
ระบบการจัดการมูลฝอย 
 

ระบบการจัดการมูลฝอยในโรงพยาบาล 

 มูลฝอยในโรงพยาบาลเป็นมูลฝอยท่ีเกิดขึ้นจากการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของโรงพยาบาล เช่น มูล
ฝอยจากกระบวนการการรักษา มูลฝอยจากการประกอบอาหาร มูลฝอย จากระบบบ าบัดน้ าเสีย ฯลฯ 
นอกจากนี้ยังมีมูลฝอยท่ีเกิดจากผู้มารับบริการและญาติ ซึ่งมูลฝอยท่ีเกิดขึ้นในโรงพยาบาลสามารถจ าแนกได้ 4 
ประเภท ได้แก่ มูลฝอยท่ัวไป มูลฝอยอันตราย มูลฝอยติดเช้ือ และมูลฝอยรีไซเคิล โดยระบบการจัดการมูล
ฝอยท่ีเกิดขึ้นในโรงพยาบาลต้องด าเนินการตามหลักสุขาภิบาลและกฎหมายต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง มีแนวทางดังนี้ 

1. มูลฝอยทั่วไป 

 มูลฝอยท่ัวไป หมายถึง มูลฝอยท่ีเกิดขึ้นจากเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานในโรงพยาบาล และประชาชนผู้มา
รับบริการ ซึ่งมีลักษณะเช่นเดียวกับมูลฝอยจากแหล่งพักอาศัยและไม่ปนเปื้อนส่ิงปฏิกูล สารคัดหล่ัง เช้ือโรค 
และสารเคมี ได้แก่ กระดาษ พลาสติก เศษอาหาร แก้ว โลหะ เป็นต้น 

 1.1 การคัดแยกมูลฝอยทั่วไป 
 การคัดแยกมูลฝอย ควรมีการคัดแยกมูลฝอยท่ัวไปออกจากมูลฝอยชนิดอื่น เช่น มูลฝอยอันตราย 
มูลฝอยติดเช้ือ และควรมีการคัดแยกมูลฝอยท่ีสามารถน ากลับมาใช้ใหม่ (recycle waste) หรือมูลฝอยรีไซเคิล
ท่ีขายได้ เพื่อลดปริมาณมูลฝอยท่ีต้องส่งไปก าจัดให้น้อยลง 

 1.2 การเก็บรวบรวมมูลฝอยทั่วไป 
 โรงพยาบาลควรจัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยท่ัวไปแยกประเภทให้เหมาะสม เช่น ควรมีภาชนะ
รองรับเศษอาหารไว้บริเวณห้องอาหาร และต้องจัดภาชนะรองรับ ณ สถานท่ีต้ังวางให้เพียงพอต่อปริมาณมูล
ฝอย และมีการก าหนดท่ีต้ังวางภาชนะรองรับมูลฝอยท่ัวไปท่ีชัดเจน โดยภาชนะรองรับมูลฝอยท่ัวไปควรมี
ลักษณะดังนี้ 
  1) ภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไป ต้องท าด้วยวัสดุท่ีป้องกันการรั่วซึม  ไม่เป็นสนิม มีฝาปิด
มิดชิดป้องกันแมลงวันและสัตว์พาหะน าโรค ขนาดของภาชนะสามารถรองรับปริมาณมูลฝอยได้อย่างเพียงพอ 
ไม่หกล้น และต้องมีก าหนดท่ีแน่นอนในการเก็บขนไปยังท่ีพักรวมมูลฝอย เพื่อรอการก าจัด 
  2) ถุงบรรจุมูลฝอยทั่วไป การใช้ถุงบรรจุมูลฝอยมีวัตถุประสงค์เพื่อความสะดวกในการ
รวบรวม เก็บขนมูลฝอยเนื่องจากมีความเหนียว ป้องกันการหกเลอะขณะเก็บขน มีน้ าหนักเบาใช้วางรองด้าน
ในของถังรองรับมูลฝอย และง่ายต่อการท าความสะอาดถังรองรับมูลฝอย 

 3) ที่พักรวมมูลฝอยทั่วไป เป็นสถานท่ีท่ีจัดเตรียมไว้ส าหรับรวบรวมมูลฝอยจากจุดต่างๆ ใน
โรงพยาบาลเพื่อเก็บสะสมมูลฝอยพักรอการน าไปก าจัด โดยท่ีพักรวมมูลฝอยควรมีลักษณะดังนี้ 
   (1) ต้ังอยู่นอกอาคารแยกเป็นสัดส่วนจากบริเวณสถานท่ีให้บริการผู้ป่วย โรงครัว โรง
ซักฟอก 
   (2) มีลักษณะเป็นโรงเรือน มีการป้องกันสัตว์และแมลงพาหะน าโรค พื้นโรงเรือน
เรียบ และมีระบบการระบายน้ าเสียหรือน้ าชะมูลฝอยท่ีอาจเกิดขึ้นจากมูลฝอยท่ัวไป  น้ าเสียจากการล้างท า
ความสะอาดภาชนะรองรับและพาหนะเก็บขนมูลฝอยท่ัวไปลงสู่ระบบบ าบัดน้ าเสีย  โดยขนาดของโรงเรือน
ต้องสามารถเก็บสะสมมูลฝอยท่ัวไปได้เพียงพอ จนถึงก าหนดการขนไปก าจัดของท้องถิ่นหรือหน่วยรับผิดชอบ 
    



   (3) ในกรณีท่ีใช้ถังคอนเทนเนอร์รวบรวมมูลฝอยท่ัวไป ถังคอนเทนเนอร์ต้องมีสภาพ
ดี ไม่รั่วซึม และมีการป้องกันแมลงและสัตว์พาหะน าโรค 

   (4) มีท่ีล้างรถเข็น หรือพาหนะเก็บขนมูลฝอยท่ัวไป และมีรางระบายน้ าเสียท่ีมี
ประสิทธิภาพลงสู่ระบบบ าบัดน้ าเสีย 

 1.3 การเคลื่อนย้ายมูลฝอยทั่วไป 
  1) เจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอยทั่วไป 
   (1) ผู้ท าหน้าท่ีเก็บขนมูลฝอยท่ัวไปภายในโรงพยาบาล ต้องมีความรู้เรื่องการจัดการ
มูลฝอยท่ัวไปท่ีถูกสุขลักษณะ 
   (2) ผู้ท าหน้าท่ีเก็บขนมูลฝอย ต้องสวมชุดรัดกุมและมีการสวมอุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคล ได้แก่ ถุงมือยางหนา ผ้ายางกันเป้ือน ผ้าปิดปาก ปิดจมูก และรองเท้าพื้นยางหุ้มแข้ง 
  2) พาหนะเคลื่อนย้ายมูลฝอยทั่วไป 
   (1) พาหนะท่ีใช้เก็บขนมูลฝอยท่ัวไป ต้องท าด้วยวัสดุท่ีคงทน ตัวถังมีความแข็งแรง 
ไม่รั่วซึม และท าความสะอาดง่าย และมีป้ายบอกชัดเจน 
    (2) พาหนะท่ีใช้เก็บขนมูลฝอยท่ัวไป เมื่อใช้งานเสร็จแล้วควรท าความสะอาดให้
เรียบร้อย 
  3) เส้นทางการเคลื่อนย้ายมูลฝอยทั่วไป ควรมีการก าหนดเส้นทางและเวลาการเก็บขนมูล
ฝอยจากจุดต่างๆ ในโรงพยาบาลไปยังท่ีพักรวมมูลฝอยท่ัวไปท่ีแน่นอน 
 

 1.4 การก าจัดมูลฝอยทั่วไป 
  1) โรงพยาบาลประสานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ เทศบาล อบต. เมืองพัทยา มา
รับมูลฝอยท่ัวไปน าไปก าจัดอย่างถูกหลักสุขาภิบาล เช่น การฝังกลบ การเผาอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ควรมีการ
ก าหนดวันเวลาการรับมูลฝอยท่ัวไปให้แน่นอน 
  2) โรงพยาบาลด าเนินการก าจัดเอง ควรก าจัดให้ถูกหลักสุขาภิบาลเพื่อป้องกันการก่อ
มลภาวะต่อส่ิงแวดล้อม เช่น การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล การหมักท าปุ๋ย ฯลฯ โดยไม่ขัดข้องต่อ
ข้อก าหนดของราชการส่วนท้องถิ่นที่โรงพยาบาลต้ังอยู่ 
  3) มูลฝอยท่ัวไปท่ีสามารถน ากลับมาใช้ใหม่ (recycle waste) โดยน ากลับมาใช้ประโยชน์
ตามความเหมาะสม หรือจ าหน่ายต่อไป 

2. มูลฝอยติดเชื้อ  

 มูลฝอยติดเช้ือ หมายถึง มูลฝอยท่ีมีเช้ือโรคปะปนอยู่ในปริมาณหรือความเข้มข้นซึ่งถ้ามีการสัมผัสหรือ
ใกล้ชิดกับมูลฝอยนั้นแล้วสามารถท าให้เกิดโรคได้ กรณีมูลฝอยดังต่อไปนี้ท่ีเกิดขึ้นหรือใช้ในกระบวนการตรวจ
วินิจฉัยทางการแพทย์และการรักษาพยาบาล การให้ภูมิคุ้มกันโรคและการทดลองเกี่ยวกับโรค และการตรวจ
ชันสูตรศพหรือซากสัตว์ รวมท้ังในการศึกษาวิจัยเรื่องดังกล่าวให้ถือว่าเป็นมูลฝอยติดเช้ือ 
 1. ซากหรือช้ินส่วนของมนุษย์หรือสัตว์ท่ีเป็นผลมาจากการผ่าตัด การตรวจชันสูตรศพหรือซากสัตว์ 
และการใช้สัตว์ทดลอง 
 2. วัสดุของมีคม เช่น เข็ม ใบมีด กระบอกฉีดยา หลอดแก้ว ภาชนะท่ีท าด้วยแก้วสไลด์ และแผ่น
กระจกปิดสไลด์ 
 



 3. วัสดุซึ่งสัมผัสหรือสงสัยว่าจะสัมผัสกับเลือด ส่วนประกอบของเลือด ผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากเลือด สาร
น้ าจากร่างกายของมนุษย์หรือสัตว์ หรือวัคซีนท่ีท าจากเช้ือโรคท่ีมีชีวิต เช่น ส าลี ผ้าก๊อส ผ้าต่างๆ และท่อยาง 
 4. มูลฝอยทุกชนิดท่ีมาจากห้องรักษาผู้ป่วยติดเช้ือร้ายแรง 

 2.1 การคัดแยกมูลฝอยติดเชื้อ 
 มีการคัดแยกมูลฝอยติดเช้ือออกจากมูลฝอยชนิดอื่น ณ แหล่งก าเนิดมูลฝอยติดเช้ือ โดยท าการ
คัดแยกมูลฝอยติดเช้ือระหว่างวัสดุมีคม และวัสดุไม่มีคม เก็บในภาชนะท่ีปลอดภัย 

  2.1.1 การเก็บรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อ 
 1) ลักษณะของภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเช้ือ ต้องมีลักษณะดังนี้ 
 (1) ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเช้ือประเภทของมีคม เช่น เข็มฉีดยา ใบมีด แผ่นแก้วปิด
สไลด์ ฯลฯ ควรเป็นกล่องหรือถังท าด้วยวัสดุท่ีมีความแข็งแรง ทนทานต่อการแทงทะลุ และการกัดกร่อนของ
สารเคมี เช่น พลาสติกแข็ง หรือโลหะ มีฝาปิดมิดชิด และสามารถเคล่ือนย้ายได้สะดวกโดยผู้ขนย้ายไม่มี การ
สัมผัสกับมูลฝอยติดเช้ือ 
 (2) ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเช้ือท่ีไม่ใช่ประเภทวัสดุแหลมคม เช่น ผ้าก๊อส ส าลีเช็ด
แผล ช้ินเนื้อต่างๆ มีลักษณะเป็นถุงสีแดงทึบแสง ท าจากพลาสติกหรือวัสดุอื่นท่ีมีความเหนียวไม่ฉีกขาดง่าย 
ทนทานต่อสารเคมี การรับน้ าหนัก กันน้ าได้ ไม่รั่วซึม และไม่ดูดซึม 
 ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเช้ือ ต้องมีสีแดงทึบแสง และมีข้อความสีด าท่ีมีขนาดสามารถอ่านได้
ชัดเจนว่า “มูลฝอยติดเชื้อ”อยู่ภายใต้รูปหัวกะโหลกไขว้คู่กับตราสัญลักษณ์ท่ีใช้ระหว่างประเทศ และต้องมี
ข้อความว่า “ห้ามน ากลับมาใช้อีก”และ “ห้ามเปิด” ในกรณีท่ีโรงพยาบาลไม่ได้ด าเนินการก าจัดมูลฝอยติด
เช้ือด้วยตนเอง จะต้องระบุช่ือโรงพยาบาลนั้นๆ ไว้บนภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเช้ือ และในกรณีท่ีเก็บมูลฝอยติด
เช้ือไว้เพื่อรอการขนไปก าจัดเกินกว่า 7 วัน นับแต่วันท่ีเกิดมูลฝอยติดเช้ือ ให้ระบุวันท่ีเกิดมูลฝอยติดเช้ือ
ดังกล่าวไว้บนภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเช้ือนั้นด้วย 
 2.1.2 วิธีการเก็บ รวบรวมมูลฝอยติดเชื้อ การแยกเก็บมูลฝอยติดเช้ือจากมูลฝอยชนิดอื่น 
ให้กระท าทันที ณ แหล่งก าเนิดมูลฝอยติดเช้ือ ห้ามเก็บมูลฝอยรวมๆกัน แล้วค่อยมาแยกประเภททีหลัง เพราะ
ท าให้เช้ือโรคแพร่กระจายได้ ดังนั้นต้องแยกมูลฝอยติดเช้ือจากแหล่งก าเนิดมูลฝอยโดยตรง เก็บรวบรวมมูล
ฝอยติดเช้ือ ณ แหล่งก าเนิดมูลฝอย โดยไม่ปะปนกับมูลฝอยอื่น 
 การเก็บรวบรวมมูลฝอยติดเช้ืออย่างถูกต้อง เหมาะสมตามประเภทและปริมาณฯ ดังนี้ 
  1) มูลฝอยติดเช้ือประเภทวัสดุของมีคมบรรจุไม่เกิน 3 ใน 4 ส่วนของความจุของภาชนะ
บรรจุ เพื่อเหลือท่ีไว้ปิดฝาภาชนะและป้องกันการหกหล่น หรือแทงทะลุขณะปิดฝาภาชนะ 
 2) มูลฝอยติดเช้ือประเภทท่ีไม่ใช่วัสดุแหลมคมบรรจุไม่เกิน 2 ใน 3 ส่วนของความจุของ
ภาชนะบรรจุ เพื่อเหลือเนื้อท่ีไว้จับยก และมัดปากถุงให้แน่นด้วยเชือก 
 การเก็บมูลฝอยติดเช้ือภายในโรงพยาบาลหรือภายในห้องปฏิบัติการ เช้ืออันตรายหากยังไม่
เคล่ือนย้ายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเช้ือนั้นออกไป ต้องจัดให้มีท่ีหรือมุมหนึ่งของห้องส าหรับเป็นท่ีรวมภาชนะ
บรรจุมูลฝอยติดเช้ือ เพื่อรอการเคล่ือนย้ายไปท่ีพักรวมมูลฝอยติดเช้ือแต่ห้ามเก็บไว้เกิน 1 วัน 
 2.1.3 ที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อในโรงพยาบาล ต้องมีลักษณะดังนี้ 
   1) ควรแยกเป็นสัดส่วนจากอาคารอื่นโดยเฉพาะ     หากทางโรงพยาบาลมีเตาเผา
มูลฝอยติดเช้ือ ท่ีพักรวมมูลฝอยติดเช้ือควรอยู่ใกล้เตาเผา 
   2) ท่ีพักรวมมูลฝอยติดเช้ือควรมีขนาดเพียงพอท่ีจะรวบรวมมูลฝอยติดเช้ือได้อย่าง
น้อย 2 วัน 



   3) พื้น ผนัง เพดาน เรียบ ท าความสะอาดง่าย มีลักษณะโปร่งไม่อับช้ืน 
   4) มีรางหรือท่อระบายน้ าเสีย เช่ือมต่อกับระบบบ าบัดน้ าเสีย 
   5) มีการป้องกันสัตว์และแมลงเข้าไป มีประตูกว้างพอสมควรตามขนาดห้อง หรือ
อาคารเพื่อสะดวกต่อการปฏิบัติงาน และปิดด้วยกุญแจหรือด้วยวิธีอื่นท่ีบุคคลท่ัวไปไม่สามารถเข้าไปได้ 
 
   6) มีข้อความเป็นค าเตือน เห็นได้ชัดว่า “ท่ีพักขยะมูลฝอยติดเช้ือ” ไว้หน้าห้อง หรือ
หน้าอาคาร 
   7) มีลานล้างรถเข็นใกล้ท่ีพักรวมมูลฝอยติดเช้ือและลานนั้นต้องมีท่อหรือราง
รวบรวมน้ าเสียจากการล้างรถเข็นเข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสีย 
   8) ในกรณีเก็บกักภาชนะมูลฝอยติดเช้ือไว้เกิน 7 วัน ท่ีพักรวมมูลฝอยติดเช้ือต้อง
สามารถควบคุมอุณหภูมิอยู่ท่ี 10 องศาเซลเซียส หรือต่ ากว่านั้น 
  2.1.4 การเคลื่อนย้ายมูลฝอยติดเชื้อ 
  ผู้ปฏิบัติงานเคลื่อนย้ายมูลฝอยติดเชื้อ 
   1) ผู้ปฏิบัติงานเคล่ือนย้ายและก าจัดมูลฝอยติดเช้ือ   ต้องมีความรู้เกี่ยวกับมูลฝอย
ติดเช้ือ     โดยบุคคลดังกล่าวต้องผ่านการฝึกอบรมการป้องกันและระงับการแพร่เช้ือหรืออันตรายท่ีเกิดจาก
มูลฝอยติดเช้ือ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องหลักสูตรการฝึกอบรมการป้องกันและระงับการแพร่
เช้ือหรืออันตรายท่ีอาจเกิดจากมูลฝอยติดเช้ือ  
   2) ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลตลอดเวลาท่ีปฏิบัติงาน ได้แก่    
ถุงมือยางหนา ผ้ากันเป้ือน ผ้าปิดปาก ปิดจมูก และรองเท้าพื้นยางหุ้มแข้งและถ้าขณะปฏิบัติงานร่างกายหรือ
ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายไปสัมผัสมูลฝอยติดเช้ือผู้ปฏิบัติงานต้องท าความสะอาดร่างกายหรือส่วนท่ีสัมผัส
มูลฝอยติดเช้ือทันที 
   3) มีเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับการเก็บขนและก าจัดมูลฝอยติดเช้ือเป็นการเฉพาะ 
โดยต้องแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีอย่างน้อย 1 คน ซึ่งมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์ (ด้านสุขาภิบาล/
สาธารณสุข/ชีวภาพ/วิทยาศาสตร์การแพทย์) หรือ วิศวกรรมศาสตร์ (ด้านสุขาภิบาล/ส่ิงแวดล้อม/เครื่องกล) 
เพื่อเป็นผู้รับผิดชอบดูแลระบบท้ังการเก็บขนหรือการก าจัด 
 การปฏิบัติงานเคลื่อนย้ายมูลฝอยติดเชื้อ 
  1)ในการเคล่ือนย้ายมูลฝอยติดเช้ือ ต้องใช้รถเข็นส าหรับเคล่ือนย้ายมูลฝอยติดเช้ือ
โดยเฉพาะและไม่น าไปใช้ในกิจกรรมอื่น ยกเว้นกรณีมูลฝอยติดเช้ือท่ีเกิดขึ้นมีปริมาณน้อย  
   2) รถเข็นที่ใช้เคล่ือนย้ายมูลฝอยติดเช้ือ ควรมีลักษณะดังนี้ 
 (1) รถเข็นมูลฝอยติดเช้ือท าด้วยวัสดุท่ีท าความสะอาดง่าย ไม่มีแง่มุมอันจะเป็น
แหล่งสะสมของเช้ือโรค และสามารถท าความสะอาดด้วยน้ าได้ มีพื้นและผนังทึบ     เมื่อจัดวางภาชนะบรรจุ
มูลฝอยติดเช้ือแล้วต้องปิดฝาให้แน่น เพื่อป้องกันสัตว์และแมลงเข้าไป 
 (2) รถเข็นมูลฝอยติดเช้ือต้องมีข้อความสีแดงท่ีมีขนาดท่ีสามารถมองเห็นได้
อย่างชัดเจนอย่างน้อย 2 ด้านว่า “รถเข็นมูลฝอยติดเช้ือ ห้ามน าไปใช้ในกิจการอื่น”  
 (3) ต้องมีอุปกรณ์หรือเครื่องมือส าหรับใช้เก็บมูลฝอยติดเช้ือท่ีตกหล่นระหว่าง
การเคล่ือนย้าย และมีอุปกรณ์หรือเครื่องมือส าหรับใช้ท าความสะอาดและฆ่าเช้ือโรคบริเวณท่ีมูลฝอยติดเช้ือตก
หล่นประจ ารถเข็น 



 (4) มีการท าความสะอาดรถเข็นและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานด้วยน้ าผสม
ผงซักฟอกและฆ่าเช้ือโรคโดยการผ่ึงแดดให้แห้งหลังการใช้งานทุกวันในบริเวณท่ีจัดไว้เฉพาะ น้ าเสียท่ีเกิดจาก
การล้างรถเข็นระบายเข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสีย 
 (5) ในการเคล่ือนย้ายมูลฝอยติดเช้ือ ต้องมีการก าหนดเส้นทางและเวลาท่ีท า
การเคล่ือนย้ายแน่นอน และในระหว่างการเคล่ือนย้ายไปท่ีพักรวมมูลฝอยติดเช้ือห้ามแวะหรือหยุดพักท่ีจุดใด 
 2.1.5 การก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ การก าจัดมูลฝอยติดเช้ือเป็นการท าลายเช้ือโรคท่ีมีในมูลฝอย
ติดเช้ืออย่างถูกหลักสุขาภิบาล ซึ่งขั้นตอนหรือกระบวนการในการก าจัดมูลฝอยติดเช้ือท่ีส าคัญประกอบด้วย 2 
ขั้นตอน คือ การท าลายเช้ือโรค และการก าจัดขั้นสุดท้าย 
  1) การท าลายเชื้อโรค เป็นการท าลายเช้ือโรคท่ีมีอยู่ในมูลฝอยติดเช้ือด้วยวิธีมาตรฐาน
ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขก าหนดไว้ ในกฎกระทรวงว่าด้วยการก าจัดมูลฝอยติดเช้ือ พ.ศ. 2545 ดังต่อไปนี้ 
  (1) การเผาในเตาเผา ซึ่งเตาเผาต้องมีห้องเผามูลฝอยติดเช้ือ เผาท่ีอุณหภูมิไม่
ต่ ากว่า 760 องศาเซลเซียสและห้องเผาควันและก๊าซพิษท่ีอุณหภูมิไม่ต่ ากว่า 1,000 องศาเซลเซียส 
  (2) การท าลายเช้ือด้วยไอน้ า เป็นการฆ่าเช้ือโรค ท่ีมีองค์ประกอบดังนี้ ไอน้ าท่ี
ความดันไม่ต่ ากว่า 15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว อุณหภูมิไม่ต่ ากว่า 121 องศาเซลเซียสระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 
ช่ัวโมง ซึ่งองค์ประกอบแต่ละตัวจะมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน 
  (3) การท าลายเช้ือด้วยความร้อนเป็นวิธีท่ีอาศัยหลักการถ่ายเทความร้อน ท าให้
เกิดสภาวะท่ีเช้ือโรคไม่สามารถด ารงอยู่ได้ในมูลฝอย โดยท่ัวไปวิธีนี้เหมาะกับมูลฝอยติดเช้ือท่ีมีปริมาณมากๆ 
  (4) วิธีการอื่นๆ นอกเหนือจากวิธีการข้างต้น เช่น การท าลายเช้ือด้วยสารเคมี 
การท าลายเช้ือด้วยก๊าซ การท าลายเช้ือด้วยคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า และการท าลายเช้ือด้วยรังสี เป็นต้น ซึ่งการใช้
วิธีเหล่านี้เพื่อก าจัดมูลฝอยติดเช้ือจะต้องได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงสาธารณสุข โดยกระทรวง
สาธารณสุขประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป 

 2) การก าจัดขั้นสุดท้าย เป็นการน ามูลฝอยติดเช้ือท่ีผ่านการท าลายเช่ือจนมั่นใจว่า
ปลอดภัย แล้วน าไปก าจัดด้วยวิธีการที่ถูกหลักสุขาภิบาล เช่น การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล 
  การก าจัดมูลฝอยติดเช้ือของโรงพยาบาล มีรูปแบบการด าเนินการท่ีส าคัญ ได้แก่ การ
ด าเนินการก าจัดมูลฝอยติดเช้ือเอง และส่งต่อให้หน่วยงานอื่นน าไปก าจัดนอกโรงพยาบาล ซึ่งมีรายละเอียด 
ดังนี้ 
   2.1) กรณีที่โรงพยาบาลด าเนินการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อเอง 
 (1) การก าจัดมูลฝอยติดเช้ือตามกฎกระทรวงว่าด้วยการก าจัดมูลฝอยติดเช้ือ 
พ.ศ. 2545 ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้นในกรณีท่ีโรงพยาบาลด าเนินการ
ก าจัดมูลฝอยติดเช้ือเอง ต้องได้รับความเห็นชอบจากราชการส่วนท้องถิ่นที่โรงพยาบาลนั้นต้ังอยู่ ให้ด าเนินการ
ก าจัดมูลฝอยติดเช้ือได้ 
 (2) ผู้ปฏิบัติงานท่ีท าหน้าท่ีก าจัดมูลฝอยติดเช้ือ ต้องสวมชุดและอุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคลท่ีเหมาะสมตลอดเวลาท่ีปฏิบัติงาน และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เช่น ถุงมือทนความร้อน 
ผ้ากันเปื้อน ผ้าปิดปาก ปิดจมูก รองเท้าพื้นยางหุ้มแข้ง เป็นต้น และถ้าในการปฏิบัติงานร่างกายหรือส่วนใด
ส่วนหนึ่งไปสัมผัสกับมูลฝอยติดเช้ือให้ผู้ปฏิบัติงานท าความสะอาดร่างกายส่วนท่ีสัมผัสมูลฝอยติดเช้ือทันที 
 (3) การก าจัดมูลฝอยติดเช้ือโดยการเผาในเตาเผา ให้ด าเนินการเผาในเตาเผา
ชนิด 2 ห้องเผาท่ีประกอบด้วยห้องเผามูลฝอยและห้องเผาควัน โดยการเผามูลฝอยติดเช้ือให้เผาท่ีอุณหภูมิไม่
ต่ ากว่า 760องศาเซลเซียสและการเผาควันให้เผาท่ีอุณหภูมิไม่ต่ ากว่า 1,000 องศาเซลเซียส 



   2.2) การส่งต่อให้หน่วยงานอื่นน าไปก าจัดนอกโรงพยาบาล   การให้ผู้อื่นน ามูล
ฝอยติดเช้ือไปก าจัดภายนอกโรงพยาบาล จะต้องพิจารณาดังนี้ 
 (1) ได้รับอนุญาตจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 (2) ยานพานะท่ีใช้ในการขนส่งมูลฝอยติดเช้ือจากโรงพยาบาลไปยังสถานท่ี
ก าจัดถูกต้องตามกฎกระทรวงว่าด้วยการก าจัดมูลฝอยติดเช้ือ พ.ศ. 2545 
 (3) ผู้ปฏิบัติงานได้รับการอบรมตามหลักสูตรในประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง หลักสูตรการฝึกอบรมการป้องกันและระงับการแพร่เช้ือหรืออันตรายท่ีอาจเกิดจากมูลฝอยติดเช้ือ และ
ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมชุดและอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลขณะปฏิบัติงาน เช่น ถุงมือยางหนา ผ้ากัน
เป้ือน ผ้าปิดปาก ปิดจมูก รองเท้าพื้นยางหุ้มแข้ง 
 (4) วิธีการก าจัดถูกต้องตามกฎกระทรวงว่าด้วยการก าจัดมูลฝอยติดเช้ือ พ.ศ. 
2545 

 (5) มีมาตรการติดตามตรวจสอบความถูกต้องในการด าเนินการก าจัดมูลฝอยติด
เช้ือ เช่น โรงพยาบาลสุ่มติดตามตรวจสอบการด าเนินงาน การก ากับ การด าเนินงานด้วยระบบเอกสาร 
(Manifest System) เป็นต้น 

3. มูลฝอยอันตราย 

 3.1 การคัดแยกมูลฝอยอันตราย มูลฝอยอันตรายท่ีเกิดขึ้นในโรงพยาบาล สามารถคัดแยกได้เป็น 4 
ประเภท ดังนี้ 
  1) มูลฝอยอันตรายประเภทยาท่ีหมดอายุ เส่ือมคุณภาพ ถูกปนเปื้อน ถูกท้ิง เนื่องจากไม่
ต้องการใช้แล้ว ให้คัดแยกและเก็บในภาชนะ/หีบ/ห่อเดิม และติดฉลากช่ือประเภทมูลฝอยอันตรายให้ชัดเจน 
  2) มูลฝอยอันตรายประเภทสารเคมี มีท้ังในรูปของแข็ง ของเหลว และก๊าซ เช่น สารเคมีท่ี
เกิดจากการตรวจวินิจฉัยโรคและการทดลอง สารเคมีท่ีใช้ในการท าความสะอาด เครื่องมือ อาคารสถานท่ี และ
ขบวนการท าลายเช้ือโรค ให้คัดแยกและแยกเก็บในภาชนะเดิม และติดฉลากช่ือประเภทมูลฝอยอันตรายให้
ชัดเจน 
  3) มูลฝอยอันตรายประเภทปนเปื้อนสารกัมมันตรังสี เป็นมูลฝอยอันตรายหรือของเสีย
อันตรายท่ีต้องการวิธีการจัดการและก าจัดเฉพาะและเป็นไปตามข้อก าหนดของคณะกรรมการพลังงานปรมาณู
เพื่อสันติ โดยให้ท าการคัดแยกและเก็บในภาชนะเฉพาะ ตามข้อก าหนดของคณะกรรมการพลังงานปรมาณู
เพื่อสันติ 
  4) มูลฝอยอันตรายประเภทซากหลอดไฟ แบตเตอรี่ กระป๋องสเปรย์ เป็นมูลฝอยอันตรายท่ี
เกิดขึ้นในทุกส่วนของโรงพยาบาล ซึ่งหากสารท่ีบรรจุภายในผลิตภัณฑ์รั่วซึมออกมาอาจส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพและส่ิงแวดล้อมได้ ให้คัดแยกและแยกเก็บในภาชนะ และติดฉลากช่ือประเภทมูลฝอยอันตรายให้
ชัดเจน 
 3.2 การเก็บรวบรวมมูลฝอยอันตราย แบ่งได้เป็น 4 ประเภทคือ 
  1) ของเสียอันตรายประเภทยา  ควรเก็บรวบรวมเป็น 2 กลุ่ม คือ 
 (1) กลุ่มท่ีคืนโรงงานหรือบริษัทท่ีผลิตและจ าหน่าย เพื่อน าไปก าจัด เช่น ยาหมดอายุ 
ของเสียประเภทภาชนะบรรจุก๊าซสลบ เป็นต้น 
 (2) กลุ่มของเสียท่ีไม่สามารถส่งคืนโรงงานหรือบริษัทท่ีผลิตและจ าหน่ายเพื่อน าไปก าจัด
ต่อไป 



  2) ของเสียอันตรายประเภทสารเคมี ควรเก็บรวบรวมของเสียสารเคมีบางกลุ่มแยกออกจาก
กัน เนื่องจากมีคุณสมบัติท่ีเข้ากันไม่ได้ การบ าบัดและการก าจัดต่างกัน 
 (1) การเก็บรวบรวมของเสียในตู้ดูดควัน ซึ่งเป็นท่ีปฏิบัติการทดลองจะต้องท าให้แล้ว
เสร็จ ถ้าไม่ได้ควบคุมการปฏิบัติงานแล้วให้น าขวดของเสียออกจากตู้ดูดควันท่ีปฏิบัติการทดลองเสมอ 
 (2) การใช้กระป๋องโลหะส าหรับเก็บของเสียต้องปรับค่าพีเอช ให้เป็นกลางเพราะของเสีย
ท่ีเป็นของแข็งหรือของเหลวสามารถกัดกร่อนกระป๋องโลหะได้ง่าย ดังนั้นควรใช้ภาชนะบรรจุของเสียประเภท
แก้วหรือโพลีเอทิลีน การเก็บภาชนะบรรจุของเสียท่ีสามารถติดไฟได้ควรวางไว้บนพื้น การเก็บภาชนะบรรจุ
ของเสียในห้อง ควรจะต้านการระเบิดได้ ไม่ควรเก็บภาชนะบรรจุของเสียไว้ใกล้อ่างหรือท่อระบายน้ า เพราะ
ของเสียอาจหกหล่นหรือรั่วไหลลงสู่ท่อระบายน้ าได้ 
  3) การเก็บรวบรวมมูลฝอยหรือของเสียอันตรายประเภทกัมมันตรังสี*  

 แนวปฏิบัติในการจัดการมูลฝอยหรือของเสียอันตรายประเภทกัมมันตรังสีของโรงพยาบาล
หรือหน่วยงานผู้ใช้สารกัมมันตรังสี เป็นดังนี้ 
 (1) หน่วยงานผู้ใช้สารกัมมันตรังสี มีหน้าท่ีในการคัดแยก เก็บรวบรวม จัดสถานท่ีเก็บ
กากกัมมันตรังสีช่ัวคราวและจัดการกากกัมมันตรังสีท่ีเกิดขึ้นในหน่วยงานของตน หรือน าส่งกากกัมมันตรังสีไป
ยังศูนย์จัดการกากกัมมันตรังสี (ศจ.) สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์ โดยกรอกข้อมูลกากใน“แบบขอรับบริการ
จัดการกากกัมมันตรังสี” ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และยื่นแบบท่ี ศจ. 
 (2) วางแผนงานการปฏิบัติงานในทุกขั้นตอน เพื่อลดปริมาณกากกัมมันตรังสีท่ีเกิดขึ้นให้
น้อยท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้ 
 (3) ควบคุมไม่ให้มีขยะอื่นใดท่ีไม่ใช่กากกัมมันตรังสี รวมปะปนอยู่ในภาชนะบรรจุกาก
กัมมันตรังสี 
 (4) กากกัมมันตรังสีท่ีมีส่วนประกอบเป็นวัตถุอันตราย ได้แก่ วัตถุกัดกร่อน วัตถุมีพิษ 
และวัตถุท่ีท าให้เกิดโรค ต้องแจ้งให้ศูนย์จัดการกากกัมมันตรังสีสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติทราบ 
 (5) ตรวจสอบสภาพของภาชนะบรรจุกากกัมมันตรังสีเป็นประจ า เพื่อป้องกันการรั่วไหล
และการแพร่กระจายของสารกัมมันตรังสีออกสู่บริเวณโดยรอบ     
 (6) กากกัมมันตรังสีท่ีเป็นขยะติดเช้ือ ให้ปฏิบัติตามข้ันตอนของการฆ่าเช้ือตามปกติก่อน
น าส่งกากกัมมันตรังสี พร้อมมีเอกสารรับรองการผ่านกระบวนการฆ่าเช้ือ    
 (7) ติดฉลากเครื่องหมายรังสี ระบุวันท่ีรวบรวมกาก น้ าหนักและปริมาตรของกาก
กัมมันตรังสี ชนิดและกัมมันตภาพรังสี หน่วยเป็นเบ็กเคอเรล ปริมาณรังสีท่ีพื้นผิว (Surface dose rate) 
หน่วยเป็นมิลลิเรินต์เกนต่อช่ัวโมง และระดับความเปรอะเปื้อนทางรังสีท่ีพื้นผิว (Surface contamination) 
หน่วยเป็นเบ็คเคอเรลต่อตารางเซนติเมตร บนภาชนะบรรจุกากกัมมันตรังสีทุกช้ิน    

 (8) กากกัมมันตรังสีท่ีเป็นต้นก าเนิดรังสีปิดผนึกท่ีเลิกใช้แล้ว (disused sealed 
radiation source) ให้ปฏิบัติตามรายละเอียดในหัวข้อการจัดการกากต้นก าเนิดรังสี 

 (9) ผู้ใช้สารกัมมันตรังสีมีหน้าท่ีรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายในการจัดการกากกัมมันตรังสีท่ี
เกิดขึ้น 

 

 3.2) แนวปฏิบัติแยกตามชนิดของกากกัมมันตรังสี      
 (1) กากของเหลวกัมมันตรังสี        

 ให้ผู้ใช้สารกัมมันตรังสีคัดแยกกากของเหลวออกเป็น 3 ประเภท คือ  
  (1.1) สารละลายน้ า เช่น น้ าท้ิงในห้องปฏิบัติการรังสี    



  (1.2) สารละลายอินทรีย์ เช่น สารละลายซิลทิลแลนท์ น้ ามันก๊าด น้ ามันหล่อล่ืน
  (1.3) ของเสียทางการแพทย์ เช่น ปัสสาวะ เลือด ซีรัม   
  ผู้ใช้สารกัมมันตรังสีต้องบรรจุกากของเหลวดังกล่าว ในภาชนะแยกจากกัน โดยมี
แนวปฏิบัติดังนี้ 
 แนวปฏิบัติในการเก็บรวบรวมกากกัมมันตรังสีที่เป็นของเหลว 

 บรรจุกากของเหลวใส่ถุงพลาสติกชนิดโพลีเอทธิลีนสีขาวขนาด 20 ลิตร ท่ีมีฝาปิด 
ชนิดเกลียว ปิดฝาถังให้แน่น พร้อมตรวจสอบความเปรอะเปื้อนทางรังสีท่ีพื้นผิวด้านนอกของถังบรรจุกาก
โดยรอบ 

 บรรจุของเหลวในถังให้ได้ระดับท่ีต่ ากว่าปากถังประมาณ 3 นิ้ว 
 น าถังกากใส่ในถุงพลาสติกใสชนิดโพลีเอทธิลีน และปิดปากถุงให้แน่น 
 ติดฉลากเครื่องหมายรังสี ระบุวันท่ีเก็บรวบรวมกาก น้ าหนักและปริมาตรกาก ชนิดและ

กัมมันตภาพรังสี หน่วยเป็นเบ็คเคอเรล ปริมาณรังสีท่ีพื้นผิว (Surface dose rate) หน่วยเป็นมิลลิเรินต์เกนต่อ
ช่ัวโมง และระดับความเปรอะเปื้อนทางรังสีท่ีพื้นท่ีผิว (Surface contamination) หน่วยเป็นเบ็คเคอเรลต่อ
ตารางเซนติเมตร บนถังกากทุกถัง เพื่อเตรียมส่งกากตามนัดหมาย 

 กรณีท่ีเป็นสารอินทรีย์ ต้องแยกเก็บภาชนะท่ีทนต่อการกัดกร่อน และไม่มีสารละลายน้ าเจือ
ปน          

 กรณีท่ีความแรงรังสีของกากสูงเกินกว่าจะขนส่งได้ ให้น าไปเก็บรักษาไว้ ณ สถานท่ีเก็บกาก
กัมมันตรังสีช่ัวคราวของผู้ใช้สารรังสี จนกว่าจะน าส่งศูนย์จัดการกากกัมมันตรังสี สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์
แห่งชาติ 

 

หมายเหตุ 
 

 กรณีท่ีเป็นสารละลายท่ีประกอบด้วยวัตถุอันตราย เช่น วัตถุไวไฟ วัตถุมีพิษ วัตถุกัดกร่อนให้
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535      
 (2) กากกัมมันตรังสีท่ีเป็นของแข็ง 
 ให้ผู้ใช้สารกัมมันตรังสีคัดแยกกากของแข็งออกเป็น 4 ประเภท คือ  
  (2.1) ประเภทเผาไหม้ได้ เช่น กระดาษ ผ้า ไม้ พลาสติกชนิดโพลีเอทธีลิน ซาก
สัตว์ทดลอง   
  (2.2) ประเภทเผาไหม้ไม่ได้/บดอัดได้ เช่น แก้ว โลหะ ยางถุงมือยาง พลาสติกมีสี
  (2.3) ประเภทเผาไหม้ไม่ได้/บดอัดไม่ได้ เช่น ช้ินโลหะขนาดใหญ่ เข็มฉีดยา วัสดุ
ก าบังรังสี ดิน ตะกอนดิน 
  ผู้ใช้สารกัมมันตรังสีต้องบรรจุกากของแข็งดังกล่าว ในภาชนะแยกจากกัน โดยมีแนวปฏิบัติ
ดังนี้ 
 

 แนวปฏิบัติในการเก็บรวบรวมกากกัมมันตรังสีที่เป็นของแข็ง 
 น ากากของแข็งใส่ในถุงพลาสติกใสชนิดโพลีเอทธีลินอย่างหนา ปริมาตร 20 ลิตร หรือขนาด  

กว้าง x ยาว = 18 นิ้ว x 30 นิ้ว     



 น้ าหนักบรรจุไม่เกิน 5 กิโลกรัมต่อถุง ปิดปากให้แน่นพร้อมตรวจสอบความเปรอะเปื้อนทาง
รังสีท่ีพื้นท่ีพื้นผิวด้านนอกของถุงบรรจุกากโดยรอบ    

 ติดฉลากเครื่องหมายรังสี ระบุวันท่ีเก็บรวบรวมกาก น้ าหนักและปริมาตรกากชนิดและ
กัมมันตภาพรังสี หน่วยเป็นเบคเคอเรลต่อกิโลกรัมปริมาณรังสีท่ีพื้นผิว (Surface dose rate) หน่วยเป็น มิลลิ
เรินเกนท์ต่อช่ัวโมงและระดับความเปรอะเปื้อนทางรังสีท่ีพื้นผิว (Surface contamination) หน่วยเป็นเบค
เคอเรลต่อตารางเซนติเมตร บนถุงกากทุกถุง เพื่อเตรียมส่งกากตามนัดหมาย    

 กรณีท่ีความแรงรังสีของกากสูงเกินกว่าจะขนส่งได้ ให้น าไปเก็บรักษาไว้ ณ สถานท่ีเก็บกาก 
กัมมันตรังสีช่ัวคราวของผู้ใช้สารรังสีจนกว่าจะน าส่งศูนย์จัดการกากกัมมันตรังสี สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์
แห่งชาติ     

 ในกรณีขวดแก้วหรือพลาสติกท่ีบรรจุสารละลายกัมมันตรังสีต้องแยกสารละลายออกไปเก็บท่ี
ถังเก็บกากของเหลวชนิดสารละลายอินทรีย์ก่อน จึงท้ิงขวดแก้วหรือพลาสติกลงในภาชนะใส่กากแข็ง ประเภท
เผาไหม้ไม่ได้/บดอัดได้ 

 

 หมายเหตุ 

   เข็มฉีดยาให้แยกบรรจุในกล่องพลาสติกใส ไม่มีสี    
   ซากสัตว์ทดลองให้ป้องกันการเน่าเป่ือยโดยใส่ปูนขาว หรืออยู่ในสภาพแช่แข็ง 
  (2.4) กากของแข็งชนิดพิเศษ ให้คัดแยกกากออกเป็น 2 ชนิด คือ  
 

  1) เรซิน 
 บรรจุกากเรซินในถุงพลาสติกใสชนิดโพลีเอทธีลีนขนาดความจุ 20 ลิตร มัดปากถุง

ให้แน่น พร้อมตรวจสอบความเปรอะเป้ือนทางรังสีท่ีพื้นผิวด้านนอกของถุงบรรจุกากโดยรอบ 

 ติดฉลากเครื่องหมายรังสี ระบุวันท่ีเก็บรวบรวมกาก น้ าหนักและปริมาตรกาก ชนิด
และกัมมันตรังสีหน่วยเป็นเบคเคอเรลต่อกิโลกรัม ปริมาณรังสีท่ีพื้นผิว (Surface dose rate) หน่วยเป็นมิลลิ
เรินเกนท์ต่อช่ัวโมง และระดับความเปรอะเปื้อนทางรังสีท่ีพื้นผิว (Surface contamination) หน่วยเป็นเบค
เคอเรลต่อตารางเซนติเมตร บนถุงกากทุกถุง 

 น าถุงกากเรซินใส่ในถังพลาสติกทรงกระบอกความจุ 50 ลิตรเส้นผ่านศูนย์กลาง 46 
ซ.ม. สูง 50 ซ.ม. เป็นถังปากกว้าง มีฝาปิด สามารถทนสภาพกรดและด่าง 

 ติดฉลากเครื่องหมายรังสี ระบุวันท่ีเก็บรวมรวบกาก น้ าหนักและปริมาตรกาก ชนิด       
และกัมมันตภาพรังสี หน่วยเป็นเบคเคอเรลต่อกิโลกรัมปริมาณรังสีท่ีพื้นผิว (Surface dose rate ) หน่วยเป็น
มิลลิเรินเกนท์ต่อช่ัวโมง และระดับความเปรอะเปื้อนทางรังสีท่ีพื้นผิว (Surface contamination) หน่วยเป็น
เบคเคอเรลต่อตารางเซนติเมตร บนถังกากทุกถังเพื่อเตรียมส่งกากตามนัดหมาย   

 น าไปเก็บรักษาไว้ ณ สถานท่ีเก็บกากกัมมันตรังสีช่ัวคราวจนกว่าจะน าส่งศูนย์
จัดการกากกัมมันตรังสี สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ  

   

 2) ชุดกรองอากาศ        
  



 บรรจุชุดกรองอากาศในถุงพลาสติกใสชนิดโพลีเอทธีลีนท่ีมีขนาดตามความเหมาะสม 
พร้อมตรวจสอบความเปรอะเป้ือนทางรังสีท่ีพื้นท่ีผิวด้านนอกของถุงบรรจุกากโดยรอบ น าถุงชุดกรองอากาศใส่
ในกล่องกระดาษท่ีแข็งแรงขนาดตามความเหมาะสม    

 ติดฉลากเครื่องหมายรังสี ระบุวันท่ีเก็บรวบกาก น้ าหนักและปริมาตรกาก ชนิดและ
กัมมันตภาพรังสี หน่วยเป็นเบคเคอเรลต่อกิโลกรัมปริมาณรังสีท่ีพื้นผิว (Surface dose rate ) หน่วยเป็นมิลลิ
เรินเกนท์ต่อช่ัวโมง และระดับความเปรอะเปื้อนทางรังสีท่ีพื้นผิว(Surface contamination) หน่วยเป็นเบค
เคอเรลต่อตารางเซนติเมตร บนกล่องบรรจุกากทุกใบเพื่อเตรียมส่งกากตามนัดหมาย   

 น าไปเก็บรักษาไว้ ณ สถานท่ีเก็บกากกัมมันตรังสีช่ัวคราวจนกว่าจะน าส่งศูนย์
จัดการกากกัมมันตรังสี สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ    

 (3) กากต้นก าเนิดรังสีปิดผนึก ให้ด าเนินการดังนี้    
    

 ไม่ถอด ท าลาย หรือเปล่ียนแปลงลักษณะการผนึกของภาชนะบรรจุต้นก าเนิดรังสี
ปิดผนึกท่ีไม่ใช้งานแล้วให้แตกต่างไปจากสภาพท่ีเป็นอยู่เมื่อเริ่มมีการครอบครองต้นก าเนิดรังสีปิด
ผนึกนั้น   

 ห้ามโยน หรือส่งมอบการครอบครองให้แก่บุคคลอื่นเว้นแต่บุคคลผู้รับมอบการโอน
หรือส่งมอบการครอบครอง จะเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้หรือมมีไว้ให้ครอบครองซึ่งต้นก าเนิดรังสีปิด
ผนึกนั้น ท้ังนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อน     

 ท าสัญญากับผู้ขายต้นก าเนิดรังสีปิดผนึกในขณะส่ังซื้อ เพื่อส่งคืนกากต้นก าเนิดรังสี
ปิดผนึก และต้องน าส่งเอกสารดังกล่าวให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีพิจารณาประกอบการออกใบอนุญาตให้
น าเข้าต้นก าเนิดรังสีปิดผนึกนั้น   

 ในกรณีท่ีไม่สามารถส่งคืนต้นก าเนิดรังสีปิดผนึกไปยังบริษัทผู้ผลิต ให้ท าหนังสือขอ
ค าแนะน าไปยังส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ พร้อมช้ีแจงเหตุผลและแนบเอกสารการติดต่อส่งคืนไป
พร้อมกันด้วย  

 เมื่อสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ แจ้งตอบรับด าเนินการจัดการกากต้น
ก าเนิดรังสีปิดผนึกดังกล่าวแล้ว ในวันท่ีน าส่งกากให้น าเอกสารแบบ พ.ป.ส. 4 ต้นฉบับมาด้วย เพื่อ
ขอยกเลิกการครอบครองต้นก าเนิดรังสีท่ีส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ    

 ช าระค่าบริการจัดการกากกัมมันตรังสี ในวันท่ีน ากากมาส่งศูนย์จัดการกาก
กัมมันตรังสี  สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ   

     

 หมายเหตุ  
  เมื่อน ากากต้นก าเนิดรังสีปิดผนึกไปยังศูนย์จัดการกากกัมมันตรังสี สถาบันเทคโนโลยี
นิวเคลียร์แห่งชาติ ต้องมีเจ้าหน้าท่ีผู้ด าเนินการจัดการกากกัมมันตรังสีควบคุมมาด้วย โดยใช้รถ ขนส่งกาก
กัมมันตรังสีเฉพาะกิจ ห้ามใช้รถขนส่งสาธารณะ รวมท้ังต้องมีหีบห่อท่ีเหมาะสม และมีระดับรังสีท่ีปลอดภัยใน
การขนส่งตามมาตรการการขนส่งวัสดุกัมมันตรังสี       
  3.3) บริการขนส่งกากกัมมันตรังสี โดยศูนย์จัดการกากมันตรังสีสถาบันเทคโนโลยี
นิวเคลียร์แห่งชาติ          
  (1) แจ้งความประสงค์เพื่อขอรับบริการพร้อมรายละเอียดข้อมูลกากไปยังศูนย์จัดการกาก



กัมมันตรังสีล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ เพื่อนัดหมายวัน-เวลา ในการน าส่งกากกัมมันตรังสี  
  (2) นัดหมายล่วงหน้ากับเจ้าหน้าท่ีของศูนย์จัดการกากกัมมันตรังสีเพื่อน ากากกัมมันตรังสีมา
ส่ง ณ จุดรับกากพร้อมเอกสาร “แบบขอรับบริการกากกัมมันตรังสี” ตามสถานท่ีและเวลาท่ีนัดหมาย 
  (3) ช าระค่าบริการกากกัมมันตรังสี ในวันท่ีเจ้าหน้าท่ีของศูนย์จัดการกากกัมมันตรังสี ไปรับ
กากกัมมันตรังสี           
หมายเหตุ          
 สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ ให้บริการขนส่งกากกัมมันตรังสีได้ท่ัวราชอาณาจักรรวมถึง
ให้บริการขนส่งกากต้นก าเนิดรังสีปิดผนึก 
 3.4) ค่าบริการจัดการกากกัมมันตรังสี       
  ศูนย์จัดการกากกัมมันตรังสี สถาบันนิวเคลียร์แห่งชาติ ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีชนิด
ต่างๆ สามารถดูอัตราค่าบริการจัดการกากกัมมันตรัง สีได้ ท่ี http://www.timt.or.th/waste/waste-
jan2010.pdfสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อศูนย์จัดการกากกัมมันตรังสี โทรศัพท์ : 0-2596-7600 
ต่อ 3116-3118 โทรสาร 0-2562-0097    
  4) ของเสียอันตรายประเภทซากหลอดไฟ แบตเตอร่ี กระป๋องสเปรย์ ภาชนะบรรจุ
สารเคมีซักล้าง ฆ่าเชื้อ ฆ่าแมลง 
  การเก็บรวบรวม ควรแยกชนิดเก็บรวบรวมและน าส่งไปยังท่ีเก็บกักรวม โดยแต่ละชนิดมีแนว
ปฏิบัติ ดังนี้ 

(1) ใช้ให้หมดก่อนท้ิงภาชนะบรรจุ และไม่ควรท้ิงปะปนกับมูลฝอยท่ัวไปหากเป็น 
ของเสียอันตรายชนิดเดียวกันขนาดเล็กให้เก็บรวบรวมในภาชนะท่ีทนทาน ไม่รั่วซึมแล้วท าเครื่องหมายให้
ชัดเจน 

(2) ห้ามทุบกระป๋องสเปรย์หรือหลอดไฟ และห้ามทุบแยกช้ินส่วนแบตเตอรี่มือถือ  
แบตเตอรี่รถยนต์และถ่านไฟฉาย ควรเก็บรวบรวมไว้ในภาชนะ ถุงหรือกล่องมัดหรือปิดปากถุง/กล่องให้มิดชิด 

(3) เมื่อเปล่ียนหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ ให้น าซากเก่ามาใส่ซองบรรจุหลอดใหม่  
หรือห่อหนังสือพิมพ์มัดหรือรวมไว้ในกล่องแข็งแรง ระมัดระวงัอย่าท าให้หลอดแตก 
การบรรจุ การติดฉลาก และการบันทึกมูลฝอยหรือของเสียอันตราย 
การก าหนดคุณลักษณะของภาชนะบรรจุของเสียอันตราย เช่น หลอดฟลูออเรสเซนต์ ขวดยา ถ่านไฟฉาย 
กระป๋องสีสเปรย์ กระป๋องสารฆ่าแมลง ภาชนะบรรจุสารอันตรายต่างๆ ตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ มี
เกณฑ์ดังนี้ 

1) มีลักษณะแข็งแรง ทนทาน ตามมาตรฐานของส านักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมหรือ 
มาตรฐานอื่นท่ีเทียบเท่า 
  2) ได้รับการออกแบบให้สามารถป้องกันน้ าฝน แมลงวัน หนู แมว สุนัขและสัตว์อื่นๆไม่ให้
สัมผัสหรือคุ้ยเขี่ย 
  3) ช้ินส่วนต่างๆสามารถถอดประกอบได้ง่าย เพื่อความสะดวกในการถ่ายเทของเสียอันตราย
และล้างท าความสะอาด 
  4) ท าจากวัสดุท่ีทนการกัดกร่อน และไม่เป็นสนิม 
  5) มีน้ าหนักเบา และมีขนาดพอเหมาะ เพื่อความสะดวกต่อการเคล่ือนย้ายและถ่ายเทขยะ 
  6) ไม่มีสารพิษเป็นส่วนประกอบ และกรณีใช้สารเติมแต่งให้มีปริมาณในระดับท่ีไม่เป็น
อันตรายต่อผู้บริโภค 

http://www.timt.or.th/waste/waste-jan2010.pdf
http://www.timt.or.th/waste/waste-jan2010.pdf


  7) หากเป็นถุงหรือถังพลาสติก ควรผลิตจากพลาสติกใช้แล้ว ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 โดย
น้ าหนัก 
  8) รูปแบบของถุงหรือถังรองรับของเสียอันตราย ควรจะมีสีหรือสัญลักษณ์ท่ีชัดเจน ดังนี้ 
   (1) ถุงสีส้มหรือถุงสีอื่นไม่รวมถึงสีน้ าเงิน สีเขียว และสีเหลือง กรณีท่ีใช้ถังสีอื่นให้
ทาสี หรือคาดแถบสีส้มขนาดท่ีเหมาะสม ไม่หลุดหรือลอกออกได้ง่ายไว้บนถังในจุดท่ีสามารถมองเห็นได้ชัดเจน
ในระยะไม่เกิน 15 เมตร ส าหรับรองรับขยะอันตรายหรือมูลฝอยอันตราย 
   (2) ในกรณีท่ีใช้ถุงบรรจุของเสียอันตราย ควรเลือกถุงท่ีสามารถมองเห็นของเสียท่ี
บรรจุในถังได้ และ/หรือมัดปากถุงให้แน่นด้วยเชือกหรือวัสดุสีส้ม และไม่ควรใช้บรรจุของเสียอันตรายจ าพวก
ของเหลว มีฤทธิ์กัดกร่อน หรือของมีคม 
  ส าหรับการบรรจุมูลฝอยหรือของเสียอันตราย ท่ีเป็นสารเดมีและของเสียอันตรายปนเป้ือน 
สารกัมมันตรังสี ควรบรรจุของเสีย ดังนี้ 
  การบรรจุของเสียสารเคมี มี 2 วิธี คือ 
  1. Lab packsวิธีนี้เป็นการบรรจุภาชนะขนาดเล็กในภาชนะขนาดใหญ่กว่า โดยท่ัวไปเป็นถัง
เหล็กขนาด 55 แกลลอน โดยของเสียท่ีบรรจุภายใน Lab packs จะต้องถูกน ามาบ าบัดโดยการปรับเสถียร 
หรือท าลายฤทธิ์เสียก่อนท่ีจะน าไปก าจัด 
  2. Commingling เป็นการรวบรวมของเสียอันตรายหลายชนิดเข้าด้วยกันในภาชนะใหญ่ 
เพื่อใช้ในการขนส่ง และน าไปก าจัด ซึ่งการคัดเลือกของเสียเพื่อน ามาเก็บรวบรวมนั้น จะต้องพิจารณาถึงส่ิง
ต่อไปนี้ 
 2.1 ความเข้ากันได้ท้ังด้านกายภาพ และเคมี 
 2.2 ความสามารถในการรองรับของสถานท่ีบ าบัด/ก าจัดของเสียเหล่านั้น 
 2.3 ข้อก าหนดการฝังกลบ 
การติดฉลากบนภาชนะท่ีบรรจุ         

ภาชนะบรรจุทุกใบต้องมีการติดฉลากระบุชนิดและความเป็นอันตรายของของเสียนั้นๆ โดยฉลากนั้น
ต้องชัดเจนและคงทน เพื่อป้องกันการสูญหายและไม่เส่ือมสภาพหรือช ารุดได้ง่าย มีรายละเอียดส าคัญ ดังนี้ 
1. ส่วนประกอบของของเสียท่ีบรรจุในภาชนะ 
2. ความเป็นอันตรายของของเสีย 
3. วันท่ีท่ีเริ่มและส้ินสุดการบรรจุของเสียในภาชนะ 
4. ช่ือบุคคลท่ีดูแลรับผิดชอบหอผู้ป่วย/กลุ่ม/แผนก/ห้องปฏิบัติการ 
5. ช่ือหน่วยงานและหมายเลขหอผู้ป่วย/กลุ่ม/แผนก/ห้องปฏิบัติการ 
6. ทิศทางการวางถัง/ภาชนะ (ต าแหน่งหัว-ท้าย) 
 การเปล่ียนแปลงแก้ไขรายละเอียดข้อมูลบนฉลากเดิมนั้น ต้องลบข้อความเดิมให้หมดแล้วจึงระบุ
รายละเอียดของของเสียใหม่ หรือน าฉลากเดิมออกแล้วติดฉลากใหม่แทน 
3.3 การเก็บขน/เคลื่อนย้ายมูลฝอยหรือของเสียอันตรายในโรงพยาบาล 
 1. พาหนะในการเก็บ/ขน/เคลื่อนย้ายของเสียอันตรายจากแหล่งก าเนิด ในแต่ละจุดของโรงพยาบาล
ไปยังสถานท่ีเก็บสะสม หรือสถานท่ีกักเก็บรวบรวม ไม่มีกฎหมายบัญญัติคุณลักษณะไว้โดยเฉพาะ จึงได้
ก าหนดแนวทางท่ีถูกหลักวิชาการ และเป็นแบบแผนส าหรับปฏิบัติท่ัวไปดังนี้ 
 (1) ตัวพาหนะต้องปิดท้าย สัญลักษณ์ หรือข้อความท่ีชัดเจนระบุว่าเป็นพาหนะ ส าหรับเก็บรวบรวม
ของเสียอันตราย 



 (2 )  ตัวพาหนะต้องท า ด้วยโลหะ ท่ีมี่ ความคงทนตามมาตรฐานของส านัก งานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือมาตรฐานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
 (3) ถัง/กล่องส าหรับบรรจุของเสียจะต้องมีลักษณะปกปิดมิดชิด 
 (4) ระดับท่ียกของเสียอันตรายใส่ในพาหนะไม่ควรสูงเกิน 1.6 เมตร หรือระดับท่ีปลอดภัยต่อสุขภาพ
ของผู้ปฏิบัติงาน 
 (5) โครงสร้างของพาหนะต้องมีลักษณะท่ีท าความสะอาดได้ง่าย ไม่เป็นสนิม 
 
2) ข้อก าหนดส าหรับผู้ปฏิบัติงานเก็บขน/เคลื่อนย้ายมูลฝอยหรือของเสียอันตราย 
 (1) ก่อนการปฏิบัติหน้าท่ีของผู้รับผิดชอบในสถานท่ีกักเก็บของเสียอันตรายต้องสวมถุงมือ ผ้าปิดปาก 
ปิดจมูก รวมถึงอุปกรณ์ป้องกันสารเคมีอื่นๆท่ีจ าเป็นทุกครั้ง 
 (2) ตรวจสอบของเสียอันตรายท่ีเก็บขนว่ามีการคัดแยกถูกต้อง และบรรจุในภาชนะท่ีเหมาะสม
ส าหรับของเสียแต่ละประเภท มีการติดฉลากและระบุรายละเอียดต่างๆให้ครบถ้วนชัดเจน โดยฉลากนั้นต้อง
คงทนเพื่อป้องกันการสูญหาย และไม่เส่ือมสภาพหรือช ารุดได้ง่าย ส าหรับการเปล่ียนแปลงแก้ไขรายละเอียด
ข้อมูลบนฉลากเดิมนั้น ต้องลบข้อความเดิมให้หมด แล้วจึงระบุรายละเอียดของเสียอันตรายท่ีบรรจุใหม่หรือ
เอาฉลากเดิมออก แล้วติดฉลากใหม่แทน 
 (3) ต้องมีการบันทึกการด าเนินงาน ซึ่งแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ ชนิดและปริมาณของเสียอันตรายท่ี
รับ วัน เวลา และการจัดเก็บ 
3.4 สถานที่กักเก็บรวมมูลฝอยอันตราย 
 ท่ีต้ัง ลักษณะและการสุขาภิบาล 
 1) การก่อสร้างโรงเรือน ต้องมีการออกแบบและใช้วัสดุให้เหมาะสม เช่น ทนไฟได้นาน ไม่ถูกกัดกร่อน 
เป็นต้น และมีระบบระบายอากาศท่ีเพียงพอ 
 2) พื้นของบริเวณกักเก็บของเสีย ควรมีความลาดไหลลงสู่ระบบรวบรวมน้ าเสีย และมีคันกั้นเพื่อ
ป้องกันของเสียรั่วไหลกระจายออกไป โดยระบบรวบรวมน้ าเสียต้องมีขนาดเพียงพอท่ีจะกักเก็บน้ าเสียได้ และ
ต้องสามารถล้างท าความสะอาด และสูบออกได้ง่ายซึ่งโดยปกติรางและบ่อรวบรวมน้ าเสียจะต้องแห้งเสมอ 
เพื่อพร้อมรับการรั่วไหลอย่างรวดเร็ว 
 3) สถานท่ีกักเก็บของเสียอันตรายควรเป็นสถานท่ีปิด เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของของเสียสู่
ภายนอก มีระบบควบคุมการระบายอากาศ พื้นผิวต้องท าด้วยวัสดุซึ่งทนต่อการท าลายจากของเสียท่ีจัดเก็บ      
ของเสียประเภทกรด-ด่าง ท่ีมีความกัดกร่อนสูง เป็นต้น 
 4) มีอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยท่ีเหมาะสม จัดเก็บในสถานท่ีท่ีสะดวกในการใช้งานและมีการติดต้ัง
สัญญาณเตือนภัย 
 5) มีอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลท่ีเหมาะสม เช่น ถุงมือป้องกันสารเคมี แว่นตานิรภัย หน้ากาก
ป้องกันควันพิษ เป็นต้น  
 6) มีการติดต้ัง Emergency shower 
 7) จัดให้มีห้องน้ าส าหรับอาบน้ า ท่ีล้างมือ และห้องผลัดเปล่ียนชุดท างานท่ีเพียงพอ เหมาะสมกับ
ผู้ปฏิบัติงาน 
 8) หา้มด่ืมน้ าหรือรับประทานอาหารในขณะปฏิบัติงาน 
 9) องค์ประกอบต่างๆของสถานท่ีกักเก็บรวบรวมของเสียอันตราย ให้ออกแบบตามความจ าเป็นของ
การใช้งานและความเหมาะสมของขนาดพื้นท่ีท่ีมีอยู่ 
 



 3.5 การขนส่งมูลฝอยหรือของเสียอันตรายไปบ าบัดหรือก าจัด 
 การจัดการของเสียอันตรายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปัจจุบันยังไม่มีสถานท่ีก าจัดของเสีย
อันตรายอย่างปลอดภัย จึงต้องขนส่งของเสียอันตรายท่ีรวบรวมได้ไปก าจัดยังสถานท่ีก าจัดของเอกชน ดังนั้น
ในการขนส่งของเสียอันตรายจากโรงพยาบาลไปก าจัดโรงพยาบาลอาจด าเนินการเอง หรือ ใช้บริการเอกชน
หรือประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรวบรวมและส่งก าจัดร่วมกัน 
 กรณีให้เอกชนด าเนินการ ต้องเป็นเอกชนท่ีได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่องระบบเอกสารก ากับการขนส่งของเสียอันตราย พ.ศ. 2547 ข้อก าหนดส าหรับผู้ปฏิบัติงาน
กักเก็บของเสียอันตรายก่อนขนส่งไปก าจัด 
 1) เพื่อสามารถติดตามตรวจสอบการขนส่งของเสียอันตรายได้ ในการขนส่งของเสียอันตรายต้องมี
ระบบควบคุมการขนส่ง (Manifest System ) ซึ่งมีเอกสารก ากับการขนส่งของเสียอันตรายแสดงการขนส่ง
และก าจัดของเสียอันตรายอย่างถูกต้องตามกฎหมายซึ่งจะแสดงข้อมูลปริมาณของเสียท่ีเกิดขึ้นต้ังแต่
แหล่งก าเนิดจนถึงการบ าบัด รวมท้ังข้อมูลผู้ก่อก าเนิดของเสียอันตราย ผู้ขนส่งและผู้ประกอบการสถานเก็บกัก
บ าบัดและก าจัดของเสียอันตราย 
 2) ต้องมีการช่ังน าหนักของเสียอันตรายแต่ละประเภท และมีการจดบันทึกน้ าหนัก โดยกรอกใบก ากับ
การขนส่งในส่วนของผู้ก่อก าเนิดของเสียอันตราย และลงนามอย่างครบถ้วนทุกฉบับและมอบใบก ากับการ
ขนส่งให้ผู้ขนส่งตรวจสอบความถูกต้องและลงนามรับของเสียอันตรายทุกฉบับ โดยผู้ก่อก าเนิดของเสียอันตราย
ต้องเก็บรักษาใบก ากับการขนส่งฉบับท่ี 2 ไว้กับตนเองอย่างน้อย 3 ปี และส่งใบก ากับการขนส่งฉบับท่ี 3 ให้กับ
หน่วยงานก ากับดูแลภายใน 15 วันนับจากวันท่ีลงนามและเริ่มขนส่งของเสียอันตราย 
 3) ตรวจความเรียบร้อยของการบรรทุกของเสียก่อนออกจากสถานท่ีกักเก็บ เช่น ถ้ารถขน ส่งเป็น
กระบะเปิดให้ใช้ผ้าใบปิดคลุมให้เรียบร้อย 
 (4) เมื่อผู้ประกอบการสถานท่ีเก็บรวบรวม บ าบัด และก าจัดของเสียอันตรายตรวจสอบความถูกต้อง
พร้อมลงนามเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้ประกอบการคืนใบก ากับการขนส่ง ฉบับท่ี 6 ให้แก่ผู้ก่อก าเนิดของเสียอันตราย 
และส่งใบก ากับการขนส่ง ฉบับท่ี 1 (ต้นฉบับ) ให้หน่วยงานก ากับดูแลภายใน 15 วันนับจากวันท่ีลงนามรับของ
เสียอันตราย 
3.6 การบ าบัดหรือก าจัดมูลฝอยหรือของเสียอันตราย 
1) การรีไซเคิล (Recycle) 
 เป็นการน าของเสียอันตรายบางประเภทท่ีสามารถรีไซเคิลวัสดุมาใช้ในกระบวนการผลิตได้ เช่น 
แบตเตอรี่รถยนต์ หลอดฟลูออเรสเซนต์ เป็นต้น 
2) การฝังกลบอย่างปลอดภัย (Secure Landfill) 
 (1) การปรับเสถียรภาพของเสียอันตราย (Stabilization) เป็นขั้นตอนแรกในการจัดการของเสียด้วย
วิธีการฝังกลบอย่างปลอดภัย โดยการผสมของเสียอันตรายด้วยสารเคมีต่างๆ เพื่อท าลายฤทธิ์ แล้วจึงน าไปฝัง
กลบอย่างปลอดภัย โดยไม่ต้องท าให้ของเสียดังกล่าวมีการแข็งตัวเป็นก้อนก่อน วิธีการนี้เหมาะสมส าหรับการ
บ าบัดของ เสียประเภทของแข็ งหรือตะกอนท่ีมี โลหะหนักปนเปื้อนอยู่  ส่วนการท า เป็นก้อนแข็ง 
(Solidification) เป็นกระบวนการในการท าลายฤทธิ์ หรือลดความเป็นพิษของของเสียอันตราย โดยท าให้ของ
เสียอันตรายนั้นเปล่ียนรูปทางเคมี เพื่อให้มีคุณสมบัติเป็นสารเฉื่อย ( Inert Substance ) มากขึ้น 
 (2) การฝังกลบอย่างปลอดภัย ของเสียอันตรายท่ีผ่านการปรับเสถียรและการท าเป็นก้อนแข็งแล้ว จะ
ถูกขนส่งด้วยรถขนส่งแบบ Dump Truck มาฝังกลบยังหลุมฝังกลบอย่างปลอดภัย 
 
 



3) การเผาด้วยเตาเผา การใช้เตาเผาก าจัดของเสียอันตรายแบ่งเป็น 2 ประเภทดังนี้ 
 (1) การใช้เตาเผา โดยใช้เป็นเช้ือเพลิงร่วมในเตาเผาปูนซีเมนต์ 
 (2) การเผาด้วยเตาเผาของเสียอันตรายท่ีอุณหภูมิ 1,000-1,200 องศาเซลเซียส 
 
*ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยและส่ิงแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล. แนวปฎิบัติเพื่อความปลอดภัย
ทางรังสี จัดท าโดยคณะอนุกรรมการความปลอดภัยทางรังสี มหาวิทยาลัยมหิดล.พิมพ์ครั้งท่ี1,2555 
 


