
ผลงานการพัฒนาระบบงาน 
ประจําป� ๒๕๕๕ - 2556 

ทีม ENV โรงพยาบาลแม!ลาน 
************ 

 
๑. ช่ือเรื่อง: การพัฒนาคุณภาพระบบบําบัดน้ําเสียให4น้ําเสียผ!านเกณฑ6คุณภาพน้ําท้ิง 
๒. ผู4จัดทําผลงาน: 
  คณะกรรมการการบริหารส่ิงแวดล4อมและความปลอดภัย (ENV) โรงพยาบาลแม!ลาน 
๓. บทคัดย!อ                                                                                                                                                                                                                                           
          ๑. ความเป=นมาหรือบริบท 

    จากการส�งตัวอย�างน้ําเสียตรวจวิเคราะห�คุณภาพน้ําท่ีศูนย�ห องปฏิบัติการกรมอนามัย 
ต้ังแต�ป&พ.ศ.2552 - 2555 3 จุด ประกอบด วยระบบบําบัดน้ําเสียหลังอาคารผู ป/วยนอก 
หลังอาคารหน�วยจ�ายกลาง และอาคารผู ป/วยใน พบว�า น้ําเสียท่ีส�งตรวจวิเคราะห�ผ�านเกณฑ�มาตรฐาน
คุณภาพน้ําท้ิงทุกพารามิเตอร�มากท่ีสุด ในป& พ.ศ.2553 ร อยละ 58.33 รองลงมา ป& พ.ศ.2552 
ร อยละ 50.00  ป& 2555 ร อยละ 42.86  และป& 2554 ร อยละ 36.36  ตามลําดับ ซ่ึงผลการ
ตรวจวิเคราะห�น้ําเสียท้ัง 4 ป& ยังไม�ผ�านตามเป:าหมาย คือจะต องผ�านมาตรฐานคุณภาพน้ําท้ิงทุก
พารามิเตอร� ร อยละ 100 นั้น ซ่ึงเม่ือแยกผลการตรวจวิเคราะห�คุณภาพน้ําเสียเป=นรายป& 
พารามิเตอร�ท่ีไม�ผ�าน ส�วนใหญ�เป=นสารละลายท่ีละลายได ท้ังหมดในน้ําเสียเกินมาตรฐาน (ค�ามาตรฐาน
ไม�เกิน 500 mg/l) และค�าความเป=นกรดด�าง (ค�ามาตรฐาน 5 - 9) ซ่ึงจากการวิเคราะห�สาเหตุอาจจะ
เนื่องมาจาก มีการใช และผสมน้ํายาเคมีต�าง ๆ เช�น น้ํายาถูพ้ืน น้ํายาล างห องน้ํา รวมท้ังสารซักฟอกต�าง ๆ 
เกินอัตราส�วนผสมท่ีใช  จึงส�งผลให น้ําเสียท่ีส�งตรวจวิเคราะห�ไม�ผ�านตามเกณฑ�มาตรฐานควบคุมการ
ระบายน้ําท้ิงจากอาคาร ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร�เทคโนโลยีและสิ่งแวดล อม ป& 2537 ดังนั้น
คณะกรรมการการบริหารสิ่งแวดล อมและความปลอดภัย (ENV) โรงพยาบาลแม�ลาน จึงเห็น
ความสําคัญท่ีจะต องพัฒนาคุณภาพระบบบําบัดน้ําเสียให น้ําเสียผ�านเกณฑ�คุณภาพน้ําท้ิงทุก
พารามิเตอร� และน้ําท้ิงไม�ส�งผลกระทบต�อเจ าหน าท่ี ผู รับบริการท่ีอยู�ในโรงพยาล ตลอดจนชุมชนท่ีอยู� 
รอบ ๆ โรงพยาบาล 
 
          ๒. เป>าหมายหรือวัตถุประสงค6 
     เพ่ือแก ไขผลการตรวจวิเคราะห�คุณภาพน้ําเสียให ผ�านเกณฑ�คุณภาพน้ําท้ิงทุกพารามิเตอร� 
 
 ๓. ประเด็นสําคัญของเรื่องท่ีดําเนินการ 
     คุณภาพของน้ําเสียท่ีผ�านการบําบัด และการแก ไขพารามิเตอร�ของน้ําเสียท่ีไม�ผ�านตาม
เกณฑ�คุณภาพน้ํา ท้ิง (ตามเกณฑ�มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําท้ิงจากอาคาร ตามประกาศ
กระทรวงวิทยาศาสตร�เทคโนโลยีและสิ่งแวดล อม ป& 2537) 
 
 ๔.  ตัวช้ีวัดท่ีสําคัญ 
                - การตรวจวิเคราะห�น้ําเสียผ�านเกณฑ�มาตรฐานคุณภาพน้ําท้ิงทุกพารามิเตอร� ร อยละ 
100 
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๕.  กระบวนการดําเนินงาน/วิธีการ/กระบวนการพัฒนาคุณภาพ : 
     ระยะเวลาดําเนินงานต้ังแต�ตุลาคม ๒๕๕๔ – กันยายน 2555 (ป&งบประมาณ 2555) 
     1. ประสานคณะกรรมการ IC ในการกําหนดอัตราส�วนการใช น้ํายาต�าง ๆ เช�น น้ํายา 

ถูพ้ืน น้ํายาล างห องน้ํา รวมท้ังสารซักฟอกให เป=นมาตรฐานเดียวกัน 
     2. ประชุมและแจ งคนงานให ใช น้ํายาต�าง ๆ ในอัตราส�วนผสมเป=นมาตรฐานเดียวกันท้ัง

โรงพยาบาล 
     3.  แจ งให ผู ดูแลระบบบําบัดน้ําเสีย ใส�คลอรีนน้ํา 10% ในบ�อท่ีผ�านการบําบัดตามแผน

ให มีคลอรีนน้ํา 10% หยดลงในบ�อท่ีผ�านการบําบัดตลอดท้ังสัปดาห� 
     4.  ประชาสัมพันธ�แจ งให เจ าหน าท่ีประหยัดการใช น้ําทุกหน�วยงาน 
     5.  ส�งน้ําเสียตรวจวิเคราะห�คุณภาพน้ําท้ิงตามแผน 
     ระยะเวลาดําเนินงานต้ังแต�ตุลาคม ๒๕๕5 – กันยายน 2556 (ป&งบประมาณ 2556) 
     1.  คนงานผู รับผิดชอบถูพ้ืน และใช น้ํายาต�าง ๆ เบิกใช น้ํายาต�าง ๆ ท่ีผสมและเจือจาง

แล ว พร อมใช งานได จากฝ/ายบริหารงานท่ัวไปทุกวันศุกร� 
     2. ประชุมและแจ งคนงานให ใช น้ํายาต�าง ๆ ในอัตราส�วนผสมท่ีเจือจางแล วเป=น

มาตรฐานเดียวกันท้ังโรงพยาบาล 
     3. ประสานบริษัทสิ่งแวดล อมภาคใต  ในการประเมินการรองรับน้ําเสียของระบบบําบัด

น้ําเสียหลังอาคารผู ป/วยนอก และหลังอาคารหน�วยจ�ายกลาง พร อมออกแบบและประมาณราคาการ
ขยายเพ่ิมถังบําบัดน้ําเสีย 

     4.  ส�งน้ําเสียตรวจวิเคราะห�คุณภาพน้ําท้ิงตามแผน 
 
๖. ผลลัพธ� : 
    ป&งบประมาณ 2555 การตรวจวิเคราะห�นํ้าเสียผ�านเกณฑ�มาตรฐานคุณภาพนํ้าท้ิงทุกพารามิเตอร� 

ร อยละ 42.86 พารามิเตอร�ท่ีไม�ผ�านส�วนใหญ� คือ ค�าสารท่ีละลายได ท้ังหมด รองลงมา คือ ค�าความเป=นกรดด�าง 
(PH) ท้ัง 2 จุด คือ ระบบบําบัดนํ้าเสียหลังอาคารผู ป/วยนอก และระบบบําบัดนํ้าเสียหลังอาคารหน�วยจ�ายกลาง และ
ค�าโคลิฟอร�มแบคทีเรีย และค�าฟ&คัลโคลิฟอร�มแบคทีเรีย ส�วนระบบบําบัดนํ้าเสียอาคารผู ป/วยในผ�านทุกพารามิเตอร� 
ตามผลการทดสอบคุณภาพนํ้าเสีย ดังน้ี 
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ป&งบประมาณ 2556 การตรวจวิเคราะห�นํ้าเสียผ�านเกณฑ�มาตรฐานคุณภาพนํ้าท้ิงทุกพารามิเตอร� ร อยละ 
16.67 พารามิเตอร�ท่ีไม�ผ�านส�วนใหญ� คือ ค�าสารท่ีละลายได ท้ังหมด รองลงมา คือ ค�าความเป=นกรดด�าง (PH) ท้ัง 
2 จุด คือ ระบบบําบัดนํ้าเสียหลังอาคารผู ป/วยนอก และระบบบําบัดนํ้าเสียหลังอาคารหน�วยจ�ายกลาง ส�วนระบบ
บําบัดนํ้าเสียอาคารผู ป/วยใน ค�าสารท่ีละลายได ท้ังหมด และค�าความเป=นกรดด�าง (PH) ผ�านตามเกณฑ�มาตรฐาน 
ส�วนค�าพารามิเตอร�อ่ืน ๆ ท่ีไม�ผ�าน เช�น ค�า BOD ค�า COD ค�าสารแขวนลอน และปริมาณไนโตรเจน ตามผลการ
ทดสอบคุณภาพนํ้าเสีย ดังน้ี 
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สรุปผลลัพธ�การดําเนินงานทีม ENV ได วิเคราะห� และสรุปปcญหาและการดําเนินการแก ไข

ระบบบําบัดน้ําเสียให มีประสิทธิภาพ ป&งบประมาณ ๒๕๕๖ ส�งน้ําเสียตรวจวิเคราะห�คุณภาพน้ํา 
๒ ครั้ง ในเดือนมีนาคม  ๒๕๕๖  และเดือนกันยายน  ๒๕๕๖ พบปcญหา ดังนี้ 
 ปGญหา 

ผลการตรวจวิเคราะห�คุณภาพน้ําเสียในเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ แยกตามรายจุด ดังนี้ จุดท่ี ๑ 
ระบบบําบัดน้ําเสียหลังอาคารผู ป/วยนอก พารามิเตอร�ท่ีไม�ผ�าน คือ ค�าสารท่ีละลายได ท้ังหมดในน้ํา
เสียเกินกว�าค�ามาตรฐาน เท�ากับ ๖๘๘ แพลตตินัมโคบอลท� (ค�ามาตรฐานไม�เกิน ๕๐๐ แพลตตินัม
โคบอลต�) ค�า BOD เกินกว�าค�ามาตรฐาน เท�ากับ ๔๓ มิลลิกรัมต�อลิตร (ค�ามาตรฐานไม�เกิน ๒๐ 
มิลลิกรัมต�อลิตร) และค�า COD เกินกว�าค�ามาตรฐาน เท�ากับ ๑๕๘ มิลลิกรัมต�อลิตร (ค�ามาตรฐาน 
ไม�เกิน ๑๒๐ มิลลิกรัมต�อลิตร)  
             วิเคราะห6ประเด็นปGญหา 
                     เหตุเกิดได4จาก 
  ๑.   การผสมใช น้ํายาไม�ถูกต องตามมาตรฐานท่ีกําหนดโดย IC 
  ๒.  เกิดจากน้ําบนผิวดินลงสู�บ�อบําบัดมากเกินไป (ช�วงกําลังก�อสร างต�อเติมห อง 
Lab และห องคลินิกพิเศษ) 
  ๓.  ยังไม�ได เปลี่ยนตะกอนอาหารแบคทีเรียในบ�อบําบัด (ค�าตกตะกอนมากกว�า 
๘๐๐ มิลลิกรัมต�อลิตร) 
  ๔.  น้ําเสียท่ีลงสู�บ�อบําบัดมากเกินไปไม�เหมาะสมกับขนาดความจุของบ�อบําบัด 

การแก4ไข 
 ๑.  เน นย้ําอัตราส�วนผสมน้ํายาทุกชนิด โดยเจ าหน าท่ีท่ีทําความสะอาดเบิกน้ํายาท่ี

ผสมเจือจางแล วเท�านั้น 
 ๒.  ประสานฝ/ายบริหารจัดซ้ือถังสําหรับผสมน้ํายาชนิดมีกkอกเปlดด านล�าง ขนาด 

๑๐ ลิตรหรือท่ีเหมาะสม ให ครบกับจํานวนชนิดน้ํายาท่ีมีการใช ในโรงพยาบาล ๑ ถังต�อชนิดน้ํายา 
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 ๓.  ประสานอัตราส�วนผสมน้ํายากับทีม IC  
 ๔.  เพ่ิมถังบําบัดน้ําเสียจากขนาด ๓ ลูกบาศก�เมตร เป=น ๖ ลูกบาศก�เมตร 
 ๕.  ทําผนังซีเมนต�ก้ันถังบําบัดน้ําเสียท่ีมีฝาปlดเพ่ือป:องกันน้ําจากภายนอกเข าระบบ

บําบัดน้ําเสีย 
จุดท่ี ๒ ระบบบําบัดน้ําเสียอาคารหน�วยจ�ายกลาง พารามิเตอร�ท่ีไม�ผ�าน คือ ค�าสารท่ี

ละลายได ท้ังหมดในน้ําเสียเกินกว�าค�ามาตรฐาน เท�ากับ ๖๗๑ แพลตตินัมโคบอลท� (ค�ามาตรฐานไม�
เกิน ๕๐๐ แพลตตินัมโคบอลต�) ค�าความเป=นกรดด�าง (PH) เท�ากับ ๙.๔ (ค�ามาตรฐาน ๕-๙) และค�า 
BOD เกินกว�าค�ามาตรฐาน เท�ากับ ๓๐ มิลลิกรัมต�อลิตร (ค�ามาตรฐานไม�เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต�อลิตร) 
วิเคราะห6ประเด็นปGญหา 
                     เหตุเกิดได4จาก 
  ๑.   การผสมใช น้ํายาไม�ถูกต องตามมาตรฐานท่ีกําหนดโดย IC และน้ํายาหรือ
สารเคมีต�าง ๆ ท่ีใช ในหน�วยจ�ายกลางน�าจะมีความเป=นด�างค�อนข างสูง 
  ๒.  ถังบําบัดน้ําเสียเดิมเป=นถังบําบัดน้ําเสียสําเร็จรูปแบบถังกรองไร อากาศ ขนาด ๒ 
ลูกบาศก�เมตร ไม�เพียงพอต�อปริมาณน้ําเสียท่ีเข าระบบบําบัด 

การแก4ไข 
 ๑.  เน นย้ําอัตราส�วนผสมน้ํายาทุกชนิด โดยเจ าหน าท่ีท่ีทําความสะอาดเบิกน้ํายาท่ี

ผสมเจือจางแล วเท�านั้น 
 ๒.  ประสานฝ/ายบริหารจัดซ้ือถังสําหรับผสมน้ํายาชนิดมีกkอกเปlดด านล�าง ขนาด 

๑๐ ลิตรหรือท่ีเหมาะสม ให ครบกับจํานวนชนิดน้ํายาท่ีมีการใช ในโรงพยาบาล ๑ ถังต�อชนิดน้ํายา 
 ๓.  ประสานอัตราส�วนผสมน้ํายากับทีม IC  
 ๔.  เพ่ิมถังบําบัดน้ําเสียจากขนาด ๒ ลูกบาศก�เมตร เป=น ๓ ลูกบาศก�เมตร 
 ๕.  สุ�มตรวจประเมินน้ํายาและสารเคมีต�าง ๆ ท่ีใช ในหน�วยจ�ายกลาง พบว�า ส�วน

ใหญ�มีความเป=นกลาง และด�างเล็กน อย ดังตารางด านล�าง 
 

ชนิดน้ํายา อัตราส�วนผสม ค�า PH 
น้ํายาล างเครื่องมือ

UMONIUM STERILY 
- ๗.๘ 

น้ํายาซักผ าขาว ๑๐๐ ซีซี : ผ า ๑๐ ก.ก. ๘.๒ 
ผงซักฟอก ๑๐๐ ซีซี : ผ า ๑๐ ก.ก. ๘.๒ 

HIBI SCRUB 
 

- ๗.๒ 

น้ํายาปรับผ านุ�ม ๑๐๐ ซีซี : ผ า ๑๐ ก.ก. ๘.๒ 
 

จุดท่ี ๓ ระบบบําบัดน้ําเสียอาคารผู ป/วยใน พารามิเตอร�ท่ีไม�ผ�าน คือ ค�า BOD เกินกว�า
ค�ามาตรฐาน เท�ากับ ๒๘ มิลลิกรัมต�อลิตร (ค�ามาตรฐานไม�เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต�อลิตร) และค�าสาร
แขวนลอย เกินกว�าค�ามาตรฐาน เท�ากับ ๔๖ เอ็นทียู (ค�ามาตรฐานไม�เกิน ๓๐ เอ็นทียู) 
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        วิเคราะห6ประเด็นปGญหา 
                     เหตุเกิดได4จาก 
  ๑.  ระบบบําบัดน้ําเสียอาคารผู ป/วยใน น้ําในบ�อเกรอะมีฟองเล็กน อย จากน้ํายาท่ีลง
สู�บ�อ น�าจะเกิดจากอัตราส�วนผสมน้ํายาท่ีเกินมาตรฐาน และการใช น้ํายาต�าง ๆ ในโรงพยาบาลยังไม�
เป=นไปตามมาตรฐานท่ี IC กําหนด 
                     ๒.  เจ าหน าท่ีไม�ปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติอย�างเคร�งครัด 
                           การดําเนินการแก4ไข 
  ๑.  เน นย้ําอัตราส�วนผสมน้ํายาทุกชนิด โดยให เจ าหน าท่ีท่ีทําความสะอาดเบิกน้ํายา 
ท่ีผสมเจือจาง แล วเท�านั้น 
 
สรุปการดําเนินการแก4ไขปGญหาท่ีได4ดําเนินการไปแล4ว 

๑.  มีการตรวจสอบ การทํางานของเจ าหน าท่ีผู รับผิดชอบ  
๒.  มีการตรวจสอบลักษณะทางกายภาพ เคมี น้ําเสีย และวิเคราะห�ผลอย�างง�าย โดย

คณะกรรมการ ENV เป=นประจําทุกเดือน 
๓.  มีการสูบกากตะกอนแบคทีเรียในบ�อบําบัด ทุกป& 
ผลการดําเนินงาน 
ผลการส�งตัวอย�างน้ําเสีย ตรวจวิเคราะห�ท่ีศูนย�ห องปฏิบัติการ กรมอนามัย เดือนกันยายน 

๒๕๕๖ 
ผ�านทุกพารามิเตอร� ท้ัง  ๑  จุด คือ จุดท่ี ๑ ระบบบําบัดนําเสียหลังอาคารผู ป/วยนอก 

ซ่ึงสารท่ีละลายได ท้ังหมดในน้ําเสีย ในเดือนมีนาคม ๒๕๕๖  มีค�าเท�ากับ ๖๘๘ แพลตตินัมโคบอลท� 
ส�วนในเดือนกันยายน ๒๕๕๖ มีค�าเท�ากับ ๔๑๗  แพลตตินัมโคบอลท� ซ่ึงลดลงอยู�ในเกณฑ�มาตรฐาน
คุณภาพน้ําท้ิง   จุดท่ี ๒ ระบบบําบัดน้ําเสียอาคารหน�วยจ�ายกลาง พารามิเตอร�ท่ีไม�ผ�านในการส�ง
ตัวอย�างน้ําเสียตรวจวิเคราะห� เดือนมีนาคม  ๒๕๕๖ คือ ค�าสารท่ีละลายได ท้ังหมดในน้ําเสียเกินกว�า
ค�ามาตรฐาน เท�ากับ ๖๗๑ แพลตตินัมโคบอลท�  ลดลงเป=น ๕๗๐  แพลตตินัมโคบอลท�  จากการส�ง
ตัวอย�างน้ําเสียตรวจวิเคราะห�เดือนกันยายน ๒๕๕๖ ค�าความเป=นกรดด�าง (PH) เท�ากับ ๙.๔  ลดลง
เป=น ๘.๒  และค�า BOD เกินกว�าค�ามาตรฐาน เท�ากับ ๓๐ มิลลิกรัมต�อลิตร ลดลงเป=น ๑๖  มิลลิกรัม
ต�อลิตร จากการส�งตัวอย�างน้ําเสียตรวจวิเคราะห�เดือนกันยายน ๒๕๕๖ อยู�ในเกณฑ�ปกติท้ัง  ๓  
พารามิเตอร� ส�วนจุดท่ี ๓ ระบบบําบัดน้ําเสียอาคารผู ป/วยใน พารามิเตอร�ท่ีไม�ผ�าน คือ ค�า BOD เกิน
กว�าค�ามาตรฐาน เท�ากับ ๒๘ มิลลิกรัมต�อลิตร  ลดลงเป=น ๑๘  มิลลิกรัมต�อลิตร และค�าสาร
แขวนลอย เกินกว�าค�ามาตรฐาน เท�ากับ ๔๖ เอ็นทียู  ลดลงเป=น ๑๑ เอ็นทียู  จากการส�งตัวอย�างน้ํา
เสียตรวจวิเคราะห�เดือนกันยายน ๒๕๕๖ อยู�ในเกณฑ�ปกติท้ัง  ๒  พารามิเตอร� แต�จากการส�งตัวอย�าง
น้ําเสียตรวจวิเคราะห�เดือนกันยายน ๒๕๕๖ มีค�าไนโตรเจนเกินกว�าเกณฑ�มาตรฐานเล็กน อย เท�ากับ 
๓๕.๕๘ มิลลิกรัมต�อลิตร (ค�ามาตรฐานไม�เกิน ๓๐ มิลลิกรัมต�อลิตร) ซ่ึงต องดําเนินการแก ไขให 
เจ าหน าท่ีท่ีทําความสะอาดใช น้ํายาซักฟอกให ได ตามอัตราส�วนผสมท่ีทีม IC กําหนดอย�างเคร�งครัด
ต�อไป รวมท้ังติดตามผลการตรวจวิเคราะห�คุณภาพน้ําเสีย 
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๗.  การต!อยอดในการพัฒนางานต!อไป 
- เม่ือมีการขยายขนาดถังบําบัดน้ําเสียระบบบําบัดน้ําเสียอาคารผู ป/วยนอกจากขนาด 

3 คิว เป=น 6 คิว และอาคารหน�วยจ�ายกลางจากขนาด 2 คิว เป=น 6 คิว ต องเฝ:าระวังคุณภาพน้ําเสีย
ทุก ๆ 3 เดือน เพ่ือดูประสิทธิภาพการบําบัดน้ําเสียหลังจากเพ่ิมขนาดถังบําบัดน้ําเสีย 
 
 

----------------------------------- 
 
 
 


