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บทที่ ๑
บทนำ
๑.๑ ที่มำและควำมสำคัญของโครงงำน
เนื่องจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลตะคร้อ ไม่มีการจัดการเก็บรวบรวมขยะติดเชื้อและ
กาจัดให้ถูกต้อง มูลฝอยติดเชื้อจากสถานพยาบาลดังกล่าวจึงได้ถูกทิ้งออกสู่สิ่งแวดล้อมปะปนร่วมกับมูล
ฝอยชุม ชนเพิ่ มมากขึ้น ท าให้ เ พิ่ม ความเสี่ ย งในการแพร่ก ระจายเชื้ อโรคซึ่ง มีผ ลต่อ สุ ข ภาพอนามัย ของ
ประชาชนโดยเฉพาะสุขภาพอนามัยของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเก็บขนหรือผู้ทางานในสถานที่กาจัดซึ่งได้เกิด
การเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆ เช่น โรคตับอักเสบ โรคระบบทางเดินหายใจ โรคพยาธิหรือแม้แต่การติดเชื้อโรค
เอดส์รวมทั้งการเกิดความเสี่ยงของการแพร่กระจายเชื้อโรคทาให้มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและ
สิ่งแวดล้อมในเขตเมืองทั่วไป
การจัดการกับขยะเหล่านี้ต้องมีวิธีการที่ต้องระมัดระวังมากกว่าขยะมูลฝอยทั่วไป ตั้งแต่การเก็บ
รวบรวม การขนส่งการบาบัดและจากัด ในการรวบรวม ณ แหล่งกาเนิด ขยะส่วนที่เป็นเลือด น้าเหลือง น้า
หนอง จะต้องใส่ลงถังรองรับที่ไม่มีการรั่วไหลได้ มีฝามิดชิด จากนั้นจะต้องมีการบาบัดเบื้องต้นหรือการฆ่า
เชื้อโรคก่อน เช่น ใช้โซเดียมไฮโปคลอไรด์เข้มข้น ๐.๑ – ๐.๕ % เทราดให้ทั่ว ขยะที่ฆ่าเชื้อในเบื้องต้น
แล้วจะถูกนาไปรวบรวมไว้เพื่อรอการกาจัด
ดังนั้นผู้จัดทาจึงได้จัดทาโครงงานถังแยกขยะติดเชื้อชนิดเปียกแบบพอเพียง เพื่อช่วยลดปัญหาการ
แยกขยะติดเชื้อชนิดเปียกได้ง่าย ประหยัดเวลาและเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ปฎิบัติหน้าที่กาจัดขยะติด
เชื้อได้มากขึ้น
๑.๒ วัตถุประสงค์
๑. เพื่อประดิษฐ์ถังแยกขยะเปียกติดเชื้อชนิดเปียกแบบพอเพียง
๒. เพื่อทดสอบประสิทธิภาพถังแยกขยะเปียกติดเชื้อชนิดเปียกแบบพอเพียง
๑.๓ สมมติฐำน
ถังแยกขยะติดเชื้อชนิดเปียกแบบพอเพียง สามารถทาให้ขยะติดเชื้อแห้งกว่าและใช้เวลาในการ
กาจัดน้อยกว่าเตาเผาแบบธรรมดา
๑.๔ ตัวแปรทีป่ รึกษำ
๑.๔.๑ ตัวแปรต้น : ถังแยกขยะติดเชื้อชนิดเปียกแบบพอเพียง เตาเผาแบบเดิม
๑.๔.๒ ตัวแปรตาม : ความแห้งของขยะติดเชื้อชนิดเปียก และระยะเวลาในการกาจัด
๑.๔.๓ ตัวแปรควบคุม : น้ายาฆ่าเชื้อโซเดียมไฮโปคลอไรด์ สถานที่ ปริมาณของขยะชนิดเปียก
อุณหภูมิ
๑.๕ ขอบเขตกำรศึกษำ
๑.๕.๑ สิ่งที่ศึกษา ถังแยกขยะติดเชื้อชนิดเปียกแบบพอเพียง
๑.๕.๒ ระยะเวลา ๑๙ – ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
๑.๕.๓ สถานที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลตะคร้อ
๑.๖ ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
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๑.๖.๑ สามารถกาจัดขยะติดเชื้อชนิดเปียกได้ง่ายและประหยัดเวลาในการกาจัด
๑.๖.๒ สามารถเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่กาจัดขยะติดเชื้อได้มากขึ้น
๑.๗ นิยำมปฏิบัติกำร
ถังแยกขยะติดเชื้อแบบพอเพียง : ถังแยกขยะทาจากถังเหล็ก ๒๐๐ ลิตร ที่หามาได้จากในชุมชน
แล้วนามาประดิษฐ์เป็นถังแยกขยะเพื่อการกาจัดขยะติดเชื้อชนิดเปียกได้อย่างปลอดภัยและประหยัดเวลา
ขยะติดเชื้อ : ของเหลวจากร่างกายผู้ป่วย เช่น น้าเหลือง น้าหนอง เสมหะ น้าลายเหงื่อ เลือด
หรือสิ่งของ สาลี ผ้ากอซ กระดาษชาระ
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บทที่ ๒
เอกสำรที่เกี่ยวข้อง
ในการศึกษาโครงงานเรื่ อง ถังแยกขยะติดเชื้อชนิดเปียกแบบพอเพียง คณะผู้ ศึกษาได้ค้นคว้า
รวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง และเว็บไซต์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยขอนาเสนอตามลาดับ
ดังนี้
๒.๑ ขยะติดเชื้อ
๒.๑.๑ ข้อมูลทั่วไป
ขยะติดเชื้อ (๒๕๕๗ : เว็บไซต์ ) ได้กล่าวถึงรายละเอียดเกี่ยวกับขยะติดเชื้อ ไว้ดังนี้

ภาพที่ ๑ ขยะติดเชื้อ

ขยะติดเชื้อ หมายถึง ขยะทางการแพทย์ซึ่งมีเหตุอันควรให้สงสัยว่ามีหรืออาจมีเชื้อโรค ขยะ ที่
สัมผัสหรือสงสัยว่าได้สัมผัสกับเลือดส่วนประกอบของเลือด(เช่นน้าเลือด เม็ดเลือดต่างๆ ผลิตภัณฑ์ที่ได้จาก
เลือด) สารน้าจากร่างกาย (เช่นปัสสาวะ เสมหะ น้าลาย หนอง) ได้แก่
๑. ขยะที่เป็นของเหลวหรือสารคัดหลั่ง เช่นเลือด ส่วนประกอบของเลือด ปัสสาวะ น้าไขสันหลัง
เสมหะ และสารคัดหลั่งต่างๆ
๒. ขยะที่เป็นอวัยวะหรือชิ้นส่วนอวัยวะ เช่นชิ้นเนื้ อ เนื้อเยื่อ อวัยวะที่ได้จากการทาหัตถการต่างๆ
ขยะจากทางห้องปฏิบัติการ การตรวจศพ ซากสัตว์ทดลอง รวมทั้งวัสดุที่สัมผัสระหว่างการทาหัตถการและ
การตรวจนั้นๆ
๓. ขยะของมีคมติดเชื้อที่ใช้แล้ว เช่นเข็ม ส่วนปลายแหลมคมของชุดให้สารทางหลอดเลือดหรือชุด
ให้เลือดและผลิตภัณฑ์ของเลือด ใบมีด หลอดแก้ว กระบอกฉีดยาชนิดแก้ว สไลด์แผ่นกระจกปิดสไลด์ และ
เครื่องมือที่แหลมคมต่างๆที่ใช้กับผู้ป่วยแล้ว
๔. ขยะจากกระบวนการเก็บและเพาะเชื้อ เช่นเชื้อ อาหารเลี้ยงเชื้อ จากเลี้ยงเชื้อ วัสดุอื่นและ
เครื่องมือที่ใช้เพาะเชื้อแล้ว
๕. มูลฝอยที่เป็นวัคซีน ทาจากเชื้อโรคที่มีชีวิตและภาชนะบรรจุ เช่นวัคซีนป้องกันวัณโรค โปลิโอ
หัด หัดเยอรมัน คางทูม อีสุกอีใส ไข้รากสาดน้อยชนิดกิน เป็นต้น
มูลฝอยติดเชื้ออื่นๆ คลอบคลุมถึง
๑. วัสดุทาจากผ้า เช่นสาลี ผ้ากอซ เสื้อคลุม และผ้าต่างๆ
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๒. วั ส ดุ ท าจากพลาสติ ก และยาง เช่ น ถุ ง มื อ ใช้ ค รั้ ง เดี ย วทิ้ ง กระบอกฉี ด ยาชนิ ด
พลาสติก ปิเปต พลาสติก ท่อยาง ถุงใสปัสสาวะ ภาชนะพลาสติก รองรับสารคัดหลั่งและเสมหะถุงเลือด
และผลิตภัณฑ์ของเลือด และอุปกรณ์ที่ใช้กับผู้ป่วยล้างไต
๓. วัสดุทาจากกระดาษ เช่นกระดาษซับเลือด เสื้อคลุมใช้ครั้งเดียวทิ้ง ผ้ าปิดปาก ปิดจมูก
เป็นต้น
๒.๑.๒ กลุ่มเป้ำหมำยที่ต้องมีกำรควบคุม
๑. สถานบริการสาธารณสุข หมายถึง สถานพยาบาล สถานพยาบาลสัตว์ ทั้งของรัฐและเอกชน
๒. ห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย หมายถึง ห้องปฏิ บัติการตรวจวิเคราะห์สารเคมี และจุลินทรีย์ใน
วัตถุตัวอย่าง จากร่างกายมนุ ษ ย์ห รือสัตว์ที่อาจก่อให้ เกิดเชื้ออันตราย และห้องปฏิบัติการทดสอบด้าน
สาธารณสุขที่ทาการตรวจวิเคราะห์คุณภาพ ส่วนประกอบและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่อาจ
ก่อให้เกิดเชื้ออันตรายทั้งของรัฐและเอกชน และทั้งนี้ต้องไม่เป็นห้องปฏิบัติการที่อยู่
ในสถานบริการสาธารณสุข
๒.๑.๓ หลักเกณฑ์และวิธีกำรเก็บรวบรวมขยะติดเชื้อ
๑. จัดให้มีภาชนะสาหรับบรรจุ ขยะติดเชื้อที่มีสีแดงทึบแสง และมีข้อความสีดาอ่านได้ชัดเจนว่า
ขยะติดเชื้อ อยู่ภายใต้รูปหัวกะโหลกไขว้ คู่กับตราหรือสัญญาลักษณ์ สากล
๒. ต้องแยกเก็บขยะติดเชื้อที่แหล่งขยะติดเชื้อนั้น ห้ามปะปนกับขยะอื่นๆ
๓. ต้องบรรจุขยะติดเชื้อประเภทของมีคมลงในถังหรือกล่องไม่เกินสามในสี่ส่วน ขยะติดเชื้อที่มีใช้
วัสดุมีคมให้บรรจุในถุงไม่เกินสองในสามส่วน แล้วปิดฝาหรือผูกมัดปากถุงให้แน่น
๔. ต้องจัดให้มีที่พักรวมขยะติดเชื้อที่เป็นห้องหรืออาคารเฉพาะ แยกจากอาคารอื่น มีขนาดเพียง
พอที่จะรองรั บขยะติดเชื้ออย่ างน้อยได้ส องวัน ลักษณะโปร่งไม่อับทึบ ป้องกันสัตว์นาโรค มีรางและท่อ
ระบายน้าทิ้งเชื่อมต่อกับระบบบาบัดน้าเสีย ประตูปิดล็อกได้ และมีข้อความ ที่พักรวมขยะติดเชื้อ กรณีที่กัก
เก็บไว้เกิน ๗ วัน ต้องควบคุมอุณหภูมิไม่เกิน ๑๐ องศาเซลเซียส
๕. การเคลื่อนย้ายขยะติดเชื้อภายในสถานพยาบาล ต้องใช้รถเข็นที่ทาด้วยวัสดุที่ทาความสะอาด
ง่ายมีผนังปิดมิดชิด ไม่มีแง่มุมให้ขยะติดเชื้อแพร่เชื้อและอันตรายได้ และมีอุปกรณ์ทาความสะอาดกรณีตก
หล่น รวมทั้งพิมพ์ข้อความว่า รถเข็นขยะติดเชื้อ ห้ามใช้ในกิจการอื่น
๖. ผู้ปฏิบัติงานเก็บและเคลื่อนย้ายขยะติดเชื้อต้องมีความรู้เกี่ยวกับขยะติดเชื้อ และป้องกันและ
ระงับการแพร่เชื้อและอันตรายได้ และต้องสวมเครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ขณะปฏิบัติงาน
๒.๑.๔ หลักเกณฑ์และวิธีกำรขนขยะติดเชื้อ
๑. จัดให้มียานพาหนะขนขยะติดเชื้อซึ่งเป็นภาชนะตัวถังปิดทึบ ไม่รั่วซึม สามารถควบคุมด้านว่า
ใช้ในการขนขยะติดเชื้อ และแสดงชื่อของทางราชการที่ทาการขนย้ายขยะติดเชื้อด้วยตัวหนังสือสีแดงไว้
ภายนอกตัวถังด้านข้างทั้งสองด้านของยานพาหนะขนขยะติดเชื้อ
๒. ต้องขนโดยสม่าเสมอตามวัน และเวลาที่กาหนด
๓. ผู้ประกอบการขนขยะติดเชื้อ หรือสถานพยาบาล ที่มีการขนย้ายขยะติดเชื้อนอกสถานที่จะต้อง
มีผู้ควบคุมโดยบุคลากร วุฒิวิทยาศาสตร์ อย่างน้อย ๑ คน
๔. ผู้ขับขี่และผู้ปฏิบัติงานประจายานพาหนะต้องมีความรู้เกี่ยวกับขยะติดเชื้อ การป้องกัน ระงับ
การแพร่เชื้ออันตราย และต้องสวมเครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ขณะปฏิบัติงาน

5
๒.๑.๕. หลักเกณฑ์และวิธีกำรกำจัดขยะติดเชื้อ
๑. การกาจัด ขยะติดเชื้อด้วยวิธีการเผาในเตาเผา ต้องให้ได้มาตรฐาน คือ ต้องมีสองห้องเผา ได้แก่
ห้องเผาขยะติดเชื้อที่มีอุณหภูมิไม่ต่ากว่า760 องศาเซลเซียสห้องเผาควัน ที่มีอุณหภูมิไม่ต่ากว่า 1,000องศา
เซลเซียส และควันที่ระบายออกจากเตาเผาต้องได้มาตรฐานตามที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนด
๒. การกาจัด การกาจัดขยะติดเชื้อด้วยวิธีการอื่นจะต้อง ให้ได้มาตรฐานทางชีวภาพ คือการทาลาย
เชื้ อ โรคได้ ห มด โดยสามารถ ตรวจสอบด้ ว ยวิ ธี ก ารตรวจวิ เ คราะห์ ส ปอร์ ข องเชื้ อ Bacillus
sterothermophillus และ Bacillus subtilis
๓. สถานพยาบาล และห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย ต้องตรวจสอบมาตรฐานการกาจัดเป็นประจา
และมีการเขียนรายงาน
๔. สถานที่กาจัด ขยะติดเชื้อจะต้องมีผู้ควบคุมโดยมีบุคลากร วุฒิวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
สาขาละ 1คน
๕. ผู้ปฏิบัติงาน กาจัดขยะติดเชื้อต้องมีความรู้เกี่ยวกับขยะติดเชื้อ การป้องกันและการแพร่เชื้อและ
อันตรายได้ และสวมชุดป้องกันอันตรายส่วนบุคคลขณะปฏิบัติงาน
๒.๒ อันตรำยจำกขยะ
สารพัดโรคร้ายจาก "ภัยขยะ" (๒๕๕๕ : เว็บไซต์ ) ได้กล่าวถึงรายละเอียดเกี่ยวกับขยะติดเชื้อ ไว้ดังนี้
ทุกวันนี้ขยะจากบ้านเรือนจึงมีแต่จะเพิ่มปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆ ยิ่งเราไม่สามารถกาจัดได้หมด ขยะ
เหล่านี้ก็จะส่งกลิ่นเหม็นรบกวนและเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคต่างๆ ได้ นายแพทย์สมิง เก่าเจริญ หัวหน้า
ศูนย์พิษวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี อธิบายเรื่องนี้ให้ฟังว่า ในแต่ละวันคนเราจึงมีโอกาสที่จะได้รับพิษภัย
จากขยะอย่างไม่รู้ตัว ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยอันตรายที่เกิดขึ้นมีตั้งแต่อาการเล็กน้อย จนกระทั่งรุนแรง
มาก อาจเกิดขึ้นโดยทันทีหรือสะสมในระยะยาว
อันตรำยจำกเจ้ำภัยขยะนี้มีผลกระทบต่อสุขภำพ
โรคระบบทำงเดินอำหำร เกิดจากเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆ เช่น ไวรัส รา แบคทีเรียในขยะมูลฝอยที่
ตกค้างบนพื้นจะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของหนู ยุง แมลงสาบ และแมลงวัน ซึ่งเป็นพาหะนาโรคติดต่อ เช่น
โรคท้องร่ว ง โรคพยาธิต่างๆ ตลอดจนสิ่งมีชีวิตที่มองไม่เห็น ได้แก่ เชื้อโรคต่างๆ เช่น เชื้ออหิวาตกโรค
ไทฟอยด์ และโรคบิด โดยเชื้อโรคเหล่านี้เข้าสู่ร่างกายคนเรา จากการกินอาหารและน้า หรือการจับต้องด้วย
มือ ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของคนเราได้โดยง่าย
โรคจำกกำรติดเชื้อ อันตรายจากขยะติดเชื้อโรค เช่น ถุงยางอนามัย ผ้าอนามัย กระดาษทิชชูของ
คนที่เป็นวัณโรคใช้ขับเสมหะหรือน้าลาย สาลีเช็ดแผล พลาสเตอร์ปิดแผลที่ใช้แล้ว อาหารเน่าบูด และซาก
สัตว์ ซึ่งอาจมีเชื้อไข้หวัดนก รวมถึงอันตรายจากอุบัติเหตุ ซึ่งคนในชุมชนแห่งนี้ที่ต้องทางานเกี่ยวข้องกับกอง
ขยะมักเจออยู่บ่อยๆ ได้แก่ ขยะที่เป็นวัตถุมีคม เช่น ไม้แหลม แก้วแตก และโลหะมีคม ซึ่งเสี่ยงต่อการติด
เชื้อโรค เช่น เชื้อบาดทะยัก หรือจากวัสดุเปื้อนเลือด เช่น เข็มฉีดยาใช้แล้ว ซึ่งเสี่ ยงต่อการติดเชื้อไวรัสตับ
อักเสบและโรคเอดส์ได้
โรคภูมิแพ้ เกิดได้จากการสูดดมฝุ่นละอองที่ปลิวฟุ้งกระจายมาจากเศษขยะชนิดต่างๆ เช่น เศษ
กระดาษ ฝุ่นฝ้าย ผงหมึกพิมพ์จากเศษกระดาษ ตลอดจนของเสียที่เป็นอันตรายบางชนิดที่ระเหยหรือปล่อย
สารต่างๆ ออกมาเป็นฝุ่นผสมอยู่ในอากาศ นอกจากนี้ การเผาขยะ อาจทาให้มีสารอันตรายปะปนอยู่ใน
อากาศในรูปของไอหรือฝุ่นของสารเคมีต่างๆ ได้เช่นกัน
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ปวดศีรษะ คลื่นไส้ และอำเจียน เกิดจากกลิ่นเน่าเหม็น ขยะมูลฝอยที่กองทิ้งไว้ ไม่มีการฝังกลบ
หรือจากการเก็บขยะไม่หมด ทาให้เกิดกลิ่นเหม็นรบกวน นอกจากนี้ขยะมู ลฝอยที่กองทิ้งไว้นานๆ จะมีก๊าซ
ที่เกิดจากการหมักขึ้น ได้แก่ ก๊าซมีเทนหรือก๊าซชีวภาพ ซึ่งติดไฟหรือเกิดระเบิดขึ้นได้ และก๊าซไข่เน่า (ก๊าซ
ไฮโดรเจนซัลไฟด์) ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนได้เช่นกัน
โรคมะเร็ง เนื่องจากได้รับสารพิษต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน ไม่ว่าจากการสูดดมอากาศเสียของ
การเผาขยะ ซึ่งเกิดจากการเผาขยะมูลฝอยกลางแจ้ง ทาให้เกิดควันและสารพิษปนเปื้อนในอากาศ เช่น สาร
ไดออกซินและฟิวแรนระหว่างการเผา ซึ่งสารทั้งสองนี้เป็นสารก่อให้เกิดมะเร็งและทาลายการทางานของตับ
ได้ นอกจากนี้ ยังมีอันตรายจากสารเคมีต่างๆ ของขยะพิษบางชนิด เช่ น สารหนูในแบตเตอรี่มือถือ ซึ่งเป็น
ตัวการก่อให้เกิดมะเร็งผิวหนังและมะเร็งปอดได้ หรือ สารเบริลเลียม ที่ใช้ในแผงวงจรหลักของอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ อย่างมือถือ ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง โดยเฉพาะมะเร็งปอด โดยผู้ที่ได้รับสารนี้อย่างต่อเนื่องจาก
การสูดดมจะกลายเป็นโรค Beryllicosis ซึ่งมีผลกับปอด และหากสัมผัสสารนี้จะทาให้เกิดแผลที่ผิวหนัง
อย่างรุนแรง
๒.๓ ปัญหำของเตำเผำขยะ
เตาเผาขยะ (ม.ป.ป. : เว็บไซต์) ได้กล่าวถึงรายละเอียดเกี่ยวกับเตาเผาขยะไว้ดังนี้
โรงพยาบาลบ้านบึง มีขยะติดเชื้อเฉลี่ย 17,000 kg/ปี จากปัญหาที่โรงพยาบาลกาจัดขยะติดเชื้อ
โดยวิธีเผาเตาเผาขยะเองเกิดปัญหา
ปริมาณขยะมากจนเตาเผาไม่สามารถรับได้
การควบคุมคุณภาพเตาเผาขยะทาได้ยาก
เกิดการร้องเรียนจากประชาชน เนื่องจากฝุ่นจากเตาเผาขยะรบกวน
- การควบคุมกากับงาน เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
การแก้ไข
จ้างบริษัทกาจัดขยะภายนอกรับผิดชอบในการขนย้ายและทาลายขยะติดเชื้อ
- โรงพยาบาลควบคุมกากับ ปริมาณขยะและชนิดขยะติดเชื้อให้ถูกต้อง
ติดตามการทางานของบริษัทที่รับกาจัดขยะว่ากาจัดขยะได้คุณภาพตามมาตรฐาน
ระบบกาจัดขยะมูลฝอยนิคมอุตสาหกรรมบางประอิน
เตาเผาขยะแบบระบบควบคุมอกาศ Porolytic Incineration System ขนาด 4 ตัน/วัน
เป็นการเผาที่มีการควบคุมออกซิเจนที่ใช้ในการเผาไหม้ซึ่งไม่ก่อมลพิษ
บ่อผังกลบขี้เถ้าและกากตะกอน

ภาพที่ ๒ เตาเผาขยะติดเชื้อแบบธรรมดา
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บทที่ ๓
วิธีดำเนินกำร
๓.๑ วัสดุ – อุปกรณ์
๑. ถังแกลลอนขนาด ๒๐๐ ลิตร
๒. ตะแกรงตาห่าง
๓. ตะแกรงตาถี่
๔. เหล็กขนาด ๒ หุน
๕. หินเกล็ด
๖. ทราย
๗. ฝาปิดแบบพลาสติก

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑

ถัง
แผง
แผง
เส้น
ถังสี
ถังสี
ฝา

๓.๒ วิธีดำเนินกำร
ตอนที่ ๑ ประดิษฐ์ถังแยกขยะติดเชื้อชนิดเปียกแบบพอเพียง
๑. นาถังน้ามันขนาด ๒๐๐ ลิตร มาเจาะเปิดฝาทั้ง ๒ ด้าน
๒. ทาตะขอเกาะขอบถังเพื่อวางตะแกรงให้รอบถังขยะห่างประมาณ ๑ ฟุต โดยการ
เชื่อมติดกับตัวถัง ทาทั้ง ๒ ชั้น ห่าง ๑ ฟุต
๓. นาตะแกรงที่มีตาห่างมาวางบนตะขอในชั้นที่ ๑
๔. นาตะแกรงที่มีตาถี่มาวางบนตะขอในชั้นที่ ๒
๕. นาฝาถังโดยใช้ฝาพลาสติก อาจหาได้ง่ายในชุมชน เช่น ฝาชีที่ครอบอาหาร เพื่อให้
แสงแดดผ่านได้พร้อมทั้งป้องกันการปลิวออกนอกถังแยกขยะ
ตอนที่ ๒ การนาขยะที่ผ่านถังแยกขยะติดเชื้อทดสอบกับเตาเผาแบบธรรมดา
๑. นาขยะติดเชื้อชนิดเปียกมาชั่งน้าหนักประมาณ ๓ กิโลกรัม
๒. นาขยะใส่ลงไปในเตาเผาแบบธรรมดา
๓. จุดไฟเผาขยะติดเชื้อชนิดเปียก
ตอนที่ ๓ การทดสอบการแยกขยะติดเชื้อชนิดเปียกแบบพอเพียง
๑. นาถังแยกขยะติดเชื้อมาวางไว้ในที่โล่งเพื่อรับแสงแดด
๒. นาขยะติดเชื้อชนิดเปียกมาใส่ในถังแยกขยะติดเชื้อ
๓. เขี่ยขยะติดเชื้อให้กระจายให้ทั่วตะแกรงภายในถัง
๔. รอขยะติดเชื้อแห้งจากการเผาผลาญของแสงแดด
๕. นาขยะติดเชื้อที่แห้งแล้วนาไปเผายังเตาเผาขยะ
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บทที่ ๔
ผลกำรศึกษำ
จากการศึกษา ถังแยกขยะติดเชื้อชนิดเปียกแบบพอเพียง ซึ่งได้ดาเนินการนาถังน้ามัน ๒๐๐ ลิตร
มาทาเป็นถังแยกขยะ และทาการทดสอบการเผาขยะติดเชื้อชนิดเปียกแบบไม่ผ่านถังแยกขยะและผ่านถัง
แยกขยะ ได้ผลการทดสอบดังนี้
ตารางที่ ๑ แสดงผลการเผาขยะติดเชื้อชนิดเปียกแบบไม่ผ่านถังแยกขยะ
เตำเผำธรรมดำ
๑. ชั่งน้าหนักขยะเปียกประมาณ ๓ กิโลกรัม
๒. นาขยะไปใส่เตาเผาแบบธรรมดา
๓. จุดไฟเผา

๐๙.๐๐ น.
ขยะติดเชื้อ
เกาะกันเป็น
ก้อนคงเหลือ
ประมาณ
๓ กิโลกรัม

บันทึกผลกำรศึกษำ
๑๒.๐๐ น. ๑๕.๐๐ น. ๑๘.๐๐ น.
ขยะติดเชื้อ ขยะติดเชื้อ ขยะติดเชื้อ
เกาะกันเป็น เกาะกันเป็น เกาะกันเป็น
ก้อนคงเหลือ ก้อนเล็กลง ก้อนเล็กลง
ประมาณ
คงเหลือ
คงเหลือ
๓ กิโลกรัม ประมาณ
ประมาณ
๒ กิโลกรัม ๒ กิโลกรัม

ตารางที่ ๒ แสดงผลการเผาขยะติดเชื้อชนิดเปียกแบบผ่านถังแยกขยะ
เตำเผำธรรมดำ
๑. ทาการแยกขยะติดเชื้อชนิดเปียกจากถังแยกขยะ
๒. นาขยะไปใส่เตาเผาแบบธรรมดา
๓. จุดไฟเผา

๐๙.๐๐ น.
ขยะติดเชื้อ
คงเหลือ
ประมาณ
๓ กิโลกรัม

บันทึกผลกำรศึกษำ
๑๒.๐๐ น. ๑๕.๐๐ น.
ขยะติดเชื้อ
ไม่มีคงเหลือ
อยู่เลย

๑๘.๐๐ น.
-

ผลกำรทดลอง
จากตารางที่ ๑ ผลการทดลองการเผาขยะติดเชื้อที่ยังไม่ผ่านถังแยกขยะ การเผาไหม้เป็นไปได้ช้า
ยังคงเหลือขยะอยู่ในเตาเผาในสภาพเกาะกันเป็นก้อนเพราะขยะติดเชื้อมีความชื้นสูง ใช้เวลา ๙ ชัว่ โมง
ก็ยังเผาไหม้ไม่หมด
จากตารางที่ ๒ ผลการทดลองการเผาขยะติดเชื้อที่ผ่านถังแยกขยะ มีการเผาไหม้ได้ดีไม่เหลือเถ้า
เพราะขยะติดเชื้อที่ผ่านถังแยกขยะไม่มีความชื้น โดยใช้เวลาเผาไหม้ ๓ ชั่วโมง
สรุปได้ว่า จากผลการทดลองเผาขยะติดเชื้อชนิดเปียกที่ผ่านถังแยกขยะติดเชื้อชนิดเปียกแบบ
พอเพียง มีการเผาไหม้ไม่เหลือเถ้าได้ดีกว่าเตาเผาขยะแบบธรรมดา ใช้เวลาการเผาไหม้เร็วกว่าเตาเผาแบบ
ธรรมดา ๖ ชั่วโมง
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บทที่ ๕
สรุปผลกำรศึกษำ อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ
๕.๑ สรุปผลกำรศึกษำ
จากการศึกษาเรื่อง ถังแยกขยะติดเชื้อชนิดเปียกแบบพอเพียง โดยการนาถังน้ามัน ๒๐๐ ลิตร มา
เป็นถังแยกขยะ ผลการทดสอบการเผาขยะติดเชื้อที่ยังไม่ผ่านถังแยกขยะ การเผาไหม้เป็นไปได้ช้า ยังคง
เหลือขยะอยู่ในเตาเผาในสภาพเกาะกันเป็นก้อนเพราะขยะติดเชื้อมีความชื้นสูง ใช้เวลา ๙ ชั่วโมง ก็ยังเผา
ไหม้ไม่หมด และการเผาขยะติดเชื้อชนิดเปียกที่ผ่านถังแยกขยะ ไม่มีความชื้นสามารถเผาไหม้ได้รวดเร็ว
โดยใช้เวลาในการเผาไหม้ ๓ ชั่วโมง ทาให้ประหยัดเวลาในการเผาไหม้และเพิ่ม ความปลอดภัยให้ผู้ปฏิบัติ
หน้าที่ในการกาจัดขยะติดเชื้อได้ดี
สรุปได้ว่า จากผลการทดลองเผาขยะติดเชื้อชนิดเปียกที่ผ่านถังแยกขยะติดเชื้อชนิดเปียกแบบ
พอเพียง มีการเผาไหม้ไม่เหลือเถ้าได้ดีกว่าเตาเผาขยะแบบธรรมดา ใช้เวลาการเผาไหม้เร็วกว่าเตาเผาแบบ
ธรรมดา ๖ ชั่วโมง
๕.๒ กำรอภิปรำยผล
ถังแยกขยะติดเชื้อชนิดเปียกแบบพอเพียง โดยการนาถังน้ามัน ๒๐๐ ลิตร มาเป็นถังแยกขยะ
ซึ่งเป็นวัสดุที่หาได้ในชุมชน และเพื่อเป็นการแก้ปัญหาการกาจัดขยะติดเชื้อชนิดเปียกที่เผาไหม้ได้ยาก ต้อง
คอยเอาขยะออกจากเตามาเขี่ยแล้วใส่เตาเผาเข้าไปเผาใหม่ ทาให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรคผลการ
ทดสอบขยะติดเชื้อชนิดเปียกที่ผ่านถังแยกขยะ ทาให้ไม่มีความชื้นสามารถเผาไหม้ได้รวดเร็ว ทาให้
ประหยัดเวลาในการเผาไหม้และเพิ่มความปลอดภัยให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการกาจัดขยะติดเชื้อได้ดี
๕.๓ ข้อเสนอแนะ
๑. ฝาถังแยกขยะแบบพอเพียงที่เป็นฝาชีครอบอาจเปลี่ยนเป็นฝากระจกที่สามารถรับและเก็บ
ความร้อนทาให้ขยะติดเชื้อแห้งได้เร็วกว่าเดิม
๒. ให้มีการพัฒนาถังแยกขยะติดเชื้อให้สามารถเป็นเตาเผาได้ในตัวเดียวกัน

