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บทนำ 

 ในการจัดตั้งและดำเนินการโรงพยาบาลสนามบุษราคัมนั้น จะมีน้ำเสียเกิดข้ึนจากกิจกรรมผูปวยโควิด-

19 โดยกิจกรรมหลักที่เกิดน้ำเสียมาจากการชำระลางรางกายและหองสวมเปนหลัก ซึ่งในน้ำเสียเหลานี้มีการ

ปนเปอนเชื้อโควิด-19 หากปลอยน้ำเสียทิ้งไปโดยไมผานกระบวนการเพื่อกำจัดเชื้อโรค อาจทำใหเกิดการ

แพรกระจายเชื้อโควิด-19 ได ดังนั้น เพ่ือปองกันการแพรระบาดท่ีอาจจะเกิดข้ึน ระบบกำจัดเชื้อโรคจึงถือเปน

เรื่องสำคัญที่ตองเตรียมไว และเปนองคประกอบที่ใชในการสนับสนุนในการพิจารณาจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม

เพ่ือรองรับผูปวยโควิด-19 

 

วัตถุประสงค 

1. เพื ่อปองกันการแพรกระจายของเชื้อโรคในน้ำเสีย โดยเฉพาะอยางยิ ่งโคโรนาไวรัสไมใหออกสู

สาธารณะเพ่ือความปลอดภัยตอชุมชนรอบขาง 

2. เพ่ือความรวดเร็วในการกอสราง ภายในระยะเวลาไมเกิน 5 วัน และการบำรุงรักษาท่ีงายไมซับซอน 

 

 

แนวความคิดการออกแบบ 

 การออกแบบระบบกำจัดเชื้อโรคในน้ำเสียสำหรับโรงพยาบาลบุษราคัมจะคิดปริมาณน้ำทิ้งที่ไมนอย

กวา 200 ลิตรตอเตียงตอวัน อางอิงจากมาตรฐานแนวทางการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามของกรมสนับสนุน

บริการสุขภาพ ฉบับท่ี 1 วันท่ี 14 มกราคม 2564 แลวนำไปคำนวณการใชระบบกำจัดเชื้อโรค แตเนื่องจากใน

กระบวนการกอสรางมีขอจำกัดดานระยะเวลา และดานสถานท่ี จึงใชการกำจัดเชื้อโรคที่แหลงกำเนิด เพ่ือ

ปองกันน้ำท้ิงนั้นไปปนเปอนกับน้ำท้ิงจากสถานท่ีอ่ืนเสียกอน โดยใชคลอรีนเติมน้ำท้ิงโดยตรงท่ีจุดปลอยน้ำท้ิง

บอพักท่ีใกลท่ีสุด และงายตอการทำงาน โดยใชโซเดียมไฮโปคลอไรทท่ีความเขมขนไมนอยกวา 10% 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 
 



 
 

ปญหาอุปสรรค 

1. ขอจำกัดดานสถานท่ี เชนพื้นที่ใกลแหลงชุมชน หรือมีพื้นท่ีวางไมเพียงพอ ซึ่งตองพิจารณาวิธีการ

กำจัดเชื้อโรคใหเหมาะสมแตละสถานท่ีนั้นๆ 

2. ขอจำกัดดานคุณลักษณะน้ำเสียเริ่มตน ระบบการตรวจหาเชื้อ และระบบการตรวจวัดคลอรีนคงเหลือ

ซ่ึงไมสัมพันธและไมเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

3. ปญหาการซอมบำรุงในพื้นที่มีความเสี่ยงสูงเนื่องจากเปนเขตผูปวยจึงยากตอการหาชางในการ

บำรุงรักษาและซอมแซมระบบอุปกรณ 

 

แนวทางแกไข 

1. ตองตรวจสอบพื้นที่อยางถี่ถวน ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อหาขอสรุปและตกลง ทั้งนี้

กระบวนการการกำจัดเชื้อโรคที่แหลงกำเนิด มีคาใชจายจะคอนขางสูงเนื่องจากเปนการฆาเชื้อโรคในน้ำท้ิง

โดยตรง ซึ่งไมไดผานกระบวนการบำบัดน้ำเสียมากอน โดยวิธีนี้อาจจะตองมีการวิเคราะหคุณลักษณะน้ำทิ้ง มี

การทดสอบ ทำ trial and error เพื่อใหไดขอมูลที่เหมาะสมที่สุดในการกำจัดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยในการวิธี

บำบัดน้ำเสียและกำจัดเชื้อโรคยังมีวิธีการอยางอ่ืนท่ีหลากหลายตามความเหมาะสม ยกตัวอยางดังตอไปนี้ 

1.1 การบำบัดน้ำเสียในกรณีสถานท่ีนั้นมีระบบรวบรวมและมีระบบบำบัดน้ำเสียกลาง 

 ในกรณีที่สถานที่นั้นๆ มีระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง สามารถใชระบบน้ำเสียสวนกลางได 

และสามารถกำจัดเชื้อโรคน้ำทิ้งหลังการบำบัดได ซึ่งในกรณีนี้จะตองมีขอพิจารณาในเรื่องตาง ๆ เชน สถานท่ี

ของระบบบำบัดสวนกลางนั้นวามีความเสี่ยงที่จะแพรกระจายไดงายหรือไม ผู ปฏิบัติงานในระบบบำบัด

สวนกลางมีกระบวนงานท่ีมีความเสี่ยงที่จะสัมผัสโดยตรงกับน้ำเสียหรือไม ระบบการรวบรวมน้ำเสียมีความ

พรอมหรือไม รวมถึงตองคำนึงเรื่องปริมาณและแหลงกำเนิดน้ำเสียที่ระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลางนั้นรองรับ 

หากระบบบำบัดนั้นไมสามารถรองรับปริมาณหรือคุณลักษณะน้ำเสียที่เพิ่มขึ้นจากโรงพยาบาลสนามได อาจ

พิจารณาเลือกใชวิธีอื่น เนื่องจากอาจสิ้นเปลืองสารเคมีสำหรับระบบฆาเชื้อปริมาณมาก อันเปนผลมาจาก

ภาพถายระบบกำจัดเชื้อโรคในน้ำเสีย โรงพยาบาลบุษราคัม 



ขนาดของระบบที่รองรับปริมาณน้ำทิ้งที่คอนขางมาก และเสี่ยงตอการแพรกระจายหากอยูในสถานที่เปดเผย

และไมใชระบบปด  

1.2 การติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป 

 วิธีนี้เปนวิธีท่ีงายและสะดวกท่ีสุดโดยการนำน้ำท้ิงนั้นบำบัดเบื้องตนกอนและมีการฆาเชื้อโรค

ของน้ำท้ิงหลังการบำบัดกอนปลอยลงสูสาธารณะ โดยปริมาณการใชคลอรีน, ความเขมขนของโอโซน หรือ

สารเคมีฆาเชื้อโรคอื่นๆ จะลดลงเนื่องจากเปนน้ำทิ้งผานการบำบัดมาแลวในระดับหนึ่ง ทำใหสารอินทรียและ

สารแขวนลอยปริมาณลดลง สารเคมีหรือโอโซนมีโอกาสที่จะทำปฏิกิริยากับเชื้อโรคไดโดยตรงมากขึ้น การฆา

เชื้อโคโรนาไวรัสก็จะไดประสิทธิผลดีข้ึน แตขอควรระวังสำหรับการติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปคือการนำน้ำ

เสียขึ้นมาบำบัดนั้นอาจกอใหเกิดการแพรกระจายไดหากไมมีการวางแผนและจำกัดพื้นที่ใหดี โดยวิธีนี้จะตอง

ปองกันระบบใหมิดชิดท่ีสุดและอยูหางจากผูคนท่ัวไป  

 

1.3 การกำจัดนอกสถานท่ี 

 ในกรณีท่ีวิธีการอ่ืน ๆ ไมสามารถปฏิบัติได วิธีนี้อาจพิจารณาใชในกรณีท่ีมีผูรับกำจัดน้ำเสียท่ี

นาเชื่อถือ โดยการนำออกไปบำบัดและฆาเชื้อโรคนอกสถานท่ี แตมีขอควรระวังอยางมากในกระบวนการขนสง

เพ่ือปองกันเหตุการรั่วไหลและการเกิดอุบัติเหตุ ซ่ึงอาจเปนแหลงแพรกระจายของเชื้อไวรัสได โดยจะตองมีการ

วางแผนระยะเวลาที่เหมาะสมมี่จะเขามารับน้ำเสียไปกำจัด และกำหนดเสนทางในการขนสงใหรอบคอบ 

รวมทั้งยังตองคำนึงถึงปริมาณที่จะตองรองรับในการกักเก็บน้ำทิ้งนั้นกอนถึงวันที่ผูรับกำจัดเขามาดำเนินการ 

ซ่ึงควรจะตองเปนสถานท่ีท่ีไดมาตรฐาน มิดชิด และหางจากแหลงชุมชน 

 ซึ ่งไมวาจะเปนวิธีใด ก็ตองใชเจาหนาที ่ที ่มีความรู ความชำนาญในการทำงาน การควบคุมและ

ตรวจสอบระบบ และจำเปนตองสวมชุด PPE เพ่ือความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 

 

2. ควรมีการตรวจสอบคุณลักษณะน้ำเสียกอนเริ่มดำเนินการ และตรวจหาเชื้อโควิด-19 สำหรับน้ำทิ้งท่ี

ผานการฆาเชื้อแลว 

 

3. ควรจัดเตรียมทีมชางซอมบำรุงที่มีความสามรถในการบำรุงรักษาและซอมแซมอยางสม่ำเสมอ  ควรมี

การฝกและใหความรูเรื่องการสวมและถอดชุด PPE ในการปฏิบัติงานใหกับชางกอนเขาไปดำเนินการ และชาง

ทุกคนท่ีเขาพ้ืนท่ี ควรเปนชางท่ีไดรับวัคซีนแลว  

 

บทสรุป 

 ระบบกำจดัเชื้อโรคในน้ำท้ิงของโรงพยาบาลท่ีรองรับผูปวยโควิด 19 เปนสวนหนึ่งท่ีมีความสำคัญเพ่ือ

ปองกันและลดโอกาสการแพรกระจาย โดยการท่ีจะเลือกวิธีใดนั้นจะตองตรวจสอบสถานท่ีนั้นๆ อยางละเอียด

ถ่ีถวน รวมท้ังระยะเวลาการดำเนินงาน และแผนการดำเนินงาน เพ่ือใหไดวิธีการท่ีเหมาะสมและสามารถกำจัด

เชื้อไวรัสในน้ำท้ิงไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังตองไดรับความรวมมือและประสานงานจากหนวยงานตาง ๆ  



 

ภาคผนวก 

การออกแบบระบบกำจัดเช้ือโรคในนำ้เสียสำหรับโรงพยาบาลท่ีรองรับผูปวย COVID-19 

 

  เหตุผลการออกแบบระบบกำจัดเชื้อโรคเพ่ือปองกันการแพรระบาดซ่ึงอาจเกิดข้ึนไดกับน้ำท้ิง

ซ่ึงสวนใหญแลวจะมาจากกิจกรรมของผูปวยในโรงพยาบาลท่ีรองรับผูปวยโควิด-19 ซ่ึงกิจกรรมหลักจะเปน น้ำ

ใชจากการชำระลาง หองน้ำ หรือหองสวมเปนหลัก ซ่ึงระบบกำจัดเชื้อโรคถือเปนเรื่องสำคัญเปนองคประกอบ

ในการสนับสนุนในการพิจารณาจัดตั้งโรงพยาบาลรองรับผูปวยโควิด-19 

  การออกแบบขึ้นอยูกับพื้นที่ ระยะทาง ขนาด และปริมาณน้ำทิ้งผานการใชงานโดยอาจ

พิจารณาเปนวิธีการไดคือ 

1.1 การกำจัดเช้ือโรคท่ีแหลงกำเนิด 

การกำจัดเชื้อโรควิธีนี้จะเหมาะกับในกรณีสถานท่ีท่ีไมเอ้ืออำนวย ไมมีพ้ืนท่ีในการทำงาน น้ำ

ทิ้งนั้นอาจไปปนเปอนกับน้ำทิ้งจากสถานที่อื่นเสียกอน หรือไมสามารถใชตัวเลือกอื่นไดเนื่องจากติด

ขอจำกัดบางประการ โดยอาจพิจารณาใชคลอรีนเติมน้ำทิ้งโดยตรงที่ความเขมขนโซเดียมไฮโปคลอ

ไรทที่ไมนอยกวา 10% หรือการใชระบบ OZONE ไมวาจะเปนแบบใดขึ้นอยูกับคุณลักษณะน้ำท้ิง

ของสถานท่ีนั้นเปนหลัก คาใชจายจะคอนขางสูงเนื่องจากเปนการฆาเชื้อโรคในน้ำท้ิงโดยตรงซ่ึงไมได

ผานกระบวนการบำบัดน้ำเสียมากอน โดยวิธีนี้อาจจะตองมีการวิเคราะหคุณลักษณะน้ำทิ้ง มีการ

ทดสอบ ทำ trial and error เพ่ือใหไดขอมูลท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการกำจัดเชื้อไวรัสโควิด-19   

1.2 การติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียเร็จรูป 

วิธีนี้เปนวิธีท่ีงายและสะดวกท่ีสุดโดยการนำน้ำท้ิงนั้นบำบัดเบื้องตนกอนและมีการฆาเชื้อโรค

ของน้ำทิ้งหลังการบำบัดกอนปลอยลงสูสาธารณะ โดยปริมาณการใชคลอรีน, ความเขมขนของ

โอโซน หรือสารเคมีฆาเชื้อโรคอื่นๆ จะลดลงเนื่องจากเปนน้ำทิ้งผานการบำบัดมาแลวในระดับหนึ่ง 

ทำใหสารอินทรียและสารแขวนลอยปริมาณลดลง สารเคมีหรือโอโซนมีโอกาสที่จะทำปฏิกิริยากับ

เชื้อโรคไดโดยตรงมากข้ึน การฆาเชื้อโคโรนาไวรัสก็จะไดประสิทธิผลดีข้ึน แตขอควรระวังสำหรับการ

ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปคือการนำน้ำเสียข้ึนมาบำบัดนั้นอาจกอใหเกิดการแพรกระจายไดหาก

ไมมีการวางแผนและจำกัดพ้ืนท่ีใหดี โดยวิธีนี้จะตองปองกันระบบใหมิดชิดท่ีสุดและอยูหางจากผูคน

ทั่วไป โดยจะมีเพียงเจาหนาที่ที่มีความรูความชำนาญในการควบคุมและตรวจสอบระบบเขาไปใน

พ้ืนท่ีไดโดยจำเปนตองสวมชุด PPE ในการปฏิบัติงาน 

 



 
 

 
 



 

 



 

1.3 การบำบัดน้ำเสียในกรณีสถานท่ีนั้นมีระบบรวบรวมและมีระบบบำบัดน้ำเสียกลาง 

ในกรณีที่สถานที่นั้นๆ มีระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง สามารถใชระบบน้ำเสียสวนกลางได 

และสามารถกำจัดเชื้อโรคน้ำทิ้งหลังการบำบัดได ซึ่งในกรณีนี้จะตองระมัดระวังในเรื่องสถานที่ของ

ระบบบำบัดสวนกลางนั้นวามีความเสี่ยงที่จะแพรกระจายไดงายหรือไม ระบบการรวบรวมน้ำเสียมี

ความพรอมหรือไม รวมถึงตองคำนึงเรื่องปริมาณที่ระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลางนั้นรองรับ และ

รองรับจากท่ีแหลงใดบาง หากรองรับจากหลากหลายสถานท่ี หรือไมสามรถรองรับปริมาณท่ีเพ่ิมข้ึน

ไดจากน้ำทิ้งที่เกิดขึ้น อาจพิจารณาเลือกใชวิธีอื่นเนื่องจากอาจสิ้นเปลืองปริมาณการใชระบบฆาเชื้อ

อันเปนผลมาจากขนาดขของระบบที ่รองร ับปริมาณน้ำทิ ้งที ่ค อนขางมาก และเสี ่ยงตอการ

แพรกระจายหากอยูในสถานที่เปดเผยและไมใชระบบปด ซึ่งกรณีนี้จะตองใชเจาหนาที่ที่มีความรู

ความชำนาญในการควบคุมและตรวจสอบระบบ โดยจำเปนตองสวมชุด PPE ในการปฏิบัติงาน 

 
 

 

 



 

 
 

1.4 การกำจัดนอกสถานท่ี 

วิธีนี้อาจพิจารณาใชในกรณีที่มีผูรับกำจัดน้ำทิ้ง โดยการนำออกไปบำบัดและฆาเชื้อโรคนอก

สถานท่ี แตมีขอควรระวังคือการหกเลอะเทอะ ซ่ึงเปนแหลงแพรกระจายของเชื้อไวรัสได โดยจะตอง

มีการวางแผนวันและระยะเวลาท่ีเขามารับไปกำจัด รวมท้ังยังตองคำนึงถึงปริมาณท่ีจะตองรองรับกัก

เก็บน้ำท้ิงนั้นกอนถึงวันท่ีผูรับกำจัดเขามาดำเนินการ ซ่ึงควรจะตองเปนสถานท่ีท่ีมิดชิด และหางจาก

แหลงชุมชน 
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