การศึกษาสถานการณ์การจัดการมูลฝอยติดเชื้อในโรงพยาบาลเอกชน
ปาณิสา ศรีดโรมนต์
สานักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย
การศึกษาสถานการณ์การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ในโรงพยาบาลเอกชน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์
การจัดการมูลฝอยติดเชื้อและประเมินมาตรฐานการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาลเอกชนตามกฎกระทรวง
ว่าด้วยการกาจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2545 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม โดยผู้วิจัยส่งแบบสอบถามไปยัง
กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 350 ชุด ได้รับกลับคืนมาและตรวจสอบความสมบูรณ์สามารถนาไปวิเคราะห์ข้อมูลได้จานวน
153 ชุด คิดเป็นร้อยละ 43.17 โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการวิเคราะห์ข้อมูล ทั่ว ไป
ข้อมูลการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาลเอกชน และข้อมูลการประเมินมาตรฐานการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
ของโรงพยาบาลเอกชนตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกาจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2545
ผลการศึกษาพบว่า โรงพยาบาลเอกชนมี อัตราการครองเตียงร้อยละ 54.23 จานวนผู้ป่วยในที่เข้ามารับ
บริการ 18,725 รายต่อปี จานวนผู้ป่วยนอกที่เข้ามารับบริการ 159,516 รายต่อปี มีปริมาณมูลฝอยติดเชื้อเกิดขึ้น
100.51 กิโลกรัมต่อวัน คิดเป็นอัตราการเกิดมูลฝอยติดเชื้อ 0.79 กิโลกรัมต่อเตียงต่อวัน ส่วนมาตรฐานการจัดการ
มูลฝอยติดเชื้อนั้นโรงพยาบาลเอกชนมีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกาจัดมูลฝอยติดเชื้อ
พ.ศ.2545 ร้อยละ 46.41 มาตรฐานการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในรายด้าน พบว่า โรงพยาบาลเอกชนมีการปฏิบัติ
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกาจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2545 ในด้านลักษณะรถเข็นที่ใช้เคลื่อนย้ายมูลฝอยติดเชื้อ
และด้านการกาจัดมูลฝอยติดเชื้อมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 100 รองลงมา คือ ด้านการคัดแยกมูลฝอยติด เชื้อ
ร้อยละ 97.39 ด้านการเคลื่อนย้ายมูลฝอยติดเชื้อ ร้อยละ 88.89 ด้านสถานที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ ร้อยละ 66.01
ด้านการเก็บรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อ ร้อยละ 61.44 และด้านบุคลากรในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ร้อยละ 50.98
ตามลาดับ
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยในครั้งนี้ คือ การทบทวน ปรับปรุง และพัฒนากฎหมายด้านการจัดการมูลฝอย
ติดเชื้อให้มีความเหมาะสมกับการดาเนินการในปัจจุบัน รวมทั้งจัดทาแนวทางการปฏิบัติในการจัดการมูลฝอย
ติดเชื้อตามบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน และพัฒนากลไกในการกากับติดตามการจัดการ
มูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาลเอกชน เพื่อให้มีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อเป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกาจัด
มูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545

คาสาคัญ: สถานการณ์มูลฝอยติดเชื้อ , การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ , โรงพยาบาลเอกชน

2

ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
นับตั้งแต่อดีตมาสู่ปัจจุบัน ปัญหามูลฝอยเป็นปัญหาสาคัญที่อยู่คู่กับสังคมไทยมายาวนานและนับวันยิ่งมี
แนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้น สาเหตุเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณมูลฝอยทุกปีตามอัตราการเพิ่มขึ้นของ
จานวนประชากร การขยายตัวทางเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการอุปโภคบริโภคของประชาชน การ
ขาดองค์ความรู้และจิตสานึกเกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยของประชาชน รวมทั้งระบบการบริหารจัดการมูลฝอยที่ไม่
มีประสิทธิภาพ ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน (1) จากปัญหาดังกล่าวทา
ให้ รั ฐ บาลให้ ค วามส าคั ญ และก าหนดให้ ก ารจั ด การมู ล ฝอยเป็ น วาระแห่ ง ชาติ โดยจั ด ให้ มี ร ะเบี ย บส านั ก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. 2557 และแผนแม่บทการบริ หาร
จัดการขยะ มูลฝอยของประเทศ พ.ศ.2559 – 2564 ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดาเนินการจัดการขยะมูลฝอย
และของเสียอันตรายที่เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนต่อไป (2)
มูลฝอยติดเชื้อ เป็นมูลฝอยประเภทหนึ่งที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว และต้องใช้วิธีการจัดการที่
เฉพาะเจาะจงมากกว่ามูลฝอยประเภทอื่น เนื่องจากมูลฝอยติดเชื้อส่วนใหญ่มีแหล่งกาเนิดมาจากสถานพยาบาลคน
สถานพยาบาลสัตว์ และห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย ซึ่งเกิดจากกระบวนการรักษาพยาบาล จึงทาให้ เชื้อโรคปะปน
อยู่จานวนมาก หากได้รับการจัดการที่ไม่ถูกต้องอย่างถูกสุขลักษณะก็อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนและสิ่งแวดล้อมโดยรอบก่อให้เกิดการแพร่กระจายของโรคที่เกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ เช่น โรคเอดส์ โรค
ไวรัสตับอักเสบ วัณโรค อหิวาตกโรค บาดทะยัก ไทฟอยด์ บิดมีตัว หนองใน ไข้หวัดใหญ่ การติดเชื้อในเยื่อหุ้ม
สมองอักเสบและไขสันหลัง เป็นต้น (3) ในปี 2559 ประเทศไทยมีจานวนสถานพยาบาลของคนและสัตว์ ทั้งเป็น
ของภาครัฐและภาคเอกชนจานวน 37,969 แห่ง จาแนกเป็น โรงพยาบาลรัฐ 1,068 แห่ง โรงพยาบาลเอกชน 350
แห่ง คลินิก 23,054 แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล 9,777 แห่ง สถานพยาบาลสัตว์ 2,522 แห่ง และ
ห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย 1,198 แห่ง ซึ่งสถานพยาบาลเหล่านี้ก่อให้เกิด มูลฝอยติดเชื้อเกิดขึ้น 55,646 ตัน
เพิ่ ม ขึ้ น จากปี 2558 จ านวน 1,778 ตั น หรื อ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 3.3 ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น มู ล ฝอยติ ด เชื้ อ ที่ เ กิ ด ขึ้ น จาก
โรงพยาบาลรัฐ 31,601 ตัน (ร้อยละ 56.79) คลินิก 10,691 ตัน (ร้อยละ 19.21) โรงพยาบาลเอกชน 9,486 ตัน
(ร้อยละ 17.05) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล 3,544 ตัน (ร้อยละ 6.37) สถานพยาบาลสัตว์ 321 ตัน (ร้อยละ
0.58) และห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย 3.2 ตัน (ร้อยละ 0.01) ตามลาดับ (4)
มาตรฐานการจัดการมูลฝอยติดเชื้อนั้นได้ถูกกาหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยการกาจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.
2545 ประกอบด้วยหลักเกณฑ์ปฏิบัติในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อทั้ง 7 ด้าน ได้แก่ ด้านบุคลากรในการจัดการมูล
ฝอยติดเชื้อ ด้านการคัดแยกมูลฝอยติดเชื้อ ด้านการเก็บรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อ ด้านการเคลื่อนย้ายมูลฝอยติดเชื้อ
ด้านลักษณะรถเข็นที่ใช้เคลื่อนย้ายมูลฝอยติดเชื้อ ด้านสถานที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ และด้านการกาจัดมูลฝอยติด
เชื้อ (5) การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ที่ผ่านมายังพบปัญหาในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในด้านต่างๆ เช่น การทิ้งมูล
ฝอยติดเชื้อปะปนร่วมกับมูลฝอยทั่วไป การให้บริการด้านเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อ บุคลากรขาดความรู้ ความชานาญ
หรือไม่ได้รับฝึกอบรมในการปฏิบัติงานด้านการเก็บขนและกาจัดมูลฝอยติดเชื้ออย่างถูกวิธีและมีประสิทธิภาพ ขาด
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และขาดความตระหนักด้าน สุขวิทยาที่ดีใน
การปฏิบัติงาน เป็นต้น (6)
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โรงพยาบาลเอกชนเป็ น สถานพยาบาลที่ มี เ ตี ยงรับ ผู้ ป่ว ยไว้ค้ า งคื น และจั ด ตั้ ง ขึ้ น ตามพระราชบั ญญัติ
สถานพยาบาล พ.ศ. 2541 ซึ่งได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลและเป็นสถานพยาบาลตามหมวด 2
มาตรา 14(2) ประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน ตามการควบคุมกากับของสานักสถานพยาบาลและการประกอบโรค
ศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (7) การพัฒนาโรงพยาบาลเอกชนให้มีคุณภาพทั้งในด้านการรักษาพยาบาล
และการจั ดสภาพแวดล้ อมของโรงพยาบาลนั้นถื อว่ามีความส าคัญ เป็น อย่างมาก เพื่อสร้างความมั่นใจให้ แ ก่
ผู้ใช้บริการและเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน (8) ทั้งนี้จากการสารวจโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชนในปี
2550, 2555, และ 2560 พบว่า ผู้ป่วยที่มาใช้บริการในโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชนมีจานวน 45.3 ล้าน
ราย, 46.3 ล้านราย และ 61.64 ล้านราย ตามลาดับ (7)(9)(10) แสดงให้เห็นว่าผู้ป่วยที่มาใช้บริการที่โรงพยาบาล
เอกชนมีแนวโน้มสูงขึ้น ดังนั้นมูลฝอยติดเชื้อที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยจึงมีปริมาณมากขึ้นตาม
จานวนผู้ป่วยที่มาใช้บริการ โรงพยาบาลจึงต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงระบบการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ให้ มี
มาตรฐาน เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในโรงพยาบาลและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการศึกษาของทีปกา ชัยสุนทร (11) ว่าโรงพยาบาลเอกชนควรให้การสนับสนุนด้านการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
เพิ่มมากขึ้น ทั้งในด้านวัส ดุอุป กรณ์ในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อและการให้ ความรู้บุคลากร เพื่อให้ เจ้าหน้าที่
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคสู่ตนเองและสิ่งแวดล้อม
จากปัญหามูลฝอยติดเชื้อที่มีปริมาณเพิ่มขึ้น เนื่องจากผู้ป่วยที่มาใช้บริการที่โรงพยาบาลเอกชนมีแนวโน้ม
สูงขึ้น และยังพบว่าขาดข้อมูลเชิงประจักษ์ในเรื่องมาตรฐานการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาลเอกชนให้
เป็นไปกฎกระทรวงว่าด้วยการกาจั ดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2545 ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาสถานการณ์การจัดการ
มูลฝอยติดเชื้อและประเมินมาตรฐานการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาลเอกชนตามกฎกระทรวงว่าด้วยการ
กาจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2545 เพื่อนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการกาหนดนโยบาย วางแผน และกากับติดตามการ
จัดการมูลฝอยติดเชื้อในภาพรวมของประเทศต่อไป
วัตถุประสงค์การศึกษา
1. เพื่อศึกษาสถานการณ์ ปัญหา และอุปสรรคในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาลเอกชน
2. เพื่อประเมินมาตรฐานการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาลเอกชนตามกฎกระทรวงว่าด้วยการ
กาจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2545
วิธีการศึกษา
การวิ จั ย นี้ เ ป็ น การวิ จั ย เชิ ง อรรถาธิ บ าย (Explanatory Research) โดยใช้ วิ ธี ก ารส ารวจแบบตั ด ขวาง
(Cross-sectional Survey) และใช้ ร ะเบี ย บวิ ธี วิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ ประชากรเป้ า หมายในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ
โรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทยที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบั ญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 และยังเปิดดาเนิน
กิจการอยู่ จานวนทั้งสิ้น 350 แห่ง (32) โดยผู้ให้ข้อมูลในแบบสอบถาม คือ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการจัดการ
มูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาลเอกชน
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ แบบสอบถามการจั ด การมู ล ฝอยติ ด เชื้ อ ของโรงพยาบาลเอกชน
ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของโรงพยาบาลเอกชน เป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวกับการให้บริการ
ของโรงพยาบาล ได้แก่ จานวนเตียง อัตราการครองเตียง จานวนผู้ป่วยที่เข้ามารับบริการ และจานวนปริมาณ
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มูล ฝอยติดเชื้อที่เกิดขึ้น แบบสอบถามเป็ นแบบปลายปิดให้ เลื อกตอบ จานวนข้อคาถาม 4 ข้อ และส่ ว นที่ 2
การจัดการมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาลเอกชน เป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวกับการดาเนินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
มีข้อคาถามจานวน 33 ข้อ มีลักษณะเป็นแบบให้เลือกตอบเพียง 1 ตัวเลือก ตามความเป็นจริงมากที่สุด
แบบสอบถามผ่านการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ความสมบูรณ์ของเนื้อหาและความชัดเจนของ
ภาษาที่ใช้ในแบบสอบถามให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของการศึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน และตรวจสอบความเชื่อมั่น
ของแบบสอบถาม โดยนาไปทดสอบกับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เขตจังหวัดนนทบุรี จานวน 30 คน แล้วนามาวิเคราะห์เพื่อหาค่าความเชื่อมั่น โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha correlation coefficient) ของสตีเว่นซ์ (Steven) อ้างในเพชรน้อย
สิ งห์ ช่างชัย (12) กล่ าวว่าค่าความเชื่ อ มั่น ต่าสุ ด ควรมี ค่ า อย่ างน้ อย 0.7 ผู้ วิจัยวิเคราะห์ ค่ า ความเชื่ อมั่ น ของ
แบบสอบถาม พบว่ามีค่าเท่ากับ 0.83
ผลการศึกษา
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ปฏิบัติงานอยู่ในโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่มากที่สุด
จานวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 56.86 รองลงมาคือ โรงพยาบาลเอกชนขนาดกลางจานวน 43 แห่ง คิดเป็นร้อยละ
28.10 และโรงพยาบาลเอกชนขนาดเล็กจานวน 23 แห่ง ร้อยละ 15.04 ตามลาดับ
ตารางที่ 1 จานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามขนาดโรงพยาบาลเอกชน (n = 153)
ขนาดโรงพยาบาลเอกชน
จานวน (คน)
ร้อยละ
ขนาดเล็ก (ไม่เกิน 30 เตียง)
23
15.04
ขนาดกลาง (31 – 90 เตียง)
43
28.10
ขนาดใหญ่ (91 เตียงขึ้นไป)
87
56.86
จากตารางที่ 2 พบว่า อัตราการครองเตียงของโรงพยาบาลเอกชนในภาพรวมอยู่ที่ร้อยละ 54.23 โดย
โรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่มีอัตราการครองเตียงมากที่สุด ร้อยละ 61.43 รองลงมา คือ โรงพยาบาลเอกชน
ขนาดกลางมีอัตราการครองเตียง ร้อยละ 48.22 และโรงพยาบาลเอกชนขนาดเล็กมีอัตราการครองเตียง ร้อยละ
38.24 ตามลาดับ
จานวนผู้ป่วยในที่เข้ามารับบริการในภาพรวมมีค่าเฉี่ย 18,725 รายต่อปี โดยโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่มี
ผู้ป่วยในเข้ามารับบริการมากที่สุดจานวน 29,165 รายต่อปีรองลงมา คือ โรงพยาบาลเอกชนขนาดกลางมีผู้ป่วยใน
เข้ามารับบริการจานวน 5,120 รายต่อปี และโรงพยาบาลเอกชนขนาดเล็กมีผู้ป่วยในเข้ามารับบริการจานวน
3,309 รายต่อปี ตามลาดับ
จานวนผู้ป่วยนอกที่เข้ามารับบริการในภาพรวมมีค่าเฉี่ย 159,516 รายต่อปี โดยโรงพยาบาลเอกชนขนาด
ใหญ่มีผู้ป่วยนอกเข้ามารับบริการมากที่สุด 233,791 รายต่อปี รองลงมา คือ โรงพยาบาลเอกชนขนาดกลางมีผู้ป่วย
นอกเข้ามารับบริการจานวน 73,258 รายต่อปี และโรงพยาบาลเอกชนขนาดเล็กมี ผู้ป่วยนอกเข้ามารับบริการ
จานวน 28,289 รายต่อปี ตามลาดับ
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ตารางที่ 2 ร้อยละของอัตราการครองเตียง จานวนผู้ป่วยใน และจานวนผู้ป่วยนอกที่เข้ามารับบริการจาแนกตาม
ขนาดโรงพยาบาลเอกชน (n = 153)
อัตรา
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
ขนาดโรงพยาบาล
การครองเตียงต่อปี
ผู้ป่วยในต่อปี
ผู้ป่วยนอกต่อปี
เอกชน
(ร้อยละ)
(ราย)
(ราย)
ขนาดเล็ก
38.24
3,309
28,289
(ไม่เกิน 30 เตียง)
ขนาดกลาง
48.22
5,120
73,258
(31 – 90 เตียง)
ขนาดใหญ่
61.43
29,165
233,791
(91 เตียงขึ้นไป)
54.23
18,725
159,516
ภาพรวม
Min = 10.0
Min = 8.31
Min = 11.14
Max = 100.0

Max = 85,171.00

Max = 743,7013

ส่วนที่ 2 การจัดการมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาลเอกชน
2.1 ปริมาณและอัตราการเกิดมูลฝอยติดเชื้อ
จากตารางที่ 3 พบว่า ในภาพรวมโรงพยาบาลเอกชนมีปริมาณมูลฝอยติดเชื้อเกิดขึ้น เฉลี่ย 100.51 กิโลกรัม
ต่ อ วั น คิ ด เป็ น อั ต ราการเกิ ด มู ล ฝอยติ ด เชื้ อ 0.79 กิ โ ลกรั ม ต่ อ เตี ย งต่ อ วั น โดยโรงพยาบาลเอกชนขนาดเล็ ก
มีปริมาณมูลฝอยติดเชื้อเกิดขึ้น 61.62 กิโลกรัมต่อวัน คิดเป็นอัตราการเกิดมูลฝอยติดเชื้อ 0.60 กิโลกรัมต่อเตียง
ต่อวัน โรงพยาบาลเอกชนขนาดกลางมีปริ มาณมูลฝอยติดเชื้อเกิดขึ้น 94.24 กิโลกรัมต่อวัน คิดเป็นอัตราการเกิด
มูลฝอยติดเชื้อ 1.03 กิโลกรัมต่อเตียงต่อวัน และโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่มีปริมาณมูลฝอยติดเชื้อเกิดขึ้น
134.16 กิโลกรัมต่อวัน คิดเป็นอัตราการเกิดมูลฝอยติดเชื้อ 0.75 กิโลกรัมต่อเตียงต่อวัน
ตารางที่ 3 ปริมาณและอัตราการเกิดมูลฝอยติดเชื้อจาแนกตามขนาดโรงพยาบาลเอกชน (n = 153)
ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อ
อัตราการเกิดมูลฝอยติดเชื้อ
ขนาดโรงพยาบาลเอกชน
(กก./วัน)
(กก./เตียง/วัน)
ขนาดเล็ก (ไม่เกิน 30 เตียง)
61.62
0.60
ขนาดกลาง (31 – 90 เตียง)
94.24
1.03
ขนาดใหญ่ (91 เตียงขึ้นไป)
134.16
0.75
100.51
0.79
ภาพรวม
Min = 31.50 Max = 1,680

Min = 0.43 Max = 1.73
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2.2 การจัดการมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาลเอกชน
2.2.1 ด้านบุคลากรในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
จากตารางที่ 4 พบว่า โรงพยาบาลเอกชนส่วนใหญ่ร้อยละ 47.71 ไม่มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่ผู้รับผิดชอบ
ดูแลระบบเก็บขนหรือกาจัดมูลฝอยติดเชื้อ ส่วนอีกร้อยละ 52.29 มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่ผู้รับผิดชอบดูแลระบบ
เก็บขนหรือกาจัดมูลฝอยติดเชื้อ โดยร้อยละ 34.64 มีการแต่งตั้งเป็นลายลักษณ์อักษร และร้อยละ 17.65 มีการ
แต่งตั้งแต่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร ผู้ปฏิบัติงานเก็บรวบรวม เคลื่อนย้ายและกาจัดมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาล
เอกชนส่วนใหญ่เป็น ทั้งเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเองและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเอกชนที่โรงพยาบาลจ้างมา
ดาเนินการ ร้อยละ 52.29 รองลงมา คือ เป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเอกชนทั้งหมดที่โรงพยาบาลว่าจ้า งมา
ดาเนินการ ร้อยละ 36.60 และเป็นเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเองทั้งหมด ร้อยละ 11.11 ตามลาดับ
การอบรมหลั ก สู ต รการป้ อ งกั น และระงั บ การแพร่ เ ชื้ อ หรือ อั น ตรายที่ อ าจเกิ ด จากมู ล ฝอยติ ด เชื้ อ ของ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน พบว่า ผู้ปฏิบัติ งานส่วนใหญ่ ร้อยละ 92.81 ได้รับการอบรมโดยร้อยละ 81.05 ได้รับการ
อบรมแต่ ไ ม่ มี ป ระกาศนี ย บั ต รรั บ รอง และร้ อ ยละ 9.14 ได้ รั บ การอบรมและมี ป ระกาศนี ย บั ต รรั บ รอง ส่ ว น
ผู้ปฏิบัติงานอีกร้อยละ 7.19 ไม่เคยได้รับการอบรม
การตรวจสุขภาพประจาปีของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเก็บรวบรวม เคลื่อนย้าย และกาจัดมูลฝอยติดเชื้อ
พบว่า โรงพยาบาลเอกชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 85.62 มีการตรวจสุขภาพประจาปีให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานทุกคน
รองลงมา คือ มีการตรวจสุขภาพประจาปีให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเพียงบางคน ร้อยละ 7.84 และไม่ได้ มีการ
ตรวจสุขภาพประจาปีให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ร้อยละ 6.54 ตามลาดับ
การได้รับอุบัติเหตุในในปี ที่ผ่าน พบว่า ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ ร้อยละ 86.27 เคยได้รับอุบัติเหตุ จากการ
ปฏิบัติงาน โดยสาเหตุเกิดจากถูกเข็มทิ่มตามือ
ตารางที่ 4 จานวนและร้อยละของข้อมูลด้านบุคลากรในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ (n = 153)
บุคลากรในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
จานวน
1. การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดูแลระบบเก็บขนหรือกาจัดมูลฝอย ติดเชื้อ
ไม่มีการแต่งตั้ง
73
มีการแต่งตั้งไม่เป็นลายลักษณ์อักษร
27
มีการแต่งตั้งเป็นลายลักษณ์อักษร
53
2. ผู้ปฏิบัติงานเก็บรวบรวม เคลื่อนย้าย และกาจัดมูลฝอยติดเชื้อ ของโรงพยาบาล
เอกชน
17
เป็นเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลทั้งหมด
เป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเอกชนที่โรงพยาบาลว่าจ้าง
56
เป็นเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเอกชน
80

ร้อยละ
47.71
17.65
34.64
11.11

36.60
52.29
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ตารางที่ 4 จานวนและร้อยละของข้อมูลด้านบุคลากรในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ (n = 153) (ต่อ)
บุคลากรในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
จานวน
3. การอบรมหลักสูตรการป้องกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจาก
มูลฝอยติดเชื้อของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเก็บรวบรวม เคลื่อนย้าย และกาจัดมูลฝอย
ติดเชื้อ
ไม่ได้รับการอบรม
11
ได้รับการอบรมแต่ไม่มีประกาศนียบัตรรับรอง
124
ได้รับการอบรมและมีประกาศนียบัตรรับรอง
18
4. การตรวจสุขภาพประจาปีของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเก็บรวบรวม เคลื่อนย้าย
และกาจัดมูลฝอยติดเชื้อ
มีการตรวจสุขภาพประจาปีทุกคน
131
มีการตรวจสุขภาพประจาปีบางคน
12
ไม่มกี ารตรวจสุขภาพประจาปี
10
5. ในปีผ่านมาเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเก็บรวบรวม เคลื่อนย้าย และกาจัดมูลฝอยติด
เชื้อได้รับอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน
ผู้ปฏิบัติงานไม่ได้รับอุบัติเหตุ
21
ผู้ปฏิบัติงานได้รับอุบัติเหตุ
132

ร้อยละ

7.19
81.05
11.76
85.62
7.84
6.54
13.73
86.27

2.2.2 ด้านการคัดแยกมูลฝอยติดเชื้อ
จากตารางที่ 5 พบว่า โรงพยาบาลเอกชนมีการคัดแยกมูลฝอยติดเชื้อออกจากมูลฝอยประเภทอื่นๆ ร้อยละ
98.69 โดยส่วนใหญ่มีการคัดแยกมูลฝอยออกเป็น 3 ประเภท คือ มูลฝอยทั่วไป มูลฝอยอันตราย และมูลฝอย
ติดเชื้อ ส่วนการคัดแยกประเภทมูลฝอยติดเชื้อเป็นประเภทวัสดุมีคมและวัสดุไ ม่มีคมมีการคัดแยก ร้อยละ 98.69
และโรงพยาบาลเอกชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 67.32 มีการจัดทากระบวนการ แผนงาน หรือโครงการเพื่อลดปริมาณ
มูลฝอยติดเชื้อที่เกิดขึ้น
ตารางที่ 5 จานวนและร้อยละของข้อมูลด้านการคัดแยกมูลฝอยติดเชื้อ (n = 153)
การคัดแยกมูลฝอยติดเชื้อ
1. การคัดแยกมูลฝอยติดเชื้อออกจากมูลฝอยประเภทอื่น
ไม่มีการคัดแยก
มีการคัดแยก
2. การคัดแยกมูลฝอยติดเชื้อเป็นประเภทวัสดุมีคม และวัสดุไม่มีคม
ไม่มีการคัดแยก
มีการคัดแยก
3. กระบวนการงาน แผนงาน หรือโครงการ เพื่อลดปริมาณมูลฝอยติดเชื้อที่เกิดขึ้น
ไม่มี
มี

จานวน

ร้อยละ

2
151

1.31
98.69

2
151

1.31
98.69

50
103

32.68
67.32
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2.2.3 ด้านการเก็บรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อ
จากตารางที่ 6 ลักษณะภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ พบว่า โรงพยาบาลเอกชนร้อยละ 100 ใช้ภาชนะบรรจุ
มูลฝอยติดเชื้อประเภทวัสดุมีคม มีลักษณะเป็นกล่องที่ทาด้วยวัสดุ ที่แข็งแรง ทนทานต่อการแทงทะลุและกัดกร่อน
ของสารเคมี มีฝาปิดมิดชิด และป้องกันการรั่วไหลของของเหลวได้ ส่วนการใช้ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อประเภท
วัสดุไม่มีคม พบว่าโรงพยาบาลเอกชน ร้อยละ 100 มีการใช้ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อประเภทวัสดุไม่มีคม ที่มี
ลักษณะเป็น ถุงสี แดง ทึบแสงทาจากพลาสติก หรือวัสดุอื่นที่มีความเหนียวไม่ฉีกขาดง่าย ทนทานต่อสารเคมี
การรับน้าหนัก กันน้าได้และไม่รั่วซึม โดยโรงพยาบาลเอกชน ร้อยละ 100 ใช้ภาชนะที่บรรจุมูลฝอยติดเชื้อของ
มีข้อความสีดาที่มีขนาดสามารถอ่านได้ชัดเจนว่า “มูลฝอยติดเชื้อ” อยู่ภายใต้รูปหัวกะโหลกไขว้คู่กับตราสัญลักษณ์
ที่ ใช้ ร ะหว่ างประเทศรู ป วงเดื อน 3 วง สี ด าทั บซ้ อนกั น และต้ องมี ข้ อ ความว่ า “ห้ ามน ากลั บมาใช้ อี ก ” และ
“ห้ามเปิด”
การบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ พบว่า โรงพยาบาลเอกชน ร้อยละ 97.39 มีการบรรจุมูลฝอยติดเชื้อประเภทวัสดุมี
คมไว้ไม่เกิน 3 ใน 4 ส่วนของกล่องแล้วปิดฝาให้แน่น ส่วนมูลฝอยติดเชื้อประเภทวัสดุไม่มีคม พบว่า โรงพยาบาล
เอกชน ร้อยละ 98.69 มีการบรรจุไว้ไม่เกิน 2 ใน 3 ส่วนของถุงและมัดปากถุงด้วยเชือกหรือวัตถุอื่นให้แน่น และยัง
พบว่าโรงพยาบาลเอกชน ร้อยละ 100 มีการใช้งานภาชนะสาหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อทั้งถุงแดงและกล่องใส่
มูลฝอยติดเชื้อเพียงครั้งเดียวและทาลายพร้อมกับการกาจัดมูลฝอยติดเชื้อ
ตารางที่ 6 จานวนและร้อยละของข้อมูลด้านการเก็บรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อ (n = 153)
การเก็บรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อ
ลักษณะภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ
1. ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้ อประเภทวัสดุ มีคม มีลักษณะเป็นกล่องที่ทาด้ วยวัส ดุ ที่

จานวน

ร้อยละ

0
153

0.00
100.00

0
153

0.00
100.00

0
153

0.00
100.00

แข็งแรง ทนทานต่อการแทงทะลุและกัดกร่อนของสารเคมี มีฝาปิดมิดชิด และป้องกันการ
รั่วไหลของของเหลวภายใน

ไม่ใช่
ใช่
2. ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อประเภทวัสดุไม่มีคม มีลักษณะเป็นถุงสีแดง ทึบแสงทาจาก
พลาสติก หรือวัสดุอื่นที่มีความเหนียวไม่ฉีกขาดง่าย ทนทานต่อสารเคมี การรับน้าหนัก
กันน้าได้ และไม่รั่วซึม

ไม่ใช่
ใช่
3. ภาชนะมีข้ อความสี ด าที่ มีขนาดสามารถอ่านได้ ชัดเจนว่า “มูล ฝอยติ ด เชื้ อ ” อยู่
ภายใต้รูปหัวกะโหลกไขว้คู่กับ ตราสัญลักษณ์ที่ใช้ระหว่างประเทศ รูปวงเดือน 3 วง สีดา
ทับซ้อนกัน และต้องมีข้อความว่า “ห้ามนากลับมาใช้อีก” และ
“ห้ามเปิด”

ไม่ใช่
ใช่
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ตารางที่ 6 จานวนและร้อยละของข้อมูลด้านการเก็บรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อ (n = 153) (ต่อ)
การเก็บรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อ
จานวน
การบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ
4. มูลฝอยติดเชื้อประเภทวัสดุมีคม บรรจุไว้ไม่เกิน 3 ใน 4 ส่วนของกล่อง แล้วปิดฝา
มิดชิด
ไม่ใช่
4
ใช่
149
5. มูลฝอยติดเชื้อประเภทไม่มีคม บรรจุไว้ไม่เกิน 2 ใน 3 ส่วนของถุงและ มัดปาก
ถุงด้วยเชือกหรือวัตถุอื่นให้แน่น
ไม่ใช่
2
ใช่
151
6. ภาชนะสาหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อมีการใช้งานเพียงครั้งเดียว และทาลายพร้อม
กับการกาจัดมูลฝอยติดเชื้อ
ไม่ใช่
0
ใช่
153

ร้อยละ

2.61
97.39
1.31
98.69
0.00
100.00

2.2.4 ด้านการเคลื่อนย้ายมูลฝอยติดเชื้อ
จากตารางที่ 7 พบว่า การเคลื่อนย้ายมูลฝอยติดเชื้อแผนกต่างๆ ภายในโรงพยาบาล พบว่า โรงพยาบาล
เอกชนส่วนใหญ่ร้อยละ 45.75 มีการจัดเจ้าหน้าที่ไว้เป็นการเฉพาะ รองลงมา คือ โรงพยาบาลมีการจ้างหน่วยงาน
อื่น/บริษัทเอกชนดาเนินการ ร้อยละ 41.18 และเจ้าหน้าที่หรือพยาบาลของแต่ละแผนก/ตึกจะเป็นผู้ดาเนินการ
ร้อยละ 13.07 โดยผู้ปฏิบัติงานเคลื่อนย้ายมูลฝอยติดเชื้อมีการสวมชุดป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ประกอบด้วยถุง
มือยางหนา ผ้ากันเปื้อน ผ้าปิดปาก ปิดจมูก และรองเท้าพื้นยางหุ้มแข้งในขณะปฏิบัติงาน ร้อยละ 98.04
วิธีการเคลื่อนย้ายมูลฝอยติดเชื้อในโรงพยาบาลเอกชน ร้อยละ 100.00 ใช้รถเข็นสาหรับเคลื่อนย้ายเฉพาะ
มูลฝอยติดเชื้อเท่านั้น โดยรถเข็นที่ใช้เคลื่อนย้ายมูลฝอยติดเชื้อที่ลักษณะพื้น ผนังทึบและทาด้วยวัสดุที่ทาความ
สะอาดง่ า ย ฝาปิ ด มิ ด ชิ ด ป้ อ งกั น สั ต ว์ แมลง และพานะน าโรค มี ข้ อ ความ สี แ ดงว่ า “รถเข็ น มู ล ฝอยติ ด เชื้ อ
ห้ามนาไปใช้ในกิจการอื่น” และมีอุปกรณ์/เครื่องมือสาหรับเก็บมูลฝอยติดเชื้อ ในกรณีที่ตกหล่น และโรงพยาบาล
ส่วนใหญ่ ร้อยละ 78.43 มีการทาความสะอาดรถเข็นที่ใช้เคลื่อนที่ย้ายมูลฝอยติดเชื้อทุกวัน และมีการทาความ
สะอาดรถเข็นในบริเวณที่จัดไว้เฉพาะน้าเสียที่เกิดขึ้น จากการทาความสะอาดจะมีการระบายลงสู่ระบบบาบัดน้า
เสีย ร้อยละ 90.20
โรงพยาบาลเอกชน ร้อยละ 100 มีการกาหนดเส้นทางและเวลาในการเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อที่แ น่น อน
โดยความถี่ในการเก็บรวบรวมและเคลื่อนย้ายมูลฝอยติดเชื้อไปยังที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อเพื่อรอการกาจัดส่วนใหญ่
ร้อยละ 52.29 มีการดาเนินการวันละ 2 ครั้ง คือ เช้า-เย็น รองลงมา คือ มีการดาเนินการวันละ 1 ครั้ง ร้อยละ
31.37 และ 2 วันครั้ง ร้อยละ16.34
ลักษณะของที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาลเอกชน ร้อยละ 93.46 เป็นห้องหรืออาคารแยกเฉพาะ
ไม่แพร่เชื้อ และอยู่ในที่ที่สะดวกต่อการขนมูลฝอยติดเชื้อไปกาจัด มีขนาดกว้างเพียงพอที่จะเก็บกักภาชนะบรรจุ
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มูลฝอยติดเชื้อได้อย่างน้อย 2 วัน พื้นและผนังต้องเรียบ ทาความสะอาดได้ง่าย มีรางหรือท่อระบายน้าทิ้งเชื่อมต่อ
กับระบบบาบัดน้าเสีย โปร่ง ไม่อับชื้น มีการป้องกันสัตว์แมลงเข้าไป ปิดด้วยกุญแจหรือปิดด้วยวิธีอื่นที่บุคคลทั่วไป
ไม่สามารถที่จะเข้าไปได้ มีข้อความเป็นคาเตือนที่มีขนาดสามารถเห็นได้ชัด เจนว่า “ที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ” ไว้ที่
หน้าห้องหรือหน้าอาคาร ยังพบว่าโรงพยาบาลเอกชน ร้อยละ 19.6 มีการควบคุมอุณหภูมิที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ
ให้ไม่เกิน 10 องศาเซลเซียส และโรงพยาบาลเอกชน ร้อยละ 86.93 จะมีการเก็บมูลฝอยติดเชื้อค้างคืนไว้ในที่พัก
รวมมูลฝอยติดเชื้อก่อนนาไปกาจัด โดยระยะเวลาที่เก็บมูลฝอยติดเชื้อ คิดเป็นค่าเฉลี่ย 1.84 วัน
ตารางที่ 7 จานวนและร้อยละของข้อมูลด้านการเคลื่อนย้ายมูลฝอยติดเชื้อ (n = 153)
การเคลื่อนย้ายมูลฝอยติดเชื้อ
จานวน
1. การเคลื่อนย้ายมูลฝอยติดเชื้อของแผนกต่างๆ ภายในโรงพยาบาล
โรงพยาบาลจัดเจ้าหน้าที่ไว้เป็นการเฉพาะ
70
เจ้าหน้าที่หรือพยาบาลของแต่ละแผนก/ตึกจะเป็นผู้ดาเนินการ
20
โรงพยาบาลว่าจ้างหน่วยงานอื่น/บริษัทเอกชนดาเนินการ
63
2. ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านเคลื่ อ นย้ า ยมู ล ฝอยติ ด เชื้ อ สวมชุ ด ป้ อ งกั น อั น ตรายส่ ว นบุ ค คล
ประกอบด้วยถุงมือยางหนา ผ้ากันเปื้อน ผ้าปิดปากปิดจมูก และรองเท้า พื้นยาง
หุ้มแข้งในขณะปฏิบัติงาน
ไม่ใช่
3
ใช่
150
3. วิธีการเคลื่อนย้ายมูลฝอยติดเชื้อในโรงพยาบาล
ใช้รถเข็น สาหรับเคลื่อนย้ายเฉพาะมูลฝอยติดเชื้อเท่านั้น
153
ใช้รถเข็น สาหรับเคลื่อนย้ายมูลฝอยติดเชื้อร่วมกับมูลฝอยประเภทอื่น
0
อื่นๆ
0
4. ลักษณะของรถเข็นที่ใช้เคลื่อนย้ายมูลฝอยติดเชื้อ พื้น ผนัง มีลักษณะทึบและทา
ด้วยวัสดุที่ทาความสะอาดง่าย ฝาปิดมิดชิดป้องกันสัตว์ แมลง และพานะนาโรค มี
ข้ อ ความสี แ ดงว่ า “รถเข็ น มู ล ฝอยติ ด เชื้ อ ห้ า มน าไปใช้ ใ นกิ จ การอื่ น ” และมี
อุปกรณ์/เครื่องมือสาหรับเก็บมูลฝอยติดเชื้อ ในกรณีที่ตกหล่น
ไม่ใช่
0
ใช่
153
5. ความถี่ในการทาความสะอาดรถเข็นที่ใช้เคลื่อนที่ย้ายมูลฝอยติดเชื้อ
ทุกวัน
120
สัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง
15
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
18

ร้อยละ
45.75
13.07
41.18

1.96
98.04
100.00
0.00
0.00

0.00
100.00
78.43
9.80
11.76
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ตารางที่ 4.7 จานวนและร้อยละของข้อมูลด้านการเคลื่อนย้ายมูลฝอยติดเชื้อ (n = 153) (ต่อ)
การเคลื่อนย้ายมูลฝอยติดเชื้อ
จานวน
6. การทาความสะอาดรถเข็นและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานในบริเวณที่จัดไว้เฉพาะ
และน้าเสียที่เกิด จากการล้างทาความสะอาดมีการระบายลงสู่ระบบบาบัดน้าเสีย
ของโรงพยาบาล
15
ไม่ใช่
138
ใช่
7. โรงพยาบาลมีการกาหนดเวลาและเส้นทางในการเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อที่แน่นอน
153
กาหนดเส้นทางและเวลาที่แน่นอน
0
ไม่มีการกาหนดเส้นทางและเวลาที่แน่นอน
0
มีการกาหนดแต่ไม่ได้ดาเนินการตามที่กาหนดไว้
8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมและเคลื่อนย้ายมูลฝอยติดเชื้อไปยังที่พักรวมมูลฝอย
ติดเชื้อเพื่อรอการกาจัด
48
วันละ 1 ครั้ง
80
วันละ 2 ครั้ง
25
2 วันครั้ง
9. ลักษณะของที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ เป็นห้องหรืออาคารแยกเฉพาะ ไม่แพร่เชื้อ
และอยู่ในที่ที่สะดวกต่อการขนมูลฝอยติดเชื้อไปกาจัด มีขนาดกว้างเพียงพอที่จะ
เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อได้อย่างน้อยสองวัน พื้นและผนังต้องเรียบ ทา
ความสะอาดได้ง่าย มีรางหรือท่อระบายน้าทิ้งเชื่อมต่อกับระบบบาบัดน้าเสีย โปร่ง
ไม่อับชื้น มีการป้องกันสัตว์แมลงเข้าไป ปิดด้วยกุญแจหรือปิดด้วยวิธีอื่นที่บุคคล
ทั่วไปไม่สามารถที่จ ะเข้า ไปได้ มีข้อความเป็น ค าเตือนที่มีขนาดสามารถเห็ น ได้
ชัดเจนว่า “ที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ” ไว้ที่หน้าห้องหรือหน้าอาคาร
10
ไม่ใช่
143
ใช่
10. ทีพ่ ักรวมมูลฝอยติดเชื้อมีการควบคุมอุณหภูมิไม่เกิน 10 องศาเซลเซียส
123
ไม่ใช่
30
ใช่
11. ระยะเวลาเก็บมูลฝอยติดเชื้อในที่พักมูลฝอยติดเชื้อก่อนนาไปกาจัด
19
ไม่มีการเก็บค้างคืน
134
เก็บค้างคืน
เฉลี่ย 1.84 วัน

ร้อยละ

9.80
90.20
100.00
0.00
0.00
31.37
52.29
16.34

6.54
93.46
80.39
19.61
12.42
87.58
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2.2.5 ด้านการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ
จากตารางที่ 8 พบว่า การขนส่งมูลฝอยติดเชื้อไปยังสถานที่กาจัดมูลฝอยติดเชื้อภายนอกโรงพยาบาล
โรงพยาบาลเอกชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 88.89 มีการจ้างหน่วยงานเอกชนที่ได้รับอนุญาตจากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นผู้ขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ ไปกาจัด รองลงมาคือ มอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ ขนส่ ง
มูลฝอยติดเชื้อ ร้อยละ 11.11 และไม่ได้ขนส่งมูลฝอยติดเชื้อไปกาจัดภายนอกโรงพยาบาล เนื่องจากโรงพยาบาลมี
ระบบกาจัดมูลฝอยติดเชื้อเองร้อยละ 1.96 ตามลาดับ
การอบรมการป้ องกัน และระงับ การแพร่เชื้อ หรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูล ฝอยติดเชื้อของผู้ ขับ ขี่ แ ละ
ผู้ ป ฏิบั ติงานประจ ายานพาหนะที่ใช้ในการขนมูล ฝอยติดเชื้อ พบว่า ร้อยละ 59.48 ได้รับการอบรมและมีใบ
ประกาศนียบัตรรับรอง รองลงมา คือ ร้อยละ 39.87 ไม่ทราบข้อมูล และร้อยละ 0.65 ไม่ได้รับการอบรม
ผู้ขับขี่ยานพาหนะขนส่งมูลฝอยติดเชื้อมีใบอนุญาตขับรถชนิดที่ 4 (ขนส่งวัตถุอันตราย) ตามประกาศของ
กรมการขนส่งทางบก พบว่า ร้อยละ 50.33 ไม่ทราบข้อมูลของผู้ขับขี่ยานพาหนะขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ รองลงมา
คือ ร้อยละ 43.14 มีใบอนุญาตขับรถชนิดที่ 4 และร้อยละ 6.53 ไม่มีใบอนุญาตขับรถชนิดที่ 4
ลักษณะของยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อไปกาจัดภายนอกโรงพยาบาล ส่วนใหญ่ ร้อยละ
82.35 เป็นตัวถังปิดทึบ ผนังด้านในบุด้วยวัสดุทนทาน ป้องกันการรั่วซึม ทาความสะอาดง่าย ภายในตัวถังของ
ยานพาหนะ สามารถควบคุมอุณหภูมิที่ 10 องศาเซลเซียสหรือต่ากว่ามีข้อความสีแดงขนาดสามารถมองเห็นได้ชัด
ปิดไว้ที่ภายนอกตัวถัง
การจัดให้ มีอุปกรณ์/เครื่องมือประจายานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 75.16 ไม่มี
เครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคล และอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการตกหล่นหรือรั่วไหลของมูลฝอย
ติดเชื้อ อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย และเครื่องมือสื่อสาร
การใช้เอกสารกากับติดตามการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ พบว่า โรงพยาบาลเอกชนร้อยละ 86.27 มีการใช้
เอกสารกากับติดตามการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ
ตารางที่ 8 จานวนและร้อยละของข้อมูลด้านการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ (n = 153)
การขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ
1. วิธีการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อไปยังสถานที่กาจัดนอกโรงพยาบาล
ไม่ได้ขนส่งมูลฝอยติดเชื้อไปกาจัดภายนอกโรงพยาบาล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ
โรงพยาบาลจ้างหน่วยงานเอกชนที่ได้รับอนุญาตจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ
ไม่ได้ขนส่งมูลฝอยติดเชื้อไปกาจัดภายนอกโรงพยาบาล

จานวน

ร้อยละ

3
17
133

1.96
11.11
86.93

3

1.96
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ตารางที่ 8 จานวนและร้อยละของข้อมูลด้านการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ (n = 153) (ต่อ)
การขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ
จานวน
2. ผู้ขับขี่และผู้ปฏิบัติงานประจายานพาหนะที่ใช้ในการขนมูลฝอยติดเชื้อ ได้รับการ
อบรมการป้องกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจาก มูลฝอยติดเชื้อ
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ไม่ได้รับการอบรม
1
ได้รับการอบรม และมีใบประกาศนียบัตรรับรอง
91
ไม่ทราบข้อมูล
61
3. ผู้ขับขี่ยานพาหนะขนส่งมูลฝอยติดเชื้อเป็นผู้มีใบอนุญาตขับรถชนิดที่ 4 (ขนส่ง
วัตถุอันตราย) ตามประกาศของกรมการขนส่งทางบก
ไม่มีใบอนุญาตขับรถชนิดที่ 4
10
มีใบอนุญาตขับรถชนิดที่ 4
66
ไม่ทราบข้อมูล
77
4. ลั ก ษณะของยานพาหนะที่ ใ ช้ ใ นการขนส่ ง มู ล ฝอยติ ด เชื้ อ ไปก าจั ด ภายนอก
โรงพยาบาล ที่ตัวถังปิดทึบ ผนังด้านในบุด้วยวัสดุทนทาน ป้องกันการรั่วซึม ทา
ความสะอาดง่าย ภายในตัวถังของยานพาหนะ สามารถควบคุมอุณหภูมิที่ 10 องศา
เซลเซียสหรือต่ากว่ามีข้อความสีแดงขนาดสามารถมองเห็นได้ ชัดปิดไว้ที่ภายนอก
ตัวถัง
ไม่ใช่
27
ใช่
126
5. ยานพาหนะที่ใ ช้ใ นการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อไปกาจัดภายนอกโรงพยาบาลมี
อุปกรณ์ / เครื่องมือประจายานพาหนะ ดังนี้ เครื่ องป้องกัน อันตรายส่วนบุคคลที่
อุปกรณ์ หรื อเครื่ องมือสาหรับป้องกัน อุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการตกหล่นหรือ
รั่ ว ไหลของมู ล ฝอยติ ด เชื้ อ อุ ป กรณ์ ห รื อ เครื่ อ งมื อ ป้ อ งกั น อั ค คี ภั ย อุ ป กรณ์ ห รื อ
เครื่องมือสื่อสาร
ไม่ใช่
115
ใช่
38
6. การใช้เอกสารกากับติดตามการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ
ไม่มี
21
มี
132

ร้อยละ

0.65
59.48
39.87
6.53
43.14
50.33

17.65
82.35

75.16
24.84
13.73
86.27

14

2.2.6 ด้านการกาจัดมูลฝอยติดเชื้อ
จากตารางที่ 9 รูปแบบการกาจัดมูลฝอยติดเชื้อ พบว่า โรงพยาบาลเอกชนส่วนใหญ่ ว่าจ้างให้หน่วยงาน
เอกชนเป็นผู้กาจัด ร้อยละ 85.62 รองลงมาคือ มอบหมายให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ กาจัด ร้อยละ
12.42 และโรงพยาบาลดาเนินการกาจัดมูลฝอยติดเชื้อเอง ร้อยละ 1.96 ตามลาดับ
วิธีการกาจัดมูลฝอยติดเชื้อ พบว่า โรงพยาบาลเอกชนส่วนใหญ่กาจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยวิธีการเผาในเตาเผา
มูลฝอยติดเชื้อ ร้อยละ 98.69 และกาจัดด้วยวิธีการนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้า ร้อยละ 1.31
ตารางที่ 9 จานวนและร้อยละของข้อมูลด้านการกาจัดมูลฝอยติดเชื้อ (n = 153)
การกาจัดมูลฝอยติดเชื้อ
1. รูปแบบการกาจัดมูลฝอยติดเชื้อ
ดาเนินการกาจัดมูลฝอยติดเชื้อเอง
ส่งมูลฝอยติดเชื้อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกาจัด
ส่งมูลฝอยติดเชื้อให้หน่วยงานเอกชนกาจัด
2. วิธีการกาจัดมูลฝอยติดเชื้อ
เผาด้วยเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ
นึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้า

จานวน

ร้อยละ

3
19
131

1.96
12.42
85.62

151
2

98.69
1.31

ส่วนที่ 3 การประเมินมาตรฐานการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาลเอกชนตามกฎกระทรวงว่าด้วยการ
กาจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2545
3.1 การประเมินมาตรฐานการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาลเอกชนตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกาจัด
มูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2545 ในภาพรวม
จากตารางที่ 10 พบว่า โรงพยาบาลเอกชนมีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกาจัด
มูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2545 จานวน 71 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 46.41 และโรงพยาบาลเอกชนอีก 82 แห่ง หรือคิดเป็น
ร้อยละ 53.59 นั้นมีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อไม่เป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกาจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2545
ตารางที่ 10 จานวนและร้อยละของการประเมินมาตรฐานการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาลเอกชนตาม
กฎกระทรวงว่าด้วยการกาจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2545 ในภาพรวม (n = 153)
การประเมินมาตรฐานการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
จานวน ร้อยละ
ผ่านการประเมินมาตรฐาน
71
46.41
ไม่ผ่านการประเมินมาตรฐาน
82
53.59
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3.2 การประเมินมาตรฐานการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาลเอกชนตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกาจัด
มูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2545 ในรายด้าน
จากตารางที่ 11 เมื่อพิจารณาผลการประเมินมาตรฐานการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาลเอกชน
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกาจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2545 ในรายด้าน พบว่า โรงพยาบาลเอกชนมีการปฏิบัติตาม
กฎกระทรวงว่าด้วยการกาจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2545 ในด้านลักษณะรถเข็นที่ใช้เคลื่อนย้ายมูลฝอยติดเชื้อ และ
ด้านการกาจัดมูลฝอยติดเชื้อมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 100 รองลงมา คือ ด้านการคัดแยกมูลฝอยติดเชื้ อ ร้อยละ
97.39 ด้านการเคลื่ อนย้ า ยมูล ฝอยติด เชื้ อ ร้อยละ 88.89 ด้านสถานที่พักรวมมู ล ฝอยติ ดเชื้ อ ร้อยละ 66.01
ด้านการเก็บรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อ ร้อยละ 61.44 และด้านบุคลากรในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ร้อยละ 50.98
ตามลาดับ
ตารางที่ 11 จานวนและร้อยละของการประเมินมาตรฐานการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาลเอกชนตาม
กฎกระทรวงว่าด้วยการกาจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2545 ในรายด้าน (n = 153)
ผลการประเมิน
มาตรฐานการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
ผ่าน
ไม่ผ่าน
จานวน (ร้อยละ) จานวน (ร้อยละ)
1. ด้านบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
78 (50.98)
75 (49.02)
2. ด้านการคัดแยกมูลฝอยติดเชื้อ
149 (97.39)
4 (2.61)
3. ด้านการเก็บรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อ
94 (61.44)
59 (38.56)
4. ด้านการเคลื่อนย้ายมูลฝอยติดเชื้อ
138 (88.89)
17 (11.11)
5. ด้านลักษณะรถเข็นที่ใช้เคลื่อนย้ายมูลฝอยติดเชื้อ
153 (100)
0 (0.00)
6. ด้านสถานที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ
101 (66.01)
52 (33.99)
7. ด้านการกาจัดมูลฝอยติดเชื้อ
153 (100)
0 (0.00)
3.3 การประเมินมาตรฐานการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาลเอกชนตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกาจัด
มูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2545 ในรายข้อ
จากตารางที่ 12 เมื่อพิจารณาผลการประเมินมาตรฐานการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาลเอกชน
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกาจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2545 ในรายข้อ พบว่า ด้านบุลากรในการจัดการมูลฝอย
ติ ด เชื้ อ โรงพยาบาลเอกชนมี ก ารแต่ ง ตั้ ง เจ้ า หน้ า ที่ ซึ่ ง มี วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี สาขาวิ ท ยาศาสตร์ (ด้ า น
สาธารณสุข/สุขาภิบาล/ชีววิทยา/วิทยาศาสตร์การแพทย์) หรือวิศวกรรมศาสตร์ เป็นผู้รับผิดชอบดูแลระบบการ
เก็บ ขน และกาจัดมูลฝอยติดเชื้อ ร้อยละ 52.29 และผู้ปฏิบัติงานเคลื่อนย้ายและกาจัดมูลฝอยติดเชื้อได้รับการ
อบรมหลักสูตรการป้องกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข ร้อยละ 92.81
ด้านการคัดแยกมูลฝอยติดเชื้อ โรงพยาบาลเอกชนมีการคัดแยกมูลฝอยติดเชื้อออกจากมูลฝอยประเภทอื่นๆ
ณ แหล่งกาเนิด ร้อยละ 98.69 และมีการคัดแยกมูลฝอยติดเชื้อระหว่างวัสดุมีคมและวัสดุไม่มีคม ร้อยละ 98.69
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ด้านการเก็บรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อ สาหรับมูลฝอยติดเชื้อประเภทวัสดุมีคม โรงพยาบาลเอกชน ร้อยละ
100.00 จัดให้มีภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อประเภทวัสดุมีคม ที่มีลักษณะเป็นกล่องหรือถังที่ทาด้วยวัสดุแข็งแรง
ทนทานต่อการแทงทะลุและการกัดกร่อนของสารเคมี มีฝาปิดมิดชิด และป้องกันการรั่วไหลของของเหลวภายใน
โดยมีการบรรจุมูลฝอยติดเชื้อประเภทวัสดุมีคม ไม่เกิน 3 ใน 4 ส่วนของกล่อง ร้อยละ 97.39 ส่วนมูลฝอยติดเชื้อ
ประเภทวัสดุไม่มีคม โรงพยาบาลเอกชน ร้อยละ 100.00 จัดให้มีภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อประเภทวัสดุไม่มีคม
มีลักษณะเป็นถุงสีแดงทึบ แสง ทาจากพลาสติกหรือวัสดุอื่นที่มีความเหนียวไม่ฉีกขาดง่าย ทนทานต่อสารเคมี
การรับน้าหนัก กันน้าได้ ไม่รั่วซึม และไม่ดูดซึม โดยมีการบรรจุมูลฝอยติดเชื้อประเภทวัสดุไม่มีคม ไม่เกิน 2 ใน 3
ส่วน ของถุงและมัดปากถุงด้วยเชือกหรือวัตถุอื่นให้แน่น ร้อยละ 98.69 ซึ่งภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อประเภทวัสดุ
มีคมและไม่มีคม มีเครื่องหมายและคาเตือนที่บ่งบอกให้บุคคลทั่ว ไปทราบว่าเป็นภาชนะบรรจุมูลฝอยติ ดเชื้ อ
ร้อยละ 62.75 และภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ มีการใช้งานเพียงครั้งเดียวและทาลายพร้อมกับการกาจัดมูลฝอย
ติดเชื้อ ร้อยละ 100.00
ด้านการเคลื่อนย้ายมูลฝอยติดเชื้อ ผู้ปฏิบัติงานเคลื่อนย้ายมูลฝอยติดเชื้อ ของโรงพยาบาลเอกชนมีการสวม
ชุดป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ประกอบด้วย ถุงมือยางหนา ผ้ากันเปื้อน ผ้าปิดปาก-ปิดจมูก และรองเท้าพื้นยางหุ้ม
แข้งในขณะปฏิบัติงาน ร้อยละ 98.04 โดยการเคลื่อนย้ายมูลฝอยติดเชื้อผู้ปฏิบัติงานใช้รถเข็นในการเคลื่อนย้าย
ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ เป็นการเฉพาะ ร้อยละ 100 มีการกาหนดเวลาและเส้นทางในการเคลื่อนย้ายมูลฝอย
ติดเชื้อที่แน่นอน ร้อยละ 100.00 และผู้ปฏิบัติงานมีการทาความสะอาดรถเข็นและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานทุกวัน
ในบริเวณที่จัดไว้ เฉพาะ และน้าเสียที่เกิดจากการล้างทาความสะอาดมีการระบายลงสู่ระบบบาบัดน้าเสีย ร้อยละ
90.20
ด้านลักษณะรถเข็นที่ใช้เคลื่อนย้ายมูลฝอยติดเชื้อ โรงพยาบาลเอกชนจัดให้มีรถเข็นที่ใช้เคลื่อนย้ายมูลฝอย
ติดเชื้อที่มีพื้นและผนังทึบ ทาด้วยวัสดุที่ทาความสะอาดได้ง่ายด้วยน้า มีฝาปิดมิดชิด ป้องกันสัตว์และแมลงนาโรค
ได้ มีพร้อมข้อความสีแดงที่รถว่า "รถเข็นมูลฝอยติดเชื้อห้ามนาไปใช้ในกิจการอื่น" และมีอุปกรณ์/เครื่องมือสาหรับ
เก็บมูลฝอยติดเชื้อในกรณีที่ตกหล่นประจารถเข็นร้อยละ ร้อยละ 100
ด้านสถานที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ โรงพยาบาลเอกชนจัดให้มีสถานที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อที่เป็นห้องหรือ
อาคารเฉพาะแยกจากอาคารอื่น และอยู่ในที่ที่สะดวกต่อการขนมูลฝอยไปกาจัด ร้อยละ 93.46 ลักษณะของที่พัก
รวมมูลฝอยติดเชื้อเป็นพื้นและผนังเรียบ ทาความสะอาดได้ง่ายและมีการป้องกันสัตว์และแมลงพาหะนาโรค ร้อย
ละ 91.50 สถานที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อมีขนาดเพียงพอสาหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อได้อย่างน้อย 2 วัน ร้อยละ
87.58 มีระบบป้องกันบุคคลทั่วไปไม่ให้สามารถที่จะเข้าไปในที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อได้ ร้อยละ 85.62 มีรางหรือ
ท่ อ ระบายน้ าเสี ย ที่ เ กิ ด จากการท าความสะอาดที่ พั ก รวมมู ล ฝอยติ ด เชื้ อ เชื่ อ มต่ อ กั บ ระบบบ าบั ด น้ าเสี ย ของ
โรงพยาบาล ร้อยละ 78.43 และหน้าห้องหรือหน้าอาคารมีข้อความเป็นคาเตื อนขนาดสามารถเห็นได้ชัดเจนว่า
“ที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ” ร้อยละ 88.24
ด้านการกาจั ดมูล ฝอยติดเชื้อ พบว่า โรงพยาบาลเอกชนมีการกาจัดมูล ฝอยติดเชื้อเอง จานวน 3 แห่ ง
โดยโรงพยาบาลเอกชนจานวน 1 แห่ง ใช้วิธีการเผาโดยใช้เตาเผามูลฝอยติดเชื้อแบบ 2 ห้องเผา ที่สามารถควบคุม
อุณหภูมิในห้องเผามูลฝอยและห้องเผาควันให้อยู่ไม่ต่ากว่า 760 และ 1,000 องศาเซลเซียส ได้ตามลาดับ และ
โรงพยาบาลเอกชนอีกจานวน 2 แห่ง ใช้วิธีการทาลายเชื้อด้วยไอน้าซึ่ง มีการตรวจสอบมาตรฐานทางชีวภาพตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการตรวจสอบมาตรฐานทางชีวภาพในการกาจัดมูลฝอย
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ติดเชื้อ พ.ศ.2545 โดยโรงพยาบาลเอกชนที่มีการกาจัดมูลฝอยติดเชื้อเองทั้ง 3 แห่งได้รับความเห็นชอบจาก
ราชการส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 100 และผู้ปฏิบัติงานในการกาจัดมูลฝอยติดเชื้อมีการสวมชุดป้องกันอันตรายส่วน
บุคคลขณะปฏิบัติงาน ร้อยละ 100
ส่วนโรงพยาบาลเอกชนที่ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานเอกชนเป็นผู้ กาจัดมูลฝอยติดเชื้อมี
จานวน 150 แห่ง โดยโรงพยาบาลเอกชน ร้อยละ 100 มีหนังสือ/เอกสารแสดงชื่อหน่วยงานที่รับมูลฝอยติดเชื้อไป
กาจัดที่ได้รับอนุญาต และแสดงชื่อสถานที่กาจัดที่น่าเชื่อถือได้ว่ามีการกาจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยวิธีที่ถูกต้อง
ตารางที่ 12 จานวนและร้อยละของการประเมินมาตรฐานการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาลเอกชนตาม
กฎกระทรวงว่าด้วยการกาจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2545 ในรายข้อ (n = 153)
ผลการประเมิน
ผ่าน
ไม่ผ่าน
มาตรฐานการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
จานวน
จานวน
(ร้อยละ) (ร้อยละ)
1. ด้านบุคลากรในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
1.1 มีการแต่งตั้งเจ้ าหน้ าที่ ซึ่งมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์
80
73
(ด้ า นสาธารณสุ ข /สุ ข าภิ บ าล/ชี ว วิ ท ยา/วิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ ) หรื อ (52.29)
(47.71)
วิศวกรรมศาสตร์ เป็นผู้รับผิดชอบดูแลระบบการเก็บ ขน และกาจัดมูลฝอย
ติดเชื้อ
1.2 ผู้ปฏิบัติงานเคลื่อนย้ายและกาจัดมูลฝอยติดเชื้อ ได้รับการอบรมหลักสูตร
142
11
การป้องกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติด (92.81)
(7.19)
เชื้อตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
2. ด้านการคัดแยกมูลฝอยติดเชื้อ
2.1 มีการคัดแยกมูลฝอยติดเชื้อออกจากมูลฝอยอื่นๆ ณ แหล่งกาเนิด
151
2
(98.69)
(1.31)
2.2 มีการคัดแยกมูลฝอยติดเชื้อ ระหว่างวัสดุมีคมและวัสดุไม่มีคม
151
2
(98.69)
(1.31)
3. ด้านการเก็บรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อ
3.1 ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อประเภทวัสดุมีคม มีลักษณะเป็นกล่องหรือถังที่
153
0
ทาด้วยวัสดุแข็งแรงทนทานต่อการแทงทะลุและการกัดกร่อนของสารเคมี (100.00)
(0.00)
มีฝาปิด มิดชิด และป้องกันการรั่วไหลของของเหลวภายในได้
3.2 มูลฝอยติดเชื้อประเภทวัสดุมีคม บรรจุไม่เกิน 3 ใน 4 ส่วนของกล่อง
149
4
(97.39)
(2.61)
3.3 ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อประเภทวัสดุไม่มีคม มีลักษณะเป็นถุงสีแดงทึบ
153
0
แสงทาจากพลาสติกหรือวัสดุอื่นที่มีความเหนียวไม่ฉีก ขาดง่าย ทนทานต่อ (100.00)
(0.00)
สารเคมี การรับน้าหนัก กันน้าได้ ไม่รั่วซึมและไม่ดูดซึม
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ตารางที่ 12 จ านวนและร้อยละของการประเมินมาตรฐานการจัดการมูลฝอยติดเชื้ อของโรงพยาบาลเอกชนตาม
กฎกระทรวงว่าด้วยการกาจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2545 ในรายข้อ (n = 153) (ต่อ)
ผลการประเมิน
ผ่าน
ไม่ผ่าน
มาตรฐานการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
จานวน
จานวน
(ร้อยละ) (ร้อยละ)
3.4 มูลฝอยติดเชื้อประเภทวัสดุไม่มีคม บรรจุไม่เกิน 2 ใน 3 ส่วนของถุงและมัด
151
2
ปากถุงด้วยเชือกหรือวัตถุอื่นให้แน่น
(98.69)
(1.31)
3.5 มีเครื่องหมายและคาเตือนที่บ่งบอกให้บุคคลทั่วไปทราบว่าเป็นภาชนะบรรจุ
96
57
มูลฝอยติดเชื้อ
(62.75)
(37.25)
3.6 ภาชนะสาหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ (ถุงแดงและกล่องใส่มูลฝอยติดเชื้อ) มีการ
153
0
ใช้งานเพียงครั้งเดียว และทาลายพร้อมกับการกาจัดมูลฝอยติดเชื้อ
(100.00)
(0.00)
4. ด้านการเคลื่อนย้ายมูลฝอยติดเชื้อ
4.1 ผู้ปฏิ บัติง านเคลื่อ นย้า ยมู ลฝอยติ ดเชื้ อ สวมชุ ดป้อ งกั นอั นตรายส่วนบุคคล
150
3
ประกอบด้วย ถุงมือยางหนา ผ้ากันเปื้อน ผ้าปิดปาก-ปิดจมูก และรองเท้าพื้น (98.04)
(1.96)
ยางหุ้มแข้งในขณะปฏิบัติงาน
4.2 ใช้รถเข็นเคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ ยกเว้นกรณีที่มีมูลฝอยติ ด
153
0
เชื้อเกิดขึ้นน้อย
(100.00)
(0.00)
4.3 มีการกาหนดเวลาและเส้นทางการเคลื่อนย้ายมูลฝอยติดเชื้อที่แน่นอน
153
0
(100)
(0.00)
4.4 มีการทาความสะอาดรถเข็นและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานทุกวัน ในบริเวณที่
138
15
จัดไว้ เฉพาะและน้าเสียที่เกิดจากการล้างทาความสะอาดมีการระบายลงสู่ (90.20)
(9.80)
ระบบบาบัดน้าเสีย
5. ด้านลักษณะรถเข็นที่ใช้เคลื่อนย้ายมูลฝอยติดเชื้อ
5.1 มีพื้นและผนัง ทึบ ทาด้วยวัสดุที่ทาความสะอาดได้ง่ายด้วยน้าและมีฝาปิด
153
0
มิดชิด ป้องกันสัตว์และแมลงนาโรคได้
(100.00)
(0.00)
5.2 มี ข้ อ ความสี แ ดงที่ ร ถว่ า "รถเข็ น มู ล ฝอยติ ด เชื้ อ ห้ า มน าไปใช้ ใ น
153
0
กิจการอื่น"
(100.00)
(0.00)
5.3 มีอุป กรณ์/ เครื่ องมือส าหรั บ เก็บ มูล ฝอยติดเชื้อในกรณีที่ตกหล่ นประจา
153
0
รถเข็น
(100.00)
(0.00)
6. ด้านสถานที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ
6.1 เป็นห้องหรืออาคารเฉพาะแยกจากอาคารอื่นและอยู่ในที่ที่สะดวกต่อการ
143
10
ขนมูลฝอยไปกาจัด
(93.46)
(6.54)
6.2 พื้นและผนังเรียบ ทาความสะอาดได้ง่ายและมีการป้องกันสัตว์และแมลง
140
13
พาหะนาโรค
(91.50)
(8.50)
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ตารางที่ 12 จ านวนและร้อยละของการประเมินมาตรฐานการจัดการมูลฝอยติดเชื้ อของโรงพยาบาลเอกชนตาม
กฎกระทรวงว่าด้วยการกาจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2545 ในรายข้อ (n = 153) (ต่อ)
ผลการประเมิน
ผ่าน
ไม่ผ่าน
มาตรฐานการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
จานวน
จานวน
(ร้อยละ) (ร้อยละ)
6.3 มีขนาดเพียงพอสาหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อได้อย่างน้อย 2 วัน
134
19
(87.58)
(12.42)
6.4 มีระบบป้องกันบุคคลทั่วไปไม่ให้สามารถที่จะเข้าไปในที่พักรวมมูลฝอยติด
131
22
เชื้อได้
(85.62)
(14.38)
6.5 มีรางหรือท่อระบายน้าเสียเชื่อมต่อกับระบบบาบัดน้าเสีย
120
33
(78.43)
(21.57)
6.6 มีข้อความเป็นคาเตือนขนาดสามารถเห็นได้ชัดเจนว่า “ที่พักรวมมูลฝอยติด
135
18
เชื้อ” ไว้ที่หน้าห้องหรือหน้าอาคาร
(88.24)
(11.76)
7. ด้านการกาจัดมูลฝอยติดเชื้อ
7.1 กรณีดาเนินการกาจัดมูลฝอยติดเชื้อเอง (n = 3)
7.1.1 ได้รับความเห็นชอบจากราชการส่วนท้องถิ่นให้ดาเนินการกาจัดมูล
3
0
ฝอยติดเชื้อได้
(100.00)
(0.00)
7.1.2 ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านในการก าจั ด มู ล ฝอยติ ด เชื้ อ มี ก ารสวมชุ ด ป้ อ งกั น
3
0
อันตรายส่วนบุคคลขณะปฏิบัติงาน
(100.00)
(0.00)
7.1.3 ก าจั ดมู ลฝอยติ ดเชื้ อโดยเผาในเตาเผาชนิ ด 2 ห้ องเผาที่ ส ามารถ
3
0
ควบคุม อุณหภูมิในห้องเผามูลฝอยและห้องเผาควันให้อยู่ไม่ต่ากว่า (100.00)
(0.00)
760 และ 1,000 องศาเซลเซียส ได้ตามลาดับ หรือวิธีการทาลายเชื้อ
ด้ ว ยไอน้ าซึ่ ง ต้ อ งตรวจสอบมาตรฐานทางชี ว ภาพตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบมาตรฐาน
ทางชีวภาพในการกาจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2545
7.2 กรณีให้ผู้อื่นกาจัดให้ (n = 150)
7.2.1 มีหนังสือ/เอกสารแสดงชื่อหน่วยงานที่รับมูลฝอยติดเชื้อไปกาจัดที่
150
0
ได้รั บ อนุ ญาต และแสดงชื่อสถานที่ กาจั ด ที่น่ าเชื่ อ ถื อ ได้ว่ า มี ก าร (100.00)
(0.00)
กาจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยวิธีที่ถูกต้อง
อภิปรายผล
1. อัตราการเกิดมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาลเอกชนในภาพรวมเท่ากับ 0.79 กิโลกรัมต่อเตียงต่อวัน
ซึ่งใกล้เคียงกับผลการศึกษาของ สานักบริหารการสาธารณสุข. สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (13) ที่ได้ศึกษา
ข้อมูลการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุ ข ในปี 2560 พบว่า มีอัตราการเกิด
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มูลฝอยติดเชื้อ 0.81 กิโลกรัมต่อเตียงต่อวัน ทั้งนี้อัตราการเกิดมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาลเอกชนขึ้นกับปัจจัย
ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ อัตราการครองเตียง จานวนผู้ป่วยในและจานวนผู้ป่วยนอกที่เข้ามารับบริการ ดังนั้น
ปริมาณและอัตราการเกิดมูลฝอยติดเชื้อจึงเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณาทางเลือกในการวางแผนบริหารจัดการ
มูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาลเอกชน (11)
2. การประเมินมาตรฐานการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาลเอกชนตามกฎกระทรวงว่าด้วยการ
กาจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2545 ในภาพรวม พบว่า โรงพยาบาลเอกชนมีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อได้มาตรฐานเพียง
ร้อยละ 46.41 ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของประชุมพร กวีกรณ์,นารถฤดี กุลวิเศษณ์ และอานาจ เหมลา ปี
2560 (14) พบว่า หน่วยงานสาธารณสุขมีปัญหาการบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อในทุกขั้นตอน ตั้งแต่ปัญหาในการ
คัดแยก การบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ การเก็บรวบรวม การดาเนินการขนส่ง และยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่ง มูล
ฝอยติดเชื้อ ซึ่งกฎกระทรวงว่าด้วยการกาจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 ได้กาหนดขอบเขตของสถานบริการการ
สาธารณสุขที่เป็นแหล่งกาเนิดมูลฝอยติดเชื้อ หมายถึง สถานพยาบาลของคนและสัตว์ ทั้งเป็นของหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน ดั ง นั้ น โรงพยาบาลเอกชนจึ ง เป็ น แหล่ ง ก าเนิ ด มู ล ฝอยติ ด เชื้ อ ที่ ต้ อ งด าเนิ น การให้ ถู ก ต้ อ งตาม
กฎกระทรวงว่าด้วยการกาจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 (15)
3. บุคลากรในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาลเอกชนยังขาดเจ้าหน้าที่ที่ผู้รับผิดชอบดูแลระบบ
เก็บ ขนหรื อกาจั ดมูล ฝอยติดเชื้อ ตามที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยการกาจัดมูล ฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545
ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของประชุมพร กวีกรณ์,นารถฤดี กุลวิเศษณ์ และอานาจ เหมลา ปี 2560 (16) พบว่า
ปัญหาในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อด้านบุคลากร คือ ขาดเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญและมีความชานาญในการ
จัดการมูลฝอยติดเชื้อโดยเฉพาะ
การอบรมให้ความรู้ในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พบว่า ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ได้รับการอบรมหลักสูตรการ
ป้องกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอธิวัฒน์
กุลบุตร (2559) (17) ได้ศึกษาเรื่องการจัดการมูลฝอยติดเชื้อและการประเมินมาตรฐานการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
ของโรงพยาบาลในจังหวัดศรีสะเกษ พบว่า บุคลากรส่วนใหญ่ได้รับการอบรมให้ความรู้เรื่องการจัดการมูลฝอยติด
เชื้อ ส่วนงานวิจัยของ วิริยะภูมิ จันทร์สุภาเสน ปี 2560 (18) ได้ศึกษาเรื่องผลของโปรแกรมอบรม “Cleaners
Safety” ต่อความรู และพฤติกรรมความปลอดภัยในการจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้ อ พบว่า พนักงานมีคะแนน
พฤติกรรมความปลอดภัยในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อหลังจากการอบรมเพิ่มขึ้นกว่าก่อนการอบรมอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ แสดงให้เห็นว่าโปรแกรมอบรมมีประสิทธิภาพในการพัฒนาความรู และพฤติกรรมความปลอดภัยในการ
จัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อไดอย่างเหมาะสม การศึกษาของบัวทิพย์ เพ็งศรี ปี 2547 (19) ศึกษาพฤติกรรมการ
จัดการมูลฝอยติดเชื้อของบุ คลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลเอกชนกรณีศึกษาโรงพยาบาลธนบุรี 1 และ
โรงพยาบาลธนบุรี 2 พบว่า ความรู้เกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยติดเชื้อมีผลต่อพฤติกรรมการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
ของบุ ค ลากรทางการแพทย์ ใ นรงพยาบาลเอกชนอย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ แ ละการศึ ก ษาของ Margarita
Mosquera ปี 2014 (20) ศึกษาเรื่องประสิทธิภาพของการฝึกอบรมเพื่อลดการเกิดมูลฝอยในโรงพยาบาล พบว่า
การอบรมเรื่องการจัดการมูลฝอยในโรงพยาบาลจะช่วยให้การคัดแยกมูลฝอยของเจ้าหน้าที่มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น โรงพยาบาลลดปริมาณมูลฝอยและลดค่าใช้จ่ายในการจัดการ ซึ่งสรุปได้ว่า การพัฒนาความรู เรื่องการ
จัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อมีผลต่อการเพิ่มขึ้นของความรู้ พฤติกรรมในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ และลดค่าใช้จ่าย
ในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาลด้วย ซึ่งควรจัดให้มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการมูลฝอย
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ติดเชื้อที่ถูกต้องแก่เจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจและความตระหนักในการปฏิบัติงานที่
ถูกต้อง รวมทั้งมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง
การตรวจสุ ขภาพประจ าปีให้ แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน พบว่า ผู้ ปฏิบัติงานส่ วนใหญ่ ได้รับการตรวจ
สุขภาพประจาปี ซึ่งการตรวจสุขภาพเป็นสิ่งจาเป็นที่ผู้บริหารโรงพยาบาลต้องให้ความสาคัญในการจะรับเจ้าหน้าที่
เข้ามาปฏิบัติงาน การตรวจร่างกายทาให้ ทราบว่าร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงเหมาะสมที่จะทางานั้นๆ ทั้งนี้การ
ดาเนินงานในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อที่ไม่ถูกสุขลักษณะอาจทาให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย (3) ได้ให้
คาแนะนาว่าโรงพยาบาลจาเป็นต้องมีการตรวจสุขภาพผู้ปฏิบัติงานก่อนเข้าปฏิบัติงาน ระหว่างการปฏิบัติงาน และ
เมื่อออกจากการทางาน และผลการศึกษานี้ยังพบว่า ผู้ปฏิบัติงานบางส่วนเคยได้รับอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานที่
เกิดจากถูกเข็มทิ่มตาที่มือ ซึ่งการปฏิบัติงานที่ต้องมีการสัมผัสกับมูลฝอยติดเชื้อ มีโอกาสเสี่ยงที่จะได้รับอุบัติเหตุ
หรือบาดเจ็บจากการถูกของมีคมทิ่ม บาด ตา ทาให้เชื้อโรคสามารถเข้าสู่ร่างกายได้มากขึ้น โดยหลักในการป้องกัน
อุบัติเหตุจากกการปฏิบัติงานขององค์การอนามัยโลก (21) และกรมอนามัย (3) คือ การให้ความรู้เรื่องการป้องกัน
การติดเชื้อ (Universal precaution) และการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล รวมทั้งต้องมีการตรวจ
สุขภาพหรือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงานเป็นประจา
4. การคัดแยกมูล ฝอยติดเชื้อ พบว่า โรงพยาบาลเอกชนมี การคัดแยกมูล ฝอยติดเชื้อ ออกจากมูล ฝอย
ประเภทอื่นๆ ส่วนมูลฝอยติดเชื้อมีการคัดแยกเป็น 2 ประเภท คือ มูลฝอยติดเชื้อประเภทวัสดุมีคมและประเภท
วัสดุไม่มีคม แสดงให้เห็นว่าโรงพยาบาลเอกชนให้ความสาคัญในการคัดแยกมูลฝอยติดเชื้อ ณ แหล่งกาเนิด ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ศมกานต์ ทองเกลี้ยง (2557) (22) ศึกษาสถานการณ์การจัดการมูลฝอยติดเชื้ อของ
โรงพยาบาลในพื้นที่เขตนครชัยบุรินทร์ และโสภณ รังษีบุตร (2553) (23) ศึกษาสถานการณ์การจัดการมูลฝอย
ติดเชื้อในศูนย์สุขภาพชุมชนอาเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า มีการคัดแยกมูลฝอยติดเชื้อออกจากกันอย่าง
ชัดเจนเป็ น 2 ประเภท คือ มูล ฝอยติดเชื้อมีคมและไม่มีคม และการศึกษาของ Vetrivel ปี 2012 (24) พบว่า
การคัดแยกมูลฝอยทางการแพทย์จากแหล่งกาเนิดเป็นขั้นตอนแรกที่จาเป็นในการจัดการมูลฝอยทางการแพทย์ ซึง่
การคัดแยกมูลฝอยติดเชื้อที่มีประสิทธิภาพจะช่วยลดปริมาณมูลฝอยติดเชื้อ ลดค่าใช้จ่ายในการจัดการ และเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการกาจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วย
5. การเก็บรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อ พบว่า โรงพยาบาลเอกชนมีการเก็บรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อประเภทวัสดุ
มีคมจะบรรจุลงในกล่องที่มีฝาปิดมิดชิด โดยบรรจุไม่เกิน 3 ใน 4 ส่วนของกล่อง ส่วนมูลฝอยติดเชื้อประเภทวัสดุไม่
มีคมจะบรรจุลงในถุงที่ไม่ฉีกขาด โดยบรรจุ ไม่เกิน 2 ใน 3 ส่วนของถุง และมีการใช้งานเพียงครั้งเดียวและทาลาย
พร้ อมกับ การกาจั ดมูล ฝอยติดเชื้อ ซึ่งมีการปฏิบัติส อดคล้ องกับกฎกระทรวงว่าด้ว ยการกาจัดมูล ฝอยติดเชื้อ
พ.ศ. 2545 (15) และแนวทางการจัดการมูลฝอยติดเชื้อขององค์การอนามัยโลก ปี 2014 (21) ที่กาหนดว่ามูลฝอย
ติดเชื้อประเภทวัสดุมีคมใส่ลงในภาชนะสาหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อที่เป็นกล่องหรือถัง ต้องทาด้วยวัสดุที่แข็งแรง
ทนทานต่อการแทงทะลุและการกัดกร่อนของสารเคมี และมูลฝอยติดเชื้อประเภทวัสดุไม่มีคมใส่ลงในภาชนะ
สาหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อที่เป็นถุง ต้องทาจากพลาสติกหรือวัสดุอื่นที่มีความเหนียวไม่ฉีกขาดง่าย ทนทานต่อ
สารเคมีและการรับน้าหนัก กันน้าได้ ไม่รั่วซึมและไม่ดูดซึม ต้องมีสีแดง ทึบแสง โดยที่ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ
ต้องมีข้อความ สีดาที่มีขนาดสามารถอ่านได้ชัดเจนว่า “มูลฝอยติดเชื้อ” อยู่ภายใต้รูปหัวกะโหลกไขว้ คู่กับตราหรือ
สัญลักษณ์ที่ใช้ระหว่างประเทศตามที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา และต้องมี
ข้ อ ความว่ า “ห้ า มน ากลั บ มาใช้ อี ก ” และ “ห้ า มเปิ ด ” ดั ง นั้ น การเก็ บ รวบรวมมู ล ฝอยติ ด เชื้อ ต้ อ งด าเนินการ
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ณ แหล่งกาเนิดและมีการทิ้งลงในภาชนะบรรลุมูลฝอยติดเชื้อตามประเภทของมูลฝอยติดเชื้อ อีกทั้งโรงพยาบาล
ต้องมีการจัดสรรภาชนะให้เพียงพอต่อการเกิดมูลฝอยติดเชื้อด้วย
6. การเคลื่อนย้ายมูลฝอยติดเชื้อ พบว่า โรงพยาบาลเอกชนใช้ รถเข็นสาหรับเคลื่อนย้ายเฉพาะมูลฝอย
ติ ด เชื้ อ เท่ า นั้ น มี ก ารก าหนดเส้ น ทางและเวลาที่ แ น่ น อนในการเก็ บ ขนมู ล ฝอยติ ด เชื้ อ โดยมี ก ารด าเนิ น การ
เคลื่อนย้าย วันละ 2 ครั้ง คือ เช้า-เย็น ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของเขมจิรา สายวงศ์เปี้ย และ น้าฝน เอกตาแสง
ปี 2560 (25) ศึกษาเรื่องระบบกาจัดกามูลฝอยติดเชื้อในจังหวัดลาปาง พบว่า โรงพยาบาลในจังหวัดลาปางทุกแห่ง
มีการกาหนดเวลาและเส้นทางที่แน่นอนในการเคลื่อนย้ายมูลฝอยติดเชื้อ ดังนั้น ในการเคลื่อนย้ายมูลฝอยติดเชื้อ
จาเป็นต้องวางแผนและจัดสรรวัสดุอุปกรณ์ที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เช่น การกาหนดเส้นทางตามหลั กการ
"From clean to dirty” โดยเริ่มต้นจากพื้นที่สะอาดไปยังพื้นที่สกปรก การสารองรถเข็นมูลฝอยติดเชื้อในกรณีที่
ชารุดหรือมีการซ่อมบารุง การเลือกขนาดของรถเข็นและพื้นที่ของที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อให้เหมาะสมกับปริมาณ
มูลฝอยติดเชื้อที่เกิดขึ้น (21)
7. สถานที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ พบว่า โรงพยาบาลเอกชนบางแห่งยังไม่มีที่พักรวม มูลฝอยติดเชื้อที่
ถูกสุขลักษณะ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของอธิวัฒน์ กุลบุตร ปี 2559 (17) เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อและ
การประเมินมาตรฐานการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาลในจังหวัดศรีสะเกษ พบว่า สถานที่พักมูลฝอยติด
เชื้อไม่มีการใส่กุญแจล็อก และขาดการควบคุมอุณหภูมิ และการศึกษาของเขมจิรา สายวงศ์เปี้ย และ น้าฝน เอกตา
แสง ปี 2560 (25) ศึกษาเรื่องระบบกาจัดกามูลฝอยติดเชื้อในจังหวัดลาปาง พบว่า ที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อทุกแห่ง
ไม่มีการควบคุมอุณหภูมิ เนื่ องจากสถานบริการสาธารณสุขมีงบประมาณจากัดในการที่จะปรับปรุงที่พักรวม
มูลฝอยติดเชื้อให้ตามมาตรฐานตามที่ กาหนด โดยกฎกระทรวงว่าด้วยการกาจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 (15)
ได้กาหนดว่า ในการเก็บมูลฝอยติดเชื้อจะต้องจัดให้มีที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อที่ เป็นห้องหรือเป็นอาคารเฉพาะที่ไม่
แพร่เชื้อ มีขนาดกว้างเพียงพอที่จะเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อได้อย่างน้อยสองวัน พื้นและผนังต้องเรียบ
ทาความสะอาดได้ง่าย มีข้อความเป็นคาเตือนที่มีขนาดสามารถเห็นได้ชัดเจนว่า “ที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ ” ไว้ที่
หน้าห้องหรือหน้าอาคาร และมีรางหรือท่อระบายน้าทิ้งเชื่อมต่อกับระบบบาบัดน้าเสีย ในกรณีที่เก็บกักภาชนะ
บรรจุมูลฝอยติดเชื้อไว้เกิน 7 วัน ต้องสามารถควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ที่ 10 องศาเซลเซียสหรือต่ากว่านั้นได้ และ
องค์การอนามัยโลก ปี 2014 (21) ให้คาแนะนาว่า กรณีที่ที่ต้องเก็บมูลฝอยติดเชื้อไว้เกินกว่า 7 วัน ต้องควบคุม
อุณหภูมิที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อให้อยู่ในช่วง 3 - 8 องศาเซลเซียส และกรณีที่ไม่มีการควบคุมอุณหภูมิระยะเวลาที่
เหมาะสมในการเก็บรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อ ดังนี้ ในสภาพอากาศปกติ ฤดูหนาวเก็บไว้ได้ 72 ชั่วโมง และฤดูร้อน
เก็บไว้ได้ 48 ชั่วโมง และในสภาพอากาศร้อน ฤดูหนาวเก็บไว้ได้ 48 ชั่วโมงและฤดูร้อนเก็บไว้ได้ 24 ชั่วโมง
8. การขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ พบว่า โรงพยาบาลเอกชนส่วนใหญ่มีการจ้างเอกชนในการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ
ไปยังสถานที่กาจัด และจัดให้มี ยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ ที่ได้มาตรฐาน ซึ่งสอดคล้องกับผล
การศึกษาของศมกานต์ ทองเกลี้ยง ปี 2556 (25) แต่ยังพบปัญหา คือ ผู้ขับขี่และผู้ปฏิบัติงานประจายานพาหนะ
ส่วนใหญ่ไม่ได้รับการอบรมเรื่องการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ และผู้ขับขี่ยานพาหนะขนส่งมูลฝอยติดเชื้อเป็นผู้ มี
ใบอนุญาตขับรถชนิดที่ 4 (ขนส่งวัตถุอันตราย) ซึ่ง องค์การอนามัยโลก ปี 2014 (21) ได้ให้คาแนะนาว่า ผู้ขับขี่และ
ผู้ปฏิบัติงานประจายานพาหนะควรได้รับอบรมให้ ความรู้และตระหนัก ถึงความเสี่ยงและการสัมผัสกับมูล ฝอย
อันตรายในหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมู ลฝอยจากสถานพยาบาล
การจาแนกประเภทของเสียและความเสี่ยง ความปลอดภัยจากการจัดการมูลฝอยจากสถานพยาบาล ฉลากและ
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เอกสาร การปฏิบัติในภาวะฉุกเฉินและการรั่วไหล เป็นต้น อีกทั้งผู้ขับขี่ยานพาหนะขนส่งมูลฝอยติดเชื้อเข้าข่ายการ
ขนส่งวัตถุอันตรายประเภทที่ 4 ที่ต้องมีใบอนุญาตขับรถชนิดที่ 4 (ขนส่งวัตถุอันตราย) ตามประกาศกรมการขนส่ง
ทางบก เรื่อง กาหนดประเภทหรือชนิดและลักษณะการบรรทุกวัตถุอันตรายที่ผู้ขับรถต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ขับ
รถชนิดที่ 4 (37)
การใช้เอกสารกากับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ พบว่า โรงพยาบาลเอกชนส่วนใหญ่ยังไม่มีการใช้เอกสารกากับ
การขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ศมกานต์ ทองเกลี้ยง (2557) (22) ศึกษาสถานการณ์
การจัดการมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาลในพื้นที่เขตนครชัยบุรินทร์ พบว่า โรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 5 เกิน
ครึ่งยังไม่รู้จักเอกสารกากับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ ส่วนที่รู้จักเอกสารกากับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อก็ไม่ได้มีการ
นาไปใช้ประโยชน์ และยังพบปัญหาเกี่ยวกับการใช้เอกสารกากับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ เช่น การบันทึกข้อมูลไม่
ครบถ้วน และบริษัทที่รับขนส่งมูลฝอยติดเชื้ อไม่ได้ส่งสาเนาเอกสารให้กับทางโรงพยาบาล เป็นต้น ซึ่งองค์การ
อนามัยโลก ปี 2014 (15) ได้กาหนดแนวทางให้สถานพยาบาลจัดทาเอกสารกากับการขนส่ง (Consignment
note หรือ Waste tracking note) เพื่อเครื่องมือในการควบคุมมูลฝอยติดเชื้อจากสถานพยาบาล โดยมีข้อมูล
ประกอบด้วย หมวดหมู่/ประเภทของของเสีย แหล่งกาเนิดของเสีย วันเวลาที่ดาเนินการจุดหมายปลายทางการ
ขนส่ง ชื่อผู้ขับขี่ยานพาหนะ จานวนภาชนะบรรจุหรือปริมาณมูลฝอยติดเชื้อ เป็นต้น
9. การกาจัดมูลฝอยติดเชื้อ พบว่า โรงพยาบาลเอกชนส่วนใหญ่มีการจ้างหน่วยงานเอกชนดาเนินการกาจัด
มูลฝอยติดเชื้อ โดยวิธีการเผาด้วยเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ และบางส่วนมีการกาจัดมูลฝอยติดเชื้อเอง โดยองค์การ
อนามัยโลก ปี 2014 (21) และสภาการพยาบาล ปี 2014 (26) ได้ให้แนวทางในการเลือกเทคโนโลยี ในการบาบัด
และกาจัดมูลฝอยติดเชื้อว่าต้องพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ได้แก่ ประเภทและปริมาณมูลฝอยติดเชื้อที่เกิดขึ้น สภาพ
ปัจจุบันและความสามารถของสถานพยาบาล ทั้งด้านงบประมาณ ความพร้อมของสถานที่ บุคลากร ประสิทธิภาพ
ของเทคโนโลยี ความปลอดภัย ต่อสุ ขภาพและสิ่ งแวดล้ อม หากโรงพยาบาลมีการคัดแยกมูล ฝอยติดเชื้อได้ มี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการศึกษาองค์ประกอบและปริมาณมูลฝอยติดเชื้อที่เกิดขึ้ น ก็จะสามารถเลือกวิธีการกาจัด
มูลฝอยติดเชื้อที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา
1.1 กรมอนามัย ควรทบทวน ปรับปรุง หรือ พัฒนากฎหมายด้านการจัดการมูลฝอยติ ดเชื้อให้มีความ
เหมาะสมกับการดาเนินการในปัจจุบัน เพื่อใช้เป็นกลไกการควบคุมกากับการจัดการมูลฝอยติดเชื้อให้เหมาะสมกับ
การปฏิบัติงานจริงในพื้นที่ รวมทั้งจัดทาแนวทางการปฏิบัติในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อตามบทบาทหน้าที่ของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน
1.2 กรมอนามัยและกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ควรพัฒนากลไกในการกากับติดตามการจัดการมูลฝอย
ติ ด เชื้ อ ของโรงพยาบาลเอกชนร่ ว มกั น เพื่ อ ให้ โ รงพยาบาลเอกชนมี ก ารจั ด การมู ล ฝอยติ ด เชื้ อ เป็ น ไปตาม
กฎกระทรวงว่าด้วยการกาจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545
1.3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในการจัดการมูลฝอยติดเชื้ อที่เกิดขึ้นในเขตพื้น ที่
รับผิดชอบของตนเองที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 จึงควรกาหนดนโยบายในการ
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จัดการมูลฝอยในเขตพื้นที่รับผิดชอบ และออกข้อบัญญัติท้องถิ่น เรื่องการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ เพื่อใช้ในการ
ควบคุมกากับการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในพื้นที่
1.4 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและกรมอนามัย ควรพัฒนาระบบการบริหารจัดการมูล ฝอย
ติดเชื้อแบบศูนย์รวม เพื่อให้มีการบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้ออย่างมีประสิทธิภาพและมีการดาเนินการอย่าง
ถูกต้องตามที่กฎหมายกาหนด
1.5 กรมอนามัย ควรพัฒนาระบบเอกสารกากับติดตามการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ (Manifest System) ที่
ทันสมัยและสะดวกต่อการใช้งาน รวมทั้งส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้โรงพยาบาลเอกชนมีการใช้งานระบบ
ดังกล่าว เพื่อใช้ในการติดตามตรวจสอบการจัดการมูลฝอย ติดเชื้อที่ถูกนาไปกาจัดภายนอกโรงพยาบาล และ
ผลักดันให้มีการกาหนดกฎระเบียบ เรื่องระบบเอกสารกากับติดตามการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ (Manifest System)
และมีการบังคับใช้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจัง
1.6 สานักงานสาธารณสุ ขจั งหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ควรใช้กลไกคณะกรรมการ
สาธารณสุขจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาลเอกชนในพื้นที่ให้ได้มาตรฐานและ
เป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกาจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545
1.7 ผู้ บ ริ ห ารโรงพยาบาลเอกชน ควรกาหนดนโยบายในการส่งเสริมการจัดการมูลฝอยติดเชื้อให้ได้
มาตรฐาน ซึ่งจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทาให้โรงพยาบาลผ่านการรับรองมาตรฐานและทาให้ผู้รับบริการเกิดความมั่นใจใน
การบริ การมากขึ้น รวมทั้งจั ดให้ มี คณะกรรมการด้านการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาล เพื่อติ ด ตาม
ตรวจสอบการจัดการมูลฝอยติดเชื้อให้มีประสิทธิภาพ
2. ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
2.1 การศึกษาครั้งนี้ ศึกษาสถานการณ์การจัดการมูลฝอยติดเชื้อในโรงพยาบาลเอกชนและประเมิน
มาตรฐานการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาลเอกชนตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกาจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ. ศ.
2545 เพียงแหล่งกาเนิดเดียว ซึ่งไม่อาจสะท้อนภาพรวมของสถานการณ์การจัดการมูลฝอยติดเชื้อในภาพรวมของ
ประเทศได้ เนื่องจากขาดข้อมูลสถานการณ์การจัดการมูลฝอยติดเชื้อในแหล่งกาเนิดอื่นๆ ดังนั้นในการวิจัยครั้ง
ต่อไปควรเพิ่มกลุ่มตัวอย่างการศึกษาในสถานพยาบาลอื่นๆ ด้วย เพื่อเป็นการเปรียบเทียบข้อมูลการจัดการมูลฝอย
ติดเชื้อและการปฏิบัติตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกาจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2545
2.2 การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ โดยการใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล อาจทาให้ข้อมูลที่ได้มาไม่สะท้อนถึงสภาพความเป็นจริงเท่าที่ควร ดังนั้นการศึกษาในครั้งต่อไปควรศึกษาในเชิง
คุณภาพ เพื่อให้ได้ข้อมูลการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในเชิงลึกมากขึ้น
2.3 การศึกษาครั้ งนี้ มีวัตถุป ระสงค์เ พื่อหาศึก ษาสถานการณ์การจัด การมูล ฝอยติดเชื้ อและประเมิ น
มาตรฐานการจั ดการมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาลเอกชนตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกาจัดมูล ฝอยติดเชื้อ
พ.ศ.2545 โดยใช้ ส ถิ ติ เ ชิ ง พรรณนาในการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เท่ า นั้ น ดั ง นั้ น การศึ ก ษาในครั้ ง ต่ อ ไปควรศึ ก ษา
ความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในโรงพยาบาลเอกชน เช่น การมีส่วนร่วมของ
บุคลากรทางการแพทย์ การพัฒนาความรู้บุคลากรในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ เป็นต้น เพื่อค้นหาความสัมพันธ์
ของปัจจัยมีผลต่อการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในโรงพยาบาลเอกชน และมีการใช้สถิติเชิงอนุมานในการวิเคราะห์
ข้อมูลความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆ ด้วย
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