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บทคดัย่อ 
บทความน้ีน าเสนอการพฒันาเคร่ืองท าลายเข็มฉีดยาด้วย  

อาร์คไฟฟ้าแบบไม่ปล่อยก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ส าหรับเข็มฉีดยา        
เบอร์ 18-27 เพ่ือลดปัญหาการติดเช้ือจากเข็มฉีดยาท่ีผ่านการใช้งานแล้ว     
เคร่ืองยงัมีระบบกรองอากาศแบบโอโซนเจนเนอร์เรเตอร์ช่วยในการก าจดั
ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ท่ีเป็นมลพิษทางอากาศท่ีเกิดข้ึนก่อนปล่อยสู่
ส่ิงแวดล้อม ผลการทดลองพบว่า เคร่ืองท่ีท าการพฒันาสามารถท าลาย
เข็มฉีดยาได้ตามวดัถุประสงค์ โดยก่อนผ่านระบบกรองอากาศแบบ
โอโซนวดัค่าก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์เฉล่ีย 14.3 - 27.8 ppm ในขณะท่ี
หลงัผา่นระบบกรองอากาศแบบโอโซนวดัค่าได ้0 ppm 

 

ค าส าคญั : การท าลายเขม็ฉีดยา; อาร์คไฟฟ้า; โอโซนเจนเนอร์เรเตอร์ 
 

Abstract 
This article presents a development of electrical needle 

destroyer without carbon monoxide emissions for preventing the spread of 
infectious diseases. The injection needle is incinerated by an electric arc, 
then the ozone generator air purifier gets rid of carbon monoxide, an air 
polluted agent, before emitting to the environment. The Needle no. 18 to 
27 can be destroyed by the proposed machine. The experimental results 
show that the average carbon monoxide emission measured at the 
electrical arc point is 14.3 to 27.8 and at the output of the ozone 
generator air purifier is 0 ppm. 
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1. บทน า 
เข็มฉีดยาเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ประเภทหน่ึงท่ีอาจ

ก่อให้เกิดการแพร่กระจายของเช้ือโรคหรือเกิดปัญหาการติดเช้ือจากเข็ม
ฉีดยาท่ีผา่นการใชง้านแลว้ทั้งในขั้นตอนการปฏิบติังานของบุคลากรทาง
การแพทยแ์ละขั้นตอนการเคล่ือนยา้ยในการน าไปท าลายทิ้ง ดงันั้นการ

ท าลายเขม็ฉีดยาทนัทีหลงัการใชง้านดว้ยเคร่ืองท าลายเข็มฉีดยาดว้ยอาร์ค
ไฟฟ้าจึงเป็นวิธีท่ีแก้ปัญหาดงักล่าวไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ แต่เน่ืองจาก
เคร่ืองท าลายเข็มฉีดยาด้วยอาร์คไฟฟ้าท าให้เกิดมลพิษทางอากาศ จึงได้
พัฒนาเค ร่ืองท าลายเข็มฉีดยาด้วยอาร์คไฟฟ้าแบบไม่ปล่อยก๊าซ
คาร์บอนมอนอกไซด์ท่ีมีระบบกรองอากาศแบบโอโซนเจนเนอร์เรเตอร์ 
เพื่อก าจดัก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ท่ีเป็นมลพิษทางอากาศท่ีเกิดข้ึนก่อน
ปล่อยสู่ส่ิงแวดล้อม ดงันั้นการพฒันาเคร่ืองท าลายเข็มฉีดยาด้วยอาร์ค
ไฟฟ้าแบบไม่ปล่อยก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ นอกจากจะเป็นประโยชน์
โดยตรงต่อบุคลากรท่ีปฏิบัติหน้าท่ีในสถานพยาบาลโดยตรงแล้วยงั
สามารถก าจดัมลพิษทางอากาศท่ีเกิดข้ึนก่อนปล่อยสู่ส่ิงแวดลอ้มอีกดว้ย 
 

2. วธีิการศึกษา 
2.1 แผนภาพเคร่ืองท าลายเข็มฉีดยาด้วยอาร์คไฟฟ้าแบบ 
      ไม่ปล่อยก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ 

เคร่ืองท าลายเข็มฉีดยาด้วยอาร์คไฟฟ้าแบบไม่ปล่อยก๊าซ
คาร์บอนมอนอกไซด์ ประกอบด้วยบอร์ด โมดูล และอุปกรณ์ต่างๆ       
ดงัรูปท่ี 1  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปท่ี 1 แผนภาพคร่ืองท าลายเขม็ฉีดยาดว้ยอาร์คไฟฟ้า 
    แบบไม่ปล่อยก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด ์

 

2  โมดูลตรวจจบั CO 

3           บอร์ด
ไมโครคอนโทรลเลอร์ 

4     จอแสดงผล 

1  ลิมิต 
สวิตซ ์

5        โอโซน 
เจนเนอร์เรเตอร์ 

6     อินเวอร์เตอร์ 

7    ดีซีมอเตอร์เกียร์ 



บทความวจิยั                                                                                         
การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ี มทร.พระนคร คร้ังท่ี 3   
Proceedings of the 3rd RMUTP Conference of Engineering and Technology  
 

23 มีนาคม 2561   คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

2.1.1 ลิมิตสวิตซ์ท  าหน้าท่ีหยุดการท างานของดีซีมอเตอร์เกียร์     
เม่ือกลไกเล่ือนมาแตะลิมิตสวิตซ์ ไมโครคอนโทรลเลอร์       
จะประมวลผลแลว้ส่งค่าไปสัง่ให้ดีซีมอเตอร์เกียร์หยดุท างาน 

2.1.2 โมดูลตรวจจบั CO จะตรวจจบัและวดัค่าความเขม้ขน้ของก๊าซ
คาร์บอนมอนอกไซด์แล้วน าค่าท่ีได้จากการตรวจจบั ส่งไปยงั
บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ท าการประมวลผล มีหน่วยเป็น ppm 

2.1.3 บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ท าหน้าท่ีประมวลผล โดยรับ
ขอ้มูลจากโมดูลตรวจจบั CO และลิมิตสวิตซ์มาประมวลผล
ร่วมกนั เพ่ือสั่งงานให้โอโซนเจนเนอเรเตอร์ อินเวอร์เตอร์ 
และดีซีมอเตอร์เกียร์ท างานสัมพนัธ์กนั พร้อมทั้งส่งค่า CO 
ไปท่ีหนา้จอแสดงผล 

2.1.4 จอแสดงผลเป็นชนิด LCD ท าหน้าท่ีแสดงผลสถานการณ์
ท างานของตวัเคร่ืองตั้งแต่เร่ิมตน้จนจบ ได้แก่สถานะเคร่ือง
บูท เคร่ืองสแตนด์บาย เคร่ืองท างาน เคร่ืองหยดุท างาน และ
แสดงคา่ความเขม้ขน้ของ CO  

2.1.5 โอโซนเจนเนอเรเตอร์ท าหน้าท่ีสร้างโอโซน เพ่ือท าการก าจดั
มลพิษท่ีเกิดจากการอาร์คหัวเข็ม โดยจะท างานสัมพนัธ์กับ
การประมวลผลของบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ 

2.1.6 อินเวอร์เตอร์ท าหน้าท่ีจ่ายกระแสไฟเพ่ือท าการอาร์คหัวเข็ม
ฉีดยา  โดยอิน เวอ ร์ เตอ ร์ น้ี จะท า ง านสัมพันธ์ กับการ
ประมวลผลของบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ 

2.1.7 ดีซีมอเตอร์เกียร์ท าหน้าท่ีเล่ือนหัวเข็มเพ่ือท าการอาร์ค โดย
การเล่ือนข้ึนและเล่ือนลง สัมพนัธ์กับการประมวลผลของ
บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ 
 

2.2 การออกแบบวงจรและโฟลว์ชาร์ตการท างาน 
ในการพฒันาเคร่ืองท าลายเข็มฉีดยาด้วยอาร์คไฟฟ้าแบบไม่

ป ล่อยก๊ าซคา ร์บอนมอนอกไซด์  มีก ารออกแบบโดยใช้ บอ ร์ด
ไมโครคอนโทรลเลอร์ในการควบคุมวงจรอินเวอร์เตอร์ดังแสดง          
ในรูปท่ี 2 ให้ท  างานสัมพนัธ์กบัการท างานของโมดูลตรวจจบั CO และ
การท างานของลิมิตสวิตซ์ เพ่ือก าจดักล่ินท่ีเกิดจากการเผาไหมแ้ละก าจดั
ควนัท่ีเกิดจากการหลอมโลหะก่อนปล่อยสู่อากาศภายนอก 
 

 
 

รูปท่ี 2 วงจรอินเวอร์เตอร์ 

ในรูปท่ี 3 เป็นวงจรโอโซนเจนเนอเรเตอร์ ใช้สร้างโอโซนใน
จงัหวะท่ีสมัพนัธ์กบัการอาร์ค จะถูกควบคุมโดยไมโครคอนโทรลเลอร์ 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3 วงจรโอโซนเจนเนอเรเตอร์  
 

2.3 การสร้างตวัเคร่ืองท าลายเข็มฉีดยาด้วยอาร์คไฟฟ้า 
      แบบไม่ปล่อยก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ 

ในการสร้างตวัเคร่ือง เร่ิมจากการออกแบบโครงสร้างและ
ก าหนดขนาดดว้ยโปรแกรม SolidWorks 2012 ดงัรูปท่ี 4 โดยตวัเคร่ืองมี
ขนาด 45 × 35 × 17.5 เซนติเมตร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4 ขนาดของกล่องเคร่ืองท าลายเขม็ฉีดยาดว้ยอาร์คไฟฟ้า            
แบบไม่ปล่อยก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด ์

 

การติดตั้งแผงวงจรทั้งหมดลงในต าแหน่งต่างๆ ของตวัเคร่ือง
ท่ีก าหนดไว ้และท าการต่อสายไฟดงัรูปท่ี 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 5 การติดตั้งแผงวงจรทั้งหมดลงในต าแหน่งต่างๆของตวัเคร่ือง 

35
 cm
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เม่ือประกอบส่วนต่างๆ ทั้งหมดเขา้ดว้ยกนั จะไดเ้คร่ืองท าลาย
เขม็ฉีดยาดว้ยอาร์คไฟฟ้าแบบไม่ปล่อยก๊าซคาร์บอนมอนอกไซดท่ี์เสร็จ
สมบูรณ์ดงัรูปท่ี 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 6 ตวัเคร่ืองท่ีเสร็จสมบูรณ์ 
 

2.4 ทดลองท าลายเข็มฉีดยา 
เคร่ืองสามารถท าลายเข็มฉีดยาเบอร์ 18, 20, 21, 22, 23, 24, 

25, 26 และ 27 ดงัรูปท่ี 7 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 7 เขม็ฉีดยาเบอร์ 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 และ 27 
 

การวดัค่าความเขม้ขน้ของค่า CO จะใช้เคร่ืองสอบเทียบแก๊ส
รุ่น m40 industrial scientific ดงัรูปท่ี 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 8 เคร่ืองสอบเทียบแก๊สรุ่น m40 industrial scientific 

ขั้นตอนการวดัค่า CO ท าโดยน าเข็มฉีดยาประกอบใส่ไซลิงค์
เสียบเขา้ช่องท าลายเข็มฉีดยา และน าสายดูดอากาศของเคร่ืองสอบเทียบ
แก๊สเคร่ืองท่ี 1 มาเสียบเขา้กบัตวัเคร่ืองตรงจุดอาร์คเข็มฉีดยาดา้นซ้าย 
และน าเคร่ืองสอบเทียบแก๊สเคร่ืองท่ี 2 มาเสียบเขา้กบัตวัเคร่ืองตรงจุดท่ี
ผ่านโอโซนด้านขวา ดังรูปท่ี 9 กดปุ่ ม Start เ พ่ือเ ร่ิมการท างาน             
เม่ือเคร่ืองท างานเสร็จจะมีเสียงบสัเซอร์ดงั 3 คร้ัง อ่านค่าความเขม้ข้น
ของ CO ท่ีได้จากเคร่ืองสอบเทียบแก๊สเคร่ืองท่ี 1 และเคร่ืองสอบเทียบ
แก๊สเคร่ืองท่ี 2 บนัทึกผลในตารางท่ี 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 9 เสียบสายดูดอากาศเคร่ืองสอบเทียบแก๊ส 
เคร่ืองท่ี 1 และ 2 เขา้กบัตวัเคร่ือง  

 

เม่ือดึงไซลิงค์ออกจากตวัเคร่ืองท าลายเข็มฉีดยาด้วยอาร์ค
ไฟฟ้าแบบไม่ปล่อยก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ หัวเข็มท่ีเป็นโลหะจะถูก
ท าลายดว้ยการเผาไหมเ้หลือเพียงส่วนโคนของหวัเขม็ ดงัรูปท่ี 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 10 หวัเขม็ท่ีถูกท าลายจากการเผาไหม ้
 

3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล   
เม่ือน าเข็มฉีดยาเบอร์ 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 และ 27 

มาท าลายโดยใชเ้คร่ืองท าลายเข็มฉีดยาดว้ยอาร์คไฟฟ้าแบบไม่ปล่อยก๊าซ
คาร์บอนมอนอกไซด ์ในการทดลองจะน าเขม็เบอร์ 18 - 27 ตามท่ีก าหนด
ไว ้มาท าการทดลองเบอร์ละ 4 คร้ัง และบนัทึกผลการทดลองท่ีได้ ดงั
ตารางท่ี 1  
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ตารางท่ี 1 ผลการวดัค่าก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด ์เคร่ืองสอบเทียบแก๊ส 
                  เคร่ืองท่ี 1 

ค่า CO 
(ppm) 

เบอร์เขม็ 
18 20 21 22 23 24 25 26 27 

คร้ังท่ี 1 27 26 25 24 22 21 19 16 14 
คร้ังท่ี 2 28 26 26 25 22 21 18 16 15 
คร้ังท่ี 3 28 26 25 24 22 21 18 16 14 
คร้ังท่ี 4 28 26 25 23 22 21 18 16 14 
ค่าเฉล่ีย 27.8 26.0 25.3 24.0 22.0 21.0 18.3 16.0 14.3 

 

ส่วนการวดัค่าก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ท่ีผ่านระบบกรอง
อ า ก า ศ แบบ โอ โซน ก่ อนออก จ า ก เ เ ค ร่ื อง  ผลก ารวัด ค่ าก๊ าซ
คาร์บอนมอนอกไซด์ จากเคร่ืองสอบเทียบแก๊สเคร่ืองท่ี 2 วดัค่าก๊าซ
คาร์บอนมอนอกไซดไ์ด ้ 0 ppm 
 

4. สรุป 
ผลท่ีได้จากตารางท่ี 1 พบว่าการท าลายเข็มฉีดยาในแต่ละ

เบอร์นั้น ค่าก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ท่ีอ่านได้จากเคร่ืองสอบเทียบแก๊ส
เคร่ืองท่ี 1 บริเวณจุดอาร์คจะแปรผนัตามขนาดของเข็มโดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 
14.3 - 27.8 ppm ตามล าดบั และค่าก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ท่ีอ่านไดจ้าก
เคร่ืองสอบเทียบแก๊สเคร่ืองท่ี 2 เม่ือผ่านระบบกรองอากาศแบบโอโซน
เจนเนอร์เรเตอร์แลว้มีค่าเท่ากบั 0 ppm ซ่ึงแสดงว่าเคร่ืองท าลายเข็มฉีดยา
ด้วยอาร์คไฟฟ้าแบบไม่ปล่อยก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ สามารถก าจดั
ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซดท่ี์เกิดข้ึนไดต้ามวดัถุประสงค ์ 
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