
 

โครงการเกบ็ขนและก าจัดมูลฝอยตดิเชือ้ 

บริษัท กรุงเทพธนาคม จ ากัด 



ปริมาณมูลฝอยตดิเชือ้ในประเทศไทย 

ภาคเหนือ 
 9,754, 8% ภาคตะวันตก 

 10,478, 9% 
ภาคกลาง 

 18,186, 16% 

ภาคตะวันออก 
7,215, 6% 

ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

 23,206, 20% 

 ภาคใต้ 
12,879, 11% 

กทม. 
 35,000, 30% 

ปริมาณมูลฝอยตดิเชือ้ในประเทศไทย เฉล่ียประมาณ 117 ตันต่อวัน 

ภาค 
ปริมาณ 
(กก./วัน) % 

เหนือ 9,754 8 

ตะวันตก 10,478 9 

กลาง 18,186 16 

ตะวันออก 7,215 6 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 23,206 20 

ใต้ 12,879 11 

กทม. 35,000 30 

รวม 116,719 



การด าเนินโครงการเกบ็ขนและก าจัดมูลฝอยตดิเชือ้ 

 ปัจจุบนับริษัทได้ท ำสญัญำกรุงเทพมหำนคร โดยบริหำรจดักำรมูลฝอย
ติดเชือ้  2 แห่ง คือ โรงงำนก ำจดัมลูฝอยติดเชือ้อ่อนนชุ กบัโรงงำนก ำจดัมลูฝอย
ติดเชือ้หนองแขม และในอนำคตกทม.ก ำลงัก่อสร้ำงเตำเผำอ่อนนุชแห่งใหม่ ซึ่ง
คำดวำ่จะเสร็จและให้บริษัทเดินระบบในม.ค.58  

• เร่ิมเปิดใช้งาน : ปี 2536 
• Capacity 30 ตัน/วัน 

• เร่ิมเปิดใช้งาน : ต.ค. 2556 
• Capacity 20 ตัน/วัน  

เตาเผาแบบหมนุแนวนอน  
(Rotary Kiln) 

เตาเผาแบบไมเ่คลือ่นที ่ 
(Pyrolysis) 

ศนูยก์ าจดัมลูฝอยออ่นนชุ ศนูยก์ าจดัมลูฝอยหนองแขม 

• เร่ิมเปิดใช้งาน : ม.ค.58 
• Capacity 20 ตัน/วัน 

เตาเผาแบบแบบหมนุ
แนวต ัง้(Rotary Kiln) 



ตารางการบริการเกบ็ขนและก าจัดมูลฝอยตดิเชือ้ของสถานบริการสาธารณสุขปี 2558  
ณ เดือนมถุินายน 56 

สถานบริการสาธารณสุข 

รัฐ (100%) เอกชน (100%) ศูนย์ ฯ(100%) คลินิก (92%) อื่นๆ (100%) 

จ ำนวน 5,202 แห่ง (4,828แห่ง) คิดเป็น 93%  
ปริมำณมลูฝอยติดเชือ้ 35 ตนัต่อวนั (30 ตนัต่อวนั) คิดเป็น 99% 

ประเภท 
กำรให้บริกำรเก็บขน กำรให้บริกำรก ำจดั 

สถำนพยำบำล
ทัง้หมด (แห่ง) 

ให้บริกำร 
 (แห่ง) 

% ปริมำณมลูฝอย 
ติดเชือ้ทัง้หมด (ตนั/วนั) 

ปริมำณมลูฝอยติด
เชือ้ที่เก็บขน(ตนั/วนั) 

% 

1.รพ.รัฐ 37 37 100% 16.87 16.87 100% 
2.รพ.เอกชน 84 84 100% 13.04 13.04 100% 
3.ศนูย์บริกำรฯ 146 146 100% 0.18 0.18 100% 

4.คลนิิก 4,674 4,300 92% 1.78 1.67 94% 
5.อ่ืนๆ 261 261 100% 2.89 2.89 100% 

รวม 5,202 4,828 93% 34.76 34.65 99.69% 



การพฒันาปรับปรุงระบบเกบ็ขนมูลฝอยตดิเชือ้ 

         บริษัทได้น ำเคร่ือง Handheld และโปรแกรมฐำนข้อมลู มำใช้ในกำรบนัทึก
น ำ้หนักมูลฝอยติดเชือ้ท่ีเก็บขนจำกสถำนพยำบำล  โดยบริษัทได้น ำสติกเกอร์
บำร์โค๊ชไปติดท่ีสถำนพยำบำลท่ีรับบริกำรและเร่ิมทดลองใช้ไปแล้วเม่ือเดือน
มกรำคม 2558 



สแกนชื่อพนง. 
 

และรถที่เข้าเก็บ 

โหลดข้อมูลส.
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โปรแกรม
ฐานข้อมูล 

โหลดข้อมูล 
 

ลงคอมพวเตอร์ 

ขัน้ตอนการด าเนินงานใช้เคร่ืองHandheld และโปรแกรมฐานข้อมูล 

ส่งสลิปให้ส.
พยาบาลเก็บ
เป็นหลักฐาน 



กจิกรรมที่ผ่านมา 
การเตรียมความพร้อมในจดัการมูลฝอยตดิเชือ้ที่มาจากโรงพยาบาลที่รับ

ผู้ป่วยที่สงสัยว่าตดิเชือ้ไวรัสอีโบลาและไวรัสเมอร์ส 

 บริษัทได้น ำพนกังำนเข้ำฝึกอบรมกำรปฏิบตัิงำนเก็บขน
มลูฝอยติดเชือ้ท่ีมำจำกโรคติดเชือ้ท่ีอบุตัิใหม่ เช่น ไวรัสอีโบลำ
กบัสถาบันบ าราศนราดูร เมื่อ 25 กนัยำยน 2557 โดยอบรม
เร่ืองกำรแตง่กำยให้เหมำะสม เพ่ือให้เกิดควำมปลอดภยัในกำร
ท ำงำนและเป็นไปตำมมำตรฐำนท่ีกระทรวงก ำหนด 



เจ้ำหน้ำท่ีโรงพยำบำลแจ้งให้บริษัทมำเก็บขน 
มลูฝอยติดเชือ้ 

เจ้ำหน้ำท่ีบริษัทสอบถำมจดุเข้ำเก็บขน,วนั,เวลำ เข้ำ
เก็บขน และช่ือผู้ติดต่อ พร้อมแจ้งช่ือพนกังำนเข้ำเก็บ

ขน  

เจ้ำหน้ำท่ีบริษัทจดัเตรียมรถ,ถงัแดง ให้กบั
พนกังำน 

เจ้ำหน้ำท่ีบริษัทแจ้งพนกังำนเข้ำเก็บขน และให้
ช่ือผู้ติดต่อประสำนของโรงพยำบำล 

พนกังำนสวมใสอ่ปุกรณ์ป้องกนัอนัตรำยแบบ
เต็มรูปแบบเข้ำเก็บขนมลูฝอยติดเชือ้ท่ีจดุพกั  

พนกังำนน ำมลูฝอยติดเชือ้ท่ีเก็บขนได้ใส่ลงในถงุแดง
ท่ีเตรียมมำ แล้วปิดผนกึด้วยสำยรัดให้แน่น   

พนกังำนน ำมลูฝอยติดเชือ้ใสล่งถงัแดงแล้วฉีด
พ่น แอลกอฮอล์ 70% ลงในถงัแดง 

พนกังำนยกถงัแดงขึน้ใสใ่นรถเก็บขนมลูฝอยตดิ
เชือ้ที่ควบคมุอณุหภมูไิมต่ ่ำกว่ำ 10 องศำ

เซลเซียส 

พนกังำนขนมลูฝอยติดเชือ้มำก ำจดัที่โรงงำน
ก ำจดัมลูฝอยติดเชือ้ 

พนกังำนน ำมลูฝอยติดเชือ้เข้ำสูก่ำรก ำจดัด้วย
เตำเผำในทนัที 

หมำยเหต ุ: กำรปฏิบตัิงำนของพนกังำนบริษัทเป็นไปตำมคู่มือกำรตรวจวิเครำะห์และจดักำรสิ่งส่งตรวจจำกผู้ ป่วยสงสยัโรคติดเชือ้อี
โบลำ กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์,คู่มือแนงทำงเวชปฏิบตัิส ำหรับบคุลำกรทำงกำรแพทย์และสำธำรณสขุ กรณีเตรียมรับผู้ ป่วยสงสยั
โรคติดเชือ้ไวรัสอีโบลำ ,คณะท ำงำนด้ำนกำรวินิจฉยั ดแูลรักษำละควบคมุป้องกนัโรคติดเชือ้ในโรงพยำบำล กระทรวงสำธำรณสขุฯ 

พนกังำนท ำควำมสะอำดอปุกรณ์,ถงัแดง และ
รถเก็บขน 

ขัน้ตอนการด าเนินงาน 



กจิกรรมที่ผ่านมา 
ภำพกำรฝึกอบรมพนกังำนก่อนปฏิบตัิงำน 



กจิกรรมที่ผ่านมา 
ภำพกำรฝึกอบรมพนกังำนก่อนปฏิบตัิงำน 



กจิกรรมที่ผ่านมา 
ภำพเข้ำปฏิบตัิงำนจริงที่โรงพยำบำลนพรัตนรำชธำนี 



กจิกรรมที่ผ่านมา 
ภำพกำรน ำขยะติดเชือ้อีโบลำมำก ำจดัท่ีโรงงำนเตำเผำ 



ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน 



ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน 



ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน 



ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน 



แนวทางแก้ไขปรับปรุง 



แนวทางแก้ไขปรับปรุง 



แนวทางแก้ไขปรับปรุง 



• กรณีสถานที่ตัง้อยู่ ในอาคารสูง ขอให้จัดหาสถานที่ในการให้
เจ้าหน้าที่บริษัทเข้าด าเนินการเก็บขน 

• กรณีชิน้เนือ้มีชิน้ขนาดใหญ่ กรุณาตดัให้มีขนาดเล็กลง 

• ไม่รับขยะประเภท ยาหมดอายุ , เข็มฉีดยาไม่ใช้งาน , กระป๋อง
สเปร์ย , สารเคมี 

• เซ็นใบช่ังน า้หนักมูลฝอยติดเชือ้ทุกครั้ง และส่งให้เจ้าหน้าที่
บริษัท 

• หากเจ้าหน้าที่บริษัท บริการเก็บขนไม่เหมาะสม แจ้งเจ้าหน้าที่
บริหารลูกค้าสัมพนัธ์ เพื่อจะรีบด าเนินการในทนัท ี

การขอความร่วมมือจากผู้ประกอบกจิการ 



ข้อซักถามและข้อเสนอแนะ 



ขอบคุณ 

บรรยำยโดย  
คณุณฏัฐพล  ปักษี  ต ำแหน่ง   ผู้จดักำรฝ่ำยปฏิบตัิกำร 1เบอร์โทร      081-810-4757  


