
การประกวดผลงานวิชาการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
 
1. ชื่อเรื่อง  : การพัฒนาระบบน ้าประปาโรงพยาบาลปากพะยูน 
2. ชื่อเจ้าของผลงาน  :  นายโกวิทย์  แก้วชูช่วย  ต้าแหน่ง ช่างต่อท่อ   หน่วยงานซ่อมบ้ารุง 
โรงพยาบาลปากพะยูน 
3.บทน า 

น ้าเป็นปัจจัยส้าคัญในการด้ารงชีวิต ใช้ในการอุปโภค บริโภค ถ้าน ้าไม่สะอาด มีการปนเปื้อน 
ท้าให้เสี่ยงต่อการติดเชื อ และเกิดภาวการณ์เจ็บป่วย โรงพยาบาลปากพะยูน ได้พัฒนาระบบประปา
ของโรงพยาบาลเพ่ือให้ได้มาตรฐาน คุณภาพน ้าผ่านเกณฑ์ สามารถดื่มได้อย่างปลอดภัยและมีปริมาณ
เพียงพอส้าหรับผู้มารับบริการ /เจ้าหน้าที่  ลดภาระค่าใช้จ่ายในการซื อน ้าอุปโภคบริโภค  และลด
ภาระงาน 

เดิมระบบน ้าประปาของโรงพยาบาล เป็นระบบบ่อบาดาล ขนาด 4 นิ ว จ้านวน 1 บ่อ  ผลิต
น ้าได้วันละ 20-30 ลูกบาศก์เมตร/วัน  ซึ่งไม่เพียงพอกับความต้องการใช้น ้าในช่วงฤดูแล้ง 
โรงพยาบาลจึงต้องขนน ้าจากแหล่งน ้าดิบเพ่ือส้ารองใช้ โดยมีความสามารถในการขนได้เพียงวันละไม่
เกิน 4 เที่ยว เนื่องจากแหล่งน ้าดิบอยู่ห่างจากโรงพยาบาลประมาณ 10 กิโลเมตร ได้น ้าวันละ 24 
ลูกบาศก์เมตร และต้องใช้งบประมาณในการขนน ้า 1,300 บาท/วัน 

จากสภาวการณ์ดังกล่าว โรงพยาบาลปากพะยูน ได้ขอความร่วมมือจากเทศบาลต้าบลปาก
พะยูนเพ่ือใช้น ้าประปาของส่วนท้องถิ่น โดยยินดีจ่ายค่าน ้าตามจ้านวนหน่วยที่ใช้  ซึ่งเฉลี่ยประมาณ
เดือนละ 10,000 บาท  และจากการสังเกตคุณภาพน ้าเมื่อน้ามาใช้งานพบว่าน ้ามีสีขุ่น เครื่องมือ
สนับสนุนทางการแพทย์ ได้แก่ หม้อนึ่ง  หม้อต้ม เป็นตะกรัน 

โรงพยาบาลได้ด้าเนินการติดตั งเครื่องกรองน ้าขนาดเล็ก  ตามจุดอาคารต่างๆ จ้านวน 8 จุด 
ท้าให้คุณภาพน ้าดีขึ น พร้อมทั งได้น้าน ้าส่งตรวจที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ .สงขลา พบว่าน ้า
บางตัวอย่างไม่ผ่านเกณฑ์  ได้แก่ ค่า PH  ค่าความกระด้าง ซึ่งวิเคราะห์ได้ว่าเครื่องกรองน ้า ไม่
สามารถกรองได้ทุกพารามิเตอร์ และพบว่าเครื่องกรองอุดตันบ่อย ท้าให้ต้องเสียเวลาในการล้างถัง
กรองบ่อย และต้องเปลี่ยนไส้กรองเร็วกว่าก้าหนด    จึงแก้ปัญหาโดยการจัดซื อน ้าดื่มบรรจุขวด ราคา 
2,500 บาท/เดือน  ซึ่งท้าให้โรงพยาบาลต้องเสียค่าใช้จ่ายในการใช้น ้าอุปโภค บริโภค เฉลี่ยเดือนละ 
12,500 บาท  และการซื อน ้าบรรจุขวดให้ผู้รับบริการ ไม่มีใบรับรองผ่านเกณฑ์มาตรฐาน   

จากข้อมูลดังกล่าวผู้รับผิดชอบได้น้าเสนอผู้บริหารโดยผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและ
ความปลอดภัย(ENV)  เพ่ือวางแผนพัฒนาระบบคุณภาพน ้า โดย จัดท้าแผนงบประมาณพร้อมเจาะบ่อ
บาดาลสร้างแหล่งน ้าดิบของโรงพยาบาล และก่อสร้างระบบกรอง พร้อมส่งตรวจคุณภาพน ้าพบว่า 
คุณภาพน ้าทางด้านเคมีผ่านเกณฑ์แต่ด้านแบคทีเรียไม่ผ่าน จึงได้ติดตั งระบบกรองแบบฆ่าเชื อโรคด้วย
แสงUV มีด้วยกัน 3จุดได้แก่  อาคาร OPD  IPD   และ  LR  และใช้ระบบการต้มฆ่าเชื อในส่วนการ



ปรุงอาหารของโรงครัว แต่ยังพบปัญหา การติดตั งระบบกรองแบบฆ่าเชื อโรคด้วยแสง UV บางอาคาร
ผลิตน ้าดื่มไม่พอใช้ และน ้าประปาทั่วไปมีการปนเปื้อนของแบคทีเรีย โดยตรวจพบเชื อใน ถังเก็บน ้า
ส้ารอง 14 mg/l  ก๊อกน ้าโรงครัว 9.2 mg/l  ใช้ระบบจ่ายคลอรีนฆ่าเชื อในถังเก็บน ้าส้ารอง 

จากการพัฒนาระบบประปาของโรงพยาบาลให้เพียงพอและมีคุณภาพ ขณะนี โรงพยาบาล
สามารถผลิตน ้าประปาได้เอง โดย มีถังส้ารอง 550 ลูกบาศก์เมตร  ปริมาณการใช้น ้า 50 ลูกบาศก์
เมตร  /วัน ปริมาณน ้าส้ารองได้ 10 วัน  ผลการตรวจคุณภาพน ้าผ่านเกณฑ์ทุกพารามิเตอร์  
วัตถุประสงค์ 

1. ผลการตรวจคุณภาพน ้าผ่านเกณฑ์ทุกพารามิเตอร์ 
           2. ลดภาระงานและค่าใช้จ่ายในการซื อน ้าอุปโภค บริโภค 
           3. ปริมาณน ้าเพียงพอพร้อมใช้  
4. วัสดุและวิธีการ                 

1. ขอความร่วมมือจากเทศบาลต้าบลปากพะยูน เพ่ือใช้น ้าประปาของส่วนท้องถิ่น 
2. ติดตั งเครื่องกรองน ้าขนาดเล็ก  ตามจุดอาคารต่างๆ จ้านวน 8 จุด  
3. เจาะบ่อบาดาลสร้างแหล่งน ้าดิบของโรงพยาบาลเอง และก่อสร้างระบบกรอง ที่ผลิตน ้าได้

เพียงพอ 
4. ในน ้าดื่มติดตั งระบบกรองแบบฆา่เชื อโรคด้วยแสง UV มีด้วยกัน 3 จุดได้แก่  อาคาร OPD 

IPD  และ LR 
5. ใช้ระบบการต้มฆ่าเชื อในส่วนการปรุงอาหารของโรงครัว  
6. ตรวจสอบแหล่งปนเปื้อนเชื อโรคตามจุดต่างๆของโรงพยาบาล 

- ตรวจสอบเชื อโรคแหล่งผลิตน ้าบาดาล 
- ตรวจสอบเชื อโรคในถังเก็บน ้าส้ารอง 
- ตรวจสอบเชื อโรคบริเวณก๊อกน ้าล้างผักโรงครัว 
- ตรวจสอบเชื อโรคบริเวณก๊อกน ้าดื่ม 

7. ใช้ระบบจ่ายคลอรีนฆ่าเชื อในถังเก็บน ้าส้ารอง 
8. ตรวจสอบคุณภาพน ้า ทุก 6 เดือน 
9. ประชุมทีมเพ่ือวางแผนแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง 

5.ผลการด าเนินงาน 
1. ผลการตรวจคุณภาพน ้าผ่านเกณฑ์มาตรฐาน  ล่าสุด  กรกฎาคม 2563 
 

น  าบาดาล ถังเก็บน  าส ารอง ก๊อกน  าโรงครัว เครื่องกรองน  าดื่ม 
ไม่พบเชื อ ไม่พบเชื อ ไม่พบเชื อ ไม่พบเชื อ 

ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ทุกพารามิเตอร์ 

ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ทุกพารามิเตอร์ 

ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ทุกพารามิเตอร์ 

ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ทุกพารามิเตอร์ 



 

2.ลดภาระงานและค่าใช้จ่ายในการซื อน ้าอุปโภค/บริโภค  เนื่องจากใช้น ้าดื่มผ่านเครื่องกรอง
ของโรงพยาบาล 

3.  ปริมาณน ้าเพียงพอและพร้อมใช้ 24 ชั่วโม ปริมาณน ้าส้ารองได้ 10 วัน  ในรอบปีที่ผ่าน
มาไม่พบอุบัติการณ์น ้าไม่เพียงพอ 
7.  สรุปบทเรียนที่ได้รับ 

1. การทบทวนปัญหาที่พบ และร่วมมือกันแก้ไขปัญหา โดยการท้างานเป็นทีม การ
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ท้าให้การด้าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. การให้บริการน ้าดื่มน ้าใช้  ให้ได้มาตรฐานต้องเฝ้าระวังคุณภาพน ้าในโรงพยาบาล ตามจุด
ต่างๆ พร้อมตรวจสอบหาแหล่งปนเปื้อนน ้า ปรับปรุงแก้ไขให้ตรงกับปัญหาอย่างต่อเนื่อง 
โอกาสพัฒนา 

ลดการใช้คลอรีนโดยติดตั งเครื่องจ่ายคลอรีนแบบอัตโนมัติเข้าเส้นท่อ พร้อมตรวจสอบ
คลอรีนให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานไม่น้อยกว่า 0.2 mg/l และไม่เกิน 0.5 mg/l 
 
 
 


