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ที่มาของโครงการ
ตามที่ คณะกรรมการบริหารจัดการความปลอดภัยดานสารเคมี คณะแพทยศาสตรศิริ ราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิด ล มีนโยบายกําจัด ทิ้งของเสี ย
formaldehyde ในโรงพยาบาลศิริราช โดยใหทุกหนวยงานถือปฏิบัติใหเปนแนวทางเดียวกัน เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายและขอกําหนดคุณภาพของโรงพยาบาล
(HA) ตามขอมูลจากงานบําบัดน้ําเสียของโรงพยาบาลศิริราช ปริมาณน้ําเสียที่เกิดขึ้นทั้งหมดประมาณ 4,500 – 5,000 m3 หรือ 4.5 – 5 ลานลิตรตอวัน ใหในน้ํา
เสียมี formaldehyde ตามปริมาณที่กําหนดคือ 1 mg/L หรือนอยกวา ดังนั้น ปริมาณ Formalin (Formaldehyde) ที่จะไดมีน้ําที่ผานการบําบัดแลวจะเทากับ
4,500 – 5,000 g/วัน ปริมาณดังกลาวเทากับวาโรงบําบัดน้ําเสียสามารถรองรับ 3.7% formaldehyde waste ได 120 – 135 L/วัน ( ปริมาณของ formaldehyde
waste ของโรงพยาบาลศิริราช อยูที่ 30 – 40 L/วัน) หรือรองรับ formaldehyde waste ที่ inactivate ดวย ammonia กอนทิ้ง (ความเขมขนนอยกวา 0.1% หรือ
1000 mg/L) ไดถึง 4,500 – 5,000 L/วัน
ภาควิ ชานิติ เวชศาสตร ไดมีการนําสาร Formalin (Formaldehyde) มาใชในการปฏบตงานเกยวกบการดองชนเนอเปนจานวนมาก
ภาควชานตเวชศาสตรไดมการนาสาร
มาใช ในการปฏิบั ติงานเกี่ยวกับการดองชิ้นเนื้อเป นจํานวนมาก จึ
จงทาใหมสาร
งทําให มีสาร
Formalin (Formaldehyde) ที่ตองกําจัดเปนจํานวนประมาณ 120 ถังตอป คิดเปนปริมาณ 1,800 ลิตรตอป วิธีการกําจัด formaldehyde liquid waste คือ ทํา
การกําจัดฤทธิ์ของ Formaldehyde waste ดวย ammonia กอนที่จะทําการทิ้งลงทอระบายน้ํา ขอดี คือลดปริมาณของ formaldehyde ลงใน

ระดับที่คอนขางปลอดภัย ทําใหลดความเสี่ยงจากพิษของ formaldehyde ตอผูที่เกี่ยวของ และความลมเหลวของระบบบําบัดน้ําเสีย รวมทั้งทําให
ระบบสามารถรองรับ formaldehyde waste ดังกลาวไดมากขึ้น เพื่อรองรับกับปริมาณ waste ที่อาจจะเพิ่มขึ้นในอนาคต ขอเสีย คือ มีคาใชจาย
ในการกําจัด เชน ammonia, fume hood ฯลฯ รวมทั้งแรงงานของเจาหนาที่ที่ตองทําหนาที่ดังกลา ว ซึ่งอาจมีความเสี่ยงตอการ expose
formaldehyde ในระหวางขบวนการ inactivation
วัตถุประสงค
1. ลดคาใชจายในการกําจัด Formalin (Formaldehyde) ใหกับโรงพยาบาลศิรริ าช คณะแพทยศาสตรศริ ริ าชพยาบาล
2. เปนการปลูกฝงความคิดที่จะพัฒนาทักษะความรูแกบุคลากรที่เกี่ยวของ
3. มีการเชื่อมโยงการทํางานหลายฝายทําใหเกิดปฏิสัมพันธที่ดีในหนวยงาน
4. มีการระดมกําลังและความคิดเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกภาควิชาฯ
เดือนกันยายน 2551
วันที่เริ่มตนโครงการ
ระยะเวลาการดําเนินการ
กันยายน 2551 - กันยายน 2552
ขั้นตอนการดําเนินงาน
- เตรียมสารกําจัดทิ้ง 10 % ฟอรมาลิน
- นําไปไวในที่โลงเพื่อดําเนินการผสมแอมโมเนีย
- ผสมแอมโมเนียลงในถังบรรจุสารฟอรมาลินที่เตรียมไวตาม
อัตราสวนที่กําหนด (อตราสวน
อตราสวนทกาหนด
(อัตราสวน 10% formalin จานวน
จํานวน 15
ลิตร ตอ 25% แอมโมเนีย 1.7 ลิตร)
- ตั้งทิ้งไวอยางนอย 24 ชั่วโมงกอนเททิ้งลงในทอระบายน้ํา
ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการและผลลัพธ

ตัวชีว้ ดั
(KPI)
1. จํานวน Formalin ทีถ่ กู กําจัดทิง้
2. ปฏิบตั กิ ารกําจัดของเสียสารเคมี
อันตรายอยางถูกตองตามมาตรฐาน

เปาหมาย ผลลัพธทปี่ ฏิบตั ไิ ด(มากกวาหรือเทากับ 3 รอบการวัดผล)
ผลลัพธกอ น ผลลัพธหลังครัง้ ที่ 1 ผลลัพธหลังครัง้ ที่ 2
(Target)
1800 ลิตร/ป
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งบประมาณที่ใช
ครั้งที่

จํานวนแอมโมเนียมไฮดรอกไซด

ราคาตอหนวย (บาท)

รวมคาใชจายของภาควิชา (บาท)
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รวมเปนเงิน

5,627.98

จากการเปรียบเทียบงบประมาณรายจายดังกลาวตามราคาขางตนพบวา ภาควิชานิติเวชศาสตรเสียคาใชจายเปนคาแอมโมเนียมไฮดรอกไซดเปน
จํานวนเงิน 5,627.98 บาท ถาใหบริษัท GENCO กําจัดคิดคาใชจายในการกําจัดของเสียฟอรมาลิน ขั้นต่ําตองไมต่ํากวา 100 ลิตร คิดราคาลิตรละ 40
บาท ดังนั้นถาใหบริษัท GENCO กําจัดของเสียฟอรมาลินทางคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาลจะตองเสียคาใชจายเทากับ1785 x 40 = 71,400 บาท
ภาควิชานิติเวชศาสตรจึงสามารถประหยัดเงินใหคณะฯ ไดในจํานวนเงิน 65,772.02 บาท
สรุปผลการดําเนินการ
1. ปญหา/ข
/ อจํํากััดทีเ่ี กิิดขึึน
้ จากการดํา
ํ เนิินการ
1.1 สถานที่ที่ใชในการกําจัดฟอรมาลินของภาควิชามีขนาดเล็ก อากาศถายเทไมสะดวก
1.2 การเก็บรอกําจัดทิ้งของเสียฟอรมาลินมีปริมาณมากเกินไป
1.3 เจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติงานยังไมทราบนโยบายของโรงพยาบาลชัดเจนทําใหเปนอุปสรรคตอการดําเนินการกําจัดทิ้งของเสียไมทําตามระยะเวลา
ที่กําหนด
1.4 อุปกรณปองกันสวนบุคคลมีไมเพียงพอ
2. กระบวนการเรียนรูที่เกิดขึ้น
2.1 เจาหนาที่ที่ปฏิบต
ั ิงาน สามารถกําจัดสาร Formalin (formaldehyde) ไดอยางถูกตองปลอดภัยและไมทําลายสิ่งแวดลอม
2.2 ประหยัดคาใชจายในการกําจัด formaldehyde ใหกับคณะแพทยศาสตรศริ ริ าชพยาบาล

