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  การศึกษานี มีวัตถุประสงค์เพื่อวิ เคราะห์การบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้ าเสียและ
ค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ รวมทั งเสนอแนวทางการพัฒนาระบบบ้าบัดน ้าเสียของโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา 
มหาวชิราลงกรณ์ จังหวัดอุบลราชธานี ท้าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสอบถามข้อมูลเบื องต้น
บุคลากรกลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ และเก็บรวบรวมข้อมูล
ข้อมูลทุติยภูมิจากเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง งานวิจัยบทความ เอกสารทางวิชาการ วารสารทางวิชาการ  
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานและการสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต แล้วจึงน้าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์
โดยใช้ SWOT Analysis โดยพิจารณาปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก และใช้ SWOT Matrix เพื่อหา
แนวทางการพัฒนาระบบบ้าบัดน ้าเสียของโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ 
  ผลการศึกษาพบว่าข้อมูลผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าทิ งระบบบ้าบัดน ้าเสียของ
โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ ตั งแต่ปี 2559-2561 พบว่าค่าTDS ไม่ผ่านเกณมาตรฐาน
สาเหตุ เกิดจาก สารท่ีละลายอยู่ในน ้า ท่ีสามารถละลายอยู่ในน ้าแต่ไม่สามารถระเหยไปในอากาศ  ซึ่ง
ได้แก่  จ้าพวกเกลือ ค่า TKN มีอุบัติการณ์เพิ่มขึ นจนในช่วงปี 2561 มีค่าเกินมาตรฐาน วิเคราะห์
สาเหตุได้จากการท่ีเครื่องเติมอากาศมีปัญหาช้ารุด และค่า Grease & Oil มีค่าสูงจนเกินมาตรฐาน
ในช่วงปี 2560 และยังคงมีค่าท่ีเกินมาตรฐานต่อเน่ืองมาจนถึงช่วงมกราคม 2561  

  ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียของโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหา
วชิราลงกรณ์ เกิดการจัดการปัญหาและค้นหาสาเหตุของการปัญหาคุณภาพน ้าทิ งถูกจ้ากัด บุคลากร
กลุ่มงานอาชีวเวชกรรมมีจ้านวนไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน จึงท้าให้การจัดการดูแลระบบบ้าบัดน ้า
เสียไม่ท่ัวถึง บุคลากรระดับปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดการน ้าเสีย  รวมถึงขาด
เครือ่งมือและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน 

  ขอเสนอแนะส้าหรับแนวทางการพัฒนาระบบบ้าบัดน ้าเสียของโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหา
วชิราลงกรณ์ จังหวัดอุบลราชธานี คือควรมีการจัดสรรบุคลากรในการดูแลระบบบ้าบัดน ้าเสียให้มาก



ขึ น ส่งเสริมให้มีการจัดท้าและเผยแพร่คู่มือระบบบ้าบัดน ้าเสียของโรงพยาบาลฯ ก้าหนดนโยบายใน
การควบคุมดูแลระบบบ้าบัดน ้าเสียของโรงพยาบาลฯ ให้ชัดเจน สนับสนุนการสร้างภาคีเครือข่ายดูแล
คุณภาพน ้าของสะน ้าในโรงพยาบาลฯ จัดท้าสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์เพื่อการดูแลรักษาระบบบ้าบัดน ้า
เสียร่วมกันขององค์กร 
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  The aim of this study were to analyze the management of wastewater treatment 
systems and various parameters including to propose guidelines for the development 
of wastewater treatment systems of The 50th Anniversary Mahavajiralongkorn Hospital 
Ubon Rachathani Collecting data by asking for initial information, occupational 
medicine of The 50th Anniversary Mahavajiralongkorn Hospital And collecting 
secondary data from related documents Article research Academic documents 
Academic journals Summary report of performance and information search from the 
internet And then use the data obtained to analyze by using SWOT Analysis by 
considering internal and external factors and using SWOT Matrix to find ways to 
develop the wastewater treatment system of The 50th Anniversary Mahavajiralongkorn 
Hospital. 

  The results of the study showed that the results of the wastewater quality 
analysis of the wastewater treatment system of The 50th Anniversary 
Mahavajiralongkorn  Hospital  from 2016-2018 showed that the TDS value did not pass 
the standard. In water That can dissolve in water but cannot evaporate into the air, 
including salt, TKN has an increased incidence until the year 2018, exceeding the 
standard Analyzing the cause of the problem with the air filling machine is damaged 



and the Grease & Oil value is higher than the standard in 2017 and still has a value 
that exceeds the standard until January 2018.   

   Problems and obstacles in the management of wastewater treatment systems 
of The 50th Anniversary Mahavajiralongkorn Hospital. There is a problem management 
and finding the cause of the problem of wastewater quality is limited. There are not 
enough occupational health personnel in the work group. Therefore the management 
of wastewater treatment systems is not comprehensive Operational personnel lack 
knowledge and understanding of waste water management. Including the lack of tools 
and equipment to operate 

   Suggestions for guidelines for the development of wastewater treatment 
systems of The 50th Anniversary Mahavajiralongkorn Hospital. Ubon Ratchathani That 
is, there should be more personnel allocation in the wastewater treatment system 
Promote the preparation and dissemination of the wastewater treatment system 
manual of the hospital Establish a policy to control and control the wastewater 
treatment system of the hospital to be clear, support the creation of a network of 
water quality supervision in the hospital. Create media for public relations for the 
maintenance of the common wastewater treatment system of the organization. 
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