
    

นวัตกรรม “โถแยกน้้าและเลือด” (เจาะน้้าเลือด แยกขยะ ลดมลภาวะ ลดรายจ่าย) โรงพยาบาลพนม 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

แนวคิดของนวัตกรรม “โถแยกน้้าและเลือด”  
 โรงพยาบาลพนม เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง แต่กลับพบปัญหาปริมาณขยะติดเชื้อของโรงพยาบาลสูง
มากและมีแนวโน้มที่เพ่ิมขึ้นทุกปี จากข้อมูลปี 2559 – 2561 ปริมาณขยะติดเชื้อ มีจ้านวน  8.35 , 9.15 และ 10.07 
ตัน/ ปี ตามล้าดับ ผลจากการท้าหัตถการต่างๆ เช่น ท้าแผล เย็บแผล ผ่าฝี มีน้้าเลือดที่ปะปนมา ส้าลี Gauze รวมอยู่ใน
ถังขยะติดเชื้อ ประกอบกับปัญหาในการแยกทิ้งน้้าเลือด แพทย์และพยาบาลมีความไม่สะดวกในการแยกทิ้งใส่ถัง ขยะ   
ในส่วนของแม่บ้านนั้นยังพบความยุ่งยาก ในขั้นตอนการเก็บแยกขยะ และส่วนของพนักงานจัดการขยะ ต้องใช้เวลา                 
ในการเผาขยะมากขึ้นในขั้นตอนการเผาท้าลายขยะ  และที่ส้าคัญคือท้าให้ต้นทุนในส่วนค่าใช้จ่ายของน้้ามันเชื้อเพลิง             
เพ่ิมปริมาณสูงขึ้น และ ในกระบวนการเผาท้าลายยังเกิดมลพิษทางอากาศแพร่กระจายสู่ชุมชน เกิดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมโดยตรง มีค่าใช้จ่ายในการก้าจัดขยะติดเชื้อเฉลี่ยประมาณ 20,000 บาทต่อเดือน เนื่องจากปริมาณขยะติดเชื้อ
ที่เพ่ิมจ้านวนมากทุกเดือน ท้าให้ทางโรงพยาบาลพนมต้องแบกภาระค่าใช้จ่ายสูงขึ้น 

จากสภาพปัญหาดังกล่าวทางโรงพยาบาลพนมจึงได้น้อมน้าแนวทางตามพระราชด้าริฯ  หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของ“พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9”มาประยุกต์ใช้เปลี่ยนแนวทางแก้ไขเพ่ือลดปริมาณขยะของ
โรงพยาบาลพนม ประกอบกับการด้าเนินงาน GREEN & CLEAN Hospital  จึงมีแนวความคิดสร้างนวัตกรรม “โถแยกน้้า
และเลือด” เพ่ือแยกน้้าหรือเลือดที่เกิดจากการท้าหัตถการต่างๆ  ในขยะติดเชื้อ ช่วยลดปริมาณขยะติดเชื้อ ลดต้นทุน
ค่าใช้จ่ายในการก้าจัดขยะติดเชื้อและท่ีส้าคัญ ลดความยุ่งยากในขั้นตอนการปฏิบัติงานในการแยกขยะติดเชื้อของแม่บ้าน
เพ่ิมความสะดวกในการปฏิบัติงานของแพทย์  พยาบาล ในการแยกทิ้ง เข็ม  ส้าลี  Gauze เปื้อนเลือดที่อาจจะตกหล่น
ปะปนลงไปในขยะติดเชื้อ ลดความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนเชื้อโรค และที่ส้าคัญลดการแพร่กระจายเชื้อสู่สิ่งแวดล้อมใน
หน่วยงานและองค์กรสะอาด ผู้ให้บริการและผู้รับบริการปลอดภัย มีความรับผิดชอบสิ่งแวดล้อมในชุมชนสามารถบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบของโรงพยาบาล และขยายผล
สู่ ประชาชน ผู้รับบริการและสังคมต่อไป 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือแยกน้้าหรือเลือดที่เกิดจากการท้าหัตถการต่างๆ จากขยะติดเชื้อส่งผลให้ปริมาณขยะลดลง 
2. เพ่ือลดความยุ่งยากในขั้นตอนการปฏิบัติงานเก็บแยกขยะ 
3. เพ่ือป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการท้างานและป้องกันการติดเชื้อจากการปฏิบัติงาน 
4. เพ่ือลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการก้าจัดขยะติดเชื้อ 
5. เพ่ือลดความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนเชื้อโรค ลดการแพร่กระจายเชื้อสู่สิ่งแวดล้อมในองค์กรและชุมชน 

ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และความใหม่ของผลงาน 
จากความคิดที่ว่า อยากท้าขยะติดเชื้อที่เปียกให้แห้ง เพ่ือลดปริมาณขยะ ลดค่าใช้จ่าย ลดภาระงาน ลดมลพิษ 



    

ตอบโจทย์หรือช่วยแก้ปัญหาส้าคัญในการด้าเนินการ GREEN & CLEAN Hospital 
G : Garbage ช่วยลดปัญหาการจัดการมูลฝอย เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการคัดแยกขยะติดเชื้อ ช่วยในการระบาย

น้้าและเลือดในถุงขยะติดเชื้อ ณ จุดรวมขยะก่อนส่งขยะไปยังเตาเผาขยะ เพ่ือลดปริมาณขยะ ลดค่าใช้จ่ายในการเผาขยะ
ติดเชื้อ  

E : Environment การจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลให้ปลอดภัยจากเชื้อโรค ลดโอกาสการแพร่กระจายเชื้อ
สู่สิ่งแวดล้อมในหน่วยงานและองค์กร ลดระยะเวลาการเผาขยะของเจ้าหน้าที่  ส่งผลให้ลดมลภาวะจากการเผาขยะ 
กระจายสู่สิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลและชุมชน 

หน่วยงาน/องค์กร สังคม มีความจ้าเป็นต้องมีหรือมีความต้องการใช้นวัตกรรม 
ปริมาณขยะติดเชื้อที่เกิดจากรักษา ท้าหัตถการ ชองสถานบริการสาธารณสุขมีแนวโน้มสูงมากขึ้นทุกปี ภาระการ

ก้าจัดขยะติดเชื้อจึงเพ่ิมขึ้นด้วย จากข้อมูลปริมาณการก้าจัดขยะติดเชื้อ พบว่าขยะติดเชื้อมีส่วนเป็นที่ของเหลวปนอยู่ ท้า
ให้การเผาท้าลายขยะติดเชื้อใช้เวลานานและสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ท้าให้เกิดการด้าเนินงานแยกของเหลวออกจากขยะติด
เชื้อเกดิเป็น “โถแยกน้้าและเลือด” กระบวนการท้างานใช้วิธีการเจาะถุงแดงเพ่ือแยกส่วนที่เป็นของเหลวออกจากขยะ
ส่วนที่เป็น Gauze, ส้าลี, ไม้พันส้าลี เป็นต้น ทิ้งลงในบ่อบ้าบัดน้้าเสีย  แล้วน้าขยะติดเชื้อที่เหลือเผาท้าลายตาม
กระบวนการ โถแยกน้้าและเลือดช่วยลดประมาณน้้าหนักของขยะติดเชื้อท้าให้ลดภาระการท้างาน ลดค่าใช้จ่าย ลดการใช้
น้้ามัน ลดเวลาการท้างานของผู้ปฏิบัติงาน ลดเวลาการสัมผัสขยะติดเชื้อ ลดโอกาสการติดเชื้อของผู้ปฏิบัติงาน และลด
มลพิษทางสิ่งแวดล้อม 

ประโยชน์และผลลัพธ์ของการน้านวัตกรรมไปใช้ 
1. ด้านสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาล สะอาด น่าอยู่ ผู้ป่วยอยากมาใช้บริการ เป็นสถานพยาบาลสะอาด ลดการ

ปนเปื้อนเชื้อโรคสู่สิ่งแวดล้อม 
2. ด้านเศรษฐกิจ  มีการคัดแยกน้้าและเลือดออกจากขยะติดเชื้อ  ปริมาณขยะติดเชื้อลดลง ก่อนมีนวัตกรรม   

ก้าจัดขยะติดเชื้อประมาณ 20,000 บาท/เดือน ประหยัดงบประมาณก้าจัดขยะติดเชื้อลดลง  20 - 30  %  หลังมี
นวัตกรรม ก้าจัดขยะติดเชื้อประมาณ 15,000 บาท/เดือน 

3. ด้านสังคม นวัตกรรม  “โถแยกน้้าและเลือด”ลดเวลาในการท้างาน  ลดความเสี่ยงปนเปื้อนเชื้อโรคจากการ
สัมผัสเลือดและสารคัดหลั่ง  ทั้งบุคลากรสุขภาพและผู้ป่วย  ลดปริมาณขยะติดเชื้อท่ีช่วยให้ห่างไกลจากโรคร้าย เช่น ไวรัส
ตับอักเสบบี และHIV  ด้วยวิธีที่ง่ายๆ  และรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนโดยรวม  

4. ความพึงพอใจ บุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง มีความพึงพอใจในนวัตกรรม 92 % 

แนวทางการพัฒนาและการน้านวัตกรรมไปใช้ในวงกว้าง 
สามารถน้าไปใช้ในหน่วยงานที่มีการท้าหัตถการต่างๆ  เช่นท้าแผล , เย็บแผล  และหัตถการต่างๆ    ในทุก

สถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนรวมไปถึงการต่อยอดแนวคิดให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล และถ่ายทอดลง
สู่การใช้ในการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงที่มีความจ้าเป็นต้องท้าแผลที่บ้าน รวมทั้งขยายผลงานนวัตกรรมชิ้นนี้เพ่ือ
เผยแพร่สู่ผู้ที่สนใจน้าไปประยุกต์ใช้กับการลดปริมาณขยะติดเชื้อเพ่ือการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมต่อสังคมต่อไป 

ปัจจัยแห่งความส้าเร็จ 
 -   ผู้บริหารระดับสูงให้การสนับสนุนงบประมาณและให้ความส้าคัญในเชิงนโยบาย 
 -   เจ้าหน้าที่ทุกคนมีความตระหนักและมี มีวิธีคิด คิดอย่างสร้างสรรค์ มีความสามัคคี ร่วมมือการพัฒนางานให้มี

ประสิทธิภาพ ภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่จ้ากัด  
 -   ทุกฝ่ายมีความร่วมมือสร้างจิตส้านึกที่ดีในการดูแลพัฒนาสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาล พัฒนาสู่แหล่งเรียนรู้ 

ด้านการจัดการขยะ และด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม    
    
 
 



    

คู่มือการใช้งาน “โถเแยกน้้าและเลือด” เจาะน้้าเลือด  แยกขยะ ลดมลภาวะ ลดรายจ่าย 
ชื่อหน่วยงานที่ผลิต  โรงพยาบาลพนม  จังหวัดสุราษฏร์ธานีที่อยู่ 60 หมู่ที่  3    ต้าบลพังกาญจน์ อ้าเภอพนม                    
จังหวัดสุราษฏร์ธานีรหัสไปรษณีย์ 84250  โทรศัพท์  077--399084    โทรสาร  077 - 399272 

ชื่ออุปกรณ์“โถแยกน้้าและเลือด”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วัตถุประสงค์การใช้งาน 

1. ใช้เป็นตะแกรงส้าหรับท้าหัตถการแก่ผู้มารับบริการ 
2. ใช้แยกน้้าเลือดออกจากขยะติดเชื้อ จากผู้ให้บริการ 

คุณสมบัติท่ัวไป 
1. ชุดตะแกรงท้าด้วยวัสดุสแตนเลสไม่เป็นสนิมคุณสมบัติทางกล มีส่วนผสมของเหล็กประมาณ 70-80% จึงท้าให้มี

คุณสมบัติของเหล็กที่ส้าคัญ 2 ประการคือ ความแข็งและความแกร่ง สแตนเลส ให้ค่าที่เป็นกลางของทั้งความแข็ง ความ
แกร่ง และความเหนียว ทนทาน 

2. น้าตะแกรงท่ีเชื่อมลวดสแตนเลสปลายแหลมไว้ด้านบน เสร็จเรียบร้อยแล้ว ไปวางบนโถชักโครกที่เตรียมไว้ 
3. ต่อโถชักโครก เข้ากับระบบท่อน้้าทิ้ง เพ่ือให้ระบายน้้าเสียลงสู่บ่อบ้าบัดของโรงพยาบาล 

คุณลักษณะเฉพาะ 
1. โครงสร้างตะแกรงท้าด้วยสแตนเลสไม่เป็นสนิม เกรด 304 
2. ขนาดขนาดของตะแกรงกว้าง  43 × ยาว 53 ซม. 
3. ด้านบนตะแกรงมีลวดสแตนเลส ส่วนปลายแหลม น้ามาเชือ่มติดกับตะแกรงเหล็กท่ีวางอยู่บนโถชักโครก 

วิธีการปฏิบัติ  
1. น้าถุงแดงที่ใส่ขยะติดเชื้อที่มีน้้าเลือดผสม น้ามาจากหน่วยงาน มาวางบนตะแกรงโดยวางให้ก้นถุงวางอยู่บน

ลวดสแตนเลส ส่วนผสมที่เป็นน้้าเลือดและน้้าจากการท้าหัตถการ จะไหลลงไปในชักโครก จนหมด 
2. กดชักโครก ให้น้้าเลือดไหลลงสู่ท่อบ้าบัดน้้าเสีย  
3. น้าขยะส่วนที่เหลือในถุงแดง ไปเผาตามข้ันตอนการเผาขยะติดเชื้อ 

การดูแลรักษา ท้าความสะอาด  ตะแกรงท้าจากวัสดุสแตนเลส  มีคุณสมบัติไม่เป็นสนิม แข็งแรง  ทนทาน ผิวเรียบ             
ลื่น  ท้าความสะอาดง่าย  ขัดล้างด้ายน้้าผงซักฟอกหลังการใช้งานทุกครั้ง 

เงื่อนไขพิเศษ 
ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม ตะแกรงแยกน้้าเลือดเป็นสิ่งประดิษฐ์ ที่ประยุกต์ขึ้นเพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการเผาขยะติดเชื้อ

(ลดปริมาณน้้ามันและประหยัดเวลาที่ใช้ในการเผาขยะ)  


