ผลงานที่เป็นผลการดําเนินงานที่ผ่านมา
1. ชื่อผลงานเรื่อง การศึกษาประสิทธิภาพการจัดการน้ําเสียในโรงพยาบาล
สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
2. ระยะเวลาที่ดําเนินการ มกราคม – ตุลาคม 2555
3. สัดส่วนของผลงานในส่วนที่ตนเองปฏิบัติ 100 %
รายละเอียดของผลงาน : เป็นการศึกษาสถานการณ์ ประสิทธิภาพและจัดทําข้อเสนอแนะแนวทางการ
พัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการบําบัดน้ําเสียของโรงพยาบาลสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้
เป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนด รูปแบบการศึกษาเป็นการศึกษาวิจัยเชิงสํารวจ โดยใช้แบบสํารวจที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้ น ศึ ก ษาในโรงพยาบาลสั ง กั ด กระทรวงสาธารณสุ ข จํ า นวน 837แห่ ง ประกอบด้ ว ย โรงพยาบาลศู น ย์
โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน
4. ผู้ร่วมจัดทําผลงาน 5. บทคัดย่อ
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ทราบสถานการณ์ แ ละประสิ ท ธิ ภ าพการจั ด การน้ํ า เสี ย ของ
โรงพยาบาลสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งหมด โดยใช้การศึกษาเชิงสํารวจซึ่งดําเนินการในปี
พ.ศ.2555 ด้วยการใช้แบบสอบถาม สอบถามกับหัวหน้างาน นักวิชาการหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานจัดการ
น้ําเสียของ โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศทั้งหมดจํานวน 837 แห่ง ใน
ประเด็นสําคัญที่ส่งผลต่อการจัดการน้ําเสียของโรงพยาบาล ได้แก่ ด้านข้อมูลทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการจัดการน้ํา
เสีย ด้านบุคลากรผู้รับผิดชอบการจัดการน้ําเสีย ด้านตัวระบบบําบัดน้ําเสีย ด้านการบริหารจัดการระบบบําบัด
น้ําเสีย และด้านการใช้ประโยชน์จากน้ําเสียของโรงพยาบาล ผลการศึกษาพบว่า
โรงพยาบาลร้ อยละ 73.60 มี เจ้ าหน้ าที่ ระดั บผู้ ปฏิ บั ติ งานที่ ทํ าหน้ าที่ ดู แลระบบบํ าบั ดน้ํ าเสี ยที่ มี
ประสบการณ์ในการดูแลระบบบําบัดน้ําเสียมากกว่า 2 ปี และร้อยละ 72. 57 ของโรงพยาบาลมีเจ้าหน้าที่ซึ่งเคย
ได้รับการอบรมด้านการดูแลระบบบําบัดน้ําเสียโรงพยาบาล ร้อยละ63.0ของโรงพยาบาลมีการมอบหมาย
นักวิชาการเพื่อทําหน้าที่ควบคุมกํากับงานบําบัดน้ําเสีย วิธีการควบคุมกํากับงานบําบัดน้ําเสียของโรงพยาบาลที่
ใช้กันมากที่สุด คือ การสุ่มเข้าไปดูแลการทํางานของระบบเป็นครั้งคราวคิดเป็นร้อยละ 41.80 ปัญหาสําคัญของ
ระบบบําบัดน้ําเสียของโรงพยาบาลที่พบมากที่สุดคือเครื่องจักรชํารุด รองลงมา คือ การออกแบบก่อสร้างมา
นานขนาดไม่เหมาะสมกับปริมาณน้ําเสียปัจจุบัน โรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไป ทั้งหมด (ร้อยละ 100)
มีการตรวจคุณภาพน้ําทิ้ง แต่มีโรงพยาบาลชุมชนร้อยละ 1.64 ที่ไม่ได้ตรวจคุณภาพน้ําทิ้ง น้ําทิ้งของโรงพยาบาล
มีคุณภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทุกพารามิเตอร์ร้อย
ละ 72.17 โดยน้ําทิ้งจากโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลชุมชนผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ร้อย
ละ 85.71 , 84.91 และ 69.59 ตามลําดับ ปัญหาที่สําคัญในการดูแลซ่อมแซมระบบบําบัดน้ําเสียของ
โรงพยาบาลคือ การต้องใช้ระยะเวลาในการดําเนินการนาน การหาวัสดุอุปกรณ์ยากในพื้นที่ และการขาดองค์
ความรู้ตามลําดับ ในการแก้ไขปัญหาระบบบําบัดน้ําเสีย โรงพยาบาลใช้วิธีดําเนินการซ่อมแซมเองมากที่สุด

-2โรงพยาบาลร้อยละ 25.60 เคยทําการว่าจ้างที่ปรึกษาในการเดินระบบบําบัดน้ําเสีย โรงพยาบาลศูนย์
โรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลชุมชนมีการนําน้ําเสียที่ผ่านการบําบัดแล้วกลับมาใช้ประโยชน์ร้อยละ 52.38
, 56.60 และ 43.19 ตามลําดับ จากผลการศึกษานี้เพื่อให้การบําบัดน้ําเสียของโรงพยาบาลมีประสิทธิภาพและ
ได้มาตรฐาน กระทรวงสาธารณสุขควรให้ความสําคัญในการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถ มีจํานวน
เพียงพอและได้รับการพัฒนาความรู้อย่างสม่ําเสมอ ในการควบคุมดูแลระบบบําบัดน้ําเสีย มีการซ่อมแซม
เครื่องจักรของระบบบําบัดให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีตลอดเวลา ตลอดจนมีการพัฒนาปรับปรุงระบบบําบัดน้ํา
เสียให้มีขนาดเหมาะสมกับปริมาณน้ําเสียตามการขยายขนาดของโรงพยาบาล
Abstract

This study aims to investigate the situation and efficiency of hospital wastewater
management in Thailand. Those hospitals operated by the Ministry of Public Health
(MOPH)'s Office of the Permanent Secretary. The data about hospital wastewater
management had been collected in 2012 by questionnaire survey. The respondents were
among officers who are in charged of wastewater management in overall 837 hospitals in
Thailand.
The results show that 73.6% of officers in practitioner level had working experiences
in wastewater management more than 2 years. 72.6% of respondents had attended workshop
on wastewater management. 63.0% of hospitals had technical officers working in
maintenance system by random checking the treatment plants (41.8%). The major problems
of wastewater treatment plants were broken machines, design and construction did not fit with
current amount of wastewater. The effluent water quality from all regional hospitals and
general hospitals had been examined (100%), however 1.64% of community hospitals had not
been done. According to the effluent water quality standard by Ministry of Natural Resource
and Environment (MONRE), 72.17% of all hospitals had been reached the effluent water
quality standard (85.71% of regional hospitals, 84.91% of general hospitals, and 69.59% of
community hospitals, respectively). For maintenance system, the main problems included
taking time for repairing, difficulty in finding materials in local areas and lacking of related
knowledge. 25.6%of hospitals used private service to solve those problems and 52.38% of
regional hospitals, 56.60% of general hospitals, and 43.19% of community hospitals had
recycle the wastewater after treatment. The results from this study show that having high
efficiency of hospital wastewater treatment need to have more attention from MOPH. There is
a need for hospital staffs who are experienced and in charged of the treatment system,
adequately, and improving capacity of the hospital staffs. The wastewater treatment should
have well maintenance system. Moreover, developing and improving the hospitals wastewater
treatment system that size of the system and volume of wastewater should suited to the
hospitals expansion.

-36. บทนํา
โรงพยาบาลเป็ น สถานบริ ก ารรั ก ษาพยาบาลผู้ เ จ็ บ ป่ ว ย การควบคุ ม ป้ อ งกั น โรค การฟื้ น ฟู ส ภาพ
และการทดลองวิ จั ย ดั ง นั้ น โรงพยาบาลจึ ง เป็ น แหล่ ง ผลิ ต ของเสี ย ที่ เ ป็ น อั น ตรายต่ อ สุ ข ภาพ ทั้ ง ที่ เ ป็ น
ด้านชีวภาพและสารเคมีจํานวนมาก ไม่ว่าจะเป็นเลือดหนอง เสมหะ สารคัดหลั่ง อุจจาระและปัสสาวะของ
ผู้ป่วยทั้งจากการชําระล้าง และของเสียจากตัวอย่างส่งตรวจที่เหลือจากห้องปฏิบัติการและการทดลองวิจัย
ของเสียที่เป็นของเหลวทั้งหมดจะถูกเทลงไปรวมกันที่ระบบบําบัดน้ําเสีย
ทําให้ในน้ําเสียโรงพยาบาล
ประกอบด้วยทั้งสิ่งสกปรกในรูปสารอินทรีย์ สารอนินทรีย์ สารเคมี โลหะหนัก สารพิษ และจุลินทรีย์บางชนิดที่
อาจก่อให้เกิดโรค ซึ่งจากการศึกษาปริมาณเชื้อแบคทีเรียในน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสียของโรงพยาบาลใน
จังหวัดราชบุรี จํานวน 6 โรงพยาบาล รวม 238 ตัวอย่าง พบว่าค่าโคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด และฟีคัลโคลิ
ฟอร์มแบคที เรี ยของน้ํ าเสียอยู่ ในช่วง 106-107MPN/100ml
และยังพบอีกว่าแบคทีเรียก่อโรคชนิด
Salmonella sp. Shigella sp. และ Vibrio sp. สามารถตรวจพบได้ในน้ําที่ผ่านการบําบัดแล้วทั้งก่อนและหลัง
เติมคลอรีน ดังนั้นหากการจัดการน้ําเสียของโรงพยาบาลเป็นไปอย่างไม่ได้มาตรฐาน ขาดการจัดการและดูแลที่
ดี ก็จะทําให้โรงพยาบาลกลายเป็นแหล่งแพร่กระจายโรคภัยต่างๆไปสู่ประชาชนที่มารับบริการ เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานในสถานบริการ ประชาชนและชุมชนที่อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียง ดังนั้นการบริหารจัดการน้ําเสีย
ของโรงพยาบาลจึงเป็นส่วนสําคัญในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลให้ได้มาตรฐานและปลอดภัยแก่ประชาชน
ผู้รับบริการ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรวมทั้งประชาชนและชุมชนที่อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียง โรงพยาบาลทุกแห่ง
จะต้องดําเนินการบําบัดน้ําเสียให้ได้มาตรฐานและ เป็นไปตามกฎหมายที่กําหนด เพื่อลดความเสี่ยงในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ประชาชนทั่วไปที่มารับบริการและชุมชนที่อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียงโรงพยาบาล และ
เป็นการลดปริมาณมลพิษและเชื้อโรคที่จะถูกระบายออกสู่สิ่งแวดล้อม ดังนั้นการควบคุมการจัดการน้ําเสีย
โรงพยาบาลให้ได้คุณภาพมาตรฐานและเป็นไปตามกฎหมายที่กําหนด จึงเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสําคัญอย่างยิ่ง
และหากมีการศึกษาประสิทธิภาพการจัดการน้ําเสียในโรงพยาบาลด้วยก็จะสามารถช่วยเป็นข้อมูลสําหรับใช้ใน
การวางแผนแก้ไขปัญหาการบําบัดน้ําเสียของโรงพยาบาลให้มีประสิทธิภาพยิ่งๆขึ้นไป
7.วัตถุประสงค์
7.1
เพื่อศึกษาสถานการณ์และประสิทธิภาพการจัดการน้ําเสียของโรงพยาบาลสังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
7.2
เพื่อจัดทําข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการน้ําเสียของ
โรงพยาบาลให้ได้ตามมาตรฐานทางด้านสุขาภิบาลและข้อกําหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
8. วิธีดําเนินการวิจัย
เป็นการศึกษาเชิงสํารวจ (Survey study) เพื่อศึกษาสถานการณ์การจัดการน้ําเสีย รูปแบบการบริหาร
จั ด การและปั ญ หาอุ ป สรรคต่ า งๆ ในการจั ด การน้ํ า เสี ย ของโรงพยาบาลสั ง กั ด สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวง
สาธารณสุข ในพื้นที่ทั่วประเทศ

-48.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่ม ตัว อย่ าง ในการศึ ก ษาคือ โรงพยาบาลของรัฐ ทั้ ง หมดในสั งกัด สํานั ก งานปลั ด กระทรวง
สาธารณสุข ในพื้นที่ทั่วประเทศ จํานวน 837 แห่ง
8.2 เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจัย
ดํ า เนิ น การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ด้ ว ยแบบสอบถามการจั ด การน้ํ า เสี ย ในโรงพยาบาล
ซึ่งประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการจัดการน้ําเสียของโรงพยาบาล ข้อมูลด้านบุคลากร
ผู้รับผิดชอบการจัดการน้ําเสียของโรงพยาบาล ข้อมูลด้านตัวระบบบําบัดน้ําเสีย ข้อมูลการบริหารจัดการระบบ
บําบัดน้ําเสียและข้อมูลด้านการใช้ประโยชน์จากน้ําเสียของโรงพยาบาล
8.3 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ โดยทําหนังสือขอความ
อนุเคราะห์สํารวจข้อมูลตามแบบสอบถาม กับหัวหน้างาน นักวิชาการหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานจัดการ
น้ําเสียของโรงพยาบาล
และกําหนดให้ส่งคืนแบบสอบถามกลับมายังสํานักอนามัยสิ่งแวดล้อมภายใน
กํ า หนดเวลา ดํ า เนิ น การเก็ บ ข้ อ มู ล เดื อ นพฤษภาคม - กรกฎาคม 2555 ภายหลั ง กลุ่ ม ตั ว อย่ า งตอบ
แบบสอบถาม ผู้วิจัยดําเนินการตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม ความถูกต้องและครบถ้วนของ
คําตอบ กรณีที่สมบูรณ์ ครบถ้วน จะถือเป็นแบบสอบถามที่ใช้ได้
8.4. การวิเคราะห์ข้อมูล: วิเคราะห์ข้อมูลนําเสนอทางสถิติในรูปความถี่และร้อยละ นําเสนอข้อมูล
ด้วยการพรรณนา
9. ผลการศึกษา
การศึกษาสถานการณ์การจัดการน้ําเสียของโรงพยาบาลสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ครั้งนี้มีโรงพยาบาลที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามภายในระยะเวลาที่กําหนดและมีความถูกต้อง
ครบถ้วนเป็นจํานวน 500 แห่งคิดเป็นร้อยละ 59.74ของโรงพยาบาลทั้งหมด โดยจําแนกเป็นร้อยละตามจํานวน
ของโรงพยาบาลแต่และประเภทได้ดังนี้ โรงพยาบาลศูนย์ร้อยละ 84.0 โรงพยาบาลทั่วไปร้อยละ76.81และ
โรงพยาบาลชุมชนร้อยละ 57.36 โดยมีรายละเอียดผลการศึกษาที่สําคัญประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการจัดการน้ําเสียของโรงพยาบาล
จากการศึ ก ษาพบว่ า ปริ ม าณน้ํ า เสี ย ที่ เ กิ ด ขึ้ น เฉลี่ ย ต่ อ เตี ย งต่ อ วั น ของโรงพยาบาลทุ ก ประเภท
มีค่าเท่ากับ 1.25 ลบ.ม./เตียง/วัน โดยโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน มีค่าเฉลี่ย
1.18, 1.26 และ 1.31 ลบ.ม./เตี ย ง/วั น ตามลํ า ดั บ และมี ค่ า เฉลี่ ย ของปริ ม าณน้ํ า ใช้ ต่ อ เตี ย งต่ อ วั น ของ
โรงพยาบาลทุกประเภทเท่ากับ 1.69 ลบ.ม./เตียง/วัน ซึ่งสามารถจําแนกปริมาณน้ําใช้ของโรงพยาบาลต่างๆ ได้
คือ โรงพยาบาลศูนย์ มีค่าเฉลี่ย 1.9 ลบ.ม./เตียง/วัน โรงพยาบาลทั่วไป มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.42 (ลบ.ม./เตียง/วัน)
และโรงพยาบาลชุมชน มีค่าเท่ากับ 1.75 ลบ.ม./เตียง/วัน (ลบ.ม./วัน)

-5ในเรื่องของรูปแบบหรือประเภทของระบบบําบัดน้ําเสียที่มีใช้งานในโรงพยาบาลพบว่าระบบบําบัดน้ํา
เสียประเภทสําคัญที่มีใช้งานอยู่ในโรงพยาบาลต่างๆมากตามลําดับประกอบด้ วยระบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์
(Activated Sludge Process) ระบบเอสบีอาร์ (SBR) ระบบคลองวนเวียน (Oxidation Ditch) ระบบบําบัด
แบบติดกับที่ชนิดสําเร็จรูป (On-Site Treatment)

รูปที่ 1 แสดงสัดส่วนระบบบําบัดน้ําเสียที่มีใช้งานอยู่ในโรงพยาบาลของโรงพยาบาล

ส่วนที่ 2 บุคลากรผู้รับผิดชอบการจัดการน้ําเสียของโรงพยาบาล
จากการศึกษาพบว่า โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชนทั้งหมด (ร้อยละ100)
มีเจ้าหน้าที่ระดับผู้ปฏิบัติงานที่ทําหน้าที่ดูแลระบบบําบัดน้ําเสียของโรงพยาบาลเป็นการเฉพาะอย่างน้อย
โรงพยาบาลละ 1 คน โรงพยาบาล ร้อยละ 33.6 ให้เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบบําบัดน้ําเสียทําหน้าที่ดูแลระบบ
บําบัดน้ําเสียเพียงหน้าที่เดียว ร้อยละ 75.95 ของโรงพยาบาลมีเจ้าหน้าที่ระดับผู้ปฏิบัติงานที่เคยได้รับการ
อบรมด้านการควบคุมดูแลระบบบําบัดน้ําเสีย
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รูปที่ 2 แสดงสัดส่วนของโรงพยาบาลที่เจ้าหน้าที่ระดับผู้ปฎิบัติได้รับการอบรมการดูแลระบบบําบัดน้ําเสีย
โรงพยาบาลส่วนใหญ่ ร้อยละ73.60 มีเจ้าหน้าที่ระดับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ในการดูแลระบบ
บําบัดน้ําเสียมากกว่า 2 ปี โรงพยาบาลร้อยละ 63.0 มีการมอบหมายนักวิชาการเพื่อทําหน้าที่ควบคุมกํากับ
งานบําบัดน้ําเสียของโรงพยาบาลเป็นการเฉพาะ โดยโรงพยาบาลศูนย์มีการมอบหมายนักวิชาการเพื่อทําหน้าที่
ควบคุมการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสียเป็นการเฉพาะสูงที่สุด คิดเป็นร้อยละ 71.43 ส่วนโรงพยาบาลทั่วไป
และโรงพยาบาลชุมชน มีการมอบหมายนักวิชาการเพื่อทําหน้าที่เป็นการเฉพาะคิดเป็นร้อยละ 50.94 และ
64.08 ตามลําดับ เมื่อพิจารณาด้านการมีความรู้ในการควบคุมกํากับการเดินระบบบําบัดน้ําเสียของนักวิชาการ
ที่ได้รับมอบหมายให้ทําหน้าที่ควบคุมระบบบําบัดน้ําเสียพบว่าโรงพยาบาลร้อยละ 70 ขึ้นไปมีนักวิชาการ
ควบคุมระบบบําบัดน้ําเสียที่มีความรู้ในการควบคุมดูและระบบบําบัดน้ําเสีย และนักวิชาการของโรงพยาบาล
ขนาดต่างๆร้อยละ 36.49 ได้รับการอบรมความรู้ในการเดินระบบบําบัดน้ําเสียเมื่อ 5 ปีที่ผ่านมา (ก่อนในปีก่อน
พ.ศ. 2551) วิธีการควบคุมกํากับการเดินระบบบําบัดน้ําเสียของนักวิชาการที่ได้รับมอบหมายในการควบคุม
กํากับการเดินระบบบําบัดน้ําเสียของโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน ที่ทํากันมาก
ที่สุดคือการสุ่มเข้าไปดูแลการทํางานของระบบเป็นครั้งคราว คิดเป็นร้อยละ 41.80 รองลงมาคือการใช้วิธีดูจาก
รายงานเมื่อระบบบําบัดมีปัญหาและการดูจากรายงานประจําสัปดาห์หรือรายเดือน คิดเป็นร้อยละ 31.00
และ 30.60 ตามลําดับ ส่วนวิธีการที่นักวิชาการเข้าไปดูแลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสียทุกวันมีจํานวน
น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 16.20 ในกรณีโรงพยาบาลที่ไม่มีการมอบหมายนักวิชาการให้ทําหน้าที่ควบคุมกํากับ
การเดินระบบบําบัดน้ําเสียของโรงพยาบาล การควบคุมการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสียส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับ
คณะกรรมการสิ่ งแวดล้ อมและความปลอดภัยในโรงพยาบาลโดยคิดเป็ นร้ อยละ 60.0 และรองลงมา คือ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคารสถานที่ และคณะกรรมการควบคุมการติดเชื้อของโรงพยาบาลโดย คิดเป็นร้อยละ 7.20
และ 6.60 ตามลําดับ

-7ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบําบัดน้าํ เสียของโรงพยาบาล
ระบบบําบัดน้ําเสียที่มีใช้งานมากที่สุดของโรงพยาบาลต่างๆ คือระบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ คิดเป็น
ร้อยละ 24.40 ปัญหาสําคัญของระบบบําบัดน้ําเสียของโรงพยาบาลประเภทต่างๆ ที่พบในลําดับต้นๆ
ประกอบด้วย 1) ปัญหาระบบท่อชํารุด 2) ปัญหาเครื่องจักรชํารุด 3) ปัญหาการออกแบบก่อสร้างมานานขนาด
ไม่ เ หมาะกั บ ปริ ม าณน้ํ า เสี ย ในปั จ จุ บั น โดยสามารถระบุ ลํ า ดั บ ความสํ า คั ญ ของปั ญ หาตามประเภทของ
โรงพยาบาลได้ ดังนี้ โรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไปมีปัญหาสําคัญลําดับแรก คือ เรื่องระบบท่อชํารุด
และมีปัญหาสําคัญในลําดับรองลงมา คือ เรื่องเครื่องจักรชํารุด และมีการออกแบบก่อสร้างมานาน ขนาดไม่เหมาะ
กับปริมาณน้ําเสียในปัจจุบัน สําหรับโรงพยาบาลชุมชนมีปัญหาสําคัญลําดับแรก คือ เครื่องจักรชํารุด รองลงมา
คือ ปัญหาการออกแบบก่อสร้างมานานขนาดไม่เหมาะสมกับปริมาณน้ําเสียในปัจจุบัน และปัญหาระบบท่อชํารุด
ลําดับความสําคัญปัญหาของระบบ
บําบัดน้ําเสียของโรงพยาบาล
ปัญหาของระบบบําบัดน้าํ เสีย
โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทัว่ ไป โรงพยาบาลชุมชน
ระบบท่อชํารุด
1
1
3
เครื่องจักรชํารุด
2
2
1
ออกแบบก่อสร้างมานาน ขนาดไม่
3
3
2
เหมาะกับปริมาณน้ําเสียในปัจจุบัน
ตารางที่ 1 แสดงลําดับของปัญหาของระบบบําบัดน้ําเสียในโรงพยาบาลประเภทต่าง ๆ
สําหรับการเก็บรักษาแบบแปลนการก่อสร้างของระบบบําบัดน้ําเสียและระบบท่อรวบรวมน้ําเสียของ
โรงพยาบาลไว้เพื่อศึกษารายละเอียดและประกอบการควบคุมการทํางานของระบบ พบว่า โรงพยาบาลส่วนใหญ่
ร้อยละ74.0 มีการเก็บรักษา โดยโรงพยาบาลศูนย์มีการเก็บรักษาแบบแปลนไว้สูงที่สุดคิดเป็นร้อยละ 85.71
ในด้านการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงระบบบําบัดน้ําเสียของโรงพยาบาลจากรูปแบบเดิมไปเป็นระบบอื่นนั้น พบว่า
โรงพยาบาลทุกประเภท มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบบําบัดน้ํ าเสี ยจากที่ ก่อสร้างไว้เดิมร้ อยละ 21.40
โดยโรงพยาบาลชุมชนมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบบําบัดน้ําเสียจากรูปแบบเดิมไปเป็นระบบอื่นมากที่สุด
คิดเป็นร้อยละ 22.78 สําหรับการตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสียตามมาตรฐานคุณภาพน้ําทิ้ง
ของโรงพยาบาลตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้น โรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไป
ทั้งหมด (ร้อยละ 100) มีการตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้ง ส่วนโรงพยาบาลชุมชนมีเพียง ร้อยละ 1.64 เท่านั้น ที่ไม่ได้
ทําการตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้ง ความถี่ในการตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสียของโรงพยาบาลนั้น
โรงพยาบาลจะทําการตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้งด้วยความถี่ปีละ 3 ครั้ง มากที่สุด (ร้อยละ 44.0) สําหรับผลการ
ตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้งที่ผ่านการบําบัดของโรงพยาบาลทุกประเภทพบว่ามีคุณภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานในทุก
พารามิเตอร์ที่กําหนดร้อยละ 72.17 โดยน้ําทิ้งจากโรงพยาบาลศูนย์จะผ่านเกณฑ์มาตรฐานในทุกพารามิเตอร์
มากที่ สุ ด (ร้ อยละ 85.71) โรงพยาบาลทั่ วไปจะผ่ านเกณฑ์ มาตรฐานในระดั บ รองลงมา (ร้อ ยละ 84.91)
และน้ําทิ้งจากโรงพยาบาลชุมชนจะผ่านเกณฑ์มาตรฐานน้อยที่สุดร้อยละ 69.59
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รูปที่ 4 แสดงผลการตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสียตามมาตรฐานคุณภาพน้ําทิ้งของ
โรงพยาบาล ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สําหรับผลการตรวจคุณภาพน้ําทิ้งทางด้านแบคทีเรีย พบว่า ส่วนใหญ่ผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐานคุณภาพ
น้ํ าทิ้ งของโรงพยาบาล โดยน้ําทิ้ งจากโรงพยาบาลศูนย์ จะผ่ า นเกณฑ์ม าตรฐานมากที่สุ ด (ร้ อยละ 90.48)
และยังคงมีโรงพยาบาลชุมชนที่ไม่เคยตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้งด้านแบคทีเรียเลยร้อยละ 0.80 โรงพยาบาล
ทุกประเภทมีการฆ่าเชื้อโรคน้ําที่ผ่านการบําบัดก่อนปล่อยทิ้งคิดเป็นร้อยละ 94.0 ระบบการฆ่าเชื้อโรคในน้ําเสีย
โรงพยาบาลที่นิยมใช้กันมากที่สุดคือ การเติมคลอรีน (ร้อยละ 96.40) ในด้านการระบายน้ําทิ้งลงสู่แหล่งน้ํา
สาธารณะ พบว่ า โรงพยาบาลทั้งหมด ร้อยละ 51.40 มีการระบายน้ําทิ้งออกสู่แหล่งน้ําสาธารณะ และมี
โรงพยาบาลชุมชนร้อยละ 51.88 ไม่มีการระบายน้ําทิ้งลงสู่แหล่งน้ําสาธารณะ โดยแหล่งน้ําสาธารณะประเภท
แม่น้ํา ลําคลอง เป็นแหล่งรองรับการระบายน้ําทิ้งของโรงพยาบาลประเภทต่างๆมากที่สุด (ร้อยละ 55.71)
แต่พบว่า แหล่งน้ําสาธารณะที่รองรับการระบายน้ําทิ้งของโรงพยาบาล (ร้อยละ 84.43) ไม่ใช่แหล่งน้ําอุปโภค
บริโภคของชุมชนใกล้เคียง
ส่วนที่ 4 ข้อมูลด้านการบริหารจัดการระบบบําบัดน้าํ เสีย
โรงพยาบาลทุกประเภทส่วนใหญ่ (ร้อยละ 77.60) มีการตั้งงบประมาณสําหรับการดูแลบํารุงรักษา
ระบบบําบัดน้ําเสียประจําปีไว้ ปัญหาหลักในการซ่อมแซมระบบบําบัดน้ําเสียของโรงพยาบาลประเภทต่างๆ
เรียงตามลําดับความสําคัญ คือ การต้องใช้ระยะเวลาในการดําเนินการนาน การหาวัสดุอุปกรณ์ยากในพื้นที่
และการขาดองค์ความรู้ สําหรับปัญหาการไม่รับความสําคัญหรือความสนใจจากผู้บริหารนั้นเป็นประเด็นที่มี
ความสําคัญระดับต่ําสุด ในการแก้ไขปัญหาระบบบําบัดน้ําเสียของโรงพยาบาล การแก้ไขซ่อมแซมเองยังเป็นวิธี
ที่โรงพยาบาลเลือกใช้มากที่สุด รองลงมา คือ การจ้างเอกชนมาแก้ไข สําหรับการจ้างที่ปรึกษาในการเดิน
ระบบบําบัดน้ําเสียพบว่าโรงพยาบาลประเภทต่างๆร้อยละ 25.60 เคยจ้างที่ปรึกษาในการเดินระบบบําบัดน้ําเสีย
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(ร้อยละ 27.23 ) ลักษณะการจ้างที่ปรึกษาในการเดินระบบบําบัดน้ําเสียของโรงพยาบาล พบว่า โรงพยาบาล
ชุมชนนิยมเลือกใช้วิธีจ้างที่ปรึกษาเป็นรายปีมากที่สุด (ร้อยละ 13.38 ) ส่วนโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไป
หากมีการจ้างที่ปรึกษาในการเดินระบบบําบัดน้ําเสียจะเลือกใช้วิธีการจ้างเป็นรายครั้งเท่านั้น สําหรับความ
คิ ด เห็ น ต่ อ หน่ ว ยงานที่ ค วรทํ า หน้ า ที่ เ ป็ น ที่ ป รึ ก ษาในการเดิ น ระบบบํ า บั ด น้ํ า เสี ย ของโรงพยาบาล พบว่ า
โรงพยาบาลประเภทต่างๆ เห็นว่า สํานักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย และกองวิศวกรรมการแพทย์หรือศูนย์
วิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ควรเป็นหน่วยงานที่ปรึกษาในการเดินระบบบําบัดน้ําเสีย
ของโรงพยาบาล ในการคิดต้นทุนในการบําบัดน้ําเสียของโรงพยาบาล พบว่า มีโรงพยาบาลเพียงส่วนน้อย
เท่านั้นที่เคยคิดต้นทุนในการบําบัดน้ําเสียของโรงพยาบาล (ร้อยละ 4.60) โดยโรงพยาบาลศูนย์เป็นโรงพยาบาล
ที่ มี ก ารคิ ด ต้ น ทุ น ในการบํ า บั ด น้ํ า เสี ย มากกว่ า โรงพยาบาลประเภทอื่ น ๆ (ร้ อ ยละ 14.29) ซึ่ ง ต้ น ทุ น เฉลี่ ย
ในการบําบัดน้ําเสียของโรงพยาบาลมีค่าเฉลี่ย 9.47 บาท/ลูกบาศก์เมตร โดยต้นทุนสูงสุดในการบําบัดมีค่า 30
บาท/ลูกบาศก์เมตร และต้นทุนต่ําสุดมีค่า 2 บาท/ลูกบาศก์เมตร ในการจัดทําระบบรายงานผลการควบคุมดูแล
ระบบบําบัดน้ําเสียเสนอต่อผู้บริหารโรงพยาบาลพบว่า โรงพยาบาลร้อยละ 87.6 มีการจัดทํารายผลเสนอต่อ
ผู้บริหาร สําหรับการควบคุมคุณภาพน้ําทิ้งของระบบบําบัดน้ําเสียของโรงพยาบาลให้เป็นไปตามมาตรฐาน
คุณภาพน้ําทิ้งของโรงพยาบาลตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้น โรงพยาบาล
ทุกประเภท ร้อยละ 91.8 มีการรายงานต่อผู้บริหารทราบเมื่อน้ําเสียที่ผ่านการบําบัดมีคุณภาพไม่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานตามที่กฎหมาย
ส่วนที่ 5 ข้อมูลการใช้ประโยชน์จากน้ําเสีย
จากการศึกษาพบว่าโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไปมีการนําน้ําเสียที่ผ่านการบําบัดแล้วกลับมา
ใช้ประโยชน์ใหม่มากกว่าครึ่งหนึ่งของจํานวนโรงพยาบาลคือร้อยละ 52.38 และ 56.60 ตามลําดับ โดยลักษณะการ
นําน้ําเสียที่ผ่านการบําบัดแล้วกลับมาใช้ประโยชน์ พบว่า โรงพยาบาลส่วนใหญ่ (ร้อยละ 78.40) นําน้ําเสียที่ผ่าน
บําบัดแล้วมาใช้ประโยชน์ในการรดน้ําต้นไม้ โดยโรงพยาบาลทั่วไปมีการนําน้ําเสียที่ผ่านการบําบัดแล้วมาใช้
ประโยชน์ในการรดน้ําต้นไม้ มากที่สุด (ร้อยละ 93.33) สําหรับความคิดเห็นในการ นําน้ําเสียของโรงพยาบาลที่
ผ่านการบําบัดแล้วกลับมาใช้ประโยชน์ พบว่า โรงพยาบาลทุกประเภท (ร้อยละ 89.40) เห็นด้วยกับการนํา
น้ําเสียที่ผ่านการบําบัดแล้วมาใช้ประโยชน์ ส่วนความเห็นเกี่ยวกับการนําน้ําเสียที่มีความสกปรกไม่มากนัก
เช่น น้ําล้างมือมาผ่านกระบวนการบําบัดเบื้องต้นและนําไปใช้งาน เช่น รดน้ําต้นไม้ เพื่อเป็นการใช้ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่าและลดปริมาณน้ําเสียที่ต้องนําไปบําบัดและค่าใช้จ่ายในการบําบัดน้ําเสียนั้น พบว่า โรงพยาบาล
ส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยร้อยละ 75.6
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รูปที่ 5 แสดงผลการนําน้ําเสียที่ผ่านการบําบัดแล้วกลับมาใช้ประโยชน์
10. การนําไปใช้ประโยชน์
นําข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาใช้ในการวางแผนพัฒนาปรับปรุงการจัดการน้ําเสียของโรงพยาบาล
ให้ ทํ า งานได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเป็ น ไปตามเกณฑ์ ม าตรฐานที่ กํ า หนด ทั้ ง ด้ า นการพั ฒ นาองค์ ค วามรู้ แ ก่
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดการน้ําเสียของโรงพยาบาล การวางแผนเชิงนโยบายในการพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ อันเป็นการป้องกันมลพิษทางน้ําและการแพร่กระจายเชื้อโรคจากโรงพยาบาล
ที่อาจกระทบต่อสุขภาพอนามัยประชาชนและสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง เป็นการพัฒนาระบบบริการของโรงพยาบาล
ให้มีคุณภาพมาตรฐานและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกําหนด โดยมีประเด็นสําคัญสําหรับการนําไปใช้
ประโยชน์ดังนี้
1) ด้านบุ คลากร โรงพยาบาลทุกระดับทั้งโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั้ ง โรงพยาบาลทั่วไป และ
โรงพยาบาลชุมชน จะต้องให้ความสําคัญและจัดทําแผนในการพัฒนาบุคคลากรผู้รับผิดชอบการจัดการน้ําเสีย
ของโรงพยาบาลให้สามารถบริหารจัดการน้ําเสียของโรงพยาบาลได้ตามมาตรฐานทางวิชาการและข้อกําหนด
ของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งในกลุ่มของเจ้าหน้าที่ระดับผู้ปฏิบัติงานและนักวิชาการผู้รับผิดชอบการเดินระบบ
บําบัดน้ําเสีย
2) ด้านคุณภาพน้ําทิ้ง โรงพยาบาลทุกระดับโดยเฉพาะโรงพยาบาลศูนย์ ซึ่งมีการระบายน้ําทิ้งในปริมาณ
สูงออกสู่สิ่งแวดล้อมจะต้องให้ความสําคัญและกําหนดเป็นนโยบายในเรื่องคุณภาพของน้ําทิ้งของโรงพยาบาลซึ่ง
จะต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทุกพารามิเตอร์เพื่อ
ป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดล้อม
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และโรงพยาบาลชุมชนต้องกําหนดเป็นนโยบายและให้ความสําคัญให้มีการซ่อมแซมเครื่องจักรของระบบบําบัด
ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีตลอดเวลา ตลอดจนมีการพัฒนาปรับปรุงระบบบําบัดน้ําเสียให้มีขนาดเหมาะสมกับ
ปริมาณน้ําเสียตามการขยายขนาดของโรงพยาบาล
4) ด้านการใช้ประโยชน์จากน้ําเสียของโรงพยาบาล โรงพยาบาลทุกระดับสามารถนําไปกําหนดเป็น
นโยบายให้มีการใช้ใช้ประโยชน์จากน้ําเสียที่ผ่านการบําบัดและฆ่าเชื้อโรคแล้วเพื่อเป็นการประหยัดทรัพยากร
น้ําและเป็นสนับสนุนกิจกรรมลดโลกร้อนด้วย
11. ความยุ่งยากในการดําเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค
วิธีการศึกษาเป็นการวิจัยเชิงพรรณนาประเภทการวิจัยเชิงสํารวจ โดยการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสํารวจ
โดยใช้แบบสอบถาม โดยจัดส่งไปยังกลุ่มเป้าหมาย และให้ส่งกลับทางไปรษณีย์ ทําให้มีความล่าช้าในการได้รับ
คําตอบ และระบบบําบัดน้ําเสียที่โรงพยาบาลใช้งานมีหลากหลายรูปแบบ ทําให้เกิดความยากลําบากในการเก็บ
รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนการเสนอแนวทางการพัฒนาปรับปรุงแก้ไข
12. ข้อเสนอแนะ
12.1 ข้อเสนอแนะจากการทําวิจัยครั้งนี้
5) กระทรวงสาธารณสุข โดยสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
และกรมอนามั ยต้ อ งวางมาตรการที่ เ หมาะสมร่ วมกั น สํา หรับ การให้ ค วามรู้ แ ละสนั บสนุ นทางวิ ชาการแก่
บุคคลากรผู้รับผิดชอบการจัดการน้ําเสียของโรงพยาบาลสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขให้สามารถ
บริหารจัดการน้ําเสียของโรงพยาบาลได้ตามมาตรฐานทางวิชาการและข้อกําหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้ง
ในกลุ่มของเจ้าหน้าที่ระดับผู้ปฏิบัติงานและนักวิชาการผู้รับผิดชอบการเดินระบบบําบัดน้ําเสีย โดยกระทรวง
สาธารณสุขอาจกําหนดเป็นมาตรฐานให้ทุกโรงพยาบาลต้องให้เจ้าหน้าที่ระดับผู้ปฏิบัติงานและนักวิชาการต้อง
มีความรู้และได้รับการอบรมด้านการดูแลระบบบําบัดน้ําเสีย
6) กระทรวงสาธารณสุข โดยสํานักงานปลัดกระทรวง ต้องกําหนดให้ทุกโรงพยาบาลต้องมีการ
มอบหมายนักวิชาการที่มีความรู้ด้านการบําบัดน้ําเสียทําหน้าที่ควบคุมกํากับงานบําบัดน้ําเสียของโรงพยาบาล
เป็นการเฉพาะ
7) ปัญหาสําคัญของระบบน้ําเสียของโรงพยาบาลคือเรื่องเครื่องจักรชํารุด กระทรวงสาธารณสุข
โดยสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพต้องตั้งงบประมาณประจําปีเพื่อแก้ไข
ปัญหาโดยการจัดให้มีการสํารวจและจัดทําแผนการปรับปรุง ซ่อมแซมอย่างเป็นระบบ
8) กระทรวงสาธารณสุ ข ต้ อ งกํ า หนดเป็ น นโยบายให้ โ รงพยาบาลที่ มี แ ผนการขยายขนาด
โรงพยาบาลหรือก่อสร้างอาคารเพิ่มเติม ต้องมีแผนและตั้งงบประมาณในการจัดการน้ําเสียของอาคารที่สร้าง
เพิ่มขึ้นของโรงพยาบาลเสนอในขั้นตอนการเสนอของบประมาณการก่อสร้างด้วยเพื่อเป็นการแก้ปัญหาการ
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บําบัดน้ําเสียจากที่ก่อสร้างไว้เดิมไปอย่างไร้ทิศทาง
9) กระทรวงสาธารณสุขควรกําหนดให้ทุกโรงพยาบาลต้องมีการคิดต้นทุนในการบําบัดน้ําเสีย
เพื่อเป็นการตรวจสอบความคุ้มค่าและความมีประสิทธิภาพในการบําบัดน้ําเสีย
10) กระทรวงสาธารณสุขควรมีการศึกษาความเหมาะสมและความคุ้มค่าในการจ้างที่ปรึกษาใน
การเดินระบบบําบัดน้ําเสียเพื่อจัดทําเป็นรูปแบบและข้อกําหนดที่เหมาะสมสําหรับการจ้างที่ปรึกษาในการเดิน
ระบบบําบัดน้ําเสียที่มีประสิทธิภาพสําหรับโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเพื่อเป็นทางเลือกให้กับ
โรงพยาบาลบางแห่ง
11) ปัญหาสําคัญของระบบน้ําเสียของโรงพยาบาลที่พบมากที่สุด คือ เรื่องเครื่องจักรชํารุด
และการออกแบบก่อสร้างมานานขนาดไม่เหมาะสมกับปริมาณน้ําเสียที่เพิ่มขึ้นเป็นหลายเท่าตัวในปัจจุบัน
ซึ่งสะท้อนถึงปัญหาประสิทธิภาพการบําบัดน้ําเสียให้ได้มาตรฐานน้ําทิ้ง ดังนั้นกระทรวงสาธารณสุขจึงควร
จัดทําแผนแม่บทเพื่อการแก้ไขปัญหาระบบบําบัดน้ําเสียในภาพรวมของกระทรวงต่อไป
12.2 ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป
1) ควรมี ก ารศึ ก ษาประสิ ท ธิ ภ าพการทํ า งานของระบบบํ า บั ด น้ํ า เสี ย แบบต่ า งๆ ที่ มี ใ ช้ ง าน
อยู่ในโรงพยาบาลเพื่อประเมินประสิทธิภาพการใช้งานและมีการเลือกใช้งานได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับสภาพ
ของโรงพยาบาล
2) ควรมีการศึกษาประสิทธิภาพ ความเหมาะสมและความคุ้มค่าของการปรับปรุงดัดแปลง
ระบบบําบัดเปรียบเทียบกับการก่อสร้างใหม่
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การศึกษาวิจัยครั้งนี้ สําเร็จลงได้ด้วยความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ที่ให้ความร่วมมือ
และกรุณาเสียสละเวลาในการทําแบบสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะต่างๆที่เป็นประโยชน์แก่ผู้วิจัย ในการนําไป
วางแผน พั ฒ นาปรับ ปรุ ง การดํ า เนิ น งานจั ด การน้ํา เสีย ของโรงพยาบาลให้ ทํ า งานได้ อ ย่ า งมีป ระสิ ท ธิภ าพ
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนด ต่อไป
ขอขอบพระคุณ นางปริยะดา โชควิญญู ผู้อํานวยการสํานักอนามัยสิ่งแวดล้อม ที่ได้ให้ข้อเสนอแนะที่
เป็นประโยชน์ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้
ท้ายสุดผู้วิจัย ขอขอบพระคุณ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่คอยส่งเสริมและสนับสนุนแก่ผู้วิจัยมาโดยตลอด
ประโยชน์ใดที่พึงมีจากการศึกษาครั้งนี้ ขอมอบแด่ผู้มีพระคุณทุกๆ ท่าน
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