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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลด้านปริมาณ องค์ประกอบ และประเภทของเสียที่เกิด
ภายในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาใช้เสนอแนวทางที่มีประสิทธิภาพใน
การจัดการของเสีย จากการเก็บข้อมูลพบว่า คณะแพทยศาสตร์มีปริมาณของเสียเฉลี่ย 196.04 กิโลกรัมต่อวัน 
แบ่งได้เป็น 4 ประเภท ดังนี้ ของเสียสารเคมีอันตราย ปริมาณเฉลี่ย 3.06 กิโลกรัมต่อวัน ของเสียติดเชื้อจาก
ห้องปฏิบัติการ ปริมาณเฉลี่ย 13.73 กิโลกรัมต่อวัน ของเสียทั่วไป ปริมาณเฉลี่ย 155.53 กิโลกรัมต่อวัน และ
ขยะรีไซเคิล ปริมาณเฉลี่ย 23.72 กิโลกรัมต่อวัน ปัญหาที่พบ คือ ไม่มีการคัดแยกประเภทขยะมูลฝอยท่ีชัดเจน 
และมีภาชนะรองรับไม่เพียงพอต่อขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน จึงได้ดำเนินการวางถังขยะแบบแยกสีตาม
ประเภทของเสียที่ชัดเจนขึ้น เพิ่มถังขยะรีไซเคิลเข้าไปตามจุดตา่ง ๆ มีการให้ความรู้ในการคัดแยกประเภทขยะ
และการจัดการของเสียกับแม่บ้าน ส่วนของเสียสารเคมีอันตรายให้มีการกำจัดของเสียเบื้องต้นเพื่อใหป้ริมาณ
ของเสียลดน้อยลง ทำให้ปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นลดลงจากเดิมร้อยละ 28.88 โดยมีปริมาณเฉลี่ย 139.43 
กิโลกรัมต่อวัน แบ่งเป็นของเสียสารเคมีอันตราย ปริมาณเฉลี่ย 2.85 กิโลกรัมต่อวัน ของเสียติดเชื้อจาก
ห้องปฏิบัติการ ปริมาณเฉลี่ย 12.67 กิโลกรัมต่อวัน ของเสียทั่วไป ปริมาณเฉลี่ย 110.00 กิโลกรัมต่อวัน และ
ขยะรีไซเคิล ปริมาณเฉลี่ย 13.91 กิโลกรัมต่อวัน จึงควรมีการรณรงค์เกี่ยวกับการแยกขยะและทิ้งขยะให้ถูก
ตามระบบถังที่จัดไว้และประชาสัมพันธ์เกี ่ยวกับการจัดการของเสียภายในคณะอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิด      
การจัดการของเสียที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป 
คำสำคัญ: ของเสีย การจัดการของเสีย คณะแพทยศาสตร์ 
 

Abstract 
The objectives of this research were to study information regarding quantity, 

composition and waste types occurring within the Faculty of Medicine, Thammasat University 
and to use the information from the study to illustrate an effective waste disposal.  The 
collected data showed that the Faculty of Medicine had an average amount of waste 196.04 
kilograms per day. According to waste disposal methods, the waste can be classified into 4 
types as follows:  Hazardous waste (3. 06 kilograms per day), infectious waste from the 
laboratory (13. 73 kilograms per day), general waste (155.53 kilograms per day), and recycle 
waste (23.72 kilograms per day).  The problem encountered was that there was neither clear 
waste sorting nor enough waste containers. Therefore, in order to solve these problems, waste 
containers categorized by colors and more recycling bins were placed around the Faculty. In 
addition, knowledge on waste sorting and waste disposal methods were provided to maids at 

 
1 งานบริหารการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปทุมธานี 12120 
1 Research administration office in Faculty of Medicine, Thammasat University, Pathumthani, 12120 
*Corresponding author: e-mail: aundy.bk@gmail.com 
Received: 3 April 2020,  Accepted: 20 May 2020, Published: 7 June 2020 



แนวทางการพัฒนาระบบการบริหารจัดการของเสียคณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

92  
 

the Faculty. For hazardous wastes, they must be eliminated properly in order to reduce waste 
matter. The results showed that the amount of waste decreased by 28. 88 percent, with an 
average volume of 139. 43 kilograms per day.  Hazardous wastes were disposed of only 2.85 
kilograms per day, while infectious waste from laboratories were, on average, 12.67 kilograms 
per day. The average amount of general waste was 110.00 kilograms per day, and the average 
amount of recycled waste was 13.91 kilograms per day. Therefore there should be a campaign 
about waste separation and proper disposal Moreover, waste management should be 
publicized within the Faculty to achieve effective and sustainable waste management. 
Keywords: waste, waste management, Faculty of Medicine 
 

บทนำ 
 “ของเสีย (Waste)” กรมควบคุมมลพิษ (2548) ให้หมายความว่า ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ำเสีย 

อากาศเสีย มลสารหรือวัตถุอันตรายอื่นใด ซึ่งถูกปล่อยทิ้งหรือมีที่มาจากแหล่งกำเนิดมลพิษ รวมทั้งกาก
ตะกอนหรือสิ่งตกค้างจากสิ่งเหล่านั้นที่อยู่ในสภาพของแข็ง ของเหลว หรือก๊าซ ในขณะที่  วรรธน์มน และ
ปิยวรรณ (2560) รายงานว่า Waste Management and Public Cleansing Act (Act No. 137 of 1970) 
อันเป็นกฎหมายหลักว่าด้วยการบริหารจัดการขยะและของเสียของญี่ปุ่น ได้บัญญัติบทนิยามคำว่า “ของเสีย” 
ว่าหมายถึง ขยะ ขยะขนาดใหญ่ ถ่านโคลน สิ่งปฏิกูล ของเสียประเภทน้ำมัน ของเสียประเภทกรด ของเสีย
ประเภทท่ีเป็นด่าง ซากสัตว์ที่เสียชีวิตแล้ว รวมถึงของสกปรกและของที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วประเภทอ่ืน ๆ ไม่
ว่าจะอยู่ในสถานะเป็นของแข็งหรือของเหลว จึงสามารถสรุปได้ว่า “ของเสีย (Waste)” หมายถึง ขยะมูลฝอย 
โดยรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อจากห้องปฏิบัติการ สิ่งปฏิกูล ซากสัตว์ที่เสียชีวิตแล้ว ของเสียอันตราย เช่น ของเสีย
ประเภทน้ำมัน ของเสียประเภทกรด ของเสียประเภทด่าง และของเสียอย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นเคมีภัณฑ์ หรือสิ่ง
อื่นใดท่ีอาจทำให้เกิดอันตรายแก่บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์สิน หรือสิ่งแวดล้อม รวมถึงของสกปรกและของที่ไม่ได้
ใช้ประโยชน์แล้วประเภทอื่น ๆ ไม่ว่าจะอยู่ในสถานะเป็นของแข็งหรือของเหลว โดยอาจจะมีของเสียที ่มี
ลักษณะแตกต่างกันไปตามแหล่งกำเนิด เช่น ของเสียจากบ้านเรือนส่วนใหญ่จะเป็นเศษอาหารที่เหลือจาก   
การปรุงอาหาร และการบริโภค รวมทั้งพลาสติก และของที่ไม่ได้ใช้แล้ว เป็นต้น 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกอบด้วยหน่วยงานสนับสนุนทางด้านวิชาการ ด้าน
การวิจัย และด้านการบริการวิชาการจำนวนหลายหน่วยงาน มีห้องสำนักงาน ห้องประชุม ห้องเรียน และ
ห้องปฏิบัติการเพื่อการวิจัยและการเรียนการสอน สำหรับรองรับการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรี 
ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก มีอาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ และนักศึกษาจำนวนมาก 
สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้เป็นปัจจัยที่มีผลต่อองค์ประกอบ และปริมาณของของเสียที่จะเกิดขึ้นตามมา เช่น เศษอาหาร 
วัสดุสำนักงาน ขวดแก้ว ขวดพลาสติก เป็นต้น รวมถึงของเสียสารเคมีที่ใช้แล้วจากห้องปฏิบัติการทางเคมี และ
ของเสียติดเชื้อจากห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา เป็นต้น ซึ่งการจัดการของเสียจากแหล่งใดจำเป็นต้องใช้
ข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบทางกายภาพของของเสียในแหล่งนั้น เป็นปัจจัยสำคัญในการพิจารณา 

การศึกษาระบบบริหารจัดการของเสียนั้น ต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจของผู้ปฏิบัติงาน จึงจำเป็นต้อง
ทราบข้อมูล ได้แก่ ปริมาณ อัตราการเกิด องค์ประกอบ ลักษณะสมบัติทางกายภาพและเคมีของของเสีย แล้ว
นำมาวิเคราะห์ร่วมกันเพื่อหาแนวทางการจัดการของเสียเหล่านั้น โดยแนวทางที่ใช้ในการพัฒนาการจัดการ
ขยะมูลฝอย ในระดับคณะ เช่น วรินธร (2558) รายงานว่าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ใช้หลัก 3R คือการลดการเกิดมูลฝอย (Reduce) การใช้ซ้ำ (Reuse) และการนำ
กลับมาใช้ใหม่ (Recycle) เพื่อให้เกิดการจัดการมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน เป็นต้น และมีการกำหนด
เป็นนโยบายของมหาวิทยาลัย เช่น วิจิตรา และคณะ (2554) รายงานว่า มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้มี
การรณรงค ์ด ้วยการจ ัดทำโครงการธนาคารว ัสด ุรี ไซเค ิล อ ัจฉรา และคณะ (2554) รายงานว่า 
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา มีโครงการจัดการขยะให้เหลือศูนย์ โดยเริ่มจากการกำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อม 
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ร่วมกับการรณรงค์เพื่อสร้างความตระหนักแก่นักศึกษาและบุคลากรในการลดการผลิตขยะ ตัวอย่างกิจกรรม
การจัดการขยะ ได้แก่ การคัดแยกขยะ ธนาคารขยะรีไซเคิล การทำปุ๋ยหมัก และการผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะ
เศษอาหาร เป็นต้น ซึ่งในงานวิจัยส่วนใหญ่จะมุ่งศึกษาขยะมูลฝอยชุมชน หรือของเสียจากห้องปฏิบัติการเพียง
อย่างใดอย่างหนึ่ง ทำให้ขาดข้อมูลในการจัดการของเสียแบบองค์รวม ประกอบกับคณะแพทยศาสตร์ประสบ
ปัญหาเกี่ยวกับข้อมูลและการจัดการของเสียที่ยังไม่เป็นระบบมากนัก แต่ละหน่วยงานก็รับผิดชอบในส่วนที่
เกี่ยวข้องเท่านั้น โดยบุคลากร และนักศึกษาที่ทำกิจกรรมต่าง  ๆ ภายในคณะไม่ได้มีส่วนร่วมในการจัดการ   
ของเสียเท่าท่ีควร 
 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาข้อมูลพื้นฐานทางด้านปริมาณ องค์ประกอบ และประเภทของเสียที่
เกิดภายในคณะแพทยศาสตร์ทั้งหมด และแนวทางในการจัดการของเสียในปัจจุบัน เพื่อนำข้อมูลพื้นฐานที่ได้
จากการศึกษามาใช้ในการวิเคราะห์ความเหมาะสม และนำเสนอแนวทางที่มีประสิทธิภาพในการจั ดการ     
ของเสียอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ลดปริมาณของเสีย ลดค่าใช้จ่ายในการส่งกำจัด รวมทั้งลดผลกระทบ
และความเสี่ยงต่อสุขภาพของคนในองค์กรตลอดจนสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี และสามารถนำไปพัฒนาระบบ
บริหารจัดการของเสียแบบยั่งยืนต่อไป 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

 เพื่อศึกษาปริมาณ องค์ประกอบ ประเภท และระบบการจัดการของเสียที่มีอยู่ในปัจจุบันเพื่อพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการของเสียจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
ของเสียที่ทำการศึกษา คือ ขยะมูลฝอยท่ีเก็บรวบรวมได้ภายในอาคารคุณากร ช้ัน 1 – 9 และอาคาร

ราชสุดา ชั้น 6 – 8 ซึ่งเป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   
ศูนย์รังสิต รวมถึงของเสียจากห้องปฏิบัติการเพื่อการวิจัยและการเรียนการสอน  
เก็บรวบรวมข้อมูล 

1. สำรวจบริเวณทิ้งขยะ ภาชนะรองรับขยะ  การเก็บรวบรวม การขนส่ง และวิธีการกำจัดขยะ ส่วน
ของเสียอันตรายจากห้องปฏิบัติการ ทำการสำรวจแหล่งกำเนิดของเสีย ภาชนะรองรับของเสีย การเก็บกัก 
และการขนส่งของเสียออกไปกำจัด ตลอดจนค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการจัดการของเสีย 

2. การศึกษาองค์ประกอบและปริมาณของเสีย ทำการแยกประเภทขยะ โดยแบ่งองค์ประกอบของ
ขยะออกเป็น กระดาษ พลาสติก แก้ว โลหะ เศษอาหาร ขยะทั่วไปอื่น  ๆ และมูลฝอยจากห้องปฏิบัติการ 
บันทึกปริมาณของเสียที่เกิดขึ้น ลงในแบบฟอร์มบันทึกปริมาณขยะ เป็นระยะเวลา 90 วัน ในส่วนของเสียจาก
ห้องปฏิบัติการเพื่อการวิจัยและการเรียนการสอน ที่เป็นสารเคมีใช้แล้ว ทำการเก็บรวบรวมและบันทึกข้อมูล
เป็นรายเดือน ลงในแบบฟอร์มบันทึกปริมาณของเสียสารเคมีประจำเดือน เป็นระยะเวลา 365 วัน 

3.ศึกษาปัญหาของการจัดการของเสียที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน โดยการสอบถามและรวบรวมข้อมูลจาก  
ผู ้ที่เกี ่ยวข้องในการจัดการขยะของคณะ เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ นักศึกษา และแม่บ้านที่มีหน้าที่ดูแล     
ความสะอาดประจำแต่ละชั้น แล้วบันทึกข้อมูลลงในแบบเก็บข้อมูลด้านการจัดการของเสีย 
วิเคราะห์ข้อมูลและนำเสนอแนวทางการพัฒนาระบบจัดการของเสีย 

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR : Participation Action Research)
หลังจากสำรวจสภาพปัจจุบันของการจัดการขยะ และของเสียจากห้องปฏิบัติการเพื่อการวิจัยและการเรียน
การสอนของคณะ วิเคราะห์ข้อมูลด้านปริมาณ องค์ประกอบ และประเภทของของเสียดังกล่าวแล้ว ผู้วิจัย
จัดทำแนวทางการปรับปรุงการจัดการของเสียในคณะแพทยศาสตร์ต่อไป 

1.การพัฒนาระบบบริหารจัดการของเสียดำเนินการปรับปรุงตามแนวทางปรับปรุงการจัดการของ
เสียที่ได้นำเสนอกับผูเ้กี่ยวข้อง  ติดตามประเมินผลและทำการปรับให้เหมาะสม จนสามารถสร้างเป็นนโยบาย
ในการจัดการของเสียของคณะแพทยศาสตร์ได ้
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2.  การวิเคราะห์ข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยบันทึกข้อมลูที่ได้ลงในคอมพิวเตอร์ และนำข้อมลู
มาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม SPSS คำนวณค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ และใช้สถิติเชิงพรรณนา (Description 
statistics) ในการวิเคราะหผ์ลและนำเสนอข้อมลูที่ได้จากการศึกษาวิจัย 
 

ผลการวิจัย 
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลทำให้ทราบถึงประเภท ปริมาณ และวิธีการจัดการของเสีย โดยสามารถ

แบ่งได้เป็น 4 ประเภท คือ ของเสียสารเคมีอันตราย ของเสียติดเชื้อจากห้องปฏิบัติการ ของเสียทั่วไป และ  
ขยะรีไซเคิล อธิบายได้ดังนี้ 
ของเสียสารเคมีอันตราย (Hazardous Waste) 

เกิดจากการใช้สารเคมีในงานวิจัยและการเรียนการสอน ได้แก่ สารเคมีที่ใช้แล้ว สารเคมีที่หมดอายุ 
ขวดสารเคมีที่ใช้หมดแล้ว เป็นต้น มีการรวบรวมของเสียสารเคมีอันตรายในห้องปฏิบัติการ รวมทั้งสิ้น 10 จุด 
ได้แก่ อาคารคุณากรชั้น 3 จำนวน 1 จุด ชั้น 5 จำนวน 7 จุด ชั้น 8 จำนวน 1 จุด และอาคารราชสุดาชั้น 7 
จำนวน 1 จุด โดยมีภาชนะรองรับ(Secondary container) เป็นพลาสติก HDPE (Hide Density Poly 
Ethylene) แต่ภาชนะรองรับของเสียไม่เพียงพอต่อจำนวนขวดของเสียสารเคมีอันตราย  เจ้าหน้าที่
ห้องปฏิบัติการจะทำการเก็บรวบรวมของเสียสารเคมีอันตรายไปไว้ที่ห้องสำหรับเก็บของเสียทางวิทยาศาสตร์ 
อาคารคุณากร เป็นประจำทุกเดือน และคัดแยกของเสียสารเคมีอันตรายออกเป็นกลุ่ม อ้างอิงตามระบบ      
การจัดการของเสียอันตราย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารเคมีและของเสียอันตราย (ศสอ.) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เก็บตามความเข้ากันได้ของสารเคมี จดบันทึกปริมาณของเสียสารเคมีอันตรายที่
นำมาเก็บทุกครั้งเมื่อมีจำนวนมาก จึงทำการจัดจ้างเพ่ือขนย้ายออกไปกำจัด ทำให้มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ 

จากข้อมูลในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2560 – เดือนตุลาคม 2561 พบว่า ของเสียสารเคมีอันตรายมี
ปริมาณโดยเฉลี่ย 3.06 กิโลกรัมต่อวัน พบมากที่สุด คือ ของเสียที่เป็นกรด (Acid waste) มีปริมาณร้อยละ 
26.93 โดยน้ำหนัก รองลงมา คือ Oxygenated waste มีปริมาณร้อยละ 25.24 โดยน้ำหนัก และอันดับที่สาม
คือ NPS containing waste มีปริมาณร้อยละ 21.84 โดยน้ำหนัก ดังแสดงในภาพที่ 1 

 

 
ภาพที่ 1 องค์ประกอบของเสียสารเคมีอันตราย ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2560 – เดือนตุลาคม 2561 
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ของเสียสารเคมีอันตรายเหล่านี้มีความเป็นอันตรายและมีค่าใช้จ่ายในการกำจัดสูง จึงต้องมี         
การจัดการอย่างเป็นระบบเพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน และเพื่อลดปริมาณของเสียที่ต้องส่งกำจัดโดย
สามารถสรุปได้ดังนี้ 

1. จัดหาภาชนะรองรับของเสีย (Secondary container) ให้เพียงพอต่อจำนวนขวดของเสียสารเคมี
อันตราย  

2. ขวดบรรจุของเสียสารเคมีอันตรายที่เป็นขวดแก้ว เมื่อมีความดันเกิดขึ้นภายในขวดสามารถทำให้
ขวดแตก และสารเคมีรั่วไหลได้ จึงยกเลิกการใช้ขวดแก้วในการบรรจุของเสียสารเคมีอันตราย โดยนำขวดไป
ล้างและทิ้งเป็นขยะรีไซเคิล 

3. การกำจัดของเสียเบื้องต้นเพื่อลดปริมาณของเสียให้น้อยลง 
3.1 การนำกลับมาใช้ซ้ำ (reuse) หรือการนำกลับมาใช้ใหม่ (recycle) เช่น ขวดและภาชนะ

บรรจุสารเคมีอื่น ๆ ที่ไม่มีอันตรายเป็นพิเศษนำมาล้างให้สะอาด ถ้าเป็นตัวทำละลายอินทรีย์ที่ระเหยง่าย     
(จุดเดือดต่ำกว่า 100 องศาเซลเซียส) เปิดฝาทิ้งไว้ในตู้ดูดควันจนกระทั่งตัวทำละลายระเหยออกไปหมด 
จากนั้นนำไปล้างและตากให้แห้ง หากเป็นพลาสติก PE ให้นำกลับไปใช้ใหม่ แต่หากเป็นขวดแก้วให้นำไปทิ้ง
เป็นขยะรีไซเคิล 

3.2 การจัดการของเสียด้วยตนเองโดยการทิ้งลงถังขยะ ได้แก่ กระดาษกรองที่ใช้แล้วปราศจาก
ตัวทำละลายอินทรีย์ หรือสารเคมีที่เป็นพิษ และการทิ้งของเสียจากห้องปฏิบัติการลงสู่ท่อน้ำทิ้ง เช่น ของเสีย
สารเคมีอันตรายกลุ่มที่มีน้ำเป็นตัวทำละลาย หากไม่มีพิษสามารถทิ้งลงท่อน้ำทิ้งได้ ของเสียสารเคมีอันตราย
กลุ่มที่เป็นกรด – ด่าง สามารถปรับให้เป็นกลางแล้วทิ้งลงท่อน้ำท้ิงได้ ถ้ามีตะกอนให้กรองน้ำท้ิงแล้วส่งตะกอน
กำจัด 

ดำเนินการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2561 – เดือนตุลาคม 2562 พบว่า ของเสียสารเคมีอันตรายมี
ปริมาณโดยเฉลี่ย 2.85 กิโลกรัมต่อวัน การกำจัดของเสียกลุ่มที่เป็นกรดอ่อนโดยทำให้เป็นกลางก่อนทิ้งลงท่อ
น้ำทิ้ง ส่งผลให้ของเสียสารเคมีอันตรายกลุ่มที่ลดลงมากที่สุด คือ Acid waste รองลงมา คือ Special waste 
อันดับที่สาม คือ Combustible solid Waste จากการนำขวดใส่สารเคมีมาล้างแล้วนำมาใช้ซ้ำ หรือทิ้งเป็น
ขยะรีไซเคิล และกลุ่มที่ไม่พบเลย คือ  Miscellaneous aqueous Waste แต่เนื่องจากมีของเสียสารเคมีใน
กลุ่ม Oxygenated Waste ที่เป็นสารหมดอายุ ทำให้ภาพรวมของเสียสารเคมีลดลงจากก่อนการปรับปรุง
ระบบการจัดการของเสียไม่มากนัก ดังแสดงในภาพที่ 2 

 

 
ภาพที่ 2 ปริมาณของเสียสารเคมีอันตรายแต่ละประเภทเปรียบเทียบระหว่างปี 2561-2562 
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ของเสียติดเชื้อจากห้องปฏิบัติการ (Infectious Waste) 
ของเสียจากห้องปฏิบัติการทั้งหมดถูกจัดให้เป็นขยะติดเชื ้อ ต้องบรรจุด้วยถุงขยะสีแดง  ได้แก่ 

ห้องปฏิบัติการเพื่อการวิจัยและการเรียนการสอน อาคารคุณากร ช้ัน 3, 5,8, 9 และอาคารราชสุดาชั้น 6,7, 8 
การจำแนกประเภทของเสียติดเช้ือจากห้องปฏิบัติการ แบ่งออกได้ 2 กลุ่ม คือ 

1.ของเสียประเภทที่ไม่เป็นอันตราย (Non-Biohazardous Waste) ได้แก่ กระดาษชั่งสาร กระดาษ
เช็ดโต๊ะ และกระดาษที่ใช้ห่ออุปกรณ์ต่าง ๆ ทิ้งลงถังขยะในห้องปฏิบัติการได้  

2. ของเสียประเภทที ่เป็นอันตราย (Biohazardous Waste) ได้แก่ ของเสียทางชีวภาพจาก        
การวิเคราะห์ทางด้านแบคทีเรียหรือการเพาะเลี้ยงเซลล์ เป็นต้น ผู้ปฏิบัติงานต้องบรรจุในถุงขยะสีแดงแบบ
หนา มีสัญลักษณ์ Biohazardous ข้างถุง มัดปากถุงให้มิดชิดแล้วนำไปอบฆ่าเชื ้อที ่อุณหภูมิ 121 องศา
เซลเซียส ความดัน 15 ปอนด์ นาน 20 นาที แล้วจึงนำไปทิ้งในถังขยะสำหรับทิ้งของเสียที่ฆ่าเชื้อแล้ว บริเวณ
อาคารคุณากร ช้ัน 8 และอาคารราชสุดา ช้ัน 7  

แม่บ้านจะทำการเก็บรวบรวมของเสียจากห้องปฏิบัติการเพื่อนำไปส่งกำจัดร่วมกับโรงพยาบาล
ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จึงไม่มีค่าใช้จ่ายในการกำจัด ของเสียติดเชื้อจากห้องปฏิบัติการมีปริมาณเฉลี่ย 
13.73 กิโลกรัมต่อวัน องค์ประกอบทางกายภาพของเสียติดเช้ือจากห้องปฏิบัติการ ได้แก่ ของเสียที่ฆ่าเช้ือแล้ว
มีปริมาณมากที่สุดถึงร้อยละ 65.24 โดยน้ำหนัก รองลงมา คือ พลาสติกแบบแข็ง ร้อยละ 23.30 โดยน้ำหนัก 
ได้แก่ ขวดใส่อาหารเลี้ยงเซลล์, 96 well plate, หลอดพลาสติก, ปิเปตตพ์ลาสติก และกล่องพลาสติก เป็นต้น 
อันดับที่สาม คือ กระดาษเช่น กระดาษทิชชู, Mask และกระดาษอื่น ๆ ร้อยละ 5.00 โดยน้ำหนักและอันดับ   
ที่สี่ คือ ถุงมือ ร้อยละ 4.09 โดยน้ำหนัก นอกจากนี้ยังมีพลาสติกอื่น ๆ เศษแก้วแตกและของมีคม โดยแต่ละ
อย่างมีปริมาณร้อยละ 1.17 และ 1.03 โดยน้ำหนัก ตามลำดับ ดังแสดงในภาพที่ 3 
 

 
ภาพที่ 3 องค์ประกอบของเสียติดเช้ือจากห้องปฏิบัติการ 

 
แนวทางการพัฒนาระบบจัดการของเสียติดเช้ือจากห้องปฏิบัติการ 
1. ขยะบางชนิดสามารถท้ิงเป็นของเสียทั่วไปได้ เช่น กล่องกระดาษ กระดาษบันทึกข้อความ ขวดใส่

แอลกอฮอล์ ขวดสารที่ไม่เป็นอันตราย เป็นต้น ให้แยกออกมาทิ้งถังขยะทั่วไปภายนอกห้องปฏิบัติการ  
2. ให้ความรู้แม่บ้านที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับของเสียติดเชื้อจากห้องปฏิบัติการ ในการสวมใส่อุปกรณ์

ป้องกันส่วนบุคคลที่เหมาะสม ได้แก่ ถุงมือ ผ้าปิดจมูก รองเท้าแบบหุ้มส้น เป็นต้น เคลื่อนย้ายของเสียติดเช้ือ
จากห้องปฏิบัติการให้ใช้ลิฟต์สำหรับขนของเท่านั้น รถเข็นที่ใช้เคลื่อนย้ายต้องไม่นำไปใช้ร่วมกับของเสียชนิดอื่น 
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ดำเนินการตามแนวทางพัฒนาระบบการจัดการของเสียตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 และมีการเก็บ
ข้อมูลปริมาณของเสียติดเชื ้อจากห้องปฏิบัติการในเดือนธันวาคม 2561 และเดือนตุลาคม 2562  พบว่า มี
ปริมาณโดยเฉลี่ย 12.67 กิโลกรัมต่อวัน โดยการปรับปรุงนี้มุ่งเน้นให้เป็นการวางแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง เมื่อ
แยกพิจารณาตามแหล่งกำเนิดของเสีย จะเห็นว่าห้องปฏิบัติการอาคารคุณากรซึ่งส่วนใหญ่รองรับการวิจัยของ
อาจารย์ และนักศึกษา มีปริมาณของเสียติดเชื ้อจากห้องปฏิบัติการเพิ่มขึ ้นก่อนมีการปรับปรุง ในขณะที่
ห้องปฏิบัติการอาคารราชสุดาซึ ่งรองรับการเรียนการสอนของนักศึกษา มีปริมาณของเสียติดเชื ้อจาก
ห้องปฏิบัติการลดลง ทำให้ภาพรวมของเสียติดเช้ือจากห้องปฏิบัติการลดลงจากเดิมไม่มากนัก (ภาพที่ 4) 

 

 
ภาพที่ 4 ปริมาณของเสียติดเช้ือจากห้องปฏิบัติการเปรียบเทียบก่อนและหลังปรับปรุงระบบบริหารจัดการของเสีย 

 
ของเสียทั่วไป (General Waste) 

ของเสียทั่วไปภายในคณะมีถังขยะที่ใช้สำหรับเก็บรวบรวมมูลฝอยภายในอาคารแบ่งเป็น 2 แบบ คือ 
แบบแรก บริเวณที่มีคนพลุกพล่าน เช่น มีห้องเรียน ห้องประชุม ได้แก่ อาคารคุณากร ชั้น 1 – 4 จะมีถังขยะ
แยกสี แบ่งเป็นสีเหลือง สีน้ำเงิน และสีเขียว แต่ไม่มีป้ายบอกชนิดของขยะที่ชัดเจน แบบที่  2 ส่วนที่เป็น
สำนักงาน และห้องพักอาจารย์ มีถังขยะใบเล็กกระจายตามจุดต่าง ๆ สำหรับทิ้งขยะและมีถังขยะสีดำขนาด
ใหญ่บริเวณหน้าห้องน้ำจำนวน 1 ถัง  แม่บ้านจะทำการเก็บรวบรวมขยะทั้งหมดในแต่ละชั้นมารวมกันไว้ที่     
ช้ัน 1 อาคารคุณากรเพื่อรอนำไปกำจัดร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

ของเสียทั่วไปมีปริมาณเฉลี่ย 155.53 กิโลกรัมต่อวัน จากการสุ่มเก็บตัวอย่างจากจุดพักขยะภายใน
คณะแพทยศาสตร์ พบว่า องค์ประกอบของเสียทั่วไปที่พบมากที่สุด คือ เศษอาหาร มีปริมาณร้อยละ 40.29 
โดยน้ำหนัก ขยะเศษอาหารนั้นพบว่า มีภาชนะบรรจุเครื่องดื่มที่ยังดื่มไม่หมด ซึ่งเมื่อทิ้งลงถังขยะทำให้น้ำ       
ที่เหลืออยู่นั้นรั่วซึมไปยังขยะชนิดอื่นด้วย รองลงมา คือ ขยะจากการทำสวน เช่น ใบไม้แห้ง กิ่งไม้ เป็นต้น มี
ปริมาณร้อยละ 18.64 โดยน้ำหนัก และอันดับที่ 3 มีปริมาณร้อยละ 13.17 โดยน้ำหนัก คือ กระดาษอื่น  ๆ 
ได้แก่ กล่องใส่อาหาร ถุงกระดาษ เป็นต้น ดังแสดงในภาพที่ 5 
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ภาพที่ 5 แสดงองค์ประกอบของเสียทั่วไป 
 

เพื่อให้การเก็บรวบรวมของเสียทั่วไปเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและลดการปนเปื้อนของขยะที่
สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ จึงดำเนินการดังนี้  

1. การแยกประเภทของถังรองรับขยะมูลฝอยตามสีต่าง ๆ และมีสัญลักษณ์บอกชนิดขยะที่ชัดเจน 
โดยมีถุงสีดำรองไว้ในถังเพื่อง่ายต่อการเคลื่อนย้ายไปกำจัดโดยไม่ตกหล่นหรือแพร่กระจาย ดังนี ้

- ถังสีฟ้ารองรับขยะทั่วไปที่ย่อยสลายไม่ได้  รีไซเคิลยาก แต่ไม่เป็นพิษ เช่น พลาสติกห่อลูกอม     
ซองบะหมี่สำเร็จรูป ถุงพลาสติกเปื้อนเศษอาหาร กระดาษเปื้อนอาหาร เป็นต้น 

- ถังสีเขียวรองรับขยะที่เน่าเสียและย่อยสลายได้เร็ว  สามารถนำมาหมักทำปุ๋ยได้ เช่น ผัก ผลไม้   
เศษอาหาร  ใบไม้  เป็นต้น 

- ถังสีเหลืองรองรับขยะที่สามารถนำมารีไซเคิลหรือขายได้ เช่น แก้ว กระดาษ พลาสติก โลหะ เป็นต้น 
- ในส่วนท่ีเป็นสำนักงาน ซึ่งไม่มีถังขยะแบบแยกสี ได้มีการวางถังขยะรองรับขยะรีไซเคิลเสริมเข้าไป

เพื่อรองรับการคัดแยกขยะที่สามารถนำมาขายได้ 
ดำเนินการตามแนวทางพัฒนาระบบการจัดการของเสียตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 และมีการเก็บ

ข้อมูลปริมาณของเสียทั่วไปในเดือนธันวาคม 2561 และเดือนตุลาคม 2562 พบว่า มีปริมาณโดยเฉลี่ย 110.00
กิโลกรัมต่อวันซึ่งลดลงจากก่อนการปรับปรุงถึง 45.53 กิโลกรัมต่อวัน  เมื่อแยกพิจารณาตามแหล่งกำเนิด    
ของเสีย จะเห็นได้ว่าอาคารคุณากรชั้น 3 มีปริมาณของเสียทั่วไปลดลงมากที่สุด 11.57 กิโลกรัมต่อวัน 
รองลงมา คือ ช้ัน 5 มีปริมาณของเสียทั่วไปลดลง 10.79 กิโลกรัมต่อวัน และอันดับ 3 คือ ช้ัน 2 มีปริมาณของ
เสียทั่วไปลดลง 9.62 กิโลกรัมต่อวัน ดังแสดงในภาพที่ 6  
ขยะรีไซเคิล (Recycle Waste) 

ขยะรีไซเคิลมีปริมาณเฉลี่ย 23.72 กิโลกรัมต่อวัน เกิดจากการแยกกระดาษที่ไม่ใช้แล้วภายใน
หน่วยงานของคณะ เพื่อท้ิงเป็นขยะรีไซเคิล ดังนั้นองค์ประกอบของขยะรีไซเคิลส่วนใหญ่จึงเป็นกระดาษ ได้แก่ 
กระดาษที่ไม่ใช้แล้ว กระดาษที่ถูกทำลาย และกระดาษลัง เป็นต้น แม่บ้านจะนำไปเก็บรวบรวมไว้บริเวณช้ัน 1 
อาคารคุณากร เมื่อมีปริมาณมาก จึงให้ผู้รับเหมาขนออกไปเพื่อจำหน่ายเป็นรายได้เข้าคณะแพทยศาสตร์ 

ดำเนินการตามแนวทางพัฒนาระบบการจัดการของเสียตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 และมีการเก็บ
ข้อมูลปริมาณขยะรีไซเคิลในเดือนธันวาคม 2561 และเดือนตุลาคม 2562 โดยส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะ    
รีไซเคิลก่อนทิ้ง เช่น เพิ่มถังขยะสำหรับรองรับขยะรีไซเคิลในส่วนที่เป็นสำนักงาน ใช้ถุงขยะใสสำหรับขยะ      
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รีไซเคิลและให้แม่บ้านคัดแยกขยะรีไซเคิลออกจากของเสียทั่วไปก่อนนำส่งกำจัด พบว่า  มีปริมาณโดยเฉลี่ย 
13.91 กิโลกรัมต่อวันซึ่งลดลงจากเดือนพฤศจิกายน 2561 เมื่อแยกพิจารณาตามแหล่งกำเนิดของเสีย จะเห็น
ได้ว่าอาคารคุณากรชั้น 3 มีปริมาณขยะรีไซเคิลลดลงมากที่สุด 4.38 กิโลกรัมต่อวัน รองลงมา  คือ ชั้น 2        
มีปริมาณขยะรีไซเคิลลดลง 2.94 กิโลกรัมต่อวัน และอันดับสาม คือ ชั้น 1 มีปริมาณขยะรีไซเคิลลดลง 2.05 
กิโลกรัมต่อวัน ดังแสดงในภาพที่ 7 สาเหตุที่ทำให้ปริมาณขยะรีไซเคิลลดลง มาจากการรณรงค์การลดใช้
กระดาษของคณะแพทยศาสตร์ ส่งผลให้หลายหน่วยงานใช้กระดาษน้อยลง แต่มีขยะรีไซเคิลประเภทอื่น
เพิ่มขึ้น เช่น ขวดแก้ว ขวดพลาสติก เป็นต้น 

 

 
ภาพที่ 6 แสดงปริมาณของเสียทั่วไปเปรียบเทียบก่อนและหลังปรับปรุงระบบบริหารจัดการของเสีย 

 

 
ภาพที่ 7 แสดงปริมาณขยะรีไซเคิลเปรียบเทียบก่อนและหลังปรับปรุงระบบบริหารจัดการของเสีย 
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สรุปผลการวิจัย 
ขยะที ่เกิดขึ ้นในอาคารคุณากรชั ้น 1 – 9 และอาคารราชสุดาชั ้น 6 – 8 คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มาจากแหล่งกำเนิดหลาย ๆ ส่วน ได้แก่ ขยะจากร้านอาหาร ตลาดนัด ห้องเรียน 
ห้องสำนักงาน และของเสียจากห้องปฏิบัติการ จากการสำรวจและรวบรวมข้อมูลปริมาณนํ้าหนักขยะรายวัน 
ในเดือนพฤศจิกายน 2561 พบว่า มีปริมาณโดยเฉลี่ย 196.04 กิโลกรัมต่อวัน ของเสียที่มีปริมาณมากที่สุด คือ 
ของเสียทั่วไป มีปริมาณโดยเฉลี่ย 155.53 กิโลกรัมต่อวัน รองลงมา คือ ขยะรีไซเคิล มีปริมาณโดยเฉลี่ย 23.72 
กิโลกรัมต่อวัน อันดับที่ 3 คือ ของเสียติดเชื้อจากห้องปฏิบัติการ มีปริมาณโดยเฉลี่ย 13.73 กิโลกรัมต่อวัน 
และอันดับที่ 4 คือ ของเสียสารเคมีอันตรายมีปริมาณโดยเฉลี่ย 3.06 กิโลกรัมต่อวัน  

หลังจากดำเนินการตามแนวทางพัฒนาระบบการจัดการของเสียตั้งแต่วันท่ี 1 ธันวาคม 2561 และมี
การเก็บข้อมูลของเสียติดเชื้อจากห้องปฏิบัติการ ของเสียทั่วไป และขยะรีไซเคิลในเดือนธันวาคม 2561 และ
เดือนตุลาคม 2562 เป็นระยะเวลา 60 วัน ส่วนของเสียสารเคมีอันตรายเก็บข้อมูลเป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่
เดือนพฤศจิกายน 2561 – เดือนตุลาคม 2562 แล้วนำมาหาค่าเฉลี่ยต่อวัน พบว่า ปริมาณของเสียที่เกิดขึ้น
ภายในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลดลงจากเดิมร้อยละ 28.88 โดยมีปริมาณเฉลี่ย 139.43 
กิโลกรัมต่อวัน แบ่งได้เป็น ของเสียสารเคมีอันตราย ปริมาณโดยเฉลี่ย 2.85 กิโลกรัมต่อวัน ของเสียติดเช้ือจาก
ห้องปฏิบัติการ ปริมาณโดยเฉลี่ย 12.67 กิโลกรัมต่อวัน ของเสียทั่วไป ปริมาณโดยเฉลี่ย 110.00 กิโลกรัม    
ต่อวัน และขยะรีไซเคิล ปริมาณโดยเฉลี่ย 13.91 กิโลกรัมต่อวัน 
 

อภิปรายผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
การทำวิจัยนี้เพื่อหาแนวทางการจัดการของเสียที่เหมาะสม ซึ่งเน้นการดำเนินการแบบมีส่วนร่วม 

กล่าวคือ ให้นักศึกษาและบุคลากรคณะแพทยศาสตร์คัดแยกของเสียตั้งแต่ต้นทาง โดยมีการคัดแยกของเสีย
อันตรายออกไปก่อน เพื่อช่วยลดปริมาณของเสียอันตรายที่เกิดจากการปนกับของเสียที่ไม่อันตราย แล้วจึง    
คัดแยกของเสียทั่วไปแต่ละประเภทแยกจากกัน พื้นที่ศึกษา คือ อาคารคุณากรชั้น 1 – 9 และอาคารราชสุดา    
ชั้น 6 – 8 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พบว่า ของเสียที่เกิดขึ้นมาจากแหล่งกำเนิดหลาย ๆ 
ส่วน ได้แก่ ขยะจากร้านอาหาร ตลาดนัด ห้องเรียน ห้องสำนักงาน และของเสียจากห้องปฏิบัติการ  

นำข้อมูลที่ได้มาจัดทำแนวทางการปรับปรุงการจัดการของเสีย โดยเริ ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่          
1 ธันวาคม 2561 และมีการเก็บข้อมูลของเสียติดเชื้อจากห้องปฏิบัติการ ของเสียทั่วไป และขยะรีไซเคิล เป็น
รายวันในเดือนธันวาคม 2561 และเดือนตุลาคม 2562 เนื่องจากต้องการข้อมูลที่เป็นค่าเฉลี่ยของปริมาณ    
ของเสียในเดือนแรกที่เริ่มโครงการและหลังจากดำเนินโครงการไประยะเวลาหนึ่งแล้ว รวมเป็นระยะเวลา     
60 วัน แล้วนำมาหาค่าเฉลี่ย ส่วนของเสียสารเคมีอันตรายเก็บข้อมูลเป็นรายเดือนตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 
2561 – เดือนตุลาคม 2562 แล้วนำมาหาค่าเฉลี่ยต่อวัน พบว่า ปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นลดลงจากเดิม ร้อยละ 
28.88 ซึ่งข้อมูลดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ จิรารัตน์ และคณะ (2560) ที่ทำการศึกษาโครงการรณรงค์
การลดและแยกขยะในสำนักงาน (Green Office) พื้นที่ศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยปริมาณของเสีย
ลดลงตามลำดับ ดังนี้ ของเสียทั่วไปปริมาณ ลดลง 45.53 กิโลกรัมต่อวัน ขยะรีไซเคิลปริมาณลดลง 9.81 
กิโลกรัมต่อวัน ผลจากการรณรงค์ลดใช้กระดาษของคณะแพทยศาสตร์ทำให้มีกระดาษเหลือทิ้งน้อยลง และ
ขยะประเภทขวดพลาสติกนั ้นมีน้ำหนักเบาถึงแม้มีจำนวนมากแต่มีน้ำหนักน้อย ของเสียติดเชื ้อจาก
ห้องปฏิบัติการปริมาณลดลงจากเดิมไม่มากนัก เนื่องจากเน้นไปที่การวางระบบการจัดการของเสียติดเชื้อจาก
ห้องปฏิบัติการ นอกจากนี้ยังพบว่าปัญหาที่สำคัญอีกอย่าง คือ มีการเปลี่ยนแม่บ้านบ่อย จึงส่งผลต่อระบบ  
การบริหารจัดการของเสียที่จัดเตรียมไว้ และของเสียสารเคมีอันตรายปริมาณลดลงน้อยมาก แต่กลุ่มเป้าหมาย
ที่สามารถกำจัดเองได้ เช่น ของเสียที่เป็นกรด ขวดสารเคมีใช้แล้ว เป็นต้น มีปริมาณลดลงตามที่คาดการณ์ไว้ 
แต่เนื่องจากมีสารเคมีกลุ่ม Oxygenated waste เพิ่มขึ้นจำนวนมาก มาจากสารเคมีจำพวกสีย้อมแบคทีเรียที่
หมดอายุ ทำให้ปริมาณรวมของเสียสารเคมีอันตรายไม่ลดลงจากปีก่อน ซึ่งจากผลการศึกษาสามารถนำมาใช้
เป็นแนวทางในการดำเนินการจัดเตรียมความพร้อมและพัฒนาระบบบริหารจัดการของเสียของ คณะ
แพทยศาสตร์ที่เป็นมาตรฐาน เพื่อนักศึกษา และบุคลากรของคณะนำไปปฏิบัติต่อไป โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
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1. จัดเตรียมภาชนะรองรับของเสียให้เพียงพอ และตรงตามที่ใช้กันทั่วไปซึ่งกำหนดโดยหน่วยงาน
กลาง คือ กรมควบคุมมลพิษ เพื่อท่ีจะแยกของเสียออกจากกัน เพราะว่าวิธีการกำจัดไม่เหมือนกัน ที่สำคัญควร
ปลูกจิตสำนึกของนักศึกษา และบุคลากรในการคัดแยกขยะก่อนท้ิง  

2. ควรมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดการขยะภายในคณะแพทยศาสตร์อย่างต่อเนื่อง รณรงค์
เกี่ยวกับการคัดแยกของเสีย และการทิ้งให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ  

3. คณะควรมีการสร้างแรงจูงใจ ให้แก่ผู ้ปฏิบัติงานด้านการจัดการของเสีย โดยอาศัยวิธีการที่
หลากหลาย ได้แก่ การส่งเสริมหรือให้รางวัลหน่วยงานภายในที่มีการจัดการขยะมูลฝอยได้ดี มีอุปกรณ์สำหรับ
ป้องกันอันตรายจากของเสียให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเช้ือหรือได้รับสารพิษ และมีการตั้ง
กองทุนจากการจัดการขยะและให้ผู ้ปฏิบัติงานได้รับผลประโยชน์จากการจำหน่ายขยะรีไซเคิล  โดย
กระบวนการจัดการของเสียเหล่านี้  ผู ้บริหารคณะควรมอบนโยบายที่นำสู่การปฏิบัติที ่จริงจัง รวมถึงมี          
การติดตามผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 
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