52311313 : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่ งแวดล้ อม
คํ าสําคัญ: อนาม็อกซ์แบคทีเรี ย/สารปฎิชีวนะออกซีเตตราไซคลิน
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การศึก ษานี ้ มีว ัต ถุประสงค์เพื่อศึก ษาผลของสารปฎิ ชีว นะออกซี เตตราไซคลิน ต่ อ
กระบวนการแอนนาม็อกซ์ การทดลองทําในถังปฏิก รณ์ แบบแอนแอโรบิ ก เอสบี อาร์ ปริ มาตร
ทั ้ งหมดเท่ากับ1.5 ลิตร และมีปริ มาตรใช้งานเท่ากับ 1 ลิตร และใช้น ํ ้ าเสี ยสังเคราะห์มอัี ตราส่ วน
ของแอมโมเนียต่อไนไตรต์ 1:1.32 เมื่อเติมสารปฎิชีวนะออกซีเตตราไซคลินลงในระบบให้มีความ
เข้มข้น0.00, 23.40, 25.00, 41.78, 50.00, 61.62, 65.70, 66.39, 75.00, 81.66, 85.45 และ 100.00
มิลลิกรัมต่อลิตร แล้วเก็บตัวอย่างทุกๆ ชั ่ วโมงเป็ นเวลา 7 ชั ่ วโมง ผลการตรวจวิเคราะห์ปริ มาณ
แอมโมเนี ย ไนไตรต์ ไนเตรต เอ็ม แอลเอสเอส เอ็มแอลวี เอสเอส ในการทดลองระยะสั ้ น
(7 ชั ่ วโมง) พบว่าในชุดทดลองควบคุมมีประสิทธิภาพในการกํ าจัดสารประกอบไนโตรเจน 0.0435
มิลลิกรัมไนโตรเจนต่อมิลลิกรัมเอ็มแอลวีเอสเอส ขณะที่ ในชุดทดลองที่ใส่ สารปฎิชีวนะออกซีเต
ตราไซคลิน มีประสิทธิภาพในการกํ าจัดสารประกอบไนโตรเจนลดลงเมื่อมีสารปฎิชีวนะออกซีเต
ตราไซคลินความเข้มข้น 0.00, 23.40, 25.00, 41.78, 50.00, 61.62, 65.70, 66.39, 75.00, 81.66, 85.45
และ 100.00 มิลลิกรัมต่อลิตร เท่ากับ 0.0343, 0.0248, 0.0210, 0.0230, 0.0251, 0.0222, 0.0102,
0.0188, 0.0155, 0.0133 มิลลิกรัมไนโตรเจนต่อมิลลิกรัมเอ็มแอลวีเอสเอส ตามลํ าดับ ส่ วนผลการ
ทดลองในระยะยาว( 36 วัน) โดยที่ในระบบมีสารปฎิชีวนะออกซีเตตราไซคลินความเข้มข้น 5
มิลลิกรัมต่อลิตร พบว่าประสิทธิภาพการกํ าจัดสารประกอบไนโตรเจนในวันที่ 0, 7, 14, 21, 28, 32
และ 36 มีค่าเท่ากับ 0.0290, 0.0321, 0.0234, 0.0130, 0.0110, 0.0068, 0.0013 มิลลิกรัมไนโตรเจน
ต่อมิลลิกรัมเอ็มแอลวีเอสเอส ตามลํ าดับ หลังจาก 36 วันประสิ ทธิภาพการกําจัดสารประกอบ
ไนโตรเจนลดลงจนกระทั ่ งคงที่จึงหยุดการทดลอง สรุ ปว่าการทํางานของ อนาม็อกซ์แบคทีเรี ยถูก
ยั บยั ้ งได้โดยสารปฎิชีวนะออกซีเตตราไซคลิน
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The objective of this experiment was to study the effect of oxytetracycline on the
anaerobic ammonium oxidation (Anammox) process. The experiment was conducted in the
1.5 L sequencing batch reactors (SBRS) with 1L working volume. The synthetic water with the
ratio of ammonium:nitrite 1:1.32 and the anammox bacteria was mixed in the reactor until the
stable condition was met. Then the oxytetracycline was added to the reactor and water
samples were taken at 1 hour interval for 7 hour period to determine ammonium, nitrite,
nitrate, MLSS, and MLVSS. For the short term experiment (7 hour period), the result in the
-1
control experiment showed the removal of nitrogen compound was 0.0435 mgN mgMLVSS
while the experiment with oxytetracycline at concentration of 0, 23.40, 25.00, 41.78, 50.00,
-1
61.62, 65.70, 66.39, 75.00, 81.66, 85.45 and 100.00 mg L showed the efficiencies of
nitrogen compound removal at 0.0352, 0.0343, 0.0248, 0.0210, 0.0230, 0.0251, 0.0222,
-1
0.0102, 0.0188, 0.0155, 0.0133 mgN mgMLVSS respectively. The result in long term
experiment (36 days period). showed that the anammox bacteria that exposed to
-1
oxytetracycline at the concentration of approximate 5 mg L for 0, 7, 14, 21, 28, 32 and 36
days had nitrogen compound removal efficiencies of 0.0290, 0.0321, 0.0234, 0.0130, 0.0110,
-1
0.0068, 0.0013 mgN mgMLVSS respectively. After 36 day, the efficiencies of nitrogen
compound removal were decreased and stayed stable. This result suggested that the activity
of anamox bacteria could be inhibited by the oxytetracycline.
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