
“การจดัการหน้ากากอนามัยใช้แล้ว ในสถานการณ์การระบาด 

   ของโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)” 
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กุลชา ธนะขว้าง  
ผู้อ านวยการส่วนของเสียอันตราย 

กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ 



  ส านักงานสีเขียว (Green Office) หมายถึง ส านักงานที่กิจกรรมต่างๆ ภายในส านักงาน 
มีการบริหารจัดการที่สง่ผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มน้อยที่สุด โดยการใช้ทรัพยากรและพลังงาน
อย่างรู้คุณค่า มีแนวทางในการจัดการของเสียอย่างมปีระสิทธิภาพ รวมไปถึงการเลือกใช้วัสดุ 
อุปกรณ์ เครื่องใช้ส านักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมา 
ในปริมาณต่ ารวมถึงมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการมีส่วนร่วมของพนักงาน 

2 



3 



4 



5 



6 



7 

บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงาน  ภายในอาคารบริเวณหน้าลิฟท์ 
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ปี 2563 มีมูลฝอยติดเชื้อเกิดขึ้น 49,451.37 ตัน 
ปี 2564 ตั้งแต่เดือนมกราคม - ธันวาคม 2564 มีมูลฝอยติดเชื้อเกิดขึ้น 93,003.82ตัน 
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 กฎกระทรวงว่าด้วยการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564 

 กฎกระทรวงการด าเนินการจัดการมูลฝอยติดเชือ้ร่วมกันระหว่างราชการส่วนท้องถิ่นกับราชการ
ส่วนท้องถิ่นอ่ืนหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2564 

 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขว่าด้วยการขนและการก าจัด
มูลฝอยติดเชื้อในท้องที่เทศบาลต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2558 

กฎหมาย/กฎระเบียบในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

พระราชบัญญัติส่งเสรมิและรกัษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแหง่ชาต ิพ.ศ. 2535 

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดให้เตาเผามูลฝอยติดเชื้อเป็น
แหล่งก าเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียออกสู่บรรยากาศ พ.ศ. 2546 

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้ง
อากาศเสียจากเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2546 

พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
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กรอบแนวคิดในการด าเนินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อแบบรวมศูนย์ (Cluster) 
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ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อแบบรวมศูนย์ (Cluster) 

หัวข้อ ประเด็นปัญหา แนวทางการแก้ไข 
๑. ด้านนโยบาย • อปท. ยั งขาดความพร้อมทั้ งนโยบายจาก

ผู้บริหารท้องถ่ิน ด้านบุคลากร และงบประมาณ 
• การใช้กลไกของ คกก.สาธารณสุขจังหวัดใน

การ ผลั ก ดั นกา ร จั ดก าร มู ลฝ อย ติ ด เชื้ อ  
ยังไม่ได้น าไปใช้ในทางปฏิบัติ 

• ใช้กลไกของคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด และ
นโยบายของ มท. เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการจัดการ
มูลฝอยติดเชื้อแบบรวมศูนย ์

๒. ด้านกฎหมาย  
ระเบียบ ข้อบังคับ 

• ขาดการออกข้อบัญญัติท้องถ่ิน และข้อมติของ
ท้องถ่ินในการบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ทั้ง
ในหรือนอกเขตพื้นที่รับผิดชอบ 

• มีการออกกฎกระทรวง ม.๑๘ วรรค ๒ ให้มี
การด าเนินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อร่วมกัน
ระหว่าง อปท. กับ อปท. อื่นหรือหน่วยงานของรัฐ 
แต่ยังขาดการขับเคลื่อนจากผู้บริหารท้องถ่ิน 

• ออกข้อบัญญัติท้องถ่ินในการบริหารจัดการมูลฝอย
ติดเชื้อในพื้นที ่

• ผลัก ดันและ ขับ เคลื่ อน ใ ห้  อปท .  มีการออก
ข้อบัญญัติท้องถ่ิน และด าเนินการจัดการมูลฝอย
ติดเชื้อตามหน้าที ่
 



หัวข้อ ประเด็นปัญหา แนวทางการแก้ไข 

๓. ด้านการจัดการ 
   ๓.๑ แหล่งก าเนิด 

• ด าเนินการได้มีประสิทธิภาพเฉพาะ
แหล่ งก าเนิ ดที่ มี ขนาดใหญ่  แต่
แหล่งก าเนิดที่มีขนาดเล็กยังไม่มี
การจั ดก ารที่ มี ป ระสิ ทธิ ภ าพ 
ที่เพียงพอ 

• ระบบการให้บริการจัดเก็บส าหรับ
หน่วยงานสาธารณสุข ผู้ป่วยติด
เตียง และพื้นที่ห่างไกล/ พื้นที่
พิเศษ 

• กรณีแหล่งก าเนิดขนาดเล็กหรือมูลฝอยติด
เชื้อจากบ้านเรือน/ชุมชน ให้ อปท. ร่วมมือ
กับรพ.สต. โดยให้ อปท. จัดท าที่พักขยะ
และขนส่งไปยังโรงพยาบาลชุมชนเพื่อน าไป
ก าจั ด  หรื อจั ดท าที่ พั กขยะและ ให้
บริษัทเอกชนขนไปก าจัด 

• การใช้กลไกการต่อใบอนุญาต และเชื่อมโยง
กับระบบการจัดการมูลฝอยติดเชื้อส าหรับ
แหล่งก าเนิดขนาดเล็กทั้งสถานพยาบาลคน
และสัตว์ 

• สนับสนุนให้ประชาชนมีการคัดแยกขยะที่
เสี่ยงจากการติดเชื้อที่บ้าน 
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ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อแบบรวมศูนย์ (Cluster) 



หัวข้อ ประเด็นปัญหา แนวทางการแก้ไข 

๓.๒ การเก็บขน • ปัญหาด้านยานพาหนะจัดเก็บมูล
ฝอยติดเชื้อ 

• ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเก็บขนมี
ราคาสูง 

• การใช้ระบบเอกสารก ากับการ
ขนส่ ง มู ล ฝ อย ติ ด เ ชื้ อ  ยั ง ไ ม่
ครอบคลุม 

• ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานผู้ให้บริการเก็บขน
มูลฝอยติดเชื้อด าเนินการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงว่า
ด้วยการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ  

• ควบคุมก ากับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อให้เป็นไปตาม
กฎกระทรวงฯ และให้ผู้ที่จะส่งมูลฝอยติดเชื้อออกไป
ก าจัดนอกสถานบริการสาธารณสุขต้องใช้งานระบบ
ก ากับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ (Manifest system) 

• ประสานขอความร่วมมือให้ อปท. ปรับปรุง แก้ไข หรือ
ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตด าเนินกิจการเก็บ
และขนมูลฝอยติดเชื้อให้เหมาะสม และควบคุมก ากับ
ผู้รับใบอนุญาตให้ด าเนินการเป็นไปตามที่กฎหมาย
ก าหนด 
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ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อแบบรวมศูนย์ (Cluster) 



หัวข้อ ประเด็นปัญหา แนวทางการแก้ไข 
๓.๓ การก าจัด • ระบบก าจัดมูลฝอยติดเชื้อบางแห่งยังขาดประสิทธิภาพ

และมาตรฐานตามกฎหมาย 
• ระบบก าจัดมูลฝอยติดเชื้ อที่มี อยู่ กระจายตัว  

ไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มพื้นที่ มีการขนส่งขยะติดเชื้อ
ในระยะไกล ส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายในการขนส่งสูง 
และเกิดความเสี่ยงต่อการลักลอบทิ้ง 

• การสนับสนุนงบประมาณในการขยายศักยภาพ และ
บ ารุงรักษาระบบก าจัดมูลฝอยติดเชื้อส าหรับ อปท.  
ที่มีระบบก าจัดมูลฝอยติดเชื้ออยู่เดิม 

• พิจารณาสนับสนุนงบประมาณผ่านแผนปฏิบั ติการฯ  
ในระดับจังหวัดในการขยายศักยภาพของระบบก าจัด
มูลฝอยติดเชื้อส าหรับ อปท. ที่มีระบบก าจัดอยู่เดิม 

• ส่ ง เสริ ม ใ ห้ภาค เอกชนลงทุนสร้ า งระบบก า จัด 
มูลฝอยติดเชื้อแห่งใหม ่ในพื้นที่ที่ยังไม่มีระบบก าจัดมูล
ฝอยติดเชื้อ 

• ติดตามตรวจวัดมลพิษจากเตาเผามูลฝอยติดเชื้ อ 
ให้เป็นไปตามประกาศ ทส. เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน
ควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากเตาเผามูลฝอยติด
เชื้อ 
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ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อแบบรวมศูนย์ (Cluster) 



หัวข้อ ประเด็นปัญหา แนวทางการแก้ไข 

๓.๓ การก าจัด (ต่อ) • สนับสนุนให้  อปท. ที่มีระบบก าจัดมูลฝอย
ติดเชื้ออยู่เดิม พัฒนาเป็นการจัดการมูลฝอย
ติดเชื้อแบบรวมศูนย์ที่ได้มาตรฐาน 

• พัฒนาระบบก าจัดมูลฝอยติดเชื้อแบบรวม
ศูนย์ (Cluster) แห่งใหม่ 

• ร่วมแก้ไขปัญหาปริมาณมูลฝอยติดเชื้อล้น
ระบบ โดยออกประกาศยกเว้นเง่ือนไขบังคับ
ให้ โรงงานก าจัดกากอุตสาหกรรม และ
โรงไฟฟ้าที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิง
สามารถรับมูลฝอยติดเชื้อมาเป็นเชื้อเพลิงใน
เตาเผาเป็นการชั่วคราวได้ ภายใต้สถานการณ์ 
COVID-19 
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ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อแบบรวมศูนย์ (Cluster) 



หัวข้อ ประเด็นปัญหา แนวทางการแก้ไข 

๔. ด้านอ่ืน ๆ • การแข่งขันด้านราคาค่าบริการ
และก าจัด 

• ปัญหาด้านการตรวจวัดคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

• จั ดท าข้ อบั ง คั บ ในกา รก าหนดราคา ให้ เป็ น 
ราคามาตรฐาน โดยปรั บปรุ งประกาศอั ตรา
ค่าธรรมเนียมในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อให้เป็น 
ราคาขั้นต่ า  

• สนับสนุนองค์ความรู้เกี่ยวกับการตรวจวัดคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ให้ อปท. โดยใช้กลไกของ ทส. ในพื้นที่ 

• ประชาสัมพันธ์ให้ อปท. ทราบเกี่ยวกับการคัดแยกมูล
ฝอยติดเชื้ อที่ ต้นทาง เพื่ อลดปริ มาณมูลฝอย 
ติดเชื้อเข้าสู่ระบบก าจัด 

• ส่งเสริมให้ชุมชนมีการแยกทิ้งมูลฝอยติดเชื้อออกจาก
มูลฝอยทั่วไป และด าเนินการจัดวางถังขยะสีแดงใน
ชุมชน หรือตามแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งต้องน าไป
ก าจัดให้อย่างถูกต้องตามประเภทของขยะ 
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ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อแบบรวมศูนย์ (Cluster) 
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แนวทางการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2565 

 มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ในการประชุมครั้งท่ี 4/2564 เมื่อวันท่ี  
15 กันยายน 2564 มอบหมายให้ ทส. ประสาน มท. และ สธ. เรื่องการจัดการ 
ขยะติดเช้ือ เพื่อให้ อปท. ท่ีมีขยะติดเช้ือในความรับผิดชอบพิจารณาด าเนินการได้
ตามกฎหมาย  

 การด าเนินงาน 
• กรมอนามัย มีการก าหนดรูปแบบการจัดการมูลฝอยติดเช้ือแบบกลุ่มพื้นท่ี / 

แบบรวมศูนย์ (Cluster) 
• กรมควบคุมมลพิษ ร่วมกับกรมอนามัย และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

หาแนวทาง/มาตรการในการบริหารจัดการมูลฝอยติดเช้ือ และหลักเกณฑ์การคัดเลือก 
พื้นที่ที่จะสนับสนุนให้จัดสร้างเตาเผามูลฝอยติดเช้ือ (และรองรับมูลฝอยติดเช้ือ
จาก อปท. ข้างเคียง) 



“แนวทางในการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ในการจัดการขยะหน้ากากอนามัยในชุมชนได้อย่างไร” 
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ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้ อ 
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อให้กรุงเทพฯ  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนน าไปใช้
ในการป้องกันการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้ อ 
ไวรัสโคโรนา 2019 รวมทั้ งเพื่อให้มีการจัดการ
หน้ากากอนามัยและชุดทดสอบแอนติเจนที่ใช้แล้ว
อย่างถูกวิธี และมีประสิทธิภาพ  

20 

การด าเนินงานของกรมควบคุมมลพิษ 

สื่อประชาสัมพันธ์ แนะน าการท้ิงหน้ากากอนามัยและชุดทดสอบแอนติเจนท่ีใช้แล้ว 

ผ่านแบบรายงานข้อมูลออนไลน์ ผ่านทาง QR Code 
พบว่าระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563  
มีปริมาณหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว 41.98 ตัน และ ในปี 
2564 ระหว่างเดือนมกราคม - เมษายน มีปริมาณ
หน้ากากอนามัยที่มีการใช้แล้ว 16.8 ตัน แบ่งเป็นก าจัด
โดยการเผาในเตาเผาขยะติดเชื้อ 76% และทิ้งใน 
บ่อฝังกลบ 24% 

จัดท าข้อแนะน าเกี่ยวกับการจัดการหน้ากาก
อนามัยและชุดทดสอบแอนติเจนที่ใช้แล้ว 

รวบรวมข้อมูลปริมาณหน้ากากอนามัยทีใ่ช้แล้วจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ 



ข้อแนะน า 
ส าหรับประชาชน 
ในการทิ้งหน้ากาก 
อนามัยที่ใช้แล้ว 
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ข้อแนะน า 
ส าหรับประชาชน 

ในการทิ้งชุดทดสอบ
แอนติเจนที่ใช้แล้ว 
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กรมควบคุมมลพิษ ได้รับมอบถุงขยะสีแดงจาก
หน่วยงานภาคเอกชน และได้ส่งมอบถุงขยะสี
แดง  ให้ กั บกรุ ง เทพมหานคร  ส านั ก งาน
สิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 5 6 8 13 14 15 16  ทสจ.
สมุทรปราการ ทสจ.สมุทรสาคร และทน.
นครปฐม เพื่อให้จัดสรรให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัดที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ใช้ในการบริหาร
จัดการขยะติดเชื้อจากครัวเรือนภายในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ  
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ส่วนของเสียอันตราย  
กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย 

โทร. 0 2298 2413 - 18 
E-mail: hazwaste.pcd@gmail.com 
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