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 วิธีปฏิบัตงิาน 

โรงพยาบาล 
ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ 

 

เรื่อง  การบริหารจัดการขยะ 
รหัสเอกสาร  WI-IC-01.13 แกไขครั้งท่ี  01 
วันท่ีบังคับใช  1  ตุลาคม  2562 หนา 1  จาก  4 

 

ผูรับผิดชอบ  
(นางอภิษชฎา อัครกิตติศักดิ์) 
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

เลขานุการงานการปองกันและ 
ควบคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาล 

 

ผูตรวจสอบ  
(นางเพ็ญณัฏฐา  ตาปราบ) 

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ 
หัวหนากลุมงานการพยาบาล 

 

ผูอนุมัติ  
(นายสิทธิชัย  คุณะวัฒนกุล) 

นายแพทยชํานาญการ 
ประธานคณะกรรมการปองกันและ 
ควบคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาล 

 
1. วัตถุประสงค/เปาหมาย/จุดเนน  

1.1 เพ่ือกําหนดแนวทางในการจัดเก็บ และกําจัดขยะในโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ 
2. คําจํากัดความ 

2.1 ขยะท่ัวไป หมายถึง ขยะท่ีไมสามารถนํากลับมาใชไดอีก และไมปนเปอนสิ่งติดเชื้อ ขยะท่ีเกิดจาก 
หอพัก  โรงอาหาร  บริเวณสาธารณะและสํานักงานซ่ึงไมเก่ียวของกับบริการ การตรวจวินิจฉัย การรักษาพยาบาล  
การใหภูมิคุมกันโรค  และการศึกษาวิจัย 

2.2 ขยะ Recycle หมายถึง ขยะท่ีสามารถนํามาแปรรูปใชใหมหรือขายได 
2.3 ขยะติดเชื้อ หมายถึง ขยะทางการแพทยซ่ึงมีเหตุอันควรใหสงสัยวามีหรืออาจมีเชื้อโรคปะปน       

เปนขยะท่ีสัมผัสหรือสงสัยวาไดสัมผัสเลือด  สวนประกอบเลือด  และสารน้ําจากรางกายผูปวย 
2.4 ขยะเคมีอันตราย หมายถึง ขยะทางการแพทยท่ีมีพิษกอใหเกิดอันตรายกับมนุษย  และ 

สภาพแวดลอม ตองใชวิธีการทําลายแบบพิเศษ  ประกอบดวย  ขยะสารเคมี  และสารกัมมันตรังสีจํากัด 
3. ข้ันตอน/แนวทางปฏิบัติ 

3.1 การคัดแยกขยะในโรงพยาบาล มีวิธีปฏิบัติแบงเปน 4 ประเภทดังนี้ 
3.1.1 ขยะท่ัวไป 

ชนิดของขยะ วิธีการปฏิบัต ิ การกําจัด 
1. ขยะท่ัวไป (ไมปนเปอนสิ่งติดเชื้อ) -  เก็บใสถุงขยะสีดํา -  เทศบาลดําเนินการ 

 
3.1.2 ขยะ Recycle 

ชนิดของขยะ วิธีการปฏิบัต ิ การกําจัด 
1.  ขยะพลาสติก 
    -  หลอด Sterile NSS 
    -  ปลอกเข็ม disposable  
       ปลอก medicut 

-  เก็บใสถุงขยะสดีํา 
 

-  Recycle (เอกชน) 

2. กระดาษ -  แยกเฉพาะใสถุงพลาสติก  
   และใสในถุงขยะสีดํา 

-  Recycle (เอกชน) 

3. ขวดตางๆ 
    -  ขวดแกว ขวดน้ําเกลือ ขวดน้ํายา    
       (เชน chlorhexidine เปนตน) 

-  แยกเฉพาะใสถุงพลาสติกใส  
   และใสในถุงขยะสีดํา 
 

-  สงกลับงานเภสัชกรรมเพ่ือ 
   นําไป recycle 

4. แกวทุกชนิด ท่ีไมปนเปอนและ 
   ไมแตก 

-  เก็บใสกระปองหรือ 
   ถังพลาสติก 

-  Recycle (เอกชน) 

เอกสารนี้เปนสมบัติของโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรต ิ หามนําออกไปใชภายนอกหรือทําซํ้าโดยไมไดรับอนญุาต 
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3.1.3 ขยะติดเชื้อ  
ชนิดของขยะ วิธีการปฏิบัต ิ การกําจัด 

1. เข็ม ใบมีด ของมีคม กระบอก- 
    ฉีดยาท่ีมีเข็มชนิด disposable    
    เชน อินซูลิน เปนตน 

- เก็บใสกลองพลาสติกท่ี  
  ปองกันการท่ิมแดง 
- ท้ิงลงขยะติดเชื้อสีแดง 

- เผา (บริษัทเอกชน 
  ดําเนินการ) 

2. กระบอกฉีดยาพลาสติก (Syringe  
   disposable) ท่ีเจาะเลือด 
3. ชุดใหน้ําเกลือ  สายน้ําเกลือพรอม 
   กระเปาะท่ีปนเปอนเลือด/ 
   สารคัดหลั่ง 
4. ถุงเลือดพรอม set ใหเลือด 
5. วัสดุทางการแพทย เชน ผากอส 
    สําลี หรือเนื้อเยื่อ ชิ้นสวนอวัยวะ 
6. ถุงมือ Disposable กรณีเปอนเลือด  
    หรือสารคัดหลั่งมาก 
7. ขวดวัคซีนทุกชนิด 
8. แผนรองซับ/ผาอนามัย/ถุงยาง 
   อนามัยในหอผูปวย 

  

9. สายยางพรอมถุงทอท่ีออกจาก   
    ผูปวย 

- พนักงานสวมอุปกรณ 
  ปองกัน ไดแกถุงมือยางหนา     
  ผาปดปาก และจมูก  ผายาง 
  กันเปอน รองเทาบูท  
  กอนเท content (ปสสาวะ  
  สารเหลวตางๆ) ลงใน  
  Septic tank หรือชักโครก  
  ใหหมด ราดน้ําใหสะอาด 

 

   9.1 สาย Foley’s catheter  
        Cystostomy และ 
        Nephostomy พรอม Bag,    
        tube drain ตางๆ 

- ขวดบรรจุ content แชน้ํา  
  ผงซักฟอก ลางใหสะอาด  
  คว่ําใหแหงกอนนําไปใชตอ 
- ท้ิงสายพรอมถุงในขยะ 
  ติดเชื้อสีแดง 

 

   9.2 chest drain Et tube  
        Tracheostomy tube (ชนิด  
        Disposable), cut domn,  
        NG tube, สายSuction 

  

 
 
 
 

เอกสารนี้เปนสมบัติของโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรต ิ หามนําออกไปใชภายนอกหรือทําซํ้าโดยไมไดรับอนญุาต 
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3.1.4 ขยะเคมีอันตราย 
ชนิดของขยะ วิธีการปฏิบัต ิ การกําจัด 

1. ขยะจากเคมีบําบัด  ขยะจากยา
อันตราย  ไดแก ขวดยาเคมีบําบัด
พรอม Set  กระบอกฉีดยา
พลาสติก  ของสําหรับบรรจุยาและ
ถุงมือท่ีใชในการใหยาเคมีบําบัด 

-  ใสในถุงสมีวง (ใสปลอกเข็ม    
   คืนดวยเทคนิคท่ีถูกตองเพ่ือ 
   ปองกันอุบัติเหตุเข็มท่ิมตํา) 
 

-  เผา (บริษัทเอกชน 
   ดําเนินการ) 
 
 
 

2. ถานไฟฉาย  หลอดไฟ กระปอง 
สเปรย และขวดน้ํายาลางหองน้ํา 

- เก็บใสถุงสีแดงพรอมเขียน
ปาย ชี้บงวาเปนขยะ
อันตราย 

-  วิธีเฉพาะสําหรับขยะ 
   อันตราย (บริษัทเอกชน 
   ดําเนินการ) 3. ขวดยา ATB   

 
3.2 การเก็บขนยายขยะ 

3.2.1 พนักงานขนยายขยะ สวมอุปกรณปองกัน ไดแก ถุงมือยางหนา ผาปดปาก และจมูก   
ผายางกันเปอน  รองเทาบูทขณะปฏิบัติงาน 

3.2.2 พนักงานขนยายขยะในจุดท่ีมีภาชนะรองรับตั้งอยูตามท่ีกําหนด 
3.2.3 ตรวจสอบการรั่ว ซึม แตกของถุงขยะกอนขนยาย ถาพบใหใสถุงสีตามประเภทขยะนั้นๆ   

ซอนแลวมัดปากถุง 
3.2.4 ถาขยะติดเชื้อหรือขยะสารเคมีหลน ใหพนักงานใชคีมเหล็กหรือหยิบดวยมือท่ีสวมถุงมือยาง 

หนา เก็บขยะใสในถุงขยะติดเชื้อและทําความสะอาดพ้ืนโดยเช็ดคราบสกปรกออกใหมากท่ีสุดดวยกระดาษหรือผา 
ท้ิงกระดาษหรือผาในขยะติดเชื้อหรือขยะเคมีแลวทําความสะอาดดวยน้ําและผงซักฟอกเช็ดตามดวยผาสะอาด 

3.2.5 เวลาเก็บขนยายขยะ 
3.2.5.1 พนักงานขนยายขยะภายในโรงพยาบาล 

1) ขยะท่ัวไป/นําสงท่ีโรงพักขยะ  โดยคนงานเอกชนประจําหอผูปวยจากหอผูปวย 
ไปยังท่ีพักขยะของโรงพยาบาลทุกวัน เชา-บาย และเทศบาลนําไปกําจัดทุกวันเวลา 08.00 น. 

2) ขยะติดเชื้อ  โดยพนักงานเก็บขยะติดเชื้อของโรงพยาบาลทุจากหอผูปวยไปยังท่ี 
พักขยะติดเชื้อของโรงพยาบาลทุกวัน  เวลา 08.00 – 10.00 น. บริษัทนําไปกําจัดทุกวันจันทร พุธ ศุกร 

3.2.5.2 ขยะ Recycle เอกชนรับซ้ือทุกวัน 
3.3 การขนยาย ใหมัดปากถุงขยะดวยเชือกใหแนนเม่ือปริมาณขยะไมเกินสองในสามสวนของภาชนะ 

บรรจุ และตรวจสอบการรั่วซึมนําไปวางไวในภาชนะรองรับในบริเวณพักขยะรอการขนยายท่ีกําหนดไว 
3.3.1 ขยะท่ัวไป  ขยะติดเชื้อ (ไมมีคม)  ขยะอันตราย การขนยายใหจับถุงบริเวณท่ีมัด ใหจับถุง 

บริเวณท่ีมัดยกใหหางจากตัวพอควร ไมอุม ไมลากหรือโยนถุงขยะใสรถขนยายขยะ 
** ถุงขยะในหองน้ําผูปวย และเจาหนาท่ี ใชถุงสีแดง ** 

4. ตัวช้ีวัด 
- 

5. เอกสารอางอิง 
5.1 วนิดา วรเกริกกุลชัย และคณะ.  2546.  การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ กรุงเทพ : โรงพิมพสามเจริญ 

พาณิชย 
6. ภาคผนวก 

6.1 การแยกขยะในโรงพยาบาล (เอกสารแนบทาย 1) 

เอกสารนี้เปนสมบัติของโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรต ิ หามนําออกไปใชภายนอกหรือทําซํ้าโดยไมไดรับอนญุาต 
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ตารางท่ี 1 การแยกขยะในโรงพยาบาล 
ขยะมูลฝอยติดเชื้อ 

(ถุงแดงถังขยะใชชนิด 
เทาเหยียบเทานัน้) 

ขยะมูลฝอยทั่วไป 
(ถุงสีดํา) 

ขยะ Recycle 
(ถุงดํา) 

ขยะมูลฝอยอันตราย 
(ถุงสแีดง) 

1. วัสดุไมมีคม 
- สําลผีากอสที่เปอนสาร 
  คัดหลั่ง 
- ทอยางและถุงตางๆ ที ่
  ปนเปอนสารคัดหลั่ง  
  สายน้าํเกลือที่ ปนเปอน 
  เลือด ถุงมือชนิดที่ใช 
  คร้ังเดียว กระบอกฉีดยา 
  พลาสติกทีส่ัมผสัเลือด  
- แพมเพอรสปนเปอนเลือด  
  และสิ่งคัดหลั่งจากผูปวย 
  ผาอนามยัถุงยางอนามัยที ่
  เปนของผูปวย 
- สิ่งปนเปอนจากการตรวจ 
  ทางหองปฏิบัติการ 
- ชิ้นสวนรางกายเล็กๆ  
  เศษเยื่อบุตางๆ 
- เศษวัสดุตางๆที่เปอน 
  สิ่งคัดหลั่งจากผูปวย 
  (ของเหลวตางๆ ที่ออก 
  จากตัวผูปวยใหเททิ้งลง  
  SEPTIC TANK หรือโถ 
  สวมกอนที่จะทิง้ภาชนะ 
  ที่ใสลงถังขยะแดง) 
2. วัสดุมีคม (ทิ้งใสภาชนะ 
  กันทะลุกอนทิง้ลงถุง) 
- เข็มฉีดยา เข็มเจาะเลือด  
  ใบมีด 
- ปลายแหลมของสาย 
  น้ําเกลือ/เลือด 
- สไลดแกว แผนกระจกปด 
  สไลดหลอดแกวจากการ 
  ตรวจทางหองปฏิบตัิการ 
3. ซากชิ้นสวนของมนุษย  
   ชิ้นเนื้อและอวัยวะจากการ 
  ผาตัดหรือการตรวจชันสูตรศพ 

1. มูลฝอยจากหอผูปวย  
   และบานพักของ  
   บุคลากรในโรงพยาบาล 
-  มูลฝอยจากโรงครัว 
-  มูลฝอยที่เกิดจากการ 
   ใชชีวิตประจําวนั ทีไ่ม 
   ปนเปอนเลือดหรือ 
   สารคัดหลั่งจากผูปวย 
 
 

1. พลาสติกตางๆที่ใชแลว 
   ไมปนเปอน เชน ขวด 
   น้ําเกลือ พลาสติก  
2. กระดาษทุกชนิดที่   
   ไมปนเปอนสิ่งคัดหลัง่ 
   เชน กลองกระดาษ  
   กลองยา ถุงตางๆ 
   หนังสือพิมพ เอกสาร 
   เศษกระดาษ  สมุด 
   หนังสือ 
3. ขวดแกวทุกชนิดที ่
   ไมแตกและไมบรรจุยา 
   อันตราย หรือสาร 
   อันตราย เชน ขวด 
   น้ําเกลือแกว ขวดยา 

1. ขยะจากเคมีบําบัด 
เชนขวดยาเคมีพรอม 
set ผสมยา กระบอก
ฉีดยาเคมี สาย
น้ําเกลือเคมี ขวด
วัคซีนยาหมดอายุ 
หรือวัสดุอุปกรณที่
สัมผัสยาเคมี 

2. ขยะสารเคมี เชน
ถานไฟฉาย สารเคมี 
กระปองสเปรย    
ขวดน้ํายาลางหองน้ํา
ปรอทแตก แผนซีด ี

3. ขวดยา ATB 
 

 

เอกสารแนบทาย 1 

เอกสารนี้เปนสมบัติของโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรต ิ หามนําออกไปใชภายนอกหรือทําซํ้าโดยไมไดรับอนญุาต 

 


