
การจดัการมูลฝอย

ตดิเชือ้

ส านกัอนามยัสิง่แวดลอ้ม 

กรมอนามยั





สภาพปัญหาการลกัลอบทิง้มูลฝอยตดิเชือ้



สภาพปัญหาการด าเนินการจดัการมูลฝอยตดิเชือ้

 มกีารลกัลอบไปทิง้

ในทีส่าธารณะ



สถานการณแ์ละประเดน็ปัญหามูล

ฝอยตดิเชือ้

• สถานบรกิารสาธารณสขุ / คลนิิก   28,000

แหง่     

• มปีรมิาณมูลฝอยตดิเชือ้ 42,000 ตนั/ปี

(คา่ประมาณ)



ตารางที ่1 ปรมิาณมูลฝอยตดิเชือ้จากสถานบรกิารการสาธารณสุขทัว่ประเทศ

ล ำดบั ประเภทสถำนบรกิำร1 แห่ง เตยีง

อตัรำเกดิมูล

ฝอยตดิเช ือ้

(กก./เตยีง/วนั)

ปรมิำณมูลฝอย

ตดิเช ือ้ (กก./วนั)

ปรมิำณมูล

ฝอยตดิเช ือ้

(ตนั/ปี)

ปรมิำณมูล

ฝอย

ตดิเช ือ้รวม

(ตนั/ปี)

สถานบรกิารสาธารณสุขของรฐั

1 โรงพยำบำลศนูย ์ 25 17,233 0.782 13,441.74 4,906.24

27,638.48

2 โรงพยำบำลทัว่ไป 70 22,585 0.542 12,195.9 4,451.50

3 โรงพยำบำลชมุชน 743 28,366 0.642 18,154.24 6,626.30

4 โรงพยำบำลนอก สป.สธ. 56 17,564 0.463 8,079.44 2,949.00

5 โรงพยำบำลสงักดักระทรวงอืน่ๆ 112 22,677 0.463 10,431.42 3,807.47

6 รพ.สต. 9,759 - 1.323 12,881.88 4,701.89

7

ศนูยบ์รกิำรสำธำรณสขุของ

กทม. 407 - 1.323 537.24 196.09

สถานบรกิารการสาธารณสุขของ

เอกชน

1 โรงพยำบำลเอกชน 356 35,900 0.463 16514 6,027.61
13,877.10

2 คลนิิก/โพลคีลนิิก 16,292 - 1.323 21505.44 7,849.49

41,515.58
รวม

ทีม่ำ :  1. ส ำนักนโยบำยและยทุธศำสตร ์ส ำนักงำนปลดักระทรวง

สำธำรณสขุ (http://bps.ops.moph.go.th)

2. กำรส ำรวจปรมิำณมูลฝอยตดิเชือ้ในโรงพยำบำล สงักดั

ส ำนักงำนปลดักระทรวงสำธำรณสขุ ปี 2555, กรมอนำมยั





การสอบสวนคดกีารลกัลอบทิง้มูลฝอยตดิเชือ้

ของกรมสอบสวนคดพีเิศษ



มรีายงานการลกัลอบทิง้มูลฝอยตดิเชือ้

บุรรีมัย ์สุรนิทร ์สงขลา ฯลฯ



สภาพปัญหาการด าเนินการจดัการมูลฝอยตดิเชือ้

 น าไปก าจดัอยา่งไมถู่กวธิี



สภาพปัญหาการด าเนินการ

จดัการมูลฝอยตดิเชือ้

 การไม่มสีถานที่

เพือ่การก าจดั

อย่างถูกตอ้ง

เพยีงพอ



สถานการณเ์ตาเผามูลฝอยตดิ

เชือ้

 เตาเผาทีเ่ดนิสรา้งในโรงพยาบาล

ช ารุดเสยีหาย(จากเดมิ 400 แหง่)

อปท.มเีตาเผาขยะตดิเชือ้ 13 แหง่ 

 เตาเผาขยะของเอกชน 4 แหง่



สถานการณแ์ละประเดน็ปัญหามูลฝอยตดิ

เชือ้



สภาพปัญหาการด าเนินการจดัการมูลฝอยตดิเชือ้

 คลนิิกและ

สถานพยาบาล

บางแหง่

ลกัลอบทิง้มูล

ฝอยตดิเชือ้ใน

ระบบมูลฝอย

ทัว่ไป



สภาพปัญหาการด าเนินการจดัการมูลฝอยตดิเชือ้

 การขนสง่ ขน

ถา่ย และการ

เกบ็รวบรวมมูล

ฝอยตดิเชือ้ไม่

เป็นไปตาม

กฎหมาย



สภาพปัญหาการด าเนินการจดัการมูลฝอยตดิเชือ้

 โรงพยาบาล

ขาดความ

ตระหนกัตอ่

การจดัการมูล

ฝอยตดิเชือ้



สภาพปัญหาการด าเนินการจดัการมูลฝอยตดิเชือ้

 การขนส่ง 

ตลอดจน

การจดัการ

ขาด

คณุภาพ



สขุภำพและ

สิง่แวดลอ้มจำก

มูลฝอยตดิเชือ้



วตัถปุระสงค ์

 เพือ่ใหต้ระหนักถงึทศันะคตขิองชมุชน

ตอ่กำรจดักำรมูลฝอยตดิเชือ้

 เพือ่ใหม้คีวำมรู ้ เบือ้งตน้เกีย่วกบั

โรคตดิตอ่และกำรท ำลำยเชือ้

 เพือ่ใหท้รำบปัญหำสขุภำพและ

สิง่แวดลอ้มจำกกำรจดักำรมูลฝอยตดิ

เชือ้

เพือ่ใหท้รำบแนวทำงกำรป้องกนัและ



ผลกระทบ คอื “ผลลพัธท์ีท่ าให้

กระเทอืนไปถงึผูอ้ืน่หรอื

เหตุการณท์ีจ่ะตามมา”
ทีม่ำ พจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑติยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒

http://rirs3.royin.go.th/


 (WHO) สุขภาพ หมายถงึ สภาวะความ

สมบูรณท์างรา่งกาย จติใจ และความ

เป็นอยู่ทีด่ทีางสงัคม ไม่ไดห้มายความ

เพยีงแตก่ารไม่มโีรคหรอืความเจบ็ป่วย

ทุพพลภาพเท่านัน้

 (พรบ. สุขภาพแห่งชาต ิ2550) สุขภาพ 

หมายถงึ ภาวะของมนุษยท์ีส่มบูรณท์ ัง้

ทางรา่งกาย จติใจ ทางปัญญา และทาง

สงัคม  เชือ่มโยงกนัเป็นองคร์วมอย่าง

สุขภาพ



ชมุชนคดิอย่างไร

เกีย่วกบัมูลฝอย?



ปฏกิรยิาจากชมุชนทีอ่าจพบ

อย่า เจา้ที่

ไม่เอา

หยุด เจา้

ถิน่ไม่

ชอบ



8 ขวบหากิง้กา่ประตูเหลก็

โรงเผาขยะเทศบาลทบัดบั

ทีม่า คมชดัลกึ 26 มกราคม 2552



“ตา้นรง.ขยะ - ชำวบำ้นหนองหญำ้

ปลอ้ง ต.อำ่วนอ้ย อ.เมอืง

ประจวบคีรขีนัธ ์กวำ่ 400 คน

ชมุนุมประทว้งคดัคำ้นโครงกำร

เตำเผำขยะและโรงงำนแยกขยะ

ในพืน้ทีช่มุชนอำ่วนอ้ย



 “คนงำนโรงขยะสระบรุไีม่พอใจ

ชำวบำ้น ประทว้งปิดหนำ้โรงงำน ฮอื

ออกมำกวำ่ 100 คน ใชร้ถไถรถบดน ำ

ลยุขยีช้ำวบำ้น กอ่นใชไ้มร้มุตี ยงิ

หนังสติก๊ใสจ่นชำวบำ้นหนีตำยวุน่

แถมใชร้ถไถรถบดดนัรถกระบะ



“บอ่ขยะสระบุร.ี..โอละพ่อ ‘เอกชน-ม็อบตา้น’

ใครโกหก?”
ทีม่า บางกอกทูเดย ์วนัพฤหสับดทีี่ 15 ตุลำคม พ.ศ.2552



ม็อบสระบุรปิีดถนนประทว้งบ่อขยะ

“กลุม่ชำวบำ้นกวำ่ 100 คน ในอ.

เมอืง และอ.แกง่คอย จ.สระบุร ี ปิด

ถนนพหลโยธนิ ชว่ง อ.หนองแค จ.

สระบรุ ี ประทว้งผูว้ำ่ฯสระบุร ี ทีไ่ม่

ส ัง่ปิดบอ่ขยะสำรพษิ จนท ำให ้

กำรจรำจรขำ้มจงัหวดัเป็น

อมัพำต เน่ืองจำกกลุม่ชำวบำ้นที่

เดอืดรอ้นทีไ่ดร้บัผลกระทบจำก



“ทีอ่งคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลดนิ

ทอง อ.วงัทอง พษิณุโลก

ประชำชนชำวต ำบลดนิทอง

ประมำณ 100 คนรวมตวักนัเพือ่

ประทว้ง บอ่ขยะ หมู่ 4 บำ้น

หนองตะแบก ต.ดนิทอง สง่กลิน่

เหม็น เป็นมลพษิ สรำ้งควำม

เดอืดรอ้นแกผู่อ้ำศยับรเิวณ



“ชาวบา้นล าปางฮอืประทว้ง จีอ้งคก์รบรหิารสว่น
จงัหวดัล าปางยุตกิารกอ่สรา้งบ่อก าจดัขยะมูลคา่

กวา่ 600 ลา้นบาท ชีอ้นุมตัผิดิหลกัการ ไม่ผ่าน

การรบัฟังความคดิเหน็ประชาชน แถมต ัง้ในเขต

ตน้น ้า หว ัน่ท าแหล่งน ้าเพือ่การเกษตร-บรโิภค

เน่าเสยี”

 ทีม่ำ www.lampang108.com

http://www.lampang108.com/


 “ชาวบา้นและนกัเรยีนอ าเภอเดชอุดม จ.

อบุลราชธานีกวา่ 200 คน ประทว้งไม่เอา

โครงการสรา้งบ่อทิง้ขยะ หลงัเคยรว่มตา้นจน

เทศบาลตอ้งหยุดไม่ทิง้ขยะเมือ่ปลายปีทีผ่่าน

มา แตเ่มือ่ไดง้บประมาณมากวา่ 78 ลา้นบาท

เร ิม่เดนิหน้าท าใหม่ ท าใหช้าวบา้นพากนั

ออกมาตา้นอกี”



 “ชำวบำ้นโวยกองขยะมหมึำบน"เขำ

เพชร"ลน้เมอืงสตัหบี สรำ้งมลพษิ ท ำ

เดอืดรอ้น ถว้นหนำ้ ทัง้สง่กลิน่เหม็น

รบกวน ท ำน ำ้บำดำลเน่ำเสยีใชด้ืม่กนิ

ไม่ได ้อดตีนำยกฯ แฉปมเหตมุำจำก





กำรจดักำรมูลฝอยตดิเชือ้

ตำมกฎหมำยกฎกระทรวงวำ่

ดว้ยกำรจดักำรมูลฝอยตดิ

เชือ้ พ.ศ.2545

ถ ้ าเกิ น 7 
วั น ต ้ อง
ปร ั บ
อุ ณหภู มิ
ไม่ เกิ น 10 
องศา 



กฎกระทรวงวำ่ดว้ยกำรก ำจดัมูลฝอยตดิเชือ้

พ.ศ.2545 โดยโรงพยำบำลมกีำรประเมนิมำตรฐำน

กำรจดักำรมูลฝอยตดิเชือ้ ตำมกฎกระทรวงวำ่ดว้ย

กำรก ำจดัมูลฝอยตดิเชือ้ พ.ศ.2545 ใน

7 หวัขอ้หลกั



ค ำสัง่แตง่ตัง้ผูค้วบคมุและผูเ้ก็บขน

มูลฝอยตดิเชือ้





บรรจุ

ไม่

เกนิ
3/4

บรรจุ

ไม่

เกนิ
2/3



กำรคดัแยกมูลฝอยตดิเช ือ้

จำกแหลง่ก ำเนิด











สถานทีพ่กัรวมมูลฝอย

ตดิเชือ้

ดำ้น

หนำ้
ดำ้นบน



สถานทีพ่กัรวมมูลฝอย

ตดิเชือ้

ดำ้น

หลงั

ดำ้

น

ใน

ดำ้น

หลงั



แนวทำงกำรจดักำรขยะใน

สถำนทีก่กักนัเพือ่สงัเกต

กำร



สถำนทีก่กักนั (อ ำเภอสะบำ้

ยอ้ย)





Mask ทิง้ทีไ่หนใน

สถำนกำรณ์COVID-19

ทิง้ลงในถงัมูลฝอยตดิเชือ้เทำ่น้ันหำ้มทิง้ในถงัขยะทัว่ไป

เพรำะเสีย่งตอ่กำรถกูรอ้งเรยีนได ้



เสน้ทำงเก็บขนมูลฝอยตดิเชือ้ รพ.

สต.ในเขตอ ำเภอสะบำ้ยอ้ย

โดยใช ้รถยนตเ์ก็บขนขยะตดิเช ือ้

หมำยเลขทะเบยีน นข 191 สงขลำ
รพ.สต.

เปียน
โรงพยำบำ

ลสะบำ้ยอ้ย

รพ.สต.

หว้ยบอน
รพ.สต.

บำ้นเกำ่

รพ.สต.

ตำฆอ/

หำด

ทรำย
รพ.สต.

วงัโอะ๊

รพ.สต.

น ้ำเช ีย่ว
รพ.สต.

ส ำนักเอำ

รพ.สต.ถ ำ้

ตลอด

รพ.สต.

ทพัหลวง

รพ.สต.

คหูำ

รพ.สต.

โคกตก

รพ.สต.

เมำะ

ลำแต

PCU

รพ.สต.

นำกนั

รพ.สต.

บำโหย

ออก 08.30 น.

ทุกวนัพุธ
ถงึ 14.00 

น. รวม

ระยะท

ำง 160 

km.



เสน้ทำงเก็บขนมูลฝอยตดิเชือ้สง่เตำเผำเทศบำลนครยะลำ
โดยใช ้รถยนตเ์ก็บขนขยะตดิเชือ้

หมำยเลขทะเบยีนนข 191 สงขลำเร ิม่ด ำเนินกำร 1 

เมษำยน 2563

สง่ทุกวนัเสำร (์กโิลกรมั 13 kg

เดมิ) เวลำ 08.30 น.

ระยะท

ำง 70 

km





















อนัตรายทีแ่ฝงมากบัมูลฝอยตดิ

เชือ้
 เชือ้โรคตา่งๆ

 สารเคมอีนัตราย

 สารกมัมนัตภาพรงัสี

ของมคีม



อนัตรายเกดิขึน้ไดอ้ย่างไร

 เขา้ทางผวิหนงั

 ดูดซมึทางผวิหนงัปกติ

 บาดแผล หรอืถูกของมคีมทิม่ต าหรอืบาด

 เยือ่บุของรา่งกาย เชน่ เยือ่จมูก ตา

 เขา้ทางการหายใจ

 เขา้ทางปากหรอืการกลนืกนิ



ใครบา้งทีเ่สีย่งตอ่อนัตรายจากมูล

ฝอยตดิเชือ้

แพทย ์พยำบำล เจำ้หนำ้ที่

ตรวจชณัสตูรโรค ผูช้ว่ย

แพทย ์ผูช้ว่ยพยำบำล คนท ำ

ควำมสะอำด

คนเก็บ/ขนยำ้ยมูลฝอย

ผูป่้วย/ผูม้ำเยีย่ม

เจำ้หนำ้ทีง่ำนซกัฟอก ลำ้ง



เชือ้โรคทีม่ากบัมูลฝอยตดิเชือ้

 โรคทางเดนิอาหาร เชน่ อหวิำต ์ ทอ้งรว่ง

ไทฟอยด ์บดิ หนอนพยำธติำ่งๆ มกัตดิ

จำกอจุจำระและอำเจยีน

 โรคทางเดนิหายใจ เชน่ วณัโรค หดั ปอดบวม

มกัตดิจำกน ำ้มูกน ำ้ลำยไอจำมรดกนั

 โรคตาแดง อำจเกดิจำกเชือ้ไวรสัหรอื

แบคทเีรยี มกัตดิจำกกำรสมัผสั สำรคดัหลัง่

รวมถงึสิง่ขบัถำ่ย

 โรคผวิหนงั อำจเกดิจำกเชือ้รำหรอืแบคทเีรยี



สารเคมอีนัตรายทีม่ากบัมูลฝอยตดิ

เชือ้

สารพษิ(ทอ๊กซนิ)

สารเคมทีีใ่ชบ้ าบดัโรคมะเรง็

สารเคมทีีม่ฤีทธิก์ดักรอ่น

สารเคมทีีอ่อกฤทธไ์ม่ใหช้ิน้ส่วน/

สิง่ส่งตรวจเน่าบูด

น ้ายาฆ่าเชือ้

ยาฆ่าแมลง

ฯลฯ



อนัตรายจากมูลฝอยประเภทสาร

กมัมนัตภาพรงัสี

 เกดิจำกกำรสมัผสัภำชนะบรรจทุี่

ไม่ใชแ้ลว้

กำรสมัผสัรงัสตีกคำ้งจำกกำรใช ้

งำน

อำกำร คลำ้ยกำรสมัผสัสำรเคมี

บ ำบดัโรคมะเรง็ เชน่ ปวดศรษีะ

คลืน่ไส ้อำเจยีรอำจเป็นหมนั หรอื

เกดิกำรกลำยพนัธุไ์ด ้



ปัญหาสุขภาพจากการจดัการ

มูลฝอยตดิเชือ้



การเปรยีบเทยีบปัญหาสุขภาพของ

คนท างานก าจดัขยะกบัประชากรทัว่ไป

 เสีย่งตอ่การเป็นโรคตดิเชือ้ สูงกวา่ประชาชนทัว่ไป 6 

เท่า (Denmark)\73\

 เสีย่งตอ่การเป็นโรคหลอดลมอกัเสบเร ือ้รงั สูงกวา่

ประชาชนทัว่ไป 2.5 เท่า (Switzerland)

 เสีย่งตอ่การเป็นโรคหนอนพยาธ ิสูงกวา่ประชาชน

ทัว่ไป 3 เท่า (India)\10\

 เสีย่งตอ่การเป็นโรคอจุจาระรว่ง สูงกวา่ประชาชน

ทัว่ไป 10 เท่า (Romania)\21\

 เสีย่งตอ่การเกดิอบุตัเิหตุ สูงกวา่ประชาชนทัว่ไป 6-10 

เท่า (Denmark)\73\(USA)\10,43,74\

 เสีย่งตอ่การเกดิปัญหาของกลา้มเนือ้และโครงสรา้ง 

สูงกวา่ประชาชนทัว่ไป 2 เท่า (Denmark)\72\



จากการเปรยีบเทยีบปัญหาการ

เจบ็ป่วยของคนเกบ็ขยะ กอ่นและหลงั

การประกอบอาชพีเกบ็ขยะ
พบวา่  เมือ่มาประกอบอาชพีเกบ็ขยะ

 เป็นโรคทอ้งรว่งเพิม่ขึน้ 20% -
32%

 เป็นโรคพยาธเิพิม่ขึน้ 
18% - 45%

 เป็นโรคบดิเพิม่ขึน้ 11% -
27%

 เป็นโรคเกีย่วกบักระเพาะอาหารเพิม่ขึน้
33% - 68%

 เป็นหวดั/ไขห้วดั เพิม่ขึน้ 
48% - 86%



เช ือ้รำ Aspergillus fumigatus 
เป็นเชือ้ราทีส่ามารถท าใหเ้กดิโรคภูมแิพ,้ โรคทางระบบทางเดนิ

หายใจและการตดิเชือ้ในกระแสเลอืด

ผลกำรตรวจเลอืดคนงำนเก็บขยะ

โรงพยำบำล 83 รำยพบมภีำวะภมูแิพ ้

จำกเชือ้รำ Aspergillus fumigatus 16 รำย

(รอ้ยละ19)
 (Becher และ Lichtnecker, 2002)

https://www.honestdocs.co/condition-flu


การตดิเชือ้ไวรสัตบัอกัเสบบแีละ

ไวรสัเอดส ์

ในกลุ่มคนเกบ็ขยะชาย
ไวรสัตบัอกัเสบบี

 ตรวจเลอืดทัง้หมด

100 คน

 ตดิเชือ้ไวรสัตบั

อกัเสบบี 19 รำย

 ทุกคนเคยถกูเข็ม

ฉีดยำต ำนิว้ แขน

หรอืเทำ้

ทีม่ำ เทพนม เมอืง

ไวรสัเอดส ์

 ตรวจเลอืดทัง้หมด

100 คน

 ตดิเชือ้ไวรสัเอดส ์6

คน

 3 คนเสีย่งจำก

เพศสมัพนัธแ์ละยำ

เสพตดิ

3 คนเสีย่งจำกกำร



ความเสีย่งเมือ่ถูกเข็มต า

เมือ่ถกูเข็มต ำ

นอกจำกจะไดร้บั

บำดเจ็บแลว้ ยงัมี

โอกำสไดร้บัเช ือ้โรค

ทีส่ ำคญั ดงันี(้WHO, 

1999)

ชนิด โอกาสตดิเชือ้

ไวรสัเอดส ์ รอ้ยละ 0.3

ไวรสัตบั

อกัเสบ บี

รอ้ยละ 3

ไวรสัตบั

อกัเสบ ซี

รอ้ยละ 3 - 5



เชือ้ไวรสัเอดส ์และไวรสัตบั

อกัเสบ 

อยู่ในสิง่แวดลอ้มไดน้านใหม?



เชือ้ไวรสัตบัอกัเสบ ทนตอ่

สิง่แวดลอ้มไดน้านแคไ่หน
 เชือ้ไวรสัตบัอกัเสบ บ ี

 สามารถทนตอ่อากาศแหง้ไดด้ ี

 สามารถมชีวีติโดยเกาะอยู่ตามพืน้ผวิตา่งๆ ในทีอ่ากาศ

แหง้ไดน้านหลายสปัดาห ์

 การท าความสะอาดโดยการเชด็ดว้ยแอลกอฮอล ์70% 

ท าลายไดไ้ม่หมด

 ทนความรอ้น 60 องศาไดน้าน 10 ชัว่โมง

 ทัง้เชือ้ไวรสัตบัอกัเสบ บ ีและซ ีสามารถมชีวีติอยูไ่ด ้

ในคราบเลอืดทีเ่กาะตามเขม็ฉีดยา ไดน้านถงึ 7 วนั
(WHO, 1999)



เชือ้โรคเอดส ์อยู่ในสิง่แวดลอ้มได้

นานแค่ไหน
อยู่ในชวดเก็บตวัอย่ำงเลอืดได ้

นำน 2-3 วนั (Hodlinka et. al. 1988)

ชิน้สว่นอวยัวะ คนหรอืสตัวท์ีน่ ำมำ

ทดลอง อยู่ไดน้ำน สงูสดุ 11 วนั
(Nyberg et al. 1990)

อยู่ในรำ่งกำยผูป่้วยเอดสเ์ต็มขัน้

ไดน้ำน 11 วนั (Bangkowshi et al. 1992)

ทนตอ่แอลกอฮอล ์ ไดน้ำนไม่



ผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม

 หากมูลฝอยตดิเชือ้ไดร้บัการจดัการไมด่ ี
อาจเกดิผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม ดงันี้

 ผลกระทบตอ่อากาศ

 ผลกระทบตอ่น ้า

 ผลกระทบตอ่ดนิ



ผลกระทบต่ออากาศ

 ฝุ่น

 โลหะทีม่พีษิ

 สารอนิทรยีท์ีม่พีษิ

 กา๊ซกรด



ผลกระทบตอ่ดนิ

 สารพษิ

 เชือ้โรค

 กา๊ซอนัตราย

 สูญเสยีทางเศรษฐกจิ



ผลกระทบตอ่น ้า

 น ้าผวิดนิ

 น ้าใตด้นิ



มูลฝอยอนัตราย 

(Hazardous waste)

- มูลฝอยทีม่ภียัตอ่คน

และสิง่แวดลอ้ม
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ขวดวคัซนี/ขวดยำ





















สะบำ้ยอ้ยสง่ขยะอนัตรำย วนัที่ 19 ม.ีค.63 จ ำนวน

ผูน้ ำไปก ำจดั อบจ.สงขลำ  สง่ที ่เตำเผำจงัหวดัสมุทรปรำกำร



ขยะ

อนิทรยี ์





ถงัขยะเปียกในครวัเรอืน/เขตบำ้นพกั







ขยะอนิทรยี ์

เศษผกั ผลไมต้า่ง 
และใบไม้
เศษหญา้จากการตดั
หญา้ท าปุ๋ยหมกั

เปลอืกผลไมร้ส
เปร ีย้ว
น ามาท าน ้า
หมกั





ท าน ้าหมกั





น าน ้าหมกัชวีภาพ

มารดตน้ไม้



ขยะรไีซเคลิ (Recyclable 

waste)

- ของเสยีบรรจภุณัฑ ์หรอื

วสัดุเหลอืใช ้
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ธนำคำรขยะใน

รพ.สะบำ้ยอ้ย



ประดษิฐย์างเสือ่มสภาพรถยนต ์

เป็นกระถางตน้ไม้



ถงัขยะประดษิฐจ์าก

กระดาษลงั 



ตูล้ิน้ชกัเก็บของจำก

กระดำษลงั



ตูล้ิน้ชกัเก็บของจำก กระดำษลงั จงึไม่

จ ำเป็นตอ้งซือ้ตูล้ิน้ชกั



ช ัน้วำงของ

(พำเลท) ใช ้ ขวดยา/
ไส ้ ทิ ชชู่
เป็ นฐาน และ
ใสในกล่ อง
กระดาษลั งถ ้ าซ ื ้ อจาก

ท ้ องตลาด
ตารางเมตรละ 
1,500 บาท
ท า เอง 0 บาท



ชัน้วางของ โดยการน า
กระดาษลงัเหลอืใชม้า
ประดษิฐร์าคา 50 บาท

ซือ้ช ัน้วางจาก
ทอ้งตลาดราคา 
1,200 บาท





















เทคโนโลยกีารก าจดั
มูลฝอยตดิเชือ้

ตามกฎกระทรวงวา่ดว้ยการก าจดั
มูลฝอยตดิเชือ้ พ.ศ. 2545

125



เทคโนโลยกีารก าจดั
มูลฝอยตดิเชือ้

ตามกฎกระทรวงวา่ดว้ยการก าจดั
มูลฝอยตดิเชือ้ พ.ศ. 2545
• เผาในเตาเผา

•ท าลายเชือ้ดว้ยไอน ้า

•ท าลายเชือ้ดว้ยความ
รอ้น

วธิอีืน่ทีต่ามประกาศใน
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การก าจดัมูลฝอยตดิ

เชือ้ดว้ยเตาเผา
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วธิกีารทีเ่คยใชใ้น
อดตี
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สถานที ่และ
อปุกรณ์
เคร ือ่งมอื

1.3 จดัใหม้ี

อปุกรณ์ / 

เคร ือ่งมอื

ป้องกนั

อคัคภียั /

อบุตัเิหตุ

1.2  ตอ้งจดัใหม้ี

อปุกรณ์

ป้องกนั

อนัตรำยสว่น

บคุคล ( PPE )

1.1 ตอ้งจดัใหม้ทีี่

พกัรวม

ภำชนะบรรจุ
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กำรก ำจดัที่

ใชว้ธิกีำรอืน่ตอ้งใหไ้ดม้าตรฐานทาง

ชวีภาพ คอื ท าลายเชือ้โรค

ไดห้มด โดยตรวจสอบดว้ย

วธิกีารตรวจวเิคราะหเ์ชือ้

สะเทยีโรเธอรโ์มฟิลลสั 

หรอืบะซลิลสัซบัทลิสิ
สถานบรกิาร & 

หอ้งปฏบิตักิารฯผู ้

ไดร้บัอนุญาต ตอ้ง

ตอ้งใหไ้ด้

มาตรฐาน คอื

• ตอ้งมี 2 หอ้งเผา

หอ้ง (1) เผามูลฝอย

• ไมต่ า่กวา่ 760ซ.

หอ้ง (2)เผาควนั

ไมต่ า่กวา่ 1,000ซ. 

กำรก ำจดัทีใ่ช ้

เตำเผำ

3) วธิกีารก าจดั

มูลฝอยตดิเชือ้

130



131

เตา 2หอ้งเผา (1) เผามูลฝอย
ไม่ต า่กวา่ 760ซ. 

(2) เผาควนั ไม่ต า่กวา่
1,000 ซ. 



132

เตาเผาแบบสอง

หอ้งเผา



มูลฝอยทีเ่หมาะสมในการ

ก าจดัดว้ยเตาเผา
 มคีา่ความรอ้นสูง
 มอีงคป์ระกอบทีเ่ผา
ไม่ไดน้้อย

มูลฝอยทีไ่ม่

เหมาะสมในการ

ก าจดัดว้ยเตาเผา
• กระป๋องบรรจุกา๊ซ
ความดนัสูง

• มูลฝอยจ าพวก
สารเคมทีีท่ า
ปฏกิิรยิารุนแรง

•
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ขอ้ดขีองการก าจดั

ดว้ยเตาเผา

• ลดปรมิาณ
มูลฝอยลงได้
มาก ไม่ต า่
กวา่ 90-95%

• ฆ่าเชือ้โรคได้
อย่างมี
ประสทิธภิาพ

•
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ขอ้จ ากดัของการ

ก าจดัดว้ยเตาเผา

• คา่กอ่สรา้งและคา่

ด าเนินการสูง

• ตอ้งการผูท้ีม่คีวาม

ช านาญในการควบคมุ 

ซอ่มแซม และ

บ ารุงรกัษา

• อาจมมีลพษิทีเ่กดิจาก
135



องคป์ระกอบหลกั

ของเตาเผา
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องคป์ระกอบหลกัของ

เตาเผา

• จุดรบัมูลฝอย

• หอ้งเผา มหีน่ึงหอ้ง (single

chamber)หรอืมากกวา่

(multiple chamber) โดย หอ้งแรก

ท ำหนำ้ทีเ่ผำไหมมู้ลฝอย

หอ้งทีส่อง เผาไหมก้า๊ซและ

อนุภาคตา่งๆ ทีอ่อกมาจาก
137
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เตาเผาแบบสองหอ้ง

เผา (เตาหมุน)



เตำเผำมูลฝอยตดิเชือ้

ของกรงุเทพมหำนคร

ประสทิธภิำพของเตำเผำ 750

กก./ชม. หรอื 15 ตนั/วนั/เตำ
139



140



การปรบัปรุงเตาเผาเดมิ

ใหม้ปีระสทิธภิาพสูง

ยิง่ขึน้
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การปฏบิตังิานของ

เจา้หน้าที่
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ขัน้ตอนส าคญัในการ

เผามูลฝอยตดิเชือ้ดว้ย

เตาเผา
น ำขีเ้ถำ้ออกจำกเตำ

และท ำควำมสะอำด

อุน่เตำเผำกอ่นกำร

เร ิม่ป้อนมูลฝอย

กำรเผำคร ัง้สดุทำ้ย
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การปฏบิตังิานเตาเผามูล

ฝอยตดิเชือ้
• การน าขีเ้ถา้ออก

ขีเ้ถา้ทีเ่หลอืจากการเผา

คร ัง้กอ่นตอ้งน าออกกอ่น

เร ิม่การเผาใหม่

 ปลอ่ยใหเ้ตาเยน็ตวัลงท ัง้

คนืเพือ่น าขีเ้ถา้ออกอยา่ง

ปลอดภยั ประมาณ 8ชม.

 เปิดประตูถา่ยเถา้ชา้ ๆ

ป้องกนัชิน้สว่นประตูและ
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การน าขีเ้ถา้ออก (ตอ่)

 ใชเ้คร ือ่งตกัทีม่รูีปรา่งแบน ทือ่ ไม่

มสี่วนแหลมคม ท าความสะอาด

ในเตา

 ไม่ดนัขีเ้ถา้ใหไ้ปอดุชอ่งลมจา่ย

อากาศ

 ภาชนะรองรบัขีเ้ถา้ตอ้งทนความ

การปฏบิตังิาน

เตาเผามูลฝอยตดิ

เชือ้
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กำรน ำขีเ้ถำ้ออก

จำกเตำเผำ
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การฝังกลบขีเ้ถา้

จากเตาเผามูลฝอย

ตดิเชือ้

บ่อฝังกลบขีเ้ถา้ (Secure Landfill) โดยปู

แผ่น HDPE หนำ 1.5 มลิลเิมตร และปิดทบั

ดว้ย ช ัน้ดนิเหนียวหนำ 0.1 เมตร

ป้องกนักำรร ัว่ซมึ
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การจดัการมูลฝอยทีจ่ะ

ป้อนเขา้เตาเผา
ใชภ้าชนะบรรจทุีค่งทนถาวร

 ใชถ้งุพลาสตกิอย่างหนาที่

สามารถกนัการฉีดขาดได้

 วสัดมุคีม เข็ม เศษแกว้ บรรจใุน

ภาชนะแข็งแรงและปิดฝาก่อน

มกีารจบัถอืมูลฝอยน้อยทีสุ่ด

 ใชร้ถเข็น
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มูลฝอยตดิเชือ้ทีร่อกำร

ก ำจดั
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การปฏบิตังิานเตาเผา

มูลฝอยตดิเชือ้
ตรวจสอบการท างานของหวัเผา

และอปุกรณอ์ืน่ๆตามขอ้แนะน า

ของผูผ้ลติ

154



การป้อนมูลฝอยตดิเชือ้

เขา้สูเ่ตาเผา

155



การตรวจสอบขณะการ

ปฎบิตังิาน
ผูป้ฎบิตังิานตอ้งตรวจสอบการ

ปฎบิตังิานของเตาเผาตลอดเวลา

…. อย่าปล่อยเตาเผาปฎบิตังิาน

ดว้ยตวัมนัเอง…

การตรวจสอบอณุหภูมใินหอ้ง

เผาไหม้ควนัด า ควนัขาว ควนั

ร ัว่
156



157



การลา้งถงั

พลาสตกิดว้ย

น ้ายาฆ่าเชือ้โรค

158



การท าความสะอาดช าระ

ลา้งรา่งกายของ

พนกังาน

159



ระบบควบคมุ

มลพษิทางอากาศ

160



161



162



163



เร ือ่ง มาตรฐาน

ค ว บ คุ ม ก า ร

ปล่อยทิง้

อากาศเสียจาก

เตาเผามูลฝอย

ตดิเชือ้

ล ง ว ั น ที่ 1 5

ธนัวาคม 2546

ประกำศกระทรวง

ทรพัยำกรธรรมชำตแิละ

สิง่แวดลอ้ม

164



บงัคบั
เตาเผามูล

ฝอยตดิเชือ้

เกา่
เตาเผามูล

ฝอยตดิเชือ้

ใหม่นับตัง้แตว่นัถดัจำกวนัประกำศในรำช

กจิจำนุเบกษำ เป็นตน้ไปเลม่ ๑๒0ตอนพเิศษ๑๔๗ ง รำชกจิจำ

นุเบกษำ๒๕ ธนัวำคม๒๕๔๖ 165



สาระส า

คญั

166

ก าหนดคา่มาตรฐาน

ควบคมุการปล่อยทิง้

อากาศเสยีจากเตาเผา

มูลฝอยตดิเชือ้

ดงัตอ่ไปนี้



167



Hospital Waste Management

การบ าบดั/ก าจดัมูล

ฝอยตดิเชือ้ดว้ยไอน ้า

168



ทบทวนหวัขอ้
• กำรคดัแยก

•     กำรเก็บรวบรวม

• กำรบ ำบดั/กำรก ำจดั
เผำในเตำเผำ

ท ำลำยเชือ้ดว้ยไอน ำ้

ท ำลำยเชือ้ดว้ยควำมรอ้น

วธิอีืน่ตำมทีก่ระทรวงสำธำรณสขุ

ก ำหนด
169



การแยกทิง้ขยะมูลฝอยตดิเชือ้

ณแหล่งก าเนิด
กจิกรรมการให-้รบับรกิาร

รกัษาพยาบาล(จุดก าเนิด/แยกทิง้

ขยะมูลฝอย)

ขยะมูล

ฝอย

ทัว่ไป

ขยะมูล

ฝอยตดิ

เชือ้

ขยะมูล

ฝอย

ทีข่าย

ไม่ได ้

ขยะมูล

ฝอยที่

ขายได้

หรอืขยะ

รไีซเคลิ

-ขยะมูลฝอย

ตดิเชือ้

ประเภทวสัดุ

ของมคีม

-ขยะมูลฝอย

ตดิเชือ้อืน่ ซ ึง่

มใิชป่ระเภท

วสัดุของมคีม

-ทิง้ให ้

อปท. 

(เทศบำล

หรอื

อบต.)

- เศษ

กระดำ

ษ

- เศษ

แกว้- เศษ

โลหะ- เศษ

พลำสติ

การท าลายเชือ้ดว้ยวธิใีชไ้อ

น ้า
(Autoclaving or Steam sterilization) ขยะมูล

ฝอยที่

ผา่นการ

ท าลาย

เชือ้ดว้ย

วธิใีชไ้อ

น ้า

การท าให้

ปราศจาก

เชือ้

เป็นสิง่

ส าคญั ใน

170



171

การคดัแยก

ขยะมูลฝอย

ตดิเชือ้ณจดุ

ปฏบิตังิาน



172
ซาก/

ชิน้สว่น

วสัดุ

สมัผสั

แบบกล่อง :ส าหรบัของมคีม
กล่อง :

เกบ็แยก

เข็ม



173
การแยกมูลฝอยตดิเชือ้บรรจุ

ลงภาชนะ(ถงุแดง)



174การเคลือ่นยา้ย

ภายในโรงพยาบาล



175หอ้งพกัขยะมูลฝอยรวม

ในโรงพยาบาล



การบ าบดั/ก าจดัมูล

ฝอยตดิเชือ้ดว้ยไอน ้า
(Autoclaves)

ขัน้ตอนการท างาน
• มูลฝอยถูกบรรจไุวใ้นหอ้งก าจดัที่

โครงสรา้งเป็นโลหะทนความรอ้นและ

ความดนั

• ไอน ้ารอ้นเกดิขึน้จากอณุหภูมทิี่

เพิม่ขึน้ เขา้ไปแทนทีอ่ากาศภายใน

หอ้งก าจดั และแทรกผ่านเขา้ในมูล

ฝอยเพือ่ท าลายเชือ้

เทคโนโลยทีีใ่ช ้
ความรอ้นระดบัต า่
(Low-heat thermal 
process)

176



ความสมัพนัธ ์

ระหวา่งอณุหภูมิ

และความดนัอณุหภูมิ C

ความดนั (PSIG)

121 15

126 20

132 27

134 30
177



รูปแบบและเทคโนโลยรีะบบ

ท าลายเชือ้ดว้ยไอน ้า

178

• ใชไ้อน ำ้ทีม่คีวำม
รอ้นสงูพ่นผ่ำน
พืน้ผวิของมูลฝอย
ตดิเชือ้และท ำให ้
เช ือ้โรคทีป่นเป้ือน
ในมูลฝอยถกู
ท ำลำยไปมกั
กระท ำในหอ้งอบที่

มคีวำมดนัสงูกวำ่
บรรยำกำศ



การบ าบดั/ก าจดัมูลฝอย

ตดิเชือ้ดว้ยไอน ้า
(Autoclaves)

179



180Autoclaveขนาดตา่งๆทีน่ ามาใช้

ท าลายเชือ้ในขยะมูลฝอยตดิเชือ้



วธิกีารตรวจสอบ

ประสทิธภิาพในการ

ท าลายเชือ้ดชันีทางชวีภาพ (การ
ใชด้ชันีทางเคมี
(chemical indicators):

การเปลีย่นสขีอง
กระดาษทดสอบ

 biological indicators):

การตรวจ สปอรข์อง
181



182

หลอดทดสอบ ( 

SPORE  TEST )  กอ่น

น่ึงมูลฝอยตดิเชือ้

ดว้ยเคร ือ่งน่ึงไอน ้า
(AUTOCLAVE)หลอดทดสอบ ( 

SPORE  TEST )  หลงั

น่ึงมูลฝอยตดิเชือ้

ดว้ยเคร ือ่งน่ึงไอน ้า

อปุกรณแ์ละสารเคมี (Equipment  and  

Reagents) ในการทดสอบ/ตรวจสอบอณุภูมิ

ความดนั   แบคทเีรยี



มูลฝอยทีเ่หมาะสมแก่

การท าลายเชือ้ดว้ยไอ

น ้า
วสัดทุีส่มัผสัหรอื
สงสยัวา่จะสมัผสักบั
เลอืดหรอืสารน ้าจาก
รา่งกาย

ของมคีมตา่งๆ

เชือ้ อาหารเลีย้งเชือ้
183



มูลฝอยทีไ่ม่

เหมาะสมในการก าจดั

ดว้ยไอน ้า
วสัดุ ซากหรอืชิน้สว่น
ของมนุษยแ์ละสตัว ์
ขนาดใหญ่ (เน่ืองจาก
ความหนาแน่นของมูล
ฝอยไปกดีขวางการ
แทรกผ่านของไอน ้า ) 184



ขอ้ดขีองเทคโนโลยี

แบบไอน ้า
 เป็นเทคโนโลยทีีไ่ม่
สลบัซบัซอ้น ไดร้บัการ
ยอมรบัและแพรห่ลาย

อณุหภูมแิละเวลาทีใ่ชใ้น
การท าลายเชือ้มคีวาม
ชดัเจน

มขีนาดหลากหลาย เลอืกใช้
185



ขอ้จ ากดัของ

เทคโนโลยแีบบไอ

น ้า
ลกัษณะมูลฝอยไม่
เปลีย่นแปลงมากนกั เวน้แตม่ี
การตดัย่อย

หากไม่มกีารอบแหง้ มูลฝอย
จะมนี ้าหนกัมากกวา่ทีน่ ามา
ก าจดั

มปัีญหาเร ือ่งกลิน่ หากไมม่ี
186



การใชง้านเครือ่งน่ึงท าลาย

เชือ้ในมูลฝอยตดิเชือ้
1. ผ่านการฝึกอบรม

และมคูีม่อืการใช้

งาน
2. สวมชดุป้องกนั

ภยัสว่นบุคคล3. เตรยีมสิง่ของใน

การน่ึง4.ขนสิง่ของเขา้ใน

เครือ่งน่ึง5. เดนิระบบเครือ่ง

น่ึง6.น าสิง่ของออก

จากเครือ่งน่ึงการบ ารุงรกัษา

ตรวจสอบ

และสอบเทยีบ
187



1881.ผา่นการ

ฝึกอบรมและมคูีม่อื



189

2.สวมชดุป้องกนั

ภยัสว่นบุคคล



190

3. เตรยีมสิง่ของ

ในการน่ึง



191

4. ขนสิง่ของ

เขา้ในเครือ่ง

น่ึง



192
5. เดนิ

ระบบ



1936. น าสิง่ของออก

จากเคร ือ่งน่ึง



194

ขยะมูล

ฝอยที่

ผา่น
Autoclave

แลว้ถูก

น าไป

ขาย



สวสัดี


