คณะผู้จดั ทา
แนวทางการจัดการมูลฝอย และของเสี ยอันตราย
โรงพยาบาลเจ้ าพระยาอภัยภูเบศร พ.ศ.2561
ที่ปรึกษา
นายแพทย์ นาพล แดนพิพฒั น์

รักษาการในตาแหน่งผูอ้ านวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

นายแพทย์ พนม สุ ทธิรัตน์

รองผูอ้ านวยการฝ่ ายการแพทย์ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

แพทย์หญิง นิภาภรณ์ มณี รัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานจักษุ
ประธานคณะกรรมการการจัดการขยะ ของเสี ย และวัสดุอนั ตราย
นายวิเชียร ระดมสุ ทธิศาล

รองผูอ้ านวยการฝ่ ายการบริ หาร โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
ประธานคณะกรรมการพัฒนามาตรฐานระบบบริ การสุ ขภาพ มาตรฐาน
ด้านการจัดการคุณภาพและความปลอดภัย ด้านอาคาร สิ่ งแวดล้อมและ
เครื่ องมือแพทย์

นายสวัสดิ์ ไชยุชิต

นักวิชาการสาธารณสุ ขชานาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานอนามัย
สิ่ งแวดล้อม สานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดปราจีนบุรี

ผู้เรียบเรียง
แพทย์หญิง ชีวรัตน์ ปราสาร

นายแพทย์ชานาญการ สาขาอาชีวเวชศาสตร์
รองประธานคณะกรรมการการจัดการขยะ ของเสี ย และวัสดุอนั ตราย
รองประธานคณะกรรมการพัฒนามาตรฐานระบบบริ การสุ ขภาพ
มาตรฐานด้านการจัดการคุณภาพและความปลอดภัย ด้านอาคาร
สิ่ งแวดล้อมและเครื่ องมือแพทย์

เภสัชกรหญิง โสภิต บุษยะจารุ เภสัชกรชานาญการ
นางสาว ปราณี ผลมานะ

พยาบาลวิชาชีพชานาญการ

คณะทางาน
คณะกรรมการการจัดการขยะ ของเสี ย และวัสดุอนั ตราย
จัดทารูปเล่มโดย
กลุ่มงานโสตทัศนศึกษาทางการแพทย์โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
แนวทาง การจัดการมูลฝอย และของเสี ยอันตราย โรงพยาบาลเจ้ าพระยาอภัยภูเบศร พ.ศ.2561
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คาปรารภ
การพัฒนาคุณภาพในการบริ หารงานสิ่ งแวดล้อมภายในโรงพยาบาลเป็ นนโยบายที่สาคัญอย่างยิ่ง
เพื่อที่จะทาให้เกิดระบบการจัดการสิ่ งแวดล้อมที่มีประสิ ทธิภาพ เนื่องจากโรงพยาบาลเป็ นสถานพยาบาลที่มี
ผูป้ ่ วยหรื อประชาชนมาใช้บริ การทางการแพทย์จานวนมากในแต่ละวัน ย่อมก่อให้เกิดมูลฝอยประเภทต่าง ๆ
ปริ มาณมาก เป็ นมลพิษที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุ ขภาพของบุคลากรทางการแพทย์และสิ่ งแวดล้อมภายใน
โรงพยาบาล จึงจาเป็ นที่ผปู ้ ฏิบตั ิงานเกี่ยวกับมูลฝอย รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์เองต้องมีความรู ้เกี่ยวกับ
การจัดการมูลฝอย และของเสี ยอันตรายอย่างถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุ ขพ.ศ. 2535 และที่
แก้ไขเพิ่มเติ ม กฎกระทรวงว่าด้วยการกาจัด มูลฝอยติ ดเชื้ อ พ.ศ. 2545 และกฎหมายอื่ น ๆ ที่ เกี่ ยวข้อง
มาตรฐานการดาเนิ นงานเพื่อดูแลสิ่ งแวดล้อมภายใต้โครงการ GREEN & CLEAN Hospital รวมถึง
ดาเนินการตามหลัก 3Rs ทั้งด้านการลด (Reduce) การคัดแยก (Reuse) และการนาขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่
(Recycle)ในระยะยาวย่อมส่ งผลให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานเกี่ยวกับมูลฝอย บุคลากรทางการแพทย์ ผูร้ ับบริ การ รวมถึง
ชุมชนโดยรอบมีสุขภาพดีข้ ึน รวมทั้งเป็ นการสร้างความร่ วมมือและส่ งเสริ มบทบาทของภาคสาธารณสุ ขใน
การรักษาสิ่ งแวดล้อม

(นายแพทย์ นาพล แดนพิพฒั น์)
ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลบางพลี รักษาการในตาแหน่ง
ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
พฤษภาคม 2561
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คานา
การพัฒนาบริ หารงานสิ่ งแวดล้อมในโรงพยาบาล ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการนั้นมีความสาคัญเป็ น
อย่างยิ่ง เนื่ องจากโรงพยาบาลนั้นเป็ นหน่วยงานที่ให้บริ การประชาชน ทั้งด้านการส่ งเสริ มสุ ขภาพ การ
ป้ องกันโรค การรักษา และการฟื้ นฟูสุขภาพ ในแต่ละวันจึงมีกิจกรรมจากผูท้ ี่มาใช้บริ การ รวมทั้งบุคลากรที่
ให้บริ การทางการแพทย์ ก่อให้เกิดมูลฝอยประเภทต่าง ๆปริ มาณมาก เป็ นมลพิษที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
บุคลากรและสิ่ งแวดล้อมภายในโรงพยาบาลทั้งทางตรงและทางอ้อม เป็ นเรื่ องเร่ งด่วนที่ทุกคนต้องร่ วมมือ
ร่ วมใจกันจัดการ โดยการคัดแยกประเภทมูลฝอยแต่ละชนิ ดให้ถูกต้องและนามูลฝอยเหล่านั้นกลับมาใช้
ประโยชน์ให้มากที่สุด อันจะส่ งผลให้ปริ มาณมูลฝอยลดลง แนวทางการจัดการมูลฝอยและของเสี ยอันตราย
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จัดทาเพื่อกาหนดแนวทางในการจัดเก็บ การขนส่ งหรื อการเคลื่อนย้าย
และกาจัดมูลฝอยและของเสี ยอันตรายภายในโรงพยาบาล ทางคณะกรรมการการจัดการขยะ ของเสี ย และ
วัสดุอนั ตรายโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ได้ทบทวนหลักวิชาการและมาตรฐานในการจัดการมูลฝอย
ประเภทต่างๆ ให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กฎกระทรวงว่า
ด้วยการกาจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมาตรฐานการดาเนิ นงานเพื่อ
ดูแลสิ่ งแวดล้อมภายใต้โครงการ GREEN & CLEAN Hospital โดยโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุ ขจะต้องเป็ นโรงพยาบาลที่ เ ป็ นมิ ตรกับสิ่ งแวดล้อม ไม่ส่งผลกระทบต่ อบุคลากรภายใน
โรงพยาบาล ผูม้ าใช้บริ การทางการแพทย์ และชุมชน แนวทางการจัดการมูลฝอยและของเสี ยอันตราย
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรประกอบด้วย แนวทางการคัดแยกและการเก็บรวบรวมมูลฝอยประเภท
ต่างๆ รู ปแบบภาชนะบรรจุมูลฝอย รู ปแบบที่พกั มูลฝอย การเคลื่อนย้ายมูลฝอย และการขนส่ งมูลฝอยหรื อ
ของเสี ยอันตรายไปบาบัดหรื อกาจัด และยังให้ดาเนินการตามหลัก 3Rs ทั้งด้านการลด (Reduce) การคัดแยก
(Reuse) และการนาขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่ (Recycle)
จึงใคร่ ขอให้บุคลากรทุกท่านให้ความร่ วมมือกันดูแลระบบสิ่ งแวดล้อมภายในโรงพยาบาล ให้
ถูกต้องตามหลักวิชาการ และเป็ นไปตามมาตรฐานการดาเนิ นงานเพื่อดูแลสิ่ งแวดล้อมภายใต้โครงการ
GREEN & CLEAN Hospital เพื่อสิ่ งแวดล้อม และเพื่อสุ ขภาพที่ดีของบุคลากรภายในโรงพยาบาลและ ผูม้ า
ใช้บริ การทางการแพทย์
คณะกรรมการการจัดการขยะ ของเสี ย และวัสดุอนั ตราย
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
พฤษภาคม 2561
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แนวทาง การจัดการมูลฝอย และของเสี ยอันตราย
โรงพยาบาลเจ้ าพระยาอภัยภูเบศร พ.ศ.2561
วัตถุประสงค์
แนวทางการจัด การมูลฝอยและของเสี ยอันตราย โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัย ภูเบศร จัดทาเพื่อ
กาหนดแนวทางในการคัดแยก การจัดเก็บ การกาจัดมูลฝอยและของเสี ยอันตรายภายในโรงพยาบาล

ขอบข่ าย
แนวทางปฏิบตั ิน้ ีครอบคลุมถึงทุกกระบวนการของการจัดการมูลฝอยและของเสี ยอันตรายที่เกิดขึ้น
จากทุกหน่วยงานในโรงพยาบาล

ความรับผิดชอบ
1. หัวหน้ าฝ่ ายบริหาร มีหน้าที่รับผิดชอบ
 ดาเนินการจัดการดูแลจุดพักมูลฝอยของโรงพยาบาล
 นิเทศติดตามและสนับสนุนให้พนักงานเก็บขนมูลฝอยปฏิบตั ิหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและ
เป็ นไปตามมาตรฐานการเก็บขนมูลฝอย
 ดูแลพื้นที่การตั้งวางภาชนะรองรับมูลฝอยแนวทางเดินระหว่างอาคาร และสนามดูแลพื้นที่
บริ เวณที่พกั รวมมูลฝอยของโรงพยาบาล
 ประสานงานในการกาจัดมูลฝอยแต่ละประเภท
 ดาเนินการจัดการมูลฝอยรี ไซเคิล
2. หัวหน้ าหน่ วยงาน มีหน้าที่รับผิดชอบ
 นิเทศติดตามการจัดการมูลฝอยและของเสี ยอันตราย ในหน่วยงาน
 กาหนดสถานที่คดั แยกและเก็บขนมูลฝอย รวมทั้งควบคุมดูแลการเบิกจ่ายวัสดุที่เกี่ยวกับ
การเก็บขนมูลฝอย ภายในหน่วยงานให้มีเพียงพอและเหมาะสม
 สนับสนุ นให้เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ ยวข้องภายในหน่ วยงานได้รับการอบรมวิธีปฏิบตั ิงาน ตาม
มาตรการการป้ องกันและควบคุมการแพร่ กระจายของเชื้อโรค
 มีส่วนร่ วมและสนับสนุนการดาเนินการจัดการมูลฝอยรี ไซเคิลของหน่วยงาน
3. เจ้ าหน้ าทีใ่ นหน่ วยงาน มีหน้าที่รับผิดชอบ
 ให้การสนับสนุนและปฏิบตั ิตามแนวทางการจัดการมูลฝอยและของเสี ยอันตรายที่ถูกต้อง
4. พนักงานทาความสะอาด มีหน้าที่รับผิดชอบ
 คัดแยกมูลฝอยโดยการจัดเตรี ยมภาชนะและถุงรองรับมูลฝอยแต่ละประเภท
 ทาการจัดเก็บรวบรวมมูลฝอยรวมทั้งการเคลื่อนย้ายหรื อการนาส่ งไปยังที่พกั รวมมูลฝอย
ของโรงพยาบาล
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5. เจ้ าหน้ าทีด่ ูแลทีพ่ กั รวมมูลฝอย มีหน้าที่รับผิดชอบ
 รวบรวมมูลฝอยและนาไปยังที่พกั รวมมูลฝอยของโรงพยาบาล รวมทั้งเป็ นผูป้ ระสานงาน
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการกาจัดมูลฝอย
6. ICN และอาชีวเวชกรรม มีหน้าที่รับผิดชอบ
 อบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ ยวข้องให้รู้วิธีการคัดแยกมูลฝอยแต่ละประเภทรวมถึงวิธีปฏิบตั ิงาน
ตามมาตรการการป้ องกันและควบคุมการแพร่ กระจายของเชื้อโรค
 นิเทศติดตามการดาเนิ นงานควบคุมคุณภาพระบบการกาจัดมูลฝอยให้เป็ นไปตามแนวทาง
การจัดการมูลฝอย และของเสี ยอันตราย โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร พ.ศ. 2561

การแบ่ งประเภทมูลฝอย
ตามมาตรา 4 แห่ งพระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข พ.ศ. 2535 “มูลฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ
เศษผ้า เศษอาหาร เศษสิ นค้า ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใส่ อาหาร เถ้า มูลสัตว์ หรื อซากสัตว์ รวมตลอดถึงสิ่ งอื่น
ใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์ หรื อที่อื่น และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็ นพิษ
หรื ออันตรายจากชุมชน ตามหมวด 2 แห่ งประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่ อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560
ได้แบ่งประเภทมูลฝอยออกเป็ น มูลฝอยที่ยอ่ ยสลายง่าย มูลฝอยที่ยอ่ ยสลายยาก และมูลฝอยที่ไม่ยอ่ ยสลาย
ซึ่งโรงพยาบาลจึงได้นามาปรับและแบ่งประเภทมูลฝอยออกเป็ น 4 ประเภท ได้แก่ (1) มูลฝอยทัว่ ไป ได้แก่
มูลฝอยทัว่ ไปที่ยอ่ ยสลายได้ มูลฝอยทัว่ ไปที่ยอ่ ยสลายไม่ได้ และมูลฝอยทัว่ ไปมีคม (2) มูลฝอยอันตราย (3)
มูลฝอยติดเชื้อ (4) มูลฝอยรี ไซเคิล โดยระบบการจัดการมูลฝอยโรงพยาบาล ดาเนิ นการตามหลักสุ ขาภิบาล
และข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มีแนวทางดังนี้

1. มูลฝอยทัว่ ไป (General waste)
มูลฝอยทัว่ ไป (General waste) หมายถึง มูลฝอยที่เกิดจากหอพัก
โรงอาหาร บริ เวณสาธารณะและสานักงานโดยเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบตั ิงานใน
โรงพยาบาล และประชาชนผูม้ ารับบริ การซึ่งไม่ปนเปื้ อนสิ่ งปฏิกลู สารคัด
หลัง่ เชื้อโรค หรื อสารเคมีต่างๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการตรวจวินิจฉัย การรักษา
การให้ภูมิคุม้ กันโรค ซึ่งทางโรงพยาบาลยังแบ่งย่อยมูลฝอยทัว่ ไปเป็ น
- มูลฝอยทัว่ ไปที่ยอ่ ยสลายได้ เช่น เศษอาหาร เศษหญ้า และ ใบไม้ เป็ นต้น
- มูลฝอยทัว่ ไปที่ยอ่ ยสลายไม่ได้ เช่น พลาสติก โฟม เป็ นต้น
- มูลฝอยทัว่ ไปมีคม เช่น เศษแก้ว ตะปู เป็ นต้น
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1.1 การคัดแยกมูลฝอยทัว่ ไป คัดแยกมูลฝอยทัว่ ไปออกจากมูลฝอยชนิดอื่น เช่น มูลฝอยอันตราย
มูลฝอยติดเชื้อ และมีการคัดแยกมูลฝอยที่สามารถนากลับมาใช้ใหม่ หรื อมูลฝอยรี ไซเคิล (Recycle waste) ที่
ขายได้เพื่อลดปริ มาณมูลฝอยที่ตอ้ งส่ งไปกาจัดให้นอ้ ยลง คัดแยกมูลฝอยให้กระทา ณ แหล่งกาเนิด ห้ามเก็บ
รวมและนามาแยกภายหลัง
1.2 การเก็บรวบรวมมูลฝอยทั่วไป ตามหมวด 2 แห่ งประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่ อง การจัดการ
มูลฝอย พ.ศ. 2560 ภาชนะรองรับมูลฝอย ต้องมีสีเฉพาะสาหรับรองรับมูลฝอยแต่ละประเภทโดยภาชนะ
รองรับมูลฝอย “สี น้ าเงิน” สาหรับมูลฝอยทัว่ ไป และ“สี เขียว” สาหรับมูลฝอยอินทรี ย ์ ทางโรงพยาบาลจึง
กาหนด จัดภาชนะรองรับ ณ สถานที่ต้ งั วางให้เพียงพอต่อปริ มาณมูลฝอย และมีการกาหนดที่ต้ งั วางภาชนะ
รองรับมูลฝอยทัว่ ไปที่ชดั เจน โดยภาชนะรองรับมูลฝอยทัว่ ไปควรมีลกั ษณะดังนี้
1) ภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปย่ อยสลายได้ (มูลฝอยอินทรีย์) เป็ น “สี เขียว” ภาชนะรองรับมูลฝอย
ทั่วไปที่ย่อยสลายไม่ ได้ เป็ น “สี น้าเงิน” ต้องทาด้วยวัสดุที่แข็งแรงป้ องกันการรั่วซึ ม ไม่เป็ นสนิ ม ทาความ
สะอาดง่าย มีฝาปิ ดมิดชิดป้ องกันแมลงวันและสัตว์พาหะนาโรค ขนาดของภาชนะสามารถรองรับปริ มาณ
มูลฝอยได้อย่างเพียงพอ เคลื่อนย้ายได้สะดวก และง่ายต่อการถ่ายหรื อเทมูลฝอย
2) ถุงบรรจุมูลฝอยทั่วไปย่ อยสลายได้ (มูลฝอยอินทรีย์) เป็ นถุงพลาสติก “สี เขียว” ถุงบรรจุมูลฝอย
ทั่วไปทีย่ ่ อยสลายไม่ ได้ เป็ นถุงพลาสติก “สี นา้ เงิน” ซึ่งถุงบรรจุตอ้ งมีความเหนียว ทนทาน ไม่ฉีกขาดง่าย ใช้
วางรองด้านในของถังรองรับมูลฝอย เพื่อป้ องกันการหกเลอะ สะดวกในการรวบรวม เก็บขนมูลฝอย และ
การทาความสะอาดถังรองรับมูลฝอย
*หมายเหตุ หากไม่สามารถจัดหาถุงบรรจุมูลฝอยตามที่กาหนดได้ อาจบรรจุถุงพลาสติกสี ดาแล้ว
นาไปใส่ ภาชนะรองรับมูลฝอยทัว่ ไป ตามประเภทตามที่กฎหมายกาหนด ซึ่ งภาชนะรองรับมูลฝอยทัว่ ไป
ย่อยสลายได้ (มูลฝอยอินทรี ย)์ เป็ น “สี เขียว” ภาชนะรองรับมูลฝอยทัว่ ไปที่ยอ่ ยสลายไม่ได้ เป็ น “สี น้ าเงิน”
หรื ออาจกาหนดข้อความหรื อสัญลักษณ์อื่นซึ่ งแสดงถึงมูลฝอยประเภทนั้นไว้อย่างชัดแจ้งที่ภาชนะรองรับ
มูลฝอยแทน
3) ที่พกั รวมมูลฝอยทัว่ ไป เป็ นสถานที่ที่จดั เตรี ยมไว้สาหรับรวบรวมมูลฝอย จากจุดต่างๆ ภายใน
โรงพยาบาลเพื่อพักรอการนาไปกาจัดโดยที่พกั รวมมูลฝอยมีลกั ษณะดังนี้
(1) ตั้งอยูน่ อกอาคารแยกเป็ นสัดส่ วนจากบริ เวณสถานที่ให้บริ การของโรงพยาบาล
(2) ควรมีขนาดความกว้างพอที่จะเก็บรวบรวมมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั้งหมดได้ อย่างน้อย 2 วัน
จนถึงกาหนดการขนไปกาจัด
(3) พื้น เรี ยบ และมีระบบการระบายน้ าเสี ยเข้าสู่ระบบบาบัดน้ าเสี ยของโรงพยาบาล
(4) มีหลังคาถาวรช่องใต้หลังคา มีมุง้ ลวด ป้ องกันสัตว์และแมลงพาหะนาโรคเข้าไป
(5) มีลกั ษะโปร่ ง ไม่อบั ชื้น หรื ออุณหภูมิสูงจนเกินไป พื้นควรยกสู งจากบริ เวณใกล้เคียง
เพื่อป้ องกันน้ าท่วมขัง
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(6) ประตูมีขนาดกว้างพอที่รถเข็น บรรจุมูลฝอยจะเข้าไปได้ เพื่อสะดวกต่อการปฏิบตั ิงาน
และควรมีพ้นื ที่สาหรับล้างรถเข็นบรรจุมูลฝอยได้
(7) เมื่อปฏิบตั ิงานเสร็ จปิ ดล็อคกุญแจทุกครั้ง เพื่อไม่ให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดการที่
มูลฝอยเข้าไปได้
(8) มีขอ้ ความเป็ นคาเตือน ที่มีขนาดสามารถเห็นได้ชดั เจนว่า "ที่พกั รวมมูลฝอย" ไว้บริ เวณ
หน้าห้อง หรื อหน้าอาคารและมีการดูแลรักษาความสะอาดอย่างสม่าเสมอ
(9) ตั้งอยูใ่ นสถานที่ที่สะดวกต่อการเก็บขนและนามูลฝอยไปกาจัด
4) พาหนะเคลื่อนย้ายมูลฝอยทัว่ ไป
4.1) พาหนะ
(1)พาหนะที่ใช้เก็บขนมูลฝอยทัว่ ไป ต้องทาด้วยวัสดุ ที่คงทน ตัวถัง มีความแข็งแรง ไม่
รั่วซึม และทาความสะอาดง่าย และมีป้ายบอกประเภทมูลฝอยชัดเจน
(2) รถเข็นต้องแยกใช้ระหว่างมูลฝอยทัว่ ไปและมูลฝอยติดเชื้อ
(3 )ในกรณี ไม่มีรถเข็นตามคุณสมบัติที่กาหนดไว้ ให้ใส่ ถุงพลาสติกสี ดาในภาชนะมีฝาปิ ด
มิดชิดก่อนวางบนรถเข็น
(4) พาหนะที่ใช้เก็บขนมูลฝอยทัว่ ไป เมื่อใช้งานเสร็ จแล้วควรทาความสะอาดให้เรี ยบร้อย
(5) มีการกาหนดเส้นทางและเวลา การเก็บขนมูลฝอยจากจุดต่างๆ ในโรงพยาบาลไปยังที่
พักรวมมูลฝอยทัว่ ไปที่แน่นอน
4.2) เจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย ต้องมีคุณสมบัติและปฏิบตั ิ ดังนี้
(1) มีความรู ้เรื่ องการจัดการมูลฝอยทัว่ ไปที่ถูกสุ ขลักษณะ
(3) สวมชุดรัดกุมและมีการสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่ วนบุคคลตลอดเวลาที่ปฏิบตั ิงาน
ได้แก่ ถุงมือยาง ผ้ากันเปื้ อน หน้ากากอนามัย และรองเท้าบูท๊ หุม้ แข้ง
(4) เมื่อเสร็ จสิ้ นภารกิจให้ถอดถุงมือและชุดปฏิบตั ิการ จากนั้นนาไปทาความสะอาดอย่าง
ถูกวิธี บริ เวณสถานที่ปฺฏิบตั ิงาน
(5) การกาจัดมูลฝอยทัว่ ไปดาเนินงานโดยองค์การบริ หารส่ วนตาบลท่างาม
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2. มูลฝอยติดเชื้อ (Infection waste)
มูลฝอยติดเชื้อ หมายถึง มูลฝอยที่มีเชื้อโรคปะปนอยูใ่ นปริ มาณหรื อ
ความเข้มข้นซึ่งถ้ามีการสัมผัสหรื อใกล้ชิดกับมูลฝอยนั้นแล้วสามารถทาให้
เกิ ดโรคได้ กรณี มูลฝอยที่ เกิ ดขึ้นหรื อใช้ในกระบวนการตรวจวินิจฉัยทาง
การแพทย์แ ละการรั ก ษาพยาบาล การให้ภู มิ คุ ้ม กัน โรค และการทดลอง
เกี่ยวกับโรค และการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ การตรวจชันสู ตรศพหรื อซาก
สัตว์ วัสดุที่สัมผัสระหว่างการทาหัตถการ การตรวจ รวมทั้งการศึกษาวิจยั ให้
ถือว่าเป็ นมูลฝอยติดเชื้อ ได้แก่
1) ซากหรื อชิ้นส่ วนของมนุษย์หรื อสัตว์ที่เป็ นผลมาจากการผ่าตัด การตรวจชันสูตรศพหรื อซากสัตว์
และการใช้สัตว์ทดลอง
2) วัสดุของมีคม เช่น เข็ม ใบมีด กระบอกฉี ดยา หลอดแก้ว ภาชนะที่ทาด้วยแก้ว สไลด์ และแผ่น
กระจกปิ ดสไลด์
3) วัสดุซ่ ึ งสัมผัสหรื อสงสัยว่าจะสัมผัสกับเลือด ส่ วนประกอบของเลือด ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเลือด
สารน้ าจากร่ างกายของมนุษย์หรื อสัตว์ หรื อวัคซีนที่ทาจากเชื้อโรคที่มีชีวิต เช่น สาลี ผ้าก๊อซ ผ้าต่างๆ ท่อยาง
ผ้าปิ ดจมูก เป็ นต้น
4) มูลฝอยทุกชนิดที่มาจากห้องรักษาผูป้ ่ วยติดเชื้อร้ายแรง
2.1 การคัดแยกมูลฝอยติดเชื้อ มีการคัดแยกมูลฝอยติดเชื้อออกจากมูลฝอยชนิ ดอื่น ณ แหล่งกาเนิ ด
มูลฝอยติดเชื้อ โดยทาการคัดแยกมูลฝอยติดเชื้อระหว่างวัสดุมีคม/มูลฝอยติดเชื้อชนิดไม่มีคม เก็บในภาชนะ
ที่ปลอดภัย
(1) มูลฝอยที่เป็ นของเหลวหรื อสารคัดหลัง่ ต่างๆ มูลฝอยที่เป็ นอวัยวะหรื อชิ้นส่ วนของอวัยวะ และ
มูลฝอยจากกระบวนการเก็บและเพาะเชื้อ ทิ้งในภาชนะรองรับที่ทาจากวัสดุแข็งแรง มีฝาปิ ดมิดชิด
ชนิดใช้เท้าเหยียบสาหรับปิ ดเปิ ดระดับพื้น (กรณี เป็ นมูลฝอยติดเชื้อที่ได้ผา่ นกระบวนการทาลายเชื้อ
ด้วยความร้อน สามารถทิ้งในภาชนะบรรจุมูลฝอยทัว่ ไปได้)
(2) มูลฝอยติดเชื้ออื่น ๆ ทิ้งในถุงพลาสติก “สี แดง” ทึบแสงระบุชื่อโรงพยาบาลและมีขอ้ ความสี ดา
ว่า “มูลฝอยติ ดเชื้ อ” ใต้รูปกะโหลกไขว้คู่กับตราหรื อสัญลักษณ์ ที่ใช้ระหว่างประเทศ ตามที่ กระทรวง
สาธารณสุ ขกาหนดและต้องมีขอ้ ความ“ห้ามนากลับมาใช้อีก” และ “ห้ามเปิ ด” รองรับด้วยภาชนะที่ทาจาก
วัสดุแข็งแรง มีฝาปิ ดมิดชิด
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2.2 การเก็บรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อ
(1) มูลฝอยติดเชื้อชนิ ดมีคม ทิ้งในภาชนะรองรับที่ทาจากวัสดุแข็งแรงไม่สามารถแทงทะลุ มีฝาที่
ปิ ดมิดชิด ติดป้ าย “ของมีคมติดเชื้อ” เห็นได้ชดั เจน
(2) มูลฝอยติดเชื้อชนิดไม่มีคม
(2.1) มูล ฝอยติ ด เชื้ อชนิ ด ไม่ มี คมที่ เ ป็ นของเหลวหรื อสารคัด หลัง่ ต่ าง ๆ เทส่ ว นที่ เ ป็ น
ของเหลวทิ้งในอ่างที่หน่วยงานกาหนดซึ่ งมีท่อระบายไหลไปสู่ โรงบาบัดน้ าเสี ย ราดน้ าตามให้อ่าง
สะอาด ภาชนะรองรับชนิ ดใช้ครั้งเดียวทิ้งและวัสดุที่ปนเปื้ อนให้ทิ้งในถุงพลาสติกสี แดงสดและ
ทึบแสงระบุชื่อโรงพยาบาลและมีขอ้ ความสี ดาว่า “มูลฝอยติดเชื้อ” ใต้รูปกะโหลกไขว้คู่กบั ตราหรื อ
สัญลักษณ์ที่ใช้ระหว่างประเทศ ตามที่กระทรวงสาธารณสุ ขกาหนดและต้องมีขอ้ ความ “ห้ามนา
กลับมาใช้อีก” และ “ห้ามเปิ ด” รองรับด้วยที่ทาจากวัสดุแข็งแรงมีฝาปิ ดมิดชิด
(2.2) มูลฝอยติดเชื้อชนิดไม่มีคมที่เป็ นอวัยวะหรื อชิ้นส่ วนของอวัยวะ ทิ้งในภาชนะรองรับ
ที่ทาจากวัสดุแข็งแรง มีฝาปิ ดมิดชิด หากเป็ นชิ้นส่ วนที่มีขนาดใหญ่ หรื ออวัยวะ ได้แก่ แขน ขา ซึ่ ง
ไม่ตอ้ งการส่ งตรวจทางพยาธิ วิทยา ให้ห่อให้มิดชิ ดก่อน จากนั้นห่ อด้วยถุงบรรจุ มูลฝอยติดเชื้ อ
เขียนชื่อผูป้ ่ วย ติดป้ าย “ฝากทิ้ง” ไปส่ งให้กบั เจ้าหน้าที่ห้องเก็บศพ ควรนาส่ งทันทีเพื่อไม่ให้ชิ้น
เนื้อหรื ออวัยวะเน่า
(2.3) มูลฝอยติดเชื้ อชนิ ดไม่มีคมที่เกิ ดจากกระบวนการเก็บและเพาะเชื้ อ ทิ้งในภาชนะ
รองรับที่ทาจากวัสดุแข็งแรง มีฝาปิ ดมิดชิ ดชนิ ด (กรณี เป็ นมูลฝอยติดเชื้ อที่ได้ผ่านกระบวนการ
ทาลายเชื้อด้วยความร้อน สามารถทิ้งในภาชนะบรรจุมูลฝอยทัว่ ไปได้)
(2.4) มูลฝอยติดเชื้อชนิ ดไม่มีคม ทิ้งในถุงพลาสติก “สี แดง” ทึบแสงระบุชื่อโรงพยาบาล
และมีขอ้ ความสี ดาว่า “มูลฝอยติดเชื้ อ” ใต้รูปกะโหลกไขว้คู่กบั ตราหรื อสัญลักษณ์ที่ใช้ระหว่าง
ประเทศ ตามที่กระทรวงสาธารณสุ ขกาหนดและต้องมีขอ้ ความดังนี้ “ห้ามนากลับมาใช้อีก” และ
“ห้ามเปิ ด” รองรับด้วยภาชนะที่ทาจากวัสดุแข็งแรง มีฝาปิ ดมิดชิด
2.3 ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ ลักษณะของภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ ต้องมีลกั ษณะดังนี้
(1) ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อประเภทของมีคม เช่น เข็มฉีดยา ใบมีด แผ่นแก้วปิ ดสไลด์ ฯลฯ ควร
เป็ นกล่องหรื อถังทาด้วยวัสดุที่มีความแข็งแรง ทนทานต่อ การแทงทะลุ และการกัดกร่ อนของสารเคมี เช่น
พลาสติกแข็ง หรื อโลหะที่มีฝาปิ ดมิดชิด และควรสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกโดยผูข้ นย้ายไม่มีการสัมผัส
กับมูลฝอยติดเชื้อ
(2) ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อที่ไม่ใช่ประเภทวัสดุมีคม เช่น ผ้าก๊อซ สาลีเช็ดแผล ชิ้นเนื้อต่างๆ มี
ลักษณะเป็ นถุง “สี แดง” ทึบแสง ทาจากพลาสติกหรื อ วัสดุอื่นที่มีความเหนี ยวไม่ฉีกขาดง่าย ทนทานต่อ
สารเคมี การรับน้ าหนัก กันน้ าได้ ไม่รั่วซึ ม มีขอ้ ความสี ดาที่สามารถอ่านได้ชดั เจนว่า “มูลฝอยติดเชื้อ” อยู่
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ภายใต้รูปหัวกะโหลกไขว้คู่กบั ตราสัญลักษณ์ที่ใช้ระหว่างประเทศ และต้องมีขอ้ ความว่า “ห้ามนากลับมาใช้
อีก” และ “ห้ามเปิ ด” ระบุชื่อโรงพยาบาลไว้บนภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ ขนาดของถุงควรมีหลายขนาด
ให้เลือกใช้ และมีความจุเพียงพอสาหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไม่เกิน 1 วัน
2.4 วิธีการเก็บ คัดแยก และรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อ
การแยกเก็บมูลฝอยติดเชื้อจากมูลฝอยชนิ ดอื่น ให้กระทาทันที ณ แหล่งกาเนิ ดมูลฝอยติดเชื้อ ห้าม
เก็บมูลฝอยรวมกัน แล้วมาแยกประเภทภายหลัง เพราะทาให้เชื้อโรคแพร่ กระจายได้
การเก็บรวบรวมมูลฝอยติดเชื้ออย่างถูกต้อง เหมาะสมตามประเภทและปริ มาณ ดังนี้
(1) มูลฝอยติดเชื้อประเภทวัสดุของมีคมบรรจุไม่เกิน 3 ใน 4 ส่ วนของภาชนะ หรื อแทงทะลุภาชนะ
บรรจุขณะปิ ดฝาภาชนะ
(2) มูลฝอยติดเชื้อประเภทที่ไม่มีคมบรรจุไม่เกิน 2 ใน 3 ของความจุของภาชนะบรรจุ เพื่อให้เหลือ
เนื้อที่ไว้จบั ยก และมัดปากถุงให้แน่นด้วยเชือก
การเก็บมูลฝอยติดเชื้อภายในโรงพยาบาลหรื อภายในห้องปฏิบตั ิการ หากยังไม่เคลื่อนย้ายภาชนะ
บรรจุมูลฝอยติดเชื้อนั้นออกไป ต้องจัดให้มีพ้ืนที่ของห้องสาหรับเป็ นที่รวมภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ เพื่อ
รอการเคลื่อนย้ายไปที่พกั รวมมูลฝอยติดเชื้อ แต่หา้ มเก็บไว้เกิน 1 วัน
2.5 ทีพ่ กั รวมมูลฝอยติดเชื้อในโรงพยาบาล ต้องมีลกั ษณะดังนี้
(1) ควรแยกเป็ นสัดส่ วนจากอาคารอื่นโดยเฉพาะ
(2) ที่พกั รวมมูลฝอยติดเชื้อควรมีขนาดเพียงพอที่จะรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อได้อย่างน้อย 2 วัน
(3) พื้น ผนัง เพดาน เรี ยบ ทาความสะอาดง่าย มีลกั ษณะโปร่ งไม่อบั ชื้น
(4) มีการป้ องกันสัตว์และแมลงเข้าไป มีประตูกว้างพอสมควรตาม ขนาดห้อง หรื ออาคารเพื่อ
สะดวกต่อการปฏิบตั ิงาน
(5) มีลานล้างรถเข็นใกล้ที่พกั รวมมูลฝอยติดเชื้อและลานนั้นต้อง มีท่อหรื อรางรวบรวมน้ าเสี ยจาก
การล้างรถเข็นเข้าสู่ระบบบาบัดน้ าเสี ย
(6) มีรางหรื อท่อระบายน้ าเสี ย เชื่อมต่อกับระบบบาบัดน้ าเสี ย
(7) มีขอ้ ความเป็ นคาเตือน เห็นได้ชดั ว่า “ที่พกั รวมมูลฝอยติดเชื้อ” ไว้หน้าห้อง หรื อหน้าอาคาร
(8) ปิ ดด้วยล็อคด้วยกุญแจทุกครั้งหลังปฏิบตั ิงานเสร็ จทุกครั้ง เพื่อป้ องกันบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการมูลฝอยไม่ให้สามารถเข้าไปได้
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2.6 การเคลือ่ นย้ ายมูลฝอยติดเชื้อ
ผู้ปฏิบัตงิ านเคลือ่ นย้ ายมูลฝอยติดเชื้อ
(1) ผูป้ ฏิบตั ิงานเคลื่อนย้ายและกาจัดมูลฝอยติดเชื้อ ต้องผ่านการฝึ กอบรมการป้ องกันและระงับการ
แพร่ เชื้อหรื ออันตรายที่เกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข เรื่ องหลักสูตรการฝึ กอบรม
การป้ องกันและระงับการแพร่ เชื้อหรื ออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ
(2) ผูป้ ฏิบตั ิงานต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันส่ วนบุคคลตลอดเวลาการปฏิบตั ิงาน ได้แก่ ถุงมือยางหนา
ผ้ากันเปื้ อน หน้ากากอนามัย และรองเท้าพื้นยางหุ ม้ แข้งและถ้าขณะปฏิบตั ิงานร่ างกายหรื อส่ วนใดส่ วนหนึ่ง
ของร่ างกายไปสัมผัสมูลฝอยติดเชื้อ ผูป้ ฏิบตั ิงานต้องทาความสะอาดร่ างกายหรื อส่ วนที่สัมผัสมูลฝอยติดเชื้อ
ทันที
(3) มี เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบเกี่ ยวกับการเก็บขนและกาจัดมูลฝอยติดเชื้ อ เป็ นการเฉพาะ โดยต้อง
แต่ ง ตั้ง เจ้า หน้า ที่ อ ย่ า งน้อ ย 1 คน ซึ่ งมี วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาปริ ญญาตรี สาขาวิ ท ยาศาสตร์ (ด้า นสุ ข าภิ บ าล/
สาธารณสุ ข/ชีวภาพ/วิทยาศาสตร์การแพทย์) หรื อ วิศวกรรมศาสตร์ (ด้านสุ ขาภิบาล/สิ่ งแวดล้อม/เครื่ องกล)
เพื่อเป็ นผูร้ ับผิดชอบดูแลระบบทั้งการเก็บขนหรื อการกาจัด
การปฏิบัติงานเคลือ่ นย้ ายมูลฝอยติดเชื้อ
1) ในการเคลื่อนย้ายมูลฝอยติดเชื้อ ต้องใช้รถเข็นสาหรับเคลื่อนย้ายมูลฝอยติดเชื้อโดยเฉพาะและไม่
นาไปใช้ในกิจกรรมอื่น ยกเว้นกรณี มูลฝอยติดเชื้อที่เกิดขึ้นมีปริ มาณน้อย
2) รถเข็นที่ใช้เคลื่อนย้ายมูลฝอยติดเชื้อ ควรมีลกั ษณะดังนี้
2.1) รถเข็นมูลฝอยติดเชื้อทาด้วยวัสดุที่ทาความสะอาดง่าย ไม่มีแง่มุมอันจะเป็ นแหล่ง
สะสมของเชื้อโรค และสามารถทาความสะอาดด้วยน้ าได้ มีพ้นื และผนังทึบ เมื่อจัดวางภาชนะบรรจุ
มูลฝอยติดเชื้อแล้วต้องปิ ดฝาให้แน่น เพื่อป้ องกันสัตว์ที่เป็ นพาหะนาโรคเข้าไป
2.2) รถเข็นมูลฝอยติดเชื้อต้องมีขอ้ ความสี แดงที่มีขนาดที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน
อย่างน้อย 2 ด้านว่า “รถเข็นมูลฝอยติดเชื้อ ห้ามนาไปใช้ในกิจการอื่น”
2.3) ต้องมีอุปกรณ์ หรื อเครื่ องมือสาหรั บใช้เก็บมูลฝอยติดเชื้ อที่ตกหล่นระหว่างการ
เคลื่อนย้าย และมีอุปกรณ์หรื อเครื่ องมือสาหรับใช้ทาความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค บริ เวณที่มูลฝอย
ติดเชื้อตกหล่นประจารถเข็น
2.4) มีการทาความสะอาดรถเข็นและอุปกรณ์ในการปฏิบตั ิงาน ด้วยน้ าผสมผงซักฟอกและ
ฆ่าเชื้อโรคโดยการผึ่งแดดให้แห้งหลังการใช้งานทุกวันในบริ เวณ ที่จดั ไว้เฉพาะ และน้ าเสี ยที่เกิด
จากการล้างรถเข็นระบายเข้าสู่ระบบบาบัดน้ าเสี ย
2.5) ในการเคลื่อนย้ายมูลฝอยติดเชื้อ ต้องมีการกาหนดเส้นทางและเวลาที่ทาการเคลื่อนย้าย
และในระหว่างการเคลื่อนย้ายไปที่พกั รวมมูลฝอยติดเชื้อห้ามแวะหรื อหยุดพักที่จุดใด
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2.7 การกาจัดมูลฝอยติดเชื้อ
การกาจัดมูลฝอยติดเชื้อเป็ นการทาลายเชื้อโรคที่มีในมูลฝอยติดเชื้ออย่างถูกหลักสุ ขาภิบาลโดยการ
เผามูลฝอยติดเชื้อให้เผาที่อุณหภูมิไม่ต่ากว่า 760 องศาเซลเซียส และการเผาควันให้เผาที่ อุณหภูมิไม่ต่ากว่า
1,000 องศาเซลเซียส โดยส่ งต่อให้บริ ษทั เอกชนนาไปกาจัด
กรณี ให้ผอู ้ ื่นนามูลฝอยติดเชื้อไปกาจัดภายนอกโรงพยาบาล จะต้องพิจารณาดังนี้
(1) ได้รับอนุญาตจากองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
(2) ยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่ งมูลฝอยติดเชื้ อจากโรงพยาบาลไปยังสถานที่กาจัดถูกต้องตาม
กฎกระทรวงว่าด้วยการกาจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545
(3) ผูป้ ฏิบตั ิงานได้รับการอบรมตามหลักสู ตรในประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข เรื่ อง หลักสู ตรการ
ฝึ กอบรมการป้ องกัน และระงับ การแพร่ เ ชื้ อ หรื อ อัน ตรายที่ อ าจเกิ ด จากมู ล ฝอยติ ด เชื้ อ และ
ผูป้ ฏิบตั ิงานต้องสวมชุดและอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่ วนบุคคลขณะปฏิบตั ิงาน เช่น ถุงมือยางหนา
ผ้ากันเปื้ อน หน้ากากอนามัย รองเท้าพื้นยางหุม้ แข้ง
(4) วิธีการกาจัดถูกต้องตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกาจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545
(5) มีมาตรการตรวจสอบความถูกต้องในการดาเนิ นการกาจัดมูลฝอยติดเชื้อ เช่น โรงพยาบาลสุ่ ม
ติดตามตรวจสอบการดาเนิ นงานการกากับ การดาเนิ นงานด้วยระบบเอกสาร (Manifest System) หรื อ
เว็บไซต์ https://www.anamai.moph.go.th เป็ นต้น
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3. ของเสี ยอันตราย (Hazardous waste)
ตามหมวด 1 แห่งกฎกระทรวงสุ ขลักษณะการจัดการมูลฝอยทัว่ ไป
พ.ศ. 2560 กาหนด “มูลฝอยที่เป็ นพิษหรื ออันตรายจากชุมชน” หมายความว่า
มูลฝอยที่เป็ นพิษหรื ออันตรายที่เกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชน ที่เป็ นวัตถุหรื อ
ปนเปื้ อนสารที่มีคุณสมบัติเป็ นสารพิษ สารไวไฟ สารออกซิไดซ์ สารเปอร์ออก
ไซด์ สารระคายเคือง สารกัดกร่ อน สารที่เกิดปฏิกิริยาได้ง่าย สารที่เกิดระเบิดได้
สารที่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม สารหรื อสิ่ งอื่นใดที่อาจก่อหรื อ
มีแนวโน้มที่จะทาให้เกิดอันตรายแก่บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์สิน หรื อสิ่ งแวดล้อม
แต่ไม่หมายความรวมถึงมูลฝอยทัว่ ไป มูลฝอยติดเชื้อ กากกัมมันตรังสี และของ
เสี ยอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
ดังนั้น ทางโรงพยาบาลจึงได้จดั จาแนก “มูลฝอยที่เป็ นพิษหรื ออันตราย
จากชุมชน” ตามหมวด 1 แห่งกฎกระทรวงสุ ขลักษณะการจัดการมูลฝอยทัว่ ไป
พ.ศ.2560 และของเสี ยอันตรายตามแนวปฏิบตั ิการจัดการของเสี ยทางการแพทย์
ที่เป็ นสารเคมี โดยกองแผนงานและวิชาการ ศูนย์พฒั นานโยบายแห่งชาติดา้ น
สารเคมี กรมอนามัย สานักอนามัยสิ่ งแวดล้อม และคณะเภสัชศาสตร์ มหา
วิทยาลัยมหิ ดลมีแนวทางการจัดการดังนี้
3.1 การคัดแยกของเสี ยอันตราย
ภายในโรงพยาบาลสามารถคัดแยกได้เป็ น 3 ประเภท ดังนี้
1) ของเสี ยอันตราย ประเภทผลิตภัณฑ์ /เภสั ชภัณฑ์
1.1) ยาที่หมดอายุ เสื่ อมคุณภาพ ถูกปนเปื้ อน ถูกทิ้งเนื่ องจากไม่ตอ้ งการใช้แล้ว ให้คดั แยกและเก็บ
ในภาชนะ/หี บ/ห่อเดิม และติดฉลากชื่อ ประเภทของเสี ยอันตรายให้ชดั เจน
1.2) ยาอันตรายสูงและภาชนะบรรจุ ได้แก่ ยารักษามะเร็ ง (Chemotherapy) ยาปฏิชีวนะ (Antibiotic)
ยาต้านไวรัส (Antiviral drug) ยาฮอร์โมน (Hormone) หรื อยาที่มีผลรบกวนการทางานของระบบไร้ท่อ
(Endocrine disruptor) ยาที่เป็ นพิษต่อระบบสื บพันธุ์ (Toxico receproductive system) ยาที่รบกวนการ
พัฒนาตัวอ่อน (Pregnancy category X) ยากดภูมิคุม้ กัน (Suppressive) เก็บใส่ ถุงสี เทาและติดป้ ายระบุ
“ยาอันตรายสูง”
1.3) ยาควบคุมพิเศษ ได้แก่ ยาเสพติด/วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท) เก็บใส่ ถุงสี เทา และติดป้ ายระบุ
“ยาควบคุมพิเศษ”
1.4) ยาทัว่ ไป ได้แก่ ยาแผนปั จจุบนั ที่มีอนั ตรายต่า รวมทั้งยาแผนโบราน และยาสมุนไพรเก็บใส่ ถุง
สี เทาติดป้ ายเก็บใส่ ถุงสี เทาและติดป้ ายระบุ “ยาแผนปัจจุบนั หรื อยาแผนโบราณ”
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2) ของเสี ยอันตราย ที่เป็ นสารเคมีทใี่ ช้ ในห้ องปฏิบัติการทางการแพทย์
สารเคมี ที่ใช้ในการทาความสะอาด เครื่ องมื อ อาคารสถานที่ และสารเคมี ที่ใช้ในกระบวนการ
ทาลายเชื้อโรค ให้คดั แยกและแยกเก็บในภาชนะเดิม และติดฉลากชื่อประเภทของเสี ยอันตรายให้ชดั เจน
ใส่ ภาชนะที่เหมาะสมปิ ดมิดชิด ส่ งคืนผูแ้ ทนจาหน่าย ภาชนะที่ปนเปื้ อนสารเคมีเก็บใส่ ถุงสี เทาติดป้ าย
“สารเคมีที่ใช้ในห้องปฏิบตั ิการ” ติดฉลากชื่อประเภทของเสี ยอันตรายให้ชดั เจน
3) ของเสี ยอันตราย อันตรายประเภทเครื่องมือแพทย์ ทมี่ ีปริมาณโลหะหนักสู ง
ของเสี ย อัน ตราย ประเภทเครื่ อ งมื อ แพทย์ที่ มี ป ริ ม าณโลหะหนัก สู ง เช่ น หลอดไฟ แบตเตอรี่
กระป๋ องสเปรย์ เป็ นของเสี ยอันตรายที่เกิ ดขึ้นในทุกส่ วนของโรงพยาบาล ซึ่ งหากสารที่บรรจุภายใน
ผลิตภัณฑ์รั่วซึมออกมาอาจส่ งผลกระทบต่อสุ ขภาพและสิ่ งแวดล้อมได้ ให้คดั แยกเก็บในภาชนะเก็บใส่
ถุงสี เทาติดป้ ายและฉลากชื่อประเภทของเสี ยอันตรายให้ชดั เจน
*หมายเหตุ
- ถ้าเป็ นของมีคมที่ไม่ปนเปื้ อนสารคัดหลัง่ ให้ทิ้งในภาชนะรองรับที่ทาจากวัสดุแข็งแรงไม่สามารถ
แทงทะลุ มีฝาปิ ดมิดชิด ติดป้ าย “ของมีคมอันตราย” เห็นได้ชดั เจน
3.2 การเก็บรวบรวมของเสี ยอันตราย แบ่งได้เป็ น 4 ประเภทคือ
1) ของเสี ยอันตราย ประเภทยา ควรเก็บรวบรวมเป็ น 2 กลุ่ม คือ
(1) กลุ่มที่คืนโรงงานหรื อบริ ษทั ที่ผลิตและจาหน่ าย เพื่อนาไปกาจัด เช่ น ยาหมดอายุ ของเสี ย
ประเภทภาชนะบรรจุก๊าซสลบ เป็ นต้น
(2) กลุ่มของเสี ยอันตรายที่ไม่สามารถส่ งคืนโรงงานหรื อบริ ษทั ที่ผลิตและจาหน่ายเพื่อนาไปกาจัด
2) ของเสี ยอันตราย ประเภทสารเคมี ควรเก็บรวบรวมสารเคมีบางกลุ่มแยกออกจากกัน เนื่องจากมี
คุณสมบัติที่เข้ากันไม่ได้ และการบาบัดและการกาจัดต่างกัน
(1) การเก็บรวบรวมของเสี ยอันตรายในตูด้ ูดควัน ซึ่งเป็ นที่ปฏิบตั ิการทดลองจะต้องทาให้แล้วเสร็ จ
ถ้าไม่ได้ควบคุมการปฏิบตั ิงานแล้วให้นาขวดของเสี ยออกจากตูด้ ูดควันที่ปฏิบตั ิการทดลองเสมอ
(2) การใช้กระป๋ องโลหะสาหรับเก็บของเสี ยต้องปรับค่าพีเอช ให้เป็ นกลางเพราะของเสี ยที่เป็ น
ของแข็งหรื อของเหลวสามารถกัดกร่ อนกระป๋ องโลหะได้ง่าย ดังนั้น ควรใช้ภาชนะบรรจุ ของเสี ยอันตราย
ประเภทแก้วหรื อโพลีเอทิลีน การเก็บภาชนะบรรจุของเสี ย ที่สามารถติดไฟได้ควรวางไว้บนพื้น การเก็บ
ภาชนะบรรจุของเสี ยอันตราย ในห้อง ควรจะต้านการระเบิดได้ ไม่ควรเก็บภาชนะบรรจุมูลฝอยอันตรายไว้
ใกล้อ่างหรื อท่อระบายน้ า เพราะของเสี ยอันตราย อาจหกหล่นหรื อรั่วไหลลงสู่ท่อระบายน้ าได้
3) ของเสี ยอันตรายประเภทซากหลอดไฟ แบตเตอรี่ กระป๋ องสเปรย์ ภาชนะบรรจุสารเคมีซักล้าง
ฆ่าเชื้อ ฆ่าแมลง การเก็บรวบรวม ควรแยกชนิ ดเก็บรวบรวมและนาส่ งไปยังที่เก็บกักรวมโดยแต่ละชนิ ดมี
แนวปฏิบตั ิ ดังนี้
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(1) ใช้ให้หมดก่อนทิ้งภาชนะบรรจุ และไม่ควรทิ้งปะปนกับมูลฝอยทัว่ ไป หากเป็ นของเสี ยอันตราย
ชนิดเดียวกันขนาดเล็กให้เก็บรวบรวมในภาชนะที่ทนทาน ไม่รั่วซึมแล้วติดป้ ายให้ชดั เจน
(2) ห้ามทุบกระป๋ องสเปรย์ห รื อหลอดไฟ และห้ามทุบแยกชิ้ น ส่ วนแบตเตอรี่ มือถื อ แบตเตอรี่
รถยนต์และถ่านไฟฉาย ควรเก็บรวบรวมไว้ในภาชนะ ถุงหรื อกล่องมัดหรื อปิ ดปากถุง/กล่องให้มิดชิด
(3) เมื่ อ เปลี่ ย นหลอดไฟฟลู อ อเรสเซนต์ ให้ น าซากเก่ า มาใส่ ซ องบรรจุ ห ลอดใหม่ หรื อ ห่ อ
หนังสื อพิมพ์มดั หรื อรวมไว้ในกล่องแข็งแรง ระมัดระวังอย่าทาให้หลอดแตก
3.3 ภาชนะรองรับของเสี ยอันตราย ตามหมวด 2 แห่ งประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่ อง การจัดการมูลฝอย
พ.ศ. 2560 ภาชนะรองรับมูลฝอย ต้องมีสีเฉพาะสาหรับรองรับมูลฝอยแต่ละประเภทโดยภาชนะรองรับมูล
ฝอย “สี ส้ม” สาหรับมูลฝอยที่เป็ นพิษหรื ออันตรายจากชุมชน ทางโรงพยาบาลจึงกาหนดจัดภาชนะรองรับ
และถุงบรรจุมีลกั ษณะดังนี้
(1) ภาชนะรองรับของเสี ยอันตรายเป็ น “สี ส้ม” ให้มีขนาดที่เหมาะสมกับสามารถมองเห็นได้ชดั เจน
ในระยะไม่เกิน 15 เมตร สาหรับรองรับของเสี ยอันตราย
(2) ถุงบรรจุของเสี ยอันตรายเป็ น “สี ส้ม” ควรเลือกถุงที่สามารถมองเห็นของเสี ยที่บรรจุในถังได้
และ/หรื อมัดปากถุงให้แน่นด้วยเชือก และไม่ควรใช้บรรจุของเสี ยอันตรายจาพวกของเหลว มีฤทธิ์กัดกร่ อน
หรื อของมีคมสาหรับการบรรจุของเสี ยอันตรายที่เป็ นสารเดมี
*หมายเหตุ หากไม่สามารถจัดหาถุงบรรจุมูลฝอยตามที่กาหนดได้ อาจบรรจุถุงพลาสติกสี เทาแล้ว
นาไปใส่ ภาชนะรองรับของเสี ยอันตราย ตามประเภทตามที่กฎหมายกาหนด ซึ่งภาชนะรองรับมูลฝอยที่เป็ น
พิษหรื ออันตรายจากชุ มชน เป็ น “สี ส้ม” หรื ออาจกาหนดข้อความหรื อสัญลักษณ์ อื่นซึ่ งแสดงถึงมูลฝอย
ประเภทนั้นไว้อย่างชัดแจ้งที่ภาชนะรองรับมูลฝอยแทน
3.4 ภาชนะรองรับ และถุงบรรจุของเสี ยอันตราย ตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ มีเกณฑ์ดงั นี้
- มีลกั ษณะแข็งแรง ทนทาน ตามมาตรฐานของสานักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมหรื อมาตรฐานอื่น
ที่เทียบเท่า
- ได้รับการออกแบบให้สามารถป้ องกันน้ าฝน แมลงวัน หนู แมว สุ นขั และสัตว์อื่นๆ ไม่ให้สัมผัส
หรื อคุย้ เขี่ย ทาจากวัสดุที่ทนการกัดกร่ อน และไม่เป็ นสนิม
- ชิ้นส่ วนต่างๆ สามารถถอดประกอบได้ง่าย เพื่อความสะดวกในการถ่ายเทของเสี ยอันตรายและ
ล้างทาความสะอาด
- มีน้ าหนักเบา และมีขนาดพอเหมาะ เพื่อความสะดวกต่อการเคลื่อนย้ายและถ่ายเทมูลฝอย
- ไม่มีสารพิษเป็ นส่ วนประกอบ และกรณี ใช้สารเติมแต่งให้มีปริ มาณในระดับที่ไม่เป็ นอันตรายต่อ
ผูบ้ ริ โภค
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- หากเป็ นถุงหรื อถังพลาสติก ควรผลิตจากพลาสติกใช้แล้ว ไม่ต่ากว่าร้อยละ 50 โดยน้ าหนัก
*หมายเหตุ กรณี ที่เป็ นสารละลายที่ประกอบด้วยวัตถุอนั ตราย เช่น วัตถุไวไฟ วัตถุมีพิษ วัตถุกดั กร่ อนให้
ปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติวตั ถุอนั ตราย พ.ศ. 2535
การบรรจุของเสี ยสารเคมี เป็ นการรวบรวมของเสี ยอันตรายหลายชนิ ดเข้าด้วยกัน เพื่อใช้ในการ
ขนส่ ง และนาไปกาจัด ซึ่งการคัดเลือกของเสี ยเพื่อนามาเก็บรวบรวมนั้น จะต้องพิจารณาถึงสิ่ งต่อไปนี้
(1) ความเข้ากันได้ท้ งั ด้านกายภาพ และเคมี
(2) ความสามารถในการรองรับของสถานที่บาบัด/กาจัดของเสี ยเหล่านั้น
(3) ข้อกาหนดการฝังกลบ
3.5 การติดฉลากบนภาชนะทีบ่ รรจุ
ภาชนะบรรจุทุกใบต้องมีการติดฉลากระบุชนิ ดและความเป็ นอันตรายของของเสี ยนั้นๆ โดยฉลาก
นั้นต้องชัดเจนและคงทน เพื่อป้ องกันการสูญหาย ไม่เสื่ อมสภาพ หรื อชารุ ดได้ง่าย มีรายละเอียดสาคัญ ดังนี้
(1) ส่ วนประกอบของของเสี ยที่บรรจุในภาชนะ
(2) ความเป็ นอันตรายของของเสี ย
(3) วันที่ที่เริ่ มและสิ้ นสุ ดการบรรจุของเสี ยในภาชนะ
(4) ชื่อบุคคลที่ดูแลรับผิดชอบหอผูป้ ่ วย/กลุ่ม/แผนก/ห้องปฏิบตั ิการ
(5) ชื่อหน่วยงานและหมายเลขหอผูป้ ่ วย/กลุ่ม/แผนก/ห้องปฏิบตั ิการ
(6) ทิศทางการวางถัง/ภาชนะ (ตาแหน่งหัว-ท้าย)
3.6 การเก็บขน/เคลือ่ นย้ ายของเสี ยอันตรายในโรงพยาบาล
1. พาหนะในการเก็บ/ขน/เคลื่อนย้ายของเสี ยอันตรายจากแหล่งกาเนิดในแต่ละจุดของโรงพยาบาล
ไปยังสถานที่เก็บสะสม หรื อสถานที่กกั เก็บรวบรวม ได้กาหนดแนวทางที่ถูกหลักวิชาการ และเป็ นควรแบบ
แผนสาหรับปฏิบตั ิทวั่ ไปดังนี้
(1) ตัวพาหนะต้องปิ ดป้ ายสัญลักษณ์ หรื อข้อความที่ชดั เจนระบุว่าเป็ นพาหนะ สาหรับเก็บรวบรวม
ของเสี ยอันตราย
(2) ตัวพาหนะต้องทาด้วยโลหะที่มีความคงทนตามมาตรฐานของสานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรมหรื อมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง
(3) ถัง/กล่องสาหรับบรรจุของเสี ยจะต้องมีลกั ษณะปกปิ ดมิดชิด
(4) ระดับที่ยกของเสี ยอันตรายใส่ ในพาหนะไม่ควรให้สูงเกิน 1.6 เมตร หรื อระดับที่ปลอดภัยต่อ
สุ ขภาพของผูป้ ฏิบตั ิงาน
(5) โครงสร้างของพาหนะต้องมีลกั ษณะที่ทาความสะอาดได้ง่าย ไม่เป็ นสนิม
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2. ข้อกาหนดสาหรับผูป้ ฏิบตั ิงานเก็บขน/เคลื่อนย้ายของเสี ยอันตราย
(1) ก่อนการปฏิบตั ิหน้าที่ของผูร้ ับผิดชอบในสถานที่กกั เก็บของเสี ยอันตรายต้องสวมถุงมือทั้งสอง
ข้าง ผ้าปิ ดปาก ปิ ดจมูก รวมถึงอุปกรณ์ป้องกันสารเคมีอื่นๆ ที่จาเป็ นทุกครั้ง
(2) ตรวจสอบของเสี ยอันตรายที่เก็บขนว่ามีการคัดแยกถูกต้อง และบรรจุในภาชนะที่เหมาะสม
สาหรับของเสี ยแต่ละประเภท มีการติดฉลากและระบุรายละเอียดต่างๆ ให้ครบถ้วนชัดเจน โดยฉลากนั้น
ต้องคงทนเพื่อป้ องกันการสู ญหาย และไม่เ สื่ อมสภาพหรื อชารุ ดได้ง่ าย สาหรั บการเปลี่ ยนแปลงแก้ไ ข
รายละเอียดข้อมูลบนฉลากเดิมนั้น ต้องลบข้อความเดิมให้หมด แล้วจึงระบุรายละเอียดของเสี ยอันตรายที่
บรรจุใหม่หรื อเอาฉลากเดิมออก แล้วติดฉลากใหม่แทน
(3) ต้องมีการบันทึกการดาเนินงาน ซึ่งแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ ชนิดและปริ มาณของเสี ยอันตราย
ที่รับ วัน เวลา และการจัดเก็บ
3.7 สถานที่พกั รวมของเสี ยอันตราย
1) การก่อสร้างโรงเรื อน ต้องมีการออกแบบและใช้วสั ดุให้เหมาะสม เช่น ทนไฟได้ ไม่ถูกกัดกร่ อน
มีระบบระบายอากาศที่เพียงพอ เป็ นต้น
2) พื้นของบริ เวณพักรวมของเสี ย ควรมีความลาดไหลลงสู่ ระบบรวบรวมน้ าเสี ย และมีคนั กั้นเพื่อ
ป้ องกันของเสี ยรั่วไหลกระจายออกไป โดยระบบรวบรวมน้ าเสี ยต้องมีขนาดเพียงพอที่จะกักเก็บน้ าเสี ยได้
และต้องสามารถล้างทาความสะอาด และสู บออกได้ง่าย ซึ่ งโดยปกติรางและบ่อรวบรวมน้ าเสี ยจะต้องแห้ง
เสมอ เพื่อพร้อมรับการรั่วไหลอย่างรวดเร็ ว
3) สถานที่กกั เก็บของเสี ยอันตรายควรเป็ นสถานที่ปิด เพื่อป้ องกันการฟุ้ งกระจายของเสี ยสู่ ภายนอก
มีระบบควบคุมการระบายอากาศ พื้นผิวต้องทาด้วยวัสดุซ่ ึ งทนต่อการทาลายจากของเสี ยที่จดั เก็บของเสี ย
ประเภทกรด-ด่าง ที่มีความกัดกร่ อนสูงเป็ นต้น
4) มีอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภยั ที่เหมาะสม จัดเก็บในสถานที่ที่สะดวกในการใช้งานและมีการติดตั้ง
สัญญาณเตือนภัย
5) มีอุปกรณ์ป้องกันภัยส่ วนบุคคลที่เหมาะสม เช่น ถุงมือป้ องกันสารเคมี แว่นตานิ รภัย หน้ากาก
ป้ องกันสารเคมี เป็ นต้น
6) มีการติดตั้งฝักบัวและอ่างล้างตาฉุกเฉิน ( Emergency shower )
7) จัดให้มีห้องน้ าสาหรับอาบน้ า ที่ลา้ งมือ และห้องผลัดเปลี่ยนชุดทางานที่เพียงพอ เหมาะสมกับ
ผูป้ ฏิบตั ิงาน
8) ห้ามดื่มน้ าหรื อรับประทานอาหารในขณะปฏิบตั ิงาน
9) องค์ประกอบต่างๆ ของสถานที่พกั รวมของเสี ยอันตราย ให้ออกแบบตามความจาเป็ นของการใช้
งานและความเหมาะสม
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3.8 การขนส่ งมูลฝอยหรือของเสี ยอันตรายไปบาบัดหรือกาจัด
ส่ งไปกาจัดยังสถานที่กาจัดของเอกชน ที่ได้รับอนุ ญาตให้ประกอบกิจการตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่ องระบบเอกสารกากับการขนส่ งของเสี ยอันตราย พ.ศ. 2547 ข้อกาหนดสาหรับผูป้ ฏิบตั ิงาน
กักเก็บของเสี ยอันตรายก่อนขนส่ งไปกาจัด
1) เพื่อสามารถติดตามตรวจสอบการขนส่ งของเสี ยอันตรายได้ ในการขนส่ งของเสี ยอันตรายต้องมี
ระบบควบคุมการขนส่ ง (Manifest System) ซึ่ งมีเอกสารกากับการขนส่ งของเสี ยอันตรายแสดงการขนส่ ง
และกาจัด ของเสี ย อันตรายอย่างถูก ต้องตามกฎหมายซึ่ งจะแสดงข้อมูลปริ มาณของเสี ย ที่ เ กิ ด ขึ้ น ตั้งแต่
แหล่งกาเนิดจนถึงการบาบัด รวมทั้งข้อมูลผูก้ ่อกาเนิดของเสี ยอันตราย ผูข้ นส่ งและผูป้ ระกอบการสถานเก็บ
กักบาบัดและกาจัดของเสี ยอันตราย
2) ต้องมีการชัง่ น้ าหนักของเสี ยอันตรายแต่ละประเภท และมีการจดบันทึกน้ าหนัก โดยกรอก
ใบกากับการขนส่ งในส่ วนของผูก้ ่ อกาเนิ ดของเสี ยอันตราย และลงนามอย่างครบถ้วนทุกฉบับและมอบ
ใบก ากับ การขนส่ ง ให้ผูข้ นส่ ง ตรวจสอบความถู ก ต้อ ง และลงนามรั บ ของเสี ย อัน ตรายทุ ก ฉบับ โดยผู ้
ก่อกาเนิ ดของเสี ยอันตรายต้องเก็บรักษาใบกากับ การขนส่ งฉบับที่ 2 ไว้กบั ตนเองอย่างน้อย 3 ปี และส่ ง
ใบกากับการขนส่ งฉบับที่ 3 ให้กบั หน่วยงานกากับดูแลภายใน 15 วันนับจากวันที่ลงนามและเริ่ มขนส่ งของ
เสี ยอันตราย
3) ตรวจความเรี ยบร้อยของการบรรทุกของเสี ยก่อนออกจากสถานที่กกั เก็บเช่น ถ้ารถขนส่ งเป็ น
กระบะเปิ ดให้ใช้ผา้ ใบปิ ดคลุมให้เรี ยบร้อย
4) เมื่อผูป้ ระกอบการสถานที่เก็บรวบรวม บาบัด และกาจัดของเสี ยอันตรายตรวจสอบความถูกต้อง
พร้ อมลงนามเรี ยบร้ อยแล้ว ให้ผูป้ ระกอบการคืนใบกากับการขนส่ งฉบับที่ 6 ให้แก่ ผูก้ ่ อกาเนิ ดของเสี ย
อันตราย และส่ งใบกากับการขนส่ ง ฉบับที่ 1 (ต้นฉบับ) ให้หน่วยงานกากับดูแลภายใน 15 วันนับจากวันที่
ลงนามรับของเสี ยอันตราย
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4. มูลฝอยรีไซเคิล หรือ มูลฝอยนากลับมาใช้ ใหม่ (Recycle waste)
ตามหมวด 1 แห่งกฎกระทรวงสุ ขลักษณะการจัดการมูลฝอยทัว่ ไป พ.ศ. 2560 กาหนด
ว่า “มูลฝอยนากลับมาใช้ใหม่” หมายความว่า มูลฝอยทัว่ ไปที่สามารถนากลับมา
ใช้ใหม่หรื อนามาผลิตเป็ นผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ ทางโรงพยาบาลได้จาแนกเป็ นมูลฝอย
รี ไซเคิล (มูลฝอยนากลับมาใช้ใหม่) เช่น กระดาษ โลหะ แก้ว พลาสติก ซองบรรจุยา
ชนิดเม็ด เป็ นต้น
การเก็บรวบรวมมูลฝอยรี ไซเคิล (มูลฝอยนากลับมาใช้ใหม่) ตามหมวด 2 แห่ งประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่ อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560 ภาชนะรองรับมูลฝอยนากลับมาใช้ใหม่ ต้องมีสี
เฉพาะสาหรับรองรับมูลฝอยแต่ละประเภทโดยภาชนะรองรับมูลฝอย “สี เหลือง” สาหรับมูลฝอยนากลับมา
ใช้ใหม่ ทางโรงพยาบาลจึงกาหนด ภาชนะรองรับ และถุงบรรจุมูลฝอยรี ไซเคิล (มูลฝอยนากลับมาใช้ใหม่)มี
คุณลักษณะดังนี้
1) ภาชนะรองรับมูลฝอยรีไซเคิล เป็ น “สี เหลือง” ต้องทาด้วยวัสดุที่แข็งแรงป้ องกันการรั่วซึ ม ไม่
เป็ นสนิ ม ทาความสะอาดง่ าย มี ฝาปิ ดมิ ด ชิ ด ป้ องกัน แมลงวัน และสัตว์พ าหะน าโรค ขนาดของภาชนะ
สามารถรองรับปริ มาณมูลฝอยได้อย่างเพียงพอ เคลื่อนย้ายได้สะดวก และง่ายต่อการถ่ายหรื อเทมูลฝอย หาก
เป็ นภาชนะที่จดั ตั้งไว้ภายในหน่วยงานอาจมีหรื อไม่มีฝาปิ ด ส่ วนภาชนะที่จดั ตั้งในบริ เวณสาธารณะต้องมี
ฝาปิ ดมิดชิด ไม่มีน้ าหรื อของเหลวจากมูลฝอยรี ไซเคิลออกมาภายนอก
2) ถุงบรรจุมูลฝอยรีไซเคิล เป็ นถุงพลาสติก “สี เหลือง” ซึ่งถุงบรรจุตอ้ งมีความเหนียว ทนทาน และ
ไม่ฉีกขาดง่าย ใช้วางรองด้านในของถังรองรับมูลฝอย เพื่อป้ องกันการหกเลอะ สะดวกในการรวบรวม เก็บ
ขนมูลฝอย และการทาความสะอาดถังรองรับมูลฝอย
*หมายเหตุ หากไม่สามารถจัดหาถุงบรรจุมูลฝอยตามที่กาหนดได้ อาจบรรจุถุงพลาสติกสี ใสหรื อสี
ขาว แล้วนาไปใส่ ภาชนะรองรับ ตามที่กฎหมายกาหนด ซึ่งภาชนะรองรับมูลฝอยรี ไซเคิล (มูลฝอยนากลับมา
ใช้ใหม่) เป็ น “สี เหลือง” หรื ออาจกาหนดข้อความหรื อสัญลักษณ์อื่นซึ่งแสดงถึงมูลฝอยประเภทนั้นไว้อย่าง
ชัดแจ้งที่ภาชนะรองรับมูลฝอยแทน
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เอกสารอ้ างอิง
1. เอกสารแนะนา. กฎกระทรวงว่าด้วยการกาจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง :
สานักรักษาความสะอาด กรุ งเทพมหานคร, 2545.
2 เอกสารแนะนา. การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่ งปฏิกลู สาหรับสถานบริ การสาธารณสุ ขและอาคารขนาด
ใหญ่ : สานักรักษาความสะอาด กรุ งเทพมหานคร , 2545.
3. เอกสารแนะนา. แนวปฏิบตั ิการจัดการของเสี ยทางการแพทย์ :สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กรุ งเทพมหานคร, 2559.
4. เอกสารแนะนา. คู่มือปฏิบตั ิงานด้านการจัดการมูลฝอย และสิ่ งปฏิกูลของอาคารสถานที่ และสถาน
บริ การสาธารณสุ ขของเจ้าหน้าที่กรุ งเทพมหานครของเจ้าหน้าที่กรุ งเทพมหานคร : สานักรักษาความสะอาด
กรุ งเทพมหานคร , 2545.
5. สมหวัง ด่านชัยวิจิตร. ขยะติดเชื้อ การเก็บ ขนส่ ง และทาลาย. ชมรมควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล
แห่งประเทศไทย : พิมพ์โดยบริ ษทั เทอรู โม่ (ประเทศไทย) จากัด, 2537.
6. เอกสารแนะนา. คู่มือการฝึ กอบรมผูป้ ฏิบตั ิงานมูลฝอยติดเชื้อ หลักสู ตรการป้ องกันและระงับการแพร่ เชื้อ
หรื ออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ. สานักอนามัยสิ่ งแวดล้อม กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุ ข
กรุ งเทพมหานคร
7. เอกสารแนะนา. แนวทางการจัดการมูลฝอย ส้วมและสิ่ งปฏิกลู ในโรงพยาบาล : สานักอนามัยสิ่ งแวดล้อม
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุ ข กรุ งเทพมหานคร, 2559.
8. เอกสารแนะนา. คู่มือการคัดแยกขยะอันตรายในสานักงาน : กรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน
กระทรวงแรงงาน กรุ งเทพมหานคร, 2551.
9. เอกสารแนะนา. แนวทางการดาเนินงาน GREEN & CLEAN Hospital. กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุ ข
, 2559.
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ภาคผนวก
การคัดแยกมูลฝอยแต่ ละประเภท
ประเภท

มูลฝอย
ติดเชื้อ
(ภาชนบรรจุ
สีแดง)

แกลลอน
(สัญลักษณ์
ของมีคมติด
เชื้อ)

1. มูลฝอยทัว่ ไป
- เศษอาหาร,เปลือกผลไม้

ของเสีย
อันตราย
(ภาชนะบรรจุ
สีส้ม)

มูลฝอยทั่วไป
ย่ อยสลายไก้
(ภาชนะบรรจุ
สีเขียว)

มูลฝอยทั่วไป
ย่ อยสลาย
ไม่ ไก้
(ภาชนะบรรจุ
สีนา้ เงิน)

มูลฝอยรีไซเคิล
(ภาชนะบรรจุ
สีเหลือง)

มูลฝอยรีไซเคิล
ที่ต้องใส่
กล่องแข็ง
(ภาชนะบรรจุ
สีเหลือง)



- ถุงพลาสติก



- กลุ่มโฟม,กล่องนม



- ลวดเย็บกระดาษ,กระดาษ
คาร์บอน
- เศษแก้วหรื อขวดแตกที่ไม่
ปนเปื้ อนสารคัดหลัง่ ของผูป้ ่ วย




2. มูลฝอยติดเชื้อ
- เข็มทุกชนิด
- เข็มเจาะเลือด,เข็มเย็บ




- Scalp vein



- Hct tube (Capillary tube)



- เข็มเสี ยบ Set IV ที่ตดั แล้ว



- สไลด์ แผ่นปิ ดสไลด์



- ใบมีดทุกชนิดที่ปนเปื้ อนสาร
คัดหลัง่ ของผูป้ ่ วย
- ลวดเย็บใน Surgical staples



- ขวดวัคซี นที่ทาจากเชื้อโรคที่มี
ชีวิตที่หมดอายุ
- K-wire



- หลอดใส่ เลือดผูป้ ่ วย







- Disposable Instrument



- ผ้าก๊อซ/สาลีที่ใช้กบั ผูป้ ่ วย
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ประเภท

2. มูลฝอยติดเชื้อ (ต่ อ)
- Disposable syringe ที่เปื้ อน
เลือดหรื อสารคัดหลัง่
- Set IV ที่มีเลือดที่ตดั เอาเข็ม
เสี ยบออกแล้ว
- ชิ้นเนื้อจากการผ่าตัด/รก

มูลฝอย
ติดเชื้อ
(ภาชนบรรจุ
สีแดง)

แกลลอน
(สัญลักษณ์
ของมีคมติด
เชื้อ)

ของเสีย
อันตราย
(ภาชนะบรรจุ
สีส้ม)

มูลฝอยทั่วไป
ย่ อยสลายไก้
(ภาชนะบรรจุ
สีเขียว)

มูลฝอยทั่วไป
ย่ อยสลาย
ไม่ ไก้
(ภาชนะบรรจุ
สีนา้ เงิน)

มูลฝอยรีไซเคิล
(ภาชนะบรรจุ
สีเหลือง)

มูลฝอยรีไซเคิล
ที่ต้องใส่
กล่องแข็ง
(ภาชนะบรรจุ
สีเหลือง)





- เลือด น้ าหนอง น้ าเหลือง
ปัสสาวะ อุจจาระ
- ตัวกรองฟอกเลือดและถุงใส่
น้ ายาล้างไต
- กระดาษรองก้น ในขณะทา PV



- Bone cement



- เฝื อกที่เปื้ อนเลือดหรื อสารคัด
หลัง่ ผูป้ ่ วย
- ถุงมือหนาที่ใช้ในห้องผ่าตัด



- ถุงมือ Disposable ที่ใช้กบั
ผูป้ ่ วย
- ถุงปัสสาวะ



- Receptal bag



- พลาสเตอร์ปิดแผล



- สายดูดเสมหะ



- สายยางเหลือจากเครื่ องดูด
เสมหะ
- มูลฝอยในห้องน้ าผูป้ ่ วย และ
หน่วยงานที่บริ การผูป้ ่ วย เช่น
ผ้าอ้อม กระดาษชาระ ผ้าอนามัย
- มูลฝอยในห้องน้ าบุคลากร



- Tube drain จากตัวผูป้ ่ วย



- สิ่ งที่เปื้ อนเสมหะ น้ าลาย
อาเจียนของผูป้ ่ วย
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ประเภท

มูลฝอย
ติดเชื้อ
(ภาชนบรรจุ
สีแดง)

2. มูลฝอยติดเชื้อ (ต่ อ)
- ไม้กวนเลือด



- ET tube



- ถุงให้เลือดและ Set



- ถุงน้ ายา dialysis



- หลอดเป่ าปากทดสอบ
สมรรถภาพปอด
- O2 canular



- Set พ่นยา



3. ของเสียอันตราย

แกลลอน
(สัญลักษณ์
ของมีคมติด
เชื้อ)

ของเสีย
อันตราย
(ภาชนะบรรจุ
สีส้ม)

มูลฝอยทั่วไป
ย่ อยสลายไก้
(ภาชนะบรรจุ
สีเขียว)

มูลฝอยทั่วไป
ย่ อยสลาย
ไม่ ไก้
(ภาชนะบรรจุ
สีนา้ เงิน)

มูลฝอยรีไซเคิล
(ภาชนะบรรจุ
สีเหลือง)

มูลฝอยรีไซเคิล
ที่ต้องใส่
กล่องแข็ง
(ภาชนะบรรจุ
สีเหลือง)



- ยาหมดอายุ
- Sodalime absorber



- ขวดยา , ampule เคมีบาบัด



- ขวดและอุปกรณ์เตรี ยมเคมี
บาบัด
- ขวดบรรจุยาฆ่าเชื้อชนิดน้ า



- สารเคมีจากห้องปฏิบตั ิการ



- สารเคมีที่มีพิษ



- หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์



- แบตเตอร์รี่



- ถ่ายไฟฉาย



- กระป๋ องเคมีภณ
ั ฑ์ที่เป็ นพิษ



- ปรอทวัดไข้







**หมายเหตุ
- เทสารคัดหลัง่ ต่างๆ ทิ้งลงในอ่างที่หน่วยงานกาหนดซึ่ งมีท่อระบายไหลไปสู่ โรงบาบัดน้ าเสี ย ราดน้ าตามให้อ่างสะอาด
- เทสารคัดหลัง่ ใน Receptal bag ลงในระบบบ่อเกรอะ (Septic tank) ก่อนทิ้ง Receptal bag ในมูลฝอยติดเชื้อในรายที่ไม่เป็ น
โรคติดต่อร้ายแรงหรื อไม่มีเชื้อดื้อยา
- มูลฝอยติดเชื้อ ที่ใส่ ภาชนะแกลลอนนั้น ควรทาด้วยวัสดุที่มีความแข็งแรง ทนต่อการแทงทะลุ และมีฝาปิ ดมิดชิด ภาชนะมี
ติดป้ าย “ของมีคมติดเชื้อ” อยูภ่ ายใต้รูปหัวกะโหลกไขว้คู่ และมีขอ้ ความว่า “ห้ามนากลับมาใช้อีก” “ห้ามเปิ ด”
แนวทาง การจัดการมูลฝอย และของเสี ยอันตราย โรงพยาบาลเจ้ าพระยาอภัยภูเบศร พ.ศ.2561

หน้า 25

การเก็บขนย้ายมูลฝอย
1. พนักงานขนย้ายมูลฝอย สวมอุปกรณ์ป้องกัน ได้แก่ ถุงมือยางหนา ผ้าปิ ดปากและจมูก ผ้ายางกันเปื้ อน
รองเท้าบู๊ทขณะปฏิบตั ิงาน
2. พนักงานขนย้ายมูลฝอยในจุดที่มีภาชนะรองรับตั้งอยูต่ ามที่กาหนด
3. ตรวจสอบการรั่ว ซึม รอยแตกของถุงที่บรรจุมูลฝอยก่อนขนย้าย ถ้าพบว่ามีการรั่ว ซึม รอยแตกของถุงให้
ใส่ ถุงสี ตามประเภทมูลฝอยนั้นๆ ซ้อนแล้วมัดปากถุง
4. ถ้ามูลฝอยติดเชื้อหล่น ให้พนักงานใช้คีมเหล็กหรื อหยิบด้วยมือที่สวมถุงมือยางหนา เก็บขยะใส่ ในถุง
บรรจุมูลฝอยติดเชื้อ และทาความสะอาดพื้นที่เปื้ อน โดยเช็ดคราบสกปรกออกให้มากที่สุดด้วยกระดาษหรื อ
ผ้า จากนั้นทิ้งในมูลฝอยติดเชื้อ แล้วทาความสะอาดด้วยน้ าและผงซักฟอก เช็ดตามด้วยผ้าสะอาด
5. เวลาเก็บขนย้ายมูลฝอยของพนักงานภายในโรงพยาบาล (อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)
 มูล ฝอยทั่ว ไป/เก็บเวลา 9.00 – 10.00 น. โดยเจ้าหน้า ที่ โรงพัก มู ลฝอยและน าไปพัก ที่
โรงพักมูลฝอย เพื่อรอให้องค์การบริ หารส่ วนตาบลท่างามนาไปกาจัดทุกวัน เวลา 10.00 –
11.00 น.
 มูลฝอยติดเชื้ อ/เก็บเวลา 13.00 – 14.00 น. โดยเจ้าหน้าที่โรงพัก มูลฝอย และนาไปพักที่
โรงพักมูลฝอยติดเชื้อ เพื่อรอให้บริ ษทั เอกชนนาไปกาจัดทุกวันอังคาร, พฤหัส และเสาร์
 มูลฝอยรี ไซเคิล บริ ษทั เอกชนมารับทุกวัน พฤหัสบดี เวลา 14.00 – 15.30 น.
6. เทคนิคการขนย้าย ให้มดั ปากถุงมูลฝอยด้วยเชือกให้แน่น เมื่อปริ มาณมูลฝอยไม่เกินสองในสามส่ วนของ
ภาชนะบรรจุ และตรวจสอบการรั่วซึ มนาไปวางไว้ในภาชนะรองรับในบริ เวณที่พกั มูลฝอยรอการขนย้ายที่
กาหนดไว้
มูลฝอยทัว่ ไป, มูลฝอยติดเชื้อ (ไม่มีคม), มูลฝอยอันตราย การขนย้ายให้จบั ถุงบริ เวณที่มดั
ยกให้จบั ถุงบริ เวณที่มดั และยกให้ห่างจากตัวพอควร ไม่อุม้ ลาก หรื อโยนถุงที่บรรจุมูลฝอย ใส่ รถขนย้าย
**หมายเหตุ ถุงที่บรรจุมูลฝอยในห้องน้ าผูป้ ่ วย และเจ้าหน้าที่ใช้ถุงสี ดา
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ชนิดของอุปกรณ์ ป้องกันอันตรายส่ วนบุคคล
ประกอบด้ วย
1. ถุงมือยางหนา
2. ผ้ ายางกันเปื้ อน
3. ผ้ าปิ ดปากและจมูก
4. รองเท้ าพืน้ ยางหุ้มแข้ ง
ในการปฏิบัตงิ านบางกรณี อาจใช้ แว่ นป้องกันตา
หรือหน้ ากากป้องกันหน้ า

ที่มา : คู่มือการฝึ กอบรมผูป้ ฏิบตั ิงานมูลฝอยติดเชื้อ หลักสู ตรการป้ องกัน
และระงับการแพร่ เชื้อหรื ออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ.สานัก
อนามัยสิ่ งแวดล้อม กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุ ข

ถุงบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ
เป็ นถุงพลาสติกสี แดงสดและทึบแสงระบุ
ชื่อโรงพยาบาลและมีขอ้ ความสี ดาว่า “มูลฝอยติด
เชื้อ” ใต้รูปกะโหลกไขว้คู่กบั ตราหรื อสัญลักษณ์ที่
ใช้ระหว่างประเทศ ตามที่กระทรวงสาธารณสุ ข
กาหนดและต้องมีขอ้ ความ“ห้ามนากลับมาใช้อีก”
และ“ห้ามเปิ ด”
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แนวปฏิบัตกิ ารจัดการปรอทแตก
ขั้นที่ 1 แยกจากบริเวณทีร่ ั่วไหลและระบายในบริเวณนั้น
- ให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องออกจากบริ เวณที่มีปรอทรั่วไหล
- เปิ ดหน้าต่างและประตูให้มีการระบายอากาศสู่ภายนอก
- ปิ ดประตูที่เชื่อมต่อระหว่างห้องที่มีปรอทรั่วไหลกับส่วนที่เหลือของบ้านหรื ออาคาร
- เปิ ดเครื่ องระบายอากาศในห้อง แต่หา้ มใช้เครื่ องปรับอากาศแบบรวมศูนย์
- ใช้พดั ลมในการเป่ าให้อากาศที่ปนเปื้ อนไอปรอทออกไปสู่ภายนอก
ขั้นที่ 2 เตรียมอุปกรณ์ ทจี่ าเป็ นในการทาความสะอาด
- ถุงพลาสติกซิปหลายๆถุง
- ถุงที่บรรจุมูลฝอย
- ถุงมือยาง หน้ากากป้ องกัน
- กระชับ หรื อขวดพลาสติกที่มีฝาปิ ดสนิท
- กระดาษแข็ง
- กระบอกฉีดยา
- เทปผ้า
- ไฟฉาย
-ผงกามะถัน(ถ้ามี)
ขั้นที่ 3 การทาความสะอาด
- ถอดเครื่ องประดับจากมือและข้อมือ เพื่อป้ องกันไม่ให้สารปรอททาปฏิกิริยากับโลหะมีค่า
- สวมถุงมือและหน้ากากป้ องกันฝุ่ นและสารเคมี
- เก็บเศษแก้วและรวบรวมไว้บนกระดาษซับแล้วห่อและนาใส่ ถุงซิป ปิ ดให้สนิทและติดฉลาก
- ถ้าพื้นผิวที่ปนเปื้ อนสารปรอทนั้นยากที่จะทาความสะอาด (เช่น พรม ม่าน เป็ นต้น)ให้ตดั ส่ วนที่ปนเปื้ อน
ออกแล้วนาใส่ ถุงซิป แล้วปิ ดให้สนิทและติดฉลาก
- ใช้กระดาษแข็งค่อยๆไล่เม็ดปรอทให้ไปรวมกัน แล้วใช้กระบอกฉีดยา (ที่ไม่มีเข็ม) ดูดเม็ดปรอท
- นาเม็ดปรอทที่ที่เก็บมาในกระบอกฉี ดยาถ่ายเทลงในกระดาษที่ช้ืนด้วยน้ าหรื อใส่ ลงในขวดพลาสติกที่มี
calcium hydroxide และผงกามะถันภายใน (ถ้ามี) แล้วปิ ดฝาให้สนิทรวบรวมใส่ ถุงซิป แล้วปิ ดให้สนิทและ
ติดฉลาก
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- หลังจากเก็บเม็ดปรอทขนาดใหญ่แล้วให้ใช้เทปผ้ามาเก็บเม็ดปรอทที่มีขนาดเล็กและมองเห็นยาก
- การเก็บเม็ดปรอทที่มีขนาดเล็กมากจนมองไม่เห็น ให้ใช้ผงกามะถันผสมกับเม็ดปรอทที่จะทาให้เปลี่ยนสี
จากเหลืองเป็ นน้ าตาลทาให้เห็นได้ง่ายขึ้นและเก็บได้ง่ายขึ้น
ขั้นที่ 4 หาเม็ดปรอทที่เหลือจากการทาความสะอาด
ใช้ไฟฉายส่ องเม็ดปรอทที่เหลือตามพื้นหรื อรอยแตก โดยถือไฟฉายส่ องในมุมที่ใกล้พ้ืนในห้องมืด
แล้วมองหาเม็ดปรอทที่ส่องแสง และเก็บรวบรวมต้องตรวจสอบทัว่ ทั้งห้อง เนื่ องจากเม็ดปรอทสามารถ
เคลื่อนไปได้ไกลบนพื้นผิวที่แข็งแรงและเรี ยบ
ขั้นที5่ จัดการสารปรอททีต่ ิดมากับเสื้อผ้ า รองเท้ า และผิวหนัง
นากระดาษซับที่ชุบน้ ามาให้เช็ดทาความสะอาดเม็ดปรอทที่มองเห็ นบนผิวหนัง ถอดเสื้ อผ้าและ
รองเท้าที่ปนเปื้ อนออก รวบรวมใส่ ถุงที่บรรจุมูลฝอย 2 ชั้นแล้วปิ ดให้สนิทและติดฉลาก
ขั้นที่ 6 นาเอาของทีป่ นเปื้ อนทั้งหมดทิง้
เอาพรมหรื อม่านที่ปนเปื้ อนสารปรอทเศษแก้วและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทาความสะอาด เช่น กระดาษ
ซับ เทปผ้า ผงกามะถัน ที่ใช้เก็บรวบรวมเม็ดปรอท รวมถึงถุงมือ เสื้ อผ้า หน้ากากป้ องกันฝุ่ นและสารเคมีใส่
ถุงซิ ปแล้วปิ ดให้สนิ ทและติดฉลากว่า “ขยะอันตรายมีของเสี ยปรอท” (Mercury Waste) แล้วนาไปทิ้งเป็ น
ของเสี ยอันตรายและติดต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาไปกาจัดอย่างปลอดภัยต่อไป เช่นการเปลี่ยนสภาพนา
กลับมาใช้ใหม่หรื อการนาไปปรับเสถียรแล้วฝังกลบอย่างถูกวิธี
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การบาบัดหรือกาจัดมูลฝอยหรือของเสี ยอันตราย
1) การรีไซเคิล (Recycle) เป็ นการนาของเสี ยอันตรายบางประเภทที่สามารถรี ไซเคิลวัสดุมาใช้ ใน
กระบวนการผลิตได้ เช่น แบตเตอรี่ รถยนต์ หลอดฟลูออเรสเซนต์ เป็ นต้น
2) การฝังกลบอย่ างปลอดภัย (Secure Landfill)
(2.1) การปรับเสถียรภาพของเสี ยอันตราย (Stabilization) เป็ นขั้นตอนแรกในการจัดการ
ของเสี ยด้วยวิธีการฝังกลบอย่างปลอดภัย โดยการผสมของเสี ยอันตรายด้วยสารเคมีต่างๆ เพื่อทาลาย
ฤทธิ์ แล้วจึงนาไปฝังกลบอย่างปลอดภัย โดยไม่ตอ้ งทาให้ของเสี ยดังกล่าวมีการแข็งตัวเป็ นก้อน
ก่ อน วิธีการนี้ เ หมาะสมสาหรั บการบาบัด ของเสี ย ประเภทของแข็งหรื อตะกอนที่ มีโลหะหนัก
ปนเปื้ อนอยู่ ส่ วนการทาเป็ นก้อนแข็ง (Solidification) เป็ นกระบวนการในการทาลายฤทธิ์ หรื อลด
ความเป็ นพิ ษ ของของเสี ย อัน ตราย โดยท าให้ของเสี ย อัน ตรายนั้น เปลี่ ย นรู ป ทางเคมี เพื่ อให้มี
คุณสมบัติเป็ นสารเฉื่อย (Inert Substance) มากขึ้น
(2.2) การฝังกลบอย่างปลอดภัย ของเสี ยอันตรายที่ผา่ นการปรับเสถียรและการทาเป็ นก้อน
แข็งแล้ว จะถูกขนส่ งด้วยรถขนส่ งแบบ Dump Truck มาฝังกลบยังหลุมฝังกลบอย่างปลอดภัย
3) การเผาด้ วยเตาเผา การใช้เตาเผากาจัดของเสี ยอันตรายแบ่งเป็ น 2 ประเภทดังนี้
(3.1) การใช้เตาเผา โดยใช้เป็ นเชื้อเพลิงร่ วมในเตาเผาปูนซีเมนต์
(3.2) การเผาด้วยเตาเผาของเสี ยอันตรายที่อุณหภูมิ 1,000-1,200 องศาเซลเซียส
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แนวทางการจัดการมูลฝอยทัว่ ไป
มูลฝอยซึ่ งไม่เกี่ยวข้องกับการตรวจวินิจฉัย การรักษา การให้ภมู ิคุม้ กันโรค และ
บรรจุภณั ฑ์ต่างๆ ที่ไม่คุม้ ค่าสาหรับนากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้อีก

มูลฝอยทัว่ ไปย่อยสลายได้

มูลฝอยทัว่ ไปที่ไม่สามารถย่อยสลายได้

เศษอาหาร เศษผัก น้ า
เศษหญ้าและใบไม้

บรรจุภณ
ั ฑ์เครื่ องดื่มหรื ออาหารและซองยา
ต่างๆ ที่ไม่คุม้ ค่าสาหรับนากลับมาใช้

ประโยชน์ใหม่ได้อีก เป็ นต้น
ทิ้งมูลฝอยลงถุงพลาสติกสี เขียว/สี ดาจาก
นั้นรวบรวมใส่ ภาชนะบรรจุ “สี เขียว”
ที่ไม่รั่วซึ ม มัดปากถุงให้แน่น

ทิ้งมูลฝอยลงถุงพลาสติกสี น้ าเงิน/สี ดาจากนั้น
รวบรวมใส่ ภาชนะบรรจุ “สี นา้ เงิน”
ที่ไม่รั่วซึ ม มัดปากถุงให้แน่น

นามาทาเป็ นปุ๋ ยหมัก
หรื อนามาทาเป็ นอาหารให้สัตว์

รวบรวมในภาชนะที่รองรับมูลฝอยทัว่ ไปวัสดุที่
แข็งแรง ไม่รั่วซึ ม ไม่เป็ นสนิม มีฝาปิ ดมิดชิด

นามูลฝอยขนส่ งไปยังที่พกั รวมมูลฝอยทัว่ ไปเพื่อ
รอการกาจัด

องค์การบริ หารส่ วนตาบลท่างามนามูลฝอยเข้าสู่
กระบวนการกาจัดต่อไป

แนวทาง การจัดการมูลฝอย และของเสี ยอันตราย โรงพยาบาลเจ้ าพระยาอภัยภูเบศร พ.ศ.2561

หน้า 31

แนวทางการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
มูลฝอยที่เกิดขึ้นหรื อใช้ในกระบวนการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์และการรักษาพยาบาล
การให้ภูมิคุม้ กันโรค และการทดลองเกี่ยวกับโรค

มูลฝอยติดเชื้อมีคม

มูลฝอยติดเชื้อไม่มีคม

เข็มและกระบอกฉี ดยา ใบมีด แผ่นสไลด์
ที่ปนเปื้ อนสารคัดหลัง่ เลือด ของผูป้ ่ วย

แพมเพิร์ส สาลี เสื้ อผ้า
ที่ปนเปื้ อนสารคัดหลัง่ เลือดของผูป้ ่ วย

ทิ้งลงกล่อง/ถังสี แดงที่ทนต่อการแทงทะลุ
และทนต่อการกัดกร่ อนของสารเคมี ไม่
รั่วซึ ม มีฝาปิ ดมิดชิด ไม่รั่วซึ ม
* ภาชนะมีข้อความที่ สามารถอ่ านได้ ชัดเจน
ติดป้าย “ของมีคมติดเชื้อ” อยู่ภายใต้ รูปหัว
กะโหลกไขว้ คู่ และมีข้อความว่ า “ห้ ามนา
กลับมาใช้ อกี ” “ห้ ามเปิ ด”

ทิ้งลงถุงพลาสติกสี แดง ที่ทนต่อการแทงทะลุ
และทนต่อการกัดกร่ อนของสารเคมี ไม่รั่วซึ ม
มีฝาปิ ดมิดชิด ไม่รั่วซึ ม
* ถุงมีข้อความสี ดาที่มีขนาด สามารถอ่านได้
ชัดเจนว่ า “มูลฝอยติดเชื้อ” อยู่ภายใต้ รูปหัว
กะโหลกไขว้ คู่ และมีข้อความว่ า “ห้ ามนา
กลับมาใช้ อกี ” “ห้ ามเปิ ด” และ ระบุชื่อ
โรงพยาบาล

สารคัดหลัง่ เลือด
เสมหะ ของผูป้ ่ วย ใน
หอผูป้ ่ วย (ยกเว้นใน
หอผูป้ ่ วยวิกฤติและ
ในผูป้ ่ วยติดเชื้อ
รุ นแรง/เชื้อดื้อยา)

เทสารคัดหลัง่ เลือด
เสมหะจาก
Receptal bag ลง
ในระบบบ่อเกรอะ
(Septic tank)

บรรจุไม่เกิน 3 ใน 4 ของความจุของภาชนะ
รวบรวมในภาชนะที่รองรับมูลฝอยติดเชื้อ
วัสดุที่แข็งแรง ไม่รั่วซึ ม ไม่เป็ นสนิม มีฝา
ปิ ดมิดชิด

บรรจุไม่เกิน 2 ใน 3 ของความจุของภาชนะ
รวบรวมในภาชนะที่รองรับมูลฝอยติดเชื้อ
วัสดุที่แข็งแรง ไม่รั่วซึ ม ไม่เป็ นสนิม มีฝา
ปิ ดมิดชิด

ขนส่ งไปยังที่พกั มูลฝอยติดเชื้อ หากยังไม่เคลื่อนย้าย ต้องจัดให้มีที่สาหรับเป็ นที่
รวมภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ เพื่อรอการเคลื่อนย้ายไปที่พกั รวมมูลฝอยติดเชื้อ แต่
ห้ามเก็บไว้เกิน 1 วัน

สารคัดหลัง่
ลงสู่ ระบบ
บาบัดน้ าเสี ย

ทิ้ง Receptal bag
ในภาชนะที่รองรับ
มูลฝอยติดเชื้อวัสดุที่
แข็งแรง ไม่รั่วซึ ม

บริ ษทั เอกชนนาเข้าสู่ กระบวนการกาจัดต่อไป
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แนวทางการจัดการมูลฝอยอันตราย
มูลฝอยที่มีพิษอาจก่อให้เกิดอันตรายกับมนุษย์และสภาพแวดล้อม
หรื อต้องการวิธีการทาลายเป็ นพิเศษ

ผลิตภัณฑ์/เภสัชภัณฑ์
- ยาทีห
่ มดอายุหรื อเสื่ อม

คุณภาพ
- ยาอันตรายสู ง ได้แก่ ยา
รักษามะเร็ ง ยาปฏิชีวนะ ยา
ต้านไวรัส ยาฮอร์โมน ยาที่
เป็ นพิษต่อระบบสื บพันธุ์ ยาที่
รบกวนการพัฒนาตัวอ่อน
และยากดภูมิคุม้ กัน
- ยาควบคุมพิเศษ ได้แก่ยา
เสพติด/วัตถุออกฤทธิ์ ต่อจิต
ประสาท
- ยาทั่วไป ได้แก่ ยาแผน
ปัจจุบนั ที่มีอนั ตรายต่า ยาแผน
โบราณ และยาสมุน ไพร

- เก็บใส่ ถุงพลาสติกสี ส้มติด

ป้ ายเก็บใส่ ถุงสี เทาและติดป้ าย
ระบุประเภทยา
- ภาชนะบรรจุยาชนิ ดน้ าให้ทิ้ง
ในภาชนะรองรับที่ทาจาก
วัสดุ ไม่รั่วซึ ม มีฝาปิ ดมิดชิด
ติดป้ ายระบุประเภทยา

สารเคมีที่ใช้ใน
ห้องปฏิบตั ิการ
ทางการแพทย์

เครื่ องมือแพทย์
ที่มีปริ มาณ
โลหะหนักสูง

มูลฝอยที่ปนเปื้ อน
สารกัมมันตรังสี

สารเคมีที่ใช้ในการทา
ความสะอาด เครื่ อง
มือ อาคารสถานที่
และกระบวนการ
ทาลายเชื้อโรค

หลอดไฟ แบตเตอรี่
ถ่านไฟ กระป๋ อง
สเปรย์ หรื อสารเคมี
ที่มีส่วนผสมของ
โลหะหนัก

ปฏิบตั ิตาม
ข้อกาหนดของ
สานักงานพลังงาน
ปรมาณูเพื่อสันติ

รวบรวมใส่ ถุงพลาสติกสี
ส้ม/สี เทา จากนั้นนามา
ใส่ ที่ภาชนะบรรจุ “สี
ส้ ม” ที่ปิดมิดชิด ส่ งคืน
ผูแ้ ทนจาหน่าย ส่ วน
ภาชนะที่ปนเปื้ อน
สารเคมีเก็บรวบรวมใส่
ภาชนะบรรจุ “สี ส้ม”
และติดป้ าย “สารเคมีที่ใช้
ในห้องปฏิบตั ิการ”

รวบรวมใส่ ถุงพลาสติก
สี ส้ม/สี เทา จากนั้น
นามาใส่ ที่ใส่ ภาชนะ
บรรจุ “สี ส้ม” ที่ปิด
มิดชิด ไม่รั่วซึ ม ติดป้ าย
และฉลากชื่อประเภท
มูลฝอยอันตรายให้
ชัดเจน
* ห้ามทุบกระป๋ อง
สเปรย์หรื อหลอดไฟ

ขนส่ งไปยังที่พกั ของเสี ยอันตราย

บริ ษทั เอกชนนาเข้าสู่ กระบวนการกาจัดต่อไป
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แนวทางการจัดการมูลฝอย รีไซเคิล
กระดาษ โลหะ มู
แก้ลวฝอย
พลาสติก ซองบรรจุยาเม็ด
ซึ่ งสามารถนากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้

รวบรวมใส่ ถุงพลาสติกสี ใส/ขาว จากนั้น
นามาใส่ ทภี่ าชนะทีจ่ ัดตั้งไว้ ภายในหน่ วย
งาน“สี เหลือง” ภาชนะรองรับที่ทาจาก
วัสดุแข็งแรง อาจมีหรื อไม่มีฝาปิ ด

รวบรวมใส่ ภาชนะทีจ่ ัดตั้งในบริเวณ
สาธารณะ“สี เหลือง” ต้องมีฝาปิ ดมิดชิด
ไม่มีน้ าหรื อของเหลวออกมาภายนอก

ขนส่ งไปยังที่พกั มูลฝอยรี ไซเคิล

นาไปจาหน่าย/นากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่

แนวทาง การจัดการมูลฝอย และของเสี ยอันตราย โรงพยาบาลเจ้ าพระยาอภัยภูเบศร พ.ศ.2561

หน้า 34
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