




แนวทางการตอบขอหารือ  
กรณีตัวอยางการตอบขอหารือ เรื่อง แนวทางปฏิบัติสําหรับราชการสวนทองถิ่นในการตรวจสอบ 

เพ่ือใหความเห็นชอบแกสถานบริการการสาธารณสุขท่ีประสงคจะดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเช้ือดวยตนเอง 
 

 นางสาวฉายจิต ทองแหยม  
ศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุข  

 
สถานการณการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในประเทศไทย ปจจุบันประเทศไทยมีสถานพยาบาล ซ่ึงไดแก 

โรงพยาบาล ศูนยบริการสาธารณสุข สถานีอนามัย คลินิก ท้ังท่ีเปนของรัฐและเอกชนจํานวนมากกวา 37,000 แหง 
ซ่ึงมีจํานวนเตียงประมาณ 140,000 เตียง สถานพยาบาลดังกลาวผลิตของเสียท้ังท่ีเปนมูลฝอยท่ัวไปและมูลฝอยติดเชื้อ
ในแตละวันเปนจํานวนมาก มูลฝอยจากสถานพยาบาลเหลานี้จัดเปนของเสียอันตรายเนื่องจากมีท้ังมูลฝอยติดเชื้อ
แพรเชื้อโรคได รวมท้ังของเสียท่ีปนเปอนดวยสารกัมมันตรังสี ยาเสื่อมสภาพ สารเคมีอันตราย ของมีคม ซากสตัวทดลอง ฯลฯ 
และโดยท่ีสถานพยาบาลสวนใหญยังไมมีการจัดการเก็บรวบรวมและกําจัดใหถูกตอง มูลฝอยติดเชื้อจากสถานพยาบาล
ดังกลาวจึงไดถูกท้ิงออกสูสิ่งแวดลอมปะปนรวมกับมูลฝอยชุมชนเพ่ิมมากข้ึน ทําใหเพ่ิมความเสี่ยงในการ
แพรกระจายเชื้อโรคซ่ึงมีผลตอสุขภาพอนามัยของประชาชนโดยเฉพาะสุขภาพอนามัยของเจาหนาท่ีปฏิบัติงานเก็บขน
และผูทํางานในสถานท่ีกําจัดซ่ึงอาจเจ็บปวยดวยโรคตางๆ เชน โรคตับอักเสบ โรคระบบทางเดินหายใจ โรคพยาธิ
หรือแมแตการติดเชื้อโรคเอดส รวมท้ังการเกิดความเสี่ยงของการแพรกระจายเชื้อโรค ทําใหมีผลกระทบตอสุขภาพ       
ของประชาชนและสิ่งแวดลอมในเขตเมืองท่ัวไป0

1                                        
ในการบังคับใชตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม กฎหมายกําหนด

โครงสราง อํานาจหนาท่ีขององคกรสวนราชการตาง ๆ และบุคคล ท้ังในสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถ่ิน 
ใหมีลักษณะท่ีประสานสอดคลองกัน ท้ังนี้ เพ่ือใหการบังคับใชกฎหมายเปนไปไดอยางมีประสิทธิภาพ กลาวคือ   
ไดกระจายอํานาจในการควบคุมดูแลใหเปนไปตามกฎหมายลงสูหนวยงานในระดับทองถ่ินซ่ึงถือวาเปนหนวยงานท่ี
ใกลชิดประชาชนมากท่ีสุด และกําหนดใหหนวยงานสวนกลางเปนผูกําหนดหลักเกณฑมาตรฐาน และวิธีปฏิบัต ิ
เพ่ือการสนับสนุน ราชการสวนทองถ่ิน และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2545 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  
ยังใหอํานาจราชการสวนทองถ่ินในการออกขอบัญญัติทองถ่ินเพ่ือใชบังคับในเขตอํานาจของทองถ่ิน 1

2 สําหรับการ
บังคับใชกฎหมายในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อนั้น ยังมีกฎกระทรวงวาดวยการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545  
ซ่ึงในกฎกระทรวงฯ ฉบับนี้ ขอ 6 กําหนดใหสถานบริการการสาธารณสุขท่ีประสงคจะดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ 
ดวยตนเอง จะตองแจงใหราชการสวนทองถ่ินท่ีสถานบริการการสาธารณสุขนั้นตั้งอยู และเม่ือราชการสวนทองถ่ินให
ความเห็นชอบแลวจึงจะดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อดวยตนเองได ราชการสวนทองถ่ินจึงมีประเด็นปญหา 
ขอกฎหมายและไดหารือมายังศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุข เพ่ือตองการทราบถึงแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจนใน 
การตรวจสอบในเชิงเทคนิควิชาการ เพ่ือประกอบการพิจารณาใหความเห็นชอบแกสถานบริการการสาธารณสุข 
ท่ีประสงคจะดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อดวยตนเอง ความรูท่ีนํามาใช ประกอบดวย ความรูดานกฎหมาย 
ท่ีเก่ียวของกับประเด็นขอหารือนี้ ไดแก พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม มาตรา 4 

                                                           
1
 กรมควบคุมมลพิษ สืบคนจาก http://www.pcd.go.th/info_serv/waste_infectious.htm, วันท่ี 27 มกราคม 2563. 

2 คูมือพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเตมิ, ศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสขุ กรมอนามัย, สืบคนจาก 
http://laws.anamai.moph.go.th/main.php?filename=5LBook, วันท่ี 27 มกราคม 2563.  
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นิยามของ “มูลฝอย” หมายความวา เศษกระดาษ เศษผา เศษอาหาร เศษสินคา เศษวัตถุ ถุงพลาสติก ภาชนะท่ีใส
อาหาร เถา มูลสัตว ซากสัตว หรือ สิ่งอ่ืนใดท่ีเก็บกวาดจากถนน ตลาด ท่ีเลี้ยงสัตว หรือท่ีอ่ืน และหมายความ
รวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยท่ีเปนพิษ  หรืออันตรายจากชุมชน และในกฎกระทรวงวาดวยการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ 
พ.ศ. 2545 ขอ 3 กําหนดคํานิยาม “มูลฝอยติดเชื้อ” หมายความวา มูลฝอยท่ีมีเชื้อโรคปะปนอยูในปริมาณหรือมี
ความเขมขน ซ่ึงถามีการสัมผัสหรือใกลชิดกับมูลฝอยนั้นแลวทําใหเกิดโรคได  

กรณีมูลฝอยดังตอไปนี้ ท่ีเกิดข้ึนหรือใหใชกระบวนการตรวจวินิจฉัยทางการแพทยและการรักษาพยาบาล  
การใหภูมิคุมกันโรคและการทดลองเก่ียวกับโรค และการตรวจชันสูตรหรือซากสัตว รวมท้ังในการศึกษาวิจัยเรื่อง
ดังกลาว ใหถือวาเปนมูลฝอยติดเชื้อ 
 (1) ซากหรือชิ้นสวนของมนุษยหรือสัตวท่ีเปนผลมาจากการผาตัด การตรวจชันสูตรศพ หรือซากสัตว และการ
ใชสัตวทดลอง 
 (2) วัสดุของมีคม เชน เข็ม ใบมีด กระบอกฉีดยา หลอดแกว ภาชนะท่ีทําดวยแกวสไลด และแผนกระจกปดสไลด 
 (3) วัสดุซ่ึงสัมผัสหรือสงสัยวาจะสัมผัสกับเลือด สวนประกอบของเลือด ผลิตภัณฑท่ีไดจากเลือด สารน้ําจาก
รางกายของมนุษยหรือสัตว หรือวัคซีนท่ีทําจากเชื้อโรคท่ีมีชีวิต เชน สําลี ผากอส ผาตางๆ และทอยาง 

(4) มูลฝอยทุกชนิดท่ีมาจากหองรักษาผูปวยติดเชื้อรายแรง  
กฎหมายและคูมือหนังสือท่ีนํามาใชประกอบตอบหารือ มีดังนี้ 
1. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการตรวจสอบมาตรฐานทางชีวภาพในการกําจัด

มูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2546  
2. คูมือพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 (ฉบับแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2550) พิมพครั้งท่ี 5 พ.ศ. 

2552 เก่ียวกับ “แนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงวาดวยการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 สําหรับหนวยงาน
ตางๆ ท่ีเก่ียวของ”  

3. คูมือแนวทางการบังคับใชกฎหมายวาดวยการจัดการมูลฝอยสําหรับหนวยงานราชการสวนทองถ่ินและ
เจาพนักงานตามกฎหมายการสาธารณสุข2

3  
สวนความรูดานวิชาการท่ีเก่ียวของ ไดมีการศึกษาถึงวิธีการหรือข้ันตอนการทํางานของเครื่องนึ่งฆาเชื้อโรค 

หรือ Autoclave4 และศึกษากรณีตัวอยางการตอบขอหารือกฎหมายท่ีเก่ียวของ 4

5 เพ่ือมาปรับใชในการตอบ 
ขอหารือครั้งนี ้

การตอบขอหารือกฎหมายตองมีความรู ทักษะในความคิดวิเคราะหเชื่อมโยงกับขอกฎหมาย การตีความ
บทบัญญัติ ความรูดานวิชาการท่ีเก่ียวของกับประเด็นขอกฎหมายการสาธารณสุข รวมถึงตองมีทักษะในการเรียบ
เรียงขอความใหอานเขาใจงาย โดยเม่ือไดรับหนังสือหารือจากประชาชน ผูประกอบกิจการ หรือจากหนวยงาน
ตางๆ ท่ีเก่ียวของ ผูมีหนาท่ีรับผิดชอบตอบขอหารือจะตองพิจารณาประเด็นคําถามหรือขอหารือ หากพบวา
ประเด็นคําถามไมชัดเจนหรือมีรายละเอียดท่ีไมครบถวนเพียงพอตอการตอบคําถาม ควรประสานงานเพ่ือสอบถาม

                                                           
3 ศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย, สืบคนจากhttp://laws.anamai.moph.go.th/main.php?filename=5LBook, 
วันท่ี 27 มกราคม 2563 
4 สืบคนจาก http://medi.moph.go.th/standard/unit_02.pd , วันท่ี 27 มกราคม 2563  
5 ศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย, สืบคนจาก 
http://laws.anamai.moph.go.th/main.php?filename=Webboard_laws2016, วันท่ี 27 มกราคม 2563 
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ขอเท็จจริงเพ่ิมเติมจากผูท่ีหารือเขามา และนําขอเท็จจริงมาวิเคราะหกับขอกฎหมายท่ีเก่ียวของ ในกรณีท่ี 1) หาก
ประเด็นคําถามหรือขอหารือนั้นมีตัวอยางการตอบหารือท่ีเผยแพรบนเว็บไซตของศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุข
หรือมีตัวอยางแนวคําตอบอยูแลว ใหดําเนินการตอบหารือตามแนวคําตอบเดิมไดเลย กรณีท่ี 2) หากประเด็นคําถาม
หรือขอหารือนั้นเปนประเด็นใหมหรือยังไมเคยมีแนวคําตอบไว ใหปรึกษาหารือ นิติกร นักวิชาการ เพ่ือนรวมงาน
และผูบังคับบัญชาเพ่ือหารือรวมกัน หากมีความเห็นเปนขอยุติใหตอบขอหารือไดเลย และกรณีท่ี 3) หากประเด็น
คําถามหรือขอหารือท่ีผานการปรึกษาหารือตามขอ 2) แลว ยังมีความเห็นท่ีแตกตางหรือยังไมเปนท่ียุติ ใหนํา
ประเด็นขอหารือดังกลาวเขาท่ีประชุมคณะอนุกรรมการบริหารและขับเคลื่อนการปฏิบัติตามกฎหมายสาธารณสุข 
โดยดําเนินงานตามกระบวนการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารและขับเคลื่อนการปฏิบัติตามกฎหมายสาธารณสุข
ตอไป ท้ังนี้ ในการตรวจสอบขอเท็จจริงและขอกฎหมายท่ีเก่ียวของนั้น บางกรณีอาจตองประสานงานเพ่ือสอบถาม
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน หรืออาจประสานศูนยอนามัย/สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง เพ่ือตรวจสอบขอเท็จจริง 
ในพ้ืนท่ีเพ่ิมเติม และเม่ือดําเนินการตอบหารือเสร็จสิ้นแลว จัดสงหนังสือตอบขอหารือเปนหนังสือแกหนวยงานท่ี
หารือเขามา หลังจากนั้นตองมีการรวบรวมและจัดทําฐานขอมูล และพิจารณาจัดทําเปนสื่อท่ีเขาใจงาย เชน อินโฟกราฟฟค 
และเผยแพรนําไปใชประโยชนผานชองทางตางๆ เชน ไลน เฟสบุค เว็บไซตศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุข 5

6 
ตัวอยาง ดังนี้ 

 

 

 
**************************************** 

 
 

                                                           
6 ศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย สืบคนจาก 
http://laws.anamai.moph.go.th/main.php?filename=Webboard_laws2016, วันท่ี, 27 มกราคม 2563. 
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