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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระบบการกำจัด

มูลฝอยติดเชื้อที่เหมาะสมสำหรับโรงพยาบาลตัวอย่าง

เพื่อหาวิธีที่เหมาะสมที่สุดในการนำมาใช้จัดการมูลฝอย
ติดเชือ้ โดยศกึษา 2 ทางเลอืก คอื (1) การตดิตัง้เตาเผา
มูลฝอยติดเช้ือต้นแบบและ (2) การจ้างเหมาบริษัทเอกชน

เก็บขนและกำจัด ภายใต้การตัดสินใจบนเกณฑ์การวัดค่า
เชิงปริมาณ (ค่าใช้จ่ายต่ำสุด)และเกณฑ์ที่เป็นนามธรรม
(ผลประโยชนท์างสงัคมสิง่แวดลอ้ม) ทำการประเมนิดว้ย

การวัดผลเชิงปริมาณด้วยโปรแกรมเชิงเส้นตรง (LP
Optimization) ร่วมกับทฤษฎีการวิเคราะห์เชิงลำดับชั้น
(Analytical Hierarchy Process : AHP) ซ่ึงเปน็การวดั

ทั้งทางด้านปริมาณและคุณภาพทำให้สามารถคำนวณ
ผลตอบแทนร่วมที่สร้างความพึงพอใจสูงสุด และให้ผล
ค่าใช้จ่ายต่ำสุด พบว่าระบบกำจัดมูลฝอยติดเช้ือท่ีสมควร

เลือกได้แก่การติดตั้งเตาเผามูลฝอยติดเชื้อต้นแบบ เพื่อ
ดำเนินการกำจัดเอง ซึ่งกำหนดสภาวะการปฏิบัติงานที่
เหมาะสมโดยควบคุมปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเผาทำลายคือ

ทีอุ่ณหภูมิห้องเผาไหมท้ี ่1 เท่ากบั 620-650 oC ป้อนขยะ
ท่ี 5.5-6 กก.ทุก 6 นาที มีค่าใช้จ่ายเท่ากับ 36,994.50
บาทต่อเดือน ซ่ึงต่ำกว่าทางเลือกท่ี 2 ท่ีมีค่าใช้จ่ายเท่ากับ

39,211.00 บาทต่อเดือน
การวิจัยนี้จึงมีประโยชน์ในการช่วยสนับสนุนการ

ตัดสินใจในการเลือกระบบสำหรับกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ

ในโรงพยาบาลซ่ึงอยู่ในพ้ืนท่ีห่างไกล เพ่ือให้ได้ประสิทธิผล
ในการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อที่เหมาะสม

คำสำคญั : มูลฝอยติดเชือ้ ระบบสนบัสนนุการตดัสนิใจ

Abstract
The objective of this research is to study the

optimal hospital waste destruction, by considering 2

feasible alternatives method (1) installing incinerator
in the hospital and (2) employing a waste management
enterprise. There are two measures using in this

research: quantitative measures only and quantitative
and qualitative measures together. For the quantitative
measures only, the quantification of minimum costs

are applied. In terms of quantitative and qualitative
measures together e.g. socioeconomic factors,
environment and public attitude etc., the Linear

Programming and Analytical Hierarchy Process: AHP
are used to calculate the maximum satisfaction with
minimum cost. The results have demonstrated that the

installing incinerator in the hospital (alternative 1) is
the most appropriate based upon the controlled
parameters between 620-650 o C operating temperature,

at feed  rate  5.5-6 kg. per  six  minutes   which  yield   the
operating cost at 36,944.50 Bath per month  (lower than
second alternative). The second  alternative (employing

a waste management) has cost 39,211.00 Bath per
month. The benefit of this research, to the urban
hospital,  lies in its effectiveness in making decision

on  investment  in  waste destruction  management
system.
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งานวิจัยนี้จึงเป็นการวิจัยเพื่อช่วยในการตัดสินใจ
เลือกระบบการกำจัดมูลฝอยติดเชื ้อที ่เหมาะสมที่สุด
สำหรับโรงพยาบาลตัวอย่าง และสามารถนำมาเป็นแนวทาง

ในการคดิหาระบบในการกำจดัมูลฝอยติดเช้ือท่ีเหมาะสม
สำหรับโรงพยาบาลอ่ืนๆ ท่ีมีข้อจำกัดในลักษณะเดียวกันได้
โดยในการพจิารณานีจ้ะคำนึงถึงผลในเชงิปริมาณ ไดแ้ก่

การเสยีค่าใชจ่้ายในการกำจดัมูลฝอยติดเช้ือท่ีต่ำ และผล
เชิงคุณภาพสูงสุดในด้านของความพึงพอใจในการกำจัด
ซึ่งหมายรวมถึง การคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและคุณภาพ

ของประชาชนผูเ้กีย่วขอ้งมากทีส่ดุ ทัง้น้ีในทางเลอืกแรก
ได้แก่ การกำจดัขยะมลูฝอยติดเช้ือด้วยการตดิต้ังเตาเผา
เพื่อใช้เผาทำลายมูลฝอยติดเชื้อในโรงพยาบาลนี้ ได้มี

การศึกษาสภาวะการปฏิบัติงานของเตาเผามูลฝอยติดเช้ือ
ต้นแบบที่จะนำมาพิจารณาเป็นทางเลือกในการใช้งานนี้
โดยจะได้มีการทำการศึกษาปัจจัยที ่มีผลกระทบกับ

ประสิทธิภาพในการเผา โดยปัจจัยของสภาพการเผา
ทำลายท่ีจะทำการศึกษาน้ี ได้แก่ ปริมาณของขยะมูลฝอย
ทีป้่อนเข้าเตาเผา อุณหภูมิของห้องเผาไหม ้ เป็นต้น

2.  ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.1 การทดลองเชงิแฟคทอเรยีลสามระดบั (3k)

Montgomery [3] กล่าวว่า การทดลองเชิงแฟคทอเรียล
สามระดบั เป็นการทดลองทีพิ่จารณาถงึผลทีเ่กิดจากการ
รวมกนัของระดบั (Level) ของปัจจัยทัง้หมดทีเ่ป็นไปได้

ในการทดลอง โดยกำหนดระดบั ออกเป็น ต่ำ กลาง สูง
แทนดว้ย -1, 0 และ -1 ตามลำดบั ซ่ึงการใชสั้ญลักษณ์
เช่นน้ีจะทำให้ง่ายในการสรา้งแบบจำลองการถดถอยของ

ผลตอบสนองทีเ่กิดจากแตล่ะระดบัปัจจัย แสดงไดโ้ดยจะ
พบว่าจะมีระดับท่ีสามของปัจจัยเพ่ิมเข้ามาในแบบจำลอง
ซ่ึงทำให้สามารถแสดงความสมัพันธ์ระหว่างผลตอบสนอง

และปัจจัยในลักษณะที ่เป็นสมการแบบควอดราติค
(Quadratic) การออกแบบ 3k จะเหมาะสมเมื่อผู้ทดลอง
กำลังสนใจกับผลตอบสนองที่มีลักษณะเป็นส่วนโค้ง

การนำวิเคราะห์ด้วย วิธีพื้นผิวตอบสนองจะทำให้ได้ค่า
ที่ดีที่สุดของผลตอบสนอง

 εββββββ ++++++= 2
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2.2 ทฤษฎีกำหนดการเชิงเส้น (Linear Programming)

วิจิตร [4] ได้สรุปว่ากำหนดการเชิงเส้น (Linear
programming) เป็นตัวแบบทางคณิตศาสตร์ที่สร้างขึ้น

1.  บทนำ
มูลฝอยติดเชื้อ หรือมูลฝอยที่เกิดจากสถานบริการ

สุขภาพ ห้องปฏิบัติการวินิจฉัยโรค บริษัทผลิตยาที่มี

ความเสีย่งดา้นอาชวีอนามยั มูลฝอยตดิเชือ้เหล่านีย่้อมมี
ความอันตรายในแง่ของการเป็นพาหะหรือมีเชื ้อโรค
ติดต่อปะปนอยู ่ทั ้งยังอยู ่ในสภาพที่สามารถเพาะตัว

และแพร่พันธุ์ได้ การจัดการที่ไม่ดีพอย่อมก่อให้เกิดเป็น
มลภาวะทางสิง่แวดลอ้มมีสภาพไมน่่าด ูมีกลิน่เหม็นเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ของแมลงหรือจุลชีพท่ีนำเช้ือโรคและนำมา

สู่โรคเจ็บป่วยร้ายแรง เช่น ไทฟอยด์ วัณโรค คลอลิรา
ไวรัสตับอักเสบและเอดส์ การจัดการมูลฝอยติดเชื้อที่
เหมาะสม ย่อมเป็นการลดความเสี่ยงต่อผลกระทบทาง

สขุภาพของมนษุย์และสิง่มีชีวิต: กรมควบคมุมลพิษ [1]
ความจำเป็นในการจัดการมูลฝอยเพื่อให้เป็นไปตาม
ข้อกำหนดตามกฎหมายและเพื่อเป็นการแสดงความ

รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม นำมาซึ่งสภาวะของ
ความจำเป็นต้องตัดสินใจในการดำเนินการเพื่อจัดการ
มูลฝอยติดเช้ือท่ีเกิดข้ึนอย่างเป็นระบบ โดยมีปัจจัยหลาย

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตัดสินใจเลือกระบบ
ที่ดีที่สุด  ในการกำจัดมูลฝอย ได้แก่ ปัจจัยด้านสังคม
ส่ิงแวดล้อม งบประมาณ สภาพความพรอ้ม ประสบการณ์

โดยเฉพาะอย่างย่ิงในกรณีของโรงพยาบาลท่ีอยู่ในจังหวัด
ห่างไกล ซึ่งขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ ขาดแคลน
งบประมาณสนับสนุน และด้วยข้อจำกัดของสภาพที่ตั้ง

นำมาซ่ึงข้อจำกัดของทางเลือกระบบในการจัดการมูลฝอย
ในที่นี้ได้ทำการศึกษาเพื่อสร้างระบบที่ช่วยในการ

สนับสนุนการตัดสินใจในการพิจารณาทางเลือกเหล่านี้

โดยทำการศกึษาจากโรงพยาบาลแหง่หน่ึงซ่ึงอยู่ห่างจาก
แหล่งชุมชนเมือง พิจารณาแนวทางในการกำจัดที่เป็น
ไปได้ ได้แก่ (1) การติดตั้งระบบเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ

ต้นแบบ และ  (2) การจ้างเหมาบริษัทเอกชนเข้ามา
ดำเนินการเก็บขน สำหรับทางเลือกท่ี 1 พิจารณาใช้ระบบ
เตาเผามูลฝอยติดเชื้อเนื่องจากเป็นวิธีที่สามารถลดทั้ง

ปริมาณและทำลายเชื้อโรคที่ปะปนมาได้ที่อุณหภูมิสูง
ซึ่งมักมีปัญหาเกี่ยวกับผลกระทบจากการใช้เทคโนโลยี
อันเกี่ยวเนื่องกับประสิทธิภาพของตัวเทคโนโลยีและตัว

ผู้ใช้ สำหรับทางเลือกท่ี 2 พิจารณาบริษัทท่ีรับดำเนินการ
เก็บขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อที่มีคุณสมบัติตามข้อ
กำหนดของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีข้อจำกัด ได้แก่

บริษัทมักมีการดำเนินการท่ีไม่ได้มาตรฐานตามข้อกำหนด
ของกระทรวงสาธารณสุขและมีอัตราค่าจ้างสูง
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แทนปญหาที่เกิดข้ึนในองคการเพ่ือหาแนวทางในการแกปญหา

ที่ดีที่สุดตามเปาหมายที่ตั้งไว และสอดคลองกับ เง่ือนไขที่มีอยู

ในปญหานั้นๆ โดยที่ความสัมพันธของ ตัวแปรตางๆ ใน

เปาหมายและในเงื่อนไขของปญหาจะอยู ในรูปเสนตรง 

ประกอบดวย ตัวแปรตัดสินใจ ฟงกชัน วัตถุประสงค เง่ือนไข

บังคับ โดยมีรูปแบบสมการเปน 
 

Maximize  Z = C1X1 + C2X2+……+CnXn       (2) 

Subject to  : 
  a1 1X1+ a1 2X2+ …… + a1nXn1   b1 (3) 

                 :         :               : 
              am 1X1+ am2X2+ …….+am nXn    bm    (4) 
 

เมื่อ          X1 , X2, X3, ……, Xn             0 

โดยให  

 Xj = ตัวแปรตดัสินใจ 

 Cj = สัมประสิทธิ์ของตัวแปรที่ j ในฟงกชัน  

   วัตถุประสงค 

 aij = อตัราการใชทรัพยากรของตัวแปรที่ j ใน 

    เง่ือนไขบังคับที ่i 

 bi = จํานวนทรัพยากรที่มีอยูของเง่ือนไขบังคับ  

   ขอที่  i  

 

2.3 ทฤษฎีการวิเคราะหเชิงลาํดับชั้น (AHP) 

 Kengpol [5] ไดสรุปวา AHP หรือ Analytical Hierachy 

Process ถูกคิดคนข้ึนเมื่อปลายทศวรรษที่ 1970 โดย

ศาสตราจารย Thomas Saaty เปนกระบวนการ ของระบบ

ความคิดที่นําเสนอแตละสวนของปญหาใน รูปแบบเชิงลําดับ

ชั้น โดยมีกระบวนการการวิเคราะห ดังตอไปนี้ เริ่มดวยการ

แยกความซับซอนของปญหา ออกเปนหมวดตามเกณฑหลัก

ตางๆ จากนั้นแบงกลุม ยอยของปจจัยตามเกณฑน้ันออกเปน

ระดับชั้นอีกทีหนึ่ง ซ่ึงเขียนไดในรูปของแผนภูมิลําดับชั้น มี

ระดับของ เปาหมาย เกณฑหลัก เกณฑรอง และทางเลือกใน

การ ตัดสินใจ (ดังรูปที่ 1) การวิเคราะหจะทําการกําหนดคา

การ วินิจฉัยเปรียบเทียบลําดับความสําคัญทีละระดับ และ แต

ละหมวดของแตละระดับจะเช่ือมโยงกัน ผานเกณฑ เปาหมาย

ของแตละระดับน้ัน โดยรูปแบบการวิเคราะห จะเนนที่การสื่อ

ความคิดของมนุษยใหอยูในลักษณะ เชื่อมโยงความคิดของ

มนุษยใหสามารถเห็นความสัมพันธ ของแตละลําดับปจจัยที่

มนุษยกําหนดไวไดชัดเจนขึ้น  

 

2.4 การศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของ   

 ในการศึกษางานวิจัยที่ไดมีการหาทางเลือกในการ

จัดการทําลายสภาพและกําจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยคํานึงถึงการ

ลดการแพรกระจายเชื้อโรค และความปลอดภัยตอ คุณภาพ

สิ่งแวดลอมและประชาชนขณะเดียวกันก็จะตอง มีคาใชจายที่

ประหยัดคุมคาโดย Lee และคณะ [6] ไดศึกษา การกําจัดมูล

ฝอยติดเชื้อใน 3 โรงพยาบาลของสหรัฐอเมริกา โดยศึกษา

จากปริมาณและที่มาเพื่อแยกชนิดลักษณะของ มูลฝอยจาก

หองปฏิบัติการ หองฉุกเฉิน และจากโรงอาหาร มีการใชเตา

อบฆาเชื้อซ่ึงเปนวิธีการที่เสียคาใชจายนอยที่สุด รวมกับการ

เผาทําลายในเตาเผาซึ่งพบวาเปนวิธีการที่ให ประสิทธิผลใน

การกําจัดและคาใชจายดีที่สุด 
 

 
รูปที่ 1  โครงสรางการวิเคราะหเชิงลําดับชั้น (AHP) 
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โดยในงานวิจัยน้ีจะได้นำเสนอเก่ียวกับการนำระบบ
ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจ ด้วยวิธีการวิเคราะห์เชิงลำดับ
ช้ัน ซ่ึงนิยมใช้เพ่ือช่วยตดัสนิใจในการคดิแกปั้ญหาตา่งๆ

ไม่ว่าจะเปน็ทางดา้นนโยบาย ธุรกจิ เน่ืองจากเปน็สภาพ
ปัญหาท่ีมีความซบัซ้อนเก่ียวข้องกับท้ังเชิงเศรษฐศาสตร์
ซึ่งเป็นเชิงตัวเลขผลประโยชน์ที่ปรากฏจริง และในเชิง

ส่ิงแวดล้อม สังคม ซ่ึงเป็นปัจจัยท่ีไม่สามารถแปลงออกมา
เป็นผลประโยชน์ท่ีเป็นตัวเลขได้ เพ่ือให้ได้ผลซ่ึงเป็นสภาวะ
ท่ีบรรลุถึงความต้อง การร่วมกันระหว่างผู้ตัดสินใจและผู้ท่ี

ได้รับผลอันเก่ียวเน่ืองจากการตดัสนิใจน้ัน อย่างไรกต็าม
ในแต่ละทางเลือกท่ีนำมาพิจารณาเปรียบเทียบกัน ควรเป็น
ทางเลือกท่ีมีการศึกษาข้อมูลมาอย่างดีท่ีสุดและอยู่ในสภาวะ

ที่เหมาะสมที่สุด เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดผลการ
คลาดเคล่ือนจากการตัดสินใจข้ึนได้ โดยงานวิจัยน้ีนอกจาก
มีการเปรียบเทียบทางเลือกแล้วยังมีส่วนของการศึกษา

สภาวะของทางเลือก ที่นำมาใช้เป็นทางเลือกในการ
พิจารณาตัดสินใจด้วย

3.  วิธีการดำเนนิการวจัิย
ในการดำเนินการวิจัยน้ี ได้กำหนดวิธีการดำเนินการ

ตามชัน้ตอน ดงัน้ี

3.1 การวเิคราะหเ์บือ้งตน้ (Preliminary Analysis)
ทำการศึกษาสภาพและความสำคัญของระดับ

ปัญหาและขอบเขตต่างๆ ท่ีนำมาใช้เป็นปัจจัยในการประเมิน

รวมทั้งข้อมูลและสภาพการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของ
โรงพยาบาล ตัวอย่างในปัจจุบัน ปัญหาและอุปสรรคในการ
กำจัดมูลฝอยติดเช้ือ โดยข้อมูลน้ีจะมีการรวบรวมโดยการ

ออกแบบสอบถามหรือสัมภาษณ์โดยตรงจากส่วนกอง
สุขาภบิาล ผู้รับผิดชอบการดแูลกำจดัมูลฝอยติดเช้ือของ
โรงพยาบาล ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเข้าไปในตัวแบบ

เพื่อการวิเคราะห์ต่อไป

3.2 ระบุปัญหาเพ่ือท่ีจะทำการประเมินทางเลือกในข้ัน

สุดท้าย (Define Alternatives)
การกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ที่เป็นทางเลือกที่สนใจมี

2 วิธี ได้แก่ ติดตั้งเตาเผาและเผาทำลายในสภาวะที่

เหมาะสมในการปฏบัิติงานคอืการเกดิค่าใช้จ่ายน้อยท่ีสุด
และให้ค่ามลพิษอากาศท่ีไม่เกินตามกำหนดน้ันมีข้อจำกัดใน
ด้านค่าใช้จ่ายในการลงทุนก่อสร้าง ความสมบูรณ์ในการใช้

งานของตัวเตาเผาซ่ึงก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมได้
สำหรับวิธีการท่ี 2 คือการจ้างบริษัทเอกชนเข้าดำเนินการ

Askarian และคณะ [7] ได้สำรวจการจดัการมลูฝอย
ติดเชื้อของโรงพยาบาลซึ่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลในประเทศ
อิหร่าน จำนวน 15 โรงพยาบาล พบว่าโรงพยาบาลส่วนมาก

มีปัญหาด้านการขาดความรูใ้นการปฏิบัติงานมีเทคโนโลยี
ที่มีประสิทธิภาพต่ำในการกำจัด และขาดความรู้ในการ
ดำเนินงาน Maha [8] ได้ศึกษาการจัดการของเสียท่ีเกิดข้ึน

ในโรงงานพยาบาลเพื่อลดปริมาณของเสียและค่าใช้จ่าย
ในการกำจัดด้วยการสำรวจชนิดและปริมาณของเสียท่ีเกิด
ในแต่ละแผนกของโรงพยาบาลและกำหนดเป็นนโยบาย

ซึ่งผลที่ได้ทำให้สามารถลดปริมาณของเสียโดยปริมาณ
มูลฝอยลดลงจาก 2,000 กก./วัน เหลือ 850 กก./วัน
สำหรับงานวิจัยในส่วนของเทคโนโลยีเตาเผาท่ีเป็นท่ีนิยม

ใช้ในการกำจดัมูลฝอยติดเช้ือในปัจจุบันของประเทศไทย
น้ัน มีดงัน้ี

ณพรและคณะ [9] ได้ศึกษาการเผาขยะตดิเช้ือจาก

โรงพยาบาลในเตาเผาขยะเสียแบบหมุน เพื่อศึกษาการ
กระจายตัวของอุณหภูมิ คุณลักษณะการเผาไหมแ้ละก๊าซ
ท่ีเกิดข้ึน พบว่าขยะติดเช้ือสามารถเผาไหม้ได้ดีในเตาเผา

ขยะแบบหมุน ซึ่งในการเผาจริงเมื่อใช้อุณหภูมิอุ่นเตาที่
850 องศาเซลเซียส จะทำให้ได้อุณหภูมิสูงสุดในการเผาไหม้
อยู่ท่ี 1,100 องศาเซลเซียส ซ่ึงนับว่ามีอุณหภูมิสูงพอท่ีจะ

เผาทำลายและฆ่าเช้ือโรคได้ รวมท้ังความเข้มข้นของก๊าซ
จากการเผาไหม้อยู่ในระดับท่ีน่าพอใจ มงคล [10] ได้ทดลอง
ศึกษาหารปูแบบการเผาทำลายของเสยีอันตรายจากหอ้ง

ปฏิบัติการท่ีเหมาะสมเพ่ือการประหยัดพลังงาน เพ่ิมความ
ปลอดภัยและลดการปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม จากการ
ศึกษาพบวา่ การปอ้นของเสยีสารเคมติีดไฟสลบักบัป้อน

ของเสียสารเคมีไม่ติดไฟเป็นการรักษาสมดุลของอุณหภูมิ
ในห้องเผาไหม้ไม่ให้สูงหรือต่ำจนเกินไป โดยช่วงอุณหภูมิ
ที่เหมาะสมในห้องเผาไหม้แบบหมุนอยู่ที่ 550-700 oC

และในห้องเผาไหมห้ลังไม่ต่ำกวา่ 1,000 oC ขยะติดเช้ือ
สามารถใช้แทนของเสียสารเคมีติด ไฟได้แต่ควรเผาในช่วง
กลางของการปฏิบัติงาน

จากการทบทวนงานวิจัยที่ผ่านมาอาจพิจารณาได้
ว่าโรงพยาบาลส่วนใหญ่ในโลกล้วนแต่ประสบปัญหาใน
การสิ ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการกำจัดมูลฝอยติดเชื ้อ

ปัญหาโดยมากได้แก่การขาดแคลนความรู้ งบประมาณ
ในประเทศไทยเองก็เช่นกันที ่มีหลายโรงพยาบาลใน
ต่างจังหวัดประสบปัญหาเกี่ยวกับการกำจัดมูลฝอยอย่าง

ถูกวิธี ซึ่งสาเหตุนั้น ก็มาจากการขาดการวางแผนหรือ
หลักการทบทวนในการตัดสินใจอย่างถูกวิธี
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เก็บขน แมจะเปนวิธีการที่เปนที่นิยมแตมีขอจํากัดในเรื่อง 

ของคาใชจายในการเก็บขนที่สูง และมีบริษัทเอกชนที่เปน 

ตัวเลือกในการเขามารับดําเนินการกําจัดนอย ทั้งนี้เนื่องจาก 

สภาพของโรงพยาบาลซึ่งตั้งอยูหางไกลจากจุดศูนยกลาง 

การขนสง เพ่ือที่จะเปนการลดความแปรปรวนของการ ใช

งานเตาเผาสําหรับทางเลือกที่ 1 จึงไดดําเนินการทดลอง หา

คาสภาวะการปฏิบัติงานที่เหมาะสมสําหรับเตาเผา  

 
3.3 การหาสภาวะการปฏิบัติงานที่เหมาะสมที่สุด 
สําหรับการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อดวยการเผาทําลาย 

 ทําการทดลองจากเตาเผามูลฝอยติดเชื้อตนแบบที่ 

มีการติดตั้งและใชงานจริงในโรงพยาบาล ทําการทดสอบ 

สมรรถนะการเผาทําลายภายใตปจจัยและระดับที่ทําการ 

ควบคุมซึ่งการกําหนดขนาดระดับปจจัยนั้นไดมาจากการ 

ศึกษางานวิจัย [10] และหลักการการเผาทําลายดวย 

เทคโนโลยีเตาเผา โดยกําหนดจํานวนตัวอยางในการ 

ทดลองจากหลักการทางสถิติ ที่ความเชื่อมั่นเทากับ .05 และ

ขนาดของความคลาดเคลื่อนกําหนดที่ 2 แสดงตาราง การ

กําหนดการทดลอง ดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1  ปจจัยและระดับของปจจัยในการทดลอง 
Feed rate (kg / batch) อุณหภูม ิ

( oC) 5 
(-) 

7.5 
(0) 

10 
(+) 

5 13 16 500 
(-) 10 4 9 

6 11 18 650 
(0) 2 7 15 

1 14 8 800 
(+) 7 3 12 

 
 วัดผลตอบสนองอันเปนตัวบงชี้ ถึงสมรรถนะการ 

ทํางานของเตาเผา ไดแก CO NOx as NO2 SOx as SO2 

เปอรเซ็นตการเผาทําลาย ซึ่งจะตองมีคาไมเกินคากําหนด 

มาตรฐานมลพิษอากาศ และปริมาณการใชเชื้อเพลิงของ 

ระบบเตาเผาดวยการทดลองในรูปแบบแฟคทอเรียล ชนิด 3 

ระดับ (
 
3k factorial design) วิเคราะหผลดวยวิธี ทางสถิติ 

 

3.4 การเปรียบเทียบโดยเกณฑผลตอบแทนเชิง ปริมาณ 

(Quantitative Analysis)  

 สรางตัวแบบโปรแกรมเชิงเสน (Linear Programming 

model, LP) จากรายละเอียดคาใชจายที่เกี่ยวของของท้ัง 2 

ทางเลือก 

3.5 การเปรียบเทียบโดยเกณฑผลตอบแทนเชิง คุณภาพ 

(Qualitative Analysis)  

 ทําการสอบถามสภาวะความพึงพอใจตอทางเลือก ทั้ง 

2 ดวยแบบสอบถามที่มีลักษณะการเปรียบเทียบเชิงคุณภาพ

โดยสอบถามจากผูมีสวนเกี่ยวของและมีประสบการณ

เกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยติดเชื้อจํานวน 4   คน 

แบบสอบถามนี้จะนํามาวิเคราะหดวย AHP โดย โปรแกรม

ชวยสนับสนุนการตัดสินใจ Expert Choice V.9 

 

3.6 การประเมินทางเลือกท่ีเหมาะสมดวยการใช LP 

(The LP Optimization) 
 การประเมินนี้ทําไดโดยการนําคาการจัดลําดับความ 

สําคัญเชิงคุณภาพคํานวณรวมกับกําหนดการเชิงเสน  โดย

จะตองทําใหอยูในรูปของคาต่ําสุดเพ่ือวิเคราะหรวม กับคา

เปาหมายต่ําสุด (Min Z (Cost)) ทางเลือกที่เหมาะสม นั้นจึง

หาไดจากสมการเปาหมาย ดังนี้  
 

Minimize  Z  =    Ci Xi (5) 

Subject to : Σ X i  <  a                (6) 

   X i  >  0     (i = 1,2 )             (7) 

กําหนดให 

 Z  = ตนทุนคาใชจายในการกําจัด 

 Xi = ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อที่กําจัด 

 a  = ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อที่เตาเผาสามารถกําจัด 

          ไดตามการออกแบบ 

 Ci  = ตนทุนในการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อตอหนวย   

 

4. ผลการทดลอง 

4.1 การวิเคราะหขอมูลเบื้องตน 

 จากการสํารวจสภาพพื้นที่และลักษณะการจัดการ มูล

ฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาล สรุปดังนี้  

 4.1.1  เปนโรงพยาบาลขนาด 80 เตียง อัตราการเกิด 

มูลฝอย 100 กก./วัน  

 4.1.2  มีพ้ืนที่ในการจัดเก็บมูลฝอย ซึ่งจุมูลฝอยได 

ประมาณ 500 กก. และไมมีระบบรักษาอุณหภูมิ  

 4.1.3  แตเดิมกําจัดดวยการฝงกลบและเผาดวย 

เตาเผาของโรงพยาบาล 

       4.1.4  โรงพยาบาลนี้ต้ังอยูในเขตเทศบาลเมือง  ซึ่ง 
หางไกลจากกรุงเทพเปนระยะทาง 500 กม. 
 4.1.5  อัตราคาบริการเก็บขน 12.50 บาท/กก. 
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4.2 การกําหนดทางเลือกเพื่อการประเมินข้ันสุดทาย 

 การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อที่เปนทางเลือกที่เปน ไปไดม ี

2 วิธี ไดแก (1) การเผาทําลายในสภาวะที่เหมาะสม ในการ

ปฏิบัติงานคือการเกิดคาใชจายนอยที่สุดและใหคา มลพิษ

อากาศที่ไมเกินตามกําหนด และ (2) การจางเหมา บริษัท

เก็บขนและกําจัดมูลฝอย 
 
4.3 ผลการทดลองหาสภาวะที่เหมาะสมในการเผา 

ทําลายมูลฝอยติดเชื้อ 

 ดําเนินการทดลองหาสภาวะที่ เหมาะสมดวยการ 

ออกแบบการทดลอง 3k Factorial Design ไดผลการ ทดลอง

ตารางที่ 2 

 ผลการวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) และ การ

วิเคราะหดวยวิธีพ้ืนผิวตอบสนอง (response surface area) 

โดยกําหนดนัยสําคัญของการทดสอบที่ α = .05 พบวา

ปจจัยที่ศึกษา ไดแก อุณหภูมิของหองเผาไหมที่ 1 และอัตรา

การปอนมูลฝอยมีผลตอตัวแปรตอบสนอง ที่สนใจ ไดแก 

ปริมาณกาซคารบอนมอนอกไซด กาซไนโตรเจนไดออกไซด 

และปริมาณกาซแอลพีจี โดยไมมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญ

ตอปริมาณกาซซัลเฟอรได ออกไซดและเปอรเซ็นตการเผา

ทําลาย อยางไรก็ดีพบวาระดับปจจัยในทุกระดับที่ทําการ

ทดลอง ยังมีปริมาณที่อยูในระดับเกณฑมาตรฐานตาม

ประกาศกระทรวง และจากการวิเคราะหผลนั้นสภาวะที่

เหมาะสมในการปฏิบัติงาน เผาทําลายมูลฝอยติดเชื้อมีระดับ

ปจจัยเปนดังนี้ อุณหภูมิ การเผาทําลายมูลฝอยติดเชื้อของ

หองเผาไหมที่ 1 คือ ชวง 620-650 oC อัตราการปอนมูลฝอย

ติดเชื้อที่เหมาะสม คือ 5.5-6 กก. ทุก 6 นาที  
 

4.4 การเปรียบเทียบโดยเกณฑผลตอบแทนเชิง ปริมาณ 

(Quantitative Analysis)  

 สรางตัวแบบโปรแกรมเชิงเสน (Linear Programming 

model, LP) จากรายละเอียดคาใชจายทั้ง 2 ทางเลือก แสดง

การคํานวณและรายการคาใชจายโดยสมการตามตัวแบบ ซึ่ง

มีการปรับแกดวยสัมประสิทธิ์คาของเงินตามเวลา ดังนี้ 

 1. คาใชจายคงที่ 

  ทางเลือกที่ 1 

 เงินลงทุนในการสรางเตาเผา      1,400,000    บาท  

 (ระยะเวลาใชงานภายใตการบํารุง กําหนดที่ 5 ป)  

 คาใชจายบํารุงรักษาปละ              30,000   บาท 

  ทางเลือกที่ 2 

 คาระบบทําความเย็น                   24,000   บาท  

 คาซอมบํารุงปละ                          2,000   บาท 

 2. คาใชจายคิดตอหนวยมูลฝอยติดเชื้อที่กําจัด 

  ทางเลือกที่ 1 

 คาใชจายสําหรับเจาหนาที่    9,000.00  บาทตอเดือน 

 คาใชจายเชื้อเพลิง                16.75   บาทตอลิตร 

  ทางเลือกที่ 2 

 คาใชจายไฟฟาโดยเฉลี่ย        400.00     บาทตอเดือน 

 คาจางกําจัด                    12.50 บาทตอกิโลกรัม

 

ตารางที่ 2  ผลตอบสนองจากการทดลอง 

คาสังเกต Std. 
Run 

อุณหภูมิ 

หอง 1 

ปริมาณขยะ 

% เผาทําลาย CO (ppm) NO2 (ppm) SO2 (ppm) LPG (litre) 

1 500 5 88 49 164 30 0.29 
2 500 5 87 61 167 34 0.31 
3 500 7.5 89 200 165 36 0.28 
4 500 7.5 90 300 169 67 0.3 
5 500 10 88 895 166 80 0.41 
6 500 10 86 1000 169 98 0.43 
7 650 5 85 77 173 35 0.12 
8 650 5 89 80 175 40 0.14 
9 650 7.5 90 748 176 47 0.11 
10 650 7.5 87 650 180 50 0.13 
11 650 10 91 2645 173 54 0.13 
12 650 10 88 2100 175 64 0.15 
13 800 5 86 158 186 48 0.11 
14 800 5 91 204 189 35 0.13 
15 800 7.5 92 4837 195 175 0.13 
16 800 7.5 89 4126 197 100 0.15 
17 800 10 88 4032 201 69 0.1 
18 800 10 89 4428 198 75 0.3 
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ได้ผลการเปรียบเทียบตามตัวแบบดังตารางที่ 3

ตารางที ่3 ผลสรุปการประเมินค่าใช้จ่าย

4.5 ผลการประเมนิเชิงคุณภาพด้วยวธีิการวิเคราะห์

เชิงลำดับชั้น
ผลการพิจารณาลำดับการวิเคราะห์เชิงลำดับชั้น

AHP (Analytical Hierarchy Process) ในการเลือกวิธี

กำจดัมลูฝอยตดิเชือ้ทีเ่หมาะสม แสดงดงัรปูที ่ 2

ตารางที่ 4 ผลการคำนวณการวิเคราะห์ลำดับชั้น

จากการวเิคราะหผ์ลในรูปท่ี 2 ได้ลำดับความสำคญั
ดังตารางท่ี 4 ซ่ึงได้ผลว่าทางเลือกท่ี 1 คือการติดต้ังเตาเผา

มูลฝอยให้ผลตอบแทนในด้านความพึงพอใจในการ
ใช้งานสงูกวา่ทางเลอืกที ่2

4.6 ผลการประเมินทางเลือกในการกำจัดมูลฝอยติดเช้ือ
ที่เหมาะสมด้วยสมการเชิงเส้น (LP Optimization)
ร่วมกับการพิจารณาเหตุผลเชิงคุณภาพ

ผลการนำค่าการจัดลำดับความสำคัญเชิงคุณภาพ
คำนวณร่วมกับกำหนดการเชิงเส้น โดยการพิจารณาเลือก
จะต้องทำให้อยู่ในรูปของค่ำต่ำสุดเพ่ือวิเคราะห์ร่วมกับค่า

เป้าหมายตำ่สดุ ไดผ้ลดงัตารางที ่5

ตารางที ่5 ผลการประเมินทางเลือกที่เหมาะสม

ผลการประเมินพบว่าค่าเป้าหมายต่ำสุดเท่ากับ
15,315.72 ตัวเลขนี้แม้ว่าจะไม่ใช่ตัวเลขค่าใช้จ่ายที่

เกิดขึ้นจริงแต่ได้รวมผลมาจากการประเมินด้านความ
พอใจ ซ่ึงเป็นผลประโยชนท์ีไ่ม่สามารถแปลงเปน็จำนวน
เงินได้จากการประเมินทำให้โรงพยาบาลได้คำตอบของ

ทางเลือกที่ให้ผลตอบแทนทั้งทางปริมาณและคุณภาพ
สูงสดุคอื ทางเลอืกที ่1 ด้วยการตดิต้ังระบบกำจดัมูลฝอย
ติดเชื้อเพื่อกำจัดด้วยตนเอง

4.7 การทบทวนการตัดสินใจเพื่อนำไปสู่การใช้งาน
ภายหลังจากการวิเคราะห์ผลด้วยเกณฑ์ค่าใช้จ่าย

ต่ำสุดและผลความพึงพอใจสูงสุดทำให้ทราบได้ว่าทางเลือก
ท่ี 1 คือการติดต้ังเตาเผามูลฝอยติดเช้ือเป็นวิธีท่ีให้ผลรวม
ของทั้งสองด้านนั้นเป็นไปตามเป้าหมาย อย่างไรก็ตาม

ในการตัดสินใจน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลงได้เน่ืองจากปัจจัย
ต่างๆ ทีใ่ช้ประเมนิมาจากขอ้มูลในปจัจุบัน

จากการศกึษาผลกระทบอนัเน่ืองมาจากการเปลีย่น

แปลงข้อมูล พบว่าปัจจัยที่มีความไวและทำให้ผลการ
ตัดสนิใจเปลีย่นแปลงไปไดแ้ก ่ต้นทนุในการกอ่สรา้งและ
คา่ใชจ่้ายในการปฏบัิติงานซึง่ไดแ้ก ่คา่ใชจ่้ายนำ้มัน และ

การบำรงุรักษา หากทัง้ 2 ตัวน้ีมีการคลาดเคลือ่นเกดิขึน้
เกนิกวา่ 15% จะทำใหเ้กิดการเปลีย่นแปลงการตดัสนิใจ
ไปสู่ทางเลือกที่ 2 ซึ่งจะต้องทำการควบคุม โดยศึกษา

ปัจจัยเหล่านี้ให้ละเอียดเพื่อกำจัดการคลาดเคลื่อนให้
เกิดขึ้นน้อยที่สุด

ทางเลือก คาใชจายต่ําสุด 
1 36,994.50   บาท 
2 39,211.00   บาท 

ทางเลือก 

 

Min Z 

=  ∑ ii XC  

ลําดับ

ความสําคัญ

ต่ําสุด 

ผลตอบแทน

ท่ีเหมาะสม 

1 36,994.50 0.414 15,315.72 
2 39,211.00 0.586 22,977.65 

 

 

ติดต้ังเตาเผา 

จ างเหมา 

บริษัทเอกชน 

วิธ
กีา
รใ
นก

าร
จดั

กา
รม

ลูฝ
อย

ติด
เช
ื้อ 

สังคม 

สิ่งแวดลอม 

ความยืดหยุน 

ความเสี่ยง 

 ภาพพจน 

 ช ุมชน 

 สุขภาพอนามัย 

 มลภาวะอากาศ 

 อื่นๆ 

 การใชระยะยาว 

 สะดวก  

 รวดเร็ว 

 การเปล่ียนแปลง 

 ความเชื่อถือได 

 ควบคุมได 

ประโยชน

นามธรรม 
ประโยชน 
สิ่งแวดลอม 

ความ

ยืดหยุน 
ความ

เส่ียง 
ทาง 
เลือก 

ภาพพจน 
(0.503) 

ความ

ปลอดภัย 
(0.281) 

ระยะ

ยาว 
(0.136) 

การ

ควบคุม
(0.080) 

ลําดับ 
ความ 
สําคัญ 
(สูงสุด) 

1 0.402 0.187 0.083 0.067 0.586 
2 0.101 0.093 0.017 0.017 0.414 

รูปที่ 2  รูปแบบการวเิคราะหเ์ชิงลำดบัช้ัน
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5.  สรุป
งานวิจัยนี้ได้ทำการศึกษาระบบการกำจัดมูลฝอย

ติดเชื้อที่เหมาะสมสำหรับโรงพยาบาลตัวอย่าง เป็นงาน

วิจัยเพื่อนำไปสู่การเลือกระบบกำจัดมูลฝอยติดเชื้อที่
เหมาะสมที่สุดทั้งทางด้านค่าใช้จ่ายและคุณภาพของ
วิธีการเริ ่มด้วยการศึกษาเพื่อการควบคุมข้อจำกัดที่

เกี่ยวข้องกับการใช้งานสำหรับทางเลือกที่ 1 โดยศึกษา
สภาวะท่ีเหมาะสมในการทำงานของเตาเผาตน้แบบได้ผล
สภาวะทีเ่หมาะสมคอื ควบคุมปัจจัยการเผาทำลาย ได้แก่

อุณหภูมิในการ เผาทำลายของห้องเผาไหม้ท่ี 1 อยู่ในช่วง
620-650 oC อัตราการปอ้นมูลฝอยทีเ่หมาะสม คือ 5.5-6
กก./เวลา 6 นาที

จากการเปรียบเทียบผลเชิงปริมาณโดยการสร้าง
ตัวแบบค่าใช้จ่ายต่ำสุดด้วยรูปแบบโปรแกรมเชิงเส้น
ได้ผลคือทางเลือกที่ 1 มีค่าใช้จ่ายต่ำกว่าทางเลือกที่ 2

โดยมีค่าใช้จ่ายเท่ากับ 36,994.50 บาท และ 39,211.00 บาท
ตามลำดับ สำหรับการเปรียบเทียบผลเชิงคุณภาพ พบว่า
ได้ผลที่สอดคล้องกันคือจากการประเมินทางเลือกด้วย

เหตุผล พบว่ามีความพงึพอใจในทางเลอืกที ่ 1 มากกวา่
ทางเลือกที่ 2 ซึ่งทำให้ผลตอบแทนรวมนั้น คิดเป็นค่า
เป้าหมายต่ำสุดได้เท่ากับ 15,315.72 สำหรับทางเลือกแรก

และ 22,977.65 สำหรับทางเลอืกท่ี 2
สำหรับการดำเนินการเพื่อเตรียมการผลักดันให้

วิธีการท่ี 1 สามารถนำไปสู่การใช้งานเป็นระบบกำจัดมูลฝอย

ติดเชื้อในโรงพยาบาลได้จริงและสมบูรณ์ที่สุดจะต้องมี
การศึกษาตัวแปรที่อาจมีผลทำให้เกิดการคลาดเคลื่อน
ซึ่งทำให้การตัดสินใจเปลี่ยนไปให้ละเอียดขึ้นเพื่อให้ทาง

เลือกท่ีเลือกมาน้ันได้ผลตอบแทนตามการประเมิน รวมท้ัง
มีการดำเนนิการตามแนวนโยบาย

สิ่งที่ได้รับจากการวิจัยนี้คือคำตอบในการตัดสินใจ

ในการเลือกวิธีการแก้ปัญหาการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
ของโรงพยาบาลซึ่งเป็นคำตอบที่รวมการวินิจฉัยทาง
เศรษฐศาสตรแ์ละคุณภาพของการตดัสินใจ ซ่ึงผู้วิจัยเห็น

ควรทำการวิจัยเพ่ิมเติมในการประยุกต์วิธีการบริหารจัดการ
ต่างๆ มาผนวกใช้เข้ากับการจัดการกำจัดด้วยการเผาทำลาย
เพ่ือให้ได้ผลสมบรูณ์และกอ่ให้เกิดประโยชนสู์งสุดในการ

ประหยัดค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวกับการจัดการมูลฝอยติดเช้ืออันเป็น
เป้าหมายสูงสุดของโรงพยาบาล
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