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การจัดการขยะมูลฝอยของศูนย์บริการสาธารณสุข 
 

 การจดัการขยะมูลฝอยของห้องปฏิบติัการเป็นหนา้ท่ีรับผิดชอบของผูป้ฏิบติังานทุกคน  มิใช่หนา้ท่ีของ
เจา้หนา้ท่ีเก็บขยะหรือภารโรงแต่เพียงผูเ้ดียว เจา้หนา้ท่ีทุกคนท่ีเก่ียวขอ้ง ตอ้งปฏิบติัอย่างถูกวิธีและสร้างนิสัยการ
กระท าท่ีถูกตอ้งจึงจะเกิดระบบความปลอดภยัขึ้นได ้โดยปฏิบติัตามหลกั universal precautions 
 Universal Precautions หรือการป้องกนัการติดเช้ือแบบครอบจกัรวาล หมายถึง การระมดัระวงัป้องกนั
ตนเองของบุคลากรทุกคนให้ปลอดภยัจากการติดเช้ือ ท่ีอาจติดต่อทางเลือด และสารน ้าจากร่างกาย (blood and 
fluid) ของผูป่้วยทุกรายเหมือนกนั โดยไม่ตอ้งมีการตรวจเลือดผูป่้วยวา่ติดเช้ือหรือไม่ 
             ขยะมูลฝอยของศูนย์บริการสาธารณสุข แบ่งออกเป็น 3 จ าพวกไดแ้ก่ 
 1.  ขยะมูลฝอยไม่ติดเช้ือ ( Non  Infectious  waste )   หมายถึงขยะทัว่ไป ท่ีเก็บรวบรวมจากหอ้งพกั 
หอ้งอาหาร และบริเวณพื้นท่ีสาธารณะ ซ่ึงไม่เก่ียวขอ้งกบัการใหบ้ริการตรวจวิเคราะห์ทางหอ้งปฏิบติัการ ไม่มี
เช้ือโรค ไม่ไดส้ัมผสักบัเลือดหรือส่ิงส่งตรวจอ่ืนๆจากผูป่้วย  รวมถึงขยะรีไซเคิลซ่ึงสามารถแปรรูปน ากลบัมา
ใชไ้ดอี้ก เช่น กระดาษ 
 2.  ขยะมูลฝอยติดเช้ือ (Infectious  waste)  หมายถึง  ตวัอย่างหรือส่ิงส่งตรวจทุกชนิดจากผูป่้วยหลงัจาก
ตรวจวิเคราะห์แลว้ รวมถึงขยะมูลฝอยท่ีเก่ียวขอ้งหรือเป็นผลิตผลมาจากการใหบ้ริการตรวจวิเคราะห์ทาง
หอ้งปฏิบติัการ ซ่ึงมีเหตุอนัควรสงสัยวา่อาจมีเช้ือ หรือสงสัยวา่ไดส้ัมผสักบัเลือดหรือส่ิงส่งตรวจอ่ืนๆจากผูป่้วย  
              3.   ขยะมูลฝอยพิษ ( Hazardous  waste) หมายถึงขยะมูลฝอยท่ีมีพิษสามารถก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อคน
และสภาวะแวดลอ้มได ้ตอ้งใชว้ิธีการท าลายแบบพิเศษ     เช่นถ่านไฟฉาย กระป๋องสเปรย ์แบตเตอร่ีและสารเคมี
ต่าง ๆ 
 
วิธีการจัดการขยะมูลฝอย  
              1.  การจดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์ส าหรับจดัเก็บและขนยา้ยขยะมูลฝอย ประกอบไปดว้ย 

        1.1 ถุงขยะมูลฝอย   
                          1.2 ถงัรองรับขยะมูลฝอย  

1.3 ถงัพกัขยะ  
1.4 รถเขน็ถุงขยะ  
1.5 น ้ายาฆ่าเช้ือ เช่น 1% Sodium Hypochlorite ,70% Alcohol จดัเตรียมไว ้เพื่อใชท้ าความ

สะอาดบริเวณท่ีปนเป้ือนขยะติดเช้ือ 
1.6 ตาชัง่ ส าหรับชัง่น ้าหนกัขยะติดเช้ือ  

               2. การด าเนินการจดัเก็บและขนยา้ยขยะมูลฝอย   
                   2.1 ขยะมูลฝอยไม่ติดเช้ือ  ใหทิ้้งลงในถงัท่ีมีถุงขยะสีด า  ถา้เป็นขยะมีคม เช่น  เศษแกว้แตกใหใ้ส่
กระป๋องพลาสติกหรือกล่องมีฝาปิดก่อนทิ้ง  ก่อนการขนยา้ยใหม้ดัปากถุงใหแ้น่นดว้ยเทปกาวหรือเชือกฟาง แลว้
ใส่บนรถเขน็ขยะไม่ติดเช้ือล าเลียงไปเก็บไวใ้น ถงัพกัขยะมูลฝอยไม่ติดเช้ือ  ส่วนขยะรีไซเคิล ไดแ้ก่ กระดาษให้
ใส่ในกล่องท่ีเตรียมไว ้ 
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2.2 ขยะมูลฝอยติดเช้ือใหทิ้้งลงในถงัท่ีมีถุงขยะสีแดงโดยมีขั้นตอนจดัการดงัน้ี 
                               2.2.1 การคดัแยก  (Segregation)  เจา้หนา้ท่ีแยกทิ้งขยะติดเช้ือใส่ในถงัท่ีมีถุงขยะสีแดงรองรับ 
ตอ้งไม่น าขยะไม่ติดเช้ือ เช่น กระดาษ หรือเศษอาหารทิ้งลงไปในถุงขยะสีแดง เพราะจะเป็นการเพิ่มปริมาณของ
ขยะติดเช้ือโดยไม่จ าเป็น ซ่ึงการก าจดัขยะติดเช้ือจะมีค่าใชจ่้ายสูงกวา่ขยะธรรมดามาก 
                               2.2.2 การห่อเก็บ (Packaging)  ขยะติดเช้ือ บรรจุไม่เกิน 2ใน 3 ส่วนของถุง  ก่อนการขนยา้ย
ใหม้ดัปากถุงใหแ้น่นดว้ยเทปกาวหรือเชือกฟาง ขนาดของถุงขยะสีแดงตอ้งพอเหมาะกบัน ้าหนกัของขยะ ส่วน
ขยะมีคม เช่น เขม็ใหทิ้้งในกล่องหรือกระป๋องมีฝาปิดบรรจุไม่เกิน 3ใน 4 ส่วนของภาชนะแลว้ใส่ในถุงขยะสีแดง
อีกชั้นหน่ึง 

   2.2.3 การติดฉลาก (Labeling)  ถงัและรถเขน็ท่ีใชร้องรับและขนยา้ยทั้งขยะติดเช้ือและขยะไม่
ติดเช้ือจะตอ้งติดฉลากแจง้ใหรู้้วา่เป็นขยะชนิดใด  
                             2.2.4 การเก็บรวบรวม (Storage)  หลงัจากห่อเก็บขยะติดเช้ือในหอ้งปฏิบติัการ แลว้จะตอ้งเก็บ
รวบรวมและระวงัไม่ใหข้ยะติดเช้ือนั้นเกิดการปนเป้ือนออกมาได ้โดยขนยา้ยไปใส่ลงในถงัพกัขยะติดเช้ือใบ
ใหญ่ ท่ีมีฝาปิดและใส่กุญแจล๊อคไวเ้พื่อรอบริษทักรุงเทพธนาคมมารับไปบ าบดัต่อไป 

  2.2.5 การขนยา้ย  (  Transportation )  การขนยา้ยขยะติดเช้ือจากห้องปฏิบติัการไปยงัถงัพกัขยะ
ติดเช้ือใหใ้ชร้ถเข็นท่ีก าหนดไวเ้ฉพาะเพื่อการขนยา้ยขยะติดเช้ือเท่านั้นไม่ใชร้ถเข็นท่ีปะปนกบัการขนส่งของ
ประเภทอ่ืนและรถเข็นท่ีใชน้ี้ตอ้งท าความสะอาดอยา่งสม ่าเสมอ  ระหวา่งการขนยา้ยตอ้งระวงัไม่ใหเ้กิดการหก
หล่นหรือแตกกระจายของถุงท่ีใชบ้รรจุขยะติดเช้ือ 
             ในกรณีท่ีถุงขยะมูลฝอยติดเช้ือแตกหรือช ารุดใหใ้ชถุ้งใบใหม่สวมทบั และเก็บขยะมูลฝอยท่ีตกหล่นดว้ย
มือท่ีสวมถุงมือยาง ถา้มีเลือดหรือส่ิงส่งตรวจจากผูป่้วยหกลงพื้นใหเ้ช็ดดว้ยกระดาษหรือใชก้ระดาษแขง็ตกัส่ิง
เปรอะเป้ือนหรือเศษแกว้ใส่ลงในกล่องท่ีเป็นพลาสติคแขง็หรือกระป๋องมีฝาปิดและทิ้งในถุงแดงแลว้ราดบริเวณ
ท่ีเปรอะเป้ือนดว้ย 1% Sodium Hypochlorite โดยราดจากดา้นนอกมาสู่ดา้นในทิ้งไวป้ระมาณ  30   นาที  แลว้ท า
ความสะอาดดามปกติ 
                   2.3 ขยะมูลฝอยพิษ  มีขั้นตอนจดัการดงัน้ี ใหใ้ส่ถุงและถงัแยกท่ีเตรียมไวพ้ร้อมติดฉลาก  “ ขยะมูล
ฝอยพิษ”    และรวบรวมส่งไปใส่ในถงัขยะพิษท่ี ศาลาวา่การกรุงเทพมหานคร2  เพื่อท าลายโดยวิธีพิเศษต่อไป  
               3. การแต่งกายของเจา้หนา้ท่ีจดัเก็บและขนยา้ยขยะมูลฝอย ใหเ้จา้หนา้ท่ีสวมอุปกรณ์ป้องกนัอนัตราย
ขณะปฏิบติังานดงัน้ี 
                      3.1 ผา้ปิดปากและจมูก (  Mask  )  
                      3.2  ผา้กนัเป้ือนพลาสติก  
                      3.3  ถุงมือยางอยา่งหนา 
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การจัดการขยะมูลฝอยของศูนย์บริการสาธารณสุข 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ขยะมูลฝอยไม่ติดเช้ือ ขยะมูลฝอยติดเช้ือ ขยะมูลฝอยพิษ             

ใส่ถุงด าบรรจุไม่เกิน 3 
ใน 4 ของความจุถุง 

เจา้หนา้ท่ีเก็บรวบรวมทุกวนั มดัปาก
ถุงใหแ้น่นขนยา้ยไปใส่ในถงัพกัขยะ
ไม่ติดเช้ือมีฝาปิด 

รถขนขยะของ ส านกังานเขตมา
รับเพื่อน าไปก าจดัตอ่ไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใส่ถุงด าติดฉลากขยะมูลฝอยพิษ
บรรจุไม่เกิน 3 ใน 4 ของความจุถุง 

มดัปากถุงใหแ้น่นส่งไปใส่ในถงัขยะพิษ 
ท่ี ศาลาวา่การกรุงเทพมหานคร2 
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ขยะมูลฝอยติดเช้ือ 

บรรจุในถุงขยะสีแดง 
-บรรจุไม่เกิน 2 ใน 3 ส่วน ของถุง และมดัปากถุงใหแ้น่น 

เจา้หนา้ท่ีเก็บขยะติดเช้ือขนยา้ย โดยใชร้ถเขน็ขยะติดเช้ือทุกวนั  

บริษทักรุงเทพธนาคมมารับไปก าจดั 

วสัดุติดเช้ือ ของเหลวติดเช้ือ ของมีคมติดเช้ือ 

- หลอดบรรจุเลือด / ซีร่ัม 
- กระป๋องปัสสาวะ, กระป๋อง
ใส่อุจจาระ, ตลบัเก็บเสมหะ 
- ผา้ก๊อซ, ส าลี, Mask 
- Syring, ถุงมือ 
- วสัดุอ่ืนๆท่ีเป้ือนเลือด หรือ
สารคดัหลัง่ เช่น strip test, 
cup, cuvette 
 

- ปัสสาวะ 
- น ้ายาฆ่าเช้ือท่ีใชแ้ลว้ 
(ผสมเจือจาง) 
- Waste product จาก
เคร่ืองตรวจวิเคราะห์
อตัโนมติั 

เทในอ่างส าหรับ
ท้ิงของเสียลงท่อ
ระบายน ้า เขา้สู่
ระบบบ าบดัน ้าเสีย 

- เขม็เจาะเลือด, Lancet 
- หลอด Hematocrit 
- Slide, Cover slip, Tip 
- เศษแกว้แตกท่ีเป้ือนเลือด
หรือสารคดัหลัง่ 

เก็บในกล่องท่ีเป็นพลาสติค
แขง็หรือกระป๋องมีฝาปิด มี
สัญลกัษณ์ Biohazard 
- บรรจุไม่เกิน 3 ใน 4 ส่วน
ของกล่องหรือกระป๋อง 

 



5 
 

การจัดการส่ิงส่งตรวจท่ีมาจากผู้ป่วย COVID-19 หรือผู้สงสัย/สัมผัสโรค (PUI) 
 

งานบริการทางหอ้งปฏิบติัการในสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19  จะครอบคลุมถึง การเก็บ/
น าส่งส่ิงส่งตรวจ/การตรวจวิเคราะห์เบ้ืองตน้เพื่อวินิจฉยัการติดเช้ือ SARS-CoV-2 หรือโรค COVID-19 ดว้ย
เทคนิคต่างๆ รวมทั้งการท าลายส่ิงส่งตรวจของผูป่้วยท่ีมีประวติัและอาการน่าสงสัย หรือผูส้ัมผสัโรค เพื่อการเฝ้า
ระวงั ป้องกนั และควบคุมการระบาดของโรค 
1.   แนวทางปฏิบัติท่ัวไป (General Practice) 

PPE : ผูป้ฏิบติังานใส่ชุดอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล (PPE) ท่ีรัดกุมและป้องกนัร่างกาย ทั้งปาก 
จมูก ตา และการสัมผสัส่ิงส่งตรวจ เพื่อป้องกนัการติดเช้ือในทุกขั้นตอนการปฏิบติังาน (pre analysis, analysis, 
post analysis) ควรมีพื้นท่ีส าหรับใส่ชุดและถอดชุด PPE ท่ีเหมาะสม และควรสวมใส่ PPE ใหเ้หมาะสมกบัความ
เส่ียงในการปฏิบติังาน ไดแ้ก่  

1. surgical mask หรือ N95 mask (กรณีปฏิบติังานกบัส่ิงส่งตรวจจากทางเดินหายใจทุกชนิด เช่น ในขั้น
การเตรียมส่ิงส่งตรวจ)  

2. แวน่ตานิรภยั (goggle) หรือ face shield 
3. เส้ือกาวน์กนัน ้า หรือเส้ือกาวน์แบบปิดดา้นหนา้มิดชิด (กรณีปฏิบติังานเส่ียงสูงอาจใส่ชุด cover all)  
4. รองเทา้แบบปิดปลายเทา้ (อาจใชร้องเทา้แบบหุม้ส้นดว้ย และเพิ่ม leg/shoes cover ถา้มีความเส่ียงสูง) 
5. สวมถุงมือ 2 ชั้น โดยหากปฏิบติังานในจุดความเส่ียงต ่าใหถ้อดถุงมือชั้นนอกออกก่อน เช่น การดู

กลอ้งจุลทรรศน์ (ท่ียอ้มสีแลว้) การสัมผสัคอมพิวเตอร์/เมาส์ เป็นตน้ (ถุงมือชั้นนอกใชป้ฏิบติังานกบัส่ิงส่งตรวจ 
หรือ จุดเส่ียงสูง)  

6. อาจเพิ่มหมวกคลุมผมดว้ย 
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การเลือกใช ้ PPE ของบุคลากรในแนวปฏิบติัใหม่เพื่อความปลอดภยัในหอ้งปฏิบติัการทางการแพทย  ์

(New Normal in Clinical Laboratory) การเลือกใช ้PPE ท่ีเหมาะสม และใชอ้ยา่งถูกตอ้ง จะช่วยป้องกนัควบคุม
โรคไดเ้พียงพอ ครอบคลุม จะไดไ้ม่มีการแพร่กระจายเช้ือภายในหอ้งปฏิบติัการ หรือแพร่ออกไปสู่ส่ิงแวดลอ้ม
ได ้ดงัตาราง 

ตารางอุปกรณ์ PPE ของเจา้หนา้ท่ีหอ้งปฏิบติัการ (New Normal in Clinical Laboratory)* 
บุคลากรใน

ห้องปฏิบัติการ 
หมวก อุปกรณ์ป้องกนัใบหน้า Respiratory 

protection 
ถุงมือ เส้ือกาวน์ รองเท้า 

เจา้หนา้ท่ีผูช่้วยรับ
ส่ิงส่งตรวจ 

+/- - Surgical 
mask 

+ เส้ือกาวน์
แขนยาว รัด

ขอ้มือ 

รองเทา้ปิด
ปลาย 
น้ิวเทา้ 

เจา้หนา้ท่ีป่ันเลือด 
และเจา้หนา้ท่ีตรวจ 
วิเคราะห์ 

+/- Goggles /Face shield Surgical 
mask 

+ เส้ือกาวน์
แขนยาว รัด

ขอ้มือ 

รองเทา้ปิด
ปลาย 
น้ิวเทา้ 

เจา้หนา้ท่ีเจาะเลือด +/- Goggles /Face shield  
(มีฉากอะคริลิกกั้น ไม่

จ าเป็นตอ้งใส่) 

Surgical 
mask 

+ เส้ือกาวน์
แขนยาว รัด

ขอ้มือ 

รองเทา้ปิด
ปลาย 
น้ิวเทา้ 

+  ควรมีอุปกณณ์ป้องกนั, - ไม่จ าเป็นตอ้งมีอุปกรณ์ป้องกนั 
* อุปกรณ์ป้องกนัการติดเช้ือส่วนบุคคล (PPE) ท่ีส าคญัท่ีสุดคืออุปกรณ์ท่ีใชป้้องกนับริเวณใบหนา้ จมูก ปาก 
ส่วนอุปกรณ์อ่ืน เช่น เส้ือกาวน์ จะมีประโยชน์ในการป้องกนัเลือดหรือสารคดัหลัง่ท่ีอาจจะกระเด็นมาเป้ือน
เส้ือผา้ ของผูป้ฏิบติังาน 

 
การบรรจุส่ิงส่งตรวจด้วยระบบภาชนะ 3 ช้ัน (the triple packaging system) : การบรรจุส่ิงส่งตรวจเพื่อ

น าส่งตรวจ ใหใ้ชห้ลกัการบรรจุในภาชนะ 3 ชั้น (the triple packaging system) ตามค าแนะน าของ WHO ดงัน้ี 
ช้ัน 1 เป็นชั้นในสุด (inner) ส าหรับบรรจุ specimen โดยตรง (primary tube) ตอ้งเป็นวสัดุท่ีแขง็แรง กนัน ้า ไม่ร่ัว 
ไม่ซึม (เช่น tube / ขวด / กระปุก ท่ีเป็นฝาจุกเกลียว เป็นตน้) และตอ้งมีวสัดุดูดซบัของเหลวพนัไวอี้กชั้นหน่ึง 
กรณีมีส่ิงส่งตรวจหก / ฝาหลุด จะไดมี้วสัดุดูดซบัspecimen ไว ้
ช้ัน 2 เป็นชั้นกลาง (middle) เพื่อป้องกนัภาชนะชั้น 1 ตอ้งเป็นวสัดุกนัน ้า สามารถป้องกนัของเหลวร่ัวซึมได ้(เช่น 
ถุงซิปลอ็ค (zip lock) หรือ กระป๋องพลาสติก) ปิดปากถุงใหส้นิท ก าจดัเช้ือดา้นนอกถุงดว้ย 70% alcohol (อาจ
เพิ่มถุงซิปลอ็ค มากกวา่ 1 ถุงได ้โดยน าถุงซิปลอ็คใบท่ี 1 ใส่ในถุงซิปลอ็คใบท่ี 2 ปิดปากถุงใหส้นิท และก าจดั
เช้ือดา้นนอกถุงดว้ย 70%alcohol เช่นกนั)  
ช้ันท่ี 3 เป็นชั้นนอกสุด (outer) ตอ้งเป็นวสัดุท่ีแขง็แรงทนทาน ไม่แตก ไม่หกั ขณะขนส่ง และสามารถป้องกนั
การแทงทะลุได ้มีฝาปิดมิดชิด (เช่น กระป๋องพลาสติกขนาดใหญ่ หรือ กล่องโฟมท่ีแข็งแรง น าถุงซิปลอ็คขา้งตน้ 
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ไปใส่ในกระป๋องพลาสติกชั้นท่ี3น้ี แลว้ปิดฝาให้แน่นสนิท และใชเ้ทปพนัรอยต่อฝาปิดใหแ้น่นหนาติดป้าย
สัญลกัษณ์ Biohazard และ ก าจดัเช้ือดา้นนอกกระป๋องดว้ย 70% alcohol อีกคร้ัง  

ใหแ้ยกใบส่งตรวจ หรือ เอกสารอ่ืนๆ ออกจากภาชนะบรรจุส่ิงส่งตรวจเพื่อป้องกนัปนเป้ือนเช้ือ โดยน า
ใบส่งตรวจและเอกสารอ่ืนๆ ใส่แยกไวร้ะหวา่งชั้น 2-3 หรือ แยกส่งต่างหาก น าส่งไปยงัหอ้งปฏิบติัการตาม
ขอ้ตกลงในแต่ละแห่ง 

 
2. การเกบ็ส่ิงส่งตรวจ และการน าส่งห้องปฏิบัติการ (Specimen Collection and Transportation) 
การเกบ็ส่ิงส่งตรวจ 
1.1 การเก็บตวัอยา่งผูป่้วยจากทางเดินหายใจ เช่น nasopharyngeal swab / throat swab / sputum / saliva 
• การเก็บตวัอยา่งผูป่้วยจากทางเดินหายใจ ตอ้งเก็บในสถานท่ีโล่งแจง้ มีอากาศถ่ายเทสะดวก และกั้นพื้นท่ี
ใหเ้ป็นสัดส่วนเพื่อป้องกนับุคคลท่ีไม่เก่ียวขอ้งสัมผสัเช้ือ 
• กรณีเก็บ respiratory swab เช่น nasopharyngeal swab, throat swab ผูเ้ก็บตอ้งใส่ PPE ใหค้รบ ไดแ้ก่ 
หมวกคลุมผม หนา้กากนิรภยั N95 (ควรท า fit test เพื่อทดสอบขนาด mask ท่ีเหมาะสมกบัผูใ้ช)้ face shield 
ชุด cover all หรือเส้ือกาวน์กนัน ้าแบบปิดดา้นหนา้มิดชิด รองเทา้หุม้ส้น cover shoes และ สวมถุงมือ 2 ชั้น 
• การเก็บเสมหะ / น ้าลาย ควรใชภ้าชนะชนิดฝาเกลียว และท าความสะอาดดา้นนอกภาชนะเพื่อลดการ
ปนเป้ือนของเช้ือ (decontaminated) ดว้ย 70% alcohol 

1.2 การเจาะเลือด (blood collection) 
• โต๊ะเจาะเลือดผูป่้วย ควรมีฉากกั้นระหวา่งผูป่้วยและผูเ้จาะเลือด อาจท าดว้ยวสัดุพลาสติก หรือ แผน่ 
อะครีลิค  
• ควรสวมใส่ PPE ไดแ้ก่ surgical mask, แวน่ตานิรภยั (goggle) หรือface shield, เส้ือกาวน์กนัน ้า หรือเส้ือ
กาวน์ผา้คลุมแบบปิดดา้นหนา้ รองเทา้แบบปิดปลายเทา้ ถุงมือ และ หมวกคลุมผม 
• เจาะเก็บเลือดโดยใชห้ลอดสุญญากาศ เพื่อหลีกเล่ียงการฉีดเลือดลงหลอด (ถา้ไม่มีหลอดสุญญากาศควร
ใชห้ลอดท่ีเป็นฝาเกลียว) 

1.3 การเก็บurine/ feces / body fluids / อ่ืนๆ 
• ควรเก็บในภาชนะชนิดฝาเกลียว และท าความสะอาดดา้นนอกภาชนะดว้ย 70% alcohol 

 
การน าส่งห้องปฏิบัติการ 

 ใชห้ลกัการบรรจุในภาชนะ 3 ช้ัน ตามรายละเอียดหลกัการ the tripple packaging system 
- กรณีส่งส่ิงส่งตรวจไปตรวจท่ีโรงพยาบาล/หน่วยงานอ่ืนๆ ใหน้ าส่งในกล่องโฟมท่ีแข็งแรง และมี cold pack 
เพื่อควบคุมอุณหภูมิขณะขนส่งไวท่ี้ 4-10 องศาเซลเซียส และน าใบส่งตรวจ และเอกสารอ่ืนๆ ใส่ถุงพลาสติกเพื่อ
กนัเปียกน ้าก่อนใส่ในกล่องโฟม จากนั้นใชเ้ทปพนัรอยต่อฝากล่องโฟมใหแ้น่นหนา และ ติดป้ายสัญลกัษณ์ 
Biohazard ดว้ยทุกคร้ัง 
- เน่ืองจากกล่องเป็นระบบปิดและผ่านการก าจดัเช้ือ (decontaminated) ภายนอกกล่องดว้ย 70% alcohol แลว้ จึงมี
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ความปลอดภยัในการขนส่ง (หากไม่มีการแกะกล่องระหว่างทาง) ดงันั้น ผูน้ าส่งควรสวมใส่เพียง surgical mask 
และ ถุงมือ ซ่ึงเพียงพอ และปลอดภยั และกรณีขนส่งไปหน่วยงานภายนอก ให้เตรียม specimen spill kit ไปดว้ย 
เผื่อกรณีมีอุบติัเหตุและจ าเป็นตอ้งใชก้ าจดัเช้ือระหวา่งทาง 
 
3. การเกบ็ specimen หลังวิเคราะห์ 

Blood หรือspecimen อ่ืนๆ ท่ีตอ้งการจดัเก็บ 
     1. น าหลอดเลือดหรือภาชนะส่ิงส่งตรวจอ่ืนๆ ใส่ในถุงซิปลอ็ค 2-3 ชั้น และท าความสะอาดภายนอกดว้ย 
70% alcohol ก่อนใส่ในภาชนะท่ีมีฝาปิดมิดชิด และช้ีบ่งดว้ยสัญลกัษณ์ติดเช้ืออนัตราย (Biohazard) ให้
ชดัเจน 
     2. น าไปแช่ในตูเ้ยน็เก็บส่ิงส่งตรวจติดเช้ืออนัตราย หรือ อาจใชตู้เ้ยน็เก็บส่ิงส่งตรวจทัว่ไป แต่ใหจ้ดัชั้น
แยกเก็บส าหรับส่ิงส่งตรวจติดเช้ืออนัตรายเป็นการเฉพาะ 
     3. หากตอ้งการแยกเก็บเป็น serum/plasma ตอ้งเก็บในหลอดพลาสติกชนิดฝาเกลียวเท่านั้น เก็บในภาชนะ 
3 ชั้นเช่นกนั และช้ีบ่งใหช้ดัเจน ก่อนแยกเก็บใหเ้ป็นสัดส่วนในตูเ้ยน็/ตูแ้ช่แขง็ 
 

4. การท าลาย specimen / wasteรท�าลายส่ิงส่งตรวจและการก�าจัดขยะ 
4.1 specimen ต่างๆ 
       - น าหลอดเลือด / specimen ต่างๆ ท่ีตอ้งการท าลาย ไปบรรจุในถุงแดงอีกชั้น ผกูมดัปากถุงใหแ้น่น หรือ
ใส่กล่อง หรือถงัท่ีมีฝาปิดมิดชิด ก่อนน าไปทิ้งรวมในถงัขยะติดเช้ือของห้องปฏิบติัการเพื่อน าไปท าลายตาม
ระบบต่อไป 
 4.2 PPE และวสัดุอุปกรณ์ติดเช้ือ เช่น dropper, strip, tip, ถุงมือ, ผา้ก๊อซ 
      - ทิ้งลงถุงแดงอีกชั้น ผกูมดัปากถุงใหแ้น่น ถา้เป็นวสัดุปลายแหลม เช่น tip ซ่ึงมีโอกาสแทงทะลุ
ถุงพลาสติกใหใ้ส่กล่องหรือกระป๋องพลาสติกแขง็ท่ีมีฝาปิดมิดชิด ก่อนน าไปทิ้งรวมในถงัขยะติดเช้ือของ
หอ้งปฏิบติัการ เพื่อน าไปท าลายตามระบบต่อไป 
 
 

 


