
อนุบัญญัติ  คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข  และคำแนะนำด้านวิชาการ 
ในการจัดการมูลฝอยภายใตส้ถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

ลำดับ เร่ือง กลุ่มเป้าหมาย รายละเอียด/แหล่งข้อมูล 

1 กฎกระทรวงมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545  - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น https://laws.anamai.moph.go.th 

กฎกระทรวงมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 

2 กฎกระทรวงมูลฝอยติดเชื้อ (ฉบับที่ 2) - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น https://laws.anamai.moph.go.th 

กฎกระทรวงมูลฝอยติดเชื้อ (ฉบับที่ 2) 

3 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดห้องรักษาผู้ป่วยติดเชื้อ
ร้ายแรง พ.ศ. 2563 

- ห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย 
- หน่วยงานควบคุม กำกับ 

https://laws.anamai.moph.go.th 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดห้องรักษาผู้ป่วย
ติดเชื้อร้ายแรง พ.ศ. 2563 

4 คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง การจัดการมูลฝอย
ติดเชื ้อจากการบริการฉีดวัคซีนเพื ่อป้องกันความเสี ่ยงจากโรค        
ต ิดเช ื ้อไวร ัสโคโรนา 2019 หร ือโรคโคว ิด 19 (Coronavirus 
Disease 2019 (COVID-19)) สำหรับสถานบริการฉีดวัคซีน พ.ศ. 
2564 

- สถานบริการฉีดวัคซีน 
- หน่วยงานควบคุม กำกับ 

https://env.anamai.moph.go.th/th/covid-19 
https://env.anamai.moph.go.th/th/covid-19/205744 
 

5 ประกาศกรมอนามัย เรื ่อง การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน
บุคคลอย่างเหมาะสมของผู ้มีหน้าที ่ให ้บริการในสถานบริการ         
ฉีดวัคซีน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

- สถานบริการฉีดวัคซีน 
- หน่วยงานควบคุม กำกับ 

https://env.anamai.moph.go.th/th/covid-19 
https://env.anamai.moph.go.th/th/covid-19/205863 
 

6 คำแนะนำ เร ื ่อง แนวทางการจ ัดการมูลฝอยติดเช ื ้อสำหรับ
สถานพยาบาลและห้องปฏิบัติการเชื ้ออันตราย ในสถานการณ์    
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

- สถานพยาบาล 
- ห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย 
- หน่วยงานควบคุม กำกับ 

https://env.anamai.moph.go.th/th/covid-19 
https://env.anamai.moph.go.th/th/covid-19/205853 
- หนังสือแจ้งถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

https://laws.anamai.moph.go.th/th/ministry-rule/204273
https://laws.anamai.moph.go.th/th/ministry-rule/204270
https://laws.anamai.moph.go.th/th/doh-annuance/204282
https://laws.anamai.moph.go.th/th/doh-annuance/204282
https://env.anamai.moph.go.th/th/covid-19/205744
https://env.anamai.moph.go.th/th/covid-19/205863
https://env.anamai.moph.go.th/th/covid-19/205853


7 คำแนะนำ เรื่อง แนวทางการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ สำหรับผู้รับเก็บ
ขนมูลฝอยติดเชื้อ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

- ผู้รับเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อ 
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

https://env.anamai.moph.go.th/th/covid-19 
https://env.anamai.moph.go.th/th/covid-19/205856 
- หนังสือแจ้งถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

8 คำแนะนำ เรื ่อง แนวทางการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ สำหรับผู้รับ
กำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

- สถานที่รับกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ 
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- หน่วยงานควบคุม กำกับ 

https://env.anamai.moph.go.th/th/covid-19 
https://env.anamai.moph.go.th/th/covid-19/205852 
- หนังสือแจ้งถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

9 คำแนะนำ เรื ่อง การจัดการมูลฝอยสำหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) 

- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

https://env.anamai.moph.go.th/th/covid-19 
https://env.anamai.moph.go.th/th/covid-19/205849 
- หนังสือแจ้งถึงกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

10 คำแนะนำ เรื่อง แนวทางการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในครัวเรือนและ
ชุมชน กรณีพบผู้ติดเชื้อหรือกลุ่มเสี่ยง 

- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
- ผู้ว่าราชการจังหวัด 
- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 
- กรุงเทพมหานคร 

https://env.anamai.moph.go.th/th/covid-19 
https://env.anamai.moph.go.th/th/covid-19/205855 
- หนังสือแจ้งถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

11 คำแนะนำ เรื่อง แนวทางการทิ้งหน้ากากอนามัยใช้แล้วในสถานการณ์
การแพร่ระบาด COVID-19 

- ประชาชน 
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- หน่วยงานสาธารณสุข 

https://env.anamai.moph.go.th/th/covid-19 
https://env.anamai.moph.go.th/th/covid-19/205859 
 

12 คำแนะนำ เรื่อง แนวทางการทิ้งหนากากอนามัยใชแลว ในสถาน
การณการแพรระบาด COVID-19 (ฉบับ 2) 

- ประชาชน 
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- หน่วยงานสาธารณสุข 

https://env.anamai.moph.go.th/th/covid-19 
https://env.anamai.moph.go.th/th/covid-19/205857 
 

13 คำแนะนำ เรื ่อง การป้องกันตนเองจากโรค COVID-19 สำหรับ
ผู้ปฏิบัติงานดูแลรักษาความสะอาด 

- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- ผู้ประกอบการฯ 

https://env.anamai.moph.go.th/th/covid-19 
https://env.anamai.moph.go.th/th/covid-19/205850 
 

14 คำแนะนำการจัดการมูลฝอยติดเชื้อที่เกิดจากการแยกกักตัวที่บ้าน 
หรือ Home Isolation กรณีการระบาดโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 
2019 หรือ โรคโควิด - 19 

- ประชาชน 
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- หน่วยงานสาธารณสุข 

https://env.anamai.moph.go.th/th/covid-19 
https://env.anamai.moph.go.th/th/covid-19/205970 
 

https://env.anamai.moph.go.th/th/covid-19/205856
https://env.anamai.moph.go.th/th/covid-19/205852
https://env.anamai.moph.go.th/th/covid-19/205849
https://env.anamai.moph.go.th/th/covid-19/205855
https://env.anamai.moph.go.th/th/covid-19/205859
https://env.anamai.moph.go.th/th/covid-19/205857
https://env.anamai.moph.go.th/th/covid-19/205850
https://env.anamai.moph.go.th/th/covid-19/205970


15 คำแนะนำการจัดการมูลฝอยติดเชื้อที ่เกิดจากการแยกกักตัวใน
ชุมชน หรือ Community Isolation กรณีการระบาดโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด - 19 

- ประชาชน 
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- หน่วยงานสาธารณสุข 

https://env.anamai.moph.go.th/th/covid-19 
https://env.anamai.moph.go.th/th/covid-19/205971 
 

16 คำแนะนำการจัดการขยะจาก Antigen test kit (ATK) หรือชุด
ตรวจโควิด-19 

- ประชาชน 
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- หน่วยงานสาธารณสุข 

https://env.anamai.moph.go.th/th/covid-19 
https://env.anamai.moph.go.th/th/covid-19/205972 
 

17 ชุดอินโฟกราฟฟิก เรื ่อง ชุดตรวจโควิด 19 (Antigen Test Kit)       
ทิ้งอย่างไร ปลอดภัย ลดเสี่ยงเชื้อโรค 

- ประชาชน 
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- หน่วยงานสาธารณสุข 

https://env.anamai.moph.go.th/th/covid-19 
https://env.anamai.moph.go.th/th/covid-19/205996 
 

18 ชุดอินโฟกราฟฟิก เรื ่อง การจัดการขยะติดเชื ้อ ที ่เกิดจากการ
แยกตัวที ่บ ้าน Home Isolation และการแยกกักต ัวในช ุมชน 
Community Isolation 

- ประชาชน 
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- หน่วยงานสาธารณสุข 

https://env.anamai.moph.go.th/th/covid-19 
https://env.anamai.moph.go.th/th/covid-19/205993 
 

19 ชุดอินโฟกราฟฟิก เรื่อง แนวทางการกำจัดเตียงสนามกระดาษ  - โรงพยาบาลสนาม 
- หน่วยงานควบคุม กำกับ 

https://env.anamai.moph.go.th/th/covid-19 
https://drive.google.com/drive/folders/12y-
g8nzVJ7BSGgsMqAwD9UTCcBERYO_P?usp=sharing 

20 ชุดอินโฟกราฟิกเรื่อง แนวทางการทิ้งหน้ากากอนามัยใช้แล้ว ใน
สถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 สำหรับสถานที ่ก ักกัน 
สถานพยาบาล โรงพยาบาลสนาม และ Hospitel 

- หน่วยงานสาธารณสุข 
- หน่วยงานควบคุม กำกับ 

https://env.anamai.moph.go.th/th/covid-19 
https://drive.google.com/drive/folders/12y-
g8nzVJ7BSGgsMqAwD9UTCcBERYO_P?usp=sharing 

21 ชุดอินโฟกราฟิกเรื ่อง แนวทางการทิ ้งหน้ากากอนามัยใช้แล้ว          
ในสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 สำหรับกลุ่มที่เริ่มมีความ
เสี่ยงสูง 

- ประชาชน 
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- หน่วยงานสาธารณสุข 

https://env.anamai.moph.go.th/th/covid-19 
https://drive.google.com/drive/folders/12y-
g8nzVJ7BSGgsMqAwD9UTCcBERYO_P?usp=sharing 

22 ชุดอินโฟกราฟิกเรื ่อง แนวทางการทิ ้งหน้ากากอนามัยใช้แล้ว         
ในสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 สำหรับกลุ่มที่เริ่มมีความ
เสี่ยง 

- ประชาชน 
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- หน่วยงานสาธารณสุข 

https://env.anamai.moph.go.th/th/covid-19 
https://drive.google.com/drive/folders/12y-
g8nzVJ7BSGgsMqAwD9UTCcBERYO_P?usp=sharing 

https://env.anamai.moph.go.th/th/covid-19/205971
https://env.anamai.moph.go.th/th/covid-19/205972
https://env.anamai.moph.go.th/th/covid-19/205996
https://env.anamai.moph.go.th/th/covid-19/205993
https://drive.google.com/drive/folders/12y-g8nzVJ7BSGgsMqAwD9UTCcBERYO_P?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/12y-g8nzVJ7BSGgsMqAwD9UTCcBERYO_P?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/12y-g8nzVJ7BSGgsMqAwD9UTCcBERYO_P?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/12y-g8nzVJ7BSGgsMqAwD9UTCcBERYO_P?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/12y-g8nzVJ7BSGgsMqAwD9UTCcBERYO_P?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/12y-g8nzVJ7BSGgsMqAwD9UTCcBERYO_P?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/12y-g8nzVJ7BSGgsMqAwD9UTCcBERYO_P?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/12y-g8nzVJ7BSGgsMqAwD9UTCcBERYO_P?usp=sharing


 

23 ชุดอินโฟกราฟิกเรื ่อง แนวทางการทิ ้งหน้ากากอนามัยใช้แล้ว          
ในสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 สำหรับประชาชนทั่วไป 

- ประชาชน 
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- หน่วยงานสาธารณสุข 

https://env.anamai.moph.go.th/th/covid-19 
https://drive.google.com/drive/folders/12y-
g8nzVJ7BSGgsMqAwD9UTCcBERYO_P?usp=sharing 

24 ชุดอินโฟกราฟิกเรื ่อง การจัดการมูลฝอยสำหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 

- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น https://drive.google.com/drive/folders/12y-
g8nzVJ7BSGgsMqAwD9UTCcBERYO_P?usp=sharing 

25 ชุดอินโฟกราฟิกเรื่อง ข้อปฏิบัติที่ปลอดภัยสำหรับผู้ปฏิบัติงานเก็บ
ขน และกำจัดมูลฝอยจากครัวเรือน ในสถานการณ์การแพร่ระบาด 
COVID-19 

- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น https://drive.google.com/drive/folders/12y-
g8nzVJ7BSGgsMqAwD9UTCcBERYO_P?usp=sharing 

26 อินโฟกราฟฟิก เรื ่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื ้อ ตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการสาธารณสุข 

- สถานบริการสาธารณสุข 
-องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

https://laws.anamai.moph.go.th/th/infographic/1071 

สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย โทร 0 2590 4128, 4344, 4350   
ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย โทร 0 2590 4219, 4727  

https://drive.google.com/drive/folders/12y-g8nzVJ7BSGgsMqAwD9UTCcBERYO_P?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/12y-g8nzVJ7BSGgsMqAwD9UTCcBERYO_P?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/12y-g8nzVJ7BSGgsMqAwD9UTCcBERYO_P?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/12y-g8nzVJ7BSGgsMqAwD9UTCcBERYO_P?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/12y-g8nzVJ7BSGgsMqAwD9UTCcBERYO_P?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/12y-g8nzVJ7BSGgsMqAwD9UTCcBERYO_P?usp=sharing
https://laws.anamai.moph.go.th/th/infographic/1071

