
การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในงานรักษาความสะอาดโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
คณะกรรมการควบคุมการติดเชื้อ ร่วมกับ คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างทําความสะอาด ปี ๒๕๕๕



ทํางานอยู่กับกิจกรรมที่มีความสกปรก
 เป็นของเสียที่มีเชื้อโรคปนเปื้อนทําไง .. ไม่ให้ตนเองติดเชื้อ เสียสุขภาพและไม่ทําให้เชื้อแพร่กระจายไปสู่บุคคลอื่น และสิ่งแวดล้อม



ขยะมูลฝอยการจัดการของเสีย



การเก็บรวบรวมมูลฝอยในโรงพยาบาล



มูลฝอย สีถุงบรรจุ
 ติดเชื้อ อะไรก็ตามที่เปื้อน เลือด / สิ่งคัดหลั่ง
 อันตราย อะไรก็ตามที่ปนเปื้อน สารเคมี
 มีมูลค่า อะไรก็ตามที่พัสดุ กําหนดว่า ขายได้
 ทั่วไป อะไรก็ตามที่ไม่ใช่ 3 ข้อ ข้างต้น

ถุงสีแดงถุงสีเทาถุงใส ไม่มีสีถุงสีดํา
โรงพยาบาลนพรัตน ฯ แบ่งประเภทการจัดการมูลฝอย และผ้าเปื้อน ดังนี้การแยกทิ้ง .. มูลฝอย



การแต่งกายในขณะปฏิบัติงานขณะเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย 
    สวมอุปกรณ์ป้องกันร่างกาย  เพื่อปกป้องเสื้อผ้าที่สวมอยู่ ไม่ให้สกปรกเปรอะเปื้อน
ก) ถุงมือยางหนา
ข) ผ้าปิดปาก-จมูก
ค) เอี๊ยม  พลาสติกแบบเต็มตัว 
     ชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง
ง) รองเท้าบูท



    หากผมยาว ต้องรวบผม แล้วสวมหมวกคลุมผม  เพื่อป้องกันไม่ให้สกปรกเปรอะเปื้อน
การแต่งกายในขณะปฏิบัติงาน



ดึงปากถุงขึ้นมาจากถังการเก็บรวบรวมถุงขยะมูลฝอย
รวบมัด ปากถุงทันที ด้วยเชือกฟางให้แน่น



การเก็บรวบรวม .. มูลฝอย
2. จัดเตรียมเชือกฟาง สําหรับมัดปากถุง เมื่อ
      - มีมูลฝอยบรรจุประมาณ 3 ใน 4 ของถุง 

• ต้องเปลี่ยนถุงใหม่ทันทีไม่รอให้ล้น 

• ยังไม่ถึง 3 ใน 4 ยังไม่ต้องเก็บ
      - ถึงกําหนดการเก็บรวบรวม



3. หากถุงมูลฝอย  มีปริมาณมูลฝอยไม่มาก  ห้ามนํา
มูลฝอยมาเทรวมกันในถุงเดียวโดยเด็ดขาด !! 
เนื่องจากการปฏิบัติเช่นนี้  จะเป็นการแพร่กระจาย
เชื้อสู่บุคคลอืน่ และสิ่งแวดล้อม 

การเก็บรวบรวม .. มูลฝอย



4. นํา Sticker มาเขียนชื่อหน่วยงาน แล้วแปะติดไว้
กับทุกถุง !!  ให้เห็นได้อย่างชัดเจน ทั้งถุงดําและถุง
แดง  เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ที่เรือนพักมูลฝอย 
ตรวจสอบไดส้ะดวก

การเก็บรวบรวม .. มูลฝอย



5. ไม่อุ้มก้นถุง แต่ใช้วิธีหิ้วคอถุงแทน
6. เมื่อมีการเปลี่ยนถุงใหม่ ถุงมูลฝอยที่ผูกเชือก

แล้ว  ต้องใส่ลงใน ถังทันที โดยเฉพาะ
 นอกหน่วยงาน เช่น ทางเดิน, ห้องประชุม 

และอื่นๆ

การเก็บรวบรวม .. มูลฝอย



7. ต้องไม่วางกอง หรือทิ้งถุง ไว้ที่พื้นอาคาร ไม่
ว่ากรณีใด ๆ  โดยเฉพาะหน้าห้องน้ําทุกห้อง
• ห้องน้ําอาคารต่าง ๆ 
• ทางเดินเชื่อมระหว่างอาคาร

การเก็บรวบรวม .. มูลฝอย



การเก็บรวบรวมมูลฝอย

ไม่วางถุงทิ้งไว้ที่พื้น โดยไม่มัดปิดปาก เป็นการแพร่กระจายเชื้อ

ยกถุงออกจากถัง  ใส่ลงในรถเข็น 





ติดเชื้อ



8. เมื่อสิ้นภารกิจ ต้องถอดอุปกรณ์ป้องกันร่างกาย  
ทิ้งลงในถุงแดงเท่านั้น !!

• เอี๊ยมพลาสติก → ทิ้งถุงแดง เท่านั้น !!
• ผ้าปิดปาก-จมูก,หมวก → ทิ้งถุงแดง เท่านั้น !!

9. ล้างมือทันที หลังถอดถุงมือทุกครั้ง !!

การเก็บรวบรวม .. มูลฝอย



การขน – เคลื่อนย้าย .. มูลฝอย 

 มูลฝอยที่จะขน-เคลื่อนย้ายออกนอกหน่วยงาน ต้องบรรจุอยู่ในภาชนะที่ มีความมิดชิด เท่านั้น !!



ใช้ขนเคลื่อนย้ายมูลฝอยไม่ได้
 เนื่องจากไม่มิดชิด แพร่กระจายเชื้อ



การแต่งกายในขณะปฏิบัติงานเมื่อเข็นถังมูลฝอยออกนอก หน่วยงาน ไปที่เรือนพักมูล
ฝอย หลังโรงพยาบาล
 ไม่สวมถุงมือ พกติดตัวไป
 ไม่สวมเอี๊ยม



    หากผมยาว ต้องรวบผม แล้วสวม หมวก  เพื่อป้องกันไม่ให้สกปรกเปรอะเปื้อน
การแต่งกายในขณะปฏิบัติงาน



 จะทําการขน – เคลื่อนย้ายมูลฝอย ออกนอกหน่วยงาน 
จะกระทําไดต้ามกําหนดเวลา โดยไม่อนุญาตให้กระทําก่อนเวลา  หรือเกินจากเวลา ที่กําหนด   ดังนี้
 เช้า          เริ่มตั้งแต่ 09.00 น. – 09.30 น.
 กลางวัน เริ่มตั้งแต่  14.30 น. – 15.00 น.
 เย็น  เริ่มตั้งแต่  17.00 น. – 18.00 น.

การขน – เคลื่อนย้าย .. มูลฝอย 

จะเกิดความเสี่ยง ที่ของเสียจะสกปรก-ปนเปื้อนสิ่งแวดล้อม



4. เมื่อมาถึงเรือนพัก ต้องชั่งน้ําหนัก ถุงมูลฝอย  แยกตามประเภท ที่โรงพยาบาลกําหนด
การขน – เคลื่อนย้าย .. มูลฝอย 



5. เมื่อทิ้งมูลฝอยเสร็จแล้ว
– ต้องถอดถุงมือ และเอี๊ยม ทิ้งในถังแดง ที่โรงพยาบาลจัดแยกไว้ให้ทิ้งอุปกรณ์ป้องกันร่างกาย
– ล้างมือ



6. รถขนมูลฝอยที่เข้ามาถึงเรือนพัก ต้องปฏิบัติ ดังนี้
 ฉีดล้างทําความสะอาดล้อรถ 1 ครั้ง/วัน โดยเฉพาะเมื่อเข็นผ่านคราบสกปรก
 ล้างตัวรถ เมื่อปรากฏว่ามีคราบสกปรกเปรอะเปื้อน

การขน – เคลื่อนย้าย .. มูลฝอย 



การทําความสะอาด
อาคารสถานที่ และอุปกรณ์ เครื่องมือ



พื้นอาคารการทําความสะอาด



การทําความสะอาด ; พื้นอาคารกวาดฝุ่น ด้วยไม้ (ผ้า) ดันฝุ่น



การทําความสะอาด ; พื้นอาคารเมื่อดันฝุ่นมารวมกัน แล้วกวาดเข้าที่ตักผง



การทําความสะอาด ; พื้นอาคารหลังการดันฝุ่นแล้ว  ถูพื้นอาคารด้วยน้ําสะอาด



การทําความสะอาด อาคารสถานที่ และอุปกรณ์เครื่องมือ
1. ใช้ไม้ดันฝุ่น หรือถูเปียก  แทนการกวาดด้วยไม้กวาด
2. ถูพื้นอาคารโดยใช้น้ําสะอาด ผสมน้ํายาถูพื้น หรือผงซักฟอก
3. แยกผ้าที่ใช้เช็ดถูทําความสะอาดพื้นอาคาร  ต่างหากจากผ้าเช็ดถูทําความสะอาดอื่น ๆ เช่น ราวบันได ระเบียงอาคาร ม้าหิน เป็นต้น



วิธีการผสม การบูรสําหรับถูพื้นการบูร 2   ช้อนโต๊ะ น้ําสะอาด 2   แกลลอน

การทําความสะอาด ; พื้นอาคารการใช้การบูรเครื่องหอม สําหรับปรับปรุงกลิ่น
ระดับน้ํา 2 แกลลอน



การทําความสะอาด อาคารสถานที่ และอุปกรณ์เครื่องมือ
4. กรณีมี เลือด / อุจจาระ / ปัสสาวะ / อาเจียน หกเปื้อน
      - ใช้กระดาษเช็ด และซับ ออกให้หมดก่อน
      - ทิ้งกระดาษเหล่านั้นลงใน ถุงแดง !!
      - เช็ดถูพื้น ตามปกติด้วยน้ําผงซักฟอก 



การทําความสะอาด อาคารสถานที่ และอุปกรณ์เครื่องมือ
4. กรณีมี เลือด / อุจจาระ / ปัสสาวะ / อาเจียน หกเปื้อน
     - นํา Alcohol มาเช็ดซ้ําได้ หากเป็นบริเวณที่ จนท หรือผู้ป่วย
       สัมผัสบ่อยๆ เช่น เตียง เก้าอี้ หรือโต๊ะ 
     - ยกเว้นพื้นอาคาร ที่ไม่ต้องเช็ดด้วย Alcohol
      - ผ้าที่ใช้ถู ให้นําไปซักทําความสะอาด (สวมถุงมือ) ผึ่งให้แห้ง

- ต่อ -



การทําความสะอาด อาคารสถานที่ และอุปกรณ์เครื่องมือ
5. หากมีเข็ม-ของมีคม / เศษแก้วตกแตกปนอยู่ด้วย
      - ต้องใช้ปากคีบ  ห้าม !! ใช้มือหยิบเด็ดขาด
     - ทิ้งเข็ม / ของมีคม / เศษแก้วใน sharp collector   

       เท่านั้น !! ห้ามทิ้งในถุงพลาสติก  เด็ดขาด



การทําความสะอาด สถานที่ส่วนกลาง หลังขนย้ายขยะมูลฝอย
6. Lift ทําความสะอาดทันที หรือ ภายใน 15 นาที หลังการขนย้ายขยะมูลฝอย-ผ้าเปื้อน และมีกําหนดเวลา

– เช้า ทําความสะอาด Lift ไม่เกินเวลา 9.45 น.

– บ่าย ทําความสะอาด Lift ไม่เกินเวลา 15.15 น.

– เย็น ทําความสะอาด Lift ไม่เกินเวลา 18.15 น.



การทําความสะอาด อาคารสถานที่ และอุปกรณ์เครื่องมือ
7. ถุงปัสสาวะ
      - ต้องเทน้ําปัสสาวะทิ้งลงชักโครก ก่อนทิ้งถังขยะ
      - นําถุงที่ไม่มีน้ําปัสสาวะแล้ว ทิ้งลงใน ถุงแดง



8. ถุงใส่เสมหะ (ฝาสีน้ําเงิน)

     - ปิดอัดฝาจุกของถุง ทุกฝาให้แน่น  ก่อน !! การถอด
       ออกจากเครื่อง
     - เก็บรวบรวม ไว้ในถุงแดง ที่แยกไว้ตา่งหาก !!

     - นําไปทิ้งใส่ถัง ที่โรงพยาบาลกําหนดไว้ให้เป็นจุดทิ้ง       
       (หน้าประตูทางเข้า งานบําบัดน้ําเสีย)

การทําความสะอาด อาคารสถานที่ และอุปกรณ์เครื่องมือ



การทําความสะอาด อาคารสถานที่ และอุปกรณ์เครื่องมือ
9. กระป๋องทิ้งเข็ม / มีด
      - เก็บรวบรวม ไว้ในถุงแดง ที่แยกไว้ 
        ต่างหาก !!



การทําความสะอาด อาคารสถานที่ และอุปกรณ์เครื่องมือ
10. แยกพื้นที่ของสะอาด ให้ห่างจากของที่มีความปนเปื้อน
      - ถังน้ําดื่ม ไม่ควรอยู่ใกล้ชิดกับถังขยะ !!



โรงพยาบาล ต้องการอะไร .. จากงานรักษาความสะอาด 

 บริษัทมีวัสดุอุปกรณ์ และน้ํายาทําความสะอาด ให้พนักงานใช้ในงานรักษาความสะอาดอย่างเพียงพอ
 สถานที่ อุปกรณ์ / เครื่องมือ พื้นอาคาร ห้องน้ํา = ไม่มีฝุ่น / คราบเปรอะเปื้อน / กลิ่นไม่พึงประสงค์
 พนักงานมีอนามัยส่วนบุคคลที่ดี ล้างมือ และรักษาความสะอาดของเสื้อผ้า, ผม (รวบถ้ายาว) และเล็บมือ



การจัดการผ้าเปื้อน



การจัดการ .. ผ้าเปื้อนมีขั้นตอนปฏิบัติ 3 ขั้นตอน
1. การแยกทิ้ง
2. การเก็บรวบรวม
3. การขน - เคลื่อนย้าย



ผ้าเปื้อน ถุงบรรจุ

• เปื้อนมาก
• เปื้อนน้อย • บรรจุในถุงผ้า ต้องรองด้านใน ด้วยถุงพลาสติก

• บรรจุในถุงผ้า

โรงพยาบาลนพรัตน ฯ แบ่งประเภทการจัดการมูลฝอย และผ้าเปื้อน ดังนี้การแยกทิ้ง.. ผ้าเปื้อน
โรงพยาบาล  กําหนดมาตรการให้ถือปฏิบัติ 
1. ผ้าที่ใช้กับผู้ป่วยแล้วทุกชิ้น ปนเปื้อนเชื้อจุลชีพ
2. ถุงผ้าเปื้อนมาก  ต้องนําถุงพลาสติกรองด้านใน เพื่อป้องกันการรั่วซึม
3. ห้าม !! .. ไม่ให้นํา ถุงแดง มาใช้ใส่ “ผ้าเปื้อน” เด็ดขาด !!



เปื้อนไม่มาก ก็คือ เปื้อนน้อยนะคะ



โรงพยาบาลมีการแยกทิ้ง-จัดการผ้าเปื้อน ดังนี้การแยกทิ้ง.. ผ้าเปื้อน
1. ทุกถังต้องมีฝาปิด
2. เมื่อต้องมีการเปลี่ยนผ้าให้ผู้ป่วย ต้องเข็นถังผ้าเปื้อนไปรองรับผ้าที่ เตียงผู้ป่วย  โดยเฉพาะงานหอผู้ป่วยใน



โรงพยาบาลมีการแยกทิ้ง-จัดการผ้าเปื้อน ดังนี้การแยกทิ้ง.. ผ้าเปื้อน
3. ต้องไม่ทิ้งหรือวางผ้าที่ผู้ป่วยใช้แล้วไว้ที่พื้นอาคาร



โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี การแยกทิ้ง-จัดการผ้าเปื้อน ดังนี้การแยกทิ้ง.. ผ้าเปื้อน
4. ผ้าเปื้อนมาก (เลือด, อุจจาระ, อาเจียน)

    บรรจุถุงพลาสติกได้ทุกชนิด 

    ห้าม !! ใช้ถุงสีแดง 



การเก็บรวบรวม .. ผ้าเปื้อน
1. สวมอุปกรณ์ป้องกันร่างกาย  เช่นเดียวกับขณะจัดการมูลฝอย
      - ถุงมือยางหนา ขณะสวมต้องระมัดระวัง และมีข้อห้าม คือ  

o ห้ามจับ–สัมผัสลูกบิด ประตู/หน้าต่าง ผ้าม่านและอุปกรณ์อื่น ๆ
o ห้ามรับโทรศัพท์  ทั้งที่ยังสวมถุงมืออยู่ 

      - เอี๊ยมพลาสติก
      - บูท  (อาจสวม Mask, หมวก หรือไม่ก็ได้)



การเก็บรวบรวม .. ผ้าเปื้อน
1. สวมอุปกรณ์ป้องกันร่างกาย  แบบเดียวกับจัดการมูลฝอย – ต่อ -

      - ถุงมือยางหนา  ขณะสวมต้องระมัดระวัง และมีข้อห้าม
o ห้ามจับสัมผัสลูกบิด ประตู/หน้าต่าง ผ้าม่าน/อุปกรณ์อื่น ๆ
o ห้ามรับโทรศัพท์  ทั้งที่ยังสวมถุงมืออยู่ 

      - เอี๊ยมพลาสติก
      - บูท  (อาจสวม Mask, หมวก หรือไม่ก็ได้)



การเก็บรวบรวม .. ผ้าเปื้อน
2. ไม่อุ้มกองผ้าแนบ (ชิดติด) ลําตัว หรือหนีบรักแร้
 เนื่องจากจะทําให้เชื้อโรคของผู้ป่วย แปดเปื้อนติดเสื้อผ้าของผู้ปฏิบัติงาน  ซึ่งยังต้องทํางานอยู่ทั้งวัน ซึ่งเป็นการแพร่กระจายเชื้อ

3. ถุงผ้าที่บรรจุผา้เปื้อนเต็มแล้วต้องมัดปากให้แน่น  โดยไม่ให้ผ้าชิ้นใด  หลุดห้อยออกมาอยู่นอกถุง
 ต้องเปลี่ยนถุงใหม่ทันที ไม่รอให้ล้น แม้ยังไม่ถึงรอบเวลาการเก็บ  ก็ต้องเปลี่ยนถุงใหม่ 



4. เมื่อสิ้นภารกิจ ต้องถอดอุปกรณ์ป้องกันร่างกาย  
ทิ้งลงในถุงแดงเท่านั้น !!
• เอี๊ยมพลาสติก → ทิ้งถุงแดง เท่านั้น
• ผ้าปิดปาก-จมูก, หมวก → ทิ้งถุงแดง เท่านั้น

5. ล้างมือทันที หลังถอดถุงมือทุกครั้ง !!

การเก็บรวบรวม .. ผ้าเปื้อน



6. มีอุปกรณ์ป้องกันร่างกายบางอยา่ง สามารถทําความ
สะอาด และนํากลับมาใช้ใหมไ่ด้ ให้ปฏิบัติ ดังนี้

• ถุงมือยางหนา →ล้างทําความสะอาด  ผึ่งแห้ง
• รองเท้าบู๊ท    →ล้างทําความสะอาด  ผึ่งแห้ง

การเก็บรวบรวม .. ผ้าเปื้อน



จะทําการขน - เคลื่อนย้ายผ้าเปื้อน ออกนอกหน่วยงาน จะ
กระทําได้ตามกําหนดเวลาเดียวกับมูลฝอย โดยไม่อนุญาตให้กระทําก่อนเวลา  หรือเกินจากเวลา ที่กําหนด   ดังนี้

• เช้า เริ่มตั้งแต่  09.00 น. – 09.30 น.
• กลางวัน เริ่มตั้งแต่  14.30 น. – 15.00 น.
• เย็น เริ่มตั้งแต่  17.00 น. – 18.00 น.

การขน - เคลื่อนย้าย .. ผ้าเปื้อน 



จะทําการขน – เคลื่อนย้ายผ้าเปื้อน ออกมานอก
หน่วยงานที่อยู่ในอาคาร 4 และ 5 ให้ใช้ลิฟท์ตัว
ที่อยู่ชิดกับหอผู้ป่วยเท่านั้น  

• ไม่อนุญาตให้ใช้ลิฟท์ตัวอื่นๆ ไม่ว่ากรณีใด ๆ

การขน - เคลื่อนย้าย .. ผ้าเปื้อน 



อันตราย 

 แพร่กระจายเชื้อจากการไม่ปกปิด ถุงผ้าเปื้อนให้มิดชิด



อันตราย แพร่กระจายเชื้อ
 จากการขน/เคลื่อนย้าย โดยไม่ปกปิด ถุงผ้าเปื้อนให้มิดชิด
 และใช้ “ถุงแดง-บรรจุผ้าใช้แล้ว”



อันตราย แพร่กระจายเชื้อ
 จากการขน/เคลื่อนย้าย โดยไม่ปกปิด ให้มิดชิด
 และใช้ “ถุงแดง-บรรจุผ้าใช้แล้ว”



อันตราย แพร่กระจายเชื้อ
 จากการไม่ได้ถอด  “ถุงมือสําหรับตรวจ”



อันตราย เสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อ
 บุคลากรจะระวัง “เฉพาะผ้าที่ใส่ถุงแดง”อันตราย  เป็นการแพร่กระจายเชื้อ
 จากการไม่ได้ถอด  “ถุงมือสําหรับตรวจ”



อันตราย แพร่กระจายเชื้อ
 จากการไม่ได้ถอด  “ถุงมือสําหรับตรวจ”

อันตราย เสี่ยงต่อการปนเปื้อนเชื้อ
 จากการไม่ปกปิด ผ้าสะอาดที่รับมาจากงานซักฟอก



อันตราย แพร่กระจายเชื้อ
 จากการขน/เคลื่อนย้าย โดยไม่ปกปิด ให้มิดชิด
 และปนเปื้อน รถปฏิบัติการพยาบาล



อันตราย แพร่กระจายเชื้อ
 จากการวางผ้าผู้ป่วย (มีเชื้อจุลชีพ) กองกับพื้นอาคาร 



ใบรับรอง

               จะออกให้โดยรองกลุ่มภารกิจบริการวิชาการ หลังจากผ่าน
การสุ่มตรวจสอบการปฏิบัติงานแล้ว  1  เดือน

1. ได้รับการอบรม เรื่อง การรักษาความสะอาดใน ร.พ.นพรัตนราชธานี
 การเก็บรวบรวมมูล, การขนส่ง / เคลื่อนย้ายมลูฝอย และผ้าเปื้อน
 การรักษาความสะอาดในอาคารสถานที ่ที่มผีู้ป่วยพักรักษาตัว
 การป้องกันการติดเชื้อ และแพร่กระจายเชื้อในขณะปฏิบัติงาน

2. ได้ผ่านทดสอบการฝึกปฏิบัติงานรักษาความสะอาดในโรงพยาบาล
3. ใช้ได้นาน 3 ปี



Thank you for your attention


