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แนวทางการบริ หารจัดการมูลฝอยในหน่ วยบริการปฐมภูมิ
หน่ ว ยบริ ก ารปฐมภู มิ ห รื อ โรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพต าบล (รพ.สต.) เป็ นสถานบริ ก าร
สาธารณสุ ขระดับต้นที่ให้บริ การทั้งด้านการส่ งเสริ มสุ ขภาพ ป้ องกันและควบคุ มโรค รักษาพยาบาล
และฟื้ นฟู ส ภาพ จึ ง เป็ นเป็ นแหล่ ง รวมของผูป้ ่ วยที่ เจ็บ ป่ วยด้วยโรคต่า งๆ ในแต่ ละวันมี ข ยะมูลฝอย
ประเภทต่างๆที่เกิดขึ้น เช่น เลือด สารคัดหลัง่ ของเสี ย เช่น อุจจาระ ปั สสาวะ ที่เกิ ดขึ้น และอาจเกิดการ
ปนเปื้ อน แพร่ กระจายเชื้อโรคในโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลได้หากไม่มีการสุ ขาภิบาลที่ดี ดังนั้น
หน่วยงานจึงมีความจาเป็ นต้องมีการจัดการมูลฝอย ของเสี ยต่างๆให้เป็ นระบบและมีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อ
ป้ องกัน การแพร่ ก ระจายเชื้ อ ในสถานบริ ก ารและในชุ ม ชน ที่ จ ะส่ ง ผลกระทบต่ อ ผูป้ ่ วย บุ ค ลากร
สิ่ งแวดล้อม ระบบการบริ หารจัดการขยะมูลฝอยดังนี้
1.การคัดแยก/การแยกทิ้ง
2.การขนย้าย
3. การเก็บรวบรวม
4. การจัดการมูลฝอยต่างๆ
5. การสวมอุปกรณ์ป้องกันส่ วนบุคคล
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาระบบการจัดการมูลฝอยที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล
2. เพื่อป้ องกันการปนเปื้ อนและการแพร่ กระจายโรค
3. เพื่อความปลอดภัยของผูป้ ่ วย บุคลลากรและสิ่ งแวดล้อมในโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล
4. เพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรให้มีการปฏิบตั ิเป็ นไปในแนวทางเดียวกัน
5. เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการทาลายมูลฝอย
ประเภทของขยะมูลฝอย
1.มูลฝอยทั่วไป (general waste) หมายถึง ของเหลือใช้ที่เกิดจากบ้านพัก บริ เวณสาธารณะและ
สานักงานในโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล (ซึ่ งที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริ การการตรวจวินิจฉัย การดูแล
รักษาพยาบาล การให้ภูมิคุม้ กันโรค และการศึกษาวิจยั ซึ่ งไม่สามารถนากลับมาใช้ใหม่ได้อีก และเป็ น
มูลฝอยที่ไม่ใช่ขยะติดเชื้อ และขยะอันตราย ) เช่น เศษอาหาร ผักผลไม้ เปลือกผลไม้ เศษใบไม้ ใบหญ้า
เศษกระดาษ เศษวัสดุ ต่างๆ หรื อถุงพลาสติก
2. มูลฝอยรี ไซเคิล (recycle waste) หมายถึ ง มูลฝอยซึ่ งสามารถนากลับมาใช้ ใหม่ได้อีก เช่ น
กระดาษ โลหะ แก้ว ขวดแก้ว พลาสติก
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3.มูลฝอยอันตราย (hazardous waste) หมายถึ งมูลฝอยที่ มีพิษและอาจก่ อให้เกิ ดอันตรายกับ
มนุษย์และสภาพแวดล้อม ต้องการวิธีการทาลายเป็ นพิเศษ ได้แก่
- ยา สารเคมีต่างๆ ยาหมดอายุ ขวดยาต้านจุลชีพ ขวดและอุปกรณ์เคมีบาบัด น้ ายาและ
สารเคมีจากการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ
- ขยะปนเปื้ อนรังสี ปรอท ขวดกระป๋ องเคมีภณ
ั ฑ์ แบตเตอรี่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ
ฟลูออเรสเซนต์ กระป๋ องสเปรย์ยาฆ่าแมลง เป็ นต้น
4.มูลฝอยติดเชื้อ (Infectious waste) หมายถึง มูลฝอยทางการแพทย์ ที่เป็ นผลมาจากกระบวนการ
ให้การรักษาพยาบาล การตรวจวินิจฉัย การให้ภูมิคุม้ กันโรค ซึ่ งมีเหตุอนั ควรสงสัยว่ามีหรื ออาจมีเชื้ อ
โรค มูลฝอยที่สัมผัสหรื อสงสัยได้วา่ มีการสัมผัสเลือด ส่ วนประกอบของเลือด สารน้ าจากร่ างกาย มีดงั นี้
4.1.มู ล ฝอยที่ เ ป็ นของเหลวหรื อสารคัด หลั่ง ได้แ ก่ เลื อด ส่ ว นประกอบของเลื อ ด
น้ าเหลือง หนอง ปัสสาวะ อุจจาระ น้ าไขสันหลัง เสมหะ น้ าลายและ สารคัดหลัง่ ต่างๆ
4.2 มูลฝอยที่เป็ นอวัยวะหรื อชิ้นส่ วนของอวัยวะ เช่น ชิ้ นเนื้ อ เนื้ อเยื่อ อวัยวะที่ได้จาก
การทาหัตถการต่างๆ มูลฝอยจากการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ การตรวจศพ ซากสัตว์ทดลอง รวมทั้งวัสดุ
ที่สัมผัสระหว่างการทาหัตถการและการตรวจนั้นๆ
4.3 มูลฝอยของมีคมติดเชื้อที่ใช้แล้ว เช่น เข็ม ส่ วนปลายแหลมคมของชุ ดให้สารน้ า ชุ ด
ให้เลือดและผลิตภัณฑ์ของเลือด ใบมีด หลอดแก้ว กระบอกฉี ดยาชนิ ดแก้ว สไลด์ แผ่นกระจกปิ ดสไลด์
เครื่ องมือแหลมคมที่ใช้กบั ผูป้ ่ วยแล้ว
4.4 มูลฝอยจากกระบวนการเก็บและเพาะเชื้ อ เช่ น เชื้ อ อาหารเลี้ ยงเชื้ อ จานเลี้ ยงเชื้ อ
วัสดุอื่นๆ และเครื่ องมือที่ใช้เพาะเชื้อแล้ว
4.5 มูลฝอยที่เป็ นวัคซี น ทาจากเชื้ อโรคที่มีชีวิต และภาชนะบรรจุ เช่ น วัคซี นป้ องกัน
วัณโรค โปลิโอ หัด หัดเยอรมัน คางทูม สุ กใส ไข้รากสาดน้อยชนิดกิน เป็ นต้น
4.6 มูลฝอยติดเชื้ออื่นๆ ได้แก่
- วัสดุทางการแพทย์ที่ใช้กบั ผูป้ ่ วย เช่น สาลี ผ้าก้อซ ผ้าพันแผล เสื้ อคลุม ผ้า
- วัสดุทาจากพลาสติกและยางที่ใช้แล้ว เช่น ถุงมือ กระบอกฉี ดยาพลาสติก ท่อ
ยาง ถุ ง รองรั บปั สสาวะ ถุ งพลาสติ กรองรั บ เสมหะ น้ าลาย สารคัดหลั่ง ถุ งเลื อดและผลิ ตภัณฑ์เลื อด
อุปกรณ์ที่ใช้กบั ผูป้ ่ วยล้างไต
-วัสดุ ทาจากกระดาษ เช่น กระดาษซับเลื อด เสื้ อคลุ มใช้ครั้งเดี ยวทิ้ง หน้ากาก
อนามัย หน้ากาก N95 เป็ นต้น
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การกาหนดรู ปแบบวัสดุอุปกรณ์ /ภาชนะรองรับมูลฝอย
1. กาหนดสี ของถุงขยะประเภทต่างๆให้ชดั เจน สามารถสื่ อความหมายให้บุคลากรเข้าใจและทิ้ง
ให้ถูกต้องดังนี้
2. ภาชนะรองรับขยะชนิ ดไม่มีฝาปิ ด สาหรับรองรับขยะแห้งประเภทกระดาษ เช่ น ตะกร้ า
กล่องกระดาษ
3. ภาชนะรองรั บ ขยะชนิ ด มี ฝาปิ ดมิ ดชิ ด แบบใช้เท้าเหยีย บ ปิ ด-เปิ ด ขนาดต่ า งๆส าหรั บ
รองรับขยะทัว่ ไป ขยะติดเชื้อ ขยะอันตราย และขยะรี ไซเคิล

ภาพแสดง ภาชนะขยะที่มีฝาปิ ด
4. ภาชนะใส่ ของมีคมติดเชื้อ ทาจากพลาสติกหรื อวัสดุที่แข็งแรงเพื่อป้ องกันของมีคมทะลุ
ออกมาได้

ภาพแสดง ภาชนะใส่ ของมีคม
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ขั้นตอนการจัดการมูลฝอยใน โรงพยาบาลส่ งเสริมสุ ขภาพตาบล
แบ่งออกเป็ น 5 ขั้นตอนคือ
1. การเก็บและการแยกมูลฝอย
2. การขนย้ายมูลฝอย
3. การเก็บรวบรวมมูลฝอย
4. การจัดการมูลฝอยต่างๆ
5. การสวมอุปกรณ์ป้องกันส่ วนบุคคล
1.การเก็บและการแยกมูลฝอย
มีการแยกทิ้งขยะมูลฝอยตามประเภทขยะแบ่งเป็ น 4 ประเภท คือ
มูลฝอยทัว่ ไป : ถุงพลาสติกสี ดา

มูลฝอยอันตราย : ถุงพลาสติกสี เหลือง

มูลฝอยรีไซเคิล :ทิ้งในถังตะกร้า ถังขยะ ตามที่กาหนด

มูลฝอยติดเชื้อ: ถุงพลาสติกสี แดง
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แนวทางการเก็บและการแยกมูลฝอย
ประเภทมูลฝอย
1. ขยะทัว่ ไป

2. ขยะรีไซเคิล
3. ขยะอันตราย

แนวทางปฏิบัติ
1.1 ขยะทัว่ ไป ทิ้งในภาชนะที่มีถุงสี ดารองรับ บรรจุไม่เกิ นระดับ 3ใน4 ส่ วน
ของถุงมัดปากถุงให้แน่นด้วยเชือกฟาง
1.2 เศษอาหารผูป้ ่ วย ทิ้งในภาชนะที่มีถุงสี ดารองรับ จัดเตรี ยมให้เฉพาะใส่ เศษ
อาหารเท่านั้น
ทิ้งในตะกร้า หรื อกล่อง หรื อภาชนะที่มีถุงสี ดารองรับสาหรับทิ้งขยะรี ไซเคิล
ขยะอันตรายอื่นๆทิ้งในถุงเหลือง มัดปากถุงให้แน่นด้วยเชื อกฟาง
การเขียนป้ายติด อาจเขียนว่า “ขยะอันตราย” ก็ได้

4. ขยะติดเชื้อ
-ของมี คมให้แยกใส่ ภาชนะที่ มีฝาปิ ดมิ ดชิ ดที่มีความแข็งแรงสามารถป้ องกัน
4.1 ของมีคมที่ใช้ในกิจกรรม การแทงทะลุจากของมีคมได้ เช่น กระป๋ องพลาสติกที่คงรู ปซึ่ งมีตวั อักษรบอก
ไว้อย่างชัดเจนว่าเป็ น “เข็มใช้แล้ว ” หรื อ “ของมี คมติ ดเชื้ อ”โดยบรรจุระดับ
ทางการแพทย์และ
3ใน4 ส่ วน ปิ ดฝาให้แน่นก่อนใส่ ภาชนะที่มีถุงสี แดงรองรับ
สาธารณสุ ข
4.2 ถุงมือ mask, syringe
set iv ก๊อส สาลี และวัสดุที่
เปื้ อนเชื้อโรค หรื อเลือด
และมูลฝอยทุกประเภทที่มา
จากห้องแยกติดเชื้อ
4.3 ขยะที่เป็ นของเหลวเลือด
อุจจาระ ปัสสาวะ หรื อสาร
คัดหลัง่
4.4.ขยะที่ เ ป็ นวัค ซี น ท าจาก
เชื้ อโรคที่ มีชีวิตและภาชนะ
บรรจุ
2.การขนย้าย

ให้ทิ้งในถังขยะที่มีถุงสี แดงรองรับ บรรจุไม่เกิน 3ใน4 ส่ วนของถุง มัดปากถุง
ให้แน่นด้วยเชือกฟาง การเขียนป้ายติด อาจเขียนว่า “ขยะติดเชื้อ”

เทส่ วนที่เป็ นของเหลวทิ้งในอ่าง โถส้ วม ที่ หน่ วยงานกาหนดซึ่ งมี ท่อระบาย
ไหลไปสู่ ระบบถังเกรอะ
ให้ใส่ ในถังที่มีถุงสี แดงรองรับ บรรจุไม่เกิ น 3ใน4 ส่ วนของถุง ทิ้งเป็ นขยะติด
เชื้อ
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ในการขนย้ายมูลฝอยต่างๆจะมีแผนผังแสดงเส้นทางการขนย้ายมูลฝอยต่างๆ โดยเจ้าหน้าที่ทา
ความสะอาด เป็ นผูเ้ ก็บรวบรวมถุงขยะ เพื่อนาไปไว้ที่พกั ขยะมูลฝอย
แนวทางปฏิบัติในการขนย้ายขยะ
1.ผูป้ ฏิบตั ิสวมถุงมือยางหนา หมวก ผ้าปิ ดปากจมูก ผ้ากันเปื้ อน เสื้ อคลุม และรองเท้าบูท๊
2.ตรวจสอบการรั่วของถุงขยะ ถ้ารั่วให้ใส่ ถุงรองอีกขยะ 1 ชั้น คอถุงผูกเชือกเรี ยบร้อย

3. เก็บขยะจากหน่วยงาน และขนย้ายไปที่พกั ขยะ ตามเส้นทางที่กาหนด
4. ระมัดระวังการขนย้ายขยะโดยจับบริ เวณคอถุง ยกให้ห่างจากตัวเล็กน้อยและวางอย่างนุ่มนวล ไม่โยน
ไม่ลาก ไม่อุม้ ถุงขยะ
5. เมื่อมัดขยะแล้ว ให้นาถุงขยะไปยังที่พกั ขยะตามเส้นทางการขนย้ายทันที โดยไม่หยุดพักที่อื่น ทั้งนี้ การ
ขนย้ายขยะติดเชื้อที่เส้นทางต้องผ่านพื้นที่สะอาด ควรนาถุงขยะใส่ ถงั ที่มีฝาปิ ดมิดชิด
6. เมื่อถึงที่พกั ขยะ ยกถุงขยะลงวาง จัดวางเรี ยงอย่างมีระเบียบด้วยความระมัดระวัง
7. ถังพักขยะติดเชื้อควรเป็ นถังที่มีฝาปิ ดมิดชิด มีป้ายเขียนระบุ “ขยะติดเชื้อ” ให้ชดั เจน
โดยวางถุงขยะแยกตามประเภทมูลฝอย ระหว่าง มูลฝอยติดเชื้อกับมูลฝอยทัว่ ไป
8. ถอดอุปกรณ์ป้องกันร่ างกายออก ล้างอุปกรณ์ให้สะอาด ผึ่งให้แห้ง และล้างมือให้สะอาด

รู ปตรงนี้น่าจะตัดออกค่ะ
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3.การเก็บรวบรวมมูลฝอย
-เจ้าหน้าที่ทาความสะอาดเป็ นผูเ้ ก็บรวบรวมถุงขยะนาไปไว้ที่พกั ขยะมูลฝอย เพื่อจัดการมูลฝอย
ต่อไป
4. การจัดการมูลฝอยประเภทต่ างๆ
4.1. มูลฝอยทัว่ ไป
- การจัดการมูลฝอยทัว่ ไป ประสานงานกับทางองค์การบริ หารส่ วนตาบล (อบต.) เป็ นผูเ้ ก็บ
นาไปกาจัด โดยรถเก็บมูลฝอยทัว่ ไปของอบต.
4.2. มูลฝอยรี ไซเคิล
- นาไปขายหรื อนากลับมาใช้ใหม่
4.3. มูลฝอยติดเชื้ อ มูลฝอยอันตราย
-ให้รวบรวมถุงขยะไปไว้ในที่พกั ขยะตามแนวทางที่กาหนด ซึ่งควรเป็ นถังที่มีฝาปิ ดมิดชิดและ
อยูใ่ นที่ร่มมีหลังคา
เพื่อรอรถเก็บขยะของโรงพยาบาลจะไปรับขยะจากโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพ
ตาบลมาไว้ที่เรื อนพักขยะของโรงพยาบาล (ปรับให้สอดคล้องกับข้อตกลงของแต่ละอาเภอ)
-เมื่อทาการขนมูลฝอยต่างๆ ขึ้นรถขนมูลฝอยเสร็ จแล้ว ควรทาความสะอาดถังใส่ มูลฝอย
โดยมีข้ นั ตอนการทาความสะอาด ดังนี้

1.ล้างทาความสะอาด

2.ควา่ ให้ แห้ งในที่มีแสงก่อนเก็บ
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5. การสวมอุปกรณ์ ป้องกันส่ วนบุคคล
- ผูป้ ฏิบตั ิควรแต่งกายสวมเครื่ องป้ องกันส่ วนบุคคล โดยมีการสวมหมวกและผ้าปิ ดปาก-จมูก
ผ้ากันเปื้ อน ถุงมือยาง รองเท้ายาง เพื่อป้ องอันตรายจากเชื้อโรคเข้าสู่ ร่างกายของผูป้ ฏิบตั ิงานจาก
ขั้นตอนต่างๆในการจัดการขยะ
หมวก
ผ้ าปิ ดปากจมูก
เ
เสื้อคลุม
ถุงมือยางหนา
ผ้ายางกันเปื้ อน

รองเท้ าบู๊ท

