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  แนวทางการบริหารจัดการมูลฝอย 
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 

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

*********** 

 
             การดําเนินการจัดการมูลฝอยตองมีความสอดคลองกับกลยุทธ   วิสัยทัศน  พันธกิจ และนโยบาย
ของโรงพยาบาล  โดยเนนใหมีการใชทรัพยากรธรรมชาติใหมีความคุมคาและกอใหเกิดประโยชนสูงสุด 
(Resource conservation and recovery)   มีระบบการบริหารจัดการมูลฝอยในโรงพยาบาลตามหลักวิชาการ  
ตั้งแตจุดเร่ิมตนของการเกิดมูลฝอย จนถึงการกําจัดข้ันสุดทายท่ีจะตองนําไปกําจัดใหเหลือนอยท่ีสุด โดย
เนนความสําคัญตอสุขภาพอนามัยความปลอดภัยของบุคลากร ผูรับบริการและผูเกี่ยวของรวมพิทักษรักษา
ส่ิงแวดลอม   ซ่ึงการบริหารจัดการจะมุงเนนการมีสวนรวมของบุคลากรในโรงพยาบาลเพื่อใหมีการพัฒนา
อยางยั่งยืน  โดยมีนโยบายและเปาหมายดานการจัดการมูลฝอยของโรงพยาบาลในระยะยาวได ดังนี้ 
1. นโยบาย 
             1. มุงม่ันพัฒนาระบบการจัดการมูลฝอยใหสอดคลองตามเกณฑมาตรฐาน 

2. สงเสริมใหบุคลากร ผูปวย ผูใชบริการ และประชาชนท่ัวไป มีสวนรวมในการจัดการมูลฝอย                
    อยางครบวงจร 

             3. สนับสนุนทรัพยากรตาง ๆ เพื่อใหมีการพัฒนาระบบการจัดการมูลฝอยอยางตอเนื่อง 
 
2. เปาหมาย 

2.1 ควบคุมอัตราเกิดมูลฝอยติดเช้ือ, มูลฝอยท่ัวไป ทุกประเภทในป พ.ศ. 2555 ใหลดลงจาก                  
ป พ.ศ. 2554   รอยละ 20 
             2.2 ควบคุมปริมาณมูลฝอยตกคางจากการใหบริการจัดเก็บใหมีไมเกินรอยละ10 ภายในป พ.ศ  2555 
             2.3 สนับสนุนใหมีการใชประโยชนจากมูลฝอยรวมในอัตราไมนอยกวารอยละ 20 ของปริมาณขยะ
ท่ีเกิดขึ้นภายในป พ.ศ.  2554  เปนตนไป 
 
3. การแปลงนโยบายสูการปฏิบัต ิ
    เพื่อใหการดําเนินงานจัดการมูลฝอยโรงพยาบาลบรรลุตามนโยบายและเปาหมายท่ีกาํหนดไว
จําเปนตองกําหนดกลยุทธและมาตรการสําหรับใหเปนแนวทางการดําเนินงานโดยเฉพาะอยางยิ่งดานการลด
และใชประโยชนจากมูลฝอยจะตองอาศัยมาตรการท่ีเกี่ยวของท้ังในดานการจัดการ ดานวิชาการ ดานการ
สนับสนุนและดานงบประมาณ   โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี ้
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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 การแปรสภาพและการใชประโยชนเพื่อเปนแนวปฏิบัติท่ัวโรงพยาบาล 
  3.1.3  ติดตามตรวจสอบ และประเมินสภาพปญหาในการลดและใชประโยชนของเสียใน
โรงพยาบาลอยางตอเนื่อง 

 3.1.4   จัดทําและพัฒนาระบบขอมูล ท่ีเกี่ยวของกับมูลฝอยรีไซเคิล บรรจุภัณฑใชแลวและวัสดุ
เหลือใชใหเปนพื้นฐานเดียวกันเพื่อสามารถเปรียบเทียบหรือปรับใหทันสมัยไดตลอดเวลา 

3.1.5  กําหนดองคกรและบทบาทหนาท่ีในการควบคุมกํากับดแูลในการลดและใชประโยชนจาก
ของเสียของหนวยงานตางๆ อยางเปนระบบและครบวงจร 
3.2 ดานการสนับสนุน 

3.2.1  สนับสนุนใหบุคลากร ผูใชบริการและผูเกี่ยวของในโรงพยาบาล   มีสวนรวมในการจัดทํา
กิจกรรมและโครงการดานการลดและนําของเสียหรือวัสดุเหลือใชมาใชใหม 

3.2.2  สนับสนุนใหมีการฝกอบรม เพิ่มพูนความรู และประสบการณดานวิชาการและการบริหาร
จัดการแกบุคลากรและผูท่ีเกี่ยวของกับการลดและใชประโยชนจากของเสีย 

3.2.3  สนับสนุนใหมีการรณรงคประชาสัมพันธ เพ่ือปลูกฝงทัศนคติ และสรางคานิยมใหแก
บุคลากรและประชาชนท่ัวไป  ในการลดและใชประโยชนจากของเสีย 

3.2.4  สนับสนุนใหมีการคัดแยกมูลฝอยท่ีแหลงกําเนิดในชุมชน ซ่ึงไดแก ท่ีพักอาศัย สถาน
ประกอบการ สถาบันการศึกษาตางๆ และโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อนํากลับมาใชประโยชนโดยอาศัยกล
ยุทธ ของการคัดแยกมูลฝอยออกเปนประเภทตางๆ ซ่ึงจะตองสอดคลองกับวิธีการเก็บรวบรวมและขนสง 
รวมท้ังวิธีการใชประโยชนและกําจัดของเสียท่ีมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

3.2.5  สงเสริมใหมีภาชนะรองรับมูลฝอยแบบแยกประเภทเพ่ือสนับสนุนการคัดแยกมูลฝอยใน
หนวยงาน   

3.2.6  สงเสริมใหมีจัดต้ังศูนยคัดแยก และแปรสภาพวัสดุเหลือใช ท่ีสามารถใชรวมกันไดระหวาง
หนวยงาน รวมท้ังมีการนําระบบการคัดแยกและแปรสภาพของเสียมาประยุกตใช เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ดําเนินงาน 
 4. แนวทางการลดมูลฝอยท่ีแหลงกําเนิด 

    เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายและเปาหมายท่ีกําหนดไว  คณะกรรมการจัดการมูลฝอยใน
โรงพยาบาล จึงจัดใหมีมาตรการหรือแนวทางการลดมูลฝอย ดังตอไปนี้ 
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4.1 จัดทําแผนการดําเนินงานดานการลดและใชประโยชนมูลฝอยเสนอไวในแผนปฏิบัติการเพื่อ
การจัดการดานอาชีวอนามัยความปลอดภัยและส่ิงแวดลอมระดับโรงพยาบาล โดยแผนงานดังกลาวอยาง
นอยจะตองประกอบไปดวย 

4.1.1  เปาหมายและประเภทมูลฝอยท่ีตองการจะลด ในระยะเวลาที่กําหนดในแผนการ 
ดําเนินงาน เชน กําหนดเปาหมายในการลดมูลฝอยยอยสลายและมูลฝอยรีไซเคิลใหไดรอยละ 20 ภายใน 2 ป 
เปนตน 

4.1.2  กิจกรรมตางๆ ท่ีจะดําเนินการ เชน การรณรงคประชาสัมพันธมาตรการสงเสริม 
สนับสนุน และการกําหนดมาตรอ่ืนๆ ท่ีจะกอใหเกิดการลดมูลฝอยตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 

4.1.3  งบประมาณดําเนินการ ซ่ึงรวมถึง คาจางบุคลากร คาจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ เงินลงทุน
สําหรับกอสราง ดําเนินการและบํารุงรักษาระบบท่ีเกี่ยวของ 

4.1.4  ระยะเวลาดําเนินการและการติดตามประเมินผล 
4.2 จัดใหมีการรณรงคประชาสัมพันธใหกับหนวยงานตางๆ ในดานการลดมูลฝอยอยางตอเนื่อง

และสมํ่าเสมอโดยมีแนวทางดังนี้ 
4.2.1  รณรงคประชาสัมพันธใหปฏิเสธหรือหลีกเล่ียงส่ิงของหรือบรรจุภัณฑท่ีจะสราง 

ปญหามูลฝอยรวมทั้งเปนมลพิษตอส่ิงแวดลอม เชน ถุงพลาสติก กลองโฟม สินคาท่ีมีบรรจุภัณฑหอหุม
หลายช้ัน และบรรจุภัณฑฟุมเฟอยอ่ืนๆ 

4.2.2  รณรงคประชาสัมพันธใหเลือกใชสินคาชนิดเติม (Refill) ซ่ึงจะใชบรรจุภัณฑ          
นอยช้ิน และมีน้ําหนักเบากวาทําใหสามารถลดปริมาณมูลฝอยบรรจุภัณฑได 

4.2.3 รณรงคประชาสัมพันธใหเลือกใชสินคาท่ีสามารถสงคืนบรรจุภัณฑกลับสูผูผลิตได  
เชน ขวดเคร่ืองดื่มท่ีมีระบบมัดจําคืนเงิน 

4.2.4 รณรงคประชาสัมพันธดานการซอมแซมและบํารุงรักษาเคร่ืองใชตาง ๆใหสามารถ 
ใชงานไดคงทนและยาวนานยิ่งข้ึน รวมท้ัง การเลือกซ้ือสินคาท่ีสามารถใชงานไดยาวนาน 

4.2.5 รณรงคประชาสัมพันธใหใชซํ้าบรรจุภัณฑและวัสดุเหลือใชอ่ืนๆ เชน การใชซํ้า 
ถุงพลาสติก ถุงผา   เปนตน 

4.2.6 รณรงคประชาสัมพันธใหมีการบริโภคตามความจําเปนและเหมาะกับสภาพเศรษฐกิจ  
ลดการบริโภคท่ีฟุมเฟอย และเลือกใชสินคาท่ีสามารถใชซํ้าไดหลายคร้ัง เชน แบตเตอร่ีประจุไฟฟาใหมได 

4.2.7 รณรงคประชาสัมพันธใหสนใจบริโภคผลิตภัณฑท่ีทํามาจากวัสดุรีไซเคิล   เชน  
ถุงชอปปง  บรรจุภัณฑท่ีมีระบบมัดจําและเรียกคืนรวมท้ังการรณรงคใหลดหรือเลิกใชบรรจุภัณฑฟุมเฟอย 
เชน กลองโฟมถุงพลาสติก สินคาชนิดใชคร้ังเดียว 
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4.3 จัดใหมีโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมสนับสนุนการลดมูลฝอยในโรงพยาบาล ดังนี้ 
4.3.1 จัดทําโครงการหรือประสานใหมีการดําเนินโครงการท่ีเนนการลดและใชประโยชน 

มูลฝอย ณ แหลงกําเนิด ซ่ึงจะลดภาระการดําเนินงานของโรงพยาบาลโดยโครงการดังกลาว ไดแก                 
การจัดต้ังธนาคารมูลฝอยหรือวัสดุเหลือใช  การหมักทําปุย การหมักปุยน้ําชีวภาพ ตลาดนัดมูลฝอยรีไซเคิล       
มูลฝอยแลกไข ผาปารีไซเคิล  สหกรณสินคารีไซเคิล การบริจาคส่ิงของท่ีไมใชแลว เปนตน 

4.3.2  ใหรางวัลตอบแทน ใบประกาศเกียรติคุณ แกหนวยงานท่ีสามารถดําเนินงานลด         
มูลฝอยไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4.3.4  จัดต้ังคณะทํางาน   กลุมอาสาสมัครตาง ๆ เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของ 
โรงพยาบาลในดานการลดและใชประโยชนมูลฝอย ตลอดจนการจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอมอ่ืนๆ ใน
โรงพยาบาล 

4.3.5  จัดต้ังศูนยแลกเปล่ียนของเสียระหวางหนวยงาน 
 
        4.4  กําหนดใหหนวยงานดําเนินกิจกรรมท่ีจะกอใหเกิดการลดมูลฝอยดังนี้ 

  4.4.1 พิมพหรือถายเอกสารท้ัง 2 ดานของกระดาษ 
4.4.2 จัดต้ังศูนยรวมเอกสาร/ขอมูลภายในหนวยงานและใหใชเอกสารเวียน 
4.4.3 ใชหรือสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส 
4.4.4 ใชซํ้ากระดาษท่ีพิมพหนาเดียว 
4.4.5 ใชซํ้ากลองกระดาษลูกฟูกหรือนํากลับคืนสูผูจําหนายสินคา 
4.4.6 จัดซ้ือวัสดุส่ิงของท่ีใชบอยใหมีขนาดบรรจุใหญกวาเพื่อลดมูลฝอยบรรจุภัณฑ 

                        4.4.7  จัดซ้ือวัสดุอุปกรณสํานักงานท่ีมีภาชนะบรรจุนอยกวาหรือภาชนะบรรจุท่ีสามารถใช
ซํ้าได 

           4.4.8 จัดซ้ือหรือใชวัสดุอุปกรณท่ีมีอายุการใชงานยาวนาน ซอมแซมไดงาย สามารถใชซํ้า 
ไดหลายคร้ัง มีสวนประกอบของวัสดุรีไซเคิลหรือสามารถนํากลับไปรีไซเคิลได และผูผลิตเรียกคืนซาก
ผลิตภัณฑภายหลังจากการบริโภค 

4.5  สงเสริมใหผูจัดจําหนายสินคาอุปโภคบริโภคในโรงพยาบาล    อํานวยความสะดวกใหกับ
ผูบริโภคในการคัดแยกและสงคืนบรรจุภัณฑท่ีใชหอหุมสินคา โดยจัดใหมีภาชนะรองรับท่ีเหมาะสม ณ จุด
ขายและเปดโอกาสใหผูบริโภคแยกบรรจุภัณฑออกจากสินคา ณ จุดขาย หรือใกลจุดขาย โดยไมเรียกเก็บ
คาใชจาย 

 4.6  สงเสริมใหหนวยงานจัดทําแผนและกิจกรรมการลดมูลฝอย ซ่ึงประกอบไปดวย เปาหมาย 
วิธีดําเนินการ    ระยะเวลาและงบประมาณท่ีใช และการประเมินผล แลวนําเสนอแผนดังกลาวใหกับ
ผูบริหารผูรับผิดชอบดานการจัดการมูลฝอยเพ่ือใหสามารถติดตามตรวจสอบผลการดําเนินงานได 
 



แนวทางการดําเนินการเกี่ยวกับมูลฝอย 
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 
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นิยาม 
 
2มูลฝอยติดเชื้อ  หมายถึง 

 
มูลฝอยท่ีเปนผลมาจากกระบวนการใหการรักษาพยาบาลการตรวจวินิจฉัย  การใหภูมิคุมกันโรค  
การศึกษาวิจัย ท่ีดําเนินการท้ังในคนและสัตว ซ่ึงมีเหตุอันสมควรสงสัยวามี  หรืออาจมีเช้ือโรค  
ไดแก 

ก) มูลฝอย หรือช้ินสวนของคนหรือสัตวท่ีเปนมาจากการผาตัด  การตรวจ
ชันสูตรศพ  การใชสัตวทดลองท่ีทดลองเกีย่วกับโรคติดตอ 
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ข) วัสดุของมีคม  หรือวัสดุท่ีใชในการใหบริการทางการแพทย  การวิจัยใน
หองปฏิบัติการ  เชน  เข็ม  ใบมีด  กระบอกฉีดยา  สําลี  ผากอส  ผาตางๆ            
ทอยาง  รวมตลอดถึงวัสดุอ่ืนๆ  ซ่ึงสัมผัสหรือสงสัยวาจะสัมผัสกับเลือด  
สวนประกอบของเลือด  หรือผลิตภัณฑท่ีไดจากเลือดหรือสารน้ําจากรางกาย
หรือวัคซีนท่ีทําจากเช้ือโรคท่ีมีชีวิต 

    

 ค) มูลฝอยอ่ืนๆ  ทุกประเภทท่ีมาจากหองปฏิบัติการและหองติดเช้ือรายแรง 
 
3มูลฝอยอันตราย หมายถึง  

มูลฝอยท่ีมีพิษติดไฟได  ระเบิดได  สารท่ีมีฤทธ์ิกัดกรอน  เชน  กรด/ดาง  สารกัมมันตรังสี รวมท้ัง 4

ภาชนะท่ีบรรจุ ไดแก 5

1. 6วัสดุท่ีเปนโลหะ  เชน  หลอดไฟฟา  ถานไฟฉายหมดอาย ุ แบตเตอร่ี  
เทอรโมมิเตอรแตกหรือเกาท่ีมีสารปรอท 

2. สารเคมี  เชน  ยาหมดอาย ุ กรด  สารติดไฟงาย  (น้ํามัน  ทินเนอร  แลกเกอร  
ขวดและหลอดยารักษาเนื้องอกและมะเร็ง  น้ํายาลางฟลม 

3. ภาชนะบรรจุ  และกระปอง  เชน  กระปองสเปรย    กระปองยาฆาแมลง  
ภาชนะบรรจุน้ํายาทําความสะอาด 

4. สารกัมมันตรังสี  และภาชนะบรรจุ 
 
7มูลฝอยรีไซเคิล หมายถึง 

มูลฝอยท่ีสามารถนํากลับมาใชใหมได  ไดแก 
-  แกว :  ขวดแกว กระบอกฉีดยาแกวท่ีไมจดัเปนมูลฝอยติดเช้ือหรือมูลฝอย
อันตราย เชน ขวดน้ําเกลือและน้ํากล่ัน  หลอดน้ําเกลือและน้ํากล่ัน 



-  กระดาษ  :  กลองกระดาษ  หนังสือพิมพ  ทอน้ําพลาสติก  กระดาษลูกฟูก            
เศษกระดาษ  (ยกเวนกระดาษชําระ)  เปนตน 
-  โลหะ  :  กระปองบรรจุเคร่ืองดื่ม  กระปองอาหาร  เปนตน 
-  พลาสติก  :  ขวดพลาสติก  ภาชนะพลาสติก  ทอน้ําพลาสติก  ถุงหูหิว้พลาสติก
ท่ีไมสกปรก  ถุงพลาสติกหอ  กระบอกฉีดยาไมปนเปอน  ปลอกเข็มฉีดยา  สาย
น้ําเกลือ  ขวดน้ําเกลือพลาสติก  เปนตน 

8มูลฝอยท่ัวไป หมายถึง 
9มูลฝอยท่ีไมใชแลว  นอกเหนือจากมูลฝอยท้ัง 3  ชนิด  ท่ีกลาวมาแลวขางตน  และมูลฝอยตาง ๆ  ท่ีเกิดจาก
กระบวนการขับถายของเสียของผูปวยท่ีไมใชผูปวยติดเชื้อตอระบบทางเดินอาหาร หรือเปนโรคท่ีสามารถ
ติดตอไดทางเลือด / ส่ิงคัดหล่ัง  เชน  ผาออมอนามัยสําเร็จรูป  กระดาษรองซับ  กระดาษชําระ   ตลอดจน
ผาอนามัยซ่ึงมาจากผูใชท่ีสามารถระบุผลเลือดไดวาไมมีการติดเชื้อท่ีสามารถติดตอไดทางเลือดและ                 
สารคัดหล่ัง 
การกําหนดชนิดของถุงสีตางๆที่ใชในการจัดเก็บมูลฝอย 
กําหนดถุงสีตางๆสําหรับใสมูลฝอยแตละประเภท ดังนี้ 

1.  สีแดง  สําหรับใสมูลฝอยติดเช้ือเทานั้น โดยมีการติดสติกเกอรท่ีขางถุงเพื่อบงบอกประเภท                
    มูลฝอย 
2.  สีดํา สําหรับใสมูลฝอยท่ัวไป  มูลฝอยรีไซเคิล โดยมีการติดสติกเกอรท่ีขางถุงเพื่อบงบอก 
     ประเภทมูลฝอย 
3.  สีเทา   สําหรับใสมูลฝอยอันตราย  โดยมี การติดสติกเกอรท่ีขางถุงเพื่อบงบอกประเภทมูลฝอย 

ถุงใส  สําหรับใสมูลฝอยรีไซเคิล โดยมี การติดสติกเกอรท่ีขางถุงเพื่อบงบอกประเภทมูลฝอย 4.  
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การกําหนดรูปแบบภาชนะรองรับมูลฝอย 
 

1 ภาชนะรองรับมูลฝอยชนิดไมมีฝาปด  เชน ตะกรา  กลองกระดาษแข็ง สําหรับรองรับมูลฝอย
ประเภทกระดาษท่ีใชแลว 

 
 

2 ภาชนะรองรับมูลฝอยชนิดมีฝาปดแบบใชเทาเหยยีบ ปด-เปด  ขนาดตางๆ สําหรับรองรับมูลฝอย
ท่ัวไป   มูลฝอยติดเช้ือ  มูลฝอยอันตราย  และมูลฝอยรีไซเคิล 

 

 

                                      
 
 
3 ภาชนะรองรับมูลฝอยชนิดมีฝาปด-เปดประเภทฝาดนั  ขนาด  120 ml  บริเวณทางเดนิภายนอกและ

ภายในอาคาร โดยแยกถังเปนสองถังคือถังสีเขียว สําหรับมูลฝอยท่ัวไป 
ถังสีฟา สําหรับมูลฝอยรีไซเคิล 
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4 ภาชนะรองรับมูลฝอยชนิดมีฝาปด-เปดประเภทมีลอเล่ือน  ขนาด  240  ml สําหรับการขนยายมูล
ฝอยจากหนวยงานไปยังโรงพักมูลฝอย รถเข็นสีแดงสําหรับขนยายมูลฝอยติดเช้ือรถเข็นสีเขียว
สําหรับขนยายมูลฝอยท่ัวไป 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
                        

5 รถสําหรับขนยายมูลฝอยประเภท 4 ลอ ท่ีมีการปกปดมิดชิด  สําหรับขนยายมูลฝอยจากหนวยงาน
ไปยังโรงพักมูลฝอย 

 

                                         
 
 
 
 
 
 
 
 

6 ภาชนะใสของมีคมและของมีคมติดเช้ือ  ปองกันการแทงทะลุออกมาได  และมีฝาปดดานบนเม่ือ
เข็มบรรจุได ¾ กลอง 
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1 0ประเภทมูลฝอย  วิธีจัดเก็บ และอุปกรณท่ีใช 

ประเภทมูลฝอย 0 1 4วิธีการแยกมูลฝอยและอุปกรณท่ีใช 

1. มูลฝอยท่ัวไป  
 
- 

1.1 มีคม 
- เศษแกวแตกขนาดเล็ก เชน แกวน้ํา หอกระดาษใสกลองแข็งท้ิงในถังรองรับมูลฝอยท่ี

รองรับดวยถุงพลาสติกสีดําติดสต๊ิกเกอรบอกประเภท
มูลฝอยและหนวยงาน 

 
 
- เศษแกวแตกขนาดใหญ (ไมสามารถ -ใสลังกระดาษแข็ง นําไปท้ิงในจุดท้ิงมูลฝอยทั่วไปที่

กําหนดใหพรอมกับแจงบอก “ แกวแตก ”    หอกระดาษหรือใสกลองแข็งได)  
 

1.2 
 

- ไมมีคม  เชน  เศษอาหาร เปลือกผลไม   ท้ิงในถังรองรับมูลฝอยท่ีรองรับดวยถุงพลาสติกสีดํา  
มีฝาปดมิดชิด กลองโฟม 

 

1.3 
 

- ผาออมอนามัยสําเร็จรูป   กระดาษรองซับ  
กระดาษชําระ   ผาอนามัยซ่ึงมาจากผูใชท่ีสามารถ
ระบุผลเลือดไดวาไมมีการแพรเช้ือทางเลือดและ
สารคัดหล่ัง 

ท้ิงในถังรองรับมูลฝอยท่ีรองรับดวยถุงพลาสติกสีดํา  
มีฝาปดมิดชิด 
 

2. มูลฝอยติดเช้ือ 
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2.1 มีคมขนาดเล็ก เชน เข็มทุกชนิด ใบมีด  
       Scalp vein 
 
2.2 มีคมขนาดใหญ(ไมสามารถใสกลองของมีคม 

ติดเช้ือได เชน Spike ของ set IV 
 
 
 

2.3 ไมมีคม 
- ช้ินเนื้อจากการผาตัด สําลี ผากอส จากการ 
   ทําแผล 
- ถุงใสเลือด Disposable syringe ท่ีเปอนเลือด 
   ผูปวย 
 

 
- ท้ิงในกลองสําหรับท้ิงของมีคมติดเช้ือ (กลองแดง) 
รวบรวมในถุงพลาสติกสีแดงแดงพรอมท้ังติดสต๊ิกเกอร
ระบุช่ือหนวยงาน ไมตองบอกประเภทมูลฝอย 
- ท้ิงใน gallon เม่ือบรรจุไดประมาณ 3 ใน 4 ของ gallon 
ปดฝาใหแนน พันรอบดวย plaster แลวท้ิงในกลอง
กระดาษ ปดฝากลองดวย Plaster แลวถึงใสถุงแดงอีก
ช้ันหนึ่ง ติด sticker ระบุ “ ของมีคมติดเช้ือ” และช่ือ
หนวยงาน 
   
- ท้ิงในถังรองรับมูลฝอยท่ีรองรับดวยถุงพลาสติกสีแดง
ติดสต๊ิกเกอรระบุช่ือหนวยงาน 
- ท้ิงในถังรองรับมูลฝอยท่ีรองรับดวยถุงพลาสติกสีแดง
ติดสต๊ิกเกอรระบุช่ือหนวยงาน 
 



ประเภทมูลฝอย 1 1 5วิธีการแยกมูลฝอยและอุปกรณท่ีใช 

- บรรจุในถุงแดงระบุอวัยวะ และชื่อหนวยงานให
ชัดเจน กอนนําออกนอกหนวยงาน 

- ช้ินสวนรางกายมนษุย จากการผาตัด 
 

             - - ท้ิงในถุงพลาสติกสีแดงมัดดวยเชือก ติดสต๊ิกเกอรระบุ
ช่ือหนวยงาน 

รกของเด็กเกิดใหม 
 
-  -  ทิ้งลงชักโครกเฉพาะสําหรับท้ิงของเหลวติดเช้ือ 

“septic tank” โดยเฉพาะ 
ขยะติดเช้ือท่ีเปนของเหลว เชน เลือด หนอง  

                  ปสสาวะ อุจจาระ 
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3. มูลฝอยอันตราย 
3.1 ยาหมดอายุ 
 
 
3.2 มูลฝอยอันตรายอ่ืน ๆ  

- มีคม หรือมีความเส่ียงท่ีจะแตกงาย   
   เชน  ปรอท 

 
- ไมมีคม เชน แบตเตอร่ี กระปองเคมีภัณฑ 
   ขวดและอุปกรณเคมีบําบัด 

 
- รวบรวมใสขวด ท้ิงใสถุงสีดําหรือสีเทาเปนมูลฝอย
อันตราย ติดสต๊ิกเกอรบอกประเภทมูลฝอยและ
หนวยงาน 
 

- หอกระดาษใสกลองแข็งบรรจุในถุงพลาสติกสีดําหรือ
สีเทามัดใหแนน ติดสต๊ิกเกอรบอกประเภทมูลฝอยและ
หนวยงาน 
- รวบรวมใสถุงสีดําหรือสีเทามัดใหแนนติดสติ๊กเกอร
บอกประเภทมูลฝอยและ หนวยงาน 

4. มูลฝอยรีไซเคิล (มูลฝอยยังใชได) 
- กลองกระดาษ 
- ขวดแกว/ขวดพลาสติกไมมีหู 
 
- ขวดพลาสติกมีหู 
- กระดาษ/กระปองเคร่ืองดื่ม 
 
- ขวดฉีดยาท่ีใชแลว(ยกเวนขวดยาเคมีบําบัด) 
 
- อ่ืน ๆ ท่ีสามารถนํากลับมาใชได 

 

 
- พับและมัดดวยเชือก นําสงโรงพักมูลฝอยรีไซเคิล 
- รวบรวมใสถุงพลาสติกใสติดสต๊ิกเกอรบอกประเภท
มูลฝอยและหนวยงานนําสงโรงพักมูลฝอยรีไซเคิล 
- รอยเชือกผูกเปนพวงนําสงโรงพักมูลฝอยรีไซเคิล 
- รวบรวมใสถุงใสหรือสีดําติดสต๊ิกเกอรบอกประเภท
มูลฝอยและหนวยงาน 
- รวบรวมใสกลองแข็ง ติดสติ๊กเกอรบอกประเภท  
มูลฝอย   และหนวยงานนําสงโรงพักมูลฝอยรีไซเคิล 
- มัดหรือรวบรวมใสถุงใสหรือสีดําตามความเหมาะสม
นําสงโรงพักมูลฝอยรีไซเคิล 

 
หมายเหตุ    - การนํามูลฝอยใสถุง ใสไมเกิน ¾ ของถุง ไมใหมีลมในถุง มัดถุงใหแนนดวยเชือกฟาง 
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การจัดการมูลฝอยประเภทผาออมสําเร็จรูป / ผาอนามัย /สําลี / Gauze / กระดาษทิชช ู

  
ขอกําหนด  และการแยกทิ้งมูลฝอย ที่เปนวัสดุ* ไดแก ผาออมสําเร็จรูป, ผาอนามัย และสําลี / Gauze / ทิชชู ดังตอไปนี้ 

ประเภทมูลฝอย 
ประเภทวัสดุ 

มูลฝอยทั่วไป มูลฝอยติดเชื้อ 
1. ผาออมสําเร็จรูป  ผาออมสําเร็จรูป ที่ใชรองรับอุจาระ-

ปสสาวะของผูปวย 
 รวมทั้งวัสดุที่ใชในการชําระทําความ
สะอาด เชน สําลี, กระดาษ, ถุงมือ 
Disposable เปนตน  

 ผาออมสําเร็จรูป ที่ใชรองรับอุจจาระ-ปสสาวะของผูปวย ที่
แพทยวินิจฉัยวา Infectious diarrhea  หรือเปนโรคที่สามารถ
ติดตอไดทางเลือด / สิ่งคัดหลั่ง เชน HIV, HBV, HCV เปน
ตน 

 รวมทั้ง วัสดุที่ใชในการชําระทําความสะอาด เชน สําลี, 
กระดาษ, ถุงมือ Disposable เปนตน 

2. ผาอนามัย  ผาอนามัยที่ใชรองรับนํ้าคาวปลามารดา
หลังคลอดบุตร 

 รวมทั้ง วัสดุที่ใชในการชําระทําความ
สะอาด เชน สําลี, กระดาษ, ถุงมือ 
Disposable เปนตน 

 ผาอนามัยเจาหนาที่  

 ผาอนามัยที่ใชรองรับนํ้าคาวปลามารดาหลังคลอดบุตรที่
แพทยวินิจฉัย เปนโรคที่สามารถติดตอไดทางเลือด / สิ่งคัด
หลั่ง เชน HIV, HBV, HCV เปนตน 

 รวมทั้ง วัสดุที่ใชในการชําระทําความสะอาด เชน สําลี, 
กระดาษ, ถุงมือ Disposable เปนตน 

 ผาอนามัยเจาหนาที่แพทยวินิจฉัย เปนโรคที่สามารถติดตอ
ไดทางเลือด / สิ่งคัดหลั่ง เชน HIV, HBV, HCV เปนตน 

3. สํ า ลี  /  Gauze / 
กระดาษทิชชู 

 สําลี / Gauze ที่ใชในกิจกรรม ซึ่งไมได
สัมผัสผูปวย เชน 
1. การเตรียมยาฉีด / สารนํ้า /  อาหารที่

ใหทางหลอดเลือด ภายในหองเตรียม
ยา 

 สําลี / Gauze / วัสดุที่เก่ียวของ ที่ใชในกิจกรรมการดูแล
ผูปวย เชน 

1. IV care 
2. Wound dressing 
3. ฯลฯ ที่ใชในกิจกรรมการใหการดูแลรักษา และสัมผัส

ตัวผูปวย เปนตน 
*ที่มา :  

• กฎกระทรวง พ.ศ. ๒๕๔๕ เรื่อง การกําจัดมูลฝอยติดเช้ือ 

• WHO; Healthcare waste management (HCWM) http://www.healthcarewaste.org/en/127_hcw_steps.html) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.healthcarewaste.org/en/127_hcw_steps.html


1 1กระบวนการ การดูแล การจัดเก็บ และการขนยาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 
- จัดเตรียมถุงและภาชนะ
รองรับใหเหมาะสมกับมูลฝอย 
แตละประเภท 
- กําหนดจดุวางภาชนะ 
รองรับท่ีบอกประเภทมูลฝอย
อยางชัดเจน 
- บุดวยถุงมูลฝอยใหถูก
ประเภท 
- แยกท้ิงมูลฝอยในภาชนะ 
รองรับใหถูกประเภท 

 
 
 
- นําอุปกรณรองรับมูลฝอยชนิดมี 
ลอเข็นไปไวบริเวณทายหอผูปวย  
จัดเก็บมูลฝอยเพื่อรอการขนยายโดย
มัดปากถุงใหแนนมิดชิด 
- คนงานประจําหอผูปวยนําถุงมูล
ฝอยวางพักบนรถเข็นเพื่อรอ
กําหนดเวลาการขนยาย 
- สํารวจความเรียบรอยกอนขนยาย 
- นํารถมูลฝอยท่ีมีมูลฝอยเต็มแลวขน
ยาย 
ไปท่ีโรงพักมูลฝอยโดยใชลิฟตตัวท่ี
ติดกับอาคาร 
- นําถุงมูลฝอยออกจากรถเข็น
รวบรวมไวท่ีโรงพักมูลฝอย 
- ลางทําความสะอาดรถเก็บมูลฝอย

 
 
 

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

1) กําเนดิ/แยกประเภทมูลฝอย 2) จัดเก็บ/ขนยายมูลฝอยไปไวบริเวณ 
ท่ีพักมูลฝอยกลาง 

3) ขนยายมูลฝอยออกจาก 
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 

 
 
 
 
หมายเหตุ การขนยายมูลฝอยใหใชลิฟตตัวท่ีติดกับอาคาร  (หามใชลิฟตตัวอ่ืนเด็ดขาด) 

             1 2เวลาขนยายขยะ วันละ  3  รอบ  ดังนี ้   
  รอบเชา     09.00 - 09.30 น. 
                                รอบบาย    14.30 - 15.00 น. 
  รอบเย็น     17.00 - 18.00 น. 
   
 
 

 15 



1 3เสนทางการขนยายมูลฝอยไปยังโรงพักขยะของโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 
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ประตูโรงพัก 

อาคาร 5 

 

มูลฝอยรีไซเคิล 

ซักฟอก หองน่ึง พัสดุ 

อาคารอํานวยการ 

 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 

 

อาคาร 4 

ทา
งไ
ปโ

รง
อา
หา

ร 

โรงอาหาร 

อาคาร 
EMS 

 ทั่วไป ทั่วไป  

ติดเช้ือ 

 
 
 

 
 



วิธีการจัดเก็บมูลฝอยของหนวยงานในโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 
 
1.การคัดแยก 

เจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานในโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี เม่ือมีการผลิตของเสียท่ีเกิดจากการปฏิบัติงาน  ณ 
หนวยงานใดๆในโรงพยาบาลและของเสียนั้นไมสามารถใชประโยชนไดอีกแลวกับงานนั้นๆ จําเปนตองท้ิง
จะตองปฏิบัติในการแยกท้ิงมูลฝอยตามประเภทออกเปน 4  ประเภท  คือ 

 มูลฝอยติดเช้ือ 
 มูลฝอยอันตราย 
 มูลฝอยรีไซเคิล 
 มูลฝอยท่ัวไป 

เจาหนาท่ี  จะตองท้ิงมูลฝอยลงในภาชนะท่ีมีฝาปดมิดชิดท่ีหนวยงานไดจัดเตรียมไวอยางถูกตองตาม
ประเภทมูลฝอย 

  

                 
 
 
2. สวมเคร่ืองปองกันรางกายกอนเก็บรวบรวมมูลฝอย 
คนงานตองสวมเคร่ืองปองกันรางกายกอนเก็บรวบรวมมูลฝอย   คือ   

  สวมถุงมือยางชนิดหนา   
 ผาปดปากและปดจมูก  
 อุปกรณอ่ืนๆตามความเหมาะสม เชน เอ๊ียมพลาสติกปองกันการกระเด็น  รองเทาบูทในกรณีท่ี
ตองการปองกันของตกหลนใสเทา  หรือเขาในพื้นท่ีมีความเปยกช้ืน 
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3.เก็บรวบรวมมูลฝอยโดยมัดปากถุงดวยเชือกฟางเมื่อบรรจุมูลฝอยได 3 ใน 4 ของถุง 
คนงานตองเก็บรวบรวมมูลฝอยเม่ือบรรจุมูลฝอยไมเกินสามในส่ีของความจุของภาชนะสําหรับบรรจุมูล
ฝอย และมัดถุงดวยเชือกฟางเพื่อปองกันการหกหลนของมูลฝอย   
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4.ติดสติกเกอรท่ีถุงมูลฝอยเพือ่แยกประเภทมูลฝอยและระบุชื่อหนวยงาน 
คนงานตองติดสติกเกอรท่ีถุงมูลฝอยทุกถุง เพื่อบอกประเภทมูลฝอยและระบุช่ือหนวยงานท่ีเปนแหลงผลิต
มูลฝอย 
 
 

             
 
 
5.ขนยายมูลฝอยออกจากหนวยงานตามเสนทางท่ีกําหนด 
คนงานตองขนยายมูลฝอยจากหนวยงานไปยังโรงพักมูลฝอย โดยตองปฏิบัติตาม  เวลา  และเสนทางขนยาย
มูลฝอย  ดังนี้ 
:  เวลาขนยายมูลฝอย 

       รอบเชา                เวลา     09.00 -  09.30  น.  
       รอบกลางวัน       เวลา     14.30  -   15.00  น.  
       รอบเย็น               เวลา     17.00  -  18.00  น. 

:  เสนทางขนยายมูลฝอย 
 อาคาร  4  ใชเสนทาง  (หามใชเสนทางท่ีผานโภชนาการ  พัสดุ และ หองนึ่ง)  ลงลิฟตแลวเดินตรง
จากอาคาร4  มาท่ี  อาคาร  5  เล้ียวแลวขวาตรงไปซักฟอก จากนั้นจึ่งลงทางลาดไปท้ิงมูลฝอย 

 อาคาร  5  ใชเสนทาง   ลงลิฟต  แลวเล้ียวซายตรงไปซักฟอก  แลงลงทางลาดไปท้ิงมูลฝอย 
 หองคลอด  ใชเสนทางรวมกับอาคาร  4 
 หองผาตัด  ใชเสนทางรวมกับอาคาร  5  ขนมูลฝอย 
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6.ชั่งน้ําหนักพรอมบันทึกขอมูลมูลฝอยแตละประเภทที่โรงพักมูลฝอย 
 คนงานประจําหนวยงานตองช่ังน้ําหนักมูลฝอยทุกถุง(ยกเวนมูลฝอยติดเช้ือเหลวท่ีอยูในถุงsuction
ใหประเมินปริมาณมูลฝอยเหลวติดเช้ือพรอมบันทึกขอมูลไวท่ีหนวยงานและรายงานไปยังกลุม
ภารกิจบริการวิชาการ)และวางลงในท่ีจัดวางและบันทึกขอมูลน้ําหนักมูลฝอยทุกคร้ังท่ีมีการท้ิงถุง
มูลฝอย  โดยแยกตามประเภทของมูลฝอย 

 
 

 
 
 

  คนงานประจําโรงพักมูลฝอย  รวบรวมขอมูลจากการชั่งน้ําหนักของคนงานประจําหนวยงานทุก
วัน  พรอมท้ังรายงานผลการบันทึกขอมูลมูลฝอยประจําวัน/สัปดาห  ตอหัวหนาฝายบริหาร 

  คนงานประจําโรงพักมูลฝอย  รายงานปญหาอุปสรรค  หรืออุบัติการณการดําเนินงานเร่ือง  มูลฝอย  
บริเวณโรงพักมูลฝอยตอหัวหนาฝายบริหาร  

 
7.วางถุงมูลฝอยลงในที่จัดวาง  ณ  บริเวณโรงพักมูลฝอย 

 คนงานประจําหนวยงาน  วางถุงมูลฝอยลงในท่ีจัดวางบริเวณโรงพักมูลฝอย  โดยคนงานจะวางถุง
จากบริเวณดานบนของโรงพักมูลฝอย  หากท่ีจัดวางมีมูลฝอยเต็ม 

  ไมสามารถวางถุงไดอีก  ใหคนงานวางถุงมูลฝอยบริเวณขอบโรงพักมูลฝอยดานบน  ไมท้ิงลงบนพ้ืน
โรงพักมูลฝอยดานลางอยางเด็ดขาด 
8.ลางทําความสะอาดรถเข็นมูลฝอย 

 คนงานประจําหนวยงานตองลางลอรถทุกคร้ังกอน 
   นํารถเข็นมูลฝอยกลับเขาสูเสนทางโรงพยาบาล  และพิจารณาลางตัวรถเม่ือสกปรก  และถอดถุงมือและ
พลาสติกกันเปอนออกหลังจากลางรถเข็นมูลฝอย 
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9.ดูแลถุงมูลฝอยใหอยูในสภาพเรียบรอยไมใหถุงฉีกขาด 

 คนงานประจําโรงพักมูลฝอยดูแลถุงมูลฝอยใหอยูในสภาพเรียบรอย  มีเชือกมัดปากถุงมูลฝอยไม
หกหลน  หรือปองกันการฉีกทําลายถุงมูลฝอยจากบุคคลภายในและภายนอกโรงพยาบาลอยาง
เด็ดขาด 

 

 
 
10.กําจัดถุงมูลฝอยทุกประเภทไมใหตกคางและทําความสะอาดโรงพักมูลฝอย 
คนงานประจําโรงพักขยะดูแลเม่ือมีถุงมูลฝอยบรรจุในภาชนะรองรับมูลฝอย 

 กําจัดถุงมูลฝอยทุกประเภทไมใหตกคางและทําความสะอาดโรงพักมูลฝอยทุกคร้ังท่ีมีการกําจัดมูล
ฝอยโดยรถกําจัดมูลฝอยของ กทม. 
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1 6เอกสารอางอิง 

- การจัดการมูลฝอยติดเช้ือ  กรุงเทพมหานคร : 2545 
- โรงพยาบาลรามาธิบดี, คูมือการดําเนินการเกี่ยวกับขยะ : 2545 
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ภาคผนวก 

 

 



 
ตัวอยางชนิดของมูลฝอยและอุปกรณที่ใช 

มูลฝอยรีไซเคิล         
(ยังใชได) 

มูลฝอย 
ติดเชื้อ 

ของมีคม มูลฝอยที่
ตองใส 

มูลฝอย
อันตราย 

มูลฝอยทั่วไป      
ไมมีคม หมายเหตุ ประเภท ขนาดเล็ก  

  ถุงแดง กลองแดง กลองแข็ง ถุงสีดํา/สีเทา ถุงดํา ถุงดําหรือถุงใส    

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                 
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ประเภท 
มูลฝอย    
ติดเชื้อ 

ของมีคม 
ขนาดเล็ก 

มูลฝอยที่
ตองใส 

มูลฝอย
อันตราย 

มูลฝอยทั่วไป  
ไมมีคม 

มูลฝอยรีไซเคิล          
(ยังใชได) หมายเหตุ 

  ถุงแดง กลองแดง กลองแข็ง  สีเทา ถุงดํา ถุงดํา 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                 



มูลฝอย    
ติดเชื้อ 

ของมีคม      
ขนาดเล็ก 

มูลฝอย       
ที่ตองใส 

มูลฝอย
อันตราย 

มูลฝอยทั่วไป     
ไมมีคม 

มูลฝอยรีไซเคิล     
ประเภท (ยังใชได) หมายเหตุ 

  ถุงแดง กลองแดง กลองแข็ง  สีเทา ถุงดํา ถุงดํา 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 ของมีคม          
ขนาดเล็ก 

มูลฝอยที่
ตองใส 

มูลฝอย
อันตราย 

มูลฝอยทั่วไป 
ไมมีคม 

มูลฝอยรีไซเคิล 
ติดเชื้อ (ยังใชได) ประเภท หมายเหตุ 

  ถุงแดง กลองแดง กลองแข็ง  สีเทา ถุงดํา ถุงดํา 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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ประเภท 
มูลฝอย
ติดเชื้อ 

ของมีคม          
ขนาดเล็ก 

มูลฝอย       
ที่ตองใส 

มูลฝอย 
อันตราย 

มูลฝอยทั่วไป 
ไมมีคม 

มูลฝอยรีไซเคิล          
(ยังใชได) หมายเหตุ 

  ถุงแดง กลองแดง กลองแข็ง  สีเทา ถุงดํา ถุงดํา กลองแข็ง   

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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ประเภท 
มูลฝอย    
ติดเชื้อ 

ของมีคม      
ขนาดเล็ก 

มูลฝอยที่
ตองใส 

มูลฝอย
อันตราย 

มูลฝอยทั่วไป 
ไมมีคม 

มูลฝอยรีไซเคิล          
(ยังใชได) หมายเหตุ 

  ถุงแดง กลองแดง กลองแข็ง  สีเทา ถุงดํา ถุงใส กลองแข็ง   

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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