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	 	 มูลฝอยจากสถานบริการสาธารณสุขเป็นมูลฝอยที่แตกต่าง 

จากครวัเรอืน	หรอืชุมชน	เนือ่งจากมกีจิกรรมคอ่นขา้งหลากหลาย	โดยเฉพาะ

สถานบริการการสาธารณสุขประเภทโรงพยาบาล	 ทั้งภาครัฐและเอกชน							 

มีแหล่งกำาเนิดมูลฝอยประเภทต่างๆ	 ทั้งท่ีเกิดจากตึกผู้ป่วย	 ตึกคนไข้นอก 

ห้องผ่าตัด	 ห้องทำาคลอด	 ตลอดจนอาคารบ้านพักของเจ้าหน้าท่ี	 ลักษณะ

มูลฝอยที่เกิดจากสถานบริการการสาธารณสุข	 จึงมีลักษณะที่แตกต่างจาก

มูลฝอยจากครัวเรือน	 หรือมูลฝอยจากแหล่งอื่นในชุมชน	 มูลฝอยในสถาน

บริการการสาธารณสุขมีทั้งมูลฝอยทั่วไป	 มูลฝอยรีไซเคิล	 มูลฝอยอันตราย	

มลูฝอยตดิเชือ้	โดยเฉพาะมลูฝอยตดิเชือ้	ตอ้งใชค้วามระมดัระวงัในการจดัการ

มากกว่ามูลฝอยชุมชนทั่วไป	หากมีการจัดการไม่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล

ในขั้นตอนของการเก็บรวบรวม	การเคลื่อนย้าย	การขน	และ		การกำาจัดแล้ว	 

จะทำาให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของผู้ปฏิบัติงาน	 อาจเสี่ยงต่อการ

เกิดโรคจากเชื้อโรคท่ีปะปนมาในมูลฝอยติดเชื้อ	 นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบ

ต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมต่างๆได้	ดังนี้

1.	 เป็นแหล่งแพร่กระจายเชื้อโรค	 ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของ

เจ้าหน้าที่	 ผู้ป่วย	 และประชาชนท่ัวไป	 โดยผู้ปฏิบัติงานมูลฝอยติดเชื้อ										

มีความเสี่ยงในการติดเชื้อโรคได้ดังนี้

บทที่ 1 
มูลฝอยติดเชื้อกับผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย

และสิ่งแวดล้อม
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	 	 1.1	 การ ได้ รั บอันตรายจากการจั ดการมู ลฝอยติด เชื้ อ 

ที่ไม่ถูกสุขลักษณะ	 จากระบบการจัดการ	 ทั้งการคัดแยกและการเก็บ

รวบรวม		อาจทำาใหเ้กดิอนัตรายตอ่ระบบผวิหนงั	ระบบทางเดนิหายใจ	ภมูแิพ	้ 

หอบหืด	โดยเฉพาะผู้ที่ร่างกายอ่อนแอ

	 	 1.2	 ได้รับอันตรายจากเชื้อโรค	 โรคสำาคัญที่อาจติดเชื้อ 

จากมูลฝอยติดเชื้อ	 ได้แก่	 โรคซาร์ส	 โรคไข้หวัดนก	 วัณโรค	 หวัด	 ฯลฯ	 

เป็นการติดเชื้อต่อระบบทางเดินหายใจ	ทำาให้เกิดภาวะโรคระบบทางเดินหายใจ

	 	 1.3	 การติดเชื้อในระบบเลือด

	 	 1.4	 การติดเชื้อในระบบทางเดินอาหาร

	 	 1.5	 การได้รับพิษจากการใช้สารเคมีในมูลฝอยติดเชื้อบาง

ประเภท

						 	 ดังนั้น	 ผู้ปฏิ บัติงานเกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อต้องมีความรู้ 											

เรื่องอันตราย	 และสามารถป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุอุบัติภัย	 โดยการ

ปฏิบัติงานด้วยความมีสติอยู่เสมอ

2.	 เป็นแหล่งเพาะพันธุ์แมลงและสัตว์นำาโรค	 ได้แก่	 หนู	

แมลงวัน	แมลงสาบ	เป็นต้น
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3.	 ทำ�ล�ยสุนทรียภ�พด้�นสิ่งแวดล้อม เกิดสภาพที่ไม่น่าดู 

สกปรก น่ารังเกียจ

4.	 ก่อเหตุรำ�ค�ญ เนื่องจากกลิ่นเหม็น รบกวนการทำางานของ            

เจ้าหน้าที่และประชาชน

5.	 เกิดก�รปนเปื้อนลงแหล่งนำ้� ทั้งนำ้าใต้ดินและนำ้าผิวดิน เช่น 

แหล่งนำ้าบาดาล แม่นำ้า และลำาคลอง เป็นต้น 

ผลกระทบต่อสุขภ�พจ�กมูลฝอยติดเชื้อ

  มูลฝอยติดเชื้อ สามารถแพร่กระจายเชื้อโรคได้ต้ังแต่แหล่ง

กำาเนิด การเก็บขน การกำาจัด และสิ่งท่ีเหลือจากระบบกำาจัด โรคติดเชื้อ  

ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก ดังจะพบว่ามีโรคอุบัติใหม่ที่ไม่เคยพบใน

มนุษย์เกิดขึ้นมา เช่น เอดส์ ซาร์ส เป็นต้น โรคหลายชนิดที่กลับมีความชุก

และอุบัติการณ์สูงขึ้น เช่น วัณโรค ทั้งนี้ปัจจัย ที่ทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

ของเชื้อโรคมีหลายประการ เช่น การเปลี่ยนแปลงทางสังคม การเปลี่ยนแปลง 

ด้านสิ่งแวดล้อม ภาวะโลกร้อน ความยากจน มาตรฐานความเป็นอยู่ลดลง 

ความก้าวหน้าในการรักษาพยาบาล การขนส่งที่สามารถข้ามพ้ืนที่ต่างๆได้

อย่างรวดเร็ว ทำาให้เช้ือเดินทางได้ไกล และรวดเร็วขึ้น สิ่งเหล่านี้ล้วนส่งผล

ต่อองค์ประกอบหรือเชื้อโรคที่ปะปนอยู่ในมูลฝอยติดเชื้อ ประกอบกับการ

ดำาเนินการกำาจัดมูลฝอยติดเช้ือในประเทศไทยประสบกับปัญหาในการ

จัดการ ทั้งการเก็บรวบรวม การเคลื่อนย้าย การขนส่ง และการกำาจัด 

เนื่องจากส่วนใหญ่ยังปฏิบัติไม่ถูกหลักสุขาภิบาล ซ่ึงนำาไปสู่การแพร่

กระจายของโรคติดเชื้อต่างๆได้
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ชนิดของเชื้อโรค

	 	 โดยทั่วไปอาจจำาแนกเชื้อที่ทำาให้เกิดโรคติดต่อออกเป็นชนิด

ใหญ่ๆได้	4	ชนิด	คือ

1.	 แบคทีเรีย	 	 	 เป็นเชื้อโรคท่ีจัดอยู่ในจำาพวกพืชเซลล์เดียว	 มีการ

เจริญเติบโต	การกินอาหาร	การขับถ่ายของเสียแบบเดียวกับพืช	ขยายพันธุ์

โดยการแบ่งตัว	 เป็นเชื้อโรคที่มีขนาดเล็กมากจนไม่สามารถมองเห็นได้ด้วย

ตาเปล่า	 ต้องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ท่ีมีกำาลังขยายประมาณ	 1,500	 เท่า		

แบคทีเรียแต่ละชนิดมีรูปร่างต่างกันไป	ดังนี้

	 	 1.1	 พวกที่มีรูปร่างกลมอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม	เช่น	เชื้อที่ทำาให้เกิด

หนอง	ฝี	โรคหนองใน

	 	 1.2	 พวกที่มีรูปร่างเป็นท่อน	 เช่น	 เชื้อที่ทำาให้เกิดวัณโรค																				

โรคเรื้อน	ไทฟอยด์

	 	 1.3	 พวกที่มีรูปร่างขดเป็นเกลียวสว่าน	 เช่น	 เชื้อที่ทำาให้เกิดโรค

ซิฟิลิส	เป็นต้น	

แสดงตัวอย่างเชื้อโรคกลุ่มแบคทีเรีย



5 

คู่มือการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานมูลฝอยติดเชื้อ

2.	 ไวรัส	   เป ็นเชื้อที่มีขนาดเล็กที่สุดในบรรดาเชื้อโรคทุกชนิด              

ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ต้องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ชนิดพิเศษ  

เช่น ไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ คางทูม หัด หัดเยอรมัน อีสุกอีใส ไข้เลือดออก       

ไข้ทรพิษ โรคไข้สันหลังอักเสบ โรคกลัวน�้า เป็นต้น 

แสดงตัวอย่างเชื้อโรคกลุ่มไวรัส

3.	 รา	 หรือ	 เชื้อรา	 	 	 เป็นเชื้อโรคที่จัดอยู่ในจ�าพวกพืชเซลล์เดียว            

มีขนาดใหญ่กว่าแบคทีเรีย เชื้อรามี 2 รูปร่าง คือ รารูปกลมเรียกว่ายีสต์  

ส่วนราแบบเป็นสาย เรียกว่า ราสาย ราบางชนิดจะมีรูปร่างได้ 2 แบบ         

ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในธรรมชาติ ราบางชนิดจะสร้างสปอร์ส�าหรับ

สืบพันธุ์ เกิดเป็นเห็ดขึ้น ราบางชนิดสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า เช่น  

ราที่ขึ้นในอาหารจ�าพวกแป้ง เพราะเจริญเติบโตแบ่งตัวเป็นจ�านวนมาก        

จึงท�าให้มองเห็นได้ง่าย เช่นราที่ขึ้นบนผิวขนมปัง เป็นต้น ราหลายชนิด

สามารถมองเห็นด้วยกล้องจุลทรรศน์ เชื้อราบางชนิด เช่น ยีสต์ สามารถน�า
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มาใช้ประโยชน์	 เช่น	 ใช้ในการทำาขนมปัง	 แต่เชื้อราส่วนใหญ่ให้โทษ 

โดยการทำาให้เกิดโรค	 เช่น	 โรคผิวหนัง	 กลาก	 เกลื้อน	 นำ้ากัดเท้า	 รวมทั้ง 

เชื้อราในอาหารซึ่งสามารถสร้างพิษปล่อยออกมาปนอยู่ในอาหารแล้วทำาให้

เกิดมะเร็งได้

       

แสดงตัวอย่างเชื้อโรคกลุ่มรา
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คู่มือการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานมูลฝอยติดเชื้อ

4.	 ปรสิต		เป็นเชื้อโรคขนาดใหญ่	จัดอยู่ในจำาพวกสัตว์	มีขนาดใหญ่กว่า

เชื้อโรคชนิดอื่นๆ	 บางชนิดสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า	 เชื้อโรคชนิดนี้					

มีทั้งพวกเซลล์เดียว	 ซึ่งมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า	 เรียกว่า	 โปรโตซัว	 เช่น												

เชื้อไข้จับสั่น	 เชื้อโรคบิดมีตัว	 เป็นต้น	 ส่วนพวกที่มีหลายเซลล์ซึ่งสามารถ

มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า	 เรียก	 หนอนพยาธิ	 เช่น	 พยาธิชนิดต่างๆ	 ได้แก่	

พยาธิหนอนตัวกลม	พยาธิใบไม้	พยาธิตัวตืด	พยาธิปากขอ	เป็นต้น	รวมทั้ง

แมลงบางชนิด	เช่น	เหา	หิด	โลน	ก็จัดอยู่ในจำาพวกปรสิตด้วย

 แสดงตัวอย่างเชื้อโรคกลุ่มปรสิต
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คู่มือการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานมูลฝอยติดเชื้อ

	 	 ผู้ปฏิบัติงานมูลฝอยติดเชื้อนับเป็นผู้ท่ีมีความเส่ียงสูง	 เนื่องจาก 

เป็นผู้ปฏิบัติงานกับสิ่งที่เป็นพิษหรือมีอันตราย	 ดังนั้น	 จึงต้องมีความ

ระมัดระวังเป็นพิเศษ	 เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพ	 ตลอดจน 

ต้องดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตของตนเองให้แข็งแรง	 เพื่อให้มี 

ภูมิต้านทานโรค	 ทั้งนี้	 ขณะปฏิบัติงาน	 ผู้ปฏิบัติงานต้องมีมาตรการ 

การป้องกันอันตราย	 จำาเป็นต้องได้รับการตรวจสุขภาพร่างกายเพื่อทำาให้ 

ทราบว่าร่างกายสมบูรณ์	 แข็งแรงเหมาะสมท่ีจะทำางานการจัดการมูลฝอย 

ติดเชื้อ	 นอกจากนี้ยังเป็นการเฝ้าระวังโรคและอันตรายท่ีอาจเกิดจาก 

การทำางาน	 และเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน 

มูลฝอยติดเชื้อจึงมีความจำาเป็นต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	 

ซึ่งนับเป็นหัวใจสำาคัญของการทำางานที่มีความสำาคัญสูงสุด

1)	 การตรวจสุขภาพ

	 1.	 ต้ อ งมี การตรวจสุ ขภาพ

ตนเองเป็นประจำาทั้งก่อนปฏิบัติงาน	

ระหว่างปฏิบัติงาน	 และหลังปฏิบัติงาน 

โดยการตรวจสมรรถภาพร่างกาย							

เช่น	 ตรวจผิวหนัง	 ตรวจสุขภาพจิต	 

ตรวจสายตา	ตรวจเลือด	ฯลฯ

บทที่ 2 
มาตรการป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

ของผู้ปฏิบัติงาน
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คู่มือการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานมูลฝอยติดเชื้อ

	 	 1.1	 การตรวจสุขภาพก่อนปฏิบัติงาน	 เป็นการดูว่าร่างกาย 

เหมาะสำาหรับการทำางานนั้นๆ	หรือไม่	ทั้งนี้ยังเป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงาน

ในการติดตาม	เฝ้าระวังโรคและอันตรายที่อาจเกิดจากการทำางาน

	 	 1.2	 การตรวจสุขภาพระหว่างทำางาน	 เป็นการตรวจร่างกาย 

ในช่วงที่กำาลังทำางานอยู่	 อย่างน้อยควรตรวจปีละครั้ง	 เพราะขณะทำางาน										

มีโอกาสเสี่ยงท่ีจะรับเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายท้ังทางผิวหนัง	 ทางระบบทางเดิน

หายใจ

	 	 1.3	 การตรวจสุขภาพก่อนออกจากงาน	 เป็นการตรวจร่างกาย

เพื่อให้แน่ใจว่าไม่ได้เกิดโรคจากการทำางานที่เกี่ยวข้องกับมูลฝอยติดเชื้อ

	 2.	 โรคติดเชื้อที่ต้องทำาการตรวจ	 ที่สำาคัญได้แก่	 โรคไวรัสตับอักเสบ	

และโรควัณโรค
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คู่มือการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานมูลฝอยติดเชื้อ

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
	 	 ชนิดของอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล		ประกอบด้วย

	 	 1.	 ถุงมือยางหนา

	 	 2.	 ผ้ายางกันเปื้อน

	 	 3.	 ผ้าปิดปากและจมูก

	 	 4.	 รองเท้าพื้นยางหุ้มแข้ง

	 	 ในการปฏิบัติงานบางกรณี	 อาจใช้แว่นป้องกันตา	 หรือหน้ากาก

ป้องกันหน้า

แสดงการแต่งกายผู้ปฏิบัติงานที่ทำาหน้าที่ขนมูลฝอยติดเชื้อ
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คู่มือการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานมูลฝอยติดเชื้อ

1.	 ถุงมือยางหนา	      

 

	 ถุงมือที่ ใช้ในงานมูลฝอยติดเชื้อต้องเป็นชนิด											

ยางหนาเพื่อความแข็งแรงทนทานต่องานหนัก	

ป้องกันการฉีก	ขาด	หรือถุงมือกันความร้อน

ข้อควรปฏิบัติ

	 	 1.	 ถอดเครื่องประดับทุกครั้งก่อนสวมถุงมือ

	 	 2.	 สวมถุงมือทุกครั้งที่ปฏิบัติงาน	ตรวจดูว่ามีรอยฉีกขาดหรือไม่

	 	 3.	 สวมถุงมือทุกครั้งเมื่อสัมผัสเลือดหรือสารคัดหลั่ง

	 	 4.	 เมื่อพบว่าถุงมือขาด	 มีรูรั่วขณะปฏิบัติงาน	 ให้ถอดถุงมือ		 

เดิมออก	ล้างมือให้สะอาด	แล้วเปลี่ยนถุงมือใหม่

	 	 5.	 การถอดถงุมอื	ควรระวังไม่ให้มอืไปสมัผสัด้านนอกถงุมอื	แล้ว

ล้างมือด้วยน�้าและน�้ายาฆ่าเชื้อ	 เพื่อท�าลายเชื้อบนผิวหนังที่อาจติดมา

เนื่องจากถุงมือรั่วหรือขาดระหว่างใช้งาน

แสดงขั้นตอนการสวมถุงมือยาง
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คู่มือการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานมูลฝอยติดเชื้อ

	 	 ถุงมือท่ีใช้ครั้งเดียว	 ทิ้งลงในภาชนะที่ปิดมิดชิด	 ส�าหรับถุงมือ							 

ที่น�ากลับมาใช้ใหม่	 ห้ามล้างมือขณะสวมถุงมือ	 แต่ให้ถอดถุงมือออกใส่ถัง	 

ท่ีมีฝาปิด	 น�าไปท�าลายเชื้อแล้วล้างให้สะอาดด้วยน�้าผสมผงซักฟอก							 

ตากแดดให้แห้ง	 เพื่อฆ่าเชื้อโรค	 แล้วล้างมือให้สะอาดด้วยน�้ายาฆ่าเชื้อ 

หลังถอดถุงมือทันที

2.	 ผ้ายางกันเปื้อน

	 	 การใช้ผ้ายางกันเป้ือนเพื่อป้องกัน

สิ่งสกปรกได้แก่	 เลือด	 สารคัดหลั่ง	 เปื้อน

เสื้อผ้า

ข้อควรระวัง

	 	 ไม่หยิบจับบริเวณด้านนอกผ้ายาง										

กนัเปือ้นขณะถอดผา้ยางกนัเปือ้น	ควรถอดโดย

ม้วนให้ด้านนอกอยู่ด้านใน

3.	 ผ้าปิดปาก	ปิดจมูก

	 	 ผ้าปิดปาก-จมูก	 เป็นอุปกรณ์ช่วย

ป้องกันฝุ่นละออง	สารคัดหลั่ง	กระเด็น	สัมผัส

ร่างกายขณะปฏิบัติงาน
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คู่มือการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานมูลฝอยติดเชื้อ

วิธีการใช้

	 	 การใช้ผ้าปิดปากและจมูก	 ควรสวมให้กระชับกับใบหน้า									

หากเปียกชื้น	ควรเปลี่ยนใหม่

แสดงวิธีการใส่ผ้าปิดปาก-จมูก

4.	 แว่นป้องกันตา

	 ใช้ป้องกันสิ่งปนเปื้อน	 สารคัดหลั่ง	 หรือละอองฝอยกระเด็นสูงเข้าตา		 

ผู้ปฏิบัติงาน	 เมื่อใช้เสร็จแล้ว	 ควรล้างมือก่อน	 และไม่ควรสัมผัสด้านนอก 

ของแว่นตา	 หลังจากนั้นนำาไปทำาความสะอาด	 โดยการแช่ด้วยนำ้ายาฆ่าเชื้อ	

ล้างทำาความสะอาด
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คู่มือการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานมูลฝอยติดเชื้อ

5.	 หน้ากากป้องกันหน้า

	 	 ใช้ป้องกันการกระเด็นของเลือดและสารคัดหลั่งกระเด็น 

ถกูใบหน้าของผูป้ฏบิตังิานจากดา้นหนา้และดา้นขา้งไดด้	ีแต่สามารถปอ้งกนั

เชื้อโรคที่แพร่ทางอากาศได้

6.	 รองเท้าพื้นยางหุ้มแข้ง

	 	 ใช้ป้องกันอุบัติเหตุและอันตราย

ที่อาจเกิดกับบริ เวณหน้าแข้ง	 และเท้า 

รวมทั้งป้องกันสารคัดหลั่งและสิ่งสกปรก

 	 วิธีทำ�คว�มสะอ�ด

	 	 1.	 ใช ้น�้ า ราดหรือฉีด เศษดิน 

ที่ปนเปื้อน	แล้วล้างด้วยน�้า	และผงซักฟอก

  2. ถ้าเปื้อนเลือดหรือสารคัดหลั่ง

จากร่างกาย	แช่ด้วยน�า้ยา	ไฮโปคลอไรท์	0.5%	

นาน	30	นาที	ก่อนน�าไปล้างท�าความสะอาด
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คู่มือการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานมูลฝอยติดเชื้อ

การมีพฤติกรรมอนามัยที่ถูกต้อง

	 	 ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ	 จะต้องดูแล

สุขภาพอนามัยให้ดีอยู่เสมอโดยการ

	 	 1.	 ออกก�าลังกายเป็นประจ�าสม�่าเสมอเพื่อให้มีสุขภาพกาย	

สุขภาพจิตที่ดี

	 	 2.	 ไม่ดื่มสุรา	 ของมึนเมาขณะปฏิบัติงาน	 (เมาไม่ขับ)	 เพราะ

หากดื่มสุราหรือสิ่งเสพติด	ระหว่างปฏิบัติงานอาจเกิดอุบัติเหตุได้
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คู่มือการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานมูลฝอยติดเชื้อ

	 	 3.	 รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย	 ให้ครบ	 5	 หมู่	

ได้แก่	โปรตีน	คาร์โบไฮเดรด	ไขมัน	วิตามิน	เกลือแร่	รับประทานผัก	ผลไม้	

มากๆ	ไม่ควรดื่ม	ชา	กาแฟ	ฯลฯ

	 	 4.	 ระหว่างปฏิบัติงาน	ไม่ควรรับประทานอาหาร	ของขบเคี้ยว

	 	 5.	 ไม่พูดคุย	หยอกล้อ	ระหว่างปฏิบัติงาน

	 	 6.	 สวมชุดอุปกรณ์ป้องกันอันตรายทุกครั้งขณะปฏิบัติงาน	

ได้แก่	 หมวกคลุมผม	 ผ้าปิดปากและจมูก	 ผ้ายางกันเปื้อน	 รองเท้าพื้นยาง

หุ้มแข้ง	เพื่อป้องกันอันตราย

แสดงการแต่งกายผู้ปฏิบัติงาน ที่ทำาหน้าที่เคลื่อนย้ายมูลฝอยติดเชื้อ
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คู่มือการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานมูลฝอยติดเชื้อ

	 	 7.	 หากได้รับอุบัติ เหตุถูกเข็มตำาขณะปฏิบัติงานต้องแจ้ง	

เจ้าของผู้ประกอบการหรือเจ้าหน้าที่	 โรงพยาบาลเพื่อตรวจร่างกาย												

ลงบันทึกประวัติการประสบเหตุ

	 	 8.	 ปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างถูกวิธี	 เช่น	 ตรวจถุงบรรจุมูลฝอย 

ติดเช้ือก่อนเคลื่อนย้าย	 ว่าถุงไม่รั่ว	 คอถุงผูกเชือกเรียบร้อย	 ยก	 และ 

วางอย่างนุ่มนวล	 โดยจับตรงคอถุง	 ไม่ให้อุ้มถุง	 เมื่อมีขยะตกหล่นห้ามหยิบ	

ด้วยมือเปล่า	 ใช้คีมเหล็กคีบหรือหยิบ	 ด้วยมือที่ใส่ถุงมือยางหนาเก็บใส่ถุง

บรรจุมูลฝอยติดเชื้ออีกใบ	 หากมีสารนำ้าให้ซับด้วยกระดาษแล้วทิ้งกระดาษ

ลงถุงบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ	 แล้วจึงราดด้วยนำ้ายาทำาลายเชื้อ	 (เช่น	 0.5%	 

sodium	hypochlorite	นาน	30	นาที)	ก่อนเช็ดถูตามปกติ																	



18  

คู่มือการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานมูลฝอยติดเชื้อ

	 	 9.	 เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจให้ถอดถุงมือและชุดปฏิบัติการแล้วนำา

ไปทำาลายอย่างถูกวิธี

	 	 10.	 ล้างมอืให้สะอาด	ด้วยนำา้และสบูท่กุครัง้หลงัจากเข้าห้องส้วม

และก่อนรับประทานอาหาร	6	ขั้นตอน	
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ขั้นตอนล้างมือ
	 	 1.	 ฝ่ามือและง่ามนิ้วด้านหน้า

	 	 2.	 ฝ่ามือถูหลังมือ	และนิ้วถูซอกนิ้ว

	 	 3.	 นิ้วและข้อนิ้วมือด้านหลัง

	 	 4.	 ถูนิ้วหัวแม่มือโดยรอบด้วยฝามือ

		 	 5.	 ปลายนิ้วถูขวางฝ่ามือ

	 	 6.	 ถูรอบข้อมือ

หลังจากล้างมือให้ใช้กระดาษชำาระเช็ดมือให้แห้งและทิ้งลงในถังขยะ

1

3

5

2

4

6
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	 	 ผู้ปฏิบัติงานมูลฝอยติดเชื้อ	 ควรรู้ถึงแหล่งกำาเนิด	 ชนิด	 ประเภท

มูลฝอยติดเช้ือ	 เพื่อเป็นข้อมูลในเรื่องความเสี่ยงต่อการสัมผัสองค์ประกอบ

ต่างๆ	 ของมูลฝอยติดเชื้อ	 และเป็นประโยชน์ในการกำาหนดวิธีการทำางานที่

เหมาะสม	 รวมท้ังมาตรการความปลอดภัย	 และข้อควรระวังต่างๆ	 ซึ่งเป็น

สิ่งจำาเป็นเร่งด่วน	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 การคัดแยกมูลฝอยติดเชื้อ	 การบรรจุ

ในภาชนะที่เหมาะสม	การเก็บ	การขนย้าย	และการกำาจัด	ทั้งนี้	 ควรมีการ

กำาหนดให้เป็นมาตรฐาน	 เพื่อลดภาระจากการเกิดโรคสำาคัญดังที่ได้กล่าว	

มาแล้ว	

ประเภทมูลฝอยและการคัดแยกมูลฝอย

ในสถานบริการการสาธารณสุข

คำาจำากัดความ		

						 	 1.	 มูลฝอยรีไซเคิล	 (Recycle	 waste)	 หมายถึง	 มูลฝอย								

ที่สามารถนำากลับมาใช้ใหม่ได้	เช่นกระดาษ	โลหะ	แก้ว	พลาสติก	เป็นต้น		

					 	 2.	 มูลฝอยทั่วไป	 (General	 waste)	 หมายถึง	 มูลฝอยที่เก็บ 

จากหอพัก	 โรงอาหารบริเวณสาธารณะและสำานักงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับ						 

การตรวจวินิจฉัยการดูแลรักษาการให้ภูมิคุ้มกันโรค	 การศึกษาวิจัย	 ได้แก่ 

บทที่ 3 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
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เศษเนื้อ เศษผัก เศษผลไม้ น�้ำเครื่องดื่มต่ำงๆ รวมถึงใบไม้ใบหญ้ำ เมื่อทิ้งไว้
จะเน่ำเสีย ย่อยสลำยได้  
  3. มูลฝอยอันตรำย (Solid hazardous waste) หมำยถึง 
มูลฝอยที่มีพิษ อันตรำยกับมนุษย์และสภำพแวดล้อม ต้องกำรวิธีกำร 
ท�ำลำยเป็นพิเศษ ได้แก่ ถ่ำนไฟฉำย หลอดฟูออเรสเซนต์ แบตเตอรี่          
กระป๋องสเปรย์ ยำ สำรเคมีต่ำงๆ ขวดใส่ยำเคมีบ�ำบัด ขวดยำต้ำนจุลชีพ 
น�้ำยำและสำรเคมีจำกห้องปฏิบัติกำรและจำกหอผู ้ป ่วย รวมถึงยำที่         
หมดอำยุสำรรังสีท่ีใช้กับผู้ป่วย เพื่อประกอบกำรวินิจฉัย และแร่ที่ใช้ใน       
กำรรักษำผู้ป่วยตลอดจน สำรรังสี ที่ใช้ในห้องปฏิบัติกำรตำ่งๆ  
      4.  มูลฝอยติดเช้ือ (Infectious waste) หมำยถึง มูลฝอย 
ที่มี เชื้อโรคปะปนอยู่  ในปริมำณหรือมีควำมเข้มข้นที่สำมำรถท�ำให้ 
เกิดโรค ได้ ถ้ำมีกำรสัมผัส หรือใกล้ชิดกับมูลฝอยนั้น และหมำยควำม 
รวมถึงมูลฝอยดังต่อไปนี้ที่เกิดขึ้น หรือใช้ในกระบวนกำรตรวจวินิจฉัย 
ทำงกำรแพทย์ กำรรักษำพยำบำล กำรให้ภูมิคุ้มกันโรค กำรทดลอง 
เกีย่วกบัโรค และกำรตรวจชนัสตูรศพ หรอืซำกสัตว ์รวมทัง้ในกำรศกึษำวจัิย
เรื่องดังกล่ำว ได้แก่
   • ซำก หรือชิ้นส่วนของมนุษย์หรือสัตว์ ที่เป็นผลมำจำกกำร
ผ่ำตัด กำรตรวจชันสูตร หรือซำกสัตว์ และกำรใช้สัตว์ทดลอง 
   •  วัสดุของมีคม เช่น เข็ม ใบมีด กระบอกฉีดยำ หลอดแก้ว 
ภำชนะที่ท�ำด้วยแก้ว สไลด์ และแผ่นกระจกปิดสไลด์ 
   •  วัสดุซึ่งสัมผัส หรือสงสัยว่ำ จะสัมผัสกับเลือด ส่วนประกอบ 
ของเลือด ผลิตภัณฑ์ที่ได้จำกเลือด สำรน�้ำจำกร่ำงกำยของมนุษย์ หรือสัตว์ 
วัคซีนที่ท�ำจำกเชื้อโรคที่มีชีวิต เช่น ส�ำลี ผ้ำก๊อซ ผ้ำต่ำงๆ ท่อยำง เป็นต้น 
   •  มูลฝอยทุกชนิดที่มำจำกห้องรักษำผู้ป่วยติดเชื้อร้ำยแรง 

หมายเหตุ  มูลฝอยประเภทกัมมันตภำพรังสี ให้ปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดของ

ส�ำนักงำนพลังงำนปรมำณูเพื่อสันติ
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ขั้นตอนในการจัดการมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดแบ่งเป็น	5	ขั้นตอนได้แก่

1.	 การคัดแยกมูลฝอย	ณ	แหล่งกำาเนิด

2.	 การเก็บรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อ

3.	 การเคลื่อนย้ายมูลฝอยติดเชื้อ



23 

คู่มือการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานมูลฝอยติดเชื้อ

4.	 การขนมูลฝอยติดเชื้อ

5.	 การกำาจัดมูลฝอยติดเชื้อ
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1.	 การคัดแยกมูลฝอย
  

	 	 การจัดการมูลฝอยในสถานบริการการสาธารณสุขไม่ใช่เพียงแต่

นำาเอามูลฝอยไปกำาจัดหรือทำาลายให้หมดไปเพียงอย่างเดียว	 แต่ควรลด

ปริมาณมูลฝอยให้เหลือน้อยที่สุด	 เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการจัดการมูลฝอย	 

โดยดำาเนินการคัดแยกมูลฝอย	 ณ	 แหล่งกำาเนิด	 ตามชนิดและประเภทของ

มูลฝอย	โดยใช้หลักการ	3	Rs	(Reduce	:	การลดปริมาณการใช้,	Reuse	:	

การใช้ซำ้า,	Recycle	 :	การนำากลับมาใช้ใหม่)	 	ซึ่งเป็นหลักการสำาคัญในการ

จัดการมูลฝอย		ดังนี้
  

  1)	 การลดจำานวนที่ใช้ลง	 คือการบริโภคสินค้าท่ีฟุ่มเฟือย								

ใช้อย่างประหยัดและใช้เท่าที่จำาเป็น

 	 2)	 การใช้ซำ้า	 การนำาสิ่งของที่ใช้แล้วมาใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่า

หรือใช้ซำ้า	

  3)	 การนำากลับมาใชใ้หม	่การนำาเอามลูฝอยมาแปรรปูเพือ่

นำากลับมาใช้ใหม่	ทำาให้ไม่ต้องนำาทรัพยากรธรรมชาติมาผลิตสิ่งของต่างๆ	

บทที่ 4 
หลักปฏิบัติการคัดแยกมูลฝอย

เก็บรวบรวม	การเคลื่อนย้ายและขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ
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2.	 การเก็บมูลฝอยติดเชื้อ
  

	 	 การเก็บมูลฝอยติดเชื้อ	 ต้องเก็บ	 ณ	 แหล่งกำาเนิดมูลฝอยติดเชื้อ	

ทิ้งลงในภาชนะสำาหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ	ดังนี้

 	 •	 มูลฝอยติดเช้ือประเภทวัสดุของมีคม	 ต้องทิ้งลงกล่อง	 หรือ

ถังที่ทำาจากวัสดุแข็งแรง	 ทนทานต่อการแทงทะลุ	 และการกัดกร่อนของ	

สารเคมี	 และสามารถป้องกันการรั่วไหลของของเหลวภายในได้	 โดยบรรจุ

มูลฝอยติดเชื้อไม่เกิน	 3	 ใน	 4	 ส่วนของความจุภาชนะ	 แล้วปิดฝาให้แน่น

บรรจุในถุงมูลฝอยติดเชื้อ	มัดปากถุงให้แน่นก่อนนำาไปกำาจัด	

แสดงการเก็บมูลฝอยติดเชื้อประเภทวัสดุมีคม
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  •	 มลูฝอยตดิเชือ้อืน่	ซึง่มใิช่ประเภทวสัดขุองมคีม	ต้องท้ิงลงถงุ

สีแดง	 ทึบแสง	 ทนทานต่อสารเคมี	 และการรับน�้าหนัก	 ไม่ฉีกขาดง่าย			 

กันน�้าได้ไม่รั่วซึม	 และบรรจุมูลฝอยได้ไม่เกิน	 2	 ใน	 3	 ส่วนของความจุของ

ภาชนะ	 โดยมีข้อความสีด�าว่า	 “มูลฝอย	 ติดเชื้อ”	 ใต้รูปหัวกระโหลกไขว	้					 

คู่กับตราหรือสัญลักษณ์ที่ใช้ระหว่างประเทศ	 ตามที่กระทรวงสาธารณสุข

ก�าหนด	และต้องมีข้อความว่า	“ห้ามน�ากลับมาใช้อีก”	และ	“ห้ามเปิด”	โดย

เด็ดขาด	แล้วมัดปากถุงให้แน่นก่อนทิ้ง	
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3.	 การเคลื่อนย้ายและรวบรวม

	 	 หลังจากจัดเก็บมูลฝอยใส่ภาชนะรองรับแล้ว	 ข้ันตอนต่อไปคือ	

การเคลื่อนย้ายไปพัก	 เก็บกักในท่ีพักรวมมูลฝอยติดเชื้อ	 เพื่อรอการขนย้าย

ไปกำาจัดต่อไป	ซึ่งต้องดำาเนินการให้ถูกสุขลักษณะดังนี้

1)	 ผู้ปฏิบัติงาน	

 •	 ผู้ปฏิบัติงานต้องผ่านการฝึกอบรม	

การป้องกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตราย	 

ที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ

 •	 ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมอุปกรณ์ป้องกัน

อันตรายส่วนบุคคล	 ได้แก่ 	 ถุงมือยางหนา										 

ผ้ากันเปื้อน	 	 ผ้าปิดปากและจมูก	 และรองเท้า	 

พื้นยางหุ้มแข้ง	ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน

2)	 วิธีการเคลื่อนย้าย	

 •		 ต้องกระทำาทุกวัน	 ตาม

ตารางเวลาที่กำาหนด	

 •		 ต้องเคลื่อนย้าย	 โดยใช้รถ

เข็นสำาหรับเคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุ

มูลฝอยติดเชื้อ	

 •		 ต้องมีเส้นทางเคลื่อนย้าย 

ที่แน่นอน	 และในระหว่างการเคลื่อน

ย้ าย ไปที่ พั ก รวมมู ลฝอยติ ด เ ช้ื อ							 

ห้ามแวะหรือหยุดพัก	ณ	ที่ใด	



28  

คู่มือการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานมูลฝอยติดเชื้อ

 •		 ต้องกระทำาโดยระมัดระวัง	 ห้ามโยน	 หรือลากภาชนะ	 สำาหรับ 

บรรจุมูลฝอยติดเชื้อ	

 •		 กรณีที่มีมูลฝอยติดเชื้อตกหล่น	 หรือภาชนะบรรจุระหว่างทาง	 

ห้ามหยิบด้วยมือเปล่า	 ต้องใช้คีม	 หรือหยิบด้วยถุงมือยางหนา	 หากเป็น

ของเหลว	 ใช้ซับด้วยกระดาษโดยหมุนเป็นวงกลม	 จากด้านนอกสู่ด้านใน	 

หรือกระดาษนั้นในภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อใบใหม่	 และทำาความสะอาด

ด้วยนำ้ายาฆ่าเชื้อ	ที่บริเวณพื้นนั้นก่อนเช็ดถูตามปกติ	

3)	 ลักษณะของรถเข็น	สำาหรับเคลื่อนย้ายมูลฝอยติดเชื้อ	
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 •		 ทำาด้วยวัสดุท่ีทำาความสะอาดได้ง่าย	 ไม่มีแง่มุมอันจะเป็นแหล่ง

หมักหมมของเชื้อโรค	และสามารถทำาความสะอาดด้วยนำ้าได	้

 •		 มีพื้นและผนังทึบ	 เมื่อจัดวางภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแล้ว	 

ต้องปิดฝาให้แน่น	เพื่อป้องกันสัตว์และแมลงเข้าไป	

 •		 มีข้อความสีแดงที่มีขนาดสามารถมองเห็นชัดเจน	 อย่างน้อย	

สองด้านว่า	“รถเข็นมูลฝอยติดเชื้อ	ห้ามนำาไปใช้ในกิจการอื่น”	

 •		 ต้องมีอุปกรณ์	 หรือเครื่องมือสำาหรับใช้เก็บมูลฝอยติดเชื้อ												

ที่ตกหล่นระหว่างการเคลื่อนย้าย	 และอุปกรณ์หรือเครื่องมือ	 สำาหรับใช้

ทำาความสะอาด	 และฆ่าเชื้อบริเวณที่มูลฝอยติดเชื้อตกหล่น	 ตลอดเวลา

ที่ทำาการเคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ	

4)	 ลักษณะของที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ	

 •		 มีลักษณะไม่แพร่เชื้อ	 และอยู่ในที่ที่สะดวกต่อการขนมูลฝอยติด

เชื้อไปกำาจัด	

 •		 มีขนาดกว้างเพียงพอที่จะเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ		

ได้อย่างน้อยสองวัน	

 •		 พื้นและผนังต้องเรียบ	ทำาความสะอาดได้ง่าย	

 •		 มีรางหรือท่อระบายนำ้าทิ้ง	เชื่อมต่อกับระบบบำาบัดนำ้าเสีย	

 •		 มีลักษณะโปร่ง	ไม่อับชื้น	

 •		 มีการป้องกันสัตว์	และแมลงเข้าไป	มีประตูกว้างพอสมควร	ตาม

ขนาดของห้อง	 หรืออาคาร	 เพื่อสะดวกต่อการปฏิบัติงาน	 และปิดด้วย

กุญแจ	หรือปิดด้วยวิธีอื่น	ที่บุคคลทั่วไปไม่สามารถที่จะเข้าไปได้	

 •		 มีข้อความเป็นคำาเตือน	 ท่ีมีขนาดสามารถเห็นได้ชัดเจนว่า	

“ที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ”	ไว้ที่หน้าห้อง	หรือหน้าอาคาร	
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 •		 มีลานสำาหรับล้างรถเข็นอยู่ใกล้ท่ีพักรวม	 มูลฝอยติดเชื้อ	 และ 

ลานน้ันต้องมีราง	 หรือท่อรวบรวมนำ้าเสีย	 จากการล้างรถเข็นเข้าสู่ระบบ 

บำาบัดนำ้าเสีย	

	 	 ในกรณีท่ีเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไว้เกิน	 7	 วัน	 

ที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ	 ตามลักษณะข้างต้นก็ได้	 แต่ต้องจัดให้มีบริเวณ 

ที่พักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ	ไว้เป็นการเฉพาะ

	 	 สถานบริการการสาธารณสุขดังต่อไปนี้	 จะไม่จัดให้มีที่พักรวม

มูลฝอยติดเชื้อ	 ตามลักษณะข้างต้นก็ได้	 แต่ต้องจัดให้มีบริเวณที่พักภาชนะ

บรรจุมูลฝอยติดเชื้อไว้เป็นการเฉพาะ

	 	 1.	 สถานพยาบาลที่ไม่รับผู้ป่วยค้างคืน	

	 	 2.	 สถานพยาบาลสัตว์ที่ไม่รับสัตว์ป่วยค้างคืน	 หรือรับแต่จำานวน	

และชนิดไม่เกินที่กระทรวงสาธารณสุขกำาหนด	

	 	 3.	 สถานที่ที่อาจมีมูลฝอยติดเชื้อ	 ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุข

กำาหนด	โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา	
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	 	 เนื่องจากสถานพยาบาลดังกล่าว	 มีอัตราการผลิตมูลฝอยติดเชื้อ

ในปริมาณไม่มากนัก	 จึงไม่ต้องจัดให้มีท่ีพักรวมมูลฝอยติดเชื้อ	 ที่เป็นห้อง	

หรืออาคารที่ชัดเจน	 แต่ต้องจัดให้มีบริเวณสำาหรับเป็นที่พักภาชนะบรรจุ	

มูลฝอยติดเชื้อไว้เป็นการเฉพาะ	แยกต่างหากจากมูลฝอย	ประเภทอื่น	และ

ต้องมีป้ายข้อความแสดงว่า	 เป็นที่พักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อท่ีชัดเจน	

เพื่อเตือนผู้ที่ผ่านไปมา

4.	 การขนมูลฝอยติดเชื้อ

  1)	 การขนมูลฝอยติดเชื้อ	 ต้องดำาเนินการให้									

ถูกสุขลักษณะ	ดังนี้	

 •		 ต้องขนโดยยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อเท่านั้น	

 •		 ต้องขนอย่างสมำ่าเสมอตามวันและเวลาที่กำาหนด	
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  •		 ผู้ขับขี่	 และผู้ปฏิบัติงานประจำายานพาหนะ	 ต้องมีความรู้ 

เกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อ	 โดยผ่านการฝึกอบรมการป้องกันและระงับ 

การแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ	

  •		 ต้องมีเครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสม	สำาหรับ

ผู้ขับขี่	 และผู้ปฏิบัติงานประจำายานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ	 อุปกรณ์					

หรือเครื่องมือสำาหรับป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดจากการตกหล่น	 หรือ									

การรั่วไหลของมูลฝอยติดเชื้อ	 อุปกรณ์หรือเคร่ืองมือป้องกันอัคคีภัย	 และ

อุปกรณ์หรือเครื่องมือสื่อสารสำาหรับใช้ติดต่อแจ้งเหตุ	 อยู่ในยานพาหนะ	

ขนมูลฝอยติดเชื้อตลอดเวลาที่ทำาการขนมูลฝอยติดเชื้อ	

  •		 ผู้ขับขี่ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ	 และผู้ปฏิบัติงาน

ประจำายานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ	 ต้องระมัดระวังมิให้มูลฝอยติดเชื้อ	

และภาชนะสำาหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตกหล่นในระหว่างการขน	

  •		 ห้ามยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ	 ไปใช้ในกิจการอย่างอื่น	

และให้ทำาความสะอาด	 และฆ่าเชื้ออย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง	 ยกเว้นกรณี

ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเช้ือแตก	 หรือมีการรั่วไหล	 ต้องทำาความสะอาด

ทันทีที่สามารถจะทำาได	้

	 	 2)	 ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ	 ต้องมีลักษณะ

ดังนี	้

  •		 ตัวถังปิดทึบ	 ผนังด้านในต้องบุด้วยวัสดุที่ทนทาน	ทำาความ

สะอาดได้ง่าย	ไม่รั่วซึม	

  •		 ในกรณีที่เป็นยานพาหนะสำาหรับใช้ขนมูลฝอยติดเชื้อ								

จากที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อที่เก็บไว้นานกว่า	 7	 วัน	 ภายในตัวถังของ							 

ยานพาหนะนั้น	 ต้องสามารถควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ที่	 10	 องศาเซลเซียส	 
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หรือต�่ำกว่ำน้ันได้ และจะต้องติดเครื่องเทอร์โมมิเตอร์ ที่สำมำรถอ่ำน         

ค่ำอุณหภูมิภำยในตัวถังไว้ด้วย 

  •  มีข้อควำมสีแดงที่มีขนำดสำมำรถมองเห็นได้ชัดเจน ปิดไว้ 

ที่ภำยนอกตัวถัง ด้ำนขำ้งทั้งสองด้ำนวำ่ “ใช้เฉพำะขนมูลฝอยติดเชื้อ” 

5.	 การกำาจัดมูลฝอยติดเชื้อ

  เป็นกำรจัดกำรเพื่อท�ำลำยเชื้อท่ีมีอยู่ในมูลฝอย ซ่ึงกำรพิจำรณำ
เลือกวิธีก�ำจัดนั้น ขึ้นอยู่กับควำมเหมำะสมของเทคโนโลยี ที่ไม่ส่งผลก
ระทบต่อสุขภำพอนำมัย และสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับข้อจ�ำกัด 
ทำงด้ำนงบประมำณ ควำมถูกต้องตำมหลักวิชำกำร ก่อนที่จะน�ำไปท�ำลำย 
ดว้ยวธิกีำรเชน่เดยีวกบัมลูฝอยท่ัวไป วธิกีำรก�ำจดัมลูฝอยติดเชือ้ 2 ขัน้ตอน คอื 

	 	 1)	 การทำาลายเชื้อ	

   เป็นกำรท�ำลำยเชื้อให้หมดไป ก่อนจะส่งไปก�ำจัดต่อไป 

สำมำรถด�ำเนินกำรได้โดย

   1. กำรเผำโดยใช้เตำเผำ กำรท�ำลำยเชื้อด้วยกำรเผำ     

เป็นวิธีที่สำมำรถท�ำลำยเชื้อโรคได้มำกท่ีสุด ผลจำกกำรเผำ จะท�ำให้มี     

เถ้ำตกค้ำง ซึ่งจะน�ำไปก�ำจัดโดยใช้วิธีกำรเดียวกับ มูลฝอยชุมชน กำรก�ำจัด

มูลฝอยติดเชื้อโดยกำรเผำในเตำเผำ ให้ใช้เตำเผำมูลฝอยติดเชื้อ และ         
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ห้องเผำควัน โดยกำรเผำมูลฝอยติดเช้ือให้เผำที่อุณหภูมิไม่ต�่ำกว่ำ 760  

องศำเซลเซียส และในกำรเผำควันด้วยอุณหภูมิไม่ต�่ำกว่ำ 1,000 องศำ

เซลเซียส และต้องมีกำรควบคุมมำตรฐำนอำกำศเสีย ที่ปล่อยออกจำกเตำเผำ 

   2. กำรอบด้วยไอน�้ำ หรือกำรนึ่ง สำมำรถท�ำลำยเชื้อโรค 
วิธีหนึ่ง ซึ่งจะท�ำให้มีปริมำณของมูลฝอยคงเหลือเท่ำเดิม หรือมำกขึ้น 
เนื่องจำกควำมชื้นจำกไอน�้ำที่ใช้ในกำรอบ กำรก�ำจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยวิธี
กำรท�ำลำยเชื้อด้วยไอน�้ำ หรือวิธีอื่น จะต้องด�ำเนินกำรให้ได้ตำมเกณฑ์
มำตรฐำนทำงชีวภำพ โดยมีประสิทธิภำพที่สำมำรถท�ำลำยเชื้อบัคเตรี  
เชื้อรำ ไวรัส และปรสิต ในมูลฝอยติดเชื้อได้หมด
   ภำยหลังกำรก�ำจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยวิธีดังกล่ำว ต้องมี 
กำรตรวจสอบเกณฑ์มำตรฐำนทำงชีวภำพ โดยวิธีกำรตรวจวิเครำะห์ 
เช้ือบะซิลลัส สะเทียโรเธอร์โมฟิลลัส หรือบะซิลลัสซับทิลิส แล้วแต่กรณี  
ทั้งนี้ตำมหลักเกณฑ์ และวิธีกำรที่กระทรวงสำธำรณสุขก�ำหนด
  2)	 การกำาจัดขั้นสุดท้าย	
   เป็นกำรน�ำมูลฝอยติดเช้ือที่ผ่ำนกำรท�ำลำยเชื้อจนปลอดภัย  
แลว้น�ำไปก�ำจดัดว้ยวธิกีำรทีถ่กูหลกัสขุำภบิำล เชน่ กำรฝงักลบอย่ำงถกูหลกั

สุขำภิบำล (Sanitary landfill) ต่อไป
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การอบไอน้ำา	หรือการนึ่งที่นำามาใช้ทำาลายเชื้อในขยะมูลฝอยติดเชื้อ

อุปกรณ์ (Equipment and Reagents) ในการทดสอบตรวจสอบประสิทธิภาพ 

เครื่องนึ่งไอน้ำา (Autoclave)

อุปกรณ์ทดสอบการกระจายความร้อนของเครื่องนึ่งไอน้ำา
(ALTTOCLAVE)

แถมกระดาษทดสอบการกระจายความร้อน (ALTTOCLAVE
TAPE) ของเครื่องนึ่งไอน้ำา (ALTTOCLAVE)

หลอดทดสอบ (SPORE TEST) ก่อน
นึ่งมูลฝอยติดเชื้อด้วยเครื่องนึ่งไอน้ำา

(ALTTOCLAVE)

หลอดทดสอบ (SPORE TEST)เปลี่ยน
สีเป็นเหลืองหลังนึ่งมูลฝอยติดเชื้อด้วย

เครื่องนึ่งไอน้ำา (ALTTOCLAVE)กล่องทดสอบ (SPORE TEST)
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แผนภาพแสดงขั้นตอนการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ

สถานบริการการสาธารณสุขหรือห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย

การคัดแยกมูลฝอยติดเชื้อ ณ แหล่งกำาเนิด

มูลฝอยติดเชื้อประเภทวัสดุมีคม มูลฝอยติดเชื้อที่ไม่ใช่วัสดุมีคม

บรรจุไม่เกิน 3 ใน 4 ของ

ความจุของภาชนะ

บรรจุไม่เกิน 2 ใน 3 ของ

ความจุของภาชนะ

ทิ้งลงกล่องหรือถังที่แข็งแรง ทนทาน

ต่อการแทงทะลุ และกัดกร่อนของ

สารเคมี ปิดฝาให้แน่นก่อนทิ้ง

ทิ้งลงถุงสีแดงที่ทนทานต่อสารเคมี

 และการรับนำ้าหนัก ไม่รั่วซึมและ       

มัดปากถุงให้แน่นก่อนทิ้ง

นำามูลฝอยมารวบรวมเพื่อ

รอการจัดเก็บ ณ ที่พักรวม

มูลฝอยติดเชื้อ

รวบรวมทิ้งลงภาชนะรองรับมูลฝอยติดเชื้อ

ที่พักรวม

มูลฝอย

ติดเชื้อ

ท้องถิ่นหรือเอกชนผู้ได้รับอนุญาต

มารับไปกำาจัด
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	 	 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับมูลฝอยติดเชื้อจำาเป็นต้องได้

รับการดูแลด้านสุขภาพและการจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมแก่											

การทำางาน	 เพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ	 รวมทั้งต้องจัดหาวัสดุ	

อุปกรณ์	 เครื่องใช้ท่ีมีความเหมาะสม	 สะดวกสบายแก่การทำางาน	 และ

สามารถทำางานในท่วงท่าที่เหมาะสม	 ไม่เกิดอันตรายต่อสุขภาพ	 ซ่ึงเป็น

หน้าที่ของผู้ทำาหน้าที่ควบคุม	 กำากับ	 การจัดการมูลฝอยติดเชื้อของ															

ผู้ประกอบการ	 หรือเจ้าหน้าที่ด้านสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล	 หากสามารถ

ดำาเนินการได้	 ดังกล่าวแล้ว	 จะสามารถลดอุบัติเหตุในการทำางาน	 ผู้ทำางาน		

มีความสุขอันจะทำาให้เกิดผลงานท่ีมีประสิทธิภาพ	 ทั้งนี้	 การจัดสภาพ

แวดล้อมในการทำางานต้องคำานึงถึงปัจจัยเสี่ยงต่างๆ	ในการทำางานดังนี้คือ

	 	 1.	 ท่าทางการทำางาน

	 	 2.	 ความถี่ในการทำางาน

	 	 3.	 แรงที่ใช้

	 	 4.	 นำ้าหนักชิ้นงาน

	 	 5.	 ระยะเวลา

	 	 6.	 เครื่องมือ-เครื่องจักร

	 	 7.	 สภาพแวดล้อม

บทที่ 5 
ลักษณะการทำางานในสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม



38  

คู่มือการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานมูลฝอยติดเชื้อ

การยศาสตร์ให้อะไรบ้าง

  •		 ลดความล้าและการบาดเจ็บจากงาน

  •		 ลดความเจ็บป่วยเนื่องจากงาน

  •		 ลดการลางานหรือขาดงาน

  •		 ลดการเปลี่ยนงาน

  •		 เพิ่มความสะดวกสบายในการทำางาน

  •		 เพิ่มประสิทธิภาพในการทำางาน

  •		 เพิ่มคุณภาพของคน

การยกของอย่างถูกวิธี

	 	 1.	 ต้องประเมนินำา้หนักของวสัดสุิง่ของ	ว่าจะยกตามลำาพงัเพยีง

คนเดียวได้หรือไม่
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	 	 2.	 หาคนช่วยยก	ไม่พยายามยกของที่มีนำ้าหนักมากโดยลำาพัง

	 	 3.	 ตรวจสภาพบริเวณที่จะยกโดยรอบ	เช่น	

	 	 	 3.1	ระดับพื้นต้องเสมอกัน	ไม่ลื่น

	 	 	 3.2	 ไม่มีสิ่งกีดขวาง	มีเนื้อที่มากพอสำาหรับการยก

การยกที่ถูกวิธี
	 	 1.	 ยืนจัดวัสดุสิ่งของ	 วางเท้าให้ถูกต้อง	 มั่นคง	 เพื่อป้องกัน			

การเสียสมดุลของร่างกาย
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	 	 2.	 ย่อเข่าให้หลังเป็นแนวตรง	 เพื่อรักษาความโค้งของกระดูก

สันหลังให้เป็นไปตามธรรมชาติ	 เพื่อให้แรงกดลงบนหมอนรองกระดูก								

สันหลังมีการกระจายเท่าๆ	กัน

	 	 3.	 จับถุงมูลฝอยติดเช้ือในลักษณะกำาบริเวณคอถุงให้ห่างจาก

ลำาตัว	ไม่ชิดลำาตัวด้วยความระมัดระวัง
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	 	 4.	 ค่อยๆ	 ยืดเข่าเพื่อยืนข้ึน	 โดยใช้กำาลังจากกล้ามเนื้อขาและ

ขณะที่ยกขึ้นหลังจะอยู่ในแนวตรงและเป็นไปตามธรรมชาติ

การยกย้ายวัสด	ุ(ป้องกันหลังลั่น)

	 	 โดยทั่วไปแล้ว	 มนุษย์เราสามารถยกย้ายวัสดุส่ิงของท่ีมีนำ้าหนัก	

30%	 -	 40%	 ของนำ้าหนักตัวแต่ละคนด้วยมือเปล่าได้	 ผู้ชายสามารถยก	 

ของที่มีนำ้าหนัก	 ประมาณ	 20-25	 กิโลกรัม	 ส่วนผู้หญิงสามารถยกของที่มี	 

นำ้าหนักได้ประมาณ	 15	 กิโลกรัม	 แม้ยกของที่มีนำ้าหนัก	 10	 กิโลกรัม									 

หากยกด้วยท่าทางที่ไม่เป็นธรรมชาติก็อาจทำาให้เกิดการลั่นที่หลังได้									 

จึงต้องเรียนรู้วิธีการยกที่ถูกต้อง	ดังนี้

	 	 1.	 เมื่อต้องยกของที่มีนำ้าหนักมาก	 ให้หลีกเลี่ยงการใช้อิริยาบท 

ที่ออกแรงมากเกินไป	 ซึ่งเป็นการใช้กำาลังกล้ามเนื้อเพียงอย่างเดียว	 

สิ่งที่ถูกต้อง	 คือ	 ให้ยกนำ้าหนักไว้ท่ีศูนย์กลางของความโน้มถ่วงโดย 

ให้ย่อตัวลง

	 	 2.	 การหันหลังหรือการหมุนตัวอย่างรวดเร็วในขณะที่ยกของ

หนักด้วยมือเปล่า	 จะทำาให้หลังลั่นและเกิดการเคล็ดหรืออาจต้องท้ิงส่ิงของ	

อาจเกิดอันตรายได้		ดังนั้น	จึงต้องเปลี่ยนทิศทางการก้าวเดิน
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	 	 3.	 การวางนำ้าหนักลง	 ควรกระทำาอย่างช้าๆ	 ละมุนละม่อม	 

การเหวี่ยงนำ้าหนักสิ่งของนั้นเป็นอันตรายอย่างยิ่ง	ซึ่งอาจเกิดการกระแทก

	 	 4.	 ในการขนยา้ยวสัดทุีต่อ้งการคนยกหลายๆ	คน	ควรเลอืกคน

ยกของเหล่านั้นให้มีความสูง	และความแข็งแรงใกล้เคียงกัน

	 	 ในการยกของร่วมกับบุคคลอื่น	 จะต้องเลือกใช้สัญญาณต่างๆ	

เพื่อสื่อสารและเป็นท่ีเข้าใจตรงกันของทุกฝ่าย	 และใช้สัญญาณต่างๆ	 เพื่อ

ยกวัสดุขึ้นหรือลง
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แหล่งอ้างอิง

http://student.mahidol.ac.th/~u4809035/picture/Image4.jpg

http://www.plazacool.com/attachments/product/images_

1-5849.jpg

http://www.pr-ddc.com/spaw/upload/url_hl040310.jpg
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สำ�นักอน�มัยสิ่งแวดล้อม กรมอน�มัย กระทรวงส�ธ�รณสุข. คู่มือแนวทาง

การพัฒนาสถานบริการการสาธารณสุขให้ได้มาตรฐาน ด้านการจัดการ

มูลฝอยติดเชื้อ, 2552

กรมอน�มัย กระทรวงส�ธ�รณสุข. การจัดการมูลฝอยติดเชื้อมูลฝอย       

ติดเชื้อ, 2551

กรมอน�มัยกระทรวงส�ธ�รณสุข. แนวทางการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ  

โดยเทคโนโลยีการท�าลายเชื้อด้วยไอน�้า ณ แหล่งก�าเนิด, 2555
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ที่ปรึกษาและคณะผู้จัดทำา
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