แนวทางการบริหารจัดการมูลฝอย
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
*****************************************************
***********
การดําเนินการจัดการมูลฝอยตองมีความสอดคลองกับกลยุทธ วิสัยทัศน พันธกิจ และนโยบาย
ของโรงพยาบาล โดยเนนใหมีการใชทรัพยากรธรรมชาติใหมีความคุมคาและกอใหเกิดประโยชนสูงสุด
(Resource conservation and recovery) มีระบบการบริหารจัดการมูลฝอยในโรงพยาบาลตามหลักวิชาการ
ตั้งแตจุดเริ่มตนของการเกิดมูลฝอย จนถึงการกําจัดขั้นสุดทายที่จะตองนําไปกําจัดใหเหลือนอยที่สุด โดย
เนนความสําคัญตอสุขภาพอนามัยความปลอดภัยของบุคลากร ผูรับบริการและผูเกี่ยวของรวมพิทักษรักษา
สิ่งแวดลอม ซึ่งการบริหารจัดการจะมุงเนนการมีสวนรวมของบุคลากรในโรงพยาบาลเพื่อใหมีการพัฒนา
อยางยั่งยืน โดยมีนโยบายและเปาหมายดานการจัดการมูลฝอยของโรงพยาบาลในระยะยาวได ดังนี้
1. นโยบาย
1. มุงมั่นพัฒนาระบบการจัดการมูลฝอยใหสอดคลองตามเกณฑมาตรฐาน
2. สงเสริมใหบุคลากร ผูปวย ผูใชบริการ และประชาชนทั่วไป มีสวนรวมในการจัดการมูลฝอย
อยางครบวงจร
3. สนับสนุนทรัพยากรตาง ๆ เพื่อใหมีการพัฒนาระบบการจัดการมูลฝอยอยางตอเนื่อง
2. เปาหมาย
2.1 ควบคุมอัตราเกิดมูลฝอยติดเชื้อ, มูลฝอยทั่วไป ทุกประเภทในป พ.ศ. 2555 ใหลดลงจาก
ป พ.ศ. 2554 รอยละ 20
2.2 ควบคุมปริมาณมูลฝอยตกคางจากการใหบริการจัดเก็บใหมีไมเกินรอยละ10 ภายในป พ.ศ 2555
2.3 สนับสนุนใหมกี ารใชประโยชนจากมูลฝอยรวมในอัตราไมนอยกวารอยละ 20 ของปริมาณขยะ
ที่เกิดขึ้นภายในป พ.ศ. 2554 เปนตนไป
3. การแปลงนโยบายสูการปฏิบัติ
เพื่อใหการดําเนินงานจัดการมูลฝอยโรงพยาบาลบรรลุตามนโยบายและเปาหมายที่กาํ หนดไว
จําเปนตองกําหนดกลยุทธและมาตรการสําหรับใหเปนแนวทางการดําเนินงานโดยเฉพาะอยางยิ่งดานการลด
และใชประโยชนจากมูลฝอยจะตองอาศัยมาตรการที่เกี่ยวของทั้งในดานการจัดการ ดานวิชาการ ดานการ
สนับสนุนและดานงบประมาณ โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
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3.1 ดานการจัดการ
3.1.1 ใหมีการจัดทําแผนหลักการลดและใชประโยชนของเสียในระดับหนวยงานใหสอดคลองกับ
แผนการจัดการมูลฝอยในระดับโรงพยาบาล
3.1.2 กําหนดเกณฑ มาตรฐาน และแนวทางปฏิบัติในการลดและใชประโยชนของมูลฝอย
โรงพยาบาล ตั้งแตการลดปริมาณ การคัดแยก ภาชนะรองรับ การเก็บรวบรวม ภาชนะเก็บขนมูลฝอย
รีไซเคิล การขนสง การแปรสภาพและการใชประโยชนเพื่อเปนแนวปฏิบัติทั่วโรงพยาบาล
3.1.3 ติดตามตรวจสอบ และประเมินสภาพปญหาในการลดและใช ประโยชนของเสียใน
โรงพยาบาลอยางตอเนื่อง
3.1.4 จัดทําและพัฒนาระบบขอมูล ที่เกี่ยวของกับมูลฝอยรีไซเคิล บรรจุภัณฑใชแลวและวัสดุ
เหลือใชใหเปนพื้นฐานเดียวกันเพื่อสามารถเปรียบเทียบหรือปรับใหทนั สมัยไดตลอดเวลา
3.1.5 กําหนดองคกรและบทบาทหนาที่ในการควบคุมกํากับดูแลในการลดและใชประโยชนจาก
ของเสียของหนวยงานตางๆ อยางเปนระบบและครบวงจร
3.2 ดานการสนับสนุน
3.2.1 สนับสนุนใหบุคลากร ผูใชบริการและผูเกี่ยวของในโรงพยาบาล มีสวนรวมในการจัดทํา
กิจกรรมและโครงการดานการลดและนําของเสียหรือวัสดุเหลือใชมาใชใหม
3.2.2 สนับสนุนใหมีการฝกอบรม เพิ่มพูนความรู และประสบการณดานวิชาการและการบริหาร
จัดการแกบุคลากรและผูที่เกี่ยวของกับการลดและใชประโยชนจากของเสีย
3.2.3 สนับสนุนใหมีการรณรงคประชาสัมพันธ เพื่อปลูกฝงทัศนคติ และสรางคานิยมใหแก
บุคลากรและประชาชนทั่วไป ในการลดและใชประโยชนจากของเสีย
3.2.4 สนับสนุนใหมีการคัดแยกมูลฝอยที่แหลงกําเนิดในชุมชน ซึ่งไดแก ที่พักอาศัย สถาน
ประกอบการ สถาบันการศึกษาตางๆ และโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อนํากลับมาใชประโยชนโดยอาศัยกล
ยุทธ ของการคัดแยกมูลฝอยออกเปนประเภทตางๆ ซึ่งจะตองสอดคลองกับวิธีการเก็บรวบรวมและขนสง
รวมทั้งวิธีการใชประโยชนและกําจัดของเสียที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3.2.5 สงเสริมใหมีภาชนะรองรับมูลฝอยแบบแยกประเภทเพื่อสนับสนุนการคัดแยกมูลฝอยใน
หนวยงาน
3.2.6 สงเสริมใหมีจัดตั้งศูนยคัดแยก และแปรสภาพวัสดุเหลือใช ที่สามารถใชรวมกันไดระหวาง
หนวยงาน รวมทั้งมีการนําระบบการคัดแยกและแปรสภาพของเสียมาประยุกตใช เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ดําเนินงาน
4. แนวทางการลดมูลฝอยทีแ่ หลงกําเนิด
เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายและเปาหมายที่กําหนดไว คณะกรรมการจัดการมูลฝอยใน
โรงพยาบาล จึงจัดใหมีมาตรการหรือแนวทางการลดมูลฝอย ดังตอไปนี้
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4.1 จัดทําแผนการดําเนินงานดานการลดและใชประโยชนมูลฝอยเสนอไวในแผนปฏิบัติการเพื่อ
การจัดการดานอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดลอมระดับโรงพยาบาล โดยแผนงานดังกลาวอยาง
นอยจะตองประกอบไปดวย
4.1.1 เปาหมายและประเภทมูลฝอยที่ตองการจะลด ในระยะเวลาที่กําหนดในแผนการ
ดําเนินงาน เชน กําหนดเปาหมายในการลดมูลฝอยยอยสลายและมูลฝอยรีไซเคิลใหไดรอยละ 20 ภายใน 2 ป
เปนตน
4.1.2 กิจกรรมตางๆ ที่จะดําเนินการ เชน การรณรงคประชาสัมพันธมาตรการสงเสริม
สนับสนุน และการกําหนดมาตรอื่นๆ ที่จะกอใหเกิดการลดมูลฝอยตามเปาหมายที่กําหนดไว
4.1.3 งบประมาณดําเนินการ ซึ่งรวมถึง คาจางบุคลากร คาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ เงินลงทุน
สําหรับกอสราง ดําเนินการและบํารุงรักษาระบบที่เกี่ยวของ
4.1.4 ระยะเวลาดําเนินการและการติดตามประเมินผล
4.2 จัดใหมีการรณรงคประชาสัมพันธใหกับหนวยงานตางๆ ในดานการลดมูลฝอยอยางตอเนื่อง
และสม่ําเสมอโดยมีแนวทางดังนี้
4.2.1 รณรงคประชาสัมพันธใหปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงสิ่งของหรือบรรจุภัณฑที่จะสราง
ปญหามูลฝอยรวมทั้งเปนมลพิษตอสิ่งแวดลอม เชน ถุงพลาสติก กลองโฟม สินคาที่มีบรรจุภัณฑหอหุม
หลายชั้น และบรรจุภัณฑฟุมเฟอยอื่นๆ
4.2.2 รณรงคประชาสัมพันธใหเลือกใชสินคาชนิดเติม (Refill) ซึ่งจะใชบรรจุภัณฑ
นอยชิ้น และมีน้ําหนักเบากวาทําใหสามารถลดปริมาณมูลฝอยบรรจุภัณฑได
4.2.3 รณรงคประชาสัมพันธใหเลือกใชสินคาที่สามารถสงคืนบรรจุภัณฑกลับสูผูผลิตได
เชน ขวดเครื่องดื่มที่มีระบบมัดจําคืนเงิน
4.2.4 รณรงคประชาสัมพันธดานการซอมแซมและบํารุงรักษาเครื่องใชตาง ๆใหสามารถ
ใชงานไดคงทนและยาวนานยิ่งขึ้น รวมทั้ง การเลือกซื้อสินคาที่สามารถใชงานไดยาวนาน
4.2.5 รณรงคประชาสัมพันธใหใชซ้ําบรรจุภัณฑและวัสดุเหลือใชอื่นๆ เชน การใชซ้ํา
ถุงพลาสติก ถุงผา เปนตน
4.2.6 รณรงคประชาสัมพันธใหมีการบริโภคตามความจําเปนและเหมาะกับสภาพเศรษฐกิจ
ลดการบริโภคที่ฟุมเฟอย และเลือกใชสินคาที่สามารถใชซ้ําไดหลายครั้ง เชน แบตเตอรี่ประจุไฟฟาใหมได
4.2.7 รณรงคประชาสัมพันธใหสนใจบริโภคผลิตภัณฑที่ทํามาจากวัสดุรีไซเคิล เชน
ถุงชอปปง บรรจุภัณฑที่มีระบบมัดจําและเรียกคืนรวมทั้งการรณรงคใหลดหรือเลิกใชบรรจุภัณฑฟุมเฟอย
เชน กลองโฟมถุงพลาสติก สินคาชนิดใชครั้งเดียว
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4.3 จัดใหมีโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมสนับสนุนการลดมูลฝอยในโรงพยาบาล ดังนี้
4.3.1 จัดทําโครงการหรือประสานใหมีการดําเนินโครงการที่เนนการลดและใชประโยชน
มูลฝอย ณ แหลงกําเนิด ซึ่งจะลดภาระการดําเนินงานของโรงพยาบาลโดยโครงการดังกลาว ไดแก
การจัดตั้งธนาคารมูลฝอยหรือวัสดุเหลือใช การหมักทําปุย การหมักปุยน้ําชีวภาพ ตลาดนัดมูลฝอยรีไซเคิล
มูลฝอยแลกไข ผาปารีไซเคิล สหกรณสินคารีไซเคิล การบริจาคสิ่งของที่ไมใชแลว เปนตน
4.3.2 ใหรางวัลตอบแทน ใบประกาศเกียรติคุณ แกหนวยงานที่สามารถดําเนินงานลด
มูลฝอยไดอยางมีประสิทธิภาพ
4.3.4 จัดตั้งคณะทํางาน กลุมอาสาสมัครตาง ๆ เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของ
โรงพยาบาลในดานการลดและใชประโยชนมูลฝอย ตลอดจนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมอื่นๆ ใน
โรงพยาบาล
4.3.5 จัดตั้งศูนยแลกเปลี่ยนของเสียระหวางหนวยงาน
4.4 กําหนดใหหนวยงานดําเนินกิจกรรมที่จะกอใหเกิดการลดมูลฝอยดังนี้
4.4.1 พิมพหรือถายเอกสารทั้ง 2 ดานของกระดาษ
4.4.2 จัดตั้งศูนยรวมเอกสาร/ขอมูลภายในหนวยงานและใหใชเอกสารเวียน
4.4.3 ใชหรือสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส
4.4.4 ใชซ้ํากระดาษที่พิมพหนาเดียว
4.4.5 ใชซ้ํากลองกระดาษลูกฟูกหรือนํากลับคืนสูผูจําหนายสินคา
4.4.6 จัดซื้อวัสดุสิ่งของที่ใชบอยใหมีขนาดบรรจุใหญกวาเพื่อลดมูลฝอยบรรจุภัณฑ
4.4.7 จัดซื้อวัสดุอุปกรณสํานักงานที่มีภาชนะบรรจุนอยกวาหรือภาชนะบรรจุที่สามารถใช
ซ้ําได
4.4.8 จัดซื้อหรือใชวัสดุอุปกรณที่มีอายุการใชงานยาวนาน ซอมแซมไดงาย สามารถใชซ้ํา
ไดหลายครั้ง มีสวนประกอบของวัสดุรีไซเคิลหรือสามารถนํากลับไปรีไซเคิลได และผูผลิตเรียกคืนซาก
ผลิตภัณฑภายหลังจากการบริโภค
4.5 สงเสริมใหผูจัดจําหนายสินคาอุปโภคบริโภคในโรงพยาบาล อํานวยความสะดวกใหกับ
ผูบริโภคในการคัดแยกและสงคืนบรรจุภัณฑที่ใชหอหุมสินคา โดยจัดใหมีภาชนะรองรับที่เหมาะสม ณ จุด
ขายและเปดโอกาสใหผูบริโภคแยกบรรจุภัณฑออกจากสินคา ณ จุดขาย หรือใกลจุดขาย โดยไมเรียกเก็บ
คาใชจาย
4.6 สงเสริมใหหนวยงานจัดทําแผนและกิจกรรมการลดมูลฝอย ซึ่งประกอบไปดวย เปาหมาย
วิธีดําเนินการ ระยะเวลาและงบประมาณที่ใช และการประเมินผล แลวนําเสนอแผนดังกลาวใหกับ
ผูบริหารผูรับผิดชอบดานการจัดการมูลฝอยเพื่อใหสามารถติดตามตรวจสอบผลการดําเนินงานได
6

แนวทางการดําเนินการเกี่ยวกับมูลฝอย
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
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นิยาม
2

มูลฝอยติดเชื้อ หมายถึง
มูลฝอยที่เปนผลมาจากกระบวนการใหการรักษาพยาบาลการตรวจวินิจฉัย การใหภูมิคุมกันโรค
การศึกษาวิจัย ที่ดําเนินการทั้งในคนและสัตว ซึ่งมีเหตุอันสมควรสงสัยวามี หรืออาจมีเชื้อโรค
ไดแก
ก) มูลฝอย หรือชิ้นสวนของคนหรือสัตวที่เปนมาจากการผาตัด การตรวจ
ชันสูตรศพ การใชสัตวทดลองที่ทดลองเกีย่ วกับโรคติดตอ
ข) วัสดุของมีคม หรือวัสดุที่ใชในการใหบริการทางการแพทย การวิจัยใน
หองปฏิบัติการ เชน เข็ม ใบมีด กระบอกฉีดยา สําลี ผากอส ผาตางๆ
ทอยาง รวมตลอดถึงวัสดุอื่นๆ ซึ่งสัมผัสหรือสงสัยวาจะสัมผัสกับเลือด
สวนประกอบของเลือด หรือผลิตภัณฑทไี่ ดจากเลือดหรือสารน้ําจากรางกาย
หรือวัคซีนที่ทาํ จากเชื้อโรคที่มีชีวิต
ค) มูลฝอยอื่นๆ ทุกประเภททีม่ าจากหองปฏิบัติการและหองติดเชื้อรายแรง

3

มูลฝอยอันตราย หมายถึง
มูลฝอยที่มีพิษติดไฟได ระเบิดได สารทีม่ ีฤทธิ์กัดกรอน เชน กรด/ดาง สารกัมมันตรังสี รวมทั้ง
ภาชนะที่บรรจุ ไดแก
1. วัสดุที่เปนโลหะ เชน หลอดไฟฟา ถานไฟฉายหมดอายุ แบตเตอรี่
เทอรโมมิเตอรแตกหรือเกาที่มีสารปรอท
2. สารเคมี เชน ยาหมดอายุ กรด สารติดไฟงาย (น้ํามัน ทินเนอร แลกเกอร
ขวดและหลอดยารักษาเนื้องอกและมะเร็ง น้ํายาลางฟลม
3. ภาชนะบรรจุ และกระปอง เชน กระปองสเปรย กระปองยาฆาแมลง
ภาชนะบรรจุน้ํายาทําความสะอาด
4. สารกัมมันตรังสี และภาชนะบรรจุ
4

5

6

7

มูลฝอยรีไซเคิล หมายถึง
มูลฝอยที่สามารถนํากลับมาใชใหมได ไดแก
- แกว : ขวดแกว กระบอกฉีดยาแกวที่ไมจดั เปนมูลฝอยติดเชื้อหรือมูลฝอย
อันตราย เชน ขวดน้ําเกลือและน้ํากลั่น หลอดน้ําเกลือและน้ํากลั่น
8

- กระดาษ : กลองกระดาษ หนังสือพิมพ ทอน้ําพลาสติก กระดาษลูกฟูก
เศษกระดาษ (ยกเวนกระดาษชําระ) เปนตน
- โลหะ : กระปองบรรจุเครื่องดื่ม กระปองอาหาร เปนตน
- พลาสติก : ขวดพลาสติก ภาชนะพลาสติก ทอน้ําพลาสติก ถุงหูหวิ้ พลาสติก
ที่ไมสกปรก ถุงพลาสติกหอ กระบอกฉีดยาไมปนเปอน ปลอกเข็มฉีดยา สาย
น้ําเกลือ ขวดน้ําเกลือพลาสติก เปนตน
มูลฝอยทั่วไป หมายถึง
มูลฝอยที่ไมใชแลว นอกเหนือจากมูลฝอยทั้ง 3 ชนิด ที่กลาวมาแลวขางตน และมูลฝอยตาง ๆ ที่เกิดจาก
กระบวนการขับถายของเสียของผูปวยที่ไมใชผูปวยติดเชื้อตอระบบทางเดินอาหาร หรือเปนโรคที่สามารถ
ติดตอไดทางเลือด / สิ่งคัดหลั่ง เชน ผาออมอนามัยสําเร็จรูป กระดาษรองซับ กระดาษชําระ ตลอดจน
ผ า อนามั ย ซึ่ง มาจากผูใ ช ที่ส ามารถระบุผ ลเลื อ ดไดว า ไมมี การติ ด เชื้อ ที่ ส ามารถติ ด ตอ ได ท างเลือ ดและ
สารคัดหลั่ง
การกําหนดชนิดของถุงสีตางๆที่ใชในการจัดเก็บมูลฝอย
กําหนดถุงสีตางๆสําหรับใสมูลฝอยแตละประเภท ดังนี้
1. สีแดง สําหรับใสมูลฝอยติดเชื้อเทานั้น โดยมีการติดสติกเกอรที่ขางถุงเพื่อบงบอกประเภท
มูลฝอย
2. สีดํา สําหรับใสมูลฝอยทั่วไป มูลฝอยรีไซเคิล โดยมีการติดสติกเกอรที่ขางถุงเพื่อบงบอก
ประเภทมูลฝอย
3. สีเทา สําหรับใสมูลฝอยอันตราย โดยมี การติดสติกเกอรที่ขางถุงเพื่อบงบอกประเภทมูลฝอย
4. ถุงใส สําหรับใสมูลฝอยรีไซเคิล โดยมี การติดสติกเกอรที่ขางถุงเพื่อบงบอกประเภทมูลฝอย
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การกําหนดรูปแบบภาชนะรองรับมูลฝอย
1 ภาชนะรองรับมูลฝอยชนิดไมมีฝาปด เชน ตะกรา กลองกระดาษแข็ง สําหรับรองรับมูลฝอย
ประเภทกระดาษที่ใชแลว

2 ภาชนะรองรับมูลฝอยชนิดมีฝาปดแบบใชเทาเหยียบ ปด-เปด ขนาดตางๆ สําหรับรองรับมูลฝอย
ทั่วไป มูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยอันตราย และมูลฝอยรีไซเคิล

3 ภาชนะรองรับมูลฝอยชนิดมีฝาปด-เปดประเภทฝาดัน ขนาด 120 ml บริเวณทางเดินภายนอกและ
ภายในอาคาร โดยแยกถังเปนสองถังคือถังสีเขียว สําหรับมูลฝอยทั่วไป
ถังสีฟา สําหรับมูลฝอยรีไซเคิล
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4 ภาชนะรองรับมูลฝอยชนิดมีฝาปด-เปดประเภทมีลอเลื่อน ขนาด 240 ml สําหรับการขนยายมูล
ฝอยจากหนวยงานไปยังโรงพักมูลฝอย รถเข็นสีแดงสําหรับขนยายมูลฝอยติดเชื้อรถเข็นสีเขียว
สําหรับขนยายมูลฝอยทั่วไป

5 รถสําหรับขนยายมูลฝอยประเภท 4 ลอ ที่มีการปกปดมิดชิด สําหรับขนยายมูลฝอยจากหนวยงาน
ไปยังโรงพักมูลฝอย

6 ภาชนะใสของมีคมและของมีคมติดเชื้อ ปองกันการแทงทะลุออกมาได และมีฝาปดดานบนเมื่อ
เข็มบรรจุได ¾ กลอง
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ประเภทมูลฝอย วิธีจัดเก็บ และอุปกรณที่ใช

ประเภทมูลฝอย

1. มูลฝอยทั่วไป
1.1 มีคม
- เศษแกวแตกขนาดเล็ก เชน แกวน้ํา

14
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- เศษแกวแตกขนาดใหญ (ไมสามารถ
หอกระดาษหรือใสกลองแข็งได)

- หอกระดาษใสกลองแข็งทิ้งในถังรองรับมูลฝอยที่
รองรับดวยถุงพลาสติกสีดําติดสติ๊กเกอรบอกประเภท
มูลฝอยและหนวยงาน
-ใสลังกระดาษแข็ง นําไปทิ้งในจุดทิ้งมูลฝอยทั่วไปที่
กําหนดใหพรอมกับแจงบอก “ แกวแตก ”

1.2 ไมมีคม เชน เศษอาหาร เปลือกผลไม
กลองโฟม

- ทิ้งในถังรองรับมูลฝอยที่รองรับดวยถุงพลาสติกสีดํา
มีฝาปดมิดชิด

1.3 ผาออมอนามัยสําเร็จรูป กระดาษรองซับ
กระดาษชําระ ผาอนามัยซึ่งมาจากผูใชที่สามารถ
ระบุผลเลือดไดวาไมมกี ารแพรเชื้อทางเลือดและ
สารคัดหลั่ง
2. มูลฝอยติดเชื้อ
2.1 มีคมขนาดเล็ก เชน เข็มทุกชนิด ใบมีด
Scalp vein

- ทิ้งในถังรองรับมูลฝอยที่รองรับดวยถุงพลาสติกสีดํา
มีฝาปดมิดชิด

- ทิ้งในกลองสําหรับทิ้งของมีคมติดเชื้อ (กลองแดง)
รวบรวมในถุงพลาสติกสีแดงแดงพรอมทั้งติดสติ๊กเกอร
ระบุชื่อหนวยงาน ไมตองบอกประเภทมูลฝอย
2.2 มีคมขนาดใหญ(ไมสามารถใสกลองของมีคม - ทิ้งใน gallon เมื่อบรรจุไดประมาณ 3 ใน 4 ของ gallon
ปดฝาใหแนน พันรอบดวย plaster แลวทิ้งในกลอง
ติดเชื้อได เชน Spike ของ set IV
กระดาษ ปดฝากลองดวย Plaster แลวถึงใสถุงแดงอีก
ชั้นหนึ่ง ติด sticker ระบุ “ ของมีคมติดเชื้อ” และชื่อ
หนวยงาน
2.3 ไมมีคม
- ชิ้นเนื้อจากการผาตัด สําลี ผากอส จากการ - ทิ้งในถังรองรับมูลฝอยที่รองรับดวยถุงพลาสติกสีแดง
ติดสติ๊กเกอรระบุชื่อหนวยงาน
ทําแผล
- ถุงใสเลือด Disposable syringe ที่เปอนเลือด - ทิ้งในถังรองรับมูลฝอยที่รองรับดวยถุงพลาสติกสีแดง
ติดสติ๊กเกอรระบุชื่อหนวยงาน
ผูปวย
12
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ประเภทมูลฝอย
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- บรรจุในถุงแดงระบุอวัยวะ และชื่อหนวยงานให
ชัดเจน กอนนําออกนอกหนวยงาน
- รกของเด็กเกิดใหม
- ทิ้งในถุงพลาสติกสีแดงมัดดวยเชือก ติดสติ๊กเกอรระบุ
ชื่อหนวยงาน
- ขยะติดเชื้อที่เปนของเหลว เชน เลือด หนอง - ทิ้ ง ลงชั ก โครกเฉพาะสํ า หรั บ ทิ้ ง ของเหลวติ ด เชื้ อ
“septic tank” โดยเฉพาะ
ปสสาวะ อุจจาระ
3. มูลฝอยอันตราย
- รวบรวมใสขวด ทิ้งใสถุงสีดําหรือสีเทาเปนมูลฝอย
3.1 ยาหมดอายุ
อันตราย ติดสติ๊กเกอรบอกประเภทมูลฝอยและ
หนวยงาน
3.2 มูลฝอยอันตรายอื่น ๆ
- มีคม หรือมีความเสี่ยงที่จะแตกงาย
- หอกระดาษใสกลองแข็งบรรจุในถุงพลาสติกสีดําหรือ
เชน ปรอท
สีเทามัดใหแนน ติดสติ๊กเกอรบอกประเภทมูลฝอยและ
หนวยงาน
- ไมมีคม เชน แบตเตอรี่ กระปองเคมีภัณฑ
- รวบรวมใสถุงสีดําหรือสีเทามัดใหแนนติดสติ๊กเกอร
ขวดและอุปกรณเคมีบําบัด
บอกประเภทมูลฝอยและ หนวยงาน
4. มูลฝอยรีไซเคิล (มูลฝอยยังใชได)
- พับและมัดดวยเชือก นําสงโรงพักมูลฝอยรีไซเคิล
- กลองกระดาษ
- ขวดแกว/ขวดพลาสติกไมมีหู
- รวบรวมใสถุงพลาสติกใสติดสติ๊กเกอรบอกประเภท
มูลฝอยและหนวยงานนําสงโรงพักมูลฝอยรีไซเคิล
- ขวดพลาสติกมีหู
- รอยเชือกผูกเปนพวงนําสงโรงพักมูลฝอยรีไซเคิล
- กระดาษ/กระปองเครื่องดื่ม
- รวบรวมใสถุงใสหรือสีดําติดสติ๊กเกอรบอกประเภท
มูลฝอยและหนวยงาน
- ขวดฉีดยาที่ใชแลว(ยกเวนขวดยาเคมีบําบัด)
- รวบรวมใสกลองแข็ง ติดสติ๊กเกอรบอกประเภท
มูลฝอย และหนวยงานนําสงโรงพักมูลฝอยรีไซเคิล
- อื่น ๆ ที่สามารถนํากลับมาใชได
- มัดหรือรวบรวมใสถุงใสหรือสีดําตามความเหมาะสม
นําสงโรงพักมูลฝอยรีไซเคิล
- ชิ้นสวนรางกายมนุษย จากการผาตัด

หมายเหตุ - การนํามูลฝอยใสถุง ใสไมเกิน ¾ ของถุง ไมใหมีลมในถุง มัดถุงใหแนนดวยเชือกฟาง
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การจัดการมูลฝอยประเภทผาออมสําเร็จรูป / ผาอนามัย /สําลี / Gauze / กระดาษทิชชู
ขอกําหนด และการแยกทิ้งมูลฝอย ที่เปนวัสดุ* ไดแก ผาออมสําเร็จรูป, ผาอนามัย และสําลี / Gauze / ทิชชู ดังตอไปนี้
ประเภทมูลฝอย
ประเภทวัสดุ
มูลฝอยทั่วไป
มูลฝอยติดเชื้อ
1. ผาออมสําเร็จรูป  ผาออมสําเร็จรูป
ที่ใชรองรับอุจาระ-  ผาออมสําเร็จรูป ที่ใชรองรับอุจจาระ-ปสสาวะของผูปวย ที่
แพทยวินิจฉัยวา Infectious diarrhea หรือเปนโรคที่สามารถ
ปสสาวะของผูปวย
ติดตอไดทางเลือด / สิ่งคัดหลั่ง เชน HIV, HBV, HCV เปน
 รวมทั้งวัสดุที่ใชในการชําระทําความ
ตน
สะอาด เชน สําลี, กระดาษ, ถุงมือ
 รวมทั้ง วัสดุที่ใชในการชําระทําความสะอาด เชน สําลี,
Disposable เปนตน
กระดาษ, ถุงมือ Disposable เปนตน
 ผาอนามัยที่ใชรองรับน้ําคาวปลามารดาหลังคลอดบุตรที่
2. ผาอนามัย
 ผาอนามัยที่ใชรองรับน้ําคาวปลามารดา
แพทยวินิจฉัย เปนโรคที่สามารถติดตอไดทางเลือด / สิ่งคัด
หลังคลอดบุตร
 รวมทั้ง
วัสดุที่ใชในการชําระทําความ
หลั่ง เชน HIV, HBV, HCV เปนตน
สะอาด เชน สําลี, กระดาษ, ถุงมือ  รวมทั้ง วัสดุที่ใชในการชําระทําความสะอาด เชน สําลี,
กระดาษ, ถุงมือ Disposable เปนตน
Disposable เปนตน
 ผาอนามัยเจาหนาที่
 ผาอนามัยเจาหนาที่แพทยวินิจฉัย เปนโรคที่สามารถติดตอ
ไดทางเลือด / สิ่งคัดหลั่ง เชน HIV, HBV, HCV เปนตน
3. สํ า ลี / Gauze /  สําลี / Gauze ที่ใชในกิจกรรม ซึ่งไมได  สําลี / Gauze / วัสดุที่เกี่ยวของ ที่ใชในกิจกรรมการดูแล
ผูปวย เชน
กระดาษทิชชู
สัมผัสผูปวย เชน
1. การเตรียมยาฉีด / สารน้ํา / อาหารที่ 1. IV care
ใหทางหลอดเลือด ภายในหองเตรียม 2. Wound dressing
3. ฯลฯ ที่ใชในกิจกรรมการใหการดูแลรักษา และสัมผัส
ยา
ตัวผูปวย เปนตน
*ที่มา :
• กฎกระทรวง พ.ศ. ๒๕๔๕ เรื่อง การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ
• WHO; Healthcare waste management (HCWM) http://www.healthcarewaste.org/en/127_hcw_steps.html)
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กระบวนการ การดูแล การจัดเก็บ และการขนยาย

1) กําเนิด/แยกประเภทมูลฝอย

2) จัดเก็บ/ขนยายมูลฝอยไปไวบริเวณ
ที่พักมูลฝอยกลาง

3) ขนยายมูลฝอยออกจาก
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

- จัดเตรียมถุงและภาชนะ
รองรับใหเหมาะสมกับมูลฝอย
แตละประเภท
- กําหนดจุดวางภาชนะ
รองรับที่บอกประเภทมูลฝอย
อยางชัดเจน
- บุดวยถุงมูลฝอยใหถูก
ประเภท
- แยกทิ้งมูลฝอยในภาชนะ
รองรับใหถูกประเภท

- นําอุปกรณรองรับมูลฝอยชนิดมี
ลอเข็นไปไวบริเวณทายหอผูป วย
จัดเก็บมูลฝอยเพื่อรอการขนยายโดย
มัดปากถุงใหแนนมิดชิด
- คนงานประจําหอผูปวยนําถุงมูล
ฝอยวางพักบนรถเข็นเพื่อรอ
กําหนดเวลาการขนยาย
- สํารวจความเรียบรอยกอนขนยาย
- นํารถมูลฝอยที่มีมูลฝอยเต็มแลวขน
ยาย
ไปที่โรงพักมูลฝอยโดยใชลฟิ ตตัวที่
ติดกับอาคาร
- นําถุงมูลฝอยออกจากรถเข็น
รวบรวมไวที่โรงพักมูลฝอย
- ลางทําความสะอาดรถเก็บมูลฝอย

- ประสานงานกําหนดเวลา
การขนยายมูลฝอยกับ กทม./
และหนวยงานที่รับผิดชอบ
- ประสานงานการขนยาย
Container
- ลางทําความสะอาดโรงพัก
มูลฝอยและบริเวณโดยรอบ

หมายเหตุ
12

การขนยายมูลฝอยใหใชลิฟตตัวที่ติดกับอาคาร (หามใชลิฟตตัวอื่นเด็ดขาด)
เวลาขนยายขยะ วันละ 3 รอบ ดังนี้
รอบเชา
09.00 - 09.30 น.
รอบบาย
14.30 - 15.00 น.
รอบเย็น
17.00 - 18.00 น.
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เสนทางการขนยายมูลฝอยไปยังโรงพักขยะของโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
ทั่วไป

ทั่วไป

ประตูโรงพัก

ติดเชื้อ

มูลฝอยรีไซเคิล
ซักฟอก

โรงอาหาร
หองนึ่ง

พัสดุ

ทางไปโรงอาหาร

13

อาคาร 4

อาคาร 5

อาคาร
EMS

อาคารอํานวยการ

อาคารเฉลิมพระเกียรติ

16

วิธีการจัดเก็บมูลฝอยของหนวยงานในโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
1.การคัดแยก
เจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี เมื่อมีการผลิตของเสียที่เกิดจากการปฏิบัติงาน ณ
หนวยงานใดๆในโรงพยาบาลและของเสียนั้นไมสามารถใชประโยชนไดอีกแลวกับงานนั้นๆ จําเปนตองทิ้ง
จะตองปฏิบัติในการแยกทิ้งมูลฝอยตามประเภทออกเปน 4 ประเภท คือ
z มูลฝอยติดเชื้อ
z มูลฝอยอันตราย
z มูลฝอยรีไซเคิล
z มูลฝอยทั่วไป
เจาหนาที่ จะตองทิ้งมูลฝอยลงในภาชนะที่มีฝาปดมิดชิดที่หนวยงานไดจัดเตรียมไวอยางถูกตองตาม
ประเภทมูลฝอย

2. สวมเครื่องปองกันรางกายกอนเก็บรวบรวมมูลฝอย
คนงานตองสวมเครื่องปองกันรางกายกอนเก็บรวบรวมมูลฝอย คือ
z สวมถุงมือยางชนิดหนา
z ผาปดปากและปดจมูก
z อุปกรณอื่นๆตามความเหมาะสม เชน เอี๊ยมพลาสติกปองกันการกระเด็น
ตองการปองกันของตกหลนใสเทา หรือเขาในพื้นที่มีความเปยกชื้น

รองเทาบูทในกรณีที่
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3.เก็บรวบรวมมูลฝอยโดยมัดปากถุงดวยเชือกฟางเมื่อบรรจุมูลฝอยได 3 ใน 4 ของถุง
คนงานตองเก็บรวบรวมมูลฝอยเมื่อบรรจุมูลฝอยไมเกินสามในสี่ของความจุของภาชนะสําหรับบรรจุมูล
ฝอย และมัดถุงดวยเชือกฟางเพื่อปองกันการหกหลนของมูลฝอย
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4.ติดสติกเกอรที่ถุงมูลฝอยเพือ่ แยกประเภทมูลฝอยและระบุชื่อหนวยงาน
คนงานตองติดสติกเกอรที่ถุงมูลฝอยทุกถุง เพื่อบอกประเภทมูลฝอยและระบุชื่อหนวยงานที่เปนแหลงผลิต
มูลฝอย

5.ขนยายมูลฝอยออกจากหนวยงานตามเสนทางที่กําหนด
คนงานตองขนยายมูลฝอยจากหนวยงานไปยังโรงพักมูลฝอย โดยตองปฏิบัติตาม เวลา และเสนทางขนยาย
มูลฝอย ดังนี้
: เวลาขนยายมูลฝอย
z รอบเชา
เวลา 09.00 - 09.30 น.
z รอบกลางวัน
เวลา 14.30 - 15.00 น.
z รอบเย็น
เวลา 17.00 - 18.00 น.
: เสนทางขนยายมูลฝอย
z อาคาร 4 ใชเสนทาง (หามใชเสนทางที่ผานโภชนาการ พัสดุ และ หองนึ่ง) ลงลิฟตแลวเดินตรง
จากอาคาร4 มาที่ อาคาร 5 เลี้ยวแลวขวาตรงไปซักฟอก จากนั้นจึ่งลงทางลาดไปทิ้งมูลฝอย
z อาคาร 5 ใชเสนทาง ลงลิฟต แลวเลี้ยวซายตรงไปซักฟอก แลงลงทางลาดไปทิ้งมูลฝอย
z หองคลอด ใชเสนทางรวมกับอาคาร 4
z หองผาตัด ใชเสนทางรวมกับอาคาร 5 ขนมูลฝอย
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6.ชั่งน้ําหนักพรอมบันทึกขอมูลมูลฝอยแตละประเภทที่โรงพักมูลฝอย
z คนงานประจําหนวยงานตองชั่งน้ําหนักมูลฝอยทุกถุง(ยกเวนมูลฝอยติดเชื้อเหลวที่อยูในถุงsuction
ใหประเมินปริมาณมูลฝอยเหลวติดเชื้อพรอมบันทึกขอมูลไวที่หนวยงานและรายงานไปยังกลุม
ภารกิจบริการวิชาการ)และวางลงในที่จัดวางและบันทึกขอมูลน้ําหนักมูลฝอยทุกครั้งที่มีการทิ้งถุง
มูลฝอย โดยแยกตามประเภทของมูลฝอย

z คนงานประจําโรงพักมูลฝอย รวบรวมขอมูลจากการชั่งน้ําหนักของคนงานประจําหนวยงานทุก
วัน พรอมทั้งรายงานผลการบันทึกขอมูลมูลฝอยประจําวัน/สัปดาห ตอหัวหนาฝายบริหาร
z คนงานประจําโรงพักมูลฝอย รายงานปญหาอุปสรรค หรืออุบัติการณการดําเนินงานเรื่อง มูลฝอย
บริเวณโรงพักมูลฝอยตอหัวหนาฝายบริหาร
7.วางถุงมูลฝอยลงในที่จัดวาง ณ บริเวณโรงพักมูลฝอย
z คนงานประจําหนวยงาน วางถุงมูลฝอยลงในที่จัดวางบริเวณโรงพักมูลฝอย โดยคนงานจะวางถุง
จากบริเวณดานบนของโรงพักมูลฝอย หากที่จัดวางมีมูลฝอยเต็ม
ไมสามารถวางถุงไดอีก ใหคนงานวางถุงมูลฝอยบริเวณขอบโรงพักมูลฝอยดานบน ไมทิ้งลงบนพื้น
โรงพักมูลฝอยดานลางอยางเด็ดขาด
8.ลางทําความสะอาดรถเข็นมูลฝอย
z คนงานประจําหนวยงานตองลางลอรถทุกครั้งกอน
นํารถเข็นมูลฝอยกลับเขาสูเสนทางโรงพยาบาล และพิจารณาลางตัวรถเมื่อสกปรก และถอดถุงมือและ
พลาสติกกันเปอนออกหลังจากลางรถเข็นมูลฝอย
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9.ดูแลถุงมูลฝอยใหอยูในสภาพเรียบรอยไมใหถุงฉีกขาด
z คนงานประจําโรงพักมูลฝอยดูแลถุงมูลฝอยใหอยูใ นสภาพเรียบรอย มีเชือกมัดปากถุงมูลฝอยไม
หกหลน หรือปองกันการฉีกทําลายถุงมูลฝอยจากบุคคลภายในและภายนอกโรงพยาบาลอยาง
เด็ดขาด

10.กําจัดถุงมูลฝอยทุกประเภทไมใหตกคางและทําความสะอาดโรงพักมูลฝอย
คนงานประจําโรงพักขยะดูแลเมื่อมีถุงมูลฝอยบรรจุในภาชนะรองรับมูลฝอย
z กําจัดถุงมูลฝอยทุกประเภทไมใหตกคางและทําความสะอาดโรงพักมูลฝอยทุกครั้งที่มกี ารกําจัดมูล
ฝอยโดยรถกําจัดมูลฝอยของ กทม.
21
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เอกสารอางอิง

- การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ กรุงเทพมหานคร : 2545
- โรงพยาบาลรามาธิบดี, คูมือการดําเนินการเกี่ยวกับขยะ : 2545
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ภาคผนวก
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ประเภท

มูลฝอย
ติดเชื้อ

ของมีคม
ขนาดเล็ก

ตัวอยางชนิดของมูลฝอยและอุปกรณที่ใช
มูลฝอยที่
มูลฝอย
มูลฝอยทั่วไป
ตองใส
อันตราย
ไมมีคม

ถุงแดง

กลองแดง

กลองแข็ง

ถุงสีดํา/สีเทา

ถุงดํา

มูลฝอยรีไซเคิล
(ยังใชได)
ถุงดําหรือถุงใส

หมายเหตุ

1 มูลฝอยทั่วไป
1.1 เศษอาหาร,นมทารกที่เหลือ

เศษอาหารแยกเฉพาะเศษอาหาร
สงโภชนาการเพื่อจําหนาย

1.2 เปลือกผลไม

เปลือกผลไมจากโภชนาการสงหมัก
ชีวภาพโดยคนงานสนาม

1.3 ถุงพาสติก
1.4 กลองโฟม

รณรงคงดการใชโฟมเนื่องจากมีปญหา
ในการยอยสลาย

1.5 ลวดเย็บกระดาษ
1.6 กระดาษคารบอน
1.7 ไสกรองน้ําที่ใชแลว
1.8 กลองนม
1.9 เศษแกวแตกทั่วไป
1.10 มูลฝอยอื่นที่ทิ้งเปนมูลฝอยทั่วไป
- เฝอกที่ไมเปอนเลือด หรือ สารคัดหลั่ง
ของผูปวย
- ชิ้นเนื้อที่แชฟอรมาลิน

24

ประเภท

มูลฝอย
ติดเชื้อ

ของมีคม
ขนาดเล็ก

มูลฝอยที่
ตองใส

มูลฝอย
อันตราย

มูลฝอยทั่วไป
ไมมีคม

ถุงแดง

กลองแดง

กลองแข็ง

สีเทา

ถุงดํา

มูลฝอยรีไซเคิล
(ยังใชได)
ถุงดํา

หมายเหตุ

กลองแข็ง

- ขวดยา ampule เชน วัคซีนที่ผลิต
จากเชื้อที่ตายแลว(DTP,Tetanus)
2. มูลฝอยติดเชื้อ (ที่มาจากตัวผูปวย
หรือ สัมผัสสารคัดหลั่งจากผูปวย)
ของมีคม
2.1 เข็มทุกชนิด
2.2 เข็มเจาะเลือด,เข็มเย็บ
2.3 Scalp vein
2.4 Hct tube
2.5 เข็มเสียบปลาย set iv
2.6 สไลด แผนปดสไลด
2.7 ใบมีดทุกชนิด
2.8 ลวดเย็บใน surgical staples
2.9 k-wire
ของไมมีคม
2.10 disposable instrument เชน
surgical staples
2.11 หลอดใสเลือดผูปวย
25

ประเภท

มูลฝอย
ติดเชื้อ

ของมีคม
ขนาดเล็ก

มูลฝอย
ที่ตองใส

มูลฝอย
อันตราย

มูลฝอยทั่วไป
ไมมีคม

ถุงแดง

กลองแดง

กลองแข็ง

สีเทา

ถุงดํา

มูลฝอยรีไซเคิล
(ยังใชได)
ถุงดํา

หมายเหตุ

กลองแข็ง

2.13 Disposable Syring ที่เปอนเลือด
2.14 Set IV ที่มีเลือดที่ตัดเอาเข็มเสียบ
ออกแลว
2.15 ชิ้นเนื้อจากการผาตัด
2.16 รก
2.17 ปสสาวะ อุจจาระ

เทลงน้ําทิ้งสูระบบบําบัดน้ําเสีย

2.18 ถุงใสน้ํายาลางไต,ตัวกรองฟอกไต
2.19 Reseptal bag
2.21 ET tube
2.22 กระดาษรองกนในขณะทํา PV
2.23 Bone cement
2.24 เฝอกที่เปอนเลือด และสารคัดหลั่ง
ของผูปวย
2.25 ถุงมือหนาที่ใชในหองผาตัด (OR)
- เปอนเลือดมาก

ลางคราบเลือดออกใสในถุงกอนสง
งานปลอดเชื้อ

- เปอนเลือดนอย
2.26 ถุงมือ Disposable ที่ใชกับผูปวย
2.27 ถุงปสสาวะ
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มูลฝอย
ติดเชื้อ

ของมีคม
ขนาดเล็ก

มูลฝอยที่
ตองใส

มูลฝอย
อันตราย

มูลฝอยทั่วไป
ไมมีคม

ถุงแดง

กลองแดง

กลองแข็ง

สีเทา

ถุงดํา

มูลฝอยรีไซเคิล
(ยังใชได)
ถุงดํา

หมายเหตุ

กลองแข็ง

2.28 พลาสเตอรปดแผล
2.29 มูลฝอยในหองน้ํา, ผาออมสําเร็จรูป,
ผาอนามัยจากผูปวยโรคติดเชื้อ
- ในหอผูปวย
- ในสํานักงาน
2.30 สายดูดเสมหะ
2.31 สายยางเหลืองจากเครื่องดูดเสมหะ
2.32 Tubedrain จากตัวผูปวย
2.33 สิ่งที่ปนเปอนเสมหะ น้ําลาย อาเจียน
ของผูปวย
2.34 ไมกวนเลือด
2.35 ถุงเลือด และ set
2.36 ถุงน้ํายา dialysis
2.37 หลอดเปาปาก ทดสอบสมรรถภาพปอด
2.38 O2 canular
2.39 set ที่พนยา
2.40 วัคซีนที่ผลิตจากเชื้อที่มีชีวิต เชน
BCG, OPV
- vial
- ampule
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3. มูลฝอยอันตราย
3.1 ยาหมดอายุ

บรรจุในขวดที่เหมาะสมคืนฝาย
เภสัชกรรม

3.2 สารเคมีที่มีพิษ
3.3 Sodime absorber
3.4 ขวดยา Ampule เคมีบําบัด
3.5 ขวดยาและอุปกรณเตรียมเคมีบําบัด
3.6 มูลฝอยพิษจากหองปฏิบัติการ
3.8 แบตเตอรี่
3.9 ถานไฟฉาย
3.10 ประปองเคมีภัณฑที่เปนพิษ
3.11 ปรอทวัดไข
3.12 มูลฝอยปนเปอนสารเคมี
4. มูลฝอยรีไซเคิล
4.1 Disposable syringe ที่ไมเปอนเลือด
4.2 Set IV ที่ตัดเอาเข็มเสียบ Set ออกแลว
ที่ไมเปอนเลือด
4.3 Extension tube ที่ไมเปอนเลือด
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4.4 ขวดน้ําเกลือ
- แตก
-ไมแตก
4.5 เศษกระดาษ กลองกระดาษ เหล็กไม
4.6 พลาสติก
4.7 จุกยาง
4.8 กระดาษเช็ดมือ
4.9 ซองใสถุงมือ ซองใสอุปกรณ
การแพทย
4.10 ขวดยา vial
4.11 กระปอง
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