
 

รายละเอียดการส่งผลงานน าเสนอ 

การประกวดผลงานวิชาการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  

แบบฟอร์มบทคัดย่อผลงาน  

1. ประเภท Oral presentation  

1.1 [ ] CQI (Clinic) 1.2 [/ ] CQI (Non-Clinic) 1.3 [ ] R2R 1.4 [ ] วิจัยฉบับสมบูรณ์  

2. ประเภท Poster presentation  

2.1 [ ]CQI (Clinic) 2.2 [ ] CQI (Non-Clinic) 2.3 [ ] R2R 2.4 [ ] วิจัยฉบับสมบูรณ์  

3. ประเภท หน่วยงาน  

3.1 [ ] ระดับปฐมภูมิ(รพ.สต./ศสม.) 3.2 [ ] ระดับทุติยภูมิ(รพช.) 3.3 [/ ] หน่วยสนับสนนุ(สสอ./สสจ.)  

4. การเสนอผลงาน  

4.1[ ] ไม่เคยน าเสนอ เผยแพร่มาก่อน 4.2[/ ] เคยเผยแพร่ (พัฒนาต่อยอด)  

4.3[ ] ผลงานที่เคยได้รับรางวัลของ รพ.สต.-ศสม./รพช./สสอ.และ สสจ.  

1)[ ] ชนะเลิศ 2)[ ] รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง 3)[ ] รองชนะเลิศอันดับสอง 4)[ ] ชมเชย  

5. ชื่อเรื่อง การพัฒนาระบบการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในหน่วยบริการปฐมภูม.ิ 

6. ทีมผู้น าเสนอผลงานวิชาการ  

1) ชื่อ – สกุล .นายศรชัย   สมแก้ว....ต าแหน่ง........สาธารณสุขอ าเภอศรีบรรพต...............................  

2) ชื่อ – สกุล .นางสุทิพย์  จินตาคม...........ต าแหน่ง.....พยาบาลวิชาชีพช านาญการ..........................................  

3) ชื่อ – สกุล ..นายบุญยา  แก้วขุนทอง......ต าแหน่ง.....นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ...............................  

7. หน่วยงาน  

1) [ ]รพ.สต./ศสม. 2)[ ] รพช. 3)[ /] สสอ./สสจ. อ าเภอ..ศรีบรรพต...............................................................  

8. เบอร์โทร .....094-3498935...............................E-mail .stqrt@hotmail.com..........................................  

 

 

 

 



 

 

9.       รายละเอียดการส่งผลงาน มหกรรมวิชาการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

1. ประเภท……CQI. Non -clinic 

2. ประเภท หน่วยงาน  สสอ.ศรีบรรพต 

ชื่อเรื่อง……การพัฒนาระบบการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในหน่วยบริการปฐมภูมิ. 

3. ทีมผู้น าเสนอผลงานวิชาการ   

1.นายศรชัย  สมแก้ว 

2. นางสุทิพย์  จินตาคม 

3. นายบุญยา  แก้วขุนทอง  

4. หน่วยงาน   สสอ.ศรีบรรพต       เบอร์โทร 074-689019    e-mail : stqrt@hotmail.com 

5. เนื้อหา 

 มูลฝอยติดเชื้อจากสถานบริการสาธารณสุขมีความหลากลาย แตกต่างจากมูลฝอยจากครัว

เรือ หรือชุมชน ซึ่งมีท้ังมูลฝอยทั่วไป มูลฝอยรีไซเก้ิล มูลฝอยอันตราย และมูลฝอยติดเชื้อ โดยเฉพาะ

มูลฝอยติดเชื้อ ต้องใช้ความระมัดระวังในการจัดการมากกว่ามูลฝอยผื่นๆ ตั้งแต่การคัดแยก รวบรวม 

ขนย้าย และก าจัด หากไม่เป็นไปตามหลักสุขาภิบาล จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของผู้

ปฎิบัติงาน อาจเสี่ยงต่อการเกิดโรคจากเชื้อโรคที่ปะปนในมูลฝอยติดเชื้อ หรือเกิดอุบัติเหตุจากการ

ท างาน เช่นของมีคมบาด  นอกจากนี้ ยังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนได้ 

ความร่วมมือทุกภาคส่วนในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อเป็นสิ่งส าคัญ ในการสนับสนุน คน เงิน 

ของ และระบบการจัดการ ซึ่งจะส่งผลให้กระบวนการจัดการมูลฝอยติดเชื้อแบบเครือข่าบบริการ

สุขภาพ เกิดประสิทธิภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด 

 

 

 

 

 



 

 

 

รายละเอียดเอกสารฉบับเต็ม 

1.. ชื่อเรื่อง การพัฒนาระบบการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในหน่วยบริการปฐมภูมิ. 

ค าส าคัญ  

ระบบการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ. หมายถึง การมอบหมายผู้รับผิดชอบ การคัดแยก การเก็บรวบรวม 

 การเคลื่อนย้าย การพักรวมและการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ 

มูลฝอยติดเชื้อ หมายถึง มูลฝอยทางการแพทย์ที่มีเหตุสงสัยว่าอาจมีเชื้อโรค หรือสัมผัสเลือด  

ส่วนประกอบของเลือด สารน้ า หรือสารคัดหลั่ง จากร่างกาย 

2..ชื่อเจ้าของผลงานและสังกัด 

1.นายศรชัย  สมแก้ว 

2. นางสุทิพย์  จินตาคม 

3. นายบุญยา  แก้วขุนทอง  

3.บทน า 

ตามกฎกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 ได้ก าหนดไว้ว่าหน่วยบริการ 

สาธารณสุขทุกระดับ จะต้องมีระบบบการจัดการมูลฝอยติดเชื้อที่เป็นไปตามหลักสุขาภิบาล ตั้งแต่การคัดแยก 

ณ จุดก าเนิด  การรวบรวม การเคลื่อนย้าย การขนย้าย และการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ เพ่ือป้องกันผลกระทบต่อ

สุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อมต่างๆ  

หลักการปฎิบัติที่เป็นไปตามกฎมาตรฐานงานสุขาภิบาล 

1. การคัดแยก ณ จุดก าเนิด  

2. การเก็บมูลฝอยติดเชื้อ โดยแบ่งเป็น 

- มูลฝอยติดเชื้อประเภท วัสดุ ของมีคมใส่ภาชนะบรรจุแข็งแรง ทนทานต่อการทิ่มแทง และกัด

กร่อน โดยบรรจุไม่เกิน3ใน4 

- มูลฝอยติดเชื้อที่ไม่ใช่ประเภทของมีคม ทิ้งใส่ถุงแดง ทึบแสง ทนต่อสารเคมีโดยบรรจุ2ใน3 มี

ข้อความสีด าว่า”มูลฝอยติดเชื้อ” ใต้รูปหัวกะโหลกไขว้คู่กับตราสัญลักษณ์ที่ใช้ระหว่างประเทศ 

ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขก าหนด และมีข้อความว่า”ห้ามน ากลับมาใช้ซ้ าอีก”และ”ห้ามเปิด” 



3. การเคลื่อนย้ายและรวบรวม  หลังจากจัดเก็บมูลฝอยติดเชื้อลงภาชนะรองรับแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือ

การเคลื่อนย้ายไปที่พัก เพ่ือพักรวมมูลฝอยติดเชื้อ เพื่อรอขนย้ายไปก าจัด จะต้องด าเนินการดังนี้ 

3.1-ผู้ปฎิบัติงานใส่อุปกรณืป้องกัน ครบถ้วน และถูกต้อง 

3.2-วิธีการเคลื่อนย้าย  ก าหนดเส้นทางและช่วงเวลาในการเคลื่อนย้ายต้องเคลื่อนย้ายทุกวัน  

3.3- อุปกรณ์ขนย้าย ใช้ภาชนะบรรจุปิดมิดชิด 

3.4. -ที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ จะต้องอยู่ในที่ขนย้ายได้สะดวก,  พ้ืนที่ ระบบระบายน้ า ระบบบระบาย

อากาศ  ข้อความเขียนระบุ”ที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ” ฯลฯ ซึ่งพักเก็บไว้ได้ไม่เกิน 7วัน 

4 .ยานพาหนะในการขนมูลส่งฝอยติดเชื้อ 

5 การก าจัดมูลฝอยติดเชื้อที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ 

จากผลการนิเทศงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในเครือข่าย ของทีมป้องกันและควบคุมการติด

เชื้อ(IC.)โรงพยาบาลศรีบรรพต ร่วมกับส านักงานสาธารณสุขอ าเภอศรีบรรพต  พบประเด็นโอกาส

พัฒนาในเรื่องการจัดการ มูลฝอยติดเชื้อที่ยังไม่ถูกต้องและเป็นไปตามมาตรฐานหลักสุขาภิบาลที่

ก าหนด  ตั้งแต่ การคัดแยก การเก็บรวบรวม การเคลื่อนย้าย สถานพักวมมูลฝอยติดเชื้อ และการขน

ย้ายเพื่อส่งไปก าจัด จากปัญหาดังกล่าว ทางทีมIC.  ร่วมกับผู้รับผิดชอบงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอศรีบรรพต จึงได้พัฒนาการจัดการด้านมูลฝอยติดเชื้อให้ครอบคลุมใน 

รพ.สต. เพ่ือให้เป็นไปตามข้อก าหนดตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2545 ที่ว่าด้วยการ

จัดการมูลฝอยติดเชื้อ 

การวิเคราะห์สาเหตุการจัดการ 

1)  เจ้าหน้าที่ขาดความรู้เรื่องการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 

2) ขาดแคลนงบประมาณสนับสนุนการท าสถานพักรวมมูลฝอยติดเชื้อที่ได้มาตรฐานในระดับรพ.สต. 

.3).บุคลากรไม่ใช้อุปรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลของบุคลากรขนย้ายขยะติดเชื้อเนื่องจากขาดความรู้ 

ความตระหนัก และอุปกรณ์สนับสนุนไม่เพียงพอ 

3). ไม่มีระบบการจัดการแบบเครือข่าย การขนย้ายมูลฝอยติดเชื้อจากรพ.สต.สู่รพแม่ข่าย ด้วยรถส่วน

บุคคล แต่ละหน่วยบริการเป็นผู้ขนย้าย 

4).การก าจัดมูลฝอยติดเชื้อไม่ได้มาตรฐาน โดยการเผาเองที่รพ.สต. 

 

 

 



 

เป้าหมาย 

.เพ่ือให้การจัดการมูลฝอยติดเชื้อในหน่วยบริการปฐมภูมิ(รพ.สต.) ตั้งแต่   ตั้งแต่การคัดแยก ณ จุดก าเนิด  การ

รวบรวม การเคลื่อนย้าย การขนย้าย และการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ ถูกวิธีและได้มาตรฐาน ป้องกันผลกระทบ

ต่อสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อมต่างๆ  

ตัวช้ีวัด 

1).อัตราเจ้าหน้าที่ติดเชื้อจากการท างาน 

- อุบัติการณ์เจ้าหน้าเข็มต า/ของมีคมบาด จากการเก็บและขนย้ายมูลฝอยติดเชื้อประเภทของมีคม=0 

2).ร้อยละของบุคลากรมีการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เหมาะสมและถูกต้อง ไม่น้อยกว่าร้อยละ80 

3).รพ.สต.มีภาชนะรองรับมูลฝอยติดเชื้อเพียงพอและได้มาตรฐาน  100% 

4).รพ.สต. มีทีพั่ก มูลฝอยติดเชื้อที่ได้มาตรฐาน 100% 

5). รพ.สต. มีการเก็บขนและขนย้ายมูลฝอยติดเชื้อถูกต้อง 100% 

6) รพ.สต.มีการท าลายมูลฝอยติดเชื้อเป็นไปตามมาตรฐาน  100% 

4..กระบวนการด าเนินงาน (PDCA)  

ระยะที่1(ปีงบประมาณ2559 : ตค.58  – กย.59 ) 

1)-มีการนิเทศงานรพ.สต.โดยICN.และผู้รับผิดชอบงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมสสอ.ศรีบรรพต  ทุก 6 เดือน 

2) –น าเสนอผลการตรวจเยี่ยมในการประชุมประจ าเดือนของคปสอ.ศรีบรรพต  

พบว่า 

-การนิเทศไม่เป็นไปตามแผนฯ ขาดความสม่ าเสมอ และต่อเนื่อง 

-ไม่ได้รายงานผลตรวจเยี่ยมให้คณะกรรมการคปสอ.ศรีบรรพตพตทราบอย่างสม่ าเสมอ 

- พบว่าทุกรพ.สต.มีการจัดมูลฝอยติดเชื้อ โดยการขนย้าย  การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ภาชนะ

บรรจุ  โรงพักรวมมูลฝอยติดเชื้อ  การขนย้าย และ การเผาท าลายซึ่งไม่เป็นไปตามมาตรฐาน 

ระยะที่2(ปีงบประมาณ 2560 : ตค.59  – กย.60) 

-จัดหา ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อคือถึงพลาสติกมีฝาปิดมิดชิด พร้อมติดเครื่องหมายและระบุชื่อรพ.สต.  เพ่ือ

ใช้ในการขนส่งมาโรงพยาบาลแม่ข่าย 

 -ก าหนดให้ทุกรพ.สต. น ามูลฝอยติดเชื้อมาส่งรพ.แม่ข่ายอย่างน้อยสัปดาห์ละ1ครั้ง 

-โรงพยาบาลแม่ข่ายสนับสนุนอุปกรณ์ในการบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ เข็ม/ของมีคม 

 



พบว่า 

- รพ.สต.มาส่งขยะ นานๆครั้ง คัดแยกไม่ถูกต้อง ภาชนะบรรจุไม่ได้มาตรฐาน ไม่มีถขนย้ายมูลฝอยติด

เชื้อ แต่ขนย้ายด้วยรถส่วนบุคคล 

- มีการพักมูลฝอยติดเชื้อในหน่วยบริการรพ.สต.เกินมาตรฐานก าหนด(7วัน) อีกทั้งทุกรพ.สต.ไม่มีจุดพัก

ขยะ หรือโรงพักขยะ 

ระยะที่3(ปีงบประมาณ 2561: ตค.60  – กย.61) 

-เข้าแผนฯระดับ CUP เพ่ือจัดหาพาชนะรองรับและขนส่งมูลฝอยติดเชื้อจากรพ.สต.มารพ.แม่ข่าย 

-จัดหา ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อให้ทุกรพ.สต.  เพ่ือใช้ในการขนส่งมายังรพ.แม่ข่าย โดยจัดหาถังพลาสตอกมี

ฝาปิดมิดชิด และติเครื่องหมายตามที่ก าหนด พร้อมระบุชื่อหน่วยบริการ โย แจกจ่ายให้รพ.สต.ละ 2ใบ 

-ก าหนดการส่งมูลฝอยติดเชื้ออย่างน้อยอาทิตย์ละ 1ครั้ง 

-เข้าแผนฯระดับเขตฯ เพ่ือจัดท าโรงพักมูลฝอยติดเชื้อระดับ รพ.สต. 

พบว่า 

รพ.สต. ไม่สามรถขนย้ายมูลฝอยติดเชื้อได้ตามมาตรฐาน เนื่องจากข้อจ ากัดเรื่องรถขนย้าย และทาง

โรงพยาบาลไม่สามารถสนับสนุนการด าเนินการได้เนื่องจาก ขาดแคลนบุคลากร และไม่มีรถที่สามารถใช้ขน

ย้ายได้ และการพักขยะในหน่วยบริการส่วนใหญ่ยังไม่เป็นไปตามมาตรฐาน คือพักขยะนานกว่า7วัน 

ระยะที่4(ปีงบประมาณ 2562: ตค.61  – มิย.62) 

1).ประชุมทีมผู้เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนจัดหางบประมาณด าเนินการ 

2).ด าเนินการปรับปรุงรถประจ ารพ.สต.เขาปู่ซึ่งสภาพยังพร้อมใช้งานแต่มีการใช้งานค่อนข้างน้อย มาดัดแปลง

เป็นรถส าหรับใช้ขนย้ายมูลฝอยติดเชื้อและของปราศจากเชื้อ โดยจัดแบ่งรถเป็น2ส่วน สว่นด้านหน้ากันเป็น

ห้องปิดมิดชิด และมีการควบคุมอุณหภูมิ ใช้ส าหรับยา/เวชภัณฑ์/ของปราศจากเชื้อ และด้านหลังก้ันห้องปิด

มิดชิดเช่นกันแต่ใช้ในการบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ 

3).สรรหาเจ้าหน้าที่ ที่ท าหน้าที่ในการขนย้าย โดยเหมาจ่ายค่าแรง 300บาท/ครั้ง  

4).ก าหนดการขนย้ายมูลฝอยติดเชื้อ จากทุกรพ.สต. สัปดาห์ละ1ครั้ง ทุกวันพฤหัส น าส่งรพ. แม่ข่าย เพ่ือส่ง

ก าจัดกับบริษัทเอกชนในวันศุกร์ 

5).ให้ICN.ซึ่งมีใบรับรองสามารถอบรมผู้ปฎิบัติในการขนย้ายมูลฝอยติดเชื้อ มีการอบรมให้ความรู้ และดูแล

สนับสนุนการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลพร้อมประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่ก าหนด 

6).ประเมินผลหลังด าเนินการ 

 



 

5.ผลการด าเนินงาน 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลด าเนินการ 

2559 2560 2561 2562 2563 

1).อัตราเจ้าหน้าที่ติดเชื้อจากการท างาน 

- อุบัติการณ์เจ้าหน้าเข็มต า/ของมีคมบาด 

จากการเก็บและขนย้ายมูลฝอยติดเชื้อ

ประเภทของมีคม 

0 ครั้ง 0 ครั้ง 0 ครั้ง 0 ครั้ง 1 ครั้ง 0 ครั้ง 

2).ร้อยละของบุคลากรมีการใช้อุปกรณ์

ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เหมาะสมและ

ถูกต้อง  

80% 0% 16.66% 50% 100 100 

3).รพ.สต.มีภาชนะรองรับมูลฝอยติดเชื้อ

เพียงพอและได้มาตรฐาน   

100% 0% 0% 16.66% 50% 100 

4).รพ.สต. มีทีพั่ก มูลฝอยติดเชื้อที่ได้

มาตรฐาน  

100% 0% 0% 0% 100 100 

5). รพ.สต. มีการเก็บขนและขนย้ายมูลฝอย

ติดเชื้อถูกต้อง  

100% 0% 0% 0% 100% 100% 

 

6.ข้อเสนอแนะ  

ถุงแดงบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไม่มีเครื่องหมายและค าเตือน ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง

ตราสัญลักษณ์ส าหรับพิมพ์บนถุงหรือภาชนะบรรจุมูลฝอนฃยติดเชื้อ ยังไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เนื่องจากจะ

เป็นการเพ่ิมต้นทุนให้แก่หน่วยบริการ ดังนั้นควรมีการจัดซื้อในภาพเครือข่ายทั้งจังหวัดพัทลุง เพื่อเพ่ิมอ านาจ

การต่อรองด้านราคา ซึ่งผู้รับผิดชอบระดับจังหวัดควรมีส่วนร่วมในการจัดการแก้ปัญหาในภาพรวมระดับ

จังหวัดพัทลุง 

7..สรุป 

เพ่ือให้สถานบริการสาธารณสุขพัฒนาการจัดการด้านมูลฝอยติดเชื้อให้ได้มาตรฐาน  ควรศึกษา

มาตรฐานการจัดการคุณภาพ ตั้งแต่บุคลากร การคัดแยก การเก็บรวบรวม การเคลื่อนย้าย สถานพักรวมมูล

ฝอยติดเชื้อ และการขนย้ายเพ่ือส่งไปก าจดั ควรมีการจักการในภาพระดับเครือข่ายหรือระดับคปสอ. เพ่ือเพ่ิม



ประสิทธิภาพในการจัดการและช่วยลดภาระให้กับผู้ปฏิบัติงาน . อีกท้ังควรมีการ สนับสนุนการด าเนินงานและ

นิเทศติดตามอย่างสม าเสมอ เพ่ือพัฒนาคุณภาพงานให้ได้มาตรฐาน 

8..เอกสารอ้างอิง    

คู่มือแนวทางการพัฒนาสภานบริการสาธารณสุขให้ได้มาตรฐาน ด้านการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ . 

ส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก:2553) 

 คู่มือการอบรมผู้ปฏิบัติงานมูลฝอยติดเชื้อ หลักสูตรการป้องกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่

อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ. ส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (โรงพิมพ์องค์การ

สงเคราะห์ทหารผ่านศึก:2558) 

 

 

 

 


