คำแนะนำกำรจัดกำรมูลฝอยติดเชื้อสำหรับผู้รับเก็บ ขนมูลฝอยติดเชื้อ
ในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)
-------------------------------------กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้เกิดขึ้น
ในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ และมีจานวนผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ก่ อ ให้ เ กิ ด มู ล ฝอยติ ด เชื้ อ จ านวนมากจากกิ จ กรรมการรั ก ษาพยาบาลและตรวจวิ นิ จ ฉั ย ทางการแพทย์
ในสถานพยาบาล ห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย รวมถึงสถานพยาบาลชั่วคราวที่อาจมีการจัดตั้งขึ้น มูลฝอยติดเชื้อ
ที่เกิดขึ้นจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จาเป็นต้องได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง
และมีป ระสิ ทธิภ าพ เพื่อลดและป้ องกัน การแพร่ของโรคติดเชื้อ ไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) รวมถึง
เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนมีความปลอดภั ย จึงมีคาแนะนาในการจัดการมูลฝอยติดเชื้ อ
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สาหรับผู้รับเก็บ ขนมูลฝอยติดเชื้อ
ดังนี้
1. ผู้รับเก็บ ขนมูลฝอยติดเชื้อ ต้องควบคุมกำกับกำรให้บริกำรเก็บ ขนมูลฝอยติดเชื้อ เพื่อให้มูลฝอยติดเชื้อ
ได้รับกำรเก็บ ขนไปกำจัดอย่ำงถูกต้อง โดยคำนึงถึงมำตรกำรป้องกันกำรแพร่ของเชื้อโรคและควำมปลอดภัย
ของผู้ปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้องและประชำชน ดังนี้
1.1 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
(1) ดาเนินการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกาจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 และปฏิบัติ
ตามข้อกาหนดของสถานพยาบาลและห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย หรือผู้ว่าจ้างโดยเคร่งครัด
(2) วางแผนการเก็บ ขนมูลฝอยติดเชื้อ เส้นทางการเก็บขน กาหนดวันเวลา และผู้รับผิดชอบ
ในการเก็บ ขนมูลฝอยติดเชื้อที่ชัดเจน ควรหลีกเลี่ยงเส้นทางการเก็บ ขนมูลฝอยติดเชื้อที่ผ่านแหล่งชุมชนและ
ในชั่วโมงเร่งด่วน
(3) จั ด เตรี ย มก าลั ง คน ยานพาหนะ วั ส ดุ และอุ ป กรณ์ ใ ห้ เ พี ย งพอต่ อ การให้ บ ริ ก าร
โดยจัดเตรียมยานพาหนะที่ใช้ในการเก็บ ขนมูลฝอยติดเชื้อให้ได้มาตรฐานตามที่กฎหมายกาหนด ตรวจสภาพ
ยานพาหนะให้พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา
(4) จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยติดเชื้อ COVID-19 แยกเป็นการเฉพาะ หรือจัดพื้นที่ภายใน
ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ เพื่อแยกมูลฝอยติดเชื้อ COVID-19 ออกจากมูลฝอยติดเชื้อปกติ
(5) ควบคุมกากับผู้ปฏิบัติงานให้ทาการเก็บ ขนมูลฝอยติดเชื้อ COVID-19 ด้วยความรอบคอบ
และระมัดระวัง ทั้งนี้ ห้ ามโยน ลาก หรื อกระทาด้วยวิธีการใดที่ อาจทาให้ ภาชนะบรรจุ หรื อภาชนะรองรั บ
มูลฝอยติดเชื้อ แตก รั่ว เสียหาย หรือตกหล่นระหว่างการเก็บ ขนมูลฝอยติดเชื้อ และหากจาเป็นควรเลือกใช้
อุปกรณ์เก็บรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อที่สามารถลดการสัมผัสกับภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อโดยตรง

(6) จั ดให้ มีส ถานที่ทาความสะอาดร่า งกาย ล้ างมือ พร้อมสบู่ที่พร้อ มใช้ง านตลอดเวลา
และจัดให้มีจุดบริการเจลแอลกอฮอล์สาหรับทาความสะอาดมือไว้ประจายานพาหนะ หรือในบริเวณพื้นเสี่ยง
หรือพื้นที่มีการใช้งานร่วมกัน
(7) จั ด ให้ มี ม าตรการท าความสะอาดและฆ่ า เชื้ อ โรคภาชนะรองรั บ มู ล ฝอยติ ด เชื้ อ
ยานพาหนะขนมู ล ฝอยติ ด เชื้ อ และอุ ป กรณ์ เ ก็ บ ขนมู ล ฝอยติ ด เชื้ อ ทุ ก วั น หลั ง เสร็ จ สิ้ น การปฏิ บั ติ ง าน
โดยจัดเตรียมอุปกรณ์ทาความสะอาด สารทาความสะอาด และสารฆ่าเชื้อ สาหรับทาความสะอาดวัสดุ อุปกรณ์
ส าหรั บเก็บ ขนมูลฝอยติดเชื้อ และอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่ วนบุคคลให้ เพียงพอ เช่น ผงซักฟอก น้ายาที่มี
ส่วนประกอบของคลอรีนหรือสารโซเดียมไฮโปคลอไรท์ที่ความเข้มข้น 1,000 และ 5,000 ppm หรือแอลกอฮอล์
70% เป็ นต้น ทั้งนี้ การเลื อกความเข้มข้นของสารฆ่าเชื้อขึ้น อยู่กับการใช้งานและพื้นผิ วของวัสดุอุปกรณ์ ที่ จะ
ทาความสะอาด และต้องจัดสถานที่ทาความสะอาดวัสดุ อุปกรณ์ในการเก็บ ขนมูลฝอยติดเชื้อ โดยน้าเสียที่เกิดขึ้น
จากการทาความสะอาดต้องเข้าสู่ระบบบาบัดน้าเสีย
(8) การเตรียมการรองรับกรณีที่มีเหตุวิกฤตการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ COVID-19 ของประเทศ
กรมอนามั ยขอความร่ วมมื อในการวางแผนส ารองและจัดเตรี ยมความพร้ อมของทรั พยากร ทั้งด้านบุคลากร
ยานพาหนะ เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องให้สามารถรองรับการให้บริการเก็บ ขนมูลฝอยติดเชื้ออย่างเต็มศักยภาพ
ทั้ งนี้ ขอให้ ป ระสานและติ ดตามข้ อมู ล จากส านั กอนามั ยสิ่ งแวดล้ อ ม กรมอนามั ย กระทรวงสาธารณสุ ข
โทรศัพท์ 02 590 4128 หรือ 081 626 4111 (นายประโชติ กราบกราน หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการสุขาภิบาล)
1.2 ด้ำนกำรดูแลผู้ปฏิบัติงำน
(1) จัดให้มีการคัดกรองเบื้องต้น โดยสังเกตอาการของผู้ปฏิบัติงาน หรือการตรวจวัดอุณหภูมิ
ร่างกาย รวมถึงเฝ้าระวังและติดตามอาการป่ว ยระหว่างปฏิบัติงาน หากพบผู้ปฏิบัติงานมีอาการเจ็บ ป่ว ย
เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ามูก หรือเหนื่อยหอบ ให้หยุดปฏิบัติงานและพบแพทย์ทันที
(2) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมและเพียงพอสาหรับผู้ปฏิบัติงาน
ได้แก่ หมวกคลุมผม (Hood) เสื้อคลุมแขนยาวกันน้า (Gown) ผ้ายางกันเปื้อน (Apron) หน้ากาก (Surgical mask/N95)
ถุ ง มื อ ยางหนา (Heavy gloves) รองเท้ า พื้ น ยางหุ้ ม แข้ ง (Boots) แว่ น ป้ อ งกั น ตา (Goggles) หรื อ กระจั ง
กั น ใบหน้ า (Face shield) รวมทั้ ง ต้ อ งก าชั บ ให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านสวมใส่ อุ ป กรณ์ ป้ อ งกั น อั น ตรายส่ ว นบุ ค คล
ขณะปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด
(3) ควบคุมกากับ การเก็บ ขนมูล ฝอยติดเชื้ อให้ ได้มาตรฐานตามที่กฎหมายกาหนดและ
หลักความปลอดภัย ไม่จอดพักหรือทากิจกรรมอื่นใดระหว่างการขนส่งโดยไม่จาเป็น ทั้งนี้ ให้ขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ
ไปยังสถานที่กาจั ดมูล ฝอยติดเชื้อภายในระยะเวลา 48 ชั่วโมง และบันทึกข้อมูล ในระบบกากับการขนส่ ง
มูลฝอยติดเชื้อทุกครั้ง เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นและสร้างความเชื่อมั่นว่ามูลฝอยติดเชื้อได้รับการกาจัด
อย่างถูกต้อง
(4) จั ดให้ มีการสื่ อสารประชาสั ม พันธ์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ ปฏิบัติง าน เช่น
คาแนะนาสาหรับผู้ปฏิบัติงานมูลฝอยติดเชื้อ หลักความปลอดภัย ในการปฏิบัติงาน วิธีการสวมใส่อุปกรณ์
ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล สุขอนามัยส่วนบุคคลในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
เป็นต้น
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2. คำแนะนำสำหรับผู้ปฏิบัติงำนเก็บ ขนมูลฝอยติดเชื้อ เพื่อให้ปฏิบัติงำนโดยคำนึงถึงควำมปลอดภัย
และกำรป้องกันกำรแพร่ของเชื้อโรค ดังนี้
2.1 ก่อนปฏิบัติงำน
(1) กรณีผู้ปฏิบัติงานมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ามูก หรือเหนื่อยหอบ ให้หยุดปฏิบัติงาน
โดยแจ้งหัวหน้างานและพบแพทย์ทันที
(2) ตรวจสอบยานพาหนะ อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ ขนมูลฝอยติดเชื้อให้พร้อม
ใช้งานทุกครั้ง ก่อนการออกให้บริการเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อ
(3) สวมชุ ด อุ ป กรณ์ ป้ อ งกั น อั น ตรายส่ ว นบุ ค คลตามประเภทที่ ก าหนดอย่ า งเหมาะสม
ตลอดระยะเวลาที่ป ฏิบั ติงาน ทั้งนี้ ให้ ป ฏิบัติ ต ามมาตรการและคาแนะนาของหั ว หน้างานอย่ างเคร่ ง ครั ด
โดยมีขั้นตอนตามลาดับ ดังนี้
1) ถอดเครื่องประดับทุกชนิดก่อนสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลทุกครั้ง
2) ล้างมือด้วยน้าและสบู่
3) สวมเสื้อคลุมแขนยาวกันน้า ผ้ายางกันเปื้อน และรองเท้าพื้นยางหุ้มแข้ง แล้วล้างมือ
ด้วยน้าและสบู่
4) สวมหน้ากาก แว่นป้องกันตา กระจังกันใบหน้า และหมวกคลุมผม แล้วล้างมือด้วยน้า
และสบู่
5) สวมถุงมือยางหนา พร้อมทั้งตรวจดูว่ามีรอยฉีกขาดหรือไม่ เมื่อพบว่าถุงมือฉีกขาด
มีรูรั่ว ให้ถอดถุงมือคู่เดิมออก ล้างมือให้สะอาดแล้วสวมถุงมือคู่ใหม่
2.2 ขณะปฏิบัติงำน
(1) ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานสาหรับผู้ปฏิบัติงานมูลฝอยติดเชื้อโดยเคร่งครัด
ด้ ว ยความรอบคอบและระมั ด ระวั ง เป็ น พิ เ ศษ ทั้ ง นี้ ขอให้ ค านึ ง ถึ ง ความปลอดภั ย และการป้ อ งกั น
การแพร่กระจายของเชื้อโรคเป็นสาคัญ
(2) ผู้ขับขี่ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อและผู้ปฏิบัติงานประจายานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ
ต้ อ งปฏิ บั ติ ง านด้ ว ยความรอบคอบและระมั ด ระวั ง ห้ ามโยน ลาก หรื อกระท าด้ วยวิ ธี การใดที่ อาจท าให้
ภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับมูลฝอยติดเชื้อแตก รั่ว เสียหาย หรือตกหล่นในระหว่างการเก็บ ขนมูลฝอยติดเชื้อ
ทั้งนี้ ควรเลือกใช้อุปกรณ์เก็บรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อที่สามารถลดการสัมผัสกับภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อโดยตรง
(3) หากถุ ง มื อ ช ารุ ด เสี ย หาย มี ร อยรั่ ว ให้ เ ปลี่ ย นถุ ง มื อ คู่ ใ หม่ ทั น ที การถอดถุ ง มื อ
ควรระมัดระวังไม่ให้มือไปสัมผัสด้านนอกของถุงมือ ล้างมือให้สะอาดด้วยน้าและสบู่ก่อนใส่ถุงมือคู่ใหม่
(4) ผู้ ขับ ขี่ย านพาหนะขนมูล ฝอยติดเชื้อ ต้องขับขี่ด้ว ยความระมัดระวัง ไม่จอดพัก หรื อ
ทากิจกรรมอื่นใดระหว่างการเก็บ ขนมูลฝอยติดเชื้อโดยไม่จาเป็น
(5) ทาความสะอาดยานพาหนะที่ใช้ในการเก็บ ขนมูลฝอยติดเชื้อ อุปกรณ์ และเครื่องมือ
ที่ใช้ในการเก็บ ขนมูลฝอยติดเชื้อด้วยสารโซเดียมไฮโปคลอไรท์ที่ความเข้มข้น 5,000 ppm (0.5%) หรือฉีดพ่น
ด้วยแอลกอฮอล์ 70% ทิ้งไว้นาน 30 นาที จากนั้นล้างทาความสะอาดด้วยสารทาความสะอาด แล้วผึ่งให้แห้ง
(6) ล้างมือให้สะอาดทุกครั้งภายหลังปฏิบัติงานแต่ละรอบ หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า
ตา ปาก จมูก และไม่ควรพูดคุยกันระหว่างปฏิบัติงานหากไม่จาเป็น
2.3 หลังปฏิบัติงำน
(1) เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแล้ว ถอดอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลตามลาดับ ดังนี้
ถุงมือยางหนา รองเท้าพื้นยางหุ้มแข้ง ผ้ายางกันเปื้อน เสื้อคลุมแขนยาวกันน้า กระจังกันใบหน้า แว่นป้องกันตา
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หมวกคลุ มผม และหน้ากาก ล้างมือให้สะอาดด้วยน้าและสบู่ทุกครั้งที่ถอดอุปกรณ์ป้องกันร่ างกายแต่ละชนิ ด
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลชนิดใช้ครั้งเดียวให้ทิ้งในถังมูลฝอยติดเชื้อ
(2) อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่สามารถนากลับมาใช้ใหม่ได้ ได้แก่ แว่นป้องกันตา
กระจังใบหน้า รองเท้าพื้นยางหุ้มแข้ง ผ้ายางกันเปื้อน ให้ทาความสะอาดโดยแช่ด้วยสารโซเดียมไฮโปคลอไรท์
ที่มีความเข้มข้น 1,000 ppm นาน 30 นาที ล้างและตากแดดให้แห้ง แล้วเช็ดซ้าด้วยแอลกอฮอล์ 70%
(3) ชาระล้างร่างกายให้สะอาด เปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนออกจากพื้นที่ปฏิบัติงานหรือก่อนกลับบ้าน
---------------------------------------------------------------------วันที่ 8 เมษายน 2563
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เอกสำรประกอบ
คำแนะนำกำรจัดกำรมูลฝอยติดเชื้อสำหรับผู้รับเก็บ ขนมูลฝอยติดเชื้อ
ในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)
1. คู่มือผู้ปฏิบัติงำนสำหรับผู้ปฏิบัติงำนมูลฝอยติดเชื้อ

ลิงค์สาหรับดาวน์โหลด: http://env.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=542
2. วิดีทัศน์เรื่องกำรจัดกำรมูลฝอยติดเชื้อสำหรับผู้ปฏิบัติงำน

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