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บทคัดย่อ
ในปัจจุบนั ประเทศไทยประสบกับปัญหาน้ าเสียที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หากมีการปล่อยน้ าเสียลง
สู่ สิ่งแวดล้อมก่ อนได้รั บการบาบัด น้ าเสี ย ก็จ ะก่ อให้เกิ ด ปั ญหามลพิษ ทางสิ่ งแวดล้อมอย่างมากและอาจมี
สารพิษเจือปนในดินน้ า และสิ่งมีชีวิตรวมถึงมนุษย์ อีกทั้งโรงพยาบาลเป็ นอีกสถานที่หนึ่ งที่ผลิตน้ าเสี ย ไม่ว่า
จะเป็ นน้ าที่เกิดจากระบวนการรักษาคนไข้ การใช้บริ การของผูม้ ารับริ การ การซักผ้าผูป้ ่ วย และเครื่ องมือทาง
ทาการแพทย์ โรงซักฟอกโรงพยาบาลกะพ้อ มีการจัดการน้ าเสี ยโดยการบาบัดด้วยวิธีแบบไม่เติมอากาศ
ระบบบ่อบาบัดน้ าเสี ยสามารถรองรั บน้ าเสี ย ได้วนั ละ 6 ลูก บาศก์เมตรต่อวัน น้ าที เข้าระบบเป็ นน้ าที่ใช้ใน
กระบวนการซักผาผูป้ ่ วย ล้างเครื่ องมื้อและอุปกรณ์ทางการแพทย์ น้ าจากโรงล้างรถ Refer ที่เปื้ อนเลือดและสิ่ ง
คัดหลัง่ ของผูป้ ่ วย จากการเก็บข้อมูลปริ มาณน้ าเข้าระบบบาบัดน้ าเสี ยในแต่ละวัน เฉลี่ยอยู่ที่ 4 - 5 ลูกบาศก์
เมตรต่อวัน ในส่วนของการดูแลและการบารุ งรักษาตามขั้นการดาเนิ นงาน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง ของสภาพ
อากาศ เช่น อุณหภูมิของน้ าเสี ย หรื อการเติมคลอรี นฆ่าเชื้อที่ไม่เหมาะสมในบางครั้งมีผลทาให้คุณภาพน้ า
เปลี่ยนแปลงไปทาให้ไม่ผา่ เกณฑ์มาตรฐานได้ โดยพารามิเตอร์ที่มีการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญคือ ค่าปริ มาณสาร
ที่ละลายได้ท้งั หมด ( Total Dissolve Solids : TDS ) ค่าโคลิฟอร์มแบคทีเรี ย ( Coliform Bacteria ) ค่าฟิ คัลโคลิ
ฟอร์มแบคทีเรี ย (Fecal coliform Bacteria ) ค่าบีโอดี (Bio Chemical Oxygen Demand : BOD ) และค่าซีโอดี
(Chemical Oxygen Demand : COD ) ซึ่งจากผลการส่ งกรวดน้ าเสี ยมีค่าที่เปลี่ยนแปลงตามปั จจัยต่างๆ อยู่
เสมอโดยในบางครั้งอยูใ่ นค่าที่ เกินกว่าค่าเกณฑ์ที่กาหนด ซึ่งปั จจุบนั น้ าเสี ยที่ผ่านการบาบัดแล้ว พบว่ามีค่า
ปริ มาณสารที่ละลายได้ท้ งั หมด ( Total Dissolve Solids : TDS ) สู งอย่างต่อเนื่ อง โรงพยาบาลมีความ
จาเป็ นต้องทาการแก้ไขและปรับปรุ ง เนื่องจากการปล่อยน้ าทิ้งที่มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานน้ าทิ้งชุมชนนั้น เป็ น
การทาลายสิ่ งแวดล้อมที่ รุ น แรงประชาชนอาจจะได้รั บสิ่ งปนเปื้ อน และยัง ลดความเชื่ อมัน่ ชุ มชุ มที่ มีต่ อ
โรงพยาบาลได้
จากปัญหาดังกล่าวทีมอนามัยสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยได้ปรึ กษาหาแนวทางการแก้ไขปัญหาเป็ น
การศึกษาประสิทธิภาพการบาบัดน้ าเสียจากโรงซักฟอกของโรงพยาบาลกะพ้อ อาเภอกะพ้อ จังหวัดปั ตตานี
โดยการบาบัดน้ าเสียโดยใช้ตน้ เตยหอมในบ่อซีเมนต์ 1.0 เมตร x 1.5 เมตร x 0.8 เมตร จานวน 6 บ่อ เพื่อเป็ น
การศึกษาประสิทธิภาพภาพของการบาบัดน้ าเสียของต้นเตยหอม ในการลดค่าปริ มาณสารที่ละลายได้ท้ งั หมด
(Total Dissolve Solids : TDS) ในแต่ละการทดลองจะทาการวิเคราะห์คุณภาพน้ าก่อนเข้าบ่อบาบัด และจะทา
การวิเคราะห์คุ ณภาพน้ าหลังจากผ่านการบาบัดโดยต้นเตยหอมแล้ว จากรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพ
ตัวอย่างน้ าทิ้งจากอาคาร โรงพยาบาลกะพ้อ ปี 5261
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สารที่ละลายได้ท้ งั หมด (Total Dissolve Solids : TDS)

(ml./l

บีโอดี ( Bio Chemical Oxygen Demand)

MPN/100 ml

ไม่เกิน 500
ไม่เกิน 52

1,041
18

410
19
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ซี โอดี (Chemical Oxygen Demand)

MPN/100 ml

ไม่เกิน 052

51

55

หมายเหตุ * ที่มารายงานผลทดสอบคุณภาพตัวอย่างน้ าทิ้งจากอาคาร หน่วยเครื่ องมือกลาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ ทร์วิทยาเขต
หาดใหญ่ วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2561 เฉพาะผลที่ ไม่ผ่านเกณฑ์

คาสาคัญ น้ าเสี ยจากโรงซักฟอกโรงพยาบาลกะพ้อ,สารที่ละลายได้ท้ งั หมด (Total Dissolve Solids : TDS)

