การประยุกต์ใช้ระบบการจัดการน้ําเสียชุมชน (MSMS 2008) กับระบบบําบัดน้ําเสียของโรงพยาบาล
กรณีพื้นที่นาํ ร่องโรงพยาบาลสังขะ อําเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
นางสาวชลาทิพย์ รัตสุข นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชํานาญการ
และนางอรอุมา พันธ์พงศ์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
กรมควบคุมมลพิษและกรมอนามัยมีการลงนามในบันทึกความร่วมมือด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
ตามแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2555 – 2559 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2555
เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการดําเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยร่วมมือและสนับสนุนซึ่ง กั นและกันในการเพิ่ม
ศักยภาพบุคลากร การแลกเปลี่ ยนข้ อมู ล การพัฒนาการบังคับใช้กฎหมาย การวิจัยพั ฒนาและการสื่อ สารต่อ
สาธารณะให้ตระหนักถึงความเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพ ซึ่งในประเด็นความร่วมมือด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
ในโรงพยาบาล ส่วนน้ําเสียชุมชน สํานักจัดการคุณภาพน้ํา ได้ดําเนินกิจกรรมการจัดการน้ําเสียในโรงพยาบาลเพื่อ
สนับ สนุน โครงการ Green and Clean Hospitalโดยสํา นัก อนามัย สิ่ง แวดล้อ ม กรมอนามัย ได้เ สนอ
โรงพยาบาลสัง ขะ จัง หวัด สุริน ทร์ เป็น โรงพยาบาลนํา ร่อ งในการประยุก ต์ใ ช้ร ะบบการจัด การน้ํา เสีย ชุม ชน
(MSMS 2008) เพื่อพิจารณาหารูปแบบแนวทางการจัดการระบบบําบัดน้ําเสียของโรงพยาบาลที่เหมาะสม
และสอดคล้องกับมาตรฐานโรงพยาบาลคุณภาพ (Hospital Accreditation: HA) และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
(Health Promoting Hospital : HPH) การประยุกต์ใช้ระบบการจัดการน้ําเสียชุมชน (MSMS 2008) จะทําให้
โรงพยาบาลสามารถดํา เนิน งานระบบบํา บัด น้ํา เสีย ได้อ ย่า งมีป ระสิท ธิภ าพและต่อ เนื่อ ง สามารถติด ตาม
ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานได้ทุกขั้นตอน
โรงพยาบาลสังขะตั้งบนเนื้อที่ราชพัสดุ จํานวน 49 ไร่ เริ่มเปิดให้บริการในปี พ.ศ. 2524 เป็นโรงพยาบาล
ขนาด 90 เตียง แต่ปัจจุบันมีประมาณ 150 เตียง เป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายในการให้บริการกับประชาชนในพื้นที่
ให้บริการครอบคลุม 3 อําเภอ คือ สังขะ ศรีณรงค์ และบัวเชด ครอบคลุมประชากรประมาณ 200,000 คน
กรมควบคุมมลพิษ โดยส่วนน้ําเสียชุมชน สํานักจัดการคุณภาพน้ํา ร่วมกับสํานักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย
และศูนย์อนามัยที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา ได้ลงพื้นที่โรงพยาบาลสังขะเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2557 เพื่อเข้าพบ
ผู้บริหารของโรงพยาบาลในการชี้แจงทําความเข้าใจกับแนวทางการประยุกต์ใช้ระบบการจัดการน้ําเสียชุมชน
(MSMS 2008) กับระบบบําบัดน้ําเสียของโรงพยาบาล และสํารวจข้อมูลการจัดการน้ําเสียของโรงพยาบาล ซึ่ง
ผู้บริหารของโรงพยาบาลให้ความสําคัญยินดีที่จะนําระบบ MSMS 2008 เข้ามาประยุกต์ใช้กับระบบบําบัดน้ําเสีย
ของโรงพยาบาลสังขะ
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ระบบบําบัดน้ําเสียของโรงพยาบาลสังขะ
การบําบัดน้ําเสียของโรงพยาบาลจะแยกแต่ละกลุ่มอาคาร โดยใช้ถังบําบัดน้ําเสียรูปแบบแอกติเวเต็ดสลัดจ์
(Activated Sludge: AS) ฝังใต้ดิน จํานวน 7 ชุดโดยมีกระบวนการบําบัดรูปแบบเดียวกัน คือ น้ําเสียจะผ่านบ่อเกรอะ
บ่อกรองไร้อากาศ บ่อเติมอากาศแบบมีตัวกลาง แล้วถูกรวบรวมที่สถานีสูบน้ําเสียของแต่ละชุด ก่อนจะถูกสูบส่งไป
ยังหน่วยบําบัดสุดท้ายที่เป็นบ่อตกตะกอนและบ่อเติมคลอรีนก่อนจะระบายน้ําทิ้งที่ผ่านการบําบัดแล้วจสู่คลอง
สาธารณะด้านหลังของโรงพยาบาล โดยรายละเอียดของระบบบําบัดทั้งกระบวนการมีดังนี้
1.ระบบบําบัดน้ําเสียชุดที่ 1 ตั้งอยู่ด้านขวาของอาคารผ่าตัดและคลอด รับน้ําเสียจากอาคารอํานวยการ
ตึกศัลยกรรม และตึกหญิงน้ําเสียจะถูกรวบรวมเข้าสู่บ่อเกรอะ (สูบออกปีละ 2 ครั้ง) ก่อนเข้าบ่อกรองไร้อากาศ บ่อ
เติมอากาศ และบ่อตกตะกอนน้ําเสียที่ผ่านการบําบัดแล้วจะถูกส่งไปยังสถานีสูบส่งที่ 2
2. ระบบบําบัดน้ําเสียชุดที่ 2 ตั้งอยู่ด้านซ้ายของอาคารผ่าตัดและคลอด รับน้ําเสียจากห้องคลอดตึก
ผู้ป่วยนอก (OPD) และตึกผู้ป่วยใน (IPD) น้ําเสียที่ผ่านการบําบัดแล้วจะถูกส่งไปยังสถานีสูบส่งที่ 2
3. ระบบบําบัดน้ําเสียชุดที่ 3 อยู่ข้างตึกสงฆ์ โดยมีขั้นตอนเช่นเดียวกับชุดแรก รับน้ําเสียจากตึกสงฆ์
น้ําเสียที่ผ่านการบําบัดแล้วจะถูกส่งไปยังสถานีสูบส่งที่ 2
4. ระบบบําบัดน้ําเสียชุดที่ 4 และ 5 อยู่บริเวณหอพักแพทย์และพยาบาล ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้าง
อาคารบ้านพักและระบบบําบัดน้ําเสียเพิ่มเติมใหม่ โดยระบบบําบัดน้ําเสียเก่ารับน้ําเสียจากโรงอาหารและห้องชันสูตร
และระบบบําบัดน้ําเสียใหม่ฝาขอบซีเมนต์รับน้ําเสียจากหอพักแพทย์และพยาบาลน้ําเสียที่ผ่านการบําบัดแล้วจะถูก
ส่งไปยังสถานีสูบส่งที่ 1
5. ระบบบําบัดน้ําเสียชุดที่ 6 ตั้งอยู่บริเวณด้านหลังอาคารเก็บถังออกซิเจนน้ําเสียที่ผ่านการบําบัดจะไหลลง
สถานีสูบที่ 4ก่อนเข้าบ่อตกตะกอนและต่อเติมคลอรีนต่อไป
6. ระบบบําบัดน้ําเสียชุดที่ 7 ข้างอาคารซัพพลาย รับน้ําเสียจากอาคารซักฟอก น้ําเสียที่ผ่านการบําบัด
จะไหลลงสู่สถานีสูบส่งที่ 3 บริเวณพื้นที่ก่อสร้างอาคารใหม่
7. น้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสียแต่ละชุดจะถูกสูบส่งมายังบ่อตกตะกอนและบ่อเติมคลอรีนก่อนระบาย
ลงคลองสาธารณะด้านหลังโรงพยาบาล
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รูปที่ 1 ระบบบําบัดน้ําเสียชุดที่ 1 ด้านขวาของอาคารผ่าตัดและคลอด

ข้อแนะนําทั่วไปสําหรับการจัดการน้ําเสียจากโรงพยาบาล
1. พิจารณาขีดความสามารถในการรองรับน้ําเสียของระบบบําบัดน้ําเสีย ในกรณีเพิ่มจํานวนเตียงมากกว่าที่
ออกแบบไว้ หรือโรงพยาบาลมีการก่อสร้างอาคารเพิ่มเติม ควรพิจารณาขยายหรือสร้างระบบบําบัดน้ําเสียใหม่ให้
สามารถรองรับปริมาณน้ําเสียที่เพิ่มขึ้นได้
2. ตรวจสอบบ่อตกตะกอนและบ่อเติมคลอรีน ให้มีระยะเวลาในการเก็บกักน้ําและระยะเวลาสัมผัสของ
คลอรีนตามหลักวิชาการ เพื่อให้มีระยะเวลาเพียงพอในการตกตะกอนและฆ่าเชื้อโรค
3. ตรวจสอบและซ่อมแซมแผ่นกั้นตัวกลางเพื่อไม่ให้ตัวกลาง (media) หลุดเข้าไปในบ่อเติมอากาศ ซึ่งจะ
ทําให้เครื่องเติมอากาศชํารุดได้
4. จัดแผนการสูบตะกอนออกจากบ่อตกตะกอนให้เหมาะสม เพื่อป้องกันตะกอนไหลล้นออกไปกับน้ําทิ้งที่
ผ่านการบําบัดแล้ว
5. จัดทําแผนการซ่อมบํารุงเครื่องจักรอุปกรณ์ในส่วนของเครื่องเติมอากาศ เครื่องเติมคลอรีน และเครื่อง
สูบน้ําเป็นประจําทุกปี เพื่อให้มีการดูแลเครื่องจักร อย่างสม่ําเสมอและต่อเนื่อง ซึ่งจะยืดอายุการใช้งานของ
เครื่องจักรอุปกรณ์ และควรเก็บข้อมูลการซ่อมบํารุงสําหรับเป็นฐานข้อมูลในการวางกรอบงบประมาณการซ่อม
บํารุงเครื่องจักรอุปกรณ์ รวมทั้งการจัดหาเครื่องจักรอุปกรณ์ทดแทน ในกรณีที่เครื่องจักรอุปกรณ์ไม่สามารถ
ซ่อมแซมเพื่อนํากลับมาใช้งานได้

สํานักจัดการคุณภาพน้ํา กรมควบคุมมลพิษ, กุมภาพันธ์ 2557

หน้า3 จาก4

6. การบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสียของแหล่งกําเนิด
มลพิษ ตามแบบ ทส. 1 และรายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสียแบบ ทส. 2 รวมถึงการดําเนินการที่
ถูกต้องตามขั้นตอนของกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เนื่องจากเป็นกลไกที่สําคัญในการลดการระบายมลพิษทางน้ํา เพราะต้องตรวจสอบ
การดําเนินงานของระบบบําบัดน้ําเสีย ซึ่งจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ของโรงพยาบาลในด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมควบคู่
ไปกับการให้บริการด้านสุขภาพ ซึ่งทางโรงพยาบาลสังขะได้จัดทํารายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสีย ตาม
แบบ ทส.2 ส่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖
แนวทางการดําเนินงานขั้นต่อไป
อยู่ระหว่างการตอบรับการเข้าร่วมเป็นโรงพยาบาลนําร่องในการประยุกต์ใช้ระบบการจัดการน้ําเสียชุมชน
(MSMS 2008) เป็นลายลักษณ์อักษร และกรมควบคุมมลพิษจะได้ลงพื้นที่เพื่อให้คําแนะนําในการดําเนินงานตาม
ขั้นตอนของระบบ MSMS 2008 ต่อไป
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