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ท่ีมาและความส าคญั | Background & Necessity

ท่ามกลางสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเรว็ของโลก ส่งผลต่อการ
ด าเนินชวีติของมนุษยท์ีเ่ตม็ไปดว้ยความเรง่รบี จนอาจท าใหล้ะเลยต่อสุขอนามยั 
และเป็นทีม่าของการแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัหรอืแบคทเีรยี ทีน่อกจากจะสง่ผล
เสยีต่อรา่งกาย ยงัอาจสง่ผลกระทบต่อสงัคมสว่นรวมในวงกวา้งอกีดว้ย

สถานีฆา่เชือ้นี้ไดร้บัการออกแบบและสรา้งขึน้ เพือ่ป้องกนัและแกไ้ขปัญหา
การแพร่ระบาดของเชื้อโรค โดยมกีลไกส าหรบัพ่นน ้ายาฆ่าเชื้อโรค, เชื้อไวรสั 
ตลอดจนแบคทเีรยีทีอ่ยูภ่ายนอกรา่งกาย ซึง่อาจตดิมากบัเสือ้ผา้ที่เราสวมใสโ่ดย
ไม่พงึประสงค์ รวมไปถงึปัจจยัจากสภาพแวดล้อมภายนอก หรอืสภาพอากาศ 
ทีม่คีวามเสีย่งต่อการตดิเชือ้มาดว้ยเชน่กนั 



แนวคิด | Concept

ลดการสมัผสั = ลดโอกาสในการแพร่เช้ือ
สถานีฆ่าเชื้อ ท างานและควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ มีการติดตั ้ง

เซ็นเซอร์ตามจุดต่าง ๆ เพื่อตรวจจบัและส่งค าสัง่จากผู้ใช้งานไปยังอุปกรณ์ 
ผู้ใช้งานเพียงเดินผ่านสถานี อุปกรณ์ส าหรับการฆ่าเชื้อจะท างานอัตโนมัต ิ
โดยผูใ้ชง้านไมต่อ้งสมัผสักบัตวัเครือ่งและอุปกรณ์แต่อยา่งใด



กลไกการท างาน | How it work

4 ขัน้ตอน

1.Thermal Scan 2.Hand Sanitize 3.On board 4.Post Sanitize

ไฟแสดงสถานะของสถานี

แมน่ย าทุกครัง้ดว้ยการใชเ้ซน็เซอรใ์นการตรวจจบั และสง่ค าสัง่  เขา้กลอ่งควบคุมของสถานีที่ถกูเขยีน
โปรแกรมไวด้ว้ยระบบ Programmable logic Control : PLC



กลไกการท างาน | How it work
ขัน้ตอนท่ี 1 : Thermal Scan
คดักรองผูใ้ชง้านดว้ยกลอ้งตรวจจบัอุณหภมู ิระยะท าการสงูสดุ 5 เมตร พรอ้มแสดงผลอุณหภมูทิีห่น้าจอไดต้ัง้แต่ 
20-50 องศาเซลเซยีส หากพบวา่มผีูใ้ชง้านอุณหภมูเิกนิ 37.5 องศาเซลเซยีส จะมสีญัญาณเตอืน ถ่ายรปู บนัทกึเป็น
ภาพน่ิงและภาพเคลื่อนไหวลงในตวัเครือ่งโดยอตัโนมตั ิและสามารถเรยีกดขูอ้มลูยอ้นหลงัได้



กลไกการท างาน | How it work
ขัน้ตอนท่ี 2 : Hand Sanitize
ก่อนเขา้ใชง้าน หน้าสถานี จะมเีครือ่งจา่ยเจลแอลกอฮอลฆ์า่เชือ้โรคอตัโนมตั ิสัง่การท างานดว้ยเซน็เซอร ์ ผูใ้ชง้าน
จะตอ้งยืน่มอืเพือ่รบัแอลกอฮอลฆ์า่เชือ้ จากเครือ่งจา่ยก่อนเทา่นัน้ หากขา้มขัน้ตอนน้ีไปสถานีฆา่เชือ้จะไมท่ างาน  
และ หลงัจากรบัเจลแอลกอฮอลแ์ลว้ ประตสูถานีฆา่เชือ้จะเปิดอตัโนมตั ิ และจะมไีฟแจง้สถานะ เป็นสเีขยีวแสดงให้
เหน็วา่เครือ่งพรอ้มท างาน  เครือ่งจะท าการดงึน ้ายาฆา่เชือ้จากถงัจดัเกบ็โดยปัม๊แรงดนั  เพื่อเตรยีมความพรอ้มน า
น ้ายาเขา้ระบบฉีด 



กลไกการท างาน | How it work
ขัน้ตอนท่ี 3 : On board
เมือ่ผูใ้ชง้านเดนิเขา้สถานีและยนืตรงจุดทีก่ าหนดไว ้เครือ่งจะท าการปิดประตสูถานีฆา่เชื้ออตัโนมตัแิละท าหารฉีด 
ผา่นหวัฉีดทัง้หมด 18 หวั ใชเ้วลาพน่ประมาณ 4 วนิาทตี่อครัง้ ท างานไดต้่อเน่ืองสงูสดุ 200 ครัง้ต่อชัว่โมง 
เมือ่ท าการพน่จะมเีสยีงการท างานของเครือ่ง และสถานะไฟหน้าสถานีจะแสดงเป็นไฟสแีดง



กลไกการท างาน | How it work
ขัน้ตอนท่ี 4 : Post Sanitize
เมือ่เครือ่งท างานเสรจ็ ประตสูถานีฆา่เชือ้จะเปิดออกใหผู้ใ้ชง้านเดนิออก และสถานะไฟจะโชว์เป็นสเีขยีว 
เพือ่พรอ้มท างานส าหรบัผูใ้ชง้านคนถดัไป และมจีอนบัจ านวนผูใ้ชง้านทัง้หมดของเครือ่งขึน้อตัโนมตัิ



รายละเอียด | Specification

ขนาดภายนอก 
กวา้ง 3,050 x ยาว 1,800 x สงู 2,655 มม.

ขนาดภายใน 
กวา้ง 2,150 x ยาว 1,800 x สงู 2,195 มม.

วสัดโุครงสร้าง
โครงสรา้งหลกั : เหลก็ชบุกลัป์วาไนซ ์
ภายนอก : แผน่อลมูเินียมคอมโพสติ 
ภายใน : แผน่อลมูเินียมคอมโพสติ + อะครลิคิ
(ตกแต่งดว้ยไฟ LED)

ขนาดบรรจนุ ้ายาฆ่าเช้ือ
- น ้ายาฆา่เชือ้ ชนิดมสีว่นผสมแอลกอฮอล ์60 ลติร 
- น ้ายาฆา่เชือ้ ชนิดไมม่สีว่นผสมแอลกอฮอล์ 60 ลติร
- เจลลา้งมอื แอลกอฮอล ์3.5 ลติร 

รปูลกัษณ์และสี 
รปูลกัษณ์ ทรง 8 เหลีย่ม โทนสสีามารถปรบัเปลีย่น
ไดต้ามความตอ้งการของลกูคา้

ด้านหน้า

ด้านบน



การพ่นน ้ายาฆ่าเช้ือ | Sanitizing Spray
1. หวัพน่มทีัง้หมด 18 หวั

- ต าแหน่งบน 2 หวั
- ต าแหน่งกลาง 4 หวั 
- ต าแหน่งล่าง 12 หวั 

2. สถานีฆา่เชือ้ สามารถพน่น ้ายาฆา่เชือ้ไดร้อบทศิทาง

3. การพน่น ้ายาฆา่เชือ้ม ี2 ชนิด
- ต าแหน่งบน และ ต าแหน่งกลาง 
พน่ดว้ยน ้ายาฆา่เชือ้ ชนิดไมม่สีว่นผสมของแอลกอฮอล์

- ต าแหน่งล่าง
พน่ดว้ยน ้ายาฆา่เชือ้ ชนิด มสีว่นผสมของแอลกอฮอล์

ด้านหน้า

ด้านบน



การตกแต่ง | Decoration



การตกแต่ง | Decoration



น ้ายาพ่นฆ่าเช้ือ | Sanitizing Spray
น ้ายาฆ่าเช้ือโรคมีด้วยกนั 2สตูร คอื แบบทีม่แีอลกอฮอลแ์ละไมม่แีอลกอฮอล ์ซึง่จะมปีระสทิธภิาพแตกต่างกนั 
1. แบบฉีดพน่ดา้นลา่งมทีัง้หมด 12 หวัฉีด ใชส้ตูรมแีอลกอฮอล ์( Ethyl alcohol PharmaGrade หรอื FoodGradeผสม

กบั Benzalkonium chloride PharmaGrade หรอื USPGrade ) ซึง่จะปลอดภยัและระคายเคอืงผวิน้อยกวา่เกรด
ทัว่ไปและยงัเพิม่ประสทิธภิาพในการฆา่เชือ้ไวรสัทีร่วดเรว็และยาวนานมากยิง่ขึน้  มกีารเพิม่ Vitamin B5 และ
Eucalyptus Essential Oil (น ้ามนัหอมระเหยยคูาลปิตสั) เพือ่ความชุม่ชืน้และถนอมผวิยิง่ขึน้ดว้ย

2. แบบฉีดพน่ดา้นบนมทีัง้หมด 8 หวัฉีด ใชส้ตูรไมม่แีอลกอฮอล ์โดใ้ช ้น ้ายาฆา่เชือ้ทีจ่ าลองกลไกฆา่เชือ้ในมนุษย์
กรดไฮโปคลอรสั (HOCL- Hypoclorous Acid)  ซึง่กรดไฮโปคลอรสั ชว่ยยบัยัง้การตดิเชือ้โรค Covid-19 เชือ้รา        
ไวรสั แบคทเีรยี โรคทอ้งรว่ง มอืเทา้ปาก เชือ้หวดั RSV โรคทางเดนิหายใจ SARS H1N1 มปีระสทิธภิาพถงึ 99.9% 
ปราศจากแอลกอฮอลแ์ละไมม่สีว่นผสมของสารเคมใีดๆ และ มคีวามปลอดภยักบัทุกสว่นของรา่งกายไมร่ะคายเคอืง 
ท าความสะอาดมอื ผวิหนงั อาหารและสิง่ของทีจ่ะน าเขา้ปากใชไ้ดต้ัง้แต่เดก็แรกเกดิ



สถานีฆ่าเช้ือ




