
สรุปมาตรการและแนวทางบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
(ข้อสรุปจากที่ประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564) 

…………………………………………………………. 

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของประเทศที่มีแนวโน้มจ านวนผู้ติดเชื้อเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องและการแพร่ระบาดได้
กระจายในทุกจังหวัดทั่วประเทศ ส่งผลให้เกิดมูลฝอยติดเชื้อเพ่ิมมากขึ้นตามไปด้วย รวมไปถึงมีแหล่งก าเนิดมูลฝอยติดเชื้อเพ่ิมขึ้น ทั้งจากการรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาล โรงพยาบาล
สนาม ศูนย์แยกกักในชุมชน (community isolation) การตรวจคัดกรองเชิงรุก การแยกกักตัวที่บ้าน (home isolation) และสถานที่อ่ืนๆ ท าให้เกิดปัญหาการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ    
ทั้งแต่ปัญหาการสะสมตกค้าง ณ แหล่งก าเนิด กระบวนการเก็บขนและก าจัดมูลฝอยติดเชื้อที่ไม่สามารถรองรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้ ส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย จึงได้สรุป
บทเรียนและจัดท าสรุปมาตรการและแนวทางบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปใช้
ประโยชน์เป็นแนวทางในการด าเนินการบริหารจัดมูลฝอยติดเชื้อในพ้ืนที่รับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมของบริบทพ้ืนที่ ให้สามารถรองรับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อไป 

ล าดับ มาตรการ แนวทางปฏิบัติ หมายเหตุ 
1 การลดปริมาณ

มูลฝอยติดเชื้อ  
ณ แหล่งก าเนิด 

1. แนวทางการลดมูลฝอยติดเชื้อในโรงพยาบาลสนาม สถานที่กักกันซึ่งทางราชการก าาหนด (Quarantine Facilities) และศูนย์พักคอยผู้ติดเชื้อ
โรค COVID-19 (Community Isolation)  
1.1 ปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการที่สามารถลดการเกิดมูลฝอยติดเชื้อ เช่น ก าหนดรูปแบบการให้บริหารอาหารที่ก่อให้เกิด
มูลฝอยน้อยที่สุด เช่น ไม่แจกกล่องโฟมใส่อาหาร หรือปรับรูปแบบการให้บริการน้ าดื่ม เช่น ไม่แจกขวดน้ าบรรจุขวด แต่ติดตั้งจุด
ให้บริการน้ าดื่มแบบกด (คูลเลอร์น้ าดื่ม) และให้ผู้ป่วยมีแก้วน้ าส่วนตัวมารับน้ าดื่มที่จุดบริการ การแยกมูลฝอยประเภทบรรจุ
ภัณฑ์ (package) ออกก่อนน าเข้าไปในอาคารผู้ป่วย เป็นต้น 
1.2 ก าหนดให้มีการคัดแยกมูลฝอย ณ แหล่งก าเนิด ออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
     (1) มูลฝอยติดเชื้อ ได้แก่ มูลฝอยที่ปนเปื้อนหรือสงสัยจะปนเปื้อนน้ ามูก น้ าลาย สารคัดหลั่งต่างๆ ของผู้ป่วย เช่น หน้ากาก
อนามัย กระดาษทิชชู ภาชนะใส่อาหารพร้อมบริโภค (แบบใช้ครั้งเดียว) และอุปกรณ์ที่ใช้ในการรับประทาน (แบบใช้ครั้งเดียว) 
เช่น ช้อน ส้อม แก้ว หลอด เป็นต้น รวมไปถึงชุดป้องกันอันตรายส่วนบุคคลของเจ้าหน้าที่ โดยในแต่ละวันให้รวมรวมใส่ถุงแดง   
ไม่เกิน 2/3 ส่วน มัดปากให้แน่น และเก็บรวบรวมในภาชนะรองรับมูลฝอยติดเชื้อ (ถังแดง) พร้อมก าหนดเวลาในการเก็บรวบรวม
มูลฝอยติดเชื้อจากห้องพักไปยังที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อที่แยกจากมูลฝอยประเภทอ่ืน และประสาน อปท./ผู้รับท าการเก็บขน    
มูลฝอยติดเชื้อโดยให้ใช้รถขนมูลฝอยติดเชื้อเฉพาะเพ่ือเก็บขนไปก าจัดด้วยวิธีที่ได้มาตรฐานตามกฎกระทรวงกระทรวงว่าด้วยการ
ก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 
     (2) มูลฝอยทั่วไป ได้แก่มูลฝอยที่ไม่ได้ปนเปื้อนน้ ามูก น้ าลาย สารคัดหลั่งต่างๆ ของผู้ป่วย เช่น เศษกระดาษ ถุงพลาสติก 
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กระป๋องโลหะ ขวดแก้ว กล่องนม ขวดพลาสติก ถุงขนม บรรจุภัณฑ์ (package) เป็นต้น โดยในแต่ละวันให้รวบรวมและบรรจุ   
มูลฝอยลงในถุงด า มัดมัดปากถุงให้แน่นแล้วเก็บรวบรวมในภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไป (ถังสีเขียว/น้ าเงิน) ก าหนดเวลาในการ
เก็บรวบรวมจากห้องพักไปยังที่พักรวม ทั้งนี้ ให้ประสาน อปท. ในพ้ืนที่ เพ่ือเก็บขนและน าไปก าจัดตามมาตรฐาน 
     (3) มูลฝอยประเภทเศษอาหาร ในแต่ละวันให้แยกมูลฝอยประเภทเศษอาหารออกจากมูลฝอยประเภทอ่ืน รวมรวมใส่ภาชนะ
รองรับที่จัดไว้เฉพาะจากนั้นน าไปหมักท าปุ๋ยในสถานที่ที่จัดเตรียมไว้ 
1.3 การจัดการเตียงสนามกระดาษที่ไม่ใช้งานแล้ว มีแนวทางการก าจัดดังนี้ เตียงสนามกระดาษเมื่อเลิกใช้งานแล้ว หรือช ารุด
เสียหาย ให้ท าการฆ่าเชื้อโรค โดยการเช็ดถูด้วยน้ ายาหรือสารฆ่าเชื้อโรค เช่น แอลกอฮอล์ 70% และพักรอไว้ 1-2 วัน จากนั้นให้
ถอดแยกชิ้นส่วน เก็บรวบรวมและเคลื่อนย้ายไปจุดพักรวม เพ่ือประสานให้ อปท. มาเก็บขนไปก าจัดเป็นมูลฝอยทั่วไป หรือให้
ผู้รับซื้อมูลฝอยรีไซเคิลมารับไปรีไซเคิล  

 
 
 
- กระบวนการหมัก
และระยะเวลาของ
การหมัก อุณหภูมิ
สูงขึ้น จะท าให้เชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 
ซึ่ ง ถู ก ท า ล า ย ที่ 
ความร้อน 56Co ใน
ระยะเวลา 15 นาที 
ถู ก ท า ล า ย ล ง ไ ด้
(WHO/FAO, 2020) 

2. แนวทางการลดมูลฝอยติดเชื้อจาก Home Isolation และแนวทางการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในครัวเรือนและชุมชนส าหรับกลุ่มเสี่ยง มีแนวทาง
การด าเนินงาน ดังนี้ 
2.1 การจัดการมูลฝอยติดเชื้อจาก Home Isolation และมูลฝอยติดเชื้อในครัวเรือนและชุมชนส าหรับกลุ่มเสี่ยง ให้ประสาน
ไปยังหน่วยงานที่ท าหน้าที่ให้บริการเก็บขน มูลฝอยติดเชื้อ   ในพ้ืนที่ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ รพสต. เพ่ือก าหนด
วิธีการน ามูลฝอยติดเชื้อที่เกิดจาก Home Isolation หรือกลุ่มเสี่ยง ไปก าจัดอย่างถูกต้อง แบ่งเป็น 2 กรณี คือ 
    (1) กรณีในพื้นที่หรือชุมชนมีระบบการเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อ ให้ด าเนินการดังนี้ 

 ในแต่ละวันให้ท าการคัดแยกและเก็บรวบรวมมูลฝอยที่ปนเปื้อนน้ ามูก น้ าลาย หรือสารคัดหลั่ง เช่น หน้ากากอนามัย 
กระดาษทิชชู ภาชนะใส่อาหารพร้อมบริโภค (แบบใช้ครั้งเดียว) เป็นต้น ใส่ถุงขยะ (ถุงแดง) 2 ชั้น โดยถุงชั้นแรกที่สัมผัส
มูลฝอยติดเชื้อ มัดปากถุงด้วยเชือกให้แน่น ใช้ฟ็อกกี้ฉีดสเปรย์สารฆ่าเชื้อบริเวณปากถุง แล้วมัดปากถุงชั้นนอกด้วยเชือก
ให้แน่น และใช้ฟ็อกก้ีฉีดสเปรย์สารฆ่าเชื้อบริเวณปากถุงอีกครั้ง  

 การเคลื่อนย้ายมูลฝอยติดเชื้อไปไว้ยังจุดพักขยะที่จัดไว้เฉพาะ เพ่ือรอการเก็บขนไปก าจัดตามวิธีที่ก าหนด 
 ภายหลังจากจัดการมูลฝอยแล้ว ล้างมือให้สะอาดด้วยน้ าและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ทันที  
 การเก็บขนและก าจัด ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ รพสต. ด าเนินการรับมูลฝอยติดเชื้อไปก าจัดอย่างถูกต้อง  

เพ่ือเป็นการลดความเสี่ยงกับชุมชน  
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     (2) กรณีในพื้นที่หรือชุมชนไม่มีระบบการเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อ หรือระบบการเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อไม่สามารถเข้าถึงได้ 

 ในแต่ละวันให้ท าการคัดแยกและเก็บรวบรวมมูลฝอยที่ปนเปื้อนน้ ามูก น้ าลาย หรือสารคัดหลั่ง เช่น หน้ากากอนามัย 
กระดาษทิชชู ภาชนะใส่อาหารพร้อมบริโภค (แบบใช้ครั้งเดียว) เป็นต้น เก็บรวบรวมและท าลายเชื้อ โดยใส่ถุงขยะ 2 ชั้น 
ถุงใบแรกที่บรรจุมูลฝอยติดเชื้อแล้ว ให้ราดด้วยสารฆ่าเชื้อ หรือน้ ายาฟอกขาวที่ความเข้มข้น 5,000 ppm (เช่น 5%     
ไฮเตอร์ 1 ส่วน ต่อน้ า 9 ส่วน) จากนั้นมัดปากถุงด้วยเชือกให้แน่น ใช้ฟ็อกกี้ฉีดสเปรย์สารฆ่าเชื้อบริเวณปากถุง แล้วมัด
ปากถุงชั้นนอกด้วยเชือกให้แน่น และใช้ฟ็อกกี้ฉีดสเปรย์สารฆ่าเชื้อบริเวณปากถุงอีกครั้ง  แล้วเคลื่อนย้ายมูลฝอยที่ผ่าน
การท าลายเชื้อแล้วไปไว้ยังจุดพักขยะที่จัดไว้เฉพาะ เพ่ือรอการเก็บขนไปก าจัดเป็นมูลฝอยทั่วไปอย่างถูกต้อง 

 ภายหลังจากจัดการมูลฝอยแล้ว ล้างมือให้สะอาดด้วยน้ าและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ทันที  
2.2 การจัดการมูลฝอยจากชุดตรวจโควิด-19 (Antigen Test Kit) ในชุมชน มีแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 
     (1) ภายหลังจากท่ีใช้งานชุดตรวจโควิด-19 (Antigen Test Kit) แล้วให้ท าการแยกมูลฝอย ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

 มูลฝอยที่ปนเปื้อนน้ ามูก น้ าลาย หรือสารคัดหลั่งที่ใช้ตรวจโควิด เช่น ตลับหรือแผ่นทดสอบ หลอดใส่น้ ายา ฝาหลอด
หยด ไม้ Swap เป็นต้น ถือเป็นมูลฝอยที่มีความเสี่ยงสูง จึงต้องแยกจัดการจากมูลฝอยทั่วไป 

 มูลฝอยที่ไม่ได้ปนเปื้อนน้ ามูก น้ าลาย หรือสารคัดหลั่งที่ใช้ตรวจโควิด เช่น  เอกสารก ากับชุดตรวจ และกล่องบรรจุภัณฑ์ 
เป็นต้น ให้เก็บรวบรวมทิ้งถังขยะท่ัวไป ที่มีฝาปิดมิดชิด 

     (2) การจัดการมูลฝอยที่ปนเปื้อนน้ ามูก น้ าลาย หรือสารคัดหลั่ง ให้ด าเนินการตามแนวทางการจัดการมูลฝอยติดเชื้อจาก 
Home Isolation และมูลฝอยติดเชื้อในครัวเรือนและชุมชนส าหรับกลุ่มเสี่ยง (ข้อ 2.1) 

 

2 การเพิ่มศักยภาพ
ระบบการเก็บขน 
และก าจัดมูลฝอย
ติดเชื้อ 

1. แนวทางเพิ่มศักยภาพระบบการเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อ ในกรณีที่หน่วยงานเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อที่มีอยู่ในปัจจุบัน ไม่สามารถ
รองรับการให้บริการเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อในพ้ืนที่ได้แล้ว ให้พิจารณาประสานจัดจ้างหรือขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานหรือ
องค์กรภาคเอกชนที่มีศักยภาพในการเก็บขนตามล าดับ ดังนี้ 
 หน่วยงานภาคเอกชน เช่น สมาคม ชมรม หรือผู้ประกอบการขนส่งสินค้า ผู้ประการขนส่งวัตถุอันตราย หรือ

ผู้ประกอบการรถบรรทุก 
 หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล 
 หน่วยงานราชการทหารในพ้ืนทีท่ี่มียานพหนะและก าลังคน 
 หน่วยงานอื่นที่อาจมีศักยภาพ  

กลไกที่สามารถใช้
ใ น ก า ร บ ริ ห า ร
จั ด ก า ร ห รื อ
ขั บ เ ค ลื่ อ น ก า ร
จัดการมูลฝอยติด
เชื้ อในระดับพ้ืนที่ 
ในสถานการณ์แพร่
ระบาดของโรคติด
เชื้ อ ไวรั ส โค โรนา 
2019 (COVID-19) 
เช่น 
- คณะกรรมกา ร

2. แนวทางเพิ่มศักยภาพระบบการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ ในกรณีระบบการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อที่ใช้อยู่ในปัจจุบันไม่สามารถ
รองรับสถานการณ์การก าจัดมูลฝอยติดเชื้อที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้พิจารณาด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง    
หรือหลายอย่างตามล าดับดังนี้ ทั้งนี้ การพิจารณาเลือกวิธีการก าจัดด้วยวิธีการใดนั้นให้ค านึงถึงบริบทของพ้ืนที่ ความเหมาะสม



ล าดับ มาตรการ แนวทางปฏิบัติ หมายเหตุ 
ความเป็นไปไดแ้ละการยอมรับของสังคมด้วย 
2.1 การขยายศักยภาพสถานที่รับก าจัดมูลฝอยติดเชื้อที่มีอยู่ในปัจจุบัน เช่น บริษัท โชติฐกรณ์พิบูลย์ จ ากัด ได้ขยายศักยภาพ
การก าจัดเพ่ิมเป็น 217 ตันต่อวัน ภายในเดือนสิงหาคม 2564 กรณีเทศบาลเมืองวารินช าราบ ได้ขยายศักยภาพการก าจัดเพ่ิม     
เป็นต้น 
2.2 เพิ่มสถานที่ก าจัดที่มีศักยภาพเทียบเท่าวิธีการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ เช่น พิจารณาเลือกเตาเผาของเสียในพ้ืนที่ที่สามารถที่
ควบคุมอุณหภูมิได้มากกว่า 760 องศาเซลเซียสได้ เป็นต้น ดังนี้ 
• เตาเผากากของเสียอุตสาหกรรม เช่น เตาเผากากของเสียอุตสาหกรรมของบริษัท อัคคีปราการ จ ากัด (มหาชน)      

บริษัท เวสท์ แมเนจเม้นท์ สยาม จ ากัด  เป็นต้น 
• เตาเผาปูนซีเมนต ์เป็นการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยการเผาในเตาปูนซีเมนต์ (Cement Kiln) ที่อุณหภูมิสูง 1,450 C 
• เตาเผามูลฝอยทั่วไป เป็นเตาเผามูลฝอยทั่วไปเพ่ือผลิตไฟฟ้า ซึ่งมีจ านวน 38 แห่ง (ข้อมูลจากกรม สถ.) เช่น ในพ้ืนที่

จังหวัด กทม. ก าแพงเพชร ขอนแก่น ตาก พระนครศรีอยุธยา พิจิตร ภูเก็ต ราชบุรี สกลนคร สงขลา สมุทรปราการ 
สมุทรสาคร สระแก้ว สระบุรี นครสวรรค์ เพชรบุรี สุพรรณบุรี เป็นต้น 

• เตาเผาศพแบบสองห้องเผา โดยพิจารณาเลือกจากเตาเผาศพแบบสองห้องเผาที่ได้มาตรฐานและสามารถควบคุม
อุณหภูมิในห้องเผาศพไม่น้อยกว่า 760 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิในห้องควันไม่น้อยกว่า 1 ,000 องศาเซลเซียส   
ตลอดระยะเวลาการเผา 

• ปรับปรุงเตาเผามูลฝอยติดเชื้อแบบ Onsite treatment ของโรงพยาบาล (ที่ใช้งานอยู่ ช ารุด หรือเลิกใช้งานแล้ว)       
ให้สามารถรองรับการเผาได้ 

2.3 เพิ่มเทคโนโลยีทางเลือกในการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อที่สามารถด าเนินการติดตั้งได้ในเวลาอันรวดเร็ว 
• เตาเผามูลฝอยติดเชื้อแบบเคลื่อนที่ (Mobile) หรือเตาเผามูลฝอยติดเชื้อขนาดเล็ก 
• เทคโนโลยี Autoclave/Microwave 

2.4 การท าลายเชื้อ (Disinfection) ในกรณีที่ระบบการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อปกติ สถานที่ก าจัดที่มีศักยภาพเทียบเท่าหรือเทคโนโลยี
ทางเลือก ไม่สามารถรองรับได้ อาจต้องพิจารณาเลือกวิธีการก าจัดโดยการท าลายเชื้อแล้วน าไปก าจัดเป็นมูลฝอยทั่วไป ดังนี้ 

 สารเคมี เช่น สารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรท์   
 การฉายรังสี เช่น การฉายรังสีอิเล็กตรอน โคบอลท์-60 หรืออัลตราไวโอเล็ต (UV) 

โรคติดต่อจังหวัด 
- คณะกรรมกา ร  
สิ่ ง ปฏิ กู ล แล ะมู ล
ฝอยจังหวัด 
- คณะกรรมกา ร
สาธารณสุขจังหวัด 
 
 

 


