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บทคัดยอ
การศึกษานี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง (Cross–Sectional Descriptive Study) มี
วัตถุป ระสงคเพื่อศึกษาสถานการณ การขนสง มูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จํานวน 16 แหง เก็บรวบรวมขอมูลระหวางเดือนมีนาคมถึงเมษายน พ.ศ. 2559 โดยใช
(1) แบบสังเกตและแบบสัมภาษณ เพื่อเก็บขอมูลการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในโรงพยาบาล จากเจาหนาที่ใน
โรงพยาบาล จํานวน 16 คน และ (2) เก็บขอมูลการขนสงมูลฝอยติดเชื้อ โดยใชแบบสังเกตและสัมภาษณ จาก
พนักงานขนสงมูลฝอยติดเชื้อ จํานวน 32 คน (3) ประชุมเชิงปฏิบัติการผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการขนสงมูลฝอย
ติดเชื้อของโรงพยาบาล จํานวน 38 คน เพื่อเสนอปญหาอุปสรรคและแนวทางการแกไขปญหารวมกันวิเคราะห
ขอมูลโดยใชสถิติพรรณนา คาเฉลี่ย รอยละ และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษา พบวา โรงพยาบาลทุกแหงสงมูลฝอยติดเชื้อไปกําจัดนอกโรงพยาบาล โดยผูใหบริการ
ขนสงมูลฝอยติดเชื้อสวนใหญไมไดขออนุญาตขนสงมูลฝอยติดเชื้อ จาก อปท. รอยละ 93.75 ดานพาหนะที่ใช
ในการขนสง ไมมีขอความตามมาตรฐาน รอยละ 68.75 ไมมีอุปกรณกรณีฉุกเฉินติดประจํารถ เชน ไมมีถัง
ดับเพลิง รอยละ 81.25 ไมมีถุงแดง รอยละ 62.50 ไมมีที่คีบดามยาว รอยละ 81.25 ไมมีเชือกสําหรับมัดถุงมูล
ฝอยติดเชื้อ รอยละ 87.50 ดานการใชเอกสารกํากับการขนสง พบวา ยังไมเคยสงเอกสารกํากับการขนสงมูลฝอย
ติดเชื้อให อปท. รอยละ 93.75 ดานแผนการขนสง พบวา ไมมีการระบุจุดแวะพักและระยะเวลาพักที่แนนอน
รอยละ 68.75 ดานการปฏิบัติของพนักงาน พบวา ไมเคยไดรับการอบรม รอยละ 30.77 ไมไดรับการตรวจ
สุขภาพประจําป รอยละ 57.69 เคยไดรับอุบัติเหตุของมีคมทิ่มตํา รอยละ 23.08 ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ
พบวา ปญหาอุปสรรคที่ทําใหการดําเนินงานขนสงมูลฝอยติดเชื้อไมเปนไปตามกฎกระทรวงวาดวยเรื่องการ
กําจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 เนื่องจาก โรงพยาบาลมีขอจํากัดในการเลือกผูใหบริการขนสงมูลฝอยติดเชื้อ
สวนผูใหบริการขนสงมูลฝอยติดเชื้อ ตองการลดตนทุนในการประกอบกิจการ และ อปท. ไมไดกํากับการขนสง
มูลฝอยติดเชื้อ ซึ่ง ไดเสนอแนวทางการแกไขปญหา โดยโรงพยาบาลและผูใหบ ริการขนสง มูลฝอยติดเชื้อ
กําหนดรายละเอียดในสัญญาวาจางใหชัดเจนตามกฎกระทรวงฯและดําเนินการอยางเครงครัด อปท. ทบทวน
คาธรรมเนียมใบอนุญาต และดําเนินการควบคุมกํากับการขนสงมูลฝอยติดเชื้อในพื้นที่ตามอํานาจหนาที่ กรม
อนามัย สนับสนุนการฝกอบรมพนักงาน ควบคุมคุ ณภาพผูประกอบกิจการขนสง มูลฝอยติดเชื้อกอนไดรับ
อนุญาต และเผยแพรขอมูลใหโรงพยาบาลไดรับทราบ
คําสําคัญ: มูลฝอยติดเชื้อ, การขนสงมูลฝอยติดเชื้อ
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Abstract
This cross-sectional descriptive study aimed to investigate the transportation of
infectious waste among 16 hospitals of Ministry of Public Health in Ayutthaya province,
Thailand. Collection of data was done during March to April, 2016, by using (1) observation
and interview forms applied for hospital officer on infectious waste management of each
hospital, and (2) a stakeholder workshop on infectious waste transportation with 38 participants
seeking for any of their challenges and proposed resolutions. The data had been analyzed
using descriptive statistics; mean, percent and standard deviation.
The results showed all hospitals exported their infectious wastes to dispose outside
the hospital while found 93.75% of waste transporters did not receive any legal permit from
local administrative organization (LAO). The vehicles used for waste transportations found
not having any proper sign 68.75% and without emergency gears installment, for examples,
no fire distinguisher 81.25%, no red bag 62.50%, no long hand held tong 81.25%, and no bag
rope tied 87.50%. No manifest was sent to LAO 93.75%. For waste transportation plan, no
assigned stop points specified and duration of time 68.75%. For transporters’ practice,
30.77% of them had no training, 57.69% with no annual personal health check-up, and
experienced with accidents from sharps injured 23.08%. The stakeholder workshop results
found that key challenges of infectious waste transportations for not meeting the Ministerial
Regulation on Infectious Waste Management B.E. 2545, were from the hospitals had limited
opportunity to select waste transporters. In addition, the transporter service providers aimed
to reduce cost, and LAO did not legally enforce this type of business. Proposed solutions
included: both the hospital and service provider need to sign more strict contract as
required by the Ministerial Regulation. Also LAO need to review its waste transportation
license fees and due enforcement of waste transportation. The Department of Health should
support training for waste transportation service providers, controlling quality of service
providers prior to issuing the license, and communicating with hospitals.
Keywords: Infectious Waste, Infectious Waste Transportation
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บทนํา
มูลฝอยติดเชื้อ เปนของเสียที่มีแหลงกําเนิดมาจากสถาน
บริการสาธารณสุขเปนหลัก ซึ่งในปจจุบันมีแนวโนมการเกิดมูลฝอย
ติ ด เชื้ อ เพิ่ ม ขึ้ น ทุ ก ป เนื่ อ งจากมี ก ารขยายตั ว ทางเศรษฐกิ จ
โดยเฉพาะระบบบริการสาธารณสุขภายในประเทศมีการพัฒนาอยาง
รวดเร็ ว ปริ ม าณมู ล ฝอยติ ด เชื้ อ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ส ว นใหญ เ กิ ด จาก
โรงพยาบาลรัฐรอยละ 57 (กรมควบคุมมลพิษ, 2557) สําหรับการ
กําจัดมูลฝอยติดเชื้อนั้น โรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
อํานาจเจริญ ยโสธร และศรีสะเกษมีเตาเผาสําหรับกําจัดมูลฝอยติด
เชื้อที่มีสภาพดีและยังใชงานอยูปกติ รอยละ 27.03 ชํารุดใชงาน
ไมได รอยละ 41.46 (เจริญชัย ศิริคุณ, 2554) โรงพยาบาลสวนใหญ
รอยละ 95.1 ดําเนินการโดยจางบริษัทเอกชนนําไปกําจัด (ศมกานต
ทองเกลี้ยง, 2556)
จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา มี โ รงพยาบาลในสั ง กั ด
กระทรวงสาธารณสุ ขรวมทั้งหมด 16 แหง แบงเป นโรงพยาบาล
ชุมชน 14 แหง โรงพยาบาลทั่วไป 1 แหง และโรงพยาบาลศูนย 1
แหง มีการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อเองในโรงพยาบาล 1 แหง ที่เหลือสง
กําจัดโดยเอกชนทั้งหมด (ไพรวัลย โพธิ์ใหญ, 2552) ซึ่งหากใน
กระบวนการขนส ง มู ล ฝอยติ ด เชื้ อ ไปกํ า จั ด นอกโรงพยาบาล
ดํ า เนิ น การไม ถู ก ต อ งตามหลั ก สุ ข าภิ บ าล ก็ มี โ อกาสเสี่ ย งที่ จ ะ
กอใหเกิดการแพรกระจายเชื้อโรคออกสูสิ่งแวดลอม สงผลกระทบ
ตอสุขภาพของผูปฏิบัติงานและกระทบตอสุขภาพของประชาชนที่
ไดสัมผัส ซึ่งปจจัยเสี่ยงของการขนสงมูลฝอยติดเชื้อ พบวามีความ
เสี่ยงดานสิ่งแวดลอม ไดแก รอยละ 67.7 เกิดจากพนักงานไมได
ทําความสะอาด และทําลายเชื้ออุปกรณเครื่องมือในการทํางาน
กอนปลอยลงสูสิ่งแวดลอม สวนความเสี่ยงดานอุปกรณเครื่องมือ
พบวา รถบรรทุกที่ทําการขนสงมูลฝอยติดเชื้อ รอยละ 81.9 ไม
สามารถควบคุมอุณหภูมิในถังเก็บมูลฝอยติดเชื้อไดที่ 10 องศา
เซลเซียสหรือนอยกวา และความเสี่ยงตอชุมชน พบวา รอยละ 89
ไมมีการกําหนดจุดพักรถ (Hansakul, 2010) ดังนั้นกระทรวง
สาธารณสุขจึงไดกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และมาตรการกํากับ
ดูแลการจัดการมูลฝอยติดเชื้อใหดําเนินการตามกฎกระทรวงวา
ดวยเรื่องการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 เพื่อปองกันความ
เสี่ยงตอสุขภาพของผูปฏิบัติงาน และประชาชนจากการสัมผั ส
มูลฝอยติดเชื้อ
ผูวิจัยไดทําการศึกษาสถานการณการขนสงมูลฝอยติด
เชื้ อ ของจั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา เพื่ อ จะได ท ราบข อ มู ล ใหม
เกี่ยวกับสถานการณการขนสงมูลฝอยติดเชื้อ ปญหาอุปสรรคและ
แนวทางแกไขปญหา นําไปสูการพัฒนาระบบการจัดการมูลฝอย
ติดเชื้อ ใหเปนไปตามกฎกระทรวงวาดวยเรื่องการกําจัดมูลฝอย
ติดเชื้อ พ.ศ. 2545 ที่สอดคลองกับสถานการณปจจุบันตอไป
วัตถุประสงคการวิจัย
เพื่ อศึ กษาสถานการณ การขนส งมู ลฝอยติ ดเชื้ อ ป ญหา
อุปสรรคและแนวทางการแกไขปญหาการขนสงมูลฝอยติดเชื้อของ
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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วิธีดําเนินการวิจัย
 รูปแบบการวิจัย
เป น การศึ ก ษาวิ จั ย เชิ ง พรรณนาแบบภาคตั ด ขวาง
(Cross–sectional descriptive study)
 ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรคือ ผูที่มีสวนเกี่ยวของกับกระบวนการขนสง
มู ลฝอยติ ดเชื้ อของโรงพยาบาลสั งกั ดกระทรวงสาธารณสุ ข ใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 16 แหงไดแก เจาหนาที่ผูควบคุมดูแล
การจัดการมูลฝอยติดเชื้อในโรงพยาบาลพนักงานขนสงมูลฝอยติด
เชื้อผูประกอบการขนสงมูลฝอยติดเชื้อเจาพนักงานทองถิ่นที่เปน
ที่ตั้งของโรงพยาบาล
วิธีการสุมตัวอยาง คัดเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง
ตามเกณฑ ดั ง ต อ ไปนี้ เ ป น เจ า หน า ที่ ผู ค วบคุ ม ดู แ ลการจั ด การ
มูลฝอยติดเชื้อในโรงพยาบาล 16 คนเปนพนักงานขนสงมูลฝอย
ติดเชื้อ 32 คน ตัวแทนผูประกอบการขนสงมูลฝอยติดเชื้อ 6 คน
เจาพนักงานทองถิ่น ที่เปนที่ตั้งของโรงพยาบาล 16 คน จํานวน
70 คน
 เครื่องมือที่ใชและการตรวจสอบคุณภาพ
1) แบบสังเกตและสัมภาษณ เรื่องการเก็บรวบรวม
มูล ฝอยติดเชื้อในโรงพยาบาลเพื่อใช เก็ บ ขอมูลจากเจา หนา ที่ผู
ควบคุม ดูแลการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในโรงพยาบาล 16 คน มี
6 สวน ประกอบดวย ขอมูลทั่วไปของโรงพยาบาลปริมาณมูลฝอย
ติ ด เชื้ อ การเก็ บ รวบรวมมู ล ฝอยติ ด เชื้ อ ระยะเวลาการเก็ บกั ก
สภาพของที่พักรวม และปญหาขอเสนอแนะ
2) แบบสังเกตและสัมภาษณ เรื่องการขนสงมูลฝอย
ติดเชื้อเพื่อใชเก็บขอมูลจากพนักงานขนสงมูลฝอยติดเชื้อ 32 คน
มี 8 สวนประกอบดวยขอมูลทั่วไปของผูตอบการขออนุญาตขนสง
ยานพาหนะและสิ่งอํานวยความสะดวก สุขลักษณะของผูปฏิบัติงาน
ระบบเอกสารกํากับการขนสง แผนการดําเนินงาน แหลงกําจัด
และปญหาขอเสนอแนะ
3) แนวทางการประชุ มเชิ งปฏิบั ติ การ โดยแบ งกลุ ม
เจาหนาที่โรงพยาบาล ผูใหบริการขนสงมูลฝอยติดเชื้อ เจาพนักงาน
ทองถิ่น เพื่อรวมพูดคุย แลกเปลี่ยน ระดมความคิดเห็น พรอมเสนอ
แนวทางการแกไขปญหาการขนสงมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาล
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทั้งนี้ การพัฒนาเครื่องมือไดผานการตรวจสอบความ
ตรงของเนื้อหาโดยผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน และทดสอบเครื่องมือโดย
ใชดัชนีความสอดคลองของขอคําถามกับเนื้อหา (IOC: Index of
item objective congruence) (บุญเชิด ภิญโญอนัตพงษ, 2527)
ผลการทดสอบ พบวาคา IOC เทากับ 1 แปลวามีความตรง
กับเนื้อหามาก
 การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสังเกต
และสัมภาษณกลุมตัวอยางทั้งหมด และจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
จํานวน 1 วันเก็บขอมูลระหวางเดือนมีนาคมถึงเมษายน 2559
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 การวิเคราะหขอมูล
โดยใชสถิติพรรณนา (Descriptive Analysis) วิเคราะห
หาค า ความถี่ ค า เฉลี่ ย ร อ ยละ และส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน
จากนั้นวิเคราะหปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไขปญหาจากผล
การประชุมเชิงปฏิบัติการ
ผลการวิจัย
พบว า โรงพยาบาลสั ง กั ด กระทรวงสาธารณสุ ข ใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาทุกแหง มีการขนสงมูลฝอยติดเชื้อไป
กํ า จั ดนอกโรงพยาบาล โดยวา จ า งให บ ริษัทเอกชนขนส ง ไปยั ง
แหลงกําจัด สวนใหญที่นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จํานวน 15 แหง
รอยละ 93.75ดานการขออนุญาต พบวา ผูใหบริการขนสงมูลฝอย
ติดเชื้อในโรงพยาบาลไมไดขออนุญาตจากอปท.รอยละ 93.75
ดานยานพาหนะที่ ใช ขนส งมูลฝอยติ ดเชื้ อ พบวา เป น
ยานพาหนะที่ใชในการขนสงมูลฝอยติดเชื้อทุกแหง ภายในตัวถังของ
ยานพาหนะไมไดควบคุมอุณหภูมิใหอยูที่ ≤10 องศาเซลเซียส ตัวถัง
ปดทึบ ผนังดานในบุดวยวัสดุที่ทนทานพื้นผนังเรียบ ไมรั่วซึม รอยละ
87.50 สวนขอความขางยานพาหนะ พบวา สวนใหญไมมีขอความสี
แดงที่มีขนาด (สูงกวา 10 ซม.) ที่สามารถมองเห็นไดชัดเจนปดไวที่
ภายนอกตัวถังทั้ง 2 ดาน คิดเปนรอยละ 68.75 ไมมีการเก็บแยก
อุปกรณปองกันอันตรายสงบุคคล ที่ใชแลวและยังไมไดใช รอยละ
56.25 ไมมีอุปกรณฉุกเฉินติดประจํารถ เชน ไมมีถังดับเพลิง รอยละ
81.25 ไมมีถุงแดง รอยละ 62.50 ไมมีที่คีบดามยาว รอยละ 81.25
ไมมีเชือกสําหรับมัดถุงมูลฝอยติดเชื้อ รอยละ 87.50
ด า นระบบเอกสารมี ก ารใช เ อกสารกํ า กั บ การขนส ง
มูลฝอยติดเชื้อ (manifest) รอยละ 93.75 นําสง (ตช01/1) ให
โรงพยาบาลหลังจากมีการเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อ รอยละ 93.75
และสงเอกสาร (ตช01/2) ให โรงพยาบาล คิดเปนรอยละ 93.75
โดยเฉลี่ยแลวจะนําสงเอกสารดังกลาวใหกับโรงพยาบาลภายใน 7
วัน แตยังไมเคยสงเอกสาร (ตช04)ให อปท.รอยละ 93.75
ดานแผนการขนสงมูลฝอยติดเชื้ อ พบวา ไมมีการระบุ
เสนทางการขนสงมูลฝอยติดเชื้ อ จุดแวะพักและระยะเวลาพักที่
แนนอน รอยละ 68.75 มีความตรงตอเวลาในการขนมูลฝอยติดเชื้อ
รอยละ 93.75 มีเครื่องมือสําหรับสื่อสาร ซึ่งเปนโทรศัพทมือถือ
พรอมใชงาน รอยละ 87.50
ดานพนักงานขนสงมูลฝอยติดเชื้อ มีผูปฏิบัติงานทั้งหมด
32 คน ซึ่งมีหลายหนาที่ ดังนั้นในการศึกษานี้ จะรายงานผลเฉพาะ
พนักงานที่ปฏิบัติหนาที่เก็บขนมูลฝอยติดเชื้อ ซึ่งสัมผัสมูลฝอยติดเชื้อ
โดยตรง ไดแก พนักงานขับรถที่ทําหนาที่เก็บขนมูลฝอยติดเชื้อดวย
จํานวน 14 คน พนักงานเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อประจํารถอยางเดียว
12 คน รวมทั้งหมด 26 คน พบวา พนักงานขนสงมูลฝอยติดเชื้อ
สวนใหญ ไมเคยไดรับการอบรมหลักสูตรตามกฎกระทรวงฯ รอยละ
30.77 ระหวางปฏิบัติงานเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อ พนักงานทุกคน
ใหญใสถุงมือยางหนา และใสรองเทาพื้นยางหุมแข็ง แตใสผายางกัน
เปอน รอยละ 84.62ใสผาปดปากและจมูก รอยละ 92.31 มีการ
ลากหรือโยนมูลฝอยติดเชื้อรอยละ 34.62 ลางมือทันทีหลังเก็บขน

วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
ปที่ 9 ฉบับที่ 2 เดือน เมษายน – มิถุนายน 2559
มูลฝอยติดเชื้อ รอยละ 92.31 ทําความสะอาดรางกายทันที รอยละ
65.38 ลางทําความสะอาดอุปกรณ คิดเปนรอยละ 76.92 ไมไดรับ
การตรวจสุขภาพประจําป รอยละ 57.69 เคยไดรับอุบัติเหตุดาน
รางกายระหวางการเก็บขน (ของมีคมทิ่มตํา) รอยละ 23.08
ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการพบปญหาอุปสรรคในการ
ดําเนิ นงานขนส งมูลฝอยติดเชื้ อของโรงพยาบาลสั งกั ดกระทรวง
สาธารณสุข จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดังนี้ การควบคุมกํากับการ
ขนสงมูลฝอยติดเชื้อในโรงพยาบาลควบคุมยาก เนื่องจากโรงพยาบาล
มีขอจํากัดในการคัดเลือกผูใหบริการขนสงมูลฝอยติดเชื้อ และไม
ทราบขอมูลเชิงคุณภาพ สวนผูใหบริการขนสงมูลฝอยติดเชื้อไมเห็น
ประโยชนจากการขออนุญาตดําเนินการขนสงมูลฝอยติดเชื้อ และ
อัตราคาธรรมเนียมใบอนุญาตเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อสูงเกินไป ไมคุม
กับปริมาณมูลฝอยติดเชื้ อที่เขามาเก็บในโรงพยาบาล สวนอปท.
สวนใหญไมออกขอกําหนดทองถิ่นเรื่องการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
เปนการเฉพาะ และไมไดดําเนินการควบคุมกํากับการขนสงมูลฝอย
ติดเชื้อเนื่องจากคิดวาเปนหนาที่ของโรงพยาบาลในการกํากับดูแล
อยูแลว อีกทั้งไมทราบรายละเอียดการใชเอกสารกํากับการขนสง
มูลฝอยติดเชื้อจึงไดรวมกันเสนอแนวทางการแกไขปญหาการขนสง
มู ลฝอยติ ดเชื้ อ ดั งนี้ โรงพยาบาลและผู ให บริ การขนส งมู ลฝอย
ติดเชื้อกําหนดเงื่อนไขในสัญญาการวาจางการขนสงมูลฝอยติดเชื้อ
ใหชัดเจนและเปนไปตามกฎกระทรวงฯ โรงพยาบาล รวมกับ อปท.
กํากับติดตามการขนสงมูลฝอยติดเชื้อไปกําจัดในสวนผูใหบริการ
ขนส ง มู ล ฝอยติ ด เชื้ อ ต องดํ า เนิ น การตามกฎหมาย และความ
ตองการตามขอตกลงกับโรงพยาบาลไดแก สงพนักงานเขาอบรม
ตามหลักสูตรฯ การเพิ่มระยะเวลาในการเขาเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อ
จั ดเตรียมเครื่ องมื อหรืออุปกรณ ฉุ กเฉิ นติ ดประจํ ารถขออนุ ญาต
ขนสงมูลฝอยติดเชื้อจาก อปท. และอปท. ดําเนินการออกขอกําหนด
ทองถิ่นเรื่องการจัดการมูลฝอยติดเชื้อเพื่อความชัดเจนในการบังคับ
ใชกฎหมาย และทบทวนอัตราคา ธรรมเนียมออกใบอนุญาตโดย
คํานึงถึงความเปนไปไดในการประกอบกิจการและความเหมาะสม
กับสภาพเศรษฐกิจของกิจการ และหนวยงานสวนกลาง ไดแก ศูนย
อนามั ย สํ า นั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด ควรจั ด ทํ า ฐานข อ มู ล ผู
ให บ ริ ก ารขนส ง มู ล ฝอยติ ด เชื้ อ สนั บ สนุ น การพั ฒ นาศั ก ยภาพ
ผู ปฏิ บั ติ งาน และนํ าเสนอป ญหาโดยเฉพาะอั ตราค าธรรมเนี ยม
ใบอนุญาตขนสงมูลฝอยติดเชื้อ ใหสวนกลางรับทราบ และหาแนว
ทางแกไขตอไป
บทสรุปและอภิปรายผล
สถานการณ ก ารขนส ง มู ล ฝอยติ ด เชื้ อ ในโรงพยาบาล
สั ง กั ด กระทรวงสาธารณสุ ข จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ยั ง
ดํ า เนิ น การตามกฎกระทรวงฯ ไม ค รบถ ว น เนื่ อ งจากไม ไ ด ถู ก
กํากับติดตามจากผูที่มีสวนเกี่ยวของ ใหดําเนินการตามกฎหมาย
ในทองถิ่นนั้นๆ อยางจริงจัง จึงทําใหเกิดปญหา ดังนี้ ดานการใช
เอกสารกํากับการขนสงมูลฝอยติดเชื้อ พบวา ใชเอกสารกํากับการ
ขนสงมูลฝอยติดเชื้อ รอยละ 93.75 แตยังไมเคยสงเอกสาร (ตช04)
ให อปท. รอยละ 93.75 สอดคลองกับการศึกษาของ
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ศมกานต ทองเกลี้ยง, 2556) ที่ไดทําการศึกษาสถานการณการ
จัดการมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาลในพื้นที่เขตนครชัยบุรินทร
พบวา มีป ญ หาเกี่ ยวกั บ การใช เอกสารกํ า กั บ การขนส ง มูล ฝอย
ติดเชื้อ ไดแก บริษัทเอกชนไมไดสงสําเนา ตช. 04 ใหกับ อปท.
และอปท. ยังไมทราบรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารกํากับการขนสง
มูลฝอยติดเชื้อ
ดานพาหนะที่ใชขนสงมูลฝอยติดเชื้อดานแผนการขนสง
มูล ฝอยติดเชื้ อ และดา นการปฏิบั ติข องพนั ก งานขนส ง มูล ฝอย
ติดเชื้อ สวนใหญ ก็ยังไมเปนไปตามกฎกระทรวงฯ ไดแก พนักงาน
ไมเคยไดรับการอบรมหลักสูตรตามกฎกระทรวงฯ รอยละ 30.77
สวนใหญไมไดรับการตรวจสุขภาพประจําป รอยละ 57.69 และ
ระหวางที่ขนสงมูลฝอยติดเชื้อ พนักงานเคยไดรับอุบัติเหตุดาน
รางกายระหวางการเก็บขนรอยละ 23.08 ซึ่งมีความเสี่ยงทั้งตอ
สุ ข ภาพร า งกายของตนเองและสิ่ ง แวดล อ ม สอดคล อ งกั บ ผล
การศึกษาที่ผานมาของ Hansakul (2010) ที่ศึกษาปจจัยเสี่ยง
ของการขนสงมูลฝอยติดเชื้อ โดยบริษัทขนสงเอกชนในประเทศ
ไทย พบวา ปจจัยที่มีความสัมพันธตอความเสี่ยงดานสุขภาพของ
พนักงาน คือการอบรมใหความรูและปองกันอันตรายที่อาจเกิด
จากการทํ า งานเกี่ ย วกั บ มู ล ฝอยติ ด เชื้ อ และการตรวจสุ ข ภาพ
ประจําปมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ดังนั้น แนวทางการแกไขปญหา คือ โรงพยาบาลและ
ผู ใ ห บ ริ ก ารขนส ง มู ล ฝอยติ ด เชื้ อ กํ า หนดรายละเอี ย ดในสั ญ ญา
ว า จ า งให ชั ด เจนตามกฎกระทรวงฯ อปท.เร ง ออกข อ กํ า หนด
ทองถิ่นเรื่องการจัดการมูลฝอยติดเชื้อและทบทวนคาธรรมเนียม
ใบอนุ ญ าตโดยคํ านึ ง ถึง ความเหมาะสมกั บสภาพเศรษฐกิ จของ
กิ จ การรวมกั บ โรงพยาบาลดํ า เนิ น การควบคุ มกํ า กั บ การขนส ง
มูลฝอยติดเชื้อในพื้นที่ หนวยงานสวนกลางสนับสนุนการฝกอบรม
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พัฒนาศักยภาพพนักงานขนสง มูลฝอยติดเชื้อ ควบคุมคุณภาพ
ของผู ป ระกอบกิ จ การขนส ง มู ล ฝอยติ ด เชื้ อ ก อ นได รั บ อนุ ญ าต
ประกอบกิ จ การ จั ด ทํ า ฐานข อ มู ล และเผยแพร ข อ มู ล ให
โรงพยาบาลไดรับทราบเพื่อใชประกอบการคัดเลือกใชบริการตอไป
ขอเสนอแนะหรือการนําไปใชประโยชน
ปจจุบันมีการกําหนดนโยบายและแนวทางการจัดการ
มูลฝอยติดเชื้อ ตามหลักวิชาการและตามกฎหมาย ใหครอบคลุม
ทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ แตในทางปฏิบัติยังไมสามารถดําเนินการ
ไดอยางถูกตอง เนื่องจากมีอุปสรรคและเงื่อนไขหลายสวน ทําให
ผูทีเกี่ยวของกับการจัดการมูลฝอยติดเชื้อไมมีโอกาสไดรวมแสดง
ความคิดเห็น หรือกําหนดขอตกลงรวมกัน ดังนั้นผลการศึกษาวิจัย
ในครั้งนี้ สามารถนําไปใชเปนแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้
1. โรงพยาบาลควรรวมมือกันในการกํากับการขนสง
มูลฝอยติดเชื้อ รวมทั้งแลกเปลี่ยนขอมูลผูใหบริการขนสงมูลฝอย
ติดเชื้อระหวางโรงพยาบาล
2. อปท. ควรจัดทําแผนการบริหารจัดการมูลฝอย
ติดเชื้อแบบศูนยรวม เพื่อรองรับการขยายตัวของสถานพยาบาล
ประเภทอื่นๆ
3. กรมอนามัยควรประสานความรวมมือกับภาครัฐที่
เกี่ยวของ เพื่อรับรองคุณภาพกิจการขนสงมูลฝอยติดเชื้อใหเปนไป
ตามกฎกระทรวงฯ กอนอนุญาตประกอบกิจการ
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณศูนยวิจัยและฝกอบรมเพื่อสงเสริมคุณภาพ
ชีวิตคนวัยแรงงาน มหาวิทยาลั ยขอนแก น ประจํ าปงบประมาณ
พ.ศ. 2558 ที่ใหทุนสนับสนุนการทําวิจัยในครั้งนี้
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รายการ
ประเภทโรงพยาบาล (แหง(รอยละ))
รพศ. (N=1)
รพท. (N=1)
รพช. (N=14)
ก. ขอมูลการขนสงมูลฝอยติดเชื้อ
1. รพ.สงมูลฝอยติดเชื้อไปกําจัดนอกรพ.
1
1
14 (100)
2. ผูประกอบการไดรับอนุญาตขนสงมูลฝอยติดเชื้อ จากอปท.ที่เปนที่ตั้งของโรงพยาบาล
ไมไดรับอนุญาต
1
0
14 (100)
ไดรับอนุญาต
0
1
0
3. แหลงกําจัด
เตาเผาอบจ.นนทบุรี
0
1
0
เตาเผาของบริษัททีด่ ินบางปะอิน จํากัด
1
0
14 (100)
ข. ดานยานพาหนะในการขนสงมูลฝอยติดเชื้อ
1. มีขอความสีแดงสูงกวา 10 ซม. ปดไวที่ตัวถังทั้ง 2 ดาน
ไมใช
0
0
11 (78.57)
ใช
1
1
3 (21.43)
2. ภายในตัวถังของรถควบคุมอุณหภูมิ ≤10 องศาเซลเซียส
ไมใช
1
1
14 (100)
ใช
0
0
0
3. มีถังดับเพลิงพรอมใชงานประจํารถ
ไมใช
1
1
11 (78.57)
ใช
0
0
3 (21.43)
4. มีถุงแดง ติดประจํารถ
ไมใช
0
1
9 (64.29)
ใช
1
0
5 (35.71)
5. มีที่คีบดามยาว ติดประจํารถ
ไมใช
1
1
11 (78.57)
ใช
0
0
3 (21.43)
6. มีเชือกสําหรับมัดถุงมูลฝอยติดเชื้อประจํารถ
ไมใช
1
1
12 (85.71)
ใช
0
0
2 (14.29)
ค. ดานระบบเอกสารกํากับการขนสงมูลฝอยติดเชื้อ
1. การใชระบบเอกสาร (manifest)
ไมใช/ใชบางครั้ง
0
0
1 (7.14)
ใชทุกครั้ง
1
1
13 (92.86)
2. การนําสงเอกสาร (ตช01/1) และ (ตช01/2) ใหรพ.
ไมใช
0
0
1 (7.14)
ใช
1
1
13 (92.86)
3. การสงเอกสาร (ตช01/4 ) ให อปท.
ไมใช
1
1
13 (92.86)
ใช
0
0
1 (7.14)
ง. ดานแผนการดําเนินงานขนสงมูลฝอยติดเชื้อ
1. มีการระบุเสนทางการขนสงมูลฝอยติดเชื้อ จุดแวะพักและเวลาพักที่แนนอน
ไมใช
1
1
9 (64.29)
ใช
0
0
5 (35.71)
2. มีเครื่องมือสําหรับสื่อสาร พรอมใชงาน
ไมใช
0
0
2(14.29)
ใช(โทรศัพทมือถือ)
1
1
12(85.71 )

Situation of Infectious Waste Transportation of Hospitals in Ayutthaya Province

รวม
(N=16)
16 (100)
15 (93.75)
1 (6.25)
1 (6.25)
15 (93.75)
11 (68.75)
5 (31.25)
16 (100)
0
13 (81.25)
3 (18.75)
10 (62.50)
6 (37.50)
13 (81.25)
3 (18.75)
14 (87.50)
2 (12.50)
1 (6.25)
15 (93.75 )
1 (6.25)
15 (93.75)
15 (93.75)
1 (6.25)
11 (68.75)
5 (31.25)
2(12.50)
14(87.50)
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ตารางที่ 2 การปฏิบัติงานของพนักงานขนสงมูลฝอยติดเชื้อ
รายการ
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พนักงานขนสงมูลฝอยติดเชื้อตามประเภท รพ.
คน (รอยละ)
รพศ.(N=3)
รพท.(N=1)
รพช.(N=22)

1. ไดรับการอบรมตามหลักสูตรฯตามกฎกระทรวงฯ กําหนด
ไมเคย
2(66.67)
เคย
1(33.33)
2. พนักงานใสผายางกันเปอน
ไมใช
0
ใช
3(100)
3. พนักงานใสผาปดปากและจมูก
ไมใช
0
ใช
3(100)
4. พนักงานมีการลากหรือโยนมูลฝอยติดเชื้อ
ไมใช
0
ใช
3(100)
5. ลางมือทันทีหลังเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อ
ไมใช
0
ใช
3(100)
6.ทําความสะอาดรางกายทันทีหลังเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อ
ไมใช
2(66.67)
ใช
1(33.33)
7. ทําความสะอาดอุปกรณ PPE หลังเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อ
ไมใช
2(66.67)
ใช
1(33.33)
8. พนักงานมีโรคประจําตัว
ไมใช
3(100)
ใช (ความดันโลหิตสูง)
0
9. มีการตรวจสุขภาพประจําปภายใน 1 ปที่ผานมา
ไมใช
3(100)
ใช
0
10. เคยไดรับอุบัติเหตุดานรางกายระหวางการเก็บขน หรือขนสงมูลฝอยติดเชื้อ หรือไม
ไมใช
1(33.33)
ใช (ของมีคมบาด)
2(66.67)

รวม
(N=26)

1
0

5(22.73)
17(77.27)

8(30.77)
18(69.23)

0
1

4(18.18)
18(81.82)

4 (15.38)
22 (84.62)

0
1

2(9.09)
20(90.91)

2 (7.69)
24 (92.31)

0
1

14(63.64)
8(36.36)

14(65.38)
12(34.62)

0
1

2(9.09)
20(90.91)

2(7.69)
24(92.31)

0
1

7(31.82)
15(68.18)

9(34.62)
17(65.38)

0
1

4(18.18)
18(81.82)

6(23.08)
20(76.92)

1
0

15(68.18)
7(31.82)

19(73.08)
7(26.92)

1
0

11(50.00)
11(50.00)

15(57.69)
11(42.31)

1
0

18(81.82)
4(18.18)

20(76.92)
6 (23.08)
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