร 
(1) วำงแผนกำรก ำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ศักยภำพระบบก ำจัดมูลฝอยติดเชื้อ และผู้รับผิดชอบ

ในกำรก ำจัดมูลฝอยติดเชื้อที่ชัดเจน 
(2) ควบคุมก ำกับกระบวนกำรก ำจัดมูลฝอยติดเชื้อให้ได้มำตรฐำนตำมกฎกระทรวงว่ำด้วย       

กำรก ำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 ตลอดเวลำที่ด ำเนินกิจกำร ทั้งนี้ ขอให้พิจำรณำด ำเนินกำรก ำจัดมูลฝอยติดเชื้อ 
COVID-19 เป็นล ำดับแรก ไม่ควรเก็บกักหรือพักมูลฝอยติดเชื้อไว้ แต่ในกรณีท่ีหลีกเลี่ยงไม่ได้ควรก ำจัดมูลฝอยติดเชื้อ
COVID-19 ที่เก็บกักไว้ภำยในระยะเวลำ 12 ชั่วโมง 

(3) ควบคุมก ำกับระบบกำรก ำจัดมูลฝอยติดเชื้อให้มีประสิทธิภำพ รวมถึงตรวจสอบและ
บ ำรุงรักษำเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งำนอยู่เสมอ  

1) กำรก ำจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยวิธีกำรเผำในเตำเผำ ต้องใช้เตำเผำมูลฝอยติดเชื้อที่มี      
2 ห้องเผำ หองเผำแรก คือ ห้องเผำมูลฝอยติดเชื้อ และห้องเผำที่สอง คือ หองเผำควัน กำรเผำมูลฝอยติดเชื้อ
ให้เผำที่อุณหภูมิไม่ต่ ำกว่ำ 760 องศำเซลเซียส และกำรเผำควันให้เผำด้วยอุณหภูมิไมต่ ำกว่ำ 1,000 องศำเซลเซียส 
รวมทั้งต้องมีกำรควบคุมมำตรฐำนอำกำศที่ปล่อยออกจำกเตำเผำให้ได้ตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด 

2) กำรก ำจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยวิธีกำรท ำลำยเชื้อด้วยไอน้ ำ ต้องด ำเนินกำรให้ ได       
ตำมเกณฑ์มำตรฐำนทำงชีวภำพ โดยมีประสิทธิภำพที่สำมำรถท ำลำยเชื้อบัคเตรี เชื้อรำ ไวรัส และปำรำสิต     
ในมูลฝอยติดเชื้อไดหมด รวมทั้งต้องมีกำรตรวจสอบเกณฑ์มำตรฐำนทำงชีวภำพตำมที่กฎหมำยก ำหนด 

(4) ตรวจสอบปริมำณมูลฝอยติดเชื้อ COVID-19 ที่รับท ำกำรก ำจัด พร้อมจัดท ำบันทึก
ปริมำณมูลฝอยติดเชื้อรำยวัน และบันทึกข้อมูลใน ระบบก ำกับกำรขนส่งมูลฝอยติดเชื้อทุกครั้ ง 
(http://envmanifest.anamai.moph.go.th/) เพ่ือป้องกันปัญหำที่อำจเกิดขึ้นและสร้ำงควำมเชื่อมั่นว่ำ     
มูลฝอยติดเชื้อได้รับกำรก ำจัดอย่ำงถูกต้อง 
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(5) ควบคุมดูแลสุขลักษณะอำคำร สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก อุปกรณ์ และสิ่งของเครื่องใช้       
ให้สะอำด ไม่เป็นแหล่งแพร่กระจำยเชื้อโรค โดยหมั่นท ำควำมสะอำดอำคำรสถำนที่ อุปกรณ์ และสิ่งของ
เครื่องใช้ที่มีกำรใช้งำนร่วมกันของผู้ปฏิบัติงำน ซึ่งอำจเป็นแหล่งที่มีกำรแพร่กระจำยเชื้อโรค และอำจเพ่ิม
ควำมถี่ในกำรท ำควำมสะอำดพ้ืนที่เสี่ยง เช่น ห้องส้วม ห้องอำบน้ ำ สถำนที่รับประทำนอำหำร และสถำนที่
เสี่ยงอ่ืนๆ  

(6) กำรเตรียมกำรรองรับกรณีที่มีเหตุวิกฤตกำรจัดกำรมูลฝอยติดเชื้อ COVID-19 ของประเทศ 
กรมอนำมัยขอควำมร่วมมือในกำรวำงแผนส ำรองและจัดเตรียมควำมพร้อมของทรัพยำกร ทั้งด้ำนบุคลำกร 
เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องให้สำมำรถรองรับกำรให้บริกำรก ำจัดมูลฝอยติดเชื้ออย่ำงเต็มศักยภำพ 
ทั้ งนี้  ขอให้ประสำนและติดตำมข้อมูลจำกส ำนักอนำมัยสิ่ งแวดล้อม กรมอนำมัย กระทรวงสำธำรณสุข                          
โทรศัพท ์02 590 4128 หรือ 081 626 4111 (นำยประโชติ กรำบกรำน หัวหน้ำกลุ่มพัฒนำกำรสุขำภิบำล) 

1.2 ด้ำนกำรดูแลผู้ปฏิบัติงำน 
(1) จัดให้มีกำรคัดกรองเบื้องต้น โดยสังเกตอำกำรของผู้ปฏิบัติงำน หรือกำรตรวจวัดอุณหภูมิ

ร่ำงกำย รวมถึงเฝ้ำระวังและติดตำมอำกำรป่วยระหว่ำงปฏิบัติงำน หำกพบผู้ปฏิบัติงำนมีอำกำรเจ็บป่วย        
เช่น มีไข้ ไอ จำม มีน้ ำมูก หรือเหนื่อยหอบ ให้หยุดปฏิบัติงำนและพบแพทย์ทันท ี

(2) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรำยส่วนบุคคลที่เหมำะสมและเพียงพอส ำหรับผู้ปฏิบัติงำน 
ได้แก่ หมวกคลุมผม (Hood) เสื้อคลุมแขนยำวกันน้ ำ (Gown) ผ้ำยำงกันเปื้อน (Apron) หน้ำกำก (Surgical mask/N95) 
ถุงมือยำงหนำ (Heavy gloves) รองเท้ำพ้ืนยำงหุ้มแข้ง (Boots) แว่นป้องกันตำ (Goggles) หรือกระจัง         
กันใบหน้ำ (Face shield) รวมทั้งต้องก ำชับให้ผู้ปฏิบัติงำนสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรำยส่วนบุคคล              
ขณะปฏิบัติงำนอย่ำงเคร่งครัด 

(3) จัดให้มีสถำนที่ท ำควำมสะอำดร่ำงกำย ล้ำงมือ พร้อมสบู่ที่พร้อมใช้งำนตลอดเวลำและ
อำจจัดให้มีจุดบริกำรเจลแอลกอฮอล์ส ำหรับท ำควำมสะอำดมือไว้ในบริเวณพ้ืนเสี่ยง หรือพ้ืนที่มีกำรใช้งำน
ร่วมกัน  

(4) จัดเตรียมอุปกรณ์ท ำควำมสะอำด สำรท ำควำมสะอำด และสำรฆ่ำเชื้อ ส ำหรับท ำควำมสะอำด
วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในกำรก ำจัดมูลฝอยติดเชื้อ และอุปกรณ์ป้องกันอันตรำยส่วนบุคคลให้เพียงพอ เช่น 
ผงซักฟอก น้ ำยำที่มีส่วนประกอบของคลอรีนหรือสำรโซเดียมไฮโปคลอไรท์ที่ควำมเข้มข้น 1,000 และ 5,000 ppm 
หรือแอลกอฮอล์ 70% เป็นต้น ทั้งนี้กำรเลือกควำมเข้มข้นของสำรฆ่ำเชื้อขึ้นอยู่กับกำรใช้งำนและพ้ืนผิวของวัสดุ
อุปกรณ์ที่จะท ำควำมสะอำด และต้องจัดสถำนที่ท ำควำมสะอำดวัสดุ อุปกรณ์ในกำรก ำจัดมูลฝอยติดเชื้อ          
โดยน้ ำเสียที่เกิดขึ้นจำกกำรท ำควำมสะอำดต้องเข้ำสู่ระบบบ ำบัดน้ ำเสีย 

(5) ควบคุมก ำกับกำรปฏิบัติงำนของผู้ปฏิบัติงำนก ำจัดมูลฝอยติดเชื้อให้ปฏิบัติ งำน           
โดยค ำนึงถึงควำมปลอดภัยและต้องปฏิบัติตำมค ำแนะน ำส ำหรับผู้ปฏิบัติงำนโดยเคร่งครัด 

(6) จัดให้มีกำรสื่อสำรประชำสัมพันธ์ เพ่ือสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจแก่ผู้ปฏิบัติงำน เช่น 
ค ำแนะน ำส ำหรับผู้ปฏิบัติงำนมูลฝอยติดเชื้อ หลักควำมปลอดภัยในกำรปฏิบัติงำน วิธีกำรสวมใส่อุปกรณ์
ป้องกันอันตรำยส่วนบุคคล สุขอนำมัยส่วนบุคคลในกำรป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) 
เป็นต้น 
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2. ค ำแนะน ำส ำหรับผู้ปฏิบัติงำนก ำจัดมูลฝอยติดเชื้อ เพื่อให้ปฏิบัติงำนโดยค ำนึงถึงควำมปลอดภัย
และกำรป้องกันกำรแพร่ของเชื้อโรค ดังนี้ 

2.1 ก่อนปฏิบัติงำน 
(1) กรณีผู้ปฏิบัติงำนมีอำกำรเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จำม มีน้ ำมูก หรือเหนื่อยหอบ ให้หยุดปฏิบัติงำน 

โดยแจ้งหัวหน้ำงำนและพบแพทย์ทันที  
(2) สวมชุดอุปกรณ์ป้องกันอันตรำยส่วนบุคคลตำมประเภทที่ก ำหนดอย่ำงเหมำะสม               

ตลอดระยะเวลำที่ปฏิบัติงำน ทั้งนี้ให้ปฏิบัติตำมมำตรกำรและค ำแนะน ำของหัวหน้ำงำนอย่ำงเคร่งครัด                
โดยมีขั้นตอนตำมล ำดับ ดังนี้ 

1) ถอดเครื่องประดับทุกชนิดก่อนสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรำยส่วนบุคคลทุกครั้ง  
2) ล้ำงมือด้วยน้ ำและสบู่  
3) สวมเสื้อคลุมแขนยำวกันน้ ำ ผ้ำยำงกันเปื้อน และรองเท้ำพ้ืนยำงหุ้มแข้ง แล้วล้ำงมือ

ด้วยน้ ำและสบู่ 
4) สวมหน้ำกำก แว่นป้องกันตำ กระจังกันใบหน้ำ และหมวกคลุมผม แล้วล้ำงมือด้วยน้ ำ

และสบู่ 
5) สวมถุงมือยำงหนำ พร้อมทั้งตรวจดูว่ำมีรอยฉีกขำดหรือไม่ เมื่อพบว่ำถุงมือฉีกขำด      

มีรูรั่ว ให้ถอดถุงมือคู่เดิมออก ล้ำงมือให้สะอำดแล้วสวมถุงมือคู่ใหม่  
2.2 ขณะปฏิบัติงำน 

(1) ปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนส ำหรับผู้ปฏิบัติงำนก ำจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยเคร่งครัด                  
ด้วยควำมรอบคอบและระมัดระวังเป็นพิเศษ ทั้ งนี้  ขอให้ค ำนึงถึงควำมปลอดภัยและกำรป้องกัน                        
กำรแพร่กระจำยของเชื้อโรคเป็นส ำคัญ 

(2) กำรก ำจัดมูลฝอยติดเชื้อให้ผู้ปฏิบัติงำนน ำภำชนะรองรับมูลฝอยติดเชื้อ (ถังแดง) ลงจำก
ยำนพำหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ แล้วเข็นถังแดงมำวำงตรงจุดที่ก ำจัดมูลฝอยติดเชื้อ จำกนั้นให้น ำมูลฝอยติดเชื้อ
โหลดขึ้นเตำเผำมูลฝอยติดเชื้อเพ่ือก ำจัดในทันทีและไม่เหลือตกค้ำง ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติงำนด้วยควำมรอบคอบ
และระมัดระวัง ห้ำมโยน ลำก หรือกระท ำด้วยวิธีกำรใดที่อำจท ำให้ภำชนะรองรับมูลฝอยติดเชื้อ แตก รั่ว เสียหำย 
หรือตกหล่นในขณะปฏิบัติงำน ทั้งนี้ควรเลือกใช้อุปกรณ์เก็บรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อที่สำมำรถลดกำรสัมผัสกับ
ภำชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อโดยตรง 

(3) หำกถุงมือช ำรุดเสียหำย มีรอยรั่ ว  ให้ เปลี่ยนถุงมือคู่ ใหม่ทันที  กำรถอดถุงมือ              
ควรระมัดระวังไม่ให้มือไปสัมผัสด้ำนนอกของถุงมือ ล้ำงมือให้สะอำดด้วยน้ ำและสบู่ก่อนใส่ถุงมือคู่ใหม่ 

(4) กำรท ำควำมสะอำดและฆ่ำเชื้อภำชนะรองรับมูลฝอยติดเชื้อ (ถังแดง) ให้เคลื่อนย้ำยมำที่
จุดท ำควำมสะอำด แล้วฉีดพ่นด้วยสำรโซเดียมไฮโปคลอไรท์ที่ควำมเข้มข้น 5,000 ppm ทิ้งไว้ 30 นำที 
จำกนั้นท ำควำมสะอำดด้วยสำรท ำควำมสะอำดและน้ ำเปล่ำ แล้วผึ่งให้แห้ง หลังจำกนั้นให้ท ำควำมสะอำดและ    
ฆ่ำเชื้อบริเวณพ้ืนที่รับภำชนะรองรับมูลฝอยติดเชื้อ (ถังแดง) โดยเทรำดด้วยสำรโซเดียมไฮโปคลอไรท์            
ที่ควำมเข้มข้น 5,000 ppm ทิ้งไว้ 30 นำที จำกนั้นท ำควำมสะอำดด้วยสำรท ำควำมสะอำดแล้วผึ่งให้แห้ง
เช่นเดียวกัน 

(5) ล้ำงมือให้สะอำดทุกครั้งภำยหลังปฏิบัติงำนแต่ละรอบ และหลีกเลี่ยงกำรใช้มือสัมผัส
ใบหน้ำ ตำ ปำก จมูก โดยไม่จ ำเป็น ทั้งนี้ ไม่ควรพูดคุยระหว่ำงปฏิบัติงำนหำกไม่จ ำเป็น 
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 2.3 หลังปฏิบัติงำน  
 (1) เมื่อเสร็จสิ้นกำรปฏิบัติงำนแล้ว ถอดอุปกรณ์ป้องกันอันตรำยส่วนบุคคลตำมล ำดับ ดังนี้      
ถุงมือยำงหนำ รองเท้ำพ้ืนยำงหุ้มแข้ง ผ้ำยำงกันเปื้อน เสื้อคลุมแขนยำวกันน้ ำ กระจังกันใบหน้ำ แว่นป้องกัน
ตำ หมวกคลุมผม และหน้ำกำก ล้ำงมือให้สะอำดด้วยน้ ำและสบู่ทุกครั้งที่ถอดอุปกรณ์ป้องกันร่ำงกำยแต่ละ
ชนิด อุปกรณ์ป้องกันอันตรำยส่วนบุคคลชนิดใช้ครั้งเดียวให้ทิ้งในถังมูลฝอยติดเชื้อ 
 (2) อุปกรณ์ป้องกันอันตรำยส่วนบุคคลที่สำมำรถน ำกลับมำใช้ใหม่ได้ ได้แก่ แว่นป้องกันตำ      
กระจังใบหน้ำ รองเท้ำพ้ืนยำงหุ้มแข้ง ผ้ำยำงกันเปื้อน ให้ท ำควำมสะอำดโดยแช่ด้วยสำรโซเดียมไฮโปคลอไรท์          
ที่มีควำมเข้มข้น 1,000 ppm นำน 30 นำที ล้ำงและตำกแดดให้แห้ง แล้วเช็ดซ้ ำด้วยแอลกอฮอล์ 70%  
 (3) ช ำระล้ำงร่ำงกำยให้สะอำด เปลี่ยนเสื้อผ้ำก่อนออกจำกพ้ืนที่ปฏิบัติงำนหรือก่อนกลับบ้ำน 

 
---------------------------------------------------------------------- 

 
วันที่ 8 เมษำยน 2563 
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เอกสำรประกอบ 
ค ำแนะน ำกำรจัดกำรมูลฝอยติดเชื้อส ำหรับผู้รับก ำจัดมูลฝอยติดเชื้อ  

ในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) 
 

1. คู่มือผู้ปฏิบัติงำนส ำหรับผู้ปฏิบัติงำนมูลฝอยติดเชื้อ 
 

 
ลิงค์ส ำหรับดำวน์โหลด: http://env.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=542 

 
2. วิดีทัศน์เรื่องกำรจัดกำรมูลฝอยติดเชื้อส ำหรับผู้ปฏิบัติงำน  
 

 
ลิงค์ส ำหรับดำวน์โหลด: https://www.youtube.com/watch?v=gKZT1RMGuDg&feature=youtu.be  

http://env.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=542
https://www.youtube.com/watch?v=gKZT1RMGuDg&feature=youtu.be
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