RISC โดย MQDC นํ าเสนอนวัตกรรม “ถุงแดงซิป
ล็อกจํากัดเชือ
้ ” ทางออกสําหรับการทิ ้งหน ากาก
อนามัยใหถูกวิธี ในชวง COVID-19

รศ.ดร.สิงห อินทรชูโต หัวหน าคณะที่ปรึกษาศูนยวิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยงั ่ ยืน (RISC) เปิ ดเผยวา ศูนยวิจัย
และนวัตกรรมเพื่อความยงั ่ ยืน (RISC) โดยบริษท
ั แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเมนต คอรปอเรชัน
่  จํากัด (MQDC)
นํ าเสนองานวิจัยนวัตกรรม “ถุงแดงซิปล็อกจํากัดเชื้อ” หรือ “Red Zip-Lock” เพื่อเป็ นทางออกของประชาชนในการ
ทิง้ หน ากากอนามัยที่ใชแลวใหถูกวิธี ในสถานการณการแพรระบาดของ COVID-19 โดยเบื้องตนทาง MQDC มอบ
“ถุงแดงซิปล็อก
จํากัดเชื้อ” ใหกับ Whizdom Club ลูกบานทุกโครงการของ MQDC และภาคประชาสังคม ประมาณ 50,000 ใบ
เรียบรอยแลว และไดใสใจถึงประชาชนทุกคนที่ไมใชแคเฉพาะลูกบานตามพันธกิจ “For All Well-Being” หรือการ
สรางความเป็ นอยูที่ดีอยางยงั ่ ยืนใหกับทุกสิ่งบนโลก โดยมอบผานทางสํานักปลัดกรุงเทพมหานคร ประมาณ
100,000 ใบ เพื่อกระจายตอไปยังชุมชนและประชาชนทว
ั ่ ไป รวมการมอบนวัตกรรม “ถุงแดงซิปล็อกจํากัดเชื้อ”สู

สังคม จํานวนทงั ้ สน
ิ้ ประมาณ 150,000 ใบ
“หน ากากอนามัยที่ใชแลวถือเป็ น “ขยะติดเชื้อ” เนื่องจากมีสารคัดหลัง่ ที่เกิดจากการไอ หรือจาม สามารถแพรเชื้อได
ดังนัน
้ หน ากากอนามัยที่ใชแลวจึงมีความเสี่ยงสูงตอการแพรเชื้อ โดยเฉพาะเจาหน าที่เก็บขยะ จึงมีความจําเป็ นอยาง
ยิ่งที่จะตองมีการทงิ้  หรือกําจัดดวยวิธีการเฉพาะทางอยางถูกตอง ถุงแดงซิปล็อกจํากัดเชื้อ หรือ Red Zip-Lock ถือ
เป็ น“นวัตกรรมเพื่อความยงั ่ ยืน” หรือ Sustainnovation ที่จะมาตอบโจทยดังกลาว โดยเฉพาะชวยใหเจาหน าที่เก็บ
ขยะลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ จากการที่มองเห็น “ถุงแดงซิปล็อกจํากัดเชื้อ” ที่มีการใสหน ากากอนามัยใชแลวได
ชัดเจน ชวยเพิ่มความระมัดระวังไดมากข้ น
ึ  ทําใหเจาหน าที่สามารถคัดแยกถุงแดงออกมาจากขยะทว
ั ่ ไปได เพื่อที่จะ
นํ าถุงแดงเหลานี้จะถูกนําไปกําจัดทงิ้ อยางถูกวิธี ไมปะปนไมกับขยะประเภทอ่ น
ื ๆ และยังเป็ นการใชพลาสติกได
อยางคุมคา เนื่องจากถุงแดง 1 ใบสามารถบรรจุหน ากากอนามัยที่ใชแลวไดถึง 6 ชื้น นับวาเป็ นการลดปัญหาสิ่ง
แวดลอมไดอีกทางดวย.” รศ.ดร.สิงห กลาว
์ ัย บุญมา รองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร กลาววา ขอขอบคุณทาง ศูนยวิจัยและนวัตกรรมเพื่อความ
นายศักดิช
ยัง่ ยืน (RISC) และบริษท
ั แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเมนต คอรปอเรชัน
่  จํากัด (MQDC) ที่เขามามีสวนรวมกับ
กรุงเทพฯในการสนับสนุนการผลิต “ถุงแดงซิปล็อกจํากัดเชื้อ” หรือ Red Zip-Lock ประมาณ 100,000 ใบ เพื่อ
กระจายตอไปยังชุมชนและประชาชนทว
ั ่ ไปในเขตกรุงเทพฯ ซึ่งจะเป็ นการชวยลดความเสี่ยงเจาหน าที่เก็บขยะของ
กรุงเทพฯ สอดคลองกับแนวทางจัดการขยะในแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 20 ปี  พ.ศ. 2556-2575 ซึ่งมีเป าหมาย
การจัดการขยะที่ตนทางอยางมีประสิทธิภาพ และมีวิสัยทัศน ที่มุงเน นจัดการขยะที่แหลงกําเนิดโดยการมีสวนรวม
ของทุกภาคสวนตามแนวคิดของเสียเหลือศูนย (Zero waste Management) ทัง้ นี้ขยะติดเชื้อของกรุงเทพฯ สวน
ใหญมาจากโรงพยาบาลซ่ งึ จะนําไปเผาที่เตาเผาขยะติดเชื้อ โดยศูนยกําจัดขยะหนองแขมมีปริมาณขยะติดเชื้อมาก
ถึง 42 ตันตอวัน และศูนยกําจัดขยะออนนุชมีปริมาณขยะติดเชื้อ 60 ตันตอวัน โดยกิจกรรมการรณรงคเพื่อสงเสริม
การทงิ้ หน ากากอนามัยที่ใชแลวอยางถูกตองในชวงการแพรระบาดของ COVID-19 นัน
้ ไดนําไปสูการสรางถังขยะเฉ
พาะ ณ สํานักงานเขต 50 แหง
ทัง้ นี้ทีมนักวิจัยของ RISC นํ าโดย น.ส.พันธพิสุ จุลพันธวัฒนา สถาปนิกวิจัยอาวุโส และ น.ส.ทิพทับทิม ภูมิพาณิชย
สถาปนิกวิจัยอาวุโส ไดทําการคนควาหาขอมูลวาทําไมหน ากากอนามัยที่ใชแลวจํานวนมากถึงถูกทงิ้ ในถังขยะทว
ั ่ ไป
ผานการสํารวจประชาชนจํานวน 2,250 คน พบวากวา 90.4% ทราบถึงการทงิ้ หน ากากอนามัยผิดวิธีสงผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมและเสี่ยงตอการแพรเชื้อตอผูอ่ น
ื  อยางไรก็ตามมีเพียง 22.3% เทานัน
้ ที่ทงิ้ ถูกวิธี คือ การแยกลงถังขยะ
ติดเชื้อ และ 32.8% พยายามใสถุงแยกกอนทงิ้ ลงถังทว
ั ่ ไป โดยสวนใหญกวา 36.3% จะถอดทงิ้ ลงถังขยะปกติ ซึ่ง
เป็ นวิธีที่ไมถูกตอง เมื่อดูในรายละเอียดจะพบวา สาเหตุสวนใหญที่ทงิ้ หน ากากใชแลวไมถูกตอง กวา 70% นัน
้  เกิด
จากการที่ไมสามารถหาถังขยะติดเชื้อได และ 24.4% ไมทราบวาจะไปทงิ้ ที่ไหน
RISC จึงนําเสนอ “ถุงแดงซิปล็อกจํากัดเชื้อ” หรือ Red Zip-Lock นวัตกรรมสําหรับทงิ้ หน ากากอนามัยที่ใชแลวใส

ในถุงซิปล็อกสีแดง ทําใหงายตอการคัดแยก เพื่อแกไขปัญหาดังกลาวใหหมดไป ซึ่งสอดคลองกับผลสํารวจที่พบวา
กวา 95% เห็นดวยหากมีขอกําหนดใหแยกทงิ้ หน ากากอนามัยใชแลวในถุงขยะติดเชื้อสีแดง เพื่อใหเจาหน าที่เก็บ
ขยะรูและกําจัดอยางถูกวิธี และกวา 55.3% เห็นวา ถุงแดงสําหรับทงิ้ หน ากากอนามัยใชแลวสะดวกสุด และเป็ นการ
ใชพลาสติกตรงตามคุณสมบัติกันน้ํ า ลดการแพรกระจายเชื้อ และใชอยางคุมคาเนื่องจากสามารถใสหน ากากอนามัย
ไดหลายชน
ิ้ กอนทงิ้  นอกจากนัน
้  ยังไดมีการแทรกแนวคิดการเขียนขอความขอบคุณ สงตอกําลังใจ และความ
หวงใยสูเจาหน าที่เก็บขยะ บน “ถุงแดงซิปล็อกจํากัดเชื้อ” หรือ Red Zip-Lock อีกดวย
สําหรับภาคประชาสังคมที่ติดตอเขารับ “ถุงแดงซิปล็อกจํากัดเชื้อ” หรือ Red Zip-Lock ประกอบดวย “พยาบาลชุม
ชน” เขตปอมปราบศัตรูพาย และเขตสัมพันธวงศ และ คนไขที่กลับออกจาก การเขาเฝ าระวังอาการ เครือขาย
infoAid เป็ นส่ อ
ื กลาง “กลุมเปราะบาง” กลุมเด็ก ผูสูงอายุ คนไรบาน คนพิการ ผูหญิง ผูหญิงตงั ้ ครรภ ที่ไดรับผลก
ระทบจากโควิด-19 สงตอใหผานกวา 10 มูลนิธิ ไดแก มูลนิธิสถาบันแพทยแผนไทยและะหมอพ้ น
ื บานภาคใต มูลนิธิ
เครือขายสงเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน มูลนิธิเครือขายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน มูลนิธิเพื่อนพนักงานบริการ
(SWING) มูลนิธิเพื่อ เยาวชนชนบท มูลนิธิไทยอาทร โรงเรียนลําปลายมาศพัฒนา (โรงเรียนนอกกะลา) บานอุนไอ
รักเพื่อเด็กกําพราและ ผูดอยโอกาส ศูนยบริการคนพิการตําบลชมภู เครือขายเด็กและเยาวชนจังหวัดมหาสารคาม
กลุมเพื่อนตะวันออก (ทีมทํางานคนไรบานภาคตะวันออก) แผนงานสุขภาวะผูหญิงและความเป็ นธรรมทางเพศ
แผนงานสุขภาวะผูหญิงและความเป็ นธรรมทางเพศ (ต.ปามะมวง) และ โครงการ Care the Whale: Climate
Action Collaboration @Ratchada District ตลอดจนองคกรตางๆ

