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บทคัดย่อ
ขยะทางการแพทย์ เ ป็ น ขยะที่ เ กิ ด จากขั้ น ตอนในกระบวนการรั ก ษาพยาบาล
แหล่งที่มาของขยะมาจากคลินิกเฉพาะทางต่างๆ ซึ่งมีการใช้อุปกรณ์หลากหลายรูปแบบ ส่วนใหญ่
เป็นวัสดุประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้ง ทั้งนี้หากขาดระบบการจัดการที่ดีจะทาให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายและ
ทรัพยากรอย่างมากในการกาจัดของเสีย ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการลดขยะทางการแพทย์ด้วยแนวทาง
ของเทคโนโลยีสะอาด เพื่อประโยชน์ในการจัดการปัญหาเชิงรุก โดยทาการศึกษาวิจัยเชิงทดลอง
แบบแผนกลุ่มเดียวทดสอบหลัง เก็บข้อมูลจากคลินิกเฉพาะทางที่มีการกาหนดกลุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจงในโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต โดยมีปัจจัยที่ศึกษาคือนโยบาย ความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมของ
คน กระบวนการคัดเลือกผลิตภัณฑ์และระบบการจัดการขยะ ผลการศึกษาพบว่า ร้อยละ 30 ของ
ขยะทั้งหมดเป็นขยะทางการแพทย์ ซึ่งมีแหล่งกาเนิดหลักมาจากห้องผ่าตัด โดย 5 ลาดับแรกที่พบ
มากคือ น้าเลือด ฟองน้าซับเลือด หลอดใส่เลื อด สาลีและผ้าก๊อซ โรงพยาบาลมีระบบการจัดการ
ขยะและระบบสนั บ สนุ น ที่ มี ม าตรฐาน มี น โยบายด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มที่ ชั ด เจน มี ก ารแต่ ง ตั้ ง ที ม
คณะกรรมการติดตามประเมินผลทุก เดือน มีก ารสื่อสารฝึกอบรมตั้งแต่ปฐมนิเทศและระหว่าง
ปฏิบัติงาน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้ในระดับสูง มี ทัศนคติในระดับสูง มีพฤติกรรมเชิงบวก
ต่ อ การคั ด แยกขยะอย่ า งถู ก ต้ อ งในระดั บ สู ง ทั้ ง นี้ ไ ด้ มี ก ารทดลองปรั บ เปลี่ ย นผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ น
กระบวนการท าแผล การผ่ า ตั ด การเจาะเลื อ ด การจั ด ยา ได้ ห ลี ก เลี่ ย งการใช้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ น
กระบวนการรายงานผลเอกซเรย์ มีการนาอุปกรณ์มาใช้ซ้าในการทาฟัน การดูดเสมหะ ตลอดจน
สามารถรีไซเคิลขยะกลุ่มกระดาษและพลาสติกได้มากขึ้น หลังการพัฒนาพบว่าสามารถลดปริมาณ
ขยะทางการแพทย์ลงได้ร้อยละ 6 ลดค่าใช้จ่ายได้เดือนละประมาณ 30,000 บาท โดยมีค่าระดับ
ความพึงพอใจหลังการปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์และกระบวนการปฏิบัติงานอยู่ที่ร้อยละ 82
ค าส าคั ญ :ขยะทางการแพทย์ เทคโนโลยี ส ะอาด เวชภั ณ ฑ์ ท างการแพทย์ และกระบวนการ
รักษาพยาบาล
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ABSTRACT
Medical wastes are all unwanted materials from the health care processes which are
generated from different specialized clinics. Several types of medical supplies or equipments are
utilized in health care facilities, which are originally designed for single use. Large amount of
medical wastes may cause a high expense of mostly disposal wastes if there lack is no good
management system. This researcher aimed to study the reduction of medical wastes by using
cleaner technology concept for the potential proactive management of the problem. Experimental
research was employed by using the post-test with only control group design. Data was collected
from specified samples in the specialized clinics of the Bangkok Hospital Phuket. The study
factors are policy, knowledge, attitude, human behavior, the process of product selection and
general waste management system.Previous studies indicate that 30% of garbage are wastes from
health care processes, the main source of which is from the operating room, composing of
bloody liquids, blood containers, blood soaked sponges, cotton balls and gauze. The hospital
has a standardized waste disposal management and support, together with approved policies
about the environment that are clear and precise. An Environment Committee has been
appointed that monitor and evaluate outcomes every month. There is adequate exchange of
information, orientation and training between cross functional team. Most of the Lead Groups
have knowledge to a high degree with excellent positive attitudes and good intentions in
classifying wastes to a high degree. As a result, there had been implemented trials in changing
and improving some processes, like changing of dressings, operative procedures, blood sampling,
preparation of medications, that try to defer using products that are not friendly to the
environment. In some procedures, as for example in radiologic reporting, re-use of some
instruments in dental procedures, suctioning of secretions, recycling innovations had been
practiced to increase recycling processes that include paper and plastic.After improvements, it
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was seen that the project was able to decrease medical wastes to about 6%, decreasing expense to
about 30,000 baht per month, and increasing Customer Satisfaction Index after changing
products and processes to 82%.
Keywords: Medical Waste, Clean Technology Concept, Medical Supply, and Care Process
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมสำคัญและที่มำของกำรวิจัย
ปัญหาขยะมูลฝอยเป็นปัญหาทางสิ่งแวดล้อมที่สาคัญอีกปัญหาหนึ่งในปัจจุบัน ซึ่ง
พบได้ทั้ ง ในประเทศที่ พั ฒนาแล้ วและประเทศที่ก าลังพั ฒนา ขยะมูล ฝอยก่ อให้เกิ ดผลกระทบ
มากมาย ทั้งต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์หลายประการ เช่น เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของ
แมลงและพาหะของโรคต่า งๆ ก่ อให้ เกิ ดมลพิ ษ ต่อสิ่ งแวดล้อม ทั้ง ทางน้า ทางดิ น ทางอากาศ
นอกจากนี้ การจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ จาเป็นต้องใช้งบประมาณจานวนมาก ทาให้
ส่ ง ผลกระทบต่ อ ภาวะเศรษฐกิ จ ของประเทศ จากรายงานสถานการณ์ ก ารเกิ ด ขยะมู ล ฝอย
ระดับประเทศ ในปี พ.ศ. 2556 พบปัญหามลพิษด้านขยะมูลฝอยวิกฤตมากกว่าปัญหามลพิษอื่นๆ
โดยมีปริมาณขยะมูลฝอยทั่วประเทศต่อปีมากกว่า 26 ล้านตัน เป็นขยะมูลฝอยติดเชื้อ 50,481 ตัน
อัตราการเกิดขยะเท่ากับ 1.15 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน ซึ่งสูงขึ้นกว่าปี พ.ศ. 2551 ซึ่งมีปริมาณรวมต่อปี
16 ล้านตัน เป็นขยะมูลฝอยติดเชื้อ 37,000 ตัน อัตราการเกิดขยะเท่ากับ 0.3 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน
และในอนาคตคาดว่าปริมาณขยะมูลฝอยยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอีก (กรมควบคุมมลพิษ, 2557)
ในจังหวัดท่องเที่ยวอย่างเช่นจังหวัดภูเก็ตเผชิญกับปัญหาการเพิ่มของปริมาณขยะ
มูลฝอย ในอัตราเฉลี่ยมากกว่า 7% ต่อปี โดยอัตราการเกิดขยะมูลฝอยจาก 334 ตันต่อวัน ในปี พ.ศ.
2546 เพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า 550 ตันต่อวัน ในปี พ.ศ. 2551 และเพิ่มขึ้นเป็น 657 ตันต่อวัน ในปี พ.ศ.
2556 ยังมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตามการเจริญเติบโตของเมือง ทาให้อัตราการผลิตขยะ
มูลฝอยมีอัตราสูงถึง 1.23 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กรมควบคุมมลพิษได้กาหนดไว้ที่
1 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน (กรมควบคุมมลพิษ, 2557) ในปัจจุบันพบว่าแหล่งกาเนิดขยะขนาดใหญ่
ได้แก่ ตลาดสด โรงแรม ห้างร้าน ห้างสรรพสินค้า และโรงพยาบาล (จิตติพงศ์ สังข์ทอง, 2553)
การจั ด การขยะมู ล ฝอยในโรงพยาบาล ส่ ว นใหญ่ มี ก ารคั ด แยกขยะออกเป็ น
4 ประเภท ได้แก่ขยะทั่วไป ขยะติดเชื้อ ขยะพิษและขยะรีไซเคิล ทั้งนี้พบว่า ขยะส่วนใหญ่ 70% เป็น
กลุ่ ม ขยะติ ดเชื้ อ ซึ่ง เกี่ ย วข้ องทางตรงกั บกระบวนการรัก ษาพยาบาล โดยเฉพาะในห้ องผ่า ตั ด
พบขยะทางการแพทย์ จานวนมาก มีการใช้วัสดุหรือเวชภัณฑ์ที่ใช้ ครั้งเดียวแล้วทิ้ง (Disposable)
เช่น หมวกผ้าคลุม เสื้อกาวน์ ชามรูปไต ถุงมือ ฟองน้าซับเลือดต่างๆ บางครั้งพบว่า วัสดุดังกล่าว
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ไม่ได้มีการปนเปื้อนสารคัดหลั่ง แต่กลับถูกเก็บรวบรวมเป็นขยะติดเชื้อ ซึ่งมีขั้นตอนการจัดการที่
ยากและใช้งบประมาณค่อนข้างสูง (จิราภรณ์ กรอาทิตย์ , 2539) ดังนั้น จึงควรมีแนวทางในการ
ป้องกันการเกิดขยะติดเชื้อดังกล่าว เพื่อลดปริมาณและหรือความเป็นพิษ เทคโนโลยีสะอาดอาจเป็น
แนวทางหนึ่ง ในการจัดการขยะทางการแพทย์ ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบหรือความเสี่ย งทางด้าน
มลพิษที่เกิดจากผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิตหรือการบริการให้เหลือน้อยที่สุด โดยการลดมลพิษที่
แหล่ง ก าเนิดให้เหลือน้อยที่ สุดเท่ าที่จะทาได้และหากมีของเสีย เกิดขึ้นต้องพยายามนาของเสีย
กลับมาใช้ซ้า จึงนับได้ว่าเป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยรักษาสภาพแวดล้อมและลดค่าใช้จ่ายในการจัดการ
ไปพร้อม ๆ กันด้วย
การศึกษานี้อาศัยหลักการของเทคโนโลยีสะอาดนามาประยุกต์ใช้เพื่อการจัดการ
มลพิษที่แหล่งกาเนิด โดยเฉพาะของเสียประเภทขยะทางการแพทย์ในรูปแบบต่าง ๆ ที่เกิดจาก
ขั้ น ตอนหรื อ กระบวนการรั ก ษาพยาบาลในคลิ นิ ก เฉพาะทางและหน่ ว ยงานต่ า ง ๆ ภายใน
โรงพยาบาล ซึ่งผลที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้ จะสามารถนาไปใช้เพื่อเป็นแนวทางในการลดของ
เสียประเภทขยะทางการแพทย์จากโรงพยาบาลหรือสถานที่ให้บริการทางสาธารณสุขต่อไป
1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1 เพื่ อศึ กษาแนวทางที่ มีประสิทธิภาพในการลดขยะทางการแพทย์ ที่แหล่งก าเนิดใน
โรงพยาบาลโดยใช้แนวทางของเทคโนโลยีสะอาด
1.2.2 เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการลดขยะทางการแพทย์ โดยวิธีเทคโนโลยีสะอาด
1.2.3 เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของการลดขยะทางการแพทย์ โดยวิธีเทคโนโลยีสะอาด
1.3 ขอบเขตของกำรวิจัย
1.3.1 การวิจัยนี้ศึกษาในโรงพยาบาลเอกชนขนาด 200 เตียง คือ โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
1.3.2 ศึกษาการจัดการขยะทางการแพทย์ที่เกิดขึ้นในคลินิกเฉพาะทางของโรงพยาบาลกรุงเทพ
ภูเก็ต
1.3.3 ศึกษาโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาด ได้แก่ การลดมลพิษที่แหล่งกาเนิดให้เหลือ
น้อยที่สุดและนาของเสียกลับมาใช้ซ้า

3
1.4 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
1.4.1ได้แนวทางปฏิบัตทิ ี่เหมาะสมในการลดขยะทางการแพทย์ในโรงพยาบาล
1.4.2 สามารถลดค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะทางการแพทย์
1.4.3 สามารถลดต้นทุนในการให้บริการทางการแพทย์
1.4.4 สามารถนาผลจากการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในโรงพยาบาลอื่นๆได้
1.5 นิยำมศัพท์เฉพำะ
1.5.1 ขยะทางการแพทย์ (Medical waste) หมายถึง มูลฝอยที่มีเชื้อโรคปะปนอยู่ในปริมาณหรือ
มีความเข้มข้นระดับหนึ่ง ซึ่งถ้ามีการสัมผัสหรือใกล้ชิดกับมูลฝอยนั้นแล้วสามารถทาให้เกิดโรคได้
รวมถึงมูลฝอยที่เกิดขึ้นในกระบวนการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์และการรักษาพยาบาล การให้
ภูมิคุ้มกันโรคและการตรวจชันสูตรศพหรือซากสัตว์
1.5.2 เทคโนโลยีสะอาด (Cleaner Technology) คือ กลยุทธ์ วิธีการหรือการจัดการอย่างใดอย่าง
หนึ่งที่กระทาอย่างต่อเนื่อง ในการช่วยลดผลกระทบหรือความเสี่ย งทางด้านมลพิษที่เกิดขึ้นมาจาก
ผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิตหรือการบริการให้เหลือน้อยที่สุดเพื่อสร้างความปลอดภัยและสุขภาวะ
ให้แก่มวลมนุษย์และสิ่งแวดล้อม
1.5.3 เวชภั ณ ฑ์ ท างการแพทย์ (Medical Supplies) หมายถึ ง วั ส ดุ ก ารแพทย์ ทั่ ว ไป วั ส ดุ
วิทยาศาสตร์ วัสดุทันตกรรม วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ วัสดุเอกซเรย์ วัสดุเภสัชกรรม ชันสูตร
เภสัชเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในการบาบัดรักษาผู้ป่วย ตัวอย่างรายการ ได้แก่ ผ้าก๊อซ สาลี เข็มฉีดยา กระบอก
ฉีดยา ไหมเย็บแผล เฝือก ถุงมือ ฟิล์มเอกซเรย์
1.5.4 ผ้าก๊อซ (Gauze) หมายถึง ผ้าบาง โปร่ง ที่ใช้ปิดแผลหรือพันแผล

4

บทที่ 2
การตรวจเอกสาร
2.1 ความหมาย ประเภทและแหล่งกาเนิดของขยะมูลฝอย
ความหมายของมู ล ฝอยตามพระราชบัญ ญั ติ รั ก ษาความสะอาดและความเป็ น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 คาว่าขยะ มูลฝอยหรือขยะมูลฝอย หมายความว่า เศษ
กระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใส่อาหารเถ้ามูลสัตว์ หรือ ซากสัตว์
รวมตลอดถึง สิ่งอื่นใดที่ เก็ บกวาดจากถนนตลาดที่เลี้ยงสัตว์ หรือที่อื่น มีความหมายครอบคลุม
กว้างขวางรวมถึงของเสียหรือวัสดุเหลือใช้ที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์หรือกระบวนการผลิตทาง
เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม เช่น มูลฝอยในชุมชน (Municipal solid wastes) มูลฝอยหรือของเสีย
จากโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial wastes) มูลฝอยติดเชื้อ (Medical or Infectious wastes) จาก
โรงพยาบาล (กรมควบคุมมลพิษ, 2550)
2.1.1 ประเภทของขยะมูลฝอย
2.1.1.1 จาแนกตามพิษภัยที่เกิดขึ้นกับมนุษย์และสิ่งแวดล้อม มี 2 ประเภท
1) ขยะทั่วไป (General waste) หมายถึง ขยะมูลฝอยที่มีอันตรายน้อย ได้แก่
ใบไม้ เศษอาหาร เศษผ้า เศษกระดาษ พลาสติก
2) ขยะอันตราย (Hazardous waste) หมายถึง ขยะที่มีภัยต่อคนและสิ่งแวดล้อม
ซึ่งมีสารพิษติดไฟหรือระเบิดง่าย ปนเปื้อนเชื้อโรค เช่น กระป๋องสเปรย์ ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ หรือ
อาจเป็นพวกสาลีและผ้าพันแผลจากสถานพยาบาลที่มีเชื้อโรค
2.1.1.2 จาแนกตามลักษณะของขยะ มี 2 ประเภท คือ
1) ขยะเปียกหรือขยะสด (Garbage) มีความชื้นปนอยู่มากกว่าร้อยละ 50 จึงติด
ไฟได้ยากส่วนใหญ่ ได้แก่ เศษอาหาร เศษเนื้อ เศษผัก และเศษผลไม้จากบ้านเรือน ร้านจาหน่าย
อาหารและตลาด รวมทั้งซากพืชและสัตว์ที่ยังไม่เน่าเปื่อย ขยะประเภทนี้จะทาให้เกิดกลิ่ นเน่าเหม็น
เนื่องจากแบคทีเรียย่อยสลายอินทรีย์ สาร นอกจากนี้ ยังเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคโดยติดไปกับแมลง
หนูและสัตว์อื่น ๆ ที่มาตอมหรือกินเป็นอาหาร
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2) ขยะแห้ง (Rubbish) คือ สิ่งเหลือใช้ที่มีความชื้นเหลืออยู่น้อยจึงไม่ก่อให้เกิด
กลิ่นเหม็น จาแนกได้ 2 ชนิด คือ ขยะที่เป็นเชื้อเพลิง เป็นพวกที่ติดไฟได้ เช่น เศษผ้า เศษกระดาษ
หญ้า ใบไม้ กิ่งไม้แห้งและขยะที่ไม่เป็นเชื้อเพลิง ได้แก่ เศษโลหะ เศษแก้ว และเศษก้อนอิฐ
2.1.1.3 จาแนกตามลักษณะของขยะในโรงพยาบาล มี 4 ประเภท คือ
1) มูลฝอยทั่วไป (General waste) หมายถึง สิ่งของที่ถูกทิ้งหรือไม่ต้องการนา
กลั บ มาใช้ ใ หม่ โดยอาจมี ห รื อ ไม่ มี ข องเหลวปะปน เป็ น มู ล ฝอยที่ เ กิ ด จากการใช้ ง านใน
ชีวิตประจาวัน ซึ่งไม่ต้องการการจัดการเป็นพิเศษ
2) มูลฝอยทางการแพทย์หรือมูลฝอยติดเชื้อ (Medical waste or infectious
waste) หมายถึง มูลฝอยที่มีเชื้อโรคปะปนอยู่ในปริ มาณหรือมีความเข้มข้นระดับหนึ่ง ซึ่งถ้ามีการ
สั ม ผั ส หรื อ ใกล้ ชิ ด กั บ มู ล ฝอยนั้ น แล้ ว สามารถท าให้ เ กิ ด โรคได้ รวมถึ ง มู ล ฝอยที่ เ กิ ด ขึ้ น ใน
กระบวนการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์และการรักษาพยาบาล การให้ภูมิคุ้มกันโรคและการตรวจ
ชันสูตรศพหรือซากสัตว์
3) มูลฝอยอันตราย (Hazardous waste) หมายถึง สิ่งที่ถูกทิ้งหรือไม่ต้องการซึ่ง
ก่ อ ให้ เ กิ ด อั น ตรายหรื อ มี แ นวโน้ ม ที่ จ ะก่ อ ให้ เ กิ ด อั น ตราย ต่ อ สุ ข ภาพอนามั ย ของมนุ ษ ย์ หรื อ
สิ่ง มี ชี วิ ต อื่ น ได้แ ก่ สารเคมี อั นตราย หมึ ก สี ถ่ านไฟฉาย หลอดไฟ กระป๋ อ งสเปรย์ วั ต ถุ มี พิ ษ
กระป๋องยาฆ่าแมลง กระป๋องสี ขวดยาหมดอายุ เป็นต้น
4) มูลฝอยรีไซเคิล (Recycle waste) หมายถึง สิ่งของที่ถูกทิ้งหรือไม่ต้องการ
แล้ ว แต่ ยั ง คงสามารถน ากลั บ มาใช้ ประโยชน์ ไ ด้ อี ก เช่ น ขวดแก้ ว ขวดพลาสติ ก ลั ง กระดาษ
ถุงพลาสติกที่ใช้แล้ว แต่ยังสะอาดและมีสภาพดี เป็นต้น
2.1.2 แหล่งกาเนิดขยะมูลฝอย
2.1.2.1 ของเสียจากอุตสาหกรรม
ของเสียอันตรายทั่วประเทศไทย 73 % มาจากระบบอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่ยัง
ไม่มีการจัดการที่เหมาะสมโดยทิ้งกระจายอยู่ตามสิ่งแวดล้อมและทิ้งร่วมกับมูลฝอย รัฐบาลได้ก่อตั้ง
ศูนย์กาจัดกากอุตสาหกรรมขึ้นแห่งแรกที่แขวงแสมดา เขตบางขุนเทียน เริ่มเปิ ดบริการตั้งแต่ พ.ศ.
2531 ซึ่งสามารถกาจัดของเสียได้บางส่วนเท่านั้น
2.1.2.2 ของเสียจากโรงพยาบาลและสถานที่ศึกษาวิจัย
ของเสีย จากโรงพยาบาลเป็ นของเสี ย อัน ตรายอย่ างยิ่ ง เช่ น ขยะติ ดเชื้ อ จาก
ขั้นตอนในการรักษาพยาบาล เศษอวัยวะและชิ้นเนื้อต่าง ๆ จากตัวผู้ป่วย รวมทั้งของเสียที่ปนเปื้อน
สารเคมี
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สารกัมมันตรังสี ได้ทิ้ง ลงสู่สิ่งแวดล้อมโดยปะปนมากับขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ เป็นการเพิ่ม
ความเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชื้อโรคและสารอันตราย
2.1.2.3 ของเสียจากภาคเกษตรกรรม
ของเสียที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ เช่น ยาฆ่าแมลง ปุ๋ย มูลสัตว์
น้าทิ้งจากการทาปศุสัตว์ เป็นต้น
2.1.2.4 ของเสียจากบ้านเรือนแหล่งชุมชน
ของเสียที่ใช้ในชีวิตประจาวันตามบ้านเรือนต่างๆ เช่น หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย
แบตเตอรี่ แก้ว เศษอาหาร พลาสติก โลหะ เป็นต้น
2.1.2.5 ของเสียจากสถานประกอบการต่าง ๆ
ของเสียที่เกิดจากแหล่งจ้างงาน องค์กรต่าง ๆ เช่น ตลาดสด สถานบันเทิง เป็น
ต้น
2.1.3 สาเหตุที่ทาให้เกิดปัญหาขยะมูลฝอย
2.1.3.1 ความมักง่ายและขาดความสานึก
เป็นสาเหตุที่พบได้บ่อยมาก ซึ่งจะเห็นได้จากการทิ้งขยะลงตามพื้น หรือแหล่ง
น้า โดยไม่ทิ้งลงในถังรองรับที่จัดไว้ให้ และโรงงานอุตสาหกรรมบางแห่ งลักลอบนาสิ่งปฏิกูลไป
ทิ้งตามที่ว่างเปล่า
2.1.3.2 การผลิตหรือใช้สิ่งของมากเกินความจาเป็น
การผลิตสินค้าในลักษณะที่มีกระดาษหรือพลาสติกหุ้มหลายชั้นและการซื้อ
สินค้าโดยห่อแยกหรือใส่ถุงพลาสติกหลายถุง ทาให้มีขยะในปริมาณมาก
2.1.3.3 การจัดเก็บและทาลายขยะอย่างไม่มีประสิทธิภาพ
มีขยะตกค้างและกองหมักหมมส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วบริเวณจนก่อ ให้เกิดปัญหา
มลพิษกับสิ่งแวดล้อม
2.1.4 ผลกระทบที่เกิดจากขยะ
2.1.4.1 ผลกระทบทางด้านสุขภาพอนามัย
1) ขยะที่ตกค้างเป็นแหล่งอาหารและเพาะพันธุ์สัตว์รวมไปถึงแมลงนาโรค เช่น
แมลงวัน แมลงสาบ
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2) กลิ่นเหม็นที่มาจากขยะส่งผลกระทบทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ โดยทาให้
เกิดการระคายเคืองต่อทางเดินหายใจก่อให้เกิดความราคาญกับผู้คนที่เดินทางผ่านไปมา รวมทั้ง
ทาลายสุขภาพจิตของคนที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง
3) เป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคโดยเฉพาะขยะติดเชื้อจากสถานพยาบาล โรงพยาบาล
และขยะเปียกที่มีแบคทีเรียทาหน้าที่ย่อยสลาย เชื้อโรคที่ปนเปื้อนอยู่ในขยะจะแพร่กระจายไปกับน้า
แมลง หนูและสุนัขที่มาตอมหรือคุ้ยเขี่ย เช่น เชื้อที่ทาให้เกิดโรคอหิวาต์ ไทฟอยด์ และโรคบิด เป็น
ต้น
2.1.4.2 ผลกระทบต่อระบบสิ่งแวดล้อม
1) มลพิษทางน้า ขยะที่ถูกทิ้งลงสู่แหล่งน้าลาคลอง ทาให้เกิดการปนเปื้อนของ
น้าที่ใช้เพื่อการอุปโภคและบริโภคกีดขวางการสัญจรทางเรือ ขยะที่ย่อยสลายไม่ทันทาให้เกิดการ
เน่าเสีย และเกิดกลิ่นเหม็น คราบน้ามันทาให้ปริมาณออกซิเจนในน้าลดลง สารเคมีที่ปล่อยลงสู่
แหล่งน้าเป็นอันตรายต่อสัตว์และพืชน้าโดยตรงรวมทั้งเกิดการสะสมสารพิษในมนุษย์ได้ หากมีการ
บริโภคสัตว์และพืชน้าเหล่านั้น
2) มลพิษทางอากาศ ขยะอินทรีย์สารที่ย่อยสลายได้เป็นแหล่งอาหารที่ดีของ
แมลง สัตว์นาโรค และจุลินทรีย์ ทาให้เกิดการย่อยสลายหรือเกิ ดการกิ นขยะเหล่านั้น ผลที่เกิ ด
ตามมา คือ ก๊าซต่างๆ เช่น ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์หรือก๊าซไข่เน่า ซึ่งก่อให้เกิดกลิ่นเหม็น นอกจากนี้
ยั ง เป็ น ตั ว การส าคั ญ ที่ ท าให้ เ กิ ด ภาวะโลกร้ อ นจากการย่ อ ยสลายแล้ ว เกิ ด เป็ น ก๊ า ซมี เ ทน และ
คาร์บอนไดออกไซด์
3) มลพิ ษ ทางดิ น เกิ ดจากการกองขยะบนพื้ น ดิน โดยไม่มี ก ารจั ด การให้
เหมาะสม ทาให้เกิดการชะล้างสารพิษสารเคมีจากขยะ มีการสะสมในดินส่งผลให้ดินเสื่อมคุณภาพ
และมีการสะสมของสารพิษในพืชผลทางการเกษตร และน้าที่ชะขยะที่ไหลลงสู่แหล่งน้าก่อให้เกิด
มลพิษทางน้าตามมา
2.1.4.3 ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
1) สถานที่ทิ้งขยะ กองขยะที่เพิ่มสูงขึ้นและกาจัดได้ไม่ทันกลายเป็นขยะตกค้าง
ที่ต้องหาที่ทิ้งขยะมารองรับทาให้เกิดปัญหาเรื่องของสถานที่ทิ้งขยะที่หาได้ยากและมักจะถูก การ
ต่อต้านจากชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณข้างเคียง
2) งบประมาณในการจัดเก็บและกาจัดที่ดินขนาดใหญ่ที่จะใช้ในการเก็บและ
ก าจั ด ขยะใกล้ แ หล่ ง ชุ ม ชนมั ก จะมี ร าคาสู ง ส าหรั บ ที่ ดิ น ที่ ห่ า งไกลชุ ม ชนออกไปจะต้ อ งเสี ย
งบประมาณค่าขนส่งและแรงงาน ทาให้เกิดปัญหาในเรื่องของการแสวงหาผลประโยชน์จากขยะ ทา
ให้เกิดความไม่โปร่งใสในการจัดซื้อที่ดิน
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3) การกาจัดขยะที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูง คือการเผาขยะซึ่งต้องใช้
งบประมาณมหาศาลในการก่อสร้างเตาเผาขยะ ต้องจ้างนักวิชาการมาควบคุมระบบงานและมัก
ได้รับการต่อต้านจากชาวบ้าน (กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, 2549)
2.2 ขยะมูลฝอยทางการแพทย์หรือขยะติดเชื้อ
ปัจจุบันปัญหาเกี่ยวกับ ขยะมูลฝอยติดเชื้อมีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้น เป็น
ลาดับ หากไม่ได้รับการจัดการที่เหมาะสม ทั้งนี้เนื่องจากแหล่งกาเนิด ขยะมูลฝอยติดเชื้อมีการเพิ่ม
จานวนและกระจายไปอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศ โดยเฉพาะตามเมืองใหญ่ ๆ ระบบการจัดการ
ขยะมูลฝอยติดเชื้อที่ผ่านมายังดาเนินการได้ไม่ครอบคลุมและมีมาตรฐานมากนัก มีขยะมูลฝอยติด
เชื้อจานวนไม่น้อยถูกทิ้งปะปนกับมูลฝอยทั่วไป แล้วนาไปฝังกลบหรือกองเผากลางแจ้งบริเวณ
พื้นที่ที่จัดไว้ ซึ่งเป็นวิธีการที่ไม่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลและมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดอันตรายต่อ
สุขภาพอนามัยของเจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไป ดังนั้นจึงมีความจาเป็นจะต้องมีมาตรการและ
กลไกที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันตนเองและผู้อื่นไม่ให้ได้รับอันตรายจากมูลฝอยติดเชื้อ
ขยะมูลฝอยติดเชื้อ ความหมายตามคานิยามตามกฎหมายกระทรวงว่าด้วยการกาจัด
มูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 หมายความว่า มูลฝอยที่มีเชื้อโรคปะปนอยู่ ในปริมาณหรือมีความเข้มข้น
ซึ่งถ้ามีการสัมผัสหรือใกล้ชิดกับมูลฝอยนั้นแล้วสามารถทาให้เกิดโรคได้ซึ่งหมายรวมถึงมูลฝอย
ดังต่อไปนี้ที่เกิดหรือใช้ในขั้นตอนการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์และการรักษาพยาบาล การให้
ภูมิคุ้มกันโรคและการทดลองเกี่ยวกับโรค การตรวจชันสูตรศพหรือซากสัตว์ รวมทั้งในการศึกษา
วิจัยเรื่องดังกล่าว ได้แก่
1) วัสดุ ซากหรือชิ้นส่วนของมนุษย์และสัตว์ที่ได้หรือเป็นผลมาจากการผ่าตัด การ
ตรวจชั นสู ตรศพ การใช้ สัต ว์ท ดลองที่ ทดลองเกี่ ย วกั บโรคติด ต่อ รวมทั้ งวัส ดุ ที่สั มผัส ในการ
ดาเนินการนั้น ๆ
2) วัสดุที่ใช้ในการให้บริการทางการแพทย์ เช่น สาลี ผ้าก๊อซ ผ้าต่าง ๆ ท่อยาง เป็น
ต้น ซึ่งสัมผัสหรือสงสัยว่าจะสัมผัสกับเลือด ส่วนประกอบของเลือด เช่น น้าเหลือง เม็ดเลือดต่างๆ
และผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเลือด สารน้าจากร่างกาย เช่น ปัสสาวะ เสมหะ น้าลาย น้าเหลือง หนอง เป็ น
ต้น
3) ของมี ค มที่ ใ ช้ ใ นกิ จกรรมต่า งๆ เช่น เข็ ม ใบมี ด กระบอกฉีด ยา หลอดแก้ ว
ภาชนะที่ ท าด้ ว ยแก้ ว สไลด์ แผ่ น กระจกปิ ด สไลด์ ทั้ ง ที่ ใ ช้ ใ นการบริ ก าร การวิ จั ย และใน
ห้องปฏิบัติการ
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4) เชื้ อและอาหารเลี้ย งเชื้อและวัสดุที่ใ ช้ในห้องปฏิบัติการหรือใช้ใ นการตรวจ
รักษาวินิจฉัย ที่สัมผัสกับเชื้อทั้งทางตรงและทางอ้อม ได้แก่ เชื้อโรคและชีววัตถุต่าง ๆ อาหารเลี้ยง
เชื้อ จานเลี้ยงเชื้อที่ใช้แล้ว ตลอดจนเครื่องมือที่ใช้ในการถ่ายเชื้อหรือกวนเชื้อ
5) วัคซีนที่ทาจากเชื้อโรคที่มีชีวิตและภาชนะบรรจุ ได้แก่ วัคซีนป้องกัน โรคหัด
โรควัณโรค โปลิโอ หัดเยอรมัน โรคคางทูม วัคซีนโรคไข้รากสาดน้อยชนิดรับประทาน เป็นต้น
6) มู ล ฝอยทุ ก ประเภทที่ มาจากห้องติดเชื้อร้ ายแรง เช่ น ห้ องแยกผู้ป่ว ยติด เชื้ อ
ร้ายแรง ที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายสูง เป็นต้น
ประเด็นปัญหาขยะติดเชื้อหรือขยะทางการแพทย์เป็นต้นเหตุของโรคภัยไข้เจ็บ
ต่างๆ หากไม่ได้รับการบาบัดหรือจัดการอย่างถูกวิธี ผู้ที่สัมผัสกับของมีคม มีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อ
โรคเอดส์หรือเชื้อโรคอื่นๆ ได้ องค์การอนามัยโลกคาดว่าประชากรโลกร้อยละ 40 ติดเชื้อไวรัสตับ
อับเสบ และร้อยละ 12 ติดเชื้อเอดส์จากขยะติดเชื้อที่แพร่กระจายในชุมชน โดยมีนก หนู แมลงวัน
แมลงสาบเป็นพาหะการแพร่กระจายของเชื้อโรค อีกทั้งขั้นตอนการทาลายโดยการเผาจะส่งผลทา
ให้เกิดมลพิษกลุ่มไดออกซินและฟิวแรน ซึ่งมีความเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็งอีกด้วย(สงวนสิน
รัตนเลิศ, 2552)
2.3 วิธีการจัดการขยะติดเชื้อ
การจัดการขยะติดเชื้อในโรงพยาบาล มีขั้นตอนหลัก ดังแสดงในรูปที่ 2.1 โดย
หลักการสาคัญคือ ต้องทาการกาจัดเชื้อโรคเสียก่อน เพื่อ ป้องกันไม่ให้เชื้อโรคแพร่กระจายไปสู่
ประชาชนในแหล่งชุมชน ซึ่งเทคโนโลยีการกาจัดมูลฝอยติดเชื้อ มีหลายวิธี ได้แก่
1) การทาลายเชื้อด้วยสารเคมี (Chemical Disinfection)
2) เตาเผา (Incineration)
3) การทาลายเชื้อด้วยไอน้า (Steam Sterilization/Autoclaving)
4) การทาลายเชื้อด้วยความร้อน (Thermal inactivation)
5) การทาลายเชื้อด้วยก๊าซ (Gas Vapor Sterilization)
6) การทาลายเชื้อด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Microwave)
7) การทาลายเชื้อด้วยรังสี (Sterilization by irradiation)
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รูปที่ 2.1 ขั้นตอนการจัดการขยะติดเชื้อในโรงพยาบาล (กรมควบคุมมลพิษ, 2550)
ในปั จ จุ บั น ประเทศไทยมี ส ถานพยาบาล ซึ่ ง ได้ แ ก่ โรงพยาบาล ศู น ย์ บ ริ ก าร
สาธารณสุข สถานีอนามัย คลินิก ทั้งที่เป็นของรัฐและเอกชนจานวนมากกว่า 37,000 แห่ง ซึ่งมี
จานวนเตียงประมาณ 140,000 เตียง สถานพยาบาลดังกล่าวมีการผลิตของเสียทั้งที่เป็นมูลฝอยทั่วไป
และมูลฝอยติดเชื้อในแต่ละวันเป็นจานวนมาก มูลฝอยจากสถานพยาบาลเหล่านี้จัดเป็นของเสีย
อันตราย เนื่องจากมีทั้งมูลฝอยติดเชื้อที่สามารถแพร่เชื้อโรคได้รวมทั้ง มีปริมาณของเสียที่ปนเปื้อน
ด้วยของมีคม สารเคมีอันตราย กัมมันตรังสี ยาเสื่อมสภาพ ซากสัตว์ทดลอง สถานพยาบาลส่วน
ใหญ่ยังไม่มีการจัดการเก็บรวบรวมและกาจัดให้ถูกต้อง มูลฝอยติดเชื้อจากสถานพยาบาลดังกล่าว
จึงได้ถูกทิ้งออกสู่สิ่งแวดล้อมปะปนร่วมกับมูลฝอยชุมชนเพิ่มมากขึ้น ทาให้เพิ่มความเสี่ยงในการ
แพร่กระจายเชื้อโรค (กรมสนับสนุนบริการทางสุขภาพ, 2549)
การจัดการมูลฝอยติดเชื้อในกรุงเทพมหานคร รูปแบบการดาเนินการจัดการมูล
ฝอยติ ด เชื้ อ ในกรุ ง เทพมหานครส่ ว นใหญ่ ส ถานพยาบาลจะใช้ บ ริ ก า รการเก็ บ ขนของ
กรุงเทพมหานคร ยกเว้นสถานพยาบาลบางแห่งที่มีเตาเผาและดาเนินการกาจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วย
ตนเอง กรุงเทพมหานครได้ดาเนินการเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อแยกจากมูลฝอยทั่วไป โดยได้จัดให้มี
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รถยนต์แบบพิเศษสาหรับเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อจากสถานพยาบาลต่าง ๆ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531 เพื่อ
นาไปกาจัดทาลายโดยการเผาในเตาเผามูลฝอยติดเชื้อที่โรงงานกาจัดมูลฝอยอ่อนนุช รถยนต์เก็บขน
มูลฝอยติดเชื้อเป็นรถที่มีตู้บรรทุกซึ่งสามารถปรับอุณหภูมิได้ประมาณ 10 องศาเซลเซียส มีจานวน
ทั้งหมด 13 คัน ในปี พ.ศ. 2551 กรุงเทพมหานครได้ว่าจ้างเอกชนเข้ามาลงทุนและดาเนินการ
ให้บริการเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อสามารถให้บริการเก็บขนมูลฝอยจากสถานพยาบาลและขยายการ
ให้บริการแก่สถานพยาบาลขนาดเล็กและคลิ นิกให้เพิ่มมากขึ้นโดยสามารถเก็บขนขยะมูลฝอยติด
เชื้อจากสถานพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานครได้ประมาณ 100 แห่ง ได้ประมาณวันละ 20 ตัน ในปี
2552 ทาลายด้วยวิธีการเผาที่โรงงานกาจัดมูลฝอยติดเชื้อ ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณโรงงานกาจัดมูลฝอย
อ่อนนุชขนาดของเตาเผามูลฝอยติดเชื้อสามารถกาจัดมูลฝอยติดเชื้อได้ 30 ตันต่อวัน (15 ตัน/วัน/เตา
จานวน 2 เตา) ซึ่งได้เริ่มดาเนินการตั้งแต่ พ.ศ. 2538 ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการเก็บขนและการกาจัดที่
อัตรา 1 ขีด ถึง 60 กิโลกรัม เหมาจ่ายที่ 300 บาท ในปี พ.ศ. 2552 (จิตติพงศ์ สังข์ทอง, 2553)
เตาเผาขยะติดเชื้อขนาดเล็ก สามารถกาจัดขยะติดเชื้อได้ในอัตรา 2550 และ 100 ถึง
150 กิโลกรัมต่อชั่วโมง อุณหภูมิในการเผาไหม้ประมาณ 700 องศาเซลเซียส เตาเผาดังกล่าวไม่ได้
ออกแบบติดระบบกาจัดฝุ่นและควัน ข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขปี พ.ศ. 2542 รายงานว่า
เตาเผามูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาลใช้การได้ดีร้อยละ 41 ที่เหลือร้อยละ 45 ใช้การได้ไม่ดีและ
ร้อยละ 12 ใช้งานไม่ได้ ค่าใช้จ่ายในการกาจัดมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาลทั่ วไป 9,700 บาทต่อ
เดือนต่อแห่งโรงพยาบาลศูนย์ 17,400 บาทต่อเดือนต่อแห่ง (จิตติพงศ์ สังข์ทอง, 2553)
2.4 สถานการณ์ขยะในจังหวัดภูเก็ต
ประชากรและความหนาแน่นของประชากรจังหวัดภูเก็ต ณ เดือนธันวาคม 2555
มีจานวน 360,905 คน เป็นชาย 170,766 คน หญิง 190,139 คน ความหนาแน่นของประชากร 664
คนต่อตารางกิโลเมตร (สานักงานสถิติแห่งชาติ, 2556)
การสาธารณสุขมีการให้บริการด้านสาธารณสุขประเภทบริการทั่วไปโดยมีสถาน
บริการภาครัฐและเอกชน ดังนี้
1) สถานบริการด้านสาธารณสุขของรัฐ
2) โรงพยาบาลทั่วไป 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตขนาด 503 เตียง และ
โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ขนาด 190 เตียง
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3) โรงพยาบาลชุมชน 2 แห่ง ขนาด 60 เตียง คือ โรงพยาบาลถลางและโรงพยาบาล
ป่าตอง
4) สถานีอนามัยจานวน 21 แห่ง
5) ศูนย์บริการเทศบาลจานวน 3 แห่ง
6) สถานบริการเอกชนจานวน 3 แห่ง คือ โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต โรงพยาบาล
สิริโรจน์ โรงพยาบาลมิชชั่น
ขยะและมลพิษในจังหวัดภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตมีนักท่องเที่ยวปีละกว่า 4,500,000 ถึง
5,000,000 คน และการเพิ่มของประชากรแฝงจากแรงงานในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ทาให้
จังหวัดภูเก็ตต้องเผชิญกับปัญหาการเพิ่มของปริมาณขยะมูลฝอย ในอัตราเฉลี่ยมากกว่า 7% ต่อปี
โดยอัตราการเกิดขยะมูลฝอยจาก 334 ตันต่อวัน ในปี 2546 เพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า 550 ตันต่อวัน ในปี
2551 และเพิ่มขึ้นเป็น 657 ตันต่อวัน ในปี 2556 ยังมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้ นอย่างต่อเนื่องตามการ
เจริญเติบโตของเมือง ทาให้อัตราการผลิตขยะมูลฝอยมีอัตราสูงถึง 1.23 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน ซึ่งสูง
กว่าเกณฑ์ที่กรมควบคุมมลพิษได้กาหนดไว้ที่ 1 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน (กรมควบคุมมลพิษ, 2557)
สภาพการณ์ขยะมูลฝอยของจังหวัดภูเก็ต โดยภาพรวมการจัดการขยะมู ลฝอยใน
ปัจจุบันของจังหวัดภูเก็ตดาเนินการโดยศูนย์กาจัดขยะมูลฝอยรวมเทศบาลนครภูเก็ตและบริหาร
จัดการโดยเทศบาลนครภูเก็ต มีพื้นที่ครอบคลุมเทศบาล จานวน 9 แห่งองค์การบริหารส่วนจังหวัด
จานวน 1 แห่ง และองค์ การบริหารส่วนตาบล จานวน 9 แห่งรวมเนื้อที่ทั้งจังหวัด 570 ตาราง
กิโลเมตร และระบบกาจัดขยะที่มีอยู่ปัจจุบัน คือ เตาเผาขยะ และหลุมฝังกลบ ซึ่งสามารถรองรับ
ขยะได้เพียง 500 ตันต่อวัน ซึ่งสถานภาพของระบบจัดการขยะมูลฝอยที่ใช้อยู่ในปัจจุบันก็ กาลัง
ประสบปัญหา คือ มีการเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะมูลฝอย เนื่องมาจากมีจานวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เศรษฐกิจเติบโตอย่างรวดเร็วและมีการขยายตัวของชุมชนเมืองไปยังเขต
ปกครองส่วนท้องถิ่นมากขึ้น ทาให้ปริมาณขยะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น อีกทั้งสถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอย
สามารถรองรับขยะได้ไม่เกินปี พ.ศ. 2550 นอกจากนี้ ยังเกิดปัญหาน้าชะขยะไหลลงสู่ ลาคลอง
สาธารณะในพื้นที่ใกล้เคียง ส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม และการทาประมงของชุมชน
ปัญหาสาคัญที่สุด ขยะมูลฝอยที่เข้าสู่ระบบไม่ได้รับการคัดแยก ณ แหล่งกาเนิด เนื่องจากปัจจุบัน
ปริมาณขยะที่เข้าสู่ศูนย์กาจัดมีปริมาณมากขึ้นและไม่มีการคัดแยกตลอดจนมีขยะสูงถึงร้อยละ 60

13
ทาให้ค่าความชื้นในห้องเผาไหม้สูง และค่าความร้อนในการเผาไหม้ต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ซึ่งถ้า
หากมีกระบวนการคัดแยกตั้งแต่แหล่งกาเนิดเพื่อลดปริมาณขยะที่จะเข้าสู่ระบบเตาเผา และลดการ
สูญเสียพลังงานจากการเผาไหมและประสิทธิภาพของเตาเผาที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ไม่ สามารถรองรับ
ปริมาณขยะที่มีในปัจจุบันได้ ประกอบกับสัดส่วนของขยะอินทรีย์ที่สูง เมื่อถูกส่งเข้าสู่ห้องเผาไหม้
จะทาให้ประสิทธิภาพในการเผาไหม้ลดลงและระบบควบคุมมลพิษทางอากาศที่มีอยู่ไม่สามารถ
ควบคุมสารไดออกซินที่เกิดจากการเผาไหม้ได้ ทาให้มีปริมาณเกินกว่าค่ามาตรฐานที่กาหนดไว้
เหล่านี้เป็นประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบการจัดการขยะของจังหวัดภูเก็ตซึ่งส่งผลกระทบในด้าน
ต่าง ๆ ทั้งในแง่ของคุณภาพชีวิต สุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม
ระบบเตาเผามูลฝอยติดเชื้อของเทศบาลเมืองภูเก็ตมีขนาด 400 ตันต่อวัน โดยตั้งอยู่
ที่อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต และเริ่มดาเนินการเมื่อปี พ.ศ. 2541 เพื่อใช้เป็นศูนย์กาจัดมูลฝอยติดเชื้อ
รวมของจังหวัดภูเก็ต ปัจจุบันสามารถเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อได้ประมาณวันละ 400 กิโลกรัมและ
ดาเนินการเผาทุกวัน โดยกาหนดอัตราค่าบริการเก็บขนและกาจัดมูลฝอยติดเชื้อไว้ในอัตรากิโลกรัม
ละ 12 บาท ในปี พ.ศ. 2556 (จิตติพงศ์ สังข์ทอง, 2553)
2.5 เทคโนโลยีสะอาด
การใช้เทคโนโลยีบาบัดของเสียเพียงอย่างเดียวทาให้ เกิดความสูญเสียทั้งค่าใช้จ่าย
มหาศาลและทรัพยากรดังนั้นเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเชิงรุก จึงควรมีมาตรการหรือกลยุทธ์ในการลด
ปริมาณของเสียจากกระบวนการผลิตให้เหลือน้อยที่สุด (Waste Minimization) แนวคิดดังกล่าวจึง
ได้พัฒนามาสู่หลักการป้องกันการเกิดมลพิษตั้งแต่ต้นทางของการผลิตซึ่งมีประโยชน์มากกว่าใน
ขณะที่สิ้นเปลืองทรัพยากรน้อยกว่าแนวคิดนีไ้ ด้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั่วโลกและได้รับการ
พัฒนาขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมเมื่อ พ.ศ. 2532 (กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2553)
เทคโนโลยีสะอาด (Cleaner Technology) คือ กลยุทธ์ วิธีการหรือการจัดการอย่าง
ใดอย่างหนึ่งที่กระทาอย่างต่อเนื่อง ในการช่วยลดผลกระทบหรือความเสี่ยงทางด้านมลพิษที่เกิด
ขึ้นมาจากผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิตหรือการบริการให้เหลือน้อยที่สุดเพื่อสร้างความปลอดภัย
และสุขภาวะให้แก่มวลมนุษย์และสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ดีเทคโนโลยีสะอาดมุ่งให้ความสาคัญกับ
การป้องกันมลพิษตั้งแต่ต้นทางโดยนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมและการจัดการที่ดีมาใช้ปรับเปลี่ยน
กระบวนการผลิตหรือการบริการดูแลการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อช่วย
ลดมลพิษที่มาจากแหล่งกาเนิดให้เหลือน้อยที่สุ ดเท่าที่จะทาได้ และหากมีของเสีย ต้องมีวิธีการนา
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ของเสียเหล่านั้นกลับมาใช้ซ้า โดยทั้งหมดนี้ต้องคุ้มค่าการลงทุนและทาให้องค์กรประหยัดค่าใช้จ่าย
มากกว่า การใช้ เ ทคโนโลยี บ าบั ดมลพิ ษ ที่เกิ ดขึ้นจากกระบวนการผลิต ด้วยเหตุนี้เอง หลัก การ
ดังกล่าวจึงนามาสู่วิถีปฏิบัติที่เป็นหัวใจสาคัญ 3 ประการ ได้แก่ การลดมลพิษที่แหล่งกาเนิด เป็นการ
เปลี่ ย นแปลงผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ ห้ มี ผ ลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มน้ อ ยที่ สุ ด เช่ น พั ฒ นาการใช้ ง านของ
ผลิตภัณฑ์ให้สามารถใช้งานได้นานขึ้น ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดเมื่อผู้บริโภคนาไปใช้
งาน ยกเลิกส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ที่ไม่สามารถนากลับมาใช้ใหม่ได้ หลีกเลี่ยงการใช้ชิ้นส่วน
ของอุปกรณ์ที่เป็นสารพิษ เป็นต้น (พจนา ตั้งจันทร์แสงศรี, 2547)
การเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิต และขั้นตอนการทางาน แบ่งเป็น 3 วิธี ได้แก่
การปรับเปลี่ยนวัตถุดิบ คือ การเลือกใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ ลดหรือยกเลิกการใช้วัตถุดิบอันตราย
ควบคุมสิ่งปนเปื้อนโดยกาจัดออกก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการผลิต ตัวอย่างเช่น การเปลี่ยนหมึก
พิ ม พ์ จากประเภทที่ ใ ช้ ตัวท าละลายเคมี มาเป็น การใช้น้ า การเลือกใช้วั ส ดุที่ พั ฒนาจากวัต ถุดิ บ
ธรรมชาติทดแทนวัสดุสังเคราะห์ในการผลิตชิ้นส่วนของรถยนต์ หรือการเปลี่ยนมาใช้สีย้อมผ้าที่
สังเคราะห์จากสารอินทรีย์ที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ จากเดิมที่เคยใช้สีสารเคมีที่มีโลหะหนัก
ผสมอยู่ เป็นต้น การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี การผลิต โดยนาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อให้เกิดของเสีย
น้อยที่สุด เช่น การเปลี่ยนผังการเดินท่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของวัตถุดิบ การเปลี่ยนมาใช้
ภาชนะที่มีขนาดใหญ่ขึ้น เพื่อลดความซ้าซ้อนในการใช้น้ายาทาความสะอาด การคัดแยกประเภท
พลาสติกของโรงงานผลิตเกล็ดพลาสติกรีไซเคิล ซึ่งส่งผลให้กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น ลดของเสียและเพิ่มรายได้จากการขายต่อพลาสติกที่คัดแยกไว้ หรือการหาสารอื่นที่เป็นพิษน้อย
กว่ามาใช้แทนสาร CFCs ในการผลิตสารทาความเย็นในตู้เย็น เป็นต้น การปรับปรุงกระบวนการ
ดาเนินงาน โดยวางแผนและควบคุมการผลิต เพื่ อให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด รวมถึง
การปรับเปลี่ยนและบารุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้การทางานมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การ
เปลี่ ย นมาพ่ น สี ใ นห้ อ งพ่ น สี ที่ ปิ ด มิ ด ชิ ด และใช้ เ ครื่ อ งจั ก รกลแทนแรงงานคน ซึ่ ง จะเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการทางาน ลดการสิ้นเปลืองสีและตัวทาละลาย มีการนากลับมาใช้ซ้าแบ่งออกเป็น 2
แนวทาง ได้แก่ การใช้ผลิตภัณฑ์หมุนเวียน โดยหาทางนาวัตถุดิบที่ไม่ได้คุณภาพหรือปนอยู่ในของ
เสียมาใช้ประโยชน์ เช่น การผลิตสินค้าใหม่ๆ จากวัตถุดิบเหลือทิ้งการใช้เทคโนโลยีหมุนเวียน เป็น
การนาของเสียไปผ่านกระบวนการต่างๆ ให้กลับมาใช้อีก หรือทาให้กลายเป็นผลพลอยได้ เพื่อเพิ่ม
มูลค่าให้แก่ของเสีย เช่น การนาน้าหรือพลังความร้อนส่วนเกินกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งการนากลับมาใช้
ใหม่นี้ควรทา ณ จุดกาเนิด แทนการขนย้ายไปจัดการที่อื่น เพื่อลดอัตราเสี่ยงจากการปนเปื้อนเป็น
การประหยัดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน เป็นการใช้ทรัพยากรตลอดจนพลังงานใน
กระบวนการผลิตอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เช่น การควบคุมการใช้น้า ไม่ปล่อยให้เกิดการ
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รั่วไหลโดยเปล่าประโยชน์ หรือการปรับเปลี่ยนมาใช้เชื้อเพลิงสะอาดที่สามารถผลิตได้ในประเทศ
เช่น เอทานอล แก๊สโซฮอล์ เป็นต้น ในการเริ่มต้นนาเทคโนโลยีสะอาดมาใช้นั้น ต้องมีการประเมิน
อย่างละเอียดถึงสาเหตุและแหล่งกาเนิดของเสีย เพื่อนามาจัดลาดับความสาคัญในการช่วยปรับปรุง
และเปลี่ ย นแปลงกระบวนการผลิต เมื่อการท างานด าเนินไประยะเวลาหนึ่งควรมี ก ารติด ตาม
ประเมิ นผลอย่ า งต่อ เนื่ อง องค์ ก รธุร กิ จ หลายแห่ง ไม่ เพี ย งแต่ใ นภาคอุตสาหกรรมแต่ ใ นสถาน
ประกอบการอื่นๆ เช่น โรงพยาบาล โรงแรม ศูนย์ออกกาลังกาย เป็นต้น สามารถใช้เทคโนโลยี
สะอาดในกระบวนการผลิตและการให้บริก ารได้ทั้งสิ้น ช่วยลดต้นทุนและลดค่าใช้จ่ายในการ
จัดการด้านสิ่งแวดล้อม แนวคิดเทคโนโลยีสะอาดยึดหลักสาคัญสามประการ คือ หลักการป้องกัน
ปัญหา (prevention) หลักแห่งบูรณาการ (integration) และหลักของการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
(continual improvement) ดังนั้น จึงมีผู้นิยมนาแนวคิดเทคโนโลยีสะอาดมาใช้เป็นกลยุทธ์ที่สาคัญ
ในการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการจัดการมูลฝอย เนื่องจากให้ความสาคัญกับการลดของเสียที่
แหล่งกาเนิดและส่งเสริมการใช้ซ้า (reuse) และการแปรรูปของใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ (recycle)
ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการจัดการของเสียลดลงตามไปด้วย (กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2553)
เทคโนโลยี สะอาดจึง เป็น แนวทางที่ดีที่ควรจะนามาใช้ในการจัดการมูล ฝอยทางการแพทย์ ของ
โรงพยาบาล

16

บทที่ 3
วิธีการวิจัย
3.1 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการศึกษา
ประกอบด้ ว ยเครื่ อ งมื อ 2 ด้ า น คื อ ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ สิ่ ง แวดล้ อ มและด้ า น
สิ่งแวดล้อมศึกษา
3.1.1 เครื่องมือและอุปกรณ์ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ได้แก่
3.1.1.1 เครื่องชั่งน้าหนัก
3.1.1.2 กล้องถ่ายรูปดิจิตอล
3.1.1.3 ตารางบันทึกการศึกษาส้ารวจข้อมูลมูลฝอยในโรงพยาบาลประจ้าวัน
3.1.1.4 สมุดบันทึก
3.1.1.5 ถังรองรับภาชนะขยะมูลฝอยแบบแยกประเภท
3.1.1.6 ชามรูปไต
3.1.1.7 ถุงด้าและถุงแดงส้าหรับบรรจุขยะทั่วไปและขยะติดเชือ
3.1.2 เครื่องมือด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา
3.1.2.1 แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งแบ่งเป็น3 ส่วน ประกอบด้วย
แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างซึ่งรวบรวมมาจากแบบสอบถาม
ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับ การศึกษา สาขาอาชีพ อายุการท้างานตังแต่จบการศึกษา อายุการ
ท้างานเฉพาะในโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต การได้รับความรู้เรื่องการแยกขยะ/ระบบการจัดการขยะ
ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list จ้านวน 8 ข้อ)
แบบสอบถามทดสอบความรู้เรื่องประเภทขยะ การคัดแยก แนวทางเทคโนโลยี
สะอาดข้อค้าถามทังหมดจ้านวน 25 ข้อเป็นค้าถามแบบเลือก 4 ตัวเลือก จ้านวน 20 ข้อ ซึ่งมีเกณฑ์
การให้คะแนนคือตอบถูกได้ 1 คะแนนตอบผิดได้ 0 คะแนนเป็นค้าถามแบบเลือกตอบถูกผิด
จ้านวน 5 ข้อ ซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนน คือ ตอบถูกได้ 1 คะแนน ตอบผิดได้ 0 คะแนน
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แบบทดสอบวัดทัศนคติของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการลดขยะมูลฝอยทางการแพทย์
เป็นแบบสอบถามลักษณะเลือกตอบแสดงความคิดเห็น จ้านวน 10 ข้อ มี 5 ตัวเลือก คือ เห็นด้วย
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ซึ่งไม่มีค้าตอบใดที่แสดงว่าผิดหรือถูก โดยเป็นค้าถามเชิง
บวกจ้า นวน 9 ข้ อ ค้ า ถามเชิ ง ลบจ้านวน 1 ข้อ ในการศึก ษาทั ศนคติของกลุ่มตั วอย่ าง โดยรวม
คะแนนทัศนคติทังหมด 10 ข้อนัน ถ้าข้อความนันเป็นทัศนคติเชิงบวก (Positive) การให้คะแนนจะ
เป็นดังนี เห็นด้วยมากที่สุด ให้ 5 คะแนน มากให้ 4 คะแนน ปานกลางให้ 3 คะแนน น้อยให้ 2
คะแนน น้อยที่สุดให้ 1 คะแนน แต่ถ้าข้อความนั นเป็นทัศนคติเชิงลบ (Negative) การให้คะแนนจะ
เป็นดังนี คือ เห็นด้วยมากที่สุด ให้ 1 คะแนน มากให้ 2 คะแนน ปานกลางให้ 3 คะแนน น้อยให้ 4
คะแนน น้อยที่สุดให้ 5 คะแนน
แบบทดสอบพฤติกรรมการคัดแยกขยะ มี 1 ค้าถาม ให้เลือกพฤติกรรมการคัด
แยกขยะถูกต้อง มี 4 ตัวเลือก ได้แก่ ทุกครังเกือบทุกครังน้อยครังไม่เคยเลย ค้านวณค่าคะแนนร้อย
ละ แบบสอบถามมี ก ารตรวจสอบความเที่ ย งตรงเชิ ง เนื อหา (Content validity) โดยน้ า
แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึนเสนอผู้ทรงคุณวุฒิรวมทังสิน 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
ครบถ้วนของเนือหาแล้วน้ามาปรับปรุงแก้ไข หาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยน้าแบบสอบถามที่
สร้างขึนและปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับพนักงานที่ปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยจ้านวน 30 คน และหาค่าความเชื่อมั่น
โดยใช้สูตร KR20 ของคูเดอร์–ริชาร์ดสัน เพื่อค้านวณค่าความเชื่อมั่น
3.1.2.2 แบบทดสอบวัดความพึงพอใจก่อนและหลังการท้าวิจัย การลดขยะทางการแพทย์โดยใช้เทคโนโลยีสะอาดของเจ้าหน้าที่
เป็นแบบสอบถามประเมินรายหัวข้อ การให้คะแนนจะเป็นดังนี พึงพอใจมาก
ที่สุดให้ 5 คะแนน พึงพอใจมากให้ 4 คะแนน พึงพอใจปานกลางให้ 3 คะแนน พึงพอใจน้อยให้ 2
คะแนน ไม่พึงพอใจให้ 1 คะแนน ค้านวณโดยละใช้ร้อยละของคะแนน 4 และ 5 รวมกัน
3.1.2.3 แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structure Interview)
สอบถามข้อมูลทั่วไป การจ้าแนกประเภทขยะ ปริมาณขยะ อัตราการเกิดขยะ
ต่อจ้านวนผู้ป่วย แนวทางปฏิบัติในการจัดการขยะในโรงพยาบาล ค่าใช้จ่ายในการก้าจัดขยะ
สอบถามปัญหา สาเหตุ ความคิดเห็น ทางเลือกแนวทางการพัฒนาเกี่ยวกับแนว
ทางการลดขยะทางการแพทย์โดยใช้เทคโนโลยีสะอาด
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3.2 การวิเคราะห์ข้อมูล
3.2.1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป ใช้สถิติเชิงพรรณา
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ การวิเคราะห์โดยการหาค่าสถิติไค-สแควร์ (  ) ค่าสถิติพิชเชอร์
(Fisher’ s Exact Test) ผู้วิจัยใช้โปรแกรมส้าเร็จรูปทางสถิติ โปรแกรม SPSS (Statistical Package
for the Social Sciences) for Window เวอร์ชั่น 14 ในการประมวลผลข้อมูล
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
Sig. แทน ค่าความน่าจะเป็นที่ค้านวณได้จากตัวสถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน
P แทน ค่าความน่าจะเป็นส้าหรับบอกนัยส้าคัญทางสถิติ
* แทน ค่าความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2

 2 แทน

สถิติที่ใช้ทดสอบนัยส้าคัญเพื่อเปรียบเทียบความแปรปรวนระหว่างตัว
แปรต้นและตัวแปรตาม (Chi-square test)
3.3 วิธีและแบบแผนการวิจัย
จากวัตถุประสงค์ที่ต้องการศึกษาถึงแนวทางที่มีประสิทธิภาพในการลดขยะขยะ
ทางการแพทย์ ที่ แ หล่ ง ก้ า เนิ ด ในโรงพยาบาล โดยใช้ แ นวทางของเทคโนโลยี ส ะอาด ซึ่ ง มี
กระบวนการในการด้าเนินการ 5 ขันตอนดังนี
3.3.1 การวางแผนและการจัดตังทีมงาน (CT Planning & Organization)
การวางแผนและการจัด ตังทีมมีวัตถุประสงค์เพื่อ แสดงความร่วมมือในการก้ าหนด
เป้าหมายในการท้าเทคโนโลยีสะอาด เริ่มด้วยการประกาศเข็มมุ่ง และนโยบายจากผู้อ้านวยการ
โรงพยาบาล โดยจะมีการสรุปค้านิยามของขยะทางการแพทย์ให้ชัดเจนและมีการประชาสัมพันธ์ให้
ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ ตลอดจนมีการแต่งตังทีมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาวิจัย
ในครังนีประกอบด้วยตัวแทนฝ่ายบริหาร ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย ฝ่ายควบคุมการติดเชือ
ทีมแพทย์ พยาบาลและสหสาขาวิชาชีพ ฝ่ายแม่บ้าน ฝ่ายควบคุมคุณภาพของโรงพยาบาล
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3.3.2 การตรวจประเมินเบืองต้น (Pre assessment)
ทีมคณะกรรมการส้ารวจสภาพปัจจุบัน เก็บข้อมูลและสรุปขนาดของปัญหา โดยกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครังนี ได้แก่ แพทย์และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
โดยมีวิธีการเลือกตัวอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) ประกอบด้วยกลุ่มตัวอย่างที่เป็นแพทย์
เภสัชกร นักรังสีเทคนิค นักเทคนิคการแพทย์พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล จ้านวนรวม 120 คน จาก
พนักงาน 170 คน โดยบุคลากรเป็นผู้ปฏิบัติงานใน 8 แผนก ได้แก่ แผนกผู้ป่วยนอก แผนกผู้ป่วยใน
ศั ล ยกรรม แผนกผู้ป่ วยหนั ก ห้ องผ่า ตัด แผนกเภสัช กรรม แผนกรังสี แผนกทัน ตกรรม แผนก
ห้องปฏิบัติการ โดยใช้ตารางส้าเร็จที่ค้านวณได้จากสูตรตารางของเครซี่และมอร์แกน ที่ระดับความ
เชื่ อ มั่ น 95% ยอมให้ ค ลาดเคลื่ อ นได้ 5% ใช้ ก ารเลื อ กตั ว อย่ า งแบบเจาะจง (Purposive หรื อ
Judgmental Sampling) โดยส้ารวจจากแหล่งรวบรวมขยะทางการแพทย์ที่ครอบคลุมขันตอนการ
รักษาพยาบาลส้าคัญ 8 ขันตอนการเจาะเลือด การวัดอุณหภูมิ การให้สารน้า การท้าแผล การผ่าตัด
ใหญ่ การจัดยา การเอกซเรย์ การท้าฟัน
3.3.3 การประเมินละเอียด (Detail assessment)
ทีมคณะกรรมการร่วมประเมินปัญหา สรุปสาเหตุ ก้าหนดทางเลือกการจัดการปัญหา
ด้วยการใช้เครื่องมือคุณภาพแสดงเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) และแผนภาพเมทริกซ์
(Matrix Diagram)
3.3.4 ศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility study)
ทีมคณะกรรมการและผู้เชี่ยวชาญร่วมกันคัดเลือกแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เป็นไปได้
เพื่อทดลองปฏิบัติโดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเมตริกซ์ (Matrix Data Analysis)
3.3.5 ลงมือปฏิบัติและติดตามผล (Implementation & evaluation)
ทีมคณะกรรมการพัฒนารูปแบบการจัดการ ประเมิน วิเคราะห์และสรุปผลปรับปรุง
รูปแบบการจัดการให้เหมาะสม ก้าหนดรูปแบบการลดขยะทางการแพทย์รูปแบบใหม่ให้ร่างเป็น
แนวทางปฏิบั ติ ประกาศนโยบายใหม่ ด้าเนินการต่อยอดและขยายผลทั่วทังองค์ก รภายในและ
ภายนอก
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3.4 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา
3.4.1 ตัวแปรต้น
3.4.1.1 ระดับความรู้ของพนักงานเรื่องประเภทขยะ การคัดแยก แนวทางเทคโนโลยี
สะอาด
3.4.1.2 ระดับทัศนคติเกี่ยวกับการลดขยะมูลฝอยทางการแพทย์
3.4.1.3 กระบวนการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์เข้ามาใช้ในโรงพยาบาล
3.4.1.4 กระบวนการคัดแยกขยะอย่างถูกต้อง
3.4.1.5 กระบวนการหลักในการดูแลรักษาพยาบาล
3.4.1.6 ความเพียงพอ ความพร้อมใช้ของภาชนะที่ใช้ในการรองรับส้าหรับการคัดแยก
ขยะ
3.4.1.7 นโยบายของผู้บริหารต่อการจัดการขยะทางการแพทย์
3.4.2 ตัวแปรตาม
3.4.2.1 อัตราการเกิดขยะทางการแพทย์
3.5 รูปแบบการศึกษา (Study design)
ในการศึกษาวิจัยครังนี มีรูปแบบการศึกษาวิจัยเป็นการออกแบบวิจัยเชิงทดลอง
(Experimental design) ใช้การทดสอบหลังอย่างเดียวและมีกลุ่มควบคุม (Posttest-only control
group design)
ในการศึกษานี วางแผนวิจัยโดยด้าเนินการตามขันตอนของเทคโนโลยีสะอาดตาม
กรอบแนวคิดวิจัย ในตารางที่ 3.1
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ตารางที่ 3.1 กรอบและแนวคิดในการวิจัย
ปัจจัย/สาเหตุหลัก
1.คน (People)

ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

- ระดับความรู้ของพนักงานเรื่องประเภทขยะ การคัดแยก
แนวทางเทคโนโลยีสะอาด
- ระดับทัศนคติเกี่ยวกับการลดขยะมูลฝอยทางการแพทย

2.กระบวนการ

- กระบวนการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์เข้ามาใช้ใน

(Process)

โรงพยาบาล

อัตราการ

- กระบวนการคัดแยกขยะอย่างถูกต้อง

เกิดขยะ

- กระบวนการหลักในการดูแลรักษาพยาบาล
3. สิ่งแวดล้อม/

- ความเพียงพอ

อุปกรณ์

- ความพร้อมใช้ของภาชนะที่ใช้ในการรองรับส้าหรับการ

(Physical)

คัดแยกขยะ

4. นโยบาย

- นโยบายของผู้บริหารต่อการจัดการขยะทางการแพทย์

(Policy)

ทาง
การแพทย์
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บทที่ 4
ผลและบทวิจารณ์ผลการวิจัย
งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาแนวทางที่มีประสิทธิภาพในการลดขยะทางการแพทย์ที่
แหล่งกาเนิดในโรงพยาบาล โดยใช้แนวทางของเทคโนโลยีสะอาด
4.1 ข้อมูลทั่วไปของโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
โรงพยาบาลกรุง เทพภูเก็ ต เป็นโรงพยาบาลเอกชนระดับตติย ภูมิขนาดใหญ่ ใ น
จังหวัดภูเก็ต เปิดดาเนินการมาเป็นเวลา 19 ปี รองรับผู้ป่วยได้ 200 เตียง มีคลินิกเฉพาะทาง จานวน
รวม 33 หน่วยงาน ประกอบด้วย ฝ่ายฉุกเฉินและคลินิกผู้ป่วยนอก จานวน 12 หน่วยงาน ฝ่ายผู้ป่วย
วิกฤต จานวน 10 หน่วยงาน ฝ่ายผู้ป่วยใน จานวน 11 หน่วยงาน มีจานวนผู้ป่วยนอกเฉลี่ยวันละ 798
คน มีจานวนผู้ป่วยในเฉลี่ยวันละ 172 คน มีโรงพยาบาลเครือข่ายทั่วประเทศ 31 แห่ง
4.2 ผลการศึกษาการแบ่งประเภทขยะในโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
โรงพยาบาลกรุ ง เทพภู เ ก็ ต มี ร ะบบการคั ด แยกขยะและใช้ สี บ่ ง ชี้ ป ระเภทขยะ
(colour coding system) แบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ขยะทั่วไป (General waste) ขยะติดเชื้อ
(Infectious waste) ขยะอันตราย (Hazardous waste) และขยะรีไซเคิล (Recycle waste) ตามตารางที่
4.1
ตารางที่ 4.1 ระบบสีบ่งชี้และประเภทการคัดแยกขยะของโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
สีแสดงบนถังขยะ
สีเขียว
สีแดง
สีเทา
สีเหลือง

ประเภทขยะ
ขยะทั่วไป (General waste)
ขยะติดเชื้อ (Infected waste)
ขยะอันตราย (Hazardous waste)
ขยะรีไซเคิล (Recycle waste)
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ผลการศึ กษาพบว่า โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ ต มีระบบการจัดการขยะในแต่ล ะ
ประเภท ประกอบด้วยขั้นตอนการจาแนกประเภทขยะ (Classification of medical waste) การคัด
แยกขยะ (Segregation of medical waste) การจัดเก็บและการพักแยก (Storage and handling of
medical waste) การเคลื่ อ นย้ า ย (Transportation of medical waste) การบ าบั ด และก าจั ด ทิ้ ง
(Treatment and disposal of medical waste) ดังนี้
ขยะมูลฝอยทั่วไป (ชนิดไม่มีคม) จะมีภาชนะรองรับมีฝาปิด ใช้ขาเหยียบปิดและ
เปิด โดยทุกภาชนะที่รองรับขยะมูลฝอยทั่วไปจะมีถุงพลาสติกสีขาวบรรจุรองรับอีกชั้นหนึ่ง โดยที่
ขยะมูลฝอยติดเชื้อรองรับด้วยถุงพลาสติกสีแดง ขยะอันตรายรองรับด้วยถุงพลาสติกสีเทา (รูปที่
4.1)

รูปที่ 4.1 ภาชนะรองรับการคัดแยกขยะในแต่ละคลินิก (รูปแบบถังสาหรับขยะชนิดไม่มีคม)
ขยะมูลฝอยทั่วไปและขยะมูลฝอยอันตราย (ชนิดมีคม) จะมีภาชนะเป็นแกลลอนสี
ขาว มี ป้ า ยส าหรั บ บ่ ง ชี้ ชั ด เจน ขยะติ ดเชื้ อมี คม ใช้ก ล่อ งทิ้ งเข็ม ติด เชื้ อ (waste safety box) โดย
กาหนดให้ทิ้งไม่เกิน 3/4 ของถัง เพื่อป้องกันขยะมีคมหกหรือล้นออกจากภาชนะเก็บ (รูปที่ 4.2)

รูปที่ 4.2 ภาชนะรองรับการคัดแยกขยะในแต่ละคลินิก (รูปแบบถังสาหรับขยะชนิดมีคม)
ในแต่ละชั้นของตึก มีการกาหนดจุดพักขยะไว้ โดยมีภาชนะสาหรับเก็บพักขยะ
(รูปที่ 4.3) ให้เพียงพอต่อการจัดเก็บขยะในแต่ละประเภทชั่วคราว ก่อนจะทาการเคลื่อนย้ายไปยังที่
พักขยะมูลฝอยรวม
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รูปที่ 4.3 ภาชนะสาหรับเก็บพักขยะมูลฝอยชั่วคราว
เจ้าหน้าที่แม่บ้านรวบรวมขยะจากจุดพักขยะในแต่ละจุด แล้วเคลื่อนย้ายไปที่พัก
ขยะมูลฝอยรวมวันละ 2 รอบได้แก่ รอบเช้าเวลา 10 นาฬิกา และรอบบ่ายเวลา 14 นาฬิกา โดยใช้รถ
ที่มีสภาพทนต่อการกระแทกและปิดมิดชิด (รูปที่ 4.4)

รูปที่ 4.4 ภาชนะสาหรับเคลื่อนย้ายขยะมูลฝอยจากจุดพักขยะชั่วคราวไปที่พักขยะมูลฝอยรวม
ที่พักขยะมูลฝอยรวม เป็นอาคารคอนกรีต หลังคาโปร่ง อากาศถ่ายเทได้ อยู่แยก
เป็นสัดส่วนด้านหลัง มีขนาดเพียงพอ รองรับปริมาณขยะในแต่ละวันเพื่อรอทางเทศบาลนครภูเก็ต
มารับไปทาลาย แยกเป็น 3 ส่วน คือ ห้องขยะทั่วไป ห้องขยะติดเชื้อ ห้องขยะรีไซเคิล (รูปที่ 4.5-4.9)
ทั้งนี้การจัดเก็บขยะพิษ อยู่แยกไปอาคารใกล้แผนกซ่อมบารุง

รูปที่ 4.5 ที่พักขยะมูลฝอยรวม
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รูปที่ 4.6 ห้องเก็บขยะทั่วไป

รูปที่ 4.7 ห้องเก็บขยะติดเชื้อ

รูปที่ 4.8 ห้องเก็บขยะรีไซเคิล

รูปที่ 4.9 เทศบาลนครภูเก็ตมารับขยะไปกาจัดที่เตาเผาขยะจังหวัดภูเก็ต
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จากการศึกษาพบว่าแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยเป็นไปตามเกณฑ์ มาตรฐาน
และแนวทางจัดการขยะมูลฝอยของกรมควบคุมมลพิษ 2556
4.3 ผลการศึกษาปริมาณและองค์ประกอบขยะในโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
การศึ ก ษาปริ ม าณและองค์ ป ระกอบของขยะในโรงพยาบาลกรุ ง เทพภู เ ก็ ต ใน
ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ.2556 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ.2556 พบว่าในแต่ละวันมีปริมาณขยะ
มูลฝอยทุกประเภทเฉลี่ยต่อวัน 1,010 กิโลกรัม ขยะทั่วไป 572 กิโลกรัม ขยะติดเชื้อ 308 กิโลกรัม
ขยะรีไซเคิล 129 กิโลกรัม ขยะอันตราย 1 กิโลกรัม มีอัตราการเกิดขยะ 4.3 กิโลกรัมต่อเตียงต่อวัน
ประกอบด้วยขยะทั่วไป 2.6 กิโลกรัม ขยะติดเชื้อ 1.2 กิโลกรัม ขยะรีไซเคิล 0.5 กิโลกรัม อัตราส่วน
ของขยะแต่ละประเภทพบว่าขยะทั่วไปมีปริมาณสูงที่สุด คิดเป็น 57% รองลงมาคือขยะติดเชื้อ 30%
ขยะรีไซเคิล 12.9% ขยะอันตราย 0.1 % ดังแสดงในรูปที่ 4.10

รูปที่ 4.10 อัตราส่วนของขยะแต่ละประเภทในโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต (ข้อมูล ณ วันที่ 1 เดือน
เมษายน พ.ศ.2556 ถึงวันที่ 30 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2556)
ผลการศึกษาอัตราส่วนของขยะแต่ละประเภทในโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต พบว่า
สอดคล้องกับการศึกษาของสวาสดิ์ แสงบารุง (2552) ซึ่งได้ทาการศึกษาเรื่องการจัดการขยะมูลฝอย
ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา พบว่า มีอัตราการเกิดขยะ 3.1 กิโลกรัมต่อเตียงต่อวัน ขยะ
ทั่วไป 46% ขยะติดเชื้อ 40% ขยะรีไซเคิล 14% ซึ่งพบว่ามีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน คือ ปริมาณขยะ
ทั่วไปมีปริมาณสูงสุด รองลงมา คือ ขยะติดเชื้อ ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย ตามลาดับ แต่เมื่อ
เทียบกับข้อมูลขององค์การอนามัยโลก (WHO, 2556) พบว่าโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล จะพบ
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ปริมาณขยะติดเชื้ออยู่ที่สัดส่วน 25% ดังนั้นจานวนขยะติดเชื้อในโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ยังมี
แนวโน้มที่จะลดปริมาณลงได้อีก
การศึ กษาชนิดของขยะทางการแพทย์จากกลุ่มตัวอย่าง จานวน 8 แผนก ได้แก่
แผนกผู้ป่วยนอก แผนกผู้ป่วยในศัลยกรรม แผนกผู้ป่วยหนัก ห้องผ่าตัด แผนกเภสัชกรรม แผนก
รังสี แผนกทันตกรรม แผนกห้องปฏิบัติการ ครอบคลุมขั้นตอนการรักษาพยาบาลสาคัญ 8 ขั้นตอน
ได้แก่ การเจาะเลือด การวัดไข้ การบริหารยา การให้สารน้า การทาแผล การทาฟัน การเอกซเรย์
การผ่า ตัดใหญ่ พบว่า บุ ค ลากรมี ก ารใช้อุปกรณ์ เวชภัณฑ์ และวัส ดุ 3 ประเภท ได้แก่ วัส ดุหรื อ
เวชภัณฑ์ที่นากลับมาใช้ใหม่ (Reusable products) เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่นามาใช้ใหม่ (Reposable
products) วัสดุหรือเวชภัณฑ์ที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง (Disposable products) ดังตารางที่ 4.2
ตารางที่ 4.2 อุปกรณ์ เวชภัณฑ์และวัสดุ ที่นามาใช้ในขั้นตอนการรักษาพยาบาล
ขั้นตอน
วัสดุหรือเวชภัณฑ์
การรักษาพยาบาล ทีน่ ากลับมาใช้ใหม่
(Reusable
products)
การเจาะเลือด

การวัดไข้
การบริหารยา
- ย ารั บ ประทาน
ชนิดเม็ด
- ย ารั บ ประทาน
ชนิดน้า
- ยาทา

เครื่องมือหรืออุปกรณ์
ที่นามาใช้ใหม่หลังผ่าน
การทาลายเชื้อหรือ
ทาให้ปราศจากเชื้อ
(Reposable products)
- ถาดสแตนเลส
สาลีแอลกอฮอล์ สาลีแห้ง
ไม่มี
- สายรัดแขน
พลาสเตอร์ ย า กระบอก
- ฐานรองหลอด เจาะเลื อ ด เข็ ม เจาะเลื อ ด
เลือด
หลอดใส่ เลือด ขวดเพาะ
- อับสาลี
เชื้อ
- ปรอท
แผ่นโพลิเมอร์สวมปรอท
ไม่มี
- อับใส่ปรอท
วัดไข้
- ถาดสแตนเลส
- แก้วใส่ยา
- กระบอกใส่ยา
- ช้อนยา
- ถาดสแตนเลส

วัสดุหรือเวชภัณฑ์
ที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง
(Disposable products)

ซองยา
-กระบอกฉีดยา เข็มฉีดยา

ไม่มี
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ตารางที่ 4.2 อุปกรณ์ เวชภัณฑ์และวัสดุ ที่นามาใช้ในขั้นตอนการรักษาพยาบาล (ต่อ)
ขั้นตอน
วัสดุหรือเวชภัณฑ์
การรักษาพยาบาล ทีน่ ากลับมาใช้ใหม่
(Reusable
products)
- ย าส อ ดห รื อ ย า - ถาดสแตนเลส
เหน็บ
- ถาดสแตนเลส
- ยาฉีด
การให้สารน้า
- ถาดสแตนเลส
- สายรัดแขน
- อับสาลี
- เสาแขวนสารน้า
การทาแผล

-ถาดสแตนเลส

การทาฟัน

การเอกซเรย์
- เอกซเรย์ธรรมดา
- เอกซเรย์
คอมพิวเตอร์

- ถาดสแตนเลส
- สายรัดแขน
- อับสาลี

วัสดุหรือเวชภัณฑ์
ที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง
(Disposable products)

เครื่องมือหรืออุปกรณ์
ที่นามาใช้ใหม่หลังผ่าน
การทาลายเชื้อหรือ
ทาให้ปราศจากเชื้อ
(Reposable products)

- ถุงสารน้า
- เข็มสาหรับให้สารน้า
- ชุดให้สารน้า
ไม่มี
- ป้ายปิดขวดสารน้า
- ถุงมือสะอาด
- สาลี ผ้าก๊อซ
- กระดาษลูกฟูกทาง
คีมคีบ
การแพทย์
-กระดาษซองบรรจุสาเร็จ - คีมถอนฟัน
- หัวกรอฟัน
- ชุดตรวจฟัน
- เครื่องมืออุด
- เครื่องฉายแสงฟัน
- น้ายาล้างฟิล์ม
- ฟิล์มเอกซเรย์
- ถุงสารน้า
- เข็มสาหรับให้สารน้า
- ชุ ด ให้ ส ารน้ า กระบอก
ฉีดยา
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ตารางที่ 4.2 อุปกรณ์ เวชภัณฑ์และวัสดุ ที่นามาใช้ในขั้นตอนการรักษาพยาบาล (ต่อ)
ขั้นตอน
วัสดุหรือเวชภัณฑ์
การรักษาพยาบาล ทีน่ ากลับมาใช้ใหม่
(Reusable
products)

การผ่าตัดใหญ่

วัสดุหรือเวชภัณฑ์
ที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง
(Disposable products)

เครื่องมือหรืออุปกรณ์
ที่นามาใช้ใหม่หลังผ่าน
การทาลายเชื้อหรือ
ทาให้ปราศจากเชื้อ
(Reposable products)

- ป้ายปิดขวดสารน้า
- ถุงมือสะอาด
- อุ ป ก ร ณ์ ต่ อ พ่ ว ง กั บ
เครื่องฉีดสารทึบรังสีแบบ
อัตโนมัติ
- หมวก ผ้าคลุม เสื้อกาวน์ - อุปกรณ์ผ่าตัด
กระดาษ
- เครื่องจี้
- ชามรูป ไตพลาสติก ถุ ง - คีมต่างๆ
มือยางธรรมดา
- ถุ ง มื อ ย า ง ปล อด เชื้ อ
ฟองน้าซับเลือด
- ขวดดูดเลือด ท่อยาง
- ก ร ะ ด า ษ ลู ก ฟู ก ท า ง
การแพทย์ ร องปู พื้ น ผิ ว
และห่ออุปกรณ์

จากการศึกษาพบว่าชนิดของขยะติดเชื้อที่พบมาก 10 ลาดับแรก ได้แก่ น้าเลือด
ฟองน้าซับเลือด หลอดใส่เลือด สาลี ผ้าก๊อซ ถุงมือยาง กระบอกฉีดยา เข็มฉีดยา ผ้าคลุม เสื้อกาวน์
โดยปริมาณ 60% เป็นขยะติดเชื้อที่มาจากห้องผ่าตัด โดยมีอัตราการเกิ ดขยะติดเชื้อ 0.5 ถึง 3
กิโลกรัมต่อการผ่าตัด 1 ราย ซึ่งผลการศึกษาที่ได้สอดคล้องกับการศึกษาของ Julie, et al (2553) ซึ่ง
ได้ ท าการศึ ก ษาเรื่ อ งการลดขยะทางการแพทย์ ใ นศู น ย์ ก ารแพทย์ แ มรี่ แ ลนด์ แ ละวอชิ ง ตั น
สหรัฐอเมริกา พบว่ามีปริมาณขยะติดเชื้อจากห้องผ่าตัด คิดเป็น 65% เนื่องมาจากผู้ป่วยที่เข้ารับการ
ผ่าตัดแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ผ่าตัดใหญ่ (Major Operation) มีโอกาสเสียเลือดประมาณครั้งละ
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200-500 ซีซี ผ่าตัดเล็ก (Minor Operation) มีโอกาสเสียเลือดครั้งละ5-100 ซีซี (ศิวพล ศรีแก้ว, 2555)
ซึ่งทาให้เลือดดังกล่าวถูกทิ้งปะปนไปกับผ้าก๊อซ ฟองน้าซับเลือด ขวดดูดเลือด
ทั้งนี้จากการศึกษาได้จาแนกองค์ประกอบของขยะติดเชื้อ พบว่าเป็นกลุ่มพลาสติก
30% กระดาษลูกฟูกทางการแพทย์ 30 % ของเหลวและเนื้อเยื่อ 25% กระดาษ 10% เข็ม 3 % แก้ว
และโลหะ 2% ซึ่งผลที่ได้สอดคล้องกับการศึกษาของ B.-K Lee, et al (2545) ซึ่งศึกษาเรื่องการ
วิเคราะห์ศักยภาพในการรีไซเคิลขยะทางการแพทย์ที่เป็นกลุ่มพลาสติก พบว่าขยะทางการแพทย์ที่
เป็นพลาสติก คิดเป็น 20-25%
การศึกษาพบว่างบประมาณในการกาจัดขยะมูลฝอยซึ่งทางโรงพยาบาลกรุงเทพ
ภูเก็ตส่งกาจัดที่เทศบาลนครภูเก็ตนั้น มีอัตราค่าใช้จ่ายดังนี้ ขยะทั่วไป คิดราคาแบบเหมาจ่ายเดือน
ละ 4,500 บาท ขยะติดเชื้อ คิดราคาเป็นกิโลกรัม ๆ ละ 12 บาท เฉลี่ยเดือนละ 110,880 บาท ดังนั้น
โรงพยาบาลมีค่าใช้จ่ายในการกาจัดมูลฝอยรวมเดือนละประมาณ 115,380 บาท
ส่วนขยะรีไซเคิล ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มขวดน้า ลังกระดาษ กระดาษ พลาสติก มี
ปริมาณเฉลี่ย 129 กิโลกรัมต่อเดือน โดยทางโรงพยาบาลส่งขายให้กับบริษัทวงศ์พาณิชย์ จากัด ทา
ให้มีรายได้จากการขายขยะรีไซเคิลเฉลี่ยเดือนละ 18,000 บาท
4.4 การศึ ก ษาระดั บ ความรู้ ทั ศนคติ และพฤติ กรรมของพนัก งานเกี่ย วกับ การจั ด การขยะทาง
การแพทย์
โดยผลการวิเคราะห์ได้นาเสนอข้อมูล 4 ส่วน ดังนี้
1. ข้อมูลพื้นฐาน
2. ระดับความรู้ทัศนคติของบุคลากรเกี่ยวกับการจัดการขยะทางการแพทย์
3. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ศึกษากับระดับความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ
4. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ศึกษากับทัศนคติเกี่ยวกับการลดขยะมูลฝอยทาง
การแพทย์
4.4.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งรวบรวมมาจากแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ
ระดับการศึกษา สาขาอาชีพ อายุการทางานตั้งแต่จบการศึกษา อายุการทางานเฉพาะในโรงพยาบาล
กรุงเทพภูเก็ต การได้รับความรู้เรื่องการแยกขยะระบบการจัดการขยะ โดยมีรายละเอียด ดังแสดงใน
ตารางที่ 4.3
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ตารางที่ 4.3 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง
คุณลักษณะของผู้ให้ข้อมูล
ชาย
หญิง
2. อายุ
21-30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
51-60 ปี
มากกว่า 60 ปี
3. ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
ปวส.
อนุปริญญา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
4. สาขาอาชีพ
แพทย์
เภสัชกร
ผู้ช่วยเภสัชกร
นักรังสีเทคนิค
นักเทคนิคการแพทย์
พยาบาล
ผู้ช่วยพยาบาล
5. อายุงาน (นับจากจบการศึกษา) น้อยกว่า 3 เดือน
3-6 เดือน
6-9 เดือน
9-12 เดือน
1-3 ปี
3-5 ปี
5-10 ปี
มากกว่า 10 ปีขึ้นไป
1. เพศ

จานวน (120 คน)
14
106
64
37
16
2
1
1
13
2
9
93
2
8
13
14
1
3
48
33
1
1
4
3
32
21
22
36

ร้อยละ
11.7
88.3
53.3
30.8
13.3
1.7
0.8
0.8
10.8
1.7
7.5
77.5
1.7
6.7
10.8
11.7
0.8
2.5
40.0
27.5
0.8
0.8
3.3
2.5
26.7
17.5
18.3
30.0
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ตารางที่ 4.3 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง (ต่อ)
คุณลักษณะของผู้ให้ข้อมูล
จานวน (120 คน)
6. อายุงาน (นับเฉพาะในโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต)
2
น้อยกว่า 3 เดือน
3-6 เดือน
4
6-9 เดือน
8
9-12 เดือน
4
1-3 ปี
41
3-5 ปี
18
5-10 ปี
20
มากกว่า 10 ปีขึ้นไป
23
7. การได้รับความรู้ระบบการจัดการขยะ
เคย
109
ไม่เคย
11

ร้อยละ
1.7
3.3
6.7
3.3
34.2
15.0
16.7
19.2
90.8
9.2

4.4.1.1 เพศ
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 88.3 และเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 11.7
4.4.1.2 อายุ
ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 21-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 53.3 รองลงมามีอายุระหว่าง
31-40 ปี 41-50 ปี 51-60 ปี และมากกว่า 61 ปี คิดเป็นร้อยละ 30.8 , 13.3, 1.7 และ 0.8 ตามลาดับ
4.4.1.3 ระดับการศึกษา
ส่วนใหญ่จบการศึก ษาในระดับ ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ77.5รองลงมาคื อ
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ระดับอนุปริญญา ปวส. ปริญญาโท และมัธยมศึกษาตอนต้น คิดเป็น
ร้อยละ 10.8, 7.5, 1.7, 1.7 และ 0.8 ตามลาดับ
4.4.1.4 สาขาอาชีพ
ส่วนใหญ่เป็นพยาบาล คิดเป็นร้อยละ 40.0 รองลงมาคือ ผู้ช่วยพยาบาล ผู้ช่วย
เภสัชกร เภสัชกร แพทย์นักเทคนิคการแพทย์ และนักรังสีเทคนิค คิดเป็นร้อยละ 27.5, 11.7, 10.8,
6.7, 2.5 และ 0.8 ตามลาดับ
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4.4.1.5 อายุการทางาน (นับตั้งแต่จบการศึกษา)
ส่วนใหญ่ทางานมานานมากกว่า 10 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 30.0 รองลงมาคือ
ทางานมานาน1-3 ปี 5-10 ปี 3-5 ปี 6-9 เดือน 9-12 เดือน 3-6 เดือนและน้อยกว่า 3 เดือน ตามลาดับ
คิดเป็นร้อยละ 26.7, 18.3, 17.5, 3.3, 2.5, 0.8 และ 0.8 ตามลาดับ
4.4.1.6 อายุการทางาน (นับเฉพาะทางานในโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต)
ส่วนใหญ่ทางานมานาน 1-3 ปี คิดเป็นร้อยละ 34.2 รองลงมาคือ ทางานมานาน
มากกว่า 10 ปีขึ้นไป 5-10 ปี 3-5 ปี 6-9 เดือน 9-12 เดือน 3-6 เดือน และน้อยกว่า 3 เดือน ตามลาดับ
คิดเป็นร้อยละ 19.2, 16.7, 15.0, 6.7, 3.3, 3.3 และ 1.7 ตามลาดับ
4.4.1.7 การได้รับความรู้เรื่องการแยกขยะ/ระบบการจัดการขยะ
ส่วนใหญ่เคยได้รับความรู้เรื่องการแยกขยะ/ระบบการจัดการขยะ คิดเป็นร้อยละ 90.8 รองลงมาไม่
เคยได้รับความรู้เรื่องการแยกขยะ/ระบบการจัดการขยะ คิดเป็นร้อยละ9.2
4.4.2 ระดับความรู้ทัศนคติของบุคลากรเกี่ยวกับการจัดการขยะทางการแพทย์
จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้ในระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 63.3
และรองลงมาอยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 36.7 ซึ่ ง ผลการศึ ก ษานี้ ไ ม่ ส อดคล้ อ งกั บ
การศึกษาของพูนพนิต โอ่เอี่ยม (2556) ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการจัดการขยะติดเชื้อของบุคลากรและ
เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลสมุทรสาครพบว่าบุคลากรมีคะแนนความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะติดเชื้อ
ในระดับต่า เนื่องจากไม่ได้รับการสอนและข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดการขยะ แต่ในกรณีของ
โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตมีระบบการปฐมนิเทศพนักงานตั้งแต่เริ่มเข้าทางาน และอบรมระหว่าง
ทางาน ในหัวข้อที่เกี่ยวกับความปลอดภัย การจัดการขยะและสารเคมี อย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง
ตารางที่ 4.4 ระดับความรู้ ทัศนคติ ของพนักงานเกี่ยวกับการจัดการขยะทางการแพทย์
ระดับคะแนน
ความรู้
ระดับต่า (8 - 14 คะแนน)
ระดับปานกลาง (15 – 20 คะแนน)
ระดับสูง (21 – 25 คะแนน)

จานวน
(120 คน)

ร้อยละ

0
44
76

0.0
36.7
63.3
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ตารางที่ 4.4 ระดับความรู้ ทัศนคติ ของพนักงานเกี่ยวกับการจัดการขยะทางการแพทย์ (ต่อ)
ระดับคะแนน
ทัศนคติ
ระดับต่า (5 - 24 คะแนน)
ระดับปานกลาง (25 –39 คะแนน)
ระดับสูง (40– 50 คะแนน)

จานวน
(120 คน)

ร้อยละ

0
12
108

0.0
10.0
90.0

ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ศึกษากับระดับความรู้เรื่องประเภทขยะ การ
คัดแยกขยะ แนวทางเทคโนโลยีสะอาดได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สาขาอาชีพ อายุการทางาน
ตั้งแต่จบการศึกษา อายุการทางานเฉพาะในโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต การได้รับความรู้เรื่องการแยก
ขยะและระบบการจัดการขยะโดยการหาค่าสถิติ ฟิชเชอร์ (Fisher’s Exact Test) และค่าสถิติ
ไคสแควร์ (  ) พบว่าไม่มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึ ก ษาของวารี รั ต น์ แสนเสนาะ (1998) ที่ ร ายงานว่ า ความรู้ ใ นด้ า นการจั ด การมู ล ฝอยของ
บุคลากรในโรงพยาบาลไม่มีความแตกต่างกันตามเพศ อายุ ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน
จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีทัศนคติเกี่ยวกับการประเภทขยะ การคัด
แยก แนวทางของเทคโนโลยีสะอาด ในระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 90.0 และรองลงมาอยู่ในระดับ
ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 10.0 เนื่องจากมีการสนับสนุนให้มี ก ารคัดเลือกและแต่งตั้ง ทีมพี่ เลี้ย ง
คุณภาพด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยประจาหน่วยงาน เพื่อช่วยกระตุ้นและสร้างทัศนคติ
ค่านิยมที่ถูกต้องในการจัดการขยะ ตลอดจนเป็นต้นแบบในการปฏิบัติที่ถูกต้องเป้าหมายการทา
หน้าที่ของพี่เลี้ยงคุณภาพ คือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของทีมและเพิ่มการมีส่วนร่วมของทีม
(ดร.รักษ์พงศ์ วงศาโรจน์, 2553)
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ศึกษากับระดับทัศนคติเกี่ยวกับการแยกประเภท
ขยะ การคัดแยก พบว่าผลการศึกษาความสัมพั นธ์ ระหว่างปัจจัยที่ศึกษา ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึ กษา สาขาอาชีพ อายุก ารทางานตั้งแต่จบการศึกษา อายุก ารทางานเฉพาะในโรงพยาบาล
กรุงเทพภูเก็ต การได้รับความรู้เรื่องการแยกขยะ/ระบบการจัดการขยะ โดยการหาค่าสถิติ ฟิชเชอร์
2

(Fisher’s Exact Test) และค่าสถิติไคสแควร์ (  ) พบว่าไม่มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของพัชรี ภาคเจริญ (2540) ซึ่งได้ศึกษาเรื่องความรู้ เจต
คติและพฤติก รรมของพยาบาลต่อการจั ดการมูล ฝอยติ ดเชื้ อในโรงพยาบาลสัง กั ดสาธารณสุ ข
2
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จังหวัดจันทบุรี พบว่าบุคลากรมีเจตคติในทิศทางที่เห็นด้วยอย่างมากต่อการมีระบบการจัดการขยะ
ติดเชื้อที่ดี
การที่บุคลากรมีความรู้และทัศนคติที่ดีนั้นจะช่วยส่งเสริมให้บุคลากรเกิดความสานึก
แห่ ง ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มและปฏิ บั ติ ต ามขั้ น ตอนได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง (คณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ, 2523)
4.4.3 ผลจากการศึกษาพฤติกรรมการคัดแยกขยะของเจ้าหน้าที่
การศึ ก ษาพฤติ ก รรมการคั ด แยกขยะของเจ้ า หน้ า ที่ แผนกต่ า ง ๆ ของโรงพยาบาล
กรุงเทพภูเก็ต ดังแสดงในตารางที่ 4.5
ตารางที่ 4.5 พฤติกรรมการคัดแยกขยะของเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
ระดับคะแนน
พฤติกรรมการคัดแยกขยะได้อย่างถูกต้อง
ทุกครั้ง
เกือบทุกครั้ง
น้อยครั้ง
ไม่เคยเลย

จานวน
(120 คน)

ร้อยละ

2
100
15
3

1.7
83.3
12.5
2.5

จากการศึ ก ษาพบว่ า กลุ่ม ตัวอย่ า งส่ วนใหญ่มี พ ฤติก รรมในการคั ดแยกขยะได้อ ย่ า ง
ถูก ต้องเกือบทุ กครั้ง คิ ดเป็นร้อยละ 83.3 และรองลงมามีพ ฤติก รรมในการคัดแยกขยะได้อย่ าง
ถูกต้องน้อยครั้ง คิดเป็นร้อยละ 12.5 ทั้งนี้พบว่าการคัดแยกขยะมูลฝอย ณ แหล่งกาเนิด เป็นเรื่องที่
ทาได้ง่ายและสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายน้อยลง ซึ่งจะช่วยทาให้การกาจัดขยะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น (พัชรี หอวิจิตร, 2529) สอดคล้องกับการศึกษาของเควิน พอลล์ (2540) ซึ่งได้รายงานว่า
การจัดการขยะทางการแพทย์ ในโรงพยาบาลนอร์ฟอกซ์และนอร์วิช สหรัฐอเมริกา พบว่าระดับ
ความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมที่ดีในระบบการจัดการขยะทางการแพทย์ ส่งผลให้ปริมาณขยะทาง
การแพทย์ลดลง
ทั้ง นี้จากการศึก ษาโดยการส ารวจพื้นที่ พ บว่า บุคลากรทิ้งขยะลงภาชนะผิดประเภท
เดือนละ 17 ครั้ง โดยส่วนใหญ่ที่พบ คือ ทิ้งขยะทั่วไปหรือขยะรีไซเคิลลงไปรวมกับขยะติดเชื้อหลัง
ทาหัตถการหรือผ่าตัดเรียบร้อยโดยจากการวิเคราะห์พบสาเหตุของการทิ้งขยะผิดถัง ดังนี้
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1) ถัง ขยะประเภทที่ ต้ องการจะทิ้ ง มี ป ริ มาณขยะเต็ ม ท าให้ ต้ อ งเลี่ ย งไปทิ้ ง ถัง ขยะ
ประเภทอื่นแทน
2) ถัง ขยะประเภทที่ จะทิ้ง วางในตาแหน่งไม่เหมาะสมกั บการทิ้ง เนื่องจากอยู่ ไ กล
เกินไป
3) ไม่สนใจที่จะคัดแยกขยะในช่วงเวลานั้น เนื่องด้วยข้อจากัดของเวลาและปริมาณงาน
4) ขาดความรู้ในการคัดแยกขยะ
4.5 ผลการสอบถามความคิดเห็นและข้อมูลจากการระดมสมองของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับแนวทางการ
ลดขยะทางการแพทย์โดยใช้เทคโนโลยีสะอาด
ผลการสอบถามความคิดเห็นและข้อมูลจากการระดมสมองเกี่ยวกับแนวทางการ
ลดขยะทางการแพทย์ เพื่อนาไปสู่การพัฒนาขั้นตอนการทางาน ดังแสดงในตารางที่ 4.6
ตารางที่ 4.6 ผลการระดมสมองของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกั บแนวทางการลดขยะทางการแพทย์โดยใช้
เทคโนโลยีสะอาด

ขั้นตอนทางาน

การทาแผล
เปลี่ยนชนิดกระดาษห่ออุปกรณ์เป็น
ชนิดผ้า
ยกเลิกการใส่ก๊อซในอุปกรณ์ล้างแผล
ให้เติมเพิ่มภายหลัง
การเจาะเลือด
เปลี่ยนสาลีก้อนเป็นสาลีแผ่น
เปลี่ยนฐานวางอุปกรณ์เจาะเลือดจาก
ชั้นเหล็กเป็นฐานรองหลอดเลือด

การ
หลีกเลี่ยง
การใช้

การ
การ
ปรับปรุง/
ปรับเปลี่ยน
การ
ผลิตภัณฑ์ ปรับเปลี่ยน
ระบบงาน

การนา
กลับมาใช้
ซ้า ใช้ใหม่
การสกัด
ของมีค่า
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ตารางที่ 4.6 ผลการระดมสมองของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับแนวทางการลดขยะทางการแพทย์โดยใช้
เทคโนโลยีสะอาด (ต่อ)

ขั้นตอนทางาน

พลาสติกหุ้มกระบอกฉีดยา สาลีแห้ง
การวัดอุณหภูมิ
ยกเลิกการใช้ปรอท เพราะเป็นขยะ
อันตราย ใช้เครื่องวัดอุณหภูมิทางหู
แทน
หัวครอบเครื่องวัดอุณหภูมิ
การให้สารน้าทางหลอดเลือดดา
ถุงน้าเกลือ
หัวต่อน้าเกลือ
ซองเข็มให้สารน้า
การจัดยา
ซองยา
ถุงรวมใส่ยา
การอุดฟัน
หัวกรอ
การเอกซเรย์
ยกเลิกการรายงานผลผ่านฟิล์ม
เอกซเรย์เป็นการรายงานผ่านระบบ
ดิจิตอล PACS
ฐานใส่อุปกรณ์ต่อพ่วงเครื่องฉีดสาร
ทึบแสง

การ
หลีกเลี่ยง
การใช้

การ
การ
ปรับปรุง/
ปรับเปลี่ยน
การ
ผลิตภัณฑ์ ปรับเปลี่ยน
ระบบงาน

การนา
กลับมาใช้
ซ้า ใช้ใหม่
การสกัด
ของมีค่า
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ตารางที่ 4.6 ผลการระดมสมองของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับแนวทางการลดขยะทางการแพทย์โดยใช้
เทคโนโลยีสะอาด (ต่อ)

ขั้นตอนทางาน

การ
หลีกเลี่ยง
การใช้

การ
การ
ปรับปรุง/
ปรับเปลี่ยน
การ
ผลิตภัณฑ์ ปรับเปลี่ยน
ระบบงาน

การผ่าตัด
เปลี่ยนจากเสื้อกาวน์กระดาษเป็นเสื้อ
กาวน์ผ้า
เปลี่ยนขวดดูดเลือด สารคัดหลั่ง
กระดาษและซองพลาสติกหุ้ม
เครื่องมือ

การนา
กลับมาใช้
ซ้า ใช้ใหม่
การสกัด
ของมีค่า





แนวทางต่าง ๆ ที่ได้จากการระดมสมอง (ตารางที่ 4.6) ได้ถูกนาไปวิเคราะห์ข้อมูล
โดยวิธีเมตริกซ์ (Matrix Data Analysis) (ตารางที่ 4.7) โดยทีมคณะทางานและผู้เชี่ยวชาญ ได้
ร่วมกันคัดเลือกแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เป็นไปได้เพื่อนาไปทดลองปฏิบัติดังนี้
ตารางที่ 4.7 แนวทางเทคโนโลยีสะอาดที่เป็นไปได้เพื่อทดลองปฏิบัติโดยใช้การวิเคราะห์ข้อมู ล
เมตริกซ์
คุณภาพ
ขั้นตอนทางาน
เปลี่ยนชนิดกระดาษห่ออุปกรณ์เป็น
ชนิดผ้า
ยกเลิกการใส่ก๊อซในอุปกรณ์ล้างแผล
ให้เติมเพิ่มภายหลัง

(3)
2
3

ความ ค่าใช้จ่าย ปรับปรุง
คะแนน
ปลอดภัย ลดลง
ได้ง่าย
รวม
(3)
(2)
(1)
1
1
2
13
3

3

2

27
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ตารางที่ 4.7 แนวทางเทคโนโลยีสะอาดที่เป็นไปได้เพื่อทดลองปฏิบัติโดยใช้การวิเคราะห์ข้อมู ล
เมตริกซ์ (ต่อ)
คุณภาพ
ขั้นตอนทางาน
(3)
การเจาะเลือด
เปลี่ยนสาลีก้อนเป็นสาลีแผ่น
เปลี่ยนฐานวางอุปกรณ์เจาะเลือด
จากชั้นเหล็กเป็นฐานรองหลอดเลือด
พลาสติกหุ้มกระบอกฉีดยา
การวัดอุณหภูมิ
ยกเลิกการใช้ปรอท เพราะเป็นขยะ
อันตราย ใช้เครื่องวัดอุณหภูมิทางหู
หัวครอบเครื่องวัดอุณหภูมิ
การให้สารน้าทางหลอดเลือดดา
ถุงน้าเกลือ
หัวต่อน้าเกลือ
ซองเข็มให้สารน้า
การจัดยา
ซองยา
ถุงรวมใส่ยา
การอุดฟัน
หัวกรอ
การเอกซเรย์
ยกเลิกการรายงานผลผ่านฟิล์มเอกซเรย์
เป็นการรายงานผ่านระบบดิจิตอล
PACS
ฐานใส่อุปกรณ์ต่อพ่วงเครื่องฉีดสาร
ทึบแสง

ความ ค่าใช้จ่าย ปรับปรุง
คะแนน
ปลอดภัย ลดลง
ได้ง่าย
รวม
(3)
(2)
(1)

3
3

3
3

2
3

2
3

24
27

3

3

3

3

27

3

3

3

3

27

3

3

3

3

27

3
3
3

3
2
3

3
3
3

3
3
3

27
23
27

3
3

3
3

3
3

3
3

27
27

2

2

2

3

19

3

3

3

3

27

3

3

3

3

27

40
ตารางที่ 4.7 แนวทางเทคโนโลยีสะอาดที่เป็นไปได้เพื่อทดลองปฏิบัติโดยใช้การวิเคราะห์ข้อมู ล
เมตริกซ์ (ต่อ)
คุณภาพ
ขั้นตอนทางาน
(3)
การผ่าตัด
เปลี่ยนจากเสื้อกาวน์กระดาษเป็นเสื้อ
กาวน์ผ้า
เปลี่ยนขวดดูดเลือด สารคัดหลั่ง
กระดาษและซองพลาสติกหุ้มเครื่องมือ

ความ ค่าใช้จ่าย ปรับปรุง
คะแนน
ปลอดภัย ลดลง
ได้ง่าย
รวม
(3)
(2)
(1)

2

1

2

1

14

2
3

1
3

3
3

2
2

17
26

หลัง จากการระดมสมองเพื่อคัดเลือกแนวทางที่เหมาะสมแล้วจึงมีก ารประเมิน
ความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ร่วมด้วยเพื่อศึกษาต้นทุนและผลประโยชน์ของการพัฒนา (ตาราง
ที่ 4.8) ผลการประเมินเป็นดังนี้
ตารางที่ 4.8 การประเมินความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์
เงิน
ลงทุน
เปลี่ยนชนิดกระดาษห่ออุปกรณ์เป็นชนิดผ้า
20,000
ยกเลิกการใส่ก๊อซในอุปกรณ์ล้างแผลให้เติมเพิ่มภายหลัง
0
การเจาะเลือด
เปลี่ยนสาลีก้อนเป็นสาลีแผ่น
0
เปลี่ยนฐานวางอุปกรณ์เจาะเลือด
0
จากชั้นเหล็กเป็นฐานรองหลอดเลือด
พลาสติกหุ้มกระบอกฉีดยา
การวัดอุณหภูมิ
ยกเลิกการใช้ปรอท เพราะเป็นขยะอันตราย
24,000
ใช้เครื่องวัดอุณหภูมิทางหูแทน
หัวครอบเครื่องวัดอุณหภูมิ
27,000
ขั้นตอนทางาน

ประหยัด ระยะเวลา
(บาท/ปี) คืนทุน
12,000
1 ปี
36,000
18,000
9,000

-

2,000

2 ปี

5,000

2 ปี
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ตารางที่ 4.8 การประเมินความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ (ต่อ)
ขั้นตอนทางาน
การให้สารน้าทางหลอดเลือดดา
ถุงน้าเกลือ
หัวต่อน้าเกลือ
ซองเข็มให้สารน้า
การจัดยา
ซองยา
ถุงรวมใส่ยา
การอุดฟัน
หัวกรอ
การเอกซเรย์
ยกเลิกการรายงานผลผ่านฟิล์มเอกซเรย์
เป็นการรายงานผ่านระบบดิจิตอล PACS
ฐานใส่อุปกรณ์ต่อพ่วงเครื่องฉีดสารทึบแสง
การผ่าตัด
เปลี่ยนจากเสื้อกาวน์กระดาษเป็นเสื้อกาวน์ผ้า
เปลี่ยนขวดดูดเลือด สารคัดหลั่ง
กระดาษและซองพลาสติกหุ้มเครื่องมือ

เงิน
ลงทุน

ประหยัด ระยะเวลา
(บาท/ปี) คืนทุน

0
0
0

3,000
0
0

-

0
0

0
0

0
0

10,000

7,500

1 ปี

5,000,0
00
0

209,500

5 ปี

3,000

0

40,000
10,000
20,000

10,000
2,500
2,000

1 ปี
1 ปี
1 ปี

ตารางที่ 4.9 ความพึ ง พอใจก่ อ นและหลั ง การพั ฒ นาการลดขยะทางการแพทย์ ด้ ว ยแนวทาง
เทคโนโลยีสะอาด
ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.

กระบวนการ
การเจาะเลือด
การวัดไข้
การบริหารยา
การให้สารน้า
การทาแผล

(ก่อน) ร้อยละ
70
80
90
90
80

(หลัง) ร้อยละ
100
90
90
90
90
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ตารางที่ 4.9 ความพึ ง พอใจก่ อ นและหลั ง การพั ฒนาการลดขยะทางการแพทย์ ด้ วยแนวทาง
เทคโนโลยีสะอาด (ต่อ)
ลาดับ
กระบวนการ
6. การทาฟัน
7. การเอกซเรย์
8. การผ่าตัดใหญ่
ผลรวม

(ก่อน) ร้อยละ
90
40
90
78.75

(หลัง) ร้อยละ
90
100
10
82.50

จากการศึก ษาพบว่าบุคลากรมีส่วนร่วมในการปรับปรุงระบบงาน ปรับเปลี่ย น
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ และผู้ บ ริ ห ารให้ ค วามส าคั ญ โดยแจ้ ง ต่ อ ฝ่ า ยจั ด ซื้ อ ให้ ด าเนิ น การได้ ห ลั ง จากที่
คณะกรรมการควบคุ ม โรคติด เชื้ อ และคณะกรรมการยาและการรั ก ษาเห็ นชอบในหลั ก ปฏิบั ติ
ผู้ใช้งานส่วนใหญ่พึงพอใจกับการปรับเปลี่ยน จากร้อยละ 78 เป็น ร้อยละ 82 ยกเว้นในส่วนการใช้
เสื้อกาวน์ในห้องผ่าตัด ซึ่งแพทย์ส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่า เสื้อกาวน์ไม่ปลอดภัยเท่าผ้ากระดาษ
เพราะซับน้าเลือดและการส่งไปซัก ทาให้เจ้าหน้าที่ขนย้าย เจ้าหน้าที่ซักรีดเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรค
จากโรคได้ หากขาดความระมัดระวัง
หลังการปรับปรุง อัตราส่วนของขยะแต่ละประเภทพบว่าขยะทั่วไปมีปริมาณสูง
ที่สุด คิดเป็น 61% รองลงมาคือขยะติดเชื้อ 25% ขยะรีไซเคิล 14% ดังรูปที่ 4.11
จากการพั ฒ นากระบวนการท างานและปรั บ เปลี่ ย นผลิ ต ภั ณ ฑ์ ช่ ว ยท าให้ ล ด
ค่าใช้จ่ายลงได้ปีละ 360,000 บาท เฉลี่ยเดือนละ 30,000 บาท

รูปที่ 4.11 ข้อมูลอัตราส่วนของขยะแต่ละประเภทหลังการปรับปรุง (ข้อมูล ณ วันที่ 1 เดือนตุลาคม
พ.ศ.2556 ถึงวันที่ 31 เดือนธันวาคม พ.ศ.2556)
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บทที่ 5
บทสรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการวิจัย
การศึกษาถึงแนวทางที่มีประสิทธิภาพในการลดขยะทางการแพทย์ที่แหล่งกาเนิด
ในโรงพยาบาลโดยใช้แนวทางของเทคโนโลยีสะอาดผลการวิจัยพบว่า
1) ผู้บ ริหารโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ ต ให้ความสาคัญ มีนโยบายและแผนงาน
รองรับในการจัดการขยะทางการแพทย์อย่างมีระบบ เป็นมาตรฐาน สนับสนุนให้มีภาชนะในการ
คัดแยกขยะที่เพียงพอ ครบถ้วน รองรับการคัดแยกขยะ ณ แหล่งกาเนิด และมีการจัดระบบการ
บริหารจัดการขยะที่ดี ตั้งแต่การจาแนกประเภทขยะ การคัดแยก การจัดเก็บและการพักแยก การ
เคลื่อนย้าย การส่งขยะกาจัดอย่างถูกวิธี โดยมีทางเทศบาลนครภูเก็ตมารับขยะไปกาจัดวันละ 2 รอบ
มีทีมรับผิดชอบในการสอน ให้ความรู้ ส่งเสริม กระตุ้นทัศนคติเชิงบวกอย่างสม่าเสมอ มีการติดตาม
ประเมินผลควบคู่ไปด้วย
2) ขยะทางการแพทย์ที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต มีปริมาณ
308 กิโลกรัมต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 30 ของปริมาณขยะทั้งหมด ซึ่งแหล่งกาเนิดหลักมาจากแผนก
ห้องผ่าตัด
3) บุคลากรมีระดับคะแนนความรู้เกี่ยวกับขยะ การคัดแยก แนวทางเทคโนโลยี
สะอาด ในระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 63.3 โดยส่วนใหญ่ได้รับความรู้และข่าวสารเกี่ยวกับการจัดการ
ขยะในโรงพยาบาลเป็นอย่างดี
4) บุคลากรมีระดับทัศนคติเกี่ยวกับการจัดการขยะทางการแพทย์ ในระดับสูง คิด
เป็นร้อยละ 90.0
5) ความสัมพั นธ์ของระดับความรู้ทัศนคติในการจัดการขยะทางการแพทย์ ใ น
โรงพยาบาลกับปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากรทาให้บุคลากรมีระดับความรู้ทัศนคติเกี่ยวกับแนวทาง
ในการจัดการขยะทางการแพทย์ในโรงพยาบาลไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดั บ
0.05 (p < 0.05)
6) บุคลากรมีพฤติกรรมในการคัดแยกขยะในเชิงบวก กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี
พฤติกรรมในการคัดแยกขยะได้อย่างถูก ต้องเกือบทุกครั้ง คิดเป็นร้อยละ 83.3 และรองลงมามี
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พฤติกรรมในการคัดแยกขยะได้อย่างถูกต้องน้อยครั้ง คิดเป็นร้อยละ 12.5 ทั้งนี้พบว่าการคัดแยก
ขยะมูลฝอย ณ แหล่งกาเนิด เป็นเรื่องที่ทาได้ง่ายและสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายน้อยลง และสาเหตุหลักที่
ทาให้บุคลากรคัดแยกขยะไม่ถูกต้องคือ ถังขยะเต็ม ถังขยะอยู่ไกลจากจุดทางานเกินไปภาระงานที่
เร่งรีบ ขาดความรู้ในการคัดแยกขยะ
7) บุ ค ลากรมี ค วามร่วมมื อในการระดมสมองเพื่ อค้นหาโอกาสพั ฒ นา โดยใช้
แนวทางเทคโนโลยีสะอาดเข้ามาลดจานวนขยะทางการแพทย์ สรุปทางเลือกที่ได้ปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม
8) ขั้นตอนการจัดซื้อเวชภัณฑ์เข้ามาใช้งาน มีผลต่อการลดขยะทางการแพทย์
9) พบว่าระดับความพึงพอใจในการนาเทคโนโลยีสะอาดมาปรับกระบวนการ
ทางานอยู่ในระดับสูงขึ้น จากร้อยละ 78 เป็น ร้อยละ 82
10) การปรั บ ปรุ ง สามารถช่ ว ยลดปริ ม าณขยะติ ด เชื้ อ ลงได้ 5-6% ประหยั ด
ค่าใช้จ่ายโดยรวมได้ 30,000 บาทต่อเดือน
5.2 ข้อเสนอแนะ
1) ควรมีก ารศึ ก ษาข้อมูล เปรีย บเทีย บระหว่างโรงพยาบาลเอกชนเพิ่ มเติม เพื่ อ
ค้นหาประเด็นในการพัฒนาร่วมกันจะทาให้มีแนวทางต่อยอดการพัฒนาได้ ครอบคลุมสาเหตุที่
แท้จริงมากขึ้น
2) ควรมีการวิเคราะห์ความเป็นไปทางสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติม เพื่อประเมินผลการ
จัดการขยะทางการแพทย์และช่วยพัฒนากระบวนการผลิตวัส ดุทางการแพทย์ ที่มีประสิทธิภาพ
ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมได้ดียิ่งขึ้น
3) ควรศึ กษาแนวทางในการลดขยะทางการแพทย์ที่เกิดจากห้องผ่าตัดเพิ่ มเติม
เพราะเป็นแหล่งกาเนิดขยะขนาดใหญ่ของโรงพยาบาล
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ภาคผนวก
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แบบสอบถามเลขที่ ........ .......... .........
การศึกษาเรื่อง การลดขยะทางการแพทย์ด้วยแนวทางเทคโนโลยีสะอาด
ขอความกรุณาสละเวลาอันมีค่าของท่านในการตอบคาถามตามแบบสอบถามนี้ เพื่อประโยชน์ในการ
พัฒนาคุณภาพและความปลอดภัย ท่านสามารถคาตอบเลือกได้ตามความคิดเห็นของท่าน คาตอบทุกข้อ
เป็นความลับ
แบบสอบถาม ประกอบด้วยคาถาม 4 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 : ข้อมูลความรู้เรื่องประเภทขยะ การคัดแยก แนวทางเทคโนโลยีสะอาด
ส่วนที่ 3 : ข้อมูลความเห็นต่อการจัดการขยะทางการแพทย์
ส่วนที่ 4 : พฤติกรรมการใช้วัสดุและผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์
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คาชี้แจง โปรดกาเครื่องหมาย ⁄ในช่อง ที่ท่านเลือกตอบเพียงคาตอบเดียว
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1.เพศ
⃝ชาย ⃝หญิง
2.อายุ
⃝ต่ากว่า 21 ปี ⃝ 21-30 ⃝31-40 ⃝41-50 ⃝51-60 ⃝มากกว่า 60 ปี
3.ระดับการศึกษา
⃝ไม่ได้เรียนหนังสือ⃝ประถมศึกษา ⃝มัธยมศึกษาตอนต้น ⃝ มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ⃝
ปวส.
⃝อนุปริญญา⃝ปริญญาตรี ⃝ปริญญาโท ⃝ปริญญาเอก⃝อื่นๆโปรดระบุ...................
4.สาขาอาชีพ
⃝แพทย์………………..⃝พยาบาล⃝เภสัชกร⃝ ผู้ช่วยเภสัชกร⃝นักเทคนิคการแพทย์
⃝นักรังสีเทคนิค ⃝ผู้ช่วยพยาบาล ⃝แม่บ้าน/พ่อบ้าน
5.อายุการทางาน (นับตั้งแต่จบการศึกษา)
⃝น้อยกว่า 3 เดือน ⃝3-6 เดือน⃝6-9 เดือน ⃝9-12 เดือน⃝1-3 ปี
⃝3-5 ปี ⃝5-10 ปี ⃝> 10ปีขึ้นไป
6.อายุการทางาน (นับเฉพาะทางานในโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต)
⃝น้อยกว่า 3 เดือน ⃝3-6 เดือน ⃝6-9 เดือน ⃝9-12 เดือน ⃝1-3 ปี
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⃝ 3-5 ปี ⃝5-10 ปี ⃝> 10ปีขึ้นไป
7.ท่านเคยได้รับความรู้เรื่องการแยกขยะ/ระบบการจัดการขยะ หรือไม่
⃝ไม่เคย
⃝เคย เลือกตอบช่องทางได้มากกว่า 1 ข้อ
จาก ( )การอบรมนอกโรงพยาบาล ()การอบรมภายในโรงพยาบาล
()สื่อทีวี/หนังสือพิมพ์ ()อื่นๆโปรดระบุ ..........................................................
8.ที่โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต มีถังขยะแยกตามประเภทหรือไม่
⃝มี ⃝ไม่มี⃝ไม่แน่ใจ
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ส่วนที่ 2 : แบบสอบถามทางด้านความรู้เกี่ยวกับประเภทขยะ การคัดแยก แนวทางเทคโนโลยีสะอาด
โปรดทาเครื่องหมายกากบาท(x) ในตัวเลือกที่ท่านคิดว่าถูกต้องเพียงข้อเดียว
1.ขยะมูลฝอย หมายถึงข้อใด
ก.เศษอาหาร
ข.ขวดพลาสติกที่ใช้งานแล้ว
ค.สาลีเปื้อนเลือด
ง.ถูกทุกข้อ
2.ขยะทั่วไป หมายถึงข้อใด
ก.มูลฝอยที่ถูกทิ้ง ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ / สิ่งมีชีวิต ทาลายระบบสิ่งแวดล้อม เช่น หลอดไฟ ขวด
ยาหมดอายุ
ข.มูลฝอยที่เกิดจากการใช้งานในชีวิตประจาวัน ไม่มีอันตรายหรือมีอันตรายน้อย ไม่ต้องการจัดการเป็น
พิเศษ เช่น เศษอาหาร
ค.มูลฝอยที่มีเชื้อโรคปะปนอยู่ หากสัมผัสจะเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคได้ เช่น สาลี ผ้าพันแผล เศษอวัยวะ
ผู้ป่วย
ง.มูลฝอยที่ยังคงสามารถนากลับมาใช้ประโยชน์ได้อีก เช่น ลังกระดาษ ขวดน้าพลาสติก
3.ขยะทางการแพทย์หรือขยะติดเชื้อ หมายถึงข้อใด
ก.มูลฝอยที่ถูกทิ้ง ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ / สิ่งมีชีวิต ทาลายระบบสิ่งแวดล้อม เช่น หลอดไฟ ขวด
ยาหมดอายุ
ข.มูลฝอยที่เกิดจากการใช้งานในชีวิตประจาวัน ไม่มีอันตรายหรือมีอันตรายน้อย ไม่ต้องการจัดการเป็น
พิเศษ เช่น เศษอาหาร
ค.มูลฝอยที่มีเชื้อโรคปะปนอยู่ หากสัมผัสจะเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคได้ เช่น สาลี ผ้าพันแผล เศษอวัยวะ
ผู้ป่วย
ง.มูลฝอยที่ยังคงสามารถนากลับมาใช้ประโยชน์ได้อีก เช่น ลังกระดาษ ขวดน้าพลาสติก
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4.ขยะรีไซเคิล หมายถึงข้อใด
ก.มูลฝอยที่ถูกทิ้ง ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ / สิ่งมีชีวิต ทาลายระบบสิ่งแวดล้อม เช่น หลอดไฟ ขวด
ยาหมดอายุ
ข.มูลฝอยที่เกิดจากการใช้งานในชีวิตประจาวัน ไม่มีอันตรายหรือมีอันตรายน้อย ไม่ต้องการจัดการเป็น
พิเศษ เช่น เศษอาหาร
ค.มูลฝอยที่มีเชื้อโรคปะปนอยู่ หากสัมผัสจะเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคได้ เช่น สาลี ผ้าพันแผล เศษอวัยวะ
ผู้ป่วย
ง.มูลฝอยที่ยังคงสามารถนากลับมาใช้ประโยชน์ได้อีก เช่น ลังกระดาษ ขวดน้าพลาสติก
5.ขยะอันตราย หมายถึงข้อใด
ก.มูลฝอยที่ถูกทิ้ง ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ / สิ่งมีชีวิต ทาลายระบบสิ่งแวดล้อม เช่น หลอดไฟ ขวด
ยาหมดอายุ
ข.มูลฝอยที่เกิดจากการใช้งานในชีวิตประจาวัน ไม่มีอันตรายหรือมีอันตรายน้อย ไม่ต้องการจัดการเป็น
พิเศษ เช่น เศษอาหาร
ค.มูลฝอยที่มีเชื้อโรคปะปนอยู่ หากสัมผัสจะเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคได้ เช่น สาลี ผ้าพันแผล เศษอวัยวะ
ผู้ป่วย
ง.มูลฝอยที่ยังคงสามารถนากลับมาใช้ประโยชน์ได้อีก เช่น ลังกระดาษ ขวดน้าพลาสติก
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โปรดทาเครื่องหมาย / ในช่องที่ท่านเห็นว่าเป็นประเภทของขยะที่ถูกต้อง
ข้อ

ชนิดขยะ
ขยะทั่วไป

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

หัวเข็มฉีดยาใช้แล้ว
แผ่นสไลด์เพาะเชื้อ
ถ่านไฟฉาย
เศษผัก
ยาเม็ดหมดอายุ
ลังโฟม
ผ้าก๊อสเปื้อนเลือด
ขวดยาเคมีบาบัด
ท่อยางดูดเสมหะ
หนังสือพิมพ์
กระบอกฉีดยาใช้แล้ว
ขวดใส่น้ายาล้างห้องน้า
ขวดวัคซีนโรควัณโรค
หลอดใส่เลือด
ขวดนมบูด

ประเภท
ขยะติดเชื้อ
ขยะอันตราย

ขยะรีไซเคิล
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อ่านข้อความต่อไปนี้ ท่านคิดว่าถูก หรือ ผิด โปรดทาเครื่องหมาย / ในช่องที่ท่านเลือกตอบ
ข้อ
ข้อความ
1. เทคโนโลยีสะอาด คือ การจัดการป้องกันมลพิษ ลดขยะตั้งแต่ต้นทางหรือ
แหล่งกาเนิด
2. หลักการที่สาคัญของเทคโนโลยีสะอาด ประกอบด้วย
1.ยกเลิกการใช้ 2.ใช้ของมีพิษ/สารเคมีให้น้อยลง 3.นากลับมาใช้ใหม่
3. การคัดแยกขยะ ไม่มีส่วนสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับเรื่องเทคโนโลยีสะอาด
4. การนาหลักการเทคโนโลยีสะอาดมาใช้ในโรงพยาบาล ทาให้โรงพยาบาลมี
ต้นทุนหรือรายจ่ายที่เพิ่มขึ้น
5. ข้อดีของเทคโนโลยีสะอาด คือ ทาให้สิ่งแวดล้อมปลอดภัย สิ่งมีชีวิตมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น มลพิษลดน้อยลง

ถูก

ผิด
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ส่วนที่ 3 : ข้อมูลความเห็นต่อการจัดการขยะทางการแพทย์
ข้อ
รายละเอียด
1. ปัญหามลพิษจากขยะมูลฝอยเป็นปัญหา
สาคัญที่ทุกคนต้องร่วมกันแก้ไข
2. การบริหารจัดการขยะอย่างมีคุณภาพ
ทาให้สิ่งแวดล้อมสะอาด ลดมลพิษ
3. การคัดแยกขยะให้ถูกต้องตามประเภท
เป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติ
4. ท่านจะจัดอุปกรณ์ให้พอดีกับการใช้งาน
จะได้ไม่เหลือทิ้ง
5. ท่านจะหลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์ที่เป็นพิษ
ต่อสิ่งแวดล้อม
6. เรายินดีปรับเปลี่ยนการทางาน หากมี
ส่วนสาคัญในการช่วยลดปริมาณขยะได้
7. ท่านยินดีนาอุปกรณ์มาใช้ซ้าหากสามารถ
ทาได้อย่างปลอดภัย
8. ท่านคิดว่านโยบายของผู้บริหารมีผลต่อ
การระบบการจัดการขยะทางการแพทย์
9. ท่านเห็นว่าเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ควรมี
ส่วนร่วมในการคัดเลือกคุณภาพ
เวชภัณฑ์หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่
เกี่ยวข้องกับงานที่ตนเองทาอยู่
10. การนาขยะรีไซเคิลไปขาย เป็นเรื่องที่น่า
อับอาย

มาก
ที่สุด

ท่านเห็นด้วย ระดับใด
มาก
ปาน น้อย น้อยที่สุด/
กลาง
ไม่เห็นด้วย
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ส่วนที่ 4 : พฤติกรรมการคัดแยกขยะ
ท่านเห็นด้วย ระดับใด
ข้อความ
ขณะปฏิบัติงาน ท่านสามารถคัดแยกขยะ
ได้ถูกต้อง

ทุกครั้ง

เกือบทุกครั้ง น้อยครั้ง

ไม่เคยเลย
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