
การจัดการมูลฝอยติดเช้ือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

 

จันทนา  มณีอินทร์ 

 

 

 

 

 

 

วิทยานิพนธ์นี้เป็ นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลักสูตร 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  (การจัดการส่ิงแวดล้อม) 

คณะพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อม 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

2556 





 

บทคัดย่อ 
 

 

ช่ือวิทยานิพนธ์ การจัดการมูลฝอยติดเชื้อขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ช่ือผู้เขียน  นางจันทนา  มณีอินทร์ 

ช่ือปริญญา  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการสิ่งแวดล้อม) 

ปี การศึกษา  2556 

______________________________________________________________________________ 

   
 

 วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาถึงการจัดการมูลฝอยติดเชื้อขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นตั้งแต่ นโยบาย วิธีการดําเนินการคัดแยก เก็บรวบรวม ขนส่ง และกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ 

ตลอดจนปัจจัยท่ีมีผลต่อการดําเนินการดังกล่าว เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้ แบบสอบถาม การ

สังเกตการณ์ในพื้นท่ี และการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง การวิเคราะห์ข้อมูลด้านการจัดการมูลฝอย

ติดเชื้อใช้วิธีการวิเคราะห์ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  สําหรับการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อกา ร

ดําเนินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อใช้เทคนิค SWOT Analysis  

 ผลการศึกษาพบว่า  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีนโยบายและ ความพร้อมในการ

ดําเนินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อเพียงร้อยละ 2.3   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจํานวนร้อยละ 81.9 

ไม่มีการเก็บข้อมูลปริมาณมูลฝอยติดเชื้อ มีการคัดแยกมูลฝอยติดเชื้อออกจากขยะมูลฝอยชุมชน

เพียงร้อยละ 3.7 ซ่ึงการคัดแยกดังกล่าวมาจากแหล่งกําเนิดร้อยละ 50  คัดแยกโดยองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นร้อยละ 42.9 และไม่ระบุว่ามีการคัดแยกจากแหล่งใดร้อยละ 7.1   การเก็บรวบรวมและ

ขนส่งมูลฝอยติดเชื้อดําเนินการโดยสถานบริก ารสาธารณสุขร้อยละ 54.9 องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นร้อยละ 4.8  เอกชนร้อยละ 3.2  ไม่มีการเก็บข้อมูลจํานวนร้อยละ 37.1  การกําจัดมูลฝอยติด

เชื้อดําเนินการโดยสถานบริการสาธารณสุขร้อยละ 53.9 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร้อยละ 3.7 

เอกชนร้อยละ 3.7 และไม่มีการเก็บข้อมูลร้อยละ 38.7 โดยสามารถจัดกลุ่มขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นตามการจัดการมูลฝอยติดเชื้อได้ 3 กลุ่ม ดังนี้ 

 1)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็ก ได้แก่  องค์การบริหารส่วนตําบลและเทศบาล

ตําบล ไม่มีนโยบายการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ โดยให้สถานบริการพยาบาลเป็นผู้รับผิดชอบ



(4) 

ในการดําเนินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อเอง เน่ืองจากขาดความพร้อมและศักยภาพในการจัดการ และ

กฎหมายยกเว้นให้ในส่วนของการดําเนินการเก็บรวบรวม ขนส่ง และกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ  

 2)  องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดกลาง ได้แก่ เทศบาลเมือง ส่วนใหญ่ไม่มีการ

จัดการมูลฝอยติดเชื้อ สถานบริการพยาบาลเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของตนเอง 

บางแห่งมีนโยบายและดําเนินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อเอง มีการออกเทศบัญญัติเพื่อใช้บังคับ

ภายในท้องถิ่น ซ่ึ งขึ้นอยู่ผู้บริหารในการกําหนดนโยบาย ตลอดจนความพร้อมและศักยภาพของ

เทศบาลเมืองแต่ละแห่ง 

 3)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ ได้แก่ เทศบาลนครและองค์การบริหารส่วน

จังหว ัด  ส่วนใหญ่ไม่มีการดําเนินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ มีเพียงบางแห่งท่ีมีการดําเนินการจัดการ

มูลฝอยติดเชื้อแบบครบวงจรหรือบางส่วน ซ่ึ งผู้บริหารเป็นผู้กําหนดนโยบายในการจัดการมูลฝอย

ติดเชื้อท่ีชัดเจนโดยพิจารณาจากความพร้อมและศักยภาพ ซ่ึงส่วนใหญ่มีศักยภาพเพียงพอในการ

ดําเนินการ แต่บางแห่งอาจขาดความพร้อมในด้านวิธีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อท่ี กฎหมายให้

ทางเลือกในหลายรูปแบบ  อย่างไรก็ตาม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่เหมาะสําหรับการ

จัดให้มีระบบการจัดการมูลฝอยติดเชื้อแบบครบวงจรมากท่ีสุดเม่ือเทียบกับองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นทั้ง 3 กลุ่ม 

 สําหรับปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพใน การดําเนินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย ปัจจัยภายใน  ได้แก่  จํานวนประชากร ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อ  

ผู้บริหาร นโยบายการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และความพร้อมและ

ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และปัจจัยภายนอก  ได้แก่  นโยบายการจัดการมูลฝอย

ติดเชื้อของภาครัฐ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง

และประชาชนในท้องถิ่น 
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 The objectives  of this thesis were to study infectious waste  management of  local 

authorities from policies, process of separate, collection, transportation and disposal of infectious 

wastes including, to analyze factors influencing such management. Data were collected by 

questionnaires, observation and structured interview. But quantitative and qualitative methods 

were employed for the analysis of the management. SWOT Analysis was used for the analysis of 

factors influencing  the infectious waste management. 

   It was found that 2.3% local authorities of policies and potential for infectious  waste 

management, 81.9% did not have record infectious wastes quantity. Only 3.7% separated 

infectious wastes from community wastes, which 50% of  sorting comes from the source, 

42.9%by local authorities and 7.1% not identified as a separate source. Regarding the collection 

and transportation of the infectious wastes, 54.9% was done by health service bodies, 4.8% by 

local authorities, 3.2% by the private while 37.1% had no record. 53.9% of the disposal for 

infectious wastes was managed by health service bodies, 3.7% by local authorities and 3.7% by 

the private  and 38.7% did not record. The  local authorities can be classified into 3 groups 

according to their management. 

 1)  Small local authorities, which are Subdistrict Administrative Organization (SAO) and 

Subdistrict Municipality:   They did not have infectious management policies. They allowed 

health service bodies to be responsible for infectious waste management themselves, because the 
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local authorities lack  potential in this management and  the law exemptes these local authorities 

from  collection, transportation and disposal of the  infectious wastes. 

 2)  Medium local authorities, i.e. Town Municipality: The majority of town  

municipalities did not have infectious management policies. The health service bodies were 

responsible their infectious management. However, some of town municipalities had the policies 

and manage infectious wastes by themselves, and issued particular municipal regulations. This is 

depended on the administrators’ policy and potential of each town municipality. 

 3)  Large local authorities, which are City Municipality and Provincial Administrative  

Organization (PAO): The majority of city municipalities and provincial administrative 

organization did not have infectious management policies. They had through infectious waste 

management or some parts. The administrators stipulated the policy about infectious waste 

management based on their  potentials of which the majority had enough potential. Nevertheless, 

some large local authorities may lack of readiness infectious waste management methods as 

specified by the law.  However, large local authorities are most appropriate for through infectious 

waste management when compare among the 3 groups local authorities. 

The factors influencing infectious wastes management of local authorities, include the 

internal factors which are population, quantity of infectious wastes, administrators, infectious 

wastes management policies, regulation and potential of local authorities, and external factors, 

which are infectious waste management policies of relevant government agencies, low and 

regulations, and cooperation of other agencies as well as local people. 



กิตติกรรมประกาศ 

 
 การจัดทําวิทยานิพนธ์เร่ือง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นี้

สําเร็จลุล่วงได้เน่ืองจากผู้เขียนได้รับความช่วยเหลือในการให้ข้อมูล คําปรึกษา ข้อแนะนํา ความ

คิดเห็นและกําลังใจจากบุคคลหลายท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งรองศาสตราจารย์ ดร. จําลอง  โพธิ์บุญ ผู้

ซ่ึงเป็นท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและดร. จุฑารัตน์  ชมพันธ์ุ  อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ท่ี

กรุณาเสียสละเวลาในการให้คําปรึกษา ชี้แนะ ข้อแนะนํา และข้อคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ

จัดทําวิทยานิพนธ์ในทุกขั้นตอนและกรุณาพิจารณาตรวจสอบวิทยานิพ นธ์นี้ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

ตลอดจนให้กําลังใจแก่ผู้เขียนในการทําวิทยานิพนธ์เล่มนี้ตลอดมา 

 ผู้เขียนขอขอบพระคุณ ผู้บริหาร เจ้าหน้าท่ีทุกท่านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ

โรงพยาบาลทุกแห่ง ตลอดจนประชาชนและตัวแทนองค์กรประชาคมพิทักษ์สิ่งแวดล้อมจังหวัด

ภูเก็ตทุกท่านท่ีกรุณาให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม  ให้สัมภาษณ์ และอํานวยความ

สะดวกในการให้โอกาสศึกษาและสังเกตการณ์ในสถานท่ีท่ีดําเนินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อทุกแห่ง  

รวมถึงการให้ข้อมูลต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการนําไปใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 

 ขอขอบพระคุณ คณาจารย์ทุกท่านแห่งสถา บันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ท่ีได้ถ่ายทอด

และสร้างความรู้ให้แก่ผู้เขียน และขอขอบพระคุณเจ้าหน้าท่ีของคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

ทุกท่านท่ีได้ให้ความช่วยเหลือในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องในการศึกษาครั้งนี้เป็นอย่างดี ขอขอบคุณ

เพื่อน ๆ ท่ีรักทุกคนของผู้เขียน โดยเฉพาะ น้องทัศนีย์วรรณ น้องลัดดา และน้องพีรยา สําหรับความ

ช่วยเหลือ และกําลังใจท่ีมีให้มาโดยตลอด 

 ท้ายสุด ผู้เขียนขอขอบพระคุณและขอมอบความสําเร็จทั้งหมดจากการทําวิทยานิพนธ์ฉบับ

นี้แด่ คุณพ่อซาร์บาส และคุณแม่ทองดี ผู้ให้ชีวิตและความรู้แก่ผู้เขียนจนมีวันนี้ รวมถึงครอบครัว

ของผู้เขียนท่ีเป็นผู้ท่ีช่วยส่งเสริม สนับสนุนให้โอกาสในการศึกษาทั้งทุนทรัพย์และกําลังใจ 

ตลอดจนแรงใจท่ีสําคัญยิ่งของผู้เขียนตลอดมา จนทําให้การศึกษาครั้งนี้ประสบความสําเร็จท่ีได้

ตามท่ีตั้งใจ 
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บทที่ 1 

 

บทนํา 

 

1.1  ที่มาและความสําคัญของปัญหา  

 

ประเทศไทยเป็นประเทศหน่ึงท่ีประสบกับปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านต่าง ๆ   ทั้งปัญหา

คุณภาพนํ้า ปัญหาคุณภาพอากาศ ปัญหาการตัดไม้ทําลายป่ า ปัญหาคุณภาพดิน ปัญหาฝุ่ นละออง 

เสียง  การเพิ่มขึ้นของประชากร รวมไปถึงปัญหาขยะและกากของเสีย    ปัญหาเหล่านี้เพิ่มความ

รุนแรงมากขึ้น และส่งผลกระทบต่อประชากร และระบบนิเวศ 

ปัญหาขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายนับเป็นปัญหาหน่ึงท่ีควรได้รับการแก้ไข โดย

เร่งด่วน  ปริมาณขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายเพิ่มขึ้นตามจํานวนประชากร และการขยายตัวทาง

เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี โดยเฉพาะมูลฝอยติดเชื้อท่ีส่วนใหญ่มีแหล่งกําเนิดจากโรงพยาบาล 

สถานพยาบาล และห้องปฏิบัติการ  ปี  2554 จํานวนมูลฝอยติดเชื้อประมาณ 42,000 ตัน ย ังไม่เป็ น

ปริมาณท่ีแท้จริง เน่ืองจากปัจจุบันยังไม่มีการรวบรวมข้อมูลการเกิดมูลฝอยติดเชื้อจากสถานบริการ

สาธารณสุขทุกประเ ภทและทุกขนาด ซ่ึงมูลฝอยติดเชื้อส่วนใหญ่ถูกนําไปกําจัดในเตาเผาของ

โรงพยาบาล ซ่ึ งมีโรงพยาบาลท่ีกําจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยเตาเผาของโรงพยาบาลท่ีเดินระบบประมาณ 

400 แห่งเท่านั้น สําหรับการใช้งานเตาเผาของโรงพยาบาลลดลงเน่ืองจากเตาเผาชํารุดและชุมชน

ขยายตัวมากขึ้นทําให้เกิดปัญหาด้านมลพิษท่ีเกิดจากการเผามูลฝอยติดเชื้อ ทําให้โรงพยาบาลหลาย

แห่งส่งมูลฝอยติดเชื้อไปกําจัดท่ีเตาเผามูลฝอยติดเชื้อขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเตาเผา

ของเอกชนมากขึ้น (กรมควบคุมมลพิษ, 2555ก: 3-12) หากไม่ได้รับการกําจัดอย่างถูกต้องตามหลัก

สุขาภิบาล ก็อาจส่งผลกระทบสุขภาพอนามัยของ ประชาชน และสิ่งแวดล้อมได้โดยส่งผลกระทบ

ด้านอากาศ ดิน นํ้า และสุขภาพ ด้วยการแพร่กระจายเชื้อโรคท่ีเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ ทําให้เกิดโรค

ติดเชื้อ ได้แก่ โรคเอดส์ โรคไวรัสตับอักเสบ  วัณโรค อหิวาตกโรค บาดทะยัก ไทฟอยด์ บิดมีตัว 

แผลริมอ่อน หนองใน ไข้หวัดใหญ่ การติดเชื้อในเยื่อหุ้มสมองและไขสันหลัง เป็นต้น (กรมอนามัย, 2546: 

15-20; กรมควบคุมมลพิษ, 2551: 1-4-1-7)  
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 ในปัจจุบันมักพบว่ามีข่าวเกี่ยวกับ มูลฝอยติดเชื้อจากโรงพยาบาลจํานวน มากได้ถูกทิ้ง

ปะปนและกําจัดร่วมกับมูลฝอยชุมชน แม้แต่การลักลอบทิ้งมูลฝอยติดเชื้อตาม สถานท่ีรกร้าง ดังนั้น  

การจัดการอย่างถูกต้องจึงต้องดําเนินการตั้งแต่แหล่งกําเนิด  ในโรงพยาบาล สถานพยาบาล และ

ห้องปฏิบัติการของรัฐและเอกชนโดยเริ่มตั้งแต่การคัดแยก  การเคล่ือนย้ายและรวบรวม  การเก็บขน  

ไปจนถึงการบําบัดและกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ   ซ่ึงในการกําจัดมูลฝอยติ ดเชื้อนั้นสถานพยาบาลท่ีมี

เตาเผามูลฝอยติดเชื้อก็สามารถกําจัดได้เองโดยการเผา  ส่วนสถานพยาบาลท่ีไม่มีเตาเผามูลฝอยติด

เชื้อหรือเตาเผามูลฝอยติดเชื้อชํารุ ดใช้การไม่ได้ ก็สามารถส่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ 

บริษัทเอกชน ดําเนินการกําจัดได้  ในปี  2554 มีโรงพยาบาลท่ีกําจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยส่งมูลฝอยติด

เชื้อไปกําจัดโดยเตาเผามูลฝอยติดเชื้อขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั่วประเทศ  13 แห่ง  และ

กําจัดโดยเตาเผามูลฝอยติดเชื้อของเอกชน 4 แห่ง (กรมควบคุมมลพิษ, 2555ก: 3-12) 

 การจัดการมูลฝอยติดเชื้อจากโรงพยาบาลและสถานพยาบาล เป็นหน่ึงใ นนโยบายและ

แผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2540 – 2559  โดยมี พ.ร.บ. การ

สาธารณสุข พ.ศ. 2535  เป็นกฎหมายหลัก โดยมีกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้รับผิดชอบในการ

บริหารจัดการ นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานอ่ืน ๆท่ีเกี่ยวข้อง   เช่น กรมควบคุมมลพิษ กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ควบคุมการปล่อยทิ้งของเสียอันตรายจากแหล่งกําเนิด ตาม 

พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มี อํานาจ

หน้าท่ีดูแลเร่ืองการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลท่ีเกิดขึ้นในท้องถิ่น ซ่ึงรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อด้วย  

ตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535  พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540   พ.ร.บ.

เทศบาล พ.ศ. 2496   พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537   และ พ.ร.บ. 

กําหนดแผนและขั้นตอนกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2542    

กฎกระทรวงว่าด้วยการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545  ท่ีกําหนดห้ามถ่ายเททิ้งมูลฝอยติดเชื้อในท่ี

สาธารณะ  ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องควบคุมดู แลและบริหารจัดการให้

สถานพยาบาลและสาธารณสุขจัดการมูลฝอยติดเชื้อท่ีเกิดขึ้นจากกิจกรรมอย่างถูกต้อง  

ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีศักยภาพ  มีระบบการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ และ 

เตาเผามูลฝอยติดเชื้อแล้ว 13 แห่ง ส่วนใหญ่เป็นเทศบาลขนาดใหญ่ มีขีดความสามารถในการ

จัดการมูลฝอยติดเชื้อ 2 – 15 ตันต่อวัน (กรมควบคุมมลพิษ, 2555ข) ซ่ึงจํานวนเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ

ดังกล่าว ไม่เพียงพอต่อการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อทั่วประเทศ จึงไม่สามารถกําจัดมูลฝอยติดเชื้อได้

ทั้งหมด นอกจากนี้ยังมีปัญหาและอุปสรรคอ่ืน ๆ เริ่มตั้งแต่ระบบการคัดแยกและเก็บรวบรวม กําจัด 

ณ แหล่งกําเนิด (สถานบริการสาธารณสุข) ยังไม่มีประสิทธิภาพ  เช่น ไม่มีระบบการคัดแยกท่ี

เหมาะสม การกําจัด การขนย้าย  ยังไม่ถูกต้อง บุคลาก รยังขาดความรู้และตระหนักถึงภัยอันตรายท่ี
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อาจเกิดขึ้น ในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประสบกับปัญหาทางด้านความพร้อม ทั้งด้าน

การขาดแคลนงบประมาณในการลงทุน ซ่อมบํารุง ดูแลรักษา    ขาดแคลนภาชนะรองรับและ

พาหนะท่ีใช้ในการเก็บขนท่ีถูกต้องและเหมาะสมตามหลักวิชาการ  ขาดแคลนบุคลากรท่ีมีความรู้

ความชํานาญเฉพาะทาง ทําให้เกิดปัญหาผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนและสิ่งแวดล้อม ท่ีเกิดจาก

การเดินระบบกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ   และยังประสบปัญหาในการจัดเก็บค่าธรรมเนียม โดยไม่

สามารถเรียกเก็บได้ หรือเก็บได้ในจํานวนท่ีไม่คุ้ มค่ากับต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ อาจ

สืบเน่ืองมาจากยังไม่สามารถใช้เคร่ืองมือ และอุปกรณ์ได้อย่างเต็มประสิทธิภ าพ  นอกจากนี้ 

กฎหมายท่ีใช้ยังขาดความชัดเจนในการบังคับใช้ และบทลงโทษ  รวมไปถึงยังขาดความร่วมมือกัน

ของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 

เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดการมูลฝ อยติดเชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ยิ่งขึ้น ซ่ึงเป็นการช่วยลดผลกระทบต่อสุขอนามัยของประชาชนและสิ่งแวดล้อมท่ีอาจเกิดจากมูล

ฝอยติดเชื้อ   ดังนั้น การศึกษาถึงการดําเนินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อขององค์กร ปกครองส่วน

ท้องถิ่น และปัจจัยท่ีมีผลต่อการดําเนินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึง

มีส่วนช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถนําไปใช้พิจารณาในการดําเนินการจัดการมูลฝอย

ติดเชื้อตามความเหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

1.2  คําถามการศึกษา 

 
   1.2.1  การดําเนินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบันเป็ น
อย่างไร 

   1.2.2  ปัจจัยใดบ้างท่ีมีผลต่อการดําเนินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

 

1.3  วัตถุประสงค์การศึกษา 

 
  1.3.1  เพื่อศึกษาถึงการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในปัจจุบันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  1.3.2  เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการดําเนินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 
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1.4  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 

 1.4.1  ทําให้ทราบถึงการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในปัจจุบันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  1.4.2  ทําให้ทราบถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อการดําเนินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น 

  1.4.3  สามารถนําข้อเสนอแนะจากผลการศึกษาไปใช้เป็นองค์ประกอบในการดําเนินการ 

จัดการมูลฝอยติดเชื้อตามความเหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 

 

1.5  ขอบเขตของการศึกษา 

 

 1.5.1  ศึกษาถึงสถานการณ์การดําเนินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นทั่วประเทศ  

  1.5.2  พื้นท่ีท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ประกอบด้วย

องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตําบล และองค์การบริหารส่วน

ตําบล 

 1.5.3  ผู้ให้ข้อมูลหลักท่ีใช้ทําการศึกษา คือ ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการ

มูลฝอยติดเชื้อขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานบริการสาธารณสุข  

 1.5.4  ระยะเวลาในศึกษา ตั้งแต่เดือนเมษายน 2554 - ธันวาคม  2556 

 

1.6  นิยามศัพท์เฉพาะ 

 

 มูลฝอยติดเชื้อ หมายถึง  มูลฝอยท่ีไม่ต้องการ หรือสิ่งของท่ีเหลือใช้เกิดขึ้นจากสถาน

บริการสาธารณสุข และห้องทดลองหรือห้องเพาะเชื้อ และห้องปฏิบัติการวิจัย  เป็ นมูลฝอย ท่ีใช้

ในทางการแพทย์ การรักษาพยาบาล การให้ภูมิคุ้มกันโรค  การทดลองเกี่ยวกับโรค การศึกษาวิจัย  

การตรวจชันสูตรศพ หรือซากสัตว์  รวมถึงวัสดุ ภาชนะ  และของมีคม ทางการแพทย์ท่ีมีเชื้อโรค

ปะปนอยู่ในปริมาณท่ีจะสามารถทําให้เกิดโรคกับผู้ท่ีสัมผัส หรือผู้ท่ีใกล้ชิดกับมูลฝอยนั้น โดยมูล

ฝอยติดเชื้อดังกล่าวไม่รวมมูลฝอยติดเชื้อท่ีเกิดจากครัวเรือน 

 สถานบริการ สาธารณสุข  หมายถึง สถานพยาบ าลคน และสถานพยาบาลสัตว์  ซ่ึงหมาย

รวมถึงโรงพยาบาลในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น โพลีคลินิก และคลินิก รวมถึงห้อง

พยาบาลในโรงงานท่ีมีอยู่ไม่ว่าจะขึ้นหน่วยงานใด ทั้งท่ีเป็ นของรัฐและเอกชน ตลอดจนห้องปฏิบัติการเชื้อ
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อันตราย ซ่ึงมิได้ตั้งอยู่ภายในสถานบริการสาธารณสุข ท่ีทําการตรวจวิเคราะห์สารเคมี จุลินทรีย์ใน

วัตถุตัวอย่างจากร่างกายมนุษย์หรือสัตว์  และห้องปฏิบัติการทดสอบด้านสาธารณสุขท่ีทําการตรวจ

วิเคราะห์คุณภาพและความปลอดภัยของส่วนประกอบผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วย 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หมายความถึง  องค์การบริหารส่วนจังหว ัด  เทศบาลนคร 

เทศบาลเมือง เทศบาลตําบล และองค์การบริหารส่วนตําบล  

 การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ หมายถึง  การจัดการมูลฝอยติดเชื้อตั้งแต่การเตรียมอุปกรณ์ 

เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร พาหนะ การจัดหาภาชนะรองรับ  บุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน 

และวิธีการท่ีเหมาะสมถูกต้องตามหลักวิชาการสําหรับการคัดแยก  การเก็บรวบรวม  การเคล่ือนย้าย 

การขนส่ง รวมไปถึงการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ ในสถานท่ีท่ีเหมาะสม ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อ

ประชาชนและระบบนิเวศน์ ในขณะเดียวกันก็หมายความรวมถึงการดําเนินงานดังกล่าว ควรดําเนิน

ไปอย่างมีประสิทธิภาพ   

 ความพร้อมและศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หมายถึง  ความพร้อมในการ

ดําเนินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอยู่แล้วหรือสามารถจัดหาได้อย่าง

เพียงพอ  ได้แก่  งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ ยานพาหนะ บุคลากร ตลอดจนวิธีการดําเนินการจัดการ 

 

 



 

บทที่ 2 
 

ทบทวนวรรณกรรม 

 

  การศึกษาวิจัยนี้ เป็นการศึกษาเร่ืองของการจัดการมูลฝอยติดเชื้อขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ในประเทศไทยปัจจุบัน  ทําให้ทราบถึงการดําเนินการท่ีได้ดําเนินการแล้ว หรือ

ยังไม่ได้ดําเนินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ  เพื่อนําไปสู่วิธีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อท่ีเหมาะสมของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ  จึงต้องทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องดังนี้ 

 2.1  ความหมายของมูลฝอยติดเชื้อ  

  2.2  ผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม 

  2.3  หลักการจัดการมูลฝอยติดเชื้อท่ีถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล     

  2.4  เทคนิควิธีการและต้นทุนในการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ 

  2.5  แนวทางการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  2.6  ทฤษฎีการบริหารจัดการ 

  2.7  ผู้นําและภาวะผู้นํา 

  2.8  การมีส่วนร่วม 

  2.9  กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ขององค์กร              

  ปกครองส่วนท้องถิ่น 

2.10  หลักการวิเคราะห์ SWOT Analysis 

2.11  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 

2.1  ความหมายของมูลฝอยติดเช้ือ (Infectious Waste)  

 

 การให้คําจํากัดความของมูลฝอยติดเชื้อในปัจจุบันมีการให้ความหมายท่ีแตกต่างกันออกไป 

ซ่ึงส่วนใหญ่มักจะถูกกํา หนดขึ้นจากหน่วยงาน ท่ีเกี่ยวข้องแต่ละหน่วยงาน  อย่างไรก็ตาม ใน

ประเทศไทยความหมายท่ีกําหนดขึ้นนั้นจะเป็นไปในแนวทางเดียวกันตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
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 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ให้คําจํากัดความ “มูลฝอย” หมายความว่า เศษ

กระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า ถุงพลาสติก ภาชนะใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ หรือซากสัตว์ 

รวมตลอดถึงสิ่งอ่ืนใดท่ีเก็บกวาดจากถนน ตลาด ท่ีเลี้ยงสัตว์หรือท่ีอ่ืน  

 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550  ให้คําจํากัดความ “มูลฝอย” 

หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษว ัตถุ ถุงพลาสติก ภาชนะท่ีใส่อาหาร  

เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์ หรือสิ่งอ่ืนใดท่ีเก็บกวาดจากถนน ตลาด ท่ีเลี้ยงสัตว์ หรือท่ีอ่ืน และ

หมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยท่ีเป็นพิษ หรืออันตรายจากชุมชน 

 กฎกระทรวงว่าด้วย การจัดการมูลฝอยติดเชิ้อ พ.ศ. 2545   ให้ความหมายของ “มูลฝอยติด

เชื้อ” หมายความว่า มูลฝอยท่ีมีเชื้อโรคปะปนอยู่ในปริมาณหรือมีความเข้มข้นซ่ึงถ้ามีการสัมผัส

หรือใกล้ชิดกับมูลฝอยนั้นแล้วสามารถทําให้เกิดโรคได้กรณีมูลฝอยดังต่อไปนี้ ท่ีเกิดขึ้นหรือใช้ใน

กระบวนการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์และการรักษาพยาบาล การให้ภูมิคุ้มกันโรคและการ

ทดลองเกี่ยวกับโรค และการตรวจชันสูตรศพหรือซากสัตว์ รวมทั้งในการศึกษาวิจัยเร่ืองดังกล่าว 

ให้ถือว่าเป็ นมูลฝอยติดเชื้อ 

   1)  ซากหรือชิ้นส่วนของมนุษย์หรือสัตว์ท่ีเป็นผลมาจากการผ่าตัด การตรวจชันสูตร

ศพ หรือซากสัตว์ และการใช้สัตว์ทดลอง 

   2)  วัสดุของมีคม เช่น เข็ม ใบมีด กระบอกฉีดยา หลอดแก้ว ภาชนะท่ีทําด้วยแก้ว

สไลด์ และแผ่นกระจกปิ ดสไลด์ 

     3)  วัสดุซ่ึงสัมผัสหรือสงสัยว่าจะสัมผัสกับเลือด ส่วนประกอบของเลือด ผลิตภัณฑ์

ท่ีได้จากเลือด สารนํ้าจากร่างกายของมนุษย์หรือสัตว์ หรือวัคซีนท่ีทําจากเชื้อโรคท่ีมีชีวิต เช่น 

สําลี ผ้าก๊อซ ผ้าต่างๆ และท่อยาง 

     4)  มูลฝอยทุกชนิดท่ีมาจากห้องรักษาผู้ป่ วยติดเชื้อร้ายแรง 

 “มูลฝอยติดเชื้อ” หมายถึง มูลฝอยท่ีมีเชื้อโรคปะปนอยู่ในปริมาณหรือมีความเข้มข้นซ่ึงถ้า

มีการสัมผัสใกล้ชิดกับมูลฝอยนั้นแล้วสามารถทําให้เกิดโรคได้  ซ่ึงเกิดขึ้นหรือใช้ในการตรวจ

วินิจฉัยโรค/รักษาพยาบาล/ให้ภูมิคุ้มกัน/ชันสูตรศพ ซากสัตว์/ทดลองวิจัยเกี่ยวกับโรค ได้แก่ ซาก/

ชิ้นส่วนของมนุษย์/สัตว์ วัสดุของมีคม/วัสดุ ซ่ึงสัมผัสเลือด สารนํ้าจากร่างกาย เช่น เข็ม มีด หลอด 

ผ้าก๊อส สําลี ท่อ สไลด์กระจก เป็ นต้น และมูลฝอยทุกชนิดท่ีออกจากห้องรักษาผู้ป่ วยติดเชื้อร้ายแรง 

(กรมควบคุมมลพิษ, 2551: 1-1) 

 “มูลฝอยติดเชื้อ” เป็นมูลฝอยท่ีเป็นผลมาจากกระบวนการให้การรักษาพยาบาล การตรวจ

วินิจฉัย การให้ภูมิคุ้มกันโรค การศึกษาวิจัย ท่ีดําเนินการทั้งในมนุษย์และสัตว์ ซ่ึ งมีเหตุอันควรสงสัยว่ามี

หรืออาจมีเชื้อโรค (สมชาย สกุลอิสริยาภรณ์, สุวรรณา เตียรถ์สุวรรณ และวรวรรณ วิสวชัยวัฒน์ 2539: 5) 
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 องค์การอนามัยโลก (WHO, 1994 อ้างถึงใน สุคนธ์ เจียสกุล และสสิธร เทพตระการพร, 

2544) ให้คําจํากัดความ “มูลฝอยติดเชื้อ” หมายถึง วัสดุท่ีทิ้งแล้ว (และยังไม่ถูกจํากัด) จากกิจกรรม

การดูแลคนและสัตว์ ซ่ึงสามารถติดต่อโรคสู่คนได้ วัสดุเหล่านี้ รวมความถึงวัสดุอุปกรณ์ จากการ

วินิจฉัย การรักษา และการป้ องกันโรค การประเมินสถานะสุขภาพ หรือการชี้ปัญหาสุขภาพ ซ่ึ งต้อง

มีการสัมผัสกับเลือด หรือสิ่งท่ีได้มาจากเลือด เนื้อเยื่อ ของเหลวจากเนื้อเยื่อ หรือสารคัดหลั่ง หรือ

ของเสียจากห้องผู้ป่ วยติดเชื้อ 

 State of Colorado (n.d.: 1) มาตรฐานการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของแผนกสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อมให้คําจํากัดความของ “มูลฝอยติดเชื้อ” คือ มูลฝอยท่ีทําให้เกิดโรคติดเชื้อ (Infectious 

Waste is Defined as Waste Capable of Producing an Infectious Diseases)  มูลฝอยท่ีเป็ นมูลฝอยติดเชื้อ 

จึงเป็ นมูลฝอยท่ีมีเชื้อโรค(Pathogens) มีความรุนแรง (Sufficient Virulence) และมีปริมาณท่ีทําให้ผู้

สัมผ ัสท่ีมีความเร็วต่อการรับเชื้อ (Susceptible Host) เกิดโรคติดเชื้อ (Infectious Diseases) 

 จากคําจํากัดความของ “มูลฝอยติดเชื้อ” ดังท่ีกล่าวมาข้างต้น สรุ ปความหมายของมูลฝอย

ติดเชื้อได้ว่า  มูลฝอยติดเชื้อ หมายถึง  สิ่งของท่ีไม่ต้องการทั้งท่ีใช้แล้วและยังไม่ได้ใช้  โดยถูกทิ้ง

จากสถานบริการสาธารณสุข ห้องทดลองหรือสถาบันวิจัย ซ่ึงเป็นผลมาจากกระบวนการทางการ

รักษาพยาบาล  การตรวจวินิจฉัย  การวิจัยและทดลองทั้งจากมนุษย์และสัตว์ โดยสิ่งของดังกล่าว

อาจมีเชื้อโรคปะปนอยู่  และสามารถทําให้เกิดการติดต่อจากการแพร่กระจายของเชื้อโรคแก่ผู้

สัมผัส หรือผู้ใกล้ชิดได้ 

 

2.2  ผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและส่ิงแวดล้อม   

 

เน่ืองจากมูลฝอยติดเชื้อ สามารถแพร่กระจายเชื้อโรคได้ตั้งแต่แหล่งกําเนิด การเก็บรวบรวม 

การขนส่ง และการกําจัด รวมทั้งสิ่งท่ีเหลือจากการกําจัด  ทําให้เชื้อโรคต่าง ๆ แพร่กระจายไปได้ไกล 

และรวดเร็ว กลุ่มท่ีมีภาวะเส่ียงต่อการได้รับเชื้อ ได้แก่  บุคลากรทางการแพทย์ สาธารณสุข 

ผู้ปฏิบัติงานในห้องทดลอง ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการมูลฝอยติดเชื้อทั้งระบบ  

ประชาชน หรือชุมชนท่ีอยู่บริเวณรอบสถา นประกอบการ  สถานท่ีกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ และตลอด

เส้นทางขนส่งทุกขั้นตอน (สุคนธ์ เจียสกุล และสสิธร เทพตระการพร, 2544; กรมควบคุมมลพิษ, 

2551: 1-4–1-7; วนิดา วรเกริกกุลชัย, พิมพรรณ จันทร์แก้ว, ประโชติ กราบกราน, วิภา รุจิจนากุล, ยู

นิด ทรงเย็น และศรินทร สนธิศิริกฤตย์, 2546: 15-19, 39-42) 
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2.2.1  ผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย 

 1)  ผลกระทบจากมูลฝอยติดเชื้ออาจก่อให้เกิดโรคติดเชื้อได้ ดังนี้ 

 โรคติดต่อโดยสารคัดหลั่ง  ได้แก่  โรคไวรัสตับอักเสบบี, ซี  ไม่ใช่ เอ ไม่ใช่ บี หรื อ 

ดี  โรคเอดส์  โรควัณโรค  ติดต่อจากการของเหลวและสารคัดหลั่งจากร่างกายทุกชนิด เช่น เลือด 

นํ้าลาย นํ้าอสุจิ นํ้าจากกระดูกไขสันหลัง นํ้าคร่ํา นํ้าตา ปัสสาวะ และเนื้อเยื่อท่ีติดเชื้อ รวมทั้งมูล

ฝอยท่ีเป็นของมีคม เช่น เข็มฉีดยา ใบมี ด  รวมไปถึงวัสดุอุปกรณ์จากการรักษาพยาบาลและ

ห้องปฏิบัติการ เช่น สายยาง  สายสวน และท่อต่าง ๆ ท่ีผ่านตัวผู้ป่ วย  

 โรคติดต่อโดยระบบทางเดินหายใจ  ติดต่อได้จากฝุ่ นละอองท่ีเกิดจากการเผาไหม้ไม่

สมบูรณ์ หรือไม่ได้เผาเถ้า จากมูลฝอยติดเชื้อ ทําให้ มีเชื้อแบคทีเรีย  ไวรัสท่ีปะปนมาในอากาศ 

ตลอดจนเชื้อโรคท่ีสามารถฟุ้ งกระจายในอากาศได้ รวมทั้ง  เชื้อรา และสปอร์ต่าง ๆ  

 โรคท่ีติดต่อโดยระบบทางเดินอาหาร ติดต่อโดยวิธีการสัมผัสกับเชื้อ หรือเชื้อมา

สัมผ ัสกับอาหาร นํ้า หรือปนเ ปื้อนมากับภาชนะท่ีใส่อาหาร  แล้วมีการกลืน กินอาหาร หรือนํ้านั้น

เข้าไป  รวมถึงการสัมผัสท่ีผิวหนังมีรอยแผล และส่วนของอวัยวะท่ีสัมผัส 

 2)  ผลกระทบจากมูลฝอยติดเชื้อต่อสิ่งแวดล้อมท่ีมีผลกระทบต่อสุขภาพจากการทํางาน

และความปลอดภัยในการทํางาน  ได้แก่ 

 สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ในขณะปฏิบัติงานบริเวณเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ ท่ีพบได้

บ่อย ได้แก่ ความร้อน (Heat) เน่ืองจากการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยการเผาในเตาเผาเพื่อให้การ

ทําลายเชื้อให้หมดไป จึงต้องมีการเผาไหม้ท่ีอุณหภูมิสูงถึง 760 – 1,000 องศาเซลเซียสและมีระยะเวลา

ท่ีเหมาะสม เพื่อให้เกิดการเผาไหม้ท่ีสมบูรณ์ ทําให้อุณหภูมิของสถานท่ีทํางานบริเวณนั้นสูงกว่า

ปกติมาก  อาจทําให้เป็นลม เน่ืองจากความร้อนในร่างกายสูง (Heat Stroke)เป็ นอาการท่ีอุณหภูมิใน

ร่างกายสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว  และระบบควบคุมอุณหภูมิของร่างกายท่ีสมองไม่สามารถทํางานได้

ตามปกติ  

 การอ่อนเพลียเน่ืองจากความร้อน (Heat Exhaustion)เกิดจากร่างกายได้รับ ความร้อน

สูง ทําให้เส้นเลือดท่ีผิวหนังขยายตัวเลือดจึงไหลไปสู่บริเวณผิวหนังมากขึ้น ทําให้ระบบหมุนเวียน

ของเลือดไปเลี้ยงสมองได้ไม่เต็มท่ี   การเป็นตะคริว (Heat Cramp) ร่างกายได้รับความร้อนมาก

เกินไป ทําให้ร่างกายสูญเสียสมดุลของเกลือแร่  ซ่ึงถูกขับออกมาพร้อมเหง่ือ ทําให้เกิดอาการเกร็ง

ของกล้ามเนื้อ อาการผดผื่นขึ้นตามบริเวณผิวหนัง (Heat Rash) เม่ือร่างกายได้รับความร้อนสูง จะ

ขับเหง่ือออกทางผิวหนัง ผิวหนังท่ีชุ่มเหง่ือเป็ นเวลานานและไม่มีการระเหยของเหง่ือจะทําให้ต่อม

ขับเหง่ือเกิดการอุดตันและระคายเคืองเกิดผื่น อาการคันอย่างรุ นแรง  การเกิดการขาดนํ้า 

(Dehydration) 
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 ความปลอดภัยในการทํางาน การทํางานของบุคลากรในการเคล่ือนย้าย เก็บขน และ

กําจัดมูลฝอย  อาจเกิดอุบัติเหตุจากการทํางาน ทําให้เกิดการบาดเจ็บบริเวณหลัง จากการทํางานใน

ท่าทางไม่ถูกลักษณะ เช่น การทํางานด้วยท่าเดียวกันเป็นเวลานาน ๆ  และ การบาดเจ็บจากการ

สัมผัสวัตถุมีคม เช่น เข็มฉีดยา ใบมีด เศษแก้วแตก เป็นต้น 

 

2.2.2  ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม   

การจัดการมูลฝอยติดเชื้อท่ีไม่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้ง

ทางตรงและทางอ้อม ดังนี้ 

ผลกระทบต่ออากาศ   อาจเกิดจากองค์ประกอบของมูลฝอยท่ี เป็นผลมาจากการเผา  ได้แก่  

ฝ ุ่ น(Particulate Matter)ท่ีมาจากการฟุ้ งกระจายของสารท่ีเผาไหม้ไม่ได้ เช่น เกลือต่าง ๆ และซิลิกา 

หรือเผาไหม้ไม่หมด เช่น ถ่าน ควันท่ีเกิดจากปริมาณอากาศในห้องเผาไหม้มีมากเกินไปโลหะท่ีมีพิษ 

(Toxic Metals) มาจากปริมาณโลหะท่ีปนอยู่ในขณะเผา โลหะท่ีมีผลกระทบต่อสุขภาพ เช่น อาซินิค 

(As) แคดเมียม(Cd) นิเกล(Ni) ตะกั่ว (Pb) และสังกะสี(Zn)   สารอินทรีย์ท่ีมีพิษ (Toxic Organic) 

เกิดจากสารอินทรีย์ในมูลฝอยติดเชื้อท่ีเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ ทําให้เกิดสารอินทรีย์ใหม่ ๆ หลายตัว 

เรียกรวมกันว่า ผลิตภัณฑ์จากการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ ส่วนใหญ่เป็นอันตราย เช่นสารก่อมะเร็ง  หาก

ผลิตภัณฑ์จากการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์รวมกับมูลฝอยท่ีมีคลอรีน อาจเกิดสารประกอบอินทรีย์

คลอรีนท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น ไดออกซิน และฟูแรน  คาร์บอนมอนอกไซด์ เกิดจากการเผา

ไหม้สารอินทรีย์ในสภาวะท่ีมีอากาศไม่เพียงพอ เม่ือสารเข้าไปทําปฏิกิริยากับ Hemoglobin  ทําให้

ร่างกายได้รับออกซิเจนน้อย และอาจตายได้   

ผลกระทบต่อนํ้า  เกิดจากเชื้อโรคท่ีอาจปนเปื้อนสู่แหล่งนํ้า โดยนํ้าชะมูลฝอยติดเชื้อท่ีกอง

อยู่บนพื้นดิน หรืออาจเกิดจากขั้นตอนการเก็บรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อลงภาชนะท่ีไ ม่เหมาะสม  มี

การรั่วซึม หรือมีการชะล้างบริเวณท่ีปนเปื้อน ภาชนะขนถ่าย  พาหนะเก็บขน ท่ีปนเปื้อน รวมทั้ง

การแพร่เชื้อสู่แหล่งนํ้า  ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตท่ีอาศัยอยู่ในนํ้า   เกิดการสะสมของสารพิษใน

ห่วงโซ่อาหาร ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ  นอกจากนี้ยังมีมลพิษทางด้านอุณหภูมิ เน่ืองจากการ

ปล่อยนํ้าท่ีใช้ระบายความร้อนลงสู่แหล่งนํ้า นํ้าท่ีมีอุณหภูมิสูงกว่าปกตินี้ มีผลกระทบต่อสัตว์นํ้า 

โดยมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนวิถีชีวิตของสัตว์นํ้าในแหล่งนํ้านั้น 

 ผลกระทบต่อดิน  เกิดจากการนํามูลฝอยติดเชื้อไปฝัง หรือกองเผาบนพื้นดิน  นําเถ้าไปฝัง 

หรือนํ้าชะล้างสิ่งปนเปื้อนลงดิน 
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2.3  หลักการจัดการมูลฝอยติดเช้ือที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล   

 

 หลักการจัดการมูลฝอยติดเชื้อท่ีถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลมีดังนี้(กฎกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย

การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545; กรมควบคุมมลพิษ, 2551: 2-1-2-48 ; วนิดา วรเกริกกุลชัย, พิมพรรณ 

จันทร์แก้ว, ประโชติ กราบกราน, วิภา รุจิจนากุล, ยูนิด ทรงเย็น และศรินทร สนธิศิริกฤตย์ 2546: 48-68;) 

 

 2.3.1  การจัดเตรียมอุปกรณ์   

 มีระบบจัดหาภาชนะรองรับ มูลฝอยติดเชื้อแต่ละประเภทให้เพียงพอและเหมาะสม  

หน่วยงานต้องจัดหาภาชนะรองรับมูลฝอยติดเชื้อแต่ละประเภทวางในตําแหน่งท่ีเหมาะสม 

 

 2.3.2  การเตรียมบุคลากร 

 มีการประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติเพื่อการจัดการ โดยให้หน่วยงานให้ความรู้แก่สมาชิก 

อบรมบุคลากรผู้มีหน้าท่ีเก็บรวบรวมและกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ 

 

 2.3.3  การเก็บและการคัดแยกมูลฝอยติดเช้ือ  

 การเก็บมีการแยกมูลฝอยติดเชื้อออกจากขยะชนิดอ่ืนๆ และแยกประเภทมูลฝอยติดเชื้อ 

   1)  ประเภทวัสดุของมีคม เช่น เข็มฉีดยา ใบมีด แผ่นแก้ว ฯลฯ ต้องทิ้งลงกล่อง หรือ

ถังท่ีแข็งแรง ทนทานต่อการทะลุ และการกัดกร่อนของสารเคมี  บรรจุไม่เกิน 3 ใน 4 ส่วนของความ

จุภาชนะ ปิ ดฝาให้แน่น สามารถเคล่ือนย้ายได้สะดวก โดยผู้ขนย้ายไม่มีการสัมผัสกับมูลฝอยติดเชื้อ 

     2)  ประเภทท่ีมิใช่วัสดุของมีคม  เช่น ผ้าก๊อซ สําลีเช็ดแผล  ฯลฯ ต้องทิ้งลงถุงสีแดง

ทึบแสงทนทานต่อสารเคมี และการรับนํ้าหนัก ไม่ขาดง่าย กันนํ้าได้ไม่รั่วซึม บรรจุได้ไม่เกิน 2 ใน 

3 ส่วนของความจุภาชนะ  มีข้อความสีดําว่า “มูลฝอยติดเชื้อ” ใต้รูปหัวกะโหลกไขว้คู่กับตรา

สัญลักษณ์ท่ีใช้ระหว่างประเทศ และต้องมีข้อความว่า “ห้ามนํากลับมาใช้อีก” และ “ห้ามเปิ ด” แล้ว

มัดปากถุงให้แน่น  

  3)  ประเภทท่ีเป็ นของเหลว เช่น เสมหะ เลือด ให้บรรจุในขวดหรือถังฝาเกลียว การ

เก็บแยกให้กระทําตรงแหล่งเกิดของขยะ ห้ามเก็บรวมและนํามาแยกภายหลัง เพราะอาจทําให้เชื้อ

แพร่กระจายได้ ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อท่ีใช้สําหรับเก็บมูลฝอยติดเชื้อท่ีรอการขนไป

กําจัดเกินกว่า 7 ว ัน นับแต่วันท่ีเกิดมูลฝอยติดเชื้อ ให้ระบุวันท่ีเกิดมูลฝอยติดเชื้อไว้บนภาชนะบรรจุด้วย 

    4)  การเคล่ือนย้ายและการรวบรวม ชี้แจงและอบรมบุคลากรท่ีทําหน้าท่ีให้เข้าใจวิธี

ปฏิบัติ ระบบการกํากับ ดูแล  และการระงับการแพร่เชื้อโรคท่ีอันตราย  ผู้ปฏิบัติงานต้องสวม
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อุปกรณ์ป้ องกันอันตรายส่วนบุคคล ได้แก่ ถุงมือยางหนา ผ้ากันเปื้อน ผ้ าปิ ดปาก ปิ ดจมูก และ

รองเท้าพื้นยางหุ้มแข้ ง  ยานพาหนะสําหรับขนเคล่ือนย้าย ควรใช้สําหรับเคล่ือนย้ายมูลฝอยติดเชื้อ

เพียงอย่างเดียว  ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อซ่ึงเป็นภาชนะตัวถังปิ ดทึบ ทนทานไม่รั่วซึม ควรมี

การทําความสะอาดและฆ่าเชื้อด้วยนํ้ายาฆ่าเชื้อ อย่างน้อยวันละ 1 ครั้งหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน 

การเคล่ือนย้ายควรกําหนดเวลาและเส้นทางท่ีแน่นอน ระหว่างการเคล่ือนย้ายไปท่ีพักรวมมูลฝอย

ติดเชื้อห้ามแวะหรือหยุดพัก ท่ีพักมูลฝอยติดเชื้อควรแยกจากอาคารอ่ืน ต้องมีข้อความว่า “ท่ีพักรวม

มูลฝอยติดเชื้อ” ท่ีหน้าห้องหรือหน้าอาคาร  

   5)  การขนมูลฝอยติดเชื้อ  จัดให้มียานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อซ่ึงเป็นภาชนะตัวถัง

ปิ ด ท ึ บ ทนทานไม่รั่วซึม สามารถควบคุมอุณหภูมิไม่ให้เกิน 10 องศาเซลเซียส ต้องติดเคร่ือง

เทอร์โมมิเตอร์ท่ีสามารถอ่านค่าอุณหภูมิภายในตัวถังยานพาหนะด้วย  และมีข้อความสีแดงปิ ดไว้ท่ี

ภายนอกตัวถังด้านข้างทั้งสองด้านว่า “ใช้เฉพาะขนมูลฝอยติดเชื้อ” และแสดงช่ือของราชการส่วน

ท้องถิ่นท่ีทําการขนมูลฝอยติดเชื้อด้วยตัวหนังสือสีแดงไว้ท่ีภายนอกตัวถังด้านข้างทั้งสองด้านของ

ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ ผู้ประกอบการเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อ หรื อ สถานพยาบาล/ท้องถิ่น ท่ีมี

การเก็บขน มูลฝอยติดเชื้อออกนอกสถานท่ีจะต้องมีผู้ควบคุมโดยบุคคลากรวุฒิวิทยาศาสตร์อย่าง

น้อย 1 คน  ผู้ขับข่ีและผู้ปฏิบัติงานประจํายานพาหนะต้องมีความรู้เกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อ การ

ป้ อ ง กัน ระงับการแพร่เชื้อหรืออันตราย และต้องสวมเคร่ืองป้ องกันอันตรายส่วนบุคคลขณะ

ปฏิบัติงาน ควรมีเวลาและเส้นทางในการขนส่งท่ีแน่นอน 

   6)  การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ 

  การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อเป็ นการทําลายเชื้อโรคท่ีมีอยู่ในมูลฝอยติดเชื้อ ด้วยวิธี

มาตรฐานสากลตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนด ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ 

พ.ศ. 2545 

      (1)  การทําลายเชื้อด้วยสารเคมี (Chemical Disinfection) เป็ นการบําบัดเบื้องต้น

ในกรณีท่ีกําจัดมูลฝอยติดเชื้อในสถานท่ี เป็นวิธีการท่ีสถานพยาบาลทั้งรัฐและเอกชนใช้มาก่อนวิธี

อ่ืน ส่วนใหญ่จะใช้นํ้ายาโซเดียมไฮโปคลอไรด์ (Sodium Hypochloride) ความเข้มข้น 0.1 - 0.5%  

เทราดบนมูลฝอยติดเชื้อท่ีใส่ในถุงพลาสติกแดง จากนั้นปิ ดปากถุงแล้วนําส่งใ ห้ผู้ประกอบการ 

เทศบาลหรือสุขาภิบาล หรือส่งเข้าเผาในเตาเผา การทําลายเชื้อด้วยวิธีนี้จะมีสารเคมีเจือปนอยู่ 

ดังนั้น การนําไปกําจัดต่อไป  ต้องคํานึงถึงกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องด้วย  ส่วนการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ

นอกสถานท่ีด้วยวิธีนี้ ยังไม่เป็นท่ียอมรับกันแพร่หลาย และในประเทศไทยยังไม่มีหน่วยงานใดใช้  

จึงไม่สามารถสร้างมาตรฐานวิธีการบําบัดได้ชัดเจน 
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     (2)  การทําลายเชื้อด้วย การเผาในเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ  ซ่ึงเป็นการทําลายเชื้อให้

หมดไป และมีส่วนของกากขี้เถ้าเหลืออยู่ ต้องนําไปกําจัดยังบริเวณพื้นท่ีกําจัดมูลฝอยต่อไป  การ

กําจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยการเผาในเตาเผา ให้ใช้เตาเผาท่ีมีห้องเผามูลฝอยติดเชื้อและห้องเผาควัน 

การเผามูลฝอยติดเชื้อให้เผาท่ีอุณหภูมิไม่ต่ํากว่า 760 องศาเซลเซียส และในการเผาควันให้เผาด้วย

อุณหภูมิไม่ต่ํากว่า 1,000 องศาเซลเซียส ภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม จะทําให้การเผาไหม้เป็นไป

อย่างสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตามแบบเตาเผาท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนด และในการเผาต้องมีการควบคุม

มาตรฐานอากาศเสียท่ีปล่อยออกจากเตาเผาตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนด  

      (3)  การทําลายเชื้อด้วยไอนํ้า (Autoclaving or Steam Sterilization)   เป็ นการใช้

ไอนํ้าในการทําลายเชื้อโรคในมูลฝอยติดเชื้อ โดยใช้ความชื้น ความร้อนและความดันร่วมกัน เพื่อ

ยับยั้งหรือทําลายจุลินทรี ย์  ด้วยการใช้ไอนํ้าร้อนอิ่มตัวภายในถังแรงดัน  (มักเรียกว่า Steam 

Sterilizer หรื อ Autoclave หรื อ Retort)  ณ อุณหภูมิสูงเพียงพอสําหรับทําลายเชื้อโรคในมูลฝอยติด

เชื้อได้ ระบบทําลายเชื้อด้วยไอนํ้า จะได้ผลดีขึ้นอยู่กับระยะเวลาและอุณหภูมิ  ดังนั้น จึงมีความ

จําเป็นท่ีมูลฝอยทุกส่วนจะต้องสัมผัสกับอุณหภูมิท่ีต้องการตามระยะเวลาท่ีกําหนด สภาวะทั่วไป

ของการฆ่าเชื้อท่ีแนะนําให้ใช้ คือ อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส เวลา 30 นาทีท่ีความดัน 15 ปอนด์/

ตารางนิ้ว  แต่จากรายงานของ World Bank แนะนําสภาวะท่ีเหมาะสม คือ อุณหภูมิควรมากกว่า 121 

องศาเซลเซียส เวลามากกว่า 60 นาที และความดันท่ี 100 ปอนด์/ตารางนิ้ว จึงจะมีประสิทธิภาพ

ยับยั้งจุลินทรีย์ทุกชนิด และสามารถทําลายสปอร์ของแบค ทีเรี ย วิธีนี้มูลฝอยติดเชื้อจะเหลือใน

ปริมาณเท่าเดิมหรือเพิ่มขึ้น เน่ืองจากความชื้นท่ีใช้ในการอบ 

      (4)  การทําลายเชื้อด้วยความร้อน (Thermal Inactivation)  เป็นวิธีท่ีอาศัยหลักการ

ถ่ายเทความร้อนทําให้เกิดสภาวะท่ีเชื้อโรคไม่สามารถดํารงอยู่ได้ในมูลฝอย ติดเชื้อ โดย ก่อนการ

ทําลายเชื้อต้องมีการอุ่นมูลฝอยติดเชื้อให้ได้อุณหภูมิระดับหน่ึงแล้วกวนผสมให้เป็นเนื้อเดียวกัน 

อุณหภูมิและระยะเวลาท่ีใช้ขี้นอยู่กับชนิดของเชื้อโรค หลังจากทําลายเชื้อแล้ว มูลฝอยจะส่งไป

บําบัดต่อไป วิธีนี้เหมาะท่ีจะใช้กับมูลฝอยติดเชื้อในรูปของเหลวในปริมาณมาก ๆ เช่น มูลฝอย

อุตสาหกรรม 

     (5)  การทําลายเชื้อด้วยก๊าซ (Gas / Vapor Sterilization) อาจนํามาใช้ทําลายเชื้อใน

มูลฝอยติดเชื้อเฉพาะอย่าง วิธีนี้ตัวทําลายเชื้อเป็ นก๊าซหรือไอสารเคมี สารเคมีท่ีนิยมใช้ คือ เอทธีลี

นออกไซด์ (Ethylene Oxide) และฟอมัลดีไฮด์ (Formaldehyde) ซ่ึงอาจเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์

ได้ การนํามาใช้จึงต้องมีมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดไม่ควรใช้กับมูลฝอยติดเชื้อ ส่วน

ฟอมัลดีไฮด์ควรใช้กับบุคลากรท่ีได้รับการฝึกฝนในการใช้งานมาเป็นอย่างดี การทําลายเชื้อด้วย
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ก๊าซเหล่านี้ มักจะมีก๊าซส่วนท่ีเหลือจากกระบวนการทําลายเชื้อสะสมอยู่ในมูลฝอย ซ่ึงจะระเหย

ออกมาในภายหลังได้ 

      (6)  การทําลายเชื้อด้วยรังสี  (Sterilization by Ionizing Irradiation)  พลังงานรังสี

แบ่งเป็น 2 กลุ่มตามระดับความถ่ีของคล่ืน ได้แก่ รังสีท่ีก่อให้เกิดการแตกตัว (Ionizing) ของ

โมเลกุลของสารท่ีถูกรังสี ได้แ ก่ รังสีแกมมา และรังสีเอกซ์ เป็นคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้ าพลังสูง ส่วน 

Accereaterd Electron Beam รังสีเบตา และแอลฟา เป็นรังสีอนุภาค มีพลังงานสูง ทําให้เป็นอันตราย

ต่อเซลล์ของสิ่งมีชีวิต จึงสามารถนําไปทําลายเชื้อได้  และรังสีท่ีไม่ก่อให้เกิดการแตกตัว ได้แก่ รังสี

อัลตราไวโอเลต (UV) คล่ืนไมโครเวฟ (Microwave) คล่ืนความร้อน(Infrared)   การทําลายเชื้อด้วย

รังสีชนิด Ionizing Radiation เป็นการทําลายเชื้อจุลินทรีย์ท่ีปนเปื้อนอยู่ในวัสดุท่ีต้องการทําลาย โดย

ก่อความเสียหายแก่เซลล์ เช่น ผนังเซลล์ ของเหลวภายในเซลล์ เป็ นต้น 

     (7)  การทําลายเชื้อด้วยคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้ า (Microwave Treatment) การทําลาย

เชื้อโดยใช้ความร้อน ความร้อนนี้เกิดขึ้นโดยการฉีดละอองนํ้าให้สัมผัสมูลฝอยอย่างทั่วถึง แล้วใช้

คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้ าทําให้เกิดความร้อนแก่ละอองนํ้า ควบคุมการทําลายเชื้อด้วย การตัดย่อยมูลฝอย 

อุณหภูมิ และระยะเวลาในการให้ความร้อน โดยควบคุ มให้ทํางานท่ีอุณหภูมิไม่ต่ํากว่า 95 องศา

เซลเซียส เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 20 นาที 

   การดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อต้องกําจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยวิธีใดวิธีหน่ึง

ตามท่ีกฎหมายกําหนดต้องกําจัดมูลฝอยติดเชื้อตามระยะเวลาท่ีราชการส่วนท้องถิ่นกําหนด แต่ต้อง

ไม่เกิน สามสิบวัน นับแต่วันท่ีขนจากท่ีพักรวมมูลฝอยติดเชื้อของสถานบริการการสาธารณสุขหรือ

ของห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย 

   กรณีท่ีสถานบริการสาธารณสุข ห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายหรือผู้ท่ีได้รับอนุญาต

ใช้วิธีกําจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยวิธีการอ่ืนท่ีมิใช่ วิธีเผาในเตาเผาให้สถานบริการการสาธารณสุข  

ห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย หรือผู้ท่ีได้รับอนุญาตนั้นตรวจวิเคราะห์ เพื่อตรวจสอบเกณฑ์มาตรฐาน

ในการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อเป็ นประจําทุกเดือน และให้รายงานผลการตรวจวิเคราะห์นั้นให้ราชการ

ส่วนท้องถิ่นทราบเป็นประจําภายในวันท่ีห้าของทุกเดือน   

  การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อท่ีผ่านการบําบัดทําลายเชื้อแล้ว  สามารถนําไปฝังกลบรวม

กับมูลฝอยทั่วไปอย่างถูกสุขาภิบาลได้  มูลฝอยติดเชื้อท่ีเป็นของเหลวหรือเศษชิ้นเนื้อเล็ก ๆ สามารถ

กําจัดโดยปล่อยลงในระบบบําบัดนํ้าเสียได้  มูลฝอยติดเชื้อบางประเภท ต้องกําจัดโดย การนําไปฝัง

กลบอย่างปลอดภัย (Secured Landfill) ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ  ซ่ึงเป็นการกําจัดขั้นสุดท้าย   

 

 



15 

2.4  เทคนิควิธีการและต้นทุนในการกําจัดมูลฝอยติดเช้ือ    

 

 จากเทคนิควิธีการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อท่ีกล่าวมาข้างต้นนั้น เทคนิควิธีการท่ีใช้อยู่ใน

ประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นเทคนิควิธีการใช้เตาเผา  ส่วนการใช้เทคนิควิธีการทําลายเชื้อด้วยไอนํ้าก็

เริ่มมีการใช้บ้าง  ส่วนการใช้เทคนิคการทําลายเชื้อด้วยความร้อน คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้ า ยังไม่มีใช้ใน

ประเทศไทย ดังนั้น การพิจารณาเทคนิควิธีการทางเลือกท่ีเหมาะสมจึงต้องพิจารณาจาก 3 ด้าน คือ 

(กรมควบคุมมลพิษ, 2551: 5-26-5-32; กรมควบคุมมลพิษ, 2553: 34-44) 

 1)  ด้านเทคนิค คือ การพิจารณาถึงความยากง่ายในการดําเนินการและบํารุงรักษาประสิทธิภาพ

ในการทําลายเชื้อ  ขนาดของพื้นท่ี  และต้องเป็นเทคนิควิธีท่ีมีใช้  หรือสามารถพัฒนาได้ในประเทศ 

 2)  ด้านเศรษฐศาสตร์ ได้แก่ ค่าลงทุนติด ตั้งระบบ ค่าดําเนินการระบบ และค่า บํารุงรักษา 

ซ่อมแซม  การประมาณราคาการลงทุน จากเทคนิควิธีการทําลายเชื้อด้วยระบบเตาเผาและระบบ

กําจัดเชื้อด้วยไอนํ้า แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ประมาณราคาค่าก่อสร้างระบบเตาเผาหรือระบบกําจัดเชื้อ

ด้วยไอนํ้า   และการประเมินค่าใช้จ่ายในการเดินระบบและบํารุงรักษาเตาเผา และระบบกําจัดเชื้อ

ด้วยไอนํ้า   ซ่ึงต้นทุนในการประมาณราคาค่าก่อสร้างและค่าใช้จ่ายดังกล่าวแตกต่างกันไปตาม

ขนาดของเตาเผาท่ีมีประสิทธิภาพในปริมาณการเผา (เป็ นกิโล กรั ม/ชั่วโมง)  และจํานวนมูลฝอยติด

เชื้อท่ีนําเข้าสู่ระบบและชั่วโมงการทํางาน เช่น   

  (1)  ระบบเตาเผา 

   ประมาณราคาค่าก่อสร้างระบบเตาท่ีมีความสามารถในการกําจัด 300 กิโลกรัมต่อ

ชั่วโมง  มีค่าก่อสร้างขั้นต่ําทั้งสิ้นประมาณ  85,500,000  บาท (ไม่รวมเตาเผาสํารอง)(กรมควบคุม

มลพิษ, 2553: 35) 

   ประมาณราคาค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานและบํารุงรักษา เช่น ค่าวัสดุสิ้นเปลือง 

ค่าพลังงานไฟฟ้ า ค่าฝังกลบของเสียจากระบบ ค่าบํารุงรักษา เป็นต้น โดยประมาณค่าใช้จ่ายในการ

ดําเนินงานและบํารุงรักษาดังกล่าวเฉล่ีย 5.82 บาทต่อกิโลกรัม (กรมควบคุมมลพิษ, 2553: 37) 

  (2)  ระบบกําจัดเชื้อด้วยไอนํ้า  

   ประมาณราคาค่าก่อสร้างระบบกําจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยไอนํ้าขนาด 8 ตันต่อวัน มี

ค่าก่อสร้างเบี้องต้นประมาณ   80,500,000 บาท (กรมควบคุมมลพิษ, 2553: 42) 

   ประมาณราคาค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานและบํารุงรักษาโดยเฉล่ีย  10.62  บาท

ต่อกิโลกรัม (กรมควบคุมมลพิษ, 2553: 44) 

 3)  ด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน ได้แก่ มลพิษทางอากาศ 

ปริมาณกากของเสียท่ีออกจากระบบ และระบบความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน เป็นต้น 
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 จากข้อมูลข้างต้นท่ีกล่าวมา สามารถนําไปเป็นข้อมูลส่วนหน่ึงท่ีใช้ประกอบในการกําหนด

อัตราค่าธรรมเนียมในการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วย  (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเก็บขนก่อน

ส่งมากําจัด) 

 

2.5   แนวทางการจัดการมูลฝอยติดเช้ือของภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

 

 การกําหนดแนวทางยุทธศาสตร์ในการบริหารประเทศ นั้น มีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติเป็นหลัก โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติมีการจัดทําขึ้นอย่างต่อเน่ือง  โดยเฉพาะ

แผนพัฒนาฯ ฉบับปัจจุบัน คือ ฉบับท่ี 11 ท่ีใช้แนวคิดท่ีต่อเน่ืองมาจากแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 8-10  

โดยมียุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 6 ประการ คือ 1) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม 

2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรี ยนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 3) ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็ง

ภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน 4) ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การ

เติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 5) ยุทธศาสตร์การสร้างความเช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อ

ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม  และ6) ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (สํานักคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2555) 

 สําหรับยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนนั้น  มีการให้

ความสําคัญในด้านการควบคุมและลดมลพิษ  เป็นการเน้นการลดปริม าณมลพิษทางอากาศ เพิ่ม

ประสิทธิภาพและพัฒนาระบบการจัดการขยะชุมชน ขยะอิเล็กทรอนิกส์ และขยะติดเชื้อ เพื่อลด

ความเส่ียงอันตราย ตลอดจนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรมอย่างบูรณาการ โดยเน้นการพัฒนาศักยภาพ

ชุมชน การปรับปรุงกฎหมาย ในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ  การปรับนโยบาย

การลงทุนภาครัฐ ลดการก่อมลพิษ ตลอดจนการพัฒนาระบบฐานข้ อมูลและระบบการติดตาม

ประเมินผล (สํานักคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2555) 

 จากยุทธศาสตร์ดังกล่าว กระทรวงทรัพยากรธ รรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้นํามาจัดทํา

แผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555 – 2559  โดยมียุทธศาสตร์การสร้างคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมท่ีดีให้กับประชาชนในทุกระดับ เป็นยุทธศาสตร์ท่ีเน้นการป้ องกันและลดมลพิษ ณ 

แหล่งกําเนิด และการกระจายอํานาจในการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่ อให้เกิดการจัดการท่ีมี

ประสิทธิผล โดยมีการกําหนดอัตราการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ของเสียอันตรายชุมชน และมูล

ฝอยติดเชื้ออย่างถูกหลักวิชาการต่อปริมาณขยะมูลฝอยทั่วประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เป็นหน่ึง

ในตัวชี้วัดความสําเร็จดังกล่าวด้วย นอกจากนี้ ยังมีการจัดทําแผนงานกา รจัดการมลพิษ ในด้าน
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คุณภาพนํ้า อากาศ ขยะมูลฝอย อีกด้วย  (ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 

2555) 

 จากแผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555  - 2559 ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม  กรมควบคุมมลพิษซ่ึ งเป็นหน่วยงานหลักในการเสนอนโยบายและมาตรการ

เกี่ยวกับการจัดการมลพิษ จึงได้จัดทําแผนจัดการมลพิษ พ.ศ. 2555  - 2559 เพื่อให้เกิดความ

สอดคล้องกับแผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ฯ และ แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ  สําหรับแผนการ

จัดการมลพิษท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ได้แก่  การจัดการมลพิษจากภาคชุมชน ซ่ึ ง

กําหนดว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนต้องจัดการมูลฝอยติดเชื้อได้ด้วยตนเองอย่างมี

ประสิทธิภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบและควบคุมแหล่งกําเนิด ดังนี้  (กรมควบคุม

มลพิษ, 2555ค) 

   1)  ภาครัฐต้องจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ดําเนินการ จัดให้มีระบบหรือสถานท่ีกําจัดมูลฝอยติดเชื้ออย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ สอดคล้อง

กับปัญหาและศักยภาพในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ/หรื อส่งเสริ มให้

เอกชนเข้ามาร่วมลงทุนในการดําเนินงาน  โดยเฉพาะการส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี

การจัดการมูลฝอยติดเชื้อแบบศูนย์รวมการจัดการ 

 2)   กําหนดระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ตั้งแต่ 

กระบวนการผลิต การลดและคัดแยก ณ แหล่งกําเนิด การเก็บรวบรวมและขนย้าย ตลอดจนการ

กําจัดขั้นสุดท้าย และผลักดันให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเป็ นการลดแหล่งกําเนิด

มูลฝอยติดเชื้อ รวมถึงการพัฒนาเลือกใช้เทคโนโลยีทางเลือกท่ีเหมาะสมในแต่ละท้องถิ่นเพื่อให้เกิด

การจัดการมูลฝอยติดเชื้ออย่างยั่งยืน 

   3)  เร่งรัด เพิ่มเติมการออกกฎกระทรวงหรือกฎระเบียบภายใต้กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

เช่น พระราชบัญญัติส่งเสริมรักษาคุณภาพ สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติการ

สาธารณสุข พ.ศ. 2535 กําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ เพื่อให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นนําไปออกข้อบัญญัติท้องถิ่นในการเก็บค่าธรรมเนียมเพื่อให้มีรายได้ท่ีเพียงพอ

ในการเดินและบํารุงรักษาระบบอย่างต่อเน่ือง  และข้อบัญญัติในการควบคุมและส่งเสริมการ

ประกอบกิจการท่ีอยู่ในชุมชนให้มีการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง และกํากับดูแลให้สถาน

ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายและเกณฑ์มาตรฐานท่ีกําหนด 

   4)  สร้างความรู้ความเข้าใจของป ระชาชนเกี่ยวกับปัญหาและความจําเป็นในการ 

ดําเนินการจัดให้มีระบบหรือสถานท่ีกําจัดมูลฝอยติดเชื้อในพื้นท่ีเพื่อลดการต่อต้าน โดยให้ประชาชน

ในพื้นท่ีท่ีจะเป็นสถานท่ีจัดสร้างระบบฯ เข้ามามีส่วนร่วมและมีผลตอบแทนตามความเหมาะสม 
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    5)  ใช้มาตรการทางสังคมในการยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้ประกอบการ หรือชุมชน หรื อ 

ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีการจัดการสิ่งแวดล้อมท่ีดี รวมทั้งการใช้กลไกทางสังคม

ติดตามตรวจสอบ กํากับ ดูแลผู้ละเมิดกฎหมาย 

    6)  จัดทําฐานข้อมูลด้านมลพิษในระดับพื้นท่ี และให้มีการเปิ ดเผยและเช่ือมโยง 

ฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงาน  ผลการตรวจสอบแหล่งกําเนิดมลพิษ คุณภาพสิ่งแวดล้อม ผลกระทบ

ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านสุขภาพจากมลพิษ รวมถึงกฎหมาย กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการ

มลพิษ ให้ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเข้าถึง

และใช้ประโยชน์จากแหล่งข้อมูลได้โดยง่าย เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการและหาแ นว

ทางแก้ไขได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ   

    7)  การสร้างความเช่ือมั่นให้แก่ประชาชนในการดําเนินงานของภาครัฐแล ะ 

ผู้ประกอบการในการจัดการมลพิษจากการดําเนินกิจการ โดยใช้ระบบธรรมาภิบาล การเปิ ดเผย

ข้อมูลต่อสาธารณะ รวมทั้งการกําหนดกลไกการวางหลักประกันและผลักดันให้มี การชดเชยความ

เสียหายท่ีเกิดขึ้น 

 นอกจากท่ีกล่าวมาแล้ว แผนจัดการมลพิษ ยังมีการให้ความสําคัญในการมีส่วนร่วมของ

ภาคประชาชน ในการสนับสนุนให้ประชาชนให้ความร่วมมือในการจ่ายค่าธรรมเนียมและ

ค่าบริการในการจัดการของเสียของภาครัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการสนับสนุนให้

ประชาชนและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความคิดเห็น การแก้ไขและการป้ องกันปัญหา

สิ่งแวดล้อมร่วมกับภาครัฐ ตลอดจนร่วมเฝ้าระวัง ตรวจสอบ ติดตามการแก้ไขปัญหามลพิษของ

ส่วนราชการและผู้ประกอบการโดยการสร้างเครือข่ายระหว่างภาคประชาชนและภาครัฐ   ตลอดจน

การพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งของภาคส่วน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนําแนวคิด

ในการจัดการมลพิษไปประยุกต์ใช้ในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น  เพื่อตอบสนองปัญหาและความ

ต้องการของชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการป้ องกันและแก้ไขปัญหามูลฝอยติดเชื้อ โดยมี

หน่วยงานส่วนกลางสนับสนุนองค์ความรู้ คําแนะนํา และทรัพยากรท่ีจําเป็นอย่างเหมาะสม รวมถึง

การพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้นําชุมชน เครือข่ายภาคประชาชน 

และภาคเอกชนอย่างต่อเน่ือง เพื่อสามารถนําไปประยุกต์ใช้และปฏิบัติได้จริง  จัดให้มีหลักสูตรท่ี

เกี่ยวข้องกับการรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นภาคบังคับในการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหลักสูตรการฝึกอบรม

สําหรับนักการเมืองและผู้บริหารของหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น  

เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์เชิงรุกอย่างทั่วถึง เพื่อสร้างความตระหนักถึงการร่วมมือรักษา

สภาพแวดล้อม รวมถึงการประสานความร่ว มมือระหว่างหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ เช่น กรมควบคุม

มลพิษ กรมอนามัย เป็นต้น 
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 ดังนั้น จึงสามารถสรุปได้ว่า แนวทางในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น มีท่ีมาจากยุทธศาสตร์ด้านการลดและควบคุมมลพิษ โดยมีแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมและ

แผนการจัดการมลพิษ เป็นแผนฯ ท่ีหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องในด้านการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ

ต้องนําไปปฏิบัติเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแผนฯ ดังกล่าว ตั้งแต่ การกําหนดกฎระเบียบ 

ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวกับกระบวนการจัดการมูลฝอยติดเชื้อตั้งแต่ การคัดแยกจากแหล่งกําเนิด 

การเก็บรวบรวม การ ขนส่ง และการกําจัด รวมถึงการควบคุม ดูแล ตรวจสอบ ติดตามประเมินผล 

ตลอดจนการสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการมีส่วนร่วมในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ

ภายในท้องถิ่น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีในการนําไปปฏิบัติและ

ควบคุมดูแลจัดการอย่างเคร่งครัด และหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ท่ีมีหน้าท่ีในการสนับสนุน 

ส่งเสริ มก็ต้องดําเนินการควบคู่กันไป เพื่อ ให้การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ดําเนินการได้อย่างราบร่ืนและต่อเน่ือง เช่น การสนับสนุนเงินทุนในระบบการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 

การให้ความรู้ คําแนะนําสําหรั บเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเพื่อใช้ในการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ การออก

กฎหมายเกี่ยวกับการกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ  การเสริมสร้างความรู้

ความเข้าใจแก่ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียถึงความจําเป็นท่ีต้องมีระบบการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ

อย่างถูกต้อง การจัดทําฐ านข้อมูลท่ีเกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อ และการดําเนินการของหน่วยงานต่าง ๆ 

เพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงได้  ตลอดจนให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการดําเนินการ

จัดการมูลฝอยติดเชื้อ เป็ นต้น 

 

2.6  ทฤษฎีการบริหารจัดการ  

 

 การบริหารงานในองค์กรให้บรรลุผลสําเร็จตามเป้ าหมาย ท่ีกําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

นั้น ผู้บริหารต้องให้ความสําคัญแก่ทรัพยากรพื้นฐานของการบริหาร 4M’s  ประกอบด้วย คน 

(Man) เงิน (Money) วัสดุอุปกรณ์ (Material) และเทคนิควิธีในการบริหารจัดการ (Management) 

(ยงยุทธ เกษสาคร, 2546: 31) 

 ทฤ ษฎีการบริหารองค์กร (Administrative Theory Organization) (Gulick and Urwick, 

1937: 17 อ้างถึงใน ยงยุทธ เกษสาคร, 2546: 28-29; ชาญชัย อาจินสมาจาร, 2551: 46-47) กล่าวว่า

กระบวนการบริหารประกอบด้วย POSDCORB ได้แก่    

   1)  การวางแผน (Planing) หมายถึง การกําหนดวัตถุประสงค์ เป้ าหมาย และแนวทาง

วิธีการปฏิบัติพร้อมระบุหน้าท่ีและผู้รับผิดชอบไว้ล่วงหน้า 
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  2)  การจัดองค์กร (Organizing) หมายถึง การจัดโครงสร้างการบริหารองค์กร โดย

กําหนดหน้าท่ี ตําแหน่ง ลักษณะการประสานงานตามลําดับขั้น 

  3)  การบริหารงานบุคคล (Staffing) การบริหารงานท่ีเกี่ยวกับบุคคล ตั้งแต่การจัดหา 

คัดเลือก แต่งตั้ง ฝึกอบรมพัฒนา การเล่ือนตําแหน่ง รวมถึงการรักษาสภาพการทํางาน 

  4)  การอํานวยการ (Directing) การใช้อํานาจหน้าท่ีในการวินิจฉัยสั่งการ โดยวิเคราะห์ 

และพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจในการสั่งการ ตลอดจนการดูแลติดตาม ให้มีการ

ปฏิบัติตามคําสั่งนั้น ๆ 

  5)  การประสานงาน (Coordinating) ได้แก่ การประสานงานระหว่างหน่วยต่าง ๆ 

ภายในองค์กร เพื่อให้เกิดการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ขององค์การ 

   6)  การรายงาน (Reporting) หมายถึง การนําเสนอรายงานการปฏิบัติงานให้แก่ 

ผู้บังคับบัญชาได้รับทร าบผลการปฏิบัติงานท่ีเกิดขึ้นเป็นระยะ โดยต้องมีการบันทึกหลักฐาน มีการ

วิจัย ตรวจสอบ และประเมินผลท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเป็นระยะ 

   7)  งบประมาณ (Budgeting) หมายถึง การจัดสรรงบประมาณในการดําเนินงาน โดย

การวางแผนการใช้จ่ายเงิน และการจัดทําบัญชีควบคุมการใช้จ่ายเงิน รวมถึงการตรวจสอบบัญชีด้วย 

ทฤษฎีการบริหารตามทฤษฎีระบบราชการของ Max Weber (Weber, 1864-1920 อ้างถึงใน 

ชาญชัย อาจินสมาจาร, 2551: 31-42)   กล่าวถึงคุณลักษณะโครงสร้างของระบบราชการ ว่าเป็นรูปแบบ

ขององค์กรท่ีมีประสิทธิภาพ โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 

 1)  มีกฎระเบียบท่ีเป็นมาตรฐาน สามารถนําไปใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจและ

ปฏิบัติงาน โดยกฎระเบียบดังกล่าว มีการบันทึกและเก็บไว้อย่างเป็นระบบ 

 2)  มีสายงานการบังคับบัญชา  บุคลากรในแต่ละระดับจะมีผู้บังคับบัญชาตามลําดับ

ชั้นคอยควบคุมกํากับ โดยมีการระบุอํานาจหน้าท่ีของผู้บังคับบัญชาแต่ละลําดับชั้นไว้อย่างชัดเจน  

 3)  มีการแบ่งงานกันทําระหว่างสมาชิกในองค์กร โดยการกําหนดอํานาจหน้าท่ีและ

ขอบเขตในการปฏิบัติงานและรับผิดชอบตามหน้าท่ีท่ีได้รับ  

 4)  มีการคัดเลือกบุคคลเข้าทํางาน ตามคุณสมบัติและความสามารถเป็นหลัก และ 

บุคลากรในองค์กรรับรู้ว่าการทําง านในองค์กรถือเป็นอาชีพ จึงต้องทํางานอย่างเต็มเวลา และมี

ระบบป้ องกันการเลิกจ้างอย่างไม่เป็นธรรม 

 5)  มีการแยกระหว่างบุคคลกับองค์กร เช่น เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ภายในองค์กรเป็น

ขององค์กรมิใช่เป็นของผู้บริหารองค์กร เป็นต้น 

ด้วยคุณลักษณะดังกล่าว ทําให้ระบบราชการเป็นองค์กรท่ีมีระบบการ บริหารงานอย่าง

ประสิทธิภาพ 
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องค์การระบบราชการของ Weber จัดเป็ นองค์กรท่ีเป็ นระบบท่ีดี การบริหารงานแบบระบบ

ราชการเป็นเคร่ืองช่วยถ่วงอํานาจระหว่างกลุ่มคนหลาย ๆ ฝ่ าย  โดยผู้ใช้และผู้ควบคุมระบบจะต้อง

ควบคุมระบบให้ได้   แต่ระบบราชการก็มีข้อเสียหลายอย่า ง เช่น การใช้ระเบียบ กฎเกณฑ์ในทางท่ี

จะเป็นประโยชน์แก่ตนเองแทนท่ีจะอํานวยความสะดวกแก่ประชาชนท่ีมาติดต่อ  เป็นต้น (ติน 

ปรัชญพฤทธิ์, 2553: 43-45) 

ทฤษฎีการตัดสินใจภายใต้เหตุผลท่ีถูกจํากัด (Bounded Rationality Theory) (March and 

Simon, 1958: 139 อ้างถึงใน พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, 2552: 33-34) เป็นระบบการตัดสินใจของ

องค์การภายใต้ความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อม  โดยองค์การมีแบบแผนในการตัดสินใจสําหรับ

การปฏิบัติงานในทุกระดับอยู่แล้ว ในการปฏิบัติงานบางอย่างสามารถกําหนดกรอบและแนวทางใน

การปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจนและเป็นงานประจํา  เช่น การทําบัตรประชาชน  ผู้ปฏิบัติงานสามารถ

ตัดสินใจดําเนินการได้เองทันทีท่ีมีผู้มาขอรับบริการ  แต่งานบางอย่างไม่มีกรอบในการตัดสินใจท่ี

ชัดเจน ส่วนใหญ่เป็นงานท่ีต้องตอบสนองในการแก้ปัญหา ดังนั้น ผู้ตัดสินใจจึงต้องไตร่ตรอง 

วิเคราะห์หาเหตุผล ด้วยความสุขุมรอบคอบก่อนการตัดสินใจ ซ่ึงการตัดสินใจดังกล่าวอยู่ภายใต้

ความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อม ท่ีมีข้อมูลและเวลาจํากัด  ผู้บริหารจึงจําเป็นต้องแสวงหา

แนวทางใหม่ ๆ  ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ มาใช้ประกอบการตัดสินใจ โดยวิธีการท่ีทําให้ง่ายต่อ

การตัดสินใจและสอดคล้องกับความเป็นจริง ผู้ บริหารจึงต้องยึดหลัก “ความพึงพอใจ”  ในการ

แก้ปัญหาท่ี “ยอมรับได้” มากกว่า “ความเหมาะสมและสมบูรณ์ท่ีสุด”  นอกจากนี้ ควรใส่ใจ 

พิจารณาและติดตามปัญหาอย่างต่อเน่ือง โดยเน้นการใช้ประโยชน์จากแผนงานท่ีมีอยู่มากกว่าการ

กําหนดสิ่งใหม่ ๆ เพื่อแก้ไขสถานการณ์  

นโยบายสาธารณะ เป็นแนวทางการปฏิบัติของรัฐบาลซ่ึงกําหนดวัตถุประสงค์อย่างใดอย่าง

หน่ึง เพื่อแก้ปัญหาในปัจจุบัน หรือป้ องกัน หลีกเล่ียง ปัญหาในอนาคต เพื่อให้ข้าราชการนํา

นโยบายไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลสําเร็จ ตลอดจน ประชาชนและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง

อ่ืนอาจใช้เป็นแนวทางในการปรับตัวให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนา

ประเทศ (ถวัลย์รัฐ วรเทพพุฒิพงษ์, 2555: 10-11) 

อาจสรุปได้ว่า การบริหารจัดการองค์กรให้บรรลุผลสําเร็จตามเป้ าหมายท่ีกําหนดไว้นั้น 

โครงสร้างขององค์กรจัดเป็นส่วนหน่ึงท่ีมีความสําคัญ โครงสร้างดังกล่าว ควรมี กฎระเบียบท่ี

ชัดเจนและเป็นระบบเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เช่น เกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลเข้ามา

ทํางาน การเล่ือนตําแหน่ง เป็นต้น มีสายงานการบังคับบัญชาเพื่อระบุอํานาจหน้าท่ีความรับผิดชอบ

ของแต่ละตําแหน่ง ซ่ึงสิ่งเหล่านี้องค์กรในระบบราชการได้มีการกําหนดไว้มาตรฐานอยู่แล้ว ดังนั้น 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อความสําเร็จใน การบริหารจัดการองค์กรท่ีสําคัญ จึงขึ้นอยู่กับ ผู้บริหารองค์กรซ่ึ งถือ
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ว่าเป็นตําแหน่งท่ีมีความสําคัญ อย่างมากต่อองค์กร ซ่ึงรูปแบบและแนวทางการดําเนินงานภายใน

องค์กรถูกกําหนดโดยผู้บริหาร เน่ืองจาก กระบวนการต่าง ๆในการดําเนินงาน ตั้งแต่การวางแผน 

การจัดบุคคลากรท่ีเหมาะสมกับการทํางานแต่ละประเภท การพิจารณาตัดสินใจในสถานการณ์ต่าง 

 ๆท่ีอาจเกิดขึ้น รวมถึงการประสานงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ผู้บริหารองค์กรเป็นผู้

กําหนด ซ่ึงผู้บริหารต้องใช้ความสามารถท่ีมีลักษณะเฉพาะมาใช้ในการจั ดการ เพื่อให้การ

ดําเนินงานขององค์กรสามารถดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและสําเร็จตามเป้ าหมายท่ีวางไว้ 

 นอกจากนี้ ปัจจัยสําคัญท่ีมีส่วนช่วยสนับสนุนให้การดําเนินงานภายใต้การ การบริหาร

จัดการของผู้บริหารสามารถดําเนินไปได้อย่างราบร่ืนต่อเน่ือง และประสบความสําเร็จได้นั้น ได้แก่ 

ทรัพยากรพื้นฐานท่ีจัดว่าเป็นปัจจัยท่ีมีความจําเป็นต่อการบริหารจัดการองค์กรในระบบราชการ คือ 

งบประมาณท่ีใช้ในการดําเนินงาน บุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถและวัสดุอุปกรณ์ท่ีเหมาะสมกับ

งานในแต่ละประเภท  ตลอดจนเทคนิควิธีท่ีใช้ในการบริหารจัดการ รวมทั้ง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับท่ี

ต้องนํามาใช้ประกอบการควบคุม ดูแล ตรวจสอบ และแก้ไขปรับปรุง  สิ่งเหล่านี้ล้วนมีความสําคัญ

ต่อการบริหารจัดการองค์กรทั้งสิ้น นอกจากนี้นโยบายขององค์กรท่ีเป็นตัวกําหนดทิศทางท่ีชัดเจน

ในการปฏิบัติงานก็เป็นปัจจัยท่ีสําคัญอีกประการหน่ึงในการบริหารองค์กรให้ประสบผลสําเร็จได้  

 

2.7  ผู้นําและภาวะผู้นํา 

 

ผู้นํา คือ บุคคลท่ีได้รับการยอมรับและยกย่องให้เป็นผู้นํากลุ่ม และต้องมีความสามารถท่ี

เกิดจากตัวบุคคลนั้นเอง จนเป็นท่ียอมรับหรือยกย่องของกลุ่ม ให้เป็นผู้นําพากลุ่มไปสู่ความสําเร็จ

ตามเป้ าหมาย (วิเชียร วิทยอุดม, 2550: 2) 

ผู้บริหาร (Executive) ผู้บริหารจะต้องเป็ นผู้นําโดยบทบาทและหน้าท่ีท่ีมีอยู่ตามท่ี

หน่วยงานมอบหมายหน้าท่ีให้อยู่แล้ว  และผู้บริหารสามารถทําให้คนอ่ืน ปฏิบัติงานให้ไปสู่

จุดมุ่งหมายได้โดยไม่สนใจว่าการไปสู่จุดมุ่งหมายดังกล่าว บุคคลนั้น ๆ  จะทําด้วยความเต็มใจ

หรื อไม่  บุคคลท่ีใช้อํานาจท่ีมาจากตําแหน่งจะเป็นหัวหน้าหรือผู้บริหาร ถ้าบุคคลนั้นยังใช้อํานาจ

ของตนและดํารงตําแหน่งอยู่จะเป็นผู้นํา  

ดังนั้น หัวหน้าจึงควรมีความเป็นผู้นําอยู่ภายในตัวเองด้วยจึงจะสามารถปฏิบัติงานให้สําเร็จ

และบรรลุเป้ าหมายได้ดีกว่าหัวหน้าท่ีเป็นผู้บริหารอย่างเดียวและในขณะเดียวกันผู้นําท่ีไม่มี

ตําแหน่งหรือไม่ได้เป็นผู้บริหาร บทบาทของการเป็นผู้นํากลุ่ม อาจไม่สามารถดําเนินการได้อย่าง

เต็มท่ี  (Getzels , Guba , Lipham and Compbell, 1968 อ้างถึงใน วิเชียร วิทยอุดม, 2550: 1-4) 
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 รูปแบบของผู้นํา (Weber, 1968: 221 อ้างถึงใน ยงยุทธ เกษสาคร, 2546: 51-52) สามารถ

แบ่งตามแหล่งอํานาจท่ีได้มาเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 

  1)  ผู้นําตามกฎหมาย (Legal Leaders) คือ ผู้นําท่ีมีตําแหน่งเป็นผู้บริหารองค์กรโดย 

กฎหมาย มีอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามท่ีกฎหมายกําหนด ตลอดจนวิธีการ ขั้นตอน  

คุณสมบัติในการดํารงตําแหน่งและคุณลักษณะของแต่ละตําแหน่งท่ีต้องเป็นไปตามท่ีกฎหมายกําหนด 

  2)  ผู้นําท่ีมีลักษณะพิเศษเฉพาะตัว (Charismatic Leaders) เป็นผู้นําท่ีได้อํานาจมาจาก 

บารมี ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของตนเอง เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติพิเศษและความสามารถ

เฉพาะตัว เช่น นักกีฬาท่ีได้รับยกย่องให้เป็นหัวหน้าทีม แสดงว่าเป็นนักกีฬาท่ีมีลักษณะของผู้นําท่ี

ดีเด่น 

3)    ผู้นําท่ีเป็นสัญลักษณ์ (Symbolic Leaders) เป็นผู้นําเฉพาะ ท่ีอยู่ในตําแหน่งท่ีเป็ นท่ี 

เคารพยกย่องตามประเพณีนิยม เช่น ตําแหน่งประมุขของประเทศ ซ่ึงเป็นสิ่งยึดเหน่ียวจิตใจของ

ประชาชนในประเทศ เป็นต้น 

 การศึกษาของมหาวิทยาลัย Ohio จําแนกพฤติกรรมของผู้นําออกเป็น 2 แบบ ดังนี้ 

(Robbins, 2003: 316-317 อ้างถึงในพิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, 2552: 175-176) 

  1)  พฤติกรรมการคํานึงถึงผู้อ่ืน (Consideration) หมายถึง ผู้นําท่ีให้ความสําคัญกับ 

ความคิดเห็นของผู้ตาม ให้ความเช่ือถือซ่ึ งกันและกันในการปฏิบัติงาน เอาใจใส่ต่อความรู้สึกของผู้

ตาม ผู้นําประเภทนี้จะให้กําลังใจ คอยช่วยเหลือผู้ตามทั้งในเร่ืองส่วนตัวและเร่ืองงาน ปฏิบัติต่อผู้

ตามอย่างเท่าเทียมกัน สามารถเข้าถึงกันได้ 

  2)  พฤติกรรมการชี้นํา (Initiating Structure) หมายถึง ผู้นําท่ีเน้นความสําเร็จของงาน 

เป็นหลัก โดยผู้นําจะเป็นผู้วางแผน จัดระเบียบ ระบบงาน และกําหนดบทบาทของตนเองและผู้ตาม

ในการดําเนินงาน รวมถึงขั้นตอนในการปฏิบัติงานอย่างละเอียดและชัดเจน มีวินัยในการทํางาน 

ควบคุมการทํางาน อย่างเข้มงวด เพื่อให้การปฏิบัติ งานบรรลุผลสําเร็จตามเป้ าหมายอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 การศึกษาของกลุ่มสแกนดิเนเวียน (Scandinavian Studies) เห็นว่า ผู้นําท่ีมีประสิทธิภาพ

ควรมีพฤติกรรมท่ีมีทิศทางด้านการพัฒนา (Development – Oriented) มีการแสวงหาความรู้ ความคิด 

ทดลองสิ่งใหม่ ๆ  และการปฏิบัติเพื่อการเปล่ียนแปลงท่ีนําไปสู่การพัฒนา  และการกระทํา

ดังกล่าว จะทําให้ผู้ตามรู้สึกพึงพอใจในความสามารถของผู้นํา (Robbins, 2003: 317-318 อ้างถึงใน 

พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, 2552: 178-179) 

 ภาวะผู้นําเป็นกระบวนการท่ีมีความสัมพันธ์เชิงอิทธิพลระหว่า งผู้นํากับผู้ตาม โดยผู้นํามี

ลักษณะโน้มน้าว จูงใจ ให้ผู้ตามร่วมมือในการปฏิบัติงานอย่างเต็มศักยภาพเพื่อสร้างความ
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เปล่ียนแปลงและบรรลุผลสําเร็จตามเป้ าหมายท่ีกําหนด โดยแหล่งอิทธิพลของผู้นําอาจมาจาก

ตําแหน่งท่ีเป็นทางการ เช่น ตําแหน่งผู้บริหารท่ีมาจากอํานาจหน้าท่ีตามกฎหมาย  (พิชาย รัตนดิลก 

ณ ภูเก็ต, 2552: 172) 

 คุณลักษณะท่ี จ ําเป็ นของผู้นําหรื อผู้บริ หารในด้าน ๆ ต่าง (ยงยุทธ เกษสาคร, 2546: 75-77) 

ประกอบด้วย  

   1)  ด้านการกําหนดทิศทางขององค์กร ได้แก่  การกําหนดวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ 

เป็นการคาดการณ์และประเมินสถานการณ์ วางแนวทางการดําเนินการและเป้ าหมายขององค์กร รวมทั้ง

การเตรียมการเพื่อรับกับสถานการณ์และปัญหาท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคต มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

ในสิ่งใหม่ ๆ และเป็นประโยชน์ต่อองค์กร  

  2)  ด้านแนวทางการบริหาร  ได้แก่  การสร้างวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมร่วม 

หมายถึงการกําหนดบรรทัดฐานสําหรับการดําเนินงานภายใ นองค์กร มีความสามารถในการ

วางแผน กําหนดแผนงานได้อย่างเหมาะสม เพื่อบรรลุเป้ าหมายได้ และมีการสร้างการบูรณาการ

ระหว่างองค์ประกอบภายในองค์กร  เป็นกลไกในการสร้างแนวทางเพื่อให้องค์กรสามารถปรับตัว

ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมภายนอก ทําให้องค์การมีเสถียรภาพและเติบโตได้  

   3)  ด้านการสร้างความสัมพันธ์  ผู้นําจะเน้นการสร้างแรงบันดาลใจ สนับสนุน 

ช่วยเหลือ และจูงใจผู้ตาม มีความสามารถในการทํางานเป็นทีม พร้อมท่ีจะทํางานร่วมกับผู้อ่ืนและ

ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้ร่วมงาน 

  4)  ด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล  ผู้นําจะเข้าใจผู้อ่ืนได้ง่ายและรวดเร็ว มีความเช่ียวชาญ 

ในการบริหารความขัดแย้ง  และมีความสามารถในการส่ือสาร การสร้างความเข้าใจกับผู้ตามได้

อย่างชัดเจน มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา และการตัดสินใจ 

ท่ีมีเหตุผล  มีความรอบรู้ และพัฒนาความรู้ในงานท่ีรับผิดชอบ 

 ทฤษฎีภาวะผู้นํา 3 มิติ (Three-Dimensional Theory of Leadership)  (Reddin อ้างถึงใน 

วิเชียร วิทยอุดม, 2550: 90-94)ได้กําหนดพฤติกรรมของผู้นําเป็น 3 มิติ ได้แก่ มิติท่ีมุ่งสนใจเกี่ยวกับ

บุคคล มิติท่ีมุ่งสนใจท่ีเน้นเร่ืองงาน และ มิติในด้านความมีประสิทธิผล  โดยแสดงให้เห็นว่า การ

บริหารงานของผู้นํานั้นไม่ควรจะเน้นเฉพาะความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลและเน้นในเร่ืองของ

การจัดการงานให้บรรลุเป้ าหมายเท่านั้นแต่ควรจะสนใจในผลกระทบท่ีเกิดจากการบริหารงานท่ี

เหมาะสมซ่ึงเป็นเร่ืองของความมีประสิทธิผลของงานไปพร้อมกันด้วย  โดยรูปแบบการบริหารงาน

ให้มีประสิทธิผลของงานนั้นขึ้นอยู่กับสภาวะแวดล้อมท่ีเหมาะสมและสถานการณ์นั้น ๆ ด้วย 

ดังนั้น การเลือกใช้วิธีการบริหารงานอย่างใดอย่างหน่ึงให้งานมีประสิทธิผลจึงนําสถานการณ์เข้ามา

เป็นองค์ประกอบในการพิจารณาด้วย 
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 จากทฤษฎีท่ีกล่าวมา อาจสรุปได้ว่า  ผู้บริหารองค์กรจัดเป็นผู้ นําท่ีมีอํานาจหน้าท่ีและ

บทบาทท่ีถูกกําหนดโดยตําแหน่งและความรับผิดชอบจากองค์กร โดยผู้บริหารต้องมีลักษณะและ

พฤติกรรมท่ีมีลักษณะเฉพาะ ได้แก่ ความสามารถในการจัดการงานภายในองค์กรให้บรรลุเป้ าหมาย

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการใช้เทคนิคและกลยุทธ์ต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและ

สถานการณ์นั้น ๆ เพื่อโน้มน้าวให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานอย่างเต็มกําลังความสามารถด้วย

ความเต็มใจในการมุ่งไปสู่เป้ าหมายท่ีวางไว้  

  

2.8  การมีส่วนร่วม 

 

 จําลอง โพธิ์บุญ (2552: 175) กล่าวถึง การมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมว่า  ประชาชนในสังคมต้องเข้ามาร่วมกันในการควบคุมการใช้และอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

ของชุมชนด้วยการร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาความรู้ความสามารถของตน และการเข้าไปมีส่วน

ร่วมตั้งแต่การกําหนดประเด็นปัญหา หาสาเหตุของปัญหารวมทั้งการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วย 

 Cohen and Uphoff (1981 อ้างถึงใน9พิชาย 9รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, 2552: 276-277) ได้ให้ความหมาย

ของการมีส่วนร่วมของชุมชนว่า สมาชิกของชุมชนต้องเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องใน 4 มิติ  ได้แก่  

  1)  การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Participation in Decision) หมายถึง การเข้าไปมี

ส่วนร่วมในการคิดและกําหนดทางเลือกรวมถึงการตัดสินใจ  

  2)  การมีส่วนร่วมในการลงมือปฏิบัติ (Participation in Implementation) คือ การมี 

ส่วนร่วมในการเสียสละทรัพยากรต่าง ๆ เช่น เงิน แรงงาน เป็นต้น รวมถึงการมีส่วนร่วมในการบริหาร

และประสานงาน ตามท่ีได้ตัดสินใจ เพื่อให้เกิดการพัฒนา  การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติถือเป็นสิ่ง

สําคัญท่ีทําให้การดําเนินงานนั้น ๆ สําเร็จตามเป้ าหมาย  

  3)  การมีส่วนร่วมในการแบ่งปันผลประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นจากการดําเนินงานของชุมชน 

(Participation in Benefits) ได้แก่ การมีส่วนร่วมรับประโยชน์และผลสืบเน่ืองจากการดําเนินงาน ซ่ึ ง

อาจมีทั้งด้านบวกและด้านลบ โดยผลประโยชน์ท่ีได้รับนั้น มีทั้งด้านวัตถุ ด้านสังคม และด้านบุคคล 

  4)  การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Participation in Evaluation) ได้แก่ การมีส่วนร่วม 

ในการประเมินผลการดําเนินงานอย่างเป็นทางการ เช่น การเข้าร่วมเป็นคณะทํางาน หรือร่วม

ประชุมประเมินผลการดําเนินงาน และไม่เป็นทางการ  เช่น การพบปะแลกเปล่ียนความคิดเห็น

เกี่ยวกับการดําเนินงานโครงการ 
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 กรมการจัดหางาน กองแผนงานและสารสนเทศ (2550: 8)  กล่าวถึง กระบวนการมีส่วน

ร่วมของประ ชาชน ว่า  เป็นกระบวนการส่ือสารสองทาง ท่ีเกี่ยวข้องการร่วมตัดสินใจ  ร่วม

ดําเนินการ และร่วมรับประโยชน์ โดยต้องมีการให้ข้อมูลต่อสาธารณชนและให้สาธารณชนแสดง

ความคิดเห็น การมีส่วนร่วมของประชาชน จึงมี วัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายและกลุ่ม เป้ าหมายท่ี

ชัดเจน เพื่อให้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนดําเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ กระบวนการ

หรือขั้นตอนการมีส่วนร่วมของประชาชนจะเริ่มจากกระบวนการตัดสินใจเพื่อกําหนดวัตถุประสงค์

ในการมีส่วนร่วม จากนั้นจะนําไปสู่การกําหนดวิธีการแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร โดยต้องคํานึงถึง

กลุ่มเป้ าหมายหรือกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย จะเห็นได้ว่ากระบวนการตัดสินใจ วัตถุประสงค์ การ

แลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร กลุ่มเป้ าหมาย สถานการณ์เฉพาะ และเทคนิคในการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนจะต้องมีความสัมพันธ์ซ่ึงกันและกัน ประชาชนจะเข้ามามีส่วนร่วมเม่ือเห็นว่าตนได้รับ

ผลกระทบจากการตัดสินใจ จํานวนและ สัดส่วนของประชาชนจะแตกต่างกันไปในแต่ละ

กระบวนการตัดสินใจ ไม่มีกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนชนิดใดชนิดหน่ึงท่ีเหมาะสม

และใช้ได้ผลดีกับทุกสถานการณ์ 

 โสภารัตน์ จารุสมบัติ (2551: 182-183, 198) กล่าวถึง ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ 

ของภาครัฐท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบตามกฎหมายแต่ละฉบับท่ีเกี่ยวข้องกับการดําเนินการจัดการปัญหา

สิ่งแวดล้อมมักจะมีหน่วยงานจํานวนมากท่ีต้องดูแลรับผิดชอบภายใต้กฎหมายดังกล่าว การบริหาร

จัดการหรือกําหนดนโยบายของแต่ละหน่วยงานจึงมีความแตกต่างกันไปตามขอบเขตการ

รับผิดชอบ นอกจากนั้นการประสานงานของแต่ละหน่วยงานทําได้ยาก เน่ืองจากสายงานการบังคับ

บัญชาของแต่ละหน่วยงานไม่เกี่ยวข้องกัน  ลําดับการบังคับบัญชาอยู่ในระดับเดียวกัน  ทําให้เกิด

ปัญหาในการดําเนินงาน  ผลการดําเนินงานขาดประสิทธิภาพเท่าท่ีควรจึงจําเป็นต้องหามาตรการ

เพื่อประสานความร่วมมือของแต่ละหน่วยงานให้เป็นไป ในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งกําหนด

หลักเกณฑ์ในการประสานงานร่วมกัน หากเกิดปัญหาควรแก้ไขปัญหาแบบองค์รวม มีการ

ประสานงานจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ  เอกชน  ประชาชน และสถานศึกษา ในความร่วมมือท่ีจะ

ช่วยกันแก้ไขปัญหา นอกจากนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีหน้าท่ีในการปฏิบัติในพื้นท่ีโดยตรง

สามารถเป็นแกนนําในการจัดสร้างเครือข่ายจากภาคส่วนต่าง ๆ ในการสร้างความร่วมมือให้เกิดขึ้น  

 เทศบาลเมืองพัทยา (2550)  กล่าวถึง ความร่วมมือในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของหน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้องในกระทรวงต่าง ๆ ว่า ควรให้การสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีมีส่วนช่วยให้

การจัดการมูลฝอยติดเชื้อขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ  เช่น 

กระทรวงสาธารณสุข ควรมีการทบทวนนโยบายให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ในการดําเนินงานของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย ควรสนับสนุนให้มีการประสานงานระหว่าง
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หน่วยงานท้องถิ่นต่าง ๆ ในภูมิภาคเดียวกัน กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  ควร

ประสานงานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้องรวมทั้งให้การ

สนับสนุนด้านเทคนิควิชาการและการบริหารจัดการตลอดจนการติดตาม ตรวจสอบระบบเก็บ

รวบรวมและขนส่งให้มีประสิทธิภาพอย่างครบวงจร เป็นต้น 

 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (2549: 2-3) กล่าวถึง ภาคราชการท่ีมีการปรับกระบวนการ 

ทํางานมาเป็นการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม เพื่อให้การทํางานของภาคราชการสามารถ

ตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมเป็นการเปิดโอกาส

ให้ประชาชนและเครือข่ายภ าคประชาสังคมทุกภาคส่วนผู้มีส่วนได้เสีย ได้เข้ามานําเสนอความ

ต้องการและปัญหาท่ีแท้จริงให้แก่ภาครัฐได้รับทราบ โดยให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมคิด ร่วม

ตัดสินใจในประเด็นสาธารณะท่ีภาครัฐดําเนินการ เพื่อลดปัญหาความขัดแย้งและต่อต้าน เกิดการ

แบ่งสรรทรัพยากรอย่างยุติธรรม เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 

 จากความหมายท่ีกล่าวมา อาจกล่าวได้ว่า  การมีส่วนร่วม หมายถึง  ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาค

ส่วนในสังคม ควรเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการทํางานท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีมีผลกระทบต่อชุ มชน โดยการเข้ามามีส่วนร่วมนั้นควรเริ่ม

ตั้งแต่การร่วมคิด  กําหนดทางเลือก  การตัดสินใจ  ร่วมลงมือปฏิบัติ ตลอดจนการประเมินผลการ

ดําเนินการดังกล่าว  และหาทางแก้ไขและปรับปรุงหากพบว่ามีข้อบกพร่อง รวมถึงการสร้าง

ความสัมพันธ์อันดีระหว่างทุกภาคส่วน และแม้แต่ ภายในภาคส่วนเดียวกันก็ควรร่วมมือและ

ประสาน งานร่วมกันเพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างราบร่ืนและคล่องตัว  เพื่อให้ทุกภาคส่วน

ได้รับผลประโยชน์ร่วมกันจากการดําเนินการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง

ยุติธรรม 

 

2.9  กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดการมูลฝอยติดเช้ือขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

  

 2.9.1  พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  

 กฎหมายฉบับนี้ได้บัญญัติเร่ือง การกําจัดขยะมูลฝอย โดยให้อํานาจแก่ราชการส่วนท้องถิ่น

ในการดําเนินงานเร่ืองขยะมูลฝอย การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในเขตราชการส่วนท้องถิ่นใดให้

เป็ นอํานาจหน้าท่ีของราชการส่วนท้องถิ่นนั้น  ห้ามมิให้ผู้ใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือ

กําจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย โดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยได้ รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิด
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ค่าบริการ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น นอกจากนี้ยังกําหนดให้มีท่ีรองรับสิ่ง

ปฏิกูลหรือมูลฝอยตามท่ีหรือทางสาธารณะ 

 

 2.9.2  พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550  

 มีการเพิ่มเติม คําจํากัดความของ “มูลฝอย” ให้ชัดเจนมากขึ้น โดยให้หมายรวมถึง มูลฝอย

ติดเชื้อด้วย  ราชการส่วนท้องถิ่นมีอํานาจออกข้อกําหนดของท้องถิ่น เพื่อประโยชน์ในการรั กษา

ความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บขน และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ได้แก่ ห้ามทิ้งมูล

ฝอยติดเชื้อในท่ีสาธารณะ  กําหนดวิธีการเก็บ ขน และกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ หรือให้เจ้าของหรือผู้

ครอบครองอาคารสถานท่ีใด ๆ ปฏิบัติให้ถูกต้องตามสุขลักษณะ กําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการ

ให้บริการเก็บ และขนส่ง ไม่เกินอัตราท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและ

เง่ือนไขในการเก็บ ขน และกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ เพื่อให้ผู้ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นใน

จัดเก็บได้ปฏิบัติ รวมทั้งกําหนดอัตราค่าบริการขั้นสูงท่ีผู้นั้นจะเ รียกเก็บได้ กําหนดการอ่ื นใดท่ี

จําเป็นเพื่อให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ และมีอํานาจจัดการกรณีเหตุรําคาญให้ผู้ก่อเหตุรําคาญเป็นผู้

เสียค่าใช้จ่าย เช่น การเททิ้งสิ่งท่ีทําให้มีกลิ่นเหม็นหรือสารพิษ หรือก่อให้เกิดความเส่ือมหรือ

อันตรายต่อสุขภาพ หรือการควบคุมสารพิษท่ีไม่ดีพอ เป็ นต้น ตลอดจนการดําเนินการกําจัดมูลฝอย

ติดเชื้อท่ีเกิดขึ้นในเขตราชการส่วนท้องถิ่นของตน  สามารถดําเนินการได้ 3 รูปแบบ คือ ราชการ

ส่วนท้องถิ่นดําเนินการเอง  หรือราชการส่วนท้องถิ่นอาจมอบอํานาจให้บุคคลอ่ืนดําเนินการแทน

ภายใต้การควบคุมของท้องถิ่น และราชการส่วนท้องถิ่นอนุญาตให้เอกชนดําเนินการโดยทําเป็ นธุรกิจ 

 

 2.9.3  กฎกระทรวงว่าด้วยการกําจัดมูลฝอยติดเช้ือ พ.ศ. 2545  

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6 วรรคหน่ึง (1) และวรรคสองแห่ง

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 อันเป็นพระราชบัญญัติท่ีมีบทบัญญัติบางประการ

เกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพขอ งบุคคล ซ่ึงมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 31 มาตรา 35 และ

มาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยข้อ 2 กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเป็นการทั่วไป 

โดยข้อกําหนดทุกหมวดตามกฎกระทรวงนี้ให้มีผลใช้บังคับในท้องท่ีของ ส่วนราชการ

กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และเทศบาลนครและเทศบาลเมืองทุกแห่ง  ในหมวดของการขนและ

กําจัดมูลฝอยติดเชื้อให้ยกเว้นไม่ใช้บังคับในท้องท่ีของส่วนราชการท้องถิ่นอ่ืนท่ีไม่ใช่ส่วนราชการ

ท่ีกล่าวมาแล้ว และในหมวดของการเก็บมูลฝอยติดเชื้อให้บังคับใช้กับสถานบริการสาธารณสุขและ

ห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายในเขตราชการส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง 
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หมวดทั่วไป 

 ผู้ท่ีมีหน้าท่ีในการดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อภายใต้การควบคุมดูแลของราชการส่วน

ท้องถิ่น และอนุญาตให้บุคคลดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน และกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ โดยในการ

เก็บขน และกําจัดมูลฝอยติดเชื้อต้องมีเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนด   

 ราชการส่วนท้องถิ่นสองแห่งหรือหลายแห่งท่ีอยู่ใกล้เคียงกันอาจดําเนินกิจการร่วมกันใน

การเก็บ ขน และหรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ โดยแต่งตั้งเจ้าหน้าท่ีของราชการส่วนท้องถิ่นแห่งใดแห่ง

หน่ึงอย่างน้อยหน่ึงคน ท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนด  เป็นเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบในการเก็บ ขน และ

หรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อร่วมกันก็ได้ 

หมวดการเก็บมูลฝอยติดเชื้อ 

 มูลฝอยติดเชื้อให้แยกภาชนะเฉพาะ สําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ โดยภาชนะสําหรับบรรจุ

แยกตามประเภทมูลฝอยติดเชื้อ ได้แก่ ประเภทวัสดุมีคมบรรจุลงในกล่องหรือถังและประเภทท่ี

ไม่ใช่วัสดุมีคมบรรจุลงในถุงต้องมีความแข็งแรง ทนทานต่อการทะลุหรือฉีกขาด และต้องกําจัดไป

พร้อมมูลฝอยติดเชื้อ การดําเนินการเก็บมูลฝอยติดเชื้อต้องเก็บโดยตรงจากแหล่งกําเนิดมูลฝอย และ

ต้องเก็บลงในภาชนะท่ีกําหนด  ไม่ปนกับมูลฝอยอ่ืน บรรจุมูลฝอยติดเชื้อไม่เกินสามในส่ีส่วนของ

ความจุภาชนะท่ีเป็นถังปิ ดฝาให้แน่น และ สองในสามส่วนของความจุภาชนะท่ีเป็นถุง แล้วมัดปาก

ถุงให้แน่น  การเก็บมูลฝอยติดเชื้อท่ีมีปริมาณมาก หากยังไม่เคล่ือนย้ายภาชนะบรรจุออกไปทันที 

ต้องจัดให้มีท่ีสําหรับรวมภาชนะบรรจุเพื่อรอการเคล่ือนย้ายไปเก็บในท่ีพักรวมมูลฝอยติดเชื้อ ห้าม

เกินหน่ึงว ัน จัดให้มีท่ีพักรวมมูลฝอยติดเชื้อเพื่อรอการขนไปกําจัด โดยท่ีพักรวมมูลฝอยติดเชื้อท่ี

เป็ นห้อง หรืออาคารเฉพาะแยกจากอาคารอ่ืน โดยมีลักษณะตามท่ีกําหนด และต้องทําความสะอาด

และฆ่าเชื้อโรคในท่ีพักรวมอย่างน้อยสัปดาห์ละหน่ึงครั้ง  การเคล่ือนย้ายภาชนะบรรจุมูลฝอยติด

เชื้อไปเก็บในท่ีพักรวมมูลฝอยติดเชื้อ เพื่อรอการขนไปกําจัด ต้องทําโดยไม่ให้ตกหล่นระหว่างทาง 

และห้ามโยนหรือลาก มีเวลาและเส้นทางแน่นอนโดยรถเข็นสําหรับเคล่ือนย้ายภาชนะบรรจุมูลฝอย

ติดเชื้อต้องมีลักษณะปิ ดทึบไม่รั่วซึม มีข้อความสีแดงแสดงให้เห็นว่าเป็นรถเข็นสําหรับมูลฝอยติดเชื้อ 

หมวดการขนมูลฝอยติดเชื้อ   

 จัดให้มียานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อซ่ึงเป็นภาชนะตัวถังปิ ดทึบ ไม่รั่วซึม สามารถควบคุม

อุณหภูมิไม่ให้เกิน 10 องศาเซลเซียส และมีข้อความสีแดงปิ ดไว้ท่ีภายนอกตัวถังด้านข้างทั้งสอง

ด้านว่า “ใช้เฉพาะขนมูลฝอยติดเชื้อ” และแสดงช่ือของราช การส่วนท้องถิ่นท่ีทําการขนมูลฝอยติด

เชื้อด้วยตัวหนังสือสีแดงไว้ท่ีภายนอกตัวถังด้านข้างทั้งสองด้านของยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ 

ต้องขนสม่ําเสมอตามวันและเวลาท่ีกําหนด ต้องมีผู้ควบคุมตามท่ีกําหนด  ผู้ขับข่ีและผู้ปฏิบัติงาน



30 

ประจํายานพาหนะต้องมีความรู้เกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อ การป้ องกัน ระงับการแพร่เชื้อ และต้องสวม

เคร่ืองป้ องกันอันตรายในขณะปฏิบัติงาน 

หมวดการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ  

 การกําจัดด้วยวิธีเผาในเตาเผาต้องให้ได้มาตรฐาน คือ ต้องมี 2 ห้องเผา ได้แก่ ห้องเผามูล

ฝอยติดเชื้อท่ีมีอุณหภูมิไม่ต่ํากว่า 760 องศาเซลเซียส ห้องเผาควัน ท่ีมีอุณหภูมิไม่ต่ํากว่า 1,000 องศา

เซลเซียส และควันท่ีระบายจากเตาเผาต้องได้มาตรฐานตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนด การ

กําจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยวิธีอ่ืนจะต้อง ให้ได้มาตรฐานทางชีวภาพ คือ ต้องทําลายเชื้อโรคได้หมด 

โดยสามารถ ตรวจสอบด้วยวิธีการตรวจวิเคราะห์สปอร์ของเชื้อ Bacillus Sterothermophillus และ 

Bacillus Subtilis   ต้องมีการตรวจสอบมาตรฐานการกําจัดเป็นประจํา  สถานท่ีกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ

ต้องมีผู้ควบคุมตามท่ีกําหนด ผู้ปฏิบัติงานกําจัดมูลฝอยติดเชื้อต้องมีความรู้เกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อ 

การป้ องกัน ระงับการแพร่เชื้อ และต้องสวมเคร่ืองป้ องกันอันตรายในขณะปฏิบัติงาน 

 

  2.9.4  พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็ นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535  

 ได้กําหนดเร่ืองการรักษาความสะอาดและการห้ามทิ้งขยะมูลฝอยไว้ ได้แก่  เจ้าของรถซ่ึง

ใช้บรรทุกสัตว์ กรวด หิน ดิน เลน ทราย สิ่งปฏิกูล มูลฝอยหรือสิ่งอ่ืนใด ต้องจัดให้รถนั้นอยู่ใน

สภาพท่ีป้ องกันมิให้มูลสัตว์หรือสิ่งดังกล่าวตกหล่น รั่วไหล ปลิว ฟุ้ ง กระจายลงบนถนนในระหว่าง

ท่ีใช้รถนั้น รวมทั้งต้องป้ องกันมิให้นํ้ามันจากรถรั่วไหลลงบนถนน ห้ามมิให้ผู้ใดทิ้งสิ่งปฏิกูล มูล

ฝอย หรือเท หรือกองกรวด หิน ดิน เลน ทราย หรือสิ่งอ่ืนใดในบริเวณท่ีได้ปลูกหญ้าหรือต้นไม้ ซ่ึง

ราชการส่วนท้องถิ่น ราชการส่วนอ่ืนหรือรัฐวิสาหกิจ เป็นเจ้าของ ห้ามมิให้ผู้ใด เท หรือทิ้งสิ่ง

ปฏิกูล มูลฝอย นํ้าโสโครกหรือสิ่งอ่ืนใดลงบนถนนหรือในทางนํ้า เว้นแต่เจ้าของหรือผู้ครอบครอง

เรือหรืออาคารประเภทเรือนแพ ซ่ึงจอดหรืออยู่ในท้องท่ีท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นยังไม่ได้จัดส้วม

สาธารณะ หรือภาชนะสําหรับทิ้งสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย   ห้ามมิให้ผู้ใดทิ้งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยลง

บนท่ีสาธารณะ นอกจากนี้ ยังได้กําหนดโทษโดยการเสียค่าปรับ ในกรณีท่ีมีการฝ่ าฝืนไม่ปฏิบัติตาม 

รวมทั้งยังกําหนดให้ประชาชนท่ีพบเห็นผู้กระทําความผิด สามารถแจ้งต่อเจ้าหน้าท่ีได้ 

 

 2.9.5  พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540   

 กฎหมายฉบับนี้กําหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีหน้าท่ีดําเนินการภายในเขต

องค์การบริหารส่วนจังหวัด เกี่ยวกับการคุ้มครอง ดูแลและบํา รุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการดูแลรักษาความสะอาดด้วย 
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  2.9.6  พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496    

 กําหนดให้เป็นหน้าท่ีของเทศบาล ในแต่ละประเภท ได้แก่  เทศบาลตําบล เทศบาลเมือง 

และเทศบาลนคร ในการรักษาความสะอาดของถนน ทางเดิน และท่ีสาธารณะ รวมทั้งการกําจัดมูล

ฝอยและสิ่งปฏิกูล  และการทําการนอกเขตเทศบาลและการทําการร่วมกับบุคคลอ่ืนในงานท่ี

เกี่ยวกับสาธารณูปโภค รวมถึงอํานาจในการออกเทศบัญญัติและกําหนดโทษปรับเพื่อใช้ในท้องถิ่น 

 

 2.9.7  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537     

 กําหนดให้อํานาจแก่สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) ในการพัฒนาตําบล

ตามแผนงานและงบประมาณ เช่น  ดําเนินการรักษาความสะอาดในท่ีสาธารณะ รวมทั้งการกําจัด

ขยะมูลฝอยภายในตําบล และมีการยกฐานะสภาตําบลซ่ึงมีรายได้ตามเกณฑ์เป็นองค์การบริหาร

ส่วนตําบล ขึ้นเป็นราชการส่วนท้องถิ่นได้ 

 

  2.9.8   พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542  

กําหนดการจัดระบบบริการสาธารณะตามอํานาจหน้าท่ีระหว่างรัฐและองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น และระหว่างองค์กรปกครองท้องถิ่นด้วยกันเอง   ให้รัฐ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดมี

อํานาจหน้าท่ีจัดทําบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง การ

สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาท้องถิ่น การประสานและให้ความร่วมมือใน

การปฏิบัติหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อาจมีรายได้จากรการจัดสรรสัดส่วนภาษีและอากร ค่าธรรมเนียม และเงินรายได้ต่าง ๆ รวมทั้งให้มี

รายรับได้ในกรณีต่าง ๆ เช่น รายได้จากการพาณิชย์และการทํากิจการ เงินอุดหนุนต่าง ๆ   เงิน

ช่วยเหลือ หรือเงินกู้จากต่างประเทศ เป็นต้น   การกระจายอํานาจการให้บริการสาธารณะท่ีรัฐ

ดําเนินการอยู่เดิมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และกําหนดขอบเขตความรับผิดชอบในการ

ให้บริการสาธารณะของรัฐและขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยพิจารณาตามความพร้อม 

รายได้ บุคลากร จํานวนประชาชน ค่าใช้จ่าย ตลอดจนคุณภาพการให้บริการท่ีประชาชนได้รับ 
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  2.9.9   ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 

2546 เร่ืองกําหนดอํานาจ และหน้าที่ ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วน

จังหวัด 

 เพื่อให้การดําเนินการตามอํานาจและหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในเขตจังหวัด 

เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยการดําเนินโครงการในการให้บริกา รสาธารณะท่ีองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นมีศักยภาพไม่พอต่อการดําเนินการ พร้อมทั้งสนับสนุนงบประมาณและเทคนิคให้กับ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และทําแผนพัฒนาท้องถิ่นของตน 

 

  2.9.10   ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม พ.ศ. 2546 กําหนดให้

เตาเผามูลฝอยติดเช้ือเป็ นแหล่ งกําเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียออกสู่

บรรยากาศ    

 ห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองเตาเผามูลฝอยติดเชื้อเก่า และมูลฝอยติดเชื้อใหม่  ปล่อย

ทิ้งอากาศเสียออกสู่บรรยากาศ เว้นแต่จะได้ทําการบําบัดอากาศเสียให้เป็นไปตามมาตรฐานควบคุม

การปล่อยทิ้งอากาศ เสียจากเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ กําหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสีย

จากเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ   อากาศเสียท่ีปล่อยทิ้งจากเตาเผามูลฝอยติดเชื้อต้องมีค่าไม่เกินมาตรฐาน

การควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียตามท่ีกําหนด  และต้องมีการตรวจวัดค่าอากาศเสียแต่ละชนิดท่ี

ปล่อยทิ้งจากปล่องเตาเผามูลฝอยติดเชื้อให้เป็นไปตามวิธีและมาตรฐานท่ีกําหนดไว้ 

 

2.9.11  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550     

 บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบและเข้าถึงข้อมู ลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของ

หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น เว้นแต่การเปิ ดเผยข้อมูลหรือ

ข่าวสารนั้นจะกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยของประชาชน หรือส่วนได้เสียอันพึง

ได้รับความคุ้มครองของบุคคลอ่ืน หรือเป็นข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ     บุคคล

ย่อมมีสิทธิได้รับข้อมูล คําชี้แจง และเหตุผลจากหน่วยราชการหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ

ราชการส่วนท้องถิ่น ก่อนการอนุญาตหรือการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมใดท่ีอาจมีผลกระทบต่อ

คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียสําคัญอ่ืนใดท่ีเกี่ยวกับตนหรือ

ชุมชนท้องถิ่น และมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของตนต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อนําไปประกอบการ

พิจารณาในเร่ืองดังกล่าว   สิทธิของบุคคลท่ีจะมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนในการอนุรักษ์บํารุงรักษา 

และการได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ และในการคุ้มครอง 

ส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ดํารงชีพอยู่ได้อย่างปกติและต่อเน่ืองในสิ่งแวดล้อมท่ี
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จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของตน ย่อมได้รับความ

คุ้มครอง ทั้งนี้ ตามความเหมาะสม การดําเนินโครงการหรือกิจกรรมท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ

ชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยาก รธรรมชาติ และสุขภาพ จะกระทํามิได้

เว้นแต่จะได้ศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนใน

ชุมชน และจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียก่อน รวมทั้ง

ได้ให้องค์การอิสระซ่ึงประกอบด้วยผู้แทนองค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพและผู้แทน

สถาบันอุดมศึกษาท่ีจัดการการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือด้านสุขภาพ ให้

ความเห็นประกอบก่อนมีการดําเนินการดังกล่าว  รัฐต้องดําเนินการตามแนวนโยบายด้านการมีส่วน

ร่วมของประชาชนโดยส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายและวางแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น และส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วม

ของประชาชนในการตัดสินใจทางการเมือง  การวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ  และสังคม รวมทั้ง

การจัดการบริการสาธารณะ ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบ

การใช้อํานาจรั ฐทุกระดับในรูปแบบองค์กรทางวิชาชีพ  หรือตามสาขาวิชาชีพท่ีหลากหลาย หรือ

รูปแบบอ่ืน ส่งเสริมให้ประชาชนมีความเข้มแข็งในทางการเมือง  และจัดให้มีกฎหมายจัดตั้ง

กองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองเพื่อช่วยเหลือการดําเนินกิจกรรมสาธารณะของชุมชน  รวมทั้ง

สนับสนุนการดําเนินการข องกลุ่มประชาชนท่ีรวมตัวกันในลักษณะเครือข่ายทุกรูปแบบท่ีจะ

สามารถแสดงความคิดเห็นและเสนอความต้องการของชุมชนในพื้นท่ี 

 

2.10  หลักการวิเคราะห์ SWOT Analysis 

 

 หลักการ SWOT Analysis  คือการประเมินและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร ซ่ึง

สามารถนําไปใช้ในการวางแผนองค์กร  ได้แก่ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก

องค์กร  ซ่ึงการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ประกอบด้วย การวิเคราะห์จุดแข็ง (Strengths) และ

จุดอ่อน (Weaknesses) ขององค์กร และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ได้แก่ การวิเคราะห์สิ่ง

ท่ีมีผลท่ีเอื้ออํานวยในด้านโอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Threats) (จําลอง โพธิ์บุญ, 2552: 

194-195) 

 SWOT เป็นคําย่อมาจาก Strengths จุดแข็ง หมายถึง ความสามารถและสถานการณ์ภายใน

องค์กรท่ีช่วยส่งเสริมให้การทํางานบรรลุเป้ าหมาย  Weakness คือ จุดอ่อน หมายถึง สถานการณ์

ภายในองค์กรท่ีมีผลเป็นลบต่อการทําง านให้บรรลุวัตถุปรงสงค์ขององค์กร Opportunity โอกาส 

หมายถึง ปัจจัยหรือสถานการณ์ภายนอกท่ีเอื้อประโยชน์ต่อการดําเนินงานขององค์กร และ Threats 
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อุปสรรค หมายถึง ปัจจัยหรือสถานการณ์ภายนอกท่ีขัดขวางการทํางานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ

องค์กร (Hutanuwatr, 1998 อ้างถึงใน นันทิยา หุตานุวัตร และณรงค์ หุตานุวัตร, 2551: 45-46) 

 การวิเคราะห์ SWOT  เป็นวิธีการหรือเคร่ืองมือในการวางแผนกลยุทธ์ท่ีสามารถนําไป

ประยุกต์ใช้ เพื่อให้ผู้บริหารได้เข้าใจถึงศักยภาพขององค์กร ในการวิเคราะห์ SWOT ต้องมีการ

กําหนดประเด็น ทําให้การวิเคราะห์และประเมินจุด แข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคได้อย่าง

ถูกต้อง  การกําหนดกรอบการวิเคราะห์ SWOT ขึ้นอยู่กับลักษณะขององค์กรนั้น ๆ (นันทิยา หุตานุ

วัตร และณรงค์ หุตานุวัตร, 2551: 46-48) 

 จากความหมายท่ีกล่าวมา  SWOT Analysis  เป็นเทคนิคท่ีนํามาใช้ในการวิเคราะห์และ

ประเมินศักยภาพขององค์กร เพื่อนําไปใช้กําหนดกลยุทธ์ในการวางแผนการดําเนินงานขององค์กร 

ด้วยการนําข้อได้เปรียบหรือจุดแข็งขององค์กรมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ในขณะเดียวกันก็นําข้อเสีย

เปรียบหรือจุดอ่อนขององค์กรมาใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ซ่ึงจุดอ่อนดังกล่าวอาจเปล่ียนเป็ น

ข้อได้เปรียบสําหรับองค์กรในสถานการณ์ท่ีแตกต่างกัน นอกจากนี้ยังมีสถานการณ์ภายนอกท่ีส่งผล

กระทบต่อองค์กรโดยไม่สามารถควบคุมได้  แต่สามารถนํามาใช้ประกอบการพิจารณาในการหา

จังหวะและโอกาสท่ีเหมาะสมเพื่อส่งเสริมให้การดําเนินงานขององค์กรบรรลุเป้ าหมายได้ หรืออาจ

นํามาใช้ในการปรับแก้สถานการณ์และป้ องกันความเส่ียงท่ีอาจส่งผลกระทบในด้านลบต่อองค์กรได้ 

 

2.11  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

 ว ัชราภรณ์ ผลพูล, อรรถกร เก่งพล และสมรัฐ เกิดสุวรรณ (2549: 49-56) ศึกษาถึงระบบ

การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อท่ีเหมาะสมสําหรับโรงพยาบาลตัวอย่าง เพื่อ หาวิธีท่ีเหมาะสมท่ีสุดสําหรับ

ช่วยในการ ตัดสินใจพิจารณาทางเลือกระบบกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ ท่ีเหมาะสมท่ีสุด ทั้งทางด้าน

ค่าใช้จ่ายและคุณภาพ  โดยศึกษาทางเลือก 2 แนวทาง ได้แก่ การติดตั้งระบบเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ

ต้นแบบ ซ่ึงมักมีปัญหาเกี่ยวกับผลกระทบจาก การใช้เทคโนโลยีเน่ืองจากประสิทธิภาพของ

เทคโนโลยีและตัวผู้ใช้ และการจ้างเหมาบริษัทเอกชน ดําเนินการ เก็บขนและกําจัด ซ่ึ งบริษัทมัก

ดําเนินการไม่ได้มาตรฐานตามข้อกําหนดของกระทรวงสาธารณสุขและมีอัตราค่าจ้างสูง โดยมี

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาเชิงปริมาณ คือ เสียค่าใช้จ่ายในการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อน้อยท่ีสุด และเชิง

คุณภาพ คือ ความพึงพอใจในการกําจัด หมายถึง การคํานึงถึง สิ่งแวดล้อมและคุณภาพของ

ประชาชนท่ีเกี่ยวข้อง ผลการศึกษาพบว่า โรงพยาบาลตัวอย่างท่ีศึกษา  เป็นโรงพยาบาลขนาด 80 

เตียง อัตราการเกิดมูลฝอย 100 กิโลกรัม/วัน มีพื้นท่ีในการจัดเก็บมูลฝอยได้ประมาณ 500 กิโลกรัม

ไม่มีระบบรักษาอุณหภูมิ เดิมกําจัดด้วยการฝังกลบและเผาด้วยเตาเผาของโรงพยาบาล  โรงพยาบาล
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ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองห่างจากกรุงเทพเป็นระยะทาง 500 กิโลเมตร อัตราค่าบริการเก็บขน 12.50 

บาท/กิโลกรัม มีระบบกําจัดมูลฝอยติดเชื้อต้นแบบ เพื่อดําเนินการกําจัดเอง ซ่ึงกําหนดสภาวะการ

ปฏิบัติงานท่ีเหม าะสม โดยควบคุมปัจจัยท่ีอิทธิพลต่อการเผาทําลาย ได้แก่ อุณหภูมิในการเผา

ทําลายของห้องเผาไหม้ท่ี 1 อยู่ในช่วง 620-650 องศาเซลเซียส อัตราการป้ อนมูลฝอยท่ีเหมาะสม คือ 

5.5-6 กิโลกรัม/เวลา 6 นาที  ในเชิงปริมาณ มีค่าใช้จ่ายต่อเดือนต่ํากว่าการจ้างเหมาบริษัทเอกชนเก็บ

ขนและกําจัด สําหรับเชิงคุณภาพ พบว่ามีความพึงพอใจในการดําเนินการกําจัดเองมากกว่าการจ้าง

บริษัทเอกชน  และจากการศึกษาผลกระทบอันเน่ืองมาจากความเปล่ียนแปลงข้อมูลพบว่า ปัจจัยท่ีมี

ผลต่อการเปล่ียนแปลงการตัดสินใจคือ ต้นทุนในการก่อสร้างและค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน 

ค่าใช้จ่ายนํ้ามันและการบํารุงรักษา หากปัจจัยดังกล่าวมีการเปล่ียนแปลงมากกว่า 15% ทําให้การ

ตัดสินใจเปล่ียนจากการกําจัดเองมาเป็นการจ้างบริษัทเอกชนได้  

 สุพจน์ บุญวรรโณ (2550: 72-76)  ได้ศึกษาเร่ืองความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในการเป็นหน่วยงานหลักของการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในจังหวัดจันทบุรี: ศึกษา

เฉพาะกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอําเภอเมืองจังหวัดจันทบุรี ประกอบด้วย องค์การ

บริหารส่วนจังหวัด เทศบาลเมือง เทศบาลตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  เพื่อศึกษาระดับ

ความรู้ความเข้าใจของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้อง ถิ่นเกี่ยวกับขอบเขตการปกครองและ

อํานาจหน้าท่ี นโยบาย และแนวทางปฏิบัติในการกําจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

และสิ่งปฏิกูล และศึกษาเกี่ยวกับวิธีการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวมถึงศักยภาพขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นกับเร่ืองงบประมาณ ท่ีดินท่ีอยู่ในควา มดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในการบริหารจัดการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ตลอดจนศึกษาถึงความพร้อมขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ ของการเป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากผู้บริหารและเจ้าหน้า ท่ีขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ คือ ความถ่ี ร้อยละ และค่าเฉล่ีย ผลการศึกษาพบว่า 

เห็นสมควรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นหน่วยงานหลักของท้องถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล เพราะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าท่ีกําจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกําจัดขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูลท่ีถูกต้องและนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการจัดการเร่ืองขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

อยู่ในเกณฑ์สูง และองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีพื้นท่ีสาธารณประโยชน์ในการดูแลเกิน 1,000 ไร่ 

สําหรับหน่วยงานใดท่ีจะจัดสร้างโรงงานกําจัดขยะมูลฝอยให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควร

ตั้งงบประมาณในการบริหารจัดการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลให้ด้วย จนกว่าองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นจะสามารถบริหารจัดการเองได้ 
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  จําลอง โพธิ์บุญ (2551: 59-147) ได้ศึกษาถึง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการจัดการ 

สิ่งแวดล้อมท่ีดี  เพื่อศึกษาวิเคราะห์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตัวอย่างท่ีมีการดําเนินการจัดการ

สิ่งแวดล้อมท่ีดีในด้านผลสําเร็จ และบทเรียนท่ีได้จากการดําเนินงาน และศึกษาปัจจัยท่ีนําไปสู่

ความสําเร็จดังกล่าว พบว่า  บทเรียนแห่งความสําเร็จขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ

จัดการสิ่งแวดล้อมท่ีดี  ประกอบด้วย 1) การมีวิสัยทัศน์ในด้านสิ่งแวดล้อมของผู้บริหาร ได้แก่ การ

มีเป้ าหมายท่ีชัดเจน การกําหนดกลยุทธ์และวิธีการท่ีจะบรรลุเป้ าหมาย รวมถึงการดําเนินงานท่ี

จริงจังและต่อเน่ือง 2) ความมุ่งมั่นทุ่มเทและเสียสละของผู้บริหารในการทํางานเพื่อประโยชน์

ส่วนรวมของประชาชนตลอดจนประเทศชาติ 3) การให้ความสําคัญกับการดูแลรักษาทรัพยากรและ

สิ่งแวดล้อม เทียบเท่ากับความสําคัญในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคม โดย

การจัดสรรงบประมาณให้กับการดํา เนินงานด้านสิ่งแวดล้อมรวมถึงการพัฒนาบุคลากรทางด้าน

สิ่งแวดล้อม 4) การจัดระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมท่ีดี โดยการจัดโครงสร้างการทํางานด้าน

สิ่งแวดล้อม มีผู้รับผิดชอบท่ีชัดเจน พัฒนาความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่บุคลากร เพิ่มประสิทธิภาพ

ในการทํางาน มีนโยบาย/แผน/โครงการท่ีชัดเจนและดําเนินงานตามแผน รวมถึงการจัดสรร

งบประมาณให้กับโครงการสิ่งแวดล้อมและตรวจสอบติดตามประเมินผล ตลอดจนปรับปรุงแก้ไข

ให้ดีขึ้นอย่างต่อเน่ืองเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ 5) การสร้างแรงจูงใจให้แก่บุคลากรและประชาชน 

โดยวิธีการต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความเต็มใจ กระตือรือร้น และมีส่วนร่วมในการดําเนินงานให้เป็น

ผลสําเร็จ 6) ความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการสร้าง

ความสัมพันธ์เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือในการดําเนินงานต่าง ๆ และลดปัญหาความขัดแย้งท่ีอาจ

เกิดขึ้นในการดําเนินงาน 7) การส่งเสริมการ มีส่วนร่วมของประชาชน โดยการเปิ ดโอกาสให้

ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ ดําเนินโครงการทางด้านสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การ

กําหนดโครงการ ตลอดจนการติดตาม ประเมิ นผลโครงการ ซ่ึงทําให้ประชาชนได้ตระหนักถึง

คุณค่าของสิ่งแวดล้อม 8) การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ทําให้ ชุมชนสามารถพ่ึงตัวเองและ

จัดการปัญหาต่าง ๆ ภายในชุมชนได้ ถือเป็นปัจจัยท่ีก่อให้เกิดพลังในการขับเคล่ือนให้การ

ดําเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นประสบความสําเร็จและยั่งยืน และ9) การได้รับความร่วมมือ

จากหน่วยงานภายนอก เช่น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ห น่วยงานจาก

ต่างประเทศ องค์กรพัฒนาเอกชน สถานศึกษา เป็นต้น ในการสนับสนุนงบประมาณ ความรู้ทางวิชาการ 

และเทคโนโลยีทางด้านสิ่งแวดล้อม ซ่ึงสิ่งเหล่านี้จะช่วยส่งเสริมให้เกิดความสําเร็จมากยิ่งขึ้น 

 ไพรวัลย์ โพธิใหญ่ (2552: 41-46) ได้ศึกษาการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาลใน 

สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดยศึกษา ตั้งแต่กระบวนการคัดแยก การ

รวบรวม การเคล่ือนย้าย และการกําจัด  เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสํารวจและแบบสังเกตการณ์ จาก
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โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งหมดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้แก่ โรงพยาบาล

ศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน เพื่อศึกษาสถานการณ์การจัดการมูลฝอยติดเชื้อของ

โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการศึกษาพบว่า  อัตราการ

เกิดมูลฝอยติดเชื้อเฉล่ียทั้งหมดเท่ากับ 0.7 กิโลกรัม/เตียง/วัน  โดยปัญหาท่ีพบ มีตั้งแต่การคัดแยกคือ

มีการทิ้งขยะมูลฝอยทั่วไปลงในถังรองรับมูลฝอยติดเชื้อ จากเจ้าหน้าท่ีและญาติผู้ป่ วย การรวบรวม

มูลฝอยมีการบรรจุมูลฝอยติดเชื้อในภาชนะเกิน 2/3 ของถุงร้อยละ 25 ใช้ปากถุงแดงผูกกันเองและ

ไม่มีการเขียนแหล่งท่ีทิ้งมูลฝอยติดเชื้อเฉล่ียร้อยละ 37.5 การเคล่ือนย้ายมูลฝอยติด เชื้อร่วมกับมูล

ฝอยทั่วไปโดยไม่ใช้รถเข็นรองรับ ผู้เคล่ือนย้ายมีอุปกรณ์ป้ องกันตัวเพียงถุงมือยาง ผ้าปิ ดจมูกและ

ผ้ากันเปื้อนเฉล่ียร้อยละ 75 และสถานท่ีพักมูลฝอยติดเชื้อไม่มีการใส่กุญแจล็อก  เฉล่ียร้อยละ 68.75 

เส้นทางการเคล่ือนย้ายไม่แน่นอนเฉล่ียร้อยละ 25 ไม่มีลานสําหรับล้างรถเข็นมูลฝอยติดเชื้อเฉล่ีย

ร้อยละ 62.75  และการกําจัดส่วนใหญ่ใช้บริการของบริษัทเอกชนโดยบริษัทเอกชนไม่มารับมูลฝอย

ติดเชื้อตามกําหนดเวลา   รูปแบบการจัดการมูลฝอยติดเชื้อท่ีเหมาะสมสําหรับโรงพยาบาลสังกัด

กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดพระนครศรีอยุธยาควรให้มีการจัดตั้งท่ีพักมูลฝอยติดเชื้อรวมโดยแบ่ง

ตามเขตพื้นท่ี และควรมีการจัดตั้งคณะกรรมการ ร่วมระดับจังหวัดในการดําเนินการจัดการมูลฝอย

ติดเชื้อ โดยมีตัวแทนโรงพยาบาล และหน่วยงานท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการดําเนินการจัดทํานโยบาย 

แผนงาน และติดตามงานการจัดการมูลฝอยติดเชื้อประจําปี  

 ภัชดาพร บุญสนิท (2552: 98-122)  ศึกษาเร่ืองมาตรการทางกฎหมายในการจัดการมูลฝอย

ติดเชื้อ โดยศึกษาปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากการดําเนินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อซ่ึงส่วนใหญ่มีแหล่งกําเนิด

จากสถานพยาบาลและห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย พบว่า  กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงในการ

จัดการมูลฝ อยติดเชื้อ ได้แก่ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กฎกระทรวงว่าด้วยการ

กําจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข และประกาศกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีกหลายฉบับ ซ่ึงกําหนดวิธีการทิ้ง เก็บ ขน และกําจัดมูลฝอย

ติดเชื้อ รวมถึงมาตรฐานการปล่อยอากาศเสียและนํ้าเสียท่ีมีผลมาจากการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ การ

กําหนดอํานาจ หน้าท่ีของหน่วยงานและบุคคลท่ีมีหน้าท่ีในการดําเนินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 

และกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการให้บริการเก็บ ขน และกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ แต่การจัดการมูล

ฝอยติดเชื้อยังประสบกับปัญหา  เน่ืองจากบทบัญญัติของกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการมูลฝอย

ติดเชื้อยังไม่ครอบคลุม บทลงโทษท่ีไม่รุนแรง ทําให้เกิดปัญหาในการบังคับใช้กฎหมายและการ

บริหารจัดการในทุกขั้นตอน ตั้งแต่ปัญหาปริมาณมูลฝอยติดเชื้อท่ีเพิ่มขึ้นเน่ืองจากมีขยะทั่วไป

ปะปนรวมอยู่ ปัญหาในการคัดแยก การบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ การเก็บรวบรวม การดําเนินการขนส่ง

และยานพาหนะท่ีใช้ในการขนส่ง วิธีการและสถานท่ีในการกําจัด รวมถึงการกําหนดอัตรา
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ค่าธรรมเนียมในการเก็บ ขน และกําจัด ตลอดจนการขาดแคลนงบประมาณ ปัญหาความรู้ความ

เข้าใจของบุคลากร และขาดการประสาน งานขององค์กรต่าง  ๆ ซ่ึงก่อให้เกิดการไม่จัดการมูลฝอย

ติดเชื้อด้วยวิธีการเฉพาะ จึงควรมีการบัญญัติกฎหมายให้ครอบคลุมทุกขั้นตอน และควบคุมกํากับ

ดูแลหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทั้งหมด รวมทั้งให้มีการปรับปรุงการบริหารจัดการ บังคับใช้กฎหมาย

อย่างจริงจัง สนับสนุนให้มีการจัดตั้งระบบกําจัดมูลฝอ ยติดเชื้อรวม งบประมาณในการดําเนินการ

และการพัฒนาเทคโนโลยีการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ 

 สุกัญญา แสงตันชัย (2553: 55-608) ได้ทําการศึกษาเร่ืองความพร้อมของเทศบาลต่อการบังคับ 

ใช้กฎกระทรวงว่าด้วยการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 กรณีศึกษาเทศบาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เพื่อประเมินความพร้อมของเทศบาลต่อการบังคับใช้กฎกระทรวงว่าด้วยการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ

ด้านบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และวิธีการจัดการ อธิบายคุณลักษณะและหาความสัมพันธ์ระหว่าง

คุณลักษณะของเทศบาลกับประเมินการรับรู้บทบาทตามอํานาจหน้าท่ีของเทศบาล รวมทั้งปัญหา

และอุปสรรคในการดําเนินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ 

โดยใช้แบบสอบถามส่งทางไปรษณีย์แก่เทศบาลทุกแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิเคราะห์

ข้อมูลโดยใช้สถิติร้อยละ ผลการศึกษาพบว่า  เทศบาลส่วนใหญ่เป็นเทศบาลตําบล  ไม่มีความพร้อม

ในด้านทรัพยากรการบริหาร ด้านบุคลากรพบว่า เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ

ไม่มีคุณสมบัติตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงฯ ว ัสดุอุปกรณ์ตามท่ีกฎกระทรวงฯ กําหนดมีไม่

เพียงพอ  วิธีการกําจัดส่วนใหญ่ใช้วิธีฝังกลบและเทกองบนพื้น ไม่มีการคัดแยกขยะมูลฝอยติดเชื้อ 

มีเพียงท่ีเทศบาลนครเท่านั้นท่ีมียานพาหนะในการเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อตามกฎกระทรวงฯ และ

กําจัดโดยใช้วิธีเผาในเตาเผา การรับรู้บทบาทของเทศบาลส่วนใหญ่มีการับรู้ในระดับปานกลาง ควร

ส่งเสริมให้บุคลากรด้านสาธารณสุขมีโอกาสศึกษาต่อ หรือรับโอนบุคลากรด้านสาธารณสุขแก่

เทศบาล เพื่อให้ได้บุคลากรตามท่ีกร ะทรวงกําหนด กระทรวงสาธารณสุขควรเร่งจัดทําหลักสูตร

ป้ องกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายท่ีอาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ ด้านการจัดการเทศบาลอาจ

ใช้วิธีจัดการร่วมกับเทศบาลใกล้เคียง หรือมอบให้ ส่วนราชการอ่ืน หรือเอกชน ดําเนินการแทน 

เทศบาลท่ีมีความพร้อมควรจัดให้มีระบบกําจัดมูลฝอยติดเชื้อเอง 

 อํานาจ ยอดนิล (2553: 178-199)  ศึกษาเร่ืองการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในประเทศไทย เพื่อ

ศึกษาปัจจัยสําคัญท่ีมีผลต่อการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในประเทศไทยของหน่วยงานภาครัฐ 

ภาคเอกชน และองค์การไม่แสวงหากําไรในประเทศไทย  เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการวิ จัย

ภาคสนาม การวิเคราะห์เอกสาร การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก การสนทนากลุ่มกับผู้ให้ข้อมูลสําคัญ 

รวมถึงการสัมภาษณ์แบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม แล้วนํามาวิเคราะห์เนื้อหา ตีความนัยทาง

บริบทหรือสภาพแวดล้อมตามวัตถุประสงค์ ผลการศึกษาพบว่า  ปัจจัยท่ีเป็นปัญหาหรืออุปสรรค 
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ได้แก่ ขาดการบังคับใช้นโยบายในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อและขาดการติดตามประเมินผล ขาด

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบท่ีแท้จริงและไม่มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง  ผู้ก่อให้เกิดมูลฝอยติด

เชื้อขาดความตระหนักและจิตสํานึกในการคัดแยกตั้งแต่ต้นทาง  และสมรรถนะขององค์การไม่

เพียงพอ โดยเฉพาะบุคลากร เงินทุน และเคร่ืองมือในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ส่วนปัจจัยท่ีมีผลต่อ

ความสําเร็จ ได้แก่ การบังคับใช้นโยบายอย่างจริงจัง โดยการสั่งการและควบคุมการกําหนด

มาตรฐาน การให้รางวัลและการสร้างแรงจูงใจ การสร้างความตระหนักและจิตสํานึกโดยการให้

ความรู้เพื่อใ ห้เกิดความเข้าใจถึงปัญหาและผลกระทบของมูลฝอยติดเชื้อต่อสิ่งแวดล้อม และ

สมรรถนะขององค์การท่ีเพียงพอ ได้แก่ ปัจจัยสนับสนุน 7M’s คือ บุคลากร เคร่ืองจักร เงินทุน 

การตลาด การจัดการ จริยธรรม และขวัญกําลังใจ  ดังนั้นแนวทางการจัดการมูลฝอยติดเชื้อใน

ประเทศไทย จึงควรเลือกรูปแบบท่ีนําไปใช้ให้เหมาะสมกับพื้นท่ี ข้อจํากัด เง่ือนไขและสถานการณ์

ท่ีแตกต่าง คือ (1) กําจัดมูลฝอยติดเชื้อ ณ แหล่งกําเนิด เพื่อมิให้เกิดปัญหาในการขนส่งและลดความ

ขัดแย้งกับชุมชนถือว่าผู้ก่อควรกําจัดเอง  2) ใช้วัดในการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ เพราะว ัดเป็ นท่ียอมรับ

ทางสังคมของชุมชน 3) กําจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยชุมชน โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม และรัฐสนับสนุน

ค่าใช้จ่าย โดยให้ทุกคนในชุมชนได้รับผลประโยชน์จากธุรกิจรับกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ 4) ภาครัฐควร

ดําเนินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อเชิงธุรกิจ โดยต้องมองว่าทําตามหน้าท่ีและเป็นรายได้ขององค์กร

ด้วย และ5) แนวทางการจัดการภาครัฐร่วมกับเอกชน 

 ธีรนิตย์ แก้วพาดี (2555: 75-87)  ได้ศึกษาเร่ืองความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการจัดการ

กับปัญหาภัย แล้งในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลส่องดาว อําเภอส่องดาว จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อ

ศึกษาความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและปัจจัย ท่ีเป็นอุปสรรคต่อความสําเร็จในการพัฒนาความ

ร่วมมือระหว่างหน่วยงาน รวมถึงแนวทางในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ในการ

จัดการกับภัยแล้งในเขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลส่องดาว โดยใช้แบบสัมภาษณ์กับประชากร

และกลุ่มตัวอย่าง และศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากเอกสารต่าง ๆ ผ ลการศึกษาพบว่า   ความร่วมมือ

ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆในการจัดการกับปัญหาภัยแล้งมีน้อย  การ ดําเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ 

ท่ีเกี่ยวข้อง ส่วนใหญ่ทําไปตามอํานาจหน้าท่ีของแต่ละหน่วยงาน ไม่มีการประสานงานร่วมกัน ทํา

ให้เป็นอุปสรรคต่อความสําเร็จในการพัฒนา โดยปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรคต่อความสําเร็จในการพัฒนา

ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ได้แก่ การขาดองค์กรความร่วมมือเพื่อประสานงาน การขาดการมี

เครือข่ายและวางแผนร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข้อง การขาดการจัดการเชิงกลยุทธ์ และ

การขาดการกําหนดนโยบายสาธารณะท่ีเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง สําหรับแนวทางในการ

พัฒนาความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ได้แก่ หัวหน้าหน่วยงานแต่ละหน่วยงานต้องมีการจริงใจใน

การแก้ไขปัญหาและต้องเป็นผู้ประสานงานท่ีดี ควรจัดให้มีหน่วยงานหรือคณะทํางานร่วมกันใน
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การรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ว มีเครือข่ายมีการสร้างสัมพันธ์ภาพท่ีดีต่อ กันระหว่าง

หน่วยงาน ผู้บริหารแต่ละหน่วยงานควรมีการกําหนดนโยบายและวิสัยทัศน์ในการแก้ไขปัญหาภัย

แล้งให้ชัดเจนพร้อมกับจัดทําแผนปฏิบัติ และตั้งงบประมาณรองรับแผนงานหรือโครงการและ

กิจกรรมนั้น ๆ 

 มะยุรี สุดตา (2555: 37-81)  ศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีมีผลต่อความสําเร็จในการบริหารจัดการท่ีดี

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีศึกษา: องค์การบริหารส่วนตําบลป่ ามะคาบ อําเภอเมือง 

จังหวัดพิจิตร  โดยใช้ทฤษฎีปัจจัยทางการบริหารตามแบบจําลอง 7’s (McKinsey 7-S Framework) 

ศึกษาข้อมูลทุติยภูมิและปฐมภูมิ โดยใช้การสัมภาษณ์ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนต่าง ๆ  และ

แบบสอบถามเจ้าหน้าท่ีเพื่อประเมินระดับปัจจัยท่ีมีผลต่อความสําเร็จ ความพึงพอใจของเจ้าหน้าท่ี 

และแบบสอบถามประชาชนผู้ใช้บริการขององค์การบริหารส่วนตําบลป่ ามะคาบเพื่อประเมินความ

พึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การฯ ประกอบกับการสังเกตการณ์แบบไม่มีโครงสร้างเพื่อศึกษา

บรรยากาศ สภาพแวดล้อมและรูปแบบการดําเนินงานขององค์การฯ ผลการศึกษาพบว่า องค์การ

บริหารส่วนตําบลป่ ามะคาบ มีการบริหารจัดการตามแนวทางการบริหารจัดการท่ีดี คือ โปร่งใส 

เปิ ดโอกาสให้เจ้าหน้าท่ีและประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ  และปัจจัยทางด้านการ

บริหารตามแบบจําลอง 7’s (McKinsey 7-S Framework) คือ ปัจจัยด้านกลยุทธ์ ด้านโครงสร้าง ด้าน

ค่านิยมร่วม ด้านระบบการบริหาร ด้านบุคลากร ด้านผู้นํา และด้านทักษะ ล้วนมีผลต่อความสําเร็จ

ในการบริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลป่ ามะคาบ แต่ปัจจัยท่ีมีผลต่อความสําเร็จขององค์กร

มากท่ีสุดจากการการสัมภาษณ์ผู้บริหารและแบบสอบถามเจ้าหน้าท่ี ได้แก่ ปัจจัยด้านผู้นํา 

 Jang, Lee, Yoon and Kim (2006: 107-115)  ศึกษาเร่ืองการจัดการมูลฝอยติดเชื้อใน

ประเทศเกาหลี  โดยมีวัตถุประสงค์ในการเสนอวิธีการจัดการขยะติดเชื้อท่ีดําเนินการอยู่ในประเทศ

เกาหลี พบว่า มูลฝอยติดเชื้อในประเทศเกาหลีเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และมีการพบมูลฝอยติดเชื้อถูก

ทิ้งปะปนมากับขยะชุมชนและนําไปฝังกลบในหลุมฝังกลบขยะทั่วไป  ซ่ึงอาจก่อให้เกิดความเส่ียง

ต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและสิ่งแวดล้อม กฎหมาย ข้อบังคับท่ีเกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อใน

ประเทศเกาหลีอยู่ในความควบคุมดูแลของ กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการจนกระทั่งปี  1999  

จากปัญหาการจัดการขยะติดเชื้อ ท่ีเป็นปัญหาอย่างมาก จึงมีการออกกฎข้อบังคับในการควบคุมมูล

ฝอยติดเชื้อตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง  กระทรวงสิ่งแวดล้อมของเกาหลีได้กําหนดมูลฝอยติดเชื้อ

ตามประเภทและอันตรายของมูลฝอยติดเชื้อ รวมถึงอุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ีเกี่ยวข้อง โดย

ประกาศเป็ นกฎหมายมีการกําหนดนิยามของมูลฝอยติดเชื้อ รวมถึงคําจํากัดความของการคัดแยก 

บรรจุภัณฑ์ การเก็บรวบรวม การขนส่งและการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ จากการศึกษาโดยการรวบรวม

ข้อมูลจากเอกสารรายงาน แบบสํารวจ การสัมภาษณ์ผู้บริหาร และ การสังเกตการณ์ในโรงพยาบาล 
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พบว่า อัตราการเกิดมูลฝอยติดเชื้อจากสถานพยาบาล มาจากวิธีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อและ

คุณลักษณะของมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยติดเชื้อแบ่งเป็ น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทเนื้อเยื่อจากมนุษย์

และสัตว์ และประเภทอ่ืน ๆ  โดยปริมาณมูล ฝอยติดเชื้อขึ้นอยู่กับองค์ประกอบต่าง ๆ เช่น ขนาด

และชนิดของสถานพยาบาล แผนการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ตั้งแต่คัดแยกมูลฝอย การเก็บรวบรวม 

ขนส่งและกําจัด  รวมทั้งกิจกรรมทางการแพทย์ นอกจากนี้การเพิ่มขึ้นของมูลฝอยติดเชื้อยังมาจาก

ความเข้มงวดของกฎหมายท่ีกําหนดเกี่ยวกับมู ลฝอยประเภทวัสดุท่ีใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง ในด้านการ

จัดการมูลฝอย เริ่มจากการคัดแยกจากจุดกําเนิดในสถานพยาบาล ประเภทเนื้อเยื่อของมนุษย์และ

สัตว์บรรจุในกล่องพลาสติกหรือโลหะสีแดง ประเภทอ่ืน ๆ บรรจุในกล่องสีเหลือง  แล้วนําไปรวม

ไว้ในภาชนะสีส้มโดยมีสัญลักษณ์ท่ีเป็นสากล  แล้วนําไปเก็บในพื้นท่ีจัดเก็บก่อนการขนส่งไป

กําจัดภายนอก ในการขนส่งไปภายนอกมีการจัดทําเอกสารแสดงรายการและเส้นทางของมูลฝอย

ติดเชื้อ ตั้งแต่จุดกําเนิด การขนส่ง และสถานท่ีกําจัด โดยเอกสารดังกล่าวจะเก็บไว้ท่ีแหล่งกําเนิด  

และส่งให้แก่ผู้ขนส่งและสถานท่ีกําจัด เม่ือสถานท่ีกําจัดได้รับจะส่งสําเนากลับมาท่ีแหล่งกําเนิด 

สําเนาอีกฉบับส่งไปให้แก่หน่วยงานสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น นอกจากนี้ยังมีการนําระบบออนไลน์

เข้ามาใช้ในการจัดการทําให้สามารถค้นหาข้อมูลและเส้นทางการเคล่ือนย้ายมูลฝอยติดเชื้อได้อย่าง

รวดเร็ว สําหรับวิธีการกําจัด ส่วนใหญ่ส่งไปกําจัดภายนอกสถานพยาบาล ใช้เทคโนโลยีเตาเผาและ

การฆ่าเชื้อด้วยแรงดันไอนํ้าในการกําจัด สําหรับการกําจัดโดยใช้เตาเผาชนิดใช้อากาศน้อย 

กระทรวงสิ่งแวดล้อมของเกาหลีกําหนดให้อุณหภูมิในห้องเผาท่ี 2 สูงกว่า 850 องศาเซลเซียส และ

มีการกําหนดมาตรฐานมลพิษท่ีปล่อยออกมาจากเตาเผา  สําหรับเทคโนโลยีในการฆ่าเชื้อใช้แรงดัน

ไอนํ้านั้น กระทรวงสิ่งแวดล้อมกําหนดให้มีการฆ่าเชื้อโดยใช้เวลาในกระบวนการมากกว่า 30 นาที

โดยใช้อุณหภูมิสูงกว่า 121 องศาเซลเซียส แต่สําหรับการฆ่าเชื้อโดยใช้แรงดันไอนํ้านั้นได้รับการ

ต่อต้านจากประชาชน ทําให้มีการออกกฎหมายใหม่ให้ยกเลิกการใช้วิธีฆ่าเชื้อโดยใช้แรงดันไอนํ้า 

 Silva, Hoppe, Ravanello and Mello (2005: 600-605) ศึกษาเร่ืองการจัดการ ขยะติดเชื้อใน

ภาคใต้ของบราซิล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินสถานการณ์การจัดการขยะติดเชื้อในเมืองต่าง ๆ 

ท่ีตั้งอยู่ในลุ่มแม่นํ้า Vacacai ทางภาคใต้ของบราซิล เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสํารวจและแบบ

สัมภาษณ์ผู้บริหารและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการขยะ และรวบรวมข้อมูลจากบริษัทเอกชนท่ี

ให้บริการเก็บรวบรวมและกําจัด ขยะติดเชื้อจากสถานพยาบาล  พบว่า  ตามกฎหมายของประเทศ

บราซิล หน่วยงานภาครัฐของท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบในการเก็บรวบรวมและกําจัด ขยะติดเชื้อ

ภายในประเทศ และต้องดําเนินการให้เสร็จสิ้นในเขตเทศบาล  สําหรับเมืองท่ีตั้งอยู่ในลุ่มแม่นํ้า 

Vacacai การจัดการขยะติดเชื้อยังดําเนินการได้ไม่ดี ผลการศึกษาในด้านต่าง ๆ มีดังนี้ 1) ในด้านการ

จัดการพบว่า สถานพยาบาลเกือบทุกแห่งไม่ป ฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีภาครัฐกําหนดและขาดความ
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ตระหนักถึงความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นจากขยะติดเชื้อท่ีส่งผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยรัฐ

กําหนดให้สถานพยาบาลทุกแห่งจ่ายค่าวิชาชีพเฉพาะให้แก่บุคลากรท่ีมีความสามารถเฉพาะทาง 

และต้องมีแผนในการจัดฝึกอบรมให้แก่บุคลากรท่ี เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังมีผลมาจากปัญหา

เศรษฐกิจของประเทศท่ีทําให้รัฐบาลไม่สามารถสนับสนุนนโยบายท่ีเกี่ยวข้องกับสุขภาพอนามัยได้

อย่างเพียงพอ 2) ด้านการคัดแยก ส่วนใหญ่จะมีเพียงการแยกประเภทขยะติดเชื้อเป็ นประเภทวัสดุมี

คม เช่น เข็มฉีดยา มีดผ่าตัด ฯลฯ และเข้มงวดในการบรรจุลงภาชนะประเภทกล่องท่ีเปิ ดฝาด้านบน 

ส่วนประเภทวัสดุท่ีไม่ใช่วัสดุมีคมบรรจุลงในถุงพลาสติกสีขาวตามท่ีกฎหมายกําหนด แต่ก็ยัง

พบว่าพนักงานเทศบาลมีการนําขยะติดเชื้อประเภทวัสดุมีคมไปรวมกับประเภทท่ีไม่ใช่วัสดุมีคมใน

ระหว่างการเก็บรวบรวม และนําไปกําจัดรวมกับ ขยะทั่วไปในหลุมฝังกลบเทศบาล  สําหรับขยะ

อันตรายและขยะรีไซเคิลไม่มีการคัดแยก ส่วนใหญ่จะบรรจุรวมกับขยะทั่วไปและนําไปกําจัดในท่ี

ทิ้งขยะ 3) การเก็บรวบรวม เจ้าหน้าท่ีทําความสะอาดและผู้ช่วยพยาบาลเป็นผู้รับผิดชอบในการเก็บ

รวบรวมไปยังสถานท่ีเก็บรักษาขยะภายในและขนส่งไปยังสถานท่ีเก็บรักษาภายนอก ผู้ปฏิบัติงาน

ไม่สวมอุปกรณ์ป้ องกันระหว่างปฏิบัติงาน มีการกําหนดระยะเวลาในการเก็บรวบรวม 4) การกําจัด 

บริษัทเอกชนเป็นผู้เก็บรวบรวมขยะติดเชื้อเพื่อนําไปกําจัด โด ยมีกําหนดระยะเวลาในการเก็บ

รวบรวมจากโรงพยาบาลเป็นรายวัน และสถานพยาบาลอ่ืน 2-3 ครั้ง/สัปดาห์  การกําจัดใช้วิธีเผาใน

เตาเผาของบริษัทเอกชน ซ่ึงเป็นเตาเผาแบบ 2 ห้องเผา ความสามารถในการกําจัดขยะ 500  กก./ว ัน 

ทําให้ประสบปัญหาขยะตกค้าง และการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์  ซ่ึงอาจทําให้เกิดมลพิษทางอากาศและ

เส่ียงต่อปัญหาสุขภาพอนามัย นอกจากนี้ยังมีบริษัทเอกชนบางแห่งท่ีเก็บรวบรวมและนําขยะติดเชื้อ

ไปกําจัดโดยการฝังกลบในหลุมฝังกลบขนาดเล็ก โดยไม่มีการบําบัดเบื้องต้น สําหรับขยะทั่วไป

เทศบาลเป็นผู้เก็บรวบรวมและนําไปกําจัดในท่ีทิ้งขยะ ส่วนขยะอันตรายบริษัทเอกชนเป็น

ผู้ดําเนินการเก็บรวบรวมเป็นรายเดือนและนําไปกําจัดในหลุมฝังกลบขยะอันตรายท่ีอยู่ในเมืองอ่ืน 

ปัจจุบันกระทรวงมหาดไทยได้มีการกําหนดนโยบายในการจัดการขยะ โดยให้บริษัทเอกชนท่ีได้รับ

อนุญาตดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยวิธีการฆ่าเชื้อโดยใช้เคร่ืองอบไอนํ้าแรงดันสูง ก่อนนําไป

กําจัดในหลุมฝังกลบท่ีถูกหลักสุขาภิบาล สําหรับเตาเผาท่ีใช้อยู่เดิม มีการกําหนด กฎระเบียบอย่าง

เข้มงวดในเร่ืองของมลพิษท่ีปล่อยออกมาจากเตาเผา เพื่อมิให้เกิดความขัดแย้งกับประชาชนใน

ท้องถิ่น 

 Enkhtsetseg, Enkhjargal, Akio, Nobuyuki and Katsuki (2008: 435-441) ศึกษาเร่ืองการ

จัดการขยะติดเชื้อในเมืองหลวงของมองโกเลีย จากการศึกษาพบว่า ในเมืองอูลานบาตอร์ขยะติดเชื้อ

เกิดขึ้นวันละ 2.65 ตัน โดยจํานวนขยะติดเชื้อท่ีเกิดขึ้นอยู่ในช่วง 12.5% - 69.3% ขึ้นอยู่กับชนิดของ

สถานพยาบาล  ขยะติดเชื้อในอูลานบาตอร์ไม่มีการคัดแยก เก็บรวบรวมและกําจัดอย่างเหมาะสม 
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เช่น การใช้กล่องกระดาษแข็ง ถุงกระดาษ หรือถุงพลาสติกท่ีไม่เหมาะสม เป็นภาชนะท่ีใช้บรรจุ

ขยะติดเชื้อ  ซ่ึงอาจก่อให้เกิดความเส่ียงในการแพร่กระจายเชื้อโรค และ ส่งผลกระทบ ต่อสุขภาพ

อนามัยของประชาชนและสิ่งแวดล้อม  สถานพยาบาลในเมืองอูลานบาตอร์ประเทศมองโกเลีย 

พยายามพัฒนาระบบการจัดการขยะติดเชื้อ แต่ก็ยังประสบปัญหา เช่น การขาดนโยบายและกลยุทธ

ท่ีครอบคลุม การขาดโครงสร้างท่ีเหมาะสม บุคลากรทางด้าน อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมขาด

ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานโดยพบว่า มีบุคลากรติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี และซี จากวัสดุมี

คมในการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวกับขยะ สําหรับการกําจัดขยะติดเชื้อ ใช้วิธี กําจัดโดยเตาเผาขยะ  

กระบวนการเผาเนื้อเยื่อของมนุษย์และสัตว์ใช้ความร้อนต่ําก่อให้เกิดมลพิษ  สถานพยาบาลในเมือง

อูลานบาตอร์จํานวน 90.9% ไม่มีการควบคุมการเผาขยะติดเชื้อ ซ่ึงมีทั้งการใช้เตาเผาขยะท่ีมี

อุณหภูมิต่ํา เตาเผาอย่างง่าย หรือการเผาในท่ีโล่ง ทําให้เมืองอูลานบาตอร์ของป ระเทศมองโกเลีย

ประสบปัญหาอย่างมากในการจัดการขยะติดเชื้อ 



 

บทที่ 3 

 

วิธีการศึกษา 

 
 วิธีการศึกษา  ได้แก่  การศึกษาตามกรอบแนวคิดในการศึกษา โดยมีวิธีการศึกษา ประชากร 

กลุ่มตัวอย่าง เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 

3.1  กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 

 การศึกษาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่ อศึกษาถึงการ ดําเนินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ีมีวิธีการจัดการและผลการดําเนินงานท่ีแตกต่างกันออกไป  เพื่อนํา

ข้อมูลท่ีได้ไปสู่ข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น  โดยสามารถแสดงเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาได้ดังภาพท่ี 3.1  ซ่ึงกรอบแนวคิดดังกล่าว

สามารถนํามาอธิบายรายละเอียดในภาพรวมได้ดังนี้ 

 สําหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่  การศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง  การ

ใช้แบบสอบถาม และการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง โดยสัมภาษณ์  ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีท่ี

เกี่ยวข้องกับการจัดการมูลฝอยติดเชื้อขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานบริการ

สาธารณสุข ตลอดจนการสังเกตการณ์จากสถานท่ีดําเนินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อโดยใช้แบบ

สังเกตการณ์  เพื่อศึกษาถึงสถานการณ์และวิธีดําเนินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นและสถานบริการสาธารณสุขซ่ึงถือเป็นแหล่งกําเนิดหลักของมูลฝอยติดเชื้อ ทั้งท่ีมีการ

ดําเนินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อและยังไม่มีการดําเนินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ รวมถึงการปัจจัย

ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ซ่ึงได้แก่การประสานความร่วมมือของหน่วยงานทุกภาคส่วน เพื่อ

นํามาใช้ในการพิจา รณาและวิเคราะห์ถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อการดําเนินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนําไปสู่ข้อเสนอแนะสําหรับการจัดการมูลฝอยติดเชื้อขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป 

 

 



45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภา
พที่
  
3.1
  ก
รอ
บแ
นว
คิด
ใน
กา
รศึ
กษ
าก
าร
จัด
กา
รมู
ลฝ
อย
ติด
เชื้
อข
อง
อง
ค์ก
รป
กค
รอ
งส่
วน
ท้อ
งถิ่
น 

กร
ณีศึ
กษ
าก
าร
จัด
กา
รมู
ลฝ
อย
ติด
เชื้
อข
อง
อง
ค์ก
ร

ปก
คร
อง
ส่ว
นท้
อง
ถิ่น
 

1. 
 ส
ถา
นก
าร
ณ์แ
ละ
ปั
ญห
ามู
ลฝ
อย
ติด
เชื้
อ 

2. 
กา
รจั
ดก
าร
มูล
ฝอ
ยติ
ดเ
ชื้อ
 

   
 - 
กา
รคั
ดแ
ยก
 

   
- ก
าร
รว
บร
วม
จัด
เก็
บแ
ละ
ขน
ส่ง
 

   
- ก
าร
กํา
จัด
 

3. 
ปัจ
จัย
ด้า
นสั
งค
มแ
ละ
สิ่ง
แว
ดล้
อม
 

 สถ
าน
กา
ร
ณ์ก
าร
จัด
กา
รมู
ลฝ
อย
ติด
เชื้
อข
อง
อง
ค์ก
ร

ปก
คร
อง
ส่ว
นท้
อง
ถิ่น
   

ข้อ
มูล
จา
กแ
บบ
สอ
บถ
าม
 

1. 
 สั
มภ
าษ
ณ์แ
บบ
มี

โค
รง
สร้
าง
จา
กผู้
บริ
หา
รแ
ละ

บุค
ลา
กร
ท่ีเ
กี่ย
วข้
อง 

2.  
ข้อ
มูล
จา
กก
าร
สังเ
กต
กา
ร
ณ์

ใน
สถ
าน
ท่ีท่ี
ใช้
จัด
กา
รมู
ลฝ
อย

ติด
เชื้
อ 

3. 
 ศึ
กษ
าข้
อมู
ลจ
าก
เอ
กส
าร
 

รา
ยง
าน
ท่ีเ
กี่ย
วข้
อง 

ปัจ
จัย
ท่ีมี
ผล
ต่อ
กา
รดํ
าเ
นิน
กา
ร 
วิเ
คร
าะ
ห์โ
ดย
ใช้
วิธี
วิเ
คร
าะ
ห์ 
S
WO
T  

An
al
ysi
s 

1. 
 ปั
จจั
ยภ
าย
ใน
 

   
  1
.1
  
จํา
นว
นป
ระ
ชา
กร
ภา
ยใ
นอ
งค์
กร
ปก
คร
อง
ส่ว
นท้
อง
ถิ่น
 

   
  1
.2 
 ป
ริม
า
ณมู
ลฝ
อย
ติด
เชื้
อ 

   
  1
.3 
 ผู้
บริ
หา
รอ
งค์
กร
ปก
คร
อง
ส่ว
นท้
อง
ถิ่น
 

   
  1
.4 
 น
โย
บา
ยก
าร
จัด
กา
รมู
ลฝ
อย
ติด
เชื้
อข
อง
อง
ค์ก
รป
กค
รอ
งส่
วน

ท้อ
งถิ่
น 

   
 1.
5  
กฎ
หม
าย
 ร
ะเ
บีย
บ 
ข้อ
บัง
คับ
ขอ
งอ
งค์
กร
ปก
คร
อง
ส่ว
นท้
อง
ถิ่น
  

   
  1
.6
  ค
วา
มพ
ร้อ
มแ
ละ
ศัก
ยภ
าพ
ขอ
งอ
งค์
กร
ปก
คร
อง
ส่ว
นท้
อง
ถิ่น
  
เช่
น  
   
   

งบ
ปร
ะม
า
ณ 
บุค
ลา
กร
 วั
สดุ
 อุ
ปก
ร
ณ์ เ
คร่ื
อง
มือ
เค
ร่ือ
งจั
กร
 ย
าน
พา
หน
ะ 

กา
รจั
ดก
าร
มูล
ฝอ
ยติ
ดเ
ชื้อ
ขอ
งอ
งค์
กร
ฯ เ
ป็น
ต้น
 

2. 
 ปั
จจั
ยภ
าย
นอ
ก 

   
  2
.1 
 น
โย
บา
ยก
าร
จัด
กา
รมู
ลฝ
อย
ติด
เชื้
อข
อง
หน่
วย
งา
นท่ี
เกี่
ยว
ข้อ
ง 

   
  2
.2 
 ก
ฎห
มา
ย 
ระ
เบี
ยบ 
ข้อ
บัง
คับ
 ข
อง
หน่
วย
งา
นภ
าย
นอ
กท่ี
เกี่
ยว
ข้อ
ง 

   
  2
.3 
 ค
วา
มร่
วม
มือ
ขอ
งห
น่ว
ยง
าน
ท่ีเ
กี่ย
วข้
อง
แล
ะป
ระ
ชา
ชน
ใน

ท้อ
งถิ่
น 

 
ข้อ
เส
นอ
แน
ะสํ
าห
รับ
กา
รดํ
าเ
นิน
กา
รจั
ดก
าร

มูล
ฝอ
ยติ
ดเ
ชื้อ
ขอ
งอ
งค์
กร
ปก
คร
อง
ส่ว
น

 



46 

 จากภาพท่ี 3.1 จะเห็นได้ว่า  การดําเนินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นนั้นคาดว่าจะมีความสัมพันธ์กับปัจจัยต่าง ๆ  ท่ีส่งผลต่อการดําเนินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 

ดังนี้ 

 1)  ปัจจัยภายใน 

  จํานวนประชากรภายใน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็ นสาเหตุของการเกิด

มูลฝอยติดเชื้อ  

  ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อท่ีเกิดขึ้นภายในท้องถิ่น เป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อการพิจารณา

ในการกําหนดวิธีการดําเนินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ  เพื่อให้เกิดความคุ้มทุนและได้ประโยชน์

สูงสุดต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมภายในท้องถิ่น 

  ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้นําท่ีสร้างแรงจูงใจในการจัดการ

มูลฝอยติดเชื้อภายในท้องถิ่น และพิจารณาตัดสินใจในการ กําหนดนโยบายและวิธีการจัดการมูล

ฝอยติดเชื้อให้เหมาะสมกับท้องถิ่นของตน 

  นโยบายการจัดการมูลฝอยติดเชื้อขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็ นต ัว

ชี้นําและกําหนดทิศทางในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีความ

ชัดเจนและสามารถนําไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็ นเคร่ืองมือท่ี

นําไปใช้ในการกําหนด วิธีการในการดําเนินการ แ ละควบคุมตรวจสอบ ติดตามประเมินผล การ

จัดการมูลฝอยติดเชื้อ เพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อสุขอนามัยของประชาชน และสิ่งแวดล้อม  รวมทั้ง 

เป็นบทลงโทษ สําหรับผู้ฝ่ าฝื น หรือละเมิด เพื่อให้เกิดความเป็ นระเบียบเรียบร้อยภายในท้องถิ่น 

  ความพร้อมและศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น งบประมาณ 

บุคลากร วัสดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองจักร ยานพาหนะ และวิธีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของ

องค์กร เป็ นต้น โดยสิ่งเหล่านี้จัดเป็นทรัพยากรทางการบริหารจัดการท่ีจําเป็นต้องใช้ในการจัดการ

มูลฝอยติดเชื้อ เพื่อให้การดําเนินการจัดการบรรลุเป้ าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเน่ือง 

 2)  ปัจจัยภายนอก 

  นโยบายการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ นโยบาย

การจัดการมูลฝอยติดเชื้อของภาครัฐ ซ่ึงเป็นแนวทางให้หน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องนําไปใช้ในการ

กําหนดนโยบายของตน ในการสนับสนุน การดําเนิน การจัดการมูลฝอยติดเชื้อให้เป็นไปอย่าง

ถูกต้องรวดเร็ว มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

  กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ของหน่วยงานภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง เป็ นเคร่ืองมือ

ท่ีใช้ในการกําหนดบทบาทหน้าท่ีของหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้มี
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การดําเนินการ กํากับดูแล ควบคุม ตรวจสอบและประเมินผล การจัดการมูลฝอยติดเชื้อให้มี

ประสิทธิภาพและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและสิ่งแวดล้อม 

  ความร่วมมือของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและประชาชนในท้องถิ่น  เป็นส่วน

หน่ึงท่ีช่วยทําให้การดําเนินการจัดการ มูลฝอยติดเชื้อสําเร็จตามเป้ าหมายได้ เพราะการดําเนินการ

จัดการมูลฝอยติดเชื้อมีหน่วยงานท่ีมีบทบาทและหน้าท่ีในการดําเนินการอยู่หลายหน่วยงาน  ซ่ึ งแต่

ละหน่วยงานมีหน้าท่ีรับผิดชอบต่างกันออกไป แต่มีความเช่ือมโยงกันในการดําเนินงาน จึงต้องมี

การทํางานให้ประสานและสอดคล้องกัน เพื่อให้การดําเนินการเป็นไปอย่างต่อเน่ือง นอกจากนี้

ประชาชนในท้องถิ่นเองก็ควรมีส่วนร่วมในการช่วยป้ องกันมิให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย 

และสิ่งแวดล้อม   

  ปัจจัยดังกล่าวข้างต้น น่าจะเป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนั้นในการดําเนินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นจึงควรนําปัจจั ยดังกล่าวมาพิจารณาประกอบการตัดสินใจในการเลือกวิธีการดําเนินการ

จัดการมูลฝอยติดเชื้อให้เหมาะสม แม้การจัดการมูลฝอยติดเชื้อในแต่ละองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นอาจมีความแตกต่างกันออกไป แต่ปัจจัยดังกล่าวข้างต้นล้วน มีส่วนสําคัญในการศึกษาถึง

ความเหมือนและความแตกต่างท่ีสามารถนําไปสู่การจัดการมูลฝอยติดเชื้อขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม 

 

3.2  วิธีการศึกษา 

 

3.2.1  ข้อมูลทุติยภูมิ  

 ศึกษาจากข้อมูลท่ีได้ทําการรวบรวม และวิเคราะห์สรุปข้อมูลทุติยภูมิ  ซ่ึงได้แก่ ข้อมูล

ทั่วไปท่ีเกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อ  เริ่มตั้งแต่ ความหม าย ชนิดและประเภท   ผลกระทบต่อสุขภาพ

อนามัยและสิ่งแวดล้อม หลักการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ประกอบด้วย การคัดแยก การเก็บรวบรวม 

การขนส่งและการกําจัด  เทคนิควิธีการและต้นทุนในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ นโยบายของภาครัฐ

และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กฎหมายและพระราชบัญญัติท่ี เกี่ยวข้อง  ตลอดจนงานวิจัยท่ี

เกี่ยวข้อง เป็ นต้น  เพื่อนําไปใช้เป็ นข้อมูลในการศึกษาเบื้องต้น 
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3.2.2  ข้อมูลปฐมภูมิ  

 ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในประเทศ  ทั้งองค์กรท่ีมี

ระบบ การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ประเภทมีเตาเผามูลฝอยติดเชื้อสํา หรับกําจัดมูลฝอยติด

เชื้อ โดยวิธีดําเนินการ เองและให้บริการในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อกับองค์กรอ่ืน  ประเภทไม่มี

เตาเผามูลฝอยติดเชื้อสําหรับกําจัดเอง แต่ให้องค์กรหรือหน่วยงานอ่ืนดําเนินการให้  และองค์กรท่ี

ไม่มีระบบการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ  ซ่ึงทําให้ทราบถึงวิธีการและขั้นตอนใ นการดําเนินการจัดการ

มูลฝอยติดเชื้อของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อจะนําข้อมูลท่ีได้รับไปทําการวิเคราะห์

ข้อมูล และสรุปผลการดําเนินการ จัดการมูลฝอยติดเชื้อขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการ

เก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวได้มาจากใช้แบบสอบถาม  และสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างจากผู้บริหาร

และบุคลากรท่ีเกี่ยวข้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึง เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องในการจัดการมูล

ฝอยติดเชื้อ ของสถานบริการสาธารณสุข และ ประชาชน ซ่ึงใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive 

Selection) เป็นการเลือกอย่างเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในการวิจัย ซ่ึงถือเป็ นองค์กรและผู้ท่ีอยู่ใน

องค์กรท่ีสามารถให้ข้อมูลได้มากท่ีสุด  มีความเช่ียวชาญและมีประสบการณ์จากงานท่ีปฏิบัติอยู่  

และผู้ศึกษาใช้วิธีการลงพื้นท่ีเพื่อสังเกตการณ์การจัดการมูลฝอยติดเชื้อขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นท่ีได้จากการสุ่มแบบเจาะจง  และสถานบริการส าธารณสุขบริเวณใกล้เคียง  เพื่อทราบถึง

กระบวนการขั้นตอนดําเนินการจัดการ ตลอดจนสัมภาษณ์และสอบถามถึง ความร่วมมือและการมี

ส่วนร่วมของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและประชาชน เพื่อนําไปสู่การดําเนินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 

3.3  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 

 3.3.1  การศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินโดยใช้แบบสอบถาม 

   3.3.1.1  การหาขนาดของตัวอย่าง 

   ในการศึกษานี้จะศึกษากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ยกเว้น

กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา  ซ่ึงจากข้อมูลของกรมส่งเส ริมการปกครองท้องถิ่น  ณ วันท่ี 20 

มิถุนายน 2554 พบว่า จํานวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศมีทั้งสิ้น 7,851 แห่ง โดยมี

รายละเอียดดังตารางท่ี 3.1  
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ตารางที่ 3.1  จํานวนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจําแนกตามประเภท 

 

 

 

 

 

 

แหล่งที่มา:  กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น, 2553 

หมายเหตุ:  1.  ข้อมูล ณ วันท่ี 20 มิถุนายน 2554 

  2.  ไม่รวมองค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ (กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา)  

 

  การคํานวณหาขนาดของตัวอย่าง ในการส่งแบบถามเพื่อเก็บข้อมูลเบื้องต้นในการ

วิจัย ในการคํานวณขนาดของตัวอย่างโดยใช้สูตร Yamane (1976 อ้างถึงใน วิสาขา ภู่จินดา, 2553) 

                                   n      =            N 

                                                    1 + Ne² 

N  = จํานวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

n  = ขนาดตัวอย่าง 

e  = ความคลาดเคล่ือน ร้อยละ 5 หรื อ 0.05 

 

                n      =             7,851 

                                                1+ [7,851×(0.05)2] 

                         =              381  

 

ได้จํานวนตัวอย่าง 381 แห่ง   ตามตารางท่ี 3.2  

 

 

 

ประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน (แห่ง) 

เทศบาลนคร 27 

เทศบาลเมือง 145 

เทศบาลตําบล 1,838 

องค์การบริหารส่วนตําบล 5,765 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด 76 

รวม 7,851 
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ตารางที่ 3.2  ขนาดตัวอย่างจําแนกตามประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

 

   3.3.1.2  การเลือกตัวอย่างและการสุ่มตัวอย่าง 

  ในการสุ่มตัวอย่างนั้น ผู้ศึกษาจะกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างแยกตามประเภทของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบโควต้าเป็นสัดส่วน และทําการสุ่มตัวอย่าง 

โดยวิธีแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage  Sampling)  เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างตามปร ะเภทขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 

     1)  การสุ่มตัวอย่างแบบโควต้าเป็นสัดส่วน ได้แบ่งพื้นท่ีเป็นเทศบาลและ 

องค์การบริหารส่วนตําบล สําหรับ ขนาดของประชากรและขนาดของกลุ่มตัวอย่างมาจากพื้นท่ี

เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตําบล  

     2)  จากนั้นทําการสุ่มตัวอย่างแบบโควต้าสัดส่วน จะได้ขนาดตัวอย่างเป็น 

เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตําบล องค์การบริหารส่วนตําบลขนาดเล็ก องค์การบริหารส่วน

ตําบลขนาดกลาง และองค์การบริหารส่วนตําบลขนาดใหญ่   

     3)  ทําการสุ่มตัวอย่างแบบโควต้าเป็นสัดส่วนอีกครั้งรายจังหวัด  เพื่อให้ได้

จํานวนตัวอย่างของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดนั้น ๆ  

     4)  เม่ือได้ขนาดตัวอย่างของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตําบลแต่ละ 

จังหวัดแล้ว จึงทําการสุ่มตัวอย่างแบบระบบ เพื่อให้ได้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตําบลท่ีจะ

ส่งแบบสอบถาม เช่น จังหวัดกาฬสินธ์ุ มีองค์การบริหารส่วนตําบล ขนาดเล็ก  81  แห่ง ต้องทําการ

สุ่ม 8 แห่ง ดังนั้น 

         I = 81/8 =  10.12 

   จึงใช้ 10 แห่ง เลือก 1  แห่ง  โดยนํารายช่ือขององค์การบริหารส่วนตําบล

ขนาดเล็กมาเรียงลําดับแล้วทําการจับฉลาก เพื่อให้ได้หมายเลขตั้งต้น ในการนํามาเลือกองค์การ

ประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จํานวน  (แห่ง) กลุ่มตัวอย่าง (แห่ง) 

เทศบาลนคร     27  1 

เทศบาลเมือง    145  7 

เทศบาลตําบล 1,838 89 

องค์การบริหารส่วนตําบล 5,765 280 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด  76 4 

รวม 7,851 381 
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บริหารส่วนตําบลท่ีอยู่ในลําดับ 1-10  เช่น  จับฉลากได้หมายเลข  6    หมายถึง องค์การบริหารส่วน

ตําบลแห่งท่ี 6  เป็นหมายเลขตั้งต้น องค์การบริหารส่วนตําบลลําดับถัดไปท่ีถูกเลือกจึงเป็นลําดับท่ี 16, 

26, 36  เป็ นต ้น 

   สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในตําแหน่งท่ีถูกเลือกเพื่อส่ง

แบบสอบถามไปนั้น  มีการติดตามในการตอบกลับ โดยการติดตามทางโทรศัพท์ เพื่อให้ได้ข้อมูล

จากแบบสอบถามดังกล่าว  นอกจากนี้ผู้วิจัยได้ทําการส่งแบบสอบถามเพิ่มเติมจากกลุ่มตัวอย่าง

จํานวน 381  แห่ง ในทุกประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะเทศบาลนครท่ีกลุ่ม

ตัวอย่างกําหนด 1 แห่ง เพื่อเป็นการสํารองกลุ่มตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมูลให้เพียงพอและ

เพื่อให้ได้ข้อมูลเพิ่มขึ้น สําหรับนําไปใช้ในการวิจัย  

 

 3.3.2  การศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพื่อเป็ นกรณีศึกษา 

 ผู้ศึกษาทําการเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็ นกรณีศึกษา ในการเข้าไปศึกษาและ

สังเกตการณ์ (Observation)ในพื้นท่ีจริงเพื่อดูวิธีการดําเนินงานจริง  และสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 

(Structured Interview) กับผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการมูล

ฝอยติดเชื้อขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจน สถานบริการ สาธารณสุขในท้องถิ่น โดย

พิจารณาจากประเภท ขนาดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และลักษณะการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ

ท่ีดําเนินการอยู่ ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมี การดําเนินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ และ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีไม่ มีการดําเนินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ รวมถึงสถานบริการ

สาธารณสุข ทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กท่ีดําเนินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อภายใน แต่ละองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ โดยทําการ เลือกแบบเจาะจง (Purposive  Selection)  องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นเป็นตัวอย่างในกรณีศึกษา 5 ตัวอย่าง ดังนี้  

   1)  องค์การบริหารส่วนตําบลบางนํ้าผึ้ง จังหวัดสมุทรปราการ   

   2)  เทศบาลตําบลเมืองแกลง จังหวัดระยอง 

  3)  เทศบาลเมืองปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

  4)  เทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 

   5)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 

 ในการเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง  5 ตัวอย่าง เป็นกรณีศึกษานั้น เน่ืองจากองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง  5  แห่ง มีความครอบคลุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในทุกประเภท ซ่ึง

องค์กรปกคร องส่วนท้องถิ่นดังกล่าวประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ีมีการจัดการมูล

ฝอยติดเชื้อและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีไม่มีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ  นอกจากนี้องค์กร
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ปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าวยังมีท่ีตั้งท่ีกระจายตัวอยู่ในจังหวัดท่ีแตกต่างกัน โดยองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นทั้ง 5 แห่ง มีการจัดการขยะมูลฝอยท่ีมีลักษณะโดดเด่นท่ีแตกต่างกันไป ทําให้การศึกษา

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละแห่งเป็นท่ีน่าสนใจและได้ข้อมูลท่ีหลากหลาย ดังรายละเอียด

ดังต่อไปนี้ 

  1)  องค์การบริหารส่วนตําบลบางนํ้าผึ้ง จังหวัดสมุทรปราการ 

   องค์การบริหารส่วนตําบลบางนํ้าผึ้ง มีตลาดนํ้าบางนํ้าผึ้งเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีขึ้นช่ือ

แห่งหน่ึงของจังหวัดสมุทรปราการ นโยบาย การจัดการขยะมูลฝอยขององค์ก ารบริหารส่วนตําบล

บางนํ้าผึ้งจึงเกิดมาจากปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างจากนักท่องเท่ียว ประกอบกับตลาดนํ้าเป็นแหล่ง

รายได้ของประชาชนในท้องถิ่น ทําให้องค์การบริหารส่วนตําบลบางนํ้าผึ้งประสบความสําเร็จใน

การจัดการขยะมูลฝอยจากการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และหน่วยงานภายนอกทั้งจากภาครัฐ

และภาคเอกชน จึงเป็นท่ีน่าศึกษาว่าองค์การบริหารส่วนตําบลบางนํ้าผึ้งจะมีนโยบายและการ

ดําเนินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อภายในท้องถิ่นอย่างไร 

  2)  เทศบาลตําบลเมืองแกลง จังหวัดระยอง 

  เทศบาลตําบลเมืองแกลง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ีได้รับคัดเลือกให้เป็ น 

“ตัวอย่างท่ีดีด้านเมืองคาร์บอนต่ํา” จากโครงการส่งเสริมภาคีความร่วมมือเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้

ด้านธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการเมืองและสิ่งแ วดล้อมสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และได้รับเลือกให้เป็ น “เมืองต้นแบบด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

อย่างยั่งยืน” จากหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศญ่ีปุ่ น จากการจัดการขยะมูลฝอยได้อย่างมี

ประสิทธิภาพด้วยความร่วมมือระหว่างเทศบาลและ ประชาชนในท้องถิ่น โดยเฉพาะ

นายกเทศมนตรีตําบลเมืองแกลง เป็นผู้บริหารท่ีได้รับรางวัล “บุคคลต้นแบบในสังกัด

กระทรวงมหาดไทย” ซ่ึงมีการกําหนดนโยบายจากการคิดต่าง หรือการคิดนอกกรอบ  จึงน่าสนใจ

ว่าภายใต้นโยบายการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลเมืองแกลง มีการดําเนินการท่ีรวมไปถึงการ

จัดการมูลฝอยติดเชื้อด้วยหรือไม่ อย่างไร 

  3)  เทศบาลเมืองปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

  เทศบาลเมืองปากช่อง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทเมือง และเป็น

ศูนย์กลางในการกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองปากช่องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ภายในอําเภอปากช่องรวมถึ งดําเนินการกําจัดขยะจากหน่วยงานอ่ืน เช่น กรมอุทยานแห่งชาติเขา

ใหญ่ เป็นต้น ทําให้น่าสนใจว่าเทศบาลเมืองมีนโยบาย และวิธีการดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย

อย่างไร รวมถึงการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของเทศบาลเมืองปากช่องด้วย 
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  4)  เทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 

  เน่ืองจากจังหวัดภูเก็ต เป็นเกาะและเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีสําคัญแห่งหน่ึงของ

ประเทศ มีนักท่องเท่ียวทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นจํานวนมากเข้ามาท่องเท่ียวท่ีจังหวัดภูเก็ต 

เทศบาลนครภูเก็ตจึงต้องจัดการกับปัญหาขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้นเพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อการ

ประกอบอาชีพและความเป็ นอยู่ของประชาชน โดยเทศบาลนครภูเก็ตมี การดําเนินการ การจัดการ

ขยะมูลฝอย ซ่ึงรวมถึงการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ตั้งแต่ การคัดแยก เก็บรวมรวม ขนส่ง และกําจัดอยู่

ภายในศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยรวม จาก ความร่วมมือและการสนับสนุนจากภาครัฐ ภาคเอกชน และ

ภาคประชาชน และ จากการท่ีผู้บริ หารของเทศบาลนครภูเก็ต ท่ีมีวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นในการ

ดําเนินงาน ด้วยการคิดนอกกรอบ จนทําให้เทศบาลนครภูเก็ตสามารถดําเนินจัดการมูลฝอยติดเชื้อ

ภายในท้องถิ่นได้เป็ นอย่างดี 

  5)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 

   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ี มีประชากร

อาศัยอยู่หนาแน่น  มีการดําเนินการกําจัดขยะมูลฝอย และเก็บรวบรวม ขนส่ง และกําจัดมูลฝอยติด

เชื้อให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดนนทบุรี  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนอก

เขตจังหวัดนนทบุรี รวมทั้งจากภาคเอกชนด้วย โดยมีศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยตั้งอยู่นอก องค์การ

บริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีโดยไม่มีปัญหาความขัดแย้ง อีกทั้งผู้บริหารยังมีวิสัยทัศน์ มุ่งมั่น มี

นโยบายการในจัดระบบกําจัดขยะมูลฝอยให้ครบวงจร ทําให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับการ

สนับสนุนและได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทําให้อง ค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

สามารถ ดูแล กํากับ  สถานประกอบการท่ีเป็นแหล่งกําเนิดมูลฝอยติดเชื้อภายในท้องถิ่นให้

ดําเนินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลได้เกือบครบทุกแห่ง 

 

3.4  เคร่ืองมือการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 

 3.4.1  แบบสอบถาม 

 ในการศึกษานี้  ผู้ศึกษาใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัญหามูล

ฝอยติดเชื้อขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยสอบถามข้อมูลทั่วไป และข้อมูลการจัดการมูล

ฝอยติดเชื้อขององค์กร  โดยใช้กรอบแนวคิดในการศึกษามาเป็นตัวกําหนดแบบสอบถาม    

 แนวทางในการกําหนดคําถามในแบบสอบถาม และคํา ถามในการสัมภาษณ์ ได้นํากรอบ

แนวคิดในการศึกษามาใช้ประกอบ  เพื่อให้ได้ข้อมูลครบถ้วนในการนํามาใช้ศึกษา   โดยมีประเด็น

ในการกําหนดคําถามดังนี้ 
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   1)  ข้อมูลทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เช่น  ประเภท  จํานวนประชากร 

โครงสร้างการบริหารจัดการ  บุคลากร  งบประมาณ ฯลฯ  รวมถึงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารและนโยบาย

ในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  2)  ข้อมูลการจัดการมูลฝอยติดเชื้อขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานบริการ 

สาธารณสุข เช่น  ขั้นตอนและวิธีดําเนินการ การคัดแยก การเก็บรวบรวม ขนส่ง และการกําจัดมูล

ฝอยติดเชื้อ เป็ นต ้น   

 

 3.4.2  การสัมภาษณ์ 

 ใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเป็นกรณีศึกษา  โดย

ใช้แบบสัมภาษณ์ในการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ตามแนวทางของกรอบแนวคิดในการศึกษา มา

ใช้ในการสัมภาษณ์กลุ่มเป้ าหมาย เช่น ผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้รับผิดชอบด้านการ

จัดการมูลฝอยติดเชื้อ ได้แก่ ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หรือเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง 

และผู้บริหารหรือเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องของสถานบริการสาธารณสุข  เป็ นต ้น 

 

 3.4.3  การสังเกตการณ์ 

 ใช้แบบสังเกตการณ์ ในการเข้ าไปศึกษ า ดูงานภายในสถานท่ีจริง ได้แก่  สถานบริการ

สาธารณสุขทุกประเภท  ศูนย์กําจัดมูลฝอยติดเชื้อขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น  

 

 3.4.4  การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 

 การตรวจสอบคุณภาพ เคร่ืองมือ ใช้วิธีนําแบบสอบถาม  แบบสัมภาษณ์ และแบบ

สังเกตการณ์เสนอให้ผู้เช่ียวชาญในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ได้แก่ รศ.ดร. จําลอง โพธิ์บุญ 

และผู้เช่ียวชาญภายนอก ได้แก่  ผู้อํานวยการสํานักมาตรฐานการบริหารงานองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  และนักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ กรมอนามัย 

กระทรวงสาธารณสุข 
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3.5  การวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการดําเนินการจัดการมูลฝอยติดเช้ือขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

 3.5.1  การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป 

 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 

เป็ นสถิติเชิงพรรณนา ซ่ึงเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ สรุปผลการศึกษาจา กข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมจาก

แบบสอบถาม โดยใช้สถิติความถ่ีและร้อยละ และเชิงคุณภาพ โดยวิเคราะห์เนื้อหาตามประเด็น  

จากการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างจากผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และการ

สังเกตการณ์จากสถานท่ีท่ีดําเนินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อขององค์กรปกค รองส่วนท้องถิ่นและ

สถานบริการสาธารณสุข 

 

   3.5.2  การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการมูลฝอยติดเช้ือขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 ใช้เทคนิค SWOT Analysis มาวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อการดําเนินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซ่ึงได้แก่ ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ดังนี้ 

  1)  ปัจจัยภายใน ได้แก่ จํานวนประชากร ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อ ผู้บริหารองค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และความพร้อมและศักยภาพ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น 

งบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองจักร ยานพาหนะ และการวิธีการดําเนินการ

จัดการมูลฝอยติดเชื้อ 

   2)  ปัจจัยภายนอก ได้แก่ นโยบายการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง และความร่วมมือของหน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้องและประชาชนในท้องถิ่น 

 เม่ือนําข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมทั้งหมดมาวิเคราะห์ ประมวลผลผลการศึกษาดังกล่าวแล้ว ผล

การศึกษาท่ีได้จะนําไปสู่ข้อเสนอแนะในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เพื่อนําไปพิจารณาตัดสินใจในการดําเนินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อย่างเหมาะสมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละท้องถิ่น   
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บทที่  4 

 

ผลการศึกษา 

 
ผลการศึกษาท่ีได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็ น

กรณีศึกษาจํานวน 5 แห่ง โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานบริการสาธารณสุขซ่ึงเป็นแหล่งกําเนิดมูลฝอยติดเชื้อ

ภายในท้องถิ่น รวมถึงการสังเกตการณ์ในพื้นท่ีท่ีดําเนินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของสถานบริการ

สาธารณสุข และองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น  นอกจากนี้ยังได้ทําการรวบรวมข้อมูลโดยการใช้

แบบสอบถามกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ  ครอบคลุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ท่ีมีระบบการจัดการมูลฝอยติดเชื้อและไม่มีการจัดการมูล

ฝอยติดเชื้อ เพื่อนํามาวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลการศึกษา ทําให้ทราบถึงรูปแบบและวิธีการ

จัดการมูลฝอยติดเชื้อในปัจจุบันท่ีดําเนินการอยู่  รวมถึงปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นจาก การดําเนินการ

จัดการมูลฝอยติดเชื้อขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนําไปสู่รูปแบบและวิธีการจัดการมูลฝอย

ติดเชื้อท่ีเหมาะสมสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป  รายละเอียดของข้อมูลจากส่วนต่าง ๆ 

นั้นมีดังต่อไปนี้ 

 

4.1  สถานการณ์การจัดการมูลฝอยติดเช้ือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

   

 4.1.1  ผลการศึกษาจากแบบสอบถาม 
 ข้อมูลจากแบบสอบถามทั้งหมดจํานวน 393 ชุด ท่ีได้รับการตอบแบบสอบถามจาก

เจ้าหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็ก 

ขนาดกลาง และขนาดใหญ่  ได้แก่  องค์การบริหารส่วนตําบล เทศบาลตําบล เทศบาลเมือง เทศบาล

นคร และองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามลําดับ   สามารถสรุปข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผู้ตอบ

แบบสอบถามได้ว่า  ผู้ท่ีให้ข้อมูลจํานวนร้อยละ 50.5 เป็นเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติ และรับผิดชอบด้านการ

จัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยตรง รองลงมาจํานวนร้อยละ 35.1 เป็ นผ ู ้

ทํางานท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอย แต่ไม่ได้รับผิดชอบโดยตรง ส่วนผู้ท่ีไม่ได้ทํางาน
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เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอยแต่เป็นผู้ตอบแบบสอบถามเพียงร้อยละ 14.4  สําหรับด้านความรู้ 

ความเข้าใจ หรือประสบการณ์ในการจัดการขยะมูลฝอยของผู้ตอบแบบสอบถามมากท่ีสุดมาจากผู้ท่ี

จบการศึกษาในสาขาท่ีเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมหรือการจัดการขยะมูลฝอย คิดเป็นร้อยละ 28 

รองลงมาคือผู้ท่ีได้รับการอบรมหรือศึกษาดูงานท่ีเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยคิดเป็นร้อยละ 24  

ส่วนผู้ท่ีศึกษา เรียนรู้ เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยด้วยตนเองคิดเป็ นร้อยละ 15  ผู้ท่ีเคยเข้าร่วม

กิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยคิดเป็นร้อยละ 11  ส่วนผู้ท่ีจบการศึกษาในสาขาท่ีเกี่ยวข้อง

กับสิ่งแวดล้อมและการจัดการโดยตรงมีเพียงร้อยละ 7  จากข้อมูลเบื้องต้นแสดงให้เห็นว่าผู้ท่ีตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผู้ท่ีทํางานเกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอยทั้งทางตรงและทางอ้อม 

และมีความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนมีประสบการณ์ในการจัดการขยะมูลฝอยจากการเข้าอบรมหรือดู

งานเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยมากท่ีสุด ส่วนผู้ท่ีจบการศึกษาในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ

สิ่งแวดล้อมโดยตรงมีสัดส่วนน้อยท่ีสุด 

   4.1.1.1  ข้อมูลทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  การศึกษาข้อมูลทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับ

ข้อมูลพื้นฐานโดยเฉพาะด้านจํานวนประชากร ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม จะทํา

ให้ทราบถึงปัจจัยพื้นฐานท่ีมีผลต่อการจัดการมูลฝอยติดเชื้อขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อ

เป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อท่ีเหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป 

  เม่ือพิจารณาถึงจํานวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พบว่า  ประชากรขององค์การบริหารส่วนตําบลส่วนมากจะอยู่ในช่วง 6,001-9,000 คน เม่ือ

พิจารณารายละเอียดจะพบว่าองค์การบริหารส่วนตําบลขนาดเล็กจํานวน 12 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 60 

มีจํานวนประชากรอยู่ในช่วง 3,001 – 6,000 และ 6,001-9,000 คน และมีองค์การบริหารส่วนตําบล

จํานวน 1 แห่ง (ร้อยละ 15) มีจํานวนประชากรอยู่ในช่วง 12,001-15,000 คน ส่วนองค์การบริหาร

ส่วนตําบลขนาดกลางจํานวน 78 แห่ง หรือคิดเป็นร้อยละ 40.2 มีจํานวนประชากรอยู่ในช่วง 3,001-

6,000 คน รองลงไปคืออยู่ในช่วง 6,001-9,000 คน จํานวน 65 แห่ง (ร้อยละ 33.5) และมีจํานวน

องค์การบริหารส่วนตําบลขนาดกลางจํานนวน 9 แห่ง (ร้อยละ 4.6) มีจํานวนประชากรน้อยกว่า 

3,000 คน ส่วนองค์การบริหารส่วนตําบลขนาดใหญ่จํานวน 14 แห่ง หรือคิดเป็นร้อยละ 40 มี

จํานวนประชากรมากกว่า 15,000 คน  และมีจํานวนองค์การบริหารส่วนตําบลขนาดใหญ่จํานวน 3 

แห่ง (ร้อยละ 8.6) มีจํานวนประชากรอยู่ในช่วง 3,001-6,000 คน ดังแสดงในตารางท่ี 4.1 
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ตารางที่ 4.1  จํานวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์ในองค์การบริหารส่วนตําบล 

 

จํานวนประชากร (คน) 

องค์การบริหารส่วนตําบล   

อบต.ขนาดเล็ก 

(n=20) 

อบต.ขนาดกลาง 

(n=194) 

อบต.ขนาดใหญ่ 

(n=35) 
 
ภาพรวม 

(n=249) 

น้อยกว่า 3000  

(ร้อยละ) 

4 

(20) 

9 

(4.6) 

0 

(0) 
 
13 

(5.22) 

3001 - 6000 

(ร้อยละ) 

6 

(30) 

78 

(40.2) 

3 

(8.6) 
 
87 

(34.94) 

6001 - 9000 

(ร้อยละ) 

6 

(30) 

65 

(33.5) 

5 

(14.3) 
 
76 

(30.52) 

9001 - 12000 

(ร้อยละ) 

3 

(15) 

23 

(11.9) 

8 

(22.9) 
 
41 

(16.47) 

12001 - 15000 

(ร้อยละ) 

1 

(15) 

10 

(5.2) 

5 

(14.3) 
 
16 

(6.43) 

มากกว่า 15000 

(ร้อยละ) 

0 

(0) 

9 

(4.6) 

14 

(40.0) 
 
23 

(9.24) 

 

  เม่ือพิจารณาถึงจํานวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์ของเทศบาล เทศบาลตําบล

จํานวน 65 แห่ง คิดเป็ นร้อยละ 91.5 มีจํานวนประชากรน้อยกว่า 15,000 คน และมีองค์การบริหาร

ส่วนตําบลจํานวน 6 แห่ง (ร้อยละ 8.5) มีจํานวนประชากรอยู่ในช่วง 15,001-30,000 คน ส่วน

เทศบาลเมืองพบว่ามีจํานวน 14 แห่ง หรือคิดเป็นร้อยละ 40 มีจํานวนประชากรอยู่ในช่วง 15,001-

30,000 คน รองลงไปคือจํานวนประชากรอยู่ในช่วง 31,001-45,000 คน จํานวน 9 แห่ง (ร้อยละ 

25.7) และมีจํานวนองค์การบริหารส่วนตําบลขนาดกลางจํานวน 9 แห่ง (ร้อยละ 4.6) มีจํานวน

ประชากรน้อยกว่า 3,000 คน และสุดท้ายเทศบาลนครมีจํานวน 3 แห่ง (ร้อยละ 37.5) มีจํานวน

ประชากรมีจํานวนประชากรอยู่ในช่วง 75,000–90,000 คน  และมีเทศบาลจํานวน 2 แห่ง (ร้อยละ 

25) ท่ีมีจํานวนประชากรมากกว่า 105,001 คน ดังตารางท่ี 4.2 
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ตารางที่ 4.2  จํานวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์ของเทศบาล 

 

จํานวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์ 

(คน) 

เทศบาล 
ภาพรวม 

(n=114) เทศบาลเมือง 

(n=35) 

เทศบาลตําบล 

(n=71) 

เทศบาลนคร 

(n=8) 

น้อยกว่า 15000 คน 

(ร้อยละ) 

11 

(31.4) 

65 

(91.5) 

0 

(0.0) 

76 

(66.67) 

15001 – 30000 คน 

(ร้อยละ) 

14 

(40) 

6 

(8.5) 

0 

(0.0) 

20 

(17.55) 

30001- 45000 คน 

(ร้อยละ) 

9 

(25.7) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

9 

(7.89) 

45001- 60000 คน 

(ร้อยละ) 

1 

(2.9) 

0 

(0.0) 

1 

(12.5) 

2 

(1.75) 

60001 – 75000 คน 

(ร้อยละ) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

2 

(25) 

2 

(1.75) 

75001 – 90000 คน 

(ร้อยละ) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

3 

(37.5) 

3 

(2.64) 

90001 – 105000 คน 

(ร้อยละ) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

มากกว่า 105001 คน 

(ร้อยละ) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

2 

(25.0) 

2 

(1.75) 

 

  จากการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง พบว่าความหนาแน่นของประชากรขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็ก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดกลาง องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นขนาดใหญ่ เทศบาล ตําบล เทศบาลเมือง เทศบาลนคร และองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

พบว่า ในภาพรวมมีความหนาแน่นของประชากร 0-150 คน/ตารางกิโลเมตรมากท่ีสุดคือ ร้อยละ 

40.34 รองลงมาคือ 151-300 คน/ตารางกิโลเมตร ร้อยละ 22.41 และความหนาแน่นของประชากร 

5,001-10,000 คน/ตารางกิโลเมตรน้อยท่ีสุด คือ ร้อยละ 1.12 

  ความหนาแน่นของประชากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็ก มีความ

หนาแน่น 0-150 คน/ตารางกิโลเมตรมากท่ีสุดคือ ร้อยละ 65.0 รองลงมาคือ ความหนาแน่น 151-300 

คน/ตารางกิโลเมตร ร้อยละ 30.0 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดกลาง มีความหนาแน่น  0-150 

คน/ตารางกิโลเมตรมากท่ีสุดคือ ร้อยละ 50.98 รองลงมาคือ ความหนาแน่น 151-300ค น/ตาราง

กิโลเมตร ร้อยละ 28.43 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ มีความหนาแน่น 0-150 คน/ตาราง

กิโลเมตรมากท่ีสุดคือ ร้อยละ 27.78 รองลงมาคือ ความหนาแน่น 151-300 คน/ตารางกิโลเมตร และ 
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501-1,000 คน/ตารางกิโลเมตร ร้อยละ 19.44 สําหรับเทศบาลตําบลมีความหนาแน่น 501-1,000 คน/

ตารางกิโลเมตรมากท่ีสุดคือ ร้อยละ 26.39 รองลงมาคือ ความหนาแน่น 151-300 คน/ตาราง

กิโลเมตร ร้อยละ 16.67 เทศบาลเมืองมีความหนาแน่น 1,001-1,500 คน/ตารางกิโลเมตรมากท่ีสุดคือ 

ร้อยละ 24.32 รองลงมาคือ ความหนาแน่น 1,501-3,000 คน/ตารางกิโลเมตร ร้อยละ 18.92 เทศบาล

นครมีความหนาแน่น3,001-5,000 คน/ตารางกิโลเมตร มากท่ีสุดคือ ร้อยละ 62.50 รองลงมาคือ 

ความหนาแน่น 501-1,000 คน/ตารางกิโลเมตร 1,501-3,000 คน/ตารางกิโลเมตร และ5,001-10,000 

คน/ตารางกิโลเมตร ร้อยละ 12.50 และองค์กรปกครองส่วนจังหวัดมีความหนาแน่น 0-150 คน/

ตารางกิโลเมตร มากท่ีสุดคือ ร้อยละ 37.50 ดังตารางท่ี 4.3 

 

ตารางที่ 4.3 ความหนาแน่นของประชากรในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 จําแนกตามประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

ความหนาแน่น 

องค์การบริหารส่วนตําบล เทศบาล 

อบจ. ภาพรวม 
ขนาดเล็ก 

ขนาด

กลาง 

ขนาด

ใหญ่ 
ตําบล เมือง นคร 

0-150 
13 

(65.0) 

104 

(50.98) 

10 

(27.78) 

10 

(13.89) 

1 

(1.39) 

0 

(0.0) 

6 

(37.50) 

144 

(40.34) 

151-300 
6 

(30.0) 

58 

(28.43) 

3 

(8.33) 

12 

(16.67) 

1 

(1.39) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

80 

(22.41) 

301-500 
0 

(0.0) 

15 

(7.35) 

7 

(19.44) 

8 

(11.11) 

4 

(10.81) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

34 

(9.52) 

501-1,000 
1 

(5.0) 

7 

(3.43) 

7 

(19.44) 

19 

(26.39) 

2 

(5.41) 

1 

(12.50) 

0 

(0.0) 

37 

(10.36) 

1,001-1,500 
0 

(0.0) 

1 

(0.49) 

3 

(8.33) 

7 

(9.72) 

9 

(24.32) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

20 

(5.60) 

1,501-3,000 
0 

(0.0) 

2 

(0.98) 

4 

(11.11) 

11 

(15.28) 

7 

(18.92) 

1 

(12.50) 

0 

(0.0) 

25 

(7.00) 

3,001-5,000 
0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

1 

(2.78) 

1 

(1.39) 

6 

(16.22) 

5 

(62.50) 

0 

(0.0) 

13 

(3.64) 

5,001-10,000 
0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

3 

(8.11) 

1 

(12.50) 

0 

(0.0) 

4 

(1.12) 

ไม่ระบุ 
0 

(0.0) 

17 

(8.33) 

1 

(2.78) 

4 

(5.56) 

4 

(10.81) 

0 

(0.0) 

10 

(62.50) 

36 

(9.2) 
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  4.1.1.2  นโยบายและแผนในการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  จากผลการศึกษาพบว่า องค์การบริหารส่วนตําบลขนาดเล็กท่ีมีนโยบายและแผนใน

การจัดการสิ่งแวดล้อมมีจํานวน 4 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 20 ไม่มีนโยบายและแผนมีจํานวน 14 แห่ง 

คิดเป็ นร้อยละ 70 ไม่ระบุ 2 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 10 ตัวอย่างของนโยบายและแผนในการจัดการ

สิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตําบลขนาดเล็ก เช่น การให้บริการจัดเก็บขยะในหมู่บ้าน การ

อนุรักษ์ส่งเสริมและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดให้มีสถานท่ีทิ้งขยะและกําจัด

ขยะในพื้นท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบลทัพไทย เป็นต้น องค์การบริหารส่วนตําบลขนาดกลาง ท่ี

มีนโยบายและแผนในการจัดการสิ่งแวดล้อมมีจํานวน 78 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 38.2 ไม่มีนโยบาย

และแผนมีจํานวน 103 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 50.5 ไม่ระบุ 23 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 11.3 ตัวอย่างของ

นโยบายและแผนในการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตําบลขนาดกลาง เช่น การกําจัด

ขยะ/คัดแยกขยะ การกําจัดขยะมูลฝอย การกําจัดขยะมูลฝอยในชุมชน การกําจัดขยะและสิ่งปฏิกูล

แบบยั่งยืน การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  การปรับปรุงภูมิทัศน์กําจัดขยะ อนุรักษ์แม่นํ้าลําคลอง 

การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น  สําหรับองค์การบริหารส่วนตําบล

ขนาดใหญ่ ท่ีมีนโยบายและแผนในการจัดการสิ่งแวดล้อมมีจํานวน 18 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 50  ไม่มี

นโยบายและแผนมีจํานวน 11 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 30.6 ไม่ระบุ 7 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 19.4 

  สําหรับเทศบาลตําบล ท่ีมีนโยบายและแผนในการจัดการสิ่งแวดล้อมมีจํานวน 35 

แห่ง คิดเป็นร้อยละ 48.6 ไม่มีนโยบายและแผนในการจัดการสิ่งแวดล้อมมีจํานวน 26 แห่ง คิดเป็น

ร้อยละ 36.1 ไม่ระบุ 11 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 15.3 เทศบาลเมือง ท่ีมีนโยบายและแผนในการจัดการ

สิ่งแวดล้อมมีจํานวน 22 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 59.5 ไม่มีนโยบายและแผนมีจํานวน 5 แห่ง คิดเป็น

ร้อยละ 13.5 ไม่ระบุ 10 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 27.0 เทศบาลนคร ท่ีมีนโยบายและแผนในการจัดการ

สิ่งแวดล้อมมีจํานวน 6 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 75.0 ไม่มีนโยบายและแผนมีจํานวน 0 แห่ง  ไม่ระบุ 2 

แห่ง คิดเป็นร้อยละ 25.0 และองค์การบริหารส่วนจังหวัด ท่ีมีนโยบายและแผนในการจัดการ

สิ่งแวดล้อมมีจํานวน 5 แห่ง คิดเป็นร้อยละ  31.2 ไม่มีนโยบายและแผนมีจํานวน 8 แห่ง คิดเป็นร้อย

ละ 50.0 ไม่ระบุ 3 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 18.8 ดังตารางท่ี 4.4 
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ตารางที่ 4.4  นโยบายและแผนในการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

นโยบายและแผนในการจัดการส่ิงแวดล้อม 

มีนโยบายและ

แผน 

ไม่มีนโยบายและ

แผน 
ไม่ระบุ 

อบต.ขนาดเล็ก (n=20) 

(ร้อยละ) 

4 

(20) 

14 

(70) 

2 

(10) 

อบต.ขนาดกลาง (n=204) 

(ร้อยละ) 

78 

(38.2) 

103 

(50.5) 

23 

(11.3) 

อบต.ขนาดใหญ่ (n=36) 

(ร้อยละ) 

18 

(50.0) 

11 

(30.6) 

7 

(19.4) 

เทศบาลตําบล (n=72) 

(ร้อยละ) 

35 26 11 

(48.6) (36.1) (15.3) 

เทศบาลเมือง(n=37) 

(ร้อยละ) 

22 5 10 

(59.5) (13.5) (27.0) 

เทศบาลนคร(n=8) 

(ร้อยละ) 

6 0 2 

(75.0) (0) (25.0) 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด (n=16) 

(ร้อยละ) 

5 

(31.2) 

8 

(50.0) 

3 

(18.8) 

ภาพรวม (n=393) 

(ร้อยละ) 

168 

(42.7) 

167 

(42.5) 

58 

(14.8) 

 

   4.1.1.3  งบประมาณรายรับและรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   ด้านงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น รา ยรับขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นต่างๆพบว่า องค์การบริหารส่วนตําบลขนาดเล็กมีรายรับโดยเฉล่ีย 20,160,891.71 บาท 

องค์การบริหารส่วนตําบลขนาดกลางมีรายรับโดยเฉล่ีย 24,551,149.49 บาท องค์การบริหารส่วน

ท้องถิ่นขนาดใหญ่ มีรายรับเฉล่ีย 64,895,991.13บาท สําหรับเทศบาลตําบล เ ทศบาลเมือง เทศบาล

นคร และองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีรายรับเฉล่ีย 39,430,763.70 บาท 28,698,095.57 บาท 

572,125,007.20 บาท 491,408,839.69 บาท ตามลําดับ ดังแสดงในตารางท่ี 4.5 
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ตารางที่ 4.5  รายรับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รายรับท้ังหมด 

ตํ่าสุด สูงสุด เฉลี่ย 

อบต.เล็ก (n=20) 7,999,874.86 42,814,525.12 20,160,891.71 

อบต.กลาง(n=204) 9,597,803.00 80,325,000.00 24,551,149.49 

อบต.ใหญ่ (n=36) 23,253,010.00 203,285,706.79 64,895,991.13 

เทศบาลตําบล (n=72) 12,318,509.26 100,000,000.00 39,430,763.70 

เทศบาลเมือง (n=37) 20,014,900.00 310,870,925.74 128,698,095.57 

เทศบาลนคร (n=8) 359,500,000.00 880,000,000.00 572,125,007.20 

อบจ. 264,332,000.00 1,476,623,542.46 491,408,839.69 

 

  สําหรับรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ โดยเฉล่ีย ดังนี้ องค์การบริหาร

ส่วนตําบลขนาดเล็ก มีรายจ่ายทั้งหมดเฉล่ีย 15,725,174.53 บาท องค์การบริหารส่วนตําบลขนาด

กลางมีรายจ่ายทั้งหมดเฉล่ีย 20,507,117.38 บาท องค์การบริหารส่วนตําบลขนาดใหญ่ มีรายจ่าย

ทั้งหมดเฉล่ีย 49,076,273.35 บาท เทศบาลตําบลมีรายจ่ายเฉล่ีย 31,985,135.41 บาท เทศบาลเมืองมี

รายจ่ายเฉล่ีย 106,409,975.06 บาท เทศบาลนครมีรายจ่ายเฉล่ีย 546,967,161.02 บาท และองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดมีรายจ่ายโดยเฉล่ีย 321,395,024.38 บาท ดังตารางท่ี 4.6 

 

ตารางที่ 4.6  รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
รายจ่ายท้ังหมด 

ตํ่าสุด สูงสุด เฉลี่ย 

อบต.เล็ก (n=20) 7,034,842.35 32,962,680.20 15,725,174.53 

อบต.กลาง(n=204) 1,045,052.91 94,253,200.00 20,507,117.38 

อบต.ใหญ่ (n=36) 14,160,727.00 153,767,365.08 49,076,273.35 

เทศบาลตําบล (n=72) 2,918,112.00 100,000,000.00 31,985,135.41 

เทศบาลเมือง (n=37) 20,014,900.00 262,836,515.87 106,409,975.06 

เทศบาลนคร (n=8) 204,686,323.18 880,000,000.00 546,967,161.02 

อบจ. 132,370,869.00 472,262,301.69 321,395,024.38 
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   4.1.1.4  บุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง 

   องค์การบริหารส่วนตําบลขนาดเล็กท่ีมี บุคลากรปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมมี 5 แห่ง 

คิดเป็ นร้อยละ 25ไม่มีบุคลากรปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมจํานวน 14 แห่งคิดเป็นร้อยละ 70 ไม่ระบุ 

1 แห่งคิดเป็นร้อยละ 5 องค์การบริหารส่วนตําบลขนาดกลางท่ีมีบุคลากรปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม

มี 84 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 41.2  ไม่มีบุคลากรปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมจํานวน 110 แห่งคิดเป็นร้อย

ละ 53.9 ไม่ระบุ 10 แห่งคิดเป็นร้อยละ 4.9  สําหรับองค์การบริหารส่วนตําบลขนาดใหญ่มีบุคลากร

ปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมมี 31 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 86.1 ไม่มีบุคลากรปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม

จํานวน   5 แห่งคิดเป็นร้อยละ 13.9  เทศบาลตําบลมีบุคลากรปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมมี 56 แห่ง 

คิดเป็ นร้อยละ 77.8  ไม่มีบุคลากรปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม  จํานวน 13 แห่งคิดเป็นร้อยละ 18.1 

ไม่ระบุ 3 แห่งคิดเป็นร้อยละ 4.2  เทศบาลเมือง มีบุคลากรปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมมี 33 แห่ง คิด

เป็ นร้อยละ 89.2 ไม่มีบุคลากรปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมจํานวน 1 แห่งคิดเป็นร้อยละ 2.7 ไม่ระบุ 3 

แห่งคิดเป็นร้อยละ 8.1  สําหรับเทศบาลนคร มีบุคลากรปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมมี 8 แห่ง คิดเป็น

ร้อยละ 100  องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีบุคลากรปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมมี 2 แห่ง คิดเป็ นร้อย

ละ 12.5 ไม่มีบุคลากรปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมจํานวน  13 แห่งคิดเป็นร้อยละ 81.2 ไม่ระบุ 1 แห่ง

คิดเป็ นร้อยละ  6.2  จํานวนบุคลากรท่ีปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พบว่า องค์การบริหาร ส่วนตําบลขนาดเล็กมีจํานวนบุคลากรท่ีปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉล่ีย 

2 คน เป็ นบุคลากรท่ีมีความรู้และชํานาญการ 1 คนและองค์การบริหารส่วนตําบลขนาดกลางมี

บุคลากรท่ีปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉล่ีย 5 คนเป็นบุคลากรท่ีมีความรู้และชํานาญการ 1 คน 

องค์การบริหารส่วนตําบลขนาดใหญ่ บุคลากรท่ีปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อ มโดยเฉล่ีย 14 คนเป็ น

บุคลากรท่ีมีความรู้และชํานาญการ 7 คน เทศบาลตําบลบุคลากรท่ีปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมโดย

เฉล่ีย 10 คนและไม่ได้ระบุจํานวนบุคลากรท่ีมีความรู้และชํานาญการ เทศบาลเมือง บุคลากรท่ี

ปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉล่ีย 40 คน เทศบาลนคร บุคลากรท่ีปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมโดย

เฉล่ีย 22 คน สําหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีจํานวนบุคลากรท่ีปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมโดย

เฉล่ีย 4 คนโดยเป็นบุคลากรท่ีมีความรู้และชํานาญการ 1 คน  ดังแสดงในตารางท่ี 4.7 
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ตารางที่ 4.7  บุคลากรท่ีปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมโดยตรงในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

  4.1.1.5  กฎหมาย ระเบียบ ข้องบังคับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงาน

ท่ีเกี่ยวข้อง 

  องค์การบริหารส่วนตําบลขนาดเล็ก ท่ีมีกฎระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ

ท่ีใช้ในการจัดการสิ่งแวดล้อม มีจํานวน 9 แห่ง โดยคิดเป็นร้อยละ 45 ไม่มีกฎระเบียบ ข้อบังคับ 

ข้อบัญญัติ เทศบัญญัติท่ีใช้ในการจัดการสิ่งแวดล้อม มีจํานวน 9 แห่ง โดยคิดเป็นร้อยละ 45 และไม่ระบุ

อีก 2 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 10 องค์การบริหารส่วนตําบลขนาดกลาง ท่ีมีกฎระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ 

เทศบัญญัติท่ีใช้ในการจัดการสิ่งแวดล้อม มีจํานวน 94 แห่ง โดยคิดเป็นร้อยละ 46.1  ไม่มีกฎระเบียบ 

ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ เทศบัญญัติท่ีใช้ในการจัดการสิ่งแวดล้อม มีจํานวน 96 แห่ง โดยคิดเป็นร้อยละ 

47.1 และไม่ระบุอีก 14 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 6.9  สําหรับองค์การบริหารส่วนตําบลขนาดใหญ่ท่ีมี

องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านส่ิงแวดล้อม จํานวนบุคลากรเฉลี่ย (คน) 

มีบุคลากร ไม่มีบุคลากร ไม่ระบุ 
บุคลากร

ท้ังหมด 

บุคลากรที่มี

ความรู้และ

ชํานาญการ 

อบต. ขนาดเล็ก(n=20) 

(ร้อยละ) 

5 

(25.0) 

14 

(70.0) 

1 

(5.0) 
2 1 

อบต. ขนาดกลาง(n=204) 

(ร้อยละ) 

84 

(41.2) 

110 

(53.9) 

10 

(4.9) 
5 1 

อบต. ขนาดใหญ่(n=36) 

(ร้อยละ) 

31 

(86.1) 

5 

(13.9) 

0 

(0.0) 
14 7 

เทศบาลตําบล(n=72) 

(ร้อยละ) 

56 

(77.8) 

13 

(18.1) 

3 

(4.2) 
10  

เทศบาลเมือง(n=37) 

(ร้อยละ) 

33 

(89.2) 

1 

(2.7) 

3 

(8.1) 
40  

เทศบาลนคร(n=8) 

(ร้อยละ) 

8 

(100) 

0 

(0) 

0 

(0) 
22  

องค์การบริหารส่วน

จังหวัด(n=16) 

(ร้อยละ) 

2 

(12.5) 

13 

(81.2) 

1 

(6.2) 
4 1 

ภาพรวม (n=393) 

(ร้อยละ) 

219 

(55.72) 

156 

(39.70) 

18 

(4.58) 
14  



 

66 

กฎระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ เทศบัญญัติท่ีใช้ในการจัดการสิ่งแวดล้อม มีจํานวน 23 แห่ง โดยคิด

เป็ นร้อยละ 63.9 ไม่มีกฎระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ เทศบัญญัติท่ีใช้ในการจัดการสิ่งแวดล้อม มี

จํานวน 10 แห่ง โดยคิดเป็นร้อยละ 27.8 และไม่ระบุอีก 3 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 8.3  

   สําหรับเทศบาลตําบล ท่ีมีกฎระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ เทศบัญญัติท่ีใช้ในการ

จัดการสิ่งแวดล้อม มี จํานวน 44 แห่ง โดยคิดเป็นร้อยละ61.1 ไม่มีกฎระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ เทศ

บัญญัติท่ีใช้ในการจัดการสิ่งแวดล้อม มีจํานวน 17 แห่ง โดยคิดเป็นร้อยละ 23.6 และไม่ระบุอีก 11 แห่ง 

คิดเป็ นร้อยละ 15.3 เทศบาลเมือง ท่ีมีกฎระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ เทศบัญญัติท่ีใช้ในการจัดการ

สิ่งแวดล้อม มีจํานวน 23 แห่ง โดยคิดเป็นร้อยละ 62.2 ไม่มีกฎระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ

ท่ีใช้ในการจัดการสิ่งแวดล้อม มีจํานวน 7 แห่ง โดยคิดเป็นร้อยละ 18.9 และไม่ระบุอีก 7 แห่ง คิดเป็น

ร้อยละ 18.9 เทศบาลนครท่ีมีกฎระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ เทศบัญญัติท่ีใช้ในการจัดการสิ่งแวดล้อม 

มีจํานวน 3 แห่ง โดยคิดเป็นร้อยละ 37.5 ไม่มีกฎระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ เทศบัญญัติท่ีใช้ในการ

จัดการสิ่งแวดล้อม มีจํานวน 11 แห่ง โดยคิดเป็นร้อยละ 68.8 และไม่ระบุอีก 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 6.2 

และสําหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดท่ีมีกฎระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ เทศบัญญัติท่ีใช้ในการ

จัดการสิ่งแวดล้อม มีจํานวน 4 แห่ง โดยคิดเป็นร้อยละ 25 ไม่มีกฎระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ เทศ

บัญญัติท่ีใช้ในการจัดการสิ่งแวดล้อม มีจํานวน 11 แห่ง โดยคิดเป็นร้อยละ 68.8 และไม่ระบุอีก 1 แห่ง 

คิดเป็ นร้อยละ 6.2 ดังแสดงในตารางท่ี 4.8 
 

ตารางที่ 4.8  กฎระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ ในการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กร 

 ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
กฎระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ 

มี ไม่มี ไม่ระบุ 

อบต. ขนาดเล็ก (n=20) 

(ร้อยละ) 

9 

(45) 

9 

(45) 

2 

(10) 

อบต. ขนาดกลาง (n=204) 

(ร้อยละ) 

94 

(46.1) 

96 

(47.1) 

14 

(6.9) 

อบต. ขนาดใหญ่ (n=36) 

(ร้อยละ) 

23 

(63.9) 

10 

(27.8) 

3 

(8.3) 

เทศบาลตําบล (n=72) 

(ร้อยละ) 

44 17 11 

(61.1) (23.6) (15.3) 
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ตารางที่ 4.8  (ต่อ) 

 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
กฎระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ 

มี ไม่มี ไม่ระบุ 

เทศบาลเมือง (n=37) 

(ร้อยละ) 

23 7 7 

(62.2) (18.9) (18.9) 

เทศบาลนคร (n=8) 

(ร้อยละ) 

3 0 5 

(37.5) (0.0) (62.5) 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด (n=16) 

(ร้อยละ) 

4 

(25.0) 

11 

(68.8) 

1 

(6.2) 

ภาพรวม (n=393) 

(ร้อยละ) 

200 

(50.9) 

150 

(38.2) 

43 

(10.9) 

 

   4.1.1.6  นโยบายและความพร้อมในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 

  สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ียังไม่ได้ดําเนินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อนั้น

พบว่า เน่ืองจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่มีนโยบายในการดําเนินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 

คิดเป็ นร้อยละ 30.85 และถึงจะมีนโยบายแต่ยังไม่มีความพร้อมในด้านต่างๆ คิดเป็นร้อยละ 27.25  

ส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีนโยบายและมีความพร้อมท่ีจะดําเนินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ

นั้นมีเพียงร้อยละ 9 เท่านั้น ในแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่ระบุถึงนโยบายและความพร้อมขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นคิดเป็นเป็นร้อยละ 39.59 ดังตารางท่ี 4.9 

 

ตารางที่ 4.9  นโยบายและความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดําเนินการจัดการมูล

 ฝอยติดเชื้อ 

 

นโยบายและความพร้อม จํานวน (แห่ง) ร้อยละ 

มีนโยบายและมีความพร้อม 9 2.31 

มีนโยบายแต่ไม่มีความพร้อม 106 27.25 

ไม่มีนโยบาย 120 30.85 

ไม่ระบุ 154 39.59 

รวม 389 100 
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    4.1.1.7  ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อตามขนาดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  ข้อมูลจากแบบสอบถามจํานวน 389 ชุด พบว่าปริมาณมูลฝอยติดเชื้อท่ีเกิดขึ้นใน

พื้นท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีปริมาณมูลฝอยติดเชื้อเฉล่ียอยู่ ในช่วงปริมาณน้อยกว่า 100 

กิโลกรัมต่อวันมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 15.68 ลําดับรองลงไปคือมีปริมาณมูลฝอยติดเชื้อท่ีเกิดขึ้น

เฉล่ียอยู่ในช่วงปริมาณ 101-500 และ 501-1,000 กิโลกรัมต่อวัน คิดเป็ นร้อยละ 1.28 และ 0.77 

ตามลําดับ ดังตารางท่ี 4.10 

 

ตารางที่ 4.10  ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อท่ีเกิดขึ้นเฉล่ียต่อวันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

ปริมาณมูลฝอยติดเช้ือ (กิโลกรัม) จํานวน (แห่ง) ร้อยละ 

น้อยกว่า 100 61 15.68 

101-500 5 1.28 

501-1,000 3 0.77 

1,000-5,000 0 0 

5,001-10,000 1 0.26 

มากกว่า 10,000 0 0 

ไม่ระบุ 319 82.02 

รวม 389 100 

 

  จากผลการศึกษาปริมาณมูลฝอยติดเชื้อจําแนกตามประเภทขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นพบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนตําบลและเทศบาล) เกือบทั้งหมดมี

ปริมาณมูลฝอยติดเชื้ออยู่ในช่วง น้อยกว่า 100 กิโลกรัมต่อวัน และเน่ืองจากมีประกาศกระทรวง

สาธารณสุข เร่ืองกําหนดยกเว้นไม่ใช้บังคับข้อกําหนดเฉพาะในส่วนท่ีว่าด้วยการขนและการกําจัด

มูลฝอยติดเชื้อในท้องท่ีของราชการส่วนท้องถิ่นตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ 

โดยให้ยกเว้นไม่ใช้บังคับข้อกําหนดเฉพาะในส่วนท่ีว่าด้วยการขนและการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อตาม

กฎกระทรวงว่าด้วยการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 ในท้องท่ีองค์การบริหารส่วนตําบล ทําให้

องค์การบริหารส่วนตําบลส่วนใหญ่ มากกว่าร้อยละ 80 ไม่ได้มีการเก็บรวบรวมและขนส่งมูลฝอย

ติดเชื้อและไม่สามารถระบุปริมาณมูลฝอยติดเชื้อท่ีเกิดขึ้นต่อวันได้ นอกจากนี้เหตุผลท่ีทําให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถระบุปริมาณมูลฝอยติดเชื้อได้เป็นเพราะส่วนใหญ่มูลฝอยติดเชื้อ
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เกิดขึ้นในสถานบริการสาธารณสุข และสถานบริการสาธารณสุขหลายแห่งมีการจัดการมูลฝอยติด

เชื้อด้วยตนเอง อาจจะรวบรวมและกําจัดเองหรือส่งให้หน่วยงานอ่ืนกําจัด ดังตารางท่ี 4.11 

 

ตารางที่ 4.11  ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อท่ีเกิดขึ้นเฉล่ียต่อวันจําแนกตามประเภทขององค์กรปกครอง

 ส่วนท้องถิ่น 

 

ปริมาณมูลฝอย

ติดเช้ือ

(กิโลกรัม) 

องค์การบริหารส่วนตําบล  เทศบาล  

อบต.

ขนาดเล็ก 

(n=20) 

อบต.ขนาด

กลาง 

(n=204) 

อบต.

ขนาดใหญ่ 

(n=36) 

 

เทศบาล

ตําบล 

(n=72) 

เทศบาล

เมือง 

(n=37) 

เทศบาล

นคร 

(n=8) 

ภาพรวม 

(n=377) 

น้อยกว่า 100 
3 

(15.0) 

33 

(16.2) 

5 

(13.9) 
 
18 

(25.0) 

3 

(8.1) 

1 

(12.5) 

63 

(16.7) 

101 - 200 
1 

(5.0) 

1 

(0.5) 

0 

(0.0) 
 

1 

(1.4) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

3 

(0.8) 

201 - 300 
0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 
 

0 

(0.0) 

1 

(2.7) 

0 

(0.0) 

1 

(0.3) 

301 - 400 
0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 
 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

401 - 500 
0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 
 

0 

(0.0) 

1 

(2.7) 

0 

(0.0) 

1 

(0.3) 

มากกว่า 501 
0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 
 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

ไม่ระบุ 
16 

(80.0) 

170 

(83.3) 

31 

(86.1) 
 
53 

(73.6) 

32 

(86.5) 

7 

(87.5) 

309 

(81.9) 

 

   4.1.1.8  การจัดการมูลฝอยติดเชื้อขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงาน

ท่ีเกี่ยวข้อง 

     1)  การคัดแยก 

   การศึกษาการคัดแยกมูลฝอยติดเชื้อจําแนกตามประเภทขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น กรณีองค์การบริหารส่วนตําบลหรือเทศบาลมีการคัดแยกมูลฝอยติดเชื้อออกจากขยะ

มูลฝอยชุมชน จึงสอบถามเกี่ยวกับลักษณะการคัดแยก โดยแบ่งเป็น ดําเนินการเอง คัดแยกจาก

แหล่งกําเนิด อ่ืนๆ และไม่สามารถระบุข้อมูลได้ 
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   จากผลการศึกษามีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนตําบล

และเทศบาล) ตอแบบสอบถามจํานวน 377 แห่ง พบว่า มีการคัดแยกมูลฝอยติดเชื้อออกจากขยะมูล

ฝอยชุมชนจํานวน 14 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 3.7 ไม่มีการคัดแยกมูลฝอยติดเชื้อออกจากขยะมูลฝอย

ชุมชนจํานวน 23 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 6.1 และไม่สามารถระบุข้อมูลได้จํานวน 340 แห่ง คิดเป็นร้อย

ละ 90.2 ซ่ึงองค์การบริหารส่วนตําบลขนาดเล็กมีทั้งหมด 20 แห่ง ซ่ึงมีการคัดแยกมูลฝอยติดเชื้อ

ออกจากขยะมูลฝอยชุมชนจํานวน 2 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 10 ไม่มีการคัดแยกมูลฝอยติดเชื้อออกจาก

ขยะมูลฝอยชุมชนจํานวน 3 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 15 และไม่สามารถระบุข้อมูลได้จํานวน 15 แห่ง คิด

เป็ นร้อยละ 75 องค์การบริหารส่วนตําบลขนาดกลางมีทั้งหมด 204 แห่ง โดยมีการคัดแยกมูลฝอยติด

เชื้อออกจากขยะมูลฝอยชุมชนจํานวน 7 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 3.4 ไม่มีการคัดแยกมูลฝอยติดเชื้อออก

จากขยะมูลฝอยชุมชนจํานวน 10 แห่ง คิดเป็ นร้อยละ 4.9 และไม่สามารถระบุข้อมูลได้จํานวน 187 

แห่ง คิดเป็นร้อยละ 91.7องค์การบริหารส่วนตําบลขนาดใหญ่มีทั้งหมด 36 แห่ง ซ่ึงมีการคัดแยกมูล

ฝอยติดเชื้อออกจากขยะมูลฝอยชุมชนจํานวน 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 2.8 ไม่มีการคัดแยกมูลฝอยติดเชื้อ

ออกจากขยะมูลฝอยชุมชนจํานวน 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 2.8 และไม่สามารถระบุข้อมูลได้จํานวน 34 

แห่ง คิดเป็นร้อยละ 94.4 เทศบาลตําบลมีทั้งหมด 72 แห่ง โดยมีการคัดแยกมูลฝอยติดเชื้อออกจากขยะ

มูลฝอยชุมชนจํานวน 7 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 3.4 ไม่มีการคัดแยกมูลฝอยติดเชื้อออกจากขยะมูลฝอย

ชุมชนจํานวน 10 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 4.9 และไม่สามารถระบุข้อมูลได้จํานวน 187 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 

91.7 เทศบาลเมืองมีทั้งหมด 37 แห่ง แบ่งเป็นไม่มีการคัดแยกมูลฝอยติดเชื้อออกจากขยะมูลฝอยชุมชน

จํานวน 3 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 8.10 และไม่สามารถระบุข้อมูลได้จํานวน 34 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 91.9 

และเทศบาลนครมีทั้งหมด 8 แห่ง โดยมีการคัดแยกมูลฝอยติดเชื้อออกจากขยะมูลฝอยชุมชนจํานวน 3

แห่ง คิดเป็นร้อยละ 37.5 และไม่สามารถระบุข้อมูลได้จํานวน 5 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 62.5 

   สําหรับการคัดแยกมูลฝอยติดเชื้อออกจากขยะมูลฝอยชุมชนมีลักษณะการ

คัดแยกเพียง 14 แห่ง คิดเป็นร้อยละ  3.7 ในจํานวนดังกล่าวประกอบด้วย  การคัดแยกโดยองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการเองจํานวน 6 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 42.9 คัดแยกจากแหล่งกําเนิด

จํานวน 7 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 50 และไม่ระบุข้อมูลจํานวน 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 7.1  และจากการ

คัดแยก 14 แห่งนั้น  ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนตําบลขนาดเล็ก 2 แห่ง มีการคัดแยกโดยการ

ดําเนินการเองจํานวน 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 50 และไม่ระบุข้อมูลจํานวน 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 50 

องค์การบริหารส่วนตําบลขนาดกลางมี  7 แห่ง มีการคัดแยกโดยการดําเนินการเองจํานวน 5 แห่ง 

คิดเป็ นร้อยละ 71.4 และคัดแยกจากแหล่งกําเนิดจํานวน 2 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 28.6  องค์การบริหาร

ส่วนตําบลขนาดใหญ่มี 1 แห่ง โดยมีการคัดแยกจากแหล่งกําเนิดจํานวน  1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100



 

71 

ในส่วนเทศบาลตําบลมีการคัดแยกจากแหล่งกําเนิดจํานวน 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 และเทศบาล

นครจํานวน 3 แห่ง มีการคัดแยกจากแหล่งกําเนิดจํานวน 3 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 ดังตารางท่ี 4.12 

 

ตารางที่ 4.12  การคัดแยกมูลฝอยติดเชื้อจําแนกตามประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

การคัดแยกมูลฝอยติดเช้ือออกจาก

ขยะมูลฝอยชุมชน 
ลักษณะการคัดแยก 

มี ไม่มี ไม่ระบุ 
ดําเนินการ

เอง 

คัดแยกจาก

แหล่งกําเนิด 
อื่นๆ 

ไม่

ระบุ 

อบต.เล็ก (n=20) 

(ร้อยละ) 

2 

(10.0) 

3 

(15.0) 

15 

(75.0) 

1 

(50.0) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

1 

(50.0) 

อบต.กลาง(n=204) 

(ร้อยละ) 

7 

(3.4) 

10 

(4.9) 

187 

(91.7) 

5 

(71.4) 

2 

(28.6) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

อบต.ใหญ่ (n=36) 

(ร้อยละ) 

1 

(2.8) 

1 

(2.8) 

34 

(94.4) 

0 

(0.0) 

1 

(2.8) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

เทศบาลตําบล(n=72) 

(ร้อยละ) 

1 

(1.40) 

6 

(8.30) 

65 

(90.30) 

0 

(0.0) 

1 

(100) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

เทศบาลเมือง(n=37) 

(ร้อยละ) 

0 

(0.0) 

3 

(8.10) 

34 

(91.90) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

เทศบาลนคร(n=8) 

(ร้อยละ) 

3 

(37.50) 

0 

(0.0) 

5 

(62.5) 

0 

(0.0) 

3 

(100) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

ภาพรวม (n=377) 

(ร้อยละ) 

14 

(3.7) 

23 

(6.1) 

340 

(90.2) 

6 

(42.9) 

7 

(50.0) 

0 

(0.0) 

1 

(7.1) 

 

   การแยกประเภทมูลฝอยติดเชื้อ จากองค์การบริหารส่วนตําบลและเทศบาล 

377 แห่ง พบว่า มีการแยกประเภทมูลฝอยติดเชื้อจํานวน 11 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 2.9 ไม่มีการแยก

ประเภทมูลฝอยติดเชื้อจํานวน 15 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 4.0 และไม่สามารถระบุข้อมูลได้ 351 แห่ง 

คิดเป็นร้อยละ 93.1 

   โดยในส่วนขององค์การบริหารส่วนตําบลขนาดเล็กมีทั้งหมด 20 แห่ง ไม่มี

การแยกประเภทมูลฝอยติดเชื้อจํานวน 3 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 15.0 และไม่สามารถระบุข้อมูลได้ 17 

แห่ง คิดเป็นร้อยละ 85.0 องค์การบริหารส่วนตําบลขนาดกลางมีทั้งหมด 204 แห่ง มีการแยก

ประเภทมูลฝอยติดเชื้อจํานวน 5 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 2.5 ไม่มีการแยกประเภทมูลฝอยติดเชื้อจํานวน
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8 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 3.9 และไม่สามารถระบุข้อมูลได้ 191 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 93.6 องค์การ

บริหารส่วนตําบลขนาดใหญ่มีทั้งหมด 36 แห่ง แบ่งเป็น  มีการแยกประเภทมูลฝอยติดเชื้อจํานวน 1 

แห่ง คิดเป็ นร้อยละ 2.8 และไม่สามารถระบุข้อมูลได้ 35 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 97.2 เทศบาลตําบล

จํานวน 72 แห่ง ไม่มีการแยกประเภทมูลฝอยติดเชื้อจํานวน 5 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 6.9 และไม่

สามารถระบุข้อมูลได้ 67 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 93.1 เทศบาลเมืองจํานวน 37 แห่ง  ไม่มีการแยก

ประเภทมูลฝอยติดเชื้อจํานวน 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 2.7 และไม่สามารถระบุข้อมูลได้ 36 แห่ง คิด

เป็ นร้อยละ 97.3 และเทศบาลนครจํานวน 8 แห่ง แบ่งเป็นมีการแยกประเภทมูลฝอยติดเชื้อจํานวน 2 

แห่ง คิดเป็นร้อยละ 25.0 ไม่มีการแยกประเภทมูลฝอยติดเชื้อจํานวน 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 12.5 และ

ไม่สามารถระบุข้อมูลได้ 5 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 62.5 ดังตารางท่ี 4.13 
 

ตารางที่ 4.13  การแยกประเภทมูลฝอยติดเชื้อขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจําแนกตามประเภท

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
การแยกประเภทมูลฝอยติดเช้ือ 

ไม่มีการแยกประเภท มีการแยกประเภท ไม่ระบุ 

อบต.เล็ก (n=20) 

(ร้อยละ) 

3 

(15.0) 

0 

(0.0) 

17 

(85.0) 

อบต.กลาง (n=204) 

(ร้อยละ) 

5 

(2.5) 

8 

(3.9) 

191 

(93.6) 

อบต.ใหญ่ (n=36) 

(ร้อยละ) 

0 

(0.0) 

1 

(2.8) 

35 

(97.2) 

เทศบาลตําบล(n=72) 

(ร้อยละ) 

5 

(6.90) 

0 

(0.0) 

67 

(93.1) 

เทศบาลเมือง(n=37) 

(ร้อยละ) 

1 

(2.70) 

0 

(0.0) 

36 

(97.30) 

เทศบาลนคร(n=8) 

(ร้อยละ) 

1 

(12.50) 

2 

(25.0) 

5 

(62.5) 

ภาพรวม (n=377) 

(ร้อยละ) 

15 

(4.0) 

11 

(2.9) 

351 

(93.1) 

 

   เม่ือพิจารณาการคัดแยกมูลฝอยติดเชื้อของสถานบริการสาธารณสุข /

ห้องปฏิบัติการในเขตพื้นท่ีออกจากขยะมูลฝอยชุมชน ในภาพรวมนั้นพบว่า องค์การบริหารส่วน
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ท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนตําบลและเทศบาล) จํานวน 208 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 55.2 มีการคัดแยกมูล

ฝอยติดเชื้อออกจากขยะมูลฝอยชุมชนของสถานบริการสาธารณสุข/ห้องปฏิบัติการ ในเขตพื้นท่ี ทุกแห่ง 

และมีองค์การบริหารส่วนตําบลจํานวน 7 แห่ง (ร้อยละ 1.8) ไม่มีการคัดแยกมูลฝอยติดเชื้อออกจากขยะ

มูลฝอยชุมชนของสถานบริการสาธารณสุข/ห้องปฏิบัติการในเขตพื้นท่ีทุกแห่ง 

   หากพิจารณาในส่วนย่อยลงไปพบว่า องค์การบริหารส่วนตําบลขนาดเล็ก

จํานวน 8 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 40 มีการคัดแยกมูลฝอยติดเชื้อออกจากขยะมูลฝอยชุมชนของสถานบริการ

สาธารณสุข/ห้องปฏิบัติการในเขตพื้นท่ีทุกแห่งส่วนอีก 3 แห่ง (ร้อยละ 10) มีการคัดแยกมูลฝอยติดเชื้อ

ออกจากขยะมูลฝอยชุมชนของสถานบริการสาธารณสุข/ห้องปฏิบัติการในเขตพื้นท่ีบางแห่ง และ

องค์การบริหารส่วนตําบล 9 แห่ง (ร้อยละ 45) ไม่พบข้อมูล ส่วนองค์การบริหารส่วนตําบลขนาดกลาง

จํานวน 121 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 59.3 มีการคัดแยกมูลฝอยติดเชื้อออกจากขยะมูลฝอยชุมชนของสถาน

บริการสาธารณสุข/ห้องปฏิบัติการในเขตพื้นท่ีทุกแห่ง ส่วนอีก 9 แห่ง (ร้อยละ 3.9) มีการคัดแยกมูลฝอย

ติดเชื้อออกจากขยะมูลฝอยชุมชนของสถานบริการสาธารณสุข/ห้องปฏิบัติการในเขตพื้นท่ีบางแห่ง 

ส่วนอีก 4 แห่ง (ร้อยละ 2) ไม่มีการคัดแยกมูลฝอยติดเชื้อออกจากขยะมูลฝอยชุมชนของสถานบริการ

สาธารณสุข/ห้องปฏิบัติการ และองค์กรปกครองส่วนตําบลขนาดกลาง 70 แห่ง (ร้อยละ 34.3) ไม่พบ

ข้อมูล ส่วนองค์การบริหารส่วนตําบลขนาดใหญ่ พบว่าจํานวน 18 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 50 มีการคัดแยก

มูลฝอยติดเชื้อออกจากขยะมูลฝอยชุมชนของสถานบริการสาธารณสุข/ห้องปฏิบัติการในเขตพื้นท่ีทุก

แห่ง และ 2 แห่ง (ร้อยละ 5.6)ไม่มีการคัดแยกมูลฝอยติดเชื้อออกจากขยะมูลฝอยชุมชนของสถานบริการ

สาธารณสุข/ห้องปฏิบัติการในเขตพื้นท่ี และจํานวน 15 แห่ง (ร้อยละ 41.7) ไม่พบข้อมูล 

   เม่ือพิจารณาประเด็นเดียวกันในพื้นท่ีเทศบาล พบว่าเทศบาลตําบลจํานวน 51 

แห่ง คิดเป็นร้อยละ 56.9 มีการคัดแยกมูลฝอยติดเชื้อออกจากขยะมูลฝอยชุมชนของสถานบริการ

สาธารณสุข/ห้องปฏิบัติการในเขตพื้นท่ีทุกแห่ง ส่วนอีก 8 แห่ง (ร้อยละ 11.1) มีการคัดแยกมูลฝอยติด

เชื้อออกจากขยะมูลฝอยชุมชนของสถานบริการสาธารณสุข/ห้องปฏิบัติการบางแห่ง และองค์การ

บริหารส่วนตําบล 22 แห่ง (ร้อยละ 30.6) ไม่พบข้อมูล ส่วนเทศบาลเมืองจํานวน 15 แห่ง คิดเป็นร้อย

ละ 40.5 มีการคัดแยกมูลฝอยติดเชื้อออกจากขยะมูลฝอยชุมชนของสถานบริการสาธารณสุข /

ห้องปฏิบัติการในเขตพื้นท่ีทุกแห่ง ส่วนอีก 2 แห่ง (ร้อยละ 5.4) มีการคัดแยกมูลฝอยติดเชื้อออกจาก

ขยะมูลฝอยชุมชนของสถานบริการสาธารณสุข/ห้องปฏิบัติการในเขตพื้นท่ีบางแห่ง มี 1 แห่ง (ร้อยละ 

2.7) ไม่มีการคัดแยกมูลฝอยติดเชื้อออกจากขยะมูลฝอยชุมชนของสถานบริการสาธารณสุข /

ห้องปฏิบัติการในเขตพื้นท่ี และ 19 แห่ง (ร้อยละ 51.4) ไม่พบข้อมูล ส่วนเทศบาลนครจํานวน 5 แห่ง 

คิดเป็ นร้อยละ 62.5 มีการคัดแยกมูลฝอยติดเชื้อออกจากขยะมูลฝอยชุมชนของสถานบริการ

สาธารณสุข/ห้องปฏิบัติการในเขตพื้นท่ีทุกแห่ง 19 แห่ง (ร้อยละ 51.4) ไม่พบข้อมูล ดังตารางท่ี 4.14 
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ตารางที่ 4.14  การคัดแยกมูลฝอยติดเชื้อออกของสถานบริการสาธารณสุข/ห้องปฏิบัติการในเขต

พื้นท่ีจากขยะมูลฝอยชุมชนจําแนกตามประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

การคัดแยกมูลฝอยติดเช้ือออกของสถานบริการสาธารณสุข/ห้องปฏิบัติการในเขตพื้นที่

จากขยะมูลฝอยชุมชน 

ไม่มีการคัดแยก มี ทุกแห่ง มีบางแห่ง ไม่ระบุ 

อบต.เล็ก (n=20) 

(ร้อยละ) 
0 

(0.0) 

8 

(40.0) 
3 

(10.0) 

9 

(45) 

อบต.กลาง (n=204) 

(ร้อยละ) 
4 

(2.0) 121 (59.3) 

9 

(3.9) 

70 

(34.3) 

อบต.ใหญ่ (n=36) 

(ร้อยละ) 
1 

(2.8) 

18 

(50.0) 

2 

(5.6) 

15 

(41.7) 

เทศบาลนคร (n=8) 

(ร้อยละ) 
0 

(0.0) 

5 

(62.5) 

0 

(0.0) 

3 

(37.5) 

เทศบาลเมือง (n=37) 

(ร้อยละ) 
1 

(2.7) 

15 

(40.5) 

2 

(5.4) 

19 

(51.4) 

เทศบาลตําบล (n=72) 

(ร้อยละ) 
1 

(1.4) 

41 

(56.9) 

8 

(11.1) 

22 

(30.6) 

ภาพรวม (n=377) 

(ร้อยละ) 
7 

(1.8) 

208 

(55.2) 

24 

(6.4) 

138 

(36.6) 

 

   2)  การเก็บรวบรวมและขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ 

   สําหรับด้านการดําเนินการเก็บรวบรวมและขนส่งมูลฝอยติดเชื้อจากสถาน

บริการพยาบาลทุกประเภทภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า  การเก็บรวบรวมและขนส่ง

มูลฝอยติดเชื้อจําแนกประเภทขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน

ภาพรวมพบว่ามีจํานวน 18 แห่ง (ร้อยละ 4.8) ท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการเอง 

และจํานวน 18 แห่ง (ร้อยละ 4.8) สถานพยาบาลเป็นผู้เดินการเองทุกแห่ง อีก 14 แห่ง (ร้อยละ 3.7) 

สถานพยาบาลเป็นผู้เดินการเองในบางแห่ง ส่วน 140 แห่ง (ร้อยละ 37.1) ไม่ระบุข้อมูล เม่ือพิจารณา

ในส่วนขององค์การบริหารส่วนตําบลพบว่า องค์การบริหารส่วนตําบลขนาดเล็กจํานวน 10 แห่ง 

(ร้อยละ 50) ท่ีสถานพยาบาลเป็นผู้ดําเนินการเก็บรวบรวมและขนส่งมูลฝอยติดเชื้อเอง ส่วนองค์การ

บริหารส่วนตําบลขนาดกลางมีจํานวน 110 แห่ง (ร้อยละ 53.9) ท่ีสถานพยาบาลเป็นผู้ดําเนินการเก็บ

รวบรวมและขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ และ 10 แห่ง (ร้อยละ 4.9) ท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น

ผู้ดําเนินการเก็บรวบรวมและขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ และ 7 แห่ง (ร้อยละ 35) ไม่ระบุข้อมูล ส่วน

องค์การบริส่วนตําบลขนาดใหญ่จํานวน 18 แห่ง (ร้อยละ 50) ท่ีสถานพยาบาลเป็นผู้ดําเนินการเก็บ
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รวบรวมและขนส่งมูลฝอยติดเชื้อเอง และมีจํานวน 2 แห่ง (ร้อยละ 5.6) ท่ีสถานพยาบาลเป็น

ผู้ดําเนินการเก็บรวบรวมและขนส่งมูลฝอยติดเชื้อในบางแห่ง และมีจํานวน 2 แห่ง (ร้อยละ 5.6) ท่ี

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการเอง และมี 10 แห่ง (ร้อยละ 4.9) ท่ีไม่ระบุข้อมูล 

   เม่ือพิจารณาในส่วนของเทศบาลพบว่า เทศบาลตําบลจํานวน 41 แห่ง (ร้อย

ละ 56.9) มีสถานพยาบาลเป็นผู้ดําเนินการเก็บรวบรวมและขนส่งมูลฝอยติดเชื้อเอง และมีจํานวน 4 

แห่ง (ร้อยละ 5.6) ท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการเก็บรวบรวมและขนส่งมูลฝอยติด

เชื้อ  ส่วนเทศบาลเมืองจํานวน 13 แห่ง (ร้อยละ 35.1) มีสถานพยาบาลเป็นผู้ดําเนินการเก็บรวบรวม

และขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ และ 1 แห่ง (ร้อยละ 2.7) ท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการ

เก็บรวบรวมและขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ และ17 แห่ง (ร้อยละ 45.9) ไม่ระบุข้อมูล ส่วนเทศบาลนคร

จํานวน 1 แห่ง (ร้อยละ 12.5) มีสถานพยาบาลเป็นผู้ดําเนินการเก็บรวบรวมและขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ

เอง และมีจํานวน 1 แห่ง (ร้อยละ 12.5) ท่ีสถานพยาบาลเป็นผู้ดําเนินการเก็บรวบรวมและขนส่งมูล

ฝอยติดเชื้อในบางแห่ง และมีจํานวน 1 แห่ง (ร้อยละ 12.5) ท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น

ผู้ดําเนินการเอง และมี 3 แห่ง (ร้อยละ 37.5) ท่ีไม่ระบุข้อมูล ดังตารางท่ี 4.15 

 

ตารางที่ 4.15  การดําเนินการรวบรวมและเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อจําแนกประเภทขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 

 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

การเก็บรวบรวมและขนส่งมูลฝอยติดเช้ือ 

สถานพยาบาล 

ดําเนินการเองทุกแห่ง 

สถานพยาบาล

ดําเนินการเองบางแห่ง 

อปท. เ ป็ น

ผู้จัดเก็บ 
อื่นๆ ไม่ระบุ 

อบต.เล็ก (n=20) 

(ร้อยละ) 

10 

(50.0) 

1 

(5.0) 

0 

(0.0) 

2 

(10.0) 

7 

(35.0) 

อบต.กลาง (n=204) 

(ร้อยละ) 

110 

(53.9) 

3 

(1.5) 

10 

(4.9) 

5 

(2.5) 

76 

(37.3) 

อบต.ใหญ่ (n=36) 

(ร้อยละ) 

18 

(50.0) 

2 

(5.6) 

2 

(5.6) 

1 

(2.8) 

13 

(36.1) 

เทศบาลนคร (n=8) 

(ร้อยละ) 

1 

(12.5) 

1 

(12.5) 

1 

(12.5) 

2 

(25.00) 

3 

(37.5) 
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ตารางที่ 4.15  (ต่อ) 

 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

การเก็บรวบรวมและขนส่งมูลฝอยติดเช้ือ 

สถานพยาบาล 

ดําเนินการเองทุกแห่ง 

สถานพยาบาล

ดําเนินการเองบางแห่ง 

อปท. เ ป็ น

ผู้จัดเก็บ 
อื่นๆ ไม่ระบุ 

เทศบาลเมือง (n=37) 

(ร้อยละ) 

13 

(35.1) 

5 

(13.5) 

1 

(2.7) 

1 

(2.7) 

17 

(45.9) 

เทศบาลตําบล (n=72) 

(ร้อยละ) 

41 

(56.9) 

2 

(2.8) 

4 

(5.6) 

1 

(1.4) 

24 

(33.3) 

ภาพรวม (n=377) 

(ร้อยละ) 

193 

(51.2) 

14 

(3.7) 

18 

(4.8) 

12 

(3.2) 

140 

(37.1) 

 

   จากการศึกษาแยกตามประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การ

บริหารส่วนตําบลและเทศบาล) จํานวน 377 แห่ง พบว่ามีการเก็บรวบรวมและขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ

จํานวน 10 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 2.7 ไม่มีการเก็บรวบรวมและขนส่งมูลฝอยติดเชื้อจํานวน  16 แห่ง 

คิดเป็ นร้อยละ 4.2 และไม่สามารถระบุข้อมูลได้จํานวน 351 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 93.1 โดยองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีการเก็บรวบรวมและขนส่งมูลฝอยติดเชื้อมีการดําเนินงานเองจํานวน 10 

แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 

     องค์การบริหารส่วนตําบลขนาดเล็กทั้งหมด 20 แห่ง มีการเก็บรวบรวมและ

ขนส่งมูลฝอยติดเชื้อจํานวน 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 5.0 ไม่มีการเก็บรวบรวมและขนส่งมูลฝอยติด

เชื้อจํานวน  2 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 10.0 และไม่สามารถระบุข้อมูลได้จํานวน 17 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 

85.0 องค์การบริหารส่วนตําบลขนาดกลางมีทั้งหมด 204 แห่ง มีการเก็บรวบรวมและขนส่งมูลฝอย

ติดเชื้อจํานวน 3 แห่ง คิดเป็ นร้อยละ 1.5 ไม่มีการเก็บรวบรวมและขนส่งมูลฝอยติดเชื้อจํานวน  10 

แห่ง คิดเป็นร้อยละ 4.9 และไม่สามารถระบุข้อมูลได้จํานวน 191 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 93.6 องค์การ

บริหารส่วนตําบลขนาดใหญ่มีทั้งหมด 36 แห่ง ไม่มีการเก็บรวบรวมและขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ

จํานวน  1 แห่ง คิดเป็ นร้อยละ 2.8 และไม่สามารถระบุข้อมูลได้จํานวน 35 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 97.2 

เทศบาลตําบลจํานวน 72 แห่ง มีการเก็บรวบรวมและขนส่งมูลฝอยติดเชื้อจํานวน  3 แห่ง คิดเป็น

ร้อยละ 4.4 ไม่มีการเก็บรวบรวมและขนส่งมูลฝอยติดเชื้อจํานวน  2 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 2.8  และไม่

สามารถระบุข้อมูลได้จํานวน 67 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 93.1 เทศบาลเมืองจํานวน 37 แห่ง ไม่มีการ

เก็บรวบรวมและขนส่งมูลฝอยติดเชื้อจํานวน  1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 2.7 และไม่สามารถระบุข้อมูล

ได้จํานวน 36 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 97.3 เทศบาลนครจํานวน  8 แห่ง มีการเก็บรวบรวมและขนส่งมูล
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ฝอยติดเชื้อจํานวน  3 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 37.5 และไม่สามารถระบุข้อมูลได้จํานวน 5 แห่ง คิดเป็น

ร้อยละ 62.5 

     องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีการเก็บรวบรวมและขนส่งมูลฝอยติดเชื้อมี

ลักษณะการดําเนินการเอง จํานวน 10 แห่ง โดยแบ่งเป็น องค์การบริหารส่วนตําบลขนาดเล็กจํานวน 

1 แห่ง องค์การบริหารส่วนตําบลขนาดกลางจํานวน 3 แห่ง เทศบาลตําบลจํานวน 3 แห่ง และ

เทศบาลนครจํานวน  3 แห่ง ดังตารางท่ี 4.16 

 

ตารางที่ 4.16  การเก็บรวบรวมและขนส่งมูลฝอยติดเชื้อจําแนกตามประเภทองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

 

   การดําเนินการรวบรวมและเก็บขนขอ งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วน

ใหญ่ไม่ได้ระบุว่ามีการกําหนดเส้นทางท่ีใช้ในการรวบรวมและเก็บขนหรือไม่ จํานวน 375 แห่ง คิด

เป็ นร้อยละ 96.40 มีการระบุว่าไม่มีการกําหนดเส้นทางท่ีใช้ในการรวบรวมและเก็บขนจํานวน 13 

องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

การเก็บรวบรวมและขนส่งมูลฝอยติดเช้ือ ลักษณะการดําเนินการ 

มีการเก็บ

รวบรวมและ

ขนส่ ง 

ไม่มีการเก็บ

รวบรวมและ

ขนส่ ง 

ไม่ระบุ 
ดําเนิน 

การเอง 

จ้าง

เอกชน 

จ้าง

อปท.

อื่น 

ไม่ระบุ 

อบต.เล็ก (n=20) 

(ร้อยละ) 

1 

(5.0) 

2 

(10.0) 

17 

(85.0) 

1 

(100.0) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

อบต.กลาง (n=204) 

(ร้อยละ) 

3 

(1.5) 

10 

(4.9) 

191 

(93.6) 

3 

(100.0) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

อบต.ใหญ่ (n=36) 

(ร้อยละ) 

0 

(0.0) 

1 

(2.8) 

35 

(97.2) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

เทศบาลตําบล(n=72) 

(ร้อยละ) 

3 

(4.40) 

2 

(2.80) 

67 

(93.10) 

3 

(100.0) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

เทศบาลเมือง(n=37) 

(ร้อยละ) 

0 

(0.0) 

1 

(2.7) 

36 

(97.30) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

เทศบาลนคร(n=8) 

(ร้อยละ) 

3 

(37.50) 

0 

(0.0) 

5 

(62.50) 

3 

(37.50) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

ภาพรวม (n=377) 

(ร้อยละ) 

10 

(2.7) 

16 

(4.2) 

351 

(93.1) 

10 

(100.0) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 
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แห่ง คิดเป็นร้อยละ 3.34 และระบุว่ามีการกําหนดเส้นทางท่ีใช้ ในการรวบรวมและเก็บขนเพียง 1 

แห่ง คิดเป็นร้อยละ 0.26 สําหรับการกําหนดจํานวนครั้งและกําหนดเวลาในการเก็บขนนั้น มีการ

กําหนดเพียง 7 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 1.80 และส่วนใหญ่ไม่มีการระบุว่ามีการกําหนดเวลาและจํานวน

ครั้งหรือไม่ สูงถึงจํานวน 382 แห่ง ซ่ึงเกินกว่าร้อยละ 90 ดังตารางท่ี 4.17  และ 4.18 

 

ตารางที่ 4.17  กําหนดการบริการรวบรวมและเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

กําหนดบริการการรวบรวม

และเก็บขน 

กําหนดจํานวนคร้ัง กําหนดเวลา กําหนดเส้นทาง 

จํานวน

(แห่ง) 

ร้อยละ จํานวน

(แห่ง) 

ร้อยละ จํานวน

(แห่ง) 

ร้อยละ 

มีการกําหนด 7 1.80 7 1.80 1 0.26 

ไม่มีการกําหนด 0 0 0 0 13 3.34 

ไม่ระบุ 382 98.2 382 98.2 375 96.40 

รวม 389 100 389 100 389 100 

 

ตารางที่ 4.18  กําหนดจํานวนครั้งในการรวบรวมเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อต่อสัปดาห์ 

 

จํานวนคร้ังต่อสัปดาห์ จํานวน (แห่ง) ร้ อยละ 

1-3 4 57.14 

4-7 3 42.86 

รวม 7 100 

 

   สําหรับท่ีพักรวมมูลฝอยติดเชื้อนั้น ส่วนใหญ่ไม่ได้ระบุว่ามีหรือไม่คิดเป็น

ร้อยละ 91 หรื อจํานวน 354 แห่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีท่ีพักรวมมูลฝอยติดเชื้อเพียงจํานวน 

9 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 2.32 และไม่มีท่ีพักรวมมูลฝอยติดเชื้อจํานวน 26 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 6.68 

โดยในจํานวนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีท่ีพักรวมมูลฝอยติดเชื้อนั้น มีการควบคุม

อุณหภูมิภายในท่ีพักรวมมูลฝอยติดเชื้อท่ีไม่เกิน 10 องศาเซลเซียส เพียง 2 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 

22.22 และไม่มีการควบคุมอุณหภูมิจํานวน 7 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 77.78 ดังตารางท่ี 4.19  และ 4.20  

สาเหตุท่ีสถานท่ีพักรวมมูลฝอยติดเชื้อส่วนใหญ่ไม่มีการควบคุมอุณหภูมิ เน่ืองจากเป็นการเก็บมูล

ฝอยติดเชื้อไว้รอการกําจัดไม่เกิน 7 ว ัน 
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ตารางที่ 4.19  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีท่ีพักรวมมูลฝอยติดเชื้อ 

 

ที่พักรวมมูลฝอยติดเช้ือ จํานวน (แห่ง) ร้อยละ 

มี 9 2.32 

ไม่มี 26 6.68 

ไม่ระบุ 354 91.00 

รวม 389 100 

 

ตารางที่ 4.20  การควบคุมอุณหภูมิภายในไม่เกิน 10oC ของท่ีพักรวมมูลฝอยติดเชื้อ 

 

การควบคุมอุณหภูมิไม่เกิน 10oC  จํานวน (แห่ง) ร้อยละ 

มีการควบคุม 2 22.22 

ไม่มีการควบคุม 7 77.78 

รวม 9 100 

 

     3)  การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ 

     การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อจําแนกตามประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในภาพรวมพบว่า องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนตําบลและเทศบาล) จํานวน 191 

แห่ง (ร้อยละ 50.7) มีสถานพยาบาลเป็นผู้ดําเนินการกําจัดเองทุกแห่ง มีจํานวน 12 แห่ง (ร้อยละ 3.2) 

มีสถานพยาบาลเป็นผู้ดําเนินการในบางแห่ง และอีก 14 แห่ง (ร้อยละ 3.7) ท่ีองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการเอง และจํานวน 146 แห่ง (ร้อยละ 38.7) ไม่ระบุข้อมูลส่วนนี้ เม่ือพิจารณาใน

รายละเอียดพบว่าองค์การบริหารส่วนตําบลขนาดเล็กจํานวน 11 แห่ง (ร้อยละ 55) มีสถานพยาบาล

เป็ นผู้ดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อเองทุกแห่ง ส่วนอีก 8 แห่ง  (ร้อยละ 40) ไม่ระบุข้อมูล ส่วน

องค์การบริหารส่วนตําบลขนาดกลางจํานวน 109 แห่ง (ร้อยละ 53.4) มีสถานพยาบาลเป็น

ผู้ดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อเองทุกแห่ง มีจํานวน 2 แห่ง (ร้อยละ 1) มีสถานพยาบาลเป็ น

ผู้ดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อเองบางแห่ง ส่วนอีก 8 แห่ง (ร้อยละ 3.9) มีองค์การบริหารส่วนตําบล

เป็นผู้กําจัด และอีกจํานวน 77 แห่ง (ร้อยละ 37.7) ไม่ระบุข้อมูล ส่วนองค์การบริหารส่วนตําบลขนาด

ใหญ่ พบว่ามีจํานวน 16 แห่ง (ร้อยละ 44.4) มีสถานพยาบาลเป็นผู้ดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อเอง

ทุกแห่ง มีจํานวน 2 แห่ง (ร้อยละ 5.6) มีสถานพยาบาลเป็นผู้ดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อเอง



 

80 

บางแห่ง ส่วนอีก 2 แห่ง (ร้อยละ 5.6) มีองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นผู้กําจัดมูลฝอยติดเชื้อ และอีก

จํานวน 14 แห่ง (ร้อยละ 38.9) ไม่ระบุข้อมูล 

   ส่วนเทศบาลนั้นพบว่า เทศบาลตําบลมีจํานวน 42 แห่ง (ร้อยละ 58.3) มี

สถานพยาบาลเป็นผู้ดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อเองทุกแห่ง 11 แห่ง (ร้อยละ 55) มีสถานพยาบาล

เป็ นผู้ดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อเองทุกแห่ง ส่วนอีก 3 แห่ง (ร้อยละ 4.2) มีองค์การบริหารส่วน

ตําบลเป็นผู้กําจัด และจํานวน 26 แห่ง (ร้อยละ 36.1) ไม่ระบุข้อมูล ส่วนเทศบาลเมืองจํานวน 12 แห่ง 

(ร้อยละ 32.4) มีสถานพยาบาลเป็นผู้ดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อเองทุกแห่ง มีจํานวน 6 แห่ง (ร้อย

ละ 16.2) มีสถานพยาบาลเป็นผู้ดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อเองบางแห่ง จํานวน 1 แห่ง  (ร้อยละ 

2.7) มีองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นผู้กําจัด และอีกจํานวน 17 แห่ง (ร้อยละ 45.9) ไม่ระบุข้อมูล 

ส่วนเทศบาลเมืองพบว่ามีจํานวน 12 แห่ง (ร้อยละ 32.4) มีสถานพยาบาลเป็นผู้ดําเนินการกําจัดมูล

ฝอยติดเชื้อเองทุกแห่ง มีจํานวน 6 แห่ง (ร้อยละ 16.2) มีสถานพยาบาลเป็นผู้ดําเนินการกําจัดมูลฝอย

ติดเชื้อเองบางแห่ง และจํานวน 1 แห่ง  (ร้อยละ 2.7) มีองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นผู้กําจัดมูลฝอย

ติดเชื้อ และอีกจํานวน 17 แห่ง (ร้อยละ 45.9) ไม่ระบุข้อมูล สําหรับเทศบาลนครพบว่า มีจํานวน 1 

แห่ง (ร้อยละ 12.5) ท่ีมีสถานพยาบาลเป็นผู้ดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อเองทุกแห่ง และจํานวน 1 

แห่ง (ร้อยละ 1) มีองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นผู้กําจัด และอีกจํานวน 4 แห่ง (ร้อยละ 50) ไม่ระบุ

ข้อมูลในส่วนนี้ ดังตารางท่ี 4.21 
 

ตารางที่ 4.21 การดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อจําแนกตามประเภทขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
 

องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

การกําจัดมูลฝอยติดเช้ือ 

สถาน 

พยาบาลดําเนินการ

เองทุกแห่ง 

สถาน 

พยาบาลดําเนินการ

เองบางแห่ง 

อปท.

เ ป็ น ผู้

กําจัด 

อื่นๆ ไม่ระบุ 

อบต.เล็ก (n=20) 

(ร้อยละ) 

11 

(55.0) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

1 

(5.0) 

8 

(40.0) 

อบต.กลาง (n=204) 

(ร้อยละ) 

109 

(53.4) 

2 

(1.0) 

8 

(3.9) 

8 

(3.9) 

77 

(37.7) 

อบต.ใหญ่ (n=36) 

(ร้อยละ) 

16 

(44.4) 

2 

(5.6) 

2 

(5.6) 

2 

(5.6) 

14 

(38.9) 

เทศบาลนคร (n=8) 

(ร้อยละ) 

1 

(12.5) 

1 

(12.5) 

0 

(0.0) 

2 

(25.0) 

4 

(50.0) 
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ตารางที่ 4.21  (ต่อ) 

 

     การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ มีลักษณะการดําเนินการดังนี้ มีการกําจัดมูลฝอยติด

เชื้อและไม่มีการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ โดยถ้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ 

จึงสอบถามเกี่ยวกับลักษณะการดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ โดยลักษณะการดําเนินการแบ่งเป็น 

ดําเนินการเอง จ้างองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน และจ้างเอกชนดําเนินการ 

   จากผลการศึกษาจําแนกตามประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(องค์การบริหารส่วนตําบล และเทศบาล) จํานวน 377 แห่ง พบว่ามีการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อจํานวน 

13 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 3.4 ไม่มีการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อจํานวน  17 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 4.5 และไม่

สามารถระบุข้อมูลได้จํานวน 347 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 92.0 โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีการ

กําจัดมูลฝอยติดเชื้อมีลักษณะการดําเนินการเป็นแบบดําเนินการเองเพียงเท่านั้นจํานวน 12 แห่ง คิด

เป็ นร้อยละ 92.3 

     องค์การบริหารส่วนตําบลขนาดเล็กมีทั้งหมด 20 แห่ง ท่ีมีการกําจัดมูลฝอย

ติดเชื้อจํานวน 2แห่ง คิดเป็ นร้อยละ 10.0 ไม่มีการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อจํานวน  2 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 

10.0 และไม่สามารถระบุข้อมูลได้จํานวน 16 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 80.0 องค์การบริหารส่วนตําบล

ขนาดกลางมีทั้งหมด 204 แห่ง มีการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อจํานวน 4 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 2.0 ไม่มีการ

กําจัดมูลฝอยติดเชื้อจํานวน  10 แห่ง คิดเป็นร้อยละ4.9 และไม่สามารถระบุข้อมูลได้จํานวน 190 

แห่ง คิดเป็นร้อยละ 93.1องค์การบริหารส่วนตําบลขนาดใหญ่มีทั้งหมด 36 แห่ง ไม่มีการกําจัดมูล

ฝอยติดเชื้อจํานวน  1 แห่ง คิดเป็ นร้อยละ 2.8 และไม่สามารถระบุข้อมูลได้จํานวน 35 แห่ง คิดเป็น

ร้อยละ 97.2 เทศบาลตําบลจํานวน 72 แห่ง แบ่งเป็นมีการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อจํานวน 2 แห่ง คิดเป็น

องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

การกําจัดมูลฝอยติดเช้ือ 

สถาน 

พยาบาลดําเนินการ

เองทุกแห่ง 

สถาน 

พยาบาลดําเนินการ

เองบางแห่ง 

อปท.

เ ป็ น ผู้

กําจัด 

อื่นๆ ไม่ระบุ 

เทศบาลเมือง (n=37) 

(ร้อยละ) 

12 

(32.40) 

6 

(16.2) 

1 

(2.7) 

1 

(2.7) 

17 

(45.9) 

เทศบาลตําบล (n=72) 

(ร้อยละ) 

42 

(58.3) 

1 

(1.4) 

3 

(4.2) 

0 

(0.0) 

26 

(36.1) 

ภาพรวม (n=377) 

(ร้อยละ) 

191 

(50.7) 

12 

(3.2) 

14 

(3.7) 

14 

(3.7) 

146 

(38.7) 
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ร้อยละ 2.8 ไม่มีการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อจํานวน  3 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 4.17 และไม่สามารถระบุ

ข้อมูลได้จํานวน  67 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 93.1 ส่วนเทศบาลเมืองจํานวน  37 แห่ง มีการกําจัดมูลฝอย

ติดเชื้อจํานวน  2แห่ง คิดเป็นร้อยละ 5.4 ไม่มีการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อจํานวน  1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 

2.7 และไม่สามารถระบุข้อมูลได้จํานวน 34 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 91.9 และเทศบาลนครจํานวน  8 

แห่ง มีการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อจํานวน 3 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 37.5 และไม่สามารถระบุข้อมูลได้

จํานวน 5 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 62.5 

   สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อแบบ

ดําเนินการเองจํานวน 12 แห่ง แบ่งเป็น องค์การบริหารส่วนตําบลขนาดเล็กจํานวน 2 แห่ง องค์การ

บริหารส่วนตําบลขนาดกลางจํานวน 4 แห่ง เทศบาลตําบลจํานวน 2 แห่ง เทศบาลเมืองจํานวน 2 

แห่ง และเทศบาลนครจํานวน 2 แห่ง ดังตารางท่ี 4.22 

 

ตารางที่ 4.22 การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจําแนกตามประเภทของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

การกําจัดมูลฝอยติดเช้ือ ลักษณะการดําเนินการ 

มี 
จ้าง

อปท.อื่น 
ไม่มี ไม่ระบุ ดําเนินการเอง 

จ้าง

เอกชน 

ไม่

ระบุ 

อบต.เล็ก (n=20) 

(ร้อยละ) 

2 

(10.0) 

0 

(0.0) 

2 

(10.0) 

16 

(80.0) 

2 

(100.0) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

อบต.กลาง (n=204) 

(ร้อยละ) 

4 

(2.0) 

0 

(0.0) 

10 

(4.9) 

190 

(93.1) 

4 

(100.0) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

อบต.ใหญ่ (n=36) 

(ร้อยละ) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

1 

(2.8) 

35 

(97.2) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

เทศบาลตําบล (n=72) 

(ร้อยละ) 

2 

(2.8) 

0 

(0.0) 

3 

(4.17) 

67 

(93.10) 

2 

(100.0) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

เทศบาลเมือง (n=37) 

(ร้อยละ) 

2 

(5.4) 

0 

(0.0) 

1 

(2.70) 

34 

(91.9) 

2 

(100.0) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

เทศบาลนคร(n=8) 

(ร้อยละ) 

3 

(37.50) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

5 

(62.5) 

2 

(66.7) 

0 

(0.0) 

1 

(33.3) 

ภาพรวม (n=377) 

(ร้อยละ) 

13 

(3.4) 

0 

(0.0) 

17 

(4.5) 

347 

(92.0) 

12 

(92.3) 

0 

(0.0) 

1 

(7.7) 
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     สําหรับวิธีการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วน

ใหญ่มากกว่าร้อยละ 90 ไม่ระบุถึงวิธีการกําจัดจํานวน 373 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 95.88 มีวิธีการกําจัด

โดยการเผาในเตาจํานวน 11 แห่ง ฝังกลบ จํานวน 4 แห่ง และกําจัดโดยการทิ้งในบ่อทิ้งขยะมูลฝอย

ชุมชน จํานวน 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 2.83, 1.03 และ 0.26 ตามลําดับ ส่วนวิธีการกําจัดโดยเผาใน

เตาเผานั้น เป็นการเผาในเตาเผาขยะมูลฝอยชุมชนและเตาเผามูลฝอยติดเชื้อขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นเอง จํานวนอย่างละ 3 แห่ง รวมคิดเป็นร้อยละ 54.54 เผาในเตาเผามูลฝอยติดเชื้อของ

โรงพยาบาล 4 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 36.37 และเผาในเตาเผาขอ งบริษัทเอกชน 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 

9.09 ของการกําจัดโดยการเผาในเตาเผา ดังตารางท่ี 4.23 และ 4.24 
 

ตารางที่ 4.23  วิธีการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อในพื้นท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 

ตารางที่ 4.24  การเผามูลฝอยติดเชื้อในพื้นท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

วิธีการกําจัดมูลฝอยติดเช้ือ จํานวน (แห่ง) ร้อยละ 

เผาในเตาเผาขยะมูลฝอยชุมชน 3 27.27 

เผาในเตาเผามูลฝอยติดเชื้อของ อปท. 3 27.27 

เผาในเตาเผามูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาล 4 36.37 

เผาในเตาเผามูลฝอยติดเชื้อของบริษัทเอกชน 1 9.09 

รวม 11 100 

 

   เม่ือพิจารณาสถานท่ีกําจัดมูลฝอยติดเชื้อขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน

ส่วนขององค์การ บริหารส่วนตําบลและเทศบาลทั้งหมด 377 แห่ง พบว่ามีสถานท่ีกําจัดมูลฝอยติด

เชื้อเป็ นของตนเองทั้งหมด 3 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 0.8 ไม่มีสถานท่ีกําจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยส่งอปท.

วิธีการกําจัดมูลฝอยติดเช้ือ จํานวน (แห่ง) ร้อยละ 

เผาในเตาเผา 11 2.83 

ฝังกลบ 4 1.03 

บ่อทิ้งขยะมูลฝอยชุมชน 1 0.26 

เผาในท่ีโล่งแจ้ง 1 0.26 

ไม่ระบุ 372 95.62 

รวม 389 100 
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อ่ืนจํานวน 8 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 2.1 ไม่มีสถานท่ีกําจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยส่งเอกชนจํานวน 3 แห่ง 

คิดเป็ นร้อยละ 0.8 อ่ืนๆจํานวน 7 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 1.9 และไม่สามารถระบุข้อมูลได้จํานวน 356 

แห่ง คิดเป็นร้อยละ 94.4  

   เม่ือแยกพิจารณาตามประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า 

องค์การบริหารส่วนตําบลขนาดเล็กจํานวน 20 แห่ง ระบุว่ามีสถานท่ีกําจัดมูลฝอยอ่ืนๆ จํานวน 1 

แห่ง คิดเป็นร้อยละ 5.0 และไม่สามารถระบุข้อมูลได้จํานวน 19 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 95 โดยพบว่า

องค์การบริหารส่วนตําบลขนาดกลางทั้งหมด 204 แห่ง มีสถานท่ีกําจัดมูลฝอยติดเชื้อเป็ นของตนเอง 

1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 0.5 ไม่มีสถานท่ีกําจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยส่งอปท.อ่ืนจํานวน 6 แห่ง คิดเป็น

ร้อยละ 3.0 ไม่มีสถานท่ีกําจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยส่งเอกชนจํานวน 2 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 1.0 อ่ืนๆ 

จํานวน 2 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 1.0 และไม่สามารถระบุข้อมูลได้จํานวน 193 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 94.6 

องค์การบริหารส่วนตําบลขนาดใหญ่ จํานวน 36 แห่ง ระบุว่าไม่มีสถานท่ีกําจัดมูลฝอยติดเชื้อโดย

ส่งอปท.อ่ืนจํานวน 1 แห่ง คิดเป็ นร้อยละ 4.8 และไม่สามารถระบุข้อมูลได้จํานวน 35 แห่ง คิดเป็น

ร้อยละ 97.2  เทศบาลตําบลจํานวน 72 แห่ง ระบุว่า  มีสถานท่ีกําจัดมูลฝอยติดเชื้อเป็ นของตนเอง 1 

แห่ง คิดเป็ นร้อยละ 1.4 ไม่มีสถานท่ีกําจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยส่งอปท.อ่ืนจํานวน 1 แห่ง คิดเป็นร้อย

ละ 1.4 ไม่มีสถานท่ีกําจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยส่งเอกชนจํานวน 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 1.4 อ่ืนๆจํานวน 

3 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 4.2 และไม่สามารถระบุข้อมูลได้จํานวน 66 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 91.7 เทศบาล

เมืองจํานวน 37 แห่ง ระบุว่ามีสถานท่ีกําจัดมูลฝอยอ่ืนๆ จํานวน 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 2.7 และไม่

สามารถระบุข้อมูลได้จํานวน 36 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 97.3 และเทศบาลนครจํานวน  8 แห่ง ระบุว่ามี

สถานท่ีกําจัดมูลฝอยติดเชื้อเป็ นของตนเอง 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 12.5 และไม่สามารถระบุข้อมูลได้

จํานวน 7 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 87.5 สําหรับคําตอบว่ามีสถานท่ีอ่ืน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วน

ใหญ่ระบุว่า ให้ทางโรงพยาบาลดําเนินการเอง ดังตารางท่ี 4.25 
 

ตารางที่ 4.25  สถานท่ีกําจัดมูลฝอยติดเชื้อจําแนกตามประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
สถานที่กําจัดมูลฝอยติดเช้ือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง 

ไม่มีโดยส่งอปท.อื่น ไม่มีโดยส่งเอกชน อื่นๆ มี ไม่ระบุ 

อบต.เล็ก (n=20) 

(ร้อยละ) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

1 

(5.0) 

0 

(0.0) 

19 

(95.0) 

อบต.กลาง (n=204) 

(ร้อยละ) 

6 

(3.0) 

2 

(1.0) 

2 

(1.0) 

1 

(0.5) 

193 

(94.6) 
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ตารางที่ 4.25  (ต่อ) 

 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
สถานที่กําจัดมูลฝอยติดเช้ือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง 

ไม่มีโดยส่งอปท.อื่น ไม่มีโดยส่งเอกชน อื่นๆ มี ไม่ระบุ 

อบต.ใหญ่ (n=36) 

(ร้อยละ) 

1 

(2.8) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

35 

(97.2) 

เทศบาลตําบล(n=72) 

(ร้อยละ) 

1 

(1.4) 

1 

(1.4) 

3 

(4.2) 

1 

(1.4) 

66 

(91.7) 

เทศบาลเมือง(n=37) 

(ร้อยละ) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

1 

(2.7) 

0 

(0.0) 

36 

(97.3) 

เทศบาลนคร(n=8) 

(ร้อยละ) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

1 

(12.5) 

7 

(87.5) 

ภาพรวม (n=377) 

(ร้อยละ) 

8 

(2.1) 

3 

(0.8) 

7 

(1.9) 

3 

(0.8) 

356 

(94.4) 

 

     4)  การป้ องกันอันตรายจากมูลฝอยติดเชื้อและความรู้ความเข้าใจในการจัดการ

มูลฝอยติดเชื้อ 

   ด้านการป้ องกันอันตรายส่วนบุคคลสําหรับเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานในด้าน

การรวบรวมเก็บขนมูลและการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีชุดและ

อุปกรณ์ท่ีใช้ในการป้ องกันอันตราย จํานวน 14 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 3.60 สําหรับชุดและอุปกรณ์

ป้ องกันอันตรายท่ีมีอยู่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจํานวนนี้ได้แก่ ถุงมือยางหนาและผ้าปิ ด

ปากปิ ดจมูกมีทุกแห่ง คิดเป็นร้อยละ 12 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 85.71 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีไม่

มีชุดและอุปกรณ์ป้ องกันจํานวน 8 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 2.06 ส่วนใหญ่ไม่มีการระบุถึงชุดและ

อุปกรณ์ป้ องกันอันตรายจํานวน 367 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 94.34 ดังตารางท่ี 4.26 และ 4.27 
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ตารางที่ 4.26  ชุดและอุปกรณ์ป้ องกันอันตรายส่วนบุคคลสําหรับเจ้าหน้าท่ีเก็บขนและกําจัดมูลฝอย

ติดเชื้อ 

 

ชุดและอุปกรณ์ป้ องกัน จํานวน (แห่ง) ร้อยละ 

มี 5 1.29 

ไม่มี 17 4.37 

ไม่ระบุ 367 94.85 

รวม 389 100 

 

ตารางที่ 4.27  ชนิดของชุดและอุปกรณ์ป้ องกันอันตรายส่วนบุคคลท่ีสวมใส่ 

 

ชุดและอุปกรณ์ป้ องกันที่มี จํานวน (แห่ง) ร้อยละ 

ถุงมือยางหนา 14 100 

ผ้ากันเปื้อน 7 50 

ผ้าปิ ดปากปิ ดจมูล 14 100 

รองเท้าพื้นยางหุ้มแข็ง 12 85.71 

 

     สําหรับการสวมใส่ชุดและอุปกรณ์ป้ องกันอันตรายของเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง

นั้น พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีระบุว่ามีการสวมใส่ชุดและอุปกรณ์ป้ องกันอันตราย

จํานวน 17 แห่ง ไม่สวมใส่ จํานนวน 3 แห่ง ส่วนใหญ่เกินกว่าร้อยละ 90 ไม่ระบุว่ามีการสวมใส่

หรือไม่จํานวน 369 แห่ง คิดเป็ นร้อยละ 4.37, 0.77 และ 94.86 ซ่ึงในการสวมใส่ชุดและอุปกรณ์

ป้ องกันนั้น มีการสวมใส่ถุงมือยางหนาทุกครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 มีการใส่ผ้าปิ ดปากปิ ดจมูกเกือบ

ทุกครั้งคิดเป็นร้อยละ 94.12 รองลงมาเป็นการใส่รองเท้าพื้นยางหุ้มแข็ง คิดเป็นร้อยละ 76.47 และ

ผ้ากันเปื้อนน้อยท่ีสุด แต่ก็ยังเกินกว่าคร่ึงหน่ึง คิดเป็นร้อยละ 52.94 ดังตารางท่ี 4.28  และ 4.29 
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ตารางที่ 4.28  การสวมใส่ชุดและอุปกรณ์ป้ องกันอันตรายส่วนบุคคลของเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง 

 

การใส่ชุดและอุปกรณ์ป้ องกันฯ ของเจ้าหน้าที่ จํานวน (แห่ง) ร้อยละ 

ใส่เป็ นปกติ  17 4.37 

ใส่เป็นบางครั้ง 0 0 

ไม่ใส่ 3 0.77 

ไม่ระบุ 369 94.86 

รวม 389 100 

 

ตารางที่ 4.29 ชุดและอุปกรณ์ท่ีสวมใส่เป็นปกติในการปฏิบัติงาน 

 

ชุดและอุปกรณ์ป้ องกันฯ ที่ใส่เป็ นปกติ จํานวน (แห่ง) ร้อยละ 

ถุงมือยางหนา 17 100 

ผ้ากันเปื้อน 9 52.94 

ผ้าปิ ดปากปิ ดจมูก 16 94.12 

รองเท้าพื้นยางหุ้มแข็ง 13 76.47 

 

   นอกจากนี้ การสวมใส่ชุดและอุปกรณ์ป้ องกันอันตรายของเจ้าหน้าท่ีท่ี

เกี่ยวข้องกับการจัดการมูลฝอยติดเชื้อท่ีแสดงอยู่ในตารางท่ี 4.28 และ 4.29 นั้น แสดงให้เห็นว่ามี

กลุ่มท่ีมีการสวมใส่เป็นปกติวิสัย และกลุ่มท่ีไม่มีการสวมใส่ในขณะปฏิบัติหน้าท่ี ซ่ึงไม่พบว่ามีการ

สวมใส่เป็นบางครั้ง เม่ือวิเคราะห์แล้วทําให้ทราบว่า การปฏิบัติดังกล่าวอาจเป็นผลมาจากความรู้

และความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดการมูลฝอยติดเชื้อท่ีถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ตลอดจน

อันตรายท่ีอาจจะเกิดจากการแพร่กระจายเชื้อโรคท่ีมาจากมูลฝอยติดเชื้อ ดังจะเห็นได้จากตารางท่ี 

4.30  ท่ีแสดงให้เห็นว่า เจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ มีความรู้

เกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยติดเชื้อท่ีถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลเพียง 11 แห่ง ไม่มีความรู้จํานวน 20 

แห่ง และส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดไม่มีการระบุถึงความรู้ของเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการมูล

ฝอยติดเชื้อ จํานวน 358 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 2.83, 5.14 และ 92.03 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.30  ความรู้เกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยติดเชื้อท่ีถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลของเจ้าหน้าท่ี 

 

ความรู้เกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยติดเช้ือ จํานวน (แห่ง) ร้อยละ 

มีความรู้ 11 2.83 

ไม่มีความรู้ 20 5.14 

ไม่ระบุ 358 92.03 

รวม 389 100 

 

   5)  การกํากับ ติดตามและประเมินผลการรวบรวมเก็บขนและกําจัดมูลฝอย

ติดเชื้อ 

   จากข้อมูล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจํานวน 389 แห่งพบว่า ส่วนใหญ่

เกินกว่าร้อยละ 90ไม่มีการระบุถึงการคัดแยก  การรวบรวมเก็บขน  และการกําจัด มูลฝอยติดเชื้อ

อย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลทั้งสิ้น   แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่ง จะมีการจัดการ

มูลฝอยติดเชื้อ แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเหล่านั้นส่วนใหญ่ไม่มีวิธีการควบคุมกํากับ ติดตาม 

และประเมินผลการดําเนินการรวบรวมเก็บขนตั้งแต่ต้นทางจนถึงแหล่งกําจัดปลายทาง ซ่ึงมีจํานวน

ถึง 34 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 8.74 มีเพียง 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 0.26 เท่านั้นท่ีมีการควบคุมกํากับ 

ติดตามและประเมินผล และไม่ระบุว่ามีการควบคุมกํากับ ติดตาม และประเมินผลหรือไม่จํานวน 

354 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 91 ตามตารางท่ี 4.31 

 

ตารางที่ 4.31  การควบคุมกํากับ ติดตามและประเมินผลการรวบรวมเก็บขนและกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ 

 

การควบคุมกํากับ ติดตาม และประเมินผล 

จากต้นทางถึงปลายทาง 

จํานวน 

(แห่ง) 

ร้อยละ 

มีการควบคุมกํากับ ติดตามและประเมินผล 1 0.26 

ไม่มีการควบคุมกํากับ ติดตามและประเมินผล 34 8.74 

ไม่ระบุ 354 91.00 

รวม 389 100 
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  4.1.1.9  ความร่วมมือของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและประชาชนในท้องถิ่น 

  ด้านการร้องเรียนจากประชาชนในชุมชนและบริเวณใกล้เคียงกับสถานท่ีจัดการมูล

ฝอยติดเชื้อจากแบบสอบถามขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 389 แห่ง พบว่า ประชาชน

ในชุมชนและบริเวณใกล้เคียงกับสถานท่ีจัดการมูลฝอยติดเชื้อไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับมลภาวะ

ต่างๆ ท่ีเกิดจากสถานท่ีจัดการมูลฝอยติดเชื้อ จํานวน 21 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 5.40 มีการร้องเรียน 

จํานวน 16 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 4.11 โดยปัญหาท่ีเกิดจากการร้องเรียน ได้แก่ กลิ่นเหม็น ควัน การ

ปนเปื้อนนํ้าผิวดินและนํ้าใต้ดิน การปนเปื้อนผลผลิตทางการเกษตร และการทําให้เสียทัศนียภาพ 

เป็นต้น ส่วนใหญ่เกินกว่าร้อยละ 90 ไม่ระบุถึงการร้องเรียนของประชาชนในชุมชนและบริเวณ

ใกล้เคียง มีจํานวน 352 แห่ง คิดเป็ นร้ อยละ 90.49 ดังตารางท่ี 4.32 

 

ตารางที่ 4.32  การยอมรับของประชาชนในชุมชนและบริเวณใกล้เคียงสถานท่ีจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 

 

การยอมรับของประชาชน จํานวน (แห่ง) ร้อยละ 

มีการร้องเรียน 16 4.11 

ไม่มีการร้องเรียน 21 5.40 

ไม่ระบุ 352 90.49 

รวม 389 100 

 

 4.1.2  ผลการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่เป็ นกรณีศึกษา  

 ผู้วิจัยได้ทําการเลือกพื้นท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจํานวน 5 แห่ง ได้แก่ 1) องค์การ

บริหารส่วนตําบลบางนํ้าผึ้ง จังหวัดสมุทรปราการ 2) เทศบาลตําบลเมืองแกลง จังหวัดระยอง 3) 

เทศบาลเมืองปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 4) เทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 5) องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี  เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 

โดยได้ทําการสัมภาษณ์ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องของสถานบริการสาธารณสุข  รวมถึงการสังเกตการณ์ในการ ดําเนินการจัดการ

มูลฝอยติดเชื้อในพื้นท่ีจริ ง  ผลจากการศึกษามีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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    4.1.2.1  องค์การบริหารส่วนตําบลบางนํ้าผึ้ง จังหวัดสมุทรปราการ 

  ผู้ให้สัมภาษณ์  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางนํ้าผึ้ง 

    พยาบาลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบางนํ้าผึ้ง 

    พยาบาลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบางกระสอบ 

    เจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบางนํ้าผึ้ง 

      1)  ข้อมูลทั่วไป 

 องค์การบริหารส่วนตําบลบางนํ้าผึ้ง ตั้งอยู่ในเขตอําเภอพระประแดง จังหวัด

สมุทรปราการ มีเนื้อท่ีประมาณ 1,938 ไร่ เป็นท่ีราบลุ่มริมแม่นํ้าเจ้าพระยา ดินบริเวณนี้จึงมีความ

อุดมสมบูรณ์ด้วยสารอาหารของพืชนานาชนิด มีสวนผลไม้มากมาย และมีตลาดนํ้าบางนํ้าผึ้ง เป็น

แหล่งพื้นท่ีสีเขียว มีพื้นท่ีป่ าประมาณ 70 ไร่ มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก  มีโรงพยาบาลเพียง

แห่งเดียว  องค์การบริหารส่วนตําบลบา งนํ้าผึ้งมีจํานวนประชากร 4,934 คน และจํานวนหลังคา

เรือน 1,388 หลังคาเรือนมีความหนาแน่นของ ประชากรโดยเฉล่ีย 628 คนต่อตารางกิโลเมตร 

     เน่ืองจากองค์การบริหารส่วนตําบลบางนํ้าผึ้งเป็นองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นขนาดเล็ก  หน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้านการจัดการมูลฝอย ได้แก่ ผู้บริหารขององค์การบริหาร

ส่วนตําบลและคณะเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานฯ โดยมีบุคลากรจํานวนไม่มาก จึงเน้นให้ประชาชนใน

ชุมชนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนเอง ด้วย

การให้ความรู้ ความเข้าใจในเร่ืองการรักษาสิ่งแวดล้อม และความเส่ียงท่ี อาจจะเกิดจากการ

แพร่กระจายของเชื้อโรคท่ีมาจากขยะมูลฝอย  องค์การบริหารส่วนตําบลบางนํ้าผึ้งมี1โครงสร้างการ

บริหารงาน ดังภาพท่ี 1 4.1 

   

 

 

 

   

        

 

 

 

 

 ภาพที่ 4.1  โครงสร้างการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลบางนํ้าผึ้ง 

นายกอบต. 

รองนายก อบต. รองนายก อบต. 

ปลัด อบต. 

ส่วนสํานักงานปลัด ส่วนการคลัง

 

ส่วนการศึกษา ส่วนสาธารณสุข ส่วนโยธา 
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      2)  สถานการณ์และปัญหามูลฝอยติดเชื้อ 

    (1)  ผลจากการสัมภาษณ์ 

    จากการสัมภาษณ์นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางนํ้าผึ้ง ได้กล่าวว่า  

องค์การบริหารส่วนตําบลบางนํ้าผึ้งเป็นองค์การบริหารส่วนตําบลขนาดเล็ก ความหนาแน่น

ประชากรไม่มากนัก  มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบางนํ้าผึ้งเป็นโรงพยาบาลสําหรับชุมชน

เพียงแห่งเดียว แหล่งกําเนิดมูลฝอยติดเชื้อส่วนใหญ่จึงมาจากโรงพยาบาล องค์การบริหารส่วน

ตําบลบางนํ้าผึ้งจึง ไม่มีนโยบายในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ  ประกอบกับเจ้าหน้าท่ีและบุ คลากรมี

จํานวนน้อย  ดังนั้นการจัดการมูลฝอยติดเชื้อจึงเป็นหน้าท่ีและความรับผิดชอบของโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพตําบลบางนํ้าผึ้งในการดําเนินการเอง  

    จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ตําบลบางนํ้าผึ้ง  ไม่มีปัญหาในเร่ืองของมูลฝอยติดเชื้อตกค้างมากนัก  จะมีปัญหามูลฝอยติดเชื้อตก

ค้าเฉพาะในกรณีท่ีผู้รับจ้างขนส่งไปกําจัดเกิดเจ็บป่ วยหรือติดธุระท่ีไม่สา มารถมาเก็บได้  หรือ

ในช่วงเวลาท่ีเกิดโรคระบาด โรคติดต่อ  โรคท่ีมากับปัญหาภาวการณ์ไม่ปกติ เช่น  ภาวะนํ้าท่วม ก็

จะเกิดปัญหาเท้าเป่ื อย หรือ แผลต่าง ๆ ท่ีเกิดจากนํ้าท่วม เป็นต้น  อย่างไรก็ตาม  ปัญหามูลฝอย

ตกค้างท่ีเกิดขึ้นจะอยู่ในช่วงเวลาไม่เกิน 2 สัปดาห์เท่านั้น 

    (2)  ผลจากการสังเกตการณ์  

    จากการลงพื้นท่ี  พบว่า  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบางนํ้าผึ้งมี

เจ้าหน้าท่ีท่ีทําหน้าท่ีดูแลและจัดการมูลฝอยติดเชื้อ  มีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อทุกวัน  โดยมูลฝอย

ติดเชื้อท่ีเกิดขึ้นในแต่ละวันจะมีการเก็บรวบรวมไว้รอการเก็บขนไปกําจัด  มีการใช้ภาชนะท่ีแยกมูล

ฝอยติดเชื้อออกจากมูลฝอยชุมชนทั่วไป  ไม่มีปัญหามูลฝอยติดเชื้อตกค้าง มีเพียงมูลฝอยติดเชื้อรอ

การเก็บขนเท่านั้น 

   3)  การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 

   การจัดการมูลฝอยติดเชื้อขององค์การบริหารส่วนตําบลบางนํ้าผึ้ง 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบได้แก่ส่วนงานสาธารณสุข  แต่เน่ืองจาก เจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วน

ตําบลบางนํ้าผึ้งมีจํานวนไม่มากและยังไม่มีความพร้อมในด้านต่าง ๆ ทั้งในด้านความรู้ ความ

ชํานาญ จํานวนบุคลากร เคร่ืองมืออุปกรณ์และพาหนะท่ีใช้ในการเก็บขนมีเพียงรถเก็บขนขยะมูล

ฝอยทั่วไป 1 คันองค์การบริหารส่วนตําบลบางนํ้าผึ้ง จึงไม่มีนโยบายในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อเอง  

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบางนํ้าผึ้งจึงต้องรับผิดชอบในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ  โดยมี

เจ้าหน้าท่ีทําหน้าท่ีในการคัดแยกและเก็บรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อ  เจ้าหน้าท่ีดังกล่าวได้รับการอบรม
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ด้านการจัดการมูลฝอยติดเชื้อเป็ นประจําทุกปี จากโรงพยาบาลขนาดใหญ่  เพื่อสนับสนุนและ

ช่วยเหลือโรงพยาบาลขนาดเล็กท่ีอยู่ในเครือข่าย 

    (1)  ผลจากการสัมภาษณ์ 

       การคัดแยก  จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องของโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพตําบลบางนํ้าผึ้ง พบว่า  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนบางนํ้าผึ้งมีการแยกทิ้งมูล

ฝอยติดเชื้อออกจากขยะทั่วไป  มูลฝอยติดเชื้อแยกทิ้งในถุงสีแดง ส่วนมูลฝอยติดเชื้อประเภทวัสดุ

แหลมคม เช่น เข็มฉีดยา ก็นําไปทิ้งลงในแกลลอนพลาสติก  ดังภาพท่ี 4.2 

 

   
 

ภาพที่ 4.2  การแยกมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบางนํ้าผึ้ง 

 

       การรวบรวม จัดเก็บ และขนส่ง จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง

ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบางนํ้าผึ้ง  พบว่า ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนบาง

นํ้าผึ้ง มีการรวบรวมถุงแดงท่ีใส่มูลฝอยติดเชื้อในแต่ละวันมาเก็บรวบรวมใส่ถังท่ีมีฝาปิ ด ดังภาพท่ี 

4.3 ดําเนินการจ้างรถสามล้อ ของบุคคลธรรมดาบริเวณใกล้เคียง ในการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อไป

กําจัดท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนบางกระสอบ  สัปดาห์ละ1 ครั้ง โดยเสียค่าใช้จ่ายในการ

จ้างรถสามล้อ (รถจักรยานยนต์พ่วงกระบะใส่ล้อเพิ่ม) ประมาณ 150 – 200 บาทต่อครั้ง ขึ้นอยู่กับ

ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อ  ซ่ึงปริมาณมูลฝอยติดเชื้อ ท่ีขนส่งไปกําจัด เฉล่ียสัปดาห์ละประมาณ 1-2 

กิโลกรัม  มูลฝอยติดเชื้อดังกล่าวไม่รวมมูลฝอยติดเชื้อประเภทวัสดุแหลมคม  ซ่ึงเก็บรวบรวมไว้

ส่งไปกําจัดท่ีโรงพยาบาล สมุทรปราการ  โดยจะส่งไปประมาณ 1-3 เดือน/ครั้ง ระยะทางในการ

ขนส่งประมาณ 4 – 5 กิโลเมตร ซ่ึงโรงพยาบาลไม่มีรถเก็บขนท่ีถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล  หากจะ

จ้างรถเก็บขนของเอกชนก็ไม่สามารถจ้างได้  เน่ืองจากงบประมาณค่าใช้จ่ายมีน้อย และ

บริษัทเอกชนไม่เข้ามารับเพราะปริมาณน้อยและการคมนาคมไม่สะดวก 
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ภาพที่ 4.3  การรวบรวมและจัดเก็บมูลฝอยติดเชื้อรอการขนส่งไปกําจัด 

 

    การกําจัด  จากการสัมภาษณ์เจ้ าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องของโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพตําบลบางนํ้าผึ้งและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตําบลบางกระสอบทําให้

ทราบว่าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน ตําบลบางนํ้าผึ้งไม่มีระบบกําจัดมูลฝอยติดเชื้อเป็นของ

ตนเอง เน่ืองจากอยู่ใกล้แหล่งชุมชน และแหล่งท่องเท่ียวขององค์การบริหารส่วนตําบลบางนํ้าผึ้ง จึง

ไม่สามารถกําจัดมูลฝอยติดเชื้อได้  โรงพยาบาลฯ จึงต้องส่งไปกําจัดยังโรงพยา บาลส่งเสริมสุขภาพ

ชุมชนตําบลบางกระสอบซ่ึ งเป็นโรงพยาบาลท่ีใกล้ท่ีสุดและมีเตาเผามูลฝอยติดเชื้อขนาดเล็ก ทําการ

เผามูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาลฯ พร้อมกับมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาลส่งเสริมชุมชนตําบล

บางนํ้าผึ้งท่ีส่งมาให้กําจัดสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อท่ีเผาส่วนใหญ่มีปริมาณเฉล่ีย 4-5 

กิโลกรัมต่อครั้ง ใช้เวลาในการเผาประมาณ 2-4 ชั่วโมง เชื้อเพลิงท่ีใช้ในการเผาได้แก่ เศษกระดาษ 

เศษกิ่งไม้ และวัสดุเหลือใช้ต่าง ๆ ท่ีสามารถนํามาเป็นเชื้อเพลิงได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในการกําจัด

จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบางนํ้าผึ้ง  สําหรับเถ้าท่ีเหลือหลังจากการเผาไหม้นําไปใส่ถุง

ดําทิ้งในขยะมูลฝอยทั่วไป เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตําบลบางกระสอบมาเก็บขนไปกําจัด 

        (2)  ผลจากการสังเกตการณ์ 

    โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตําบลบางนํ้าผึ้งและโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพชุมชนตําบลบางกระสอบ มีเจ้าหน้าท่ีทําหน้าท่ีจัดการมูลฝอยติดเชื้อตั้งแต่การคัด

แยก เก็บรวบรวม ขนย้ายและกําจัด  โดยเจ้าหน้าท่ีมีความรู้เบื้องต้นในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ

อย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล เน่ืองจากได้รับความรู้จากการอบรมจากโรงพยาบาลศูนย์และ

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  มีการสวมอุปกรณ์ในระหว่างการจัดการ ได้แก่  ถุงมือ  รองเท้าพื้นยางหุ้มแข้ง  

ผ้ากันเปื้อน  ผ้าปิ ดปาก และหมวก  สําหรับการขนส่งนั้นใช้รถรับจ้างใน การขนส่ง  เจ้าหน้าท่ีท่ี

เกี่ยวข้องทราบดีว่าไม่ถูกต้อง  แต่เน่ืองจากงบประมาณไม่เพียงพอ และไม่มีรถท่ีถูกต้องตามหลัก

สุขาภิบาลท่ีจะต้องใช้ในการเก็บขน  จึงจําเป็นต้องใช้รถสามล้อท่ี ใช้อยู่  อีกทั้งเจ้าหน้าท่ีเห็นว่า
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ระยะทางในการขนส่งไม่ไกลมากนัก  สําหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตําบลบาง

กระสอบท่ีมีเตาเผามูลฝอยติดเชื้อขนาดเล็กนั้น  จากการลงพื้นท่ี ทําให้ทราบว่า เตาเผามูลฝอยติด

เชื้อท่ีใช้อยู่ไม่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล  เน่ืองจากเตาเผาท่ีใช้นั้นเป็นเตาเผาท่ีก่อสร้างจากอิฐบล็อก

ฉาบปูนลักษณะเหมือนกล่องส่ี เหล่ียมมีฝาปิ ดท่ีช่องสําหรับใส่มูลฝอย  และมีท่อเป็นปล่องระบาย

อากาศและควัน โดยท่อดังกล่าวมีความยาวประมาณ 3 เมตรจากระดับฝาปิ ดเตา ดังภาพท่ี 4.4    

บริเวณท่ีตั้งของเตาเผานั้นมีต้นไม้สูงล้อมรอบ อยู่ใกล้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน  ซ่ึงเตาเผา

ดังกล่าวอาจทําใ ห้เกิดมลพิษทางอากาศแม้จะมีต้นไม้สูงล้อมรอบบริเวณปล่องเตา ก็ ไม่สามารถ

กรองมลพิษทางอากาศได้ทั้งหมด และไม่มีการควบคุมอุณหภูมิ หากการเผาไหม้มีอุณหภูมิไม่ถึง 

760 องศาเซลเซียส จะมีผลต่อการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้  รวมทั้งเตาเผาดังกล่าวอยู่ห่างจาก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนเป็นระยะทางไม่ถึง 50 เมตร  แม้ว่าเจ้าหน้าท่ีของโรงพยาบาลจะทํา

การเผามูลฝอยติดเชื้อในวันท่ีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนหยุด และเผาในช่วงเวลาเย็น  ก็มีความ

เส่ียงต่อความปลอดภัยของประชาชนบริเวณโดยรอบ 

 

 
 

ภาพที่ 4.4  เตาเผามูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตําบลบางกระสอบ 

 

   4)  ปัจจัยด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 

    (1)  ผลจากการสัมภาษณ์ 

    จากการสัมภาษณ์นายกอง ค์การบริหารส่วนตําบลบางนํ้าผึ้งพบว่า  ใน

ด้านสังคมนั้น  ประชาชนส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการเฝ้ าระวังและร่วมกิจกรรมต่าง ๆ

ท่ีเกี่ยวข้องกับมูลฝอยติดเชื้อขององค์การบริหารส่วนตําบลบางนํ้าผึ้ง เช่น มีการออกหน่วยให้ความรู้

ต่าง ๆ เกี่ยวกับขยะมูลฝอย ซ่ึงรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อด้วย ไม่มีปัญหาในเร่ืองของการร้องเรียนใด ๆ 
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     จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ชุมชนตํา บลบางนํ้าผึ้งและตําบลบางกระสอบ  ประชาชนในองค์การบริหารส่วนตําบลบางนํ้าผึ้ง

ได้รับความรู้เกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อและการแพร่กระจายของเชื้อโรคจากโรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพชุมชน ตําบลบางนํ้าผึ้ง ในช่วงเวลาท่ีไปรับบริการ นอกจากนี้โรงพยาบาลฯ ยังให้ความ

ร่วมมือในการไปลงพื้นท่ีกับเจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบล  ในการให้ความรู้เกี่ยวกับการ

มูลฝอยติดเชื้อ ความเส่ียงท่ีอาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ และการป้ องกันตนเองมิให้ติดเชื้อโรคอันเกิด

จากมูลฝอยติดเชื้อ  ทําให้ประชาชนเข้าใจ รวมทั้งองค์การบริหารส่วนตําบลบางนํ้าผึ้งเป็นองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็ก  ประชาชนจํานวนไม่มาก  ดังนั้น ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาลฯ จึง

มีไม่มาก   สําหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบางกระสอบท่ีทําหน้าท่ีในการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อนั้น ก็

ไม่ได้มีปัญหากับประชาชนบริเวณโดยรอบ  ประชาชนยอมรับได้ ไม่มีการร้องเรียนแต่อย่างใด 

    2)  ผลจากการสังเกตการณ์ 

    โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตําบลบางนํ้าผึ้งเป็นโรงพยาบาลฯ

เพียงแห่งเดียว  ประชาชนในท้องถิ่นมีจํานวนไม่มากนัก  ทําให้ประชาชนภายในท้องถิ่นคุ้นเคยกัน

กับเจ้าหน้าท่ีของโรงพยาบาลฯ  เห็นได้จากการทักทายระหว่างเจ้าหน้าท่ีและประชาชน ท่ีมารับ

บริการ  ผู้มารับบริการ ซ่ึงมีทั้งผู้ป่ วยและญาติผู้ป่ วยท่ีมาด้วยจะได้รับความรู้ในเร่ืองของการ

แพร่กระจายของเชื้อโรคและวิธีการป้ องกันอันตรายท่ีอาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อท่ีมาจากผู้ป่ วย  จาก

เจ้าหน้าท่ีของโรงพยาบาลฯ  และจากความคุ้ นเคยกันระหว่างประชาชนในชุ มชนกับเจ้าหน้าท่ี ทํา

ให้การคําแนะนําจากเจ้าหน้าท่ีเป็นท่ีเช่ือถือ ยอมรับ และประชาชนปฏิบัติตาม  นอกจากนั้น ปริมาณ

มูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาลฯ มีไม่มากนักและไม่มีมูลฝอยติดเชื้อตกค้าง จึงไม่เกิดปัญหาในเร่ือง

ของการร้องเรียนใด ๆ   

    สําหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตําบลบางกระสอบ  ก็เช่นเดียวกัน

กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตําบลบางนํ้าผึ้ง ในเร่ืองของความคุ้นเคยกันระหว่างเจ้าหน้าท่ีและ

ประชาชนในท้องถิ่น เพราะตั้งอยู่ในชุมชนและมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนอยู่ในพื้นท่ีเดียวกัน  

ถึงแม้จะมีเตาเผามูลฝอยติดเชื้ออยู่ด้วยก็ตาม  แต่ประชาชนภายในชุมชนไม่รู้สึกกังวลใจเกี่ยวกับการ

เผามูลฝอยติดเชื้อ  เน่ืองจากเช่ือมั่นในการจัดการของเจ้าหน้าท่ี  ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อท่ี นํามาเผา

ส่วนใหญ่มีไม่มากนักและมูลฝอยติดเชื้อท่ีนํามาเผาส่วนใหญ่เป็นผ้าก๊อซ สําลี  ทําให้ควันท่ีเกิดจาก

การเผาไม่มาก และไม่ค่อยมีกลิ่น  นอกจากนั้นชุมชนบริเวณดังกล่าวเป็นชุมชนท่ีมีจํานวนหลังคา

เรือนน้อย เพราะเป็นชุมชนชนบท  จึงไม่มีปัญหาเร่ืองของการร้องเรียน อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากเตาเผาไม่ต้อง

ตามหลักสุขาภิบาล อุณหภูมิท่ีใช้ในการเผามีอุณหภูมิไม่ถึง 760 องศาเซลเซียส เป็ นการเผาไหม้ไม่

สมบูรณ์ ทําให้เกิดมลพิษทางอากาศ อาจส่งผลต่อการแพร่กระจายของเชื้อโรค 
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   4.1.2.2  เทศบาลตําบลเมืองแกลง  จังหวัดระยอง 

   ผู้ให้สัมภาษณ์  นายกเทศมนตรีเมืองแกลง 

   ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

   เจ้าหน้าท่ีกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

   1)  ข้อมูลทั่วไป 

   เทศบาลตําบลเมืองแกลงเป็นเทศบาลตําบลขนาดกลาง  มีพื้นท่ี 14.5 ตาราง

กิโลเมตร  พื้นท่ีทั่วไปค่อนข้างเป็ น0ท่ีราบเรียบมีเนินลูกฟูกอยู่ทางทิศตะวันตก ยาวไปทางทิศ

ตะวันออก มีแม่นํ้าประแสไหลผ่าน ท่ีราบฝั่งตะวันออกของแม่นํ้าประแสน้ี ส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ี

เกษตรกรรม ทิศตะวันตกจะเป็นท่ีเนินสูง-ต่ํา สลับกันและเป็นท่ีตั้งของชุมชน ย่านการค้า สถานท่ี

ราชการ โรงงานอุตสาหกรรม แหล่งเศรษฐกิจและการพาณิชย์ท่ีสําคัญของเทศบาล0  มีภูมิอากาศเป็น

แบบมรสุมเขตร้อน  อากาศอบอุ่น  บริเวณชายฝั่งทะเลมีฝนตกมากช่วงฤดูฝน  ชุมชนในเขตเทศบาล

มี 13 ชุมชน จํานวนครัวเรือน 3,259 ครัวเรือน  จํานวนประชากรรวม 17,247 คน (ไม่รวมประชากร

แฝง) ประชากรในเขตเทศบาลส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการพาณิชย์  การเกษตรกรรมเป็นสวนยาง

และสวนผลไม้  การประมงนํ้าเค็ม นํ้าจืด และนํ้ากร่อย  การปศุสัตว์  และอุตสาหกรรมมักเป็นโรงงาน

อุตสาหกรรมในพื้นท่ีใช้ผลผลิตในท้องถิ่นมาเป็ นวัตถุดิบ มาจากผลผลิตภายในท้องถิ่น เช่น 

โรงงานเฟอร์นิเจอร์ไม้ยาง  เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีอาชีพในด้านการท่องเท่ียวและโรงแรมอีกด้วย 

   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมของเทศบาลตําบลเมืองแกลงมีหน้าท่ีใน

การรับผิดชอบดูแลงานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม  งานรักษาความสะอาด งานสัตวแพทย์ ตลอดจน

งานศูนย์บริการสาธารณสุขภายในเทศบาล โดยโครงสร้างในการแบ่งส่วนบริหารของเทศบาล มีดังภาพท่ี 4.5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ภาพที่ 4.5  โครงสร้างการบริหารเทศบาลตําบลเมืองแกลง 

นายกเทศมนตรี 

รองนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี 

ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานุการ

 ปลัดเทศบาล 

รองปลัดเทศบาล 

หน.สํานักปลัดเทศบาล 

ตรวจสอบ

 

ผู้จัดการสถานธนานุบาล 

ผอ.กองวิชาการและแผนงาน 

ผอ.กองช่าง 

ผอ.กองการประปา ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

ผอ.กองคลัง ผอ.กองการศึกษา 
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   2)  สถานการณ์และปัญหามูลฝอยติดเชื้อ 

    (1)  ผลจากการสัมภาษณ์ 

    จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องของ เทศบาลตําบล

เมืองแกลงพบว่า  เทศบาลตําบลเมืองแกลงมีนโยบายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม สําหรับการจัดการ

มูลฝอยติดเชื้อ ของสถานบริ การสาธารณสุข ในเทศบาลตําบลเมืองแกลงต้องดําเนินการคัดแยก 

รวบรวม และเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อไปส่งให้โรงพยาบาลแกลงเพื่อกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ ซ่ึ งโรงพยาบาล 

แกลงเป็ นผู้ดูแลรับผิดชอบในการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อภายในเทศบาลตําบลเมืองแกลง  โดย

โรงพยาบาลแกลงรับมูลฝอยติดเชื้อจากสถานบริการสาธารณสุขต่าง ๆ  ท่ีอยู่ในภายในตําบลเมือง

แกลง เพื่อส่งมูลฝอยติดเชื้อไปกําจัดอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล   สถานบริการสาธารณสุข

ภายในเทศบาลตําบลเมืองแก ลงท่ีส่งมูลฝอยติดเชื้อมากําจัดท่ีโรงพยาบาลแกลง ประกอบด้วย 

ศูนย์บริการสาธารณสุข คลินิกเอกชน  และโรงพยาบาลแกลงเอง 

    อย่างไรก็ตาม เทศบาลพบว่ายังมีการลักลอบทิ้งมูลฝอยติดเชื้อ ซ่ึงพบได้

จากการคัดแยกขยะชุมชน  โดยมูลฝอยติดเชื้อดังกล่าวอาจมาจากคลินิก ท่ีมิได้ส่งมูลฝอยติดเชื้อไป

กําจัดท่ีโรงพยาบาล จากค วามมักง่ายของเจ้าหน้าท่ีในคลินิก  หรือไม่ต้องการเสียค่าใช้จ่ายในการ

ขนส่งและกําจัด 

    (2)  ผลจากการสังเกตการณ์ 

    เจ้าหน้าท่ีของเทศบาลตําบลเมืองแกลง  เป็ นผ ู ้ควบคุมดูแลสถานบริการ

สาธารณสุข ท่ีอยู่ในสังกัดเทศบาลตําบลเมืองแกลง  โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าท่ีในสถานบริการ

สาธารณสุขดูแลให้มีการคัดแยก รวบรวม และเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อของสถานบริการ สาธารณสุข

อย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล  ซ่ึ งเจ้าหน้าท่ีของสถานบริการ สาธารณสุขมีความรู้ ความเข้าใจใน

วิธีการคัดแยก รวบรวม และเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อดี  เน่ืองจากได้รับการอบรมจากโรงพยาบาลแกลง  ท่ี

คอยสนับสนุนแก่สถานบริการ สาธารณสุขภายในเทศบาลตําบลเมืองแกลง  โดยเจ้าหน้าท่ีของ

เทศบาลตําบลเมืองแกลงมีการสุ่มเข้าไปตรว จสอบและติดตามประเมินผลจากสถานบริการ

สาธารณสุข  และเจ้าหน้าท่ีของสถานบริการ สาธารณสุขต้องจัดทํารายงานสถานการณ์ประจําราย

เดือนแก่เจ้าหน้าท่ีของเทศบาลตําบลเมืองแกลง  จากการสังเกต การณ์  รายงานดังกล่าวมักจะไม่ได้

ทําเป็นประจําทุกเดือน  เน่ืองจากเจ้าหน้าท่ีของสถานบริการพ ยาบาลมีน้อย  ต้องดูแลและให้บริการ

แก่ผู้มารับบริการ   

   3)  การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 

   เทศบาลไม่มีนโยบายในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ  มีการดําเนินการตามแผน

ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติตามนโยบายของภาครัฐ มีการจัด
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โครงการเกี่ยวกับขยะมูลฝอย ได้แก่ โครงการคัดแยกขยะและลดปริมาณขยะ โดยขยะมูลฝอยท่ีอยู่ใน

โครงการเน้นขยะชุมชนทั่วไป  เช่น การคัดแยกขยะในโรงเรียน  กิจกรรมผ้าป่ าขยะ เป็นต้น ส่วน

มูลฝอยติดเชื้อนั้นสถานบริการ สาธารณสุขต่าง ๆ ในเทศบาลตําบลเมืองแกลงรับผิดชอบในการ

จัดการมูลฝอยติดเชื้อเอง ซ่ึ งสถานบริการสาธารณสุข ในเขตเทศบาลตําบลเมืองแกลงจะส่งมูลฝอย

ติดเชื้อไปกําจัดท่ีโรงพยาบาลแกลง  โดยโรงพยาบาลแกลงจะทําหน้าท่ีให้ความช่วยเหลือและ

สนับสนุนในด้านความรู้และงบประมาณบางส่วนแก่ศูนย์บริการสาธารณสุขตําบลเมืองแกลงด้วย 

    (1)  ผลจากการสัมภาษณ์ 

    การคัดแยก  จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องของเทศบาลตําบล

เมืองแกลง  ทําหน้าท่ีในการควบคุมดูแล ศูนย์บริการสาธารณสุขตําบล เมืองแกลง  พบว่า  

ศูนย์บริการสาธารณสุขตําบลเมืองแกลง  มีแม่บ้านทําหน้าท่ีในการคัดแยกมูลฝอยติดเชื้อออกจาก

มูลฝอยทั่วไป  แม่บ้านจะได้รับการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อ และวิธีการป้ องกัน

อันตรายอันอาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อจากหัวหน้าศูนย์ฯ  เริ่มจากการคัดแยกมูลฝอยติดเชื้อออกจาก

ขยะทั่วไป  โดยขยะทั่วไปทิ้งในถุงดํา และส่งให้เทศบาลตําบลเมืองแกลงมารับไปรวบรวมและ

กําจัดต่อไป  ส่วนมูลฝอยติดเชื้อแยกใส่ถุงสีแดงปริ มาณ 2 ใน 3 ของถุง  เม่ือได้ปริมาณท่ีกําหนดก็จะ

ทําการมัดปากถุง  สําหรับมูลฝอยติดเชื้อประเภทวัสดุแหลมคม เช่น เข็มฉีดยา ทิ้งลงในถังพลาสติก

หนามีฝาปิ ด   

    การรวบรวม จัดเก็บ และขนส่ง   จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง

ของเทศบาลตําบลเมืองแกลง ทําหน้าท่ีในการควบคุมดูแลศูนย์บริการสาธารณสุขตําบลแกลง  พบว่า  

แม่บ้านทําหน้าท่ีเก็บรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อทั้งหมดในแต่ละวันโดยปริมาณมูลฝอยติดเชื้อท่ี

รวบรวมได้มีประมาณวันละ 1 ถุง เน่ืองจากศูนย์บริการสาธารณสุขตําบลเมืองแกลงจะให้บริการใน

การตรวจรักษาในช่วงเวลาเช้าคร่ึงวัน  มูลฝอยท่ีรว บรวมได้นําไปจัดเก็บไว้ในถังพักมูลฝอยติดเชื้อ

เพื่อรอการขนส่งไปกําจัด  ในการขนส่งไปกําจัดนั้น  ศูนย์บริการสาธารณสุขตําบลเมืองแกลงใช้รถ

กระบะเปิ ดท้ายของศูนย์ฯ เป็นพาหนะในการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อไปกําจัด  ระยะเวลาในการขนส่ง

มูลฝอยติดเชื้อประมาณ 3 ครั้งต่อสัปดาห์  ซ่ึ งเป็นคราวเดียวกันกับการไปรับยาจากโรงพยาบาลแกลง   

    การกําจัด  จากการสัมภาษณ์หัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุขตําบลแกลง 

พบว่า โรงพยาบาลแกลง เป็นโรงพยาบาลของรัฐแห่งเดียวในเทศบาลตําบลเมืองแกลง  ทําหน้าท่ี

เป็นผู้รับกําจัดมูลฝอยติดเชื้อจากศูนย์บริการสาธารณสุข และสถานบริการสาธารณสุขบางแห่งโดย

ไม่คิดค่าใช้จ่าย สําหรับโรงพยาบาลแกลงใช้วิธีการจ้างบริษัทเอกชน เป็นผู้รับจ้างในการเก็บขนไป

กําจัด  สําหรับค่าใช้จ่ายท่ีโรงพยาบาลแกลงจ่ายให้แก่บริษัทฯ  แบ่งออกเป็ นค่าใช้จ่ายในการเก็บขน

อัตรา 8 บาทต่อกิโลกรัม และค่าใช้จ่ายในการกําจัดอัตรา 3 บาทต่อกิโลกรัม 
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 (2)  ผลจากการสังเกตการณ์ 

     จากการสังเกตการณ์ พบว่า เทศบาลตําบลเมืองแกลงมีนโยบายในการ

จัดการขยะมูลฝอย  แต่มุ่งเน้นไปท่ีขยะมูลฝอยทั่วไป เน่ืองจากเป็นขยะมูลฝอยท่ีเกิดจากการอุปโภค

บริโภคในชีวิตประจําวันและมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้น นอกจากนั้นเทศบาลฯ มีศั กยภาพและความพร้อม

ในการดําเนินการจัดการ  โดยเห็นได้จากโครงการต่าง ๆ ท่ีทําให้เทศบาลเมืองแกลงมีช่ือเสียงและ

เป็นท่ียอมรับ  ในขณะท่ีปริมาณมูลฝอยติดเชื้อท่ีเกิดจากชุมชนมีน้อยมาก  ส่วนใหญ่แหล่งกําเนิด

ของมูลฝอยติดเชื้อจะมาจากสถานบริการสาธารณสุข ซ่ึงสถานบริการสาธารณสุขดําเนินการจัดการ

อยู่แล้ว  รวมทั้งบุคลากรท่ีมีอยู่ไม่เพียงพอ  บุคลากรแต่ละคนต้องดูแลงานหลายหน้าท่ีและไม่มี

ความชํานาญเกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ จึงทําให้เทศบาลตําบลเมืองแกลงไม่มีนโยบายใน

การจัดการมูลฝอยติดเชื้อโดยเฉพาะ  อย่างไรก็ตาม  เทศบาลตําบลเมืองแกลงก็ยั งมีนโยบายท่ี

ส่งเสริมให้สถานบริการ สาธารณสุข ต่าง ๆ คัดแยกมูลฝอยติดเชื้อจากต้นทาง โดยเฉพาะสถาน

บริการพยาบาลท่ีอยู่ในสังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   4)  ปัจจัยด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 

    (1)  ผลจากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ พบว่า  ในด้านประชาชน 

ส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาการร้องเรียนเกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อ  เน่ืองจากในพื้นท่ีเทศบาลตําบลเมืองแกลงไม่

มีสถานท่ีกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ  โรงพยาบาลแกลงท่ีรับหน้าท่ีในการกําจัดก็ใช้วิธีในการจ้างบริษัทเอกชน

มาเก็บขนไปกําจัดท่ีอ่ืน  โดยมีการเก็บขนเป็นรายสัปดาห์  ทําให้ไม่มีมูลฝอยติดเชื้อตกค้าง  อย่างไรก็ตาม

เทศบาลยังพบว่ามีมูลฝอยติดเชื้อปะปนไปกับขยะมูลฝอยทั่วไป  ดังคํากล่าวของเจ้าหน้าท่ี กอง

สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (2554) ว่า  “เราเคยพบขยะติดเชื้อปะปนมากับขยะทั่วไปท่ีทางหลุม

ฝังกลบขยะ  คิดว่าอาจจะมาจากคลินิกท่ีทิ้งรวมมากับขยะ  แต่ก็มีไม่มากเท่าไหร่”  

    (2)  ผลจากการสังเกตการณ์  เทศบาลตําบลเมืองแกลงมีเพียงหลุมฝังกลบ 

ขยะมูลฝอยท่ีรับฝังกลบขยะมูลฝอยทั้งของเทศบาลตําบลเมืองแกลง และหน่วยงานอ่ืน  ดังภาพท่ี 4.6 

แต่ไม่มีปัญหาร้องเรียนจากประชาชน  อาจมาจากการรณรงค์และการเข้าถึงประชาชนเพื่อให้ข้อมูล

ข่าวสารท่ีถูกต้อง  ทําให้ประชาชนเข้าใจ และร่วมมือเป็นอย่างดี 
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ภาพที่ 4.6  หลุมฝังกลบขยะมูลฝอยเทศบาลตําบลเมืองแกลง 

 

  4.1.2.3  เทศบาลเมืองปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

   ผู้ให้สัมภาษณ์  นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองปากช่อง 

     ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

     นายช่างชํานาญการโรงพยาบาลปากช่องนานา  

   1)  ข้อมูลทั่วไป 

   เทศบาลเมืองปากช่องตั้งอยู่ในพื้นท่ีอําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา มี

พื้นท่ีรับผิดชอบทั้งสิ้น 15.25 ตารางกิโลเมตร มีชุมชนจํานวน 22 ชุมชน  มีธนานุบาล   สถานี

บริการนํ้ามัน ตลาดสด โรงแรม ธนาคาร 10 สถานท่ีจําหน่ายอาหารตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข  

สถานบริการพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลของรัฐ 1 แห่ง โรงพยาบาลของเอกชน 1 แห่ง และคลินิก

จํานวน 5 แห่ง   การคมนาคมเป็นถนน 254 สาย  มีแม่นํ้าลําตะคองเป็นแม่นํ้าสายหลัก  ประชาชน

ประกอบอาชีพค้าขายและอุตสาหกรรมในครัวเรือนเป็ นหลัก รองลงมาเป็นอาชีพรับจ้าง ปศุสัตว์

และเกษตรกรรม  เทศบาลเมืองปากช่องมีประชากรทั้งหมด 40.185 คน ครัวเรือนในเขตพื้นท่ี

รับผิดชอบ 12,798 ครัวเรือน  จํานวนประชากรแฝง 3,500 คน  ความหนาแน่นประชากร 2.635 คน/

ตารางกิโลเมตร 

   การจัดการขยะของเทศบาลเมืองปากช่อง จังหวั ดนครราชสีมา  อยู่ในความ

รับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลเมืองปากช่องเป็น Clustering ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในอําเภอปากช่องทั้งหมด  และหน่วยงานราชการอ่ืน บริเวณใกล้เคียง เช่น 

กรมอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เป็น ต้น  สําหรับนโยบายของเทศบาลเมืองปากช่องไม่ได้เน้นในเร่ือง

ของการจัดการขยะมากนัก ไม่มีนโยบายในการคัดแยกขยะอย่างชัดเจน ทั้งภายในเขตเทศบาลเอง
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และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีอยู่นอกเขตเทศบาล รวมถึงส่วนราชการอ่ืน  โครงสร้างในการ

บริหารงานของเทศบาลเมืองปากช่อง  ดังภาพท่ี 4.7 

 

 
 

ภาพที่ 4.7  โครงสร้างการบริหารงานของเทศบาลเมืองปากช่อง 

 

      2)  สถานการณ์และปัญหามูลฝอยติดเชื้อ 

        (1)  ผลจากการสัมภาษณ์ 

    จากการสัมภาษณ์นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองปากช่อง และ

ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พบว่า เทศบาลเมืองปากช่อง มีนโยบายการจัดการขยะ

ท่ีไม่ค่อยชัดเจนนัก นโยบายเป็นไปในลักษณะการเอื้ออาทร เพื่อรักษาคะแนนเสียงทางการเมืองซ่ึง

เป็นท่ีมาของผู้บริหาร   สําหรับมูลฝอยติดเชื้อนั้น เทศบาลเมืองปากช่องไม่มีนโยบายในการจัดการ

มูลฝอยติดเชื้อ  ความรับผิดชอบในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อจึงขึ้นอยู่กับสถานบริก ารสาธารณสุข

ต่าง ๆ ท่ีต้องดําเนินการจัดการ เอง ทําให้ไม่สามารถดูแลตรวจสอบการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของ

สถานบริการ สาธารณสุขแต่ละแห่ง  ดังคํากล่าวของ ท่านผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม (2554) ว่า  

 

นายกเทศมนตรี 

ปลัดเทศบาล 

ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 

รองนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี 

เลขานุการนายกเทศมนตรี 

หน.สํานักปลัดเทศบาล ผอ.กองวิชาการและแผนงาน ผอ.กองช่าง 

ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

ผอ.กองสวัสดิการ

 

ผอ.กองการศึกษา

 

รองปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล 

ผู้จัดการสถานธนานุบาล ผอ.โรงเรียนเทศบาล 1 
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“ในเร่ืองของขยะติดเชื้อ ทางเราให้โรงพยาบาลรับภาระไปดําเนินการกัน เอง  ทาง

โรงพยาบาลก็จะรับเป็นภาระให้  ถ้าเป็นของราชการเขาเคลียร์จบ  แต่ถ้าเป็น

คลินิกเอกชน เราก็ไม่รู้ เราก็มีนโยบายในเร่ืองของการแจ้งวิธีกําจัดขยะติดเชื้อของ

คลีนิคต่าง ๆ  แต่ส่วนใหญ่ก็เอื้อให้  เป็ นลักษณะถ้อยทีถ้อยอาศัย” 
 

    นอกจากนี้ เทศบาลเมืองปากช่องเป็นศูนย์กลางในการดูแลกําจัดขยะทุก

ประเภท รวมถึงมูลฝอยติดเชื้อของเทศบาลเมืองปากช่อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอําเภอปาก

ช่องทั้งหมดประมาณ 10 –12 แห่ง และหน่วยงานราชการอ่ืน  ดังนั้น ขยะท่ีถูกนํามากําจัดท่ีเทศบาล

เมืองปากช่อง จึงขึ้นอยู่กับนโยบายในการจัดการของแต่ละหน่ว ยงานดังกล่าวด้วย  จึงอาจทําให้เกิด

การลักลอบทิ้งมูลฝอยติดเชื้อปะปนมากับขยะชุมชน  อีกทั้งการกําจัด ขยะท่ีหลุมฝังกลบขยะของ

เทศบาลเมืองปากช่องใช้งานมานานจนเต็มพื้นท่ี  และท่ีดินท่ีใช้ทําหลุมฝังกลบขยะเป็นท่ีดินท่ีอยู่ใน

การดูแลของหน่วยงา นในสังกัดกระทรวงกลาโหม ทําให้ไม่สามารถขยายพื้นท่ี และดําเนินการ

ก่อสร้างใด ๆ ได้  ปัจจุบันจึงต้องใ ช้วิธี Open Dumping   มีการไถกลบบ้างเป็นครั้งคราว ดังภาพท่ี 

4.8  ทําให้มีโอกาสเส่ียงต่อการแพร่กระจายของเชื้อโรคไปสู่ประชาชนและสิ่งแวดล้อมได้ 

 

 
  

ภาพที่ 4.8   หลุมฝังกลบขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองปากช่อง ใช้วิธี Open Dumpingไม่มีการคัด

  แยกขยะ  

 

      3)  การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 

   เทศบาลเมืองปากช่องไม่มีนโยบายในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ  ดังนั้นมูล

ฝอยติดเชื้อจึงเป็นหน้าท่ีของสถานบริการ สาธารณสุข ต่าง ๆ จะต้องรับผิดชอบเอง โดยมี
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โรงพยาบาลปากช่องนานา เป็นโรงพยาบาลท่ีรับจัดการมูลฝอยติดเชื้อของสถานบริการ สาธารณสุข

ต่าง ๆ ท่ีเป็นสถานบริการสาธารณสุขในเทศบาลเมือง 

    (1)  ผลจากการสัมภาษณ์ 

       การคัดแยก  จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าท่ีท่ีดูแลการจัดการขยะมูลฝอย

ของโรงพยาบาลปากช่องนานา  พบว่า  การคัดแยกมูลฝอยติดเชื้อสถานบริการสาธารณสุขต่าง ๆ จะ

เป็นผู้คัดแยกเอง  เจ้าหน้าท่ีท่ีมีหน้าท่ีในการคัดแยกมูลฝอยติดเชื้อ ตามสถานบริการ สาธารณสุข

ส่วนใหญ่มีความรู้ในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อเบื้องต้น  เน่ืองจากในสถานบริการ สาธารณสุขของ

ภาครัฐท่ี เป็ นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ มีการอบรมให้ความรู้ในด้านการป้ องกันและระงับการ

แพร่กระจายเชื้อโรคท่ีอาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อแก่สถานบริการสาธารณสุขต่าง ๆ โดยทีมงานของ

โรงพยาบาลดังกล่าวเป็นผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ตั้งแต่ประเภทของมูลฝอยติด

เชื้อ ขั้นตอนและวิธีการในการคัดแยก การป้ องกันและระงับการแพร่กระจายของเชื้อโรค ตลอดจน

การสวมใส่อุปกรณ์ในการป้ องกันอันตรายอันอาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อแก่เจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงาน  

ดังคํากล่าวของนายช่างชํานาญการท่ีดูแลจัดการขยะมูลฝอยของโรงพยาบาลปากช่องนานา (2554) ว่า  

 

การใส่ชุดป้ องกันของโรงพยาบาลเรามี แมส แว่นตา หมวก ใส่หมว ก ใส่ถุงมือ 

รองเท้าบู้ท และก็เอ๊ียม เขาต้องเข็นผ่านเรา เราก็จะเห็น  หากเขาไม่ใส่หรือใส่ไม่

ครบ ครั้งแรกก็จะเรียกมาตักเตือน ครั้งท่ีสองก็จะเสนอคณะกรรมการชุดใหญ่

ตักเตือน ครั้งท่ีสามก็พักงาน  

    

    ดังนั้น  การคัดแยกมูลฝอยติดเชื้อจึงมีการคัดแยกตั้งแต่แหล่งกําเนิดโดย

การคัดแยกขยะมูลฝอยเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ขยะทั่วไป ขยะอันตราย และมูลฝอยติดเชื้อ ดังคํากล่าว

ของนายช่างชํานาญการท่ีดูแล จัดการมูลขยะมูลฝอยของโรงพยาบาลปากช่องนานา (2554) ว่า  

“ สําหรับท่ีน่ีมีการแยกขยะเป็นขยะทั่วไป มูลฝอยติดเชื้อ และขยะอันตรายชุมชน”   

       การรวบรวม จัดเก็บ และขนส่ง จากการสัมภาษณ์ นายช่างชํานาญการท่ี

ดูแลจัดการขยะมูลฝอยของโรงพยาบาลปากช่องนานา พบว่า  สถานบริการสาธารณสุขต่าง ๆ  เป็ นผ ู ้

รวบรวมมูลฝอยติดเชื้อของตนเอง  โดยวิธีการรวบรวม เจ้าหน้าท่ีแต่ละแผนก มีหน้าท่ีในการดูแล

จัดการมูลฝอยติดเชื้อภายในแผนกของตนเองเป็นผู้รวบรวมมูลฝอยติดเชื้อแยกตามประเภท ได้แก่ 

ประเภทของมีคม และไม่ใช่ของมีคม ประเภทของมีคมทิ้งลงในถังท่ีมีความหนาและเป็นภาชนะท่ี

สามารถปิ ดได้มิดชิด ส่วนประเภทไม่ใช่ของมีคมนําไปทิ้งในถุงสีแดง เม่ือมูลฝอยติดเชื้อมี

ปริมาณ 2 ใน3 ของถุงจึงมัดถุงให้แน่นและไ ม่มีการเปิ ดถุง  แล้วนําไปไว้ทิ้งท่ีจุดพักขยะมีภาชนะ
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เป็นถังแดง  ส่วนอุปกรณ์ท่ีใช้ในการรวบรวมนั้นสถานบริการสาธารณสุขประเภทโรงพยาบาลท่ีมี

เตียงให้คนไข้นอนพักค้างคืน ใช้รถเข็นเฉพาะเก็บมูลฝอยติดเชื้อภายในโรงพยาบาล  และนําไปเก็บ

รวบรวมไว้ในท่ีจุดพักขยะภายในอาคาร  จา กนั้นเจ้าหน้าท่ีท่ีทําหน้าท่ีในการจัดเก็บมูลฝอยติดเชื้อ

จะมาเก็บรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อจากจุดพักมูลฝอยติดเชื้อแต่ละจุดไปยังอาคารพักมูลฝอยติดเชื้อดัง

ภาพท่ี 4.9.การเก็บรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อจะมีการกําหนดเส้นทางและเวลาในการเก็บรวบรวมมูล

ฝอยติดเชื้อวันละหน่ึงครั้งต่อหน่ึงอาคารโดยเจ้าหน้าท่ีดังกล่าวต้องสวมใส่อุปกรณ์ในการป้ อ ง กัน

ตลอดเวลาในการปฏิบัติงาน  หากพบว่าพนักงานคนใดไม่สวมใส่อุปกรณ์ป้ องกัน  ในครั้งแรกจะ

ถูกตักเตือนด้วยวาจา  หากมีครั้งท่ีสองจะถูกส่งช่ือให้คณะกรรมการพิจารณาทัณฑ์บน  และถ้ามีครั้ง

ท่ีสามจะต้องถูกหักเงินเดื อน  แต่สําหรับสถานบริการ สาธารณสุขประเภทโรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพตําบล  คลินิก  เจ้าหน้าท่ีของสถานบริการพยาบาลนั้น ๆ จะเป็นผู้เก็บรวบรวมไปไว้ในถังสี

แดง เพื่อรอการเก็บขน  และมีการขนส่งมารวบรวมไว้ท่ีโรงพยาบาลปากช่องนานา  เพื่อดําเนินการ

กําจัดมูลฝอยติดเชื้อต่อไป 

 

 
 

ภาพที่ 4.9  อาคารพักขยะมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาลปากช่องนานา 

 

    เน่ืองจากเทศบาลไม่มีการดําเนินการเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อ จึงขอความ

ร่วมมือจากสถานบริการ สาธารณสุข ทุกประเภท ทั้งในเขตและนอกเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ ให้

ดําเนินการเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อเอง  เพื่อนําส่งไปกําจัด  ซ่ึงมีโรงพยาบาล ปากช่องนานาเป็น

โรงพยาบาลท่ี รับมูลฝอยติดเชื้อจากสถานบริการ สาธารณสุข ต่าง ๆ ภายในเทศบาลเมืองปากช่อง

เพื่อนําไปส่งกําจัดต่อไป  ดังคํากล่าวของ นายช่างชํานาญการท่ี ดูแลจัดการขยะมูลฝอยของ

โรงพยาบาลปากช่องนานา (2554) ว่า 
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ในด้านขยะเราก็ดูแลของท่ีน่ีและสถานีอนามัยด้วย มีอนามัยในการดูแลทั้งหมด 

19 อนามัยเพราะมูลฝอยติดเชื้อ ทุกสถานีอนามัยจะเก็บรวบรวมแล้วนํามาส่งท่ีน่ี 

นํามาไว้ท่ีห้องพักขยะของเรา ทางเราก็จะนําส่งบริษัทกําจัดอีกทีหน่ึง อนามัยเขา

จะมีคนเก็บรวบรวมเป็นโซนและนํามาส่งท่ีน่ี ส่วนของท่ีน่ีเราเก็บเอง ส่วนคลินิก

แถว ๆ นี้เขาก็จะเอามาท่ีน่ี  คลินิกท่ีนําขยะมากําจัดท่ีน่ีก็ไม่ได้ทุกคลินิก แล้วแต่ว่า

เขาจะมาส่ง หรือนําไปกําจัดเอง แต่ส่วนใหญ่จะเอามาส่งเฉพาะพวกเข็ม 

 

       การกําจัด  จากการสัมภาษณ์ นายช่างชํานาญการ ท่ีดูแลจัดการขยะมูล

ฝอยของโรงพยาบาลปากช่องนานา  พบว่า  เทศบาลใช้วิ ธีการขอความร่วมมือจาก สถานบริการ

สาธารณสุขขนาดใหญ่ท่ีมีเตาเผามูลฝอยติดเชื้อเป็ นผู้ดําเนิน การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อของตนเอง 

สถานบริการขนาดเล็ก สถานีอนามัยและคลินิก  ขณะเดียวกันก็ขอความร่วมมือจากสถานบริการ

สาธารณสุขทุกประเภท  ให้ช่วยดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อภาย ในสถานบริการสาธารณสุขของ

ตนเองให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลด้วย  เน่ืองจากเทศบาลไม่มีความพร้อมในการดําเนินการทั้ง

บุคลากร  อุปกรณ์และสถานท่ีท่ีใช้ในการกําจัดมูลฝอยติดเชื้ออย่างถูกหลักสุขาภิบาล 

    โรงพยาบาลปากช่องนานา ถือเป็นโรงพยาบาล ท่ีมีขนาดใหญ่  ท่ี

ดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อของสถานบริการสาธารณสุขต่าง ๆ ภายในอําเภอปากช่อง โดยไม่คิด

ค่าใช้จ่าย  โรงพยาบาลฯ เป็นผู้รับ ภาระค่าใช้จ่ายในการเก็บขนและกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ เดิม

โรงพยาบาลปากช่องนานา ดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยวิธีการเผาด้วยเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ

ของโรงพยาบาล  ปัจจุบันกําจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยการจ้างบริษัทเอกชนในการขนส่งและกําจัดมูล

ฝอยติดเชื้อ บริษัทดังกล่าวจะมารับมูลฝอยติดเชื้อไปกําจัดสัปดาห์ละ 2 ครั้ง จึงไม่มีมูลฝอยติดเชื้อ

ตกค้าง ดังคํากล่าวของ นายช่างชํานาญการท่ีดูแลจัดการขยะมูลฝอย (2554) ว่า  “เราใช้บริษัท 

ส.เรื องโรจน์ จังหวัดสระบุรี  ค่าธรรมเนียมการขนส่งและกําจัดอยู่ท่ีกิโลกรัมละ 9 บาทเขาบอกว่า

นําไปทําลายท่ีบางปะอิน กับ สมุทรปราการ เราก็ยังไม่เคยเข้าไปตรวจสอบสถานท่ีกําจัด” 

    (2)  ผลจากการสังเกตการณ์ 

    โรงพยาบาลปากช่องนานาเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ ท่ีมีประชาชน

เข้ามารับบริการเป็นจํานวนมากตลอดทั้งวัน  มีการคัดแยกมูลฝอยติดเชื้อออกจากมูลฝอยทั่วไปเห็น

ได้จากภาชนะท่ีใช้ดังภาพท่ี 4.10  สําหรับมูลฝอยทั่วไปทิ้งลงในถุงดํา  มูลฝอยติดเชื้อทิ้งลงในถุง

แดง  มีถังสําหรับใส่ขยะทั้งสองประเภทตั้งอยู่ตามจุด ต่าง ๆ  มีป้ ายแสดงให้เห็นชัดเจนเพื่อแยก

ประเภทมูลฝอยติดเชื้อ และมูลฝอยทั่วไป ดังภาพท่ี 4.11  สําหรับภาชนะท่ีใช้ในการเคล่ือนย้ายมูล

ฝอยติดเชื้อภายในอาคารใช้รถเข็นมีฝาปิ ดเพื่อเก็บมูลฝอยในแต่ละจุดท่ีมีมูลฝอยติดเชื้อ เช่น ในห้อง
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ตรวจรักษา  ห้องพักผู้ป่ วย เป็นต้น  ไปไว้ท่ีจุดรวมมูลฝอยเพื่อรอการเก็บรวบรวมในจุดนี้ภาชนะท่ี

ใช้เป็นถังแดง มีการเก็บตามเวลาไปไว้ยังอาคารพักรวมมูลฝอยติดเชื้อ  สําหรับถุงแดงท่ีใช้บรรจุมูล

ฝอยติดเชื้อของสถานบริการ สาธารณสุข มีเพียงเคร่ืองหมายท่ีกฎหมายกําหนดแต่ไม่มีช่ือของ

โรงพยาบาลติดอยู่ท่ีถุงแดง  เจ้าหน้าท่ีแจ้งว่าอยู่ระหว่างการนําเสนอต่อคณะกรรมการในการเพิ่มช่ือ

ของโรงพยาบาลไว้ท่ีถุงแดง  เพราะทําให้งบประมาณเพิ่มขึ้น  แต่ก็เห็นความสําคัญในการใส่ช่ือของ

โรงพยาบาลไว้ท่ีถุงแดง ทําให้สามารถตรวจสอบได้หากบริษัทท่ีรับจ้างกําจัดมูลฝอยติดเชื้อนําไป

กําจัดโดยการลักลอบทิ้งตามสถานท่ีต่าง ๆ  สําหรับห้องพักมูลฝอยติ ดเชื้อมีการเก็บมูลฝอยไว้

โดยเฉพาะ และมีประตูเปิ ดตามเวลาในการเก็บ  มีประตูสําหรับปิ ดอย่างมิดชิด  ไม่มีมูลฝอยติดเชื้อ

ตกค้าง  ห้องพักมูลฝอยติดเชื้อไม่ได้มีการควบคุมอุณหภูมิ  เน่ืองจากมูลฝอยติดเชื้อในอาคารพักมูลฝอย

ติดเชื้อเก็บไว้ไม่เกิน 7 ว ัน 

 

 
 

ภาพที่ 4.10  การคัดแยกมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาลปากช่องนานา 

 

 
 

ภาพที่ 4.11  พาหนะท่ีรวบรวมเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาลปากช่องนานา 
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      4)  ปัจจัยด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 

    (1)  ผลจากการสัมภาษณ์ 

    จากการสัมภาษณ์ เจ้าหน้าท่ีท่ีดูแลรับผิดชอบในการจัดการมูลฝอยติด

เชื้อของโรงพยาบาลปากช่องนานา พบว่า  เดิมบริเวณโรงพยาบาลปากช่องนานานั้น ไม่ได้อยู่ใน

ย่านชุมชน  จึงมีการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยเตาเผามูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาลเอง  ไม่มีปัญหา

แต่อย่างใด  ต่อมาชุมชนขยายตัวออกมามากขึ้น  จนทําให้บริเวณท่ีตั้งของโรงพยาบาลล้อมรอบไป

ด้วยชุมชน  และสถานท่ีราชการ  การดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยการเผาจึงประสบปัญหา

การร้องเรียนจากประชาชนบริเวณโดยรอบ เร่ืองมลพิษด้านกลิ่นและควันจากการเผามูลฝอยติดเชื้อ  

จึงต้องหยุดการเผามูลฝอยติดเชื้อ ดังคํากล่าวของ นายช่างชํานาญการท่ี ดูแลจัดการขยะมูลฝอยของ

โรงพยาบาลปากช่องนานา (2554) ว่า 

 

เตาเผาของโรงพยาบาลเป็นเตาขนาด 100 กิโลกรัมต่อชั่วโมง 2 ห้องเผา มีห้องเผา

ขยะและห้องเผาควัน ตั้งอุณหภูมิห้องเผาขยะไว้ท่ี 800 องศา ห้องเผาควัน 1000 

องศา ตอนเผาก็พยายามควบคุมอุณหภูมิให้มันได้ตามท่ีกําหนด แต่อุณหภูมิมันจะ

ลดทันทีตอนท่ีเปิดใส่ขยะเข้าไปใหม่ มันจะมีปัญหาเร่ืองควันกับเร่ืองกลิ่น ถ้าไม่มี

เร่ืองควัน มันก็จะมีเร่ืองกลิ่นแรงมาก มันมีผลกระทบต่อระบบหายใจ จากท่ีเห็น

เขาเป็นลมล้มไปเลย ลมมันจะพัดไปทั้งกลิ่นและควันไปล้อมอยู่ท่ีตัวคนหนีไม่ทัน

อยู่แล้ว ในรัศมี 300 – 400 เมตรรอบโรงพยาบาล 

 

    เพื่อมิให้เกิดปัญหาต่อชุมชนบริเวณโดยรอบ ทางโรงพยาบาลจึง

แก้ปัญหาโดยการหยุดดําเนินการเผามูลฝอยติดเชื้อ และจ้างบริษัทเอกชนในการเก็บขนมูลฝอยติด

เชื้อไปกําจัด  ทําให้โรงพยาบาลไม่ได้ใช้เตาเผามูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาลทั้งท่ีเตาเผามิได้ชํารุด

เสียหายแต่อย่างใด 

        (2)  ผลจากการสังเกตการณ์   

    บริเวณท่ีตั้งของโรงพยาบาลอยู่ในย่านชุมชน ติดกับสถานท่ีราชการ

ได้แก่  สํานักงานเทศบาลเมืองปากช่อง  มีผู้มารับบริการเป็นจํานวนมาก  เป็นโรงพยาบาลศูนย์ท่ีมี

เตียงรับผู้ป่ วยไว้ค้างคืน  เตาเผามูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาลอยู่ทางด้านหลังของโรงพยาบาล  มี

แผนกช่างคอยดูแลซ่อมบํารุงรักษาให้เตาเผามูลฝอยติดเชื้ออยู่ในสภาพปกติ  ปัจจุบันมีประตูเหล็ก

ปิ ดไว้  แสดงให้เห็นว่ามิได้มีการใช้งานมานาน  แต่เจ้าหน้าท่ีก็ยั งดูแลให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

ดังภาพท่ี 4.12 มีอาคารพักมูลฝอยติดเชื้อสําหรับเก็บมูลฝอยติดเชื้อท่ีรอการเก็บขนแยกเฉพาะ ไม่มี
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ขยะทั่วไปปะปน  ไม่มีการควบคุมอุณหภูมิ  ไม่มีมูลฝอยติดเชื้อตกค้าง มีเพียงมูลฝอยติดเชื้อท่ีรอ

การเก็บขนเท่านั้น  เจ้าหน้าท่ีท่ีทําหน้าท่ีเก็บขนมีการใช้อุปกรณ์ได้ถูกต้อง สวมชุดและอุปกรณ์

ป้ องกันในระหว่างการเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อ  ถุงท่ีใช้ใส่มูลฝอยติดเชื้อมีเพียงสัญลักษณ์ท่ีแสดงว่า

เป็ นมูลฝอยติดเชื้อท่ีถุงขยะ แต่ไม่มีเคร่ืองหมายและรายละเอียดในส่วนท่ีเป็นช่ือของสถานบริการ

พยาบาลติดอยู่ท่ีถุงมูลฝอยติดเชื้อ  มีการประชาสัมพันธ์ถึงอันตรายท่ีอาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ มี

ป้ ายประชาสัมพันธ์การแยกขยะทั่วไปและมูลฝอยติดเชื้อให้แก่ประชาชนท่ีมาติดต่อรับบริการจาก

โรงพยาบาล  ทําให้เกิดความใกล้ชิดและมีปฏิสัมพันธ์กับประชาชนในย่านชุมชนได้อย่างดี ไม่เกิด

ความขัดแย้ง มีการแก้ไขปัญหาการฟุ้ งกระจายทางด้านกลิ่น และละอองเถ้าจากการเผามูลฝอยติดเชื้อ โดยการใช้

บริการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อจากบริษัทเอกชนท่ีนําไปกําจัดด้วยวิธีท่ีถูกต้องในสถานท่ีท่ีเหมาะสม 

 

 
 

ภาพที่ 4.12  เตาเผามูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาลปากช่องนานา (ไม่ได้ใช้งานแล้ว) 

 

  4.2.1.4  เทศบาลนครภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ต 

   ผู้ให้สัมภาษณ์  รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต 

   ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

   วิศวกรท่ีดูแลควบคุมการเผาท่ีเตาเผา 

   เจ้าหน้าท่ีสิ่งแวดล้อมโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต 

   ประธานและกรรมการประชาคมพิทักษ์สิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต 

      1)  ข้อมูลทั่วไป 

   เทศบาลนครภูเก็ต มีพื้นท่ี 12 ตารางกิโลเมตร  ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นท่ีลุ่ม  

พื้นท่ีส่วนในเป็นบริเวณท่ีมีประชากรหนาแน่น  เป็ นย่านธุรกิจการค้า โรงแรม และสถานบันเทิง

ต่าง ๆ จํานวนประชากรและบ้านเรือนในเขตเทศบาลนครภูเก็ต  ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2553 
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(เทศบาลนครภูเก็ต, 2554) มีจํานวนครัวเรือนทั้งหมดในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ 21,865 ครัวเรือน  

จํานวนประชากรทั้งหมด 75.720 คน (รวมบุคคลท่ีไม่ได้สัญชาติไทย) ชาย 34,806 คน หญิง 40,914 คน  

ความหนาแน่นของประชากร 6,310 คน/ตารางกิโลเมตร  

   การจัดการมูลฝอยติดเชื้อของเทศบาลนครภูเก็ตมีการแบ่งงานท่ีรับผิดชอบ

ตามโครงสร้างการบริหารงานของเทศบาล ดังภาพท่ี 4.13 โดยแบ่งเป็น ต้นทาง กลางทาง และ

ปลายทาง   เทศบาลมอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ ต้นทางเริ่ม

จากแหล่งกําเนิด ได้แก่ สถานบริการสาธารณสุขต่าง ๆ ในเขตเทศบาล และท้องถิ่นอ่ืน ๆ และกลาง

ทางในการเก็บขน  สํานักการช่างเป็นผู้รับผิดชอบ ปลายทางในส่วนของการกําจัด  ดังคํากล่าวของ

ท่านรองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต (2554) ว่า  “ ส่วนต้นทาง และกลางทาง จะเป็นทางฝ่ ายสาธารณสุข

เป็นผู้ดูแล   ผมดูแลสํานักการช่าง กลุ่มงานสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนหน่ึงของสํานักการช่าง  คือดูแล

ปลายทาง ด้านการกําจัด”  

     นโยบายในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ เป็นส่วนหน่ึงของนโยบายด้าน

สิ่งแวดล้อม เน้นการบริหารจัดการและพัฒนาระบบการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกหลัก

สุขาภิบาล โดยมีการแยกขยะชุมชน ขยะอันตรายชุมชน และมูลฝอยติดเชื้อ ดังคํากล่าวของรอง

นายกเทศมนตรีภูเก็ต (2554) ท่ีว่า 

 

สําหรับการจัดการขยะได้มีการนําแนวคิดในการจัดการขยะของประเทศสิงคโปร์ 

มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของจังหวัดภูเก็ต จึงมีแนวความคิดในการกําจัด

ขยะ โดยวิธีเผา   เน่ืองจากพื้นท่ีมีจํากัด และเทศบาลต้องมีหน้าท่ีในการรับกําจัด

ขยะของทั้งจังหวัด  
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ภาพที่ 4.13  โครงสร้างการบริหารงานของเทศบาลนครภูเก็ต 

 

      2)  สถานการณ์และปัญหามูลฝอยติดเชื้อ 

    (1)  ผลจากการสัมภาษณ์ 

    จากการสัมภาษณ์รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต  พบว่า  จังหวัดภูเก็ต

เป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีเป็นท่ีรู้จักกันอย่างแพร่หลายทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ทําให้มีการ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว  ปัญหาปริมาณขยะจึงเพิ่มปริมาณขึ้ น โดยปริมาณขยะใน

จังหวัดภูเก็ตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ืองถึงปี ละ 6 – 7% ในปริมาณนี้รวมถึงมูลฝอยติดเชื้อท่ีเกิดขึ้นด้วย  

เทศบาลนครภูเก็ต มีการดําเนินการในการเก็บขนและกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ โดยมีเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ

เป็ นของเทศบาลเอง แต่ในปัจจุบันปัญหามูลฝอยติดเชื้อของจังหวัดภูเก็ตส่วนหน่ึงมาจาก เตาเผา

มูลฝอยติดเชื้อของเทศบาลเกิดการชํารุด ประกอบกับการขาดแคลนงบประมาณในการซ่อมบํารุง

เน่ืองจากต้องใช้งบประมาณจํานวนมาก  ทําให้เกิดปัญหามูลฝอยติดเชื้อตกค้าง  อย่างไรก็ตาม  

เทศบาลนครภูเก็ตก็กําลังหาวิธีการในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว  และเน่ืองจากการก่อสร้างเตาเผามูลฝอย

แห่งใหม่ของเทศบาลยังไม่เสร็จสมบูรณ์  เทศบาลนครภูเก็ตจึงต้องนํามูลฝอยติดเชื้อท่ีรับกําจัด  ไป

กําจัดโดยการเผารวมในเตาเผาขยะชุมชน ท่ีสามารถรองรับขยะได้วันละ 250 ตัน ซ่ึงไม่เพียงพอต่อ

กองวิชาการและแผนงาน 

สํานักปลัดเทศบาล สํานักการช่าง กอง

สาธารณสุขฯ 

สํานักการศึกษา 
กองการแพทย์ 

สํานักการคลัง  

กองการประปา 

กองสวัสดิการสังคม 

ท่ีปรึ กษา

 

หน่วยงานนิติการ 

สถานธนานุบาล 

สภาเทศบาล 

เลขานุการนายกเทศมนตรี 

หน่วยงานตรวจสอบภายใน รองปลัดเทศบาล 

ปลัดเทศบาล 

รองนายกเทศมนตรี 

นายกเทศมนตรี 
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ปริมาณขยะต่อวันจํานวน 535 ตันอยู่แล้ว และยังต้องนํามูลฝอยติดเชื้อมาเผารวมอีก จึงไม่สามารถ

ดําเนินการได้ทันกับปริมาณมูลฝอยติดเชื้อท่ีรับมาในแต่ละวัน  ทําให้มีมูลฝอยติดเชื้อตกค้างอยู่

พอสมควรอย่างไรก็ตาม เทศบาลนครภูเก็ตได้ตระหนักถึงความสําคัญในการจัดการและดําเนินการ

แก้ไขปัญหาการจัดการขยะเพื่อมิให้เป็นปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของการท่องเท่ียวได้ 

    (2)  ผลจากการสังเกตการณ์ 

    เทศบาลนครภูเก็ตมีนโยบายในการจัดการขยะอย่างชัดเจน  ผู้บริหารให้

ความสําคัญต่อการดําเนินการ  มีการประสานงานกับภาคส่วนต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ทําให้การ

ดําเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี  นอกจากนี้

ผู้บริหารยังมีการนํากลยุทธ์ต่าง ๆ เข้ามาใช้ในการบริหารจัดการ   เช่น  ใช้วิธีการจ้างเหมา

บริษัทเอกชนเข้ามาบริหารจัดการในการกําจัดขยะมูลฝอย  เพื่อเป็นการลดภาระในการซ่อมบํารุง

เตาเผาขยะทั่วไป และยังแก้ปัญหาเกี่ยวกับบุคลากรผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทางท่ีทางเทศบาลยังขาด

แคลนอยู่  เป็นต้น   

   3)  การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 

   การจัดการมูลฝอยติดเชื้อของเทศบาลนครภูเก็ต มีการแบ่งขยะมูลฝอยตาม

เส้นทางการเกิดขยะมูลฝอย โดยแบ่งเป็น ต้นทาง  กลางทาง  และปลายทาง   มูลฝอยติดเชื้อต้นทาง

เริ่มจากสถานบริการพยาบาลทุกประเภท ได้แก่ สถานพยาบาลของรัฐ และเอกชน เช่น โรงพยาบาล 

ศูนย์บริการสาธารณสุข คลินิก เป็นต้น  กลางทาง ได้แก่  การเก็บรวบรวมและการขนส่ง  สําหรับ

ปลายทาง  ได้แก่  การกําจัด   การดําเนินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อท่ีต้นทางนั้น สถานบริการ

พยาบาลต่าง ๆ รับผิดชอบมูลฝอยติดเชื้อของตนเอง  ส่วนกลางทางและปลายทาง เทศบาลนครภูเก็ต 

เป็นผู้รับผิดชอบ ดูแลกํากับ  และดําเนินการจัดการ 

       (1)  ผลจากการสัมภาษณ์ 

       การคัดแยก จากการสัมภาษณ์รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต พบว่า 

สถานบริการ สาธารณสุขต่าง ๆ เช่น โรงพยาบาล ศูนย์บริการสาธารณสุข คลินิก มีการคัดแยกมูล

ฝอยติดเชื้อจากต้นทาง เทศบาลดําเนินการในส่วนของกลางทางและปลายทาง ได้แก่การเก็บขนและ

กําจัด ดังคํากล่าวของรองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต (2554) ว่า “ขยะติดเชื้อผมก็รับผิดชอบทั้ง

จังหวัดเหมือนกัน แต่ของเราดีตรงท่ีโรงพยาบาลท่ีน่ีมีจิตสํานึกท่ีดีในการคั ดแยก เขาไม่เอาขยะท่ี

เป็นอันตรายใส่ปนเข้าไป ของเราแยกชัดเจนดี มีโรงพยาบาลและคลินิกทั้งจังหวัดก็ใช้บริการกับเรา”  

    จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าท่ีสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต 

พบว่า โรงพยาบาลมีการดําเนินการโดยเจ้าหน้าท่ีของโรงพยาบาลมีการคัดแยกมูลฝอยติดเชื้อออก

จากขยะทั่วไป มีการคัดแยกประเภทของมูลฝอยติดเชื้อ  โดยแบ่งเป็นวัสดุประเภทของมีคม  เช่น 
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เข็มฉีดยา และประเภทท่ีมิใช่ของมีคม  เช่น ผ้าก๊อซ สําลี สายนํ้าเกลือ (ถอดหัวเข็มออกแล้ว) ดังภาพ

ท่ี 4.14 ซ่ึงเจ้าหน้าท่ีมีความรู้ ความเข้าใจ  ตระหนักถึงอันตรายและความเส่ีย งท่ีอาจจะเกิดจากมูล

ฝอยติดเชื้อ จากการอบรมเกี่ยวกับอันตราย การป้ องกันและวิธีระงับการแพร่กระจายของเชื้อโรคท่ี

เกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ความเป็นอยู่ของประชาชน และสิ่งแวดล้อม 

นอกจากนั้นเจ้าหน้าท่ีของโรงพยาบาล ท่ีดําเนินการคัดแยก มีการสวมใส่ อุปกรณ์ป้ องกันครบทุก

ชนิดระหว่างปฏิบัติงาน    

    การเก็บรวบรวม   จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าท่ีสิ่งแวดล้อมของ

โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตพบว่า ภายในโรงพยาบาลนั้น มีการรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อประเภทวัสดุ 

ของมีคม ทิ้งลงในถังพลาสติกมีฝาปิ ดมิดชิด ชนิดหนา ท่ีสามารถทนการกัดกร่อนของสารเคมี และ

มิให้วัสดุภายในแทงทะลุ หรือฉีกขาดได้  ส่วนวัสดุประเภทท่ีมิใช่ของมีคม ก็จะรวบรวมทิ้งในถุง

ขยะสีแดง เม่ือมีปริมาณ 2 ใน 3 ของถุงก็จะมัดปากถุง แล้วขนย้ายโดยรถเข็นท่ีมีฝาปิ ดมิดชิดเพื่อ

นําไปเก็บรวบรวมไว้ในอาคารพักมูลฝอยติดเชื้อ อาคารพักมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาล ไม่มีการ

ควบคุมอุณหภูมิ เพราะเก็บรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อไว้ไม่เกิน 3 – 7 วันเพื่อให้หน่วยงานเทศบาลหรือ

บริษัทเอกชนท่ีให้บริการในการเก็บขนมารับไป   

 

 
 

ภาพที่ 4.14  วิธีจัดเก็บมูลฝอยติดเชื้อประเภทวัสดุมีคมและมิใช่วัสดุมีคมของโรงพยาบาลกรุงเทพ 

   ภูเก็ต 

 

    จากการสัมภาษณ์รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต พบว่า  เทศบาลนคร

ภูเก็ต มีรถยนต์บรรทุกมูลฝอยติดเชื้อชนิดปรับอุณหภูมิ จํานวน 1 คัน ในการให้บริการรับมูลฝอย

ติดเชื้อแก่สถานบริการสาธารณสุข ของภาครัฐ และเอกชน ได้แก่ โรงพยาบาล ศูนย์บริการ

สาธารณสุข สถานีอนามัย คลินิก เป็นต้น  โดยรถยนต์บรรทุกมูลฝอยติดเชื้อท่ีใช้อยู่มีสภาพเก่า  
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ปัจจุบันเทศบาลนครภูเก็ต มีการจ้างบริษัทเอกชนบริหารจัดการในการเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อภายใน

จังหวัดภูเก็ต มีการกําหนดเวลาในการเก็บขน สําหรับมูลฝอยติดเชื้อของท้องถิ่นต่าง ๆ ภายใน

จังหวัดภูเก็ต  ท้องถิ่นนั้น ๆ เป็นผู้ดําเนินการจัดเก็บและขนมาส่งให้กําจัดท่ีศูนย์กําจัดของเทศบาล

นครภูเก็ต โดยนําไปเก็บรวบรวมไว้ในอาคารพักมูลฝอยติดเชื้อ  อาคารพักมูลฝอยติดเชื้อของ

เทศบาลนครภูเก็ตไม่มีการควบคุมอุณหภูมิ เน่ืองจากมีการเผาทุกวัน ส่วนใหญ่ไม่มีมูลฝอยติดเชื้อ

ตกค้าง  

    การกําจัด จากการสัมภาษณ์รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต พบว่า  การ

กําจัดมูลฝอยติดเชื้อของเทศบาลภูเก็ตนั้น เทศบาลมีหน้าท่ีในการรับกําจัดมูลฝอยติดเชื้อจาก

โรงพยาบาล ศูนย์บริการสาธารณสุข สถานีอนามัย และคลินิกในเขตเทศบาลและท้องถิ่นทั้งหมดใน

จังหวัดภูเก็ต  เตาเผามูลฝอยติดเชื้อ ขนาด 2.5 ตัน/วัน  ใช้กําจัดมูลฝอยติดเชื้อของจังหวัดภูเก็ตวันละ 

700 -1,000 กิโลกรัม  อุณหภูมิห้องเผา 800 – 1,200 องศาเซลเซียส  ดําเนินการเผาทุกวัน  ซ่ึงเตาเผา

มูลฝอยติดเชื้อนี้ เทศบาลนครภูเก็ตได้ลงทุนในการดําเนินการก่อสร้างอาคารและเตาเผามูลฝอยติด

เชื้อเอง ดังภาพท่ี 15 และมีการเปิ ดให้เอกชนเข้ามาประมูลเพื่อบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อ  ตั้งแต่

การเก็บขน และกําจัด   

 

 
 

ภาพที่ 4.15  โรงเผามูลฝอยติดเชื้อ เทศบาลนครภูเก็ต 

 

    ในปัจจุบันเตาเผามูลฝอยติดเชื้อชํารุด ยังไม่ได้ดําเนินการซ่อมแซม 

ปรับปรุง เน่ืองจากต้องใช้งบประมาณจํา นวนมาก  เทศบาลมีปัญหาในเร่ืองงบประมาณในการ

ดําเนินงานและซ่อมบํารุง โดยเฉพาะด้านการลงทุนในการเพิ่มศักยภาพหรือการทดแทน เคร่ืองมือ 

เคร่ืองจักร และยานพาหนะ ท่ีไม่สามารถใช้งานได้ ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร มี 
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ไม่เพียงพอ   ทําได้ก็เพียงเล็กน้อย ทําให้เกิดปัญหาสะสม จนไม่สามารถใช้งานได้  เทศบาลต้องหา

งบประมาณเอง ขาดเงินอุดหนุนจากส่วนกลางดังคํากล่าวของรองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต (2554) 

ท่ีว่า   

 

เตาเก่าเองเรามีการซ่อมบํารุงแค่แบบพอใช้ได้ เพราะจะให้ซ่อมเข้าศูนย์ เปล่ียน

ตามฝรั่งเลย ทําไม่ได้ เพราะไม่มีทุน ช่วงแรกตอนท่ีให้เตาเผามาในช่วงแรกก็มีเงิน

ปี อุดหนุนให้เราปี ละ ส่ีสิบหรือหกสิบล้าน ผมจําไม่ได้ แต่มาเม่ือสองปี ท่ีแล้วเขาก็

ตัดเงินอุดหนุนหมดเลย  

 

    จากการท่ีเตาเผามูลฝอยติดเชื้อชํารุด ไม่สามารถใช้งานได้ ถึงแม้จะมี

การนํามูลฝอยติดเชื้อไปเผารวมในเตาเผาขยะชุมชนแล้ว  แต่ก็ยังไม่สามารถเผามูลฝอยติดเชื้อ

ทั้งหมดได้ทันกับจํานวนมูลฝอยติดเชื้อท่ีรับมากําจัด  ทําให้เกิดปัญหามูลฝอยติดเชื้อตกค้างเป็น

จํานวนมากพอสมควร เทศบาลจึงต้องหาวิธีแก้ไข  โดยการสัมปทานให้เอกชนเข้ามาลงทุนในการ

ก่อสร้าง เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร และบริหารจัดการ เตาเผาขยะชุมชนท่ีมีขนาดใหญ่ขึ้นจากเดิม  โดย

ยึดหลักผลประโยชน์และความคุ้มทุนท่ีเทศบาลได้รับเปรียบเทียบกับเทศบาลเป็นผู้ดําเนินการเอง  

แต่ก็ยังไม่ครอบคลุมในเร่ืองเคร่ืองจักรทุกชนิด    โดยเตาเผาขยะชุมชนใหม่นี้ก็จะใช้เผามูลฝอยติด

เชื้อด้วย  ในระหว่างท่ีเตาเผามูลฝอยติดเชื้อยังไม่ได้ดําเนินการซ่อมแซม  สําหรับค่าธรรมเนียมใน

การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อนั้น  เทศบาลคิดค่าธรรมเนียมในเขตเทศบาลในอัตรา 12 บาทต่อกิโลกรัม  

นอกเขตเทศบาลในอัตรา  15  บาทต่อกิโลกรัม 

    จากการสัมภาษณ์วิศวกรท่ีดูแลควบคุมเตาเผาขยะชุมชน  พบว่า  มีการ

นํามูลฝอยติดเชื้อมาเผารวมกับขยะชุมชน  ในการดําเนินการเผามูลฝอยติดเชื้อต้องรอให้อุณหภูมิใน

ห้องเผามีไม่ต่ํากว่า 800 องศาเซลเซียสก่อน  จึงจะนํามูลฝอยติดเชื้อเข้าไปในห้องเผา ดังคําบอกเล่า

ของวิศวกร (2554) ท่ีดูแลเตาเผาขยะชุมชนท่ีว่า  “ในช่วงท่ีนําขยะติดเชื้อเข้าไปเผา ก็ต้องรอให้

เตาเผาได้อุณหภูมิความร้อนท่ีไม่ต่ํากว่า 800 องศา จึงจะนําขยะติดเชื้อเข้าไปเผารวมกันกับขยะ

ชุมชนท่ีเผาอยู่”  ดังภาพท่ี 4.16 
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ภาพที่ 4.16  มูลฝอยติดเชื้อท่ีรวมอยู่กับขยะชุมชนในเตาเผาขยะชุมชนของเทศบาลนครภูเก็ต 

 

    (2)  ผลจากการสังเกตการณ์ 

       โรงพยาบาลมีทีมงาน IC (Infectious Control) คอยดูแลควบคุมคุณภาพ

ในการดําเนินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ  ตั้งแต่ การคัดแยกมูลฝอยติดเชื้อออกจากขยะทั่วไป การแยก

ประเภทมูลฝอยติดเชื้อ ภาชนะท่ีใช้ในการรองรับมูลฝอยติดเชื้อแต่ละ ประเภท  ดังภาพท่ี 4.17 การ

เก็บรวบรวมและการขนย้ายมูลฝอยติดเชื้อตาม สถานท่ีต่าง ๆ ภายในโรงพยาบาลเพื่อนําไปเก็บ

รวบรวมไว้ในอาคารพักมูลฝอยติดเชื้อเพื่อรอการเก็บขนไปกําจัด ดังภาพท่ี 4.18 ตลอดจนการอบรม

เจ้าหน้าท่ีต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องเป็นประจําทุกปี   เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีมีความเข้าใจและสามารถป้ องกันการ

แพร่กระจายของเชื้อโรคท่ีอาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ  นอกจากนั้น  เจ้าหน้าท่ีในทีมงาน IC  ย ังต้อง

ควบคุมดูแลให้เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องดําเนินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามหลัก

สุขาภิบาลด้วย ดังภาพท่ี 4.19 

 

 
 

ภาพที่ 4.17  ภาชนะท่ีใช้บรรจุมูลฝอยติดเชื้อประเภทวัสดุมีคมและภาชนะท่ีใช้ในการคัดแยกมูล

 ฝอยติดเชื้อกับขยะมูลฝอยทั่วไปของโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต 
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ภาพที่ 4.18  พาหนะท่ีใช้ขนย้ายมูลฝอยติดเชื้อและภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อหลังทําความสะอาด

 แล้วของโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต 
 

 
 

ภาพที่ 4.19  อาคารพักขยะของโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต  
 

       เทศบาลนครภูเก็ตสัมปทานให้บริษัทเอกชนเข้ามาบริหารจัดการในการ

เก็บขนมูลฝอยติดเชื้อจากแหล่งกําเนิดมาเผาท่ีเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ ปัจจุบันเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ

ดังกล่าวไม่ได้ใช้งาน เน่ืองจากเตาเผาชํารุด  มูลฝอยติดเชื้อจึงถูกนําไปเผารวมกับขยะทั่วไปท่ีเตาเผา

ขยะทั่วไป โดยมูลฝอยติดเชื้อจะถูกใส่เข้าไปในช่องสําหรับขยะเตรี ยมเผาซ่ึ งปะปนอยู่กับขยะทั่วไป  

เจ้าหน้าท่ีจะรอให้อุณหภูมิได้ตามท่ีกําหนดจึงจะนํามูลฝอยติดเชื้อใส่เข้าไปเผา  อย่างไรก็ตาม มูล

ฝอยติดเชื้อก็อาจแพร่กระจายไปกับขยะทั่วไปท่ีอยู่รวมกัน  แต่เจ้าหน้าท่ีก็พยายามควบคุมให้ ได้

คุณภาพเท่าท่ีจะทําได้ 

    ผลจากการศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวข้องของโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตพบว่า  

โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตมีการจัดทําสถิติเกี่ยวกับ ปริมาณและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อท่ี
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เกิดขึ้นในแต่ละเดือน  ดังภาพท่ี 4.20 และ 4.21 นอกจากนั้นยังมีการจัดทําป้ า ยประชาสัมพันธ์

เกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อ เอกสารและข้อมูลต่าง ๆท่ีใช้ในการอบรมเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้

เจ้าหน้าท่ีได้ทํางานอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล และป้ องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคท่ีอาจ

เกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ 

 

กราฟเปรียบเทียบปริมาณของขยะติดเช้ือแต่ละเดือน 

 
 

ภาพที่ 4.20  สถิติปริมาณมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต 

 

กราฟเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายของขยะติดเช้ือแต่ละเดือน 

 
 

ภาพที่ 4.21  สถิติค่าใช้จ่ายมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต 
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      4)  ปัจจัยด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 

    (1) ผลจากการสัมภาษณ์ 

       จากการสัมภาษณ์ประธานและตัวแทน ขององค์กรประชาคมพิทักษ์

สิ่งแวดล้อมพบว่า   จังหวัดภูเก็ตมีองค์กรประชาคมพิทักษ์สิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต ซ่ึงเกิดขึ้นจาก

ความตระหนักของ ประชาชนท่ีเห็นความสําคัญของปัญหาขยะ มูลฝอยท่ีสามารถส่งผลกระทบต่อ

การประกอบธุรกิจและชีวิตประจําวันของตน จึงเกิดการรวมตัวกันท่ีจะช่วยเหลือหน่วยงานของ

ภาครัฐ  โดยทําหน้าท่ีเป็นตัวกลางในการช่วยประสานงานระหว่างหน่วยงานภาคเอกชน และชุมชน

ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ในการจัดทําโครงการต่าง ๆ ท่ีช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม  รวมถึงการชี้แจงระหว่าง

ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน  ให้มีความเข้าใจไปในแนวทางเดียวกัน และช่วยในการดูแล

ตรวจสอบให้การจัดการขยะต่าง ๆ รวมมูลฝอยติดเชื้อให้เป็นไปอย่างถูกหลักสุขาภิบาล  ดังคํากล่าว

ของประธานองค์กรประชาคมพิทักษ์สิ่งแวดล้อม (2554) ดังนี้ 
 

ปัญหาขยะท่ีมีมากขึ้น และส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของทุก ๆ ชม รมใน

ประชาคม ก็เลยมีความคิดท่ีจะรวมตัวกันช่วยกันแก้ไขปัญหา  เราต้องช่วยกันก่อน 

คือมาจากจิตสํานึกท่ีดีของคนในจังหวัดภูเก็ต เม่ือมารวมกันมากขึ้น รัฐก็จะเข้า

มาร่วมในการให้ความช่วยเหลือ  ซ่ึงถือว่าเริ่มมาจากการรวมตัวกันของประชาชน

จริง ๆ และร่วมดําเนินการกับรัฐมาตล อด ดังนั้น เราจึงคิดว่าปัญหาขยะมันเป็น

ปัญหารวม ก็จึงควรท่ีจะให้ทุกภาคส่วนเข้ามาร่วม ทั้งภาคเอกชน ภาคประชาชน  

ท่ีสําคัญเราทํางานต่อเน่ืองตลอด และเป็นการร่วมคิดและร่วมทํา ไม่ใช่ว่าจะต้องมี

ใครมาสั่งให้เราทํา  เราใช้วิธีการทํางานร่วมกันมีการคุยกัน 
   

    ปัจจุบันองค์กรประชาคมพิทักษ์สิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต มีสมาชิก 48 

ชมรม  เช่น ชมรมร้านอาหาร ชมรมขายอาหารแผงลอย ชมรมตลาดเทศบาล ชมรมชาวประมง

พื้นบ้าน ชมรมผู้ประกอบการโรงแรม  โรงพยาบาลของภาครัฐและเอกชน และภาคชุมชนจํานวน 

18 ชุมชน เป็นต้น   ดังนั้น จึงไม่ค่อยมีปัญหาในเร่ืองขอ งสังคมและสิ่งแวดล้อม  เพราะหากมีการ

ร้องเรียน เช่น  ประชาชนร้องเรียนเร่ืองกลิ่น  องค์กรฯ ก็จะเข้ามาช่วยในการแก้ปัญหา โดยการพา

ประชาชนเข้าไปดูสถานท่ีจริงและอธิบายให้ประชาชนเข้าใจว่าแท้จริงเป็นอย่างไร  เทศบาลฯมีวิธี

และดําเนินการแก้ไขอยู่อย่างไร  นอกจากนี้ยังมีการขยายความร่วมมือจากในเขตเทศบาลนครภูเก็ต

ออกไปสู่ท้องถิ่น  เพื่อสนับสนุนให้ท้องถิ่นต่าง ๆ มีความเข้าใจและปฏิบัติงานให้เป็นแนวทาง

เดียวกันทั้งจังหวัด 
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    (2) ผลจากการสังเกตการณ์ 

    ตัวแทนจากชมรมต่าง ๆ ขององค์กรประชาคมพิทักษ์สิ่งแวดล้อม

จังหวัดภูเก็ตดังภาพท่ี 4.22 สามารถประสานงานกันอย่างรวดเร็ว  มีแนวทางการดําเนินงานท่ี

เป็นไปในแนวทางเดียวกัน  และเต็มใจท่ีจะสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจท่ีถูกต้องต่อผู้มี

ส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน  เพื่อให้การดําเนินการ

ทางด้านสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ สามารถดําเนินต่อไปได้  โดยไม่เกิดความขัดแย้ง ซ่ึงส่งผลให้เกิด

ประโยชน์ต่อส่วนรวม 
 

                                  
 

ภาพที่ 4.22  ตัวแทนจากชมรมต่าง ๆ ขององค์กรประชาคมพิทักษ์สิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต 
 

  4.2.1.5  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 

   ผู้ให้สัมภาษณ์  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 

    หัวหน้าฝ่ ายจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

    นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 

    วิศวกรสิ่งแวดล้อม 

   1)  ข้อมูลทั่วไป 

   จังหวัดนนทบุรีมีพื้นท่ีปกครองทั้งหมด 622.303 ตารางกิโลเมตร  มีแม่นํ้า

เจ้าพระยาไหลผ่าน พื้นท่ีส่วนใหญ่ 3 ใน 4 ส่วนเป็นท่ีราบลุ่มมีนํ้าท่วมถึง  มีคูคลองขนาดต่าง ๆ 

เช่ือมกันเหมาะแก่การทําสวนไร่นา   สําหรับพื้นท่ีในเขตเทศบาลนครนนทบุรีและเทศบาลนครปาก

เกร็ดเป็ นเพียงพื้นท่ี 1ใน 4 ส่วนของจังหวัดนนทบุรีเท่านั้น  จังหว ัดนนทบุรีประกอบด้วยองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 46 แห่ง  มีการแบ่งอํานาจในการบริหารจัดการภายในท้องท่ีเป็นองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง  เทศบาล 11 แห่ง  และองค์การบริหารส่วนตําบล 34 แห่ง  โดยองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เป็นผู้รับผิดชอบในการกําจัดขยะทั่วไปและมูลฝอยติดเชื้อ   
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   นโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ด้านสิ่งแวดล้อม มี

การสนับสนุน ส่งเสริม พัฒนา และอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพ  การพัฒนาระบบการ

กําจัดขยะให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเป็นหน่ึงในนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม และแนวทางในการบริหาร

จัดการขยะ คือ จัดระบบกําจัดขยะให้ครบวงจร ไม่ให้เหลือตกค้างและไม่ก่อให้เกิดมลภาวะท่ีเป็ น

พิษ และเป็นอันตรายต่อประชาชน นับเป็นนโยบายท่ีทําให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีการ

ดําเนินการจัดการขยะมูลฝอยและมูลฝอยติดเชื้ออย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ซ่ึงหน่วยงานท่ี

รับผิดชอบในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนน ทบุรี  ได้แก่  กอง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ กองสาธารณสุข  โดยโครงสร้างในการบริหารองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ดังภาพท่ี 4.23 จากแนวทางการบริหารจัดการเพื่อมิให้มีมูลฝอยติดเชื้อ

ตกค้าง  องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้มีการลงทุนก่อสร้างเตาเผามูลฝอยติดเชื้ อใหม่ ซ่ึ งมี

ความสามารถในการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อและประหยัดเชื้อเพลิงได้มากกว่าเดิม มีนโยบายร่วมกับ

กรมอนามัยและกรมควบคุมมลพิษ ในการรวมศูนย์การจัดการขยะแบบครบวงจร เพื่อช่วยลด

แหล่งกําเนิดมลพิษและสามารถกํากับดูแลควบคุมได้สะดวกขึ้น โดยใช้สถานท่ีขององค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดนนทบุรีในการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ๆ บริเวณ

ใกล้เคียง    

 

 
 

ภาพที่ 4.23  แผนผังโครงสร้างการบริหารองค์การปกครองส่วนจังหวัดนนทบุรี    

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

 

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

 

 

 

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

 

 

 

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

 

 ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

รองปลัดอบจ. 

 

รองปลัดอบจ. 

 

รองปลัดอบจ. 

 
หัวหน้าสํานักปลัดอบจ. 

ผู้อํานวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

ผู้อํานวยการกองคลัง 

 

ผู้อํานวยการกองกิจการสภาอบจ. 

 
ผู้อํานวยการกองแผนและงบประมาณ 

 
ผู้อํานวยการกองทรัพยากรธรรมชาติ

ิ่  ้

 ผู้อํานวยการกองกองสาธารณสุข 

 

รักษาการผู้อํานวยการกองช่าง 

 
ผู้อํานวยการกองการศึกษาศาสนาและ

 

 
ผู้อํานวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน 
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   2)  สถานการณ์และปัญหามูลฝอยติดเชื้อ 

    (1) ผลจากการสัมภาษณ์ 

    จากการสัมภาษณ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี หัวหน้าฝ่ าย

คุณภาพสิ่งแวดล้อม และนักวิชาการสิ่งแวดล้อม  พบว่า  องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีการทํา MOU 

ร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดนนทบุรีประกอบด้วยองค์การบริหาร

ส่วนตําบล 14 แห่งและเทศบาล 16 แห่ง ในการจัดการขยะมูลฝอย  โดยองค์การบริหารส่วนตําบล

และเทศบาลต้นทางรับหน้าท่ีในเร่ืองของคัดแยก รวบรวมเก็บขน และองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รับหน้าท่ีในการกําจัด  ขยะทั่วไป และมูลฝอยติดเชื้อ   สําหรับมูลฝอยติดเชื้อองค์การบริหารส่วน

จังหวัดสามารถรับเก็บขนแ ละกําจัดมูลฝอยติดเชื้อภายในจังหวัดนนทบุรี  ยกเว้น เทศบาลนคร

นนทบุรีซ่ึงมีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อภายในเทศบาลนครนนทบุรีเอง และเทศบาลนครปากเกร็ดทํา

หน้าท่ีรวบรวมเก็บขนเอง แต่นํามาส่งกําจัดท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัด  จากปริมาณมูลฝอยติด

เชื้อท่ีเพิ่มมากขึ้น และเตาเผามูลฝอยติดเชื้อท่ีใช้อยู่มีสภาพเก่า และชํารุดบ่อย  ขาดประสิทธิภาพใน

การใช้งาน ถือเป็นปัญหาอย่างหน่ึงขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  ปัจจุบันมีการแก้ไขด้วยการ

ก่อสร้างเตาเผามูลฝอยติดเชื้อใหม่ท่ีมีขนาดใหญ่กว่าเดิมเพื่อรองรับปริมาณมูลฝอยติดเชื้อท่ีเพิ่มขึ้น 

และช่วยลดต้นทุนในการกําจัด  เตาเผาดังกล่าว อยู่ระหว่างการ ทดลองใช้งาน นอกจากนี้องค์การ

บริหารส่วนจังหวัดนนทบุรียังพบปัญหาในเร่ืองของการลักลอบทิ้งมูลฝอยติดเชื้อท่ีปะปนมากับขยะ

ทั่วไปและปัญหาเร่ืองบุคลากรไม่เพียงพอ  โดยเฉพาะตําแหน่งท่ีต้องมีคุณวุฒิและความชํานาญ

เฉพาะทาง  เน่ื องจาก ค่าตอบแทนของหน่วยงานราชการต่ํากว่าภาคเอกชน ดังคํากล่าวของ

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (2554) ว่า  

 

ในเร่ืองของบุคลากรมีจํานวนไม่เพียงพอ ด้านสิ่งแวดล้อม  ก็จะมีคนมาสอบเพียง

ไม่กี่คน  แล้วพอย้ายไปก็ไม่มีคนมาทดแทน  คนท่ีมาสมัครก็น้อย เหมือนเม่ือครั้ง

เปิ ดรับตําแหน่งวิศวกรสิ่งแวดล้อม  ไม่มีใครอยากมารับราชการ  เพราะ

ค่าตอบแทนของราชการต่ํากว่างานเอกชน  แต่ก็ยังต้องอาศัยผู้ท่ีมีความสามารถ

ทางด้านนี้ เพราะเป็นความรู้เฉพาะด้าน 

 

    (2) ผลจากการสังเกตการณ์ 

       ผู้ท่ีให้สัมภาษณ์ทุกท่าน สามารถให้ข้อมูลได้อย่างชัดเจน ซ่ึงน่าจะเป็น

ผลมาจากมีการจัดการงานอย่างมีระบบ  ทั้งเอกสารต่าง ๆ  มีการเก็บรวบรวมข้อมูล และมีการ

ควบคุมติดตาม ประเมินผลการทํางาน ทั้งบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องมีความชํานาญและความรู้เฉพาะด้าน
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ท่ีสามารถให้ข้อมูลได้อย่างชัดเจน  นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ยังเป็นตัวอย่าง

ของหน่วยงานท่ีมีการจัดการขยะมูลฝอยได้ดีของหน่วยงานต่าง ๆ ในภาคกลาง  สังเกตได้จาก

กําหนดการท่ีมีหน่วยงานต่าง ๆ นัดเข้ามาศึกษาดูงานเพื่อนําไปเป็นตัวอย่าง 

      3)  การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 

   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี  เป็นหน่วยงานท่ีรับรวบรวมเก็บขน

และกําจัดมูลฝอยมูลฝอยติดเชื้อจากแหล่งกําเนิดในจังหวัดนนทบุรี  โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัด

นนทบุรีเป็นผู้ดําเนินการเอง  เน่ืองจากมีศักยภาพและความพร้อมในการดําเนินงาน เพราะองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี  มีบุคลากรท่ีมีคุณสมบัติเฉพาะทาง  พาหนะท่ีใช้แยกเฉพาะในการเก็บ

ขนมูลฝอยติดเชื้อ  สถานท่ีท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมพักมูลฝอยติดเชื้อ  ตลอดจนเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ

โดยเฉพาะ ท่ีถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลและตรงตามกฎกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการเก็บขนและ

กําจัดมูลฝอยติดเชื้อ  นอกจากนี้  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรียังมีการจัดส่งเจ้าหน้าท่ีท่ี

เกี่ยวข้องทุกคนไปเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรท่ีเกี่ยวข้องจากกรมอนามัยอีกด้วย  โดยเจ้าหน้าท่ีท่ี

เข้ารับการอบรมทุกคนจะได้รับใบประกาศนียบัตร เม่ืออบรมจบหลักสูตร  ดังคํากล่าวของ หัวหน้า

ฝ่ ายคุณภาพสิ่งแวดล้อม (2554) ว่า “พนักงานของเราจะส่งอบรมทุกคน โดยอบรมกับกรมอนามัย

ตามหลักสูตรของกรมอนามัย”   เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้องกับการคัดแยก เก็บขน และกําจัดมูล

ฝอยติดเชื้อต้องมีการใส่อุปกรณ์ป้ องกันปัจจุบันองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี มีสถานบริกา

พยาบาลเข้าร่วมทั้งสิ้น 67 แห่ง แบ่งเป็น โรงพยาบาลรัฐ 9 แห่ง โรงพยาบาลเอกชน 3 แห่ง สถานี

อนามัย 17 แห่ง คลินิก 34 แห่ง และบริษัทเอกชน 4 แห่ง   ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อท่ีรับมากําจัดเฉล่ีย 

18,000 กิโลกรัมต่อเดือน  โดยสถานท่ีกําจัดมูลฝอยติดเชื้อตั้งอยู่ท่ีตําบลคลองขวาง อําเภอไทรน้อย 

จังหวัดนนทบุรี ในบริเวณเดียวกับหลุมฝังกลบขยะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 

    (1)  ผลจากการสัมภาษณ์ 

    การคัดแยก จากการสัมภาษณ์นักวิชาการสิ่งแวดล้อม พบว่าการคัดแยก

มูลฝอยติดเชื้อมีการคัดแยกมูลฝอยติดเชื้อจากแหล่งกําเนิด  โดยมีการคัดแยกมูลฝอยติดเชื้อออกจาก

ขยะทั่วไป  และแบ่งออกเป็นวัสดุมีคมและไม่มีคม  วัสดุมี คมใส่ในภาชนะท่ีมีฝาปิ ดชนิดหนาเพื่อ

ป้ องกันการแทงทะลุ  วัสดุไม่มีคมใส่ในถุงพลาสติกชนิดหนาสีแดง  มีตราสัญลักษณ์ตามท่ีกฎหมาย

กําหนด   โดยถุงพลาสติกสําหรับใส่มูลฝอยติดเชื้อชนิดไม่มีคมนั้น  ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัด

นนทบุรีมีจําหน่ายให้แก่สถานบริการสาธารณสุขท่ีต้องการใช้  แต่สําหรับคลินิกนั้น องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดนนทบุรีได้จําหน่ายถุงพลาสติกสําหรับใส่มูลฝอยติดเชื้อ  คลินิกท่ีซื้อ ภาชนะบรรจุมูล

ฝอยติดเชื้อขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีก็จะไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการเก็บขนและ

กําจัด ดังคํากล่าวของนักวิชาการสิ่งแวดล้อม (2554) ว่า  “ถ้าเป็นคลินิกเราก็ให้ซื้อถุงแล้วไม่ต้องจ่าย
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ค่ากําจัด โดยเราคิดรวมค่ากําจัดอยู่ในค่าถุงอยู่แล้ว”  โดยค่าภาชนะบรรจุขนาด 20 ลิตร จําหน่ายใน

ราคา 8 บาท  และขนาด 60 ลิตร ราคา 24 บาท 

    การเก็บรวบรวม  จากการสัมภาษณ์นักวิชาการสิ่งแวดล้อม พบว่า ใน

จังหวัดนนทบุรี มีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการรวมรวมเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อ 3 หน่วยงาน ได้แก่ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เขตเทศบาลนครนนทบุรี และเขตเทศบาลนครปากเกร็ด เทศบาลนคร

นนทบุรีและเทศบาลนครปากเกร็ดดําเนินการเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อของตน เอง เพราะเทศบาลทั้งสอง

แห่งมีรถเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อของตนเอง นอกเหนือจากนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

รับผิดชอบในการรวบรวมและเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อจากสถานบริการ สาธารณสุขทุกประเภท  

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีมีภาชนะสําหรับรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อดังภาพท่ี 4.24 และ

พาหนะเฉพาะท่ีใช้ในการเ ก็บขนมูลฝอยติดเชื้อจํานวน 3 คัน เป็ นรถท่ีมีผนังปิ ดทึบ มีการควบคุม

อุณหภูมิและมีสัญลักษณ์และข้อความแสดงว่าใช้เฉพาะมูลฝอยติดเชื้อ  รวมทั้งช่ือของหน่วยงาน ดัง

ภาพท่ี 4.25  มีการกําหนดเส้นทางและว ันเวลาประจําในการเก็บขน โดยแบ่งการเก็บขนเป็นโซน 

สําหรับสถานบริการ สาธารณสุขขนาดเล็กและคลินิกมีการเก็บขน เฉล่ีย 1 ครั้งต่อสัปดาห์ ถ้าเป็น

โรงพยาบาลขนาดใหญ่การเก็บขนจะเป็นสัปดาห์ละ 2 ครั้ง  แต่ถ้ามูลฝอยติดเชื้อมีปริมาณมาก  

ผู้ใช้บริการก็สามารถแจ้งให้ไปเก็บขนเพิ่มเติมได้  นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยังมีอาคาร

พักมูลฝอยติดเชื้อ  ซ่ึงเป็นอาคารท่ีมีการควบคุมอุณหภูมิ  เน่ืองจากมูลฝอยติดเชื้อหากเก็บไว้เกิน 7  

วัน  ต้องเก็บไว้ในห้องท่ีมีการควบคุมอุณหภูมิ เพื่อมิให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรค  สําหรับ

ค่าธรรมเนียมในการเก็บขนนั้น คิดในอัตรากิโลกรัมละ 1.50 บาท 

 

 
 

ภาพที่ 4.24  ภาชนะท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 
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ภาพที่ 4.25  พาหนะท่ีใช้ในการเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 

 

    การกําจัด  จากการสัมภาษณ์นักวิชาการสิ่งแวดล้อม และวิศวกร

สิ่งแวดล้อม  พบว่า  องค์การบริหารส่วนจังหวั ดนนทบุรีมีการรับกําจัดมูลฝอยติดเชื้อจากสถาน

บริการพยาบาลขององค์การบริหารส่วนตําบลและเทศบาลในจังหวัดนนทบุรียกเว้นเทศบาลนคร

นนทบุรี  เพราะเทศบาลนครนนทบุรีมีมูลฝอยติดเชื้อในปริมาณมาก  เตาเผามูลฝอยติดเชื้อเดิมของ

องค์การบ่ริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีท่ีมีอยู่ไม่สามารถรับกําจัดได้เพราะเกินศักยภาพของเตาเผามูล

ฝอยติดเชื้อ  ทําให้เทศบาลนครนนทบุรี ส่งไปกําจัดท่ีนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน  สําหรับเตาเผา

มูลฝอยติดเชื้อขององค์การบริหารส่วนจังหวัดท่ีใช้อยู่เป็ นเตาเผาขนาด 500 กิโลกรัม แบบธรรมดา 2 

ห้องเผา  ห้องแรกเป็ นห้องเผาขยะ ห้องท่ี 2 เป็ นห้องเผาควันใช้ระบบ บําบัดอากาศแบบ Wet 

Scrubber หรือระบบเปี ยก   สร้างจากเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ปี  2543 จึงมีสภาพเก่า  ชํารุด  

ต้องซ่อมบํารุงทุกปี  และระบบกําจัดมลพิษก็ไม่สามารถกําจัด ได้มาตรฐานตามประกาศกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เพราะเป็ นเตารุ่นเก่า  ดังภาพท่ี 4.26  องค์การบริหารส่วน

จังหวัดจึงลงทุนในการก่อสร้างเตาเผามูลฝอยติดเชื้อขึ้นใหม่ โดยได้เงินลงทุนผ่านการจัดทําแผน

สิ่งแวดล้อมจังหวัด  เตาเผาใหม่นี้มูลค่าก่อสร้าง จํานวน 190 ล้านบาท เป็นแบบโรตาร่ีขนาด 7.2 ตัน  

2 ห้องเผา ห้องท่ี 1 เป็ นห้องเผาขยะ ห้องท่ี 2 เป็ นห้องเผาควัน ระบบบําบัดเป็นแบบ Dry Scrubber  

คือระบบบําบัดแบบแห้ง   ซ่ึงแตกต่างจากระบบเปี ยก โดยมีการนํานํ้าไปบําบัดอีกครั้งหน่ึง ช่วยลด

ปัญหาในเร่ืองของการกัดกร่อนอุปกรณ์ประเภทเหล็กท่ีเกิดจากสนิม  การก่อสร้างเตาใหม่นอกจาก

เป็นการเพิ่มศักยภาพของเตาเผาให้ส ามารถรับกําจัดมูลฝอยติดเชื้อในปริมาณท่ีมากขึ้นแล้วยังช่วย

ลดต้นทุนเกี่ยวกับเชื้อเพลิงท่ีใช้ในการเผาด้วย เน่ืองจากเตาเก่าต้องใช้นํ้ามันเชื้อเพลิงหล่อหัวเผา

ตลอดเวลา สําหรับเตาใหม่นั้นใช้นํ้ามันเชื้อเพลิงเฉพาะขั้นตอนการสตาร์ทหัวเผา  เม่ืออุณหภูมิคงท่ี

เคร่ืองจะมีระบบอัตโนมัติในการตัดนํ้ามันเชื้อเพลิงในการหล่อเลี้ยงหัวเผา  ซ่ึงเตานี้มีการทํางาน
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ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้การทํางานของเตาสามารถทํางานได้ตลอดเวลา ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อต้อง

มีจํานวนมากพอ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดจึงต้องรับกําจัดมูลฝอยติดเชื้อเพิ่มขึ้นนอกเหนือจาก

ภายในจังหวัดนนทบุรี  ดังคํากล่าวของหัวหน้าฝ่ ายคุณภาพสิ่งแวดล้อม (2554) ว่า 
 

เรามีแผนรองรับ ซ่ึงกรมควบคุมมลพิษและกรมอนามัยมีแผนท่ีจะรวมศูนย์ 

สําหรับจังหวัดใกล้ ๆ กัน เช่น นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ นครปฐม  ก็ใช้

นนทบุรีเป็นตัวขับ  ไม่ต้องไปสร้างแหล่งมลพิษหลาย ๆ ท่ี  มีเพียงท่ีเดียวและ

ควบคุมได้  โดยเตาสามารถรองรับได้ถึง 7.2 ตัน  ในเขตปริมณฑลก็ใช้ได้เราก็

รองรับได้ ขึ้นอยู่กับความสะดวกว่าเขาจะมาใช้หรือเปล่า  เม่ือเตาของเสร็จพร้อม

เดินเคร่ืองก็อาจมีการประชุมร่วมกัน  พวกเขาก็ไม่มีท่ีกําจัดอยู่แล้ว  ปัจจุบันเราก็

รับกําจัดให้กับสถานท่ีใกล้เคียงด้วย เช่น ลาดหลุมแก้ว รังสิต  ซ่ึงก็ข้ามเขต แต่ก็

ไม่มีปัญหาอะไร เพียงเราก็ต้องขออนุญาตไปท่ีเขต ถ้าเขาอนุญาตก็ไม่มีปัญหา  แต่

ถ้าไปเก็บเลยไม่ได้ เพราะถือว่าข้ามเขต  ท่ีจริงก็มีหลายท่ีท่ีอยากให้เรานํามากําจัด

เพราะถ้าจ้างเอกชน เขาก็ไม่มั่นใจว่านําไปกําจัดถูกวิธีหรือไม่  
 

    เถ้าท่ีเหลือจากการเผามูลฝอยติดเชื้อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนําไป

กําจัดโดยการฝังกลบในบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยซ่ึงมีการจัดสรรพื้นท่ีแยกเฉพาะบริเวณท่ีใช้ฝังกลบ

เถ้าจากมูลฝอยติดเชื้อ โดยในบ่อฝังกลบดังกล่าวมีแผ่น PE รองพื้นบ่อ เพื่อมิให้เกิดการปนเปื้อนนํ้า

ใต้ดิน ดังภาพที 4.26 สําหรับค่าธรรมเนียมในกําจัดมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาลในเขตเทศบาล

คิดปริมาณนํ้าหนักในอัตรากิโลกรัมละ 9 บาท  ส่วนคลินิกคิดค่าธรรมเนียมกําจัดรวมอยู่ในราคา

จําหน่ายภาชนะในการบรรจุมูลฝอยติดเชื้ออยู่แล้ว 
 

      
 

ภาพที่ 4.26  เตาเผาขยะติดเชื้อ(เก่า)และหลุมฝังกลบขยะสําหรับนําเถ้าท่ีเหลือจากการเผามูลฝอยติด

 เชื้อไปฝังกลบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 
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   (2)  ผลจากการสังเกตุการณ์ 

       ภาชนะท่ีใช้บรรจุมูลฝอย  มีการนําถังสําหรับบรรจุขยะมูลฝอยชุมชน

มาใช้ใส่มูลฝอยติดเชื้อท่ีอยู่ในถุงแดงปะปนอยู่บางส่วนในอาคารท่ีใช้กําจัดมูลฝอยติดเชื้อดังภาพท่ี 

4.27  พาหนะท่ีใช้ในการเก็บขนมูลฝอยเป็นพาหนะท่ีมีการควบคุมอุณหภูมิ  และมีการแสดง

สัญลักษณ์และคําอธิบายให้ทราบว่าใช้เฉพาะมูลฝอยติดเชื้อ ดังภาพท่ี 4.27  สําหรับเตาเผามูลฝอย

ติดเชื้อท่ีพบเป็นเตาสภาพเก่า  การวางถังมูลฝอยติดเชื้อท่ีรอการเผามีการจัดเรียงอยู่ในบริเวณใกล้

เตาเผา  เพื่อความสะดวกในการนําเข้าไปเผา  บริเวณอาคารเตาเผามูลฝอยติดเชื้อยังมีการวางสิ่งของ

ต่าง ๆ ในสภาพท่ีปะปนกับมูล ฝอยติดเชื้อ  เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องในการเก็บขนและกําจัดมีการสวมอุปกรณ์

ป้ องกันแต่ไม่ครบทุกชนิด  มีเพียงรองเท้ายางหุ้มแข้ง  ชุดป้ องกัน  แต่ไม่มีหน้ากากปิ ดจมูก  และไม่ได้สวมถุงมือ 

ดังภาพท่ี  4.28  สําหรับเตาใหม่ท่ีดําเนินการก่อสร้างเสร็จนั้น ยังไม่ได้เปิ ดดําเนินการ  อยู่ระหว่าง

การทดลองเดินเคร่ือง  

  

 
 

ภาพที่ 4.27  ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อและพา หนะในการเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อขององค์การ

 บริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 
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ภาพที่ 4.28  การสวมใส่อุปกรณ์ป้ องกันของเจ้าหน้าท่ีและเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ(เก่า)ขององค์การ

 บริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 

 

   4)  ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม  

    (1)  ผลจากการสัมภาษณ์ 

    จากการสัมภาษณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด วิศวกรสิ่งแวดล้อม

และนักวิชาการสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  พบว่า  ปัจจุบัน  องค์การบริหารส่วน

จังหว ัดนนทบุรีมีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในบริเวณหลุมฝังกลบขยะ  ซ่ึงเป็นบริเวณ

เดียวกับท่ีเตาเผามูลฝอยติดเชื้อตั้งอยู่ ทําให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีสามารถดําเนินการ

ปรับปรุงให้ดีขึ้นจากเดิม ท่ีเคยมีปัญหาเร่ืองกลิ่น ทั ศนะอุจาด เศษขยะกระจายอยู่ทั่วก็หมดไป  

ประชาชนบริเวณรอบข้างรู้สึกดีขึ้น  จึงไม่มีการต่อต้าน แต่หากมีการร้องเรียนปัญหาใด ๆ ก็จะทํา

ความเข้าใจกับกํานันและผู้ใหญ่บ้าน ซ่ึงจะเป็นตัวแทนในการช่วยประสานงานและก่อให้เกิดความ

เข้าใจอันดีแก่ประชาชน ก่อให้เกิดความร่วมมือในการดูแลเฝ้ าระวังมิให้เกิดการลักลอบทิ้งมูลฝอย

ติดเชื้อปะปนมากับขยะทั่วไป  อย่างไรก็ตามหากเกิดความเสียหายจากปัญหาท่ีเกี่ยวเน่ืองจากขยะก็

มีการชดเชยให้กับผู้เสียหาย เพื่อเป็นการแสดงความรับผิดชอบ และเพื่อมิให้เกิดความขัดแย้ง  

นอกจากการแก้ไขดังกล่าวแล้ว  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ยังมีการประสานงานกับ

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อเป็ นการป้ องกันมิให้เกิดปัญหาการลักลอบทิ้งมูลฝอยติดเชื้อ และการ

จัดการมูลฝอยติดเชื้ออย่างไม่ถูกหลักสุขาภิบาล โดยการทํางานท่ีสอดคล้องและต่อเน่ืองไปใน

แนวทางเดียวกันของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ดังคํากล่าวของนักวิชาการสิ่งแวดล้อม (2554) ว่า  
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ท่ีน่ีเราคุยกับสาธารณสุขจังหวัดซ่ึงเป็นผู้ออกใบอนุญาตประกอบกิจการ

สถานพยาบาล  ทุกครั้งท่ีสถานพยาบาลใหม่จะมาขออนุญาต ก็จะต้องมีใบรับรอง

จากอบจ.ว่ามีข้อตกลงกับอบจ.ในการกําจัดขยะติดเชื้อ จึงจะออกใบอนุญาตให้  

และตอนนี้มีการคุยกันในกรณีคลินิกเก่าท่ีจะมาต่ออายุเราจะต้องมีการส่งรายช่ือ

ให้ทุกปี ระหว่างเทศบาลนครนนทบุรี อบจ.นนทบุรี ว่ามีคลินิกใดบ้างท่ีมาใช้

บริการเราบ้าง  เพื่อเขาจะได้ไปตรวจสอบว่าท่ีใดไม่มีบ้าง ก็จะให้มาทําข้อตกลง  

เพราะเทศบาลนครนนฯ เคยแจ้งรายช่ือท่ีไม่ได้ทําข้อตกลง  แต่มีการพบว่ามีการ

นําขยะติดเชื้อมาวางรวมไว้กับขยะทั่วไป จึงต้องมีการร่วมกันแก้ไขปัญหา  

ปัจจุบันคลินิกเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ท่ีมีข้อตกลง  แต่ถ้าคลินิกใดท่ีหมอนําไปกําจัด

ท่ีโรงพยาบาลก็ต้องมีใบรับรองจากโรงพยาบาลไปให้ดูด้วย  ถ้าถามว่าถูกต้อง

หรือไม่  ก็ไม่ถูกต้องเพราะหมอนําขยะใส่ท้ายรถซ่ึงไม่ได้ปรับอุณหภูมิ แต่ก็มีการ

อนุโลมให้ บางท่ีก็ไม่ทํากันเพราะในแบบฟอร์มประกอบกิจการไม่มีรายละเอียดนี้  

แต่เราก็นําไปใส่ไว้ใ นข้ออ่ืน ๆ  สําหรับบริษัทท่ีมีสถานพยาบาลก็มาทําข้อตกลง

บ้าง เพราะเขาต้องนําใบรับรองนี้ไปใช้ในการทํา  ISO 
   

    (2)  ผลจากการสังเกตการณ์ 

    ภายในบริ เวณศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยของ องค์การบริหารส่วนจังหวัด

นนทบุรี  มีการจัดแบ่งพื้นท่ีใช้งานอย่างเป็นสัดส่วนดังภาพท่ี 4.29 ในส่วนของหลุมฝังกลบขยะมูล

ฝอยและส่วนของเตาเผามูลฝอยติดเชื้อมีบริเวณท่ีเหมาะสมสําหรับการใช้งาน  บริเวณโดยรอบศูนย์

กําจัดขยะไม่มีกลิ่นเหม็น ประชาชนท่ีพักอาศัยอยู่บริเวณรอบศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยไม่มีปัญหา

ร้องเรียนเกี่ยวกับศูนย์กําจัดขยะมูลฝอย  สังเกตได้จากประชาชนเปิ ดร้านขายอาหารหน้าศูนย์กําจัด

ขยะมูลฝอย และผู้มารับประทานอาหารมีจํานวนพอสมควร 
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ภาพที่ 4.29   ผังพื้นท่ีใช้งานภายในศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 
 

 4.1.3  สรุปผลการศึกษาจากแบบสอบถามและกรณีศึกษา 

 จากการศึกษาสถานการณ์และการจัดการมูลฝอยติดเชื้อขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จากแบบสอบถามและจากกรณีศึกษา  พบว่าสถานการณ์และการดําเนินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความแตกต่างกันตามขนาดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท  ได้แก่ องค์การบริหารส่วน ตําบล  เทศบาล

ตําบล เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร   มีจํานวนประชากรและความหนาแน่นของประชากรใน

ท้องถิ่นแตกต่างกันออกไป  จากแบบสอบถาม พบว่า  จํานวนประชากรขององค์การบริหารส่วน

ตําบลมีจํานวนประชากรส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 3,001-9,000 คน จํานวนประชากรส่วนใหญ่ของ

เทศบาลตําบล  อยู่ในช่วงน้อยกว่า 15,000 คน  เทศบาลเมือง มีจํานวนประชากรส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 

15,001 – 30,000  คน  และเทศบาลนครมีจํานวนประชากรส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 75,000 – 90,000 คน 

ความหนาแน่นประชากรขององค์การบริหารส่วนตําบล เทศบาลตําบล เทศบาลเมืองมีความ

หนาแน่นประชากร 0 -150 คนต่อตารางกิโลเมตร   และเทศบาลนครมีความหนาแน่นประชากร 

3,001 – 5,000 คนต่อตารางกิโลเมตร สําหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นรับผิดชอบพื้นท่ีทั้งจังหวัด  

ซ่ึงมีความทับซ้อนกับพื้นท่ีในความรับผิดชอบของเทศบาล  สุขาภิบาล และองค์การบริหารส่วนตําบล   

 จากการศึกษาสถานการณ์และจัดการมูลฝอยติดเชื้อขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย

ใช้แบบสอบถามและการลงพื้นท่ีศึกษากรณีตัวอย่างพบว่า การจัดการมูลฝอยติดเชื้อขององค์กร
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ปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางในการดําเนินการท่ีแตกต่างกันตามขนาดขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น หากนําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาจัดประเภท ตามขนาดขององค์กรและแนวทางการ

ดําเนินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อสามารถจัดได้เป็น 3 ประเภทคือ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาด

เล็ก  ปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดกลาง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่   โดยองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็ก  ได้แก่  องค์การบริหารส่วนตําบล  เท ศบาลตําบล  องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นขนาดกลาง ได้แก่  เทศบาลเมือง  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่  ได้แก่ 

เทศบาลนคร และองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็ก ได้แก่  องค์การบริหารส่วนตําบล และเทศบาลตําบล 

มีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อท่ีเป็ นไปในแนวทางเดียวกัน มากกว่าร้อยละ  50 ไม่มีนโยบายในการ

จัดการมูลฝอยติดเชื้อ   นโยบายท่ีมีก็เป็ นเพียงนโยบายในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม  โครงการ

ภายใต้นโยบา ยดังกล่าว เป็นโครงการ ท่ีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทั่วไป เช่น  การรักษาความสะอาดคู

คลอง การสร้างทัศนียภาพบริเวณถนน สร้างสวนสาธารณะ  ในด้านการจัดการขยะมูลฝอย  มักเน้น

เฉพาะขยะชุมชน  ดังนั้น การจัดการมูลฝอยติดเชื้อภายในท้องถิ่นจึงอยู่ในความรับผิดชอบของ

สถานบริการพยาบาลท่ีอยู่ภายในพื้นท่ีเป็ นผู้ดําเนินการเอง ทําให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่

สามารถระบุปริมาณมูลฝอยติดเชื้อท่ีเ กิดขึ้นต่อวัน ซ่ึ งตรงกับข้อมูลจากแบบสอบถามท่ีพบว่า 

มากกว่าร้อยละ 80 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ระบุปริมาณมูลฝอยติดเชื้อท่ีเกิดขึ้นต่อวัน    

และจากกรณีศึกษา พบว่า สาเหตุท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็ก ไม่มีนโยบายในการ

จัดการมูลฝอยติดเชื้อ  เน่ืองจากกา รจัดการมูลฝอยติดเชื้อเป็ นเร่ืองท่ีมีขั้นตอนในการดําเนินงานท่ีมี

ความซับซ้อน  ต้องใช้บุคลากรท่ีมีความรู้ความชํานาญเฉพาะทางในการปฏิบัติ และดูแลควบคุม  

จากแบบสอบถามและกรณีศึกษา  พบว่า  จํานวนบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาด

เล็กมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ 2 -14 คน  ในจํานวนดังกล่าวมีบุคลากรท่ีมีความรู้และความ

ชํานาญการทางด้านสิ่งแวดล้อม 1-5 คนเท่านั้น  มีกฎหมายกําหนดวิธีการจัดการไว้เป็นการเฉพาะ  

และวัสดุ  อุปกรณ์  และพาหนะท่ีใช้ไม่สามารถใช้ปะปนกับขยะมูลฝอยทั่วไป  ตลอดจนเคร่ืองมือ 

เคร่ืองจักรท่ีใช้ล้วนมีราคาสูง   การดําเนินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อต้องใช้งบประมาณ มาก  เม่ือ

เปรียบเทียบกับมูลฝอยติดเชื้อท่ีมีจํานวนไม่มากนัก  ดังนั้น  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็ก

ส่วนใหญ่จึงไม่มีนโยบายในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ   

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดกลาง  ได้แก่  เทศบาลเมือง    จากแบบสอบถามและ

กรณีศึกษา พบว่า  ส่วนใหญ่ไม่มีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ   แต่ก็มีบางแห่งท่ีมีการดําเนินการจัดการ

มูลฝอยติดเชื้อ  เช่น  เทศบาลเมืองวารินชําราบ  เป็นต้น สําหรับเทศบาลเมืองท่ีไม่มีการจัดการมูล

ฝอยติดเชื้อ ไม่มีนโยบายในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อเฉพาะ จากแบบสอบถามพบว่า มากกว่าร้อยละ 50  
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ของเทศบาลเมือง มีเพียงนโยบายในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม   จากกรณีศึกษาพบว่า  โครงการ

ภายใต้นโยบายดังกล่าว  ในด้านการจัดการขยะมูลฝอย มุ่งท่ีการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเป็นหลัก   

ดังนั้น  เทศบาลเมืองส่วนใหญ่จึงไม่สามารถระบุปริมาณมูลฝอยติดเชื้อท่ีเกิดขึ้นภายในท้องถิ่น จาก

แบบสอบถาม พบว่า  มากกว่าร้อยละ 80 ของกลุ่มตัวอย่างเทศบาลเมือง ไม่ระบุปริมาณมูลฝอยติด

เชื้อท่ีเกิดขึ้นภายในท้องถิ่นได้  ส่วนมูลฝอยติดเชื้อเทศบาลเมืองท่ีไม่มีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อจะ

ขอความร่วมมือจากสถานบริการสาธารณสุขให้เป็นผู้ดําเนินการเอง ตั้งแต่การคัดแยก  เก็บรวบรวม 

ขนส่งและกําจัด  และจากการท่ีสถานบริการ สาธารณสุขเป็ นผู้ดําเนินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อเอง  

จึงเป็นอีกสาเหตุหน่ึงท่ีทําให้เทศบาลเมืองไม่สามารถระบุปริมาณมูลฝอยติดเชื้อท่ีเกิดขึ้นได้สําหรับ

งบประมาณของเทศบาลเมืองนั้นจากแบบสอบถามพบว่า มีรายรับตั้งแต่ 20 – 300 กว่าล้านบาท 

ในขณะท่ีมีรายจ่ายตั้งแต่ 20 – 260 ล้าน เทศบาลเมืองเกือบร้อยละ 90 มีจํานวนบุคลากรท่ีปฏิบัติงาน

ด้านสิ่งแวดล้อมโดยตรง   นอกจากนี้กฎกระทรวงว่าด้วยการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545  ได้

กําหนดวิธีการในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อท่ีถูกต้องตามมาตรฐานไว้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ

ดําเนินการและบังคับใช้กับเทศบาลเมืองในเร่ืองของการคัดแยก  เก็บรวบรวม ขนส่งและกําจัดมูล

ฝอยติดเชื้อภายในท้องถิ่น   และมีกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้องให้อํานาจในการดําเนินการแก่เทศบาล

ในรูปแบบต่าง ๆ   ทําให้ เทศบาลเมืองท่ีมีศักยภาพและความสามารถก็ดําเนินการจัดการมูลฝอยติด

เชื้อได้  ซ่ึงการมีนโยบายการจัดการมูลฝอยติดเชื้อก็เป็นนโยบายท่ีมาจากผู้บริหารองค์กรฯ  ดังนั้น  

ผู้บริหารจึงเป็นส่วนสําคัญต่อการจัดให้มีระบบการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของเทศบาลเมือง  เห็นได้

จาก  การจัดการมูลฝอยติดเชื้อของเทศบาลวารินชําราบ  ท่ีมีการดําเนินการในการให้บริการเก็บขน

และกําจัดมูลฝอยติดเชื้อแก่สถานบริการสาธารณสุขทั้งภายในและภายนอกท้องถิ่น  ตลอดจนการ

ออกเทศบัญญัติเร่ืองการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ  เพื่อบังคับใช้ภายในท้องถิ่นด้วย 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่  ได้แก่  เทศบาลนคร และองค์การบริหารส่วน

จังหวัด  จากกรณีศึกษา พบว่า  มีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อไปในแนวทางเดียวกัน ซ่ึงแตกต่างจาก

องค์การบริหารส่วนตําบล เทศบาลตําบล และเทศบาลเมือง   โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเภทเทศบาลนครและองค์การบริหารส่วนจังหวัด  มักจะให้ความสําคัญกับการจัดการ

สิ่งแวดล้อม  มีนโยบายในด้านการจัดการขยะมูลฝอยท่ีชัดเจน  ซ่ึงเห็นได้จาก พื้นท่ีท่ีใช้เป็นศูนย์

กําจัดขยะทั้งหมดท่ีมีการดําเนินการในลักษณะครบวงจร  โดยภายในพื้นท่ีศูนย์กําจัดขยะ  มัก

ประกอบด้วย อาคารชั่งนํ้าหนักขยะ  เตาเผาขยะมูลฝอย  อาคารพักขยะ  และหลุมฝังกลบขยะ เป็น

ต้น อยู่ในความรับผิ ดชอบของเทศบาลนครและองค์การบริหารส่วนจังหวัด  สําหรับการจัดการมูล

ฝอยติดเชื้อนั้นเทศบาลนครและองค์การบริหารส่วนจังหวัดส่วนใหญ่มีนโยบายในด้านการจัดการ

มูลฝอยติดเชื้อโดยเฉพาะ  แยกออกจากขยะมูลฝอยทั่วไป  เน่ืองจากปริมาณมูลฝอยติดเชื้อท่ีมี
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จํานวนมากตามจํานวนประชากร จึงต้องมีการจัดการเฉพาะ  เช่น  การจัดให้มีอาคารพักมูลฝอยติด

เชื้อ แยกจากอาคารพักขยะมูลฝอยทั่วไป  มีเตาเผามูลฝอยติดเชื้อเฉพาะ  มีพาหนะในการเก็บขน

เฉพาะมูลฝอยติดเชื้อ  อยู่ภายในศูนย์กําจัดขยะแบบครบวงจรด้วย  ซ่ึ งนโยบายดังกล่าวมาจาก

ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีตระหนักถึงความสําคัญของการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ   

ซ่ึ งสามารถใช้พื้นท่ีภายในศูนย์กําจัดขยะในการดําเนินงานได้  การจัดให้มีบริการเก็บขนและกําจัด

มูลฝอยติดเชื้อโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทําให้องค์กรฯ มั่นใจได้ว่าสามารถเก็บขนและกําจัด

มูลฝอยติดเชื้อได้อย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล และยังช่วยทําให้สามารถควบคุมดูแลการจัดการ

มูลฝอยติดเชื้อภายในพื้นท่ีรับผิดชอบ รวมถึงเป็นการป้ องกันปัญหาในการลักลอบทิ้งมูลฝอยติดเชื้อ

อีกทางหน่ึงด้วย   นอกจากนี้ พบว่า   เทศบาลนครและองค์การบริหารส่วนจังหว ัดมีความพร้อมใน

ด้านบุคลากร และงบประมาณ ซ่ึง สามารถจัดทําแผนพัฒนาเพื่อขอจัดสรรงบประมา ณจาก

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น การจัดทําโครงการก่อสร้างเตาเผามูลฝอยติดเชื้อเสนอของบประมาณจาก

กองทุนสิ่งแวดล้อม  เป็นต้น   

 ในด้านการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของสถานบริการ สาธารณสุข  ส่วนใหญ่มีการจัดการมูล

ฝอยติดเชื้อ  เน่ืองจากการจัดการมูลฝอยติดเชื้อนั้นเป็นส่วนหน่ึงของการควบคุมและ ป้ องกันการ

แพร่กระจายของเชื้อโรคภายในสถานบริการ สาธารณสุขอยู่แล้ว  และการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ

ภายในสถานบริการพยาบาล ยังเป็นตัวชี้วัดในการประเมินสถานบริการสาธารณสุข ตามนโยบาย

ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขด้วย   ดังนั้นการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของสถานบริการ

พยาบาลโดยเฉพาะสถานบริการพยาบาลขนาดใหญ่  มักจะไม่ค่อยมีปัญหามากนัก  เพราะเจ้าหน้าท่ี

ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องกับมูลฝอยติดเชื้อจะได้รับการอบรมตามหลักสูตรของ กรมอนามัย และ

ระหว่างการปฏิบัติหน้าท่ีจะมีหัวหน้างานคอยดูแลตรวจสอบ  เช่น  การสวมอุปกรณ์ป้ องกันทุก

ประเภทของเจ้าหน้าท่ี  วิธีการในการจัดเก็บรวบรวม การทําความสะอาดภาชนะท่ีใช้ ฯลฯ  หากไม่

ปฏิบัติตามกฎระเบียบ  ก็จะมีการลงโทษ ตั้งแต่การตักเตือน  พักงาน ไปจนถึงการหัก เงินเดือน 

นอกจากนั้นยังมีคณะกรรมการควบคุมการติดเชื้อภายในโรงพยาบาลคอยกํากับดูแล ติดตาม

ประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีด้วย  โดยสถานบริการ สาธารณสุข จะดําเนินการตั้งแต่การคัดแยกมูล

ฝอยติดเชื้อออกจากขยะมูลฝอยทั่วไป  วิธีการเก็บรวบรวม  ภาชนะแต่ละชนิดท่ีใช้ในการเก็บ

รวบรวมมูลฝอยติดเชื้อตามท่ีกฎหมายกําหนด  สถานท่ีท่ีใช้การพักมูลฝอยติดเชื้อเพื่อรอการเก็บขน  

การกําหนดเส้นทางและเวลาท่ีใช้ในการเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อ  พาหนะท่ีใช้ในการเก็บขนมูลฝอยติด

เชื้อโดยเฉพาะ  ตลอดจนวิธีการ ท่ีใช้ในการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ  ซ่ึงพบว่า  ปัจจุบัน  โรงพยาบาล

ขนาดใหญ่ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนใหญ่กําจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยวิธีจ้างบริษัทเอกชน 

หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นผู้กําจัดมูลฝอยติดเชื้อ  ผู้รับกําจัดใช้วิธีการเผาในเตาเผามูล
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ฝอยติดเชื้อ   ซ่ึงแต่เดิมกําจัดโดยวิธีเผาในเตาเผามูลฝอยติดเชื้อขนาดเล็กของโรงพยาบาล  การเผา

ไหม้ไม่สมบูรณ์ ทําให้ประสบปัญหาในเร่ืองเกี่ยวกับเร่ืองมลภาวะ มี การร้องเรียนจาก ประชาชน

บริเวณโดยรอบ ทําให้ โรงพยาบาลเปล่ียนจาก การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ เองเป็นการจ้างกําจัดมูลฝอย

ติดเชื้อ  ส่วนโรงพยาบาลขนาดเล็กมีเพียงการคัดแยกมูลฝอยติดเชื้อออกจากขยะมูลฝ อยทั่วไป  

รวบรวมมูลฝอยติดเชื้อใส่ภาชนะตามประเภทของมูลฝอยติดเชื้อ  และขนส่งไปให้โรงพยาบาลท่ีมี

ขนาดใหญ่เป็นผู้ดําเนินการในการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ  สําหรับสถานบริการพยาบาลขนาดเล็กอ่ืน ๆ 

เช่น คลินิก  ห้องพยาบาลภายในโรงงานต่าง ๆ  นั้น  การเก็บขนและกําจัดมูลฝอยติดเชื้อขึ้นอยู่กับ

เจ้าของกิจการ  พบว่า  บางแห่งนําไปกําจัดท่ีโรงพยาบาลท่ีมีขนาดใหญ่กําจัดให้ บางแห่งองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นรับเป็นผู้ดําเนินการเก็บขนและกําจัด   อย่างไรก็ตาม  พบว่า  บางแห่งมีการ

กําจัดเองโดยการเผาแบบไม่ถูกวิธี  และอีกบางส่วนไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับการเก็ บขนและกําจัด   

สําหรับข้อมูลปริมาณมูลฝอยติดเชื้อท่ีเกิดขึ้นจากสถานบริการ สาธารณสุขตลอดจนข้อมูลต่าง ๆ ท่ี

เกี่ยวข้องกับการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ สถานบริการ สาธารณสุข มิได้มีการแจ้งข้อมูลให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น   

 สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีการดําเนินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ  จะเป็นการ

ให้บริการในการเก็บขน และกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ  โดยการให้บริการในการเก็บขนนั้น องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีพาหนะท่ีควบคุมอุณหภูมิใช้ในการเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อเฉพาะแยกจาก

ขยะมูลฝอยทั่วไป  มีเจ้าหน้าท่ีประจําในการเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อ และมีการกําหนดเส้นทางและ

เวลาในการเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อ  สําหรับอาคารพักมูลฝอยติดเชื้อนั้น พบว่า  แม้จะมีการแยกอาคาร

พักมูลฝอยติดเชื้อออกจากขยะมูลฝอยทั่วไป  แต่บางแห่งไม่มีการควบคุมอุณหภูมิภายในอาคารพัก

มูลฝอยติดเชื้อ  เน่ืองจากมีการกําจัดทุกวัน  มิได้ทิ้งมูลฝอยติดเชื้อไว้ในอาคารพักมูลฝอยติดเชื้อเกิน 

7  ว ัน  แต่มีบางกรณีพบว่า  หากเตาเผามูลฝอยติดเชื้อเกิดการชํารุด อยู่ระหว่างการซ่อมแซม  อาจมี

การเก็บมูลฝอยติดเชื้อไว้เกิน 7  ว ัน  บุคลากร ท่ีเกี่ยวข้องมีคุณวุฒิตามท่ีกฎหมายกําหนด  ส่วน

เจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติก็ได้รับความรู้เบื้องต้นจากบุคลากรท่ีมีความรู้ ความชํานาญ  นอกจากนี้ เจ้าหน้าท่ี

ท่ีเกี่ยวข้องจะได้รับการอบรมจากกรมอนามัย  โดยกรมอนามัยมักจะจัดให้มีการอบรมเกี่ยวกับการ

จัดการมูลฝอยติดเชื้อให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องเป็นประจําทุกปี   ในการปฏิบัติหน้าท่ีท่ี

เกี่ยวข้องกับการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ  พบว่า  เจ้าหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการสวม

ใส่อุปกรณ์ในการป้ องกันอันตรายท่ีอาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ  แต่ส่วนใหญ่มักสวมใส่ไม่ครบทุก

ชนิด ใส่เพียงบางชนิดเท่านั้น  เช่น สวมอุปกรณ์เพียงผ้ากันเปื้อน สวมถุงมือ สวมรองเท้ายางหุ้มแข้ง 

ไม่ใส่หน้ากากปิ ดจมูก หรือไม่สวมหมวก  เป็นต้น   นอกจากนี้  พบว่า  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ขนาดกลางและขนาดใหญ่บางแห่ง มีเพียงการให้บริการในการเก็บรวบรวมและขนส่งมายังอาคาร

พักมูลฝอยติดเชื้อ  และจ้างบริษัทเอกชนเป็นผู้มารับไปกําจัด   

 ในด้านของการดูแล กํากับ และประเมินผลนั้น  พบว่า  สถานบริการ สาธารณสุข และ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ท่ีมีการ จ้างบริษัทเอกชนเป็นผู้รวบรวมเก็บขน และกําจัดมูลฝอยติด

เชื้อนั้น ส่วนใหญ่ยังขาดการตรวจสอบการดําเนินการของบริษัทเอกชนเกี่ยวกับการเก็บขนและ

กําจัดมูลฝอยติดเชื้อ ว่ามูลฝอยติดเชื้อท่ีเก็บขนไปกําจัดนั้นมีการนําไปกําจัดอย่างถูกต้องตามหลัก

สุขาภิบาลจริงหรือไม่  เพราะส่วนใหญ่บริษัทเอกชนท่ีรับจ้างรวบรวมเก็บขนเป็นคนละบริษัทกับ

บริษัทท่ีรับจ้างกําจัด  นอกจากนี้ ยังพบว่า  การเก็บขนและนําไปกําจัดข องบริษัทเอกชนบางแห่งยัง

ไม่มีหลักฐานเอกสารท่ีสามารถตรวจสอ บกับผู้ว่าจ้างได้ว่าปริมาณมูลฝอยติดเชื้อท่ีเก็บขนไปกําจัด

นั้นมีปริมาณมูลฝอยติดเชื้อครบถ้วนตรงตามจํานวนท่ีเก็บขนไปจากผู้ว่าจ้างหรือไม่   ในส่วนของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีการให้บริการเก็บขนและกําจัดมูลฝอยติดเชื้อก็ยังขาดการควบคุม

และตรวจสอบไม่มีการเปรียบเทียบปริมาณมูลฝอยติดเชื้อ ท่ีเก็บขนมาจากสถานบริการสาธารณสุข

ต่าง ๆ กับปริมาณมูลฝอยติดเชื้อท่ีนําไปกําจัด  ไม่มีการเก็บข้อมูล การจัดการมูลฝอยติดเชื้อของ

สถานบริการสาธารณสุขภายในท้องถิ่น   

 สําหรับปัญหาในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า   ในด้าน

นโยบายการจัดการมูลฝอยติดเชื้อขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นยังเป็นนโยบายจากผู้บริหาร 

ท่ีมาจากฝ่ ายการเมือง  การปฏิบัติตามนโยบายยังขาดความเข้มงวด  มีการผ่อนปรน   การดําเนินการ

ต่าง ๆ ตามนโยบายขาดความต่อเน่ืองเพราะผู้บริหารอาจมีการเปล่ียนแปลงตามวาระในการดํารง

ตําแหน่ง ในด้านของการบริหารจัดการการประสานงานและความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่เพียงพอ  ขาดการควบคุมกํากับ 

ดูแล และติดตามประเมินผลการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ  ทําให้ขาดข้อมูลท่ีจะนํามาใช้ในการพิจารณา 

ปรับปรุง  แก้ไข ข้อบกพร่องต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้น  ข้อมูลท่ีมีอยู่ไม่สามารถนํามาพัฒนาให้เกิดการบริหาร

จัดการท่ีดีขึ้น  เช่น  ไม่มีการควบคุมดูแลการจัดการมูลฝอยติดเชื้อจากคลินิกภายในท้องถิ่น ไม่มี

การเก็บข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับมูลฝอยติดเชื้อจากสถานบริการพยาบาลแต่ละแห่งอย่างถูกต้อง  ทําให้

ไม่สามารถจัดเก็บค่าธรรมเนียมได้อย่างทั่วถึง  รายได้ไม่เพียงพอต่อการดําเนินการจัดการมูลฝอยติด

เชื้อ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีปัญหาในเร่ืองของการขาดแคลนบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน  

และมีประสบการณ์  ขาดการฝึกอบรมและดูงานอย่างต่อเน่ือง เพื่อเสริ มสร้างศักยภาพให้แก่

บุคลากรในองค์กร  งบประมาณในการดําเนินการไม่เพียงพอ  ทําให้การดําเนินการไม่เป็นไปอย่าง

ต่อเน่ือง  เช่น  งบประมาณในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์  การลงทุนในการก่อสร้างอาคาร และจัดซื้อ

เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง งบประมาณในการซ่อมบํารุง  ท่ีจําเป็นต้องดําเนินการอย่าง
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สม่ําเสมอ  เป็นต้น  การจัดหาสถานท่ีท่ีจะนํามาใช้ในการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อท่ีเหมาะสมค่อนข้าง

ยาก  เน่ืองจากปัจจุบันประชาชนมีการกระจายตัวอยู่ตามสถานท่ีต่าง ๆ  ปัญหาการต่อต้าน และการ

ร้องเรียน มีมากขึ้น การสร้างความเข้าใจท่ีถูกต้องและการยอมรับแก่ประชาชนต้องใช้เวลา  ในขณะ

ท่ีมูลฝอยติดเชื้อท่ีเกิดขึ้นมีจํานวนเพิ่มขึ้น 

 

4.2   การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการดําเนินการจัดการมูลฝอยติดเช้ือขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเทคนิค  SWOT  Analysis  

     

 การจัดการมูลฝอยติดเชื้อขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 3 ประเภท ได้แก่ องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็ก  ขนาดกลาง และขนาดใหญ่   สามารถนํามาพิจารณาปัจจัยท่ีมีผลต่อ

การดําเนินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยนําหลักการ  SWOT 

Analysis  มาใช้ในการวิเคราะห์  ซ่ึงประกอบด้วยการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก  ซ่ึ ง

มีรายละเอียดดังนี้ 

    

 4.2.1  การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน   

 จากการศึกษาท่ีพบสามารถนําสถานการณ์การจัดการมูลฝอยติดเชื้อขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นมาวิเคราะห์ปัจจัยภายใน ซ่ึ งเป็นการวิเคราะห์จุดแข็ง (Strengths) และ จุดอ่อน 

(Weaknesses) ขององค์กร  เพื่อให้ทราบว่าภายในองค์กรมีความสามารถหรือข้อได้เปรียบในด้านใด 

และมีข้อบกพร่อง หรือปัญหาท่ีควรปรับปรุง  แก้ไข  หรือไม่อย่างไร  ทําให้สามารถนําไปกําหนด

แนวทางการจัดการมูลฝอยติดเชื้อท่ีเหมาะสมสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยปัจจัยภายใน

ขององค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่นท่ีพบจากการศึกษา สามารถสรุปปัจจัยภายใน ตามประเภทของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยแยกเป็น จุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ขนาดเล็ก  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดกลาง  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ดัง

ตารางท่ี 4.33 
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ตารางที่ 4.33 การวิเคราะห์ปัจจัยภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 

 

ปัจจัยภายใน  

(Internal Factors) 

จุดแข็ง   

(Strengths) 

จุดอ่อน  

(Weaknesses) 

1. จํานวนประชากรของ 

องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

     องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นขนาดเล็ก 

 

 

 

 

     องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นขนาดกลาง 

 

 

 

 

 

 

 

     องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นขนาดใหญ่ 

 

 

 

 

   มีประชากรจํานวนไม่มากนักจาก

แบบสอบถามพบว่ามีประชากร

ประมาณ 3,001–9,000 คน พื้นท่ี

รับผิดชอบไม่มากนัก  การส่ือสาร

ทําได้ง่าย สะดวกต่อการรับรู้

ข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว 

   มีจํานวนประชากรมากกว่าองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็ก จาก

แบบสอบถามพบว่า มีประชากร

ประมาณ 15,001-30,000  แต่น้อย

กว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ขนาดใหญ่  การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร

ทําได้ไม่ยากนัก  หากมีการจัดการท่ี

ดี ก็สามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้

อย่างทั่วถึง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   มีประชากรจํานวนมากจาก

แบบสอบถามพบว่า มีจํานวน

ประชากรอยู่ในช่วง 75,001-  

90,000 คน  พื้นท่ีรับผิดชอบมาก

การติดต่อส่ือสารอาจไม่ทันต่อ

เหตุการณ์    การรับรู้ข่าวสารอาจ

ไม่ทั่วถึง 
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ตารางที่ 4.33 (ต่อ) 

 

ปัจจัยภายใน  

(Internal Factors) 

จุดแข็ง   

(Strengths) 

จุดอ่อน  

(Weaknesses) 

2. ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อ 

     องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นขนาดเล็ก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นขนาดกลาง 

 

 

 

 

 

   ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อท่ีเกิดขึ้น

ภายในท้องถิ่น มีความสัมพันธ์

เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับจํานวน

ประชากร  ดังนั้น ปริมาณมูลฝอย

ติดเชื้อท่ีเกิดขึ้นมีจํานวนไม่มาก  

การเก็บข้อมูลปริมาณมูลฝอยติดเชื้อ

จากแหล่งกําเนิดเพื่อการดูแล

ตรวจสอบ และนําไปใช้เป็น

ฐานข้อมูล เพื่อการพัฒนาหรือ

วางแผนในการดําเนินการจัดการมูล

ฝอยติดเชื้อสามารถทําได้ไม่ยุ่งยาก  

หากมีการดําเนินการประสานงานท่ี

ดีปริมาณมูลฝอยติดเชื้อท่ีเกิดขึ้นใน

แต่ละท้องถิ่นสามารถเก็บข้อมูลได้

อย่างสะดวกและรวดเร็ว  

 

   ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อท่ีเกิดขึ้น

ภายในท้องถิ่นแปรผันตามจํานวน

ประชากร ดังนั้น ปริมาณมูลฝอยติด

เชื้อท่ีเกิดขึ้นจึงมีจํานวนมาก

เพียงพอท่ีองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นจะดําเนินการจัดการมูลฝอย

ติดเชื้อของตนเองได้ 

 

 

 

   องค์กรฯ  ไม่มีการเก็บข้อมูล

ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อ ขาดการ

ประสานงานกับสถานบริก าร

สาธารณสุข  เน่ืองจากสถาน

บริการ สาธารณสุขต่าง ๆ เป็น

ผู้รับผิดชอบในการจัดการมูลฝอย

ติดเชื้อเอง   ทําให้องค์กรฯ  

สามารถนําข้อมูลปริมาณมูลฝอย

ติดเชื้อท่ีเกิดขึ้นภายในท้องถิ่นไป

ใช ้เป็นฐานข้อมูลในการวาง

แผนการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 

โดยเฉพาะปริมาณมูลฝอยติดเชื้อ

ท่ีเกิดขึ้นในแต่ละท้องถิ่นเป็น

ปัจจัยสําคัญท่ีใช้ในการพิจารณา

ทางเลือกในการจัดการมูลฝอยติด

เชื้อท่ีเหมาะสม 

   องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มี

การจัดเก็บข้อมูลปริมาณมูลฝอย

ท่ีเกิดขึ้นภายในท้องถิ่ นของ

ตนเอง 
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ตารางที่ 4.33 (ต่อ) 
 

ปัจจัยภายใน  

(Internal Factors) 

จุดแข็ง   

(Strengths) 

จุดอ่อน  

(Weaknesses) 

     องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นขนาดใหญ่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ผู้บริหารองค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

     องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นขนาดเล็ก 

 

 

   ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อท่ีเกิดขึ้นใน

ท้องถิ่นจะมีการแปรผันตามจํานวน

ประชากรภายในท้องถิ่น  ดังนั้น  

ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อท่ีเกิดขึ้นจึงมี

ปริมาณมากตามจํานวนประชากร  

ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อจํานวนมาก

สามารถนําไปใช้เป็นเกณฑ์ในการ

พิจารณาทางเลือกในการจัดการมูล

ฝอยติดเชื้อได้หลากหลายวิธี ตาม

ความเหมาะสม หากมีการจัดการมูล

ฝอยติดเชื้อท่ีเหมาะสม สามารถ

นําไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ 

สภาพแวดล้อมและสุขภาพท่ีดีของ

ประชาชนภายในท้องถิ่นได้ 

 

 

 

 

 

   ผู้บริหาร มีความเป็นผู้นํา  มี

เป้ าหมายในการทํางาน 

กระตือรือร้น  หากตั้งใจทํางาน ก็

สามารถดําเนินการจนสําเร็จได้  

นอกจากนั้น ผู้บริหารองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็ก ยัง 

   ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อท่ีเกิดขึ้น

ภายในท้องถิ่นมีจํานวนมาก  โดย

มูลฝอยติดเชื้อมีแหล่งกําเนิดจาก

สถานบริการ สาธารณสุขจํานวน

มาก การดูแลตรวจสอบทําได้ไม่

ทั่วถึง  โดยเฉพาะปัจจุบัน  องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น บางแห่งยัง

ขาดการประสานงานกับสถาน

บริการ สาธารณสุขต่าง ๆ ท่ีเป็น

แหล่งกําเนิดหลักของมูลฝอยติด

เชื้อ  ทําให้ไม่ทราบปริมาณมูลฝอย

ติดเชื้อท่ีเกิดขึ้นจริง  ทําให้ไม่

สามารถดูแลตรวจสอบได้อย่าง

ทั่วถึง  ไม่สามารถควบคุมการ

แพร่กระจายของเชื้อโรคอันอาจเกิด

จากมูลฝอยติดเชื้อท่ีถูกนําไปกําจัด

อย่างไม่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล 

 

 

   ผู้บริหารขององค์ปกครองส่วน

ท้องถิ่นขนาดเล็ก ถึงแม้จะมี

วิสัยทัศน์ มีนโยบายและ

โครงการต่าง ๆ ท่ีให้ความสําคัญ

ต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม ตาม

นโยบายของภาครัฐ  แต่สําหรับ 
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ตารางที่ 4.33 (ต่อ) 

 

ปัจจัยภายใน  

(Internal Factors) 

จุดแข็ง   

(Strengths) 

จุดอ่อน  

(Weaknesses) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เป็นผู้ท่ีมีมนุษย์สัมพันธ์ท่ีดีต่อ

ประชาชนภายในท้องถิ่น และ

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เห็นได้จาก 

การท่ีประชาชนในท้องถิ่นส่วน

ใหญ่รู้จักและสามารถเข้าถึง

ผู้บริหารขององค์กรฯ ได้ตลอดเวลา 

รวมถึงการให้ความร่วมมือในการ

ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงาน

ต่าง ๆ ภายในท้องถิ่น และผู้บริหาร

ขององค์กรฯ มักจะได้รับคะแนน

เสียงในการเข้ามาดํารงตําแหน่ง

หลายวาระ   เช่น   นายกองค์การ

บริหารส่วนตําบลบางนํ้าผึ้ง  เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการท่ีเกี่ยวกับการจัดการ

ขยะมูลฝอย มักจะเน้นท่ีขยะมูล 

ฝอยชุมชน แต่ไม่ได้ให้

ความสําคัญกับการจัดการมูลฝอย

ติดเชื้อมากนัก จึงมิได้มีการ

กําหนดนโยบายและโครงการ

จัดการมูลฝอยติดเชื้อ เน่ืองจาก

มองว่ามูลฝอยติดเชื้อส่วนใหญ่มี

แหล่งกําเนิดหลักจากสถาน

บริการ สาธารณสุข  การจัดการ

มูลฝอยติดเชื้อนั้นสถานบริการ

สาธารณสุข ได้ดําเนินการเองอยู่

แล้ว จึงให้สถานบริการสาธารสุข

เป็ นผู้รับผิดชอบเอง  โดยไม่มี

การตรวจสอบหรือกํากับดูแล  

จากการศึกษาพบว่า  สถาน

บริการสาธารณสุขภายในท้องถิ่น  

มีบางส่วนท่ีดําเนินการกําจัดมูล

ฝอยติดเชื้อแบบไม่ถูกต้องตาม

หลักสุขาภิบาล  การท่ีผู้บริหาร

องค์กรฯ ไม่ได้ให้ความสําคัญกับ

การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ส่วน

หน่ึงมาจากผู้บริหารนั้น เป็น

ข้าราชการท่ีมาจากการเมือง  มี

วาระในการดํารงตําแหน่ง  และ

เข้าใจว่าเป็นบทบาทของ 
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ตารางที่ 4.33 (ต่อ) 

 

ปัจจัยภายใน  

(Internal Factors) 

จุดแข็ง   

(Strengths) 

จุดอ่อน  

(Weaknesses) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นขนาดกลาง 

 

 

 

 

 

     องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นขนาดใหญ่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์  และมีความ

เป็นผู้นํา  สนับสนุนนโยบายของ

ภาครัฐ  มีการกําหนดนโยบายของ

ตนเองท่ีสอดรับกับนโยบายของ

ภาครัฐ  มีมนุษย์สัมพันธ์ดี  มีการ

จัดทําแผนงานและโครงการต่าง ๆ 

ท่ีมุ่งไปสู่การพัฒนาท้องถิ่น   

   ผู้บริหารมีความเป็นผู้นํา  มี

วิสัยทัศน์กว้างไกล  มีการสนับสนุน

นโยบายของภาครัฐ โดยการนํา 

หน่วยงานท่ีขึ้นตรงกับกระทรวง

สาธารณสุข  ในการจัดทํา

โครงการต่าง ๆ เกี่ยวกับขยะมูล 

ฝอยชุมชนเป็ นเร่ืองท่ีใกล้ตัว

ประชาชนเพราะแหล่งกําเนิดขยะ

มูลฝอยชุมชนมาจากประชาชน 

อีกทั้งขยะมูลฝอยชุมชนยังเป็น

ขยะท่ีมีจํานวนมากท่ีสุด  ดังนั้น

การจัดทําโครงการท่ีเกี่ยวกับขยะ

มูลฝอยชุมชนจึงเป็นผลงานท่ี

ผู้บริหาร สามารถ ดําเนินการได้

ง่ายกว่าการเข้าไปกํากับ ดูแล

ตรวจสอบการจัดการมูลฝอยติด

เชื้อของสถานบริการ สาธารณสุข 

ท่ีเป็นหน่วยงานท่ีมิได้สังกัด

กระทรวงเดียวกัน  

   ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นบางแห่ง ยังขาดความคิด

ริเริ่มในการทํางานในสิ่งใหม่ ๆ 

เช่น  การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 
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ตารางที่ 4.33 (ต่อ) 

 

ปัจจัยภายใน  

(Internal Factors) 

จุดแข็ง   

(Strengths) 

จุดอ่อน  

(Weaknesses) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นโยบายของภาครัฐในด้านมา

กําหนดนโยบายขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นของตนอย่าง 

ชัดเจนเพื่อให้มีความสอดคล้อง

เป็นไปในแนวทางเดียวกัน มีการ

กําหนดเป้ าหมายอย่างชัดเจน เห็น

ได้จากการนํานโยบายด้าน

สิ่งแวดล้อม มากําหนดแผนการ

จัดการด้านขยะมูลฝอย  มีโครงการ

ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการมูลฝอยติด

เชื้อเฉพาะ  นอกจากนั้น ผู้บริหารยัง

มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีในการ

ประสานงานและร่วมมือกับภาค

ส่วนต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  เห็นได้จาก

การประสานงานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในการ

ให้บริการเก็บขนและกําจัดมูลฝอย

ติดเชื้อแก่สถานบริการพยาบาลต่าง 

 ๆทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน มีความ

ริเริ่มในการสนับสนุนให้มีการ

ร่วมกันจัดตั้งองค์กรท่ีเกิดจากความ

ร่วมมือทุกภาคส่วน เพื่อเป็ น

ตัวกลางในการให้ข้อมูลข่าวสารท่ี

ถูกต้อง มิให้เกิดความขัดแย้ง  

ผู้บริหารต้องใฝ่ หาความรู้และนํา

ความรู้ท่ีได้มาวางแผนกลยุทธ์ต่าง ๆ   

เดิมอยู่ในความรับผิดชอบของ

กระทรวงสาธารณสุข  แต่

ปัจจุบันมีการถ่ายโอนอํานาจมา

อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้บริหาร

อาจยังขาดความมั่นใจในความ

พร้อมท่ีท้องถิ่นจะดําเนินการ  

ตลอดจนการดําเนินการในการ

จัดหาแหล่งเงินทุนมาสนับสนุน

แผนการลงทุน รวมทั้งขั้นตอน

และวิธีการในการดําเนินการ

เกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อท่ียังไม่

คุ้นเคย  
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ตารางที่ 4.33 (ต่อ) 

 

ปัจจัยภายใน  

(Internal Factors) 

จุดแข็ง   

(Strengths) 

จุดอ่อน  

(Weaknesses) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เพื่อใช้ร่วมกับการดําเนินงานเพื่อให้

บรรลุเป้ าหมาย และเหมาะสมกับ

บริบท  เช่น  ผู้บริหารของเทศบาล 

นครภูเก็ตมีการนําความรู้มาจัดทํา

โครงการศูนย์กําจัดขยะแบบครบ

วงจร โดยมีการจัดทําโครงการ

ก่อสร้างเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ เพื่อ

หาแหล่งเงินทุน เช่น  กองทุน

สิ่งแวดล้อม  มาสนับสนุนให้

สามารถดําเนินการก่อสร้างเตาเผา

มูลฝอยติดเชื้อได้  ตลอดจนหาวิธีใน

การแก้ไขปัญหาหากมีการติดขัดอัน

จะส่งผลให้การดําเนินโครงการไม่

เป็นไปตามเป้ าหมาย  เพื่อให้การ

ดําเนินโครงการบรรลุผลตาม

เป้ าหมาย  เช่น  งบประมาณในการ

ซ่อมบํารุงเตาเผามูลฝอยติดเชื้อมีไม่

เพียงพอ  อาจใช้วิธีการจ้าง

บริษัทเอกชนหรือเปิ ดทําการประมูล

ให้บริษัทเอกชนเข้ามาดําเนินการ

บริหารจัดการ เพื่อลดภาระค่าซ่อม

บํารุง และยังก่อให้เกิดรายได้จาก

การประมูลและค่าตอบแทนตามท่ี

ตกลง และสามารถควบคุมดูแล

บริษัทท่ีดําเนินการแทนได้อีกด้วย 
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ตารางที่ 4.33 (ต่อ) 

 

ปัจจัยภายใน  

(Internal Factors) 

จุดแข็ง   

(Strengths) 

จุดอ่อน  

(Weaknesses) 

4.นโยบายการจัดการมูล

ฝอยติดเชื้อขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

     องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นขนาดเล็ก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นขนาดกลาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาด

กลางมีการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 

 

 

   องค์กรฯ มีการดําเนินการตาม

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาซ่ึงเป็น

แผนระยะยาว และมีแผนพัฒนา

ท้องถิ่นเป็นแผนระยะสั้นของแต่

ละองค์กรฯ โดยแผนระยะสั้นมี

ระยะเวลาสามปี   และจะมีการ

ทบทวนแผนเป็นประจําทุกปี   

เพื่อกําหนดโครงการต่าง ๆ ใน

การนําไปปฏิบัติอย่างต่อเ น่ือง

เพื่อพัฒนาท้องถิ่น สําหรับ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ขนาดเล็กมีเพียงแผนการจัดการ

ด้านสิ่งแวดล้อมโดยรวม  ในด้าน

การจัดการขยะมูลฝอย เน้นการ

จัดการขยะมูลฝอยชุมชน   ไม่มี

นโยบายเฉพาะในการจัดการมูล

ฝอยติดเชื้อ  ดังนั้นการจัดการมูล

ฝอยติดเชื้อภายในท้องถิ่น จึงอยู่

ในความรับผิดชอบของสถาน

บริการพยาบาลภายในท้องถิ่นท่ี

ต้องดําเนินการเอง 

   การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น

ระยะ3 ปี  ขององค์กรปกครองส่วน 
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ตารางที่ 4.33 (ต่อ) 

 

ปัจจัยภายใน  

(Internal Factors) 

จุดแข็ง   

(Strengths) 

จุดอ่อน  

(Weaknesses) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นขนาดใหญ่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระยะ 3 ปี  เป็นแผนระยะสั้น  ซ่ึง

แผนดังกล่าวจะมีการทบทวนทุกปี   

ดังนั้น  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ 

ขนาดกลาง  สามารถนําโครงการ

จัดการมูลฝอยติดเชื้อ เช่น  ความ

ต้องการในการใช้ยานพาหนะในการ

เก็บขนมูลฝอยติดเชื้อ   หรือ ความ

ต้องการในการจัดให้มีสถานท่ีใน

การพักขยะมูลฝอยติดเชื้อ   หรือ

ความจําเป็นในการจัดให้มีระบบ

บริการเกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อ ฯลฯ  

มาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  

เพื่อสามารถขอรับการจัดสรร

งบประมาณในการดําเนินงานได้

อย่างต่อเน่ือง 

   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาด

ใหญ่  ท่ีมีศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยแบบ

ครบวงจร จะมีการดําเนินงานท่ี

เกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ

รวมอยู่ด้วย  และองค์กรฯ มักมี

นโยบายในการจัดการมูลฝอยติด

เชื้อเฉพาะ  และกําหนดโครงการ

ภายใต้นโยบายอย่างชัดเจน  โดย

นโยบายการดังกล่าว มาจาก

แผนพัฒนาท้องถิ่นระยะเวลาสามปี

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

ท้องถิ่นขนาดกลาง มักจะไม่ได้

บรรจุโครงการท่ีเกี่ยวข้องกับการ

จัดการมูลฝอยติดเชื้อ   แต่จะเน้น 

เฉพาะในด้านการจัดการขยะมูล

ฝอยทั่วไป  ท่ีมีแหล่งกําเนิดหลัก

จากประชาชนภายในท้องถิ่น  

เพราะสามารถดําเนินการได้ง่าย

และสะดวก  การรณรงค์ หรือ 

การขอความร่วมมือจาก

ประชาชน ทําได้ง่ายและสะดวก

กว่า  การประสานงานกับ

หน่วยงานภายนอกสังกัด  
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ตารางที่ 4.33 (ต่อ) 

 

ปัจจัยภายใน  

(Internal Factors) 

จุดแข็ง   

(Strengths) 

จุดอ่อน  

(Weaknesses) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. กฎหมาย ระเบียบ 

ข้อบังคับ ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

     องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นขนาดเล็ก  

 

 

 

 

 

 

 

ซ่ึงมีการทบทวนแผนเป็นประจําทุก

ปี   เพื่อให้โครงการต่าง ๆ ดําเนินไป

อย่างต่อเน่ือง เป็ นประโยชน์ต่อการ 

พัฒนาท้องถิ่น  การจัดทํา

แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่นั้น

แนวทางในการกําหนดแผนมักมา

จากนโยบายของผู้บริหารองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยนโยบาย

ของผู้บริหารส่วนใหญ่มีลักษณะ

สอดคล้องและเป็นไปตาม

ยุทธศาสตร์หลักของแผนพัฒนา

เศรษฐกิจแห่งชาติ เพื่อเป็นการ

สนองนโยบายของรัฐ 

  

 

 

   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้

กําหนดเทศบัญญัติ หรือ ข้อบัญญัติ

ขึ้นเพื่อใช้บังคับภายในท้องถิ่น เทศ

บัญญัติหรือข้อบัญญัติขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็ก

มักจะกําหนดขึ้นจากแผนพัฒนา

ท้องถิ่นตามนโยบายของผู้บริหาร  

ท่ีมีการดําเนินการอย่างต่อเน่ือง  ซ่ึง

การท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   เน่ืองจากองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นขนาดเล็กไม่มีนโยบายใน

ด้านการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ

โดยเฉพาะ  ทําให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็ก

มิได้กําหนดเทศบัญญัติ หรือ

ข้อบัญญัติ ท่ีใช้สําหรับการ

จัดการมูลฝอยติดเชื้อโดยเฉพาะ 
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ตารางที่ 4.33 (ต่อ) 

 

ปัจจัยภายใน  

(Internal Factors) 

จุดแข็ง   

(Strengths) 

จุดอ่อน  

(Weaknesses) 

 

 

 

 

 

     องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นขนาดกลาง 

 

 

 

 

     องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นขนาดใหญ่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขนาดเล็กสามารถกําหนดข้อบัญญัติ

หรือเทศบัญญัติได้เองโดยไม่ขัดแย้ง

ต่อกฎหมาย ทําให้ท้องถิ่นทํางานได้

สะดวก คล่องตัวมากขึ้น  และ

เหมาะสมกับบริบทของท้องถิ่น   

   เทศบาลเมืองสามารถกําหนดเทศ

บัญญัติเพื่อนําไปใช้ภายในท้องถิ่น 

ทําให้เทศบัญญัติท่ีกําหนดขึ้นมี

ความเหมาะสมกับบริบทของ

ท้องถิ่น สามารถนําไปปฏิบัติได้  

 

   เทศบาลนครและองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดสามารถออกเทศบัญญัติ 

และข้อบัญญัติ  เพื่อบังคับใช้ภายใน

ท้องถิ่นเพื่อเกิดความเข้าใจ

ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็ น

แนวทางเดียวกัน  โดยเฉพาะเทศ

บัญญัติหรือข้อกําหนดท่ีเกี่ยวกับ

การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ  ซ่ึงองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นมักจัดทําขึ้น

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีมาจาก

นโยบายของผู้บริหาร  ทําให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่

สามารถดูแลจัดการงานอย่างเป็น

ระบบ  สะดวกต่อการนําไปปฏิบัติ  

และเหมาะสมกับบริบทของท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

   เทศบาลเมืองท่ีไม่มีการจัดการ

มูลฝอยติดเชื้อ  มักจะไม่มี

นโยบายในการจัดการมูลฝอยติด

เชื้อ  จึงไม่มีการกําหนดเทศ

บัญญัติสําหรับควบคุมดูแลการ

จัดการมูลฝอยติดเชื้อ 

   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ส่วนใหญ่มิได้มีการปรับผู้ฝ่ าฝืน  

อาจเป็ นเพราะเกรงจะเสียคะแนน

ท่ีเป็นฐานเสียงในการดํารง

ตําแหน่งผู้บริหาร  นอกจากนั้น 

จํานวนเงินค่าปรับท่ีองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นกําหนดได้

นั้น ก็เป็นจํานวนไม่สูง เพราะแม้

ท้องถิ่นกําหนดได้เอง แต่ก็ยัง

ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายหลักท่ี

กําหนดไว้  ทําให้ผู้ฝ่ าฝืนอาจ

ตั้งใจฝ่ าฝืน ยินยอมเสียค่าปรับ

เพราะผลตอบแทนท่ีได้รับ

มากกว่า เม่ือเทียบกับจํานวนเงิน

ค่าปรับท่ีต้องจ่าย   นอกจากนี้   
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ตารางที่ 4.33 (ต่อ) 

 

ปัจจัยภายใน  

(Internal Factors) 

จุดแข็ง   

(Strengths) 

จุดอ่อน  

(Weaknesses) 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ความพร้อมและ 

ศักยภาพขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น

เช่น งบประมาณ  

บุคลากร วัสดุอุปกรณ์  

เคร่ืองมือเคร่ืองจักร  

ยานพาหนะ การดําเนิน  

การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 

ฯลฯ 

     องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นขนาดเล็ก 

 

 

 

 

เช่น  การออกเทศบัญญัติกําหนด

วิธีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ตั้งแต่

การคัดแยก การเก็บรวบรวมขนส่ง 

และการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ  อัตรา

ค่าธรรมเนียมในการจัดการมูลฝอย 

ติดเชื้อ  ตลอดจนการควบคุมสถาน

บริการ สาธารณสุขต่าง ๆ ภายใน

ท้องถิ่น  ผู้ได้รับอนุญาตให้

ดําเนินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ

แทนหน่วยงานของรัฐ   รวมถึงการ

กําหนดโทษสําหรับผู้ฝ่ าฝืน เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาด

เล็ก  แม้จะไม่มีศักยภาพเพียงพอใน

การดําเนินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ

แบบครบวงจร  แต่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นสามารถดําเนินการ

ประสานงานกับหน่วยงานท่ี 

การกําหนดอัตราค่าธรรมเนียม

ในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อแม้

องค์กรฯ จะสามารถออกเท ศ

บัญญัติหรือข้อบัญญัติเองได้  แต่

ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายหลัก ท่ี 

กําหนดไว้  ซ่ึงอัตราค่าธรรมเนียม

ดังกล่าวไม่ครอบคลุมถึงต้นทุน

ในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ อาจ

ส่งผลกระทบต่อการดําเนินการท่ี

ขาดความต่อเน่ืองได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ขนาดเล็กยังไม่มีศักยภ าพในการ

จัดการมูลฝอยติดเชื้อ เน่ืองจาก

การจัดการมูลฝอยติดเชื้อมี

ขั้นตอนและกระบวนการท่ีต้อง

ดําเนินการอย่างถูกต้องตามหลัก  
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ตารางที่ 4.33 (ต่อ) 

 

ปัจจัยภายใน  

(Internal Factors) 

จุดแข็ง   

(Strengths) 

จุดอ่อน  

(Weaknesses) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกี่ยวข้อง เพื่อขอข้อมูลจาก

แหล่งกําเนิดภายในท้องถิ่นได้

สะดวกกว่าองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นขนาดใหญ่ เน่ืองจาก

แหล่งกําเนิดภายในท้องถิ่นมีจํานวน

ไม่มาก  และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง

มักมีกิจกรรมร่วมกันกับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็กอยู่

แล้ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สุขาภิบาล  เพราะอาจส่ งผล

กระทบต่อความปลอดภัยของ

ประชาชนภายในท้องถิ่นอันอาจ

เกิดจากการแพร่กระจายเชื้อโรค 

ของมูลฝอยติดเชื้อ  ดังนั้นจึงต้อง 

มีความพร้อมในการดําเนินการ  

ตั้งแต่งบประมาณท่ีจะนํามาใช้ใน

การลงทุน จัดหาสถานท่ีในการ

ก่อสร้าง พื้นท่ีท่ีใช้ในการก่อสร้างก็

ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกําหนด 

วัสดุ อุปกรณ์  ยานพาหนะต้องแยก

ใช้เฉพาะมูลฝอยติดเชื้อ ไม่สามารถ

ใช้ปะปนกับขยะมูลฝอยทั่วไป   

เคร่ืองมือเคร่ืองจักรท่ีใช้ในการ

กําจัดมูลฝอยติดเชื้อต้องมี

คุณสมบัติเฉพาะ ดังนั้น การลงทุน

ให้มีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อจึง

ต้องใช้เงินลงทุนสูง ตลอดจน 

บุคลากรต้องมีความรู้ความชํานาญ

เฉพาะทาง และมีคุณวุฒิเฉพาะ

ตามท่ีกฎหมายกําหนด   เม่ือ

พิจารณางบประมาณในการลงทุน 

และบุคลากรขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นขนาดเล็กท่ีมีอยู่  จะ

เห็นว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ขนาดเล็กไม่มีงบประมาณในการ 
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ตารางที่ 4.33 (ต่อ) 

 

ปัจจัยภายใน  

(Internal Factors) 

จุดแข็ง   

(Strengths) 

จุดอ่อน  

(Weaknesses) 

      

 

 

 

 

 

       องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นขนาดกลาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   เทศบาลเมืองส่วนใหญ่มีสถานท่ี

ฝังกลบขยะมูลฝอยและบางแห่งอาจ

มีเตาเผาขยะมูลฝอยชุมชนอยู่ด้วยใน

การดําเนินการดังกล่าว  แสดงให้

เห็นว่าเทศบา ลต้องมีศักยภาพและ

ความพร้อมในด้า นการจัดการขยะ

มูลฝอยระดับหน่ึง ดังนั้นหาก

เทศบาลเมืองจะเพิ่มศักยภาพ โดย

การเพิ่มการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ

ภายในท้องถิ่น ก็ทําได้  ทําให้

สามารถใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ให้เต็ม

ประสิทธิภาพ  โดยหาทางเลือกท่ี

เทศบาลคิดว่าเหมาะสมกับศักยภาพ

ของตนเอง เช่น หากเทศบาล

ต้องการดําเนินการเอง   เทศบาล

สามารถเขียนโครงการบรรจุไว้ใน

แผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อขอรับการ

จัดสรรงบประมาณ สําหรับวัสดุ 

อุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองจักร

ยานพาหนะ ด้านบุคลากรเทศบาล 

ดําเนินงานและบุคลากรท่ีมีอยู่ก็มี

จํานวนไม่เพียงพอ และขาด

คุณสมบัติเฉพาะ ซ่ึงแสดงให้เห็นถึง

ศักยภาพท่ียังไม่เพียงพอในการ

ดําเนินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ

แบบครบวงจรได้   

   เทศบาลเมืองส่วนใหญ่ยังไม่มี

การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ  อาจ

มองว่าเป็ นเร่ืองใหม่ ไม่คุ้นเคย  

จึงมักเกิดความลังเลว่าจะไม่

สามารถดําเนินการได้   อีกทั้ง

ขั้นตอนในการดําเนินการจัดการ

มูลฝอยติดเชื้อท่ียุ่งยากในแต่ละ

กระบวนการ  และการลงทุนเป็น

จํานวนเงินสูง   แต่ปัจจุบัน

เทศบาลเมืองเริ่มมีการจัดการมูล

ฝอยติดเชื้อมากขึ้นและสามารถ

ดําเนินการได้อย่างดี  เช่น  

เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี  เทศบาล

เมืองวารินชําราบ  เป็นต้น 
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ตารางที่ 4.33 (ต่อ) 

 

ปัจจัยภายใน  

(Internal Factors) 

จุดแข็ง   

(Strengths) 

จุดอ่อน  

(Weaknesses) 

 

 

 

  

 

 

     องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นขนาดใหญ่ 

สามารถสรรหาบุคลากรท่ีมี

คุณสมบัติตามท่ีกฎหมายกําหนดได้   

หรือเทศบาลอาจใช้วิธีให้เอกชนมา

ลงทุนและบริหารจัดการ โดยอยู่

ภายใต้การควบคุมและตรวจสอบ

ของเทศบาล  เป็นต้น 

   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาด

ใหญ่ ส่วนใหญ่มีการดําเนินการศูนย์

ขยะแบบครบวงจรอยู่แล้ว  โดยพื้นท่ี

ภายในบริเวณศูนย์นั้น   สามารถ

นํามาใช้ในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ

ได้  สําหรับการลงทุนเคร่ืองจักรใน

การกําจัดนั้น  องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นขนาดใหญ่สามารถจัดทํา

แผนพัฒนาท้องถิ่น  เพื่อนําไปขอ

งบประมาณในการลงทุนก่อสร้าง

อาคารพักขยะมูลฝอย และเตาเผามูล

ฝอยติดเชื้อได้  จากหน่วยงานต่าง ๆ  

เช่น การขอรับเงินอุดหนุน

งบประมาณจากภาครัฐ การขอรับเงิน

สนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม  

เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  เป็น

ต้น  สําหรับบุ คลากรในองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่มี

บุคลากรเพียงพอ และเป็นบุคลากรท่ี 

 

 

 

 

 

 

   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ขนาดใหญ่ มีพื้นท่ีในการ

รับผิดชอบมาก  ดังนั้น  การดูแล

ตรวจสอบสถานบริการพยาบาล

ยังทําได้ไม่ทั่วถึง  รวมถึงการ

จัดตั้งและต่ออา ยุใบอนุญาตแก่

สถานประกอบการบริ การ

สาธารณสุข ไม่ได้อยู่ในอํานาจ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ทําให้ท้องถิ่นไม่สามารถ

ตรวจสอบให้ครอบคลุมได้   การ

ประสานงานในด้านข้อมูลจาก

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องยังไม่ชัดเจน  

รวมถึงวิธีการปฏิบัติท่ีอาจนํา

ข้อมูลไปใช้ร่วมกันระหว่าง

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและท้องถิ่น  

เพื่อประโยชน์ในการดูแล

ตรวจสอบ  รวมถึงการควบคุม

กํากับ และประเมินผลได้  องค์กร 
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ตารางที่ 4.33 (ต่อ) 

 

ปัจจัยภายใน  

(Internal Factors) 

จุดแข็ง   

(Strengths) 

จุดอ่อน  

(Weaknesses) 

      

 

 

มีคุณวุฒิความรู้ ความชํานาญเฉพาะ

ทาง ตามท่ีกฎหมายกําหนด  รวมถึง

เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องในการปฏิบัติ

หน้าท่ีจะมีการส่งไปรับการอบรมจาก 

กรมอนามัย เพื่อมาดําเนินการจัดการ

มูลฝอยติดเชื้อได้อย่างถูกวิธี มีการ

สวมอุปกรณ์ป้ องกันในระหว่าง

ปฏิบัติหน้าท่ี  ในด้านการจัดการมูล

ฝอยติดเชื้อท่ีองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นขนาดใหญ่ดําเนินการอยู่ได้แก่  

การเก็บรวบรวมขนส่ง และการกําจัด

มูลฝอยติดเชื้อ  โดยวิธีการเก็บรวบรวม

ขนส่งสามารถดําเนินการโดยมีพาหนะ

ท่ีมีการควบคุมอุณหภูมิในการเก็บขน

มูลฝอยติดเชื้อตามท่ีกฎหมายกําหนด  

มีการกําหนดเส้นทาง เวลา ในการเก็บ

ขน  และมีอาคารพักขยะเพื่อรอการ

กําจัด สําหรับการกําจัด องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นใช้วิธีเผาใน

เตาเผามูลฝอยติดเชื้อแยกจากเตาเผา

ขยะมูลฝอยทั่วไป นอกจากนั้น  องค์ก

ปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ยังมี

ศักยภาพในการบริหารจัดการ โดยการ

นําทางเลือกต่าง ๆ มาใช้ในการบริหาร

จัดการในกรณีท่ีไม่มีงบประมาณใน

การลงทุน  หรืองบประมาณในการ 

ปกครองส่วนท้องถิ่นยังมีทัศนคติ

ท่ียึดถือว่าสถานบริการพยาบาล

ต่าง ๆ เป็นผู้ดําเนินการเกี่ยวกับ 

มูลฝอยติดเชื้อมาก่อน และมี

ความรู้เกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อดี

อยู่แล้ว  ทําให้ขาดความมั่นใจใน

การเข้าไปตรวจสอบ  หรือ

เช่ือมั่นว่าสถานบริการพยาบาล

ดังกล่าวดําเนินการได้ถูกต้องแล้ว 

ซ่ึงเป็ นสาเหตุ หน่ึงของการ

ควบคุมตรวจสอบได้ไม่ทั่วถึง   
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ตารางที่ 4.33 (ต่อ) 

 

ปัจจัยภายใน 

(Internal Factors) 

จุดแข็ง 

(Strengths) 

จุดอ่อน 

(Weaknesses) 

 ซ่อมบํารุงเคร่ืองมือเคร่ืองจักร หรือ

ยานพาหนะ ไม่เพียงพอ  เช่น  การให้

เอกชนเข้ามาร่วมในการลงทุน   หรือ 

จ้างเอกชนเข้ามาบริหารจัดการ  โดยมี 

เง่ือนไขต่าง ๆ ตามท่ีองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นเป็นผู้กําหนด โดย

พิจารณาจากประโยชน์สูงสุดท่ีทาง

องค์กรและประชาชนในท้องถิ่นได้รับ  

เป็นต้น   

 

 

    4.4.2  การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก 

           จากสถานการณ์การจัดการมูลฝอยติดเชื้อขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พบว่า  ปัจจัยภายนอก ถือเป็นปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการดําเนินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ   

ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นนั้นอาจเป็ นก่อให้เกิดประโยชน์หรือเกิดความเสียหายแก่องค์กรได้  โดยทําการ

วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกในด้านโอกาส (Opportunities) และ อุปสรรค (Threats)  แยกตามประเภท

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังตารางท่ี 4.34  
 

ตารางที่ 4.34  การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 

 

ปัจจัยภายนอก 

 (External Factors) 

โอกาส 

 (Opportunities) 

อุปสรรค  

(Threats) 

1. นโยบายการจัดการมูล

ฝอยติดเชื้อขอหน่วยงาน

ท่ีเกี่ยวข้อง 

     องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นทุกขนาด 

   

 

  

   นโยบายของภาครัฐเป็นนโยบาย

ท่ีกําหนดตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
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ตารางที่ 4.34 (ต่อ) 

 

ปัจจัยภายนอก 

(External Factors) 

โอกาส 

(Opportunities) 

อุปสรรค 

(Threats) 

 แห่งชาติ  โดยมียุทธศาสตร์การ

พัฒนาประเทศเป็ นย ุทธศาสตร์

หลัก   และมียุทธศาสตร์การ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เป็น

หน่ึงในยุทธศาสตร์การพัฒนา เน้น

การควบคุมและลดมลพิษ ดังนั้น

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สามารถนํายุทธศาสตร์ดังกล่าว มา

ใช้เป็นแนวทางในจัดทํา

แผนพัฒนาท้องถิ่น นับว่า

ยุทธศาสตร์การพัฒน าของ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ เป็น

การเปิ ดช่องทางให้ท้องถิ่นได้

กําหนดแนวทางพัฒนาท้องถิ่นตาม

ความต้องการและศักยภาพของ

ท้องถิ่น จากการศึกษาพบว่า 

โครงการต่าง ๆท่ี เกี่ยวข้องกับการ

จัดการมูลฝอยติดเชื้อส่วนใหญ่มี

อยู่แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ 

และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

บางแห่งท่ีมีการจัดการมูลฝอยติด

เชื้ออยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  แต่

สําหรับองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น

ขนาดเล็กมักจะมีเพียงโครงการ 
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ตารางที่ 4.34 (ต่อ) 

 

ปัจจัยภายนอก 

(External Factors) 

โอกาส 

(Opportunities) 

อุปสรรค 

(Threats) 

 ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการ

ขยะมูลฝอยทั่วไป เน่ืองจากองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งสาม

ประเภท เป็นผู้กําหนดโครงการได้ 

เองตามความเหมาะสมและ

ความสามารถของท้องถิ่นตน และ

ในขณะเดียวกันโครงการดังกล่าว

ก็สามารถตอบสนองนโยบายของ

ภาครัฐได้อีกด้วย    

   นโยบายของหน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้องท่ีเด่นชัดท่ีสุด ได้แก่ 

นโยบายของกระทรวงสาธารณสุข  

ซ่ึงเป็นหน่วยงานหลัก เพราะมี

อํานาจในการออกข้อกําหนดท่ี

เกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อและเป็ น

แหล่งกําเนิดมูลฝอยติดเชื้อหลัก

ของประเทศ  ดังนั้น นโยบายของ

กระทรวงสาธารณสุข จึง

จําเป็ นต้องสอดคล้องและมี

แนวทางท่ีสอดรับกับองค์ กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อให้เกิด

ความคล่องตัวในการจัดการมูล

ฝอยติดเชื้อ  สําหรับนโยบายของ

กระทรวงสาธารณสุขนั้น  

กระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้จัดทํา

แผนงานโดยมีนโยบายของภาครัฐ 
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ตาราง 4.34 (ต่อ) 

 

ปัจจัยภายนอก 

(External Factors) 

โอกาส 

(Opportunities) 

อุปสรรค 

(Threats) 

 เป็นแนวทางในการกําหนด

แผนงานเพื่อตอบสนองต่อนโยบาย

ของภาครัฐ  นโยบายหลักของ

กระทรวงสาธารณสุขเป็นนโยบาย 

ในการพัฒนาสุขภาพของ

ประชาชนเน้นให้ประชาชนมี

สุขภาพอนามัยดี สามารถควบคุม

และลดปัจจัยเส่ียงต่อโรคเรื้อรัง

พัฒนาคุณภาพการให้บริการ

สุขภาพ และศักยภาพของสถาน

บริการสาธารณสุข รวมถึงพัฒนา

นโยบายสาธารณะ สิ่งแวดล้อม 

และสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อ

สุขภาพ  ดังนั้น การจัดการมูลฝอย

ติดเชื้อจึงเป็นแนวทางหน่ึงในการ

พัฒนาสถานบริการสาธารณสุขให้

ได้มาตรฐาน  ทําให้สามารถ

ควบคุมและลดปัจจัยเส่ียงต่อโรค

ให้แก่ประชาชน  จากการ

สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องในส ถาน

บริการพยาบาล พบว่า  งาน

ป้ องกันและควบคุมการติดเชื้อใน

โรงพยาบาลเป็นงานหน่ึงท่ีมิอยู่ใน

สถานบริการพยาบาลขนาดใหญ่

ทุกแห่ง โดยมีคณะกรรมการ

ควบคุมการติดเชื้อภายใน 
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ตาราง 4.34 (ต่อ) 

 

ปัจจัยภายนอก 

(External Factors) 

โอกาส 

(Opportunities) 

อุปสรรค 

(Threats) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. กฎหมาย ระเบียบ 

ข้อบังคับของหน่วยงาน

ภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 

     องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นทุกขนาด  

โรงพยาบาล (Infectious Control 

Committee : ICC)  เป็นผู้ดูแล

ควบคุมการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ

ภายในสถานบริการ พยาบาลตั้งแต่

การคัดแยกมูลฝอยติดเชื้อ  การ

รวบรวมเก็บขน  และการกําจัด 

นอกจากนี้ การจัดการมูลฝอยติด

เชื้อภายในโรงพยาบาล ยังเป็น

เกณฑ์ท่ีกระทรวงสาธารณสุขใช้

ประเมินคุณภาพของโรงพยาบาล

อีกด้วย   จะเห็นได้ว่า 

แนวนโยบายของกระทรวง

สาธารณสุขซ่ึงเป็นหน่วยงานหลัก  

มีความสอดคล้องและเป็นแนวทาง

เดียวกันกับองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น  ทําให้การจัดการมูลฝอย

ติดเชื้อภายในท้องถิ่นสามารถ

ดําเนินการได้สะดวกมากขึ้น ทั้งนี้ 

ขึ้นอยู่กับการประสานความ

ร่วมมือระหว่างหน่วยงานด้วย 

 

 

 

   พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ. 2535  และ พระราชบัญญัติ

การสาธารณสุข (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   พระราชบัญญัติการสาธารณสุข 

พ.ศ. 2535  มีการกําหนดอํานาจ

หน้าท่ีของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
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ตารางที่  4.34 (ต่อ) 

 

ปัจจัยภายนอก 

(External Factors) 

โอกาส 

(Opportunities) 

อุปสรรค 

(Threats) 

 2550  กําหนดให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นมีอํานาจในการ

ดําเนินการจัดการเร่ืองขยะมูลฝอย

รวมทั้งมูลฝอยติดเชื้อภายใน

ท้องถิ่นของตน ซ่ึงองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นมีอํานาจในการเลือก 

วิธีการจัดการได้หลากหลาย

รูปแบบ  ได้แก่  การดําเนินการเอง 

หรือมอบอํานาจให้ผู้ท่ีได้รับ

อนุญาตเป็นผู้ดําเนินการแทนโดย

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้

ควบคุม หรือ อนุญาตให้เอกชน

ดําเนินการในรูปของธุรกิจได้  และ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

สามารถออกข้อกําหนดในการ

รักษาความสะอาดและจัดระเบียบ

ในการจัดการขยะมูลฝอยรวมถึง

การกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการ

ให้บริการเก็บขน กําจัดขยะมูลฝอย   

   กฎกระทรวงว่าด้วยการกําจัดมูล

ฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545  เพื่อให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องนําไปใช้เป็น

หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติให้ถูกต้อง  

และให้อํานาจในการกําหนดอัตรา

ค่าบริการในการเก็บขนและกําจัด 

และเจ้าพนักงานสาธารณสุขใน

ลักษณะท่ีมีความทับซ้อน  แม้ว่า

เจ้าพนักงานสาธารณสุขจะมา

จากการแต่งตั้งของ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

สาธารณสุขก็ตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   สําหรับกฎกระทรวงว่าด้วย

อัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการ

เก็บขนและกําจัดสิ่งปฏิกูลและ

มูลฝอยและอัตราค่าธรรมเนียม

อ่ืน ๆ พ.ศ. 2545  นั้น มีการ

กําหนดอัตราค่าธรรมเนียมใน

การบริการขั้นสูงสุดไว้  ทําให้  
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ตารางที่  4.34 (ต่อ) 

 

ปัจจัยภายนอก 

(External Factors) 

โอกาส 

(Opportunities) 

อุปสรรค 

(Threats) 

 มูลฝอยติดเชื้อ  รวมถึงให้สิทธิ์แก่

สถานบริการ สาธารณสุข ในการ

ดําเนินการเก็บขน และกําจัดมูล

ฝอยติดเชื้อด้วยตนเองได้  โดย

สถานบริการสาธารณสุขท่ีต้องการ 

ดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อเอง

ต้องมีการแ จ้งให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นได้รับทราบและ

สามารถตรวจสอบระบบการกําจัด

มูลฝอยติดเชื้อท่ีดําเนินการอยู่นั้น

ถูกต้องตามมาตรฐานท่ีกําหนด 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรียก

เก็บอัตราค่าธรรมเนียมในการ

บริการสูงไปกว่าท่ีกฎหมาย

กําหนดไม่ได้  ซ่ึงอัตรา

ค่าธรรมเนียมท่ีกําหนดไว้นั้น   

เป็นการกําหนดขึ้นตั้งแต่ปี  พ.ศ. 

2545  ซ่ึงเป็นเวลามากกว่า 10 ปี  

แล้ว  แต่ยังมิได้มีการปรับอัตรา  

ทําให้ค่าธรรมเนียมท่ีจัดเก็บ ไม่

เพียงพอต่อต้นทุนในการ

ให้บริการ เน่ืองจากสภาพ

เศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลงไป หาก

มองในทางเศรษฐศาสตร์มูลค่า

เงินเม่ือ 10 ปี ท่ีผ่านมาจะมีมูลค่า

ลดลงในปี ปัจจุบัน  ทําให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้ไม่

เพียงพอกับรายจ่าย อาจส่งผล

ระบบการจัดการท่ีไม่ต่อเน่ืองได้  

นอกจากนี้อัตราค่าธรรมเนียมท่ี

กําหนดไว้ในกฎกระทรวงยังไม่มี

การกําหนดอัตราค่าธรรมเนียม

ในการกําจัดรวมไว้ด้วย มีเพียง

อัตราค่าเก็บและขนเท่านั้น  จึง

อาจทําให้เป็นสาเหตุหน่ึงท่ีทําให้

อัตราค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บ

จากผู้รับบริการเป็นจํานวนเงินต่ํา 
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ตารางที่   4.34 (ต่อ) 

 

ปัจจัยภายนอก 

(External Factors) 

โอกาส 

(Opportunities) 

อุปสรรค 

(Threats) 

  กว่าต้นทุนในการดําเนินการ 

จากการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า

การขอรับจัดสรรเงินงบประมาณ

จากกองทุนสิ่งแวดล้อมในการ

จัดทําโครงการตามแผนพัฒนาฯ

มีกระบวนการ  ขั้นตอนการ

ดําเนินงาน และระยะเวลาในการ

พิจารณา ท่ีต้องใช้เวลานาน ทํา

ให้จํานวนเงินในการดําเนิน

โครงการจริงกับจํานวนเงินท่ี

ได้รับจัดสรรมีความแตกต่างกัน  

และเงินท่ีได้รับจัดสรรบางครั้ง มี

การถูกตัดทอนลงไป  ทําให้การ

ดําเนินงานเกิดความไม่สมบูรณ์ 

เช่น  การของบประมาณในการ

ก่อสร้างเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ  

เม่ือของบประมาณ 2 หัวเตา  แต่

ถูกลดงบประมาณเป็น 1 หัวเตา  

อาจทําให้มีปัญหาในการ

ดําเนินงาน กรณีท่ีหัวเตาใดเตา

หน่ึงชํารุด  ไม่สามารถใช้งานได้

ในขณะท่ีมูลฝอยติดเชื้อเกิดขึ้น

ทุกวัน ทําให้เกิดการตกค้างของ

มูลฝอยติดเชื้อเป็นจํานวนมาก  

อาจก่อให้เกิดการแพร่กระจาย

ของเชื้อโรค หากปริมาณมูลฝอย 
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ตารางที่ 4.34 (ต่อ) 

 

ปัจจัยภายนอก 

(External Factors) 

โอกาส 

(Opportunities) 

อุปสรรค 

(Threats) 

  

 

 

   พระราชบัญญัติส่งเสริมและ

รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

พ.ศ.2535   เป็ นการส่งเสริมให้เกิด

ความร่วมมือระหว่างทุกภาคส่วน 

ในการร่วมมือและช่วยกันดูแล

รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยให้

สิทธิท่ีเท่าเทียมกันแก่ประชาชน

และภาครัฐ  ในการได้รับความ

คุ้มครองเพื่อมิให้ได้รับอันตราย

หรือความเสียหายจากมลพิษท่ี

เกิดขึ้น  นอกจากการส่งเสริมความ

ร่วมมือแล้ว  ยังมีการสนับสนุนให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทํา

แผนเพื่อการจัดการคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมโดยจัดสรร

งบประมาณในการลงทุนให้

สามารถดําเนินการตามแผนได้  

เช่น  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สามารถจัดทําแผนการลงทุนใน

การก่อสร้างเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ  

เพื่อขอจัดสรรเงินงบประมาณค่า

ก่อสร้าง หรือค่าเคร่ืองมือ 

เคร่ืองจักร  เป็ นต้น เป็ นการเปิ ด 

ตกค้างมีจํานวนมากเกินกว่า

ปริมาณท่ีอาคารพักมูลฝอยติด

เชื้อจะรองรับได้  เป็ นต้น 
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ตารางที่  4.34 (ต่อ) 

 

ปัจจัยภายนอก 

(External Factors) 

โอกาส 

(Opportunities) 

อุปสรรค 

(Threats) 

 โอกาสและสนับสนุนให้องค์กร

ปกครองส่วนท้ องถิ่นสามารถ

ดําเนินโครงการต่างๆได้ นอกจาก

การจัดสรรงบประมาณแล้ว ยังมี

ช่องทางในการส่งเสริมและ

สนับสนุนให้เกิดโครงการเพื่อ

รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และ

ควบคุมมลพิษ ในลักษณะของการ

ให้กู้ยืมแก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น  เพื่อการลงทุนดําเนิน

โครงการดังกล่าวอีกด้วย 

   พระราชบัญญัติการรักษาความ

สะอาดและความเป็นระเบียบ

เรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535  

เป็นกฎหมายท่ีให้อํานาจแก่เจ้า

พนักงานท้องถิ่น ในการตักเตือน 

หรือจับกุมผู้กระทําความผิดทําให้

เกิดความสะดวกแก่เจ้าพนักงาน

ท้องถิ่นในการดําเนินการแก่

ผู้กระทําผิด ในเร่ืองของการรักษา

ความสะอาดในสถานท่ีสาธารณะ 

ซ่ึงรวมถึงการดูแลมิให้มีการ

ลักลอบทิ้งมูลฝอยติดเชื้อในท่ี

สาธารณะ เช่น คู คลอง หรือ

สถานท่ีรกร้างว่างเปล่าในท้องถิ่น 

เป็นต้น  
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ตารางที่ 4.34 (ต่อ) 

 

ปัจจัยภายนอก 

(External Factors) 

โอกาส 

(Opportunities) 

อุปสรรค 

(Threats) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นขนาดเล็ก 

 

   พระราชบัญญัติกําหนดแผนและ

ขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

2542  เป็นการกระจายอํานาจ

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในการจัดระบบบริการสาธารณะ

ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น  ทําให้    

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี

อํานาจในการจัดทําระบบการ

จัดการมูลฝอยติดเชื้อได้  

 

   พระราชบัญญัติเทศบาล พ .ศ. 

2496 และพระราชบัญญัติสภา

ตําบลและองค์การบริหารส่วน

ตําบล พ.ศ. 2537  ให้อํานาจหน้าท่ี

แก่เทศบาลและองค์การบริหาร

ส่วนตําบลในการกําหนดเท ศ

บัญญัติ ข้อบัญญัติ หรือข้อบังคับท่ี

เกี่ยวข้องกับการจัดการมูลฝอยติด

เชื้อภายในท้องถิ่น  รวมถึง

ค่าธรรมเนียมและโทษปรับ ทําให้

เทศบัญญัติ  ข้อบัญญัติ หรือ

ข้อบังคับท่ีเกิดขึ้น ได้มีการ

พิจารณาตามบริบทของท้องถิ่น ทํา

ให้เกิดความเหมาะสม และ

สามารถบังคับใช้ได้จริงนอกจากนี้ 

   การดําเนินการในการให้บริการ

การเก็บรวบรวมขนส่ง และกําจัด

มูลฝอยติดเชื้อของเทศบาลท่ี

สามารถร่วมกันดําเนินการได้นั้น 

พระราชบัญญัติเทศบาล

กําหนดให้เทศบาลร่วมกับ

เทศบาลเท่านั้น    เป็นการปิ ดกั้น

โอกาสทางความร่วมมือของ

เทศบาลกับองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นอ่ืน  ซ่ึงหากทําได้อาจทํา

เกิดการพัฒนาในท้องถิ่นมากขึ้น 
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ตารางที่  4.34 (ต่อ) 

 

ปัจจัยภายนอก 

(External Factors) 

โอกาส 

(Opportunities) 

อุปสรรค 

(Threats) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยังให้อํานาจแก่องค์การบริหาร

ส่วนตําบลในการให้บริการเก็บขน

และกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ หรือ

ร่วมกับองค์กร ปกครองส่วน

ท้องถิ่นอ่ืน  สําหรับเทศบาล

สามารถร่วมกับเทศบาลอ่ืนในการ

ดําเนินการดังกล่าวได้ ในรูปแบบ

ของ สหการ 

   กฎกระทรวงว่าด้วยการกําจัดมูล

ฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 มีข้อกําหนด

ให้องค์การบริหารส่วนตําบล และ

เทศบาลตําบล  ไม่ต้องดําเนินการ

ในส่วนของการขนส่งและกําจัด

มูลฝอยติดเชื้อได้  ตามความ

เหมาะสมกับสภาพท้องท่ี   เป็ น

การเปิ ดช่องทางเลือกในการ

ดําเนินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อแก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาด

เล็กในการบริหารจัดการภายใน

ท้องถิ่น  ซ่ึงการดําเนินการขนส่ง

และกําจัดมูลฝอยติดเชื้อนั้น อาจ

เกินกว่าความสามารถและศักยภาพ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ขนาดเล็กได้ 
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ตารางที่  4.34 (ต่อ) 

 

ปัจจัยภายนอก 

(External Factors) 

โอกาส 

(Opportunities) 

อุปสรรค 

(Threats) 

     องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นขนาดกลาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   พระราชบัญญัติเทศบาล พ .ศ. 

2496  ให้อํานาจในการออกเทศ

บัญญัติท่ีเกี่ยวกับการจัดการมูล

ฝอยติดเชื้อ รวมถึงการกําหนด

อัตราค่าธรรมเนียมและค่าปรับ  

เพื่อใช้บังคับภายในท้องถิ่นได้  ทํา 

ให้ท้องถิ่นมีความคล่องตัวในการ

ดําเนินการพัฒนาท้องถิ่นได้ตาม

ความสามารถและเหมาะสมกับ

บริบทของท้องถิ่น นอกจากนี้ยัง

เปิ ดโอกาสให้ท้องถิ่นดําเนินการ

ให้บริการจัดการมูลฝอยติดเชื้อใน

ด้านการเก็บรวบรวมขนส่งและ

กําจัด  ดังนั้น  หากเทศบาลเมืองใด 

ยังไม่มีศักยภาพหรือความพร้อม

ในการรวบรวมเก็บขนและกําจัด

มูลฝอยติดเชื้อ  ก็สามารถร่วมมือ

กับเทศบาลอ่ืนใกล้เคียง ในการ

รวบรวมเก็บขนและกําจัดมูลฝอย

ติดเชื้อภายในท้องถิ่นของตนได้   

กฎกระทรวงว่าด้วยการกําจัดมูล 

ฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545  แม้จะมี

ข้อกําหนดในการจัดการมูลฝอยติด

เชื้อ ตั้งแต่ การคัดแยก รวบรวม

เก็บขน และกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ 

เพื่อบังคับใช้แก่เทศบาลเมือง แต่ 

   ความร่วมมือระหว่างเทศบาลกับ

เทศบาลในรูปแบบของ สหการ  

ยังขาดข้อกําหนด หรือหลักการท่ี

ชัดเจนในการดําเนิน  ทําให้

โอกาสในการร่วมมือระหว่าง

เทศบาลและเทศบาลเกิดขึ้นได้ยาก 
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ตารางที่  4.34 (ต่อ) 

 

ปัจจัยภายนอก 

(External Factors) 

โอกาส 

(Opportunities) 

อุปสรรค 

(Threats) 

 

 

 

     องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นขนาดใหญ่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ย ังมีช่องทางในการดําเนินการโดย

การร่วมกับเทศบาลอ่ืนในรูปแบบ

ของ สหการ 

   พระราชบัญญัติเทศบาล พ .ศ. 

2496 และพระราชบัญญัติองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540    

ให้อํานาจแก่เทศบาล และองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด ในการออก    

เทศบัญญัติและออกข้อบัญญัติ

บังคับใช้ภายในเขตและท้องถิ่ น  

นอกจากนี้ยังให้อํานาจแก่องค์การ

บริหารส่วนจังหวัดในการ

ดําเนินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อ่ืนท่ีอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วน

จังหวัดได้  สําหรับเทศบาล

สามารถดําเนินการจัดการมูลฝอย

ติดเชื้อร่วมกันกับเทศบาลอ่ืนได้ 

รวมถึง การทําข้อตกลงกับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการ

ร่วมมือกันในการจัดการมูลฝอยติด

เชื้อ  เช่น  เทศบาลนคร สามารถ

ร่วมมือกับองค์การบริหารส่วน

ตําบลในการใช้สถานท่ีกําจัดมูล

ฝอยติดเชื้อร่วมกัน เป็ นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

166 

ตารางที่  4.34 (ต่อ) 

 

ปัจจัยภายนอก 

(External Factors) 

โอกาส 

(Opportunities) 

อุปสรรค 

(Threats) 

3. ความร่วมมือของ

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและ

ประชาชนในท้องถิ่น 

     องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นทุกขนาด 

 

   หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องมีความ

ร่วมมือระหว่างกันในส่วนของ

อํานาจตามท่ีกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง

กําหนด  เช่น  สํานักงานนโยบาย

และแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม  มีการสนับสนุนเงิน 

อุดหนุนและเงินให้กู้ยืมจาก

กองทุนสิ่งแวดล้อมในด้านการ

ดําเนินการลงทุนหรือจัดซื้อ

เคร่ืองมือเคร่ืองจักรท่ีใช้ในการ

จัดการมูลฝอยติดเชื้อซ่ึงเป็ น

โครงการท่ีเกี่ยวกับการจัดการ

สิ่งแวดล้อมแก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น  กรมควบคุมมลพิษ

และกรมส่งเสริมคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมให้การสนับสนุนใน

เร่ืองของการกําหนดมาตรฐาน การ

ควบคุมมลพิษและการเข้าร่วม

ตรวจสอบและประเมินผลระบบ

ควบคุมมลพิษท่ีจะกระจายสู่

สิ่งแวดล้อม  เช่น  การตรวจสอบ

มลพิษท่ีเกิดจากเตาเผามูลฝอยติด

เชื้อ เป็ นต้น  สําหรับกรมส่งเสริม

การปกครองส่วนท้องถิ่นมีการ

สนับสนุนงบประมาณให้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมี 

   ความร่วมมือระหว่างองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง

ยังมีไม่เพียงพอ  อาจเป็ นเพราะ

การดําเนินงานภายนอกพื้นท่ีของ

ตนเองนั้น ถึงแม้กฎหมายจะให้

อํานาจไว้  แต่การดําเนินการ

ดังกล่าวจะต้องมีขั้นตอนในการ

ดําเนินการ  ซ่ึงต้องใช้เวลา และ

บางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อาจมีปัญหาในเร่ืองของปัญหา

มวลชน  เช่น  องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นมีศักยภาพและความ

พร้อมในการดําเนินงาน แต่อาจมี

ปัญหามวลชนในเร่ืองของพื้นท่ีท่ี

จะนําไปใช้  จึงจําเป็นต้องหา

พื้นท่ีท่ีอาจอยู่นอกเขตของตน  

ในขณะท่ีองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นอ่ืนอาจไม่ยินยอมให้ใช้

พื้นท่ีดังกล่าว หรือถ้ายินยอมอาจ

มีเง่ือนไขต่าง ๆ  ท่ีแต่ละองค์กร

ต้องหาข้อสรุปเพื่อนําเสนอต่อไป  

เป็นต้น   นอกจากนั้น  ในเร่ือง

การประสานงานระหว่างองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นกับสถาน

บริการพยาบาลแม้จะมีการ

ประสานงานกันอยู่บ้าง  แต่ก็ยัง 
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ตารางที่  4.34 (ต่อ) 

 

ปัจจัยภายนอก 

(External Factors) 

โอกาส 

(Opportunities) 

อุปสรรค 

(Threats) 

 ศักยภาพในการทําหน้าท่ีเป็นศูนย์

กําจัดมูลฝอยติดเชื้อ และการเพิ่ม

ขีดความสามารถขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดให้

มีระบบเก็บรวบรวมและข นส่งมูล

ฝอยติดเชื้อไปกําจัดท่ีศูนย์กําจัดมูล 

ฝอยติดเชื้อ  เช่น  การจัดทํา

โครงการในการสร้างสถานท่ีกัก

เก็บมูลฝอยติดเชื้อเพื่อรอการขนส่ง 

หรือ การจัดซื้อพาหนะในการ

ขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ เป็ นต้น 

สําหรับประชาชนในท้องถิ่นมี

ความร่วมมือในเร่ืองของการเฝ้ า

ระวังในเร่ืองของการลักลอบทิ้งมูล

ฝอยติดเชื้อตามสถานท่ีต่าง ๆ 

ภายในท้องถิ่น 

 

ไม่เพียงพอ  อาจเน่ืองมาจาก 

กระทรวงสาธารณสุขถือเป็น

องค์กรท่ีมีหน้าท่ีในการจัดการ

มูลฝอยติดเชื้อมาก่อน  ดังนั้น  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจ

ปล่อยปละละเลยในการเข้า

ดําเนินการตรวจสอบ หรือการ

ติดตามรายงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง

กับการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของ

สถานบริการสาธารณสุข  ซ่ึงอาจ

มีสถานบริการ สาธารณสุข บาง

แห่งท่ียังจัดการมูลฝอยติดเชื้อท่ี

ไม่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ทํา

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ไม่มีข้อมูลท่ีจะนํามาใช้ในการ

พัฒนาหรือหาวิธีแก้ไขปรับปรุง

ให้ถูกต้องเพื่อมิให้เกิดความ

เสียหายแก่ประชาชนในท้องถิ่น   

สําหรับการกํากับ ติดตาม ดูแล 

ตรวจสอบ องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นอาจดําเนินการได้ไม่

เต็มท่ี  เน่ืองจากหน่วยงานองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ได้เป็นผู้

ออกใบอนุญาตและต่ออายุ

ใบอนุญาตในการประกอบการ

ของสถานบริการสาธารณสุขทํา 
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ตารางที่  4.34 (ต่อ) 

 

ปัจจัยภายนอก 

(External Factors) 

โอกาส 

(Opportunities) 

อุปสรรค 

(Threats) 

 

 

 

 

     องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นขนาดเล็ก 

 

 

 

 

 

 

 

 

     องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นขนาดกลาง 

 

 

 

     องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นขนาดใหญ่ 

 

 

 

 

 

 

   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ขนาดเล็ก มีการร่วมมือกับสถาน

บริการสาธารณสุขในท้องถิ่น  ใน

การให้สถานบริการ สาธารณสุข

ภายในท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบใน

การจัดการมูลฝอยติดเชื้อเอง  

เน่ืองจากองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นไม่มีความศักยภาพและ

ความพร้อมในการให้บริการ

เกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อ 

   เทศบาลเมืองส่วนใหญ่มีการ

ประสานงานและขอความร่วมมือ

จากสถานบริการ สาธารณสุข

ภายในท้องถิ่นในการดําเนินการ

จัดการมูลฝอยติดเชื้อของตนเอง 

   มีการประสาน ความร่วมมือ

ระหว่างองค์ก รปกครองส่วน

ท้องถิ่นกับสถานบริกา ร

สาธารณสุข ภายในท้องถิ่นโดย

สถานบริการ สาธารณสุข

ดําเนินการคัดแยกมูลฝอยติดเชื้อ

ออกจากขยะมูลฝอยทั่วไปตั้งแต่ 

ให้ไม่สามารถควบคุมสถาน

บริการ สาธารณสุข ภายใน

ท้องถิ่นให้มีจัดการมูลฝอยติดเชื้อ

ท่ีถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   เทศบาลเมืองขาดการ

ตรวจสอบ การดําเนินการกําจัด

มูลฝอยติดเชื้อของสถานบริการ

สาธารณสุข ให้เป็นไปตาม

มาตรฐานท่ีกฎหมายกําหนด 
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ตารางที่  4.34 (ต่อ) 

 

ปัจจัยภายนอก 

(External Factors) 

โอกาส 

(Opportunities) 

อุปสรรค 

(Threats) 

 

 

 

 

 

ต้นทาง ส่วนองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นให้บริการในการเก็บขน

และกําจัดมูลฝอยติดเชื้อแก่สถาน

บริการสาธารณสุข หรือร่วมมือกับ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนใน

การดําเนินการให้บริการในการ

เก็บขนและกําจัดมูลฝอยติดเชื้อแก่

สถานบริการสาธารณสุขทั้งภายใน

และภายนอกท้องถิ่น นอกจากนั้น

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาด

ใหญ่ยังมีการประสานงานกับ

หน่วยงานของจังหวัด  เพื่อ

ก่อให้เกิดความคล่องตัวในการ

ดําเนินงานท่ีต้องอาศัยความ

ร่วมมือจากหลายหน่วยงาน   

รวมถึงการประสานงานกับ

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น การขอ

ข้อมูลเพื่อขอรับงบประมาณจาก

กองทุนสิ่งแวดล้อม  ตลอดจนการ

หาแหล่งเงินกู้ จากแหล่งต่าง ๆ ทั้ง

ภาครัฐ และเอกชน   การศึกษาดู

งานระหว่างองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บทที่  5 

สรุป  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 

 
 จากการศึกษาและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   สามารถนํามา

สรุปผลการศึกษา อภิปรายผลการศึกษา และนําไปสู่ข้อเสนอแนะท่ีเกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยติด

เชื้อท่ีเหมาะสมสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ

นําไปใช้เป็นแนวทางในการเลือกดําเนินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อภายในท้องถิ่นตามความเหมาะสม

สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทได้  ดังนี้ 

 

5.1  สรุปการศึกษา 

 

 การสรุปผลการศึกษาการจัดการมูลฝอยติดเชื้อขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซ่ึงมีผลมา

จากสถานการณ์การจัดการมูลฝอยติดเชื้อท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทดําเนินการอยู่  

และท่ียังไม่มีการดําเนินการ  ทําให้ทราบว่าการจัดการมูลฝอย ติดเชื้อขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นมีการดําเนินการท่ีแตกต่างกันออกไป  สามารถนํามาสรุปและอภิปรายผลได้ ดังนี้ 

 5.1.1  การจัดการมูลฝอยติดเช้ือขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 การจัดการมูลฝอยติดเชื้อขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการดําเนินการท่ีแตกต่างกัน

ออกไปตามขนาดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซ่ึงการดําเนินการท่ีแตกต่างกันออกไปนั้น 

สามารถนํามาแยกประเภทตามวิธีการดําเนินการท่ีเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ได้  3  ประเภท  ได้แก่   

  5.1.1.1  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็ก   

   องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็ก ได้แก่ อ งค์การบริหารส่วนตําบล  และ

เทศบาลตําบล  มีการดําเนินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อไปในทิศทางเดียวกัน  โดยองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นขนาดเล็ก  มีเพียงนโยบายทางด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม  ซ่ึงเป็นนโยบายท่ีมาจาก

ผู้บริหารในการกําหนด แผนพัฒนาท้องถิ่นระยะสั้น  โดยการกําหนดแผนพัฒนาท้องถิ่ นนั้น 

ผู้บริหารมีการกําหนด วัตถุประสงค์ ภายใต้ ขอบเขตจาก สถานการณ์ สภาพปัญหาพื้นฐานท่ีมี
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ผลกระทบต่อประชาชนภายในท้องถิ่น  และมีเป้ าหมายในการดําเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์นั้น 

ในขณะเดียวกันผู้บริหารก็ต้องคํานึงถึงขีดความสามารถขององค์กร ท่ีจะดําเนินการให้เป็นไปตาม

เป้ าหมายท่ีตั้งไว้  นอกจากนี้นโยบายของผู้บริหารท่ีกําหนดขึ้นนั้นต้อง ตอบสนองต่อแผน

ยุทธศาสตร์และนโยบายของภาครัฐ ด้วย  ด้วยเหตุผลดังกล่าว  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาด

เล็กจึงมีนโยบายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยรวม  ในส่วนของการจัดการขยะมูลฝอย  มักจะให้

ความสําคัญกับการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน เพราะเป็นเร่ืองใกล้ตัวท่ีองค์กรฯ สามารถเข้าถึง

แหล่งกําเนิดได้ง่าย โดยขยะมูลฝอยดังกล่าวมีแหล่งกําเนิดมาจากครัวเรือน  ส่วนมูลฝอยติดเชื้อนั้นมี

ปริมาณน้อยเม่ือเทียบกับขยะมูลฝอยชุมชน   

  ดังนั้น ในด้านการจัดการมูลฝอยติดเชื้อขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็กจึง

ไม่มีนโยบายในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ เฉพาะ  โดยสถานบริการ สาธารณสุขภายในท้องถิ่นเป็ น

ผู้รับผิดชอบในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อเอง  เน่ืองจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็กเห็นว่า 

สถานบริการสาธารณสุขเป็ นแหล่งกําเนิดหลักของมูลฝอยติดเชื้อ และเดิมการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ

ก็อยู่ในความรับผิดชอบของสถานบริการ สาธารณสุข อยู่แล้ว   ทางสถานบริการ สาธารณสุขก็

ดําเนินการมาเป็นเวลานานแล้ว  ความรู้ความเข้าใจ และความชํานาญในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อมี

มากกว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประกอบกับทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่มีความ

พร้อม ทั้งในด้านวัสดุอุปกรณ์  เคร่ืองมือเคร่ืองจักร งบประมาณ  ตลอดจนบุคลากร  นอกจากนี้  

กฎหมายยังเปิ ดโอกาสให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็กไม่อยู่ในบังคับในเร่ืองของการ

ขนส่งและกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ  ทําให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ได้ให้ความสําคัญในการ

จัดการมูลฝอยติดเชื้อ   ตลอดจนขาดการควบคุม ตรวจสอบ ทั้งในด้านข้อมูล และการเ ข้าไป

ตรวจสอบการดําเนินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อท่ีทางสถานบริการพยาบาลเป็นผู้ดําเนินการ   

   สําหรับการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของสถานบริการพยาบาล ซ่ึงภายในท้องถิ่นส่วน

ใหญ่เป็นสถานบริการสาธารณสุข ขนาดเล็ก เช่น โรงพยาบาลชุมชน คลินิก เป็นต้น มีการ

ดําเนินการตั้งแต่ขั้นตอนของการคัดแยกมูลฝอยติดเชื้อออกจากมูลฝอยทั่วไป สถานบริการพยาบาล

ส่วนใหญ่ดําเนินการคัดแยกและบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไว้ในภาชนะตามท่ีกฎหมายกําหนด  แต่ส่วน

ใหญ่ภาชนะท่ีใช้บรรจุ มีเพียงเคร่ืองหมายตราสัญลักษณ์  แต่ไม่มีช่ือของสถานบริการ สาธารณสุขท่ี

เป็นแหล่งกําเนิด แสดงไว้ท่ีภาชนะ การเก็บรวบรวมมีจุดพักมูลฝอยติดเชื้อสําหรับมูลฝอยติดเชื้อท่ี

รอการขนส่งไปกําจัด  แต่ไม่มีอาคาร มักใช้เป็นสถานท่ีว่า งโล่งบริเวณด้านหลังของสถานบริการ

สาธารณสุข สําหรับพาหนะท่ีใช้ในการขนส่งไปกําจัดมักเป็นพาหนะส่วนตัวหรือจ้างพาหนะท่ีไม่

ตรงตามข้อกําหนดของกฎหมายในการขนส่งไปกําจัด  สําหรับการกําจัดสถานบริการ สาธารณสุข

ขนาดเล็กท่ีอยู่ห่างไกล ยังมีการกําจัดไม่ถูกต้อง  เช่น  การเผามูลฝอยติดเชื้อในเตาเผาขนาดเล็กท่ีมี
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ระบบการเผาไหม้ไม่เป็นไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด   เน่ืองจากไม่สะดวกในการขนส่งมูลฝอยติด

เชื้อไปกําจัดท่ีโรงพยาบาลท่ีรับกําจัดให้   และไม่อยู่ในเส้นทางท่ีภาคเอกชนรับจ้างเก็บขน   

   5.1.1.2  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดกลาง   

  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดกลาง   ได้แก่  เทศบาลเมือง  ซ่ึงการดําเนินการ

จัดการมูลฝอยติดเชื้อของเทศบาลเมืองนั้น  มีความแตกต่างกันออกไปมีทั้งไม่มีการดําเนินการ

จัดการมูลฝอยติดเชื้อ  และมีการดําเนินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อทั้งแบบการให้บริการเก็บขนและ

ส่งให้เอกชนหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนกําจัด หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดําเนินการ

เก็บขนและกําจัดเอง  ซ่ึงขึ้นอยู่กับความพร้อมและศักยภาพของเทศบาลเมืองแต่ละแห่ง   

  อย่างไรก็ตาม จากการศึกษา พบว่า เทศบาลเมืองส่วนใหญ่ไม่มีนโยบาย ดําเนินการ

จัดการมูลฝอยติดเชื้อ   เน่ืองมาจากผู้บริหารองค์กรฯ  ยังไม่เห็นความสําคัญในการจัดการมูลฝอยติด

เชื้อ  เพราะแหล่งกําเนิดหลักของมูลฝอยติดเชื้อมาจากสถานบริการสาธารณสุข  ซ่ึงมิได้อยู่ในสังกัด

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  การเข้าไปดําเนินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อนั้น  เทศบาลเมือง

มองเห็นว่าเป็นเร่ืองท่ีเทศบาลยังไม่คุ้นเคย  และเทศบาลยังขาดความพร้อมในการจัดการมูลฝอยติด

เชื้อ  ทั้งในด้านขั้นตอนการดําเนินการ  ความรู้ความเข้าใจ  ความ ชํานาญ  และในการจัดการมูลฝอย

ติดเชื้อนั้นมีกฎหมายเฉพาะท่ีกําหนดวิธีการและขั้นตอนในการดําเนินการท่ียุ่งยากซับซ้อน ซ่ึงมี

ความแตกต่างจากขยะมูลฝอยชุมชนท่ีเทศบาลดําเนินการอยู่  แม้แต่วัสดุ อุปกรณ์ ก็ต้องมีการแยก

เฉพาะ ซ่ึงเทศบาลบางแห่งเฉพาะงบประมาณในการดําเนินการขยะมูลฝอยชุมชนก็ไม่เพียงพออยู่

แล้ว  ทั้งนี้  เป็นผลมาจากการบริหารจัดการภายในท้องถิ่นของเทศบาลแต่ละแห่ง  

  นอกจากนี้ เทศบาลเมืองบางแห่งอาจมีปัญหาเกี่ยวกับสถานท่ีท่ีจะนํามาใช้ในการ

ดําเนินการกําจัดขยะ เช่น  เทศบาลเมืองปากช่อง  สถานท่ีท่ีใช้เป็นหลุมฝังกลบขยะมูลฝอย ไม่

สามารถดําเนินการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างได้  เน่ืองจากพื้นท่ีดังกล่าวอยู่ในเขตทหาร  การจะ

ดําเนินการปลูกสร้างสิ่งก่อสร้างใด ๆ ต้องแจ้งให้ทางทหารทราบก่อนเพื่อดําเนินการขออนุมัติ   ซ่ึง

ทางเทศบาลเคยมีการ ติดต่อขออนุญาตในการดําเนินการจัดสร้างสิ่งปลูกสร้างภายในพื้นท่ี  แต่ไม่

สามารถหาข้อสรุปได้  เป็นต้น   ทําให้เทศบาลเมืองไม่มีนโยบายในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ  มี

เพียงนโยบายในการจัดการขยะมูลฝอยชุ มชน  ซ่ึงเป็นนโยบายพื้นฐานในด้านการจัดการ

สิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาล  เพื่อตอบสนองแผนยุทธศาสตร์ทางด้านการ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในส่วนของการลดและควบคุมมลพิษ    

  แต่มีเทศบาลเมืองบางแห่ง ท่ีมีการดําเนินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ  โดยมีนโยบาย

การจัดการมูลฝอยติดเชื้อแยกจากนโยบายการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน  รวมถึง มีการกําหนดเทศ

บัญญัติตามท่ีกฎหมายกําหนด และมีความเหมาะสมกับบริบทของท้องถิ่น    เพื่อนํามาบังคับใช้กับ
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การจัดการมูลฝอยติดเชื้อภายในท้องถิ่น  ซ่ึงการดําเนินนโยบายดังกล่าว  มาจากผู้บริหารท่ีมี

วิสัยทัศน์  มีนโยบายท่ีชัดเจนเป็นไปในลักษณะของนโยบายเชิงรุก   มีความกระตือรือร้น  ดูแลให้

ผู้ใต้บังคับบัญชาดําเนิน การอย่างจริงจังตามนโยบาย เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  

เช่น  เทศบาลเมืองวารินชําราบ   เป็นต้น  นอกจากนี้ยังมีเทศบาลนครสมุทรสงคราม  เทศบาลนคร

สุพรรณบุรี  ท่ีมีการดําเนินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ในส่วนของการคัดแยก เก็บรวบรวม ขนส่ง 

และกําจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยเทศบาลเอง มาตั้งแต่ครั้งท่ีเป็นเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม เทศบาล

เมืองสุพรรณบุรี  ปัจจุบันเทศบาลดังกล่าวมีการปรับเป็นเทศบาลนครแล้วแต่ยังมีการดําเนินการ

ดังกล่าวอยู่ 

  ด้านสถานบริการพยาบาลภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดกลางนั้น  มีทั้ง

สถานบริการพยาบาลขนาดเล็ก และ ขนาดใหญ่ เช่น  โรงพยาบาลชุมชน ศูนย์สุขภาพชุมชน คลินิก  

โรงพยาบาลเอกชน  เป็นต้น  มีการดําเนินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อตั้งแต่ การคัดแยกมูลฝอยติดเชื้อ

ออกจากขยะมูลฝอยทั่วไป บรรจุลงในภาชนะแยกตามประเภทของมูลฝอยติดเชื้อ ตามท่ีกฎห มาย

กําหนด ตลอดจน การเก็บรวบรวม ขนส่งและกําจัด  โดยการดําเนินการเก็บรวบรวมจะเป็นหน้าท่ี

ของสถานบริการสาธารณสุขแต่ละแห่งทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก   

  สถานบริการ สาธารณสุขขนาดเล็กท่ีอยู่ในเครือข่ายของโรงพยาบาลท่ีมีขนาดใหญ่ 

หรือคลินิกท่ีแพทย์เจ้าของคลินิกประจําอยู่ท่ีโรงพยาบาลดังกล่าว เม่ือรวบรวมแล้วจะขนส่งมากําจัด

ท่ีโรงพยาบาลนั้น ๆ  ซ่ึงโรงพยาบาลจะมีหน้ าท่ีในการช่วยเหลือ สนับสนุน  งานในด้านต่าง ๆ 

ให้แก่สถานบริการสาธารณสุขขนาดเล็กท่ีอยู่ในเครือข่ายของโรงพยาบาลนั้น ๆ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย  

ยานพาหนะท่ีสถานบริการสาธารณสุขขนาดเล็กใช้ในการขนส่งนั้น  เป็นพาหนะส่วนตัวของแพทย์ 

หรือ การจ้างรถรับจ้างมีทั้งรถกระบะบรรทุก และรถสามล้อขึ้นอยู่ระยะทางท่ีใช้ในการขนส่ง  ส่วน

การกําจัดนั้นเป็นความรับผิดชอบของโรงพยาบาลท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีจะดําเนินการ ซ่ึ งมีทั้งการจ้าง

บริษัทเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีการดําเนินการเก็บขนและกําจัดมารับไป

ดําเนินการ สําหรับสถานบริการ สาธารณสุขขนาดเล็กอ่ืน ๆ ท่ีมิได้ขนส่งไปกําจัดท่ีโรงพยาบาล

ดังกล่าว นั้น  มีบางส่วนท่ีจ้างบริษัทเอกชนมารับไปกําจัดหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ี

ดําเนินการให้บริการเก็บขนและกําจัดมารับไปกําจัด  นอกจากนี้ย ังมีบางแห่งท่ีมีการทิ้งปะปนไปกับ

ขยะมูลฝอยทั่วไป  เช่น  เทศบาลเมืองปากช่อง  ซ่ึงพบว่าท่ีบริเวณหลุมฝังกลบขยะมูลฝอยมีมูลฝอย

ติดเชื้อปะปนมากับขยะมูลฝอยทั่วไป 

  สถานบริการ สาธารณสุขขนาดใหญ่ ได้แก่  โรงพยาบาล ท่ีรับผู้ป่ วยไว้ค้างคืน  

โรงพยาบาลเอกชน  โรงพยาบาลสัตว์  ฯลฯ  ส่วนใหญ่มีการดําเนินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อท่ี

ถูกต้องตามท่ีกฎหมายกําหนด   ตั้งแต่  การคัดแยกมูลฝอยติดเชื้อออกจากมูลฝอยทั่วไปบรรจุลงใน
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ภาชนะแยกตามประเภทของมูลฝอยติดเชื้อ  ซ่ึงภาชนะดังกล่าวมีสัญลักษณ์ ตามท่ีกฎหมายกําหนด 

และมีข้อความท่ีแสดงให้ทราบว่าเป็นมูลฝอยติดเชื้อ  แต่ยังขาดช่ือของสถานบริการพยาบาลท่ีเป็น

แหล่งกําเนิดมูลฝอยติดเชื้อ  การเก็บรวบรวมของสถานบริการ สาธารณสุขขนาดใหญ่นั้นจะมีจุดพัก

มูลฝอยติดเชื้อเพื่อรอการเก็บรวบรวมไปไว้ในอาคารพักมูลฝอยติดเชื้อแยกออกจากอาคารพักขยะ

มูลฝอยทั่วไป ส่วนใหญ่ไม่มีการควบคุมอุณหภูมิ เพราะเก็บไว้ไม่เกิน 7 ว ัน และมักเป็นอาคารท่ีแยก

ออกจากอาคารพักผู้ป่ วยหรืออาคารพักเจ้าหน้าท่ี   การเก็บรวบรวมจะมีการกําหนดเวลาและ

เส้นทางในการเก็บขนท่ีแน่นอน เพื่อความสะดวกและปลอดภัย  เม่ือเก็บรวบรวมแล้วจะนําไปเก็บ

ไว้ในอาคารพักมูลฝอยติดเชื้อเพื่อรอการกําจัด  สําหรับการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อนั้น  ส่วนใหญ่สถาน

บริการสาธารณสุขขนาดใหญ่ของรัฐจะมีเตาเผามูลฝอยติดเชื้ออยู่เพื่อดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ

เอง  แต่ปัจจุบันเตาเผามูลฝอยติดเชื้อของสถานบริการ สาธารณสุข ดังกล่าวส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้งาน 

เน่ืองจากประสบปัญหาการขาดแคลนงบประมาณในการซ่อมบํารุงเม่ือเตาเผาชํารุ ดหรื อไม่สามารถ

ดําเนินการเผาได้เพราะสภาพแวดล้อมบริเวณท่ีตั้งโรงพยาบาลเปล่ียนแปลงจากโรงพยาบาลท่ีไม่ได้

อยู่ในท่ีชุมชนเป็นโรงพยาบาลท่ีมีชุมชนต่าง ๆ ล้อมรอบ  ทําให้เกิดปัญหาในเร่ืองของมลพิษท่ีเกิด

จากเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ  เพราะเตาเผามูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาลเป็ นเตาเผาขนาดเล็ก ต้องใช้

เจ้าหน้าท่ีในการนํามูลฝอยติดเชื้อใส่ในเตาเพื่อเผา  ดังนั้นในขณะท่ีท่ีเจ้าหน้าท่ีต้องเปิ ดเตาเพื่อใส่มูล

ฝอยติดเชื้อนั้นทําให้อุณหภูมิในการเผาไหม้ไม่ได้อุณหภูมิตามท่ีกําหนด  ทําให้เกิดการเผาไหม้ไม่

สมบูรณ์จึงเกิดมลพิษจากควันไฟจากการเผามูลฝอยติดเชื้อ  เกิดปัญหาการร้องเรียน  สถานบริการ

พยาบาลขนาดใหญ่จึงเปล่ียนจากวิธีการกําจัดเองเป็นการจ้างบริษัทเอกชน  หรือองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นมารับไปกําจัดแทน  เพื่อมิให้เกิดปัญหาในด้านต่าง ๆ ตามมา  

  สําหรับเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยติดเ ชื้อของสถานบริการ

สาธารณสุขส่วนใหญ่มักได้รับการอบรมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อ   อันตรายและ

การป้ องกันอันตรายจากการแพร่กระจายของเชื้อโรคท่ีอาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ และ การสวม

อุปกรณ์ป้ องกัน   แต่ก็มีบางส่วนท่ีสวมอุปกรณ์ไม่ครบทุกชิ้น เช่น ไม่ได้สวมผ้าปิ ดปาก  เป็นต้น  

นอกจากเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานแล้วสถานบริการสาธารณสุขยังมีเจ้าหน้าท่ีท่ีมีคุณวุฒิตามท่ีกฎหมาย

กําหนดคอยควบคุมกํากับ ตรวจสอบ และติดตามประเมินผลงานด้านการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 

เรียกว่า  ทีมงาน IC  ( Infectious  Control)   ให้เป็นไปอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ด้วย  แต่พบว่าสถาน

บริการสาธารณสุขกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมีการประสานงานกันไม่มากนัก  ในด้านการ

แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยติดเชื้อให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ  และองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีไม่มีการดําเนินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ มักให้ความไว้วางใจและเช่ือมั่นต่อ

สถานบริการสาธารณสุขในการดําเนินการ จึงมิได้มีการประสานงานในด้านนี้เท่าใดนัก 
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   5.1.1.3  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ 

  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่  ได้แก่  เทศบาลนคร  และองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด  สําหรับการจัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ 

เช่นเดียวกับเทศบาลนคร  เน่ืองจากมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดจํานวนไม่น้อยท่ีมีการดําเนินการ

จัดการมูลฝอยติดเชื้อในลักษณะเดียวกันกับเทศบาลนคร และมีศักยภาพเพียงพอในการดําเนินการ

จัดการมูลฝอยติดเชื้อ   เช่น  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี  องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองซ่ึงอยู่ในระหว่างดําเนินการ  เป็นต้น 

  สําหรับการจัดการมูลฝอยติดเชื้อขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่นั้น  

มักจะมีการกําหนดโครงการท่ีเกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยติดเชื้ออยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และ

แผนพัฒนาจังหวัด  ซ่ึงกําหนดไว้เฉพาะแยกจากโครงการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน  เน่ืองจากการ

ดําเนินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อต้องใช้เงินลงทุนสูง  บุคลากรท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญเฉพาะทาง  

ซ่ึงสิ่งเหล่านี้เทศบาลนครและองค์การบริหารส่วนจังหวัดส่วนใหญ่มีความสามารถและมีศักยภาพ

เพียงพอท่ีจะสามารถดําเนินการได้  ดังนั้น  นโยบายจึงเป็นสิ่งสําคัญ  โดยเฉพาะนโยบายของ

ผู้บริหาร ท่ีจะเป็นตัวกําหนดทิศทางในการดําเนินการพัฒนาท้องถิ่น และพัฒนาจังหวัด ให้บรรลุ

เ ป้ า หมายได้ โดยแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือแผนพัฒนาจังหวัดเป็นแผนท่ีมีการกําหนดโครงการต่าง ๆ 

เป็นระยะเวลาอย่างน้อยสามปี  ซ่ึงเป็นแผนระยะสั้น  ทําให้โครงการท่ีกําหนดสามารถดําเนินงานได้

อย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะโครงการท่ีเกี่ยวกับการดําเนินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อเป็นโครงการท่ีต้อง

ดําเนินงานอย่างต่อเน่ืองและต้องใช้เวลาและงบประมาณในการดําเนินงาน ตั้งแต่การลงทุนในการ

ก่อสร้างอาคาร การจัดหาวัสดุ อุปกรณ์  พาหนะ และเคร่ืองมือเคร่ืองจักรและระบบต่าง ๆ ท่ีจําเป็น

ต่อการดําเนินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ  หากแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือแผนพัฒนาจังหวัดในระยะสั้น

ไม่เพียงพอต่อการดําเนินการอย่างต่อเน่ืองให้บรรลุเป้ าหมายได้ก็สามารถกําหนดโครงการไว้ในการ

จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไปอีกได้  เพราะแผนพัฒนาท้องถิ่นจะมีการทบทวนเป็นประจําทุกปี

เพื่อนําเข้าสู่แผนพัฒนาจังหวัด  จากการศึกษาพบว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดซ่ึงนับว่าเป็น

หน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีในการสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสามารถพัฒนา

ท้องถิ่นได้ตามความต้องการของท้องถิ่นโดยผ่านการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีท้องถิ่นเป็นผู้

กําหนดโครงการจากความต้องการหรือปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  และการจัดการมูลฝอยติด

เชื้อขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็กยังไม่มีการดําเนินการ ส่วนองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นขนาดกลางก็มีการดําเนินการเป็นจํานวนน้อยมา ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนจังหวัด และ

เทศบาลนครจํานวนหลายแห่งจึงมีการดําเนินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในส่วนของการให้บริการใน

ด้านการเก็บรวบรวม  ขนส่ง และกําจัด  เพราะหากไม่มีการดําเนินการหรือดําเนินการอย่างไม่
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ถูกต้องมูลฝอยติดเชื้อสามารถแพร่กระจายเชื้อโรคต่าง ๆ และอาจส่งผลกระทบได้ต่อสุขภาพและ

ความปลอดภัยของประชาชนในท้องถิ่น   

  ส่วนงานท่ีรับผิดชอบในด้านการจัดการมูลฝอยติดเชื้อขององค์การบริหารส่วน

จังหว ัดและเทศบาลนครนั้น ได้แก่ กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม ฯลฯ  ขึ้นอยู่กับโครงสร้างการบริหารงานของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เช่น  

เทศบาลนครภูเก็ต และองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี มี กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

สํานักการช่าง และกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบใน การดําเนินการจัดการมูล

ฝอยติดเชื้อ  โดยมีศูนย์กําจัดขยะมูลฝอย ซ่ึงใช้เป็นพื้นท่ีในการกําจัดขยะมูลฝอยอยู่แล้ว  และใน

พื้นท่ียังเพียงพอต่อการนําไปใช้ในการก่อสร้างอาคารสําหรับพักมูลฝอยติดเชื้อท่ีเก็บรวบรวมมาจาก

สถานบริกา รพยาบาล หรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน  เพื่อรอการกําจัด  การก่อสร้าง

เตาเผามูลฝอยติดเชื้อ  ลานเอนกประสงค์ท่ีใช้ในการล้างภาชนะ   และอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง   

  สําหรับการเก็บรวบรวมและขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ ของเทศบาลนครและองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดมีพาหนะเฉพาะท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อ ซ่ึงเป็นพาหนะท่ีมีการ

ควบคุมอุณหภูมิไม่เกิน 10  องศาเซลเซียส  มีตราสัญลักษณ์ท่ีกฎหมายกําหนด  ข้อความท่ีแสดงว่า

ใช้เฉพาะมูลฝอยติดเชื้อ และช่ือของ เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ให้บ ริการ  มี

เจ้าหน้าท่ีประจําพาหนะ  โดยผู้ขับข่ีและเจ้าหน้าท่ีประจําพาหนะจะได้รับการอบรมความรู้ความ

เข้าใจวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมและการป้ องกันอันตรายและการแพร่กระจายของเชื้อโรคท่ี

อาจเกิดมูลฝอยติดเชื้อ  ตลอดจนการสวมอุปกรณ์ป้ องกันอันตรายในขณะปฏิบัติหน้าท่ี   จาก

การศึกษาพบว่า  เจ้าหน้าท่ีบางส่วนสวมใส่อุปกรณ์ป้ องกันอันตรายไม่ครบทุกชนิดตามท่ีกําหนด   

การให้บริการเก็บรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะมีการ

กําหนดเส้นทางและเวลาท่ีแน่นอนในการเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อไปกําจัด  เน่ืองจากทําให้เกิดความ

สะดวก คล่องตัว และเพื่อความปลอดภัย รวมทั้งเป็นไปตามท่ีกฎหมายกําหนดด้วย  เม่ือมีการเก็บ

รวบรวมมาแล้ว มูลฝอยติดเชื้อจะถูกนํามาพักไว้ในอาคารพักมูลฝอยติดเชื้อเพื่อรอการกําจัด  

สําหรับอาคารพักมูลฝอยติดเชื้อนั้น จากการศึกษาพบว่า อาคารพักมูลฝอยติดเชื้อขององค์การ

บริ หารส่วนจังหวัดมีการควบคุมอุณหภูมิ  แต่ของเทศบาลนครภูเก็ตไม่มีการควบคุมอุณหภูมิ   

  การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีการกําจัดทุก

วัน  ทําให้มูลฝอยติดเชื้อไม่มีการตกค้างรอการกําจัดเกินกว่า  7 วัน   จากการลงพื้นท่ีและ

สังเกตการณ์พบว่า  มูล ฝอยติดเชื้ออาจมีการตกค้างและรอการกําจัดเกินกว่า  7 วัน ในกรณีท่ีเตาเผา

มูลฝอยติดเชื้อเกิดการชํารุด  เช่น  เทศบาลนครภูเก็ต  เตาเผามูลฝอยติดเชื้อเกิดการชํารุด 

งบประมาณในการซ่อมแซมยังไม่เพียงพอ  จึงใช้วิธีการนํามูลฝอยติดเชื้อไปกําจัดรวมกับขยะมูล
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ฝอยทั่วไป โดยนํามูลฝอยติดเชื้อเข้าไปห้องเผาในขณะท่ีเตาเผามีอุณหภูมิไม่ต่ํากว่า  800  องศา

เซลเซียส   ซ่ึงการเผามูลฝอยติดเชื้อในลักษณะดังกล่าวอาจมีปัญหาในเร่ืองของความคลาดเคล่ือน

ในการนํามูลฝอยติดเชื้อเข้าสู่เตาเผาในอุณหภูมิท่ีเหมาะสม  และแม้มูลฝอยติดเชื้อจะนํามาเผารวม

ในเตาเผาขยะมูลฝอยทั่วไปแต่ก็ยังไม่ทันต่อปริมาณมูลฝอยติดเชื้อท่ีเก็บรวบรวมมาในแต่ละวัน จึง

เกิดปัญหามูลฝอยติดเชื้อตกค้างซ่ึงอาจเกินกว่า 7 ว ันได้   

  จากการลงพื้นท่ีและการสัมภาษณ์เจ้าหน้าท่ี พบว่า  ปัจจุบันเทศบาลนครภูเก็ตมีการ

ก่อสร้างเตาเผาขยะมูลฝอยขึ้นให ม่ ท่ีมีความสามารถในการเผามากขึ้น  โดยระบบของเตาเผาเป็น

เตาเผาท่ีมี 2 ห้องเผา คือ ห้องเผาขยะมูลฝอย และห้องเผาควัน  รวมถึงระบบการกรองเถ้าท่ีเกิดจาก

การเผาท่ีได้มาตรฐาน  และเตาเผามูลฝอยดังกล่าว ยังเป็นเตาเผาท่ีใช้ความร้อนจากเตาเผาไปผลิต

กระแสไฟฟ้ า  ซ่ึงทางเทศบา ลฯ เห็นว่าในระหว่างท่ีเตาเผามูลฝอยติดเชื้อยังไม่มีการซ่อมแซม และ

เตาเผาขยะมูลฝอยท่ีสร้างขึ้นใหม่ซ่ึงอยู่ในระหว่างการทดลองใช้งานนี้ไม่มีปัญหาใด ๆ  เทศบาลฯ 

จะนํามูลฝอยติดเชื้อมาเผารวมในเตาเผาขยะมูลฝอยดังกล่าวด้วย  เพราะระบบของเตาเผา อุณหภูมิ

ในการเผา รวมถึงการควบคุมมลพิษท่ีเกิดจากการเผาไหม้ ของเตาเผานั้น อยู่ในมาตรฐานท่ีนําไปใช้

กับการเผามูลฝอยติดเชื้อได้  แต่หากมีงบประมาณเพียงพอในการซ่อมแซมเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ 

เทศบาลฯ ก็ยังดําเนินการซ่อมแซมเพื่อใช้เป็นเตาเผาสํารองในกรณีฉุกเฉินต่อไป   สําหรับองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี  มีการสร้างเตาเผามูลฝอยติดเชื้อใหม่ท่ีมีขนาดใหญ่กว่าเดิมเน่ืองจาก

ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อท่ีกําจัดมีปริมาณมากขึ้น   ในขณะท่ีใช้เชื้อเพลิงในการเผาไหม้ท่ีประหยัด

ต้นทุนเชื้อเพลิงมากกว่า โดยใช้เชื้อเพลิงเฉพาะช่วงเปิ ดเคร่ือง เม่ือความร้อนได้อุณหภูมิตามท่ี

กําหนด เคร่ืองจะตัดระบบการใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิง มาเป็นการใช้พลังงานความร้อนจากการเผาไหม้

ในการเดินเคร่ืองแทน เตาเผามูลฝอยติดเชื้อเดิมท่ีใช้อยู่นั้นมีขนาดเล็กไม่เพียงพอรองรับปริมาณมูล

ฝอยติดเชื้อท่ีเพิ่มขึ้น อีกทั้งเตาเผามูลฝอยติดเชื้อเดิมต้องใช้เจ้าหน้าท่ีในการนํามูลฝอยติดเชื้อใส่ลง

ในเตาทําให้เกิดการเผาไหม้ท่ีไม่สมบูรณ์ เพราะอุณหภูมิภายในห้องเผาลดลงในขณะท่ีเจ้าหน้าท่ีเปิ ด

เตาเพื่อใส่มูลฝอยติดเชื้อลงไป   และมลพิษท่ีเกิดจากการเผาไหม้ไม่ได้ตามมาตรฐานท่ีกําหนด  

ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเจ้าหน้าท่ีด้วย  ปัจจุบันเตาเผามูลฝอยติดเชื้อเตาใหม่มีการก่อสร้างเสร็จ

แล้วอยู่ระหว่างการส่งมอบ  จากการลงพื้นท่ีและสังเกตการณ์พบว่า เตาเผามูลฝอยติดเชื้อเก่าของ

องค์การบริหารส่วนจังหวั ดมิได้ดําเนินการเผามูลฝอยติดเชื้อระหว่างรอการส่งมอบเตาเผามูลฝอย

ติดเชื้อใหม่  ทําให้มีมูลฝอยตกค้าง เพื่อรอการกําจัด  ซ่ึงพบภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้ออยู่บริเวณ

ใกล้กับเตาเผามูลฝอยติดเชื้อเก่าเป็นจํานวนไม่น้อย  แต่สําหรับเตาเผามูลฝอยติดเชื้อเก่าก็ยังต้องดูแล

และซ่อมบํารุง เพื่อใช้สําหรับกรณีท่ีเตาเผามูลฝอยติดเชื้อใหม่ปิ ดซ่อมบํารุง  ในส่วนของเถ้าท่ีเกิด
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จากการเผามูลฝอยติดเชื้อ เทศบาลนครภูเก็ตและองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี นําไปฝังกลบ

ในหลุมฝังกลบรวมกับขยะมูลฝอยชุมชน  

  อย่างไรก็ตาม  สําหรับเทศบาลนครและองค์การบริหารส่วนจั งหวัดมีการจัดทํา

แผนพัฒนาร่วมกัน   โดยแผนพัฒนาท้องถิ่นถือเป็นส่วนหน่ึงในแผนพัฒนาจังหวัด   ดังนั้น  หาก

เทศบาลฯ ใดท่ีมีการดําเนินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อแล้ว  องค์การบริหารส่วนจังหวัดมักจะไม่

ดําเนินการจัดการมูลฝอยติดเชื้ออีก เพราะอาจมีปัญหาในเร่ืองของปริมาณมูลฝอยติดเชื้อท่ีจะนําไป

กําจัดไม่เพียงพอ ซ่ึงทําให้ไม่คุ้มค่าแก่การลงทุน  แต่จะช่วยสนับสนุนโครงการของเทศบาลฯ ให้

สามารถดําเนินการได้ อย่างมีประสิทธิภาพ  แต่หากเทศบาลนครมีการดําเนินการ แล้ว  แต่ยังไม่

ครอบคลุมพื้นท่ีทั้งหมดภายในจังหวั ด  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจเข้ามาดําเนินการจัดการมูล

ฝอยติดเชื้อในส่วนท่ีไม่ครอบคลุมพื้นท่ี  เช่น  เทศบาลนครนนทบุรี และเทศบาลนครปากเกร็ด  มี

การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ในการให้บริการเก็บรวบรวม ขนส่ง และกําจัด  แต่เทศบาลนครนนทบุรี

และเทศบาลนครปากเกร็ดไม่มีการก่อสร้างเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจึง

ดําเนินการก่อสร้างเตาเผามูลฝอยติดเชื้อเพื่อรับกําจัดมูลฝอยติดเชื้อภายในจังหวัดนนทบุรี  เช่น  

เทศบาลนครปากเกร็ดท่ีมีการขนส่งมากําจัดท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ส่วนสถาน

บริการพยาบาลต่าง ๆ ท่ีอยู่ภายในเขตจังหวัดนนทบุรีนั้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้บริการทั้ง

ในด้านการเก็บรวบรวม ขนส่ง และกําจัด  เป็นต้น   แต่เทศบาลนครนนทบุ รีใช้วิธีจ้างบริษัทเอกชน

มารับไปกําจัด    เน่ืองจากปริมาณมูลฝอยติดเชื้อของเทศบาลนครนนทบุรีมีปริมาณมาก  เตาเผามูล

ฝอยติดเชื้อเดิมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่สามารถรองรับการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อของ

เทศบาลนครนนทบุรีได้  แต่เม่ือมีเตาเผามูลฝอยติดเชื้อใหม่  องค์การบริหารส่วนจังหวัดคาดว่า

น่าจะให้บริการในการกําจัดแก่เทศบาลนครนนทบุรีได้    

  สําหรับค่าธรรมเนียมในการให้บริการเก็บรวบรวม ขนส่งและกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ

ของเทศบาลนครและองค์การบริหารส่วนจังหวัด  จากการศึกษาพบว่า  ส่วนใหญ่รายได้จาก

ค่าธรรมเนียมไม่เพียงพอต่อต้นทุนการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ  สาเหตุมาจาก การกําหนดอัตรา

ค่าธรรมเนียมมีกฎหมายบังคับใช้ในอัตราสูงสุดท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะกําหนดได้  ซ่ึง

อัตราดังกล่าวไม่เพียงพอต่อต้นทุนการเก็บรวบรวม ขนส่ง และกําจัด  แต่การกําหนดอัตรา

ค่าธรรมเนียมก็ต้องดูให้เหมาะสมกับบริบทของท้องถิ่นและค่าธรรมเนียมของบริษัทเอกชนท่ีมีการ

ดําเนินการในลักษณะเดียวกันด้วย     

  นอกจากสาเหตุท่ีกล่าวมา แล้วอีกสาเหตุหน่ึงได้แก่  การจัดเก็บค่าธรรมเนียมของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยังไม่สามารถเก็บได้อย่างทั่วถึง เพราะไม่มีข้อมูลของสถานบริการ

พยาบาลภายในจังหวัดท่ีแน่นอน  และ หน่วยงานท่ีดําเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมคือองค์กร



179 

ปกครองส่วนท้องถิ่น  ในขณะท่ีหน่วยงานท่ีดําเนินการออกใบอนุญาตและต่ออายุใบอนุญาตให้แก่

สถานประกอบการประเภทสถานบริการพยาบาลเป็นสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด  หากหน่วยงาน

ทั้งสองมีการประสานงานก็จะทําให้สามารถควบคุมการจัดการมูลฝอยติดเชื้อสถานบริการ

สาธารณสุขได้ครบถ้วนมากขึ้นรวมถึงทําให้การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเป็ นไปอย่างทั่วถึง  เช่น  

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีท่ีมีการประสานงานกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 

โดยการให้ความร่วมมือระหว่างกันในการออกใบอนุญาตและต่อใบอนุญาตของสถานบริการ

สาธารณสุข โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะออกใบรับรองให้แก่สถานบริการสาธารณสุขท่ีใช้

บริการเก็บรวบรวม ขนส่งและกําจัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  เพื่อนําไปใช้ประกอบการต่อ

ใบอนุญาตของสถานบริการ สาธารณสุข  หากสถานบริการ สาธารณสุข ใดไม่มีเอกสารดังกล่าว

ประกอบ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดจะไม่ดําเนินการต่อใบอนุญาตให้  ส่วนผู้ท่ีขอใบอนุญาตเปิ ด

สถานบริการสาธารณสุข ใหม่  จะมีการเพิ่มข้อความต่อท้ายแบบฟอร์มการขออนุญาต ในส่วนท่ี

จะต้องแสดงว่าสถานบริการ สาธารณสุข ท่ีขอเปิ ดนี้จะดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อของสถาน

บริการสาธารณสุขท่ีใด ต้องนําหลักฐานมาแสดงด้วยจึงจะออกใบอนุญาตให้ นอกจากนี้ในแ ต่ล ะ ปี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีจะส่งรายช่ือของสถานบริการ สาธารณสุข ท่ีใช้บริการเก็บ

รวบรวม ขนส่งและกําจัดมูลฝอยติดเชื้อให้แก่สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด และสํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัดก็จะส่งรายช่ือสถานบริการพยาบาลท่ีขออนุญาตเปิ ดใหม่ให้แก่องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด เพื่ อใช้ในการควบคุมดูแล และตรวจสอบสถานบริการ สาธารณสุข ทุกแห่งภายใน

จังหวัดนนทบุรีให้ดําเนินการอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล 

   นอกจากนี้  ในด้านของรูปแบบการดําเนินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  กฎหมายยังเปิ ดโอกาสในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นให้สามารถดําเนินการได้หลายรูปแบบขึ้นอยู่กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง

จะพิจารณาถึงข้อจํากัดและแนวทางท่ีเหมาะสมสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยตระหนักถึง

ประโยชน์สูงสุดท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับ  เช่น เทศบาลนครภูเก็ต  จ้างบริษัทเอกชนใน

การเก็บรวบรวม  ขนส่ง และกําจัดมูลฝอยทั่วไป ซ่ึงสําหรับมูลฝอยติดเชื้อมีการดําเนินการเอง  แต่

เม่ือมีปัญหาในเร่ืองของงบประมาณในการซ่อมแซมเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ  ทําให้เทศบาลนครภูเก็ต

เปล่ียนรูปแบบการจัดการมูลฝอยติดเชื้อใหม่  โดยการนํามูลฝอยติดเชื้อไปเผารวมกับขยะมูลฝอย

ทั่วไปเพราะมีการสร้างเตาเผาขยะมูลฝอยใหม่ท่ีมีขนาดใหญ่ขึ้น และมีระบบท่ีสามารถนําไปใช้ใน

การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อได้  สําหรับเตาเผามูลฝอยติดเชื้อใหม่ท่ีสร้างขึ้น เทศบาลนครภูเก็ตต้องใช้

งบประมาณสูงซ่ึงเทศบาลนครภูเก็ตไม่มีงบประมาณเพียงพอ  จึงใช้วิ ธีสัมปทานให้เอกชนเข้ามา
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ลงทุนก่อสร้าง เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร และบริหารจัดการ โดยมีผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่เทศบาลฯ

เม่ือเปรียบเทียบกับเทศบาลฯ เป็นผู้ลงทุนและดําเนินการเอง นับว่าคุ้มค่ามากกว่า เป็นต้น   

  ในด้านการดําเนินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของสถานบริการ สาธารณสุขต่าง ๆ 

ภายในจังหวัดนนทบุรีนั้น   สถานบริการสาธารณสุขจะมีการดําเนินการคัดแยกมูลฝอยติดเชื้อออก

จากมูลฝอยทั่วไป  โดยคัดแยกแล้วบรรจุลงในภาชนะแยกตามประเภทของมูลฝอยติดเชื้อ  ภาชนะท่ี

ใช้ในการบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแต่ละประเภทเป็นไปตามท่ีกฎหมายกําหนด  แต่ส่วนใหญ่ไม่ มีช่ือ

สถานบริการ สาธารณสุขท่ีเป็ นแหล่งกําเนิดมูลฝอยติดเชื้อ  สําหรับการเก็บรวบรวมนั้นใช้ภาชนะ

ประเภทปิ ดทึบและใช้เฉพาะมูลฝอยติดเชื้อเท่านั้นในการเก็บรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อ จากจุดพักมูล

ฝอยติดเชื้อแต่ละแห่ง  โดยมีการกําหนดเส้นทางและเวลาท่ีแน่นอนในการเก็บรวบรวมมูลฝอยติด

เชื้อ เพื่อนําไปไว้ในอาคารพักมูลฝอยติดเชื้อ ซ่ึงเป็ นอาคารพักเฉพาะมูลฝอยติดเชื้อเท่านั้น  เพื่อรอ

การขนส่งไปกําจัด  โดยวิธีการกําจัดของสถานบริการ สาธารณสุขต่าง ๆ ส่วนใหญ่ นั้น องค์การ

ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่  เทศบาลนครนนทบุรี  เทศบาลนครปากเกร็ด และองค์การบริหารส่วน

จังหวัดนนทบุรีเป็นผู้มารับไปกําจัด    สําหรับการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของสถานบริการ

สาธารณสุข ส่วนใหญ่จะมีเจ้าหน้าท่ีท่ีผ่านการอบรมเกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อมาแล้วเป็นผู้ปฏิบัติและ

สถานบริการสาธารณสุขขนาดใหญ่จะมีทีมงาน IC  เป็นผู้ควบคุมดูแลตรวจสอบและประเมินผล 

ซ่ึงในทีมงาน IC  จะมีผู้มีคุณวุฒิเฉพาะตรงตามท่ีกฎหมายกําหนด   

 

5.2  อภิปรายผลการศึกษา 

 

 จากผลการศึกษา พบว่า การจัดการมูลฝอยติดเชื้อขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ละ

ประเภทมีความแตกต่างกัน  โดยปัจจัยท่ีมีผลต่อการดําเนินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถอภิปรายผลการศึกษา ได้ดังนี้ 

 

 5.2.1  ปัจจัยภายใน 

  5.2.1.1 จํานวนประชากร  

  จํานวนประชากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถือเป็นปัจจัยหลักของการเกิดมูล

ฝอยติดเชื้อภายในท้องถิ่น  หากนําจํานวนประชากรในท้องถิ่นแต่ละประเภทมาจัดกลุ่มเพื่อให้เกิด

ความสะดวกในการพิจารณาถึงแนวทางการจัดการมูลฝอยติดเชื้อท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่

ละประเภทดําเนินการอยู่ สามารถแบ่งได้ ตามขนาดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็ น 3 กลุ่ม  

ได้แก่  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็ก ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตําบลและเทศบาลตําบล  
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดกลาง ได้แก่ เทศบาลเมือง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาด

ใหญ่ ได้แก่ เทศบาลนครและองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

    5.2.1.2  ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อ  

   ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อท่ีเกิดขึ้นภายในท้องถิ่นจะมีปริมาณมากน้อยขึ้นอยู่กับจํานวน

ประชากรในท้องถิ่น  ปริมาณมูลฝอย ติดเชื้อท่ีเกิดขึ้นจึงมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับ

จํานวนประชากร  ดังนั้น ปริมาณปริมาณมูลฝอยติดเชื้อจึงถือเป็นปัจจัยหน่ึงท่ีสามารถนําไปใช้เป็น

เกณฑ์ในการพิจารณาทางเลือกท่ีเหมาะสมในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อภายในท้องถิ่น  เพื่อให้เกิด

ความเหมาะสมกับเทคโนโลยีและวิธีการท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนําไปใช้ในการวางแผนการ

จัดการมูลฝอยติดเชื้อ 

   5.2.1.3  ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

  ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ท่ีศึกษา

จัดเป็นผู้นําตามความหมายของ Daft คือ ผู้นํากําหนดวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ เน้นการจูงใจผู้ตาม 

คอยสนับสนุนช่วยเหลือ เข้าใจพฤติกรรมของผู้ตาม มีความสามารถในการส่ือสารและบริหารความ

ขัดแย้ง ซ่ึงการเป็นผู้นําทําให้เกิดความเปล่ียนแปลงและพัฒนาองค์กร (Daft,  2001:  16 อ้างถึงใน พิชาย 

รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, 2552:  172) และมีลักษณะของผู้นําท่ีดี ประกอบด้วย เป็ นผู้ท่ีมีวิสัยทัศน์ มี

ความคิดริเริ่ม มีแผนงานท่ีจัดระเบียบขั้นตอน สนับสนุนให้ผู้ใต้บังคับบัญชาแสวงหาและปรับปรุง

วิธีการทํางาน ให้ความช่วยเหลือ รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน  มีมนุษย์สัมพันธ์ มีความสามารถใน

การส่ือสารให้ผู้อ่ืนเข้าใจและประสานสัมพันธ์ให้เกิดความร่วมมือในการปฏิบัติงาน มีวิจารณญาณ 

รู้จักวิเคราะห์และตัดสินใจปรับปรุง เปล่ียนแปลงให้ดียิ่งขึ้นเพื่อนําไปสู่การพัฒนาองค์กรให้บรรลุ

เป้ าหมายท่ีตั้งไว้ (ยงยุทธ เกษสาคร, 2546:  59-61) ซ่ึ งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง  3 

ขนาด จัดเป็นผู้บริหารท่ี มุ่งความสําเร็จขององค์กร  ตั้งแต่การกําหนด วิสัยทัศน์และนโยบายท่ี

เหมาะสมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของตน จัดทํา โครงการ ท่ีตอบสนองต่อนโยบายของ

ภาครัฐและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในชุมชน มี การมอบหมายงานและความรับผิดชอบรวมถึง

กระบวนการและวิธีการทํางานท่ีชัดเจนให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ในขณะเดียวกันก็รู้จักรับฟังความ

คิดเห็นของผู้อ่ืนท่ีเกี่ยวข้องทั้งจากภาคประชาชน ภาคเอกชน และภาครัฐ ท่ีถือเป็นผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วน

เสียต่อผลกระทบท่ีเกิดขึ้น   มีมนุษย์สัมพันธ์ท่ีดีต่อผู้ท่ีเกี่ยวข้องทั้งในระดับแนวตั้ง และแนวนอน  

ซ่ึงเห็นได้จากผู้บริห ารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 3 ขนาด  มีวิสัยทัศน์และเป้ าหมายในการ

ทํางาน  มีความกระตือรือร้น มีมนุษยสัมพันธ์ดี   ประชาชนในชุมชนให้ความเคารพ เช่ือถือ  มีการ

เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ  กับประชาชนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ภายในชุมชนทําให้ประชาชนรู้จัก

และคุ้นเคยสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย   ทําให้ผู้บริหารทราบถึงปัญหาและความต้องการของ
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ประชาชนในท้องถิ่น สามารถนําไปกําหนดนโยบายขององค์กรฯได้อย่างเหมาะสมกับท้องถิ่น

ส่งผลให้โครงการดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนสามารถปฏิบัติให้สําเร็จตามเป้ าหมาย 

จึงได้รับเลือกเข้ามาดํารงตําแหน่งในหลายวาระ  ลักษณะของผู้บริหารดังกล่าวจัดเป็นผู้บริหารท่ีมี

ภาวะผู้นําท่ีเน้นให้ความสําคัญกับงานและคน   ซ่ึงสอดคล้องกับทฤษฎีภาวะผู้นําเชิงพฤติกรรม ใน

การศึกษาภาวะผู้นําของมหาวิทยาลัย  Ohio ท่ีจําแนกพฤติกรรมของผู้นําเป็น 2 แบบ ได้แก่ 

พฤติกรรมการคํานึงถึงผู้อ่ืน และพฤติกรรมการชี้นํา  ท่ี เน้นความสําคัญของคนและเน้นความสําเร็จ

ของงานเป็ นหลัก (พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, 2552:  175-176) นอกจากนี้ผู้บริหารขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทยังมีภาวะผู้นําตามทฤษฎีภาวะผู้นํา  3 มิติของ William J. Reddin  (วิเชียร 

วิทยอุดม, 2550:  90-94) ได้แก่ มิติท่ีเน้นเกี่ยวกับบุคคล  เน้นเร่ืองงาน และเน้นในด้านของความมี

ประสิทธิผล โดยการบริหารให้งานมีประสิทธิผลนั้น นอกจากความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างบุคคลและ

การจัดการงานให้บรรลุผลสําเร็จแล้วยังขึ้นอยู่กับสภาวะแวดล้อมท่ีเหมาะสมและสถานการณ์นั้น ๆ 

อีกด้วย ซ่ึงเห็นได้ว่าผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทมีวิธีการกําหนดนโยบาย

และการดําเนินการจัดการงานภายในท้องถิ่นท่ีแตกต่างกันตามบริบทขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นเอง 

  สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่และขนาดกลางบางส่วนท่ีมีการ

จัดการมูลฝอยติดเชื้อ ผู้บริหารไม่เพียง ให้ความสําคัญใน เร่ืองของงานและคนแล้ว  ยังมี

แนวความคิดท่ีนําไปสู่การพัฒนา อีกด้วย  เห็นได้จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่และ

ขนาดกลางท่ีมีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อจะมีการติดตามผลของงานท่ีดําเนินการไปแล้วว่า เป็ น

อย่างไร  ซ่ึงทําให้สามารถนําปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้น จากการดําเนินงานไปปรับปรุงเปล่ียนแปลงให้

เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  เช่น มีการเปล่ียนแปลงวิธีการดําเนินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อท่ีองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ดําเนินการเองมาเป็นวิธีการจ้างเอกชนเป็นผู้ดําเนินการแทน เป็น

ต้น  ซ่ึงการให้ความสําคัญเกี่ยวกับคน  งาน  และประสิทธิผลของงานนั้น  สอดคล้องกับการศึกษา

ของกลุ่มนักวิชาการกลุ่มสแกนดิเนเวียนท่ีพบว่า “ผู้นําท่ีมีประสิทธิภาพควรแสดงพฤติกรรมท่ีมีทิศ

ทางด้านการพัฒนา (Development-Oriented) หรือเป็นผู้นําซ่ึงให้คุณค่ากับการทดลอง การแสวงหา

ความคิดใหม่ ๆ และการปฏิบัติเพื่อการเปล่ียนแปลง” (Robbins,  2003:  317-318  อ้างถึงใน พิชาย 

รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, 2552: 178-179) 

   5.2.1.4  นโยบายการจัดการมูลฝอยติดเชื้อขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

  การกําหนดนโยบายของผู้บริหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซ่ึงถือเป็ นนโยบาย

สาธารณะ มีการนําเหตุผลต่าง ๆ  เข้ามาประกอบการพิจา รณากําหนดนโยบายของท้องถิ่น เช่น  การ

กําหนดนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็ก  มีเพียงนโยบายการจัดการขยะมูลฝอย
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ทั่วไป แต่ไม่มีนโยบายในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อเฉพาะ  เน่ืองจาก ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อภายใน

ท้องถิ่นมีปริมาณน้อยเม่ือเปรียบเทียบกับปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนท่ีส่งผลกระทบโดยตรงต่อ

ประชาชนในท้องถิ่นและสามารถดําเนินการได้โดยเน้นไปท่ีการมีส่วนร่วมของประชาชนซ่ึงบรรลุ

เป้ าประสงค์ได้ง่ายกว่า การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ และการดําเนินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อมีสถาน

บริการพยาบาลดําเนินการอยู่แล้ว  ตลอดจนความพร้อมและศักยภาพขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นมีไม่เพียงพอในการดําเนินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ   หรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ขนาดใหญ่มีนโยบายการจัดการมูลฝอยติดเชื้อเฉพาะ เน่ืองจากเห็นความสําคัญของการจัดการมูล

ฝอยติดเชื้อท่ีอาจก่อให้เกิดอันตรายจากการแพร่ก ระจายเชื้อโรคท่ีเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ ซ่ึง

ผลกระทบต่อประชาชนในท้องถิ่น  และความพร้อมและศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี

เพียงพอในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ  ซ่ึงการนําเหตุผลต่าง ๆ ดังกล่าวมาใช้ในการกําหนดนโยบาย

ของผู้บริหารนั้นสอดคล้องกับทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับการกําหนดนโยบายสาธารณะ ในทฤษฎีตัวแบบ

ท่ียึดหลักเหตุผล (Rationalism) ซ่ึงเป็นนโยบายท่ียึดหลักเหตุผล โดยมุ่งเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของ

สังคม โดยนโยบายดังกล่าวจะต้องทําให้สังคมได้รับประโยชน์มากกว่าค่าใช้จ่ายท่ีเสียไป  โดย

ประโยชน์และค่าใช้จ่ายนั้นให้รวมทั้งท่ีคิดเป็นตัวเงินได้และไม่ได้ด้วย (Dye, 1984: 30-31 อ้างถึงใน 

ถวัลย์รัฐ วรเทพพุฒิพงษ์, 2540 : 36) 

  สําหรับการดําเนินการตามนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม  เช่น นโยบายในการจัดการขยะ

มูลฝอย  นโยบายการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ  ฯลฯ  องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็ก ขนาด

กลางและขนาดใหญ่ มีการบริหารจัดการท่ีเป็ นระบบ  มีการดําเนินการโดยแบ่งงานกันทํา  งานท่ี

เกี่ยวข้องกับการจัดการมูลฝอยติดเชื้อจะอยู่ในความรับผิดชอบของกองทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

หรือ  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  มีกฎระเบียบวิธีปฏิบัติ การกําหนดอัตราค่าธรรมเนียม และ

บทลงโทษผู้ฝ่ าฝืน ในรูปของกฎหมายต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  มีโครงสร้างองค์กรฯและสายงานการ

บังคับบัญชาท่ีชัดเจน  มีเป้ าหมาย   ซ่ึงการบริหารจัดการ ในลักษณะนี้ มีความสอดคล้องกับทฤษฎี

การจัดการตามระบบราชการ (Bureaucratic Management)  ของ แมกซ์ เวเบอร์ นักสังคมวิทยาชาว

เยอรมัน  (Weber, 1864 -1920 อ้างถึงใน ชาญชัย อาจินสมาจาร, 2551: 31-42)  ตามแนวคิดท่ีว่า การ

จัดการในระบบราชการ จัดเป็นรูปแบบขององค์กรท่ีมีประสิทธิภาพ มีสายงานการบังคับบัญชา มี

การทํางานอย่างมีแบบแผน มีเหตุผล  ใช้หลักความรู้ความสามารถเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาความดี

ความชอบไม่คํานึงถึงตัวบุคคล  มีการแบ่งงานกันทําอย่างเป็นทางการ  ซ่ึงจะทําให้การบริหารงานมี

ประสิทธิภาพสูง  
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    5.2.1.5  กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถกําหนดเทศบัญญัติ หรือข้อบัญญัติ เพื่อบังคับ

ใช้ภายในท้องถิ่นทําให้ท้องถิ่นสามารถ นําไปใช้ในการ ปฏิบัติงานเพื่อมิให้เกิดปัญหาหรือส่งผล

กระทบต่อประชาชนในชุมชน  ทําให้มี ความคล่องตัวมากขึ้นและเหมาะสมกับบริบทของท้องถิ่น  

โดยเทศบัญญัติหรือข้อบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักจะกําหนดขึ้นเพื่อรองรับนโยบาย

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็กและขนาดกลางท่ีไม่

มีนโยบายในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ  จึงไม่มีการออกเทศบัญญัติ หรือข้อบัญญัติท่ีเกี่ยวกั บการ

จัดการมูลฝอยติดเชื้อ ทั้งท่ีองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นมีอํานาจหน้าท่ีในการดําเนินการกําจัดสิ่ง

ปฏิกูลมูลฝอยและควบคุมดูแลภายในท้องถิ่น แม้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็กจะได้รับ

ยกเว้นข้อกําหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อในส่วนท่ีเกี่ยวกับการขนและกําจัด  

แต่ในส่วนอ่ืน ๆ ภายใต้กฎกระทรวงว่าด้วยการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545    องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นขนาดเล็กและขนาดกลางก็ยังต้องปฏิบัติตาม  ทําให้ขาดข้อมูลท่ีจําเป็นเพื่อนําไปใช้ใน

การปรับปรุง พัฒนา และวางแผนการดําเนินงานต่อไป  รวมทั้งการกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมและ

บทลงโทษสําหรับผู้ฝ่ าฝืน ไม่ปฏิบัติตาม ควรมีการกําหนดกฎเกณฑ์เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและ

โปร่งใส ในการนําไปบังคับใช้เพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนภายในท้องถิ่น  ซ่ึงการกําหนด

เทศบัญญัติ หรือข้อบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเป็ นเคร่ืองมือชนิดหน่ึงท่ีจะช่วยให้

การนํานโยบายไปปฏิบัติเกิดความสัมฤทธิ์ผลได้  ซ่ึงสอดคล้องกับ  เคร่ืองมือนโยบายท่ีใช้ในการ

จัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม สามารถแบ่งได้เป็น  เคร่ืองมือท่ีมีลักษณะเป็ นกฎข้อ บังคับ 

(Requirements) เพื่อป้ องกันความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม และเคร่ืองมือท่ีใช้เป็นแรงจูงใจทาง

เศรษฐศาสตร์ เพื่อเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผู้ก่อมลพิษ (โสภารัตน์ จารุสมบัติ, 2551: 84-87)    

   5.2.1.6  ความพร้อมและศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น งบประมาณ 

บุคลากร  วัสดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองจักร ยานพาหนะ และวิธีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ฯลฯ   

  การจัดการมูลฝอยติดเชื้อขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น มีการกําหนดเป็น

นโยบายเฉพาะท่ีแยกออกจากนโยบายการจัดการขยะมูลฝอย  โดยการจัดการมูลฝอยติดเชื้อมูลฝอย

ติดเชื้อมีความยุ่งยากมากกว่าการจัดการขยะมูลฝอยทั่วไป  เน่ืองจากเป็นการจัดการท่ีมีกฎหมาย

กําหนดวิธีการดําเนินการในทุกขั้นตอน ตั้งแต่ การคัดแยก  การเก็บรวบรวม ขนส่ง และการกําจัด

มูลฝอยติดเชื้อ รวมถึง การควบคุมมลพิษท่ีเกิดจากขั้นตอนต่าง ๆ ในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ  เพื่อ

ป้ องกันอันตรายจากการแพร่กระจายของเชื้อโรคท่ีเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ  ซ่ึงสามารถส่งผลกระทบ

ต่อประชาชนในท้องถิ่นได้  ดังนั้น การจัดการมูลฝอยติดเชื้อจึงต้องดําเนินการอย่างระมัดระวัง

ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลและเป็นไปตามท่ีกฎหมายกําหนด   สําหรับการจัดการมูลฝอยติดเชื้อท่ี
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ครบวงจรนั้นต้องใช้เงินลงทุนสูงมาก เริ่มตั้งแต่ การหาสถานท่ีท่ีใช้ในการดําเนินการท่ีมีการกําหนด

เกณฑ์ต่าง ๆ ท่ีใช้ในการคัดเลือกสถานท่ี  เคร่ืองมือเคร่ืองจักรท่ีมีราคาสูง วัสดุอุปกรณ์ และ

ยานพาหนะท่ีมีลักษณะเฉพาะ ท่ีไม่สามารถใช้ปะปนกับขยะมูลฝอยอ่ืน ๆ ได้   รวมถึงบุคลากรท่ี

ต้องมีคุณวุฒิและมีความรู้ความเช่ียวชาญเฉพาะทางตามท่ีกฎหมายกําหนด  ทําให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ขนาดเล็กไม่มีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ เพราะความพร้อมและศักยภาพท่ีมีอยู่ไม่

เพียงพอ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยเร่ืองการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในประเทศไทย (อํานาจ ยอดนิล, 

2553:  171)  ท่ีพบว่า  สมรรถนะขององค์การ เป็นปัจจัยหน่ึงท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของการจัดการ

มูลฝอยติดเชื้อในประเทศไทย โดยสมรรถนะขององค์กรประกอบด้วยเคร่ืองมือ อุปกรณ์ บุคลากร 

งบประมาณ และการจัดการต่าง ๆ เช่น การวางแผน การกําหนดเป้ าหมาย การปฏิบัติ เป็นต้น และ

สอดคล้องกับผลการศึกษางานวิจัยเร่ืองความพร้อมของเทศบาลต่อการบังคับใช้กฎกระทรวงว่าด้วย

การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545  กรณีศึกษาเทศบาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซ่ึงพบว่า

เทศบาลส่วนใหญ่เป็นเทศบาลตําบล ยังไม่มีความพร้อมในการปฏิบัติตามกฎกระทรวงว่าด้วยการ

กําจัดมูลฝอยติดเชื้อ ทั้งในด้าน งบประมาณท่ีจะนํามาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ยานพาหนะ สถานท่ีท่ีใช้

ในการดําเนินการ  และบุคลากร ภายในองค์กรฯ ท่ีมีคุณวุฒิตามท่ีกฎหมายกําหนด บุคลากรท่ี

ปฏิบัติงาน ยังขาดความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ (สุกัญญา แสงตันชัย, 

2553 : 63-64)  สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดกลางและขนาดใหญ่ท่ียังไม่มีการจัดการ

มูลฝอยติดเชื้อนั้น หากมองศักยภาพในด้านงบประมาณ  วัสดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองจักร 

ยานพาหนะ และบุคลากร  มีความเพียงพอท่ีจะดําเนินการหรือจัดหาได้ เน่ืองจากมีช่องทางให้

ดําเนินการ เช่น มีแหล่งเงินทุนท่ีสามารถสนับสนุนงบประมาณในการ จัดหาสถานท่ี และจัดซื้อ

เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร และยานพาหนะ ท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดํา เนินการจัดทํา

โครงการท่ีต้องการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อขอเงินสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมหรือ

หน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง ได้  ส่วนบุคลากรนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดําเนินการสรร

หาได้ไม่ยาก  แต่อาจมีปัญหาในเร่ืองของความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ

ดําเนินการวางแผนและวิธีบริหารจัดการเพื่อให้ได้มาซ่ึงเงินสนับสนุนในการดําเนินการดังกล่าว  

ซ่ึงสิ่งท่ีกล่าวมานั้นนับเป็นปัจจัยท่ีสําคัญในการต่อการดําเนินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อขององค์กรฯ  

ซ่ึงสอดคล้องกับทฤษฎีการบริหารแบบ 4M  ท่ีเน้นปัจจัยหลัก 4 ด้าน ได้แก่  Man  Money  Material  

Management  และการบริหารคือการดําเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีกําหนดไว้โดยอาศัยคน เงิน 

วัตถุสิ่งของ เป็นปัจจัยในการปฏิบัติงาน (Kootz, 1968 อ้างถึงใน ธีร์วิสิฐ มูลงามกูลจ์ และกล้าณรงค์ 

สุทธิรอด,  2552)  แต่ก็พบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดกลางและขนาด ใหญ่บางส่วนมีการ

จัดการมูลฝอยติดเชื้อและมีศักยภาพและความพร้อมเพียงพอท่ี สามารถดําเนินงานได้อย่างต่อเน่ือง 
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และมีการนําปัญหาท่ีพบจากการดําเนินงานมาปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

ซ่ึงการดําเนินการดังกล่าวมีความหมายตรงกับ การบริหารโครงการ คือ “กระบวนการวางแผน การ

ปฏิบัติ และควบคุมตรวจสอบกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการอย่าง

มีประสิทธิภาพ” (จําลอง โพธิ์บุญ, 2552: 7) และสอดคล้องกับงานวิจัยเร่ืองความพร้อมขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในการเป็นหน่วยงานหลักของการบริหารจัดการขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลใน

จังหวัดจันทบุรี ศึกษาเฉพาะกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ผล

การศึกษาพบว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดควรเป็นหน่วยงานหลักในการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง

ปฏิกูลเพราะมีความพร้อมทั้งในด้านสถานท่ี งบประมาณ เคร่ืองมือ วัสดุอุปกรณ์ และบุคลากร (สุพจน์ 

บุญวรรโณ, 2550: 71)    

 

 5.2.2  ปัจจัยภายนอก 

  5.2.2.1 นโยบายการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของภาครัฐและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  

  นโยบายของภาครัฐ เช่น นโยบายจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ มียุทธศาสตร์

การพัฒนาเป็นยุทธศาสตร์หลัก  สําหรับการจัดการมูลฝอยติดเชื้อนั้นจัดเป็นโครงการในแผนพัฒนา

ท้องถิ่นท่ีกําหนดโดยยึดหลักจากยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง

ยั่งยืน ท่ีเน้นการควบคุมและลดมลพิษ ซ่ึงเป็ นหน่ึงในยุทธศาสตร์การพัฒนาของภาครัฐ ท่ีเปิ ด

โอกาสให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้กําหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นตามความต้องการและ

ศักยภาพตามความเหมาะสมและความสามารถของแต่ละท้องถิ่น   สําหรับนโยบายของภาครัฐนั้น

จัดเป็นนโยบายสาธารณะ (ถวัลย์รัฐ วรเทพพุฒิพงษ์, 2540 : 10)  ได้ให้ความหมายว่า  

 

นโยบายสาธารณะนั้นเป็นแนวทางปฏิบัติของรัฐบาล ซ่ึงกําหนดวัตถุประสงค์

แน่นอนไม่ทางใดก็ทางหน่ึง คือ เพื่อแก้ปัญหาในปัจจุบัน เพื่อป้ องกันหรือ

หลีกเล่ียงปัญหาในอนาคต และเพื่อก่อให้เกิดผลท่ีพึงปรารถนา รัฐบาลมีความ

จริงใจและจริงจังท่ีจะนํานโยบายไปปฏิบัติ และนโยบายอาจเป็นบวกหรือเป็นลบ 

หรืออาจเป็นการกระทําหรืองดเว้นการกระทําก็ได้  

 

  ซ่ึงการกําหนดนโยบายสาธารณะจะช่วยให้ง่ายและสะดวกต่อการนําไปปฏิบัติให้

บรรลุผลตามนโยบาย  นอกจากนโยบายของภาครัฐแล้วยังมีนโยบายของกระทร วงสาธารณสุข ซ่ึง

เป็นหน่วยงานหลักท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ โดยนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข มี

การกําหนดมาจากนโยบายของภาครัฐในลักษณะเดียวกันกับนโยบายขององค์กรปกครองส่วน
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ท้องถิ่น  ดังนั้นจึงต้องมีการสอดรับกับนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยเช่นกั น โดย

นโยบายของกระทรวงสาธารณสุข (กรมอนามัย, 2556: 116, 168-170) ท่ีเน้นในเร่ืองของการพัฒนา

คุณภาพการให้บริการสุขภาพ และศักยภาพของสถานบริการพยาบาล  ซ่ึงการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ

ของสถานบริการพยาบาลเป็นเกณฑ์ท่ีกระทรวงสาธารณสุขใช้ในการประเมินคุณภาพของ

โรงพยาบาล  นับว่ามีแนวทางท่ีสอดรับกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทําให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นสามารถประสานความร่วมมือได้สะดวกยิ่งขึ้น 

  5.2.2.2 กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง   

  ในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีกฎหมาย ระเบียบ 

ข้อบังคับหลักมาจากกระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงเป็นองค์กร ท่ีมีอํานาจหน้าท่ีในการควบคุมดูแล และ

บังคับใช้กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ  เช่น  พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 

2535 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550  กฎกระทรวงว่าด้วยกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ 

พ.ศ. 2545 เป็นต้น  นอกจากนี้ยังมีกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องโดยมีหน่วยงานอ่ืน ๆ เป็ นผู้รับผิดชอบในการ

ดําเนินการ ตามกฎหมาย  เพื่อมิให้เกิดอันตรายท่ีส่งผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม เช่น 

พระราชบัญญัติส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ .ศ. 2535 ท่ีมีกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบในการจัดทําแผนปฏิบัติการ  กรมควบคุมมลพิษ

รับหน้าท่ีในการกําหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษ  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีหน้าท่ีโดยตรง

ในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อภายในท้องถิ่นตามกฎหมายอ่ืน ๆ อีก เป็นต้น  กฎหมายท่ีกําหนดขึ้นเพื่อ

นํามาใช้บังคับในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อจึง มีความเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานตามหน้าท่ีของแต่

ละหน่วยงานท่ี กฎหมายกําหนด และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องสามารถนําไปใช้เป็นเคร่ืองมือ และ

แนวทางในการปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันและเปิ ดกว้างเพื่อให้สะดวกต่อการ

ปฏิบัติ ควบคุมดูแล  ตรวจสอบและประเมินผล  โดยเปิ ดโอกาสให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมี

หน้าท่ีปฏิบัติสามารถกําหนดทางเลือกท่ีตรงกับความต้องการและเหมาะสมความสามารถและบริบท

ของท้องถิ่น แต่กฎหมายท่ีกล่าวมานั้น เม่ือนําไปปฏิบัติก็ยังพบว่า กฎหมาย ยังไม่ครอบคลุม

กระบวนการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในทุกขั้นตอน ขาด ความชัดเจน ทําให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นส่วนใหญ่ไม่มีการดําเนินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ หรือบางแห่งท่ีมีก็ยังประสบปัญหาต่าง ๆ  

ท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องหาวิธีแก้ไข หรือหากไม่สามารถแก้ไขได้ก็ทําใ ห้การดําเนินงาน

หยุดชะงัก ไม่ต่อเน่ือง  ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของงานวิจัยเร่ืองมาตรการทางกฎหมายในการ

จัดการมูลฝอยติดเชื้อท่ีพบว่า  กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อยังมีปัญหาใน

เร่ืองความไม่ครอบคลุมของบทบัญญัติกฎหมายทําให้เกิดปัญหาอ่ืน ๆ ตาม มา เช่น ปัญหาสภาพ
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บังคับของกฎหมาย ปัญหาการบริหารจัดการ ปัญหาการขาดการประสานขององค์กรต่าง ๆ ตลอดจน

การขาดแคลนงบประมาณในการดําเนินการ ฯลฯ (ภัชดาพร บุญสนิท, 2551: 123-126) 

  5.2.2.3 ความร่วมมือของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและประชาชนในท้องถิ่น   

  ในการดําเนินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องอาศัย

ความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น สถานบริการสาธารณสุขท่ีเป็นแหล่งกําเนิดหลักของมูลฝอย

ติดเชื้อ  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดท่ีมีหน้าท่ีในการออกใบอนุญาตและต่ออายุใบอนุญาตให้แก่

สถานบริการพยาบาล ภายในท้องถิ่น  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ๆ ท่ีเป็นตัวอย่างในการ

ดําเนินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ  หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีต้องการให้หรือรับบริการใน

การจัดการมูลฝอยติดเชื้อจากหน่วยงานอ่ืนทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ เช่น สํานักงานนโยบายและ

แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการสนับสนุนเงินอุดหนุน หรือเงินกู้  เพื่อลงทุนระบบ

ในการจัดการมลพิษ หรือจัดการมูลฝอยติดเชื้อ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือภาคเอกชน 

เป็ นต ้น อย่างไรก็ตาม การร่วมมือระหว่างกันของหน่วยงานต่าง ๆ มักจะเป็นไปตามกฎหมายท่ี

กําหนดไว้  ทําให้ความร่วมมือของหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้องหรือแม้แต่ความร่วมมือระหว่าง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเองยังมีไม่เพียงพอ เช่น  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีข้อมูล

ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อท่ีเกิดขึ้นหรือวิธีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของสถานบริการพยาบาลภายใน

ท้องถิ่น เป็นต้น ทําให้ขาดข้อมูลต่าง ๆ ท่ีจําเป็นต้องนํามาใช้ในการประกอบการตัดสินใจในการ

จัดทําแผนงานและโครงการต่าง ๆ  รวมถึงไม่สามารถควบคุมดูแล ตรวจสอบประเมินผลการ

ดําเนินงานว่าเป็นไปตามมาตรฐานท่ีกําหนดหรือไม่  เพื่อนําไปปรับปรุงพัฒนาให้การดําเนินงานมี

ประสิทธิภาพ  อาจมีสาเหตุมาจากการขาดความชัดเจนในการกําหนดวิธีปฏิบัติในด้านความร่วมมือ

ระหว่างหน่วยงานท่ีเป็นรูปธรรม  ซ่ึงสอดคล้องกับ  งานวิจัยเร่ืององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับ

การจัดการสิ่งแวดล้อมท่ีดี (จําลอง โพธิ์บุญ, 2551:  166)  ท่ีพบว่า หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ได้รับการประสานและสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน

จะช่วยส่งเสริมให้การดําเนินงานประสบความสําเร็จมากยิ่งขึ้น   และสอดคล้องกับ การศึกษาของ 

ณรงค์ ใจหาญ อาจารย์ประจําคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (โสภารัตน์ จารุสมบัติ, 

2551:  182 – 183)  ท่ีพบว่า การประสานงานระหว่างหน่วยงานท่ีรับผิดชอบตามกฎหมายมีจํานวน

มาก ควรมีมาตรการเพื่อประสานความร่วมมือให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  รวมทั้งกําหนด

หลักเกณฑ์ในการประสานการทํางานโดยให้ความสําคัญต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย  และ

สอดคล้องกับงานวิจัยเร่ืองความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการจัดการกับปัญหาภัยแล้งในเขต

องค์การบริหารส่วนตําบลส่องดาว อําเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร (ธีรนิตย์ แก้วพาดี, 2555: 88-89) 

ท่ีพบว่า หน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ในการจัดทําโครงการส่วนใหญ่เป็นลักษณะต่างคนต่างทําไป
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ตามบทบาทอํานาจหน้าท่ีของแต่ละหน่วยงาน ไม่มีการประสานแผนงานร่วมกัน ขาดองค์กรความ

ร่วมมือเพื่อประสานงานและ ขาดเครือข่ายท่ีจะช่วยประสานงานระหว่างหน่วยงาน 

 อย่างไรก็ตาม หากนําปัจจัยภายในทั้งหมดท่ีมีผลต่อการจัดการมูลฝอยติดเชื้อขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นมาพิจารณาจัดลําดับความสําคัญ พบว่า  ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จัดเป็นปัจจัยท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุด เน่ืองจากผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็ นผู้ท่ีมี

อํานาจในการ กําหนดแนวทางการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย เป็ นผู้จัดทํา

แผนพัฒนา 3 ปี ของท้องถิ่น เพื่ อเสนออนุมัติแผนฯ จากสภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ

จัดสรรงบประมาณในการดําเนินการตามโครงการต่าง ๆ ภายใต้แผนฯ ดังกล่าว ดังนั้น นโยบาย

หรือโครงการต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเกิดขึ้นจากแนวคิดท่ีผู้บริหารให้ความสนใจ

โดยพิจารณาจากปัญหาหรือความต้องการของท้องถิ่น เช่น การดําเนินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของ

เทศบาลนครภูเก็ตท่ีเกิดจากการให้ความสําคัญกับปัญหาขยะมูลฝอยท่ีส่งผลกระทบต่อการประกอบ

อาชีพและความเป็นอยู่ของประชาชนในท้องถิ่น และการดําเนินการจัดการขยะมูลฝอยขององค์ การ

บริหารส่วนตําบลบางนํ้าผึ้งท่ีให้ความสําคัญกับปัญหาขยะชุมชน ท่ีส่งผลกระทบต่อการท่องเท่ียว

ตลาดนํ้าบางนํ้าผึ้ง  ท่ีเป็นแหล่งรายได้ของประชาชนในท้องถิ่นและเป็นจุดขายของตําบลบางนํ้าผึ้ง

ท่ีทําให้ประชาชนทั่วไปรู้จัก รวมถึงการดําเนินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อขององค์การบริหารส่วน

จังหวัดนนทบุรี ท่ีมีการดําเนินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อท่ีประสบความสําเร็จจนเป็นแหล่งศึกษาดู

งานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีสนใจ อันเป็นผลมาจากนโยบายของ

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีในการจัดให้มีระบบกําจัดขยะให้ครบวงจร ไม่ให้เหลือ

ขยะตกค้างและก่อให้เกิดมลภาวะท่ีเป็นพิษและเป็นอันตรายต่อประชาชน เป็นต้น  ซ่ึงสอดคล้องกับ

งานวิจัย เร่ืองปัจจัยท่ีมีผลต่อความสําเร็จในการบริหารจัดการท่ีดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กรณีศึกษา: องค์การบริหารส่วนตําบลป่ ามะคาบ อําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร (มะยุรี  สุ ดตา, 2555: 82-

85) ท่ีพบว่า ทั้งผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีมีความคิดเห็นสอดคล้องกันคือ ปัจจัยด้านผู้นํามีผลต่อ

ความสําเร็จในการบริหารงานขององค์กรมากท่ีสุด และสอดคล้องกับแนวคิดพื้นฐานของภาวะผู้นํา 

(วิเชียร วิทยอุดม, 2550: 1) ท่ีว่า ผู้นําเป็นองค์ประกอบสําคัญของการบริหารงานในองค์การ องค์การ

จะประสบความสําเร็จหรือล้มเหลวในการดําเนินงานนั้น ปัจจัยท่ีสําคัญท่ีสุดก็คือผู้นํา   

 ส่วนปัจจัยท่ีมีความสําคัญรองลงมา ได้แก่ ปัจจัยความพร้อมและศักยภาพขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น งบประมาณ บุคลากร วัสดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองจักร ยานพาหนะ 

วิธีการดําเนินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ฯลฯ จากผลการศึกษาพบว่า ความพร้อมและศักยภาพของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นปัจจัยท่ีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนําไปใช้เป็นเหตุผล

ในการพิจารณาและตัดสินใจกําหนดนโยบายท่ีเหมาะสมในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อขององค์กร
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ปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น การจัดการมูลฝอยติดเชื้อในเทศบาลตําบลเมืองแกลงนั้นสถานบริการ

สาธารณสุขต่าง ๆ ต้องเป็นผู้ดําเนินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของตนเอง  เน่ืองจากเทศบาลตําบล

เมืองแกลงไม่มีศักยภาพเพียงพอทั้งในด้านงบประมาณ บุคลากร เคร่ืองมือเคร่ืองจักรฯลฯในการ

ดําเนินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อให้แก่สถานบริการสาธารณสุขภายในท้องถิ่น  ซ่ึงสอดคล้องกับ

แนวคิดด้านการบริหารองค์การ (ยงยุทธ เกษสาคร, 2546: 31) ท่ีกล่าวว่า การบริหารงานในองค์การ

รูปแบบใดก็ตาม ท่ีมีจุดมุ่งหมายในการบรรลุผลสําเร็จตามเป้ าหมายท่ีกําหนดอย่างมีประสิทธิภาพ

นั้น ผู้บริหารองค์การต้องให้ความสําคัญแก่ทรัพยากรพื้นฐานของการบริหาร ประกอบด้วย คน เงิน 

วัสดุอุปกรณ์ และเทคนิควิธีการในการบริหารจัดการ   การกําหนดนโยบายในการจัดการมูลฝอยติด

เชื้อขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะมีการกําหนดโครงการต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการมูล

ฝอยติดเชื้อ ดังนั้นเพื่อให้โครงการท่ีกําหนดมีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อองค์การจึงต้องมี

การวิเคราะห์และประเมินโครงการเพื่อประกอบการตัดสินใจ โด ยความพร้อมและศักยภาพของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นส่วนหน่ึงในการนํามาวิเคราะห์และประเมินโครงการเพื่อนํามาใช้

ประกอบการตัดสินใจด้วย  ซ่ึงสอดคล้องกับหลักการวิเคราะห์ ประเมินโครงการและการตัดสินใจ 

(จําลอง โพธิ์บุญ, 2552:  89-94) ท่ีว่า การดําเนินโครงการจะต้องมีการวิเคราะห์และประเมินโครงการ

เพื่อนําไปใช้ในการตัดสินใจว่ามีความเหมาะสมและมีประโยชน์หรือไม่อย่างไร ซ่ึงโครงการถือเป็น

ระบบอย่างหน่ึงและองค์ประกอบของระบบท่ีนําไปใช้ในการพิ จารณาวิเคราะห์และประเมิน

โครงการประกอบด้วย ปัจจัยนําเข้า (Input) ได้แก่ คน เงิน อุปกรณ์และวัตถุดิบ  กระบวนการ 

(Process) หมายถึง วิธีการ ขั้นตอนท่ีนํามาใช้ในดําเนินการ  และผลผลิต (Output) หมายถึง ผลท่ี

คาดว่าจะได้รับจากการดําเนินโครงการ   

 ปัจจัยท่ีมีความสําคัญในลําดับถัดไป ได้แก่ ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อท่ีเกิดขึ้นภายในท้องถิ่น 

โดยปริมาณมูลฝอยติดเชื้อท่ีเกิดขึ้นภายในท้องถิ่น เป็นปัจจัยท่ีนําไปใช้ในการกําหนดนโยบายของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเทคโนโลยีท่ีจะนํามาใช้ในการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อเพื่อให้เกิด

ความคุ้มค่ามากท่ีสุด รวมถึงการกําหนดวิธีการดําเนินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อท่ีเหมาะสมอีกด้วย 

เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็กท่ีมีปริมาณมูลฝอยติดเชื้อไม่มากก็สามารถนํามากําหนด

วิธีการดําเนินการจัดการโดยการให้สถานบริการสาธารณสุขภายในท้องถิ่นดําเนินการจัดการมูล

ฝอยติดเชื้อของตนเอง หรือทําข้อตกลงในการขอรับบริการขนส่งและกําจัดมูลฝอยติดเชื้อกับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียง เป็นต้น  

 นอกจากนี้ยังมีปัจจัยท่ีสําคัญในลําดับรอง ๆ ลงไป ได้แก่ นโยบายการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ีเกิดจากการกําหนดนโยบายการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของ

ผู้บริหาร โดยพิจารณาจากความพร้อมและศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่ามีศักยภาพ
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เพียงพอในระดับใด และปริมาณมูลฝอยติดเชื้อท่ีเกิดขึ้นภายในท้องถิ่นมีปริมาณ หรือส่งผลกระทบ

ต่อท้องถิ่นมากหรือน้อยเพียงใด เพื่อนําไปใช้เป็นองค์ประกอบในการพิจารณาตัดสินใจกําหนด

นโยบายการจัดก ารมูลฝอยติดเชื้อท่ีเหมาะสมกับท้องถิ่น  และปัจจัยในด้านกฎหมาย ระเบียบ 

ข้อบังคับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามลําดับ ซ่ึงการออกเทศบัญญัติ หรือข้อบัญญัติของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเป็นเคร่ืองมือท่ีจะนํามาใช้สนับสนุนให้การดําเนินการจัดการมูล

ฝอยติดเชื้อขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถดําเนินการได้ง่ายขึ้นและเกิดความคล่องตัวใน

การปฏิบัติงาน  

 สําหรับปัจจัยภายนอก ได้แก่  นโยบายการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของภาครัฐและหน่วยงาน

ท่ีเกี่ยวข้อง กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง และความร่วมมือของ

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและประชาชนในท้องถิ่น ซ่ึงมีความสําคัญตามลําดับ เน่ืองจากนโยบายการ

จัดการมูลฝอยติดเชื้อของภาครัฐ เป็นตัวกําหนดทิศทางการดําเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ท่ี

เกี่ยวข้อง ในการนําไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลสําเร็จตามนโยบายท่ีวางไว้  ดังนั้น

การออกกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ของภาครัฐและหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องจึงเป็ นเคร่ืองมือใน

การบังคับใช้แก่ทุกภาคส่วน เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปด้วยความราบร่ืนและเกิดความเป็นธรรม

แก่ผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด รวมถึงความร่วมมือของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและประชาชนในท้องถิ่นซ่ึ ง

จัดว่าเป็ นปัจจัยท่ีช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้การดําเนินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

  

5.3  ข้อเสนอแนะ 

 

 5.3.1  ข้อเสนอแนะ จากผลการศึกษา 

 จากผลการศึกษาและการวิเคราะห์ สถานการณ์การจัดการมูลฝอยติดเชื้ อขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  สามารถสรุปข้อเสนอแนะสําหรับการจัดการมูลฝอยติดเชื้อสําหรับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละขนาดได้ดังนี้ 

    5.3.1.1  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็ก    

  แนวทางท่ีเหมาะสมสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็กในการจัดการมูล

ฝอยติดเชื้อ  ไม่ควรดําเนินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อแบบครบวงจรเอง เพราะมูลค่าในการลงทุนใน

สถานท่ี อุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองจักร เป็นจํานวนเงินท่ีสูง  ไม่คุ้มกับการลงทุนเอง และศักยภาพของ

องค์กรฯ ยังไม่เพียงพอท่ีจะดําเนินการเองให้มีประสิทธิภาพได้  ควรดําเนินการในลักษณะให้ความ

ร่วมมือหรือสนับสนุนให้มีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อท่ีถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล   จึงควรมีการ
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ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  เพื่อดําเนินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในส่วนท่ีดําเนินการได้  

เช่น การจัดทําฐานข้อมูลเกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อและการกํากับดูแลในเบื้องต้น เพื่อนําฐานข้อมูลนั้น ๆ 

ไปใช้ในการวางแผนการดําเนินงานต่อไป โดยหน่วยงานหลักท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่   

   1)  สถานบริการสาธารณสุขในท้องถิ่น  เพื่อควบคุมและกํากับดูแลการจัดการ 

มูลฝอยติดเชื้อของสถานบริการ สาธารณสุขในท้องถิ่นให้ดําเนินการอย่างถูกต้องตามท่ีกฎหมาย

กําหนด  ตั้งแต่การคัดแยก  การเก็บรวบรวมและขนส่ง  ตลอดจนการกําจัด  การดําเนินการใน

ขั้นตอนเหล่านี้  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีการปรึกษากับสถานบริการ สาธารณสุขภายใน

ท้องถิ่น  เพื่อทราบข้อมูลและปัญหา เกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของสถานบริการ สาธารณสุข

ภายในท้องถิ่น  ตลอดจนความต้องการของสถานบริการ สาธารณสุข   เพื่อนํามาใช้ในการวาง

แผนการดําเนินการต่อไป  เช่น  การขอความร่วมมือในการดําเนินการจัดทํารายงานการดําเนินการ

จัดการมูลฝอยติดเชื้อของสถานบริการสาธารณสุขแต่ละแห่งในทุกขั้นตอน ตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับ

ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อท่ีเกิดขึ้นภายในสถานบริการ สาธารณสุขเป็ นรายเดือน 3 เดือน 6 เดือน หรือ 

ร า ย ปี  ตามความเหมาะสม  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจ มีการสุ่มส่งเจ้าหน้าท่ีเข้าไป

ตรวจสอบการจัดการมูลฝอยติดเชื้อภายในสถานบริการ สาธารณสุขแต่ละแห่งเป็นคราว  ๆ ไป   

หากสถาน บริการสาธารณสุข มีปัญหาในเร่ืองของการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ  องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นมีหน้าท่ีท่ีจะต้องดําเนินการจัดหาสถานท่ีกําจัดมูลฝอยติดเชื้อให้แก่สถานบริการสาธารณสุข

ภายในท้องถิ่น  นอกจากนี้ ควรมีการนําข้อมูลต่าง ๆ จากรายงานของสถานบริการ สาธารณสุข มา

จัดทําฐานข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ในการวางแผนการจัดการมูลฝอยติดเชื้อภายในท้องถิ่นเพื่อให้เกิด

ประสิทธิภาพต่อไป  

   2)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่หรือขนาดกลางบริเวณใกล้เคียง 

สําหรับการประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่หรือขนาดกลางเพื่อหารือ

ร่วมกันถึงแนวทางการดําเนินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อร่วมกัน   เพื่อประโยชน์ของแต่ละท้องถิ่น

และเป็นความร่วมมือระหว่างท้องถิ่นในการแก้ ปัญหาร่วมกัน เช่น  หากองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นขนาดใหญ่ หรือขนาดกลาง  มีการให้บริการเก็บรวบรวม ขนส่งและกําจัดมูลฝอยติดเชื้ออยู่

แล้ว  ก็อาจประสานงานกับสถานบริการสาธารณสุขต่าง ๆ ภายในพื้นท่ีเพื่อขอรับบริการในด้านการ

เก็บรวมรวม ขนส่ง และกําจัดมูลฝอยติดเชื้อจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ หรือขนาด

กลาง  ทําให้เกิดความสะดวกและสามารถกํากับดูแลได้อย่างทั่วถึงก่อให้เกิดความมั่นใจในการกําจัด

มูลฝอยติดเชื้อท่ีถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล รวมทั้ง เป็นการประหยัดงบประมาณในการดําเนินการ

และสามารถช่วยลดแหล่งกําเนิดมลพิษได้อีกด้วย 
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   3)  หน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง เช่น กรมอนามัย โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ขนาดเล็กควรจัดให้มีการส่งเจ้าหน้าท่ีในส่วนงานท่ีรับผิดชอบด้านการจัดการขยะมูลฝอยของ

องค์กรฯ เข้ารับการอบรมหลักสูตรการป้ องกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายท่ีอาจเกิดจากมูล

ฝอยติดเชื้อท่ีกรมอนามัยจัดขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ท่ีถูกต้องเพื่อนําไปใช้ในการปฏิบัติงาน  

โดยเฉพาะ เจ้าหน้าท่ี ท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขนาดเล็กมอบหมายให้เข้าไปตรวจสอบการ

จัดการมูลฝอยติดเชื้อภายในสถานบริการสาธารณสุขภายในท้องถิ่น  ตลอดจนการให้ความร่วมมือ

ในการสนับสนุนข้อมูลท่ีเกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยติดเชื้อภายในท้องถิ่นแก่หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  

เช่น  กรมควบคุมมลพิษ  สํานักงานนโยบายและแผน กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  เป็นต้น 

    5.3.1.2  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดกลาง 

  แนวทางการจัดการมูลฝอยติดเชื้อท่ีเหมาะสมสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ขนาดกลาง  ควรมีการพิจารณาถึงศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดกลางแต่ละแห่งว่า

มีความพร้อมเพียงใด  ซ่ึงความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดกลางแต่ละแห่งจะเป็น

สิ่งท่ีกําหนดว่า  ท้องถิ่นจะดําเนินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อได้ในระดับใด  รูปแบบใดท่ีเหมาะสมกับ

ท้องถิ่น  ซ่ึงการจัดการมูลฝอยติดเชื้อขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดกลางสามารถ เลือก

ดําเนินการได้ตามความพร้อมและนโยบายของผู้บริหารในแต่ละแห่งดังนี้ 

   1)  การจัดการมูลฝอยติดเชื้อแบบครบวงจร คือ มีสถานท่ีในการจัดการมูลฝอย 

ติดเชื้อ  อาคารในการพักมูลฝอยติดเชื้อ   ภาชนะและพาหนะท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมและขนส่งมูล

ฝอยติดเชื้อ  เคร่ืองมือเคร่ืองจักรในการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ  หลุมฝังกลบเถ้ามูลฝอยติดเชื้อ  รวมถึง

บุคลากรท่ีมีคุณวุฒิและความรู้ความเ ช่ียวชาญเฉพาะตามท่ีกฎหมายกําหนด  ซ่ึงการจัดการมูลฝอย

ติดเชื้อแบบครบวงจรนี้  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีศักยภาพเพียงพอในทุกด้านทั้งสถานท่ี  

งบประมาณท่ีจะใช้ในการลงทุน  บุคลากร  และผู้บริหารต้องมีแผนและนโยบายท่ีชัดเจน  มุ่งมั่น  

ก่อนจะดําเนินการควรพิจารณาหาข้อมูลต่าง ๆ  ท่ีเกี่ยวข้อง  เช่น  แหล่งเงินทุนในการสนับสนุน

โครงการ  เงินงบประมาณขององค์กร สถานท่ีท่ีจะใช้ดําเนินการ   ตลอดจนรูปแบบในการ

ดําเนินการท่ีเหมาะสมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของตนเอง ซ่ึงสามารถดําเนินการได้หลาย

รูปแบบ การศึกษาดูงานจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนท่ีมีการดําเนินการในลักษณะเดียวกัน

เพื่อนํามาใช้ประกอบการพิจารณา  และควรศึกษาถึงความคุ้มทุนในเชิงเศรษฐศาสตร์ทั้งในรูปของ

ตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินในการดําเนินการว่าคุ้มกับการลงทุนหรือไม่   

   2)  การจัดการมูลฝอยติดเชื้อเฉพาะบางส่วนตามความศักยภาพขององค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดกลาง  เช่น  ดําเนินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อเฉพาะการเก็บรวบรวมและ

ขนส่งมูลฝอยติดเชื้อจากสถานบริการ สาธารณสุขภายในและภายนอก ท้องถิ่นแล้วส่งให้



194 

บริษัทเอกชนหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนเป็นผู้กําจัด  ควรมีการกําหนดเส้นทางและเวลา

ในการเก็บรวบรวมและขนส่งมูลฝอยติดเชื้อท่ีแน่นอน  หรือร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน

ในการดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อภายในท้องถิ่นและรับกําจัดมูลฝอยติดเชื้อแก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นอ่ืน เป็นต้น  ทั้งนี้การดําเนินการดังกล่าวขึ้นอยู่กับศักยภาพและนโยบายของผู้บริหาร  

ในการเลือกพิจารณาการจัดการมูลฝอยติดเชื้อท่ีเหมาะสมสําหรับท้องถิ่น   

    3)  การจัดการมูลฝอยติดเชื้อเบื้องต้น สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ขนาดกลางท่ียังไม่มีศักยภาพเพียงพอ หรือไม่มีนโยบายในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ  การดําเนินการ

จัดการมูลฝอยติดเชื้อควรดําเนินการในลักษณะเช่นเดียวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็ก 

  นอกจากการพิจารณาเลือกวิธีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อตามศักยภาพขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดกลางแล้ว  ควรมีการประสานงานกับหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อใช้

เป็ นข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการพิจารณาเลือกวิธีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อภายในท้องถิ่น  เช่น การ

ประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ภายในจังหวัด  ทําให้ทราบว่าองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดมีการดําเนินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในลักษณะใด  เพื่อมิให้

เกิดการดําเนินการท่ีทับซ้อน เช่น  หากเทศบาลนครหรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีการ

ดําเนินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อท่ีครบวงจรอยู่แล้ว  เทศบาลเมืองอาจดําเนินการเพียงจัดให้มีบริการ

เก็บรวบรวมและขนส่งมูลฝอยติดเชื้อจากสถานบริการพยาบาลภายในท้องถิ่นไปกําจัดในสถานท่ี

กําจัดมูลฝอยติดเชื้อของเทศบาลนครหรือองค์การบริหารส่วนจังหวัด  หรือ เทศบาลเมืองอาจร่วม

ทําข้อตกลงกับเทศบาลนครหรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อขอรับบริการเก็บรวบรวม ขนส่ง 

และกําจัดมูลฝอยติดเชื้อจากเทศบาลนครหรือองค์การบริหารส่วนจังหวัด การดําเนินการท่ีทับซ้อน

ภายในพื้นท่ีอาจส่งผลกระทบต่อปริมาณมูลฝอยติดเชื้อท่ีนํามากําจัด ซ่ึ งปริมาณมูลฝอยติดเชื้ออาจมี

ผลต่อระบบการเดินเคร่ืองจักรในการกําจัด   หรือการประสานงานกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

ในการหาข้อมูลสถานบริการพยาบาลทั้งหมดภายในท้องถิ่นเพื่อนํามาใช้ในการวางแผนการจัดการ

มูลฝอยติดเชื้อท่ีเหมาะสมสําหรับท้องถิ่น  เป็นต้น  และเพื่อให้การดําเนินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ

ภายในท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรออกเทศบัญญัติหรือ

ข้อบัญญัติเพื่อใช้บังคับภายในท้องถิ่น  นอกจากนี้การกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการให้บริการ

เก็บรวบรวม ขนส่ง และกําจัดมูลฝอยติดเชื้อในท้องถิ่น  ถือเป็นเร่ืองท่ีจําเป็นต้องดําเนินการให้

เหมาะสมกับบริบทของท้องถิ่น  ในขณะเดียวกันก็ต้องพิจารณาถึงความคุ้มทุนในการจัดการให้ มี

บริการดังกล่าว  แม้ว่าจะเป็นหน้าท่ีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรับผิดชอบในการจัดให้มี

บริการสาธารณะในด้านการจัดการขยะมูลฝอย  แต่อัตราค่าธรรมเนียมในการดําเนินการควร

พิจารณาให้เพียงพอท่ีจะทําให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดําเนินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
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ได้อย่างต่อเน่ืองและยั่งยืนต่อไป  โดยอัตราค่าธรรมเนียมท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกําหนดต้อง

ไม่ขัดต่อกฎกระทรวงว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการเก็บขนและกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยและ

อัตราค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ 

  เม่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดกลางมีนโยบายและเลือกวิธีการจัดการมูลฝอย

ติดเชื้อและกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมภายในท้องถิ่นแล้ว  ท้องถิ่นควรมีการ กํากับดูแล และติดตาม

ประเมินผลการดําเนินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อภายในท้องถิ่น  เพื่อให้การดําเนินการเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ  หากพบปัญหา ควรดําเนินการแก้ไข   ในการกํากับดูแลนอกจากองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นจะทําการติดตามประเมินผลเองแล้ว  อาจขอความร่วมมือจากสถานบริการ สาธารณสุขท่ีรับ

บริการจากท้องถิ่น  หรือประชาชนในชุมชนท่ีอยู่ในเส้นทางเก็บรวบรวมและขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ 

หรือบริเวณโดยรอบสถานท่ีกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจทําแบบประเมินความพึงพอใจหรือให้เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับบริการ

จัดการมูลฝอยติดเชื้อของท้องถิ่นท่ีควรปรับปรุง  ซ่ึงช่วยให้ท้องถิ่นสามารถกํากับดูแลได้อย่างทั่วถึง 

ทราบข้อเท็จจริงในการดําเนินการเพื่อนํามาแก้ไขปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ ได้มากยิ่งขึ้น  การมี

ส่วนร่วมของสถานบริการพยาบาลและประชาชนในการดําเนินการดังกล่าวจะช่วยส่งเสริ มให้ทุก

ภาคส่วนเห็นความสําคัญต่อการจัดการมูลฝอยติดเชื้อท่ีอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของ

ประชาชนในชุมชน   

    5.3.1.3  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ 

  แนวทางการจัดการมูลฝอยติดเชื้อท่ีเหมาะสมสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ขนาดใหญ่นั้น ด้วยความพร้อมและศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ควรจัดให้มี

การจัดการมูลฝอยติดเชื้อแบบครบวงจรเพื่อให้บริการแก่สถานบริการพยาบาลต่าง ๆ  ภายในองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นของตนเองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนบริเวณใกล้เคียงท่ียังไม่มี

ศักยภาพในการดําเนินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ   ตั้งแต่  การจัดหาภาชนะบรรจุเพื่อใช้ในการคัด

แยก  พาหนะท่ีใช้ในการเก็บรวบรวม ขนส่งมูลฝอยติดเชื้อท่ีมีการควบคุมอุณหภูมิ   อาคารพักมูล

ฝอยติดเชื้อท่ีมีการควบคุมอุณหภูมิ บริเวณท่ีใช้ทําความสะอาดภาชนะบรรจุ  เคร่ืองมือเคร่ืองจักรใน

การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ  และหลุมฝังกลบเถ้าหรือมูลฝอยติดเชื้อหลังจากท่ีมีการทําลายเชื้อโรคแล้ว  

พื้นท่ีท่ีจะใช้ในการดําเนินการดังกล่าว อาจใช้สถานท่ีภายในบริเว ณศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยของ

ท้องถิ่นท่ีมีอยู่แล้ว ทําให้สะดวกในการดูแล ตรวจสอบ และควบคุมการดําเนินการได้  แต่ก็ควร

พิจารณาความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ว่ามีความพร้อมมากน้อยเพียงใด  

สําหรับงบประมาณท่ีจะใช้ในการดําเนินการนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่มักจะไม่มี

ปัญหาเพราะการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการสนับสนุนโครงการสามารถทําได้ไม่ยากนัก  แต่อาจต้อง
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ดูความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะในการศึกษารายละเอียดขั้นตอนและ

รูปแบบของการดําเนินการท่ีสามารถดําเนินการได้หลายรูปแบบตามความเหมาะสมกับท้องถิ่น   

  นอกจากนี้นโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็ นสิ่งสําคัญท่ี  ผู้บริหาร

จําเป็นต้องกําหนดนโยบายในการพัฒนาท้องถิ่นท่ีชัดเจน  มีเป้ าหมาย และมุ่งผลสําเร็จตามเป้ าหมาย

ท่ีตั้งไว้  โดยมีการกําหนดนโยบายในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อเฉพาะแยกออกจากการจัดการขยะ

มูลฝอยทั่วไป  โดยเฉพาะโครงการต่าง ๆ ในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อเป็นโครงการท่ีต้องใช้

ระยะเวลาในการดําเนินงาน  ดังนั้น  นโยบายจึงต้องมีความชัดเจนและสามารถนําไปปฏิบัติได้อย่าง

ถูกต้องและต่อเน่ือง  

  อย่างไรก็ตาม  การกําหนดนโยบายในการดําเนินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่  จําเป็นต้องมีการประสานงานกันกับองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นอ่ืน ๆ ด้วย  โดยเฉพาะเทศบาลนครและองค์การบริหารส่วนจังหวัด ท่ีอยู่ภายในจังหวัด

เดียวกัน ซ่ึงจัดเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ท่ีมีศักยภาพเพียงพอในการจัดการมูลฝอย

ติดเชื้อควรดําเนินการให้สอดคล้องกัน  เพื่อมิให้เกิดการซํ้าซ้อนโดยหากเทศบาลนครมีการจัดการ

มูลฝอยติดเชื้อแบบครบวงจรแล้ว  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจดําเนินการในลักษณะท่ีเป็นการ

สนับสนุนให้การดําเนินการเป็นไปอย่างราบร่ืนและต่อเน่ือง  ทั้งนี้  อาจเป็นการดําเนินการใน

ลักษณะของการให้บริการในด้านเก็บรวบรวมและขนส่งในกรณีท่ีพาหนะท่ีใช้ในการเก็บรวบรวม

มูลฝอยติดเชื้อของเทศบาลนครมีไม่เพียงพอ  ในทางกลับกัน  หากองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ดําเนินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อแบบครบวงจรแล้ว  เทศบาลนครก็ไม่ควรดําเนินการในลักษณะ

เดียวกันอีก  การดําเนินการของเทศบาลนครควรดําเนินการประสานและสนับสนุนงานขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัดเช่นกัน  เม่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกําหนดนโยบายในการจัดการมูลฝอย

ติดเชื้อแล้ว  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรกําหนดเทศบัญญัติหรือข้อบัญญัติมาบังคับใช้ภายใน

ท้องถิ่น  เพื่อเป็ นเคร่ืองมือช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดําเนินการและควบคุมการ

จัดการมูลฝอยติดเชื้อภายในท้องถิ่นได้ดียิ่งขึ้น  นอกจากนี้ควรมีประสานงานกับองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นอ่ืนขนาดเล็กและขนาดกลางเพื่อให้บริการด้านการเก็บรวบรวม ขนส่ง กําจัดมูลฝอยติด

เชื้อแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีย ังประสบปัญหาในการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ   โดยการจัดทํา

ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกัน   

  ซ่ึงวิธีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการได้ และอยู่

ในอํานาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะพิจารณานํามาใช้ในท้องถิ่น  ได้แก่ 

   1)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการเอง การดําเนินการในรูปแบบนี้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีความพร้อมและมีศักยภาพสูงในการดําเนินการ  ซ่ึงประกอบด้วย  
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สถานท่ี  งบประมาณ  เคร่ืองมือเคร่ืองจักร  วัสดุอุปกรณ์   พาหนะท่ีใช้  และบุคลากรท่ีมีคุณวุฒิและ

มีความรู้ความเช่ียวชาญตามท่ีกฎหมายกําหน  ซ่ึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการเอง

ทั้งในด้านการลงทุนและดําเนินการเอง   

   2)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มอบอํานาจให้บุคคลอ่ืนดําเนินการแทน 

ภายใต้การควบคุมของท้องถิ่น  เช่น  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ลงทุนและจ้างเอกชนเข้ามา

บริหารและดําเนินการระบบกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ  หรือจ้างเอกชนในการดําเนินการเก็บรวบรวมและ

ขนส่งมูลฝอยติดเชื้อภายในท้องถิ่น   หรือให้เอกชนประมูลเช่าดําเนินการ  โดยมีองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ควบคุมดูแลกํากับ 

   3)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอนุญาตให้เอกชนดําเนินการโดยทําเป็นธุรกิจ  

เช่น  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เอกชนเข้ามาสัมปทานในการลงทุนและดําเนินการตาม

ระยะเวลาท่ีตกลงกัน  หลังจากหมดระยะเวลาในการสัมปทานกรรมสิทธิ์ของทรัพย์สินท่ีลงทุนตก

เป็นขององค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่น สําหรับค่าตอบแทนต่าง ๆ หรือระยะเวลาในการสัมปทาน

ขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง 

  นอกจากการดําเนินการจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทแล้ว  

สิ่งท่ีสําคัญท่ีจะก่อให้เกิดการดําเนินการท่ีมีประสิทธิภาพในภาพรวมไ ด้นั้น  ต้องอาศัยหน่วยงาน

ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข 

กระทรวงมหาดไทย  เป็นต้น  ควรมีการวางแผนร่วมกันในการดําเนินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อใน

ภาพรวม โดยการกําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดได้พิจารณาความพร้อมและ

ศักยภาพของตนว่าจะดําเนินการได้ในระดับใด และ เป็นตัวกลางในการกําหนดความร่วมมือ

ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศเพื่อให้เกิดความเหมาะสม และไม่ซํ้าซ้อน โดยเน้น

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมี ศูนย์การจัดการขยะมูลฝอยทั่วไปอยู่แล้วเพิ่มเติมด้านการจัดการ

มูลฝอยติดเชื้อแบบครบวงจรรวมอยู่ภายในศูนย์ด้วย  หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าวยังไม่

มีความพร้อมก็ควรจัดหาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนท่ี มีความพร้อมและศักยภาพเพียงพอ

ดําเนินการ และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริเวณใกล้เคียงได้เข้ามาใช้บริการร่วมด้วยหรื อมี

ข้อตกลงร่วมกันในการดําเนินการต่าง ๆ  เพื่อมิให้เกิดแหล่งกําเนิดมลพิษมากเกินไปหากมีการจัดทํา

โดยขาดการประสานงานกัน  แต่ควรมีการกําหนดไว้อย่างชัดเจนว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด

จะใช้บริการของศูนย์ใด  เพื่อสามารถนําไปเป็นตัวกําหนดการลงทุนในการก่อสร้าง ระบบ

เทคโนโลยีของเคร่ืองจักร พาหนะ บุคลากรและวิธีการจัดการท่ีจะนํามาใช้ให้เหมาะสม เพื่อ

ก่อให้เกิดประโยชน์ท่ีคุ้มค่าแก่การลงทุน 
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  นอกจากนี้ควรดําเนินการให้มีระบบการควบคุม ตรวจสอบ  กํากับและติดตาม

ประเมินผล  ซ่ึงการจัดให้มีระบบดังกล่าวต้องมีความชัดเจน และสามารถควบคุมตรวจสอบได้ทุก

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องตั้งแต่แหล่งกําเนิด  การเก็บรวบรวมขนส่ง ตลอดจนการกําจัด  เพื่อให้ทุก

หน่วยงานรวมถึงตัวแทนจากฝ่ ายประชาชนท่ี สามารถตรวจสอบซ่ึงกันและกันเพื่อความโปร่งใส 

และเกิดความมั่นใจได้ว่า มูลฝอย ติดเชื้อท่ีเกิดขึ้นทั้งหมดถูกนําไปกําจัดได้อย่างถูกต้องตามหลัก

สุขาภิบาล  รวมถึง การดําเนินงานในส่วนท่ีต้องอาศัยความร่วมมือของหลายหน่วยงานในการ

ควบคุมบังคับให้แหล่งกําเนิดมูลฝอยติดเชื้อทุกแห่งต้องจัดให้มีสถานท่ีกําจัดมูลฝอยติดเชื้อของ

แหล่งกําเนิดนั้น ๆ อย่างเข้มงวด ตลอดจนความร่วมมือจากประชาชนในท้องถิ่นในการมีส่วนร่วม

ในการแสดงความคิดเห็นในมุมมองของผู้มีส่วนได้เสียฝ่ ายหน่ึงและมีส่วนร่วมในการเฝ้ าระวังมิให้

เกิดการลักลอบทิ้งมูลฝอยติดเชื้อ  ซ่ึงการดําเนินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อต้องร่วมกันดําเนินงานใน

ลักษณะท่ีเป็นองค์รวม ทั้งในภาครัฐ ท่ีเป็นส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น  ฝ่ ายนโยบาย  ฝ่ ายสนับสนุน 

และฝ่ ายปฏิบัติ  ในภาคเอกชนและประชาชน ควรมีร่วมมือกันในลักษณะเครือข่าย โดยมีองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแกนนําในการสร้างเครือข่าย  เพื่อให้เกิดความสะดวกและคล่องตัวในการ

ดําเนินการและไม่เกิดปัญหาความขัดแย้งในภาคส่วนต่าง ๆ  

  ในส่วนของการกําหนดอัตราค่าธรรมเนียม  ควรเพียงพอสําหรับต้นทุนค่าใช้จ่ายใน

การดําเนินการเก็บขนและกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ   โดยผู้บริหารอาจนํากลยุทธ์ต่าง ๆ เข้ามาปรับใช้ใน

ส่วนของผลต่างระหว่างค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้น เพื่อให้การดําเนินการจัดการมูลฝอยติด

เชื้อสามารถดําเนินการได้อย่างต่อเน่ือง 

   จากผลการศึกษา การวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อการดําเนินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และข้อเสนอแนะในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น สามารถสรุปได้ดังภาพท่ี 5.1 
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ภาพที่ 5.1  สรุ ปการจัดการมูลฝอยติดเชื้อขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

 

องค์การปกครองส่วนท้องถ่ินขนาดเล็ก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินขนาดกลาง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินขนาดใหญ่ 

ผลการศึกษา 
ไม่มีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 
สถานบริการพยาบาลดําเนินการเอง
ทั้งหมด 

ผลการศึกษา 
ส่วนใหญ่ไม่มีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 
สถานบริการสาธารณสุขดําเนินการเองทั้งหมด 
บางแห่งมีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อตั้งแต่ การ
เก็บรวบรวม  ขนส่ง และกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ
โดยสถานบริการสาธารณสุขเป็นผู้คัดแยกจาก
แหล่งกําเนิด 

ผลการศึกษา 
ส่วนใหญ่ไม่มีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ สถาน
บริการสาธารณสุขดําเนินการเองทั้งหมด 
บางส่วนดําเนินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อแบบ
ครบวงจร ตั้งแต่  การเก็บรวบรวม ขนส่ง และ
กําจัด  บางส่วนดําเนินการเฉพาะเก็บรวบรวม 
และขนส่งไปกําจัดโดย สถานบริการ
สาธารณสุขเป็นผู้คัดแยกจากแหล่งกําเนิด 
 

การจัดการมูลฝอยติดเช้ือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

SWOT 
   จุดแข็ง : ประชากรน้อย ปริมาณมูล
ฝอยติดเชื้อน้อย ผู้บริหารและ
ประชาชนในท้องถิ่นส่ือสารและการ
สร้างความร่วมมือได้ง่าย  : 
   จุดอ่อน : ไม่มีนโยบายการจัดการ
มูลฝอยติดเชื้อ ขาดข้อมูล และการ
ตรวจสอบการดําเนินการจัดการมูล
ฝอยติดเชื้อของสถานบริการ
สาธารณสุขในท้องถิ่น ไม่มีความ
พร้อมและศักยภาพในการจัดการมูล
ฝอยติดเชื้อผู้บริหารไม่เห็น
ความสําคัญในการจัดการมูลฝอยติด
เชื้อ 
   โอกาส  :ได้รับการยกเว้นตาม
กฎหมายในการดําเนินการเก็บ
รวบรวม ขนส่งและกําจัดมูลฝอยติด
เชื้อในท้องถิ่น  ร่วมมือกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการ
จัดการมูลฝอยติดเชื้อภายในท้องถิ่น 
   อุปสรรค : ขาดการประสานความ
ร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง
ในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 
 

SWOT 
   จุดแข็ง : จํานวนประชากรและปริมาณมูลฝอย
ติดเชื้อไม่มากนัก ผู้บริหาร ประชาชน และสถาน
บริการสาธารณสุขในท้องถิ่นสามารถ
ประสานงานความร่วมมือได้ไม่ยาก  มีศักยภาพ
เพียงพอในการดําเนินการ  
   จุดอ่อน: ส่วนใหญ่ไม่มีนโยบายและไม่มีการ
กําหนดเทศบัญญัติในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 
เพื่อบังคับใช้ภายในท้องถิ่น  ผู้บริ หารเห็น
ความสําคัญในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อน้อย 
   โอกาส: สามารถเลือกกําหนดนโยบายได้ตาม
ความต้องการและความพร้อมของท้องถิ่น มี
หน่วยงานสนับสนุนด้านงบประมาณในการ
ดําเนินการตามนโยบายท่ีกําหนด 
   อุปสรรค: ขั้นตอนในการขอรับงบประมาณ
สนับสนุนยุ่งยาก ใช้เวลานาน งบประมาณท่ี
ได้รับไม่เพียงพอในการดําเนินการ  ความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและทุกภาค
ส่วนในท้องถิ่นมีน้อย  
 
 
 

SWOT 
   จุดแข็ง: ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อมีมากพอทําให้
เกิดความคุ้มค่าในการดําเนินการ ผู้บริ หารมี
วิสัยทัศน์ ความคิดริเริ่ม มีนโยบายการจัดการมูล
ฝอยติดเชื้อและเป้ าหมายท่ีชัดเจน  กําหนดเทศ
บัญญัติหรือข้อบัญญัติเพื่อใช้บังคับภายในท้องถิ่น
ได้อย่างเหมาะสม  มีความพร้อมและศักยภาพสูง
ในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 
   จุดอ่อน: ประชาชนจํานวนมาก การส่ือสาร และ
การดูแลตรวจสอบสถานบริการสาธารณสุขทําได้
ไม่ทั่วถึง ผู้บริหารบางแห่งไม่ค่อยให้ความสําคัญ
กับการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 
   โอกาส: ภาครัฐให้ความสนับสนุนทั้งในด้าน
นโยบาย  งบประมาณ และแหล่งเงินทุน  
กฎหมายเปิ ดโอกาสให้มีวิธีดําเนินการจัดการได้
หลายรูปแบบ 
   อุปสรรค  อัตราค่าธรรมเนียมไม่ครอบคลุม
ต้นทุนในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ บทลงโทษ
ผู้ฝ่ าฝืนไม่หนักพอ  กฎหมายไม่ได้กําหนดหน้าท่ี
ความร่วมมือของแต่ละหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้
ชัดเจน ขาดการประสานความร่วมมือของ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ข้อเสนอแนะ 

ไม่ควรดําเนินการจัดการมูลฝอยติด
เชื้อแบบครบวงจรเอง  แต่ควร
ประสานงานกับหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง เพื่อจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ
มูลฝอยติดเชื้อ และกํากับดูแลการ
ดําเนินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของ
สถานบริการสาธารณสุข ภายใน
ท้องถิ่น 

ข้อเสนอแนะ 
ควรดําเนินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อตามความ
พร้อมและศักยภาพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแต่ละแห่งตามความเหมาะสม และ
ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
เพื่อให้การดําเนินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อไม่
ซํ้าซ้อนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
รวมถึงส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเห็นความสําคัญ
ในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 

ข้อเสนอแนะ 
ควรดําเนินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อแบบครบ
วงจร  เน้นการใช้พื้นท่ีภายในศูนย์การจัดการขยะ
ทั่วไปท่ีมีอยู่แล้ว  ควรมีการวางแผนการจัดการ
มูลฝอยติดเชื้อร่วมกันกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทั้ง
ภายในและภายนอกพื้นท่ี  และควรจัดให้มีระบบ
และกระบวนการใน การดูแลตรวจสอบ ควบคุม
กํากับ ประเมินผลและนําไปปรับปรุง ควร
กําหนดอัตราค่าธรรมเนียมให้ครอบคลุมต้นทุน
การดําเนินการ 
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 5.3.2  ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 

  1)  ควรมีการศึกษาถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเหมาะสม มีความพร้อมและ

ศักยภาพเพียงพอในการดําเนินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อแบบครบวงจร ตลอดจนองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นอ่ืนบริเวณใกล้เคียงท่ีมีความประสงค์จะใช้บริการในการเก็บรวบรวม ขนส่ง และกําจัด

มูลฝอยติดเชื้อภายในท้องถิ่นของตนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ

แบบครบวงจร  เพื่อนําไปกําหนดเครือข่ายในการใช้บริการศูนย์กําจัดมูลฝอยติดเชื้อแบบครบวงจร  

มิให้เกิดการทับซ้อนภายในพื้นท่ีใกล้เคียง 

  2)  ควรศึกษาถึงการสร้างความร่วมมือของหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความ

ร่วมมือท่ีเป็ นรูปธรรม โดยกําหนดรูปแบบ กิจกรรม โครงการ ท่ีจะก่อให้เกิดความร่วมมือท่ีแท้จริง 

และสามารถวัดผลได้    

   3)  ควรศึกษาถึงวิธีการและเอกสารรายงานต่าง ๆ ตลอดจนการนําระบบออนไลน์มาใช้ใน

การควบคุม ตรวจสอบ กํากับ ติดตามประเมินผลการดําเนินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของหน่วยงาน

ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง เพื่อช่วยให้การดําเนินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
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ประธานองค์กรพิทักษ์สิ่งแวดล้อม.  2554 (5 สิงหาคม).  การสัมภาษณ์. 
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แบบสอบถาม 

การจัดการมูลฝอยติดเช้ือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

แบบสํารวจนี้แบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน 9 หน้า 

ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

ส่ วนที่ 2 ข้อมูลการจัดการมูลฝอยติดเช้ือ 

 

 ผู้วิจัยหวังเป็ นอย่างยิ่งท่ีจะได้รับความร่วมมือจากท่านในการตอบคําถาม และขอขอบพระคุณท่านเป็น

อย่างยิ่งท่ีสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม  
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แบบสอบถาม 

การจัดการมูลฝอยติดเช้ือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

ช่ืออปท...................................................................................................................................................... 

ตําบล ........................................................ อําเภอ ........................................................................... 

จังหวัด.......................................................................................... 

ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม 

  ช่ือ...................................... นามสกุล......................................................................................... 

ตําแหน่งงาน.................................................................................................................................. 

เบอร์โทรศัพท์ท่ีทํางาน................................... โทรศัพท์มือถือ.................................................................. 

  อีเมล์......................................................... ......................................... 

ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1.1 ปัจจุบันพื้นท่ีความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่าน  

1) มีเนื้อท่ีทั้งหมด .................................................... ตารางกิโลเมตร 

2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านจัดอยู่ในประเภท 
 เทศบาลนคร 

 เทศบาลเมือง 

 เทศบาลตําบล 

 

 

 

 อบจ 

 อบต. ขนาด 
 

 
เล็ก 

 
 กลาง 

 
ใหญ่ 

1.2 โครงสร้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่าน (หรือแนบเอกสารโครงสร้างองค์กรฯของท่าน โดยกรุณา

ระบุช่ือ ตําแหน่ง และหน้าท่ีความรับผิดชอบ มาพร้อมแบบสอบถาม) 

จํานวนบุคลากรทั้งหมด..........................  คน จํานวนพนักงาน ...........................  คน 

ข้าราชการ ................................. คน   ลูกจ้างชั่วคราว...................... คน 

จํานวนพนักงานจ้าง / ลูกจ้างประจํา ..............................  คน 

 

 

1.3 ลักษณะชุมชน 

 ชุมชนเมือง  ชุมชนเกษตรกรรม 

 ชุมชนอุตสาหกรรม  อ่ืนๆ ระบุ ........................................ 

 

หมายเลขแบบสอบถาม 
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1.4 สภาพชุมชน 

1) จํานวนชุมชน ............................................................ ชุมชน 

2) จํานวนสถานพยาบาล ขนาดเล็ก .......... แห่ง ขนาดกลาง .......... แห่ง ขนาดใหญ่ .......... แห่ง 

3) จํานวนโรงงานอุตสาหกรรม ขนาดเล็ก ......... แห่ง ขนาดกลาง ......... แห่ง ขนาดใหญ่ ......... แห่ง 

4) พื้นท่ีเกษตรกรรมส่วนใหญ่    เพาะปลูก ประเภท ......................................................................  
       เลี้ยงสัตว์ ประเภท ...................................................................... 

    ประมง ประเภท .......................................................................... 

    อ่ืนๆ ระบุ .................................................................................... 

1.5 ประชากรและครัวเรือนท่ีอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่าน (ข้อมูลปี  ........................) 

1) จํานวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์ ....................................................... คน 

2) จํานวนครัวเรือนตามทะเบียนราษฎร์ ....................................................... หลังคาเรือน 

3) จํานวนประชากรแฝง (รวมนักท่องเท่ียว) ......................................... ค น ต่อ ปี  (คาดประมาณ) 

4) ความหนาแน่นของประชากร ............................................................................................ 

5) อัตราการเพิ่มของประชากร ร้อยละต่อปี  .................................................... ........................ 

6) รายได้เฉล่ียต่อหัวต่อปี  ............................................................................................. บาท 

1.6 ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่ในพื้นท่ีการปกครอง 

 เขตภูเขาสูงชัน  เขตท่ีราบระหว่างภูเขา (แอ่งแผ่นดิน) 

 เขตท่ีราบสูง  เขตท่ีราบลูกฟูก 

 เขตท่ีราบลุ่ม  เขตท่ีราบชายฝั่งทะเล 

 หมู่เกาะ  อ่ืนๆ ระบุ................................................... 

1.7 ปริมาณนํ้าฝนเฉล่ีย .............................................................. มิลลิเมตรต่อปี 

1.8 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านมีหน่วยงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมหรือไม่ 

 มี   แยกเป็ นกอง/ส่วนงานเฉพาะ 

     อยู่ภายใต้หน่วยงาน .......................................................................................... 

 ไม่มี  เน่ืองจาก ................................................ ................................................................ 

1.9 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านมีบุคลากรท่ีปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมโดยตรงหรือไม่ 

 มี  จํานวน ............... คน มีความรู้และชํานาญการด้านสิ่งแวดล้อม ................. คน 

 ไม่มี  เน่ืองจาก ...................................................................... .......................................... 
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1.10  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านมีนโยบายและแผนในการจัดการสิ่งแวดล้อมหรือไม่  

 มี  ด้านใดบ้าง ............................................................................................................... 

 ไม่มี  เน่ืองจาก ............................................... ................................................................... 

1.11 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านมีกฎระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ (จังหวัด) ......................... เทศ

บัญญัติ ของตนเองเพ่ือใช้ในการจัดการสิ่งแวดล้อมหรือไม่  

 มี  เกี่ยวกับ .......................................................... ......................................................... 

 ไม่มี  เน่ืองจาก ............................................................................... ................................... 

1.12  ข้อมูลการเงินการคลัง 

ปี งบประมาณ รายรับ (บาท) รายจ่าย (บาท) เงินอุดหนุน(บาท) 

2552    

2553    

2554    

 

งบประมาณในการจัดการสิ่งแวดล้อมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่าน 

   มี  งบประมาณปี ล ะ ............................................... บาท 

   ใช้งบประมาณจากแหล่งใด

.......................................................................................... 

 ไม่มี  เน่ืองจาก............................................. ....................................................... 

   

ส่ วนที่ 2 ข้อมูลการจัดการมูลฝอยติดเช้ือ 

 

2.1 ในเขตพื้นท่ีของท่านมีจํานวนสถานบริการสาธารณสุข/ห้องปฏิบัติการ เท่าใด 

โรงพยาบาล ........................ แห่ง  ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อ รวม ....................... กก./วัน 

สถานีอนามัย ..................... แห่ง  ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อ รวม ........................ กก./วัน 

ศูนย์บริการสาธารณสุข............. แห่ง  ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อรวม ................. กก./วัน 

คลินิกเอกชน................. แห่ง ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อรวม .............................. กก./วัน   

ห้องทดลองและห้องปฏิบัติการภายนอก ...........แห่ง ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อรวม.................... กก./วัน 

สถานพยาบาลสัตว์ ........... แห่ง ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อรวม.................... กก./วัน 

 

2.2 สถานบริการสาธารณสุข/ ห้องปฏิบัติการในเขตพื้นท่ีของท่านมีการคัดแยกมูลฝอยติดเชื้อหรือไม่ 

   มี ทุกแห่ง 

   มี บางแห่ง ระบุแห่งท่ีมีการคัดแยก........................................................................................ 

   ไม่มีการคัดแยก เน่ืองจาก..................................................................................................... 
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2.3 อปท.ของท่านมีนโยบายในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อหรือไม่ 

   มี  อย่างไร ........................................................................................................................ 

   ไม่มี 

 

2.4 อปท.ของท่านมีการแยกระบบจัดการมูลฝอยติดเชื้อท่ีถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลหรือไม่ 

 มี  ดําเนินการเองหรือไม่ 

   ดําเนินการเอง คัดแยกโดย ..................................................................................... 

   ไม่ได้ดําเนินการเอง ให้ (ระบุ) ..................................................... เป็ นผู้ดําเนินการ 

 ไม่มี 

 

2.5 การแยกระบบจัดการมูลฝอยติดเชื้อท่ีถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล 

1) การคัดแยกมูลฝอยติดเชื้อออกจากมูลฝอยชุมชน 

 มี    

     ดําเนินการเอง     โดยบุคลากร     โดยเคร่ืองจักร 

     คัดแยกจากแหล่งกําเนิด   อ่ืนๆระบุ...................................................... 

 ไม่มี 

2) การแยกประเภทมูลฝอยติดเชื้อ 

 มีการแยกประเภท  เช่น  วัสดุมีคม  วัสดุไม่มีคม  และของเหลว 

 ไม่มีการแยกประเภท 

3) การเก็บรวบรวมและขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ 

 มี 

   ดําเนินการเอง 

   จ้างเอกชนดําเนินการ ระบุช่ือ .......................................... ค่าจ้าง .......................... 

 จ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนดําเนินการ 

     ระบุช่ือ ..................................................... ค่าจ้าง .............................. 

 ไม่มี 

4) การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ 

 มี 

   ดําเนินการเอง 

   จ้างเอกชนดําเนินการ ระบุช่ือ .......................................... ค่าจ้าง .......................... 

 จ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนดําเนินการ 

     ระบุช่ือ ..................................................... ค่าจ้าง .............................. 

 ไม่มี 
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2.6 อปท.ของท่านมีการแยกประเภทมูลฝอยติดเชื้อหรือไม่ 

   มี แยกเป็ น...................................................................................................................... 

   ไม่มี 

 

2.7 อปท.ของท่านมีท่ีพักรวมมูลฝอยติดเชื้อหรือไม่ 

 มี  

 มีการควบคุมอุณหภูมิหรือไม่  มี ควบคุมท่ี............................องศาเซลเซียส 

      ไม่มี 

 สถานท่ีตั้ง เลขท่ี............... หมู่ ............... ถนน.......................... ตําบล ...................................... 

 อําเภอ ................................................. จังหวัด ......................................................................... 

 พื้นท่ี .................................................... ไร่   

 ระยะห่างจาก เขตเทศบาล/เขตชุมชน ............................................. กิโลเมตร 

   แหล่งนํ้าผิวดิน .......................................................... กิโลเมตร 

   เขตป่ าสงวน ............................................................. กิโลเมตร 

   สถานท่ีกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ ...................................... กิโลเมตร 

 สภาพการเป็ นเจ้าของท่ีดินท่ีก่อสร้างอาคารท่ีพักรวมมูลฝอยติดเชื้อ 

   ซื้อท่ีดินเอง   ได้รับบริจาคจากเอกชน/ราชการ 

   เช่าท่ีดินเอกชน ขอใช้ท่ีสาธารณประโยชน์ 

   อ่ืน ๆ ระบุ ........................................................................................................ 

 ลักษณะท่ีตั้ง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

   ท่ีลุ่ม   ท่ีราบ  ริมทะเล  ท่ีดอน        

   ริมแม่นํ้า  ใกล้พื้นท่ีเกษตรกรรม อ่ืน ๆ ระบุ ..........................................  

 ไม่มี 

 

2.8 หากหน่วยงานของท่านมีการบริการเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อเอง 

 การเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อ ................... ครั้ง/สัปดาห์ 

 ช่วงเวลา.......................ถึง .................... น.  และ ช่วงเวลา ......................... ถึง .................. น. 

 การกําหนดเส้นทางท่ีใช้ในการเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อ 

   มี   กําหนดเส้นทางโดย ระบุ ............................................................... ..................... 

   ไม่มี 

 การเผามูลฝอยติดเชื้อ .........................ครั้ง/สัปดาห์ 

 ช่วงเวลา.......................ถึง .................... น.  และ ช่วงเวลา ......................... ถึง .................. น. 
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 การคิดค่าธรรมเนียมในการเก็บขน 

   คิด อัตรา............................................................................................................ 

   ไม่คิดค่าธรรมเนียม 

 

2.9 หน่วยงานของท่านมีสถานท่ีกําจัดมูลฝอยติดเชื้อเป็ นของตนเองหรือไม่ 

   มี  สภาพการใช้งาน  ใช้งานได้ .................. แห่ง 

     ใช้งานไม่ได้ ................. แห่ง 

 ไม่มี โดยไปกําจัดยังสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ระบุ

........................................................................................................................................... 

 ไม่มี โดยไปกําจัดยังสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยของเอกชน ระบุ 

................................................. ........................................................................................... 

   อ่ืน ๆ ระบุ ........................................... ................................................................................... .......... 

สถานท่ีกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ   ตั้งอยู่ท่ี ....................... หมู่ท่ี ............... ถนน .......................................... .. 

ตําบล ..................................... อําเภอ ....................................... จังหวัด ...................................... 

สถานท่ีกําจัดมูลฝอยติดเชื้อมีพื้นท่ี .................ไร่ 

สถานท่ีกําจัดมูลฝอยติดเชื้ออยู่ห่างจากท่ีทําการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านประมาณ  

...................... กิโลเมตร 

 ระยะห่างจาก เขตเทศบาล/เขตชุมชน ............................................. กิโลเมตร 

   แหล่งนํ้าผิวดิน .......................................................... กิโลเมตร 

   เขตป่ าสงวน ............................................................. กิโลเมตร 

สภาพทั่วไปของสถานท่ีกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 ท่ีลุ่ม    ท่ีดอน   ท่ีราบ    

 ติดแม่นํ้า/แหล่งนํ้า      ติดทะเล     อ่ืนๆ ระบุ .............................................. 

 

2.10 วิธีการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ 

   เผาในเตาเผา 

     เตาเผาขยะชุมชนทั่วไป  

   ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อโดยรวม ........................ กิโลกรัมต่อวัน 

   ขนาดเตา  ......................... กิโลกรัมต่อชั่วโมง 

     เตาเผามูลฝอยติดเชื้อ 

       องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่าน 

    ปริ มาณมูลฝอยติดเชื้อโดยรวม ........................ กิโลกรัมต่อวัน 

    ขนาดเตา  ......................... กิโลกรัมต่อชั่วโมง 

       องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ระบุ.................................................................. 
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    ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อโดยรวม ........................ กิโลกรัมต่อวัน 

    ขนาดเตา  ......................... กิโลกรัมต่อชั่วโมง 

    อัตราจ้าง................................................................................................. 

       โรงพยาบาล (ระบุโรงพยาบาลท่ีทีเตาเผา) ........................................................ 

    ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อโดยรวม ........................ กิโลกรัมต่อวัน 

    ขนาดเตา  ......................... กิโลกรัมต่อชั่วโมง 

       เอกชน (โปรดระบุช่ือ/ท่ีอยู่) 

    ช่ือ ........................................................................................................   

       ท่ีอยู่ ......................................................................................... ............ 

    ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อโดยรวม ....................................... กิโลกรัมต่อวัน 

       อัตราจ้าง............................................................................................... 

   ฝังกลบ ....................................... กิโลกรัมต่อวัน 

   อ่ืนๆ ระบุ ............................................................................................................................. .... 

 

2.11 ปริ มาณมูลฝอยติดเชื้อท่ีตกค้างเฉล่ียต่อวัน ................................. กิโลกรัม 

 

2.12 ปริ มาณมูลฝอยติดเชื้อท่ีสามารถกําจัดได้เฉล่ียต่อวัน ................................. กิโลกรัม 

 

2.13 ปริ มาณมูลฝอยติดเชื้อท่ีเกิดขึ้นเฉล่ียต่อวัน ................................. กิโลกรัม 

 

2.14 งบประมาณท่ีเกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 

1) งบประมาณท่ีได้รับ 

 งบประมาณสนับสนุนจากองค์กรส่วนกลาง  จํานวน ........................................  บาท                

 งบประมาณขององค์กรเอง   จํานวน ...........................................................  บาท 

 งบประมาณจากองค์กรภายนอก โปรดระบุช่ือองค์กร........................................................................... 

     จํานวน ........................................... บาท 

     เพียงพอ  ไม่เพียงพอ 

2) ค่าบํารุงรักษา 

เตาเผามูลฝอยติดเชื้อ.................................................... บาท/เดือน   

อาคารท่ีพักมูลฝอยติดเชื้อ ............................................ บาท/เดือน 

ยานพาหนะเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อ ................................. บาท/เดือน 

เคร่ืองมือ อุปกรณ์ท่ีใช้กับมูลฝอยติดเชื้อ ....................... บาท/ เดือน 
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3) ค่าซ่อมแซม 

เตาเผามูลฝอยติดเชื้อ....................................................  บาท/เดือน   

อาคารท่ีพักมูลฝอยติดเชื้อ ............................................  บาท/เดือน 

ยานพาหนะเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อ .................................  บาท/เดือน 

เคร่ืองมือ อุปกรณ์ท่ีใช้กับมูลฝอยติดเชื้อ ........................  บาท/ เดือน 

4) ค่าใช้จ่ายอ่ืน ในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ........................................บาท/เดือน 

 

2.15 จํานวนบุคลากรทั้งหมดในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ................................... คน 

- ผู้ชํานาญการ/ นักวิชาการ .................................   คน   

 วุฒิการศึกษา .......................................  สาขาวิชา................................................... 

-  วิศวกร ..................................   คน 

 วุฒิการศึกษา .......................................  สาขาวิชา.................................................... 

-  พนักงาน/เจ้าหน้าท่ี รวบรวม/คัดแยก ..............................   คน 

-  พนักงาน/ เจ้าหน้าท่ี เก็บขน ............................................   คน 

-  พนักงาน/ ช่างเทคนิค .......................................................  คน  

-  อ่ืน ๆ ระบุ ............................................................................................................... 

 

2.16 ชุดและอุปกรณ์ป้ องกันอันตรายส่วนบุคคล 

 มี (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

   ถุงมือยางหนา    ผ้ากันเปื้อน         

   ผ้าปิ ดปากปิ ดจมูก         รองเท้าพื้นยางหุ้มแข้ง 

   อ่ืน ๆ ระบุ ....................................................................... ................................... 

 ไม่มี 

 

2.17 การสวมใส่ชุดและอุปกรณ์ป้ องกันอันตรายส่วนบุคคลในขณะปฏิบัติงาน 

 ใส่ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

   ถุงมือยางหนา    ผ้ากันเปื้อน       

   ผ้าปิ ดปากปิ ดจมูก   รองเท้าพื้นยางหุ้มแข้ง 

   อ่ืน ๆ ระบุ .................................................................................... .................... 

 ไม่ใส่ 

 

2.18 พนักงาน/เจ้าหน้าท่ี ท่ีปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 

   มีความรู้เกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อและขั้นตอนการดําเนินการท่ีถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล 

   ไม่มีความรู้เกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อและขั้นตอนการดําเนินการท่ีถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล 
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2.19. การจัดฝึ กอบรมการป้ องกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายท่ีเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อแก่บุคลากรท่ี

เกี่ยวข้อง 

 มี              

   จาก ภายในองค์กร   จากหน่วยงานอ่ืน ระบุ....................................... 

 ไม่มี 

 

2.20 การร้องเรียนจากประชาชนในชุมชนและบริเวณใกล้เคียง 

 มี  (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

   กลิ่นเหม็น   ฝุ่ นละอองจากเถ้า  ควัน       

   ปนเปื้อนนํ้าใต้ดิน        ปนเปื้อนนํ้าผิวดิน  ปนเปื้อนผลผลิตทางเกษตร         

   ทําให้เสียทัศนียภาพ  อ่ืน ๆ ระบุ ......................... 

 ไม่มี       

 

2.21 ปัญหาการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่าน 

............................................................................................................................. ................................................ 

     ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมตอบแบบสํารวจ – 
  

Cli
ck
 t
o 
bu
y 
N
O
W!P

D
F-
XC
hange View

er

w
w

w
.docu-trac

k.
co

m Cli
ck
 t
o 
bu
y 
N
O
W!P

D

F-
XC
hange View

er

w
w

w
.docu-trac

k.
co

m

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


แบบสัมภาษณ์ผู้บริหาร / เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 

การจัดการมูลฝอยติดเช้ือของ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน / สถานบริการสาธารณสุข /  

 

ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน / สถานบริการสาธารณสุข................................................................. 

ที่ต้ัง เลขท่ี …………………… ถนน ………….......…………………. ตําบล ………………....... 

อําเภอ …………………....……… จังหวัด …………..........………………… รหัสไปรษณีย์ …….. 

โทรศัพท์....................................... โทรสาร .................................... E-mail ....................................... 

ช่ือผู้ให้สัมภาษณ์  (นาย, นางนางสาว)................................................................................................. 

ตําแหน่ง .......................................................หน้าที่ความรับผิดชอบ .................................................. 

วันที่สัมภาษณ์ ..................................................................................................................................... 

คําถามในการสัมภาษณ์ 

1. ในหน่วยงานของท่านมีนโยบายการจัดการมูลฝอยติดเชื้อหรือไม่  อย่างไร 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

2. หน่วยงานของท่านมีการคัดแยกมูลฝอยติดเชื้อออกจากขยะทั่วไปหรือไม่  มีวิธีการคัดแยก

อย่างไร (กรุณาให้ข้อมูลแยกตามประเภท ถ้ามี) 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

3. กระบวนการในการจัดการมูลฝอยในหน่วยงานของท่านมีขั้นตอนและวิธีการดําเนินการ

อย่างไร 

3.1  การคัดแยก  (ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ อุปกรณ์) 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

3.2  การเก็บรวบรวมและขนส่ง  (ผู้เก็บขน กําหนดเส้นทาง กําหนดเวลา ความถ่ี) 

.....................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 
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3.3  การกําจัด  (ผู้กําจัด วิธีการกําจัด) 

     กําจัดเอง             วิธีกําจัด 

............................................................................................................... 

....  จ้างผู้อ่ืนกําจัด      วิธีกําจัด 

................................................................................................................ 

4. ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อในหน่วยงานของท่านมีปริมาณเท่าไร  มีมูลฝอยติดเชื้อตกค้างหรือไม่

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

5. กรณีท่ีหน่วยงานดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยตนเอง 

5.1 หน่วยงานของท่านมีการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยวิธีใด   กําหนดระยะเวลาในการกําจัดมูล

ฝอยติดเชื้ออย่างไร 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

5.2 หากใช้วิธีเผากําจัดลักษณะเตาเผาท่ีใช้กําจัดมูลฝอยติดเชื้อ  เป็นเตาเผาชนิดใด ขนาดเท่าไร 

...................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................  

5.3 สภาพการใช้งานของเตาเผามูลฝอยติดเชื้อยังใช้การได้ดีหรือไม่ มีการดูแลบํารุงรักษา

อย่างไร 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

5.4 เถ้าท่ีเหลือหลังจากการเผาไหม้ดําเนินการอย่างไร 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

5.5 หน่วยงานของท่านมีการเก็บข้อมูลค่าใช้จ่ายในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อหรือไม่ ต้นทุนโดย

เฉล่ียเป็ นเท่าใด 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 
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6. กรณีท่ีหน่วยงานไม่ได้กําจัดมูลฝอยติดเชื้อเอง  

6.2 หน่วยงานของท่านให้หน่วยงานใดเป็นผู้ดําเนินการเก็บขนและกําจัด   เพราะเหตุใด 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

6.3 องค์กรท่ีดําเนินการเก็บขนและกําจัดมูลฝอยติดเชื้อให้กับองค์กรของท่าน  มีกําหนด

ระยะเวลาในการจัดเก็บ 

หรือไม่  อย่างไร 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

6.4 อัตราค่าธรรมเนียมบริการเก็บขน/กําจัดมูลฝอยติดเชื้อจํานวนเท่าใด ท่านคิดว่าเหมาะสม

หรื อไม่ เพราะเหตุใด 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

6.5 ท่านพึงพอใจในการดําเนินงานของหน่วยงานรับเก็บขน/กําจัดมูลฝอยติดเชื้อเพียงใด เพราะ

เหตุใด 

...................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

6.6 หน่วยงานของท่านมีวิธีการควบคุมกํากับ  การติดตาม การขนส่งและกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ

จากต้นทางถึงแหล่งกําจัดหรือไม่ อย่างไร (ทั้งในกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ

ขนส่งและกําจัดเอง และกรณีสัมปทานให้เอกชนดําเนินการ) 

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

7. ข้อมูลทั่วไปด้านการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของหน่วยงาน 

7.1 จํานวนบุคลากรในการดําเนินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อเพียงพอหรือไม่ 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

7.2 หน่วยงานของท่านมีบุคลากรดําเนินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อเป็นประจําหรือไม่  กี่คน   

..................................................................................................................................................... 
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..................................................................................................................................................... 

Cli
ck
 t
o 
bu
y 
N
O
W!P

D

F-
XC
hange View

er

w
w

w
.docu-trac

k.
co

m

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


 

221 

 

7.3 บุคลากรท่ีมีหน้าท่ีในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในหน่วยงานของท่านมีความรู้ ความเข้าใจ 

เกี่ยวกับอันตราย 

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

7.4 จากผลกระทบและการป้องกันการแพร่เชื้อ จากมูลฝอยติดเชื้อหรือไม่  อย่างไร 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

7.5 บุคลากรท่ีมีหน้าท่ีในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในหน่วยงานของท่าน สวมใส่อุปกรณ์

ป้ องกันในขณะทํางานหรือไม่ อะไรบ้าง 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

7.6 อุปกรณ์ และภาชนะท่ีใช้ในการบรรจุมูลฝอยติดเชื้อมีเพียงพอหรือไม่  อะไรบ้าง  ได้มาจาก

แหล่งใด ราคาเท่าไร 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

7.7 หน่วยงานของท่านมีโครงการ/กิจกรรม เกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยติดเชื้อหรือไม่ อย่างไร 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

7.8 หน่วยงานของท่านเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อกับหน่วยงานอ่ืน

หรือไม่  อะไรบ้าง 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

7.9 หน่วยงานของท่านเคยถูกประชาชนในบริเวณใกล้เคียงร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการมูลฝอย

ติดเชื้อหรือไม่  เร่ืองใดบ้าง 

...................................................................................................................................................... 

       ..................................................................................................................................................... 
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7.10 หน่วยงานของท่านประสบปัญหาและอุปสรรคในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อท่ีถูกต้องตาม

หลักสุขาภิบาลหรือไม่  อย่างไรบ้าง และท่านมีแนวทางใดในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค

ดังกล่าว 

..................................................................................................................................................... 

        .................................................................................................................................................... 

7.11 กรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ใช่ผู้ให้บริการเก็บขน/กําจัดมูลฝอยติดเชื้อให้แก่

หน่วยงาน  หากองค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น มีบริการในการเก็บขน และกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ  ท่านคิดว่าหน่วยงานของ

ท่านจะใช้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือไม่  เพราะเหตุใด 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

8. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

8.1 หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะดําเนินการก่อสร้างอาคารรวบรวมหรือสถานท่ีกําจัดมูล

ฝอยติดเชื้อ ท่านเห็นด้วยหรือไม่  เพราะเหตุใด 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

8.2 แนวทางในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อท่ีเหมาะสมและเกิดผลดีมากท่ีสุด ควรเป็นอย่างไร 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

8.3 ท่านคิดว่ามาตรการใดท่ีจะช่วยกระตุ้นและส่งเสริมให้สถานบริการสาธารณสุข มีการ

จัดการมูลฝอยท่ีถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล   

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

8.4 ท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่าควรมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ เพื่อให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเลือกใช้ตามความเหมาะสมกับลักษณะ และศักยภาพขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะเหตุใด

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 
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8.4 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ท่ีท่านคิดว่าจะช่วยให้เกิดในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อท่ีมีประสิทธิภาพ

มากขึ้น 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

 

                                                   ขอขอบพระคุณที่ให้สัมภาษณ์ 
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แบบสังเกตการณ์ ( ถ่ายภาพประกอบ ) 

การจัดการมูลฝอยติดเช้ือของ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / สถานบริการสาธารณสุข 
 

ผู้สังเกตการณ์ ................................................................................................................................................. 

วันที่ ............................. เดือน ................................................................... พ.ศ. ........................................... 

ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/สถานบริการสาธารณสุข................................................................................ 

ที่ต้ัง.............................................................................................................................................................. .... 
 

 

หัวข้อในการสังเกตการณ์ ส่ิงที่ค้นพบ 

แหล่งที่ก่อให้เกิดมูลฝอยติดเช้ือ เช่น  

- จากห้องตรวจ 

- จากห้องฉุกเฉิน  

- จากห้องพักผู้ป่ วย 

- จากห้องปฏิบัติการ/ทดลอง 

ฯลฯ 

 

 

 

 

 

 

การคัดแยกมูลฝอยติดเช้ือ 

- แยกจากขยะทั่วไป 

- แยกประเภทมูลฝอยติดเชื้อ เช่น วัสดุมีคม ของเหลว 

- แยกประเภทจากแหล่งกําเนิด/แยกหลังจากมีการรวบรวม 

- ภาชนะท่ีใช้ในการบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแต่ละประเภท 

ฯลฯ 

 

การรวบรวมและขนส่ง 

- มีการเก็บรวบรวมตามกําหนดเวลา/ความถ่ี 

- มีสถานท่ีพักรวมมูลฝอยติดเชื้อรอการขนส่ง 

- มีเจ้าหน้าท่ีท่ีดําเนินการเป็ นประจํา 

- มีมูลฝอยติดเชื้อตกค้างจากการรวบรวม 

- มีเส้นทางการเก็บรวบรวมท่ีชัดเจน 

ฯลฯ 
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หัวข้อในการสังเกตการณ์ ส่ิงที่ค้นพบ 

การกําจัดมูลฝอย 

-มีการกําจัดเอง โดยวิธีเผากลางแจ้ง/เผาในเตาเผา/ใช้วิธีอบไอ

นํ้า  อุณหภูมิท่ีใช้ในการเผามูลฝอยติดเชื้อ 

- การกําจัดเถ้าหลังจากการเผาในเตาเผา 

- มีบุคลากรท่ีปฏิบัติงานประจําท่ีเตาเผา มีคุณวุฒิตรงตามท่ี

กฎหมายกําหนด 

- ไม่ได้กําจัดเอง โดยส่งหน่วยงานอ่ืนดําเนินการให้ 

เช่น บริษัทเอกชน สถานพยาบาลอ่ืน  อปท. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลักษณะของการจัดการมูลฝอยติดเช้ือ 

- ไม่มีการจัดการใดๆ 

- มีการคัดแยกมูลฝอยติดเชื้อในแต่ละแผนก 

- มีการจัดการโดยมีเจ้าหน้าท่ีประจําดําเนินการคัดแยก/เก็บขน 

- เจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานสวมใส่อุปกรณ์ป้ องกัน เช่น ถุงมือ ผ้า

ปิ ด ป า กปิ ดจมูก รองเท้าบู๊ท ผ้ากันเปื้อน 

- มีการแยกอุปกรณ์ในการเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อแยกจาก

อุปกรณ์การใช้งานอ่ืน 

- วัสดุและภาชนะรองรับมูลฝอยติดเชื้อดําเนินการตามท่ี

กฎหมายกําหนด 

- บุคลากรท่ีปฏิบัติ และบุคลากรทั่วไป มีความรู้ ความเข้าใจใน

การป้ องกัน และ ระงับการแพร่เชื้อโรคจากมูลฝอยติดเชื้อ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัญหา/ อุปสรรคที่พบ เช่น 

-  ความชํารุดของเคร่ืองจักร อุปกรณ์ 

- การขาดความรู้ ความเข้าใจ 

- บุคลากรไม่เพียงพอ 

- การขาดการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 

- การขาดงบประมาณหรือเงินสนับสนุน 

 

 

หมายเหตุ : ระบุสิ่งท่ีค้นพบจากการสังเกตการณ์เพิ่มเติม
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