
 

คำแนะนำการจัดการขยะจาก Antigen test kit (ATK) หรือชุดตรวจโควิด-19 

สำนักอนามัยสิ่งแวดลอม กรมอนามัย 

จากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีการกลายพันธุ     
ของเชื้อไวรัส ทำใหเกิดการกระจายเชื้ออยางรวดเร็ว ซึ่งสงผลกระทบตอระบบสาธารณสุขของประเทศ ทั้งดาน
การควบคุมโรค และการเขาถึงระบบการรักษา กระทรวงสาธารณสุขจึงมีแนวทางใหใชการตรวจแบบ Antigen 
test kit (ATK) เพ ื ่อตรวจหาเชื ้อ COVID-19 เบื้องต น และลดป ญหาการเขาถึงการตรวจดวยวิธี RT-PCR        
ซึ่งเปนสาเหตุทำใหผูปวย COVID-19 เขาถึงระบบการรักษาลาชา กรณีที่มีการนำชุดตรวจโควิด-19 มาตรวจ
ดวยตนเองน้ัน จะกอใหเกิดขยะทั่วไปและขยะติดเชื้อจากครัวเรือนมากขึ้น เชน ตลับทดสอบ หลอดใสน้ำยา 
ฝาหลอดหยด ไม Swap รวมถึงเอกสารกำกับชุดตรวจ และกลองบรรจุภัณฑ เปนตน ขยะเหลาน้ีจำเปนตอง
จัดการอยางถูกตอง เพื่อปองกันการแพรกระจายของเชื้อโรค คำแนะนำฉบับน้ี จึงแนะนำวิธีการเตรียมอุปกรณ 
และการจัดการขยะจาก Antigen test kit (ATK) หรือชุดตรวจโควิด-19 ดังน้ี  
 1. การจัดการขยะภายหลังการตรวจเช้ือดวย Antigen test kit หรือชุดตรวจโควิด-19 ใหทำการ
แยกขยะ ออกเปน 2 ประเภท ไดแก 
  - ขยะที่ปนเปอนน้ำมูก น้ำลาย หรือสารคัดหลั่ง เชน ตลับทดสอบ หลอดใสน้ำยา ฝาหลอด
หยด ไม Swap เปนตน ถือเปนขยะที่มีความเสี่ยงสูง จึงตองแยกจัดการจากขยะทัว่ไป 
  - ขยะที่ไมไดปนเปอนน้ำมูก น้ำลาย หรือสารคัดหลั่ง เชน  เอกสารกำกับชุดตรวจ และกลอง
บรรจุภัณฑ เปนตน ใหเก็บรวบรวมทิ้งถังขยะทั่วไป ที่มีฝาปดมิดชดิ 
 2. การจัดการขยะที่ปนเปอนน้ำมูก น้ำลาย หรือสารคัดหลั่ง ใหดำเนินการ ดังนี้ 
 2.1 กรณีในพื้นที่หรือชุมชนมีระบบการเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อ ดำเนินการดังน้ี 

2.1.1 การเตรียมอุปกรณ 
   (1) ถุงสำหรับบรรจุขยะ 
    (2) วัสดุสำหรับมัดปากถุงขยะ เชน เชือก ยาง หรือเคเบิ้ลไทร เปนตน 
    (3) กระบอกฉีดน้ำ หรือฟอกกี้  
    (4) สารฆาเชื้อ เชน สารโซเดียมไฮโปคลอไรท 5,000 ppm (หรือเตรียม
จากไฮเตอรผสมน้ำ อัตราสวน 1 : 10) หรือแอลกอฮอล 70%   

2.1.2 ประสานไปยังหนวยงานที่ทำหนาที่ใหบริการเก็บ ขน มูลฝอยติดเชื้อในพื้นที่  
เชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือ รพสต. เพื่อกำหนดวิธีการนำมูลฝอยติดเชื้อที่ เกิด จาก ที่ เกิดจาก 
Antigen test kit หรือชุดตรวจโควิด-19 ไปกำจัดอยางถูกตอง 

2.1.3 การจัดการมูลฝอยติดเชื้อในที่พัก ดำเนินการ ดังน้ี 
(1) ในแตละวันใหทำการเก็บรวบรวมมูลฝอยที่ปนเปอนน้ำมูก น้ำลาย หรือ

สารคัดหลั่ง เชน ตลับทดสอบ หลอดใสน้ำยา ฝาหลอดหยด และ ไม Swap เปนตน ใสถุงขยะ (ถุงแดง) 2 ชั้น 
โดยถุงชั้นแรกที่สัมผัสมูลฝอยติดเชื้อ มัดปากถุงดวยเชือกใหแนน ใชฟอกกี้ฉีดสเปรยสารฆาเชื้อบริเวณปากถุง 
แลวมัดปากถุงชั้นนอกดวยเชอืกใหแนน และใชฟอกกี้ฉดีสเปรยสารฆาเชื้อบริเวณปากถงุอีกคร้ัง 

(2) จากน้ันทำการเคลื่อนยายไปไวยังจุดพักขยะที่จัดไวเฉพาะ 



(3) ภายหลังจากจัดการมูลฝอยแลว ลางมือใหสะอาดดวยน้ำและสบูห รือ
เจลแอลกอฮอลทันที  

2.1.4 การเก็บขนและกำจัด ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือ รพสต. ดำเนินการ
กำจัดมูลฝอยติดเชื้ออยางถูกตอง เพื่อเปนการลดความเสี่ยงกับชุมชน  

2.2 กรณีในพื้นที่หรือชุมชนไมมีระบบการเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อ ดำเนินการดังน้ี 
2.2.1 การเตรียมอุปกรณ 

    (1) ถุงสำหรับบรรจุขยะ 
    (2) วัสดุสำหรับมัดปากถุงขยะ เชน เชือก ยาง หรือเคเบิ้ลไทร เปนตน 
    (3) กระบอกฉีดน้ำ หรือฟอกกี้  
    (4) สารฆาเชื้อ เชน สารโซเดียมไฮโปคลอไรท 5,000 ppm (หรือเตรียม
จากไฮเตอรผสมน้ำ อัตราสวน 1 : 10) หรือแอลกอฮอล 70%   

2.2.2 ประสานองคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่ และนำสงมูลฝอยที่ผานก าร
ทำลายเชื้อแลวไปกำจัดเปนมูลฝอยทัว่ไป 

2.2.3 การจัดการมูลฝอยติดเชื้อในที่พัก ดำเนินการ ดังน้ี 
(1) ในแตละวันใหทำการเก็บรวบรวมมูลฝอยที่ปนเปอนน้ำมูก น้ำลาย หรือ

สารคัดหลั่ง เชน ตลับทดสอบ หลอดใสน้ำยา ฝาหลอดหยด และ ไม Swap เปนตน เก็บรวบรวมและทำลาย
เชื้อ โดยใสถุงขยะ 2 ชั้น ถุงใบแรกที่บรรจุมูลฝอยติดเชื้อแลว ใหราดดวยสารฆาเชื้อห รือ น้ำย าฟอ กขาว        
(เชน ไฮเตอร) จากน้ันมัดปากถุงดวยเชือกใหแนน ใชฟอกกี้ฉีดสเปรยสารฆาเชื้อบริเวณปากถุง แลวมัดปากถุง
ชั้นนอกดวยเชือกใหแนน และใชฟอกกี้ฉดีสเปรยสารฆาเชื้อบริเวณปากถงุอีกคร้ัง  

(2) จากน้ันทำการเคลื่อนยายไปไวยังจุดพักขยะที่จัดไวเฉพาะ 
(3) ภายหลังจากจัดการมูลฝอยแลว ลางมือใหสะอาดดวยน้ำและสบูห รือ

เจลแอลกอฮอลทันที  
2.2.4 การเก็บขนและกำจัด ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่ นำมูลฝอยที่ผาน

การทำลายเชื้อแลว ไปกำจัดเปนมูลฝอยทั่วไปอยางถกูตอง  
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แนวทางการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในครัวเรือนและชุมชน  
กรณีพบผู้ติดเชื้อหรือกลุ่มเสี่ยง 

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

 การจัดการมูลฝอยติดเชื ้อ กรณีในพื ้นที ่ที ่ระบบการเก็บขนมูลฝอยติดเชื ้อไม่สามารถเข้าถึงได้        
เช่น การกักตัวที่บ้าน คอนโดมิเนียม หรือชุมชน ให้มีการทำลายเชื้อก่อนนำมูลฝอยไปกำจัดอย่างถูกต้อง ทั้งนี้  
เพื่อเป็นการลดปริมาณมูลฝอยติดเชื้อ และเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค จึงมีแนวทางการจัดการ
มูลฝอยติดเชื้อในครัวเรือนและชุมชน ดังนี้ 
 1. เก็บรวบรวมและทำลายเชื ้อโดยใส่ถุงขยะ 2 ชั ้น โดยถุงใบแรกที ่บรรจุม ูลฝอยติดเชื ้อแล้ว                  
ให้ราดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ หรือน้ำยาฟอกขาว (เช่น ไฮเตอร์) จากนั้นมัดปากถุงให้แน่นแล้วฉีดพ่นด้วยสารฆ่าเชื้อ 
(สารโซเดียมไฮโปรคลอไรท์ 5,000 ppm หรือแอลกอฮอล์ 70 %) บริเวณปากถุงแล้วซ้อนด้วยถุงขยะอีก 1 ชั้น 
มัดปากถุงชั้นนอกให้แน่น และฉีดพ่นด้วยสารฆ่าเชื้ออีกครั้ง 
 2. เคลื่อนย้ายไปพักยังท่ีพักที่จัดไว้เฉพาะ เพ่ือรอประสานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเก็บขนไป
กำจัดอย่างถูกต้อง 
 3. ภายหลังจัดการมูลฝอยแล้วล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ทันที 
 
 
หมายเหตุ  ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม โทร 0 2590 4350  
 หรือ ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข โทร 0 2590 4219 


