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คำนำ

เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่าโรคหลายโรคมีการติดต่อผ่านทางสารคัดหลั่งของผู้ป่วย เช่น โรคไวรัสตับ
อักเสบบี โรคเอดส์ และมีบางโรคที่ติดต่อได้โดยผ่านทางอากาศที่ได้หายใจเข้าไป เช่น วัณโรค ไข้หวัดมรณะ
(SARS) เป็นต้น ทันตแพทย์และบุคลากรข้างเคียงก็เป็นกลุ่มที่มีโอกาสที่จะสัมผัสกับเชื้อโรคติดต่อเหล่านั้น
รวมทั้งผู้ที ่เข้ามารับการรักษาทางทันตกรรมก็อาจจะได้รับเชื้อโรคเหล่านั้น  ทำให้เกิดเป็นโรคต่างๆ  ได้
กรมการแพทย์จึงได้มอบหมายให้สำนักพัฒนาวิชาการแพทย์ ซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในเรื่องการจัดทำ
แนวทางเวชปฏิบัติ เป็นแกนกลางในการจัดทำแนวทางเวชปฏิบัติการควบคุมและกำกับเพื่อป้องกันการติดเชื้อ
ทางทันตกรรม โดยจัดประชุมร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและนอกกระทรวงสาธารณสุข
โดยที่ประชุมมีความเห็นว่าทันตบุคลากรได้ตระหนักในเรื่องการติดเชื้อทางทันตกรรมอยู่แล้ว มีการจัดทำ
แนวทางป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ และมีการปรับปรุงกันมาเป็นระยะๆ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบัน
ทันตกรรม ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่จัดทำในเรื่องนี้ตลอดมา ได้เสนอเรื่องคู่มือควบคุมและกำกับเพื่อป้องกันการ
ติดเชื ้อทางทันตกรรม  จึงเป็นที่มาของแนวทางเวชปฏิบัติการควบคุมและกำกับเพื่อป้องกันการติดเชื ้อ
ทางทนัตกรรมขึน้

คณะผู้จัดทำได้จัดทำคู่มือนี้สำเร็จแล้ว มีวัตถุประสงค์ใช้เป็นคู่มือรายการตรวจสอบศักยภาพ
การควบคุมและป้องกันการติดเชื้อของสถานบริการ ใช้ประเมินตนเอง หรือให้หน่วยงานประเมิน ใช้ประเมิน
คุณภาพสถานบริการทันตกรรม และมุ่งหวังให้ใช้กับสถานบริการทันตกรรมทุกประเภท ทุกระดับ รวมทั้ง
การออกหน่วยบริการทันตกรรมเคลื่อนที่ด้วย เมื ่อจัดทำคู่มือเสร็จแล้ว ทางกรมการแพทย์ก็จะแจกจ่าย
ให้กับหน่วยงานต่างๆ  ทั้งในและนอกกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งส่งมอบให้กับคณะกรรมการควบคุม
คุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข พิจารณาตามที่เห็นสมควร เพื ่อปรับใช้กับสถานบริการที ่ได้
ขึน้ทะเบยีนไวต้ามพระราชบญัญตัหิลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาตติอ่ไป

นายแพทยเ์สรี  ตู้จินดา
อธิบดีกรมการแพทย์
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ในการปฏิบัติงานทางทันตกรรม  ต้องมีการสัมผัสกับเลือดหรือน้ำลายของผู้ป่วย  อีกท้ังในการปฏิบัติงาน
อาจก่อให้เกิดการฟุ้งกระจายของละอองฝอยที่ปนเปื ้อนด้วยจุลินทรีย์จากผู้ป่วย  ดังนั ้นจึงพบว่ามีโรค
หลายโรคมีการติดต่อแพร่กระจายในขณะปฏิบัติงานทางทันตกรรมได้  ทั้งจากผู้ป่วยมายังทันตบุคลากรเอง
หรือจากผู้ป่วยรายหนึ่งไปยังรายอื่นๆ ได้ โดยอาจแพร่กระจายโรคออกไปได้ถึง 4 ทาง คือ การกระเด็นของ
สารคดัหลัง่มายงัผวิหนงั หรอืเยือ่เมอืกทีมี่บาดแผลหรอืไม่มีบาดแผล  การสมัผัสโดยตรงกบัโรคหรอืสารคดัหลัง่
การแพรก่ระจายทางออ้มจากเครือ่งมอืทีป่นเปือ้นจลิุนทรยี ์ หรอืการหายใจ

ท่ีผ่านมา  ปัญหาทีทั่นตบคุลากรใหค้วามสำคญัมากทีสุ่ด คือ การปอ้งกนัและควบคมุการแพรก่ระจาย
เชื้อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเชื้อ HIV  หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้มีการพัฒนาระบบควบคุมการแพร่เชื้อ
ในงานทันตกรรม และจัดทำคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมการแพร่เชื้อในงานทันตกรรมออกมา
หลายเล่ม กรมการแพทย์จึงได้แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแนวทางเวชปฏิบัติการควบคุมและกำกับเพื่อป้องกัน
การติดเช้ือทางทันตกรรมข้ึน  โดยมีสำนักพัฒนาวิชาการแพทยเ์ป็นทีมเลขานุการ  โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดทำ
แตกต่างจากคู่มือการควบคุมการแพร่เชื้อในงานทันตกรรมที่แล้วมา คือใช้เป็นคู่มือในการตรวจสอบศักยภาพ
การควบคุมและป้องกันการติดเชื้อของสถานบริการทันตกรรม รวมทั้งการประเมินตนเอง หรือ ผู้อื่นประเมิน
กใ็ช้ไดท้ัง้สิน้

กระผม ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ร่วมเป็นคณะทำงานจัดทำแนวทางเวชปฏิบัติการควบคุม
และกำกับเพื่อป้องกันการติดเชื้อทางทันตกรรม ที่ได้สละเวลาประชุม สัมมนาและทำเป็นบทความ  นำมา
จัดพมิพจ์นเปน็หนงัสอืฉบับนีข้ึน้ ซ่ึงจะเปน็ประโยชนแ์กท่นัตบคุลากรผูป้ฏบัิตงิานและประชาชนในทีสุ่ด

ทันตแพทยปิ์ยะพงศ ์ วัฒนวร์ี
ประธานคณะทำงานจดัทำแนวทางเวชปฏบัิติการควบคมุและกำกบั
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หรือเหมาะสมกับสถานการณ์และสถานภาพของการประกอบวิชาชีพในประเทศไทย หรือมีเพียงหลักฐาน
ทางหอ้งปฏบัิติการ
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1แนวทางเวชปฏิบัติ การควบคุมและกำกับเพ่ือป้องกันการติดเช้ือทางทันตกรรม

หวัขอ้กจิกรรม รายการกจิกรรม ผลการ
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แนวทางเวชปฏิบัติการควบคุมและกำกับเพื่อป้องกันการติดเชื้อทางทันตกรรม

1. การปอ้งกนัตวัของ 1.1 ตรวจสขุภาพประจำปี*(1)  (IB)
ทันตบุคลากร 1.2 มีภมิูคุม้กนัหรอืไดรั้บวคัซนีปอ้งกนัโรคตบัอักเสบชนดิบ ี(IA)

1.3 การซกัประวตั ิการเจบ็ป่วยของผูป่้วย (IB)
1.4 สวมถงุมือ*(2) ขณะปฏบัิตงิาน (IB)
1.5 ล้างมอืกอ่นใสแ่ละหลงัถอดถงุมอืทกุครัง้*(3) (IA)
1.6 สวม mask ชนดิทีเ่หมาะสมกบัการใชง้าน*(4)  (IB)
1.7 สวมเสือ้คลมุชนดิทีเ่หมาะสมกบัการใชง้าน*(5) (IB)
1.8 สวมเครือ่งปอ้งกนัดวงตา*(6)  ขณะปฏบัิตงิาน (IB)
1.9 สวมหมวกคลมุผม เมือ่ทำหตัถการ
1.10 มีวธิป้ีองกนัการบาดเจบ็*(7)  จากเครือ่งมอื และของมคีม เช่น

เขม็และใบมดี (IA)
1.11 ผู้ทำความสะอาดเครือ่งมอืสวมชดุปอ้งกนัทีเ่หมาะสม*(8)

(IB,IC)

2. การปอ้งกนัการปนเปือ้น 2.1 กอ่นปฏบัิตงิาน ใหผู้้ป่วยบว้นปากดว้ยนำ้สะอาด หรอื
ขณะใหบ้ริการทนัตกรรม antiseptic mouthwash (IB)

2.2 ไม่สวมถงุมอืคูท่ีใ่ช้กบัผู้ป่วยไปทำกจิกรรมอืน่ (IC)
2.3 เปลีย่นถงุมอืเมือ่ปฏบัิตงิานกบัผู้ป่วยรายตอ่ไปหรอืเมือ่พบ

การชำรดุของถงุมอื (IB)
2.4 ปกคลมุพ้ืนผิวทีอ่าจสมัผัส*(9) ขณะทำหตัถการ ดว้ยวสัดุ

ทีเ่หมาะสมและเปลีย่นเมือ่เปลีย่นผูป่้วยแตล่ะราย (II)
2.5 ใช้ Transfer forcep
2.6 ใช้เครือ่งดดูปรมิาตรสงู*(10)  ขณะกรอฟนั หรอื ขดูหนินำ้ลาย

ดว้ยเครือ่ง (II)
2.7 สถานทีป่ฏิบัติงาน มีระบบระบายอากาศทีเ่หมาะสม*(11)

3. เครือ่งมอื/อุปกรณ/์วัสดุ 3.1 บริเวณทีจั่ดการเครือ่งมอืใช้แลว้มกีารจดัแบง่พืน้ที่
ทันตกรรม เปน็ลำดบัดงันี ้บริเวณรบัเครือ่งมอื ล้างและกำจดัสิง่ปนเปือ้น

จัดบรรจ ุทำใหป้ราศจากเชือ้ จัดเกบ็และจา่ย (II)

* โปรดดคูำอธบิายในภาคผนวก
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3.2 เครือ่งมอื, วสัดทุกุชนดิทีต่อ้งการใชอี้กตอ้งผา่นกระบวนการ
3.2.1 แชก่อ่นทำความสะอาดดว้ยนำ้ผสมสารซกัลา้ง*(12) เพือ่

ไม่ใหค้ราบตา่งๆ แหง้กรงั (II)
3.2.2 ทำความสะอาดเศษสิง่ทีต่ดิเครือ่งมอื แลว้ทำเครือ่งมอื

ใหแ้หง้กอ่นนำไปจดับรรจแุละ / หรอืทำใหป้ราศจากเชือ้
ตอ่ไป (IA)

3.2.3 จัดบรรจเุครือ่งมอือย่างเหมาะสม (IA)
3.3 เครือ่งมอืทนัตกรรมทกุชิน้มกีารทำลายเชือ้และ/หรือทำให้

ปราศจากเชือ้*(13)  อยา่งถกูตอ้ง ตามแนวทางทีก่ำหนด
ดังตอ่ไปน้ี
3.3.1 เครือ่งมอืโลหะ ประเภท critical item ผ่านการทำความ

สะอาดและทำใหป้ราศจากเชือ้ (IA)
3.3.2 เครือ่งมือท่ีมีส่วนประกอบทำดว้ยวสัดุไม่ทนความรอ้น

ประเภท critical item ผ่านการทำความสะอาด และ
ทำใหป้ราศจากเชือ้ดว้ยสารเคม ีหรอืการทำลายเชือ้
ระดบัสูง (high level disinfection) (IB)

3.3.3 เครือ่งมือประเภท semicritical item ผ่านการทำความ
สะอาดและการทำลายเชือ้ระดบัสูง (high level
disinfection) หรอืทำใหป้ราศจากเชือ้ (IA)

3.3.4 เครือ่งมือประเภท non critical item*(14) ผ่านการทำ
ความสะอาดและทำลายเชือ้ระดบัต่ำหรอืระดบักลาง
(low to intermediate level disinfection) (II)

3.3.5 เครือ่งมอืทีสั่มผัสกบัเลอืดหรอืสารคดัหลัง่ของผูป่้วย
โดยตรงหรอืโดยออ้ม ผ่านการทำความสะอาดและ
ทำใหป้ราศจากเชือ้ (II)

3.4 มีการตรวจสอบประสทิธภิาพการทำใหป้ราศจากเชือ้*(15) (IA)
3.5 เครือ่งมือท่ีปลอดเชือ้แล้วมีการจดัเกบ็ให้คงสภาพปราศจาก

เชือ้และตรวจสอบจนกวา่จะใชง้าน*(16)  (IB)
3.6 มีระบบจัดลำดบัการใชง้านเครือ่งมือปลอดเชือ้ตามระยะเวลา

คงสภาพปราศจากเชือ้*(17) (IB)
3.7 ระบบจา่ยเครือ่งมอื วสัด ุจากทีจั่ดเกบ็ไม่มีการปนเปือ้น (IB)

* โปรดดคูำอธบิายในภาคผนวก
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4. การทำลายเชือ้พืน้ผวิ 4.1 พืน้ผวิทีอ่าจสมัผัสและปนเปือ้นขณะทำหตัถการ หากไมมี่ส่ิง
ปกคลมุไวก้อ่น เมือ่เสรจ็หตัถการนัน้แลว้มกีารใชน้ำ้ยาเคมี
ทำลายเชือ้ อยา่งถกูวธิ*ี(18) (IB)
4.4.1 บริเวณทีว่างถาดเครือ่งมอื ปุ่มปรับดา้มจบัตา่งๆ และ

บริเวณอืน่ ของยนูติทำฟนั
4.4.2 tripple syringe
4.4.3 ดา้มจบัและทอ่นำแสงเครือ่งฉายแสง
4.4.4 ดา้มจบัของเครือ่งขดูหนิปนูไฟฟา้ เครือ่งวดัความยาว

ราก เครือ่งทดสอบประสาทฟนั และอืน่ๆ
4.2 อ่างบว้นปาก เทนำ้ลา้ง เมือ่เปลีย่นผูป่้วยทกุราย และ

หลงัเสรจ็งานลา้งทำความสะอาดดว้ยนำ้ผสมสารซกัลา้ง*(12)

อยา่งนอ้ยวนัละ 1 ครัง้
4.3 สายดดูนำ้ลาย เมือ่เสรจ็งานทกุวนัดดูลา้งในทอ่ดว้ยนำ้ผสม

สารซกัลา้ง *(12)

4.4 พืน้ผวิทีเ่ปือ้นเลอืด ทำความสะอาดและทำลายเชือ้ดว้ยนำ้ยา
ทำลายเชือ้ระดบัตำ่ หรอืระดบักลาง ทีอ่อกฤทธิต์อ่ HBV และ
HIV (IC)

5. ของเหลวและมลูฝอย 5.1 ภาชนะบรรจมีุตราสญัลักษณส์ากลของมลูฝอยตดิเชือ้*(19) (IC)
ติดเชือ้ 5.2 มูลฝอยไมมี่คมบรรจใุนถงุแดง (IC)

5.3 มูลฝอยมคีม บรรจุในภาชนะทีแ่ขง็เหนยีวปอ้งกนัการ
แทงทะล ุ(IC)

5.4 เลอืด นำ้ลาย สารคดัหลัง่ เทในทอ่นำ้ทิง้ทีต่อ่ออกสูร่ะบบ
บำบดันำ้เสยี (II)

5.5 มีวิธีจัดการนำ้ยาเคมท่ีีใช้แล้วตามมาตรฐาน
ของแตล่ะสถานบรกิาร (II)

5.6 ปิดภาชนะบรรจใุหแ้นน่หนากอ่นนำไปทีพั่กมลูฝอยตดิเชือ้
หรอืนำไปกำจดั (IC)

5.7 เคลือ่นยา้ยมลูฝอยตดิเชือ้อยา่งถกูวธิี*(20) (IC)
5.8 มีบริเวณทีพ่กัมลูฝอยตดิเชือ้ หรอืทีพ่กัรวมมลูฝอยตดิเชือ้*(21)

ตามกฎกระทรวงวา่ดว้ยการกำจดัมูลฝอยตดิเชือ้
พ.ศ. 2545 (IC)

5.9 ถา้มกีารกำจดัมลูฝอยตดิเชือ้ตอ้งทำอยา่งถกูวธิ ี*(22)  ตาม
กฎกระทรวงวา่ดว้ยการกำจดัมลูฝอยตดิเชือ้ พ.ศ. 2545 (IC)

* โปรดดคูำอธบิายในภาคผนวก
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6. การปฏบัิติเม่ือบาดเจบ็ 6.1 มีวธิปีฏบัิตทิีถ่กูตอ้ง (IB)
จากของมคีมทีอ่าจ 6.2 มีระบบรายงาน (IB)
ปนเปือ้นหรอืสัมผัสกบั 6.3 ผู้ปฏิบัติงานทราบ และปฏบัิติตามวธีิปฏิบัติ (IA)
เลอืดหรอืสารคดัหลัง่
โดยตรง

7. การถา่ยภาพรงัสทีาง 7.1 เปดิเครือ่ง ปรับปุ่มตา่งๆ กอ่น (II)
ทันตกรรม 7.2 มีวธิถีา่ยภาพรงัสใีนชอ่งปากโดยไมป่นเปือ้น (II)

7.3 มีวิธีนำฟล์ิมไปล้างโดยไมป่นเปือ้น (II)
7.4 film holder, positioning bite piece ทำตามกระบวนการ

ในขอ้ 3 (IA)
7.5 ทำลายเชือ้พืน้ผวิทกุครัง้ทีป่นเปือ้นตามวธิใีนขอ้ 4.1 (IB)

8. ห้องปฏบัิติการทนัตกรรม 8.1 วสัดแุละชิน้งานทนัตกรรมทกุชิน้ทีจ่ะนำไปหอ้งปฏบัิตกิาร
(เชน่ รอยพมิพฟ์นั bite block, ฟนัปลอม) และกอ่นใชก้บั
ผู้ป่วยตอ้งผา่นการลา้งและทำลายเชือ้แลว้ดงันี ้(IB)
8.1.1 ล้างดว้ยนำ้กอ๊กเพือ่ชะล้างคราบนำ้ลายและเลอืด
8.1.2 พ่นหรอืแช่ด้วยนำ้ยาทำลายเชือ้ตามระยะเวลา

ออกฤทธิข์องนำ้ยาแตล่ะชนดิ
8.1.3 ล้างดว้ยนำ้สะอาดอกีครัง้

8.2 เครือ่งมอืและอปุกรณใ์นหอ้งปฏบัิตกิารทีสั่มผัสกบัส่ิงปนเปือ้น
นำไปผา่นกระบวนการตามขอ้ 3 (IB)

9. ระบบนำ้ของยนิูต 9.1 ใช้นำ้สะอาดสำหรบัดืม่ใส่ถงันำ้ของยนูติทนัตกรรม (IB)
ทันตกรรม 9.2 กอ่นใชง้านยนูติทนัตกรรมทกุวนั ไล่นำ้และลมออกทาง

ปลายทางทกุจุดของอปุกรณท่ี์ใช้ในช่องปากผูป่้วย
(เชน่ ดา้มกรอ ดา้มขดูหนิปนูไฟฟา้ tripple syringe)
อยา่งนอ้ย 30 วนิาทแีละปฏบัิตเิชน่เดยีวกนัหลงัใชง้าน
กบัผู้ป่วยแตล่ะราย (II)

9.3 ทำความสะอาดและทำลายเชือ้ในสายสง่นำ้ของยนิูต
ทนัตกรรมอยา่งนอ้ยสปัดาหล์ะ 1 ครัง้*(23) (II)

9.4 ทำความสะอาดและทำลายเชือ้ในถงันำ้ของยนิูตทนัตกรรม
อยา่งนอ้ยสัปดาหล์ะ 1 ครัง้*(23)  (II)

* โปรดดคูำอธบิายในภาคผนวก
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ภาคผนวก
คำอธบิายรายการกจิกรรม
1. การตรวจสขุภาพประจำป ีหมายถงึ

1.1 การตรวจรา่งกายโดยทัว่ไป
1.2 การตรวจทางหอ้งปฏบัิติการ

ผู้ทีอ่าย ุ35 ปี หรอืตำ่กวา่ มีการตรวจ CBC, Urine, สมรรถภาพการทำงานของไต (BUN, Creatinin)
สมรรถภาพการทำงานของตบั, ถา่ยภาพรงัสปีอด
ผู้ที่อายุเกิน 35 ปี มีการตรวจพิเศษเพิ่มได้แก่ ตรวจหาระดับน้ำตาลและไขมันในเลือด ตรวจมะเร็ง
ปากมดลกูในสตรี

2. ใช้ถงุมอืทีเ่หมาะสม หมายถงึ
2.1 ใช้ examination glove ในการตรวจ หตัถการทีสั่มผัสเยือ่เมอืกและหตัถการทีไ่ม่ใช่ศลัยกรรม
2.2 ใช้ surgical glove ในการทำศลัยกรรม

3. การลา้งมอื
3.1 เมื่อมือเปื้อน หรือสัมผัสกับเลือด สารคัดหลั่ง ล้างด้วยน้ำและสบู่ชนิดมีสารยับยั้งแบคทีเรียหรือ

สบู่ธรรมดากไ็ด้
3.2 ถา้ไมใ่ช่กรณทีี ่3.1 ใช้สบู่หรอืนำ้ยาทำความสะอาดมอืชนดิผสมแอลกอฮอล ์(Alcohol - based hand

rub)
3.3 เมื่อจะทำศัลยกรรม ล้างมือด้วยน้ำและสบู่ที่มีสารยับยั้งแบคทีเรีย หรือล้างมือด้วยสบู่ธรรมดาแล้ว

ตามดว้ยนำ้ยาทำความสะอาดมอืชนดิผสมแอลกอฮอล ์กอ่นใสถ่งุมอืปลอดเชือ้
4. มาสก์ หมายถึง surgical mask ที่ป้องกันการซึมของของเหลว เช่น เลือด น้ำลาย ที่อาจกระเด็นหรือ

ฟุ้งกระจายมคีวามละเอยีดในการกรองแบคทเีรีย
5. เสื้อคลุมปฏิบัติงาน ใช้เสื้อคลุมแขนยาวในการทำหัตถการ หรืองานที่อาจมีการฟุ้งกระจายของเลือด

น้ำลายหรอืส่ิงทีอ่าจตดิเชือ้
6. เครือ่งปอ้งกนัดวงตา ไดแ้ก ่แวน่ตาชนดิมแีผน่ปดิดา้นขา้ง goggle, หรอื face shield
7. วธิป้ีองกนั เชน่ใช ้scoop technique ในการสวมกลบัปลอกเขม็ ใช้เครือ่งมอืในการใส-่ถอด blade
8. ผู้ทำความสะอาดเครื่องมือ สวมเสื้อคลุมแขนยาว สวมถุงมือยางอย่างหนา (ถุงมือแม่บ้านหรือถุงมือ

เอนกประสงค)์ ใส่ surgical mask สวมเครือ่งปอ้งกนัดวงตา
9. พืน้ผิวทีอ่าจสมัผัสขณะทำหตัถการ เชน่ ปุ่มปรับเกา้อีข้องยนูติทนัตกรรม ดา้มจบัและสวทิชปิ์ดเปดิโคมไฟ

บริเวณทีว่างถาดเครือ่งมอืและทีจั่บ
10. เครื่องดูดปริมาตรสูง (high volume evacuator) โดยส่วนใหญ่จะติดตั้งมาพร้อมกับยูนิตทันตกรรม

บางครัง้เรยีก high power suction
11. การระบายอากาศ อาจทำได้โดยการเปิดห้องเพื่อให้อากาศถ่ายเทตอนเช้า พักกลางวัน และเมื่อเสร็จงาน

แตล่ะวนั ในหอ้งปรบัอากาศมรีะบบหมนุเวยีนอากาศเขา้ออก และ/หรอืระบบกรองอากาศทีค่ำนวณแลว้วา่
เหมาะสม

12. สารซกัลา้ง ไดแ้ก ่นำ้ยาซกัผา้ (liquid detergent) นำ้ยาลา้งจาน สบู่เหลว
13. การทำลายเชือ้ และทำใหป้ราศจากเชือ้ (disinfection and sterilization)
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14. การจำแนกประเภทเครือ่งมอื เปน็ 3 กลุม่ไดแ้ก่

ประเภท ความหมาย ตวัอยา่ง

Critical item เครือ่งมอืทีสั่มผัสเลอืด นำ้ลาย หรอืผ่านลง Bur, ใบมีด, เขม็ฉีดยา,
ไปในเนือ้เยือ่หรอืสัมผัส กระดกูมอัีตราเสีย่ง endodontic file,
ของการตดิเชือ้และแพรก่ระจายเชือ้สูง periodontal probe, scaler

Semicritical item เครือ่งมอืทีสั่มผัสกบัเยือ่เมอืกในชอ่งปาก Mouth mirror, rim-lock tray,
แตไ่ม่ไดผ่้านลงไปในเนือ้เยือ่หรอืสัมผัส film holder, amalgam
กระดกูมีอัตราเสีย่งของการแพรก่ระจายเชือ้ carrier
ปานกลาง

Non-critical item เครือ่งมอืทีสั่มผัสกบัผิวหนงัภายนอกของผูป่้วย Cement spatula, glass
ไม่ไดเ้ขา้ไปสมัผัสในชอ่งปากมอัีตราการแพร่ slab
กระจายเชือ้ต่ำ

15. การตรวจสอบประสิทธิภาพการทำให้ปราศจากเชื้อ ให้ใช้ตามมาตรฐาน IC ของสถานบริการ หมายถึง
มีการตรวจสอบดงันี้
15.1  ทางกายภาพ หรอืทางกล ทกุ load
15.2  ทางเคม ีทกุหบีหอ่ (package)
15.3  ทางชวีภาพ ทกุเครือ่งอยา่งนอ้ยสปัดาหล์ะครัง้

กระบวนการ วิธีการ ตัวอย่าง
อุณหภมิูสูง ความรอ้นชืน้ (autoclave) dry heat, unsaturated

ทำให้ปราศจากเชื้อ chemical vapor
(sterilization)

อุณหภูมิต่ำ ethylene oxide gas, hydrogen peroxide gas plasma

แช่น้ำยาเคมี glutaraldehyde, hydrogen peroxide, peracetic acid

ระดับสูง ใช้ความร้อน ตม้เดอืด เครือ่งล้างและทำลายเชือ้
(high level) แช่น้ำยาเคมี glutaraldehyde, ortho-patlaldehyde, hydrogen peroxide

นำ้ยาทำลายเชือ้ทีมี่ฤทธิฆ่์าเชือ้ TB เชน่ สารประกอบคลอรนี,
quaternary ammonium compounds with alcohol,
phenolics, iodophors

นำ้ยาทำลายเชือ้สำหรบัโรงพยาบาล เชน่ quaternary
ammonium compounds, phenolics บางชนดิ, iodophors
บางชนิด

ทำลาย
เชื้อ

(Disin
fection)

ระดับกลาง
(intermediate

level)
สัมผัสกับน้ำยาเคมี

ระดับต่ำ
(low level) สัมผัสกับน้ำยาเคมี

ใช้ความร้อน
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16. มีการจดัเกบ็ในทีไ่ม่มีฝุ่น มด แมลง และคดัแยกหอ่บรรจุทีฉี่ก ขาด ชำรดุ เพือ่ไปผ่านกระบวนการใหม่
17. First in, first out
18. การใช้น้ำยาเคมีทำลายเชื้อพื้นผิว ใช้วิธีพ่นน้ำยาบนพื้นผิวที่อาจปนเปื้อนแล้วเช็ดทิ้ง พ่นน้ำยาซ้ำอีกครั้ง

ทิ้งไว้ตามระยะเวลาออกฤทธิ์ของสารแต่ละชนิด แล้วจึงใช้สำลีหรือก๊อซสะอาดเช็ดให้หมด (spray-wipe-
spray-wipe)

19. ตราสัญลักษณ์สากลของมูลฝอยติดเชื้อ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2546 มีลักษณะเป็นรูป
วงเดอืน 3 วง สีดำ ซ้อนทบับนวงกลมสดีำ (ดงัภาพ)  โดยสญัลกัษณต์อ้งมรัีศมไีม่ตำ่กวา่ 1 นิว้

20. การเคลือ่นยา้ยมลูฝอยตดิเชือ้ไปเกบ็กกัในทีพ่กัรวมมลูฝอยตดิเชือ้  ตอ้งดำเนนิการดงันี้
20.1 ผู้ปฏิบัติงานมคีวามรูเ้กีย่วกบัมูลฝอยตดิเชือ้
20.2 ผู้ปฏิบัติงานสวมอุปกรณ์ป้องกัน ได้แก่ ถุงมือยางหนา ผ้ากันเปื้อน ผ้าปิดปากจมูก และรองเท้า

พืน้ยางหุม้แขง็
20.3 มีตารางเวลาการเคลือ่นยา้ยมลูฝอยตดิเชือ้
20.4 ใช้รถเข็นที่มีลักษณะดังนี้ ทำด้วยวัสดุที่ทำความสะอาดง่าย พื้นและผนังทึบ มีข้อความแสดง

ด้านข้างว่า “รถเข็นมูลฝอยติดเชื้อ ห้ามนำไปใช้ในกิจการอื่น” มีอุปกรณ์สำหรับเก็บมูลฝอยติดเชื้อ
ที่อาจตกหล่นระหว่างการเคลื่อนย้าย  รวมทั้งอุปกรณ์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อบริเวณที่มูลฝอย
ตกหลน่

20.5 มีเสน้ทางเคลือ่นยา้ยทีแ่นน่อน
20.6 กระทำอยา่งระมดัระวงั
20.7 จัดการกบัมูลฝอยทีต่กหลน่อยา่งถกูวธีิ
20.8 ทำความสะอาดและฆา่เชือ้รถเขน็และอปุกรณอ์ย่างนอ้ยวนัละครัง้
20.9 ไม่นำรถเขน็มลูฝอยตดิเชือ้ไปใช้ในกจิการอืน่

21. บริเวณทีพ่กัมลูฝอยตดิเชือ้มีลักษณะดงันี้
สถานพยาบาลประเภทที่ไม่ได้รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน  จะไม่จัดให้มีที ่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อก็ได้

แตต่อ้งจดัใหมี้บริเวณทีพ่กัมลูฝอยตดิเชือ้ไว้เปน็การเฉพาะ
ทีพั่กรวมมลูฝอยตดิเชือ้

21.1 เป็นห้อง หรืออาคารเฉพาะที่มีข้อความเห็นได้ชัดเจนว่า “ที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ” ที่หน้าห้อง
หรืออาคาร

21.2 ขนาดพอทีจ่ะเกบ็กักภาชนะบรรจมูุลฝอยตดิเชือ้
21.3 พืน้ ผนงัเรยีบ ทำความสะอาดงา่ย มีรางหรอืทอ่ระบายนำ้ทิง้เชือ่มกบัระบบบำบดันำ้เสยี
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21.4 โปรง่  ไม่อับช้ืน
21.5 มีการปอ้งกนัสตัวแ์ละแมลง
21.6 ปิดประตดู้วยกญุแจหรอืวิธีอ่ืนทีบุ่คคลทัว่ไปไมส่ามารถเขา้ได้
21.7 มีลานลา้งรถเขน็ ซ่ึงมรีางหรอืทอ่รวบรวมนำ้จากการลา้งไปสูร่ะบบบำบดันำ้เสยี
21.8 หากมีการเก็บภาชนะซึ่งบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไว้เกิน 7 วัน ต้องควบคุมอุณหภูมิให้ไม่เกิน 10 องศา

เซลเซียส
22. การกำจดัมลูฝอยตดิเชือ้ ตอ้งทำภายใน 30 วนั นบัจากวนัทีข่นจากทีพ่กัรวมมลูฝอยตดิเชือ้ มีวธิดีงันี้

22.1 เผาในเตาเผา
22.2 ทำลายเชือ้ด้วยไอนำ้
22.3 ทำลายเชือ้ด้วยความรอ้น
22.4 วธิอ่ืีนตามทีก่ระทรวงสาธารณสขุกำหนด โดยประกาศในราชกจิจานเุบกษา
22.5 หลังจากกำจดัแลว้ตอ้งมีการตรวจสอบทางชวีภาพ

23. การทำความสะอาดและทำลายเชือ้ในสายสง่นำ้และถงันำ้ของยนิูตทนัตกรรม ทำตามวธีิท่ีบริษัทผู้ผลิตยนิูต
ทนัตกรรมแนะนำเพือ่กำจดั biofilm และเปน็วธิทีีป่ลอดภยัตอ่อุปกรณข์องระบบนำ้ของยนูติทนัตกรรม
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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

เร่ือง  หลักเกณฑแ์ละวิธีการตรวจสอบ มาตรฐานทางชวีภาพในการกำจดัมูลฝอยตดิเช้ือ
พ.ศ. ๒๕๔๖

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการตรวจสอบมาตรฐานทางชีวภาพ เพื่อประโยชน์
ในการควบคมุระบบการกำจดัมลูฝอยตดิเชือ้ตามกฎกระทรวงวา่ดว้ยการกำจดัมลูฝอยตดิเชือ้ พ.ศ. ๒๕๔๕

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๗ วรรคสอง แห่งกฎกระทรวง ว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ
พ.ศ.๒๕๔๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจึงออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข กำหนดหลักเกณฑ์
และวธิกีารตรวจสอบมาตรฐานทางชวีภาพในการกำจดัมลูฝอยตดิเชือ้ทีมิ่ใช่การใชเ้ตาเผา ไวด้งันี้

ข้อ ๑ มาตรฐานทางชวีภาพในการกำจดัมลูฝอยตดิเชือ้ดว้ยวธิกีารใดๆ นอกจากวธิกีารใชเ้ตาเผา
ตอ้งสามารถทำลายเชือ้บัคเตร ีเชือ้รา ไวรสั และปาราสติ ในมลูฝอยตดิเชือ้ไดห้มด

ข้อ ๒ การตรวจสอบว่า มูลฝอยติดเช้ือได้ผ่านการกำจัดเช้ือโรคได้ตามเกณฑ์มาตรฐานตามข้อ ๑ น้ัน
ให้ใช้วิธีการตรวจวเิคราะหโ์ดยวธีิการเพาะเชือ้บะซิลลัส สะเทยีโรเธอรโ์มฟลิลัส (Bacillus stearothermophillus)
หรือเชือ้บะซลิลัส ซับทลิิส (Bacillus subilis) โดยมขีัน้ตอนการปฏบัิต ิดงันี้

(๑) ใช้ Spore strip ของเชื้อบะซิลลัส สะเทียโรเธอร์โมฟิลลัส หรือเชื้อบะซิลลัสซับทิลิส
โดยฉีกแผ่น strip เพื่อให้ spore ลอยแขวนในน้ำกลั่น ๑๐ มิลลิลิตร ซึ่งปราศจากเชื้อในหลอดทดลอง
ซ่ึงมขีนาดทีเ่หมาะสมดว้ยเทคนคิปลอดเชือ้

(๒) นำหลอดทดลองดังกล่าวไปวางไว้รวมกับมูลฝอยติดเชื้อในเครื่องกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ
ณ  จุดทีค่าดวา่เชือ้โรคจะถกูทำลายไดย้ากทีสุ่ด

(๓) เม่ือมูลฝอยติดเช้ือผ่านกระบวนการกำจดัแล้ว ให้นำหลอดทดลองของ Spore เช้ือบะซิลลัส
สะเทียโรเธอร์โมฟิลลัส หรือ เชื ้อบะซิลลัส ซับทิลิส ที ่วางไว้ตาม (๒) แล้วแต่กรณี ไปทดสอบโดย
นำไปเพาะในจานอาหารเลี้ยงเชื้อที่เหมาะสม เช่น Blood agar หรือ Egg yolk agar แล้วนำไปเพาะเชื้อในตู้
ควบคมุอุณหภมิู ๓๕ – ๓๗ องศาเซลเซยีส เป็นเวลา ๑๘ – ๒๔ ช่ัวโมง

(๔) นำจานอาหารเลี้ยงเชื้อ Blood agar หรือ Egg yolk agar แล้วแต่กรณี มาตรวจดู
ต้องไม่พบโคโลนี (Colony) ของเชื้อบะซิลลัส สะเทียโรเธอร์โมฟิลลัส หรือบะซิลลัส ซับทิลิส เกิดขึ้นบน
จานอาหารเลีย้งเชือ้นัน้  จึงจะถอืวา่อยูใ่นเกณฑม์าตรฐานทางชวีภาพ

ข้อ ๓ การตรวจวิเคราะห์ว่ามูลฝอยติดเชื้อได้ผ่านการกำจัดเชื้อได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน ทาง
ชีวภาพ  โดยวิธีการอ่ืนนอกจากวธีิการตามขอ้ (๒)  ต้องได้รับความเหน็ชอบจากกรมอนามยัและกรมวทิยาศาสตร์
การแพทย์
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ข้อ ๔ ประกาศกระทรวงนี้ ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสามสิบวันนับแต่วันถัดจากวันประกาศ
ในราชกจิจานเุบกษา

ประกาศ ณ วันที ่๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๖

(ลงชือ่) สุดารตัน ์ เกยรุาพนัธุ์
(นางสดุารตัน ์ เกยรุาพนัธุ)์

รัฐมนตรว่ีาการกระทรวงสาธารณสขุ

ประกาศในราชกจิจานเุบกษา ฉบับประกาศทัว่ไป เล่มที ่๑๒๐ ตอนพเิศษ ๔๕ ง วนัที ่๑๑ เมษายน ๒๕๔๖
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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เร่ือง  ตราหรือสัญลักษณส์ำหรับพิมพ์บนภาชนะบรรจมูุลฝอยตดิเช้ือ

พ.ศ. ๒๕๔๖

เพื่อประโยชน์ในการควบคุมหรือกำกับดูแลเรื่องมูลฝอยติดเชื้อให้เป็นมาตรฐานสากล จึงเห็น
เปน็การสมควรใหมี้ตราหรอืสัญลกัษณท์ีใ่ช้ระหวา่งประเทศ เพือ่พมิพบ์นภาชนะบรรจมูุลฝอยตดิเชือ้

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๓ วรรคสอง แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ
พ.ศ. ๒๕๔๕  รัฐมนตรวีา่การกระทรวงสาธารณสขุ จึงออกประกาศกระทรวงสาธารณสขุ  ดงันี้

ข้อ ๑ ตราหรือสัญลักษณ์ที่ใช้ระหว่างประเทศ ที่ต้องพิมพ์ลงบนภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ
ให้มีลักษณะ เป็นรูปวงเดือน ๓ วง สีดำ ซ้อนทับบนวงกลมสีดำ โดยสัญลักษณ์ต้องมีรัศมีไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว
ดงัรปูภาพดงันี้

ข้อ ๒ ประกาศกระทรวงนี้ ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสามสิบวัน นับแต่วันถัดจากวันประกาศ
ในราชกจิจานเุบกษา

ประกาศ ณ วันที ่๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๖

(ลงชือ่) สุดารตัน ์ เกยรุาพนัธุ์
(นางสดุารตัน ์ เกยรุาพนัธุ)์

รัฐมนตรว่ีาการกระทรวงสาธารณสขุ

ประกาศในราชกจิจานเุบกษา ฉบับประกาศทัว่ไป เล่มที ่๑๒๐ ตอนพเิศษ ๔๕ ง วนัที ่๑๑ เมษายน ๒๕๔๖
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กฎกระทรวง
ว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ

พ.ศ. ๒๕๔๕

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง (๑) และวรรคสองแห่งพระราช
บัญญตักิารสาธารณสขุ พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเปน็พระราชบญัญตัทิีมี่บทบญัญตับิางประการเกีย่วกบัการจำกดัสทิธิ
และเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสขุโดยคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสขุออกกฎกระทรวงไวดั้งตอ่ไปน้ี

ข้อ ๑ กฎกระทรวงนีใ้ห้ใช้บังคบัเม่ือพ้นกำหนดสามสบิวันนบัแตวั่นประกาศในราชกจิจานเุบกษา
ข้อ ๒ กฎกระทรวงนีใ้หใ้ช้บังคบัเปน็การทัว่ไปตามเงือ่นไขดงัตอ่ไปนี้

(๑) ข้อกำหนดทุกหมวดตามกฎกระทรวงนี้ให้มีผลใช้บังคับในท้องที่ของกรุงเทพมหานคร
เมืองพทัยา และเทศบาลนครและเทศบาลเมอืงทกุแหง่

(๒) ข้อกำหนดเฉพาะในส่วนที่ว่าด้วยการขนและการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อให้กระทรวง
สาธารณสขุกำหนดยกเว้นไม่ใช้บังคับในท้องที่ของราชการส่วนท้องถิ่นอื่นนอกจาก (๑) ตามความเหมาะสม
กับสภาพท้องที่ โดยจะกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขอย่างใดก็ได้ตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ โดยประกาศใน
ราชกจิจานเุบกษา

(๓) ข้อกำหนด ในส่วนท่ีว่าด้วยการเก็บมูลฝอยติดเช้ือตามกฎกระทรวงนี ้ ให้มีผลใช้บังคับแก่
สถานบรกิารการสาธารณสขุและหอ้งปฏบัิตกิารเชือ้อันตราย ในเขตราชการสว่นทอ้งถิน่ทกุแหง่

หมวด ๑
บททัว่ไป

ข้อ ๓ ในกฎกระทรวงนี้
“มูลฝอยติดเชื้อ” หมายความว่า มูลฝอยที่มีเชื้อโรคปะปนอยู่ในปริมาณหรือมีความเข้มข้น ซึ่ง

ถ้ามีการสมัผัสหรือใกลชิ้ดกบัมูลฝอยนัน้แลว้สามารถทำใหเ้กดิโรคได้
กรณีมูลฝอยดังต่อไปนี้  ที่เกิดขึ้นหรือใช้ในกระบวนการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์และการ

รักษาพยาบาล การให้ภูมิคุ้มกันโรคและการทดลองเกี่ยวกับโรค และการตรวจชันสูตรศพหรือซากสัตว์ รวมทั้ง
ในการศกึษาวจัิยเรือ่งดงักลา่ว ใหถ้อืวา่เปน็มลูฝอยตดิเชือ้
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(๑) ซากหรือชิ้นส่วนของมนุษย์หรือสัตว์ที่เป็นผลมาจากการผ่าตัด การตรวจชันสูตรศพ
หรอืซากสตัว ์และการใชสั้ตวท์ดลอง

(๒) วัสดุของมีคม เช่น เข็ม ใบมีด กระบอกฉีดยา หลอดแก้ว ภาชนะที่ทำด้วยแก้วสไลด์
และแผน่กระจกปดิสไลด์

(๓) วัสดุซึ่งสัมผัสหรือสงสัยว่าจะสัมผัสกับเลือด ส่วนประกอบของเลือด ผลิตภัณฑ์ที่
ได้จากเลือด สารน้ำจากร่างกายของมนุษย์หรือสัตว์ หรือวัคซีนที่ทำจากเชื้อโรคที่มีชีวิต เช่น สำลี ผ้าก๊อส
ผ้าตา่งๆ และทอ่ยาง

(๔) มูลฝอยทกุชนดิทีม่าจากหอ้งรักษาผูป่้วยตดิเชือ้ร้ายแรง
“ห้องรักษาผู้ป่วยติดเชื้อร้ายแรง”   หมายความว่า  ห้องรักษาผู้ป่วยซึ่งติดเชื้อร้ายแรงตามที่

กระทรวงสาธารณสขุกำหนดโดยประกาศในราชกจิจานเุบกษา
“สถานบรกิารการสาธารณสขุ”  หมายความวา่

(๑) สถานพยาบาลตามกฎหมายว ่าด้วยสถานพยาบาล  และหมายความรวมถึง
สถานพยาบาลของทางราชการ

(๒) สถานพยาบาลสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ และหมายความรวมถึง
สถานพยาบาลสตัวข์องทางราชการ

“สถานพยาบาลของทางราชการ”   หมายความว่า  สถานพยาบาลของราชการส่วนกลาง
ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น สภากาชาดไทย และสถานพยาบาลของหน่วยงานอื่นของรัฐตามที่
กระทรวงสาธารณสขุกำหนดโดยประกาศในราชกจิจานเุบกษา

“สถานพยาบาลสัตว์ของทางราชการ” หมายความว่า สถานพยาบาลสัตว์ของราชการส่วนกลาง
ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น สภากาชาดไทย และสถานพยาบาลสัตว์ของหน่วยงานอื่นของรัฐ
ตามทีก่ระทรวงสาธารณสขุกำหนดโดยประกาศในราชกจิจานเุบกษา

“ห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย” หมายความว่า ห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายที่มิได้ต้ังอยู่ภายใน
สถานบรกิารการสาธารณสขุ ซ่ึงไดแ้ก ่หอ้งปฏบัิตกิารตรวจวเิคราะหส์ารเคมแีละจลิุนทรยี์ในวัตถุตัวอย่างจาก
ร่างกายมนุษย์หรือสัตว์ที่อาจก่อให้เกิดเชื้ออันตราย และห้องปฏิบัติการทดสอบด้านสาธารณสุขที่ทำการตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพ ส่วนประกอบ และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่อาจก่อให้เกิดเชื้ออันตราย ทั้งนี้
ตามลกัษณะและเงือ่นไขทีก่ระทรวงสาธารณสขุกำหนดโดยประกาศในราชกจิจานเุบกษา

“ผู้ประกอบกิจการสถานบริการการสาธารณสุข” หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการ
สถานพยาบาลตามกฎหมายวา่ด้วยสถานพยาบาล และผู้ได้รับใบอนุญาตให้ต้ังสถานพยาบาลสตัว์ตามกฎหมาย
ว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ และหมายความรวมถึงราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น
สภากาชาดไทย และหน่วยงานอื่นของรัฐที่จัดตั้งสถานพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลสัตว์
ของทางราชการ

“ผู้ดำเนินการสถานบริการการสาธารณสุข”  หมายความว่า  ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ดำเนินการ
สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล และผู้ได้รับใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์
ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ และหมายความรวมถึงผู้อำนวยการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เรียกชื่อ
อย่างอืน่ซ่ึงรับผิดชอบดำเนนิการสถานพยาบาลของทางราชการและสถานพยาบาลสตัวข์องทางราชการ
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“ผู้ประกอบกิจการห้องปฏิบัติการเช้ืออันตราย” หมายความว่า เจ้าของหรือผู้ครอบครองห้องปฏิบัติการ
เช้ืออันตราย

“ผู้ดำเนินการห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย” หมายความว่า ผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่ที ่เรียกชื่อ
อยา่งอืน่ ซ่ึงมหีนา้ทีรั่บผิดชอบดำเนนิการหอ้งปฏบัิตกิารเชือ้อันตราย

ข้อ ๔ หา้มมใิหผู้้ใดถา่ย เท ทิง้ หรอืทำใหมี้ขึน้ในทีห่รอืทางสาธารณะ ซ่ึงมลูฝอยตดิเชือ้ นอกจาก
ถา่ย เท หรอืทิง้ หรอืกำจดั ณ สถานที ่หรอืตามวธิทีีร่าชการสว่นทอ้งถิน่กำหนดหรอืจัดให้

ให้ราชการส่วนท้องถิ่นจัดให้มีสถานที่ถ่าย เท หรือทิ้งมูลฝอยติดเชื้อในที่หรือทางสาธารณะ
หรือกำหนดให้มีวิธีกำจัดมูลฝอยติดเชื้อที่ถ่าย เท หรือทิ้งโดยวิธีอื่นตามมาตรฐานที่ระบุไว้ในกฎกระทรวงนี้
หรอืตามหลกัเกณฑท์ีก่ระทรวงสาธารณสขุกำหนด แลว้แตก่รณี

ข้อ ๕ หา้มมใิหผู้้ใดทำการเกบ็ ขน และกำจดัมลูฝอยตดิเชือ้ เวน้แตจ่ะเปน็ไปตามหลกัเกณฑแ์ละ
เงือ่นไขทีก่ำหนดในกฎกระทรวงนี้

ข้อ ๖ ขอ้กำหนดในสว่นทีว่า่ดว้ยการกำจดัมลูฝอยตดิเชือ้ในหมวด ๔ ใหใ้ช้บังคบัแกผู้่ดำเนนิการ
สถานบริการการสาธารณสุขหรือผู้ดำเนินการห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายที่ดำเนินการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ
ด้วยตนเองด้วย และให้สถานบริการการสาธารณสุขหรือห้องปฏิบัติการเชื ้ออันตรายนั้น แจ้งให้ราชการ
ส่วนท้องถิ่นที่สถานบริการการสาธารณสุขหรือห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายนั้นตั้งอยู่จัดส่งเจ้าหน้าที่ไปทำการ
ตรวจสอบระบบกำจัดมูลฝอยติดเชื้อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด และเมื่อราชการส่วนท้องถิ่นนั้นได้ให้
ความเห็นชอบแล้ว  ผู้ดำเนินการสถานบริการการสาธารณสุขหรือผู้ดำเนินการห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย
ดงักลา่ว  จึงจะดำเนนิการกำจดัมลูฝอยตดิเชือ้ดว้ยตนเองได้

ในการตรวจสอบระบบกำจัดมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่ง ราชการส่วนท้องถิ่นอาจร้องขอให้
อธิบดีกรมอนามัยหรือผู้ซึ ่งอธิบดีกรมอนามัยมอบหมายจัดส่งเจ้าหน้าที่กรมอนามัยไปร่วมตรวจสอบกับ
เจา้หนา้ทีข่องราชการสว่นทอ้งถิน่ได้

ข้อ ๗ ในการปฏิบัติการตามกฎกระทรวงนี้ ให้ผู้ประกอบกิจการสถานบริการการสาธารณสุข
ผู้ประกอบกิจการห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย และราชการส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคลซึ่งราชการส่วนท้องถิ่น
มอบให้ดำเนินการกำจัดมูลฝอยติดเช้ือภายใต้การควบคุมดูแลของราชการสว่นท้องถ่ินตามมาตรา ๑๘ วรรคสอง
และบุคคลซ่ึงได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถ่ินให้ดำเนินกิจการรับทำการเก็บ ขน และกำจัดมูลฝอยติดเช้ือ
โดยทำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการตามมาตรา ๑๙ แล้วแต่กรณี
ดำเนนิการดงัตอ่ไปน้ี

(๑) ในการเก็บและหรือขนมูลฝอยติดเชื้อ ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บ
และหรือขนมูลฝอยติดเชื้อ อย่างน้อยหนึ่งคน โดยเจ้าหน้าที่ดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติสำเร็จการศึกษา
ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์  ในด้านสาธารณสุข  สุขาภิบาล  ชีววิทยา
และวทิยาศาสตรก์ารแพทยด้์านในดา้นหนึง่

(๒) ในการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการกำจัดมูลฝอย
ติดเชื้อ อย่างน้อยสองคน โดยคนหนึ่งต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดใน (๑) ส่วนอีกคนหนึ่งต้องมีคุณสมบัติ
สำเร็จการศึกษา ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ในด้านสุขาภิบาลวิศวกรรม
ส่ิงแวดลอ้ม และวศิวกรรมเครือ่งกลดา้นใดดา้นหนึง่
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(๓) ในกรณีที่มีการดำเนินการทั้ง (๑) และ (๒) จะจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการ
เกบ็ ขน และกำจดัมลูฝอยตดิเชือ้ อยา่งนอ้ยสองคน ซ่ึงมคีณุสมบตัติาม (๒) กไ็ด้

ความในวรรคหนึ่งไม่ใช่บังคับแก่การเก็บ การขน และการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยตนเอง ของ
ราชการส่วนท้องถิ่นหรือสถานพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลสัตว์ของทางราชการ แต่ราชการ
ส่วนท้องถ่ินหรือสถานพยาบาลของทางราชการหรอืสถานพยาบาลสัตว์ของทางราชการน้ันจะต้องแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ี
ของตน อย่างน้อยหนึ่งคน ซึ่งมีคุณสมบัติตาม (๒) ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ดา้นใดดา้นหนึง่ เปน็ผูรั้บผิดชอบในการเกบ็ การขน และการกำจดัมลูฝอยตดิเชือ้นัน้

ราชการส่วนท้องถ่ินสองแห่งหรือหลายแห่งท่ีอยู่ใกล้เคียงกันอาจดำเนนิกิจการร่วมกันในการเกบ็ ขน
และหรือกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ โดยแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นแห่งใดแห่งหนึ่ง อย่างน้อยหนึ่งคน
ซ่ึงมีคุณสมบัติตาม (๒) ในสาขาวชิาวทิยาศาสตรห์รอืสาขาวชิาวศิวกรรมศาสตรด์า้นในดา้นหนึง่ เปน็เจา้หนา้ที่
ผู้รับผิดชอบในการเกบ็ ขน และหรอืกำจดัมลูฝอยตดิเชือ้ร่วมกนักไ็ด้

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บ ขน และหรือกำจัดมูลฝอยติดเชื ้อตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง
และวรรคสาม อาจแตง่ตัง้จากบคุคลภายนอกซึง่มคีณุสมบตัดิงักลา่วกไ็ด้

ข้อ ๘ ในการเก็บและหรือกำจัดมูลฝอยติดเชื ้อภายในสถานบริการการสาธารณสุขซึ ่งมิใช่
สถานพยาบาลของทางราชการ และสถานพยาบาลสตัวข์องทางราชการหรอืภายในหอ้งปฏบัิตกิารเชือ้อันตราย
ของเอกชน ให้ผู้ประกอบกิจการสถานบริการการสาธารณสุขหรือผู้ประกอบกิจการห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย
ควบคุมดูแลให้ผู้ดำเนินการสถานบริการการสาธารณสุขหรือผู้ดำเนินการห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายจัดให้มี
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บและหรือกำจัดมูลฝอยติดเชื้อตามข้อ ๗ วรรคหนึ่ง (๑) (๒) หรือ (๓) และ
ดำเนินการเก็บและหรือกำจัดมูลฝอยติดเชื้อที่เกิดขึ้นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ใน
หมวด ๒ และหมวด ๔ แหง่กฎกระทรวงนี้

ข้อ ๙ ในการเก็บ ขน และหรือกำจัดมูลฝอยติดเชื้อของราชการส่วนท้องถิ่นหรือสถานพยาบาล
ของทางราชการหรือสถานพยาบาลสัตว์ของทางราชการ ให้ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการ
ส่วนทอ้งถิน่ สภากาชาดไทย หรอืหนว่ยงานอืน่ของรฐัทีจั่ดตัง้สถานพยาบาลของทางราชการหรอืสถานพยาบาล
สัตว์ของทางราชการ แล้วแต่กรณี ควบคุมดูแลให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ดำเนินการสถานพยาบาลของทาง
ราชการหรือผู้ดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์ของทางราชการนั้นแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บ ขน
และหรือกำจัดมูลฝอยติดเชื้อตามข้อ ๗ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ ดำเนินการเก็บ ขน และหรือกำจัด
มูลฝอยติดเช้ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีกำหนดในหมวด ๒ หมวด ๓ และหมวด ๔ แห่งกฎกระทรวงนี้

ในการเก็บ การขน และหรือการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อของบุคคลซึ่งราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้
ดำเนินการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อภายใต้การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่นตามมาตรา ๑๘ วรรคสอง
และของบคุคลซึง่ไดรั้บ ใบอนุญาตจากเจา้พนกังานทอ้งถิน่ ให้ดำเนนิกิจการรับทำการเกบ็ ขน และกำจดัมูลฝอย
ติดเชื้อ โดยทำเป็นธุรกิจ หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการตามมาตรา ๑๙ ให้ราชการ
ส่วนท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น แล้วแต่กรณี ควบคุมดูแลให้บุคคลดังกล่าวจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ตามข้อ ๗ วรรคหนึ่ง(๑) (๒) หรือ (๓) และดำเนินการเก็บ ขน และหรือกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ให้เป็นไป
ตามหลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขตามทีก่ำหนด ในหมวด ๒ หมวด ๓ และหมวด ๔ แหง่กฎกระทรวงนี้
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ในการมอบให้บุคคลใดดำเนินการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ หรือการออกใบอนุญาตให้บุคคลใด
ดำเนินกิจการรับทำการเก็บ ขน และหรือกำจัดมูลฝอยติดเชื้อให้ราชการส่วนท้องถิ่นกำหนดระยะเวลาและ
เส้นทางขน ตลอดจนเงื่อนไขหรือข้อปฏิบัติอื่นๆ เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้ให้บุคคลดังกล่าว
ถือปฏิบัติไว้ด้วย

ข้อ ๑๐ บุคคลซึ่งราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้ดำเนินการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อภายใต้การควบคุม
ดูแลของราชการส่วนท้องถิ่นตามมาตรา ๑๘ วรรคสอง และบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ให้ดำเนินกิจการรับทำการเก็บมูลฝอยติดเชื้อ โดยทำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิด
คา่บรกิาร ตามมาตรา ๑๙ แลว้แตก่รณ ี มีหนา้ทีค่วบคมุดแูลการปฏบัิตงิานของเจา้หนา้ทีรั่บผิดชอบในการเกบ็
การขน และหรือการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ และดำเนินการเก็บ ขน และหรือกำจัดมูลฝอยติดเชื้อให้เป็นไป
ตามหลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขทีก่ำหนดในหมวด ๒ หมวด ๓ และหมวด ๔ แหง่กฎกระทรวงนี้

ข้อ ๑๑ ให้ผู้ดำเนินการสถานบริการการสาธารณสุข ผู้ดำเนินการห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย
และเจา้พนกังานทอ้งถิน่ มีหนา้ทีค่วบคมุดแูลเจา้หนา้ทีรั่บผิดชอบในการเกบ็ การขน และหรอืการกำจดัมลูฝอย
ติดเชื ้อของตน และดำเนินการเก็บ ขน และกำจัดมูลฝอยติดเชื ้อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื ่อนไข
ท่ีกำหนดหมวด ๒ หมวด ๓ และหมวด ๔  แหง่กฎกระทรวงนี้

หมวด ๒
การเก็บมูลฝอยติดเชื้อ

ข้อ ๑๒ ภายใต้บังคับข้อ ๑๔ ให้เก็บบรรจุมูลฝอยติดเชื้อในภาชนะสำหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ
ดงันี้

(๑) มูลฝอยติดเชื้อประเภทวัสดุของมีคม ให้เก็บบรรจุในภาชนะสำหรับบรรจุมูลฝอย
ตดิเชือ้ทีมี่คณุลกัษณะตามขอ้๑๓ (๑)

(๒) มูลฝอยติดเชื้ออื่นซึ่งมิใช่ประเภทวัสดุของมีคม ให้เก็บบรรจุในภาชนะสำหรับ
บรรจุมูลฝอยตดิเชือ้ทีมี่คณุลักษณะตามขอ้ ๑๓ (๒)

ภาชนะสำหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่ง ต้องใช้เพียงครั้งเดียวและต้องทำลายพร้อมกับ
การกำจดัมูลฝอยตดิเชือ้น้ัน

ข้อ ๑๓ ภาชนะสำหรบับรรจุมูลฝอยตดิเชือ้ตามขอ้ ๑๒ ตอ้งมคีณุลักษณะดงัตอ่ไปนี้
(๑) ภาชนะสำหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อที่เป็นกล่องหรือถัง ต้องทำด้วยวัสดุที่แข็งแรง

ทนทาน ต่อการแทงทะลุและการกัดกร่อนของสารเคมี เช่น พลาสติกแข็งหรือโลหะ มีฝาปิดมิดชิดและป้องกัน
การรั่วไหลของของเหลวภายในได้ และสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกโดยผู้ขนย้ายไม่มีการสัมผัสกับมูลฝอย
ติดเชือ้

(๒) ภาชนะสำหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อที่เป็นถุง ต้องทำจากพลาสติกหรือวัสดุอื่น
ทีมี่ความเหนยีว ไม่ฉีกขาดงา่ย ทนทานตอ่สารเคมแีละการรบันำ้หนกั กนันำ้ได ้ไม่ร่ัวซมึและไมด่ดูซมึ
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ภาชนะสำหรับบรรจุมูลฝอยติดเช้ือตามวรรคหน่ึง ต้องมีสีแดง ทึบแสง และมีข้อความสีดำที่มีขนาด
สามารถอ่านได้ชัดเจนว่า “มูลฝอยติดเชื ้อ” อยู่ภายใต้รูปหัวกะโหลกไขว้ คู่กับตราหรือสัญญลกัษณท่ี์ใช้
ระหว่างประเทศตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาและต้องมีข้อความว่า
“ห้ามนำกับมาใช้อีก” และ “ห้ามเปิด” ในกรณีที่สถานบริการการสาธารณสุขมิได้ดำเนินการกำจัดมูลฝอย
ติดเชื้อด้วยตนเอง สถานบริการ การสาธารณสุขดังกล่าวจะต้องระบุชื ่อของตนไว้ที ่ภาชนะบรรจุมูลฝอย
ติดเชื้อ  และในกรณีที่ภาชนะสำหรับ บรรจุมูลฝอยติดเชื้อนั้นใช้สำหรับเก็บมูลฝอยติดเชื้อไว้เพื่อรอการขนไป
กำจัดเกินกว่าเจ็ดวันนับแต่วันที่เกิดมูลฝอยติดเชื้อนั้น ให้ระบุวันที่ที่เกิดมูลฝอยติดเชื้อดังกล่าวไว้ที่ภาชนะ
บรรจุมูลฝอยตดิเชือ้ด้วย

ภาชนะสำหรับบรรจุมูลฝอยติดเช้ือตามวรรคหน่ึง มีได้หลายขนาดตามความเหมาะสมของการเก็บ
การขน และการกำจัด แต่ในกรณีที่กระทรวงสาธารณสุขเห็นสมควร เพื่อความสะดวกในการเก็บ การขน และ
การกำจัดจะกำหนดขนาดของภาชนะสำหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อสำหรับใช้ในสถานบริการการสาธารณสุขใด
หรือสำหรบัใช้ในหอ้งปฏบัิติการเชือ้อันตรายใดกไ็ด้

ข้อ ๑๔ การเก็บมูลฝอยติดเชื้อในภาชนะสำหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามที่กำหนดในข้อ ๑๒
อาจจะจัดให้มีภาชนะรองรับภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อก็ได้ โดยภาชนะรองรับนั้นจะต้องทำด้วยวัสดุที่แข็งแรง
ทนทานตอ่สารเคม ีไม่ร่ัวซมึ ทำความสะอาดไดง้า่ยและตอ้งมฝีาปดิเปดิมดิชดิ เวน้แตใ่นหอ้งทีมี่การปอ้งกนัสตัว์
ท่ีเป็นพาหนะนำโรค  และจำเปน็ตอ้งใชง้านตลอดเวลา  จะไม่มีฝาปิดเปดิกไ็ด้

ภาชนะรองรบัตามวรรคหนึง่  ใหใ้ช้ไดห้ลายครัง้แตต่อ้งดแูลรกัษาใหส้ะอาดอยูเ่สมอ
ข้อ ๑๕ การเกบ็มูลฝอยตดิเชือ้ ตอ้งดำเนนิการดงัตอ่ไปนี้

(๑) ต้องเก็บมูลฝอยติดเชื้อตรงแหล่งเกิดมูลฝอยติดเชื้อนั้น และต้องเก็บลงในภาชนะ
สำหรบับรรจุมูลฝอยตดิเชือ้ตามทีก่ำหนดในขอ้ ๑๒ โดยไมป่นกบัมูลฝอยอืน่ และในกรณทีีไ่ม่สามารถเกบ็ลงใน
ภาชนะสำหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อได้โดยทันทีที่เกิดมูลฝอยติดเชื้อ จะต้องเก็บมูลฝอยติดเชื้อนั้นลงภาชนะ
สำหรบับรรจุมูลฝอยตดิเชือ้ โดยเรว็ทีสุ่ดเมือ่มีโอกาสทีส่ามารถจะทำได้

(๒) ต้องบรรจุมูลฝอยติดเชื ้อไม่เกินสามในสี ่ส่วนของความจุของภาชนะสำหรับ
บรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามที่กำหนดในข้อ ๑๒ (๑) แล้วปิดฝาให้แน่น หรือไม่เกินสองในสามส่วนของความจุของ
ภาชนะสำหรบั บรรจุมูลฝอยตดิเชือ้ตามทีก่ำหนดในขอ้ ๑๒ (๒) แลว้ผกูมดัปากถงุดว้ยเชอืกหรอืวสัดอ่ืุนใหแ้นน่

(๓) กรณีการเก็บมูลฝอยติดเชื้อภายในสถานบริการการสาธารณสุขหรือภายในห้อง
ปฏิบัติการเชื้ออันตรายที่มีปริมาณมาก หากยังไม่เคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อนั้นออกไปทันที
จะต้องจัดให้มีที ่ หรือมุมหนึ่งของห้องสำหรับเป็นที่รวมภาชนะที่ได้บรรจุมูลฝอยติดเชื้อแล้ว เพื่อรอการ
เคลือ่นยา้ยไปเกบ็กกัในทีพ่กัรวมมลูฝอยตดิเชือ้  แตห่า้มเกบ็ไวเ้กนิหนึง่วนั

(๔) จัดให้มีที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อที่มีลักษณะตามข้อ ๑๖ เพื่อรอการขนไปกำจัด
และตอ้งทำความสะอาดและฆา่เชือ้โรคในทีพั่กรวมมลูฝอยตดิเชือ้อยา่งนอ้ยสัปดาหแ์ละหนึง่ครัง้

ข้อ ๑๖ ภายใต้บังคับข้อ ๑๙ ในการเก็บมูลฝอยติดเชื้อ จะต้องจัดให้มีที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ
ที่เป็นห้องหรือเป็นอาคารเฉพาะแยกจากอาคารอื่นโดยมีลักษณะดังต่อไปนี้ สำหรับใช้เก็บกักภาชนะบรรจุ
มูลฝอยตดิเชือ้เพือ่รอการขนไปกำจดั
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(๑) มีลักษณะไมแ่พรเ่ชือ้ และอยูใ่นทีท่ีส่ะดวกตอ่การขนมลูฝอยตดิเชือ้ไปกำจดั
(๒) มีขนาดกวา้งเพยีงพอทีจ่ะเกบ็กกัภาชนะบรรจมูุลฝอยตดิเชือ้ไดอ้ยา่งนอ้ยสองวนั
(๓) พืน้และผนงัตอ้งเรยีบ ทำความสะอาดไดง้า่ย
(๔) มีรางหรอืท่อระบายนำ้ทิง้เชือ่มต่อกับระบบบำบดันำ้เสยี
(๕) มีลักษณะโปรง่ ไม่อับช้ืน
(๖) มีการป้องกันสัตว์แมลงเข้าไป มีประตูกว้างพอสมควรตามขนาดของห้อง หรือ

อาคารเพือ่สะดวกตอ่การปฏบัิตงิาน และปดิดว้ยกญุแจหรอืปิดดว้ยวธิอ่ืีนทีบุ่คคลทัว่ไปไมส่ามารถทีเ่ขา้ไปได้
(๗) มีข้อความเปน็คำเตอืนท่ีมีขนาดสามารถเหน็ได้ชัดเจนวา่ “ท่ีพักรวมมูลฝอยติดเช้ือ”

ไว้ท่ีหนา้หอ้งหรอืหนา้อาคาร
(๘) มีลานสำหรับล้างรถเข็นอยู่ใกล้ที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ และลานนั้นต้องมีราง

หรือท่อรวบรวมนำ้เสยีจากการลา้งรถเขน็เขา้สู่ระบบบำบดันำ้เสยี
ในกรณีที่เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไว้เกิน ๗ วัน ที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่ง

ตอ้งสามารถควบคมุอุณหภมิูใหอ้ยูท่ี ่๑๐ องศาเซลเซยีส  หรอืตำ่กวา่นัน้ได้
ข้อ ๑๗ การเคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไปเก็บกักในที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อเพื่อ

รอการขนไปกำจดัตามขอ้๑๖  ตอ้งดำเนนิการใหถ้กูสขุลกัษณะ ดงันี้
(๑) ต้องมีผู้ปฏิบัติงานซึ่งมีความรู้เกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อ โดยบุคคลดังกล่าวต้องผ่าน

การฝึกอบรมการป้องกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ ตามหลักสูตรและ
ระยะเวลาทีก่ระทรวงสาธารณสขุกำหนดโดยประกาศในราชกจิจานเุบกษา

(๒) ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ได้แก่ ถุงมือยางหนา
ผ้ากันเปื้อน ผ้าปิดปาก ปิดจมูก และรองเท้าพื้นยางหุ้มแข้ง ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน และถ้าในการปฏิบัติงาน
ร่างกายหรือส่วนใดส่วนหนึ่งไปสัมผัสกับมูลฝอยติดเชื้อ ให้ผู้ปฏิบัติงานต้องทำความสะอาดร่างกายหรือส่วนที่
อาจสมัผัสมูลฝอยตดิเชือ้โดยทนัที

(๓) ตอ้งกระทำทกุวนัตามตารางเวลาทีก่ำหนด  เวน้แตมี่เหตจุำเปน็
(๔) ต้องเคลื่อนย้ายโดยใช้รถเข็นสำหรับเคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อที่มี

ลักษณะตามที่กำหนดในข้อ ๑๘ เว้นแต่มูลฝอยติดเชื ้อที่เกิดขึ ้นมีปริมาณน้อยที่ไม่จำเป็นต้องใช้รถเข็น
จะเคลือ่นยา้ยโดยผูป้ฏบัิตงิานซึง่มคีณุสมบตัติาม (๑) กไ็ด้

(๕) ต้องมีเส้นทางเคลื่อนย้ายที่แน่นอน และในระหว่างการเคลื่อนย้ายไปที่พักรวม
มูลฝอยตดิเชือ้ หา้มแวะหรอืหยดุพกั ณ ทีใ่ด

(๖) ต้องกระทำโดยระมดัระวัง ห้ามโยน  หรือลากภาชนะสำหรับบรรจุมูลฝอยติดเช้ือ
(๗) กรณีที่มีมูลฝอยติดเชื้อตกหล่นหรือภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแตกระหว่างทาง

ห้ามหยิบด้วยมือเปล่า ต้องใช้คีมหรือหยิบด้วยถุงมือยางหนา หากเป็นของเหลวให้ซับด้วยกระดาษแล้วเก็บ
มูลฝอยติดเช้ือหรือกระดาษน้ันในภาชนะสำหรบับรรจุมูลฝอยติดเช้ือใบใหม่ แล้วทำความสะอาดดว้ยน้ำยาฆ่าเช้ือ
ท่ีบริเวณพ้ืนน้ัน  ก่อนเช็ดถูตามปกติ

(๘) ต้องทำความสะอาดและฆ่าเชื้อรถเข็นและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานอย่างน้อย
วันละคร้ัง  และห้ามนำรถเข็นมูลฝอยติดเช้ือไปใช้ในกิจการอย่างอ่ืน
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ข้อ ๑๘ รถเข็นสำหรับเคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้ออย่างน้อยต้องมีลักษณะและ
เง่ือนไข  ดังน้ี

(๑) ทำด้วยวัสดุที่ทำความสะอาดได้ง่าย ไม่มีแง่มุมอันจะเป็นแหล่งหมักหมมของ
เช้ือโรค  และสามารถทำความสะอาดดว้ยน้ำได้

(๒) มีพื้นและผนังทึบ เมื่อจัดวางภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแล้วต้องปิดฝาให้แน่น
เพ่ือป้องกันสัตว์และแมลงเข้าไป

(๓) มีข ้อความสีแดงที ่ม ีขนาดสามารถมองเห ็นชัดเจนอย่างน้อยสองด้านว่า
“รถเข็นมูลฝอยติดเชื้อ  ห้ามนำไปใช้ในกิจการอื่น”

(๔) ต้องมีอุปกรณ์หรือเครื ่องมือสำหรับใช้เก็บมูลฝอยติดเชื ้อที ่ตกหล่นระหว่าง
การเคลื่อนย้าย และอุปกรณ์หรือเครื ่องมือสำหรับใช้ทำความสะอาดและฆ่าเชื ้อบริเวณที่มูลฝอยติดเชื ้อ
ตกหล่น  ตลอดเวลาที่ทำการเคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ

ข้อ ๑๙ สถานบริการการสาธารณสุขดังต่อไปนี้จะไม่จัดให้มีที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อตามข้อ ๑๖
ก็ได้  แต่ต้องจัดให้มีบริเวณที่พักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไว้เป็นการเฉพาะ

(๑) สถานพยาบาลประเภททีไ่ม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน
(๒) สถานพยาบาลสัตว์ประเภทที่ไม่มีที่พักสัตว์ป่วยไว้ค้างคืน หรือประเภทที่มีที่พัก

สัตว์ป่วยไว้ค้างคืน  ตามชนิดและจำนวนไม่เกินท่ีกระทรวงสาธารณสขุกำหนดโดยประกาศในราชกจิจานุเบกษา
(๓) สถานที่ที่อาจมีมูลฝอยติดเชื้อตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดโดยประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษา
บริเวณที่พักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่ง ให้มีลักษณะตามที่กระทรวงสาธารณสุข

กำหนดโดยประกาศในราชกจิจานุเบกษา

หมวด ๓
การขนมูลฝอยติดเช้ือ

ข้อ ๒๐ ราชการส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคลซึ่งราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้ดำเนินการกำจัด
มูลฝอยติดเชื้อ ภายใต้การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่นตามมาตรา ๑๘ วรรคสอง และบุคคลซึ่งได้รับ
ใบอนุญาตจาก เจ้าพนกังานทอ้งถิน่ใหด้ำเนนิกจิการรบัทำการเกบ็มูลฝอยตดิเชือ้ โดยทำเปน็ธรุกิจหรือโดยไดรั้บ
ประโยชน์ตอบแทน ด้วยการคิดค่าบริการตามมาตรา ๑๙ ซึ่งรับทำการขนมูลฝอยติดเชื้อจากที่พักรวมมูลฝอย
ติดเช้ือของสถานบริการการสาธารณสขุหรือของห้องปฏิบัติการเช้ืออันตราย เพ่ือนำไปกำจัดภายนอกสถานบรกิาร
การสาธารณสุขหรือภายนอกบริเวณที่ตั้งห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย ต้องจัดให้มี

(๑) ยานพาหนะขนมลูฝอยตดิเชือ้ท่ีมีลักษณะตามทีก่ำหนดในขอ้ ๒๒ โดยใหมี้จำนวน
ที่เพียงพอกับการประกอบการหรือการให้บริการ

(๒) ผู้ขับขี่และผู้ปฏิบัติงานประจำยานพาหนะซึ่งมีความรู้เกี ่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อ
โดยผ่านการฝึกอบรมการป้องกันและระงับการแพร่เชื้ออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อตามหลักสูตร
และระยะเวลาตามทีก่ระทรวงสาธารณสุขกำหนดโดยประกาศในราชกจิจานุเบกษา
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(๓) ที่เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อเพื่อรอการกำจัดซึ่งมีคุณลักษณะเช่นเดียว
กับที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อตามข้อ ๑๖ โดยมีขนาดกว้างขวางเพียงพอที่จะเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ
ไว้ได้จนกว่าจะขนไปกำจัด และให้มีข้อความเป็นคำเตือนว่า “ที่เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ” ด้วยสีแดง
และมีขนาดที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน แสดงไว้ในสภาพถาวรด้วย

(๔) บริเวณที่จอดเก็บยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื ้อที ่เป็นสถานที่เฉพาะมีขนาด
กว้างขวางเพียงพอ มีรางหรือท่อระบายน้ำเสียจากการล้างยานพาหนะเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย และต้องทำ
ความสะอาดบริเวณที่จอดเก็บ ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้ออย่างสม่ำเสมอ

ข้อ ๒๑ การขนมูลฝอยติดเชื้อจากที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อของสถานบริการการสาธารณสุข หรือ
ของห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายเพื่อนำไปกำจัดภายนอกสถานบริการการสาธารณสุขหรือภายนอกบริเวณที่ตั้ง
ห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย ต้องดำเนินการให้ถูกสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้

(๑) ต้องขนโดยยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อตามข้อ ๒๐(๑) เท่านั้น
(๒) ต้องขนอย่างสม่ำเสมอตามวันและเวลาที่กำหนด โดยคำนึงถึงปริมาณของมูลฝอย

ติดเชื้อ และสถานที่จัดเก็บ  เว้นแต่กรณีที่มีเหตุจำเป็น
(๓) ผู้ปฏิบัติงานประจำยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ ต้องถือปฏิบัติตามข้อกำหนด

ในข้อ ๑๗ (๒) (๖) และ (๗)
(๔) ผู้ขับขี ่ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื ้อและผู ้ปฏิบัติงานประจำยานพาหนะขน

มูลฝอยติดเชื้อต้องระมัดระวังมิให้มูลฝอยติดเชื้อและภาชนะสำหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตกหล่นในระหว่าง
การขน

ห้ามนำยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อไปใช้ในกิจการอย่างอื่น และให้ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ
อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง เว้นแต่กรณีภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแตกหรือมีการรั่วไหล ต้องทำความสะอาด
ในโอกาสแรกที่สามารถจะทำได้

ข้อ ๒๒ ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อต้องมีลักษณะและเงื่อนไข ดังนี้
(๑) ตัวถังปิดทึบ ผนังด้านในต้องบุด้วยวัสดุที่ทนทาน ทำความสะอาดได้ง่ายไม่รั่วซึม
(๒) ในกรณีที่เป็นยาพาหนะสำหรับใช้ขนขยะมูลฝอยติดเชื้อจากที่พักรวมมูลฝอย

ติดเชื้อตามข้อ ๑๖ วรรคสอง ภายในตัวถังของยานพาหนะนั้นต้องสามารถควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ที่ ๑๐ องศา
เซลเซียส หรือต่ำกว่านั้นได้ และจะต้องติดเครื่องเทอร์โมมิเตอร์ที่สามารถอ่านค่าอุณหภูมิภายในตัวถังไว้ด้วย

(๓) ข้อความสีแดงที่มีขนาดสามารถมองเห็นได้ชัดเจนปิดไว้ที่ภายนอกตัวถังด้านข้าง
ทั้งสองด้านว่า  “ใช้เฉพาะขนมูลฝอยติดเชื้อ”

(๔) กรณีราชการส่วนท้องถิ่นทำการขนมูลฝอยติดเชื้อ ให้ราชการส่วนท้องถิ่นนั้น
แสดงชื่อของราชการส่วนท้องถิ่นด้วยตัวหนังสือสีแดงที่มีขนาดสามารถมองเห็นได้ชัดเจนไว้ที่ภายนอกตัวถัง
ด้านข้างทั้งสองด้านของยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ

กรณีบุคคลซึ ่งได้รับมอบจากราชการส่วนท้องถิ ่นให้เป็นผู ้ดำเนินการกำจัดมูลฝอยติดเชื ้อ
ภายใต้การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่นนั้น ตามมาตรา ๑๘ วรรคสอง ทำการขนมูลฝอยติดเชื้อ
ให้บุคคลนั้นแสดงชื่อราชการส่วนท้องถิ่นด้วยตัวหนังสือสีแดงที่มีขนาดสามารถมองเห็นได้ชัดเจนไว้ที่ภายนอก
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ตัวถังด้านข้างท้ังสองด้านของยานพาหนะขนมูลฝอยติดเช้ือพร้อมกับแสดงแผ่นป้ายขนาดสามารถมองเห็นได้ชัดเจน
ระบุวิธีการท่ีราชการส่วนท้องถ่ิน มอบให้บุคคลน้ันดำเนนิการกำจดัมูลฝอยติดเช้ือและช่ือ ท่ีอยู่ หมายเลขโทรศพัท์
ของบุคคลนัน้ไว้ในยานพาหนะขนมลูฝอยติดเช้ือในบริเวณทีบุ่คคลภายนอกสามารถมองเหน็ให้อย่างชัดเจนดว้ย

กรณีบุคคลซึ่งได้รับอนุญาตจากราชการส่วนท้องถิ่นให้เป็นผู้ดำเนินการรับทำการขนมูลฝอย
ติดเช้ือ โดยทำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ ตามมาตรา ๑๙ ทำการขนมลูฝอย
ติดเชื้อ ให้บุคคลนั้นแสดงชื่อราชการส่วนท้องถิ่นด้วยตัวหนังสือสีแดงที่มีขนาดสามารถมองเห็นได้ชัดเจน
พร้อมกับ แผ่นป้ายขนาดที ่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ระบุรหัสหรือหมายเลขใบอนุญาต ชื ่อ สถานที ่
และหมายเลขโทรศัพท์ ของบุคคลนั้น ไว้ที่ภายนอกตัวถังด้านข้างของยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ

(๕) ต้องมีเครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมสำหรับผู้ขับขี่และผู้ปฏิบัติงาน
ประจำยานพาหนะขนมลูฝอยตดิเชือ้ อุปกรณห์รือเครือ่งมือสำหรบัป้องกนัอุบัติเหตท่ีุอาจเกดิขึน้จากการตกหลน่
หรือการรั่วไหลของมูลฝอยติดเชื้อ อุปกรณ์หรือเครื่องมือป้องกันอัคคีภัย และอุปกรณ์หรือเครื่องมือสื่อสาร
สำหรับใช้ติดต่อแจ้งเหตุ อยู่ในยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อตลอดเวลาที่ทำการขนมูลฝอยติดเชื้อ

ข้อ ๒๓ ในกรณีที่ใช้รถเข็นตามข้อ ๑๘ ขนมูลฝอยติดเชื้อไปกำจัดยังสถานที่กำจัดตามหมวด ๔
ที่อยู่ภายในสถานบริการการสาธารณสุขหรือภายในบริเวณที่ตั้งห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายแทนยานพาหนะ
ขนมูลฝอยติดเชื้อตามข้อ ๒๒ ให้นำข้อ ๑๗  มาใช้บังคับโดยอนุโลม

หมวด ๔
การกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ

ข้อ ๒๔ การกำจัดมูลฝอยติดเชื้อต้องดำเนินการดังต่อไปนี้
(๑) ต้องกำจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยวิธีใดวิธีหนึ่งตามที่กำหนดในข้อ ๒๕
(๒) ต้องกำจัดมูลฝอยติดเชื้อตามระยะเวลาที่ราชการส่วนท้องถิ่นกำหนด แต่ต้อง

ไม่เกินสามสิบวัน นับแต่วันที่ขนจากที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อของสถานบริการการสาธารณสุขหรือของห้อง
ปฏิบัติการเชื้ออันตราย

(๓) ในระหว่างรอกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ต้องเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไว้ในที่
เก็บกักภาชนะบรรจุ มูลฝอยติดเชื ้อที ่มีลักษณะเช่นเดียวกับที่พักรวมมูลฝอยติดเชื ้อตามข้อ ๑๖ โดยมี
ขนาดกว้างขวางเพียงพอที่จะเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไว้ได้จนกว่าจะทำการกำจัด รวมทั้งจัดให้มี
ข้อความเปน็คำเตอืนวา่ “ท่ีเกบ็กักภาชนะบรรจมูุลฝอยตดิเชือ้” ด้วยสแีดงและมขีนาดสามารถมองเหน็ไดชั้ดเจน
แสดงไว้ด้วย

(๔) จัดให้มีผู ้ปฏิบัติงานกำจัดมูลฝอยติดเชื ้อซึ ่งมีความรู ้เกี ่ยวกับมูลฝอยติดเชื ้อ
โดยผ่านการฝึกอบรมการป้องกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อตามหลักสูตร
และระยะเวลาตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

(๕) จัดให้มีเครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมสำหรับผู้ปฏิบัติงานกำจัด
มูลฝอยตดิเชือ้ รวมทัง้อปุกรณห์รอืเครือ่งมอืสำหรบัป้องกนัอบัุตเิหตทุีอ่าจเกดิขึน้จากการตกหลน่หรอืการรัว่ไหล
ของมูลฝอยติดเชื้อ และอุปกรณ์หรือเครื่องมือป้องกันอัคคีภัยไว้ประจำบริเวณที่ตั้งระบบกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ
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(๖) กรณีที่สถานบริการการสาธารณสุข ห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายหรือผู้ที ่ได้รับ
อนุญาตใช้วิธีกำจัดมูลฝอยติเชื ้อด้วยวิธีการอื ่นที ่มิใช่วิธีเผาในเตาเผาตามข้อ ๒๕ (๑) ให้สถานบริการ
การสาธารณสุข ห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย หรือผู้ที่ได้รับอนุญาตนั้นตรวจวิเคราะห์ตามข้อ ๒๗ เพื่อตรวจสอบ
เกณฑ์มาตรฐานในการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อเป็นประจำทุกเดือน และให้รายงานผลการตรวจวิเคราะห์นั้นให้
ราชการส่วนท้องถิ่นทราบเป็นประจำภายใน วันที่ห้าของทุกเดือน

ข้อ ๒๕ การกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ มีวิธีการดังนี้
(๑) เผาในเตาเผา
(๒) ทำลายเชื้อด้วยไอน้ำ
(๓) ทำลายเชื้อด้วยความร้อน
(๔) วิธีอื่นตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ ๒๖ การกำจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยการเผาในเตาเผา ให้ใช้เตาเผาที่มีห้องเผามูลฝอยติดเชื้อ
และห้องเผาควัน การเผามูลฝอยติดเชื้อให้เผาที่อุณหภูมิไม่ต่ำกว่า ๗๖๐ องศาเซลเซียส และในการเผาควัน
ให้เผาด้วยอุณหภูมิไม่ต่ำกว่า ๑,๐๐๐ องศาเซลเซียส ทั้งนี้ตามแบบเตาเผาที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด
หรือเห็นชอบ และในการเผาต้องมีการควบคุมมาตรฐานอากาศเสียที่ปล่อยออกจากเตาเผาตามที่กระทรวง
สาธารณสุขกำหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ ๒๗ การกำจัดมูลฝอยติดเชื ้อด้วยวิธีการทำลายเชื ้อด้วยไอน้ำหรือวิธีทำลายเชื ้อด้วย
ความร้อนหรือวิธีอื่นตามข้อ ๒๕ (๒) (๓) หรือ (๔) จะต้องดำเนินการให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานทางชีวภาพ
โดยมีประสิทธิภาพ ที่สามารถทำลายเชื้อบัคเตรี เชื้อรา ไวรัส และปาราสิต ในมูลฝอยติดเชื้อได้หมด

ภายหลังการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยวิธีดังกล่าวตามวรรคหนึ่งแล้ว ต้องมีการตรวจสอบเกณฑ์
มาตรฐานทางชีวภาพโดยวิธีการตรวจวิเคราะห์เชื้อบะซิลลัสสะเทียโรเธอร์โมฟิลลัสหรือบะซิลลัส ซับทิลิส
แล้วแต่กรณี  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ ๒๘ เศษของมลูฝอยติดเช้ือท่ีเหลือหลังจากการเผาในเตาเผาตามขอ้ ๒๖ หรือท่ีผ่านการกำจดั
เชื้อตามวิธีการตามข้อ ๒๗ แล้ว ให้ดำเนินการกำจัดตามวิธีกำจัดมูลฝอยทั่วไป เว้นแต่กระทรวงสาธารณสุข
กำหนดเป็นอย่างอื่น

หมวด ๕
ค่าบริการการเก็บขนหรือกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ

ข้อ ๒๙ ให้ราชการส่วนท้องถิ่นกำหนดอัตราค่าบริการขั้นสูงในการรับทำการเก็บขนและกำจัด
มูลฝอยติดเชื้อ ที่ผู้ได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๑๙ จะเรียกเก็บจากผู้ใช้บริการตาม
มาตรา ๒๐ (๕) โดยใหค้ำนงึถึงความเปน็ไปได้ในการประกอบกจิการและความเหมาะสมกบัฐานะทางเศรษฐกจิ
ของประชาชนในท้องถิ่นนั้น
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ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๑๙  ตอนที่ ๘๖ก วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๔๕

บทเฉพาะกาล

ข้อ ๓๐ ให้ราชการส่วนท้องถิ่น สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล สถาน
พยาบาลสัตว์ ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ และห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย ที่มีอยู่หรือจัดตั้งขึ้น
ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ ใช้บังคับ ดำเนินการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการเก็บ ขน และหรือกำจัด
มูลฝอยติดเชื้อตามข้อ ๗ ข้อ ๘ หรือข้อ ๙ แล้วแต่กรณี ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ
และดำเนินการเก็บ ขน และหรือกำจัดมูลฝอยติดเชื้อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการ และมาตรการตามที่
กำหนดไว้ในกฎกระทรวงนี้ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ

สำหรับสถานบริการการสาธารณสุขหรือห้องปฏิบัติการเชื ้ออันตรายที่ดำเนินการกำจัดมูล
ฝอยติดเชื้อด้วยตนเอง ให้ดำเนินการตามข้อ ๖ ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับและต้อง
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื ่อนไข และมาตรการตามที่กำหนดในกฏกระทรวงนี ้ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที ่
กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๕

(ลงชื่อ) สุดารัตน์  เกยุราพันธุ์
(นางสุดารัตน์  เกยุราพันธุ์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
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