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การศึกษาครั้ งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสํารวจความรู้และการปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อ
และรวบรวมแนวทางแก้ ไขปั ญหาในสถานพยาบาลภาครัฐของนิสิตสาธารณสุขต่อเนื่องชั้นปี ที่ 4
กลุ่มตัวอย่างมีจาํ นวน 47 คน โดยใช้ แบบสอบถามประกอบด้ วย ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยติด
เชื้อในประเทศไทย ความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อในหน่วยงาน และ
แนวทางแก้ ไขปั ญหา ทําการวิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติพรรณนาและไคสแควร์ ผลการศึกษาพบว่า
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุการทํางาน 1–3 ปี และมีความรู้เกี่ยวกับขยะมูลฝอยติดเชื้อมาก่อน
ร้ อยละ 89.4 ขยะมูลฝอยติดเชื้อที่พบมากที่สุดคือ วัสดุสัมผัสเลือดและสารคัดหลั่งจากร่ างกาย
โดยปั ญหาสองอันดับแรกที่พบเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อในหน่วยงานได้ แก่ การขาด
งบประมาณ และบุคลากรที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อในสถานพยาบาลภาครัฐยัง
ขาดความรู้ความเข้ าใจที่ถูกต้ อง สําหรับด้ านการปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานในการจัดการขยะมูล
ฝอยติดเชื้อในสถานพยาบาลภาครั ฐที่นิสิตปฏิบัติงานพบว่ า ขั้นตอนการคัดแยก การรวบรวม
จัดเก็บ การเก็บขน และการบําบัดกําจัดมีการปฏิบัติอย่างถูกต้ องร้ อยละ 68.9, 73.3, 64.4 และ
66.7 ตามลําดับ การปฏิบัติท่จี าํ เป็ นต้ องได้ รับการแก้ ไขซึ่งอยู่ในระดับที่ไม่ผ่านเกณฑ์ได้ แก่ การ
ควบคุมอุณหภูมิเมื่อขยะคงค้ างเกิน 7 วัน การใช้ สารฆ่าเชื้อโรค การประสานงานกับหน่ วยงาน
ท้ องถิ่น การกําจัดโดยการใช้ เตาเผา และการปรับปรุงเตาเผาให้ มีสภาพพร้ อมใช้ งาน การปฏิบัติท่ี
อยู่ ในระดับผ่ านเกณฑ์ได้ แก่ สถานที่พักรวมขยะกรณีคงค้ างเกิน 7 วั น การใช้ อุปกรณ์ในการ
ป้ องกันตัวอื่นๆ ยกเว้ นผ้ าปิ ดปากและถุงมือ และระดับพอใช้ ได้ แก่ การคัดแยกขยะมูลฝอยติด
เชื้อ ภาชนะรองรับถูกสุขลักษณะ การเก็บขน สําหรับการปฏิบัติของหน่วยงานที่อยู่ในระดับดีมาก
ได้ แก่ การแยกเก็บขยะมูลฝอยติดเชื้อออกจากขยะมูลฝอยทั่วไป การบรรจุ ขยะมูลฝอยติดเชื้อ
ถูกต้ อง การมีสถานที่ถ่ายทิ้ง การใช้ ถุงมือและผ้ าปิ ดปาก แนวทางการแก้ ไขปั ญหาที่เหมาะสม
นอกเหนือจากการของบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม ควรสร้ างความรู้ความเข้ าใจที่ถูกต้ องในทุก
ขั้นตอนของการจัดการขยะติดเชื้อ
คําสําคัญ: ขยะมูลฝอยติดเชื้อ, การจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อ, สถานพยาบาลภาครัฐ
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Abstract
The purpose of research was to survey knowledge and practice about Infectious
Waste Management at a Government Health Center by 4th year public health
students. Sample sizes were 47 subjects. The instrument was the questionnaire
consisting of problem assessment about infectious waste management, knowledge
and practice about infectious waste management in Government Health Centers, and
solutions about infectious waste management. Data were analyzed by descriptive
statistics and Chi square test. For the result, students had 1 to 3 years of working
experience. They had knowledge about Infectious waste management before
learning 89.4 %. The most common of wastes were contaminated blood and body
fluid objects. The first and second of Infectious waste management problems at
Government Health Center were limited funding and not well understanding about
infectious waste management. The implementation standard of infectious waste
management at Government Health Center being collection, selection,
transportation, treatment, and disposal practiced correctly 68.9, 73.3, 64.4 and 66.7
respectively. The procedures below standard included temperature control for
remain wastes more than 7 days, disinfectant using, coordination with local
government, insufficient incinerator, and incinerator maintenance. The acceptable
practices were collected area for remains over 7 days, using of self protection
equipments, except cloth mask and gloves. The adequate practices were infectious
waste separation, suitable container, and infectious waste transportation. In
addition the very good practices were infectious waste storage and packing,
dumping places, and using cloth mask and gloves. The appropriate solutions were
request of sufficient supported budget and communication about each procedure of
infectious waste management.
Keyword: infectious waste, infectious waste management, government health center
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บทนํา
ขยะมู ล ฝอยติ ด เชื้ อจากสถานพยาบาล และ
ห้ องปฏิบัติการต่ างๆ เป็ นขยะที่มีอันตรายมาก เนื่องมาจาก
เป็ นขยะที่ปนเปื้ อนไปด้ วยโรคนานาชนิด ได้ แก่ ไวรัสเอชไอวี
ไวรัสตับอักเสบ ไข้ หวัดใหญ่ 2009 วัณโรค บาดทะยัก โดย
สถานพยาบาลส่ ว นใหญ่ มีการจัดการที่ไม่ เ หมาะสม จึง เป็ น
ต้ นเหตุในการแพร่ กระจายโรคสู่ส่ิงแวดล้ อม ปั ญหาดังกล่าว
ทวี ค วามรุ น แรงเพิ่ ม มากขึ้ นทั้ ง ปริ ม าณและคุ ณ ภาพ โดย
ทางด้ านปริ มาณเนื่ องมาจากการเพิ่ มขึ้ นของสถานพยาบาล
และห้ องปฏิบัติการต่างๆอย่างรวดเร็ว เพราะจํานวนคนป่ วยที่
เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งมีความนิยมใช้ วัสดุทางการแพทย์แบบใช้
ครั้งเดียวแล้ วทิ้ง นอกจากนี้ขยะดังกล่าวได้ ถูกเพิ่มปั ญหาโดย
การทิ้งร่ วมกับขยะชุมชนทั่วไป ทําให้ ขยะที่ปนเปื้ อนมีปริมาณ
เพิ่ มขึ้น สําหรั บด้ านคุณภาพหมายถึง การเพิ่ มความรุนแรง
ของโรคที่เกิดจากการผสมผสานของเชื้อโรคร้ ายแรงหลายๆ
ชนิดในขยะดังกล่ าว รวมทั้งขยะมูลฝอยติดเชื้อที่เน่าเสียเป็ น
แหล่ ง เพาะเชื้ อโรค (อุ ษ ณี ย์ ศิ ริ สุ น ทรไพบู ล ย์ และคณะ,
2543) การจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้ อมีข้ันตอนทั่วไปได้ แก่
การควบคุมและคัดแยกจากแหล่งกําเนิด การรวบรวมจัดเก็บ
รวบรวม การขนส่ง รวมทั้งการบําบัดและกําจัด โดยปั ญหาที่
เกิดขึ้นในขั้นตอนต่างๆ ล้ วนแล้ วแต่ส่งผลต่อการแพร่กระจาย
เชื้อโรคสู่ส่งิ แวดล้ อม และผู้ท่มี ีส่วนเกี่ยวข้ องในการปฏิบัติงาน
ขยะมูลฝอยติดเชื้อ (เพลินพิศ พรหมมะลิ, 2541; พัชรี
ภาคเจริญ, 2540) การจัดการขยะติดเชื้ อในสถานพยาบาล
พบปัญหาในขั้นตอนต่างๆ ตัวอย่างเช่น จากการศึกษาของสุพร
ผดุงศุภไลยและกาญจนา ศิริโกมล (2541) ศึกษาการจัดการ
ขยะมูลฝอยติดเชื้อในโรงพยาบาลชุ มชนพบว่ า ไม่ มีรูปแบบ
บริหารงานที่ชัดเจนในหน่วยงาน และขาดการติดตามผลการ
กําจัดขยะติดเชื้ อ และพิ กุล ภูถมดี (2542) ศึกษารูปแบบ
ระบบการจัดการขยะติดเชื้อที่เหมาะสมของโรงพยาบาลศูนย์
พบว่า ไม่มีการวางแผนนโยบาย และแผนการจัดการมูลฝอย
ติดเชื้ อ ไม่ มีการกําหนดมาตรการในการกําจัด ขาดอุปกรณ์
เครื่ อ งมื อในการเก็บ ขนและกํา จัด ขาดการประสานงานใน
หน่ ว ยงาน ไม่ มี บุ ค ลากรรั บ ผิ ด ชอบในการจั ด การมู ล ฝอย
ติ ด เชื้ อโดยเฉพาะ นอกจากนี้ จากการศึ ก ษาของอิ น ใจ
วงศ์ รั ต นเสถี ย ร (2547ก และ ข) ยั ง พบว่ า ทัศ นคติ แ ละ
พฤติกรรมการจัดการมูลฝอยติดเชื้ออยู่ท่รี ะดับปานกลางโดย
เสนอแนะให้ ส่งเสริมพัฒนาความรู้ ความเข้ าใจ ทัศนคติท่ดี ีต่อ
การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ รวมไปถึงความตระหนักเกี่ยวกับ
นโยบายของผู้ บริ หาร และการกําหนดมาตรฐานการจัดการ

49

วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปี ที่ 5 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน – ธันวาคม 2555

ขยะติดเชื้ อที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็ นปั ญหาที่นํามาสู่การวิจัย
เพื่อหาแนวทางในการสื่อสารและการเผยแพร่ความรู้ท่ถี ูกต้ อง
ไปสู่กลุ่มบุ คคลที่เ กี่ย วข้ องอย่ างทั่ว ถึง ในการวิจัยฉบับนี้ ได้
ประเมินปั ญหาที่จาํ เป็ นเร่ งด่วนที่จะต้ องได้ รับการแก้ ไข โดย
ได้ จาํ แนกปั ญหาตามระดับดังนี้ ระดับที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับที่
ผ่ า นเกณฑ์ ระดั บ พอใช้ ระดั บดี และระดับ ดี ม าก เพื่ อเป็ น
แนวทางในการจัดการขยะมู ลฝอยติดเชื้ อในสถานพยาบาล
ภาครัฐต่อไป โดยทําการสํารวจปั ญหาการจัดการขยะมูลฝอย
ติดเชื้อในสถานพยาบาลของรัฐ รวมทั้งความรู้และการปฏิบัติ
เกี่ย วกับ การจั ด การขยะมู ล ฝอยติ ด เชื้ อในหน่ ว ยงานที่นิ สิต
ปฏิบัติงาน พร้ อมทั้งรวบรวมแนวทางการแก้ ไขปั ญหา เพื่ อ
ต้ องการให้ นิ สิตสามารถนําไปประยุ กต์ใช้ ในการปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้ าที่ ข องนั ก สาธารณสุ ข ในการป้ องกั น และ
ส่งเสริมสุขภาพในหน่วยงาน

วัตถุประสงค์การวิจยั
เพื่อสํารวจความรู้และการปฏิบัติการจัดการขยะมูล
ฝอยติ ด เชื้ อและรวบรวมแนวทางการแก้ ไขปั ญหาใน
สถานพยาบาลของรั ฐจากนิสิตสาธารณสุขต่ อเนื่องชั้ นปี ที่ 4
ที่ปฏิบัติงานในสถานพยาบาลของรัฐ เมื่อผ่ านการเรี ยนการ
จัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อ

วิธีการดําเนินการวิจยั
รูปแบบการวิจยั
การศึ กษาครั้ งนี้ มี รู ปแบบการวิ จั ย เป็ นเชิ ง
พรรณนา (Descriptive research)

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ได้ แก่ นิสิตสาธารณสุขศาสตร์ภาคสมทบ
สาขาอนามัยชุ มชนทุกคน ชั้ นปี ที่ 4 จํานวน 47 คน ซึ่งเป็ น
เจ้ าหน้ าที่ ส าธารณสุ ข ในสถานพยาบาลภาครั ฐ ได้ แก่
โรงพยาบาลของรัฐจํานวน 25 แห่ ง และโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตําบลจํานวน 22 แห่งในเขตภาคเหนือตอนบน

เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัยครั้งนี้ ได้ แก่ แบบสอบถาม
เชิงคุณภาพและปริมาณ ประกอบด้ วย 4 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไป ซึ่งเป็ นแบบเลือกตอบ
ส่วนที่ 2 สํารวจปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อ
ในสถานพยาบาลของรัฐ โดยแบบสอบถามเป็ นแบบ Likert
scale
ส่วนที่ 3 ความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการ
ข ย ะ มู ล ฝ อ ย ติ ด เ ชื้ อ ใ น ห น่ ว ย ง า น ที่ นิ สิ ต ป ฏิ บั ติ ง า น
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แบบสอบถามเป็ นแบบเลือกตอบระหว่างปฏิบัติและไม่ปฏิบัติ
และแบบ Likert scale
ส่วนที่ 4 แนวทางการแก้ ไขปั ญหาเรื่ องการจัดการ
ขยะมูลฝอยติดเชื้อ ใช้ แบบสอบถามเชิงคุณภาพให้ ตอบแบบ
บรรยาย

การเก็บรวบรวมข้อมูล
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ผลการวิจยั บทสรุปและอภิปรายผล
ข้อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่าง
พบว่า เป็ นเพศชายร้ อยละ 34 และเพศหญิงร้ อยละ
66 ส่ ว นใหญ่ มี อ ายุ ก ารทํา งาน 1–3 ปี คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 83
สําหรับตั้งแต่ 4 ปี ขึ้นไปคิดเป็ นร้ อยละ 12

ข้อมูลการขยะมูลฝอยติดเชื้ อ

เนื่ องจากเป็ นการศึ ก ษาแบบวิ เ คราะห์ เพื่ อ
เปรี ย บเที ย บระหว่ า งความรู้ ที่ ไ ด้ รั บ และการปฏิ บั ติ ใ น
สถานการณ์จริงจึงทําการเก็บรวบรวมเมื่อจบการเรียนการสอน
กระบวนวิชาการจัดการขยะในชุมชน หัวข้ อการจัดการขยะมูล
ฝอยติดเชื้อโดยผู้สอนซึ่งมีข้นั ตอนดังนี้ ชี้แจงวัตถุประสงค์ของ
การวิจัย และรายละเอียดในการเก็บรวบรวมข้ อมูลโดยการให้
นิสติ ตอบแบบสอบถามทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

การวิเคราะห์ขอ้ มูล
การวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งเป็ น 2 ส่วนได้ แก่ ข้ อมูลเชิง
ปริ มาณ และเชิ งข้ อมูล คุณภาพ โดยการวิ เคราะห์ ข้อมูลเชิ ง
ปริมาณ สถิติท่ีใช้ ได้ แก่ สถิติเชิ งพรรณนา โดยใช้ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์สาํ เร็จรูปดังนี้
ส่ ว นที่ 1 โดยการแจกแจงความถี่ของคําตอบจาก
แบบสอบถามทั้ ง หมด แล้ วแปรค่ า เป็ นอั ต ราส่ ว นร้ อยละ
นําเสนอข้ อมูลในรูปของแผนภาพประกอบความเรียง และทํา
การเปรี ยบเทียบความแตกต่ างของการรั บข่ าวสารจากสื่อที่
ต่างกันด้ วยสถิติไคสแควร์ท่รี ะดับความเชื่อมั่น 0.05
ส่ ว นที่ 2 และ 3 ใช้ การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล จากการ
คํานวณหาค่ าเฉลี่ยเลขคณิต โดยกําหนดค่ านํ้าหนักคะแนน
ออกเป็ น 5 ระดับ คือ มากที่สดุ มีค่าเท่ากับ 5 มากมีค่าเท่ากับ
4 ปานกลางมีค่าเท่ากับ 3 น้ อยมีค่าเท่ากับ 2 น้ อยที่สดุ มีค่า
เท่ากับ 1 จากนั้นตีความหมายคะแนนเฉลี่ย ทําการ
เปรียบเทียบทางสถิติด้วยสถิตไคสแควร์ท่รี ะดับความเชื่อมั่น
0.05 ระหว่ างการประเมินปั ญหาในภาพรวมของการจัดการ
มูลฝอยติดเชื้อ และในหน่วยงานที่นิสิตปฏิบัติงาน และเป็ น
อัตราส่วนร้ อยละ
ส่วนที่ 4 เนื่องจากเป็ นข้ อมูลเชิงคุณภาพจะทําโดย
จากจัดกลุ่มของคําตอบ และแจกแจงรายละเอียด ในหัวข้ อ
การเข้ าร่ วมกิจกรรมและเป็ นกลุ่มสมาชิกด้ านการจัดการขยะ
มูลฝอยติดเชื้ อในสถานพยาบาล ขั้นตอนการจัดการขยะมูล
ฝอยติดเชื้อที่สมควรได้ รับการแก้ ไขปรับปรุงในสถานพยาบาล
และหัวข้ อที่ควรทําการจัดฝึ กอบรม

พบว่ า ชนิ ด ของขยะมู ล ฝอยติด เชื้ อที่พ บมากที่สุด
ได้ แก่ วัสดุซ่ึงสัมผัสเลือดสารนํา้ จากร่ างกายถึงร้ อยละ 91.1
ซึ่งพบว่ า ถูกทิ้งปะปนกับขยะทั่วไปมากเป็ นอันดับหนึ่ งด้ วย
สอดคล้ อ งกับ งานของไพริ น เกีย รติ สุน ทรานั น ท์ (2545)
พบว่ า ประเภทของขยะมู ลฝอยติดเชื้ อที่พบมากที่สุด ได้ แก่
ผ้ า ก๊อ ด สํา ลี ถุ ง มื อ ยาง เลื อ ดสารคั ด หลั่ ง เข็ม ฉี ด ยา และ
กระบอกฉี ด ยา รวมทั้ง ขยะเชื้ อโรคที่เ กิด จากการเพาะเชื้ อ
ซึ่งส่งผลต่อการปนเปื้ อนกับขยะทั่วไปที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาล
มากที่สดุ

ข้อมูลความรูเ้ รือ่ งการจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้ อ
พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ก่อนเข้ าชั้นเรียนร้ อยละ
89.4 ซึ่งสอดคล้ องกับการศึกษาของยุ ทธยา สุภาปั ญญากุล
(2551) และพริ้ มเพรา สาครชั ย พิ ทั ก ษ์ (2536) พบว่ า
เจ้ าหน้ าที่ในสถานพยาบาลส่วนใหญ่มีความรู้เรื่องการจัดการ
ขยะมูลฝอยติดเชื้ อ เนื่องมาจากกลุ่มตัวอย่ างมีการศึกษาใน
ระดับ ปริ ญ ญาตรี ข้ ึน ไป จากการสํา รวจพบว่ า กลุ่ มตัว อย่ า ง
ได้ รับข้ อมูลข่าวสารจากอินเทอร์เน็ตสูงที่สดุ ร้ อยละ 91.5 เมื่อ
นํา ข้ อ มู ล มาเปรี ย บเทีย บทางสถิ ติ กับ แหล่ ง ข้ อ มู ล อื่ น ๆ ซึ่ ง
สามารถเลือกช่องทางรับข้ อมูลข่าวสารได้ มากกว่าหนึ่งช่องทาง
ได้ แก่ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วิทยุ การอบรมหรือประชาคม
เสีย งตามสาย และอื่น ๆ พบว่ า มี ค วามแตกต่ า งกัน อย่ า งมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p – value < 0.05) นอกจากนี้ยังพบว่า
บุคคลในสถานพยาบาลของรัฐที่ควรรับทราบข้ อมูลการจัดการ
ขยะมู ล ฝอยติ ด เชื้ อมากที่สุด ได้ แ ก่ ฝ่ ายที่เ กี่ย วข้ อ งกับ การ
จัด การงานด้ านอื่น ๆ ได้ แก่ เจ้ าหน้ าที่ด้ านดู แ ลรั ก ษาความ
สะอาด ฝ่ ายช่ างที่ดูแลงานอนามัยสิ่งแวดล้ อมในโรงพยาบาล
ลําดับที่สองและสามได้ แก่ ฝ่ ายที่เกี่ยวข้ องกับการดูแลผู้ป่วย
เช่น พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล ทันตาภิบาล พนักงานเปล และ
ฝ่ ายที่เกี่ยวข้ องกับการรักษาเช่ น แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร
สํ า หรั บ ฝ่ ายที่ เ กี่ ยวข้ องกั บ การส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพได้ แก่
นักวิชาการสาธารณสุขมีความจําเป็ นน้ อยที่สุด ผลการศึกษามี
ความสอดคล้ องกั บ การเงื่ อนไขในการปฏิ บั ติ ง านจริ ง
เนื่องมาจากกลุ่มบุคคลดังกล่ าว มีความเกี่ยวข้ องโดยตรงใน
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การจัดการ แต่ อย่ างไรก็ตามนั กวิ ชาการสาธารณสุข มีความ
จําเป็ นอย่างยิ่งในการส่งเสริมสุขภาพในหน่วยงาน ซึ่งควรเป็ น
ผู้อบรมให้ ความรู้ท่ถี ูกต้ องแก่บุคลากร แม้ ว่าจะไม่ได้ เข้ าไปมี
ส่วนเกี่ยวข้ องโดยตรงในการจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อ

ข้อ มู ล การปฏิ บ ตั ิ เ กี่ย วกับ การจั ด การขยะมู ล ฝอย
ติดเชื้ อ
ทางด้ านการปฏิบัติจะแบ่งออกตามขั้นตอนของการ
จัดการได้ แก่ การรวบรวมจัดเก็บ คัดแยก เก็บขน และการ
บําบัดกําจัดพบว่า การปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานและขั้นตอน
ในการจัดการขยะมู ลฝอยติดเชื้ อในสถานพยาบาลภาครั ฐ ที่
นิ สิ ต ปฏิ บั ติ ง าน (ดั ง ภาพที่ 1) ในภาพรวมพบว่ า มี ก าร
คัดแยกที่ถูกต้ องตามเกณฑ์มาตรฐานร้ อยละ 68.9 สําหรั บ
ขั้นตอนการรวบรวมและจัดเก็บถูกต้ องตามมาตรฐานคิดเป็ น
ร้ อยละ 73.3 (ภาพที่ 3) มีการแยกเก็บขยะมูลฝอยติดเชื้ อ
จากขยะมูลฝอยทั่วไป และการบรรจุอย่างถูกต้ องร้ อยละ 91.5
และ 89.4 ตามลําดับ รวมทั้ง หน่ วยงานมีการบรรจุ ข ยะมู ล
ฝอยติดเชื้อประเภทวัสดุมีคมถูกต้ องร้ อยละ 93.6 หน่วยงาน
มีภาชนะรองรับที่ถูกต้ องและมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการตามกฎกระทรวงร้ อยละ 68.1 และมีสถานถ่ายทิ้งมูล
ฝอยและที่พักรวมที่ถูกสุขลักษณะร้ อยละ 83 และ 51.1 ของ
สถานพยาบาลทั้งหมด ซึ่งเมื่อนํามาประกอบกับข้ อมูลการคง
ค้ างของขยะมูลฝอยติดเชื้อส่วนใหญ่พบว่า มีระยะเวลาคงค้ าง
อยู่ท่ีประมาณ 6–10 วัน คิดเป็ นร้ อยละ 34 และคงค้ างนาน
กว่ า 10 วั น คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 17 จากข้ อ มู ล นี้ แสดงว่ า การ
จั ด เก็บ ขยะมู ล ฝอยติ ด เชื้ อควรมี ส ถานที่แ ยกต่ า งหาก เพื่ อ
ป้ องกันการแพร่ กระจายของเชื้อโรค การคุ้ยเขี่ยของสัตว์และ
แมลงต่างๆ รวมทั้งการเน่าเสียของขยะ เนื่องจากระยะเวลาใน
การคงค้ า งยาวนาน ดั ง นั้ น การแก้ ไ ขสถานพยาบาลภาครั ฐ
จําเป็ นต้ องทําการปรับปรุงที่พักรวมขยะ โดยอาจต้ องทําให้ ถูก
สุ ข ลั ก ษณะ รวมทั้ ง ควบคุ ม อุ ณ หภู มิ ใ ห้ ตํ่ า กว่ า 10 องศา
เซลเซียส หากจําเป็ นต้ องรวบรวมเกิน 7 วัน เพื่อป้ องกันการ
เน่ า เสีย และการเป็ นแหล่ ง เพาะเชื้ อโรค ซึ่ ง จากการสํา รวจ
พบว่า มีการควบคุมอุณหภูมิเมื่อมีการเก็บไว้ เกิน 7 วัน เพียง
ร้ อยละ 34 นอกจากนี้ยังมีการใช้ นาํ้ ยาโซเดียมไฮโปคลอไรด์
0.1–0.5% เพื่อฆ่าเชื้อโรค คิดเป็ นร้ อยละ 31.9
การปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานในขั้นตอนการเก็บ
ขนพบว่ า มี ก ารปฏิบั ติ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งร้ อ ยละ 64.4 และใน
ขั้นตอนการบําบัดและกําจัดพบว่า การกําจัดโดยวิธกี ารเผาคิด
เป็ นร้ อยละ 42.6 โดยส่วนใหญ่เป็ นส่งให้ โรงพยาบาลแม่ข่าย
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และบริ ษั ท เอกชนเข้ า มาดํา เนิ น การ โดยมี เ ตาเผาเองใน
หน่ วยงานร้ อยละ 29.8 ซึ่งมีสภาพพร้ อมใช้ งานเพียงร้ อยละ
25.5 แสดงให้ เห็นว่ าปริมาณและความพร้ อมในการใช้ งาน
ของเตาเผาเป็ นปั ญ หาที่ส ํา คั ญ ของการจั ด การขยะมู ล ฝอย
ติดเชื้ อในสถานพยาบาลภาครั ฐ ซึ่ งจําเป็ นต้ องทําการแก้ ไข
อย่างเร่งด่วน โดยทําการซ่อมบํารุงให้ อยู่ในสภาพพร้ อมใช้ งาน
และเพิ่มปริมาณให้ เพียงพอในการกําจัดขยะมูลฝอยติดเชื้ อ
จากการศึ กษาของพรนิ ภา วรคุ ณพิ นิ จ (2538) และกุ หลาบ
แผ่นทอง (2543) พบว่า ปั ญหาอื่นที่พบคือ มีการใช้ เตาเผา
ขยะทั่วไปมาเผาขยะมูลฝอยติดเชื้ อ ซึ่งระบบการบําบัดของ
เสียที่ปล่ อยออกมาไม่ได้ มาตรฐาน หรือไม่สามารถกําจัดเชื้อ
โรคได้ ท้งั หมด นอกจากนี้ในการวิจัยยังพบว่า หน่วยงานยังมี
การตรวจสอบมาตรฐาน และประสานงานกับ ราชการส่ ว น
ท้ องถิ่นร้ อยละ 40.4 สําหรับอุปกรณ์ในการป้ องกันตนเองของ
พนั ก งานที่ ป ฏิ บั ติ ห น้ าที่ พ บว่ า มี ก ารใช้ ถุ ง มื อ และผ้ า ปิ ด
ปากมากที่สุดร้ อยละ 93.33 และ 91.11 แต่การใช้ อุปกรณ์
ป้ องกัน ตนเองอื่น ๆ เช่ น ผ้ า กัน เปื้ อน หมวก และคี ม คี บ มี
เพียงร้ อยละ 50–60
(จากภาพที่ 1) การขาดมาตรฐานและขั้ น ตอนใน
การจั ด การขยะมู ล ฝอยติ ด เชื้ อพบว่ า ทุ ก ขั้ น ตอนมี สัด ส่ ว น
ใกล้ เคียงกันได้ แก่ รวบรวมและจัดเก็บ การคัดแยก การเก็บขน
รวมทั้งบําบัดและกําจัดโดยอยู่ในช่ วงร้ อยละ 73.3 ถึง 64.4
เมื่ อ นํา มาเปรี ย บเทีย บทางสถิ ติ พ บว่ า มี ค วามแตกต่ า งกั น
ระหว่ า งการมี แ ละไม่ มี เ กณฑ์ ม าตรฐานและขั้ น ตอนใน
การจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้ออย่างมีนัยทางสถิติ (p-value <
0.05) โดยมี ก ารศึ ก ษาจํ า นวนมากที่ เ สนอแนะให้ มี ก าร
ปรับปรุงขั้นตอนการจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้ อให้ เหมาะสม
ได้ แก่ พรนิภา วรคุณพินิจ (2538) ชาลินี โบปาภาย (2540)
เนาวรั ต น์ เสถีย รปกิร ณกร (2541) สมหวั ง ด่ า นชั ยวิ จิต ร
และเทพนิมิต จุแดง (2539)
การสํารวจประเมินสภาพปั ญหาการจัดการขยะมูล
ฝอยติ ด เชื้ อในภาพรวมจากภาพที่ 2 กลุ่ ม ตั ว อย่ า งมี ค วาม
คิดเห็นว่ า ปั ญหาอันดับหนึ่งได้ แก่ การขาดงบประมาณ ซึ่งมี
ค่าเฉลี่ย 4.24 อันดับสองได้ แก่ บุคลากรที่เกี่ยวข้ องกับการ
จัดการมูลฝอยติดเชื้อขาดความรู้ความเข้ าใจที่ถูกต้ อง โดยคิด
เป็ นค่าเฉลี่ย 4.15 จากคะแนนเต็ม 5 สําหรับปั ญหาที่พบว่ า
อยู่ในค่าเฉลี่ยระดับมากได้ แก่ ภาชนะรองรับไม่ถูกสุขลักษณะ
การบรรจุขยะมูลฝอยติดเชื้อในถุงแดงไม่เรียบร้ อย หรือบรรจุ
มากเกินไป ทิ้งของมีคมทําให้ ถุงรั่ว และไม่ปิดปากถุง การทิ้ง
เก็บขน และการทําลายปะปนรวมกับขยะมูลฝอยทั่วไป เตาเผา
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ไม่ มีป ระสิทธิภ าพ ขาดอุป กรณ์ป้ องกัน อัน ตรายส่ ว นบุ ค คล
ขาดมาตรฐานและเกณฑ์ ใ นการปฏิ บั ติ ท่ี ชั ด เจนในการ
ดําเนิ นงานในทุกขั้นตอนตั้งแต่ การคัดแยก การเก็บขน การ
บําบัดและกําจัด
สําหรับการสํารวจประเมินการจัดการขยะมูลฝอยติด
เชื้อในสถานพยาบาลภาครัฐ ปั ญหาที่พบมากสามอันดับแรก
ในหน่ วยงานได้ แก่ การขาดงบประมาณ บุคลากรขาดความรู้
และการขาดมาตรฐานในการจั ด การขยะมู ล ฝอยติ ด เชื้ อที่
เหมาะสม ซึ่งจัดอยู่ในค่าเฉลี่ยระดับมาก พบว่ามีค่าเฉลี่ย 3.6
และ 3.3 และ 3.3 สอดคล้ องกั บการศึ กษาของเนาวรั ต น์
เสถีย รปกิรณกร (2541) และเกศน์ ก านต์ แสนศรี มหาชั ย
(2542) สําหรับปั ญหาอื่นจัดอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งแสดง
ดั ง ภาพที่ 2 โดยเมื่ อ นํ า มาเปรี ย บเที ย บทางสถิ ติ พ บว่ า
การประเมินปั ญหาทั้งหมดในภาพรวมของการจัดการมูลฝอย
ติดเชื้อกับการปฏิบัติจริงในหน่วยงานที่นิสติ ปฏิบัติงานมีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยทางสถิติ (p – value < 0.05)
ข้ อ เสนอแนะจากแบบสอบถามเชิ ง คุ ณ ภาพพบว่ า
ด้ านความรู้ ควรมีการส่งเสริมให้ เกิดความรู้ความเข้ าใจเรื่อง
การจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อในทุกขั้นตอนตั้งแต่ นิยามของ
ขยะมูลฝอยติดเชื้ อ อันตรายจากขยะมูลฝอยติดเชื้อ การคัด
แยก การเก็บขนรวบรวม การขนส่ง การบําบัดและกําจัด การ
ป้ องกันตนเอง โดยสร้ างกลไกให้ เกิดการตรวจสอบว่ ามีการ
ปฏิบัติ อย่ างถูกต้ องระหว่ างการปฏิบัติง าน มีมาตรการหรื อ
เกณฑ์ในการควบคุมทุกขั้นตอน รวมไปถึงการสร้ างจิตสํานึก
และการตระหนักถึงอันตรายที่เกิดจากการจัดการขยะมูลฝอย
ติดเชื้อที่ไม่ถูกต้ อง พร้ อมทั้งส่งเสริมให้ เกิดแรงจูงใจในการลด
ขยะจากแหล่ งกําเนิด และการให้ ความรู้แก่ประชาชนที่มาเข้ า
รับบริการ
ทางด้ านการปฏิบัติพบว่า การขาดงบประมาณส่งผล
ต่อการจัดการที่มีประสิทธิภาพ แนวทางนอกเหนือจากการขอ
งบประมาณเพิ่ ม เติ ม ในการดําเนิ น การ ควรส่ ง เสริ ม การใช้
ทรั พ ยากรอย่ า งรู้ คุ ณ ค่ า ซึ่ ง เป็ นแนวทางในการลดขยะจาก
แหล่ ง กํา เนิ ด เช่ น การเปรี ย บเที ย บต้ น ทุ น การใช้ วั ส ดุ ท าง
การแพทย์แบบสามารถนํากลับมาใช้ อีก หรือแบบใช้ แล้ วทิ้ง
สําหรับในด้ านการคัดแยก ควรเพิ่มภาชนะรองรับให้ เพียงพอ
และมีคุณภาพ ปรับขนาดให้ เหมาะสม เพิ่มจุ ดในการจัดวาง
คุณภาพดี มีสญ
ั ลักษณ์หรือป้ ายบอกชัดเจน
การปฏิ บั ติ ด้ า นการรวบรวมจั ด เก็บ สถานที่ เ ก็บ
รวบรวมขยะควรมีการแยกกันอย่างเป็ นสัดส่วน การบรรจุขยะ
มูลฝอยติดเชื้อในถุงขยะ ควรใช้ ถุงบรรจุ 2 ชั้น สําหรับของมี
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คมและสารคัดหลั่งทําการบรรจุ 2 ใน 3 ส่วนของภาชนะ ขยะ
มู ลฝอยติดเชื้ ออื่น ๆ ควรบรรจุ 3 ใน 4 ส่ วนของถุง ที่บรรจุ
เพื่อให้ สามารถปิ ดปากถุงหรือภาชนะได้ อย่างมิดชิด ไม่ควรใช้
มือสัมผัสโดยตรง รวมทั้งการจัดเก็บขยะที่คงค้ างเกิน 7 วัน ที่
อุณหภูมิต่าํ กว่า 10 องศาเซลเซียส
สําหรับในด้ านการเก็บขนควรมีรถสําหรับการเก็บขน
ขยะมูลฝอยติดเชื้อโดยเฉพาะ มีการควบคุมอุณหภูมิให้ ต่าํ กว่า
10 องศาเซลเซียส รถขนควรมีป้ายบอกอย่างชัดเจน ปกปิ ด
มิดชิด และมารับขยะอย่างสมํ่าเสมอ พนักงานในการเก็บขน
ต้ องได้ รับการอบรม และมีอุปกรณ์ป้องกันตัวส่วนบุคคล ด้ าน
อุปกรณ์ป้องกันตนเองของบุคลากรพบว่ า ปั ญหาแบ่งเป็ น 3
ระดับได้ แก่ 1. บางแห่งบุคลากรไม่มีการป้ องกันตนเองเลย 2.
มีบางอย่ างแต่ไม่ ครบถ้ วน หรือชํารุด สถานพยาบาลควร
สนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันตนเองเพิ่มเติมได้ แก่ หมวก แว่นตา
ผ้ ากันเปื้ อน คีมคีบ ชุดคลุม นํา้ ยาฆ่าเชื้อ 3. ความประมาทของ
ผู้ปฏิบัติงานพบว่า ไม่ยอมใส่ถุงมือ และรองเท้ าบูท๊
ด้ านการกําจัดควรปรั บปรุงเตาเผาให้ ได้ มาตรฐาน
และเพี ยงพอต่ อการใช้ งาน ไม่ ก่อมลภาวะด้ านต่ างๆ พบว่ า
สถานพยาบาลบางแห่ งอยู่ ไกลจึงทําการกําจัดเอง โดยมีการ
ปฏิบัติท่ีไม่ ได้ มาตรฐาน ควรอบรมเจ้ าหน้ าที่ให้ ทาํ การแยก
ขยะก่อนนําไปเผา เนื่องจากขยะบางประเภทจะส่งผลต่อการ
ทํางานของเตาเผาเช่น ขวดสเปรย์ต่างๆ อาจเกิดการระเบิดได้
ในด้ านการเข้ าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยติด
เชื้ อได้ แ ก่ การอบรมของกลุ่ ม งานการป้ องกัน และควบคุ ม
โรคติดต่อเชื้อในโรงพยาบาล และกลุ่มงานสิ่งแวดล้ อม เข้ า
ร่วมกิจกรรมการรณรงค์คัดแยก การจัดเก็บ และกําจัดขยะมูล
ฝอยติดเชื้อ การเข้ าร่วมเป็ นสมาชิกองค์กรที่เกี่ยวข้ องกับการ
จัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อได้ แก่ อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากร
และสิ่งแวดล้ อม คณะกรรมการสิ่งแวดล้ อม คณะกรรมการ
งานการป้ องกัน และควบคุ ม โรคติ ด ต่ อ เชื้ อในโรงพยาบาล
สมาชิกควบคุมการทิ้งขยะให้ ถูกประเภทในห้ องฉุกเฉิน ฝ่ าย
การจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อของแผนกทันตกรรม สอดคล้ อง
กับการศึกษาของกุหลาบ แผ่นทอง (2543) พบว่า กลุ่มงาน
การป้ องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อในโรงพยาบาลมีบทบาท
ในการจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อในโรงงานพยาบาล รวมทั้ง
การกํ า หนดนโยบาย แนวทางปฏิ บั ติ การบริ ก าร และ
การศึกษาที่เกี่ยวข้ องกับขยะมูลฝอยติดเชื้อ
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ข้อเสนอแนะจากการวิจยั
กลุ่มตัวอย่างเป็ นนิสิตสาธารณสุขศาสตร์ต่อเนื่องชั้น
ปี ที่ 4 ที่ผ่านการเรียนวิชาการจัดการขยะ ในหัวข้ อการจัดการ
ขยะมู ล ฝอยติ ด เชื้ อ จํา นวน 47 คน คิ ด เป็ น 100% กลุ่ ม
ตั ว อย่ า งได้ ปฏิ บั ติ ง านในโรงพยาบาล 25 แห่ ง ซึ่ ง เป็ น
โรงพยาบาลขนาดกลางและขนาดเล็ก และปฏิบั ติ ง านใน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล 22 แห่ ง โดยทั้งหมดตั้งอยู่
ในเขตภาคเหนื อตอนบนได้ แ ก่ เชี ย งใหม่ เชี ย งราย ลํา พู น
ลําปาง พะเยา แพร่ น่าน และแม่ฮ่องสอน กลุ่มตัวอย่างมีอายุ
การทํางาน 1–3 ปี เป็ นส่วนใหญ่ และมีความรู้เรื่ องขยะมูล
ฝอยติ ด เชื้ อก่ อ นเข้ า ชั้ น เรี ย นร้ อ ยละ 89.4 ด้ า นการปฏิบั ติ
พบว่า มีการปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานและขั้นตอนการในการ
จัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อได้ แก่ การคัดแยก รวบรวมจัดเก็บ
เก็บขน และบําบัดกําจัดคิดเป็ นร้ อยละ 73.3, 68.9, 64.4
และ 66.7 ตามลําดับ เมื่อจําแนกการปฏิบัติโดยใช้ เกณฑ์ใน
การจัดแบ่งกําหนดให้ ตํ่ากว่า 50% ถือว่ าไม่ผ่านเกณฑ์ 5060% อยู่ในระดับผ่านเกณฑ์ 60–70% อยู่ในระดับพอใช้
70–80% อยู่ในระดับดี และ 80% ขึ้นไปถือว่าอยู่ในระดับดี
มาก จากการปฏิบั ติ พ บว่ า ควรหาแนวทางในการส่ ง เสริ ม
ความรู้ความเข้ าใจ เพื่อนําไปสู่การปฏิบัติอย่างถูกต้ องในเรื่อง
ต่ อไปนี้ ระดับไม่ ผ่านเกณฑ์ได้ แก่ การควบคุมอุณหภูมิเมื่ อ
ขยะคงค้ างเกิน 7 วัน การใช้ สารฆ่าเชื้อโรค การกําจัดโดยการ
ใช้ เตาเผา การมีเตาเผาเองในหน่ วยงาน และเตาเผามีสภาพ
พร้ อมใช้ งาน สําหรั บระดับผ่ านเกณฑ์ได้ แก่ สถานที่พักรวม
ขยะกรณีคงค้ างเกิน 7 วัน การใช้ อุปกรณ์ในการป้ องกันตัว
ยกเว้ นผ้ าปิ ดปากและถุงมือ ระดับพอใช้ ได้ แก่ การคัดแยกขยะ
มูลฝอยติดเชื้อ ภาชนะรองรับถูกสุขลักษณะ การเก็บขน แต่ไม่
พบว่ ามีข้อใดอยู่ ในระดับดี แต่ การปฏิบัติของหน่ วยงานพบ
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ระดับดีมากซึ่งควรส่งเสริมให้ ดีย่ิงๆ ขึ้น ได้ แก่ การแยกเก็บ
ขยะมูลฝอยติดเชื้อออกจากขยะมูลฝอยทั่วไป การบรรจุ ขยะ
มูลฝอยติดเชื้อในถุงแดง การมีสถานที่ถ่ายทิ้งที่เหมาะสม การ
ใช้ ถุงมือและผ้ าปิ ดปาก ข้ อเสนอแนะในการแก้ ไขปั ญหาคือ
ดําเนินการของบประมาณสนับสนุ นเพิ่มเติมจากภาครัฐ โดย
อาจทําอย่างค่อยเป็ นค่อยไป โดยเริ่มจากความจําเป็ นเร่งด่วน
เช่ น การจัดหาภาชนะที่ถูกสุขลั กษณะให้ เพี ยงพอ การซ่ อม
บํารุงเตาเผาให้ อยู่ในสภาพพร้ อมใช้ งาน แต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่
หน่ วยงานสามารถดําเนินการได้ ทันทีในการแก้ ไขปั ญหาการ
จัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อในหน่วยงานได้ แก่ การสร้ างความรู้
ความเข้ าใจที่ถูกต้ องถึง อันตรายและผลกระทบจากขยะมู ล
ฝอยติดเชื้อ รวมทั้งการจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้ออย่างถูกต้ อง
ในทุกขั้นตอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งขั้นตอนที่อยู่ในระดับไม่ผ่าน
เกณฑ์ รวมไปถึงระดับที่ผ่านเกณฑ์และระดับพอใช้ โดยกลุ่ม
งานป้ องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลเป็ นส่วนงาน
หลักในการดําเนินการ โดยมีการสร้ างมาตรฐานในการควบคุม
ตรวจสอบการปฏิ บั ติ ง าน และสร้ างแรงจู ง ใจทางบวกให้
ร่วมมือกันปฏิบัติอย่างถูกต้ อง
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แสดงการปฏิบัตติ ามเกณฑ์มาตรฐานและขั้นตอนในการจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อในหน่วยงานสถานพยาบาลภาครัฐที่นิสติ ปฏิบัติงาน

ภาพที่ 2

แสดงการประเมินปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อในสถานพยาบาลภาครัฐและในหน่วยงานที่นิสติ ปฏิบัติงาน
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แสดงการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อในสถานพยาบาลภาครัฐที่นิสติ ปฏิบตั งิ าน
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