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การพัฒนางานจัดการมูลฝอยโรงพยาบาลปราสาท จังหวัดสุรินทร 
AN IMPROVEMENT OF WASTE MANAGEMENT AT PRASAT HOSPITAL, 
SURIN PROVINCE 

ดวงรัตนใจโพธิ์1,สมชาติ โตรักษา,พิศิษฐวัฒนสมบูรณ2,ชุมนุม วิทยานันท1 
1โรงพยาบาลปราสาทจังหวัดสุรินทร2คณะสาธารณสุขศาสตรมหาวิทยาลัยมหิดล 

บทคัดยอ 
บทนํา: 
โรงพยาบาลมีกิจกรรมกอใหเกิดมูลฝอยไดตลอดเวลา โดยเปนมูลฝอยอันตราย10-25%จึงจําเปน ตองมี
การจัดการมูลฝอยใหเกิดความปลอดภัยทัง้ตอบุคคลและส่ิงแวดลอม 

วัตถุประสงค: 
พัฒนารูปแบบงานจัดการมูลฝอยใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นและเปรยีบเทียบผลการดําเนินงานระหวางกอน
กับหลังการนํารูปแบบท่ีพัฒนาขึ้นมาดําเนนิการ 

ระเบียบวิธีวิจัย: 
การวจิัยพัฒนาเชิงทดลอง แบบสองกลุม วัดผลกอน-หลังการทดลองส่ิงที่ใชในการทดลองคือ รูปแบบงาน
จัดการมูลฝอยที่พัฒนาขึ้น นําไปทดลองที่โรงพยาบาลปราสาท ระหวาง 10 กันยายน2556 ถึง 20 
มกราคม 2557 โดยใหโรงพยาบาลรัตนบุรี เปนกลุมควบคุมประชากรคือ การดําเนินงานจัดการมูลฝอย
โรงพยาบาล ของแตละวันในชวง1สัปดาหกอนการทดลองและในชวง 1 สัปดาหหลังการทดลองทัง้ในกลุม
ทดลองและกลุมควบคุมรวม 56 ครั้งใชประชากรทั้งหมดเปนกลุมตัวอยางเครื่องมือที่ใชวดัผลวิจัยคอื 
แบบบันทึกขอมูลพ้ืนที่วิจัย แบบบันทึกกจิกรรมและผลการดําเนินงานจัดการมูลฝอย แบบสอบถามความ
คิดเห็นผูเกี่ยวของ และ แบบบันทึกเหตุการณวเิคราะหขอมูลโดยใชคาสถิติเชิงพรรณาคาสถิติ
Independentt, Man-Whitney U, Pairedt,WilcoxonMatched-Pairs Signed-Ranks ที่ระดับเอลฟา 
0.05และ Content analysis 

ผลการศกึษา: 
หลังการทดลองอัตราเฉล่ียความถูกตองการคัดแยกมลูฝอยเพิ่มขึ้นในมูลฝอยทั่วไป (p<0.008)มูลฝอย
อินทรีย (p<0.001)และมูลฝอยรีไซเคิล (p<0.001) อัตราการเกดิมูลฝอยทั่วไปลดลง(p=0.014)รายได
เพ่ิมขึ้นแรงงานที่ใชลดลงความพึงพอใจเพ่ิมขึ้นทั้งในผูบริหาร (p<0.001) ผูปฏบิัติงานโรงพยาบาล 
(p<0.001)และผูปฏบิัติงานมูลฝอย (p<0.008)รปูแบบงานจัดการมูลฝอยที่พัฒนาขึ้นใชหลักการบริหาร
หลักการจัดการมูลฝอยทฤษฎีพฤติกรรมศาสตรหลักการสื่อสารและกฎหมายท่ีเกี่ยวของมีโครงสราง
ระบบงานและคูมือเปนลายลักษณอักษร ที่ชัดเจนถึงวิธีปฏิบัติโดยคํานึงถึงความถูกตองตามหลักวิชาการ
และกฎหมายเนนความปลอดภัยทั้งระยะสัน้และระยะยาว  
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ขอเสนอแนะ: 
ใหดําเนินงานวิจัยนี้ตอไป จนสามารถเปน“ตัวแบบ”งานจัดการมูลฝอยโรงพยาบาลแบบบูรณาการสูชุมชน
และ สนับสนุนการเผยแพรรูปแบบและวธีิการทําวจิัยนีไ้ปยังหนวยงานตางๆ 

การนําไปใชประโยชน: 
นํารูปแบบงานจัดการมูลฝอยโรงพยาบาลนี้ไปประยุกต/ใชในการสงเสริมและสนับสนุนการจัดการมูลฝอย
อยางจริงจังในโรงพยาบาลหนวยงานรวมท้ังกลุมรานรบัซื้อของเกาในทองถิ่นใหเกดิประโยชน ความ
ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพยิ่งๆขึ้น 
 
คําสําคญั : การพัฒนารูปแบบ/งานจัดการมูลฝอยโรงพยาบาล/วจิัยพัฒนาเชิงทดลอง/มูลฝอยอันตราย 



 

การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2557 สงเสริมสุขภาพและงานอนามัยส่ิงแวดลอมแหงชาต ิ 135 
 

การพัฒนางานจัดการมูลฝอยโรงพยาบาลปราสาท จังหวัดสุรินทร 

ดวงรัตนใจโพธิ์1,สมชาติ โตรักษา,พิศิษฐวัฒนสมบูรณ2,ชุมนุม วิทยานันท1 
1โรงพยาบาลปราสาทจังหวัดสุรินทร2คณะสาธารณสุขศาสตรมหาวิทยาลัยมหิดล 

บทนํา 
 ดวยความกาวหนาทางเทคโนโลยีการเพ่ิมขึ้นของประชากรภาวะทางเศรษฐกิจและพฤติกรรมการ
บริโภคที่เนนความสะดวกสบายทําใหมนุษยสรางมูลฝอยเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่องมีหลักฐานยืนยันวามูลฝอย
เปนสวนหน่ึงของปญหาภาวะโลกรอน(Global warming)1,2,3,4 ในปพ.ศ.2535, 2545, 2554ประเทศไทยมี
ปริมาณมูลฝอยเพิ่มขึ้นจาก 10.8 เปน 14.3 และ16 ลานตันตามลําดับ5 ขอมูลนี้เปนเพียงอัตราการเก็บ
รวบรวมเทานั้น6 แตในความเปนจริงยังมีมูลฝอยที่ไมไดเขามาในระบบอีกจํานวนมากโดยพบวาประเทศท่ี
กําลังพัฒนาสามารถเก็บรวบรวมมูลฝอยไดเพียงรอยละ 41 ของมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั้งหมด7 
 มูลฝอยที่เกิดขึ้นมีปริมาณมากจนไมสามารถกําจัดไดทัน หรือบางสวนกําจัดไมถูกตองตามหลัก
วิชาการเชนการเผาการกองทิ้งกลางแจงซึ่งมีสาเหตุจากความขาดแคลนงบประมาณขอจํากัดของ
เทคโนโลยีไมมีพ้ืนที่ขาดแรงงาน8,9,10 ฯลฯ ในการจัดการที่ถูกตอง ตองใชทรัพยากรมหาศาลโดยเฉพาะ
การเก็บรวบรวมที่ส้ินเปลืองคนและคาจางมากที่สุด11จึงเปนเหตุใหมีการลักลอบทิ้งมูลฝอยติดเชื้อจาก
สถานพยาบาลในแหลงสาธารณะเกิดการรองเรียนตอส่ือมวลชน12ซึ่งในระยะยาวมูลฝอยเหลานี้อาจสงผล
กระทบตอส่ิงแวดลอมสุขภาพประชาชนกอใหเกิดการเจ็บปวยและเสียชีวิตได13 
 แผนยุทธศาสตรอนามัยส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 2พ.ศ.2555-2559 ของประเทศไทยมีนโยบาย
ใหนําหลัก 3R มาใชเพ่ือลดการเกิดมูลฝอยเนนการนํามูลฝอยกลับไปใชประโยชนใหมาก เพ่ือชวยลดภาระ
การกําจัดแตในภาพรวมของประเทศพบวายังไมสามารถทําไดบรรลุเปาหมาย 
 โรงพยาบาลมีกิจกรรมที่กอใหเกิดมูลฝอยตลอด 24 ชั่วโมงมูลฝอยที่เกิดขึ้นแบงเปน 2 ประเภทคือมูล
ฝอยไมอันตราย(Non-Hazardous)ประมาณ75-90%และมูลฝอยอันตราย(Hazardous)ประมาณ10-25%14

การจัดการมูลฝอยของโรงพยาบาลในชวงแรกๆเนนที่มูลฝอยติดเชื้อเปนอันดับตนๆเพ่ือสรางใหเกิดความ
ความปลอดภัยและเพ่ือใหผานการรับรองระบบคุณภาพของโรงพยาบาลแตในปจจุบันมูลฝอยเพ่ิมมากขึ้น
หลายเทาเปนปญหาสําคัญที่ทุกโรงพยาบาลตองใหความสนใจในการจัดการใหถูกตอง ปลอดภัย และ มี
ประสิทธิภาพ 
 โรงพยาบาลปราสาท จังหวัดสุรินทรเปนโรงพยาบาลชุมชนขนาด 150 เตียงในปงบประมาณพ.ศ.2555 
มีมูลฝอยเกิดขึ้นทั้งหมด 114,546 กิโลกรัมมีอัตราการเกิดมูลฝอยติดเชื้อ 0.68 กิโลกรัม/ผูปวยครองเตียง/
วันโดยเปนมูลฝอยทั่วไป45.92%มูลฝอยติดเชื้อ33.17%และมูลฝอยรีไซเคิล20.91%จะเห็นไดวามูลฝอยทั่วไป
ยังมีสัดสวนมากกวามูลฝอยรีไซเคิลจึงควรมีการจัดการมูลฝอยใหมีประสิทธิภาพดวยการมรีวมของบคุลากรผู
มารับบริการ และประชาชนโดยเฉพาะอยางยิ่ง การจัดการมูลฝอยใหครอบคลุมมูลฝอยทุกชนิดใน
โรงพยาบาล ใหเปนตัวแบบของชุมชน 
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วัตถุประสงคการวิจัย 
 เพ่ือพัฒนารูปแบบงานจัดการมูลฝอยโรงพยาบาลใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นและเพื่อเปรยีบเทยีบผลการ
ดําเนินงานระหวางกอนกับหลังการนํารูปแบบที่พัฒนาขึ้นใหม มาดําเนินการใน 5 ดาน คือ ดานปริมาณมูล
ฝอย ดานคุณภาพ ดานความพึงพอใจ ดานแรงงานที่ใชและ ดานผลประโยชน 

วัตถุและวิธีการ 
 เปนวิจัยพัฒนาเชิงทดลอง(Experimental Development Research)แบบสองกลุม วัดผลกอน-หลัง
การทดลอง(Two group pretest-posttest designs) ส่ิงที่ใชในการทดลองคือ รูปแบบที่พัฒนาขึ้น
นําไปทดลองที่โรงพยาบาลปราสาท ระหวาง 10 กันยายน2556 ถึง20มกราคม 2557 โดยใหโรงพยาบาลรัต
นบุรี ที่มีขนาดใกลเคียงกันและอยูในจังหวัดเดียวกัน เปนพ้ืนที่ควบคุม 
 กลุมตัวอยางที่ศึกษาคือ การดําเนินงานจัดการมูลฝอยโรงพยาบาลของแตละวันวันละ 2 ครั้งในชวง1
สัปดาห (7วัน) กอนการทดลอง และในชวง 1 สัปดาห (7วัน) หลังการทดลอง ทั้งในกลุมทดลองและกลุม
ควบคุมรวม 56 ครั้ง 
 เครื่องมือที่ใชวัดผลการดําเนินงานคือ แบบบันทึกขอมูลพ้ืนที่วิจัย แบบบันทึกกิจกรรมและผลการ
ดําเนินงานจัดการมูลฝอย แบบสอบถามความคิดเห็นผูเกี่ยวของ และ แบบบันทึกเหตุการณ 
 การวิจัยนี้ไดรับการรับรองจากคณะกรรมการจริธรรมการวิจัยในมนุษยคณะสาธารณสุขศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล COA. No. MUPH 2013-119 รหัสโครงการ61/2556 
 ผูที่ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นในพ้ืนที่ทดลองและพ้ืนที่ควบคุมไดแก 
 1. กลุมผูใหบริการไดแกผูบริหารผูปฏิบัติงานในโรงพยาบาลและผูปฏิบัติงานมูลฝอยทั้งหมดที่
ปฏิบัติงานจริงอยูในโรงพยาบาลขณะวัดผลการดําเนินงาน รวมทั้งส้ิน503 คน 
 2. กลุมผูรับบริการไดแกผูปวยและ/หรือญาติในแผนก OPD และ แผนก IPDโดยแผนกOPD เปน
ผูรับบริการที่อยูในบริเวณรานจําหนายอาหารของโรงพยาบาลทุกคนในชวงเวลา 08.30-12.00 น.กอนและ
หลังการทดลองรวมทั้งส้ิน 1,028 คน สวนแผนกIPD เปนผูที่จําหนายกลับบานในภาวะปกติ (ยกเวน ICU) 
ในชวงกอนและหลังการทดลอง รวมทั้งส้ิน 571คน 
 ขั้นตอนในการพัฒนารูปแบบงานจัดการมูลฝอยโรงพยาบาล 
 ใชหลักของการวิจัยและพัฒนา(Research and Development: R&D) มาประยุกต จําแนกเปน 8
ขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1. ศึกษาองคประกอบของรูปแบบงาน (Working Model)15,16 ตามหลักวิชาการ และ
กฎหมายที่เกี่ยวของ มาประยุกต ในการสรางเปนรูปแบบเบื้องตน 
 ขั้นตอนที่ 2 นํารูปแบบเบื้องตน มาวิเคราะหสภาวการณ เทียบกับขอมูลพ้ืนฐาน ลักษณะ การ
ดําเนินงาน และ ผลการดําเนินงานจัดการมูลฝอยโรงพยาบาล ของพ้ืนที่ทดลอง ที่ผานมา แลวพัฒนาตอ
ยอดใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 ขั้นตอนที่ 3 นํารูปแบบใหมที่ไดไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ ปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ 
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 ขั้นตอนที่ 4นํารูปแบบที่พัฒนาขึ้น ไปเสนอแกผูบริหารและผูปฏิบัติในพ้ืนที่ทดลอง ดวยกระบวนการ
บริหารแบบมีสวนรวมจากผูเกี่ยวของจากขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ และชวยกันปรับปรุงพัฒนารูปแบบให
เหมาะสมยิ่งขึ้น กอนนําไปใชจริง 
 ขั้นตอนที่ 5ทํา Pre test กอนที่จะนํารูปแบบไปดําเนินการ โดยใชเครื่องมือที่ใชวัดผลการ
ดําเนินงานแลวนําขอเสนอแนะท่ีไดรับ มาปรับปรุงรูปแบบอีกครั้ง กอนลงมือดําเนินการจริง 
 ขั้นตอนที่ 6นํารูปแบบใหมไปทดลองใช โดยมีการติดตามประเมิน และปรับปรุงอยางตอเน่ือง
รวมกับผูเกี่ยวของ เพ่ือใหสามารถปฏิบัติไดจริง เกิดผลดี เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ยิ่งๆขึ้น 
 ขั้นตอนที่ 7ทํา Post test ภายหลังดําเนินการตามรูปแบบแลว4 เดือน ดวยเครื่องมือและวิธีการ
เดียวกันกับ Pre test 
 ขั้นตอนที่ 8นําขอมูลทั้งหลาย ที่ไดจากการดําเนินงานต้ังแตเริ่มตน รวมทั้งขอเสนอแนะจาก Post 
test มาปรับปรุงรูปแบบ เปนรูปแบบสุดทาย ของการพัฒนารูปแบบงานจัดการมูลฝอยโรงพยาบาล 
 วิเคราะหขอมูลโดยใชคาสถิติเชิงพรรณา คาสถิติ Independent t, Man-Whitney U, Paired t, 
Wilcoxon Matched-Pairs Signed-Ranksที่ระดับเอลฟา 0.05 และ Content analysis 
 
ผลการศึกษา 
1.ผลการพัฒนารูปแบบงานจัดการมูลฝอยโรงพยาบาล 
 ไดจัดทํารูปแบบงานจัดการมูลฝอยโรงพยาบาล (รูปแบบใหม) เปนลายลักษณอักษรที่มีแนวคิด
หลักการและ วิธีการดําเนินงานที่ชัดเจนถึงวิธีปฏิบัติ สอดคลองกับหลักวิชาการ และ เหมาะสมกับพ้ืนที่
ทดลองสรุปความแตกตางระหวางรูปแบบใหม กับ รูปแบบแบบเดิมไดดังนี้  
 

รูปแบบใหม รูปแบบเดิม 
หลักการและแนวคิดหลัก: 

1.ใชการบริหารเชิงระบบ(System)17 และการบริหารแบบ RBM18 
2.ใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวม19, 20 
3.ใชหลักการบริหารโรงพยาบาล16 

 
- ขาดหลักวชิาการ
ที่ชัดเจน ในการ
ดําเนินงาน 

หลักวิชาการเฉพาะ: 

ใชหลัก Solid Waste Management.21,SafeManagementofHealth-
care wastes22,Waste-management plan for a health-care 
facility23,และ MedicalWasteManagement24. 

- ปฏิบัติตาม
เกณฑการประเมิน
มาตรฐานระบบ
คุณภาพ 
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ทิศทาง นโยบาย และ กฎหมาย: 

ปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตรอนามัยส่ิงแวดลอมแหงชาติ5พ.ร.บ.การ
สาธารณสุข พ.ศ.2535 (แกไขฉบับที่ 2พ.ศ.2550) และ กฎกระทรวง
สธ.วาดวยการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2545 

- ขาดการนํามาใช
อยางจริงจัง 

ความสอดคลองกับลักษณะของประชาชนในพ้ืนที่ภาษาการส่ือสาร: 
เนนภาษาทองถิ่นและ ผูไมรู/ใชตัวหนังสือลําบาก (เด็กผูสูงอายุ) 

- ขาดการนํ ามา
พิจารณา 
 

โครงสรางของรูปแบบ:  

มีโครงสรางดานคน-งาน-วัสดุอุปกรณ-สถานที่ และระบบงานสาํคัญ 
ทั้งระบบบรกิาร ระบบสนับสนุน ระบบพัฒนา และ ระบบบรหิารจดัการ 

ขาดการคํานึงถึง4
ระบบงาน มักแยก
ส ว น ใ น ก า ร
ออกแบบงาน และ
ในการแกไขปญหา
การดําเนินงาน  

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

แบงเปน 3 Work Flow คือ(1) Flow การจัดการมูลฝอยในจุดบริการ
(2) Flow การจัดการมูลฝอยที่โรงพักมูลฝอย(3) Flow การจัดการมูล
ฝอยที่โรงปุยหมักชีวภาพ แตละ Flow มี 10 กิจกรรมดังนี้ 

- ข า ด ก า ร ทํ า
Work Flow ที่
ชัดเจน 

กิจกรรมที่ 1:การเตรียมความพรอมกอนเริ่มงานประจําวัน ในดาน
อัตรากําลังวัสดุอุปกรณเอกสารประกอบการปฏิบัติงาน และ สถานที่  

-ขาดการเตรียม
ความพรอมกรณีมี
การลาเกิน 1 คน
ในงานสวน, ต้ังถัง
มูลฝอยทั่ ว ไปไว
เพียงถังเดียว ยัง
ขาดตะกรารีไซเคิล 

กิจกรรมที่ 2:แบงการจัดการมูลฝอยออกเพ่ือการตอบสนองเปน
ภาวะปกติ-เรงดวน-พิเศษ เพ่ือใหมีประสิทธิภาพ 

-ขาดการแบงและ
กําหนดแนวทางที่
ชัดเจน 

กิจกรรมที่ 3:การตอนรับใหเกิดความประทับ16ครอบคลุมทั้ง
3Work Flow เพ่ือใหเกิดความรวมมือโดยการใช 5 ส. และ
แนวคิดสงเสริมพฤติกรรม(Fogg,sBehavior Model)25 

-ขาดการนํา 5ส.
ไ ป ใ ช อ ย า ง
ครอบคลุม จุดทิ้ง
มู ล ฝ อ ย ต า ม
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บานพักมีสภาพรก
รุงรังไมดึงดูดใจให
แยกทิ้งขาดการนํา
แนวคิ ดส ง เสริ ม
พฤติกรรมมาใช 

กิจกรรมที่ 4:การลงมือจัดการมูลฝอยในภาวะปกติ-เรงดวน-
พิเศษ16ใหมีประสิทธิภาพ 

-ปฏิบัติที่แตกตาง
กันไมไดกําหนดให
ชัดเจน และใหเปน
แนวทางเดียวกัน  

กิจกรรมที่ 5:การใหบริการมูลฝอย 5ประเภท คือมูลฝอยติดเชื้อ 
มูลฝอยอันตราย26, 27มูลฝอยอินทรียมูลฝอยรีไซเคิล และมูลฝอย
ทั่วไป ที่สัมพันธกับภาวะปกติ-เรงดวน-พิเศษ อยางครบถวนตาม
ขั้นตอน 
 -มีการแบงประเภทที่ชัดเจนการบงชี้ใหครอบคลุม การคัดแยก
ใหถูกตอง 
- เนนการคัดแยกมูลฝอยทุกประเภทใหถูกตองโดยสงเสริม
นวัตกรรมตางๆการใชถังมูลฝอยโปรงมองเห็นงายการใชเทคนิค
ลอ  
-Exit nurse/วางแผนจําหนายในผูปวยใช Syringe อินซูลิน หรือ 
ทําแผลที่บานเปนตน 

1.ยั ง ข า ด แ น ว
ทางการจัดการมูล
ฝ อ ย อั น ต ร า ย
โ ด ย เ ฉ พ า ะ วั ส ดุ
ค รุ ภั ณฑ อุ ป ก รณ
เครื่องใชไฟฟาและ
อิ เ ล ค ท ร อ นิ ก ส
(WEEE) และ วัตถุ
อ อ ก ฤ ท ธ์ิ ต อ จิ ต
ประสาท 
2.ยังไมครอบคลุม
ทุ ก ห น ว ย ง า น ที
เกี่ยวของ 

กิจกรรมที่ 6:มีการบริการกอนมูลฝอยจะออกไปจากจุดบริการ-
โรงพักมูลฝอย-โรงปุยหมักชีวภาพ 

 
 

ยังขาด 
แนวทางปฏิบัติ 

ที่ชัดเจน 

กิจกรรมที่ 7:มีการดําเนินการหลังมูลฝอยออกไปจากจุดบริการ-
โรงพักมูลฝอย-โรงปุยหมักชีวภาพ 
กิจกรรมที่ 8:มีการใหบริการหลังจากมูลฝอยออกไปจากจุด
บริการ-โรงพักมูลฝอย-โรงปุยหมักชีวภาพ 
กิจกรรมที่ 9:มีการดําเนินการกอนส้ินสุดการปฏิบัติงานในเวรเชา 
กิจกรรมที่ 10:มีการดําเนินการกอนส้ินสุดการปฏิบั ติงาน
ประจําวัน 
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2.ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานระหวาง กอน กับ หลัง การนํารูปแบบใหม มาดําเนินการ 
 ขอเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน ใน 5 ดาน ดังนี้ 
 1.ดานปริมาณมูลฝอยพบวาหลังการทดลองพบวาอัตราการเกิดมูลฝอยในพ้ืนที่ทดลองลดลงในมูลฝอย
อินทรีย (p=0.013) มูลฝอยทั่วไป (p=0.014) สวนมูลฝอยรีไซเคิล และมูลฝอยติดเชื้อ ไมเพ่ิมขึ้น และมี
ระบบการจัดเก็บรวบรวมมูลฝอยอันตรายเปนอยางดี สงผลใหอัตราการเกิดมูลฝอยในภาพรวม ไมเพ่ิมขึ้น
เม่ือเทียบกับพ้ืนที่ควบคุมที่พบวา อัตราการเกิดมูลฝอยเพิ่มขึ้นในมูลฝอยติดเชื้อ (p=0.001) และ มูลฝอยรี
ไซเคิล (p<0.001) สงผลใหมูลฝอยในภาพรวมเพ่ิมขึ้น (p<0.001) (ตาราง1) 
 
ตาราง1เปรียบเทียบอัตราเฉล่ียการเกิดมูลฝอย (กิโลกรัม/ผูปวยครองเตียง/วัน)ระหวางกอนกับหลัง การ
ทดลองในพ้ืนที่ทดลองและพ้ืนที่ควบคุม  

ส่ิงที่เปรยีบเทยีบ 
พ้ืนที่ทดลอง พ้ืนที่ควบคุม 

 
 

S.D. p-value 
 

S.D. p-value 

ราการเกิดมูลฝอยรวม      

Pre-test 3.20 0.67 0.096* 1.02 0.11 (2)<0.001* 

 Post-test 2.80 0.37 1.40 0.13  

ตราการเกิดมูลฝอยติดเชื้อ      

Pre-test 0.70 0.30 0.463 0.80 0.09 (1)0.001* 

Post-test 0.68 0.10 0.99 0.09  

ราการเกิดมูลฝอยอันตราย      

Pre-test 0.00 0.00 0.036* ไมได
แยก 

- ไมไดแยก 

Post-test 0.01 0.02 ไมได
แยก 

- ไมไดแยก 

ราการเกิดมูลฝอยรีไซเคิล      

Pre-test 0.55 0.10 0.211 0.22 0.03 (1)<0.001* 

Post-test 0.65 0.30 0.41 0.04  
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ตราการเกิดมูลฝอยอินทรีย      

Pre-test 0.35 0.22 0.013* ไมได
แยก 

- ไมไดแยก 

Post-test 0.11 0.03 ไมได
แยก 

- ไมไดแยก 

ราเกิดมูลฝอยทั่วไป      

Pre-test 1.61 0.21 0.014* ไมได
แยก 

- ไมไดแยก 

Post-test 1.35 0.17 ไมได
แยก 

- ไมไดแยก 

(1)Independentt- test,(2)Mann - Whitney U Test 
(3)Pairt- test,(4)Wilcoxon Matched - Pairs Signed - RanksTest 

 2.ดานคุณภาพพบวาอัตราเฉล่ียความถูกตองของการคัดแยกมูลฝอยโดยการตรวจถังมูลฝอยทุก
ประเภทท้ังหมดในโรงพยาบาล วันละ 2 ครั้ง(เชา-บาย)กอนที่จะมีการเก็บรวบรวมไปท่ีโรงพักมูลฝอยแปล
ผลเปนรอยละของความถูกตอง/ครั้งในพ้ืนที่ทดลองมีความถูกตองเพ่ิมขึ้นทุกประเภทคือ มูลฝอยรีไซเคิล
(p<0.001) มูลฝอยอินทรีย(<0.001)มูลฝอยทั่วไป(0.008)สวนในพ้ืนที่ควบคุมความถูกตองลดลงในมูลฝอย
ติดเชื้อ(p=0.001)และมูลฝอยรีไซเคิล(p=0.011)(ตาราง2) 
 
ตาราง2เปรียบเทียบอัตราเฉล่ียความถูกตองของการคัดแยกมูลฝอยระหวางระหวางกอน กับ หลัง การ
ทดลองในพ้ืนที่ทดลองและพ้ืนที่ควบคุม 

วามถกูตองของการคัด
แยกมูลฝอย 

พ้ืนที่ทดลอง พ้ืนที่ควบคุม 

 
D. value 

 
D. value 

มูลฝอยติดเชื้อ 

Pre-test .80 20 0.474 94.48 3.81 0.001* 

Post-test .90 30 90.38 2.22 

ลฝอยอันตราย 

Pre-test  .20 60 0.283 ไมได
แยก 

- - 
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Post-test  .12 84 ไมได
แยก 

- 

มูลฝอยรีไซเคิล 

Pre-test  88.90 3.70 0.001* 78.14 9.90 0.011* 

Post-test  93.30 2.70 69.80 8.09 

มูลฝอยอินทรีย   

Pre-test 73.30 11.90 <0.001* ไมได
แยก 

- - 

Post-test 86.90 7.00 ไมได
แยก 

- 

มูลฝอยทั่วไป 

Pre-test 85.70 5.20 0.008* ไมได
แยก 

- - 

Post-test 90.40 4.20 ไมได
แยก 

- 

(1)Independentt- test,(2)Mann - Whitney U Test 
(3)Pairt- test,(4)Wilcoxon Matched - Pairs Signed - RanksTest 

 3.ดานความพึงพอใจพบวาคาเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจของผูเกี่ยวของในพ้ืนที่ทดลองเพ่ิมขึ้นทั้งใน
กลุมผูบริหาร(p<0.001)ผูปฏิบัติงานใน รพ.(p<0.001)และผูปฏิบัติงานมูลฝอย(p=0.008)สวนพ้ืนที่ควบคุม
ความพึงพอใจผูใหบริการทั้งสามกลุมแตไมแตกตางกัน(ตาราง3)  
 
ตาราง3เปรยีบเทียบคาเฉล่ียคะแนนความพึงพอใจของผูเกี่ยวของระหวางกอน กบั หลัง การทดลองในพ้ืนที่
ทดลองและพ้ืนที่ควบคมุ  

ความพึงพอใจ 
พ้ืนที่ทดลอง พ้ืนที่ควบคุม 

 
D. value 

 
D. value 

-ผูบริหาร 

Pre-test  63 03 <0.001*  08 44 0.192 
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Post-test  37 27  38 28 

-ผูปฏิบัติงานใน รพ. 

Pre-test 6 72 39 <0.001* 7 75 79 0.149 

Post-test 6 04 29 7 91 37 

ปฏิบัติงานมูลฝอย 

Pre-test  7.28 2.05 0.008*  7.86 2.03 0.44 

Post-test  8.44 1.62  6.71 1.64 

รับบริการ OPD 

Pre-test 8 45 62 0.294 8 57 77 <0.001* 

Post-test 8 8.67 1.21 4 6.91 2.01 

รับบริการ IPD 

Pre-test 5 8.79 1.56 0.037* 3 8.36 1.69 0.281 

 Post-test 1 8.60 1.46 2 8.46 1.68 

(1)Independentt- test,(2)Mann - Whitney U Test 
(3)Pairt- test,(4)Wilcoxon Matched - Pairs Signed - RanksTest 

 4.ดานแรงงานที่ประหยัดไดคือจํานวนแรงงาน (คน-นาที) ที่ประหยัดไดโดยการนําเวลารวมของ
พนักงานความสะอาดและคนสวนทุกคนที่ใชไปทําประโยชนดานอ่ืนนอกเหนืองานมูลฝอยใน 7 วัน พบวาใน
พ้ืนที่ทดลอง เกิดแรงงานที่ประหยัดได รวม38.57คน-นาที ในพนักงานความสะอาด และ 180คน-นาที ใน
คนสวน แตในพ้ืนที่ควบคุมไมแตกตางกัน 
 5.ดานผลประโยชนทีไดพบวา รายไดจากมูลฝอยรีไซเคิล ใน 7 วันในพ้ืนที่ทดลองเพ่ิมขึ้นจาก342.16 
บาท/วันเปน386.31บาท/วัน เม่ือเปรียบเทียบระหวางชวงเวลา 4 เดือนกอนทําการทดลองมีรายไดรวมเปน
40,429 บาท และเพ่ิมขึ้นในชวงการทดลอง 4 เดือนเปน53,053 บาท (หรือเพ่ิมขึ้น23.80 %)สวนในพ้ืนที่
ควบคุมภายหลังการทดลองมีรายไดเพ่ิมขึ้นจาก60.59 บาท/วันเปน82.55บาท/วันและเม่ือเปรียบเทียบ
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ระหวางชวงเวลา 4 เดือนกอนทําทดลองมีรายไดรวมเปน 6,400 บาทและเพิ่มขึ้นในชวงเวลาทดลอง 4 เดือน
เปน 7,200 บาท (หรือเพ่ิมขึ้น 11.11%) 

อภิปรายผลการวิจัย 
 1. รูปแบบงานจัดการมูลฝอยโรงพยาบาลที่ พัฒนาขึ้นมาใหมดีกวารูปแบบเดิม เนื่องจากมี
องคประกอบท่ีจําเปนอยางครบถวน ซึ่งไดแก  
  1.1 มีหลักการและแนวคิดในการดําเนินงานคือ หลักการบริหารหลักวิชาการ Waste 
Management แนวคิดลดปจจัยขัดขวางพฤติกรรมเปาหมาย กฎหมายเนนปรับรูปแบบใหเขากับกลุมที่มี
ขอจํากัดดานการอาน (เด็กผูสูงอายุ) และยึดภาษาการส่ือสารในพ้ืนที่เปนหลักดําเนินการ สอดคลองกับศิ
ริชัย กาญจนวาสี28ที่กลาววารูปแบบเชิงปฏิบัติการ(Working Model)เปนรูปแบบที่นําทฤษฎีไปสูการ
ปฏิบัติตองมีแบบแผนการดําเนินงานที่แสดงความสัมพันธระหวางสวนตางๆในระบบแนวคิด หลักการ หรือ
ตัวแปรและสอดคลองกับสมชาติ โตรักษา16 ที่กลาววา รูปแบบที่ดีตองประกอบดวย หลักการ โครงสราง 
และวิธีการนํารูปแบบไปดําเนินการ 
  1.2 มีโครงสรางของรูปแบบท่ีประกอบดวยทรัพยากรและระบบงานเกื้อหนุนกัน 4 ระบบแบง
งานมูลฝอยที่สลับซับซอนใหเปนงานยอยที่ชัดเจนและมีผูรับผิดชอบตรงตามลักษณะของงาน เชน 
นักวิชาการส่ิงแวดลอมและผูที่จบวุฒิดานการเกษตร ปฏิบัติงานเต็มเวลา ซึ่งเปนการทํางานที่สงเสริมมิติ
ปองกันและสงเสริมสุขภาพดานอนามัยส่ิงแวดลอมใหแข็งแกรงขึ้นในโรงพยาบาล 
  1.3 มีการดําเนินการตามรูปแบบซึ่งเปนส่ิงสําคัญของความสําเร็จในการดําเนินงานตางๆโดย
การเริ่มตนต้ังแตการสรางและพัฒนารูปแบบโดยการนําวิชาการบริหารโรงพยาบาล ที่ใชหลักการวิเคราะห
สภาวการณที่ครอบคลุมปญหา สาเหตุ และการแกไขที่เกี่ยวพันธกันทั้งระบบ ไมใชเปนการแกไขปญหา
เพียงจุดเดียวสอดคลองกับสมชาติ โตรักษา16ที่กลาวถึงวิธีการแกปญหาวาส่ิงที่ทําใหเกิดสภาวการณหรือ
ปญหา ไดแก ลักษณะของงานพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคของผูเกี่ยวของมีทรัพยากรนอย ใชไมสะดวก 
ยุงยาก(คน-ของ-เงิน) ระบบงานไมดีซึ่งสภาวการณหรือปญหาตางๆมักเกิดจากหลายสาเหตุ อาจตอง
แกไขหลายสาเหตุพรอมๆกัน 
  1.4 มีการปรับปรุงและพัฒนารูปแบบ จากการมีสวนรวมของ Stakeholders ทั้งผูบริหาร 
ผูปฏิบัติงานในโรงพยาบาล พนักงานทําความสะอาด คนสวน เจาหนาที่ดูแลโรงพักมูลฝอย รวมทั้งนํา
ขอคิดเห็นจากผูรับบริการมาปรับปรุงใหดีขึ้น ระหวางการนํารูปแบบใหมไปดําเนินการมีการสื่อสารถายทอด
ในการประชุมเจาหนาที่ 100% ทําใหมีการรับรูอยางทั่วถึง มีการติดตามแกไขปญหาอุปสรรค ใหการ
คําแนะนํา ชวยเหลือใหการดําเนินงานของผูปฏิบัติราบรื่น มีการประสานงานในระบบงานสําคัญ 4 ระบบ 
เพ่ือใหการดําเนินงานตามรูปแบบงานมูลฝอยมีประสิทธิภาพ มีการสงเสริมใหกําลังใจ สรางแรงจูงใจ ให
รางวัล ใหคําชมแกผูปฏิบัติที่พัฒนางานไดดวยตนเอง หรือสามารถคิดคนนวัตกรรมแกไขและพัฒนางานของ
ตนเอง มีการจัดทําเอกสารประกอบการทํางาน เชน Work flow แผนพับ ปายประกาศ ฯลฯ ใหเปนลาย
ลักษณอักษรสําหรับใชเปนแนวทางการดําเนินงานในทิศทางเดียวกัน 
 
 



 

การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2557 สงเสริมสุขภาพและงานอนามัยส่ิงแวดลอมแหงชาต ิ 145 
 

 2. ผลการดําเนินงานรูปแบบงานมูลฝอยที่พัฒนาขึ้นมาใหม มีประสิทธิภาพมากกวาเดิม ไดแก 
  2.1 ดานปริมาณมูลฝอย พบวา อัตราการเกิดมูลฝอยลดลง ทําใหลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 
ลดการใชทรัพยากรในการจัดการ 
  2.2 ดานคุณภาพ พบวา อัตราความถูกตองการคัดแยกมูลฝอยเพ่ิมขึ้นทุกประเภทโดยเฉพาะพ้ืนที่
ผูรับบริการซ่ึงเคยพบปญหาในการคัดแยกระหวางมูลฝอยรีไซเคิลออกจากมูลฝอยทั่วไป หลังพัฒนารูปแบบ
โดยใชการบริหารทรัพยากรใหเหมาะสม ตรงกับความตองการใชงาน ใชแนวคิด ลดปจจัยที่ขัดขวางไมใหเกิด
พฤติกรรมเปาหมาย ทําใหไดรับความรวมมือเปนอยางดี 
  ทั้ง 2 ดานนี้ สอดคลองกับ Brain J. Fogg25ที่เสนอแนวคิด Fogg’s BehaviorModel(FBM)วา
การทําใหพฤติกรรมเปาหมายนั้นงาย(Simplicity) โดยขจัดปจจัย 6 อยางที่จะขัดขวางการเกิดพฤติกรรม
เปาหมายคือเสียเงินเสียเวลาความคิดที่ซับซอน การออกแรง ตรงขามกับกระแสสังคมไมอยูในชีวิติ
ประจําวันและ สอดคลองกับกรมควบคุมมลพิษ29ที่ระบุวา การเพ่ิมประสิทธิภาพการแยกมูลฝอยใหถูกตอง 
ทําใหมูลฝอยไมปนเปอนมีคุณภาพสูง สามารถนํากลับไปใชประโยชนไดมาก อีกทั้งสอดคลองกับอาณัติ 
ตะปนตา30ที่กลาววา ความถูกตองของการคัดแยกมูลฝอยเปนมาตรการสําคัญที่จะชวยใหการจัดการมูล
ฝอยขั้นตอไปมีระบบและประสิทธิภาพมากขึ้น 
  2.3 ดานความพึงพอใจ พบวา คะแนนความพึงพอใจเพ่ิมขึ้นทั้งผูใหบริการและผูรับบริการแผนก 
OPD เนื่องจากการมีสวนรวม ไดรับแรงจูงใจ ไดรับขอมูลขาวสารความคืบหนาในผลการดําเนินงานเปน
ระยะๆสอดคลองกับสมยศ นาวีการ31ที่กลาววา ความพอใจในงาน มีปจจัยสําคัญ 6 อยาง คือ 
ผลตอบแทนลักษณะงานเล่ือนตําแหนงการบังคับบัญชา กลุมงาน และสภาพแวดลอมของงาน แตพบวา
สําคัญที่สุด คือ “ความพอใจในผลตอบแทน และ ลักษณะงาน” และ สอดคลองกับบุญธรรม กิจปรีดา
บริสุทธ์ิ32ที่กลาววา ความพึงพอใจเปนผลของการไดรับการตอบสนองโดยมีการจูงใจ(Motivation)หรือ
ส่ิงจูงใจ(Motivator)และ สอดคลองกับMillet33ที่กลาววา การไดรับบริการท่ีทําใหมีความพึงพอใจคือ 
ความสะดวกการประสานงาน ความสนใจของผูใหบริการและการไดรับขอมูลขาวสาร 
  2.4 ดานแรงงาน พบวา ไดแรงงานที่ประหยัดไดเพ่ิมขึ้น เน่ืองจากลดเวลาคัดแยกมูลฝอยซ้ํากอน
สงโรงพักมูลฝอย มีระบบจัดการใหมีอัตรากําลังและวัสดุอุปกรณพรอมใชงาน ทําใหการทํางานสะดวกขึ้น 
จึงมีเวลามีเวลาไปทําประโยชนดานอ่ืน 
  2.5 ดานผลตอบแทนที่ไดรับ พบวา มูลฝอยที่เกิดขึ้นถูกนําไปใชประโยชนมากถึง 35% ซึ่งเปนไป
ตามเปาหมายของแผนยุทธศาสตรอนามัยส่ิงแวดลอม ฉบับที่ 11 พ.ศ.2555-2559 ทําใหมูลฝอยกลายเปน
เงินและทองคําที่จับตองไดเปนรูปธรรม ชวยใหทุกคนเห็นคุณคาและใหความสําคัญในการดําเนินงานตาม
รูปแบบน้ีอยางตอเนื่อง ซึ่งจะนําไปสูการเปนวัฒนธรรมองคกรที่ดีตอไป 
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ขอเสนอแนะ 
 1. สําหรับพ้ืนที่ทดลอง คือ โรงพยาบาลปราสาท เสนอใหดําเนินการวิจัยตอไป เพ่ือใหได “ตัวแบบ”
ของงานจัดการมูลฝอยโรงพยาบาลที่บูรณาการสูโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล และ ชุมชนรวมทั้งขยาย
ผลการพัฒนารูปแบบไปสูงานอ่ืนๆ ทั้งในและนอกโรงพยาบาล ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 2. สําหรับ สสจ.สุรินทร ขอเสนอใหสนับสนุนการนํารูปแบบและวิธีการวิจัยน้ี ไปเผยแพรใหเปนหนึ่ง
ในตัวอยางของการทํางานประจําใหเปนงานวิจัย (R2R) ดวยกระบวนการจัดการความรู 
 3. สําหรับหนวยงานอ่ืนๆ หากจะนํารูปแบบงานจัดการมูลฝอยโรงพยาบาลไปประยุกต/ใช เสนอใหมี
การเตรียมความพรอมของผูรับผิดชอบงานมูลฝอยโรงพยาบาล โดยควรเปนบุคคลที่มีความเขาใจหลักการ
จัดการมูลฝอย (Waste Management) ที่ครอบคลุมทุกกระบวนการ ลักษณะมีการทํางานเปนทีม เขาใจ
ลักษณะงานและความตองการของพนักงานทําความสะอาด คนสวน ผูดูแลโรงพักมูลฝอย ฯลฯ รวมทั้งมี
ความเขาใจเรื่องพฤติกรรม การสรางความรวมมือ และ การใชทรัพยากรอยางเหมาะสม 
 4. เสนอใหนํารูปแบบงานจัดการมูลฝอยโรงพยาบาลน้ีไปประยุกต/ใช ในการสงเสริมและสนับสนุน
การจัดการมูลฝอย อยางจริงจัง ในโรงพยาบาล หนวยงาน รวมทั้งกลุมรานรับซื้อของเกาในทองถิ่น ให
เกิดประโยชน ความปลอดภัย และ มีประสิทธิภาพ ยิ่งๆขึ้น 
 
ขอเสนอแนะเพ่ือการทําวิจัยตอไป 
 ใหดําเนินงานวิจัยในเรื่องนี้ตอไป จนได Prototype ของงานจัดการมูลฝอยโรงพยาบาลแบบบูรณา
การสูชุมชน และ นําความรูและประสบการณที่ได ไปขยายผลในการดําเนินการวิจัยเรื่องอ่ืนๆเพ่ือการ
แกปญหาท่ีมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบพระคุณ คณะผูบริหาร และ บุคลากรทุกทาน ของโรงพยาบาลปราสาท และ โรงพยาบาลรัต
นบุรี รวมถึงผูที่ตอบแบบสอบถามความคิดเห็น ทุกคน ที่ใหขอมูล ใหการสนับสนุน และ อํานวยความ
สะดวก ชวยใหการทําวิจัยครั้งนี้ ประสบความสําเร็จ 
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