
การก าจดัมูลฝอย , ส่ิงส่งตรวจ ติดเช้ือ                                   
ณ แหล่งผลิตประเภทต่าง ๆ 

( Incineration & Autoclave with Shredder System )
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ไดรั้บการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2015

ก่อตั้งปี พ.ศ. 2524
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คุณภาพ   คู่   คุณธรรม
ซายน์เทค มั่นย า้   สินค้าพร้อมบริการ

ค าขวญับริษัท
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ต าแหน่ง ผู้จัดการ แผนกเคร่ืองมือโรงพยาบาล
วุฒิการศึกษา วท.บ. เทคนิคการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
วท.ม. จุลชีววทิยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล 
มหาวิทยาลยัมหิดล

ควำมรู้และควำมช ำนำญ
1. ระบบป้องกนัจุลชีพชนิดเป็นตู้ : Biosafety Cabinet Class I, II, III
2. ระบบก ำจัดจุลชีพชนิดแพร่กระจำย ; Medical Air Cleaner
3. ระบบตรวจสอบคุณภำพ กำรท ำปรำศจำกเช้ือของ Sterilizer

Science Tech Co., LTd. 321/43 Nanglinchee Road, Chongnonsee, Yannawa, Bangkok 10120

นางสาววาสิณี ธนากูรเมธา
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มูลฝอยคืออะไร มีกีป่ระเภท เราเคยทราบหรือไม่?
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แหล่งก าเนิดมูลฝอยต่างๆ
บา้นเรอืน โรงพยาบาล

โรงงานอตุสาหกรรม หน่วยงานทางวิทยาศาสตร์

SCIENCE
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ท่านทราบหรือไม่ ขยะประเภทไหน อนัตรายท่ีสุด
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ขยะติดเช้ือ ขยะทีอ่นัตรายมากทีสุ่ด

• ขยะติดเชือ้ คือขยะท่ีปนเป้ือนเชือ้โรคและอาจก่อท าใหเ้กิดอนนตราย

โดยอาจะเป็นสิ่งท่ีสนมผนสกนบสารคนดหลน่งของผูป่้วยทนง้ทางตรงและทางออ้ม

เช่น เข็มฉีดยา ถงุมือยาง ส าลี หนา้กาก เนือ้เย่ือ ชิน้สว่นตา่งๆ มีดผ่าตนด 
ซากสนตว ์และท่ีส าคนญคือ หน้ากากอนามัย เป็นตน้ 
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“หน้ากากอนามัย” ปัญหาสังคมที่ยงัแก้ไขไม่ได้

10



ณ ปนจจบุนน หนา้กากอนามนย ถือเป็นสิ่งของที่ขาดไมไ่ดใ้นชีวิตประจ าวนน
แตส่  าหรนบปรมิาณมลูฝอยติดเชือ้ท่ีเกิดจากหนา้กากอนามนย ก็สงูขึน้เรื่อยๆ ในแตล่ะวนน
สิ่งท่ีส  าคนญ คือ ปริมาณมูลฝอยเหล่าน้ัน ทิง้ในลักษณะทีไ่ม่ถูกต้อง อันเกมิมาาาก
1. ประชาชนขาดความตระหนนกถึงปนญหา ท่ีหนา้กากอนามนย คือ มลูฝอยติดเชือ้ชนิดหนึ่ง
2. ไมมี่ถนงขยะ หรอืแหลง่รองรนบมลูฝอยติดเชือ้ท่ีเพียงพอ
3. รนฐบาลไมมี่นโยบายท่ีเข็มแข็งและกระชนบในการควบคมุการทิง้ขยะของประชาชน
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ปรมิาณของ หนา้กากอนามนยท่ีสงูขึน้ ท  าใหเ้กิดความตอ้งการของเตาเผาขยะท่ีสงูขึน้ตาม
ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาไม่ตรงาุม เพราะไม่ใช่แค่ ใชก้ารก าจนดท่ีผิดวิธี มีค่าใชจ้่ายสงู ดูแลยาก                                   
แตเ่ป็นการสร้างมลพษิทางอากาศแบบหนักหน่วง ซึง่จะท าลายสภาพแวดลอ้ม ชมุชน
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ผลกระทบด้านลบ การแก้ปัญหาไม่ตรงจุดของมูลฝอยตดิเช้ือ

1. ก่อใหเ้กิดอนนตรายแก่บคุลากร ซึง่อาจไดร้นบการติดเชือ้จากการสนมผนส

2. หากไม่มีระบบก าาัมทีม่แีละมีประสิทธิภาพ จะท าใหเ้กิดมลพิษ               
และความเสี่ยงตอ่บรเิวณและชมุชนโดยรอบ

3. ปรมิาณมลูฝอยติดเชือ้ในประเทศไทย จะลน้ จนการรองรนบไม่เพียงพอ 
ท าใหเ้กิดการกระจกุของแหลง่เชือ้โรค ซึง่น าไปสู ่การแพร่กระาาย
เชือ้เป็นกลุ่ม (CLUSTER) ในพืน้ท่ีบรเิวณกวา้ง
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ความเส่ียงหรืออนัตรายทีต่่อบุคลากรหลายกลุ่ม

พยาบาล หมอ ประชาชนทน่วไป

รวมถึง บุคลากรทีข่นและคัมแยกมลูฝอยตดิเชือ้ เจา้หนา้ท่ีหอ้งแล็ปฯ และอ่ืนๆ
แตท่ี่ส าคนญท่ีสดุ คือ คนไทยทกุคน เพราะตอ้งตระหนนก ความเสี่ยงและอนนตรายท่ี
เกิดขึน้ไดโ้ดยงา่ย
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ความเสี่ยงตอ่การตมิเชือ้

• ระบบทางเดินหายใจและทางเดินอาหาร

• ติดต่อจากสารคดัหลัง่

• ติดเช้ือทางเยือ่อ่อน
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ความเสี่ยงาากการบามเาบ็าากการสัมผัสของมคีม

การไดรั้บผลกระทบจากการสัมผสัของมีคม ซ่ึงโดยส่วนมาก เกิดจากจากการสัมผสั “เข็ม”

และส่ิงมีคมอ่ืนๆ เช่น ขวดแกว้ พลาสติก ใบมีด และอ่ืนๆ ท่ีใช้ในห้องปฏิบติัและการผ่าตดั และอ่ืนๆ       

ซ่ึงส่ิงของเหล่าน้ีไดส้มัผสัหรือมีการปนเป้ือนเช้ือโรคมาก่อน

ดงันั้น เพื่อหลีกเล่ียงหรือลดอตัราเส่ียงในการสมัผสัของมีคม ระบบก าจดัมูลฝอยติดเช้ือ

จึงควรมีระบบการ บด ห่ัน ของมีคม ให้ละเอียด ก่อนน าไปก าจัด เพื่อสร้างความปลอดภยัให้ผูป้ฏิบติั       

ขนยา้ยหรือดูแลมูลฝอยติดเช้ือ
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การาัมการมูลฝอยตมิเชือ้ทีไ่ม่ถูกสุขลักษณะ ย่อมท าให.้.....

• แหลง่ระบาดของเชือ้โรค

• แหลง่เพาะพนนธุส์นตวแ์ละแมลงพาหะน าโรค

• ท าใหเ้กิดการปนเป้ือนในแหลง่น า้และสภาพแวดลอ้ม

ใกลเ้คียง เช่น หมูบ่า้น ชมุชน
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ทา่นควรใหค้วามส าคัญกับการาัมการมูลฝอยตมิเชือ้

ใหถู้กหลักตามมาตรฐาน เพราะ.............
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หากไม่ปฏิบัตติามกฎกระทรวง วา่ดว้ย การก าจนดมลูฝอยติดเชือ้ พ.ศ. 2545

จะถกูลงโทษ า าคุก 6 เมอืน และปรับ 5 หมืน่บาท หรอืทนง้จ  าและปรนบ
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โรงพยาบาล คือ หน่วยงานท่ีอยูภ่ายใตข้อง กระทรวงสาธารณสุข                      

ซึง่ ก าหนดยุทธศาสตรช์าต ิระยะ 20 ปี โดย วางนโยบายพนฒนาใหโ้รงพยาบาล

เป็นโรงพยาบาลสีเขียว พนฒนาอนามนยสิ่งแวดลอ้ม

ตามกลยทุธ ์GREEN AND CLEAN HOSPITAL
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การจดัการมูลฝอยติดเช้ือท่ีดแีละมีประสิทธิภาพ ประกอบดว้ย

บคุลากรมีความรูใ้นการจนดการ

เทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกนบสิ่งแวดลอ้ม

สถานท่ีพนกมลูฝอยติดเชือ้ไดร้นบมาตรฐาน
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เขา้ใจแนวทางการบริหารและรูปแบบ                                           
การก าจดัมูลฝอยติดเช้ือท่ีผา่นมา
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แนวทางการบริหารมูลฝอยติดเช้ือ ที่ผ่านมา..
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แนวทางการบริหารมูลฝอยติดเช้ือท่ีควรจะเป็น...
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ท่านวา่ เทคโนโลยกีารก าจดัดว้ยวธีิใด....
ปลอดภยัท่ีสุด
ค่าใช้จ่ายต ่าสุด

มปีระสิทธิภาพมากท่ีสุด
เป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อมมากท่ีสุด
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การก าจัดด้วย
Autoclave

การก าจัด
ด้วยเตาเผา

การก าจัดด้วย
คล่ืนไมโครเวฟ

การก าจัด
ด้วยสารเคมี

วธีิการ

บดและหัน่มูลฝอย
ติดเช้ือ ใหป้ริมาณ

ลดลง 80%
จากนั้นก าจดั                
ดว้ยไอน ้า

เผามูลฝอยติดเช้ือดว้ย
ความร้อนสูง

ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัชนิด
ของมูลฝอย

ใชค้ล่ืนรังสี
ไมโครเวฟในการ

ท าลายมูลฝอยติดเช้ือ

ใชส้ารเคมี จ  าพวก 
น ้ายาฟอกขาว        

กรดเปอร์อะซิติก
สารละลายปูนขาว

อุปกรณ์ที่ใช้
เคร่ือง

Autoclave
พร้อมระบบหัน่

เตาเผา เคร่ืองผลิตรังสี สารเคมีชนิดต่างๆ

อุณหภูมิที่ใช้
138-140 องศา
เซลเซียส

760-1200 องศา
เซลเซียส

95-100 องศา
เซลเซียส

N/A
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การก าจัดด้วย
Autoclave

การก าจัด
ด้วยเตาเผา

การก าจัดด้วย
คล่ืนไมโครเวฟ

การก าจัด
ด้วยสารเคมี

ระยะเวลา
ในการก าจัด

30 นาที 1 ชัว่โมง 30 - 45 นาที 1 ชัว่โมง

ต้นทุนในการ
ด าเนินงาน

ต ่า สูงมาก สูง ปานกลาง

ต้นทุนส าหรับ
เคร่ืองจักร

ต ่า สูงมาก สูง ข้ึนอยูก่บัสารเคมี  
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การก าจัดด้วย
Autoclave

การก าจัด
ด้วยเตาเผา

การก าจัดด้วย
คล่ืนไมโครเวฟ

การก าจัด
ด้วยสารเคมี

การปล่อย
อากาศเสีย

ไม่มี มี มี ปานกลาง

การ
ด าเนินงาน

ใช้งานง่าย
ไม่ซับซ้อน

ใชง้านยาก
และซบัซอ้น
ตอ้งอบรม

ปานกลาง ปานกลาง

มลภาวะ          
ทางอากาศ

ไม่มี สูงมาก ต ่า ปานกลาง
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ระบบ Autoclave พร้อมระบบ บดหัน่ Vertisa,Turkey

• ก่อตั้งเม่ือปี 2007 เป็นผูผ้ลิตจากประเทศสหรัฐอเมริกาและตุรกี

• ติดตั้งมากกวา่ 150 เคร่ือง ใน 20 ประเทศ ทัว่โลก

• ไดรั้บมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001,             

STATT4 (USA), EN285 (EU), DIN 58951

• ระบบ Shredding (บด หัน่) ออกแบบไวส้ าหรับ บด หัน่ ซ่ึงรองรับมูลฝอยติด

เช้ือทุกประเภท ตั้งแต่ขนาดเลก็ เช่น ส าลี ถุงมือยาง ผา้กอ็ซ และของแขง็ต่างๆ

เช่น เขม็ฉีดยา ขวดแกว้ ไปจนถึง เหลก็สแตนเลส เซรามิก สามารถตดัไดทุ้กประเภท 
32



ประเภทของระบบ Autoclave พรอ้มระบบ บดหน่น, Vertisa
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ระบบ Vertical (Pre – Shredding System)

รุน่ P50,P75,P100,P150

 P50 อนตราการก าจนด 20 กิโลกรนม ต่อชน่วโมง หรอื 75 ลติร ต่อ ชน่วโมง

 น า้หนนก 2.1 ตนน ใชพื้น้ที่ในการติดตนง้ 2 เมตร (กวา้ง x ยาว x สงู โดยประมาณ)

 เหมาะส าหรนบติดตนง้ในโรงพยาบาลขนาดเลก็และหอ้งแลป็
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ภาพรวมและการท างานของเคร่ือง P50
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รุ่น P300,P500,P1000,P2000

 P300 อตัราการก าจดั 100 กิโลกรัม ต่อชัว่โมง หรือ 400 ลิตร ต่อ ชัว่โมง

 น ้าหนกั 2.2 ตนั ใชพ้ื้นท่ีในการติดตั้ง 3 เมตร (กวา้ง x ยาว x สูง โดยประมาณ)

 เหมาะส าหรับติดตั้งในโรงพยาบาลขนาดกลางไปจนถึงขนาดใหญ่ และโรงงานต่างๆ

ระบบ Vertical (Pre – Shredding System)
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ภาพรวมและการท างานของเคร่ือง P300
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ระบบ Horizontal (Post – Shredding System)

รุ่น A75,A150,A300,A500,A1000,A2000

 A75 (รุ่นเลก็ท่ีสุด) อตัราการก าจดั 75 กิโลกรัม ต่อชัว่โมง หรือ 400 ลิตร ต่อ ชัว่โมง

 เหมาะส าหรับติดตั้งในโรงพยาบาลขนาดกลางไปจนถึงขนาดใหญ่ และโรงงานต่างๆ
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กำรทดสอบกำรปรำศจำกเช้ือ (Sterility) 

1. Biological Indicator

2. Chemical Indicator

3. Physical Indicator
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- EZS/5, EZS/525  Plastic Type

- EZS/6, EZS/625  Plastic Type

- 3-5100 Spore  Strip

- 3-6100 Spore  Strip

Biological Indicator
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- Steam Class 4, ProChem SSI

- Steam Class 5, ProChem SSW

- Steam Class 5, ProChem EXT

- Bowie Dick Test, CI-BD110
(Vacuum Test)

Chemical Indicator ; MESA, Reven, USA
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- EZ Logger High Temp

-40 oC to +125 oC

SS 

316 grade

USB interface

Compact size       - dia = 1.9 cm   - lenght = 11.0 cm 

Physical Indicator; Marathon, USA
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105oC - 135oC ; BS 2646 Part 5 (1993)

Autoclave ; Certificate  of  Calibration
(ISO/IEC 17025 : 2005)
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จุดแขง็ของ Vertisa

รวมเร็ว ใช้เวลาส้ัน ตมิตัง้ง่าย เคล่ือนย้ายสะมวก ต้นทุนต ่า

เป็นมิตรกับส่ิงแวมล้อม คุณภาพสูงสุม
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บทสรุป
ระหวา่ง เตาเผา (Incinerator)

vs
Vertisa; Autoclave with 

Shredder System
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เปรียบเทียบการก าจดัมูลฝอย เตาเผา กบั  ระบบบดห่ันและก าจัดด้วยไอน า้

I. ตน้ทนุ/คา่ใชจ้่าย

รายละเอียด เตาเผา (Incinerator) ระบบบดหัน่ก าจดัดว้ยไอน ้า

Investment Cost มากกวา่ 100 ลา้นบาท 5 – 30 ล้านบาท

O&M Cost
• อุณหภูมิท่ีใช้
• ระบบบ าบดัน ้า
• ระบบบ าบดัอากาศ
• ระบบก าจดักล่ิน

สูง
700 – 1200 องศา

มี
มี
มี

ต ่า
135 – 138 องศา

ไม่มี
ไม่มี
??

47



เปรียบเทียบการก าจดัมูลฝอย เตาเผา กบั  ระบบบดห่ันและก าจัดด้วยไอน า้

II. ผลกระทบ

รายละเอียด เตาเผา (Incinerator) ระบบบดหัน่ก าจดัดว้ยไอน ้า

ปัญหาต่อส่ิงแวดลอ้ม มีมลพิษ ไม่มีมลพษิ

มลพิษแหล่งน ้า มีการปนเป้ือน ไม่มีการปนเป้ือน

ก๊าซพิษ เขม่า ควนั สูง ไม่มี
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เปรียบเทียบการก าจดัมูลฝอย เตาเผา กบั  ระบบบดห่ันและก าจัดด้วยไอน า้

III. อื่นๆ

รายละเอียด เตาเผา (Incinerator) ระบบบดหัน่ก าจดัดว้ยไอน ้า

มูลฝอยหลงัก าจดั

(ประโยชน)์

ผลิตพลงังานไฟฟ้า

อดัแท่งท าถนน

ผลิตพลนงงานไฟฟา้

อนดแท่งท าถนน

พื้นท่ีในการก่อสร้าง 10 – 80 ไร่ หรือมากกวา่ 5 – 20 ตารางเมตร

ท่ีมา http://www.soidao.go.th/km/files/pdf_vijai/kaya.pdf, 
http://eng.sut.ac.th/ae/ae2016/src/file/SubjectDocument/file/Waste%20management_1475050175.pdf
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รายละเอียด
ตะกรับเคล่ือนท่ี
(Moving 

Grate)

แบบหมุน
(Rotary Klin)

ฟลูอิดไดซ์เบด
(Fluidized 

Bed)

ไพโรไลซิส
(Pyrolysis)

แบบควบคุมการเผาไหม้
(Controlled-Air)

ก าลงัการก าจดั

(ต่อวนั)

150 – 1200 ตนั 480 ตนั 25 – 100 ตนั 30 ตนั 10 ตนั 

ตน้ทุน

(Investment Cost)

> 500 ลา้นบาท > 2000 ลา้นบาท 50 – 300 ลา้นบาท > 100 ลา้นบาท > 100 ลา้นบาท

ขอ้มลูจาก : ผูผ้ลติ ระบบบดหน่นมลูฝอยติดเชือ้ดว้ยไอน า้ Vertisa ประเทศ ตรุกี
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เตาเผาขยะ กทม. ขนาม 500 ตัน ต่อวัน 

รายละเอียด ค่าใชจ้่าย
ค่าก่อสรา้ง เตาเผา 2 โรง 800 ลา้นบาท
ระบบผลิตพลนงงาน 550 ลา้นบาท

งานโยธาและก่อสรา้งอาคารสาธารณปูโภค 400 ลา้นบาท
งานไฟฟ้าและระบบควบคมุ 350 ลา้นบาท

ระบบควบคมุมลพิษ 250 ลา้นบาท
ระบบอ่ืนๆ 250 ลา้นบาท

ระบบบ าบนดน า้เสีย 200 ลา้นบาท
งานติดตนง้ระบบ 100 ลา้นบาท

ค่าท่ีดิน 70 ลา้นบาท
งานขนสง่เครือ่งจนกร 50 ลา้นบาท

งานท่ีปรกึษาควบคมุการก่อสรา้ง 50 ลา้นบาท
รวมงบประมาณทนง้สิน้ 3,070 ล้านบาท

ท่ีมา : https://thaipublica.org/2019/08/waste-incinerator-plant-bangkok-2/

ขอ้มลูจาก : ศนูยว์ิจนยการเผากากของเสีย มหาวิทยาลนยเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ
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