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คํานํา

 พ.ศ. 2558 มีปริมาณขยะสะสมท่ัวประเทศ จํานวน 30,462,713.45 ตัน โดยทั้งหมด

มีขยะสะสมในพื้นเขตสุขภาพที่ 5 จํานวน 3,108,551.54 ตัน ซึ่งพบปริมาณสูงสุดที่ 

จงัหวดักาญจนบรุ ีจาํนวน 934,598 ตนั รองลงมาจงัหวัดเพชรบรุ ีจาํนวน 652,896 ตนั และจงัหวดั

สมุทรสงคราม ไมพบปริมาณขยะสะสม เนื่องจากนําขยะไปกําจัดที่จังหวัดราชบุรี (กรมควบคุม

มลพษิ,2559) และ มปีริมาณขยะตดิเชือ้ทัว่ประเทศ จาํนวน 53,808 ตนั โดยพบปรมิาณขยะตดิเชือ้

สงูสดุในโรงพยาบาลรฐั จาํนวน 30,591 ตนั ซึง่จากปญหาดงักลาวสงผลกระทบตอสุขภาพของคน

ทํางานสัมผัสขยะและประชาชนที่อาศัยใกลเคียงบอทิ้งขยะ จํานวนประมาณ 500 – 3,000 คน 

 การจดัการปญหาขยะ โดยกาํหนดแผนงานยทุธศาสตรบรหิารจดัการขยะและสิง่แวดลอม

เปน 1 ใน 25 แผนงานบรูณาการระดบัประเทศ  รวมดาํเนินการแกไขปญหาในหลายกระทรวง และ

กระทรวงสาธารณสุข      นาํมากําหนดเปนเร่ืองหน่ึงทีต่องดําเนินการในแผนการดําเนินงาน 20 ป

ในสวนของกรมควบคุมไดกําหนดเปาหมาย รอยละของประชาชนกลุมเปาหมายในพ้ืนที่เส่ียง

ปญหาขยะและมลพิษทางอากาศไดรับบริการเฝาระวัง ตอบโตภาวะฉุกเฉิน และคัดกรองความ

เสีย่งดานสขุภาพตามแนวทาง/มาตรฐานดานการควบคมุโรคของประเทศ เปนตวัชีว้ดักรมควบคมุ

โรคตามเปาหมายการใหบริการกรมควบคุมโรค (Public Service Agreement of DDC : PSA) 

ในปงบประมาณ 2560

 เนือ่งจากการดาํเนินการแกไขปญหาขยะ เปนยทุธศาสตรการดาํเนนิงานในระดบัประเทศ 

สงผลใหแตหนวยงานจัดทําคู มือ แนวทางในการดําเนินงานในเรื่องดังกลาว จํานวนมาก

ซึ่งสวนใหญเปนคูมือหรือแนวทางการดําเนินงานสําหรับเจาหนาที่ในการดําเนินงานแกไขปญหา

ดวยเทคนิคและวิธีการตางๆ ตามแตละหนาที่ที่หนวยงานนั่นๆ ไดรับผิดชอบในการดําเนินการ  

แตแนวทางมาตรฐานในการปฏิบัติงานท่ีปลอดภัยซึ่งตองมีการวิเคราะหความเส่ียงท่ีผูประกอบ

อาชีพอาจจะไดรับในแตละขั้นตอนการทํางาน และกําหนดออกมาเปนแนวทางการปฏิบัติงานที่

ปลอดภัย ถอืเปนเคร่ืองมือสาํคัญท่ีสามารถปองกันโรคและอุบตัเิหตุจากการทํางานของผูประกอบ

อาชีพหรือมีหนาที่ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับขยะไดนั้น มีจํานวนนอย 
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 ดังนั้น สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี จึงเห็นถึงความสําคัญที่

ผู ประกอบอาชีพหรือผู ปฏิบัติงานตองมีแนวทางมาตรฐาน  ในการปฏิบัติงานท่ีปลอดภัย

โดยในปงบประมาณ 2560 จึงกําหนดใหจัดทําแนวทางมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย

สาํหรับการทํางานเก็บขนขยะในโรงพยาบาลขึ้น โดยกลุมลูกคาหรือผูใชประโยชนจากแนวทางฯ 

ดังกลาวไดแก พยาบาล เจาหนาท่ีสาธารณสุข และเจาหนาที่ผู รับผิดชอบงานเก็บขนขยะ

ในหนวยบริการสาธารณสุขระดับ โรงพยาบาลศูนย/ทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพตําบล เขตบริการสุขภาพที่ 5 

คณะผูจัดทํา

สิงหาคม 2560

ดัััััังนัััััั้้้้้้นนนนนน สสสสสสําาาาาานนนนัััััักงงงงงาาาาาาานนนนนนปปปปปอออออองงงงงกัััันนนนนควววววบบบบบคคคคคุมโโโโรรรรรคที่่่ 5 จังงงงง

ผผผผผู ปปปปปปรรรรระกออออบบบบบออออาาาาาชชชชชชชีีีีีพหรรรรืืืือออออผผผผผูููู ปฏิบบบบััััติงานนนนนตออออองงงงงงมมมมมีแนวทางมาตร

โโโโโดดดดดยยยยยใใใใใในนนนปปปปปงงงงงบบบบบปปปปปรรรรรระะะะะมมมมาณณณณณณ 2222555556000000 จึงงกกกกกกกําาาาาหหหหหนดดดดใใใใใใใหจัััััดดดดดทําแนวทา

สสสสสํํํํําหหหหหรรรรรับบบบบกกกกกกกาาาาารรทาําางงงงงาาาาาานนนนนนเเเเเเกกกก็็็็บขขขนนนนขยยยยะในโโโโรรรรรงงงงงงพยาาาบาลลลลลขขขขข้ึนนนนนนน โโโโโโโดดดดดดยยยยยยกลุม

ดดดดดังงกกกกกลลลลลลลลาาาาาววววววไไไไไไดแก พพพพยยยยยยยาบาาาาาลลลลล เจาหนาท่ีสาธารณสุข แแแแแลลลลลลละะะะะเเเเเจ

ในหนวยบริการสาธารรรรรณสุขขขขขระดับ โรงพยาบาลศูนย/ทั่ว

สงเสริมสขภาพตําบล เขตบบบบบรรรรริกกกกกกาาาาาารสขภาพท่ี 5
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สารบัญ

เนื้อหา   หนา
คํานํา
บทที่ 1  บทนํา  

  1.1  วัตถุประสงค 5

  1.2 ขอบขาย 5

  1.3 คําจํากัดความ 5

  1.4 อุปกรณใสขยะ 7

  1.5 ความรับผิดชอบและบทบาทหนาที่  8

บทที่ 2  ขั้นตอนการดําเนินการและวิธีปฏิบัติงาน
  2.1  หลักการบริหารจัดการกับขยะในโรงพยาบาล 9

  2.2 การแยกขยะ 9

  2.3  การรวบรวมและการขนยาย 13

  2.4  มาตรฐานความปลอดภัยในการทํางาน (SSOP) 13

บทที่ 3  การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
  3.1  การเก็บและการแยกมูลฝอย 16

  3.2  วิธีการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมขยะติดเชื้อ 16

   ภายในหอผูปวย 

  3.3  รถเข็นมูลฝอยติดเชื้อ 17

  3.4 เรือนพักมูลฝอยติดเชื้อ 17

  3.5 การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ 17
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บทที่ 4  การจัดการของเสียอันตรายจากหองปฏิบัติการ 
  4.1  การคัดแยกของเสียอันตราย 18

  4.2 การรวบรวมและการจัดเก็บของเสียอันตราย 20

  4.3  วิธีการปฏิบัติงานจัดเก็บของเสียอันตราย 22

        หองปฏิบัติการ

  4.4  การติดฉลากบนภาชนะบรรจุของเสีย 23

  4.5 สถานที่จัดเก็บของเสียสารเคมี 23

  4.6  การขนสงและกําจัดของเสียอันตราย 24

เอกสารอางอิง  25

ภาคผนวก  26

สารบัญ (ตอ)
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บทที่ 1
บทนําบทนํา

   การปฏิบัติงานเก็บขนมูลฝอยในโรงพยาบาลทุกระดับ ผูปฏิบัติงานมีความเสี่ยงที่จะ
รับสัมผัสสิ่งคุกคามสุขภาพในดานตางๆ ไดแก สิ่งคุกคามทางชีวภาพ เชื้อกอโรค หรือทาทาง
การทํางานที่ไมเหมาะสมจากเก็บขนมูลฝอยหรือการรับสัมผัสสารเคมีตางๆ ที่อาจหกรั่วไหล
ขณะเก็บขน ดังนั้นวิธีการวิเคราะหความเสี่ยงที่ผูปฏิบัติงานอาจจะไดรับในแตละขั้นตอนการ
ทํางานเก็บขนมูลฝอย และกําหนดเปนแนวทาง  การปฏิบัติงานท่ีปลอดภัยเพ่ือใหผูปฏิบัติงาน
นําไปปฏิบัติตามขั้นตอนที่ปลอดภัย จึงสามารถปองกันความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการทํางาน 
ซึ่งจะสงผลไปสูการปองกันโรคและอุบัติเหตุจากการทํางานของผูปฏิบัติงาน
1.1  วัตถุประสงค
   เพ่ือใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานเก็บขนมูลฝอยสําหรับโรงพยาบาลที่ปลอดภัย
ของผูมีหนาที่เก็บขนมูลฝอย
1.2  ขอบขาย 
   เปนขัน้ตอนดูแล จดัเก็บ และขนยายมูลฝอยท่ีเกิดขึน้ในหนวยงานตางๆ  ของโรงพยาบาล
เพื่อเก็บพักไวบริเวณพักมูลฝอยที่โรงพยาบาลกําหนด  สําหรับมูลฝอยธรรมดาและมูลฝอย
ทางการแพทยทุกชนิด
1.3   คําจํากัดความ
  1.3.1  มูลฝอยรีไซเคิล (recycle waste) เช น กระดาษโลหะ แกว พลาสติก 
     ซึ่งสามารถนํากลับมาใชใหมได
  1.3.2  มูลฝอยท่ัวไป (general waste) หมายถึง มูลฝอยท่ีเกิดจากหอพัก โรงอาหาร 
     บริเวณสาธารณะและสํานักงาน  (ซึ่งไมเก่ียวของกับบริการการตรวจวินิจฉัย
     การดูแลรักษาการใหภูมิคุ มโรคและการศึกษาวิจัย ซึ่งไมสามารถนํากลับมา
     ใชใหมไดอีก) เชน เศษเนื้อ เศษผัก เศษผลไม เศษอาหาร นํ้า  และเคร่ืองดื่มตางๆ 
     นอกจากน้ียังรวมถึงใบหญา มูลฝอยประเภทน้ีเม่ือทิ้งไวจะเนาเสีย ยอยสลายได
  1.3.3  มูลฝอยอันตราย (hazardous waste) หมายถึง มูลฝอยทางการแพทยที่มีพิษ
     อาจกอใหเกิดอันตรายกับมนุษยและสภาพแวดลอม ตองการวิธีการทําลาย
     เปนพิเศษ ไดแก
   -  ถานไฟฉาย หลอดฟลูออเรสเซนต แบตเตอร่ี กระปองสเปรย กระปอง   
     (EO : Ethylene oxide)
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   -  ยา สารเคมีตางๆ ขวดใสยาเคมีบําบัด ขวดยาตานจุลชีพ นํ้ายาและสารเคมีจาก
     หองปฏบิตักิารและจากหอผูปวย รวมท้ังยาทีห่มดอาย ุสารรงัสีทีใ่ชกบัผูปวย และ
     แรที่ใชในการรักษาผูปวย ตลับหมึกพริ้น
  1.3.4  มูลฝอยติดเช้ือ (infectious waste) หมายถึง มูลฝอยทางการแพทยซึ่งมีเหตุ
     อันควรใหสงสัยวามีหรืออาจมีเชื้อโรค    มูลฝอยที่สัมผัสหรือสงสัยวาไดสัมผัสกับ
     เลือดสวนประกอบของเลือด (เชน นํ้าเหลือง เม็ดเลือดตางๆ ผลิตภัณฑที่ได
     จากเลือด) สารนํ้ารางกาย (เชน ปสสาวะ เสมหะ นํ้าลาย นํ้าเหลือง หนอง) ไดแก
     1.3.4.1  มูลฝอยท่ีเปนของเหลวหรือสารคัดหลั่ง เชน เลือด สวนประกอบ
   ของเลือด ปสสาวะ อุจจาระ นํ้าไขสันหลัง เสมหะ สารคัดหลั่งตางๆ
     1.3.4.2  มูลฝอยท่ีเปนอวัยวะหรือชิ้นสวนของอวัยวะ เชน ชิ้นเนื้อ เนื้อเย่ือ 
   อวัยวะท่ีไดจากการทําหัตถการตางๆ  มูลฝอยจากการตรวจทางหองปฏิบัติการ 
   การตรวจศพ  ซากสัตวทดลอง รวมทั้งวัสดุที่สัมผัสระหวางการทําหัตถการและ
   การตรวจน้ันๆ
     1.3.4.3  มูลฝอยของมีคมติดเชื้อที่ใชแลว เชน สวนปลายแหลมคมของชุด
   ให สารน้ําทางหลอดเลือดหรือชุดให  เลือดและผลิตภัณฑ ของเลือด  ใบมีด 
   หลอดแกว กระบอกฉีดยาชนิดแกว สไลด แผนกระจกปดสไลด เคร่ืองมือที่
   แหลมคมตางๆที่ใชกับผูปวยแลว
     1.3.4.4  มูลฝอยจากกระบวนการเก็บและเพาะเช้ือ เชน อาหารเล้ียงเช้ือ 
   จานเล้ียงเชื้อ วัสดุอื่นและเครื่องมือที่ใชเพาะเช้ือแลว
     1.3.4.5  มูลฝอยท่ีเป นวัคซีน ทําจากเช้ือโรคท่ีมีชีวิตและภาชนะบรรจุ 
   เชน วัคซีนปองกัน วัณโรค โปลิโอ หัด หัดเยอรมัน คางทูม อีสุกอีใส ไขรากสาดนอย
   ชนิดกิน เปนตน
     1.3.4.6   มูลฝอยติดเชื้ออื่นๆ ครอบคลุมถึง
   -  วัสดุทําจากผา เชน สําลี ผากอซ เสื้อคลุมตางๆ
   -  วัสดุทําจากพลาสติกและยาง เชน ถุงมือใชครั้งเดียวทิ้ง กระบอกฉีดชนิด
     พลาสตกิ    ปเปตพลาสติก ทอยาง  ถงุปสสาวะ ภาชนะพลาสติกรองรบัสารคดัหลัง่
     และเสมหะ   ถุงเลือดและผลิตภัณฑของเลือด อุปกรณที่ใชกับผูปวยลางไต
   -  วัสดุทําจากกระดาษ เชน กระดาษซับเลือด เสื้อคลุมใชครั้งเดียวทิ้ง ผาปดปาก
     และจมูก เปนตน



7สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 5  จังหวัดราชบุรี

รูปภาพที่ 1 ตัวอยางมูลฝอยรีไซเคิล มูลฝอยท่ัวไป 
มูลฝอยอันตราย มูลฝอยติดเช้ือ

  1.3.5  บริเวณพักมูลฝอย หมายถึง บริเวณภายในโรงพยาบาลซึ่งไดกําหนดสําหรับ
     เปนที่ใหหนวยงานท่ีอยูในบริเวณใกลเคียงสามารถขนยายมูลฝอยท่ีเกิดจาก
     หนวยงานมาเก็บพักไวในภาชนะรองรับระหวางรอใหเจาหนาที่กําจัดมูลฝอย
     ขนยายไปเก็บพักไวที่โรงพักมูลฝอย
  1.3.6  เรือนพักมูลฝอย หมายถึง สิ่งปลูกสรางซึ่งโรงพยาบาลจัดสรางขึ้น เปนที่เก็บ
     มูลฝอยระหวางรอการกําจัดตอไป

1.4  อุปกรณใสขยะ
  1.4.1  ถุงพลาสติกใสขยะ ไดแก
     1.4.1.1  ถุงพลาสติกสีดํา สําหรับขยะท่ัวไป
             1.4.1.2  ถุงพลาสติกสีแดงสําหรับขยะติดเชื้อ มีขอความ

**ขยะติดเชื้อโรงพยาบาลนั้นๆ**

รูปภาพท่ี 2  ที่พักขยะอันตราย รูปภาพที่ 3 ที่พักขยะติดเช้ือ

รูปภาพที่ 4  ตัวอยางขอความบนถุงขยะติดเช้ือ
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     1.4.1.3  ถุงพลาสติกสีเทาหรือสีเหลือง สําหรับขยะอันตราย  (ขยะพิษ)
     1.4.1.4  ถุงพลาสติกสีฟาหรือสีเขียว สําหรับขยะรีไซเคิล
  1.4.2   ภาชนะรองรับขยะ
         1.4.2.1  ภาชนะรองรับขยะ ชนิดไมมีฝาปด
                -  สําหรับรองรับขยะแหงประเภทกระดาษ
     1.4.2.2 ภาชนะรองรับขยะ ชนิดมีฝาปดมิดชิด แบบใชเทาเหยียบ ปด เปด 
     ขนาดตางๆ
      -  สําหรับรองรับขยะทั่วไป ขยะติดเชื้อ ขยะอันตรายและขยะรีไซเคิล
        1.4.2.3   ภาชนะรองรับขยะ ชนิดมีฝาปดมิดชิด แบบมีฝาดันปด เปด
     - สําหรับรองรับขยะท่ัวไป และขยะรีไซเคิล ขนาด 60 ลิตร (บริเวณ
     สาธารณะ ทางเดินสวนกลางภายในอาคาร)
     1.4.2.4  ภาชนะรองรับขยะ ชนิดมีฝาปดมิดชิด และมีลอเล่ือน
     - สําหรับบริเวณสาธารณะภายนอกอาคาร ขนาด 120 ลิตร
     1.4.2.5  รถเก็บขยะลักษณะเปนถังโลหะสี่เหล่ียม ไมขึ้นสนิม มีฝาปดมิดชิด 
     สามารถขดัลางทําความสะอาดได
     1.4.2.6  ภาชนะใสของมีคม และมีคมติดเช้ือทําจากกระดาษแข็งท่ีปองกัน
     ของมีคมแทงทะลุออกมาไดมีฝาปดมิดชิด เผาไหมงาย
1.5  ความรับผิดชอบและบทบาทหนาที่ 
        1.5.1  บุคลากรทุกคนท่ีปฏิบัติงานในโรงพยาบาล ตองรับผิดชอบในการทิ้งขยะ
     ใหถูกประเภท
  1.5.2  เจาหนาที่งานอาคารสถานที่ รับผิดชอบตั้งแตการจัดเก็บ รวบรวม ขนยาย 
     และบําบัดทําลาย หรือจัดสงองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือบริษัทเอกชนที่
     รับจางกําจัดขยะ
  1.5.3  ผูมีหนาที่จัดเก็บตองมีมาตรฐานความปลอดภัยในการปองกันการเกิด  
     อันตรายจากมูลฝอยชนิดตางๆ
  1.5.4  พยาบาลควบคุมโรคติดเช้ือ ใหคําปรึกษา แนะนําแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
     การทิ้งขยะในโรงพยาบาล
  1.5.5  หัวหนางานอาคารสถานที่ กํากับดูแล ใหการจัดเก็บ รวบรวม ขนยาย และ
     บําบัดทําลาย หรือจัดสงองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือบริษัทเอกชนที่
     รับจางกําจัดขยะเปนไปตามนโยบายแนวทางปฏิบัติของโรงพยาบาล
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 บทที่ 2

ขั้นตอนการดําเนินการและวิธีปฏิบัติงาน

2.1  หลักการบริหารจัดการกับขยะในโรงพยาบาล
  เพื่อปองกันการแพรกระจายของเช้ือ กอนออกไปสู ภายนอกโรงพยาบาลมีหลัก

สําคัญ ดังนี้

  2.1.1  การแยกขยะ ตั้งแตบนหอผูปวย หรือจุดที่เริ่มผลิตขยะ

  2.1.2  การรวบรวมขยะ ใหมีที่เก็บขยะเฉพาะแตละชนิด

  2.1.3  การขนยายขยะ เปนไปอยางรวดเร็ว มิดชิดและตามเสนทางและเวลาท่ีกําหนด

  2.1.4  การบําบัดทําลาย ทําลายเชื้อ โดยไมทําลายสิ่งแวดลอม

2.2   การแยกขยะ
2.2.1  ขยะทั่วไป

ลักษณะ การปฏิบัติ

1. ขยะทั่วไปที่ไมปนเปอนสิ่งติดเชื้อ ไดแก 

เศษอาหาร ถุงพลาสติก  เปลือกผลไม   

กลองโฟม  ลวดเย็บกระดาษ  ไสกรองนํ้า 

กลองนม

- ทิ้งในถุงขยะสีดํา

2. เศษแกวแตกทั่วไป - ทิ้งในภาชนะท่ีเปนกลองแข็ง และ ปดกลอง

ใหแนน จากนั้นนําไป ทิ้งในถุงขยะสีดํา

3. เศษแกวแตกขนาดใหญ (วัสดุกอสราง) - วางในจุดทิ้งขยะทั่วไปที่กําหนดให

4. ขยะอื่นๆ ที่ทิ้งเปนขยะทั่วไปได ไดแก 

เฝอกที่ไมเปอนเลือดหรือสารคัดหลั่งผูปวย 

ขวดยา ampule เชน วัคซีนที่ผลิตจากเชื้อ

ที่ตายแลว ,ขวดยาทั่วไป

- ทิ้งในถุงขยะสีดํา

- ทิ้งในถุงขยะสีดํา

- ทิ้งในภาชนะท่ีเปนกลองแข็ง และ ปดกลอง

ใหแนน จากนั้นนําไปทิ้งในถุงขยะสีดํา
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ลักษณะ การปฏิบัติ
1. ขวดพลาสติก 
-  ขวดพลาสติกประเภทตางๆ เชน ขวด

นํ้าเกลือ ขวดยานํ้า ยกเวนที่ตองสงคืนงาน

เภสัชกรรม

-   ชดุใหนํา้เกลอื สายนํา้เกลอื พรอมกระเปาะ

ที่ไมปนเปอนเลือด/สารคัดหลั่ง

-  กระบอกฉีดยาพลาสติก  ( sy r inge 

disposable) ไมปนเปอนเลือดหรือผสมยา

ไมอันตราย 

-  ปลอกเข็ม disposable ปลอก medicut 

และจุกยางตางๆ 

- เก็บทิ้งในถุงขยะสีฟาหรือสีเขียว ที่ระบุ

แลวแตโรงพยาบาล

- ถอดสายออกจากขวดน้ําเกลือโดยตัดปลาย

แหลมท้ิงในกลองของมีคม และเก็บทิ้งในถุง

ขยะสีฟาหรือสเีขยีว ทีร่ะบแุลวแตโรงพยาบาล

-  แยกเฉพาะใสถงุพลาสตกิ และทิง้ในถงุขยะสี

ฟาหรือสีเขียว ที่ระบุแลวแตโรงพยาบาล

-  แยกเฉพาะใสถงุพลาสติก และทิง้ในถงุขยะสี

ฟาหรือสีเขียว ที่ระบุแลวแตโรงพยาบาล

2. กระดาษ ไดแก กระดาษทั่วไป กระดาษ

เช็ดมือ ซองใสถุงมือ ซองใสอุปกรณการแพทย 

- เก็บทิ้งในถุงขยะสีฟาหรือสีเขียว ที่ระบุ

แลวแตโรงพยาบาล

3. ขวดตางๆ
- ขวดแกว  ขวดนํ้าเกลือ ขวดนํ้ายาที่ไม
เปนพิษ เชน alcohol ammonia และ 
กระปอง
-  ขวดยาฉีดที่เปน vial ชนิดแกวที่ไมแตก

-  เก็บท้ิงในถุงขยะสีฟาหรือสีเขียว     ที่ระบุ

แลวแตโรงพยาบาล

4. แกวทุกชนิด ขวดยาฉีด แอมปยา ท่ีแตก

และไมปนเปอน

-   เก็บใสถงุพลาสตกิใส ทีอ่ยูในภาชนะปองกนั

การทิ่มแทง

 2.2.2 ขยะรีไซเคิล
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2.2.3 ขยะติดเชื้อ
ลักษณะ การปฏิบัติ

1. ของมีคมขนาดเล็ก เชน เข็มทุกชนิด 
ใบมีด scalp vein รวมท้ังกระบอกฉีดยาที่มี
เข็มชนิด disposable เชน syringe insulin , 
enoxaparin เป นตน Hct tube, เข็ม
เย็บแผล,แผนสไลด,ลวดเย็บใน surgical 
staples, guide wire

- ทิ้งในกลองของมีคมติดเช้ือ กลองสีแดง

2. ของมีคมขนาดใหญที่ไมสามารถใสกลอง
ของมคีมตดิเชือ้ได เชน แกวทกุชนิด ขวดฉดียา 
แอมปยา ที่แตก

- หอกระดาษ ใสกลองแข็ง บรรจุในถุง
พลาสติกสีแดง

3.  ไมมีคม 
- กระบอกฉีดยาพลาสติก (disposable 
syringe) ที่ใชเจาะเลือด หรือดูดสารคัดหลั่ง 
-  ชุดใหนํ้าเกลือ สายน้ําเกลือพรอมกระเปาะ
ที่ปนเปอนเลือด/สารคัดหลั่ง
-  ชิ้นเนื้อจากการผาตัด สําลี ผาก็อซ จาก
การทําแผล
-   ถุงใสเลือดพรอม set ที่เปอนเลือดผูปวย
และ ถุงนํ้ายา dialysis
-   ชิ้นสวนรางกายมนุษยจากการผาตัด
    รกของเด็กเกิดใหม
-  ถุงมือ disposable ที่เป อนเลือดและ
 สารคัดหลั่ง
-  สายยางพรอมถุง ทอท่ีออกจากผู ปวย
ไดแก สายสวนปสสาวะ , cystostomy, 
nephostomy พรอม bag และ tube drain 
ตางๆ

-  ทิ้งในถังขยะที่รองรับดวยถุงพลาสติกสีแดง

-  ทิ้งในถังขยะที่รองรับดวยถุงพลาสติกสีแดง

-  ทิ้งในถังขยะที่รองรับดวยถุงพลาสติกสีแดง

-  ทิ้งในถังขยะที่รองรับดวยถุงพลาสติกสีแดง

-  รวบรวมแชแข็ง สงวัดเพื่อเผา

-  ทิ้งในถังขยะที่รองรับดวยถุงพลาสติกสีแดง

- พนักงานสวมอุปกรณปองกัน ไดแก ถุงมือ
ยาง ผาปดปากและจมูก ผายางกันเป อน 
รองเทาบูทกอนเท content (ปสสาวะ สาร
เหลวตางๆ) ลงใน septic tank หรือชักโครก
ใหหมด ราดน้ําใหสะอาด ทิ้งสายพรอมถุงใน
ถังขยะที่รองรับดวยถุงพลาสติกสีแดง
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ลักษณะ การปฏิบัติ
1. ขยะจากเคมีบําบัด ขยะจากยาอันตราย 
ไดแก ขวดยาเคมีบําบัดพรอม set กระบอก
ฉีดยาพลาสติก ของสําหรับบรรจุยา และ
ถุงมือที่ใชในการใหยาเคมีบําบัด ยาหมด
อายุ สารเคมีที่มีพิษ กระปองเคมีที่เปนพิษ 
ขยะปนเปอนรงัส ี(ตามภาคผนวก) กระปอง
หรือสเปรย และขวดนํ้ายาลางหองนํ้า 

- เก็บใสถุงขยะอันตรายสีเทาหรือสีเหลือง
ตามที่โรงพยาบาลน้ันๆ กําหนด

2. ถานไฟฉาย แบตเตอรี่ 

- หลอดไฟ 

- ปรอทวัดไข

-  เก็บใสถุงขยะอันตรายสีเทาหรือสีเหลืองตาม
ที่โรงพยาบาลนั้นๆกําหนด
- สวมปลอกกระดาษกอนแลวจึงเก็บใสถุงขยะ
อันตรายสีเทาหรือสีเหลืองตามท่ีโรงพยาบาล
นั้นๆกําหนด
- เก็บรวบรวมใสกลองแข็งแลวจึงเก็บใสถุงขยะ
อันตรายสีเทาหรือสีเหลืองตามท่ีโรงพยาบาล
นั้นๆ กําหนด

ลักษณะ การปฏิบัติ
- Chest drain 

- ทอชวยหายใจ (ET tube) ,disposable 
Tracheostomy tube, cutdown ,
NG tube,สาย suction  รวมทั้งอุปกรณ
ใหออกซิเจน และ set พนยา

- พนักงานสวมอุปกรณปองกัน ไดแก ถุงมือยาง 
ผาปดปากและจมูก ผายางกันเปอน รองเทาบูท
กอนเท content (ปสสาวะ สารเหลวตางๆ) ลงใน 
septic tank หรอืชกัโครกใหหมด ราดน้ําใหสะอาด  
-  ทิ้งสายในถังขยะติดเช้ือสีแดง
- ขวดบรรจุ exudate แชนํ้าผงซักฟอก นําออก
จากถัง แลวลางผานนํ้า นําใสภาชนะแหง จัดสง
สวนกลาง เพื่อนําสูกระบวน reuse โดยการอบ
ฆาเชื้อตอไป

4. ขวดวัคซีนทุกชนิด - เก็บรวบรวมในถังขยะท่ีรองรับดวยถุงพลาสติก
สีแดง

5. แผนรองซับ/ผาอนามัย/ถงุยางอนามัย 
ในหอผูปวย

- ทิ้งในถังขยะที่รองรับดวยถุงพลาสติกสีแดง

 2.2.4 ขยะเคมีอันตราย
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2.3  การรวบรวมและการขนยาย

ประเภทถุงขยะ การรวบรวมและการขนยาย
1. ขยะท่ัวไป
   -   ถุงพลาสติกสีดํา

ใสถุงมัดใหแนน รวบรวมไวดานหลังหอผูปวย
บนช้ันรถเข็นที่มีลอ เมื่อถึงเวลาที่กําหนด 
เจาหนาทีเ่กบ็ขยะจะเขาไปเข็นขยะ เพือ่นาํไป
รวมใน  รถเก็บขยะ ที่ดานหนาหอผูปวย 

2. ขยะติดเชื้อ
-  กลองของมีคมติดเชื้อใสเพียง 2 ใน 3 สวน
   ของกลอง 
-  ถุงพลาสติกสีแดง 

กลองของมีคมติดเชื้อตรวจสอบวามีการ
ปดปากกลองพรอมการติดสติกเกอรคลุมทับ
ใหมิดชิดและเก็บรวมรวมไวหลังหอผูปวย
เจาหนางานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
จะเปนผูมาเก็บไปใสถุงแดง ถุงพลาสติกสีแดง 
ปฏิบัติเหมือนกับขยะทั่วไป

3. ขยะอันตราย
- ถุงพลาสติกสีเทาหรือสีเหลืองจากหอง
ปฏิบัติการ

- รวบรวมมัดปากถุงใหแนนโดยเขียนปาย
กํากับสิ่งของภายใน เก็บแยกประเภทกัน 
เพราะหากรวมกันอาจเกิดปฏิกริยิาได ขนยาย
โดยเจาหนาที่เฉพาะ จากหองปฏิบัติการ
รวบรวมมัด

-  ถุงพลาสติกสีเทาอื่นๆ - รวบรวมมัดปากถุงใหแนน ขนยายโดย
เจาหนาที่ประจําหอผูปวย

4. ขยะรีไซเคิล
-  ถุงพลาสติกสีฟา

เจาของขยะทุกแหงจะตองรวบรวมนําไปไวยงั
จุดที่กําหนดทุกวัน ตามวันและเวลาท่ีกําหนด 
เพื่อรอจําหนาย

 การรวบรวมและขนยายขยะแตละประเภท ดังตอไปนี้

2.4  มาตรฐานความปลอดภัยในการทํางาน (Safety Standard Operating 
Procedure: SSOP)
  2.4.1 วิธีการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมขยะทั่วไปมีคม
กอนปฏิบัติงาน
  1.  ฝกอบรมคนงานเกี่ยวกับหลักของการยศาสตรในการทํางานเพื่อใชทาทางในการ
    ทํางานอยางถูกตองปองกันการบาดเจ็บจากการทํางาน
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 2.  สวมใสถุงมือผาดานในและสวมถุงมือยางชนิด Disposable ไวดานนอกเพ่ือปองกัน
    เศษวัตถุมีคมแทงทะลุถูกมือ
ขณะปฏิบัติงาน
  3.  รวบปากถงุทีใ่สวตัถุมคีมและตรวจสอบดวูาถงุท่ีบรรจุมรีอยร่ัวหรอืไมหากมรีอยรัว่ให
    นําถุงมาซอนอีกชั้นและนําไปทิ้งไวในกลองแข็ง
  4.  เคลือ่นยายกลองทีใ่สถงุบรรจวุตัถมุคีมไปทิง้ในถงุดาํ กอนทาํการเคลือ่นยายตรวจสอบ
    กลองวามีรอยรั่ว ฐานกลองแข็งแรงและไมเปยกชื้น
  5.  รวบปากถุงขยะสดีาํและมดัดวยเชอืกอกีช้ันใหแนน ตรวจดรูอยรัว่รอบถงุดาํวามหีรอืไม
    และวางถุงขยะใหเรียบรอย
  6.  เคลื่อนยายขยะมาที่ดานหลังหอผูปวยตามเวลาที่กําหนดโดยจับถุงบริเวณที่มัด 
    ยกใหหางจากตัวพอสมควร ไมอุม ลากหรือโยนถุงขยะ หากขยะมีปริมาณมากใหใช
    รถเข็นในการเคล่ือนยาย
หลังปฏิบัติงาน
  7.  ถอดถุงมือ Disposable ทิ้งและถอดถุงมือผา
  8.  ทําความสะอาดถุงมือผาและเก็บใหเรียบรอย
  9.  ลางมือใหสะอาด
 2.4.2 วิธีการปฏิบัติงานขนยายขยะรีไซเคิล
กอนปฏิบัติ
  1.  สวมอุปกรณปองกัน  ไดแก สวมถุงมือยางหนา หมวก หนากากอนามัย ผากันเปอน
    ปองกันการเปยก และ รองเทาบูท เปนตน และสํารวจเสนทางกอนการขนยายวา
    ไมมีสิ่งกีดขวาง
ขณะปฏิบัติ
  2.  เมือ่มปีรมิาณขยะในถงั 2 ใน 3 สวน ใหใชเทาเหยยีบทีเ่หยยีบเพือ่เปดฝาถงั ผูปฏิบตังิาน
    นัง่ยอเขาลงไปตรวจสอบความเรยีบรอยของขยะภายในถงัหากพบของมคีมหรอืขยะ
    อนัตราย ใหแยกท้ิงในกลองขยะมีคมหรือขยะอันตรายทันท ีและมัดปากถุงดวยเชือก
    ใหแนนและเรยีบรอย
  3.  ยกถุงขยะข้ึน โดยจับปากถุงท่ีมดัแลวและคอยๆเหยียดเขาขึน้ยนืตรง และสํารวจตรวจ
    ถงุขยะน้ันมกีารร่ัว ซมึ หรอืแตกของขยะหรือไม หากพบวาถงุรัว่ ซมึ หรอืแตกของขยะ
    จะตองใสถงุซอนอกี 1 ชัน้  และยกถุงขยะใสรถเข็น หามบดิเอวใหใชการหมุนตวัแทน
    เพ่ือเคลื่อนยายถุงขยะจากถังขยะใสรถเข็น
  4.  เข็นรถเข็นขยะไปยังที่พักขยะทายหอผูปวยใน หามดึง ลากจูง จะตองดันรถเข็น
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    โดยใชแรงจากกลามเน้ือแขนและขา พรอมรักษาแนวหลังใหตรงขณะดันรถไป
    ดานหนา  และไมหยอกลอเลนระหวางขนยาย
  5.  ยกถุงขยะจากรถเข็นขยะใสในท่ีพักขยะ หามบิดเอวใหใชการหมุนตัวแทน
    เพ่ือเคลื่อนยายถุงขยะจากรถเข็นใสในท่ีพักขยะ
หลังปฏิบัติ
  6.  ลางทาํความสะอาดรถเขน็ และ เกบ็รถเขน็ ใหเรยีบรอย  จากนัน้ทาํการถอดอปุกรณ
    ปองกัน  ทิง้หนากากอนามัย หมวก และทําความสะอาดสวมถุงมอืยางหนา ผากนัเปอน
    ปองกันการเปยก และ รองเทาบูท และลางมือทําความสะอาดใหเรียบรอย

2.4.3 วิธีการปฏิบัติงานคัดแยกและการเคลื่อนยายขยะเคมีบําบัด
กอนปฏิบัติงาน
  1.  สวมอุปกรณปองกัน ไดแก แวนตา , Disposable mask, ผากันเปอนพลาสติก 
    และถงุมอื Disposable ตรวจสอบยาเคมบีาํบดัทีก่าํลงัใหผูปวยวาใกลจะหมดพรอม
    ทีจ่ะเอายาเคมบีาํบดัออกจากตวัผูปวย และปดเครือ่ง Infusion pump ทีใ่หยาผูปวย
    แลวปลดเซ็ตสายนํ้าเกลือออกจากเคร่ือง Infusion pump
ขณะปฏิบัติงาน
  2.  นํายาเคมีบําบัดที่หมดแลวออกจากตัวผู ปวยดวยความระมัดระวังไมใหมีการ
    กระเด็นหรือหก/แตกของยาเคมีบําบัด
  3.  ปลดหัวเข็ม Air ออกจากขวดน้ําเกลือดวยความระมัดระวัง โดยใช atery cramp 
    ชวยปลดหัวเข็มออกจากขวดน้ําเกลือ 
  4.  ปลดสายน้ําเกลือออกจากขวดน้ําเกลือดวยความระมัดระวังไมใหมีการกระเด็น
    ของยาเคมีบําบดั แลวนําเซ็ตนํ้าเกลือทิ้งลงขยะเคมีบําบัด
  5.  แยกหัวเข็มทิ้งลงภาชนะที่ทิ้งหัวเข็มดวยความระมัดระวังโดยใชอุปกรณชวยขณะ
    ทิ้งหัวเข็ม
  6.  แยกขวดนํ้าเกลือท้ิงลงถังขยะเคมีบําบัด ในกรณีที่ขวดปนเปอนยาเคมีบําบัดเปน
    ชนิดแกว ตองบรรจุในกลองกระดาษปดใหเรียบรอยกอนท้ิงในถุงขยะใสขยะเคมี
    บําบัดที่เตรียมเอาไวใหบริเวณท่ีหางไกลจากผูปวยและญาติ
  7.  ผูกปากถุงขยะเคมีบําบัดใหแนน 
  8.  นําขยะเคมีบําบัดทิ้งลงถังพักขยะเคมีบําบัดขนาดใหญซึ่งเปนสถานท่ีที่โรงพยาบาล
    กําหนดให
หลังปฏิบัติงาน
  9.  เมื่อปฏิบัติงานเสร็จใหถอดถุงมือ Disposable ,แวนตา , mask, ผากันเปอน
    พลาสติก ทิ้งลงถังขยะเคมีบําบัด และลางมือใหสะอาดแลวเช็ดใหแหง
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บทที่ 3
การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ

3.1  การเก็บและการแยกมูลฝอย 
  3.1.1  เก็บแยกใหกระทําตรงแหลงเก็บของมูลฝอยติดเช้ือ หามเก็บรวมและนํามาแยก
     ภายหลัง เพราะอาจทําใหเชื้อแพรกระจายได 
  3.1.2  ใสลงในภาชนะท่ีใชรองรับมูลฝอยติดเชื้อที่เหมาะสมดังนี้ 
     3.1.2.1  ถุงพลาสติกสีแดง เมื่อบรรจุมูลฝอยไดประมาณ 3/4 ของถุงแลว ใหมัด
     ปากถุงใหแนน ดวยเชือกแลววางไวที่มุมใดมุมหนึ่งของหองเพื่อรอการขนยาย 
     3.1.2.2  กลองหรือภาชนะท่ีใสมูลฝอยติดเชื้อที่แหลมคม 
  3.1.3  มูลฝอยตดิเชื้อท่ีเปนของเหลวใหเททิ้งในอางมีทอระบายไหลไปสูโรงบําบัดนํ้าเสีย 
     ราดน้ําตามใหอางสะอาด
  3.1.4  อวัยวะหรือช้ินสวนของอวัยวะ หอใหมิดชิดกอนบรรจุลงในถุงมูลฝอยติดเชื้อ 
     ถาช้ินเล็กจัดการแบบมูลฝอยติดเชื้อทั่วไป ถาชิ้นใหญใหสงหองศพ
  3.1.5  มลูฝอยจากกระบวนการเก็บและเพาะเช้ือ ทาํลายเช้ือดวยความรอนกอนแลวกําจัด
     แบบมูลฝอย ทั่วไป
3.2  วิธีการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมขยะติดเชื้อภายในหอผูปวย
กอนปฏิบัติ
  1.  สวมใส ผากันเปอนชนิดกันนํ้า  หนวกคลุมผม  ผาปดปากและจมูก ถุงมือ 2 ชั้น  
    แวนตา พรอมสวมรองเทาบูทหรือรองเทาหุมสน
ขณะปฏิบัติ
  2.  เมื่อปริมาณขยะมีไมเกิน 2/3 ของภาชนะบรรจุ ใหสังเกตขยะภายในถุงขยะ
    วามีของมีคมหรือไม กรณีที่มีใหหยิบออกและนําของมีคมทิ้งในถังขยะบรรจุ
    ของมีคม กอนท่ีจะมัดถุง กรณีที่ไมมีใหมัดปากถุงดวยเชือกใหแนน
  3.  ตรวจถุงขยะกอนเคล่ือนยายวาถุงไมรั่ว  ซึม หรือแตกของขยะกอนขนยาย 
    คอถุงผูกเชือกเรียบรอย ถาพบวาถุงรั่วใสถุงซอน แลวมัดปากซํ้าอีกครั้ง  ยกและวาง
    อยางนุมนวลโดยจับตรงคอถุง เมือ่มีมลูฝอยตกหลนใหหยบิดวยมือทีใ่สถงุมอืยางหนา
     เก็บใสถุงขยะติดเช้ืออีกใบ หากมีสารนํ้าใหซับดวยกระดาษแลวทิ้งลงถุงมูลฝอย
    ติดเชื้อแลวจึงราดดวยนํ้ายาทําลายเชื้อกอนเช็ดถูตามปกติ  ใชรถเข็นเคล่ือน
    ยายขยะไปรวบรวมไวทายหอผูปวย ในบรเิวณทีจ่ดัเตรยีมไว เพือ่รอการขนยายตอไป
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หลังปฏิบัติ
  4.  ถอดเครือ่งปองกนัรางกายทิง้ในถงัขยะตดิเชือ้  จดัเกบ็อปุกรณทีใ่ชตอไดเขาท่ีอยางเปน
    ระเบียบ  ลางมือใหสะอาด และอาบนํ้าทันที หลังจากทํางานเสร็จ
3.3  รถเข็นมูลฝอยติดเชื้อ
  3.3.1  เปนรถที่ใชขนมูลฝอยติดเชื้อเทานั้นหามนําไปใชในกิจการอื่น
  3.3.2  ทําดวยวัสดุที่ทําความสะอาดงาย ผิวเรียบ ไมมีซอกมุม และมีชองระบายนํ้า 
     มีผนังทึบและมีฝาปดเพื่อปองกันสัตวและแมลงเขาไปในรถ

รูปภาพที่ 4 รถเข็นมูลฝอยติดเช้ือ

3.4  เรือนพักมูลฝอยติดเชื้อ
  3.4.1  แยกจากอาคารอ่ืน
  3.4.2  ขนาดเพียงพอที่จะรวบรวมมูลฝอยไดอยางนอย 2 วัน
  3.4.3  มีการระบายอากาศท่ีดีไมอับช้ืนหรือรอนจนเกินไป มีมุงลวดกันแมลงเขา
  3.4.4  ประตูเขาและออกแยกจากกัน ชองใตหลังคา มีมุ งลวดกันแมลงเขา ประตู
     กวางพอใหสะดวกสําหรับการปฏิบัติงาน และปดอยูเสมอและมีกุญแจล็อคเมื่อ
     ปฏิบัติงานเสร็จ
  3.4.5  ผนงั พื้น เรียบ ระบายนํ้าลงสูระบบบําบัดนํ้าเสีย
  3.4.6  มีลานสําหรับลางรถเข็นอยูติดกับประตูออก
3.5  การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ 
  3.5.1  สงเผาทําลาย โดยบริษัทเอกชนหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น
  3.5.2  อบไอนํ้ารอนแลวกําจัดเหมือนมูลฝอยทั่วไป 
  3.5.3  รก ใหทิ้งในบอเกรอะหรือฝงในที่โรงพยาบาลจัดเตรียมไวหรือนําสงวัด เพื่อ
     ทําการเผา



18 สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5  จังหวัดราชบุรี

บทที่ 4
 

การจัดการของเสียอันตรายจากหองปฏิบัติการ
  ขั้นตอนหลักในการจัดการของเสียอันตรายประกอบดวยการคัดแยก การจัดเก็บรวบรวม 
การขนสง และการกําจัด โดยของเสียจากหองปฏิบัติการมีทั้งท่ีเปนของเสียทั่วไปและของเสีย
อันตราย ซึ่งตองมีการคัดแยกออกจากกัน และของเสียอันตรายบางชนิดยังสามารถนําไปบําบัด
เบื้องตนได เพื่อลดอันตรายหรือความเปนพิษและวิธีการดังกลาวยังเปนการชวยลดปริมาณของ
เสียอันตรายท่ีตองสงกําจัดอีกดวย 
4.1 การคัดแยกของเสียอันตราย 
  การคัดแยกประเภทของเสียทีเ่กิดจากหองปฏิบตักิารแบงตาม     “แนวทางการจัดการของเสีย
อันตรายจากหองปฏิบัติการ” ของกรมควบคุมมลพิษ ออกเปน 3 ประเภทคือ ของเสียสาร
เคมี กากกัมมันตรังสี และมูลฝอยติดเชื้อ ซึ่งการคัดแยกมูลฝอยติดเช้ือไดกลาวไปแลวในบทที่ 3

4.1.1 ของเสียสารเคมีจากหองปฏิบัติการ ของเสียสารเคมี ไดแก  สารจากปฏิกิริยาเคมี 
ตวัอยางเหลอืจากการวเิคราะห สารอินทรยีและสารอนนิทรยีเคมเีสือ่มสภาพ ซึง่แบงของเสียสาร
เคมีเพื่อใชในการคัดแยกออกเปน 4 กลุมดังนี้ 

 1)  สารประกอบอินทรีย (organic compounds) 
  เปนสารประกอบของ ธาตคุารบอนโดยอาจมธีาตอุืน่ๆ เชน ไนโตรเจน ออกซเิจน ไฮโดรเจน 
ฮาโลเจน ฟอสฟอรัส และกํามะถัน เปนองคประกอบอยูดวย เมือ่นาํมาจัดเปนหมวดหมูตามสมบัติ
ทางเคมีที่คลายคลึงกัน หรือจัดตามหมูฟงกชั่นของสารนั้นๆ สามารถแบงออกได เปนดังนี้
   -  กรดคารบอนซิลิก (carboxylic acids) 
  -  กรดอินทรียอื่น (other organic acids) 
  -  กรดเฮไลดและแอนไฮไดรด (acid halides and anhydrides) 
  -  ไธออล (thiols) 
  -  ผลิตภัณฑกรดอื่นๆ (other acid derivatives) 
  -  สารประกอบไนโตร (nitro compounds) 
  -  สารประกอบอินทรียกํามะถันอื่นๆ (other organousulfur compounds) 
  -  สารประกอบเอนไนโตร (n-nitro compounds) 
  -  สารประกอบฮาโลเจนอ่ืนๆ (other halogenated compounds) 
  -  สารอินทรียเปอรออกไซด (organic peroxides)
  -  สารไฮโดรคารบอน (hydrocarbons)
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  -  สารไฮโดรคารบอนท่ีมีฮาโลเจนเปนองคประกอบ (Halogenated Hydrocarbon)
  -  สีฟอกยอมและเม็ดสีตางๆ (dyes and pigments)
  -  อัลดีไฮดและคีโตน (aldehydes and ketones)
  -  อีเธอร (ether)
  -  เอมีน (amines)
  -  แอลกอฮอลและฟนอล (alcohols and phenols) 

2)  สารประกอบอนินทรีย (inorganic compounds)
  -  ฟอสฟอรัส (phosphorus)
  -  ฟอสฟอรัส [V] ออกไซด (phosphorous [V] oxide)
  -  โลหะตางๆ (metals)
  -  สารเคมีประเภทประจุบวก หรือลบ
  -  สารประกอบไฮไดรดของอโลหะ (non-metal hydrides)
  -  เฮไลดและกรดเฮไลดหรืออโลหะตางๆ (halides and acid halide or non-metals)
   ไฮดราซีนและสารประกอบไฮดราซีน (hydrazine and substitutedhydrazines)

 3)  สารเคมีประเภท organo-Inorganic compounds 
   สารประเภทน้ีรวมพวก organometallics, metal carbonyl,  non-metal alkyl 
and aryls, organ mercury compounds, Calcium carbide

4)  ของเสียที่มีสมบัติเปนกาซ (Gas) ไอโลหะ (Fume) และละอองสารเคมี (Mist)
    4.1) วัตถุมีพิษ (toxic substances) มี 5 ชนิด
      -  แคดเมียม (cadmium)
      -  คลอรีน และไฮโดรคลอรีน (chlorine และ hydrochlorine)
      -  ฟลูออไรด ไฮโดรเจนฟลูออไรด และซิลิคอนฟลูออไรด (fluoride และ 
       hydrogen  fluoride และ silicon fluoride)
      -  ตะกั่ว (lead) - ไนโตรเจน (nitrogen) 
    4.2) กาซและอ่ืนๆ ที่ใชเฉพาะทาง (specified substances) 
      -  กรดคลอโรซัลฟุริก (chlorosulfuric acid) 
      -  กรดซัลฟุริก (sulfuric acid) 
      -  คลอรีน (chlorine) 
      -  คารบอนไดซัลไฟด (carbon disulfide) 
              -  คารบอนมอนอกไซด (carbon monoxide) 
              -  ซัลเฟอรไดออกไซด (sulfur dioxide) 
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              -  ซิลิคอนฟลูออไรด (silicon fluoride) 
              -  ซิเลนไดออกไซด (silane dioxide) 
            -  นิเกิลคารบอนิล (nickel carbonyl) 
             -  ไนโตรเจนไดออกไซด (nitrogen dioxide) 
              -  เบนซิน (benzene) 
             -  โบรมีน (bromine) 
              -  ฟอรมาลดีไฮด (formaldehyde) 
              -  ฟอสจีน (phosgene) 
               -  ฟอสฟอรัสไตรคลอไรด (phosphorous trichloride) 
               -  ฟอสฟอรัสเพนท็อกไซด (phosphorous pentoxide) 
              -  ฟอสฟอรัสสีเหลือง (yellow phosphorous) 
              -  ฟอสฟน (phosphene) - ฟนอล (phenol) 
            -  ไพริดีน (pyridine) 
      -  เมธานอล (methanol)
       -  เมอรแคปแทน (mercaptan) 
      -  อาคริลอัลดีไฮด (acryl aldehyde) 
      -  แอมโมเนีย (ammonia) 
      -  ไฮโดรเจนคลอไรด (hydrogen chloride) 
      -  ไฮโดรเจนซัลไฟด (hydrogen sulfide) 
          -  ไฮโดรเจนไซยาไนด (hydrogen cyanide) 
          -  ไฮโดรเจนฟลูออไรด (hydrogen fluoride) 
   นอกจากการคดัแยกของเสยีท่ีเปนสารเคมกีลุมตางๆ  แลวยงัตองม ี     การคดัแยก ภาชนะ
หรือวัสดุที่ปนเปอนสารเคมี เชน ขวดบรรจุสารเคมี   เพื่อจัดเก็บรวบรวมรอสงไปกําจัด 
4.2  การรวบรวมและการจัดเก็บของเสียอันตราย 
  การรวบรวมและจัดเก็บของเสียที่เกิดจากกิจกรรมตางๆ ภายในหองปฏิบัติการตองคํานึง
ถึงประเภทของของเสียท่ีเกิดจากกิจกรรมภายในหองปฏิบัติการและตองมีการคัดแยกประเภท
ของของเสียตามคุณสมบัติของ    ของเสียแตละประเภทกอนทําการจัดเก็บในภาชนะบรรจุที่
เหมาะสม ทั้งนี้ เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยในการจัดเก็บ และ การนําไปกําจัด โดยผูรับผิดชอบ
ประจํา  แตละหองปฏิบัติการตองแบงประเภทของเสียอันตรายที่เกิดขึ้นในหองปฏิบัติการที่
ตนรับผิดชอบ ไดแก ของเสียสารเคมีชนิดเหลว ชนิดแข็ง ขยะปนเปอนสารเคมี ขวดสารเคมี
ที่ใชหมดแลวหรือเศษแกว ของเสียกัมมันตรังสี เปนตน
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  4.2.1 ภาชนะบรรจุและการเก็บรวบรวมของเสีย 
4.2.1.1 การเก็บรวบรวมของเสียสารเคมี 

  จัดหาภาชนะจัดเก็บของเสียสารเคมีภายในหองปฏิบัติการใหถูกตองตามประเภท
ของเสีย โดยลักษณะของภาชนะสําหรับจัดเก็บของเสียประเภทสารเคมี มีดังนี้ 
   1.  ควรเปนถังหรือขวดมีชองกวางพอควร 
   2.  มีฝาปดชนิดหมุนเกลียว ซึ่งปดไดสนิท  
   3.  มีหูหิ้วหรือมือจับเพื่อใหสามารถยกหรือเคลื่อนยายไดสะดวก 
   4.  ทําดวยวัสดุที่เหมาะสมสําหรับของเสียสารเคมีแตละประเภท 
   5.  กรณีเปนของเหลว ควรมีภาชนะสําหรับวัดปริมาตรของเสียกอนเทลงใน 
ภาชนะบรรจุ โดยใชกระบอกตวงพลาสติกโพลีเอธีลีน (PE : Polyethylene) หรือ 
กระบอกตวงแกว ขึ้นอยูกับประเภทของเสีย

รูปภาพท่ี 5 ตัวอยางภาชนะจัดเก็บของเสียสารเคมีภายในหองปฏิบัติการ
(ที่มา : แนวปฏิบัติดานอนามัยสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย : การจัดการของเสียอันตราย
จากหองปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยมหิดล)

4.2.1.2  วิธีการจัดเก็บของเสียสารเคมี
  ตองแยกเกบ็ในหองเกบ็ของเสยีหรอืตูควันโดยเฉพาะ เพราะหากภาชนะบรรจมุกีารรัว่ไหล
หรือหกหลน อาจทําใหเกิดปฏิกิริยารุนแรง เกิดเปนกาซพิษปริมาณมาก จนกอใหเกิดเพลิงไหม
หรอืระเบิดขึน้ได ของเสียสารเคมีบางชนิดแมวาจะแยกเก็บตางภาชนะแลวกต็ามแตไมควรวางไว
ใกลกนั โดยตองพจิารณาถงึสมบติัการเขากันไดของสารเคมดีวย เชน ไมควรเกบ็กรดและดางหรอื 
กรดและของเสียอนิทรียไวในหองเดียวกัน โดยแนวทางปฏิบตัใินการจัดเก็บของเสีย สารเคมี มดีงันี้ 
  1.  การเกบ็รวบรวมของเสียในตูดดูควนัซ่ึงเปนทีป่ฏบิตักิารทดลองจะตอง ทาํใหแลวเสรจ็ 
ถาไมไดควบคมุการปฏบิตังิานแลว ใหนาํขวดของเสยีออกจากตูดดู ควนัวนัทีป่ฏิบตักิารทดลองเสมอ
  2.  การใชกระปองโลหะสําหรับเก็บของเสียตองปรับคาความเปนกรด-ดาง (pH) 
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ใหเปนกลาง เพราะของเสียท่ีเปนของแข็งหรือของเหลวสามารถกัดกรอนกระปองโลหะไดงาย
ในชวงระยะเวลาส้ันๆ ควรใชภาชนะบรรจุของเสียที่เปนแกว หรือ ผลิตภัณฑพลาสติก 
(PE : Polyethylene)
  3.  การเก็บภาชนะบรรจุของเสียที่สามารถติดไฟไดควรวางไวบนพื้น  การเก็บภาชนะ
บรรจุของเสียในหอง ควรจะตานทานการระเบิดได 
  4.  ไมควรเก็บภาชนะบรรจุของเสียไวใกลกับอางหรือทอระบายน้ําเพราะของเสียอาจ
หกหลนหรือรั่วไหลลงสูทอระบายนํ้าได 
  5.  ไมควรมีภาชนะบรรจุของเสียแตละชนิดมากกวา 1 ใบ ในหองปฏิบตักิาร  ถาของเสีย
อินทรียเต็มภาชนะบรรจุ เมื่อมีปริมาณของเสียพอสมควรแลวควรนําไปไว ในหองเก็บสารเคมี
ประจําอาคารหรือเคลื่อนยายไปยังที่สถานที่เก็บรวมสวนกลางเพ่ือรอ การกําจัดตอไป
4.3  วิธีการปฏิบัติงานจัดเก็บของเสียอันตรายหองปฏิบัติการ
กอนปฏิบัติงาน
  1.  สวมใสอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล (PPE : Personal protective 
equipment)) ประกอบดวย ถุงมือไนไตร, แวนครอบตา, เสื้อกาวนแขนยาว, หนากากปองกัน
สารเคมี
ขณะปฏิบัติงาน
  2.  เทของเสียใสบกีเกอรสเกลขนาด 5 ลติรอยางชาๆ เพือ่ตวงปริมาณของเสีย กรณขีอง
เสียที่เปนสารเคมีอันตรายหรือมีความดันไอตํ่า ใหเทของเสียใสบีกเกอรในตูดูดไอสารเคมี
  3.  บันทึกปริมาณของเสียลงในแบบฟอรมการบันทึกปริมาณของเสีย 
    a. กรณขีองเสียทีเ่ปนสารเคมีอนัตรายหรือมีความดันไอต่ํา    เมือ่ตวงเสร็จเรยีบรอยแลว 
     อยาเพ่ิงนาํออกจากบริเวณท่ีมรีะบบระบายอากาศเฉพาะท่ี เชน ภายในตูดดูไอสาร
     เคมี จนกวาจะทําการบันทึกปริมาณของเสียเสร็จส้ิน
    b. กรณขีองเสียไมอนัตรายหรือมีความดันไอสงู ซึง่ไมไดตวงปริมาณของเสียภายในตู
     ดูดควัน หามวางบีกเกอรใกลบริเวณขอบโตะหองปฏิบัติการและไมนําบีกเกอร
     ตั้งใกลบริเวณที่ทําการบันทึกขอมูล
  4.  กรณีของเสียที่สามารถบําบัดขั้นตนไดเอง ทําการบําบัดของเสียภายในตูดูดไอสาร
เคมี โดยปฏิบัติตามขอกําหนดการกําจัดของเสียประเภท Inorganic ในคูมือการจัดการมูลฝอย
ติดเชื้อในโรงพยาบาล
  5.  อานฉลากที่ถังใสของเสีย  กอนเทของเสียที่บําบัดขั้นตนเสร็จส้ิน หรือ ของเสีย
ที่บําบัดข้ันตน  โดยน่ังบนเกาอ้ีซักผาและเทของเสียจากบีกเกอรผานกรวยลงถังท่ีติดฉลาก
ตรงกับชนิดของเสีย
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   6.  ปดฝาถังใสของเสียใหแนนและใหผูปฏิบัติงาน 2 คน ชวยกันดันถังใสของเสียเขาที่
หลักปฏิบัติงาน
  7.  ลางทําความสะอาดบีกเกอร กรวย เช็ดทําความสะอาดโตะและบริเวณปฏิบัติงาน 
จากนัน้ดบัสวติซตูดดูควนั และถอดอปุกรณปองกนัอนัตรายสวนบคุคล (PPE: Personal protective 
equipment) ออกมาทําความสะอาดแลวเก็บในท่ีจัดเตรียม ลางมือใหสะอาดแลวเช็ดใหแหง

4.4  การติดฉลากบนภาชนะบรรจุของเสีย 
   ภาชนะบรรจุของเสียอันตรายตองติดฉลากแสดงรายละเอียดของขอมูลของเสีย

อันตรายบนภาชนะบรรจุ โดยฉลากขอมูลตองอานงายและเห็นชัดเจน ติดไวใน  บริเวณที่

เปดเผยม่ันคง และไมหลุดลอก สขีองขอมูลตองตรงขามกับสพีืน้ผวิภายนอกของภาชนะ  และตอง

ไมติดทับขอมูลอื่นๆ ซ่ึงจะทําใหใจความสําคัญขาดหายไป สําหรับขอมูลหรือรายละเอียด

ที่ติดฉลากบนภาชนะบรรจุของเสียอันตราย มีดังนี้ 

  1.  ระบหุมายเลขประเภทของเสยีตาม UN number ทีก่าํหนดไวดวยตวัหนงัสือขนาดใหญ

เหน็ชดัเจน โดยเขยีนดวยหมกึชนดิลบดวยนํา้ไมได และตองตดิให แนนปองกนัการลบและหลดุออก

  2.  ระบุสัญลักษณที่ถูกตองตามมาตรฐานสากล ลักษณะทางกายภาพและ ลักษณะ

ที่กอใหเกิดอันตรายของของเสีย เชน ติดสัญลักษณที่เปนรูปสารไวไฟบนภาชนะบรรจุของเสีย

ที่เปนสารไวไฟ และระบุคุณสมบัติของเสียเปนของเสียติดไฟได หรือ ignitable waste 

  3.  ระบสุถานะ ชนดิ และองคประกอบของของเสยีในภาชนะบรรจลุงบน ฉลาก เพือ่ตดิ

บนภาชนะบรรจุของเสยีและจัดแยกประเภทของของเสียชนิดน้ันใหเห็น อยางเดนชัด 

  4.   ระบุชวงเวลาของการเก็บของเสียชนิดนั้น ตั้งแตเริ่มบรรจุจนกระท่ังเต็ม ภาชนะ 

เพื่อใหทราบถึงชวงเวลาในการจัดเก็บกอนสงไปกําจัดยังหนวยงานภายนอก 

  5.  ระบุชื่อผูรับผิดชอบในการจัดเก็บของเสีย

4.5   สถานที่จัดเก็บของเสียสารเคมี 
  ของเสียสารเคมีแตละประเภทควรมีการแยกจัดเก็บในสถานที่จัดเก็บที่เหมาะสม ดังนี้ 

  1.  เก็บในที่มีการระบายอากาศดีโดยมีชองอากาศหรือมีพัดลมระบายอากาศ 

  2.  มีแสงสวางเพียงพอ 

  3.  มีความเย็นและความดันตํ่า 

  4.  ขอบประตูหองดานลางควรมีที่กั้น เพื่อปองกันสารเคมีที่หกลนและอาจ รั่วไหล

ออกมาภายนอกหอง 
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  5.  ไมวางเกะกะ หรอืบรเิวณทีเ่สีย่งตอการถูกกระทบกระแทกเฉ่ียวชน     โดยอาจมีการ

ใชโซคลองถังบรรจุใหพิงติดกับกําแพง  

  6.  มีการแยกจัดเก็บตามคุณสมบัติของของเสียแตละประเภทตามสัญลักษณ 

ความเปนอันตราย  และของเสียสารเคมีบางประเภทไมสามารถเก็บใกลกันได  

  7.  มีแผนผังแสดงตําแหนงการจัดวางของเสียอันตรายภายในหองอยางชัดเจน

4.6  การขนสงและกําจัดของเสียอันตราย
   การขนสงของเสียอันตรายตองมีระบบเอกสารกํากับการขนสงของเสีย อันตราย 

(hazardous waste manifest system) เปนเอกสารท่ีแสดงการสงของเสียอันตรายไปกําจัด

อยางถูกตองตามกฎหมาย ผูกอกําเนิดของเสียอันตรายจะตรวจ สอบไดวาของเสียอันตรายของ

ตนถูกสงไปกําจัดอยางถูกตอง และทําใหหนวยงานของรัฐที่กํากับดูแลสามารถตรวจสอบและ

ควบคุมได ทั้งผูกอกําเนิดของเสียอันตราย ผูขนสงและผูประกอบการกําจัดของเสียอันตราย 

ซึ่งแสดงขอมูลชนิด ปริมาณของเสีย ที่เกิดข้ึนต้ังแตแหลงกําเนิดจนถึงการกําจัด รวมท้ังขอมูล

ผูกอกําเนิดของเสียอันตราย ผูขนสงและผูประกอบการสถานเก็บกักบําบัดและกําจัดของเสีย

อันตราย โดยสามารถดาวนโหลดแบบฟอรม “ใบกํากับการขนสงของเสียอันตราย (uniform 

hazardous waste manifest)” ไดที่ http://infofile.pcd.go.th/haz/form_Manifest.pdf  

   อยางไรก็ตาม หากผูกอกําเนิดของเสียอันตรายท่ีกอใหเกิดของเสียอันตราย นอยกวา 

100 กิโลกรัมตอเดือน หรือกอใหเกิดของเสียอันตรายที่มีพิษเฉียบพลันนอย กวา 1 กิโลกรัม

ตอเดือน กรมควบคุมมลพิษกําหนดใหเปน “ผูกอกําเนิดของเสีย อันตรายขนาดเล็ก” สามารถ

เก็บรวบรวมของเสียอันตรายไวในพื้นที่ตนเองไดโดยไมจํากัดเวลา ไมตองขอขึ้นทะเบียนและ

ไมตองจดัทาํเอกสารกาํกับการขนสงของเสยี อนัตราย สาํหรบัคาใชจายในการขนสงและการกาํจดั

ของเสียอันตรายข้ึนกับปริมาณ และคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของของเสียที่ตองการ

กําจัดในแตละบริษัทเอกชนท่ีรับกําจัดเปนผูที่กําหนด
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