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แนวทางการบริหารจัดการมูลฝอยในหน่วยบริการปฐมภูมิ 
 

 หน่วยบริการปฐมภูมิหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) เป็นสถานบริการ
สาธารณสุขระดบัตน้ท่ีให้บริการทั้งดา้นการส่งเสริมสุขภาพ  ป้องกนัและควบคุมโรค  รักษาพยาบาล  
และฟ้ืนฟูสภาพ จึงเป็นเป็นแหล่งรวมของผูป่้วยท่ีเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆ  ในแต่ละวนัมีขยะมูลฝอย
ประเภทต่างๆท่ีเกิดข้ึน เช่น เลือด สารคดัหลัง่ ของเสีย เช่น อุจจาระ ปัสสาวะ ท่ีเกิดข้ึน และอาจเกิดการ
ปนเป้ือน แพร่กระจายเช้ือโรคในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลไดห้ากไม่มีการสุขาภิบาลท่ีดี  ดงันั้น
หน่วยงานจึงมีความจ าเป็นตอ้งมีการจดัการมูลฝอย ของเสียต่างๆให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เพื่อ
ป้องกันการแพร่กระจายเช้ือในสถานบริการและในชุมชน ท่ีจะส่งผลกระทบต่อผูป่้วย บุคลากร 
ส่ิงแวดลอ้ม  ระบบการบริหารจดัการขยะมูลฝอยดงัน้ี 
 1.การคดัแยก/การแยกทิ้ง 
 2.การขนยา้ย 

3. การเก็บรวบรวม 

4. การจดัการมูลฝอยต่างๆ 

5. การสวมอุปกรณ์ป้องกนัส่วนบุคคล  
 

วตัถุประสงค์ 
1. เพื่อพฒันาระบบการจดัการมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
2. เพื่อป้องกนัการปนเป้ือนและการแพร่กระจายโรค 
3. เพื่อความปลอดภยัของผูป่้วย บุคลลากรและส่ิงแวดลอ้มในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
4. เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบติังานของบุคลากรใหมี้การปฏิบติัเป็นไปในแนวทางเดียวกนั 
5. เพื่อประหยดัค่าใชจ่้ายในการท าลายมูลฝอย 

 

ประเภทของขยะมูลฝอย 
1.มูลฝอยทั่วไป (general waste) หมายถึง ของเหลือใชท่ี้เกิดจากบา้นพกั บริเวณสาธารณะและ

ส านกังานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (ซ่ึงท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบับริการการตรวจวินิจฉัย การดูแล
รักษาพยาบาล การให้ภูมิคุม้กนัโรค และการศึกษาวิจยั ซ่ึงไม่สามารถน ากลบัมาใช้ใหม่ไดอี้ก และเป็น
มูลฝอยท่ีไมใ่ช่ขยะติดเช้ือ และขยะอนัตราย  ) เช่น เศษอาหาร ผกัผลไม ้เปลือกผลไม ้เศษใบไม ้ใบหญา้ 
เศษกระดาษ เศษวสัดุ ต่างๆ หรือถุงพลาสติก 

2. มูลฝอยรีไซเคิล (recycle waste) หมายถึง มูลฝอยซ่ึงสามารถน ากลบัมาใช้ใหม่ไดอี้ก เช่น 
กระดาษ โลหะ แกว้ ขวดแกว้ พลาสติก 
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3.มูลฝอยอันตราย (hazardous waste) หมายถึงมูลฝอยท่ีมีพิษและอาจก่อให้เกิดอนัตรายกบั
มนุษยแ์ละสภาพแวดลอ้ม  ตอ้งการวธีิการท าลายเป็นพิเศษ ไดแ้ก่  

- ยา สารเคมีต่างๆ  ยาหมดอาย ุ ขวดยาตา้นจุลชีพ ขวดและอุปกรณ์เคมีบ าบดั  น ้ ายาและ
สารเคมีจากการตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ 

- ขยะปนเป้ือนรังสี  ปรอท  ขวดกระป๋องเคมีภณัฑ์   แบตเตอร่ี  ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ
ฟลูออเรสเซนต ์กระป๋องสเปรยย์าฆ่าแมลง  เป็นตน้  
4.มูลฝอยติดเช้ือ (Infectious waste) หมายถึง มูลฝอยทางการแพทย ์ท่ีเป็นผลมาจากกระบวนการ

ให้การรักษาพยาบาล  การตรวจวินิจฉัย การให้ภูมิคุม้กนัโรค ซ่ึงมีเหตุอนัควรสงสัยวา่มีหรืออาจมีเช้ือ
โรค  มูลฝอยท่ีสัมผสัหรือสงสัยไดว้า่มีการสัมผสัเลือด ส่วนประกอบของเลือด สารน ้าจากร่างกาย มีดงัน้ี   

4.1.มูลฝอยท่ีเป็นของเหลวหรือสารคัดหลั่ง ได้แก่  เลือด ส่วนประกอบของเลือด  
น ้าเหลือง หนอง ปัสสาวะ  อุจจาระ น ้าไขสันหลงั  เสมหะ  น ้าลายและ สารคดัหลัง่ต่างๆ  

4.2 มูลฝอยท่ีเป็นอวยัวะหรือช้ินส่วนของอวยัวะ เช่น ช้ินเน้ือ เน้ือเยื่อ อวยัวะท่ีไดจ้าก
การท าหตัถการต่างๆ มูลฝอยจากการตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ การตรวจศพ ซากสัตวท์ดลอง รวมทั้งวสัดุ
ท่ีสัมผสัระหวา่งการท าหตัถการและการตรวจนั้นๆ 

4.3 มูลฝอยของมีคมติดเช้ือท่ีใชแ้ลว้ เช่น เข็ม ส่วนปลายแหลมคมของชุดให้สารน ้ า ชุด
ใหเ้ลือดและผลิตภณัฑ์ของเลือด ใบมีด หลอดแกว้ กระบอกฉีดยาชนิดแกว้ สไลด์ แผน่กระจกปิดสไลด ์
เคร่ืองมือแหลมคมท่ีใชก้บัผูป่้วยแลว้ 

4.4 มูลฝอยจากกระบวนการเก็บและเพาะเช้ือ เช่น เช้ือ อาหารเล้ียงเช้ือ จานเล้ียงเช้ือ 
วสัดุอ่ืนๆ และเคร่ืองมือท่ีใชเ้พาะเช้ือแลว้ 

4.5 มูลฝอยท่ีเป็นวคัซีน ท าจากเช้ือโรคท่ีมีชีวิต และภาชนะบรรจุ เช่น วคัซีนป้องกนั 
วณัโรค โปลิโอ หดั หดัเยอรมนั คางทูม สุกใส ไขร้ากสาดนอ้ยชนิดกิน เป็นตน้ 

4.6 มูลฝอยติดเช้ืออ่ืนๆ ไดแ้ก่ 
   -  วสัดุทางการแพทยท่ี์ใชก้บัผูป่้วย เช่น ส าลี ผา้กอ้ซ ผา้พนัแผล เส้ือคลุม ผา้ 
   - วสัดุท าจากพลาสติกและยางท่ีใชแ้ลว้ เช่น ถุงมือ กระบอกฉีดยาพลาสติก ท่อ
ยาง ถุงรองรับปัสสาวะ ถุงพลาสติกรองรับเสมหะ น ้ าลาย สารคดัหลั่ง ถุงเลือดและผลิตภณัฑ์เลือด 
อุปกรณ์ท่ีใชก้บัผูป่้วยลา้งไต 
   -วสัดุท าจากกระดาษ เช่น กระดาษซบัเลือด เส้ือคลุมใช้คร้ังเดียวทิ้ง หนา้กาก
อนามยั หนา้กาก N95 เป็นตน้  
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การก าหนดรูปแบบวสัดุอุปกรณ์/ภาชนะรองรับมูลฝอย 
 

1. ก าหนดสีของถุงขยะประเภทต่างๆใหช้ดัเจน  สามารถส่ือความหมายใหบุ้คลากรเขา้ใจและทิ้ง
ใหถู้กตอ้งดงัน้ี     

 2. ภาชนะรองรับขยะชนิดไม่มีฝาปิด  ส าหรับรองรับขยะแห้งประเภทกระดาษ เช่น ตะกร้า 
กล่องกระดาษ  
                                                                                                           

3. ภาชนะรองรับขยะชนิด  มีฝาปิดมิดชิด  แบบใช้เท้าเหยียบ  ปิด -เปิด ขนาดต่างๆส าหรับ
รองรับขยะทัว่ไป  ขยะติดเช้ือ  ขยะอนัตราย  และขยะรีไซเคิล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพแสดง  ภาชนะขยะท่ีมีฝาปิด 
 

                                                                           

4. ภาชนะใส่ของมีคมติดเช้ือ  ท าจากพลาสติกหรือวสัดุท่ีแขง็แรงเพื่อป้องกนัของมีคมทะลุ
ออกมาได ้

 

 

 

                                                                          ภาพแสดง  ภาชนะใส่ของมีคม 
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ขั้นตอนการจัดการมูลฝอยใน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
 

แบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอนคือ   
1. การเก็บและการแยกมูลฝอย 
2. การขนยา้ยมูลฝอย 
3. การเก็บรวบรวมมูลฝอย 
4. การจดัการมูลฝอยต่างๆ 

5. การสวมอุปกรณ์ป้องกนัส่วนบุคคล  
 

1.การเกบ็และการแยกมูลฝอย  

มีการแยกทิ้งขยะมูลฝอยตามประเภทขยะแบ่งเป็น 4 ประเภท คือ 
 

มูลฝอยทัว่ไป : ถุงพลาสติกสีด า          มูลฝอยรีไซเคิล :ทิ้งในถงัตะกร้า ถงัขยะ ตามท่ีก าหนด 
   

          

 

 

 

 

 

             
 มูลฝอยอนัตราย  : ถุงพลาสติกสีเหลือง            มูลฝอยติดเช้ือ: ถุงพลาสติกสีแดง 
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แนวทางการเกบ็และการแยกมูลฝอย  
        

ประเภทมูลฝอย 
 

แนวทางปฏิบัติ 
 

1. ขยะทัว่ไป 

 

 

1.1 ขยะทัว่ไป ทิ้งในภาชนะท่ีมีถุงสีด ารองรับ บรรจุไม่เกินระดบั 3ใน4 ส่วน
ของถุงมดัปากถุงใหแ้น่นดว้ยเชือกฟาง 
1.2 เศษอาหารผูป่้วย ทิ้งในภาชนะท่ีมีถุงสีด ารองรับ จดัเตรียมให้เฉพาะใส่เศษ
อาหารเท่านั้น 

2. ขยะรีไซเคิล ทิ้งในตะกร้า หรือกล่อง หรือภาชนะท่ีมีถุงสีด ารองรับส าหรับทิ้งขยะรีไซเคิล 
 

3. ขยะอนัตราย 

 
 ขยะอนัตรายอ่ืนๆทิ้งในถุงเหลือง มดัปากถุงใหแ้น่นดว้ยเชือกฟาง 
การเขียนป้ายติด อาจเขียนว่า “ขยะอนัตราย” กไ็ด้ 

 

4. ขยะติดเช้ือ 
 
4.1 ของมีคมท่ีใชใ้นกิจกรรม
ทางการแพทยแ์ละ
สาธารณสุข 

 
-ของมีคมให้แยกใส่ภาชนะท่ีมีฝาปิดมิดชิดท่ีมีความแข็งแรงสามารถป้องกนั 
การแทงทะลุจากของมีคมได ้ เช่น  กระป๋องพลาสติกท่ีคงรูปซ่ึงมีตวัอกัษรบอก
ไวอ้ย่างชัดเจนว่าเป็น “เข็มใช้แล้ว ” หรือ “ของมีคมติดเช้ือ”โดยบรรจุระดบั      
3ใน4 ส่วน ปิดฝาใหแ้น่นก่อนใส่ภาชนะท่ีมีถุงสีแดงรองรับ 
 

4.2 ถุงมือ mask, syringe     
set iv ก๊อส ส าลี และวสัดุท่ี
เป้ือนเช้ือโรค หรือเลือด    
และมูลฝอยทุกประเภทท่ีมา
จากหอ้งแยกติดเช้ือ 

ใหทิ้้งในถงัขยะท่ีมีถุงสีแดงรองรับ บรรจุไม่เกิน 3ใน4 ส่วนของถุง มดัปากถุง
ใหแ้น่นดว้ยเชือกฟาง การเขียนป้ายติด อาจเขียนว่า “ขยะติดเช้ือ”   

4.3 ขยะท่ีเป็นของเหลวเลือด 
อุจจาระ ปัสสาวะ หรือสาร
คดัหลัง่ 

เทส่วนท่ีเป็นของเหลวทิ้งในอ่าง โถส้วม ท่ีหน่วยงานก าหนดซ่ึงมีท่อระบาย
ไหลไปสู่ระบบถงัเกรอะ 
 

4.4.ขยะท่ีเป็นวคัซีนท าจาก
เช้ือโรคท่ีมีชีวิตและภาชนะ
บรรจุ  

ให้ใส่ในถงัท่ีมีถุงสีแดงรองรับ บรรจุไม่เกิน 3ใน4 ส่วนของถุง ทิ้งเป็นขยะติด
เช้ือ 
 

 

2.การขนย้าย     
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 ในการขนยา้ยมูลฝอยต่างๆจะมีแผนผงัแสดงเส้นทางการขนยา้ยมูลฝอยต่างๆ โดยเจา้หนา้ท่ีท า
ความสะอาด เป็นผูเ้ก็บรวบรวมถุงขยะ เพื่อน าไปไวท่ี้พกัขยะมูลฝอย   
 

แนวทางปฏิบัติในการขนย้ายขยะ 
1.ผูป้ฏิบติัสวมถุงมือยางหนา หมวก ผา้ปิดปากจมูก ผา้กนัเป้ือน เส้ือคลุม และรองเทา้บูท๊ 
2.ตรวจสอบการร่ัวของถุงขยะ ถา้ร่ัวใหใ้ส่ถุงรองอีกขยะ 1 ชั้น คอถุงผกูเชือกเรียบร้อย 
 
 
 
 
 
 
3. เก็บขยะจากหน่วยงาน และขนยา้ยไปท่ีพกัขยะ ตามเส้นทางท่ีก าหนด  
4. ระมดัระวงัการขนยา้ยขยะโดยจบับริเวณคอถุง ยกให้ห่างจากตวัเล็กนอ้ยและวางอยา่งนุ่มนวล ไม่โยน  
ไม่ลาก ไม่อุม้ถุงขยะ  
5. เม่ือมดัขยะแลว้ ใหน้ าถุงขยะไปยงัท่ีพกัขยะตามเส้นทางการขนยา้ยทนัที โดยไม่หยดุพกัท่ีอ่ืน ทั้งน้ีการ
ขนยา้ยขยะติดเช้ือท่ีเส้นทางตอ้งผา่นพื้นท่ีสะอาด ควรน าถุงขยะใส่ถงัท่ีมีฝาปิดมิดชิด 
6. เม่ือถึงท่ีพกัขยะ ยกถุงขยะลงวาง จดัวางเรียงอยา่งมีระเบียบดว้ยความระมดัระวงั 
7. ถงัพกัขยะติดเช้ือควรเป็นถงัท่ีมีฝาปิดมิดชิด มีป้ายเขียนระบุ “ขยะติดเช้ือ” ใหช้ดัเจน 
โดยวางถุงขยะแยกตามประเภทมูลฝอย ระหวา่ง มูลฝอยติดเช้ือกบัมูลฝอยทัว่ไป  
8. ถอดอุปกรณ์ป้องกนัร่างกายออก ลา้งอุปกรณ์ใหส้ะอาด ผึ่งใหแ้หง้ และลา้งมือใหส้ะอาด 
 
 
 

รูปตรงน้ีน่าจะตดัออกค่ะ 
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3.การเกบ็รวบรวมมูลฝอย 
 -เจา้หนา้ท่ีท าความสะอาดเป็นผูเ้ก็บรวบรวมถุงขยะน าไปไวท่ี้พกัขยะมูลฝอย เพื่อจดัการมูลฝอย
ต่อไป 
 

4. การจัดการมูลฝอยประเภทต่างๆ 
4.1. มูลฝอยทัว่ไป  
- การจดัการมูลฝอยทัว่ไป ประสานงานกบัทางองคก์ารบริหารส่วนต าบล (อบต.) เป็นผูเ้ก็บ

น าไปก าจดั โดยรถเก็บมูลฝอยทัว่ไปของอบต.   
4.2. มูลฝอยรีไซเคิล 
-  น าไปขายหรือน ากลบัมาใชใ้หม่ 

 4.3. มูลฝอยติดเช้ือ มูลฝอยอนัตราย 
-ใหร้วบรวมถุงขยะไปไวใ้นท่ีพกัขยะตามแนวทางท่ีก าหนด ซ่ึงควรเป็นถงัท่ีมีฝาปิดมิดชิดและ

อยูใ่นท่ีร่มมีหลงัคา เพื่อรอรถเก็บขยะของโรงพยาบาลจะไปรับขยะจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลมาไวท่ี้เรือนพกัขยะของโรงพยาบาล (ปรับใหส้อดคลอ้งกบัขอ้ตกลงของแต่ละอ าเภอ) 

-เม่ือท าการขนมูลฝอยต่างๆ ข้ึนรถขนมูลฝอยเสร็จแลว้  ควรท าความสะอาดถงัใส่มูลฝอย   
โดยมีขั้นตอนการท าความสะอาด  ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.ล้างท าความสะอาด 2.คว า่ให้แห้งในที่มีแสงก่อนเกบ็ 
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5. การสวมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล  
 - ผูป้ฏิบติัควรแต่งกายสวมเคร่ืองป้องกนัส่วนบุคคล  โดยมีการสวมหมวกและผา้ปิดปาก-จมูก  
ผา้กนัเป้ือน  ถุงมือยาง  รองเทา้ยาง เพื่อป้องอนัตรายจากเช้ือโรคเขา้สู่ร่างกายของผูป้ฏิบติังานจาก
ขั้นตอนต่างๆในการจดัการขยะ 

 

     หมวก  

          ผ้าปิดปากจมูก 
เ 
 

เส้ือคลุม 

 

      ถุงมือยางหนา 
 

               ผ้ายางกนัเป้ือน 

       
        

  รองเท้าบู๊ท 

 

 


